
مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الوادي الابتدائية للبني

المنطقة التعليمية الأولى

آل رحمةوفاء.أ: مديرة المدرسةبدر      حصة.أ–العلي سناء.أ:المديرات المساعدات علي مطروداد.أ: إعداد 

______________________________________: الاسم

___________________: الصف الثاني فرقة 

(التعبير ) اللغة العربية : المادة 
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ياُد سمكًة . 1 . يصيُد الصَّ

نارةسمكةً يأكلُ  يادُ يصيدُ .الصَّ الصَّ

.القطة فوق الطاولة. 2

الطاولةعلىالقطةالبابفوق

.يدرُس الطالُب الدرَس . 3

الدرَس الطالُب الواجباتيدرُس يأكلُ 
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. عاشت مملكة البحرين . 1

عاشتبحرالبحرينأُِحُب مملكة

.كَرَّم الُمديُر المتفوقين . 2

الطاولةالمديرالطابورنالمتفوقيركل

3 . ِ .نََجَح الطالُب في االختبار

ِ االختباعلىالطالُب  نََجحَ فير
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*  ________________________________________
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*  ________________________________________
.
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، ثم أعد كتابة ( 4-1) رتب أحداث القصة بوضع األرقام من: بطلي الصغير 
بط ومراعًيا األحداث بعد ترتيبها بشكل فقرة متسلسلة ، مستخدًما أدوات الر 

.وضع عالمات الترقيم 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

.أختبأ األسد خلف الشجرة 

.خرج األسد يبحث عن طعام 

كله  .هجم األسد على السنجاب وأ
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.وفجأة شعر بالعطش 
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