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 اْلَخميِل ( َمجيَشةِ  ) في الخامذالجرس 
 أكاًل االستساع 

لى ِرْحَمة  شز)  لاستسع   ثع أجب عغ اْلسئمة التالية : (َلْحعَ  َبْيتَ  إِ
 (  أماـ العبارة الرحيحة :  √ضع عالمة )  ( أ
 )    ( كصمت الحافمة الى مجيشة الخميل .  -ٔ
 )    ( قخر عادؿ دراسة التاريخ كالمغات .  -ٕ
 )    ( الجليل الدياحي يذخح تاريخ الكشيدة .  -ٖ
 :  قػاساختخ اإلجابة السشاسبة مسا بيغ اْل ( ب
 السمعب ( –السجرسة  –سأؿ  أحج الدائحيغ سمػى عغ ......       ) الدػؽ   -ٔ
 الػششية ( –التاريخ  –قخر عادؿ دراسة ..........  كالمغات        ) الحداب   -ٕ
 البذارة (  –السيج    –تػجو عادؿ كسمػى الى كشيدة .........    ) القيامة   -ٖ
 اليجايا(    -الصػابع    –الدائح يخيج شخاء ............التحكارية     ) الكتب   -ٗ

 ثانيًا/  السحادثة  

 عبخ عغ الرػرة التالية بجسل مفيجة مغ تعبيخؾ
.....................................................  

..................................................... 

.................................................... 

 ثالثًا / القخاءة 
 ( اْلَخميِل  َمجيَشةِ  في جاء في درس   )

 
                                                                                                 

 :أجب اْلسئمة التالية  ( أ
 أيغ تجػلت عمياء كخاليا عجناف ؟   -ٔ

............................................................. 
 اختخ اإلجابة السشاسبة مسا بيغ القػسيغ :  ( ب

 ( دمحم  – أسامة –شارؽ )   يصخ االحتالؿ في الخميل عمى مجرسةس  -
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :ج( 
     .................:ةشسدي بيا الـ كمسة  *         ...............:كمسة تشتيي بتاء مخبػشة* 
 ..................كدخ: بيا تشػيغ* كمسة               ...............:بيا مج باْللفكمسة  *

 شاِرعِ  فً سارا اْلَخلٌِل، فً اْلمَدٌَمةِ  اْلبَْلَدةِ  إِلى َجْولَةٍ  فً َعْدنانَ  خالَها َعْلٌاءُ  رافَمَتْ 

ٌَْطرَ  الَّتً أُساَمةَ  َمْدَرَسةِ  إِلى َوَوَصال الشَّاّللَِة، ٌْها َس  . اْلْحتِاللُ  َعلَ
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 ..................(: الججيجة) * كمسة مزاد  ..................      :) صاحبت (كمسة مخادؼ *
  .في جسمة مغ تعبيخؾ (الخميل)ضع كمسة

.................................................................... 
 
  
 

                                                                                              
 :جابة الرحيحة مسا بيغ القػسيغاإلختخ اأ( 
 ( السدجج الكبيخ -الحـخ االبخىيسي  -السدجج االقرى )  .........لياادخمت عمياء كخ  -ٔ

 : الفخاغ بالكمسة السشاسبة أكسل  ب (
  ............................لى إنداف ف يعػد اإل أجسل أما    -ٔ
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :ج(
 ...............:بياء مغمقة كمسة تشتيي *               ................    :قسخيةبيا الـ كمسة  *

 ................:* كمسة تشتيي بألف ليشة     ............            ......:بالػاككمسة بيا مج * 

 .................(: خخجا) مزاد كمسة *           .................       (:بمجه  )كمسة مخادؼ *

 .في جسمة مغ تعبيخؾ  ) أجسل (ضع كمسة د( 
.................................................................... 

 
 رابعًا  /  التجريبات 

 في العسػد ) ب (  بسا يشاسبيا ما في العسػد ) أ (صل  ( أ

  (  ب)  العسػد                                ( أ)  العسػد   

 كصميا ركعتيغ هلل تعالى         رافقت عمياء خاليا          .ٔ
 يعػد اإلنداف إلى كششو        سارا في                     .ٕ
 شارع الذاللة       دخال الحـخ                   .ٖ
 إلى البمجة القجيسةفي جػلة        ما أجسل أف                 .ٗ

  .أكسل بحدب السثاؿ ( ب
 شالبة      شالب            ىي   ىػ  

 ميشجسة     ......   ميشجس       ..... 

لى َكَشِشِو  ْنداُف إِ ْف َيعػَد ااْلِٕ ْجَسَل اَ  ِ َتعالى. قاَؿ َعْجناُف: ما اَ  ، َكَصمَّيا َرْكَعَتيِغ لِلِّ َدَخال اْلَحَخـَ
 !ِغياب   َبْعَج شػؿِ 
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 قائجة    ......   قائج           ......

 معمسة     ......  معمع           ......
 

 أكسل الجسل بالكمسة السشاسبة مسا بيغ القػسيغ. ( ج
 )  ىػ *  ىي  (      

 .صجيقة مخمرة  . .........  -ٔ
 .العب بارع  ..........  -ٕ
 .بشت مختب    ..........  -ٖ
 مسخضة مخمرة . ..........   -ٗ
 تمسيح مؤدب .   .........  -٘

 خامدًا / الخط 
 .بخط الشدخ الجسيل مختيغ  التاليةالجسمة كتب ا 

 غياب !  شػؿ    بعج  كششو   إلى    اإلنداف   يعػد  أف   أجسل   ما
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 اإلمالء   سادسًا /
                                                                     عخيف عمى الكمسات اآلتية : تؿ الاأضف 

 
 شػيل  ديظ  رمل  سسظ  صػؼ  شجخة 
      الذجخة 
 الكتابي التعبيخ / سابعًا 

 رتب لتكػف جساًل مفيجة 

 .إلى  –الخميل  – عمياء –في  – رافقت – خاليا – جػلة (ٔ
.............................................................. 

  .سامةأ  – حػؿ  –  إلى  – مجرسة  -االحتالؿ    - ةمدتعسخ  (ٕ
................................................................ 

 !إلنداف  -إلى  –يعػد   -أف  -كششو   –أجسل  - -ما  (ٖ
....................................................................... 

 
 
 


