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 والفهم واالستيعاب أوال القراءة

 ب عن األسئلة التي تليهاإقرأ الفقرة اآلتية ثم أج1
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  كل من في القصة  حدد  2
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 لجارك؟ أن تقدمهايمكنك لو كنت تعيش في تلك القرية ما هي المساعدة التي  3
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 تذكر عدة نقاط مهمة : تقبل الحل يجب أن  –النحو ثانيا 

 الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل . *

 معلوم .  الفاعلفي المبني للمعلوم يكون *

 .  الفاعل في حالة المبني للمجهول يحذف *

 

 حّول على نفس النمط

ـف                     الحديَث . راشد  َحفظَ  -1       ظَ  الّدرسـح 

       

 ................................................................                  الخبَز .  الخباز  َخبَز  -2

  

ــَع  -3  ....................................................................          القرآَن . الرجل  َســم 

 

ء ، يعيش فيها أناس كثيرون ، في يوم قرية هادئة مليئة باألشجار الخضرافي 

من األيام سمع الجار صوت استغاثة ، فهَبَّ مسرعا ، فتح األبواب ، فوجد النار 

تندلع من إحدى الشقق ، أخذ جهاز اإلطفاء فقام بإطفاء الحريق ، ثم طلب من 

 رجال اإلطفاء الحضور لمساعدته ، فلبوا ندائه بسرعة .

 الصـراع

 ـلالــح



 (م الشمسية والقمريةالال)مهارة رابعا :اإلمالء          

؛اقرأ ثم استخرج من النص  ما يلي :  س4

. رشف العندليب قطرات المطر .  ات مطر  توقفت الغيمة فوق الغابة ، وزجّ 

 ريشه وغنى للشمس والسماء واألشجار والمطر ،  توى وانتعش . نفضَ ار  

 الم شمسية الم قمرية

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

 

 

 :                                                                التعبيررابعا :   

إنهم رجال والمصانع ، والسيارات ، حرائق المباني ، :  إلنقاذ الناس من   هم جنود مسخرون  

 وماذا تقول لهم ؟ .  اإلطفاء،فما هي صفاتهم ، وما هي المخاطر التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم لعملهم

  متسلسلة في المعنى ومترابطة بأسلوب جميل  وخط مرتب وجمل واضحةعن ذلك   اكتب

 ؟    ! (   ).   ،وال تنسى عالمات الترقيم  كلمة  150بما ال يقل عن 
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 ولي األمر الفاضل 

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

  6ـ1نشيد  الراعي والذئب من  من  33صيوم األربعاء   اإلمالء (  2 

             

 مالحظة هامة جدا

 كالتالي األول من الفصل الثالث تحديد مواعيد اختبارات الصفوفتم 

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

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

 

 :ختبار في اال مادة كون تس,

 38ص - 32نشيد الراعي والذئب من ص  - 1  

 65  ص– 58 درس ميرة الشجاعة من ص  - 2 

 جميعها باإلضافة إلى المهارات اإلمالئية والنحوية التي درست

 2016/ 5/ 1 األحد م مراجعة المادة في يوم ستتو

 

 

 

 

 
 

 : هامة جدامالحظة                                            

 بالمراجعة الفعالة لالختبار  من قبل الطالبالرجاء االهتمام 

 ولكم جزيل الشكر                                
 


