
                  الرياضيات        التربية اإلسالمية                     التربية األخالقية                       تطبيق المناهج اإلماراتية

              اللغة اإلنجليزية                 الرياضة                 لغرامالصفحة الرسمية على الت
 العلوم             اللغة العربية            اإلجتماعيات               الصفحة الرسمية على الفيسبوك

 KG1 ال قناة رابط      الفيسبوك على KG2 ال صفحة       الفيسبوك على KG1 صفحة

 KG2 ال قناة رابط

 مجموعات الفيسبوك          مجموعات التلغرام        بوكصفحات الفيس             قنوات التلغرام

      الصف األول                    الصف األول           الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني                   الصف الثاني          الصف الثاني               الصف الثاني

 الثالثالصف                    الصف الثالث          الصف الثالث               الثالثالصف 

 الصف الرابع                   الصف الرابع          الصف الرابع               الصف الرابع

 الصف الخامس                الصف الخامس         الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس                الصف السادس        الصف السادس             الصف السادس

 السابعالصف                  الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن                  الصف الثامن            الصف الثامن              الصف الثامن

 التاسع عام                     التاسع عام              لتاسع عاما                 التاسع عام

 التاسع متقدم                   التاسع متقدم             التاسع متقدم              التاسع متقدم

 العاشر عام                    العاشر عام               العاشر عام                العاشر عام

 العاشر متقدم                   العاشر متقدم             العاشر متقدم             العاشر متقدم

 الحادي عشر عام            الحادي عشر عام          الحادي عشر عام        الحادي عشر عام

 الحادي عشر متقدم          الحادي عشر متقدم      الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام              الثاني عشر عام          الثاني عشر عام           الثاني عشر عام

 الثاني عشر متقدم           الثاني عشر متقدم       المتقدمالثاني عشر         عشر المتقدمالثاني 
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 اسم الطالب :..................

 :..................ـّشعبة     ال 

2018-2019 

 أوراق مراجعة
 الفصل الثاني

 براء ملكاوي :    معلمةـال 
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 الفهم واالستيعاب

  ب عن األسئلة التي تليه :أجالنص التالي ثم  اقرأ

 ................................................... ضع عنوانًا مناسبًا للنص السابق ــ1

 ................................................أيَن كاَن يعيُش العصفور؟ ......... ــ2

 ذا قّرر خالد عندما عِرَف أّن مكان العصافيرهو الطبيعة واألشجار؟ما ــ3

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

 ِضد كلمة ) كثيًرا (  .................... ــ              .................... ) طاَر ( كلمة معنى  ــ

، وحيَن تعلّم خالٌد أنَّ العصافيَر  ِلٍد ُعْصفوٌر صغيٌر ، يعيُش في قَفَِص اعند خ

.  عصفورهُ ، ويْطلْقهُ في الفضاءِ أن يَُحرَر  مكانها الطبيعَةُ واألشجاُر ، قَّررَ 

وحطَّ  أَحسَّ العصفوُر بالخوِف الشديِد ، لكنّهُ بْعَد أن حلّق قليًًل في الهواِء عادَ 

 . وقال : سأطيُر باختياري ، على يد خالد 

إلى السماِء ،  مرةٍ  بِِه : ِطْر ! ِطْر ! ، فأطلَقَهُ ِِلخرِ َغِضَب خالُد وأخَذ َيصيُح 

 . وعاَد ُمْسرًعا إلى بيتِهِ 

 : استخرج من النص السابق ما يلي 

 ....................  تنوين فتح  ــكلمة تنتهي بالهاء المربوطة ................      ــ

 ....................  تنوين كسر  ــ   بالتاء المربوطة ................    كلمة تنتهي ــ

 ....................  فِْعل ماضي  ــ...............                     فْعل مضارع . ــ

 ....................  اسم  ــ.......                       تنوين ضم  ......... ــ

alManahj.com/ae



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من خالل قراءة النص السابق ، ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة

 التحليل والتركيب

 

 : حلل الكلمات التالية إلى مقاطع وحروف  

 الحروف والمقاطع التالية كلمات لها معنى ثم اقرأ : ركب من

  فرحـ ال3ـ  الخوف     2 حزن    ـ ال1  : عُْصفور عندما أطلَقَهُ خالٌد كاَن شعور ال   

 

   .....       \.....\.....\....\العَصافيُر  ....

     .......\......\....  يَصيحُ 

   .....\....\.....\أْطلَقَهُ .....

 ُر  ..................   \ـقيـ  \ـ فَ 

 ٌل        ..................   \لْيـ 

 ..................    ًعا \ رِ  \ ُمْسـْ 

  المدرسةـ 3      طبيعةـ  ال2       قفصلـ ا1  :    في العصفورمكاُن يجب أن يكون   

   : لـملـ ال3     غضبـ  ال2 ـ الحزن    1  كاَن شعور خالد عندما عاد العصفور   
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 أدوات االستفهام

 : في الفراغ واكتبها  أداة االستفهام المناسبة  خترا

 ؟   إلى المْدَرسةِ نذهُب ........  -4

 أيَن      كْيَف      متى      لماذا  

 ؟   وقُت االستراحةِ ........  -3

 ؟   الكتابَ ........  -2

 ........ حالك ؟   -1

 :  وال تنسى عالمة االستفهام اكتب سؤاالا لكل إجابٍة 
 ــ ............................................ 1

 ......................................ــ ...... 2

 ــ ............................................ 3

 سنوات. 8عمري 

 القلُم فوَق الكتاُب.

 يوجُد في الحقيبِة كتُب وأقًلٌم وألواٌن.
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 الكتابة

  اقة تهنئة ألّمك بمناسبة عيد األم : اكتب بط
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