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 أوالً : القراءة والفهم  

 : عن األسئلة التي تليها بثم أج ، الفقرة التاليةقرأ ا
 

ل يَـْدُرسونَ  ,ء أَْصِدقاَمـْنصور   َونوح  وَ  َمْسعود   فِّ اأْلَوَّ  جلَسوا َمعاً ,  في الـصَّ

 

 اْلَجوية , قاَل اْلُمذيُع: َكما تَْعلَموَن ْحوال قََرأَ اْلُمذيُع نَْشَرةَ اأْلَ  يُشاِهدوَن التِّْلفاَز , 

 

تاء , َسْوَف يَكون اْلجو    ْمطاراأْلَ  تَساقَط تَ َف وْ لياً وسَ َغداً غائِماً كُ  نَْحُن في فَْصِل الشِّ

 

يول لَْن تَتََوقَف , لِهذا البَُد ِمن االْنتِباه ر  لبَِغزارٍة وا  ياح َستكون َشديدة َوقَوية والسُّ

 

 َوأَخذ اْلَحْيطة َواْلَحَذر مْن تَقَلُبات اْلَجو .

   

  ----------------------؟   األصدقاء ماذا شاهد -    

 

 --------------------------------؟  صف حالة الجو كما ذكرها المذيع -

 

 --------------------------------------هل أعجبك وصف المذيع للنشرة الجوية ؟  -

 

 -------------------------------------؟من النشرة الجوية ماذا يستفيد التلميذ توقع -

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

 

 ستخرج من الفقرة : ا

 ----------- الواو ) و (كلمة بها مد   ---------------(  ن )كلمة بها حرف

 

 --------------( فُصول)  مفرد ------------كلمة بها حرف ) ق (     

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

 :ثانياً : النحو 

 أكـمل بكلمة دالة على اسم وفق النمط : 

د  مـُح     ةُ                 .   ن شيط   مَّ س  ْدر  ةُ         ----------اْلم   --------السَّبور 

ب ُل  ْسِجُد           -------------اْلِكتاُب                  --------اْلج   ----------اْلم 
  



 

 :ثالثاً : اإلمالء 

 

 ( على الكلمات التالية وفق النمط :  و ) اوالوأدخل مـد 

 

       -----------َشـَكـَر                ----------َسعَُد                  َدَخَل         ُدخول

 

 ----------  َشَعـرَ         -----------     َجلَسَ         --------َصـبََر        

 

 

 ة :في جملة مفيد ( َصبور  )وظف كلمة   
 

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

 

 

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

 :رابعاً : التعبير

 

   صف الصورة التي أمامك بجمل من إنشائك : 
 

 

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

                                                            

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

 

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

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

 

 ولي األمر الفاضل :
 وسيتم  ،بمشروع عن ) األرض والطقس والبيئة ( نستمر األسبوع القادم سوف مالحظة :

 دوارة + إن امكن المشاركة بصنع)( .  البيئة وموارد األرضعن إعطاء نص خارجي 

 (  الرياح
 + علب الجبنة الفارغة الكرتونة لموارد األرضالرجاء مساعدتي بإحضار صحون ورقية وصور 

 

ياَح لَْن تَتَوقفَ  َعلَِم َمْسعود  أَنَّ )  في الجملة   3/  2ألربعاء سوف تكون يوم ااإلمالء  يول والرِّ  ( السُّ

                                                                    


