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 األرض والكنز
جمع الفالح أبناءه األربعة، وقال لهم: تركت لكم في هذه األرض كنزا ثمينا، فابحثوا عنه.        

بيهم، فحمل كل واحد مكنهم فأسه، وبدأ يحفر األرض؛ ليجد الكنز، ولكنهم لم من عند أخرج األبناء 
 بيهم، وقالوا: لم نجد كنزا في األرض يا أبى.      ألى إيجدوا شيئا. رجعوا 

الف السنين؛ فحافظوا عليها، آب، وقال: األرض هي الكنز، حافظ عليها أجدادنا منذ ابتسم األ        
  والرزق. روازرعوها، وستعطيكم الخير الكثي

 درجة واحدة                األرض.في قول االب )حافظوا عليها( على  يعود الضمير  -1
 درجة واحدة                                        ما رأيك في تصرف األب؟ ولماذا؟  -2

األرض وأنها تشبه الكنز فهي سوف تعطيهم الكثير  تصرف حسن / ألنه جعل أبنائه يستشعرون قيمة
                      من الخير والرزق

 اسم، فعل، حرف(.تعرف وتميز أنواع الكلمة ) الهدف 

 بقدوم الصيف.  نوع الكلمة التي تحتها خط هو.....................الناس  فرح 3

 جملة  د حرف  ج فعل  ب اسم   أ
 .أنواع الجمل  تعرف وتميز الهدف

 -------------الجملة نوع ( القراءة مفيدة ) 4

 جملة اسمية  ج شبه جملة              ب جملة فعلية أ

 تميز الفاعل وعالمته اإلعربية  الهدف 

 -------------------لفاعل في الجملة هو فرح الطالب بالعودة إلى مدارسهم ( ) 5

 إلى  د العودة  ج الطالب ب فرح أ

 



 
 

 
 والكتابة: ثالث: اإلمالء القسم ال

 

 ..انتهت األسئلة 

 .حيث )االفراد، التثنية، الجمع( تعرف وتميز أنواع الكلمة من الهدف

6 
. نوع الكلمة التي تحتها القراءة العربيتحدي  في البالطشارك 

 خط.......................................

 جمع مؤنث د جمع مذكر ج مثنى  ب مفرد أ
 تعرف وتميز المبتدأ والخبر وعالمة رفعهما األصلية . الهدف

 في الجملة ................... المبتدأ المؤمن عالي الهمة . 7

  لمؤنْا د لمؤمنِا ج المؤمنَ ب المؤمنُ أ
 .وتحاكي أسلوب االمر والنهي مع التلطف والدعاء فتعر الهدف

 ---------بارك اهلل فيك( األسلوب في الجملة  ،أختيال تهملي دروسك يا ) 8
 نهي وتلطف  د نهي ودعاء ج أمر وتلطف ب أمر ودعاء أ

 الهدف
)كتابة كلمات حذفت االلف من وسطها كتابة صحيحة، تميز بين همزة القطع 

بالالم بعد دخول )ال( عليها، تميز بين التاء  ةوالوصل، رسم الكلمات المبدوء
 المربوطة والمفتوحة عند الكتابة(

 ثالث درجات                                                       اكتب ما يمأل عليك: 9
 

 .، وفي الليل أشعلنا النار للتدفئةذهبت في رحلٍة إلى الصحراء

 الهدف
التمييز بين الحروف التي ترتكز على السطر والحروف التي تنزل جزء منها عن 

 السطر.

11 
 درجتان            اعد كتابة الجملة التالية مطبقه ما درسته من قواعد الرسم الكتابي:

 (يحتفل المسلمون كل عام بعيد الفطر المبارك)
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