
 

 

 معلمة المادة / سرى االسمري  
 

 ة عـمـلــورق                                           المادة / لـغــتـي

 اسم الطالب/ة ..................................

 ....../ ثاني / ..........................الصف

________________________________________________________________________ 

انجـمـم  /  1انذرس  -انىحذة انضببعت : احصبالث ومىاصالث 

 وانـضـيبرة

 :قرأ انىص ثم أجيب عه األصئهتأانضؤال األول : 

ِقُف إِلَى  ٌَ ، َفَرأَْت َجَمالً َحِزٌَناً  يٍّ ُل ِفً َطِرٌٍق َبرِّ وٍم َتَتَجوَّ ٌَ ٌّاَرةٌ ذاَت  َخَرَجْت س
ِرٌِق.  َجاِنِب الطَّ

َها اْلَجَمُل؟َتَوقََّفْت  ٌُّ اَرةُ َوَسأَلْتُه: َمالًِ أََراَك َحِزٌَناً أَ ٌَّ  السَّ

 اْلَجَمُل: أَْنِت َسَبُب ُحْزِنً.

َف َذلَِك؟ ٌْ اَرةُ: َوَك ٌَّ  السَّ

ِد أَلواِنِك؛ َفأََخْذِت  ِع أَْشَكالِِك، َوَتَعدُّ اْلَجَمُل: لََقْد أَْذَهْلِت النَّاَس ِبُسْرَعِتِك، َوَتَنوُّ
 َمَكاِنً، َوَتَجاَهلُوِنً؛ ِِلَنَِّك اِْلَْسَرُع.

وصم و أضع خًطب  ِبَهْمَزةِ في انىص انضببق أحيِط ُكم َكِهَمت َمْبُذوءة  .1

  ححج كم كهمت مبذوءة بهمزة قطع

 : الجببت انصحيحتاأخخبر  .2

ي؟ .1 ِرٌِق الَبرِّ ُل ِفً الطَّ  َمْن الَِّتً َخَرَجْت َتَتجوَّ

يّاَرةُ ــ اْلَجَمُل()الطَّاِئَرةُ ــ   السَّ

 ٌُْطلَُق َعلى اْلَجَمِل اْسم: .2

ْحراِء ــ َسِفينَةُ  ْحراِء()َخاِرُق الصَّ ْحراِء ــ قَاِهُر الصَّ  الصَّ

 

 

 

 

 :اْنَكِهَمَت ِبَمْعَىبَهب مِ صِ . أ3

 لَِيْطَمئِنَّ َعلَْيهِ 

 أَْذَهلَتْ 

 َتَجاَهلُونِي

 .أَْدَهَشتْ 

 أَْهَملُونِي.

 َيْسأَلُ َعْن أَْخَباِرِه.



 

 

 معلمة المادة / سرى االسمري  
 

ُجْمَهًت  انخَّبنيَت نُخكىِّن انكهمبثِ  حِّبانضؤال انثبوي : أر

 ُمِفيذًة:

 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

 

بمحبكبة انمثبل األول أبذأ انجمهت  : انضؤال انثبنث

 :ببألصمبء انخمضت ) أبىك ، أخىك ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ِِلُدَاِفـعَ 

. 

 َعـنْ 

 َأُكـونُ 

 لَـيْـتَـنِي

 َوطَـنِـي

 ُجـْنـِديـًّّا

 قَواِعدَ  َأبوكَ  الُمرورِ  يَحترُم 

 يُشاِهدُ ِسباَق آبِل. اِلَبُ 

 يُشاِهدُ ِسباَق آبِل. َأبُوكَ 

 

 .يَْمتلُِك َسيَّاَرةًّ  اِلَبُ 

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

يَّاَرَة ِبتََموٍُّل. اِلَخُ   يَقُودُ السَّ

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

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



 

 

 معلمة المادة / سرى االسمري  
 

 

 

 ة عـمـلــورق                                          المادة / لـغــتـي

 اسم الطالب/ة ..................................

 ......ثاني / ........................../ الصف

________________________________________________________________________ 

أبذأ ببنكهمبث انخي ححخهب خط ، وأعيذ  : انضؤال انرابع

 :كخببت انجمم انخبنيت  

 . دائماً رسول هللا قدوتً  .1

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

 . فما زلت سفٌنة الصحراء يا صديقي الجملال تحزن  .2

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

 فقد أعدت اِلمل إلً . أيتها السيارةشكًرا لك  .3

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

 

أضع مكبن مب ححخه خط كهمت ) نيج (  : انضؤال انخبمش

 :بمحبكبة انـمثبل انخبني  

 ......لٌتنً أصل إلى كل مكان مثلك ...... 

 

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

 

أصل إلى كل مكان  أحلم أن

 مثلك 

أملك كتاًبا عن سٌرة  أحلم أن

 . رسول هللا

المركز اِلول فً فوز بأ أحلم أن

 السباق .



 

 

 معلمة المادة / سرى االسمري  
 

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

 

 

 مـلـة عــورق                              المادة / لـغـتـي             
 اسم الطالب/ة ..................................

 ........الصف / ثاني/ ........................

_____________________________________________________________________________ 

 جببت انصحيحت :بر اإلخخانضبدس : أانضؤال 

 تعنً جملة " الجمل سفٌنة الصحراء " : .1

 حيوانات يأكل الناس لحومها      حيوانات يشرب الناس ألبانها        مركب لنقل الناس وأغراضهم 

 التقطٌع الصوتً لكلمة " تـجـاهـلـونـً "  : .2

 تـجـا /هـلـو / نً   تـ / جـ / ا / هـ / لـ / ـو / نً            تـ / جـا / هـ / لـو / نـً    

 " لـٌـت الجمل أسرع من السٌارة " اِلسلوب السابق هو أسـلوب :.3

 اسـتـثـنـاء                                تـوكــٌــد                           تـمـنـً

 .....حسب رأي الجمل فإن السٌارة تـمٌزت عنه بـ.4

 ألوانها متعددة              ثمنها رخٌص  الها متنوعة         أشك               سرٌعة 

 كلمة  " اإلبل " التً وردت فً اآلٌة الكرٌمة تعنً :.5

 اِلبـقـار                               اِلغـنـام          الجـمـال               

 أكتب الجملة مضبوطة بالشكل : .1

 اءـرَ ـحْ الـصَّ  ـةَ ـٌـنَ ـفِ سَ  ـلِ ـمَ ـجَ ى الْ ـلَ عَ  اسُ الـنَّ  ـقَ طـلَ أَ  



 

 

 معلمة المادة / سرى االسمري  
 

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

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

 

 


