
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/2arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/2arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade2                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس معهد الغد المشرق األزهري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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(1) 

 

  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 سئلةاأل
 الوحدة األوىل

 ُُ  يَدةسِع ُُ  ُأ ِسَرة -1
  -أٔاًل : الشأ انفمشح ثى أجت :

َٔ أيِّي  . أثـِتُّ أأِح"    حُ ُ  " .ي َسِؼيَذْسَشِري 
  -اسزخشج يٍ انفمشح : -أ

 انذغف انًًضٔص : ..............  كهًح تٓا يض تانٍاء :................
 .........كهًح تٓا ٌاء يهكٍح :........

 :.............. ٕطح كهًح تٓا ذاء يغت
 :...............كهًح تٓا ذاء يفرٕدح 

 : ................انذغف انًشضص   كهًح تٓا شضج :.................. 
 أػًال( –) أؿغ ؟ "أؿغج"جًغ يا  دؼٌُح( –)جًٍهح "؟ؿؼٍضجػكؾ "يا  -ب

  -نزكٌٕ جًهخ يفيذح :؛ * سرت 
 أتً . –ة أد –ٔأيً  -1

..................................................................................... 
 . أتً -ضاتط  -2

..................................................................................... 
 . أيً -يؼهًح  -3

..................................................................................... 
  -* اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :

 أتٕاخ ( .  – آتاء –) أتٓاخ  : .............. " أب" جًغ  -1
 أسٓاخ ( .  –أسٕاخ  – سٕجإ ) ................ :"  أر" جًغ  -2
 سٕج ( . إ –أسٕاخ  –) أسراخ  ............. :"  أسد" جًغ  -3

  -( : ( أٔ )  ضغ ػاليخ ) 
 ( )   ٌجة أٌ َذـٍ إنى انٕانضٌٍ . -1

 ( )    أسد تاؿى ذـًى تـًح . -2

 ( )    ٔانض تاؿى ٌؼًم يُٓضؽ . -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  ٌ ةيَلِمى َجِترَسِدَم  -2
  -أٔاًل : ألشأ انفمشح ثى أجت :

ٌُأ .  ََِظيَفخُ ُ  يَيْذَسَسِز.  يِحتُّ َيْذَسَسِز" َثبِسىُ ُ  : أ َٔ  ."  يْصَحبِثَيَغ أ َرَؼب
  -* اسزخشج يٍ انفمشح انسبثمخ :

 انذغف انًًضٔص :.............  كهًح يض تاألنف : .....................
 انذغف انًًضٔص : ...........  ..................كهًح تٓا يض تانٍاء : 

 .................َٕػّ : ......  كهًح تٓا ذٌٍُٕ :.....................
 انذغف انًشضص : ............  كهًح تٓا شضج : .....................

  -:يفيذح نزكٌٕ جًهخ ؛* سرت 
 إنى .  –أطْة  –انًكرثح  -أ

.................................................................................. 
 يغ  .  –أذؼأٌ  –أطذاتً  -ب

.................................................................................. 
  -* اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :

 انًكرثاخ (  –انكرة  –جًغ كهًح " انًكرثح " : ) انًكاذة  -أ

 انقض (  –انقظاص  –جًغ كهًح " انقظح " : ) انقظض  -ب

 طذة (  –أطذاب  –ذاب جًغ كهًح " طادة " : ) ط -جـ

 كٕاعِ (  –كاعِ  –ػكؾ كهًح " أدة " : ) أكغِ  -ص

 قثٍذح (  –أقثخ  –ػكؾ كهًح " جًٍهح " : ) قثٍخ  -ْـ

  -اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :*
 (َحٍ  – أَب ) 

 ........................ طغاع . -1
 ................... كثٍغج .  -2

 ....... أٔالص . ........... -3

 ................. فراج . -4
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -* اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :

 ْؤالء ( –ْزِ  –) ْزا 

 ............ يضعؿح . أ ( 

 .......... تاؿى . ب( 

 ........... أٔالص .  ج(

  -* أكًم كبنًثبل :

 َذٍ َهؼة .    أَا أنؼة 

 َذٍ َغؿى . ......... أعؿى 

 .......... َقغأ .  ا أقغأ أَ

 َذٍ َرؼأٌ .  ......... أذؼأٌ 

  -( : ( أٔ )  ضغ ػاليخ ) 

 (  )  ؿح تاؿى جًٍهح َٔظٍفح .يضع -1

 (   )   . ذظْة إنى انًكرثحتـًح  -2

 ( )  تاؿى ال ٌرؼأٌ يغ أطذاتّ . -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  يأمِّ :نشيد -3
   -أكًم انُشيذ يًب ثيٍ انمٕسيٍ : - 1ط

ًُِِْحَر –ى ـَه) أْغ ُِزَِّغُر – يًُُِهَِّؼُر –ب ًٔيَد – يي  ( بِطانَّ – يي
 ـــًــــِـًّ أيــــــِـّأي

ـْك  ٍُ ..............ـَُذ

.............. ًِْ 

.............. َٔ 

 .............. ٔ 

 ــــًِـّـً أيِـّأي

 

 ......ـَى .......هـْأغ 

ـَاِؿًــــف  ً ِإْد

 ــــًِـّــــً أيِـّأي

 ــــًِـّـً أيِـّأي

 اِؽَـُّدةَّ انُ

 اِؽَـّ.............. انُ

 

  -: " أيى" :يٍ َشيذ  -:2ط
 ــــًِـًّ أيــــــِـّأي 

ـْـــ ٍُ َصًٔياــــــَذ  ـُك
ًًٍُِِـــــــــِْ  ً َذْذ

 َُٔذــــَغظٌِّـــــــــــًُِ
 

 اِؽَـّـُى انـــَأْغـــــه 
ـَاِؿً  فــــــــً ِإْد

 ــــًِـّــــً أيِـّأي
 ــــًِـّــــً أيِـّأي
 

  -: انُشيذ انسبثكاسزخشج يٍ  -أ 
 َٕع انرٌٍُٕ: ................ -  ذٌٍُٕ :................كهًح تٓا  -

 ضٔص: ...............ًانذغف انً -  كهًح تٓا يض تانٍاء: ............... -

 اء يهكٍح : ..........ٌكهًح تٓا  -  كهًح تٓا الو شًـٍح: ............... -

 : اخزش -ة

 آتاء(. –)أيٓاخ  ؟أشًٍ(  يا جًغ "أو" –)أعسض  ؟"أغهى" يضاصيا  -
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -:يفيذح  نزكٌٕ جًهخ ؛ سرت * 

 .  ًف – ًإدـاؿ – صًٔيا –ـكٍ * َذ

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

 . ًهًُذؼٔ –انُاؽ  -* دة 

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

  -:كًب فًٓذ يٍ انُشيذ اخزش االجبثخ انصحيحخ * 

 انقظض (  –انطؼاو  –) انُاؽ  دة.................  ًذؼهًُ ًأيِّ -

 (   تانٕأ –تاألنف  –)   تانٍاء   تٓا يض ............... "ًأيِّ"كهًح  -

 (  أيّ –يؼهًرّ  –)    أسرّ   انُشٍض ٌذة ........ ًانرهًٍظ ف -

 (   ًإدـاؿ – ً)       يضعؿر  ................. ًذـكٍ ف ًأيِّ -

  -:ضغ انكهًخ انًُبسجخ يكبٌ انُمط * 

ََ ٍُ( –ب ) أ  َح

 .  ً............. أدة أيِّ -1

 ............. َهؼة تانكغج .  -2

 ذاليٍظ يؤصتٌٕ .  ................ -3

 ................ فراج يجرٓضج .  -4

 .  ................ أطضقاء -5

  -ثيٍ َٕع انزُٕيٍ فيًب يهى :* 

 ..............( .....)ذٌٍُٕ  ًا ذهًٍظ -  ( .................)ذٌٍُٕ  ًٌٍظذه -

 (...................)ذٌٍُٕ  طالٍب -  (..................)ذٌٍُٕ  ًعاػظفٕ -
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 مناذج إمالء 
 أسشح سؼيذح 

 أثي ضبثط . 

 أيي يؼهًخ . 

 أحت أثي ٔأيي . 

 

 يذسسزي جًيهخ 
 ثبسى: أحت يذسسزي . 

 يذسسزي َظيفخ . 

 ثسًخ : أرْت إنى انًكزجخ. 

 

 يٍ أَب ؟ 
 . أَب أضخى انحيٕاَبد 

 . أػيش في انغبثخ 

 سأسي كجيش ، ريهي لصيش . 
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 الوحدة الثانية

 دة واألَسَمِسَب -1

 : الشأ انفمشح ثى أجتأٔاًل: 

ًَخ"  ٌِ ي َحِذِيمِخُ ِف َثْس ًَخ انَحَيٕا ُْظ . َثْس   ".َيْضأُس ٔ  إنى األَسِذ . األَسُذ َيْضأُس  ُشـُُ َر

  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ
 ............كهًح تٓا يض تانٍاء :  -............. كهًح تٓا يض تاألنف :   -

 ............كهًح تٓا ذاء يغتٕطح:  - ...............كهًح تٓا الو قًغٌح :  -

 حذائك(  –أصْبس ) ؟ "حذيمخ"يب جًغ  -ة
  -ػٍ األسئهخ اآلريخ: أجت -ج

 أٌٍ طْثد تـًح؟  -1

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

 أي شًء كاَد ذُظغ تـًح؟  إنى -2

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

  -ثبَيًب: سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ جًاًل يفيذح:

 انذٍٕاٌ .  –تـًح  –فً   - دضٌقح -1

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

 ٌا .  –ٍْا  –تـًح  –َفكغ  -2

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

 األؿض ؟  –نًاطا  –ٌؼأع  -3

 ......................................................... . 
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 

  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( ( أٔ √ثبنثًب: ضغ ػاليخ )

 (  )  ذظْة تـًح إنى دضٌقح انذٍٕاٌ.  -1

 (  )    تـًح ذُظغ إنى األؿض.  -2

 (  )   ذؼطً األكم إنى األؿض.  تـًح -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 

 ا ؟ ـَأن ِنَم  -2

 :الشأ انفمشح ثى أجتأٔاًل: 

  "ََ ََبِد . َأ بأ َٕا ي ِهِػيُش ِفي انَغبَثِخ . آُكُم انُؼْشَت . َسأِسي َكِجيُشُ  . َريِْأْضَخُى انَحَي
َْم َػَش فـَِلص ٍْ أَـْيُشُ    ".ب؟ ـَُزْى َي

  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ

 ..................نذغف انًًضٔص : ا - .............كهًح تٓا يض تاألنف :  -

 انذغف انًًضٔص : ..................  - كهًح تٓا يض تانٍاء : .............  -

 َٕػّ : .................. - كهًح تٓا ذٌٍُٕ : ................  -

 كهًح تٓا ذاء يغتٕطح: .............. - .............. كهًح تٓا الو قًغٌح : -

 ( طغٍغ –؟ )يغذفغ "كثٍغ"ياػكؾ  - أدة( – أضشى)"؟أكثغ" يؼُى يب -ة

 أجت ػٍ األسئهخ اآلريخ:  -ج

 انذٍٕاٌ انًقظٕص فً انضعؽ؟  اي -1

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

 ياطا ٌأكم انفٍم ؟  -2

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

 طف عأؽ انفٍم ٔطٌم انفٍم .  -3

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

 أٌٍ ٌؼٍش انفٍم؟  -4

  ....................................................................... 
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -ًاًل يفيذح:ثبًَيب سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ ج

 انذٍٕاَاخ .  –أَا  –أضشى  -1

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

 انغاتح . –أػٍش  –فً  -2

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

  -د اآلريخ:أيبو انؼجبسا)×( ( أٔ √ثبنًثب : ضغ ػاليخ )

 (  )   ٌؼٍش انفٍم فً انًُؼل.  -1

 (  )    طٌم انفٍم قظٍغ.  -2

 (  )   انفٍم أضشى انذٍٕاَاخ.  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 

    : َيا َجَمِلي نشيد   -3

ًَِهييٍ َشيذ "أٔاًل:   ": َيب َج

  -أ( أكًم انُشيذ يًب ثيٍ انمٕسيٍ:

ًَِهي  ًَِم  –َصَجْشَد  –اْسَزِشْح  –)َج  ُكْم ( –اْثَزسِى  –انَؼ

 ...........ٍََّْا ........... ٌَا 
 ............. ِرٓاِءـَْتؼَض اَ

ِْٕو.............طـَُٕل   انٍَ
 فاْشَغْب ٔ ........ٔ........

 

  .انثٍٕخ( – األػًال؟ )" انؼًم"يب جًغ  -ة

 اخزش اإلجبثخ انصحيحخ كًب فًٓذ يٍ انُشيذ:  -ج

 انطؼاو( .  – انؼًمْظا انُشٍض ػٍ ) -1

 انؼة( ٌا جًهً.  – اؿرغحٍْا ) -2

 نٍم( انؼًم.  – اَرٓاءتؼض ) اشغب -3

  -كًب فًٓذ يٍ انُشيذ:)×( ( أٔ √ضغ ػاليخ )ثبًَيب: 

 (  )   انجًم طثغ طٕل انٍٕو.  -1

 (  )   انُشٍض ٌرذضز ػٍ انثقغج.  -2

 (  )   انجًم ٌٔثرـى. ٌشغب  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 الوحدة الثالثة 
  الُنِسالَك ُبَناألِر -1

 : الشأ انفمشح ثى أجتأٔاًل: 
ََُت  ِفِي انصََّجبِح"  ٍْ ِغَزاٍء . َلبَل األْس َُِت َرْجَحُث َػ . َخَشَجِذ  األَسا

ََْزِظُش َحزَّى َيأِري انطََّؼبُو ٌُ : َسأ  ".  انكْسال
  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ

 انذغف انًًضٔص :  -  كهًح تٓا يض تاألنف :   -

 انذغف انًًضٔص :   -  . كهًح تٓا يض تانٍاء :  -

 : كهًح تٓا الو قًغٌح   -  . : شًـٍح والكهًح تٓا  -

  -ثبًَيب: سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ جًاًل يفيذح:
 جٕػاٌ.  –ٔاألعَة  –جاء  –انهٍم  -1

 . 

 ؿًغ .  –طًٕذا  –األعَة  -2
 . 

 طؼايً.  –نٍ  –أَرظغ  -3
 . 

  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( ( أٔ √ضغ ػاليخ ) ثبنًثب: 
 (  )  سغجد األعاَة ذثذس ػٍ غظاء.   -1

 (  )   جاء انُٓاع ٔاألعَة جٕػاٌ.  -2

 (  )    ؿًغ األعَة طًٕذا.  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

   رُيِطا َنيََّه -2

 : لشأ انفمشح ثى أجتاأٔاًل: 
ٍَ انُؼشِّ . َطبَسِد األوُّ  ِفِي انصََّجبح . َلبَنِذ األوُّ"  َْب : ال َرْخُشُجٕا ِي ِنِصَغبِس

 ".  ٍْ ِغَزاٍءَػ ُثَرْجَح
  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ
 .............انذغف انًًضٔص :  -  ..............كهًح تٓا يض تاألنف :  -  

 .............انذغف انًًضٔص :   -  . .............:  تانٕأكهًح تٓا يض  -

 . .........كهًح تٓا الو قًغٌح:  -  ..............كهًح تٓا الو شًـٍح :  -

 . .............َٕػّ :  -  . .............كهًح تٓا ذٌٍُٕ:  -

 ثبًَيب: سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ جًاًل يفيذح: 
  ػٍ . –غظاء  –ذثذس  –األو  -1

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

 انؼش .  –ال  –ذشغجٕا  –يٍ  -2

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

 أٌ .  –ٌطٍغ  –دأل  –انظغٍغ  -3

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

 
  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( أٔ ( √ثبنًثب: ضغ ػاليخ )

 (  )  قاند األو نظغاعْا : ال ذشغجٕا يٍ انؼش.  -1

 (  )     طاعخ األو ذثذس ػٍ غظاء.  -2

 (  )     قال انظغٍغ : أدثك ٌا أيً.  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 
 يِنـََطد َوِيِشَن -3

َٔ الشأ ثى أجتأٔاًل:    ي": ُِـَطيٍ َشيذ " 

ََٔطًُِ  ََٔطًُِ  

 أْعُع انُذةِّ

ٍِْغ   أْعُع انَش

 

  ٌِ  َقْهـــــُةُ  َدـــا

ٌِ ًَـــــا  َٔاإلٌـــــ

ٌِ  َٔاإلْدــــــــَا

  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( ( أٔ √يٍ خالل فًٓك نهُشيذ ضغ ػاليخ )أ( 

 (  )    انٕطٍ قهة داٌ.   -1

 (  )    انٕطٍ أعع انكغِ.  -2

 (  )    انٕطٍ أعع انشٍغ.  -3

  -اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ:  -ة

 ػانً( .  – دأٌطًُ ٔطًُ قهة ) -1

 .(  اإلًٌاٌ –أعع انذة ٔ )انـالو  ًٔطُ -2

 .انُثاخ(  – إَـاٌا نهـ )ـًٔطُ ًَثُ -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 مراجعة أساليب
  -:انُمط ْزِ( يكبٌ   -ضغ )ْزا  -1

 أسرً. .............. -1

 أتً. .............. -2

 أسً. .............. -3

 أيً. .............. -4

  -اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ: -2

 ( َذٍ –)أَا  ............... ذاليٍظ.  -1

 َذٍ(  – أَا)  ............... كثٍغ.  -2

 ( َذٍ –ا )أَ  .............. كثاع.  -3

 َذٍ(  – أَا)  ............. ضاتط.  -4

  -: ٔسلى صم كم كهًخ يٍ انؼًٕد )أ( ثًب يُبسجٓب يٍ انؼًٕد )ة( -3

 )ة(      )أ(    

 (  ) طٕعج       ْظا  -1

 (  ) ظغف       ْظِ  -2

 (  ) َهؼة       أَا  -3

 (  )  أذؼهى       َذٍ  -4
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -ٍ في يكبَٓب انًُبست :كم كهًخ يًب ثيٍ انمٕسي غض -4

 أَزى ( –أَِذ  –)أََذ 

 تـًح. .............. -1

 تاؿى . .............. -2

 يُٓضؿٌٕ. .............. -3

 يؼهًح. .............. -4

 ضاتط. .............. -5

 أٔالص. .............. -6

  -خزش  اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ:ا -5

 ( قًغٌح –تٓا الو )شًـٍح  كهًح –انكراب  -1

 ( قًغٌح –كهًح تٓا الو )شًـٍح   -انؼظافٍغ -2

 قًغٌح(  – شًـٍحكهًح تٓا الو ) –ٔاء انضَّ -3

 قًغٌح(  – شًـٍحكهًح تٓا الو ) –ثٍة َـّانط -4

  -أكًم كبنًثبل: -6

 ْزِ طفهخ.     ْزا طفم.   –انًثبل  

 ًٍظج . ذه..............   ذهًٍظ. ..............   

 يهكح. ..............   يهك . ..............   

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

 

(17) 

 

  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -انكهًبد اآلريخ :لطغ صٕرًيب  -7

 ( ...............................)  ←َعْأُؽُ   -1

 ( ...............................)  ←ِإْتَغُج ًُ  -2

 ( ...............................)  ←طـَثـٍُِةُ   -3

4-   ٌُُ  ( ...............................)  ←شـُْؼـَثا

 ( ...............................)  ←َدقـٍَِثحُ ُ   -5

 ( ...............................)  ←َذْأكـُُم  -6

ـَاُحُ   -7 ًْ  ( ...............................)  ←ِذ

 ( ...............................)  ←كـَرـْكـُُٕخُ   -8

 ( ...............................)  ←ٌَكـْرـُُة  -9

 ( ...............................)  ←ذـُُٕخُ  -11

11-   ٌُُ ـَْرا  ( ...............................)  ←فـُ

 ( ...............................)  ←َشَجَغُجُ   -12

 ( ...............................)  ←أَ َؿُضُ   -13

 ( ...............................)  ←ِكرـَاُبُ   -14

 ( ...............................)  ←َيْؼَعَػحُ ُ   -15

 ( ...............................)  ←َيْضَعَؿحُ ُ   -16
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 ( ...............................)  ←ُُٔجُُِٕ   -17

 ( ...............................)  ←ُبُ  ُدُثٕ -18

19-   ٌُُ  ( ...............................)  ←ِدَظا

 ( ...............................)  ←ََِذٍُفُ   -21

 ( ...............................)  ←ِتطِـٍُّزُ   -21

22-   ٌُُ  ( ...............................)  ←ُعيَّا

ًَـحُ ُ   -23  ( ...............................)  ←ُيَؼهِـّ

ْـْـُغُٔعُ   -24  ( ...............................)  ←َي

 ( ...............................)  ←ُطُـُْضُٔقُ   -25
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 اإلجابة
 الوحدة األولي

 يَدةُ ُ سِع ِسَرةُ ُ ُأ  -1
  -ألشأ انفمشح ثى أجت :
َٔ أيِّي  . أثتُّ أأِح"    حُ ُ  " .ي َسِؼيَذْسَشِري 

  -اسزخشج يٍ انفمشح : - أ

 عِ  ًضٔص :انًانذغف    ُ َؿِؼٍَضجُ كهًح تٓا يض تانٍاء : 

 َأْؿَغذى ٍح :كهكهًح تٓا ٌاء ي

 َؿِؼٍَضٌجكهًح تٓا ذاء يغتٕطح : 

 َأْؿَغذى  كهًح تٓا ذاء يفرٕدح :

 وِّ انذغف انًشضص :    ىُأيِّ كهًح تٓا شضج :

  أُ َؿغ : " أؿغج" جًغ   َدِؼٌَُحُ ُ  : " ؿؼٍضج" ػكؾ  -ب

  -جًهخ يفيذح :* سرت ؛ نزكٌٕ 

 أتً . –أدة  –ٔأيً  -1

 أيً . أدة أتً ٔ

 . أتً -ضاتط  -2

 أتً ضاتط. 

 . أيً -يؼهًح  -3

 أيً يؼهًح . 
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 

  -* اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :

 أتٕاخ ( .  –آتاء  –) أتٓاخ  : .............." أب " جًغ  -1

 أسٓاخ ( .  –أسٕاخ  – جسٕإ ) ................:"  أر" جًغ  -2

 سٕج ( . إ – أسٕاخ –) أسراخ  ............. :"  أسد" جًغ  -3

  -( : ( أٔ )  ضغ ػاليخ ) 

 ( )    ٌجة أٌ َذـٍ إنى انٕانضٌٍ . -1

 ( )     أسد تاؿى ذـًى تـًح . -2

 (  )     ٔانض تاؿى ٌؼًم يُٓضؽ . -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  ٌ ةيَلِمى َجِترَسِدَم  -2
 -أٔاًل : ألشأ انفمشح ثى أجت :

ٌُ َيَغ أ. ي . َيْذَسَسِزي ََِظيَفخُ ُ ِز" َثبِسىُ ُ  : أِحتُّ َيْذَسَس َٔ  ْصَحبِثي " .أَرَؼب

  -* اسزخشج يٍ انفمشح انسبثمخ :

ٌَٔكهًح يض تاألنف :   َعضٔص :ًانذغف انً   َأَذَؼا

 ِب انذغف انًًضٔص :   َأْطَذاِتىكهًح تٓا يض تانٍاء : 

 ضى تان َٕػّ :   جًٍهحُ ُ كهًح تٓا ذٌٍُٕ : 

  (انثاء )بُّانذغف انًشضص :    ِدةُّأكهًح تٓا شضج : 

  -:يفيذح نزكٌٕ جًهخ ؛ * سرت 

 إنى .  –أطْة  –انًكرثح  -أ

 أطْة إنى انًكرثح . 

 .  يغ  –أذؼأٌ  –أطذاتً  -ب

 .  أذؼأٌ يغ أطذاتً

  -* اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :

 (  انًكرثاخ –انكرة  –) انًكاذة  جًغ كهًح " انًكرثح " : -أ

 انقض (  –انقظاص  – انقظض)  جًغ كهًح " انقظح " : -ب

 طذة (  –أطذاب  –) طذاب  جًغ كهًح " طادة ": -جـ

 كٕاعِ (  –كاعِ  – أكغِ ) ػكؾ كهًح " أدة " : -ص

 ( قثٍذح –أقثخ  –) قثٍخ  ػكؾ كهًح " جًٍهح " : -ْـ
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 

  -اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :* 

 ( َحٍ -أَب ) 

 طغاع .  ذٍَ -1

 كثٍغج .  َاأ -2

 أٔالص .  ذٍَ -3

 فراج .  َاأ -4

  -اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ :* 
 ْؤالء ( –ْزِ  –) ْزا 

 يضعؿح .  ْظِ  (أ
 تاؿى .  ْظا (ب

 أٔالص .  ْؤالء (جـ  
  -أكًم كبنًثبل :* 

 َذٍ َهؼة .  ←أَا أنؼة 
 َغؿى . َذٍ ←أعؿى أَا 
 َقغأ .  َذٍ ←أقغأ  أَا

 َرؼأٌ .  َذٍ ←أذؼأٌ أَا 
  -( : ( أٔ )  ضغ ػاليخ ) 

 ()  فح .ٍيضعؿح تاؿى جًٍهح َٔظ -1

  ()   . ذظْة إنى انًكرثحتـًح  -2

 ()  تاؿى ال ٌرؼأٌ يغ أطذاتّ . -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  يأمِّ :نشيد -3
   -أكًم انُشيذ يًب ثيٍ انمٕسيٍ : -1ط

ًِيُِي  – ىـَ) أْغه ُِي ُر –َدًٔيب  –َرْح ًُ  انَُّبِط ( –ُرَغزِّيُِي  –َؼهِّ
 ــــًِـّـً أيِـّأي

 ٍُ ـُْك  َدًٔيبَذ

ًِيُِيًِْ   َرْح

 ُرَغزِّيُِئَ 

ُِئ   ًُ  ُرَؼهِّ

 ــــًِـّـً أيــــأيِّ

 

 انَُّبِطأْغَهى   

ـَاِؿً  فً ِإْد

 ـــــًـً أيِّــــأيِّ

 ــــًِـًّ أيـــأيِّ

 ُدةَّ انَُّاِؽ

 اِؽَـّانُ أْغهَى

 

  -: " أيى" ٍ َشيذ ي -2ط
 ـــًِـّـً أيِـّأي 

ٍُ َصًٔيا ـْــــُك  َذ
ًًٍُِِ  ًِْ َذْذ
 َُٔذــــَغظٌِّـــــــــــًُِ

 

 أْغـــــَهى انــــَُّاِؽ 
ـَاِؿً  فــــــــً ِإْد

 ـــًِـّـــــً أيِـّأي
 ــــًِـّــــً أيِـّأي
 

  -انسبثك :انُشيذ اسزخشج يٍ -أ
 تانفرخ  ذٌٍُٕ :ع انرٌٍَُٕٕ   صًٔيا: ذٌٍُٕ كهًح تٓا  -

 و :ًضٔصًانذغف ان  .ًأيِّ :يض تانٍاءكهًح تٓا  -

 ى .ـــأيٌِّاء يهكٍح : كهًح تٓا   اؽَـّانُكهًح تٓا الو شًـٍح:  -

 اخزش:  -ة 

    آتاء( – أيٓاخ "؟ )أو"يا جًغ   أشًٍ( – أعسض)" ؟أغهى" يضاصيا  -
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -:يفيذح نزكٌٕ جًهخ  ؛ سرت* 

 .  ًف – ًإدـاؿ – صًٔيا –* ذـكٍ 

   .ًإدـاؿ ًف اذـكٍ صًٔي

 ً.ذؼهًُٔ –انُاؽ  - * دة 

   .انُاؽ  دة ذؼهًُىٔ

  -:كًب فًٓذ يٍ انُشيذاخزش االجبثخ انصحيحخ * 

 انقظض (  –انطؼاو  –انُاؽ  ) دة.................  ًذؼهًُ ًأيِّ -

 ٕأ ( ـــتان –تاألنف  – تانٍاء)    تٓا يض ............... "ًأيِّ"كهًح  -

 ( ّ ـــأي –يؼهًرّ  –رّ ـــ)    أس انُشٍض ٌذة ........ ًانرهًٍظ ف -

 (  ًــــاؿـــإد – ًضعؿرــي)    ................. ًذـكٍ ف ًأيِّ -

  -ضغ انكهًخ انًُبسجخ يكبٌ انُمط:* 

ٍُ ( –) أَب   َح

 .  ًأدة أيِّ أَا .1

2.  ٍُ  َهؼة تانكغج . َذ

 ذاليٍظ يؤصتٌٕ .  َذٍ .3

 فراج يجرٓضج .  أَا .4

 .  أطضقاء َذٍ .5

  -ثيٍ َٕع انزُٕيٍ فيًب يهى :* 

 ( تانفرخ ذٌٍُٕ( ا: ً ذهًٍظ   (تانضى ذٌٍُٕ )ذهًٍظٌ  -

 (تانكـغ ذٌٍُٕ) :طالبٍ     (تانفرخ ذٌٍُٕ)ػظفًٕعا :  -
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 الوحدة الثانية

 َبِسَمة واألَسد -1

 : الشأ انفمشح ثى أجتأٔاًل: 

ًَخ"  ٌِا ي َحِذِيمِخُ ِف َثْس ًَخ نَحَيٕا ُْظ . َثْس   ".َيْضأُس ٔ  إنى األَسِذ . األَسُذ َيْضأُس  ُشـُُ َر

  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ

  حذيمخكهًح تٓا يض تانٍاء :  -2  انحيٕاٌكهًح تٓا يض تاألنف :  -1

 حذيمخكهًح تٓا ذاء يغتٕطح:  -4  انحيٕاٌكهًح تٓا الو قًغٌح :  -3

 ( ذائكح –)أػْاع  يب جًغ حذيمخ ؟ -ة

  -ػٍ األسئهخ اآلريخ: أجت -ج

 أٌٍ طْثد تـًح؟  -1

 . إنى حذيمخ انحيٕاٌ -

 أي شًء كاَد ذُظغ تـًح؟  إنى -2

 . كبَذ رُظش إنى األسذ -

  -ثبَيًب: سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ جًاًل يفيذح:

 انذٍٕاٌ .  –تـًح  –فً  - دضٌقح -1
 . ثسًخ في حذيمخ انحيٕاٌ -

 ٌا .  –ٍْا  –تـًح  –َفكغ  -2
 . ْيب َفكش يب ثسًخ -

 األؿض ؟  –نًاطا  –ٌؼأع  -3       
  نًبرا يضأس األسذ ؟ -
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( ( أٔ √ثبنثًب: ضغ ػاليخ )

 ( √)  ذظْة تـًح إنى دضٌقح انذٍٕاٌ.  -1

 ( √)    تـًح ذُظغ إنى األؿض.  -2

 ( ×)   ذؼطً األكم إنى األؿض.  تـًح -3

 

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

 

(27) 

 

  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 

 ؟ ا ـََمِن أن  -2

 : الشأ انفمشح ثى أجتأٔاًل: 

 "ََ ََبِد . َأ بأ َٕا ي ِهبَثِخ . آُكُم انُؼْشَت . َسأِسي َكِجيُشُ  . َريِْـَِػيُش ِفي انغأْضَخُى انَحَي
َْم َػَش فـَِلص ََب؟ ـْيُشُ   ٍْ أ  ".ُزْى َي

  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ
 ٔانذغف انًًضٔص :  -   انحيٕاَبدكهًح تٓا يض تاألنف :   -

 طانذغف انًًضٔص :   -  .  سأسيكهًح تٓا يض تانٍاء :  -

  ثبنضىَٕػّ :  -   .  كجيُشُ كهًح تٓا ذٌٍُٕ :  -

  انغبثخكهًح تٓا ذاء يغتٕطح:  -  . انغبثخكهًح تٓا الو قًغٌح :  -

 ( صغيش –؟ )يغذفغ "كثٍغ"ياػكؾ  - أدة( .  – أضخى؟ )"أكثغ" يب يؼُى -ة

 : أجت ػٍ األسئهخ اآلريخ -ج
 انذٍٕاٌ انًقظٕص فً انضعؽ؟  اي -1

 . انفيم -

 ياطا ٌأكم انفٍم ؟  -2

 .  يأكم انؼشت -

 طف عأؽ انفٍم ٔطٌم انفٍم .  -3

 . سأسّ كجيش ٔريهّ لصيش -

 أٌٍ ٌؼٍش انفٍم؟  -4

 . فى انغبثخ -
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 

  -سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ جًاًل يفيذح:: ثبًَيب

 انذٍٕاَاخ .  –أَا  –أضشى  -1

 بد . أَب أضخى انحيٕاَ -

 انغاتح . –أػٍش  –فً  -2

  أػيش في انغبثخ. -

  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( ( أٔ √ثبنًثب : ضغ ػاليخ )

 ( ×)   ٌؼٍش انفٍم فً انًُؼل.  -1

 ( √)    طٌم انفٍم قظٍغ.  -2

 ( √)   انفٍم أضشى انذٍٕاَاخ.  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

   َجَمِلي َيا :نشيد  -3

ًَِهييٍ َشيذ ": أٔاًل  ": َيب َج

  -أ( أكًم انُشيذ يًب ثيٍ انمٕسيٍ:   

ًَِهي  ًَِم  –َصَجْشَد  –اْسَزِشْح  –)َج  ُكْم ( –ِى اْثَزس –انَؼ

ًَِهيٌَا  َزشحاْسٍََّْا   َج

َِْرٓاِء ًَِم َتؼَض ا  انَؼ

ِْٕوـُط َصَجْشَد  َٕل انٍَ

 ِىٔاْثَزس ُكْمفاْشَغْب ٔ 
 

 انثٍٕخ(  – األػًبل؟ )"انؼًم"يب جًغ  -ة

 انصحيحخ كًب فًٓذ يٍ انُشيذ: اخزش اإلجبثخ  -ج

 انطؼاو( .  – انؼًمْظا انُشٍض ػٍ ) -1

 انؼة( ٌا جًهً.  – اسزشحٍْا ) -2

 نٍم( انؼًم.  – َزٓبءاتؼض ) اشغب -3

  -كًب فًٓذ يٍ انُشيذ:)×( ( أٔ √ضغ ػاليخ )ثبًَيب: 

 ( √)   انجًم طثغ طٕل انٍٕو.  -1

 ( ×)   انُشٍض ٌرذضز ػٍ انثقغج.  -2

 ( √)   انجًم ٌٔثرـى. ب ٌشغ -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 الوحدة الثالثة 
 األِرَنُب الكَِسالُن  -1

 : الشأ انفمشح ثى أجتأٔاًل: 

ٌُ :  ِفِي انصََّجبِح"  ََُت انكْسال ٍْ ِغَزاٍء . َلبَل األْس َُِت َرْجَحُث َػ . َخَشَجِذ  األَسا

ََْزِظُش َحزَّى َيأِري انطََّؼبُو  ". َسأ

  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ

 ةانذغف انًًضٔص :  -    انصجبحًح تٓا يض تاألنف : كه  -

 دانذغف انًًضٔص :  -   .  يأريكهًح تٓا يض تانٍاء :  -

 األساَت: كهًح تٓا الو قًغٌح  -  . انطؼبو: شًـٍح والكهًح تٓا  -

  -ثبًَيب: سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ جًاًل يفيذح:

 جٕػاٌ.  –ٔاألعَة  –جاء  –انهٍم  -1

 . سَت جٕػبٌجبء انهيم ٔاأل -

 ؿًغ .  –طًٕذا  –األعَة  -2

 . بسًغ األسَت صًٕر -

 طؼايً.  –نٍ  –أَرظغ  -3

 . نٍ أَزظش طؼبيي -

  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( ( أٔ √ضغ ػاليخ ) ثبنًثب: 

 ( √)  سغجد األعاَة ذثذس ػٍ غظاء.   -1

 ( ×)   جاء انُٓاع ٔاألعَة جٕػاٌ.  -2

  (√)    ؿًغ األعَة طًٕذا.  -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 َهيَّا َنِطرُي   -2

 :الشأ انفمشح ثى أجتأٔاًل: 

ٍَ انُؼشِّ . َطبَسِد ِنِصَغبسِِ . َلبَنِذ األوُّ ِ ِفِي انصََّجبح"  َْب : ال َرْخُشُجٕا ِي

 ". ٍْ ِغَزاٍءَػ ُثاألوُّ َرْجَح

  -اسزخشج  يٍ انفمشح: -أ

 ةانذغف انًًضٔص :  -   . انصجبحكهًح تٓا يض تاألنف :   -

 جانذغف انًًضٔص :   -  .  رخشجٕا:  تانٕأتٓا يض كهًح  -

 . انؼشكهًح تٓا الو قًغٌح:  -   . انصجبحكهًح تٓا الو شًـٍح :  -

 .  ثبنكسشَٕػّ :  -   . غزاٍءكهًح تٓا ذٌٍُٕ:  -

 ثبًَيب: سرت انكهًبد ؛ نزكٌٕ جًاًل يفيذح: 

 ػٍ .  –غظاء  –ذثذس  –األو  -1

 . األو رجحث ػٍ غزاء  -

 انؼش .  –ال  –ذشغجٕا  – يٍ -2

 . ال رخشجٕا يٍ انؼش -

 أٌ .  –ٌطٍغ  –دأل  –انظغٍغ  -3

 . حبٔل انصغيش أٌ يطيش -

  -أيبو انؼجبساد اآلريخ:)×( أٔ ( √ثبنًثب: ضغ ػاليخ )

 ( √)  قاند األو نظغاعْا : ال ذشغجٕا يٍ انؼش.  -1

 ( √)     طاعخ األو ذثذس ػٍ غظاء.  -2

 ( ×)     ك ٌا أيً. قال انظغٍغ : أدث -3
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 ي    ِنـَــطنشيد َو -3

َٔ الشأ ثى أجتأٔاًل:    ي": ـُِـَطيٍ َشيذ " 

ََٔطًُِ  ََٔطًُِ  

 أْعُع انُذةِّ

ٍِْغ   أْعُع انَش

 

  ٌِ  َقْهـــــُةُ  َدـــا

ٌِ ًَـــــا  َٔاإلٌـــــ

ٌِـَٔاإلْدـ  ـــــــَا

  -ساد اآلريخ:أيبو انؼجب)×( ( أٔ √يٍ خالل فًٓك نهُشيذ ضغ ػاليخ )أ( 

 ( √)    انٕطٍ قهة داٌ.   -1

 ( ×)    انٕطٍ أعع انكغِ.  -2

 ( √)    انٕطٍ أعع انشٍغ.  -3

  -اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ:  -ة

 ػانً( .  – حبٌٔطًُ ٔطًُ قهة ) -1

 (  اإليًبٌ –أعع انذة ٔ )انـالو  ًٔطُ -2

 انُثاخ(  – إَسبٌا نهـ )ـًٔطُ ًَثُ -3

alm
an
ah
j.c
om
/om



 

 

(33) 

 

  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 راجعة أساليبم
  -:انُمط ْزِ( يكبٌ   -ضغ )ْزا  -1

 أسرً.  ْزِ -1

 أتً.  ْزا -2

 أسً.  ْزا -3

 أيً.  ْزِ -4

  -اخزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ: -2

 ( َحٍ –)أَا  ............... ذاليٍظ.  -1

 َذٍ(  – أَب)  ............... كثٍغ.  -2

 ( َحٍ –)أَا   .............. كثاع.  -3

 َذٍ(  – أَب)  ............. ضاتط.  -4

  -: ٔسلى صم كم كهًخ يٍ انؼًٕد )أ( ثًب يُبسجٓب يٍ انؼًٕد )ة( -3

 )ب(         )أ( 

 ( 2) طٕعج       ْظا  -1

 ( 1) ظغف       ْظِ  -2

 ( 4) َهؼة       أَا  -3

 ( 3)  أذؼهى       َذٍ  -4
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -في يكبَٓب انًُبست :كم كهًخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ  غض -4

 أَزى ( –أَِذ  –)أََذ 

 تـًح.  أَِذ -1

 تاؿى .  أََذ -2

 يُٓضؿٌٕ.  أَزى -3

 يؼهًح.  أَِذ -4

 ضاتط.  أََذ -5

 أٔالص.  أَزى -6

  -خزش اإلجبثخ انصحيحخ يًب ثيٍ انمٕسيٍ:ا -5

 ( لًشيخ –كهًح تٓا الو )شًـٍح  –انكراب  -1

 ( لًشيخ –ٍح كهًح تٓا الو )شًـ  –انؼظافٍغ -2

 قًغٌح(  – شًسيخكهًح تٓا الو ) –ٔاء انضَّ -3

 قًغٌح(  – شًسيخكهًح تٓا الو ) –ثٍة َـّانط -4

  -أكًم كبنًثبل: -6

 ْزِ طفهخ.    ْزا طفم.   –انًثبل  

 ذهًٍظج .  ْزِ   ذهًٍظ.  ْزا   

 يهكح.  ْزِ   يهك .  ْزا   
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

  -انكهًبد اآلريخ :لطغ صٕرًيب  -7

 ( ُطُ /  َس ْأ)  ←َعْأُؽُ   -1

 ( ُحُ / َس /  ِإْثـ)  ←ِإْتَغُج ًُ  -2

 (  ُةُ /  ثـِيـ/  طـَ ) ←طـَثـٍُِةُ   -3

4-   ٌُُ  ( ٌُُ /  َثب/ ثـُْؼـ )  ←شـُْؼـَثا

 ( ـخُ ُ / َثـ /  ِليـ/  َحـ)  ←َدقـٍَِثحُ ُ   -5

 ( ُل/  كـُ / َرْأ)  ←َذْأكـُُم  -6

ـَاُحُ   -7 ًْ ًْـ ) ←ِذ  (  ُحُ /  َسب/  ِر

 ( ُدُ / ُكٕ/ كـَزـْ )  ←كـَرـْكـُُٕخُ   -8

 (ُة / رـُ / َيكـْ )  ←ٌَكـْرـُُة  -9

 ( ُدُ /  رـُٕ ) ←ذـُُٕخُ  -11

11-   ٌُُ ـَْرا  (  ٌُُ /  رـَب/ فـَْسـ )  ←فـُ

 ( ُحُ  / َس /جـَ / شـَ )  ←َشَجَغُجُ   -12

 ( ُدُ / َسـ /  أَ )  ←أَ َؿُضُ   -13

 (  ُةُ /  رـَب/  ِكـ)  ←ِكرـَاُبُ   -14

 ( ـخُ ُ / َع / َس /  َيْض) ←َيْؼَعَػحُ ُ   -15

 ( ـخُ ُ / َسـ /  َس /َيْذ ) ←َيْضَعَؿحُ ُ   -16
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  الصف األول اإلبتدائي  الثانيالفصل الدراسي 

 عربية اللغة ال  

 ( ُُِ /  ُجٕ/  ُٔ) ←ُُٔجُُِٕ   -17

 (  ُةُ /  ُثٕ/ ـ ُح)  ←ُبُ  ُدُثٕ -18

19-   ٌُُ  ( ٌُُ  /َصب /  ِحـ)  ←ِدَظا

 ( ُفُ /  ِحيـ/  َـَ)  ←ََِذٍُفُ   -21

 ( ـُخُ  / ِطيـ – ِثطـْ)  ←ِتطِـٍُّزُ   -21

22-   ٌُُ  ( ٌُُ /  َيب/  ُسْيـ)  ←ُعيَّا

ًَـحُ ُ   -23  ُ ( ـخُ /  َيـ/  ِنـ / َػهـْ/ يـُ )  ←ُيَؼهِـّ

ْـْـُغُٔعُ   -24  ُ (ُس /  ُسٔ/ َيْسـ )  ←َي

 ُ ( ُق/  ُدٔ/  ُصُـْ)  ←ُطُـُْضُٔقُ   -25

 

 والتميز والنجاحمع خالص متنيات قسم اللغة العربية  بالتفوق 
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