
 

 

 :أسفله األسئلة عن أجب ثم النصبتمعن اقرأ 

يَّتََها ِمْن َغْيِر تََصن       ي تَتَصالَُح اْلفُصوُل، َوتُماِرُس ُحر ِ تاُء، غاِضٌب َوقاٍص فِي ُربوعِ َحديقَِة ِجد ِ عٍ أَْو تَْزييٍف. فَالش ِ

ةُ َوأَْمطاُرهُ تاٌج ِللطَّهاَرِة وَ  ياحِ وَ  الن قاِء َوََل تَْفتٌُر ِهمَّ بِيُع ِليَْلهوَ  لَ اْلعَواِصِف فيِه َحتَّى يُْقبِ الر ِ بِِريَشتِِه اْلُمْبِدَعِة  الرَّ

َن لَْوَحتُهُ اْلفَن ِيَّةَ بِِسْحٍر يَفوُق ا ِ  .ْلَخيالَ فَيُلَو 

تاِء، ْيِف َوالش ِ ا اْلَخِريُف اْلَهاِدُئ فَلَْم يَْبقَى لَهُ ِسَوى اْلِقيَاِم بَِدْوِر اْلَحَكِم بَْيَن الصَّ لَِكنَّهُ يُْنِذُر اْلُمْصطافيَن بَِضُروَرِة  أَمَّ

تاِء اْلقاِدمِ  ِة ِلْلَهَرِب ِمْن َغَضِب الش ِ  .إِْعَداِد اْلعُدَّ

ُك ِمْن َجماِلها َوِسْحِرها الَّذ وما اْرتَوى َعَطشي بَْعدُ  تُ أْ شَ ي دائًِما فِي باِلي، فَِفي ُربوِعها نَ تَْبقَى َحديقَةُ ِجد ِ  ي يَُحر ِ

 .أَْوتاَر فُؤادي َويَْهِمُس في أُْذني بِأَْسراِر اْلَجَمالِ 

  ن3 .ومعناها الكلمة بسهمأربط 

 

 

 

 

ن1 :لون العنوان المناسب لهذا النصأ 

 

  

ن1 = .................................  حديقة:     ما هو جمع 

 ن1 = ................................. رأوتا:     مفرد هو ما     

 ن1.5  ؟بماذا يتصف فصل الشتاء حسب النص 

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

  ن1 :جمال فصل الربيعالجملَة َ التي تبين ما 
........................................................................................................................................ 

   ن1.5ولماذا؟  لديك؟ل ما هو الفصل المفض 
.................................................................................................

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

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

 المستوى الثالث ........................................... االسم الكامل
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 نقط
 القراءة والفهمأوال: 

 تمارس

 ينذر

 خافت بصوت يتحدث

 تزاول

 يهمس يحذر

 حزن الطبيعة رحلة مع الجد حديقة جدي



 

 

 

 :ن2 انسج على غرار 
 .ترى الثلوج الكثيفة سوف في فصل الشتاء تسافر إلى الجبل عندما -

 ........................................................... سوف............ ............................................ عندما -

 .ع طبيعتها الخالبةأرو وماالبادية  لمأج ما -

 ........................................................... ماو........ .............................................. ام -

 

 ن2  .مة الدخيلة في كل مجوعةأشطب الكل 

 

 

 

 

 

 

 :ن3 أُْنِجُز كما في اْلِمثاِل 

 اِْستََمعَ  أَْسَمعَ  َسِمعَ 

 َخَرجَ 
 

 

 َعِملَ 
 

 

 َحَضرَ 
 

 

 ن3 :المطلوب حسب أحول 

 وــه نحنُ  أنتَ  

 ...................... ...................... تُسافرُ  أُسافِرُ 

 ................... َجَرْينا ..................... رْيتُ جَ 

 اِْبتَعَدَ  ....................... ....................... اِْبتَعَْدتَ 
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 نقط
 ثانيا: التطبيقات الكتابية

 صيف ربيع أمطار شتاء يفخر

 نهر جدول جبل ساقية عين



 

 

 

ن(3) :أحول اَلسم المنقوص في الجمل التالية إلى اسم منقوص منون 

 قاضي.الْ ماَم أَ  حامي  مُ الْ  عُ دافِ يُ  -

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

 يَْجري اْلماُء في السَّواقي. -

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

اعي في اْلَحْقِل.اِْلتَ  -  َقْيُت بِالر 

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

  :ن3 >:  ! ، . ؟ <أضع داخل كل مربع ما يناسب من عالمات الترقيم 
   

 اِْشتََرْيُت لُْعبَةً َجديَدةٌ           قاَل ُمراُد 

 ما أَْرَوَع َهِذِه السَّيّارة 

 ِلماذا ال تَْلعَْب َمعَنا 

 وال ُوجوَد بدونِِه            َحياةِ لْ اَْلماُء َضروِريٌّ لِ        

 

ن(5) مناسب: باسم إشارة كل جملة كملأ 
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 نقط
 رابعا: اإلمالء

      ةٌ َمْدَرسَ ................       َوَطــني................ 

 

      تاَلميذٌ ................ 

 

     َلِعبانِ ................ 

 

     بِْنتانِ ................ 
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