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 5-1القرأة للنمرة 

امسي علي اان طالب ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

جباكرات اجلنوبية. عندي هواايت كثرية مثل  احلكومية 

 .  احلاسوب والقرأة والرايضة البدنية ومشاهدة كرة القدم

كل يوم اان احّب الذهاب اىل مكتبة املدرسة لقرأة الكتب 

واجلريدة واجملالت. واان افضل قرأة التاريخ العاملي, أقرأ  

كتااب من الكتب مث اخّلصه مث اعطى املدرس املشرف  

 مث اانقشه عن حمتوى الكتاب. التلخيص

ارجع من املدرسة ىف الساعة الثانية بعد الظهر مث اان

اسرتيح ساعة حىت حيون وقت العصر واصلى العصر مث  

 اىل امللعب والعب كرة القدم مع اصدقائي ىف القرية  اذهب

 علي طالب ىف ...... .1

 املدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية  .أ

 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   .ب

 املدرسة الثانوية اإلسالمية    .ج

 اإلسالمية احلكومية لعاليةاملدرسة ا .د

 املدرسة العالية اإلسالمية األهلية  .ه

 جاكرات اجلنوبية ......معىن   .2
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 ........معىن هواية  .3
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 من هواايت علي ..... .4

والرايضة البدنية ومشاهدة   الطبخاحلاسوب و  .أ

 كرة القدم  

 ومشاهدة كرة القدم  تنزه احلاسوب والقرأة وال .ب

 كرة القدم    لعبو لكتابة احلاسوب والقرأة وا .ج

احلاسوب والقرأة والرايضة البدنية ومشاهدة كرة   .د

 القدم  

 ومشاهدة كرة القدم   والكتابةاحلاسوب والقرأة  .ه
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 املكتبة .أ
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 كرة السلة .د
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 واسع .أ

 طويل .ب

 بعيد  .ج

 العب .د

 مشرتك .ه

 مباذا يصّور امحد املناظر؟  .11

 ابلكراسة .أ
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 ابملسطرة .ج

 أبلة التصوير .د

 ابملمسحة .ه

   حنن ..... ىف قرأة اجمللة .12

 نشرتك .أ

 اشرتك .ب

 يشرتك .ج

 تشرتك .د

 يشرتكون .ه

فاطمة هلا هواايت كثرية, ومن هوايتها التدبري املنزيل   .13

 املطبخ بنفسهاهي ..... ىف 

 ترسل .أ



 تلعب .ب

 تطبخ .ج

 ترسم .د

 تكتب .ه

 من يشرف على ...... احليواانت؟ .14

 تصوير .أ

 كتابة .ب
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 رّتب هذه الكلمات األتية لتكون مجال مفيدة ابتداء مما حتته خط! 
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