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                          غدة –كالة الغػث الجكلية ك 

 
 مشصقة رفح التعميسية

 

 

 

 

 المغة العخبية في مادة تجريبية   
 
 
ف الثَّا  اْْلساسي نيلمرَّ

راسي   الثانياْلفرل الجِّ
 إعجاد

ف   االبتجائي نيالثَّالجشة الرَّ
 

 مذخفتا السخحمة
 أ.صابخيغ أبػليمة                                   أ. مشى أحسج عبج الجػاد

 
 

 ـٕٚٔٓ/   ٕٙٔٓ
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 ( كشغ يدكغ فيشا )الجرس اْلكؿ 
 االستساع : أكاًل 

   -: ( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية  فمدصيغ الجسيمةاستسع جيجًا إلى نز )
 الرحيحة مسا بيغ القػسيغ :جابة إلاختخ ا ( أ
 (     البخازيل     –    مرخ    -  فمدصيغ     )               صجقاء خالج مغأقجـ أحج  -ٔ
 (    جشيغ       –    حيفا    –    القجس      )        بجأ اْلصجقاء الخحمة مغ مجيشة   -ٕ
 (      رفح      –    القاىخة   -     غدة      )ف التي مخ بيا اْلصجقاء مجيشة  مغ السج -ٖ

 : أماـ العبارة الرحيحة فقط (√ ) ةشار إضع 
 . ( أقجـ مجيشة في العالع ىي مجيشة أريحا  )  .ٔ
 . ( تػجج سيػؿ مخج بغ عامخ قخب راـ هللا  )  .ٕ
 .( أمزى اْلصجقاء يػميع عشج ميشاء حيفا  )  .ٖ

 ثانيًا/  السحادثة  

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

 

 ثالثًا / القخاءة 
 (    كشغ يدكغ فيشا جاء في درس   )

 
     

                                                                                             

 : أجب عغ اْلسئمة التالية  ( أ
 ؟ عمى ماذا اتفق ياسخ كعبيخ -ٔ

............................................................ 
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي:  ( ب

  حخؼ جخ *                  ................ باْللفكمسة بيا مج .................. 
 . كمسة تشتيي بياء مغمقة ..............  *              .............كمسة تشتيي بتاء مخبػشة 
 (مدابقات )  كمسة  مفخد*     ..................        ( تمفخا) كمسة   مزاد.................. 

  .في جسمة مغ تعبيخؾ) فمدصيغ(  كمسةضع  ( ج
.................................................................... 

           َعبيُخ َعمى اْلُسذاَرَكِة في ُمداَبَقٍة َصَحِفيٍَّة؛ ِلِكتاَبِة َمقاَلٍة َعْغ ِفَمْدصيَغ. كأختوُ اتََّفَق ياِسُخ 
 ؟ َعبيُخ: ماذا َسَشْكُتُب في اْلَسقاَلةِ 
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 أجب عغ اْلسئمة التالية  : ( أ
 سأؿ ياسخ عغ السجف الفمدصيشية  ؟مغ   -ٔ

........................................................................... 
 أكسل الفخاغ بالكمسة السشاسبة :  -ٕ
 . فيو .............لى كشششا كإ العػدة مغ حقشا* 

 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : ب(

 .................. :الـ شسدية بياكمسة ................               *  :بيا مج بالػاككمسة * 

 ................                 :تشتيي بياء مغمقة كمسة*          ................      :بيا تشػيغ ضع كمسة* 

 ...................:(اْلججاد  مفخد كمسة ) *   ...........           :....( نجيب ) كمسةمزاد * 

 :في جسمة مغ تعبيخؾ  ( الػشغ)  ضع كمسة
.................................................................... 

 رابعًا  /  التجريبات 
 صل كل كمسة بسزادىا  ( أ

 نتحكخ           العػدة        صغار          تصيعند      اتفق     
 

 الحىاب         نشدى           نعجد         اختمف           كبار  
 

 : ( كاكتبيا في الفخاغ السشاسبتى م -أيغ  اختخ الكمسة )  ( ب
 .......... نرمي الجسعة؟  . في السدججنرمي الجسعة  -ٔ
 .......... نرػـ ؟ . في شيخ  رمزافنرـػ  -ٕ
 نتعمع العمػـ الشافعة ؟  ........ .في السجرسة نتعمع العمـػ الشافعة  -ٖ

 تذخؽ الذسذ ؟ .......... . في الرباحتذخؽ الذسذ  -ٗ
 
 

َعبيُخ: َكَكْيَف َسَشْكُتُب َعْغ  ياِسُخُ: َسَشْكُتُب َعِغ اْلَػَشِغ الَّحي َيْدُكُغ فيشا، َكال َنْدُكُغ فيو.
َلْيوِ  غِّ  ؟َكَشٍغ ال َنْدَتصيُع اْلُػصػَؿ إِ َة، َكِكباَر الدِّ ، َكاْلَججَّ ُؿ اْلَججَّ  ياِسُخُ: َنْداَ 
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 أكسل بحدب السثاؿ  ( ج

 مغ كتب الجرس ؟ الجرس . ىجىكتبت  -ٔ
 عمقت الديشة ؟ ....... الديشة . دعاءعمقت  -ٕ
 شخب الحميب ؟ .......  .الحميب خالجشخب  -ٗ
 ؟ شاركت كتابة السقالة .......  .في كتابة السقالة عبيخشاركت  -٘
 

 خامدًا / الخط
 بخط الشدخ الجسيل مختيغ  الجسمة التاليةكتب ا 

لى     َكَشِششا باْلَعػَدِة          َكَحقِّشا ،    ُحُمِسشا      َعغْ  َسُشَعبَِّخ       .إِ

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

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

  سادسًا / اإلمالء 
 : لتاليةفي الكمسات اسخبػشة الاء الت ضع دائخة حػؿ    

 
 ./ التعبيخ الكتابي  سابعاً 

 :  لتاليةكسل الفخاغ بالكمسة السشاسبة مغ بيغ الكمسات اأ
 نشدى  ( -ندتصيع    -السذاركة   -) العػدة 

 . اتفق ياسخ كعبيخ عمى ...........    في مدابقة صحفية (ٔ
 .  ليوإسشكتب عغ  كشغ ال .................  الػصػؿ  (ٕ
 . لغ  ....................  أف نعبخ عغ حمسشا  (ٖ
 . و...............  إلى كشش مغ حق كل فمدصيشي  (ٗ

 
 
 

 

ةَ  َصَحِفيَّةٍ  ُمداَبَقةٍ   ِكَتابة ِرْحمة َمْجرسة اْلُسذاَرَكةِ  اْلَججَّ
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 (الشسخ كالحصاب ) الثاني الجرس 
 أكاًل االستساع 

   -استسع جيجًا إلى نز ) اْلغاَبُة ( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية:

 ( أماـ العبارة الخصأ :  x(  أماـ العبارة الرحيحة كعالمة )   √ضع عالمة )   ( أ
 )      (  نحرل عمى الخذب مغ أشجار الغابة .  -ٔ
  الرشاعة.)      ( ندتخجـ مغ الخذب في   -ٕ
 )      (  يجب عميشا زراعة أشجار مكاف اْلشجار التي نقصعيا .  -ٖ
 .أكسل العبارات بالكمسة السشاسبة ( ب

 شجار كثيخة .أفييا  ............أرض الغابة  -ٔ
 كالشسػر .  ............ الغابةمغ الحيػانات التي تدكغ في   -ٕ
 لى الغابات السفتػحة لمشدىة .إ  ............يدافخ   -ٖ

 ثانيًا/  السحادثة  

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

 
 ثالثًا / القخاءة 

 (  الشسخ كالحصاب جاء في درس   )
 
 

                                                                                                 
 : تمييا التي اْلسئمة أجب ،ثع  الدابقة الفقخة اقخأ
 ؟ الشسخ كاف يسذيأيغ  ( أ

...................................................... 
 .لقػسيغا بيغ مسا الرحيحة جابةاإل اختخ ( ب

 قخد     (   -أسج         -سسع الشسخ .     )  غداؿ  مغ الحي  -
 
 

 لَهُ  فَمالَ  َشَجَرٍة، َعلى ٌَْمِفزُ  كانَ  لِْرد   َسِمعَهُ . اْْلَْٔلوى أَنا: ٌَمولُ  ُمتََكبِّرا   اْلغابَةِ  فً نَِمر   َمشى

ْنسانُ : ساِخرا    .ِمْننَ  أَْلوى اْْلِٕ
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 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : ج(
 ............. :*  كمسة بيا مج باْللف    ..................        :كمسة تشتيي بألف ليشة *
 ................... :ةقسخيالـ  بياكمسة  *     ...............        :كمسة مشػنة بتشػيغ الفتح* 
 .......................... :حخؼ جخ *     ................      :بتاء مخبػشةكمسة تشتيي * 

 ................... (:سار)  كمسة مخادؼ*        ......................   :ضعفأكمسة * مزاد 
 .في جسمة مغ تعبيخؾ  ضع كمسة ) الغابة( ( د

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

                                                                                    
 أجب عسا يمي : ( أ
 اإلنداف ؟ لساذا ؟ ـمغ اْلقػى الشسخ أ  -ٔ

........................................................... 
 .اْلقػاس بيغ مسا الرحيحة جابةاإل اختخ ( ب
 الحصاب  (    -  الشسخ  -................ ) القخد ىػ  قائل العبارة الدابقة  -ٔ
 الذجخة   (  -البيت   -في ................  )  العسػد   الشسخ ربط الحصاب  -ٕ
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :ب( 
 ................... بيا حخؼ شسدي* كمسة    ...      ....ياء مغمقة.......بكمسة تشتيي  *
                                                                                                       * حخؼ  جخ ...................         كمسة بيا مج بالياء ..................* 
 .......................  ( رفس) كمسة    * مزاد  ..  ................( يكفل ) كمسة * مخادؼ  

  .في جسمة مغ تعبيخؾ(   اْلقػى  )ضع كمسة  ج(
............................................................ 

 
 التجريبات  رابعًا /

 .الكمسات اآلتية  اكتب مخادؼ  -ٔ

 ترارعن             دعشي                               سار                ساخخاً   

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

 

َٔكَّدَ  َحتّى الشََّجَرِة؛ هِذهِ  فً أَْربِْطنَ  َدْعنً ذِلَن؟ لً ٌَْضَمنُ  َوَمنْ   .ِصْدلِنَ  ِمنْ  أَتَا
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  العبارات في العسػد ) أ ( كما يشاسبيا مغ العسػد ) ب ( . صل بيغ  -ٕ

 ( ب)  العسػد                                                                  العسػد ) أ (       

 

 

 
 

  .كػف أسئمة عمى الكمسات التي تحتيا خطج( 
 
 
 
 

 خامدًا / الخط 
 بخط الشدخ الجسيل مختيغ  الجسمة التاليةكتب ا 

ْقػى         َمغِ        الحصاب      صاَح   ؟   َنِسخُ         يا        ااْلَ 
.................................................................................................... 

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

 :سادسًا / اإلمالء 
 . لتاليةنياية الكمسات ا سبدػشة فينكتب التاء ال

 كتبػػ...... *  ىخبػ......        *نديػ......      *البيػ .......         *صاحػػ........  
 سابعًا / التعبيخ الكتابي 

 :  القػسيغأكسل الفخاغ بالكمسة السشاسبة مغ بيغ 
 السفتخسة  (  –الحصاب   - نحافظ    - اْلسج   – ) أشجارًا 

          .في الغابة   ..........ت الحيػاناتعير   -ٔ
 .شجار التي نقصعيا مكاف  اْل................    درعن  -ٕ
       يجسع .................. الحصب مغ الغابة .  -ٖ
 يجب أف ............... عمى الغابات مغ خصخ الحخائق.  -ٗ

 

 ربط الحصاب الشسخ في الذجخة        أيغ مذى الشسخ   ؟                                   -ٔ
 مذى الشسخ في الغابة .        مغ الحي أغزب الشسخ ؟ -ٕ
 أغزب الشسخ .القخد  مغ أقػى مغ الشسخ ؟ -ٖ
 اإلنداف أقػى مغ الشسخ .          أيغ  ربط الحصاب الشسخ؟ -ٗ

 في الرباح.نحىب إلى السجرسة 
 .في مجيشة القجس يػجج السدجج اْلقرى 

 . الخجل كبيخ الدغساعج الصفل 

 ........................................؟
 ........................................؟
 ........................................؟
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 ( نبشي كنبشي  ) ثالثالجرس ال
 أكاًل االستساع 
   -اْلُبيػِت ( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية: إلى نز ) ِبشاءُ استسع جيجًا 

 ( أماـ العبارة الخصأ : x(  أماـ العبارة الرحيحة كعالمة )   √ضع عالمة )   ( أ
 )    ( بشى اإلنداف القجيع بيػتو مغ الصيغ . -ٔ
  شي الفمدصيشي بيتو مغ الخذب .ب)    ( ي -ٕ
 الرػؼ . )    ( كاف الشاس يدكشػف الخياـ  السرشػعة مغ -ٖ
 )   ( بيػت الصيغ ال تدسح لمحخارة بالجخػؿ لمبيت. -ٗ

 ب ( اختخ اإلجابة السشاسبة مسا بيغ القػسيغ :
 (  الحجارة –  الصيغ  – الجميج  )                   

 يبشي الشاس في السشاشق الحارة بيػتيع مغ ...............  -ٔ
 الجميج كالثمج .أىل..................... يبشػف بيػتيع مغ   -ٕ

 ثانيًا/  السحادثة  

 : عبخ عغ الرػرة التالية بجسل مفيجة مغ تعبيخؾ

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

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

..................................................... 
 ثالثًا / القخاءة 

 (    نبشي كنبشي جاء في درس   ) 
 

                                                                                                 
 :التالية أجب عغ اْلسئمةأ ( 

 ................................................................؟  عغ مغ كرث كالج كخيع بيتو  -ٔ
 القػسيغ :جابة الرحيحة مسا بيغ اختخ اإلب ( 
 نابمذ (  –القجس    –) غدة   . .......... سكغ كخيع في بيت قجيع في  -
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :ج( 
 ................. :* كمسة تشتيي بياء مغمقة     ........     ........ :مسة مشػنة بتشػيغ الكدخك* 
 .................. :ةقسخي بيا الـ * كمسة      .......................      :كمسة بيا مج بالياء* 
 ...............  :( جخافات) مفخد كمسة *  ......................       :( سعيج ) كمسة مزاد * 
 ................................................        ( في جسمة مفيجة القجسة  ) ضع كمس ( د

ٌْتٍ  فً عائِلَِتهِ  َمعَ  َكرٌم   َسَكنَ  ِه، َعنْ  أَبوهُ  َوِرثَهُ  اْلمُْدِس، فً لَدٌمٍ  بَ  َحزٌٍن، ٌَْومٍ  َوفً َجّدِ

ٌْتَ  ِلتَْهِدمَ  اْلْحتِالِل؛ َجّرافةُ  جاَءتْ   .اْلبَ
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 :التالية اْلسئمة عغ أجب(  أ

  ؟ أيغ صعجت جخافة االحتالؿ  -ٔ
................................................................ 

 : جابة الرحيحة مسا بيغ القػسيغاختخ اإل(  ب
 الخمل ( -الصػب  –أصبح البيت ركامًا مغ .................  ) الحجارة   -ٔ

 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : ج( 
 ..............:تحبيا تشػيغ ف*  كمسة       .............          ..:كمسة  تشتيي بتاء مبدػشة *
 .........................  :حخؼ جخ *          ......     ............ :حخؼ شسدييا كمسة ب *
 .................(:ندلت    )كمسة مزاد *              ..................  :( ةساع) جسع كمسة *  
   .( في جسمة مغ تعبيخؾ البيتضع كمسة )  (  د

    ............................................................. 
 :ابعًا  /  التجريبات ر 

  . كتب مزاد ما تحتو خطا ( أ
 ) ..................( .اْلَبْيتِ  ِمغَ  َبِقيَ  ما َعمى اْلَجّخاَفةُ  َصِعَجتِ   -ٔ
فْ   -ٕ  ) ..................(   .ُبيػتاً  َفَدَشْبشي َبْيتًا، َلشا اْلَعجك َىَجـ إِ
 ..................(اْلُقْجِس.    )  في َقجيعٍ  َبْيتٍ  في َكخيع َسَكغَ   -ٖ
 .(   ) .................  .َدْمَعة   َعْيِشوِ  َكفي اْلَسكاَف، َكخيعُ  َتَخؾَ   -ٗ

  .أكسل باختيار الكمسة السشاسبة ( ب
 عمى  (   -) في        

 .............. العر . يزع العرفػر بيزو  -ٔ
 . السيسالت  الػرؽ ............... سمةنخمي   -ٕ
 .  معمسوع حدغ .......... سمّ   -ٖ
  نرمي .......... السدجج .  -ٗ

 خامدًا / الخط 
 بخط الشدخ الجسيل مختيغ  الجسمة التاليةكتب ا 

 .     َدْمَعة         َعْيِشوِ      َكفي     اْلَسكاَف ،     َكخيُع      َتَخؾَ 
................................................................................................... 

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

ًَ  ما  َوَصِعَدتِ  َوالتُّراِب، اْلِحجاَرةِ  ِمنَ  ُركاما   الْبٌتُ  أَْصبَحَ  َحتّى ساعات   إِْل ِه

ًَ  ما َعلى اْلَجّرافَةُ  ٌْتِ  ِمنَ  بَِم  .اْلبَ
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 سادسًا / اإلمالء 
 الججكؿصشف الكمسات التالية كفق 

 ساعات*       أصبحت*         الحجارة*        البيت*          جخافة*         دمعة

 تاء مبدػشة تاء مخبػشة
  
  
  

 سابعًا / التعبيخ الكتابي 
 بالكمسة السشاسبة  مغ بيغ الكمسات :  لتاليةأكسل  الجسل ا

 (  القساش  -  لحخارةا  - الحجارة  -  السيشجس)  
 نرشع السالبذ مغ ...............  -ٔ
 بيػت الصيغ تسشع دخػؿ ................  -ٕ
 ............. يذخؼ عمى بشاء البيػت .  -ٖ
 معطع بيػت فمدصيغ تبشى مغ ...............  -ٗ

ْفعى ( ) اْلُعْرفػَرةُ  الخابع الجرس   َكااْلَ 
 أكاًل االستساع

َسَكةُ  ) نز إلى جيجاً  استسع    -:التالية اْلسئمة عغ أجب ثع( َكاْلَحّدػفُ  الدَّ
 : ( أماـ العبارة الخصأ  ×كعالمة ) (  أماـ العبارة الرحيحة  √ ) ضع عالمة ( أ

 .(  كاف شائخ الحدػف يمعب  مع الدسكة  )    -ٔ
 .عمى الذاشئ  ثف تخى ما يحجأدتصيع الدسكة ت)    (  ال  -ٕ
 : ْلقػاسإلجابة السشاسبة مسا بيغ ااختخ ا ( ب

 حسامة (   – سسكة    –  ) فخاشو  صغيخة تدبح في البحيخة  ...........ىشاؾ  -ٔ
 ( الدساء  –االشجار   –) االمػاج         مشطخ    مغ  شائخ الحدػف يخاؼ   -ٕ
 شكمو (  –  عالسو  – خخ عغ  ) بيتو بجأ كل مغ الدسكة ك الحدػف يحجث اآل  -ٖ

 ثانيًا/  السحادثة  

  مفيجة مغ تعبيخؾعبخ عغ الرػرة التالية بجسل 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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 ثالثًا / القخاءة 
ْفعى  اْلُعْرفػَرةُ  جاء في درس   )  ( َكااْلَ 

 
                                                                                                 

 
 أجب عغ اْلسئمة التالية  : ( أ
 ؟  ماذا قالت الحسامة لمعرفػرة  -ٔ

......................................................... 
  :القػسيغ بيغ مسا السشاسبة اإلجابة اختخ  ( ب
 ( الحسامة   –  اْلفعى   –  العرفػرة)     ........... تحسي العرفػرة بيزيا مغ -

 تخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :اسج( 
 ..................:بيا تشػيغ كدخ*  كمسة      .................      :كمسة تشتيي بتاء مخبػشة*  
 ...................... :* حخؼ جخ             ........ .......... :ةقسخي بيا الـ كمسة *  
 ..............(: مشخفزة) * كمسة مزاد   .....            ............ (: بشيأ)  كمسة مخادؼ* 
 : في جسمة مغ تعبيخؾ  ) اْلفعى (   ضع كمسة د( 

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

                                                                                                 
 :  التالية اْلسئمة عغ جبأ ( أ
  ؟تفعل االفعى في بيس العرفػرة  ماذا  -ٔ
 ......................................................... 
 : القػسيغجابة الرحيحة مسا بيغ اختخ اإل   ( ب

 ( الرقخ – الحسامة  –اْلفعى .......... )  ذىبت العرفػرة إلى  -ٔ
 

 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : (ج
 ...............  :بدػشة* كمسة تشتيي بتاء م  ................            :*كمسة بيامج باْللف

 .............  :بيا تشػيغ ضع* كمسة        ..............   :*كمسة تشتيي بتاء مخبػشة
 ................. ( : فخع) كمسة * مخادؼ              ........... (: صغيخة) كمسة * مزاد 

  .في جسمة مغ تعبيخؾ () حسامة  ضع كمسةد( 

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

ِة، اْلَحدائِكِ  إِْحدى فً عالٌَةٍ  َشَجَرةٍ  فَْوقَ  ُعشَّنِ  أَلٌمً  َكثٌرا ؛ النّاسُ  ٌَزوُرها الَّتً اْلعامَّ

ْٔتً َوْل النّاِس، ِمنَ  اْْلَْٔفعى تَخافُ  ِعْنَدها ة   تَا ها ِمنْ  تَتََخلَّصٌنَ  وبِذِلنَ  أُْخرى، َمرَّ  .َشّرِ

ٌْضً، فَمَسَ  ُكلَّما َصدٌَمتً، ٌا: لَها ولالَتْ  َشَجَرٍة، ُغْصنِ  َعلى تَِمفُ  َحمامةٍ  إِلى ُعْصفوَرة   َذَهبَتْ   بَ

ٌْضَ  اْلِفراخَ  َوأََكلَتِ  الشََّجَرِة، َعلى َوَصِعَدتْ  ،َكبٌَرة   أَْفع ى جاَءتْ  فِراخً َوَكبَُرتْ   .َواْلبَ
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 رابعًا  /  التجريبات 
 اختخ الكمسة السشاسبة كاكتبيا في الفخاغ :  ( أ

 (    العرفػرة - اْلفعى   - اْلصجقاء  -حسامة  -الشاس   )
 لى ................. .إذىبت العرفػرة   -ٔ
 تأكل ............ بيس ك فخاخ العرفػرة .  -ٕ
 . فعى في التخمز مغ اْل لتداعجىامغ الحسامة  ............. شمبت  -ٖ
 .  ......................مغ اْلفعى تخاؼ   -ٗ
 عشجما تػاجيشا مذكمة نمجأ إلى ......................   .   -٘
 عمى  ( كاكتبيا في الفخاغ :   -اختخ الكمسة السشاسبة ) في   ( ب
 .البيت ............. ندي التمسيح قمسو  -ٔ
 .ت الحسامة ................. غرغكقف  -ٕ
 .حل السدألة الحدابية فكخ خالج ...........  -ٖ
 .الصفل اليتيعرأس .........  مدح التمسيح بيجه  -ٗ

 بخط الشدخ الجسيل مختيغ  الجسمة التاليةكتب ا          خامدًا / الخط 
لى     ُعْرفػَرُة      َذَىَبْت      .َشَجَخٍة،      ُغْرغِ        َعمى َتِقُف           َحسامةٍ  إِ

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

 سادسًا / اإلمالء
 :الياء السشاسبةأكسل الكمسات التالية بذكل التاء السخبػشة ك 

  ق (  –ػػو    –ة    –)  ػػة                  
 شجخ...    ،   دار.....    ،  كتابػ....     ،  مجيشػ.....    ،  حجيقػ....     ،   فيػ.....   

  الكتابي :  سابعًا التعبيخ
 :لتكػف جساًل مفيجة الكمسات التالية  رتب 

 حسامة . -غرغ  –تقف  –عمى  –شجخة   -ٔ
....................................................... 

 . عالية –   فػؽ   –شجخة  – أقيسي – عذظ  -ٕ
................................................................... 

 . كفخاخ  – العرفػرة  –  اْلفعى – بيس – تأكل  -ٖ
................................................................ 

  في . – الخبيع – العامة – الشاس – يدكر - لحجائقا  -ٗ
...................................................................... 
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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  (ٖ
....................................................................... 
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 َججيج  ( الجرس الدادس )َصباح  
   -:التالية اْلسئمة عغ أجب ثع( َكالشَّياُر  المَّْيلُ  ) نز إلى جيجاً  استسع

 : ساقػ اختخ اإلجابة السشاسبة مسا بيغ اْل ( أ
 ( كالىسا  – الشيار  –) الميل       ---------عشجما تذخؽ الذسذ صباحًا يطيخ   -ٔ
 ليذ مسا سبق ( –عسميا  –)شعاميا  -------ر مغ أعذاشيا تبحث عغ  تخخج الصيػ   -ٕ
 دكانو (  –  عيادتو   – حقمو  )                             ------يحىب البقاؿ إلى    -ٖ
 يختاحػا ( – يدتيقطػا – ) يعسمػا               .  ------يعػد الشاس إلى بيػتيع كي     -ٗ
 كدميا ( – ريذيا   –) أصػاتيا                 ------ػتدتقبل الصيػر الشيار الججيج ب  -٘
 . الخصأ العبارة أماـ) × (  كعالمة الرحيحة العبارة أماـ(   √)  عالمة ضع  ( ب
 )    ( تغخب الذسذ صباحًا. -ٔ
 )    ( يحىب التمسيح إلى مجرستو. -ٕ
 )    ( نخى الشجـػ في السداء  . -ٖ

 ثانيًا/  السحادثة 

 عبر عن الصورة التالٌة بجمل مفٌدة من تعبٌرن 

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

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

.................................................................... 
 ثالثًا / القخاءة 

 ( َججيج   َصباح   جاء في درس   )
 
 

 

 : التالية اْلسئمة أجب( أ
 ؟ تحىب الذسذ أف بالؿ اعتقج أيغ  -ٔ

.................................................... 
 : الدابقة الفقخة مغ استخخجب( 
 :..............مبدػشة بتاء تشتيي كمسة: .............            * بالػاك مج بيا كمسة* 
 :............جخ حخؼ *          :.......... مغمقة بتاء  تشتيي كمسة* 

 إِنَّها الشَّْمِس، إِلى اْنُظري! لَمٌسُ  ٌا اْنُظري: َوصاحَ  اْلغُروِب، ِعْندَ  النّافَِذةِ  ِمنَ  باِلل   نََظرَ 

باَحةَ  تَْعِرفٌنَ  َهلْ : َشْمسُ  ٌا لً لولً: َلمٌسُ  ناَدتْ  .اْلبَْحرِ  فً تَْغَرقُ   َهلْ  َواْلغَْوَص؟ الّسِ

ٌْنا؟ َستَعودٌنَ   إِلَ
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 :..............( تجيميغ ) كمسة مزاد (:...........       * ستخجعيغ ) كمسة مخادؼ* 
 . تعبيخؾ مغ جسمة في(  الذسذ) كمسة ضعج( 
   ..................................................... 
    

 

 : التالية اْلسئمة أجب( أ
 ؟ الغخكب عشج البحخ في الذسذ تغخؽ  ىل  -ٔ

.................................................. 
 : الدابقة الفقخة مغ استخخجب( 

 :...............بالياء مج بيا كمسة *     * حخؼ جخ:...............               

 .........:................       * كمسة بيا الـ شسدية:......كدخ تشػيغ بيا كمسة* 

 (:............ تغخب كمسة ) مزاد*        (:.............. اْلمياتكمسة )  مفخد* 

  .تعبيخؾ مغ جسمة في( الرباح) كمسة ضعج( 

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

       

  المغػية التجريبات / رابًعا

 :السشاسب الخقع بػضع مزادىا ك الكمسة بيغ كفقأ( 

 السداء(    )                الغخكب  -ٔ

 الذخكؽ (     )                الرباح -ٕ

 الكدل(      )                    يبجأ -ٖ

 البخ(     )                 الشذاط -ٗ

 يشتيي(       )                 البحخ -٘

 

 َحْولَ  اْْلَْٔرضُ  تَدورُ  بَلْ  اْلبَْحِر، فً تَْغَرقُ  ْل الشَّْمسُ . أَْبنائً ٌا ْل ْل،: َولاَلتْ  اْْلُٔمُّ، َضِحَكتِ 

 .أُْخرى بِالدٍ  فً َوتُْشِرقُ  بِالِدنا، فً الشَّْمسُ  فَتْغُربُ  نَْفِسها،
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 :السثاؿ حدب أكسلب(

 . جسيمة صػرة رسست ىي.         جسيمة صػرةً  رسع ىػ -ٔ

 .العرخ صمت ........... .            العرخ صمى ىػ -ٕ

 . الحميب شخبت  ىي   .       الحميب شخب ...... -ٖ

 

 : السثاؿ في كسا أكسلج(

 . بخذػع القخآف تقخأ ىي              بخذػع القخآف يقخأ ىػ -ٔ

 . السشدؿ في أميا تداعج ........           السشدؿ في أمو يداعج ىػ -ٕ

 .القرز قخاءة تحب ىي      .  القرز قخاءة يحب ...... -ٖ

  الكتابة / خامًدا

  جسيل بخط التالية الجسمة اكتب
 . أخخى  بالدٍ  في كتذخؽُ ،  بالِدنا في الذسُذ  تغخبُ 

 
 

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

    اإلمالء سادًسا

 ؿ التعخيف عمى الكمسات التالية كبيغ نػعيا.اادخل 

   (   أـ           اْلـ            قسخيةٔ

   ( بحخ      ...........       ............        ٕ

  ...........       ............         ( غخكبٖ

  ...........       ............         ( ججيجٗ
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  الكتابي التعبيخ سابعاً 

  مفيجة جسمة لتكػف  اآلتية الكمسات رتب

 نفديا - اْلرض – تجكر - حػؿ (ٔ

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

 في - نذاىج  - الدساء - الشجـػ (ٕ

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

 أخخى  - بالدٍ  – تغخب  -في  - كتذخؽ  - بالدنا  (ٖ

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

 ( فالحٍ  حيمةُ  ) الدابع الجرس

  االستساع:  اكاًل 

   -:التالية اْلسئمة عغ أجب ثع( ِباْلَحَيػافِ  الخِّْفقُ ) نز إلى جيجاً  استسع 
 : يمي فيسا قػاساْل بيغ مسا الرحيحة جابةاإل اختخأ( 
 (سبق مسا ليذ – ثػره – حرانو)  --------- حامج يحب .ٔ
 ( السعمع –السيشجس – الصبيب. )-------- إلى الثػر حامج أخح .ٕ
 ( مخضو – ىسو – صحتو)  ---------  في الثػر حامج رعى .ٖ
 (سبق مسا ليذ – يج – ساؽ. ) الثػر ---------  كدخت .ٗ
 . الخصأ العبارة أماـ) × (  كعالمة الرحيحة العبارة أماـ(   √)  عالمة ضعب(
 .  ثػره حامج يحب)    (  -ٔ
 . الثػر يج كدخت )    ( -ٕ
 . اْلسشاف شبيب إلى الثػر حامج أخح)    (  -ٖ

 . مخضو في الثػر حامج رعى )    ( -ٗ
  السحادثة ثانًيا

  مفيجة بجسل الرػرة عغ عبخ
...................................................... 
...................................................... ...................................................... 
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 / القخاءة  ثالًثا

 فالٍح( جاء في درس )حيمةُ 
  تمييا التي سئمةاْل عغ اجب ثع التالية الفقخة اقخا
 
 

 أجب عغ اْلسئمة التالية : ( أ
 ؟ المز سخؽ  ماذا  -ٔ
     .................................................. 
 : الدابقة الفقخة مغ استخخج ( ب
 :...............مغمقة بياء تشتيي كمسة :.............            * بالياء مج بيا كمسة* 
    :..............قسخية الـ بيا كمسة*                    :................ جخ حخؼ*
  كمسة ) يبيع (:.............. مزاد *         (:.............. نادى كمسة ) مخادؼ* 
 . تعبيخؾ مغ جسمة في(  ػؽ دّ ال) كمسة ضعج( 
    ................................................... 
 

 

 : التالية اْلسئمة عغ أجب ( أ
 ؟ متى ضحظ الفالح  -ٔ
  ...................................................... 

     أكسل/ ب(
 ................أصف الفالح بأنو  -

 : الدابقة الفقخة مغ استخخجج( 
  :................ شسدية الـ بيا كمسة*                   باْللف:..............  مج بيا كمسة* 
  بألف ليشة:............... تشتيي كمسة :.................            *فتح بتشػيغ تشتيي كمسة* 
  (:.............. مرابتافكمسة )  مزاد*                 (:..............خفى أكمسة )  مخادؼ* 
  .تعبيخؾ مغ جسمة في(  الفالح) كمسة ضعد( 
   ...................................................... 

ٌَْرهُ  ِلٌَْشتَِريَ  الّسوِق؛ إِلى اْلفَاّلحُ  فََذَهبَ  اْلفَاّلحٌَن، أََحدِ  ثَْورَ  ِلص   َسَرقَ   الّسوقِ  َوفً. َغ

َْٔمَسنَ  ثَْوَرهُ، َوَجدَ   .ثَْوري هذا :َوصاحَ  بِِه، فَا

ٌْنًَِ  بُِسْرَعةٍ  اْلفَاّلحُ  َغّطى ٌْنًَِ  إِْحدى إِنَّ : َولالَ  الثَّْوِر، َع َْٔخبِْرنً َعْوراُء، الثَّْورِ  َع ُُّهما فَا  أٌَ

ٌْنُ : ُمْضَطِربا   اللِّصُّ  فَمالَ  َعْوراُء؟ ٌْنًَِ  َعنْ  َوَكَشفَ  اْلفَاّلُح، فََضِحنَ  اْلٌُْمنى؛ اْلعَ  الثَّْوِر، َع

 .َسلٌَمتانِ  أَنَُّهما النّاسُ  فََرأى
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  المغػية التجريبات / رابًعا

 :السشاسب الخقع بػضع كمخادفيا الكمسة بيغ كفقأ( 
 أضيخ)    (              غصى -ٔ
 أخفى)    (             عػراء -ٕ
      عسياء)    (          مزصخباً  -ٖ
 حائخاً )    (               كذف -ٗ
 أرجعػه)    (               ردكه -٘
 

 ( :نحغ( ، ) أنا)  السشاسبة بالكمسة الفخاغ أكسلب( 
 . مجتيج شالب ............... -ٔ
 . ماىخات شبيبات ............... -ٕ
 . مثابخكف  أشفاؿ ............... -ٖ
 . ذكية فتاة ............... -ٗ
 . الػشغ جشػد ............... -٘
 . صغيخ عالع ............... -ٙ

  الكتابة / خامًدا
  جسيل بخط التالية الجسمة اكتب

ْمَدظَ  اْلَفاّلُح         َثْػَرُه ،             َكَججَ   .   ِبوِ        َفاَ 
..................................................................................................................

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

 اإلمالء / سادًسا
 : الالـ نػع حدب التالية الكمسات صشف
  القجس – الذجخة – البمجة – الدسظ – الرباح – البيت

 شسدية الـ بيا كمسات قسخية الـ بيا كمسات
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  الكتابي التعبيخ / سابعاً 

 :مختبة القرة تختيب أعج ثع،  ليا السشاسبة كالجسمة الرػرة بيغ صل ( أ
 .فييا التفاح شجخة أحسج زرع ثع)   (  -
 . بالساء الذجخة أحسج ركى )   (  -
 . لمدراعة حفخة أرضو في أحسج حفخ)   (  -
 . نزػجيا بعج التفاح ثسار أحسج قصف)   (  -

ْفلِ  َيْػـُ ) الثامغ الجرس ( الصِّ  اْلِفَمْدصيِشيِّ

  االستساع أكالً 

فْ  َحّقي ِمغْ  ) نز إلى جيجاً  استسع َتَعمََّع  اَ     -:التالية اْلسئمة عغ أجب ثع( اَ 
  :مسا سسعت السشاسبة بالكمسة الفخاغ أكسلأ( 
 .بػ ............... قخيبو كإيساف فارسيحمع  -ٔ
 . كإيساف فارس سكغ قخب السجارس بشاء ...........  يسشع -ٕ
 ............... مدافة كإيساف فارس يسذي -ٖ
 .السجرسة إلى .......... كإيساف فارس يرل -ٗ

 : الخصأ العبارة أماـ(  x)   كعالمة الرحيحة العبارة أماـ(   √)   عالمة ضعب( 
 .  سشػات سبع عسخىا شفمة إيساف)   (   -ٔ
 . مجارس فييا تػجج ال بعيجة قخية في أسختيا مع إيساف تعير)   (   -ٕ
 . إيساف مشصقة في السجارس ببشاء االحتالؿ يدسح)   (   -ٖ
 . يـػ كل شػيمةً  مدافةً  كفارس إيساف تديخ)   (   -ٗ

  السحادثة ثانًيا

 تعبيخؾ مغ مفيجة بجسل التالية الرػرة عغ عبخ

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

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

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

 



23 
 

ْفلِ  َيْػـُ )   درس في جاء                القخاءة / ثالًثا  (اْلِفَمْدصيِشيِّ  الصِّ

 

  

 : تمييا التي اْلسئمة أجب ،ثع  الدابقة الفقخة اقخأ
 مغ ألقى كمسة في اإلذاعة السجرسية ؟ ( أ

                                                                       ......................................................                         
  / الفخاغ أكسلب( 
 ػؽ الصفل الفمدصيشي ..............................حق مغ
 : الدابقة الفقخة مغ استخخجج( 
 قسخية:................ الـ بيا كمسة*     ................ :باْللف مج بيا كمسة* 
 :................جخ حخؼ*       :................مغمقة تاء بيا كمسة* 
 :................( السشاسباتكمسة ) مفخد*       ................  :) شفل ( كمسة جسع* 
  . تعبيخؾ مغ جسمة في( فمدصيغ) كمسة ضعد( 
   ....................................................... 
 
 
 
 
 
 : تمييا التي اْلسئمة أجب ،ثع  الدابقة الفقخة اقخأ
 ؟  الدابقة الفقخة في الستحجث مغ(  أ

                                                                       ......................................................                         
 /  الفخاغ أكسل( ب
 الفمدصيشي الػاردة في الفقخة  الصفل حقػؽ  مغ
ٔ- .......................ٕ - ....................... ٖ- ........................... 
 : الدابقة الفقخة مغ استخخج( ج
 :................ ألف ليشة بياء كمسة*          لياء:................با مج بيا كمسة *
 بيا الـ قسخية:................ كمسة*        :................كدخ تشػيغ بيا كمسة *
 ) مداكغ ( :................ كمسة مزاد(:................     *  مالئع ) كمسة مخادؼ* 

ٌْسانَ  ِمنْ  اْلخاِمِس  فً ْفلِ  بٌَِْومِ  فِلَْسطٌنَ  أَْطفالُ  ٌَْحتَِفلُ  عاٍم، ُكلِّ  ِمنْ  نَ ِ  الّطِ ًّ  َوبِهِذهِ . اْلِفلَْسطٌنِ

ذاَعةِ  فً َكِلَمة   ساِمرُ  أَْلمى اْلُمناَسَبِة،  .اْلَمْدِرِسٌَّةِ  اْْلِٕ

 فٌهِ  َنتَلَمّى َوأَنْ  ُمناِسٍب، َمْسَكنٍ  فً نَعٌشَ  َوأَنْ  ،اْسم  َجمٌل   لَنا ٌَكونَ  أَنْ  َحمِّنا فَِمنْ 

عاٌَةَ  ٌََّة، الّرِ ّحِ  أَنْ  أَْحلُمُ  أَنا. اْلَحَسنَةِ  َواْلُمعاَملَةِ  التَّْعلٌِم، فً اْلَحكُّ  َولَنا. السَّلٌمَ  َواْلِغذاءَ  الّصِ

ٌٍَّة، َوَطنً فً أَعٌشَ   .َوَسالمٍ  َوأَْمٍن، بُِحّرِ
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  .تعبيخؾ مغ جسمة في(  سالـ) كمسة ضعد( 
  ................................................... 

  المغػية التجريبات /  رابًعا

 ما تحتو خط.  مزادأكسل مسا بيغ القػسيغ   ( أ

 (    قميمة    - بأسخ          –  بخػؼ      – ) سيئة 

 . ) ................ ( كثيخةلمصفل الفمدصيشي حقػؽ   -ٔ
 . ) ................ ( بحخيةأحمع أف أعير في كششي   -ٕ
 . ) ................ (بأمافمغ حق الصفل الفمدصيشي أف يعير   -ٖ
 . ) ................ (حدشةعامل صجيقظ معاممة   -ٗ

 :السثاؿ حدب أكسلب( 

 . القجس مجيشة نحب نحغ        .            القجس مجيشة أحب أنا -ٔ
 .الشطافة عمى نحافظ .......        .           الشطافة عمى أحافظ أنا -ٕ
 .الرغيخ عمى نعصف نحغ.           الرغيخ عمى أعصف ......... -ٖ
    . الخسذ الرمػات نرمي نحغ      .   الخسذ الرمػات أصمي ........ -ٗ
 ( : نحغ،  أنا)  السشاسبة بالكمسة الفخاغ أكسل( ج
 . مفيجاً  عسالً  يعسل مغ كل نحتـخ ----- .ٔ
 . العيج يـػ أقاربي أزكر ----- .ٕ
 . السفيجة الكتب أقخأ ----- .ٖ
 . السداعجة إلى يحتاج مغ كل نداعج ----- .ٗ
 

  الكتابة/  خامًدا
  جسيل بخط التالية الجسمة اكتب

نا                       ْحُمعُ  اَ  ْف            اَ  عيَر      اَ  يَّةٍ  َكَششي           في       اَ   .ِبُحخِّ
..................................................................................................................

...................................................................................... 
    اإلمالء/  سادًسا
 :الفخاغ في كمسة كل في السذجد الحخؼ اكتب

 بحخّية  - الّدميع  - عاّيةخّ ال  - السجرسّية - الفمدصيشيّ 
----    ----        ----       ----   ---- 
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  الكتابي التعبيخ/  سابعاً 
 : الصفل حقػؽ  حػؿ مفيجة بجسل  الرػر عغ عبخ
 

 
                                    

 
 

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

           
 ( كالغالـعسخ  )  التاسعالجرس 

 أكاًل االستساع 
   -ثع أجب عغ اْلسئمة التالية: (المََّبغِ  َكباِئَعةُ  استسع جيجًا إلى نز )ُعَسخُ 

 : اسقػ جابة الرحيحة مسا بيغ اْلاختخ اإل ( أ
 (        شالبو   –  أكالده   –   الخعية)                    ................ أمػر يتفقج عسخ كاف -ٔ

 (     صجيقتيا   - ابشتيا  –  اختيا  . )المبغ عمى الساء تزع أف................ مغ اْلـ شمبت -ٕ

 (    رفزت   –     قبمت  –    كافقت  )               بالساء المبغ تخمط أف البشت................-ٖ

 (سبق مسا ليذ –    ابشو –      أخيو )             ................           ػل البشت عسخ زّكج -ٗ

 ( أماـ العبارة الخصأ :  x(  أماـ العبارة الرحيحة كعالمة )   √ضع عالمة )   ( ب
 . متخفياً  الخعية يتفقج الخصاب بغ عسخ كاف)   (  -ٔ

 . بالساء المبغ يخمط أف زكجيا مغ تصمب امخأة عسخ سسع)   (  -ٕ

 . بالساء المبغ كخمصت أميا شمب عمى البشت كافقت)   (  -ٖ

 . الرالحة بالفتاة الخصاب بغ عسخ أعجب)   (  -ٗ
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 ثانيًا/  السحادثة  

 
 عبخ عغ الرػرة التالية بجسل مفيجة مغ تعبيخؾ

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

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

 

 

 ثالثًا / القخاءة 
 ( َكاْلُغالـُ  ُعَسخُ جاء في درس   )

 
                                                                                                 

 : تمييا التي اْلسئمة أجب ،ثع  الدابقة الفقخة اقخأ
 ؟ أ( مغ الحي خخج يتفقج الخعية

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

 .اْلقػاس بيغ مسا الرحيحة جابةاإل ب( اختخ
 (  شجاعتو -     أمانتو   -  قػتو.     )   الغالـ في..........  أراد الخميفة أف يختبخ -

 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : ج(
 :.............مغمقة بياء تشتيي كمسة*            :.............باْللف مج بيا كمسة* 

 :.............  فتح بتشػيغ تشتيي كمسة* :.............                     جخ حخؼ* 

 :............. ( دخل) كمسة مزاد*           (:............. شاىج ) كمسة مخادؼ* 

  .تعبيخؾ مغ جسمة في( يخعى) كمسة ضعد( 

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

 

ِعٌَِّة، أَْحوالَ  ٌَتَفَمّدُ  ٌَْوما   الَخّطابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  اْلَخلٌفَةُ  َخَرجَ   اْلَمدٌنَةِ  أَْطرافَ  َوَصلَ  َوِعْنَدما الرَّ

 .أَمانَتَهُ  ٌَْختَبِرَ  أَنْ  ادَ َوأَر ِمْنهُ، فَتَمَدَّمَ  اْلغَنََم، ٌَْرعى ُغالما   َرأَى
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 : تمييا التي اْلسئمة أجب ،ثع  الدابقة الفقخة اقخأ

 ؟ الغالـ مغ عسخ الخميفة شمب ماذا ( أ
...................................................... 

 /أكسل الفخاغب( 
 أنو..........................بأصف الغالـ  -
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :ج(
 .................. ػاك:*  كمسة بيا مج بال   ..............           بياء مغمقة:كمسة تشتيي  *
 ................... :كمسة بيا الـ قسخية ...............            * ضع:كمسة مشػنة بتشػيغ * 
 ................) أمشحظ (:* مخادؼ كمسة        ................      ) الخمفاء (:كمسة  فخد* م
 .(  في جسمة مغ تعبيخؾ أميغضع كمسة )( د

.................................................................... 
  المغػية التجريبات /  رابًعا

 : مخادفيا ك الكمسة بيغ كفق ( أ
 يفحز)   (            الخميفة -ٔ
 الشاس)   (                يتفقج -ٕ
     السدمسيغ حاكع)   (               الخعية -ٖ
 عمى يصسئغ)   (              غالـ -ٗ
 صبي)   (               يختبخ -٘

 :السثاؿ حدب أكسلب(   

 .نذيصة فالحة   أنتِ          .               نذيط فالح   أنتَ   -ٔ

 . أميشة عاممةَ  .........    .                أميغ عامل   أنتَ  -ٕ

 .مبجعة معمسة  .........      .              مبجع معمع أنتَ  -ٖ

 .مجتيجة شالبة    أنتِ        .        مجتيج شالب    ......... -ٗ

  

: اْلِخرافِ  ِلصاِحبِ  َولُلْ  َكثٌرا ، ماْل   أُْعطٌنَ  َوَسْوفَ  اْلَخروَف، أَْعِطنً: ُعَمرُ  اْلَخلٌفَةُ  لالَ 

ئْبُ  أََكلَهُ  ٌْنَ : َولالَ  اْلَخلٌفَِة، إِلى اْلغاُلمُ  نََظرَ  .الذِّ  .!ّللّاُ؟ أَ
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 ( :أنتِ ( ، )أنتَ )  السشاسبة بالكمسة الفخاغ أكسلج( 

 . مجتيج شالب    ......... .ٔ

 . ماىخة شبيبة  ......... .ٕ

 . كسيع شفل   ......... .ٖ

  صغيخة فتاة    ......... .ٗ

  الكتابة / خامًدا

  جسيل بخط التالية الجسمة اكتب

ْنَت              .َصَجْقتَ       :   َكقاؿ ُعَسُخ ،           َبكى ميغ   ُغالـُ          اَ   .اَ 

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

 اإلمالء / سادًسا

 : التالية الكمسات في اْلخيخ الحخؼ عمى الذّجة ضع

 فظ   ،   جخ  ،     أحب   ،   سخ   ،    حجد   ،  المز

  الكتابي التعبيخ / سابعاً 

 رتب الجسل التالية لتكػف قرة مختبة 

 .  بالساء جيجاً  الفاكية سحخ غدمت )     (

 . الدػؽ  مغ الفاكية سحخ اشتخت )     (

 .اْلكل مغ انتيائيا بعج الصبق سحخ غدمت )     (

 . مشيا كأكمت شبق في الفاكية كضعت ثع )     (
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 ُحُمع ( )َلَجيَّ   عاشخالجرس ال
 أكاًل االستساع 

ْشِجباُد ( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية:     -استسع جيجًا إلى نز ) الدِّ

 : قػاساْل بيغ مسا الرحيحة جابةاإل اختخ ( أ

 (السحيط   – البحخ   – الشيخ)        شاشئ عمى الدشجباد كقف  -ٔ

 ( كالىسا  –  الريغ  –  اليشج )      بالد إلى تحىب الدفغ كانت  -ٕ

  ( سيارة  –  باخخة  –  سفيشة  )      كبخ عشجما الدشجباد اشتخى   -ٖ

 (كخه   – استفاد– تزخر)  .كثيخاً  رحالتو مغ الدشجباد  ............... -ٗ

 فقط :( أماـ العبارة الرحيحة √ ضع إشارة ) ( ب
 . كالبزائع البحارة تحسل كىي الدفغ بسشطخ الدشجباد أعجب)   (  .ٔ

 . كثيخاً  كخىاً  البحخ الدشجباد كخه)   (  .ٕ

 . كأمػاجو البحخ يخاؼ الدشجباد يكغ لع)   (  .3

 . مذيػراً  تاجخاً  الدشجباد )   ( صار .ٗ

 ثانيًا/  السحادثة  

 عبخ عغ الرػرة التالية بجسل مفيجة مغ تعبيخؾ 
.....................................................  
..................................................... 
..................................................... 
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 ثالثًا / القخاءة 

 ( ُحُمع   َلَجيَّ  جاء في درس   )

 

                                                                                                

 أجب عغ اْلسئمة التالية: ( أ
 ؟ ماذا كاف عباس بغ فخناس يخاقب  -ٔ
    ............................................................ 

 ؟ فخناس بغ عباس العالع يحمع كاف بع  -ٕ
............................................................ 

 ؟ الصيػر تقميج حاكؿ كيف  -ٖ
    ............................................................ 

 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي: ( ب
  مذجد حخؼ بيا كمسة.............                   *   :لفكمسة بيا مج باْل :................ 
           ........... مغمقة : بياء تشتيي كمسة *      كمسة تشتيي بتاء مخبػشة.............. 
  العمساء (: ) * مفخد كمسة   ..................         ) تيبط (مزاد  كمسة.................. 

  .تعبيخؾ مغ جسمة في(  الصيػر) كمسة ضعج ( 
  ........................................................ 
  تليها التي األسئلة عن أجب ثم التالية الفقرة اقرا

 

 
 أجب عغ اْلسئمة التالية: ( أ
 ؟عباس بغ فخناس  عمى ماذا كقف  -ٔ
    ............................................................ 

 ؟ الصيخاف مغ اإلنداف تسكغ كيف  -ٕ
    ............................................................ 

 ؟ فخناس بغ عباس نرف بع  -ٖ
    ............................................................ 

 

، في ُتَحمِّقُ   َكِىيَ  الص يػرَ  ُيخاِقبُ  ِفْخناَس  ْبغُ  َعّباُس  اْلَعَخِبي   اْلعاِلعُ  كافَ   َحَخكاِتيا، َكُيالِحظُ  اْلَجػِّ
 .ِبالّخيرِ  ِجْدَسوُ  َكَكدا َجشاَحْيِغ، ِلَشْفِدوِ  َفَرَشعَ  َتْقميِجىا، في َفكَّخَ  .ِبالصََّيخافِ  كَيْحُمعُ 

فْ  ْبغُ  َعّباُس  اْسَتصاعَ  .اْلَيػاءِ  في َكَقَفدَ  ُمْخَتِفَعٍة، َصْخَخةٍ  َكَقَف َعمى  َمداَفًة، َيصيخَ  ِفخناَس اَ 
ْندافُ  َضلَّ  .َكَقعَ  ُثعَّ  لى ِبالصََّيخافِ  َيْحُمعُ  ااْلِٕ فْ  إِ خيخاً  َتَسكَّغَ  اَ   ِبيا َكالتَّْحميقِ  ُصْشِع الّصاِئَخِة، ِمغْ  اَ 
 .اْلَجػِّ  في
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 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي: ( ب

 مذجد حخؼ بيا كمسة*      .............                 ياء:كمسة بيا مج بال :................ 

 تشػيغ فتح : بياء  كمسة *      ...........           :كمسة تشتيي بتاء مخبػشة.............. 

  عالية(: ) كمسة خادؼ* م          ..............      ) جمذ (:مزاد  كمسة.................. 

  تعبيخؾ. مغ جسمة في(  االصائخة) كمسة ضعج ( 

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

 : السشاسبة بالكمسة الفخاغ أكسل د(

 . ------ ب جدسو فكدا الصيػر تقميج في فكخ -1

 . كقع ثع ------ يصيخ أف فخناس بغ عباس استصاع -ٕ

 المغػية التجريبات /رابًعا

 :السثاؿ حدب أكسلأ( 

 .جسيمة لػحة رسستِ  أنتِ           .       جسيمة لػحة رسستَ  أنتَ  .ٔ

 .ججيجة لغة تعمستِ  -----.              ججيجة لغة تعمستَ  أنتَ  .ٕ

 .الرحيفة قخأتِ  -----.                  الرحيفة قخأتَ  أنتَ  .ٖ

 .السباراة لعبتِ   أنتِ .                  السباراة لعبتَ  ----- .ٗ

 .   العالع حػؿ سافختِ  أنتِ  .           العالع حػؿ سافختَ  ----- .٘

 ( :أنتِ ( ، )أنتَ )  السشاسبة بالكمسة الفخاغ أكسلب( 

 .الصيػر   تخاقبيغ   أنتِ           .              الصيػر تخاقبَ  أنتَ  -ٔ
 .بالصيخاف  تحمسيغأنِت   .                    بالصيخاف تحمعَ  ........ -ٕ
 .البحخ في تدبحيغ.........  .                 البحخ في تدبحَ  أنتَ  -ٖ
 .أباؾِ     تصيعيغ    أنتِ    .                   أباؾَ  تصيعَ  ......... -ٗ
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  الكتابة / خامًدا

  جسيل بخط التالية الجسمة اكتب
ْندافُ        َضلَّ   .َصْشَع      الّصاِئَخةِ       ىتْ حَ  ِبالصََّيخاِف ،            َيْحُمعُ        ااْلِٕ

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

 اإلمالء / سادًسا

 : التالية الكمسات في  خط تحتو الحي الحخؼ عمى الذّجة ضع

 الجػ ،         الصائخة    ،   فكخ،     تحمق   ،  عباس

 الكتابي التعبيخ / سابعاً 

 : مفيجة قرة لتكػف  التالية الجسل تختيب أعج 

 . السجرسة لسجيخ كسَمسيا الداعة سسيخ أخح(    ) -
 . التالميح أماـ أمانتو عمى سسيخ السجيخ شكخ(    ) -
 . السجرسة حجيقة في يسذي سسيخ كاف بيشسا(    ) -
 . لو كأعادىا الداعة صاحب عغ السجيخ سأؿ(    ) -
 . الحذائر بيغ تمسع جسيمة ساعة كجج(    ) -

 الجرس الحادي عذخ ) كالجي الحبيب (

 االستسػػاع/  أكالً  

 استسع جيجًا إلى نز ) عائمتي الحبيبة ( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية: 

 :قػاسأ( اختخ اإلجابة الرحيحة مسا بيغ اْل 

 القصار (  –  الصائخة     –  ) الديارة  .....................     ( كصل اْلب إلى البمج الججيج بػػػٔ

 لميجخة (  –   لمعسػل    –   ) لمجراسة ....      .................( سافػػخ اْلب إلى البمج الججيج ٕ

 الطيػػخ (  –  الرباح   –   ) السداء  .....................      ( سيترػػل اْلب بعائمتػػػػو في ٖ

 كاسعػػة (   –   قػػحرة     –   ) ضيقػػة    .....................     ( كانت شػارع البمػػػج الججيج ٗ
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 الفخاغ بالكمسة السشاسبػػة:)ب( أكسل  

     ٓعاليػػػػة كضخسػػة .....................كانت  -ٔ 

     ٓفي الذػارع .....................أعجبشي كثيخًا  -ٕ 

 ٓ.....................يػجج قخب الذقة الججيجة شجخة   -ٖ 

 ٓ......................نتطػػػػػخ عػدتػػي إليكػػع في ا -ٗ

 السحادثة :ثانيًا : 
 عبخ عغ الرػرة بجسل مفيجة :

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

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

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

  القخاءة ثالثًا / 
 جاء في درس " كالجي الحبيب "

      
 
    
 : قػاساإلجابة الرحيحة مسا بيغ اْلاختخ أ(   

ُة ................. َشِيّياً   -ٔ      َمْشَدفًا (  –ُمَدّخشًا   –)  َمْفتػاًل           َٓشَيِت اْلَجػػجَّ
َتيا َيْػـَ ................. -ٕ     ىا َكَججَّ  الدبت (  –الجسعة   –) الخسيذ  زاَرْت ُدعاُء  َججَّ
 الفقخة الدابقة ما يمي:ج( استخخج مغ     
 كمسة بيا مػػج باْللف : .................  -ٕقسػػخية : .................                   كمسػػة بيا الـ -ٔ   
 كمسة بيا تشػيغ فتػػح : .................  -ٗ          كمسة تشتيي بتاء مبدػشة : .................      -ٖ   
 ( : .................  مخادؼ كمسة ) َفػػِخحَ  -       مسػػػة )َرساِئل( : .................             مفػػخد ك -٘   
 
 د( حػػمل الكمسػػة التاليػػة ككػف مغ حخكفيا كمسة ججيجة :    

  

 

  الكمسة الججيجة        اْلُسْغَتِخب

نَ سان َسَ َعاءَ دَ َدَ ه َسَ سَ أ َ َجَ ٌاسَ ضَ ُاَنَ ثَ َْ ر ََحَ ع ًََ جَ انَ َوَ َٕ ٌ 0ََثٍشاَ كَ َكَ ٍَ ن َإ ََراقَ شَ ثٍةَ،ََ َحَ ذيَانَ فٍٓا:َٔانَ َبَ،َقاندَ شَ ر َغَ ًَ ْاَانَ ذَ ٕانَ حَ 

َٔ ذ َ جَ  َٔ جٕدَ َٕ يَنَ ذ َ جَ َـشَ سَ 0َذًذَ جَ يَ شَ ف َسَ َُ ذًَيَ ذَ جَ َدَ َٓ طَ َاَ،َ  َ  0ا ٍَ ََٓ ا
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 : سقػااختخ اإلجابة الرحيحة مسا بيغ اْلأ( 
ة       ٓالستحجث في الفقخة الدابقة ىي .................  -ٔ      ُدعػاء (   –اْلـُ     –) الججَّ
 ماجػج (  –سائػػج    –)  خالػج    ٓىحا أخي الرغيخ ................. يبتدع لظ -ٕ    
  ب( أكسػػل الفػػخاغ بالكمسة السشاسبة:    

ْبخ        ٓ* تشتطػُخ اُْلْسَخُة َعػػػْػَدَة ................. ِبفػػػاِرِغ الرَّ
 ج( استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي:    
 كمسة بيا مػػج بالػػاك : .................  -ٕشسدية : .................                   بيا الـ كمسػػة  -ٔ   
 كمسة بيا حخؼ مذػجد .................  -ٗقة : .................                كمسة تشتيي بيػاء مغم -ٖ   
 مزػػاد كمسة ) ذىابظ( : .................  -٘مخادؼ كمسػػػة )يزحظ( : .................                  -٘   
ي ( في جسمة مغ تعبيخؾ*        ٓضع كمسة ) َجػجِّ
      ........................................................... 

 غػيػػة رابعًا / التجريبات الم   

            ىحه(: –( ضع اسع اإلشارة السشاسب ) ىحا أ     
 ىػػػحا        رجػػػل              ىػػػحه          امػػػخأة                       -ٔ       
 ................. شبيبػة                          ................. شبيب   -ٕ      
 ................. معمع           ................. معمسة                  -ٖ      
 ................. تمسيح          ................. تمسيحة      -ٗ      

             
      ىحه( كاكتبيا في الفخاغ: ب(  اختخ الكمسة السشاسبة ) ىحا *     
        ٓقائػػج  عطيػػػع ---------( ٔ     
      ٓىِجيَّػة جسيمػػػة ---------( ٕ     
      ٓمجرسػة  كبيخة ---------( ٖ     
ػػاـ  ُمبػػػِجع ---------( ٗ       ٓرسَّ
 ٓقّرػػة  ُمَذِػقػة ---------( ٘     
   ٓجسسػػر القػ ----------( ٙ     

 

َٔ َكَ ن ََىَ سَ ر َثَ ٌ ََذَ سائ ََغٍشَ خًَانصَ زاَأ ََْ  َٔ أ 0ََّ َاليَ سَ َذٌكَ َٓ يٌَ َذ َ زاَجَ َْ ،َ َٔ ي َ أ ََاَ،َ َٔ َذَ ،َٔسائ ََذَ ذًَ:َخانَ َٕ خَ إ ًََ،َ ٌَ سَ ،َ َصا

ٌَ شَ يَ  َٔ َكَ ن ََراقٕ  0شثَ انصَ َغ َفاسَ ت ََكَ ذ َدَ َٕ عَ َشَ ظَ ر ََُ َ َ،َ
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  خامدًا / الكتابة  

 أكتب بخط الشدخ الجسيل مختيغ 

 َٓقػخيب        ِلقاَءَؾ       َعسَّا      ،   َكَنَتَسشَّى   َأبي          يا      ُنِحب ظَ 

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

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

 اإلمػػػػػػالء :     

 ضع دائخة حػؿ الكمسة السشػنة بتشػيغ الفتح :     

    

 

 التعبػيخ    

 أعػػج تختيب الجسل اآلتية لتكػيغ قرة مفيجة:      
تػػػي َشعاَمَا َشِيّيػػاَ        ٓ)       ( َصَشَعْت َججَّ
ي       ٓ)       ( َذَىْبُت َمَع أْسَختي ِلِدياَرِة َبْيَت َججِّ
 ٓ)       ( ُثَع ُعػػػػػْجنا إلى َبْيِتشا َمْدخكريغ     
 ٓ)       ( َتَجسَّْعشا َحْػَؿ اْلساِئَجِة أَكْمشا كَشِخْبشا     
تي      ي كَججَّ  ٓ)       ( َكَلسَّا َكَصْمشا َسمَّْسشا َعمى َججِّ
 اكتب القرػػة مختبػػة :      

     ٔ) .............................................................ٓ 

     ٕ............................................................ ) ٓ 

     ٖ............................................................. ) ٓ 

     ٗ........... ).................................................. ٓ 

     ٘............................................................. )ٓ  

 

 سًاءَ  سجــال َ ْذٌـحَ  شا َـكثٍ كرــابَ ح َسسان ذَ ـسائ
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 الجرس الثاني عذخ ) الببغاء الثخثارة (

 استسع جيجًا إلى نز ) ُقػػػل خيػػخًا ( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية:            أكاًل / االستسػػاع 

 ( أماـ العبارة الخاشئة:( أماـ العبارة الرحيحة كعالمة )أ( ضع عالمة )   
     ٓ)       ( كصمت أـ تػفيق إلى السجرسة لتأخح ابشيا -ٔ  
   ٓ)       ( سسعػت اْلـ كابشيا الحجيث الذخيف فػي التمفاز -ٕ  
 ٓ)       ( يبتعػج السؤمػغ عػغ الكػػالـ غػػيخ السفيػػج -ٖ  
 ٓ)       ( سسعت أـ تػفيٍق كابشيا درسًا عغ القخآف الكخيع -ٗ  
 )ب(أكسل الفخاغ بالكمسة السشاسبػػة:   
 ٓ----------------الحجيث الذخيف كػػػػػالـ  -ٔ   
 ٓ---------------ألعػػػػب كػػػخة القػػػجـ فػػي  -ٕ 
 ٓ--------------كالـ السؤمغ يجب أف يكػف  -ٖ   
 السحادثةثانيًا /  

ػَرِة ِبُجْسَمٍة ُمفيَجة     َعّبْخ َعِغ الر 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

 " اْلَببَّغاُء الثَّْخثارُ جاء في درس "                خاءةػػالقثالثًا / 

      

 

 : قػاساختخ اإلجابة الرحيحة مسا بيغ اْلأ(      
راَفُة: اْلُقْشُفَح أَكَل َخْسَدَة .................... -ٔ      ثيخاٍف  (  –ِخخاٍؼ   –)  أْبقاٍر        ٓقاَلِت الدَّ
راَفِة كاْلَغداؿ -ٕ      اْلُبْمُبُل (  –اْلُعْرفػُر   –)  الَبَبغاُء   َٓسِسَع ....................َحجيَث الدَّ
  ب( أكسػػل الفػػخاغ بالكمسة السشاسبة:    

 ٓ* َسِسَع الَبْبغاُء َحجيَثُيسا َفػػصاَر ....................      
 ج( استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي:    
 ٓج باليػػػػاء : ....................كمسة بيا مػػ -ٕ      ٓكمسػػة تبجأ بػػالـ شسدية : .................... -ٔ   
 ٓكمسة بيا تشػيغ ضػػػػع .................... -ٗ      ٓكمسة تشتيي بتاء مغمقػػة : .................... -ٖ   
 ٓمزاد كمسة ) اْلَسداء ( : .................... -ٙ       ٓمفػػػخد كمسػػة )الَقشاِفػح( : .................... -٘   

ساف ح َ َانض  َق صَ َقان د   ِ ْ ز َان غ ضال َ:َ ثاح؟َقال  ْ زاَانص  َ  ٌ ثٍشا س حَ   ً أ ك م َخ  ف زَ  َان قُ   ٌ َأ  ع   ً َذ س  َ:َأ ن ى  َعال  خ   ٕ َت ص  حَ ن ه غ ضال 

َق هٍمَ  اَق ث م  ع رٓ   ً ث0ٍَس  س حَ   ً أ ك م َخ  ف زَ  د َ:َان قُ  د   ٌَ ش   ٕ ْ  ٔ َ،  َ ع ا ش  س  َي  ٓ ًاَ،َف طاس  ذٌث  َح  َان ث ث غاء  ع   ً ٌَ س   0شا
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 د( حػػمل الكمسػػة التاليػػة إلى حػػػخكؼ :    
    

      

 

 أجب عغ اْلسئمة التالية  :  ( أ
 .................................................   ؟ مغ َمْغ سخخت الحيػانات  -ٔ
 : قػاساختخ اإلجابة الرحيحة مسا بيغ اْلب(      
راَفِة .................... -ٔ      غاضبًا  (  –حديشًا   –)  مدخكرًا        َٓعاَد الَبَبغاُء ِإلى الدَّ
راَفُة الَبَبغاَء بِأْف .................... -ٕ      َيَتَكمَّػػػع   (   –َيْدَسع     –)  ُيَفّكػخ     َٓنَرَحِت الدَّ
  يمي:ج ( استخخج مغ الفقخة الدابقة ما     
 ٓكمسػػة بيا حػػػخؼ مذػػجد : .................... -ٕ      ٓ......................قسخيػػة :  بيا الـكمسػػة  -ٔ   
 ٓكمسػػػػػة بيا تشػيغ فتػػػػح .................... -ٗ    ٓكمسة تشتيي بياء مغمقػػة : .................... -ٖ   
 ٓمخادؼ كمسة ) اْسَتْيدََأت ( : .................... -٘   ٓمزػػػػػاد كمسػػة ) ُيجيُب( : .................... -٘   
راَفة ( في جسمة مغ تعبيخؾد(       ٓضع كمسة ) الدَّ
    ................................................................ 
 صػل الكمسة بسزادىػػػا :أ(     : التجريبات الم غػيػػة   

  

 

 

 كتب الكمسة السشاسبة ) ىػحا * ىػحه (:ب( ا 

      ٓ.....................  قرة  مستعة-ٕ                   ٓ....................  أسج  قػػػيّ  -ٔ    
          ٓفيل  ضخع .....................  -ٗع.                  جشجي  شجا .................... -ٖ    
 ٓ....................  عرفػرة جسيمػة   -ٙ                ٓقصة  صغيخة .....................  -٘   
 ىػحه ( في ُجسٍل مفيجٍة: –) ىػحا  ج( ضع كػػل مغ   
 ٓ) ىػػحا ( ................................................................ -ٔ   
 ٓ) ىػػحا ( ................................................................ -ٕ   
 ..............................) ىػحه ( ................................. -ٖ   

باح   الكمسة الججيجة       الرَّ

َان ث ث غاءَ   ٍ َي  خ  ش  س خ   ٔ َ،َ ٍ ٕاَاخ  َان ح  ك د  ح  ٍ ٕاَاخ0ََض  َان ح  ٌ ح  ش  َس ث ة َس خ   ٍ أ ل َع  ،ٌَ س   َ ثا َغاض  ساف ح  َإ نىَانض  َان ث ث غاء  عاد 

ّ ُ َ 0َي  عَ أ جات رّ   ً َك م َياَذ س  د  د   ش  الَذـ   ٔ َ،َ ـش  :َف ك   ساف حَ   0انض 

 عـــالَ  أجاتـد ٌرحذ ز ٌُسـى عـــاد

 ٌرزكـش ٌسكـد سـأند يُخف ض رْـــة
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 كتب بخط الشدخ الجسيل مختيغ:الخػػػػط : ا 

ُث       َكثيخاً   ٓ َغِزَبِت     اْلَحَيَػاناُت     ِمػَغ      اْلَببَّغاِء  ،   الَّحي    َيَتّحجَّ
................................................................................................................ 

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

 اإلمػػػػػػالء :        

 ضع التشػيغ  عمى الكمسات كسا في السثاؿ:      

 فتحتشػيغ  تشػيغ كدخ تشػيغ ضع الكمسة
    درس
    زرافة
    لز
    قشقح

 ف قرة مفيجة:أعػػج تختيب الجسل اآلتية لتكػّ              : التعبيػػخ       

َجَخَة الَسخيَزَة َكشاَرْت َبعيجاً                                                                                 ٓ)       ( َتَخَكِت الُصيػَر الذَّ

َتيا كعاَش َعمْييا الَببَّغاُء َسعيجاً       َجَخُة ُقػَّ  ٓ)       ( اْسَتعاَدِت الذَّ

 ٓ)       ( كاَنِت الص يػُر َتعيُر َحياًة َسعيجًة َعمى َشَجَخٍة َجسيَمةٍ      

َجَخَة رْغَع َمَخِضيا       ٓ)       ( لِكغَّ الَببَّغاَء َلْع َيْتُخْؾ َصجيَقَتُو الذَّ

َجَخُة َمَخضًا َشجيجًا كَتداَقَصت أْكراُقيا      )       ـٍ َمِخَضِت الذَّ  ٓ( ذاَت َيْػ

 اكتب القرػػة مختبػػة :      

     ٔ................................................................ )ٓ 

     ٕ................................................................ )ٓ 

     ٖ................................................................ )ٓ 

     ٗ................................................................ )ٓ 

     ٘................................................................ )ٓ 
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قُخ (الجرس الثالث عذخ ) َسِعيج    كالرَّ
 أكاًل : االستساع :

ْقُخ( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية :  استسع جيجًا إلى نز )الرَّ
 : قػاساختخ اإلجابة الرحيحة مسا بيغ اْل ( أ

 يتغحى الرقخ عمى ...... . ) الشباتات  ،  الحيػانات  ،  كل شيء ( .ٔ
 شعار دكلة فمدصيغ ىػ...... . ) الشدخ  ،  الرقخ  ، الشعامة ( .ٕ
 أصف الرقخ بأنو ........ . ) صياد ماىخ  ،  سخيع  ،  كل ما ذكخ (  .ٖ

 أكسل الفخاغ بالكمسة السشاسبة : ( ب
 مغ الحيػانات التي يتغحى عمييا الرقخ .................. . .ٔ
 يبشي الرقخ عذو في ................... . .ٕ

 ثانيًا : السحادثة :
 عبخ عغ الرػرة بجسل مفيجة :

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

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

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

قُخ "                        ثالثًا : القخاءة :  جاء في درس " َسِعيج  كالرَّ
 
 

 
 أجب عغ اْلسئمة التالية  : ( أ
 ................................................     أيغ خخج سعيج ؟  - ٔ
 .................................................؟ متى ىجع الرقخ عمى الكأس  -ٕ
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : ( ب
 ................ كمسة بيا الـ قسخية : ٗ   ..................كمسة بيا تشػيغ كدخ :  .ٔ
 .................... كمسة بيا ىاء مغمقة : ٘  ....................كمسة بيا مج بالياء :  .ٕ
(:  مخادؼ.  ٙ  .................مفخد كمسة )الكؤكس( :  .ٖ  .....................كمسة )َأَحذَّ

 َأْعَمى َخَخَج َسِعيج  ِفي ِرْحَمِة َصيٍج ، َكَأْثَشاَء الخِّْحَمِة َشَعَخ ِباْلَعَصِر ، َفَػَجَج َماًء َيِديُل ُنْقَصًة ُنْقَصًة ِمغْ 
ْقُخ َعَمى اْلَكُأِس ، َفَأْسَقَصُو أَ   ْرضًا .َتلٍّ ُمْخَتِفٍع ، َفَبَجَأ َيْسََلُ َكْأَسُو َكِعْشَجَما ِاْنَتَيى .. َىَجَع الرَّ
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 التالية إلى حخكؼ ، ثع كػف مغ حخكفيا كمسات ججيجة :( حمل الكمسة ج
 

الّرْقُخ :  .  .....................،  ......................
 
 
 

                                                                                                                    
 :أجب عغ اْلسئمة التالية ( أ

 أيغ صعج سعيج ؟   -ٔ
..........................................................   . 

 ماذا كجج سعيج في مشبع الساء ؟  -ٕ
......................................................... . 
 ما رأيظ في الرقخ ؟ كلساذا ؟   -ٖ

................................................................... 
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :  ( ب
 ................... كمسة بيا الـ شسدية : ٗ       .................كمسة بيا مج باْللف :  .ٔ
 ................... كمسة بيا ىاء مغمقة : ٘      ..................كمسة بيا تشػيغ ضع :  .ٕ
 ................... مخادؼ كمسة )رعايتو(: ٙ       ................مزاد كمسة ) ندؿ ( :  .ٖ

 ضع كمسة ) َىَجَع ( في جسمة مفيجة :ج(  
...................................................... 

 
 التجريبات  /رابعًا 
 بالكمسة السشاسبة : الجسل التالية أكسل (ٔ

 ...................... خخج سعيج في رحمة   -ٔ
 . .....................شعخ سعيج بػ   -ٕ
 ...................... مَل سعيج كأسو بػ   -ٖ
 فأسقصو أرضًا .  ..................... ىجع الرقخ عمى   -ٗ
 فزخبو ...................... غزب سعيج مغ   -٘

     

َتة  . ْقِخ َكَضَخَبُو ، ُثعَّ َصِعَج التَّلَّ ِإَلى َمْشَبِع اْلَساِء ، َفَػَجَج ِفيِو َأْفعًى َميِّ   َغِزَب َسِعيج  ِمَغ الرَّ
ْقَخ َكاَف ُيِخيُج ِحَساَيَتُو ، َفاْعَتَحَر َلُو . َعَخؼَ   َسِعيج  َأفَّ َصِجيَقُو الرَّ
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 :صل بيغ ما في العسػد ) أ ( بسا يشاسبو مغ العسػد ) ب ( كاكتب الجسمة  (ٕ
 الخياضة مفيجة . -ٔ              غديخة               الخياضة
 . .................. -ٕ              جسيمة   الخحمة
 .................. -ٖ               مفيجة            اْلمصار
  .................. -ٗ             مالح           الصبيعة
 ................. -٘             مستعة   البحخ

 نكتب جساًل تبجأ بالكمسات اآلتية : (ٖ
 ...............................................الرقخ   -ٔ
 ...............................................اْلفعى   -ٕ
 ...............................................الرياد   -ٖ
 / الكتابةخامدًا 

 اكتب الجسمة بخط الشدخ الجسيل مختيغ :
ْقخَ       َصِجيَقوُ       َأفَّ      َسِعيج       َعَخؼَ   َلُو .    َفاْعَتَحر    ِحَساَيَتُو ،     ُيِخيُج     َكافَ     الرَّ

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

 اإلمالء  /سادسًا 
 ضع تشػيغ الزع عمى آخخ الكمسات اآلتية :

  ،     كأس    ،      أرض     صةنق    ،     صقخ    ، سعيج
 التعبيخ الكتابي  /سابعًا 

 أكسل القرة اآلتية :
 الحبَّ . رأى صقخ سشجابًا صغيخًا يمتقط .ٔ
 ................................................انقس الرقخ  .ٕ
 ........................................................ركس  .ٖ
 .........................................................اختبأ  .4
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الِة (  الجرس الخابع عذخ ) ِفي اْلبَّقَّ
 االستساع /أكاًل 

( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية :  استسع جيجًا إلى نز )َشَعاـ  َفاِسج 
 ( أماـ العبارة الخصأ :( أماـ العبارة الرحيحة كعالمة )ضع عالمة ) ( أ

 ( شخز تشاكؿ معمبًا غحائيًا كججه عمى الصخيق . ) .ٔ
 ( تشاكؿ الصعاـ الفاسج ) مشتيي الرالحية ( يريبشا بالسخض . ) .ٕ
 نتػجو إلى الصبيب لتمقي العالج .( عشجما نسخض  ) .ٖ

 أكسل الفخاغ بالكمسة السشاسبة : ( ب
 ................ يعالج السخضى . .ٔ
 مخضت سحخ بدبب تشاكليا الصعاـ .................... . .ٕ

 ثانيًا : السحادثة :
 عبخ عغ الرػرة بجسل مفيجة :

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

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

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

الِة "                     القخاءة  /ثالثًا   جاء في درس " ِفي اْلبَّقَّ
 
 

 
 أجب عغ اْلسئمة التالية: ( أ

 .    ..............................................................    ؟ إلى البقالة ذىب سميع لساذا  -ٔ
 .    ..............................................................              ماذا كاف يفعل العساؿ ؟  -ٕ
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي :  ( ب
 .....................  كمسة بيا الـ قسخية :ٗ          ..............كمسة بيا مج بالػاك :  .ٔ

 .................  كمسة تشتيي بتاء مغمقة : ٘         ............كمسة بيا تشػيغ كدخ :  .ٕ

 .................. اكتب مفخد كمسة )العساؿ(: ٙ        .............جسع كمسة )ممرق( :  .ٖ

ِغيَخَة َمْخَيَع ِإَلى  اَلِة ، الَحَظ َأَخّح ّسِميع  ُأْخَتُو الرَّ اَلِة ؛ ِلَيْذَتِخَي َلَيا اْلَحْمَػى . َكَبْيَشَسا َكاَنا ِفي اْلَبقَّ اْلّبقَّ
 َسِميُع اْلُعسَّاَؿ َيَزُعػَف ُمْمَرَقاٍت َفْػَؽ ُعَمِب اْلُحُبػِب َكاَْلْجَباِف .
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 كؼ ثع كػف كمسات ججيجة :                             ج(  حمل الكمسة التالية إلى حخ 
اَلة :        ..................،  ................. اْلبقَّ

 
 

 
 أجب عغ اْلسئمة التالية  : ( أ

 ...............................................................        ؟ ماذا أخفى العساؿ  -ٔ
 ؟ ما رأيظ في العساؿ الحيغ يخفػف تاريخ اإلنتاج ؟ كلساذا -ٕ

............................................................... 
 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : ( أ
 ......................كمسة بيا الـ شسدية : . ٗ          ................كمسة بيا مج بالػاك :  .ٔ
 .....................  كمسة تشتيي بتاء مغمقة : ٘         ...............كمسة بيا تشػيغ ضع :  .ٕ
 ..................  اكتب مفخد كمسة ) أكراؽ (: ٙ         .................جسع كمسة )الخؼ( :  .ٖ
 ............مزاد كمسة ) أضيخكا ( :  .ٗ
 التجريبات  /رابعاً  

 أكتب مخادؼ الكمسات التالية : ( أ
 أخفػا تػجو السشتجات البقالة

    
 :مسا بيغ القػسيغالكمسة السشاسبة  باختيار أكسل ( ب

 أنيى (  –أخفى    –أخح    –) دخل          
 سميع أختو إلى السجرسة. .............  -ٔ
 السعمع الرف مبتدسًا......... ...... -ٕ
 ............. التالميح كاجباتيع .  -ٖ
 ............. االعساؿ تاريخ الرالحية.  -ٗ

 الكمسات التالية في جسل مفيجة : ضع ( ج
 . ....................................................اشتخت :  -
 . .......................................................أكل :  -
 . .....................................................تداعج : -

       

ُفػِؼ ؛  ِلُيَذاِىَج َما َكاُنػا ُيْمِرُقػَنُو ، َفَػَجَج َأنَُّيْع َأْلَرُقػا َكَرَقًة ،    َأخْ   َو َسِميع  ِإَلى الخ  ِفيَيا ُفػا َتَػجَّ
الِحيَِّة .  َتاِريَخ اإِلْنَتاِج َكَتاِريَخ ِاْنِتَياِء الرَّ
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 / الكتابةخامدًا 
 الشدخ الجسيل مختيغ :اكتب الجسمة بخط 
وَ     َأْف     َيِجُب      :اْلبُ      َقاَؿ   اْلُسْدَتْيِمظ .      ِحَساَيةِ     َجْسِعيَِّة      ِإَلى     َتَتَػجَّ

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

 اإلمالء /سادسًا 
 نجخل التشػيغ عمى الكمسات اآلتية :

 تشػيغ الكدخ تشػيغ الفتح تشػيغ الزع الكمسة
    سميع
    كرقة
    عامل
    سفخ

 اكتب ما يأتي إمالًء مشطػرًا :
 أخح سميع أختو الرغيخة مخيع إلى البقالة ليذتخي ليا الحمػى .                         

................................................................................................................. 
 خالتعبي /سابعًا 

 رتب اْلحجاث لتكػف قرة مفيجة : -ٔ
 ( شعخت سحخ بآالـ شجيجة . )
 ( كججت سحخ عمبة حمػى عمى جانب الصخيق . )
 تأكل شعامًا فاسجًا .( نرحيا الصبيب أف ال  )
 ( أكمت سحخ الحمػى . )
 الصعاـ الفاسج ( -عمبة الحمػى  -.  ) الصبيب الساىخ..........العشػاف السشاسب لمقرة ىػ :  -ٕ
  أكسل لتكػف قرة : -ٖ

 السكذػفة . .................تشاكلت مخيع  .ٔ
 . ........................................شعخت  .ٕ
 . ..........................................ذىبت  .ٖ
 . ...............................................نرحيا الصبيب أف  .ٗ



45 
 

 الجرس الخامذ عذخ ) ِمْغ َنَػاِدِر َأْشَعب (
 االستساع/ أكاًل 

 استسع جيجًا إلى نز )مغ نػادر جحا( ثع أجب عغ اْلسئمة التالية :
 : اْلقػاس مسا بيغابة الرحيحة اختخ اإلج ( أ

 اشتخى جحا مغ الدػؽ ......... .    ) جساًل  ،  بقخًة  ،  حسارًا ( .ٔ
 لػف الحسار الحي اشتخاه جحا ......... . ) أسػد  ،  أبيس  ،  بشي ( .ٕ
 سقط جحا عمى اْلرض مغ شجة ......... . ) الفخح  ،  الحدف  ،  الغزب ( .ٖ

 أكسل : ( ب
 ............... .ذىب جحا إلى الدػؽ ليذتخي  .ٔ
 أصف جحا بأنو ............... . .ٕ

 السحادثة  /ثانيًا 
 عبخ عغ الرػرة بجسل مفيجة :        

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

 
 القخاءة  /ثالثًا 

 جاء في درس " ِمْغ َنَػاِدِر َأْشَعب "
 
 

 : اْلقػاساختخ اإلجابة الرحيحة مسا بيغ  ( أ
 سفخ (  -تجارة   -.   ) رحمة   ............... خخج أشعب مع صجيق لو في -ٔ
 العذاء (  -الغجاء    -) الفصػر          .  ...............أعج صجيق أشعب شعاـ  -ٕ

 استخخج مغ الفقخة الدابقة ما يمي : ( ب
 ................... كمسة بيا الـ شسدية : ٗ         .................كمسة بيا تشػيغ كدخ :  -ٔ
 .................... كمسة تجؿ عمى مفخد : ٘         ..................كمسة بيا مج باْللف :  -ٕ
 ................: العجك (كمسة ) مزاد. ٙ        .................مفخد كمسة )أصجقاء( :  -ٖ

 ج( حمل الكمسة التالية إلى حخكؼ :
       الجخاف:

ِجيُق : ُقع َيا َأْشَعُب ،  َخَخَج َأْشَعُب َمَع َصِجيٍق َلُو ِفي َسَفٍخ ، َكِعْشَجَما َحاَف َكْقُت اْلَغَجاِء ، َقاَؿ الرَّ
َخاَف .َكَأْشِعِل الشَّاَر ، َقاَؿ َأْشَعُب : ِإفَّ َعْيِشي   ُتْؤِلُسِشي ،  َكال َأَتَحسَُّل الج 
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 اختخ اإلجابة الرحيحة مسا بيغ القػسيغ : ( أ

 الفخاش (  -الصعاـ    -.   ) الذاي   ...............أعج الرجيق  .ٔ
 أكسل الفخاغ: ( ب

 . ...............شارؾ أشعب صجيقو في تشاكؿ شعاـ   -ٔ
 ................أصف أشعب بأنو   -ٕ

 الفقخة الدابقة ما يمي :استخخج مغ  ( ج
 ................... كمسة بيا الـ شسدية : ٗ           ...............كمسة بيا مج باْللف :  .ٔ
 ..................... كمسة بيا ىاء مغمقة :٘           ...............كمسة بيا تشػيغ ضع :  .ٕ
 ..................(: تأسفت    ) كمسة  مخادؼ. ٙ          ..............كمسة تجؿ عمى السفخد :  .ٖ
 ( في جسمة مفيجة : الصعاـضع كمسة )د( 
   ............................................... 

 اكتب مزاد الكمسات التالية :( ٔ   التجريبات/رابعًا 
 كثيخاً  تعاؿ جائع الرجيق أشعل خخج
      

 كاكتب الجسمة : العسػد ) أ ( كما يشاسبو مغ العسػد ) ب ( صل بيغ (ٕ
 . ...................................... ٔ تقصيع المحع         أشعل الرجيق

 . .......................................ٕ           الصعاـ            ب عغ اعتحر أشع
 . ....................................... ٖ          الشار             أكل أشعب 

 

 أكسل كسا في السثاؿ : (ٖ
 القجس .   إلى    سافخ   أحسج         القجس . إلى  أحسج  سافخ 

 إلى السجرسة ................... سمسى    ذىبت سمسى إلى السجرسة .
 الرجيق قصع المحع .  الرجيق المحع . ..................

 ٓإلى الغابة .................. الرياد    الغابة .  إلى الرياد   خخج
 
 

َعجَّ  جيقُ  اَ  ، الرَّ ـَ ْشَعُب، يا تعاؿَ : َلوُ  َكقاؿَ  الصَّعا ْشَعبُ  قاؿَ  .َشعاَمظَ  َكَتشاَكؿْ  اَ   َكثيخًا، َلظَ  اْعَتَحْرتُ  َلَقجِ : اَ 
شاِرُكظَ  ِمْشَظ، َخِجْمتُ  َحّتى  .الصَّعاـَ  َساُ 
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 / الكتابةخامدًا 
 اكتب الجسمة بخط الشدخ الجسيل مختيغ : 

 لو .    فاعتحر    حسايتو ،   يخيج     كاف    الرقخ     صجيقو    أف     سعيج     عخؼ
..................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 اإلمالء / سادسًا 
 الكمسة السشػنة :حػط  ( أ

 عيغ  سفٍخ   جائع    سكيغ   خًا كثي دخاف 
 اكتب ما يأتي إمالًء مشطػرًا :ب ( 

 قاؿ الرجيق قع ، كقصع المحع ، قاؿ أشعب : أنا أخاؼ مغ الدكيغ .
..................................................................................................................

................................................................................................................. 
 /التعبيخ /سابعًا 

 نكسل الجسل اآلتية :
 . .....................ذىب اْلصجقاء في  .ٔ
 . .....................تعاكف اْلصجقاء في إعجاد  .ٕ
 ...................... ..................... تشاكؿ  .ٖ
 فخحيغ .....................  مغ..................... عاد  .ٗ


