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 أ

 

 ن( 10قراءة والفهم ) ال 

 ن( 1)   أكتب عنونا مناسبا للنص: (1

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

 ن( 3)  أشرح الكلمات: (2

 .......................................................... ي:نأهان

 ............................................................ يجيد:

 ......................................................... فليكرم:

 ن( 2)   لماذا ضرب حسن وليدا؟ (3

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

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

 ن( 2)   ما رأيك في رد فعل أم حسن؟ (4

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

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

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

 ن( 2)   وليد؟وجه نصيحتك ل (5

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

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

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

 ن( 10)    التطبيقات الكتابية 

 ن( 1,5)   أتمم ملء الجدول: (1

 الجملة  الفعل الفاعل  المفعول به

 تصنع أمي الفطائر  ........  ............  .............. 

 نام عدنان  ........  ............  .............. 

 

 ن( 1)   استخرج من النص جملتين فعليتين:  (2

•  ......................................................... 

•  ......................................................... 

 ن( 1)   أكتب جملتين اسميتين: (3

•  ......................................................... 

•  ......................................................... 

 ن( 1,25)   أصنف الكلمات التالية حسب نوعها في الجدول: (4

 دفتر –وجد  –في  –دخل  –إلى  –الصيدلية 

 حرف اسم فعل

   

   

 

 ن( 2,5)  أمأل الجدول حسب المطلوب مع الشكل التام: (5

 وجد هرب  اتصل  

    أنا

    أنت  

    يه

 

 ن( 1,25)   بحسب الضمائر التالية: (يفتح)أحول الفعل  (6

 أنا ........................................... 

 أنِت ......................................... 

 هو ........................................... 

 .......................... : مؤسستي 

 ...............................  اسمي: 
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 ن( 10)    اإلمالء 

 ن( 10)   تعبير الكتابي ال

 ن( 10)   :4إلى  1جمل التالية للحصول على فقرة بوضع الرقام من أرتب ال  (1

 

 .......................... : مؤسستي 

 ...............................  اسمي: 

 ن( 3) ' الشمسية أو ''ال'' القمرية:  أكمل ب ''ال'  (1

 ....ــنصح و ....ــمساعدة.  ....ــصديق ....ــمخلص، يقدم لك       

 

 ن( 3) ": ى "  أو "ا أكمل ب " (2

 دنــ... وقت صالة العيد، فسعــ.... كريم إلى المصلــ... رفقة أخته ُيسر... 

 

 ن( 4)   أكتب الكلمات التي يمليها علي أستاذي:  (3

-.................      - .................      - .................    - ................. 

 

 

 

 ثم توجه إلى المدرسة وهو فرح  

 بعدها تناول فطوره المتوازن كالمعتاد.

 توضأ وصلى صالة الصبح. 

السابعة صباحا،نهض عماد على الساعة   

عداد وتصميم: ذ. عمر كشايد إ 2  

2022-2023

Omar Kouchaid
ha9iba

Omar Kouchaid
taadriss




