
ريتدريبي     إثرائي     علاجي    تطويتقويمي

نوع نشــــاط

_________________________:الاسم

_____________الثاني فرقة : الصف

م:       /        /            التاريخ

.(الثاني عشر + الحادي عشر + الدرس العاشر ) لغة العربية ال: المادة  

أن / ه أن يحلل الكلمات المعطاة ل/ أن يقرأ النص قراءة صامتة / أن يفهم مضمون ما استمع إليه :الكفاية

.أن يكتب ما يملئ عليه / يركب جملًا من الكلمات 

تعليمات النشاط
.قم بطباعة النشاط.1

.اعتمد على نفسك في حل النشاط.2

.قم برفع النشاط في المكان المخصص على التيمز.3

.احتفظ بالنسخة في ملفك الخاص بالمدرسة.4

متابعةجيدجيد جداً ممتازنتيجة الطالب

وفاء آل رحمة.أ: مديرة المدرسةحصة بدر          .أ–سناء العلي .أ: المساعداتهاشم      المديراتأم.أ:المنسقةالصف الثاني        معلمات.أ: إعداد 

(القراءة الصامتة : ) السؤال األول 
:   أقرأ الفقرة التالية ، ثم أجب عن األسئلة 

: بالدرجة الكلية للطال
____/20

2

:مالحظات املعلمة 
--------------------------------------------

-----------------------------------------

ََْ دْد        َج َعةيَبدةجَ  ََدَ  ََندا َأبدُ ُمَا ِبُمناَسَبِة عيِد ميالِد ُأْخيت آِمَنَة، َأَعدد  

َِدِه بِ    ََْ دديِم َخَدما ََ ََْتَح َأْبواَبُه الْسِتْ باِل َزباِئِندِه  ََديٍد  ٍٍ  َأَخَذنا ِإىل َمْطَعٍم  ْْ َشد

َُْ ْخرى ََْمطاِعِم ا ْْناُه يف ا . ُمْخَتِلٍف َعّما َعر

1
اجأة أعد لنا أبي مف_______ بمناسبة عيد ميالد أختيو

:  عجيبة  

سارة آمنة 

: استخرج من الفقرة ما يأتي 2

تنوين بالكسر تنوين بالفتح همزة وصل

______________ ______________ ______________

1

مملكة البحرين

وزارة التربية والتعليم

نمدرسة الوادي الابتدائية للبني

المنطقة التعليمية الأولى



: السؤال الثاني 
2.حلل الكلمات التالية إلى مقاطع 

ُ َيْفَرح 

______ ______ ______

َعاِلم ُ

______ ______ ______________________

: السؤال الثالث  
كتبها 3.رتب الكلمات التالية لتحصل على جملة  ثم أ

َلُ
َ
ك
َ
ُأ

 
َجاِسم ُسمكة

____________________________________________

______

: السؤال الرابع  
3:ركب من المقاطع التالية كلمات 

_______________

َعــ ــجيــ بة ٌــ

_______________

ــمْطـــ ــَعمٌ  الـــ

2



:  السؤال الخامس  
2:أختر اإلجابة الصحيحة 

. يا ولدي __________ ال 1

تضربيتضرب

:  السؤال السادس  
3:أكتب ما يملئ عليك 

____________________________________________

____________________________________________

: السؤال السابع  
2:أنسخ النص التالي خبطك اجلميل مراعًيا االلتزام بالسطر و الكتابة باحلركات 

____________________________________________

____________________________________________

َعِمُال
ْ
ط
َ ْ
ْمُفيُاْل

 
ُِبك

 
َُوَسْهًل

 
ْهًل

َ
ُِأ ِكي 

َّ
ذ

3

.القفص --------------العصفور 2

داخلخارج



:  السؤال الثامن  
بعد أن استمعت للنص جيًدا 

:أجب عن األسئلة التالية 

3

: العنوان المناسب للنص 1

فصل الشتاء

4

.فرًحا______ خرج بالل إلى 2

إلى الحديقة 

فصل الخريف

إلى الغابة

ماذا رأى بالل على جذع الشجرة ؟3

لتوفيقمع تمنياتنا للجميع بالنجاح وا

نملةأسد



:نص االستماع 

ْصٍ اخلريف

ََ أَّ  اَطق دَ  ْدْد َََ ي د     َِْرًحا ، ْالحد ٍُ اخلريف ، َخَرَج بالل إىل احَلدي ِة  ٍ  ْص ر ح

ََْت  َُ اَش مِ  َضُع َِ اَ.راَح ميشُ على األعشاِب اَيابسِة . َحرار بلوِط شاهَد يف شةر

َّص يع ُعش  عصاْرَي ْارغجا ، ْ د هاَرِت اَطُّيوُر إىل اَبالِد اَداْئِة هرًبا ِمَن اََبرِد ا

ٍَ ، ْاَل هلا .  ماذا ََعلني ؟: ثّم رأى منلةج على َْذِع َشَةَر

ََمُ ، َأحداَُل أَّْ ُأدِخَلادا إىل  – ٍِ اَّشتاء ، أَرُّ حبة اَ مِح ب ََْص أنا أمجُع املونة َِ

.َْْرَييت 

َُّل يوٍم ! َكْم أنِت نشيطة – .َأنا س سَتِعدُّ َلّذهاِب إىل امَلْدرسِة ، ْ ًدا أ

:نص اإلمالء 

َك  ِ
َهْب إلى َبْيِت َجد 

ْ
.اذ

4


