القلبين األقدسين ّ
الثانويّة
مدرسة راهبات
ِ

الصّفّ ّ :
الثاني األساسيّ

بكفيّا

الما ّدة :اللّغة العربيّة
ال ّتاريخ9102-01-92 :
بطاقة مراجعة

ف األبجد ّي َة
 -0أكتب األحر َ
أ :أرنبٌ  ،ب:بابٌ ،
د،....................:
س،..................:

 ،وأعطي ِم ا
ثاًل على ك ِّل حرف ،م ّت ِب اعا المثا َل ال ّتالي:
ج ،................:ح ،................:خ،...................:
ذ ،................:ر ،...............:ز،...................:
ش ،..............:ص. ..............:

عن األسئل ِة ال ّتالي ِة:
 -9أقرأ الجمل َة ال ّتالي َة وأجيب ِ
طارق الفص َل الجمي َل.
 و َّد َع ِ-

أِ -ب َم تنتهي هذ ِه الجملة؟
.............................................................................................
ب -مِن َكم كلمة تتألّف هذه الجملة؟
.............................................................................................
ج -مِن َكم َحرف تتألّف كلمة "طارق" ؟ وكلمة "الجميل"
.............................................................................................

 -3أختار من جمل ِة " :عا َد كمال إلى َمدر َس ِت ِه من جديد".
ا
. ..................... :
كلمة من َحر َفين
 أ-ا
كلمة من ثالث ِة أحرف . ..................... :
 ب-ا
كلمة من أربع ِة أحرف. ..................... :
 ب- -4أر ِّتب ك َّل مجموعة مِن األحرفِ ال ّتالي ِة في كلمة:
د -ر -س -م -ة  ،....................:ت  -ا -ب  -ك،.................:
ف -ي –ص  ،....................:ق -ر-ا – ط . .................:
 -5أقرأ ال ّنصَّ ج ّي ادا وأجيب عن األسئلةِ:

مج
 يشاهِد ال ّتلميذ على شاش ِة التلفزيون ال ُّد َمى ال ّناطق َة  ،وال ّرسو َم المتحرِّ َك َة ،وبرا َاألطفال .
ِ
ا
كان يقرأ فيها ك َّل يوم،
 وقدص الم َّ
صور ِة الجميلةَِ .
اشترى لَه أبوه مجموعة م َِن الق َ
َ
ص ِ
فتع ِجبه مغامرات أبطالِها.
أ -مِن كم فقرة يتألّف هذا ال ّنصُّ ؟
. ...............................................................................................
ا
المقطع األوّ ِل؟
جملة في
ب -كم
ِ
. ..............................................................................................
ج -ماذا اشترى الوالد ًلب ِنهِ؟
. ..............................................................................................
من ال ّنصِّ مفرد اة بمعنى:
د-
أستخرج َ
ِ
يرى.......................... :
من ال ّنصِّ ض َّد:
ه-
أستخرج َ
ِ
القبيحة. .........................:
باع،.............................:
دون أخطاء:
 -6أختار َ
ين أن َسخهما وأتدرّب على كتاب ِتهما ِمن ِ
من ال ّنصِّ جملَ َت ِ
 ..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

