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التراكيب
 -1اكتب جمال مفيدة واخرى فعلية

)

 6نقط
الجمل الفعلية

الجمل المفيدة
-

ــــــــــــــــــ

-
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 -2امال الجدول بما يناسب2(.................................................................................:نقطتان)
رسم

علي

شجرة

على المرسام

سمع

-

الولد

كالم

االخ

 -3اكمل ملء الجدول بما يناسب 2 (..........نقطتان)
الجمل الفعلية
احتفل المسلم بالعيد
انجز التلميذ التمرين في المنزل

 )1الصرف و

فاعل

فعل

مفعول به

جار ومجرور

التحويل :

 -1ضع االفعال التالية في الجدول؟
يرفرف -يسال –تشارك –قف-اجاب –استمع –قم –يساوم -قال
الفعل االمر
الفعل المضارع
الفعل الماضي

 2نقطتان)

ــــــــــــــــــ
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 -2أصل بخط 3 (................................................................................................................................نقـــط )
 اسم ممدودي فاطمة الزهراء اسم مقصور ا ،ى الراعي األمين اسم منقوص اء يسعى مصطفى في الخير -3اتمم الجدول بما يناسب  3 (......................................................................................................................... :نقــــط )

مفرد المذكر
المحامي

مثنى المذكر

مفرد المؤنث

مثنى المؤنث

جمع المؤنث

التلميذان
الراعيات
 -4حول األسماء المعرفة إلى نكرة 2(...................................................................................................... :نقطتان )
االسم معرفة
الحفـــــل
بيتــــــي

االسم نكرة

يا مخرج
مسجد الحي

)2

اإلمالء :

-1

-2

اجعل األسماء الممدودة و المنقوصة و المقصورة منونة في الجمل التالية  3 (...........................................:نقــــط)
 ..................................................................... صاح المنادي بصوت مرتفع ..................................................................... أحب التمتع بالهـــــواء النقي ..................................................................... أضاع الراعي العــــــــــصاأدخل التاء المربوطة أو المبسوطة على الكلمات التالية 7 (.................................................................: :نقــــط)
فرحـــ- ........

)3

أنــ......

-

سكو- ........

سجد.......

-

مقال........

-

فنانا.......
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رسامـ.....

اإلنشاء:

 -1رتب العبارات التالية لتكوين حكاية تامة 11(.....................................................................................نقــــط )
 أو يقرأون القرآن ،أو يذكرون هللا، ليقترض منه بعض المال، فأعطاه مائة درهم التي يملكها، أعطيت صديقك ما نملك فبماذا نشتري حاجيات العيد -و لم يبق له درهم.

 ذات يوم زار عبد هللا صديقه جابر، كانوا يقضون أكثر أوقاتهم معا يدرسون العلم، فأخذ عبد هللا مائة درهم و مضى -والحظت زوجة جابر ما فعله زوجها فقالت له غاضبة:

ــــــــــــــــــ

11

سعيد و جابر و عبد هللا أصدقاء مخلصون ……………………………………………………………………………… ،
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………… فأجابها :و هل كنت تظنين أن يطلب مني صديقي قرضا و ال أعطيه؟

