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 كل فقرة درجة  : أختار اإلجابة الصحٌحة : (أ  )

   :(المسطر) َمْعنَى  (1)

 الكبٌر السطور المكتوب

 ( :النور)ُمَضادُّ َكِلًمة  (2)

 الضوء  الظالم        اللٌل

 (  :العلم)َجْمُع َكِلَمة  (3)

 األعالم الراٌة العلوم

(4)   ًْ ٌَْن َكِلَمتَ  (  :اِْنتََهى - بََدأَ  : ) اْلِعالقَةُ بَ

             تََراُدف  نَِداء            تََضاد  

 :االْسُم المقصورِمَن اْلَكِلَماِت التَّاِلٌَِة ُهَو   (5)

 الصغرى             َحاِزم             َوفَاء 

 :اْلُجْملَةُ أُْسلُوب ( َهِل تشكو من شئ ٌا بنً ؟  ) (6)

 اِْستِْفَهام           نَِداء             قََسم 

  :(السٌارة )فً كلمة  (ال)مانوع - 7

 َشْمِسٌَّة قََمِرٌَّة أَْصِلٌَّة

ً )فًِ َكِلَمِة  (التنوٌن  )نَْوُع  (8)     :(حزٌنًا

 كسر فتح ضم

    :(نادم)فًِ َكِلَمِة  (المد  )نَْوُع  (9)

 ألف واو ٌاء

 :(التالمٌذ  )مفردَكِلَمِة  (10)

 نموذج إجابة
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 التلمٌذ التلمٌذات التلمٌذان

 

 كل فقرة درجة: أمام العبارات اآلتٌة  (خطأ  )أو  (صح  )أضع عالمة  : (ب  )

 (خطأ          ) صحب المعلم التالمٌذ إلى الملعب -1

 (صح          ) .الجد عطوف حنون   -2

 (صح          ) تصرف خالد مع جده تصرف خاطئ -3

 كل فقرة درجة:أكمل اآلتً   : (ج  ) 

 كٌف جلس عمر فً المكتبة ؟ .1

 ...............................................جلس عمر فً المكتبة       :  .2

 

 درجة واحدة:اآلتٌَِة أََضَع َدائَِرةً َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْختَِلفَِة ِمَن اْلَكِلَماِت  (د  )

 ( سٌارتان – قطار –دراجة  )-1

 ( المعلم – السٌّؤال –الَّرحم  )- 2

 :أرتب الكلمات ألكون جمالً مفٌدةً 

  من – المدرسة – ٌعود – بصحبة – أبٌه –عمر  -1

 ٌعود عمر من المدرسة بصحبة أبٌه -2

 جمٌٌل -   ٌا بنً – هذا –رأي  -3

 هذا رأي جمٌل ٌا بنً -4

  تعمل – مكان – أن – أمها – أحالم – فً – فكرت – المطبخ  -5

 فكرت أحالم أن تعمل مكان أمها فً المطبخ -6

______________________________________________ 

 :أكتب بخط جمٌل 

 

 (لكل تعبير عن صورة درجتان  ): أعبر عن الصورة بجملة مناسبة : السؤال الثالث ( 3 )
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 (كل خطأ بنصف درجة ):أكتب ما يملى علي بخط جميل : السؤال الرابع  ( 4 )
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...............................................................................................................................  

 سأزٌله اإلسالم الطرٌق إماطة األذى فََرأَى أٌمن 

 ثامرا صدٌقه لـمساعدته انتظر مكانه ٌتزحزح ٌؤذي

 عامل قدوم أزٌل صدقة الرسول علّمنا مقبال

 ثامرا فوضع سٌرهما بعٌدا القمامة عربة النظافة

 ملقىً  ثامرُ  تفعل عندما بهذا ٌرضى لكن
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