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A. Pilihlah Jawaban yang paling benar ! 

 

... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(1)أراد األب أن  ... 1  

عطلة األسبوع ٌا أبً؟... 2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

تعدّ منذ اآلناألبن : معنى هذا : ٌجب ان نس  

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

 األبن : هل هنان شًء آخر ؟

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

.. يا ابي .11األبن : ..  

 A   أ. ٌحمل 

 B ب. ٌأخذ 

 C   ج. ٌنطلك 

 D د. ٌسافر 

 E هـ. ٌذهب 

... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(1)أراد األب أن  ... 2  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  
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األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلناألبن :   

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

هنان شًء آخر ؟األبن : هل   

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

 .. ٌا ابً .11األبن : ..

 A  ًأ. سنمض 

 B ب. سننتهى 

 C    ًج. نمض 

 D د. ننتهى 

 E  هـ. سٌحكم 

اصدلائه للذهاب معهم(... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض 1)أراد األب أن  ... 3  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8، والتنسوا مالبس .. والعصٌر          

 األبن : هل هنان شًء آخر ؟



.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

.. يا ابي .11األبن : ..  

 A أ.رأي 

 B ب. رأٌة 

 C ج.  فكرة 

 D د. إرادة 

 E هـ. غٌرة 

البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(... عائلته الى شاطئ 1)أراد األب أن  ... 4  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

 األبن : هل هنان شًء آخر ؟

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

.. يا ابي .11األبن : ..  

 A أ. سنتحرن 

 B ب. سٌنطلك 

 C   ج. سٌذهب 

 D     د. سنذهب 

 E هـ. سننطلك 

... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(1)أراد األب أن  ... 5  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟



.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

ذلنك          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

 األبن : هل هنان شًء آخر ؟

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

.. يا ابي .11..األبن :   

 A أ. تستعدّوا 

 B ب. تستعدّون 

 C   ج. ٌستعدّون 

 D د. تستعدن 

 E هـ. ٌستعدّوا 

... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(1)أراد األب أن  ... 6  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟األب : سنذهب الى   

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          



 األبن : هل هنان شًء آخر ؟

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

.. يا ابي .11األبن : ..  

 A أ. ستعود 

 B  ّب. ٌستعد 

 C   ج. ستدعو 

 D د. سٌعود 

 E  ّهـ. ستعد 

معهم(... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب 1)أراد األب أن  ... 7  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

: هل هنان شًء آخر ؟ األبن  

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

.. يا ابي .11األبن : ..  

 A أ. الخلٌفة 

 B ب. الثمٌلة 

 C   ج. الطبٌبة 

 D  د. الخفٌفة 

 E  هـ. الحسنة 

ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، 1)أراد األب أن  ... 8  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  



 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

ن البٌت فً الصباح الباكر... م4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

 األبن : هل هنان شًء آخر ؟

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

 .. ٌا ابً .11األبن : ..

 A أ. النوم 

 B ب. الرسم 

 C   ج. الغسل 

 D  .السباحةد 

 E  هـ. المدرسة 

... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(1...  )أراد األب أن 9  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ،  األب : بالمناسبة  

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

 األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحلة ؟

.. والشاي 7جبات .... لنا والدتن بعض الو6األب : ..  



.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

 األبن : هل هنان شًء آخر ؟

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

.. يا ابي .11األبن : ..  

 A أ. الّصغٌرة 

 B ب. الّصغٌر 

 C   ج. الّصغور 

 D   د. الّصغراء 

 E هـ. الكبٌرة 

... عائلته الى شاطئ البحر فً عطلة االسبوع ، ولمد دعا بعض اصدلائه للذهاب معهم(1)أراد األب أن  ... 10  

... عطلة األسبوع ٌا أبً؟2األبن : اٌن ...  

 األب : سنذهب الى شاطئ البحر. ما رأٌن فً ذلن؟

.. جٌّدة وبخاّصة أن البحر هادئ هذه 3األبن : هذه ..  

األٌّام             

 األب : بالمناسبة دعوت بعض األصدلاء للذهاب معنا ، 

.. من البٌت فً الصباح الباكر.4و..          

 األبن : معنى هذا : ٌجب ان نستعدّ منذ اآلن

.. 5األب : أرجو ذلن ، وأطلب من إخوتن ان ..  

كذلن          

ة ؟األبن : سنخبرهم بذلن . ماذا سنأخذ معنا فً الرحل  

.. والشاي 7.. لنا والدتن بعض الوجبات ..6األب : ..  

.. وكّرة المدم.8والعصٌر ، والتنسوا مالبس ..          

 األبن : هل هنان شًء آخر ؟

.. 9األب : نعم ، خذوا معكم اٌضا بعض الكراسً ..  

والمظلّة           

 .. ٌا ابً .11األبن : ..

 A 1. أ. حسنا 

 B 2.  ب. حسن 

 C 3.  ج. أحسنا 

 D  .طٌبد 

 E هـ. أطٌب 



 العبارة اآلتٌة خاطئة اال.. 11

 A .ستذهب العائلة الى حدٌمة الحٌوانات   أ 

 B ب.  سٌكون البحر هادئا هذه االٌام 

 C  ج.   ستتحرن العائلة من البٌت فً الصباح 

 D د.   دعا األبن بعض األصدلاء للذهاب معنا 

 E  معهم كرة المدمهـ.  سٌأخذ األوالد 

 سٌلعب األوالد .... فى البحر 12

 A      أ. كّرة المدم 

 B    ب. كّرة السلّة 

 C ج. كّرة المكتب 

 D   د. كّرة الرٌشة 

 E هـ. كّرة الٌد 

 إستبمدل مع تغيير ما يلزم    13

 الرحلة( –ماذ سنأخذ معنا فً الّرحلة  )نحن 

 السلّة( –)هّن ...

 A معنا فً السلّةماذ سنأخذ  . أ 

 B ماذ سٌأخذن معهّن فً السلّة  . ب 

 C ماذ ستأخذ معها فً السلّة . ج 

 D ماذ سٌأخذن معها فً السلّة . د 

 E هـ. ماذ سٌأخذنا معهّن فً السلّة 

 إستبمدل مع تغيير ما يلزم    14

 الرحلة( –ماذ سنأخذ معنا فً الّرحلة  )نحن 

 الحافلة( –)أنتم ...

 

 A  سٌأخذون معكم فً الحافلةا.   ماذ 

 B ب. ماذ ستأخذن معن فً الحافلة 

 C ج. ماذ سٌأخذنا معكم فً الحافلة 

 D د.  ماذ ستأخذكم معنا فً الحافلة 

 E هـ. ماذ ستأخذكم معكم فً الحافلة 

 إستبمدل مع تغيير ما يلزم    15

 الطائرة( –)أنتّن حول الى   الرحلة( –ماذ سنأخذ معنا فً الّرحلة  )نحن 

 

 A ا.   ماذ سٌأخذون معكم فً الطائرة 

 B ب. ماذ ستأخذن معكّن فً الطائرة 



 C ج. ماذ ستأخذون معكّن فً الطائرة 

 D د.  ماذ ستأخذون معهم فً الطائرة 

 E هـ. ماذ ستأخذون معنا فً الطائرة 

 إستبمدل مع تغيير ما يلزم    16

 والدان(  –أطلب من والدٌن أن ٌستعدّا كذلن )أنت 

 صدٌك( –)أنتما ...

 A أ. أطلب من صدٌمن أن ٌستعدّا كذلن 

 B ب. أطلبا من صدٌمن أن ٌستعدّا كذلن 

 C ج. أطلب من صدٌمكما أن تستعدّ كذلن 

 D د.  أطلبا من صدٌمكما أن ٌستعدّا كذلن 

 E  ّكذلنهـ. أطلبا من صدٌمكما أن ٌستعد  

 إستبمدل مع تغيير ما يلزم    17

 والدان(  –أطلب من والدٌن أن ٌستعدّا كذلن )أنت 

 أخت( –)أنتم 

 

 A أ.   أطلبا من أختن أن تستعدّا كذلن 

 B ب. أطلبوا من أختكم أن تستعدّون كذلن 

 C ج.  أطلبوا من أختكم أن تستعدٌّن كذلن 

 D د.  أطلبوا من أختكم أن تستعدّ كذلن 

 E هـ. أطلبون من أختكم أن تستعدٌّن كذلن 

 إستبمدل مع تغيير ما يلزم    18

 والدان(  –أطلب من والدٌن أن ٌستعدّا كذلن )أنت 

 صدٌمة( –)أنتّن 

 

 A أ.   أطلبكم من صدٌمتكم أن تستعدّون كذلن 

 B ب. أطلبّن من صدٌمتكم أن تستعدّ كذلن 

 C  تستعدٌّن كذلنج.  أطلبنا من صدٌمتكّن أن 

 D د.  أطلبن من صدٌمتكّن أن تستعدّ كذلن 

 E هـ. أطلبن من صدٌمتكم أن تستعدٌّن كذلن 

 ثم إختر أالجابة الصحٌحة  أنظر الى الصورة 19

 



 ماذ ٌفعل األوالد؟

 A أ.  ٌجلسون األوالد تحت الّشجرة 

 B  ب.هم ٌشرب و ٌأكل تحت الّشجرة 

 C   الّشجرةج. هم ٌجلسون تحت 

 D  د.   ٌجلسون األوالد تحت الّشجرة 

 E هـ. هم ٌشاور تحت الّشجرة 

للت لوالدي : "هل ترى ذلن الرجل المسكٌن؟" أجاب والدي : "نعم ، سٌسمط من التعب" للت لوالدي  20

 : " الرجل ٌحتاج الى المساعدة"

 ما الموضوع المناسب من الحوار الّسابك؟ 

 

 A أ.  ولد صبٌر 

 B ب. والد صبٌر 

 C ًج. ولد ذك 

 D د.  ولد محسن 

 E هـ. ولد غضٌب 

 األوالد ... الى المدرسة 21

 A أ. ذهب 

 B ب. ذهبت 

 C     ج. ذهبن 

 D د. ذهبون 

 E   هـ. ذهبوا 

 مرادف كلمة "راجع" هى ... 22

 A أ. ماهن 

 B ب. غاضب 

 C  ج. عائد 

 D د. داع 

 E هـ.  كاسر 

 ضدّ كلمة "لعد" هى ... 23

 A أ. نام 

 B ب. لام 

 C  ج. نوم 

 D د. صام 

 E هـ.  كتم 

 مرادف كلمة "كل" )الولت( هى ... 24



 A أ. طال 

 B ب. طوٌل 

 C ج. طوال 

 D د. طٌل 

 E هـ.  أطول 

 ضدّ كلمة "زار" هى ... 25

 A أ. جاء 

 B ب. رجع 

 C ج. حمل 

 D د. أخذ 

 E   .كملهـ 

 مرادف كلمة "زار" هى ... 26

 A أ. جاء 

 B ب. رجع 

 C ج. حمل 

 D د. أخذ 

 E هـ.  كمل 

 ثم إختر أالجابة الصحٌحة  أنظر الى الصورة 27

 

 ماذ ٌفعل األوالد؟

 

 

 A أ.  ٌشترون المالبس 

 B ب. ٌولفون الحافلة 

 C ج. ٌنظرون الحافلة 

 D د.   ٌركبون الحافلة 

 E  .ٌنزلون من الحافلةهـ 

 هذه األمور التً ٌفّضل أكثر النّاس فً لضاء العطلة، اال... 28

 A  أ.  رحلة الى الجبل 

 B ب. رحلة الى شاطئ البحر 



 C ج. زٌارة االهل 

 D د.  زٌارة الصدلاء 

 E هـ. رحلة الى حدٌمة الحٌوانات 

 صدٌمن، لٌذهب معن فً رحلة الى حدٌمة الحٌوانات، عصر الجمعة. ماذ تمول؟  ترٌد ان تدع 29

 

 A أ.  ٌا صدٌمً إذهب معً الى حدٌمة الحٌوانات 

 B ب. ٌا صدٌمً ارجون أن تشاركنً فً الذهاب الى حدٌمة الحٌوانات 

 C ج. ٌا صدٌمً ارجون معً الى حدٌمة الحٌوانات 

 D تذهب معً الى حدٌمة الحٌوانات د. ٌا صدٌمً ارجون أن تشارن 

 E هـ. ٌا صحٌبً ارجون أن تشارن فً الذهاب معً الى حدٌمة الحٌوانات 

 كان الولد عائدا من السوق 30

 السؤال الصحٌحة من الجملة السابمة؟

 A أ.  لماذ كان الولد؟ 

 B ب.متى كان الولد؟ 

 C ج. أٌن كان الولد؟ 

 D د. كٌف كان الولد؟ 

 E  .هل كان الولد؟هـ 

 تحّركت السٌّارة  31

 ما العبارة المناسبة بالعبارة السابمة ؟

 

 A  أ.  دخلت العائلة تحت المظلّة 

 B ب.على شاطئ البحر 

 C ج. فً البحر 

 D د. وجبة لذٌذة 

 E هـ.للذهاب معً الى حدٌمة الحٌوانات 

 سبح األوالد 32

 ما العبارة المناسبة بالعبارة السابمة ؟

 

 A  أ.  دخلت العائلة تحت المظلّة 

 B ب.على شاطئ البحر 

 C ج. فً البحر 

 D د. وجبة لذٌذة 

 E هـ.للذهاب معً الى حدٌمة الحٌوانات 



 جلست العائلة 33

 ما العبارة المناسبت بالعبارة السابقت ؟

 A  أ.  دخلت العائلة تحت المظلّة 

 B ب.على شاطئ البحر 

 C ج. فً البحر 

 D د. وجبة لذٌذة 

 E هـ.للذهاب معً الى حدٌمة الحٌوانات 

 "لابلت فً الطرٌك رجال فمٌرا ، ٌرٌد ان ٌتناول طعاما ولٌس معه نمود" 34

 ماذ تفعل؟

 

 A أ.  أفّضله الى المطعم لشراء الطعام 

 B  ب. أدعوه الى المصنع لنٌل النمود 

 C ج. أسئل له طعاما الً المجتمع 

 D  .أدعوه الى بٌتً وجّهزت له ماٌحتاج الٌهد 

 E هـ. أمره للشغل الاّل ٌصٌر سائال 

 كنت تمف على شاطئ النّهر وفجأة رئٌت ولدا صغٌرا ٌغرق فً الماء 35

 ماذ تفعل؟ 

 

 A  أ.   أنصره بكل ما استطعت 

 B ب. أبحث الناس لٌنصره 

 C ج. لفزت الى النهر وأغرق معه 

 D  ًما عرفتهد. أتركه ألنن 

 E  هـ. ما إستطعت فً السباحة فأنظره 

 ثم إختر أالجابة الصحٌحة  أنظر الى الصورة 36

 

 ...الرجل هذا ما مهنة 

 

 A أ.   طبٌب 

 B ب. رجال األطفاء 

 C ج. شرطة 



 

 D د. مهندس 

 E هـ. جند 

 ركب عبد هللا الدراجة ، ولبس الّساعة فً ٌده، ووضع كتبه فً الحمٌبة. 37

 المضادة بكلمة "لبس" هً...  

 

 A أ.  ترن 

 B ب. خلع 

 C ج. طرد 

 D د. استعمل 

 E هـ.  إستخدم 

 ذهب الرجل الً المصنع فً الصباح الباكر كل ٌوم ، وٌنّظف الماعات والساحة 38

 ما مهنة  هذا الرجل؟

 

 A أ.   الموّظف 

 B ب. رئٌس المصنع 

 C ج. خادم 

 D د. كناس 

 E .عمال هـ 

 "ذهب الرجل الً المصنع فً الصباح الباكر كل ٌوم ، وٌنّظف الماعات والساحة" 39

 ؟ماذ ٌستعمل الرجل فى شغله

 

 A أ.   معزلة 

 B ب.للم و لرطاس 

 C ج. منشفة 

 D د. منّشة 

 E هـ. شبكة 

 المدرسة. ماذ تفعل؟ صدٌمن الذي لم تعرف اسمه فً فناء وجدت حمٌبة 40

 

 A   .اردّها الٌهأ 

 B ب. أعٌدها الٌه 

 C ج. أتركها 

 D د. سلّمتها الً أستاذي 

 E ًهـ. سلّمتها الً صدٌم 


