
 

                                                                                     

             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 
 

 
 

 0202/0202  الفصل الدراسي الثالث
 

 معلم المادة:محمود الحفناوي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ي الثالث ل  ص  الف   ات  ار  ه  م    اس  ر  ي الثالث ل  ص  الف   ات  ار  ه  م    الدِّ اس  ر     الدِّ
  1 قصة:أمير األطباء 1
  2 نص خارجي: قصة الكروان المغرور 2
  3 الجملة الفعلية ) الفاعل والمفعول به( 3
  4 ضمائر الرفع المنفصلة 4
  5 مواضع ألف تنوين الفتح 5
  6 األلف اللينة في نهاية األسماء واألفعال 6
  7 عالمات الترقيم 7
األدبية االستجابة 8  8  
  9 كتابة نص سردي 9
10  10  

  اسم الطالب     
  الصف والشعبة

ب يَّة  ر  ع ة  ل غ ة ع  اج  ر  ف الرابعم   للصَّ
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 ( ) النص المعلوماتي المهارة األولى : مهارات الفهم واالستيعاب
  الفهم واالستيعاب وفهم المقروءشرح مهارة 
   يحدد المتعلم شخصيات القصة 
  يميز المتعلم بين عناصر القصة 
  يفسر المتعلم المعاني المطلوبة بناًء على سياق النص 
  الفهم و االستيعاب و فهم المقروء ) النُص السردُي (أسئلة على  مهارة 

 . السؤال األول: اقرأ النص ثم أجب عما يلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الق  على اإلط ة  اإلنساني   أطباء   ازي أعظم  بكر الر  أبو
 

 ه عليه أحد  ق  ازي هذا اللقب الذي أطل  ا الر  كري  بن ز محمد   أبوبكر   استحق  
م  أل   المعرفة   وراء   دائم   ى  وسع, دؤوب   عمل   فبعد  ,ن ييب  األورو الباحثين  
 من قبله   قط   لم يعرفها أحد   بعلوم   , واشتهر   واسعة   طبية   بمعارف   الرازي  

 إلى الوجود   خرج   , إذ ظير  الن   ع  منقط فلة  االح الحياة   هذه   وكان حصاد  
ا  وثالثين   بمئتين    وترجمات  ومخطوطات  . عمالا ضخما

 كان  ف ,جريبي  الت   ب  الط   سوا دعائم  أر   الذين العلماء   ن أوائل  الرازي م   عد  ي   
ا جربها على  ت  أثبت ن  , فإعلى القرود   األدوية   بعض   جرب  ي   كفاءةا وأمانا

ا في صناعة الدواء حتى  ااإلنسان , وأصبحت هذه الخطوة شرطا  واجبا
 .يث  نا الحدعصر  
تي , وال   الحيوانات   من أمعاء   المصنوعة   الجراجة  الرازي خيوط   ابتكر  
ا وبقيت   بعد وفاته   ستعمل  ظلت ت    والجدري رسالت ه في الحصبة   قرونا
 ل  ه أو  . كما أن   ا حتى القرن الثامن عشر  ر في أوروب  واألخي   األول   المرجع  
 يسهل   صغيرة   بغالف  حلو  , وتقطيعها إلى قطع   دوية  األ بتغليف   ر  من فك  

 من حبوب  مربعة   اليوم   إلى مانراه   حتى وصل   هذا األمر   ر  ها , ثم تطو  بلع  
 الدواء   من مرارة   ل  قل  بطبقة  رقيقة  ت   فة  مغل   صغيرة   ثة  ثل  ةا أو م  أو دائري  

 . من تأثيره   وتحمي المعدة  
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 
 أهم األعمال التي قام بها الرازي : -1

اكتشاف خيوط -استخدام الجراحة الحديثة        -اكتشاف الدورة الدموية       -

 الجراحة 

 الهدف األساسي من النص : -2

 تقديم طرق النجاح  -أن نصبح أطباء مثله      -تقديم معلومات عن الرازي     -

 االختراع الذي تمي ز به الرازي في مجال األدوية : -3

 تشكيل حبوب دائرية ومثلثة ومربعة  -   تقطيعها إلى قطع يسهل بلعها      -

 تغليف الحبوب بطبقة رقيقة تقلل من مرارتها  -

 المقصود بعبارة ) منقطع النظير( :  -4

 ال مثيل له  -يستحق النظر فيه            -انقطع ولم يستمر             -

 
 ) ترجمات ومخطوطات ( نوع الجمع في العبارة : -5

 جمع تكسير  -جمع مؤنث               -جمع مذكر               -

 ضد عبارة العمل الدؤوب : -6

 العمل المنقطع  -العمل الناجح            -العمل المستمر            -

 مستوى :  اشتهر الرازي بأعماله على -7

 بغداد  -الوطن العربي             -العالم                    -

( الكلمة التي تدل على الوصف في  -8 ر  بتغليف  األدوية  بغالف  حلو  )أول من فك 

 الجملة :

 حلو   -بغالف                    -األدوية                     -

يِّ ال)  -9  في الجملة: ول  واألخير( الفاعلمرجع  األبقي ت  رسال ت ه  الحصبة  والجدر 

 الجدريِّ  -المرجع                 -رسال ت ه                     -

ة  واسعة ( نوع الكلمة التي تحتها خط : )ألم   -11 ي  ازي بمعارف  طبِّ  الر 

 مفعول به  -      فعل مضارع       -فعل ماضي                -

 العالقة بين كلمتي ) األول واألخير ( هي عالقة :  -11

 جناس -ترادف                  -تضاد                    -
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 

 : اقرأ النص السابق وامأل الجدول بما يلي  : ثانياا 
مفعول            ألف تنوين  فاعل  فعل ماضي  فعل مضارع 

 الفتح 

1-    

2-    

3-    
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 قصة: الكروان المغرور
              . : اقرأ النص ثم أجب عما يليالسؤال الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طاَر الغراُب األسوُد سعيدًا في الهواِء يستنشُق نسماِت الهواِء النقيَّة، َفَقْد كاَن      
باح ألنَُّه اسَتْيَقَظ باكرًا ورأى شروَق الشَّمِس ،وبينما هَو مْستمرٌّ  سعيدًا جدًَّا هذا الصَّ

كرواُن في طيراِنِه ، َسِمَع صوَت نغماٍت جميلٍة ، فطاَر مسرعًا نحو الصَّوِت فوَجَد ال
وَت ! وما أروَع ريش  يغنِّي على إحدى األشجاِرقاَل الغراُب : اهلل ، ما أجمَل هذا الصَّ
هذا الطَّائَر الجميَل! يجُب أن أتعرََّف عليِه وُنْصبح أصدقاًء ، فاقترَب مْنُه وقاَل لُه : 

 هل من الممكِن أن نْصبَح أصدقاًء فقد أحببُتك وأحبْبُت صوَتك .  رفَع الكروانُ 
وِت  منقاَره إلى األعلى قائاًل : ابتعْد عنِّي أيُّها الطائُر األسود، أنَت الغراُب ذو الصَّ

دمُة شديدًة على الغراِب،  البشِع وأنا ال أحبُّ أن يكوَن لي أصدقاٌء مثلك . كاَنْت الصَّ
ٌق فطاَر بعيدًا وجلَس حزينًا يبكي، فهو لوُنه أسوٌد، وصوُتُه قبيٌح، لكنَّ قلبَُّه رقي
َر الذَّهاَب إلى المدينة ليعيَش على إحدى  .وبعَد أيَّاٍم عاَد الغراُب للطيراِن فقرَّ

أشجارِها، وبينما هو يطيُر في شوارِعها، سمَع صوَت غناٍء حزيٍن كأنَّه يعرُف هذا 
الصَّوت ، إنه صوُت الكرواِن، فاقترَب منه، ووجَدُه داخَل قفٍص يغنِّي ويبكي ، 

َب الغراُب  وسأَلُه :كيَف حدَث لَك ذلك ؟  فبكى الغراُب قائاًل : جعَلني غروري تعجَّ
يادين أُلْسِمَعُهم صوتي ، فصاَدني أحُدهم وباعني ، يبدو أنَّني  اقترُب من أحِد الصَّ

أخطأُت في حقَِّك أيُّها الغراب ! وقبل أن يقترَب صاحُب البيت ، أخَذ الغراُب يطيُر في 
ائاًل : الحمُد هلِل صحيح أنَّ لوني أسوٌد، وصوتي كريٌه، الهواِء وهو يحمُد اهلَل ق

 لكنَّني حٌر طليٌق وهذا أجمل ما في الوجوِد !
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 الفكرة العامة التي يتحدَّث عنها النص : -21
 الكروان يرفض صداقة الغراب ألنه قبيح  -
 الكروان يغني أغاني حزينة  -
 ألنه مغرورالغراب يرفض صداقة الكروان  -

 ) رفع الكروان منقاره لألعلى ( دليل على : -21
 تواضع ومحبة الكروان للغراب  -
 كبرياء وغرور الغراب األسود  -
 كبرياء وغرور الكروان الجميل -

 )يبدو أنني أخطأت في حقك أيها الغراب ( ما هو الخطأ الذي يتحدث عنه الكروان -41
 دبَّر مكيدة للغراب  -
 تعرض للغراب بالشتم والضرب -
 فض صداقة الغراب لسواد لونه وبشاعة صوتهر  -

 ماهو السبب الحقيقي للنتيجة التالية ) جلس الغراب حزينًا يبكي ( -41
 ألنه طار بعيدًا عن الكروان  -
 ألنه تعرض لصدمة من طريقة رد الكروان عليه -
 ألن صوته بشع ولونه أسود -

 يتصف الغراب بصفة حميدة تميزه عن الكروان  -41
 قلبه رقيق ( -قبيح  صوته   -) لونه أسود  

 صدق(   -تواضع   –) تكّبر " جعلني غروري أقترب من الصيادين" ضد كلمة غرور : -21
 نحيف ( –رشيق  –) عطوف  "قلبي رقيق"  مرادف كلمة رقيق  :  -21
 تجانس ( -تضاد  -) ترادف   العالقة بين كلمتي ) حرٌّ طليٌق ( هي عالقة: -21
 معلوماتي ( –شعري  -) قصصي  نوع النص السابق:   -12
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 القرية(  –الغابة  –تعود على) المدينة )ليعيش على إحدى أشجارها (الهاء في كلمة أشجارها  -12
 ألف (    –واو      –:) ياء   أصل األلف اللينة في كلمة ) بكى ( -11
 حرف (   –فعل     –) اسم ( نوع الكلمة التي تحتها خط: حزين) سمع صوت غناء  -11
 أمر (  -مضارع    -) ماض  نوع الفعل :) صادني أحدهم وباعني (  -12
 خبر ( -فاعل مرفوع –) مبتدأ مرفوع ) وقبل أن يقترَب صاحُب البيت ( إعراب كلمة صاحب: -12
 استنشاٌق ( –استنشَق  –) أستنشُق )يستنشُق( فعل مضارع ماضيه : -12
 أمر( –مضارع  –) ماض ) ابتعد عني أيها الطائر( نوع الفعل : -11
 جمع تكسير ( –جمع مؤنث  –) جمع مذكر يادين :نوع الجمع في كلمة الص -11
 هذا  ( –نحو  –) أيها كلمة فيها حرف يلفظ وال يكتب  -11
 !  (  -؟    -) هذا أجمل ما في الوجود ( عالمة الترقيم المناسب في نهاية الجملة : ) .   -03
   المغزى من النص السابق:  -12

 أن أحافظ على سالمة صوتي وجمال مظهري - 
 أن ال أصادق المتكبرين وأبتعد عنهم  -
 أن أتحلى بالتواضع واإلحسان لآلخرين  -

 :ثانيًا : اقرأ النص السابق وامأل الجدول بما يلي  

كلمات تحتوي على حروف 
 تلفظ وال تكتب

كلمات تنتهي بألف 
 تنوين الفتح

 أفعال مضارعة أفعال ماضية

2-    
1-    
1-    
2-    
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 

  الفعلية النحو : الجملة

 ضع خًطا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به في الجمل التالية : –أواًل 

باِح الباكرِ  -  يسقي المزارُع أشجاَر الحديقِة في الصَّ
 حضَر المباراَة فريٌق من مدرسِة المنارِة  -
 زاَر مكتبَة المدرسِة تالميُذ الصَّفِّ الّرابِع  -
 تمارُس الفتياُت الِّرياضَة في حياِتِهنَّ اليوميِة  -
 استثمَر أحمٌد وقَتُه في تعلُِّم الخِط العربيِّ  -

 اختر اإلجابة الصحيحة ممايلي : -ثانياً  
 يتعاوْن  ( -يتعاوَن        -......... األصدقاء في أعمالهم               ) يتعاوُن   -
 وردتن (  -وردًة         -) وردٌة              قطفت أختي ........ من الحديقة       -
 الطالباُت ( -الطالَب    -تلتزُم ......... الهدوَء في مكتبِة المدرسِة        ) الطالُب    -
 ذهَب ( -يذهَب      -..... األصدقاُء إلى الحديقِة في يوم الجمعِة       ) ذهبْت      -
 أن يبكي .....  خرَجْت األمُّ لتشتري ..... وعادْت قبل -

 كعكًا / الصغاُر (  -كعٌك / الصغاَر       -) كعٍك/ الصغاَر  

 أعرب ما تحته خط : -ثالثًا 

: .......................................................................... يحبُّ   اهلُل المؤمَن القويَّ

ُب المعلُم   على القراءِة: ................................................................  التالميذَ يدرِّ

ُد فوَق األشجاِر   عذبُة الصوِت: ........................................................... طيورٌ تغرِّ
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 ............................يناُم في السريِر: ................................................ الطفلُ 

 
 حّول الجمل إلى الزمن الماضي والمضارع واألمر حسب ما ورد في الجدول : –أواًل 

 األمر المضارع الماضي
   نظرت الفتاة إلى المرآة 

  تتوقُف السَّياراُت أماَم باِب المنزلِ  
 اسمْع كالَم والديك   

   كتَب الطالُب واجباِته
 وصلِّ الفجَر حاضراً نْم مبكرًا   

 اقرأ الجمل التالية أمأل الجدول بما يناسبه : -ثانياً  
 يحمل الصياُد بندقيًة   -2
 تعلَّم األبناُء الصدَق في القوِل والعملِ  -1
 يدافع الجنوُد عن الوطِن بشجاعةٍ  -1
 اقرْأ قصًة قبلَ  النومِ   -2
 مفعول به  فاعل زمنه الفعل 

    
    
    
    
 أعرب ما تحته خط : -ثالثًا  

 حزينًا يبكي: .....................................................................الغراب جلس 

 نغماتٍ : ....................................................................  صوتَ  سمع الغراب
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 في شواِرعها: .................................................................. يطيرُ  بينما هو

 ضمائر الرفع المنفصلة وتصريف الفعل معها

 أواًل :صرِّف الفعل ) كتَب( مع ضمائر الرفع المنفصة في الجدول التالي :

 الجمع المثنى المفرد نوعه
 المؤنَّث المذكر المثنى المونَّث المذكر

 نحن أنا المتكلم
 أنتنّ  أنتم أنتما أنِت  أنتَ  المخاطب
 هنَّ  هم هما هي هو الغائب 

 : ثانيا : اكتب في الفراغ ضميًرا مناسًبا
 هّن  (   –أنَت  -أنا   –هم  –)  أنتما   
 ............ تحافُظ على واجباتك يا سعيد .   - 2
 ............. أطباء ماهرون . - 1
 ............ رجالن قويان . - 1
 ..........  معلمات مخلصات .  - 2

 ثالثا : اجعل الجملة التالية للمثنى ثم للجمع وغّير ما يلزم :
 نقول للمفرد المذكر  :  أنَت مسلٌم صادقٌ 

 ونقول للمثنى المذكر : .................................

 .................................ونقول للجمع المذكر  : 
 رابعًا : اجعل الجملة التالية للمثنى ثم للجمع وغّير ما يلزم :

 نقول للمفرد المؤنث  :  هي مربيٌة كريمةُ 
 ونقول للمثنى المؤنت : .................................

 ونقول للجمع المؤنث  : .................................    

 خامسًا :اكتب جملة من انشائك تبدأ بضمير المتكلم الدال على المفرد :
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

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

 ألف تنوين الفتحمواضع  اإلمالء :
 أوالا : اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية  :

 كتابن (   -كتاًبا       -...... من المكتبِة             )كتاًب  اشترى سميٌر  -
 عصيًا (   -عصًاا     -يحمُل الرجُل ...... طويلًة                  )عًصا    -
 حياتن  (  -حياًة     -يعيش المسلُم ..... مطمئنًة                ) حياًتا    -
 عصي (  –عصا    –) عصى     ....... إبليس ربه                        -
 مملوءن  (  -مملوءًا    –وجدُت كيسًا ....... باألوراقِ               ) مملوًء    -

 : ارسم ألف  تنوين الفتح رسًما صحيًحا: ثانياً 

 جديد                ..................  -
 لون                  .................. -
 ...................دفئ                  -
 جزء                  .................. -
 ...................               عصيَّ  -

 ثالثا :امأل الفراغ باسٍم ينتهي بموضٍع أللف تنوين الفتح  :

 حقق الفريق ........ ساحقًا في مباراة كرة القدم  -
 حلقت الطائرة .......... فوق الغيوم  -
 ... مفيدًة في مكتبة المدرسة أقرُأ ........ -
 حفظُت ......... من القرآن الكريم  -
 ساعدُت ............ محتاًجا  -
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 رأيت طفاًل ......... في حضن أمِّه -
 

 : جابة الصحيحة: اختر اإلأوالً 

 مبكرن (   –مبكًر    –حضَر حساٌن إلى المدرسِة ........         ) مبكرًا  .2
 مسرعةًا( –مسرعًة  –رأيُت السَّيارَة ........                      ) مسرعتًا  .1
 عالين  (  –عالًي  -حلقْت الطَّائرُة .... فوَق الغيوِم              )  عاليًا   .1
 مشّوقن ( –مشّوًق  –قرأُت موضوعًا ..........                   ) مشّوقًا  .2
 ماءن   (  –ماًء   -) ماءًا                   شربُت .......  باردًا       .2

 ثانيًا : ارسم ألف تنوين الفتح في كل كلمة : 

 حفظُت ....... من القرآن                           ) جزء( .2
 كان الخليفُة عمر بن الخطاب .... في حكمِه       ) عادل( .1
 ) قصة(                      قرأُت ...... مسليةً  .1
 ) شتاء(                    المطُر من السماء ......ينزُل  .2
 ) رجل( ساعدُت ....... محتاجًا                           .2

  عالمات الترقيم

 اقرأ القصة التالية ، ثم ضع عالمة الترقيم المناسبة :
 فخرجَ  ( ) لجرَس ا وقرعَ  )  (صديقه حسن الى بيتِ  ذهبَ  ثمَّ  )  (نشيطاً  مهِ من نو  خالدٌ  استيقظَ 

نعم لكن  )  (حسن أجابَ )  ( فلى الملعبإهل ترافقني  )  (له خالدٌ  فقالَ  )  ( حسن من بيته
)  ( ةسي الرياضيّ البلبس مأل ياًل )  (انتظرني قل  

البس )  (هذه الم ما أجملَ  )  (خالد قالَ  )  (حسن بلباسه الرياضيّ  ندما خرجَ ع  
 أمي )  ( من اشتراها لك )  ( ردَّ حسن )  ( إنَّها
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 
 

 اإلمالء :األلف اللينة
 أوالا : اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية  :

 الفتي (  -الفتى   -يجتهد ........ ليحقق النجاح               )الفتا   .2
 العدوى (  -العدوي  -يجب علينا الوقاية من .........            )العدوا   .1
 نادي  (  -نادى    -) نادا                      ....... الوطن ابناءه     .1
 خطي (  –خطى     –....... الطفل خطواته األولى               )خطا    .2
 متي  (  -متا       –........ ستطلق العنان ألفكارك             ) متى    .2

 ثانيًا : اكتب الفعل الماضي لألفعال المضارعة التالية :

 يسمو  : ................ –...                     يهدي : ......... -
 يعصي : ................ –يبدو  : ............                       -

 ثالثا :اكتب  ما يلي: 

 ثالث كلمات تنتهي بألف قائمة : -4

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

 ثالث كلمات تنتهي بألف مقصورة : -1 

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

 خامسًا : اكتب في الفراغ كلمات تحتوي على ألف لينة :

 ل الماضي من االنتهاء: ............الفع –حرف جر بمعنى فوق: ............                      -

 فعل بمعنى قذف : .........–..............                         جمع كلمة ُدمية:  -
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

 
  التعبير: االستجابة األدبية

بناًء ‘ ارجع إلى قصة ) أمير األطباء( واكتب استجابًة أدبيًة عن القصة في فقرتين 
األدبية  ، مظهرًا فهمك للنص من خالل أمثلٍة  على ما تعلمته في درس االستجابة

 من النص نفسه.
................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................
.....................................................................................................
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

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

 التعبير: النص السردي
، يمكنك أن تكتب عن  فّكر في موقٍف مررت به ، ويمكن أن تكتبه في نصٍّ سرديٍّ

تشارك موقٍف أحزنك ،أو أفرحك ، أو أغضبك ، أوأخافك ، أو موقٍف لطيٍف تحب أن 
 به زمالءك في معرفته مراعيًا وجود المقدمة والوسط والخاتمة في الموضوع .

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

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

.................................................................................... 
 االستجابة األدبية

بناًء على ما تعلمته في ‘ ارجع إلى قصة) أمير األطباء ( واكتب استجابة أدبية في فقرتين 
 ة .درس االستجابة األدبية ، وال تنَس اختيار كلماٍت وعباراٍت معينٍة من القصة أثناء  الكتاب

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

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

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

..........................................................................................
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             025858760Tel: 025858621 /     www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة

 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 مدرسة المنارة الخاصة  )  الشامخة  (

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