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 1السىد عدد **

ع األشجبس ٔانضًبس ٔاألصْبس سغى           ّٕ أَّٓب رْت أًٍٚ إنٗ ثغزبٌ جّذِ فزؼّجت يٍ رُ

. يضسٔػخ فٙ َفظ انزشثخ ٔرغقٗ يٍ َفظ انجئش

. فٙ انخبَخ انًُبعجخ(  ×) أضغ انؼاليخ   -1انزؼهًٛخ** 

يٍ ٔاجت اإلَغبٌ دنٛم ػهٗ ػظًخ هللا  

  . اخزالف انضًبس فٙ انهٌٕ ٔانطؼى ٔانُفغ

  . أٔ دٕٛاٌ أقٕل عجذبٌ هللا ػُذيب أػجت ثُجبد

  . حاخزالف انُجبد فٙ انشكم أٔ انفبئذ

 2السىد عدد **

سأٖ أًٍٚ جّذِ جبنغب رذذ شجشح ضخًخ ظهٛهخ ٚزهٕ آٚبد يٍ انقشآٌ انكشٚى فذَب يُّ         

. ٔجهظ ٚغزًغ إنّٛ فٙ خشٕع

. أسثظ ثغٓى  -2انزؼهًٛخ** 

عٕسح انضذٗ  . ٔطٕس عٍُٛٛ

   

عٕسح انششح  . فأّيب انٛزٛى فال رقٓش

   

عٕسح انزٍٛ  ٔسفؼُب نكـ ركشكـ 

 3السىد عدد **

. عًغ انجّذ اٜراٌ فقصذ انًغجذ نٛصهـّٙ        

. أشطت انخطأ   -1 -3انزؼهًٛخ** 

. صالس سكؼبد/ سكؼزبٌ : ػذد سكؼبد صالح انصجخ -

. أسثظ ثغٓى  -2  -3انزؼهًٛخ** 

: فٙ صالرٙ انظٓش ٔانؼصش ركٌٕ

 

ثبنفبرذخ عــــّشا  انشكؼخ األٔنٗ ٔانضبَٛخ 

   

ثبنفبرذخ ٔانغٕسح عــّشا  انشاثؼخ انشكؼخ انضبنضخ ٔ
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 |__|4يؼـ

 

 

 

 

 |__|ة2يؼـ

 |__|ة2يؼـ

 |__|ة2يؼـ

 

 4السىد عدد **

ثؼذ أٌ ػبد انجّذ يٍ انًغجذ قّذيذ نّ انجّذح طؼبيب نكُّّ أثٗ ٔخشط يغشػب نٛغهـّى        

بل أجٕسْى  ألَّّ ٔػذْى ثزنكـ ًّ   . انؼ

يب سأٚكـ فٙ عهٕكـ انجّذ؟    -4انزؼهًٛخ** 

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

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

 5السىد عدد **

. أسٚذ أٌ أكٌٕ صبدقب قٕال ٔػًال» : قبل أًٍٚ       

يب سأٚكـ فٙ كالو أًٍٚ؟   -1  -5انزؼهًٛخ** 

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

. َبعجخ ألًٍٚأعُذ صفخ و  -2  -5انزؼهًٛخ** 

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

 6السىد عدد **

. ٚجذش انجّذ دائًب ػهٗ رؼصٛش فالدزّ ٔرطٕٚش آالرّ دزّٗ ٚزذّصم ػهٗ إَزبط ٔفٛش

. جزٓبد فٙ طهت انؼهىأضغ فٙ إطبس يب ٚزٕافق يغ اال  -6انزؼهًٛخ** 

. أشبسكـ فٙ انُشبط انؼهًٙ ٔانضقبفٙ ثبنُٕاد٘ -

. ال أربثغ انذسٔط ثبْزًبو -

. أَظـّى ٔقذ انؼًم ٔانّشادخ -

 

 

 

    دادـــــــــــاد األعــنــدول إســـــج

  (خاص بالمعلم) 
 

 4يؼـ 3يؼـ ة 2ـيغأ  2ـيغ 1يؼـانــزـًــهـــك  يــغــزــٕٚــبد

-  0 0 0 0[ ]-نكإَؼبو انزى

 2 2 1 1 1 ]+[دٌٔ انزــًــهــك

 3 4 2 2 2 ]++[انزــًـهـك األدَــٗ

 5 6 3 3 3 ]+++[انزًهــك األقصٗ
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