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 الوقت ؟ قام االطفال بزيارة قاعةة ي أي شهر من السنف .1
 األول. .أ

 .الثاني .ب
 .الثالث .ت

 الرابع. .ث

و هؤالء بناتي  ،  أنا الوقت

 جنيات الفصول.

ما هو فصل السنة المفضل 

 لديكم؟

لقد ذهبت جنية الربيع 

الحدائق و  لزيارة

 البساتين

أحب فصل السنة 

الذي يمكنني فيه 

 التزلج على الجليد !

أنا أحب العطالت الصيفية 

  ! كثيرا

 األربعاء
10 

 إبريل

بر
فم

نو
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 الخامس. .ج

 

 الوقت قام األطفال بمقابلة الجنيات التي تمثل : في قاعة .2

 الفاكهة. .أ
 فصول السنة.الوقت و  .ب

  .الغابة .ت
 .البحر .ث
 الجبال. .ج

 

 يوجد بالقرب  عرش الزمن : .3
 إطار سيارة. .أ

 عجلة الجنيات. .ب

 عجلة دراجة. .ت
 عجلة الفصول. .ث

 عجلة القصص.  .ج

 

 ماذا يوجد بشعر جنية الخريف ؟ .4
 فراولة. .أ

 زهور. .ب
 عنب. .ت
 نجوم. .ث

 تفاح.  .ج

 

 ؟ما هو الفصل الموجود اعلى يمين عجلة فصول السنةهو ما   .5
 الربيع. .أ

 الصيف. .ب
 الخريف. .ت

 الشتاء. .ث
 إبريل. .ج
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 متى قام االطفال بزيارة قاعة الوقت ؟ .6

 إبريل 10الثالثاء  .أ

 إبريل  11الخميس  .ب

 إبريل 10األربعاء  .ت

 إبريل 10السبت  .ث

 إبريل. 10األحد  .ج

 

 ا هو الفصل المفضل لجوني ؟م .7
 الربيع .أ

 الصيف .ب
  الخريف .ت

 الشتاء .ث
 إبريل .ج

 

 الجنية الغائبة هي جنية : .8

 الربيع  .أ
 الخريف  .ب

 الصيف  .ت
 الشتاء .ث
 إبريل .ج

 

 في أي وقت قابل األطفال الجني األب في قاعة الوقت ؟ .9

 صباًحا. 12 .أ

 ظهًرا. 1 .ب

 ظهًرا. 2 .ت

 عصًرا. 3 .ث

 صباحا. 6 .ج
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 االشياء الموجودة في القاعة و التي لها عالقة بمرور الوقت ؟ما  .10

 .األب ، والساعة ، وعجلة الزمن الجني قبعة .أ
 .التقويم والكاميرا،الساعة  .ب
 .الكاميرا ، الساعة ، عجلة الزمن  .ت

 .التقويم والساعة ومقياس الحرارة  .ث
 .التقويم ، الساعة ، عجلة الزمن .ج

 

 

 الذي تظهره عجلة الزمن؟ فصلما ال .11

 الربيع. .أ
 الصيف. .ب
 الخريف. .ت

 الشتاء. .ث
 إبريل. .ج

 

 ما هي الشهور التي تمثل فصل الصيف ؟ .12

 مايو ، يونيو ، يوليو .أ
 يونيو ، يوليو ، سبتمبر. .ب

 يوليو، أغسطس، سبتمبر. .ت
 يونيو ، يوليو ، أغسطس. .ث
 إبريل ، مايو ، يونيو . .ج
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البوم  في العلوم وفي يوم االحد التالي رتبا )نظما( الصور  رون وماري العديد من الصور الرائعة بقصجالتقط 

 وعندما يصبح جاهزا سيقومون بعرضه  على زمالئهم

لماذا هناك أكثر من 

 فصل في السنة؟ 

 هذا بسبب دوران األرض حول الشمس 

! أتعلمين! أنا أحب علم الفلك كثيرا  
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 أين يوجد مجسم الكرة األرضية ؟ .13

 الطاولة. على .أ
 على السرير. .ب
 على الطاولة بجانب السرير. .ت

 الكتب.مكتبة على  .ث
 على األرض. .ج

 

 ما هي األشياء المتناثرة في الغرفة ؟ .14

 و لعب. حذاء .أ
 و كتب.حذاء  .ب

 كتب و مصباح القراءة. .ت
 اعب و مصباح القراءة. .ث

 و مصباح القراءة. حذاء .ج

 

 ما األشياء الموجودة بالغرفة و مرتبطة بشغف جوني ؟ .15
 الكرة األرضية و مخطط الكواكب.مجسم  .أ

 مجسم الكرة االرضية ، و سيارة األلعاب. .ب

 مجسم الكرة األرضية و الصور على الطاولة. .ت
 مجسم الكرة االرضية ، مخطط الكواكب ، و دمية الصاروخ. .ث

 جميع األلعاب و مخطط الكواكب. .ج

 

 لشخص الذي يدرس الكواكب و النجوم ؟اما هو  .16
 طيار. .أ

 عالم رياضيات. .ب
 لك.عالم ف .ت

 فيزيائي. .ث
 رياضي. .ج

 

 البياني المعلق فوق السرير ؟  )الرسم(ماذا يُوضح المخطط .17

 الشمس. .أ
 األرض.  .ب
 النظام الشمسي. .ت

 المحيط الهادئ. .ث
 السماء. .ج
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 كم عدد الكواكب الموجودة بالمخطط؟ .18

 كواكب. 9 .أ

 كواكب. 6 .ب

 كواكب. 5 .ت

 كواكب. 7 .ث

 كواكب. 8 .ج

 

 ؟المجموعة الشمسيةما هو أصغر كوكب في  .19
 عطارد. .أ

 المريخ. .ب
 المشترى. .ت
 أورانوس. .ث

 نبتون. .ج

 

 ا هو أبعد كوكب عن الشمس؟م .20
 عطارد. .أ

 األرض. .ب
 المشترى. .ت

 نبتون. .ث
 أورانوس. .ج

 

 ؟المجموعة الشمسيةا هو أكبر كوكب في م .21

 األرض. .أ
 المشترى. .ب
 الزهرة. .ت

 نبتون. .ث
 أورانوس. .ج

 

 ؟)للرسم( على الجانب األيسر للمخطط تمثل البقعة الصفراءماذا  .22

 األرض. .أ
 كوكب الزهرة. .ب

 نبتون.كوكب  .ت
 الشمس. .ث

 القمر. .ج
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 ............. ال بترتيب الصور التي التقطوها يقوم األطف .23

 في قصر األطفال. .أ
 في قصر العلوم. .ب
 يوم السبت. .ت

 أثناء صعود الجبل. .ث
 في ساحة المدرسة. .ج

 

 متى قام األطفال بترتيب ألبوم الصور؟ .24

 إبريل. 13األحد ،  .أ

 إبريل. 14األحد ،  .ب

 إبريل. 14السبت ،  .ت

 إبريل. 11األربعاء ،  .ث

  إبريل. 10األحد ،  .ج


