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   اقرأ القصة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

ركب ثرٌي سيارته ،وخرج مساًء في ليلٍة مظلمٍة ،وسلك طريقاً في خارج المدينة ، لينجز بعض 

في قريٍة مجاورٍة .وفي الطريق وجد جذع شجرة ٍ يعترُض سيارته ، فوقف ،وهَم بالنزول  هأعمال

ح به إليه ،وطلب منه أن يخرج النقود التي معه .لكنه فوجيء بلٍص يحمل خنجراً ،ويلو    

الذي يقُف  تظاهر الرجل بتنفيذ ما طلبه اللص ، ووضع يده في جيبه ، وقال للص :لوال صاحبك

عطيتك شيئاً . عجب اللُص ،ونظر مذعوراً ،فتمكن الثرُي من اخلفك ، وينظر من فوق كتفك ،ما 

 ً    ونجا الثرُي بذكائه ، وحسن حيلته . إخراج مسدسه ،وصوبه نحوه ، ففر اللُص هاربا

كيف تخلص الثري من اللص ؟ -1  

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

بم تصف الثري ؟-2  

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

:أكمل بما يناسب -3  

------------------------،------------------* من الشخصيات الواردة في القصة   

 * من أهم األحداث في القصة .

&----------------------------------------------------------------------------  

&--------------------------------------------------------------------------  

 * الحدث الذي يمثل العقدة ]المشكلة [:

......................................................................................................-......  

  -*الحدث الذي بدأت به القصة هو:

-------------------------------------------------------------------------------------        

  -*الحدث الذي انتهت به القصة هو : 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 * أكمل المخطط اآلتي : 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان القصة:

--------------

........----------

----------------

----------------

----- 

 الصراع بين

------------،-----------

--- 

 المكان

------------------------

--- 

 الزمان

------------------------

--- 
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  اقرأ القصة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

بينما كان األرنب يتنقل ،فرحاً مسروراً في الغابة ،إذ سمع صوتا من بعيد، اقترب منه ،فإذا بذئب ٍ يئُن من     

األلم  وفوق  صدره صخرة كبيرة ،توسل الذئب لألرنب أن يساعده ليخلصه من الصخرة ،وبعد أن ساعده 

سك به ليأكله فقال األرنب: هذا جزاء إحساني إليك؟ فقال الذئب : إنني جائع انقَض الذئب على األرنب وأم

ولحمك لذيذ ولكن   األرنب  اقترح على الذئب أن يذهبا إلى البطة الحكيمة لتحكم بينهما .... وحين ذهبا إلى 

ذني وأريد أكله ألنني البطة الحكيمة قال الذئب مفاخراً :    أيتها البطة لقد قبضت على هذا األرنب  بعد أن أنق

جائع جداً . قالت البطة : وكيف أنقذك األرنب ؟ لن أحكم في هذه القضية حتى أرى  بنفسي ، لنذهب اآلن ألرى 

كيف كانت الصخرة فوق صدرك ؟وعندما وضعوا الصخرة فوق صدر الذئب ، قالت له البطة الحكيمة :لقد 

...فمن ال يقدر اإلحسان ال يستحق المساعدة.حكمت عليك بالبقاء تحت الصخرة كما كنت من قبل ..  

-------------------------------------------------------------------اقترح عنواناً مناسباً لهذه القصة : -1  

ما الحيلة التى عملت  بها البطة الحكيمة ؟  -2  

-------------------------------------------------------------------    

من هذه القصة ؟ ما الدروس التى استفدتها-3  

        -----------------------------------------،-------------------------------------------------  

 4- أكمل بما يناسب:

-----------------،-------------------------،------------------* من الشخصيات الواردة في القصة   

 * من أهم األحداث في القصة .

&----------------------------------------------------------------------------  

&----------------------------------------------------------------------------  

  -*الحدث الذي بدأت به القصة هو:

-------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------       

  -*الحدث الذي انتهت به القصة هو : 

-------------------------------------------------------------------------------------  

تخيل الكلمات التي كان يستغيث بها الذئب بعد وضع الصخرة على صدره؟ -5  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

رأيك بنهاية القصة ؟ ام-6   

----------------------------------------------------------------------------------------  

 أوالً: المعارف األدبية .
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 اقرأ القصة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

 القطيرع أفررادكان هناك قطيع من الغزالن يعيش في الغابة التي يرأسها األسد وكان        

 نررائمين اجميعًرر اكررانوكرري ال يقضرري علررى أحررد مررنهم وذات يررو   األسررددائمرراً حررذرين مررن 

منهم وابتعد عرن القطيرع يريرد التنرزه فري الغابرة بعرد  صغيرٌ  استيقظ واحدٌ ف كالحمل الوديع

يريرد التهامره فخراف الغرزال  أمامره األسردنرائم وبعرد فتررة قليلرة  هرر  األسرد أناعتقد  أن

 أكلتنرري إذاتشرجع وقرال :ف فكرر وقرال فري نفسره : لرن أتخلررص منره إال بالحيلرة . ا ثرمكثيررً 

 أمروتوسروف  دًامرريض جر أنرااذا ؟ فقال له الغزال:وقال :لم األسدسوف تموت .فتعجب 

قلريًً بمرا سرمعه  األسردففكرر وتمروت. المررض  إليركسروف ينتقرل  أكلتنري أنرتوإن  اقريبًر

 اذهرب. االسروء، هيرعنردي مرن ارزال مثلرك سريجلب لري  أهما لن آكلك فحياتي وقال:حسنً 

 أمره دًاوأخرذتعليره جعائلته .ولما وصل وجدهم قلقرين  إلىوعاد  فرح  ال من الغزالطار ف

 .الكرررررررررررررررررررررررررررررررررران رآه أ   إن األسرررررررررررررررررررررررررررررررررردتسررررررررررررررررررررررررررررررررررأله عررررررررررررررررررررررررررررررررررن 

وقرال:  األسد هر لهم  ة، وفجأوأخذوا يضحكون افقال للجميع القصة ففرحوا جميعً        

رقبتره حترى مرات  أطبرق علرىوثرب علرى الغرزال الصرغير و ثمالسهولة.لن تخدعوني بهذه 

ا خرائفين حرزينين علرى جميعًر اربروه إلريهمالقطيع ولما نظر  أفرادأما  جميع  أكلهوبعدها 

 . الحيوانات فيها وأقوىا للغابة عيمً ز وبقي األسدالصغير.ازالهم 

ضع عنواًنا مناسبًا لهذه القصة : .................................................................... – 1  

يلي : ااستخرج من القصة م -  2  

.....................................................................................-: تعبيًرا مجازًيا –أ   

:.......................................................................................تعبيًرا حقيقيًا -ب   

.....................................: .................................................حواًرا داخلًيا –ج   

خارجيًا: ....................................................................................... حواًرا -د  

ضد كلمة فرح: ..................................................................................... –ذ   

كلمة عضت: ................................................................................. معنى –ر   

العقدة في القصة هي :............................................................................. –ز   

.........................................س _ الخاتمة في القصة :.......................................  

..............................................................................: هي ص _ بداية القصة  

................................................................................أسلوبًا إنشائيًا: -ض   

  حدد أركان التشبيه في المثال اآلتي:      ) كانوا جميعاً نائمين كالحمل الوديع (

المشبه:................................................................................................ –أ   

...............................المشبه به : .................................................................. –ب   

وجه الشبه : ................................................................................................. -ج  

...أداة التشبيه:............................................................................................. –د   
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 الشخصية الرئيسة في القصة : .......................................................................................... 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

الغزالن ( –األسد  –الشخصية التي لم يرد ذكرها في القصة هي:) الغراب -أ  

 *- أكمل الجدول اآلتي :

لسببا  النتيجة 

.عن القطيع يريد التنزه في الغابة لابتعد الغزا   

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

 

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

جميعاً خائفين حزينين على ازالهم  اهربو

 الصغير

زال.أكُل األسد للغ –علل : أ   

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

 استنتج بعض العبر من القصة : ------------------------------------------------------------------------ 

للقصة أكمل الجدول اآلتي بالجوانب الحسنة والجوانب السيئة التي استفدتها في حياتك:قراءتك  بعد  

 الجوانب السيئة الجوانب الحسنة

 

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

 

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

 

ة التي تليها:اقرأ الخطبة اآلتية ثم أجب عن األسئل  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصًة والسً  على أشرف األنبياء والمرسلين                          أما بعد

 السً  عليكم ورحمة هللا وبركاته

يسعدني أن ألتقي بكم في هذا اليو  ألتحدث معكم عن خطبة بعنوان............ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم 

سن إسً  المرء تركه ماال يعنيه " فيجب على اإلنسان أن يحفظ لسانه عن جميع الكً  إال كًًما : " من ح

 تظهر المصلحة فيه يقول الشاعر : 

 احفظ لسانك أيها اإلنســــــان     ليـلـــــــــدانك إنه ثعبـان

 كم في المقابر من قتيل لسانه     كانت تهاب لقاءه الشجعان

ا عد  التعدي على حقوق اآلخرين وإن كان شيئًا يسيًرا وأن نترك الكً  الذي يسبب العداوة فيجب علينا جميع

 والفرقة بين األصدقاء 

 يقول الشاعر :   

جل                     يموت الفتى من عثرة بلسانه      وليس يموت من عثرة الر    

يرجو فيه الربح والزيادة في دينه فعن أبي موسى  فينبغي لإلنسان المسلم أن يحفظ ألفا ه بأال يتكلم إال فيما

قال: قلت يا رسول هللا أي اإلسً  أفضل ؟ قال:" من سلم المسلمون من لسانه ويده  رضي هللا عنهاألشعري 

" 

وفقنا هللا لما يحب ويرضى    
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والسً  عليكم ورحمة هللا وبركاته                                        

 

 
 
 

 أما  اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :( √)  ضع إشارة -1
 العنوان األنسب للخطبة: )     ( حفظ اللسان    )      ( أفضل المسلمين   )      ( الكً  المفيد –أ   
 
 )سدد خطاكم( تعني:)   ( أصلح أمركم )   ( جعل خطاكم مستقيمة )    ( وجهكم لبناء السدود  -ب  
 

 حدد من الخطبة ما يلي : -2

 أسلوبًا إنشائيًا: .................................................................................... –أ 
 األدلَة والشواهدَ:............................................................................................. –ج 

 .........................................................................المقدمَة: ....................... -د
 الخاتمة: ........................................................................................... -ذ

 .......................................موضوعها:................................................................... -ر
 

  

 اكتب كلمة )شعر أو نثر ( بين األقواس : -3

 يجب علينا جميعا عد  التعدي على حقوق اآلخرين.                -أ  
).....................................................................................( 

 
 سانك أيها اإلنســــــان     اليـلـــــــــدانك إنه ثعبـان احفظ ل             -ب

                                         ).....................................................................................( 
 
 اكتب كلمة )حقيقي أو مجازي( لكل تعبير مما يأتي: – 7

       تهاب لقاءه الشجعان.           لسانه كانت –أ   
).....................................................................................( 

جل .                       –ب  يموت من عثرة الر  

..................................................................................()...  

 اقرأ الخطبة التالية ثم أجب:

بسم هللا الرحمن الرحيم   

 والصًة والسً  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ....

أما بعد :   

إن هللا تعالى أمرنا ببر الوالدين ،قال هللا عز وجل في كتابه الكريم " وقضى ربك أال تعبدوا إال 

 إياه وبالوالدين إحساناً"

لرسول صلى هللا عليه وسلم عن أحب األعمال قال: بر الوالدين ،بروا أباءكم ياعباد وعندما ُسئل ا

.هللا ،وال تعصوا لهم أمراً ، فهما اللذان تعبا على تربيتك منذ الصغر  

 أيها األخوة : بارك هللا لي ولكم بالقرآن العظيم وسدد خطاكم والسً  عليكم ورحمة هللا وبركاته ( 

  1 – ضع عنوانا مناسبا للخطبة :
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------------------------------------------------------------------------------  

: ما يأتيحدد من الخطبة    

--------------------------------------------------------------------------------- *مقدمةةةةة ال  بةةةةة :

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 دليالً أو شاهداً : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أسلوباً إنشائياً :
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 * ال اتمة :

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

* 
 اكتب بين القوسين مرادف الكلمات التي تحتها                                                    

 - أمرنا هللا تعالى بب  ر الوالدين                                 
 - الب  ر هو غذاء أساسي لجميع البشر    

 - علينا أن نهتم بنظافة الب  ر والبحر        
     - حدد نوع األسلوب اإلنشائي في الجمل التالية .

--------------------------------------أسلوب :                                      بروا آباءكم       -    

    -------------------------------------أسلوب :                                            ال تعصوا لهم أمرا   -  

--------------------------------------أسلوب :                                    يك ! ما أجمل أن تطيع والد -    

-------------------------------------أسلوب :                                                          ياعباد هللا.   -  

------------------------------------أسلوب :              هل تنتمي لجمعية حماية اللغة العربية ؟               

-----------------------------------" واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ".سورة اإلسراء      أسلوب :-  

----------------------------------[                          أسلوب :52"فً تطع الكافرين "سورة الفرقان] -  

--------------------------------ما أروع المطر!                                                             أسلوب :-  

------------------------------يا أيها المعلم الفاضل .                                                      أسلوب :   

           

     بين نوع األساليب اآلتية :
ما أروع هذا البرج ! -  
ال تعبث بالنار . -  
إن العلم نور . -  
ذاكر دروسك جيدا   -  
أمرنا هللا ببر الوالدين -  
الكتاب خير صديق -  

اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم -  
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جمعة برفقة صديقتها وفاء وذهبتا إلى حديقة الحي لقضاءخرجت هند من منزلها عصر ال  

 وقت ممتع وهناك جلستا وسط األشجار واألزهار تدور حولهما الفراشات الملونة . 

 تصفحت هند مجلة ماجد أما وفاء فقد رسمت لوحة جميلة لمنظر الحديقة وعند اروب الشمس 

ليو  جميً ولعل الغد جميل مثله .رجعتا إلى المنزل وفي طريق العودة قالت وفاء : كان ا  

 

 است رج من الفقرة السابقة ما يأتي :
 

: ....................فاعل: ......................                 ماضيفعً   

: ...................جمع  مؤنث سالم : ...................                ضمير متصل  

...............................: .اً ومجرور اً شبه جملة جار  

 شبه جملة  رفية : ..............................

: ................                    جمع تكسير : ....................... اً فرد  

ً جمع مؤنث سال : ........................ ما  

 
 أكمل الجمل اآلتية بشبه جملة مناسب ) جار ومجرور أو ظرف ( :

 استراح الفًح .............................

 يقـــــــع منزلنا .............................

 اختبـــــأ الطفل .............................

 حلقت الطائرة .............................

 وضعت الكتاب ............................

............وقف العصفور ...............  
 عـــــــاد الوالد .............................      

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
. 

. 

 ثانياً : المفاهيم اللغوية ]النحو[
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 ضع   ا تحت شبه الجملة فيما يأتي :
 

قع مجلس التعاون شرق الوطن العربي .ي  

 ذهب المو ف إلى عمله .

 ما أجمل المنظر عند الغروب .

 استعرت كتابا من المكتبة العامة .

ع األذان .تؤدى الصًة بعد سما  

 يعمل الفًح في الحقل .

 ركض الًعب حول الملعب .

 سيكون الحفل يو  األربعاء .

 

 حول الجمل اآلتية إلى المثنى ثم إلى الجمع :

هي مو فة ملتزمة .                                            أنت مقاتل شجاع .    

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

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

 

طيفة .أنا مسلم فخور بإسًمه .                                        أنت  ممرضة ل  

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

 .......... غ الفعل ) شِرب ( حسب الم لوب .
 أنَت ................. الحليب .

 نحن ................ الحليب .

                         هما ................. الحليب . 

 أنتن ................ الحليب .

 هـم ................. الحليب .

.أنتما ................ الحليب
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. 

 يهوى محمد عالم الحيوان ، لذلك تحوي مكتبته الخاصة العديد من الموسوعات العلمية ، التي 

غريب ، كما يحرص علــــى مشاهدة تعرض معلومات كثيرة ومفيدة عن هذا العالم المثير وال  

 البرامج العلمية الخاصة به قال يوما لوالده : أنا أعشق عالم الحيوان فقد أضحى العالم المفضل 

لدي فما رأيك ؟ قال الوالد : إن المعرفة باب إلى اإليمان باهلل وبقدرته عز وجل  وستجد في هذا 

 المجال ما يدل على عظيم قدرته تعالى .

 است رج من الفقرة السابقة ما يأتي :
 

: ................... مضارعفعً   

 شبه جملة : ...............................

ً جمع مؤنث سالم : ....................... ا  

 اسم إشارة : ...................

: ............. منفصًً  اً ضمير  

: .............. متصًً  اً ضمير  

...........: ...... اً مفرد  

. 

ً  في الفراغ :  ضع اسماً موصوالً مناسبا

 

 قرأت الكتاب ..............  اشتريته من المعرض .

 اعتنيت باألزهار ................. نبتت في حديقتي .

 احتر  األمهات ................. أحسن  تربية أبنائهن .

.أعجبت بالطفلتين ................. أنشدتا في الحفل   

 الصحابة هم ................. رفعوا راية اإلسً  .

 المزارعان .................. حرثا الحقل نشيطان .

 

 

 ضع بدال من] الذي[ ما أو َمن :
 الذي حُسن إسًمه فائز .

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

سوق جميل ورائع  .كل الذي اشترته أختي من ال  

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

 

 حول الجملة اآلتية إلى المثنى ثم إلى الجمع :
 التي تلتز  بالحجاب مطيعة لربها .

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

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

 الذي يدافع عن وطنه مخلص .

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

. 

 اكمل  الجدول اآلتي بتحديد الضمير المتصل ونوعه :

 

 الجملة

 

الضمير 

 المتصل

 

 نوعه 

حمرتطوعت في جمعية الهًل األ    

   هوايتي المفضلة السباحة

   العمال قاموا بجهد عظيم في العمل

محمد وسالم اشتركا في جمعية 

 الكشافة

  

   فزنا في المسابقة

   المعلمات يرشدن الطالبات

   والدتك حنونة

 

 اكتب الجملة اآلتية وفق الم لوب :
 كتب إبراهيم موضوعا عن االتحاد.

 هما .........................................................

 هم ..........................................................

 نحن ........................................................

  أنت .........................................................

  ا ب بالجملة اآلتية كما هو م لوب مما بين القوسين: 
 أحسن إلى الفقراء .

 ) المخاطبة المفردة ( ................................................

 ) المثنى ( .............................................................

..................) جمع اإلناث ( ....................................  

 ) جمع الذكور(.. .....................................................
 

  اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة : 
 

)اتفق مجموعة من التًميذ والمعلمين على القيا  برحلة برية حيث الخضرة والجمال،وهناك 

األشجار يمتعون عيونهم بجمال الطبيعة ،فوقفوا أما  جلسوا تحت شجرتين ، ثم انطلقوا بين 

بعض الحشرات الغريبة مذهولين بعظمة الخالق،ثم وقف طالبان يتحدثان عن هذا الجمال معلنين  

السعيدة.(هذه الرحلة نهاية   

 

 

    

    1 - است رج من الق عة السابقة :
................        :                ..............................مثنى  -  
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جمع المذكر السالم : ................................................          -  

       ...................................................   لجمع التكسير :  -

...........جمعا مؤنثا سالما : .................................................... -  

    

ا -  

 3: حدد الضمائر المتصلة فيما يأتي وداللة كل منها:

 

 داللته الضمير الجملة

 ........................................ ........................................ قرأت القرآن كامًً في رمضان أكثر من مرة

 ........................................ ........................................              أدينا صًة الجمعة في الجامع الكبير .     

 ........................................ ........................................ التًميذ كتبوا الدرس في البيت .                         

                                         قصتي مفيدة ومسلية. 

 ........................................ ........................................ المتسابقان فازا بالجائزة .                                  

 

 أكمل الفراغات التالية بضمير متصل مناسب :
جر في جماعة .صليـ................   الف -  

مدرستـ............... جميلة وواسعة. -  

أخذ التلميذ كتابـ.................. من المعلم . -  

المهندسان أشرفـ............ على المشروع . -  

المؤمنون انتصر..................... في معركة بدر . -  

 

  حدد شبه الجملة في الجمل اآلتية :
..........(.                                       )...................................طاف الحاج حول الكعبة -  

...............(أديت العمرة يو  الجمعة .                                     )............................... -  

..........()....................................       يقع المسجد خلف بيتنا .                                 -  

أقيم االحتفال  هر اليو  .                                     )................................................( -  

 

 ضع الظروف اآلتية في جمل مفيدة :

...........................................تحت:................................................  

 مساء:......................................................................................... 

سبوع:.................................................................................أ  

.............................................................جــوار:....................  

  حدد نوع شبه الجملة فيما يأتي:
 

............................(ذهب التلميذ إلى المسجد مبكرا .                         )........... -   

..(..................................حلقت الطائرة فوق مدينة العين .                         )... -   

...............................(يتوكل المؤمن على ربه   .                                )........ -   

(..................صلينا صًة االستسقاء صباح الخميس.                )..................... -   
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     ضع االسم الموصول المناسب في الفراغات التالية .

إنًّ هللا يدافع عن  ..............................آمنوا .   -   

هللا..............................ال إله إال هو.  -    

الفتيات..............................شاركن في المهرجان مهذبات.  -   

............. فازت بالجائزة . كرمت المدرسة الطالبة  ................. -   

ائدتهما  كبيرة . فالقصتان..............................قرأتهما  -   

 

  ا ب بالجملة التالية كالَ من: )المفردة المؤنثة - المثنى المذكر - الجمع المذكر (:
 

 ) المؤمن الذي يقد  الخير للناس يحبه هللا. (

    

...........................................................: المفردة المؤنثة  

.....................المثنى المذكر : .........................................  

................................الجمع المذكر : .............................  

................................الجمع المؤنث...............................  

 

          ب - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب :

إنَّ كلَّ مدرسٍة مهتمةُّ بالنشاط  المدرسي   ، فيشجُع المعلمون التًميذَ على ُمزاولة  ما يُحبون من"  

أنشطٍة مختلفٍة ويقو  التلميذ بعمل ما يهوى ؛ ألنَّ النشاَط يُعتبُر ميداناً فسيحاً لتطبيق    

 ما يتعلمه التًميذ والتلميذاُت في المدرسة ، من علٍم وفٍن ، وما يكسبونه  من خبرٍة ومهارةٍ 

 كبيرةٌ لتعديل  السلوك اإليجابي    
، وهو فرصةٌ "ممتازتين   

 أ – است رج:
......  تنوين فتح:  -4حرف: ........           -3  فعل : .............  2اسم : ....................    – 1  

مثنى................................................ – 6جمعًا مذكًرا سالًما: .....................     – 5  

...........جمع تكسير : ....................... – 8جمعًا مؤنثًا سالًما : ......................    -  7  

 

  - صنف في الجدول األسماء اآلتية : 

فرصة   -معلمان    -دارسات    -مهندسون  -منازل  -خبرات  -علو   -علم   

 

 جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم المثنى المفرد

     

     

 ج – ثن واجمع الجملة  اآلتية:

ذهب الطالب إلى المدرسة . – 1  

..........................................المثنى..............................................    

.................................الجمع........................................................    
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 ج - اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب : 

ن  لمه، و يصل َمن قطعه،  و  -صلى هللا عليه وسل م -محمد رسول هللا       يعطي َمنيعفو عم 

كان نطقُه ذكًرا، و صمته فكًرا، و نظره عبرةً.  وألنَّ الصدَق خلٌق عظيٌم، يجب أْن يتحلى  حرمه،

يكذب في حياته  مصادقًا أمينًا، ول -صلى هللا عليه وسلم  -به كلُّ مسلٍم ومسلمٍة، فكان الرسولُ 

 قط، وإذا أمعنت في سيرته ستجد له مواقف كثيرة تشهد بذلك.

 

 س 1 است رج من الفقرة ما يلي :

...جملةً اسمية...................... –.           ..................جملةً فعلية:............... -   1  

    1 -              ........................................: ًً :................مفعواًل به –فاع  

...................خبًرا  :  –......................              مبتدأً: ................... -       

.الف لينة مقصورة :................................             

-  

    

   

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما يليها : 

األبناء, دإلسعاُُ بهما فالوالدان هما اللذان يسعيان رٌ لطالب الذي يطيع والديه طالب باإن ا"  

الوالدان أسرة ناجحة ومؤثرة في المجتمع فاألمهات اللواتي يربين يبرُّ فيهاواألسرة التي ُ   

ناجحون".واآلباء الذين يوجهون األوالد للخير آباء  ناجحات,تربية حسنة أمهات  أوالدهنَّ    

استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي: -1  

)               ( اًسما موصوالً  للمفرد المذكر       -  

اًسما موصوال للمفردة المؤنثة      )               ( -  

اًسما موصوال  لجماعة الذكور      )               ( -  

اًسما موصوال لجماعة اإلناث      )               (  -  

 

 أكمل الفراغ اآلتي باسم موصول مناسب فيما يأتي:
يجتهد في دراسته محبوب .  --------------الطالب  -          

تسرعان تخالفان قواعد المرور.  -----------السيارتان  -     

شاركوا في المسابقة إحضار صورهم.  -----------على الطًب  -     

فازتا في المسابقة لهما جائزة كبرى .  --------------الطالبتان  -     

ا    
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 اقرأ ثم أجب من نص )حكاية جدتي ( : -4
 

 حدثتني جدتي         قرب نار السمر

 أن ذئباً شرساً          نابه كالخنجر

 لمعت في عينه       قادحات الشرر

 أين كانت تجلس الجدة ؟ -1

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

 ات الشرر ( ؟بم توحي عبارة ) قادح -2

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

 أكمل الفراغ فيما يأتي : -3

ى . -*  .......البيت الشعري يتكون في هذه القصيدة من جزأين ، كل جزء منهما يُسم 

 ع( :اقرأ ثم أجب من نص )نفس الشجا-4

بين العواصف والرياح       نفس تطير بً جناح  -                              

نفس تعج مع الرعود         نفس تزمجر كاألسود -                              

تعلو الشواهق والقمم         تطأ الكواكب بالهــمم  -                              

")               ( و " الشواهق " )              (  هات مفرد " العواصف  -أ  

       
         ضع عنوانا  مناًسبا لألبيات السابقة: ..........................................................    -ب

  .........................................................بم شبه الشاعر النفس في األبيات؟  -د 

أيُّ العبارتين أجمل ؟ واذكر السبب ؟ -هـ   

نفس تطير في السماء –نفس تطير بً جناح   

التعبير األفضل..................................................................................     

...........................................سبب...............................................................   
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 علل سبب كتابة الهمزة المتوس ة على صورتها في الكلمات اآلتية :
 

...................سأل  :  ............................................................  

 

.....................................مؤامرة : .........................................  

 

....................مأكل :  ............................................................  

 

........................لؤلؤ  : .......................................................  

 

 

.................................................مسألة : ............................  

.................فؤوس : ............................................................  

 فأر : .................................................................................

.....................................................مشيئة : .........................  

 لؤلؤ : ................................................................................

 طائر : ...............................................................................

...........................................................تشاء  : ...................  

 مؤونة : .............................................................................

...........................                المرأة : .................................................  

                  اكتبي كلمة مناسبة في الفراغ بها همزة متوس ة :  
 -                                                                       سكبت األ  الحليب في ................

 

      -                                                                          اجتمع ................ مع المو فين .

 

                                                                                         جزاء  ................ الجنة .  -         

 

                                                                               قطع الفًح األخشاب ...................  -         

 

 ا تر الكتابة اإلمالئية الصحيحة :

شاهدت حادثا ................ ) مؤلما  ـ   مألما (   

 كان الجو  .............. ) اائما  ـ  ااءما  (

 حكم القاضي بـ.................) البراأة  ـ  البراءة  (

صائد ( راشد ............... سمك ) صاءد  ـ   

 قطفت ............... ) زهرةً  ـ  زهرتن (

 اإلمالء التعليمي
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 قرأت ................ ) كتابن  ـ  كتاباً  (

 

 

 

 
 السؤال األول:اقرأ ثم أجب من درس ) النجاح هو الهدف (:  

( ) وما تواضع أحد هلل إال  فمن تواضع هلل وللناس ارتفعت منزلته في الدنيا واآلخرة قال )       

(:  ، ومن تكبر هانت صورته في العيون ، وخسرر نفسره وآخرتره ، قرال رسرول هللا )  رفعه هللا(
 )ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ( .

 : است رج من الق عة السابقة ما يأتي : 1س
 .....كلمة ضد تكبر: .............................. -
 ......................مرادف كلمة " صغرت ":. -
 جمع " عين " : ..............................  -
 .........................." : التنزه عن الكبر معنى "  -

 : ما الخصلة التي تتحدث عنها الفقرة السابقة ؟2س
................................................................ 

 ؟: ما نتيجة التواضع  3س
.................................................................. 

-------------------------------------------------- 
الكبر والغرور يحرمان اإلنسان من دخول الجنة  ": استخرج من النص الدليل الذي يثبت أن  4

............................................................."........................................... 
 
   السؤال الثاني:اقرأ ثم أجب من درس ) الغزال واألسد (: 

مع إطًلة كل صباح يستيقظ الغزال مدرًكا أن عليه أن يسبق أسرع األسود عردًوا وإال كران   "    
عردو أسررع مرن أبطرأ مصيره الهًك . ومرع إطًلرة كرل صرباح يسرتيقظ األسرد مردرًكا أن عليره أن ي

 "ازال وإال أهلكه الجوع 

 
 : : است رج من الق عة السابقة ما يأتي 1س
 ضد أبطأ : ....................................  -
 ".........................مرادف كلمة " يركض  -
 .................. ...مفرد " الغزالن":........... -
 ....................أشرف" : ....... معنى "  -

 : ضع عنواًنا للفقرة السابقة ؟ 2س
............................................................ 

 : اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : 3س
 

 –تفوز في السباق  –تظل في المقدمة  –المهمة األصعب في مجال التنمية:)تشارك في السباق 
 ة(تكون في المقدم

 مسرحية ( –مقال  –قصة  –نص )الغزال واألسد (: ) شعر 

القراءة    -تابع        
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  .) 
 

 الغراب
 

نوعا تنتشر في معظم أنحاء العالم , ما  27الغراب طائر أسود اللّون , ومنه حوالي 
 عدا القارة القطبيّة , وأمريكا الجنوبية . والذّكور عادة أكبر حجما من اإلناث .

عية والفاكهة والدّيدان والحشرات وبيض الّطيور تتغذّى الغربان على المحاصيل الّزرا
واألسماك , وأيضا على الحيوانات الميتة والمقتولة في الشوارع . وهي تقوم بتخزين 
غذائها , وتخفيه بأوراق الّشجر واألكياس وغيرها , بعيدا عن أعدائها من الّطيور , 

 شاشها .كالبوم والّصقور التي تقوم بمهاجمتها وافتراسها ليال في أع
عند النّظر في مكّونات العش , نجده عبارة عن أوراق متراكمة من األشجار والريش , 
وأغصان وأعواد جافة . وما هذا ؟! إنها قطع من الصابون الملّونة  , وأشياء أخرى 
ذات ألوان جذابة زاهية , يحتفظ بها في عّشه ليّشع العش بهجة وجماال وتفاؤال بعكس 

 طائر من أنه رمز التشاؤم .ما يشاع عن هذا ال
في أواخر الّشتاء , يبدأ الذكر بالبحث عن شريكة حياته . وتبدأ الّرحلة بإصدار 

أصوات مرتفعة , ينادي بها على اإلناث , إلى أن تقترب واحدة منه , فيبدأ بنفش ريش 
ة جسمه وأجنحته وذيله قليال , كعالمة منه على قبولها . ثم يبدأ في الغناء لها أغني

قصيرة , ثم يحدث الزواج بينهما , ويبدأ كل منهما في تنظيف ريش اآلخر , وتجهيز 
 2- 6وبناء العش . وبعد أن يصبح عّش الزوجية جاهزا , تبدأ األنثى في وضع 

يوما , وتّظل الصغار بعد الفقس  19بيضات خالل أسبوع .ثم يفقس البيض بعد حوالي 
 يوما في العش . 30- 45من 

الذكر مطلقا بأنثى أخرى طيلة حياته , إال إذا ماتت . انّه يعلّمنا دروسا  ال يتزّوج
 وعبرا في المحبة والمودّة واإلخالص بين الّزوجين .

وظيفة األنثى األساسية هي الرقود على البيض حتى الفقس , وإطعام الّصغار . أما 
افته , لمنع دخول الذّكر فمهمته األساسية حماية العّش من األعداء , حيث يقف على ح

 أّي ذكر غريب من مكان آخر , وإذا دخل عّشه يقوم بقتله .
من ذكاء هذا الطائر , أنّه إذا أصيب أحد أفراده بمرض ما , والحظت أفراد الجماعة 
عدم قدرته على الطيران , يأخذون قرارا بقتله , ثم دفنه , ألنهم يخافون من انتشار 

 سبحان هللا ! مرضه إلى باقي أفراد المجموعة .
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 سئلة القراءة والفهمأ
 : 1سؤال 

 

 يرمز الغراب عادة الى :

 

 الغباء -القّوة       د -التشاؤم      ج -التفاؤل        ب –أ 

 : 2سؤال 

 ي  الجمل التالية صحيحة حسب الفقرة األولى :ا

 

 الغراب يعيش في كل أنحاء العالم -أ

 .الغراب يعيش في أمريكا الجنوبية  -ب

 الغراب ال يعيش في القاّرة القطبية . -ج

 الغراب يعيش في القاّرة القطبية . –د 

 : 3سؤال 

 

 كيف نمي ز بين ذكر الغراب وأنثاه ؟

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

 

 : 4سؤال 

 الفقرة الثانية()   العًقة بين الغراب والصقر عي عًقة :

 

 زواج -قرابة   د -عداوة    ج -صداقة     ب -أ

 : 5سؤال 

 

 أذكر أربعة أشياء يتغذ ى عليها الغراب :

1     ................................ .2.............................. . 

3     ............................... .4.............................. . 

 

 : 6سؤال 

 

 حماية العش من األعداء تقع على عاتق :
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 الّصغار واألنثى -الذكر واألنثى     د -الذّكر     ج -األنثى     ب -أ

 : 7سؤال 

 

 لماذا تقو  الغربان بقتل الغراب المريض في المجموعة ودفنه ؟

 

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

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

 : 8سؤال 

 لمن يعود الضمير :

 

 ( : ........................7الهاء في كلمة :  تخفيه , سطر ) -أ

 ......( : ................16الهاء في كلمة : لها , سطر )-ب

 : 9سؤال 

 

 النص عبارة عن نص   :

 

 إقناعي -إرشادي     د -قصصي     ج -معلوماتي     ب -أ

 

 :10سؤال 

 

 صل خطا بين الرقم وما يمثله :

 

 . عدد البيضات التي تبيضها األنثى.1                           27 -أ

 غار في العش.. عدد األيام التي تبقى الص2                         19 -ب

 . عدد أنواع الغربان .3(                     6-2) -ج

 . عدد األيام التي تحتضن األنثى بها البيض4(                 30-45)  -د

 

 أكتب أضداد )عكس( الكلمات التي تحتها خط :

 

 بأوراق الشجر :  ............................ تخفيه -أ

 ..................  ,   ........................: ..... أعدائهاعن  بعيدا -ب

 الشتاء : ....................... أواخرفي  -ج
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 اعداد  المعلمة : نوف الكعبي

 مدرسة : ابن سينا  للتعليم االساسي

 دائرة التعليم   والمعرفة

نا   للتعليم األساسيمدرسة ابن سي  


