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  التَّاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١(بطاقة في اللغة العربيّة 

  
  َصفُّ هاني

 .بِِرفاقِِه في َمْلعَِب اْلَمدَرَسة تَقيلْ يَ إِلى اْلَمْدَرَسِة.  َهُب ُكلَّ َصباحٍ هاني تِْلميذٌ ُمْجتَِهٌد. يَذْ   

  َوِعْنَدما يَُدقُّ اْلَجَرُس يَْدُخُل هاني َمَع ِرفاقِِه إِلى الصَّف.

ّفِ نَظيفَةٌ َوُمَرتَّبَة.  ِسٌع. فيه ُشبَّاٌك َعريٌض يُِطلّ َصفُّ هاني وا   َعلى اْلَمْلعَب. طاِوالُت الصَّ
  . يُِحبُّ هاني َصفَّهُ َويُحاِفُظ َعلى نَظافَتِه.َوَمقاِعُد التَّالِمذَةِ ُمريَحة

 .أَْقَرأُ النَّصَّ َجيًِّدا  

ِة اْلَمْعنىتِيَِة أُجيُب َعِن األَْسئِلَِة اآل -١   :بُِجْملٍَة تامَّ
  النَّص؟ عنوان ما    

  َصفُّ هاني".  هو:" عنوان النَّص        



 

  ؟َمتى يَْذَهب هاني إِلى اْلَمْدَرَسة    

 ُكلَّ َصباحٍ. يَْذَهب هاني إِلى اْلَمْدَرَسة    

  ؟بَِمْن يَْلتَقي هاني في َمْلعَِب اْلَمْدَرَسة
 بِِرفاقِِه. يَْلتَقي هاني في َمْلعَِب اْلَمْدَرَسة

  ؟طاِوالُت الصَّفِّ  َكْيَف تبدو
 نَظيفَةٌ َوُمَرتَّبَة. تبدو طاِوالُت الصَّفِّ 

  ؟َعالَم يُحاِفُظ هاني
  يُحافُِظ هاني َعلى نَظافَة َصفّه.

 
 : أُْربُُط اْلَكِلَمةَ بِاْلَمْعنَى اْلُمناِسب -٢

    هأَْصحاب •                   •ُشبّاك     
     نافَِذة •                   •     هِرفاق

  
  :آلتِيَةا ِضّد اْلَكِلماتِ في النَّّصِ  أَِجدُ  -٣

  واسع  ≠َضيِّق              مجتهد                   ≠َكسول 
            نَظيفة  ≠َوِسَخة              يُِحبُّ                   ≠  يَْكَرهُ 

  
ُن اْلَجواَب  -٤   الصَّحيح بَِحَسِب ما َوَرَد في النَّص:أُلَّوِ

O .َمقاِعُد التَّالِمذَة نَظيفَة  

  َمقاِعُد التَّالِمَذة ُمريَحة.           

O .َمقاِعُد التَّالِمذَة ُمَرتَّبَة  
  

  :الكلمات اآلتية أَُرتُِّب في ُجْملَة -٥
  َعلى نَظافَتِه. -َونُحافِظُ  -َصفَّنا -َوتَْرتيبِه - نُِحبُّ 
   َوتَْرتيبِه. َصفَّنا َونُحافُِظ َعلى نَظافَتِه نُِحبُّ 

  
  



 :موِد الثّانيباَرةِ الُمناِسبَِة لها في العأَْربُُط ُكالًّ ِمن العبارات في العَموِد األّول بِالعِ  -٦

َوِر الَجميلَة. ُمَزيَّنَةٌ   •        •    َصفُّنا        بالصُّ

ّفِ      واِسٌع َونَظيف.  •        •  ُجْدراُن الصَّ

  اللَّْوحِ .قُْرَب   •        •  نَْرمي األَْوساخَ   

  .في سلَِّة الُمْهَمالت   •        •    طاولَةُ الُمعَلّمة  
  

 ؟تَتَأَلَّف الِفْقَرة الثّانِيَة ِمْن َكْم ُجْملَة  -٧

  ُجَمل. ٥من  تَتَأَلَّف الِفْقَرة الثّانِيَة    

 ُجْملٍَة ِمْن ُجَمِل النَّّص؟ بَِم تَْنتَهي ُكلّ  -
  بِنُْقَطٍة.تَْنتَهي ُكلُّ ُجْملٍَة 

  
ُع اْلُجَمَل اآلأُ  -٨ ) بَْيَن اْلَكِلَمِة َواْلَكِلمة، َوأَْكتُُب في   /مات واِضعًا َخطًّا ماِئًال (  إِلى َكلتِيَة قَّطِ

  اْلُمَربَّعِ َعَدَد اْلَكِلمات في ُكّلِ ُجْملَة:
                                  .                 /ُمْجتَِهدٌ   /تِْلميذٌ  /هاني   

  .    /الصَّف / إِلى  / ِرفاقِهِ   /َمَع   /هاني  /يَْدُخُل   /اْلَجَرُس  /يَُدقُّ  /َوِعْنَدما        

  ./نَظافَتِه /َعلى  /َويُحاِفُظ  /َصفَّهُ  /هاني  / يُِحبُّ        

  

 : اآلتية اتَكِلمَ من ال اْلُمناِسِب ِألَْحُرِف ُكلٍّ أََضُع دائَِرةً َحْوَل اْلعََدِد  -٩

   ٧      ٦      ٥      ٤      ٣       ٢      ١       قِهِرفا

  ٧      ٦      ٥      ٤      ٣       ٢      ١       ُشبَّاك

  ٧      ٦      ٥      ٤      ٣       ٢      ١   هاني    

  ٧      ٦      ٥      ٤      ٣       ٢      ١         إِلى

٦ 

٣ 

٩ 



  

  

 : ِألَْحُصَل على َكِلَمٍة  بَْيَن األَْحُرِف اآلتية أَِصلُ  -١٠

  اْلَكِلَمة  ٥  ٤  ٣  ٢  ١

  قَعَدَ       د  ع  ق

  كمال    ل  ا  م  ك

  على      ى  ل  ع

  مقعده  ه  د  ع  ق  م

  

  

  

  ِمَن النَّّص اْلَكِلمات التي نَِجُد فيها حرف: أَْختارُ   -١١

  َوَمقاِعُد. -ِرفاقِهِ  -يَُدقُّ  -بِِرفاقِهِ  -يَْلتَقيالقاف:           

  ُشبَّاٌك. - ُكلَّ الكاف:           

  

ِلها قاف:      -١٢  قَلَم. أعطي َكِلمة في أَوَّ

  طارق. قاف: آخرها أعطي َكِلمة في       

 تسُكَب. اف: َوسطها كأعطي َكِلمة في          

ِلها كاف:              كتاب. أعطي َكِلمة في أَوَّ



 َمِلك.  اف: آخرها كأعطي َكِلمة في         

  مقعد.  قاف:وسطها أعطي َكِلمة في         


