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 : قراءة جهرية , و أراعي سالمة النطق و الضبط أقرأُ النص-1

يقرأ النص مع 
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 : أَكتُب ما ُيملى علي   -2
يكتب عبارات في حدود 

كتابة  ( كلمة 47) 
مراعياً الظواهر  صحيحة

 اإلمالئية التي درسها
 رجة د 47

 
 

 

 .  إذا كان الكالم من فضة فإنَّ السكوت من ذهب-1
 . إن الموت نهاية كل حيٍّ -2
 .  لبث يونس في بطن الحوت أربعين ليلة-3
 .  زيت الزيتون من أفضل الزيوت للصحة-4
 .  تسللِت الجيوش ليالا -5
 .  يبدأ اليوم الدراسي بيوم السبت-6
   . صوُت البلبِل من أجمِل األصوات-7
 
 
 
 
 
 
 



ُد المفعول به , و- 3  :عالمة نصبه  أبينأ( أحدِّ
ف و تمييز و  تعرُّ
استعمال المفعول به 
 بالعالمة األصلية  

 درجة  11
درجتان  لتحديد المفعول 

 به
و درجتان لبيان عالمة 

 النصب 
و درجتان لوضع 

المفعول به المناسب في 
 كل جملة
 

 عالمة نصبه المفعول به الجملة

 الفتحة  الشمس .  رأى عمر الشمس كأنها تغطس

 الفتحة المناطق . زاَر عمر المناطق القديمة و الجديدة

 الفتحة قصيدة .  قرأ التلميذ قصيدة

  :مناسبا مكان الفراغ مفعوالً به  ب( أضعُ 
 ..................... . المشروعَ ............................ أنجَز المهندُس -1
 ...................... . الجزرَ ..................... يأكُل األرنُب -2
 ......................... . الكتابَ ........................ أخَذ الولُد -3
 

ُد الفاعل , و أبيُن عالمة رفعه-4  : أحدِّ

ف و تمييز و  تعرُّ
استعمال الفاعل بالعالمة 

 األصلية 

 درجات  2
  ث درجات ثاللكل جملة 
لتحديد الفاعل  درجتان

ودرجة واحدة لعالمة 
   الرفع 

 .  تعيُش السمكة في الماء-2.                        ساعدِت الفتاة أمها-1
 . صل ِت األسرة صالة العيد-3

 عالمة رفعه الفاعل م

 الضمة الفتاة 1

 الضمة السمكة 2

 الضمة األسرة 3
 

أسماء و استعمال ف تعرُّ  :شارٍة مناسب م إأضُع في الفراغ اس-5
 اإلشارة

 درجات  4
  درجتان جملةلكل 
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