
            

  

    2020 - 2019                            العربّية      الّلغة                                                        

 :نيالّصّف األساسّي الثّا

  2۰2۰أّيار 1٤إلى  َأّيار ٤بطاقة الّدروس من َتصحيح 

 : ِكتاِب الّسراج القسم الثّاني

 + ُصندوق اللُّغة   ٣٤ - ٣٣صفحة  " توم وجيري"نّص :       قراءة

  ٣٨ - ٣٧ صفحة + ُمحادثة             

 كاَن "توم" ُيطاِرُد "جيري" ِلَيكوَن َوْجَبَتُه ِلْلَعشاِء. -١

 ِر َقْصٍد.اْنَطَلَقِت الّسّياَرُة ِبُسْرَعٍة فاِئَقٍة أَلنَّ "توم" َوَضَع َقَدَمُه على دّواَسِة الِبْنزيِن ِمْن َغيْ  -۲

 كاَن َيَتَنقَُّل َمرًَّة إلى الَيميِن َوُأْخرى إلى اليساِر.َتَوقََّع "جيري" َأْن ُيؤِذَي "توم" َنْفَسُه َأْو َأْن ُيؤِذي َغْيَرُه ألنَُّه  -٣

 "جيري" إلى عَدِم ُمساَعَدِة "توم". ر  دعا َصْوُت الشَّ  -٤

 دعاُه َصْوُت الَخْيِر إلى ُمساَعَدِة "توم". -

 لّبى نداَء َصْوِت الَخْيِر. -

َب الِهرُّ حيَن رأى الفأَر ُيساِعُدُه ألَنَّ  -٥  دوَُّه .ُه كاَن عَ َتَعجَّ

 ّياَرُة.راِء، تَوقََّفِت السَّ لى الوَ غيَرِة َدّواَسَة الِبْنزيِن إِ ِعْندما َدَفَع "جيري" ِبَمخاِلِبِه الصَّ  -٦

 ۲ – ١رقم  ٣٩صفحة 

ٌة خَ  -١  ياِليٌَّة.ِقصَّ

ِة في َحَلَبٍة ِلِسباِق السَّ  -۲  ّياراِت.َجَرْت َأْحداُث هِذِه الِقصَّ

                                                 -١-       



 

  

                                                                           ٢ -٢٠١٩۰٢۰                

 ... .....الثّانيالّصّف األساسّي  ........ الّرقم .................................................................... اإلسم والّشهرة

  الّتاء في آِخر االسم                                           
 :َأْقَرُأ الِفْقرة اآلِتَيَة وُأجيُب َعِن األْسِئَلِة الاّلِحَقةِ  -١

 

 

 َخطًّا َتْحَت األْسماِء الُمَؤّنثِة في الِفقَرِة الّساِبَقِة. َأَضعُ  -

ُن باأَلْحَمِر الَحرَف األخيَر ِمَن الَكِلماِت الُمَسطََّرِة.  -  ُأَلو 

ْنُتُه. -  َأْكُتُب في الُمربَِّع اْسَم الَحْرِف الَّذي َلوَّ

 َأْسَتْنِتُج     

 

 :ةِ بوطَ الَمرْ  الّتاءِ ِبِزياَدِة  الُمْفَرِد الُمَؤنَِّث لى الُمْفَرِد الُمَذكَِّر إِ  ُل الكِلماِت اآلِتَيَة ِمنَ ُأَحو   -۲

 الُمَهْنِدَسةُ الُمَهْنِدُس :  –                                الّطبيَبةُ :  طَّبيبُ ال -
 الِهرَّةُ الِهرُّ    :   –                                 الَكْلَبةُ الَكْلُب   :  -
 الُعْصفوَرةُ الُعصفوُر:  –                              الُمساِفَرةُ ُمساِفُر : ال -

 : ةٍ بوطَ رْ مَ  َأْكُتُب َأْسماَء َثالثة َأْشياٍء َموجودة في َمْنِزلي َتْنَتهي ِبتاءٍ  -٣

 

                                                 -۲-  

َدما ُيْقِرُع الَجَرُس، ". ِعنْ ةُمنير َمَع " ةِ بالدُّْميَ باِكًرا، ِلَتْلَعَب  ةِ الَمْدَرسَ " ِإلى ةُ سميرَ " ةُ لميذَ الت  َتِصُل  ُكلَّ َيْوٍم،  
، َوَتَجِلُس َعلى الَمْقَعِد َوُتْخِرُج ِمَن   .ةِ الُمعل مَ َوالُكُتَب َقْبَل ُوصوِل  ةَ الِمْقَلمَ  ةِ الَحقيبَ َتْصَعُد ِإلى الصَّف 

 

 ـة( -الَمربوطة )ة  الّتاء 

 .الُمَؤنَِّث  االْسِم الُمْفَردِ ـة ( في آِخِر  -) ة  الّتاُء َمْربوَطة  ُتْكَتُب 

 طاِوَلةٌ  ِمْلَعَقةٌ  ِمْرَوَحةٌ 

 

 

 

 



 :التَّماريَن اإلمالئّية في الِكتابِ 

 ۲رقم  ٦٣صفحة 

 َجْمُعها ُتّفاحاٌت، ُكِتَبِت الّتاُء في آِخِر هذا الَجْمِع َطويَلة. الَكلمة "تُّفاَحة" في الُمْفَرِد الُمَؤنَِّث./ ،َبلى

 ُتْكَتُب الّتاُء طويَلًة في آِخِر االْسِم الّدال  على َجْمٍع مَؤّنٍث.

 ١رقم  ٤٦صفحة 

 ِتلميذاٌت / هِذِه فراشاتٌ  ؤالءِ َصديقاٌت / هَ  ؤالءِ هِذِه َسّياراٌت / هَ 

 ٣ -۲رقم  ۲٩صفحة  

  ِذِه َهِديَّةٌ ِذِه ُمَعّلَمٌة / َهِذِه َبَقَرٌة / هَ ِذِه َنْسَمٌة / هَ هَ  -۲

 شيَطُة.ِهَي الّراِعَيُة النَّ  -٣

 ّساَمٌة َمْوهوَبٌة.َأْنِت رَ  -  

 َأنا ِتْلميَذٌة ُمْجَتِهَدةٌ  -  

 .ا ُيْملى َعليَّ ْكُتُب مأَ   *   

          

 

 

 

 

 

-٣- 

 (إمالء )الّتاء الَمربوطة والمبسوطة

لى الغاَبِة. ما إْن "شادي" إِ  طار ُعْصفوٌر َوهو يَحِملُ الّربيِع، َفْصِل ِمْن َأّياِم في َيْوٍم  
مَتصُّ حالِت تَ ْهَرٍة، والنَّ الفراشاِت َتَتَنقَُّل ِمْن َزْهَرٍة إلى زَ "شادي"  ، َحّتى شاَهدَ َوَصال

َر َأْن َيْقِطَف باَقاٍت ِمَن اأَلْزهارِ  ،ِعْنَدهاالرَّحيَق.   َقْبَل الرُّجوِع ِإلى الَمْنِزِل. َقرَّ
 



  

                                                                           ٢ -٢٠١٩۰٢۰                

 ... .....الثّانيّي الّصّف األساس ........ الّرقم .................................................................... اإلسم والّشهرة

                               الُمقّدمة       
 :حيَحةَ جاَبَة الصَّ ُق اإلِ ُأَحو  ْسِم اآلتي وَ لى الرَّ َأْنُظُر إِ  -١

 

 

 

 
 
 ساِء .في المَ  –بيِع ِل الر  في َيْوٍم ِمْن َأّياِم َفصْ  –تاِء : في َيْوٍم ِمْن َأّياِم الش      مانُ الزَّ  -

 في الّشاِرِع. –في الَحديَقِة  –ف  في الصَّ  –: في الَمْنِزِل     كانُ مَ ال -

 الذُّباَبُة "ذوبا" –ة" ّحولَ ْحَلُة "نَ النَّ  –راَشُة "َفْرفورة" : الفَ ةُ صيَّ خْ الشَّ  -

  َتْصُرُخ ِبَغَضبٍ  –َتناُم ِبُهدوٍء  –: َتطيُر ِبَفَرٍح  الَوْضُع الهاِدئِ  -

ْقُتها أَلْحُصَل عَ َسَبَق وَ اّلتي  َأْجَمُع اإلجاباتِ  *  :ْسمِ ُر َعِن الرَّ ُتعب   َمةٍ لى ُمَقد  َحوَّ

 

 

 

-٤- 

 فورة" َتطيُر ِبَفَرٍح في الَحديَقِة.رْ راَشُة " فَ في َيْوٍم ِمْن َأّياِم َفْصِل الّربيِع، كاَنِت الفَ 

 



 :ُأَحد دُ ِم وَ سْ ى الرَّ َأْنُظُر إلِ   -۲

 ذاَت َيْوٍم ُمْشِمسٍ       :    مانُ الزَّ  •

 في الَحْقلِ       :    كانُ المَ  •

  الِحمارُ  :      ةُ خصيَّ الشَّ  •

 َهناءٍ ِبَفَرٍح وَ  التَّنزُّهُ  : الهادئُ  عُ ضْ الوَ  •
 
 : لى ُمَقد َمةٍ ْحُصَل عَ أِلَ  ةَ عَ ْربَ األَ  ناِصرَ َأْرُبُط العَ  -

  ْقِل ِبَفَرٍح وهناٍء.ذاَت َيْوٍم ُمْشِمٍس، كاَن الِحماُر الّنشيُط َيَتَنّزُه في الحَ 

 

 :يْسِم اآلتلرَّ َمًة ُمناِسَبًة لِ د  قَ ُأؤل ُف مُ  -٣

 

 

 

 

 

 

 في الَمْزَرَعِة لَتْسَتْيِقَظ الحيواناِت.َسعاَدٍة ، َيصيُح الّديُك "كوكو" ِبَصْوِتِه العالي ِبَنشاٍط وَ ُكل  َيْومٍ  صباحِ في        

 

-٥- 

 

 


