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  وطني
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  لماذا تحب وطنك وتعتز به ؟

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

  ما الخدمات التي تقمها الدولة للحجيج عندما يتوافدون ألداء فريضة الحج ؟

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

  ما الدليل على األهمية االقتصادية للمملكة العربية السعودية 

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

 

 تعدد المناطق الجبلية في المملكة العربية السعودية  .١

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

 إنشاء المواني البحرية العديدة  .٢

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

 

  الداخل    األمن

  الصناعي    الطبيعي

  االضطراب    الخارج

  الخوف    النظام

  

  وطني
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  من مظاهر ريادة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية 

١.  ................................................ 

٢.    ................................................ 

٣. ................................................ 

  من دالئل حبي لوطني 

١. ................................................ 

٢. ................................................ 

٣. ................................................ 

 

 (   )            يقع وطني في الجنوب الغربي من قارة أسيا. .١

 (   )      مدينة أبها أكثر جماًال وشهرة عند المصطافين من مدينة الطائف. .٢

 (   )                ن شريفين.يحتضن وطني حرمي .٣

  (   )          يحب اإلنسان وطنه؛ لحنينه للذكريات الجميلة فيه . .٤

  وطني
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  االستثناء بإال
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  االسم المنقوص



  

             هـهـ١٤١٤التاريخ :   /    /   التاريخ :   /    /                                             :                               الصف ::                               الصف :  سمسماالاال

    



  األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  على الفقرات . يتم

  معلم المادة :معلم المادة :                                                    تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

 

  

  

  

  كتابة الهمزة المتوسطة على الياء
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..................................................................................................  

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

  أنا الرياض :النص الشعري
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  حقوق الطفل في اإلسالم



  

             هـهـ١٤١٤التاريخ :   /    /   التاريخ :   /    /                                             :                               الصف ::                               الصف :  سمسماالاال

    



  األسئلة حول مهارة واحدة فقط . ال يزيد عددها عن عشرة أسئلة حول المهارة الواحدة . ال يتم احتساب درجات  على الفقرات . يتم

  معلم المادة :معلم المادة :                                                    تحديد المستوى و إتقان المهارة  وفقا لعالمات الصح والخطأ بوضع عالمة أتقن أو لم يتقن .

 

 

 لماذا تعد مرحلة الطفولة مهمة في حياة اإلنسان؟ .١

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

 يكون ذلك ؟لألسرة دور عظيم في تنشئة الطفل، كيف  .٢

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

 لم حث الدين اإلسالمي على رعاية األيتام؟ .٣

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

 

 من حقوق التي كفلها اإلسالم للطفل : .١

 ................................................  -أ

 ................................................     -ب

 ................................................  -ت

  من صور اإلساءة لألطفال : .٢

 ................................................  -أ

 ................................................     -ب

 ................................................  -ت

  محقوق الطفل في اإلسال
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 السالم دائم بين الشعوب. .١

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

 الدول تتخذ كل التدابير لحماية الطفل من كافة أشكال اإلساءة إليه. .٢

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

 على مستوى صحي يمكن بلوغه .الدولة تعترف بحق الطفل في التمتع بأ .٣

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

 



 

 ................................................  -أ

 ................................................  -ب

 ................................................  -ت

 ................................................  -ث

  

  

  

  األسلوب اللغوي: الترجي
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  ...........، ...............، ............... .يدرس : ...............، ...............، ....

  تعبد: ...............، ...............، ...............، ...............، ............... .

  تلعب : ...............، ...............، ...............، ...............، ............... .

  ترحم : ...............، ...............، ...............، ...............، ............... .

  تشكر : ...............، ...............، ...............، ...............، ............... .

 

ت تدرسين بجد ونشاط، ووالداك يضحيان من أجلك، ومن أجل أيتها التلميذة أن  - أ
 إخوتك الذين يبذلون ما في وسعهم رفع شأن الوطن.

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

تكم بالجد والعمل، وتردون الجميل آل  -ب بائكم، فكونوا عند أنتم يا أبنائي تخدمون أمَّ
 حسن ظنهم ، وظن الوطن بكم.

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

ليحفظك الله يا أمي، فأنت تسهرين الليل، وتتعبين في النهار، لنشعر بالراحة   -ت
  والسعادة.

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

  

  

  

  الصنف اللغوي: األفعال الخمسة
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  فوائد االختراعات العلمية
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ى .........  .١ ه إل ياء ، ويأس ور وض ى ن ف إل الم الكفي ل ظ ة براي ت طريق حول
 و............. .وحزنه إلى .............. و ................... .

  

 

 فقد بصره في سن صغيرة. ............................ . .١

 أصابني أألم في التهاب السن فذهب إلى الطبيب المعالج ..................... . .٢

 سن القلم مدببة ....................... . .٣

 

  التالميذ العميان عند تعليمهم ؟مم كان يعاني  .١

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

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

  تعليم المكفوفين ؟ بم امتازت طريقة برايل في في .٢

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

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

  ما واجبك نحو من فقد بصره ؟ .٣

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

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

  فوائد االختراعات العلمية
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– 

 ....................... .حفظت السورة . .١

 غسلت الفواكه ..................... قبل إعداد مائدة الطعام . .٢

 

  كراهية األخالق السيئة عند الناس. .١

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

  براعة المهندسين في تصميم المبنى. .٢

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

  جمال اللوحات الفنية في المعرض. .٣

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

– 

١. ........................................................................................  

٢. ........................................................................................  

٣. ........................................................................................  

٤. ........................................................................................  

  األسلوب اللغوي : التوكيد بكل وجميع.
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  ؟ ما اسم الكتاب المنزل على نبينا محمد  .١

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

  ما اسم أبي البشر؟ .٢

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

  د صورتك ؟ما اسم الشيء الذي تنظر إليه فيه فتشاه .٣

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

  ما اسم األبنية التي ينطلق منها األذان ؟ .٤

  

  المد في أول الكلمة ووسطها.


