
 
 

 

 

 

 

 

 ألّصّف الثّاني األساسّي 

 ألمادة: اللّغة العربيّة

 فروض العطلة الّصيفيّة         

  :النّّص األّول   

 ألقفص
ْونُهُ أَْعَجبَهُ لَ نََظَر إلَْيِه.  .اْلَحْقل. على اْلغُْصِن ُعْصفورٌ َصَد قَ  باْلعَصافير. "وائٌِل" ُمولَعٌ    

 األَْصفَُر، َودَّ لَْو يَْستَطيُع َسْجنَهُ في قَفَص.

، َويَبَِس ُغْصُن الشََّجَرةِ فَْوًرا. عاَد "وائٌِل" ةٌ َزْقَزقَ  طاَر اْلعُْصفور. ضاَعْت في اْلفَضاءِ    

ُعْصفوٌر ُمتَعَّدُد األَْلواِن، إلى اْلبَْيت. َدَخَل إِلى ُغْرفَتِِه، َحَمَل ِكتابًا. على ِغالِف اْلِكتاِب 

تََخيَّلَهُ في اْلقَفَِص اْلخالي يَثُِب ُمَزْقِزقًا. طاَرِت الّصوَرةُ َعْن ِغالِف اْلِكتاب. َخَرَجِت ِمن 

ةِ اْلباِب، َوتَواَرت.  ُكوَّ

أَْرًضا. ثُمَّ  ْوِمه. َرماهُ َغِضَب "وائٌِل" َشديًدا. أَْسَرَع إِلى اْلقَفَِص اْلُمعَلَِّق في ُغْرفَِة نَ   

 .أَْعواٍد َخَشبِيٍَّة ُمفَكَّّكةَرماهُ ِمْن باِب الَغُْرفَِة إِلى اْلَحديقَة. لَْم يَْبَق ِمَن اْلقَفَِص ِسوى 

نََزَل إِلى اْلَحديقِة َرْكًضا. َجَمَع أَْعواَد اْلقَفَِص، َوأَْضَرَم النَّاَر فيها، فَإِذا بِاْلعَصافيِر    

 َحْولَهُ تَُزْقِزق.

 

 مدرسة راهبات القلبين األقدسين

  المروج



الً:  أَْفَهُم ما قَرأْتُ   أَوَّ

 أسئلة:
 أَِصُل اْلَكِلَمةَ ِبُمراِدفِها:   - ۱

 اْلفاِرغُ  ●             ●تََخيََّل                       زارَ    ●             ●مولٌَع           

 يَْقِفزُ   ●            ●اْلخالي                     أََحبَّ    ●             ●قََصَد           

رَ   ●            ●يَثُِب                       ُمتَعَلّقٌ    ●             ●َودَّ               تََصوَّ

 فُتَْحةٌ   ●            ●تَوارى                     أَْشعَلَ    ●             ●َسَجَن          

 إْختَفى ●             ● ُكَوةٌ                       َحبَسَ     ●                ●   أَْضَرمَ       

 

 إلى أيَن َذَهَب وائل؟ وماذا رأى؟  - ۲

      ____________________________________________ 

 ماذا أراَد وائل أن يفعَل باْلعُْصفور؟  - ۳

       ____________________________________________ 

 ِلماذا طاَر اْلعُْصفور؟  - ٤

      ____________________________________________ 

 هل بَِقَيت الصُّوَرةُ على ِغالِف اْلِكتاب؟ ما الُجْملة الّتي تَُدلُّ على ذلك.  - ٥

       ____________________________________________ 

       ____________________________________________ 

 واِئٌل اْلَقفَص؟ماذا َحَدَث بَْعَد أن أَْحَرَق   - ٦

      _____________________________________________ 

 



 ماذا تَعَلَّْمَت من هذا الدَّْرس؟  - ٧

      _____________________________________________ 

 

 أَْكتَِشُف بِناَء النّصّ   ثانيًا:

 األحداَث اآلتِيََة بَِحَسِب تََسْلُسِلها في النَّّص:أَُرتُّب   - ٨

          ۱   -   ۲   -   ۳   -   ٦   -   ٥   -   ٤ 

            )     (      طاَرْت صوَرةُ اْلعُْصفوِر عن ِغالِف اْلِكتاب. -

 (     )                                         َغِضَب وائِل. -

 ( ۱)                                  اْلَحْقل.طاَر ُعْصفوُر  -

عَت اْلعَصافيُر َحْوَل وائٍل َوِهَي تَُزْقِزُق. -  )     (       تََجمَّ

 )     (                                 أَْحَرَق وائٌِل اْلقَفَص. -

    )     (         ِة إلى اْلَحديقة.َرمى وائٌِل اْلقَفََص ِمَن اْلغُْرفَ  -

 

 أَْكتَِسُب تَراكيَب النّصّ   :ثاِلثًا

 ِمْن َكْم فِْقَرٍة يَتَأَلَُّف هذا النَّّص؟  - ۹

      ____________________________________________ 

 

 :أَْستَْخِرُج من اْلَمْقطعِ التّالي -۱۱

ُغْرفَِة نَْوِمه. َرماهُ أَْرًضا. ثُمَّ َغِضَب "وائٌِل" َشديًدا. أَْسَرَع إِلى اْلقَفَِص اْلُمعَلَِّق في         

  َرماهُ ِمْن باِب الَغُْرفَِة إِلى اْلَحديقَة. لَْم يَْبَق ِمَن اْلقَفَِص ِسوى أَْعواٍد َخَشبِيٍَّة ُمفَكَّّكة.

 __________          __________فِْعلَْين:  ۞

 ______     ______     ______ ثاَلثَةَ أَْحُرف: ۞



 ___________ : اسم علم النسان ۞

 ___________اسم شيء مؤنّث:  ۞

     ___________أسم شيء مذّكر :  ۞

 

 أَُحّوُل ِمَن اْلُمَذّكر إلى اْلُمؤنّث: -۱۱

 إلى اْلَمْزَرَعة. شاَهَد ديًكا َوثَْوًرا َوتَْيًسا َوَخروفًا. اْلعُْصفورُ  طارَ       

      _____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

 

 أَْمألُ اْلفَراَغ باْلِفعِل اْلُمناسب: -۱۲

 الَولَُد في اْلَحديقة.  .............       

 اْلفَراَشةُ فَْوَق األزهار.      .............        

       وائل اْلعَصافير...............       

                                                     

                                                 



  النّّص الثّاني:

 أْلقطُّ َعْنبَر

الِمعَةٌ تُْشبِهُ ُخطوَط النَِمر. كاَن َعْنبٌَر قِطًّا هادئًا، لَطيفًا َوَجميالً. لَهُ فَْرٌو ناِعٌم َوُخطوٌط    

 َولَِكنَّهُ لَْم يَُكْن يُِحبُّ االْستِْحماَم أَْو تَْسريَح َشْعِره.

في َصباحِ يَْوٍم َجميٍل، إِستَْيقََظ َعْنبٌَر من نَْوِمِه باِكًرا، َوقاَل في نَْفِسِه: "إذا َخَرْجُت اآلَن    

فَْرِوَي النّاِعَم،  ِد اْلغَداِء، فَلَْن تَْغِسلَني أُّمي، َولَْن تَُسّرحَ من اْلبَْيِت، َولَْم أَْرَجْع قَْبَل َمْوعِ 

 ألَنَّها َستَكوَن َمْشغولَةً في إْعداِد الطَّعام".

هَ إلى اْلَمْزَرَعِة اْلقَريبَِة، َحْيُث َرأى َحَمالً َصغيًرا     َخَرَج َعْنبٌَر ِمَن اْلبَْيِت بُِهدوٍء، َوتََوجَّ

 ، فاْقتََرَب ِمْنهُ َوقاَل لَهُ: َهْل تَْلعَُب َمعي؟"أَْبيََض يَْلهو

غيُر َوقاَل:" َمْن أَْنَت؟ أَنا ال أَْعِرفُكَ     نَْوعٍ ِمَن اْلَحيَواناِت  ، أَيُّ نََظَر إلَْيِه اْلَحَمُل الصَّ

 أَْنَت؟".

 ِمعَةَ؟.ميَل النَّاِعم، َوُخطوطي الاّل . أاَل تَرى فَْروي اْلجَ أَنا الِقطُّ َعْنبَرٌ    

 أنا ال أرى فَْرَوَك النّاِعَم، َكلُّ ما أَراهُ ُهَو طيٌن ِوُغباٌر َوأَْوساخ.   

ساَر َعْنبٌَر َحزينًا ثُمَّ َرَكَض ُمْسِرًعا إلى اْلبَْيِت، َوقَفََز في ِوعاِء االْستِْحمام. إْغتََسَل    

ابون، َونَظََّف فَْرَوهُ النّ  اِعم حتّى َظَهَرْت ُخطوُطهُ اْلَجميلَةُ الِقطُّ الصَّغيُر باْلماِء والصَّ

  " َكْم أنا نَظيٌف َوَسعيٌد اآلن!".َوَصَرَخ: 

 



 أَفََهُم ما قَرأْتُ  أّوالً:

 أْسئلة:

 أَِصُل اْلَكِلمةَ ِبُمراِدفِها:  - ۱

 أَفاقَ   •                 •      قِطًّا       

ا  •                 •    تَُسّرحُ         ِهرًّ

 يَْلعَبُ    •                 •   إِْستَْيقَظَ       

هَ         تََمّشط   •                  •    تََوجَّ

 َذَهَب      •                  • يَْلهو          

 أَِصُل اْلَكِلَمةَ ِبِضّدها:  - ۲

 َخِشنٌ    •                  •َجميٌل          

 قَبيحٌ   •                  •ناِعٌم           

 َحزينٌ    •                  •يُِحبُّ          

 يَْكَرهُ    •                  •باِكًرا          

       ُمتَأَّخًرا  •                  •    سعيدٌ       

 

 من ُهَو بََطُل هذا النّّص؟  - ۳

      ____________________________________________ 

َر في اْلَعْوَدة؟  - ٤ َر َعْنبٌَر أَن يُْبِكَر في اْلُخروجِ َوأَْن َيتَأَخَّ  ِلَم قَرَّ

     _____________________________________________    



 إلى أَْيَن َذَهَب َعْنبٌَر؟ َوَمْن َرأى؟  - ٥

     ____________________________________________  

 َهْل قَبَِل اْلَحَمُل أَْن يَْلَعَب َمَع َعْنبٍَر؟ لماذا في َرأِْيَك؟  - ٦

      ____________________________________________ 

 بَِم اْغتََسَل اْلِقطُّ الصَّغير؟   - ٧

      ____________________________________________ 

 َكْيَف عاَد َعْنَبٌر بَْعَد االْستِْحمام؟  - ٨

      ____________________________________________ 

 َهْل تَْستَِحمُّ َيْوِميًّا؟ َمْن يُساِعُدَك في أَثْناِء االْستِْحمام؟  - ۹

      ____________________________________________  

 

 النّصّ  أَْكتَِشُف بِناءَ  ثانيًا:

 :أَْمألُ اْلفَراَغ باْلَكِلمة اْلُمناِسبة -۱۱

 َحمالً    -األَْوساَخ      -َعْنبٌَر      -َمْزَرَعٍة           

هَ إِلى ............... قَريبَةٍ إِْستَْيقََظ ........... باِكًرا َوَخَرَج ِمَن اْلبَْيِت        بُِهدوء. تََوجَّ

 أَْن يَْلعََب َمعَهُ فََرفََض،  َحْيُث َرأَى ............. أَْبيَض. َسأََل َعْنبٌَر اْلَحَملَ      

 ألنَّ ................. تُغَّطي ِجْسَم َعْنبَر.      

 

 

 



 أَْكتَِسُب تَراكيَب النّصّ   ثاِلثًا:

 اْلُجْملَةَ اْلِفْعليَةَ التّاليةَ إلى ُجْملٍَة اسميّة:أَُحّوُل -۱۱

ابون.       إِْغتََسَل القطُّ باْلماِء والصَّ

     _____________________________________ 

 

 أُْربُِط االْسَم بِما يُناِسبُه:-۱۲ 

 •أْلبَْيت              

 ُمْفَرد  •                  •ألّصابون          

 •أْلَمْزَرعة          

 َجْمع  •                   •أْلَحَمل            

 •أَْلَحيَوانات        

 

 أَُحّوُل ِمَن اْلُمْفَرِد إِلى اْلُمثَنّى: -۱۳

                 أْلِقطَّْينِ                أَْلِقطَّاِن              ْلِقّط:        أَ       

              ......................        .......................... أْلبَْيت:       

 ..        .............................................. َجميل:       

 ...        ..........................َصغير: ...................      

 

 ُجْملة:أُْعطي اسًما في اْلَجمِع َوأََضعَهُ في  -٤۱

     _____________________________________________ 



 َحّوُل من اْلُمْفَرد إلى اْلَجمع:أُ  -٥۱

 إلى اْلَمْدَرَسة.َذَهبَِت التّْلميَذةُ      

     ____________________________________________ 

 

ْسِم التَّالي، ثُمَّ أُؤلُّف  -٦۱  :ُجْملَتَْيِن، في ُكَل ِمْنُهما فِْعٌل وأََضُع خطًّا تَْحتَهُ أْنُظُر إلى الرَّ

      ____________________________________________ 

      ____________________________________________ 

  _________________________________________       

       

 

 

 



 

 

 

 


