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:رقمكراسة االختبار 

DNI : 

EXAMEN PARA LA ACREDITACIÓN 
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EJEMPLAR EMPLEADO EN EL PILOTAJE REALIZADO 
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إالقشراءةتبدشرإميدشرةإخا:إالجزءإاألول
إإاقيقةإالستكمدلإالتمدشرينإالثالثةإ66إلايك

إولالتمشرينإاألإ
إإإ:خطأإمأإيحصحأجبإبقشرأإالنصإالتدليإثمإٱإ

 ِحَصٍص ِمْن الفاِكية والُخْضروات َيْوِمّيًا "ُيْنِقُذ الحياةَ" 7َتناُوُل 

خطر من قال خبراء بريطانّيون إّن تناول سبع حصص أو أكثر من الفاكية والخضراوات يومّيًا يقّمل 
لوفاة بسبب مرض السرطان وأمراض القمب. وأفادت باحثة أخرى أّن الرسالة الواضحة ىنا ىي أّن ا

تناول المزيد من الفاكية والخضراوات يقّمل احتماالت الموت في أّي سّن إضافًة إلى أّن تناول 
 حصص قميمة منيا كلَّ يوم َأْفَضُل من ال شيء. وتقول الحكومة البريطانية إّن تناول خمس

تحقيق ذلك. وقال خبراء إّن  فيحصص في اليوم كافية، مشيرة إلى أّن كثيرين يجدون صعوبًة 
ىناك عوامل أخرى، مثل عدم التدخين أو عدم تناول الكحوليات بشكل ُمْفِرط، قد تؤّدي إلى تقميل 

من حيث  البريطانية نفسيا أّن الخضراوات الطازجة ىي األقوى تأثيراً الّدراسة الوفيات. ووجدت عدد 
َمطة ثم الفاكية وال يقدِّم عصيُر الفاكية أيَّ فائدٍة في حين أّن الفاكية المعّمبة في الوقاية، تمييا السَّ 

قد إّن ىذه النتائج ليست نيائية وأّنيا تكون لكن بعض الخبراء يقول بالستيك تزيد من خطر الوفاة. 
كينغز كوليدج في لندن إّنو "معروف بالفعل قال أستاذ بكمية الطب بجامعة ؛ إذ تأّثرت بعوامل أخرى

أّن األشخاص الذين قالوا إّنيم يتناولون كّمية أكبر من الفاكية والخضراوات يتمتعون بصحة 
 أفضل".

المصدر:   (
ltp://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/04/140402_seven_a_day_fruit_saves_life.shtmht)  
 ) بتصرف)

http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/04/140402_seven_a_day_fruit_saves_life.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/04/140402_seven_a_day_fruit_saves_life.shtml
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 خطأ صحيح 

إّن األستاذ بجامعة كينغز كوليدج خبير من الخبراء المشاركين  .1
    بالّدراسة

  

   مختمقة باحثون من بمدان أوروبية اسةقام بالّدر  .2

   الفواكو المْنِقذة لمحياة بأسماءىافي المقال أنواُع ُتْذَكر  .3

قٌة بنتائج حسب رأي البعض، قد يكون لعدم التدخين أيضا عال .4

    الّدراسة

  

 الّدراسةَأَخَذْتو الماّدة التي تّم استعماليا لحفظ الخضراوات عامٌل  .5
 بعين االعتبار

  

ول الخضراوات الطازجة َأْحَسن تؤكِّد الحكومة البريطانّية أّن تنا .6
 من تناول السمطات المعّمبة

  

   الّدراسةخبراء  األستاذ بكمية الطب في لندنيوافق  .7

   ت في أّي سنّ احتماالت المو تناول الخضراوات يقّمل  .8

إ

إالتمشرينإالثدني

إإإ:(اإ،جإ،بإ،أ) ختشرإالجدبةإالصحيحةاٱقشرأإالنصإالتدليإثمإ

 َبْيُع َغرام الماريجوانا ِبدوالر في أوروغواي

ماريجوانا وبيعو قانونّيًا كشفت السمطات في أوروغواي عن الكيفّية التي سيجري بيا إنتاج مخّدر ال
صيدلّيات الغرام الواحد من الماريجوانا مقابل ما ال يزيد عن دوالر، وسيكون الفي البالد. وستبيع 

بموجب القانون ويحّق لكل أسرة غرامًا في الشير.  40من حّق كل مستيمك شراء ما ال يزيد عن 
في دارىا، كما يمكن تدخين الماريجوانا في  نبتات من الماريجوانا 6ية ال تزيد عن كمّ  الجديد زراعةُ 
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نفس األماكن التي يسمح فييا بتدخين التبغ. وأخبر مسؤول حكومي الصحفّيين يوم الجمعة أّن 
دوالر. وقال رئيس المكتب الوطنّي لممخّدرات  0.95و 0.85غرام الماريجوانا ستتراوح ما بين تكمفة 

نياية شير مع الصيدلّيات  فيمتاحًا في البالد بالفعل  سيكونبيع الماريجوانا  في أوروغواي، إّن "
سمح بتدخين الماريجوانا في أوائل شير ديسمبر )كانون األول(."وسيُ في نوفمبر )تشرين الثاني( أو 

معظم األماكن العاّمة التي يسمح فييا بالتدخين، لكّنو سيظّل ممنوعًا في أماكن العمل. وسيواجو 
ييم وىم يدّخنون الماريجوانا نفس العقوبة لمن يقود السّيارة تحت تأثير السائقون في حال القبض عم

 البعضالمخّدرات، غير أّن  ُتّجارمكافحة عمى يساعد القانون  حكومة أوروغواي أن ريدوتالكحول. 
قد أصدرت األمم المّتحدة  تأن الخطوة ستكون وسيمة لتوفير المخّدرات لمزيد من الّناس. وكان نَ وْ رَ يَ 

إّن ىذا يشّكل خطرًا عمى صّحة يقول المخّدرات قانونيًا، استيالك جعل  ا تقريرا، تنتقد فيومؤخر 
 اإلنسان.

المصدر:   (
ech/2014/04/140402_seven_a_day_fruit_saves_life.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandt)  

 ) بتصرف(

إ:المفشرااتإالصعبة

 الذي يتناولالشخص :  ُمْسَتْيِمكٌ 

   جديد :طاِزجٌ 

 

 :إ____سيواجوإالسدئقونإفيإحدلإالقبضإعمييمإوىمإياّخنونإالمدشريجواندإ .1

  منتخب بولندا في دور نصف النيائي .أ 

 صعوبة في السيطرة عمى السيارة .ب 

 عّدة مشاكل زوجية   .ج 

 من يقود السّيارة تحت تأثير الكحولالتی يواجييا نفس العقوبة  .د 

http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/04/140402_seven_a_day_fruit_saves_life.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/scienceandtech/2014/04/140402_seven_a_day_fruit_saves_life.shtml
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 :إ____إّنإ قدلإشرئيسإالمكتبإالوطنّيإلممخّاشراتإفيإأوشروغواي .2

 بيع الماريجوانا سيكون متاحًا فوراً  .أ 

 اً أبدبيع الماريجوانا لن يكون متاحًا  .ب 

 بيع الماريجوانا سيكون متاحًا قبل رأس السنة  .ج 

 لماريجوانا قد يكون متاحًا في أوائل نوفمبربيع ا .د 

إإإإفيإشرأيإاألممإالمتحاةإ:إ____إإقشراشر إإحكومةإأوشروغوايإقشراشر إ .3

 مفيد  .أ 

 خاطئ  .ب 

  باالتباعجدير  .ج 

 العالم عميو كل حكومات تاتّفق .د 

إإإ:إ____إإةدتإاألوشروغوايّإفيإالصياليّإإغشرامإالمدشريجواندإبدع إي إس إ .4
 ة ر لمصحّ مضّ  ثمنبم .أ 

 من دوالر  بأقلّ  .ب 

 تكمفة ستزيد عن دوالر ب .ج 

 نبتات 6بكمية ال تزيد عن  .د 

إإإ:إ____ إإىذاإالقدنون .5
  عيايْ بَ ال يسمح بزراعة الماريجوانا وال بِ  .أ 

 فييا ببيعيايسمح و ال ولكنّ  فی المنازليسمح بإنتاج الماريجوانا   .ب 

 أيضاً فييا  اإلنتاج بيعبو فی المنازل الماريجوانا  ةيسمح بزراع .ج 

 فقط لياتلمصيدفي المنازل نا يسمح بزراعة الماريجوا .د 
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 :____سيسمحإبتاخينإالمدشريجواندإإ .6

 الخاّصةو  في كل األماكن العاّمة .أ 
 الخاّصةاألماكن األماكن العاّمة وفي كل بعض في   .ب 
 في بعض األماكن العاّمة وفي بعض أماكن العمل .ج 
 في معظم األماكن العاّمة وفي كل أماكن العمل .د 

 :____قدنونإتشرياإحكومةإأوشروغوايإأنإيسدعاإالإ .7

 أصعب المخّدرات االتجار بجعل عمى  المجتمعَ  .أ 
 لمزيد من الّناس تسييل استيالك المخّدراتعمى  .ب 
 ةمواجية األزمة االقتصاديّ عمى  الصيدليات أصحابَ  .ج 
 اتالصيدليّ  لتحسين صّحة اإلنسان من خالل توفير .د 

 :____ىيإإنبتدتإمنإالمدشريجواندإ6إكّمية .8

 أسرة لكّل  كية مسموح بيا لالستيالأقصى كمّ  .أ 
 أسرةلكّل لمزراعة ية مسموح بيا أقصى كمّ  .ب 
 أسرةلكّل ية مسموح بيا لالستيالك أدنى كمّ  .ج 
 أسرةلكّل ية مسموح بيا لمزراعة أدنى كمّ  .د 

 

إالتمشرينإالثدلث

إ:إإخطأإمأإيحصحباجبإثمإٱقشرأإالنصإالتدليإ
إ

، وفًقا لدراسة نفسيا صميةاأل كتبالكتب عمى قراءة المن  المأخوذةيفّضل الّرجال مشاىدة األفالم 
في المائة من  75وتوّصل باحثون إلى أّن  .جديدة أظيرت أن العكس صحيح بالّنسبة لمّسّيدات

ة بأّنيم لم يقرأوا كتاًبا منذ أن ائفي الم 33الّرجال يفّضمون العرض الّسينمائي لمقّصة، في حين أقّر 
في الّدراسة بأّنيم ال يقرأون ألسباب عديدة، واعترف الّرجال المشاركون  .كانوا طالًبا في المدرسة
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الوقت عمى شبكة  ئيمضاعن ق الفضعدم استمتاعيم بالقراءة، كذا بسبب من بينيا أّنيم مشغولون و 
  .لقراءة كتاب حتى نيايتو الً في القراءة وأقّل تحم   أُ طَ بْ وأظيرت الّدراسة أن الّرجال أَ  .اإلنترنت
، المعنية بالّتشجيع عمى القراءة واّلتي [Reading Agency] " نسيوقالت رئيسة وكالة "ريدنغ ايج 

، عامة، "إّن القراءة ميّمة لمغاية، ولذلك يجب أن نشّجع المزيد من الّناس الّدراسةطالبت بإجراء 
عمى ما يبدو، الرجال يعرفون  وأضافت "، "، عمى قراءة الكتبمنيم عمى وجو الخصوصوالّرجال 

أوضحت أن كما ." ال يقرأون كثيًرا وذلك ألسباب عديدةكّنيم يعترفون بأّنيم ، لقيمة قراءة الكتب
خاّصة و أوقات الّناس، ى االستئثار بعم ىذه األيام"البرامج الّتمفزيونية واألفالم واإلنترنت تتنافس 

 ."يًضاأ قراءتيم الكتبعند الشعور بيا  يمنا ىو تذكيرىم بالمتعة اّلتي يمكنفُ دَ يَ ؛ لذا فمنيم الّشباب
وقال منّظمو "الّميمة العالمية لمكتب" إّن ىذه الفاعمية سترّكز ىذا العام عمى الّرجال "لكي  

 ." بابتعادىم عن القراءةيخسرونونبّين ليم ما اّلذي 
  

 (  /artandculture/2014/04/140417_men_reading_study.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/arabicالمصدر:  (

 ) بتصرف(

 
إ:المفشرااتإالصعبة

 ُم : َنشََّطَيا َوَجَعَمَيا تَتََقدَّ شّجعيا

 

 خطأ صحيح 

      لقد تغّيرت عادات القراءة في المجتمع المعاصر .1
   حسب المقال، إّن النساء بشكل عاّم َأْسَرع من الّرجال في القراءة  .2

و نشاطات "الّميمة العالمية لمكتب" لمّشباب  .3    ىذه الّسنة ستوجَّ

    اىتمام الرجال بالقراءة ر عدم تي قد تفسّ َيْذكُر المقال بعض األسباب الّ  .4

  كون اإلنسان يعرف قيمة شيء ما ال يعني بالضرورة حسب المقال،  .5

http://www.bbc.co.uk/arabic/artandculture/2014/04/140417_men_reading_study.shtml
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 أنو يستمتع بيذا الشيء
السيدات كالرجال، تفضمن مشاىدة األفالم المأخوذة من الكتب عمى  .6

 قراءة الكتب نفسيا
  

يوّكد المقال أّن ىدف وكالة "ريدنغ ايجنسي" ىو تشجيع بيع الكتب  .7
 في العالم

  

   أكثر انشغااًل من النساءتقول الدراسة إّن الرجال  .8

 



 

9 

 

 اختبار مهارة االستماع: الثانيالجزء 
 دقيقة الستكمال التمارين الثالثة 06 لديك

 مختمفة.اقف ر عن مو تعبِّ صوتية  تسجيالت 3ستستمع إلى 

 ، لديك:كل تسجيللبالنسبة 

 األسئمة؛ ةلقراءدقائق  3 -
 اإلجابة عن األسئمة؛ دقيقتان لمشروع في ، ثم مرة أولىاستماع  -
 جوبة.ألا تان الستكمالاستماع ثاني، ثم دقيق -
أو  الجواب الصحيح مامأ xاألسئمة بوضع عالمة مى اإلجابة ع المرجو -

كممات التي يمكن استعماليا ال يجب عدد ال .كتابة المعمومات المطموبة
 كممات. 5أن يتجاوز 
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 1شرقمإالصوتيإإالتسجيل

 خطأ حيحصإأجبإبصحيحإأوإخطأ

   مان يعمالن معاً . المتكمّ 1

مة تعيش في منطقة كانت المتكمّ  قبل الوقت الحالي. 2
 ساحمية

  

   المدينةقالت المتكممة أن الخدمات قميمة في . 3

   كانبالسّ  مميئةأحياء المدينة  . كلّ 4

   نة نظيف إلى حد ما. جو المدي5

   في حي ىادئ ةة صغير . انتقمت لمعيش إلى شقّ 6

قريب من كل  ألنو مة موقع البيت رائع. في رأي المتكمّ 7
 شيء

  

   د في الحديقةدُ ف عمى أصدقاء جُ عر  نون من التَّ . سيتمكّ 8

 أعمالشخص لمساعدتيم في تشغيل ون إلى . سيحتاجّ 9
 البيت

  

   . األوالد سينامون في الطابق السفمي13

   كامالً  . البيت كان مفروشاً 11
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 2الصوتيإشرقمإإالتسجيل 

إاختر الجواب الصحيح

 :____ جامعةمن ال خالد ج. بعد تخرّ 1

  دراستو الجامعيةيتانسب مع  وجد عمالً أ. 
 مختمفةعمل في أشياء ب. 
 يعجبو لم يجد عمالً ج. 

 أن يعمل دْ رِ د. لم يُ 

 :____. سافر إلى األردن بعد حرب الخميج 2

 األولى أ.  
 الثانيةب. 
 الثالثة ج. 
 العالميةد. 

 :____ . خالل إقامتو في األردن3

 زيارة عائمتو عاد إلى العراق لأ.  
 عمى اليجرة المساعدة وعرض عميو حد أصدقائو و أاتصل بب. 
 المممكة العربية السعودية زارج.  

 اشتغل كمدرسد. 
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  :____وألنّ .  لم يكمل كورس األلمانية الثاني 4
 سافر إلى إسبانياأ.  
 األلمانية صعبة جداً ب. 
 بدأ في العمل ج.  

 د. تزّوج مّرة أخرى

إ:____األولى ىي العيش في  رغبتو . كانت5

 إسبانيا أ.  
 ألمانيا ب. 
 األردنج. 

 د. المممكة العربية السعودية

 من إقامتو في ألمانيا. _______. حصل عمى منحة دارسية بعد 6
 السنة األولى أ.  
 سنتينب. 
 ثالث سنواتج. 
 خمس سنواتد. 

 :____. أتى إلى إسبانيا 7

 لزيارة بعض األصدقاءأ.  
 ل لمعمب. 
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 لمقيام بدراسات عميا ج.  
 مقاء حبيبتولد. 

 ____.  غّير اختصاصو بسبب 8
 دراسات األدب في الجامعة عدم وجودأ.  
 حاجة العراق إلى مترجمينب. 

 الديكتاتورية في العراق في ذلك الوقتج.  
 حبو لمترجمةد. 

 3التسجيلإالصوتيإشرقمإ 

كتدبةإالمعمومدتإالمطموبة.إعااإالكممدتإالإيجبإأجبإعمىإاألسئمةإالتدليةإب
إكممدت.إ5أنإيتجدوزإ

 ____________لمسيدة ليمى محمود الراضي؟  العائميةما ىي الحالة . 1

 ________________________ . إن كان لدييا أوالد فكم ابن عندىا؟2

 إ______________ حاليًا؟السيدة ليمى  المنصب الذي تشغموما ىو . 3

 ________________________________ . لماذا جاءت إلى إسبانيا؟4

 ________________ بالمدرسة؟ تتعمق. لماذا أجمل ذكريات طفولتيا 5

 _إ________________تعتبر السيدة ليمى إسبانيا وطنيا الثاني؟ . لماذا6
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 ____________________جمعيا بوطنيا األم؟العالقة التي ت. ما نوع 7
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إ:الجزءإالثدلث
إ
 

ٍِ  B1اخخببس ٍغخ٘ٙ اىيغت اىعشبٞت )

 اىعبً اىَشجعٜ األٗسٗبٜ اإلطبس

 ىيغبث(
 

 

 

 اخخببس اإلّشبء
 

 

 

 

 دقٞقت 00اى٘قج اىَحذد ىالخخببس 
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ىقذ ٗصيل ٕزا اىبشٝذ اإلىنخشّٜٗ ٍِ صٍٞيل )مبسى٘ط( / 

 صٍٞيخل )ٍبسّٝب( فٜ اىجبٍعت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجب عيٚ سعبىت صٍٞيل )مبسى٘ط( / صٍٞيخل )ٍبسّٝب(.
 

 فٜ ٕزٓ اىشعبىت ٝجب أُ حخنيٌ عِ: 
 

 ىَبرا ىٌ حنخب إىٞٔ/إىٖٞب ٍِ قبو؟ -

 ِٞ؟ٍب ٕٜ ٍشبعشك األٗىٚ عِ حّ٘ظ ٗاىخّ٘غٞ -

 مٞف حجشٛ دساعت اىيغت اىعشبٞت فٜ ٕزا اىبيذ؟ -

 

 اىسالً ػيُنٌ،

 

 مُف مبّذ اىشحيخ ومُف مبُ االسزقجبه فٍ رىّس اىحجُجخ؟ 

 

ضذ صالصخ أسبثُغ وىٌ َصيٍْ ػْل أٌ خجش...      أسَذ أُ ىقذ ٍ

أػشف هو مو شٍء ثخُش ومُف رجشٌ أٍىس اىذساسخ؟ مزىل 

 أسَذ أُ رحذصٍْ ػِ ٍشبػشك األوىً حىه اىجيذ وسنبّه.

 

ثؼض األخجبس اىسُئخ ػِ رىّس وىزىل  اىزيفزَىُ اإلسجبٍّ ثش  

  أسَذ أُ أطَئِ ػيً أحىاىل.

 
 ٍغ أحش رحُبرٍ،

 ل/صذَقزلصذَق
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ميَت  130ٝجب أُ ٝنُ٘ عذد ميَبث اىشعبىت بِٞ 

 .ميَت 170ٗ

  

  ََنْل وضغ اىَخطظ األوه ىإلّشبء هْب )ىِ َزٌ رقَُُه(:
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 :ٍِarabiyasahla@gmail.com 

 hindwaqais@gmail.comإىً: 

 حيخ؟اىَىضىع: مُف مبّذ اىش

 

-----------------------------------------------------

----------------- 

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
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إ:الجزءإالشرابع
 

 

ٍِ  B1اخخببس ٍغخ٘ٙ اىيغت اىعشبٞت )

 اىعبً اىَشجعٜ األٗسٗبٜ اإلطبس

 ىيغبث(
 

 

 

 االخخببس اىَحبدرت 
 

 

 

 

 ّغخت األعخبر اىَششف عيٚ االخخببس
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 ّغخت األعخبر اىَخحذد )اخخببس فشدٛ(

 

 اىجضء األٗه )بِٞ دقٞقخِٞ ٗرالد دقبئق(

 

 : اىَخحذد

 أهال وسهال / ٍشحجبً / اىسالً ػيُنٌ، اسٍَ...

 ٍب اسَل؟ 

 

 

 عأعأىل عذة أعئيت:

 اىَفضيخ؟ ٍب هٍ سَبضزل أو هىاَزل .1

 هو رسزخذً اىنَجُىرش وألٌ شٍء رسزؼَيه؟  .2

 ٍبرا فؼيذ فٍ اىؼطيخ األخُشح؟ .3

مُف رْظش إىً حُبرل فٍ اىَسزقجو؟ هو سزنىُ  .4

 هْبك رغُشاد؟

أٌ طشق اىسفش رفضو، اىسُبسح أً اىطبئشح؟  .5

 ىَبرا؟

 

 شنشا جضٝال

 

ٍالحظخ هبٍخ: ََنِ إػبدح اىسؤاه ٍشح واحذح أو إػبدره 

 طشح سؤاه ٍشبثه. ثصُغخ أخشي أو
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 اىجضء اىزبّٜ )بِٞ رالد ٗأسبع دقبئق(

ل صىسح. أسَذ ٍْل أُ رزنيٌ ػْهب. وىنِ سأػطُل سأقذً ى

 صبُّخ ىزشبهذهب. ٍفهىً؟  ٥١أوالً 

 (...ربّٞت ٥١بعذ ...)
 

 ٕٞب بْب!
 

 
 

 أطشح عيٞل بعض األعئيت:عاُِ 

 B1أعئيت 

هو ػبدحً رسزذػٍ أصذقبءك ىيؼشبء فٍ ٍْزىل؟  .1

 ؼٌ/ال ىَبرا؟ ّ

هو رؼزقذ أُ األمو ٍغ األصذقبء فشصخ جُذح  .2

 ىيزحذ س ورجبده األخجبس؟ ّؼٌ/ال ىَبرا؟

 ٍبرا فؼيذ ٍغ أصذقبئل آخش ٍشح أميزٌ ٍؼبً؟ .3

؟ ُيىُهو األصذقبء اىجُذوُ مضُشوُ أً قي .4

 ىَبرا؟ 
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 (A2/B1عؤاه إضبفٜ )

حذصٍْ ػِ ٍذسسزل ػْذٍب مْذ فٍ 

 االثزذائُخ.

 شنشاً جزَالً 

 

 ىجضء اىزبىذ )بِٞ دقٞقخِٞ ٗرالد دقبئق(ا

سأػطُل ػْىاُ. أسَذ ٍْل أُ رزنيٌ ػْه. وىنِ سأػطُل 

 صبُّخ ىزفنش فُه. ٍفهىً؟ ٢٠أوالً 

 

  

 اىعْفاى٘اىذاُ ال ٝغخعَالُ  ،فٜ ٍْٝ٘ب ٕزا ،بصفت عبٍت

 فٜ حشبٞت أبْبئٌٖ؟
 

 

 األعئيت اىخبىٞت: عيٞل طشح عأ

 

 هو رؼزقذ أُ ٍؼبقجخ األطفبه طشَقخ جُذح؟ .1

فٍ  اىؼْفهو َجت أُ َسزؼَو اىَذسسىُ  .2

 اىصف ىَؼبقجخ اىطالة؟

ً أُ َجت اىزٌ اىسِ هى بٍ .3  إىً األطفبه فُهب َقذ 

 (*B2) ىَبرا؟ جشََخ؟ اسرنجىا ٍب إرا اىَحنَخ

 

 

 شنشا جضٝال. ىقذ اّخٖٚ االخخببس.  


