مدارس انعروتة انعانمية
قضم انهغة انعرتية
جدريثات قىاعد  /انصــــف انثانث

( انحدرية األول)
-1
-2
-3
-4
-5

اقرأ انجمم اآلجية وميز األصماء واألفعال وانحروف وضع كم كهمة في مكاوها في انجدول-:
يكرة محمذ انذسس.
اكرة يا أحمذ انىاجة.
نؼة انطفم تانكشج.
يهؼة انطالب في انمهؼة.
انحــشف
انفـــؼـم
االســــم

-2اخحر اإلجاتة انصحيحة نما جححه خط مما تيه انقىصيه فيما يأجي:
 -1سهمد ػهى أخي .
 -2انرهميز يكرة انذسس.
 -3اترؼذ ػه أصذقاء انسىء.
 -4وصىغ انمشتى مه انفاكهح.
 -5هي طانثح مجرهذج.

(اسـم  -فؼــم – حــــشف )
( جمهـه اسميح – جمهح فؼــهيـح )
(اسـم  -فؼــم – حـــــشف )
(اســم  -فؼـم – حـــــشف )
(مخاطة – غائة – مركهم)

 -3ضع انكهمة انمىاصثة في انمكان انخاني -:
( اغضم – انحديقة – صافر – كحثث)
 ..............ػهي تانطائشج. ..............جميهح. .............يذيك قثم األكم يا محمذ.
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-4ميز انجمم االصمية وانجمم انفعهية فيما يأجي مع جحىيم االصمية انفعهية وانعكش:
 -يحمي انجىىد انــىطـه.

()....................

.............................................................................................
 -انقضاج يحكمىن تانؼذل.

().....................

............................................................................................
 -5ضع ضميرا مىاصثا مكان انىقط وتيه وىعه :
 ................. -1ذحثان انسثاحح ).................( .
().................
 ................ -2ذهميز مجرهذ .
().................
 ............... -3صذيقاخ أخري .
().................
 .............. -4أكرة تخظ جميم.
 -6جعجة مه انجمم اآلجية مضحخدما أصهىب انحعجة :
 -1سوػح مىظشانغشوب .

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

 -2سىء إنقاء انقمامح في انشاسع.

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

 -3جمال انسماء.

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

-7أكمم انجمم تما هى مطهىب مما تيه انقىصيه:
 ............انطانة انذسس .

( فؼم )

رهثد ............إنى انمذسسح .

( اسم )

نؼة األوالد  .....انحذيقح .

(حشف )
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قضم انهغة انعرتية
جدريثات قىاعد  /انصــــف ا نثانث

( إجاتة انحدرية األول )
 -1اقرأ انجمم اآلجية وميز األصماء واألفعال وانحروف وضع كم كهمة في مكاوها في انجدول
-6
-7
-8
-9

يكرة محمذ انذسس.
اكرة يا أحمذ انىاجة.
نؼة انطفم تانكشج.
يهؼة انطالب في انمهؼة.
االســــم
محمذ  -انذسس
أحمذ  -انىاجة
انطفم  -انكشج
انطالب  -انمهؼة

انفـــؼـم
يكرة
اكرة
نؼة
يهؼة

انحــشف
يا
انثاء
في

-2اخرش اإلجاتح انصحيحح نما ذحره خظ مما تيه انقىسيه فيما يأذي-:
( اسـم  -فؼــم – حــــشف )
 -6سهمد ػهى أخي .
( جمهـه اسميح – جمهح فؼــهيـح)
 -7انرهميز يكرة انذسس.
( اسـم  -فؼــم – حـــــشف )
 -8اترؼذ ػه أصذقاء انسىء.
(اســم  -فؼـم – حـــــشف )
 -9وصىغ انمشتى مه انفاكهح.
(مخاطة – غائة – مركهم )
 -11هي طانثح مجرهذج .ضميش
-3أكمم انفراغ في انمكان انخاني انمىاصة
( اغضم – انحديقة – صافر – كحثث)
 سافش ػهي تانطائشج. انحذيقح جميهح. -اغسم يذيك قثم األكم يا محمذ.
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ميز الجمل االسمية والجمل الفعلية فيما يأتي مع تحويل االسمية الفعلية والعكس:
-01
(فعلـية)
 يحمي الجنود الــوطـن.الجنود يحمون الوطن.
 -القضاة يحكمون بالعدل.

(اسمية)

يحكم القضاة بالعدل.
 -5ضع ضميرا مناسبا مكان النقط وبين نوعه-:
 -5أنتما تحبان السباحة .
 -6أنت  -هو -أنا تلميذ مجتهد .
 -7نحن – هن  -أنتن صديقات أختي .
 -8أنا أكتب بخط جميل.

( مخاطب)
(مخاطب -غائب  -متكلم)
(متكلم -غائب  -مخاطب)
(متكلم)

-6تعجب من الجمل اآلتية مستخدما أسلوب التعجب :
 ما أروع المنظر ما أسوء القمامة في الشارع -ما أجمل السماء

 -4روعة منظرالغروب .
 -5سوء إلقاء القمامة في الشارع.
 ..جمال السماء.
 -7أكمل الجمل بما هو مطلوب مما بين القوسين:
 -قرأ الطالب الدرس .

( فعل )

 -ذهبت التلميذة .إلى المدرسة .

( اسم )

 -لعب األوالد في الحديقة .

(حرف )
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