
 

 
  

 

  

 : ضعي دائرة حول الصفة في الجمل التالية /1س

 .أكل خالٌد تفاحًة طازجةً   - أ

 .تمد السكريات الجسَم بالطاقِة المفيدةِ   - ب

 .شكر المدرُب الالعَب الفائزَ   -ج

 المشُي السريُع ينشط القلب -د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استخرجي الصفة و الموصوف و ضعيها في الجدول / 2س 

 .     المكاُن الهادُئ يساعد على التركيز و الفهم -1

 . ركبُت السيارَة الجديدَة و أنا سعيدة -2

 . لبس الغواص المالبَس المناسبَة للغوص -3

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أكملي الفراغات بصفات مناسبة مع ضبط آخرها بالشكل /3س

 .ينشط الجسم .............. االستحمام بالماء  -أ 

 .................. .رياضة ركوب الخيل من الهوايات  -ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ضعي الكلمة التالية بحيث تكون صفة في جملة مفيدة/ 4س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (األمين ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 "الكسرة الفتحة ، ، الضمة"تعرف و تميز و استعمال الصفة بالعالمات األصلية  : اسم المهارة

 

 الصفة الموصوف
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 :أكملي االفعال التالية بإضافة ألف لينة في آخرها  /س 

 ..........، رأ........، ابتغـ........، اهتد........، سقـ.......، علـ........، نمـ..........بكـ

 ........،شكـ..........، ارتقـ............، استدعـ.........، رمـ.........ارتد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  استمارة تسجيل باالنضمام إلى جماعة مدرسية 

ً : اسم المهارة   رسم األلف اللينة في الفعل رسماً صحيحا

ملء استمارة تسجيل االنضمام إلى جماعة مدرسية  : اسم المهارة  

 

 

 

 :................................................................................... االسم الرباعي

 ..............................مكان الميالد            :...........                        العمر

 ................................          عنوان السكن  :.........................    رقم هاتف المنزل 

 .......................الهواية المفضلة لديك         :.....................   الصف الدراسي 

 

 :      نوع البرنامج

 جماعة النظام      جماعة اإلذاعة المدرسية            جماعة اإللقاء و الخطابة  

 

 

 : ..................................اسم المشتركة 

 : ....................................... التاريخ

 ......................: ............... التوقيع
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 :أمام أسلوب النفي (   √)  ضعي عالمة /  1س

 .                                             لن أترك ممارسة الرياضة الصباحية   -1

 جرى الالعب في ساحة الملعب                                                       -2

 .لم يتأخر أبي على عمله  -3

 .                                                              أسرع سعيٌد في السباق   -4

 لن أستعمل األشياء الخطرة في األلعاب                                                 -5

 . تعلم أخي ركوب الخيل   -6

 .   لم أركب القطار السريع  -7

 .                           لن أترك جهاز الحاسوب مفتوحاً بعد االنتهاء من العمل به   -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هاتي جملة مفيدة على منوال الجملة التالية  /2س

 لم يغادر المتسابقون الملعب                   ما غادر المتسابقون الملعب             

  ...............................................              .ما شرب الالعب مشروبات الطاقة   -1

 ...............................................                 ما لعب الالعب األلعاب القاسية  -2

 ...............................................                        .ما أهمل االبن الطعام المفيد   -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :    في الدائرة فيما يأتي (  √) اختاري جمع المؤنث السالم من بين الجموع التالية بوضع عالمة  /1س

 

 

 

 

 

تعرف و محاكاة أسلوب النفي:  اسم المهارة  

         تعرف و تمييز جمع المؤنث السالم:  اسم المهارة

 
 أبواب                  

           
 المات ع   

 
 مشتركات                  

  
  كتب                   

     

      
 جاتادر
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 :                                   طالبتي النبيهة صنفي الكلمات التالية حسب الجدول  /2س

 قاطرات –علماء  - العبات –مضيفات  –أدراج –صناعات  - نوادي  - طالبات

  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 :ارسمي الحرف المناسب في الفراغ فيما يلي :  1س 

 

 مر ...........الـ -7                    بورة                      ...........-1

 مال                ...........الـ -8                ـاسر                         ........... -2

 ـباح ...........-9                ـال                          .......برتـ -3

 ـطة ........... -11               ر                            .........كبـ -4

 ...........صديـ -11                 ـمعة                         ......... -5

  ...........دعائـ -12                                                                    ...........سو -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اكتبي العبارة التالية بخط النسخ مرة واحدة كتابة صحيحة / 2س

 .قطع قاسم الشارع مسرعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.كتابة الحروف المرتكزة على السطر و النازلة عنه كتابة صحيحة  :اسم المهارة   
.التفريق في الكتابة بين الحروف المطموسة و غير المطموسة في خط النسخ  

 سـ

 يـ

 قـ

 يـ

 شـ

 س 

 قـ

 سـ

 قـ

 ق

 ي

 شـ

 جمع المؤنث السالم جمع التكسير
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