
 

 

 :اقرأ ثم أكمل كما حفظت من النشيد / أ 

 

 

 

 : أجب / ب 

  ؟  يجرى نهر النيلأين............................................................... 

  ؟  نيل ينتشر فى دلتا الماذا.......................................................... 

 : استخرج من الفقرة / جـ 

 " .........................قمرية"كلمة بها ال ......................      كلمة بها مد  باأللف 

  -: هات ما يأتى / د 

 ( ......................   أبهاه ) مرادف  ( ...........................الخير )مضاد 

  -: أكمل ما يأتى / هـ 

o  ينشر نهر النيل................................................ 

o  ما ...............  !ما ............. نهر النيل ما! ....................! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما أبــــــهاه ..............      نيــــــل 

 .............. الخـــير     فى .............. 

 ...............النـّـاس    مــا ................ 

 الجزء األول من الدرس

 نيل بالدى 

 ..............يسقى 

 ................ ينشر   ................ جرى فى ي

 .............. يروى



 

 

 اقرأ ثم أجب 

 

 

 : أجب / أ 

 ؟   ل ألرض مصرماذا يعطى نهر الني.................................................... 

 ؟   كيف نشكر هللا على نعمة ماء النيل.................................................... 

 : استخرج من الفقرة / ب 

 كلمة بها مد  بالياء      ...................... هاء الضمير"كلمة بها.... "............. 

  -: هات ما يأتى / د 

 ( ......................   يعطينا ) مرادف   ا) مضاد  ( ...........................حبــ 

 

 أكمل شبكة المفردات بالكلمات المناسبة / جـ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ............... ( أبخله) كلمة مضادها ..................    ( حمًدا) كلمة مرادفها :  أكمل/ د 

 ...................، ............... ، .............. {  سجد} عائلة الكلمة : أكمل/ هـ 

 

 النوع 
 أسخاه

 

 المعنى 

 الجملة

 المضاد

 الجزء الثانى من الدرس

 يــروى الــّزرع   مـا أســــخـاه 

 يــعطــيـــــنـا    حــبّـــا وحيـــاه 

 هيــــّــا نســــجــد   شــــــكًرا هلل



 

 

  -: اقرأ ثم تخيّر مما بين القوسين وضع الصواب مكان النقط 

 (هؤالء  –هاتان  –هذان  –هذه  –هذا ) 

 .....................       مصباح ..................رة            صو  .................. نافذتان 

 ....................        جهازان ..................              جنود ..................طبيبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أكمل باسم إشارة مناسب 

 .............................            زهرة جميلة..................... ...... مهندسان بارعان 

 ............................             عامل نشيط ............................ طبيبات بارعات 

 ............................      أصدقاء مخلصون ............................ حارسان يقظان 

 ............................ الحقل فالح يعمل فى. 

 

 

 يقرأ النشيد

 .................................. يزرع األرض

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

 اقرأ ثم أكمل ، كالمثال

 يشرب الماء

 ................................. يرسم اللوحة

 ال تشرب الماء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: ضع خطا تحت الكلمة التى بها حرف ينطق وال يكتب ، فيما يأتى 

 هذا معبد أبى سمبل  ¤بسم هللا الرحمن الرحيم                 ¤طه تلميذ مجتهد                ¤

  -: ضع خطـّـا تحت الكلمات التى بها حرف ينطق وال يكتب 

 ((ذلك  –هؤالء  –ة شجر –قصة  –هذه  –قصير )) 

  -: ضع مكان النقط أسماء إشارة مناسبة مما بين القوسين 

 (هؤالء  –هاتان  –هذان  –هذه  –هذا ) 

 .....................                           تمثال ......................... أطباء 

 ....................                           زهرة... ...................... تفاحتان 

 ....................تلميذان مجتهدان 

 

 

 

 ؤالء                                                         األلف بعد الهاءها –هاذان  –هاذه  –هاذا 

 ذالك                                                                                         األلف بعد الذال

 األلف بعد الالم                    إاله                                                    –الكن   –الكن 

 اللذين                                                                   الالم بعد الالم األولى –اللتى  –اللذى 

 السماوات                                                            األلف بعد الطاء والميم -الرحمان  –طاه 

 

 

 هؤالء –هذان  –هذه  –هذا 

 ذلك

 إله –لكن   –لكن 

 الذين –التى  –الذى 

 السموات -الرحمن  –طه 

 الكلمات نطقا 

  الكلمات كتابة

  االستنتاج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (هو  –هى  –هم  –هما )  -: ضع الضمير المناسب مما بين القوسين مكان النقط فى الجمل اآلتية 

  ....................... يعملون فى مصنع الغزل والنسيج. 

................. ..... صديق مخلص . 

  ..................... تساعد الفقراء        .  .....................طفالن 

أمام الجمل التالية ( خيال  –حقيقة ) ضع مكان النقط   

 النيل يتحدث

 النيل يعطى مصر الحب

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

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

 الناس تشرب ماء النيل  ........................

 النيل نهر الحياة

 نهر النيل ماؤه عذب

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

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

 يسافر إلى أسوان

 .................................. يكتب الدرس

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

 اقرأ ثم أكمل ، كالمثال

 يلعب بالكرة

 ................................. يأكل الحلوى

 ال تلعب بالكرة

 العب بالكرة

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: رتب ، واكتب جملة مفيدة فى الشكل 

 

 

 

 

 

 

  -: ضع الضمير المناسب مما بين القوسين مكان النقط فى الجمل اآلتية 

 (هو  –هى  –هم  –هما ) 

o ..................  ..... يعملون فى مصنع الغزل والنسيج. 

o  ...................... صديق مخلص . 

o   ..................... تساعد الفقراء . 

o   ..................... طفالن 

 

 حافظة عليها يا هشام ، حافظ على كتبك ، وال تهمل فى الم

 عن شربه ............... اللبن ، وال ........... يا مصطفى ، 

 عن حفظه ............. النشيد ، وال .............. يا أحمد ، 

 فى رعايتها............ على األشجار ، وال ............. يا طارق ، 

 أكمل كالمثال 

 يوزع  – األطعمة –الشباب 

 

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

 

 

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

 

 الجملة الفعلية  الجملة اإلسمية 




