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 السؤال األول :

َبة : اْنظُْر إَلى الصُّورَة ثُمَّ َلوِّن  -أ وار الُجمَلة الُمناس   الُمَربَّع بج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األوَّل : ال  ثَ اإلَجابَة َعلى نَمط  الم   ُتب  كْ ا -ب
 
 
 

 
ي البنُت ؟        -2إلى َأْيَن َيْجر ي األْطَفاُل ؟        -1  إَلى أْيَن يـَْزَحُف _______؟-3______ َتمش 

دار.      َيْجر ي األطَفاُل إَلى النَّْخَلة.      _______________.        ______________الج 
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 السؤال الثاني :
ْب على األْسئَلة التَّالَية  -أ َلة :أج   ب إَجابٍَة كام 

 أْيَن َتْسُكُن ؟ _________________________________ -1
َواُن بَ ْيِتَك ؟ _______________________________ -2  َما ُعن ْ
 َهْل َتْسُكُن ِف بَ ْيٍت َكِبْْيٍ ؟ __________________________ -3
 ____َهْل َمْدَرَسُتَك َقرِيْ َبٌة ِمَن البَ ْيِت ؟ ___________________ -4
 َما اْسُم ُمَدرِِّسَك ؟ ______________________________ -5

 
َبة : -ب  اْمََل الَفَراَغ ب َكل َمٍة ُمناس 

ِه ، ِهَي تَ ْقَرأُ ____ الِكَتاَب .     ) -1  (.ََلَا   –ِه ِفيْ  –َلُه َأْْحَُد ََيِْلُس َمَع أُمِّ
ٌر ، َتْسُكُن ____ الِقطَُّة.             ) -2 َها هَذا بَ ْيٌت َصِغي ْ  (.َلُه  –ِه ِفيْ  –ِفي ْ
َها  –بِِه هِذِه ِمْكَواٌة ، َتْكِوي أََمُل ____ املََلِبَس.            ) -3  ( .ِِبَا  –ِفي ْ

ْب َعَلى السَُّؤال  -ج      : افْـَهم  الُجْمَلة ثُمَّ أج 

.َيْذَهُب طَار ٌق  -1  َمَع َجدِّه  إلى الدُّكَّان 
 َمَع َمْن َيْذَهُب طَارٌِق ؟ ___________________________ -
 إََل أْيَن َيْذَهُب ؟ ______________________________ -

 َتْذَهُب نـَْهَلٌة َمَع أُمَِّها إَلى السُّْوق  .-2    

 َمَع َمْن َتْذَهُب نَ ْهَلٌة ؟ ___________________________ -
 أْيَن َتْذَهُب ؟ ______________________________ إَل -
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 السؤال الثالث:
ب فيَما يَْأت ي -أ  ص ل ُكلَّ إَجابٍَة ب ُسَؤال ها الُمَناس 

 َتْشَرُب اللََّبَن. الب ْنتُ   أَْيَن اأُلْسَرُة ؟ -1
 َيْجل ُس الَعام ُل ألَنَُّه تـَْعَبان.  َماَذا َتْشَرُب الب ْنُت ؟ -2
 ب ُسْرَعة.التـِّْلم يُذ َيْكُتُب الدَّْرَس   َماَذا يَْأُكُل ُمَحمٌَّد ؟ -3
ْيُذ الدَّْرَس ؟ -4  اأُلْسَرُة في ُغْرَفة  الطََّعام.  َكْيَف َيْكُتُب التـِّْلم 
 يَأُكُل ُمَحمٌَّد البَـْيَض.  ل َماَذا َيْجل ُس الَعام ُل ؟ -5
بْ -ب  عن األْسئ َلة : اقْـَرأُ هَذا النَّص ثُمَّ أج 

     .  َيْذَهُب الَفالَُّح إَلى الَحْقل  ع ْنَد ُشُرْوق  الشَّمس 
  َيْحُرُث األْرَض وَيْسق ي الزَّرَْع. وُتَساع ُد الَفالََّحُة َزْوَجهاَ، َتْحُلُب البَـَقَرَة ل َتْأُخَذ اللََّبن.

  ب اْلَفْأس.يـََتَسلَُّق اْبُن الَفالَّح  النَّْخَلَة ل َيْأُخَذ البَـَلح. الَفالَُّح يـَْعَمُل ب َيد ه  وَيْحف ُر اأَلْرضَ     
. ُع الفالَُّح إلى بـَْيت ه  ع نَد ُغُروب  الشَّمس  َماَر والُهْدُهد. يـَْرج  بُّ البَـَقَرَة والَجَمَل والح   هو ُيح 

 الَُّح إلى الَحْقل  ؟َمَتى َيْذَهُب الف-1
___________________________________________________ 

 َهْل ُتَساع ُد الفالََّحُة َزْوَجَها ؟ وَكيَف ذلك ؟-2
___________________________________________________ 

 ب َماَذا َيْحف ُر الفالَُّح األرَض ؟-3
___________________________________________________ 

بُّ الفالَُّح في الَحقل  ؟ -4  َماَذا ُيح 
___________________________________________________ 

ُح إَلى بـَْيت ه  ؟-5 ُع الَفالَّ  َمَتى يـَْرج 
___________________________________________________ 

========================= 
 وفّقك اهلل


