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النص:

أب عــامـــل

كان أبي رجال غريب األطوار ،لم أره يوماا جالساا اي البياا كماا يجلاس النااال ،كاان ال باد أن يعما

اي ا،

وكان يقول" :إن يدي هذه ال تعرف كيف تستقر استقرارا إال وأنا نائم ،وما دام ال بد لها من الحركة ،لماااا ال أعما
ي ا؟ يجب أن أعم

ي ا يا أوالد".

كنااا أعااود ماان المدرسااة ،اااراه منهمكااا ااي عم ا ماان األعمااال اليدويااة ،وأر إ ااوتي ال ااغارجميعهم
مجتمعين حوله ،يتطلعون إليه ،ويساالونه عماا يعما  ،وهاو يجياب ،وياداه ال تكفاان عان العما  ،الكراساي هاو الاذي
صنعها ،و زانة المالبس ،هو الذي صبغها بطالء بني جمي  ،والمكتاب الاذي أراجاو وقاه دروساي ،مان صانو أباي
أيضا.
األس لة:
-1الشكل:
 ا ك الفقرة الثانية من النص.-5الفـهــم:
أ-

متى كان األب يتوقف عن الحركة؟

ب -ااكر بعض األعمال التي قام بها؟
ت -ا رح :منهمكا  -تكفان.
ث -ما ضد ما يلي :مجتمعين  -تصلح.
-3التراكيب:
أ استخرج من النص ما يناسب الترسيمة التالية:
ناسخ علي  +اسمه
ب -استخرج من النص أسلوب نداء.
ج -استخرج من النص جملة حالية.
د -أعرب ما تحته ط.
-4الصرف والتحويل
أ -استخرج من النص اسمي اع .

بره جملة علية

جار ومجرور

ب -ايا بم ادر األ عال التالية :راجع  -اجتمع.
ج -استخرج من النص اسما منسوبا وبين المنسوب إليه.
د -حول الجملة التالية إلى المثنى والجمو مو الشك التام » :كان العامل رجال غريبا «
-2اإلمالء:
أ – اجمو الكلمات اآلتية :رأس  -مسالة  -فأر.
ب -ما نوع الياء ي األسماء اآلتية :دروسي  -الراعي  -كوكبي.
ج -بين الحرف الزائد أو الناقص ي الكلمات اآلتية:
الكلمات

الحرف الزائد

الحرف الناقص

لكن
عمرو
سألوا
الرحمن

-6التعبير:
لك قريب ال يحب العم  ،اكتب موضوعا تن حة يه بان يغير من سلوكه ،مبرزا له وائد العم وأهميته،
مستشهدا ببعض األحاديث النبوية.

التر
بية اإلسالمية:

-1القرآن الكريم:
-

اكتب من قوله تعالى:
إلى قوله تعالـــــــى:

" ترجعونها إن كنتم صادقين".

-5العقائد والعبادات:
أ -ما هي الفطرة التي طر هللا الناال عليها؟
ب -ما معنى اآلاان رعا؟ وما حكمه؟
-3اآلداب والسيرة والحديث:
ت -لمااا أعادت قريش بناء الكعبة؟
ث -ااكر بعض آداب الحديث؟

"ف ال أقسم بمواقع النجوم"

ج -أتمم الحديث النبوي ) :عذبت امرأة في هرة(...............

