السنة الدراسية2112.2111 :
مدة اإلنجاز :ساعة و نصف
االسم و النسب :

النص:

ذات صباح قرر قاسم أن يغادر القرية بحثا عن عمل أكثر ربحا ،فدس النقود في جيبه إال قليال منها تركه ألمه،

ثم قصد المدينة  .قضى أيامه متجوال بين معاملها ومتاجرها إال يوم الجمعة ،فقد كان يقصد المسجد داعيا هللا أن يفرج كربته
وييسر له أمره.أضاع أيامه في المدينة بغير نتيجة ،فهداه هللا للعودة إلى القرية ليبدأ عهدا جديدا مع المحراث والمذراة.
 -1اشكل الجملة االولى

3ن

دس ........................ :

 - 2اشرح:

القرية

 - 3ما جمع:

:

– كربة2.................... :ن
–

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

المدينة................... :كربة  :الكربات3...ن
-

أجيب:

لماذا

قاسم

هاجر

إلى

المدينة؟ ..................................................................

1ن

-

لماذا عاد قاسم إلى قريته؟

ليبدأ عهدا جديدا مع المحراث

والمذراة..

1ن

 -2التراكيب:

أعرب ما تحته سطر في النص:

أ-

2ن

قليال ............................................................................................................:
استخرج الجملة المناسبة للترسيمة التالية:

ب-

فـاعل (ض.م).

فـعـل

قضى

1ن
مــفـعـول بـه

ايامه

ت – أشكل الجمل اآلتية :

حـــــــال

متجوال

2ن

ما أعجبني إال االجاص
حضر التالميذ إال إبراهيم
ج – ايت بجملة تتضمن منادى 1.................................................................ن

4ن

د -اتمم الجدول األتي :

المنادى

أداة النداء
انتبه

يا

غافال

لنلعب

أ

إسماعيل

الطفلة تمهلي

يا

آيتها

انتبه للطريق

أيا

غافال

الصرف و التحويل :
.....................

ت-

استخرج من النص اسم آلة واسم تفضيل

ث-

ايت باسم الزمان او المكان من  :وعد  ...... :لعب ........ :
غاب  .........:رمى .......:
حول إلى الجمع بنوعيه ما يلي:

ج-

2 .......................ن
4ن

قضى أيامه متجوال.

الجمع المذكر  ...................................... :الجمع المؤنث 2.................................... :ن
د – سطر على اسماء االلة فيما يلي :
مقلمة

– مقهى

 -مقص

– محلبة

– خزانة

 -منشار

 -3اإلمالء:
أ-

اكتب جمع الكلمات اآلتية :رأس ........... :

– فأر 2 ..............:ن

ب -سطر على الكلمات الخاطئة :
دنا –

مقها

–

سلمى

3ن
– مصطفا

– هذى

– رعى

ج – نص إمالئي :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 -4اإلنشاء:

أكتب حوارا دار بينك وبين فالح تسأله عن األعمال التي يقوم بها
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

