
 

 
  

 

  

   :السؤال األول 

 :ضعي خط تحت االسم المجرور بحرف الجر

 .ـ النعامة نوع من الطيور1

 .بـشراهة عـ تأكل الجرادة الزر و2

 .ـ لـلـبطة ريش جميل3

 .ـ وقفت الفراشة على الزهرة4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السؤال الثاني 

 :املئي الفراغ باسم مناسب مع ضبط آخره بالحركة المناسبة 

 ..................ـ هرب الفأر من 1

 .العنكبوت ................ ـ وقعت الحشرة فريسة في 2

 ................. ـ تجلس الدجاجة على 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : السؤال الثالث 

تكون اسما مجرورا  :في جمل مفيدة بحيث  (البحرـ السوق ـ الشجرة ) ضعي األسماء التالية  

 :مسبوقا بحرف جر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :البحر

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:السوق 

             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الشجرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الكسرة ) تعرف وتميز واستعمال المجرور بحرف الجر بالعالمة األصلية : المهارة 



 

 
 :السؤال الرابع 

 :أكملي الكلمات التالية بهمزات في آخرها 

 ــــــــــــ تكافُـ           ــــــــــــ ُمبتد           ــــــــــــملْ           ـــــــــــــخاط         ـــــــــــــأبنا

ــ      ــــــــــــ شيْ  لج   ــــــــــــ ممتلـ            ــــــــــــ عبْ          ــــــــــــ قار           ــــــــــــ م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : السؤال الخامس 

 :أمام الجمل المنفية فيما يلي (   √)   ضعي عالمة 

 )         ( . .         النحلة الحبوب  لأـ ال تأك

 )          (. .           ب ـ الصقر حاد البصر

 )          ( .ج ـ ليست السلحفاة سريعة        

 )          (.البطريق في الغابات   شد ـ ال يعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  لسادسالسؤال ا

 : حولي الجمل المثبتة إلى جمل منفية على غرار الجمل التالية

 ادة ُ نافعة  الجر 
   ليست الجرادةُ نافعة . 

 . أـ الذباُب مفيد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ـ العصفور مخيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج ـ للببغاء لون واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسم الهمزة المتطرفة: المهارة 

 

  تعرف ومحاكاة أسلوب النفي: المهارة 

 



 

 
 : السؤال السابع 

 : حولي الجمل المثبتة إلى جمل منفية على غرار الجمل التالية - أ

 تحلق النعامة في السماء . 

 ال تحلق النعامة في السماء  

 . أـ يعيش النمل في القفص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ـ يربي اإلنسان الجراد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ج ـ تعيش الفراشة في العش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :السؤال الثامن 

 :  استخرجي جمع التكسير من بين الجمل التالية بوضع خط تحتهُ  

 .أـ تتجمع قطرات الماء في الجداول 

 . ب ـ يدرب الصيادون الصقور على الصيد

  . ج ـ يعمل العاملون في مزرعة تربي الخيول العربية

 . دـ تشدو البالبل في الربيع

 . ـ مخالب النسر حادةهـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السؤال التاسع 

 :صنفي األسماء التالية حسب الجدول المطلوب 

 أعشاش   ـ   نحلتان   ـ  منقار ـ أجنحة  ـ هدهد       

 

 

 

 تعرف وتميز جمع التكسير: المهارة 

 

 الجمع المثنى المفرد

   

   

 



 

 
 : السؤال العاشر 

 :صنفي الجمل التالية في الجدول 

 .ـ تهاجر الطيور شتاء  1

 .ـ النمل األبيض يتلف أخشاب البيوت2

 .ـ تصطاد العناكب الحشرات 3

 .ـ البومة طائر ليلي 4

 .لمسافات قصيرة  سـ يطير الطاوو5

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السؤال الحادي عشر 

 : أكتبي أمام كل جملة نوعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (االسمية والفعلية) تعرف وتميز نوع الجمل : المهارة 

 

 الجملة الفعلية الجملة االسمية

  

  

  

 

 نوع الجملة الجمل

  .ـ الغابة جميلة1

  .الطاووس الحدائق والقصور يسكنـ  2

  .ـ الذئب حيوان مفترس 3

  .ـ تخاف الحيوانات من األسد4

  .البعوضة المالريا تنقلـ  5

 



 

 
 :السؤال الثاني عشر 

 : أعيدي كتابة الكلمات التالية بخط النسخ مرة واحدة

ام                    ظرف مطار                    النعمة              الضيف               ص 

                ـــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــ               ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : السؤال الثالث عشر 

 :املئي الفراغ بالحرف المناسب 

 ـــــــــمــقـ 
 ـعـامةـــــــــالـ 
   ـمـلـــــــ 
 ـيـف ـــــــالـ 
 ــالمــــــــــالـ 
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 :السؤال الرابع عشر 

 أعيدي كتابة العبارة التالية مرة واحدة بخط النسخ
 

ْن الورق ظل ة  م  فى م  ن ع  ُمصط   ص 
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 كتابة الحروف المرتكزة على السطر والنازلة عنه كتابة صحيحة: المهارة 
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