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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
.1

.2

انًجًٌعخ األًنى  :األسئهخ ()9 – 1
اخزش االجبثخ عن أحذ انسؤانٍن ( أ ) أً (ة) .
أ -اخزش اإلجبثخ انصحٍحخ يًب ثٍن انقٌسٍن :
ِٓ اٌؾٛ١أبد اٌقؾشا٠ٚخ آوالد ٌؾ َٛاٌزٌٙ ٟب ٌٗ آراْ وج١شح ٌزغّ١غ اٌّٛعبد اٌقٛر١خ . .......
(اٌ١شاث١غ – اٌمٛاسك – صؼٍت اٌفٕه – اٌغضالْ)
ة -اخزش اإلجبثخ انصحٍحخ يًب ثٍن انقٌسٍن :
٠مً ٔؾبه اٌؾٛ١أبد إٌٙبس٠خ ثقٛسح رذس٠غ١خ  ٚرؼٛد إٌِ ٝالعئٙب ف ٟفزشح.........
(اٌفغش – اٌغغك – إٌٙبس – اٌٍ) ً١

اختر االجبثخ عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -اكتب انًصطهح انعهًً ِٕ :طمخ ثؾش٠خ رؾز ٜٛػٍ ٝه ٓ١اؽّش ِٓ سٚاعت ثشوبٔ١خ.
................................................................................................
ب -اكتب انًصطهح انعهًً  :رىٔٛذ ٔز١غخ اٌؼًّ اٌجٕبئٌٍ ٝش٠بػ ػٕذِب رقطذَ اٌش٠بػ اٌّؾٍّخ

درجة

درجة

ثبٌشِبي ثؼبئك أِ ٚشرفغ.

................................................................................................
.3

اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -أكًم انعجبسح  :اٌّؼذْ اٌز ٌٗ ٞإٔفقبَ ِىؼجِٚ ٟزاق اٌّؼذْ ٍِؾ............................... ٛ٘ ٝ
ة -أكًم انعجبسح ِ :ؼذْ  ٌْٛ ٌٗ .................................ر٘جِٚ ٟخذػ أعٛد.

.4

درجة

اركش يثبل ًاحذ  :نهصخٌس اننبسٌخ انجٌفٍخ.

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

درجة

.5

ضع عاليخ (√) أيبو انعجبسح إرا كبنذ صحٍحخ ًعاليخ (×) إرا كبنذ غٍش صحٍحخ :
)
(
رؼزجش اٌط١بد ِقب٠ذ ٌٍجزشٚي ٚاٌغبص اٌطج١ؼٚ ٟاٌّ١بٖ اٌغٛف١خ.

درجة

.6

صٌة يب رحزو خط ِ٘ٛ :ظ ٘ ٛاٌز ٞفُّ دٚسح اٌقخٛس ف ٟاٌطج١ؼخ.

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

درجة
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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
.7

عهم يًب ٌأرً :ال ٠ؼزجش اٌجزشٚي ِٓ اٌّؼبدْ ثبٌٕغجخ ٌغٌٛٛ١عِ ٝزخقـ ألٔٗ ................
(ِبدح فٍجخ  ِٓ -أفً غ١ش ػنِ - ٜٛبدح عبئٍخ ١ٌٚظ ٌٗ رشو١ت و١ّ١بئِ ٝؾذد -
ّ٠زٍه ؽىً ثٍٛس١ِّ ٜض)

.8

يبرا ٌحذس عنذ  :صؽف اإلٔغبْ ػٍ ٝاألسام ٟاٌضساػ١خ ٌجٕبء اٌّغبوٓ إلبِخ اٌّؾبس٠غ ؟
(رٕبلـ اٌّٛاسد اٌضساػ١خ  -ص٠بدح اٌّٛاسد اٌضساػ١خ  -ارغبع اٌّغبؽبد اٌمبثٍخ ٌٍضساػخ ػٍ ٝؽغبة
اٌّذْ  -اوغبة اٌزشثخ ففبد ف١ض٠م١خ ِشغٛثخ).

.9

ادرس الشكل المقابل ثم أجب-:
أ -الشكل المقابل يمثل .......
(طية مقعرة  -طية محدبة – فالق معكوس)
ب -ضع الرقم المناسب أمام كل كلمة من
الكلمات اآلتية :
( )
الجناح
( )
المستوى المحوري
( )
المحور

درجتان

درجتان

درجتان

انًجًٌعخ انثبنٍخ  :األسئهخ ()18 – 11
.11
اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -ضع عاليخ (√) أيبو انعجبسح إرا كبنذ صحٍحخ ًعاليخ (×) إرا كبنذ غٍش صحٍحخ :
ثؼل اٌؾٛ١أبد اٌقؾشا٠ٚخ ِضً اٌ١شاث١غ ال رمشة اٌّبء هٛاي ؽ١برٙب ؽ١ش رزغز ٜػٍ ٝاٌجزٚس
)
(
ٚإٌجبربد اٌؼقبس٠خ ٌٍؾقٛي ػٍ ٝاٌّبء.
ب -ضع عاليخ (√) أيبو انعجبسح إرا كبنذ صحٍحخ ًعاليخ (×) إرا كبنذ غٍش صحٍحخ :
)
رؾز ٞٛاألعّبن اٌىج١شح ػٍ ٝأػٍِ ٝغزٌٍ ٜٛطبلخ ف ٟإٌظبَ اٌج١ئ ٟاٌجؾش( .ٞ

درجة

 .11اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
أد ٜاإلفشاه ف ٝاعزخذاَ اٌّج١ذاد اٌؾؾش٠خ ٚاٌفطش٠خ إٌ............. ٝ
(إٔٙبن اٌزشثخ ٚافزمبس٘ب اٌؼٕبفش اٌغزائ١خ اٌنشٚس٠خ ٌٍٕجبد – رٕؾ١و ػًّ اٌىبئٕبد اٌذل١مخ – ِٛد
د٠ذاْ األسك – أغشاف اٌزشثخ)

درجة
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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
 .12اكتب انًصطهح انعهًً:
وً ِب ٛ٠عذ ف ٝاٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ِٓ ِىٔٛبد ال دخً ٌإلٔغبْ فٚ ٟعٛد٘ب ٠ٚؼزّذ ػٍٙ١ب ف ٝؽئ ْٛؽ١برٗ.
............................................................................................................................

درجة

 .13أكًم انعجبسح  :اٌؼاللخ ث ٓ١فزشح اإلمبءح ٚفزشح اإلظالَ اٌز٠ ٝزؼشك ٌٙب إٌجبد ثبٌزؼبلت وً  42عبػخ
رؼشف ثـ ............................................

درجة

 .14اركش يثبل ًاحذ  :ؽٛ١أبد فؾشا٠ٚخ رزغز ٜػٍ ٝاألػؾبة.
..........................................................................................................................

درجة

 .15اكًم ىزه انعجبسح :
ٌٍفٛافً فٛائذ ػذ٠ذح ِٕٙب ..........................................................................................
(ِٕبهك ٌٍغ١بؽخ ٚاٌؼالط – ثٕبء اٌّؼبثذ ٚاٌّمبثش ٚػًّ اٌّغالد ػٕذ قدماء المصريين – ِقب٠ذ
ٌٍجزشٚي ٚاٌغبص اٌطج١ؼٚ ٟاٌّ١بٖ اٌغٛف١خ – رشع١ت ِؼبدْ الزقبد٠خ).

درجة

 .16اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -عهم ٠ :زّ١ض فخش اٌغشأ١ذ ثٕغ١ظ دل١ك ثغجت ..............................................................
(اٌزؼشك ٌٍنغو ٚاٌؾشاسح – رّبعه اٌؾج١جبد ثّبدح الؽّخ ٚرؾغش٘ب – اٌزجش٠ذ اٌجطٟء ٌٍّبعّب رؾذ
عطؼ األسك – اٌزجش٠ذ اٌغش٠غ ٌالفب فٛق عطؼ األسك)
ة -عهم ٠ :زؾٛي فخش اٌغشأ١ذ اٌ ٝفخش إٌ١ظ ٔز١غخ......................................................
(رؼشك اٌقخش اٌطٌٍ ٕٝ١ؾشاسح ٚاٌنغو  -رؼشك اٌغشأ١ذ ٌٍؾشاسح ٚاٌنغو – رؼشك فخش
اٌغشأ١ذ ٌٍؾشاسح فمو  -رؾٛي فخٛس اٌطفً رؾذ مغو ِشرفغ ٚؽشاسح ِٕخفنخ)
درجتان
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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
 .17ضع عاليخ (√) ايبو انحقت انزي رنزًً إنٍو انعصٌس أً األصينخ انزبنٍخ :
انحقت
انعصٌس أً األصينخ
و
انحٍبح انقذًٌخ انحٍبح انًزٌسطخ
انكشثٌنً
.1
اإلٌٌسٍن
.2
انكبيجشي
.3
انجٌساسً
.4

انحٍبح انحذٌثخ
درجتان

 .18يبرا ٌحذس :عنذ إنخفبض دسجخ انحشاسح ؟
رٍغأ اٌضٚاؽف ٚاٌجشِبئ١بد إٌ.............................................................................. ٝ
(اٌخّٛي اٌق١ف – ٟاٌج١بد اٌؾز – ٞٛرى ٓ٠ٛاٌغشاص – ُ١رى ٓ٠ٛاٌؾ٠ٛقالد )

درجتان

انًجًٌعخ انثبنثخ  :األسئهخ ()27 – 19
.19

اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  :اٌؼٍُ اٌز٠ ٞخزـ ثذساعخ كل العمليات
التي تتعلق بنشأه البترول والغاز الطبيعي وهجرته وتخزينه في الصخور ٘ ٛػٍُ .............
(اٌغٌٛٛ١ع١ب اٌزشو١ج١خ  -اٌغٌٛٛ١ع١ب اٌطج١ؼ١خ  -عٌٛٛ١ع١ب البترول  -رنبس٠ظ األسك)
ب -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  ِٓ :اٌزشاو١ت اٌغٌٛٛ١ع١خ األ١ٌٚخ فٝ
فخٛس اٌمؾشح األسم١خ ( .......اٌط١بد اٌّؾذثخ– اٌفٛاٌك – اٌزؾممبد اٌط١ٕ١خ– اٌفٛافً)

.21

اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) :
أ -ضع عاليخ (√) أيبو انعجبسح إرا كبنذ صحٍحخ ًعاليخ (×) إرا كبنذ غٍش صحٍحخ :
اٌزشثخ اٌّٛمؼ١خ رىٔٛذ فِ ٟىبٔٙب ِٓ ٔفظ اٌقخش األفٍٚ ٟرّزبص ثزذسط إٌغ١ظ( .
ة -ضع عاليخ (√) أيبو انعجبسح إرا كبنذ صحٍحخ ًعاليخ (×) إرا كبنذ غٍش صحٍحخ :
)
(
رىٔٛذ اٌذٌزب اٌغبفخ ٔز١غخ اٌؼًّ اٌٙذٌِ ٟألٔٙبس.

.21

درجة

)

اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -أكًم انعجبسح  :ػٕذِب ٠ى ْٛلطبع إٌٙش ػٍ ٝؽىً  Vم١مخ ٠ى ْٛإٌٙش فِ ٟشؽٍخ ...............
ة -أكًم انعجبسح  :إٌّطمخ اٌجؾش٠خ اٌز ٟرؾز ٞٛػٍ ٝأٌغٕخ ٚؽٛاعض ٘ ٟإٌّطمخ ...............

درجة

درجة
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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
.22

اركش يثبل ًاحذ  :كبئنبد يبئٍخ رقٌو ثبنيجشح انٌٍيٍخ.
.....................................................................................................................

.23

صٌة يب رحزو خط :
اٌّٛاسد اٌج١ئ١خ غ١ش اٌّزغذدح ِ٘ٛ ٛاسد ِزٛافشح ٌمذسرٙب ػٍ ٝاإلعزّشاس ٚاٌزغذد.
.....................................................................................................................

.24

اكتب انًصطهح انعهًً:
اٌؾشوخ اٌّٛلؼ١خ ٌٍٕجبد د ْٚأزمبي إٌجبد ِٓ ِىبٔٗ ٔز١غخ ٌٍّٕ ٛف ٝارغبٖ ٠ؾذد ِٛلغ اٌّؤصش ِٓ
إٌجبد.
.....................................................................................................................

درجة

درجة

درجة

 .25اخزش ين انًجًٌعخ (ة) يب ٌنبسجيب ين انًجًٌعخ (أ) ثٌضع سقى انعجبسح انصحٍحخ ثٍن انقٌسٍن فً
نيبٌخ كم عجبسح ين انًجًٌعخ (أ)
انًجًٌعخ (ة)
انًجًٌعخ (أ)
 )1اٌطؾبٌت اٌجٕ١خ
أ) اٌؾ١ض اٌز ٜرٛعذ ف ٗ١اٌؾ١بح ػٍ ٝعطؼ األسك) ( .
درجتان
 )4اٌّشاػ ٟاٌطج١ؼ١خ
ة) ِؼذْ رجٍغ فالدرٗ ٠ٚ 7غزخذَ ف ٟاٌّقٕٛػبد اٌضعبع١خ ( )
 )3اٌغالف اٌؾٞٛ١
ط) رغزط١غ أْ رى ْٛغزاء٘ب ؽز ٝػّك  42فِ ٟبء اٌجؾبس) ( .
 )2اٌىٛاسرض
د) أِبوٓ رٛفش اٌغزاء ٌٍّبؽ١خ اٌز٠ ٟؼزّذ ػٍٙ١ب اإلٔغبْ وّقذس
( )
ثشٚرٌٍ ٟٕ١غزاء) ( .
 .26عهم يًب ٌأرً :
٠زى ْٛاٌفبٌك اٌؼبد ٞف ٟاٌطج١ؼخ ٔز١غخ رؼشك وزً اٌقخٛس ٌم.......................... ٜٛ
(مغو – ؽذ – ث١ئ١خ – ِٕبخ١خ )
 .27أكًم  :ػٕذ وغش ِؼذْ اٌىبٌغ١ذ أ ٚاٌنغو ػٍ٠ ٗ١ؼط ٟإٔفقبَ .............................
(ففبئؾ - ٟلبػذِ – ٞؼِ - ٟٕ١ىؼج)ٟ

درجتان

درجتان
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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
انًجًٌعخ انشاثعخ  :األسئهخ ()36 – 28
.28
اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -اركش يثبل ًاحذ ِ :ؼذْ ٠ؾز ٞٛػٍ ٝاٌٛ١سأ َٛ١اٌّؾغ رٛعذ ف ٟؽّبي اٌذٌزب ػٍ ٝاٌغبؽً ِٓ
سؽ١ذ إٌ ٝاٌؼش٠ؼ.
ة -اركش يثبل ًاحذ  :ؽىً رىٔ ْٛز١غخ إٌؾذ اٌّزجب.ٓ٠
.....................................................................................................................
.29

أكًم انعجبسح ٌٍّ :ؾبفظخ ػٍ ٝاألٔٛاع إٌبدسح اٌّٙذدح ثبالٔمشاك ٠غت البِخ .........................

.31

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
ِؼذْ رجٍغ فالدرٗ  ٌٗٚ 3ثش٠ك الفٍض ٞصعبع............. ٛ٘ ٟ
(اٌفٍغجبس  -اٌىبٌغ١ذ -اٌىٛاسرض  -اٌغجظ)

درجة

درجة

درجة

.31

صٌة يب رحزو خط :
عطؼ ػذَ اٌزٛافك اٌضا٠ ٞٚمغ ث ٓ١هجمبد األلذَ رى ْٛفخٛس ٔبس٠خ  ٚاٌطجمبد األؽذس فخٛس
سعٛث١خ.
.....................................................................................................................

.32

اكتب انًصطهح انعهًً :وغش ف ٟعّ١غ أٔٛاع اٌقخٛس ثذ ْٚإصاؽخ.
.....................................................................................................................

درجة

.33

ضع عاليخ (√) أيبو انعجبسح إرا كبنذ صحٍحخ ًعاليخ (×) إرا كبنذ غٍش صحٍحخ :
(
رىٔٛذ اٌقٛاػذ ٚاٌٛٙاثو ف ٟاٌّغبساد ٔز١غخ اٌؼًّ اٌٙذِ١ٌٍّ ٟبٖ األسم١خ.

درجة

.34

اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .

)

أ -يبرا ٌحذس عنذ ِ :شٚس ِ١بٖ أسم١خ رؾز ٞٛصبٔ ٝأوغ١ذ اٌىشث ٚ ْٛاِالػ ؽبِن١خ ِزاثخ خالي
اٌقخٛس اٌغ١ش٠خ ؟
رزى( ............. ْٛاٌؾفش٠بد – األؽغبس اٌّزؾغشح – إٌّؾذس اٌشوبِ - ٟاٌّغبساد)
ة -يبرا ٌحذس عنذ ِ :شٚس ِ١بٖ إٌٙش فٛق هجمخ فخش٠خ فٍجخ رؼٍ ٛهجمخ سخٛح؟
رزى( ............. ْٛاٌّقبهت – اٌّ١بٔذسص – ِغبلو اٌّ١بٖ – اٌؾشفبد إٌٙش٠خ)

درجة

درجتان
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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
 .35عهم يًب ٌأرً :
األعّذح اٌؼن٠ٛخ ٌٙب دٚسا سئ١غ١ب ف ٝاٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ؽ١ش أٔٙب...........
(رذ٘ٛس اٌزشثخ  -رفمذ اٌزشثخ خقبئـ هج١ؼ١خ ِشغٛثخ  -رمًٍ ٔؾبه ػًّ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّٛعٛدح
ثبٌزشثخ  -رذخً ف ٝعالعً اٌغزاء)
.36
ضع عاليخ (√) ايبو نٌع انصخش انزي رنزًً إنٍو كم صخش ين انصخٌس انزبنٍخ :
نٌع انصخش
إسى انصخش
و
انصخٌس
انصخٌس
انصخٌس
انًزحٌنخ
اننبسٌخ
انشسٌثٍخ
انحجش انشيهً
.1
انشخبو
.2
انحجش انجٍشي
.3
انجبصنذ
.4

درجتان

درجتان

انًجًٌعخ انخبيسخ  :األسئهخ ()45 – 37
.37

اختر االجابة عن أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
ِٓ ػٛاًِ اٌزغ٠ٛخ اٌّ١ىبٔ١ى١خ ف ٝاٌطج١ؼخ.............
(اٌىشثٕخ  -رغّذ ٚرٚثبْ اٌّ١بٖ – اٌزّ١ؤ  -االوغذح)
ة -اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
إمبفخ اٌّبء إٌِ ٝؼذْ األٔ١ٙذسا٠ذ ٠زؾٛي ثفؼً اٌزّ١ؤ إٌِ ٝؼذْ .............
(اٌىب١ٕ١ٌٚذ  -اٌغجظ  -اٌٙبٌ١ذ  -اٌىبٌغ١ذ)

.38

أكًم انعجبسح  :لطغ فخش٠خ راد صٚا٠ب ؽبدح رٕزظ ِٓ رىغ١ش أػٕبق اٌجشاوٚ ٓ١رزشاوُ ؽٛي اٌجشوبْ
٘.................................................. ٟ

.39

اكتب انًصطهح انعهًً:
فزؾخ ف ٝاٌمؾشح األسم١خ رغّؼ ٌٍقخٛس إٌّقٙشح ٚاٌغبصاد اٌّؾجٛعخ ِؼٙب ثبٌخشٚط إٌ ٝعطؼ
األسك.
........................................................................................................................

درجة

درجة

درجة
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لطالة الدمج فئة ( :الشلل الدمبغى  -اضطراة التوحد  -متالزمة داون – بطء التعلم –
االعبقة الذهنية البسيطة )
.41

ضع عاليخ (√) أيبو انعجبسح إرا كبنذ صحٍحخ ًعاليخ (×) إرا كبنذ غٍش صحٍحخ :
)
(
اٌشػ ٟإٌّظُ ٠غجت رذ٘ٛس األؽغبس ٚرؾشد اٌؾٛ١أبد.

درجة

.41

اركش يثبل ًاحذ  :ؽفش٠خ ف ٟؽمت اٌؾ١بح اٌمذّ٠خ.
........................................................................................................................

درجة

.42

صٌة يبرحزو خط  :اٌز٘ت ِٓ اٌّؼبدْ اٌزٌٙ ٟب ثش٠ك الفٍض.ٜ
........................................................................................................................

درجة

 .43اختر أحد السؤالين ( أ ) أو (ب) .
أ -عهم يًب ٌأرً :
٠زّ١ض اٌىغبء اٌخنش ٜاٌذائُ ٌٍٕجبربد اٌقؾشا٠ٚخ ثغزٚس رّزذ سأع١ب إٌ ٝأػّبق اٌزشثخ .................
درجتان
(الِزقبؿ لطشاد إٌذ – ٜالِزقبؿ اٌّ١بٖ اٌغٛف١خ – الِزقبؿ دَ اٌفشائظ – ٌزمٍ ً١إٌزؼ )
ة -عهم يًب ٌأرً :
رٕزؾش اٌٙبئّبد إٌجبر١خ ف ٝاٌطجمبد اٌغطؾ١خ ٌٍٕظبَ اٌجؾش ٜثغجت ...................
(رٛفش اٌنٛء – ص٠بدح مغو اٌّبء – ػذَ رٛفش اٌنٛء – ص٠بدح رشو١ض األِالػ)
 .44يبرا ٌحذس عنذ  :ارحبد فبنقٍن عبدٌٍن فً صخٌس انحبئط انسفهً؟
درجتان
٠زى ْٛاٌفبٌك ( .............اٌؼبد - ٞاٌّؼىٛط  -اٌخٕذل - ٟاٌجبسص)

 .45ادرس الشكل ثم ضع الرقم المناسب أمام كل كلمة من الكلمات اآلتية:
الالكوليث (القبة) ( )
اللوبوليث (الطبق) ( )
العروق القاطعة ( )
الجدد الموازية ( )

(( مع أطيب األمنيات))

درجتان

