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تَشجِن الىلواتَ الّتٖ تحتَْا خفٌّ:
الف) لَُِ غَطاءٌ خاظٌّ والوَظَلَِّٔ (

2

4
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ب) ....... ≠ ........

ػَِ٘ي الىلؤ الّتٖ ال تٌُاسَةُ الىلواتَ االُخشَٕ فٖ الوؼٌٖ:
الف) الفٌَىO

ب) الخَذٍO

ب) الكائشO

ب) التوساحO

ج) الفَنO
ج) الحٍَ٘ٔO
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د) اللِّساىO
د) األَهامO

اُوتُة هفشد أٍ جوغَ الىلوت٘يِ:
الف) الفَلََات( :هفشدُُُ) ..........
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)

اُوتُة فٖ الفشاؽِ الىلوت٘يِ الوتشادفت٘يِ ٍ الىلوت٘يِ الوُتَؿادِت٘يَِٗ ( :ساس – ئًؿَنِ  -ساػَذَ – تَذٗغ َٗ -و٘ي – أػاىَ )
الف) ............. ; ...........
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ب) حَػَلَت ػَلَٖ الحَضامِ االَسَد(.

)
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ب) الحم٘ثٔ( :جوؼُُِ) ..........

تَشجِن ّزََُ الجُوَلَ:
الف) ُٗحَةّ اٙتاءُ ٍ األُهّْاتُ سُؤََٗٔ أٍالدََّن فٖ أحسَيِ حالٍٍ .التُػَؼِّش خَذِنَ لَـلٌاسِ .لَـىث٘شٍ هَي الطُؼَشاءَ هُلَوِؼاتٌ.

1

.........................................................................................................................................
ب) قائشُ الخَطَةِ ٌَٗمُشُ جِزعَ الطَّجَشَِٓ تِوٌماسَُِ ػطشَهَشّاتُّ ٍ .زَُ السّشػِٔ ال تَؿُشُّ دَهاغَُِ الػغ٘شَ.
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............................................................................................................................................
ج) واًَت تلهَ الوُفشداتُ تَشتَثِفُ تِثؼؽِ الثؿائغِ الّتٖ ها واًَت ػٌذ الؼشب .أخَزَ ٌُٗادَٕ أغحاتَُِ.
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.............................................................................................................................
د) ئًّٖ سأٗتُ خَػاالً هَي ّزا الشَّجُلِ تُؼجِثٌَُٖ .هاسأٗتُ أجَدَ هٌَُِ .التَشجِغ ئلٖ ت٘تهَ.
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..............................................................................................................................
ر) لَوٍا تَلَغَت و٘لَش الؼَطشٗيَ هَي ػُوشِّا ،أغثَحَت هؼشٍفًَٔ فٖ الؼالَنِ ٍ .أَلَّفَت ثواًٍَ٘ٔ ػَطَشَ وَتاتاً تُشجِوَت ئلٖ خوس٘يَ لُغًٔ.
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..............................................................................................................................................
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اًَتَخَة التشجؤَ الػِح٘حَٔ:
 .1أفؿلُ األػوالِ الىَسةُ هَي الحاللِ:
الف) تشتشٗي اػوال وسة حالل استO.
ب) اػوال تشتش وسة حالل استO.
ج) وسة حالل اص اػوال تشتش هحسَب هٖ ضَدO.
 .2ئىَّ اهللَ ُٗحَةّ الوُتَََوِّل٘يَ:
الف) تِ ساستٖ خذاًٍذ تَول ضذُ گاى سا دٍست هٖ داسدO.
ب) تَول وٌٌذگاى حتوا خذاسا دٍست داسًذO.
ج) لكؼاً خذا تَول وٌٌذُ گاى سا دٍست داسدO.
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وَوِّل الفشاغاتَ فٖ التشجؤ:
الف) ُٗؼَذّ الحَتُ األصسقُ أوثشَ الىائٌاتَ الحًٌٍْ٘ٔ :گ  ........تضسگتشٗيِ هَجَدات صًذُ ..........
ب) اَضتَشٌٗا الَ٘مَ وتاتاً لَذ سأٌٗاُُ هَي لثلُ .اهشٍص وتاتٖ سا  ..........وِ لثالً آى سا ...........
ج) لالَت األػشابُ آهٌَّا لُل لَن تُإهٌََا :اػشاب گفتٌذ ....... :تگَ......... :
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تَشجِن األفؼال الّتٖ تحتَْا خفٌ:
الف) واى حس٘يٌ هإدٍتاً (

)

ب) وُي ػالََٖ الِْؤٍِ(.

ج)اهللُ أػلَنُ تِوا تؼوَلَىَ(.

)

د) أتٖ واىَ ُٗؼَ٘يُ الؿَّؼ٘فَ(.

)
)

ػٍَ٘ي الىلؤ الّتٖ التٌُاسَةُ الىلواتَ االُخشٕ فٖ الٌَع:
الف) ػَلّامO

ب) ًاَّٖO

ب) التَ٘أَسَاO

ب) لَن َٗجلَسَاO
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د) هُطاٍِسO

ج) هُؼَ٘يO

د) لَـَ٘جلَسO

ج) الَٗىتثاىِO

1

ػَِّ٘ي اسنَ الفاػلِ ٍ اسن الوفؼَل ٍ اسن الوثالغٔ ٍ اسنَ الوىاى :
الف)جَلَستُ فٖ هَحؿَشِ الوـُؼَلِّنِ تِـاحتشامٍ .ب) ٗا ػَلّامُ الغَُ٘بِ .أًتَ هحوَدٌ.
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اسن فاػل

اسن هفؼَل

اسن هثالغٔ

اسن هىاى

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

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

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

...........

تَشجِن فؼلَ الطّشـَ ٍ جَاتَُِ:
(هَي َٗجتَِْذٌَٗ ،جَح فٖ ح٘اتَِ)
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تشجؤ فؼل ضشـ(
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تَشجِن الفؼل٘يِ تؼذَ الٌَّىَشَٓ :
الف) ٍَجَذتُ تشًاهجاً ُٗساػَذًُٖ ػَلَٖ تَؼَلُّنِ الؼشتٍِ٘ٔ( .

)

ب) أخَزًا وتاتاً لَذ سَأٌٗاُُ هَي لثل( .
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)

تشجؤ جَاب ضشـ(

)

)

الف) تَشجِن االفؼالَ الّتٖ تحتْا خفٌّ:
ُٗ )1شٗذٍىَ أى ُٗثَذِّلَا والمَ اهللِ( .

0/5
)

 )2لَي تٌَالَُا الثِشَّ حَتَّٖ تٌُفَمَا هَوٍا تُحَثٍَىَ(

)

ب) ػٍَ٘ي التشجؤ الػح٘حٔ لَالَفؼالِ الّتٖ تحتْا خف:
 )1فاغثِشٍا حتّٖ َٗحىُنَ اهللُ تٌٌَ٘ا( .تا داٍسٕ وٌذ – تاٗذ داٍسٕ وٌذ – داٍسٕ خَاّذ وشد)
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 )2اُدسُس وتاتَهَ وَٖ تٌَجَحَ فٖ االهتحاىَ (.هَفك ًخَاّٖ ضذ – تاٗذهَفك ضَٕ -تا هَفك ضَٕ)
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الف) وُوِّل الفشاؽَ فٖ تَشجؤِ االفؼال:

0/5

 )1لٌَُساػَذ الكُلّابَ فٖ الذسٍسِ .تاٗذ تِ داًص آهَصاى دس دسسْا ........
 )2لَن ُٗسافَشٍا فٖ ضْشِ سهؿاى .دس هاُ سهؿاى ...........
ب) ػَِّ٘ي التشجؤ الػح٘حٔ لَالَفؼالِ الّتٖ تحتْا خف:
)1ها تٌُفَمَُا هَي خ٘شٍ فَاىَّ اهللَ تَِِ ػل٘نٌ ( .اًفاق هٖ وٌ٘ذ – اًفاق تىٌ٘ذ – اًفاق وشدٗذ)
 )2ال تَستَوَؼَُا ئلٖ والمِ الثاقلِ( .گَش ًذّ٘ذ – گَش ًوٖ دّ٘ذ – ًثاٗذ گَش تذٌّذ)
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1

تَشجِن االفؼال الٌالػٔ:
ٗ ٍَ...( )1مَلُ الىافَشُ ٗا ل٘تٌَٖ وٌُتُ تشاتاً) ( .

)

 ...( )2أًضَلَ هَي السٍواءَ هاءً فَتُػثِحُ االسؼُ هُخؿَشًَّٓ( .
 .3واىَ لَٖ سَشٗشٌ خَطَثٌّٖ(.

)

ٗ ( .4مَلَىَ تِأفَاَِّْن ها ل٘سَ فٖ للَتِِْن)( .
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)
)

ػَِّ٘ي الػح٘حَ فٖ هحلِ االَػشاتٖ لَـلىلواتَ الّتٖ تحتْا خفًٌّ(:مص ٍ ػالهت اَػشاب)
)1واىَ سسَلُ اهللِ أُسًََٓ حَسًٌََٔ لَـلؼالو٘يَ //.سسَلُ(هثتذا ٍ هشفَع تِ ؾوِO

1

اسن واىَ ٍ هشفَع تِ ؾوِ)O

 )2أغثَحَ الكالثاىِ ًاجحَ٘يِ فٖ االهتحاىًِ //.اجح٘يِ (خثش أغثحَ ٍ هٌػَب تِ (ٗـ) Oهفؼَل ٍ هٌػَب تِ وسشُ)O
 )3ػذآٍُ الؼاللِ خ٘شٌ هَي غذالِٔ الجاّلِ //.الؼاللِ(هؿاف الِ٘ ٍ هجشٍس تِ وسشُ Oغفت ٍ هجشٍس تِ وسشُ)O
( غفت ٍ هشفَع تِ ؾوِO

 )4وادَ الطابّ الىَزّابُ ٗغشِقُ//.
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فاػل ٍ هشفَع تِ ؾوِ)O
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ػَِّ٘ي الؼذدَ الوٌاسةَ لَلذٍائشِ:
 )1الطَشضَف

َٗ Oظَْشُ فٖ فَلَتاتَ اللّساىِ ٍ غفحاتَ الَجَِ.

 )2اَألتىَن

 ََّ Oهَي الٗستك٘غُ أى َٗسوغَ.

 )3الىَزب

 Oالّزٕ تؼوشُ فٖ للةِ الوُتَاؾَغ ٍ التؼوُشُ فٖ للةِ الوُتَىَثِّش

 )4الحَىؤ

 Oئرا أغاتَْا ضٖءٌ لاقَغٌ ٍ ،لَسَوَْا ئلٖ لسو٘يِ ٌَٗوَ المسواىِ.

 )5األغَن

 Oجواػٌَٔ هَي الوُسافشٗيَ ُٗسافَشٍىَ ػَلَٖ الذٍٍِاب

 )6حٍَُ٘ٔ الػٍحشاء

 Oلَكؼَُٔ لُواشٍ تَُؾَغُ ػَلَٖ السِشٗش.

 )7الشَّوة
 )8دٍدَُٓ األسؼِ
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ػٍَ٘ي الجولٔ الػح٘حٔ ٍ الجولٔ غ٘شَ الػح٘حِٔ حَسَةَ الحم٘مِٔ ٍ الَالَغِ:
ت دخ٘لٍٔ.
 )1ئىَّ اللُغََٔ اإلًجل٘ضٍَٗٔ ٍ الفَشًَسِٖ لُغتاىِ تذٍىِ ولوا ُ

غح٘حO

خكاO

 )2ئلتضامُ اإلًساىِ تالػٍذقِ تَخَلَّػَُِ هَي ضشِّ رًَتَِِ ٍ ػَُ٘تَِِ.

غح٘حO

خكاO

 )3السِثٍَسٓ ضٖءٌ َٗجلَسُ الُكُّلّابُ ػلْ٘ا.

غح٘حO

خكاO

 )4أثمَلُ ضٖءَ فٖ الو٘ضاىِ ََّ الخُلُكُ الحَسَيُ.

غح٘حO

خكاO

 )5الغَذآُ تِذاُٗٔ الٌّْاسِ ٍ ًَْاُٗٔ ظَّالمِ الّل٘لِ.

غح٘حO

خكاO

 )6الًَستك٘غُ أى ًَتَّػَلَ تذٍىِ الطَشٗحِٔ تالْاتفَ الجٍََال.

غح٘حO

خكاO
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وَوِّل الفشاؽَ حَلَ الحَاسِ:
الف) السِّشٍالُ الشِّجالّٖ أسخَعُ هَي السِّشٍالِ الٌِّسائِّٖ :السِّشٍالُ الشِّجالّٖ تِـ ( ....تَسؼ٘يَ ألف تَهاىٍ Oخوسٔ ٍ تسؼ٘يَ ألفَ تَهاىٍ)O
ب) هَي إِّٔ هذٌٍٗٔ أًتوا؟

 ........هَي هذٌٗٔ واصسٍى( ًحيُO

ّوا)O

