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ل  الفئات املستفيدة من الدلي

املعلم الطالب ولي األمر



مهارات

جاملهارات املنبثقة عن النوات

تها وفق تغطية التي تّم التعليميّ 

املادة

رشاديمحتويات الدليل ال 

التدريبيّةنماذج ال

تشمل األسئلة والجابات

اإلرشادات

 توظيف الدليل
 إرشادات هامة للطالب
 إضاءة للمعلم



ة من يساعد  الدليل الفئات املستفيدة على تهيئة الطالب لنوعي
ل  الدراس ّي األول املفردات االختبارية التي سيتضّمنها  اختبار نهاية الفص

:من خالل 

 طباعة النماذج التدريبّية املتضّمنة في هذا الدليل.

 تدريب الطالب على املفردات االختبارية.

إثراء قدرات الطالب بأمثلة تدريبّية تحاكي نماذج الدليل  .

 م
ّ
.تشجيع الطالب وتحفيزه على التعل

 سة تعزيز  ثقة  الطالب بقدراته لخوض االمتحان بيسر  و سال.

توظيف الدليل
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د من كتابة بيانات
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تجهيز البيئة الصفية والتأكد من مالءمة التهوية والضاءة وأماكن جلوس الطلبة  .

 توفير قرطاسية.

انتوزيع كراسات االمتحان على الطلبة والتعامل مع الطلبة بإيجابية دون املبالغة في تنفيذ إجراءات االمتح  .

احتواء مشاعر الخوف أو التوتر عند الطلبة بنشر الثقافة اليجابية عن االمتحان  .

التأكد من جلوس الطلبة في أماكنهم واستعدادهم واستماعهم لتعليمات املعلم  .

قراءة أسئلة االمتحان دون التلميح بالجابة  .

التأكد من كتابة بيانات الطلبة على كراسات االمتحان  .

 توفير التحفيز والدعم املعنوي والنفس ي للطلبة.

 السماح للطلبة بالشرب أو الخروج لدورة املياه عند الحاجة .

توفير متطلبات فئة ذوي االحتياجات حسب الحالة  .

 التجاوب مع الطلبة في الرد على استفساراتهم.

عدم الضغط على الطلبة  لتسليم كراسات الجابة أو حثهم على االنتهاء بسرعة  .

عدم   االنشغال عن مالحظة الطلبة أو تشتيت انتباههم أثناء تأدية االمتحان  .

 دقائق بين الورقتين10في امتحان العلوم والرياضيات يسمح بفاصل ترفيهي مدته ال تتجاوز  .

 الطالب أي دقائق  وهي مدة كافية الستثمارها في التهيئة وتطبيق االمتحان والتحقق من عدم ترك110مدة االمتحان الكلية
.سؤال دون إجابة 

إضاءة للمعلم 



القراءةالكتابة 

غير املألوفة الكلمات تحليل . 1

والجديدة 

مع جميع حروف الهجاء كتابة .2

.والقصيرةحركاتها الطويلة 

وصف األشخاص واألحداث في . 3•
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منه والربط بين املعلومات وما تتضّ 

الرسوم  التوضيحية من معلومات

ةمهارات مادة اللغة العربيّ 
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.كتابة  جملة جمع وإيجاد ناتجها1.
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عدد ورقات مادة •

صفحات ملدة3العلوم 

دقيقة 50

فاصل ترفيهي ال •

درجات عليه بين 

امتحان الرياضيات 

وامتحان العلوم 

عدد ورقات مادة •

3الرياضيات 

50صفحات ملدة 
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لوم ملادتي الرياضيات والعة املشتركة االمتحانيّ تفاصيل الورقة 



مادة اللغة العربية 



يبات للكشف من للتحقق من قدرة الطالب على تمييز شكل الحرف وكتابته يمكنكم مشاركته هذه التدر 
.خاللها عن امتالكه لمهارة هامة من أساسيات القراءة   

الخ...رمل، خيوط ، معجون ، صدف، أزرار : األدوات الالزمة
:  إرشادات التطبيق 

.يتم اختيار صوت أحد الحروف-1
و الخيوط أو يطلب من الطالب  كتابة الحرف  أو تشكيله على الرمل أو تشكيله  بالمعجون أ-2

مة أو فتحة أو ض)الخ مع التأكيد على صوت المد القصير...األصداف أو القطن أو األزرار
(األلف ،الواو ،الياء) أو الطويل(كسرة 
تبه في الفراغاكتب شكل الحرف المناسب في الفراغ ، اختر الشكل المناسب واك:أنماط أسئلة التقييم 

3.1.2.4.G1 :حيحة    يكتب املتعلم جميع حروف الهجاء مرتبة وغيًبا كتابة ص
. مع حركاتها الطويلة والقصيرة 

1

الناتج



 كتابة صحيحة
ً
مع كتابة جميع حروف الهجاء مرتبة وغيبأ

.  حركاتها الطويلة والقصيرة

1
املهارة

1:رقم النموذج 

10-15: زمن التنفيذ

 
ْ
َق ال

ْ
َحْرِف َوف

ْ
ِل ال

ْ
ك
َ
جدوَل ِبكتاَبِة ش

ْ
هُ أكمِل ال

َ
مَّ أقرأ َصْوت

ُ
.جدوِل ، ث



 كتابة صحيحة
ً
مع كتابة جميع حروف الهجاء مرتبة وغيبأ

.  حركاتها الطويلة والقصيرة

.1
ملهارةا

2:رقم النموذج 

10-15: زمن التنفيذ
ل أو اكتب الحرف 

ّ
:مستعيًنا بالوسائل اآلتية( ن , د ، ذ، ر ، ز ، ح ) شك



1

ورِة  َل السِم الصُّ  األوَّ
َ
. اكتْب الحرف

3:رقم النموذج 

10-5: زمن التنفيذ

مع كتابة جميع حروف الهجاء مرتبة وغيًبا كتابة صحيحة

.  حركاتها الطويلة والقصيرة
ملهارةا

:اإلجابة 
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1

4:رقم النموذج 

10-5: زمن التنفيذ

 كتابة صحيحة
ً
مع كتابة جميع حروف الهجاء مرتبة وغيبأ

.  حركاتها الطويلة والقصيرة
ملهارةا

:أكمِل الحرَف الناقَص مع المد القصير والطويل 
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.

1
.الطالب الكلمات غير املألوفة والجديدة تحليل 

5رقم النموذج 
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الناتج
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1
4.1.2.4.G1ب الكلمات من حروف ومقاطع

ّ
يرك

التحليل وترتيب لتقييم قدرة  الطالب على تمييز أصوات وأشكال الحروف يمكن تنفيذ أنشطة التركيب و 
:  الحروف لتكوين كلمات ، وفي اآلتي بعض منها

أغطية ماء ، ملصقات للحروف بحجم الغطاء ،مكعبات وملصقات الحروف، خرزات: األدوات الالزمة
.كبيرة وملصقات الحروف وحبل لنضمها فيه

تعرض مجموعة من األغطية أو المكعبات على الطالب بعد وضع ملصقات -1: إرشادات التدريب 
.الحروف

لبسيط يختار كلمة من معجمه اللغوي ا)ُيطلب منه تركيب الكلمة التي يسمعها -2
(أحرف ابتداء  3وتتكّون من 

يتبادل ولي األمر أو المعلم األدوار بحيث يختار مجموعة من أغطية  الحروف -3
. ليسأل الطالب تركيب كلمة ما تتكّون من الحروف المختارة

.  روف ومقاطع، حلِّل الكلمة إلى ح...،أعد ترتيب الحروف...رّكب الحروف والمقاطع: أنماط أسئلة التقييم

الناتج



1
التركيب والتحليل
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ا

 ؛ لتكّوَن  املكتوبة على املك
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ْب الحروف

ّ
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6رقم النموذج 
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ملهارةا



1

التحليل والتركيب

  .

املهارة

باب ب
در

 ؛ لتكّوَن الكلمة املكتوبة على الغطاء
َ
ب الحروف

ّ
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7رقم النموذج 
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1

.التركيب والكتابةاملهارة

التمييز ألصوات الحروف والقراءة 

8رقم النموذج 
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 بيَن كّلِ مقطعين ؛ لتكويِن ك
ْ
.لمٍة اربط

ناري ، نوري ، مرام ، رنين ، مريم ، رومي :   اإلجابة



1
5.1.2.4.G1لمة الك( نهاية-وسط-بداية)يميز شكل الحروف في

ا القلم بطريقة صحيحة
ً
.،ممسك

:نفيذ اآلتي الكلمة يمكن ت( نهاية -وسط–بداية )لتقييم قدرة  الطالب على تمييز شكل الحروف في 
ا الحرف المستهدف؛  لتق/ صور ، بطاقات: األدوات الالزمة ييم تمييز أوراق تتضمن اسم الصورة ناقص 

:  شكل الحرف بمواضعه المختلفة مثل
:  إرشادات التدريب 

.مستهدفتعرض على الطالب مجموعة الصور وبطاقات أو أوراق اسم الصورة التي ينقصها الحرف ال-1
.يطلب من الطالب كتابة شكل الحرف الصحيح مكان الحرف -2

.  حرف الناقص اختر الشكل الصحيح، اكتب الشكل الصحيح في الفراغ، اكتب ال:أنماط أسئلة التقييم 

الناتج



1

.إمساك القلم بطريقة صحيحةاملهارة

.التركيب والكتابة

. التمييز ألشكال الحروف في مواضعها المختلفة

9رقم النموذج 
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 الناقص  في الف
 
راِغ اكتْب الحرف

:اإلجابة

سـ ، صـ  

ضـ ،شـ

سـ، شـ

صـ ، ضـ

س ،ش

ص، ض



1

1.16.G1يستخدم األفعال املعبرة عن مضمون صور من حياته اليومية.

1.1.1.2.G1 قرئت له، ويطرح أسئلة مظهًرا فهمه لها)يجيب الطالب عن أسئلة لنصو ص

.(مبدًيا رأيه

جابة األسئلة، يمكنكم تنف :يذ النشاط اآلتي لتقييم قدرة الطالب على  قراءة الصور والقدرة على طرح وا 
صور مختلفة ألفعال يومية ،أو  نص قرائي،  قصة مصورة ، بطاقات أدوات: األدوات الالزمة

اته اليومية ، بطاقات أو قصصات ورقية تتضمن أفعال معبرة من حي(من ، ماذا، متى، أين)االستفهام 
.تعرض صور األفعال اليومية على الطالب  -1: إرشادات التطبيق 

.كل صورة يطلب منه قراءة بطاقات األفعال المعبرة ؛ ليختار العبارة المناسبة ل-2
.  ريطلب منه أن يستخدم إحدى بطاقات أدوات االستفهام للسؤال عن الصو -3
اسبة،  ما رأيك ، صل بين الجملة وأداة االستفهام المن... اختر اإلجابة الصحيحة :أنماط أسئلة التقييم 

إلى الصورة التي أشر. ؟ وّفق بين الصورة والعبارة التي تدّل عليها ...بتصّرف الشخصية
ستفهام كّون سؤاال باستخدام أداة اال....، أجب األسئلة ...تعكس اهتمام الطالب بصحته

.الصحيحة

الناتج



1
.ال      الفهم واالستيعاب ، الربط ، التطبيق 

متى أين ماذا 10رقم النموذج أين

10-15: زمن التنفيذ

ملهارةا

 أدواِت االستفهاِم في البطاقاِت ِلطرِح أسئلٍة حوَل 
ْ
ف

ّ
َوَر وظ .الصُّ



1

يمكن تقييم ذلك من إن ثراء معجم الطالب اللغوي يعتمد على قدرته في تفسير معاني المفردات وتوليدها، و 
:خالل أنشطة بسيطة على سبيل المثال 

.صورةبطاقات صور أو كلمات ألنواع وأصناف متشابهة أو مختلفة ، بطاقات اسم ال: األدوات الالزمة
تعرض على الطالب مجموعة من ثالث بطاقات بحيث تكون واحدة مختلفة،-1: إرشادات التدريب 

.  ن النباتاتأو تمييز الطيور م.صور لصنفين من الفاكهة ، والثالثة من اللحوم : مثال
.يطلب منه تحديد الصورة المختلفة وبيان سبب االختالف-2
.بطاقات ألسماء الصور 3يعرض عليه -3
.يطلب منه مطابقة  كل صورة مع االسم المناسب لها -4
كلمة المختلفة في حّوط أو لّون الصورة المختلفة التي ال تنتمي للمجموعة، عّين ال:أنماط أسئلة التقييم

مكان في ال( طعام، مالبس، مهن) صل بين الصورة وضدها ، صّنف الكلمات المعطاة لـ. المجموعة
. المناسب من  الجدول

2.3.1.6.G1 يفسر الكلمات مستعينا بسياقها،مرادفاتها وأضدادها ومحيطها اللغوي.
الناتج



1
تمييز معاني املفردات من خالل محيطها اللغوي  املهارة 

11رقم النموذج 

10-15: زمن التنفيذ

:  اإلجابة

أسد، بلبل، 

عصفور، 

نعامة، حصان 

:  اإلجابة

أم ، اخت 



1
.قراءة الصورة وتمييز األضداد والمرادف املهارة

لَّ صوَرٍة ِبصورٍة مقابلٍة لها 
ُ
(عكسها )ِصْل ك

12رقم النموذج 

10-15: زمن التنفيذ



1
.قراءة الصورة وتمييز األضداد والمرادف املهارة

لَّ صوَرٍة ِبصورٍة مقابلٍة لها 
ُ
(عكسها )ِصْل ك

12رقم النموذج 

10-15: زمن التنفيذ



1

حداث بتسلسل  إن مهارة  قراءة  الطالب  تتضمن قدرته على الفهم لما يقرأ من النصوص والصور بترتيب األ
:ويمكن تقييم ذلك من خالل أنشطة بسيطة على سبيل المثال 

.نصوص قصصية ، صور متتابعة تسرد أحداث ا مترابطة : األدوات الالزمة
. تعرض الصور للطالب ، أو يقرأ له النص القصصي-1: إرشادات التدريب 

.يطلب منه وصف ما يشاهد أو يفهم من الصور -2
رتيب يطلب منه شفوي ا إعادة سرد القصة ، أو ذكر الحدث الذي يعقب أحد أحداثها، ت-3

.الصور وفق زمن حدوثها

:  أنماط أسئلة التقييم
..ب لـ ، ما السب...والحدث... ، ما العالقة بين الحدث  .... رّتب أحداث القصة ، ما الحدث الذي وقع بعد 

يربط الطالب بين الصور التي يشاهدها واألحداث املناسبة لها ، G1.1.1.3.2الناتج

.مفّسًرا العالقات بينها والسمات األساسّية للشخصيات



1

ا من محيطه من خالل قراءة الصور ينش ىءاملهارة 
ً
نًصا يصف أشخاًصا وأحداث

. وترتيب األحداث وتفسير العالقة بينها

. ، معّبًرا عن تسلسِل أحداِثها 8-1رتّبِ الّصوَر من 
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1

املهارة 

ب الّصوَر من 
ّ
. ، معّبًرا عن تسلسِل أحداثـِها 8-1رت
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ا من محيطه من خالل قراءة الصور 
ً
ينش ىء نًصا يصف أشخاًصا وأحداث

. وترتيب األحداث وتفسير العالقة بينها



1

يتوّقع منه أن من أنواع النصوص القرائية التي يدرسها الطالب النص المعلوماتي السردي أو الوصفي و 
ته على االستدالل يكون قادر ا على استخراج المعلومات ومطابقتها مع الرسوم التوضيحية ، باإلضافة لقدر 

نموذج وللتمكن من ذلك يمكن االستفادة من.واالستنتاج المبني على ما ورد في النص من معلومات
:التدريب اآلتي

.مناسبة لمستوى الصف األول، ورق، لوح وقلم نماذج لنصوص معلوماتية : األدوات الالزمة
.ُيعرض النّص على الطالب ليقرأه-1: إرشادات التدريب 
.ُيطلب منه وضع فكرة أو عنوان أو سؤال لكل فقرة من فقرات النص-2
.جمل تامة لمعلومات وردت في النص 4يكّلف بكتابة -3
. ن النصيعّبر عن رأيه سواء أعجبه أو لم يعجبه في النص مع التعليل بأدلة م-4
:  أنماط أسئلة التقييم

؟.. .....امأل المخطط باألفكار الواردة في النص، أو اكمل المخطط بكتابة مثال لكل فكرة ، ما رأيك 

.ة يطابق الطالب معلومات النص واملعلومات املقدمة في الرسوم التوضيحيG1.3.1.2.3الناتج



1

.لقطِط ِكااألليفِة من الحيواناِت األرنُب 
.يغطي األرنب فرو ناعم  

 فهي رمز  األرنَب ألطفاِل يحبُّ ا
ْ
 ِة وداعَ لل

ْ
.ِء هدووال

.األرنب السريعفي  جري املثُل ضرُب يُ 
.بيُت األرانُب تحَت األرِض 

.يحب ُّاألطفاُل األرنَب؛ ألنَّ شكله مضحك)  ....(  
.تتمّيز ُاألرانُب بسرعتها)....( 
جسَم األرنِب .يغطي الريش)....( 
 هي صفاُت الحيواناِت األليفِة )....( 

ُ
 الرئيسة

ُ
.الفكرة

.بيُت األرنِب هو القفُص )....( 

ومالفهم واالستيعاب ، التحليل والربط بين المعلومات وما تتّضمنه الرس

.التوضيحية من معلومات 

املهارة 

 
 
ة ْع ِإشار   ( √) ض 

 
ة ِة و  ِإشار  حيح  ِة الصَّ ِعبار 

ْ
مام  ال

 
 ( × ) أ

ْ
مام  ال

 
ِة أ حيح  ْيِر الصَّ

 
ِة غ ِعبار 
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1
ومالفهم واالستيعاب ، التحليل والربط بين المعلومات وما تتضمنه الرس

.التوضيحية من معلومات 

املهارة 

 
 
ة ْع ِإشار   ( √) ض 

 
ة ِة و  ِإشار  حيح  ِة الصَّ ِعبار 

ْ
مام  ال

 
 ( × ) أ

ْ
مام  ال

 
ِة أ حيح  ْيِر الصَّ

 
ِة غ ِعبار 
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:  اإلجابة
.يحب ُّاألطفاُل األرنَب؛ ألنَّ شكله مضحك  (  ×)

.تتمّيز ُاألرانُب بسرعتها( √)
جسَم األرنِب .يغطي الريش( ×)
 هي صفاُت الحيواناِت األليفِة ( ×)

ُ
 الرئيسة

ُ
.الفكرة

.بيُت األرنِب هو القفُص (×).



1

ل توظيف أحد يتوّقع من الطالب  أن يكون قادر ا على تكوين جملة من خالل ترتيب مفرداتها ، أو من خال
ا من نموذج التدريب اآلتي :المفردات في سياق لِّيعّبر عن المعنى مستفيد 

.جمل مبعثرة الكلمات ، صورة معبرة  : األدوات الالزمة
.تعرض الجملة المبعثرة أو الصورة على الطالب -1: إرشادات التدريب 
ملة ُيطلب منه وضع إعادة ترتيب الكلمات ؛ ليكّون جملة مفيدة أو إكمال الج-2

.المعبرة عن الصورة 

: أنماط أسئلة التقييم
.رّتب الكلماتِّ ؛ لتكّون جملة مفيدة 

.اختر الكلمة المناسبة التي تعّبر عّما في الصورة

كتابة -كوين جملةترتيب كلمات لتيكتب املتعلم نًصا سردًيا موجًزا لغايات مختلفة G1..1.2.2.4الناتج
.جمل مكتملة املعنى معبرة عن صور 



1
ومالفهم واالستيعاب ، التحليل والربط بين المعلومات وما تتضمنه الرس

.التوضيحية من معلومات 

املهارة 

 منها ج
ْ
 معنى ، ثمَّ كّون

 
 كلماٍت ذات

 
 أعْد ترتيب  حروِف الكلماِت لتكّون

ً
 مفيدة

ً
.ملة
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:  اإلجابة
 
 
 جديدة

ُ
كتُب موزة

تـُ   ُب   كـُ 

  .........

ة زمو

  .........
جـَ يـ د د ة  

.....

 ِمن  املربعاِت؛ ِلت
 
 املناسبة

 
جمِل اختِر الكلمة

ْ
كملِة ال

 
ُ
ة
َ
......الّنحل

ِة  هو 
َ
ْحل ......َبْيُت النَّ

ْحلِة   مَن النَّ
ُ
...... نأخذ

  كسولة   ، نشيطة

العشُّ ، الخلية ُ

عََسلَ السكََّر ، ال  

:  اإلجابة
كسولة
النحلة 
العسل



مادة الرياضيات



201حتى 0عداد من كتابة  األ 

:األمثلة 
:كتب العدد في كل مما يلي ا

1(2(3(

االجابة

3 1

6 2

8 3

15 4

18 5

4(

5(



10حتى 0عداد من مقارنة املجموعات و األ 
1(أكبر من ،أصغر من ، يساوي، أكثر من ، أقل من) 

:عما يأتي تأمل املجموعات ثم أجب : األمثلة 
اكتب األعداد في ( 1
.حّوط املجموعات املتساوية(2
ا تحت املجموعة ( 3

ً
ْع خط

 
.6التي عدد عناصرها ض

.بواحد 6ضع خطين تحت املجموعة األصغر من ( 4



1(العاشر...األول ، الثاني ، الثالث ،)األعداد الترتيبية حتى العاشر يستخدم 

:األمثلة 
:تأّمل الشكل وأجب عما يليه 

.من جهة الشجرةعلى الدودة الرابعة Xارسم رمز  1)
ا أسفل الّدودة السادسة 2)

ًّ
.من جهة الشجرةارسم خط

رة 3) ج 
َّ
.حّوط الدودة األقرب للش

امنةارسم 4)
ّ
 على الّدودة الث

َّ
. جرةمن جهة الش



1بالعشرات 100العد حتى 

األمثلة 

1(

2(

10

10



:األمثلة 
ا مختلفة لتكوين

ً
:اكتب طرق

9العدد 6العدد 

:الجابة 

1

2 1

يكتب العدد بطرق مختلفة 

              936        92  7

963        972

   945       918        909

 954       981        990









    624             615

 642              651

633          606             660







1(2(



:األمثلة 
:كل مما يلي في جمعكمل جملة الأ

:الجابة 

1

4 3 2 1

.جمعيكتب جملة 

)1

)2

)3

)4

725 936 633 862 

 



1يكتب جملة طرح 

:األمثلة 
 أ

َّ
:كل مما يلي رح في كمل جملة الط

:الجابة 

)1

)2

)3

)4

4 3 2 1

 

336  268 437 718 



:األمثلة 
 
 
راغ

 
:يلي فيماأكمل الف

:الجابة 

1

53
.........................2

9 .........................

......................... 4

8

3 2 1

4 7 8

 استخدام الُج ) تمثيل الجمع والطرح
ُ
(ّل زء والك

1(2(3(



:األمثلة 
:يلي وجد ناتج ماأ









99   4)

35   )3

46   )2

1 3    )1

  0       

7      )6

  1       

8      5)





 3       

8      )8

  2       

6      7)





1 يجد ناتج الجمع أو الطرح أفقًيا ورأسًيا

8 7 6 5 4 3 2 1

5 8 7 9 0 8 2 4



:األمثلة 
قصة فكم إجمالي عدد القصص معهما ؟4قصة ولدى منى 2لدى ليلى ( 1

فكم عدد العصافير .منهاريفاعص5ر على الشجرة  طاريفاعص8رأى حمد ( 2
إجماال التي بقيت على الشجرة؟

كة بقيت لديها؟ع، فكم كعكاتك4أكلت منها كعكات 10لدى ليلى ( 3

قالم على الرف عن أقالم في الحقيبة، فكم تزيد األ7أقالم على الرف و9هناك ( 4
؟قالم في الحقيبة األ

1 يحل مسائل على الجمع و الطرح

4 3 2 1

642 
835

358




6410 279 

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

...............  -   ......







مادة العلوم 



االستدالل
1

الشاحنة

اإلجابة

للكائنات الحية؟ال ينتمي أي من األشكال اآلتية 



املالحظة
1

ج

اإلجابة

:حّوط الجزء املسؤول عن تثبيت النبات في التربة و امتصاص املاء من التربة



التصنيف
1

الفواكه  الخضار 

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

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

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

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

ف ما يلي إلى مجموعتي الخضار والفواكه  
ّ
:صن

االجابة

الفواكه الخضار

2 1

3 5

4 6

7



ع
ّ
التوق

1

ع ما سيحدث للنبتتين 
ّ
(ب)و (  أ)توق

تنمو( أ

تموت(ب

اإلجابة

: اختر الجابة الّصحيحة
تنمو           تموت          ال تتأثر

تنمو          تموت          ال تتأثر

رويت باملاء -أ 

لم ترو باملاء-ب



املالحظة
1

أيُّ الحيوانات التالية تعيش في هذه البيئة؟

الجمل(أ( ج(                                            ب(                                                      أ

اإلجابة

الجمل
البقرةالتمساح



الية لها مثل  هذه األسنان و تأكل اللحوم؟
ّ
أيُّ الحيوانات الت

( ج(                                            ب(                                                    أ

املقارنة

اإلجابة

النمر( ب

1



:ضع دائرة حول الطعام املناسب لكّل مما يلي

اإلجابة

عشب

العظم

جمبري

الحليب

التصنيف
1



:حّوط الحيوان الذي يعيش في املاء فقط

اإلجابة

السمكة

1
التصنيف



.اكتب أرقام العبارات الّصحيحة في املكان املناسب في الشكل أدناه
تحتاج إلى أبويها ليعتنيا بها-3تلدها األم      -2تفقس من البيض        -1

1املقارنة

اإلجابة

2–3-1



اإلجابة

أ

1

: يحةَ اختِر اإلجابةَ الصَّحانظر  إلى السلسلة الغذائية في الصورة، ثمَّ 

فد ؟عُ ماذا يأكُل الّضِ

الذبابة.   أ 

العشب.  ب

البومة .   ج

الثعبان .   د

بالترتي



اإلجابة

ج

1 املالحظة

.صَّحيحةَ اختِر اإلجابةَ الانظر الصورة، ثمَّ 

ما الذي يظهر في  الصورة؟

عائلة الضفدع.  أ

حجم الضفدع.  ب

دورة حياة الضفدع. ج

. غذاء الضفدع. د



القياس

اإلجابة

أ

1

.انظر إلى الصور ، ثّم اختر اإلجابة الّصحيحة

.  يريد خالد  أن يعرف درجة حرارة الجو في الخارج 

ما األداة المناسبة لقياس درجة الحرارة ؟  

الترمومتر. أ

الميزان اإللكتروني. ب

دوارة الرياح. ج

مقياس المطر. د



اإلجابة

د

1 االستدالل

اقها؟في أّيِ فصل من فصول الّسنة  تفقد الشجرة أور

الشتاء . أ

الربيع. ب

.الصيف. ج

الخريف. د



اإلجابة

2

1 الترتيب

: ضع دائرة حول ما يمثله الشكل التالي

السلسلة الغذائية-3دورة املاء            -2دورة الحياة              -1



دة مسبار األمل يحتاج إلى قا


