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  المناظرُ و قيُّ نَّ ال واءُ لهَ ا حيثُ  ديقةِ إلى الحَ   هةٍ زْ في نُ  لةُ العائِ  خرجتِ ،  األسبوعِ  نهايةِ  في عطلةِ   -1

 .الجميلةُ 
 ه:بُ بما يناسِ  راغَ الفَ  كملِ : أ�

ال  ...................... لةٍ في حا وال................ في حالةٍ  سَ يْ لَ  ، لناوْ من حَ  جودٌ وْ مَ الهواءَ  أنَّ ":مت تعلَّ  
".....................ـِ ب هُ كُ سْ وال مَ .................ـِ ب هرؤيتُ  نُ كِ مْ يُ 

 
  .فيها  األشياءِ  نَ مِ  ديدَ العَ عاذ مى مُ رَ ف ، ةِ كَ رْ البِ  بَ رْ قُ  األطفالُ  بَ لعِ -2
:  األشياء  في الجدولِ هذه  أسماءَ ف صنِّ : ��

 .ِمْسمارٌ  -   يٌّ قرَ وَ  قٌ ورَ زَ   –  ةٌ جاجيّ زُ  ةٌ رَ كُ  – جرٌ حَ  – األشجارِ  قُ اروْ أ – ديةٌ قْ نَ  طعةٌ قِ  

 فوطْ تَ  غوصُ تَ 
.......................................................... 

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

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

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

ها .لَ وْ ما حَ  راقبُ تُ  ةٍ رَ جَ شَ  ظلِّ  تَ حْ تَ  تْ لسَ جَ مى فَ لْ سَ  بتْ عِ تَ -3
 
 .ءِ الهوا على دورِ  الةِ الدَّ  بالبطاقةِ  جملةٍ  كلَّ  طْ بِ ارْ  مي :لْ سَ  هُ تْ دَ ما شاهَ  إليكَ  :�
 

      .                                         الجريِ  رياضةَ  يمارسونَ  فالٌ طْ أَ -
. لى األعْ من سقط ُتَ شجرةٍ  قةُ رَ وَ -
                                       . ةٍ قيّ رَ وَ  طائرةٍ بِ  بُ عَ لْ تَ  فلةٌ طِ -
 . ماِءفي السَّ  قُ يحلِّ  فورٌ صْ عُ -

 
 أدواتِ  حضرَ يُ  نْ أعاذ ن مُ م بَ لَ فطَ ،هاحَ ليصلِ  األبُ  فنزلَ  يارةُ السَّ  لتِ تعطَّ ،إلى البيتِ  دةِ وْ العَ  ريقِ في طَ -4

.ندوقِ من الصُّ  االستعمال
 .كينُ لسِّ ا -تاحُ فْ لمِ ا -قصُّ المِ  – فكُّ المِ  – شارُ نْ :  المِ واتِ األدَ  نَ مييز  بيْ على التَّ  امعاذً  ساعدْ :�
 

  و التْركيبُ فكيكُ التَّ  القْطعُ 
....................................................
................................................... 

 

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

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

 
 

 كٌ محرِّ  واءُ الهَ 

 عيقٌ مُ  واءُ الهَ 
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 للفصل الثالث التربية العلميةإختبار في مادة 
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