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اختبار الفصل الثاني في نشاط
المحفوظــات (س)4

 ))1ضع كل عبارة في مكانها المناسب.
( وألون  ,تؤنسوني  ,شعشع  ,وعناء  ,سالمة)

s







يا ضوء
والتمر فيه الحفظ من جوع ..........................
 ..........................فيهــا لوحــــــــــــــــــات
رياضـــــــــــــــــة األبـــــــــــــــــــــــــــــدان
فإن أردتــــــــــــــــــــم أن ..........................
..........................

أنت عيد الضحى

m

عيد الشعاع الطلق عيد الفضـــــــــــــاء
واألصل في األكل اعتدال دونما امتالء
تضحك كــورود البستـــــــــــــــــــــان
 ..........................اإلنســـــــــــــــــان
ففي المبانـــــــي ال تحبسونــــــــــــــي

xa

* محمد رائد الحمدو

om

علبة األلــــــوان *

/e

 ))2اربط بين عنوان المحفوظة ومؤلفها .

الضيــــــــــــاء

*

* أمين نخلة

رياضة األبدان

*

* معروف الرصافي

io
n.
c

التوازن الغذائي

*

* أبي علوش

تغريدة العندليب *

* لقمان شطناوي

*

 ))3أكتب عنوان المحفوظة لكل بيت .
فالعيش عندي فوق الغصون ( ) .............................

فنــعم األنيـس له هيبـــــــــة ( ) ..............................

ed

ليخدمــــــــوا األوطـــــــــان ( ) .............................

uc

at

الكتـــــــــــــاب

* الشريف لؤي

كأن لطف هللا سبحـــــــــانه ( ) ..............................

cy
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يا قــــوم إني خلقت حـــــــرا ( ) .............................

* وصالح اللحوم من بحر وسماء

وللحليب

* ....................................وعناء

.........................................................امتالء

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

إن الغذاء...........................................................معطاء

مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
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 ))4أكمل بقية األبيات .

 ))1ضع كل عبارة في مكانها المناسب.
( وألون  ,تؤنسوني  ,شعشع  ,وعناء  ,سالمة)
يا ضوء  ....شعشع ....أنت عيد الضحى
والتمر فيه الحفظ من جوع  .وعناء.........
 ..وألون ..فيهــا لوحــــــــــــــــــات
رياضـــــــــــــــــة األبـــــــــــــــــــــــــــــدان
فإن أردتــــــــــــــــــــم أن تؤنسوني

s







عيد الشعاع الطلق عيد الفضـــــــــــــاء
واألصل في األكل اعتدال دونما امتالء
تضحك كــورود البستـــــــــــــــــــــان
 .سالمة ..اإلنســـــــــــــــــان
ففي المبانـــــــي ال تحبسونــــــــــــــي

m

 ))2اربط بين عنوان المحفوظة ومؤلفها .
علبة األلــــــوان *

xa

* محمد رائد الحمدو

الضيــــــــــــاء

*

رياضة األبدان

*

تغريدة العندليب *

* معروف الرصافي

* الشريف لؤي

* لقمان شطناوي

*
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الكتـــــــــــــاب

* أمين نخلة

om

/e

التوازن الغذائي

*

* أبي علوش

 ))3أكتب عنوان المحفوظة لكل بيت .

فالعيش عندي فوق الغصون (  ..تغريدة العندليب ) ...

يا قــوم إني خلقت حــــــــرا (  .....تغريدة العندليب ) ...

ed

uc

فنــعم األنيـس له هيبـــــــــة (  .......الكتـــــــــــــاب) ...

at

ليخدمــــــــوا األوطـــــــــان (  ...رياضة األبدان) ....

كأن لطف هللا سبحـــــــــانه (  .....الضيــــــــــــاء) .....

وللحليب .دوره في وة

* وصالح اللحوم من بحر وسماء
* والتمر فيه الحفظ من جوع وعناء

األعضاء.

واألصل في األكل اعتدال دونما امتالء

مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
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إن الغذاء.نعمة من خالق..معطاء
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 ))4أكمل بقية األبيات .

