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 احلاه يف اجلىمٛ الشابكٛ ِٕ......     زأٝ ِازُٔ السطٗد الشخابٛ ِٔ٘ تػدٔ يف الشىاٞ.                  

 يف الشىاٞ د تػدٔ ج تػدٔ ِٔ٘ ب الشخابٛ

ٔقن زّب ازمحّىا كىا زبٗاٌ٘ صػريا"                     صاحب احلاه يف اآلٖٛ الشابكٛ : ........."

صغريا ٖاٞ املتكمي يف زبٗاٌ٘ ألف االثٍني يف زبٗاٌ٘ زّب

 إعساب وا حتتْ خط يف اجلىمٛ الشابكٛ......                             الشمبٗات .ال ٖسٝ اإلٌشاُ إال 

 وفعٕه بْ وٍضٕب د حاه وٍضٕب ج متٗٗزوٍضٕب ب وشتجٍٜ وٍضٕب

ِٕ.................:)ٖا أّٖا املّزّون قي المٗن إال قمٗال(              املشتجٍٜ وٍْ يف املجاه الشابل 

 قمٗال د المٗن ج قي ب املّزّون

 باحلجاب.          عٍدقمب وا حتتْ خط حااًلُتضبح كاآلت٘                املتىشكاُتأعجبتين الفتٗات 

 املتىشكاَت د وتىشكاُت ج وتىشكاتٍٍٍٍِِِ ب املتىشكاِت أ
 

 ُّ  التىٗٗز يف اآلٖٛ الشابكٛ ِٕ.....أخ٘ لْ تشع ٔتشعُٕ ٌعجٛ(                            ِراقاه تعاىل : )إ

 ٌعجٛ د تشعُٕ ج تشع ب أخ٘

ًٍا                     التىٗٗز يف اجلىمٛ الشابكٛ أصمْ.........                     ٖزداد الٕطَ أو

 خرب د وبتدأ ج وفعٕه بْ ب فاعن
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 أسمٕب الكشي يف اجلىن اآلتٗٛ ِٕ........................           

استعٍت باهلل يف 

 أداٞ ٔاجبات٘

 َّ باهلل ألقٕو

 بٕاجيب جتآ ٔطين

بالعمي ٔاملاه ٖبين 

 الٍاض ومكّي

هلل ومك 

 الشىأات ٔاألزض

 أسمٕب الظسط يف اجلىن التالٗٛ ِٕ ...............  

يف دٌٗاك وا حتفظْ 

 ٍٖفعك يف آخستك

أعجبين وا حفظتْ 

 وَ كتاب اهلل

وا أمجن وا حفظتْ 

 وَ كتاب اهلل !

واذا حفظت وَ 

 كتاب اهلل؟

 حلى٘ ٔفست حلٕوّي                 إعساب وا حتتْ خط: فعن وضازع........ٖأكمٕا  قاه الظاعس: فإُ

وسفٕع ٔعالوٛ زفعْ 

 حرف الٍُٕ

ٔعالوٛ دلزًٔ 

 جزوْ حرف الٍُٕ

وٍضٕب ٔعالوٛ 

 ٌضبْ حرف الٍُٕ

دلزًٔ ٔعالوٛ 

 جزوْ الشكُٕ

 كن اجلىن التالٗٛ خمت وَ أسمٕب تفضٗن وا عدا.........................

 اسي التفضٗن يف اجلىمٛ الشابكٛ ِٕ....                           وكٛ املكسوٛ ُفضَمٜ املدُ 

 املدُ  د ُفضَمٜ ج املكسوٛ ب وكٛ 

جٕاب الكشي يف اجلىمٛ الشابكٛ............                                      اهلل ألعطني الطسٖل حكْ. ميني

 ألعطني الطسٖل د ميني اهلل ج اهلل ب ميني

 المٕحتاُ ُزِسىتا باأللٕاُ.                                      عٍد حرف كمىٛ ُزِسىتا حين بدال وٍّا..............         

 زامساُ د زامستاُ ج وسسٕوتاُ ب ُوسمستاُ

 ِٕ.....عّمي بالكمي(                  اسي الفاعن وَ الفعن  عّميقاه تعاىل : )اقسأ ٔزبك األكسً الرٙ 

 وعمًٕ         د ُوعمِّي ج ُوعمَّي ب عامل

ّٔابني غفٕزا(        يف أآلٖٛ اسي فاعن ِٕ.............   )إُ تكٌٕٕا صاحلني فإٌْ كاُ لأل

ّٔابني          ج صاحلني ب تكٌٕٕا  غفٕزا د أ

 صٗػٛ املبالػٛ وَ الفعن )َغِضَب( ِ٘.................

 غضباُ د وػضٕب ج غضٕب       ب غاضب

 احلطب يف جٗدِا حبن وَ وشد(             واحتتْ خط:.......                مّحالٛ قاه تعاىل : )ٔاوسأتْ 

 اسي تفضٗن د صٗػٛوبالػٛ ج اسي وفعٕه ب اسي فاعن
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 اسم املفعول يف اجلمل التالية هو             -1

 طسبت املاٞالفاتس د طسبت املاٞاملربَّد ج طسبت املاٞالشاِخَ ب طسبت املاٞالَداِفئ

 الفعن )اِتدٝ( ُختي بألف وكضٕزٚ عمٜ طكن ٖاٞ ألُ....................................

األلف ٔقعت زابعٛ 

 ٔأصمّأأكجسأف

األلف ٔقعت زابعٛ 

 فاكجسٔمل ُتشبل بٗاٞ

 أصن األلف ٖاٞ أصن األلف ٔأ

 : فهم المقروء لثالسؤال الثا

 مما يأتي :م) أ (اختر اإلجابة الصحيحة     
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 ٔإُ ّٖدوٕا دلدٙ بٍٗت هلي دلدا ت حلٕوّي            فإُ ٖأكمٕا حلى٘ ٔفس:  

 الكٗىٛ اليت حتمٜ بّا الظاعس يف قٕلْ : )فإُ ٖأكمٕا حلى٘ ٔفست حلٕوّي(ِ٘..............          

 الػٗبٛجتٍب      التجشصجتٍب  أكن المخيجتٍب  جتٍب الكرب

 . العمي ، ٔالفكس ، ٔالجكافٛ 

دلدٙ بٍٗت هلي دلدأإُ ّٖدوٕا  ت حلٕوّي            فإُ ٖأكمٕا حلى٘ ٔفس:  

 خًٕ.طّبْ قٕوْ بٕحٕش آكمٛ لّم

ُٖبٍٜ ُّٖدً ٔ . طبْ اجملد ببٍاٞ 

 

 

 

 

 


