
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني
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 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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   الثالث الدراسي  الفصل

  "  2019ـ  2018راسي " العـــالم الدّ 
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

   السـادسة مهارات الوحدة 
   قصصـينص " الفهم واالستيعاب "    كتابة جمل إرشادية " الكتابة "      
    أسلوب النهـي " النحــو "          
   الالم الشمسيـة والقمرية " اإلمالء  "         

     مهارات الوحدة السابعة
    معلوماتي " نص الفهم واالستيعاب"    تصميم مجلة حائط " الكتـابة "      
   المبتدأ والخبــر " النحــو "           
   الالم الشمسيـة والقمرية " اإلمالء  "        

 مي الضمــور معلمـــة المــادة :   
: الصف  الثــاني األساســـي 

:  اسم الطالب   
 َعَزب إَمام َسِحرَ : اْلَمْدَرَسةِ  ُمِديَرةُ 

alManahj.com/ae

mmsalnemer
Textbox
إضغط هنا
 قناة ملفات عربي 
ثاني  2
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  األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل تكامل المعرفة مع الفكر والمهارات : مهارة تحليل النصالمهارة األولى

  

  

  

  

  

  

I. ااقرأ الفقرة التاليــة ثم أجب عن األسئلة التي تليهـ  : 

ٌب  َوقََف ُغراٌب على َشَجـَرٍة و أْمَسَك ِبقطعـٍة ِمَن اْلُجْبِن بِمْنـقارِه ، إذ مرَّ ثَْعلَ

بِن ،  ـة اْلج مَّ رائِح ٍل وَش ى َمه ُب : " عل اَل الثَّعل َجَرِة . ق َت الشَّ َف تح فَتَوقَّ

ـ ِة اللَّمع ي غاي َك ف راب ، ريُش ـا الغُ اِن ، َصباُح الخيِر ، تَبدو أنيقاً اْليوَم أيُّه

  أنَت طائٌِر َجميٌل ، أتساءُل إْن كـان صوتَُك جميالً قدَر َجمـاِل ريِشَك " . 

َشعََر اْلغُراُب بالسَّعـادِة وأَراَد أن يُبيَّن للثعلَِب َجمـاَل صوتِه ، وما أن فَتََح 

   . طعَِة اْلُجبِن َوجَرى بَعيداً وهو يْضَحكِمْنقاَرهُ ِليَُغني حتّى َسقََطت قِْطعَةُ اْلجبِن على األْرِض . أْمَسَك الثَّعلُب بِق

  

 السؤال األول :                                                 
  

  ..............................................................ـ ضع عنوانــاً مناسباً للفقــــرة : 

  ..................................،  .................................. من شخصيات القصـة :ـ 

  .......................................................؟ متى حصَل الثَّعَلُب على قطعة الجبن  -

  ....................................................................... نتعلم من القصـة ؟ ـ ماذا 

  

  

  

 

  : أوالً: شرح المهارة

قراءة الفقرة قراءة سليمـة ، ثم فهم الفكرة العــامة التي تدور حولها ، بعد ذلك اإلجابة عن األسئلة ـ 
  التي تليها إجابة تامة .  

أوالً: التطبيق على مهارة الفهـــم واالستيعاب:

alManahj.com/ae
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  أمام اإلجابة الصحيحة ) √(  ضع عالمة صحالثاني:  السؤال                                                       
     . وقََف الغراُب تحت الشَّجـرة                        (         ) 

  " ماضي " وقَفَ نــوع الفعـــل في كلمــــة .        (         )  

  " جميالً ضــد كلمـــة "  : ً  (         )                    .   قبيحا

  خداع الغراب.استطاع الثعلب في النهاية             (         ) 

  : " توقفَ معنى كلمة " َجَرى         .                (         )  
  

  

  :تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين.                      السؤال الثالث    
 

  : هــــذه القصــــة 

  مرِعبـــة  -خيـــاليــــة                   -        واقعيــــــة              -

  " قطعةجمــع كلمـــة  : " 

  أقطاعـ                       قطيعـ                     قطع -
 

  بـ :  الثعلبيتصــف 

  والخداعً  ـ المكـــرُ                يبةالطّ ـ                     تسامحالـ 

 

 شعر الغراب عندما سمع مدح الثعلب بـ : 

   خوفِ الـ                    اْلسعادةـ                     االرتباكـ    

  

  أسفل الشجرة ألنّهتوقف الثعلب  : 

   شمَّ رائحة الجبن ـ         رأى الغرابـ          سمع الغرابـ 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :5 -1م من (رتــب أحداث القصـة بوضع أرقاالسؤال الرابع ( 
                   

   .  أمسك الثعلب بقطعة الجبن ،وجرى بعيداوهو يضحك   

   .  وقف غراب على شجرة ، وأمسك بقطعة من الجبن   

   .   فتح الغراب منفاره ليغني ، فسقطت قطعة الجبن على األرض   

   .  ثعلب : أتساءل إن كان صوتك جميال قدر جمال ريشك القــال    

   مّر ثعلٌب على مهٍل ،وشمَّ رائحة الجبن   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

II. : اقرأ الفقرة التاليــة ثم أجب عن األسئلة التي تليهــا  

ُل ارتفاعها "  خمة يص جرةٌ ض ماء ش جرة  أمتار ،هذه 8مترا ،ويبلُغ قطر قاعدتها 75إلى تلوُح في الّس الّش

جار العالم ، لوُن جذعها أحمُر ولح خم أش ل إلى هي أض ميٌك، يص مما يجعلها مقاومة سم، 30اؤها رطٌب وس

ل الّشتاء  يكويا ) العمالقة التي تتأقلم مع فص جار ( الس يلة أش للنّار ، يطلق عليها ( الّرئيس )، وهي من فص

  ." دة ، كما أنّها قويّة جدا في وجه الرياح واألعاصيروشدة البرو

 تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  : السؤال األول :                                                
 

 ا النــص هــــذ  : 

   إرشــادي -              قصصــي   -                  معلومــاتي -

   تَـلوُح كلمـــة "  مــرادف : " 

 تَظهـُر ـ                    تُرفِرفُ ـ                   تختـفي  -
 

 لحـاء شجرةُ السيكويا   :  

   خشنٌ ـ    رطٌب وسميـٌك        ـ رفيـٌع                     ـ 
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  تتأقلم شجرة السيكويا مع فصـل   :  

يـف           ـ     الّشـتاء                 ـ  بيــع ـ      الصَّ   الرَّ

  لوُن جذع شجـرة السيكويا : 

 أحمــر  -     أصفــر            -                      بنــي  -
  

  الوصف المناسب الذي ينطبُق على هذه الشجرة أنَّهـا  : 

  ضعيـفة ـ                 عمالقة ـ        صغيـرة              -

  :  أي من الجمل التالية صحيحة حسـب السطر األخير من النص 

  . شجـرةُ السيكويا قّويــة في وجه الّرياح واألعاصير  -

   .ضعيـفة في وجه الرياح واألعاصير  ـ 

  . تموت في وجه الرياح واألعاصير ـ 

                         : أكمل المخطط اآلتي  :الثانيالسؤال 
                   

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

الشجـرة العمالقة 

: يبلغ قطـر قاعدتهـا 
..............................

:  يصل ارتفاعها إلى 
.............................

: يطلق عليهـا اسم 
.............................

alManahj.com/ae
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  النحــو المهارة الثانية:  

  

  

  

  
  
  
 
 الفقــرة التاليــة ما يلي : استخرج من  : السؤال األول  

  

الّصيــِف للتــرفيِه عن أنفُِسِهم بالسفــِر  طلعَ إجازةً مَ يســافُر النّــاُس ألسباٍب مختلفــٍة ، فبعُضهــم يأخذون 

راســِة وطلبِ  رونَ سافِ ــم يُ هُ بعضُ بالِد ، وَ ج الْ إلــى خارِ  ةٌ ــعتَ لسَّـفُر مُ عالجِ . اــِل ، أو للْ مَ عَ أو للْ  علــِم ،الْ  للّدِ

ـى . ـحقيقيــةٌ ولَ     هُ فوائُِد شتـَّ
  

 ....................................المها قمريــة :  كلمــةً  -

 ...................................الُمـها شمسيــة :  كلمةً  -

ً مضــارع فعــالً  -  ..........................................:  ا

ً اســم -  ..............................:  ا

ً حرف -   ........................:  جــرّ لل ا

ً حرف -  ......................عطــف : لل ا

 .........................تنتهــي بتــاء مربوطة :  كلمــةً  -

 ...........................منونــة بتنوين كســر :  كلمةً  -

 ...........................كلمة منونــة بتنوين ضــم  :  -

 ...........................كلمة منونــة بتنوين فتــح  :  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

  

   مــراجعــة عــامة للمهــارات  :أوالً: 

" حروف العطف والجــر " ،  استخراج ما سبق دراسته من مهارات مثل : األفعــال واألسمــاء والحروف -

 وأنواع التــاء ، وأنواع الالم ، والتنويـــن .  

  التدريبــات     
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 عبّر عن الصور اآلتية مستخدماً أسلوب النهي  : السؤال األول  :  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً    :أسلوب النهـي : ثــانيا

الجنس والعدد ، أسلوب النهي هو طلب عدم فعل الشيء مستخدماً األداة ال ، والنهي يتطابق في  -
   . ، ال تسرفْ  ، ال تقصرْ  ، ال تهملْ  مثـال : ال تكذبْ 

  أسلوب النهي :  تدريبات على

  

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

  

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

  

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

  

........................................................... 
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 حـّول من المذكر إلى المؤنث : انيالسؤال الث  :                                         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    حـّول الجمـل التالية من أسلوب األمر إلى أسلوب النهي :  الثالثالسؤال                          :  
                   

  

  

 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 

  

  المذكر
  

  المؤنث
  

  ال تُغضْب  والديـك . -
        

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

  

  المعلمـة . ال تُزعجْ  -
  

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

  

  الواجب . ال تهملْ  -
  

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

  

  في الصالة ال تقصـرْ  -
 

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

  

  في استخدام المـاء . ال تسرفْ  -
  

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

  

  أسلوب األمر 
  

  أسلوب النهـي 
  

  . افتْح نوافذ الغرفـة  -
        

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

  

  . ارفعي صـوتك  -
  

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

  

  . نـْم متأخراً  -
  

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

  

  اسرعي في القيادة .  -
 

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

  

  . اكثْر من تناول الطَّعام  -
  

.............................................  
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   : ميّـز نوع األسلوب في الجمل التالية السؤال الرابع           : 
    

    )  ........................................(                        كيـف حالك ؟  -

  )  ........................................ (                  مـا أجمل المنظر ! -

   )  ........................................ (                  .ســاِعْد اْلمحـتاج  -

  )  ........................................ (                  الصالة .  ال تهمـلْ  -

  )  ........................................ (                 ال تزعْج المعلمـة .  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

 

 اختـر لكل مبتدأ خبـر منـاسب  : السؤال األول   :  
   

  ]  اِن ، مـاِهر  ـةٌ ،   رائِعــات  ،  واِسٌع   ،  خاِشعـوَن  ، نَظيفَ ذبتـان  [ ُمهَ               
  

  ..............................  اْلَمـْدَرسـةُ  -

 ..............................   هــات األمَّ  -

 ..............................التّلميذتاِن    -

 ..............................اْلُمْسِلمـون   -

 ..............................الالِعبـاِن     -

 ..............................اْلَمْلعَــُب      -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :ـ  المبتدأ والخبـر ثــالثـاً : 

  نخبـر به عن المبتدأ .  المبتدأ اسم مرفوع تبدأ به الجمـلة االسميـة ، والخبـر هو االسم مرفوع ـ 

   اْلبنـُت جميـلةٌ ،      الطَّقـُس حـارٌّ مثـال : 
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  أكمل بمبتدأ مناسب للجمــل التاليـة  : السؤال الثــاني  :  
  

  ] الّطفـُل  ،   الّصيّـادونَ ،     اْلُمهنِدسـانِ ،    الطَّبيـب،     اْلُمعَـلّمات[               

  

 مــاهٌر في ِعالج المرضـى .  .............................. -

  حنـونات . .............................. -

  نـائٌم في سريـرِه . .............................. -

 بارعاِن .  .............................. -

  مـاهرون في صيِد السَّمـك .   .............................. -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حـّول الجمل التالية إلى المثنى والجمع  : السؤال الثالث  :  
  

  الُمعلُّم ُمخِلٌص .  -

   ....................................................المثنـى :  -

  ......................................................الجمع :  -
  

  التّلميذةُ مجتَِهدةٌ .  -

   ......................................................المثنـى :  -

  .......................................................الجمع :  -
  

  التّلميذةُ مجتَِهدةٌ .  -

   ......................................................المثنـى :  -

  .......................................................الجمع :  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  "  الالم الشمسيـة والقمريـة" اإلمالء :   الثالثةالمهارة 

  

  

  
  
 
 

 أدخل " الـ " على الكلمات التالية ، ثم اكتبها في الفراغ المناسب  : السؤال األول  :  
  

  صقٌر  ]  -وردةٌ   -فَقيـٌر   -َرحيـٌم    -ِحصـاٌن    -شـاِطٌئ    -َسَمـٌك     - [ عصيـٌر  
 

  

  الالم الشمسيـة 
  

  الالم القمريـة 

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

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

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

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

  
                                          

  اشطب الكلمـة الدَّخيـلة على المجمـوعة الثاني:  السؤال  :                                         
  

 

  
  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اْلفَُجيرة  الّشـيخ  اْلعَـلم  اإلمــارات

  اْلحمــد   الّصيـام   التَّسبيـح   الصَّالة 

  اْلمـدرسـة    الدَّفتـر    اْلُمعلّمـة    اْلِكتـاب 

  :أوالً: شرح المهارة 

  الالم القمريـة هي الٌم تكتب وتلفظ ، والالم الشمسيـة هي الالم التي تكتب وال تلفظ .  -

  التَّالميـذ  . -الشَّـارع    -اْلمـلعب    -مثـال :  اْلمـدرسة  
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  أكمـل الجمل بما هو مطلوب مما بين القوسيـن  الثالث : السؤال    :                                         

 )  كلمـة المـها شمسيـة   (                     ......................حلّقـت الطـائرة في  -

 )  كلمـة المـها قمـرية     (                   ....................َوقََف اْلُمصلّـون خلف  -

 )  كلمـة المـها قمـرية     (                   أمام التالميذ .  ....................وقفت  -

  )  كلمـة المـها شمسيـة   (                  .................... رأيُت اْلعصفورة فوق  -

 )   كلمـة المـها قمـرية     (        .           اْلمسليـة ....................أحبُّ قراءة  -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "   جمل إرشاديةكتابة "  الكتــابة  المهارة الرابعة:  

  

  

  

  

  

 جمـل إرشادية إلعداد عصيـرك المفضـل .  اكتب :السؤال األول 
 

  
 

 

 

 

 

 

  :األشياء التي تحتاجها  .1
..........................................................  

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

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

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

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

  شرح مهارة كتــابة  :

 ل من خال يوضح يجمع المتعلم الفكر ذات العالقة بالفكرة المحددة ، ويظهر تركيزاً واضحاً ومتماسًكا . بحيث ـ

  . خطوات تحضير شيء معين بالترتيب .  -: نَصـاِئح   هذه العبارات
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 رتّب خطوات إعداد العصيـر ترتيباً صحيحـاً :  .2
 .................................................................................................. 

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

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

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

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

  

 طريقة إعداد العصيـر : اكتب إرشادات تبيّن  .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر

 

 

  :خطط لتصميم مجلة حائط عن دولة اإلمارات السؤال الثاني :          
 

 مرحلة التخطيط ، واختيار الموضوع .  -

 العنوان " دولة اإلمارات " .  -

 األسئلة الفرعيـة :  -
  

  من رئيس دولة اإلمارات ؟ 
  ما عاصمة دولة اإلمارات ؟ 
  متى أقيم االتحاد ؟ 
  كم عدد إمارات الدولة ؟ 
  . ًقارن بين اإلمارات قديماً وحديثا 

 

 مرحلة جمع المعلومات والصور .  -

 صمم مجلـة حائط عن دولة اإلمارات مع لصق صوراً تعبـر عن الموضــوع . -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  انتهت األسئلة

 

alManahj.com/ae


