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 الدرس االول :  أقسام الكالم 
استخرج من الجمل التالیة مایلي :   - 1س  

یعمل أبي في المدرسة    -  
یغرد العصفور على الشجرة  -  
زرت جدتي یوم الجمعة -  

 الجمل االسم الفعل الحرف
یعمل أبي في المدرسة -     

 
یغرد العصفور على   -   

 الشجرة
زرت جدتي یوم   -   

 الجمعة

 
 

أكمل الجمل التالیة بفعل مناسب :   
........................ الطالب في امتحان الریاضیات بامتیاز . -1  
...................... الحاج إلى مكة الكرمة . -2  
......................أبي الضیوف-3  
....................... محمد سیارة جدیدة . -4  
....................... الشمس في الصباح . -5  
.......................یعمل أبي في المصنع .  -6  

 
 
 
 

 الدرس الثاني : الوطن الصغیر :
  الرسم ھوایة لیلى المفضلة فھي تقضي أوقات فراغھا في ممارسة ھذه الھوایة، فترسم بالقلم أشیاء كثیرةً،
وتلونھا بالریش  , تطلب أحیاناً إلى بعض رسومھا أن تحقق لھا أحالمھا ..ذات مرة رسمت لیلى حصاناَ 
أبیض وطلبت إلیھ أن یسافر بھا إلى بالد العالم؛ لتشاھد معالمھا الشھیرة. امتطت لیلى ظھر الحصان، 

وسافرت یعیدا  وعندما حل المساء أخبرت الحصان أنھا ترید العودة إلى البیت ففعل. ومرة أخرى رسمت 
لیلى طائرا كبیراَ، وطلبت إلیھ أن یحل ق بھا عالیاَ، فبسط الطائر جناحیھ وانطلق في ارجاء الفضاء الرحب. 

سرت لیلى وھي تطیر فوق السحاب، ولكنھا سرعان ماشعرت برغبتھا في العودة إلى بیتھا، فحقق لھا 
 الطائر ما أرادت .   

 
كیف كانت لیلى تقضي وقت فراغھا ؟-1س  

................................................................................ ........................................  
ماذا طلبت لیلى من الحصان الذي رسمتھ ؟ -2س  

 ........................................................................................................................  
رجاء الفضاء ؟كیف شعرت لیلى عندما انطلق بھا الطائر االبیض في أ -3س  
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 ........................................................................................................................  
بم تشعر لیلى كلما سافرت وذھبت بعیداً ؟ ولماذا ؟ -4س  

 ...................................................................................................................... 
ضع عنوان آحر للنص ؟ -5س  

 ................................................................................................................. .....  
 

استخرج من النص مایلي :  -6..س  
 مفرد كلمة ھوایات : ........................... 

 مرادف كلمة امتطت ........................... , بسط ....................................... 
ضد كلمة الْرحُب ..............................    
 
 

 درس تفسیم االسم المذكر والمؤنث :-
 

ضع الكلمات التالیة في جملة مفیدة : -1س  
 الطالب ......................................................................... 
 المسلم ........................................................................ 

........................... المعلمة ............................................   
 البنت ......................................................................... 

 
 

ضع المذكر والمؤنث في مكانھا المناسب باستعمال الكلمات التالیة :  -2س  
 
 

 
 

 
 

تؤدي .............المجتھدة واجباتھا . -سافر .................إلى مكة المكرمة.                                        -  
وقف العصفور  على ............... . -..................... مفتاح الفرج .                                              -  
أكلت البنت .........................  . -تدور ................ حول االرض .                                             -  
وضعت ................ في صندوق البرید . -..... على المشركین .                                          انتصر ......... -  
تناولت ................... طعام الغذاء . -صوت .............. جمیل .                                                      -  
 
 
 

حول الجمل االتیة الى المؤنث مع تغیر ما یلزم تغیره ؟  -3س  
األسد ملك الغابة .  -1  

 ............................................................................................... 
یطیر العصفور في السماء .  -2  

........................................................ .....................................  
یحافظ المسلم على صالتھ .  -3  

 .............................................................................................. 

 -الحاج    -التفاحة  -  الشجرة -الشمس  -بلبل  ال -الرسالة   -ماجد   -الصبر   -الطالبة   -المسلمون  
 ھدى

ستعمل المؤنثا استعمل المذكر  
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ھذا ولد مھذب .   -4  
............................................................................ .................  

ھذا رجل نشیط .  -5  
 ............................................................................................... 

صوت الدیك جمیل .  -6  
 ............................................................................................ 

 
 درس قصیدة بدمي أفدي الوفیة :

 بدمي أفدي الوفیة               من رعت كل عھودي
 إنھا روحي وقلبي               إنھا ســــــر وجودي

واضطـــــربا حملت مني عذابا                وشقاء   
ما معنى الكلمات التالیة : -1س  

 أفدي ......................... , شقاء .......................... , اضطراب .............................. 
 مفرد كلمة عھودي .......................... 

 جمع كلمة شوق ........................... 
مھ ؟ بماذا یفدي الشاعر أ -2س  

 .......................................................................................................................  
أكتب البیت الدال على المعنى :  -3س  

االم ھي الروح والقلب وھي سر وجودي في العالم   -أ  
 .....................................................................................................................  

االم ھي أحلى اسم ننادیھ بلساننا .  قلبا وكلمةاالم ھي أنقى  -ب  
 .................................................................................................................... 

ھي درعي وعمادي | بم صور الشاعر االم في ھذا البیت ؟  -ج  
.................................................................................... ..............................  

 
ضع مفردة الوفیة في جملة مفیدة من تعبیرك ؟ -3س  

 .................................................................................................................. 
 
 
 

 درس المفرد والجمع  :  
جمع :  -مثنى  -صنف االسماء التالیة إلى مفرد   

مكتبة   (   -شاعران   -صیادون   -خیمة    -مھندسات  -مدرستان   -مدرستان   -أقالم  -بیت  -)سالل     
 المفرد المثنى الجمع
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:حول االسم من المفرد مره إلى جمع مذكر وأخرى جمع مؤنث مع تغییر ما یلزم تغیره   
 

دعا الفالح ربھ أن ینزل علیھم المطر .  -  
 جمع مذكر ......................................................................... 

........................ جمع مؤنث ...............................................  
 

 حول الكلمات المفردة إلى جمع والجمع إلى مفد مع تغیر مایلزم :
جبال.....................  كتب .............................. مدارس .........................  -1  
........................ العب .................. فراشة ..........................  قبیلة ...... -2  
نھر ................  شاعر ........................... عام ..................................  -3  
 

 درس ندى تزور عمھا :  
: اجب عن األسئلة التالیة :1س  

ھل استمتعت ندى برحلتھا على الطائرة و لماذا ؟  -  
 ................................... ......................................................................  

كیف كان استقبال ندى في المطار من قبل عمھا و اسرتھ ؟  -  
 .......................................................................................................... 

لماذا فضلت ندى ان تكتب رسالة الى ابیھا على ان تتصل ھاتفیا ؟   -  
...................................................................................... ....................  

ما معنى الكلمات التالیة ؟  -  
 شاھقة :.......................... 
 یتجول :.......................... 

 لھفة :...........................                        تكسو :......................... 
 
 

: استخرج من النص ؟ 2س  
بَْعَد إھدائَِك تِحیّاتي العَطَرة ، یُسّرني أن أُخَبرَك أنّنَي وَصلُت إلى َمطاِر ) جنیف( في الّساَعِة ب والدي الَحبی

.  ؛ ألّن الّطائِرةَ ُمَجّھزةٌ بُِكّل وساِئِل الّراِحة والتّرفیھ اْستَمتعُت بالّرحِلة ، وقَد الّسادسة مساًء بتَوقیِت البحرینِ   
،  مطارِ باَل  اْنتِظاريد في مَ حَ أَ غیر َالص   سلوى و أبنھُ ویَوَم ُوصولي َوجدُت َعّمي َسلماَن َوَزوَجتھ واْبنَتَھ َ 

ھا كایاتِ حِ  ماعِ ثیراً و إلى سَ كَ  ةِ د  إلى الجَ  تاقونَ شْ ھم مُ رداً فرداً، إن  فِ  لِ ھْ األَ  نِ ني عَ نَلوأَ سْ ذوا یَ خَ دومي و أَ قُ حو بِ رِ فَ فَ 
.دي الغالي. والِ زیزَ العَ  نَ طَ في الوَ  بیرة  و كَ  غیرة  صَ  ل  كُ  نّ و عِ  مْ كُ خبارِ أَ  نّ عَ  ةً َلْھفَ ألوني بِ ، كما سَ  ةَ عَ تِ مْ المُ   
 دَ َل ھذا البَ  نْ ِھ عَك بِ بارَ خْ ِإ  دُ ا أُوم  مِ  یرُ ثي الكَ دَ َل یاً فَ فِ ھاتِ  كَ بِ  لَ ِص تَ أَ  على أنْ  ةَ ھذِه الرسالَ  لَیكَ َب إتُ كْ أَ  لُت أنْ ض  فِ ْد قَ َل  

.میلِ الجَ   
 

 فعل اسم حرف
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 درس االسم المثنى  

 
 

حول االسم المفرد الى مثنى : -  
 االسم المفرد  االسم المثنى 

 لوحة 
 ورقة  
 ولد 
 سفینة 
 مدینة   

 
-: و ضع تحتھا خط   حدد المثنى في الجمل التالیة   
استمع االطفال الى قصتین جمیلتین  -1  

 .............................................. 
زرع الفالح شجرتین  -2  

 ............................................ 
   نفاكھیتیقطف الفالح  -3

 ............................................ 
صالة الصبح ركعتان   -4  

 ................. ..........................  
 
 
 
 

 القراءة الخارجیة 
 اإلوزة الذھبیة

ب سالم فتى فقیر و لكنھ طیّ  
سیحب مساعدة النا  

  ویحب اوزتھ البیضاء الوحیدة
 ألنھا تبیض كل یوم بیضة

وال یملك سالم دراھم أبداً فقررت الوزة أن تساعده ودھنت نفسھا بالون الذھبي وفي  العیداقترب 
قلیل تأكد أن    الصباح..استیقظ سالم فوجد الوزة ذھبیة اللون وظّن في بادئ األمر أن اوزتھ سرقت ولكنھ بعد 

اس بھذا اللون الجمیل. و  قالت لھ اإلوزة انتظر حتى یراني الن  ولماذا كیف حدث ذلك ؟  ..لونھا فقد تبدّل ولكن  
 عندھا ستعرف السبب فال تتعجل

 . استیقظ الناس صباحاً . . وعّم خبر اإلوزة الذھبیة ورآھا جاره الطماع فقال یجب أن تكون ھذه اإلوز لي
سالم واعطني اإلوزة الذھبیة مأل الجار الطماع كیساً من النقود وقال لھ خذ ھذا الكیس یا  

جاره و أخذ الجار الطّماع الوزة أخذ سالم كیس النقود من  
صاحب الوزة الذھبیة  وقال لھا ھیا اسرعي وصاح أنا  

روقبل أن یصل إلى البیت امتألت السماء الغیوم وبدأ المطر یھطل بغزارة وسقط مع اإلوزة في حف  
ار بیضاء فبدأ یصرخ أرید اوزتي الذھبیة وظل كذلك حتى توقف المطر طرد الج وعندما خرج منھا فرآھا 

فأسرعت نحو صاحبھا سالم فوجدتھ یحمل كیس النقود وقال بھا شكراً ك یا اوزتي  ءالبیضاالطماع الوزة 
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 الجمیلة
 

 س:1 ھل ھذه القصة حقیقة أو خیالیة؟
 .................................................................................................... 

 س:2 ماذا ظّن سالم عندما رأى وزتھ ذھبیة؟ 
 .................................................................................................. 

 س:3 ماذا تعلمت من القصة؟
 .......................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتھت االسئلة
 


