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السؤال االول  :ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة
وعالمة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :
( .1

) شكل علم بالدي البحرين مربع .

( .2

) عدد مثلثات علم البحرين ستة .

( .3

) يرجع نسب آل خليفة إلى قبيلة عنزة .

( .4

) أحمد بن محمد هو فاتح البحرين .

( .5

) النظام في الشارع يؤدي إلى وقوع الحوادث.

( .6

) تشتهر قرية عالي بصناعة الفخار.

( .7

) يقع مطار البحرين الدولي في مدينة المنامة .

( .8

) تشتهر قرية الهملة بحياكة النسيج .

( .9

) تعتبر المحرق قرية .

( .11

) من منتجات الحليب هو األرز .

( .11

) النفط من الحاجات التي تؤمن حاجاتنا .

( .12

) العملة البحرينية هي الريال .

( .13

) تتألف السنة من تسعة شهور.

( .14

) يناير هو آخر شهر بالسنة .

( .15

) يتألف األسبوع من سبعة أيام.
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السؤال الثاني  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:
 -1من منتجات الحليب :
أ -الماء

ب -الفواكه

ج -الحليب

 -2عملة بالدي البحرين هي:
أ -الريال

ب -الدينار

ج -الدوالر

 -3من المنتجات التي يوفرها لنا النفط :
أ -وقود السيارة

ب -التفاح

ج -الحليب

 -4عملة مملكة العربية السعودي:
أ -الريال

ب -الدينار

ج -الدرهم

 -5عيد الفطر يأتي في أول من شهر:
أ -رمضان

ب -شوال

ج -محرم

 -6أول شهر من أشهر السنة الهجرية :
أ -ذو الحجة

ب -محرم

ج -صفر

 -7عدد مثلثات علم مملكة البحرين:
أ 5 -مثلثات

ب 6 -مثلثات
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ج 4 -مثلثات

السؤال الثالث :أكمل الفراغ بما هو مطلوب:
محرم  / 12 /نجد  /رمضان  /ديسمبر  /مستطيل /
يناير  /أحمد بن محمد
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

يأتي شهر شوال بعد أنتهاء شهر ................
شهرا.
تتألف السنة الهجرية من ...........
ً
أول شهر من أشهر السنة الهجرية .............
أول شهر من أشهر السنة الميالدية ............
آخر شهر من أشهر السنة الميالدية ............
موطن آل خليفة األصلي في .............
الذي فتح مملة البحرين هو .............
شكل علم مملكة البحرين هو ............

السؤال الرابع :قارن بين القرية والمدينة من حيث :
كثيرة  /التجارة  /الزراعة  /الوزارات  /صيد األسماك
 /قليلة  /ضيقة  /واسعة
المدينة

القرية
شوارعها
عدد البيوت
عمل السكان

4

السؤال الخامس :أرقم بالتسلسل من مرحلة استخراج النفط
إلى مرحلة استعماله مبتدئا ً بالرقم  1إلة : 5

السؤال السادس :أكتب اسم الجماعة أسفل الصور التالية:
-1عائلتي  -2أصدقائي

 -3العمل

جماعة ........

جماعة ........

 -4المدرسة

جماعة .......
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جماعة ........

السؤال السابع :ماذا يحقق النظام لنا:
 -1الراحة ألفراد األسرة.
 -3وقوع الحوادث.

 -2سالمتنا.
 -4حدوث الفوضى

النظام في الصف يمنع

النظام في الشارع يضمن

()......................

()......................

نظام السير يمنع

النظام في المنزل يؤمن
()......................

()......................
السؤال الثامن :أصل الجملة الصحيحة بالصورة المناسبة لها:
للدراجات فقط
قف
عبور للمشاة
موقف لذوي
االحتياجات الخاصة
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السؤال التاسع :أمأل الفراغ بأسماء األشهر المناسبة:

سعاد

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أمل

زهرة

حمد

في أي شهر ولدت زهرة؟ ................
في أي شهر ولد حمد؟ ..............
في أي شهر ولدت سعاد؟ .............
في أي شهر ولدت امل؟ .............
من ولد بعد أمل؟ .............
من ولد قبل اآلخر(أمل،زهرة)؟ .............
من هو أكبر حمد أو زهرة؟ .............
رتبوا من األكبر إلى األصغر.............. :

السؤال العاشر :أرسم علم بالدي مملكة البحرين وألونه بشكل
صحيح:

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح
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