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  (تكشرية ) من درس ُأِجيُب َعْن األسِئلِة التَّالية  :الّسؤال األوَّل
بََُقًة للتَّكشُُريِ  اتُقُُيُ  ُمسُُ( ٌة شُُريَ كْ تَ )  دينُُةُ مَ  تْ كانَُُام   َعُُ لِّ ويف ُكُُ"
ُُُكّ نُُُا َ تَ يَُ  ُُُُاُر والِك ُُُارُ  انُ ُس  يهُُُا الس  ِليفُُُ يَف يف ؛ علُُُل التَّْكشُُُري الصِّ
 ". ة  ة  ذه يَّ  تْكشرية  دييداليَّ َبِ ُب أكْ صاحِ  ةِ سابَُقَ الُ  ةِ ايَ نِ 
 ؟ َمدينة َتْكشريَة يف ُكلِّ َعام لُ عَ فْ انت تَُ اذا كَ مَ  -1

_________________________________________ 
  :السَّابقةِ ة ِ رَ قْ فَ الْ  نْ مِ  جُ رِ خْ تَ سْ أ -2
 _________ح تْ  َُ  تَُْن ينهبا  َكِلَمة  ______   ضَ  تَُْن ينهبا  َكِلَمة
                    __________  اعً ارِ ضَ مُ   علً    ______ر سْ كَ   تَُْن ينهبا  َكِلَمة
                  ________ة يَّ رِ مَ هبا الم قَ  َكِلَمة   ______ ةيَّ سِ هبا الم شَْ  َكِلَمة

 ...................حرف جر                      ............  سْ اِ 
  :يَحَة ِمْن بَُْْيِ الَقْ َسْْيِ الصَّحِ  َكِلَمةأْخَتاُر الْ  -3

 (ََيِْشي  –ََيَْسُر  –يَُْربُح )   .............. "  يففُ يَُ "  َكِلَمةضد   -
 (ََيَاُف  –يَُُق ُم  –ساَبُق يَُتَ )   .............." يََُتناَ سُ "  فادِ رَ مُ   -
 (َأْع ام  –أعمام  -َعاَمان )    ........... "  امعَ "  َكِلَمةع  جَْ   -
 

 

 

 



2 

 

  (الفعل الضارع والفعل الاضي ) اين ؤال الثّ السّ 
 :سب ناا الُ انِ كَ يف مَ  التَّاليةَ  الَ األ عَ  فُ صنِّ أ -1

 (َيْضَحكُ  –قََُرَأ  –َيِسرُي  -َدَرسَ   –نَُْلَعُب  –َيْشَرُب  –َ رَِح  -َأَكَل  –يَُْفَهُ  -َمَشلَ ) 

 :اسبنمُ عن الص  ِر التَّاِليِة ِبفعل   ُأَعِبُ  -2

 
 
  
 

_________________      ___________________ 
 .ابلل ن األخضرِ  ( احلرف )و،ابلل ن األصفرِ (الفعل ) و،رِ محاأل ابلل نِ  ( االس  ) نُ  ِّ لَ أُ  -3

 
 

 

  عل ماضي  عل مضارع
  
  
  
  
  

بالَْكتَ   

 َدَرسَ 
 

 َيِسريُ 
 

ةٌ َسِفينَ   
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 (التَُّْن ين ) الث ال الثَّ ؤ السّ 

 1- أحِذف   الّلم الَشْمِسيَّة  والّلم الَقَمرِيَّة وأ َغي   ر   ما يلزم :

 
  :  ِمْن بَُْْيِ الَقْ َسْْيِ  َكِلَمة الصَّحيَحَة إْملئِيًّاْخَتاُر الْ أ -2

 (ِكتاَبن   – ِكَتاابً .         ) اجديدً ............... قرأُت الي َم  -1

  (قصنت  –ِقصة  )             .ُمَسلََّية  ........... استمعُت إىل   -2

 (م س عنت  –مْ س عًة )  .ِعْلميًَّة عن األْرضِ ..........  اَشْْتى دمحم -3

 تنوين الكسر تنوين الفتح تنوين الضم الكلمة

    البحر  

    المكتبة  

وتالص       
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