23-01-2022

 SET 1مفتاح الإجابات
 .1خدمة
 .2إعاقات
 .3أمام
 .4مرض
 .5الولد ُ
 .6حارّا
 .7تذهبان
 .8ي َرجَِ 3ع
 .9إلى
 .1 . 10ب
 .2ج
11

.
الخاطئة

الصحيحة
ترك إبراهيم مهنة الحارس

عمل إبراهيم فى البستان عاما

كان التفاح والعنب حامضا

كان إبراهيم يأخذ الفاكهة لنفسه
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ർഥൂസിലെ
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صَالِ ح مَحم ُود ه َواِرى

ه َنادِى تُغ َن ِ ّي
ش َهرز َاد

ع َِلي أحْمد ُ باَكث َِير
جبْر َان
ل ِ
جِبرانُ خ َلي ُ

HEADMASTERS’ FORUM, TIRUR

د َمع َة ٌ واب ْتسَام َة
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المُفر َد
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الجم َ ْ ُع

مُدَرِّسَة

م ُدرّسات

خدمة

خ ْدم َاَت
ِ

تَح َ ّدِي

تح ّدِيات

ْت ع َم ِّها لِق َضاء ِ أ‘ َي ّام َ عُطْلَتِها  .تتمَ َن ّي فاطمة
ِب فاطمة َلعْبَ ك ُرَة ِ القَد َم وفِي ̃إج َاز َة ذ َه َب َْت إلَى بَي ِ
تح ُ ُ ّ

ح ل َاعِبة م َاه ِرة
أ‘ ْن تُصْ ب ِ َ
أخي المواطن

ك ال ِاه ْتِم َام ُ ب ِا ْل ُُأم ُورِ َ
الت ّالِي َة :
اض ال ْمُعْدِيَة ُ تَن ْتَشِر ُ فِي بِلَادِن َا يَوْم ًا فَيَوْم ًا ،فَعَلَي ْ َ
الُْأ‘ مْرَ ُ
نُحَاف ُِظ عَلَى َ
شخْ صِ َي ّة ِ
الن ّظَافَة ِ ال َ ّ

نُحاف ُِظ عَلَى نَظَافة البيئ َة والميَِاه

ساخِن
ْب المَاء ال َ ّ
نُد َاوِم ُ عَلى شُر ِ

نَتَجَن ّبُ ع َن الَفَي ْروسات والجَراث ِيم
نَتَجَن ّبُ ع َن الَب َغ ُوضَات والف ِير َان
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ات ال َس ّرِيع َة َ والُْأ‘ طْ عِمَة ِ ال ْم َ ْكش ُوف َة َ
نَت ْرُك ُ ال ْوَجَب َ ِ
الحوار بين الُأم والُأولاد

 18الإسم الكامل :أبو الفقير زين العابدين عبد الكلام
اسم الوالد :زين العابدين
اسم الوالدة  :عائشة أمّا
مكان الميلاد :راميشورام
تاريخ الميلاد١٩٣١/١٠/١٥ :م
الدراسة  :كلّية سنت جوسف بتيوشرابالي
المؤل ّفات المشهورة  :أجنحة من نار
تاريخ الو َفَاة ٢٠١٥/٧/٢٧ :م

ِيب
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َ
ِيس
الر ّئ ُ

:

رئيس لجنة المدرسين والُأوصياء

:

رئيس البلدية

ح
ال ِاف ْتِتَا ُ

:

وزير التربية التعليم

خطبة التهانى

 .١ :عضو البلدية  .٢ناظر المدرسة

شكْر ِ
خ ُ َّط ال ُ ّ

:

عريف المدرسة
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 21ديسمبر 1910م

.2

سافر علي أحمد باكثير إلى بلد الوالدين

.3

من جامعة الُأزهر

.4

واه اسلاماه ،الملحمة الإسلامية الíكبررى

سار الرسول وسط الجموع
طلع البدر علينا
الخمر داء وليس بدواء
التدخين يميت القلب
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فقرة عن ثفاقة كيرلا
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أين ولدت ؟ متى ولدت ؟
من فضلك ،بعض الكلمات عن أسرتك ؟
من هم فى أسرتك؟
أين درست ؟ فى أيّ كلية درست ؟
ماذا درست ؟
ما هي هوايتك ؟ من هو م ُدرّسك المحبوب ؟
من فضلك ،ماذا نصيحتك للجيل الجديد ؟
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أين تقع كيرلا ؟
ماذا تقع بجوار المساجد ؟
أي المجال ترقي ولاية كيرلا ؟
فى ّ ِ

كيف يعيش أهل أديان مختلفة فى كيرلا؟
من هم يعيشون فى الُأخوة والمحبة ؟
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