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  أوال:   القراءة والفهم

 القراءة 
 نظيفة ال الثياب  س دائمًا فألب   صية في كل وقت  خ  تم بنظافتي الش  ة ، أه  النظاف   ب  أنا نظيف أح   
  ومساًء .  ـًاجون صباحع  ناني كل يوم بالفرشاة والم  ظف أس  وأن   ،رتبةم  ال  

      عوذات الثالثم  وأن أقرأ ال  ،  منبي األي  ن  أنام على ج   ،  وأن  م  و  ل الن  ي علمتني أن أتوضأ قب  أم  
  . يطان فظني من الش  ها تح  ألن  

 ميه  وبالتالي تح  . يكروبات والجراثيمه الم  عد عن  ب  سان ألنها ت  اإلن   حياة  ل   ة  أن النظافة هام   تعلمت   
 راض ..من األم  

رافعًا شعار أنا تلميذ  أحًدا،ضًا أن أكون نظيف القلب والروح واللسان فال أشتم أي   تعلمت   لقد  
 . وبيئتيأخالقي حميدة ، أحافظ على نظافة مدرستي 

 . 
 

 .........................................................................................: نصلعنوانا ل اقترح*1س 

 

 ؟ا قبل النوم ماتفعله يومي   كتبا 2س 

 

1 *  ................................................. 2  *.......................................... 

 

 :من النص ما يلي  استخرج.3س

 

  ...........................................................ثوب :: جمع *

 

  ..................................................الشياطين : : مفرد *

 

 ................................................. راحة واسترخاء :: كلمة بمعنى*

 

  ................................. : ..................... في جملةمن النص  لخص ما فهمته 
   

 عزيزي الطالب

إذا لم تجد طريقا 

 للنجاح

 فاصنع أنت الطريق

 وعزيمتك بجهدك



ثانيا:اإلمالء :    من خالل دراستك للمدود اكتب جمال تحتوي على المدود مع تلوين 

مد الياء(    –مد الواو  -المقطع الممدود )مد األلف   

1 ....................................................................................  *....... 

 

 

2   .......................................................................................... * 

 

 ثالثا:النحو اقرا الجمل االتية قراءة جيدة واستخرج ما يأتي : 
 

 .  أذهب إلي مدرستي كل صباح

 

 . وإخوتي وأبي أمي أحب

 

 . مةأنا أقفز وألعب وأمرح في الحديقة العا

 استخرج ثالث كلمات بها مقطع ساكن :  

 استخرج ثالث كلمات بها مد وحوط المقطع الممدود :

: فعال أ ةاستخرج ثالث  

  استخرج ثالثة اسماء :

.....................................................اكتب الكلمات المحتويةعلى حرف الميم :  

  :التعبير   
 لك في المدرسة ك في أول يوم دراسيئا عن انطباعك األول عن مدرستك وزمالبطاقة تعبر فيه صمم*

 .ا عالمات الترقيم ومميز ،   مراعي     بشكل جميل
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