
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حول النّص  أسئلة

 اشتراها الولد ليتنّكر بها.عّدد األشياء التي  -١

 هل نجح الولد في تنّكره؟ و كيف كان ذلك. -٢

 كيف تصّرف األخ الّصغير؟ -٣

 ما رأيك في تصّرف األخ الّصغير؟ -٤

 ماذا حصل عندما نزع الولد القناع عن وجهه؟ -٥

 :  لكل من الكلمات التّاليةابحث في النّص عن مرادف  -٦

 ꞊يكترث                                                  ꞊قفز                                              ꞊أرويها 

 

 



 ابحث في النّص عن ضد لكل من الكلمات التالية : – ٧

  ≠المبكي                                                      ≠أتذّكر                                 ≠الشيخوخة 

 ما نوع هذا النّص؟ ما صيغة األفعال الغالبة عليه؟ ولماذا؟ -٨

 لهذا النّص. آخر مناسبا ̏  أعط عنوانا ̏ -٩

 أخبر عنها في ثالثة أسطر. وأنت هل لديك ذكرى من أيام طفولتك تخبر عنها ؟ -١٠

 

 في القواعد:

 :تخرج من النّص فعال ̏اس -١

 ̏ سالما ̏ صحيحا : 

 ̏ مهموزا ̏ صحيحا: 

 ̏ أجوف معتال: 

 ̏ مثال معتال: 

 حّول الجمل  الفعليّة التالية الى اسميّة:  -٢

 لتالميذ للبدء بسنة دراسية جديدةيتحّضر ا: 

 يقدم الولدان الهدايا: 

  ّفرحت التلميذات بلقاء رفاقهن: 

 يلتقي المعلّمون بالتالميذ: 

 حّول الجمل االسميّة الى فعلية: -٣

 الرّسامات عرضن اللّوحات: 

 المتفّرجون يشّجعون الاّلعبين: 

 الشمس مالت الى المغيب: 

 مان وضعا باقة الورد على الطاولةالخاد: 

 ألّف جملة اسمية وحّولها الى فعلية. -٤

 .و آخر معتال ̏ صحيحا ̏ استخرج من النّص فعال ̏ -٥

 



 الصحيحة من المعتلة وحّدد نوعها:ميّز األفعال  -٦

 بكى:                                            وجد:                                                      درس :

 :أخذ:                                             رّد:                                                       مال 

 صّرف فعل " نزع قناعه " في الماضي مع كّل الضمائر. -٧

 صّرف فعل " نام" في المضارع مع كّل الضمائر. -٨

 :أعط من عندك فعال ̏ -٩

 ̏ سالما ̏ صحيحا: 

 ̏ مهموزا ̏ صحيحا : 

 ̏ مضاعفا ̏ صحيحا : 

 ̏ ناقصا ̏ معتال: 

 ̏ مثاال معتال :̏ 

 أجوف ̏ معتال: 

 عرب الجمل التالية:أ -١٠

   لحية ̏ اشتريت. 

   الباب   ق  غل  أ. 

   الجميع   يتعّجب. 

 

 في التعبير الكتابي:

 النمط الّسردي.  أخبر عن حادثة مؤثّرة ) مفرحة أو محزنة ( حصلت معك مستخدما ̏

 

  

  

 


