
أعئهخ انًشاجؼخفقه األسرة

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

ّّ كجُزً ( . -1 ًّ رشجٍّ انضٔج صٔجزّ ثجُزّ ثأٌ لبل : ) أَذ ػه

إٌالء. .أ 

غالق . .ة 

ظٓبس . .ج 

خهغ . .د 

يٍ ٌذشو ٔغؤْب ثبنضٔاج كزنك ٌذشو ٔغؤْب ثًهك ًٌٍٍ إال: -2

األيخ كزبثٍخ . .أ 

 انًؼزذح . .ة 

انًطهمخ ثالثب. .ج 

 انًذشيخ. .د 

أٌ ٌطهت انشجم ػٕض انخهغ أكثش يًب أػطى صٔجزّ انًخبنؼخ فً انًٓش . -3

يجبح . .أ 

عُخ . .ة 

يذشو . .ج 

يكشِٔ . .د 

إرا غهك انضٔج صٔجزّ انزً نى ٌذخم ثٓب فٍكٌٕ نٓب -4

 نٓب سثغ انًٓش . .أ 

 انًٓش كبيالً . .ة 

نٍظ نٓب يٍ انًٓش شٍئبً . .ج 

 َصف انًٓش . .د 

ٔإرا لبل انضٔج نضٔجزّ انزً نى ٌذخم ثٓب: أَذ غبنك، ٔكشسِ يشرٍٍ أٔ ثالثب . -5

ٌمغ انؼذد انزي ركشِ. .أ 

 ال ٌمغ شئ . .ة 

 ٌمغ ٔادذح سجؼٍخ. .ج 

 رجٍٍ ثٕادذح . .د 

إرا لبنذ انًشأح نٕنٍٓب : صٔجًُ ثال يٓش فئٌ دكى ْزا انضٔاج . -6

ؼمذ ٔػهى ٔنٍٓب يٓش انًثم .ٌصخ ان .أ 

 ٌصخ انؼمذ ٔنٓب يٓش انًثم. .ة 

 ٌصخ انؼمذ ٔنٍظ نٓب يٓش. .ج 

 ال ٌصخ انؼمذ . .د 

ٌكٌٕ انطالق انزي نٍظ عٍُبً ٔال ثذػٍبً فً: -7

انطٓش انزي نى ٌمشثٓب فٍّ . .أ 

 انذٍط . .ة 

 انُفبط . .ج 

 انذًم . .د 
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أٌ ٌطهك انشجم صٔجزّ غاللبً )عٍُبً( أي فً : -8

انطٓش انزي نى ٌمشثٓب فٍّ . .أ 

 انُفبط . .ة 

 انؼذح . .ج 

 انذٍط . .د 

أٌ ٌشٓذ ػمذ انُكبح ػذد يٍ انُبط ٔانشٕٓد فٍؼهًٕا ثّ. -9

 يكشِٔ . .أ 

 يجبح . .ة 

 عُخ . .ج 

 يذشو . .د 

سٔاِ أدًذ ..r ال غالق ٔال ػزك فً إغالقr :»يب يؼُى: )إغالق( فً لٕل انُجً  -11

 إغًبء. .أ 

 غعت . .ة 

 فشح . .ج 

 إكشاِ . .د 

غهك صٔجزّ, ٔشك فً ػذد انطالق فـ : -11

 ال رطهك . .أ 

همخ ٔادذح .فٍكٌٕ غ .ة 

 ٌكٌٕ ثالثبً . .ج 

 فٍكٌٕ غهمزٍٍ . .د 

دكى إػبدح انُظش نهًخطٕثخ ٔركشاِ . -12

عُخ . .أ 

يذشو . .ة 

يجبح . .ج 

يكشِٔ . .د 

يٍ أسد انزمذو ثخطجخ ايشأح فذكى انزصشٌخ ثخطجخ انًؼزذح يٍ غالق ثالس . -13

يجبح . .أ 

عُخ . .ة 

يكشِٔ . .ج 

يذشو . .د 

ٌشزشغ أٌ ٌكٌٕ ػًش انشظٍغ , فً انشظبع انًذشو : -14

س عُٕاد .أكثش يٍ ثال .أ 

 عُزبٌ فأكثش. .ة 

 عُزبٌ فمػ . .ج 

 ألم يٍ عُزٍٍ . .د 
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يٍ أساد انُكبح ٔ ٌخشى انٕلٕع فً انضَب فذكى َكبدّ. -15

عُخ . .أ 

يكشِٔ . .ة 

ٔاجت . .ج 

يجبح . .د 

إرا اشزشغ انضٔج ػهى صٔجزّ فً ػمذ انُكبح أٌ ال َفمخ نٓب : -16

 ٌجطم انششغ ٔانُكبح. .أ 

 ٌجطم انُكبح فمػ. .ة 

 ٌجطم انششغ ٌٔصخ انُكبح. .ج 

ٌٔصخ انُكبح .ٌصخ انششغ  .د 

فشاق انشجم صٔجزّ ثًبل ثأنفبظ يخصٕصخ : -17

خهغ . .أ 

إٌالء. .ة 

غالق . .ج 

ظٓبس . .د 

االيزُبع يٍ ٔغء انضٔجخ يطهمب . -18

ظٓبس . .أ 

إٌالء. .ة 

خهغ . .ج 

غالق . .د 

إرا لبل سجم: صٔجزك ثُزً ػهى أٌ رضٔجًُ أخزك , ٔال يٓش ثًٍُٓب فٓزِ صٕسح َكبح : -19

انًغٍبس. .أ 

انشغبس. .ة 

انًزؼخ . .ج 

انًذهم. .د 

ا : َكخ فالٌ ايشأح يٍ ثًُ فالٌ فئَّ ٌؼًُ:إرا لبنٕ -21

دفم انضٔاج. .أ 

 انًجبيؼخ . .ة 

 انخطجخ . .ج 

 ػمذ ػهٍٓب . .د 


