أسئلة اختبار اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي الثاني
2021ـ2022
تعليمات االختبار:
يراعى عند بناء االختبار ما يلي:
 .1تغطية األسئلة للقراءة المتحررة والنصوص المتحررة والظواهر اللغوية والكتابة
(التعبير)
 .2عدد األسئلة ( ) 20سؤاال توزع كما يلي:
القراءة المتحررة ( )4أسئلة كما يلي:
أ .سؤال واحد عن المفردات
ب .سؤاالن (صواب وخطأ)
ج .سؤال واحد (إجابة قصيرة) فهم مباشر
النصوص الشعرية المتحررة ( )4أسئلة توزع كما يلي:
أ .سؤال واحد عن المفردات
ب .سؤاالن عن مضمون األبيات
ج .سؤال واحد تذوق.
الظواهر اللغوية٧:أسئلة
أ٤ .أسئلة ظواهر لغوية
ب٣ .أسئلة امالء
التعبير٤:أسئلة
الخط :سؤال واحد.
 .٣تنوع األسئلة في كل مجال ما بين (اختيار من متعدد – صواب وخطأ – إجابة
قصيرة)
 .٤يتكون كل سؤال من جزئية واحدة
 .5لكل سؤال درجة ونصف

أوال  :نماذج القراءة المتحررة
 1ـ اقرأ ثم أجب :
صا ِدية أعلأى نِ أ
ار أم أرض ُمعد
طاق أوا ِسع ،أوقأد ي أُؤ ِدي انتِ أ
تُنذ ُِر األ أوبِئ أةُ بِ أم أخ ِ
ش ُ
اط أر ِ
ص ِحية أواجتِ أما ِعية أواقتِ أ
صا ِدي ِة
ورةِ إِلأى أمقت أ ِل أع أ
ش أرا ِ
يع االنتِقأا ِل فِي أ أن أح ِ
ين ِمنأ الن ِ
أ
اس أوت أع ِطي ِل ال أحيأاةِ االقتِ أ
اء ال أمع ُم أ
ت ال أم أاليِ ِ
س ِر ِ
ُّ
الص ِحي ُِ ،كل أها أع أو ِام ُل قأد ت ُس ِه ُم فِي
ص ِخد أما ِ
الميأا ِه أوالصر ِ
ت ِ
اخ أوالت أو ُّ
س ِع العُم أرانِي ِ أونأق ِ
ف ِ
أوت أغأي ُِّر ال ُمنأ ِ
ار.
س ِريعأ ِة االنتِ أ
ارثِية أ
ش ِ
ت أفأشِي أ أم أراض أك ِ

ستِ ْخ ِرجْ ِمنَ ال ِف ْق َر ِة:
ا ْ
ضاد (بَ ِطيء) . .......
ِف (أ َ ْم َراض َ
ش ِدي َد ِة العَ ْد َوى) ُ ،.......مف أردأ (أ َ ْم َراض) ُ ،.......م أ
ُم أراد أ
ض َْع ع َََل َمةَ (✓) أ َ ْو (×) أ َ َما َم َما يَ ِلي:
ش ِر.
ين ِمنأ ال أب أ
ع أ
ش أرا ِ
سب ُ
ب األ أو ِبئ أةُ ِفي أمقت أ ِل أ
 قأد ت أت أ أت ال أم أال ِي ِ
اض.
ع أالقأة بِانتِ أ
ص ِخد أما ِ
الميأا ِه أوالصر ِ
ت ِ
 نأق ُار األ أم أر ِ
س لأهُ أ
ف ِ
ش ِ
الص ِحي ِ لأي أ

( )
( )

ار َوبَاء فِي العَالَ ِم:
ا ْذك ُْر إِحْ دَى النت َائِجِ التِي قَ ْد يُحْ ِدث ُ َها ا ْنتِ َ
ش ُ
. ................................................................................
سبًا لل ِف ْق َر ِة:
ض َْع ُ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ
. ..................................................

 2ـ اقرأ ثم أجب :
ار
أ أصبأ أحت ِمص ُر بأوابأةأ ال ُمست أقبأ ِل للطاقأ ِة ال ُمت أ أج ِددأةِ أو ِبذأ ِلكأ ت ُ أ
ع أم ِليا ِ
علأى أ
ش ِج ُع أ
ت التن ِميأ ِة أواالستِث أم ِ
ت ت أو ِلي ِد
اء ،أو ِمن أ أش أه ِر أم أحطا ِ
ص ِد أرة لل أكه أربأ ِ
صا ِد ِر الطاقأ ِة أوبِتنأا اليأو أم أ أكبأ أر دأولأة ُم أ
أوت أن ِويعِ أم أ
ت" ِب ُم أحافأ أ
اء ال أم أحطةُ التِي ت أقأ ُع فِي ِمن أ
ظ ِة البأح ِر األ أح أم ِر ،أوالتِي ت ُ أعدُّ أ أكبأ أر
طقأ ِة " أجبأل الزي ِ
ال أكه أربأ ِ
ت ال ُم أولدأةِ ِمن أها ،أك أما ت أحت أ ِوي ال أم أحطةُ
أم أحطة بِالعأالأ ِم ِمن أحي ُ
ت أوالقُد أرا ِ
عدأدُ الت ُّوربِينأا ِ
ث ِ
سا أحةُ أو أ
الم أ
ظو أم ِة ُم أراقأبأ ِة ُّ
علأى أمن ُ
ور أها
ف الت ُّور ِبينأا ِ
اج أرةِ ِمن ِخ أال ِل الرادأ ِار ِليأت أم أوق ُ
أ
ور ال ُم أه ِ
ت ِعندأ ُم ُر ِ
الطيُ ِ
ي تِقنِية ت ُست أخدأ ُم أل أو ِل أمرة فِي العأالأ ِم.
أوإِ أ
عادأة ُ ت أش ِغي ِل أها بأعدأ ال ُم ُر ِ
ور ،أو ِه أ
س ِت ْخ ِرجْ ِمنَ ال ِف ْق َر ِة:
ا ْ
ضاد ( َ
غ ْي ِر ال ُمت َ َج ِد َد ِة)  ،.......أجم أع (الطائِ ِر) . .......
ِف ( ِص ْرنَا) ُ ،.......م أ
ُم أراد أ

ض َْع ع َََل َمةَ (✓) أ َ ْو (×) أ َ َما َم َما يَ ِلي:
اء.
ص ِد أرةِ لل أكه أربأ ِ
 أ أصبأ أح ت أرتِ ُيب ِمص أر الثانِي أ
عالأ ِميا بأينأ الدُّ أو ِل ال ُم أ
 ت أقأ ُع ِمن أاح ِل البأح ِر ال ُمت أ أو ِس ِط.
طقأةُ " أجبأل الزي ِ
س ِ
ت" أ
علأى أ
ت":
ت التِي ذُ ِك َرتْ ِبال ِق ْط َع ِة ع َْن َم َحط ِة " َجبَل الز ْي ِ
ا ْذ ُك ْر ِإحْ َدى ال ُم َم ِي َزا ِ
. .......................................................................
سبًا لل ِف ْق َر ِة:
ض َْع ُ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ
. ..................................................

( )
( )

 ٣ـ اقرأ ثم أجب :
وجيأا ت أ أ
ق
نأت أ أج أ
ع ِن التِكنُولُ ِ
الو أر ِ
ط ُّور أمل ُحوظ فِي أم أجا ِل التع ِل ِيم أوالتعألُّ ِم ،أوذأ ِلكأ بأد ًءا ِم ِن اختِ أراعِ أ
ص ً
ب ال ِذي أ أصبأ أح أ أق أوى
وال ِإلأى أمر أحلأ ِة ِ
ضافأةً لل أحا ُ
أواأل أق أال ِمُ ،و ُ
سو ِ
يرِ ،إ أ
الطبأا أ
ع ِة أوالتس ِجي ِل أوالتص ِو ِ
ع ِة أوال ِفيديُو أو أ
شا أ
ت فِي أهذأا ال أم أجا ِل أو أ
غي ِر أها ،لأ ِكن أك أما لأ أها أكثِير ِمنأ
شا ِ
التِقنِيا ِ
ت العأر ِ
ض ال ُمت أنأ ِو أ
أ
أ
ار أ
اك
الي أجا ِبيا ِ
غي ِر ال ُم أوثقأ ِة أوانتِ أه ِ
ئ أوالعُيُو ِ
ب التِي أ
ت فألأ أها ال أع ِديدُ ِمنأ ال أم أ
علأينأا أن نُقأا ِو أم أها أكاألخبأ ِ
سا ِو ِ
ِ
أ
أ
أ
أ
ُ
أ
ش ِديد.
ت االجتِ أما ِعي ِة ،أوأن نأستخ ِد أم أها بِ أحذر أ
ف العأالقا ِ
ضع ِ
الخ ُ
وصي ِة أو أ
ص ِ
ستِ ْخ ِرجْ ِمنَ ال ِف ْق َر ِة:
ا ْ
ضاد (الس ْلبِيات)  ،.......أجم أع (العَ ََلقَة) . .......
اج ُه َها) ُ ،.......م أ
ُم أراد أ
ِف (نُ َو ِ
ض َْع ع َََل َمةَ (✓) أ َ ْو (×) أ َ َما َم َما َي ِلي:
ت فِي أم أجا ِل التع ِل ِيم.
وب ِمن أ أق أوى التِقنِيا ِ
س ُ
 أ أصبأ أح ال أحا ُف الت أرابُ ِط أبينأ أ أف أرا ِد األ ُس أر ِة.
ئ ِ
ضع ُ
وج أيا أ
 ِمن أم أالتكنُولُ ِ
سا ِو ِ
وجيَا:
ا ْذ ُك ْر إِحْ َدى ا َالس ْلبِيا ِ
ت للتِ ْكنُولُ ِ
. .......................................................................
سبًا لل ِف ْق َر ِة:
ض َْع ُ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ
. ..................................................

( )
( )

 ٤ـ اقرأ ثم أجب :
تخرج من الجامعة ولم ينتظر الوظيفة الحكومية ،فاشترك مع بعض زمالئه ،واتجهوا إلى الصحراء
الواسعة ،فمنحتهم الدولة قطعة أرض ليقوموا باستصالحها وزراعتها ،واجتهدوا وأتقنوا عملهم
ونجح المشروع ،فنفعوا وطنهم وأصبحوا من األثرياء.
-1


-2


-٣

تخير الصواب مما بين القوسين
معنى األثرياء (العظماء – األغنياء – األقوياء -النشطاء )
مضاد نجح (خسر – فشل – حزن  -ضعف)
ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارةغير الصحيحة
الصحراء ال قيمة وال نفع لها ( )
نجح الشباب في مشروعهم وحققوا أرباحا كثيرة ( )
كيف حصل الشاب وزمالؤه على األرض كما فهمت من العبارة؟
*****************

 5اقرأ ثم أجب :
تهتم المدرسة بالتربية الخلقية؛ فتحرص على غرس األخالق الفاضلة من خالل األنشطة المتنوعة
التي تشجع التالميذعلى اكتساب الصفات الكريمة وتشجع المهذب منهم ،بإعطائه جائزة السلوك
الحميد.
-1




-2


-٣

تخير الصواب مما بين القوسين:
تشير الفقرة إلى اهتمام المدرسة بالتربية (الخلقية – الرياضية – النفسية -االجتماعية)
تشجع المدرسة المهذب بإعطائه (وساما – شهادة – جائزة -حقيبة)
مفرد األخالق (الخليق – الخلقة – الخلق -الخالق)
مضاد الحميد (النحيف – الصغير – الذميم -القليل)
ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارةغير الصحيحة
تربي المدرسة أبناءها على الصفات الذميمة ( )
تشجع المدرسة المهذبين ( )
عالم تربي المدرسة أبناءها كما فهمت من العبارة؟

6اقرأ ثم أجب :
النظام سر نجاح الدول المتقدمة؛ ألنه يوفر الوقت والجهد؛ لذا عليك أيها التلميذ أن تجعل النظام
عارا لك في حياتك في كل شيء ،حتى ترقى وترتقي بك بالدك ،فالدول المنظمة هي التي تسعى
ش ً
للتقدم.
 -1تخير الصواب مما بين القوسين
 مرادف ترتقى (تشهد – تفوز – تتقدم -تشارك)
 جمع كلمة سر (سرير – سرر – أسرار -أسر)

 مضاد كلمة النظام (الفوضى – القبح – الهمال -الخسارة)
 -2ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارةغير الصحيحة
 يجب علينا أن نجعل النظام شعارا لنا ( )
 الفوضى تؤدي إلى التقدم والرقي ( )
 -٣ما سبب تقدم الدول كما فهمت من العبارة؟
 7ـ اقرأ ثم اجب :
نحن العرب نسعى جاهدين إلى تحقيق السالم ،ولم نغلق بابا من أبوابه ،ونواجه كل الصعاب
والتحديات من أجل تحقيق السالم العادل فإننا شعوب محبة للسالم تنبذ العنف ،وأيدينا ممدودة
بالسالم؛ ألن الحروب أداة تدمير وتهديد لمستقبل الشعوب.
-1


-2


-٣

تخير الصواب مما بين القوسين
مرادف تنبذ (تزين – ترفض – تستسلم -تهمل)
مضاد كلمة السالم (الخصام  -الحرب – الخوف – الهزيمة)
ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )Xأمام العبارةغير الصحيحة
الشعوب العربية ال تقبل السالم ( )
الحروب تدمر الشعوب ( )
أكمل
 تسعى الشعوب العربية إلى تحقيق..........العادل
 تواجه الشعوب العربية........و ......من أجل تحقيق السالم

ثانيا  :نماذج النصوص المتحررة
 1ـ اقرأ ثم أجب :
ال ِع ْل ُم نُور بَ ْينَ أ َ ْي ِدي
َوال َج ْه ُل أ َ ْ
شبَهُ ِبالظ ََل ِم
ال ِع ْل ُم يُ ْع ِفي ال َم ْر َء فِي

ال َم ْر ِء فِي ُك ِل ال َم َطا ِلب
يَ ُحفهُ ِم ْن ُك ِل َجانِب
ال َ ْع َما ِل ِم ْن ثِقَ ِل ال َمت َا ِعب

(أ) ْ
سي ِْن:
اب ِلل َك ِل َم ِة التَي تَحْ ت َ َها َخط ِمما بَ ْينَ القَ ْو َ
اخت َ ِر الص َو َ
ف)( :يُ ِحي ُ
ط – يأعلأ ُم – يُ ِحبُّ  -يأك أرهُ)
ير ِمنأ ال أم أخ ِ
اط ِر .أمعنأى (يأ ُح ُّ
 -1يأ ُح ُّ
الجبأا ِل ال أكثِ ُ
ف بِت أ أ
ق ِ
سلُّ ِ
ب – ُجنُوب – ُم أجنب(
ب – أج أوانِ ُ
ق .أجم ُع ( َجانِب)( :أ أ أجانِ ُ
ِ -2سرتُ بِ أجانِ ِ
ب الط ِري ِ
ضادُّ (ثِقَل):
 -٣أال بُد ِمن ُو ُجو ِد ثِقأل بِالرافِعأ ِةُ .م أ

(خفة – فأ أراغ – انتِ أهاء – قِلة)
ِ

)ب) أ َ ِج ْب بِ َما ُه َو َم ْطلُوب:
س أها( :ال أم أ
طا ِلب)...................،
ت ِمنأ األأب أيا ِ
 -1أك ِْم ْل :هأا ِ
ت أك ِلمةً لأ أها النِ أها أيةُ نأف ُ
ي(
ي  -أم أج ِ
از ٌّ
 -2ت َ َخي ْر« :ال ِعل ُم نُور» ت أعبِير  ( ............................أح ِقي ِق ٌّ
ي(
ي  -أم أج ِ
از ٌّ
 -٣ت َ َخي ْر« :ثِقأ ِل ال أمت أا ِعب» ت أعبِير  ( ....................................أح ِقي ِق ٌّ
ت:
(جـ) ض َْع ُ
سبًا للَ ْبيَا ِ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ
. ................................................................................

 2ـ اقرأ ثم أجب :
ال ِع ْل ُم لل َمجْ ِد َباب

َيا َم ْن َي ُرو ُم الد ُخ َ
وال

سعَى
َوال ُحر لل َمجْ ِد يَ ْ

س َه ُر الل ْي َل ُ
ط َ
وال
َويَ ْ

الج ِد لَ ْي ًَل َط ِو َ
يَل
بِ ِ

س ِه ْرنَا
لَ ْو َال العُ ََل َما َ

(أ) ْ
سي ِْن:
اب ِلل َك ِل َم ِة التَي تَحْ ت َ َها َخط ِمما بَ ْينَ القَ ْو َ
اخت َ ِر الص َو َ
ف – القُوة ُ -
(ال أمع ِرفأةُ – الش أر ُ

 -1ال ِعل ُم أواأل أخ أال ُق ُه أما الط ِر ُ
يق لل أمج ِد .أمعنأى (ال أمج ِد):
األ أخ أال ُق)
ضادُّ (الدُّ ُخو ِل):
اريخُِ .م أ
ِ -2مص ُر بأوابأةُ الدُّ ُخو ِل للت ِ
الدخ ُل(
(الج ِد):
الج ِدُ .م أ
ضادُّ ِ
 -٣أأه ُل ِمص أر أيت ِس ُمونأ بِ ِ
ض(
ال أم أر ُ

اخ ُل – ال ُخ ُرو ُج – ال أخا ِر ُج -
(الد ِ
س ُل –
ض ُ
ب – الضع ُ
(الغأ أ
ف – ال أك أ

)ب) أ َ ِج ْب بِ َما ُه َو َم ْطلُوب:
س أها( :الدُّ ُخ أ
وال)................... ،
ت ِمنأ األأب أيا ِ
 -1أك ِْم ْل :هأا ِ
ت أك ِلمةً لأ أها النِ أها أيةُ نأف ُ
ي(
ي  -أم أج ِ
از ٌّ
 -2ت َ َخي ْر« :ال ِعل ُم لل أمج ِد بأاب» ت أع ِبير  ( .....................................أح ِقي ِق ٌّ
الج ِد لأي ًال أ
ط ِو أ
ي(
 -٣ت َ َخي ْر « :أ
س ِهرنأا بِ ِ
ي  -أم أج ِ
از ٌّ
يال» ت أعبِير  ( .......................................أح ِقي ِق ٌّ
ت:
(جـ) ض َْع ُ
سبًا للَ ْبيَا ِ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ
. .............................................................................................

 3ــ اقرأ ثم أجب :
ع ِل ُمو ُه ْم َه ِذبُوا
َربوا بَنِي ُك ْم َ
َوال ِع ْل ُم َما ُل ال ُم ْع َد ِمينَ ِإذَا ُهم
ض أ ُمةً َويَ ِذل َها
َوال َج ْه ُل يَ ْخ ِف ُ

فَت َيَاتِ ُك ْم فَال ِع ْل ُم َخ ْي ُر قَو ِام
َخ َر ُجوا ِإلَى الد ْنيَا ِبغَ ْي ِر ُح َط ِام
َوال ِع ْل ُم يَ ْرفَعُ َها أ َ َجل َمقَ ِام

(أ) ْ
سي ِْن:
اب ِلل َك ِل َم ِة التَي تَحْ ت َ َها َخط ِمما َب ْينَ القَ ْو َ
اخت َ ِر الص َو َ
ت ال أعالأ ِم .أمعنأى (أ أ أجل)( :أ أع أ
ب-
ارا ِ
ف – أ أغ أر ُ
ارة ُ ِ
ظ ُم – أ أض أع ُ
المص ِريةُ ِمن أ أ أج ِل أح أ
 -1ال أح أ
ض أ
ض أ
أ أعلأى)
ِ -2بال ِعل ِم ت أرت أ ِقي األ ُمةُ .أجم ُع (أ ُمة):
ضادُّ (ال أخي ِر):
 -٣أجا أء ال أخي ُر ِإلأى ِمص أرُ .م أ
ض(
ال أم أر ُ

(أ ُم أهات – أ ُ أمم – أ أ ُموم  -أ أ ِميم(
ب – ال ُحز ُن –
ض ُ
(الش ُّر – الغأ أ

)ب) أ َ ِج ْب بِ َما ُه َو َم ْطلُوب:
س أهاُ ( :ح أ
طام)...................،
ت ِمنأ األأب أيا ِ
 -1أك ِْم ْل :هأا ِ
ت أك ِلمةً لأ أها ِ
الن أها أيةُ نأف ُ
ي(
ي  -أم أج ِ
از ٌّ
 -2ت َ َخي ْر« :ال ِعل ُم أما ُل ال ُمعدأ ِمينأ » ت أع ِبير  ( ...............................أح ِقي ِق ٌّ
ي(
 -٣ت َ َخي ْر« :ال أجه ُل يأخ ِف ُ
ي  -أم أج ِ
از ٌّ
ض أ ُمةً» ت أع ِبير  ( ..................................أح ِقي ِق ٌّ
ت:
(جـ) ض َْع ُ
سبًا للَ ْبيَا ِ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ
. ...........................................................................

 4ــ اقرأ ثم أجب :
يقول الشاعر :
قُم ِلل ُمعأ ِل ِم أوفِ ِه الت أبجيال

كادأ ال ُمعأ ِل ُم أأن يأكونأ أرسوال

ف أأو أ أ أجل ِمنأ الذي
أ أ أعلِمتأ أ أ أ
شر أ

عقوال
ئ أأنفُسا ً أو ُ
يأبني أويُن ِش ُ

أير ُمعأ ِلم
ُ
سبحانأكأ اللأ ُهم خ أ

أعلمتأ بِالقألأ ِم القُرونأ األولى

خرجتأ هأذا العأق أل ِمن ُ
ظلُماتِ ِه
أأ أ

سبيال
أو أهدأيتأهُ
النور ال ُمبينأ أ
أ

أ -هات من األبيات ما يلي :
 -1كلمة معناها ( التعظيم)  -2كلمة مفردها قرن
ص ِحي َح ِة َو(✗) أ َما َم َ
ص ِحي َح ِة
غي ِْر ال َّ
ب -ض َْع ع َََل َمةَ (✓) أ َ َما َم ال ِعبَار ِة ال َّ
 -1مهنة المعلم من أشرف المهن
-2

للمعلم دوره في الماضي فقط

(

)
( )

جـ -هات من النص كلمتين لهما نفس النهايات:
نزول .........،........ :
د -هات البيت الذي يأمر فيه الشاعر بتقديم التحية للمعلم

-5اقرأ ثم أجب:
أهَل ا
ا
أهَل يا مدرستي
هيا نقرأ أحلى لغة

نكبر معها نحلو معها
لغتي الفصحى ما أروعها
لغتي شجرة تنمو أبداا
غرداا
أنا أتلوها لحناا ِ
أ -هات من األبيات مايلي
 -1كلمة معناها ( ما أجملها )  -2كلمة مضادها ( نصغر)
ص ِحي َح ِة َو(✗) أ َما َم َ
ص ِحي َح ِة
غي ِْر ال َّ
ب -ض َْع ع َََل َمةَ (✓) أ َ َما َم ال ِع َبار ِة ال َّ
(

 -1الشاعر محب ومعجب باللغة العربية
 -2يدعونا الشاعر إلى تعلم اللغات األجنبية

)
( )

جـ -تخير الصواب مما بين القوسين:
-1هيا نقرأ اللغة العربية
-2لغتي شجرة تنمو

( حقيقة – مجاز)
( حقيقة – مجاز)

د -هات البيت الذي يذكر فيه الشعر أن اللغة تنمو وتتطور.

 6ــ اقرأ ثم أجب :
ص ْن ُع يَدِي
ال َح ْق ُل األ َ ْخض َُر ُ
ح يَـا بَـلـدِي
َوأَنَا فـَلَّ ٌ
ور
فَـَلَّ ٌ
ح َيـا َبـلَـ َد النُّ ْ
أَســت َ ْي ِق ُ
ور
ظ قَ ْب َل العُ ْ
صف ُ ْ
ـرابَ ِك ِم ْن تَعَبِي
ش تُ َ
َوأ َ ُر ُّ
ب
ـر احا َو َ
سـنَا ِب َل كَال َّذ َه ِ
َف َ
َج َّر ِاري أَحْ ــد ُ
ار
ـر ْ
َث َج َّ
ار
أَعْـلُوهُ قَـبْـ َل األ َ ْ
ســ َح ْ
ص ْن ُع َيدِي
الحـ ْق ُل األ َ ْخض َُر ُ
ح يَا بَـلَـدِي
َوأَنَا فََلَّ ٌ
أ -تخير الصواب مما بين القوسين :
-

معنى السحر هو الوقت ( :بعد العصر  -قبل المغرب – قبل الفجر– بعد الظهر)

ص ِحي َح ِة َو(✗) أ َما َم َ
ص ِحي َح ِة
غي ِْر ال َّ
ب -ض َْع ع َََل َمةَ (✓) أ َ َما َم ال ِعبَار ِة ال َّ
 -1الفَلح نشيط محب لبلده وعمله
-2

(

الفَلح يعمل بيده وال يستعين بمعدات حديثة

)

( )

جـ-

تخير :

-1

أنا فَلح .............تعبير (حقيقي – مجازي)

-2

سنابل كالذهب.......تعبير (حقيقي – مجازي)

مبكرا هات من األبيات ما يعبر عن هذا المعنى.
د -الفَلح يصحو
ا

 -٧اقرأ ثم أجب :
ب ُه َو ال َك ْوث َ ْر
النِي ُل العَ ْذ ُ

اطئ ُهُ ال َ ْخ َ
ض ْر
َوال َجنةُ َ
ش ِ

َريانُ الص ْف َح ِة َوال َم ْن َ
ظ ْر

َما أ َ ْب َهى ال ُخ ْل َد َو َما أ َ ْن َ
ض ْر!

(أ) استخرج من البيتين ما يلى:
مرادف (أ َجْ َمل) :مفرد ( مناظر ) مضاد ( المالح )
)ب)

ض ْع ع َََل َم َة (✓) أ َ َما َم ال ِعبَار ِة الص ِحي َح ِة َو(✗) أ َما َم َ
َ
غ ْي ِر الص ِحي َح ِة

-1يعبر الشاعر فى البيتين عن إعجابه بنهر النيل ( )
ب ُه َو ال َك ْوثَر» ت َ ْع ِبير َح ِقي ِقي ( )
 -2النِي ُل العَ ْذ ُ
(جـ) َ
س ًبا لل َب ْيت َ ْي ِن:
ض ْع ُ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ
....................................
 8اقرأ ثم أجب:
ِمص ُْر يَا َم ْه َد الك ََرم
ت بَدْء لل َح َ
ارة
أ َ ْن ِ
ض َ

ض ال َه َرم
ِمص ُْر َيا أ َ ْر َ
ـارة
أ َ ْنـ ِ
ت للـ ِعـــ ْل ِـم َمـ َن َ

(أ) استخرج من البيتين ما يلى :
 -مرادف (بداية):

ومضاد ( سماء ) ومفرد (األراضى )

ب)

ض ْع ع َََل َمةَ (✓) أ َ َما َم ال ِع َبار ِة الص ِحي َح ِة َو(✗) أ َما َم َ
َ
غ ْي ِر الص ِحي َح ِة

يض ِبالخأي ِر) (.
ض ِمص أر ت أ ِف ُ
أأر ُ
أأه ُل ِمص أر عرفوا الكرم حديثا ( )
ازي(
«أأنت للعلم منارة " تعبير أم أج ِ
ج) أ َ ِج ْب ِب َما ُه َو َم ْطلُوب:
س أها( :ال أك أرم)
 -1أك ِْم ْل :هأا ِ
ت ِمنأ البأيتأي ِن أك ِلمةً أل أها النِ أهايأةُ نأف ُ
(دـ) َ
سبًا للبَ ْيتَ ْي ِن:
ض ْع ُ
ع ْن َوانًا ُمنَا ِ

()...................

ثالثا :أسئلة ظواهر لغوية وإمَلء
 1تخير الصواب مما بين القوسين :
ت أت أفأت ُح األزهار  .........الربِيعِ.

ع ِن – ِمنأ )
( ِإلأى – فِي – أ

صبأا ًحا.
 أ أذ أه ُ
ب .........ال أمد أر أ
س ِة أ



















ع ِن – إِلأى – ِمنأ )
(بِـ  -أ

األ أل أو ُ
(رائِ أعةً – أرائِ أعة – أرائِ أعة)
ان . ............
أ
صا ِدقِينأ )
ال ُم أع ِل ُمونأ . ........
صا ِدقُونأ – أ
ان – أ
( أ
صا ِدقأ ِ
ان – ال أمكت أبأت أي ِن)
ان.
ان – ال أمكت أبأت أ ِ
(ال أمكت أبأ ِ
 ..........أوا ِس أعت أ ِ
(ال ُمنأا أخ – ال ُمنأا ُخ – ال ُمنأاخِ)
ُ ..........معت أ ِدل.
ان)
ان.
(ال أكاتِبأي ِن – ال أكاتِبُونأ – ال أكاتِبأ ِ
ُ ........مب ِد أع ِ
ات – الطا ِلبأاتُ )
ُ ........مت أفأ ِوقأات.
(الطا ِلبأا ِ
ت – الطا ِلبأ أ
سأذهب للنادي(...أمس -غدا – عاما – أسبوعا)
أتناول وجبة العشاء(...صيفا -أمس – مساء – صباحا)
أمارس الرياضة مع أصدقائي صباحا .ظرف الزمان في
الجملة(...أمارس -الرياضة -صباحا)
يجتمع أفراد األسرة ليال .ظرف الزمان في الجملة(...أفراد -ليال -
األسرة – يجتمع)
وقف القائد(...أمام -في -إلى – من) الجنود.
تقع السكندرية(...إلى -شمال -على – عن)مصر.
أكتب(...لـ  -في-من -على) صديقي رسالة؛ألعبر(...لـ -في -عن-
إلى) ـه عن حبي.
عندما يزورني أصدقائي أرحب (بـ-من-عن-على)...ـهم.
يضع الفالح البذور في األرض.االسم المجرور في الجملة (الفالح-
البذور-في-األرض).
الرياضة مفيدة.كلمة(مفيدة) مرفوعة ألنها (مبتدأ -خبر -فاعل-اسم
مجرور).
العمال نشيطون .كلمة (نشيطون) مرفوعة وعالمة رفعها (الضمة -
الواو-النون-الفتحة).






فاز الفريقان .كلمة (الفريقان) مرفوعة وعالمة رفعها األلف ألنها
(مبتدأ-خبر-فاعل-اسم مجرور).
التلميذة(...يحب-يحبون-تحب-تحبان) القراءة.
( ُمبتأدأأ– أخبأر–
س ُمش ِرقأة .أك ِل أمةُ « ُمش ِرقأة» أمرفُو أعة؛ ألأن أها:
الشم ُ
فأا ِعل– اسم أمج ُرور)
( ُمبتأدأأ– أخبأر–
ال ِق أرا أءة ُ ُم ِفيدأة .أك ِل أمةُ «ال ِق أرا أءة ُ» أمرفُو أعة؛ ألأن أها:

فأا ِعل– اسم أمج ُرور)
س» أمرفُو أعة؛ ألأن أهاُ ( :مبتأدأأ– أخبأر–
 أأش أر أق ِ
س .أك ِل أمةُ «الشم ُ
ت الشم ُ
فأا ِعل– اسم أمج ُرور)
 الطا ِلبأاتُ ُمتأفأ ِوقأات .أك ِل أمةُ «الطا ِلبأاتُ » أمرفُو أعة وعالمة رفعها
الواو)
(الضمة– الفأت أحة– األ أ ِلف– أ
أار» أمرفُو أعة وعالمة رفعها الضمة؛
أار أع ِط أرة .أك ِل أمةُ «األأزه ُ
 األأزه ُ
سا ِلم– أجم ُع تأكسِير– ُمثأـنى)
سا ِلم– أجم ُع ُمذأكر أ
ألأن أها ( :أجم ُع ُم أؤنث أ
ض ِمير ُمخأا أ
ت أ
ض ِمير
 أأن ِ
طب– أ
ض ِمير غأائِب– أ
طا ِل أبة ُمتأفأ ِو أقة( .أأنتِ) ( :أ
أارة)
ُمت أ أك ِلم– اس ُم ِإش أ
ان) أمرفُو أعة وعالمة رفعها األ أ ِلف؛ ألأن أها:
ان( .ال ُمت أ أ
 ت أ أعادأ أل ال ُمت أ أ
سا ِب أق ِ
سا ِب أق ِ
ُ ( مبتأدأأ– أخبأر– فأا ِعل– اسم أمج ُرور)
ض ِمير ُمخأا أ
طب–
ض ِمير غأائِب– أ
انُ (.ه أما) (:أ
ُ ه أما ِريأ ِ
ان أما ِه أر ِ
اضي ِ
أارة)
أ
ض ِمير ُمت أ أك ِلم– اس ُم إِش أ
ع ُك ِل َح ْرف ت َحْ ت َهُ َخط ِفي َما َي ِلي:
 2ـ َح ِد ْد نَ ْو َ
ب "عادل" إِلأى النا ِدي.
(أ) ذأ أه أ
()..............
صافِيأة.
صحو أوالس أما ُء أ
(ب) ال أج ُّو أ
()...........
سأ أق أرأ ُ ِكت أابًا أ أو أم أجلةً.
(جـ) أ
()...........
ت األ ُ ُّم ِمنأ العأ أم ِل.
(د) أر أجعأ ِ

()..............
سافأرتُ ِبالطائِ أرةِ.
(ه) أ
()..............
ضا أء.
(و) أال أ ُ ِحبُّ الضو أ
()...........
3ـ َ
ب ِمما َي ِلي ( ُه َوِ ،ه َيُ ،ه َماُ ،ه ْمُ ،هن):
ير ال ُمنَا ِ
س َ
ض ْع ِل ُك ِل ُج ْملَة الض ِم َ
املأة.
ع ِ
(أ)  ...........أ

صات.
(ب)  ......أ ُم أهات ُمخ ِل أ

ان.
(جـ)  ..........أ
شخ أ
ان أك ِري أم ِ
ص ِ

(د)  ..........أر ُجل ُمس ٌّ
ِن.

صونأ .
(ه) ُ ..........م أوظفُونأ ُمخ ِل ُ

ان.
ان أج ِميلأت أ ِ
(و)  .........فأت أات أ ِ

َ 4
ب ِمما يَ ِلي ( ُه َوِ ،ه َيُ ،ه َماُ ،ه ْمُ ،هن):
ير ال ُمنَا ِ
س َ
ض ْع ِل ُك ِل ُج ْملَة الض ِم َ
ان.
ان أما ِه أر ِ
(ب)  ........ال ِعبأ ِ

ي.
(أ)  ............أ
ص أح ِف ٌّ

ان نأ ِشي أ
ان.
طت أ ِ
(د) .....أكا ِتبأت أ ِ

(جـ) ِ .......مص ِرية.
(ه)  ...........أ أص ِدقأائِي.

ضاء.
(و)  .........أرائِدأاتُ فأ أ

س ِمية ،فِ ْع ِلية):
َ 5ح ِد ْد نَ ْو َ
ع ُك ِل ُج ْملَة ِمما يَ ِلي (ا ْ
(أ) ُّ
ور ت ُغأ ِردُ فأوقأ الش أج أر ِة.
الطيُ ُ

ع ال ُجملأ ِة... :
نأو ُ

ع ال ُجملأ ِة. ..... :
ار فِي الربِيعِ .نأو ُ
(ب) ت أت أفأت ُح األ أز أه ُ
س أم الفأن ُ
ع ال ُجملأ ِة. .... :
ان لأو أحةً أرائِ أعةً .نأو ُ
(جـ) أر أ
(د) "بسمة" ت ُ ِحبُّ ال ِق أرا أءة أ.

ع ال ُجملأ ِة. .... :
نأو ُ

اإلمَلء :
اء:
أ َ ِع ْد ِكتَابَةَ َما يَ ِلي بَ ْع َد ت َ ْ
ب ال َ ْخ َط ِ
ص ِوي ِ
الد َجا َجةُ الذ َه ِبيةُ
عتِ ِه أما دأ أجا أجةً أج ِميلأةً ذأ أهبِيةأ اللو ِن؟ و أكانأت أه ِذ ِه
يُح أكى أ أن ُمزأ ِار ً
ان فِي أمز أر أ
عا أوزأ و أجت أهُ أكانأا يأم ِل أك ِ
ع يأو ًما فِي
سدا بِ أها أحا أجت أ ُه أما ،إِلأى أ أن فأك أر أهاذأا ال ُمزأ ِار ُ
ضةً ذأ أهبِيةً يأبِيعأانِ أها أويأ ُ
ض ُع ُكل يأوم بأي أ
الت أجا أجةُ ت أ أ
علأى
ضات ذأ أهبِية ِليأبِي أع أها أويأح ُ
ص أل ِمن ِخ أال ِل أها أ
أ أن يأذبأ أح الد أجا أجةأ ِليأست أخ ِر أج أما يأح ِوي ِه بأطنُ أها ِمن بأي أ
ع زأ و أجت أهُ ِب أما أين ِوي ِه فأ أح أاولأت نُس أحهُ ِبأال يأف أع أل ذأ ِلكأ ِإال أ أنهُ لأم أيق أبل ،
ير ِمنأ ال أما ِل ..أ أخ أب أر ال ُمزأ ِار ُ
ال أكثِ ِ
ضاة الذ أهبِي ِة التِي ت أ أخيلأ أها فألأم يأ ِجد فِي ِه إِال
عد ِ
الس ِكينأ أوفأت أ أح بأطنأ الد أجا أج ِة ِليأح ُ
علأى البأي أ
ص أل أ
أال ِكن أ أ أ
ب الت أمعِ دأ أجا أجت أ ُه أما الذ أهبِيةأ التِي
األ أح أ
سبأ ِ
س أرا بِ أ
ان أحظ ُه أما؛ فأقأد أخ أ
شا أء ،فأ أجلأ أ
ان أويأندُبأ ِ
س أوزأ و أجت ُهُ يأب ِكيأ ِ
أكانأت أمسدأ أر ِرزقِ ِه أما اليأو ِمي ِ؟

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

رابعا الكتابة:
 -1اقرأ مكونات المطوية التالية ثم أجب:
هل تعلم أن النظافة ماذا لو......؟
لم يحافظ النسان على نظافته
الشخصية هي:
الشخصية؛ يصاب ببعض
مجموعة العادات
األمراض ،منها:
والممارسات التي
يفعلها النسان،
 أمراض الجهاز الهضمي مثلويحرص على
السهال.
على
للمحافظة
النظافة من اتباعها
 الصابة بالديدان المعويةصحته ،ونشاطه،
اإليمان
بمختلف أنواعها.
وحيويته ،ومظهره
 أمراض الجهاز التنفسي مثل:الشخصي
االلتهاب الرئوي والنفلونزا.

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

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

يجب علينا:
أن نعتني بأجسامنا باتباع
الخطوات اآلتية:
 غسل اليدين قبل وبعدتناول الطعام ،أو بعد
السعال أو العطس.
 ارتداء المالبس النظيفة االستحمام ما ال يقل عن ٣مرات في األسبوع.
 التخلص من رائحةالعرق باستخدام مزيل
العرق.
 قص األظافر بشكلدوري.
 تغيير الجوارب بشكليومي.
بتنظيف
 االهتماماألسنان
 بعد تناول الطعام.............................

 من خَلل فهمك للمطوية اكتب تحت كل جزء اسمه المناسب مكان النقط. -اقترح عنوانا آخر للمطوية.......................:

 -2اقرأ القصة التالية  ،ثم أجب:
ذهب عمر مع أسرته إلى شاطئ البحر في الصيف ،أراد عمر أن يذهب ليعوم في
البحر

فاستأذن من أمه ،فأذنت له بشرط أن يعوم قريبا من الشاطئ ،نزل عمر الماء وبعد
فترة بدأ يصرخ بصوت عال ويقول :أنقذوني...إني أغرق ...إني أغرق.
فأسرع الناس إليه لينقذوه من الغرق ...فلما وصلوا إليه ضحك وقال :أنا ال أغرق
غضب الجميع ...وعندما تكرر مرة ثانية لم يلتفت إليه أحد .وفجأة ارتفعت األمواج
وأحس عمر بالغرق ودخل الماء في فمه؛ فأنقذه المنقذ ،واكتشف الناس أنه كان
يغرق بالفعل .واعتذر عمر للجميع ،وقال :تعلمت درسا لن أنساه أبدا ...ولن أكذب
بعد اليوم.
من خالل فهمك للقصة أكمل:
الزمان..........................................................:
المكان..........................................................:
الشخصيات...................................................:
بداية القصة..................................................:
نهاية القصة...................................................:

 -٣اقرأ اللوحة الرشادية التالية ،ثم حللها:
من أجل بيئة نظيفة
البيئة ملك للجميع وليس المهم المحافظة عليها من التلوث فقط ،وإنما يجب علينا
المحافظة على مواردها وترشيد استخدام تلك الموارد وإعادة تدويرها واستعمالها.
عليك أيها المواطن أن تلتزم بما يلي:
-

عدم إلقاء المخلفات في الطريق فال تؤذي المارة.
االلتزام بوضع كل نوع من القمامة في الصندوق الخاص به.
زراعة األشجار ،فاألشجار مصدر لألكسجين وتساعد على تنظيف الهواء.
التقليل من استخدام المواد الكيميائية ،ومنع تسربها إلى المجاري المائية.

من خالل فهمك للوحة أكمل:
العنوان..................... :

المقدمة..............................................:
الرشادات......................................................................:
...................................................................... .
....................................................................... .

 -٤اقرأ التقرير التالى ثم حلله :
قررت إدارة مدرستنا إقامة رحلة إلى حديقة الحيوانات ،انطلقت الحافلة في تمام
الساعة الثامنة صبا ًحا برفقة زمالئي في الصف ،تغمرنا فرحة كبيرة؛ ألننا سنشاهد
الحيوانات المتنوعة ،استمتعت بمنظر الطريق واألشجار الجميلة على جانبيه إلى أن
وصلنا ،طلبت منا المعلمة النزول في هدوء ،الحديقة مليئة بالحيوانات المتنوعة؛
فشاهدنا أسدًا ورأينا صغاره ،كما رأينا العديد من القرود ،والفهد واألسود ،ثم زرنا بيت
الزواحف ودخلنا قسم الطيور تعرفنا على سلوكيات الحيوانات وأطوار حياتها وموسم
تكاثرها .بعدها جلسنا وطلبت منا المعلمة تناول وجبة الغداء ،بعدها لعبنا مجموعة من
األلعاب فمرحنا كثيرا.
انقضت الساعات سريعًا ،وعدنا إلى الحافلة حتى ال نتأخر .كان الجو شديد الحرارة،
اقترح في المرة القادمة أن نجهز خيا ًما للجلوس بداخلها في ساعات الظهر والحر
الشديد.
من خَلل فهمك للتقرير أكمل:
الزمان........................................................................ :
المكان........................................................................ :
وسيلة المواصالت............................................................ :
ما تم مشاهدته............................................................... :
رأيا إيجابيا................................................................... :
رأيا سلبيا..................................................................... :
اقتراح....................................................................... :
س :ا ْق َرأْ ،ثُم أَ ِج ْب:
السؤَا ُل ال َخ ِ
ام ُ

أجا أء اليأو ُم ال ُمنت أ أ
ص ِعدتُ
س ِة فِي السا أ
صلتُ إِلأى ال أمد أر أ
صبأا ًحا أو أ
ع ِة السابِعأ ِة أ
ظ ُر أواست أيقأظتُ بأا ِك ًرا أو أو أ
الجيزأ ةِ أوت أ أحركنأا
ال أحافِلأةأ أم أع ُز أم أالئِي بِالص ِ
سا أ
ور أ
ان بِ ِ
عة أو أ
ف الرابِعِ ،أوبأعدأ ُم ُر ِ
صلنأا إِلأى أح ِديقأ ِة ال أحيأ أو ِ
عاتُ
ان أو أ
ض ِ
شا أهدنأا ال أحيأ أوانأا ِ
ت السا أ
سةأ أوأأطعأمنأا ال ِقردأ أوالز أرافأةأ أوال ِفي أل ،و أم أ
ت ال ُمفت أ ِر أ
الستِط أالعِ ال أم أك ِ
ع ِة الثا ِلث أ ِة أو أكانأت أ ُ ِمي فِي
صلنأا فِي السا أ
أ
س ِريعًا أو أكانأ أال بُد ِمنأ العأودأةِ إِلأى ال أمن ِز ِل ،أوبِال ِفع ِل أو أ
استِقبأا ِلي.
أ
ً
ع ِة ،لأ ِكننِي لمأ
أ
سا ُ
ع ال أح ِديقأ ِة أوأن أها أكانأت أم ِليئ أة بِال أحيأ أوانأا ِ
ت ال ُمت أنأ ِو أ
الرحل ِة ُه أو اتِ أ
أما أ أع أجبأنِي فِي أه ِذ ِه ِ
اء ِل ِشدةِ ال أح ِر ،أوأ أقت أ ِر ُح
أ أست أ ِطع ُم أ
ارت أ أها فِي ِ
شا أهدأة أ أج ِمي أع ال أحيأ أوانأا ِ
الشت أ ِ
ت ،أوفِي ال أمرةِ ال ُمقبِلأ ِة أ ُ أحا ِو ُل ِزيأ أ
بِنأا أء ُم أخي أمات أحتى نأست أ ِظل بِ أها.
ْ
ع ْن ت َ ْق ِرير ِل ِرحْ لَةَ ،ح ِلل َها:
أ َ َما َمكَ ِكت َابَة َ
أَك ِْملْ:
عةُ الت َحر ِك َوال َع ْو َد ِة . ......................................
سا َ
َ
ُ
َ
ت . ...........
ا
و
م
ال
ة
ل
ي
س
ص ََل ِ
َُ َ
َو ِ
ال َم َكانُ . .................
شا َه َدت ُهُ . .........
َما ت َم ُم َ
َرأْي إِي َجابِي . ..............
س ْلبِي . ......................
َرأْي َ
ا ْقتِ َراح . ...............................
للتل ِميذِ).......
فَ ِك ْر فِي ُ
ع ْن َوان آ َخ َر (................. :أمت ُرو أكة ِ

ِس :ا ْق َرأْ ،ثُم أ َ ِج ْب:
السؤَا ُل الساد ُ
ار ِه ُمقأا ِب أل أمبلأغ أك ِبير ِمنأ
ع بِئ أر ال أم ِ
عا ُم أخا ِد ً
يُح أكى أ أن ُمزأ ِار ً
عا بأا أ
اء ال أمو ُجودأة أ فِي أ أر ِ
ض ِه ِل أج ِ
ع ال ِذي اشت أ أرى البِئ أر ِل أيست أخ ِد أم ال أما أء ال أمو ُجودأ ِب أها ِفي اليأو ِم التا ِلي
ال أما ِلِ ،حينأ أجا أء ال ُمزأ ِار ُ
ع :اذ أهب ِمن ُهنأا أ أيُّ أها الر ُج ُل ،فأأنأا قأد ِبعت ُكأ ال ِبئ أر لأ ِكن ِني لأم أ أ ِبعكأ ال أما أء
قأا أل لأهُ الر ُج ُل ال ُم أخا ِد ُ
ع لأهُ
ع ال ُم أخا ِد أ
اضي ِل أيشت أ ِكي ال ُمزأ ِار أ
س ِم أع أوت أ أوجهأ ِإلأى القأ ِ
ش الر ُج ُل ِمما أ
ال أمو ُجودأ ِفي أها! دُ ِه أ
اضي ال ِقصةأ
س ِم أع القأ ِ
أبعدأ ُم أح أاو أالت أ
ع ِديدأة ِلقنأا ِع ِه ِبأ أن البِئ أر أوال أما أء ال ِذي ِفي أها ِمن أح ِق ِه ،أ
ور ،ث ُم أ
ض ،فأقأا أل
ع ِبال ُح ُ
أوأ أ أم أر الر ُج أل ال ُم أخا ِد أ
طلأ أ
ي الر ُج أل ِبئ أرهُ ِإال أ أنهُ أرفأ أ
ض ِ
ب ِمنهُ أ أن يُع ِط أ
اركأ فأ أهيا قُم أوأ أخ ِرج أما أءكأ ِمن بِئ ِر ِه ِإذأن،
لأهُ القأ ِ
اضي :أح أ
سنًاِ ،إن أكانأ ال أما ُء لأكأ أوال ِبئ ُر ِل أج ِ
ُجن ُجنُ ُ
اح ِب أها.
ص ِ
ف أ أن ال أخ ِدي أعةأ أال ت أ ُ
ون الر ُج ِل ال ُم أخا ِدعِ أو أ
ض ُّر إِال ِب أ
ع أر أ
يرةَ ،ح ِل ْل َها:
أ َ َما َمكَ قِصة قَ ِص َ
أَك ِْملْ:
للتل ِميذِ). .........
ُ
ير ِة  (................. .أمت ُرو أكة ِ
ع ْن َوانُ ال ِقص ِة القَ ِص َ

الش ْخ ِصياتُ . ............................
الز َمانُ . .....................................................
ال َم َكانُ .............
ِب َدا َيةُ ال ِقص ِة............................................... ...
س ُ
ط (ال ُم ْ
ش ِكلَةُ) ...........................................
الو َ
َ
نِ َهايَةُ ال ِقص ِة.......................................... :

سخِ:
سادسا  :ا ْكت ُ ْب بِ َخ ِط الن ْ
ش ْريَانُ ال َحيَا ِة.
قَنَاةُ الس َو ْي ِس ِه َي َ
. .................................................................................................
َحافِ ُ
علَى ِصح ِة ُمجْ ت َ َم ِع ُك ْم ،فَ ِصحت ُ ُك ْم أ َ َمانَة.
ظوا َ
. ...............................................................................................
اس نَ ْه َ
ب.
الت ْع ِلي ُم ِم ْقيَاس ُم ِهم ِجدا ِل ِقيَ ِ
ض ِة الشعُو ِ
. .........................................................................................

أسئمة اختبار التربية الدينية اإلسالمية الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي2022/2021
تعميمات االختبار :
يراعى عند بناء االختبار مايمي :
 -1تغطية األسئة لمجاالت التربية الدينية ( عقيدة – عبادات – سير وشخصيات )
 -2عدد األسئمة ( )15سؤاال توزع عمى مجاالت التربية الدينية بالتساوى بحيث يخصص
لكل مجال خمسة أسئمة .
 -3تنوع األسئمة في كل مجال مابين( اختيار من معدد – صواب وخطأ – مزاوجة – إجابة
قصيرة ).
ِ
ةالصحيحة ،و(✗) أمام ِ
غير الصحيحة:
األول :ضع عالمة ( ✓) أمام العبار
السؤال َ
 .1النعم الظاىرة ىي كل ما سخره اهلل (تعالى) لإلنسان في األرض من ىواء وماء وطعام) ( .
 .2معجزة موسى (عميو السالم) السحر) ( .
جميعا) ( .
 .3من اإليمان أن نؤمن بالرسل واألنبياء (عمييم السالم)
ً
 .4اهلل (تعالى) ىو وحده الرزاق والمنفرد بالعطاء ال شريك لو) ( .
 .5نستخدم النعم الباطنة فقط فيما ُيرضي اهلل (سبحانو)) ( .
 .6القرآن الكريم ىو القول الواضح الحق الذي يفصل بين الحق والباطل) ( .
 .7يجوز إمامة المرأة لمنساء في الصالة) ( .
 .8نحافظ عمى النعم كميا التي أنعم اهلل (تعالى) بيا عمينا عن طريق شكره) ( .
 .9نق أر سورة الفاتحة كل يوم سبع عشرة مرة في الصموات الخمس) ( .
.10

أرسل اهلل (تعالى) جميع الرسل (عمييم السالم) برسالة واحدة ىي التوحيد) ( .

.11

كان موسى (عميو السالم) يعبد الكواكب والنجوم) ( .

.12

ليال والمعراج ىو الصعود ألعمى) ( .
اإلسراء يعني السير ً

.13
( )

البعد عن المعاصي.
شكر اهلل (تعالى) بالجوارح يتم من خالل تأدية الواجبات والفروض و ُ

.14

استخدم إبراىيم (عميو السالم) ذكاءه ليثبت لقومو بطالن عبادتيم لمكواكب) ( .

.15

أباح اهلل (تعالى) اإلفطار في شير رمضان لممريض فقط) ( .

.16

يزيد ثواب صالة الجماعة عمى ثواب صالة الفرد بسبع وعشرين درجة) ( .

ميما مخفاةً مع الغـنة عند التقائيا بحرف
 .17اإلقالب ىو قمب النون الساكنة أو التنوين ً
الباء) ( .
.18

يتقبل اهلل (تعالى) الشكور القميل من عممنا الخالص الـمشروع ويجازيو بالكثير والحسنات.

( )
.19

من فوائد صالة الجماعة في المسجد المؤاخاة بين أفراد المجتمع) ( .

.20

العمل الخالص الصالح ال يغفر ذنوبنا) ( .

.21

تعد رحمة اإلسراء والمعراج إحدى معجزات موسى (عميو السالم)) ( .

.22

حاصر المشركون النبي (صمى اهلل عميو وسمم) في ِشعب أبي طالب لمدة ثالث سنوات( .

)
.23

حروف اإلخفاء ستة عشر حرفًا) ( .

.24

وحسن ال ُخمق والكممة الطيبة صدقة) ( .
تعد معاممة الناس الحسنة ُ
عندما وصل النبي (صمى اهلل عميو وسمم) إلى سدرة المنتيى فرض اهلل (تعالى) الصالة

.25

عمى المسممين) ( .
.26

أباح اهلل (تعالى) اإلفطار في شير رمضان لممريض و المسافر) ( .

.27

اصطحب جبريل (عميو السالم) النبي (صمى اهلل عميو وسمم) في رحمة من الـمسجد الحرام

إلى الـمسجد األقصى لمدة ثالثة أيام) ( .
.28

الكعبة ىي ثاني بيت ُبني لعبادة اهلل (جل وعال) في األرض) ( .
من فضل وثواب الحج مغفرة الذنوب والفوز بالجنة) ( .

.30

ُيعد حمل المتاع لآلخرين ومساعدتيم في وسائل المواصالت صدقة) ( .

.29

.31
.32

متخاصمين صدقة) ( .
المصالحة بين اثنين
ْ
ال تُعد ُ
ميدت بيعتا العقبة األولى والثانية ليجرة النبي الكريم (صمى اهلل عميو وسمم) إلى يثرب(.

)
.33
.34

س ِّمي أبو بكر (رضي اهلل عنو) الصديق؛ لتصديقو الرسول (صمى اهلل عميو وسمم)) ( .
ُ
التقى النبي (صمى اهلل عميو وسمم) في العام الثاني عشر من البعثة بستة من شباب يثرب

آمنوا بو ووعدوه بدعوة قوميم إلى اإلسالم) ( .
.35
.36

الزكاة ليا مصارف محددة ويجب أن تُعطى ألُناس محددين) ( .
أمر اهلل (تعالى) رسولنا (صمى اهلل عميو وسمم) بأن ُي ِّ
ذكر الناس بآياتو (عز وجل) وِنعمو،

و اأال ُيكرىيم عمى اإليـمان) ( .
 .37لم يبعث اهلل (تعالى) رسوًال بعد نبينا محمد (صمى اهلل عميو وسمم) فكان خاتم األنبياء
(عمييم السالم)) ( .

.38

يؤدي الـمسمم العمرة في وقت محدد من كل عام) ( .

.39

أمرنا الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) بتذكير اآلخرين بالمعروف أو الصدقة التي قدمناىا

ليم) ( .
()

.40

النعم الظاىرة ىي النعم التي نراىا بعيوننا وحواسنا.

.41

البراق ىي معجزة النبي صالح ( عميو السالم).

.42

يجب أال نؤمن بجميع األنبياء والرسل.

( )

.43

محمد ( صمى اهلل عميو وسمم ) ىو خاتم األنبياء.

(

( )

)
.44

كان قوم النبي صمى اهلل عميو وسمم أىل فصاحة وبيان

(

)
.45

اهلل وحده منعم عمى اإلنسان فقط

( )
.46

كانت اإلسراء والمعراج مكافأة لمنبي صمى اهلل عميو وسمم عمى صبره ومثابرتو ( )

.47

كان عمر بن الخطاب أول سفير في اإلسالم

((

.48

كان والد جابر بن عبد اهلل من شيداء بدر

()
.49

الكممة الطيبة صدقة

( )
.50

الحج واجب عمى المسمم وغير المسمم

( )
.51

النعم الظاىرة ىي كل ما سخره اهلل لإلنسان عمى سطح األرض.

.52

المقصود بالغاشية يوم القيامة

.53

إماما باألنبياء جميعيم في المسجد الحرام
صمى النبي (صمى اهلل عميو وسمم ) ً

( )
.54

( )
( )

كان النبي (صمى اهلل عميو وسمم ) يعرض اإلسالم عمى القبائل واألفراد في موسم الحج

( )
.55

من آداب الصدقة إخالص النية هلل وأن تكون من المال الحالل

.56

العمرة من أركان اإلسالم الخمسة وليا وقت محدد

) )
(

.57

اإلسراء ىو الصعود ألعمى

.58

أسمم في بيعة العقبة الثانية اثنا عشررجال

.59

اإلخفاء حالة بين اإلظيار واإلدغام من غير تشديد مع بقاء الغنة ( )

)

( )
( )

.60

سمي أىل يثرب باألنصار ألنيم نصروا الرسول( .

.61

مصعب بن عمير ىو أول سفير لإلسالم) ( .

.62

شيد جابر بن عبد اهلل جميع الغزوات) ( .

)

السؤال الثاني ضع خطًّا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 .1سدرة المنتيي ىي  .............عظيمة مباركة في السماء( .جبل – ُبحيرة  -شجرة)

 .2من بنود بيعة العقبة األولى ( .............عدم السرقة  -قول الحق  -السمع والطاعة
لمنبي)
عمدا من (أركان الصوم  -مبطالت الصوم  -مبيحات الصوم)
ُ .3يعد األكل والشرب والقيء ً

 .4تبرع "أحمد" بالـمالبس التي لـم تعد تناسبو لطفل ُمحتاج( .شكر بالمسان – شكر بالقمب –
شكر بالجوارح)
(حمدا هلل)( .شكر
 .5فازت "منة" في مباراة كرة اليد مع فريقيا فشكرت اهلل (تعالى) قائمة:
ً
بالمسان – شكر بالقمب  -شكر بالجوارح)

 .6سمع "يحيى" الـمؤذن فقام لصالة العشاء( .شكر بالمسان – شكر بالقمب – شكر بالجوارح)
 .7أتـمت "مريم" حفظ جزء من القرآن الكريم ،فاستشعرت فضل اهلل (تعالى) عمييا( .شكر
بالمسان – شكر بالقمب – شكر بالجوارح)

ُ .8عرف طفيل بن عمرو بالبالغة والفصاحة وكان سيد قبيمة( .........قريش – دوس -
ثمود).
 .9أمر الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) المسممين باليجرة إلى (اليمن – مصر -الحبشة)؛
أحدا.
ألن ممكيا عادل ال يظمم ً

.10

ال ُغنة صوت يخرج من األنف عند النطق بحرفي (الميم والنون  -الميم والباء -

الميم والكاف).

السؤال الثالث :أكمل ما يمي بالكممات التالية :
(مسابقتو – ثالث  -المسان والقمب والجوارح - -أوقات  -النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم – ماديًّا –
الزكاة  -العقبة – جسديًّا – صدقة – الطائف – عرفة – الصالة – األنبياء  -العقبة األولى – موافقتو –
إماما  -عام الحزن)
الجماعة  -ذي النون – الطيارة  -القرآن الكريم  -التبسم – ً
 .1لم يقسم اهلل (تعالى) بحياة بشر إال حياة ..........
 ................. .2تعادل إخراج  %2.5مما كسبو الفرد من المال كل عام.
 .3جاء إلى مكة وفد من الرجال لمقابمة الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) في منطقة اسميا ......
س ِّمي بيعة ..............
وعقد معيم ما ُ
وس ِّمي ىذا العام
 .4بعد فك الحصار عن المسممين تُوفي عم وزوجة الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) ُ
...............
 .5حفظ اهلل (تعالى)  .............معجزة رسولنا الكريم (صمى اهلل عميو وسمم) إلى يوم الدين.

 .6طمب طفيل بن عمرو من الرسول (صمى اهلل عميو وسمم) أي معجزة تُعينو عمى دعوة قومو،
فتحول رأس سيفو إلى نور كمصباح وليذا لُقب .............

 .7جعل اهلل (تعالى) ثواب صالة  .............أفضل من الصالة المنفردة وتجوز إقامتيا في أي
مكان بشرط . .............
 .8من آثار الصالة في المسجد اجتماع المسممين في  .............محددة ،فيتعممون الحفاظ عمى
الوقت.

 .9عند وصول النبي (صمى اهلل عميو وسمم) إلى المسجد األقصى التقى بجميع ............وصماى
بيم .............
.10

عرج النبي (صمى اهلل عميو وسمم) إلى السماء وىناك فرض اهلل (تعالى) عمى المسممين

.............
.11

يجب عمى المسمم متابعة اإلمام في أثناء صالة الجماعة وعدم  .............وعدم

.............
.12

حثنا النبي الكريم (صمى اهلل عميو وسمم) عمى.............في وجوه الناس ،ويعد ىذا

الفعل ..............
.13

الحج واجب عمى كل مسمم بالغ قادر  ...........و .............

.14

مناسك وأفعال الحج والعمرة متشابية لكن الحج يزيد في مناسكو عن العمرة بالوقوف بـ

.............
.15

استمر النبي (صمى اهلل عميو وسمم) في دعوة أىل  .............عشرة أيام رغم رفضيم

إياىا.
.16

استمرت مقاطعة الكفار لممسممين لمدة  ................ .....سنوات.

.17

يشكر العبد اهلل (سبحانو) عمى نعمو وعطائو بـ ـ ـ  ،...............و،................. ...

و......
السؤال الرابع :صل من العمود ( أ ) ِبما يناسبو من العمود (ب):
أوال

 -1االقالب

أ -أول بيت لعبادة اهلل (تعالى)

 -2الزكاة

ب -قمب النون الساكنة أو التنوين ميما

مخفاة مع الغنة عند التقائيا بحرف الباء

 -3الكعبة

 -4مبطالت الصوم

ج -الركن الثالث من أركان اإلسالم

 -5اإلسراء والمعراج

د -إحدى المعجزات التي أيد اهلل (تعالى) بيا
رسولو ( صمى اهلل عميو وسمم).

عمدا
ه -األكل والشرب ً

ثانيا
 .1محبة النبي صمى اهلل عميو وسمم واتباعو

أ -صباحا

 .2عاد الرسول صمى اهلل عميو وسمم من رحمة اإلسراء

ب -ألمسجد النبوي

والمعراج
 .3من بنود بيعة العقبة الثانية

ج -طريق السعادة

 .4كان جابر بن عبد اهلل يجمس لمدرس في

د -اإلحسان

الصدقة احسن وجوه

.5

ه -قول الحق

ثالثا
(أ)
 -1السمع والطاعة لمنبي (صمى اهلل عميو
وسمم).
 -2عدم الشرك باهلل (تعالى).
 -3األمر بالـمعروف والنيي عن الـمنكر.

(ب)
من بنود بيعة العقبة األولى

من بنود بيعة العقبة الثانية

 -4عدم السرقة.
 -5اإلنفاق في سبيل اهلل (تعالى).
 -6عدم الكذب.

رابعا
(ب)

(أ)
 .1زرابي مبثوثة

مرتفعة دون عمد

ُ .2رفعت

ثابتة في األرض

ُ .3سطحت

مبمغ الرسالة والدعوة

 .4مذكر

بسط كثيرة ومنتشرة

ُ .5نصبت

كالم غير نافع

 .6الغيةً

مميدة

خامسا
(أ)

(ب)

 -1الصحة والسمع والبصر والتذوق والشم والممس

من النعم الظاىرة

 -2دين اإلسالم وطاعة اهلل (تعالى)
 -3األمن واألمان
 -4اإليمان باهلل (تعالى)
من النعم الباطنة

 -5الممبس والمشرب
 -6العقل لمتفكير والتدبر والتعمم

سادسا
(أ)
 .1ركن من أركان اإلسالم الخمسة.

َّ - .2
تؤدى في أي وقت من أوقات العام.

(ب)
العمرة

 - .3ليست من أركان اإلسالم الخمسة ،ولكن يثاب
فاعميا.

 .4واجب عمى الـمسمم القادر.

َّ - .5
تؤدى في وقت محدد من كل عام.

الحج

السؤال الخامس :اختر اإلجابة الصحيحة
 يقع المسجد األقصى في ........

(المدينة المنورة – فمسطين – مكة)

 ظيرت نتيجة االختبارات ،فقال "عمر" ( حمد هلل) ( شكر بالمسان – شكر بالقمب – شكر
بالجوارح)
وجسديا ( .سنة -واجب – مستحب)
ماديا
ً
 الحج  .......عمى كل مسمم بالغ قادر ً

 سدرة المنتيى ىي .........

( شجرة – جبل – بحيرة )

 المعسر ىو  ( ...المريض – الكفيف – المدين – العاطل).
 كانت بيعة العقبة األولى في (مكة – يثرب -الطائف -خيبر)
 كان جابر بن عبد اهلل من (أىل مكة – المياجرين – األنصار -أىل الطائف)
 قال صمى اهلل عميو وسمم ( :كل سالمى من الناس عميو صدقة)  .معنى ( سالمى)  ( :عظام الذراع
– عظام الساق – عظام األصابع في اليد والقدم – عظام الرقبة )
 حروف اإلخفاء ( خمسة عشر حرفًا – ثالث عشرة حرفًا– ستة حروف– سبعة حروف)
 في سدرة المنتيى فرض اهلل عمى المسممين  ( :الزكاة – الحج -الصوم -الصالة)


بيعة العقبة الثانية كانت بعد البعثة في السنة:

 ( الثانية عشرة  -العاشرة – الثالثة عشرة – الثامنة )



عرف بمفتي المدينة ىو :
( طفيل بن عمرو – جابر بن عبد اهلل  -أبو طمحة األنصاري - -عثمان بن عفان)

 الحج واجب عمى كل مسمم ( بالغ– عاقل– قادر ماديًّا وجسديًّا – كل ما سبق )
 في عام الحزن تعرض النبي لمحنة شديدة بوفاة عمو أبي طالب وزوجتو السيدة :
 ( عائشة بنت أبى بكر – حفصة بنت عمر بن الخطاب -أم سممة -خديجة بن خويمد )
 التبرع بالمالبس لدار األيتام (شكر بالمسان – شكر بالقمب – شكر بالجوارح) .
 ظيرت نتيجة االختبار فقال الحمد هلل (شكر بالمسان – شكر بالقمب – شكر بالجوارح) .
 أتم حفظ القرآن فاستشعر فضل اهلل عميو (شكر بالمسان – شكر بالقمب – شكر بالجوارح) .

 السؤال السادس

 ضع خطًّا تحت كل أحرف اإلدغام:
اليمزة -الياء -الميم -الراء -الفاء  -الالم -الواو -العين -النون
 ضع خطًّا تحت أحرف اإلقالب:
اليمزة -الياء -الميم -الباء
 ضع خطًّا تحت أحرف اإلخفاء:
اليمزة -القاف -الزاي -الياء -الميم -الراء -الفاء -الكاف -الواو -الشين
 ضع خطًّا تحت آداب المسجد:

(ارتداء مالبس نظيفة والتعطر -الدخول بالقدم اليمنى -التحدث بصوت خفيض -الخروج بالقدم

اليسرى -كل ما سبق)

السؤال السابع

ِ
أج ْب ِ
عن األسئمة اآلتية:

 -1كيف يشكر اهلل عباده؟
 -2ما موقف قريش من اإلسراء والمعراج ؟
 -3ما آداب الصدقة ؟
 -4متى تبدأ مناسك الحج ؟
 -5ما المقصود بنصاب الزكاة؟
 -6اكتب نعم اهلل التي أمرنا بالتفكر فييا.
 -7اذكر بعض أعمال الخير التي قام بيا أبو بكر الصديق.
 -8اذكر ثالثة أفعال تقوم بيا كل يوم وتعد من الصدقات.

CCIMD, ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENT, End of Year EXAM-GRADE 4
تعليمات عامة إلجراء اختبار اللغة اإلنجليزية
0200/0202  اإلختبار على نواتج التعلم الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي
 سؤال21  عدد األسئلة ال يتجاوز
 درجة02  الدرجة الكلية لإلختبار
 كل جزئية من االختبار بدرجة واحدة فقط
 وضع نموذج إجابة به كافة اإلجابات المتاحة لألسئلة
 يقوم واضع االختبار بإختيار بنود االختبار على أن تكون متنوعة وتشمل على األقل واحد من كل
:مجموعة بأسفل
 (Read the following passage then answer- Choose the correct answer from a,
b or c- Read and match –Read and fill in the gaps with words from the list)
 (Write a paragraph of Four sentences – Read and reorder to make sentences
–Punctuate the following sentences.)
Write a paragraph of Four -Read the following passage then answer  السؤالين
sentences
البد من اضافتهم لبنود االختبار
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(1)
1 Read and choose the correct answer from a, b or c:
1. He did the………….on his cell phone because he can’t use a tablet .
a) information

b) research

c) website

2. ………… is good to the environment. You can use things again.
a) Breaking

b) Cycling

c) Recycling

3. I was six years old when I first ……. to school.
a) go

b) goes

c) went

4. If you are not ………… on road, you will have an accident.
a) useful

b) careful

c) colorful

5. Couscous can also be eaten with sugar. It is a famous……………. in Morocco.
a) vegetable

b) fruit

c) dessert

1. You need to create a ……….to log into the school website.
a) password

b) footprint

c) song

2. We went to the sea last week. We played and ………… in the sea.
a) swam

b) swim

c) swims

3. We -------- turn our phones off at night. It’s healthy.
a) should

b) shouldn’t

c) can’t

4. We say sorry when we make a …………….
a) cake

b) mistake

c) snake

5. I go to school ------- foot. It is near my house.
a) by

b) on

c) in

3
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1. I need to look at many …………. to find information for my research.
a) movies
b. websites
2. Gold and silver are expensive. They’re ………..
a) cheap
b)
soft

c. parks
c) precious

3. Look at the ------, you can’t swim here.
a) sign
b) pencil case

c) park

4. The bird was very hungry. It took a big …. of cheese.
a) shake
b) bite

c) picture

5. Nada ……………..up at 8 o’clock yesterday. She was late for school.
a) gets
b) got
c) get

1. My sister went to the ------- . She will travel by plane to London.
a) airport

b) station

c) bus

2. My grandma ……………. in a small village when she was young.
a) lived

b) live

c) lives

3. You ……..keep your password a secret.
a) shouldn’t

b) can’t

c) should

4. When there’s a ……….., we have no enough water.
a) fire

b) drought

c) flood

5. I was …… to read City Mouse and Country Mouse story. It was funny.
a) bored

b) scared

4

c) pleased

CCIMD, ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENT, End of Year EXAM-GRADE 4

1. Before you cross the road, you ------ to look left and right.
a) can’t

b) need

c) shouldn’t

2. The children are so ……. They will go to the Pyramids on Friday.
a) tired

b) excited

c) hot

3. Air pollution is very -------- to us. It hurts our lungs.
a) dangerous

b) useful

c) careful

4. Maged ……..over and his sister helped him.
a) fall

b) fell

c) falling

My bedroom is …………………. I can’t add two beds there.
a) too big
b) too old
c) too small
5.

1. I like this story about the old farmer. It’s …….
a) boring
b) interesting
c) careful
2. We ……………….the Egyptian Museum last week. We were very happy.
a) visited
b) visit
c) visits
3. We need water to ………………. and to help our crops grow.
a) drink

b) eat

c) sleep

4. I need to do more ……….. about chameleons. I have a presentation on them
next week.
a) change
c) research
b) cleaning
5. …………… are you happy today? I’m visiting grandma this week.
a) What
b) Which
c) Why

5
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1. You need to wear a ..…. when you ride a bike. It protects your head.
a) shirt
b) hair
c) helmet
2. Computers are very important. We use computers to ….. information and have
fun.
a) share
b) bully
c) cut
3. When we…….the polluted air, we cough and feel sick.
a) drink
b) breathe
c) hear
4. She ………..drive to her work last week. She went by bus.
a) didn’t
b) don’t
c) should
5. Adam is very…………….. . He helped me carry the bags.
a) helpful
b) colorful

1. Amin linked two pieces of wood together. He …… them.
a) connected
b) bought
2. I had a -------- with my friend to plan the presentation.
a) password
b) chat
3. Marwa is ……………… . She wears a jacket and a cap.
a) too cold
b) too hot
4. People who write movies and stories are called ………
a) musicians
b) authors
5. I can ……. my friends in photos online.
a) talk
b) tag

6
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c) broke
c) match
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1. When we go online, we leave a ------------.
a) pen
b) footprint
c) finger
2. In this game, the players hide and the seeker tries to find them.
a) Musical chairs
b) Pass the parcel
c) Hide and seek
3. Playing too much computer games is ---------. you sit down for a long time.
a) healthy
b) health
c) unhealthy
4. …………….energies are not good for the environment. They can cause
pollution.
a) Renewable
b) Non-Renewable
c) Clean
5. To get more information, you need to do more -----a) homework
b) research
c) call

1. I’m ………….a research on Egyptian crocodiles. So I go to the school library
two times a week.
a) doing
b) helping
c) playing
2. Crops grow better in ………….. soil.
a) cold
b) warm
c) fertile
3. This mountain is the …................. mountain in the world.
a) highest
b) higher
c) high
4. When my friend Heba fell over her bike, we called the …………..
a) firefighter
b) ambulance
c) carpenter
5. It’s unhealthy to play …………. You should go outside more.
a) computer
b) basketball
c) swimming
games

7
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(2)
2 -Read and match.
(A)

(B)

1. I am making a presentation about
chameleons.
2. Which festival is the most beautiful?

a) You should only speak with people
you know.
b) don’t be a bully.

3. Don’t bully and ….

c) but now I like my school so much.

4. I was nervous at my first day at
school,….
5. You should be careful online.

d) La Tomatina is the most beautiful.
e) I need to do a lot of research.

(A)
1. Mariam wants to do a research on the
fennec fox.
2. How many branches does the Nile have
in Egypt?
3. My dad works in the city.

(B)
a) Two branches.

4. In China, they have electric buses.

b) He goes to work by bus to stop air
pollution.
c) These buses do not make air
pollution.
d) the ‘oo’ in the word ‘school’.

5. The ‘oo’ in the word ‘food’ is the same
as………

e) She logged into a library website and
created a password.

8
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(A)

(B)

1. Rare earth metals are important
to the cell phone.

a) there isn’t enough water on the land.

2. Egypt is famous for its history.

b) It provides clean energy.

3. The Nile is too long.

c) We should be proud of our beautiful
country.
d) They make the cell phone light up and
vibrate.
e) It’s like traveling to the center of the
earth.

4. Wind energy is good to the
environment.
5. Drought happens when …..

(A)
1. Someone is bullying Mazen.

(B)
a) They used the straw to make food
for animals.

2. Did you eat a piece of cheese last
night?
3. When two lines are next to each
other, but they don’t meet….

b) we need chairs.

4. Farmers stopped burning rice
straw.

d) They are parallel lines.

5. In musical chairs game, …

e) He should tell his parents.

c) Yes, I did. It was delicious.

9
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(A)

(B)

1. You should tell your parents

a) precious metals.

2. Gold and silver are

b) (2/4) is the same as (4/8).

3. People say ‘Eid Mubarak’ to
their friends …..
4. Pink is my sister’s favorite color.

c) I’ll buy her a present in pink.

5. (½ )is the same as (3/6) and….

e) when someone bullies you online.

d) in Eid Al-Fitr.

(A)

(B)

1. My grandpa’ birthday was very special.

a) to cross the road.

2. We must be careful on the road…
3. Children can spend many hours on their
computer games.

b) This is one of the cons of
computer games.
c) our cell phones about 150 times
a day.

4. It’s unhealthy to check …..

d) or we will have an accident.

5. We need a green light…………

e) We all had fun.

10
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(A)

(B)

1. I know a lot about chameleons, but….

a) Find ideas and write your own
words.

2. Don’t copy information.

b) the bar graph and the pie
chart.
c) I need to do more research.

3. There are two ways of showing this
information:….
4. What is the girl doing?

d) share ideas and have fun.

5. We use social media to …………..

e) She is cleaning the beach.

(A)

(B)

1. The word ‘rain’ has the same sound …………

a) This is one of the pros of social
media.

2. Rana walks to school because …

b) before you cross the road.

3. You must wait for the green light …….

c) as the word ‘train’.

4. We all love to give presents.

d) her school is near her house.

5.

e) It’s even more fun to open
presents.

You can learn interesting things online.

11

CCIMD, ENGLISH LANGUAGE DEPARTMENT, End of Year EXAM-GRADE 4

(A)

(B)

1.

My favorite transportation is
the train.

a) They can live in the most difficult
environments.

2.

We can’t always see
chemicals,….

b) I love traveling on rail.

3.

Humans are good at adapting.

c) but they are dangerous to us.

4.

That shirt has red, blue, and
green stripes.

d) It’s very colorful.

5.

When we go online, we …….

e) leave a road of digital footprint.

(A)

(B)

1.

A line of symmetry divides…..

a) We need to clean our beaches.

2.

Omar ate too much candy.

b) He will hurt his eyes.

3.

Trash can kill the sea animals.

c) pull out this old, metal box?

4.

Can you help me …………

d) the shape into two identical halves.

5.

Amr plays too much computer
games.

e) He looks a bit green.

12
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(A)

(B)

1.

You shouldn’t contact people

a) It is fast and clean.

2.

We color eggs in Sham ElNessim, and …

b) They give you important information
about roads.

3.

Read the road signs.

c) More than half of Egyptians are under
the age of 30.

4.

Egyptians are full of energy.

d) you don’t know.

5.

The metro is my favorite
transportation.

e) we go to the park with our families.

(A)

(B)

1.

Egypt made the longest beach
cleanup in……

a) you go through the air.

2.

I’m helping stop air pollution.

b) We use nuts, sugar, and honey to make
kahk.

3.

Kahk are delicious cookies.

c) as the word ‘cakes’.

4.

When you travel by plane,

d) Alexandria in 2021.

5.

The word ‘mistakes’ has the
same sound ………..

e) I use energy-saving light bulbs.

13
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(A)

(B)

1.

Amir sent us an invitation to
go to his birthday party.

a) He goes to work with a friend in the
same car.

2.

We went to the beach last
weekend.

b) The train is about 774 meters long.

3.

In hide and seek game, ...

c) a player tries to find the others.

4.

My dad wants to help stop air
pollution.

d) We swam in the sea and caught fish.

5.

The Ghan in Australia is the
longest passenger train in the
world.

e) The party is next week.

(3)
3- Look and write a paragraph of Four sentences. (You can use these guiding
words)

Stay safe online
strong password - only friends - safe websites - tell an
adult
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Stop air pollution
plant trees - energy-saving light bulbs - bike - walk
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Pros and cons of cell phones
spend many hours- don't go out- do research- talk to
people
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Helping our environment
recycle old thing - short showers - turn off - trees
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Road safety
Look left and right - cross crosswalk - wear seat belt
follow traffic signs
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Online bullying
messages – parents – talk to adult – tell
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

My first day at grade four
nervous- wore- new friends- teacher- math and English
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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What I did at the weekend
zoo-family –T-shirt – animals
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

How I celebrate Sham El-Nessim
park- salted fish- color – happy and excited
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

My Grandpa’s special birthday party
food – juice – sing songs - have fun – special day
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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My dad’s box of memories
old – metal – photos – friends – excited
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

An oasis in Egypt
oasis – environment – water – fertile soil
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Come to my party
invite – play games –at home – delicious food
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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(4)
4- Read and re-arrange to make correct sentences.
1) children – cleaning – are – trash - The - up - the.
………………………………………………………………………………………………………….
2) making – friend – I’m – presentation – with – a – my.
………………………………………………………………………………………………………….
3) learn – on – can – interesting – media – You – things – social.
………………………………………………………………………………………………………….
4) World Beach cleanup – The - day – September – in - is.
…………………………………………………………………………………………………………..
5) share – and – information – Don’t – personal – password – your.
………………………………………………………………………………………………………….
6) can - many – We – plants – have - balcony – in - our.
………………………………………………………………………………………………………….
7) think – What – about – do –air pollution – you?
………………………………………………………………………………………………………….
8) favorite – is – My - transportation – ship - the.
………………………………………………………………………………………………………….
9) foot – school – Who – to – comes – on?
………………………………………………………………………………………………………….
10)
careful – the – on – need – We – be – road – to.
………………………………………………………………………………………………………….
11)
stopped - rice - Farmers – burning - straw.
………………………………………………………………………………………………………….
12)
We- and caught- saw- lots- an octopus –of - fish.
………………………………………………………………………………………………………….
13)
games- In which- you need- do- to run?
………………………………………………………………………………………………………….
14)
is- When- Sham- El-Nessim- year- this?
………………………………………………………………………………………………………….
15)
the –Nile- It –green- and- is- beautiful near.
………………………………………………………………………………………………………….
16)
are – people – Egyptian – hospitable – very.
………………………………………………………………………………………………..
17)
special days – What – do – you – celebrate –every year?
………………………………………………………………………………………………..
18)
are – to – Twenty people – coming – party – the
19
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19)
20)
21)
22)
23)
24)

………………………………………………………………………………………………..
should – the – You – crosswalks – safe – use – be – to.
………………………………………………………………………………………………………….
animals – can – The – kill – trash – sea – the.
………………………………………………………………………………………………………….
are- doing- What- , Dalia – you?
………………………………………………………………………….
loved- Our- presentation- teacher- our.
………………………………………………………………….
keep- secret- Kareem- his- should- password.
……………………………………………………………………………
precious- are- What- metals?
…………………………………………………………………………

25)

use- shouldn’t- night- my phone- I- late-at.
…………………………………………………………………………

26)

can - everything – see – People - do - we - online.
…………………………………………………………………………

27)

to- internet- You- on- strangers- speak- the- shouldn’t.
……………………………………………………………………….

28)

Children- in some games - solve- problems- need to .
……………………………………………………………………….

29)

you- How- school- to- do- get?
………………………………………………………………………….

30)

need- in- You- a seat- your- belt- car.
………………………………………………………………………….

31)

follow-We- signs- road- must.
………………………………………………………………………..

32)

need- on- a helmet- You- bike- wear—to-your.
20
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………………………………………………………………………….
33)

look- We- need- the- after- to- planet.
……………………………………………………………………….

34)

many- Children- hours- can- spend- computers- their- on.
………………………………………………………………………….

35)

a presentation- I-online- gave- about- online safety.
………………………………………………………………………….

36)

travel- by- We- on- ship- water- or- boat.
………………………………………………………………………..

37)

look – need – You – right – to – left – and –before - the road – cross - you.
………………………………………………………………………………………………………..
38)
can – do – you – What – pollution – stop – to?
………………………………………………………………………………………………………..
39)
road – on – careful – Be – the.
…………………………………………………………………………………………………………..
40)
next Friday- Can- my birthday- party - you- come to-?
………………………………………………………………………………………………………….
41)
When- you -Be careful -cross -street -the.
………………………………………………………………………………………………………….
42)
Different -people -different -like- things.
………………………………………………………………………………………………………….
43)
special- makes- What -us?
………………………………………………………………………………………………………….
44)
was- nervous -I –at- first day- of school -my.
………………………………………………………………………………………………………….
45)
I -put on- usually- T-shirt- a blue- gray pants- and.
………………………………………………………………………………………………………….
46)
at adapting- are- very- Humans- to the environment-good.
………………………………………………………………………………………………..
47)
subjects – study – you – What – did – today?
………………………………………………………………………………………………..
48)
has – An oasis – fertile - water, and – sun, - soil.
………………………………………………………………………………………………..
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49)
lots – are – of – There – trees – the – river – near.
………………………………………………………………………………………………..

(5)

5- Read the following passage and then answer the questions:
My cousin Adam is 13 years old. He has an account on social media. He likes to
share ideas, thoughts, and information with other people. He also likes to have
fun with people. Adam is always careful when he is online. He accepts to be
friends only with people he knows. He keeps his personal information secret.
Adam can find information for his homework, so social media is helpful. Adam is
creative, he learns interesting things online.
True
(A) Tick (True or False)
(False
1- Adam accepts to be friends with people he doesn’t know. ( )
2- Adam is ten years old.
( )
3- Adam can find useful information on social media.
( )
(B) Answer the following questions:
4- What does Adam like to do?
5- Why is social media helpful for Adam?

False
(
(
(

)
)
)

5- Read the following passage and then answer the questions:
I am Reem. I live in Alexandria. It is weekend so I and my family went to the
beach. We were sad because there was a lot of plastic trash from people’s houses
on the beach. I talked to my mom and she advised me to talk about the problem
at school. I and my friends started to find information about beach cleanup in
different places. We talked to other friends at school. We went to the beach again
and collected all plastic trash. The beach is now clean, sea animals and birds can
live in a better place.
(A) Choose the correct word:
1- Reem and her family went to the beach on ….
a-the weekend
b- Mother’s Day c- Sham El Nessim
22
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2- Reem talked about problem at ……...
a-the beach
b- the club
c- school
3- The beach is now …………
a-bigger
b- cleaner
c- smaller

(B) Answer the following questions:
4- What did Reem’s mom advise her to do?
5- What did Reem and her friends do?

5- Read the following passage and then answer the questions:
I’m Hana. My sister’s birthday is tomorrow. I don’t have money so I think it is
better to make her a special present. My sister likes toys, but she broke her doll
last week. The doll is in her room, so I took the doll and started to fix it. I made a
new pink dress to the doll as my sister likes pink color. I used some cotton to
make the doll’s hair. The doll looks beautiful. My sister is happy now. She has a
beautiful doll.
(A) Tick (True or False)
True
False
1- My sister likes sweets.
2- The doll now has a new yellow dress.
3- Hana’s sister is happy with her birthday present.
(B)Answer the following questions:
4- When is Hana’s sister’s birthday?
5- What does Hana make for her sister?
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(
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)
)
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5- Read the following passage and then answer the questions:
The internet is an important part of our life today. We can use the internet to do
shopping, play games, and learn things. The internet helps us do homework. If we
want to do research, we can look at a lot of websites and find information. You
can find some nice pictures, too. However many people can use the internet for
many hours every day. When you use the internet so much, this may not be
healthy. You don’t get much exercise and you may get a lot of weight.
(A) Tick (True or False)
1- We use the internet for many things.
2- Few people use the internet for many hours.
3- Using the internet a lot can make you unhealthy.
(B) Answer the following questions:
4. How can the internet help you do homework?
5. Why is using the internet too much unhealthy?

True
(
(
(

)
)
)

False
(
)
(
)
(
)

5- Read the following passage and then answer the questions:
Air pollution is very dangerous for us. When we breathe the polluted air, we
cough and feel sick. There are some ideas to make the air cleaner. We can try
to buy from shops near our house. Children can try to walk to school. If
children live a long way from school, they can go by bike or they can take the
bus. We also need to plant trees. Trees clean the air. They also make cities look
pretty and we can sit by trees on a hot day!
(A) Choose the correct word:
1- The polluted air is ……..
a-healthy
b- unhealthy

c- safe

2- Children can go by bike if they live ……… from school.
a-near

b- close

c- far

3- Trees ……….. the air.
24
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a-pollute

b- clean

c - breathe

(B) Answer the following questions:
4. Why is air pollution dangerous for us?
5. How can we make the air cleaner?

5- Read the following passage and then answer the questions:
My friend Hany started a new school. He had a problem with online bullying.
There was a boy in his class called Youssef. He was sending him messages.
Hany told his dad. His dad went to the school and talked to his teacher. Dad
showed the teacher the messages from Youssef. The teacher spoke to Youssef
and his parents. Youssef was very sorry and said he will never bully anyone
after that. Now Hany feels much happier. He knows what he should do about
online bullying.
(A) Tick (True or False)

True
(False
1. Hany started a new sports class.
(
)
2. Hany had a problem with bullying in the sports club. (
)
3. Hany talked to his dad.
(
)
(B) Answer the questions:
4- What was Hany’s problem?
5- How does Hany feel now?
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(
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5- Read the following passage and then answer the questions:
Yesterday, we had a picnic in the park. We went to celebrate our friend Nader’s
birthday. We played hide and seek. Nader was the seeker and we were the
players. He closed his eyes and counted to ten. We hid and Nader tried to find us.
Nader found Mona and she became the next seeker. Ali was the winner because
he was the last one left. We enjoyed the picnic so much.
True
(False
( )

(A) Tick ( True or False )
1. We had a picnic last week.

False
(False
( )

2. We played pass the parcel game.

(

)

( )

3. The winner is the last one left.

(

)

( )

(B) Answer the following questions:
4. Who was the first seeker?
5. Who was the winner?
5- Read the following passage and then answer the questions:
Most people like to live near rivers, but Bedouin people prefer to live in the
desert. They like to live in the open areas. They eat beans, lamb, dates, and bread.
Bedouin people drink the milk of animals like cows and camels. Bedouin people
live in a tent. The tent is usually made of animals’ hair. Bedouin people are very
special. They have beautiful clothes, delicious foods, and nice songs.

(A) Choose the correct word
1. Bedouin people live in ………
a-open areas
b- near the river
2. Bedouin people have ………..clothes.
a-dirty
b- old
3. The tent is made of………………..
a-milk
b-meat
26

c- near the sea
c- beautiful
c- animals’ hair
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(B) Answer the following questions.
4. Why are Bedouin people special?
5. What do Bedouin people eat?

(6)

1. Read and fill in the gaps with words from the list:

cheese – bus – wake - friends- fun
I go to school every day . I ……..(1)……. up early. When I am hungry, I have
…….(2)…….sandwich . I go by ……..(3)……….to school. I have …….(4)…… at school . I
meet my……..(5)……… and we play and study.
2. Read and fill in the gaps with words from the list:

juice – car – celebrated – comfortable - bite
Yesterday was my father’s birthday. We ……..(1)…… with a nice cake. We drank
……(2)……. I took a big …….(3)……. of the cake . We went out to have fun. We went
by …….(4)……. but it was not ………(5)…….. because many people sat in the back. It
was a nice day
3. Read and fill in the gaps with words from the list:

restaurant – Fresh – delicious – taste - home
I like juice very much. ……..(1)…… juice is delicious and nice. I love the …….(2)…….
of the juice. I drink it in a ……..(3)………. I have my favorite juice when I
come……(4)…….. from school. I take orange juice with my friends. We like it
because it is very nice and …….(5)……...
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4. Read and fill in the gaps with words from the list:

swam – sea – ate – castles - sang
Last week, we went to visit my uncle. He lives by the ……(1)…….We went by car.
We …….(2)…… and made …….(3)……. We saw lots of nice fish. We ………(4)…… lots
of songs. We ……..(5)……. ice cream . We were very happy.
5. Read and fill in the gaps with words from the list:

Luxor -car- train – plane- interesting
People like to travel. Some people travel by ……….(1)…….. They go by air. Some travel by
…..(2)……. or bus. They go on the road. When I travel to ……(3)…….. , I go by …..(4)……. It
goes on a rail. Travel is very. ………(5)………
6. Read and fill in the gaps with words from the list:

message – friend – presentation - found- tablet
Last week I had some homework. I worked with my……(1)………. Ramy. I sent him
a ……..(2)………. . My friend did research on his ……..(3)……… . We ……….(4)……..
some information. We talked to plan the………(5) …….. The teacher liked our
presentation.
7. Read and fill in the gaps with words from the list:

computer – interesting – homework – bread – rice
I go to school in the morning. I do my……(1)……. in the evening. I like to do it on my
……(2)…….. I do research about crops in Egypt. There are many like wheat and
…….(3)……. . My research is very ………..(4)………We can use wheat to make ……..(5)…………
I use pictures to do my research.
8. Read and fill in the gaps with words from the list:

water – controls – Dam – stores – grow
Farmers in Egypt are good people. They …….(1)…….. crops in their villages. Crops need
……(2)……..The High ……..(3)………helps farmers to get water. It ……..(4)……….flooding .It
……(5)……….water . It is very important to Egypt.
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9. Read and fill in the gaps with words from the list:

burning – take – cleaner – city–walk
There are a lot of ideas to stop pollution. In some places, farmers want to
have…….(1)……..air. They stopped…….(2)………rice straw. Some people want to ……(3)…….
to work or ……..(4) ……… a bus because cars can’t go into some parts of the……..(5)……….
10. Read and fill in the gaps with words from the list:

hot – Bedouin – good – water – soil
There are people living in the desert. They are ……(1)……. people. It is sometimes very
……(2)…….. there. They need ……..(3)…… to grow crops and to drink. They also need
fertile ……..(4)……..to help crops get energy. Bedouin people are very ………(5) at
adapting to live in this place.

(7)
7- Punctuate the following sentences.
1. i sent an email to ali yesterday.
…………………………………………………………………………
2. can you give your friend an advice
…………………………………………………………………………
3. you shouldn t speak to strangers.
…………………………………………………………………………
4. Ramy s cousin will arrive tomorrow
…………………………………………………………………………
5. why is Fareda sad
………………………………………………………………………..
6. in china they have electric cars.
………………………………………………………………………
7. last week i was very happy.
……………………………………………………………………….
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8. Ferial abdelaziz is a famous karate player
…………………………………………………………………………
9. it snows in the sinai region.
…………………………………………………………………………
10.That shirt has red blue, and green stripes
…………………………………………………………………………
11. Sara s dress is beautiful
…………………………………………………………………………
12.my birthday party is next friday.
…………………………………………………………………………
13.what information is missing
…………………………………………………………………………
14.grandma gave me money for the new Year
…………………………………………………………………………
15. i looked up and saw birds dragons, and monsters.
…………………………………………………………………………
16.mom and dad were at the wrong wedding
…………………………………………………………………………
17.Why was mona in the park
…………………………………………………………………………
18.How many branches does the nile have
…………………………………………………………………………
19.she made kahk, but it wasn’t delicious
…………………………………………………………………………
20.You can t swim here
……………………………………………………………………….
21.are you safe online
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………………………………………………………………………
22. you mustn t copy information.
………………………………………………………………………
23.why do farmers grow crops near a river
……………………………………………………………………………
24.couscous is semolina with meat and vegetables
……………………………………………………………………………
25.do you want to try couscous
………………………………………………………………………………
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أسئهخ انسَبضُبد – انصف انساثغ االثتدائً انفصم اندزاسٍ انثبٍَ
حتً َهبَخ انفصم اندزاسٍ انثبٍَ 2222
اإلزابااد:
 .1يوجد نسختين من األسئلة (نسخة  – wordنسخة  )pdfللرجوع إليهما.
 .2شيٍ االختجبز  99الُمخ.
َ .3تكىٌ االختجبز يٍ خمسة أَىاع يٍ األسئهخ وهٍ )4( :يفسااد اختُبز يٍ يتؼدا  )3( ،إكًبل )2( ،
صىاة وخطأ  )4( ،تىصُم )2( ،يمبل لصُس؛ ثحُث َصجح ػدا يفسااد االختجبز  15يفساح.
 .4تُخصص ازجتبٌ نكم يفساح يٍ يفسااد االختجبز (  39 = 15 × 2ازجخ)
 .5ضسوزح يساػبح انىشٌ انُسجٍ نالختجبز ،ثحُث َتضًٍ )3( :يفسااد ػهً ثبلٍ انىحدح انسبثؼخ)1( ،
يفساح ػهً انىحدح انثبيُخ )5( ،يفسااد ػهً انىحدح انتبسؼخ )4( ،يفساح ػهً انىحدح انؼباسح)2(،
يفساح ػهً انىحدح انحباَخ ػشس؛ ػهً أٌ تكىٌ يٍ ثُك األسئهخ انىازا يٍ انىشازح.
 .6ال َتى إججبز انتهًُر ػهً استخداو استساتُجُخ  /طسَمخ يؼُُخ فٍ اإلجبثخ ،ونهتهًُر انحك فٍ اختُبز
أسهىة اإلجبثخ ثحُث تُكتت خطىاد انحم ثطسَمخ صحُحخ.
 .7ضسوزح أٌ َساػٍ االختجبز انفسوق انفساَخ ثٍُ انتاليُر .
 .8ضسوزح يساػبح انحهىل واإلجبثبد األخسي انتٍ َمتسحهب انتهًُر ثؼُدًا ػٍ ًَىذج اإلجبثخ انًخصص
نرنك.
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اختس اإلجبثخ انصحُحخ يٍ ثٍُ اإلجبثبد انًؼطبح:
 )1ثبعزخذاو ًَٕرج انًغزطٛم انزبنٗ :خبسج انمغًخ ٚغبٔ٘ .........

أ545 .

ة909 .

ج900 .

د9 .

 )2إرا رى رٕصٚغ  37ثشرمبنخ ػهٗ  5أطجبق ثبنزغبٖٔ؛ فكى ٚزجمٗ يٍ انجشرمبل؟

أ5 .

ة2.

ج7 .

د0 .

6524 ÷ 4 = …………………… )3

أ1163 .

ة1151.

ج1361 .

د1631 .

 )4أ٘ يًب ٚهٚ ٙغبٔ٘  6؟

أ24 ÷ 6 – 2 .
ج.

12 + 6 ÷ 3

ة.

3×1+1

د18 – 3 × 4 .

30 – 4 × ( 2 + 1) = .................. )5

أ102 .

ة28 .

ج18 .

د78 .
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20 ÷ 5 + 5 – 2 = ……………………. )6

أ .صفش

ة7 .

جٔ 2 .انجبلٗ 4

د8 .

 )7أٖ انخطٕاد انزٗ رُفز أٔلا ػُذ اٚدبد َبرح  14 + 4 ÷ 2؟

أ .خًغ 4 ٔ 94

ة.

ج .لغًخ  94ػهٗ 2

د .لغًخ  98ػهٗ 2

 )8أٖ انزؼجٛشاد انزبنٛخ نٓب انمًٛخ

؟

أ.

ة.

ج.

د.

= …. )9

+

أ.

ة2 .

ج4 .

د.

)11

)11

أ.

ة.

ج.

د.

أٖ األػذاد انكغشٚخ انزبنٛخ ٚغبٔ٘ ؟

أ.

ة.

ج.

د.

-3-

لغًخ  4ػهٗ 2

)12

انؼذد انكغشٖ

ٚكبفئ :

أ.

ة.

ج.

د.

 )13أ٘ يًب ٚه ْٕ ٙكغش ٔزذح؟
أ.
ة.
ج.
د.

 )14أ٘ يًب ٚه ْٕ ٙرسهٛلا صس ٛاسب نهكغش

ثبعزخذاو كغٕس انٕزذح؟

أ.
ة.
ج.
د.

 )15أ٘ يؼبدنخ يًب ٚه ٙل ركٌٕ رسهٛلا صس ٛاسب نهكغش

؟

أ.
ة.
ج.
د.

 )16أ٘ انؼللبد انشٚبضٛخ انزبنٛخ صسٛسخ؟
أ.
ة.

-4-

ج.
د.

 )17أ٘ انؼللبد انشٚبضٛخ انزبنٛخ صسٛسخ؟
أ.
ة.
ج.
د.

 )18أ٘ يٍ انكغٕس انزبنٛخ ل ٚكبفئ ؟
أ.
ة.
ج.
د.

 )19رشرٛت انكغٕس

،

،

،

يٍ األكجش إنٗ األصغش ْٕ:

أ.
ة.
ج.
د.

 )21أ٘ ػذد يًب ٚهًٚ ٙكٍ ٔضؼّ ف ٙيكبٌ انُمظ؟

أ.

10

ة11 .
ج12 .
د20 .
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 )21أ٘ ػذد يًب ٚهًٚ ٙكٍ ٔضؼّ ف ٙيكبٌ انُمظ؟

أ.

6

ة9 .
ج19 .
د27 .

 )22إرا كبٌ  ، 600  60 = 10فإٌ انًمغٕو ػهٚ ّٛغبٔ٘ ......................
(أ)  1



(ة)11



(ج)61



(ا)611

 )23ػُذ لغًخ  922ػهٗ  3فإٌ خبسج انمغًخ ٔ................انجبل1 ٙ
(أ) ( 37ة)713



(ج)76)3(317

 )24إرا كبٌ خبسج لغًخ  48ػهٗ ٚ 5غبٔ٘ ٔ 9انجبل ،3 ٙأ٘ اندًم انزبنٛخ ًٚكٍ اعزخذايٓب نهزسمك يٍ رنك؟
(أ) 9 × 5

(ة)(9 × 5) + 3

 (ج)(3 × 9) +5

(ا))(3 × 9)+ (3 × 5

5 + 30  5 = ……..... )25
(أ) 11



(ة)  7



(ج) 6



(ا)3

 )26اشزشد ْذٖ  8كزت ثًجهغ  161خُ ٛآب  ،فإٌ ثًٍ انكزبة انٕازذ ٚغبٔ٘  ..............خُ ٛآب.
(أ) (12ة)(168ج)( 152ا)21
15 + (50  10) × 3 = ……………………… )27
(أ)  60



(ة)31



(ج)23



 )28انؼذد انز٘ إرا لغًُبِ ػهٗ  8كبٌ انُبرح ٔ 6انجبل..........................ْٕ 2 ٙ
-6-



(ا)21

(أ)  16

)29



(ة)46



(ج)48



(ا)51

ألشة إنٗ انكغش انًشخؼ.................... ٙ
(أ)





(ة) 



 (ج)





(ا) 0

 )31انكغش انز٘ ُٚؼ ِجّش ػٍ اندضء انًظهم ف ٙانًُٕرج انزبن................. ْٕ ٙ
(أ)



(ج)



(ة)

(د)



 )31أ٘ يًب ٚهِ ًُٚ ٙث ّم كغش انٕزذح؟ .........


(أ) 
= ......... )32



+

(أ)  


)33







(ة) 7





(ج) 5



(د)3

(ف ٙصٕسح ػذد كغش٘)

= ………. )34
 3

=……………. )35

4

(أ) 



= ........... )36

(ة)

 

(ج) 





(د) 



(أ) 8

(أ)

(ة) 



(ج)





(د)

+2+

(ة) 2



(ج)    2

(د) 1

(ف ٙصٕسح كغش غٛش زمٛم)ٙ


(ة)  



4+
-7-

(ج ) 



(د) 

(أ) 6
)37

(ة) 6



(ج) 2



(د) 7

أ٘ انؼجبساد انزبنٛخ صسٛسخ؟

(أ) = 

(ة) =  

(ج) =  

(د) = 


 )38انصٛغخ انًًزذح نهؼذد ......... ْٙ 2.35
أ2 + 0.5 + 0.03 .

ة2 + 0.3 + 0.05.

ج3 + 0.5 + 0.02 .

د5 + 0.2 + 0.03 .

 )39انصٛغخ انمٛبعٛخ نهؼذد 3 :آزبد  5 ٔ ،أخضاء يٍ ػششح  7ٔ ،أخضاء يٍ يبئخ ْ................ ٙ
أ7557 .
ج7557 .

ة7575.
د5577 .

ٚ 1.4 )41كبفئ ...........
أ.

ة.

ج.

د.

 71 )41خضء يٍ يبئخ رغبٔ٘ .............
أ.

ة.

ج0.71 .

د.

= ……. )42
أ.
ج2.1 .

0529

+
ة0.21.
د.
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يٍ خلل انزًثٛم انجٛبَ ٙانزبن( : ٙسؤال  ، 43سؤال )44

 )43أ٘ صف دساعٚ ٙفضم انخضشٔاد أكثش يٍ انفبكٓخ ؟ ............
أ .انصف انثبَ ٙالثزذائٙ

ة .انصف انثبنث الثزذائٙ

ج .انصف انشاثغ الثزذائٙ

د .انصف انخبيظ الثزذائٙ

 )44يب إخًبن ٙػذد انزليٛز انزٚ ٍٚفضهٌٕ انخضشٔاد ٔانفبكٓخ ثبنصف انشاثغ الثزذائٙ؟ ............
أ70 .

ة920.

ج970 .

د990 .

 )45نهًمبسَخ ث ٍٛثٛبَبد عمٕط اليطبس فٗ صسشاء أفشٚمٛب ػبيٗ  2122 ٔ 2121فإٌ انزًثٛم انًُبعت نهجٛبَبد
ٚكٌٕ:
أ .انزًثٛم ثبنصٕس

ة .انزًثٛم ثبألػًذح

ج .يخطظ انزًٛم ثبنُمبط

د .انزًثٛم ثبألػًذح انًضدٔخخ

-9-

أكًم يب َهً :
=

)46

+

= …. )47
)48

=+ 1

)49

=
 55 ÷5 =11فإٌ انًمغٕو ػه…………. ْٕ ّٛ

 )51إرا كبٌ

7222 ÷ 7 = ……… )51
)52

= …..

)53

= ….

53-

 )54ػُذ لغًخ انؼذد  26ػهٗ ٚ 5كٌٕ خبسج انمغًخ ٔ …….ثبلٗ انمغًخ ……….
)55

…… =

+

+

)56

=……..

 )57فٗ

48 ÷ 6 = 8

)58

(ف ٙأثغظ صٕسح)

1انًمغٕو ْٕ ٔ ……..انًمغٕو ػهٔ …….. ْٕ ّٛخبسج انمغًّ ْٕ ……..

20÷ 4 -3 = …….

)59

= …….

)61

=

(ف ٙأثغظ صٕسح)

20 – 9 + 5 = ….. )61
100 – (4+7)× 9 = …… )62
 )63انكغش انسمٛمٗ ٚكٌٕ ف ّٛانجغظ  ……….يٍ انًمبو
)64

ٚغًٗ كغش………….

- 10 -

= ……. )65
= …….. )66

(ف ٙصٕسح كغش غٛش زمٛم.)ٙ

= …….. )67

(ف ٙصٕسح ػذد كغش٘).

)68

= ……..
(ثُفظ انًُظ).

)69

24,506 – 14,506 = ………………. )71
606  6 = ........... )71
 )72انًمغٕو ف ٙػًهٛخ انمغًخ ........... ْٕ 48  4 = 12
 )73خبسج لغًخٚ 81,000  9 :غبٔ٘ ............
 )74ثبل ٙلغًخ .........ْٕ 82  9
16 – 12 ×4  8 = …………………… )75
× = ……. )76

(ف ٙأثغظ صٕسح)

6142821 + 52623 = ....…… )77
18 × 25 = ...……. )78
)79
)81
)81
)82

……… )83
 )84صُغخ انىحداد نهؼدا 8

(ف ٙصٕسح ػششٚخ)
هً............................ :

 )85انمًُخ انًكبَُخ نهسلى  8فٍ انؼدا انؼشسٌ . 8

هٍ ..........

- 11 -

 ) 8انمًُخ انؼداَخ نهسلى  6فٍ انؼدا 88
) 8

+

= ..............

(ف صورة كرس ر
عرسي)
ي

 )88انتًثُم انجُبٍَ انًُبست نًمبزَخ ازجبد انحسازح انؼظًً وانصغسي خالل أسجىع فٍ ػدح يحبفظبد هى..........

- 12 -

ضغ ػاليخ ( )أيبو انؼجبزح انصحُحخ ،وػاليخ ( )أيبو انؼجبزح انخطأ:
ٚ )89غًٗ انؼذد  45ف ٙػًهٛخ انمغًخ 45 ÷ 9 = 5 :ثبنًمغٕو ػه.ّٛ

)

(

 )91ثبل ٙانمغًخ فٗ ػًهٛخ انمغًخٚ 65 ÷ 8 = 8 :غبٔ٘ 1

)

(

 )91إرا كبٌ خبسج انمغًخ ٚغبٔ٘ ٔ 5انًمغٕو ػهٚ ّٛغبٔ٘ ٔ 4ثبل ٙانمغًخ  2؛ فإٌ انًمغٕو ٚغبٔ٘ 22

)

(

 )92رُؼجِّش يصفٕفخ انمغًخ انزبنٛخ ػٍ ػًهٛخ انمغًخٔ( :انجبل21 ÷ 6 = 3 )3 ٙ

 )93إلٚدبد خبسج لغًخًٚ 4500 ÷ 5 = 900 :كٍ اعزخذاو زمٛمخ انمغًخ انزبنٛخ45 ÷ 5 = 9 :

)

(

)

(

ًٚ )94ثم ًَٕرج يغبزخ انًغزطٛم انتبنٍ يغأنخ انمغًخ انزبنٛخٔ( :انجبل89 ÷ 6 = 14 )5 ٙ

)

(

 )95ف ٙػًهٛخ انمغًخ انتبنُخ :خبسج انمغًخ ٚغبٔ٘ ٔ 224انجبلٚ ٙغبٔ٘ 4

)

- 13 -

(

 )96نسم انهغض انتبنٍ:

)

(

انًغزطٛم = ٔ ، 4انذائشح = ٔ ، 6انًثهث = 10
)97

5 × 6 - 4 + 3 = 13

)

(

)98

7 × 8 ÷ 4 - 2 = 12

)

(

)

(

)

(

)

(

)99
)111

17 × ( 15 - 8 ) + 2 = 121
=1

+

+

+

 )111ف ٙانشكم انتبنٍ :انكغش انز٘ ًٚثم اندضء انًظهم ٚغبٔ٘

 )112ف ٙانشكم انتبنٍ :ػذد كغٕس انٕزذح انزَ ٙسزبخٓب نزًثٛم انُمطخ ٚ Eغبٔ٘ 5
)

(

 )113ف ٙانشكم انتبنٍ :انكغش الػزٛبد٘ انز٘ ًٚثم اندضء انًظهم ٚغبٔ٘
)

(

 )114انكغش

كغش غٛش حمُمٍ.

)

(

 )115انكغش

كغش حمُمٍ.

)

(
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 )116ف ٙانشكم انتبنٍ :انؼذد انكغش٘ انز٘ ًٚثم األخضاء انًظههخ ٚغبٔ٘

=1

)117

+

1+

)

(

)

(
(

)118

=2

+

)119

=1

2-

)

1

)

(

5- 2

)

(

= 3 )111
)111

=2

+

1+

)

(

ًٚ )112ثم انشكم انتبنٍ ػًهٛخ انطشذ:

=2

- 2

4

)

(

ًٚ )113ثم اندضء انًظهم ف ٙانًُٕرج انتبنٍ انكغش انًكبفئ نهكسس

)

 )114يٍ زبئظ انكغٕس انتبنٍ :انكغش انًكبفئ نهكسس

(

ْٕ انكغش

)
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(

 )115ف ٙانشكم انتبنٍ :انكغش الػزٛبد٘

ألشة إنً انكغش انًشخؼٙ
)

(

)116

=

)

(

)117

× 0 = 0

)

(

× 1 = 1 )118

)

(

 )119ػذد األَصبف ف ٙانٕازذ انصسٛر = 2

)

(

)

(

)

(

(

)

(

)
)

 )121انكغشاٌ
 )121انكغٕس

،
،

)122ػُذ لغًخ انؼذد

يزكبفئبٌ.
،

يكبفئخ نهكغش

ػهٗ

ٚكٌٕ خبسج انمغًخ

ٔانجبل8 ٙ

 ْٙ 30 - 20 2 × 5ػًهٛخ انمغًخ.

)

انخطٕح األٔنٗ ف ٙيغأنخ

1

)

انًمغٕو = (انًمغٕو ػه × ّٛخبسج انمغًخ)  +انجبلٙ

(

8

)

ٔ 310  3 = 100انجبلٙ

(

)

8

)

َٔ َّصػذ يشٚى يجهغ  1خُ ٛآب ػهٗ أسثغ خًؼَّٛبد خٛشٚخ ثبنزغبٔ٘ ،فإٌ َصٛت ك ِّم خًؼٛخ

(

)

8

)

انخطٕح األٔنٗ ف ٙزم انًغأنخ ْٙ 16 – 8 × 2 + 5 :ػًهٛخ انطشذ.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

) كغش انٕزذح انز٘ ُٚك ّ ٌَِٕ انكغش الػزٛبد٘
1

)

ْٕ

ػذد كغٕس انٕزذح انز ٙرُك ّ ٌَِٕ انكغش الػزٛبد٘

ْٕ 1

)
)

ػذد كغٕس انٕزذح ف ٙانٕازذ انصسٛر ٚغبٔ٘ 1
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خُٓٛبد.

يكبفئ نهكسس االػتُباٌ

)

انكسس االػتُباٌ

)

انكسس انؼشسٌ انرٌ َؼجس ػٍ انًُىذج انتبنٍ هى 8

1

)

صُغخ انىحداد نهؼدا  8 1هً 8 :آحبا  ،و

8

)

انكسس انؼشسٌ انرٌ َكبفئ انكسس االػتُباٌ

8

)

8

)

2.5 < 2.58

)

> 0.3



أجصاء يٍ ػشسح و 1أجصاء يٍ يبئخ.
هى 8

0.6 > 0.58
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(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

صم كم فمسح يٍ (أ) ثًب َُبسجهب يٍ (ة):
(ة)

(أ)
18 ÷ 3 + 15 – 1 = …… )139
- = ……. )141

1
8

1

2

3

910

 )141انكغش انز٘ ًٚثهّ اندضء انًظهم فٙ
انًُٕرج انزبن..... ْٕ ٙ

8
8

= …… )142

1

20

4550 ÷ 5 =…. )143
1
……………………………………………………………………………..
(ة)

(أ)
224 ÷7 = ……)144

30

= ……. )145
)146انكغش غٛش انسمٛم ٙللعدد

32

..... ْٕ 3

300 ÷ ( 30-20 ) = …… )147
1

×

= ….. )148

……………………………………………………………………………..
(أ)
= ……)149

- 1

(ة)

3

86

)151العدد الكسري الذي يمثله النموذج التالي هو .....
8
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2

688 ÷ 8 =……)151
8

= …….. )152

4

80

89 + 3 – 3 × 4 = ……)153

4

…………………………………………………………………………
(أ)
= ….. )154
)155

+2+

(ة)
29

4+

64

= .....

77 – 13 × 2 ÷ 2 = ……)156
145 ÷ 5 = ….. )157
1

+

+

1

 )158انزؼجٛش انشٚبض ٙانز٘ ًٚثم لًٛخ يكبفئخ نهكغش

1

+

7

ْٕ .........

……………………………………………………………………………
(أ)
)159

(ة)

ثبل ٙلغًخ .......... ْٕ 87 ÷ 5

 )161انزؼجٛش انشٚبض ٙانزٖ نّ َفظ لًٛخ

2
ْٕ ........

7

77 ÷ 7 + 9 =....)161

20

 )162انكغش غٛش انحمُمٍ انز٘ ًٚثم انًُٕرج انتبنٍ:

2

= …….. )163

+2

4

+
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+

+

+

……………………………………………………………………………..
(أ)
= …….. )164
)165

(ة)
11

1-

= …..

2

+ 3

812 ÷ 4 = ……)166

5

49 – 7 x 6 + 4 = ……)167
8

= …….. )168

203

3

……………………………………………………………………………..
(ة)

(أ)
 4 )169آزبد  9 ٔ ،أخضاء يٍ يبئخ = .......
= ……. )171

+

1.1
10.05

+

 )171انؼذد انؼشش٘ انز٘ ًٚثم انًُٕرج انزبن..... ْٕ ٙ
4.09

= ……… )172
)173

4

11

1

=

……………………………………………………………………………..
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(أ)
= …….. )174

(ة)
0.07 + 0.1 + 1

3

 )175انمًٛخ انؼذدٚخ نهشلى  4ف ٙانؼذد ........ = 3.94

3.2

 )176انصٛغخ انًًزذح نهؼذد ......... ْٙ 1.17

0.6

)177

0.61

0.60 = ….

= …….. )178

0.04

+

……………………………………………………………………………..
(أ)
)179

= 2

(ة)
5.51

2

 )181انؼذد انؼشش٘ انز٘ ًٚثم انًُٕرج انزبنٙ
ْٕ .....
خضء يٍ ػششح

 )181انمًٛخ انًكبَٛخ نهشلى  3ف ٙانؼذد
انؼشش٘ ........... ْٙ 12.31

2.40
رغؼخ أخضاء يٍ يبئخ

5 + 0.5 + 0.01 = …… )182
 )183انصٛغخ انهفظٛخ نهؼذد ......... ْٙ 1.19

80

…………………………………………………………………………

= ….. )184

(أ)

(ة)

+

0.05
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 2يٍ
 )185انصٛغخ انمٛبعٛخ نهؼذد :
اٜزبد ،خضء يٍ ػششح ٔ 9أخضاء يٍ
يبئخ

= …….. )186

5.24

5

1

0.08 > …... )187
)188

=1

2.19

1

أسئهخ انًمبل:

ٕٚ )981خذ  72رهًٛزا ف ٙانًهؼت َٔسزبج إنٗ رمغٛى انزليٛز إنٗ فشق نٛضى كم فشٚك  9رليٛز .يب
ػذد انفشق انزًٚ ٙكٍ ركُٕٓٚب؟

 )911أزضش عهٛى  15فطٛشح نٛؼطٓٛب ألسثؼخ يٍ أصذلبئّ  .كٛف ًٚكُّ رمغٛى انفطبئش ثبنزغبٔ٘؟
ٔيب انجبل ٙ؟

ٕٚ )919خذ  88كٕثب ٚدت ٔضؼٓب ف ٙصُبدٚك ٔشسُٓب زٛث ٚغغ كم صُذٔق نثًبَٛخ أكٕاة  ،يب
ػذد انصُبدٚك انلصو نشسٍ األكٕاة؟
ٕٚ)911خذ  540لهًب يٍ أللو انزهٕ ٍٚف ٙعهخ كجٛشح  ،إرا طهت يٍ انزليٛز ٔضغ األللو فٙ
صُبدٚك ثسٛث ٚغغ كم صُذٔق  1أللو .يب ػذد انصُبدٚك انًطهٕثخ؟
)911رجشػذ إزذٖ انًُظًبد ثؼذد  84كزبثب نهًذسعخ ٔ ،رى رٕصٚغ انكزت ثبنزغبٔ٘ ػهٗ  6فصٕل
دساعٛخ  ،يب ػذد انكزت انز ٙزصم ػهٓٛب كم فصم؟
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 )918ادخشد سشٛذح  545خُٓٛب نششاء عٛبسح نؼجخ  ،إرا كبَذ رذخش  5خُٓٛبد ف ٙكم ٕٚو  ،كى
ٕٚيب ٚهضو نزٕفٛش يب ٚكف ٙيٍ انُمٕد نششاء انهؼجخ؟
 )911اشزشٖ أيٛش كزبثب يٍ انًهصمبد ٚسزٕ٘ ػهٗ  92يهصمب  .أساد أيٛشرٕصٚغ انًهصمبد ػهٗ 4
يٍ أصذلبئّ ثبنزغبٔ٘  .يب ػذد انًهصمبد انز ٙزصم ػهٓٛب كم يُٓى؟
ٕٚ )911خذ  64لهًب يٍ األللو انشصبص ٔٚدت رمغًٓٛب ثبنزغبٔ٘ ػهٗ  4يدًٕػبد يٍ انزليٛز
 ،يب ػذد األللو انشصبص انز ٙعزسصم ػهٓٛب كم يدًٕػخ؟
ًٚ )911زهك صبزت يزدش ثٛغ انؼصبئش  480كٕثب ٔسلٛاب ،إرا اعزخذو صبزت انًزدش ْزِ األكٕاة
خلل  3أشٓش ثبنزغبٔ٘ ،فًب ػذد األكٕاة انز ٙاعزخذيٓب كم شٓش؟
ٚ )918سزٕ٘ انمطبس ػهٗ  784يمؼذا نهشكبة ،إرا كبٌ انمطبس يكَٕب يٍ  7ػشثبد ٔكم ػشثخ ثٓب
انؼذد َفغّ يٍ انًمبػذ ،فًب ػذد انًمبػذ ف ٙكم ػشثخ؟
ٔ )911ضغ ٚس 21 ٗٛصخبخخ ػصٛش ثبنزغبٔ٘ ػهٗ  3طبٔلد ،يب ػذد صخبخبد انؼصٛش انزٙ
ٔضؼٓب ػهٗ كم طبٔنخ؟

كٛهٕخشاو يٍ انغكش نٕصفخ زهٕٚبد ،نذ ّٚكٕة لٛبط ٚغزٕػت يمدذاس

ٚ )111سزبج يبصٌ إنٗ

كٛهٕخشاو  ،يب ػذد انًشاد انزٚ ٙسزبخٓب نًمء كٕة انمٛبط إلكًبل ٔصفزّ؟

 )119ششة ْبَٙ

نزش يٍ انًبء ٔ ،ششة عًٛش

ْبَٔ ٙعًٛش يؼب ؟
- 23 -

نزش يٍ انًدبء  ،كدى نزدشا يدٍ انًدبء شدشثٓب

 2كٛهٕخشاو يٍ انذلٛك ٔ ،

 )111اشزشٖ ثذس  1كٛهٕخشاو يٍ انغكش ٔ ،

 1كٛهٕخشاو يدٍ

األسص  .يب ػذد انكٛهٕخشايبد انز ٙاشزشاْب ثذس ؟
نذٖ كم يٍ ػثًبٌ ٔسيض٘ لبندت يدٍ انسهدٕٖ ثدُفظ انسددى  ،أكدم ػثًدبٌ يدٍ لبنجدّٔ ،أكدم

)111

سيض٘

يٍ لبنجّ  .يٍ أكم أكثش يٍ

؟

 )118نذٖ أيٛش  91كؼكخ ،إرا أكم أيٛش سثغ ػذد ْزِ انكؼكبد .كى كؼكخ أكهٓب أيٛش ؟

 )111نذٖ َجٛم  1كؼكبد ٚ ،سزٕٖ يُٓب ػهٗ انشٛكٕلرّ .كى كؼكخ رسزٕٖ ػهٗ انشٛكٕلرّ؟

 )111رسضش يُبس يششٔثب ٚزطهت

نزش يٍ انسهٛت  ،إرا كبٌ ندذٓٚب

نزدش فمدظ يدٍ انسهٛدت  ،يدب

يمذاس انسهٛت انز٘ رسزبخّ يُبس نزسضٛش انًششٔة؟

8

) لطؼذ عًٛشح كؼكخ إنٗ  8أخضاء يزغبٔٚخ ٔأكهذ يُٓدب خدضء ٔازدذ  ،فًدب انكغدش الػزٛدبد٘
انز٘ ًٚثم األخضاء انجبلٛخ ؟

)

شددشة آدو 8

نزددش يددٍ انؼصددٛش ٔ ،شددشة ػًددش

نزددش يددٍ انؼصددٛش  ،يددٍ انددز٘ شددشة

أكثش؟

1

)

يغ صاْش ػذد يٍ انجزٔس ،صسع

يُٓب ٕٚو اندًؼخ ٔ ،صسع

الػزٛبد٘ انز٘ ًٚثم انجزٔس انز ٙصسػٓب صاْش ف ٙانٕٛي ٍٛيؼب؟
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يُٓب ٕٚو انغجذ .يدب انكغدش

)

اَزٓٗ أ ًٍٚيٍ زم يٍ انٕاخت لجم سخٕػّ إنٗ انًُضل  ،يب انكغش الػزٛدبد٘ اندز٘ ًٚثدم

اندضء انجبل ٙيٍ انٕاخت؟

)

أَفمذ ْبنخ

يٍ يصشٔفٓب ف ٙششاء نؼجخ  ،يب انكغش الػزٛبد٘ انز٘ ًٚثم اندضء انًزجمدٗ

يٍ يٍ يصشٔف ْبنخ؟

)

لشأ عًٛش

يٍ كزبثّ ٕٚو انخًٛظ ٔ ،لشأ يُّ

ٕٚو اندًؼخ  ،يب انكغش اندز٘ ٚؼجدش ػًدب

لشأِ عًٛش يٍ انكزبة؟

)

إرا كبَددذ صخبخددخ يُددبس رسزددٕٖ ػهددٗ

88

1

)

نزددش يددٍ انضٚددذ  ،ثًُٛددب رسزددٕٖ صخبخددخ ُْددبء ػهددٗ

نزش يٍ انضٚذ  ،أ٘ يٍ انضخبخز ٍٛرسزٕٖ ػهٗ كًٛخ أكثش يٍ انضٚذ؟

لطؼخ يٍ انخشت طٕنٓب

يزش ٔ ،لطؼدخ أخدشٖ طٕنٓدب

يزدش  ،كدى ٚجهدغ طدٕل انمطؼزدٍٛ

يؼب؟
8

) كى لطؼخ صغٛشح يٍ انخشت طٕنٓب  0.1يزش ًٚكٍ رمطٛؼٓب يدٍ لطؼدخ أخدشٖ كجٛدشح طٕنٓدب
 0.7يزش ؟

8

كٛهددٕيزش يددٍ

)

ٚجؼددذ يُددضل خًددبل 11

كٛهددٕيزش ػددٍ انًذسعددخ ٚٔ ،جؼددذ يُددضل ْددبَٙ

انًذسعخ  ،يٍ يًُٓب ػه ّٛأٌ ٚغٛش يغبفخ أطٕل نهٕصٕل إنٗ انًذسعخ؟
8

)

اشدزشد ُْدبء لطؼدخ يدٍ انمًدبػ طٕنٓددب

يزدشا ٔ ،اشدزشد يُدٗ لطؼدخ أخدشٖ طٕنٓددب

يزش ،يب يدًٕع طٕن ٙانمطؼز ٍٛيؼب؟
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 )198يشٗ زغبو

كٛهٕيزش أخدشٖ ززدٗ ٔصدم إندٗ انًُدضل .يدب

كٛهٕيزش  ،ثى يشٗ أخشٖ

انًغبفخ انز ٙيشٓٛب زغبو ززٗ ٔصم إنٗ انًُضل؟
 )191يغ أزًذ  91كؼكخ ،

يُٓب يغطٗ ثبنشٛكٕلرّ  ،كى كؼكخ يغطبح ثبنشٛكٕلرّ ؟

 )111رٕضر انجٛبَدبد انزبنٛدخ انًغدبفخ (ثدبنكٛهٕيزش) انزدٚ ٙغدزغشلٓب ثؼد
انًذسعخ:

(أ) اسعى يخطظ انزًثٛم ثبنُمبط ثبعزخذاو انجٛبَبد انًؼطبح .
(ة) يب انًغبفخ انزٚ ٙمطؼٓب أغهت انزليٛز نهٕصٕل إنٗ انًذسعخ؟
)

عدم كًبل أطٕال َٕػ ٍٛيٍ انُجبد ف ٙأسثؼخ أٚبو كًب ٚه:ٙ

(أ) اعزخذو انجٛبَبد انغبثمخ ٔأكًم انشعى انجٛبَ ٙانزبن:ٙ
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انزليٛدز يدٍ انًُدضل إندٗ

(ة) يب يمذاس ًَٕ انُجبد ( ) يٍ ٕٚو اإلثُ ٍٛإنٗ ٕٚو األزذ ؟

- 27 -

بنك أسئلة مادة العلوم الصف الرابع الفصل الدراسي الثاني
السؤال األول  :ضع عالمة ( √) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( ) Xأمام العبارات غير
الصحيحة فيما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-31
-31

وزن السيارة يوثر على سرعتها.
بعد تصادم السيارة  ،تنكمش الوسادة الهوائية بنفس سرعة انتفاخها.
األجسام ذات السرعة العالية أقل عرضة للضرر من األجسام ذات السرعة االبطأ .
يجب علي السائق أن يقود بأسرع ما يمكن ليتجنب الحوادث .
يوجد كوكب المريخ علي بعد عدة أمتار من كوكب األرض .
يوجد فقد في الطاقة عندما عندما تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى.
الطاقة ال يمكن تحولها من صورة إلى صورة أخرى.
معظم سالسل صور الطاقة تبدأ بطاقة القمر .
ينتج كل من المصباح الكهربي والسخان الكهربي طاقة حرارية
عندما تدفع بقدمك دواسة الدراجة ،فان الطاقة الحركية الكيميائية بجسدك تحول إلى
طاقة حركية.
يوجد طاقة كيميائية مخزنة داخل الطعام الذي نتناوله
تنتج الطاقة الصوتية من مجفف الشعر لتساعده علي القيام بوظيفته
سلسلة صور الطاقة الحتراق شمعة :طاقة كيميائية تتحول إلى طاقة حرارية وطاقة
ضوئية.
يمكن تشغيل عربة استكشاف المريخ " كيريوسيتي " عن بعد.
كلما زادت سرعة السيارة  ،كلما قلت كمية الوقود المستخدم .
يعتبر الوقود الحيوي أحد المصادر غير المتجددة للطاقة .
الشمس هي المصدر الرئيسي (األولي) لتكوين كل من الوقود الحيوي و الوقود الحفري
حركة المولدات في محطات توليد الطاقة الكهربية ينتج طاقة وضع .
المطر الحمضي يسبب تلوث التربة والماء .
كلما زاد احتراق الوقود الحفري  ،كلما قلت درجة حرارة كوكب األرض .
الطواحين الهوائية يمكن أن تقوم بعملها طوال الوقت حيث إن الرياح تهب دائما .
كل من الطواحين الهوائية القديمة والتوربينات الهوائية الحديثة يستخدما في توليد الكهرباء
النظر مباشرة إلى الشمس خطير جدا
الطاقة الكهربية الناتجة من التوربينات الهوائية تنقل عن طريق الرياح
الطاقة الناتجة من التوربينات الهوائية تعرف باسم " الطاقة الكهرومائية"
التوربينات تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية
خلط الماء مع غاز األكسجين ينتج حمض الكربونيك
مصدر الطاقة التى تعمل بها المروحة الكهربية هو الرياح.
تحتاج النباتات إلى أشعة الشمس لكي تنمو.
يمكننا استخدام الطاقة الشمسية فى حفظ الطعام .
الكهرباء الناتجة من المياه تسمى الطاقة الكهرومائية.
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-32
-33
-34
-35
-36
-37

تختزن مياه األنهار طاقة حركة.
تتكون الشمس من غازى الهيدروجين واألكسجين
تتكون األلواح الشمسية من الكثير من الخاليا النباتية
المياه أحد مصادرإنتاج الكهرباء فى مصر.
الكهرباء الناتجة من المياه تعرف بالطاقة الكهرومغناطيسية.
الطاقة الناتجة عند تشغيل فرن الغاز هى الطاقة الكهربية
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السؤال الثانى  :اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
20
21
22
23
24
25

()...................
عملية يحدث خاللها اصطدام بين جسمين أو أكثر ويصاحبها نقل للطاقة.
()...................
سائل يختزن طاقة كيميائية يستخلص من الوقود و يستخدم لتحريك السيارة.
أحد معدات السالمة وتستخدم لمنع اندفاع ركاب السيارة لألمام إذا توقفت فجأة)...................( .
()...................
أحد معدات السالمة وتستخدم لتوفير حماية للسائق عندما تنتفخ فجأة أثناء
التصادم.
()...................
كرة ثقيلة من الحديد تتدلي من سلك كبير وتستخدم لهدم أجزاء من المنازل.
()...................
صورة الطاقة المخزنة في بطارية السيارة اللعبة التي يتم التحكم فيهاعن بعد.
()...................
الطاقة المهدرة من جهاز الكمبيوتر.
()...................
عربة يتم التحكم فيها عن بعد وتستخدم الستكشاف سطح كوكب المريخ.
()...................
الطاقة الناتجة من العزف على الجيتار.
()...................
جهاز يستخدم في تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية.
()...................
الطاقة الناتجة من احتراق خشب األشجار.
()...................
الطاقة ال تفني وال تستحدث من العدم ولكن تتغير صور الطاقة فقط
()...................
نوع الطاقة الناتجة من السخان الكهربي و احتراق الفحم
()...................
الطاقة الناتجة من الخالط الكهربي وتساعد الجهاز على القيام بعمله.
()...................
المصدر الرئيسي للطاقة ألغلب صور الطاقة على سطح األرض.
()...................
مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقها.
()...................
مصادر طبيعية للطاقة وتستغرق وقت طويل جدا لتكوينها.
()...................
نوع من الوقود الحفري الذي تكون من بقايا كائنات بحرية دقيقة.
()...................
نوع من الوقود الحفري الذي تكون من بقايا النباتات الجافة والمتحللة.
ظاهرة تحدث عند ارتفاع كمية غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء و ينتج عنها ()...................
ارتفاع درجة حرارة األرض.
()...................
مصادر الطاقة الطبيعية التي تشمل طاقات الرياح و الماء.
()...................
جزء في محطات الطاقة الكهربية يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربيه .
()...................
لوح مصمم المتصاص الطاقة الشمسية إلنتاج حرارة أو توليد الكهرباء .
()...................
أجسام فضائية ضخمة تتكون غالبا من غازي الهيدروجين والهيليوم .
()...................
طاقة تنتج عن الطواحين الهوائية ويتم نقلها عن طريق أسالك إلى المنازل
والمصانع .

()...................
()...................

 26نوع من الطاقة الكهربية تنتج من التوربينات المائية الموجودة في السدود.
 27بناء علي النهر يقوم بالتحكم في تدفق الماء وزيادة طاقة وضع ماء النهر .

السؤال الثالث  :اكمل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود ( ب) :
أوال:
(أ)
-1
-2
-3
-4

كتلة الجسم
ارتفاع الجسم عن سطح األرض
سرعة الجسم المتحرك
طاقة الوضع تساوي صفر

(ب)
أ -تؤثر علي طاقة حركة الجسم المتحرك وال تؤثرعلي طاقة وضعه
ب -تؤثر علي كال من طاقتي الحركة والوضع للجسم.
ج -عندما يوجد الجسم على سطح األرض.
د -عندما تزيد تزداد طاقة الوضع المخزنة.

ثانيا:
(أ)
 -1الشمس
 -2البنزين
 -3المروحة

(ب)
أ -تعمل بالكهرباء
ب -طاقتها الضوئية تتحول إلى طاقة كيميائية في النبات.
ج -سائل يستخدم كوقود للسيارات.

ثالثا:
(أ)
 -1الماء
 -2الفحم
 -3الشمس

(ب)
أ -يحتاج حرارة شديدة وضغط ليتكون من بقايا النباتات الميتة.
ب -المصدر الرئيسي للطاقة علي سطح األرض
ج -مصدر سائل متجدد للطاقة

رابعا:
(أ)
 -1الفحم
 -2الماء
 -3مخرجات التوربينات الهوائية

(ب)
(أ) الطاقة الشمسية
(ب) مصدر طاقة غير متجدد
(ج) الطاقة الكهربية
(د) مصدر طاقة متجدد

خامسا:
(أ)
 -1األلواح الشمسية
 -2المرايا المنحنية
 -3الطواحين الهوائية

(ب)
(أ) تستخدم فى طهى الطعام عن طريق تحويل الطاقة
الشمسية إلى طاقة حرارية.
(ب) تستخدم قدي ًما لطحن الحبوب
(ج) تستخدم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
(د) تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية

سادسا:
(أ)
 -1التوربينات
 -2الصوبة الزجاجية
 -3الطواحين الهوائية

(ب)
(أ) تستخدم قدي ًما لطحن الحبوب
(ب) تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية
(ج) تساعد على زراعة المحاصيل التى ال تنمو إال فى
المناخ الدافئ
(د) مصدر طاقة غير متجدد

سابعا:
(أ)
 -1قانون بقاء الطاقة
 -2الوسادة الهوائية
 -3الفحم

(ب)
أ -من وسائل األمان داخل السيارات
ب -مصدر طاقة غير متجدد
ج -ال تفنى الطاقة ولكنها تتحول من صورة إلى
أخرى
د -مصدر طاقة متجدد

ثامنا:
(أ)
 -1الشمس
 -2الفحم
 -3الضغط والحرارة

(ب)
أ -من مصادر الطاقة الغير المتجددة
ب -من العوامل التى تؤثر فى تكوين الوقود الحفرى
ج -المصدر الرئيسى للطاقة على سطح األرض
د -تحول طاقة الرياح إلى طاقة كهربية

تاسعا:
(أ)
 -1الطاقة المتجددة
 -2المرايا المنحنية
 -3توربينات الرياح

(ب)
أ -تحول طاقة الرياح إلى طاقة كهربية
ب -الطاقة التي ال تنفذ مع استهالكنا لها
ج  -توجه أشعة الشمس لتسخين وطهي الطعام
د -مصدر الطاقة الرئيسى على سطح األرض

عاشراً:
(أ)
 -1الغاز الطبيعي
 -2توربينات الرياح
 -3قانون بقاء الطاقة

(ب)
أ -تقوم بتحويل طاقة الرياح الحركية إلى كهرباء
ب -مصدر الطاقة الرئيسى على سطح األرض
ج -مصدر للطاقة غير المتجددة
د -ال تفنى الطاقة ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى

احدى عشر:
(أ)
 -1السخانات الشمسية
 -2التوربينات
 -3الصوبة الزجاجية

(ب)
أ -تساعد على زراعة المحاصيل التى ال تنمو إال فى
المناخ الدافئ
ب -تسخن المياه باستخدام طاقة الشمس.
كهربية طاقة إلى الحركية الطاقة ج -تحول
د -من مصادر الطاقة المتجددة

الثاني عشر:
(أ)
 -1الوقود الحفري
 -2االلواح الشمسية
 -3إطفاء األجهزة والمصابيح
عند التواجد خارج المنزل

(ب)
أ -من طرق الحفاظ على الوقود الحفرى
ب -مصدر للطاقة غير المتجددة
ج -تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء
د -مصدر للطاقة المتجددة

الثالث عشر:
(أ)
 -1الطاقة
 -2السخانات الشمسية
 -3مدخالت االلواح الشمسية

(ب)
أ -الطاقة الشمسية
ب -ال تفنى الطاقة ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى
ج -تستخدم فى تسخين المياه باستخدام طاقة الشمس
د -تستخدم في تحويل الطاقة الحرارية الى كهربية

السؤال الرابع  :اكمل الجمل التالية بالكلمات المناسبة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28

نتيجة للتصادم بين الكرة والمضرب فإن اتجاه الكرة سوف ..................
فى أثناء اصطدام السيارة  ،تنتفخ .................بالغاز.
يحاول المهندسين تقليل وزن السيارة التي تتحرك بالطاقة الشمسية وذلك لزيادة .............
سرعة السيارات  ................أقل من سرعة السيارات العادية.
عندما تقل كتلة الجسم المتحرك  ،فإن طاقته الحركية  ......عند نفس السرعة.
لتشغيل الخالط الكهربي نستخدم الطاقة ..............
الطاقة يمكن أن  .................من صورة ألخرى.
تتسرب بعض الطاقة المفقودة في مجفف الشعر فى صورة طاقة ..............
الطاقة الناتجة من البطاريات والتي تستخدم لتشغيل السيارة اللعبة هي طاقة ................
في المصباح الكهربي تتحول الطاقة  .............إلى طاقة ضوئية وطاقة ..................
في السخان الشمسي  ،الطاقة  ...........تعتبرالطاقة الداخلة بينما الطاقة الحرارية هي الطاقة ........
الهاتف المحمول يحول الطاقة الكيميائية المخزنة في بطاريته إلى طاقة  ..........و طاقة ..........
عندما تركب الدراجة ،تختزن الطاقة .......في جسمك تتحول إلى طاقة .......التي تسبب حركة
الدراجة.
الطاقات الناتجة من الغسالة الكهربائية هي الطاقة  ......و الطاقة ............
تستخدم" كيريوسيتي" البطاريات طويلة األمد وتتحول الطاقة  ............إلى طاقة  ..........لشحنها
يستخدم الفحم و  ..........و  ...............في محطات القوي الكهربية لتوليد الكهرباء.
تستخدم في تدفئة المنازل صور الوقود .........و .........
من أمثلة لوقود الحيوي  ،.............بينما  ..........من أمثلة للوقود الحفري.
تدور التوربينات في محطات القوي الكهربية بالبخار وهي تنتج الطاقة  ...........لتشغيل ..........
المولد الكهربي يحول الطاقة  ..............إلى طاقة ..................
تزيد ظاهرة االحتباس الحراري  ............على كوكب األرض وتسبب تغير ...........
لتجنب تلوث الهواء يجب علينا استخدام مصادر الطاقة  ..........مثل الماء .
الشمس هي نجم وهو غالبا مكونة من غازي  .............و ...................
يمكننا استخدام الطاقة الشمسية فى الطبخ عن طريق استخدام  .........المقعرة والتي تجمع ............
علي األواني المعدنية لتسخينها
تستخدم األلواح الشمسية لتوليد الطاقة ..........والتي تستخدم لتشغيل ...............
عندما تدور التوربينات الهوائية  ،تتحول الطاقة  ...............إلى طاقة ................
من أمثلة مصادر الطاقة المتجددة  ...............و ..............
كل من حركة الرياح والماء تنتج طاقة ........والتي تستخدم لتدوير التوربينات لتوليد الطاقة .........

السؤال الخامس :اختر االجابة الصحيحة من بين القوسين:

-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17

عندما تتوقف السيارة فجأة  ،فإن الركاب تتحرك ...........
عندما تتصادم األشياء ،فإن ...........تنتقل بينهم.
الشاحنة كبيرة الحجم تحتاج محرك  .........الحجم.
عندما ينفذ وقود السيارة بالكامل أثناء حركتها  ،فإن  .....تصبح صفرا
الطاقة الحركية ال تتأثر بـ .............
داخل بطارية السيارة اللعبة تتحول الطاقة  ............إلى طاقة
كهربية
عربة التحكم عن بعد " كيريوسيتي " صممت الستكشاف ..........
األسالك الكهربية تصنع من .........
تتحول الطاقة  .......إلى طاقة صوتية في الجرس اليدوي.
عندما نضىء المصباح الكهربي ،فإن الطاقة الكهربية تمرعبر.......
مجفف الشعر وغالية الماء ينتجان طاقة .............
عندما تحترق قطعة من الفحم فإن الطاقة الناتجة هي طاقة ...........
الطاقة  ........الناتجة ال تساعد الخالط على أداء عمله .
السيارة تحتاج  ..............لكي تسير
حتي نستمر في اللعب بالسيارة اللعبة يجب  ..........البطارية
يتم استخراجه من تحت سطح األرض ............
الفحم أحد أنواع الوقود ولكن ال يمكن استخدامه في .........

-18
-19
-21
-21
-22

القدماء استخدموا  .........كوقود وذلك قبل اكتشاف البنزين.
 ............المصدر الرئيسي للطاقة علي سطح األرض.
أي مما يلي ال يعد من صور الوقود الحفري ؟
تعد  ............هي المصدر الرئيسي للطاقة علي سطح األرض
الطاقة الهيدروكهربية تتولد من .............

-1
-2
-3
-4
-5
-6

 -23عندما يمتزج ماء المطر مع غاز  .....يتكون المطر الحمضي
-24
-25
-26
-27
-28
-29

عوادم السيارات تسبب التهاب في ..........
الطواحين الهوائية القديمة والتوربينات الهوائية الحديثة يتشابهان في
.................
من أمثلة الطاقات المتجددة.........
أحد صور االستفادة من الطاقة الشمسية  ،استخدام  ............مقعرة
في طهي الطعام
عندما تزيد الطاقة  ..........للرياح  ،فإن اذرع طواحين الهواء تدور
أسرع
في طواحين الماء  ،تتحول الطاقة  .............إلى طاقة كهربية

(لألمام – للخلف)
( المسافة – الطاقة )
(كبير – صغير )
(كتلتها – سرعتها)
( الكتلة – اللون )
(الكيميائية – الصوتية)
(كوكب المريخ – القمر)
( خشب – نحاس )
(الكهربية – الحركية)
( البالستيك – االسالك )
( حرارية – ضوئية)
( وضع – حرارية )
( الصوتية– الحركية)
( وقود – ماء)
( استبدال – تسخين )
(الفحم – النبات)
(التدفئة– تشغيل
التليفزيون)
( الرياح– الخشب )
(الشمس– الغازالطبيعي)
( الرياح – البنزين )
(الشمس– الغاز الطبيعي)
( الوقود الحيوي والحفري
– مساقط المياه والسدود )
( األكسجين – ثاني
اكسيد الكربون)
( االمعاء الدقيقة – العين)
( عدد االذرع – الوظيفة)
( البترول – الرياح)
( مراة – اخشاب )
( الكيميائية – الحركية)
( الحركة – الضوئية)

 -31الطاقة الناتجة من المساقط المائية هي الطاقة ........
 -31التوربينات الهوائية الحديثة ................من الطواحين الهوائية القديمة.

(الشمسية– الهيدرو كهربية)

( أطول  -أقصر)

 -32مصدر الطاقة التي تعمل بها المروحة الكهربية هو...............

( الكهرباء – الرياح )

 -33تستخدم الطاقة الشمسية في .................................الطعام.

( حفظ  -طهي)

 -34مخرجات األلواح الشمسية هى الطاقة..................

( الكهربية – الضوئية )

 -35تنتج الطاقة الكهرومائية باستخدام طاقة..................

(الرياح  -الماء)

 -36مصدر جميع الطاقات على األرض هى..................

(الكواكب  -الشمس )
( الفحم – الرياح )

 -37من أمثلة مصادر الطاقة المتجددة.................
 -38تنتج طاقة الشمس من تفاعل غازي.......................
 -39المدفأة الكهربية تحول الطاقة................إلى طاقة حرارية
 -41أحد عيوب طاقة الرياح أنها..................

(الهيدروجين والهيليوم -
النيتروجين والهليوم )
(الكهربية – االشعاعية)
(عالية التكلفة -التهب
احيانًا)

السؤال السادس :
أ -أجب عن األسئلة التالية:
 -1اذكر بعض من معدات السالمة في السيارة؟
..........................................................................
 -2يعمل  ...........على بداية عملية انتفاخ الوسادة الهوائية عند الحوادث.

ب -ادرس الشكلين ثم اجب:
-1أي الشكلين يولد طاقة كهربية أعلي
؟

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

شكل 1
 -2ما اسم الطاقة الداخلة لهذا النوع من التوربينات؟

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

شكل 2

ج -ماذا يحدث في الحاالت التالية ....؟
-1

زيادة كتلة الجسم الذي يتحرك ألسفل على منحدر بالنسبة لطاقة حركته
......................................................................................

-2

تصادم دراجتين تتحركان في اتجاهين متضادين لبعضهما البعض
.....................................................................................

-3

وضع يدك قريبة من مصباح مضىء
....................................................................................
دفن بقايا كائنات بحرية تحت سطح األرض لماليين السنين
....................................................................................
(أ) ما اسم الشكل الذى أمامك ؟
...............................

-4
-5

(ب) تتحول الطاقة  .............إلى طاقة ................

د :السؤال السابع أختر االجابة الصحيحة:
-1

عند تشغيل المصباح الكهربى تتحول الطاقة ...........إلى الطاقة.................
ب-الكيميائية-الضوئية
أ-الكهربية-الضوئية
ج-الحرارية-الكهربية

2
-3
-4

د-الكيميائية-الحرارية

عندما تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى فإن جزءا من الطاقة يفقد فى صورة طافة .....
ب-حرارية
أ-ضوئية
د-حركية
ج-صوتية
الوسادة الهوائية تساعد في ................................
ب -زيادة سرعة حركة الشخص لألمام
أ-خفض سرعة حركة الشخص لألمام
د -زيادة سرعة حركة الشخص للخلف
ج  -خفض سرعة حركة الشخص للخلف
تصنع الوسادة الهوائية من مادة .............................
ب-النايلون
أ-الكرتون

د-القماش

-5
-6

ج-المطاط
كل ما يلى يتواجد تحت سطح األرض ما عدا
ب-الفحم
أ-الغاز الطبيعى
د -النفط
ج-النبات االخضر.
يعد  ...........المصدر الرئيسى للطاقة على سطح االرض.
ب-الشمس
أ-الكيروسين
د-القمر
ج-الغاز الطبيعى

أسئلة على منهج الدراسات االجتماعية للصف الرابع االبتدائي الختبار
الفصل الدراسى الثانى

عند إعداد االختبار ُيراعى ما يلى :

 تتنوع أسئلة االختبار الواحد من حيث نمط السؤال والمستوى الذي تقيسه. يتم تقييم األسئلة ذات اإلجابات القصيرة بحيث يأخذ التلميذ درجة السؤال كاملة إذا قدم إجابة علميةمنطقية.
 يراعى عند إعداد سؤال الخريطة أن يتضمن مفردات من دروس مختلفة. يتضمن االختبار ثالث أسئلة وكل سؤال يتضمن خمس مفردات بإجمالى ( 51مفردة) ويتم التصحيحمن إجمالى ( 03درجة) ،وذلك على النحو التالى:
نمط السؤال

السؤال األول  :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة و كلمة (خطأ)
أمام العبارة غير الصحيحة.

(يمكن أن تكون أحد مفرداته مرتبطة بالخريطة)
السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة فيما بين القوسين
(يمكن أن تكون أحد مفرداته مرتبطة بالخريطة)

السؤال الثالث ينقسم :

* مفردتين :أسئلة ذات اإلجابات القصيرة

* ثالث مفردات خاصة بمهارات قراءة وتحليل الخريطة
المجموع

1

عدد

درجة كل

مجموع

المفردات

مفردة

5

2

10

5

2

10

5

15

2

الدرجات

10

30

الوحدة األولى :الس ّكان ونظام الحكم في بلدنا
الدرس األول ( أنماط سكان بلدنا)
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
ُ .5تظهر الساعة السكانية نتائج التعداد السكانى الذى يتم إجراؤه كل عشر سنوات.
 .2يساعد تنظيم األسرة على زيادة عدد األطفال لدى األسرة( .
 .0يختلف توزيع سكان مصر بين المحافظات( .

)

 .4يقيم معظم السكان الذين يعملون بالزراعة في المدن( .
 .1يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر( .

)

(

)
)

 .6أدى الزواج المبكر إلى زيادة نسبة السكان في الريف بمصر (

 .7يعاني معظم سكان الريف من انخفاض الدخل ومستوى المعيشة( .

)

)

 .8تسببت هجرة سكان المدن إلى الريف في ظهور العشوائيات حول المدن( .
 .9يشير رقم ( )1على الخريطة إلى أعلى محافظات الجمهورية من حيث
)
عدد السكان( .

.11
.11
.12

)

)
يتوزع السكان على كل محافظات مصر بالتساوي( .
تزداد نسبة سكان الريف فى مصر عن نسبة سكان الحضر (
يعمل معظم سكان الحضر بالتجارة والصناعة والخدمات( .

)
1

)
)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
.11

تجرى جمهورية مصر العربية تعدادها السكانى كل ........

(خمس سنوات  -عشر سنوات – عشرين سنة  -خمسة وعشرين سنة)
 .11يتم إجراء حصر شامل للسكان فى مصر كل عشر سنوات عن طريق .....
(وزارة الصحة والسكان – الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء – الجهاز المركزى للرقابة اإلدارية –
الجهاز المركزى للمحاسبات)
 .11إذا ُدعيت إلى إلقاء ندوة لشباب الريف فمن األفضل أن يكون موضوعها عن ....
(أهمية تنظيم األسرة – أهمية حرفة الرعى – ضرورة الهجرة إلى المدن – ضرورة زيادة حجم األسرة الريفية)
2

.56

إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن سكانها لتلبية احتياجاتهم في المستقبل فعليها إجراء ....

( حصر لالحتياجات – تعداد سكانى – حصر للوفيات – حصر للمتقدمين للخدمة العسكرية)
 .11أقل محافظات مصر سكا ًنا على الخريطة المقابلة
هي المحافظة رقم )1 – 1 – 2 - 1 ( ......

4
1

2
3

 .11عندما تريد اإلقامة فى محافظة حضرية فعليك
التوجه إلى محافظة ( ....الوادى الجديد – بورسعيد
– الجيزة – المنيا)
.11

النشاط االقتصادي األصلي لسكان البدو هو( .......الزراعة – الصناعة – التجارة – الرعى)

 .21المحافظة األقل سكا ًنا فى جمهورية مصر العربية هى محافظة .....
(الوادى الجديد – أسوان – جنوب سيناء  -شمال سيناء)
 .21أعلى محافظات مصر سكا ًنا على الخريطة المقابلة هي
المحافظة رقم )1-1 - 2 -1( ...........

4
1

2
3

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
الحظ الخريطة المقابلة واستنتج
 .22يشير رقم ( )1على الخريطة إلى أقل محافظات مصر سكا ًنا وهي محافظة
... ......
 .21يشير رقم ( )2إلى أعلى محافظات مصر سكا ًنا وهي محافظة
..........
 .21يشير رقم ( )1إلى إحدى المحافظات الصحراوية التي يقل عدد
سكانها عن مليون نسمة وهى محافظة..........
1

2
1
3

.21

ً
واحدا لزيادة حجم األسرة فى الريف عن الحضر .
حدد سببًا

.26

اكتب تفسيرً ا النخفاض عدد سكان محافظة جنوب سيناء

.21

اكتب مقترحً ا للحد من هجرة سكان الريف إلى المدن

 .21ما رأيك في الموقف التالي؟
فى إحدى القرى المصرية تزوج شاب ويرغب فى إنجاب ثمانية أطفال
.21

ماذا تتوقع إذا حرص المصريون على تنظيم األسرة؟

 .11ما رأيك في الموقف التالي  :يحرص أحد سكان الريف على هجرة أبنائه إلى المدن والسكن فى إحدى
المناطق العشوائية
.11
.12

اكتب نتيجة واحدة قد تترتب على عدم تنظيم األسرة فى مصر
اكتب دليالً
ً
واحدا على أهمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بمصر

الدرس الثاني (التراث الثقافي لس ّكان بلدنا)
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.11
.11
.01
.13

تتشابه لهجات السكان في كل البيئات المصرية ( )
)
لعبت اللغة األمازيغية دورً ا مهمًا في االنتصار في حرب أكتوبر (
محافظتي من المناطق التي ينتشر فيها إنشاد السيرة الهاللية وعزف الربابة) ( .
)
يشتهر سكان الصعيد باستخدام اآللة الموسيقية المقابلة في عزف السيرة الهاللية(

)

.11
.11
.11
.11
.11
.12

يتنوع التراث الثقافي لسكان مصر بتنوع المناطق التي يعيشون فيها (
)
يشتهر سكان سيناء بإقامة سباقات الهجن (
استخدم الجيش المصري اللغة المصرية القديمة كشفرة في حرب أكتوبر ) ( 1111
)
فن التحطيب من الفنون التراثية التي تشتهر بها محافظتي (
يساعد االهتمام بالتراث الثقافي على زيادة عدد السائحين لمصر ( )
تتشابه مظاهر احتفالنا بعيد شم النسيم حاليًا مع احتفال أجدادنا المصريين القدماء ( .

.11

أنشأت منظمة اليونسكو متحف النوبة بالمحافظة المشار إليها على

الخريطة (

1

)

السمسمية

)

 .11يشير رقم ( )1على الخريطة إلى منطقة تشتهر برقصة
)
شعبية ُت عرف باسم" البمبوطية" (

1

السؤال الثاني :ضع خ ًطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
ُ .11ت عبّر الصورة المقابلة عن أحد الفنون التراثية التي نشأت في مصر القديمة وهو فن
(التحطيب -المبارزة  -المصارعة -الشطرنج)

 .13فشل الجيش اإلسرائيلي في فك الشفرة المصرية المستخدمة في حرب أكتوبر  1111بسبب إرسالها
باللغة (............الهيروغليفية  -األمازيغية  -اليونانية – النوبية)
.11

توضح الصورة المقابلة أحد الفنون التراثية المنتشرة في محافظة .............
( جنوب سيناء -األقصر -القاهرة -اإلسكندرية)

 .11الحظ الخريطة وحدد رقم المحافظة التي تشتهر بإنشاد السيرة الهاللية
(المحافظة - 1المحافظة  - 2المحافظة  -1المحافظة)1
1
3

1

4

2

 .11احتفل المصريون القدماء بكثير من األعياد التي ما زلنا نحتفل بها حتى اليوم ،مثل االحتفال
بعيد( ..........الفطر -األم  -شم النسيم -رأس السنة الميالدية)
 .11يعد التراث النوبي في محافظة أسوان امتداد للحضارة ............
(المصرية القديمة -الرومانية – اليونانية -اإلسالمية)
 .11يعتمد اقتصاد واحة سيوة على ........
(الزراعة والصناعة -الزراعة والسياحة -السياحة والتجارة -الزراعة والتجارة)
 .12تشير الصورة المقابلة إلى أحد المتاحف التي أقامتها منظمة اليونسكو بأسوان لحفظ التراث الثقافي وهو
متحف ( ........السيرة الهاللية -النوبة -اآلثار -الحضارة)

.11
.11

تنتشر رقصة البمبوطية بين سكان محافظة( .....اإلسكندرية  -قنا -القاهرة -السويس)
السكان الذين يشتهرون بالعزف على اآللة المقابلة هم سكان...
(مدن القناة ـ الصعيد ـ سيناء ـ واحة سيوة)

السمسمية

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
.11

ً
واحدا لنشاط السياحة في واحة سيوة في شهر أكتوبر من كل عام .
حدد سببًا

.13

ما العالقة بين التراث الثقافي واالقتصاد المصري؟

.11

ً
واحدا ألهمية التراث الثقافي المصري
اكتب تفسيرً ا

.11

اكتب مقترحً ا لالستفادة من التراث الثقافي الوطني بمحافظتك في دعم االقتصاد المصري

.11

اكتب نتيجة واحدة ترتبت على اهتمام الدولة بالتراث الثقافي

.31

دلل على أن فن التحطيب له أصول مصرية قديمة .

.31

قارن بين التراث الثقافي لسكان واحة سيوة وسكان النوبة من حيث (مظاهر االحتفال -سبب االحتفال)
وجه المقارنة

3

التراث الثقافي لسكان واحة

التراث الثقافي لسكان النوبة

سيوة
سبب االحتفال
مظاهر االحتفال

الحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على الخريطة
يشير رقم ( )1على الخريطة إلى منطقة تشتهر
.32
باالحتفال بعيد حصاد التمور والزيتون كل عام
..........

3

1

يشير رقم ( )2على الخريطة إلى محافظة تم
.31
إنشاء متحف النوبة بها ..........
يشير رقم ( )1على الخريطة إلى محافظة تشتهر
.31
بسباق الهجن ............

2

الدرس الثالث( :نماذج للمشكالت االجتماعية فى بلدنا)
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.31
.33
.31
.31
.31
.11
.11
.12
(.
.11
.11

(
تزداد نسبة األمية بين اإلناث عن الذكور.
)
كلما زادت نسبة األمية زادت معها فرصة الحصول على عمل( .
تزداد نسبة البطالة واألمية فى الحضر عن الريف) ( .
تمثل األمية مشكلة اقتصادية تواجه المجتمع المصرى) ( .
إذا كنت من سكان محافظة المنيا فأنت تسكن في أعلى محافظات مصر من حيث نسبة األمية ( )
يرجع ارتفاع نسبة األمية الهجائية بين الشعب المصرى إلى التحاق جميع األطفال بالمدارس) ( .
)
تقلل األمية من فرص العمل المتاحة أمام الفرد( .
إذا استطاع زميلك تشغيل األجهزة التكنولوجية والتواصل من خاللها فهو يعاني من األمية المعلوماتية
)
استخدم المصريون القدماء الكتابة الهيروغليفية في تسجيل أخبارهم وإنجازاتهم) ( .
تقتصر مشكلة األمية الهجائية على جمهورية مصر العربية) ( .

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
1

)

مشكلة األمية في مصر من المشكالت ( .....االقتصادية – السياسية – االجتماعية – النفسية)
.11
عدم قدرة أحد جيرانك على القراءة والكتابة تعرف باألمية ( .....التكنولوجية – البصرية – الهجائية
.13
– البيئية)
ثانى أعلى محافظات مصر من حيث نسبة األمية محافظة ( ......المنيا – البحر األحمر – القاهرة
.11
– بنى سويف )
تسعى مصر للقضاء على األمية الهجائية لذا أنشأت ( .....الهيئة القومية للتأمين االجتماعى – الهيئة
.11
العامة لالستعالمات  -الهيئة العامة لتعليم الكبار – مركز دعم واتخاذ القرار)
تؤدى مشكالت األمية والفقر والبطالة إلى ارتفاع ......
.97
(متوسط عمر األفراد – معدل الرفاهية – معدل االدخار – معدل
الجريمة)
4
3
الرقم الذى يدل على أعلى محافظات مصر من حيث نسبة
.08
األمية ) 1 -1 -2 – 1 ( .....
2

1

.11

أكثر المشكالت االجتماعية المنتشرة في مصر هي.............
(األمية ـ البطالة ـ الزواج المبكر ـ التلوث)

.02

-أى األرقام تدل على أقل محافظات مصر من حيث نسبة األمية ) 1 -1 -2 – 1 ( .....

4
2

1

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
1

3

ً
واحدا لقدوم طالب العلم إلى مصر فى عصر المصريين القدماء.
حدد سببًا
.11
ً
واحدا النتشار األمية بين سكان مصر
اكتب تفسيرً ا
.04
اكتب نتيجة واحدة تترتب على انتشار األمية فى الدولة
.11
ً
واحدا الحتفال منظمة اليونسكو باليوم الدولى لمحو األمية فى الثامن من شهر سبتمبر من
اكتب تفسيرً ا
.08
كل عام
اكتب دليالً
ً
واحدا على اهتمام المصريين القدماء بالتعليم
.09
اكتب مقترحً ا للقضاء على مشكلة األمية بمحافظتك
.11
ماذا تقول في الموقف التالي؟
.11
شخص يرفض الذهاب إلى المدرسة إلستكمال دراسته
ماذا يحدث إذا تم القضاء على مشكلة األمية فى مصر؟
.78

الدرس الرابع :نظام الحكم في بلدنا
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:
.11
.92

(
يشارك رئيس الوزراء في اإلشراف على تنفيذ الخطة العامة للدولة.
قديما( .
يقابل منصب رئيس الوزراء حاليا منصب رئيس اإلدارة المركزية
ً

يمثل أعضاء مجلس النواب جميع فئات المجتمع المصري.

(

)

.94

تخضع السلطة التنفيذية للرقابة من السلطة التشريعية.

(

)

.96

يمثل رئيس الجمهورية السلطة القضائية في مصر.

(

.90
.91

)

(

)

.97

تختص الحكومة بسن قوانين لحماية البيئة من التلوث.

(

)

.99

يقتصر تمثيل الشعب المصري في المجالس النيابية على الشباب.

(

)
)

.98

كان الوزير على رأس نظام الحكم في مصر القديمة.

)

(

يختار رئيس الجمهورية نصف أعضاء مجلس النواب.

.533

يساعد وجود نواب يمثلون الشباب والمرأة على تقدم المجتمع.

يمكن لمجلس النواب توجيه استجواب ألحد أعضاء الحكومة.

(

.532

تساعد الحكومة رئيس الجمهورية في إدارة شئون البالد.

(

.534

تعد الحكومة جزء من السلطة التنفيذية.

.535
.530

(

تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع الخطة العامة للدولة.
(

(

)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
.111

الجهة المسئولة عن سن قوانين لحماية األطفال ومنع استغاللهم هى .....

السلطة القضائية – السلطة التشريعية -السلطة التنفيذية –السلطة المحلية )
1

)
)
)
)

)

.536

-يتولى رئيس الجمهورية الرئاسة عن طريق (.....التعيين-االنتخاب-التوريث-التحكيم).

.537

 -يمثل السلطة التشريعية فى مصر (.....مجلس الوزراء – مجلس النواب  -المجلس المحلى –

.538

أتوقع أن المسئول عن إصدار قرار إعالن الحرب في حالة تعرض البالد ألخطار خارجية هو

.539

يشترك مع رئيس الجمهورية في وضع الخطة العامة للدولة (......الحكومة-السلطة التشريعية-السلطة

مجلس الدولة ).

(.......رئيس الوزراء-رئيس الجمهورية -وزير الدفاع -المجلس المحلي).

القضائية-المجلس المحلي)

.553

يقوم باستجواب الوزراء في حالة وجود مشكلة في و ازراتهم(.......رئيس الحكومة -رئيس الدولة –

المجلس المحلى – مجلس النواب )
.111

الجهة المسئولة عن سن القوانين في مصر هى .............
( مجلس النواب ـ المجلس المحلي ـ دار القضاء العالي ـ مجلس الوزراء)

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
.552

اكتب نتيجة واحدة تترتب على تمثيل المرأة والشباب في المجالس النيابية.

.550

احدا ألهمية منصب رئيس الوزراء.
ًا
اكتب
تفسير و ً
اكتب نتيجة واحدة ترتبت على تأسيس نظام حكم قوي وثابت فى مصر القديمة .

.556

ً
واحدا على أهمية منصب الفرعون فى مصر القديمة .
اكتب دليالً

.554
.551

ً
واحدا ألهمية منصب رئيس الجمهورية.
اكتب سببًا

.557

ً
واحدا ألهمية مجلس النواب المصري.
اكتب تفسيرً ا

.523

ما التصرف الذي ستقوم به في المواقف التالي؟

احدا لتوعية زمالئك بضرورة المشاركة فى االنتخابات المدرسية .
 .558اكتب
مقترحا و ً
ً
ما التصرف الذي ستقوم به في الموقف التالي؟
.111
رأيت رجال مسنا يحرص على الذهاب لمقر لجنته االنتخابية الختيار عضو مجلس النواب.
ال يرغب أحد أقاربك في الذهاب للتصويت فى االنتخابات الختيار أعضاء مجلس النواب.

الدرس الخامس (من يحكم محافظتي؟)
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.525

يختص المحافظ بحفظ األمن والنظام داخل اإلقليم

.520

يهتم المجلس المحلي بصيانة وتطوير المدارس والمستشفيات بالمحافظة (

.522
11

يشرف المحافظ على المشروعات القومية بالدولة (

)

(

)
)

.524

تطوير العشوائيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة من مسئوليات المحافظ (

.521

)

.526
.527

يمكن لسكان محافظة المنيا الترشح للمجلس المحلي بمحافظة القاهرة (

حاليا في بعض المهام المكلفين بها (
قديما والمحافظين ً
يتشابه حكام األقاليم ً
)
كل مواطن مسئول عن تحسين محافظته وتطويرها (

)
)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 .121صيانة وإصالح شبكات الصرف الصحي بإحدى مدن محافظة الدقهلية من مسئوليات
(مجلس النواب -المجلس المحلي -رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء)
.121

تخصيص مساحة من أرض المحافظة الستصالحها وزراعتها؛ من مسئوليات

(رئيس الجمهورية -المحافظ -وزير الزراعة -رئيس الوزراء)
 .111يقابل منصب المحافظ حاليًا منصب  ...........قديمًا
(الفرعون -الوزير -حاكم اإلقليم  -الكاتب )
.111

إذا تعرض أحد سكان محافظة اإلسكندرية لمشكلة ما فإن الشخص المسئول عن حمايته هو .........
(رئيس مجلس النواب -محافظ اإلسكندرية – وزير العدل  -رئيس الوزراء)

(انقطعت المياه عن محافظة المنوفية لمدة ثالثة أيام)؛ الشخص المسئول عن متابعة هذه المشكلة
.112
وحلها هو .........
(رئيس الجمهورية -المحافظ -وزير الموارد المائية والري -رئيس الوزراء)
 .111إنشاء أسواق جديدة بمحافظة الشرقية وتشجيع الشباب على العمل بها من مسئوليات ..........
(رئيس الجمهورية -الوزير -رئيس الوزراء -المحافظ)
 .111اإلشراف على نظافة أحد أحياء محافظة القاهرة وتوفير صناديق جمع القمامة بشوارعه الر ئيسية من
مسئوليات...........
(مجلس النواب  -رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء -المجلس المحلي)

.111

متابعة جودة الخدمات والمرافق في محافظتي من مهام ................

(رئيس الوزراء ـ الوزراء ـ المحافظ ـ رئيس الجمهورية)

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
.113
.111
11

ً
واحدا لتعيين حاكم لكل إقليم في مصر القديمة
حدد سببًا
ً
واحدا لضرورة انتخاب المجلس المحلي من أبناء المحافظة
حدد سببًا

.111

اكتب تفسيرً ا لتعيين محافظ لكل محافظة

.111
.148
.111

اكتب مهمة واحدة للمجلس المحلى بمحافظتك
ً
واحدا يمكنك القيام به كمواطن في تطوير محافظتك
اكتب دورً ا
دلل على صحة العبارة (المحافظ يقوم ببعض مهام رئيس الجمهورية في محافظته)

.112

ما العالقة بين المحافظ والمجلس المحلي للمحافظة؟

.341
.111

حدد أوجه التشابه بين مهام كل من (حاكم اإلقليم والمحافظ)
قارن بين مهام كل من رئيس الجمهورية والمحافظ

وجه المقارنة
المهام

.111

رئيس الجمهورية

قارن بين اختصاصات كل من مجلس الوزراء والمجلس المحلي
وجه المقارنة
االختصاصات

مجلس الوزراء

عبر عن رأيك في الموقف التالي مع التبرير :
.341
شخص يشارك جيرانه في تشجير المنطقة التي يعيشون فيها
-

12

المحافظ

المجلس المحلي

الوحدة الثانية :األماكن السياحية والتراثية في بلدنا
الدرس األول (تراثنا الوطني)
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
تساعدنا قائمة التراث العالمي على معرفة مواقعنا التراثية الثقافية والطبيعية (

.547

زيارة السائحين لمعبد األقصر ،تعد زيارة لمنطقة تراث طبيعي( .

.111

)

)

.549

بمالحظة الخريطة نستنتج أن محمية رأس محمد تقع في إحدى محافظات الحدود (

.513

تخيل أنك ذهبت في رحلة إلى معبد الكرنك فأنت بذلك تقوم بزيارة منطقة للتراث الثقافي

(

)

)

.515

تم إنشاء القالع لحماية البالد من األعداء وهي تعد من مناطق التراث الطبيعي (

)

.512

تشير الصورة المقابلة ألحد مظاهر التراث الثقافي في مصر (

.510

إذا ذهبت في رحلة إلى منطقة الوادي الملون في سيناء فأنت بذلك تكون قمت بزيارة منطقة تراث

طبيعي (

11

)

)

.514

)

تشير الصورة المقابلة ألحد المعالم السياحية في محافظة القاهرة (

 .511يشير رقم ( )1على الخريطة ألحد مناطق
)
التراث الثقافي في الفيوم (

1

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين
القوسين

.113

يشير رقم ( )1على الخريطة المقابلة إلى ......

(محمية نبق -محمية رأس محمد – محمية وادي الريان -محمية
الغابة المتحجرة)
.111

1

تم تشييد القالع والحصون في مصر قديمًا بهدف .....

(حماية البالد -جذب السياح -توفير المساكن -توفير حياة كريمة)
 .111المنظمة التى خصصت يوما عالميا للتوعية بحماية
التراث الوطني هى منظمة ( ........اليونسيف -السياحة -الفاو -اليونسكو)
 .111إذا أردت زيارة أحد مواقع التراث الطبيعي في القاهرة فإنك سوف تتوجه لزيارة
(برج القاهرة -محمية الغابة المتحجرة – قلعة صالح الدين – محمية وادي الريان)
.131
.......

نستنتج من الخريطة أن محمية وادي الريان تقع في

( الصحراء الشرقية -الصحراء الغربية -شبه جزيرة سيناء – الدلتا)

11

محمية وادي
الريان

.131

-إذا أردت زيارة أحد مناطق التراث الثقافي في طابا فإنك سوف تتوجه لزيارة ..........

(محمية رأس محمد – األهرامات -قلعة قايتباي -قلعة صالح الدين)
السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
الحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على الخريطة
 .132يشير رقم ( )1على الخريطة إلى محافظة يوجد بها محمية تضم مجموعة من األشجار المتحجِّ رة على
شكل قطع صخرية وهى محافظة ..........
 .560يشير رقم ( )2على الخريطة إلى مدينة يوجد بها قلعة
صالح الدين وهى مدينة .......
.131

يشير رقم ( )1على الخريطة إلى محمية ........

 .131يشير رقم ( )1على الخريطة إلى محافظة يوجد بها محمية
طبيعية وهى محافظة ...............

.133

استبعد المكان الذي ال ينتمي للمجموعة التالية مع ذكر السبب

.131

ً
واحدا ألهمية قائمة الترث العالمي
حدد سببًا

.180
.187
.111

اكتب تفسيرً ا لبناء القالع والحصون في مناطق مختلفة في مصر قديمًا.
اكتب نتيجة واحدة ترتبت على اهتمام اليونسكو بمناطق التراث العالمي التي حددتها على قائمتها.
ً
واحدا لتسجيل الحكومة المصرية منطقة وادي الريان كمحمية طبيعية
اكتب سببًا
اكتب دليالً
ً
واحدا على اهتمام سكان محافظة الفيوم بمحمية وادي الريان

( الغابة المتحجرة -وادي الحيتان -برج القاهرة – محمية نبق)

.111

 .192اكتب دليالً
ً
واحدا على اهتمام اليونسكو بالمناطق التراثية حول العالم .
 .193ماذا تتوقع إذا أهملت الدولة المناطق التراثية بها؟
 .111إذا كنت من سكان الفيوم ماذا تفعل للحفاظ على محمية وادي الريان؟
ً
واحدا الهتمام سكان الفيوم بمنطقة وادي الريان
 .111اكتب سببًا
 .113قارن بين التراث الطبيعي والثقافي في الجدول التالي  ،مستعي ًنا ببنك الكلمات التالى ( .المواقع
الطبيعية الجميلة  -الصناعات والحرف التراثية – محمية رأس محمد -قلعة صالح الدين – الغابة المتحجرة
– برج القاهرة )

11

التراث الطبيعي
 يشمل  ............ذات القيمة العالميةالتي لم يتدخل اإلنسان في صناعتها أو
التأثير فيها

التراث الثقافي
 يشمل  ..........وعادات وتقاليدالشعوب واألماكن السياحية واألثرية
ذات القيمة العظيمة

 -من أمثلتها.......... :

 -من أمثلتها ............ :

الدرس الثاني :األماكن التراثية في بلدنا.
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.577

تعد مدينة طيبة من المواقع التراثية المسجلة على خريطة التراث العالمي( .

.578

معبد الدير البحري من أقدم األديرة الدينية في مصر.

.583
.111

ساهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ معبد إيزيس بجزيرة فيلة(.
)
الدير الموجود بالصورة من أقدم األديرة في مصر( .

.579

منطقة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم(.

(

)

)

)

)

دير سانت كاترين

.582

يرجع تاريخ منطقة أبومينا باإلسكندرية إلى الحضارة المصرية القديمة.

.580

تضم منطقة وادي الحيتان مجموعة من األشجار المتحجرة على شكل قطع صخرية (

.584

(

تختار اليونسكو بعض األماكن الفريدة والمميزة لتكون ضمن قائمة التراث العالمي (

)
)

)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
.581

من المواقع التراثية المسجلة على خريطة التراث العالمي لليونسكو في مصر(......وادي الحيتان-السد

.586

يقع دير سانت كاترين في محافظة (.....شمال سيناء-جنوب سيناء-البحر األحمر-مرسى مطروح)

العالى-برج القاهرة-الحاجز المرجاني)

13

 .111تشير الصورة المقابلة إلى أحد المناطق التراثية المصرية المهددة بتآكل التربة والمباني هي
................
(منطقة أبو مينا ـ وادي الحيتان ـ معبد أبو سمبل ـ
دير سانت كاترين)

.588

إذا أردت االستمتاع بشكل هياكل الحيتان التي تكونت في مصر منذ  43مليون سنة فإنك ستزور

إحدى المحميات الطبيعية في محافظة ..........

(القاهرة – البحيرة – الفيوم  -أسوان)
.589

أسهمت منظمة اليونسكو فى إنقاذ إحدى المناطق األثرية في مصر من الغرق وهي ....

(معبد أبو سمبل -دير سانت كاترين – منطقة أبو
مينا – وادى الريان )

 .111يشير رقم ( )1على الخريطة إلى مدينة من أكبر
المدن التراثية في العالم وهي.........
( السويس – اإلسكندرية – القاهرة – طابا )

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
ً
واحدا إلدراج منطقة وادي الحيتان على قائمة التراث عالمي.
 .595اكتب تفسيرً ا

.592

استبعد المكان الذى ال ينتمى للمجموعة التالية مع ذكر السبب.

(دير سانت كاترين – منطقة أبو مينا – معبد أبو سمبل – المتحف المصرى الكبير )
11

1

.590

ماذا يحدث إذا ارتفعت درجات الح اررة وزاد منسوب المياه في المناطق اآلثرية بمصر؟

.594

احدا ألهمية منطقة أبو مينا كموقع تراث عالمي.
ًا
اكتب
تفسير و ً

.591
.596
.597
.598

احدا لما يلى  :منطقة أبو مينا مهددة بالخطر .
ًا
اكتب
تفسير و ً
احدا إلنشاء المصريين القدماء طريق الكباش.
ًا
اكتب
تفسير و ً
ما العالقة بين السد العالى وآثار النوبة؟

احدا للحفاظ على المناطق األثرية .
اكتب مقترحً ا و ً

الحظ خريطة محافظات جمهورية مصر العربية ثم وضح عليها مدلول األرقام التالية
.111

يشير رقم ( )5على الخريطة إلى محافظة بها

موقع أثرى مسجل على قائمة التراث العالمي وهى
محافظة .......

.233

يشير رقم ( )2إلى واحدة من أكبر المدن

.235

يشير رقم ( )0لمنطقة آثرية معرضة لتآكل

.232

يشير رقم ( )4لمحمية تضم هياكل وعظام

التراثية في العالم وهى مدينة....

التربة والمباني وهى منطقة ....

لحيتان ضخمة وحفريات ألسماك أخرى توجد في

محافظة .....

11

3
2
1

4

الدرس الثالث :األماكن السياحية واألثرية
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.211
.211
.211

)

بنى المصريون القدماء األهرامات شرق البحر األحمر لتكون بعيدة عن الفيضان (
شيدت الكنيسة المعلقة على أحد األبراج الجنوبية لحصن بابليون ( )
بنى عمر بن الخطاب جامعه المعروف في حي مصر القديمة بعد الفتح اإلسالمي لمصر (

 .213صمم المهندس الراحل نعوم شبيب البرج المشار إليه بالصورة المقابلة فى
محافظة القاهرة ( )

.211

تم تشييد برج القاهرة على شكل زهرة اللوتس (

)

 .211صمم الملك خوفو التمثال المشار إليه فى الصورة المقابلة
بمحافظة الجيزة ) (.

 .211يوجد المتحف القومي للحضارة بالمحافظة المشار إليها
)
على الخريطة (

11

)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
.211
.211
.212
.211

يوجد برج القاهرة في جزيرة ..........
(فرعون -شدوان -الزمالك -الروضة)
يوجد المتحف القومي للحضارة في مدينة ...........
(المعادي – الفسطاط -شرم الشيخ -أكتوبر)
تم بناء الكنيسة المعلقة على أحد األبراج الجنوبية لحصن بابليون .........
(الفرعوني– اليوناني – القبطي  -الروماني)
أى من الصور التالية تعبر عن البرج المصمم على شكل زهرة اللوتس
ـ

.211
.211

ـ

-

عند زيارتك لألهرامات الثالثة فإنك تشاهد آثار ترجع للحضارة .......
(المصرية القديمة -اليونانية -الرومانية -القبطية).
تم بناء جامع عمرو بن العاص بمدينة الفسطاط في عهد الخليفة ......
(عمر بن عبد العزيز -عمر بن الخطاب -أبو بكر الصديق -عثمان بن عفان)

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
الحظ الخريطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على الخريطة
 .213يشير رقم ( )1إلى محافظة توجد بها مدينة أطلق عليها
لقب مدينة السالم هي ..........

1

 .211يشير رقم ( )2إلى محافظة يوجد بها تمثال أبو الهول
...........
.211

ً
واحدا لبناء المصرين القدماء األهرامات على الضفة الغربية لنهر النيل
حدد سببًا

.211

اكتب تفسيرً ا ألهمية األهرامات عند المصريين القدماء

.228

اكتب دليالً
ً
واحدا على تنوع األماكن األثرية في حي مصر القديمة بالقاهرة

.221

ً
واحدا ألهمية مدينة شرم الشيخ سياح ًّيا.
اكتب سببًا

.222

اكتب نتيجة واحدة ترتبت على اعتقاد المصريين القدماء في البعث والخلود.
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2

.221

ً
واحدا ألهمية منطقة مصر القديمة سياحيًا
اكتب سببًا

.221

ما العالقة بين تنوع الحضارات التي ظهرت على أرض مصر والسياحة؟

الدرس الرابع (السياحة واقتصاد بلدنا)
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.221

إذا أردت حضور عرض فني عالمي فيمكنك زيارة معرض الكتاب الدولي( .

.227

عند زيارتك ألهرامات الجيزة وشارع المعز وخان الخليلي فأنت تقوم بسياحة دينية(.

.229

عند زيارتك للمدينة المحددة على الخريطة فإنك

.226
.228

الشخص الذى يحتاج إلى عالج واستجمام عليه زيارة العيون الكبريتية بسيوة( .

)

)

)

.203

تشير الصورة المقابلة إلى سياحة عالجية( .

)

.211

الصورة المقابلة تشير إلى السياحة الثقافية( .

)

.212

عند زيارتك لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فأنت تقوم بسياحة عالجية ( .
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)

عند زيارتك لمدينة دهب على ساحل البحر األحمر فأنت تقوم بسياحة عالجية( .

تقوم بسياحة ترفيهية ( .

.211
.211
.211
.213

)

)

إذا أرادت الدولة الحفاظ على المصدر األول للعمالت األجنبية فعليها بدعم األنشطة السياحية( .
)
كلما اتسع النشاط السياحى فى الدولة كلما ازدادت نسبة البطالة ( .
إذا كنت مسؤالً عن تنشيط السياحة فى مصر فعليك تطوير وسائل النقل والمنشآت الفندقية) ( .
)
كلما تطورت أساليب التسويق السياحى ووسائل المواصالت زادت األنشطة السياحية(.

)

)

 .211التعامل اآلمن مع المخلفات بالمنشآت السياحية يضر السياحة المستدامة( .
)
 .211حماية الشعاب المرجانية فى مصر تدعم السياحة المستدامة(.
 .211تمثل زيارتك لمكتبة اإلسكندرية نوع من السياحة الترفيهية) ( .
تراعى المدونة العالمية ألخالقيات السياحة حقوق ذوى االحتياجات الخاصة واألطفال والشيوخ( .
.211
يمكنك ترشيح المنطقة الموضحة بالصورة المقابلة لزميك لالستمتاع
.211
بالسياحة الثقافية) ( .

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 .212إذا أردت دعوة أصدقائك األجانب لمعرفة الجوانب الثقافية لمصر فإنك تقترح عليهم زيارة .....
(شواطئ البحر األحمر – دار األوبرا – حديقة األزهر – شرم الشيخ)
.211

إذا قمت بتخطيط لرحلة سياحية لمناطق السياحة العالجية فى مصر فإنك تختار.....
(واحة سيوة – مكتبة اإلسكندرية – المتحف المصرى – خان الخليلى)

.244

إذا أردت التمتع بالمناظر الخالبة والشعاب المرجانية فعليك زيارة مدينة .......
( مرسى مطروح – شرم الشيخ – االسكندرية – العلمين)

 .211تزدهر السياحة العالجية فى عيون موسى بالمحافظة
رقم ( )1 – 1 – 2 - 1
.213

4
1

تنشط السياحة الثقافية بشارع المعز فى المحافظة رقم
( )1 – 1 – 2 - 1

.211

2

3

مجموع الدخول التي تحققها األنشطة االقتصادية والخدمات بمصر يطلق عليها الدخل ......
(الحقيقي – المتوسط – الدولى – القومى)

إذا رغب أحد أصدقائك فى قضاء إجازة ترفيهية فيمكنك توجيهه لزيارة ....
.211
(مدن البحر األحمر – جامع أحمد بن طولون – مجمع األديان – معرض القاهرة الدولى للكتاب)
 .211الشخص الذى يعانى من بعض األمراض الجلدية يمكنه زيارة .....
(واحة سيوة – الجيزة – مدينة اإلسكندرية – مدينة القاهرة).
تستهدف المدونة العالمية ألخالقيات السياحة تحقيق ....
.211
(السياحة الثقافية – السياحة المستدامة – السياحة المؤقتة – السياحة الدينية)
.211
22

يمثل حضور والدك مؤتمر النقل الذكى نموذج لـ ....

)

(السياحة الترفيهية – السياحة الثقافية – سياحة المؤتمرات والمهرجانات – السياحة العالجية)

 .212المصدر األول للعمالت األجنبية فى مصر يتثمل فى النشاط ....
(الزراعى – الرعوى – الصناعى – السياحى)
السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
الحظ الخريطة المقابلة واستنتج
 .211يشير رقم ( )1على الخريطة إلى محافظة تتمتع بسياحة
ترفيهية وعالجية معًا هي محافظة ......
 .211يشير رقم ( )2إلى محافظة تتمتع بازدهار مناطق السياحة
الثقافية هي محافظة ..........

.211

اكتب مقترحً ا لتنمية السياحة فى محافظتك.

.213

ً
واحدا لضرورة زيارتك لمحافظة جنوب سيناء .
حدد سببًا

.259

اكتب تفسيرً ا ألهمية السياحة فى مصر

.250

اكتب ً
ً
واحدا على اهتمام مصر بالتنمية السياحية
دليال

.257

اكتب ً
ً
واحدا على دعم مصر السياحة المستدامة
دليال
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2
1

الدرس الخامس :مسئوليتنا نحو تراث بلدنا.
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.263
.265
.262

سلبا على األماكن األثرية(.
استخدام ضوء الكامي ار عند التقاط الصور يمكن أن يؤثر ً
يعد تناول الطعام والشراب بجوار المناطق األثرية أمر مقبول) (.
تشير الصورة ألحد الجهود التى تقوم بها الدولة للحفاظ على

اآلثار(.

)

.260

تعد صيانة منطقة األهرامات من مشروعات تطوير التراث

.264

تشير الصورة ألحد المناطق األثرية التي قامت الدولة

.261

يشير رقم ( )5على الخريطة إلى أحد أبرز المدن التراثية

العمراني بالقاهرة(.

)

بتطويرها في محافظة القاهرة(.

القديمة على مستوى العالم( .
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)

)

)

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين .ضع دائرة حول إجابة واحدة صحيحة.
.266

عند زيارتك ألحد المناطق األثرية عليك االلتزام بـ.......

(تصوير القطع األثرية -التقاط الصور بجوار اآلثار-حسن معاملة السياح -كتابة عبارات تذكارية على اآلثار)
جهودا كبيرة للحفاظ على المناطق اآلثرية منها ......
 .267تبذل الدولة
ً
(تشجيع االتجار في اآلثار -ترميم المناطق األثرية –استبدال اآلثار بالمناطق السكنية -تشجيع السكان
للبحث عن اآلثار)

.268

تنصح زميلك عند زيارته ألحد األماكن األثرية بأن يقوم ب ـ .

(تصوير القطع األثرية -تناول األطعمة والمشروبات -تسجيل زيارته على قطعة أثرية  -المحافظة على
نظافة المكان)

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
.269
.273
.275
.272
.270
.274
.271
.276
.277
.278
.279
.283

احدا الهتمام الدولة بتطوير منطقة األهرامات.
ًا
اكتب
تفسير و ً
اكتب أحد أدوارك كمواطن للحفاظ على اآلثار.

احدا لقدوم السياح لزيارة بالدنا.
سببا و ً
اكتب ً
احدا لمنع التقاط صور بالقرب من القطع األثرية.
ًا
اكتب
تفسير و ً
احدا الهتمام الدولة بالمناطق األثرية.
ًا
اكتب
تفسير و ً

احدا الهتمام الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية
ًا
اكتب
تفسير و ً
احدا ألهمية مشروع تطوير مدينة القاهرة التاريخية.
ًا
اكتب
تفسير و ً

احدا للحفاظ على المناطق األثرية والسياحية في مصر.
اكتب
مقترحا و ً
ً
احدا إلصدار الدولة بعض القوانين الخاصة باآلثار.
سببا و ً
اكتب ً

ماذا يحدث إذا لم يتم تفعيل قوانين معاقبة التعدي على المناطق األثرية والسياحية؟

احدا على الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على المناطق اآلثرية والسياحية.
اكتب دليالً و ً
احدا على اهتمام الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية.
اكتب دليالً و ً

.285

احدا على جهود الدولة في تطوير منطقة األهرامات.
اكتب دليالً و ً
ماذا تقول فى الموقف التالي؟

.280

وجه رسالة لصاحب محل للهدايا التذكارية يبيع منتجاته بأسعار عالية للسياح.

.282

أثناء المشاركة في رحلة مدرسية شاهدت زميلك يحاول كتابة اسمه على أحد القطع اآلثرية.
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الوحدة الثالثة:وسائل النقل واالتصال في بلدنا.
الدرس األول تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع.
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.284

أنشئ متحف السكك الحديدية في المحافظة رقم ( )5على الخريطة(.

)

.281

تشير الصورة إلى أحد وسائل النقل المائي الحديثة(.

.286

تعد الدراجة البخارية من وسائل النقل النظيفة(.

)

.287

تشير الصورة ألحد أسرع وسائل النقل (.

)

.288

استخدم المصريون القدماء جذوع األشجار المربوطة باألعشاب المتينة في صناعة القوارب) (.

.289

تعد السفن أول وسيلة نقل مائي عرفها المصري القديم(.

.295

أخذ الهكسوس العربات الحربية عن المصريين القدماء (

.293
.292
.290

23

)

)

يعد مركب خوفو أقدم أثر مصنوع من الخشب في التاريخ اإلنساني(.

كانت طائرة األخوين رايت أول طائرة فى التاريخ( .

أسس بنك مصر أول شركة طيران في العالم (

)

)

)

)

.294

تم مد أول خط سكة حديد في مصر بين مدينة اإلسكندرية والمدينة رقم ( )5على الخريطة (

)

السؤال الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين .ضع دائرة حول إجابة واحدة صحيحة.
.291

استخدم المصريون القدماء وسائل النقل المائي مثل( ....البواخر-الغواصات-ناقالت النفط-القوارب)

.296

تتضمن العملة الورقية التى أمامك وسيلة نقل أخذها المصريون القدماء عن ........

.297

وسيلة نقل دخلت إلى مصر في عهد الخديوي

(الفرس-الروم-الهكسوس-اإلنجليز)

توفيق وكانت تعمل بالبخار هي ( .....البواخر -الطائرات – القوارب – السيارات)

.298
.299
.033
.035
.032

تعد السكك الحديدية المصرية ثاني خطوط تم مدها عالميًّا بعد خطوط السكك الحديدية في
(المملكة المتحدة – المملكة األردنية – فرنسا – الواليات المتحدة)

استخداما لـ ( .....السيارات-الطائرات-القطارات-السفن)
مصر أولى دول إفريقيا والشرق األوسط
ً
أرسلت حتشبسوت رحالتها التجارية إلى بالد بونت باستخدام ........
( السيارات-السفن-الطائرات -القطارات)

أرسل الملك سنفرو رحالته التجارية إلى بالد فينيقيا باستخدام ........
( السيارات-السفن-الطائرات -القطارات)

تم مد أول خط سكك حديد في مصر بين القاهرة و(السويس-الجيزة-اإلسكندرية-المنيا)

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
.030
21

اكتب نتيجة واحدة ترتبت على الثورة الصناعية .

.034

اكتب أهم استخدامات السفن في مصر القديمة.

.031

احدا ألهمية السكك الحديدية.
ًا
اكتب
تفسير و ً

.037

ما العالقة بين زيادة استخدام السيارات والبيئة؟

.039

احدا لتقليل اآلثار السلبية المترتبة على استخدام السيارات.
اكتب
مقترحا و ً
ً

.036
.038

ً
واحدا ألهمية مبادرة دراجة لكل مواطن.
اكتب سببًا
ً
واحدا ألهمية وسائل النقل في حياة الشعوب.
اكتب تفسيرً ا

الدرس الثاني (أنواع وسائل النقل فى حياتى)
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.053
.055

عندما تستخدم الدولة وسائل نقل صديقة للبيئة فهى تحقق مفهوم النقل المستدام( .
تعد مصر أولى الدول عربيًا وإفريقيًا فى إنشاء مترو األنفاق( .

)

)

.052
.050

ترتب على إنشاء الكبارى والمحاور زيادة زمن رحلة الوصول بين األماكن( .
يتميز النقل المائى عن غيره بأنه أسرع ولكنه مرتفع التكلفة) ( .

.051

لتحقيق النقل المستدام قامت مصر بتحويل السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي إلى بنزين( .

.054
.056
.057

يمكنك استخدام النقل الجوى عندما تريد نقل بضائع سريعة التلف( .

)

)

)

مرور بالعاصمة اإلدارية الجديدة( .
يربط القطار الكهربائى بين العين السخنة والعلمين ًا
بدال من وسائل النقل
لتشجيع النقل المستدام يمكنك أن تقترح على والدك استخدام سيارته الخاصة ً

الجماعى( .

)

)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 .133للمحافظة على البيئة من التلوث علينا استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل ............
(البترول – البنزين  -الطاقة الشمسية – الفحم)
 .133إذا كنت ترغب فى نقل بضائع كبيرة الحجم وثقيلة
الوزن فعليك باختيار  ( .............النقل البرى -النقل
المائى -النقل الجوى -الشاحنات)
- .121عند التخطيط لنزهة نيلية أنت وأسرتك فتنصح
باستخدام ....
( دراجة بخارية – السيارة  -الغواصة  -األتوبيس النهرى)
 .121المحافظة التى بها مينائى الغردقة وسفاجا هى
محافظة رقم ( )1 – 1 – 2 - 1

تطوير الموانئ البحرية يساعد على ............
.122
(تنشيط التجارة -تنوع المحاصيل – ترشيد المياه – اكتشاف مصادر للطاقة )
21

4
3

1

2

تطوير الطريق الدائرى دليل على جهود الدولة بتطوير طرق النقل ( ....البحرى – النهرى – البرى
.121
– الجوى)
تنصح زميل لك باستخدام النقل المائى وذلك ألنه ( .....أرخص وسائل النقل – أغلى وسائل النقل –
.121
أسرع وسائل النقل – انتشاره بكل محافظات مصر)

 .121إذا أردت تصدير السلع الزراعية عبر موانئ البحر األحمر فعليك بالتوجه إلى ميناء .....
(اإلسكندرية – دمياط – بورتوفيق – الغردقة)
إذا أردت تصدير مصادر الطاقة عبر موانئ البحر المتوسط فعليك بالتوجه إلى ميناء .....
.123
(سفاجا – دمياط – السويس – الغردقة)

السؤال الثالث :أجب عن األسئة التالية
.329

ً
واحدا الهتمام مصر بإنشاء الكبارى والطرق.
اكتب تفسيرً ا

.320

ً
واحدا الهتمام مصر بتطوير الموانئ البحرية.
اكتب تفسيرً ا

.121

-اكتب حالة واحدة يفضل فيها استخدام النقل المائى

.111

اكتب حالة واحدة يفضل فيها استخدام النقل الجوى

.331

اكتب نتيجة واحدة ترتبت على استخدام وسائل النقل المستدام

.112

اكتب دليالً
ً
واحدا على أن مصر تدعم النقل المستدام .

21

الوحدة الثالثة :وسائل النقل واالتصال في بلدنا
الدرس الثالث (قواعد وأخالقيات استخدام وسائل النقل)

السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
إذا رأيت العالمة المرورية

.000
.004

على الطريق فهذا يعني وجود محطة وقود (

إذا كنت قائد سيارة ورأيت تلك العالمة المرورية

)

فعليك عدم التوقف نهائيًّا (

.001

تشير العالمة المرورية

.006

فور (
إذا كنت قائد سيارة و رأيت إشارة المرور الضوئية الدائرية لونها أخضر فعليك التوقف ًا

.007

إلى أحد العالمات المرورية التحذيرية (

يمكنك عبور الطريق إذا كانت إشارة المرور الضوئية الدائرية لونها أخضر (

تساعد عالمات المرور الضوئية على شكل إنسان على تنظيم عبور المشاة (

.008
.009

توضح عالمات المرور األرضية مسار تحرك السيارات (

)

)
)

)

)

)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
أي مما يلي يعد من اآلداب العامة الستخدام وسائل النقل
.111
(ترك المقاعد لكبار السن – العبور من مناطق عبور المشاه -استخدام آلة التنبيه – تهدئة السرعة في
المناطق السكنية)
يجب تهدئة السرعة عند رؤية العالمة المرورية ...........
.111
(

-

-

-

)

يجب عليك عند عبور الطريق االلتزام بقواعد عبور المشاه مثل .....
.112
(استخدام كباري العبور -ترك المقاعد لكبار السن -السير وسط الطريق – استخدام آلة تنبيه)
وضعت الدولة كاميرات على الطرق وملصقات إلكترونية على كل سيارة بهدف .........
.111
(تنظيم عبور المشاه -مراقبة حوادث الطرق  -حصر أماكن الكثافات السكانية -حصر أماكن الكثافات
المرورية)

11

السؤال الثالث :أجب عن األسئلة التالية
.111

ً
واحدا لضرورة االلتزام بقواعد وآداب المرور .
حدد سببًا

.111

اكتب تفسيرً ا إلصدار الدولة لقانون المرور

.113
.111

ماذا يحدث إذا لم تهتم الدولة بوضع كاميرات على الطرقماذا تقول في الموقف التالي؟
طفل يعبر الطريق واشارة المشاة لونها أحمر
ماذا تقول في الموقف التالي؟
مجموعة أطفال يلعبون بالكرة في الشارع

.111

ماذا تقول في الموقف التالي؟

.111

مجموعة أطفال يقذفون الحجارة على نوافذ القطارات
.111

ماذا تقول في الموقف التالي؟
شخص يتحدث في الهاتف أثناء قيادة السيارة

 .111ما رأيك في الموقف التالي؟
شخص يساعد امرأة عجوز في عبور الطريق.
 .112اكتب دليالً
ً
ً
جهودا كبيرة لتنظيم حركة المرور
واحدا على صحة العبارة التالية (تبذل الدولة المصرية
وتقليل حوادث الطريق)

الوحدة الثالثة :وسائل النقل واالتصال في بلدنا
تطور وسائل االتصال وتأثيرها في المجتمع)
الدرس الرابع ( ّ
السؤال األول :اكتب كلمة (صواب) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة
.010
.014

إذا أردت استخراج شهادة ميالد إلكترونية يمكنك استخراجها من خالل موقع بنك مصر ( )
أصبح التواصل أسهل وأسرع في الحديث بعد اختراع شبكة اإلنترنت

(

.011

انتشر استخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائل بعد ظهور البريد (

)

.017
.018

استخدم اإلنسان الطبول إلرسال إشارات تحذيرية لآلخرين خالل عصور ما قبل التاريخ (
)
ساعد التطور العلمي و ازرة الداخلية على مكافحة الجرائم (

.016

.019
.131

11

بدأت العصور التاريخية بمعرفة اإلنسان للكتابة

(

)
تم توصيل أول خط هاتفي في مصر بين القاهرة والسويس (
تم االعتماد على الرسائل النصية في التواصل قبل إشارات الدخان (

)

)

)

)

السؤال الثاني :ضع ً
خطا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 .381استخدم اإلنسان قديمًا في إرسال الرسائل .......
( النار -الهاتف  -البريد -الحمام الزاجل)
.132

يمكنك استخراج جواز سفر من خالل موقع:
(بنك المعرفة المصري  -بوابة مصر الرقمية -منصة مصر التعليمية -التحول الرقمي)

.131

كتب المصري القديم الرسائل على ورق (البردي -التوت -الكتان -العنب)

.131

تم مد أول خط هاتفي في مصر بين القاهرة و( .....السويس -اإلسكندرية – اإلسماعيلية – الجيزة)

.131

استخدم اإلنسان للتواصل في عصور ما قبل التاريخ ............
(الرسائل النصية -الطبول -التليفون -التلغراف)

السؤال الثالث :أجب عن األسئلة التالية
.133

ً
واحدا الستخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائل قديمًا
حدد سببًا

.131

اكتب اثنين من فوائد شبكة اإلنترنت.

.131
.131
.111
.111

12

ما رأيك في الموقف التالي؟
تستخدم نهى الهاتف المحمول وقت طويل في األلعاب اإللكترونية
ما رأيك في الموقف التالي؟
يستخدم أشرف وسائل التواصل االجتماعي لنشر ما يفعله ك ّل يوم ،وإلخبار الجميع عن سبب عدم
إعجابه بصديقه
توقع الذي يحدث إذا لم يتم اختراع شبكة اإلنترنت
اكتب نتيجة واحدة ترتبت على معرفة اإلنسان للكتابة

أسئلة اختبار المهارت المهنية
الصف الرابع2022
بدءا من الدرس األول حتى نهايه الكتاب .
 يغطى االختبار كافة الدروس ً تتنوع أسئلة االختبار الواحد من حيث نمط السؤال والمستوى الذي تقيسه. يحتوى االختبار على ( 15مفردة) ويتم التصحيح من إجمالى ( 30درجة) لكل مفردة درجتان.أ-ضع عالمة ( ✓) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة غير الصحيحة:
 .1يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المتوازنة على المشروبات الغذائية
 .2تعتبَر الدهون من مصادر الحصول على الطاقة.
الصحي لألطفال على الكثير من الدهون.
 .3يحتوي النظام الغذائي
ِّ
صحية أكثر من األطعمة المشوية.
 .4األطعمة المقلية ِّ
 .5يتم إضافة الليمون للشراب الصناعي لحمايته من العفن والبكتيريا.
 .6الشراب الصناعي يحتوي على نسبة عالية من الس َّكر مقارنة بالشراب الطبيعي.
األولية لتثبيت الرباط على الجرح.
 .7يُستخ َدم الكريم المطهر في اإلسعافات َّ
َ
األولية في حاالت الحروق أ ْم ٌر ضروري.
 .8استخدام اإلسعافات َّ
 .9عند الطهي يجب أن تكون مقابض األوانى بعيدة عن طرف البوتاجاز
 .10بفضل استعمال األواني ذات الطالء غير الالصق حتى ال يلتصق الطعام بها
 .11إبقاء اللحوم واأللبان لفترة طويلة بالثالجة اليؤثر على صالحيتها
 .12يساعدنا شرب(  )8أكواب من الماء يوميًّا على التخلص من السموم.

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

)
)
)

(
(
)
)

(
(
(
(

)
)

 .13ا لكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية التى تزودنا بالطاقة التى نحتاج إليها

(

)

 .14للوقاية من األمراض نحرص على تناول األطعمة الغنية بالفيتامينات المتنوعة

(

)

 .16الشراب الصناعي هو مزيج من الماء والسكر وعصير الفاكهة الطبيعي

(

)

 .17إضافة المواد الحافظة للشراب الصناعي تحمية من العفن والبكتريا

(

)

(

)

 .15يعتبر الكالسيوم من األمالح المعدنية الضرورية للمحافظة على صحة العظام واألسنان (

دهنيا وغير صحى.
 .18التحمير بالزيت يجعل الطعام ً
 .19من الضرورى التفكير فى احتياطات السالمه الواجب اتخاذها عند القيام بمشروع الطالء (
 .20تتشابه جميع الحدائق فى تصميمها

 .21يعتبر الكتان من انواع األقمشه ثقيلة الوزن

( )

( )

)

)

( )

 .22المالبس البوليستر مالبس صديقة للبيئه

 .23استخدام الصور ليس من الضرورى فى تصميم العالمه التجارية

( )

 .24يعتبر الرمز الذى يوضح النشاط الذى تمارسة الشركه هو شعار الشركه

( )

ال تقوم العالمه التجارية بتوضيح طبيعة عمل الشركة للعمالء
عند عمل أى تصميم يجب أن يكون بسيط ومناسب لجميع الفئات
اإلعالن يجب أن يعكس العالمه التجارية للشركه
يجب ان يكون الشعار اكثر من  5كلمات

()
()
()
()

.25
.26
.27
.28

ب -اختر اإلجابة الصحيحة م ّما يلي:

 -1الضمادات الالصقة تستخدم لــ..................
أ -لف االلتواءات ب -تضميد الجروح ج -لتخفيف اآلالم

د -لمعالجة الجروح

 -2ش ُْرب(  ) 8أكواب من الماء يوميًّا يساعد على طرد .............من الجسم.
أ  -الفيتامينات

ج -الكربوهيدرات

ب -البروتينات

د -السموم

 -3نحتاج إلى ..................للحفاظ على صحة العظام واإلسنان.
أ  -الكالسيوم
-4

ب -الحديد

ج -الصوديوم

د -السموم

كميات كبيرة من ....................
تحتوي الوجبات السريعة على ِّ
ب -الفيتامينات

أ  -الدهون

د -المعادن

ج -الكربوهيدرات

الصحية.
 -5يُعتبَر  ..............من الوجبات السريعة
ِّ
أ  -الترمس

ب -البطاطس المقلية

د -الحلوى

ج -الدجاج المقلي

كمية كبيرة من................
 -6الطعام
الصحي هو الطعام الذي يحتوي على ِّ
ِّ
ب -النشويَّات

أ – الفيتامينات

ج -الس َّكريات

د -الدهون

 -7السبب الرئيسي في فساد الطعام هو...........................................
أ – الخل

ب -البكتيريا والعفن

ج -الماء

د -الملح

 -8المشروبات  .............غنية بالفيتامينات ألنها تحتوي على الفاكهة.
أ – الغازية

ب -الصناعية

 -9يعتبر األرز والبطاطس من ..............

ج -المعلَّبة

د -الطبيعية

أ -السكريات

ب -النشويات

ج -الفيتامينات

د -الماء

 – 10األوانى ا لمصنوعة من  ...................خفيفة الوزن وتدوم لفترات طويلة
أ – األلومنيوم

ب -البالستيك

ج -االستانلس

د -السيليكون

 -11إلخماد الحريق الناتج عن الزيت يجب استخدام .................
أ – بنزين

ب -ماء نقي

ج -زيت

د -بيكربونات الصوديوم

 ........ -12من األمالح المعدنية الضرورية للمحافظة على صحة العظام واألسنان.
د -الماء
ج – الفسفور
ب -الحديد
أ -الكالسيوم
 .13احرص عند إعداد الشراب الصناعي على إضافة السكر عندما

يكون

الشراب...............
باردا
أً -

دافئا
بً -

ساخنا
ج-
ً

معقما
دً -

 -14تحتوى .....على كميات كبيرة من الدهون التى تؤثر على نظامنا الغذائى.
د -الخضروات

ج -الوجبات الصحية
ب -البقوليات
أ-الوجبات السريعة
 -15من مميزات المقالة المصنوعة من األلومنيوم أن ....................
د -تتفاعل مع األطعمه
ب -لونها واحد ج -ثمنها رخيص
ثمنها غالى
-16السبب الرئيسى فى فساد األطعمة ..........
ج -البكتريا د -نظافة األوانى
ب -برودة الجو
أ-الماء
 -17لكى يكون النظام الغذائى متوازنًا يجب أن يحتوى على كمية كبيرة من ................
ب -الدهون ج – السكريات د -الزيوت
أ -الفيتامينات
الصحية ...........................................
 -18من طرق الطهي غير
ِّ
د -اإلعداد على البخار
ج -القلي
ب -السلق
أ – الشوي
 -19الطعام قد  ...........................................إذا تُرك لفترة طويلة داخل الثالجة.
د -ال يتغير
ج -يتعفَّن
ب -ينضج
أ – يق ُّل
 -20أوانى الطهى المصنوعة من  ..........تتفاعل مع األطعمة الحمضية.
ج -األلومنيوم د ـ مواد غير الصقة
ب-اإلستانليس استيل
أ -السليكون
 -21أ ى من األدوات األتية نحتاجها أثناء عمليه الطالء ...............؟
د -شاش معقم
ج – شريط الصق للجروح
ب  -بكرة دهان
أ -مقص
 -22تنمو النباتات الحولية خالل ...........................
د -عدة اعوام
ج -شهرين
ب -اسبوع
أ -عام
ب -العناية بالمالبس تساعد على توفير ............................
أ – المسحوق ب -المال ج -الكهرباء د -الماء
 -23يفضل ارتداء المالبس المصنوعة من القطن ألنها .......................
د -ناعمه ولينه
ب -متينه ويمكن غسلها ج -ثقيلة فى الوزن
أ -رخيصة الثمن
 -24يعبر شعار الشركه عن ............................
أ – الون

ب-الشكل

ج -الهويه

د -الرمز

 -25تعبر ..................عن هويه الشركة
أ –الصور

ب -األلوان

ج -العالمه التجارية

د -الرسومات

 -26من عناصر التصميم الحجم والتركيب و ................
د -الرسومات
ج -العالمه التجارية
ب -اللون
أ –الصور
 -27إعطاء معلومات خطأ فى اإلعالن يعتبر من األشياء غير ......................
د -الالزمه
ج-االئقة
ب -القانونية
أ –الفنية
 -28يمكن صناعة المالبس من مصادر مضرة للبيئه مثل .................
د -دودة القز
ج-الكتان
ب -البترول
أ –األغنام
 – 29يتم إقناع العمالء بمصداقية اإلعالن عى طريق التسويق .................
د -المتبع
ج-المبتكر
ب -الجيد
أ –الشفهى

جـ -أكمل العبارات اآلتية:
 )1يجب ممارسة  .................يوميًّا للحفاظ على صحتنا.
 )2يحتاج الجسم  ..............لمساعدته على مقاومة األمراض..
الصحية في..............................................................
 )3نجد الدهون
ِّ
 )4يحتوي السمك على فيتامين.............................................
 )5الحديد عنصر مهم لـ ................................................
صحي.
 )6تُعتبَر الوجبات  .........................طعا ًما غير
ِّ
 )7يجب تناول عصير الفاكهة الطبيعي ً
بدال من المشروبات.......................................
 )8السبب الرئيسي في فساد األطعمة................................................
 )9يتم تسخين الشراب إلى درجات حرارة مرتفعة للقضاء على .............
من عيوب أواني الطالء غير َّ
الالصقة أنها قد تكون  .......................عند خدش الطالء.
)10
َّ
يجب أال  .................أي مصباح كهربي عند وجود تسريب للغاز الطبيعي.
)11
يحتاج  .....لوجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية لتساعد أجسامهم على النمو.
)12
)13

الشراب الطبيعى هو مزيج من الماء والسكر وعصير  ...........الطبيعى.

)14

من الممكن أن تتفاعل المقالة المصنوعة من األلومنيوم مع األطعمة  ...................عند التعرُّض
لدرجات الح اررة العالية.

)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)30
)31
)32

عند حدوث تسرب للغاز الطبيعى فى المنزل  ،علينا االتصال برقم ..........
طريقه  ..........الطعام من طرق الطهى غير الصحية
الترمس من الوجبات الخفيفة الذى يحتوى على نسبة عالية من ..........
اللبن البقرى أخف وأسهل فى الهضم من اللبن .........
السبب الرئيسى لفساد األطعمة البكتريا و .................
من إرشادات طالء غرفه بسالمه وأمان .......................
يجب أن يراعي المصممون طبيعه  ...................الحدائق
المساحات الخضراء تمتص عاز ...................
تعتبر الحدائق صديقة البيئة ألنها تقلل من ................
تصمم أشكال بعض الحدائق لتحاكي ...................
المصدر األساسى لقماش الحرير هو ...............
عند ظهور بقع على المالبس يجب معالجتها ................
الرمز الذى يوضح النشاط الذى تمارسة الشركه هو ....................
تستخدم العالمات التجارية الصور و .................للتعبير عنها بشكل فعال
من عناصر التصميم  ........و .........و.........و.........
من مبادئ التصميم الجيد أن يكون  ................فى األستخدام
يجب أن يفكر المصمم بنفس طريقة ..................
يجب ان يقتصر الشعار على  ................كلمات فقط

د -صل ما في العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود ( ب ) :
السؤال األول :
(أ)
 .1الشراب الطبيعي غني بالفيتامينات واألمالح المعدنية
 .2مقالة األلومنيوم قد تتفاعل مع األطعمة الحمضية

(ب)
أ-إذا تركتها خارج الثالجة لفترات طويلة
ب-ألنه يحتوى على الفاكهة

 .3الخضراوات والفواكه تصبح لينة وتظهر عليها بقع داكنة

ج-عند التعرض لدرجة حرارة عالية
د -في الوجبات السريعة

 .4يحتاج األطفال إلى وجبات غذائية متوازنة غنية
بالعناصر الغذائية
س -ترك النوافذ مفتوحه
هـ -يتم تسخينه للقضاء على البكتريا

 .5غالبًا ما تكون نسبة الفيتامينات واألمالح المعدنية
منخفضة
 .6من طرق الحفاظ على األشخاص عند الطالء

و -لمساعدة أجسامهم على النمو

 .7قماش الصوف

ص .يجعلها أكثر أناقة

 .8كى المالبس

ر .مصدره األغنام

 .9المساحات المشمسة بالحديقة

ط  .تساعد على االسترخاء

 .10يوفر المعلومات المهمه عن المنتج

ظ  .تساعد على اللعب

 .11أماكن الظل بالحديقة

ع  .اإلعالن

السؤال الثاني:

(أ)
 .1إذا كان السكر المستخدم في صناعة الشراب غير نظيف

(ب)
أ .طرقًا صحية لطهي اللحوم

 .2نستخدم األواني المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ
 .3يجب تجنب طهي الخضراوات لفترات طويلة ألنه

س  .النباتات الحوليا
جـ  -فإن لون الشراب يبدو داكنًا جدًّا

 .4تعد عملية الخبز أو الشوي أو التحمير في الفرن

د -ألنه ال يتفاعل مع األطعمة الحمضية
هـ  -يجعل الطعام غير صحي
و -يقلل من العناصر الغذائية المتوفرة فيها

 . 5تنمو لمدة عام واحد

السؤال الثالث :
(أ)
 .1من المكونات المهمة في حقيبة اإلسعافات األولية

(ب)
أ .إذا كان هناك تسرب غاز

ع-تعبر عن هويه الشركه
 .2غادر المنزل فو ًرا وال تضيء أيه مصابيح كهربائية
ب .الضمادات الالصقة والضمادات
 -3عنــد إعــداد الشــراب الصــناعي يجــب تســخينه عنــد درجــات
الضاغطة
حرارة مرتفعة
ز .الصوف
 -4إيصال عدة أجهزة كهربائية في سلك مشترك واحد
س  .من المخاطر التي تواجهنا عند إعداد
 -5في حالة اإلصابات الخطيرة عليك االتصال برقم 123
الطعام
و-المخصص لخدمة اإلسعاف
د  .للقضاء على البكتريا
 - 6دافئ وال يتجعد بسهوله
ج  .يمكن أن ينتج عنة اشتعال حريق
 – 7العالمه التجارية
 -8يعرف المشروع التجارى أو الشركه فى أبسط أشكالها ذ .الشعار

هـ -فكر ثم أجب
 .1اكتب ثالثة من العناصر األساسية التي يجب أن تتضمنها حقيبة
اإلسعافات األولية
 .2كم عدد أكواب الماء التى يجب أن نتناولها يوميًا ؟
 .3ما الفائدة من وضع مخطط مسبق لوجباتنا الغذائية ؟
 .4ما العناصر الغذائية المشترك المتوفرة فى اللبن والبيض واللحم ؟
 .5ما المنتجات الغذائية المصنوعة من اللبن ؟
 .6لماذا تكون الوجبات السريعة مضرة ؟
 .7كيف نحافظ على الطعام من التلف ؟
 .8لماذا يفضل الشراب الطبيعي عن الشراب الصناعي ؟
 .9لماذا يفضل إضافة السكر للماء عند إعداد الشراب وهو ساخن ؟
 .10لماذا يتم إضافة المواد الحافظة عند تصنيع الشراب ؟
 .11لماذا يتم تسخين الشراب جيدًا قبل تصنيعه؟
 .12لماذا يعد األلومنيوم مصدر خطر فى صناعة األوانى ؟
 .13ما أهمية األلياف للجسم ؟
 .14ما أهمية البروتينات ؟
 .15اذكر نوعين من الكربوهيدرات
 .16لماذا يجب تخزين الطالء بعيدا عن مصادر الحرارة ؟
 .17يجب ان تتوافر عدة خصائص فى الحدائق ليستمتع بها المجتمع اذكر
اثنين منها
 .18اكتب اثنين من مصادر األقمشه الصديقة للبيئه
 .19العالمه التجارية لها اهميه كبيرة اذكر واحدة منها
 .20عند التخطيط إلنشاء عالمه تجارية يجب معرفه عددة عوامل اذكر
اثنين منهم
 .21اذكر ثالثه من مبادئ التصميم الجيد
 .22لماذا يعد التصميم مهما ؟
.23يجب ان تتوفر عددة نقاط فى األعالن الناجح اذكر اثنين منهم

أسئلة اختبار مادة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ى
االبتدائ ىف نظام التعليم 2.0
للصف الرابع
نهاية الفصل الدراس ى
الثائ
ي
السؤال األول:
 ضع عالمة (√) أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ((Xأمام العبارة الخطأ1-تساعد تقنيات الواقع المعزز عىل تقديم المعلومات لك بشكل تفاعىل

( )

ى
ى
التخمي الفرض
تخمي لحل مشكلة ما يسىم هذا
 -2عند وضع
 -3نجاحك ىف حل المشكلة ى
يعن نجاحك ىف اختبار فرضك

) (

 -4يمكنك نسخ محتوى علىم دون استئذان صاحبه

( )

) (

 -5يمكنك كتابة بحثك دون اإلشارة إىل المصدر الذى حصلت منه عىل المعلومات.

( )

 -6كل ما ريتكه الشخص من أثر عند استخدام ر
اإلنتنت ُيعرف بالمواطنة الرقمية.
ُ
عتت تطبيق سكايب Skypeمن وسائل االتصال غت ر ى
المتامنة.
 -7ي ر
ر ى
وئ المرسل اليه الرسالة ى يف خانة (الموضوع “)”subject
 -8يمكن كتابة اسم ر
التيد اإللكت ي

( )
( )
( )

 -9من الممكن إيجاد معلومات عن علوم الفضاء والتاري خ عىل منصة مصمم الخرائط التفاعىل.

( )

رقىم أمر غت مهم.
 -10التخطيط قبل إجراء أي بحث ي

( )

ى
تخمي حول كيف حدثت المشكلة.
 -11ى يف مرحلة اختبار الفرض يتم وضع

( )

 -12من المهم تقسيم المشكالت المعقدة إىل أجزاء صغتة عند حلها.

( )

 -13ريتتب عىل تحقيق المواطنة الرقمية مجموعة من الحقوق والواجبات
ّ
ّ
بالمعل ى
مي واالطالع عىل المواد الدراسية
 -14تمكن أدوات تكنولوجيا المعلومات اصحاب الهمم من االتصال

( )
( )

 -15يمكنك التواصل مع شخص مجهول لك عت ر
اإلنتنت دون ان تستشت أحد أفراد أرستك.
ر

( )

 -16من تطبيقات االتصال غت ر ى
ر
المبارسة.
التامج التليفزيونية
المتامن محادثات الفيديو الفورية  -ر
ّ
التحىل باألخالق وآداب السلوك عند التعامل مع اآلخرين عت ر
ّ
االنتنت.
المهم
 -17من
ر
ي

( )
( )

للمعلمي والتالميذ بالتواصل والتعلم عت ر
ى
اإلنتنت.
 -18بيئة التعلم الرقمية  Edmodoتتيح
ر

( )

ِّ
التفاعىل من المواقع اآلمنة للبحث وجمع البيانات.
مصمم الخرائط
-19موقع
ي

( )

َّ
والمدونات من المصادر غت الموثوقة.
الويك
ً -20يعد فيسبوك  Facebookومواقع
ي

( )

ّ
رقىم يساعدك ىف الوصول اىل المعلومات بطريقة سهلة.
 -21التخطيط قبل إجراء أي بحث ي

( )

 -22االتصال ر ى
ى
المتامن يعد مناسبا عندما يكون ى
المقربي.
بي أفراد األرسة

( )

 -23االتصال غت ر ى
المتامن يعد مناسبا عندما تكون المعلومات هامة وتحتاج اىل ترصف رسي ع.

( )

-24من ى
الرصورى عند اختبار الفرض عدم القيام بأى اجراء يعرضك للخطر

( )

 -25تمكنك منصة ناشينوال جيوجرافيك لألطفال من إجراء تجربة ىف مادة العلوم بشكل تفاعىل
 -26يمكنك إدراج صور داخل ملفات ) (

( )
Excel .

البمجة ىف تحديد المسارات الالزمة للوصول إىل هدفك( ).
 -27يمكنك استخدام أكواد ر
البنامج( ).
 -28يتيح لك برنامج الرسام  paintكتابة بعض النصوص داخل صفحة ر
ا
 -29يفضل استخدام النصوص المكتوبة بدًل من الصور ذات الصلة داخل عرضك التقديىم( ).
 -30تقييم المعلومات ى
يعن التأكد من أن مصادرها موثوقة( ).
لتكبب جزء من الصورة( ).
 -31تستخدم أداة الفرشاة ىف برنامج الرسام
ر
 -32من األمور الواجب مراعاتها عند إعداد عرض تقديىم تجنب كتابة الفقرات الطويلة.
-33يمكنك تغيت حجم الخط ونوعه عىل برنامج معالج الكلمات ) (

) (
Word

 -34من ى
البحن ( مقدمة -فقرات -خاتمة) حول المعلومات ى
ى
الن تقدمها( ).
الضورى أن يتضمن مخططك
 -35من ى
الضورى أن يتضمن ر
غب الموثوقة
مشوعك بعض المعلومات ر

) (

السؤال ى
الثائ :
ر
اخت اإلجابة الصحيحة من ى
بي االختيارات التالية
 -1يمكنك أن تشاهد العديد من المواقع األثرية داخل وخارج مرص وأنت ىف بيتك عن طريق...........
أ-الواقع المعزز

ب -القرصنة.

ج -البصمه الرقمية.

ً
ر
المقتحة لحل مشكلة توقف سماعات جهاز الكمبيوتر عن العمل.فإنه عليك أوال القيام ب .....
 -2لتقديم الحلول
أ-اختبار الفروض

ب -إعداد الفروض.

ج -التحقق من نجاح االختبار

 -3يجب عليك الحذر عند حل المشكالت ر
الن قد تمثل خطورة عليك وذلك عند القيام بخطوة.....
أ-بناء الفروض

ب -جمع البيانات عن الفروض.

ج -اختبار الفروض.

ى
التخمي ب ....
 -4أثناء تشغيل جهاز الكمبيوتر وجدت أنه ال يستجيب .فخمنت بوجود عطل ىف مفتاح التشغيل ،يسىم هذا
أ-الفرض

ب -المواطنة الرقمية

ج -البصمه الرقمية

 -5قيام أحد األشخاص بتتبع ردودك عىل مواقع التواصل اإلجتماىع المختلفة .تسىم ذلك......
أ-البصمة الرقمية

ب -القرصنة الرقمية.

ج -الفروض.

 -6كتب (أحمد) بحثا عن السياحة ىف مرص -واقتبس جزءا من البحث من منصة بنك المعرفة المرصى ،فإنه يجب عليه...
أ -اإلشارة إىل ر
ى
المؤلفي ىف بحثه.
النارسين أو
نش البحث دون اإلشارة إىل ر
ب -ر
النارسين.
ج -مشاركة أبحاث اآلخرين لبيعها دون استئذانهم.

 -7يستخدم تطبيق  .........إلجراء محادثات الفيديو الجماعية.
أ-سكايبSkype

ب -بنك المعرفة المرصى . EKB

ج -الواقع المعزز.

 -8من ضمن الخدمات ر
الن يقدمها  .........معرفة موعد وجدول االمتحانات.

أ-موقع وزارة السياحة واألثار

ب -موقع وزارة الصحة والسكان

ج -موقع وزارة ر
التبية والتعليم والتعليم ى
الفن

االلكت ى
ر
وئ ىف خانة ............
التيد
عت ر
-9يمكنك كتابة عنوان رسالتك ر
أ -من " "from

ج -المرفقات .Attachments

ب -الموضوع " "subject

 -10من مصادر التعلم الرقمية الموثوقة عت شبكة ر
اإلنتنت........
ر
أ-تطبيق  WhatsAppب -بنك المعرفة المرصى EKB

ج -تطبيق Facebook

-11أى من المواقف التالية مناسب إلجراء االتصال ر ى
المتامن .........
أ -االتصال ر
بالشطة لإلبالغ عن حادثة رسقة.
ب -االتصال بزميلك لمعرفة موعد الرحلة المقررة ىف نهاية آخر العام.
ج -االتصال بزميلك للتحدث معه حول موضوع درسته اليوم ىف المدرسة.

المتامن عت ر
 -12من أشكال التواصل ر ى
اإلنتنت ر
والن تتيح مشاهدة األصدقاء أو أرستك بالصوت والصورة.
ر
اإللكت ى
ر
ج -محادثة الفيديو.
وئ.
أ -الرسائل الفورية.
التيد
ب -ر
ً
 -13يكون االتصال ر ى
مناسبا عندما يكون............
متامنا
أ -ى
بي األشخاص الذين ال يعرفون بعضهم .
بي األصدقاء أو أفراد ُ
ب -ى
األرسة .
ج -ى
بي أشخاص يطرحون عليك سؤاال يحتاج إىل تفكت.

ه ...........
 -14الخطوة األختة للقيام بالمراسالت الفورية ي
أ -كتابة الرسالة

ب -الضغط عىل أيقونة "إرسال"

ج-الضغط عىل أيقونة "قائمة االتصال"

رقىم ،يجب عليك أن يتضمن مخططك ..................
 -15عند إجراء بحث ي
أ -مقدمة لموضوع البحث

ب -تفاصيل بعيدة عن موضوع البحث

ج -معلومات غت موثوقة

-16يمكنك إرسال الرسائل النصية الطويلة عت ا ر
إلنتنت من خالل............
ر
ى
ر
ج -محادثة الفيديو.
التيد اإللكتوئ.
أ -مصمم الخرائط التفاعىل.
ب -ر
 -17عندما تكون المعلومات ُملحة ،يفضل استخدام االتصال ..............
ب -رى
أ -غت ر ى
ج -الرسائل الورقية
المتامن
المتامن

 -18يمكنك إجراء مكالمات الفيديو مع أصدقائك من خالل.....
ى
الضوئ.
أ-الماسح

ب-التليفون المحمول

ج -جهاز الطابعة.

 -19من ى
الرصورى أن يتضمن مخططك للبحث عىل .....
ا-فقرات تقدم المعلومات.

ب-معلومات مشكوك ىف صحتها.

ج -مدونات رقمية.

االلتام بالمسئوليات أثناء استخدام ر
-20أي من المواقف التالية توضح ر ى
اإلنتنت.
أ -قرصنة فيديو رفعه صديقك عىل منصات مشاركة مقاطع الفيديو.
ب -تقييم المحتوى والتأكد أن المعلومات آمنة للعرض
ج -التجسس عىل اآلخرين ونسخ بصمتهم الرقمية
 -21يريد صديق لك التعلم عن تاري خ مرص القديم ،بأي منصة تنصحه.
أ-بنك المعرفة المرصي

ب-منصات مشاركة مقاطع الفيديو
االجتماىع
ج .منصات التواصل
ي

 -22أي من مصادر التعلم عت ر
اإلنتنت التالية تنصح بها صديقك الذي يريد إجراء تجربة لمعرفة درجة غليان الماء.
ر
التفاعىل
أ-مصمم الخرائط
ي
ڤالئ
ب-منصة ر ي
ج -بنك المعرفة المرصي
 -23أي من المواقع التالية يمكن لمعلمك استخدامه لتقديم الدروس عت ر
اإلنتنت.
ر
ج-تطبيق WhatsApp
أ -منصة بنك المعرفة المرصي  EKBب -منصة Edmodo

 -24تحتوى حزمة  365Microsoftعىل برنامج........
أ -معالج الكلمات  Wordب -الرسام Paint

ج -جوجل كروم Google chrome

 -25لعرض افكارك ر
الن توصلت إليها بشكل يتسم بتأثتات الصوت والحركة.فأنت بحاجه إىل برنامج........
أ -معالج الكلمات  Wordب -الرسام Paint

ج -العروض التقديمية PowerPoint

 -26قلة عدد األلوان المستخدمة داخل اللوحة اإلعالنية يجعلها.........
ب -ملفتة للنظر.
أ -صعبة الفهم.
ج -تفتقد للتصميم الجيد.

 -27عند إعداد عرض تقديىم جيد يجب عليك......
أ -ارتباط الصور داخل العرض بالموضوع.
ب -إضافة آراء ومعلومات غت موثوقة داخل العرض.

ج -ر
كت الخطوط واأللوان داخل العرض.

 -28تسىم المساحة الفارغة ى
بي أطراف اللوحة اإلعالنية ب ..........
أ -الخطوط

ب -الهامش

ج -خيارات الصور

 -29يمكنك إضافة صورة داخل برنامج  PowerPointمن خالل اختيار .....
أ -عرض ر
الشائح slide show
ب -انتقاًلت Transitions
ج -إدراج Insert

 -30يمكنك تشغيل عرضك التقديىم ىف برنامج  PowerPointمن خالل مفتاح .....من لوحة المفاتيح.
أ3F -

ب4 F -

 -31من عنارص التصميم الجيد ر
لمشوعك ........
أ -تناسق لون الخط مع لون الخلفية.
حن ان لم تكن مرتبطة ر
ب -إدراج صور جذابة ر
بمشوعك.
ج -تجنب ترك مساحات خالية( هوامش) داخل التصميم.

ج5 F -

السؤال الثالث:
ى
أ-أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة مما ى
القوسي:
بي
(بنك المعرفة المرصي -البصمة الرقمية – غرفة الدردشة – االتصال ر ى
المتامن -المواطنة الرقمية -برنامج العروض
التقديمية )Powerpoint

للمواطني المرص ى
ى
يي بالوصول للمواد الدراسية ................
َ -1يسمح
 -2عملية التواصل ى
بي األفراد أو تبادل للمعلومات ى يف نفس الوقت تسىم ب ............
ر
المشت ى
كي معك ى يف الغرفة.
 -3يمكنك من خالل  ............كتابة تعليق لألشخاص
 -4تمكنك ......من استخدام التكنولوجيا الرقمية بطريقة أخالقية ومسئولة وآمنة.
 -5تمكنك ......من تكوين صورة عن شخص ما من خالل ردوده وترصفاته عىل مواقع التواصل االجتماىع.
 -6يتيح لك  .........عرض نتائجك لآلخرين من خالل العديد من التأثتات الحركية.
ى
ب -أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة مما ى
القوسي:
بي
( المصادر غت الموثوقة – االتصال غت ر ى
التفاعىل  -جهاز كمبيوتر مزود بكامتا-القرصنة -برنامج
المتامن  -مصمم الخرائط
ي
الرسام )Paint

 -1تمكنك منصة  ................باستخدام بيانات وأدوات متعلقة بالخرائط.
لكت ى
 -2إرسال رسالة نصية عىل التيد اإل ر
وئ لزميل لك نوع من .......
ر

 -3نحتاج إىل  .............عند إجراء محادثة فيديو.
ه من ..............
 -4المعلومات المليئة باآلراء واألخطاء ي
 -5قيام أحد األشخاص بنسخ محتوى رقىم دون استئذان صاحبه بغرض بيعه يسىم.......
التنامج وتعديل الصور.
 -6يتيح لك ......إمكانية كتابة النصوص عىل صفحة ر

السؤال الرابع:

-1صل من العمود ( )Aما يناسبه من العمود ()B
A
 -1منصة ناشينوال جيوجرافيك
لألطفال
 -2المواطنة الرقمية
-3المراسلة الفورية
َّ
-4تقنية الواقع المعزز
َّ
-5كتابة مخطط

B
أ-يتضمن مقدمة ،فقرات معلومات داعمة ،خاتمة
ب-تيح إرسال الرسائل النصية عت تطبيقات ر
اإلنتنت
ر
ر
ى
اض
ج 0تتيح برؤية األشياء الحقيقية بشكل افت ي
رى
ر
االلتام بها عند
الن يجب
د-المبادئ والمسئوليات ي
التعامل مع التكنولوجيا
ـه أحد المصادر ر
الن تمكنك من الحصول عىل
المعلومات المناسبة لالطفال

 -2صل من العمود ( )Aما يناسبه من العمود ()B
A
 -1بيئات التعلم عت ر
اإلنتنت
ر

B
ى
تخمي حول كيف حدثت المشكلة
.1

 .2تطبيقات تسمح للتالميذ بالتواصل مع
ر ى
ى
اض
المعلمي بشكل افت ي
ج .كل ما ريتكه الشخص من أثر عند استخدام ر
اإلنتنت
د .بنك المعرفة المرصى
ـه .مناسب عندما تكون المعلومات مهمه وغتملحة.

 -2مصادر موثوقة
 -3االتصال غت ر ى
المتامن
 -4البصمة الرقمية
 -5بناء الفرض

-3صل من العمود ( )Aما يناسبه من العمود ()B

A
 -1برنامج Internet explorer
-2القرصنة
-3برنامج Skype
ڤالئ Vlaby
-4
ر
 -5مصمم الخرائط التفاعىل

A
12-

B
أ -نسخ محتوى رقىم دون استئذان صاحبة بغرض بيعه
ب -أحد برامج محادثات الفيديو
ج-أحد برامج متصفحات ر
االنتنت
د أدوات رسم الخرائط عت ر
اإلنتنت
ر
ى
هّ -
منصة معامل ر
افتاضية توفر إجراء تجارب معملية يف بيئة
رقمية تفاعلية

B
أ -للكتابة بالقلم الرصاص
أكت
ب -لرؤية الصورة أو الشكل بحجم ر

34-

ج -تعبئة اللون داخل الشكل

د أيقونة البخاخ أو فرشاة التلوين

ه  -لكتابة النص

5-4صل من العمود ( )Aما يناسبه من العمود ()B

Questions for Grade 4 _Mathematics_ 2nd Term
Up to the end of the second term 2022
اإلزابااد:
 .1يوجد نسختين من األسئلة (نسخة  – wordنسخة  )pdfللرجوع إليهما.
 .2شيٍ االختجبز  99اليمخ.
 .3يتكىٌ االختجبز يٍ خمسة أَىاع يٍ األسئهخ وهي )4( :يفسااد اختيبز يٍ يتعدا  )3( ،إكًبل )2( ،
صىاة وخطأ  )4( ،تىصيم )2( ،يمبل لصيس؛ ثحيث يصجح عدا يفسااد االختجبز  15يفساح.
 .4تُخصص ازجتبٌ نكم يفساح يٍ يفسااد االختجبز (  39 = 15 × 2ازجخ)
 .5ضسوزح يساعبح انىشٌ انُسجي نالختجبز ،ثحيث يتضًٍ )3( :يفسااد عهً ثبلي انىحدح انسبثعخ)1( ،
يفساح عهً انىحدح انثبيُخ )5( ،يفسااد عهً انىحدح انتبسعخ )4( ،يفساح عهً انىحدح انعباسح)2(،
يفساح عهً انىحدح انحبايخ عشس؛ عهً أٌ تكىٌ يٍ ثُك األسئهخ انىازا يٍ انىشازح.
 .6ال يتى إججبز انتهًير عهً استخداو استساتيجيخ  /طسيمخ يعيُخ في اإلجبثخ ،ونهتهًير انحك في اختيبز
أسهىة اإلجبثخ ثحيث تُكتت خطىاد انحم ثطسيمخ صحيحخ.
 .7ضسوزح أٌ يساعي االختجبز انفسوق انفسايخ ثيٍ انتاليير .
 .8ضسوزح يساعبح انحهىل واإلجبثبد األخسي انتي يمتسحهب انتهًير ثعيدًا عٍ ًَىذج اإلجبثخ انًخصص
نرنك.

-1-

Choose the correct answer:
1) Using the following area model, the quotient equals …………

a.

545

b.

109

c.

100

d.

9

2) If 37 oranges are distributed equally among 5 plates, how many oranges will be left?
a.

5

b.

2

c.

7

d.

0

3) 6524 ÷ 4 =……………………
a.

1631

b.

1151

c.

1361

d.

1631

4) Which of the following equals 6?

a.

24 ÷ 6 – 2

b.

3×1+1

c.

12 + 6 ÷ 3

d.

18 – 3 × 4

5) 30 – 4 × ( 2 + 1) = ……………

-2-

a.

102

b.

28

c.

18

d.

78

6) 20 ÷ 5 +5 – 2 =…………………….

a.

0

b.

7

c.

2 R4

d.

8

7) Which is the first step when solving the following problem 14 + 4 ÷ 2?
a.

Add 14 and 4

b.

Divide 4 by 2

c.

Divide 14 by 2

d.

Divide 18 by 2

8) Which of the following expressions has a value
a.

b.

c.

d.

?

9)

a.
c.

b.
4

d.

10)

a.

b.

c.

d.

-3-

2

11) Which of the following mixed numbers is equal to ?
a.

b.

c.

d.

12)

is equivalent to:

a.

b.

c.

d.

13) Which of the following is a unit fraction?
a.
b.

c.
d.
14) Which is the correct decomposition of using unit fractions?
a.

b.

c.

d.

-4-

15) Which equation is not a correct decomposition of
a.

b.

c.

d.

16) Which relation is correct?
a.

b.

c.

d.

17) Which relation is correct?
a.
b.

c.
d.

-5-

?

18) Which fraction is not equivalent to ?

a.

b.

c.

d.

19) The order of the fractions ,

, , and

a.
b.

c.
d.

20) Which number fits in the blank?

a.
b.
c.
d.

10
11
12
20

-6-

from the greatest to the smallest.

21) Which number fits in the blank?

a.
b.
c.
d.

6
9
19
27

22) If 600÷ 60 = 10 , then the divisor equals
a. 1
b. 10
23) The quotient of dividing 9
a. 37

by

is

b. 703

c.60

d. 100

and the remainder is 1.
c. 307

d.76

24) If the quotient of dividing 48 by 5 equals 9 and the remainder is 3, which of the
following statements can be used to verify that?
a. 9 × 5

b. (9 × 5)+ 3

d. (3 × 9)+ (3 × 5)

5 + 30  5

25)

a. 11

b. 7

26) Hoda bought
a. 12
27)

c. (3 × 9)+ 5

c. 6

d. 3

books for LE 60 then the price of one book equals

b. 168

c. 152

LE

d. 20

15 + (50  0) ×
a. 60

b. 30

c.23

d. 30

28) The number which if we divided it by 8, the quotient will be 6 and remainder 2
is
a. 16
29)

b. 46

c. 48

d. 50

is closer to the benchmark fraction

a. 1

b.

c.

d. 0

-7-

30) The fraction which represents the shaded parts in the following model is

b.

a.

c.

d.

31) which of the following represents a unit fraction?
a.
b.
c.
d.

32)

+

a.

b.

c. 1



33)

b. 7

c. 5

34)

d. 3

( As a mixed number)

a. 3
35)

d.

4

b. 2
=…………….

b.
4+

a. 6

+2+

d.1

( As an improper fraction)

a.
36)

c. 2

c.

d.

= ………………
b. 6

c. 2

d. 7

37) Which of the following statements is true?
a.

=

b.

=

c.

=

-8-

d.

=

38) The expanded form for the number2.35 is ……….
a.
c.

2 + 0.5 + 0.03

b.

2 + 0.3 + 0.05

3 + 0.5 + 0.02

d.

5 + 0.2 + 0.03

39) The standard form for the number: 3 ones, 5 tenths and 7 hundredths is ……
a.

75.3

b.

753.

c.

35.7

d.

.573

40) 0.4 is equivalent to ……
a.

b.

c.

d.

41) 71 hundredths equals ……….
a.
c.
42)

b.

0.71
+

0.29

d.

= …….

a.

0

b.

c.

2.1

d.

-9-

0.21

From the following graph (q. 43 , q. 44):

43) Which grade likes vegetables more than fruits?
a.

Primary 2

b.

Primary 3

c.

Primary 4

d.

Primary 5

44) What is the total number of students who like vegetables and fruits in grade 4?
a.

73

b.

023

c.

033

d.

093

45) To compare between rainfall in the deserts of Africa in the two years 2020 ,

2022 we use:
a. Picture representation
c.

Line plot graph

b.

bar graph

d.

double par graph

- 10 -

Complete:

=

46)

+

47)

48)

1

49)

=

+

= ……..

=

50) If 55 ÷5 =11 , then the divisor is 5

7777÷7 =

51)
52)

5-

53)

3-

…….

=
= …….

54) When we divide the number 26 by 5, the quotient is …. and the remainder is

……
+

55)

56)

1-

+

=

(in simplest form)

=

57) In the equation: 48 ÷6 = 8 the dividend is ….. , the divisor is …. and the

quotient is …..
58) 20÷4-3 = ……..

- 11 -

=

59)

in the simplest form

=

60)

61) 20 – 9 + 5 = …………
62) 100 – (4+7) × 9 =……..
63) The proper fraction has the numerator ……. than the denominator.

is an ……….. fraction.

64)
65)

= ……..

66)

= …….. (in the form of an improper fraction)

67)

= ………. (in the form of a mixed number)

68)

×

69)

=
( In the same pattern)

70) 24,506 – 14,506 = ……………….
71) 606  6 = ………….
72) The dividend in 48 ÷ 4 = 12 is ……..

The quotient in 81,000  9 equals…….
74) The remainder of: 82  9 is ….
73)
75)
76)

16 – 12 ×4  8 = ………………
×
=
(in the simplest form)

77) 66424,6 + 326,5 = ……….
78)
79)

64 × ,3 = ... ..........

80)
81)

×

82)
83)

…….. ( in a decimal form)

The unit form for the number 8.5 is…………….
85) The place value of the digit 5 in the decimal number 12.15 is ……..
84)

- 12 -

86)
87)

The value of the digit 6 in the number 2.65 is ………

88)

The suitable graph representation to compare the maximum and
minimum temperature between many governorates during a week
is………….

+

( in a decimal form)

- 13 -

Put () for the right answer and () for the wrong answer:

89) The number 45 in the division problem 45 ÷ 9 = 5 is called the divisor.

(

)

90) The reminder of the division operation 65 ÷ 8 = 8 is equal to 1

(

)

91)

(

)

(

)

(

)

(

)

If the quotient is 5 , the divisor is 4 and the remainder is 2 , then the
dividend is 22

92) The following division array represents the division problem:
21 ÷ 6 = 3 R 3

93) To find the quotient in 4500 ÷ 5 = 900 , we can use the following fact:
45 ÷ 5 = 9
94) The following area model represents:
89 ÷ 6 = 14 R 5

- 14 -

95) In the following division problem, the quotient is 224 and the
remainder is 4.

(

)

(

)

97) 5 × 6 – 4 + 3 = 13

(

)

98) 7 × 8 ÷ 4 – 2 = 12

(

)

99) 17 × (15 – 8) + 2 = 121

(

)

(

)

(

)

(

)

96) To solve the following puzzle:

rectangle =4 , circle =6 and triangle =10

100)

+

+

+

=1

101) In the following shape, the unit fraction that represents the shaded part
is
.

102) In the following shape, the number of the unit fractions do we need
to represent point E equals 5.

- 15 -

103) In the following shape, the fraction that represents the shaded parts is .

104) The fraction

is called an improper fraction.

105) The fraction

is called a proper fraction.

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

106) In the following shape, the mixed number that represents the shaded
parts is

107) 1 + +
108) 1 +
109) 2 110)
111) 5 -

=
+ =2

=
+

=3
=

112) The following shape represents correctly the subtraction sentence:
=

113) The shaded parts in the following model represents the equivalent
fraction of

114) From the following fraction wall, the equivalent fraction of
- 16 -

is

115) In the following shape: the fraction

116)
117)
118)

is closer to benchmark fraction

=
× 0=0
× 1=1

119) Number of halves in the whole one is 2
120) The fractions

,

121) The fractions

,

are equivalent.
,

are equivalent to

122) When we divide 28 by 8 the quotient will be 3 and the remainder 5
123) The first step to solve the problem 30 - 20 2 × 5 is division operation
124) The dividend = (the divisor × the quotient) + the remainder
125) 310  3 = 100 r 1
126) Mariem distributed LE 840 equally among four charity associations,

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

then each association has LE 210
127) The first step to solve the problem 16 - 8 × 2 + 5 is subtraction.
128) The unit fraction that forms the proper fraction is
129) The number of unit fractions that form the proper fraction in is 4

- 17 -

130)
131) The number of unit fraction in the whole one is 4
132)

is equivalent to

133) The decimal fraction represents the following model is 0.6

134) The unit form for the number 7.34 is: 7 ones , 3 tenths and 4 hundredths
135) The decimal fraction which equivalent to

is 0.5

136) 0.6 > 0.58
137) 2.5 < 2.58
138)

> 0.3

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Match each paragraph of (A) with its appropriate (B):

(A)

)B(
13

139)

18 ÷ 3 + 15 – 1 = ……
140)
2

910

- = …….

141) The fraction that is represented by this model is
……..

142)

1

= ……

5
6

20

143) 4550 ÷ 5 =….

……………………………………………………………………………..
- 18 -

(A)

)B(

144) 224 ÷7 = ……

30

= .....

145)

146) The improper fraction for the shaded part of the
mixed number 3 is ……

32

147) 300 ÷ (30-20)=…….
148)

×

= ………

…………………………………………………………………………
(A)
149) 3

)B(

= ……

-1

80

150) The mixed number represented by the following
model is …..

2

86

151) 688 ÷ 8=….
152) 4

= …….

5

153) 89 + 3 – 3 × 4 = ……

4

…………………………………………………………………………

154) 4 +
155)

+2+

(A)

)B(

= …..

29
64

= .....
- 19 -

156) 77 – 13 × 2 ÷ 2=…..

9

157) 145 ÷ 5 = …..

+

+

+

7

158) The expression which represents an
equivalent value of
is …….

……………………………………………………………………………
)(ة

(A)

5

159) The remainder of 87 ÷ 5 is ……
160) The expression which has the value

7

is …….

20

161) 77 ÷ 7 + 9 = …….
162) The improper fraction that represents

2

the shaded parts in the following model
is ……

+

163) 4 + 2 = …….

+

+

……………………………………………………………………………..
(A)
164) 1 165) 2

)B(
11

= ……..
+3

= …..

166) 812 ÷ 4 = ……

5

167) 49 – 7 x 6 + 4 = ……
168) 3

5
203

= ……..

- 20 -

+

(A)

(B)
1.1

169) 4 ones, 9 hundredths = ……
170)

+

+

10.05

= …….

171) The decimal number which represents the

shaded parts in this model is …..

172) 10
173)

4. 09

4

= ……
=

1

……………………………………………………………………………..
(A)

(B)
0.07 + 0.1 + 13

174)
175) The value of the digit 4 in the number

3.2

3.94 is ……
176) 1.17 in expanded form is …….

0.61

177) 0.60 = …….

0.6

178)

+

0.04

= …….

…………………………………………………………………………

- 21 -

(A)
2

179)

=

(B)
5.51

2

Tenths

180) The decimal number which represents the

shaded parts in this model is …..

181) The place value of the digit 3 in the decimal

2.40

number 12.31 is
182) 5 + 0.5 + 0.01 = ……

Nine
hundredths
80

183) The word form of the number 0.09 is …..

…………………………………………………………………………

(A)
+

184)

(B)
0.05

= …..

185) The standard form of the number :

10

2 Ones, 1 Tenths, 9 Hundredths

186) 5

5.24

= ……..

1

187) 0.08 > …...
188) 1

2.19

=1
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Essay questions:
189) There are 72 students on the playground. They want to make teams with 9 students in
each team. How many teams will they make?
190)

Salem brought 15 pies to give to 4 friends. How can Salem share the pies equally?
What is the remainder?

191)

There are 48 mugs that need to be put in boxes and shipped. Eight mugs can fit in
each box. How many boxes will be needed to ship the mugs?

192)

There were 540 crayons in a large bin. Students were asked to put each 9 crayons in
a small box. How many boxes are needed?

193)

An organization donated 84 books to a school. The books will be distributed equally
among 6 classrooms. How many books will each classroom get?

194)

Rashida saved 545 LE to buy a toy car. She did this by saving 5 LE every day. How
many days were needed to save enough money to buy a toy car?

195)

Amir bought a book of stickers. There were 92 stickers in the book. He wanted to
distribute them equally among 4 friends. How many stickers will each friend get?

196)

There are 64 pencils. The pencils have to be divided equally among 4 groups of
students. How many pencils will each group get?

197)

The owner of a juice fruit market has 480 paper cups. If he wants to use the cups for
3 months equally, how many cups should he use each month?

198)

A train has 784 seats for passengers. If there are 7 cars on the train and each car has
the same number of seats, how many seats in each car?
- 23 -

199)

Yahia placed 21 juice bottles equally on 3 tables. How many juice bottles were
placed on each table?

200)

Mazen needs
that holds

kilogram of sugar for his sweets recipe. He has a measuring cup

kilogram of sugar. How many times will he need to fill the measuring

cup for his recipe?
201)

Hany drank 1

liters of water. Samir drank 1

liters of water. How many liters of

water did Hany and Samir drink together?
202)

Badr bought 1

kilograms of sugar, 2

kilograms of flour and 1

kilograms

of rice. What is the total number of the kilograms that Badr bought?
203)

Each of Othman and Ramzy has a bar of sweet of the same size. If Othman ate
of his bar and Ramzy ate

of his bar. Who ate more?

204)

Amir has 12 cakes, he ate

of them. How many cakes did Amir ate?

205)

Nabil has 9 cakes. of them have chocolate. How many chocolate cakes are there?

206)

Manar is making a drink that requires liter of milk, and she has only liter of milk.
How much milk does Manar need more to make the drink?

207)

Samira cut a cake into 8 equal parts and ate one part of them. What is the fraction
that represents the remaining parts?

208)

Adam drunk 0.6 liter of juice. Omar drunk
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liter of juice. Who drank more?

209)

Zaher has a number of seeds. On Friday he planted of them, and he planted of
them on Saturday. What fraction represents the seeds that Zaher planted in both of
the two days?

210)

Ayman finished of the homework before his coming back home. What fraction
represents the remaining part of the homework?

211)

Hala spends

from her pocket money to buy a toy. What fraction represents the

remaining money of her pocket money?

212)

Samir read

of his book on Monday, and

of it on Friday. What fraction

represents the part that Samir read from the book?
213)

If Manar’s bottle contains

liter of oil while Hana’s bottle contains 0.75

Which bottle contains more oil?
214)

A piece of wood of length

meter. Another piece of wood of length

meter .

What is the length of the two pieces of wood together?
215)

How many small pieces of wood of length 0.1 meter can be cut from another big
piece of length 0.7 meter?

216)

Gamal’s home is 0.44 kilometer from the school, while Hany’s home is

from the

school. Who has to walk a long distance to the school?
217)

Hana’s bought a piece of cloth of length
of length

218)

meter. And Mona bought another piece

meter. What is the total length of the two pieces?

Hosam walked

kilometer then he walked

Hosam walk to the home?
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kilometer else. How long did

219)

Ahmed has 15 cakes. If

of them are covered with chocolate. How many chocolate

cakes are there?
220)

The following data show the distance in kilometers that some students cover to the
school:

(a) Create the line plot for the given data.
(b) What’s the distance that most of the students cover to the school?

221)

Kamal recorded the lengths of two types of plants in four days as follow:

(a) Use the above data to complete the following graph:

- 26 -

b) In plant (1), What’s the amount of increasing in its length from
Monday to Sunday?
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Questions of grade four second term
Q1 Put ( √ ) or ( X ) :
1.

The weight of the car effects on its speed.

( )

2.

After car collision, the air bag deflated as speed as it inflated

( )

3.

The high-speed moving objects face less danger than the slower
objectives.

( )

4.

The driver should drive as fast as possible to avoid accidents.

( )

5.

Mars is located a few meters away from Earth.

( )

6.

There is energy loss when energy is transformed from one form to
another.

( )

7.

Energy cannot be transformed from one form to another.

( )

8.

Most of energy chains start with the moon.

( )

9.

Both electric bulb and electric heater produce thermal energy.

( )

10. When pedaling a bike, the chemical energy in your body change to
kinetic energy.

( )

11. There is a stored chemical energy inside the food we eat.

( )

12. The produced sound energy helps the hair dryer to do its function.

( )

13. The energy chain of a burning candle is : chemical energy ( )
converted into thermal energy & light energy
14. Mars Curiosity can be operated from a distance.
( )
15.

As the speed of the car increases, the amount of used fuel
decreases.

( )

16. Biofuel is one of non-renewable resources of energy.

( )

17. The sun is the primary source of forming both biofuel and fossil
fuel.

( )

18. The movement of a generator in electric power station produces

( )

1

potential energy.
19. Acid rain causes soil and water pollution.

( )

20. When burning of fossil fuel increases, the temperature on Earth
decreases.

( )

21. Windmills can do their job all the time as the wind never stops
blowing.

( )

22. Both modern wind turbines and old windmills are used to generate
electricity.

( )

23. Looking directly at the sun is very dangerous.

( )

24. Electricity generated by wind turbines is transmitted through wind.

( )

25. The flow of water can be controlled to generate electricity in dams.

( )

26. Turbines convert kinetic energy into electrical energy.

( )

27. Mixing of water with oxygen gas produces carbonic acid.

( )

28. The power source for the electric fan is wind.

( )

29.

Plants need sunlight to grow.

( )

30. We use solar energy to preserve food.

( )

31. Electricity generated from water is called hydroelectricity.

( )

32.

Rivers store kinetic energy.

( )

33. The sun is made of hydrogen and oxygen gases.

( )

Solar panels consist of a lot of plant cells.

( )

34.

35. Water is one of the sources of electricity production in Egypt.

( )

36. The electricity produced by water is known as electromagnetic
energy.

( )

The energy produced when operating the gas oven is electrical
energy.

( )

37.

2

Q2 Write the scientific term of the following:
1. The process in which two objects or more crash into each
other and includes an energy transfer.
2. A liquid that stores the chemical energy and it is
extracted from the fuel to move the car
3. Safety equipment used to prevent car passengers from
moving forward when the car stops suddenly.
4. Safety equipment used to provide soft cushion when it is
inflated automatically with a gas during a collision of
cars.
5. A heavy steel ball that swings on a cable and it is used in
destruction of parts of buildings.
6. The form of energy that is stored in battery of a remote
control.
7. The wasted energy of a computer.

(……………)

(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)

8. A robot vehicle that can be controlled from a distance
and is used to explore the surface of mars
9. The energy produced from playing the guitar.

(……………)

10. A device used to convert electrical energy into light
energy.
11. The energy produced when the wood of trees is burned.

(……………)

12. Energy can neither be created nor destroyed, but only
converted from one form to another.
13. A kind of energy that is produced from the electrical
heater and burning coal.
14. The energy that is produced from the blender and helps it
in doing its job.
15. The main sources of energy for most forms of energies on
Earth.
16. It is any substances which produces thermal energy on
burning.
17. Natural resources of energy that takes a very long period
of time to be formed.
18. It is a type of fossil fuel that is produced from dead
marine animals.

(……………)

3

(……………)

(……………)

(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)

19. It is a form of fossil fuel, which can be made from some
types of plants such as grass and wood chips.
20. It is a phenomenon in which the Earth's temperature
increases, when carbon dioxide gas increases in air.
21. The energy resources that include wind energy and water
energy.
22. The device in electric power station that turns kinetic
energy into electrical energy.
23. A panel designed to absorb the sun energy to produce heat
or generate electricity.
24. Huge bodies in space made mostly of hydrogen and
helium gases.
25. An energy that is generated from windmills and is
transmitted through wires to houses and factors.
26. A type of electrical energy generated by water turbines
in dams.
27. A build on the river that controls the flow of water and
increases the potential energy of water.

(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)
(……………)

Q3:Choose from column (B) what suits it in column (A)
1A
1-The object´s mass.
2-The object´s height from the earth´s
surface.
3-The velocity of a moving object.
4-On the Earth´s surface,

B
a-It affects the kinetic energy of a
moving object not on its potential
energy.
b- It affects the kinetic energy and the
potential energy of the object.
c-When it decreases, the kinetic energy
increases.
d-When it increases, the stored
potential energy increases.
e-the potential energy equals zero.

2A

B
4

1- The sun
2- Benzene
3- The fan

a- It is operated by electricity.
b- Its light energy changes into
chemical energy in plants.
c- It is a liquid that can be used as
a fuel for cars.

3A

B
a- It needs extreme heat and
pressure to be formed from
remains of dead plants.
b- It is the main resource of energy
on the Erath´s surface.
c- It is a liquid renewable resource
of energy.

1-Water
2-Coal
3-The sun

4-

A

B

1- Coal
2- Water
3- Wind turbine output

abcd-

Solar energy
Non-renewable energy source
Electrical energy
Renewable energy source

5-

A
1. Solar panels

a-

2. Curved mirrors
3. Windmills

bcd-

B
use in cooking food by converting solar
energy into heat energy.
It was used to grind grain.
use to generate electricity from solar
energy
Convert kinetic energy into electrical
energy.
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6A
1- Turbines
2- Greenhouse
3- Windmills

B
aIt was used to grind grain
bConvert kinetic energy into electrical
energy
cIt helps to grow crops that only grow in
warm climates
dNon-renewable energy source

7A
1. Law of
conservation of
energy
2. Airbag
3. Coal

B
a- From the safety devices inside the cars

b- Non-renewable energy source
c- Energy does not destroy), but
transforms from one form to another
d- renewable energy source

8A
1- The sun
2- Coal

3- Pressure and
temperature

afrom non-renewable energy sources.
bFrom Factors affecting the formation
of fossil fuels.
cThe main energy source on the Earth's
surface.
dConverting wind energy into electrical
energy.

9A
1- Renewable energy a- Converting wind energy into electrical
energy.
6

2- Curved mirrors
3- Wind turbines

b- Energy that does not run out with our
consumption of it.
c- Directs sunlight to heat and cook food.
d- The main source of energy on the Earth's
surface.

10A
1. Natural gas
2. Wind turbines
3. Law of
conservation of
energy

B
a- Convert kinetic wind energy into electricity
b- The main source of energy on the Earth's
surface
c- A non-renewable energy source

d- Energy does not destroy, but transforms
from one form to another

11A
1- Solar heaters

a-

2- Turbines

b-

3- Greenhouse

cd-

B
It helps to grow crops that only grow in
warm climates
Water is heated using the energy of the
sun.
Convert kinetic energy into electrical energy
from renewable energy sources

12A
1- Fossil fuels
2- Solar Panels
3- Turn off appliances
and lights when
Being outside the
home

B
a- One of the ways to conserve fossil fuels.
b- A non-renewable energy source.
c- Converting solar energy into electricity.

d- Source of renewable energy.
7

13A
1- Energy
2- Solar heaters
3- Solar panel input

Q4

B
a- solar energy
b- Energy does not destroy, but transforms
from one form to another
c- It is used to heat water using the energy of
the sun
d- It is used to convert thermal energy into
electrical energy

Complete the following:

1. As a result of hitting the ball with the bat, the direction of the ball will
……………
2. During a car crash, the ……… is inflated with a gas to provide a soft
cushion.
3. Engineers go to reduce the weight of the solar vehicles to increase its
……..
4.

The speed of ………. vehicles is slower than that of normal vehicles and
…….vehicles.

5. When the mass of a moving object decreases its kinetic energy …………at
the same speed.
6. To operate an electric mixer, we use …………. energy.
7. The energy can be ………. from one form to another.
8. In any energy chain, some of the energy is lost in the form of ………..
9. The energy that is produced from the battery and used to operate a toy
car is ……….. energy.
10. The electric lamp converts …….. energy into light and heat energy.
11. In electric heater, ………. energy is considered as an input energy , while
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thermal energy is considered as ………. energy.
12. The mobile phone converts chemical energy stored in its batteries into
…….energy and …………. energy.
13. When you ride a bicycle, the ……..energy stored in your body is
converted into ………. energy which causes the bicycle to move.
14. The energies that are produced from the washing machine are
…..energy and ………….energy.
15. On Mars planet, Curiosity robot can be operated for a long period of
time by using ……….energy from sunlight that is converted into
………..energy used to recharge its batteries.
16. Coal and …………can be used in electric power stations to generate
electricity.
17. We can use some forms of fuel such as ……….and ………..in warming
houses.
18. ………… is example of biofuel, while ……………is example of fossil fuel.
19. Turbines in electric power stations are turned by steam and they
produce ………energy to run the ……..of the electric power stations.
20. The electric generator changes ………. energy into …………. energy.
21. Global warming is a phenomenon that raises the ……….of Earth and
change its …………….
22. To avoid air pollution, we must use ………resources of energy such as
water.
23. The sun is a star which is mostly made up of ……. gas and ……. gas.
24. We can use solar energy in cooking by using curved ……….which collect
and focus ……..onto metal pots to heat them.
25. In some villages, solar panels are used to generate…….. energy that is
used to operate ………equipment.
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26. When the wind turbines rotate, …………..energy is converted into
……..energy.
27. Renewable energy resources include ……….. and …………
28. Both wind and water movement produce ……..energy that is used to
rotate turbines to generate …….. energy

Q5

Complete the write answer between brackets:

1. When the car stops suddenly, the passengers move
………
2. When objects crash with each other, then
…….transfers between them.
3. The big truck needs …. Engine.

(Forward backward)
(Distance - energy)

4. When the car fuel completely runs out, then the
car's …… becomes zero.
5. Kinetic energy doesn't affect by the ……….

(Mass - speed)

6. In a battery of a toy car ……….. energy changes
into electrical energy.
7. Curiosity rover is designed to explore ……...

( chemical – sound
)
(Mars planet – The
Moon)
( wood – copper)

8. Electric wires are made of ………….

(Big - small)

(Mass - color )

9. When you use the hand ball, the ….energy
changed into sound energy.
10. When you turn on a light bulb, the electrical
energy travels through ………. until reaching the
bulb.
11. Both hair dryer and electric water kettle produce
………..energy.
12. The produced …… energy doesn't help the blender
do its job.
13. When a piece of coal is burnt, ………. Energy is
produced.
14. The car needs ……….. to move.

(electrical –
kinetic)
( plastic – wires )

15. To keep playing with the toy car, we have to
………….. the batteries.

(replace- heat)
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(thermal - light)
(sound - kinetic)
(Potential thermal)
( fuel - water )

16. All the following are found deeply under earth's
surface except ……
17. Coal is a type of fuel, which is used in all the
following purposes except ………..
18. Ancient people use ……… as a form of fuel before
discovering gasoline.
19. ………. is considered as the main resource of
energy on Earth's surface.
20. Hydroelectric energy is generated from ………

21.
22.
23.
24.

(coal - green plant)
( warming houses operating TV)
( wind - wood )

( The sun Natural gas)
( biofuel and fossil
fuel - waterfalls
and dams )
Acid rain is formed when ……….combines with ( oxygen - carbon
rain water.
dioxide )
Cars smog causes irritation of …… of human.
( the small intestine
- the eye )
Both modern wind turbines and old windmills
( blades number –
are similar in their…..
function )
An example of the renewable energy is ………...
(oil – wind )

25. Using curved ……… in cooking food is one of the
benefits of using the solar energy.
26. When wind ……… energy increases, the windmill
blades spin faster.
27. In water turbines, the …….. energy of water is
changed into electrical energy.
28. The form of energy resulted from waterfalls is
called …… energy.
29. Modern wind turbines are................. the old
vacuum mills
30. The power source for the electric fan is
……………
31. Solar energy is used in ………………………
32. The output of solar panels is.......................
33. Hydroelectric power is produced using
………………
34. The source of all energies on earth is
………………
35. Examples of renewable energy sources.................
36. The sun’s energy is produced from a gaseous
reaction.
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( mirrors - wood)
( chemical kinetic )
( kinetic - light )
(solar hydroelectric)
( longer than shorter than )
( wind- electricity)
( food preservation
- cooking food )
( photo –
electricity)
( wind – water )
( The sun – planets
)
(coal – wind )
( Hydrogen and
Helium- Nitrogen

37. The electric heater transforms energy……… into
heat energy
38. One of the disadvantages of wind energy is that it
is …………………………….

and Helium)
( Radio –
electricity)
(High cost - does
not blow
sometimes)

Q6:
A. Answer the following questions
1 - Mention some of the safety equipment in the car?
........................................................................ ………………
2-…….. works on starting the air bag inflating process in case of accidents.

B1- Which one of them generates the electric energy is higher?

Figure 1
Figure 2.
2- What is the name of input energy to this type of turbines?
……………………………………………………..

C. What happens if …..?
1- The mass of a moving object increases when it moves downward along
a ramp. (according to its kinetic energy).
2- Two bicycles move in an opposite direction, collide with each other.
3- Your hand is approached to lighting electric lamp.
4- The remains of marine were buried under the Erath´s surface over
millions of years.

D. From the opposite figure:
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a- What is the name of this device?
b- The change of energy from………energy to …………….energy .

Q7: Choose the correct answer:1.

A plugged-in lamp can turn _____ energy to ______ energy.
a. electrical; light
b- electrical; light
d. chemical; light

2.

4.

5.

6.

d. chemical; heat

As energy transforms from one form to another, some of it is often
lost as:
a. light
b. heat
c. sound
d. movement
3.3- The airbag helps to ………..a-Reduce the speed of a person’s
b-Increase the speed of a
movement forward.
person’s movement forward.
c-Reduce the speed of a person's
d-Increase the speed of the
movement backwards.
person's movement
backwards.
The airbag is made of ……………………
a-Carton
b- Nylon
c-Rubber
d-cloth
All the following are found deeply under the Erath´s surface, except………..
a-natural gas
b- coal
c- green plants
d- oil
…………..is considered as the main resource of energy on the Erath´s
surface.
a-Gasoline
b- the sun
c-Natural gas
d- the moon.
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Information and communication technology questions
For the fourth grade of primary school in the 2.0 education system
The second semester
Question 1:
Put (√) in front of the correct statement, and (X) in front of the wrong
statement
1- Augmented reality technologies help to provide information to you
interactively.

)(

2- When making a guess to solve a problem, this guess is called the hypothesis
test.

)(

3- Your success in solving the problem means you succeed in testing your
hypothesis.
4- You can copy scientific content without the permission of the owner.

)(
)(

5- You can write your research without indicating the source from which you got
the information.

)(

6- Every trace that a person leaves when using the Internet is known as digital
citizenship.
7- Skype is an asynchronous communication medium.

)(
)(

8- You can write the e-mail of the person you’re sending the message to in the
“subject” field.

)(

9- It is possible to find information about space science and history on the
interactive map maker platform.
10- Planning before conducting any digital research is not important.

)(
)(

11- In the hypothesis testing stage a guess is made about how the problem
occurred.

()

12. It is important to break complex problems into small parts when solving them. ( )

13. Achieving digital citizenship entails a set of rights and duties.

()

14. Information technology tools enable people of determination to communicate
with teachers and view school subjects.

()

15. You can communicate with an unknown person over the Internet without
consulting any of your family members.

()

16. One of the applications of asynchronous communication is instant video chats
and live TV programmes.

()

17. It is important to have good manners and etiquette when dealing with others
online.

()

18. Edmodo digital learning environment allows teachers and students to
communicate and learn online.

()

19. The Interactive Map Maker is one of the safe sites for research and data
collection.
20.Facebook, wikis, and blogs are among the unreliable sources

()
()

21. Planning before conducting any digital research helps you access information
in an easy way.

()

22- Simultaneous communication is appropriate when it is between close family
members.

()

23- Asynchronous communication is appropriate when information is important
and requires rapid action.

()

24- When testing your hypothesis, it is necessary not to do any test that puts you
at risk.

()

25- The National Geographic platform for children enables you to conduct an
experiment in science interactively.

()

26-You can insert images into Excel files.

()

27-You can use programming codes to identify the paths needed to reach your
goal.

()

28-Paint program allows you to write some texts on the program page.

()

29-It's preferable to use written texts instead of relevant images within your
presentation.

()

30-Evaluating information means to make sure that its sources are trusted.

()

31-The brush tool is used in Paint program to enlarge part of the image.

()

32-One of the things to consider when preparing a presentation is to avoid writing
long paragraphs.

()

33-You can change font size and type on Word processor software.

()

34-It is necessary that your research plan include (introduction- paragraphsconclusion) about the information you provide.

()

35-It's important that your project contains some untrusted information.

()

Question 2
Choose the correct answer from the following options:
1- You can see many archaeological sites inside and outside Egypt while you are at
home by …………
a- augmented reality

b- piracy

C- digital footprint.

2- To provide the proposed solutions to solve the problem of the computer speakers
not working, you must first.....
A- test the hypotheses
B- preparing the hypotheses
C- verify the success of the test
3- You should be careful when solving problems that may pose a risk to you during
the ..... ………… step.
A - building hypotheses
b - collecting data on hypotheses
C- hypothesis testing
4- While turning on the computer, you found that it is not responding. You
guessed that there was a malfunction in the operating switch, this guess is
called....
A- assumption

b- digital citizenship

c- digital footprint

5- Someone tracks your responses on different social networking sites. It's
called......
A- digital footprint

B- digital piracy

C- assumptions.

6- (Ahmed) wrote a research paper on tourism in Egypt - and he quoted part of the
research from the Egyptian Knowledge Bank platform, as he must...
A- Refer to publishers or authors in a research paper.
b- Publish the research without referring to the publishers.
C- Share the research of others to sell it without their permission.

7- The ………… application is used to conduct group video chats.
A- Skype

b- Egyptian Knowledge Bank (EKB)

C- Augmented reality

8- Among the services ………… provides is knowing the date and schedule of
exams.
A- The website of the Ministry of Tourism and Antiquities
B- The website of the Ministry of Health and Population
C- The website of the Ministry of Education and Technical Education

9-You can write the title of your message via e-mail in the field............
a- From

b- subject

c- Attachments.

10- From reliable digital learning resources via the Internet.
a- WhatsApp application
b- the Egyptian Knowledge Bank (EKB)
c- Facebook application
11-Which of the following situations is appropriate for simultaneous
communication?
a- Contact the police to report an incident of theft.

b - Calling your colleague to find out the date of the scheduled trip at the end of
the year.
c - Calling your colleague to talk to him about a topic you learned today in the
school.

12- It is a form of simultaneous communication via the Internet, which allows
watching friends or your family in audio and video.
a - Instant messaging

b- E-mail

c- Video chat

13- Simultaneous communication is appropriate …………….
a - between people who do not know each other.
b- between friends or family members.
C- between people ask you a question that requires thinking

14- The last step for instant messaging is………………
a- writing the message
b- pressing the “send” icon
c- pressing the “contact list” icon

15- When conducting a digital search, your outline must include ………
a- An introduction to the research topic
b- Details far from the research topic
c- Unreliable information

16-You can send long text messages over the Internet through …………
A- Interactive map designer

b- E-mail

c- Video chat

17- When the information is urgent, it is preferable to use ……….communication.
a- asynchronous

b- synchronous

c- paper letters

18- You can make video calls with your friends through...
a- scanner

b- a mobile phone

c- a printer

19- It is essential that your research plan includes……...
a - paragraphs providing information
b- information of questionable authenticity
C- digital blogs.

20- Which of the following situations demonstrates commitment to
responsibilities while using the Internet?
A- Pirate a video your friend uploaded on video sharing platforms.
b- Evaluate the content and ensure that the information is safe to display.
C- Spying on others and copying their digital footprint.

21- A friend of yours wants to learn about the history of ancient Egypt, which
platform would you recommend?
a- The Egyptian Knowledge Bank

b- Video sharing platforms
c- Social media platforms

22- Which of the following online learning resources would you recommend to
your friend who wants to conduct an experiment to find out the boiling
point of water?
a- Interactive Map Maker
b- Vlaby platform
c- The Egyptian Knowledge Bank

23- Which of the following sites can your teacher use to deliver lessons online?
a- EKB platform

b- Edmodo platform

c- WhatsApp application

24. Microsoft365 package contains........ program.
a. Word processor software

b. Paint

c. Google chrome

25. To present your ideas that you have come up with in a way that is
characterized by the effects of sound and movement, you need........
program.
a.

Word processor software

b. Paint

c. PowerPoint

26. The small number of colors used inside the announcing board makes it………
a. difficult to understand

b. striking

c. lacks good design

27. To prepare a good presentation you have to …….
a. link the images in the presentation to the topic.
b. add untrusted opinions and information to the presentation.
c. add too many fonts and colors to the presentation.

28. The amount of empty space between the edges of the announcing board is
called..........
a. fonts

b. margin

c. image options

29. You can add an image within PowerPoint by choosing........
a. Slide show

b. Transitions

c. Insert

30. You can run your PowerPoint presentation through..... key from the keyboard.
a. F3

b. F4

c. F5

31. One of the elements of good design for your project is........
a. Consistency of font color with background color
b. Inserting attractive images even if they are irrelevant to your
project.
c. Avoid leaving empty spaces (margins) inside the design

Question 3
A- Complete the following statements with the appropriate words in
brackets:
(Egyptian Knowledge Bank - digital footprint - chat room - simultaneous
communication - digital citizenship- PowerPoint)
1- ………………. allows Egyptian citizens to access learning materials.
2- The process of communicating or exchanging information among people
at the same time is called……………
3- Through ............ you can write a comment for the people sharing the room
with you.
4- …….… enables you to use digital technology in an ethical, responsible
and safe manner.
5- ……..… enables you to form an image of a person through his responses
and actions on social media.
6- ……….. allows you to present your results for others through many
motion effects.

B- Complete the following statements with the appropriate words in
brackets:
(unreliable sources - Asynchronous communication - Interactive map maker computer with camera – Hacking- Paint)
1- The …………… platform enables you to use map-related data and tools.
2- Sending a text message to the e-mail of a colleague is a kind of.……
3- We need ………… when we have a video chat.
4- Information that is full of opinions and errors is from………..............
5- When a person copies digital content without the owner’s permission for the
purpose of selling, this is called.………
6- ……….. allows you to write texts and edit images on the program page.

Question 4
1- Connect from column (A) what matches from column (B):
1- A
1- National
Geographic
Platform for Children

2- Digital Citizenship

3- instant messaging
4- Augmented
technology

5- Writing a diagram

B
a- includes an
introduction,
paragraphs of
supporting
information, and a
conclusion.
b- allows sending text
messages via Internet
applications
c- allows you to see
real things by default
reality
d- The principles and
responsibilities that
must be adhered to
when dealing with
technology
e- is one of the sources
that enables you to get
the appropriate
information for children

2A
1- Online learning
environments

a)

2- Reliable sources

b)

3- Asynchronous
communication

c)

4- Digital footprint
5- Hypothesis building

d)
e)

B
Guess about how the
problem happened.
Applications that allow
students to communicate
with teachers virtually.
Every trace a person leaves
when using the Internet.
Egyptian Knowledge Bank.
Suitable when the
information is important and
not urgent.

3A
a)
1- Internet explorer

2- Hacking
3- - Skype program
4- Vlaby

b)
c)
d)
e)

5- Interactive Map Maker

B
a- Copy digital
content without the
owner’s permission
for the purpose of
selling it
B- a video chatting
program
C - one of the
Internet browsers
online mapping
tools
e- A virtual
laboratory platform
that provides
laboratory
experiments in an
interactive digital
environment

4A

B
a- To write with a pencil.

12-

b- To view the image or figure in a larger size.
c- To fill the color into the shape.

3d- Spray icon or coloring brush.
4e- To write a text.
5-

