
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فترة أولى 9341تجمٌع ٌوم الجمعه 

 

 



 

 

 عقوبة جرٌمة 

 احتباس: قحط-(ج               ؼنً:مال(ب                         خوؾ: مجرم(ا

  بحر : هٌجان

 نج ( فلك : دورا              ةب ( صقر : أنف                    يأ ( بركان : دو
 لعبة:  طفل 

 جبنه:  فؤر(  ب                سماعة:  طبٌب(  أ

 نبات:  ورود

 عنب:  شجر(  د      تٌن:  رمان(  ج        حٌوان:  سمك(  ب     إنسان:  رجل(  أ

  كلب:  نمر

  تمساح:  ضب(  ج     ضبع:  أسد(  ب           ؼزال:  قرد(  أ

  مشط:  سن

 سباق:  خٌل -د        مستودع:  كتاب -ج    فرشاة:  شعر -ب     كتاب:  صفحة -أ

  نعل:  شراك

 سرج:  حزام - د     قدم:  رجل -ج   كتاب:  ؼالؾ -ب         شبكة:  سمكة -أ

  اصلع:  شعر

 جاؾ:  مطر - د   ملتهب:  جلد -ج     صحٌح:  دواء -ب     مطبوخة:  بٌضة -أ

 بحر:  حوت

 سماء:  نجوم.ج   قفص:  عصفور.ب            مسجد صالة. أ

 ألـٌـل:  لـٌـل

 هائل:  هول -د   المع:  نجم -ج      أشقى:  سعٌد -ب      مشمسة:  شمس -أ

  عش:  عصفور

  قلم:  تلمٌذ -د  رصٌؾ:  شارع -ج   مستشفى:  طبٌب -ب       كتاب:  مإلؾ -أ

 

  تخطٌط:  مراهنة



 

 

   اقدام:  تحفظ -د  شجاعة:  تهور -ج تساو:  مفاضلة -ب      درس:  مؽامرة -أ

  طرش:  صمم

 علٌل:  دنؾ -د      تارٌخ:  سإدد -ج   مقال:  عبارة -ب       قهقهة:  ابتسام -أ

  تمر:  نخلة

 ذهب:  تربه-ج       زراعه:  مطر -ب          وصول:  صعود-أ

 إسباغ:  وضوء

 جوع:  صوم-ب                خشوع:  صالة-أ

 أمن:  شرطً

 عبادة:  شٌخ-ب        عدل:  قاضً-أ

   رجل:  بٌت

   موظؾ:  مكتب -د       عصفور:  عش -ج     رأس:  ؼطاء -ب   قلم:  ورقة -أ

   عٌن:  كحل

 رجل:  معطؾ -د        ٌد:  سوار -ج      طعام:  ملح -ب  شعر:  مشط -أ

 محبرة:  قلم

 طعام:  قدر -د   مقالة:  زٌت -ج   انبوبة:  محقن -ب   صنبور:  كوب -أ

 إطار:  صورة 

  نزلم:  كهرباء -د عوارض:  باب -ج        سور:  منزل -ب       وجه:  مرآة -أ

 حسام:  سٌؾ 

 فم:  اسنان -د  اشجار:  ؼابة -ج      ضرؼام:  اسد -ب      اسامة:  هٌثم -أ

 ٌؤكل:  جائع

 ٌنام: مرٌض -د   ٌشرب: ظمآن  -ج     صائم: ٌفطر  -ب      ٌركب: مسافر -أ

عطارد:  كوكب 

 احمر:  لون -د   فواكه:  موز  -ج       ورقة:  كتاب -ب   منشار:  نجار -أ

 



 

 

 نقٌق:  الضفدع 

 ضعٌؾ:  قوي -د     منسٌ:  ثور -ج     خرٌر:  ماء -ب         خوار:  جمل -أ

 قاعة:  مبنى

 مدٌر:  إدارة( ب        مؤذنه:  مسجد( أ

 بطة:  وزة

  دجاجه:  خفاش(د    دٌك:  نعامة(ج    نسر:  صقر(ب    عصفور:  حمامة(أ

  سنتمتر ، متر

 اسبوع:  ٌوم-ج    شهر:  سنه-ب            دهر:  قرن-أ

 ورود:  نبات

 سمك:  حٌوان(ب            عشب:شجر(أ

 بدر:  هالل

  شجرة:  بذرة (ب                  طفل:  رجل( أ

 أحداث:  قصة

 اعواد:  حزمه (ب                  تراب: حفره (أ

تجلٌد  : كتاب
 ردفتر : تسطٌ (ج          مجلة : ؼالؾ (ب            أوراق : تدبٌس  (أ

 توتر:  قلق

 اؾاٌق:  تثبٌت (ج       نظافة:  وضوء (ب               كتابة:  تدوٌن (أ

انانٌة : اٌثار 
 نحركة : سكو (ج            تؤدٌة : فعل(ب                  حٌز : مكان(أ 

ثبات : بقاء 
 قرث : َخل   (د       فظ : سمح (ج        قصر : منزل (ب                    لون : أحمر (أ

شهر:بدر 
 رشتاء:مط (د      موسم:مطر (ج          أسبوع:هالل(ب                       سنة:حج  (أ

عناكب:خٌوط 
 مناكب:صفوؾ (د      سفٌنة:شراع (ج          ثوب:قماش(ب             نحل:عسل (أ 



 

 

ضب:ؼابة 
 ءسلحفاة:صحرا (ج     طفل:حضانة  (ب              أسد:أدؼال  (أ

ٌكروب:طبم 
 مبتدأ:بالؼة (ج   االٌمان:التفسٌر  (ب       الطهارة:التوحٌد (أ 

 (الجمل إكمال)

 .عظٌمه....  صاحب وهو....  عن وٌبحث علم طالب فهو الطلٌعه فً المعلم -9

 رساله - حقٌقه

 .... . وأمسً قومً.....  أصبح أن هللا معاذ فؤجاب الخمر تشرب ال لمذا القاده أحد سؤل -2

 سفٌههم - حلٌم               مسادهم – سٌد

 ثم كثٌرا   االرض فً مشى و داره من خرج اذا فكان ، ؼاٌته.......  من بلػ رجل أن زعم -4
 بٌتك فً فاقعد فارقت كٌس من كم و مشٌت أرض من كم رأٌت هل لنفسه فٌقول بٌته الى رجع
 ....... . وال

 تؽدارها - البخٌل

 .... . من خذها و الفهم ع قدرتك كانت مهما.....  من المعلومة تؤخذ أن اٌاك -3

 ذاالستا – الكتاب

ء ....... الفقراء على ماهم علٌه من ...... راحة ان السعادة لٌست دائمة فً الؽنً فاالؼنٌا-5
 البال 

 ( الصحة -)ٌؽبطون 

  

  بٌدك...   ٌكون ان بشرط...  تصادق ان من نعماال-6

 سالحك_  االسود

 د ........ زادت الحاجة إلٌهاالصداقة كال.......،كلما إشت-7
 رالفق-العملةب(          المطر-المظلةأ(

 
  :الخطؤ السٌاقً

األرواح أقوتها األدواء و األبدان أقواتها الؽذاء 
 د الؽذاء                أقواتها  (ج           األبدان (ب            األدواء  (أ



 

 

مروءة الرجل صدق لسانه واحتماله خٌرات جٌرانه وؼض بصره وكفه األذى عن أباعده 
وجٌرانه 

 بصره (د            ؼض (ج          خٌرات  (ب             صدق  (أ
حكٌم ابنه أن ٌكون لٌنا  بال ضعؾ وهٌنا  بال عنؾ صى 

 اقتنع خطئه ببشاعة المخطئ شعر ذااهٌنا   (ج               ضعؾ (ب                ابنه (أ 
قلأ وقناعته..أكثر قبوله وصار..للنصٌحة بحاجته 

 قلأ د(           أكثر ج(              خطئه ب(           المخطئ أ(

  المن عند اإلحسان ٌملك القلب وٌكسب االحترام
 االحترام د(           وٌكسب ج(             اإلحسان ب(         المن أ(
  إذا كان العمل الشاق مرٌحا فالفراغ مفسدة 

 د( مفسدة             ج(مرٌحا               ب( الشاق     أ( العمل   
  تقدم الدولة خدمات بؤسعار ؼٌر متهادوة إلرضاء جل احتٌاجات المواطنٌن

 د( المواطنٌن       متهاودة  ج(          ب( خدمات          أ(الدولة
 اوجد لجسمك مكانا فً القمة فالقاع مزدحم

 ج( القمة          د( مزدحم        ب( مكانا       أ(لجسمك     
                                  مفردات شاذه

االنابه  الحجابه-  -السقاٌه -الرفاده 
- 

  -عثمان ذي النورٌن  -ابً بكر الصدٌق  -الفاروق  ابً حفص حمزه أسد هللا
- 

سراب  برٌق -لمعان  -  -ضوء 
- 

  فستان -نضارة  -حذاء  -  ازرار
- 
ذاهب    -اذهب  -ٌذهب  -ذهب 
- 

  دفتر -سبورة  -مسطرة  - قلم
- 

 تٌن-رطب-رمان- زٌتون
- 
احوص    -اصلم  -ابتر  -اجدع 
- 

تؤخر    انتهى - -باد  -فنى 
- 
زجاج    سبوره -  -طاوله  -ورقة 



 

 

 - 
قتل –هالك  -موت  -   مرض

- 
 ٌاسمٌن-لبن-زٌتون-قطن

  :ستٌعاب المقروءا                                      
القدرات  -التصوٌر  -التنفس  -الزالزل  -التجارة االلكترونٌة  -الزعفران  -الضاد  -بلوتو 

  .طاقة االنسان -الطاقة الشمسٌة  -طموح جورج  -الفضاء  -الدماؼٌة 
مصادر الطاقة المتجددة وهً عبارة مصادر طبٌعٌة دائمة وؼٌر ناضبة ومتوفرة فً الطبٌعة 

سواء أكانت محدودة أو ؼٌر محدودة ولكنها متجددة باستمرار ، وهً نظٌفة ال ٌنتج عن 
در الطاقة الشمسٌة التً تعتبر فً األصل هً الطاقة استخدامها تلوث بٌئً ومن أهم هذه المصا

  .الرئٌسٌة فً تكّون مصادر الطاقة
  تعتبر الطاقة الشمسة من مصادر الطاقة-س
 ةالنووٌ-البدائٌة د-الثانوٌة ج-بالمتجددة -أ

 ،،،ٌتبع ؼدا ان شاء هللا                                                                    

 (الباحة)   محبكم /محمود إبراهٌم محروس
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