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 بالشكر تزيد النعم                          

 

 :أضع صح أم خطا أمام العبارات التالية _1

 (...........) من نعم هللا علينا أن سخر لنا الكواكب والنجوم

   (........) اإلنسان غير مسؤول على نعم هللا سبحانه وتعالى

                     (.........)                       البحر هو مصدر للصيد فقط

 (.........) كثرة النعم واختالفها داللة على قدرة هللا ووحدته

 اختر المعنى  المناسب  للكلمات_2

 . لكم في االرض:                         سهل- رزق- خلق وماذرأ

 . جا فا – لينا- عذبا                          :لتأكلوا منه لحما طريا

 . وتستخرجوا منه حلية تلبسونها:                زينة – أمتعة- ثيابا

بعث -هيأ -أضاء:                 سخر لكم الليل والنهار            . 

متأخرة –الطائرة   -السفن :                    وترى الفلك مواخر       . 

 

 

 أوظف الكلمات التالية في جمل مفيدة -3

 ..............................................................................: السفن

 .................................................................................: هيأ
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 ..............................................................................: حلية

 ............................................................................: النجوم

 أجب عن األسئلة التالية -4

أ ذ كر بعض النعم التي أنعم هللا بها على اإلنسان_ أ  ؟ 

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

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

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

ما هي أنواع الزروع التي ذكرت في سورة النحل اآلية_ ب  ؟ 11 

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

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

............................................................................................ ماهي _ج

 ؟ فوائد مياه األمطار

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

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

والشمس"قمر؟ في قوله تعالى لماذا قدم هللا سبحانه وتعالى الشمس عن ال_ د   "والقمر 

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

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

هاهل للبحر فوائد غير الصيد ؟اذكر_ه  ؟ 
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............................................................................................. 

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

 5:أميز بين الالم الشمسية والالم القمرية فيما يلي _

القمريةالالم   الكلمات الالم الشمسية 

 النخيل  

 العنب  

 النهار  

 الليل  

 القمر  

 النجوم  

 

               مراجعة 

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية "قال هللا تعالى

العظيم صدق هللا" تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون  

 :استخرج من اآلية الكريمة-1

 .............................................................:المد بالواو

 .............................................................: المد بالياء

 .............................................................:المد باأللف

 .......................................................................: فعل

 .......................................................................: اسم
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  ...............................................................:حرف جر

 

 

 2_:ماذا سيحصل لو

امنا كلها نهارا متصالكانت أي _  ؟ 

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

 ؟  انعدمت مياه األمطار _

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

؟ولم أ حمده على نعمهلو تكبرت على هللا  _  

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

 3:اختر ما يدل على معنى الكلمة الصحيحة-

   ماء القط كف عن البكاء 

    جفف ماء عينيه أصدر صوتا               

          استثمر ماء المطر           أفاد من المطر                         

 4:أصنف الكلمات التالية  وفق الجدول-

سخر -القمر–يذكرون  -الزرع -يتفكرون –أنزل  –شجر  –الشمس  . 

 الحقل األلفاظ المنتمية إليه
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 السماء  

 الحركة  

 األرض  

 الفهم واإلدراك  

 

 أقسام الكالم

 

 :النص

ثيابه الجديدة، وصحب والده إلى المسجد ألداء صالة فرح سعيد بقدوم العيد ، فلبس 

وبعد الصالة ، جلس يستمع إلى خطبة العيد. العيد  . 

،لن أخرج للعيد:وفي طريق عودتهما إلى البيت سمع صديقه عليا يبكي ويقول ألمه  

حضنته أمه، وقالت له سأشتري لك ثيابا جديدة في العيد القادم.ال أريد هذا القميص  

:  وأنا أيضا لن أخرج للعيد يا أبي ، ابتسم والده وقال له : وقال لوالده  حزن سعيد ،

 . سأشتري ثيابا جديدة لصديقك علي

 أهدى سعيد الثياب الجديدة لصديقه علي وأمضيا معا عيدًا سعيدًا

  إقرأ النص جيدا ثم أجب عن ما يلي _1

 ؟ لماذا رفض سعيد الخروج يوم العيد _    

ه والد سعيد تصرف جيدهل ما قام ب _      ؟ 
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 : استخرج من النص _2

 .............................................................................: االفعال _   

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

 .............................................................................: األسماء _  

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

 

 .......................................................................... : الحروف _    

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

  أصنف الكلمات اآلتية وفق الجدول _3

حلية –السمك  –البحر  –المسلم  –األنعام  -القوم  –الزيتون  –الرمان   . 

  اسم جماد اسم إنسان  اسم حيوان اسم نبات

    

    

 

الكلمةإلى كم تنقسم  _4   ؟ 

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

 ؟ اذكر أنواعها -5

.................................................................................... 
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حرف –اسم  –فعل ) إمأل الفراغ بما هو مطلوب  _6  ) 

الحقل.....فالح يعتني ال _       

  يتوجه إلى المستشفى .............. _    

إلى اإلهتمام................. الرضيع   _                

 هي عاصمة اإلمارات العربية المتحدة ................._    

على صالته المفروضة...............المسلم  _       

رسةالمد.......... أحب الذهاب  _       

 

حرف -فعل  -اسم:)أكتب جمال تتضمن كال منها  _7 )       

 ..............................................................: الجملة األولى _   

 ............................................................. : الجملة الثانية _   

 .............................................................: الجملة الثالثة _   

 

 حماية البيئة                                

  أكمل األبيات الشعرية  اآلتية _1

صباح مساء.........نشد .........            تعالوا معي أيها              

         ............. وننفض عنها غبار          بيئتنا الغالية       .......... 

عنها األذى والضرر..........بالشجر                ...........نظلل           

https://seraj-uae.com/file/7067/


9 
 

 

  أجب عن األسئلة التالية _2

ما اسم صاحب القصيدة_ أ   ؟ 

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

ماذا تحدث الشاعر في قصيدتهعلى _ ب   ؟ 

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

ماهي المخاطر التي تهدد البيئة_ج   ؟ 

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

ة من التلوتماذا تقترح لحماية البيئ_د   ؟ 

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

 

 :أذكر من خالل األبيات _3

 ..............:  ضد كلمة    صباح _   

 ............. :  معنى كلمة   األذى _  

 .................. :     جمع كلمة  يد  _ 

4_ ت التالية في جمل مفيدةأضع الكلما : 

 .......................: الِجد   _  

 .........................: فِناء _

 : أكتب األبيات الدالة على _5

  أن تلوث البيئة يسبب العديد من األمراض _    
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    ...............................            .................................... 

 أهمية زراعة األشجار لحماية البيئة _    

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

  ما داللة العبارات التالية _6

التبادل -التعاون       -التنافس    :    )نشد األيادي            ) 

الكثرة  -قوة      ال  -الرطوبة  :     ) وسيل النفايات          ) 

 ؟ اذكر انواع الكلمة _7

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

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

 

          ألف تنوين النصب 

  

  نون الكلمات التالية وفق المثال _1

   الكلمات تنوين الضم  تنوين الكسر تنوين الفتح

   ً  الفستان    فستان     فستان     فستانا

   الدمية        

 المنزل     

https://seraj-uae.com/file/7067/


11 
 

 السماء     

  البيت     

 البحر     

 مملوء      

  

 العصفوران و حبة القمح

 

األسئلة اآلتيةأجب عن  _1  : 

اذكر سبب خوف حبة القمح_ أ  ؟ 

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

ما الفكرة التي طرحتها حبة القمح على العصفورين_ ب   ؟ 

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

كيف نفذ العصفوران خطة حبة القمح الصغيرة_ ج   ؟ 

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

 اختر المعنى المناسب للكلمات التي تحتها خط _2

 ( في األرض  :            ) تخبئانه -  توزعانه – تستهلكانه تدخرانه 

 (       المعدة -  القلب  -  المرئ )                : لن تمأل حوصلتك

 : اشطب الكلمة غير المنتمية للمجموعة _3
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  حليب         طحين         قمح           خبز     

 قمح         موز           عدس          رز     

أقالم         ساق          جدر        أوراق      

  أوظف الكلمات التالية في جمل مفيدة_4

 ..........................................................:   هبط     

 .............................................................:تجف     

 ......................................................... : ستمتد    

 : أجب عن األسئلة التالية _5

ماهي عناصر القصة_ أ    ؟ 

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

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

العصفوران وحبة القمح" د الشخصيات الرئيسية والثانوية في قصة حد_ ب    ؟" 

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

      

لماذا استجاب العصفوران لفكرة حبة القمح_ ج    ؟ 

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

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

 ؟ ما هي القيم المستخلصة من القصة _6
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ج_................           الحكمة           ب_ أ             - ............ 

 

 

ه..................                -د                                -............. 

 :أتمم الجدول التالي _ 7

 التعبير مجازي حقيقي

 طارت البنت فرحا  

 قفز األرنب إلى الجحر  

 أشرق وجهك نورا  

 

                               ألف تنوين النصب 

 

1– تنوين نصب دون ألف زائدةأكتب كلمات منونة   . 

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

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

 

 . أكتب كلمات تنتهي بألف تنوين نصب زائدة _ 2

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

 النفايات اإللكترونية                             
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 :أجب عن األسئلةالتالية _1

ماهي النفايات اإللكترونية_ أ    ؟ 

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

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

اذكر أمثلة على النفايات اإللكترونية_ ب   ؟ 

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

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

؟ماهي خطوات إعادة تدوير النفايات اإللكترونية_ ج   

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

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

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

غاية من نظام تجميع النفايات اإللكترونيةما ال_ د   ؟ 

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

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

 

في الخبر الصحفي أرتب األفكار اآلتية وفق ورودها _2     

  أخطار النفايات اإللكترونية    (     )       
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  أخطار النفايات اإللكترونية  (     )       

 انطالق مشروع تجميع النفايات اإللكترونية (     )       

  ما مرادف الكلمات التالية _3

 ........................................: النفايات _          

 ...................................... : حاويات _         

 .........................................:تدوير _         

 .......................................: طمرها _         

 ...........................................: تنعم _        

اليةأكمل الفراغات الت _4   

و..............تدوير النفايات  _         ........................ 

بعد تصليحها...................إعادة استخدام  _          

 

الجملة المفيدة) الجملة االسمية                        ) 

 

  أضع إشارة صح أمام العبارة التامة _ 1  

 (.........)       األم تهتم بأطفالها _        

 (.........)        حمل العصفور _        
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 (........)طار العصفور في السماء _        

 (.......)            هبطت الطائرة _        

 (.......)        سمعْت حبة القمح _         

مساء –مرح  –نبأ  –إناء  –سار  –مملوء  –فتى : نون الكلمات التالية  _ 2     

  تنوين فتح                 تنوين ضم                 تنوين كسر        

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

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

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

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

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

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

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

 :أصل كل إسم بما يناسبه ألحصل على جمل إسمية _3  

رائع                      العلم                   

 اللغة                     واسعة                 

  المدينة                   جميلة                 

 الحديقة                  نور                  

 اإلحتفال                نظيفة                  

https://seraj-uae.com/file/7067/


17 
 

 

الخبر –المبتدأ ) أركان الجملة االسمية    )     

 

 أكمل الجمل اآلتية إما بمبتدأ أو بخبر _1

 . رائحتها عطرة................... _          

 ...................... اإلختبار _          

 هائج...................... _          

 ..................... القمر _          

  مرتفعة .............. _          

 ................ الشوارع _          

 

 :عين المبتدأ والخبر في الجمل اآلتية_2

 

 الجمل       مبتدأ       خبر        

 الشمس مشرقة  

 البيت مرتب  

 النار مشتعلة  

 

إسمية  أم  فعلية: )مانوع الجمل اآلتية  _3    ) 

 (.......................)     . الشوارع مزدحمة في المدينة _      
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 (......................)  . استلم العم أحمد رسالة من البريد _     

 (.....................)     .            الشواطئ منتزه رائع _     

 

 قلوب متراحمة                                  

 

1- يأصنف األفعال واألسماء وفق محيطها اللغو  : 

تعاون -تعلو -المؤمن –األنانية  –ينمو  –نصيحة  –اشتكى  –رحمة  –سامح     

المحتاجين –يحرص  –اعتنى  –الجسد  –الفرحة  –استيقظ  –شد  –دواء  –ود    .  

 

 

 

 

 

 االفعال
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 األسماء

  أكمل وفق النمط اآلتي  - 2

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا_ أ         . 

األخ ألخيه ك_ ب       ................................ 

اإلنسان لإلنسان ك_ ج        ......................... 

 

 الجملة الفعلية                               

 : أحدد نوع كل جملة من الجمل اآلتية-1

جملة)تشرق الشمس من الشرق            _            ..................)  

جملة)المعلم مخلص في عطائه             _           ...................)  
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جملة)فاز أحمد في سباق الدرجات   _   ...................) 

جملة)الجو ممطر في فصل الشتاء _   ...................) 

 أحدد أركان الجملة الفعلية اآلتية وفق الجدول-2

 الجملة        الفعل            الفاعل          

 رسم الولد الصورة  رسم            الولد        

 صلى المسلم فرضه   

  بنى الشاب وطنه  

 اجتمع األهل في العيد  

 

  أضع خطا تحت الفعل وخطين تحت الفاعل-3

 كتب الطالب واجبه_         

                 يدافع الجندي عن وطنه _         

 يسهر الطبيب على عالج المريض _            

 يعطف الغني على الفقير_            

         

          لوحة االتحاد 

 :أكمل األبيات التالية _1

في مسار..................                أدرك الشعب            .................. 
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للرشاد.................... قلوبا                   و........................و           

المراد................انتصرنا                   حقق ................نحن   

بالتآخي و....................     وحد هللا   ................ 

 :أجب عن األسئلة التالية_2

لنصحدد نوع ا _          ؟ 

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

 ؟ ما إسم الشاعر _       

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

؟بم يفتخر الشاعر في النص _        

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

 ؟ ما المصير المشترك لشعب دولة اإلمارات _      

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

 .......................................: ما معنى كلمة هب   _

 .......................................: مامعنى كلمة عزم _ 

 .................................... : ما ضد كلمة التآخي _ 

 ......................................: ما ضد كلمة الرشاد _ 

 : أكتب األبيات الدالة على _3
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 بالعلم يبني شباب اإلمارات مجد الوطن       

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

 

  االتحاد غاية الشعب وقدره

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

الصحيحة بين كل كلمتين مما ياتيأختار العالقة  _4   

 

ْقنا                         -تالقْينا             تضاد –ترادف ) تفر   ) 

تضاد –ترادف ) األماني                        –اآلمال            ) 

تضاد -ترادف  )الهدم                           -البناء             ) 

 

لنثر فيما يأتيميز بين الشعر وا _5   

 

            العلم نور والجهل ظالم       

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

  أقفت عمرك للبالد عزيزة               ورويت منفيض العطا بستاني      

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

 

  اكتب سطرا من النثر_6

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

  بيتا من الشعر  _  

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

 

 الجملة الفعلية                             
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 أكمل الجمل الفعلية بالفعل أو بالفاعل المناسب _1

المسلم رمضان............ -أ          

الدرس........... شرح  –ب        

البدر في السماء............. -ج        

بين الناس..................... -د        

    

 :ما هي أنواع المد الموجودة في الكلمات اآلتية -2

تسير –قضاء  –ليعرضوا   -يضعوا  –الفضاء  –تقضي        

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

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

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

 . ؟ ما نوع األساليب في الجمل اآلتية -3

 (............................)         ! ما أجمل المساحات الخضراء _         

؟متى ستهتم بواجباتك _                              (............................) 

 (...........................)                    احرْص على سالمتك _         

 (...........................)                            ال تلعب بالنار _         
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 : أكتب  مرادف الكلمات التالية -4

 ...........................................: الشاهقة _          

 ........................................: يضاهي  _          

فعليةالجملة ال                               

 ؟ أذكر أربعة جمل إسمية _1 

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

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

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

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

  حول الجمل السابقة إلى جمل فعلية _2

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

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

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

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

  ؟ مما تتكون الجمل اآلتية _3

لهالطبيب      ماهر        في     عم  _           

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

  صلى      اإلمام       ب         الناس _         
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           .........   ..........   ..........   .............. 

 

  أقرأ األمثلة اآلتية ، ثم أستخرج الجمل الفعلية الواردة فيها، وأعين أركانها_4

   وحركة كل منها وفق الجدول     

  يتعاوُن الناُس فيما بينهم _      

 . يفوُز المتفوُق بالمكافأة _  

 .زاَر اإلخوةُ مدينة الذيد _       

  يستمتُع الجميُع بالشمس _       

 

 الجملة الفعلية      الفعل    حركة آخره الفاعل    حركة آخره

 يتعاوُن الناُس فيما بينهم يتعاونُ   الضمة  الناسُ   الضمة
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 جمع التكسير                             

 صنف الكلمات التالية وفق المطلوب _1 

مهرجان -بيوت  –قلمان  –قواعد  –مساجد  –بستان  –رصيفان  –مصابيح          

أنوار –قائد  –واحات        .  

المثنى                    الجمع               المفرد           

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

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

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

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

  أقرأ الجمل اآلتية ، وأحدد جمع التكسير فيها _2

 الجملة               جمع التكسير

 ُوضعت المصاحف في المكتبة 

 تسمو الفضائل بشخصية اإلنسان     

 يُلوث دخان المصانع البيئة       

 

          عاداتنا وتراثنا
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 ؟ ما هي عناصر القصة _1

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

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

؟ما هو واجب أألبناء تجاه أمهاتهم حين يقدمن لهم الطعام _2  

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

 

  ؟ ما هو  واجب أآلباء حين يخطئ األبناء التصرف _3

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

 ؟ ما هو واجبنا تجاه المريض _4

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

ماضي والحاضرالمواصالت بين ال                         

ف كل عنصر -1  ؟ أذكر عناصر المقال ؟ وعر ِ

............   :........................................................................ 

............   :........................................................................ 

..........:.............................................................. 

 ؟ اكتب موضوعا عن أهمية وسائل النقل _2

 ......................................................................................:مقدمة

    ................................................................. 
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 ...................................................................................: عرض

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

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

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

 ................................................................................... خاتمة

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

 

  أكتب ثالثة آداب أستقبل بها ضيوفي _9  

        _ ..................................................................... 

       _...................................................................... 

       _ ........................................................................ 

 ؟ مامرادف الكلمات اآلتية _10

 .............................................................. : لذيدة         

  ..............................................................: مريضة  
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  حروف تكتب وال تلفظ                         

؟استخرج من الجمل اآلتية كلمات التي بها حروف تلفظ وال تكتب _1  

  هذا بيت جميل لكن مساحته صغيرة _        

 هؤالء أطباء ماهرون _        

بالسباقتلك الفتاة هي التي فازت  _           

  خلق هللا تعالى اإلنسان في أحسن تقويم _        

  الكلمة             الحرف الذي لُفظ ولم يُكتب 
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 :إمأل الجدول األتي وفق المطلوب -2

 الجملة          المبتدأ حركة آخره الخبر    حركة آخره

 ساحةُ مدرستي واسعة      

للمطالعةالكتاُب مفيد        

 الحياة رحلةُ كفاح  ممتعة      
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