
 اللغة العربيةادة  / ـمـل ا                              ةارات العربيــــة المتـــحـــــداإلم
 2016/   .../  ..... اريخ / ــتــال                                                       م ــيـلــعــتـــبي للــــــمجلس أبو ظ
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 الثانيي من الفصل الدراس (عاشرال علألسبو)  الواجب المنزلي 

 2016 ــ 2015الدراسي للعام 
******************************************************************************************************* 

                                                                     أوالً : القراءة والفهم  
   

 : عن األسئلة التي تليهاثم أجيب الفقرة التالية أقرأ 

 قاَل سالٌِم : أَْصحوِمْن نَْومي ُمبَكراً  ولِه اْليَومي .تَِهٌد , َحدثُنا َعْن َجدْ سالٌِم تِْلميٌذ ُمجْ 

 

ْبَح َمَع   , أَتَناَول فُطوري مَع أُْسَرتي , أَْلبُِس مالبِس اْلَمْدَرسة ,  أَبيأُصلّي الصُّ

 

 َمَع أُّمي , أَْصَعد تي َوأَبي َوأُّمي  , أَْنتَِظُر اْلحافِلة أَمام بّيتي أَُسلُِّم على َجّدي وَجد  

 

 اْلحافِلة بِنِظاٍم , أَْدُخُل َمْدرَستي التي أُِحبُّها َكثيراً , أَْجلُِس في َصفّي ُمْنتَبِهاً لَِشْرح 

 

ق في ِدراَستي َوأَْخِدُم باِلدي .  ُمعلّمي ألَتَفَو 

----------------------------------------------------------------------------   
 ------------------- ----------------------؟     أذكر بعضاً من أعمال سالم اليومية  -1    

 

 --------------------------------؟   هل أعجبتك  -2

 

 ------------------------ ؟  لماذا؟    يومياً  عمله ىعل رصاكتب عمالً تح-3

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 أستخرج من الفقرة :  -4     

 ---------- مقطع ساكنكلمة بها    -------------(  ـععـ / )كلمة بها حرف

 

 ----------------( مدارس) جمع     -------------  بها مد الواو) و (كلمة 

 

 : ثانياً : النحو

أين(  -كيف  -كم  -متى  -مستخدما أدوات االستفهام ) ما أسلوب االستفهام  كتبا

 :التالي  وفق المثال محاكياً نمطاً 

 ؟-----------------------كم                                        اسمك ؟ ما

 

  ؟------------------------ ينأَ     ؟ ------------------------------ى مت



            
 : ثالثاً : اإلمالء

 على الكلمات التالية وفق النمط : (  ) الأدخل 

 

      ---- لٌ َجم               ------------  َحديقَةٌ                        بيتاْلـ    بَْيُت       

 

---------  َمْسِجدٌ                  -----------  ُغْرفَةٌ                    --------          َوطَنٌ        

- 

 

 

 في جملة مفيدة : ( الوطن )كلمة  أوظف 
 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    رابعاً : التعبير:

 : يأعبرعن هذه الصورة بجمل من إنشائ

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------   

-------------------------------------------------------------------------- 

 ولي األمر الفاضل :
            -3 -لعربية لغتي ) الدرسفي كتاب ا الثالثنأخذ الدرس  األسبوع القادم سوف مالحظة :

   (  بيتي

المذاكرة وتحضير الدروس والقراءة على عن طريق حث التلميذ  يالرجاء مساعدت

 باستمرار

َمَع أُْختي الَكبيرة  أَْلَعبُ :  ُمعاذ أَنا)  في الجملة   3/  23سوف تكون يوم األربعاء اإلمالء 

 َسْوسن  

 عزيزي الطالب

هم ثالث أحداث فيها في بطاقة أو في كراسة خاصة بالقصص وكن من اقرأ قصة واكتب أ

                                                 الفائزين بجائزة )الكاتب الصغير(

 


