
 

 

 

   

 

 
 

 



  

  )الفترة الثالثة(هـــ ١٤٤١ -١٤٤٠اختبار مادة لغتي الجميلة  الفصل الدراسي الثاني  

  وواجبات بادآ)   ٣( الوحدة   

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

  

الدرجة    الدرجة  المكون
  المستحقة 

  ١س
  فهم المسموع

٤    

  ٢س
فهم المقروء  

واستيعابه 
  وتذوقه

٥    

  ٣س
الوظيفة النحوية  

  الصنف اللغوي

٦    

  ٤س
الظاهرة 
  اإلمالئية

٣    

  ٥س
  الرسم الكتابي

٢    

    ٢٠  المجموع
  

  سمر نحاس / معلمة لغتي الجميلة 

  ني هعواطف الج/ القائدة التربوية 

  

  

  

  

  وزارة التعليم 

  إدارة تعليم المدينة المنورة 

 ١٠١/ االبتدائية 

  --------------- -----------------/االسم 

 الرابع االبتدائي/ الصف 



  

  

  )الفترة الثالثة(هـــ١٤٤١ -١٤٤٠الدراسي الثاني  اختبار مادة لغتي الجميلة  الفصل 

  أدأب وواجبات)   ٣(   وحدة ال

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

  )فهم المسموع /   (السؤال األول

  :جيبي عن األسئلة التاليةالنص لطالبتي المبدعة بعد استماعك **** 

  

  ----------------------------------------ماحق الوالدين علينا ؟/ ١س 

  

  :صلي بين السبب والنتيجة /  ٢س

  ب    لدخول الجنة بر الوالدين سب***

  لدخول النار  

  :كملي الفراغ التاليا/   ٣س

  ------------------قرن  هللا سبحانه وتعالى طاعته ببر/  أ

أمام اإلجابة ×أمام اإلجابة الصحيحة أو عالمة √ضعي عالمة / ب

  .الخاطئة 

  (      )    .والديه واليهتم بهما عاق  يحترم نسمي الذي ال ***

  

  طاعة هللا عزوجل؟لماذا اقترن بر الوالدين ب /٤س

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

  وزارة التعليم 

  إدارة تعليم المدينة المنورة 

 ١٠١/ االبتدائية 

  --------------- -----------------/االسم 

 الرابع االبتدائي/ الصف 

 يتبع ١

  

٤ 



  )واستيعابه وتذوقه فهم المقروء( /    السؤال الثاني  

  إماطة األذى عن اآلخرين 

خاف أحمد أن يجرح . تمأل الطريق  ج المكسورافرأى بعض قطع الزج ،خرج أحمد من المدرسة  
وأخذ يجمع الزجاج المكسور  ،فأخرج كيسا من حقيبته  ،أو بعض األطفال الصغار ،الزجاج بعض الناس 

  .قطعة قطعة 

وعاد ، فرمى الكيس فيه ،وسار إلى أن وجد صندوق القمامة ،حمل الكيس وفيه الزجاج المكسور
  .األذى عن الناس إماطةإلى بيته وهو يحمد هللا الذي ساعده على 

  ،فشكر  المعلم أحمد بهأحمد من خير للمعلم ماقاموحكى ،لعمل فأعجبه هذاا،حد التالميذ أرآه 

  الجميع لعاش ، ى عن الناس األذأماط و،حمد من خير ألو أن كل تلميذ فعل مثل مافعل : قال المعلم  و

  .سعداء

  :جيبي عن األسئلة التالية ابعد قراءة النص /أ

 -------------------------------------------------------- ؟ماذا فعل أحمد عندما رأى الزجاج مكسور  -١
 

  ------------------------------------------------------ ؟رأيك بموقف أحمد  ام -٢

  ---------------------؟  جمع كلمة صندوق ما-٤

  

  :جيبي عن األسئلة اقرئي النص الشعري ثم ا–ب 

  تمهل

  فإن التهور يدني األجل     فوق الطريق      –فديتك  –تمهل 

  أو التصل ....والتتعجل وصول المرام        فقد تتأخر

  تمهل وفكر بحق الطريق  ونفذ أوامر خير الرسل 

____________________________________________  

  ------ ------------ مامعنى كلمة يدني ؟/  ٢   -------------------------------- ؟ماضد كلمة تمهل /  ١

  ---------------------------- ------------------------------------------؟لفكرة العامة للنص ا ما/     ٣

 :نتعلم من القصة   - ٣
 

. أن ال نساعد أحد  –د   
 

أن النشفق على –ج 
.الحيوانات   

 

نفعل الخير  أن–ب 
.ونساعد الناس  

 

نكذب على أن ال –أ  
.أصدقائنا   

 .من حيث العدد هي  لكلمة المختلفة ا  -٥      
 

.  تالميذ –د   
 

. معلم –ج   
 

.كتاب –ب   
 

.مدرسة–أ    

٢ 

 يتبع

  

٥  



  )الصنف اللغوي،  الوظيفة النحوية /    (السؤال الثالث 

  

  .خره بالشكل آعيني المفعول به في الجملة التالية مع ضبط / ١

  ----------------------   الواجب     الطالبُ  أـ    يكتبُ 

  --------------------  الطفلُ  شربَ .كملي الجملة بمفعول به مناسب ا -ب

  .كتبي الجملة اثم  ، حولي المفعول به  في الجملة من المفرد إلى الجمع   - ج

  ------------------------------------------- .          ةَ القص خالدُ  أَ قر  

  

  :ثم اكتبيها في الجدول لتالية ا وعصنفي الجم   -أ   -٢

  ب آأد  واجبات   معلمين  صفات  مجتهدون  أخالق

  

__________________________________________________________  

  )انطالقً االطائرةُ  تنطلقُ (:شاركي في اإلعراب التالي  -٣

  إعرابها   الجملة 
  .آخرهالظاهرة على  ----------- مرفوع وعالمة رفعة  ---------- فعل   تنطلقً 

  .خرهآالظاهرة على  --------- مرفوع وعالمة رفعه  --------   الطائرةُ 

  .الظاهرة على آخره --------- منصوب وعالمة نصبه   ---------------   انطالقً ا
_______________________________________  

  :ضعي خطا تحت المفعول المطلق في الجملة التالية / أ   - ٤

  .))اوكلم هللا موسى تكليمً ((:  قال تعالى ****** 

  :مانوع األسلوب في الجملة التالية / أ    -٥

  -------------------------                          .جزاك هللا خيًرا  ******

  ------------------ .            للوطن تحتوي على أسلوب الدعاءكتبي عبارة ا/ ب

  جمع المذكر السالم
  

  جمع التكسير  جمع المؤنث السالم

  
  

    

٣ 

  

٦ 

 يتبع



  )    الظاهرة اإلمالئية(    /السؤال الرابع

  :الصحيحةلرسم الكلمة إمالئيا  اختاري اإلجابة / أ 

  

  

  .كتبي مايملى عليك ا/ ب

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

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

  

  )الرسم الكتابي /      ( السؤال الخامس 

  .النسخ كتابة صحيحة كتبي العبارة التالية بخط ا/ أ

  .المؤمن الصادق يحبه هللا ورسوله
        ------------------------------------------------------------------------------  

  

  

  

  انتهت األسئلة      بالتوفيق    

  

  

  عواطف الجهني/ سمر نحاس        القائدة التربوية / معلمة لغتي الجميلة

  

  

 .كلمة العلماء عند دخول الالم المكسورة عليهاتكتب /  ١      
 

. لللعلماء –د   
 

.لعلماء –ج   
 

.ِللعلماء –ب   
 

.العلماء –أ    

 ول الباء عليها خ تكتب كلمة  الطائرة بعد د/   ٢
 

. باالطائرة  –د   
 

.بلطائرة   –ج   
 

. بطائرة-ب   
 

.  بالطائرة  –أ    

٤ 

  

٣ 

  

٢ 



  

  

  االستماع نص

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  بر الوالدين

دعا اإلسالم في كثير من آيات القران إلى بر الوالدين ، وعكس البر 
  .ومعنى البر طاعتهما واحترامهما ، العقوق 

ولألبناء على الوالدين  واجبات كثيرة  منها مساعدتهما بكل وسيلة  
  . ممكنة وخاصة عند الكبر  وعدم رفع الصوت والتضجر منهما

وهي من ، وقد قرن هللا سبحانه وتعالى طاعته ببرهما لعظم حقهما 
  . أسباب دخول الجنة

  )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا ( قال تعالى و 

 



  
  

  )الفترة الثالثة(هـــ ١٤٤١ -١٤٤٠اختبار مادة لغتي الجميلة  الفصل الدراسي الثاني  

  )نموذج اإلجابة( ب وواجباتادآ)   ٣( الوحدة   

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

  

  )فهم النص المسموع   (/       السؤال األول 

  :جيبي عن األسئلة التاليةالنص لطالبتي المبدعة بعد استماعك **** 

  

       ١    ).طاعتهم واإلحسان إليهمابرهما وماحق الوالدين علينا  ؟/ ١س 

  

  .صلي بين السبب والنتيجة /  ٢س

  ١بر الوالدين سبب                                    لدخول الجنة ***

  لدخول النار                                                              

  :كملي الفراغ التاليا  / ٣س

  ½.الوالدينهللا سبحانه وتعالى طاعته ببرقرن /  أ  

  .أمام اإلجابة الخاطئة ×أمام اإلجابة الصحيحة أو عالمة  √ضعي عالمة / ب

  ½)     √.   ( نسمي الذي ال يحترم  والديه وال يهتم بهما  عاق *****  

  

  ١.لعظم حقهمالماذا اقترن بر الوالدين بطاعة هللا عزوجل؟/ ٤س

  

  

  

  

  وزارة التعليم 

  إدارة تعليم المدينة المنورة 

 ١٠١/ االبتدائية 

  --------------- -----------------/االسم 

 الرابع االبتدائي/ الصف 

١ 
 يتبع

  



  )واستيعابه وتذوقه   فهم المقروء(  /     السؤال الثاني 

  إماطة األذى عن اآلخرين

خاف أحمد أن يجرح . تمأل الطريق  ج المكسورفرأى بعض قطع الزجا ،خرج أحمد من المدرسة  
وأخذ يجمع الزجاج المكسور  ،فأخرج كيسا من حقيبته  ،أو بعض األطفال الصغار ،الزجاج بعض الناس 

  .قطعة  قطعة 

وعاد ، فرمى الكيس فيه ،وسار إلى أن وجد صندوق القمامة ،  المكسورحمل الكيس وفيه الزجاج 
  .األذى عن الناس إماطةإلى بيته وهو يحمد هللا الذي ساعده على 

  ،فشكر  المعلم أحمد وحكى  للمعلم ما قام  به أحمد من خير ،فأعجبه هذا العمل ، حد التالميذ أرآه 

  لعاش الجميع ، ى عن الناس األذأماط و، أحمد من خير لو أن كل تلميذ فعل مثل ما فعل : قال المعلم  و

  .سعداء 

  :بعد قراءة النص اجيبي عن األسئلة التالية /     أ

 ١.أخرج كيسا من حقيبته وجمع الزجاج المكسورماذا فعل أحمد عندما رأى الزجاج مكسور ؟ -١
 

  ١موقف صحيح أو رائع/  يشكر عليه و جميل أموقف جيد ؟ما رأيك بموقف أحمد  -٢

  ½صناديق؟جمع كلمة صندوق  ما-٤

  :قرئي النص الشعري ثم أجيبي عن األسئلة ا–ب 

  تمهل
  فوق الطريق                     فإن التهور يدني األجل  –فديتك  –تمهل 

  أو التصل ....وال تتعجل وصول المرام                             فقد تتأخر

  تمهل وفكر بحق الطريق                            ونفذ أوامر خير الرسل 

____________________________________________  

لفكرة العامة اما/٣    ¼يقرب؟مامعنى كلمة يدني /  ٢¼أسرع ؟ماضد كلمة تمهل  / ١    
االلتزام بآداب الطرق وتجنب /   عدم السرعة والتقيد بآدابالمرور/ االلتزام  بآداب وقوانين المرور؟للنص 

  ١.السرعة 

 :نتعلم من القصة   - ٣
 

. أن ال نساعد أحد  –د   
 

أن ال نشفق على –ج 
.الحيوانات   

 

أن نفعل الخير –ب 
½.ونساعد الناس  

 

أن ال نكذب على  –أ  
.أصدقائنا   

 :الكلمة المختلفة   من حيث العدد هي    -٥      
 

 د – تالميذ .½
 

.معلم –ج   
 

كتاب–ب   
 

مدرسة –أ    

 قبول كل اإلجابات المحتملة 

 قبول كل اإلجابات المحتملة 

٢ 

  

 



  )الصنف اللغوي ،لوظيفة النحوية ا/  (  السؤال الثالث 

  .خره بالشكل آعيني المفعول به في الجملة التالية مع ضبط / ١ 

  ½الواجَب يكتُب الطالبُ ـ      الواجب     الطالبُ  أـ    يكتبُ 

  ½لحليبَ الطفالُ  شربَ .كملي الجملة بمفعول به مناسب ا -ب

  .كتبي الجملة اثم  ، حولي المفعول به  في الجملة من المفرد إلى الجمع   - ج

  ½القصصَ قرأَ خالُد ةَ القص خالدُ  أَ قر  

______________________________________  

  .صنفي الجموع التالية ثم اكتبيها في الجدول     -أ   -٢

  ب ادآ  واجبات   معلمين  صفات  مجتهدون  أخالق

  

_____________________________________________________________  

  )تنطلُق الطائرةُ انطالقًا(:شاركي في اإلعراب التالي  -٣

  إعرابها   الجملة 
  .آخرهالظاهرة على ¼الضمةمرفوع وعالمة رفعة ¼مضارعفعل   تنطلقُ 

  .  خرهآالظاهرة على  ¼الضمةمرفوع وعالمة رفعه¼فاعل  الطائرةَ 

  .الظاهرة على آخره¼الفتحةمنصوب وعالمة نصبه ¼مفعول مطلق  انطالقً ا
_______________________________________  

  :ضعي خطا تحت المفعول المطلق في الجملة التالية /  أ   - ٤

  .)) ½اتكليمً وكلم هللا موسى ((:  قال تعالى ****** 

  :التالية ما نوع األسلوب في الجملة / أ    -٥

  .½أسلوب دعاء  . جزاك هللا خيًرا ******  

  حفظ وطنيااللهم ½اكتبي عبارة للوطن تحتوي على أسلوب الدعاء           / ب

  

  جمع المذكر السالم
  

  جمع التكسير  جمع المؤنث السالم

  ½آداب -أخالق  ½صفات    -واجبات   ½معلمين -مجتهدون 

 يتبع ٣

  



  )  الظاهرة اإلمالئية(      /  السؤال الرابع

  .الصحيحةلرسم الكلمة إمالئيا  اختاري اإلجابة / أ 

  

  

  ٠كتبي مايملى عليك ا/ ب

، واستقبلنا الكعبة ¼ الحرمالعمرة ، ودخلنا  ¼ألداءسافرت مع أهلي إلى مكة 
وبعد االنتهاء من ضارعة ، ¼بالدعاءخاشعة ، واأليدي ¼فالقلوب، ¼ السرورو¼بالفرح

  ¼.بفرح وسرور ¼ِللمدينةعدنا  العمرة

  )الرسم الكتابي /       (السؤال الخامس 

  .كتابة صحيحة كتبي العبارة التالية بخط النسخ ا/ أ

  .المؤمن الصادق يحبه هللا ورسوله

  .المؤمن الصادق يحبه هللا ورسوله

  

_____________________________________ 

 

  بالتوفيقانتهت األسئلة  

  

  عواطف الجهني/ القائدة التربوية       سمر نحاس / معلمة لغتي الجميلة 

  

 .العلماء عند دخول الالم المكسورة عليها تكتب كلمة/  ١      
 

. لللعلماء  –د   
 

.لعلماء   –ج   
 

½ِللعلماء –ب   
 

العلماء -أ    

 .تكتب كلمة  الطائرة بعد د خول الباء عليها /   ٢
 

. باالطائرة  –د   
 

.بلطائرة    –ج   
 

بطائرة-ب   
 

½بالطائرة –أ    

  

٢ 

  

 

مراعاة نوع الخط ٢

  ١المقرروقواعد رسمه 

 ١جمال الخط ووضوحه 

٤ 



  الصف الرابع الفترة الثالثةلغتي الجميلةالفصل الدراسي الثاني                                            
  

 المجموع الدرجة النص رقم السؤال
  ٤ فهم النص المسموع ١س
 ٥ فهم النص المقروء ٢س
 ٣   الطاهرة اإلمالئية ٣س
 ٢ الرسم الكتابي ٤س
النحوية والصنف الوظيفة  ٥س

 اللغوي
٦  

 

  
  ٤فهم النص المسموع   :    -السؤال  األول 

  

كان هناك شاب يتوق إلى العلم والمعرفة ، ويتمنى لو تلقى العلم ولكن كان العلماء مشغولين 
لذا ابتكر لنفسه أسلوبا . بتأليف الكتب وليس لديهم من الوقت ما يعطونه لهؤالء الراغبين بالتعليم

الخليفة  جديدا في تلقي العلم ؛ لقد كان ينظر الكسائي  قرب باب بيته ويقود له دابته إلى قصر
ويبقى الشاب قرب الباب  يحرس الدابة وينتظر العالم .ويسأله عما يريد أن يعرفه ويتعلمه 

الكبير أن يفرغ من درسه لألميرين، ثم يقود له الدابة ويسأله عن العلم ويستمع إليه بيقظة حتى 
  . يوصله إلى داره 

  : لنص ثم أجيبي عن األسئلةسمعت ا ةنجيبتلميذتي ال/ األول   السؤال
  

 .....................................ما األسلوب الذي ابتكره الشاب ؟  -١
 ...................................اقترحي عنوان مناسب للنص   - ٢

  

  : أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي) X(أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) √(ضعي عالمة : ٣

  (                      )مين والمأمون منذ الصغر بتلقي العلم على يد عالم جليل حظي األ -  ١

  (                      )ابتكر االكسائي أسلوبا جديدا في تلقي العلم لم يسبقه إليه احد         -  ٢

  ما مرادف الكلمات التالية   -  ٤

  ........................يفرغ  - ٢...................         يتوق- ١

  ...................جديدا – ٢........................  يقظة  - ١هاتي ضد كلمة    -  ٥

  ........................مشغولين  -٢.........................  العلماء  -١ما مفرد    - ٦

  درجات  ٥     النص المقروء:    السؤال الثاني  

  

حد األيام أيسكنها غراب و في  في واد  في قديم الزمان شجرة ملتفة أغصانهاحكي انه كان 
فاجتبا في خفية نصب كثيرابصر الصياد يحمل معه شبكة وعصا خاف الغراب على نفسه 

 

٢٠  



لمدعوة بالمطوقة هي الشبكة ووضع فيها الحب لإليقاع بالحمامات مرت الحمامة ا الصياد 
قن في الشبكة فرح الصياد كثيرا كانت كل حمامة تحاول عن بالتقاط الحب فعلروصديقاتها فش

الخروج فلم تستطعن فقالت المطوقة إذا تضامنا وتعاونا نستطيع الخروج كطائر واحد من هذه 
  . في اتجاه واحد  الورطة حاولت الحمامة المطوقة وصاحباتها الطيران

صياد اللحاق بهن لكن لم وعندما  طار سرب الحمام دفعة واحدة وحلقن في السماء ، حاول ال
يستطع ، وأخبرت  الحمامة المطوقة زميالتها عن صديقها الجرذ لكي يساعدهن في قلع الشبكة 

  .وبدأ يقرض الجرذ الشبكة  واستطعن التخلص منه

  : لنص ثم أجيبي عن األسئلةقرأت اتلميذتي الجميلة / األول   السؤال

 .هايفي القصة شخصيات رئيسيةأذكر  -١
........................................................................ 

  .............................................................. دارت األحداث ؟ أين -٢

  :  التالية الكلمات هاتي مرادف  - ٣

  ..............: قرض  : ...................سرب : ........................يقظة 

  ..........................ضد كلمة خاف   - ٤

  : أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي) X(أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة ) √(ضعي عالمة : أ

 قرض الجرذ للشبكة.   (         ) 

 عدم وضع الصياد الحب في الشبكة.  (            )  

 الطيران باتجاه واحد غراب اقتراح ال. (           ) 

  أو ريش يخالف سائر لونها ، التي يوجد حول رقبتها طوق : المطوقة.     (           )
________________________________________________

______ 

  

  

  

  

  درجات ٦    الوظيفة النحوية : السؤال الثالث 

 :اآلتيةاجعلي المفعول به مفرد في الجمل  -١
  ..................................يزرع الفالح األشجار  - أ 

  ........................................كافأ المعلم األطفال المؤدبين -ب 

  .صنفي األسماء اآلتية حسب نوع الجمع  - ٢

  )مستغفرون  –زهرات  –صادقات  -مخترعون    - أشجار  –دروع -آيات   – علماء ( 



  جمع تكسير  جمع مذكر سالم   مؤنث سالم جمع
      
  : استبعدي الكلمات التي التعد جمع مذكر سالم من ا ألسماءاآلتية  – ٣

  )مساكين  –مهذبين  –فلسطين  –ليمون  –مهندسون  –بساتين ( 

  حددي الكلمة المختلفة   -٤

  ) .عصافير –مجالت  –زهور  -أطيار  ( –أ 

  ) .أعمدة  –ون متحدث –عالمون  –محافظون ( ب 

  ) .حكيمات  –شامخات   -مختلفون  –باسقات ( ج 

  ) .مركبة  –سفينة  –قارب  –زوارق ( د 

  قدم المسلم النصيحة بأدب:  شاركي في اإلعراب     -٥

  إعرابها  الكلمة 
  .مبني على الفتح ......................  قدم

  ...................فاعل مرفوع   المسلم 
  ...................منصوب وعالمة نصبه ...........................  النصيحة

  : ضعيفي الفراغ مفعوال مطلقا ،  واضبطيه بالحركة المناسبة   -  ٦   
انتصر المسلمون     -٢  ....................   استعد المتسابقون  -١ -

  ............................  
_____________________________________________________

_____  

  :به العبارات اآلتية  وأكملياختاري  أسلوب الدعاء المناسب للموقف  -أ   -٧

 ).أطعمك هللا من ثمار الجنة. جزاك هللا خيرا. أطال هللا في عمرك على طاعته. هداك هللا(،

تؤخر الصالة عن ال  - ٢..................أعطني القلم يا أخي، -١
  .......................وقتها،

سلمت يداك يا أمي على  -٤      ...................شكًرا لك يا أبي على هذه الرحلة،- ٣
  .........................عام اللذيذ،طهذا ال

 :أمام الجمل التي تحوي أسلوب دعاء )   ( ضعي إشارة )   ب 
  (       )        .        ـ  اللهم احفظ وطني ١
  .              (       )ـ يفرح التلميذ لنجاحه ٢
  .    (       )ـ يارب  ارزقنا ٣

  
  
  
  

  درجات ٣  :الظاهرة اإلمالئية •الرابع   السؤال 
)قارئ  –بطء  -تباطؤ -مبتدأ –هدوء (صنفي الكلمات التالية في الجدول التالي  –أ  



 
  همزة متطرفة قبلهامفتوح  همزة متطرفة قبلها مضموم    مكسور ا متطرفة قبلههمزة   همزة متطرفة قبلها ساكن 

    
 

  :الحروف الناقصة فيما يلي يأكمل -:ب    

  ....لؤلُ   ....سبَ   ....سما  ....شاطِ 

  ....هانِ   ...لجو  ....صدَ   ....ملْ 

  :  الجدول التالي وفق المطلوب  أكملي:  ج
 

  أصل الكلمة   الكلمة بعد دخول الحرف   كتابتها بعد دخول الحرف 

  الطائر ة + بـ   بالطائرة 
  الطائر ة 

 

  + فـ  
  السائق 

 

  + كـ  
  الدراجة 

 
 

واكتبه في الفراغ مع الكلمة التي ) الباء ،  الفاء ، الكاف ، الالم (  اختاري الحرف المناسب  -د 
  :بعده كتابة صحيحة 

  القلم......كتبت    -  ٣األصغر   .........دخل األكبر  – ٢.   الشمس .......الحق واضح  -  ١

يلعب   ٦. المرآة ..........المؤمن ألخيه  - ٥.       الستماع آداب نعرفها .............  - ٤
  الكرة.....األوالد 

  :  اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :    هــ
 

  )كل نور   –كالنور   -كانور  ( العلم   -١
  :الهمزة المتطرفة على األلف إذا كان الحرف الذي قبلها   تكتب -٢
  ) مفتوح ، مكسور ، مضموم ، ساكن ( 
  :تكتب الهمزة المتطرفة على الياء إذا كان الحرف الذي قبلها   -٣
  ) مكسور ، مفتوح ، ساكن ، مضموم ( 

________________________________________________  
  درجتين ٢ لكتابيالرسم ا•:  السؤال الخامس 

اكتبي العبارة التالية بخط النسخ مع مراعاة قواعد الخط التي سبق لك 
  : ادراسته

 

   ٠فوق غصن الشجرة ٠تبني العصافير أعشاشها 
 



 
 

  
  

 

 


