
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ٌ 2) :جبَجه انسؤانيٍثى أجت عٍ  انذارح انكهرثبئيخ انجسيطخ انزبنيخ الحظ 1

 

 
 

 

 (ٌ 3): أكًم ثًب يُبست (2

. وأسالك انزىصيم................ و................ و................ رزكىٌ انذارح انكهرثبئيخ ثبنًُزل يٍ 

 

 (ٌ 1) ؟يب هي انزرثخ (3
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 (ٌ 3) :يٍ ثيٍ انكهًبد انزبنيخ ثًب يُبست انفقرح انزبنيخ أرًى (4

غجبر  – رخصيجهب –انحيخ  – ثزجًيعهب –رحىيم  –َقم  –ثزفزيذ  –ثزهىيزهب  –دثبل  –ثزعقيى  –انًجهريخ  –رُقيزهب 

 .....................و .....................فًُهب كبئُبد رقىو : في انزرثخ ثىظبئف يخزهفخ .....................انكبئُبد  رقىو

شيئب فشيئب  ثقبيب انحيىاَبد وانُجبربد ........................و .........................كذيذاٌ األرض، ويُهب كبئُبد رقىو 

 .....................إنى 

 

 (ٌ 1)؟ نًبرا رعزجر انزرثخ وسطب حيب (5
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....................................................................................................................................... 

الوولكة الوغربية 

لتكىيي الوهٌي وا وزارة التربية الىطٌية

 األكاديوية الجهىية للتربية والتكىيي

تطىاى  -طٌجة  لجهة

وزاى ًيابة 

 قلعة بٌي روثي. م. م

 2015/2016: السٌة الدراسية 

دقيقة  45: هدة اإلًجاز 

............... : ....................والٌسب   االسن

: ...... رقن االهتحاى 

ألقسام السٌة السادسة ابتدائي  –األسدس األول  –االهتحاى الوىحد الودرسي 

 2016دورة يٌاير 

 هادة الٌشاط العلوي

 :ضع عاليخ أيبو كم يصجبح يشزعم - أ

  (1)انًصجبح 

  ( 2)انًصجبح

  (3)انًصجبح 

 ؟(2)و( 1)كيف رى رركيت انًصجبحيٍ   - ة
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