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 أعئيخ ٍبدح األعشح ٗاىطف٘ىخ

/ تعتجش اىقذٗح ٍِ إٌٔ ٗعبئو اىتشثٍخ، تحذث عِ رىل ٍغتذالً ثجعض اٌَبد 1ط

 ٗاألحبدٌج ٗعٍش اىغيف اىصبىح؟

بألٌٚرٝ نْ ورً ِرة ٠فؼٍرٗ بألؽفةي ُ٘ بألوثرش زرراشب جةٌمرذٚخذ ير ٠ؼسمرذ بٌففرً ورٟ عرٕٛبزٗ 

طذ١خ ٚنْ آجةءُ٘ نوًّ بٌٕةط ٚنوؼٍُٙ ٌٙزب وُٙ ٠مٍذُٚٔٙ ٠ٚمسرذْٚ جٙرُذ ٌرزٌه ٠ٕح رٟ 

ٌألت نْ ٠ىْٛ بٌمذٚخ بٌظةٌذد ألؽفةٌٗ ٚنْ ال ٠مٛي ٌُٙ شر١اة  ٠ٚفؼرً فهورٗ ألْ م رَ 

ِررٓ وؼررً رٌرره ه٠ررة ن٠ٙررة بٌررز٠ٓ نِٕررٛب ٌررُ زمٌٛررْٛ ِررة ال زفؼٍررْٛ  ٚ ررةء وررٟ بٌغررٕد ٠ زٝ 

جةٌش ً ٠رَٛ بٌم١ةِرد و١ٍمرٝ ورٟ بٌٕرةس وسٕرذٌك نلسرةت جفٕرٗ و١رذٚس جٙرة وّرة ٠رذٚس بٌذّرةس 

جةٌشدٝ و١جسّغ ي١ٌٗ نً٘ بٌٕةس و١مٌْٛٛ: ٠ة وهْ ِةٌه؟ نٌُ زىٓ زرِش جةٌّؼشٚف ٚزٕٙرٝ 

 ػٓ بٌّٕىش؟ و١مٛي: جٍٝذ وٕر نِش جةٌّؼشٚف ٚال آز١ٗ ٚنٔٙٝ ػٓ بٌّٕىش ٚآز١ٗ .

 غأىخ اىص٘اة ٍِ اىخطأ؟/ فً أي عِ ٌذسك اىطفو 2ٍط

 ج/ وٟ بٌثةِٕد ِٓ ػّشٖ.

 / ارمش حالحخ ٍِ إٔذاف اىتشثٍخ اىخيقٍخ؟3ط

 يسػةء م ػض ٚ ً. -1ج/ 

 زٙز٠ث بٌ شبئض. -2

 بدسشبَ بإلٔغةْ ٌزبزٗ. -3

 ٍبًٕ اىششٗط اىَطي٘ة ت٘فشٕب فً اىضٗجخ؟/ 4ط

 ن/بٌذ٠ٓ

 ت/بٌٕغث

 ج/بٌجّةي

 د/بٌغٓ

 ٘ـ/بٌسفشؽ

 ٍعٍْخ ىتعٌ٘ذ اى٘ىذ عيى تحَو اىَغؤٗىٍخ؟ٕو ت٘جذ عِ / 5ط

 ج/ ال 
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عْااذٍب ٌنااُ٘ فااً اىتبعااعخ ٍااِ  ٍااب ٕااً اىعالٍاابد اىتااً تااذه عيااى   اات اىطفااو /6ط

 ؟عَشٓ

 سوغ بألوً -1ج/ 

 بالٔضٚبء وٟ غشوسٗ -2

 ظٙٛس ػهِةذ ػذَ بٌشػة ٚبٌسغخؾ. -3

 ٍب اىَقص٘د ثبألخالق ٍع اىْفظ؟. /7ط

 بٌٕفظ ٚزشج١سٙة ٚزٙز٠حٙة.بٌّمظٛد جٗ بٌغٍٛن بٌظذ١خ ِغ 

 / فٍَب ال ٌضٌذ عِ أسثعخ اعطش تحذث عِ األتً:8ط

 ب٢ربْ وٟ نرْ بٌٌّٛٛد:

٠غسذث د١ٓ بٌٛالدخ نْ ٠مَٛ بٌٛبٌذ جة٢ربْ وٟ نرْ بٌٌّٛٛد ب١ٌّٕٝ ٠ٚم١ُ ٌٗ بٌظهخ ورٟ 

ب١ٌغشٜ ١ٌىْٛ نٚي ِة ٠ظً يٌٝ بٌٌّٛٛد جؼذ بٌٙٛبء زٛد١ذ م زؼةٌٝ ٚال ٠ٕح رٟ يّ٘رةي 

٘زٖ بٌغٕد ألٔٗ زذفظ بٌٌّٛٛد ِٓ بٌش١فةْ ٚألْ بٌٕحٟ طرٍٝ م ػ١ٍرٗ ٚعرٍُ وؼٍٙرة وّرة 

وررٟ بٌذررذ٠ن: نْ بٌٕحررٟ طررٍٝ م ػ١ٍررٗ ٚعررٍُ نرْ وررٟ نرْ بٌذغرر١ٓ درر١ٓ ٌٚررذٖ وةؽّررد 

 سػٟ م ػٕٙة .

 / فٍَب ال ٌضٌذ عِ أسثعخ اعطش تحذث عِ األتً:9ط

 زذ١ٕه بٌٌّٛٛد:

حررٟ طررٍٝ م ػ١ٍررٗ ٚعررٍُ بٌسررٟ عررٕٙة ألِسررٗذ وّررة وررٟ بٌسذ١ٕرره عررٕد ِ وررذٖ ِررٓ عررٕٓ بٌٕ

بٌذررذ٠ن نْ نعررّةء جٕررر نجررٟ جىررش سػررٟ م ػٕٙررة  ةءزررٗ جؼحررذ م جررٓ بٌضج١ررش جؼررذ نْ 

ٌٚذزٗ وٛػؼٗ طٍٝ م ػ١ٍٗ ٚعٍُ وٟ دجشٖ اُ دػة جسّشخ وّؼ ٙة اُ زفً ورٟ و١رٗ ارُ 

بٌؼٍّرررةء نٚ دػرررة ٌرررٗ جةٌحشورررد  ٚبألوؼرررً نْ ٠فؼرررً بٌسذ١ٕررره بألت نٚ ِرررٓ ٠رررشبٖ ِرررٓ 

 بٌظةٌذ١ٓ.

 / فٍَب ال ٌضٌذ عِ أسثعخ اعطش تحذث عِ األتً:10ط

 زغ١ّد بٌٌّٛٛد:

٠سراش بٌففً ٔفغ١ة  جٕٛع بالعُ بٌزٞ ٠ؼفٝ ٌٗ ٌزٌه ٠ٕح ٟ نْ ٠خسةس بألت الجٕرٗ بألعرّةء 

بٌسررٟ بعررسذحٙة بٌشررشع وؼحررذ م ٚػحررذ بٌررشدّٓ ٚنعررّةء بألٔح١ررةء ٌمٌٛررٗ طررٍٝ م ػ١ٍررٗ 

عرّةء بألٔح١رةء ذ ٚنْ ٠حسؼرذ ػررٓ بألعرّةء بٌمح١ذرد ألْ ٌٙرة زررا١شب  ٔفغرر١ة  ٚعٍُ: زغرّٛب جر

ػٍررٝ بٌففررً دسررٝ جؼررذ نْ ٠ظرر١ش وح١ررشب ذ ٌررزٌه وررةْ بٌٕحررٟ طررٍٝ م ػ١ٍررٗ ٚعررٍُ ٠ ١ررش 

 بألعّةء بٌمح١ذد جً ٔٙٝ ػٓ بٌسغّٟ جٙة وّة احر رٌه وٟ بٌغٕد.
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 / فٍَب ال ٌضٌذ عِ أسثعخ اعطش تحذث عِ األتً:11ط

 بٌؼم١مد ػٓ بٌٌّٛٛد: 

بٌؼم١مد ٟ٘ رجخ شةخ ػرٓ بٌٌّٛرٛد ٠رَٛ عرةجؼٗذ ٚ٘رٟ عرٕد ِ ورذٖ ٌمٌٛرٗ طرٍٝ م ػ١ٍرٗ 

ٚعٍُ: ػٓ بٌ رهَ شرةزةْ ِىةواسرةْ ٚػرٓ بٌجةس٠رد شرةخ ذ ٚبٌغرٕد ورٟ بٌرزجخ نْ ٠مرٛي : 

جغُ مذ بٌُٙ ِٕه ٚي١ٌهذ ٘زٖ ػم١مد ػٓ وهْ ذ ٠ٚغسذث نْ ززجخ بٌؼم١مرد ٠رَٛ بٌغرةجغ 

٠َٛ بٌشبجغ ػششذ نٚ وٟ ٠َٛ بٌذةدٞ ٚبٌؼشش٠ٓذ وإْ ٌُ ٠سّىٓ ػك ػٕٗ جؼذ رٌره  نٚ وٟ

 وٟ نٞ ٠َٛ دْٚ بػسحةس بألعةج١غ.

 / ىَبرا ٌيجأ األطفبه ىينزة؟12ط

 ج/ إلشحةع غشبئضُ٘ ِٓ بِسهن بألش١ةء بٌسٟ ٠فمذٚٔٙة.

 / ٌَنِ أُ ٌعيٌ األة أثْٔ تحَو اىَغؤٗىٍخ ثأٍ٘س مخٍشح ارمش حالحخ ٍْٖب؟ 13ط

 / جةٌسشج١غ ػ١ٍٙة.1

 نْ ٠ذسجٗ ػٍٝ زذًّ بٌّغ ١ٌٚد. -2

 / نْ ٠ىٍفٗ جحؼغ بألػّةي. 3

 / ٍتى ٌنُ٘ اىغ ت ٍحَ٘دا ٍٗتى ٌنُ٘ ٍزٍٍ٘ب؟14ط

 ٠ىْٛ ِذّٛدب  ػٕذ بٔسٙةن ِذةسَ مذ ٠ٚىْٛ ِزِِٛة يرب وةْ ٌ ١ش م. ج/

/ ٍاب ٕااً اىعالٍاابد اىتاً تااذه عيااى   ات اىطفااو عْااذٍب ٌناُ٘ فااً اىخبىخااخ ٍااِ 15ط

 عَشٓ؟

 وثشخ بٌحىةء -1ج/ 

 بٌؼشت ػٍٝ بألسع جةألس ً. -2

 .يغشبػٗلزف  -3

 ؟/ ارمش ثعض اىعالٍبد اىتً تذه عيى تعيٌ اىطفو اىجخو16ط

 ج/ بٌسؼٛد ػٍٝ بدفةس وً ِة ٠ٍّه دْٚ بٔفةق.

 / ىَبرا س ت اإلعالً فً صٗاد األثنبس؟17ط

 ج/ ألْ و١ٙٓ ِٓ ب١ٌّّضبذ ِة ال ٠ٛ ذ وٟ بٌىح١شبذ ٚبٌث١حةذ.
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 ٍبًٕ اَداة اىتً ٌغتحت ىيضٗد أُ ثشاعٍٖب عْذ اىذخ٘ه عيى صٗجتٔ؟/ 18ط

 نْ ٠ظٍٟ ِؼٙة سوؼس١ٓ.  -1ج/ 

 ٠ٚذبػحٙة دسٝ زٕٙغ شٙٛزٙة./ نْ ٠هؽفٙة 2

 / يرب نسبد يز١ةٔٙة نْ ٠مٛي: بٌٍُٙ  ٕحٕٟ بٌش١فةْ ٚ ٕث بٌش١فةْ ِة سصلسٕة .3

 / نْ ال ٠غسمحً بٌمحٍد دةي بٌجّةع.4

 / ػذَ بٌَٕٛ دْٚ غغً نٚ ٚػٛء.5

 ٍب حنٌ اىْفقخ عيى األٗالد؟/ 19ط

 ج/ ٚب حد.

 ّفقبد ارمشٕب؟/ حذد ثعض اىعيَبء اىْفقخ اى٘اججخ ثأّٖب خَغخ 20ط

 ٔفمد بٌشػةع. -1ج/

 / ٔفمد بٌذؼةٔد.2

 ٔفمد بٌّؼ١شد. /3

 / ٔفمد بٌغىٓ بٌخةص جةٌذةػٕد.4

 / ٔفمد صوةخ بٌففش ػٓ بألجٕةء.5

 ؟األشٍبء اىتً ٌجت ٍشاعبتٖب ىيضٗجخ أحْبء اىحَو ٍبًٕ/ 21ط

٠جررث ِشبػررةخ دةٌسٙررة بٌٕفغرر١د ألٔٙررة زّررش جس ١١ررشبذ ٔفغرر١د ِفة اررد زجررذ٘ة زشررؼش ج/ 

جةٌغؼةدخ ند١ةٔة ذ ٚجةٌىآجد ند١ةٔة  نفشٜ ٚزؼ١ش وٟ  ٛ ِرٓ بٌسررس خ بٌؼرةؽفٟ بٌّسمٍرثذ 

 و١ٕح ٟ ػٍٝ بألت نْ ٠شػٟ رٌه ٠ٚذ١فٙة جةٌذٕةْ ٚبٌشػة٠د.

 عشف اىعقٍقخ؟/ 22ط

 ج/ ٟ٘ رجخ شةخ ػٓ بٌٌّٛٛد ٠َٛ عةجؼٗ.

 / ٍب حنٌ اىعقٍقخ؟23ط

 ج/ عٕد ِ وذخ ػٕذ  ّٙٛس بٌؼٍّةء.

 ف٘ائذ اىختبُ؟ ثعض/ ارمش 24ط

 ٠مًٍ ِٓ نعحةت بإلطةجد جّشع بٌغشؽةْ بٌخ١ش. -1ج/

 ٠مًٍ ِٓ عٍظ بٌحٛي ب١ٌٍٍٟ بٌزٞ ٠ىثش ػٕذ بألٚالد. -2
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ٕابد ٍخاابالً ٌجااٍِ أُ اىْجااً لاايى ل عيٍاأ ٗعاايٌ ماابُ ٌعيااٌ األطفاابه ٌٗحااخٌٖ /  25ط

 عيى اىتعيٌٍ؟

غهِرة  ال ٠ذغرٓ عرٍل بٌشرةخ ج/ ِة  ةء وٟ بٌذذ٠ن نٔٗ طٍٝ م ػ١ٍٗ ٚعرٍُ سنٜ ِرشخ 

ومةي ٌٗ: زٕخ دسٝ نس٠هذ وردفً ٠ذٖ ج١ٓ بٌجٍذ ٚبٌٍذُ وذح عحٙة دسٝ زٛبسذ يٌٝ بإلجرؾ 

 اُ ِؼٝ.

 / ٍبٕ٘ اىغِ اىزي ٌَنِ أُ ٌغتعَو فٍٔ اىعقبة اىجذًّ ٍع اىطفو؟26ط

ج/ جؼررغ بٌؼٍّررةء لررةي: نٔررٗ ال ٠مررغ يال جؼررذ بٌؼةشررشخ ل١ةعررة  ػٍررٝ ػررشت بٌففررً ػٍررٝ 

جؼؼُٙ لةي: وٟ بٌثةِٕد ِٓ ػّش بٌففً ألٔٙرة بٌغرٓ بٌسرٟ ٠رذسن و١ٙرة بٌخفرر بٌظهخذ ٚ

 ِٓ بٌظٛبت.

 مٍف ٌعيٌ األة أطفبىٔ األخالق ٍع األّجٍبء؟/ 27ط

ج/ نْ ٠ؼشوُٙ جةألٔح١ةء بٌىشبَ ػ١ٍُٙ بٌغهَ ٚجّٙرةُِٙ بٌسرٟ وٍفٙرُ م بٌم١رةَ جٙرة ٚنٔٙرُ 

٠ٚذرذاُٙ ػرٓ طرحشُ٘ ٚع لظظرُٙ  ذنوًّ بٌٕةط َفٍمة  ُٚفٍمة  ٚن ًّ بٌٕرةط ٚنورشُِٙ

 ِغ نلٛبُِٙ.

/ ارمش أعَبء ثعض اىنتت اىتً ٌَنِ أُ ٌغتعٍِ ثٖب األة فً عشضٔ ىقصا  28ط

 األّجٍبء؟

 ج/ لظض بألٔح١ةء الجٓ وث١شذ ٚبٌحذب٠د ٚبٌٕٙة٠د ٌٗ ن٠ؼة .

/ إرا مبُ األطفبه لغبساً فاً اىغاِ فَاب ٕاً اىنتات اىَْبعاجخ ىتعياٌٍَٖ  صا  29ط

 األّجٍبء؟

بٌىسررث بٌّ ٌفررد ٌٍظرر ةس ِثررً وسررةت لظررض بٌٕح١رر١ٓ ألجررٟ بٌذغررٓ بٌٕررذٚٞذ ٚوسررةت ج/ 

 نٔح١ةء م ألدّذ جٙجر ٚغ١شّ٘ة.

/ ارمش أعَبء ثعض اىنتت اىتً ٌَنِ أُ ٌغتعٍِ ثٖاب األة ىتعياٌٍ أٗىاذٓ عاٍشح 30ط

 اىْجً ليى ل عئٍ ٗعيٌ؟

١شخ بٌٕح٠ٛرد الجرٓ ٘شرةَ ج/ وسةت صبد بٌّؼةد وٟ ٘ذٞ ف١ش بٌؼحةد الجٓ بٌم١ُذ ٚوسةت بٌغ

 ٚغ١ش٘ة.

 مٍف ٌعيٌ األة أٗالدٓ األخالق ٍع اىَالئنخ؟/ 31ط

ج/ جسؼ١ّررك دم١مررد ٚ ررٛد بٌّهئىررد وررٟ نٔفغررُٙ ٚيوغررةجٗ ٠م١ٕررة  جٛ ررٛد ٘ررزٖ بٌّخٍٛلررةذ 

بٌؼظ١ّرردذ ٠ٚخحررشُ٘ ػررٓ دررث بٌّهئىررد ٌٍّرر ١ِٕٓ ٚبعررس فةسُ٘ ٌٙررُ ٠ٚحرر١ٓ ٌٙررُ جؼررغ 

 ٚظةئفُٙ.
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 اىتً تجعج اىغ ت فً ّف٘ط األطفبه؟ / ٍبًٕ األعجبة اىََٖخ32ط

 بٌ ١شخ ِٓ بٌضِهء ٚبإلفٛخ. -1ج/ 

 بٌفشً وٟ بٌذسبعد ٚبٌسذظ١ً. -2

 ػذَ يشؼةس بٌففً جةٌذث. -3

 / زم١ٍذ بٌففً ٌٛبٌذٖ يرب وةْ وث١ش بٌ ؼث ٚبالٔفؼةي نِةَ بٌٌٛذ.4

 / مٍف ٌعيٌ األة أطفبىٔ األخالق ٍع اىعيَبء؟33ط

ٚسارد بألٔح١رةءذ ٠ٚٛلرغ ورٟ ٔفٛعرُٙ بٌّٙةجرد ٌٙرُذ ٠ٚؼّرً  ة٘رذب ج/ ٠ح١ٓ ٌرٗ نْ بٌؼٍّرةء 

 ػٍٝ يدؼةسُ٘ ٌذسٚعُٙ وٟ بٌّغة ذ.

 / مٍف ٌعيٌ األة أٗالدٓ األخالق ٍع اى٘اىذٌِ؟34ط

ج/ دثُٙ ػٍٝ دحّٙةذ ٚج١ةْ ِىةٔسّٙةذ ٚج١ةْ ِة نػذٖ م ٌٍحةس٠ٓ جّٙرةذ ٚزذرز٠شُ٘ ِرٓ 

 ػمٛلّٙة. 

ً ٌَناِ أُ ٌجخٖاب األة فاً ّفا٘ط أٗالدٓ تجابٓ / ٍبًٕ األخالق ٗىغي٘مٍبد اىت35ط

  ٍش اىَغيٍَِ؟

 بٌٛالء ٚبٌحشبء. -1ج/ 

 ػذَ بٌسشحٗ جُٙ. -2

 / ػذَ بالفسهؽ جُٙ.3

 / بٌسؼش٠ف جى١ذُ٘.4

 

 

 

 

 


