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   ورقة الحیاة                  

 ة أجب عن األسئل، ثم اقرأ النص جیدا لسؤال األول: ا 
                                                                 

                                                                  في الیوم التالي حملتني صدیقتي بین یدیھا ، ووضعتني 
                                                                                                                              بین صفحات كراس أحمر نقشت على غالفھ فراشات

                                                        مسكني وورود...لقد كان كراس یومیاتھا الذي أصبح منذئذ
 ص آخر ،عرف صدیقتي أكثر من أي شخومع األیام صرت أ 

 صرت أعرف متى تحزن ومتى تفرح ،كانت تفرح بالكلمات 
 الجمیلة التي تسمعھا من معلمتھا ، وتحزن إن خاصمتھا إحدى صدیقاتھا .
 تثور إن عبث أد بألعابھا ، وتشعر بالرضى حینتنھي واجباتھا المدرسیة ،
 ولھا . وتنتشي حین تكمل تلوین لوحتھا ال یبدو لي أنھا تتعب فھي تستمع بكل ما

 
 
 

 كراسة یومیات الفتاة الصغیرة صف شكل  -۱
........................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 
 اكتب نھایة أخرى للقصة  -۲

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

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

 ما الدرس المستفاد من القصة؟ -۳
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

 رج من النص : استخ
 
 ھمزة قطع  : ............................ -أ

 ھمزة وصل : ............................ -ب
 اسم مجرور :.............................  -ت
 حرف عطف : ............................ -ث
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 :لسؤال الثانيا

 خبرا في جملة فعلیة اجعل الخبر المفرد في الجمل التالیة 

 الطالبة.....................دروسھا                    الطالبة مجتھدة في دروسھا  -أ
 الجراثیم منتشرة في البیئة                       الجراثیم ..................في البیئة  -ب
 المؤمن متوكل على هللا                          المؤمن .................على هللا -ت
 الفتاة صادقة في أقوالھا                         الفتاة ....................في أقوالھا -ث

 :ثالثاال لسؤا

 استخرج المبتدأ والخبر من الجمل التالیة ، وحدد نوع الخبر وفق الجدول

 نوعه الخبر المبتدأ الجملة

    الطفلة شعرها طویل

    األمطار تهطل في الشتاء

    األزهار تنشر الرائحة العطرة

    اإلمارات صناعتها متطورة

    المعلمة تشرح الدرس

    الخیر أبوابه كثیرة
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    المحسن یساعد الفقراء

 

 
 : الرابعالسؤال 

 أكمل الفراغات التالیة : 

 الهمزة المتوسطة تكتب في ............ الكلمة 

 :تكتب الهمزة المتوسطة على األلف في الحاالت التالیة

 إذا كانت حركتها الفتحة ، وحركة الحرف الذي قبلها.........أیضا. مثال: ........... -١
 حركتها الفتحة ، وسبقها حرف ........ مثال :.............. إذا كانت -٢
 إذا كانت ساكنة ، وسبقها حرف ...........مثال : ...............  -٣

 كلمة تتضمن همزة متوسطة على األلف في الفراغ ضع

 یقطع الفالح الخشب ب.............. -١

 دعا اإلسالم إلى .......بالحیوان. -٢

 .........قصة ممتعة في مكتبة المدرسة .  -٣

 لكل امرئ منهم یومئذ........یغنیه . -٤
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 صوب الخطأ في الجمل التالیة 

 

 یأذن المأذن للصالة  -أ

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

 یأدي المسلمون الصالة في المسجد-ب

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

 ، على أن تكون األخبار عبر عن الصور اآلتیة  بجمل اسمیة

 .متنوعة

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

 

 

 

 

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