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صفحة 
31

الّصُف الثاني–الَحلََقُة األُولى 

رس اْلَكْھــَرباءُ  22الدَّ

الَحلََقُة األُولى –اللّغُة العربّیُة 

اْلَكْھــَرباءُ 



ُد األَْجِھَزةَ الَكْھَربائِیةَ الَّتي نَْستَْعِملُھا فِي الَمْطبَِخ  ُد األَْجِھَزةَ الَكْھَربائِیةَ الَّتي نَْستَْعِملُھا فِي الَمْطبَِخ أَُعدِّ أَُعدِّ



ْلفاز فِي  اٍر جالَِسًة فِي اْلَمساِء أَماَم التِّ كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ
ْیِف، َوَكاَن اْلَجمیُع ُیتاِبعوَن ُمَسْلَسًال َحْولَ  َفْصِل الصَّ

) أ( 
ْلفاز فِي  اٍر جالَِسًة فِي اْلَمساِء أَماَم التِّ كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ
ْیِف، َوَكاَن اْلَجمیُع ُیتاِبعوَن ُمَسْلَسًال َحْولَ  َفْصِل الصَّ

، فماذا َحَدَث؟ اُر اْلَكْھَرباِئيُّ یَّ َوَفْجأًة اْنَقَطَع التَّ

ْلفاز فِي  اٍر جالَِسًة فِي اْلَمساِء أَماَم التِّ كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ
ْیِف، َوَكاَن اْلَجمیُع ُیتاِبعوَن ُمَسْلَسًال َحْولَ  َفْصِل الصَّ

 )
ْلفاز فِي  اٍر جالَِسًة فِي اْلَمساِء أَماَم التِّ كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ
ْیِف، َوَكاَن اْلَجمیُع ُیتاِبعوَن ُمَسْلَسًال َحْولَ  َفْصِل الصَّ

، فماذا َحَدَث؟اْلَفضاِء،  اُر اْلَكْھَرباِئيُّ یَّ َوَفْجأًة اْنَقَطَع التَّ
 



لِفِْزیون َعِن اْإلْرساِل، َوَتَوقََّفِت ) التِّ
َجُة َعِن اْلَعَمِل، َفأَْسَرَعِت األُمُّ، َوأَْشَعَلْت ِمْصباًحا  الَّ )  ِباْلكیروسین(َیْعَملالثَّ َجُة َعِن اْلَعَمِل، َفأَْسَرَعِت األُمُّ، َوأَْشَعَلْت ِمْصباًحا  الَّ )  ِباْلكیروسین(َیْعَملالثَّ

ِت اْألُْسَرةُ ِبَحراَرِة اْلَجوِّ  .  َوَبْعَد َقلیٍل أََحسَّ

)ب(

الُم فِي اْلَبْیِت، َوَتَوقََّف  لِفِْزیون(اْنَتَشَر الظَّ التِّ
َجُة َعِن اْلَعَمِل، َفأَْسَرَعِت األُمُّ، َوأَْشَعَلْت ِمْصباًحا  الَّ َجُة َعِن اْلَعَمِل، َفأَْسَرَعِت األُمُّ، َوأَْشَعَلْت ِمْصباًحا الثَّ الَّ الثَّ

ِت اْألُْسَرةُ ِبَحراَرِة اْلَجوِّ . ،َفاْنَتَشَر َضْوٌء خافٌِت فِي اْلَبْیتِ  َوَبْعَد َقلیٍل أََحسَّ



ارئِة لْلَكْھَرباءِ  ْصلیحاِت الطَّ َصلَ ِبقِْسِم التَّ . أَْسَرَع اْلوالُِد إِلى اْلھاتِف، َواتَّ

)ج(

ارئِة لْلَكْھَرباءِ  ْصلیحاِت الطَّ َصلَ ِبقِْسِم التَّ . أَْسَرَع اْلوالُِد إِلى اْلھاتِف، َواتَّ
َمتى َسَیعوُد ... إِّني أَْشُعُر ِباْلَحرِّ ... أُفٍّ : 

....؟ إِّني أُریُد ُمتاَبَعَة َبْرناَمِج اْلفضاِء 

لِفِِزیون(اْلَمصابیُح وَ  فاتُ ) التِّ َجُة َواْلُمَكیِّ الَّ َسَتعوُد ... َوالثَّ
، َعَلْیَك االْنِتظارَ  ار اْلَكْھَرباِئيِّ یَّ ، َعَلْیَك االْنِتظارَ .إِلى اْلَعَمِل َبْعَد َعْوَدِة التَّ ار اْلَكْھَرباِئيِّ یَّ .إِلى اْلَعَمِل َبْعَد َعْوَدِة التَّ

ةِ  اُس َقدیًما َیعیشوَن ِمْن دوِن اْلَكْھرباِء، َوِمْن دوِن األَْجِھَزِة اْلَكْھَرباِئیَّ ْر َكْیَف َكاَن النَّ . َفكِّ

. اآلَن َعَرْفُت َفْضلَ اْلَكْھَرباِء َوفاِئَدَتھا

ارئِة لْلَكْھَرباءِ  ْصلیحاِت الطَّ َصلَ ِبقِْسِم التَّ ارئِة لْلَكْھَرباءِ أَْسَرَع اْلوالُِد إِلى اْلھاتِف، َواتَّ ْصلیحاِت الطَّ َصلَ ِبقِْسِم التَّ أَْسَرَع اْلوالُِد إِلى اْلھاتِف، َواتَّ
، َفَسألَ َعْماٌر َوالَِدهُ ُمَتأفًِّفا : َبْعَد َقلیٍل اْشَتدَّ اْلَحرُّ

ُف إِلى اْلَعَمِل؟ َوَمتى َیْفتُح  لِفِْزیونُ (اْلُمَكیِّ ؟ إِّني أُریُد ُمتاَبَعَة َبْرناَمِج اْلفضاِء )التِّ
:َقالَ اْلوالِدُ 

اُر، َجمیُع األَْجِھَزةِ  اْلَمصابیُح وَ :اْصِبْر َقلیًال یا عمَّ
، َعَلْیَك االْنِتظارَ  ار اْلَكْھَرباِئيِّ یَّ ، َعَلْیَك االْنِتظارَ إِلى اْلَعَمِل َبْعَد َعْوَدِة التَّ ار اْلَكْھَرباِئيِّ یَّ إِلى اْلَعَمِل َبْعَد َعْوَدِة التَّ

ةِ  اُس َقدیًما َیعیشوَن ِمْن دوِن اْلَكْھرباِء، َوِمْن دوِن األَْجِھَزِة اْلَكْھَرباِئیَّ ْر َكْیَف َكاَن النَّ َفكِّ
ارٌ  :  َقالَ َعمَّ

اآلَن َعَرْفُت َفْضلَ اْلَكْھَرباِء َوفاِئَدَتھا! آٍه ما أَْصَعَب َذلِك یا أَِبي



)قراءة األسئلة(أَْفَھُم النَّصَّ   

لِفِْزیون؟  اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ َمَتى كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ
اٍر؟  َعالَم َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ
لِفِْزیون؟  اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ َمَتى كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ

اٍر؟  َعالَم َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ
لِفِْزیون؟  اٍر التِّ ماذا َحَدَث أَْثناَء ُمشاَھَدِة أُْسَرِة َعمَّ

اٍر َواْنَقَطَعْت الَكْھَرباُء َعَلْیَك، ماذا َسَتْفَعلُ؟  لو ُكْنَت َمكاَن أُْسَرِة َعمَّ

یجیُب الطالب شفھًیا عن األسئلة السابقة

أَْفَھُم النَّصَّ   

لِفِْزیون؟  - 1 اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ َمَتى كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ
اٍر؟  َعالَم َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ

لِفِْزیون؟  - 1 اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ َمَتى كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ
اٍر؟  - 2 َعالَم َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ
لِفِْزیون؟  - 3 اٍر التِّ ماذا َحَدَث أَْثناَء ُمشاَھَدِة أُْسَرِة َعمَّ
اٍر َواْنَقَطَعْت الَكْھَرباُء َعَلْیَك، ماذا َسَتْفَعلُ؟  - 4 لو ُكْنَت َمكاَن أُْسَرِة َعمَّ
  
 



أَْفَھُم النَّصَّ 
لِفِْزیون؟  اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ َمَتى كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ

لِفِْزیون في اْلَمساءِ  اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ لِفِْزیون في اْلَمساءِ كاَنْت أُْسرةُ َعمَّ اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ كاَنْت أُْسرةُ َعمَّ
اٍر؟  َعالَم َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ

اٍر َبْرنامٌج َحْولَ الَفضاءِ  .َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ
لِفِْزیون؟  اٍر التِّ ماذا َحَدَث أَْثناَء ُمشاَھَدِة أُْسَرِة َعمَّ

لِفِْزیون اْنَقَطَعْت الَكْھرباءُ  اٍر التِّ .َحَدَث أَْثناَء ُمشاَھَدِة أُْسَرِة َعمَّ
اٍر َواْنَقَطَعْت الَكْھَرباُء َعَلْیَك، ماذا َسَتْفَعلُ؟  اٍر َواْنَقَطَعْت الَكْھَرباُء َعَلْیَك، ماذا َسَتْفَعلُ؟ لو ُكْنَت َمكاَن أُْسَرِة َعمَّ لو ُكْنَت َمكاَن أُْسَرِة َعمَّ

أَْفَھُم النَّصَّ 
لِفِْزیون؟  -1 اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ َمَتى كاَنْت أُْسَرةُ َعمَّ

لِفِْزیون في اْلَمساءِ  اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ لِفِْزیون في اْلَمساءِ كاَنْت أُْسرةُ َعمَّ اٍر جالَِسًة أَماَم التِّ كاَنْت أُْسرةُ َعمَّ
اٍر؟  -2 َعالَم َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ

اٍر َبْرنامٌج َحْولَ الَفضاءِ  َیدوُر الُمَسْلَسلُ الَّذي شاَھَدْتُھ أُْسَرةُ َعمَّ
لِفِْزیون؟  -3 اٍر التِّ ماذا َحَدَث أَْثناَء ُمشاَھَدِة أُْسَرِة َعمَّ

لِفِْزیون اْنَقَطَعْت الَكْھرباءُ  اٍر التِّ َحَدَث أَْثناَء ُمشاَھَدِة أُْسَرِة َعمَّ
اٍر َواْنَقَطَعْت الَكْھَرباُء َعَلْیَك، ماذا َسَتْفَعلُ؟  -4 لو ُكْنَت َمكاَن أُْسَرِة َعمَّ اٍر َواْنَقَطَعْت الَكْھَرباُء َعَلْیَك، ماذا َسَتْفَعلُ؟  -4 لو ُكْنَت َمكاَن أُْسَرِة َعمَّ
البِ ( ) ُتْتَرك اإلجاَبِة للطَّ
 



ُد األَْجِھَزَة الَّتي َتْوقََّفْت أَْثناَء اْنقِطاِع الَكْھَرباِء َكما  ).  ب(الفِْقَرِة فِي  َوَردَ أَُعدِّ

):  ب(َوَرَدْت فِي الفَِقَرِة 
) ِسراٌج  -ِمْصباحٌ –َشْمَعٌة 

الُم ( ، ما ُمضاُد َكلَِمِة  النُّورُ ) :  الظَّ

ُف ِعْن الَعَملِ  .ِبَسبِب اْنقِطاِع الَكْھَرباِء َوَتَوقََّف الُمَكیِّ

ُد األَْجِھَزَة الَّتي َتْوقََّفْت أَْثناَء اْنقِطاِع الَكْھَرباِء َكما  -5 أَُعدِّ
.التلفزیون. أ

. ب
َوَرَدْت فِي الفَِقَرِة أََضُع         َحْولَ اِإلجاَبِة الَّتي  - 6
َشْمَعٌة .    ( أَْشَعَلْت األُُم َبْعَد اْنقِطاِع الَكْھَرباءِ -

   

َجة .الثَّالَّ
.التلفزیون

، ما ُمضاُد َكلَِمِة ) :           خافٌِت ( ما ُمرادُف َكلَِمِة  - 7
؟  - 8 ْت األُْسَرةُ ِبَحرارِة الَجوِّ لِماذا أََحسَّ

َضعیفٌ 

ُف ِعْن الَعَملِ  ِبَسبِب اْنقِطاِع الَكْھَرباِء َوَتَوقََّف الُمَكیِّ



ِحیَحِة َوَعالمَ  :أَماَم الُجَمِل الَخاِطَئةِ ) ( ةَ ماَم الُجَمِل الصَّ ِحیَحِة َوَعالمَ  أَماَم الُجَمِل الَخاِطَئةِ ماَم الُجَمِل الصَّ
اِرَئِة لْلَكْھَرباِء  ْصلیحاِت الطَّ َصلَ الواَلُد ِبقِْسِم التَّ (     ).  اتَّ

اٌر ِباْلَبْرِد َبْعَد َوْقٍت َقلیٍل ِمْن اْنقِطاِع الَكْھَرباِء  (     ) .َشَعَر َعمَّ
                           . (    )

✓



  

   :   :

ِحیَحِة َوَعالمَ أَ ) ✓(أضُع َعالَمَة  - 9 ماَم الُجَمِل الصَّ ِحیَحِة َوَعالمَ أضُع َعالَمَة  ماَم الُجَمِل الصَّ
اِرَئِة لْلَكْھَرباِء - ْصلیحاِت الطَّ َصلَ الواَلُد ِبقِْسِم التَّ اتَّ
اٌر ِباْلَبْرِد َبْعَد َوْقٍت َقلیٍل ِمْن اْنقِطاِع الَكْھَرباِء - َشَعَر َعمَّ
  ✓(    ) .                           ُیریُد عماٌر ُمتاَبَعَة َبْرناِمِج الَفضاِء -

:   ما َیلي) ج( الفِْقَرةِ اْسَتْخِرُج ِمَن  - 10
الھاِتفُ 

ْصلیحاتُ  التَّ

:   ما َیلي) ج( الفِْقَرةِ اْسَتْخِرُج ِمَن  - 10
) :   الَھواِتَف ( َكلَِمِة ُمْفَرُد  -
ْصلِیحُ ( َكلَِمِة َجْمُع  - ) :  التَّ



الُمَكیُِّف -
:  أَِصُل  -11

َجُة - الثَّالَّ

ْعِر  - ُمِجفُِّف الشَّ

لِفِْزیون-   التِّ



َعلى الُجَمِل اآلتیِة، َوأَُغیُر ما َیْلزُم َكما فِي َعلى الُجَمِل اآلتیِة، َوأَُغیُر ما َیْلزُم َكما فِي  َعلى الُجَمِل اآلتیِة، َوأَُغیُر ما َیْلزُم َكما فِي ) كاَنْت ( أو ) كاَن ( أُْدِخلُ  - 12
: الِمثالِ 

َعلى الُجَمِل اآلتیِة، َوأَُغیُر ما َیْلزُم َكما فِي أُْدِخلُ 
: الِمثالِ 

  َا كان .  الجوُّ حاّرً
  ْماُء صافیةً  كاَنت . السَّ
            الّزِحاُم َشدیًدا.
             ِالَفتاةُ جالَِسًة فِي الَحدیَقة.

كاَن  
كاَنتْ               ِالَفتاةُ جالَِسًة فِي الَحدیَقة.

             ًالَكْھَرباُء ُمْنَقِطَعة.
            الُم ُمْنَتِشًرا .الظَّ

كاَنتْ 
كاَنتْ 
كانَ 



:) ب(وما ُیناِسُبھا في 

ْلمیُذ  ؤاِل َعْن أَجاَب التِّ .السُّ

) ب(             )                                                    

   َعنْ 

الَحیواناتِ 

ھا أُمِّ

الَمْنِزلِ    َعنْ 
افَِذةِ  النَّ

وما ُیناِسُبھا في ) أ(أَِصلُ َبْیَن ُكلِّ ُجْمَلٍة في  -13

ْلمیُذ  أَجاَب التِّ

أَِصلُ َبْیَن ُكلِّ ُجْمَلٍة في 
)                                                    أ( 

 َعنْ اْنَقَطَعْت الَكْھَرباُء   
 َعنْ َمَسَحُت الُغباَر  
 َعْن َبَحَثْت َمْریُم
  لِفِْزیوِن َعنْ شاَھَد أَْحَمُد َبْرناَمَج فِي التِّ

َبَحَثْت َمْریُم 
  لِفِْزیوِن َعنْ شاَھَد أَْحَمُد َبْرناَمَج فِي التِّ
 



ْكِل الَّذي َتْنَتھي ِبِھ َكْلَمُة  ):َكْھُرباء( أُِشیُر إِلى الَكلِماِت الَّتي َتْنَتھي ِبالشَّ ْكِل الَّذي َتْنَتھي ِبِھ َكْلَمُة  أُِشیُر إِلى الَكلِماِت الَّتي َتْنَتھي ِبالشَّ

 

 َرجا

ُسھا ِنداءٌ 

َھواءٌ 

َرنا

 ْكِل الَّذي َتْنَتھي ِبِھ َكْلَمُة ْكِل الَّذي َتْنَتھي ِبِھ َكْلَمُة أُِشیُر إِلى الَكلِماِت الَّتي َتْنَتھي ِبالشَّ أُِشیُر إِلى الَكلِماِت الَّتي َتْنَتھي ِبالشَّ
 

 

َبقاءٌ َسما

ِنداءٌ َرشا   َسماءٌ 

ُدعاءٌ 
َھَیا 



َك هللاَك هللا َك هللاقَ َوفَّ  َك هللاقَ َوفَّ 


