
 الشابعالضف /     ّسق٘ عنل ملادٗ بالدٖ الهْٓت

 األصٓاٛ الؼعبٔ٘:  1دسغ الهْٓت     تشاخ بالدٖ : الجالج٘ الْسذٗ 

 صٓيب بً خنٕ                                : اعذاد املعلن٘ 

 ىاٍذ العفريٖ: سٜٔع الؼعب٘   

ّْب ما حتتُ خط يف العباسات التالٔ٘  : الظؤال األّل     :السغ الضْسٗ دٔذًا ثه ص

 .  ......................الربقع تشتذٖ البيت علٙ سأطَا  -1

 .  ......................العبآ٘ تشتذٖ البيت   -2

 .  ......................الذػذاػ٘  ٓشتذٖ الْلذ علٙ سأطُ الػرتٗ ّ  -3

 .  ...................... البؼتٓشتذٖ الْلذ  -4

   ( :سدالٔ٘ أّ ىظأٜ٘ ) أنتب اطه املالبع الؼعبٔ٘ يف املشبع  ّ اختاس ىْعَا : الظؤال الجاىٕ 

 اطه اللبع

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

 (ىظاٜٕ    -سدالٕ  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 اطه اللبع

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

 (ىظاٜٕ    -سدالٕ  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 اطه اللبع

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

 (ىظاٜٕ    -سدالٕ  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 اطه اللبع

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

 (ىظاٜٕ    -سدالٕ  ) 
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 الشابعالضف /     ّسق٘ عنل ملادٗ بالدٖ الهْٓت

 اذتشف ّ األدّات يف بالدٖ:  2دسغ الهْٓت     تشاخ بالدٖ : الجالج٘ الْسذٗ 

 ىاٍذ العفريٖ: صٓيب بً خنٕ        سٜٔع الؼعب٘ : اعذاد املعلن٘ 

 سشف أٍل البادٓ٘

 لليظاٛ

صياع٘  

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

سٔان٘ 

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

 للشدال

سشف٘  

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

   :أننل العباسات التالٔ٘ مبا ٓياطبَا فٔنا دسطت  : الظؤال األّل 

1-    ٘  ................ .اذتشف الكذمي٘ ٍٕ عنل حيتاز إىل مَاسٗ ّ صياع

 .................... .مً اذتشف الكشٓب٘ مً طاسل ارتلٔر العشبٕ  -2

 .................. .مضلح الشسٙ اليت تطشً الكنح ٓظنٙ   -3

 :صل بني اجملنْعتني بشطه خط بٔيَه  : الظؤال الجاىٕ 

 صاىع 

 املؼػْالت

 ادتلذٓ٘ 

 صاىع

 اجملٍْشات 

 ّ اذتلٕ 

 الضآؼ ارتشاص الكالف

  :أننل املخطط الظَنٕ التالٕ  : الظؤال الجالح 

   :أدب علٙ األطٝل٘ التالٔ٘ : الظؤال الشابع 

 مً ٍْ الكالف ؟ -1

 

 .استباط أمساٛ أدذادىا باذتشف٘ اليت ٓعنل بَا : علل  -2

 

 .مً اذتشف يف بالدٖ  4عذد  -3
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 الشابعالضف /     ّسق٘ عنل ملادٗ بالدٖ الهْٓت

 الػْظ علٙ اللؤلؤ: أّال :  3دسغ الهْٓت     تشاخ بالدٖ : الجالج٘ الْسذٗ 

 ىاٍذ العفريٖ: صٓيب بً خنٕ                    سٜٔع الؼعب٘ : اعذاد املعلن٘ 

 :سبات بٔغاٛ صػريٗ المع٘ تظتخشز مً أعنام البشش  -1 

 

 :ختشز طفً الػْظ إىل ارتلٔر العشبٕ يف بذآ٘ فضل  -2

 

 :مذٗ مْطه الػْظ علٙ اللؤلؤ  -3

 

 :ػخط ٓػْظ يف أعنام البشاس لٔظتخشز اللؤلؤ  -4

 

 :تادش اللؤلؤ قذميًا  -5

 أػَش 9 أػَش 8 أػَش 7 أػَش 6

 الضخش اللؤلؤ الشّبٔاٌ احملاس

 الشبٔع ارتشٓف الضٔف الؼتاٛ

 الػْاظ الظٔب اجملذمٕ اليْخزٗ

 اليذاس ارتشاص الطْاش الكالف

  :صيف الهلنات التالٔ٘ إىل مهاىَا املياطب يف ادتذّل الزٖ ٓلَٔا: الظؤال الجاىٕ 

 (اذتذش الشصاظ      -الطْغ      -   الذٓني   -الفطاو      -املٔضاٌ   )     

 أدّات الطْاش أدّات الػْاظ

احبح عً  أفشاد طاقه طفٔي٘ الػْظ علٙ اللؤلؤ يف اليعاسٗ : الظؤال الجالح 

   :التالٔ٘ بْعع داٜشٗ سْهلا 

 سٔان٘ الظذّ

 الطْاش

 اليْخزٗ

 اجملذمٕ

 ارتْاظ

ظلل ارتٔاس الضشٔح مً بني ارتٔاسات اليت تلٕ : الظؤال األّل 

   -:نل عباسٗ 
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 الشابعالضف /     ّسق٘ عنل ملادٗ بالدٖ الهْٓت

 الضساع٘ يف بالدٖ: ثاىٔا :  4دسغ الهْٓت     تشاخ بالدٖ : الجالج٘ الْسذٗ 

 ٘  ىاٍذ العفريٖ: سٜٔع الؼعب٘   صٓيب بً خنٕ          : اعذاد املعلن

٘ (  ب  )  اخرت مً اجملنْع٘  : الظؤال األّل  ما ٓشتبط باجملنْع

ٌ املياطب (  أ  )     :  بْعع الشقه يف املها

 نٔف اطتفاد الهْٓتٌْٔ مً ػذشٗ اليخٔل       

 (ب  )   (أ  )  

 تػطٔ٘ طكْف املياصل)          (   طعف اليخٔل  -1

 التنْس)          (   دزّع اليخٔل -2

ٗ ّ البياٛ)          (   مثش اليخٔل -3  مْاد اليذاس

صيف الهلنات التالٔ٘ اىل مهاىَا املياطب يف ادتذّل : الجاىٕ الظؤال 

  :  الزٖ ٓلَٔا 

الفيطاغ        -دضٓشٗ فٔلها        -طناطه        -بكذّىع        -قشٓ٘ ادتَشاٛ    )  

 (خٔاس        -الربطٔه        -الضبٔشٔ٘        -الؼعري        -الكنح        -

 مياطل صساعٔ٘ مضسّعات

  :أدب علٙ األطٝل٘ التالٔ٘ : الجالح الظؤال 

 

 مارا ٓظنٙ طْم ارتغاس ؟ -1

 

 

ٌ قذميا  -2  ؟ مضسّعاتَهنٔف ٓشّٖ املضاسعْ

مما  اطه األدّات الضساعٔ٘ الكذمي٘ للضْسٗ أنتب : الشابع الظؤال 

  :دسطت 
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 الشابعالضف /     ّسق٘ عنل ملادٗ بالدٖ الهْٓت

 الضٔذ الربٖ: ثالجا  :  5دسغ الهْٓت     تشاخ بالدٖ : الجالج٘ الْسذٗ 

 ٘  ىاٍذ العفريٖ: صٓيب بً خنٕ                    سٜٔع الؼعب٘ : اعذاد املعلن

 العشّف اليت طاٍنت يف اىتؼاس ٍْآ٘ الضٔذ الربٖ

 .........................مشّس بعض 

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

 .........................ّدْد 

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

 ...................صفاٛ ادتْ يف فضل 

  :أننل املخطط الظَنٕ التالٕ  : األّل الظؤال 

صيف الهلنات التالٔ٘ اىل مهاىَا املياطب يف : الجاىٕ الظؤال 

  :  ادتذّل الزٖ ٓلَٔا 

    -الضالب٘       -أسىب        -    الظالٔ٘    -سباسٚ      -عب    )   

 (الهلب         -ثعلب        -قيفز        -الفخ        -الضكش    

 سْٔاىات البٔٝ٘ الضششآّ٘ أدّات الضٔذ الربٖ
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 الشابعالضف /     ّسق٘ عنل ملادٗ بالدٖ الهْٓت

 األلعاب الؼعب٘:  6 دسغ الهْٓت     تشاخ بالدٖ : الجالج٘ الْسذٗ 

 ٘  ىاٍذ العفريٖ: صٓيب بً خنٕ                    سٜٔع الؼعب٘ : اعذاد املعلن

الزٓب ّ 

 الػيه

 :  الظؤال األّل 

   :أماو العباسات ارتاطٝ٘ ( ×  )  أماو العباسات الضشٔش٘ ّ عالم٘ ( √  )  عع عالم٘ 

 العالم٘ العباسٗ و

تشتبط األلعاب الؼعبٔ٘ الكذمي٘ باذتشن٘ ّ  1

 .الؼعبٔ٘  االٓكاع ّ األىاػٔذ ّ األغاىٕ

ُ مع األلعاب  2 األلعاب الؼعبٔ٘ الكذمي٘  تتؼاب

ٌ  اذتذٓج٘  .مً سٔح الؼهل ّ املغنْ

األلعاب الؼعبٔ٘  الكذمي٘  بظٔط٘ ال جتلب  3

 .املتع٘ ّ ال الفاٜذٗ 

تيكظه األلعاب الؼعبٔ٘  قذميًا لكظنني ألعاب  4

 .لألّالد ّ ألعاب للبيات 

األلعاب الؼعبٔ٘  الكذمي٘ ىظتطٔع املؼاسن٘  5

 .فَٔا 

 :  الجاىٕ الظؤال 

 ٛ  : األلعاب الؼعبٔ٘  الكذمي٘ أننل أدضاٛ الضٍشٗ بأمسا
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 الشابعالضف /     ّسق٘ عنل ملادٗ بالدٖ الهْٓت

 األمجال الؼعبٔ٘:  7دسغ الهْٓت     تشاخ بالدٖ : الجالج٘ الْسذٗ 

 ٘  ىاٍذ العفريٖ: صٓيب بً خنٕ                    سٜٔع الؼعب٘ : اعذاد املعلن

   : املياطب أماو التعشٓف التالٕاملفَْو أنتب اطه : الظؤال األّل 

 .نالو مْصٌّ ّاعح املعيٙ مْدض اللفغ ٓتذاّلُ   الياغ لٔعرب عً سادخ ما (  .................................... )  

  :  بْعع الشقه يف املهاٌ املياطب (  أ  )  ما ٓشتبط باجملنْع٘ (  ب  )  اخرت مً اجملنْع٘  : الجاىٕ الظؤال 

 (ب  )   (أ  )  

 الرتسٔب بالغٔف الكادو بعذ غٔاب)          (   اللٕ مالُ أّل مالُ تالٕ  -1

 األسساو ّ حمبتَه ّ تعاّىَه تآلف)          (   ادتنع٘ معضٗ -2

 مظاعذٗ اآلخشًٓ)          (   ارتريٗ فٔنا اختاسِ اهلل -3

 االعتضاص باملاعٕ)          (    سبل الهزب قضري -4

 االعتناد علٙ اليفع)          (   ما ٓعٔيو إال مئيو -5

 لغشّسٗ صذم االىظاٌ يف الكْل ّ الفعل)          (  أطفشت ّ أىْست -6

 لعذو اذتضٌ ّ الشعا بكغاٛ اهلل ّ قذسِ)          (   الياغ للياغ ّ الهل باهلل ّاسذ -7
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