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حيحَ  جاَبَة الصَّ  ُسؤاٍل جّيًدا، ُثمَّ اْخَتِر الإ
تي َعلى يَ اْقَرْا ُكلَّ

َّ
جاَبِة َة، بتَظليِل الّداِئَرِة ال ميِن الإ

تي اْخَتْرَتها
َّ
:ال

َمْرَكَبةَ ............ -1
ْ
َفضاِء َيقوُد ال

ْ
.  ال

ُ قاِئد

ُ ساِئد 

ُ راِئد

ْمُس َبْيَن الُغيوِم .............. -2 .الشَّ

ُاْخَتَفِت

ُاْحَتَفِت

ُاْجَتَفِت

..............َبْيَت َعّميُزْرُت -3

ُ َصعيد 

ُ َبعيد 

ُ َسعيد 

ُل  وَّ
أ
ؤاُل ال ِقراَءِة ساسّياُت ا  :  السُّ

ْ
: ال
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 ِ
أ
ِتَي اْقَرا

آ
صَّ ال ْسِئَلِة بَ ِبُعنواِن، النَّ ِجْب َعِن ال  :ْعَدُه َوا 

ِت ...
َ
ةُ قال نا":الَعمَّ

أ
 َضياِع َعَدِم علىَوِبِحْرِصكريُم ياكُغْرَفتِ ِبَنظاَفِة ِباْهِتماِمكَفخوَرة  ا

أ
َخراِب ْو ا

كْن ِمْنها،َشْيٍء 
َ
َديَّ ريُم ياَول

َ
ُت :ة  َصغيرَ واِحَدة  ُمالَحَظة  ل

ْ
نَّ لَحظ ْغراَضكا  لىحاَجٍة فيا  ْنظيٍم تَ اإ

ْفَضَل  لهذا،ِمْن ا 
أ
كُتالحظيَن ا نَّ

أ
لىَتْحتاجيَن ا ْيءَ َتِجديحّتىطويٍل َوْقٍت اإ ذيالشَّ

ّ
َحثيَن َتبْ ال

."َعْنه؟
ْخَرَجِت  ةُ َوا  ْزرارِ َمليًئ كيًساَحقيَبِتهاِمْن الَعمَّ

أ
َنِة،اِبال ْزراَر ِت َوَنَثرَ الكيَس َوَفَتَحِت لُمَلوَّ

أ
علىال

ْرِض، ْن ريَم ِمْن َطَلَبْت ُثمَّ ال  خَ .ِبَتْنظيِمهاَتقوَم ا  ْزراَر َتْجَمُع ريُم َذْت ا  عاَدْتهاواِئّيٍ َعشْ ِبَشْكٍل ال  َوا 
لى ِت ُثمَّ .كاَنْت َكماالِكيِس اإ

َ
ةُ قال ْن ُاريُدك":الَعمَّ اليِرجيُتخْ ا  اَكبيًراِزرًّ يًّ ْزرارِ هِذِه ِن َبيْ ِمْن ُبّنِ

أ
."ال

ْت  لىريُم اْضُطرَّ ْزرارِ ُكّلِ َنْثرِ اإ ْرِض علىال  رَّ َوَوَجَدِت ال  ْزراَر َتْجَمُع َوعاَدْت الّزِ عادَ ال  لىِتهالإ اإ
.الكيِس 
ْت 
َ
ةُ قال ْيِت ":ريَم َعمَّ َرا  َفكِد َوالُجهْ الَوْقِت ِمَن َكْم ريُم ياا  ."؟واِحٍد ِزّرٍ َعْن الَبْحُث َكلَّ

ريُم؟هتمُّ تَ ماذاب-4
ْغراضهاِم يَنظَّ ِبت ا 
 َُف ُغْرَفتهايَنظِبت
 َعابها رِ ثْ نَ ب

ْ
ل ا 

ْرِض؟-5  
ْ
زراَر َعلى ال  

ْ
ُة ال َعمَّ

ْ
ِلماذا َنَثَرِت ال

 ها غاِضَبة  ِمْن ريَم نَّ ِل 
 ُم ها ُتَعّلِ

نَّ
أ
َدْرًسا ريَم ل
 َعُب َمَع ريَم

ْ
ها َتل نَّ ل 

؟( َضياع: )ما ُمراِدُف َكِلَمِة -6
 ُعثور
 ُفْقدان
 َخراب

ؤاُل الّثاني َدِبيُّ َفْهُم النَّ : السُّ ّصِ ال 
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(.ْن، لِماذاماذا، َكْم، مَ : ) َضْع أَداَة االستْفهاِم في اْلَمكاِن اْلُمناِسبِ 

َك ِمَن الّسوِق؟.............  اْشَتَرْت أُمُّ

ِف؟.............  َدَخَل إِلى الصَّ

فِّ دوَن إِْذٍن؟............  َخَرْجَت ِمَن الصَّ

َكأًْسا ِمَن الماِء َشِرْبَت الَيْوَم؟............ 

:أَْكِمِل اْلُجَملَ اْْلتَِيَة بِما ُهَو َمْطلوب  

فوَن إِلى َمناِزلِِهْم  (مانٍ َظْرُف زَ ....................... ) عاَد الُمَوظَّ

يوُر  (َظْرُف َمكانٍ . ) الُغْصنِ ............ َتِقُف الطُّ

عوِديَّةِ  (َظْرُف َزمانٍ .............. )َسأُساِفُر إِلى السُّ

:في اْلُجَمِل اْْلتَِيةِ اْمأِل اْلَفراَغ بِتاٍء َمْربوَطٍة أَو تاٍء َمْفتوَحٍة أَْو هاءٍ 

.اإلِْمالِء َتْحتاُج إِلى َتْدريبٍ ...... ِكتاَبـ

(.، َكْم، َمْن، لِماذاماذا: ) َضْع أَداَة االستْفهاِم في اْلَمكاِن اْلُمناِسبِ اْنَتهى 

َك ِمَن الّسوِق؟.............  اْشَتَرْت أُمُّ

ِف؟.............  َدَخَل إِلى الصَّ

فِّ دوَن إِْذٍن؟............  َخَرْجَت ِمَن الصَّ

َكأًْسا ِمَن الماِء َشِرْبَت الَيْوَم؟............ 

(.ْن، لِماذاماذا، َكْم، مَ : ) َضْع أَداَة االستْفهاِم في اْلَمكاِن اْلُمناِسبِ 

َك ِمَن الّسوِق؟.............  اْشَتَرْت أُمُّ

ِف؟.............  َدَخَل إِلى الصَّ

فِّ دوَن إِْذٍن؟............  َخَرْجَت ِمَن الصَّ

َكأًْسا ِمَن الماِء َشِرْبَت الَيْوَم؟............ 

اِبعِ ...... الكاِتُب ِمْن َتأْليِف ِكتاِبــ .الرَّ

ًة َجميلَةً ...... َكَتْبــ .ِقصَّ

ُمناِسُب ِلريَم ؟--7
ْ
َوْصُف ال

ْ
ما ال
  َبة َفتاة  ُمَرتَّ
  َمة َفتاة  ُمَنظَّ
  َفتاة  َنظيَفة
ِعباَرِة َعالَم -8

ْ
َخَذْت ريُم :) َيُدلُّ ما َتْحَتُه َخطٌّ في ال ْزراَر ا  ؟( ِبَشْكٍل َعْشواِئّيٍ َتْجَمُع ال 

 دوَن َتْرتيٍب
 دوَن َعشاٍء
 ٍن

ْ
دوَن ِاذ

 تَيِة -9
آ
جاَبِة ال ِ

ْ
ُمناِسُب ِلال

ْ
ؤاُل ال ْخَرَجِت الَع : )ما السُّ ُة ِمْن َحقيَبِتها كيًساَوا  ؟(مَّ

ُة ِكيًسا؟ َعمَّ
ْ
ْخَرَجِت ال ِلماذا ا 

ُة؟ َعمَّ
ْ
ْخَرَجِت ال ماذا ا 

ُة كيًسا ؟ َعمَّ
ْ
ْخَرَجِت ال َكْيَف ا 

؟-10 ّيِ ُبّنِ
ْ
ّرِ ال ِبَم َتِصُف ُعثوَر ريَم َعلى الّزِ

 
ً
 َسْهال

ً
كاَن َعَمال

 ًما  ُمَنظَّ
ً
كاَن َعَمال

 ُمْتِعًبا 
ً
كاَن َعَمال

ؤاُل الّثاني َدبِ َفْهُم : تابع السُّ ّصِ ال 
يُّ  النَّ
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(.ْن، لِماذاماذا، َكْم، مَ : ) َضْع أَداَة االستْفهاِم في اْلَمكاِن اْلُمناِسبِ 

َك ِمَن الّسوِق؟.............  اْشَتَرْت أُمُّ

ِف؟.............  َدَخَل إِلى الصَّ

فِّ دوَن إِْذٍن؟............  َخَرْجَت ِمَن الصَّ

َكأًْسا ِمَن الماِء َشِرْبَت الَيْوَم؟............ 

:أَْكِمِل اْلُجَملَ اْْلتَِيَة بِما ُهَو َمْطلوب  

فوَن إِلى َمناِزلِِهْم  (مانٍ َظْرُف زَ ....................... ) عاَد الُمَوظَّ

يوُر  (َظْرُف َمكانٍ . ) الُغْصنِ ............ َتِقُف الطُّ

عوِديَّةِ  (َظْرُف َزمانٍ .............. )َسأُساِفُر إِلى السُّ

:في اْلُجَمِل اْْلتَِيةِ اْمأِل اْلَفراَغ بِتاٍء َمْربوَطٍة أَو تاٍء َمْفتوَحٍة أَْو هاءٍ 

.اإلِْمالِء َتْحتاُج إِلى َتْدريبٍ ...... ِكتاَبـ

(.، َكْم، َمْن، لِماذاماذا: ) َضْع أَداَة االستْفهاِم في اْلَمكاِن اْلُمناِسبِ اْنَتهى 

َك ِمَن الّسوِق؟.............  اْشَتَرْت أُمُّ

ِف؟.............  َدَخَل إِلى الصَّ

فِّ دوَن إِْذٍن؟............  َخَرْجَت ِمَن الصَّ

َكأًْسا ِمَن الماِء َشِرْبَت الَيْوَم؟............ 

(.ْن، لِماذاماذا، َكْم، مَ : ) َضْع أَداَة االستْفهاِم في اْلَمكاِن اْلُمناِسبِ 

َك ِمَن الّسوِق؟.............  اْشَتَرْت أُمُّ

ِف؟.............  َدَخَل إِلى الصَّ

فِّ دوَن إِْذٍن؟............  َخَرْجَت ِمَن الصَّ

َكأًْسا ِمَن الماِء َشِرْبَت الَيْوَم؟............ 

اِبعِ ...... الكاِتُب ِمْن َتأْليِف ِكتاِبــ .الرَّ

ًة َجميلَةً ...... َكَتْبــ .ِقصَّ

ُمناِسِب -11
ْ
َمكاِن ال

ْ
داَة الستْفهاِم في ال (.، ِلماذاماذا، َكْم، َمْن : ) َضْع ا 

 .............َك ِمَن الّسوِق؟ اْشَتَرْت ُامُّ
 .............ِف؟ َدَخَل ِالى الصَّ
 ............ٍن؟

ْ
ّفِ دوَن ِاذ َخَرْجَت ِمَن الصَّ

 ............َكْاًسا ِمَن الماِء َشِرْبَت الَيْوَم؟

لوب  -12
ْ
ِتَيَة ِبما ُهَو َمط

آ ْ
ُجَمَل ال

ْ
ْكِمِل ال :ا 

 فوَن ِالى َمناِزِلِهْم (َظْرُف َزماٍن ....................... ) عاَد الُمَوظَّ
 يوُر (َظْرُف َمكاٍن . ) الُغْصِن ............ َتِقُف الطُّ
 ِة عوِديَّ (َظْرُف َزماٍن .............. )َسُاساِفُر ِالى السُّ

ْو هاٍء ف-13 و تاٍء َمْفتوَحٍة ا  َفراَغ ِبتاٍء َمْربوَطٍة ا 
ْ
ِ ال
أ
ِتَيِة اْمال

آ ْ
ُجَمِل ال

ْ
:ي ال

تاَبـ .اِلْمالِء َتْحتاُج ِالى َتْدريٍب ...... كـِ
تاِبــ اِبِع ...... اْنَتهى الكاِتُب ِمْن َتْاليِف كـِ .الرَّ
َتْبــ ًة َجميَلةً ...... كـَ .ِقصَّ

ؤالُ الّثالِثُ  ْحُو اِإِْمءاءُ الن  : السُّ
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ةإجابة املفردات التدريبي

راِئُد -1
اْخَتَفِت -2
َسعيٍد -3

ماذا َفَعَل الحاِكُم  َبْعَد َسماِع َكالِم الُمَفّسريَن؟-4
َفّسريَنُس .َجَنُالم 
ئيُس ِلَمْوِت الحاِكِم؟  -5 ما الَسَبُب الرَّ
ُراِب عاِمُوالشَّ َُعِنُالطَّ .االْمِتناع 
نَّ حاِكًما ظ)في ُجْمَلِة ( ُيْحكى) ُمراِدُف َكِلَمةما -6 ؟ (اِلًما َحُلَم ِبَقَمَرْيِن ُيْحكى ا 
ْروي ي 
حْ ما -7  

ْ
ذي َيْنَطِبُق َعلى َمكاِن ال

َّ
َوْصُف الُمناِسُب ال

ْ
داِث؟         ال
َُُُقْصٌرَُكبيٌر.
ِتَيِة َعالَم -8

آ ْ
ِعباَرِة ال

ْ
ُم َمَعُه، فاْسَتْدعى المُ تَ : )َيُدلُّ ما َتْحَتُه َخطٌّ في ال

ْ
َر هذا الُحل ريَن َكرَّ ؟.(َفّسِ

ُ ة َثَرُِمْنَُمرَّ
.َحَدَثَُاك ْ

ِتَيِة ما -9
آ ْ
جاَبِة ال ِ

ْ
ُمناِسُب ِلال

ْ
ؤاُل ال ؟ (ْعَد َثالثيَن َيْوًماماَت الحاِكُم بَ :) السُّ

ُ؟ َمتىُماَتُالحاِكم 
َمْقصوُد ِبَكِلَمِة ما -10

ْ
ِتَيِة ( الّراِحل) ال

آ
ِعباَرِة ال

ْ
ّن ا:)في ال ُد ا  يُّ ُيَؤّكِ ّبِ لحاِكَم الّراِحَل الَكْشُف الّطِ

ْرِب  ْكِل، والشُّ ؟(َتَوّفي َنتيَجَة َعَدِم ال 
ُذيُماَت

ّ
.ال

ُمناِسِب -11
ْ
َمكاِن ال

ْ
داَة الستْفهاِم في ال (.ْن، ِلماذاماذا، َكْم، مَ : ) َضْع ا 

َكُِمَنُالّسوِق؟ماذا اْشَتَرْتُُامُّ
ِف؟من َدَخَلُِإلىُالصَّ
؟لماذا ن 

ْ
ُدوَنُِإذ ّفِ َخَرْجَتُِمَنُالصَّ

؟َكْاًساُِمَنُالماِءَُشِرْبَتُالَيْوَمُكم

ُل  وَّ
أ
ؤاُل ال ِقراَءِة ساسّياُت ا  :  السُّ

ْ
: ال

ؤاُل الّثاني َدِبيُّ َفْهُم النَّ : السُّ ّصِ ال 

ؤاُل الّثاِلُث  ُء ْحُو اِلْمالالنَّ : السُّ
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ْكِمِل -12 لوب  ا 
ْ
ِتَيَة ِبما ُهَو َمط

آ ْ
ُجَمَل ال

ْ
:ال

ُفوَنُِإلىَُمناِزِلِهْم َوظَّ ُ(ُ)ُىُظرفُزمانتقبلُإيُإجابتةُتدلُعل.....)عاَدُالم  َُزمان 
(َظْرف 

ُ يور  ُالطُّ ْصِنُ.......َُتِقف  ُ(ُ)ُكانتقبلُإيُإجابتةُتدلُعلىُظرفُم).ُالغ  َُمكان 
(َظْرف 

ُِة عوِديَّ ُِإلىُالسُّ ُ(ُ)ىُظرفُزمانتقبلُإيُإجابتةُتدلُعل..............ُ)َسُاساِفر  َُزمان 
(َظْرف 

13- ِ
أ
ْو هاٍء اْمال و تاٍء َمْفتوَحٍة ا  َفراَغ ِبتاٍء َمْربوَطٍة ا 

ْ
ِتَيِة ال

آ ْ
ُجَمِل ال

ْ
: في ال

 تاَب ُةك ِ ُِإلىَُتْدريب  .اإِلْمالِءَُتْحتاج 
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