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 حضرات أولياء األمور الكرام،

 الثّاينيف املهارات املطلوبة يف ماّدة اللغة العربّية للصّف االبتدائّي  ـة/البيشتمل ملّف العطلة الصيفّية على مناذج إضافية هتدف إىل تقوية الط       
 : 2019/2020 للعام الدراسيّ 

 واالستيعاب الفهم/القراءة يف .أ

 ،(الوقف قبل األخري احلرف عدا ما) التام   ابلتحريك االلتزام الصحيحة، خمارجها من األحرف لفظ: اجلهري ة القراءة مبعايري االلتزام مع جهرًا نص   قراءة -
  .(وصل هبمزة املبدوءة املفردات ومع التعريف اَل مع) جيب حيث الكلمات بوصل االلتزام

  .(؟ماذل  ، ومكانه الن ص   زمان حديدـت تـحديد عنوان الن ص  وشخصي اته،) حول الن ص   أسئلة عن التام ة اإلجابة -

 .وأضدادها مفردات معاين حتديد -

 .)املقطع الصويت = احلرف مع احلركة/احلرف مع املد ( حتليل الكلمة إىل مقاطعها الصوتي ة  -

 الشفهيّ  التعبري يف .ب

 البسيطة. ابلفصحى مناسبة التعبري شفهيًّا عن رسم جبمل مفيدة -

 يف التعبري الكتايّب واإلمالء .ت

 .كلمات من أحرف  أتليف -

 .يف مجلة مفيدة مبعثرة كلمات  ترتيب -

كتابة احلرف بشكله الصحيح وفق موقعه يف الكلمة/ مع )مع االلتزام بقواعد اإلمالء واخلط  كتابيًّا عن رسم جبمل مفهومة ابلفصحى التعبري   -
 .احلركة أو املد  املناسب(

 .يف آخر اجلملة عالمة وقف مناسبةوضع  -

 يف اخلّط: -ث

 .أسفل(أعلى إىل )من اليمني إىل اليسار ومن  اه الصحيحالكتابة ابالت   -
 .االلتزام ابلسطر -
 .ترك مسافة مناسبة بني الكلمات وبني األحرف املنفصلة يف الكلمة الواحدة -

، وتوزيع عملهم بشكل متوازن خالل العطلة.    لذا، يُرجى من األهل الكرام احلرص على عمل أبنائهم على امللف 

 مع التمّنيات ابلتوفيق                                                                                                                                        

 الثّاينمدّرسات االبتدائّي 
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َقةي:  -١ َ ُثَّ ُأجيُب َعني اأَلْسئيَلةي الاّلحي   َأقْـَرأُ النَّصَّ الّتاِلي

 لصَّْحراءي ٱُصَوٌر ميَن 

ُن إىل ٱْلوال ُد ٱعاَد                  بـْنَـَتُه َسْلمى إىل ٱْحر يٍَّة داَمْت ُأْسبوًعا، َفَضمَّ َـ ر ْحَلٍة بْلبَـْيت  بـَْعَد ٱلرُّاب 
َمْت إ لَْيه  َهد يًَّة. فَـَتَحها، ـَحْمُد هلل على َعْوَدت َك سال ًما اي أَبـلْ ٱُحْضن ه . قاَلْت َلُه: " ي". َوَقدَّ

 ًة. لطُّيوُر َمْسرورَ ٱحوُم فَـْوَقها َـ ، تفَـَرأى صوَرًة ل َبْحٍر فيه  َسفيَنةً 

ْنها ُعْلَبًة َوَقدََّمها َهد يًَّة البـَْنت ه  ـَهد يَّة  َسْلمى، َوفَـَتَح م  ـْلوال ُد ب  ٱَفر َح        ْحَفظََتُه، َوَأَخَذ م 
 لصَّغريَة . ٱ

َتَة!" َوَبَدأَ ٱَمَل هذ ه  ـْلُعْلَبَة، َوَهتَـَفْت: "ُسْبحاَن هللا! ما َأجْ ٱفَـَتَحْت َسْلمى        ْلوال ُد ٱلنـَّبـْ
ُ َسْلمى َعْن ُكل   صوَرٍة تـَْعر ُضها. ـيُ   ْخِب 

ُر َشَجُر  لصَّْحراء  ٱيف        َتش  . َوهَو يُ ٱلت ني  ٱلصَّب ار  أو  ٱيـَنـْ ْلماَء يف َجْذع ه  ٱَخز  ُن ـلشَّوْك ي  
 . لصَّْحراء  ٱْلُمْرَتف َعَة يف ٱَحراَرَة ـلْ ٱَول َذل َك َفهَو يُقاو ُم ْلَغليظ  َوَأْوراق ه . ٱ

َعٌة ذاُت ر ماٍل َكثريٍَة. َلك نَّ َشَجَر ٱوَ        ُر ٱلصَّْحراُء َأْرٌض واس  َتش  ًعا يف ٱلنَّخيل  يـَنـْ نْت شاًر واس 
  لتَّْمَر.ٱْلبَـَلَح وَ ٱلصَّْحراء . َوهَو يـُْعطينا ٱ

 

 

 الن ص  ٱأَلو ل
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لصَّْحراء ، َأي  ٱلصَّْحراَء َتْذُكريَن َسفيَنَة ٱلصَّْحراء  َحَيواانٌت َكثريٌَة. َلك ْن َتْذُكريَن ٱويف     
ُقُلنا يف ٱلَّيت َرَسـمـْت ها اي َسْلمى. ٱلسَّفيَنَة ٱلْـَجَمُل ُيْشب ُه ٱلْـَجَمَل. ٱ لْـَجَمُل ٱْلَبْحر ، و ٱلسَّفيَنُة تـَنـْ

ُقُلنا يف   لصَّْحراء .ٱيـَنـْ

ياٌه َوَحْول لصَّْحراء  ٱويف      ْنها ٱَأْشجاٌر. َوب   هاَـ واحاُت فيها م  ْلُقرى ٱنـَْتَشَرت  ٱْلُقْرب  م 
 ْلُمُدُن.ٱوَ 

َن ٱويف       . َوم  ْلَوقوُد َضرور يٌّ ٱْلَوقوُد. وَ ٱلنـَّْفط  اي َسْلمى ُيْصَنُع ٱلصَّْحراء  آابٌر ل لنـَّْفط 
ُقُلنا إىل ٱلسَّي ارات  ٱل َتْشغيل    ْلَمْدَرَسة  َوإىل َحْيُث َنشاُء. ٱلَّيت تـَنـْ

َلًة حارًَّة. ـــَهد يَّة ، َوقَـبـََّلتْ ْـ لٱَشَكَرْت َسْلمى وال َدها على هذ ه         ُه قـُبـْ
 ْلَمْصَدر: لُغيت َفرحيٱ

:ٱتـَْفسرُي   لْـُمْفردات 

ُن: قائ ُد ٱ  َحل  ُق ـحوُم: تُ َـ ْسَتَمرَّْت          تٱداَمْت:           لسَّفيَنة  ٱلرُّاب 
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؟ٱميْن َكْم فيْقَرًة يـََتَكوَُّن هذا  -٢ لنَّصُّ  

_________________________________________________ 

ُد بي -٣ هايـََتها:ـي لّساديَسةي َونٱْلفيْقَرةي ٱدايََة ُأَحدّي  

ايـَُتها  _________لس اد َسة  ٱْلف ْقَرة  ٱب دايَُة   . __________َوِن 

 : لّساديَسةي ٱَأْختاُر ٱْلفيْكَرَة ٱلرَّئيَسَة ليْلفيْقَرةي -٤
 

 ل ْلَجَمل  ميزاٌت َكثريٌَة. -أ
 لصَّْحراء .ٱَجَمُل هَو َسفيَنُة ـلْ ٱ -ب
 :لّتاليَيةي ِبييجاابٍت اتمَّةٍ ٱأَلْسئيَلة ٱُأجيُب َعني  -٥

 ما هَو َعَمُل وال د  َسْلمى؟-أ
_________________________________________________ 

 ماذا َقدََّمْت َسْلمى إ لَْيه ؟-ب

_________________________________________________ 

َبُس -ت  راَرَة فيها ُمْرَتف َعٌة؟َـ حـلْ ٱَأنَّ  لصَّْحراء  َمعَ ٱلصَّب اُر يف ٱل ماذا ال يـَيـْ

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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 لصَّْحراء ؟ٱَجَمُل ب َسفيَنة  ْـ لٱل ماذا ُيَسم ى -ث
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 لإلْنسان  ؟لصَّْحراُء ٱماذا َقدََّمت  -ج
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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١- َ   :َأقْـَرأُ ٱلنَّصَّ ٱلّتاِلي
  

 اأَلْصديقاءُ 
، ـ  حاَن َمْوع ُد ٱالْست           يَّة ، َفَخرََج ٱلْـَجميُع ُمْسر عنَي إىل ٱلْـَمْلَعب  راَحة  ٱلصَّباح 

."  ُمتَـَله  فنَي  ل ْلَبْدء  ب ٱللُّْعَبة . قاَلْت نورا: "ال تـَْنَسوا إىل أَْيَن َوَصْلنا يف هذ ه  ٱللُّْعَبة  ب ٱأَلْمس 
َمر، ـْحَوُهم، َفقاَل: "نورا َوسَ َـ َمٌد َصديَقتَـُهم لوْلَوة ُمْقب َلًة نـيف ت ْلَك ٱللَّْحظَة ، َرأى حَ   

 أْسر عا ل نَـْبَدأَ ٱللُّْعَبَة قَـْبَل ُوصول   لوْلَوة".
َأْسَتطيُع  َوقَـَفْت لوْلَوة تُراق ُب َأْصد قاَءها َوُهم يـَْلَعبون، ُُثَّ َسأََلْت:"ماذا تـَْلَعبون؟ َهلْ    

.َـ مـد َونورا َوسَ َـ مـَأْن أَْلَعَب َمَعُكم؟" لك نَّ  حَ   ر َلَْ يُعريوا لوْلَوة َأيَّ ٱنْت باه، وٱْسَتَمر وا يف ٱللَّع ب 
ْقَعٍد، وراَحْت    ع ْنَدئ ٍذ، بَق َيْت  لوْلَوة َوْحَدها َحزيَنًة. ا بـْتَـَعَدْت َوَجَلَسْت َعلى م 

ْن  لوْلَوة َوَجَلَسْت بَـ مـََتََبْت سَ تَبكي. بـَْعَد َقليٍل، اقْ  جان ب ها. َوَسأَلَْتها:"ما ٱأَلْمر؟" قاَلْت  ـ  ر م 
َهذ ه  ـر َونورا: "ال يُـْمك ُنك  ذل ك، َلَقْد َبَدْأان ب  َـ مـلوْلَوة:"أُريُد َأْن أَْلَعَب َمَعُكم!" َأجاَبْت سَ 

 َمٌد:ـي َمْوجوَدًة َمَعنا". ع ْنَدها قاَل حَ ـك  َلَْ َتكونٱللُّْعَبة  ٱْلبار َحة َوأَْنت  ال تـَْعر فيَنها، ألَنَّ 
ًقا".  َلها الح   "َسَنْشرَُح َلك  هذ ه  ٱللُّْعَبَة، َوحيَنها يُـْمك ُنك  َأْن تـَْنَضم ي إ لَْينا ل ُنْكم 

  د.َـ مـَوهَكذا َجَلَس ٱلْـَجميُع ب َفرٍَح، َيْسَتم عوَن إىل َشرْح  حَ         

      

ث اينلالن ص  ٱ  
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َب:ٱلـُمَربََّع ٱلْ  ْختارُ أَ -٢  ـُمناسي

يٌّ            ُهَو:  لنَّصُّ ٱذا ه  ٌّ                        َنصٌّ َقَصص              َنصٌّ َمْعلومايت 
 
 ؟َنصُّ "اأَلْصديقاء" يـََتَكوَّنُ  ميْن َكْم فيْقَرةً  -٣

___________________________________________________________ 

 لثّاليَثةي َونـيهايـََتها:ٱْلفيْقَرةي ٱبيدايََة  ُأَحدّيدُ -٤ ـ

 __________. َونـ هايـَُتها  _________لثّاليَثةي ٱْلف ْقَرة  ٱ ةُ ب دايَ  
 

 ُأجيُب َعني ٱأَلْسئيَلةي ٱلّتاليَيةي إيجابًَة اتمًَّة: -٥
ْن َأْصد قائها؟-أ  ماذا طََلَبْت لوْلَوة م 

__________________________________________________________ 

 روا لوْلَوة َأيَّ انْت باه؟ـْسَتَمرَّ ٱألْصد قاُء يف ٱللَّع ب  َوَلَْ يُعيلـ ماذا ٱ -ب 
__________________________________________________________ 

 لـ ماذا كاَنْت لوْلَوة َحزيَنًة؟ –ت 
__________________________________________________________ 

 آلَخرين؟ي ب نَـْفسي َوب ٱـَكْيَف َأْعَتن  -ث
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، ُثَّ َأْكتُـُبها َمكاَن أَلْصَفرٱْلُمظَلََّلةي بُمراديَف ٱْلَكليماتي ٱ ْلَقْوَسْيـني ٱَأْختاُر ميْن َبْْيي  -٦
:  ٱْلَفراغي

، ـُمْسر عيَفَخرََج ٱلْـَجميُع   -أ   -)ُمَتَحم سني ل ْلَبْدء  ب ٱللُّْعَبة .   ـــــــ  ُمتَـَلهّيفْيَن إىل ٱلْـَمْلَعب 
 َمْشغولني (

 ُمَلو  َحًة( -ًة َــ يـ)آت  ْحَوُهم.   َـ ن  ـــــــ ُمْقبيَلةً َصديَقتَـُهم لوْلَوة  َرأى ََحَدٌ  -ب
 
 األُْقصوَصة: َخريَطةَ  َأْملُ  -٦

 

 

 
                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                            
                                       

                                                             

                                                            

                     

لّ َـ حـالْ  الّزمان  

يّ  اتالشَّْخصي  اْلُعْقَدة 
 اْلَمكان
 

: ___________ اْلُعْنوان  
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َ ثُ  -١ َقةي: ـَأقْـَرأُ النَّصَّ الّتاِلي   مَّ ُأجيُب َعني اأَلْسئيَلةي الاّلحي

 نـُْزَهُة قـُْنفوذ
ُفٌذ َصغي      ٌر َرماديٌّ، َلُه َأْشواٌك َقصريٌَة َتْكسو َظْهَرُه، يَعيُش َمَع عائ َلت ه  يف ُجْحٍر ـقـُْنفوٌذ قـُنـْ

داٍر َقدي َل ج  َحديَقة .ْـ ْخرُُج ُكلَّ َمساٍء ل يَـتَـنَـزََّه َو يـَْلُهَو يف ٱلَـ ٍم، َويـداخ    

 

 

 

، لك نَّ ذل َك َلَْ ي      َن ٱلْ ْـ مَـ َتساَقَطت  ٱأَلْمطاُر ٱْلَغزيَرُة َطواَل ٱْليَـْوم  ُخروج  َمساًء. ـَنْع قـُْنفوًذا م 
َحم اَم!!" ـَمَل هذا ٱلْ ـصاَح:"ما َأجْ  ثـمَّ ْحَتها َوَهزَّها َـ رَّ قـُْنفوٌذ تـَخس   ب ٱْلماء . مَ ْـ تـَبَـلََّلْت َأْوراُق ٱل

ْم َلذيٌذ! ـمار  ٱْلفريز  قائ اًل َوَعْيناُه ٱلسَّْوداوان  تـَبْ ـْحَو ث  ـنَ ًُثَّ قَـَفَز  : "ما أَْرَوَع هذ ه  ٱلر ائ َحَة! م  رُقان 
 َسآُكُل ٱْلَمزيَد."

َن ٱلر  ايَضة . َأَخَذ َيدو ُـ بـَْعَد َقليٍل، َأَحسَّ قـُْنفوٌذ أَنَُّه َأَكَل َكثريًا، فَـَقرََّر م     ُر ماَرَسَة ٱْلقليل  م 
َخْوخ  ٱْلَكبريَة . ـْحَت َشَجَرة  ٱلْ ـَوَيدوُر تَ   

    

ث الثلالن ص  ٱ  
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ه  :" ماذا َحَصَل   ، َفقاَل يف نـَْفس  دًّا َو يَقد ُر َعلى ٱْلَمْشي  َنَُّه ثَقيٌل ج  َفْجَأًة َأَحسَّ قـُْنفوٌذ ِب 
؟ َلْن ي َمآلُن َوثَقيٌل. َولك ْن، َكْيَف  أَْذهَ ـي َأَكْلُت َكثريًا. َبْطنـنـيل؟ هذا ألَنَّ  ُب إ ىل ٱْلبَـْيت 
ْرُت سَ ـأَْدُخَل يف ٱلْ  ميًنا!" ع ْنَد ذل َك َفز َع قـُْنفوٌذ َوَأَخَذ َيْصرُُخ َوُهَو يـَْبكي:" ـُجْحر  بـَْعَدما ص 

ي!، َأان خائ ٌف َوَمريٌض!" ـأُم ي! أُم ي، أَْنق ذين  

ي حااًل." َوَأْسرََع إ ْخَوتُُه ك ذل َك ـَسآتَخْف اي عزيزي، ـَمَع َصْوَت أُم  ه :" ال تَ ـبـَْعَد قليٍل سَ      
ْنقاذ ه . قاَلْت ٱألُمُّ ب   َحناٍن: " ا ْهَدْأ اي َعزيزي. َهي ا، ُقم  ٱآلَن، ا نـَْتهى ٱأَلْمُر."ـإل   

 

 

 

 

 

ْصَدر: لَُغيت فَـَرحي
َ
 امل

 
اَرذاٌذ:  دًّ نـَُقٌط َصغريٌَة ج   
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؟ -٢ ميْن َكْم فيْقَرًة يـََتَكوَُّن هذا ٱلنَّصُّ  

__________________________________________ 

ُد بيدايََة ٱْلفيْقَرةي ٱ-٣ هايـََتها:ـَوني  خاميَسةي ْـ لُأَحدّي  

َسة  ْـ لب دايَُة ٱْلف ْقَرة  ٱ ايـَُتها  __________ خام   . ____________َوِن 

 لّتاليَيةي ِبييجاابٍت اتمٍَّة:ٱأَلْسئيَلة ٱُأجيُب َعني  -٤

َمْن ُهَو قـُْنفوٌذ؟ َوأَْيَن يَعيُش؟ -أ
__________________________________________ 

__________________________________________ 

 َحديَقة ؟ْـ ْخرُُج قـُْنفوٌذ إ ىل ٱلـى يَ ــَمت-ب

__________________________________________ 

 َول ماذا؟ماذا َحَصَل َفْجَأًة ل ُقْنفوٍذ؟ -ت

__________________________________________ 

بًّا ل لَحرََكة  أَم  ٱلـأَيـَْبدو قـُْنفوٌذ مُ -ث  ُهدوء ؟ َكْيَف َعَرْفَت؟ْـ ح 

__________________________________________ 
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 :َعلى َخيالٍ ْمَلًة َتُدلُّ ـَلًة َتُدلُّ على َحقيَقٍة َوجُ ْـ مـَأْسَتْخريُج ميَن ٱلنَّصّي جُ  -٥

 _______________________________ َحقيَقٌة:

 _______________________________َخياٌل:  
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ُّ:ٱلتـَّْعبرُي ٱ  ْلكيتايبي
 كيتابَُة فيْقَرة

 
 
  (:٥-١يّي )ـنـُأرَقّيُم ٱلْـُجَمَل َوْفَق َتَسْلُسليها ٱلزَّمَ -أ

   
َباتـها اْلَمْدَرسيَّةَ ْت َـ َأِنْ     ليلى واج 
    

يَّةً ـَخَطَر على ابلـ ها َأْن تُ   َمث  َل َمْسَرح 
 
يَّةَ    َقدَّْمت  الْـَمسرح 
 
لضَّجَ    ر  ـَشَعرْت اب 
 
يَّة   لتَّْحضري  ب ٱا ْنَشَغْلْت ليلى     ل ْلَمْسَرح 
 
 
 
 

ُأَخطّيُط:  -١  
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ُعها بيناًء إىل ُسؤاٍل َأْو َأْكَثر:ُأرَتّيُب الْـُجَمَل   -أ ، ُثَّ ُأَوسّي  َكما َرَقْمُتها يف الْـَجْدَولي
 الْـُجْمَلة التـَّْوسيع

  ؟َمىت أَْين ؟ ماذا؟ل   َكْيف؟ ل مْن؟ َمَع َمن؟ ؟تْ َشَعر  ب َ 
 

ْفت ُُجَْلةٌ   ــــــــــــــــــــــــــــ : اح     مي

 

____________________________ 
 

١. ___________________ 
 

 

____________________________ 
 

٢ .___________________ 
 
 

 

____________________________ 
 

٣  .__________________ 
 

 
____________________________ 

 

٤ . __________________ 
 

 

___________________________ 
 

٥ . __________________ 

ت ُُجَْلةٌ   ________________________________________ : ام      خي

 

ُأَدوّيُن:- ٢  
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 .ْلفيْقَرةي ٱ ُمراعيًيا َمعايرَي كيتابَةي ْرتيبي يف فيْقَرٍة، ـلتَّ ٱُجَملي بـلْ ٱُأعيُد نـَْقَل  -ت
 
 
 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

:ٱَأَدواُت    لرَّْبطي
 –حيَنما  –ظاٍت َـ بـَْعَد لَ  –ليَك ذبـَْعَد  –عيْنَدئيٍذ  –َو  –مَّ ـثُ  -فَـ  –ْلبيدايَةي ٱيف 

 لنّيهايَةي ٱيف  –َوَأخريًا  - حْيي ...ْـ لٱَوُمْنُذ َذليَك  
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ُح  - ُع َشَبَكَة التـَّْقويـمي َوُأَصحّي  َوفْـَقها:ُأراجي

 َشَبَكُة َتقويـمي كيتابَة فيْقَرة
 ال نـََعم 

ْبَل اْلكيتابَة  :قـَ
   ليَـ مـجُ َوسَّْعُت -

 :َأْثناَء  اْلكيتابَة
   تـَرَْكُت َفراًغا يف ب دايَة  اْلف ْقَرة   -

ْفتاًحاـَكتَـْبُت جُ  - َبةً  ْمَلًة م     ُمناس 

لتََّسْلسُ  -    ل  َكتَـْبُت الْـُجَمَل اب 

َبةا ْسَتْخَدْمُت أَدوات  َرْبٍط -    ُمناس 

َبةً -    ا ْسَتْخَدْمُت ُمْفَرداٍت ُمتَـنَـو  َعًة ُمناس 

تاًماْـ مـَكتَـْبُت جُ  - َبةً  َلًة خ     ُمناس 

 :بـَْعَد  اْلكيتابَة
ْمالَ -    ءَ راَجْعُت الَقواع َد َواإل 

َبًة يف ن-    مُجَْلةٍ  هايَة  ُكل   ـ  َوَضْعُت َعالَمَة َوْقٍف ُمناس 

ٍح َمْقروءٍ - َطٍ  واض     َكتَـْبُت ِب 

ُع:  -٣ ُأراجي  
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 كيتابَُة فيْقَرة
 
 
 (:٥-١يّي )ـُأرَقّيُم الْـُجَمَل َوْفَق َتَسْلُسليها الزََّمن-أ

 
 ٌم ـجاَء الطَّبيُب َكري

 

م" َفَحَص الطَّبيُب اْلَمريَض "  ابس 
 

م  لطَّبيب  َكريات َصَلْت أُمُّ ابس   مـاب 
 

 دواءً  َلهُ َوَصَف 
 

ٌم انئ ًما   كان ابس 
 
 
 
 
 

ُأَخطّيُط:  -١  
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ُعها بيناًء إىل ُسؤاٍل َأْو َأْكَثر: -أ ، ُثَّ ُأَوسّي  ُأرَتّيُب الْـُجَمَل َكما َرَقْمُتها يف الْـَجْدَولي
 الْـُجْمَلة التـَّْوسيع

  ؟َمىت ؟ أَْين ماذا؟ل   َكْيف؟ ل مْن؟ َمَع َمن؟ ؟تْ َشَعر  ب َ 
 

ْفت ْمَلةٌ ـجُ   ____________________________________ـــــــــــــــــــــــــ : اح     مي

 

___________________________ 
 

١. ___________________ 

  
___________________________ 

 

٢.   __________________ 
 
 

 

____________________________ 
 

٣  .__________________ 
 

 
 ــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــ . ٤
  ـــــــــــــــ

 

 

___________________________ 
 

٥ .___________________ 

ت ُُجَْلةٌ   ____________________________________ : ام      خي
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ْتيبي يف فيْقَرٍة، ٱُجَملي بـلْ ٱُأعيُد نـَْقَل  -ت  :ْلفيْقَرةي ٱ ُمراعيًيا َمعايرَي كيتابَةي لَّتَّ
 
 
 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 ____ـ_________________________________________________________

 

:ٱَأَدواُت    لرَّْبطي
 –حيَنما  –َحظاٍت َـ بـَْعَد ل –ليَك ذبـَْعَد  –عيْنَدئيٍذ  –َو  –ُثَّ  -فَـ  –ْلبيدايَةي ٱيف 

 لنّيهايَةي ٱيف  –َوَأخريًا  - حْيي ...ْـ لٱَوُمْنُذ َذليَك  
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ُع َشَبَكَة التـَّْقويـمي  - ُح َوفْـَقها:ُأراجي  َوُأَصحّي

 َشَبَكُة َتقويـمي كيتابَة فيْقَرة
 ال نـََعم 

ْبَل اْلكيتابَة  :قـَ
   مُجَليَوسَّْعُت -

 :َأْثناَء  اْلكيتابَة
   تـَرَْكُت َفراًغا يف ب دايَة  اْلف ْقَرة   -

ْفتاًحا - َبةً  َكتَـْبُت مُجَْلًة م     ُمناس 

لتََّسْلسُ  -    ل  َكتَـْبُت الْـُجَمَل اب 

َبةا ْسَتْخَدْمُت أَدوات  َرْبٍط -    ُمناس 

َبةً -    ا ْسَتْخَدْمُت ُمْفَرداٍت ُمتَـنَـو  َعًة ُمناس 

تاًما - َبةً  َكتَـْبُت مُجَْلًة خ     ُمناس 

 :بـَْعَد  اْلكيتابَة
ْمالَ -    ءَ راَجْعُت الَقواع َد َواإل 

ايَة   - َبًة يف ِن     ُكل   مُجَْلةٍ َوَضْعُت َعالَمَة َوْقٍف ُمناس 

ٍح َمْقروءٍ - َطٍ  واض     َكتَـْبُت ِب 

ُع:  -٣ ُأراجي  
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 يف القواعد:

ُب:ـَجْدَوَل بي ـَأْملُ الْ  -١  ما يُناسي

 َيسرُي الْـَجَمُل يف الصَّْحراء . -أ

. -ب ْلُفْرشاة  َوالْـَمْعجون   أَُنظ  ُف َأْسناين اب 

 َخي اُط اْلُقماَش َعلى الط او َلة .ْـ يـَُقصُّ ال -ت

 َحْرُف  فيعلٌ  ايْسٌم 
   
   
   
   
   
 

 

ًعا ليْلـَمْطلوبي -٢  :  َأْملُ اْلَفراَغ تيبـْ  َبْْيَ اْلَقْوَسْْيي
 

 )ف ْعل(. اْلُعْصفوُر َعلى الشََّجَرة    _______________ -أ
َبُه  -ب  )َحْرُف(َخطٍ  مَجيٍل.  _____________َيْكُتُب اْلَوَلُد واج 
 ) اسم(يف السَّماء .  _______________َتطرُي  -ت
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 ْلَكالمي ٱَأْقساُم 
ْن َأْحُرٍف ُتَشك  ُل َمْعىن ْلَكليَمةُ ا  .تـََتأَلَُّف م 

َتهي ب َعالَمة  َوْقٍف. ْمَلةُ الُْ   الْـُمفيَدُة تـََتأَلَُّف م ْن  َكل ماٍت ََلا َمْعىن، َوتـَنـْ
 

 :الـُمَربََّع الَّذي ََيْوي َكليَمًة َصحيَحةً  ْختارُ أَ -٣
 

 

 
 

 َأماَم الْـُجْمَلةي الْـُمفيَدةي:  √َأَضُع إيشارَة    -٤
 

 آٍه، ما أَْرَوَع اْلعيد! -
 
 اأُلْسَرُة ُمتَـنَـزٍَّه ر ْحَلة . -
 
 
 
 
 

 إعداد َمْنلوش َجزائي رَّفول
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َتهي  اْلفيَقَرةُ  َي تـَْبَدأُ ب َفراٍغ، َوتـَنـْ ٍد.  َوه  ْن مُجٍَل ُمفيَدٍة َحْوَل َمْوضوٍع واح  تـََتأَلَُّف م 
 ب َعالَمة  َوْقٍف.

 

 أَُلّوُن الـُمْسَتطيَل الَّذي ََيْوي  فيْقَرًة: -٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

د  ل ُنَصل ي.  يـَْهَتمُّ اْلَوَلُد ب َنظافَت ه          َكْم أَْنَت مَجيٌل اي . أَْيَن َأيب؟ َذَهْبنا إىل الْـَمْسج 
بُّك  اي أُم ي! ُيشار ُك حَ كَ َصديقي!    يَّة.َـ مـْم ُأح  َطة  الْـَمْدَرس   ٌد يف األَْنش 

ُر ب  بُّ َمْدَرَسَتُه َكثريًا، ـ  حـرامي ت ْلميٌذ يف الْـَمْدَرَسة ، يُ            بات ه  ها. يـُؤَ ـَويـَْفَتخ  د ي واج 
يَّة ْنُه ا الـَمْدَرس   .لْـُمَعل  موَن َواْلـُمَعل  ماتُ ب ُسروٍر ، َوُهَو يَقوُم بـ ما َيْطُلُبُه م 
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َقةي: -٦   َأقْـَرأُ اْلفيْقَرَة الّتاليَيَة، َوُأجيُب َعني اأَلْسئيَلةي الاّلحي

َقَظ ٱ ،ْليَـْوم  التَّايلٱيف َصباح          ذا اْليَـْوم! َغَسَل َوْجَهُه ابك ًرا. ما َأمْجََل هََمْبوٌب ْستَـيـْ
ة  أَبيه  إ ىل َأْغراَضُه. َوتـََوجََّه ب ر ْفقْلَفطور . ََحََل ٱَوَيَدْيه . َنظََّف َأْسنانَُه. لَب َس ث يابَُه. تَناَوَل َطعاَم 

 ْلَمْدَرَسة . َوأَْنَت، َهْل َتفَعُل مثل ََمْبوب؟ٱ
 

 بيدايَةي اْلفيْقَرةي؟رَْكنا يف ماذا تَـ -أ
______________________________________________________________________________ 

ريها-ب  ؟ماذا َوَضْعنا يف آخي
  _______________________________________________________________________________ 

 

 ؟هذيهي اْلفيْقَرةي  تَتأَلَّفُ  ميْن َكْم ُُجَْلةً -ج
__________________________________________________________________________________ 

 ُكلّي ميَن اْلَُملي التَّاليَيةي:  يف َكليماتي ٱلْ َأْكُتُب َعَدَد  -٧

 ________________________ه . َغَسَل َوْجَهُه َوَيَديْ -أ

 ______________________ أَبيه  إ ىل اْلَمْدَرَسة . ة  َوجََّه ب ر فْـقَ تَـ -ب

َقَظ ََمْبوٌب ابك ًرا. ،يف َصباح  اْليَـْوم  التَّايل-ت  _______________________ اْستَـيـْ
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َْحُصلَ ُأرَتّي  -٨  ى ُُجَْلٍة ُمفيدٍة:َعل ُب هذيهي اْلَكليماتي ألي
 

 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ُهدوءٍ ـب   -إ ىل -َوَقفَ  – َصع دوا – التَّالميذُ 
نْت ظامٍ  ُصفوف ه م - ُُثَّ  -اب   
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،  هاءً يف نـ هايَة  ٱْلَكل َمة ، َوتـُْلَفُظ « ة»و« ـة» هي ٱلتَّاُء اْليت  ُتْكَتُب  التَّاُء ٱْلَمْربوطُة:  َواتءً ع ْنَد ٱْلَوْقف 
، مثال:  ع ْنَد ٱْلَوْصل 

: "َهذ ه  َحديقَ ةٌ ." َنَطْقنا ٱلت اء يف َكل َمة  "َحديقَ ةٌ " هاءً  ألننا َوقـَْفنا ع ْنَد َعالَمة الوقف ).( ْنَد ٱْلَوْقفي  عي

َعةٌ ." : "َهذ ه  َحديَقٌة واس  ْنَد ٱْلَوْصلي  عي

 أم ا ُهنا فـََقد َنَطْقنا ٱلت اء يف  َكل َمة  "َحديقَ ةٌ "، ألَنَّنا واَصلنا ٱْلق راَءة.

َذا ٱلشَّْكل "ـت/ت" يف نـ هايَة  ٱهي  ْلَمْفتوحُة:ٱالتَّاء  ، وتـُْلَفُظ اتًء ٱْلَكل َمة  لتَّاُء اْليت  ُتْكَتُب َمْفتوَحًة هب 
ْثَل:ٱلوْصل  َأْو ٱَسواًء يف  ، م     "قـََفَزْت ٱْلق طَُّة عالًيا."  لَوْقف 

َبَة ليُكلّي َكليَمٍة مي  َأْكُتبُ  -٩ :ّما ََييتـٱلّتاَء ٱْلُمناسي  

... َسحابَــــ–               ...طائ رَ –             ...  قالــــ–         ... ـــَلْوحَ -  

:ْلُمَؤنَّثٱَية إيىل ُجَمل ٱلّتالي ـُأَحوّيُل ٱلْ  -١٠  

.ْلَولَــُد َعلى السَّرير  ٱ انمَ  -  

_______________________________________________________ 

.ْلَمْكتَـَبة  ٱلطَّال ُب ق صًَّة يف ٱقَرأَ -  

_______________________________________________________ 
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َبة فيما يلي:-١١ َأْكُتُب التَّاَء الـُمناسي  

م،  يف  __بريكَ ـ__  مَ يـْ غَ ـ__، فرأ__ديقَ لـحَ ٱإىل  ـَ__مفاطـ   ــ__جَ رَ خَ فـي يوٍم مَن األايَّ  

 

__أَ رَ __، فذَ اف  لنَّ ٱى ـإل ـ__فَ قَـ وَ و ها، م  وْ نَـ  ـ__فَ رْ غُ  ـَ__لخَ دَ ف ُل،طُ هْ ُر يَـ طَ لـمَ ٱ أَ دَ بَ ثـمَّ لسَّماء ، ٱ  

 

.__رَ جَ الشَ َت حْ تَـ  __أَ بـَ تَ خْ ٱ __غريَ صَ  __ْصفورعُ     

 

  

 
 

 

 

 

 

 



29 
 

َرَسم، : َمَثاًل : هَو ُكلُّ ف ْعُل َحَدَث يف الزََّمن  اْلماضي َوانـَْتهى. لـماضيٱالْـف ْعُل 
 لَـع َب، قاَلْت، رََكَض، َخَرَجْت..

لـماضي فيما يلي:ٱالْـفيْعُل َأَضُع َخطًّا تَـْحَت  -١٢  

لـَمريَض.ٱلطَّبيُب ٱعالَـَج -  

.قـََفز اأَلْرَنُب عال ًيا-  

.ٱْلعصافرُي يف ٱهاَجَرْت - لصَّيف   
 

 فيما يلي يف ُجـمـٍَل ُمفيَدٍة: لْـماضيٱْلفيْعَل ٱ َضعُ أ-١٣

___________________:َجَلسَ   

___________________:َلع َبتْ   

___________________:َكتَـَبتْ   

____________________:قَـَفزَ   
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:  -فَـْوقَ  -َخْلفَ  -" أَمامَ  اْسٌم َيدُُّل َعلى َمكان  ُحدوث  ٱلـف ْعلُ َظْرُف ٱلْـَمكان 
 تَـْحَت"

: بـَْعَد" -" قَـْبلَ  اْسٌم َيدُُّل َعلى َزمان  ُحدوث  ٱلـف ْعلُ َظْرُف ٱلزَّمان   
ُ عيني ٱلصُّوري ٱآلَتيَيةي بكيتابَةي ُجـَمٍل ُمفيَدٍة ُمْسَتْخديًما َظْرف ٱل -١٤ بي ٱ ـَمكاني ُأَعّبّي :لـُمناسي  

 ____________________ 

 
 

 

____________________________ 

 

   
 ____________________
_ 
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ُ عيني ٱلصُّوري ٱآلَتيَيةي بكيتابَةي ُجـَمٍل ُمفيَدٍة ُمْسَتْخديًما َظْرف ٱل -٥١ بي ٱ ـزَّماني ُأَعّبّي :لـُمناسي  
 

 ___ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 


