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                                                                     أوالً : القراءة والفهم  
   

 : هاألسئلة التي تلي عنثم أجيب  النص أقرأ
 

ف   ل )  َدَخَل تاَلميُذ الصَّ َوَّ باح 1األأ َد انتهاء طابور الصَّ  , َجلََس ( َصف هم بِنِظاٍم بَعأ

 

سان الأُمَصنفة  موعِة الأفُرأ نان َوُمهنَّد َمَع َمجأ ف  عدأ  هم قنَظَراً لِتفوِمنأ قِبل ُمربية الصَّ

 

 هُ فَقال :َوقََف ُمَهنٌَّد واِصفاً صفَّ  .  َوتَميزهم

 

رانه َمعأروٌض   َصف ي واِسٌع َوُمَرتٌَّب , فيِه َمقاعد ٌ َمريَحةٌ لِجلوس التَّالميذ , َوجدأ

 

نة والأَجميلة .ص  َعليأها الل وحات وال  ور الأملوَّ

 

تَبَة  تِعة والأُمفيدة , وحاسوٌب وَسبورة َحديثة .,  في َصف ي َمكأ  فيها القَِصص الأُممأ

 

 مَع ُزمالئي في الأُمحافَظِة على نَظافِة َصف ي . أَتعاون دائِماً 

 

----------------------------------------------------------------------------   
  ----------------------؟      أحدد الشخصيات في النص -    

 --------------------------------؟   صفكمارأيك في  -

 -------------------------؟  صفكتراها في فات أخرى اكتب اضا – تأمل صفك -

سالمة محتويات كيفية المحافظة على  لزَمالئَِك عنقدم نصيحة  -

 -------------------------------------------------------- ؟  الصف

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

 ستخرج من الفقرة : أ

 ------------ ( نظامضد كلمة )             --------------- تدل على اسم مكان كلمة 

 

 -----------كلمة تدل على فعل                  -------------------كلمة تدل عل اسم 

 

ة) جمع            -------(   ـة)  منتهية بتاء مربوطة كلمة   ---------------( قص 

 



 :ثانياً : النحو 

ئِلَةً تَبأَدأُ ب) أَيأَن  تبها ُمحاكياً النَّمط : ما ( –َكيأَف  –متى  –أُنأِشيُء أَسأ  وأَكأ

  

ُرسُ أَ                                      ؟ تَدُرسُ أَيأَن   َرسة الأيوبيل الدَّوليةفي  دأ            . الأخاصة َمدأ

 

تَيأقِظُ               ؟ ----------------------- متى  .  َصباحاً  السادسةالس اعة  أَسأ

 

طان        ؟          -------------------------- َكيأفَ  َوأ  .  بِالأِعلم والأَعَمل نَبأني األأ

 

ران َصف ي بَيأضاء .       ؟            ---------------------------  ما ن ُجدأ   لَوأ

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

 :ثالثاً : اإلمالء 

 وفق النمط :  ( ـا و تبألف وتاء )أكتب كلمات منتهية 

 

                          تَِهداتُمجأ              تِلأميذات           َسبوراتٌ                  َسيَارات

 

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

 

 وأكتبها : بألف وتاءأبحث في قصة او مجلة أو صحيفة عن كلمات منتهية   -

 

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

 

 مفيدة : في جملبعضها  أوظف -
 

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

 

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

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

    رابعاً : التعبير:

بفقرة مترابطة المعنى , تحتوي على جمل سليمة , وبخط جميل أعبرعن هذه الصورة 

 :وواضح على السطر مع استخدام عالمات الترقيم ) ,  (   و ) .  (  
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..................................................................................... 



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

 

مساعدتي بحث التلميذ على المذاكرة وتحضير الرجاء  ولي األمر الفاضل :

 باستمرار . الدروس

التركيز على القراءة اليومية من كتاب أو قصة أو مجلة  ومساعدة التلميذ من 

 أجل تثبيت مهارة القراءة .
 

 5 – 18 يوم األربعاءاإلمالء :  5 – 18 يوم األربعاءاإلمالء : 

رورات ,)   فَِة الأحاسوِب َمسأ فة َدَخلَِت الأُمَعلَِّمةُ الأغُ  َجلََست التِّلأميذات في ُغرأ رأ

 وَحيَّت الأَجميع , ثُمَّ َسأَلت َعِن التَّكليفات . (

 

 

 مع شكري وتقديري                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                    


