
 

 

  5-3: المعيار     5-3: لغتي الجميلة     الكفاية: النشاط (      أنا أسافر ، أنا أطلع )األولى : الوحدة التعليمية 
 .حددي كل خطأ هجائي ثم صوبيه في الفقرة اآلتية -1س
المصلين، ويرأف بكبار السن فال يطيل عليهم، فهو يظهر على هيأة الكبار ، ويوجههم إلى تحمل في يوم الجمعة يأم اإلمام =

 .المسوولية ، ويأكد لهم أن التفاءل صفة المومن 

  الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب  الخطأ  التصويب 

        

  الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   

        

 
 (ياء  –واو ) نمي الفراغات اآلتية بكلمات تتضمن همزة متوسطة على -2س
 ......................التكرير ينقي الماء من -2    .                    نفسه على غيره..............الالوفي -1
 .يؤدي إلى إصابة الفرد بالفشل......... -4           ...............      لعطفهم على.......أثنيت على -3
 

 .في جملة من إنشائك مع مراعاة خط الرقعة( ياء  –واو ) وظفي كلمة تتضمن همزة متوسطة على -3س
 ...:......................................................................................................... التوظيف=

================================================================= 
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  الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب  الخطأ  التصويب 

        

  الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   

        

 (ياء  –واو ) نمي الفراغات اآلتية بكلمات تتضمن همزة متوسطة على -2س
 ......................التكرير ينقي الماء من -2.                    نفسه على غيره..............الالوفي -1
 .يؤدي إلى إصابة الفرد بالفشل......... -4            ............... لعطفهم على.......أثنيت على -3
 

 .في جملة من إنشائك مع مراعاة خط الرقعة( ياء  –واو ) وظفي كلمة تتضمن همزة متوسطة على -3س
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 .حددي كل خطأ هجائي ثم صوبيه في الفقرة اآلتية -1س
مصلين، ويرأف بكبار السن فال يطيل عليهم، فهو يظهر على هيأة الكبار ، ويوجههم إلى تحمل في يوم الجمعة يأم اإلمام ال=

 .المسوولية ، ويأكد لهم أن التفاءل صفة المومن 

  الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب  الخطأ  التصويب 

        

  الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   الخطأ  التصويب   
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