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السؤال االول -:اقرأ النص ثم أجب عما يلي
أقدم ُمد ُِن التاريخ ،يعودُ
أريحا مدينةٌ فلسطينيةٌ تُط ُّل على البحر الميّتِ،
وهي من ِ
َ
عرفت باسم مدينة القمر.
عام مضتُ ،
تاريخها إلى عشرة آالف ٍ
ت الحربي ِة،
تُعدُّ مدينة أريحا نقطة
عبور مهم ٍة منذ القدم للقوافل التجاري ِة والغزوا ِ
ٍ
ُ
وتمتاز
سافر من ع ّمانَ إلى القدس،
كما تُعدُّ البوابة الشرقية لفلسطين ،ويمر بها ال ُم ُ
بتنوعِ ثمارها وأشجارها؛ مثل النخيل والموز وقصب السكر والحمضيات.
ّ
تحتضنُ مدينة أريحا كثيراً من المواقع األثرية والدينية والتاريخية مثل :تل عين
ي هشا ُم بن عبد
السلطان (نب ُع ماءٍ قدي ٌم جداً) وقصر
ٍ
هشام الذي بناهُ الخليفة األمو ُّ
الملك ،ودير القدّيس يوحنا المعمدان (وهو النبي يحيى عليه السالم) ومسجد أريحا
القديم ،احتلتها إسرائيل عام 1967م.
 .1أَيْنَ تَقَ ُع َمدينَةُ أَريحا؟
 .2ما اال ْس ُم اآلخ َُر الذي عُ ِرفَ ْ
ت ِب ِه َمدينَةُ أَريحا؟
ت التي تَ ْشتَ ِه ُر ِبها َمدينَةُ أَريحا.
ض ال َم ْزروعا ِ
َ .3
س ِ ّم َب ْع َ
 .4ا ْذ ُك ْر َم ْوقِعًا أَثَريًّا في َمدينَ ِة أَريحا.

السؤال الثاني:
صحي َح ِمنَ ال ِف ْع ِل ال ُم ْعت ِّل في ما تَ ْحتَهُ خ ٌّ
َط :
مي ِّز ال ِف ْع َل ال َّ
أ -نَشَأ الغُال ُم ذكيًّا.
فس في ِع ّزةٍ و ِإباءٍ .
عيش َكري ُم النّ ِ
ب – يَ ُ
مار َّ
يتون.
زارعونَ ِث َ
ج – َج َم َع ال ُم ِ
الز ِ
صيفيّ ِة.
صديقهُ
بزيارةٍ خال َل العُطل ِة ال ّ
َ
دَ -و َعدَ زيد ٌ َ

السؤال الثالث:

أكمل الفرا َ
غ في ما يأتي بواحدةٍ ِمن ّ
ْ
أواخر الكلمات:
ضبط
(إن أو إحدى أخواتِها) ،مع
ِ
ِ
أ ... -الفال َح نشي ٌ
ط.
قريب.
ب ... -الفر َج
ٌ
ج -القصةُ طويلةٌ  ...أحداثها شائِقةٌ.
د ... -السّعادةَ دائمةٌ.
هـ .علمتُ  ...الطائرةَ مق ِل َعةٌ.
السؤال الرابع:
صةَ وا ْس َمها و َخبَ َرها ِمنَ األ َ ْمثِلَ ِة اآلتِيَ ِة ,وا ْكتُبْها في دَ ْفتَ ِركَ .
ج األ َ ْفعا َل النّاقِ َ
ا ْستَ ْخ ِر ِ
ص َب َح الما ُء َع ْذ ًبا.
أ -أ َ ْ
َب زَ بيبًا.
ب-
صار ال ِعن ُ
َ
ج -باتَ ُوصو ُل ال ُمسا ِف ِر قَري ًبا.
دَ -
ظ َّل ال ُمجا ِهد ُ ُمرابِطا ً َعلى ال ُحدو ِد

السؤال الخامس:
أواخر ما تَ ْحتَهُ خ ٌّ
اض ْ
َط:
ْبط
َ
ج.
أِ -إ َّن الصبر مفتاح الفَ َر ِ
ت المدينة مزدحمة
بَ -كانَ ِ

انتهت األسئلة
موقع األوائل التعليمي

