
 

 االسم ................     اللقب ....................     القسم................

 التمرين األول:

 َ.ةل َمَ جَ َلَ امَكَ مَ أ ََ(أط  خ  )َأوَ(يحح  ص  ب  )َبجَ أ َ 

-ََ ستعًداَعندماَي رف عَالع َأق ف  َ(..........)..َني.طَ الوَ َمَ ل َم 

م َإشَ َ- َ.(...........)َع.ارَ وَ يَالشَ ف ََةَ وعَ ضَ وَ مَ الَ َورَ رَ اراتَالمَ أ حط 

َبَ ب َأ عَ َ- مَ ث  َ(...........)َة.سَ رَ دَ اتَالمَ كَ ل َت َم 

َ.(.........)..َرية.هَ ةَالشَ رَ ىَاأل جَ ل َافَإ َةَت ضَ ي َلَ ائ َةَالع َحَ نَ المَ َ-

َح َن مَ الَ َنَ مَ َونَ يدَ فَ ت َسَ َيَ ونَلَ ول َف َكَ الَالمَ ف َاألطَ َ-
َة.َ)............(ي َلَ ائ َع َالَ 

 :التمرين الثاني

َ.ةاصَ ةَخَ اي َعَ ىَرَ إل ََاجَ ت َحَ يَت َت َانَال َسَ اةَاإلنَ حي ََلَ احَ رَ مَ َم َ هَ أ ََنَ ةَمَ ول َف َلةَالطَ حَ رَ مَ َرَ ب َت َت عَ 

َك؟ل َذَ َلَ ث َمَ ت َي ََيمَ ف ََ

-..............................َ

-..............................َ

-..............................َ

َ

  :التمرين الثالث

َح َن مَ يفَالَ رَ عَ ت َل ََبَ اسَ ن اَي َمَ بَ َاغَ رَ الف ََلَ مَ كَ أ َ
َة:ي َلَ ائ َع َالَ 

َافَ ضَ ،َوَت َلَ امَ ع َأوَالَ َفَ ظَ وَ مَ لَ ....................................................َلَ َيَ ةَهَ ي َلَ ائ َالع ََحَ ن المَ 

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

َ
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  :التمرين الرابع

َاع.دَ اإلبَ ةَوَي َرَ الحَ َنَ اَمَ شًَامَ مَهَ ل َع َت َللمَ َيحَ ت َات،َي َرَ بَ الخَ َلَ ادَ ب َت َل ََاءَ ضَ يَهوَف َسَ رَ دَ يَالمَ ادَ الن َ

َاَيلي:مَ مَ َاطشَ ن َتماءَكلَ نَ لَا َوَ دَ يَالجَ فَف َن َصَ  -1

َةاحَ ب َالس َ َ–مَالآليَل َاإلعَ َ-ةَي َرَ كَ ف ََاتَ ق َاب َسَ مَ َ-ةَل َالسَ َة َرَ كَ َ-حَرَ سَ المَ 

َ

َقافياديَالث َالن ََياضياديَالرَ الن َ

................................َ

................................َ

................................َ

..................................َ

..................................َ

.................................َ

َ

َم؟ل  َع َت َمَ الَ َدَ نَ ةَعَ ي َسَ رَ دَ مَ يَالَ ادَ وَ ةَالن َي َمَ هَ أ ََرَ كَ ذَ ا ََ-2

-..................................َ

-..................................َ

-..................................َ

-..................................َ

 

 

 بالتوفيق.

 

 

 

 

 

 



 

 التصحيح النموذجي

 التمرين األول:

 َ.ةل َمَ جَ َلَ امَكَ مَ أ ََ(أط  خ  )َأوَ(يحح  ص  ب  )َبيأجَ  

ستعًداَعندماَي رف عَالع ََ- َم  َ)صحيح(َني.طَ الوَ َمَ ل َأق ف 

م َإشَ َ- َ)خطأ(َع.ارَ وَ يَالشَ ف ََةَ وعَ ضَ وَ مَ الَ َورَ رَ اراتَالمَ أ حط 

َبَ ب َأ عَ َ- مَ ث  َ)خطأ(َة.سَ رَ دَ اتَالمَ كَ ل َت َم 

َ)صحيح(َرية.هَ ةَالشَ رَ ىَاأل جَ ل َافَإ َةَت ضَ ي َلَ ائ َةَالع َحَ نَ المَ َ-

ن حَ َ- م 
َال  ن  َم  ت ف يد ون  َي س  ف ول ونَل  ك  ف الَالم  َال ع ائ ل ي ة.َ)خطأ(األط 

 :التمرين الثاني

َ.ةاصَ ةَخَ اي َعَ ىَرَ إل ََاجَ ت َحَ يَت َت َانَال َسَ اةَاإلنَ حي ََلَ احَ رَ مَ َم َ هَ أ ََنَ ةَمَ ول َف َلةَالطَ حَ رَ مَ َرَ ب َت َت عَ 

َفي:َكل َذَ َلَ ث َمَ ت َيَ َوَ

َالحقَفيَالرعايةَالصحية.َ-

َالتطعيمَضدَاألمراض.َ-

َالحقَفيَالتعليمَ.َ-

َللحمايةَمنَكلَأشكالَالستغلل.التأمينََ-

َ

  :التمرين الثالث

َح َن مَ يفَالَ رَ عَ ت َل ََبَ اسَ ن اَي َمَ بَ َاغَ رَ الف ََلَ مَ كَ أ َ
َة:ي َلَ ائ َع َالَ 

َ َالع ائ ل ي ةَه ي  ن ح  افَ َمنحةَتتعلقَبالوضعيةَالعائليةالم  ،َوَت ض  ل  َأوَال ع ام  ظ ف  و  ل م  مباشرةَإلىَاألجرََل 

َالشهري.

َ

  :التمرين الرابع

ي ةَوَاإلب د اع. ر  َالح  ن  ًشاَم  ت ع ل مَه ام  َللم  ات،َي ت يح  ب ر  َالخ  َل ت ب اد ل  اء  يَهوَف ض  س  ر  د  يَالم  َالن اد 

َاَيلي:مَ مَ َاطشَ ن َتماءَكلَ ن َا ََتصنيف -1



 

َةاحَ ب َالس َ َ–مَالآليَل َاإلعَ َ-ةَي َرَ كَ ف ََاتَ ق َاب َسَ مَ َ-ةَل َالسَ َة َرَ كَ َ-حَرَ سَ المَ 

َ

َقافياديَالث َالن ََياضياديَالرَ الن َ

َكرةَالسلة

َالسباحة

َالمسرح

َمسابقاتَفكرية

َاإلعلمَالآلي

َ

َ:مل  َع َت َمَ الَ َدَ نَ ةَعَ ي َسَ رَ دَ مَ يَالَ ادَ وَ ةَالن َي َمَ هَ أ َََ-2

َتنميةَشخصيةَالمتعلمَوَتدريبهَعلىَتحملَالمسؤولية.َ-

َاكتشافَالمواهب.َ-

َالحثَعلىَأشكالَالعملَالجماعي.َ-

َاألخلقيةَوَاإلنسانيةَوَالدينيةَ.تنميةَالقيمََ-

َالنفتاحَعلىَالآخرَوَالمحيطَوَتقبلَالمشاركة.َ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


