
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 
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  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 الص حراِوي ة بااتت  الن                             
 ْو م ْنَخِفَضٍة.الن بااتت  الّتِِ َتعيش  ِف الص حاري َعَلْيها َأْن تـَْقضَي َفََتاٍت َطويَلًة ِبدوِن ماٍء ِف َدرَجاِت َحرارٍَة عالَِيٍة أَ 

َْتِلَفًة َعْن تِْلَك الن بااتِت الّتِِ تـَْنمو ِف اْلَمناِطِق األ ْخرى َغْيِ     الص ْحراِوي ِة. َفَمَثاًل:  الن بااتت  الص ْحراِوي ة  َتعيش  َحياًة ُم 

ا ََتَْتِزن  اْلِغذاَء َواْلماَء، َوال تو   َجد  َأْوراٌق َحقيِقي ٌة َعلى َهذا الن باِت.سيقان  التِِنِي الش وْكِي م َفْلَطَحٌة َخْضراء  ؛ ألَّن 

دي َرارَِة الشـ  َْ ََيواَن ِمَن ا َْ ها الّتِِ َحِْمي ِاا ا َعْياِت َأْن َحِْمَي الن بات للط ريَقِة  ـَْفِـِ فاِض، ُي ِْكن  لِلشـع َدِة االْرتِفاِع َأِو االْنِْ

 ِد اْلماِء.َوِهَي َأْيضاً قاِدرٌَة َعلى التـ ْقليِل ِمْن فـَقْ 

وى النـ ْزر  اْليَ  ٍَ ال يـَتَـَبخ ر  ِمْن مانِها ســــِ ْط غيٌَة َذيَكٌة ذات  ســــَ ْحراِوي ة َأا َأْوراٌق َــــَ ِــــي ، َوتـَتَـَعم ق  بـَْعض  الن بااتِت الصــــ 

ْبَِة ََبْثاً َعِن اْلماِء.  ج ذور ها َكثياً ِف الَتع

 ُمفَْلَطَحةٌ َخْضراُء؟ـ لماذا تكون سيقاُن الت ِّينِّ ألشوكي 1

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

 ؟َوظيفَةُ الشُّعَْيراِت اْلَمْوجوَدةِ فِي النَّباتِ ـ  ما هي 2

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

حيَحةُ َحَسَب النَّص ِ ِهَي: 3   ( اْلُجْملَةُ الصَّ

ْحراِويَِّة. (أ ْحراِويَِّة تَعيُش َحياةً َشبيَهةً بَِحياةِ النَّباتاِت الصَّ  النَّباتاُت َغْيُر الصَّ
ْحراِويَِّة. (ب ْحراِويَّةُ تَعيُش فِي ُظروٍف تختلف ِعَن النَّباتاِت َغْيِر الصَّ  النَّباتاُت الصَّ
ِ َمْنِطقٍَة. ال فَْرقَ  (ت  بَْيَن َجميعِ النَّباتاِت فِي أَي 
 
 ( النَّباتاُت ال تي تَْقضي فَتَْرةً َطويلَةً بِدوِن ماٍء فِي َدَرجاِت َحراَرةٍ عاِليٍَة ِهَي:4

ِِ    (أ  .نَباتاٌت َصْحراِويَّةٌ
 .نَباتاٌت بَْحِريَّةٌ   (ب
 .نَباتاٌت َجبَِليَّةٌ   (ت
 بيتي ة.نَباتاٌت   (ث
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ُر ِمْن ماِء النَّْبتَِة ِسوى النَّْزُر اْليَسيُر " ، هَُو: ال“هِذِه اْلِعباَرةِ: ( نَْفَهُم ِمْن  5  يَتَبَخَّ

ُر ِمَن النَّْبتَِة َكثيًرا.يَتَ  أَنَّ اْلماءَ   (أ  بَخَّ

ُر ِمَن النَّْبتَِة َكثيًرا. أَنَّ اْلماَء ال  (ب  يَتَبَخَّ
ُر ِمَن النَّْبتَِة قَليالً. أَنَّ اْلماءَ   (ت  يَتَبَخَّ

 َصحيَحتاِن. انِيَةُ َوالث اِلثَةُ اإلجابَتاِن الث    (ث
 ـ 6

 ألن تيجة ألس بب

ر الماء قليل   الن بااتت  الّتِِ َتعيش  ِف الص حاري  تجعل تبخُّ

 تعيش لفترةٍ طويلة بدون ماء الشُّعيرات الموجودة في الن باتات

غيرة والس ميكة   تُقَل ِّل من فقدان الماء أألوراق الص 

 
 :  جملة كل   بجانب" خطأ" أو" صح" كلمة اكتبْ ـ 7

 ______ تـَْقضَي َفََتاٍت قصيًة ِبدوِن ماءٍ  الن بااتت  الّتِِ َتعيش  ِف الص حاري -أ

َْتِلَفًة َعْن الن بااتِت الّتِِ تـَْنمو ِف اْلَمناِطِق األ ْخرى َغْيِ  -ب  ______الص ْحراِوي ةِ الن بااتت  الص ْحراِوي ة  َتعيش  َحياًة ُم 

 الشُّعيرات الموجودة في الن باتات تزيد من فقدان الماء_______-ت
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  ـ   اقرأ المقـال اآلتي : ثم أجب عن األسئلة التي  تليه :2

إن طبقة األوزون هي الطبقة التي تحتوي علي غاز األوزون في طبقات الجو العليا من الغالف الجوي والتي تقع في الغالف 

 30و  20 نما بيللغالف الجوي، وطبقة األوزون تحيط بالغالف الجوي إحاطة كامـلة علي ارتفاع يتراوح  التروبوسفير

 كيلو متر. 8-2كيلـو متر من سطـح األرض ويتراوح سمكها من 
األشعة فوق الذى يحيط باألرض ليحميها من الجزء الضار من  الواقيوالدرع  الطبيعيوتقوم طبقة األوزون بدور المرشح 

 البنفسجية ذات األضرار الجسيمة بصحة اإلنسان والحيوان على حد سواء 
إن النشاط البشري وما استحدثه اإلنسان من تكنولوجيا في تخليق المواد الكيميائية قد أدي بعض منها إلي تدمير طبقة 

 األوزون ومن أهم المواد الكيميائية التي تستنفد طبقة األوزون
روكربونات والهيدروكلوروفلوروكربونات المستخدمة بكثرة في أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والتجارية الكلوروفلو -أ

 والصناعية.
تنظيف األجزاء الميكانيكية و المعدنية والدوائر االلكترونية مثل مادة رابع كلوريد  فيبعض المذيبات المستخدمة  -ب

 الكربون.
آكل طبقة األوزون تتمثل بصورة كبيرة في التغيرات المناخية الحادثة لكوكب األرض ومنها إن األضرار البيئية الناتجة عن ت

التغيرات الفجائية في الطقس والمناخ والتصحر وحرائق الغابات واالرتفاع في مستوي سطح البحر لشواطئ عديدة في 
سرطانات الجلد وضعف المناعة الطبيعية واألضرار الصحية تتمثل في حدوث بعض  ،العالم وإحداث خلل في التوازن البيئي

الكائنات الحية مثل اإلنسان والحيوان لكميات كبيرة من  تلإلنسان وبعض أمراض العيون مثل عتامة العين إذا ما تعرض
 الجزء الضار من األشعة فوق البنفسجية. 

 

 

  لطبقة األوزون .تعريفا موجزا وداًل  ضع   -1

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

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

ما الوظيفة التي تؤديها طبقة األوزون؟  -2

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

 د أهم  المواد الكيميائية التي عملت على تدمير طبقة األوزون .عد     -3

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

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

 بعض األضرار البيئية الناتجة عن تآكل طبقة األوزون . اذكر   -4

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

• ............................................... 
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 ة ؟ماذا يمكن أن يفعل اإلنسان للتخفيف من تداعيات هذه الظاهر -5

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

 

 ( وفق الجدول : أحدُد نوع الجمل اآلتية بوضع عالمة )  -

     

 الفعلية السمية الجملة

   الولد المؤدب يطيع والديه .

   أحب بالدي من كل قلبي .

   بلد رأيته .بالدي أجمل 

   أفدي بالدي بروحي ونفسي .
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 -عن األسئلة التي تليه : جب  أص التالي بتمعن ثم الن   اقرأ  ـ 3

 أطعمة من البحر 

تلِف بِقاع ِ العالم ِمنذُ آالِف السنيَن. والن اُس يستخدموَن القواِرَب      ِد الس مِك تُبِحُر كلَّ صباح  في ُمخ  قواِرُب َصي 

ر . ض  البَح   الصغيَرة َ إللقاِء ِشباِكِهم  َوِحباِلهم  في َعر 

رةِ اآلن أساطيَل من السُّفُِن  ُح مواقَِع لكنَّ ِلُمعظم الدَُّوِل المتََطوَّ هزةِ االلكتروني ِة التي توض ِ دَةِ باألج  الضَّخَمِة، الُمزوَّ

السََّمِك، والماكيناِت التي ترفُع الصيدَ إلى ظهِر السفينِة. تصطادُ هذِه السفُُن وغيُرها مالييَن األطنان  مَن السََّمِك 

 ُكلَّ عام ٍ.

 

ل  األطعمِة التي تأتي       دَهُ وإنَّما بال َمحار* والسَّرطاِن يستمتُع معظُم الناِس بأك  مَن البحِر: ليَس بالسََّمِك َوح 

ِر بواِسطِة َمصائِدَ.  يوَضُع جُ  بيان ِ( واألُخطبوِط وغيرها. يت ِمُّ َصي دُ َجراِد البَح  قَُري ِدِس )الرُّ ِر وال  ٌء وَجراِد البَح  ز 

يَدَةُ ف يدةِ، ثُمَّ تُلقى الِمص  ي الماِء؛ تدُخُل َجرادةُ البحِر ِلتأكَل طعاَمها، لكنها ال تستطيُع من  َسَمَكٍة داخَل الِمص 

ا اليوَم  ا المحاُر فقد كاَن الناُس في الماضي يغوصوَن إليِه، ويقتلعونَهُ من قاع  البحِر. أمَّ الخروَج بعد ذلك. أمَّ

 فتُستخدُم الماكيناُت الستخراِجِه من مكانِه.

 

بُخ السمُك في أنحاءِ          ِ مثالً، َمقلي ا أو َمشوي ا أو  يُط  العالم  بمختلِف الطُُّرق . فهو يُؤكُل في العالم ِالعربي 

َت الياباَن، وجدَت أنهم يأكلوَن شرائَح رقيقةً باردةً من أكلِة السَّمِك تُسم ى "ساشيمي". إنها  ا إذا ُزر  ُمَمل حا. أم 

ِء.  لذيذةُ المذاِق، لكنها شرائُح من السمِك الن ي 

 

 . المحاُر : مفردُها  محاَرةٌ ومعناها الصدفةُ وما بداخلها* 
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 من الفقرة األولى تعبير وعكسه:  استخرج  . 1

 التعبير ______________        عكسه ______________  

 

 الفعل بدائرة: ط  خط تحت السم وخطين تحت الصفة وأح   . ضع  2

 .الضخمةالدول المتطورة تستعمل أساطيل من السفن 

  

 صح أو خطأ بعد كل جملة :  . اكتب  3

 ( السفن الضخمة مزودة بماكينات ترفع الصيد إلى ظهر السفينة.         _______1

 ( المحار هو أحد أنواع السمك .                                                 _______ 2

 واقتالعه من قاع البحر _______( يتم صيد المحار اليوم عن طريق الغوص إليه 3

*************************************************** 

 

 :داخل مربع  اإلجابة الصحيحة × . ضع إشارة 4

 ذُِكرت في النص وظيفتان للماكينات هما:

 رفع الصيد إلى ظهر السفينة واستخراج المحار.       

 تنظيف السمك وطبخه .      

 صيد جراد البحر ومساعدة الغواصين.       

 مساعدة القوارب الصغيرة وإلقاء الشباك .      

****** 

 يعود إلى :    10سطر  " إليه ". الضمير "ـه" في كلمة 5

 المحار                       الطعام       

 البحر                        الجراد               
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 . نوع النص " أطعمة من البحر" هو: 6

 شعري.       

 معلوماتي.       

 مسرحي.       

 قصصي.       

*************************************************** 

 

 دائرة حول المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:  ( ضع  7

 مناطق -بحار    د -جبال    -انهار     ب -العالم:  أ بقاع -1

 المحار -القريدس   د -االخطبوط  ج -السرطان  ب -مرادفة لكلمة:  أ لربيانا  -2

 سحب -باع   د -رمى    ج -امسك   ب -المصيدة:    أ ألقى -3

*************************************************** 

 ( أكمل الناقص من خالل النص: 8

 يتم صيد ________ بواسطة مصائد. -أ

 في اليابان يأكلون __________ رقيقة باردة من أكلة السمك تسمى  -ب

 " ساشيمي".

 لمعظم الدول ________ اآلن أساطيل من السفن الضخمة. -ج

*************************************************** 

 ( هات مفرد الكلمات التالية: 9

 . ُطُرق _________3. أساطيل _________  2. أجهزة  _________    1
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 ( صن  ف الكلمات حسب الجدول التالي: 10

 أفعال أطعمة بحرية وسيلة صيد

   

   

   

 

 

 

 

*************************************************** 

 ( اشطب الكلمة غير المالئمة للمجموعة واذكر السبب: 11

 أسطول .  ______________________ –طائرة  –سفينة  –. قارب 1

 البحر.  _____________________ –القريدس  –المحار  –. االخطبوط 2

 ُمَملٌَّح.     __________________________ –َمش ويٌّ  –سمٌك  –. مقليٌّ 3

*************************************************** 

 ( َصن  ف الكلمات التالية إلى مجموعتين : 12

 كلمات مجردة ) غير محسوسة( كلمات محسوسة

  

  

  

 

 سفينة –صغيرة  –متطورة  –المحار  –أجهزة  –ضخمة 

تسبح   –مصيدة   -تغوص  –شبكة  –ربيان  –صنارة  –محار  –تبحر  –قريدس   
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 تسلسل مفاهيم الزمن:ـ 13

 أ( رت  ب األرقام حسب التسلسل الصحيح لطريقة صيد جراد البحر : 

 تُل قى المصيدة في الماء.           

 يوضع جزء من سمكة ٍ داخل المصيدة.          

 ال تستطيع الخروج بعد ذلك.          

 تدخل جرادة البحر لتأكل طعامها.          

*************************************************** 

 ب( اكتب قبل أو بعد حسب جملة اإلطار : 

 

 

 . الناس يستخدمون القوارب الصغيرة إللقاء شباكهم في عرض البحر.   ______1

ا المحار فقد كان الناس في الماضي يغوصون إليه.                     _______2  . أم 

 . يُطبَخ السمك في مختلف أنحاء العالم بمختلف الطرق.                     ______3

*************************************************** 

 : ج( ضع التعابير الزمنية التالية في جمل مفيدة 

 . ُمنذُ آالف السنين: ______________________________________1

 . اآلن: ______________________________________________2

 . قبل عدة أيام: _________________________________________3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يستمتع معظم الناس بأكل األطعمة التي تأتي من البحر
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 الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية :  ب  ــ صِو  

   ُالجو بارد .                               لكنصافية  السماء---------------------------------------   

   العزم من الرسل .           أليمحمد ـ عليه السالم ـ من---------------------------------------   

   ُبن الخطاب بالفاروق .                           عمرو يلقب---------------------------------------   

  عمال يشتغلون بإخالص .                               ألئك---------------------------------------   

  العبون ماهرون .                                      هؤلء---------------------------------------   

   أخالق وأدب .                        ألتطالبات المدارس---------------------------------------   

  بن العاص من األبطال المسلمين .                      عمر---------------------------------------   

   ألما في بطنه .                                يشكواالمريض---------------------------------------   

    من النوم نشيطين .                        ااستيقظواألطفال---------------------------------------    

  البلدية مخلصون .                                     مهندسوا---------------------------------------   

   ُهللا أن يوفقها .                                     تدعوا البنت---------------------------------------   

 بها في الجدول : ا ، ثم صو  ــ في الفقرة اآلتية ثالثة أخطاء إمالئية ، ضع تحتها خطوطً  2

بمواقف مثيرة ومهمة ، ذكرو فيها تلك األقوال فأصبحت أمثاًل مشهورة . لو  اً قالها رجال ونساء مرو األمثالُ 

 قرأتم يا أعزائي قصة مثل يقول : ) بيدي ال بيد عمرو ( اللذي يحكي قصة ملكة تدمر . 

   

 

 ــ رتب الحروف فيما يأتي لتكون منها كلمات بها حروف تلفظ وال تكتب كما في المثال :  3

 الكلمات  الحروف  الكلمات  الحروف 
  ن ذ هـ ا هذا ذ هـ ا

  هـ ط   هـ هـ ذ 
  ن ح م لـ ا ر  ذ ا ك هـ
  ك ذ ل  هـ ل إ 
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 األَسدُ 
 

تِِه  األَسدُ حيواٌن َضخٌم، يتواَجدُ اليوَم في الهنِد وجنوب الص حراء الكبرى في أفريقيا. يلقَُب بملك الغابِة نَظًرا لقو 

ي.  وَزئيِرِه الُمدَو 

 

طُ ارتفاِعِه    ط طوِله مع ذيلِه 90ُمتََوس ِ كغم، ولكن  األنثى أصغُر من 180سم، ومتوسط وزنِه 270سم، ومتوس ِ

ُر من  فرة، يُعَم ِ  سنة. 40 -30الذكِر، وباإلضافة إلى ذلك فإن  للذكر فقط لب دَةً. فروهُ بني اللون ضارٌب إلى الص 

 

هُ  األسدُ من الثدييات، ومن آكالِت اللحوِم،   يَأُكُل الظ باء والخنازيَر واألرانَِب ... وال يهاجم اإلنساَن إال  إذا عض 

اَحِة، وقد يَقضي أسبوًعا كاِمالً  الجوعُ، وهو يقضي معظم يومه ) حوالي عشرين ساعة( نائًما أو مستَسِلًما للر 

مُن لها ليالً وينقَض  دوَن طعاٍم، وهو ال يَتََسل ُق األشجاَر، وال يخرج عادَةً في الن هاِر للبَحثِ   عن فريَستِِه، بل  يَك 

 عليها.

    

ُج بِعُمِر ست سنواٍت، وتَدوُم ُمدَّةَ      جٍ حقيقي، وال يَفتَِرُق عن ها مدى الحياةِ، يَتَزو  األسد يعيُش مَع أنثاهُ َكَزو 

 سم.37 -32م الهر، وطولها من أيام، تََضُع في نهايتها من شبلَي ِن الى ثالثِة أشباٍل حجمها حج 108الَحمِل نحو 

 

الِم، وبَِرهافَِة الس معِ الذي يَهديِه إلى الفريسِة قَبَل أن  تَ   
فََر بها يَمتاُز األسد بِحدَّةِ البَصِر، وبلََمعاِن َعي نَي ِه في الظ  ظ 

فينقَضَّ عليها في قفَزةٍ العَي ُن، يمشي إلى فَريَستِه على أطراِف أصابِِعه إلى أن  يُصبَح على المسافِة المناسبَِة؛ 

 م. 5-4واِحدَةٍ، َوتَبلُُغ قفَزتُهُ من 
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  التالية: عن األسئلةَ  أجب  ـ        

 : يأكُُل األسُد  - 1

 جميع األجوبة صحيحة  -األرانَب       ث -الخنازيَر        ت -الظ باَء       ب -أ

 

  يُعتبر األسد من فئة : – 2

واحف        ب  -أ خويات  -الثدييات              ث -البرمائيات         ت –الز   الر 

            

  يبحث األسد عن فريسة لطعامه في ساعات: –  3

 كل الوقت -الصباح فقط         ث -النهار          ت -الليل         ب  -أ

 

 ين يعيش السد ؟أ – 4

    _____________________________________________ 

 

 !  ثالث ممي زات يمتاُز بها األسدُ  اذكر     - 5

 _____________________________________ (أ

 _____________________________________  (ب

 

 اختالفي ن  بين األسد واللبؤة وردا في الن ص ! اذكر   - 6

 __________________________________________ (أ

 __________________________________________ (ب

 ماذا تمث ُل هذه األرقام ؟ ) اختر اإلجابة من المخزن (!  -  7

 سم: ________________110-90 -أ 

 ساعة: _________________  20 -ب

 أيام: _________________108    -ت
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 متر : _________________ 5 -4 -ث

 سنة: ___________________ 40 -30 -ج

 مد ة حياة األسد ( -فترة النوم  -ارتفاع األسد  -طول القفزة  -فترة الحمل  -) طول الشبل 

 

 )عالمتان( " ذلك " اسم : - 8

 انسان             -استفهام             ث -إشارة           ت -موصول          ب -أ

 

 )عالمتان( الماضي من الفعل " تدوُم "  : – 9

َت          ث   -داَم           ت -داَمت             ب -أ  دامتا –دُم 

 

ي" _  10 ه  الُمَدو  ت ه  وَزئير   )عالمتان( تُجيب على الس ؤال!" يُلَقَُّب األسد بملك الغابة  نَظًرا لقو 

 هل يُلق ب األسد بملك الغابة ؟ ولماذا ؟  -أ       

 متى يُلق ب األسد بملك الغابة ؟ وكيف ؟ -ب 

 بماذا يُلق ب األسد ؟ ولماذا ؟         –ت    

 

 عالمات(4)ضع الرقم المناسب لكل  نتيجة بحسب الس بب ! -11

 ألن تيجة                                                     ألس بب        

ي (1  يَأُكُل الظ باء والخنازيَر واألرانِبَ  أألسد قوي  وزئيرهُ ُمدو 

فََر بها العَي ُن                                                          108( تَدوُم ُمدَّةَ َحمِل األُنثى نحو 2                                                                                 أيام               يصُل إلى الفريسِة قَبَل أن  تَظ 

 ُز األسد بَِرهافَِة الس معِ                          يُلقَُّب بملك الغابِة (  يَتَميَّ 3

 ( األسدُ من آكالِت اللحوِم                              تََضُع من شبلَي ِن إلى ثالثِة أشبالٍ 4
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 المناسب لكل فقرٍة في النص! )استعن بالمخزن(! العنوان َ ضع   -12

 _________________________ الفقرة األولى  :

 الفقرة الثانية  : ___________________________

 الفقرة الث الثة : ____________________________

ابعة : ___________________________  الفقرة الر 

 الفقرة الخامسة : __________________________

 طعام األسد ( –مقارنة بين األسد واألُنثى  –حياة األسد العائلية  –موطن األسد  –) كيف يصطاد األسد فريستهُ 

 

هُ الجوع" )سطر – 13  )عالمتان( ( هو:7معنى مصطلح "عضَّ

 جاَع كثيراً         -عضَّ نفسهُ من الجوع                                ب -أ

 جميع اإلجابات خاطئة    –لم يشعر بالجوع                                   ث  –ت  

 عالمات(3)لمن يعود الض مير !  – 14

ه  "  الهاء في كلمة   ( تعود ِل ________3)سطر" ارتفاع 

 ( تعود ِل _______9)سطر  " عليها "الهاء في كلمة 

 ( تعود ِل ________11)سطر" حجمها " الهاء في كلمة 

 )عالمتان(الّثالثة ؟ أي جملة من الجمل التالية صحيحة بحسب الفقرة - 15

 يقضي األسد معظم يومه بالبحث عن الطعام .   -أ 

 ب  _ يأكل األسد اللحوم والفاكهة .

 يتسل ق األسد األشجار ليصطاد فريستهُ. –ت 

 يبحُث األسد عن فريستِه في الل يل وينقضُّ عليها . –ث 
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  على: ُذِكرت في الّنص الّظباء والخنازيَر واألراِنَب مثالا  – 16

 أنواع الحيوانات اّلتي يتغّذى عليها األسد. 

 تي تتقاتل مع األسد.لّ أنواع الحيوانات ا -أ

 أنواع الحيوانات اّلتي ُتعتبر صديقة لألسد. -ب

 جميع اإلجابات خاطئة . -ت
 

 ما هو نوع الن ص ؟ –17

 إرشادي –قصيدة          ث   -معلوماتي             ت  –قصة            ب  -أ

 

 الت الية تساعد األسد في القبض على فريسته   بسهولة ؟ من الحواس   أي  - 18

 حاس تا السمع والش م –حاس تا السمع والبصر                ب  -أ

 جميع الحواس –حاس تا الش م والبصر                ث  –ت 
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هرة    اْلبَنَفسجية الزَّ

ل ْندُ َمساَء يَْوٍم إلى اُلنُّْزهَةِّ في َحديقَةِّ الَمْنزِّ َوفيما هَِّي تتَمتُع بُِّمشاَهَدةِّ األزهار اْلَجميلَةِّ، َوَزْقَزقةِّ األطيار  خرَجْت هِّ

دةِّ، وَ  أسِّ الُمغَر  َمة الثغر، حانِّيَةِّ الرَّ ل ِّ عليقة قََع بََصُرها على بَنَْفَسَجٍة باسِّ  .في ظِّ

يًّا. أَْعَجبَتْها البَنَْفَسَجةُ، فََمدَّْت إِّلَْيها يََدها تَْبغي قطفها َرةَ ُحبًّا أََخوِّ نَّ اُْلعُل يقَةَ اُلَّتي أََحبَّْت جاَرتها اُْلعَطِّ َولَْم تََشأْ أَْن . َولكِّ

عُ البَنَفَسَجة دوَن أَْن تُدافَِّع َعْنهاتَتْرُ   .َك اُْلبِّْنَت تْنتَزِّ

ها أَْبَرَزت أش هِّ بَِّدْورِّ ْنها بِّالعُل يقَةِّ، َوهذِّ يَْت سوَء اُْلَمصير، فَاُْحتََمت مِّ واَكها اُْلحاد ةَ، لِّتَمنََع َوَكأَنَّ اُْلبَنَْفَسَجة نَْفَسها َخشِّ

َن اُْلُوصولِّ إِّلَْيها  .اُْلبِّْنَت مِّ

ْندَ ث ْهَرة، فََوَخَزتْها أَْشواُك اُْلعُل يقَةِّ، َوعِّ ئِّ اأُلَْمر، فَأَْرَسلَْت يََدها نَْحَو اُلزَّ ْندُ في بادِّ ْث هِّ ها َسَحبَْت يََدها َوَرَجعَْت ْم تَْكتَرِّ

 .خائِّبَة  

هِّ َويُدافَِّع َعْنهُ، َكما دافَعَتِّ اُْلعُل يقَةُ عَ   ن ا أَْن يُحافِّظ َعلى جارِّ ُب َعلى ُكل ٍ مِّ  ْن جاَرتِّها. تَعَلََّمتِّ البِّْنُت َكْيَف يَجِّ

 

 

 -:األسئلةبعد قراءة الِقصة أجيب عن  -1

 ماذا رأت هْنُد عندما خرجت مساء يوٍم إلى الّنزهِة في حديقة المنزل؟أ( 

___________________________________________________________. 

 ماذا فعلت الُعلّيقُة عندما مّدت هند يَدها إِلى البنفسجِة تَبغي قطَفها؟ب( 

___________________________________________________________. 

 ماذا تعلَّمْت هند من حادثة البنفسجة والُعلّيقة؟ج( 
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______________________________________________________________ 

 تقول لهند وهي تحاول أن تنتزعك؟َس لو كنَت مكان البنفسجة ماذا كنت د( 

_______________________________________________________________ 

 عدد فقرات الّنص؟ ___________ .ُهَو هـ( ما 

 ___________ . و( ما نوع النص؟    

 __________  عليقةال __________             نده    ز( ما هي الصفة التي تناسب كل من: 

 -(:6-1) رتّب الجمل اآلتية حسب تسلسلها  في النص( 2

 .أرسلت هند يدها نحو البنفسجة، فوخزتها أشواك الُعلّيقة____ 

 .مّدت هند يدها إلى البنفسجة تبغي قطفها____ 

 .خرجت هند مساء يوٍم إلى نزهة في حديقة المنزل____ 

كها الحاّدة لتدافع عنها____   .الُعلّيقة التي أحّبت البنفسجة، أبرزت أشوا

 .تعلّمت هند أنّه على كلٍّ مّنا أْن يُحافَظ على جارِهِ ويدافع عنه____ 

 .وقع بصُر هند على بنفسجة، فأعجََبْتها____ 
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 -:الكلمات أو التعابير اآلتية مرادفهات من الّنص ( 3

 ________ خاَفْت        _______ تَْقَتلِعُ ________           تُريدُ ________        تغريد    

 -:كل كلمة تحتها خط معنىاكتب ( 4

 . _______________ .بََصُر هند على بنفسجة جميلة وَقعَ  -1

 .______________ .الالعُب وهو يَْركُُض في الملعِب  َوَقعَ  -2

 (  استخرج من النص : 5

o  أفعال   :..............................      ...................................     ............................. 

o  أسماء   :     ...................................     ........................................................... 

o  ُحروف   :  ................   .................     .................. 

o جملة اسمية         :              ...................................                ............................. 

o  جملة فعلية    :......................              ...................................                ....... 

 في الكلمات التالَية ؟ : الضمير( لمن يعود 6

 : _______ . 2الهاء في كلمة "بصرها" سطر  -أ

 :       _______ . 4الهاء في كلمة قطفها سطر  -ب
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 ( ضع دائرة حول َرْمز اإلجابة الصحيحة :7

 َخَرَجت ِهْند َمساء يَْوم إلى الّنْزَهة في : -1

 َحديقة الَمْنزِل .   -أ

 َملَعب الَمْدرَِسة .         -ب

 ساَحة القْصر . -ج 

 َوقَع بََصر ِهْند َعلى : -2

 شقيقة نْعمان . -أ

 صفيَرة . -ب

 بنفَسَجة . -ج

 َمتى َخَرَجت ِهْند إلى الّنزَِهة في َحديقة الَمْنزِل ؟ : -3

 باح يَوم .َص  -أ

 َمساء يَْوم . -ب

يَْوم االثنْين . -ج  
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 الصحيحة فيما يأتي :          رمز اإلجابةِ  حولَ  دائرةا  ضع  ـ 
  ـ أي الكلمات التالية ل تمثل حرفا في الجملة اآلتية : 1

 .  فيها تكنحجرة مظلمة وبخاصة إذا لم  فيقطة سوداء  علىالصعب القبض  ِمن  
 أ . ِمن         ب . على           ج . تكن          د . في  

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ

 ـ ما مفرد الكلمة التي تحتها خط في الجملة : 2
 .  عالية ( مآذن) في دولة اإلمارات العربية المتحدة مساجد كثيرة ولها  

ن          ج . ُأُذن        د . أ ذان   أ . ِمْئذ نة           ب . ُمؤذِّ
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 ـ ما اسم اإلشارة المناسب الذي يجب أن يوضع في الفراغ في الجملة اآلتية :  3
 العبان ماهران ( .  ........................)     

 أ . هؤالء        ب . هاتان         ج . هذان       د . هذه  
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 ـ ما الكلمة التي تمثل الخبر في الجملة :  4
 ) الطالب مجتهد  في دروسه (    

 أ . في دروسه        ب . مجتهد          ج . دروسه        د . ال خبر في الجملة 
ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 ـ إذا أردت أن تشير إلى عصفور بعيد عنك فإنك تقول :  5
 أ . هذه          ب . ذلك          ج . هذا         د . تلك 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـــ
 

 ـ ما الكلمة الصحيحة إمالئيا مما بين القوسين في الجملة :  6
 أكل الرجل ) أ . ع سًل     ب . ع سل ْن      ج . ع ساًل      د . عسًل ا ( طعمه لذيذ . 
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ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ
 :  قمرية التي تحتها خط في العبارة اآلتية بدأت بالم  ـ أي الكلماتِ  7

 أ              ب         ج                              د                          

 .  من لسانه ويده " المسلمون ـ : " المسلم من سلم  والسالم الصالةـ عليه  الرسولقال 
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 ـ أي الكلمات التي تحتها خط في العبارة اآلتية ورد فيها خطأ إمالئي :  8

       ج   ب          أ                                             

افاشتريت ساء مذهبت إلى المكتبة   .  جميلةً   لوحةا و  قصةا و  قلما
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ  ـ

         
 الرئيسة في القصة ؟  ةما الشخصي -11

 ................................................................................... 
 في القصة ؟  ةلمشكلاما  -12

 .................................................................................. 
 ما الحل ؟  -13

.................................................................................. 
 الموقع  اإلعرابي للكلمة التي تحتها خط :  -  14
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بع  الضَّ
ُف باسِمِه، يتمّيُز برأٍس ضخٍم، وأذنين  الّضبُع حيواٌن مفترٌس من آكلِة اللحوِم ينتمي إلى عائلٍة ُتعر 

، تجعُلُه قادًرا  كبيرتين ،وله فّكان شديدا الّصالبِة، وأسناٌن حادٌة جًدا تزيد في قّوتها عن أسناِن أيِّ حيواٍن آخر 

على تكسيِر عظاِم الحيواناِت والتهاِمها، وبنفِس الوقِت تعم ُل م عدُتُه على إفراز سائٍل حامضيٍّ قويٍّ يساعُدُه في 

  تذويِب العظاِم، وهضِمها بسهولٍة تامٍة.

بوِع والفأِر والّطيوِر والّزواحِف كالّسحالي، يعتمُد الّضبُع في غذاِئِه على األرنِب البري، والقوارِض كالجر 

  وهو يأكُل جيف  الحيواناِت الميتِة، ويلتهُم عظام ها الميتة ، ويلتهُم عظام ها بالكامِل وال يترُك من الجيفِة شيًئا .

بعيدة( ومن صفاِت الّضبِع أّنه حيواٌن جباٌن، وبالرغم من ذلك فاّنه ال يخاُف من مهاجمِة القرى النائيِة) ال

 محاواًل افتراس  الحيواناِت المنزليِة كالخراِف والماعِز واألغناِم.

وتطلُق الضباُع أصواًتا غريبًة تتراوُح ما بين العويِل)البكاء( والنباح، وأحياًنا تكوُن أصواُته مشابهًة 

ًتا رفيعًة حادًة تكوُن في للضحِك البشِع، ولذلك فإنها تسّمى بالضباع الّضاحكِة، وأحياًنا أخرى فإنها تصدُر أصوا

 غايِة اإلزعاِج.

ت أعداُد هذا الحيواِن،     تحمُل أنثى الضبِع مرًة واحدًة في العاِم، وتنجُب ثالثًة أو أربعًة من الّصغاِر، وقد نقص 

  .وأصبح  مهدًدا باالنقراضِ 
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 أسئلة حول النص : 

 -------------------النص  عنوانُ -1

 ----------------اسمالعنوان عبارة عن -2

 ----------------عدد فقرات النص -3

 -------------النص  أسطرعدد -4

 ---------سطر الفقرة األولى أعدد -5

 ---------الفقرة الثالثة  أسطرعدد -6

 --------وتنتهي بكلمة  ---------تبدأ الفقرة الخامسة بكلمة -7

 --------هي  13عدد كلمات السطر -8

 -----------------نوع النص هو -9

 

  :  الفقرة األوىلأسئلة من 
 إلى عائلة : ينتمي الضبع   -1

 الضبع –الثعلب                ب _ الكلب               ت  –أ 

 

 :ورد في الفقرة  ا  صفات تميز الضبع حسبم 3 اذكرْ  -2

1------------------------------------------------ 

2------------------------------------------------ 

3------------------------------------------------ 
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 " تزيد في قوتها عن أسنان أي حيوان آخر " تدل على أن : جملة   -3

o أسنان الضبع هشة وضعيفة. 

o أسنان الضبع من أقوى أسنان الحيوانات. 

o أسنان الضبع ليست بالقوة الكافية. 

 

 ؟4سطر   " وبنفس الوقت "ما المقصود ب  -4

 وقت تناوله للطعام -وقت لهوه ولعبه               ت -وقت نومه                ب -أ

 

 الضبع على تذويب العظام وهضمها بسهولة ؟ ما الذي يساعد   -5

 يّ إفراز معدته لسائل حامضي قو -أ

 إفراز قلبه لسائل حامضي قوي         -ب

 إفراز كبده لسائل حامضي قوي  -ت                          

 

 ما هو عمل معدة الضبع حسبما ذكر في النص ؟ -6

 

 

 
 

 أكمل بحسب المعلومات الواردة في الفقرة : -7

 كبيرتين .....................وله  .....................رأسه  .....................الضبع حيوان 

 عظام الحيوانات .  .....................يستطيع بها .....................وأسنان 

 ............................... يساعده في  .....................على إفراز سائل  .....................تعمل 

 وهضمها بسهولة .
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 ؟ 4سطر   التهامها ما معنى  -8

 كلها بسرعة          أ  -الشبع منها                   ب -أ

 

 ............................. ؟ 1( سطر  هفي كلم ) باسم ضمير " ه "على من يعود  -9

 

 .....................................؟ 4( سطر  ها" ها " في كلمة ) والتهام

 

 ................................... ؟ 5( سطر  ها" ها " في كلمة ) وهضم

 

 : المثنىكلمات دالة على  4استخرج من الفقرة  -10

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

 

 : الفقرة الثا يةأسئلة من 
 حسب الفقرة الثانية أي الجمل التالية غير صحيحة ؟  -1

 السحالي من الزواحف  -ب                الفار من القوارض      -أ 

 الجربوع من القوارض -األرنب البري من القوارض        ث -ت

 

 ما يلي : )أصل الكلمة ويتكون من ثالث أحرف(  جذرهات  -2

 ...................................والطيور        ..................................والقوارض :  

 

 ؟  جمعأي سطر تحتوي كل كلماته على أسماء  -3

 قوارض _ طيور _ زواحف _ سحالي _ أرنب           -أ

 سحالي _ حيوانات _ عظام _ جيفة _ قوارض -ب

 قوارض _ طيور _ زواحف _ سحالي _ قوارض -ت
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 هن :  /هو يأكل  -4

كلن         ب -أ  تأكلن -يأكلن         ت -أ

 

 ماضي الفعل" يلتهم " :  -5

 همن تلت -ت        نلتهم -ب        التهم َ -أ

 

 يعود على :  2الضمير " ها " في كلمة عظامها سطر  -6

 جيف الحيوانات الميتة  -األرنب        ت -السعادة       ب -أ

 

 األسلوب الذي اعتمده الكاتب في جملة : " والقوارض كالجربوع " هو :  -7

 الحوار -التأنيس              ت -التشبيه         ب -أ

 

 :  الفقرة الثالثةأسئلة من 
 

 " هو : نائيةمعنى كلمة "  -1

 جميلة  –بعيدة          ت  -قريبة          ب -أ

 

 الفقرة الثالثة ؟ما هي صفة الضبع بحسب ما ورد في  -2

 مفترس -شجاع              ت -جبان             ب -أ

 

 ؟9سطر  " وبالرغم من ذلك "ما المقصود بجملة  -3
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  : الفقرة الرابعةأسئلة 

 ؟  العويلما معنى  -1

 البكاء -االبتسام           ت -الضحك           ب -أ
 

 ما سبب تسمية الضباع الضاحكة بهذا االسم ؟ -2

 

 

 الضباع بحسب الفقرة ؟  ا من األصوات تصدر  كم نوع   -3

 كل اإلجابات خطا  -صوتان       ث -أصوات          ت 3 -أصوات         ب 4 -أ

 

 :    الفقرة اخلامِةسئلة من أ
 أي الجمل التالية صحيحة بحسب الفقرة الخامسة: .1

 تحمل أنثى الضبع مرة واحدة في الشهر. -أ

 األسبوعتحمل أنثى الضبع مرة واحدة في  -ب

 تحمل أنثى الضبع مرة واحدة في السنة. -ت
 

 جملة " وتنجب ثالثة أو أربعة من الصغار" تدل: .2

 أن أنثى الضبع تنجب ما ال نهاية من الصغار -أ

 أن أنثى الضبع تنجب فقط ثالثة صغار في المرة الواحدة. -ب

 أن أنثى الضبع تنجب فقط أربعة صغار في المرة الواحدة. -ت

 اإلجابات خطا.جميع  -ث

 

 ذكر أن " الضبع أصبح مهددا باالنقراض" اكتب سببا من عندك لهذا التهديد ؟ .3

 

------------------------------------------------------------------------------- 
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كتْب  .4  وردت كل معلومة مما يلي: ٍفي أي فقرة ا

 

 -----------------صواتا رفيعة حادة أ تصدرُ  -1

 

 ------------من مهاجمة القرى البعيدة  يخاُف ال  -2

 

 ----------- ا  حادة جد له أسنان   -3

 

 -----------أنثى الضبع ثالثة أو أربعة من الصغار  تنجُب  -4

 

 --------------جيف الحيوانات الميتة  يأكلُ  -5

 

 جب:أثم  ا  المطلوب جيداقرأ ْ  .5

 

 ----------من الفقرة األولى  ا  كبير جدلكلمة  مرادفةكلمة  ❖

 

 -----------من الفقرة الثانية  جمعاسم  ❖

 

 -------------من الفقرة الثالثة  جملة منفية ❖

 

 --------من الفقرة الرابعة  كلمة ومرادفها ❖

 

 -------------االنقراض من الفقرة الخامسة  معنى ❖
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 ضع حرف اجلر املناسب يف املكان الفارغ:
 

شعريرة   ________ مسرٌي شعر   سه قبعة   ________الربد، لبس  ________ق رأ

صوف، ثم ذهب   ________ سأل     ________ ال سة.  رفيقه  ________ املديُر املدر

الربد. دخال الصاااف وج ساااا  ________ إحدى الزوايا. يرجتُف ________جالساااا  

 مقعد قرب املدفأة. ________

 

  صنف الك مات التالية حسب نوعها:
 

 مالبس جديدة. . اشرتى الرجُل5 النقود ع ي. . يدخُر1

 أغصان الشجر. . حطمت العواصُف6 العمال األغصان اليابسة. . قطع 2

 أخي العصري. . شرب 7 الولد العنب من الكرم. . قطف 3

  الغين دموع الفقراء.ُ. ميسح 4
 

 املفعول به الفاعل الفعل ونوعه
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  -ـ  اقرأْ النّص التالي ث مَّ أِجْب َعن األسئلة التي تليه : 

ا في واجهِة أحِد المحاِل وفي داخلِِه ُعصفور  صغير . بلدتي، ف في ساحةِ  كنُت أتمشى رأيُت قفص 

 وقفُت أتأملُه وهو يقفُز على قضباِن القفِص، ثّم ينتقُل إلى العوِد الموضوِع في وسطِه.

ِمنُه وحّدقُت فيِه، فرأيُت ريَشُه الُملّوَن الجميَل، كما رأيُت الُحزَن في عينيِه. تأثّرُت  اقتربت 

، فكيَف  الواسعِ  لُت في نفسي: إّن لِلطائِرِ جناحيِن ليطيَر وُيحلَّق بِهما في الفضاءِ لحالِتِه وقُ 

ُد اليديِن والرّجليِن.  يسُجنُه اإلنساُن في قفٍص؟ وتصّورُت نفسي ا في ُغرَفٍة صغيرٍة وأنا ُمقيَّ سجين 

 بمنقارِهِ من بيَن وكم ازدادت شفقتي عليِه ِعندما أطلَّ  كيَف يُمكُن أن أتحمَل الّضجَر والعذاَب؟

، ونظَر إليَّ نظرََة عطٍف، وكأنُّه يقوُل لي: " أنا صديُقَك. أنِقْذني من هذا الّسجِن. أِعْد  ُقضباِن القفصِّ

 إليَّ ُحّريتي".

ا عليِه. وصارِت الّصوُر واألفكاُر تتساَرُع في رأسي: أليَس لُه إخوة    كنُت كُلّما تأملُتُه ازددُت عطف 

؟ ألي ا إليها! هل يلتقياِن بعدُ ورِفاق  نسيُت كم   ؟َس لُه أمٌّ؟ كيَف تكوُن حالَُتها؟ وكم يكوُن ُمشتاق 

انقضى من الوقِت، وأنا واِقف  أتأّمُل هذا العصفوَر المسكيَن. كاَن الّناُس يمروَن بالُقرِب ِمّني 

غيَر، وال أسمُع إال زقزقَتُه وأصواتُهم العاليُة تختلُِط بهديرِ الّسياراِت. وأنا ال أرى إاّل عصفوري الّص 

فجأة  وجْدُت نفسي داخَل المحلِّ أسأُل صاِحَبُه أن يبيعني الُعصفوَر، وأنا خائف   الّناعمَة الحزينَة.

أن يقوَل لي: "ال، ليَس الُعصفوُر للبيِع". لُِحسِن حّظي َقِبَل أن يبيَعُه. دفعُت لُه الّثمَن من نقودي 

ا. كأنَّ الُعصفوَر استأنَس بي،  َل أُسبوعٍ القليلِة الّتي جمعُتها خال حملُت القفصَّ وأنا أعدو ُمسرع 

 فأصبَح يقوُم بحركاٍت تدلُّ على المرِح والّنشاِط.

للعصفور: هيا انطلْق، فانطلَق الُعصفوُر  وقلتِعندما ابتعّدُت عن أنظارِ الّناِس فتحُت باَب القفصِّ  

ا كالّسهِم. بقيُت أتأّمُلُه حّتى غاَب ع كملُت طريقي إلى البيِت وأنا أحمُل القفَص فارِغ  ن عينيِّ. أ

 ولكّنني أحمُل السعادَة في قلبي.
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 :الصحيحةَ  اختْر اإلجابةَ ـ  1

 التي أراد الكاتب أن تصل إلى القارئ:                الفكرة   ❖

 السعادة(الحرية هي   -العصفور السجين    -)ريش العصفور الملون الجميل             

)فجأة  وجدت  نفسي داخل المحل أسأل  صاحبه أن يبيعني نوع الحوار في العبارة اآلتية  ❖

 العصفور(:

 حوار داخلي وخارجي(  -حوار داخلي    -)حوار خارجي                

 من الوقت(: مر  )نسيت كم المعنى الصحيح للكلمة التي وضع تحتها خط في الجملة  ❖

 سيمر(  -حاَن    -)انقضى                  

ا(: ❖  الكلمة التي ليست من مشتقات )عطف 

 (طفعَ   -اعطف    -عاطفة  )               

 بهما في الفضاء الواسع(:)يحلق  ضد الفعل ❖

 يطير(  -يهبط    -)يمشي                  

 جملة التشبيه في العبارات اآلتية: ❖

 اقتربُت منه وحدقُت فيه( – العصفور كالسهمِ فانطلق  –)حملت القفص وأنا أعدو       

 كما فهمِت من النص هي:الكاتب ِ صفة   ❖

 (قاسيُّ   -  حزين    -  )عطوف           
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 لي       (: الترقيم المناسبة للجملة اآلتية )وأنا خائف  أن يقولَ  عالمة   ❖

 ،      (                      -                        :                       -                    )      ؟ 

 من العبارات اآلتية أفادت أسلوب االستفهام: أي عبارةٍ  ❖

  ال ليس العصفور للبيع(  -كيف تكوُن حالتها  -)أنقذني من السجن            

 

 العالقة بين كلمتي )الحزن والسعادة(: ❖

 ترادف(  -تجانس    -)تضاد         

ا المه ❖  التي(: –ارة الموجودة في كلمتي )قفص 

 (حروف تلفظ وتكتب –حروف تكتب وال تلفظ  –)حروف تلفظ وال تكتب 

 من خالل فهمك للقصة أجيبي عن األسئلة التي تليها:

 وضحي مشاعر الكاتب في: •

 القصة: ............................................................................. بدايةُ  ▪

 القصة: ............................................................................. نهايةُ  ▪

 .................................................................. مع العصفور: الكاتُب  ماذا فعلَ  •

 (؟ الطليقمرادف وضد كلمة ) •

 : ........................... ضد طليق    -: ...........................  مرادف طليق   ❖
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 " مستعينة  بالنص:5-1رتبي تسلسل األفكار التالية من " ❖

 العصفور. إلى المحل واشتريُت  ............ دخلُت  ▪

ا. ▪  ............ الحزن ظاهر في عينه، تصورت نفسي سجين 

 إلى البيت بقفٍص فارغ ولكني سعيد بحرية العصفور. ............ دخلُت  ▪

 ............ وافق صاحب المحل أن يبيعني العصفور. ▪

ا فالجو. ▪  ............ أطلقت سراح العصفور فانطلق مسرع 

 الهاء( في الجمل اآلتية:الضمير ) يعودلمن  ❖

ا في واجهِة أحِد المحاِل وفي داخلِ  :1في السطر .1  ُعصفور  صغير .  هِ رأيُت قفص 

o ....................................... يعود )الهاء( إلى 

 لمن يعود الضمير )الهاء( في السطر الثامن:.2

 يقوُل لي. كأنهُ  : 8في السطر 

o  يعود )الهاء( إلى....................................... 

كملي الفراغ بما يناسبه من النص:.3  أ

 أنا( -.................... أتأمل هذا العصفور.                           )هو  ▪

 البيت( -فتحُت باب ....................                                      )القفص   ▪

 السيارات( -تختلط بهدير ....................           )الموج  أصوات الناس العالية ▪
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اجعلي كلمة )الطائر( في ثالث جمل من إنشائك بحيث تكون في الجملة األولى )مبتدأ( وفي الجملة الثانية  •

 )فاعل( والجملة الثالثة )مفعول به(:

 ............................الجملة األولى: ............................................... ▪

 الجملة الثانية: ............................................................................ ▪

 الجملة الثالثة: ............................................................................ ▪

 

 لجدول اآلتي:ضعي األفعال اآلتية في مكانها الصحيح في ا •

 يقول( –أِعْد  –أَحمُل  –انِقْضى  –أنقذني  –استأنَس  –أَعدو  –اقتربُت  –اْذهب)

 الفعل األمر الفعل املضارع الفعل املاضي
   

   

   

 ( كلمات تظهر فيها ألف تنوين الفتح:4استخرجي من النص أربع ) •

▪  ....................-  ....................-  ....................- .................... 

 

كيب )التي تحتها خط(  في مكانها الصحيح: •  ضعي الجمل والمفردات والترا

ا           ساحة بلدتيكنت أتمشى في   إال زقزقته الناعمة أسمعال              أنا أحمل القفص فارغ 

 الجملة التركيب المفردة
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   -عن األسئلة : التالية ثم أجْب القصَة اقرْأ

كان  أْحم ُد ي ت ج وَُّل يف ح ديَقٍة تغ طي أْرض ها ن باتاٌت ُمْزِهر ٌة، حني  استْوَقَفْتُه و ْرد ٌة ب ْيضاُء َفقال  يف 

 ن ْفِسِه:" ما أمجل  هذه الّزهرة! و ما أْنص ع  بياض ها! "ثمَّ ه مَّ ِبَقطِعها لكنَّ الو ْرد َة منعتُه 

س رَّْع! ُخْذ هذا الُغص ْين  و اْغِرْسُه يف ح ديَقِتَك. َفس ُيو فُِّر لَك أْكث ر  ِمْن ب طٍف قائ ةً : " ت م هَّْل وال ت ت 

ُه و ْرد ٍة ب ْيضاء ". ش كر الصَِّبيُّ الو ْرد َة ُثمَّ ت س  َّم  ِمْنها الُغص ْين  و عاد  ُمْسِرًعا إىل امَلْنِزِل َفنادى ُأْخت 

  ش جَّع ْتُه و قالْت:" و أنا كذِلَك ُأِحبُّ الو ْرد ".س ْوس ن  و ش ر ح  هلا ما ع ز م  ع ْيِه َف

ع ز ق  أْحم ُد األْرض  و ن ظََّفْت س ْوس ُن التُّْرب َة ُثمَّ طم ر ْت فيها الُغص ْين  و س َقْتُه. ت ناو ب  الّطفالن ع ى 

 ِبها ِمْن ن باتاٍت ُمضاِيَقٍة.الِعناي ِة بالنَّْبت ِة اجّلديد ِة، يتعهَّداِنها بالسَّْقِي و إزاَلِة ما ع ِ ق  

و ما م ضى إال ش ْهٌر واِحٌد ح تَّى َظه ر ْت ع  ى النَّْبت ِة أْوراٌق ص غري ٌة.ِاْنتاب  الصَِّبيَّ َأَلٌم ش ديٌد ألنَّ 

اْقت ر ب ْت ِمْنُهما ُحْ م ُه مْل يت حقَّْق. َفع َكف  يف ُغْرَفِتِه م ع  ُأْخِتِه س ْوس ن  ح زيًنا. ت َفطَّن ِت اأُلمُّ ِلذلَك ف

 و َأخ ذ ْتُهما يف ِحْضِنها و ِهي  ت قوُل: " واِصال الِعناي َة ِبن ْبت ِتُكما و س ت ْحُصالِن ع  ى الو ْرِد األْبي ِض .
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  -السؤال األول :

 ث.معلوماتي.           ت. رسالة              ب. قصيدة        أ.قصة      ( نوع النص : 1

 القصة:______________________________ ( شخصياُت 2

 ( المكان: _________________3

 أ. السرد     ب. السرد        ج. السرد والحوار                   ( األسلوب: 4

 حدثت القصة )حسب رأيك(، علل؟ ( في أي فصلٍ 5

   __________________________________________ 

 ؟  أْيَن تََجوََّل أْحَمدُ   (6

__________________________________________________________ 

 

 لماذا أْعَجَبِت الَوْردُة أحَمَد ؟ (7

 __________________________________________________________ 

 

 لماذا منعت الّزهَرُة أْحَمَد مْن َقْطِفها؟  (8

 __________________________________________________________ 

 

َمْتها الَوْرَدُة ألْحَمَد ؟   (9  ما هي النَّصيَحُة التي َقدَّ

 __________________________________________________________ 

 

 ( ماذا عمل أحمُد وَسْوسُن قبل أن يزَرعا الُغَصْيَن؟ 10

____________________ ______________________________________ 
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ْبَتِة؟11  ( كيف اْعَتَنى األَخواِن بالنَّ

 __________________________________________________________ 

 

 ( أُْذكُْر َعَملَْيِن يَُدالِن َعلى ُحبِّ أْحَمَد لِْلَوْرِد. 12

 __________________________________________________________ 

 

فالِن؟ َعلِّْل إِجابَِتَك. 13  ( ما رأُيَك بالَعَمِل الذي قاَم بِِه الطِّ

 __________________________________________________________ 

 

ْق؟ 14  ( ما ُهَو الُحْلُم الذي لَْم يََتَحقَّ

_________________ _________________________________________ 

 

ْطرِ األَخيرِ؟ 15  ( ماذا قَصَدِت األُمُّ بَِقْولِها: ... َسَتْحُصالِن َعلى الَوْرِد األَْبَيِض في أَوانِِه" في السَّ

 _________________________________________________________ 

 

حيَحِة.( ضع /ي دائِرَة  َحْوَل رمز اإلجا 16  بَِة الصَّ

 جملة: " ما أجمَل هذه الزَّهرَة" هي: 

 جملة نداء  -جملة استفهامّية           ت –أ 

 جملة فعلية -جملة تََعجُّبية             ث -ب

حيَحِة.  ضع /ي دائَِرة  َحْوَل رمز اإلجابَِة الص 

 (؟ 3( ما َمْعَنى كلمة َهمَّ )سطر17

 اهتمَّ  –أ 

 َقَطَف  –ب        

 أراَد  –ت       

 َزَرَع  –ث       
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 (؟  4( ما معنى كلمة الُغَصْيُن ) سطر 18      

 غصنان صغيران        –غصن صغير                      ت  –أ       

 غصنان كبيران  –غصن  كبير                       ث  –ب      

َبِب والنَّتيجة. 19  ( صْل/ ي بَْيَن السَّ
 

ْبَتِة أْوراق  َصغيرَة                       أْعَجَبْت أْحَمَد الزَّْهرُة         َظَهَرْت َعلى النَّ

 همَّ بَِقْطِعها                   انتبهت األمُّ لُِحْزِن األََخَوْيِن      

ْبَتِة               لّنبتةنصحتهما بمواصلة العناية با            اعتنى األََخواِن بالنَّ

 ( .    4 – 1( رتِّب األْحداَث الّتالَيَة حْسَب تسلسلها في النَّصِّ بَِوْضِع األْرقام من ) 20

 ___  َظَهَرْت على النَّبتِة أْوراق  صغيرة .

 ___  أُْعِجَب أَْحَمُد بالزَّْهرَِة الَبْيضاء. 

ْق.  ___  حزَِن األخواِن ألَنَّ الُحْلَم لَْم يََتحَقَّ

 األَخواِن بَِزْرِع الُغَصيِن والعنايَِة بِِه. ___   قامَ 

كتب بجانب كل جملة 21  .رأيأم  حقيقة( ا

 _______                    في الحديقة الجميلة.يتجّول ُ كان أحمدُ  -أ

 ______                     الغصين وغرسه في حديقته. أحمدُ  أخذَ  -ب   

 _______               عزق أحمد األرض ونظفت سوسن التربة. -ت   

 _______                                          هذه الزهرة!  ما أجملَ  -ث   

 ______                             .ا  يحب األزهار البيضاء كثير  أحمدُ  -ج   
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 ( الفكرة المركزية للنص هي:22

 أ. أحمد وسوسن يزرعان الغصين ويهتمان به.

 حب أحمد وسوسن وتحضنهما.ت ب. األمّ 

 ت. أحمد يحب قطف األزهار البيضاء.

 ث. سوسن تحب أخاها وتساعده في تنظيف التربة.

 

 من هذا النص؟ ( ماذا نتعلمُ 23

_______________________________________________________________ 

 

كتب عنوانا آخر مناسبا للنص؟______________________24  ( أ

 الثاني: المعرفة اللغويةالقسم 

 ( صنِّْف /ي الكلمات حسَب الَجْدَول.1

ْل  –تَقوُل  -على –الحلم  –َظَهَرْت  –في  –الَجديدة  –الطفالن   إلى –تََمهَّ

 حرف فعل اسم

   

   

 

 ( صنِّْف /ي الكلمات حسَب الَجْدَول.2

ُق  –َعَزَق  –َطَمَرْت  ُر  –أْسرِْع  –يََتَحقَّ بَْت  –ُخْذ  –ُيَوفِّ ْل  –يَْعَمُل  –اقتَر  تََمهَّ

 أمر ُمضارِع ماٍض  
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 ( صرف الفعل حرث مع الضمائر:3

 أنتن أنتم أنت أنت هي هم هما هو

        حرث

 

 ( صرف الفعل يحرث مع الضمائر:4

 نحن أنا أنتم أنتما هن هما هي هو

        يحرث

 

 ( اكتب اسم االشارة المناسب:5

 أ.  أحب _______ التلميذ الناجح في دروسه.

 ب. فازت ______ الالعبة في المسابقة.

 ت. _____ الفراشات الملونة تطير فوق األزهار.

 ث.______ األوالد يلعبون كرة قدم.  

 االسم الموصول المناسب: ( اكتب6

 أ. أحترم الطالب _______ يشاركون في المسابقة.  

 ب. شاهدت البرنامج _____ يتحدث عن العلماء .                                                 

 ت. نبتت األزهار ____ زرعتها في الحديقة.

 المعلمتان ______ حضرتا باكرا إلى المدرسة.ث. هاتان 

هذه    هذا  هذان       

هؤالء   هاتان    

اللذان    الذي  التي   

 

 اللواتي  اللتان  
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 (  صل خطا بين كل جملة  ونوعها:7

 

 هذه الزهرة!أ. ما أجمل َ   

 على الشاطئ أراقب البحر. ب. جلسُت 

 الزاهية تزين الطبيعة الخالبة. ت. األزهارُ 

 عن المدرسة؟                                              ث. لماذا تأخرَت 

 

كتْب 8  مالئمة:صفة    ( ا

 

 فراشتان _______       الجبل_________     البيوت _________

 

 حديقة ________       رجال _________    عامالت _________

 

 

 القسم الثالث: اإلمالء

كمل الكلمات التالية بإضافة 1  التاء المفتوحة أو المربوطة:( أ

كلـــ__  البنـــــــشرب •  _   لذيذ_.ـــــ_   كعكـــــ_  العصير  وأ

_ ــــ_، وزقزقــ_  بمشاهد_ األزهار الجميلـ_ المنزل، تمتعـــــ_ في حديقـــــــ_ هند إلى النزهـــــــخرج •

 األطيار المغرد_

جملة 

 استفهامية

جملة 

 اسمية

جملة 

جملة  تعجبية

 فعلية
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 األصدقاء ( )وفاء  

الظبي والسلحفاة والجرذ والغراب على الحب  األربعة: يلتقي األصدقاءُ صباح ٍ كلّ 

ثم يلتقون  كل منهم عن طعامه في الغابة الواسعة، واإلخالص ثم يفترقون ليبحَث 

 ،اصياد   النهار لالطمئنان على بعضهم. وبينما كانوا مجتمعين لمح الغراُب منتصف 

كانت ال تستطيع الركض السلحفاة َ لكنّ  بسرعةٍ هرب األصدقاء ُ ، ، الصيادُ الصيادُ  :فصاحَ 

كبرَ  أمسَك  سأبيعها إلى حديقة الحيوان، ولحسن  !هذه السلحفاة بها الصياد وقال: ما أ

الظبي من الصياد وألقى نفسه على  ، اقترَب ذكية   يلة  خطرت للظبي حالسلحفاة ِ حّظ 

ا، ا عندما رآه مرمي  أنين الظبي وفرح كثير   سمع الصيادُ  مجروحٍ  األرض وأخذ يئن أنينَ 

من يده، وركض باتجاه الظبي ولما اقترب الصياد، ركض الظبي ثم  ألقى السلحفاةُ 

ثم ركض ثم توقف ثم ركض حتى نجح في إبعاد الصياد عن السلحفاة التي  توقَف 

 السلحفاة، أما األصدقاءُ هربت بمساعدة أصدقائها، حزن الصياد ألنه خسر الظبي وخسر َ

بنجاة الظبي وبحيلته الذكية التي  رائعة  فقد اجتمعوا في المكان المعتاد وأقاموا حفلة  

 .السلحفاةَ  أنقذْت 
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 ألحداث القصة السابقة أجب عن االسئلة التالية  : من خالل فهمك

 الزمن الذي جرت فبه أحداث القصة : ❖
 المساء                       النهار                            الساعة                     الليل 

 

 جرت أحداث القصة في :  ❖
 الحديقة                        الحقل                           الغابة                     البستان 

 

 تسلسلت  االحداث  حتى وصلت للتأزم ، فالعقدة فالقصة كانت : ❖
 حيلة الظبي           وصول الصياد        أمساك الصياد بالسلحفاة               حفلة األصدقاء 

 

 المعزى من قصة االصدقاء :  ❖
 لشجاعة                         التعاون                   الوفاء                          الهروب ا

 

 الصفة المناسبة للظبي : ❖
 الشجاعة                         الذكاء                        التكبر                         المكر 

 

 القصة كلمة بمعنى يتألم : وردت في ❖
 مجروح                   مرميا                                صاح               يئن               

 

 الغراب بصوت عال . صاحَ ما معنى الكلمة التي تحتها خط :     - ❖
 بكى                          نادى                         شجع                             ضحك 

 الكلمة المختلفة عن المحيط اللغوي التالي :  - ❖
 الصياد                  السلحفاة                       الظبي                               الغراب  

 التالية: رمى الظبي بنفسه  على االرض  الفعل في العبارة ❖
 االرض               رمى                        الظبي                                  نفسه 

 

 :يفترقون ( –ما العالقة بين كلمة ) يلتقون  ❖
 مفرد                         تضاد                    جمع                         ترادف    
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 اْلفراشة

في  جنحتها الكبيرة التى تختلُف ألوان الزاهية في هي من الحشرات ذات األ الفراشةُ     

جزاء هي البيض ، أربعة أالفراشة من  حياةَ دورة ُ خر ، وتتكونُ آلى إاللون والنمط من نوع 

 اليرقة ، الشرنقة ، الكبار

نوع من  17500محدد للفراشات على مستوي العالم ولكن يوجد حوالي  عدد   ال يوجدُ 

نواع الفراشة أنحاء العالم ماعدا قارة القطب الجنوبي. وكثير من أفي جميع الفراشة يتنشر ُ

 لمسافات قصيرة نسبيا لتجنب الظروف المناخية المعاكسة ولكن هناك بعض تهاجرُ 

 ميال. ألا آالف من الفراشة تهاجرُ  نواعِ ألا

كثر من أيوم وبعض  40 -20عمر الفراشة يتراوح بين  متوسُط  نواع الفراشة ال يعيش أ

 . أشهرلمدة ستة  خر قد يعيُش آليام والبعض اأ ربعة أو أثالثة 

نواع الفراشات المعروفة في العالم يوجد في أحجام مختلقة أصغر أيوجد منها  الفراشةُ 

كبرما أجنوب كاليفورنيا حيث يصل طول جناحيها الى نصف بوصة ،  نواع الفراشة أ أ

 بوصة  12فيوجد في غينيا الجديدة وتصل المسافة بين جناحيها الى حوالي 

هي  ولىألعدة طرق لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة الطريقة ا الفراشةُ  تستخدمُ 

تبدو مثل ورقة  أن ن الفراشة لديها القدرة علىأو التخفي عن طريق التلون حيث أالتمويه 

خرى هي الدفاع الكيميائي حيث تخرج بعض المواد ألعليها ، والطريقة ا تقُف  التي الشجر 

الكيميائية السامة من جسم الفراشة لتبدو الفراشة سيئة الطعم والرائحة عند اقتراب 

 .لمفترسة منهاالحيوانات ا
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 بعد ِقراءة الّنص أ جيب:

 العنوان املناسب للنص :  (1

 عدد الفراش         تكاثر الفراشة                الفراشة      ألوان        عالم  الفراشة           

 نوع النص  هو  :     (2

 شعر                مسرحية                             معلوماتي                             قصة              

 محورية  للنص : ـالفكرة ال (3

 حماية الفراشة لنفسها            أصغر انواع الفراش            حياة الفراش             الفراشة ذات ألوان    

 العالقة بين الكلمات التالية )الزاهية   ،     القبيح(  (4

 جمع               ترادف                             تضاد                                        جناس                                           

 وردت في النص كلمة بمعنى متوحشة  (5

 السامة                                          مفترسة                        التمويه                             التخفي        

 اختار من املحيط اللغوي ما يتالءم مع الكلمات امللونة :  (6

 السبات  (    -الرحيل     -ملسافات قصيرة                  ) البحث     تهاجر الفراشة  -أ  

 الطيران   ـ     االرض (    -) البرد                  املعاكسة الظروف املناخيةلتجنب  -ب

 .................................................................................  كم عدد الفراشات على مستوى العالم؟ (7

  :امأل الفراغ بما يطلب منك ما بين القوسين (8

 أ ( أحترم معلمتي  ........................أصدقائي             ) حرف عطف مناسب  ( 

 ثم .................. عنها تقريرا       ) كلمة بعد حرف العطف  (  ،ب( استمتع ت بالرحلة
 

 اربط بين الجمل التالية بحرف عطف مناسب: (9

 األزرق .أكتب بالقلم األحمر  ..............القلم  –أ 

 اشترى خالد سيارة  .............. كرة. -ب

 :اكتب ماذا تفعل عندما تعود من املدرسة  واستخدم حروف العطف املناسبة    (10
..................................................................................................................................................... 
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 قرالص َّ

الشبه للبازي ، أي لأل واع اْلمألوفة ِف اْلمدن ،   قريبٌ الربي طٌي  قر  الص       
ِف األراضي العشبية والغالت والصحراء وسهول  الربي يعيش   الصقر   كانَ ن ْ إو 

 التندورا ِف اْلمناطق القطبِية الشمالية وعلى امتداد شواطئ البحار.
الصقر الربي مع الباز ِف اْلمنقار اْلمعقوف على شكل َنارة ،   ويشَتك      

)  عنه ِف أن جناحيه طويالن وأرقطان واألقدام واْلمخالب القوية ، وخيتلف  
. واإلانث أضخم  60إىل   20 قط متفرقة(.   ويبلغ طول معظمها من  عليهما

من  من الذكور . وطيان الصقور هذه ال مثيل له ِف القوة ، وغالًبا ما تنقض  
ا تقع  اجلو بِرعٍة كبيٍة من ارتفاعات عالية وبزوااي قانمة لإلمِاك للفريِة كأَّن 

ِف اقتناص الفريِة أو قتلها . وهي ال تبين  من الِماء! وهي تِتخدم ُمالبها
أعشاشها على اإلطالق وإْْنا حتل األعشاش الّت هجرْْتا الطيور األخرى ، أو 

فر قليلة العمق على األرض َْ  .تضع بيضها ِف ا
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 أجب عن األسئلة التالية .

 أكمل الناقص :  .1

 أ. نوع النص : __________

الشبه بالبازي ، ________ في األراضي العشبية  _________ طير قريبب. الصقر ُ

 ________ والصحراء، إناث هذا الصقر _______ من الذكور .

 تعني : 7"  سطر  أ. كلمة" تنقض   .2

 ت. تَعضُّ        ث. اإلجابة ب+ت صحيحة           ب. تَْمِسُك           تَهجُم         أ.
 

ا " سطر   3  تعني : 7  .كلمة " غالب 

 ت. اإلجابة أ + ت صحيحة         ت. قليال            ب. كثير ا          . بشكل دائم     أ
 

 تعني : 9 .كلمة " على اإلطالق " سطر 4

ا       أ  ث. جميع اإلجابات خاطئة        ب. بشكل دائم       ت. األكثرية          . أبد 
 

 والبازي .أ ذكر ثالثة أوجه شبه بين الصقر البري .5

 أ.________________________________________ 

 ب. _______________________________________

 ت. _______________________________________

 الصقر البري عن البازي ؟ . بِماذا يختلف   4

_______________________________________________________ 
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ِكَر في النص كلمات تدلُّ على مكان  .5 ْب اثنتين منهاا ذ   . ْكت 

______________________________________________________ 

 النص.في    60 / 20إلى ماذا ترمز األرقام  .6

____________________________________ 

 فريسته ؟ الصقر   كيف يصطاد   .7

________________________________________________________ 

 

كتْب كلمة صح أو  .8  خطأ.أ 

كثريتها  أ. يبلغُ   سم . _____________ 60  / 20طول أ

ا . ____________ ب. يبني الصقر ُ  البري أعشاش 

 الصقر البري مع الباز في اْلمنقار اْلمعقوف . _________ت. ال يشترك ُ

 اْلمخالب في اقتناص الفريسة أو قتلها . __________ تستخدمُ 

 :تعنيجملة " ال مثيل له " الفقرة الثالثة  .9

  له           ت. ال مكان له        ث. ال طير له   ةالقو أ. ال شبيه له         ب. 

 :الضميرلِمن يعود  .10

 ______________ :  5السطر  " جناحيه "  أ. الهاء في

 : _____________ 10السطر " هجرْتها "  فيب. الهاء 
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 هي:جملة " ال تبني أعشاشها على اإلطالق "  .11

    أ. ُمثّبتة            ب. َمْنفّية             ت. تعجبية        ث. جميع اإلجابات خاطئة

      

 هي : السماء!جملة " كأن ها تقع من  .12

 استفهامّية            ب.  َمْنفّية          ت. اإلجابة أ + ب صحيحة     ث. تعجبية  أ. 
 

 ما هو اْلمشترك بين هذه الكِلمات ؟  أ. .13

 تَحَتل         تَبني    تَْستخِدم          تََضع     : ______________ 

 أ. ما هو  الضمير اْلمالئم لها ؟ 

 ___________________________________ 

كَتَسْبتها عن الصقر . 14 كتب ثالثة معلومات ا  . أ 

________________________________________________________

____________________________________ 
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 الّزرافة 

أطول  الزرافُ  رئيس في المناطق الجافة وشبه الصحراوية من أفريقيا. يعتبرُ  بشكلٍ  الزرافُ  يتواجدً  

 طول الذكور من الزراف إلى نحو خمسة أمتار، بينما تكون اإلناثُ  في العالم. ويصلُ  الثديةالحيوانات الفقارية 

 سنة. 30-20وهي تعيش بمعدل  ،كغم 1000وزن الزرافة الواحدة أكثر من  أقصر قليالً، يبلغُ 

جسم الزراف بعنقه وأرجله الطويلة واألكتاف المرتفعة، ويوجد في الرأس قرون صغيرة مغطاة  يتميزُ    

 دفاعي، وللزراف عيون واسعة دائمة اليقظة احتراساً من األعداء.سالح كبالجلد وهي تستعمل 

كما أنها  ،ولهذا تنام الزرافة واقفة معظم األحيان ،الزرافة ووقوفها الكامل مشكلة عويصة نهوضُ  يمثلُ 

ً  تقرفصُ  اح بعد انبط ة أو مطوية تحت جسمها. فإذا أرادت الزرافة النهوض عن األرِض وأرجلها مثني   ،أحيانا

وتدير رقبتها إلى الخلف للتخفيف من الثقل على  ،أوالً برفع أقدامها األمامية نصف رفعة فإنها تقومُ  ،واسترخاء

األرجل األمامية التي تُرفع قليالً عن األرض، بعد ذلك تُدير الزرافة رقبتها إلى األمام مجدداً لتخفيف الثقل عن 

 وهكذا...األرجل الخلفية التي تُرفع قليالً عن األرض 

 ؟ .............................................................................  الزرافة    تعيش   ـ أين  1

  -ـ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة :2

 األنثى أطول من الذّكِر. -الذّكر أقصر من األنثى.         ب -أ

 بنفس الطول.االثنان  -الذّكر أطول من األنثى        ث -ت

 

 ـ العالقة بين كلمتي ) أقصر وأطول (  عالقة :        3

 تضاد (  -) ترادف                                                                  

 ـ ما المشكلة التي تواجه الزرافة ؟ 4

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

  -ـ أكمل الفراغ بالكلمة الصحيحة :5

 أ ـ يبلغ وزن الزرافة .......................   ب ـ تعيش الزرافة بمعدل ...................... سنة . 

 .................بم يتميز جسم الزرافة ؟...................................................... -6
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        اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :          حولَ دائرة ا ضع    ـ 

 فاتُح مصر هو ................ بن العاص . ـ   1ـ 
رو  روا            ج . َعم   أ .ُعَمر          ب . َعم 

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 ـ ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة  : 2
 ) المدينُة جميلٌة ............ شوارعها مزدحمة  ( .  

         أ . لكن            ب . لكن          ج . لكنه
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ  ــ

 ـ ضع خطاا تحت الخبر في الجملة :  3
 ) الحياُة رحلُة كفاٍح ممتعة (    

         أ . رحلة        ب . كفاح        ج . ممتعة
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 ـ ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة  :   4
 أكل الرجل ) أ . َعسلا     ب . َعسَلن       ج . َعسالا      د . عسلا ا ( طعمه لذيذ . 

 صّنف الجمَل اآلتية إلى اسمية وفعلية :  -5
 فعلية  اسمية  الجملة

   صالٌح عامٌل مخلص.
   لعَب التالميُذ كرة القدم .

 
 ـ صنف وفق الجدول التالي :ـ  6

 فاعل فعل  الجملة
   َعـِرَف الشعُب مصيره .

   َلِعَب التالميُذ كرة القدم .
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 ـ  اختر الكلمة الصحيحة مما بين القوسين :7
 فتن (  –فتاا  –راشدُ  ........ مجتهٌد .                                        ) فتىا   -1

 شرفاا (  –شرٌف  –المواطُن المخلص  .........                                  ) شرفن  -2  
 مرفرفتاا ( –مرفرفتن  –الطيوُر ........... في السماء .                           ) مرفرفةا  -3  
 أولو (  –أولوا   –....... األلباب.                  ) ألو    ن نال جائزة اإلبداع المفكرو -4  

 هؤلء(  –هذان  –.......... أولد مرحون .                                    ) هاؤلء -5   
 

 

 

 : يأتي  امأل الفراغ بما هو مطلوب مما بين القوسين فيما ـ 
 عمال مخلصون .                                 ) اسم إشارة (  ـــــــــــــــ  1
 يحب خالد مشاهدة التلفاز .                        ) حرف نفي (  ـــــــــــــــ  2
 المظلة ليحتمي من المطر .           ) ظرف مكان (  ـــــــــــــــ يقف الرجل  3
 طبيبات ماهرات .                                ) ضمير متكلم (  ـــــــــــــــ  4

 

 

 مناسب في كل فراغ : جرٍ  حرفَ  ضع  ـ 
 

الوالدين  ا ........ بر ِ موضوعً .......ـالقلم ِ وكتبتُ  .......... الطاولةِ الدفترَ  عتُ وضَ 

 الوالدين ........ األبناء . ...... مقدمته........ فضلِ  ركزتُ 
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 اقرأْ  القصةَ  مِث أِجْب عما يليها من أسئلة  :ـ
دائما   القطيع أفراُدوكان  يف الغابة اليت يرأسها األسُد من الغزالن يعيُش كان هناك قطيٌع       

 كاحلمل الوديع نائمني امجيًع اكانومنهم وذات يوم  كي ال يقضي ع ى أحٍد األسدحذرين من 

نائم  األسد أن اعتقد  أنعن القطيع يريد التنزه يف الغابة بعد  منهم وابتعد  صغرٌي واحٌد فاستيقَظ

فّكر وقال يف نفسه: لن  ا ثمكثرًي الغزاُل يريد التهامه فخاف  أمامه األسُد وبعد فرتة ق ي ة ظهر 

وقال: ملاذا؟   األسٌد متوت. فتعجبسوف  أك تين وقال: إذا  ة. فتشجعأخت ص  منه إال باحلي

 نتقُلسوف ي أك تين أنتوإن  اقريًب أموُتوسوف  فقال له الغزال: أنا مريٌض جًدا 

 أهمفحياتي  لن آك َك اوقال: حسًنق يال  مبا مسعه إليك املرضُ  قريًبا ومتوت. ففّكر  األسُد 

عائ ته.  إىلوعاد  فرِحال  منالغزاُلطار ف اذهْب. االسوء، هّيلي  مث ك سيج ُب عندي من غزاٍل

ال فقال ل جميع كان رآه أم  إن األسدتسأله عن  أّمه وأخذت ًداوجدهم ق قني ع يه ج وصل  وملا

وقال: لن ختدعوني بهذه  األسدظهر هلم  ةالقصة ففرحوا مجيًعا وَأخذوا يضحكون وفجأ

أمام مجيع  أك هرقبته حتى مات وبعدها  أطبق ع ىلصغري وع ى الغزال ا وثب السهولة ثّم 

  الصغري.ا خائفني حزينني ع ى غزاهلم مجيًع اهربو إليهمالقطيع وملا نظر  أفراد

 وبقي األسُد زعيًما ل غابِة وأقوى احليوانات فيها. 
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 من بعد القراءة: ُأجيُب

 ضع عنواًنا مناسًبا هلذه القصة:........................................................ – 1

 ي ي: امن القصة م استخرْج -  2

 تعبرًيا جمازًيا: ........................................................................ –أ 

 ....................................................................... تعبرًيا حقيقًيا: -ب 

 حواًرا داخ ًيا: ......................................................................... –ج 

 ..حواًرا خارجًيا: ....................................................................... -د

 ضد ك مة فرح: ............................. –ذ 

 معنى ك مة عضَّت: ......................... –ر 

 .العقدة يف القصة هي: ....................... –ز 

 .اخلامتة يف القصة: ................................................................... _س 

 ..................................................................... بداية القصة هي: _ص 

 .أس وًبا إنشائًيا: ...................................................................... -ض 
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 ..أس وًبا خربًيا: ....................................................................... -ظ 

 ا الشخصيات الفرعية يف القصة: ...........................................................

  ااْخرْت اإلجابَة الصحيحَة مما بني القوسني: 

 الشخصية اليت مل يرد ذكرها يف القصة هي: -أ

o الغراُب 
o األسُد  
o الغزالُن 

 أكمل اجلدول اآلتي: -*

 النتيجة السبب
 .................................................... .التنزه يف الغابة القطيع يريُدعن  ُلابتعد  الغزا

 الصغري.مجيعا  خائفني حزينني ع ى غزاهلم  اهربو .....................................

 

 ل غزال. أكُل األسِد –: أ ع ل

............................................................................................... 
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 :  العرب من القصة بعض ْ جاستنت

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

استفدتها يف بعد قراءتك ل قصة أكمل اجلدول اآلتي باجلوانب احلسنة واجلوانب السيئة اليت  ✓

 حياتك:

 اجلوانب السيئة اجلوانب احلسنة
 

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

 

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

 

 

 ص ّنْف األفعال  يف اجلدول: ا 

 تنظفين               نسافر يرقصن                     نامْت       درسواا

 كتبَت  اركضي            شاهدتن      لعب          أ       نجحتم

 فعل امر فعل مضارع فعل ماض

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

.................... .................... .................... 
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 األسئلة التي تليها :  عن التالية ثم أجْب  قطعةَ اقرأ ال

وجَد فالح  طيب  في الشتاِء القارِس ُثعبانا  يابسا       

ِة البرِد ، فأَخذْتُه الَشَفَقُة عليِه فتناولَُه  منقبضا  ِمْن ِشدَّ

ِمن األرِض ، ووضَعُه فِي جيِب قميِصِه ، فلّما أَحسَّ 

الُثعباُن بالدفِء وَدبَّت فيِه الحياُة ، وتنَبَهت َغَرائِزَُه 

ِة ، َعض الفالحَ   المسكيَن الذي أحَسَن إليِه ، الوحشيَّ

ُه القاتَِل .   ونَفَث فيِه ُسمَّ

قاَل الرَُجُل الطيُِّب وهو يَلفُظ أنفاَسُه األخيرَة : لقد نِلُت 

 جزائي ؛ ألنّي َمنحُت المعروَف لمن ليَس أهال  لُه .
 

  -أجب عن األسئلة التالية :

 ضع دائرة حول رمز أنسب عنوان للنص السابق: .1

 الرجل الطيب .( –د     الشتاء البارد .  –ج      الثعبان الغادر .  -ب   الفالح والثعبان .   –)أ 
 

 . اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :2

 كان الثعبان منقبضا  من :   -أ

 شدة الحر ( –) د(         شدة الخوف   –)ج(      شدة البرد   –)ب(         شدة الجوع  -)أ(
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 يغضب (  -د     يندم  -ج  يفخر   -ب   يفرح   -) أ من يعمل المعروف في غير أهله -ب    

 

 عندما أحس  الثعبان  بالدفِء : -ج   

 خرج من قميص الفالح   -)أ(

 هرب من الفالح  -)ب(

 الفالح   عّض -)ج(

 رقص للفالح.  -)د(

 : ما عداكل الكلمات اآلتية مرادف لكلمة المعروف  -د 

 الجميل (. -المنكر   ) د( -حسن الصنيع      )ج( -الطيب    )ب( العملُ  -)أ(

 

  :تعني   يلفظ أنفاسه األخيرة  -هـ

 الموت  -النوم العميق  ) د( -قرب الموت   )ج( -الشديد  ) ب( المرُض  -)أ(
 

 فرقِّ في المعنى بين ما تحته خط : -3

 للثقة .  ______________________________________ أهل   أنَت  -أ

 أهُل  القريِة يزرعون الزيتون . ____________________________ -ب

  : في كل موقف مما يلي؟ ما رأيَك -4

 _________________ : موقف الفالح من الثعبان عندما وجده منقبضا  -أ    

 ____________________ موقف الثعبان من الفالح بعدما شعر بالدفء-ب 

لو كنت مكان الفالح هل كنت ستفعل مثله ؟  -ج     

.______________________________ 
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 أنت  (  -هم    -أنتن    -أنا    -هي    -نحن    -ضع الضمائر اآلتية في المكان المناسب ) أنتما  ـ 

 أعتز بديني .               مسلم  ........... 

 عامالن مجتهدان ............ 

 الحفل .  ........... ستنظمُ 

 متفوقون . ........... طالبُ 

 ........... أمهات طيبات .

 مهذبة . ........... بنت  

 الوطن . ........... حماةُ 

 

 

 صنف الجمل اآلتية في الجدول إلى جمل اسمية وجمل فعلية ثم حولها إلى النوع اآلخر:
 اتفوح عطرً الزهرة ُ –الالعبون بنشاط  تدربَ  –يرسمون بمهارة  الطالبُ  –تمطر بغزارة السماء ُ

 . ممتعةً  قصةً  قرأت  التلميذة ُ -نحو السماء   الطيورُ  قُ تحل   –الشرطيان بإخالص  يعملُ 

 
 

 جمل اسمية                         

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

. 

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

. 

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

. 

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

 جمل فعلية                      

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 
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 اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها :  الفقرةَ  اقرأ  
على التجريب وتكرار المحاولة ، وكم من التجارب أخفقت في محاولتها المثابرة ُ  الختراعِ  وســــــــــائلُ أهم ِ  ن  مِ وَ 

 بن فرنــا  قــد قــامَ  األولى ! لكنهــا تركــت لنخرين البــاب مفتوحــا لمزيــد من المحــاولت ، و ذا كــان عبــاُ  
( نجحا في اختراع  يتار األولى للطيران ، وناله منها كســـــــور في عظام حوضـــــــه ، فإن األخوين )  بالمحاولة

ا أقدام هالصواريخ والمركبات الفضائية حتى وطئت ب اخترعت الطائرة ، وحلقا بعيدا في السماء ، ومن بعدهما
 اإلنسان سطح القمر . 

 ( أمام اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :  ـ ضع إشارة )  1
 أ ـ العنوان األنسب للفقرة السابقة : 

  . صفات المخترع      
    . أهم وسائل الختراع 
  . اختراع المراكب الشراعية 

 سائلة  سائل                وسيلة                 ب ـ مفرد كلمة ) وسائل ( :        
 النهاية  األخيرة              الثانية                 ج ـ ضد كلمة ) األولى (   :       
  فشلت تمت                نجحت                 د ـ معنى كلمة ) أخفقت (  :       

 ـ ضع كلمة ) وطئت ( في جملة من إنشائك :  2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ـ

 ـ رتب المراحل اآلتية من القديم إلى الحديث بوضع الرقم المناسب أمامها :  3
 )         ( اختراع الصواريخ والمركبات الفضائية .  
 )         ( قيام عبا  بن فرنا  بالمحاولة األولى للطيران .  
 ( في اختراع الطائرة . تاير )         ( نجاح األخوين )  

 ـ ضع خطا تحت التعبير األفضل :  4
 ـ المثابرة على التجريب من أهم وسائل الختراع . 

 ـ الهتمام بالتجريب من أهم وسائل الختراع . 
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 ـ صنف ما يأتي إلى اختراع أو اكتشاف :  5
) الكهرباء  ـ الحاسوب ـ الجاذبية األرضية ـ المصباح الكهربائي ـ المد والجزر ـ الهاتف ـ الكسوف 

 والخسوف ـ السيارة ـ الدورة الدموية ـ التلفاز ( .
      اكتشافات
      اختراعات

 

 ـ اكتب أمام كل عبارة مما يأتي كلمة ) حقيقة (  أو  ) رأي ( :  6
 (  ------------------------)     ـ هللا ـ سبحانه وتعالى ـ خلق السموات واألرض .

  ( ------------------------)                         ـ وجد اإلنسان الطبيعة مسخرة له .
 ( ------------------------)       ليس لها أي ضرر .ـ الطائرة من المخترعات التي 

 ( ------------------------)                       ـ اكتشف اإلنسان كل أسرار الكون .
 (  -----------------------)                       ـ الشمس أكبر من األرض .

 ـ ضع خطا تحت السبب وخطين تحت النتيجة فيما يأتي :  7
 ـ اخترع اإلنسان المركبات الفضائية ، ووصل إلى القمر . 

 ـ أذهب إلى المسجد ، عندما أسمع األذان . 
 ـ تنطفئ النار ، عندما أصب الماء عليها .

 ـ عندما رأيت الفقير ، أشفقت عليه  . 
 ـ شرح المعلم الدر  بأسلوب ممتع ، ففهمه الطالب . 

 
 ـ اختر المعنى المناسب واكتبه في الفراغ :   8

ر ـ لذيذ ـ أضاء ـ (  ) سّكين ـ تفكير ـ ما ُيصاد  ـ ميسَّ
 --------------------مسخر :    ------------------أنار :    ------------------تأمُّل : 

 --------------------فريسة :    ------------------ُمدية :    ------------------شهي : 
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 ـ  امأل  الفراغات بالكلمة الصحيحة إمالئياا مما بين القوسين فيما يأتي : 
  يحترم والديه ومعلميه .                       ) الفتى       الفتا (  ----------------- ـ هذا 1
  القرد الشجرة .                                    ) على       عال (  ----------------- ـ 2
  الطاولة .                                   ) عال        على ( ----------------- ـ الكتاب 3
  يحيى       يحيا ( )                                رسالة لصديقه .   ----------------- ـ كتب 4
 اإلنسان .                        )  يحيا      يحيى ( ----------------- ـ ليس بالخبز وحده 5
  ) عصا      عصى (                                            ----------------- ـ العصا لمن 6
  ) عصى      عصا (                 ل يعضه الكلب .        ----------------- ـ من يحمل 7
  إلى بني إسرائيل .     )  موسى     موسا ( ----------------- ـ أرسل هللا ـ تعالى ـ سيدنا 8
  ) مرايى     مرايا (                                        -----------------  ـ جمع كلمة مرآة 9
  أن ينصر المسلمين .                  ) دعا         دعى (المسلم ربه  ----------------- ـ 10
  المزروعات .                            ) سقا        سقى ( ----------------- ـ المزارع 11
  السائق من حادث مروع .                         ) نجى         نجا ( ----------------- ـ 12
  هللا ـ سبحانه وتعالى ـ السائق من الحادث .      ) نّجا         نّجى ( ----------------- ـ 13
  الرجل الشرطة لمساعدته .                        ) استدعى    استدعا ( ----------------- ـ 14
  (جميلة .                                 ) قصتن       قصةا  ----------------- ـ قرأ محمد 15
: حول الفعل المضارع فيما يأتي إلى الماضي ولحظ األلف القائمة واأللف المقصورة كما  2 

 في المثال  
 --------------- يرمي :            قضى يقضي :                           شكا  يشكو : 

 -------- يجري :              ---------------   يمحو :                    --------------- يرجو :
 --------------- يعدو :         ---------------   يغزو :                   --------------- يعوي :
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ـ-الخبر في الجمل التالية : نوعَ  ينْ بَ ـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ أـ  اكتب   جملةً  اسمية يكون خبرها مفرد :.......................................

 ب- اكتب   جملةً  اسميةً  يكون خبرها  جملة فعلية :- ................................. 

 ج –اكتب   جملةُ  اسمية ًخبرها جملة اسمية :- ............................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجملة الخبر نوع الخبر

 الكتاب  مفيٌد.  

.األّمهات قلوب هّن رحيمة    

يخدمون البشرية.العلماء      

 السعادة  في العمل.  

 القّصة  رائعةٌ.  

 الطائرة  فوق الّسحاب.  

 مت مع متنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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