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ا ٌَِلٌها ِمْن أَْسئِلَة :   اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 

 هً : هواٌة صوفً المفضلة  -1

  الصُّوفِ  نَْسجَ رسم مناظر طبٌعٌة            العزف على الموسٌما            السباحة                   

  َشْكل:ى علتحب صوفً نسج الصوف  -2

 ال توجد إجابة صحٌحة            مربعات        مثلثات                     دوائر                  

  :ة صوفً ٌهوا -3

 تجعلها مندمجة مع صدٌماتها         تأخذها إلى عالم األحالم والخٌال        َحْولَها َمنْ  ُكلِّ  َعنْ  َبعًٌدا تَأُْخذَُها  

َنَما افِمُهاتُرَ هواٌة صوفً  -4 ٌْ  وهذا ٌدل على أنها :  َذَهبَتْ  أَ

 تجد البهجة والمتعة فً نسج الصوف       ال تحب نسج الصوف     أنها لدٌها شركة لصنع الصوف   

5-  ًْ  هً : ( ها تُ جَ هْ ها وبَ تُ عَ تْ مُ : )  العاللة بٌن َكِلَمتَ

    تضاد                 تفسٌر          سبب ونتٌجة                  تعلٌل                     

 :            زمان                            مكان         كلمة أٌنما تدل على -6

 :          زمان                            مكان   كلمة عندما تدل على -7

ًَ  َوَهِذهِ  ُمَربَّعَاٍت، َشْكلِ  َعلَى الصُّوفِ  نَْسجَ  ُصوفًِ تُِحبُّ   ُكلِّ  َعنْ  َبعًٌدا تَأُْخذَُها الَّتًِ ِهَواٌَتَُها اْلَوِحٌَدةُ. ِهَواٌَتَُها ِه

ٌْثُ  َحْولَها، َمنْ  ًَ  إِنََّما أَلَاِرَب، الَ وَ  أَْصِدلَاءَ  الَ  َح ٌَتَُها ِه ٌْنََما ُصوِفً تَُرافِكُ  الَّتًِ اْلِهواٌَةُ  َهِذهِ  فَمَْط . َوِهَوا  َذَهَبتْ  أَ

، َعالَِمَها إِلَى ِلتُْدِخلََها ٌَْها. اْلُمَحبَّبُ  َعالَُمَها اْلخاّصِ  ُصوفًِ ٌمَةِ اْلَحد فَِفً َوتَْنِسُج، َوتَْنِسُج.. تَْنِسُج.. ُصوفًِ تََظلُّ  إِلَ

 َسٌَّاَرةِ  َوفًِ تَْنِسُج، اْلَمْدَرَسةِ  َحافِلَةِ  َوِفً تَْنِسُج. ُصوِفً اأْلُْرُجوَحةِ  َوَعلَى تَْنِسُج، َحْولَها َمنْ  ٌَْلعَبُ  َوِعْنَدما تَْنِسُج،

َها ٌََوانَاتِ  َحدٌمَةِ  َوفًِ تَْنِسُج، ُصوفًِ اْلبَْحرِ  َشاِطئِ  َوَعلَى تَْنِسُج. أُّمِ  َحْولَها َمنْ  ٌَتََكلَّمُ  َوِعْنَدما تَْنِسُج، ُصوفًِ اْلَح

 َهِذهِ  أََصَبَحتْ  اأْلَْحَجاِم، ُمتََساِوٌَةَ  َكِبٌَرةً  ُمَربَّعَاتٍ  تَْنِسجَ  ُصوفًِ َحْولََها َمنْ  ٌَْرُسمُ  َوِعْنَدما تَْنِسُج، ُصوفًِ

.َوبََهَجتََها َمتََعتََها اْلُمَربَّعَاتُ   

 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة )انسج مربعا ( 

لصف : ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................ا
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 الشخصٌة الرئٌسة التً تحدثت عنها الفمرة السابمة :  -8

 صدٌمة صوفً                   صوفً                 جمٌع ما سبك         أم صوفً              

 ؟الـ " ها " فً كلمتً: " متعتها وبهجتها " ضمٌرٌعود  "َوبََهَجتََها. َمتَعَتََها اْلُمَربَّعَاتُ  َهِذهِ  أََصبََحتْ "  -9

 جمٌع ما سبك    جمٌلة    ألوان الصوف ال     نسج الصوف عل شكل مربعات           نسج الصوف       

ٌْنََما ُصوفًِ تَُرافِكُ  الَّتًِ اْلِهواٌَةُ  َهِذهِ "  -01  " مرادف الكلمة التً تحتها خط :  َذَهبَتْ  أَ

 صارت وكأنها صدٌمتها             جمٌع ما سبك                تالزم                     تصاحب          

 "  ضد الكلمة التً تحتها خط :  .َوبََهَجتََها َمتَعَتََها اتُ اْلُمَربَّعَ  َهِذهِ  أََصبََحتْ  " -11

 سعادتها                          فرحتها                        مسرتها                       حزنها       

 " مفرد الكلمة التً تحتها خط :  ُمَربَّعَات   َشْكلِ  َعلَى الصُّوفِ  نَْسجَ  ُصوفًِ تُِحبُّ "  -11

   بَّعٌ رَ ُمَربَّعَةٌ                        تربٌع                           ربٌع                       مُ      

 " جمع الكلمة التً تحتها خط :  تَْنِسجُ  ُصوِفً اأْلُْرُجوَحةِ  َوَعلَى"  -11

  ت                  األولى والثالثةأراجٌح                      مراجٌح                         أرجوحا      

ٌْنََما ُصوفًِ تَُرافِكُ  الَّتًِ اْلِهواٌَةُ  َهِذهِ "  -11  " الكلمة التً تحتها خط :  َذَهبَتْ  أَ

 ضمٌر                     اسم موصول         َحْرَف َجّرٍ                                 ة إشارَ  مَ اسْ       

 " العبارة التً تحتها خط :  ُمَربَّعَات   َشْكلِ  َعلَى الصُّوفِ  جَ نَسْ  ُصوفًِ تُِحبُّ "  -11

 جملة                           تركٌب                       أفعال               ال توجد إجابة صحٌحة       

ًَ  َهِذهِ "  -16 ٌَتَُها ِه         " هذه العبارة :  اْلَوِحٌَدةُ. ِهَوا

 تركٌب             جمٌع ما سبك                   ة ٌَّ مِ سْ اِ  ُجملة                      ةٌَّ لِ عْ ملة فِ جُ      
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ا ٌَِلٌها ِمْن أَْسئِلَة :    اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 ألنها :  وفِ صوفً ترفض تغٌٌر لون الصُّ  -1

 ال تحب الكالم            ال تحب التغٌٌر                   ة                   ال تحب أمها متكبر      

نَةْ  ُصوف   نٌِمًا بِِه ُخٌُوطُ ا أَ ُصْنُدولً صوفً  تْ دَ هْ أَ الَّتً  -2  :  ُملَوَّ

 جدتها   أمها                      عمتها                        خالتها                            

ُن ُمَربَّعاِت الصُّوِف التً كانت تْنِسُجهاصوفً كانْت  -3   فً :  تَُخّزِ

 خزانة فً غرفتها         صندوٍق فً غرفتها       خزانة فً غرفة الجلوس         جمٌع ما سبك     

 هً :  هِ َعلٌَْ  بَسٌط   تَْغٌٌِر   بِإْدَخالِ  اْلُمَربَّعِ  تَْصِمٌمِ  َشْكلَ  رَ غٌَِّ تُ  أُنْ ِمراًرا التً َمعَها   -4

 أمها                      عمتها                        خالتها                       جدتها        

 

ْغمِ  اللَّْوِن، ٌرَ تَْغٌِ  ضَ تَْرفُ  َكانَتْ  السَّابِكِ  فًِ َرةِ  َهامِّ أُ  اِْلتَِراَحاتِ  ِمن بِالرَّ ًَ  ،اْلُمتََكّرِ  التَّْغٌٌِرَ  بُّ حِ تُ  الَ  فَِه

ٌْئَةِ  َعلَى ُصوفٍ  ُخٌُوطُ  بِهِ  نٌِمًاأَ  اُصْنُدولً  َخالَتَُها تَْهادَ هْ أَ  ٌَّامِ اأْلَ  َحدِ أَ  َوفًِ  َزاِهٌَةٍ  بِأَْلَوانٍ  نَةٍ ُملَوَّ  ُكَراتٍ  َه

ًَ  أَنْ  إِلَى ُمَربَّعَاتٍ  دَّةَ عِ  هِ نَْفسِ  اللَّْونِ  نَ مِ  ٌَْومٍ  ُكلَّ  جُ تَْنسِ  تْ َوأََخذَ  اأْلَْلَواُن، بَتَْهافَأَْعجَ   الصُّوِف، ُكَرةُ  تَْنتَِه

 هِ َهذِ  ِلتَْخِزٌنِ  ُمَخصََّصةٌ  ُغْرفَتَِها فًِ ِخَزانَةٌ  ُصوفًِ لََدى .رَ آخَ  نٍ وْ لَ  نْ مِ  ُصوفٍ  َرةِ بَكُ  تَْبَدأُ  ثُمَّ 

 تَْصِمٌمِ  َشْكلَ  رَ غٌَِّ تُ  أُنْ  ِمراًرا َهامُّ أُ  َهاَمعَ  تْ َحاَولَ  َوالتَّْصِمٌمِ  الشَّْكلِ  رُ ُمَكرَّ  َهاَوَجِمٌعُ  اْلُمَربَّعَاِت،

 ًَ هِ  نَ لْ تِ  .رَ آخَ  تَْصِمٌمٍ  إِلَى التَّْغٌٌِرَ  ضُ تَْرفُ  َكانَتْ  وفًِصُ  نَّ َولَكِ  ِه،َعلٌَْ  بَسٌطٍ  تَْغٌٌِرٍ  بِإْدَخالِ  اْلُمَربَّعِ 

 ُعٌُونِ  فًِ رُ ظُ تَنْ  َوالَ  ا،ٌ  بََصرِ  تَتََواَصلُ  الَ  .التَّْغٌٌِرَ  بُّ حِ تُ  َوالَ  ،ْكَرارَ التِّ  بُّ حِ تُ  اْلَكاَلَِم، لَِلٌلَةُ  ُصوفًِ..

ائٌَِّةُ.جَ َواْلفُ  اأْلَْصَواتُ  َهاجُ ْزعِ َوتُ  ٌَُحاِدثَُها، َمنْ   

 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) صوفً ( 

:  اسم الطالب/ة : .......................................................................الصف : ......................... الشعبة

....................... 
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 : صوفً كما وصفتها الفمرة السابمة من صفات   -5

 جمٌع ما سبك               اٌ  بََصرِ  تَتََواَصلُ  الَ          ْكَرارَ التِّ  بُّ حِ تُ            اْلَكاَلَمِ  لَِلٌلَةُ     

 :  المعنى المناسب لكلمة تصمٌم فً الجملتٌن التالٌتٌن اخترمن خالل السٌاق    -6

 ًٌْرِ  ِشعاِرعامِ  تَْصمٌمُ  أَعْجبَن  ال شًء مما سبك        إصرار           تشكٌلرسم                   .اْلَخ

 م  عزَم             أصرَّ            جمٌع ما سبك           .             نوى النَّجاح علىالطالُب  صمَّ

 ابحث عن كلمات داخل الكلمات اآلتٌة :   -7

  َِرة  ........................................، ............ ............................، ............ ............................:   ُمتََكّرِ

   ُمَخصََّصة  :............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

 اختر المعنى المناسب لما تحته خط فً الجمل اآلتٌة :   -8

 اْلُمَربَّعِ  تَْصِمٌمِ  َشْكلَ  رَ غٌَِّ تُ  أُنْ  ِمراًرا َهامُّ أُ  َهاَمعَ  تْ َحاَولَ 

ٌِْن        تَ اٍت             بَْعضَ                    َمرَّ ةً تِْلَو َمَرةٍ   َمرَّ جمٌع ما سبك             َمرَّ  

        اْلَكثَْرةِ                               اْلِملَّةِ         :      تدل على "  دَّةَ عِ  " : كلمة  -9

   اْلَجمالِ                               اْلمُْبحِ      :       تدل على "  َزاِهٌَة  : " كلمة  

نَةِ  -11  :  ُكراِت الصُّوِف اْلُملَوَّ

  لم تحبها صوفً         لم تفعل بها شٌئا         لم تعجب صوفً        أعجبت صوفً     

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

   جمٌع الشخصٌات التالٌة ذُِكَرْت فً الفمرة السابمة ما عدا : -11

خالة صوفً             أم صوفً                صوفً                   معلمة صوفً         

 12-  " أَ هْ دَ تْ َها َخالَتَُها ُصْنُدولً ا أَ نٌِمًا  " ضد الكلمة التً تحتها خط : 

جمٌاًل                     رائعًا                     بدٌعًا                      لبًٌحا           

 11- " َكانَتْ  صوفً تَْرفُ ضَ  تَْغٌٌِرَ  اللَّْونِ  " جمٌع الكلمات التالٌة ضد الكلمة التً تحتها خط ماعدا : 

    لم تمانع                    تَْمتَنِعُ                       تَْمَبلُ                      تُوافِكُ       
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ا ٌَِلٌها ِمْن أَْسئِلَة :  اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 

 

 كانت صوفً كلَّ ٌْوم  :  -1

ٌْئَةِ  فًِ اْلُمَربَّعَاتِ  ُكلَّ  تَُصفُّ                              اْلِخَزانَةِ  ِمنَ  اْلُمَربَّعَاتِ  ُكلَّ  جُ رِ خْ تُ        ُصفُوفٍ  َه

 صف ا                           جمٌع ما سبك  اْلُمَربَّعَاتِ تَْجعَُل لكّلِ لَْوٍن من      

َنةِ  صفوُف ُمَربَّعاتِ  اْمتَدَّتْ   -2   إلى أن وصلت إلى : الصُّوِف اْلُملَوَّ

ْلجِ  َعلَى ٌَنَامُ  ِلِطْفلٍ  َكانَتْ  ُصوَرةٍ       
صورة لطفلة تلعب على األرجوحة .                    .      الثَّ  

صورة لطفِل ٌبكً حزنًا على وفاة أبٌه .                     جمٌع ما سبك .        

 ورة الطفل الذي ٌنام على الثلج : عندما شاهدت صوفً ص -3

لُ  ةٍ رَ تْ ِلفَ  تََولَّفَتْ       ْفلِ  ُصوَرةَ  تَتَأَمَّ ْفلِ  ِبَمَشاِعرِ  أََحسَّتْ                                              الّطِ  الّطِ

 جمٌع ما سبك        ها .          فَْولَ  اْلُمَربَّعَاتِ  ،وَرتَّبَتْ اأْلَْرِض  َعَلى الصُّوَرةَ  عَتْ َوضَ      

 

ٌْئَةِ  فًِ َوتَُصفَُّها اْلِخَزانَِة، نَ مِ  اْلُمَربَّعَاتِ  ُكلَّ  ُصوفًِ جُ رِ خْ تُ  ٌَْومٍ  ُكلَّ   نِ وْ ِللَّ  َصف   َطِوٌلٍَة. ُصفُوفٍ  َه

 ِمنْ  الصُّفُوفُ  َوتَْمتَدُّ  اأْلَْزَرِق، نِ وْ ِللَّ  ف  َوصَ  اأْلَْخَضِر، نِ وْ ِللَّ  ف  َوصَ  اأْلَْصفَِر، نِ وْ ِللَّ  ف  َوصَ  ْحَمِر،اأْلَ 

 لَدْ  َكانَتْ  ِلُصوَرةٍ  النَِّسٌجِ  ُصفُوفُ  تْ َوَصلَ  اأْلٌَّاِم، ِمنَ  ٌَْومٍ  َوفًِ .اْلُجلُوِس  ُغْرفَةِ  إِلَى نَُوِمَها ُغْرفَةِ 

َها َرَسَمتَْها ً الَ  لَاٍس  بِمَُماِش  ٌَْلتَِحفُ  الثَّْلجِ. َعلَى ٌَنَامُ  ِلِطْفلٍ  أُمُّ  ِشدَّةِ  ِمنْ  هُ تَْحتَ  رَ وَّ تَكَ  َولَدْ  هُ،أَْلَدامَ  ٌُغَّطِ

ْفءَ  ٌَِجدُ  َعلَّهُ  اْلبَْرِد، لُ  ةٍ رَ تْ ِلفَ  ًُصوفِ  تََولَّفَتْ  َعنهُ. ٌَْبَحثُ  الَِّذي الّدِ ْفلِ  ُصوَرةَ  تَتَأَمَّ  ْرَداِن،اْلبَ  الّطِ

ْفلِ  بَِمَشاِعرِ  فَأََحسَّتْ  ْفِء، َعلَى بِاْلُحُصولِ  َوَرْغبَتِهِ  الّطِ  َعلَى الصُّوَرةَ  ًُصوفِ  عَتْ َوضَ  ثُمَّ  الّدِ

ْفلِ  ُصوَرةِ  فَْوقَ  اْلُمَربَّعَاتِ  بُ تِّ رَ تُ  تْ َوأََخذَ  اأْلَْرِض، .ْردَ اْلبَ  ٌَِمٌهِ  لَهُ  ِغَطاءٍ  عِ ِلُصنْ  ِمنَها ُمَحاَوَلةٍ  فًِ الّطِ  

 مكتب العٌن التعلٌمً

1علٌم األساسً حروضة ومدرسة الولن للت  

 ورلة عمل فً لصة ) انسج مربعا ( 

:  اسم الطالب/ة : .......................................................................الصف : ......................... الشعبة

....................... 
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 :  فً الجمل التالٌة ما تحته خط المعنى المناسب ل خترْ من خالل السٌاق ا  -4

  ُجُل ٌلبُس ِمْعَطفًا لٌَْحِمٌِه ِمَن                   ةِ َحَرارَ ال اْنِخفاضُ  الشمس                         زٌادة اْلَحرِّ      .   اْلبَْردِ الرَّ

  المطر                   ثلج صغٌر         جمٌع ما سبك                       .ِمَن السَّماء  دُ اْلبَرَ ٌَْنِزُل                                        

  ْفُل ٌَْلتَِحُف بِمُماٍش                                   ناعٍم                     َخِشٍن               لُطنٍ                    . لاس  الّطِ

  ُجُل                                          رحٌٌم                    حنوٌن               غلٌظٌ                       .         لاس  هذا الرَّ

 ابحث عن كلمات داخل الكلمات اآلتٌة :  -5
 َمَشاِعر :    ............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

  َْرَدانِ ب :     ............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

لُ  ة  رَ تْ ً ِلفَ تََولَّفَْت ُصوفِ "  -6 ْفِل اْلبَ  ُصوَرةَ  تَتَأَمَّ  "  ْرَدانِ الّطِ

  َعالَم تَُدلُّ اْلِعباَرةُ السَّاِبمةُ ؟ 

اْلَغَضبِ  تَُدُل علىوالتَّعاُطِف                الشَّفَمَةِ  تَُدُل على            تَُدُل على اْلفََرحِ والسَّعاَدةِ            

7-   ( : ًْ  ( هً :  الدَّْفءوبَْرِد الْ العاللة بٌن َكِلَمتَ

    تضاد                 تفسٌر          تعلٌل                ترادف                                  

 8- " َولَدْ  تَكَ وَّ رَ  تَْحتَ هُ  ِمنْ  ِشدَّةِ  اْلبَْردِ  " مرادف الكلمة التً تحتها خط فً العبارة السابمة  : 

ةُ                      صعوبة                          لسوة                  جمٌع ما سبك              لُوَّ  

 " جمع الكلمة التً تحتها خط فً العبارة السابمة : .ْردَ اْلبَ  لَهُ ٌَِمٌهِ  ِغَطاء   عِ ِمنَها ِلُصنْ  فًِ ُمَحاَولَةٍ "  -9

 جمٌع ما سبك                      أَْغِطٌَةٌ             َعطاءاٌت                       أْعطٌةٌ                

 مفرد الكلمة التً تحتها خط فً العبارة السابمة :"  طفٍل بردان النَِّسٌجِ ِلُصوَرةِ  ُصفُوفُ ْت َوَصلَ "  -11

 مٌع ما سبكَصْنٌف                         َصف                      أْصناٌف                     ج         

ْفلِ  فَْوقَ َوأََخَذْت تَُرتُِّب اْلُمَربَّعَاِت "  -11  " نوع الكلمة التً تحتها خط :  ُصوَرةِ الّطِ

 ظرف زمان                    حرف جر                 ظرف مكان                اسم إشارة          
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ا ٌَِلٌها ِمْن أَْسئِلَة :  اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواعِ ٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 

 
 

 جالسةً : وجدت األُم صوفً  -1

ْفلِ  ُصوَرةِ  مُُربِ البِ      على سرٌرها تبكً       بالمرب من مربعات الصوف        جمٌع ما سبك           الّطِ

 :  صوفً بالمرب من صورة الطفل جلستْ   -2

 الصُّوِف علٌها          تنظُر إلٌها وتبكً             تتحدث معه              جمٌع ما سبك ُمَربَّعَاتِ تَُرصُّ    

 َجلََسْت أم صوفً بالمرب منها  : -3

لُ        جمٌع ما سبك            َهاَرأْسَ  لَتْ بَّ لَ               ْضِنَهاحُ  فًِ َهاأَمُ  تَْهاأََخذَّ               ُصوِفً هُ تَْفعَلُ  َما تَتَأَمَّ

  صوفً : لبل أن تنام -4 

 فًِ َخَزاَنِتَهامربعات الصوف  َوَضعَتْ                           َجَمعَْت ُمَربَّعَاِتَها اْلَمْصفُوفَةَ َعلَى اأْلَْرِض     

 تركت مربعات الصوف على صورة الطفل                       ال توجد إجابة صحٌحة     

َها َجاَءتْ  ْفلِ  ُصوَرةِ  بِمُُربِ  َجاِلَسةً  َهاتْ دَ جَ َووَ  أُمُّ  َسٌَْشعُرُ  أَنّهُ  َهاِمنْ  اَظن   اْلُمَربَّعَاتِ  ِمنَ  اْلَمِزٌدَ  صُّ تَرُ  الّطِ

َها فََجلََستْ  ِء.الّدِفْ  ِمنَ  بَِمِزٌدٍ  لُ  بِمُُربَِها، أُمُّ  لَتْ بَّ َولَ  ْضنَِها،حُ  فًِ َهاأَمُ  تَْهاأََخذَّ  ثُمَّ  ُصوفًِ، هُ تَْفعَلُ  َما تَتَأَمَّ

ٌهِ تُ  ُصوفًِ ، ْرَدانُ بَ  .. ْرَدانُ بَ  ماما.. َها:لَ  ولُ تَمُ  َوُصوفًِ َها،َرأْسَ  ٌهِ  ُصوفًِ ،غَّطِ َها:أُ  فَمَالَتْ  ،تَغَّطِ  مُّ

 ًُصوفِ  نَاَمتْ  َصِغٌَرتًِ. ٌا اِجد   ْرَدانُ بَ  ُهوَ  ،ْرَدانُ بَ  فَُهوَ  ٌبَتًِ،َحبِ  ٌا ٌهِ طِّ غَ  ُصوفًِ، ٌا َحنُونَةٌ  أَْنتِ  َكمْ 

 الَّتًِ اْلُمَربَّعَاتِ  َماَعَدا َزانَتَِها،خَ  فًِ َهاتْ عَ ضَ َووَ  اأْلَْرِض، َعلَى اْلَمْصفُوفَةَ  َهاُمَربَّعَاتِ  عَتْ مَ جَ  أَنْ  بَْعدَ 

ً ْفِل. ُصوَرةَ  تُغَّطِ َهاأُ  َجلََستْ  مَّ ثُ  الّطِ  بَْعِضَها َمعَ  َهاكُ َشبِّ َوتُ  الصُّوَرةِ، فَْوقِ  ِمنْ  اْلُمَربَّعَاتِ  عُ تََجمَ  مُّ

نَةً  َها تَْهاأَرَ  التَّاِلً اْلٌَْومِ  َوفًِ ُصوفًِ، رِ ُعمْ  فًِ ِلِطْفلٍ  اِلَحافً  َهاِمنْ  ُمَكّوِ  بِهِ  تْ َففَِرحَ  ،اْلَكاِملَ  اللَِّحافَ  أُمُّ

ْفلِ  ِلُصوَرةِ  تْ َوذََهبَ  َها،مِ أُ  ٌَدِ  ِمنْ  َوتَنَاَولَتْهُ  ُصوفًِ لََن. َهذَا ،لَنَ  َهَذا :لَائِلَةً  بُهُ َخاطِ تُ  َذتْ َوأُخَ  الّطِ  

 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة )انسج مربعا ( 

..........................الصف : ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .............................................

....................... 
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 ؟ بعدما نامت صوفً األم بمربعات الصوف  ماذا فعلت  -5

 بَْعِضَها َمعَ  َهاتكَشبَّ                             الصُّوَرةِ  فَْوقِ  ِمنْ  اْلُمَربَّعَاتِ  عُ تََجمَ  َجلََستْ     

 جمٌع ما سبك                            ُصوفًِ رِ ُعمْ  فًِ ِلِطْفلٍ  اِلَحافً  َهاِمنْ  َصنعتْ     

 " فً الجملتٌن التالٌتٌن :  َمزٌد  المعنى المناسب لكلمة : "  رْ ل السٌاق اختمن خال -6

  ْفءِ  بَِمِزٌد  َسٌَْشعُُر       ِبنَْمٍص                    بكثٌٍر               بملٌٍل                  .        ِمَن الّدِ

  ًمنطمة سكنٌة          زٌادة           نمصان      .  مدرسة تعلٌم المٌادةبالمُْرب من  َمْزٌدالرجُل ٌسكُن ف 

 ابحث عن كلمات داخل الكلمات اآلتٌة :  -7

  ََمْصفُوفَة :    ............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

  ُِمَربَّعَات :     ............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

َها: َكْم أَْنتِ فَمَالَْت أُ "   -8  " !  ٌا ُصوفًِ َحنُونَة   مُّ

  َعالَم تَُدلُّ اْلِعباَرةُ السَّاِبمةُ ؟ 

َعَصبٌَِّة .تَُدُل على الْ عطف والحنان                تَُدُل على الَوةِ والشدة .            اْلمَسْ تَُدُل على            

َها اللَِّحافَ أَرَ "  : ) الجملتٌنالعاللة بٌن  -9  ( هً : "  بِِه ُصوفًِ تْ فَفَِرحَ "  ، " اْلَكاِملَ  تَْها أُمُّ

ممابلة                 تفسٌر                       سبب ونتٌجة .                           علٌلت           

 : الصفة المناسبة لصوفً فً الفمرة السابمة -11

 حنونة أنانٌة                          لاسٌة               ال تهتم بمشاعر األخرٌن                     

  :صوفً فً الفمرة السابمة م الصفة المناسبة أل -11

 متعاونة                        حنونة                ذِكٌَّة                            جمٌع ما سبك           

َها: َكمْ  أَْنتِ  َحنُونَة   ٌا ُصوفًِ "  ضد الكلمة التً تحتها خط :   12- " فَمَالَتْ  أُ مُّ

ة                          متعاونة رحٌمة                         عطوفة                لاسٌ          

" نوع األفعال السابمة بالترتٌب هو :  بُهُ َخاطِ تُ  – َجلََستْ  -  ٌهطِّ غَ  "   -13   

أمر     -ماٍض  -مضارع                                              مضارع  -ماٍض  -أمر          

أمر   -مضارع   -ماٍض                          ماٍض                     –مضارع  -أمر          
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ا ٌَِلٌها ِمْن أَْسئِلَة :  اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 

 فً الٌوم التالً إلى :  ذهبت أم صوفً  -1

 معلمة صوفً            جمٌع ما سبك       مدٌرة المدرسة             األخصائٌة االجتماعٌة                

  شرحت األم مشروع صوفً بأنه :    -2

         الفمٌرات .لمساعدة األمهات                      سٌكون لمساعدة األطفال األٌتام والالجئٌن .         

لمساعدة جمعٌات البّرِ  .        لمساعدة األسر الفمٌرة .                                                    

  : الطالبات من صوفً تعلَّمتْ   -3

ٌَْنُسجْ       ٌَْف   .ا َمعً  مربعات الصوف نَ كْ بِّ شَ ٌُ .                                     كٌف  َكُصوفًِ ُمَربَّعَاتٍ  نَ َك

 جمٌع ما سبك .             .              نَةٍ ِلَحافاٍت ُملَوَّ  مربعات الصوف نْ مِ  نَّ وِّ كَ ٌُ     

 :  تٌن التالٌتٌنمن خالل السٌاق اذكر المعنى المناسب لما تحته خط  فً الجمل -4

  مصنوع من الصوف         اسم فتاةٍ  لٌحمٌه من البرد  صوفًٌِرتدي الطفُل ِمْعَطفًا                   . 

 ًِمصنوع من الصوف         اسم فتاةٍ                                          . فتاةٌ طٌِّبَةٌ وحنونةٌ  صوف 

 

 

ْجتَِماِعٌَّةِ  ةِ ٌَّ ائِ صَّ خِ ْلَ لِ  ًُصوفِ  مُ أُ  بَتْ هَ ذَ  التَّاِلً اْلٌَْومِ  فًِ  ُصوفًِ ْشُروعَ مَ  لََها تْ َوَشَرحَ  بِاْلَمْدَرَسِة، ااْلِ

َهاأُ  َمعَ  َعلٌَهِ  تَْعَملُ  الَِّذي ٌْاَلتِ  ِمنْ  ٌُعَانُونَ  الَِّذٌنَ  تَامِ ٌْ اأْلَ  اأْلَْطفَالِ  ِلُمَساَعَدةِ  ّمِ  تَْهارَ أَ وَ  اْلُحروِب. َو

 نَ مِ  افَِرٌمً  نَ وِّ كَ تُ  نْ أَ  َهاَعلٌَْ  َضتْ رَ َوعَ  ُصوفًِ، هُ ِحٌكُ تُ  ِذيالَّ  النَِّسٌجِ  ُمَربَّعَاتِ  َمنْ  هُ تْ بَ َركَّ  الَِّذي اللَِّحافَ 

 َشاطِ النَّ  ةِ رَ تْ فَ  فًِ ِلتَْعِلٌِمِهنَّ  ُمْستَِعدَّةٌ  َوأَنَّها اْلَمْشُروعِ، فًِ ُصوفًِ بُِمَساَعَدةِ  اِغبَاتِ الرَّ  الطَّاِلبَاتِ 

 ِ ًّ ًّ اأْلُ  اْلَمْدَرِس ٌْفَ  الطَّاِلبَاتُ  َمتْ لَّ عَ تَ  ُمدَّةٍ  بَْعدَ  . ْسبُوِع  اَمعً  َهانَ كْ بِّ شَ َوٌُ  َكُصوفًِ، ُمَربَّعَاتٍ  نَ ٌَْنُسجْ  َك

َ  نَةٍ ُمَلوَّ  ِلَحافاتٍ  َهانْ مِ  نَّ وِّ كَ ِلٌُ    ِلْلَْطفَاِل. َجِمٌلَةٍ  ْلَوانٍ بِأ

 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة )انسج مربعا ( 

....................................................................الصف : ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : ...

....................... 
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 ابحث عن كلمات داخل الكلمات اآلتٌة :  -5

  َّنَة  ُملَو :         ............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

  ُِمَساَعَدة :     ............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

ٌْاَلِت اْلُحروبِ  ٌُعَانُونَ تَاِم الَِّذٌَن ٌْ اأْلَ ُمساعدة"   -6  "  ِمْن َو

  ُّ؟  سابمةالكلمة التً تحتها خط فً العبارة الَعالَم تَُدل 

عَةُ .                               خاء والّسِ الراحة والرفاهٌة .                        المَشمَِّة والعناء.الرَّ  

7-   ( : ًْ  ( هً :  الدَّْفءواْلبَْرِد العاللة بٌن َكِلَمتَ

    تضاد                   تفسٌر        تعلٌل                ترادف                                  

ٌِْن فًِ اْلَجنَِّة لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "  -8 ٌَتٌِِم َكَهاتَ  هذا هو الهدف من مشروع صوفً ." " أَنَا َوَكافُِل اْل

  ٌُ ذلن . ثِْبتُ هات من الفمرة السابمة ما 

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

 نوع النّصِ هو:  -9

 رسالة                شعري                لصصً                   معلوماتً                  

ٌْاَلتِ  اْلُحروبِ  " جمٌع الكلمات اآلتٌة مرادفات للكلمة التً تحتها  11- " اأْلَْطفَالِ  اأْلَ ٌْ تَامِ  الَِّذٌنَ  ٌُعَانُونَ  ِمنْ  َو

لون مَشمَّةَ                   ٌُماسون                  ٌتَأَلَّمون         : ما عدا  خط         ٌفرحون           ٌتَحمَّ

خط  نوع الكلمات التً تحتها"  اْلَمْشُروعِ  فًِ ُصوفًِ ِبُمَساَعَدةِ  اِغبَاتِ الرَّ  الطَّاِلبَاتِ  نَ مِ  افَِرٌمً  نَ وِّ كَ تُ "  -11

 اسم  –حرف  –فعل                          حرف  –اسم  –فعل           بالترتٌب هو : 

 فعل  –حرف  –اسم                          حرف  –فعل  –اسم                           

 : التركٌب فً هذه الجملة هو "  َشاطِ النَّ  ةِ رَ تْ فَ  فًِ ِلتَْعِلٌِمِهنَّ  ُمْستَِعدَّةٌ  َوأَنَّها " -11

         مٌع ما سبكج                     َشاطِ النَّ  ةِ رَ تْ فَ                    ةِ رَ تْ فَ  فًِ                ُمْستَِعدَّةٌ  َوأَنَّها      
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ا ٌَِلٌها ِمْن أَْسئِلَة :  اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 

 : أُْطِلَك على المشروع اسم " صوفً " -1

   .صاحبة المشروع نها أل                             .دِ التََّوحُّ  فَالِ أَطْ  نُُجومِ  ِمنْ  َكَنْجَمةٍ  َهالَ  اتَْمدٌرً      

  جمٌع ما سبك .                                . ودورها الكبٌر فً المشروعلجهودها      

؟ كٌف تحولت هواٌة صوفً إلى عمل  إنسانً  -2  

َهاأُ  بُِمَساَعَدةِ       ٌَةِ  ّمِ   جمٌع ما سبك .              ها .تِ عدة جدَّ بمسا            .الكثٌر مالها ب             .اْلَواِع

 ؟  هل التصرت المشاركة فً مشروع صوفً على طالبات مدرستها فمط  -3

 ال                              نعم             

 لى : إ هانْسجُ  مَّ التً تَ لُِدَمْت اللِّحافات  -4

         جمٌع ما سبك          األطفال الذٌن ٌُْشِبهوَن صوفً           الالجئٌن األطفال            األٌتاماألطفال     

دِمْن نُُجوِم أَطْ  ة  َها َكنَْجمَ ا لَ تَْمدٌرً  " " ًَعلَى اْلَمْشُروعِ اِْسَم ُصوفِ  كَ لِ طْ أُ " -5  "فَاِل التََّوحُّ

 هً : العاللة بٌن الجملتٌن  -

  تضاد                 تفسٌر          سبب ونتٌجة                  تعلٌل                         

 فًِ ْخَرىأُ  َمَداِرٍس  َطاِلبَاتُ  اِْشتََرَكتْ  أَنْ  بَْعدَ  َواللِّحاَفاتِ  اأْلَْغِطٌَةِ  آاَلَفِ  نَْسجُ  تَمَّ  أَْشُهرٍ  ِعدَّةِ  َوِخاَللَ 

ُ  نٍَة،ُملَوَّ  َحِرٌِرٌَّةٍ  بَِشَرائِطِ  ُطَهابْ َورَ  َهافُّ لَ  مَّ تَ  ثُمَّ  ُصوفًِ، عِ َمْشُرو  تَامِ ٌْ اأْلَ  ِلْلَْطفَالِ  َكَهِدٌَّةٍ  تْ لَ ْرسِ َوأ

َِجئٌَِن،  ِد.التََّوحُّ  فَالِ أَطْ  نُُجومِ  ِمنْ  َكنَْجَمةٍ  َهالَ  اتَْمدٌرً  ً(ُصوفِ  اِْسَم) اْلَمْشُروعِ  َعلَى كَ ْطلِ َوأُ  َوالالَّ

 َوبُِمَساَعَدةِ ،  الصُّوفِ  ِمنَ  ُمَربَّعَاتٍ  نَْسجِ  فًِ َوْلتَِها لَّ جُ  ًِض مْ تَ  ، عالَُمَها اْلَخاصّ  لََدٌَها فَتَاةٌ  ُصوفًِ

َهاأُ  لُ  اْلَواِعٌَةِ  ّمِ ٍ  َعَملٍ  إِلَى اْلَمْوِهبَةَ  تِْلنَ  تَتََحوَّ ًّ . اْلعَاِلمِ  َحْولَ  اُهونَهَ بِ ٌُشْ  الَِّذٌنَ  ِلْلَْطفَالِ  ىدَ ٌُهْ  إِْنَسانِ  

 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة )انسج مربعا( 

...............................................الصف : ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : ........................

....................... 
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:  من خالل السٌاق اذكر المعنى المناسب لما تحته خط  فً الجملتٌن التالٌتٌن -6    

  ُسُ           . ًى اْلَمْشُروعِ اِْسَم ُصوفِ َعلَ  كَ لِ طْ أ    ًَ ًَ           لُمَِّب              ّمِ  جمٌع ما سبك          ُدِع

  جمٌع ما سبك        رَسَم             َخطَّّط         َب      َصوَّ           . سهًما على الَطائِر  أطلكالّصٌَّاُد        

 ت اآلتٌة : ابحث عن كلمات داخل الكلما -7

 َمَداِرس:         ............................ ............ ،............................ ............ ،........................................ 

  ََِجئٌِن  ........................................، ...... ..................................، ............ ............................       :الالَّ

َهابُِمَساَعَدِة أُ "   -8 ُل ِتْلَن اْلَمْوِهَبةَ إِلَى َعَمل   اْلَواِعٌَةِ  ّمِ ًّ   تَتََحوَّ  "  إِْنَسانِ

  ُّ؟ التً تحتها خط  كلمةالَعالَم تَُدل 

.الذكاء وتولد الذهن                             .    الال مباالة         .               عدم االهتمام           

9-   ( : ًْ  ( هً :  الدَّْفءواْلبَْرِد العاللة بٌن َكِلَمتَ

    تضاد                 تفسٌر          تعلٌل                           ترادف                          

َِجِئٌنَ  "   مرادف الكلمة التً تحتها خط  :   11- " َوأُ ْرسِ لَ تْ  َكَهِدٌَّةٍ  ِلْلَْطفَالِ  اأْلَ ٌْ تَامِ  َوالالَّ

 من فمد أعمامه وأخواله         من فمد جدته                ه من فمد جد                 الذٌن فمدوا آباءهم    

 السابمة :  عبارةنوع ال " عالَُمَها اْلَخاصّ  لََدٌَها فَتَاةٌ  ُصوفًِ"  -11

 شبه جملة                 تركٌبا                 جملة فعلٌة                      اسمٌة     ملة ج    

فً الكلمتٌن اللتٌن ضمٌر " ها " الٌعوُد  " نَةٍ ُملَوَّ  َحِرٌِرٌَّةٍ  بَِشَرائِطِ  ُطَهابْ َورَ  َهافُّ لَ و اأْلَْغِطٌَةِ  آاَلَفِ  نَْسجُ  تَمَّ  " -11

 جمٌع ما سبك             أم صوفً                صوفً                   ألغطٌة ا     إلى : تحتهما خط 

 عمل  إنسانً ؟ ما دور األم فً دعم صوفً وتحوٌل موهبتها إلى  -13

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

 . من خالل لصة صوفً وضح دور اآلباء فً دعم األبناء الكتشاف وتطوٌرمواهبهم -11 
................................................................................................................................................................ 
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..............................................:  االْسمُ  : ..............................................اْلعُْمرُ    

..........................................................................................................: ُحْلِمً فً اْلَحٌاِة   

1-........................................ 

2- ........................................ 

3-........................................ 

1-........................................ 

2- ........................................ 

3-........................................ 

الثَةُ أُمور  أَْحِرُص على فِْعِلها ُكلَّ ٌَْوم  : ثَ  فِْعِلها ُكلَّ ٌَْوم  :  َعَدِم  ثاَلثَةُ أُمور  أَْحِرُص على   

............................................................................................................................................: أَْحَزُن ِحٌَن   

............................................................................................................................................: أَْفَرُح حٌَن   

............................................................................................................................................:  أَْغَضُب ِحٌنَ   

ٌْتُها إلى  ............................................................................................................: لَْو كان معً وْردة  ألَْهَد  

أُموًرا أُْخرى إَذا أَْحبَْبَت ( ) ٌُْمِكنَُن أَْن تُِضٌَف 

  

َوْصِفٌَّةً ِلنَْفِسنَ البِطالَةً ال ٌا بطل لم بتعبئةهٌا   

 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً تصمٌم بطالة وصفٌة 

:  اسم الطالب/ة : .......................................................................الصف : ......................... الشعبة

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