
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق أوراق المراجعة في

 اللغة العربية
2016-2015السنة الدراسية   



 

 

 

 مراجعة األسبوع الرابع

 اللغة العربية، الصف الثاني

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
شرح درس جديد في القراءة العربية:الدرس الثاني"حصة 

15-14ص:تلوين"  

أنشطة شفهية حول الدرس)اجابة عن أسئلة حول النص(-  
المفردات واألضداد لبعض المصطلحاتاكتشاف -  

    17-15-14ص::حل تطبيقات الدرس الثاني-      

 )مطلوب لإلمتحان الفصل األول( 

:الدرس األول:في كتاب القواعد  
مما تتألّف الجملة؟-  

كيفية ترتيب الكلمات للحصول على جملة.-  
إختيار الجمل المناسبة للصورة المناسبة.-  

والحرف عند تغيير النقطة. كيفية اختالف الكلمة-  
الدرس األول:في كتاب القراءة:  

ترتيب الجمل بحسب تسلسل األحداث-  

13ص:وأيام األسبوع(-أشهر السنة-أزمان وأعداد)فصول-  

تعبير شفهي:ادخال كلمة محددة في جمل+مناقشة شفهية -

12ص:حول كيفية التعريف بالطالب الجديد.  

 

 األسئلة:

كلمات الجمل؟من كم كلمة تتألف كل جملة؟ضع | لتفصل بين  -1  

  

 

 

ب الكلمات لتحصل على جملة:رتّ  -2  

 ً  العطلة         وقتاً          قضينا           في        ممتعا

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

 سأذهب غداً الى المسبح

 يا للمصيبة!



على كم كلمة يمكنك أن تحصل بتغيير عدد النقط وموضعها؟-3  

 نمر

 

 نوم

 

رتب الجمل بحسب تسلسل األحداث:-4  

ثّم صعدوا إلى صفوفهم           

اظر الجرسرّن النّ            

فوقف التالميذ في الصف           

 

أ( عّدد فصول السنة: -5  

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

ب( عّدد ايّام األسبوع:     

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

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



 

 

 

ّسادسمراجعة األسبوع ال  

ثانياللغة العربية، الصف ال  

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
األول من لقراءة العربية:الدرس شرح درس جديد في ا

 المحور الثاني+ حل األنشطة الشفهية واألسئلة حول النص
                                التطبيقات:حل األسئلةفي كتاب 

  

 في كتاب التطبيقات: 
و كتابة الئحة بأعمال  "حّصة تلوينحل أسئلة الدرس "-

 سنقوم بها                                                 
إصغاء                                          -   

 في كتاب القواعد:
الفقرة-الجملة-الثاني:الكلمة الدرس-  

تحديد الفقر ومعرفة الجملة-  
التفريق بين حرف "خ" و "ح" و "خ" من خالل اختالف  -

 موقع النقطة
 

 

 األسئلة:

أ(ضع خطاً تحت مجموعة الكلمات التي تشّكل جملة: -١   

 قرب بيتنا.

 لعب رامي بالكرة.

 أّمي.

جملة.ثّم وّسعها لتصبح جملة:مجموعة الكلمات التي ليست حّوق  ب(      

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

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

 



يوم الجمعة، ذهب خليٌل إلى محل األلعاب ليشتري لعبة ألخيه الصغير حسام. -٢  

 امأل كل عامود بالكلمات المناسبة:

 خ ح ج

   

 

اكتب الئحة بأعمال تريد أن تفعلها:-٣  

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

 



 

 

 

(٢ّول من الفصل)مراجعة األسبوع األ  

ثانيف الة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
األول من لقراءة العربية:الدرس شرح درس جديد في ا-

"ألنني أحب الشجرة"المحور الثاني  
حل األنشطة الشفهية واألسئلة حول النص -  

في كتاب التطبيقات:حل  -
                                  األسئلة

:لقراءةفي كتاب ا   
                  دراسة إستظهار وتم تسميعها-

تم نسخ إمالء و كتابتها في -
                                        الصف   

:في كتاب القواعد  
الفقرة-الجملة-الكلمة-الحرف:الثالث الدرس-  

ليل كل كلمة إلى أحرفتح-  
جمع األحرف للحصول على كلمة -  

ترتيب األحداث وكتابتها على شكل فقرة -  
الهمزة في أول الكلمة وتعليل كتابتها-  

 

 

 األسئلة:

:حلّل كل كلمة إلى أحرفها -١   

: .......+.......+........قرب  

:.......+........+......+........رامي  

 مالعق:.......+.......+.......+.........+........

+......+.......+.........+......عطلتنا:.......+.....  

 مدرستنا:......+.......+......+......+.......+.......+........

    



اجمع األحرف لتحصل على كلمة: -٢  

=.................ة+ا+ح+م+م  

=.................ا+ن+ت+ي+ب  

=.................ة+ا+ر+ب+م  

=.................ة+ي+د+ج+ب+أ  

 

:رتّب الجمل بحسب تسلسل أحداثها أ( -٣  

ثّم صعدوا إلى صفوفهم.           

رّن النّاظر الجرس،           

فوقف التالميذ في الصف،           

دخلت المعلمة وشرحت الّدرس.          

 

 ب( انقل مجموعة من الجمل لتحصل على فقرة )انتبه إلى شكل الفقرة(

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

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

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



 

 

 

(٢من الفصل) ثّانيمراجعة األسبوع ال  

ثانيف الة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
المحور الثاني لقراءة العربية:فيشرح درس جديد في ا-  

حل األنشطة الشفهية واألسئلة حول النص -  
التطبيقات:حل في كتاب  -

في كتاب القواعد  -                                 األسئلة
هذه\هذا -اإلسم  

:لقراءةفي كتاب ا   
قراءة الدرس)ألنني أحب الشجرة  -

أنشطة -                             (                   
 شفهيّة    

مفردات وأضداد وشرح الحقيقة والرأي    -  
:في كتاب القواعد  

الهمزة في أول الكلمة وتعليل كتابتها-  
اصغاء-     
التمييز بين )انسان،حيوان،جماد( -   

 

 األسئلة:

:حلّل كل كلمة إلى أحرفها -١   

أ = .................... +د +ب +أ  

ا = ................... +ي +ر +ث    

ة = .....................+ر +ج+ش  

.................ة = +ي +ا +م +ح   

  

:علّل كتابة الهمزة في أّول الكلمة -٢  

................................................................=.................أَب  



 أ م: ...................................................................................

................................................................................إِبريق:   

 

حّدد عالم تدل كل كلمة: -٣  

صّف.–حصان  –جّدتي  –بستان  –هّرة  -مزارع  –شجرة  –شمس  -جهاد   

 

 إنسان حيوان جماد
   

 

      

حّدد إذا كانت الجملة حقيقة أم رأي: -أ( ٤  

األحمر! ....................كم احبُّ لون   

 في المدرسة صفوف كثيرة................

 في لبنان شجر أرز ........................

 أحبُّ الموَز أكثَر من التّفاح...................

 

ألّف بدورك جملة فيها حقيقة، واخرى رأي. -ب  

............حقيقة:.................................................  

 رأي:..............................................................



 

 

 

(٢من الفصل) ثّالثمراجعة األسبوع ال  

ثانيف الة، الصّ غة العربيّ اللّ   

 

 المواضيع التي تّم تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
المحور الثاني لقراءة العربية:فيشرح درس جديد في ا-  

حل األنشطة الشفهية واألسئلة حول النص -  
التطبيقات:حل في كتاب  -

في كتاب القواعد  -                                 األسئلة
المذّكر والمؤنّث -اإلسم  

:لقراءةفي كتاب ا   
قراءة الدرس)ألنني أحب الشجرة  -

أنشطة -                             (                   
     + إصغاءشفهيّة

على شكل فقرةترتيب األحداث بحسب التسلسل وكتابتها -  
أداة اإلستفهام و إدخالها في جملة.      -  

:في كتاب القواعد  
إلسم هذا/هذها-  
الفرق بين "ص"و "ث" و"س"-  

التمييز بين )انسان،حيوان،جماد( -   

 

 األسئلة:

) الهدف التمييز بين "س" و"ث" و"ص"( :اِجمع األحرف لتحصل على كلمة -١   

= .................... ر +و +ث    

= ................... ا+ء +م +س  

= ..................... و+ر+ص +ر+ص  

....ة = .................+ ب+ق+ا + س+ م  

  

) فوق أو تحت األلف( :علّل كتابة الهمزة في أّول الكلمة -٢  



................................................................=.................دأأ ب  

: ...................................................................................أُنثى  

: ................................................................................ةإِبر  

 

أصل بما يناسب: -٣  

 يد كلبّ                                      

كتاب         قمر  هذا    

 أسد طاولة                  

 شبّاك هذه               كرسي                                        

يوسف       خروف 

 

 

      

:كتب األسماء فقط في المربّعأ( ٤  

كتاب. –عاد   –ثور  –حائط  –فالّح  –ذهب  –خروف  –رامي  –شرب   

 

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

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

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



 

 

 

(٢من الفصل) ٥+٤مراجعة األسبوع   

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
المحور الثاني لقراءة العربية:فيشرح درس جديد في ا-  

حل األنشطة الشفهية واألسئلة حول النص -  
التطبيقات:حل في كتاب  -

في كتاب القواعد  -                                 األسئلة

2الجزء  المذك ر والمؤن ث -اإلسم  

:لقراءةفي كتاب ا   
+الرأي قراءة الدرس)ألنني أحب الشجرة  (-

-                                                والحقيقة
      + إصغاءأنشطة شفهي ة

بحسب التسلسل وكتابتها على شكل فقرة ترتيب األحداث-  
.      أداة الحوار+إمالء+كتابة فقرة+حل التطبيقات-  

:في كتاب القواعد  
إلسم هذا/هذها-  
لمذك ر والمؤن ثا-  

التمييز بين )انسان،حيوان،جماد( -   

 

 األسئلة:

"(ة" و"ج" و"ش) الهدف التمييز بين " :اِجمع األحرف لتحصل على كلمة -١   

= .................... ل +م +ج  

= ................... ج +ر +د  

 ش+م +س =.....................

= ..................... ة+ر +ج+ش  

....ة = ................. + ع+ م+ ش  

ل إلى المذك ر: -٢ حو   



 هذه معل مة :...................................

ة:.................................هذه  هر   

 هذه كاتبة:................................

 

ل إلى المؤن ث -٣ :حو   

..  هذا مهندس:.........................                                       

خي اط:.............................هذا   

كلٌب:..............................هذا   

 

      

ضع عالمة الوقف المناسبة: " " , ! . ؟( ٤  

 قال أبي           هل الش جرة مفيدة 

 أجاب أخي          نعم     فهي تنق ي الهواء

 فقال أبي          ما أجمل األشجار

 

( اكتب فقرة عن أهمي ة الشجرة:٥  

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

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

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

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

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

ي الهواءتنق  -  

وتلط ف الج  -  

تعطي الظ ل-  

نصنع من -

األشجار 

الورق 

 والمفروشات



 

 

 

(٢من الفصل) ٦مراجعة األسبوع   

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
المحور الثاني لقراءة العربية:فيشرح درس جديد في ا-  

 
حل األنشطة الشفهية واألسئلة حول النص -  

التطبيقات:حل في كتاب  -
                                  األسئلة

  

:لقراءةفي كتاب ا   
+الرأي قراءة الدرس)ألنني أحب الشجرة  (-

-                                                والحقيقة
 أنشطة شفهي ة 

:في كتاب القواعد  
ش وة-الحرف ج-  

(2(+)1)لمذك ر والمؤن ثا-  

حرف )ت وط( + درس التمييز بين  - 
المستقبل( -الحاضر -الفعل)الماضي  

 

 األسئلة:

"(ط" "ت) الهدف التمييز بين " :اِجمع األحرف لتحصل على كلمة -١   

= .................... ر +م +ت  

= ................... ا + ب +ت +ك  

=..................... ر+ ق+ ا+ط  

= ..................... ا+ن+ت +س+ب  

....= ................. ر+ ة + ئ+ ا+ ط  

ل إلى المذك ر: -٢ حو   

:................................... ناقةٌ طويلةٌ هذه   



:.................................امرأةٌ ذكي ةٌ هذه   

:................................فتاةٌ جميلةٌ هذه   

 

ل إلى المؤن ث -٣ :حو   

..  :.........................أسٌد مخيفٌ هذا                                        

:.............................خروٌف صغيرٌ هذا   

:..............................مكتٌب كبيرٌ هذا   

 

      

ق الفعل في  ضع( ٤ خط اً تحت الفعل الماضي وخطين تحت الفعل الحاضر وحو 

 المستقبل:

 نأكل   الل حظةِ  ، وفي هذهِ كبيرةً  واصطاَد سمكةً  باألمِس، ذهَب أبي إلى البحرِ  -

 الس مكة.

غداً سأسافر  إلى فرنسا مع أخي. -  

أخذ كريم الكتاَب.ياآلَن -  

.جد ي من البستانِ  عادَ  -  

ياح  - .والعواصف   هب ت الر   

ستأتي أختي من كندا. بعد يومينِ  -  

  

 

 



 

 

 

 (٢من الفصل) ٧مراجعة األسبوع 

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
إمالء+ كتابة فقرة عن فصل الشتاء-   

  
:لقراءةفي كتاب ا   

حل أسئلة التطبيقات   +(قراءة الدرس)أهال فصل الشتاء  -
  + إستظهار+خط+إصغاءأنشطة شفهي ة+

:في كتاب القواعد  
المستقبل( -الحاضر -درس الفعل)الماضي-  

 

 األسئلة:

73-72النص "أهالً فصل الشتاِء!" في كتاب القراءة صفحة:-١   

ن ص إلى أربع فقر. حد د بداية كل  فقرةٍ ونهايتها.ينقسم الأ (   

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

 

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

 

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

 

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

 



ِ عالمِة وقٍف انتهْت كلُّ فقرةٍ؟  ب( بأي 

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

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

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

اكتب المرادف المناسب لكل كلمة: -٢  

 حجبت: .............                       دويٌّ قويٌّ : .....................

 بسط: ...............                       تلب دْت: .....................

  

:أدخْل كلَّ كلمٍة في جملةٍ  -٣  

 …………………………………………………………………… :حجبْت 

 ...  ............................................................... :تلب دتْ 

................................................................. :الس جاد    

 

ل من المذك ر إلى المؤن ث: -أ (٤ حو   

.هذا الهرُّ أشقٌر:..................................... -  

ض  نشيط : ...................................... - هذا الممر   

ل إلى المذك ر: -ب حو   

 هذه الن عجة كبيرةٌ: ...............................................

....................هذه المحامية  ذك ي ةٌ: ..........................  

  

 



 



 

        (٢ورقة مراجعة امتحان الفصل)            

       ابتدائي انيث  ف الة، الص  اللغة العربي  

 

 المواضيع المطلوبة لإلمتحان:                                                                        

-التركيز على المضمون وأبعاده: مثل الخريطة التي تحتوي )الزمان-المكان-الشخصيات( بالعودة إلى النص 

في كتاب القراءة "ألنني أحب الشجرة" صفحة:٣٦ و ٣٧ و "للحفاظ على الطبيعة" صفحة:٥٤ و ٥٥ و"أهالً 

.٧٣و ٧٢فصل الشتاء" صفحة:  

 في كتاب التطبيقات: من صفحة:٣٤ إلى صفحة ٣٨ +صفحة٥١ +٥٢+ ٥٤+٥٦+٦٥+٦٩.

ات والتراكيب)المفردات واألضداد(.المترادفالتركيز على -  

أي،  - كتابة نتيجة مناسبة للسبب. وكيفية كتابة سؤال للجواب المناسب وكيفيةمعرفة الحقيقة والر   

 -في كتاب القواعد: صفحة:٣٣+من صفحة٤٠ إلى ٤٢+من صفحة ٤٧ إلى ٤٩.

)الماضي، الحاضر، والمستقبل(. التحويل من المذكر إلى المؤنث والعكس، ومعرفة الفعل -  

 األسئلة:

أجب عن األسئلة اآلتية: ٣٧و  ٣٦بالعودة إلى النص"ألنني أحب الشجرة" في كتاب القراءة صفحة   

(عالمات ٣)السؤال األول:  

  )عالمتين( :ا يناسبامأل الخريطة بم أ(

   الشخصيات     

 المكان الزمان 

 

)عالمة(السؤال المناسب ليكون الجواب ما تحته خط:اكتب ب(   

 الجواب: غابت دارين عن المدرسة ألن ها مريضة.

 السؤال: ......................................................................................

 

 ألنني أحب الشجرة



)عالمتين( السؤال الثاني:  

         صل بين المترادفات:

                             أكوام                    الحائط

                            الجدار                     أكداس

                        غط ت                          مد  

                             بسط                      حجبت  

ونصف()عالمتين السؤال الثالث:  

)عالمة(اكتب سبباً أو نتيجةً مناسبة: أ(           

نم جي داً حت ى ................................................. . -  

حصل  حادث سيٍر بسبب .................................................... . -  

 

)عالمة ونصف(ب( حد د إذا كانت الجملة "حقيقة" أو "رأي":  

 الط عاُم ضروريٌّ للحياة.  ............................  

 أُحبُّ الل ون األصفر أكثر  من الل وِن األزرق. .....................

 شراُب الت وِت لذيذٌ. .................

(ونصف اتعالم٣):السؤال الرابع  

ل أ( )عالمة(إلى المؤن ث: الجملة حو   

 هذا الفتى طويٌل و نحيٌف.

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

ل -ب( (عالمة) إلى المذك ر: الجملة حو   

 هذه المرأةُ الشقراء  طويةُ القامة وجميلة.

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

المستقبل:.............حاضر:..........  .  : ...........ماضي (ونصف عالمةالفعل المناسب:) اكتب ج(  



 

 

 

 (٣من الفصل) ١مراجعة األسبوع 

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
إمالء+ كتابة فقرة عن فصل الشتاء+حل تطبيقات و بداية -

  درس جديد.

  

 في كتاب القراءة: 
الثلج(+حل أسئلة التطبيقات   قراءة الدرس)معركة بكرات 

+أنشطة شفهي ة.  
 إستظهار+خط+إصغاء 

:في كتاب القواعد  
المستقبل( -الحاضر -درس الفعل)الماضي-  

 

 

أل ف جملة إلتمام المعنى والحصول على جملة كاملة ومفيدة: -١  

 

 

  



انِف كل جملة متبعاً المثال: -٢  

 

 

للحصول على جملة مفيدة:اكتب مكان الفراغ كلمة "قبل" أو "بعد"  -٣  

 



 

 

 

 (٣من الفصل) ٢مراجعة األسبوع 

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
إمالء+ كتابة فقرة عن فصل الشتاء+حل تطبيقات و بداية -

  درس جديد.

  

 في كتاب القراءة: 
قراءة الدرس)معركة بكرات الثلج(+حل أسئلة التطبيقات   
كتابة فقرة عن الهرُّ  ++أنشطة شفهي ة 

  فرفور+ إمالء
:في كتاب القواعد  

المستقبل( -الحاضر -درس الفعل)الماضي-  
الشد ة(  –ح  –حرف )ع  -  

 

 

ة أل ف جملة -١ :والمستقبل( في الزمن الماضي، الحاضر، س  ر  مستخدماً الفعل )د   تام   

 الماضي:.................................................................................

 الحاضر:.................................................................................

...............................................................................المستقبل:   

  

لها إلى الحاضر ثمَّ إلى المستقبلثالثة أكتْب  -٢ من الماضي و حو  :أفعال في الز   

 الماضي الحاضر  المستقبل
   

 



ل الجملة إلى المؤن ث-٣ :حو   

 

ل الجملة إلى المذك ر -٤ :حو   

 

٤- : وضْع شد ة حيُث يجب وضعها. اِتبعِ المثال   

 

   



 

 

 

 (٣من الفصل) الثالث مراجعة األسبوع

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
 حل تطبيقات الدرس و مناقشة شفهية

  
 في كتاب القراءة: 

(قمر والثلجقراءة الدرس)  
على الشدةإمالء +انشطة شفهية والتركيز     

:في كتاب القواعد  
الشد ة(  –ح  –حرف )ع حل أسئلة الدرس : -  
 

 

 

اكتب مرادف كل كلمة: -١  

= ............................. استأذنت    

 غاصت  = .............................

 ترتعُد = ...............................

 جاف ةٌ = ................................ 

  

عد د فصول الس نة :  -٢  

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

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

 

 



 

: شهراً(عد د شهور الس نة )إثنا عشر   -٣  

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

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

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

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

 

ضع الشد ة في المكان المناسب: -٤  

 

 

:مع التركيز على وضع الشد ة اكتب اسم كل  رسم -٥  

 

   



 

 

 

 (٣من الفصل) رابعال مراجعة األسبوع

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
 استظهار 
 امالء

 خط+ درس قواعد جديد
  

 في كتاب القراءة: 
(قمر والثلجقراءة الدرس)  

والتركيز على الشدةإمالء +انشطة شفهية     
:تطبيقاتفي كتاب ال  

87-86-85-84صفحةحل أسئلة الدرس  -  

 كتابة فقرة عن فصل الشتاء ونسخها
 النفي )ال( وحل أسئلة عن نفي الجمل

 
 

 

:نف  الجمَل متبعاً المثالا   -١  

  

 



اكتب أضداد كل كلمة:  -٢  

............................. ≠وسخةٌ ........................                   ≠ذهبَْت   

............................. ≠العافيةُ ........................                  ≠ بارٌد   

 

على مثال  ما يلي: أل فْ  -٣  

 

 

:رت ب الجمل بحسب تسلسل أحداثها -٤  

 

   



 

 

 

 (٣من الفصل) ٥ مراجعة األسبوع

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    

 

 المواضيع التي تم  تغطيتها هذا األسبوع المواضيع التي سيتم تغطيتها األسبوع القادم
  درس جديد في القراءة 

 امالء
 خط+ حل التطبيقات

  

 في كتاب القراءة: 
 انشطة شفهية والتركيز على الشدة

   استظهار
:قواعدكتاب الفي   

، المذكر والمؤنثأحرف الجر -  
 الحروف القمرية والحروف الشمسية
 النفي )ال( وحل أسئلة عن نفي الجمل

 
 

 

فة ب"ال" وتبدأ بحروف شمسي ة: -١ استخرج من الفقرة األسماء المعر   

آب 4الث الثاء   

جد اً.كانت الش مس شديدة الحرارة، فلم أخرج من الد ار. أمضيُت نهاراً ممالً   

آب 5األربعاء   

 عشُت اليوم الت جربة األولى في المطبخ، وكانت فاشلة تماماً.

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

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

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

 

  



ل الجملة  -٢ :من المذك ر إلى المؤن ث حو   

لعب شادي مع رفيقته  بكرات الث لج. .  

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

.جرح فادي قدمهُ أثناء الل عب   

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

 

:أدخل كل حرف في جملة -٣  

 من : ................................................................................

....................إلى : ............................................................  

 ِب: ..................................................................................

 

:أدخل "ال" على كل اسم، وزد الش د ة حيُث ينبغي -٤  

ان : ........................         شمٌس :.....................  رم 

........................        ليموٌن : .....................أرنٌب :   

 قلٌم : ..........................         جبٌل : .......................

 تفاحةٌ : ........................        رمٌل : .......................

   ........................................        طائرةٌ :ثعلٌب : ......

 

اكتب الحروف الش مسي ة والحروف القمري ة: -٥    

 الحروف الش مسي ة: .................................................................................

..............الحروف القمري ة :....................................................................  



 

 

 

 إمتحان الفصل الثالثمراجعة ورقة 

ثانيف الة، الص  غة العربي  الل    
 

 - في كتاب القراءة: الدروس المطلوبة: معركة بكرات الثلج صفحة: 80و81.  الدرس: قمر والثلج صفحة: 88 و 89.

 - في كتاب التطبيقات: معركة بكرات الثلج من صفحة:72 إلى صفحة: 78.  قمر والثلج من صفحة: 84 إلى صفحة: 87.

- في كتاب القواعد: الفعل)2( من صفحة: 57 إلى صفحة: 60  الّشّدة: صفحة: 65 )رقم 5 فقط(.   الحرف: من صفحة: 68 إلى 

.75،صفحة:  74صفحة:  الحروف القمرية والحروف الشمسية:   .70صفحة:   

دراسة أوراق المراجعة للفصل الثالث وورقة مراجعة اإلمتحان. -  

ز على الحروف الشمسية والقمرية ، الشّدة ، أحرف الجر ، المذكر والمؤنث ، النفي.التركي  

 األسئلة:

:امأل الجدول بما يناسب -١  

اً.  كانت الش مس شديدة الحرارة، فلم أخرج من الد ار. أمضيُت نهاراً ممالً جد 

 تماماً، فقد صنعُت الت جربة األولى في المطبخ، وكانت فاشلةً  يوم الث الثاء ،عشتُ 

 الحلوى. 

مع الولد الص غير، ورأينا القطط الش قراء ذهبت إلى الحديقة ولعبُت  يوم األربعاء،

 تقفُز وتلعُب.

 كلمة معرفة ب"ال" وتبدأ
 بحرف قمري

 

 كلمة معرفة ب"ال" وتبدأ
 بحرف شمسي

 

  

  

  

  



 

ل الجملة  -٢ :من المذك ر إلى المؤن ث حو   

. بكرات الث لجلعب سامي مع رفيقته    .  

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

 جرح فادي رجلهُ وهو يقفُز في الس احة .

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

 

:أدخل كل حرف في جملة -٣  

: ................................................................................ من  

 إلى : ................................................................................

..................................................................................ِب:   

 

:أدخل "ال" على كل اسم، وزد الش د ة حيُث ينبغي -٤  

:..................... شجرة     : ........................         نوم  

................... ليمون  :     : ........................         أسد    

: ..................... ...................         جبال: ....... مبراة    

: .................... ....................          غزال  تفاحة  : ....  

   :...................... لبن      ..................      ثعلب  : ......

 

  المناسب لتحصل على جملة مناسبة:ضع حرف الجر  -٥

 ذهبُت مع أخي ............. المدرسة.

ن ارة.  اصطاد أبي الس مك .....الص 



 ُعدت  ......... الس فر.

جل .............الكرسي.جلَس ال ر   

  قطفُت الت فاحة ............. الشجرة.

 

:وأعد كتابتها انِف الجمل اآلتية مستخدماً )لن( أو )ال( -٦  

 إلعب بالوحل مع أصدقائك.

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

 سأعود  غدا  من الس فر.

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

ي بعد يومين.  سيذهُب أبي إلى البحر مع عم 

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

 ارِم النفايات على األرض.

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

 



 

٤من الفصل  ٢ورقة مراجعة األسبوع    

       ابتدائي ف الثانية، الص  غة العربي  الل  

 

 

 األسئلة:

ف االفعال اآلتية -١ نحن( –مستخدماً ضمير المتكلم)أنا :صر   

  قفز   اصطاد   سبح  

 أنا   

 نحن   

 

ف االفعال اآلتية -٢ :مستخدماً ضمائر الغائب:صر   

  عاد   ذهب   حمل  

 هو   

 هما   

 هم   

 هي   

 هن     

 

(.نحن -أنا  -هن   –هما  –هم  –هو  –ضع الضمير المناسب لكل كلمة: الضمائر )هي  -٣  

ن  .............  أكل             ........... أكلْت                      

.......... أكال                 ............. أكلوا                     

............. أكلنا                  ......... أكل                      

......... أكلت                      

 



 

٤من الفصل  ٣ورقة مراجعة األسبوع    

       ابتدائي ف الثانية، الص  غة العربي  الل  

 

 

 األسئلة:

ف االفعال اآلتية -١ :صر   

  قفز   عاد   كتب  

 هو   

 هما   

 هي   

 هم   

 أنت     

 أنت     

 أنتما   

 

 

ل من الجمع إلى المفرد: -٢ حو   

أبواب:................        زهرات:...................           

 كتب: ....................                  صي ادون:...............

 صي ادات:..................                كاتبات:................

 جبال: ...................                  أعمام:.................

 



ل الجملة إلى  -٣ الجمع:حو   

جل طويل وهذه المرأة نشيطة.  هذا الر 

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

 هذا األسُد مخيف.

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

 هذه الش جرة مثمرة.

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

 

هؤالء. –هذه –: هذا إلشارة مناسبضع اسم ا -٤  

 ........... زهرة                  ............... زهرات

 .......... رجل                   ............... رجال

ة.......... نساء                   ............... جار  

 ..........أسود                    ............... أبواب 

 .......... أعمال                 ............... وقت

 

 



 

  ورقة مراجعة

       ابتدائي ثانيف الة، الص  غة العربي  الل  

 

 

 

 



 اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة التالية:

 السؤال األول:

إالم كانت السمكةُ تشتاُق؟ -أ  

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

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

بماذا وعد الهرُّ السمكة؟ -ب  

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

ماذا حصل عندما قفزت السمكة الصغيرة خارج الحوض؟ -ج  

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

ماذا كان عقاب القّط؟ -د  

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

 

 السؤال الثاني:

 صّرف الفعل الماضي "خرج" مستخدما ضمير الغائب.

 هو 

 هما 

 هي 

 هن   

 



 

 

 

 مراجعة إمتحان الفصل الرابع

       ثانيف الة، الص  غة العربي  الل  

 

 الدروس المطلوبة لإلمتحان:

125إلى صفحة  122:الدرس:نزهة قنفوذ من صفحة ي كتاب التطبيقات القسم األولف  
153-150-149-148:الدرس:الولد األكبر صفحة:في كتاب التطبيقات القسم الثاني  

79إلى صفحة  77تصريف الفعل الماضي من صفحة:\:الدرس:ضمير الغائبالقسم األولفي كتاب القواعد   
99-98الدرس :ضمائر المخاطب والمتكلم صفحة:  

121-120-119-112-111الدرس الجمع:صفحة:في كتاب القواعد القسم الثاني:  

 +دراسة جميع األوراق المراجعة الفصل الرابع

 

الغائب  وتصريف األفعال الماضية مستخدما ضمائر والعكس مؤنثال من المذكر إلىالتركيز على التحويل 

والتركيز على الجمع.والمخاطب  والمتكلم  

 األسئلة:

 السؤال األول:

ف الفعل الماضي " سافَر" مستخدماً ضمائر الغائب والمتكلم والمخاطب:  صر 

ةالغائب ضمائر الفعل: سافرَ   
 هو 

)مذكر( هما   

 هم 

 هي 

)مؤنث(هما    



ةالمخاطب ضمائر الفعل: سافر  

 أنتَ  

 أنت   

 أنتما  

 أنتم 

 

المتكلم ضمائر الفعل: سافر  
 أنا 

 نحن 

 

 السؤال الثاني:

ل الجملة من المفرد إلى الجمع:حو   -أ  

 هذا عمٌّ محبٌّ = .................................................................

..............................................................هذا ثعلب مخيف =   

 هذه مخد ة ناعمة = ..............................................................

 زارت الفتاة المحب ة بيت الجد ة = زارت ................................................

 

ل الجملة من المذكر -ب إلى المؤنث: حو   

 هذا هو البائع الذي فتح دك انهُ باكراً.

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