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 القراءة    

 مايلي:اجب ع تك للقصةءقرا *من خالل
 م دال  قّصة ملك الّضفادع كانت هناك مجموعٌة من الّضفادع الّتي تعيش بسال 

إحدى البرك، وفي يو ٍم من األّيا م قّررت الّضفادع بأّنها تحتاج إلى ملٍك كي يدّبر 
لها أمورها، فالتلفت فيما بينها أّي الّضفادع أجدر بأن يكون ملكاً عليه م، فطلبت 
من حاك م الغابة أن ُيرس  إليها ملكاً غريباً من صنٍف آلر، وألّنه أراد الّسلرية 

للقلق، كي يعيش بينها ويحك م في األمور. فرحت الّضفادع بقدو م منها أرس  طائر ا
الّطائر، وأقامت حفلًة رائعة دال  البحيرة لتعيينه ملكاً جديداً، ولكّنها تفاجأت بعد م 
استجابة الّطائر لها، وجلوسه وحيداً دون أن يتكل ّم معها، فقالت الضفادع: رّبما ألّنه 

. نامت الّضفادع بهدوٍء واطمئنان، وكان جديد يلاف مّنا، سنتعّرف عليه غداً 
الّطائر يتحّضر ليأكلها، ولكن استيقظ أحده م من نومه فجأًة، وحّذر أصدقاءه من 

الطائر، وقا  له م بأّنه شرير، فالتبئت الّضفادع في أماكن آمنة، حّتى ذهب الّطائر 
وا ملكاً وغادر، وشكروا زميله م الّضفدع على تنبيهه إّياه م، وتعلّموا بأّّل يضع

 .جديداً غريباً عنه م
 
 اكتب معاني المفردات التالية:*

  :.................................. السخرية -

 :..................................البرك -
 الفهم واالستيعاب     

 

 ماذا قررت الضفادع؟ وماذا طلبت من ملك الغابة؟ -

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

 كيف اكتشفت الضفادع أن الطائر اليصلح ملكا لهم؟-

....................................................................................................... 
 النحو  

 أكمل وفق النمط ا

 صادق صدق

  لعب

  كتب

 

 .. اطلب المساعدة

 ........من والديك

 إذا احتجت لها....
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 :)التاء المربوطة والتاء المفتوحة( أكمل بشكل التاء المناسبة اإلمالء  

 

 *قط..............            لعب.......................        كر............         تو......................

                             .......                   ..          القراء........*سأل............            تعلم.....................

 

 التعبير   

بالخط     ملتزما  ،مستخدما  عالمات الترقيم ، ( ن رحلة قمت بها مع أسرتك) ع اكتب     

 

ل ،وتناسق الكلمات في الجمليالجم        
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 مالحظة هامة جدا
 ولي األمر الفاضل

 على النحو التالي: األول في الفصل الدراسي الثالث*سيكون اختبار اللغة العربية 

:2A 1/5يوم أالحد الموافق 

2B,2C 4/5:يوم األربعاءالموافق 

 -نشيد أحالم طفل -في الوحدة األولى في  قصة نبي هللا يوسف عليه السالم

 باالضافة للدفتر  58الى ص10االستفهام.من صحروف الجر واسماء 

اسم الفاعل من  -الفعل الماضي ومضارعه وأمره كنمط–والقواعد:االسم والفعل 

 الفعل الثالثي.
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