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 وزارة التعلٌم
 اإلدارة العامة للتعلٌم 

 ( بمنطقة الرٌاض ) بنٌن
 

 

 مكتب التعلٌم بشمال الرٌاض
مدارس المستقبل النموذجٌة 

 األهلٌة  
 القسم االبتدائً

 

 

  المادة / لغتً

 

 -انقشائً ) اقشأ ثى أجة(  : انضؤال األٔل:  انفٓى 
  

النظافة من الشروط األساسٌة التً تجعل اإلنسان مقبوالا من اآلخرٌن، )
،، أما القذارة فهً ُتسقط هٌبة  ا شرط حتى ٌكون اإلنسان جمًٌلا وهً أٌضا

علٌه -اإلنسان وتجعل الناس ٌنظرون إلٌه باحتقار، ولهذا فإّن النبً 
ا على الطهارة فً -الصًلة والسًلم الجسم  كان أنظف الناس وأكثرهم حفاظا

من القاذورات  -السًلمالصًلة وعلٌه -والثٌاب والبٌت، وكان ٌتخلّص 
بنفسه، وٌحّث على الطهارة، لهذا ٌنظر الناس إلٌها بأّنها جزٌء من إٌمان 

 .الفرد وال ٌكتمل إٌمانه بدونها، لهذا ٌجب الحرص على النظافة
 

ٌُمكن حصرها، لكن أهّمها على اإلطًل ق أن ٌكون للنظافة مظاهر كثٌرة ال 
ا على نظافة جسمه وثٌابه والمكان الذي ٌعٌش فٌه،  اإلنسان محافظا

ومظاهر نظافة الجسم تكون باالستحمام المنتظم للتخلّص من األوساخ 
العالقة بالجسم والتخلص من رائحة العرق، باإلضافة إلى قّص األظافر 
ء ومنع تراكم األوساخ فٌها، وغسل الشعر وتسرٌحه وترتٌبه، والوضو

 (.للصًلة من أهم مظاهر النظافة لدى اإلنسان المسلم
 

 أكمل من النص : من الشروط األساسٌة التً تجعل اإلنسان مقبوال من اآلخرٌن  - أ
 

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



 ( أمام العبارات اآلتٌة . ×( أو عالمة )  √ضع عالمة)  -ب
للنظافة  مظاهر كثٌرة ال ٌمكن حصرها .                                                    -1

)  (                         
الوضوء للصالة من أهم مظاهر النظافة لدى اإلنسان المسلم .                              -2

    )  ( 
قط من هٌبة اإلنسان و ال تجعل الناس ٌنظرون إلٌه باحتقار .                القذارة ال تس-3

     )  ( 
كان النبً صلى هللا علٌه و سلم ٌحث على الطهارة و ٌتخلص من القاذورات -4

 بنفسه.     )  (       
        ال ٌنظر الناس إلى الطهارة بأنها جزء من إٌمان الفرد .                            -5

      )  (  
                                                                   

 لماذا ٌجب الحرص على النظافة ؟   -ج
  

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

 

  
       

 العالقة بجسمك؟ كٌف تتخلص من األوساخ -د
 

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

 
 استخرج من النص  ما ٌأتً: -ه

                                 ................................................................................................................كلمة تحوي همزة ممدودة -1
 

                                 ..................................................................................................................... كلمة تنتهً ب)هاء( -2
 

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

 
 انضؤال انثاًَ : انظاْشج  اإليالئٍح

  أكمل الجدول اآلتي:-أ          



 
 كراترٓا يرصهح    انحشٔف

    ج -ل  –ِء  -سْ  - أ
    د -ا -َء  -ُف 
    ل -َء  -ا -َض  -خَ  -يَ 
    ٌ -و  -ا -ءَ 

 
                                                        ٌجة أٌ ٌرذسب انطانة ػهى ْاذٍٍ انقطؼرٍٍ ( )اكرة يا ًٌهى ػهٍك :       -ب            

 
 التلفاز

متناول أٌدي المالٌٌن من الناس ،إنه ٌنقل التلفاز اختراع عجٌب معاصر فً 
 إلٌنا األخبار التً تحدث على بعد آالف الكٌلو مترات

 
 العمل

فً مطلع عمره فً  –صلى هللا علٌه و سلم  –عمل نبٌنا محمد 
رعً غنم أهل مكة ، و بعد أن شبَّ و قوٌت بنٌته عمل فً 

 التجارة .
 
 
 
 
 

 انضؤال انثانث : انٕظٍفح انُحٌٕح
           

 إرا كاٌ جًغ يزكش صانًا.  ...............................ػاليح جش االصى  -1أكًم : - أ
 انصفح ذرثغ انًٕصٕف فً انرؼشٌف أٔ ............ ٔفً انرزكٍش أٔ.................-2

 ....................ٔ فً انشفغ أٔ انُصة أٔ ................. ٔ فً اإلفشاد أٔ انرثٍُح أٔ 
  

  ( أياو انؼثاساخ اَذٍح :×( أٔ ػاليح )   √ضغ ػاليح )  - ب
 
   إرا كاٌ انًؼطٕف أحذ األصًاء انخًضح فئَّ ٌشفغ تاألنف .               )   (-1
  ٌرثغ انًؼطٕف  انًؼطٕف ػهٍّ فً انحانح اإلػشاتٍح .                     )   (-2

 



  فً أٔل انكهًح ٔ ٔصطٓا.                            )  ( ذأذً انًٓزج انًًذٔدج-3
 
 اخرش اإلجاتح انصحٍحح يًا تٍٍ انقٕصٍٍ فًٍا ٌأذً :-ج
   انٍاء (. –األنف  -ذٓرى انذٔنح تانٕافذٌٍ ، االصى انًجشٔس ُْا ػاليح جشِ : )انكضشج  -1
     يضهًٌٕ(. –انًضهًٍٍ  -فً شرى انؼهٕو :  )انًضهًٌٕ ..............................تشع انؼهًاُء  -2
  ثى (. –انفاء  -حشف انؼطف انزي ٌفٍذ انرشذٍة ٔانرؼقٍة : ) انٕأ -3

.....................................................................................................................                    
 ٕيانضؤال انشاتغ: انصُف انهغ

 .............ٔ  ............     ٔ    .................ٔ..............       أكًم : األفؼال انخًضح يٍ انفؼم ) ذؼًم ( ًْ ذؼًالٌ ٔ  - أ
 نًارا ال ٌؼذ ) ْزا ( اصًا يقصٕسا ؟  - ب
 اخرش اإلجاتح انصحٍحح فًٍا ٌأذً : - ج

 
                      انضاِػً (                                        -انضؼِٕديّ  –االصى انًُقٕص ْٕ :               ) انِزي -1
 خطأ(    –ياء  –االصى انًًذٔد ْٕ :                  ) صحشاء -2

                                               
 تجذ (  –ٌؼًهٌٕ  –انًخرشػٌٕ ٌؼًهٌٕ تجذ ، يٍ األفؼال انخًضح : ) انًخرشػٌٕ -3
  

 
 انضؤال انخايش: األصهٕب انهغٕي          

                                                                                            
 أكًم ترٕكٍذ يُاصة ) كهٓا أٔ جًٍؼٓا (:-أ

 
               .........................حفظد انضٕسج  -1
 قثم إػذاد يائذج انطؼاو .    .........................غضهد انفٕاكّ  -2

 
 كم انطالب حاضشٌٔ . )  اجؼم كهًح كم ذٕكًٍذا ٔ غٍش يا ٌهزو (-ب

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

                                                                                                 
 اَذٍح ( أياو انؼثاساخ ×( أٔ ػاليح )  √ضغ ػاليح )  - ج
 

 انرٕكٍذ ب ـ)  كم ٔ جًٍغ ( ٌفٍذ اإلحاطح ٔ انشًٕل .                )    (                                          -1
 انرٕكٍذ التذ أٌ ٌرصم تضًٍش .                                           )    (    -2

                                    
اقشأخ انقصحَ  -3  ) صٕب انخطأ فً انكهًح انرً ذحرٓا خظ (   كهِّٓ
 

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

 
 

 انضؤال انضادس / انشصى انكراتً : 

 

 



 اكتب العبارة اآلتيت بخط النسخ مع الضبط                           
 
ً   اْلَعالِم             َثمِ  اْبن   اْلَعَرِب ٌْ ْوءِ  ِعْلم َرائِد   اْلَه                . اْلَحِدٌثِ  اْلضَّ
 

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

 
 
 فً جمٌع المجاالتأعرب : برع العلماء المسلمون -2

 برع : .......................................................................
 العلماء : ....................................................................
 المسلمون : .................................................................

 ........................................................................ فً  :
 جمٌع : ......................................................................
 المجاالت : ..................................................................

 
 : أكمل الجدول اآلتً -ب     

 جمعها         الكلمة              
  مكافأة

  آٌة         
  مئذنة      

 
 

 


