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عالمات ( 4)                       :اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه : السؤال األول    

كالّصقوِر, والّنسوِر, بالقوة وهي حادٌة ومعقوفٌة لألسفل ُتمّكنها من تمزيِق فرائسها. تتمّيُز مناقيُر الّطيوِر المفترسة,      
ويتمّيز الجناٌح لدى الطيوِر بشكله المقّوس, ليمرَّ الهواُء على سطحِه العلوي بسرعة تفوق سرعة مروره أسفله, مّما يعين  

فة خفة الهيكل العظمّي المجّوف لدى الطائر, وعضالُت الطائَر على االرتفاع والّتحليق. وتساعُد الجناح في هذه الوظي
. الّصدر القوّية التي تمّكنه من تحريك جناحيه بقوٍة وسرعةٍ   

  

( ) عالمة                   ؟                         والمعقوفة لدى الطيور المفترسة ما فائدة المناقيرالحادة  -1   

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

()عالمة                                                       بَم تتميز أجنحة الطيور المفترسة؟            -2  

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

()عالمتان          سرع  وأعلى من غيرها ؟      ما الذي يساعد جناح الطيور المفترسة على التحليق بشكٍل أ  -3      

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

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

 

 

 

  السابع )    ( :والشعبة الصف     .............................:............اسم الطالبـ/ـة

.....................................التاريخ:... اليوم    : اللغة العربية                               المادة   ً 
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                          السؤال الثاني: صِل الكلمة ومعناها في الجدول التالي :                                           )5 عالمات (

 ربوة  التظاهر بالصفات الحميدة 

ة اضالخو   صلب شديد   

 الكواسر مكان مرتفع من األرض 

 صلد   آكلة اللحوم 

 رئاء الناس  تدخل الماء وتخوض فيه 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال الثالث: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في ما يلي:                              )5عالمات(

 . دة من الطعام اللذيذ ....جهزت أمي ما -1

 ء   -(ج ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ   -(ب                                          ـئ  -(أ

 

؟ حياتك  يال تسَع إلى النجاح ف ......... 2-   

ِلَما    -ج                    لي ما                     -ب                                       ِلمَ   -أ  

 

وَسٰى فَاِرًغا  اد  ....ـف     َوأَْصبَحَ : ) قال هللا تعالى  -3  (. أ م ِ م 

 ؤ  -(ج                                      .     أ -(ب                              .         ئ -(أ

 

 . هم لأللعاب البسيطةاألطفال حب   ة ...من برا -4

 ء -(ج                             .           ؤ -(ب                        .                ئ -(أ
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 .  مشارك في نجاح مؤتمر العمل للتطو عي   )١٠٠ ) أسهم -5

 مائا  -ج                          .    مئة -ب                             .         مائة -أ

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عالمات (  4)                                                             : ما مفرد الجموع اآلتية  السؤال الرابع :   

 ).......................( :  مناقير

 ).........................( : طيور

 ).......................( س : فرائ

 ).......................( ت : رحال

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عالمتان( )                              : نكرةً في ما يأتي    اجعل النّكرة التي تحتها خط معرفةً، والمعرفة  السؤال الخامس: 

 (  ................. ).................. في حديقِة المنزلِ  طيًرا أطعمْت هديل   -أ

   (.................................)  . على أمن حديقة الط يورِ الحارس  يحافظ  -ب 

ً

ً

 انتهت األسئلة 

 مع أمنياتي لكم بالتوفيق 

ً


