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    اقرأ النص جيدا ، ثم أجب عن األسئلة التالية: 

 عاش كلب في بيت أحد التجار وكان الكلب يحب صاحبه كثيرا ،فهو يحرس البيت

 في الليل والنهار 

 بعد سنوات أصبح الكلب عجوزا،ال يستطيع العمل.فكر التاجرفي طريقة يبعد الكلب   

  أصدقائه،فضحكوا منه وقالو له:هذا كلب كبير في السنلبعض عن البيت،فأعطاه 

 المركب ، فكر التاجر بطريقة ليتخلص من الكلب.حمل الكلب في  ماذا نفعل به ؟ 

 من وسط البحر ، أراد أن يرمي الكلب في البحر . فجأة جاءت ريحوعندما اقترب 

 الكلب نحوه  التاجر ال يعرف السباحة .فأسرعشديدة فاهتز المركب ثم غرق،وكان  

    .  وجره حتى وصل به إلى الشاطئ

 فرح التاجر وشكر هللا تعالى ثم نظر للكلب وقال له:تعال يا صديقي لن أتركك    

 .أبدا وحمله الى البيت

 _ اذكر عنوانا للنص ؟1   

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

 _ ما نوع النص ؟2

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

 _ لماذا أراد التاجر أن يتخلص من الكلب ؟3

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

 _ ما المشكلة التي تعرض لها التاجر في البحر ؟4   

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

 من الذي أنقد التاجر؟وكيف؟-5   

         ........................................................................................................... 
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 استخرج من النص -6  

 كلمتين بينهما    أ _ تضاد :...................      ..........................               

 ب_ ترادف:.................         ...........................                               

              حدد على من يعود الضمير الهاء في كلمة " أعطاه "التي وردت في النص : -7  

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

            ميز بين التعبيرالحقيقي والتعبير المجازي في الجمل التالية : -8     

     )                                        (                     _ مزق القلق سعادة الرجل .  1        

     )                                        (                      ._ التعاون يثمر حبا وسعادة  2        

      (     )                                              زرعت صالحة مجموعة غرسات    _3         

      (                               )                         ظل الطالبات بظل األشجار . _ تست4        

حدد أنواع الجموع اآلتية ) جمع تكسير /جمع مؤنث سالم / جمع مذكر سالم(-9      

                                  طاوالت: ...............               غصون :..........  -       

عون :...............               عقول : ...........         صان -         

عين التراكيب اآلتية )مفيدة /غير مفيدة (       -10                             

..........أسعى إلى أن .....           .........................-                  

  العلم ال حدود له           ................................... -                

ماذا تفعل في المواقف التالية: -11  

_ واجهتك مشكلة في استخدام الحاسوب           

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

_ رأيت صديقك يرمي القمامة في ساحة المدرسة          

          ..............................................................................  
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اتجهت األم كعادتها كي تستريح بعد الغذاء، ولكنها ما لبثت أن سمعت   - 12 

هيا يا سيدي لقد أعددت لكم  طرقا متواصال على األبواب ،وسمعت "ربو" ينادي

 الشاي.

استخرج من الفقرة السابقة األفعال المضارعة:    

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

  ضع مكان النقط فعال ماضيا مناسبا: - 13

.......................أمي الكعكة.-أ                    

...................أبي إلى دبي أمس.-ب                 

..................صديقي في المسابقة.-ج                

...............أخي حاسوبا جديدا...-د                 

 ضع مكان النقط فعال مضارعا مناسبا:-14
 .......................المسلم في المسجد.-أ         
 .....................الطالب على نضافة البيئة.-ب         
 ......................الناس في األسواق.-ج        
 ......................األزهار في فصل الربيع.-د        
 أتي أحدد الفعل ونوعه وزمن حدوثه في كل الجملة مما ي-15 

 زمن حدوثه نوعه    الفعل   الجملة      
    سوف ينطلق المتسابقون  -أ

    يكرم المدير المتفوقين.-ب
    قرر الطالب االشتراك في الرحلة.-ج
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