
1 

 

 نيالصّف: األساسي الثا          ثانوية راهبات القلبين األقدسين

  عين نجم

            _____الرقم :  ______________سم   : اال

      ______________اريخ : التّ 

 

            

 بطاقة في اللّغة العربّية

 

 آذار  16إلى اإلثنين  11من األربعاء لصّف األساسي الثاني جدول توزيع الّدروس 

 دقيقة( 20) 1قِراءة النَّص + رقم +  9 -8البطاقة األُولى رقم  إتمام : ْليوم األّولا

 دقيقة( 20)  - 4 - 3 - 2 رقم: ْليوم الّثانيا

  دقيقة( 15) 7 -  6 -5  : رقمْليوم الثَّالثا

 15+ مراجعة إمالء  دقيقة( 15) 9 - 8 : رقمْليوم الّرابعا

 

بيَعة  ُنْزَهٌة في الطَّ

بيِع. ا  ماُء َزْرقاُء صافَِيٌة، الشَّْمُس ُمْشِرَقٌة َوالنَّسيُم ناِعمٌ َحلَّ َفْصلُ الرَّ . إِْصَطَحَبنا أَبي لسَّ

يَّةِ في   .ُنْزَهٍة إِلى اْلَبرِّ

عاَم. اِ   يَّة.ْشَتَرى أَبي اْلَفواِكَه ُثمَّ أََعّدْت أُمِّي الطَّ  اْنَطلَْقنا بَِسيَّاَرتِنا َنْحَو اْلَبرِّ

َد والِدي َفْوَقه.   ي أََخَذْت أُمِّ  ،َبْعَد َقليلٍ َوَصْلنا إِلى َنْبِع ماء، َفَرْشنا اْلَحصيَر قُْرَبُه َفَتَمدَّ

ْعنا باَقًة ِمَن األَْزهاِر ُثمَّ النَّْبعِ َتْغِسُل الَفواِكَه في  ا أَنا َوأُْختي َفَجمَّ ْمناها إِلى أُمِّي.. أَمَّ   َقدَّ

بيُع بِباقِة األَْزهاِر َوقالَْت: "أ َفِرَحْت أُمِّي    اْلَجميلَِة َوْهَو َبْهَجُة اْلفُصول". ْزهارِ َفْصُل اأْلَ لرَّ

 

 .َجيًِّدا الّنصَّ  أُ قرأَ          

ِة اْلَمْعنى  َعِن األَْسئِلَِة اآلتيةِ أُجيبُ  -١   :بُِجْملٍَة تامَّ

يَّة في أَيِّ  -   ؟َفْصٍل َذَهَبِت اْلعائِلَُة إِلى اْلَبرَّ

 

 

 ؟أَْيَن َغَسلَِت األُمُّ اْلَفواكهَ  -
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 

َم اْلَولَداِن إِلى  - ِهماأُ ماذا َقدَّ  لَُهما؟ َوماذا قالَتْ  ؟مِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : ْرُبُط اْلَكلَِمَة بِاْلَمْعَنى اْلُمناِسبأَ  -٢

ت   َنقِيَّة    •                   •    أََعدَّ

َرت     •                   •    ْرَبُه  قُ   َحضَّ

 جانِبِهإلى       •                  •   صافِية 

 

  ؟اآلتَِيةِ ِضّد اْلَكلِمات  ما -۳    

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ≠َفِرحت ـــــــــــ              ــــــــــــــــــ  ≠ْشَترى اِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ≠ اْلَجميلَة    

             

 ؟لٍّ ِمَن األَْفعاِل اآلتيةِ َمن قاَم بِكُ  -٤

عامَ  -  : ــــــــــــــــــــأََعّدِت الطَّ

 ْشَترى اْلَفواِكه: ــــــــــــــــــــاِ  -

 نا باَقَة األَْزهاِر: ــــــــــــــــــــَجمعْ  -

 

  :بَِحَسِب َتَسْلُسلِها في النَّصِّ َيَة أَُرتُِّب اأْلَْفكاَر اآلت-٥

 .إِلى األُمِّ اْلَوْرِد َوَتْقديُمها  َجْمُع باَقةِ          

 

بيع. ،إِْصِطحاُب اْلَوالِِد اْلعائِلََة في نُْزَهةٍ      في َفْصِل الرَّ
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 االِْستِْعداُد لِلنُّْزَهِة َواالِْنِطالُق  َنْحَو النَّْبع.   

 

 

 

لُ  -٦   :اْلَمطلوب َحَسبِ بأَُحوِّ

بيَبُة اللَّطيَفُة اْلَمريَضةَ  -  . َفَحَصِت الطَّ

ر:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمذكَّ

ُد اْلُعْصفوُر الّصغيُر َفِرًحا. -  ُيَغرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَؤنَّث: ــــــــــــــــــــــــ

 

 في َمكانِها اْلُمناِسِب في اْلَجْدَول:  من الكلماِت اآلتيةِ أََضُع ُكاّلً -٧

َفةمُ  -َبَقَرة -َرُجل -ُعْصفور  َكْلبة. -بيبة الطّ  -َثْور -ُمَهْنِدس - َوظَّ

 

 

 :  أَْطَرُح الّسؤاَل الُمناِسَب حاذًفا ما َتْحَتُه َخّط َوُمْسَتعِمالً  -٨

 َكْيفَ  -ماذا  –أْيَن  –َمتى  –َمْن             

 . الّسنديانةَ تسلَق الهرُّ  في َفْصِل الّصيفِ  

________________________________________________ 

هُ العجوز الولَدُ َد اعَ سَ   .جدَّ

________________________________________________ 

 .َخْلَف الَفراشاتِ بُِسرَعٍة َرَكَض األوالُد 

 َحَيوان إِْنسان

ر ر ُمَؤّنث مذكَّ  ُمَؤّنث مذكَّ
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________________________________________________ 

 

 

 

 . األحمرَ الَكرَز ُح َقَطَف الَفاّل    

    ________________________________________________ 

 .على الّرْملَتْنَفلُِش األَمواُج 

________________________________________________  

 

 إِ  -أُ  -أَ  :الهمزِة االبتدائّيِة المناسبةِ بِ  أَْمََلُ اْلفراغَ  -٩

 َهِذِه .....ْرَزةٌ َخْضراُء. -

ْلُج  -   .رُ .....ْبَيُض َوالَمْرُج .....ْخضَ الثَّ

 .....نا .....راِجُع ُدروَس اْْلِْمالِء. -

باُق ِحْيَن .....ْعطى اْلَحَكُم .....شاَرًة.  -  َبَدأَ السِّ

 .....نَّ .....بي في اْلَبْيِت. -

 ي و.....ْختي......ِحبُّ .....خِ  -

 

 

                                                              
 إمالء مراجعة- 15-

 

َهَطَل الَمَطُر  ،جاَء الّشتاُء َفَهبَِّت الّريُح اْلَقوّيُة َبعَدها َلَمَع َبرٌق َوَقَصَف َرْعٌد. َبْعَد َقليل          
.. في اْلَمساِء، َغطَِّت الثُّلوُج اْلِجبالَ ِبَغزاَرة    

 

  

 

    


