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 3تقويم كتابي في مكون الشــــــكــــل 
 
 

إن الذذاب إ إلذذس ال ذذكرك بعدذذكا هاذذم االواذذ ت بذذ  ال ا عذذ   

 .بعدكا المنزلية سي  عمك علس ااسويق ظ 

فلذذ  لمذذك بعدذذكا اسذذويق ك لقذذيع    بقذذع  علذذس ر بذذ  

 رامذذ ف إلل ذذ ن المجواذذم الذذا  .  كعيذذك الجمرذذم هحك ذذة 

فذوما  فذك كذ   ذكت . هنق ط رحيم لح ه و أبله و أبوه 

كذ  وا ذم  اسذوح  ت وخمبه فاذ  بذ  عمذ  النذ ذ الذار  

الام  بوقنذ  ا هذم  باابنام  ي  أتم عمله   و لدك رد ن 

ر ب   مرما ه اسويق ظ بعدكا   و ل  روذتتس للذ  إا  أن لعمأ

 .ه لن م المعدك بع الازوف ع  ال اك الع ر  

 

 

 

 

 (ن 5)َأْشُكُل النَّصَّ َشْكالً تَاّماً  .1

َوانًا ُمَناِسباً لِلنَّصِّ  .2  (ن1) ……………………….………………………………: َضْع ُعن ْ

 (ن1: )ِايِت بَِأْضَداِد اْلَكِلَماِت التَّالِيَِّة  .3

 ….…….………………………………………………………………… ≠ااِلْسِتيَقاُظ     

 ….…….…………………………………………………………………        ≠تَـْبَدأُ   

 (ن3: )ُأِجيُب َعِن اأَلْسِئَلِة التَّالِيَِّة  .4

 َما الَِّذي ُيَساِعُد َعَلى ااِلْسِتيَقاِظ ُمَبكِّراً ؟ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 َكْيَف َيْستَـْيِقُظ َمْن نَاَم ُمَبكِّراً ؟ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ََقناً ؟َكْيَف ُُيِْكنُـَنا َأْن ََنَْعَل َعَمَلن  ا ُمتـْ

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 :إمضاء الويل 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 األسئــــــــــلة



 ……………………………: التاريـخ     ..………………..………: االسم الشخصي
 .……………………………: قطـةالن    ..……………..…….……: االسم العائلي

 

 تــصــحــيح

 3تقويم كتابي في مكون الشــــــكــــل 
 
 

ِزلِيَّذِة َسُيَ ذ ِعُمَك  ذَم اِالدوَِاذ ِت ِبذَ  الدَ اِ عَذ  ِ الدَمند ِكرِك ُبعَد ِذكا  هَاد َب َإ إِلَس ال َّ إِنَّ الاَّ

وِيَق ِظ ُبعَد ِكا    .َعلَس اِاسد

َويد  َك ُبعَد ِكا  اسد َ ذة  َفلَ د لِمد ِبذَ  الدَجِمرذِم هَِحكد ذعِ   َعلَذس رَ د .  َكعِيذَك   َق دَك لَِقيع     ُبقد

َوِاُم الَِّا   َم ُ َف إِللدَ  ُن الدُمجد َوذُه  رَاد لَُه َو ُأبَّ َ ُه َو أَبد َفذَوَماَّ د فِذك . هَِنَق ط  ُرِحيُم لَحد

ِمُبُه َفُاَ  ِب د َعَمِ  النَّ ذِ الَِّار َ  َوخد ِت تَ د َوَح  َ  ُك  ِ َ كد ُامد ِ ذيَ   اسد ُكذ   َواِ ذم  ِبذند

ذوِيَق ِظ  َبَااأَتَمَّ َعَملَُه   َو لَِدكد رَُد َن  ا هِ ِاسد بذ   َ ِمرذم  ذَمأَ رَ د َقن   اَ ُهمَّ أَند لَعد الدَاَمُ  ُبود

ِم الدُمعَد ِِك َبَع الدُاُزوِف َعِ  ا َاِك العَِّ رِ  ُبعَد ِكا    َو لَ د رََوتَتَّس َللَِ  إِاَّ هِ لنَّ د  .ل َّ

 

 

 

 

 (ن 5)َأْشُكُل النَّصَّ َشْكالً تَاّماً  .1

َوانًا ُمَناِسباً لِلنَّصِّ  .2  (ن1. ) َأيُّ ٌعنـَْواٍن يـَْقََتُِب ِمْن َمْضُموِن النَّصِّ اْلُمتَـَعلِِّق بالتَـْوِم اْلُمَبكِّرِ : َضْع ُعن ْ

 ( ن1: )ِايِت بَِأْضَداِد اْلَكِلَماِت التَّالِيَِّة  .3

 النَّـــْومُ  ≠ااِلْسِتيَقاُظ         

 تـَْنتَــِهي        ≠تَـْبَدأُ   
 (ن3: )ُأِجيُب َعِن اأَلْسِئَلِة التَّالِيَِّة  .4

 َما الَِّذي ُيَساِعُد َعَلى ااِلْسِتيَقاِظ ُمَبكِّراً ؟ 

 .الَِّذي ُيَساِعُد َعَلى ااِلْسِتيَقاِظ ُمَبكِّراً ُهَو النـَّْوُم ُمَبكِّراً 

  ََيْستَـْيِقُظ َمْن نَاَم ُمَبكِّراً ؟ َكْيف 

 .َيْستَـْيِقُظ َمْن نَاَم ُمَبكِّراً َنِشيطاً ، ُمْقِباًل َعَلى يـَْوِمِه اْلَِْديِد ِبَفْرَحٍة َكِبريٍَة 

 َقناً ؟  َكْيَف ُُيِْكنُـَنا َأْن ََنَْعَل َعَمَلَنا ُمتـْ

َقناً َأْن نـَْبدَ    .أَ يـَْوماً َجِديًدا بِااِلْسِتيَقاِظ ُمَبكِّراً ُُيِْكنُـَنا َأْن ََنَْعَل َعَمَلَنا ُمتـْ
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