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 : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

 موضوع النص ؟ .ما 1

 .الماء  ث   . األحالم  تالطبيعة                          ب.   األغنيات  أ.

 .ما البيت الذي يتحدث عن عالقة الورد بالطير ؟2

 .الخامسث            . الرابعتالثاني                         ب.   األول  أ.

 .ما  البيت الذي يتحدث عن حب الوطن  ؟3

 .الخامسث                     . الثالث تالرابع                         ب.   الثاني   أ.

 .ماذا نتعلم من هذه األبيات ؟4

 ث.اللعب بالثلج          العناية بالطيور              ت. حماية البيئة ب.  الفخَر بالنفس   أ.

 .ما داللة قوله "أنهاُرنا َغنَّت : ما أجمل البيئة!؟5

 ث.الندم والحسرة   التحذير والتنبيه            ت.السرور واإلعجاب ب.   النصح واإلرشاد  أ.

 .أين َوَردَ التشبيه في األبيات  ؟6

 ث.السادس           الرابع                         ت. الخامس ب.   الثاني   أ.

 ؟  :ما أجمل البيئةالعصفورةُ إعراب الكلمة التي تحتها خط في جملة "قالت .ما  7

 فاعلث.                   خبرت.                     مفعول بهب.   مبتدأأ.

 

 نشيدُ البيئة 

 اءَ ــيُِحبُّ المأرٌض تُِحبُّ الخير            َشَجٌر  .1

 اءَ ـــَر             َويُساِهُر األنحــِوردٌ يَُكلُم الطَّي .2
 وى              َوطني َومزرعتي ـــِطفٌُل أنا أَه .3

 ي ـــــمنِيتبِبياِض أُ  ٌو             ـــــكالثّلجِ َمزهُ  .4
 ة !ــما أجَمَل البيئ ُعصفورتي قالت:            .5

 ! ةــما أجَمَل البيئ         ت:    ـــــأنهاُرنا َغنَّ  .6
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 ؟  كيف ترتب الكلمات اآلتية لتكون جملة اسمية صحيحة.8

 يستريح()الّشجرة ، جلس ، في ظل ،الرجل ، 

 الرجل جلس يستريح في ظل الشجرة ب.   جلس الرجل في ظل الشجرة يستريحأ.

 .جلس في ظل الشجرة الرجل يستريحث   جلس الرجل يستريح في ظل الشجرةت. 

 ؟ . ما الجملة الصحيحة كتابةً إمالئية  9

 حضرت امرأتان اثنتان ب.   حضرت إمرأتان اثنتانأ.

 حضرت امرأتان إثنتانث.    حضرت أمرأتان اثنتانت. 

____________________________________________________________________________ 

 :نص نثري

  النص اآلتي، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:اقرأ 

 في أحضان الطبيعة

؛لَيستمتِعوا بِجماِل الطبيعِة إلى سهول القريِة  أن يخرجوا في رحلة   ، اتفق األصدقاء  صافيةيوم الثالثاِء كانت السماء  

علقاً: بة ، حشائش  خضراء  ، زهوٌر حمراء  ، ورودٌ صفراء  وبيضاء  ، قال راشدٌ م   وَمناظِرها الَخالا

لوةإنَّ الطَّبيعة   لِلنفِس دوماً والناظر.         ح 

مشدودٌ، ويأتي أحد هم ويقفز فوق نين وبينهما حبٌل غليٌظ تعالوا نسرح ونمرح ونلعب لعبة "نط الحبل "، إذ يقف  كل اث

 الحبل عشر مرات  أو عشرين مرةً . لعبوا حتى شعروا بِالتعِب ،واستلقوا على الحشائش الخضر يستريحون.

فكَّر "سعيدٌ" في لعبة  أ خرى يستعمل فيها عددٌ من الحصى .منها الكبير، ومنها الصغير . التقط "سعيدٌ" بعض 

، كل اثنين برسم مربعات  على األرِض بعد تنظيفها جيداً ،وجلسوا يلعبون في أدوار  الحصى،وقام الجميع على الفوز 

.  يلعبان معاً، والفائز  يتبارى مع العب  جديد 

 : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

 ؟ ما نوع النص.10

 مقالة ث.   مسرحيةت.                         قصيدةب.   قصةأ.

 (.صفراُء وبيضاءُ ، ورود   حمراءُ ، زهور   خضراءُ .ماالعالقة بين الكلمات التي تحتها خط؟ )حشائُش 11

 تكرار صوتيث.  تضادت.                     تجانس ب.   تصريعأ.

 ؟ العالقة بين كلمتي )نسرح ونمرح( .ما12

 تصريعث.  تجانس ت.                       ترادفب.   تضادأ.

 

 ؟(ُحلوةما الضبط الصحيح آلخر الكلمة التي تحتها خط في جملة )إن الطبيعة .13

لوةً أ. لوة  ب.   ح  لوةٌ ت.                          ح  لوةَ ث.   ح   ح 
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 ؟(صافيةالضبط الصحيح آلخر الكلمة التي تحتها خط في جملة )كانت السماُء  .ما 14

 صافِيَة  ث.   صافِيَةٌ ت.                        صافِيَةً ب.   صافِيَة  أ.

 ما معنى كلمة )الخالبة( في )ومناظرها الخالبة(؟.15

 الكبيرة ث.   الجميلة ت.                     الصغيرةب.   الملونة أ.

 (؟الصغير،ومنها الكبيرفي جملة )منها العالقة بي كلمتي )الكبير والصغير(.ما 16

 ترادفث.   تضاد  ت.                        تجانس  ب.   تصريعأ.

 ما ترتيب األحداث؟ .17

    الخروج في رحلة ،لعبة الحصى،لعبة نط الحبل ،االستراحة على الحشائش الخضر.أ.

 الخروج في رحلة،لعبة نط الحبل ، االستراحة على الحشائش الخضر ،لعبة الحصى .ب.

   الحبل ،لعبة الحصىالخروج في رحلة ،االستراحة على الحشائش الخضر ، لعبة نط ت.

 الخروج في رحلة ،لعبة الحصى ،االستراحة على الحشائش الخضر،لعبة نط الحبل.ث.

 مكان الذي جرت فيه األحداث؟ما ال.18

 تالل القريةث.  سهول القريةت.                  جبال القريةب.  بيوت القرية أ.

 ما الجملة التي ال تنتمي إلى مجموعة الجمل اآلتية؟ .19

 الطبيعة مناظرها خالبةب.  التقط "سعيد" بعض الحصىأ.

 قام الجميع على الفوزث.  شعر األصدقاء بالتعب ت. 

 نوع الخبر في جملة "الفائز يتبارى مع العب جديد"؟.ما 20

 خبر مفردث.  جملة اسمية ت.                  جملة فعلية ب.   شبه جملة أ.

 

 

 


