
 هنا جمیع روابط وقنوات صفوف الكویت التعلیمیة الممیزة
  عشرات القنوات في خدمة التعلیم واهله

  وعشرات من االعضاء والمشرفین
  یعملون لیل نهار لمساعدتكم

 مجموعات تطوعیة تخدم العملیات التعلیمیة
  جزى اهللا القائمین علیها خیر الجزاء

  وشكرا لكل من یساهم ویدعم باي جهد قل ام كثر
 نرحب بكم في قروباكم وقنواتكم

https://t.me/joinchat/AAAAAEO40LBCM5TO6wNB2w 

 إلیكم التطبیق الرسمي لموقع المناهج الكویتیة على متجر جوجل بالي, حیث 
 یساعدكم في الحصول على مذكرات وكتب مدرسیة وكل مایهم االمتحانات
 .,واالخبار التعلیمیة اول بأول
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alma
nahj.myapplication 
 

https://t.me/joinchat/AAAAAEO40LBCM5TO6wNB2w
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.myapplication
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                                                                ٍٍُث - يذرسخ انُجبح انًُىرجٍخ االثزذائٍخ

 نهصف انراثغ –األول االخزجبر                         قسى انهغخ انؼرثٍخ 

                   و 8102 – 8102 انثبًَانفصم انذراسً                                           

 درجخ االخزجبر  ...../ 4انصف:     ..................................................  االسى:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 :(8أوالَ: انكفبٌخ )

 (0-8)كفبٌخ ( كٍف صرد حكىارٍب  )يٍ درش 

إلى هادي الزسم وفي أول ًىم مان هىاك اهتسبت في املدرسة في إحدي املّزات )

 .وشاط في املزسم الُحز

. لىهت الىرقة .. رسمت بسزعٍة، واهتهيت قبل الكل. وعىدما هظزت املعلمة إلى رسمي استغزبت, 
ً
ثحمست جدا

 وسألتني: ما هذا ًا أسامة؟

 .(...... أجبتها: إهه فيل قادم من بعيد، ًزيد أن ًلحق بالقطيع  

 ؟النشاط الذي اشترك فٌه أسامةما   -1  
  َشبط انًرسى انحر       

 ؟عن الصورة التً رسمها على المعلمة أجاب أسامة ماذاب -2 
 فٍم قبدو يٍ ثؼٍذ ٌرٌذ أٌ ٌهحق ثبنقطٍغ       

 -( أيبو انؼجبرح غٍر انصحٍحخ: ×أيبو انؼجبرح انصحٍحخ وػاليخ ) (√ضع عالمة )

 (    √)                        رؼججذ انًؼهًخ يٍ رسى أسبيخ                   –أ    

 (    ×   )                                رسىو أسبيخ كبَذ واضحخ ويؼجرح –ة    

 (0- 3 -8)انكفبٌخ  -يؼجًً 

               -: بعد االختٌار   مكان النقطاإلجابة الصحٌحة  كملأنا أ  

          (انزراجغ – انزأخر – انزًٍُخ)................. " االزدهبريزرادف كهًخ "  -0
         (هٍئبد – دأهٍر – أهىاء) ................. " هٍئخجًغ كهًخ "  -8

         (يرفق – رفٍقخ – رفٍق)................. "رفٍقبديفرد كهًخ "  -3

   (انىاقؼً – انُظري – انخٍبنً)................. " االفزراضًكهًخ "  ضذ  -4
                                                      

 (7-8)( كفبٌخ انطبقخ انًزجذدح)يٍ درش 

هذه التحدًات باستخدام مصادر هظيفة ومتجددة  اثجه العالم اليىم إلى مىاجهة)

 (...... مالطاقة الشمسية وحزلة ألامىاج والزياح

   -: مكان النقط اإلجابة الصحٌحة  كملأ

 .انًزجذدحسزخذاو انطبقخ ة اَزهبء انجزرول ٌزحىل انؼبنى اليغ قر -0

 انزخسٌٍ.يشكهخ انطبقخ انًزجذدح هً  -8
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 -: من بٌن اإلجابات المعروضة وضعها مكان النقط اإلجابة الصحٌحة  اختر

  انؼُىاٌ انًُبست نهفقرح......... 
  (  األيىاج –  ارجبِ جذٌذ نهطبقخ – رخسٌٍ انطبقخ ) 

  يٍ يصبدر انطبقخ انًزجذدح........... 
 (  الرٌاح –  الغاز – الكهرباء )   

 

                                               :(3ثبٍَبَ: انكفبٌخ )

   (0- 0 -3)انكفبٌخ  -نغزً انجًٍهخ 

  يسزخذيب  أسهىة األير يب ٌأرًاُطهت يٍ صذٌقك :- 
 (حبفظ ػهى انًًزهكبد انؼبيخ)                   انًحبفظخ ػهى انًًزهكبد انؼبيخ.           -0

  انُهًيسزخذيب  أسهىة  يب ٌأرًاُطهت يٍ صذٌقك :- 
 

 ( ال رهق انقًبيخ فً انشبرع)                      .         ػذو إنقبء انقًبيخ فً انشبرع -8
 

    (0- 3 -3)انكفبٌخ  - كزبثزً صحٍحخ
   كتب الكلمة الدالة على الصورة فً الفراغ على أن تحوي همزة متوسطة ا

 :  على نبرة
 

 

                                          

 

 

ٌ                                             ئْت  رِ                         فِئْرا
   
 

                                    (8 -3-3انكفبٌخ) – ٌىيٍبرً  

ُيراػٍبَ انذقخ فً انسرد يغ  أحذاس انٍىو انذراسً األول فً انفصم انثبًَكزت اُ 

 .رررٍت األحذاس

 و8102/ 0 / 87انًىافق ذحاألٌىو 

وكبٌ رنك فً انسبػخ ، يذرسزًإنى  أثًرهجذ ثصحجخ  انٍىو األول فً انفصم انذراسً انثبًَفً 

 .انسبثؼخ صجبحب  

انذراسٍخ ثى درسذ انًىاد ، زيالئً انجذد ثبنصفػهى ذ ورؼرف وػرفذ صفً، وقفذ فً طبثىر انصجبح

وفً َهبٌخ انٍىو خرجذ يٍ صفً فً َظبو ، ثى ، واسزًزؼذ ثقضبء وقذ جًٍم ثبنفرصخ، يغ انًؼهًٍٍ

  .انجٍذ، حقب  كبٌ ٌىيب  يًزؼب   ىرجؼذ إن
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