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  :السؤال األول 
  :الشمسية حسب املثال ) الـ(عرف األمساء التالية بـ 

 الشمسية) ألـ (التعريف  بـ  األمساء
 السباحة احةبس

  سنة
  تلميذ
  صديق
    صغرية
    خنل

  :ـــواب اجل
 الشمسية) ألـ (التعريف  بـ  األمساء
 السباحة سياحة
 السنة سنة
 يذةمالتل تلميذ
 الصديق صديق
 الصغرية  صغرية
 النخل  خنل

  
  :السؤال الثاين

  : عوض الكلمة اليت بني قوسني بكلمة هلا نفس املعىن
  احلافلة بالركاب ) متتلئ (– 1
  الفرحة على وجه ليلى) تبدو (-2
  األب من العمل )عاد( – 3

  :ــواباجل
  احلافلة بالركاب ) تغمر (– 1
  الفرحة على وجه ليلى) تظهر (-2
   من العملاألب) رجع (–3
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  :السؤال الثالث
  :يف مكان النقط) هي(أو ) هو(ضع 
  (.........)محل حمفظته وذهب إىل املدرسة  
  تمع(.........)  املرأة العاملةاليت تساهم يف بناء ا  
  الذي أكل تفاحة أخيه(.........) مسري  
  (.........)ركبت اجلمل  
  (.........) فيهاخرجت إىل الواحة وترتهت   
  : ـواب اجلـ 

  محل حمفظته وذهب إىل املدرسة) هو* (
  اليت تساهم يف بناء اتمع ) هي(املرأة العاملة * 
  الذي أكل تفاحة أخيه ) هو(مسري * 
  ركبت اجلمل ) هي*(
   خرجت إىل الواحة وترتهت فيها)هي ( *
  

  :السؤال الرابع 
  :مات اآلتية القمرية على الكل) ألـ(أدخل 

  جزر – مدرسة –منشفة  – بطيخ – موز – كتاب – مصطبة – مطرقة – مرتل – معلمة –م  قل–قمر 
 : اجلـــواب 

  املطرقة         مطرقة              قمرال      قمر
  املصطبة        مصطبة        القلم        قلم

  الكتاب         كتاب        املعلمة        معلمة
       املوز      موز        املرتل        مرتل
       املنشفة      منشفة        بطيخال        بطيخ

  اجلزر         جزر       املدرسة       مدرسة
 

  :السؤال اخلامس
  : رتب الكلمات التالية لتحصيل على مجلة 

   احلقل– خرج – إىل – الفالح 
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   اليوم- كتب  - كتب  - درس - عمر 
   املدارس-يعود    – إىل  – األطفال 
   إىل-السوق   –ذهب   – مصطفى 

  : واب ـاجلـ
  :الكلمات التالية لتحصيل على مجلة 

 خرج الفالح إىل احلقل  
 كتب عمر درس اليوم  
 يعود األطفال إىل املدارس  
 ذهب مصطفى إىل السوق  

  
 :السؤال السادس 

  :إربط  بسهم بني الفصل وما خيتص به 
  

                                                                                                    
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حيرث الفالح األرض 

 تشتد احلرارة

 تورق األشجار

 تغرد الطيور

طار تسقط األم  

 حيصد الفالح القمح 

 يشتد الربد 

 تكثر األزهار

 تكثر الفواكه 

 فصل اخلريف 

 فصل الصيف 

 فصل الربيع 

 فصل الشتاء 
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  : وابــاجل
  :الفصل وما خيتص به 

  
  

 :السؤال السابع
  : ىنالكلمة اليت بني قوسني بكلمة هلا نفس املععوض 
 )الشمس يف الصباح من املشرق ) ظهرت  
  ثياب اجلميلةالاألطفال ) سبيل(يف العيد  
 قبيحا) مظهري(مية جتعل الثياب القد  

  :اجلــواب 
 )الشمس يف الصباح من املشرق ) بدت  
  ثياب اجلميلةالاألطفال ) يرتدي(يف العيد  
  قبيحا) منظري(الثياب القدمية جتعل  
  

  :الثامنالسؤال 
  :أكتب أضداد الكلمات التالية

 الكلمة ضدها
  جلس  .......................

 حيرث الفالح األرض 

 تشتد احلرارة

 تورق األشجار

غرد الطيورت  

 تسقط األمطار 

 حيصد الفالح القمح 

 يشتد الربد 

 تكثر األزهار

 تكثر الفواكه 

 فصل اخلريف 

 فصل الصيف 

 فصل الربيع 

 فصل الشتاء 
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  عاد  ......................

  ظهرت  ......................

  فرح  ......................

  مجيلة  ......................
  :اجلــواب 

  أضداد الكلمات التالية
 الكلمة ضدها
  جلس  وقف
  عاد  ذهب
  ظهرت  إختفت
  فرح  حزين
  مجيلة  قبيحة

  
  :السؤال التاسع

  :ضع األمساء التالية يف اجلدول حسب نوعها 
   عماد– نعجة – قط – مصطبة – عمر - علي  – فهد – كراس –  محار –  تلفاز –البطيخ   -األب 

   طبيب - مطرقة  – كتابة – غزالة – ياسني 
 إسم إنسان إسم حيوان يءإسم ش
      

  : اجلـــواب 
  : األمساء التالية يف اجلدول حسب نوعها 

 إسم إنسان إسم حيوان يءإسم ش
   كراس– تلفاز –البطيخ 

   مطرقة- كتاب  –بة مصط
   قط– فهد –محار 

   غزال–نعجة 
   عمر– علي –األب 

   طبيب- ياسني  –عماد 
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  :السؤال العاشر 
  :أمام كل عبارة ) خ ("خاطئ" وأ) ص( "صحيح"ضع 

  تبدأ عطلة الصيف يف فصل الشتاء
  ترتل األمطار يف فصل الصيف

  أشاهد التلفاز وال أراجع دروسي  
  نا حترم األكرب مين سأ
  غسل وجهي  أشرب احلليب بعد أن أ

  :اجلـواب 
  :أمام كل عبارة ) خ ("خاطئ" وأ) ص ("صحيح"ضع و

  تبدأ عطلة الصيف يف فصل الشتاء
  ترتل األمطار يف فصل الصيف

  أشاهد التلفاز وال أراجع دروسي  
  أحترم األكرب مين سنا 

    يأشرب احلليب بعد أن اغسل وجه
  

  :السؤال احلادي عشر 
  : اجلملة اآلتية لتحصل على فقرةرتب

  أذهب إىل املدرسة مث  –أغسل أطرايف مث  –أشرب احلليب مث  – أض باكرا –أرتب أدوايت مث 
  :اجلــواب 
  :ترتيب اجلملة 

  أض باكرا مث أغسل أطرايف مث أشرب احلليب مث أرتب أدوايت مث أذهب إىل املدرسة
  

  :السؤال الثاين عشر
 أكمل حسب املثال:   

  حنن نشرب احلليب كل صباح       أنا أشرب حليب كل صباح
   .....................................      نا أراجع دروسي كل يومأ

  .....................................        البارحةيلمفالأنا شاهدت 
  .....................................          أنا رتبت أدوايت يف الليل

  .....................................      أنا ألعب مع أصدقائي يف احلديقة

 خ

 خ

 خ

 ص

 ص
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  :اجلـواب
  حنن نشرب احلليب كل صباح       أنا أشرب حليب كل صباح

   حنن نراجع دروسنا كل يوم       نا أراجع دروسي كل يومأ
   حنن شاهدنا الفيلم البارحة        شاهدت الفيلم البارحةأنا

   حنن رتبنا أدواتنا يف الليل       دوايت يف الليلأنا رتبت أ
  حنن نلعب معً أصدقائنا يف احلديقة           أنا ألعب مع أصدقائي يف احلديقة

     
  : السؤال الثالث عشر 

  :  يف املكان النقط"مع" – "يف"  - "و" -" إىل"ضع 
  .املخازن (..........) نقل الفالحون التمر 
  .حمفظتها ........) (..وضعت نوال املقلمة 

  .امللعب (..........) أصدقائه (..........) ذهب علي 
  .علي إىل السنة الثالثة (..........) نتقل عمر ا

  :واب  ــالـج
  .املخازن ) إىل(نقل الفالحون التمر 
  حمفظتها )  يف(وضعت نوال املقلمة 

  أيب إىل السوق) مع ( ذهبت 
  لعب امل) إىل(أصدقائه  ) مع(ذهب علي 
  علي إىل السنة الثالثة) و(أنتقل عمر 

  
  : السؤال الرابع عشر 

  :ضع الكلمات واحلروف يف املكان املناسب 
   الدجاج – جيلس – املدرسة – إىل – ذهب – كلب – مع – يف – يأكل – نظارة – تفاحة – على –لعب 
   يشاهد – الورق – فتح - من  -نزل  

 اإلسم الفعل احلرف
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  :ب ـوا اجل
 االسم الفعل احلرف

   مع– يف –على 
   من–إىل 

   يأكل– فتح -لعب  
   ذهب–يشاهد 
   جيلس–نزل 

    نظارة-تفاحة 
   املدرسة–كلب 

   الورق–الدجاج 
  

 :   السؤال اخلامس عشر 
  : عرف الكلمات التالية حسب املثال 

  املرتل        مرتل
          مطبخ
          ملعب

          خخو
          بنت

          كتاب
          انحص

  
  : اجلـــواب 

  املرتل        مرتل
  املطبخ        مطبخ
  امللعب        ملعب
  اخلوخ        خوخ
  البنت        بنت

  الكتاب        كتاب
  احلصان        حصان
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  :السؤال السادس عشر
  : بالضم حسب املثالاجعل الكلمات التالية منونة

           املسجد
        النمر

        احلليب
       الصديق
        الضمة

        لبةالع
        التمر

  :اجلواب 
  الكلمات التالية منونة بالضم 

     مسجد         املسجد
  منر          النمر

  حليب          احلليب
  صديق         الصديق
  ضمةٌ          الضمة
  علبةٌ          العلبة
  متر          التمر

  
  :السؤال السابع العشر

  :ضع كل كلمة من الكلمات التالية يف مكان النقط
  . املدرسة- املطبعة- املكنسة- احملكمة- املزرعة-خبزة امل-املكتبة

  .........................يدرس التلميذ يف 
  .........................يطبع الكتاب يف 
  ........................خيبز العجني يف 

  .......................حيكم القاضي يف 
  .......................نشتري الكتب من

  .....................ي السمك من نشتر
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  :اجلواب 
  يدرس التلميذ يف املدرسة 

  املطبعة يطبع الكتاب يف 
   املخبزةخيبز العجني يف

  احملكمةحيكم القاضي يف 
   املكتبة نشتري الكتب من
   السمكة نشتري السمك من

  
  :السؤال الثامن عشر 

  :التالية يف اجلدولاألمساء ضع 
 - القطـة    - الـسيارة  - احلافلة   - درسة امل -  الكتاب - الطفل -  اجلدة -  امللعب -  الكرة - الرجل -الناقة  

  .اخلوخ  -جاصة  اإل- النعجة– احلصان -الكلب 
  االسم املذكر االسم املؤنث

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

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

  :اجلــواب 
  راالسم املذك االسم املؤنث

  اجلدة– الكرة –الناقة 
   السيارة– احلافلة –املدرسة 
  اإلجاصة- النعجة –القطة 

  الطفل– امللعب –الرجل 
  الكلب–الكتاب 
  اخلوخ–احلصان 

  
  :السؤال التاسع عشر

  مع الضمائر)  أكل – لعب –جلس : ( صرف األفعال التالية:  
   أننت – أنتم – أنتما - أنت –أنت 
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  :واب ـاجل
  كلأ

 يف املاضي
  لعب

 يف املاضي
  جلس

 يف املاضي
 الضمائر

  أنت  جلست  لعبت  أكلت
  أنت  جلست  لعبت  أكلت
  أنتما  جلستما  لعبتما  أكلتما
  أنتم  جلستم  لعبتم  أكلتم
  أننت  جلسنت  لعبنت  أكلنت

  
  : السؤال العشرون 

   املذكر إىل املؤنث االسمحول 
  ................    معلم        العمة    العم

  ...............  أستاذ                ............    تلميذ
  .................       مريض      ............     طبيب
  ................      قط      ............     فالح

 ................                                  كلب      ............     جندي
  ............      ممرض

   :واباجل
   حتول اإلسم املذكر إىل املؤنث 

  معلمة           معلم        العمة    العم
  أستاذة  أستاذ                  تلميذة    تلميذ
   مريضة      مريض         ةطبيب    طبيب
  قطة      قط        فالحة    فالح

                              كلبة       كلب        جندي    جندي
  ممرضة      ممرض
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  :ال الواحد والعشرون السؤ
  : حول الكلمات التالية إىل اجلمع 

  اإلسم اجلمع  اإلسم املفرد  اإلسم اجلمع  اإلسم املفرد
  مدافع   مدفع

  
    معهد 

    فالح       مرتل 
    مهندس       مسجد 
    مكتب       مسكن 

    ممرض       معلم 
  اجلواب 

  :  الكلمات التالية إىل اجلمع 
  اإلسم اجلمع  اإلسم املفرد  اإلسم اجلمع  اإلسم املفرد

  مدافع   مدفع
  

  معاهد  معهد 
  فالحون  فالح     منازل  مرتل 

  مهندسون  مهندس     مساجد  مسجد 
  مكاتب  مكتب     مساكن  مسكن 

  ممرضون  ممرض     معلمون  معلم 
  

  :السؤال الثاين والعشرون
  :التالية إىل اجلمع حول الكلمات  

  :اجلواب
  :الكلمات التالية إىل اجلميع 

  

 ريبغ حكيم زعيم كرمي جنيب رحيم عليم شريف
.................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. 

 غريب حكيم زعيم كرمي جنيب رحيم عليم شريف
  غرباء حكماء زعماء كرماء باءجن رمحاء علماء شرفاء
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  :السؤال الثالث والعشرون
  : التالية األفعالصرف 

   هن –  هم - مها – مها –  هي -هو : مع الضمائر)  رجع - كتب -عاد (
  تصريف  :اجلواب 

  يف املاضي
 الضمائر عاد كتب رجع
 هو عاد كتب رجع

 هي عادت كتبت رجعت
  مها عادا كتبا رجعا
  مها عادتا كتبتا رجعتا
  هم عادو كتبوا رجعوا
  هن عدن كتنب رجعن

  
  :السؤال الرابع والعشرون

  :  رتب الكلمات األتية لتحصل على مجل مفيدة 
 . عمله إىل – ينهض -ليذهب – أيب –باكرا  .1
 . قرأ – سفيان –اجلريدة  .2
 . املباراة– أصدقائي –شاهدت –مع  .3
 . سجل –الالعب  –هدف  .4
 . السوق –بائعون  ال– يف – وضع –السلعة  .5

  .ترتيب الكلمات  :اجلواب
 . ينهض أيب باكرا ليذهب إىل العمل .1
 .قرأ سفيان اجلريدة  .2
 .شاهدت املباراة مع أصدقائي  .3
 .سجل الالعب هدفا  .4
 .وضع البائعون السلعة يف السوق  .5
 



 - 15 - 

  :السؤال اخلامس والعشرون 
  :يف مكان األمساء )  هم هن – مها – هي –هم ( ضع الضمائر 

  .أكل التفاحة  ( .......)     عمر التفاحةأكل 
  .أشترت دمية  ( .......)     شترت خدجية دميةإ

  .حرثا األرض  ( .......)       حرث الفالحان األرض
  اجتمعوا يف املدرسة   ( .......)       جتمع املعلمون يف املدرسةإ
   إشتركن يف احلفلة  ( .......)       شتركت التلميذات يف احلفلةإ

  : اجلواب 
  :يف مكان األمساء )  هم هن – مها – هي –هم ( الضمائر 

  .أكل التفاحة ) هو(     أكل عمر التفاحة
  .أشترت دمية ) هي(     شترت خدجية دميةإ

  .حرثا األرض ) مها (      حرث الفالحان األرض
  اجتمعوا يف املدرسة ) هم(        جتمع املعلمون يف املدرسةإ
  إشتركن يف احلفلة ) هن  (      شتركت التلميذات يف احلفلةإ

  
  :السؤال السادس والعشرون 

  : حول الكلمات التالية إىل اجلمع  املؤنث السامل 
 تلميذ   : مثال     تلميذات     

  ..............     مصطبة    ...........    ممرضة    
  ..............      حافلة    ...........    مدرسة                

  ..............      جملة      ...........    مهندسة           
  ............       معلمة       
 

   :اجلواب 
  : حتويل الكلمات التالية إىل اجلمع  املؤنث السامل 

  تلميذ   : مثال تلميذات     
  مصطبات   مصطبة      ممرضات    ممرضة

  تحافال    حافلة      مدرسات   مدرسة         
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  جمالت    جملة     مهندسات    مهندسة           
   معلمة      معلمة       
  

  :السؤال السابع والعشرون  
  : أربط بسهم بني الطبيب واألدوات اليت حيملها معه يف حمفظته 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :اجلواب
  ربط بسهم بني الطبيب واألدوات اليت حيملها معه يف حمفظته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الكماشة 

 احملرار 

 املقلمة 

 مقياس الضغط

 السماعة 

 اجلريدة 

 الضمادات 

 املطرقة 

 احملقنة 

 الطبيب 

 الكماشة 

 احملرار 

 املقلمة 

 مقياس الضغط

 السماعة 

 اجلريدة 

 دات الضما

 املطرقة 

 احملقنة 

 الطبيب 
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  :رون السؤال الثامن والعش
 موعا  ضع ااملناسبة على اجلدول اآلتية يف مكا:  

 منتجات – محاة – مساعدات مكابح – ممرضون – مساجد – مصابيح –  مدرسون - معلمات –قضاة 
   مذيعات – مفتشون – مسامري -مكاتب  

  مجع التكسري  مجع مؤنث  مجع املذكر
      

  :اجلواب 
  مجع التكسري  مجع مؤنث  مجع املذكر

   ممرضون–رسون مد
   مفتشون–منتجون 

   مساعدات–معلمات 
   مذيعات–منتجات 

  مساجد– مصابيح –قضاة 
 مكاتب – محاة -مكابح  -

   مسامري–

  
  :السؤال التاسع والعشرون 

  :أكتب أضداد الكلمات التالية *
   صغري≠  كبري  :مثال 

  ............   ≠  الليل            ............  ≠  قصري
  ............  ≠  الضوء            ............  ≠  واسع

  ............  ≠  حتت                 ..........≠  نام
  :اجلواب 

  : أضداد الكلمات التالية 
  النهار   ≠  الليل            طويل  ≠  قصري
  الظالم  ≠  الضوء            ضيق  ≠  واسع

  فوق  ≠  حتت            ض     ≠  نام
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  : السؤال الثالثون 
  ) .س (م اجلملة االمسية وأما) ف(أكتب أمام اجلملة الفعلية 

  القارصالربد  -
 تلعب ليلى بدميتها  -
 شاهدت مباراة مجيلة  -
 الفستان مجيل  -
 املكتبة مملوءة بالكتب  -
 .راجع عمر الدرس  -
  

   :اجلواب 
  ) .س (وأمام اجلملة االمسية ) ف(أمام اجلملة الفعلية 

  القارصالربد  -
 تلعب ليلى بدميتها  -
 شاهدت مباراة مجيلة  -
  مجيل الفستان -
 املكتبة مملوءة بالكتب  -
 .راجع عمر الدرس  -
 

  :السؤال الواحد والثالثون 
  :  اهلمزة يف أوهلا أو يف وسطها أكتب على اجلدول الكلمات اليت كتبت

   ألف – أمر -رأى  – أكل – إمرأة – فأس –سأل – مدفأة – أقبل –كأس -
  

  اهلمزة يف وسط الكلمة  اهلمزة يف أول الكلمة
  سأل  ألعب

  
  :اجلـواب 

  :جدول الكلمات اليت كتبت اهلمزة يف أوهلا أو يف وسطها 
  اهلمزة يف وسط الكلمة  اهلمزة يف أول الكلمة

 

 

 

 

 

 

 س

 ف

 ف

 س

 س

 ف
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   امرأة– أقبل –ألعب 
   ألف- أمر–أكل 

   مدفأة– كأس –سأل 
   رأى-  امرأة -فأس 

  
  :السؤال الثاين والثالثون 

  : ة تتحصل عليهاأربط بسهم بني الكلمات لتكوين مجال مث أكتب كل مجل
  املاء                                            صلب                                                احلرير 
  الطني                                          ناعم                                                  البلور 

                       شفاف                                                احلديد الصخر                  
  التمر                                         حلو                                                   العسل

                               العجني الشعر                                      لني                       
  كالبلور فاملاء شفا  .1
2. ...................... 
3. ..................... 
4. .................... 
5. ....................  

   :اجلواب 
  : ربط بسهم بني الكلمات لتكوين مجال مث أكتب كل مجلة تتحصل عليها 

  احلرير           صلب        املاء
  البلور           ناعم        الطني

  احلديد          شفاف       الصخر
  العسل          حلو        التمر
  العجني           لني        الشعر

  املاء شفاء كالبلور  .1
 الطني لني كالعجني  .2
 الصخر صلب كاحلديد  .3
 التمر حلو كالعسل .4
  الشعر ناعم كاحلرير  .5



 - 20 - 

   :الثالثونالسؤال الثالث 
  :ط يف مكان النق)  الذي- اليت -الذين (ضع 

 .حنتاجها ( ......... ) يوفرون لنا اخلضر والفواكه ( ......... ) الفاحلون هم  -
 .اليت تطبخ لنا ( ......... ) األم هي  -
 .يشرح لنا الدرس ( ......... )  املعلم هو -
 يفحص املريض ( ......... )   الطبيب هو -
  .تكنس األقسام( ......... )  هياملنظفة  -

  :اجلواب 
 .حنتاجها ) اليت ( يوفرون لنا اخلضر والفواكه ) الذين ( م الفاحلون ه -
 .اليت تطبخ لنا ) اليت ( األم هي  -
 .يشرح لنا الدرس  ) الذي(  املعلم هو -
  يفحص املريض  )الذي(  الطبيب هو -
 .تكنس األقسام  ) اليت( املنظفة هي  -
  

  .السؤال الرابع و الثالثون 
  .يف آخر كل كلمة )  ة –ـة ( أكتب 

  . ساحـ. / رما . / مبارا./ مقلمـ . / رعا. / سعا. / طريفـ ./ زميلـ . / قضا. / امح
  : اجلـــواب 

  .يف آخر كل كلمة )  ة –ـة ( 
  ساحـة/ رماة / مباراة / مقلمـة / رعاة / سعاة / طريفـة / زميلـة / قضاة / محاة 

  
  :السؤال اخلامس والثالثون 

  :ضع خطا حتت الصفة 
    الثياب اجلديدة يوم العيديلبس األطفال× 
   مجيلة اشترى أيب سيارة × 
  الثلج لونه أبيض ناصح × 
  .يف فصل الشتاء تتراكم السحب الداكنة يف السماء× 

  : اجلــــــواب 
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  :خطا حتت الصفة 
    يوم العيداجلديدةيلبس األطفال الثياب × 
   مجيلة اشترى أيب سيارة× 
   ناصحالثلج لونه أبيض × 
   يف السماءالداكنةالشتاء تتراكم السحب يف فصل × 
  

  :السؤال السادس والثالثون 
أنتمـا  - أنت   – أنت   – حنن   –أنا  : يف املاضي واملضارع مع الضمائر    )  قفز   –جلس  ( صرف األفعال التالية    

  . هي  – هو –أنتم أننت 
  : اجلــواب 

  . هي- هو-أننت  - أنتم- أنتما -نت أ- أنت - حنن -أنا : يف املاضي واملضارع مع الضمائر) قفز -جلس (

  

   يف املضارعقفز   يف املاضيقفز  الضمائر    جلس يف املضارع  جلس يف املاضي  الضمائر
  أقفز  قفزت  أنا    أجلس  جلست  أنا
  نقفز  قفزنا  حنن    جنلس  جلسنا  حنن
  تقفز  قفزت  أنت    جتلس  جلست  أنت
  تقفزين  قفزت  أنت    جتلسني  جلست  أنت
  تقفزان  قفزمتا  أنتما    جتلسان  جلستما  أنتما
  تقفزون  قفزمت  أنتم    جتلسون  جلستم  أنتم
  تقفزن  قفزتن  أننت    جتلسن  جلسنت  أننت
  يقفز  قفز  هو    جيلس  جلس  هو
  تقفز  قفزت  هي    جتلس  جلست  هي
  يقفزان  قفزا  مها    جيلسان  جلسا  مها
  تقفزان  قفزتا  مها    جتلسان  جلستا  مها
  يقفزون  قفزوا  هم    جيلسون  جلسوا  هم
  يقفزن  قفزن  هن    جيلسن  جلسن  هن
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  :السؤال السابع الثالثون 
  يف مكان النقط )  أو اليت –الذي ( ضع 

 .انتظرا( ......... ) وصلت فاطمة  -
 .سافر ( ......... )   عاد األب -
 .غرستها ( ......... ) نبتت البذرة  -
 .جنح ( ......... )  هنأ املدير التلميذ -
 . غزيرة سقطت( ......... ) األمطار  -
 .يدرس ينجح( ......... ) التلميذ  -

  :اجلواب 
  :يف مكان النقط) الذي أو اليت  ( 
 .انتظرا) اليت ( وصلت فاطمة  -
 .سافر )  الذي (  عاد األب -
 .غرستها  ) اليت( نبتت البذرة  -
 .جنح  ) الذي(  هنأ املدير التلميذ -
 .سقطت غزيرة  ) اليت( األمطار  -
  ينجحيدرس  ) الذي( التلميذ  -
 

  : السؤال الثامن والثالثون 
  : أكمل اجلمل اآلتية حسب املثال 

  .تقام االحتفاالت إكراما للعمال      )أكرم : ( املثال 
  .عن الوطن ( ......... ) يقاتل ااهد     )دافع ( 
  .للمعلم ( ......... )   يقف التالميذ    )احترام( 
  .على الشهداء....... ) ( ..  قرأ اجلمهور الفاحتة   )ترحم ( 
  .بالالعبني ( ......... )    صفق املتفرجون   )أعجب ( 

  : اجلواب
  .عن الوطن ) دفاعا (   يقاتل ااهد   )دافع ( 
  .للمعلم ) احتراما (   يقف التالميذ   )احترام ( 

  .على الشهداء) ترمحا (   قرأ اجلمهور الفاحتة   )ترحم (    
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  .بالالعبني) إعجابا ( تفرجون    صفق امل  )أعجب ( 
  

  :السؤال التاسع والثالثون 
  ) ليس ( انف اجلمل اآلتية بـ 

  املطر غزيرا        ليس      املطر غزير : املثال
     .......................     ر مجيلظ املن -
     .......................     الربد قارس  -
 ................    .......      الفراشة زهرة -
     .......................        املدينة مجيلة بازدحام السكان -
      .......................     لم الذي شاهدته يف السينما مشوقيالف -
  :اجلواب  

  ) ليس (  نفي اجلمل اآلتية بـ 
      ليس  املطر غزيرا       املطر غزير: املثال 

     ليس املنظر مجيال              املنظر مجيل       -
   ليس الربد قارسا                 الربد قارس          -
    ليست الفراشة زهرة             الفراشة زهرة      -
     ليست املدينة مجيلة بازدحام السكان           املدينة مجيلة بازدحام السكان         -
    ليس الفيلم الذي شاهدته يف السينما مشوقا   الفيلم الذي شاهدته يف السينما مشوق  -

  :السؤال األربعون 
  )) .ال ((أو  ))  ما ((انف اجلمل التالية بـ 

     .......................       ركب عمر فوق احلصان -
     .......................    يلعب األطفال بالكرة يف وسط الطريق -
     .......................   يفحصد الفاحل القمح يف وفصل اخلر -
     .......................   يراجع عمر دروسه طول الليل -
     .......................   نزل الثلج يف فصل الصيف -

  :اجلواب 
  )) .ال ((أو  ))  ما ((أنف اجلمل التالية بـ 

       ما ركب عمر فوق احلصان   ركب عمر فوق احلصان -
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   ال يلعب األطفال بالكرة يف وسط الطريق  طفال بالكرة يف وسط الطريقيلعب األ -
    ما حصد الفاحل القمح يف وفصل اخلريف  حصد الفاحل القمح يف وفصل اخلريف -
 يراجع عمر دروسه طول الليلال      يراجع عمر دروسه طول الليل  -
 ما نزل الثلج يف فصل الصيف       نزل الثلج يف فصل الصيف -

  : السؤال الواحد واألربعون 
  : على الكلمات التالية )) الالم (( أدخل 
         للحليب    احلليب  :املثال

         ...........    الشجر
         ...........    لغداء

         ...........  القطيع
       ..........  األم

  :اجلواب 
  : على الكلمات التالية )) الالم (( 

         للحليب    احلليب  :املثال
         للشجر                                 الشجر
         للغداء                            الغداء
         للقطيع    القطيع

 


