
 

 

 

جب عن االسئلة التاليه:أ  

زا؟ِشيئا ممي   الشوكوالطة ل  ع  ج  ذي ي  اكتب ما ال   . 1  

.ة  األشكال  وعن ت  وم  ,  اس  الن   ها جميع  يحب   .أ   

. ةد  البار   غابات  ,تنمو في ال   اس  الن   ها جميع  ال يحب   ب.  

 

 2 .أين ت  نمو أش  جار   الكاكاوِ ؟)من عنوان ما هو مصدر الكاكاو(.

. طار  م  األ والغزيرة   الحارة   في الغابات   الكاكاو   شجار  ت نمو أ أ .  

تنمو اشجار الكاكاو في الغابات البارده والغزيرة االمطار. ب.  

 

 3 . كم يبلغ ارتفاع شجرة الكاكاو ؟ )من عنوان ما هو مصدر الكاكاو(.

أمتار 01-6 .أ   

امتار 5-4 ب.  

 



 

 

4 .متى تنمو القرون على شجرة الكاكاو؟)من عنوان ما هو مصدر 

 الكاكاو(.

في حوالي السنة السادسة او السابعة.. أ   

في حوالي السنة الرابعة او الخامسة. .ب   

 

5. ما سبب الحذر والحرص الشديد أثناء شق قرون الكاكاو؟)من 

 عنوان ماذا يحدث في موسم القطاف؟(

كي ال ي تلفوا الب زور الثمينه. .أ   

كي ال ي ت غ ي ر لونها. ب.  

 

في أي سنة اشتهرت الشوكوالطه كحلوى تؤكل؟)من عنوان متى . 6

 بدأت تؤكل الشوكوالطه(.

0786 .أ   

0751ب.   

 

 



 

 

االمازون؟من خالل النص ماذا تعتقد ان يكون مناخ غابات . 7  

حار وجاف.. أ   

  حار وغزير االمطار. .ب 

 

  

من اين جاءت الكلمتان "شوكوالطه " و "كاكاو"؟ .8  

من شراب مفضل اسمه شوكوالتل وبزور شجرة الكاكاو . أ 

 كاكاواتل.

 من شراب مفضل اسمه شوكوالتل ,و بزور شجرة الكاكاو ب .

 كاكاواتل .

 

نكتب ثالث معلومات جديدة عن الشوكوالطه عرفناها من خالل  .9

 النص:

0. ___________________________________  

2 . __________________________________  

3. ___________________________________  

 



 

 

ضع االسم الموصول المناسب: . 11  

ار تنمو أشجار الكاكاو في المناطق الحارة ____ تسقط فيها االمطأ.  

ال تي(-)الذيالغزيرة.                                        

ذوع شجرة .ب ج  من ق رون تنمو على ج  ر  ت خ   الكاكاو _____ ن حب ه  ي س 

ال تي( –)ال ذي الكاكاو .    

ضتان _____ تعمالن في المدرسة ت . ج ر  م  نصحان بتنظيفالم   

اللتان(-)اللذان                     

االسنان بعد تناول الشوكوالطة.   

.المكسيكي ون الق دماء  _____ عاشوا في غابات االمازون .د  

ال لذان( -)الل ذين                       

العامالت _____ ي ض عن هريس ب زور الكاكاو مع السكر في  .هـ

(ال لتان –)ال لواتي الخالطه.      

 

 

 



 

 

قطع الكلمات االتيه: .11  

 الش وكوالط ة =________

__________=  الكاكاو 

ل ويات =__________  الح 

ميع =__________  ج 

_________ =  األطفال 

__________=  ق رون 

وان ي ة =_________  أ رج 

 ل باٍب=_________

__________=  أ بي ض 

_________= ق  طار   م 

ش بي ة =__________  خ 

 

 



 

 

ركب كلمات من المقاطع االتية:. 21  

 كا+كاو ________

 شو+كو+ال+طة_______

+ة __________ +ر  +ج   ش 

___________  غا+با+ت 

+ة  ________ +ر  +حار   ال 

+ة ________ +ي  +ريق   أ ف 

 أ م +ري+كا__________

 

ابحث في النص عن كلمات تبدأ بالحرف: .31  

________________ش   

 ك_________________

 ق_________________

 م_________________

 س________________

 ح________________

 

 



 

 

أكتب المقطع او الحرف الناقص: .41  

 شوكوال__     ق رو__    س__كين    __طاف     

ـ __ ـع  أ__ف ر         ذ ه بـ__     حب ا__        ت ص 

 صـ   ط ة ن قِـ
 ـي كا ت ـنيع

 

اكتب الجمل بكتابة مالئمه )استعن بمخزن الكلمات(: .51  

سكاكين طويلة حادة_____يستخدم   

وتتضخم_____تنمو   

والغزيرة االمطار _____في مناطق____تنمو اشجار   

 

ونفالقاط الغابات الحارة   قرون الكاكاو   الكاكاو 

 

استخرج من النص:. 61  

 فعل مضارع ______

 فعل ماضي______

 نوع من انواع الغابات________

 حرف جر_______

 اداة استفهام________

http://www.google.co.il/imgres?q=%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7&hl=iw&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rlPgKYuaCWjNiM:&imgrefurl=http://www.sharurah.com/vb/sh33686-2.html&docid=9BWwEv-ih-A9RM&imgurl=http://www.sharu
http://www.cepolina.com/ab/cocoa_fruits.htm


 

 

ضع صحيح او خطأ : . 71  

________ 0751اشتهرت الشوكوالطة سنة   

 ت ضاف الى الشوكوال اللوز والبندق _______

 يستخدم القاطفون سكاكين قصيرة_______

 يحتوي قرن الكاكاو على حبات خضراء_______

 

رتب الجمل المبعثره: .81  

 قرون ,تنمو,الكاكاو, وتتضخم.

_________________________تنمو  

الرجال ,الكاكاو ,بشق ,قرون ,والفتيان,وم يق  

______________________________يقوم  

حرارة  ,الشمس ,ويتركونها,تحت   

______________________________ويتركونها  

 



 

 

.أكمل الجدول:91  

 مفرد جمع
رنق     
صانعم     

نةس     
  ب زور

 

واتن س   ب زور رونق    عن ص  م     
 

  أكمل الجدول: .21

 تنوين فتح تنوين ضم تنوين كسر
أطفالٍ -أطفال   أطفالٍ -أطفال     أطفاالً  
ق رون ٍ-قرونًا ق رون ٍ-قرونًا قرون     

ةٍ  ر  شجرةً -شجرة   ش ج  شجرةً -شجرة     
غزيرةٍ -غزيرة   غزيرةٍ -غزيرة    ةً    غ زير 
أمطار ٍ -أمطاًرا أمطار ٍ -أمطاًرا أمطار     

 

ما هو جذر الكلمات االتية: .12  

_____   )خرج , سخر(يستخرج   

 يستخدم ______ )خدم, تخدم(

 يغطون_______)طغى,غطى(

 



 

 

:. أكمل الجدول22  

 ماضي مضارع
  ي خرجون

م    خ   ت ت ض 
  يحتوي

ك     ت ر 
  ي ت غ ي ر

 

م  خرجوا احتوى تغي ر   يترك يتضخ 
 

 

 


