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  أوال:   القراءة والفهم

 نص القراءة
دخل حاتم مكتبة المدرسة وأخذ يتأمل الكتب العلمية والتاريخية والقصصية ، فأعجب      
 البطل العربي  المسلم   سعد بن أبي وقاص فتقدم  إلى  أمين  المكتبة  بقصة

 وقال له :  
من فضلك أريد استعارة هذه القصة ، فأعارها أمين المكتبة له بعد أن كتب حاتم اسمه في 

 سجل المستعيرين . 
 ذهب حاتم إلى البيت فرحًا مسرورًا ، وعكف على قراءة القصة حتى أتمها ، لقد عرف أن

سعد بن أبي وقاص قائد عسكري ماهر، فتح اهلل على يديه كثيرًا من بالد العراق و دولة 
فارس ، وأن هذا البطل ظل مجاهدًا إلى أن وافاه األجل في المدينة المنورة مدينة الرسول 

 .صلى اهلل عليه وآله وسلم
 

 .........................................................................................عنوانا للنص اقترح*1س 

 

  من النص صفات البطل سعد بن أبي وقاص استنتج 2س 

 

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

 

 من النص ما يلي  استخرج.3س

 

  ............................................................ بلد: جمع *

 

  ...................................................مكتبات : مفرد *

 

 .................................................  مات:*كلمة بمعنى 

 

 

 

 عزيزي الطالب

إذا لم تجد طريقا 

 للنجاح

 فاصنع أنت الطريق

 وعزيمتك بجهدك



  ثانيا :النحو  :

  أفكر ثم أكتب 

تحتوي على ظرف تب جمالاك المكان والزمان فومن خالل دراستك لظر      

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

 

 

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

 

 (اتصال الكلمات بحروف الجر )الباء والكاف والالم)مهارة :اإلمالء       ثالثا

 اقرأ ثم استخرج من النص  ما يلي

 (طبيعة عمل الصحفي )

الصحفي هو البحث والتوثيق والكتابة وتقديم األخبار عمل الغرض األساسي من  

كأي عمل يقوم به اإلنسان بهذا يكون صادقا في كل شيءللجمهور بطريقة صادقة وأخالقية   

األخبار تختلف من شخص ألخر و مؤسسة إلى أخرى ولكن  غم من أن طريقة تغطيةعلى الر 

موهوبين ومؤهلين ومتعلمين التتغير. واليزال الوصف الوظيفي للصحفي  الحاجة إلى صحفيين

ةوفي قلب كل ذلك نشر الحقيق ،يدعو إلى العمل الجاد واألخالق وجودة الكتابة  

 
                                                              حروف الجر                       

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

 : التعبير  رابعا  
 

يل وخط أسلوب جمبا عناصر بطاقة الشكر مراعي   ،  ومميز   بشكل جميل  شكر للمعلمبطاقة  صمم*

 واضح

 عناصر بطاقة الشكر

 (معلمي الفاضل{اسم المرسل إليه باسلوب جميل  _ 1  

  ملالبطاقة ومكون من ثالث أو أربع جموضوع    _ 2
 . اسم الراسل وأسفله التوقيع _ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 من خالل الرابط التاليأمام الطالب عن موضوع حلقة افتح يا سمسم لتتحدث الفيديو  شاهد*

https://www.youtube.com/watch?v=XAnMAhaOKPo 

 

 

 

 

 :األسبوع القادم سيتم إعطاء
 األفعال الخمسة ونشيد قلوب رحيمة (  1 

  2016 – 5 18-يوم األربعاء    اإلمالء  2)

 )اتصال الكلمات بحروف الجر )الباء والكاف والالم(   مهارة  في  

 
 مالحظة:            

 ب  على االعتماد على النفس في:الرجاء تعويد  الطال

القراءة و اإلمالء وفي حل الواجبات ........ساعدوهم بإشرافكم عليهم ،  وإعطاء النصائح لهم  

. 

 لما في ذلك من أهمية في بناء شخصية الطالب

 

 مع الشكر الجزيل                       

 
 

 

 

                                   


