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 ٤من  ١صفحة 

 
  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 

  

    إلجابة ئي اباهللا ثم ابد ينيوفقك اهللا استع ابنتي الطالبة
  جابة الصحيحة للعبارات اآلتية :اإل ارياخت                       السؤال األول :

    ١٢إلى  ١األسئلة:من " اإلجابة الصحيحة في ورقة التصحيح اآللي يثم ظلل
  :"لبقية المهارات ٢٠إلى  ١٣ ومنتتعلق باستيعاب المقروء 

   : التالية األسئلة عن أجيبي ثم التالية الفقرة اقرئي  ) (لماذا؟ نص من : القرائي الفهم
 الحية المخلوقات هذه . بها تشعر ال و  تراها ال لكنك ، وميكروبات جراثيم فمك في"

 التي المناطق نظافة على المحافظة عليك ويجب ، األمراض تنقل الصغر في المتناهية

 كفيلة ؛ألنها التلوث أنواع من الضوضاء تعد .أفضل معيشتك مكان يجعل فهذا  . كحول

  حركة من المنبعث فالضجيج . األخرى الحية  والمخلوقات الناس عند الحياة متعة بإضعاف

 في والتركيز االستيعاب قويعو األعصاب وتوتر االضطراب لإلنسان يسبب واآلالت المرور

 أربعة وإنشاء ، البيئة صندوق تنظيم عن هـ١٤٤٠ عام من رجب شهر في أعلن . الذهنية األعمال

  ." متخصصة بيئية مراكز
  األضرار الصحية الناتجة عن الضوضاء :  ١

        
  

  تعيش الجراثيم في األماكن :  ٢
        

  

  :   مرادف المتناهية  )المتناهية في الصغر(هذه المخلوقات الحية   ٣
        

 
١٠ 



 

 ٤من  ٢صفحة  
 

  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
  

  تم اإلعالن عن صندوق البيئة في شهر :  ٤
        

  

  ميكروبات :مفرد   ٥
        

  

  ضد الهدوء :  ٦
        

  

  : ، هي  مخلوقات حية متناهية في الصغر تنقل األمراض  ٧
        

  

  :النص،التي وردت في عدد المراكز الوطنية البيئية   ٨
        

  

  :من األشياء التي تجعل معيشتك أفضل   ٩
        

  

  الضوضاء:تعد   ١٠

     


 
 


 

  

  فإنك :  فمك جراثيم وميكروباتوفقا لما ورد في النص فإذا كان في   ١١
        

  

  نوع كلمة األعمال:  ١٢
        

  

  خير قليل مستمر............من خير كثير منقطع .   ١٣
        

  

  : نوع الكلمة التي تحتها خط .  نيتسابقالمكرم األمير   ١٤
        

  

  تكتب متصلة : ) ي ءْ ت و ن(  ١٥
        

  



 

 ٤من  ٣صفحة  
 

  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
  

  :ألن  ؛كتبت الهمزة على الواو )مؤمن(  ١٦
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  :.االختيار المناسب للفراغ هو .............يقدمان الطعام إلى الفقراء  ١٧
        

  

  من عناصر القصة :  ١٨
        

  

  اجتنبوا إضاعة الوقت . ،..........الطالب  ١٩
        

  

  تكثر الضوضاء ُفي الشوارع ِوالمصانع ِ . (الفاعل) :  ٢٠
        

  (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.ارياخت(أ) إذا كانت العبارة صحيحة و  ارياختلسؤال الثاني :ا
) إذا كانـت العبـارة   خ) إذا كانـت العبـارة صـحيحة و (   صفي ورقة التصحيح اآللي ( يثم ظلل
  .خاطئة

  

  

  م
  

العبارة  -أ  ارةـــالعب
 صحيحة

العبارة  - ب
 خاطئة

     
      
    

      
     
      
     
      
     
      

  

  

٥ 



 

 ٤من  ٤صفحة  
 

  م ٠١/٠٩/٢٠١٩تاريخ اإلصدار :       ٠/١رقم اإلصدار :         KH-P028-F11رقم النموذج : 
  

                                                           ربع درجة)(كل كلمة  :ما يملى عليك ياكتبلث: السؤال الثا
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.................................................................................................................  
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.    ----------------------------------------------------- --             

 السؤال الثالث: اكتبي مايأتي بخط النسخ مرتين : (كل كلمة ربع درجة)    
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  معلمة المادة :حنان العمري  .مع تمنياتي لك بدوام التوفيق

 
 

 

  ٣   

 

  ٣   


