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Science 
1

st
 Primary  

  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 األسئلة
  سورة الشرح 

  -يٍ سىرج "انشرح": اآلياخ انكريًح:أكًم 1س

(- – – – – –  ) 

"

    -: ورقى  : صم انًجًىعح )أ( يا يُاسثها يٍ انًجًىعح )ب( 2س

 )ب(       )أ( 

 (   انؼثادج )  ًاجرٓذ ف -    ٔصسك ) انٕصسْٕ ( -1

 (  )   انذًم انثقٍم  -     َقط ظٓشك أ -2

 (   )    أذؼة ظٓشك  -      فاَصة  -3

  -( :( أو عاليح )ضع عاليح ) -3س

 ( )   فجؼهّ أفعم انخهق .  سفغ اهلل شأٌ انُثً -1

 ( )      كم ظٍق نّ يخشج . -2
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Science 
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st
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة الكوثر

  -: يٍ سىرج "انكىثر" اآلياخ انكريًح : أكًم1س

(– –  ) 

   -( :( أوعاليح ): ضع عاليح )2س

 (  )   ج .َزتخ خشٔف انؼٍذ تؼذ انصال -1

 ( )    ػٍذ انفطش . ًٌرى انزتخ ف -2

 ( )   انٍُم .َٓش  أػطى اهلل يذًذ -3

 ( ) يذشٔو يٍ انخٍش .  انزي ٌكشِ انُثً -4

   -: اخرر انكهًح انًُاسثح يًا تيٍ انقىسيٍ :3س

 .ارتخ (  – سفًقا )    .............. "اَذش"يؼُى  -1

 .انشش انكثٍش (  –انخٍش انكثٍش  ) ............" انكٕثش "يؼُى  -2

 انٍُم ( . –.............. ) انكٕثش َٓش   اهلل سٍذَا يذًذ ىأػط -3
 

 



 

 
 

3 

 

Science 
1

st
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة التني
  -:يٍ سىرج "انريٍ" اآلياخ انكريًح: أكًم 1س

(– – - ) 

   -( أياو انعثاراخ اآلذيح:( أوعاليح ): ضع عاليح )2س

 (  )   ٍٍُ جثم تًكح انًكشيح. ٍطٕس س -1

 (  ) انزٌٍ آيُٕا ٔػًهٕا انصانذاخ نٓى أجش ػظٍى.  -2

 (  )   صٕسج.  أسٕأَااٌ فً خهق اهلل اإل -3

   -:اخرر اإلجاتح انصذيذح يًا تيٍ انقىسيٍ : 3س

 جثم انطٕس تاإلسكُذسٌح( –يؼُى: "طٕس سٍٍٍُ".)جثم انطٕس تاٍُاء  -1

 يكح (  –يؼُى " انثهذ األيٍٍ " : ) انطائف  -2

 انضٌد (  –َأخز يٍ انضٌرٌٕ : ) انؼصٍش  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة القدر

  -:يٍ سىرج "انقدر" األياخ انكريًح: أكًم 1س

(–  – ) 

   -:صم يٍ انًجًىعح )أ( يا يُاسثها يٍ انًجًىعح )ب( : 2س

 )ب(      )أ( 

 . ػهٍّ اناالو جثشٌم  -    نٍهح انقذس  -1

 نٍهح انششف انؼظٍى.  -     انشٔح  -2

   -( أياو انعثاراخ اآلذيح:أوعاليح )( : ضع عاليح )3س

 (  )    نٍهح انقذس خٍش يٍ يائح شٓش.  -1

 ( )   ػهٍّ اناالو . انشٔح ْٕ جثشٌم  -2

 ( )    نٍهح انقذس نٍهح أياٌ ٔسالو .  -3
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st
 Primary  

  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة قريش

  -يٍ سىرج "قريش": اآلياخ انكريًح: أكًم 1س

(– –  -  ) 

"

   -( :( أوعاليح ): ضع عاليح )2س

 (  )    . "  خاشاٌ ْٔالك" إٌالف يؼُاْا  -1

 ( )   .  -سثذاَّ ٔذؼانى -سب ْزا انثٍد ْٕ اهلل  -2

 (  )    نقشٌش سدهرٍٍ فً انشراء ٔانخشٌف.  -3

   -: أكًم انفراغ تانكهًاخ اآلذيح :3س

 األنفح( –)انصيف 

 "إٌالف": يؼُاْا ........................ -1

 سدهح قشٌش ذكٌٕ فً انشراء ٔ ........................ -2
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st
 Primary  

  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 لوحدة الثانية : الوضوء والصالة ا
 الوضوء

  -: أكًم :1س

 انُظيف ( –يرىضأ  –) طهارج 

 اهلل ٌذة انًاهى ....................................... -1

 انٕظٕء َظافح ٔ .................................... -2

 .................ٌجة أٌ  ًإرا أساد انًاهى أٌ ٌصه -3

  -: اخرر :2س

 طاْش (  –) غٍش طاْش   انًاهى ٌرٕظأ تًاء ................ -1

 تؼذ (  –) قثم   ٌرٕظأ انًاهى ........... انصالج  -2

 ثالز يشاخ (  –) يشذٍٍ   فى انٕظٕء َغام انٕجّ .......... -3

   -: أياو انعثاراخ اآلذيح (( أوعاليح ): ضع عاليح )3س

 ( )  .َغام قذيٍُا إنى انشكثرٍٍ  -1

 ( )  اهلل ال ٌذة انًاهى انُظٍف . -2

 ( )  انًاهى ٌرٕظأ تًاء طاْش . -3

  -:ورقى : صم كم عثارج تًا يُاسثها  4س

 (  )   .إنى انًشفقٍٍ -   َرًعًط فً انٕظٕء  -1

 ( )  .ثالز يشاخ -   تؼذ انٕظٕء َزْة إنى  -2

 ( )    .انصالج -   َغام أٌذٌُا فً انٕظٕء  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 الصالة 
  -: اخرر :1س

 سثذاٌ اهلل (  –) اهلل أكثش   انصالج ذثذأ تكهًح ................ -1

 انؼظٍى ( ًسثذاٌ ست –األػهى  ً) سثذاٌ ست فى انشكٕع َقٕل ............ -2

 ثالز (  –) أستغ    .صالج انظٓش ........... سكؼاخ -3

  -: أكًم :2س

 انُظاو (  –ركعراٌ  –) انقثهح 

 ذؼهًُا .................. انصالج -1

 إنى .................... ًٌرجّ انًاهى ْٕٔ ٌصه -2

 صالج انصثخ ...................................... -3

  -: رذة انصهىاخ اآلذيح كًا َصهيها :3س

 ( )   صالج انظٓش. -1

 ( )  صالج انًغشب . -2

 ( )  صالج انؼصش . -3

 ( )  صالج انؼشاء . -4

 ( )  صالج انصثخ . -5
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 الصالة  تابع 

   -( أياو انعثاراخ اآلذيح :( أوعاليح ): ضع عاليح )1س

 ( )    صالج انؼشاء ثالز سكؼاخ . -1

 ( )   فى انشكؼح األٔنى َقشأ انفاذذح فقط . -2

 ( )  األػهى . ًفى اناجٕد َقٕل سثذاٌ ست -3

 ( )  فشض اهلل انصالج ػهى كم ياهى ٔياهًح . -4

  ( )  ػذد انصهٕاخ انًفشٔظح أستغ صهٕاخ . -5

  -: ورقى  : صم كم عثارج تًا يُاسثها 2س

  (  ).ثالز سكؼاخ      انًاهى ًٌجة أٌ ٌصه -1

 ( ) .تخشٕع      صالج انًغشب  -2

 ( ) . انُظافح      صالج انؼصش  -3

 ( ).أستغ سكؼاخ       اإلسالو دٌٍ  -4
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

  حكاية عن الوضوء
  -:ممب بين انقىسين مم اآلتيتأكمم انج -1

 انىضىء( –انكبير  –أحسنب  –انرسىل  –)فبطمت 

 .  ^ ............... انحسٍ ٔانحسيٍ جذًْب  -1

 . -رضى اهلل عنهب-أو انحسٍ ٔانحسيٍ ْي انسيذح ................  -2

 في انذسط رٕضأ انحسٍ ٔانحسيٍ فـ...............انٕضٕء.  -3

 .............. يجت أٌ َحسٍ .. -4

 يجت أٌ َحزشو ................  -5

 اختر : -2

 .- رضى اهلل عنهب - (فبطًخ –أو انحسٍ ٔانحسيٍ ْي انسيذح )سهًٗ  -1

 آدو( .  – ^ يحًذانحسٍ ٔانحسيٍ جذًْب ) -2

 ( ٔانصغيش. انكجيش –يجت أٌ َحزشو )األطفبل  -3

 ٕضٕء. ايشأح(  ال يحسٍ ان – سجمسأٖ انحسٍ ٔانحسيٍ ) -4
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 الثالثةالوحدة 
 وبالوالدين إحشاًنا

أمبم انعببرة )×( ( أمبم انعببرة انصحيحت وعالمت √ضع عالمت ) -1

  -انخبطئت:

 ( )       انٕانذاٌ ًْب األة ٔاألو. -1

 (  )     أيشَب اهلل أٌ َحسٍ إنٗ انٕانذيٍ.  -2

 (  )  إنٗ انٕانذيٍ.  ءيٗأٌ َس ^يأيشَب انشسٕل  -3

   -إلجببت انصحيحت ممب بين انقىسين:ااختر -2

 . ( إنٗ انٕانذيٍاإلسبءح –اإلحسبٌ ثـ ) ^ يأيشَب اهلل رعبنٗ ٔانشسٕل -1

 خًسخ( أشٓش.  –حًهزُي أيي في ثطُٓب )رسعخ  -2

 .( األو ٔاألة –يجت أٌ َحسٍ إنٗ )األة فقط  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 أسرة مشلمة سعيدة
أمبم انعببرة ×( ( أمبم انعببرة انصحيحت وعالمت )√ضع عالمت ) -1

  -انخبطئت:

 (  )      يحت أسشرّ كثيًشا.  إسًبعيم -1

 (  )    اإلجبصح يع األسشح في انحذيقخ. إسًبعيم يقضي  -2

 (  )    "انحًذ هلل". إسًبعيم قجم األكم يقٕل  -3

  -ممب بين انقىسين:اإلجببت انصحيحت اختر  -2

 نظيفت( – قدرة –)انطعبم 

 ٔيضعبَٓب في سهخ انًًٓالد. ًبء يجًعبٌ ثقبيب .............ٔأخزّ أسإسًبعيم  -1

 ٔجًيهخ . يجت أٌ َحبفظ عهٗ انحذيقخ ؛ نزكٌٕ ............... -2

 . كم شيئ في انحذيقخ يذل عهٗ ................. اهلل  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

  -أكمم انجمم اآلتيت : -3

 رشجع األسشح إنٗ انجيذ في ............... . -1

 نصالح انجًعخ ............... األراٌ . رزْت األسشح  -2

 اهلل يحت انًسهى .................... .  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 الزمالء واألصحاب

أمبم انعببرة )×( حت وعالمت ( أمبم انعببرة انصحي√ضع عالمت ) -1

  -:انخبطئت 

 (  )   رحيخ اإلسالو ْي انسالو عهيكى.  -1

 (  )    .َزعهى في انًذسسخ انذسٔط انُبفعخ -2

 (  )  سأل عُّ ٔأصٔسِ. اإرا يشض صذيقي  -3

 (  )    يجت أٌ َحت أَفسُب فقط.  -4

  -اختر اإلجببت انصحيحت ممب بين انقىسين:-2

 حضٌ( ٔسشٔس.  – فشحأقبثم أصذقبئي في انًذسسخ ثـ ) -1

 ال أعطيّ(.  – أعطيّطهت صذيقي شيًئب )إرا  -2

  انخيش( نكم انُبط. –ت أٌ َحت )انشش يج -3

 كشيًخ ( . –سعبد أخالقٓب ) ثخيهخ  -4
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 اإلجابة
  

 سورة الشرح
  -:يٍ سىرج "انشرح"  اآلياخ انكريًح:أكًم 1س

(- – – – – –  ) 

"

  -: ورقى  : صم انًجًىعح )أ( يا يُاسثها يٍ انًجًىعح )ب( 2س

 )ب(        ( أ)

 (3)انؼثادج  ًاجرٓذ ف -    ك ) انٕصسْٕ (ٔصس -1

 (1) انذًم انثقٍم -     َقط ظٓشك أ -2

 (2)أذؼة ظٓشك  -      فاَصة  -3

  -( :( أو عاليح )ضع عاليح ) -3س

 (√)  فجؼهّ أفعم انخهق .  سفغ اهلل شأٌ انُثً -1

 (√)     كم ظٍق نّ يخشج . -2
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة الكوثر
  -:سىرج " انكىثر " يٍ: أكًم اآلياخ انكريًح 1س

(– –  ) 

   -( :( أوعاليح ): ضع عاليح )2س

  ()    َزتخ خشٔف انؼٍذ تؼذ انصالج . -1

 ()     ػٍذ انفطش . ًٌرى انزتخ ف -2

 ()    انٍُم . َٓش  أػطى اهلل يذًذ -3

 ()  يذشٔو يٍ انخٍش . انزي ٌكشِ انُثً  -4

   -: اخرش انكهًح انًُاسثح يًا تٍٍ انقٕسٍٍ :3ط

 (  اذتخ – سفًقا)    . .............. " اَذش " يؼُى -1

 انشش انكثٍش (  – انخير انكثير )  ............   " انكٕثش" يؼُى  -2

 انٍُم (  – انكىثرَٓش ............ )  أػطى اهلل سٍذَا يذًذ  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة التني
  -:يٍ سىرج "انريٍ" اآلياخ انكريًح: أكًم 1س

(– – - ) 

   -( أياو انعثاراخ اآلذيح:( أوعاليح ): ضع عاليح )2س

 ( ×)   ٍٍُ جثم تًكح انًكشيح. ٍطٕس س -1

 ( ) انزٌٍ آيُٕا ٔػًهٕا انصانذاخ نٓى أجش ػظٍى.  -2

 ( ×)   صٕسج.  أسٕأخهق اهلل اإلَااٌ فً  -3

   -:اخرر اإلجاتح انصذيذح يًا تيٍ انقىسيٍ : 3س

 جثم تاالسكُذسٌح (  – جثم انطىر تسيُاء)يؼُى: "طٕس سٍٍٍُ":  -1

 (  يكح –يؼُى " انثهذ األيٍٍ " : ) انطائف  -2

 (  انزيد –َأخز يٍ انضٌرٌٕ : ) انؼصٍش  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة القدر
  -:يٍ سىرج "انقدر" اآلياخ انكريًح: أكًم 1س

(–  – ) 

 

   -:صم يٍ انًجًىعح )أ( يا يُاسثها يٍ انًجًىعح )ب( : 2س

 )ب(      )أ( 

 . ػهٍّ اناالو جثشٌم  -    نٍهح انقذس  -1

 نٍهح انششف انؼظٍى.  -     انشٔح  -2

 

   -( أياو انعثاراخ اآلذيح:( أوعاليح ): ضع عاليح )3س

 ( ×)   نٍهح انقذس خٍش يٍ يائح شٓش.  -1

 ( )  ػهٍّ اناالو . انشٔح ْٕ جثشٌم  -2

 ()   نٍهح انقذس نٍهح أياٌ ٔسالو . -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 سورة قريش
  -:يٍ سىرج "قريش" اآلياخ انكريًح: أكًم 1س

(– –  -  ) 

"

  

   -( :( أوعاليح ): ضع عاليح )2س

 ( )   إٌالف يؼُاْا " خاشاٌ ْٔالك " .  -1

 ()  . -ىسثذاَّ ٔذؼان-سب ْزا انثٍد ْٕ اهلل  -2

 ()   نقشٌش سدهرٍٍ فً انشراء ٔانخشٌف.  -3

   -أكًم انفراغ تانكهًاخ اآلذيح :: 3س

 األنفح( –)انصيف 

 .األنفح"إٌالف": يؼُاْا  -1

 انصيف.سدهح قشٌش ذكٌٕ فً انشراء ٔ  -2
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 انتربيت اإلسالميت

 الوضوء

  -: أكًم :1س

 انُظيف ( –يرىضأ  –) طهارج 

  . انُظيفاهلل ٌذة انًاهى  -1

 . طهارجٔ َظافح  انٕظٕء -2

 . يرىضأٌجة أٌ  ًإرا أساد انًاهى أٌ ٌصه -3

  -: اخرر :2س

 (  طاهر –انًاهى ٌرٕظأ تًاء ................) غٍش طاْش  -1

 تؼذ (  – قثم) . ٌرٕظأ انًاهى ........... انصالج -2

 (  يراخ ثالز –فى انٕظٕء َغام انٕجّ ..........) يشذٍٍ  -3

   -:أياو انعثاراخ اآلذيح( وعاليح )( أ: ضع عاليح )3س

 ()  َغام قذيٍُا إنى انشكثرٍٍ . -1

 ()  اهلل ال ٌذة انًاهى انُظٍف . -2

 ()  انًاهى ٌرٕظأ تًاء طاْش . -3

  -:ورقى : صم كم عثارج تًا يُاسثها  4س

 ( 3)إنى انًشفقٍٍ     َرًعًط فً انٕظٕء  -1

 ( 1)شاخ ثالز ي    تؼذ انٕظٕء َزْة إنى  -2

 ( 2)انصالج    َغام أٌذٌُا فً انٕظٕء  -3
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  الصالة

  -: اخرر :1س

 سثذاٌ اهلل (  – اهلل أكثر)  انصالج ذثذأ تكهًح ................ -1

 ( انعظيى يسثذاٌ رت –األػهى  ً) سثذاٌ ستفى انشكٕع َقٕل ............ -2

 ثالز (  – أرتع)  .صالج انظٓش ........... سكؼاخ -3

  -:أكًم :2س

 انُظاو (  –ركعراٌ  –) انقثهح 

 .انُظاوانصالج ذؼهًُا  -1

 .انقثهحإنى   ًٌرجّ انًاهى ْٕٔ ٌصه -2

 .ركعراٌصالج انصثخ  -3

  -: رذة انصهىاخ اآلذيح كًا َصهيها :3س

 (2) صالج انظٓش . -1

 (4) صالج انًغشب . -2

 (3) صالج انؼصش . -3

 (5) صالج انؼشاء . -4

 (1) صثخ .صالج ان -5
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 تابع الصالة 
   -: أياو انعثاراخ اآلذيح (( أوعاليح ): ضع عاليح )1س

 ()    صالج انؼشاء ثالز سكؼاخ . -1

 ()   فى انشكؼح األٔنى َقشأ انفاذذح فقط . -2

 ()  األػهى . ًفى اناجٕد َقٕل سثذاٌ ست -3

 () فشض اهلل انصالج ػهى كم ياهى ٔياهًح . -4

  ()   هٕاخ انًفشٔظح أستغ صهٕاخ .ػذد انص -5

  -:ورقى : صم كم عثارج تًا يُاسثها  2س

  ( 2) ثالز سكؼاخ     انًاهى  ة أٌ ٌصهًٌج -1

  (  1)تخشٕع      صالج انًغشب  -2

 (4) انُظافح     صالج انؼصش  -3

 (3)أستغ سكؼاخ       اإلسالو دٌٍ  -4
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  حكاية عن الوضوء
  -:ممب بين انقىسين تأكمم انجمم اآلتي -1

 انىضىء( –انكبير  –أحسنب  –انرسىل  –)فبطمت 

 .  ^  انرسىلانحسٍ ٔانحسيٍ جذًْب  -1

 .  - رضي اهلل عنهب - فاطًحأو انحسٍ ٔانحسيٍ ْي انسيذح  -2

 انٕضٕء.  سُاأدفي انذسط رٕضأ انحسٍ ٔانحسيٍ فـ -3

 . انىضىءيجت أٌ َحسٍ  -4

 . انكثيريجت أٌ َحزشو  -5

 اختر : -2

 . - رضي اهلل عنهب -( فاطًح –أو انحسٍ ٔانحسيٍ ْي انسيذح )سهًٗ  -1

 آدو( .  – ^ يذًدانحسٍ ٔانحسيٍ جذًْب ) -2

 ( ٔانصغيش. انكثير –يجت أٌ َحزشو )األطفبل  -3

 ايشأح(  ال يحسٍ انٕضٕء.  – رجمسأٖ انحسٍ ٔانحسيٍ ) -4
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 الثالثةالوحدة 
 وبالوالدين إحشاًنا

أمبم انعببرة )×( ( أمبم انعببرة انصحيحت وعالمت √مت )ضع عال -1

  -انخبطئت:

 (√)       انٕانذاٌ ًْب األة ٔاألو. -1

 ( √)     أيشَب اهلل أٌ َحسٍ إنٗ انٕانذيٍ.  -2

 ( ×)  إنٗ انٕانذيٍ.  ءيٗأٌ َس ^يأيشَب انشسٕل  -3

   -اإلجببت انصحيحت ممب بين انقىسين:اختر -2

 . اإلسبءح( إنٗ انٕانذيٍ – اإلدساٌثـ ) ^عبنٗ ٔانشسٕل يأيشَب اهلل ر -1

 خًسخ( أشٓش.  – ذسعححًهزُي أيي في ثطُٓب ) -2

 ( األو واألب –يجت أٌ َحسٍ إنٗ )األة فقط  -3
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 أسرة مشلمة سعيدة
أمبم انعببرة )×( ( أمبم انعببرة انصحيحت وعالمت √ضع عالمت ) -1

  -انخبطئت:

 ( √)      ا. يحت أسشرّ كثيًش إسًبعيم -1

 ( √)    اإلجبصح يع األسشح في انحذيقخ. إسًبعيم يقضي  -2

 ( ×)    "انحًذ هلل". إسًبعيم قجم األكم يقٕل  -3

  -ممب بين انقىسين:اإلجببت انصحيحت اختر  -2

 نظيفت( – قدرة –)انطعبم 

 ٔيضعبَٓب في سهخ انًًٓالد.  انطعاؤأخزّ أسًبء يجًعبٌ ثقبيب إسًبعيم  -1

 ٔجًيهخ .  َظيفحيجت أٌ َحبفظ عهٗ انحذيقخ ؛ نزكٌٕ  -2

 . اهلل  قدرج كم شيئ في انحذيقخ يذل عهٗ -3
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  -أكمم انجمم اآلتيت : -3

 . انمسبءرشجع األسشح إنٗ انجيذ في  -1

 األراٌ . قبمرزْت األسشح نصالح انجًعخ   -2

 . اننظيفاهلل يحت انًسهى   -3
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 الزمالء واألصحاب

أمبم انعببرة )×( انعببرة انصحيحت وعالمت  ( أمبم√ضع عالمت ) -1

  -:نخبطئت ا

 ( √)   رحيخ اإلسالو ْي انسالو عهيكى.  -1

 ( √)    .َزعهى في انًذسسخ انذسٔط انُبفعخ -2

 ( √)  سأل عُّ ٔأصٔسِ. اإرا يشض صذيقي  -3

 ( ×)    يجت أٌ َحت أَفسُب فقط.  -4

  -اختر اإلجببت انصحيحت ممب بين انقىسين:-2

 حضٌ( ٔسشٔس.  – فرحأقبثم أصذقبئي في انًذسسخ ثـ ) -1

 ال أعطيّ(.  – أعطيهطهت صذيقي شيًئب )إرا  -2

 ( نكم انُبط. انخير –ت أٌ َحت )انشش يج -3

 ( . كريمت –سعبد أخالقٓب ) ثخيهخ  -4

 


