
 

 أوالً الفهم واالستيعاب :

 اقرأ القصة اآلتية ثم أجب عن األسئلة:

كل األخطار التي تواجهها , لكن كان هناك بعض الثعالب التي تكره  مي الغابة من ويح نات ,اكان األسد ملك الغابة محبوباً من الحيو

, ألنه قام بطردهم من الغابة , بعد أن قاموا بسرقات كثيرة .األسد   

لتعود مرة أخرى إلى الغابة . في الوقت الذي كانت فيه الثعالب  تراقب من بعيد, مرضاً شديداً , وم من األيام مرض األسدوفي ي  

وكانت صغار الحيوانات  تجري فزعاً منها , وكانت الحيونات تنظر إلى  نت الثعالب الشريرة تدمر وتسرق كل شيء ,في المساء كا

ً بعضها بفزع وخوف , ماذا  ستقضي عليه الثعالب .  ؟ سيفعل األسد وهو ما يزال مريضا  

 وبعد حين نجح القرد في أن يحضر دواء يجعله يفيق من غيبوبته .

ملك الغابة , عن غابتهم الجميلة تقدمت الفيلة بجانب  األسد المريض , يدافعون عن الثعالب األسد المريض وفجأة  وبعد أيام هاجمت 

حتى خرجوا من الغابة.  هم,وظلت تطارد عليهم , انات الغابة تقدمت واجتمعتلكن حيو وخافت الثعالب وتراجعت بعيداً .  

عيش الحيوانات ؟ت تأين كان-1  

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

من الذي أحضر الدواء لملك الغابة ؟ -2  

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

؟من هو ملك الغابة  -3  

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

الغابة ؟ إلى ما اسم الحيونات التي كانت تريد العودة -4  

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

هاتي ما يلي : -5  

د كلمة محبوب......................اضم -.........                     مرادف كلمة يحمي....... -   

..... ........كلمة ثعالب............. دمفر -..                 مفرد كلمة الحيوانات..................   
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سلسل الزمني لألحداث وفق المخطط :الت يالكلمات الدالة على االنتقال الزمني ثم تتبع يظلل -6  

 

 

                                     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

؟ هافي اردة وال الشخصيات  يمن خالل قراءة  القصة السابقة صف  

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

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

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

 ثانياً المهارات النحوية:

 حدد المبتدأ والخبرونوعه وفق الجدول التالي:

 الجملة المبتدأ الخبر نوعه
في تحدون اإلمارتيون ي   

 المصير

 دولة اإلمارات قوتها عظيمة   

 العلم في الصدور   

 اإلمارات قوية     

 

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

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

 

 

 

 

 

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



 حول الجمل االسمية إلى جمل فعلية:

 الولد يلعب بالكرة

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

 البنت تأكل الطعام

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

 ميز الجملة من التركيب:

 في المدرسة                     ...............................

 نام الولد على السرير           .................................

...................             أمام البيت                      ..................  

 شرب الولد الحليب              ..................................

ً  المهارات اإلمالئية:   ثالثا

 اختر الكلمة الصواب إمالئياً مما يأتي :

هذه  (-هاذان  -................ رجل صاحب خبرة                  )هذا    

الكنة  ( -لكنه    –..... يحتاج إلى العمل       )الكن الطموح هدفي .........  

ساهموا  ( -ساهموو   -الطالب ......................في العمل التطوعي      )ساهمو    

بأسم   (    - باسم  -ابدأ ........................هللا                            )بسم     

ألئك    ( -أوالئك    -بارعون                )أولئك  ......................المهندسون   

 صوب الكلمات كما في المثال :

 الصواب
 

 الخطأ

 هذا
 

 هاذا

 الكن 
 

  
 ذالك

  
 هاذه



 

 رابعاً المهارات الكتابية :

فيه لك)سعيداً أو حزيناً أو مخيفاً ( تصف اكتب نصاً وصفياً لحدث ما حدث 

 مشاعرك أثناء ذلك .
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