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                                                                     أوالً : القراءة والفهم  
   

 : هعن األسئلة التي تليثم أجيب  النص أقرأ
 

   اإِلذاَعةاْلَمْدرسيَّة ,في  َمْريَُم تِْلميذة ُمْجتَِهَدة , َطلَبَْت ِمْنها ُمَعلِّمةُ اللَُّغة اْلَعَربيَّة اْلُمشاَركة
 

  ْلَعَربية ا أََعَدْت َمْريَُم فْقَرة تََحدَّثت فيها َعْن ُمَعلِّمة اللُّغة . وتََرَكْت لَها ُحْرية اْختِيار اْلَمْوضوع

 
ل َكتَبت اْليََوم َعن ُمَعلِّمة أُِحبُّها َكثيراً ,هذِه معلَِّمتي التي  فِّ اأْلَوَّ  قالت َمْريَُم :أَنا أَْدُرُس في الصَّ

 

 تَقف أَمامي ُمَعلِّمة اللُّغة العربية , هي كأُّمي في عْطفِها َوَحنانِها ,َكفاها َشَرفاً وفَْخراً أَنَّها 

 

 ُشكراً لك فأَنِت من قمِت بِتَعليمنا اْلقِراءة واْلكتابة وأَْرَشْدتينا لِْلخْير .  َغة اْلقُْرآن اْلَكريمتَُعلُِّمنا لُ 

 

 .دائِماً , فَنَْحُن َجميعاً نَْحتَِرُمك ونَْنتبه لِشْرح الَّّدرس َونَْعَمل َكفَريق واحد لِنَتَفوق في ُدروِسنا 

 

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

 --------------------------------؟   معلمتكمارأيك في  -

 -------------------------؟ معلمتكتراها في اكتب اضافات أخرى  – مريم ساعد -

------------------------ ؟  رام المعلمةاحتكيفية لزَمالئَِك عنقدم نصيحة  -

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

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

 أستخرج من الفقرة : 

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

 

 -----------كلمة تدل على فعل                  -------------------لمة تدل عل اسم ك

 

 ---------------( درس) جمع            -------(   ـة)  منتهية بتاء مربوطة كلمة 

 

 :ثانياً : النحو 

 : وأَْكتبها ُمحاكياً النَّمط (وهذه  –هذا ) باسم , اسم إشارة تَْبَدأُ  جملة اسميةأُْنِشيُء 

  



 ساحة .      ------            . كتاب   هذا                      .  تلميذة    هذه    

 

 ملعب  . ------      تلميذ  .           ------قصة  .                   -------
--------------------------------------------------------------------------------------------                                             

 :ثالثاً : اإلمالء 

 أدخل ) ال ( على الكلمات التالية وفق النمط : 

 

      ----َجمل                 ------------  طاِولة                       ِكتابُ اْلـ           ِكتاب  

 

 --------- ُغْرفَة                   -----------  ساَحة                     --------          ُمَعلِّمة         

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

 

 وأكتبها : (ال )  تبدأ بأبحث في قصة او مجلة أو صحيفة عن كلمات   -

 

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

 

  مفيدة : في جملبعضها  أوظف -
 

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

 

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

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

    رابعاً : التعبير:

جميل وواضح على  بفقرة مترابطة المعنى , تحتوي على جمل سليمة , وبخطأعبرعن هذه الصورة 

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

 

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

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

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 



مساعدتي بحث التلميذ على المذاكرة وتحضير الرجاء  ولي األمر الفاضل :

 الدروس باستمرار .

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

 أجل تثبيت مهارة القراءة .
 

فَّ َمْسروراً  ) 5 – 25 يوم األربعاءاإلمالء :   وطَلََب ِمَن التَّالميذِ  ,َدَخَل اْلُمَعلُِّم الصَّ

  . اْلواِجبات , ثمَّ أَْمَسَك اْلقَلََم اأْلَْحَمر وَكتَب ِعبارات تَشجييع للطُّالبِ  إِخراج
  

 

 مع شكري وتقديري                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                    


