
ملحق تجميعات / نماذج أسئلة 
صفوف أولية

:جمع وإعداد 

هاجر الشمري

TP
Teaching Primary



:نصائح عامة حول اختبار كفايات الصفوف األولية 

,  تقدم والتطور الذي يحفز تالميذه ويدفعهم لل, دائماً ضعوا أنفسكم موضع المعلم اإليجابي 1.
الذي يكون في أي أن االختيار الصحيح في األسئلة التربوية يعتمد على االختيار اإليجابي

.صف الطالب 

.لمطلوب أي يتوجب عليك حل السؤال وفق ا, يوجد كلمة مفتاحية تربط السؤال باإلجابة 2.

.الوسائل الحسية أفضل الوسائل في تعليم طلبة الصفوف األولية هي 3.

.قع التلميذ وذلك من خالل تقريب المفاهيم بصورة تطابق واربط التعليم بالحياة البد من 4.

ية ولدقة طرق التقويم ضروري جداً لمراعاة الفروق الفرد/ التنويع في طرق التدريس 5.
.النتائج التقويمية 

دا  سريع جالنمو اللغوي في حين أن بطيءلطلبة الصفوف األولية النمو الجسمي 6.

.مشكلة الخجل والخوف طبيعية عند الطلبة لكن استمرارها يحتاج لتدخل 7.

.افضل في هذه المرحلة االكتشاف الموجة ( / الكل إلى الخاص ) االستنباط8.



إن المعلمان مجتهدانإن المعلمين مجتهدان

ليت المعلمان مجتهدانكان المعلمان مجتهدان

:ماهي الكتابة الصحيحة للجمل اآلتية 

"كان / إن " قاعدة , الرجوع إلى معايير اللغة العربية 



االسمالفعل

اسم الفعلالحرف

:الكلمة التي غير مقرونة بزمن 

.كل كلمة تدل على معنى دون الداللة على الزمن فيها : االسم 



ماضيامر

اسم فعلمضارع

:ما نوع الفعل المتصل بواو الجماعة ( الصالة فأقيموا ) 

.قبوله ياء المخاطبة : من عالمات تميز الفعل االمر عن غيره 



.;

"ـ 

:ألنه مجتهد ....... نجح محمد 

الرجوع الى قواعد عالمات الترقيم



نون التوكيدنون النسوة

تاء الفاعلياء المخاطبة

:يبنى الفعل المضارع على السكون اذا اتصلت به 



هلاين

أنإذما

:جميعها حروف عدا 



الضميرالمضاف اليه

النعتالخبر 

:اسم يتبع ما قبله 

العطف, التوكيد , البدل , النعت : التوابع في اللغة العربية 



الميمالباء

النونالواو

:حرف االخفاء الشفوي هو 

اذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباءأحد احكام الميم الساكنة ويكون : االخفاء الشفوي 



3642

4032

:سنوات على الوالدة 10فكم عمريهما بعد مرور 19ام قبل ثالثة أعوام من والدة ابنها كان عمرها 

.هو يريد مجموع عمر االم واالبن 

22= 3+ 19= يعني بعد الوالدة 19سنوات كان 3االم قبل الوالدة بـ : نقول 

:بعد عشر سنوات من الوالدة 

10= عمر االبن 

32سنوات يصبح 10بعد مرور 22عمر االم اثناء الوالدة 

42= 10+ 32= السؤال يريد المجموع اذا * 



المعينالمربع

شبه المنحرفالشكل الرباعي

:الشكل الهندسي الذي ال يستطيع المعلم التمثيل به لشرح الزوايا الحادة هو 

.المربع ، الن جميع زواياه قائمة  



االدغاماالظهار

االقالباالخفاء

( :فريقا  هدى : ) حكم التنوين في قوله 

.ألن عقب التنوين حرف الهاء الذي هو أحد حروف االظهار , االظهار 



اللحن الجلي المخل بالمعنىاللحن الخفي

ال شيء مما ذكراللحن الجلي غير المخل بالمعنى

:الخطأ الذي وقع فيه هو .... صراط الذين انعمُت عليهم : على هذا النحو اآليهقرأ الطالب أحمد 

ه اال من هو خطأ يخل بمعنى الكلمة ويعرفه الجميع عكس اللحن الخفي الذي ال يعرف: اللحن الجلي 

.يعرف االحكام التجويد 



التجويدالترتيل

الحدرالتدوير

:اعلى مراتب القراءة 



ثالثة اوجهأربعة اوجه

وجه واحدوجهان

:اذا وصل القارئ اخر السورة بالتي بعدها فله 

.في وصل سورتين له ثالث أوجه , في بداية القراءة له أربعة أوجه 



االلوهيةالربوبية

الصفاتااللوهية

: يكون موحدا  باعترافه  بتوحيد الربوبية حتى يقر بتوحيد  ال

:عالقات أنواع التوحيد 

 ه في سبحانه هو الرب وحده ال شريك ل: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد االلوهية معنى ذلك

لح أن يعبد ربوبيته لزمه من ذلك اإلقرار أن يفرد هللا بالعبادة وحده سبحانه وتعالى؛ ألنه ال يص

.إال من كان رباً خالقاً مالكاً مدبراً، وما دام كله هلل وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده

 اً فهذا يدل من عبد هللا ولم يشرك به شيئ: توحيد االلوهية متضمن لتوحيد الربوبية معنى ذلك

.ضمناً على أنه قد اعتقد بأن هللا هو ربه ومالكه الذي ال رب غيره

 تعالى بكل ذلك ألنه يقوم على إفراد هللا: توحيد األسماء والصفات شامل النوعين معا  معنى ذلك

ي من والصفات العلى التي ال تنبغي إال له سبحانه وتعالى، والت, ما له من األسماء الحسنى

.الملك، وهذا هو توحيد الربوبية–الرازق –الخالق –الرب : جملتها

التواب، وهذا هو توحيد األلوهية–الرحيم –الغفور –هللا : ومن جملتها



المكث في المسجدقراءة القران

مس كتب التفسيرالطواف بالبيت

:ما يحرم على المحدث حدث اصغر 

الريح, الغائط , مثل البول , هو ما يوجب الوضوء : الحدث األصغر 

:ما يحرم على المحدث حدث أصغر 

 الصالة/ الطواف



إزالة شعر االبطحلق الشارب

حلق العانةتقليم االظافر

:ويعني " االستحداد " من خصال الفطرة 

نتف االبط/ تقليم االظافر / قص الشارب / الختان / االستحداد : خصال الفطرة 



سننشروط

مستحباتفروض

الوضوء.................... من " النية " 

.هي أشياء تجب قبل االقدام على الفعل حتى يقبل : الشروط 

:شروط الوضوء 

.إزالة ما يمنع وصول الماء / الماء المباح الطاهر / النية / التمييز / العقل / اإلسالم 



تراب حقيقيفيديو تعليمي يشرح التيمم

القراءة الجهرية صور تعليمية

:افضل وسيلة يمكن استخدامها , يريد المعلم خالد شرح درس التيمم 

التوفر مع مراعاة إمكانية, دائما  في تعليم الصفوف األولية احرص على تقديم خبرة مباشرة لهم 

.وقواعد السالمة اثناء التطبيق 



تقسيم الطالب لمجموعات متفاوتة القدراتالتعامل بشكل فردي مع كل طالب

تقسيم الطالب الى مجموعات بقدرات متساويةعدم االكتراث واكمال الدرس

:االجراء األنسب هو , يالحظ المعلم عبدالعزيز وجود الفروق في القدرات بين طلبته 

.الرجوع إلى طرق التدريس التي تراعي الفروق الفردية 



اإلسالمااليمان

التوحيدالدين

:تعريف , تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح 



اكساب الخبراتتطبيق المعرفة

ربط التعلم بالحياةالحصول على المعلومات

:التدريس يصبح ذا قيمة فعاله اذا تم التركيز على 



تعرض المفاهيم بداية كل حصةتنويع طرق التدريس

تعيد شرح الدرس اكثر من مرهتوجه األسئلة بعد كل مفهوم

:االجراء المناسب لها , تخشى المعلمة سارة عدم استيعاب جميع الطلبة لمادة الرياضيات 



القياسالعصف الذهني

االستقصاءاالستكشاف

ق هذا السؤال يدل على تطبي, طلب المعلم من الطالب اقتراح اكبر قدر من الحلول لمعالجة مشكلة التلوث 

:استراتيجية  



خرائط المفاهيمحل المشكالت

االلقاءالمناقشة

ضل اف, يرغب المعلم أحمد بمراجعة ما تم تعلمه " الصالة وشروطها وفروضها ونواقضها  " بعد نهاية درس 

:  استراتيجيه هي 



للطالبجماعيةقراءة تسجيلاالستماع الى قارئ متقن

علمعلى المعرضهاالطالب لقراءة نفسه ثم تسجيلللطالبوإسماعهاقراءة المعلم تسجيل

:طريقفي اكتشاف أخطاء الطالب في التالوة عن الحديثةالتقنياتان توظف يمكن



المناقشةتمثيل االدوار

حل المشكالتعرض صور وفيديوهات 

:افضل طريقة لتدريس القيم االجتماعية هي 



التتابعالثبات

التقابلالتوازن

األرقام من األصغر إلى األكبر فإن المعلمترتيبطالب االبتدائي يستطيععندما 

:مفهومأن الطالب أدركوا لتحقيقيهدف



.عشرات الماليين  .الماليين 

.  عشرات األلوف .مئات األلوف 

:هي  345678924في العدد 6منزلة الرقم 



.  مجموع عددين زوجيين هو عدد زوجي . ضرب عدد فردي في عدد فردي هو عدد فردي أ

.  ضرب عدد زوجي في عدد فردي هو عدد زوجي مجموع عددين فرديين هو عدد فردي

:العبارة غير الصحيحة فيما يلي هي 



.دقيقة 12ساعة واحدة و دقيقة 42

دقيقة 44ساعة واحدة و دقيقة 20ساعة واحدة و 

:أفالم من النوع نفسه 8دقيقة، كم يحتاج لتحميض 18يستطيع مصور تحميض فلمين في 

استخدام الضرب التبادلي أو التدرج المنتظم



النمو الحسي الحركيبالقدرة على التصنيف والترتيب

النمو اللغويالتفكير المجرد

:يتميز الطفل في مرحلة العمليات الحسية 



حل المشكالتالتعلم التعاوني

التعلم االستكشافيتمثيل االدوار

:من افضل الطرق المستخدمة لعالج صعوبات النمو اللغوي عند طالب الصفوف األولية 



النمذجةالمحاولة والخطأ

التكرارالمناقشة

:الطريقة المناسبة , ( ر ) ترغب المعلمة فاطمة بتعليم الطريقة الصحيحة لكتابة حرف 



الكسرة الظاهرةالفتحة المقدرة

الفتحة الظاهرةالكسرة المقدرة

اعراب كلمة عمر, رضي هللا عن عمر 

.الجر بالفتحة / يعرب الممنوع من الصرف في حالة النصب 

:لكن في حالتين يجر بالكسرة وهي 

.اذا دخلت الـ على الممنوع من الصرف 1.

" .مضاف " اذا كان 2.



نجاسة مخففةنجاسة مغلظة

ال شيء مما سبقنجاسة متوسطة

:لعاب الكلب يعتبر 



مهاريمعرفي

تأمليوجداني

:هدف , أن يستخدم الطالب جدول الضرب في عملية الشراء 



الخرائط المفاهيميةاأللعاب التعليمية

االستكشافحل المشكالت

:االستراتيجية التي تسير وفق قواعد واحكام 



االكتشاف الحراالكتشاف الموجه

األلعاب التعليميةحل المشكالت

م استخدملمعرفة األلوان الناتجة هذا المعل( األحمر ـ األصفر ) طلب معلم التربية الفنية من تالميذه دمج اللون 



عقود التعلمساللم التقدير

االكتشافحل المشكالت

:تعليمهفي المسؤوليةالتي تنمي ثقة الطالب بنفسه وتحمل اإلستراتيجية



كبيرةالى فقرات الدراسيةتجزئة النصوص الطفلبيئةمن قريبةواقعيةمفاهيم

ةالمعرفيالعملياتقدرة الطالب على اجراء تنميةلبالصور واالشكال والجداوالدراسيةدعم النصوص 

:على االبتدائيةالمناهجبناء يركزالمعرفي النوفي ( بياجه)لنظريةوفقا 



المتوسط الحسابيالوسيط

القاسم المشتركالمنوال

:القيمة التي تتوسط المجموعة بعد الترتيب 



وصف سير التعلمساللم التقدير

المالحظةقوائم الرصد

,  عيفهض/ جيدة / ممتازة : طريقة تقويم تعتمد على تصنيف التلميذات إلى بإستخدامقامت المعلمة فاطمة 

:يعني ذلك أنها استخدمت



تصحيح غير مباشرتصحيح الخطأ مباشر

تحويله ألخصائي النطقتجاهل الخطأ ووضع التقييم

:طالب ابتدائي تكرر نطقه الخطأ للكلمات اثناء تقييم القراءة 



االدراك الحسياالستطالع

التلقي تحمل المسؤولية

:تعتمد استراتيجيات المرحلة االبتدائية على 



المالحظةالتفسير

المعرفةالتصنيف

, الف قام المعلم احمد بإحضار مجسم للمربع ومجسم للمستطيل وطلب من تالميذه تحديد أوجه الشبه واالخت

:هو بذلك يقيس مهارة 



خبرة محسوسةخبرة شبه مباشرة

خبرة مباشرةخبرة مجردة 

:ة نوع الخبرة في وسيلته التعليمي, استخدم معلم العلوم لقطات فيديو عن عملية البناء الضوئي 



:ال تحتوي علىمريكزاتالتي تحتوي على الخلية

د على اوال  السؤال في ماهيته يتحدث عن الخاليا الحيوانية ولكن اإلجابة تعتم, بالستيدات 

.المقارنة بين الخاليا النباتية والحيوانية  

ية واحدةفي خلالمريكزاتونحن نعرف أن البالستيدات خاصة بالخاليا النباتية وال تجتمع مع 

اندوبالزميةميتوكوندريا                               شبكة 

خضراء غشاء خلوي بالستيدات



المركبالمخلوط

المحلولالعنصر 

:مكونات تتحد بنسب ثابته 



التنافسالتكافل

التطفلاالفتراس

:العالقة التي يعيش فيها نوعان من الكائنات الحية 



التكيساالقتران

التبرعمالتزاوج

:جنسي في النبات هو الالاحد أنواع التكاثر 



تتزاوج مع بعضها بنجاحتتشابه في اللون الخارجي

ال شيء مما ذكرتتشابه في الحجم

:النوع عبارة عن مجموعة من االفراد 



الماءاالكسجين

النيتروجينثاني أكسيد الكربون

:والمستخدمة في إتمام التنفس الخلوي هي البناء الضوئي المادة التي يتم انتاجها خالل عملية 



النويةالنواة

البالستيدات الخضراءالبالستيدات عديمة اللون

:نحدث تفاعالت التركيب الضوئي الظالمية في النباتيهفي الخلية 



البروتونااللكترون

النيترونالذرة

:اصغر جزء من العنصر والذي يمكنه الدخول في اتحاد مع عناصر أخرى 



خاليا, انسجة , أعضاء , اجهزه أعضاء ـ خاليا ـ انسجه ـ اجهزه

خاليا, اجهزه , أعضاء , انسجه اجهزه, أعضاء , انسجه , خاليا 

:من الكل الى الجزء , ترتيب مكونات التنظيم التركيبي للمخلوق الحي المعقد 



انزيماتهرمونات 

تنفساحساس

:قدرة المخلوق الحي على االستجابة للمؤثرات الخارجية والداخلية تسمى 



جولكلفن

درجة مئويةكالوري

:وحدة قياس كمية الحرارة 



االلكتروناتالبروتونات

البروتونات والنيتروناتالبروتونات وااللكترونات

:عدد الكتلة هو 



االكسجينالنيتروجين

الصوديومثاني أكسيد الكربون

:يتلوث الماء اذا زادت فيه نسبة 



هـ 1440/ 1439ملحق أسئلة عام 

TP
Teaching Primary



اسم كاناسم إن

خبر كاناسم ظن

:االسم المنصوب مما يأتي هو 

TP
Teaching Primary



النقل/ التعرية الترسيب/ التعرية 

التعرية/ التجوية الترسيب/ التجوية 

(عملية تفتيت الصخور والمعادن على سطح األرض بواسطة العوامل الجوية السائدة )ـ 1

(تجمع فتات الصخور والتربة في مكان ما وتشكلها ) ـ 2

:تمثل , التعاريف على الترتيب 

:  التفصيل في الشريحة التالية 

TP
Teaching Primary



:  Weatheringالتجويه•

وبية ناري أو متحول أو صخور رس) هي جميع العمليات التي تودي إلى تفتت الصخر•
وتتم.المنحدراتوتحلله عند سطح األرض لتكوين التربة المنبسطة والركام في ( قديمة

ملوتش.الحيةعمليات التجوية بواسطة الرياح والمياه والثالجات أو بواسطة الكائنات 
التجوية عمليات التحلل أي تحول معادن الصخور إلى مركبات كيميائية جديدة

:وتنقسم إلى 

:التجوية الكيميائية:التجوية الميكانيكية

رة وتؤدي تفتت وتكسر الصخرة إلى جزئيات صغي

يتغير دون أن, بفعل العوامل الفيزيائية والبيولوجية

ولهذا فهي تكثر في, التركيب المعدني للصخرة

يدة الشد) المناطق الصحراوية و القطبية لقلة المياه

(  الجفاف أو الشديدة البرودة

يقصد بها تحلل الصخر األصلي وتحويل بعض

لفة مكوناته المعدنية إلى مركبات أخرى قد تكون مخت

ها الشكل والتركيب عن حالتها األصلية أو بمعنى إن

العالقة الكيميائية المتبادلة بين الغالف الجوي

والغالف المائي وبين التكوين الصخري ألسطح 

فعل وتكون ب. المناطق المختلفة من القشرة األرضية

ف بخار الماء والغازات في الغالف الجوي أو في الغال

تي المائي حيث تتكون العديد من األمالح واألحماض ال

.تتفاعل مع الصخور وتعمل على تحليلها 





تحول لون تباع الشمس لألزرقمحاليل مائية توصل التيار

تحول لون تباع الشمس لألحمرمذاقها مر

:ماعدا , جميع ما يلي من خواص القواعد 

القواعد تحول اللون الى األزرق 

االحماض تحول اللون الى األحمر 

(حرف قاف ) قتحول الى األزر( حرف القاف ) واعد لقا: ربط •

(حرف الحاء ) مر حتحول الى األ( حرف الحاء ) ماض حاال•
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تقوية عالقة المدرسة بأولياء األمورتصميم نشاط غير صفي

توظيف الخدمات التربوية المجتمعية المتاحةتوظيف أولياء األمور كأحد مصادر المعلومات

لى تقديم تواصل المعلم مع احد أولياء أمور الطلبة والذي يعمل طبيب في احد المستشفيات القريبة وأتفق ع

:استطاع المعلم بهذه المبادرة , عرض موجز حول الغذاء الصحي وأهميته 

.خلها على هللا وانت ساكت : التحليل 
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تقديم الدعم المادي والمعنوي لهمعدم تكليفهم بواجبات

المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بهمرعايتهم من الناحية النفسية واالجتماعية

قافية في بداية العام الدراسي الجديد أراد احد المعلمين االطالع على أحوال الطالب الشخصية والخلفيات الث

ية فوجد ان بعض الطلبة ينتمون الى اشر غير متعلمة ومن المستويات االجتماع, واالقتصادية ألسرهم 

؟أي االتي يعد من اهم األمور التي يجب على المعلم القيام بها اتجاه هؤالء الطالب, واالقتصادية الدنيا 

.ـ غير صحيح الن الواجبات المنزلية ضرورية لنجاح عملية التعليم 1

.ـ غير صحيحة الن المعلم غير مسؤول عند تقديم الدعم المادي لألسر المحتاجة 2

ماعية ـ غير صحيحة الن المعلم يتوجب عليه رعاية الطالب جميعهم من الناحية النفسية واالجت3

.وليس هؤالء الطالب فقط 

.ـ هو األقرب للصواب أستناد على التحليل العام لألجوبة 4
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اشعاعي ـ كيميائيكيميائي ـ اشعاعي

كيميائي ـ اشعاعيطبيعي ـ كيميائي

:أنواع التلوث على الترتيب , المبيد الحشري / اليورانيوم 

الرجوع الى تصنيفات أنواع التلوث
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النيتروجيناالكسجين

الحديدالصوديوم

:العنصر األكثر تواجد في القشرة األرضية ماهو

%  8سيليكون، و% 27أكسجين، و% 47: تتكّون طبقة القشرة بشكل عاّم من العناصر اآلتية

ّل كل من المغنيسيوم، والبوتاسيوم% 4حديد، و% 5ألمنيوم، و ، كالسيوم، في حين يُشك 

.  2%والّصوديوم ما نسبته 
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القول والعمل واالعتقادالتصديق واالقرار والعمل

المعرفة والعمل والقول القول واالعتقاد والنية

: أن االيمان يقوم على ثالثة اركان هي : من معتقد أهل السنة والجماعة 

(تعريف ) هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح  : االيمان 

ية بالطاعة وينقص بالمعصيزيد ( اعتقاد / عمل / قول ) االيمان عبارة عن : مذهب اهل السنة في 

.
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االصالةالتصنيف

المرونةالطالقة

:فأنه ينمي مهارة ......... ( أذكر أكبر عدد من طرق ) عندما يطرح المعلم السؤال 

الطالقة              أكبر عدد من األفكار

المرونة              التنوع في األفكار

االصالة               أفكار غير عادية 
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المحاكاةاالكتشاف

االلقاءالتمايز

:افضل إستراتيجية يستخدمها المعلم هي , عند تدريس صفة الصالة لطالب الصفوف األولية 

وعلى هذا , تكون المحاكاة أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف , دائما  في حال وجود هدف مهاري 

.يمكننا أن نقيس أشياء أخرى فمثال  تعلم الوضوء هو هدف مهاري 

ج تحت هذا بل أنه تندر, يعد التمايز نوع تدريس وليس إستراتيجية , " التمايز " لماذا لم نختار * 

أحد أنواع ارأختيأيضا  السؤال يود األفضل لذا يتوجب علينا , المسمى الكثير من االستراتيجيات 

.االستراتيجيات وليس نوع التدريس المستخدم 
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االكتشاف الموجهالتعلم بالنمذجة

حل المشكالتاالكتشاف الحر

:من أكثر استراتيجيات التدريس فاعلية في اختصار الوقت والجهد وانخفاض نسبة األخطاء 

:لكي نعرف اإلجابة الصحيحة البد من تعريف كل نوع 

ق هذا ثم يطلب منهم العمل وف" مثالي " يعطي المعلم الطالب نموذج صحيح : التعلم بالنمذجة 1.

أ من أهم مميزاته أن يقلل نسبة خط, النموذج واعطاءه نتائج مثل نتيجة النموذج األصلي 

.الطالب 

تكييفها هذا المفهوم يعتمد على تفكير الطالب حيث يقوم بإعادة تنظيم معلوماته و: االكتشاف 2.

مع الموقف الجديد أي أن الطالب تكون امامه المهمة ويطلب منه المعلم استخدام خبراته 

لطالب أفضل أنواع االكتشاف" / االكتشاف يعتمد على االستقصاء " معلومات مهمة . السابقة 

" .االكتشاف الموجه " الصفوف األولية هو 

واجهت هذه الطريقة نقد بطول مدة , اعطي الطالب مشكلة واطلب منه الحل : حل المشكالت 3.

.تنفيذها 

TP
Teaching Primary



مباحسنة

واجبفرض

:حكم الجهر بالتكبير يوم العيد 

, الة المشي للص, التكبير , وأكل التمر قبل الخروج للصالة , التجمل واالغتسال : سنن العيد 

.الذهاب للمسجد من طريق والعودة من طريق أخر 
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ينقل التراب النجسيرش عليها الماء

مسحها بالقماش صب ماء بكمية اكبر عليها

:من السنة أن , عند تنجس األرض بالبول 

:تفصيل تطهير النجاسات في الشريحة التالية 
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:كيفية تطهير النجاسة 

.تطهير جلد الميتة بالدباغ•

.تطهير اإلناء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أوالهن بالتراب•

ثره فال تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض بحته ثم قرصه بالماء، ثم نضحه، وإذا بقي بعد ذلك أ•
.بأس

.تطهير ذيل ثوب المرأة بما بعده من األرض الطاهرة•

.تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع بالرش، وبالغسل من بول الجارية•

.تطهير الثوب من المذي بنضح الماء على الموضع•

.تطهير أسفل النعل بمسه باألرض•

أثر تطهير األرض من النجاسة بصب سجال  من الماء على الموضع، أو تركها حتى تجف، وذهب•
.النجاسة طهرت



مكروهواجب

حرامجائز

:فحكم فعله . سقطت ماعز من مكان عال وأدركها رجل وهي تتنفس فذبحها ثم أكلها 

.أي طعام مباح تم تذكيته قبل أن يموت فهو جائز أكله 
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االيمانالتوحيد

االسالمالعبادة 

:افراد هللا تعالى بما يختص به من االلوهية والربوبية واالسماء والصفات هو التعريف االصطالحي 

.يتطلب التركيز على التعريفات وأركان التعريف 
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عتمد على ورد سؤال في العام الماضي عن اتجاه المغناطيس وحل مثل هذه األسئلة بسيط جداً ي
.أن المجال المغناطيس يخرج من جهة الشمال إلى جهة الجنوب : قاعدة وهي 

.في الحل نركز على اتجاه األسهم 



القلمالمتك

المبيضاالسدية

:الجزء المشار له في الرسمة هو 

هذا السؤال ورد في اختبار الصفوف األولية السابق



90فيه زاوية قياسها فيه زاويتين متطابقتين

تطابق جميع زواياهاضالعةتطابق جميع 

:المتطابق الساقين من خصائص المثلث 
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الحكم على نوعية االعمال في الملفمراجعة محتويات الملف

وضع أسس ومحكات محددة للتقويمتقدير النسبة التي يستحقها الطالب

ول على عندما يريد المعلم تقويم أداء طالبه باستخدام ملف اإلنجاز فإن اهم خطوة يجب أن ينفذها المعلم للحص

:تقييم عاد وشامل وموضوعي 

اقيس دائما  في كل أنواع التقويم حتى يكون تقييم عادل وشامل وموضوعي البد من موضع أسس

.عليها أداء الطالب 
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تقويم نهائيتقويم مستمر

معياري المرجعمحكي المرجع

:عندما يقارن المعلم أداء الطالب بعضهم ببعض فعذا النوع من التقويم يسمى 

:قاعدة التفريق بين المصطلحات 

.ها معيار ليس له دخل بالطالب وال بالجماعة التي يتعلم مع, محكي المرجع        أداء مطلق 1.

.معياري المرجع       اقارن بين الطالب 2.

.ذاتي المرجع          اقارن بين أداء الطالب الحالي والسابق 3.
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سؤال عن دورة 
:ة الماء في الطبيع



استخدام الكمادات الباردةتثبيت الكسر

التأكد من العالمات الحيوية للمصاباستخدام الكمادات الدافئة

:الخطوة األولى من اإلسعافات األولية في حاالت الكسور 

.التنفس / النبض : يقصد بالعالمات الحيوية 

قف على المسعف أول ما يصل إلى أي حالة يقوم بفحص النبض والتنفس ـ الن حياة المصاب تتو* 

.نبضه وتنفسه ـ ثم يبدأ باإلجراءات األخرى 
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طاقة حركيةطاقة حرارية

أمواج صوتيةأمواج كهرومغناطيسية

:يعد الضوء 

.الرجوع إلى محتوى العلوم 
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سائل غاز ـ صلبغاز ـ صلب ـ سائل

صلب ـ سائل ـ غازغاز ـ سائل ـ صلب

:أي األوساط التالية ابطأ في فقدان الحرارة على الترتيب 

انت حرارة على قرب جزئيات المادة من بعضها البعض كل ما ك( اكتساب / فقدان ) يعتمد مفهوم 

.الجزئيات اقرب كان االكتساب والفقد اسرع 
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وإنهاللهم, يشبابفناءعنسؤاليوقتليشهادة  فجعلهالعلمناشرأجربذلكنويتوإنياللهم
العظيمالعليباهللإالقوةوالحولال. إليهصبوتماليويسرالخيرليفأكتبلوجهكخالصا  

...........المرسلينخيرعلىوالسالموالصالة, 

الشمريهاجر


