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 القراءة والفهم   أوال: 
 :ما يلي منهستخرج قرأ النص جيدا ثم اا

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -:عن األسئلة التالية  أجببعد قراءتك للنص قراءة متمعنة ،

 

 ماذا يستفيد اإلنسان من األشجار؟ 1

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

 

 واكتبها بخط جميل فكر ببعض الثمار التي تستخدم في صنع األطعمة التي تحبها 2

 في جمل صحيحة

 

1............................................ 2............................................... 

 
 

 .............................  فوائد...............أشجار........... :كل من  ما مفرد 3

 

 .............................الكثيرة نعم ......................... كل من  : ما ضد 4

 

 

 

 المثابرة ..

 طريقك........

 إلى النجاح

  

 ألزهارا

األشجار، تنمو في األشجار األوراق واألزهار. واألزهار كثيرة األنواع، وتختلف ألوانها ،  خلق هللا

 فمنها األحمر ، ومنها األصفر ، ومنها األبيض ،

سان كغذاء ويستخدمها اإلن تخرج منها الثمار ، و يصنع منهاالشراب ، كثيرة ، فوائد األزهار        

       اليثيرة ،فدمدا ع ه ىلى كل شيء.إنها نعم هللا ، وينسج منها مالبسه ،

ما فيهااألرض وىلى كل  موارد اشيروا هللا سبدانه ىلى نعمه اليثيرة ، وحافظوا ىلى  

 فاإلنسان مرهون ببيئته ، بل ومرتبط بها إرتباطا وثيقا لو اختل هذا االرتباط اختلت موازين البشر ، 

واىتلت صدتهم وانتابهم األسقام واألوجاع واألمراض المزمنة ... لهذا حفاظه ىلى البيئة فيه ، 

 حفاظا له ولألجيال من بعده .

 
 

1 



  ثانيا :النحو    

من خالل دراستك للفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول اكتب ثالث  :     

 جمل تبدأ بفعل حسب النمط التالي  بخط واضح

  لكعكا ِكـل  أ                                  الكعكخالد   ل  ـأك  

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

 

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

  

  التعبير  ثالثا :   

) الباء  أو الكاف أو الفاء(التي تسبق  حروف الجر مستخدماة  قصة قصير  الكلماتكون من هذه 

       رسة(كالمد –للمدرسة  –الكلمة التي تبدأ بأل )بالمدرسة 

موظفا عالمات الترقيم محافظا على  ّون قصة جميلةـمن مخيلتك لتك إضافة لبعض األحداثمع   

 الخط المنظم

، مبانيها، الحديقة، منسقة، المحافظة، الصفوفالمدرسة، فناؤها، دار للعلم، 

عليها، الهواء، فيجب المحافظة، تدخل، كبير، يؤدى، التالميذ، التمرينات، 

 المعلمات ،  الرياضية.
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 ولي األمر الفاضل 

 :األسبوع القادم سيتم إعطاء
 اختبار في مادة اللغة العربية(  1 

  مذكرات نجيبة األديبةمن   67يوم األربعاء ص  اإلمالء (  2 

             

 مالحظة هامة جدا

 كالتالي األول من الفصل الثالث تدديد مواىيد اختبارات الصفوفتم 

3B  -1           2016/ 2/5في يوم اإلثنين  الموافق 

 3A +3C -2    2016/ 3/5في يوم الثالثاء الموافق 

 

 :مادة  االختبار في يون تس,

 38ص - 32نشيد الراىي والذئب من ص  - 1  

 65  ص– 58درس ميرة الشجاىة من ص   - 2 

 جميعها باإلضافة إلى المهارات اإلمالئية والندوية التي درست

 2016/ 5/ 1وستتم مراجعة المادة في يوم األحد  

 

 

 

 

 
 

 : هامة جدامالحظة                                            

 لطالببالمراجعة الفعالة لالختبار  من قبل االرجاء االهتمام 

 ولكم جزيل الشكر                                
 


