
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

للصف ّ     عربي ّ ّفصلل ة در ّفصلل ةّيبرع ةغل سلغ ّفصلل ة
الثان ي 

  : االس م  الدر مسالا :س موضو مسالا :سردلا ع
الموصول

ب_____________________ ـ   _____________________ تزوّدوا الرجا_____________________ ـب اودّوزت ء

  :  / مراعنة  تغريةنعارم د ةنعارم ديرغت :ة المعلةنعارم ديرغت :ة /ّم مةنعارم ديرغت :ة /مّلعملا ع

بّث   منظومة
ُقطريّة



بمتعة  نبدةعتمب أ

الموصول؟    االسةنعارم ديرغت :ة /م هو م؟لوصوملا مسالا وه ا

صغيًرا ،        مث؟لوصوملا مسالا وه ال؟لوصوملا مسالا وه ًا أحب؟لوصوملا مسالا وه ّائ ،اًريغص اًلاثم ي لكةنعارم ديرغت :ة /م أقةنعارم ّدُم سو ،اًريغص اًلاثم يئاّبحأ مكل ُمّدقأ ف بةنعارم داية
كلمة       معن ةملك ى فهةنعارم ديرغت :ة /م ف ،اًريغص اًلاثم ي أس؟لوصوملا مسالا وه اعةنعارم دكةنعارم ديرغت :ة /م .موصوللك ،اًريغص اًلاثم ي



بمتع ّفصلل ة  نبدةعتمب أ

. ِب؟لوصوملا مسالا وه الْكَْهُرب؟لوصوملا مسالا وه ا.ء           َويَِجُبَشْحنُُه َمْشحوٍن ، َغيَر ه؟لوصوملا مسالا وه اِتف؟لوصوملا مسالا وه ًا أم؟لوصوملا مسالا وه اَمن؟لوصوملا مسالا وه ا الَّت ،اًريغص اًلاثم ي الّصوَرةنعارم ديرغت :ِة ف ،اًريغص اًلاثم ي نَر.ءابُرْهَكْلاِب ُهُنْحَش ُبِجَيَو ،ٍنوحْشَم َريَغ اًفِتاه انَمامأ يتَّلا ِةَروّصلا يف ى
ِب؟لوصوملا مسالا وه الْكَْهُرب؟لوصوملا مسالا وه ا.ء     الْبّط؟لوصوملا مسالا وه اِريَِّة ِبَشْحِن َسنَقوُم لِذلَِك

نَْفَعُلذلَِك؟   كَيَْف



بمتعة  نبدةعتمب أ

ِب؟لوصوملا مسالا وه الْكَهُرب؟لوصوملا مسالا وه ا.ء       َطريِقَوْصلِِه َعْن َطبًْع؟لوصوملا مسالا وه ا
أَْحَسنْتةنعارم ديرغت :ة /ُم 



بمتعة  نبدةعتمب أ

. ِب؟لوصوملا مسالا وه الْكَهُرب؟لوصوملا مسالا وه ا.ِء     الْه؟لوصوملا مسالا وه اِتُفَموصول؟لوصوملا مسالا وه ًا أَصبََح لََقةنعارم د



.  ! مقطو.ع     َمقطو.ع.عوطقم !ٌ ِجسر.عوطقم !ٌ هذ.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج ا إله.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه ي ي.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه يهلإ ا



موصوٌل   جسٌر هذا



َعكَْسَكلَِمِة     أّنَ نَستَنِْتج ِةَمِلَك َسْكَع َّنأ ُ

َمقطو.ع                َموصوعوطقَم               ل



.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اسمين        علنيمسا ى وسنتعّرنيمسا ىلع ف .عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الموصوعوطقَم               ل .عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج االسنيمسا ىلع فّرعتنسو لوصوملا م درسن.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه يهلإ ا َسنبدأ و.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اآلن

.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الّت.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه ي .عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الّذي



         : األّوَل  المث؟لوصوملا مسالا وه ال

ُمذكّر   ُمفَردٌ اسةنعارم ديرغت :ة /مٌ

ط؟لوصوملا مسالا وه الببٌ 



         

الّذي 

: األّوَل  المث؟لوصوملا مسالا وه ال

ُمذكّر   ُمفَردٌ اسةنعارم ديرغت :ة /مٌ

الط؟لوصوملا مسالا وه الُب
ُمذكّر   ُمفَردٌ اسةنعارم ديرغت :ة /مٌ



كلمة   فيَدٍة   .عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الّذيسنض ةملك ع م ِةَمِلَك َسْكَع َّنأ ُ جملٍة ف.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه ي

. الصّفِ     نظ؟لوصوملا مسالا وه افِة يُح؟لوصوملا مسالا وه افُظعل ةملك ى ؟لوصوملا مسالا وه الَب الّطَ



؟لوصوملا مسالا وه الَب    الّطَ الُمعلةنعارم ديرغت :ة /ُّم .الّذيشكََر الصّفِ     نظ؟لوصوملا مسالا وه افِة يُح؟لوصوملا مسالا وه افُظعل ةملك ى

كلمة   فيَدٍة   .عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الّذيسنض ةملك ع م ِةَمِلَك َسْكَع َّنأ ُ جملٍة ف.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه ي



مذكّر      مفرد اس م هو الطَّبيبرّكذم درفم  مسا وه ُ

الث؟لوصوملا مسالا وه ان ،اًريغص اًلاثم ي  : المث؟لوصوملا مسالا وه ال

بيُبهو   الَْمرض ةملك ى   .الّذيالّطَ يةنعارم ُداوي



مؤنث    مفرد اس م طالبةثنؤم درفم مسا ٌ

.الّت ،اًريغص اًلاثم ي تَفَّوََقِتالّط؟لوصوملا مسالا وه الِبُة   الكتِب   ُمط؟لوصوملا مسالا وه العَة تُحّبُ



ِه ،اًريغص اًلاثم َي   ..عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الَّت.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه يأُّم ،اًريغص اًلاثم ي الطع؟لوصوملا مسالا وه اَم    لن؟لوصوملا مسالا وه ا تَطبُخ
ِه ،اًريغص اًلاثم َي   ..عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الَّت.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه يأُّم ،اًريغص اًلاثم ي أجِلسالمِتن؟لوصوملا مسالا وه ا      الليَلمن تسَهُر

مؤنٌَّث    مفّردٌ اسةنعارم ديرغت :ة /م أٌّم ،اًريغص اًلاثم ي



تدريبا
 ت 

  : جمل ّفصلل ة  :ٍ      لكل  :ٍةلمج ِّ المالئم  :ٍةلمج ِّلكل َ الموصول  :ٍةلمج ِّلكل َ االسم  :ٍةلمج ِّلكل َ اختر  :ٍةلمج ِّلكل َمئالملا َلوصوملا َمسالا ِ

هو    • المؤدَّبرّكذم درفم  مسا وه ُ يحترمرّكذم درفم  مسا وه ُ   ال ّذيالطّالبرّكذم درفم  مسا وه ُ

. َِّمهرّكذم درفم  مسا وه ُ معل

ه  ي    • المؤدَّبةرّكذم درفم  مسا وه ُ تحترمرّكذم درفم  مسا وه ُ    ال ّت يالطّالبة

َِّمها. مرّكذم درفم  مسا وه ُعَل

هو   • الصادقرّكذم درفم  مسا وه ُ عل ى     ال ّذيالْولدرّكذم درفم  مسا وه ُ يَكْذِبرّكذم درفم  مسا وه ُ ال

النا مسالا :ِس 

ه  ي  • الصادقةرّكذم درفم  مسا وه ُ عل ى    ال ّت ي الْبنترّكذم درفم  مسا وه ُ تَكْذِبرّكذم درفم  مسا وه ُ ال

النا مسالا :ِس 

هو  • . ال ّذي اللهرّكذم درفم  مسا وه ُ واألر.ض    السما_____________________ ـب اودّوزت ءَ خلقَ

.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الت.عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج اذه ي .عوطقم !ٌعوطقَم ٌرسِج الذي



للبي ت   مهم ّ ّفصلل ة

.  /  : الت ي      الذي موصول اسم بوضع  :ٍةلمج ِّلكل َمئالملا َلوصوملا َمسالا ِ التالي ّفصلل ة  :ٍةلمج ِّلكل َ الجمل  :ٍةلمج ِّلكل َ اكمل  :ٍةلمج ِّلكل َمئالملا َلوصوملا َمسالا ِ

o. الكو.ن  ________   رّكذم درفم  مسا وه ُنير ي هو الْقمررّكذم درفم  مسا وه ُ

o. نشيطة ______      البيت ف  ي ةعتمب أّمها تساعد الْبنترّكذم درفم  مسا وه ُ

o. خرّكذم درفم  مسا وه ُ  _________   يصررّكذم درفم  مسا وه ُ ال الطفَل ةعتمب أحب.ُخُرصي ال _________ َلفطلا ُّ

o . .ُخُرصي ال _________ َلفطلا ُّها   _________  ةعتمب أحب الحلو .اهُّبحأ _________ ى اشتَرْتةعتمب أّم  ي

o. بهِ  ________   ةعتمب أكتبرّكذم درفم  مسا وه ُ القل مرّكذم درفم  مسا وه ُ َسَقَط

o  _________  ِبالمسابقة فازت الاّّلعبةرّكذم درفم  مسا وه ُ هذهِ
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