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  -التمرين األول :

 أجب بـ )ص( أو )خ( ، ثم صحح الخطأ إن وجد.

تغطي األشجار مساحات ضيقة من األرض)....( -  

-........................................................           

المساحات الخضراء ملك للجميع).....(   -  

-...................................................  

التلميذ النظيف يكون مكروها عند الناس )......( -  

-......................................................  

أقتصد في إستعمال الماء و أتبع اإلرشادات  الخاصة باإلستهالك)....( -  

-...................................................................  

أجتنب ما يسبب التلوث )......( -  

-...............................................................  

 -التمرين الثاني :

أمأل الفراغ بما يناسب.-  

الماء ضروري لحياة ...........و ...........و .......... -  

تأتي من الماء ............أمراض خطيرة. -  

أرمي الفضالت و األوساخ في ................ -  

.....باليوم العالمي للشجرة......يسمى يوم ........ -  
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 - التمرين الثالث :

فوائد للشجرة 3أذكر  -  

…………………………….…………- 

………………..…………….……….- 

  ….……………………………..…….- 

 التمرين الرابع : 

المناسبة في المكان المناسب. ضع الكلمة   

الصابون. –الفرشاة  –الماء   المعجون -

أستحم بـ.................و  - 

بـ......................و ...................بعد كل وجبة.أسناني .....................وأنظف   

 - التمرين الخامس :

 أربط كل عبارة بما يناسب 

بالمشاركة في حمالت التطوع -التلميذ النظيف يكون                        -  

في البيت و المدرسة و الحي -من واجبنا المحافظة على                   -  

محبوبا عند الناس -أحافظ على نظافة مكاني                    -  

نظافة و جمال المساحات الخضراء -أساهم في حماية الشجرة                    -  

 

 بالتوفيق
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  -التمرين األول :2.5ن

)خ( ، ثم صحح الخطأ إن وجد.أجب بـ )ص( أو   

)خ(تغطي األشجار مساحات ضيقة من األرض -  

تغطي األشجار مساحات واسعة من األرض -           

(صالمساحات الخضراء ملك للجميع) -  

(خالتلميذ النظيف يكون مكروها عند الناس ) -  

التلميذ النظيف يكون محبوبا عند الناس. -  

الماء و أتبع اإلرشادات  الخاصة باإلستهالك)ص( أقتصد في إستعمال -  

أجتنب ما يسبب التلوث) ص( -  

 -التمرين الثاني :3ن

أمأل الفراغ بما يناسب.-  

.النبات و الحيوانو اإلنسانالماء ضروري لحياة  -  

أمراض خطيرة.الملوث تأتي من الماء  -  

.سلة المهمالت أرمي الفضالت و األوساخ في -  

باليوم العالمي للشجرة.  مارس 21يسمى يوم  -  

 - التمرين الثالث :1.5ن

فوائد للشجرة 3أذكر  -  

نأكل من  ثمارها   -1 

 2-.نستظل بظلها.

.نصنع من خشبها األثاث   -3 
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 التمرين الرابع :1ن 

ضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب.   

الصابون. –الفرشاة  –الماء   المعجون -

 ةشابالفروأنظف أسناني  الصابونو الماءأستحم بـ  - 

بعد كل وجبة. المعجونو   

 - التمرين الخامس :2ن

 أربط كل عبارة بما يناسب 

بالمشاركة في حمالت التطوع -التلميذ النظيف يكون                        -  

و الحيفي البيت و المدرسة  -من واجبنا المحافظة على                   -  

محبوبا عند الناس -أحافظ على نظافة مكاني                    -  

نظافة و جمال المساحات الخضراء -أساهم في حماية الشجرة                    -  
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