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2022-2021الفصل الدراس ي األول –وزارة التربية والتعليم 

فُّ / الَحْلَقُة الّثانية َغُة الَعَربّيُة                          الصَّ اِدُس /اللُّ يُّ الَف السَّ راس ِ ُل /ْصُل الّدِ األوَّ
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ْهَداُف الدَّ 
َ
:ْرِس أ

بتداي السادس ال –الّلغة العربَية –الهمزة املتطرفة

.التدرب على إجابة أنشطة متنوعة حول الهمزة املتطرفة وتطبيقاتها-أ
.ّ ِ توظيًفا صحيًحا في اإلنتاِج الكتابالهمزة املتطرفة توظيُف -ب
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تدريباٌت إمالئيةٌ 

:أكمُل الجدوَل اآلت  كما في املثال 
 
َ
 بدأ

ُ
باِدئيبدأ

َ
 
طرأ

َ
 
يقرأ

باِرَئ
َ
 
يظمأ

ناش ئ
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تدريباٌت إمالئيةٌ 

:أكمُل الجدوَل اآلت  كما في املثال
 
َ
 بدأ

ُ
باِدئيبدأ

َ
 
َطرأ

 
طاِرَئيطرأ

َ
 
َقرأ

 
قاِرَئيقرأ

َ
 
َبرأ

 
باِرَئيبرأ

َ
 
َظمأ

 
ظاِمئيظمأ

َ
 
أ َنش 

 
ناش ئينشأ
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تدريباٌت إمالئيةٌ 

:أكمُل جمع الكلمات اآلتية كما في املثال
جمعمفرد
أ ْرف  م 
شاطئ
ميناء
أ ْبد  م 
أ ْلج  م 
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تدريباٌت إمالئيةٌ 

:أكمُل جمع الكلمات اآلتية كما في املثال
جمعمفرد
أ ْرف  اِفئم  ر  م 
شواِطئشاطئ
مواِنئميناء
أ ْبد  مباِدئم 
أ ْلج  مالِجئم 
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:مأكتب ما يمليه املعل

بتداي السادس ال –الّلغة العربَية –الهمزة املتطرفةتدريباٌت إمالئيةٌ 
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:لمأكتب ما يمليه املع

تدريباٌت إمالئيةٌ 

 
َ
باِرئ َسَماءَمْرَفأ َقَرأ
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ِمِه  .لجهود املخترعين أثٌر  كبيٌر  في نهضة العالم وتقّدِ
ة وت مهاأختاُر أحَد املخترعين، وأكتُب نبذًة عن حياته مبيًنا أثر اختراعه في خدمة البشرّيِ .قدُّ

َتابِ  بتداي السادس ال –الّلغة العربَية –الهمزة املتطرفة ُّ اإلنتاُج الكَّ



ْرُس اْنَتهى الدَّ 

2022-2021الفصل الدراس ي األول –وزارة التربية والتعليم 


