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  (بطاقة تصحيح)  عربيةاللغة في البطاقة 

  جِ في الخارِ  ةُ فَ العاِص 

 دَ رْ البَ  نَّ . لكِ لِ احِ لى السّ عَ  طُ قُ سْ يَ  جَ لْ الثَّ  رَ تَ  مْ ، لَ تْ دَ لِ وُ  ذُ نْ مُ . فَ ةِ دينَ مَ لْ في ا جَ لْ الثَّ  فُ رِ عْ بى تَ رُ  نْ كُ تَ  مْ لَ 

 رُ جِ مْ زَ تُ  يحِ غي إلى الرّ صْ تُ  ةِ ذَ افِ النّ  بَ رْ بى قُ رُ  تْ فَ قَ . وَ ةِ عادَ الْ  نَ مِ  رَ ثَ كْ ًسا أَ قارِ  اليوم، كانَ  كَ ذلِ  ساءَ مَ 

َ تَ وتَ  جِ في الخارِ  في  ةٍ رَّ مَ  لِ وَّ ِألَ  ةُ مَ اعِ النّ  يضاءُ البَ  جِ لْ الثَّ  فُ نُدَ  هُ قُ رافِ ، تُ بالِ كالحِ  لُ زِ نْ يَ  رَ طَ المَ  لُ مَّ أ

  .ِض يَ بْ األَ  ساطِ بِ الْ كَ  ةُ دينَ ها المَ لَ  تْ دَ بَ . ةِ دينَ مَ الْ 

َ جْ فَ   اللِ خِ  نْ بى مِ رُ  تْ أَ رَ ،  فَ عودُ الرُّ  تِ فَ صَ ، وقَ عِ ارِ في الشّ  ةٍ مَ لْ ظُ  لَّ كُ  نارَ أَ  عٌ ساطِ  قٌ رْ بَ  عَ مَ ، لَ ةً أ

. في هذا ريقِ الطّ اْجتِياَز  لُ حاوِ ، ويُ ةَ طي المارَّ عْ تَ سْ يَ  صيفِ لى الرَّ فًا عَ نًّا واقِ سِ ًال مُ جُ رَ  جاجِ الزُّ 

 راءَ قَ فُ الْ  تِ رَ كَّ ذَ وتَ  ديدِ الشَّ  نِ زْ حُ الْ بى بِ رُ  تْ رَ عَ شَ  .بالماءِ  هُ تْ شَّ رَ فَ  ةٌ عَ رِ سْ مُ  ةٌ يّارَ سَ  تْ رَّ مَ  تِ قْ وَ الْ 

  أوى. مَ  دونِ  نْ مِ  عِ وارِ في الشَّ  دينَ رَّ شَ المُ 

ها تِ دَّ جَ  بِ لى جانِ إِ  دِ وقِ المَ  نارِ  لَ وْ حَ  قِ لُّ حَ عوها إلى التَّ دْ ها تَ مَّ أُ  بىرُ  تْ عَ مِ سَ ، ةِ ظَ حْ اللَّ  كَ لْ في تِ 

ها تِ لَ لى عائِ إِ  تْ مَّ ضَ وانْ  ةَ ذَ افِ النّ  تِ كَ رَ تَ ، فَ ةِ ميلَ جَ الْ  التِ سَ لْ سَ المُ  ةِ دَ شاهَ مُ ولِ  ةٍ يَّ لَ عائِ  ةٍ رَ هْ سَ  ةِ يَ ِض مْ تَ لِ 

  .ةِ غيرَ الصَّ 

  :أسئلة حول النّص -

   :ةٍ لَ مْ ها في جُ ّظفْ " ووَ فءالدّ " ةِ مَ لِ كَ  دَّ ِض  ّصِ في النَّ  دْ جِ  –١

  البرد ≠ فءالدّ 

  نرتدي المالبس الثقيلة لنحتمي من البرد.

   ؟تْ لَ عَ ُربى وماذا فَ  تْ فَ قَ وَ  أينَ  -٢

ُل الَمَطرَ    .َوقَفَْت ُربى قُْرَب النّافِذَةِ تُْصغي إلى الّريحِ وتَتَأَمَّ

   :ةِ يَ اآلتِ  ةِ لَ مْ في الجُ  بيهِ شْ التَّ  كانَ رْ أَ  نْ يِّ عَ  -٣



  .ِض يَ بْ األَ  ساطِ كالبِ  ةُ دينَ المَ بدت لها  -

  البساط األبيضالمشبّه به:                                       المدينةالمشبّه: 

  الكافأداة التّشبيه: 

  

 :أسئلة في القواعد واالمالء -
  
  التّعريف.استخرج من النّص أعاله اسًما يبدأ بحرف شمسّي دخلت عليه "أل"  -١

الثّلج، النافذة، النّاعمة،الّساحل ،الّريح،الّشارع، الّزجاج، الّرصيف، الّطريق، 

  التّحلّق،الّصغيرة

  استخرج من النّص أعاله اسًما يبدأ بحرف قمرّي دخلت عليه "أل" التّعريف. -٢

  المدينة، البرد،العادة، الخارج، الحبال،البيضاء، البساط، األبيض........

  التعديل الّالزم: الجملة اآلتية من المؤنّث إلى المذّكر واجرِ  حّولِ  -٣

  نََهَضِت الفّالحةُ النّشيطةُ باكًرا وقََصَدْت حْقلها.    

  نهَض الفالُح النّشيُط باكًرا وقصَد حقله.

  :أضُع مكاَن النُّقِط (ك) أو (ق) بالشكل المناسب -٤

  األوالد طابةٌ.مَن  لّ كلِ اَن نهاًرا ُمْشِمًسا في البّريِّة وك ضيقكانِت العائلةُ ت

علْيها حتّى َصَدَم  بَضَ قوما إْن  همالسّ ك فََهَجَم علْيها األْصغَُر  رةكال  بركاألالّصبيُّ  ذَفَ ق

   رأَسهُ بِِجْذعِ َشَجَرة.

 


