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 (" الكافتيريا...... ") ينتهي بـ                           17ص -النَّص : كم الوقُت اآلن 
  ؟ باللغة األنكليزية "المحطة": ما معنى كلمة  1س
  ستركُب ليلى ؟: أُي ِقطاٍر  2س
  ذهب الِقطار الثاني ؟: أيَن سي  3س

 ("..... مدرسة أخرى.")ينتهي بـ                               28ص –النَّص: في الـمكتبة 
   " باللغة األنكليزية؟َتنَتقلي: ما معنى كلمة " ١س
 ؟   َعن أي نوع من الُكُتب كانت تسأل نور:  ۲س

  ؟ أي مكان من المكتبة توجد هذه الكتب يف:  ۳س

  ( "واآلخر ....... الحينِ ")ينتهي بـ                      40ص –النَّص : رحلة مع المدرسِة 
     للغة األنكليزية ؟" باكلمُة "رحلة ما معنى :  1س
   : هل كانت الرحلة ممتعة لعبير ؟  2س
     عبير وأسماء في الباص ؟  جلست  : أينَ  3س

 ("..... لْم أخبرهنَّ َعنِك .")ينتهي بـ                    49ص –النَّص: أتعلُم أشهر السنة  
  اللغة األنكليزية ؟" ب شغولة "مَ كلمةُ ما معنى :  1س
    ؟ ماذا إقترحت حنان على عفاف وأختها ندى :  2س
   ؟ لمن كانت حفلُة عيد الميالد :  3س

 ("..... ما َتعلَّمته.")ينتهي بـ              58ص –النَّص: الـحاسوب وأجهزتي األلكترونية 
      ؟" باللغة األنكليزيةالَموضوعا معنى كلمة ": م ١س
   ؟  با  ِلماذا كان عاِدُل غاِض :  ۲س
   ؟ َكيَف ساَعَده أخوُه َأكرم:  ۳س

 "(أسرْع يا عزيزي ...."نتهي بـ ي)                              126ص –الُمناسبات النَّص: 
          " باللغة األنكليزية؟المناسبات"كلمة : ما معنى  ١س
   ؟  ماذا طلبت األم من أبنتها سارة :  ۲س
  ؟ِلماذا قالت األُم ألبنها أسرع  يا عزيزي    : ۳س
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 ."(بكماسعداء )ينتهي بـ "....                                    160ص – تعارفالنَّص: 
       " باللغة األنكليزية ؟التسلية  "كلمة : ما معنى  ١س
 ؟   لميذان بزيارة المغرب هل َنَصَح جمال الت :  ۲س
     ؟ من أي بلٍد كان التلميذان:  ۳س

 ."(القدم َيلعب ُكرة "....)ينتهي بـ                   173ص - النشاطات المدرسية النَّص: 
   " باللغة األنكليزية ؟يشيرون إلينا" عبارة: ما معنى  ١س
  ؟ حدبب واِلماذا أصبَح عامر وكريم صديقين أذكر س:  ۲س
     ؟ ما هي الرياضة المفضلة عنَد كريم :  ۳س

 ("..... لم تأتي بعُد .")ينتهي بـ                           205ص – َحفلة الـَمدرسةالنَّص: 
           ؟ "ُنعِرُضهُ " كلمة: ما معنى  ١س
  ؟   ِن النَّشيد في األحتفالآَمن اللَّتان َستقر :  ۲س
   ؟ ى أولياء األمور يوزُع برنامج األحتفال علَمن  الذي س:  ۳س

 


