
 

 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 

 

 

 ضع كل عبارة في مكانها المناسب. ((1

 (سالمة,  وعناء,  شعشع,  نيوتؤنس,  وألون) 

  ءاـــــــــــــلفضأنت عيد الضحى                  عيد الشعاع الطلق عيد ا ..........................يا ضوء 

  ا امتالءال دونمواألصل في األكل اعتد                 ..........................والتمر فيه الحفظ من جوع 

 ..........................  انـــــــــــــــــــــالبست ورودــتضحك ك   ات               ــــــــــــــــــا لوحــفيه 

 ان ـــــــــــــــــاإلنس ..........................دان                 ـــــــــــــــــــــــــــــة األبـــــــــــــــــرياض 

 يــــــــــــــنتحبسو ال يـــــــففي المبان                 ..........................م أن ــــــــــــــــــــفإن أردت 

 . ومؤلفها المحفوظةبين عنوان (( اربط 2

 محمد رائد الحمدو   *                          *  وان ــــــعلبة األل

 أبي علوش *                            *   التوازن الغذائي 

 أمين نخلة  *                          *    اء ــــــــــــالضي

 معروف الرصافي     *                            *  رياضة األبدان   

 الشريف لؤي *                           *العندليب   تغريدة 

 لقمان شطناوي *                           *اب    ـــــــــــــالكت

 محفوظة لكل بيت .(( أكتب عنوان ال3

 (............................. فالعيش  عندي فوق الغصون ) 

 ( .............................ان ) ـــــــــوا األوطــــــــليخدم

 ( ..............................ة ) ـــــــــله هيبس ـعم األنيــفن

 ( .............................را ) ـــــــخلقت حإني وم ــــق يا

 ( ..............................)  هانـــــــــسبح كأن لطف هللا

 .(( أكمل بقية األبيات 4

 .......................................................وصالح اللحوم من بحر وسماء          وللحليب * 

 امتالء.........................................................       وعناء   ....................................* 

 معطاء...........................................................إن الغذاء                         
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 اختبار الفصل الثاني في نشاط

 (4)س  المحفوظــات
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 مدرسة الشهيد سالم رشيد بالمسيلة
 

 ضع كل عبارة في مكانها المناسب. ((1

 (سالمة,  وعناء,  شعشع,  نيوتؤنس,  وألون) 

  اءـــــــــــــأنت عيد الضحى                  عيد الشعاع الطلق عيد الفض ....شعشع ....يا ضوء 

  ءما امتالواألصل في األكل اعتدال دون                 .........وعناء .والتمر فيه الحفظ من جوع 

 .. انـــــــــــــــــــــالبستورود ــتضحك ك   ات               ــــــــــــــــــا لوحــفيه  ..وألون 

 ان ـــــــــــــــــاإلنس ..سالمة .دان                 ـــــــــــــــــــــــــــــة األبـــــــــــــــــرياض 

 يــــــــــــــسونتحب ي الـــــــففي المبان                 تؤنسونيم أن ــــــــــــــــــــفإن أردت 

 اربط بين عنوان المحفوظة ومؤلفها . ((2

 علبة األلــــــوان   *                          *   محمد رائد الحمدو

 التوازن الغذائي    *                          *   أبي علوش

 الضيــــــــــــاء     *                          *  أمين نخلة

 *  معروف الرصافي                               رياضة األبدان     *

 تغريدة  العندليب  *                           * الشريف لؤي

 الكتـــــــــــــاب    *                          *  لقمان شطناوي

 (( أكتب عنوان المحفوظة لكل بيت .3

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

 ( ....رياضة األبدان ...ان ) ـــــــــوا األوطــــــــليخدم

 ( ...الكتـــــــــــــاب .......ة ) ـــــــــس له هيبـعم األنيــفن

 ( ...  تغريدة  العندليب .....را ) ــــــــخلقت حإني وم ــق يا

 ( .....الضيــــــــــــاء .....)  هانـــــــــسبح كأن لطف هللا

 .(( أكمل بقية األبيات 4

 .دوره في وة األعضاء.وصالح اللحوم من بحر وسماء          وللحليب * 

 امتالء واألصل في األكل اعتدال دونما          وعناءوالتمر فيه الحفظ من جوع * 

 معطاء..نعمة من خالق.إن الغذاء                         
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