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تشجِن الىلواتِ الّتٖ تحتَْا خػّٗ:
الف) تَؤَدّٕ الذّالف٘يُ دٍَساً هْوّاً فٖ الحشبِ ٍ السّْلنِ.
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اُوتُة فٖ الفشاؽِ الىلوت٘يِ الوتشادفت٘يِ ٍ الىلوت٘يِ الوُتَعادَّت٘يِ( :تغتًٔ – جاّض – فَجأًٓ– ظَحِهَ  -سخ٘صٔ – تَىَٖ)
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ػََّ٘ي الىلؤ الّتٖ ال تٌُاسِةُ الىلواتِ االُخشَٕ فٖ الوؼٌٖ:
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الف) هََاًِٖءO

ب) هَصافِٖO

د)هَحَؽّٔٔO

د)فُستُكO

الف) الحِشتاءO

ب) الغُشابO

د) الَْاتِفO

د)المِػّO
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اُوتُة هفشد أٍ جوغَ الىلوت٘يِ:
الف) الؼُوّال(هفشدُُُ) .........
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............ ≠ .........

// .......... ; ...........
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ب) ََُّ ػو٘لُ الؼذٍّْ.

ب)ًِؼؤَ(جوؼُُِ)..........

تَشجِن ّزُِِ الجُوَلَ:
الف) ٍَ اًظُش إلٖ الغ٘نِ فَوَي

أًضَلَ هٌُِِ هؽَشَُ .واًَت هُذٗشُٓ الوذسسِٔ تٌَتَظِشُ أى تَفشُؽَ الوذسسِٔ.
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.......................................................................................................................
ب) َّل تَظُيّٕ أى ٗىَىَ رلهَ الوؽشُ حم٘مًُٔٗ .ؤَوّ٘ذُ المشآىُ ػَلَٖ حُشَِّّ٘ٗٔ الؼم٘ذَِٓ .التَتَحَشّٔنُ ػ٘يُ الثَهَِٔ.

1

................................................................................................................ .......
د) لَذ سَجَّلَت هٌَُظّٔؤَُ الًَ٘سىَ الذٍلَّ٘ٔ الؼواساتِ االَحشََّٗٔ فٖ إصفْاىَ فٖ لائؤِ التّٕشاثِ الؼالوّْٖ.

1

........................................................................................................................
د) ًَملُ الٌّ٘فػِ ػَثشَ االًَات٘ةِ ألَلّٕ خَؽَشاً هِي ًملِِِ تِـٌالالتِ الٌّ٘فػِ .لِـلٌّ٘فػِ اِستؼوالٌ آخشُ فٖ الصٌّْاػَِٔ.

1

........................................................................................................................
ر) سأٗتُ الذَّالف٘يَ تُؤَدّْٕ حشواتٍ جَواػٍّ٘ٔ .سَوغُ الذُّلف٘يِ ٗفَقُ سوغُ االًِساىِ ػَطشَ هَشّاتٍ.
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........................................................................................................................
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اًِتَخِة التشجؤَ الصَّح٘حَٔ:
 ٍَ)1إرا لُشِٕءَ المشآىُ فاستَوِؼَُا لَُِ:
الف) ٍ ّشگاُ لشآى سا خَاًذ تِ آى گَش دادًذO.
ب) اگش لشآى خَاًذُ ضذ تِ آى گَش هٖ دّ٘نO.
د) ٍّشگاُ لشآى خَاًذُ ضَد تِ آى گَش فشا دّ٘ذO.
 )2واىَ أّالٖ الٌُْذٍساس ٗحتَفِلُ تْزا الَ٘مِ سٌَّٗاً.
الف) هشدم ٌّذٍساس اٗي سٍص سا ساالًِ جطي هٖ گ٘شًذO
ب) ساوٌاى ٌّذٍساس ساالًِ اٗي سٍص سا جطي هٖ گشفتٌذO.
د) هشدهاًٖ اص ٌّذٍساس اٗي سٍص سا دس سال جطي گشفتِ تَدًذO.
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وَوّْل الفشاغاتَ فٖ التشجؤ:
الف)الجل٘سُ الصالحُ خ٘شٌ هِي الََحذَِٓ......... :خَب تْتش اص تٌْاٖٗ است.
ب)صٌُِغَ جْاصٌ لِـتمل٘لِ اِستْالنِ الىَْشَتاءِ فٖ الحاسَب :دستگاّٖ تشإ ........هصشف تشق دس  ........ساختِ ضذ.
د) واىَ لِـصذٗمٖ هَشَضٌ جلذِّٕ :دٍستن ٗه ت٘واسٕ //....... .......
د) تََاظَؼَُا لِوَي تُؼَلّ٘وًََُِ الؼلنَ :تِ وسٖ وِ اصاٍ ػلن ٗاد هٖ گ٘شٗذ //........
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تشجِن الىلواتَ الّتٖ تحتْا خػّٖ:
الف) التٌَظُشٍا إلٖ وخشِٓ صالتِِْن(.
د) الٌاسُ ػلٖ دٗيِ هلَوْن(.
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) ب) سٌََتَخَشّٔدُ تؼذَ سٌت٘يِ( .

) ر) ال ُٗصَذّْقُ الؼاللُ لَلَ الىِزبَ .خ) ُٗؼشَفُ الوجشهَىَ تس٘واّن) (.
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ػَّْ٘ي الجَابَ الصح٘حَ:
الف) إًتَفَغَO

 .1الواظٖ هِي« ٌَٗتَفِغُ »:

 .2الوعاسع الوجَْل هِي« إستَشجَغَ » :الف) َٗستَشجِغُO
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ب) إًتَفِغO

د) أًتَفِغُO

د) إًتفاعO

ب)ُٗستَشجَغُO

د) اُستُشجِغَO

د) أستَشجِغُO
1

ػَّْ٘ي ًَعَ الفؼلِ ٍ ص٘غتَُِ فٖ وُلّ٘ ػثاسٍٓ:
الف) إػتَزَسَ الؽائشُ هِي الوُسافشٗيَ فٖ الؽائشًَِٓ .ع فؼل(

) ص٘غِ فؼل(

ب) هخلُ الوُؤهيِ وَوَخَلِ الؼؽّاسِ إى جالَستَـُِ ًفَؼَهًََ .ع فؼل(
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) د) فَاًظُش الٖ ؼؼاهِه ٍ ضشاتِه(.

).

)

) ص٘غِ فؼل(

)
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ظَغ فٖ الفشاؽ االٍَّل ػذَداً تشت٘ثّ٘اً ٍ فٖ الفشاؽَ الخاًٖ ػذداً أصلّ٘اً:
الف) تثذَأُ ساػُٔ دٍامِ الوُؤظّٔف٘يَ فٖ اٗشاىَ هِي )7:30(.........صثاحاً.
ب) ضاّذتُ فٖ الوذسسِٔ  )5( ........ؼُلّابٍ.
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أػشِب الىلواتَ الّتٖ تحتْا خػّٗ( :ت٘اى ًمص ولوِ ٍ اػشاب آى)
الف) حوشَُٓ الؼلنِ إخالظُ الؼولِ .ب) الؽُلّابُ الوؤدّتَىَ هُحتشهَىَ ػٌِذَ الوُؼلّ٘و٘يَ .د) سَسَنَ االٍَالدُ صَسًٓ جو٘لًٔ.
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ًمص

اػشاب

ًمص

اػشاب

ًمص

اػشاب

..........

............

..............

...........

.............

.............

ػَّْ٘ي الفؼلَ الوجَْلَ ٍ ًائة فاػل:
الف) سُوِغَ صَتٌ لَّّٕ هِي تؼ٘ذٍ .فؼل هجَْل(
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) ًائة فاػل(

)

ظَغ فٖ الفشاؽِ ولؤًَ هٌُاسثًٔ:
 .1روشُ اهللِ  ........الملَبِ(.ضفاءُ – ضفاءَ – ضفاءِ)
 ٍَ .2اًصُشًا ػَلٖ  .......الىافشٗيَ(المَمَ – المَمِ – المَمُ)
 .3اللَّٔحاتُ التحزٗشَُّٗٔ  ........الوَُاؼٌ٘يَ هِي حفشِ االسضُِٗ(.حَزّ٘سُ – ُٗحَزّٔسُ – تُحَزّ٘سُ)
 ........... .4حاظشٍىَ فٖ هِْشَجاىِ الوذسسِٔ( .الوُؼَلّ٘وَىَ – الوُؼَلّ٘و٘يَ – الوُؼَلّواتُ)
ٗ .5ضسعُ  .......الؼُذٍاىَ( .الجاِّلَ – الجاِّلُ – الجاِّلِ)

2

ُٗ .6شٗذُ اهللُ تِىن ( ........الُ٘سشَ – الُ٘سشُ – الُ٘سشِ)
 .7الَ٘مُ الخالجُ هِي االّٗامَ االُسثَعِ ََّ َٗمُ  (........الخُالحاء – اإلحٌ٘ي – السَّثت)
 .8الفصلُ الخالِج هِي الفصَلِ السٌََِّٔ ََّ ( .......الخشٗف – الطّتاء – الشّت٘غ)
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1

ظَغ فٖ الذائشِٓ الؼذدَ الوٌاسثٔ« :ولوتاى صائذتاى»
 .1الوحشاس

 Oالّزٕ ُٗؤدّْٕ دٍساً هُْوّاً فٖ الحشبِ ٍ السّْلنِ ٍ صذٗكُ االًساىِ فٖ الثحاسِ.

 .2الحِشتاء

ُٗ Oصٌَغُ هٌُِِ الوؽاغ ٍ الؼُؽَس ٍ االَدٍّٗٔ.

 .3الذُّلف٘ي

 Oا ٙلٌَٔ لَطإؼّالعِ ػلَٖ دسجِٔ حشاسِٓ الجسنِ ٍ الجََّْ.

 .4الٌِّفػ

 Oؼائشٌ ٗسىُيُ فٖ االهاويِ الوتشٍؤِ ٌٗامُ فٖ الٌْاسِ ٍ ٗخشُدُ فٖ اللّٔ٘لِ.

 .5الثَهٔ
 .6الغاص
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1

ػَّْ٘ي الجولٔ الصح٘حَٔ ٍ غ٘شَ الصح٘حَٔ حَسَةَ الحم٘مِٔ ٍ الَالغِ:
 -1الوـَشافِكُ الؼاهُّٔ َّٖ األهاويُ الّتٖ َٗوتَلِىُْا تؼطُ الٌاسِ.

صح٘حO

خؽاO

 -2لِـساىُ المِػّ٘ هَولَءٌ تِـغُذَدٍ تُفشِصُ سائالً هُؽَّْْشاً.

صح٘حO

خؽاO

صح٘حO

خؽاO

صح٘حO

خؽاO

-3

تـَ٘غُ لُؽيٍ ؼثّٖٓ ٍ حثَبٍ هُسَىٌٍّ٘ٔ لـلصُّذاعِ تذٍىِ ٍصفٍٔ هسوَحٌ.

 -4سَوَهُ المِششِ ُٗشضِذُ االًساىَ إلَٖ هىاىِ سمَغِ ؼائشٍٓ َّ ٍ ،صذٗك االًساى.
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ػَّْ٘ي الجَابَ الصح٘حَ حَلَ الحَاسِ:
 .1هاََّ ؼؼامُ الفَؽَسِ؟

0/5
الف) سُص هغَ هَشقِ تارًجاىO

 .2أ تَؼشف٘يَ هَي ََّ سلواىُ الفاسسّٖ؟ الف) ًَؼَن؛ أػشِفُُِO
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ب) الخُثض ٍ الجُثٌٔ ٍ الضُتذَٓO
ب) ال؛ الًَؼشِفُُِO
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الف) سَتّ٘ة الىلوات ٍ اوتُة سؤاالً ٍ جَاتاً:
( هَغَ  -اٙى – َّل – إصفْاى – األسَف  -حتّٖ  -سافَشتَ – إلٖ – ال)
السّؤال.............................................................. :؟ الجَاب.......................................... :
ب) وُوّْل الفشاؽَ فٖ الحَاس؟  .1وُن ػُوشُنَ؟ ػُوشٕ( ........سِتَّٔ ػَطَشَ ػاهاًO
ًُ .2شٗذُ أى ًزَّةَ إلَٖ الوذائيِ؟ أًا  ......خذهتِىُن.

السّادسَٔ ػَطَشَ سًٌََٔ)O
(ػَلَٖO

فٖ)O
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