
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 لمقدمةا
 

ورثوه لنا، فقد صدق إن احلمد هلل حنمده ونشكر لو أن علمنا العلم وبعث فينا من يعلمو لنا وي
يسرين أن أقدم ألبنائي  . اهلل عليو وسلم حينما قال ) إن العلماء ورثة األنبياء ( رسول اهلل صل

لتقوية طالب الصف اً مساعدإن يكون  من أجل فيو اجتهدتالذي  الطالب ىذا الكتيب
على  يبحيوي الكت متمنية أن أكون وفقت يف إعداده ومجعو،، على الفهم والقراءة الثاين 

حول نصوص متنوعة تشمل مجيع املستويات، كما وتشمل النصوص مجيع التمارين املطلوبة 
 يبومن خالل ىذا الكت يبتعد عن الروتني بتنوعو لألسئلة وكيفية عرضها، يبالكت، النص

 تستطيع معلمة الصف األول معرفة مستوى طالهبا من ناحية القراءة وفهم املقروء.
 

إعداد إن أكون قد وفقت يف من اهلل عز وجل متمنية ن يكون يف املستوى املرغوب و متىن أوأ
 وجتميعوكتيب ىذا ال

 
 
 

 المعلمة األولى للمجال األول
 أنيسة الزدجالية

 المثابرة للتعليم األساسي

 



 في اْلَحْقلِ 
 

ثَُو َعْن  واِلَدهُ راَفَق سامي      إىل احلَْْقِل، َوُىناَك شاَىَد نَباَت اْلَقْمِح، َفطََلَب ِمْن واِلِدِه َأْن حُيَدِّ
 ىذا النَّباِت.

ُقُل  قَ َلَع اأَلُب نَ ْبَتَة َقْمٍح َوتَ َوجََّو البِْنِو قاِئاًل: " اْلَْْذُر ََيَْتص     املاَء اْلِغذاَء ِمَن الت  ْربَِة. الّساُق يَ ن ْ
. ِمْن ىِذِه السَّنابِل نَْأُخُذ ُحبوَب اْلَقْمِح، َوُيْصَنُع تصنُع الغذاَء اْلِغذاَء إىل السَّناِبَل َواأَلْوراُق و 

ُز. اْعَلْم يا بُ ََنَّ َأنَّ النَّباَت كاِئٌن َحيٌّ َكاإلْنساِن، يَ تَ َغذىِمْنها   ، َويَ تَ نَ فٌَّس، َوحيُِس  َويَ ْنمو".اْْلُب ْ
 َسَأَل سامي: " ىذا يَ ْعَن أَنَّنا نَ تَ َغذَّى حَنُْن ِِبُبوِب اْلَقْمِح.   

 َوماذا نَ ْعَمُل بالّساِق َواأَلْوراِق؟".
 أجاَب اأَلُب: اْلَقْمُح ِغذاٌء لإِلْنساِن، والّساُق َواأَلْوراُق ِغذاءٌ    

 لِْلَحَيواِن.
 ، َوَعلى َشْرِحِو َعْن نَباِت اْلَقْمِح.ِبُرافَ َقِتوِ ي واِلَدُه َعلى السَّماِح َلُو َشَكَر سام   
 

 الدرجة المستوى األسئلة

 ( نوع النَّص:1

 أ.ِشعر                    
 ب. قصَّة                    

 ج. قصيدة
 

استرجاع 

 المعلومات

 

 
 



 الدرجة المستوى األسئلة

 ( :ُيِحس  )مرادف )معىن( كلمة 

 أ. َيْشُعُر                   
 ب. حيُِب                   

 ج. يَ ْنمو

  

:َزرَعَ كلمة )  ) عكس ( مضاد   ( من النَّصِّ

 أ. َحَصَد                   
 ب. تناَوَل                  

 ج. قَ َلعَ 
 

  

 أَْيَن راَفَق سامي واِلَدُه ؟ ( أ

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

  

 ب( ماذا شاَىَد سامي يف احلَْْقِل ؟

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

  

 ماذا يَ ْفَعُل اإلْنساُن ِبساِق اْلَقْمِح َوَأْوراِقِو ؟

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

  

 
 
 
 
 
 



 الدرجة المستوى األسئلة

 د( ِباذا شبََّو والُد سامي النَّباَت ؟
............................................................. 

 

  

 ( :4 -1رتِّب أحداث القصَِّة ِبَوْضِع األرقام المالئمِة من )

ثَُو َعْن نَباِت   اْلَقْمِح.___ طََلَب سامي ِمْن واِلِدِه َأْن حُيَدِّ
 ___ َشَكَر سامي واِلِدِه على ُمرافَ َقِتِو ِإىل احلَْْقِل.
 ___ قَ َلَع اْلواِلُد نَ ْبَتَة َقْمٍح، َوَشرََح ِلسامي َعْنها.

 ___ شاَىَد سامي نَباَت اْلَقْمِح.
 

  

 بين السَّبِب والنَّتيجة المالِئمة: صل بخط

َز. رافَق سامي والده إىل احلقِل          َنْصَنعُ   ِمْنها اْْلُب ْ
ُقُل الّساقُ      ََيْتص  اَْلْذُر اْلِغذاَء ِمَن الت  ْربَِة      اْلِغذاَء إىل السَّناِبَل.املاَء و  تَ ن ْ

 .شاّىَد نَباَت اْلَقْمحِ      اْلَقْمِح             نَْأُخُذ حبوَب 

  

 / خطأ ( :                    اكتب بعَد كّل جملة ) صحيح

 سامي واِلَدَتُو إىل احلَْْقِل.             _____راَفَق 
 قَلَع األُب نَ ْبَتَة َقْمٍح.                        _____
ُقل الّساُق الِغذاَء إىل اّْلذِر.              _____  تَ ن ْ
 نَْأُخُذ ِمَن السَّناِبِل اْلَقْمَح.                   _____

 

  

 
 
 
 



 قطُّة ُتحب  الموسيقى
 

صباحاً ومع طلوِع الفجِر، كانِت الّقطُة )بوسي( تتجّوُل يف حديقِة الداِر، وقفْت قرَب زىرٍة    
   صفراَء، تأّملْتها.. وتشّممْت عطَرىا..

وحينما مسعْت صوَت بلبل يغّرُد فوَق غصِن زيتونٍة، جلسْت قرَب الزىرِة وراحْت ُتصغي بكّل    
   ىدوٍء وشوٍق لغنائِو العذِب.

   أًة أخرَج ضفدٌع رأسُو من هنٍر صغرٍي.. وأخَذ يُرسُل نقيَقُو الصاخَب واملزعج يف احلديقِة..فج   
   التفتْت بوسي إليِو واضعًة إصبَعها على فِمها مشرية أن اسكت.   
ابتسَم الضفدُع، وخرَج من النهر الصغري، اقرتَب من بوسي، قفَز فوَق ظهرِىا، مث زحَف فوَق    

   ي صامتٌة ىادئٌة ال تتحّرُك..رأِسها، وبوس
قالْت بوسي هبمٍس: افعْل كلَّ شيء يا ضفدُع... فقط أكْرمنا سكوَتك، ودعَن ُأصِغ لصوِت    

   البلبِل..
   

 القطة املرحة سوسن     زىري رسام " بتصرف " 
 2006قصص لألطفال   من منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق   

 الدرجة األسئلة

 " اسم: بوسي"  -1

 القطة                   - أ

 البلبل                    -ب

 الضفدع -ت    

1 



 الدرجة األعئٍخ

 اعزخشط ِٓ إٌّـ وٍّز١ٓ رذالْ ػٍٝ: -2

 صِبْ: .......................................

 ِىبْ: .......................................

2 

 أْ ٠غىَذ؟ٌّبرا هٍجذ اٌمطخ ِٓ اٌنفذع  -3

................................................................ 
1 

 فٟ اٌفمشح اٌضبٌضخ ٚسَد اعُ فٛد اٌنفذع، فّب اعُ فٛرٗ؟  -4

................................................................ 
1 

  " ْٚمُغ االفجِغ ػٍٝ اٌفُ " اٌّمقٛد ثٙب : -5

ِّٓ  -أ            غ

 اعىذ               -ة

ًْ               -د  ُو

 اٌؼتْ  -س 

1 

 ِب ٘ٛ اٌؾذس اٌزٞ ٠ٍٟ ٘زا اٌؾذس لفض فٛق ظٙش٘ب ؟ -6

................................................................... 
1 

 ً٘ ؽذصذ اٌمقخ ؽمَّب؟ ٌّٚبرا؟ )ػًٍ( -7

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

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

2 

 ِٓ ُ٘ ؽخق١بد اٌمقخ؟ -8

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

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

3 

 

 
 



 
 الفيد

ال أنو ، إافريقيا وآسيا  من عديدةٍ  في أماكنَ  ، فيو يتواجدُ  حومِ المّ  كمةِ آمن  مفترٌس  حيوانٌ  الفيدُ    

 .ةو في المناطق القطبيأ ،في استراليا ال يتواجدُ 

 وىو ذكيّّ  ،لممطاردةِ  أٌ مييّ  ، ورشيقٍ  قوي   بجسمٍ  الفيدُ  صفُ يتّ    

 ،حادةٌ  ومخالبُ  ولو أسنانٌ  ،لياًل ونياراً  الصيدَ  يمارُس  ،ومخادعٌ 

 .سميكٌ  راءٌ فِ  وُ ويكسو جسمَ ،من أكثر الحيوانات ميارة في الصيد  ويعتبرُ 

التي  يا البعض حسب البيئةِ واختمفت عن بعضِ  ،تْ رَ وّْ طُ  ولمفيود أساليب خاصة بيا في الصيد   

بين  واالختباءِ  ،األشجارِ  قِ عمى تسمّ  الغابات الذي يعتمدُ  منيا، فيناك فيدُ  صنفٍ  فييا كلّ  يتواجدُ 

 بين الحشائشِ  البراري الذي يختبئُ  يا ، وىناك فيدُ بين من عمى الفريسةِ  االنقضاضِ  ثمّ  ،فروعيا

 . عمى األرضِ  الفريسةَ  ثم يياجمُ  ،ةِ البريّ  والنباتاتِ 

 ألوانيا تتصفُ  ةُ اإلفريقيّ  الفيودُ ، فنتمي إليياتالتي  )المكان(باختالف البيئة الفيودِ  نُ األو  تختمفُ    

في جبال ، أّما ألوانيا سوداء قد تكونُ و  ،إلى الذىبيّْ  ضاربةٍ  برتقاليةٍ  اعدةٍ قعمى  مستديرةٍ  ببقعٍ 

 يكون بنيًا. القاعدةِ  لونَ  نّ إف اليماليا والمناطق الباردة

إلى  من واحدٍ  وتنجبُ  ،خمسة أشيرٍ  حمميا لمدةِ  في العام ويستمرُ  واحدةً  أنثى الفيد مرةً  لُ حمِ تَ     
 .أربعةٍ 

 
 
 



 

 الدرجة األسئلة

 أّي الجمل التالية صحيحة حسب الفقرة األولى: -1
 الفيد يعيش في أفريقيا فقط. -أ

 مناطق القطبّية.الفيد ال يتواجد في ال -ب
 الفيد ال يتواجد في آسيا. -ت
 الفيد يتواجد في استراليا وأفريقيا. -ث

1 

ذكر في الفقرة الثانية: " يّتصف الفيد بجسم قوّي ورشيق" عمى ماذا  -2
 يساعده  ذلك ؟

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

1 

 ات فريستو؟كيف يصطاد فيد الغاب -4
................................................................... 

 

1 

 الّنص عبارة عن: -5
 قّصة       -نٌص معموماتي             ب -أ

 قصيدة -شعر                   ث -ت  

1 

 ما ىي صفة كّل من أعضاء جسم الفيد اآلتية؟ -3
 
 ................................األسنان: ................... - أ

 الجسم: ................................................... -ب
 الفراء: ................................................... -ت

 المخالب: ................................................... -ث

4 

 



 
 

 الدرجة األسئلة

 و خطأ أمام الجمل التالية حسب النص:اكتب صح أ -5
 تتغّير طريقة الصيد عند الفيود حسب البيئة التي فييا. ) .................( -أ

 التي يعيش بيا. ) .................( ةلون الفيود يختمف حسب البيئ -ب
 ىناك طريقة واحدة تتبعيا جميع الفيود في الصيد. ) .................( -ت

 

 الجمل التالية غير صحيحة حسب الفقرة األخيرة: أيّ  -6
 األنثى تنجب أكثر من أربعة في السنة. -أ

 من الممكن أن تنجب األنثى صغيًرا واحًدا في السنة. -ب
 من الممكن أن تنجب األنثى أكثر من أربعة خالل سنتْين. -ت
 من الممكن أن تنجب األنثى أكثر من اثنْين خالل السنة. -ث

 

 مب منك أن تربي فيًدا، ىل توافق عمى ذلك؟ عمللو طُ  -7
.................................................................................
................................................................................. 

 

 كّون أسئمة لما تحتو خط: -8
 . ليال ونياًراد يمارس الفيد الّصي -أ

 ؟.......................................................... 
 .من واحد إلى أربعةتنجب األنثى  -ب

 ؟..........................................................

 

 استخرج من الّنص: -9
كممتْين تدالن عمى مكان:  -أ

......................................................... 
كممة تدّل عمى زمان:  -ب

......................................................... 
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 الدرجة األسئلة

 ؟ ماذا َشَعَرْت َوَرَقُة الّتوِت باْلَخَجلِ ل -1

   .َضرِ ِمَن َلْوِنيا اأَلخْ  . أ

 .ِمْن ُنعوَمِة َأْوراِقياب . 

    .ِمْن ُخشوَنِة َمْمَمِسيا . ج

 .اْلُمَتناِسَقةِ  ِمْن ُعروِقياد. 

1 

  :َأنْ  كانت ُأْمِنَيُة َوَرَقِة الّتوِت  -2
    .المَّْونِ  َخْضراءَ  َتكونَ  . أ

  .َكالّدوَدةِ  ُحرَّةً  َتكونَ  . ب

  .َشّفاَفةً  ناِعَمةً  ج. َتكونَ 

 .اْلِمْسكيَنةُ  َدةُ الّدو  د. َتْأُكَميا

1 

  :أَلنَّيا الّناِعَمةِ  اْلَجميَمةِ  اْلَوْرَدةِ  ِمنَ  الّدوَدةُ  ِاْقَتَرَبتِ  -3

 .الّتوتِ  َشَجَرةِ  َعمى الصُّعودَ  َتْسَتِطعِ  َلمْ  . أ
َمتِ  . ب  .الّتوتِ  َشَجَرةِ  َعمى اْلَجميَمةَ  اْلَوْرَدةَ  َفضَّ

 .اْلَخِشنِ  ِمنَ  َأْكْثرَ  الّناِعمَ  اْلَوَرقَ  َتْأُكلَ  َأنْ  ج. ُتِحبُّ 

 .اْلَمْمَمسِ  َخِشَنةِ  الّتوتِ  َأْوراقِ  َأْكلَ  ُتِحبُّ  د. ال

1 

  َوَرَقُة الّتوِت الّدوَدَة ِمَن اْلَمْوِت؟ َكْيَف َأْنَقَذتْ  -4

 .اْلجوعِ  إِلْنقاِذ الّدوَدِة َبْل َتَرَكْتيا َتموُت ِمنَ  َلْم َتْفَعْل َشْيًئاأ. 

 .وِد َعمى َشَجَرِة الّتوتِ الصُّع ساَعَدِت الّدوَدَة فيب. 

 .الّناِعَمةِ  الّدوَدِة اْلِمْسكيَنِة َأْوراًقا ِمْن َأْوراِق اْلَوْرَدةِ  َأْلَقْت َأمامَ ج. 

 .اْلِمْسكيَنةِ  َحتَّى َقَطَعْت ُعُنَقيا َوَسَقَطْت َأماَم الّدوَدةِ  اْىَتزَّْت ِبُعْنفٍ د.  

1 



 
 الدرجة األسئلة

 الّتوِت ذاَت َيْوٍم؟ ماذا شاَىَدْت َوَرَقةُ ( 1
..................................................................... 

 
1 

 َوَتْسَتْمِتعُ  اْلَوْرَدةِ  َأْوراقَ   َتْأُكلُ  َسْوفَ  الّدوَدةَ  َأنّ  الّتوتِ  َوَرَقةُ  َظنَّتْ  ( ِلماذا2
  ِبيا؟

..................................................................... 
1 

 جوِعيا؟ ُرْغمَ  َبعيًدا َوَرَمْتيا اْلَوْرَدةِ  َوَرَقةِ  َأْكلَ  الّدوَدةُ  ُتْكِملِ  َلمْ  ( ِلماذا3

..................................................................... 
1 

؟  ِمنَ  َتَعمَُّمتُ  (4  النَّصِّ

 .اْلخاِرِجيّْ  حُكَم َعمى اْلَمْظَيرِ أ َأنْ  أ. 

 .َمصاِئِبِيمْ  في اآلَخرينَ  ساِعدَ أ َأنْ  ب. 

 .َمني  َأْفَضلُ  وُ أَلنَّ  َوأْحِسَدهُ  َغْيِري ِإلى ْنُظرَ أ َأنْ  ج. 

يَ أ َأْن ال د.   اآلَخرينَ  َأْجلِ  ِمنْ  بْنُفِسي َضحّْ

1 

 صل ِبخطٍّ بين السبب والنتيجة .                             
 النتيجة                                          السبب    

  . ِلَمِصيِرىا اْسَتْسمِمِت الّدوَدةُ      .َمْمَمِسيا ِبُخشوَنةِ  الّتوتِ  َوَرَقةُ  َشَعَرتْ 
 ِجّدا َسعيَدةً  الّتوتِ  َوَرَقةُ  كاَنتْ                    .ُمرِّا اْلَوْرَدةِ  َأْوراقِ  ْعمُ كان طَ 
 .اْلَحْقلِ  ُزُىورَ  َتْحِسدُ  َصاَرتْ      .ِبِمذَّةٍ  الّتوتِ  َوَرَقةَ  َتْأُكلُ  الّدوَدةُ  كاَنتِ 

 

1 

 
 



 
 الدرجة األسئلة

  :َأنَّ  َتْعني ،  "َصِغيَرةً  َقْضَمةً  ِبَفِميا َوَقَضَمتْ " اْلِعباَرةُ 
 .النّْياَيةِ  َحتىَّ  اْلَوَرَقةَ  َأَكَمتِ  أ. الّدوَدةَ 

َقتْ  ب. الّدوَدةَ   .َقميالً  اْلَوْرَدةِ  َوَرَقةِ  ِمنْ  َتَذوَّ
 .َأَبًدا اْلَوْرَدةِ  ِمنَ  َتْقَتِربْ  َلمْ  ج. الّدوَدةَ 
 .ِبِمذَّةٍ  اْلَوْرَدةِ  َوَرَقةَ  ِاْلَتَيَمتْ  د. الّدوَدةَ 

 

  :الّدوَدةَ  َأنَّ ..." ِلَمصيرِىا الدُّودةُ  اْسَتْسَمَمتِ " ِبـ اْلَمْقصودُ 

 .اْلُمرّْ  ِمياَطعْ  ُرْغمَ  اْلَوْرَدةِ  َوَرَقةَ  َأَكَمتْ  أ.  

 .ُأْخرى َمرَّةً  الّتوتِ  َشَجَرةَ  َتْصَعدَ  َأنْ  حاَوَلتْ  ب.

 .الطَّعامِ  َعنِ  َوَسَتْبَحثَ  جوًعا َتموتَ  َأنْ  َتْرضى َلنْ  ج. 

 .اْلجوعِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  َواْلَيالكِ  لْمَمْوتِ  اْسَتْسَمَمتْ  د. 

 

َفةُ    :النَّصِّ  َسبَ حَ  الّتوتِ  َوَرَقةِ  َعَمى َتْنَطِبقُ  ال الَّتي الصِّ

     أ. َأناِنيَّةٌ 
َيةٌ      ب. ُمَضحّْ
   ج. متَكبَّْرةٌ 
 د. َبخيَمةٌ 

 

َقعُ  ُكْنتَ  ماذا الّدوَدةِ  ِإْنقاذِ  َأْجلِ  ِمنْ  ِبَنْفِسيا ُتَضحِّ  َلمْ  الّتوتِ  َوَرَقةَ  َأنَّ  َلوْ   َتَتوَّ
 َيْحُدَث؟  َأنْ 
 .َتموتَ  َوَلنْ  الطَّعامَ  الّدوَدةُ  َوَسَتْأُكلُ  َىِميََّتيا،أَ  اْلَخِشَنةُ  الّتوتِ  َوَرَقةُ  َسَتْكِتِشفُ  أ. 

 .اْلَمْوتِ  ِمنَ  الّدوَدةُ  َوَستَْنجو اْلجوِع، ِمنَ  اْلَخِشَنةُ  الّتوتِ  َوَرَقةُ  َسَتموتُ  ب. 

 .اْلَمْوتِ  ِمنَ  الّدوَدةُ  َوَستَْنجو الّناِعَمِة، اْلُورودِ  َحَسدِ  َعنْ  اْلَخِشَنةُ  الّتوتِ  َوَرَقةُ  َسَتُكفُّ  ج. 

 اآلَخريَن. َوَتْحِسدُ  باْلَخَجلِ  َتْشُعرُ  الّتوتِ  َوَرَقةُ  َوَسَتَظلُّ  اْلجوِع، ِمنَ  الّدوَدةُ  د. َسَتموتُ 
 

 

 



 ةفاُ حْ مَ والسُّ  سدُ األ

خاءٍ  ٍة، ويتعاونون مع بعِضيم البعضكان ىناَك غابُة جميمٌة يعيُش سكاُنيا في نظاٍم ومحبّ     ،  في موّدٍة وا 
 . وأمانٍ  الغابِة، في ىدوءٍ  من األيام خرجت الحيواناُت تفتُّْش عن طعاِميا في كل أنحاءِ  وفي يوم

ذا بصوِت     الحيواناُت وترَكت ما كانت تبحُث عنو، وصار ىمُّيا  رعًبا، فخافتِ  ىاويملَ بالغابة  يزأرُ  األسدِ  وا 
 أن تتوارى عن أعيِن األسد الغاضِب والجائِع. 

 فاًة صغيرًة لم تستطعِ حْ مَ فيو جوَعُو، وجَد سُ  تَ كِ يقفُز من مكاٍن آلخَر بحثًا عن طعاٍم ُيسْ  وبينما كان األسدُ    
 ُيسِكُت جوعي؟  منكِ  أكبرَ  حيوانٍ  في الغابةِ  فأوقفيا األسُد وقال ليا: أليَس  ، االختباَء ألّنيا بطيئُة الحركةِ 

يع الحيواناِت تستطيُع االختباء إذا داىَميا خطٌر أّما أنا دي األسد مسكينٌة فجمسيّْ  فاة: إّنني ياحْ مَ فقالت السُّ   
 فال. 
في طريقي  أو غزااًل، ووجدُتكِ  فإّنني لم أجد أرنًبا ، سآكُمِك رغًما عنكِ  غيرةاسكتي أّيتيا الصَّ  فقال ليا األسد:   

 فيل أترُكِك وأنا أتضّوُر جوًعا؟ 

 أكثر.  الجوُع فيكَ  ، بل عمى العكس سيتحّركُ  إذا أكمَتني ديسيّْ  لن تشبَع يا ّنكَ أفاة حْ مَ فقالت السُّ    
 .  يعني سآكمكِ  سآكمكِ  ، فصاح األسُد: لن تستطيعي إقناعي   

، ولكن  فاُة ِبأًسى: رضيُت بما قّدَرُه اهلُل ليحْ مَ فردَّت عميو السُّ    
 رجاٌء. قبل أن تأكَمني لي عندكَ 

: ال تعذّْبني قبل  فاةحْ مَ السُّ  ىو؟ فأجابتوُ  فقال ليا األسُد: ما  
أو أن َتْضرَبني بجذِع ،  إّني أْرضى أن تدوَسني بقدَميكَ ف،  أْكمي

 ترميني بيذا النير. أالّ  ي أرجوكَ ولكنّْ  شجرٍة ضخمةِ 

 ، بل سأرميك أّيتيا المخموق الحقير... فتظاىرتِ  ما طمبِت مني َك األسُد وقال ليا: سأفعل عكَس حِ ضَ فَ    
ت، كَ حِ ن ضَ ت أَ ثَ بِ َة ما لَ كيَّ فاَة الذَّ حْ مَ السُّ  يِر، ولكنَّ ىا األسُد ورمى بيا في النَّ ذَ خَ فأَ ،  والخوفِ  كاءِ لبُ فاُة باحْ مَ السُّ 

 ة؟ باحَ جيد السّْ وال أخاف منو ألّني أُ  في الماءِ  عيُش ني أَ نَّ ال تعرف أَ أَ  ي  بِ غَ  من حيوانٍ  : يا لكَ  وقالت للسد

نَّ  ألجسامِ ا ةِ خامَ في ضَ  العبرةَ  تِ ليس     نَ مِ  وَ جُ نْ فاة أن تَ حْ مَ السُّ  ، وىكذا استطاعتِ قولِ العُ  ةِ نَ طْ ما العبرة في فِ وا 
 يا.كائِ ذَ  لِ ضْ فَ بِ  دِ سَ األَ 



 

 الدرجة األسئلة

 السؤال األول : أختار اإلجابة الصحيحة :

  متَّخمُّص من األسد:لماذا استعممت السُّمحفاة  -1

 الُمساعدة والتَّعاون -الُقوَّة والشَّجاعة                 ب -أ

راخ               ث -ت  الحيمة والذَّكاء -الُبكاء والصُّ

1 

  بُئ وتختفي خوًفا من : _ كانِت الحيوانات تخت 2

ّياد          ت -السُّمحفاة              ب - أ  األرانب -األسد        ث -الصَّ

1 

  : " ِفْطَنةمعنى كممة "  -3

 ُلطف -محبَّة          ث -ذكاء          ت -غباء           ب - أ

1 

 بحُث عنو" ء في الفقرة الثانية الجممة "فخافت الحيواناُت وترَكت ما كانت تجا -4

 ما الَّذي كانت تبحث عنُو الحيوانات ؟ 

 النَّير -ث     السُّمحفاة      -الطَّعام            ت -ب األسد         - أ

1 

  انب كل جممة " صواب " أو " خطأ "جاكتب ب

 )..........................(كان صوت األسد يمأل الغابة رعبًا . 

 )..........................( وجَد األسُد ُسمحفاًة كبيرًة .

 )..........................(رمى األسُد السُّمحفاَة في النَّيِر . 

تيا .   )..........................(استطاعت السُّمحفاة ان تنُجَو من األسِد بفضِل ُقوَّ

4 

 



 

 الدرجة األسئلة

 أجب عن االسئمة التالية :: لثاينالسؤال ا

 ؟قبل ظيور األسد ان الغابةكَّ سُ القة ت عكيف كان  - 1

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

1 

 ساسّية  في الّنص .الشخصّيات األ اكتب -2

............................................................ 
1 

 كيف استطاع األسد اإلمساك بالسُّمحفاة ؟ -3

......................................................... 
1 

 ؟من األسد بأن ال يرمييا في النَّير فاةحْ مَ لسُّ اْ  طمبتْ  لماذا   - 4

............................................................ 
1 

رتِِّب الجمل التّالية بحسب تسمسميا في النَّص من  السؤال الثالث :
 (1- 5 ) 

 يا.ذكائِ  لِ ضْ فَ بِ  من األسدِ  وَ فاة أن تنجُ حْ مَ السُّ  ____  استطاعتِ _

 اُنيا في نظاٍم ومحّبٍة .كان ىناَك غابُة جميمٌة يعيُش سكَّ _____  

 االختباَء ألّنيا بطيئة الحركةِ  عِ _____  وجد األسُد ُسمحفاًة صغيرًة لم تستطِ 

 . رِ يْ _____  أخَذ األسُد السُّمحفاَة ورمى بيا في النَّ 

مَ   .رِ يْ ترميني بيذا النَّ  أالَّ  فاة لألسِد : أرجوكَ حْ _____  قالت السُّ

5 
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 ؟لم تستِطِع السُّمحفاة االخِتباء من األسِد ِلماذا  - ب

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

1 

 ؟  طمبت السُّمحفاة من األسد ماذا  -ج

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

1 

 د_ اكتب صفة مناسبة لكلٍّ من : 
لحفاة : ................................     األسد : .........................     السُّ

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الّىحلت

الّىحلت مً الحشساث الىافعت لإلوظان. وهي حشسة اجخماعّيت، ال حعيش بمفسدها بل     

 حعيش في جماعاث كبيرة داخل خالًا خاّصت بها.

كىز وآالف مً العامالث.في كّل خلّيت حعيش       
ّ
 ملكت واحدة مع مئاث مً الر

لكّل مجمىعت مً العامالث عملها ووظيفتها، فمنها مً جخسج مً الخلّيت وجيخلل بين 

ا . ومنها مً جحسض الخلّيت وجدافع عنها.
ً
 لرًر

ً
 ألاشهاز لخجمع زحيلها وجصىع مىه عظال

 بيشاٍغ وهظاٍم زائٍع. جؤدي عملهاومنها مً حعخني بىظافت الخلّيت. وكل هحلت 

ولكّل خلّيت ملكت وظيفتها الىحيدة وطع البيع، وجظع أحياًها أكثر مً ألف بيظت في     

حسطها. بعد أن جظع اْللكت البيع في  فها، ًؼعمها ٍو ِ
ّ
اليىم الىاحد. والّىحل ٌعخني بها ًىظ

ظا، حتى جكبر خالًا شمعّيت بثالثت أًام ، جخسج مىه دًدان صغيرة ٌعخني بها الّىحل أً

 ٌظخعّد للخسوج 
ً

ساهم هحال
ّ

مع. بعد اثني عشس ًىًما جصبح الش
ّ

يها بالش
ّ
وجصبح شساهم فيغؼ

 مً الخليِت.

 

 



 

 الدرجة األسئلة

 السؤال األول : أختار اإلجابة الصحيحة :
 كم بيضة يتّم وضعيا في اليوم الواحد؟ -1

 بيضة واحدة. - أ

 أكثر من مائة بيضة. -ب

 ضة.أكثر من ألف بي -ج
 أكثر من عشر بيضات. -د

1 

 الوظيفة الوحيدة لمممكة في الخمّية ىي: -2

 صنع العسل                                    - أ

 وضع البيض    -ب 

 الّدفاع عن الخمّية                     -ج 
 العناية بنظافة الخمّية -د

1 

 عدد الممكات والّذكور والعامالت في الخمّية ىو: -3

 ممكة واحدة ومئات العامالت و آالف الّذكور.   -أ    

 ممكة واحدة ومئات الّذكور وآالف العامالت.   -ب    

 ممكات ومئات العامالت وآالف الّذكور. 3 - ج

 ممكات ومئات الّذكور وآالف العامالت. 3 -د     

1 
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الخروج من  كم من الوقت تستغرق الّشرنقة حتى تصبح نحمة قادرة عمى -4
 الخمّية؟

 يوًما    16 - أ

 يومًا       14-ب

 يومًا         18 -ج

 يومًا    12 -د

1 

 السؤال الثاني : أجب عن األسئمة التالية :
ْلاذا جيخلل الّىحالث بين ألاشهاز؟  (1

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

1 

 اكخب وظيفخين ج (2
ّ
 اهيت.لىم بهما العامالث بحظب الفلسة الث

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

2 

كيف ٌعخني الّىحل بالبيع؟  (3

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

1 

 اكخب صفخين للّىحل حظب الّىّص . ( 4

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

2 
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حل حسب حسلسلها بوضع ألارقام من ) -5
ّ
ب مراحل جطّور الن

ّ
ُ( :4-1رج

 الّدًدان  ) .............(  

 ) .............(  الّىحل     

ساهم       
ّ

 ) .............(  الش

 ) .............(   البيع

4 

ُاكخب "صحيح" أو "خطأ" بجانب كل جملت:  -5

 جخسج مً البيع دًدان صغيرة حعخني بها اْللكت. ) ..........................(   -أ     

ساهم بالعظل. ) ...... - أ
ّ

ى الش
ّ
غؼ

ُ
 ....................(  ح

 لكّل خلّيت ملكت واحدة وظيفتها وطع البيع. ) ..........................(   -ج

ساهم إلى هحل كادز على الخسوج مً الخلّيت. ) ..........................(   -د
ّ

 جخحّىل الش

 

4 

حلت حشرة اجخماعّيت؟  -6
ّ
ما املقصود أنَّ الن

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

........................................................................ 
2 

 
 
 



 الّنعام
 

الّنعاُم من الّطيوِر التي ال تطيُر، وىو أكبُر الّطيوِر عمى وجِو األرِض، َيِصُل ارتفاُع الّنعامِة    

كيمو جرام. وىي ذات رأٍس صغيٍر، وعنٍق طويٍل  151ل وزنيا إلى حوالي أمتار، ويص 3حوالي 

 غيَر مغّطى بالريِش، ومنقاٍر قصيٍر، 

طويمتين، أما جناحييا فقصيرين غير  اوعينْيِن واسعتْين، وقدميي

 ُمَعدَّْين لمطيران، وىي سريعة في الجري.

تكون من تتمتع النعامة بحاسِة بصٍر قوّيٍة، وليا رقبة طويمة ت    

فقرة عْظِميَّة، والتي تساعدىا عمى رؤيِة مساحات كبيرة. يرفس  19

                                                                               الّنعام برجمو إلى األمام بقوة، وُتْعَتبر رفسة النعام قاتمة لألعداء.                                                          

بيضة النعامة ُتعتبر أكبر بيضة طيور حجمًا ووزنًا، حيث يصل وزنيا حوالي كيمو ونصف 

 الكيمو جرام .

طعام النعام األساسي ىو النباتات، ولكنو يأكل الحيوانات الصغيرة في بعض األحيان، وكذلك 

ذلك أصبحت ميددة باالنقراض يأكل الحجارة والمسامير ... والنعامة ُتصطاُد لريشيا الفاخر، ول

  بسبب كثرة صيدىا . 
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 حسب السطر األول أي الجمل التالٌة صحٌحة:     -1

 النعام ٌطٌر، ولكن لمسافات قصٌرة. -أ

 ٌستطٌع الطٌران. ر  النعام طائ -ب

 ٌستطٌع الطٌران. النعام طائر ال -ت

1 

 ة:  ٌساعد النعامة على رؤٌة مسافات بعٌد -2

 حاسة البصر          - أ
 عنقها الطوٌل        -ب

 قدمٌها الطوٌلتان - ت
 

1 

ٌّز عنق النعامة على أّنه :    -3  ٌتم

 طوٌل ومغطى بالرٌش.             - أ   

 ُمغّطى بالرٌش وقصٌر.  -ب

 غٌر ُمغّطى بالرٌش وطوٌل. -ت 

1 

 صل خّطا بٌن ماذا ٌمثل كل رقم ورد فً الّنص.   -4

 (ب)                                     )أ(  

 ارتفاع النعامة                                     19

ة للرقبة. 151 ٌّ  كغم                               عدد الفقرات العظم

 م                                     وزن النعامة. 3

3 

  لماذا ال ٌستطٌع النعام الطٌران ؟   -5

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

 

1 
 

 ماذا تأكل النعامة؟  -6

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

 

1 
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 لماذا ٌصطاد الصٌادون النعامة ؟ -8

............................................................................. 
1 

 أكتب الصفة المناسبة لكل موصوف بحسب ما جاء فً الّنص : –9

 جناحٌن : .................  

 مساحات  : ................. 

 الرٌش : .................  

 قدمٌن  : .................  

 حاّسة بصر  : .................  

5 

 أكتب بجانب كل جملة "رأي" أو "حقٌقة" : – 11

 الّنعاُم من الّطٌوِر التً ال تطٌُر. ) ......................... ( -أ  

ٍة. ) ......................... ( -ب  ٌّ  تتمتع النعامة بحاسِة بصٍر قو

 ر بٌض الّنعام من أجمل البٌوض . ) ......................... (ٌُعتب –ت 

 ُتْعَتبر رفسة النعام قاتلة لألعداء. ) ......................... (   -ث 

4 

 :أكتب صحا او خطأ بجانب الجملة   - 11

 كٌلو جراما. ) ......................... ( 151أ_ ٌصل وزن النعامة حوالً 

 نقار صغٌر وعٌنٌن صغٌرتٌن.    ) ......................... (ب_ للنعامة م

 فقرات. ) ......................... ( 9ت_ للنعامة رقبة قصٌرة  تتكون من 

3 

 الّنص عبارة عن:   -12

 قصٌدة            -نص معلوماتً         ت -قّصة        ب -أ
1 

مهددة باالنقراض، حسب رأٌك ماذا  ُذِكَر فً السطر األخٌر أّن النعامة  - 13
 ٌجب أن نفعل حتى نحمً النعامة من االنقراض؟

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

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

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

2 



 
  كوالتةوش  

، ِلُيَقدَّْم ِمْنيا إلى ة في َصباِح َيْوِم اْلعيِد، َأْحَضَر أبو َسمير ُعْمَبًة فييا شوكوالت
يوِف. َتناَوَل َسميٌر اْلُعْمَبَة َوَفَتَحيا.  الضُّ

َة ْمِكُننا أْن َنْصَنَع الّشوكوالتَ : َىْل يُ  َسميٌر َأباه َسَألَ 
؟ َفَضِحَك األبُّ  ِمَن اْلُبنّْ اْلَمْوجوِد في َبْيِتنا

، َبْل ِمْن َوَأجاَب: ال ُتْصَنُع الّشوكوالتَ  ُة ِمَن اْلُبنّْ
َحّباِت َشَجِر اْلكاكاو اّلذي َيْنُبُت في اْلِبالِد اْلحارَِّة. 

. َوَحّباُت َشَجرِ   اْلكاكاِو ُتْشِبُو َحّباَت َشَجِر اْلُبنّْ
ُتَجفَُّف، َوَبعَد ذِلَك َيِتمُّ َطْحُنيا، َوُتْخَمُط َمَع السَُّكِر َواْلَحميِب، ثُمَّ وَ  تُْقَطُف اْلَحّباتُ 

توَضُع َعمى الّناِر َحّتى َتْغمي َوُتَصبُّ في َقواِلَب ُمْخَتِمَفِة األْشكاِل َحّتى َتْبُرَد. 
 ُمَزيََّنٍة َجميَمٍة، َوُتْرَسُل ِإلى اأَلْسواِق ِلْمَبْيِع. فُّ ِباْلَوَرِق اْلُمَذىَِّب، َوُتَرتَُّب في ُعَمبٍ َوُتمَ 
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حيَحِة:  السؤال األول : َضْع داِئرًة َحْوَل اإلجاَبِة الصَّ
 ُتْصَنُع اْلَحْموى ِمْن :  -1

 حّبات اْلَقْمِح        
 و        َحّبات اْلكاكا
 َحّبات اْلُبن

1 
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 َحّباُت اْلكاكاو ُتْشِبَو: -2
 َحّبات اْلَعَدس       

 َحّبات اْلَقْمح          
 َحّبات اْلُبن

1 

 ُيْخَمط اْلكاكاو َمَع: -3
 السَُّكر َواْلَحميب       
 السَُّكر َواْلماء         
 اْلَحميب واْلُبن   

1 

 " َتناَوَل":َمِة َمْعنى َكمِ  -4
 َأعطى                                      

 َأَخذَ 
    َوَجدَ  

1 

 :" جاّفٌة"ٌ َعْكُس َكِمَمِة  -5
 َوِسخةٌ  
 َجميَمةٌ  
 َرِطَبةٌ  

 

1 

 السؤال الثاني : أِجْب َعِن األسِئمِة التّاِلَية:
 ماذا َأْحَضَر أبو سمير؟  1س

.................................................................. 
1 
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 َأْيَن َتْنِبُت َأْشجاُر اْلكاكاو؟ -2
.................................................................. 

 
1 

 رتب َحَسب َتْسمُسل ُصْنع َحّبات الشوكوالَتة: -3
 ُتْطَحُن َحّباُت اْلكاكاو.   ---
 َمُط اْلكاكاو اْلَمْطحون َمَع السَُّكر واْلَحميب َعمى الّناِر.ُيخْ    ---
 تُْقَطُف َحّباُت اْلكاكاو.   ---
 ُيَصبُّ َبْعَد َأْن ُيْبَرد اْلكاكاو في َقواِلب ُمْخَتِمفة االْشكال.         ---
 ُتَجفَُّف َحّباُت اْلكاكاو.   ---

 

1 



 

 انفشاُر انضالصخ

َِ  أٌمْذ اٌؼقفٛسحُ  ػٍٝ فغبس٘ب اٌضاّلصِخ ٔظشح َ ُؽتٍّ ٚؽٕبْ ٍ ، ٚلجً اْ رط١َش ٌغٍِت هؼب

اٌفطٛس ِ ٌُٙ ، لبٌْذ ٌٙب اٌؾغشحُ ، ٟٚ٘ رذاػت فغبَس اٌؼقفٛسِح ثُغْقِٕٙب اٌّزٞ ؽّشَوزُٗ 

اٌّش٠ُؼ : " ار٘جٟ ، ٠ب َفذ٠مزٟ ، ٚال رمٍمٟ ، إُّٔٙ فٟ أؽنبٟٔ".    سفشفْذ اٌؼقفٛسحُ 

ُِٙ ِ اٌذافئ ، ٚػٕذِب اسرفؼْذ ثغٕبَؽ١ْٙب ، صُ  ًَّ اٌفشاُؿ اٌضالصخُ فٟ ُػؾِّ هبسْد فٟ اٌفنبِء . ظ

اٌّؾُّظ ، فشوٛا أػ١ُٕٙ ، ٚأفبلٛا ِٓ ُِٔٛٙ ، فٍُ ٠غذٚا أُِٙ ... فأخز ثؼنُٙ فٟ 

 اٌجىبِء...

ُُ اٌغُٛع ، ٚأفبثُٙ اٌغَضُع . لبي     ُٙ َّ أزظش اٌفشاُؿ أُِٙ ه٠ٛال ً ٌىّٕٙب ٌُ رشعغ . آٌَ

".أ َٓ ٕب ِٓ اٌّق١بد٠ ِّ  ؽذُ٘ خبئفًب : " أسعٛ أْ رغٍُ أ

ٚأمبف ا٢خش :" ِٚٓ اٌط١ّٛس اٌغبسؽِخ ".  ٚلبي صبٌٌش : " اؽفظٙب ٠ب سة! ". عّؼْذ 

اٌّؾغشح ؽذ٠ش اٌفشاؿ ، فخبفذ ، غ١ش أّٔٙب وزّْذ ِؾبػش٘ب ، 

ٚلبٌذ ِٛاع١خ ً :" ال رغضػٛا ٠ب فغبسٞ ، عزؼٛد أِىُ 

 لش٠جًب".

 شْد وض١ًشا!".                         _ " ٌمذ رأخ

 _ " وْغُت اٌّشصق ِ ١ًٌظ عٙالً ... غًذا رىجشْٚ ٚرؼشفْٛ".

 فّْذ اٌفشاؿ اٌضالصخ ، َٚٔٙل اٌفَْشُؿ األوجُش إٌٝ ؽبفِخ اٌُؼؼِّ ،    

ْشِعال ً ٔظَ  ِٗ . ٚػٕذِب سأْد اٌّؾغشحُ ُِ ِّ َشُٖ  إٌٝ األفك اٌجؼ١ذ فبؽًقب اٌفنبَء ، ثبؽضًب ػٓ أ

ُِالِهفَخً : " رؼبٌٛا ٠ب فغبسٞ ، اسلذٚا ، س٠ضّب رؼٛد أِىُ".  رٌه لبٌذ ٌٍفشاؿ 

سلَذ اٌضالصخُ فٟ اٌؼؼِّ ، صُ أخزْد اٌؾغشح رٙض ثُٙ اٌغقٓ ػٍٝ ٌؾٓ أغ١ٍٕخ ِٓ اٌؾف١ف     

 ًَّ  إٌؼبط ٠قً إٌٝ ػ١ُٛٔٙ ، ٠ٕٚبِْٛ...اٌٍط١ف ، ٌؼ

ُش ثمذِٚٙب ِٓ ثؼ١ٍذ ، فبعز١مع اٌضاّلصخُ     َغ فٛد ػقفٛسٍح رُجَؾِّ ِّ ِٚب ٟ٘ إال دلبئك ؽزّٝ ُع

َْ ...، ٚاٌّؾغشحُ رُؾبسوُٙ اٌفشػ ٚاٌّغشَٚس.  ِٓ ُؽٍُّٙ ، ٚأخزٚا ٠ُضلِضلْٛ ٠ٚشلقٛ

 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.freeprintablecoloringpages.net/samples/Birds/Bird_In_Nest.png&imgrefurl=http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=245236&usg=__t3nm9p5KTTJfqxPT_GXOSUd3D_Y=&h=300&w=300&sz=14&hl=iw&start=9&itbs=1&tbnid=2BOqxisReXghvM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=%D8%B9%D8%B4+%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1&hl=iw&gbv=2&tbs=isch:1
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 ذخ :انغؤال األٔل : أخزبس اإلجبثخ انصذٛ

 قبئم جًهخ: " إَٓى فٙ أدعبَٙ" : -1

 اٌّؾغشحُ           

 اٌفشاُؿ اٌقغبس         

 اٌؼقفٛسحُ          

1 

 انذفٛف ْٕ صٕد:      -2

 أعٕؾخ اٌط١ٛس                       

 ا١ٌّبٖ اٌغبس٠خ          

 أٚساق اٌؾغش                       

 اٌش٠بػ اٌؾذ٠ذح          

1 

ُٓى انجٕع :           -3 ًَ  آنَ

 أٚعؼُٙ               

 أصػغُٙ             

 أخبفُٙ               

 رشوُٙ            

1 

 َص انفشار انضاّلصخ ْٕ:  -4

 لق١ذح ػٍّّزٙب اٌّؾغشح ٌٍؼقفٛسح.           

 ؽىب٠خ خ١ب١ٌخ ال ٠ّىٓ أْ رؾذس فٟ ٚالغ اٌؾ١بح.           

 لّقخ ٚالؼ١خ ٠ّىٓ أْ رؾذس فٟ ٚالغ اٌؾ١بح.         

 سعبٌخ ؽخق١خ أسعٍزٙب اٌّؾغشح إٌٝ اٌؼقفٛسح.         

1 
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 نًبرا فشح انفشار انضالصخ فٙ َٓبٚخ انُص؟

 ألُّٔٙ سأٚا اٌؾغشح ِغشٚسح.           

 ألُّٔٙ عّؼٛا فٛد أُِٙ لبدِخ ِٓ ثؼ١ذ.            

 ألُّٔٙ عّؼٛا أغ١ٕخ اٌؾف١ف.            

 ألُّٔٙ ؽٍّٛا ؽٍّب عؼ١ذا.           

  

1 

 يب ْٙ انجًهخ انزٙ رصف انعالقخ ثٍٛ انّشجشح ٔانعصفٕسح؟ 

 وبٔذ ْػاللخ اٌؼقفٛسح ٚاٌّؾغشح ػاللخ رز١ّض ثبإلخالؿ             

 وبْٔذ اٌّؾغشح رؾت اٌفشاؿ ٚال رؾت اٌؼقفٛسح.           

 وبْٔذ اٌؼقفٛسح رؾت اٌّؾغشح ٌىٓ اٌّؾغشح ال رؾجٙب .           

1 

 انغؤال انضبَٙ : أجْت عٍ األعئهخ انزّبنٛخ:

 نًبرا أخز ثعط انفشار فٙ انجكبء دغت انُّص ؟ ( أ)

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

 

1 

 )ة(: يّى خبفْذ انّشجشح ؟ 

.................................................................. 
1 

 اكزْت صخ أٔ خطب ثعذ كم جًهخ :  -ط

 . لبٌذ اٌّؾغشح ِٛاع١خ : ال رغضػٛا ٠ب ِفغبسٞ.     ) ..................(     1     

 ............(      هؼبَ اٌؼؾبء ٌقغبس٘ب.   ) ..... . خشعذ اٌؼقفٛسح ٌغٍتِ 2     

                   .                    ) ..................(األوجش إٌٝ ؽبفخ اٌؼؼ. ٔٙل اٌفشؿ  

3 

 
 



 

 الدرجة األسئلة

 انغؤال انضبنش : ظْع كهًخ قجم أٔ ثعذ دغت جًهخ اإلغبس : 

 

 

َُّ أخزْد اٌّؾغشح رٙض ثُٙ اٌغقٓ.   ).................(1  . ص

 ...........(         . لبي صبٌش :اؽفظٙب ٠ب سة.   )......2

 . ظً اٌفشاؿ اٌضاّلصخ فٟ ػؾُٙ اٌذافئ.  ).................(3

 

3 

 سرّْت األسقبو دغت انزّغهغم انّصذٛخ نألدذاس :  -انغؤال انشاثع : أ

 اعز١مع اٌضالصخ ِٓ ؽٍُّٙ ، ٚأخزٚا ٠ضلضلْٛ ٠ٚشلقْٛ.            

 سلَذ اٌضالصخ فٟ اٌؼؼ.            

 أزظش اٌفشاؿ أُِٙ ه٠ٛال ٌىٕٙب ٌُ رشعغ.            

َُّ هبسْد فٟ اٌفنبء.              سفشفْذ اٌؼقفٛسح ثغٕبؽ١ٙب ص

 ٔٙل اٌفشؿ األوجش اٌٝ ؽبفخ اٌؼؼ .            

5 

 يزٗ رذذس األدذاس انزّبنٛخ :  -ة 

          .......(         ) ........ رخشط اٌؼقفٛسح ٌغٍت هؼبَ اٌفطٛس فٟ عبػبد  1

 . رشرفغ اٌّؾّظ إٌٝ ٚعو اٌّغّبء فٟ عبػبد    ) ..................(                  2

 . إٌّغَٛ فٟ  ) ..................(   رزألأل وأٔٙب اٌّقبث١ؼ .3

 

 

3 

 سمعْت الّشجرة حديث الفراخ فخافتْ 

 الظهر -الصباح  –الليل 



 

 انذسجخ األعئهخ

ب ٚهٙ:  -ط ًّ  اكزْت انّغجت انز٘ أّدٖ انٗ كم َزٛجخ ي

 ؼبَ.. هبسْد اٌؼقفٛسح ٌغٍت اٌط1

اٌّغجت: 

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

 

 . أخز ثؼل اٌفشاؿ فٟ اٌجىبء.2

 ..................................................................................:  اٌّغجت

 

 شلقْٛ.. أخز اٌؼقبف١ش ٠ضلضلْٛ 3٠ٚ

 .................................................................................: . اٌّغجت

 

 

 قبنذ انّشجشح:" كغت انشصق نٛظ عٓال"  : -د

 أ٘ يٍ انجًم انزّبنٛخ رُفغش يعُٗ ْزا انقٕل: 

. ًٌ  اٌؾقٛي ػٍٝ ٌمّخ اٌؼ١ؼ أٌِش عٙ

 اٌؾقٛي ػٍٝ ٌمّخ اٌؼ١ؼ أٌِش فؼٌت.

 ؽبعخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ ٌمّخ اٌؼ١ؼ أثذاً.ال 

 

 نًبرا أخزد انّشجشح رٓض ثٓى انغصٍ عهٗ نذٍ أغُٛخ يٍ انذفٛف انهطٛف؟ -ْــ

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

 

 



 

ُٚك انذِزسُ   انذِّ

 

 

     

 

 

 

ِٗ  خشط د٠ٌه ١ٌُِفَزَِّؼ َػٓ ٌْمََش٠ِخ ، فشآُٖ صَْؼٌٍت فَغبَء إ١ٌْ ٍَ ٌَُٗ ، ٚاْثزََؼَذ َػٓ ا هَؼب

َق ؽغشٍح .  ْٛ َفِؼَذ فَ َٚ ٠ُه   . خبف اٌذِّ

رََه  ْٛ ؼٕٟ ف ِّّ َع َٚ ِْٔضي  ِٟ اٌذ٠ََّه ، ا َُ َػ١ٍََْه ٠ب فبؽجِ لبَي اٌضَّْؼٍَُت : اٌغَّال

. ًَ ٌْغ١ّ  ا

٠ُه: أٔب ال أُفبِؽجَُه، ألََّٔه صَؼٍَ     ٌت َخذَّاٌع. لبي اٌذِّ

أَبِد ؟   َٛ ٌَْؾ١َ ْغ ثبعزّبع ا َّ ُْ رَْغ  لبي اٌضَّْؼٍَُت : أٌ

ْئُت     ْْ ٠َُىٛٔٛا أْفذلبَء، فَأْفجََؼ اٌزِّ أ َٚ  ، َِ اٌغَّال َٚ َؾجِّخ  َّ ٌْ ٌَمَِذ ارَّفَمُٛا َػٍٝ ا

٠َه.  ٌْفَأَْس، ٚاٌضَّْؼٍَُت ٠ُؾبِدُس اٌذِّ ِٙشُّ ٠اُلِػُت ا اٌ َٚ  ٠ُقبدُق اٌَخشَٚف، 

ُْ لبَي  ْمجٍَِخٌ ١ََّ٘ب َعٍِّ ُِ ٌِْىالُة  َٟ ا ِ٘ ُف، َ٘ب  ْٛ ٌَْخ ُذ هللِ، ٌَمَْذ َصاَي ا ّْ ٌَْؾ ٠ُه: ا اٌذِّ

 َػ١ٍََْٙب. 

أََخَز ٠َْغِشٞ ٘بِسثبً .  َٚ ٌِْىالَة ،  َْٕذِب َسأٜ ا  خبَف اٌضَّْؼٍُت ِػ

خَ  َِ ُٓ ٌََه اٌغَّال َّ ٌِْىالِة ٚاإلرفبق ٠َْن ُْٙشُة ِٓ ا ٠ُه: ٌِّبرا رَ  ؟ فبَػ اٌذِّ

َؼْذ ثَِٙزا اإلرفبق.  ِّ ٌِْىالُة لَْذ َع َْ ا ٌّْبِوُش: أْخَؾٝ أالّ رَُىٛ  أعبَة اٌضَّْؼٍَُت ا



 

 الدرجة األسئلة

 انغؤال األٔل : أخزبس اإلجبثخ انصذٛذخ :

ٌَ انعشض األٔل انز٘ عشظّ انضعهت عهٗ انذٚك ؟   -1  يبرا كب

 أْ ٠ٍؼت ِؼُٗ         -أ   

   أْ ٠ُغبِػَذُٖ      -ة   

ًَ  -ط   ٌْغ١ّ رَُٗ ا ْٛ َؼُٗ ف ِّّ ٠َغ َٚ ِْٕضي   أْ ٠َ

1 

 ثًبرا أجبثّ انذٚك عهٗ ْزا انعشض ؟          -2

ِٗ        -أ  ٚافََك ػٍٝ ػشِم

ِٗ    -ة   ٌُ ٠ُٛافِك ػٍٝ َػْشِم

 ََ٘شَة ثَؼ١ًذا-ط 

1 

 أَخَز انضَّْعهَُت َٚجش٘ ْبِسثًب ألَُّّ:        -3

 ٠ُِؾتُّ اٌىالة           -أ

 ٠َْىَشُٖ اٌّّزئبة              -ة

 ٠َخبُف ِٓ اٌىالة-ط

1 

 يب ْٕ انًغضٖ يٍ انذسط؟                   -4

 أ( أْ اٌخٛف ففخ ع١ذح ٌإلٔغبْ.    

 ة( أْ ال أفذق وً ِب أعّؼٗ       

 ط( أْ  أوْٛ ِخبدًػب.

1 

 
 
 



 
 انذسجخ األعئهخ

نًبرا خَشَط انّذُٚك؟     ( 1

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

 

1 

( يبرا غَهََت انضّعهُت يٍ انذِٚك؟   2

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

 

1 

( ْم اعزطبع انضعهت خذاع انذٚك ؟       3

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

 

1 

ْظِع األْسقبِو انًُبِعجَِخ َدْغَت يب جبَء فٙ  ( 4 َٕ َسرِِّت األْدذاَس ثِ

:           انَُّصِّ

 لبَي اٌضؼٍَت: اٌغَّالَ َػ١ٍَه ٠ب فبؽجٟ اٌّذ٠ه.           

 خشط د٠ٌه ٠ُفَزِّؼ َػٓ هَؼبَ.        

ؼٕٟ فٛرَ          ِّّ    .ه اٌَغ١ًّلبَي اٌضَّؼٍَت ٌٍّذ٠ه: َع

 َعبَي اٌّذ٠ه: ٌّبرا رُٙشة؟        

 

4 

 صم ثِخػٍّ ثٍٛ انغجت ٔانُزٛجخ .                              -5

 انغجت                                          انُزٛجخ    

َق َؽَغَشحٍ  ْٛ  خبَف اٌضّؼٍَُت ِٓ اٌىالة                     َفِؼَذ فَ

 

 ٠ُه ػٓ اٌمْش٠َِخ                       أََخَز ٠َْغشٞ ٘بِسثًباثزَؼَذ اٌذّ 

 

 ِٗ  خبَف اٌّذ٠ُه ِٓ اٌضّْؼٍَِت                       َسآُٖ صَْؼٌٍَت فَغبَء إ١ٌَْ

 

3 

 
 



 
 انذسجخ األعئهخ

َق انشجشِح ؟    -6 ْٕ  نًبرا َصِعَذ انّذُٚك ف

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

     

1 

يبرا كُذ رفعم نٕ كُذ يكبٌ انذٚك؟              -7

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

 

1 

يبرا كبٌ عٛذذس نٕ أٌ انذٚك صّذَق كالو انضّعهت؟            -8

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

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

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



انِعَُتُ  َٔ  انضَّْعهَُت 

ِٓ ٚاٌَؾ١ٛأبِد  َٓ اٌذَّٚاِع ِِ ِػَٕذ ؽبفَِّخ لَش٠ٍَخ ٔبئ١ٍَِخ وٌٛؿ ٠َمطُُُٕٗ َػغٛصاْ ٠َْمزبربْ 

ٔبِؽًشا  أل١ٌَفَِخ . ا َٚ  ِٗ جَْؼضًِشا ِب ف١ ُِ َُ صَْؼٌٍَت فِٕبَء اٌىٛؿ ِ  َْٕذ اٌؾَّفّك ِ الزََؾ ِػ َٚ

َٓ اٌط١ُّٛس ِ  اٌٍَََٙغ ث١َ َٚ َف  ْٛ اٌَخ َٚ ْػَت  اٌشُّ

اٌَؾ١ٛأبِد. َٚ 

غ١ظ ِ  ِٖ اٌفَٛمٝ ٚاٌنَّ أَصٕبَء ِ٘ز

ْد َػ١ْٕبُٖ  شَّ َّ لَِذ اْؽ َٚ ٍُْت  رََقّذٜ ٌَُٗ اٌَى

ِح ا ٓ ِؽذَّ ِف ٠َْغشٞ فٟ ِِ ْٛ ُّْٕٙب. َؽَؼَش اٌضَّْؼٍَُت ثِبٌَخ ِِ ْٔجََؼَش اٌؾَّشُّ  ٌَغَنت ِ ٚا

شَّ ثِغٛس ٍ ػبي ٍ رَْىغُٖٛ َػٕبل١ُذ  َِ  ِٗ فٟ هَش٠مِ َٚ فَشَّ ٘بِسثًب ،  َٚ ِٖ، فَبْعزَذاَس  َعَغِذ

ٓ ٌَْؾُ ِ ِ٘زِٖ  ِِ َّْ اٌِؼََٕت أَْؽٙٝ ٚأٌَّز ُ ثِىض١ش ٍ  ِٗ: " إ  اٌِؼَِٕت. لبَي فٟ َٔفِغ

 اٌذَّٚاِعٓ ِ اٌَؼفَِِٕخ.

ْٕظُُش إٌٝ  َ٠ َٚ َر٘بثًب  َٚ ًُ َع١ْئَخ ً  َّ َذالِّح ػٍٝ  اٌِؼَٕتِ  َػٕبل١ذِ أَخز َ اٌضَّْؼٍَُت ٠َزََٕم ُّ اٌ

٠َْمفُِض  َٚ ب فَزََؼ َؽ١َِّٙزَُٗ أوضََش فَأوضَش. ثَؼَذ رٌَِه ثََذأ ٠َضُِت ربَسح ً  ّّ ِِ اٌّغِٛس اٌؼبٌٟ 

َْ َعذٜٚ، أْٔ  ثَؼَذ ربَسح ً أُْخشٜ دٚ َٚ َٓ اٌِؼَِٕت َؽ١ْئًب،  ِِ  ًْ ََٕ٠ ٌَُ َٚ الرُُٗ  َٚ ُِؾب ََٙىْزُٗ 

ِشٖ ِ.ثُْشَ٘خ ٍ  ِْ َُ أل ع١َضح ٍ اعزَْغٍَ َٚ 

لبَي: "إّٟٔ ال أسٜ داِػ١ًب إٌٝ إس٘بق ِ َٔفغٟ  َٚ َٓ ثِبٌِؼَِٕت ثَِؾْغَشح ٍ،  ؼَّ َّ رَ

َسَعَغ إٌٝ اٌغبثَخِ  ثِ  َٚ ٌَ ثِبٌزَّأو١ِذ،  َّْ ٘زا اٌِؼََٕت ُؽْقُش ِٓ .فَئ ِّٟ ُؽ١َْٕ  ُخفَّ



 الدرجة األسئلة

 كبٌ انعجٕصاٌ ٚقزبربٌ يٍ:  (1

   اٌذٚاعٓ             

   ػٕبل١ذ اٌؼٕت             

 اٌذٚاعٓ ٚاٌؾ١ٛأبد األ١ٌفخ             

 

 

1 

 

 صيبٌ انقصخ ْٕ:  (2

  فٟ ا١ًٌٍ              

   فٟ اٌظ١ٙشح              

 ةٚلذ اٌغشٚ              

1 

 أٍٚ كبٌ ٚقطٍ انعجٕصاٌ؟ (3

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

 

1 

 يبرا فعم انضعهت عُذيب سأٖ انكهت ؟ (4

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

 

1 

 يبرا فعم انضعهت يٍ أجم انذصٕل عهٗ انعُت ؟ (5

................................................................ 
1 

سعغ اٌضؼٍت إٌٝ اٌغبثخ "ثخفٟ ؽ١ٕٓ" أٞ ثذْٚ ؽٟء. و١ف رضجذ  (6

 رٌه ؽغت إٌـ؟

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

1 

 يبرا فعم انضعهت عُذيب نى ُٚم يٍ انعُت شٛئًب ؟ (7

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

1 



 اٌذسعخ األعئٍخ

 يبرا فعم انكهت نهضعهت ؟  (8

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

 

1 

 :   انزغهغم انصذٛخ نٓزِ األدذاس 5-1سرت يٍ  (9

 ٘غُ صؼٍت ػٍٝ فٕبء وٛؿ ػغٛصاْ.)    (  

 ٌضؼٍت لطف ػٕبل١ذ اٌؼٕت.)    (   ؽبٚي ا

 )    (  سعغ اٌضؼٍت إٌٝ اٌغبثخ خبئت األًِ.

 )    (  رقذٜ اٌىٍت ٌٍضؼٍت ثغنت.

 )    (   رؾّغش اٌضؼٍت ػٍٝ ػٕبل١ذ اٌؼٕت.

 

5 

 اكزت انُزٛجخ انًالئًخ نألعجبة انزبنٛخ :  (11

 انُزٛجخ      نغجتا   

 ............................            ؼٍت فٕبء اٌىٛؿالزؾُ ص

  ...........................             رقذٜ اٌىٍت ٌٍضؼٍت

 .........................    ٌُ ٠غزطغ اٌضؼٍت اٌٛفٛي ٌٍؼٕت

 

 

 

 

3 

 

 لبي ػٓ اٌؼٕت أٔٗ ؽقشَ  -

 ٔؾش اٌشػت ٚاٌٍٙغ ث١ٓ اٌط١ٛس ٚاٌؾ١ٛأبد   -

 ٌضؼٍت ٘بسثًبفشَّ ا  -
 



 أسَُٕة انصغٛشُ 

ّْ صؼٍجً     ْٓ أسُٔٛة ٠ؼِشُف أ ، وّب أّٔٗ ٔغٟ ٔق١ؾخَ  ًِ مب ٠ٕزظُشٖ فٟ اٌؾٌُ ٠ى

: ٍَ ًَ أ٠ب ِٗ لج ِّ ِٓ ِغبسرَِه إالّ ثؼذ أْ  "ال رخشطْ   أ

 ْٗ ٍْ ِفزشٍط، أزج ًَ خبٍي ِٓ ؽ١ٛا ّْ اٌؾم رزأّوَذ ِٓ أ

ًّ  ٚأَٔذ رّؾٟ ِْ دائ ، ػ١ٕبَن  ب، أرٔبن ِٕزقجزب

ِْ ػٍٝ عؼزِّٙب".    ِفزٛؽزب

    ِٗ ، ٚث١ّٕب ٘ٛ ٠ّؾٟ  ٚخشَط أسُٔٛة ِٓ ِغبسر

غ  َّ ِّٞ ، إْر ع َٓ أص٘بِس إٌشعِظ اٌجش ًِ ث١ فٟ اٌؾم

   ." فْ لِ "   : فٛربً ٠مُٛي ٌُٗ 

ٍٔٙش ُط سأَعٙب ِٓ خشِ ، ٚإرا ثغٍؾفبٍح رُ  باٌزفَذ إٌٝ ِقذِس اٌقِٛد فضػً    

ًٍ صؼٌٍت ٚؽشَة  : ، ٚرمٛيُ فغ١شٍ  ًَ ل١ٍ ْٗ ٠ب أسْٔٛة، ٌمذ ِّش ِٓ ٕ٘ب لج أزج

   ..إٌّٙشِٓ 

لَف فَٛق صُ ٚ "  سّد ػ١ٍٙب أسٔٛة ، ٠ب ع١ّذحَ عٍؾفبِح.. أٖٚ.. أؽىشنِ "   

ِْ ٚ ، ِشرفغٍ  ًّ أ َٓ إٌظَش، فشأٜ اٌضؼٍَت عبص    ب رؾَذ ؽغشٍح..ؼ

َُ ٚؽشَة ِبًء ٚأخَز ؽضِخً ِٓ اٌؾؾبئؼِ     ِٗ  اثزغ ، صُ ػبَد إٌٝ ِغبسر

       ب اٌضؼٍَت ٠ٕزظُش...ِغشػبً ربسوً 

 

 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 انغؤال األٔل : اخزبس اإلجبثخ انصذٛذخ ...

 انذٕٛاٌ انًفزشط دغت انقّصخ ْٕ:  -1

     األعذ     - أ

ٍؾفبح          -ة  اٌغُّ

 اٌضّؼٍت          -د   

 األسٔت -س

1 

 أخشجذ انّغهذفبح يٍ انُّٓش :-2

 ٌغبٔٙب         - أ

 سأعٙب           - ة

 سعٍٙب            - د

 لٛلؼزٙب -س

1 

 سرت انجًم انزّبنٛخ دغت رغهغهٓب فٙ انُّص :  -3

     ِٗ  . خشَط أسُٔٛة ِٓ ِغبسر

     ًّ    رؾَذ ؽغشٍح. بسأٜ اٌضؼٍَت عبص

ِٗ ِغشػبً ربسوً             ب اٌضؼٍَت ٠ٕزظُش.ػبَد إٌٝ ِغبسر

      ٍَ ًَ أ٠ب ِٗ لج ِّ  . ٔغٟ ٔق١ؾخَ أ

 

4 

 انغؤال انضبَٙ : اجت عٍ األعئهخ انزبنٛخ : 

 يب ْٙ انُصٛذخ انزٙ َصذزٓب األو الثُٓب األسَٕة انصغٛش؟ -1

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

1 

 

 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 نًبرا نى ُٚفز أسَٕة انصغٛش كالو أيّ ؟ -2

................................................................. 
1 

 يبرا فعم أسَٕة عُذيب سأٖ انضعهت جبصًبً رذذ انشجشح ؟-3

................................................................. 
1 

 أُكزت "صٕاة" أٔ "خطأ" ثعذ كّم جًهخ : - 4

 
 أسٔٛة أْ ال ٠خش ِٓ َُّ  .. (ط ِٓ اٌّغبسح ) ...............هٍجَِذ اال

 ) ................... (       خشط أسٔٛة ِٓ اٌّغبسح ١ٌغجؼ فٟ إٌّٙش 

 ............. (         ٍؾفبح  ...... (ُعشَّ أسٔٛة ػٕذِب عّغ فٛد اٌغُّ

          ٗؽىشد اٌّغٍؾفبح األسٔت ػٍٝ ِؼشٚف........ () ......... 

4 

 . أُكزت كهًخ "قجم" أٔ "ثعذ" ثذغت جًهخ االغبس :  5

 

 

 " ِ٠ب ع١ّذحَ عٍؾفبحِ  أٖٚ.. أؽىشن ) ................. ( 

  ًّ ِْ دائ ْٗ ٚأَٔذ رّؾٟ، أرٔبن ِٕزقجزب  ) ................. ( بأزج

  ٛ٘ ٚث١ّٕب ِّٞ َٓ أص٘بِس إٌشعِظ اٌجش ًِ ث١  ٠ّؾٟ فٟ اٌؾم

..... () ........ 

  ًِغشػبً ربسو ِٗ   ) ............ ( ب اٌضؼٍَت ٠ٕزظشُ ػبَد إٌٝ ِغبسر

 

4 

 

 

 " ف  قِ "  سَمع صوتاً يقوُل لُه:



 انزثبثخ ٔانجعٕظخ

َخشعْذ  ِٓ ث١زِٙب ، فَشأْد ثؼٛمخً فٟ  َٚ ٙب ،  ِِ   اعز١مظْذ رثبثخٌ ِٓ ٔٛ

 هش٠مِٙب.

 َِ ٍْ لزٍس ألمغ ف١ٗ اٌج١ل،ٚفٟ خالي أعجٛػ١ٓ لبٌْذ اٌزثبثخُ: َعأه١ُش إٌٝ  ىب

 ٠ق١ُش اٌج١ل رثبثبً.

ٌْج١ل. فال  لبٌْذ اٌجؼٛمخُ : ٚأٔب عأه١ُش وزٌه إٌٝ ِغزٕمغ ٍأمغ ف١ٙب ا

 ً ِّ ٙ ُِ رٕغٟ أْ رالل١ٕٟ ٕ٘ب ٌٕمَٛ ثض٠بسِح  ث١ٍذ غ١ش ٔظ١ٍف ، أٚ ثبئغ ؽٍٜٛ 

 ال ٠غطٟ ؽٍٛاُٖ.

ٕبعجًب  هبسْد اٌزثبثخ ُٚاٌجَؼٛمخُ فٟ اٌفنبِء ، ُِ ىبًٔب  َِ ُْ رغذا  ٌٚىّّٕٙب ٌ

فنالد األهِؼّخ ، ٚأُؽشلْذ  َٚ ْْ َعّؼْذ اٌمبرٚساد  ٌٛمغ اٌج١ل ، ثؼذ أ

ِٗ اٌزّشاة . ُّغزٕمغ ٚأٌمٟ ػ١ٍ ُعفِّف اٌ َٚ ٍْ ثؼ١ٍذ ،  ىب َِ  فٟ 

َْ ٔظ١فًب  ٌْج١ذ وب َّٓ ا ُِغبٚس . ٌى خ ث١ْذ  َّ ٙبع ُِ سْد اٌزثبثخُ ٚاٌجَؼٛمخ ُ لشَّ

ُِغطّبح   ، فؼبدرب ؽض٠ٕز١ٓ .,ٚاألهِؼّخ 

 

 

 

 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 انغؤال األٔل : اخزبس اإلجبثخ انصذٛذخ :

 :خشجذ انزثبثخ يٍ ثٛزٓب نكٙ:1

 )أ(: رجؾش ػٓ ِىبْ رنغ ف١ٗ ث١نٙب 

 )ة( : رجؾش ػٓ ث١ذ ٔظ١ف

 )ط(: رزؾذس ِغ اٌجؼٛمخ.

1 

 انزثبثخ اعى : -2

 )أ( ؽ١ٛاْ أ١ٌف 

 )ة(َؽؾشح   

 )ط( ٔجذْ  

1 

 انجَعٕظخ ُ ثَِٛعٓب فٙ: رععُ  -3

 )أ(: ث١ذ ٔظ١ف  

 )ة( اٌّغزٕمغ    

 )ط( ث١ذ ِغبٚس

1 

 ٚزذذس انُص عٍ:  -4

 ( اٌّغزٕمغ ٚاٌزّشاة.1   

 (أخطبس ػذَ اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌّظبفخ 2

 (فذالخ اٌزثبثخ ٚاٌجؼٛمخ ٌجبئغ اٌؾٍٜٛ.3

1 

 

  



 اٌذسعخ األعئٍخ

 انغؤال انضبَٙ : أجْت عٍ األعئهخ انزّبنٛخ:

ٌٍ قزٍس؟)أ(   : نًبرا ثذضَذ انزثبثخ عٍ يكب

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

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

1 

 : يٍ أسادْد انجعٕظخ أٌ رضٔس؟)ة(

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

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

1 

 )ط(:أٍٚ أسادد انزثبثخ ٔانجعٕظخ ٔظع ثٛعًٓب؟

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

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

1 

 )د(:كٛف عبدْد انزثبثخ ٔانجعٕظخ ... ٔنًبرا؟

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

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

2 

 )ْــ( أعػ عُٕاَب يُبعجًب نهقطعخ:

................................................................. 
1 

 سرّت انجًم انزّبنٛخ دغت رغهغهٓب فٙ انقطعخ: -1انغؤال انضبنش : 

 )    (  ثؾضذ اٌزثبثخ ٚاٌجؼٛمخ ػٓ ِىبْ ٌٛمغ اٌج١ل.

 )    (  ػبدرب ؽض٠ٕز١ٓ.

 )    (   اٌزمذ اٌزثبثخ ِغ اٌجؼٛمخ. 

 بسح ث١ذ غ١ش ٔظ١ف.)    (  ارفمزب ػٍٝ أْ رٍزم١ب ٌزمِٛب ثض٠ 

 )    (   ٌُ رغذا ِىبٔبً. 

5 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 ثٛعًٓب؟ظع ٔانزثبثخ ٔانجعٕظخ أسادد أٍٚ  -2

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

1 

 يبرا رزعهّى يٍ انُّص؟ -3

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

.................................................................................. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ْغشٚسُ  َّ ٌْ ٠ُه ا  اٌذِّ

    

 

 

 

 

  
ٍَ ػٓ هَ  ؼُ زِّ فَ ٠ُ  شاػَ ، فَ ٛدِ َّ ػٍٝ اٌْ  شفَ ٠ِٛبً عٛػبً ؽذ٠ذاً ؽزٝ أؽْ  ؼٍتُ اٌضَّ  عبعَ   ؼب

ْفزَخشاً ٠ىبً دِ  خِ ذ٠مَ ؾَ فٟ اٌْ  ذَ عَ َٛ فَ  .ُٗ ٙب عٛػَ ثِ  ذُّ غُ ٠َ  خٍ َّ مْ ، أٚ ٌُ ُٗ ٍُ وُ أْ ٠َ  ث١ٓ  ق١ؼُ ٠َ  ِٗ غِ فْ َٕ ثِ ُِ

ِٓ ١ٓ ٚاٌْ ؾِ اٌْ  َٚ غِ فِ رَ شْ ُّ اٌْ  وِ ؾبئِ ػٍٝ اٌْ  ْٓ ِِ  ؾ١ ِٗ  غُ فَ شْ ٠َ ،   .ىجش٠بءٍ ثِ  الءِ ؼَ إٌٝ اٌْ  َسْأِع

 

ًِ ؼَ اٌْ  ؼ١فُ مَ  غشٚسَ َّ اٌْ  ٠هَ اٌذِّ  َّْ أَ  ُّٟ وِ اٌزَّ  تُ ٍَ ؼْ اٌضَّ  فَ شَ ػَ َٚ      ْْ  َُ َّّ قَ ، فَ م ًَ ؾْ ٠َ  أ  ق

ِٗ ػَ  ١َ ٌِ  ١ٍ َْ َِ هَ  ىٛ َٚ سٍ زَ ؾَ ثِ  ُٗ ْٕ ِِ  ََ ذَّ مَ رَ  .جٛعَ زا األعْ َٙ ٌِ  ُٗ ؼب  فَ ؼْ شاً اٌنَّ ِٙ ظْ ُِ  طُ شُ ؼْ ٠َ  ساػَ ، 

ًُ غَ اٌْ  ٠هُ ٙب اٌذِّ أ٠ُّ ١شِ خَ اٌْ  جبػُ فَ  :ُٗ ٌَ  لبيَ  َُّ صُ  .ضَ غْ ؼَ اٌْ َٚ  كَ شَ َّ اٌْ َٚ  ١ّ َِ  ١ٛسِ اٌطُّ  هَ ٍِ ، ٠ب 

 .عبطِ اٌذَّ  ذَ ١ِّ عَ َٚ 

 

 خُ ٠َّ أَ َٚ ٟ ّٕ ِِ  ش٠ذُ ، ِبرا رُ األْػَشطُ ٙب أ٠ُّ هَ الً ثِ ْ٘ : أَ تِ ٍَ ؼْ ٍضَّ ٌِ  لبيَ َٚ  الَِ ىَ زا اٌْ َٙ ثِ  ٠هُ اٌذِّ  شَّ غُ فَ    

ْىشٍ  ٍتُ ؼْ اٌضَّ  دَّ شَ فَ  ؟ تُ ٍُ طْ رَ  حٍ ذَ غبػَ ُِ  َّ َّْ  ذُ ؼْ ِّ ٕٟ عَ َّٕ ىِ غٟ، ٌَ فْ َٕ ئبً ٌِ ١ْ ؽَ  تُ ٍُ هْ ٔب ال أَ : أَ ثِ  أ

ًٍ عَ  غبعٍ ؽُ  د٠هٍ  ْٓ ػَ  شُ ؾَ جْ رَ  عبطِ اٌذَّ  َٓ ِِ  خً ّبػَ عَ  َْ ١َ ٌِ  بطِ بٌزَّ ثِ  ١ٍكُ ٠َ  فٍ شْ ػُ  تَ فبؽِ  ١ّ  ىٛ

َِ زَ فَ  .عبطِ اٌذَّ  هَ ٍِ َِ  ِْ  ٛادِ فَ  ًَ جْ ىبً لَ ٍِ َِ  ْعَؼٍَهَ ؼٟ ألؼبَي   .األٚا

 

َِ ػَ  تُ ٍَ ؼْ ؾٝ اٌضَّ َِ َٚ       ٍٝ ْٙ ًٍ َٚ َِ أَ  ٠هُ اٌذِّ ،   فَٟٚ  .خِ ىَ ٍَ ّْ َّ إٌٝ اٌْ  ًَ قِ ١َ ٌِ  ُٗ ٍُ غِ ؼْ زَ غْ ٠َ  ُٗ ِب

َٚ ذٚعِ خْ َّ اٌْ  ٠هِ ٍٝ اٌذِّ ػَ  فِ ٍْ خَ اٌْ  َٓ ِِ  تُ ٍَ ؼْ اٌضَّ  َُ غَ ، َ٘ ش٠كِ اٌطَّ  ِٗ زَ فَ ؽَ  ظَ ؾَ ٌَ  َُّ صُ  .ُٗ ٍَ وَ أَ ،  ١ 

آُوٍُُٗ  شٍٚس آخشَ غْ َِ  ْٓ ػَ  شُ ؾَ ألثْ فَ  شٚسِ غُ اٌْ  ضاءُ زا عَ : َ٘ دُ دِّ شَ ٠ُ  َٛ ُ٘ َٚ  َٚ. 

 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 اٌغؤاي األٚي .. اخزش اإلعبثخ اٌقؾ١ؾخ

 ٌّخ "وجش٠بء " رؼٕٟ :ن -1

 لٛح                -أ

 إفزخبس                  -ة

 غجبء                   -ط

 ؽغبػخ -د

1 

 "مؼ١ف اٌؼمً" رؼٕٟ : -2

 غج١بً              - أ

 ؽى١ّبً                 -ة    

 ل٠ٛبً                    -ط    

 ع١ّالً  -د    

1 

ـّ :   -3  ٔزؼٍَُّ ِٓ إٌّ

ٌّْؾزب١ٌٓ.  -أ     أْ ٔقذق ا

 أْ َٔؾزس ِٓ اٌغشثبء.  -ة   

 أْ ٔغزغٍُ.     -ط   

  أْ ٔمبرً. -د   

1 

 لجل اٌضؼٍت ػٍٝ اٌذ٠ه ألٔٗ وبْ :  -4
  مؼ١فبً           -أ  

 ل٠ٛبً                     -ة  

 فغ١شاً                  -ط  

 غج١بً  -د  

1 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 اعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ ٟٔ ... اٌغؤاي اٌضب 

ِبرا ٚعذ اٌضؼٍت ػٕذِب وبْ ٠فزِّؼ ػٓ هؼبِٗ ؟                                               -1

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

 

1 

                                                          أ٠ٓ ٚعذ اٌضؼٍت فش٠غزٗ ؟ -2
................................................................ 

 
1 

ُف ؟                                 -3                          و١ف وبْ اٌذ٠ه ٠َزََقشَّ

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

 

1 

ـّ ؟                                          -4 ِب ٟ٘ ففخ اٌذ٠ه ؽغت إٌَّ

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

 
1 

ِٓ افط١بد اٌذ٠ه ؟                                               ً٘ رَّىَّٓ اٌضؼٍت -5

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

 

1 

ٌِّبرا رظب٘ش اٌضؼٍت ثأٔٗ ٠ؼشط ؟                                                        -6

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

 

1 

 ِب ٘ٛ سأ٠ه ثؼًّ اٌذ٠ه ؟ اؽشػ        -7

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

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

 

1 



 

 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 .                             صم ثِخػٍّ ثٍٛ انغجت ٔانُزٛجخ  -8
 انُزٛجخ                                  انغجت     

 

 أِغه اٌضؼٍت اٌذ٠ه ٚأوٍٗ    ٠ِٛبً           عبء اٌضؼٍت 

 ر٘ت ٠فزؼ ػٓ فش٠غخ ٠أوٍٙب     ٍت اٌذ٠ه         ٚعذ اٌضؼ

ُِظٙشاً اٌنؼف       فذق اٌذ٠ه اٌضؼٍت       ساػ اٌضؼٍت ٠ؼشط 

 

3 

( ،  نزذصم 5-1سرّت انجًم انزبنٛخ ثٕظع األسقبو يٍ ) -9

 عهٗ قصخ .  

              
 ٚعذ د٠ىبً ِفزخشاً ثٕفغٗ.               

 عبء صؼٍت ٠ِٛبً.               

 ر٘ت ٠فزؼ فٟ اٌؾذ٠مخ.               

 صُ ر٘ت ٠فزؼ ػٓ فش٠غخ أخشٜ.               

 ٍت اٌذ٠ه اٌّغشٚس.أوً اٌضؼ               

5 

 نًِبرا ََجخ انضعهت ثِخذعزّ ؟    - 11

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

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

1 

ُف ؟                                          -11                 كٛف كبٌ انذٚك َٚزََصشَّ

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

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

1 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 
 ظع أعئهخ نإلجبثبد انزبنٛخ يغزعًالً األدٔاد انزبنٛخ :        -12

 ً٘ ( –و١ف  –ِزٝ  –) أ٠ٓ 

 

 ..............................: .....................اٌغؤاي 

 اٌغٛاة : ٚعذ اٌضؼٍت اٌذ٠ه فٟ اٌؾذ٠مخ .

 

1 

 

 ................................................... اٌغؤاي :

 اٌغٛاة : ٔؼُ ٚلغ اٌذ٠ه فش٠غخً ٌٍضؼٍت .

 

1 

 

 ....................................................اٌغؤاي : 

 اٌغٛاة : رقشف اٌذ٠ه ثىجش٠بء .

 

1 

 

 ............................................اٌغؤاي : ......

اٌغٛاة : لجل اٌضؼٍت ػٍٝ اٌذ٠ه ػٕذِب ر٘ت إٌٝ 

 ٍِّىخ اٌط١ٛس .

 

1 

 

 



 

َم  ًَ ٌْ أْع  أِدّت أ

 
   

 ِٗ ْٓ أث١ َعأ َي َػ َٚ ِٗ ثبِوًشا  ِِ ْٛ َٔ ْٓ ِِ ُش  َّ َٓ أثٟ ٠ب أِٟ ؟  َََٔٙل ُػ  لبئالً : أ٠ْ

ًّ ! ٌمَْذ َرََ٘ت أثَٛن  َُ اٌؾقبِد لْذ َؽ ِع ْٛ َِ ٌَذٞ أْ  َٚ ُْ ٠ب  ُْ رَْؼٍَ أعبثزُٗ أُِٗ : أٌ

بي ِ إٌٝ اٌَؾمً ِ. ّّ َغ اٌُؼ َِ 

  .ِٗ ُش : َعأٌَؾُك ثِ َّ  لبَي ُػ

 َُ ٍَُْٙش، فََشأٜ اٌَؾّقبَدح َ رَزَمَّذ ًَ إٌٝ اٌَؾمً ِ ٠َ َف َٚ ُش َؽزٝ  َّ رَْجزٍَُِغ  َعشٜ ُػ َٚ 

ٍِٙب إٌٝ  ّْ بُي ٌَِؾ ّّ زٍَُِئ، ف١َُْغشُع اٌؼ ّْ َسأٜ األْو١بَط رَ َٚ ًَ اٌّقْفشاَء ،  اٌّغٕبث

ْخَضْ ِ.  َّ  اٌ

َؼُىُ.  َِ  ًَ َّ ْْ أْػ ِٗ لبئاِلً : أِؽّت أ ُش ثُِىً ِب َسآُٖ، فَأْعَشَع إٌٝ أث١ َّ  أُْػِغَت ُػ

ْخَضْ ِ،  َّ ؼ ِ. لبَي ٌَُٗ أثُٖٛ : َؽَغًٕب ارَْ٘ت إٌٝ اٌ ّْ ْٓ َػَذِد أْو١بط ِ اٌم ِِ رَأّوْذ  َٚ 

ْغشًٚسا.  َِ  ِ ِْ ْخَض َّ ُش إٌٝ اٌ َّ ّعَٗ ُػ َٛ  رَ



 
 اٌذسعخ األعئٍخ

 انغؤال األٔل .. اخزش اإلجبثخ انصذٛذخ

1-  : ٌّ ش إنٗ انذقم ِ أل ًَ ََْت أثٕ ُع  َر

ًّ    –أ   َُ اٌّضْسع ِ لَْذ َؽ ِع ْٛ َِ 

ًّ   –ة   َُ اٌَؾقبِد لَْذ َؽ ِع ْٛ َِ 

ًّ    –ط  طَِش لَْذ َؽ َّ َُ اٌ ِع ْٛ َِ 

  ًّ َُ اٌَؾْشِس لَْذ َؽ ِع ْٛ َِ  د ـــ    

1 

 يعُٗ كهًخ َجشٖ فٙ انّغْطِش انّغبثِع ِ :  -2

 َسَعَغ     –أ    

َغ     َّ  ة ــ   َع

 ط ــ    َعٍَظ    

 د ــ    أْعَشَع    

1 

َم" :-3 ًَ ٌْ أْع ُْٕاٌ : "  أدّت أ   يٍ انًقصُٕد ثِبنُع

                               األَ      -أ   

 األة   -ة   

ش    -ط    َّ  ُػ

بي    -د    ّّ  اٌُؼ

1 

3-            : ٍْ  َٚزََذّذُس انُّصُّ َع

ًِ    -أ        َّ َش ٌٍَؼ َّ  ُؽّت ُػ

َش ٌٍّْؼِت  -ة        َّ  ُؽّت ُػ

ِٖ   -ط        َش ٌِٛاٌِِذ َّ  ُؽّت ُػ

ِٗ   -د         َش ٌِٛاٌَِذرِ َّ  ُؽّت ُػ

1 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 انغؤال انضبَٙ : اجت عٍ األعئهخ اٜرٛخ ..

ٌَ أثٕ عًش فٙ انّصجبح ِ؟  – 1 ٍَ كب  أٚ

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

1 

 

 
ُش ؟  -2 ًَ  ثًبرا  أْعَجَت ُع

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

1 

 

 
َم ؟  – 3 ًَ ٌْ َْٚع َش أ ًَ ٍْ ُع  يبرا غهَت األُة ي

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

1 

 

 
ُش َيْغشًٔسا إنٗ انًْخَضٌ ِ ؟ -4 ًَ  نًبرا رَّٕجَّ ُع

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

 

1 

 

 

 ثِخػٍّ ثٍٛ انغجت ٔانُزٛجخ .  صم  –5

                            

 انغجت                                          انُزٛجخ    

 
 ًَ ُغ اٌّغٕبثِ َّ  اِزألد األو١بُط ثبٌمّؼ ِ             سأٜ اٌَؾّقبَدحَ رْغ

 

بُي األو١بطِ  ّّ ًَ اٌُؼ َّ ًِ              َؽ ُش إٌٝ اٌَؾْم َّ ْخَضْ  أْعَشَع ُػ َّ  إٌٝ اٌ

 

ِعُى انَذصبِد            ْٕ ُش إنٗ انَذْقِم         جبَء َي ًَ ََْت أثٕ ُع  ر

3 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 
َم انزبنٛخَ َدْغَت رََغْهُغِهٓب فٙ انُّص : -6 ًَ  َسرّت انُج

 
ِؼ                ّْ  األو١بُط رّزٍَُِئ ثبٌمَ

 

                  ْٛ َٔ ْٓ ِِ ُش  َّ ِٗ َََٔٙل ُػ ِِ 

            

                 ًَ ُغ اٌّغٕبثِ َّ  اٌَؾّقبدح رغ

 

                  ِْ ْخَض َّ ُش إٌٝ اٌ َّ ّعَٗ ُػ َٛ  رَ

 

 
ْخَضٌ ِ . -7 ًَ  رََخّٛم ٔاكزت يبرا َعَْٛذُذُس فٙ ان

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األَخٕاُد انضَّالس

 

 

 

 

 

 

       

 
ٍِوَه أْفوَذَس  َّ َّٓ اٌ َٓ ثَِغوْضِي اٌّقوٛف . ٌىو َّٓ ٠َْؾوزَِغٍ َّْ صاَلَس أَخوٛاٍد فَم١وشاٍد ُوو ٠ُْؾىٝ أ

َٓ ٔوٛس ٍْ َْ ٠ُْؾوِؼ ْٔؾبِء اٌجِالد ، فَِقْش ْٔٛاس فٟ أ شاً ثئْهفبِء األ ِْ خبفزوبً  أْصٕوبَء اٌَغوْضي .  ا ً أ

َء ِووٓ داِس األَخووٛاِد اٌووضَّالس    ْٛ وو ووشا ً ، فاَلَؽووعَ اٌنَّ زََٕىِّ ُِ ٍِووُه  َّ ٚراد ١ٌٍََْووٍخ َخووَشَط اٌ

 ًُ و َّ ّٓ : َْٔؼ ش؟  أعبثَذ إْؽوذاُ٘ ِِ َٓ األٚا ّٓ : ٌِّبرا رُخبٌِْف َُّ َدَخً ، فََغأٌَُٙ فَطََشَق اٌجبَة ، صُ

 ُؽْغٍَٕب َْٚٔؼزبَػ ِٕٗ .  ١ٌَْال ً َٚٔٙبسا ً ؽزٝ َٔج١غَ 

ُْ د٠ٕبسا ً رَْىَغْجٓ ؟  ٍِه : َو َّ  اٌ

ِٗ اٌوذ٠َّْٓ ، األخذ  اٌُىْجشٜ : صاَلصَخَ  َدَٔب١ٔش . َْٔشِٟ ٚاِؽذاً  فٟ اٌجَْؾش ، ٚاٌضّبٟٔ َُٔغذُّ ثِو

 .ٚاٌضّبٌُِش ُْٔمِشُمٗ

! ٌٟ َْ ْش ُْ أْفَُٙ ، فَغِّ جب ً : ٌَ زََؼغِّ ُِ ٍُِه  َّ  اٌ

ذَّحاٌُىْجشٜ  األخذ  َِ اٌؾِّ ْٛ ِٗ فٟ اٌجَْؾش ، ٘ٛ اٌَّزٞ ٔذَِّخُشُٖ ١ٌَِ  .: اٌّذ٠ٕبُس اٌَّزٞ َْٔش١ِ

ِٗ اٌذ٠َّْٓ ، ٘ٛ اٌّزٞ َْٔقِشفُُٗ ػٍٝ ٚاٌَِذ٠ُٕب األخذ  ْعطٝ : اٌّذ٠ٕبُس اٌّزٞ َُٔغذُّ ثِ ُٛ  .اٌ

َٛ اٌٌّزٞ َْٔقِشفُُٗ ػٍٝ أٚال األخذ  ْغشٜ : اٌّذ٠ٕبُس اٌَّزٞ ُْٔمِشُمُٗ ، ُ٘  ِدٔب . اٌقُّ

َّٓ أالَّ    ُْٕٙ ِِ َّٓ ثِْنَؼخَ َدٔب١ٔش َرَ٘ج١َِّخ ، ٚهٍَََت  ٍُِه ثَزوبِء اٌجَٕبد ، ٚأػطبُ٘ َّ أُْػِغَت اٌ

ٍِه .  َّ َُ اٌ ًَ ِخْز ِّ ٓ ٠َْؾ َّ َّٓ إال ٌِ َْ أْلٛاٌَُٙ ْش  ٠ُفَغِّ

ُْ ٠َْؼو          ِٖ األُؽِغ١َخ ، فٍََ ص٠ِش َٚ ٍُِه ػٍٝ  َّ َ اٌزّبٌٟ ، هََشَػ اٌ ْٛ ِشِف اٌَغوٛاة ٚفٟ ا١ٌَ

ٍْووَه  ٍِووُه رِ َّ ىووبْ ِ اٌووزٞ صاَسُٖ اٌ َّ َعووأٌَُٗ ػووٓ اٌ َٚ ٍِووِه ،  َّ شافِووك ِ اٌ ُِ ص٠ُش إٌووٝ  َٛ . فَووَزََ٘ت اٌوو

َّٓ ػووٓ  َعووأٌَُٙ َٚ  ، َّٓ ِٙ ص٠ُش إٌَوو١ْ َٛ ا١ٌٍٍََّْووخ ، فََذٌَّووُٗ ػٍووٝ داِس األَخووٛاِد اٌووضَّالس ، فَووَزََ٘ت اٌوو



َٓ اإلعبثَخَ فوٟ اٌجِذا٠َو ئَوخَ د٠ٕوبٍس األُْؽِغ١َخ ، فََشفَْن ِِ  َّٓ ْْ أػطوبُ٘ ْٓ أَعْجَٕوُٗ ثَْؼوَذ أ خ   ٌٚىو

 : َّٓ َّٓ َٚعوأٌَُٙ ٍِوُه ٠َْطٍُوجُُٙ َّ ًَ اٌ ٍِوَه ثبإلعبثَوخ . فَأْسَعو َّ ص٠ش ، ٚأْخجَوَش اٌ َٛ َرَ٘ج١َِّخ. فَفَِشَػ اٌو

ش ؟  ِِ َّٓ األٚا  ٌّبرا خبٌَْفزّ

ُ أػْ  ص٠ش ، ألَّٔٗ َٛ ُْ ُْٔخجِْش أِؽذا ً ِعٜٛ اٌ ًِّ لبٌذ اٌُىْجشٜ : ٌَ ئَخَ د٠ٕبس ، ٚػٍٝ ُو ِِ طبٔب 

ٍِهِ  َّ ُُ اٌ َّٓ ثِج١ٍَذ َع١ًّ ،  د٠ٕبٍس ِخز ّٓ ، ٚوبفَأُ٘ ِٙ ٍِِه ثِ َّ ٚفَٛسرُُٗ . فَضاَد إْػغبُة اٌ

َٓ فٟ َٕ٘بٍء ُٚعشٚس .  فَِؼْؾ

 

 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 َكى دُٚبساً رَْكَغُت األخٕاُد انضَّالس ؟-1

 
 أَْسثََؼخَ َدٔب١ٔش                -أ

َغخَ َدٔب١ٔش               -ة ّْ  َخ

 صاَلصَخَ َدٔب١ٔش -د

1 

ٌَ األََخٕاِد انضَّالس ؟ -2 صُٚش َيكب َٕ َْٛف َعَشَف ان  َك
ٍِِه     -أ َّ  ِٓ َخَذَ  اٌ

ٍِِه      -ة َّ  ِٓ ؽبِسط  اٌ

ٍِهِ  -د  َّ ُِشافِِك اٌ  ِٓ 

1 

صٚش ؟-3 َٕ  نًِبرا أَجبثَذ األََخٕاد انضَّالُس َعٍ ُعؤاِل ان

ُ َػَقجٟ  .     أِلَ أ.  َّٗٔ 

ئَخَ د٠ٕبٍس .           ِِ  َّٓ  ة. أِلََُٔٗ أَػطبُ٘

َّٓ إرا سفَنٓ اإلعبثخ .  د.  أِلََٔٗ َع١ؼبلِجُٙ

 

 

1 



 اٌذسعخ األعئٍخ

 أجْت عٍ األعئهخ انزّبنٛخ:

َشحِ  (:أ)  ًَ هِِك فٙ ان ًَ  األٔنٗ ؟ نًبرا خبنَفَذ األَخٕاُد انضَّالس أَٔاِيَش ان

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

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

1 

 يب سأَََٚك ثبألََخٕاد انضَّالس ؟ (:ة) 

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

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

1 

 ( أعػ عُٕاَب يُبعجًب نهقطعخ:د) 

................................................................. 
1 

ُم األََخٕاُد انضَّالس ؟( : س) ًَ  يبرا رَْع

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

 

3 

هِك ؟(: د) ًَ  يب انقَشاس انّز٘ أَْصَذَسُِ ان

........................................................................ 
1 

 

 

 

 

 



 

 اٌذسعخ األعئٍخ

 صم ثِخػٍّ ثٍٛ انغجت ٔانُزٛجخ .   -1انغؤال انضبنش :  

 انُزٛجخ                                                  انغجت    
 

َء ِٓ داِس األَخٛاِد اٌضَّالس       ْٛ ٍه اٌنَّ َّ َّٓ ثِج١ٍَذ َع١ًّ     الَؽعَ اٌ  فَىبفَأُ٘

 

ٍِِه  ثبألََخٛاد         َّ  فَأََعْجَُٕٗ ػٓ األُْؽِغ١خ                    اصداَد إْػغبُة اٌ

                                                                                                         

ئَخَ د٠ٕبٍس  ِِ ص٠ش األَخٛاد  َٛ  فَطََشَق اٌجبةَ                       أَْػطٝ اٌ

1 

 ِبرا رزؼٍُ ِٓ إٌـ ؟ -2

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


