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 النص : 

لديها مرافق عديدة ، كاألقسام  مدرستي جميلة وواسعة ، أتعلم فيها الدروس النافعة ، و     

 كلها تقدم لنا خدمات نافعة .االدارة و المطعم و المكتبة ، و و

 نحافظ على المدرسة ألنها الوحيدة التي تمحو جهلنا . ان يجب 

 :  الأس ئةل

 سبا للنص : .....................................اهات عنوانا من -1

 أربط الكلمات التالية بمرادفاتها. -2

 الساحة                            النافعة             

 بدأت                        الفناء             

 المفيدة                       شرعت              

 ما هي المرافق الموجودة في المدرسة ؟  -3
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 هم ( –نحن  –أمام  –كما  –هما  –يغ التالية في مكانها المناسب : ) أنتما أضع الص -4

 ................يذهبان الى الحديقة  -أ

 ...............تحافظان على وقتـ................ -ب

 المعلم ....................التالميذ ليشرح الدرس  وقف -ت

 .....................يحملون العلم  -ث

 المريض زميلنا .........نزور -ج

 

 أرتب الكلمات ألكون جمال مفيدة. -5

 بحذر . –يعبر  –الطريق  –الطفل 

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

  بالفرشاة –و المعجون  –أغسل  –أسناني 

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

 أمأل الجدول :  -6

 ش ث ذ ظ ض س
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  النص : 

لديها مرافق عديدة ، كاألقسام  مدرستي جميلة وواسعة ، أتعلم فيها الدروس النافعة ، و

 نافعة .االدارة و المطعم و المكتبة ، و كلها تقدم لنا خدمات و

 نحافظ على المدرسة ألنها الوحيدة التي تمحو جهلنا . يجب  ان

 األسئلة : 

 ن(1)  سبا للنص : .مدرستي.اهات عنوانا من -1

 ن(1.5)أربط الكلمات التالية بمرادفاتها. -2

 النافعة                           الساحة              

 بدأت                        الفناء             

 شرعت                         المفيدة            

 ن(1)ما هي المرافق الموجودة في المدرسة ؟  -3

 المكتبة . المطعم ،اإلدارة ،المطعم، الموجودة في المدرسة هي: .المرافق.

 هم ( –نحن  –أمام  –كما  –هما  –أضع الصيغ التالية في مكانها المناسب : ) أنتما  -4

 ن(1.5)

 ............يذهبان الى الحديقة هما.... -ح

 ...أنتما............تحافظان على وقتـكما............... -خ

 وقف المعلم أمام.....التالميذ ليشرح الدرس  -د

 هم........يحملون العلم  -ذ

 المريض زميلنا ...نزورنحن...... -ر
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 ن(2) أرتب الكلمات ألكون جمال مفيدة. -5

 بحذر . –يعبر  –الطريق  –الطفل 

 ...يعبر الطفل الطريق بحذر

 بالفرشاة  –و المعجون  –أغسل  –أسناني 

 .أغسل أسناني بالفرشاة و المعجون.

 ن(3)أمأل الجدول :  -6

 ش ث ذ ظ ض س

 ..سمكة.

 ..سفينة..

 .ضرس.

 .ضرب.

 ..ظريف..

 .ظل.

 ذباب.

 .ذيل.

 ..ثعلب

 ..ثري

 شمس.

 ..قماش..
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