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 أوالً : القراءة والفهم  

 

 : عن األسئلة التي تليهاالفقرة التالية ثم أجيب أقرأ 
 

 دْْقداِم و َمَمَتْت َتى ى َمَللَْت لِلى ق ْعَعٍة َملَةٍَة في َجْولٍَة على الَ  ة  َخَرَجْت فاِطم

 

خوِر.   تَْسَمْع ْم تََرأَيَّةَ َشَجَرٍة َملَْم و فَلَ  َمت ْنِصت  قِاْنىِباهٍ  لً يَمَناً َمِشما أََخَذْت تَْلىَفِت   قالصُّ

 

َْت  قَِريِّهافَعالْت في نَْفِسها ) لَْو َغَرْست  اْلَْشجاَر ماْعىَ أَيَّةَ َزدْْقَزدْقٍَة .  لَْت هذِه  ن  لَىََحوَّ

 

 اْلب ْعَعة  لِلى َجنٍَّة رائِعٍة يَىَهافَت  الن اس  على ِزياَرتِها و َسأَْذهَب  لِلى َلديعَىي ه دى 

 

ْرِع  َمأدَْقول  لَها :لَطالَما  اْهىََمْمِت قِاْلبَةَِة َمَدْعْوِت لِلى الىَّْتجَِرو فَساِعديني َعلى الزَّ

 

( . َمماِهَي لِلَّ أَْشه ٌر َتى ى َغَدِت اْلمْنطَعَة  ق ْسىاناً َكبَراًو فَأََمِت الطَُّور  لىَْكث َر ال  ثِّمار 

 

 . َمتَنَتََّق اْلَجمَع  نَعاَء هَوائِهالِلى أَْغصانِها و

----------------------------------------------------------------------------   
  ----------------------؟   مة أين مللت فاط -    

 

 --------------------------------؟  ماذا طلبت فاطمة من لديعىهاهدى -

 

 -------------------------- ؟  لماذا؟   للى ماذا تدعونا فاطمة -

 

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

 عرة : أسىخرج من الف

 ------- معطع ساكنكلمة قها   ---------------(  يـ / ي )كلمة قها ترف

 

 --------------( دْقََدمٌ )  جمع      ------------(     هـ كلمة قها ترف ) 

 

 



 :ثانَاً : النحو 

 

 :  سمَة تبدأ قاسم مفق المثاللأتاكي جمالً 

ْبدَعةٌ . --------       َكبٌَر .  ------                .   َجمٌَل  َمطَني    م 

فٌَد .  --------.         م ريٌح  ------                   رائَِعةٌ . -----  م 
 ---------------------------------------------------------------------------- 

 :ثالثاً : اإلمالء 

 

 ق النمط : ( على الكلمات الىالَة مف م ) الوام أدخل مـد

 

     -------    دْقَِدمَ             ----------      اََكلَ            ظَهَر           ظ هورٌ 

 

 ----------  هََربَ            -----------    َذق لَ         --------        َدَرسَ 

 

 

 في جملة مفَدة : ( ه رمب)مظف كلمة   
 

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

 

 

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

 رابعاً : التعبير:

 
   :  لىكوين فعرة كاملة أكىب الكلمة في الفراغ المناسب 

ْحِردْقَةٌ   -غاقِة الْ   -ق ْعَعةٌ  –َشَجَرٍة  –الىََّعِب  –)اْلَجمال    قِِظلِّها ( –تََعبي  –م 

 

هَ خالٌِد في   فَعاَل: ) َسأَسىَريح  دْقَلَالً و ------وفََمتى طَويالً تى ى َشَعَر قـ  ------تَنَزَّ

 

  ---------أَتََمىَّع   --------ماْلحرُّ َشديٌد و َملَِكْن لَْن أَتََودْقََّف لِلَّ تَْحَت   ------التَّْمس  

 

لِلى أَْن ظَهََرْت لَه   ظَلَّ   َلغََرةٌ َخْضراء  . ------يَسَر 

 

  --- وَم اْلفَْضل  لِمْن َزَرعوا هذا ------أَْسَرَع قاتِّجاِهها دْقائاِلً في نَْفِسِه: ) لَعَْد نَسَت  

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

 ولي األمر الفاضل :
 انا      -1 -نأخذ الدرس األول في كتاب العربية لغتي ) الدرس األسبوع القادم سوف مالحظة :

عن طريق حث التلميذ غلى المذاكرة وتحضير الدروس والقراءة  يالرجاء مساعدت

 باستمرار

 مة(ائاْلماُء َواْلَهواُء ِمَن اْلَمواِرِد الد)  في الجملة   3/  9سوف تكون يوم األربعاء اإلمالء 


