
 

 

مادة التربية الوطنية في   نيثااختبار نصف الفصل الدراسي األول للصف ال

 والحياتية 

 

 

 ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي X( أمام العبارة الصحيحة , وإشارة )   /ضع إشارة ) السؤال األول : 

 

 نتعاون في قطف الزيتون .)   (  -1

 )   ( البيتزا من المأكوالت الشعبية . -2

 )   ( من األلعاب الشعبية لعبة الحجلة . -3

 )   ( غزة من مدن فلسطين الجبلية . -4

 )   ( تشتهر مدينة الخليل بزراعة العنب . -5

 

  السؤال الثاني: أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين:

 الجزار( -المنجل    -السحب    -القدس    -)التراث               

 عاصمة فلسطين ....................... -1

 الدبكة الشعبية من .....................الفلسطيني. -2

 تتحرك األجسام بقوة الدفع أو ..................... -3

 يوجد جامع .....................في عكا. -4

 القديمة.من أدوات الزراعة  -5

 

  السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 أربعة  (  -خمسة    -عدد ألوان علم فلسطين ................ألوان        ) ستة   -1

 الرمي   ( -الدفع  -تعتمد لعبة شد الحبل على قوة ..............        ) السحب  -2

 الجبل  (  -البحر  -ر          ) السهل  لون .................علي الخريطة أخض -3

 الثوب  ( -القمباز -ترتدي النساء في المناسبات ...........الفلسطيني ) الحجاب  -4

 اللبن  (  -العصير   -المثل الشعبي يقول: ..............عماد البيت      ) الزيت   -5

 

 

  السؤال الرابع: وفق بين الصورة واسمها بوضع الرقم المناسب:

 أرجوحة  -5قمباز              -4طاحونة            -3قبة الصخرة          -2 عنب          -1

)      (                  )    (                  )    (                     )    (               )   ( 

 
 

 



 

 

 أمام العبارة الخطأ فيما يلي( Xضع إشارة )/( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )السؤال األول: 

 )   ( يدل اللون األزرق علي الخريطة علي البحر . -1

 )   ( أدفع الجسم ألحركه بعيداً عني . -2

 )   ( البتزا من األكالت الشعبية . -3

 )   ( عاصمة فلسطين رام هللا . -4

 )   ( نصنع العصير والمربي من ثمار البرتقال . -5

 

  المناسبة مما بين القوسين: السؤال الثاني: أكمل الفراغ بالكلمة

 الحجلة( -أريحا    -فلسطين    -المقص    -)خيرات               

 أحب وطني .................وأفتخر به. -1

 يوجد قصر هشام في مدينة ................. -2

 أحافظ على ..................بالدي. -3

 تلعب الطالبات لعبة .................... -4

 س ......................يجذب المغناطي -5

 

  السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

 القمباز  (  -الحجاب   -ترتد النساء في المناسبات ..............الفلسطيني   ) الثوب   -1

 الجرة  (  -المذراة    -من أدوات الزراعة القديمة ................            ) الهاون   -2

 السراج (  -الطاحونة    -يستخدم لإلضاءة ووقوده الكاز...................     ) البابور   -3

 الشراب (  -الطعام    -المثل الشعبي يقول : الجار قبل ..................     ) الدار   -4

 الموز (  -الزيتون    -تشتهر مدينة أريحا بزراعة .......................     ) البرتقال  -5

 

 

  السؤال الرابع: وفق بين الصورة واسمها بوضع الرقم المناسب:

 صينية قش   -5طاحونة              -4هاون            -3غربال         -2بابور            -1

   (                      )   (                       )   (              )   (                  )   () 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي:Xالسؤال األول: ضع إشارة )/( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )

 )   ( نفتح باب الثالجة بالدفع. -1

 )   ( عدد ألوان العلم أربعة . -2

 )   ( األدوات الحديثة توفر الوقت والجهد . -3

 )   ( يصنع الصابون من الورق . -4

 وأدافع عنها .)   ( اتمسك بأرضي  -5

 

 

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

 التفاح  (  -التين    -تشتهر مدينة اريحا بزراعة ..............   ) الموز   -1

 الطاحونة  (  -السكين    -نستخدم ................في طحن الحبوب    ) الهاون   -2

 السهل  ( -الصحراء    -) الجبل  اللون األخضر علي الخريطة يدل علي     -3

 السكر  (  -القمح    -نصنع الخبز من ...................            )الزيت   -4

 الفراولة ( -العنب    -تشتهر غزة بزراعة ..............            )الزيتون   -5

 

 

 ا المغناطيس:السؤال الثالث: صنف المواد التالية الي مواد يجذبها المغناطيس او ال يجذبه

 ( مسطرة خشب  –مشط  - مشبك   -مسمار    -كتاب    -قلم رصاص    -) دبوس            

 موادال يجذبها المغناطيس              مواد يجذبها المغناطيس                    

  

  

 

 

 السؤال الرابع: صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(:

 ) أ (                                 ) ب (                      

 من أدوات الزراعة القديمة                 فلسطين  -1

 توجد كنيسة القيامة                          نجار -2

 تستخدم في حرث األرض                 المذراة -3

 كان يعمل ظريف الطول                   القدس -4

 اسم وطني                                    المحراث  -5

 

 

 

 

 



 

 

 ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي:Xالسؤال األول: ضع إشارة )/( أمام العبارة الصحيحة وإشارة )

 )   ( نتعاون في قطف الزيتون  -1

 )   ( أدفع الجسم بعيدا عني ألحركه  -2
 )   ( قوة الجاذبية األرضية هي مثال علي قوة الدفع  -3

 )   ( اللون األزرق علي الخريطة يدل علي الصحراء  -4
 )   (  اتمسك بأرض أجدادي وأحافظ عليها . -5
 )   ( األدوات الحديثة توفر الوقت والجهد . -6

 

  السؤال الثاني : اختر ااالجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 (     6   -   5  -  4ين ............   ) عدد الوان علم فلسط -1

 يافا   (   -الخليل   -تشتهر مدينة ...........بزالاعة العنب ) غزة   -2
 حمراء ( –صفراء  –لون سنابل القمح وقت الحصاد ............  ) خضراء  -3

 الشتاء  (  -الصيف    -نقطف ثمار البرتقال في فصل .............  ) الربيع  -4
 البرتقال   (  -زيت الزيتون    -الصابون من .................         ) الليمون  نصنع  -5

 

  السؤال الثالث : صل بين العمود ) أ( بما يناسبه من العمود ) ب ( :

 ) أ (                              ) ب (       

 تشتهر مدينة غزة بزراعة            الجار قبل الدار -1
 ي التاريخ                 أريحا أقدم مدينة ف -2
 من األمثال الشعبية                    الفراولة  -3

 من األلعاب الشعبية القديمة           مذراة  -4
 من أدوات الفالح                     طاق طاق طاقية  -5

  السؤال الرابع : اكمل الفراغات باختيار اسم األداة المناسبة من بين القوسين :

 طاحونة    (  -ابريق فخار       -)  سراج              

 أصنع من الصلصال وأستخدم لحفظ الماء باردا  ) ......................... ( -1

 أنا من الحجر وأستخدم في طحن الحبوب         ) ........................ ( -2

 ........ ( أستخدم لإلضاءة ووقودي الكاز والزيت .        ) ................ -3

 

 

 



 

 

 

  القوسين:أكمل اآليات بالكلمة المناسبة مما بين  األول: أ.السؤال 

 )دينكم * عابدون * الكافرون * عبدتم (

"قل يا أيها ...................* ال أعبد ما تعبدون * وال أنتم .............ما أعبد * وال أنا عابد ما 

 عبدتم * لكم ..............ولي دين *...............* وال أنتم عابدون ما 

 قريش  (  -الكافرون    -اآليات السابقة من سورة ................ ) اإلخالص   -1

 مالكم  (  -اإلسالم    -لكم دينكم تعني .................           ) كفركم   -2

 العبارة الخطأ:أمام )×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  السؤال الثاني:

  المسلم ال يعبد إال هللا .)     (  -1

 أستقبل القبلة وأقرأ القرآن .)     (  -2

 كان أبو طالب كثير الرزق .)     (  -3

 كان الرسول صلي هللا عليه وسلم يتعبد في غار حراء .)     (  -4

 كانت السيدة خديجة مثال للزوجة الصابرة .)     (  -5

                                                                                                  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: - السؤال الثالث:

 الفاتحة  ( –العلق  –أول اآليات التي نزلت من القرآن من سورة                   )الناس  -1

 الرسول  ( –هللا  –كان كفار مكة يعبدون                                              ) األصنام  -2

 التجارة  ( –الصناعة  –)  الزراعة       اشتهرت السيدة خديجة ب.....                            -3

 البقر (  -اإلبل    -عمل الرسول صلي هللا عليه وسلم وهو صغير برعي         ) العنم  -4

 مصر ( –الشام  –رافق الرسول صلي هللا عليه وسلم عمه في تجارته إلي بالد ) اليمن  -5

 السؤال الرابع : أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :

 فلسطين ( –أتوضأ  –أبوطالب  –هللا  –اإلسالم  –) األصنام                      

 .............القرآن الكريم كالم  -1

 رفض سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم عبادة .................. -2

 ................قبل قراءة القرآن الكريم . -3

 ولي دين تعني لي ................ -4

 كفل الرسول صلي هللا عليه وسلم بعد وفاة جده عمه .............. -5

 اإلسالم ديني و...................وطني . -6

 ال يعجبني ( –الخامس : حاكم التصرفات التالية ب ) يعجبني  السؤال

 تلميذ يسخر من عامل النظافة ).........................( -1

 رجل يعمل ويعتمد على نفسه ).........................( -2

 طفل يتحدث عند قراءة القرآن )........................( -3

 ) أ ( بما يناسبه في العمود ) ب ( :السؤال السادس : صل العبارة في العمود 



 

 

 ) أ (                                             ) ب (                                       

 كان الرسول صلي هللا عليه وسلم يلقب ب     )      (              نفسه  -1

 إبراهيم      الوحي الذي نزل علي الرسول هو              )      (        -2

 جزاء المسلم يوم القيامة دخول                   )      (            الجنة  -3

 النبي الذي حطم األصنام هو                      )     (             جبريل  -4

 قرر الرسول أن يعتمد علي                       )     (             الصادق األمين  -5

 

 

 
 

 

 باالستعانة بالكلمات التالية :  اآلياتكمل : أالسؤال األول 

 بالقلم  (  -االكرم    -االنسان    -علق    -) ربك                           

قال تعالي : " اقرأ باسم .................الذي خلق ، خلق االنسان من .................، اقرأ وربك 

 علم ..............  ، علم ................ما لم يعلم " . ................... ، الذي

 الكافرون ( –الزلزلة  –السابقة من سورة ..............  ) العلق  اآليات -1

 الورقة ( –المسطرة  –) القلم             باآلياتأداة التعليم الموجودة  -2

 الحفظ ( –بة الكتا –علي                         ) القراءة  اآلياتتحثنا  -3

 الدم السائل ( –الدم األحمر  –المقصود ب ) علق (                    ) الدم الجامد  -4

 ال شيء مما ذكر ( –كثيرة  –نعم هللا علي االنسان                     ) قليلة  -5

 

 أمام العبارة الخطأ:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( السؤال الثاني: ضع عالمة 

 كفل الرسول بعد موت امه عمه أبو طالب  )   ( -1

 سنة  12)   ( اشتغل الرسول بالتجارة وعمره  -2

 )   ( لقب الرسول محمد صلي هللا عليه وسلم بالصادق األمين . -3

 )   ( كانت خديجة بنت خويلد مثاال للزوجة الصابرة الوفية  -4

 )   (  كان أبو طالب كثير المال قليل العيال . -5

 

 : امأل الفراغات االتية بما يناسبها من الكلمات التالية : السؤال الثالث 

 االصنام   (  -هللا    -التجارة     -القبلة    -النار    -) جده    

 أستقبل ................ عند قراءة القرآن الكريم . -1

 الكافر يعبد ............التل ال تضر وال تنفع . -2

 .............. تكفل أبوطالب برعاية الرسول بعد وفاة -3

 عمل الرسول وهو كبير ب.................... -4

 القران الكريم كالم ....................... -5

 يدخل الكافر ................يوم القيامة . -6

 

 

                                                



 

 

  القوسين:أكمل اآليات بالكلمة المناسبة مما بين األول: السؤال 

 أعبد( –)دين* عابدون * الكافرون * عبدتم 

"قل يا أيها ...................* ال ................ما تعبدون * وال أنتم .............ما أعبد * وال أنا 

 عابد ما ..............* وال أنتم عابدون ما عبدتم * لكم دينكم ولي .............. *.

 قريش(  -الكافرون   -................ )اإلخالص هذه اآليات من سورة  -1

 ( 6  - 3  -   5عدد آيات السورة السابقة ............ ) -2

 الشيطان(  -هللا   -كفار قريش يعبدون .................. )األصنام  -3

 هللا(  -الكعبة   -المسلم يعبد ....................        )األصنام  -4

 أمام العبارة الخطأ:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( عالمة ضع  السؤال الثاني:

 القرآن الكريم كالم هللا .)     (  -1

 نزل القرآن الكريم علي الرسول محمد في شهر ذي الحجة . )     ( -2

 أستعيذ من الشيطان قبل قراءة القرآن .)     (  -3

 المسلم يعبد هللا وحده ال شريك له .)     (  -4

 ( الصالة أول ركن من أركان اإلسالم .)      -5

 )     ( تزوج الرسول من السيدة خديجة لرضي هللا عنها .-6

                                                                                                  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -السؤال الثالث: 

 حمزة ( –عبد المطلب  –) أبو طالب               كفل الرسول بعد وفاة جده عمه      -1

 (    45    –   30     –    25تزوج الرسول من السيدة خديجة وعمره            )  -2

 حراء   (   -ثور      -كان الرسول يتعبد في غار                           )  الكعبة    -3

 اسرافيل (   -أبو لهب    -)  جبريل             ........علي الرسول   نزل الوحي ..... -4

 الفاتحة   (   –البقرة     –)  العلق             أول آيات نزلت علي الرسول من سورة  -5

 يتوضأ   (   -يشرب     –) يأكل                يجب علي المسلم قبل قراءة القرآن أن   -6

  السؤال الرابع :

 " . رسول هللا صلي هللا عليه وسلم " ما بعث هللا نبيا ً إال و...........................قال 

 جبريل( –الرسول  –الحديث الشريف كالم ...............           )هللا  -1

 االثنان معاً( –رعي الغنم  –عمل الرسول في ...................            )التجارة  -2

 القدس( –الشام  –الي .........             )اليمن  ذهب الرسول للتجارة -3

 المال( –الكالم  –كان أبو طالب قليل .................            )العيال  -4

 العمل( –االعتماد على النفس  –)االعتماد على الغير  يدعونا الحديث الشريف الي  -5

 

 

 



 

 

  )ال يعجبني(: السؤال الخامس: حاكم التصرفات التالية بكلمة )يعجبني( أو

 )ال يعجبني( -)يعجبني(  رجل يجلس في البيت وال يعمل              -1

 )ال يعجبني(  -أعتمد علي أمي في حل الواجب              )يعجبني(  -2

 )ال يعجبني( -أتوضأ وأستقبل القبلة قبل قراءة القرآن       )يعجبني(  -3

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  القوسين:أكمل اآليات بالكلمة المناسبة مما بين  األول: أ.السؤال 

 )عابد * دينكم * الكافرون * تعبدون(

"قل يا أيها ...................* ال أعبد ما ............. * وال أنتم عابدون ما أعبد * وال أنا 

 ...........ما عبدتم * وال أنتم عابدون ما عبدتم * لكم ..............ولي دين *.

 ب / اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

 قريش  (  -الكافرون    -هذه اآليات السابقة من سورة ................ ) النصر  -1

 الرسول  (   -األصنام     -المسلم ال يعبد إال ............................. ) هللا   -2

 ...المقصود ب ) ولكم دينكم ( : ......................... -3

 أمام العبارة الخطأ:)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  السؤال الثاني:

 . القرآن الكريم كالم هللا تعالي)     (  -1

 أتوضأ قبل قراءة القرآن الكريم .)     (  -2

 كان الرسول صلي هللا عليه وسلم يتعبد في غار ثور.)     (  -3

 شريك له .هللا واحد ال )     (  -4

 نزل القرآن الكريم علي سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم في شهر شعبان  .)     (  -5

 )     ( المسلم يستغفر هللا ويتوب إليه .-6

                                                                                                  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -السؤال الثالث: 

 –أول اآليات التي نزلت من القرآن من الركن الثاني من أركان اإلسالم )الشهادتان  -1

 الصوم( –الصالة 

 أبو لهب ( –عبد المطلب  –) أبوطالب            كفل الرسول بعد وفاة جده عمه       -2

 الرسول ( –هللا  –) االصنام                  ون             كان الناس قبل اإلسالم يعبد -3

 خديجة  (  -سعدية   –) آمنة           تزوج الرسول من السيدة خديجة                   -4

 الكافرون ( –العلق  –) قريش   غار حراء من سورة أول آيات نزلت علي الرسول في  -5

 الطعام (  –المال  –) العيال                             كان أبوطالب كثير                    -6

  ثم أجب عما يليه: ثالسؤال الرابع: اقرأ الحدي

 قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم: " ما بعث هللا نبيا ً إال ورعي الغنم "

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -1

 الرعي( –الزراعة  –) التجارة ......             جميع األنبياء عملوا ب............. -أ

 جده (   –عمه      –كان الرسول صلي هللا عليه وسلم يعتمد على...  ) نفسه    -ب

 أكمل الفراغ:  -2

 ..........................نتعلم من الحديث .............................................................

 



 

 

 

 

 درجات ( 4اإلجابة الصحيحة:                  ) السؤال األول: ضع دائرة حول رمز 

 العدد الممثل علي المعداد هو:     -1

                                            
         45د.                       54ج.                   64ب.                  46 .أ

 عشر عشرات تساوي: -2

 100د.                    010ج.                 001ب.          1000 .أ

 :75في العدد  7قيمة الرقم  -3

 71د.                    17ج.                       7ب.              70 .أ

 هو:  2*  5أكبر عدد مكون من رقمين  -4

 50د.                     52ج.                    70ب.              25 .أ
 درجات(4)    ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي  X( أمام العبارة الصحيحة , وإشارة )   /السؤال الثاني: ضع إشارة ) 

 عدد زوجي . 98)   ( العدد  -1

 .39هو  38)   ( العدد السابق للعدد  -2

 ( هو عدد فردي .2+7)   ( ناتج جمع عددين )  -3

 34عشرات = 3آحاد +4)   (  -4

 المتتاليات العد دية:                               ) درجتان ( السؤال الثالث: أكمل

1-   2 ،4 ،6 ،................. ،10........................ ، 

2- 10 ،15 ،20............................. ،................. ، 
 درجات (3السؤال الرابع: ضع إشارة )<، >، =( في الدائرة                     ) 

2+70                                     7+20      

 عشرات                              تسعة وثالثون 9+3

   91                  آحاد 9عشرات و9

 



 

 

 

         36      -      55     -       12    -    40 

     ................ ، ............. ، ............. ، ............. 

 

          4                    3      2أ( جد ناتج الجمع:                                                

42+5=                                                         +1     5         +2            

50+13  =                                          +3     1          ................               

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

                                                                    ----------          6        7  

                                                                    

 

 ابية:ب( المسألة الحس

 : كم مثلثا رسم تيسير ومنار؟ بمثلثا ٌ. احس 23مثلثا ً ورسمت منار  34رسم تيسير 

الحل: 

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

 

 

 

 

 

 السؤال الخامس: رتب األعداد التالية تصاعديا ً                        )درجتان (

 درجات (  5السؤال السادس:                                                           ) 



 

 

 العدد الممثل علي المعداد هو : -1

           46د.             54ج.          45ب.               64 .أ

 العدد مئة يكتب علي صورة العدد : .ب

 100د.           010ج.        001ب.           1000 .أ

 جميع االعداد فردية ما عدا  :   .ت

 59د.             46ج.         3 7ب.               11 .أ

 هو :  7*  5أكبر عدد مكون من رقمين  .ث

 75د.               57ج.          70ب.               12 .أ

 ( أمام العبارة الخطأ فيما يلي  X( أمام العبارة الصحيحة , وإشارة )   /لسؤال الثاني: ضع إشارة ) ا       

 9هو  98في العدد  9)   ( قيمة الرقم   -1

 .41هو  40)   ( العدد التالي للعدد  -2

 ( هو عدد فردي .2+6)   ( ناتج جمع عددين )  -3

  83عشرات =8آحاد +3)   (  -4
 السؤال الثالث : أكمل المتتاليات العددية :                                  ) درجتان (

1) 1  ،3  ،5  ،................. ،9 ............... ، 

2) 15  ،20 ،25 ................. ، .............. ، 

 درجات (3السؤال الرابع : ضع إشارة )  < ، > ، = (  في الدائرة .                ) 

5- 1+60                                  6+10      

 عشرات                      ثمان وخمسون  8+5 -6

  72          د    آحا7عشرات و 2 -7

 

 السؤال الخامس : رتب األعداد التالية تصاعديا :                          )درجتان (

  57      ،26      ،14        ،60  

  ............،...........،...........، ......... 

 

 

 درجات ( 4)           السؤال األول: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:                    



 

 

 درجات ( 5)           السؤال السادس :                                                   

      4                    2      2أ( جد ناتج الجمع :                                                

40+3 +                                                        =2     1           4     +       

12+17  =                                          +3     4         ...................          

                                                                    ----------         6        9                           

                                                                    

 

 ب( المسألة الحسابية:

 طالبة , احسب عدد الطالب في الصف . 35طالبا و 24صف فيه 

الحل: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 العدد الممثل علي المعداد هو : -1

                       23ج.             32ب.              72  .أ

 العدد مئة يكتب علي صورة العدد : -2

 100ج.               10ب.              001 .أ

 هو   : 3و 7أكبر عدد يمكن تكوينه من العددين  -3

 37ج.           73ب.          70 .أ

 جميع األعداد زوجية ما عدا :  -4

 6ج.             8ب.          7 .أ
 درجات(4( أمام العبارة الخطأ فيما يلي ) X( أمام العبارة الصحيحة , وإشارة )   /السؤال الثاني : ضع إشارة ) 

 )   ( عشر عشرات تساوي مئة   -1

 36هو    37و 35بين )   ( العدد الواقع  -2

 ( هو عدد زوجي.3+6)   ( ناتج جمع عددين )  -3

 يكتب بالحروف ستة وثمانون .  68)   ( العدد  -4

 7هو  78في العدد  7)   ( قيمة الرقم  -5

 السؤال الثالث: أكمل المتتاليات العددية:                                 ) درجتان (

1) 1 ،3  ،5  ،................. ،9 ، ............... 

2  )20  ،22 ،24 ................. ، .............. ، 

 درجات (3السؤال الرابع: ضع إشارة )  < ، > ، = (  في الدائرة .                ) 

           

    35                                53   

   87عشرات                      5آحاد +        

         20+8               80+2 

 السؤال الخامس : رتب األعداد التالية تصاعديا :                          )درجتان (

 

  25       ،50        ،37         ،78 

  ............ ، .......... .، ...........،  ......... 

 درجات ( 4رمز اإلجابة الصحيحة :                    ) السؤال األول : ضع دائرة حول 



 

 

 درجات (  5السؤال السادس :                                                              ) 

 

                3             2     0أ( جد ناتج الجمع :                                                

60+5                                                      =   +5     1          +    5          

34+27  =                                          +3     4          ................                             

 12+5 +11   =                                 ----------             6       9           

                                                                 

 

 ب( المسألة الحسابية:

 طالبة , احسب عدد الطالب في الصف . 25طالبا و 12صف فيه 

الحل: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 درجات ( 4السؤال األول : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :                    ) 

 له مكونان متساويان هما  : 18العدد  -1

 ( 9،  9(             د. )  8،  8(            ج. ) 7، 7(               ب. )  6،6) .أ

 هو :  66العدد الزوجي التالي مباشرة للعدد  -2

 64د.                     65ج.                     68 ب.            67 .أ

 واحدة مما يلي ليست من مكونات العدد مئة : -3

 30+70د.              60+30ج.        20+80ب.      10عشرات +9 .أ

 يساوي :  62العدد  -4

 2عشرات +  6د.               6+20ج.            6+2عشرتان             ب.  .أ

 ( هي : 60المسألة التي ناتج  حلها يساوي )  -5

 د. ) أوج ( معا ٌ          30+30ج.         30+25ب.             40+20 .أ

 السؤال الثاني : أكمل المتتاليات العددية:                                 ) درجتان (

1- 45 ،47  ،49 ................... ، ................ ، 

2- ......... ،.....88  ،77 ...........،............... ، 

3- 26،21،16..............،.................، 

4- 75،87،99..............،.................، 

 درجات (3السؤال الثالث: ضع إشارة )  < ، > ، = (  في الدائرة .                ) 

                         

 90عشرات                                 9    

     50+4                               7+30 

 65               20خمسة آحاد +     

 عشرات 4آحاد + 14                            54     

 

71  -    11    -   96    -    42                       90    -     28    -    18   -    35  

    ....... ، .......... .، ...........،  .........         ...............،.............،..............، 

               

 

  رتب األعداد التالية تنازليا :  السؤال الرابع: رتب األعداد التالية تصاعديا :



 

 

  درجات ( 5السؤال الخامس :                                                              ) 

 

    3          6                         2     3                          أ( جد ناتج الجمع :        

22  +    =62                              +5     3                     +    

+24 =77                                    2     4                     .................. . 

56+32  =                                               ..................9          5                   

                                                       

 

 ب( المسألة الحسابية:

 دينارا كم دينارا مع خليل وتيسير معا ؟  30دينارا ومع تيسير  60مع خليل  

الحل: 

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

 شجرة لوز . فما عدد أشجار البستان ؟  32شجرة زيتون و 24بستان فيه 

الحل : 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 (  52  -  25  -  65  -  56وستون يكتب بالرموز ............    ) العدد خمس  -1

 (  99  -  80  -  90  - 09عشرات = ....................    )  4عشرات +  5 -2

3- 20+40  (                      .................. =6  -  60  -  66  -  600  ) 

 (  100  -  19  -  90 -  9)   = ...........                    10عشرات +9 -4

 

  السؤال الثاني: أكمل كما هو مطلوب فيما يلي:

 هو ................ 25، 23العدد الواقع بين العددين  -1

                                             (24 -  42 -  26 -  23) 

 أصبح في الحافلة؟  راكبا ً، كم راكبا ً  11راكبا ً صعد إليها  18حافلة للركاب فيها  -2

الحل / 

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

 

  السؤال الثالث : أكمل المتتاليات

- 13  ،23 ،33.............،............،.............،........... ، 

- 30،20،10 ،..............،............،.............،............. 

- 23،22،21.............،.............،.............،............ ، 

  السؤال الرابع : جد الناتج

                2     3                       2        2 

            +3       4                    +1         3 

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

24+15................= 

53+13..............= 

  السؤال الخامس : ضع إشارة )  < ، > ، = (  .

23+15                   25 

46+40          86 

25+12          22 

35+42        90+4 



 

 

 

 االبتدائيني للصف الثا اللغة العربيةاختبار نصف الفصل األول في مادة 

 -السؤال األول: أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: 

 ف    (   -ـف    -ـفـ    -الـ ......راب             ) فـ    -1

 ـض  ( -ض   -ـضـ    -األر.........             ) ضـ    -2

 ح    (   -ـح     -ـحـ     -حـ  .......رية               )  -3

  السؤال الثاني : ركب المقاطع التالية لتكون كلمة مفيدة ثم اكتبها في الفراغ :

 هر     ......................          

 ......................     طر           

 ......................     ئل             

 حلل الكلمة التالية إلى حروف:السؤال الثالث: 

  حافظ                                           لوحات                                       األلبان                            

    

 

  السؤال الرابع : 

 ركب الحروف لتكون كلمة ذات معني :   

 (      حـ  ـجـ  ـا ر ةع (            )    ـنـ  ـصـ  مـ)                       )  قـ  فـ  ص  (

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

  السؤال الخامس: ضع الحركات على الحروف التي تحتها خط:

 ت هب -4ف              صعا -3صفور            ع -2فتر             د -1

 

            

 ام



 

 

  السؤال السادس : جاء في درس ) عودة الطائر (

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :  -1

 أمطار ٌ  (   -رياح ٌ    -هبت ............... قوية                     ) عاصفة ً   -1

 تنام   (  -تختبئ    -طارت العصافير ل..............من المطر )  تشرب    -2

 : كانت العصافير ....................بالجو الدافئ .أكمل الفراغ-2    

 أكتب من الفقرة السابقة: -3    

 كلمة بها مد بالياء ................. -3تنتهي بتاء مبسوطة ...................       كلمة  -1

جمع كلمة )العصفور(  -4مضاد كلمة )حزينة( .....................           -2

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

 السؤال السابع: أكتب الجملة التالية مرتين بخط النسخ الواضح الجميل:

 ريشة ً  من   جسمه   أخذ   كّل  عصفور  

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

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

 السؤال الثامن : عبر عن الصورة بجملة مفيدة من تعبيرك .

     

 السؤال التاسع: استمع إلي القطعة ثم أجب عن األسئلة التالية :

 الصحيحة مما بين القوسين :اختر اإلجابة  (1)

 الملعب  (  -المدرسة    -احتفل األهالي ببناء ..................        )المشفى   (أ

 معلما ً   (   -طبيباً     -يعمل عصام .................                  )مهندساً    (ب

 أكمل: مشي عصام مع ..................إلي المسرح (2)

 

 

 

 

. طتتتارت  كانتتتت العصتتتافير تطيتتتر فرحتتتة ً بتتتالجو التتتدافص, وفجتتتأة ً هبّتتتت عاصتتتفة ط قويتتتة ط, وستتتقط مطتتترط  زيتتترط

 العصافير لتختبص.



 

 

 الفصل األول في مادة اللغة العربية للصف الثاني االبتدائياختبار نصف 

 -السؤال األول: أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: 

 خ   (   -ـخ    -ـخـ    -.....لود                   ) خـ    -1

 ـع  ( -ع   -ـعـ    -األرب......ة             ) عـ    -2

 ضـ (  -ـضـ    -ـض     -معر.........             ) ض  -3

  السؤال الثاني : ركب المقاطع التالية لتكون كلمة مفيدة ثم اكتبها في الفراغ :

 ئد     ......................            

 ......................     سم             

 ......................     جي            

 التالية إلى حروف:السؤال الثالث: حلل الكلمة 

    فرحة                                                                                                          

               جرة                                      

   

  السؤال الرابع :

 ركب الحروف لتكون كلمة ذات معني:   

 (   ا لـ كـ ن ز(            )   ل ـيـ  ـمـ  جـ)                       طـ  ش  ( )  عـ 

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

  السؤال الخامس: ضع الحركات على الحروف التي تحتها خط:

 رات يخ -4جارة             ح -3م           ستر -2غيرة             ص -2

  السؤال السادس: جاء في درس )الحرية أجمل(:

 

 

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:  -1

 مسجون  (  -طليق    -................    )حر  البلبل حزين ألنه  -أ

 القيد(  -السجن   -نتمنى ................لجميع األسري )الحرية  -ب

     

 فص . الحرية هي األجمل يا صديقي قال البلبل : ولكني حزين ألني مسجون , وال أستطيع أن أخرج من الق

 را



 

 

 اكتب من الفقرة السابقة: -2

 كلمة بها مد بالياء ..................... -3....       نتهي بتاء مغلقة ..........كلمة ت -1

 مفرد كلمة األقفاص .................. -4     ...  ................. مضاد كلمة أدخل -2

 السؤال السابع: اكتب الجملة التالية مرتين بخط النسخ الواضح الجميل:

 األرض هي   الكنز    فحافظوا   عليها

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

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

 

 

 الثامن: عبر عن الصورة بجملة مفيدة من تعبيركالسؤال 

 

 

 السؤال التاسع: استمع الي القطعة ثم أجب عن األسئلة التالية:

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: (1

 الممر(  -الشارع   -عندما يكون الجو بارداً نلعب في .....................  )البيت  -أ

  -الخريف   -....                  )الربيع يسقط المطر في فصل ............. -ب

 الشتاء(

 أكمل الفراغ بكلمة مناسبة: (2

 عندما تشرق ..................يكون الجو دافئاً. -

 

 

 



 

 

 -السؤال األول: أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: 

 ه  (   -ـه    -ـهـ    -د.....ر                   ) هـ    -4

 ـع  ( -ع   -ـعـ    -الربـيـ.......              ) عـ    -5

 تـ (  -ـتـ    -ـت     -طار.........             ) ت  -6

 كلمة مفيدة ثم أكتبها في الفراالسؤال الثاني: ركب المقاطع التالية لتكون 

 لم    .....................                                   

           ....................   رف                                    

 ......................   مل                                    

 السؤال الثالث: ركب الحروف لتكون كلمة ذات معني: 

    ) أ ط ا ل ف (         ص ي ر غ  (    )    (     ا أ ر ل ض )               )  غ ر ا ب  (

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

 السؤال الرابع: أكمل بحرف المد المناسب: )ي, و, أ(

 حز...ن                         عصف...ر                     ألب...ن

 السؤال الخامس: جاء في درس مصنع األلبان 

ذهبت مع صديقتي عفاف في زيارة   إلى مصنع ألبان  , عندما وصلنا إلى المصنع, وجدنا 

 مزرعة أبقار بجانبه, وكانت األبقار ترعي العشب.

 األلبان(  -البسكويت   -)المعلبات  لزيارة مصنع ...........ذهبت عفاف مع صديقتها  -1

 دجاج   (  -أبقار    -) أغنام  ........بجانب المصنع    ............وجدنا مزرعة  -2

 استخرج من الفقرة: 

كلمة بها مد باأللف: ....................        كلمة بها الم قمرية: ....................       

 مفرد ألبان: ...................

كلمة بها همزة قطع: ....................         كلمة بها تنوين كسر: ....................   

 مثني صديق: ..................

 مرادف ترعي: .........................        جمع بقرة: ..............................

 ضع التركيب اللغوي في جملة من تعبيرك.

 .....................................................................................)وصل إلي(: 

 عا



 

 

 السؤال الخامس: رتب الكلمات التالية وكون جمل ذات معني: 

التي   -أمامه   -عد  –الحمير  –جحا  -1

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

األربعة       -أبناءه   -جمع   -الفالح  -2

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

 السؤال السادس: استمع الي القصة ثم أجب:     

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين   

 العمل( –السوق  –................. )المدرسة ذهبت ميسون الي  -1

 امرأة عجوز(  –رأت ميسون في الطريق .............. )رجل عجوز  -2

 

 السؤال السابع: أكتب الجملة التالية مرتين بخط النسخ الواضح الجميل:

 ذهبت   خلود  إلي  معرض  الصور

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

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

 الصورة بجملة مفيدة من تعبيرك . السؤال الثامن : عبر عن

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

 

 

 

 



 

 

 -السؤال األول: أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: 

 ه  (   -ـه    -ـهـ    -) هـ                      رد.....  -7

 ـع( -ع  -ـعـ   -الربـيـ.......              )عـ    -8

 تـ(  -ـتـ   -ـت    -طار.........             )ت  -9

  السؤال الثاني: ركب المقاطع التالية لتكون كلمة مفيدة ثم أكتبها في الفراغ:

 لم    .....................                                            

           ....................   رف                                    

 ......................   مل                                    

 السؤال الثالث: ركب الحروف لتكون كلمة ذات معني: 

    ) أ ط ا ل ف (  ص ي ر غ  (        )    (      ا أ ر ل ض )                 ا ب  ()  غ ر 

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

 السؤال الرابع: أكمل بحرف المد المناسب: ) ا  , و   ,  ي  (

 عصف...ر                     ألب...ن               حز...ن          

  السؤال الخامس: جاء في درس مصنع األلبان

ذهبت مع صديقتي عفاف في زيارة   إلى مصنع ألبان  , عندما وصلنا إلى المصنع, وجدنا 

 مزرعة أبقار بجانبه, وكانت األبقار ترعي العشب.

 األلبان(  -البسكويت   -)المعلبات   لزيارة مصنع ........... ذهبت عفاف مع صديقتها -3

 دجاج   (  -أبقار    -) أغنام  ........بجانب المصنع     وجدنا مزرعة ............ -4

 استخرج من الفقرة: 

 كلمة بها مد باأللف: ....................        كلمة بها الم قمرية: ....................      

 مفرد ألبان: ................... 

     .كلمة بها تنوين كسر: ....................        كلمة بها همزة قطع: ...................

 مثني صديق: ..................

 مرادف ترعي: .........................        جمع بقرة: ..............................

 اللغوي في جملة من تعبيرك.ضع التركيب 

 عا



 

 

)وصل إلي(: 

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

  : رتب الكلمات التالية وكون جمل ذات معني:السؤال السادس

التي   -أمامه   -عد  –الحمير  –جحا  -3

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

األربعة       -أبناءه   -جمع   -الفالح  -4

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

  : استمع الي القصة ثم أجب:السؤال السابع    

 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين   

 العمل( –السوق  –ذهبت ميسون الي ................. )المدرسة  -1

 امرأة عجوز(  –رأت ميسون في الطريق .............. )رجل عجوز  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االبتدائيني للصف الثا اللغة العربيةاختبار نصف الفصل األول في مادة 

 -السؤال األول: أكمل الكلمة بشكل الحرف المناسب: 

 ة (   -ـة    -ـتـ    -شرف........                   ) ت    -1

 ة (    -ـة    -تـ    -......أكل                       ) ت    -2

 ـع  ( -ع   -ـعـ    -أرب..... ـة                    ) عـ    -3

 ـخـ ( -خ   -ـخ    -) خـ                           د..... لو -4
 السؤال الثاني: ركب المقاطع التالية لتكون كلمة مفيدة ثم أكتبها في الفراغ: 

 ئد    .....................                                             

           .................... سم                                    

 ...................... فع                                    

 السؤال الثالث: ركب الحروف لتكون كلمة ذات معني: 

    ) أ ل أر ض ( ز(                       ك ـنـ)                          ) ج مـ ـيـ ل (

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

 السؤال الرابع : ضع الحركة علي الحرف الذي تحته خط 

 تر فلود                 دخجارة             حطش            الع

 السؤال الخامس: حلل الكلمة التالية إلى حروف:

 خلود                                                                      الفالح                    راب               

    

 

 تليها:اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي  السادس:السؤال 

" أهدانا صاحب المصنع بعض هذه المنتجات وفرحت بها كثيرا ً شكرته وقلت له أحب منتجات 

 بالدي ألنها صناعات وطنية " 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -1

 خبز ( -  -منتجات األلبان   -أهدانا صاحب المصنع       ) عصائر   -

 المصنع  (  -الصناعة    -مفرد كلمة المصانع          ) المصنعان   -

 استخرج من الفقرة: -2

 كلمة بها مد باأللف ..... -3    ف قمري ...........كلمة معرفة بال وتبدأ بحر -1

 جمع كلمة " صناعة " ............ -4    بها تنوين فتح ..........          كلمة  -2

 

 

          

 را



 

 

 السؤال السابع: 

 أكتب ما يلي بخط جميل:

 عليهااألرض هي الكنز فحافظوا 

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

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

 السؤال الثامن: عبر عن الصورة التالية بجملة من تعبيرك:

 

 

 السؤال التاسع: نص االستماع: 

 بين القوسين: اختر االجابة الصحيحة مما

 مستشفي ( –حديقة  –بني تيسيٌر .............جديدة في مدينته )مدرسة  -أ

 معلمه (  –مديره  –أمسك تيسيٌر يد ............ومشي به للمسرح )أمه  -ب

 تيسير ٌ ................ مميز في عمله. أكمل:

================================================== 

 ملحق نص االستماع 

تيسير ٌ مهندس مميز في عمله ، بني مدرسة جديدة في مدينته ، احتفل األهالي بالمدرسة 

، وشكروه ورأي تيسير معلمه بين الحضور ، فنزل عن مسرح الحفل وتوجه إليه وأمسك بيده 

 ومشي معه إلي المسرح وقال : لوال فضل معلمي هذا ما كنت قد وصلت إلي هذا النجاح .

 

 



 

 

  السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 صدق  [  -أصدقاء    -جمع " صديق " ...............                  ]  صدوق   -1

 بحث       [  -اهتم     -مضاد " حافظ " ..............                   ]  أهمل    -2

 يعلم       [  -يحفر     -]  يبحث         مرادف " ينكش " ............              -3

 بنات       [  -ابنه     -مفرد " أبناء " ...............                    ]  ابن       -4

  السؤال الثاني : أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يلي :          

 ألبان  (  -األرض    -العصافير    -) الشاطيء                 

 ابتسم األب وقال .....................هي الكنز . -1

 ذهبت عفاف وصديقها الي مصنع ............. -2

 اجتمعت .............وأخذ كل عصفور ريشة من جسمه  -3

 جلست خلود علي ..............ترسم علما ً . -4

  ثالث : أكمل حسب ماهو مطلوب فيما يأتي :السؤال ال       

 غرد العصفور لحنا ً    ***   عندما هل الصباح           

 وإذا الحقل تغني       ***    فرحا ً والورد فاح           

 يتحدث النشيد عن ..................... -1

 استخرج من النشيد -2

ء ...............             معني مفرد العصافير .................       عكس المسا 

 انتشر .............

  السؤال الرابع : رتب الكلمات وكون جملة ذات معني :        

 أساس   -الحياة    -الماء   -1

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

 في   -الحجارة    -الجرة    -يلقي    -أخذ    -الغراب   -2

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

 يا   -صديقي    -هي    -الحرية    -األجمل   -3

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

  السؤال الخامس : اكمل باختيار الحرف المناسب :       

 ض [ -األر......      ] ضـ  -1

 ع   [ -ال....راب     ] غـ   -2

 عـ  [ -ال.....شب     ] غـ   -3

 [ ق    -األب....ار     ] قـ   -4

 

 

 



 

 

  السؤال السادس : صل المقاطع من العمود ) أ( بما يناسبها من العمود ) ب ( :

 ) أ (                   ) ب (         

 قا                          اح       

 الصب                        لت    

 ور                        خير       

 عصف                        ات   

 

 

 

 موقع الميار التعليمي 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 السؤال األول : اختار الحرف المناسب 

 (  غـ -  غ -ـ  غـ  -ـ   ال.....راب     ) غ -1

 ( عـ -  ع -ـ  عـ  -ـ   ارتف.....      ) ع -2

 ظ ( –ط  - ـصـ - ـضـع.....ش       )  -3

 ظ ( - ـصـ - ـضـ -األر.....       ) ض  -4

 السؤال الثاني : ركب المقاطع االتية الي كلمات :

 مد     .............                                                 ئم .........           

 ........ حا        رس    ...........                                            غا   ئب

 تم       ............                                                لب ..........          

 السؤال الثالث : كون من الحروف كلمات لها معني :

 ف أ س ه .................. -2ص ي ف ي .............         -1

 السؤال الرابع : جاء في درس األرض 

وقال : األرض هي الكنز ، حافظ عليها أجدادنا منذ آالف السنين ، " ابتسم األب 

 فحافظوا عليها مثلهم وازرعوها وستعطيكم خيرات ٍ كثيرة ٍ " .

 ماذا كان يقصد الفالح بالكنز ؟ ............................................. -1

 استخرج من الفقرة : -2
 بها الجيم ...............كلمة بها حرف السين ...............   كلمة  -
 كلمة بها مد بااللف .................   كلمة بها مد بالياء ............ -

 السؤال الخامس : الكتابة

 في يوم صيفي حار ،  عطش الغراب كثيرا ً  

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

 ؤال السادس : االستماع الس

 استمع ثم اجب عن األسئلة التالية : 

 الليمون (   -الموز    -تزرع في الجبال أشجار     ) الزيتون   -1

 كالهما  (  -الشعير    -في السهول نري             ) القمح   -2

 السهل  (   -الغور    -يزرع الموز والنخيل في    ) الجبل   -3

 : .....................................................حلل كلمة " الخضروات "  -4
 ثم كون منها كلمة جديدة .....................



 

 

 لسؤال األول : ا

" في يوم صيفي ٌ حاٌر عطش الغراب كثيرا ً. فأخذ يبحث عن الماء وبعد البحث الطويل 

 وجد جرة فيها ماء.

 أكمل حسب فهمك للقطعة  -1

 النوم  (  -العطش     -..............  )  بالجوع  شعر الغراب  .أ

 ذيله ( –رجله  –حاول الغراب ان يصل الي الماء  ) بمنقاره  .ب

 لبن  (   -ماء    -وجد الغراب جرة فيها      ) طعام   .ت

 استخرج من الفقرة : -2

 كلمة بها مد باأللف ..............     كلمة بها مد بالياء .......... -1

 تاء مربوطة .............    الم قمرية ...................كلمة بها  -2

 حرف جر ............                  تنوين ضم ................. -3

 ضع التركيب " يبحث عن " في جملة من عندك -3     

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

 

 السؤال الثاني : حلل ثم ركب 

 الفالح                         يصنع                            عصفور           

 

 

 السؤال الثالث : ركب المقاطع 

 دل .............                                          هر ..............            

 صم .............                                   ظا    لم ...............   عا     

 مل .............                                          فر ..............           

 السؤال الرابع : اكمل الفراغ مما بين القوسين :  

 فرحة  (   -األبقار    -الكنز    -) خلود     

 األرض هي .............حافظ عليها أجدادنا . -1

 كانت العصافير تطير ...........بالجو الدافئ . -2

 قالت المعلمة : رسمك جميل يا ............. -3

 كانت ..............ترعي العشب . -4

               



 

 

 السؤال الخامس : رتب الكلمات وكون جمال تؤدي المعني 

 أبناءه   -جمع    -األربعة     -الفالح  

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

 طار   -أصدقائه    -مع    -العصفور  

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

 

 السؤال السادس : صنف الكلمات حسب الجدول 

 رسمت  (   -جرة    -لعبت   -طيارة     -ذهبت    -)  الحرية       

 تاء مبسوطة               تاء مربوطة              

  

  

  

  

 

 السؤال السابع : الخط 

 اكتب مرتين بخط النسخ الجميل 

 ارتفع الماء الي أعلي وشرب الغراب 

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

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

 

 

 

 موقع الميار التعليمي
 


