Summer pack for grade (Four ) Basic
الصؤال الاول :اكسئي الىص بامعان جم أجيبي عن الاشئلت:
الىص  :هىاًاث عمس
هىاًاث عمس كثيرة ،مثل اللساءة و السشم واملساشلت ً .لسأ عمس في أوكاث الفساغ  :الكتب و
املجالث وهى ًأخر من والده زٍاال كل ًىم  ،و ٌشتري كتابا جدًدا كل أشبىع .
و في أًام العطلت ًسشم عمس الىاس و الحيىاهاث و الاشجاز  ،و هى ًحصل على جائزة
السشم دائما في املدزشت  .و أصدكاء عمس كثيرون ً ،كتب لهم السشائل  ،وهم ًكتبىن له
أًضا  .في العطلت اللادمت شيزوز عمس صدًله اشماعيل في كطس .
ألاشئلت :
 -١ما هىاًاث عمس ؟
------------------------------------------------------------------------------------------ -٢متى ًلسأ عمس الكتب و املجالث ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------- -٣كم زٍاال ًأخر من والده كل ًىم ؟

٦ماذا ٌشتري كل أشبىع ؟

 -٥ماذا شيفعل في العطلت اللادمت ؟
------------------------------------------------------------------------------------------

الصؤال الثاوي  :املئي الفساغ بكلمت مىاشبت من الكلماث الاجيت :
-1الصؤال الثالث .-----------------
2طعام الغداء .----------------------

لرًر
أخضس

ً-3لسأ التلمير  ---------------------الكتاب.
-4وزق الشجس .-----------------

صعب
جم
في

-5شأكسأ الدزس  ---------------اكتب الاشئلت .

الصؤال الثالث  :زجبي الكلماث لتصبح جملت:
-1مصائل  -الحصاب  -كتبت  -في – جالث
----------------------------------------------------------------------------------------------------2صعب  -الثاوي  -الصؤال
----------------------------------------------------------------------------------------------------3الامتحان – هجحت – في – فاطمت
----------------------------------------------------------------------------------------------------4الحدًلت  -وشاهد  -في – الشجس
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -5املدزشت – التالمير – ذهب – بصيازة
---------------------------------------------------------------------------------------------------

الصؤال السابع  :أجيبي عن الاشئلت بجمل جامت كما في املثال :
املثال  :كيف شترهب الى الحدًلت ؟

( بصيازة املدزشت )

شأذهب الى الحدًلت بصيازة املدزشت .
 -1كيف دخل الفسٍم الىادي ؟

( بصسعت )

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2كيف حضسث التلميرة أمض الى الصف ؟

( متأخسة )

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -3كيف صدًلك أحمد اليىم ؟

( مسٍض )

------------------------------------------------------------------------------------------------------ -4كيف عسفت حدًلت الحيىان ؟

( من الخسٍطت )

--------------------------------------------------------------- -------------------------------------- -5كيف شترهب الى املدزشت ؟

(بصيازة املدزشت )

()5

الصؤال الخامض  :اكتبي الازكام بالحسوف :
------------------------------------- ٦٤

-------------------------------------- ٤٦

------------------------------------ ٥٧

-------------------------------------- ٧١

------------------------------------ ٤١

الصؤال الصادس  :حىلي ألازكام الى أعداد جسجيبيت كما في املثال :
املثال  :هرا هى الامتحان

() ٧

هرا هى الامتحان الاول

 -1عسفىا الصؤال

() ٤

------------------------------- ----

-2كتبت الدزس

( )٥

-----------------------------------

-3هرا هى الدوز

() ٦

------------------------------------

-4محمد في الفصل

() ٧

------------------------------------

-5كصبىا الفسٍم

( )٧

-------------------------------

