
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe ع الراب         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lessonأمير الجمل الصغير                       

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 أقرأ الفقرة بمهارة ثم أُجيب عن األسئلة :

 

 أستنتُج من الفقرة السابقة :ـ 1

 

 .........ـ مد باأللف ....................                     ـ همزة وصل ..............

 ......ـ همزة قطع ....................                    ـ حرف جر ..................

 .......................ـ حرف عطف ..................                    ـ أسلوب أمر ..................

 ...........ـ أفعال تدل على صوت ........................... و ............................

 .................( ......عن قربـ تنوين ضم ...................                         ـ مرادف ) 

 ......................مفرد كلمة ) األسواق ( ..ـ            ........................ (ببطء)ـ ضد كلمة 

 

 

 ............................................؟ـ من الشخصية الرئيسية في القصة 2 

 ..ـ اقترح عنوانًا آخر للقصة ؟ .................................................3

 ما فعله الجمل الصغير ؟ـ أبِد رأيك في4

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

 ـ ما الشيء الذي أراد أن يجربه الجمل الصغير ؟5

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

 ...............................ـ بماذا كانت تحلم األم ؟ ..............................6

 

 ـ ماذا حدث في نهاية القصة ؟ 7

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

 

 ـ كيف عاد أمير إلى أمه ؟8

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

 
 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe ع الراب         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lessonأمير الجمل الصغير                       

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 

 أقرأ الفقرة بمهارة ثم أُجيب عن األسئلة :

 

 أستنتُج من الفقرة السابقة :ـ 1

 

 الحشد / ابتعدـ همزة وصل                                 هائلـ مد باأللف 

 في / عنـ حرف جر                              أرضهـ همزة قطع 

 ابتعد..ابتعدـ أسلوب أمر                                وـ حرف عطف 

 يقوقو  زعقـ أفعال تدل على صوت 

 كثب عن( عن قربـ مرادف )                          وحش  ـ تنوين ضم 

 السوقمفرد كلمة ) األسواق ( ـ                بسرعة (ببطء)ـ ضد كلمة 

 

 

 الجمل الصغيرأمير  ؟ـ من الشخصية الرئيسية في القصة 2 

 تترك االجابة للطالبـ اقترح عنوانًا آخر للقصة ؟ 3

 ما فعله الجمل الصغير ؟ـ أبِد رأيك في4

  تترك االجابة للطالب

 ـ ما الشيء الذي أراد أن يجربه الجمل الصغير ؟5

 أراد أمير أن يُجرب الحرية

  كانت األم تحلم بكومٍة من البلح اللذيذـ بماذا كانت تحلم األم ؟ 6

 

 ـ ماذا حدث في نهاية القصة ؟ 7

 عاد أمير إلى موطنه وإلى أمه

 

 ـ كيف عاد أمير إلى أمه ؟8

 أرشدته نجمته المفضلة على الطريق

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe ع الراب         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lessonأمير الجمل الصغير                       

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 قرأ الفقرة بمهارة ثم أجيب عن األسئلة:أ

 ـ أستخرج من الفقرة : 1

........... كلمات تدل على الحركة ............................... و......................ـ 

 و..................................

 ...............................ـ كلمتين بينهما تضاد ........................... و......

 

 ـ عدد شخصيات القصة :2

..... / ....................... / ....................... / ................................... 

..... / ....................... / ....................... / ................................... 

 

 

 صل الكلمة بمعناها :أ

 

 أسرعـ المروج                                                ـ 

 

 األرض الخضراءـ              الخزامى                                  ـ 

 

 نبات طيب الرائحةـ هرول                                                  ـ 

 

 ضع المفردات التالية في جملة من عندي :أ

 

 هجع                ................................................................. 

 

  هرول             ................................................................. 

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

  : Classe ع الراب         

  Subjectاللغة العربية                             

    Lessonأمير الجمل الصغير                       

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 قرأ الفقرة بمهارة ثم أجيب عن األسئلة:أ

 ـ أستخرج من الفقرة : 1

 تهتزو رقصتو اندفعكلمات تدل على الحركة ـ 

 نًايساًرا ويمي                 /                  جيئة وذهاباـ كلمتين بينهما تضاد 

 

 : عدد شخصيات القصةـ 2

 الحمار/  األعراب /  األم/  الجمل الصغير

 رجال السوق/  السائق/  النجمة/  المزارع

  

 صل الكلمة بمعناها :أ

 

 أسرعـ المروج                                                ـ 

 

 األرض الخضراءـ              الخزامى                                  ـ 

 

 نبات طيب الرائحةـ هرول                                                  ـ 

 

 

  ضع المفردات التالية في جملة من عندي :أ

 

 هجع الطفل مبكًرا                هجع. 

  هرول الالعب في النادي .             هرول 

 


