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 1الصفحة 
 

 الدراسي الثاني  للفصلاألساسي في مادة اللغة العربية للصف الثاني  تدريبات إثرائية

 م 2016/2017حسب المنهاج الفلسطيني الجديد للعام الدراسي 

 "  أم سليم عمار"  الخضريعاطف أماني  المعلمة:من إعداد 

  "ب البراق األساسية المشتركة "مدرسة: 

 أ. إبراهيم العمرينوالمشرف التربوي  ،جرادةصفاء تحت إشراف مديرة المدرسة األستاذة: 

  لدرس األول: َوَطٌن يَْسُكُن فيناا

   ب عن األسئلة التي تليها:  يجنقرأ الفقرة اآلتية، ثم أ(( نالسؤال األول:  

 

 

 من اتفق على المشاركة في المسابقة الصحفية؟  (1

................................................................................................................ 

 على ماذا اتفق ياسر وأخته عبير؟  (2

................................................................................................................  

 لماذا اتفق ياسر وأخته عبير على المشاركة في المسابقة الصحفية؟   (3

................................................................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب(( نستخرج من الفقرة السابقة بحسب المطلوب: 

 

 همزة وصل:........................

 

 اسم ولد: ............................

 

 اسم بنت: ...........................

 همزة قطع: .........................

 

 حرف مشدد: .......................

 

 .حرف جر: ........................

 ألف لينة: ...........................  

 

 مد باأللف: .........................

 

 مد بالياء: ........................... 

 تنوين ضم: .........................

 

 تنوين كسر: ........................ 

 

 الم قمرية: ......................... 

 ................................هاء: 

 

 تاء مربوطة: .......................

 

 اسم وطني: ........................ 

 كلمة تدل على المفرد:.............. 

 

 مرادف المساهمة: ................. 

 

 ×...................مضاد اختلف

 مفرد مقاالت:.......................

 

 مسابقات: ....................مفرد 

 

 مفرد أخواته: ......................

 عن فلسطين.  ؛ لكتابة مقالة  صحفية   وأخته عبير على المشاركة في مسابقة   اتفق ياسرٌ   

 



 

 2الصفحة 
 

 : نختار الكلمة المناسبة كما وردت في الدرس، ونكتبها في الفراغ(( ج
 

 (( ياسر وأخته عبير على المشاركة في مسابقة صحفية. (  ....................))  اختلف  *  اتفق  *  انتهى 1

 على المشاركة في مسابقة صحفية. )) ياسر* أخته عبير* ياسر وأخته عبير((...........................(  اتفق2

 ..................................  المشاركة في مسابقة صحفية لكتابة مقالة عن ىعبير عل( اتفق ياسر وأخته 3

 ((.         فلسطين       *       األردن       *    مصر     ))   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلل الكلمات اآلتية إلى حروف: ند(( 

 تحليلها إلى حروف الكلمة

 ........  ........   ........   ........  ياسر  

 ........   ........  ........   ........  عبير  

 ........   ........   ........    ........   ........    ........  ........   ........  المشاركة

 ........ ........    ........  ........    ........  صحفية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع:  نهـ (( 

 مقاطعتحليلها إلى  الكلمة

 ........  ........  ................   اتَّفَقَ 

 ........  ........  ........   أ ْخت ه  

سابَقَة    ........  ........  ........  ........  ........   م 

 ........  ........  ........  ........   فِلَْسطينَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 

 3الصفحة 
 

 

    كون منها كلمات جديدة بحسب المطلوب: نثم  ،لى حروفإ )) اْلُمشاَرَكِة ((حلل كلمة نو(( 

 ........   ........   ........   ........   ........   ........   ........   ........     :اْلُمشاَرَكةِ 

 اسم مدينة يحج إليها الحجاج : ........................ اسم ولد:................................................

 مرادف ساهم: .........................................  .......... صفة الثعلب: ................................

 نستخدمه في البناء: ....................................  من صفات العرب: ....................................

 ............................. من الحواس: .............. نوع من أنواع الرياضة: ..............................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كون كلمة: نركب الحروف لنز(( 

 ــةِ  قَــ بَــ ــا ســ ُمــ  ــهُ  ـتُ  ْخـ أُ   قَ  فَـ تّـَ ا

...........................  ...........................  ...................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من عدة حروف:  كون كلمةنح(( 

 بــ رُ  يــ َعـ  ــة بَـ تـ ا ِكـ لِ   سْ  ي نَ  ط فِ  لَ 

......................................  ......................................  ........................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفراغ:ونكتبها في ((     في     *  ِلـــ      على    *   *      عن   نختار الكلمة المناسبة ))  ط(( 

 فلسطين.  ...........اتفق ياسر وأخته عبير ........... المشاركة ............ مسابقة صحفية؛ .....ــكتابة مقالة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



 

 4الصفحة 
 

 :  دخل التنوين على الكلمات اآلتيةني(( 

 (    تنوين كسر) (   ٌ) تنوين ضم (    ًتنوين فتح) الكلمة

 ياسر   ........................ ........................ ياسر

 مسابقة   ........................ مسابقة

 

........................ 

 ........................ صحفية   صحفية

 

........................ 

 مقالة   ........................ مقالة

 

........................ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التراكيب اآلتية في جملضع الكلمات ونك(( 

 الجملة الكلمة

 ..................................................................................................... اتفق على

 ..................................................................................................... المشاركة في

 ..................................................................................................... مسابقة

 ..................................................................................................... فلسطين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5الصفحة 
 

 

   ب عن األسئلة التي تليها:  يجنقرأ الفقرة اآلتية، ثم أ(( ن: ثانيالسؤال ال

 

 

 

 ؟ ماذا قالت عبير (1

................................................................................................................ 

 ماذا قال ياسر؟  (2

 ................................................................................................................ 

 ماذا سيكتب ياسر؟   (3

................................................................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نختار الكلمة المناسبة كما وردت في الدرس، ونكتبها في الفراغ(( ب

 (( : ماذا سنكتب في المقالة؟     كالهما      *       ياسر       *       عبير      )) ..................... (1

 (( ؟       الجريدة     *      المقالة    *       الرسالة    ))  ......................عبير: ماذا سنكتب في ( 2

 .............................................................. ( ياسر سنكتب عن الوطن الذي3

 ((.     يسكن فينا وال نسكن فيه           *      ال نسكن فيه         *         يسكن فينا      ))      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ستخرج من الفقرة السابقة بحسب المطلوب:نج(( 

 

 الم شمسية: ........................

 

 ............................اسم ولد: 

 

 اسم بنت: ...........................

 .......: ...........مد بالياء واأللف

 

 حرف مشدد: .......................

 

 حرف جر: .........................

 كلمة تدل على المفرد:..............

 

 مد باأللف: .........................

 

 مد بالياء: ........................... 

 تنوين ضم: .........................

 

 ........ : ............المقاالتمفرد 

 

 الم قمرية: ......................... 

 هاء: ................................

 

 تاء مربوطة: .......................

 

 .....................مرادف نعيش: 

 مفرد األوطان: ....................

 

 ×......................مضاد يموت

 

 أداة استفهام: .......................

 أسلوب استفهام: ......................................................................................................  

 عبير: ماذا سنكتب في المقالة؟ 

   ياسر: سنكتب عن الوطن الذي يسكن فينا وال نسكن فيه.



 

 6الصفحة 
 

 حلل الكلمات اآلتية إلى حروف: ند(( 

 تحليلها إلى حروف الكلمة

 ........   ........   ........   ........   ........ َسنَْكت ب  

 ........   ........   ........   ........   ........    وطنال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع:  نهـ (( 

 مقاطعتحليلها إلى  الكلمة

 ........  ........  ........   يَْسك ن  

 ........  ........  ........  ........   َسنَْكت ب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    كون منها كلمات جديدة بحسب المطلوب: نإلى حروف، ثم ((  َسنَْكتُبُ )) حلل كلمة نو(( 

 ........   ........   ........   ........   ........   : َسنَْكتُبُ  

 ..........................: ............. مرادف َصَمتَ  .....................جمع كتاب:.......................

 : ......................................... عاشمرادف  ................. ..: .........................مضاد ولد

 ................................... .......: .مضاد خسر ............موجود في فم اإلنسان: ....................

  .....................: ......................نجلس عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كون كلمة: نركب الحروف لنز(( 

 ـب ـتـ ـكـ نـــ ســ  ن ط و لـ ا  ن كـ سـ يـ

...........................  ...........................  ........................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 7الصفحة 
 

 

 من عدة حروف:  كون كلمةنح(( 

 ك ـــ ْســ ــن   نَـ  ر  ـ ا ِســ يــ   ــقَـــ َمــ ــةِ  لَــ ا ْلــ ا

.............................................   ...........................  ........................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اغ:نختار الكلمة المناسبة ))          في       *          عن              (( ونكتبها في الفرط(( 

 عبير: ماذا سنكتب ............... المقالة؟      

 ياسر: سنكتب ................ الوطن الذي يسكن فينا وال نسكن فيه.       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كون جملة مفيدة: لناآلتية رتب الكلمات ن(( ي 

المقالة      *      ماذا      *     ؟       *         في          :     *     عبير    *    سنكتب      *                

 ........................................................................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نضع الكلمات والتراكيب اآلتية في جملك(( 

 الجملة الكلمة

 ..................................................................................................... سنكتب في

 ..................................................................................................... سنكتب عن

 ..................................................................................................... الوطن

 ..................................................................................................... ال نسكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

 8الصفحة 
 

   ب عن األسئلة التي تليها:  يجنقرأ الفقرة اآلتية، ثم أ(( ن: لثالثالسؤال ا

 

 

 

 ؟ ماذا قالت عبير (1

................................................................................................................ 

 ؟ ماذا قال ياسر (2

 ................................................................................................................ 

 عن ماذا سيسأل ياسر؟   (3

................................................................................................................  

 أذكر مدن فلسطين التي تم ذكرها؟  (4

     ................................................................................................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ب(( نستخرج من الفقرة السابقة بحسب المطلوب: 

 

 همزة وصل:........................

 

 ...........اسم ولد: ................

 

 اسم بنت: ...........................

 همزة قطع: .........................

 

 حرف مشدد: .......................

 

 حرف جر: .........................

 ..............  ال الشمسية: ..........

 

 مد باأللف: .........................

 

 مد بالياء: ........................... 

 تنوين ضم: .........................

 

 ..... تنوين كسر: ...................

 

 الم قمرية: ......................... 

 هاء: ................................

 

 تاء مربوطة: .......................

 

 مد بالواو: ..........................

 كلمة تدل على الجمع: .............

 

 ... ...: ..............لقدوممرادف ا

 

 .........×............صغارمضاد 

 :.......................مضاد نجيب

 

 ...........من مدن فلسطين: ......

 

 مرادف نقدر: ......................

 أداة استفهام: .......................

 

 أسلوب استفهام: .............................................................

 المفرد:.............كلمة تدل على 

 

 ................................... و  كلمتان تدالن على المذكر والمؤنث:

 عبير: وكيف سنكتب عن وطن ال نستطيع الوصول إليه؟ 

 ياسر: نسأل الجد والجدة، وكبار السن عن عكا، وحيفا، ويافا، وصفد، وغيرها.  



 

 9الصفحة 
 

 : نختار الكلمة المناسبة كما وردت في الدرس، ونكتبها في الفراغ(( ج

 . عن وطن ال نستطيع الوصول إليه((  سنكتب *  سنحفظ *   سنقرأ.......................))  عبير: وكيف( 1

  ((الجد والجدة وكبار السن  *   كبار السن*   الجد والجدة...................................))  ياسر: نسأل( 2

عن عكا ، وحيفا، ويافا ، وصفد ، وغيرها .     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلل الكلمات اآلتية إلى حروف: ند(( 

 تحليلها إلى حروف الكلمة

 ........   ........   ........    عكا

 ........   ........   ........   ........ نسأل

 ........   ........   ........   ........   ........   ........    نستطيع

 ........   ........   ........   ........   ........ غيرها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع:  نهـ (( 

 مقاطعتحليلها إلى  الكلمة

 ........  ........  ................   اْلَجدَّةَ 

ن ِ   ........  ........  ........   الس ِ

صولَ   ........  ........  ........  ........   اْلو 

 ........  ........  ........   َصفَدَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    كون منها كلمات جديدة بحسب المطلوب: نلى حروف، ثم إ (( كيف)) حلل كلمة نو(( 

 ........   ........   ........     :كيف 

 ..............................: . موجود في فم اإلنسان ..........................حرف جر:...................

 ........... من أعضاء جسم اإلنسان: ................. ........................... مرادف أعمى: ..............

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كون كلمة: نركب الحروف لنز(( 

 ــع ـــيــ ــطـ ــتــ ــســ نــ  ــب ــتــ ــكــ ــنــ ســ  ــا ـفـ ـيـ حــ

...........................  .................................  ............................................ 

 من عدة حروف:  نكون كلمةح(( 

 ك   ا عَ   ص و و   لَ  لْ  ا      فَ  صَ  دَ 

...........................  .................................................  ......................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :  التنوين على الكلمات اآلتيةندخل ط(( 

 (    تنوين كسر) (   ٌ) تنوين ضم (    ًتنوين فتح) الكلمة

 وطن   ........................ ........................ وطن

 كبار   ........................ كبار

 

........................ 

 ........................ جدًّا جد  

 

........................ 

 ة  جد   ........................ ةجد  

 

........................ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : نضع الكلمات والتراكيب اآلتية في جمل(( ي

 الجملة الكلمة

 ..................................................................................................... ال نستطيع

 ..................................................................................................... نسأل عن

 ..................................................................................................... كيف

 ..................................................................................................... يافا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12الصفحة 
 

 

   ب عن األسئلة التي تليها:  يجنقرأ الفقرة اآلتية، ثم أ(( ن: الرابعالسؤال 

 

 

 ماذا قالت عبير؟  (1

................................................................................................................ 

 ؟ ما الحق الذي ذكرته عبير (2

 ................................................................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ب(( نستخرج من الفقرة السابقة بحسب المطلوب: 

 

 همزة وصل:........................

 

 : ...........................ةألف لين

 

 اسم بنت: ...........................

 همزة قطع: .........................

 

 حرف مشدد: .......................

 

 حرف جر: .........................

 هاء: ................................

 

 مد باأللف: .........................

 

 مد بالياء: ........................... 

 مفرد حقوقنا: .......................

 

 ...................... مفرد أحالمنا: 

 

 الم قمرية: ......................... 

 تاء مربوطة: .......................

 

 × ...................مضاد الذهاب

 

 ................×.مضاد الموت فيه

 مرادف السكن فيه: ................

 

 ....................× واجبنامضاد 

 

 ×.....................نتذكر مضاد 

 ....رجوع: ..............مرادف ال

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نختار الكلمة المناسبة كما وردت في الدرس، ونكتبها في الفراغ: ج(( 

 ((.      حلمنا     *         واجبنا  *        حقنا ....................... ))    لن ننسى أن نعبر عن ( عبير: 1

 ((       العودة  *        المغادرة *    الذهاب   ....................))  عن حقنا في  يجب أن نعبر: عبير( 2

 . إلى وطننا والعيش فيه    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عبير: لن ننسى أن نعبر عن حلمنا، وحقنا في العودة إلى وطننا، والعيش فيه.  
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 حلل الكلمات اآلتية إلى حروف: ند(( 

 تحليلها إلى حروف الكلمة

 ................   ........   ........    ننسى

 ........   ........   ........   ........   ........ حلمنا

 ........   ........   ........   ........   ........   ........    العودة

 ........   ........   ........   ........   ........ العيش

 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع:  نهـ (( 

 مقاطعتحليلها إلى  الكلمة

 ........  ........   نَْنسى

 ........   أَنْ 

 ........  ........  ........  ........   ن عَب ِرَ 

 ........  ........  ........   َحق ِنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    كون منها كلمات جديدة بحسب المطلوب: نحروف، ثم  إلى ((نُعَب َِر  كلمة ))حلل نو(( 

  ................   ........   ........    :نُعَب ِرَ 

 ............................................: . معنى إله ..........................حرف جر:...................

  ....................: .................نصنع منه الدقيق  ..............................: ..............من الفواكه

 من مصادر المياه: ..................................... مضاد بحر: ............................................

 مرادف َوَصَف: ....................................... مرادف قطع الطريق: .................................

  .....................................كسر من الكسور: 
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 كون كلمة: نركب الحروف لنز(( 

 ة د و ع ل ا  ا ن ن ط و  هــ ي ف

............................  .................................  ............................................ 

 من عدة حروف:  نكون كلمةح(( 

  نْ  نَ  ى س  ا ن مِ  ل   ح  

.................................................  ......................................  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (( ونكتبها في الفراغ:         عن     *         في         إلى      *  نختار الكلمة المناسبة ))       ط(( 

     عبير: لن ننسى أن نعبر ............ حلمنا، وحقنا ............. العودة ............. وطننا، والعيش فيه.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ، ونقرأكون جملة مفيدةلناآلتية رتب الكلمات ن(( ي 

عبير    *    أن     *      عن     *     :      *      لن      *     نعبر     *          ننسى    *    حلمنا  .     

 ........................................................................................................................ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نضع الكلمات والتراكيب اآلتية في جمل:(( ك

 الجملة الكلمة

 ..................................................................................................... لن ننسى

 ..................................................................................................... عن عبرن

 ..................................................................................................... العودة إلى

 .....................................................................................................  العيش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ما في العمود األيمن بما يناسبه في العمود األيسر، ونقرأصل نالسؤال الخامس: 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ندخل ) أل ( التعريف على الكلمات اآلتية ونقرأالسؤال السادس: 

 اْلمشاركة مشاركة

 .................................. مسابقة

 .................................. صحيفة

 .................................. مقالة

 .................................. وطن

 .................................. كبار

 .................................. جد

 .................................. جدَّة

 .................................. سن

 .................................. عودة

 .................................. عيش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اتفق ياسر وأخته عبير  (1

 ياسر: سنكتب عن  (2

 عنعبير: وكيف سنكتب  (3

 ياسر: نسأل الجد والجدة،  (4

 عبير: لن ننسى أن  (5

  وحقنا في العودة (6

 وطن ال نستطيع الوصول إليه؟   (1

 وكبار السن عن عكا، وحيفا، ويافا، وصفد.  (2

 على المشاركة في مسابقة صحفية.  (3

 الوطن الذي يسكن فينا وال نسكن فيه.  (4

 إلى وطننا والعيش فيه.  (5

  نعبر عن حلمنا. (6
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   : من العمود الثاني بجمعه من العمود األول صل المفردنالسؤال السابع: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    من الدرس: كما تعلمنا مما بين القوسين اآلتية بكلمة مناسبةكمل الجملة نالسؤال الثامن:    

   العيش    ،    حلمنا    ((   ،    العودة     ،   سكن ي    ،   المقالة    ،   عبير    ،   ياسر   ،   فلسطين  ))    

 .... . ............ على المشاركة في مسابقة  صحفية ؛ لكتابة مقالة  عن .............اتفق ياسر  وأخته ....... (1

 ؟ .........................عبير: ماذا سنكتب في  (2

 فيه.  نسكن  فينا وال  ....................... : سنكتب عن الوطن الذي.................  (3

 فيه.  .................إلى وطننا، و..... ............، وحقنا في ............... عبير: لن ننسى أن نعبر عن  (4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

         :نكتب التاء المربوطة ) ة ، ــة ( والهاء ) ــه (  في نهاية الكلمات اآلتيةالسؤال التاسع: 

 

 أختــ......      ،      المشاركــ......     ،      مسابقــ......      ،      صحفيــ......      ،       لكتابــ......  ، 

 المقالــ......     ،     الجد......     ،     العود......      ،      إليــ...... .    ،   مقالــ......      ،   فيــ......    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسابقة  (1

 مقالة  (2

 الوطن  (3

 الجد  (4

 الجدة  (5

 كبير  (6

 حلمنا  (7

 وطننا  (8

 ألوطان ا (1

 مسابقات (2

 مقاالت  (3

 الجدات  (4

 األجداد (5

 أوطاننا  (6

 كبار (7

 أحالمنا  (8

 الجمع المفرد
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 لونها بنفس لون ضدها المحدد: نبحث عن مضاد كل كلمة ونالسؤال العاشر:   

 أخضر            أصفر             أزرق             بني            برتقالي           زهري           أحمر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   راغ المناسب : كتبها في الفن( و      من،          متى  ،       أين    ر الكلمة ) اختنالسؤال الحادي عشر:    

                                                                               .في شهر رمضاننصوم  (1

    ...................  نصوم؟ 

                                                                         .كل يوم إلى المدرسةأذهب   (2

 ذهب كل يوم؟ ت................... 

                                                                           .كل يوم إلى المدرسةأذهب  (3

 ذهب إلى المدرسة؟ ت................... 

                                                        . في المدرسة العلوم النافعةمعلمتي تعلمني   (4

  المدرسة؟في  علمني العلوم النافعةت................... 

                                                                      .  في المدرسة تعلمني معلمتي العلوم النافعة (5

   تعلمني معلمتي العلوم النافعة؟  ...................

                                                                                    .كل يوم في المسجدأحمد صلي ي   (6

 كل يوم؟ أحمد  صلي ي ...................

 العيش ننسى العودة حقنا كبار نسأل اتفق

 الذهاب نتذكر اختلف واجبنا صغار الموت نجيب
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                                                                         في المسجد كل يوم. أحمديصلي  (7

 يصلي في المسجد كل يوم؟  ...................

                                                                       كل يوم.في المسجد  أحمديصلي  (8

 يصلي أحمد في المسجد؟  ...................

                                                                       إلى السوق.يذهب أبي كل يوم   (9

  يذهب أبي كل يوم؟  ...................

إلى السوق.                                                                       كل يوم  أبييذهب  (10

 هب كل يوم إلى السوق؟  ................... يذ

إلى السوق.                                                                        كل يوم يذهب أبي (11

 ................... يذهب أبي إلى السوق؟   

                                                                    يشتري لنا ما نحتاجه كل يوم.   أبي (12

 ؟كل يوم يشتري لنا ما نحتاجه ...................

                                                               . في األول من شواليد الفطر عيأتي   (13

 ؟يأتي عيد الفطر ...................

                                                            .كل يوم الغنم في المرعى الراعي يرعى (14

 يرعى الراعي الغنم في المرعى؟ ...................

                                                            .يوم كل المرعىفي الغنم الراعي يرعى  (15

  يرعى الراعي الغنم كل يوم؟ ...................

                                                             .كل يوم الغنم في المرعى لراعيايرعى  (16

 ................... يرعى الغنم في المرعى كل يوم؟ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

مع تمنياتي لكم بالنجاح 

 الباهر والتوفيق بإذن هللا 

 




