
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جيدا للمطلوب ، وأجب عن األسئلة بخط واضح ومرتب ، أكتب بالفصحى  انتبهعزيزي الطالب 
 وتجنب الكتابة بالعامية ، استعمل عالمات الترقيم في مكانها المناسب.

ّنّجملةّمفيدة:بّالكلماتّالمبعثرةّلتكوّ رتّ 

 الشرطي.  –قبض  –على  -. اللص 1
 ____________________________________ 

 والمجتهد. –يحترم  –المهذب  –الناس  –. التلميذ 2
  _____________________________________ 
 الطالب. –اإلمتحان  –ال  –ينجح   -في  –. الكسول 3

_____________________________________ 
 تمتص.  –الرحيق  -من  –الزهور  –. النحلة 4

_____________________________________ 
 عمله.  –يذهب  –إلى  –الصباح  –العامل  -.  في 5

 _______________________________ 
 عالج . –المشفى  –الطبيب  –في  –المريض  .6

 _____________________________________ 
 سيارته. –في  –صلح  –الكراج  –. أبي 7
  _____________________________________ 
 النعجة. -ذبح  –السمينة  –. الجزار 8

_____________________________________ 
 نصنع.  -الطحين  –من  –. الخبز 9

_____________________________________ 
 تشتهر.  -كثرة  –األسماك  -في  –. طبريا 10

_____________________________________ 



 ضع الكلمات والعبارات التالية في جمل مفيدة:

 . بينما:_______________________________1

 . حتى:________________________________2

 :________________________________. فجأة  3

 . ثم:__________________________________4

 امتحان:_______________________________. 5

 . صعب :_______________________________6

 . الشرطي :_______________________________7

 . عندما:________________________________8

 .   ثمَّ:__________________________________9

  ----------------------------------------. رسالة:10

 ---------------------------------------. هدّية: 11 

 . مفيد :____________________________________12

 _. بعض:___________________________________13

 . السكين:___________________________________14

 نشاط:____________________________________. 15



 (:1-5بوضع األرقام )ب الجمل التالية لتكون فقرة رتّ 

 ( صعد التالميذ الحافلة بنظام .1
 .رت المدرسة القيام برحلة إلى مطار غزة الدُّوليقرّ ( 2 

 ( جهًّزت المدرسة برنامجا  للرًّحلة . 3

 ( عاد التالميذ إلى بيوتهم فرحين 4

ّّّّّّّ                     ( و في الطريق شاهدوا أراضي غزة التي رحل عنها االحتالل5  

األرقامّ)رتّ   (1-5بّأحداثّالقصةّبوضّع

 بدأ المعلم بجمع األوراق والعيدان و...  ___

 ساحة المدرسة مليئة باألوراق والعيدان و...  ___

 رمى المعلم ما جمعه في سلة النفايات. ___ 

 ___ الطالب والطالبات يجمعون النفايات من الساحة.

 لماذا النكون مثله؟ -___ رآه الطالب والطالبات، فقالوا:

بوضعّاألرقامّ)رتّ   ّ(:1-5بّأحداثّالقصّة

 تشكر عليه ". فقد صنعت جميلا ___ّ

 ___ فرأى رجل أعمى يريد عبور الشارع.                   

 عادل، ...___ قال له أبوه:" أحسنت يا 

 ___ كان عادل يمشي مع والده في الشارع.

 ___ أسرع إليه، وساعده في العبور إلى الرصيف اآلخر.

 



 (1-5أحداث القصة بوضع األرقام )بّرتّ 

 ___ بدأ المعلم بجمع األوراق والعيدان و...

 ___ ساحة المدرسة مليئة باألوراق والعيدان و...

 فايات.___ رمى المعلم ما جمعه في سلة الن

 ___ الطلب والطالبات يجمعون النفايات من الساحة.

 نكون مثله؟ لماذا ال -___ رآه الطلب والطالبات، فقالوا:

 رتب العبارات التالية لتكون فقرة ذات معنى :
 فزع األهالي على صوت طلقات النيران و القذائف . -

 بالشهداء.و لكن العدو ارتكب مجزرة كبيرة ، و امتألت المشافي  -

 هبت الجموع الغفيرة من األهالي لصد العدوان . -

 مر الليل بطيئا  في مدينة بيت حانون البطلة . -

 رغم ذلك ، لن يغفر شعبنا لعدوه و سيذيقه طعم الموت . -

فقرةّ: لتكونّمنهّا ّرتبّالجملّالتاليّة
 وجد محفظة بها نقود .   -
 شكره الناظر أمام التالميذ .   -

 كان أحمد يمشي في ساحة المدرسة .   -
 أخذها و سلمها لناظر المدرسة . -

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

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

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

ّ



فيّالفراغرتّ  ّّبّالجملّاآلتيةّلتكوينّّفقرةّّونكتبهّا

 وأنقذ الطفل من الغرق .  ___ 

 كان سمير يسير على شاطئ نهر.  ___   

 فخلع ملبسه بسرعة.    ___  

 وشكره الناس على شجاعته  ___  

 وألقى بنفسه في النهر   ___  

 فرأى طفل يغرق في النهر___  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

فيّالفراغرتّ  ّّبّالجملّاآلتيةّلتكوينّّفقرةّّونكتبهّا

 غادر أحمد المدرسة إلى البيت ------

 ذهب أحمد إلى المدرسة  ------

 استيقظ أحمد من النوم مبكرا  ------

 تعلم العلوم النافعة في الصف  ------

 استقبلته أمه وأعدت  له الغذاء------

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



فيّالفراغرتّ  ّّبّالجملّاآلتيةّلتكوينّّفقرةّّونكتبهّا

 شكر الرجل محمد ودعا له ------

 فشاهد رجل كفيف البصر  ------

 فأمسك بيده وساعده في عبور الطريق  ------

 كان محمد يسير في الطريق  ------

 يحاول قطع  الشارع ------

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

فيّالفراغرتّ  ّّبّالجملّاآلتيةّلتكوينّّفقرةّّونكتبهّا

 ى الطلب لها أغنية ) يوم المعلم (غن   ------

  أضاءت المعلمة الصف ووجدته مزيناا ------

 رفع الطلب بطاقة كتبوا عليها ) كل عام وأنت بخير يا معلمتي ( ------

  مظلماا دخلت المعلمة الصف وكان  ------

 قالت المعلمة " وأنتم بخير يا أحبائي " ------

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



بالمخزنّثمّأكملها: مستعينّا ّأكملّالقصةّالتاليّة

 عطش ______، فبدأ يبحث عن ______ حوله، وبعد ______
 طويل وجد ______ كبيرة في قعرها ماء قليل، ولم ______ أن يصل

الماء بسبب عنقها ______، ففكر في تدبير ______ نافعة يرفع فيها  إلى
 ______ إليه، وصمم على أال ______ المكان حتى _______ من الجرة.

 

 

عملّ؟ ّفماذّا
___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 اكُتبّاسَمّاالشارِةّالُمناسِبّفيُّكِلُّجمَلٍةِّمماَّيلي.

 اّلتي قاَبَلت________ الشَُّعراء. ________ الكاِتَبة    -أ

 _________ الَفريق   َنَجَح في الم ساَبَقِة. -ب

 __________ الَوَلداِن  باِرعاِن َو _________ الِبنتاِن ماِهَرتاِن   -ج

مماّيلي. االستفهامّالمناسبةّلكلّسؤاّل  ّاكتبّأداّة

 الصَّغيَرة  َشِرَبت الَحليَب.أ ختي ________ َشِرَب الَحليَب؟              -ا

تيَجة  ِهَي َفوز  الَفريق  األحَمر_______ ِهَي َنتيَجة  الم باراِة؟         -ب  . النَّ

تاِء؟        -ج  .َتبَدأ  الع طَلة  في َشهِر كانوِن األَولِ _______ َتبَدأ  ع طَلة  الشِّ

   . ِلالمِتحاِن ِلَكي َأنَجحَ  أنا أدر س  _______ َتدر س  لالمِتحاِن؟             -د

 َلوني الم َفَضِل ه َو األزَرق______ ه َو َلون َك الم َفَضل؟               -ه

 الطويلّّّّ-الماءّّّ-يقدرّّ-يتركّّّ-ماءّّ–حيلةّّ–بحثّّّ-غرابّّّ-يشربّّ–جرةّ



نّأسئلةَّتبَدأُِّبأدواِتّاالسِتفهاِمّالت اليِة.  َّكوِّ

 ___________________________________؟     هل -ا

 __________________________________ ؟   كيف -ب

 ___________________________________؟  ماذا -ج

 ___________________________________؟ من  -د

ّ بالمخزن:ّأكملّالقصةّالتاليةّمستعيناّ 

 .......وتعطيه الكثير من  .......ألنها تقوي لغة  .......المطالعة عمل 

الجميلة، .......ما فيها من  ، فيقرأ.......مجلة .......، يشتري كل  .......سمير ولد 

 الكثيرة الملونة. .......كما أنه يشاهد ما فيها من .......ويقصها على 

 كل عام.  .......التي يقرأها، ويعمل منها مجلدا  .......ـيحتفظ سمير بالو 

ّ

 
ّ

وفيّالحال...ّّأكملّالقصةّ: فشعرّبألمّفيّبطنهّ. منّالجبنّالمكشوفّ، ّأكلّساميّقطعّة
----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

–مصورةّّ–مجتهدّّ-مفيدّّّ-المجالتّّ-القصصّّ–الصور  

.المعلوماتّّ-ضخماّّ-أسبوعّّّ-إخوتهّّ-الطالبّّّ  



ّأكتبّماذاّيجبّأنّتعمل:

 إذا رأيت ولدين يتشاجران._____________________________ .1

 إذا صدمت أحدا  في الطريق ____________________________  .2

 إذا سأل زائر عن والدك_________________________________ .3

 ّىّفيّالطريق_____________________________إذاّرأيتّأعم .4

ّّضعّعالمةّالترقيمّالمناسبةّفيّالفراغّ:

 * َهل جاء  الولد إلى المدرسة هذا الَصباح
  

  ما أجمل هذا الصف  * قالت المعلمة     
 

ْبنِ ف  * كان غراب  َيبحث  عن طعام       َوَجَد قْطَعٍة من الج 
ّ

  .ُارُسمَّعالَمَةّالتَّرقيِمّالُمناِسَبَةّفيُّكِلُّجمَلٍةّمِّماَّيلي

ل ِو الّشاِرع  -أ َتَوَقف َقبَل ع بوِر الّشاِرع  َوا نظ ر ِلك ِل االِتجاهاِت___ َوَبعَد التَّأك ِد ِمن خ 
 ِمَن السِّياراِت ا عب ر ِبأماٍن ___

وء  األحَمِر باإلشارة  -ب وِئَيِة _____ماذا َيعني الضَّ  الضَّ

وِئَيِة َيعني َتوَقف دوَن ِحراك__ -ج وء  األحَمِر باإلشارة الضَّ  قاَل التِّلميذ  ___  الضَّ

 ما أجَمَل التَّفكيِر ِبَحياٍة  آِمَنٍة  __  -د

 



عزيزيّالطالبّأمامكّقصةّرسوماتّمتسلسلة،ّأرجوّمنكّأنّتكتبّبكلماتكّ
 الجميلةّقصةّقصيرة

 

 

 .التاليةّمستعين اّبمخزنّالكلماتأكملّالقصةّ

ّّّ-زهرٍةّّّّّّ-هدوٍءّّّ-الموسيقىّّّ-بلبلّّّ-حديقِةّّّّّ-تتحر ُكّّ-الفجِرّ
ّّ-لصوِتّّّّّ-ظهِرهاّّّّّ-النهرّّّّ-المزعجّّّ-ضفدٌعّّّّّ-زيتونٍةّعطَرهاّّ

 إصبَعه

ّالقطةّبوسي

كانِت الّقطة   ، ----------صباحا  ومع طلوعِ  ------------قّطة  ت حبُّ  
صفراَء،  ----------الداِر، وقفْت قربَ  --------)بوسي( تتجّول  في
 ---------.. وحينما سمعْت صوتَ -------------تأّملْتها.. وتشّممتْ 

---، جلسْت قرَب الزهرِة وراحْت ت صغي بكلّ  ------------يغّرد  فوَق غصنِ 
رأسه  من نهٍر  ------------وشوٍق لغنائِه العذِب. فجأة  أخرجَ  -------

في الحديقِة.. التفتْت بوسي  ---------صغيٍر.. وأخَذ ي رسل  نقيَقه  الصاخَب و
على فِمها مشيرة أن اسكت. ابتسَم الضفدع ،  --------------إليِه واضعة  



 -----------الصغير، اقترَب من بوسي، قفَز فوقَ  ----------وخرَج من
.. قالْت بوسي ----------سي صامتٌة هادئٌة ال، ثم زحَف فوَق رأِسها، وبو 

 --------بهمٍس: افعْل كلَّ شيء يا ضفدع ... فقط أكْرمنا سكوَتك، ودعني أ صغِ 

منّ -1 ّا  4-1رتبّالصورّترتيب اّصحيح 
 

ّاكتبّقصةّجميلةّالصورّالتيّامامكّّ: -2

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



ّّالسؤالّالحاديّعشرونّ: ثمّأكتبّقصةّقصيرة:3ّ-1رتبّالصورّالتاليةّمنّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

أرجوّمنكّأنّتكتبّّّّّ  عزيزيّالطالبّأمامكّقصةّرسوماتّمتسلسلةّ،

قصةّقصيرة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّ الجميلّة ّبكلماتّك

ّ)أكتبّبخطّجميلّوواضح،ّاستعملّعالماتّالترقيم،ّوأعطّاسمّلكلّشخصية(.

ّ



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

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

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

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

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

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

 ماذاّتفعلّلوّ...

* مرضَت قبل الرحلة المدرسية بيوم 
 واحد..........................................................

 ............................* قال المعلم: ال أريد أن أراك في الصف لكثرة مشاغبتك.. 

 * أردت الذهاب الى المدرسة ولم تجد الحقيبة... ...........................

 * ضاع منك مصروفك.. ............................

 * ضربك أحد الطالب بدون ذنب. .............................

 ........................* منعتك أمك من الذهاب إلى عيد ميالد زميلك.. ....

 في ساحة المدرسة.. ............................ \* وقعت المعلمة عن الكرسي في الصف 

وضعّّأدواتّالربطّفيّأماكنهاّالصحيحةّ:  ّّّاقرأّالقصةّالتاليّة

اكتساِب .......تساعد ه  على.......الصحِة العامِة لإلنساِن ، .......ت حاِفظ  السِّباحة  
تقوي  .......تجعلها مرنة ، .......الحيويِة ، وتحرك  العضالِت ،.......الرشاقِة 

حاالِت التوتر بحصول االسترخاء والهدوء النفسي ، وتنشط .......التنفَس ، وت خفف  
وزنه الزائد ، .......تخلص الجسم .......الجهاز الدموي ، وتحارب السمنة ، 

 . .........وللحصول .......ظهر وتليين المفاصلعالج آالم ال .......باإلضافة 
ممارسة السباحة ينبغي ممارسة فن العوم بشكل منظم  ........الفوائد الصحية 



وبمساعدة مدرب خاص ، يوجه ويمرن على كيفية ممارسة وتطبيق التمارين المطلوبة 
   ........داخل أندية ومسابح مخصوصة ........، واحترام مراحل إنجازها ، ويتم 

التمارين يقدم المتخصصون في الرياضة والصحة ........ولزيادة االستفادة من 
يجب إتباعها قبل اقتحام الماء في المسابح ........بعض النصائح 

القفز في ........االستحمام في البحر والنهر ومنها : عدم الغطس بالرأس........
احة والمعدة خاوية أو ممتلئة بالطعام الماء بشكل مفاجئ ، وعدم البدء بممارسة السب

العوم ، مع رش الجسم  ........ينبغي القيام ببعض التمارين الرياضية  ........، 
االنتهاء من السباحة ، يحتاج الرياضي لالستراحة نصف ساعة ،  .........بالماء ، 

 ............ولشرب كمية من الماء

  

ورجلّاالطفاءّبحيثّيتحدثّكلّمنهماّعنّاهميةّ اكتبّحواراّبينّالخياطّة

 العمل الذي يقوم فيه

ـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ـــــ

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــ

ـــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ
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 أكمل الموضوع التالي :
  في أول أيام العيد ، أخذت مصروفي من أبي ، ولبست مالبسي الجديدة و 
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.................................................................................................................................................................. 

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

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

ّأكتبّعنّعملّخيرّقمتّبهّمعّاآلخرين.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 
 


