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                                                                     أوالً : القراءة والفهم  
   

 : عن األسئلة التي تليهاثم أجيب  الفقرة التاليةأقرأ 
 

تابة ) اْلبِّطاقة  ل حول كِّ ِّ اأْلَوَّ  أَجَرْت ُمعل ِّمةُ اللغة اْلعَربية ُمسابَقة بَْيَن تاَلميذ الصَّف 

 

ِّ الشَّخصية ( . فاَز الت ِّلميذ َسمير من  ل ) الصَّف   , َكتََب سميٌر : ( بالجائِّزة  1األَوَّ

 

 ِّ ل , أَعيش مَع أُْسَرتي في بيٍت َصغيٍر وَجميل ,  اسمي سميٌر أَْدُرُس في الصَّف   األوَّ

 

بُّ أُْسَرتي َكثيراً . ي وأُْختي الصَّغيرة َرَغد ,  أُحِّ  تتكون أُْسَرتي من أَبي َوأُم 

 

باحة , أُمارسها باْستمرار فهي تقوي اْلجسْ  وايتي اْلُمفضلة الس ِّ  م . هِّ

 

 

----------------------------------------------------------------------------   
  ----------------------؟    من فاز في المسابقة  -    

 

 --------------------------------؟  ماهي هواية سمير  -

 

 -------------------------- ؟  لماذا؟   ماالهواية التي تحب ممارستها  -

 

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

 أستخرج من الفقرة : 

 ------- مقطع ساكنكلمة بها          ---------------(  أ )كلمة بها حرف

 

 ----------معلمات( ) مفرد     -------(   ـة)  منتهية بتاء مربوطة كلمة 

 

 :ثانياً : النحو 

 :  سمية تبدأ باسم وفق المثالإأحاكي جمالً 

 .واِسعَة   --------       .  مْخِلص   ------                .    نَظيف   َصفّي 

 . ُمْمتِعَة    --------.          فيدَة  م ------                   .َكريم   -----



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

 

 :ثالثاً : اإلمالء 

 ( على الكلمات التالية وفق النمط :  يـ / ي ) الياء أدخل مـد

 

      --------- َجمل                     ------------  َصغرَ             َعصير             َعَصَر 

 

 ----------  َكبرَ                  -----------    َجلَسَ               --------            َعِملَ 

 

 

 في جملة مفيدة : ( َعصير  )وظف كلمة   
 

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

 

 

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

    :رابعاً : التعبير
 : يبرعن هذه الصورة بجمل من إنشائأع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 ولي األمر الفاضل :
            -2 -في كتاب العربية لغتي ) الدرس الثانينأخذ الدرس  األسبوع القادم سوف مالحظة :

   أنا وأسرتي  (

المذاكرة وتحضير الدروس والقراءة على عن طريق حث التلميذ  يالرجاء مساعدت

 باستمرار

بُّ أَْفرا)  في الجملة   3/  16سوف تكون يوم األربعاء اإلمالء   (. أُْسَرتي َكثيراً  دأَنا نَديم : أُحِّ
 

 



 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                    


