
  م في مادة٢٠١٧

  للصف األول األساسي

 الدرجة

 

 
 

  )خمس عالمات( أمام العبارة الخطأ)  

  )خمس عالمات( األول بما یناسبھ من الصور في العمود الثاني

  

  

  

  

  

  )خمس عالمات(أالخطأمام السلوك ) ال یعجبني 

 

1 

٢٠١٧- ٢٠١٦امتحان نصف الفصل األول للعام الدراسي 

للصف األول األساسي التربیة الوطنیة و العلوم الحیاتیة

........................................ : 

 ( أمام العبارة الصحیحة و إشارة )  ( أضع إشارة 

 أرى األشیاء بعیني

 صوت الجرافة مزعج

 یوجد اللسان خارج الفم 

 یعیش الالجئ في المخیم

 تكثر السیارات في المدینة

األول بما یناسبھ من الصور في العمود الثانيأصل من العمود 

  

  

ال یعجبني ( أمام السلوك الصحیح و ) یعجبني 

 ولد ینظر إلى قرص الشمس مباشرة} ........................

 أبي یساعد أمي في أعمال البیت} ........................

 ولد یزور جده و جدته باستمرار} ........................

 تلمیذ یكتب على جدران الصف }........................

  یتعاونون في نظافة الحيأوالد  }........................

 

امتحان نصف الفصل األول للعام الدراسي 

التربیة الوطنیة و العلوم الحیاتیة

: ........................................اسم الطالب

أضع إشارة :السؤال األول

أرى األشیاء بعیني (    ) .١

صوت الجرافة مزعج (    ) .٢

یوجد اللسان خارج الفم  (    ) .٣

یعیش الالجئ في المخیم (    ) .٤

تكثر السیارات في المدینة (    ) .٥

أصل من العمود : الثانيالسؤال 
  

  

  حامض  هطعم
  

  

  رائحتها جیدة
  
  

  صوته مریح
  
  

  طريّ 
  

  

  ملمسها خشن
  

  

یعجبني ( أكتب : الثالثالسؤال 

١ - }........................

٢ - }........................

٣ - }........................

٤- }........................

٥- }........................
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  )خمس عالمات( أضع دائرة حول اإلجابة الصحیحة مّما بین القوسین: الثالثالسؤال 
  

 } عیني- أنفي  - لساني { أتذوق الطعام بــ   - ١

 } ِسرْ - ِقفْ  - اْسَتِعدْ  { اللون األحمر یعني  - ٢

 } القمامة- الدخان - األزهار {  رائحتها جیدة   - ٣

 } خالتي-  جدتي - عمتي {  أمي هيوالدة   - ٤

 } الحدیقة- المكتبة - المقصف { توجد األشجار و األزهار في   - ٥
  

  

  

  

  

  

  

  

  )خمس عالمات(أسفل السلوك الخطأ) (و إشارة   أسفل السلوك الصحیح) (أضع إشارة : الرابعالسؤال 
  

         

          
  

  

  

  

  

  )خمس عالمات( :األول بما یناسبھ من العمود الثانيأصل من العمود : رابعالالسؤال 
  

  )ب (   )أ (  

 المسئول عن المدرسة -١

 أخت أمي هي -٢

 أخت أبي هي -٣

 من مالبس البت -٤

  من مالبس الولد -٥

  خالتي

  مدیر المدرسة

  الفستان

  عمتي

  الشورت

  

  

  

  أطیب األمنیات بالنجاح و التوفیق    

  

  

 


