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 ٢٠٢١ص�ف           مدرسة سّیدة الجمهور

 

 الصّف العاشر

 قواعد تعبیر نّص 
 /١٤٦:  ص ٢دفتر تطبیق  -

 ١٦٤ص 

 /٢٥٩: ص ٢�تاب القراءة  -

  ٢٧٣ص 

تعبیر عن صورة: (أعّبر عّما أرى في الرسم  -

 �جمٍل مترا�طٍة).

(الصورة األولى) /  ١٩١: ص ٢�تاب القراءة  

 (الصورة األولى). ٢٧٠ص 

 قسائم قواعد مرفقة. -
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 ٢٠٢١          مدرسة سّیدة الجمهور

 اإلسم : .....................................
 لعاشرالصّف ا

 -١-قس�مة نواة 
 

 أختاُر األسماء ِمن النّص التالي َوَاَضُع ُ�ّالً ِمنها في العمود الُمناِسب: -1
 

ه عاِدل. ُهناك شاَهَد ِهر�ا یلَعُب على الُعشِب وفراشاٍت َتطیُر َفْوَقُه.َتَنزََّه الَوَلُد َ�ر�م في   ُ�ستان َجدِّ

 إِسم َشيء إِسم َحیوان ِإِسم َعَلم إلنسان
   
   

 

 أَضع داِئَرة َحوَل الِفعل َوَخط�ا َتحَت اإلِسم في الُجمَلة: -٢

 الُ�ستان وَجَمَعت منها �اَقًة. َقَطَفت البنُت األزهاَر من
 

 أعطي من ِعندي ُجمَلة فیها إِسم َعَلم ِلحَیوان َوَأَضع َخط�ا َتحَتُه: -٣

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

 ُأّصّرف في الماضي " َرتََّب َألعاَ�ُه ": -٤

 ........................................ هي  ................................... انتَ 

 ........................................ نحن  ................................... انا

 ........................................ هو  ................................... أنتِ 
 

  :بَ ناسِ المُ  فعلال�ِ  راغَ الفِ  ألُ مْ أَ  -٥

ف – َأحِملُ   ُض كُ رْ أَ  – لُ ناوَ تَ أَ  – فُ طُ قْ أَ  – ُأنظِّ

 ............ أسناني �الفرشاة ومعجون األسنان.  .ةَ میلَ الجَ  هارَ زْ .......... األَ 

 .ساتینِ ال�َ وَ  قولِ .......... في الحُ  .ةِ في الّطب�عَ  .......... الّطعامَ 
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 .... الِمظّلة ِألحتمي من المطر.........

 

 ٢٠٢١          مدرسة سّیدة الجمهور
 اإلسم : .....................................

 لعاشرالصّف ا
 -٢-قس�مة نواة 

 

 ُثمَّ أجیُب:ً أقرأ النّص جیدا

 .اتً كساٍ جدیدٍ على مقعدَ جلسَّ. الصف الجرس فدخلَّ قلى المدرسة. دُ إعاد َ�َرم  

 المقلمة أمامه على الطاولة. عَ َض وَ ثّم 

 في المرّ�ع المناسب: Xما عدد الجمل في النّص السابق؟ أضع اشارة  -١

       ٥         ٤       ٣ 

 

 بین الكلمة واألخرى ثّم أكتب عدد �لماتها: ا مائالً لى �لمات واضعا خط� إقّطع الجملة اآلت�ة أ -٢

 عدد �لماتها: ........ً.           ساكتاٍ جدیدٍ على مقعدَ جلس

 

 أصل بین األحرف ألحصل على �لمة: -٣

 .................................  ك ت ا ب       

 .................................  ح ق ي ب ت ه 

 .................................  ا ل م ق ل م ة  

 .................................  ك م ا ل        

 

 �لمات: ٥أعطي من عندي جملة من  -٤

................................................................................................... 
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 ٢٠٢١          مدرسة سّیدة الجمهور
 اإلسم : .....................................

 لعاشرالصّف ا

 -٣-قس�مة نواة 

 

 أستبدل ما وضع تحته خط �الضمیر المناسب: -١

 .قطف الورود ألّمهرامي 

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

 لعبنا �الطا�ة. أخي وأنا 

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

 ذهبت إلى الحقل. الرا

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

 

 الفعلّ�ة إلى إسمّ�ة و�العكس:أحّول الجملة  -٢

 العامل وصل �اكراً  إلى عمله.

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

 َتَسلََّقت الِهرَُّة الشجرة العاِلَ�ة.

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

 البنت تس�ح في م�اه ال�حر الداِفئة.

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

 َعّمَر سامي قصًرا من الّرمل.

................................................................................................... 
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 :أكُتُب إلى جاِنب ُ�ّل ُجمَلة "إسم�َّة" أو "ِفعِل�َّة" -٣

 .....................................    َقلََّم شادي أظاِفَرُه.

ُه في   .....................................  الَجَبل.رامي زاَر َمنِزل َجدَّ

 .....................................   َزَ�َنت ر�ما قاَلب الَحلوى.

 .....................................    الُعصفور َحطَّ على غصن الشجرة.

 

ن الُجمل اإلسمّ�ة �األخَضر والجمل الفعلّ�ة �األحمر: -٤  أَلوِّ

 ّطي الثلج البیوت واألشجار. ُ�غَ 

 فصل الشتاء هو فصل الخیر والبر�ة.

 َتطیُر الَفراشات في الَجّو.

 الَمَطُر َیهِطُل ِ�َغزاَرة.

 

 أَوّلف ُجمَلة إسمّ�ة: -٥

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

 

 في الماضي " َحَمَل َحقیَبَتُه":ُأَصرِّف  -٦

 ......................................... نحن

 ......................................... هي 

 ......................................... أنَت 

 ......................................... أنا 

 ......................................... أنِت 
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 ......................................... هو 

 

 

 

 ٢٠٢١          مدرسة سّیدة الجمهور
 اإلسم : .....................................

 لعاشرالصّف ا

 -٤-قس�مة نواة 

 

 ُثمَّ أجیُب عن األسِئَلة التالَ�ة:ً أقرأ النّص جیدا

راَسة وَ�َدَأ َوقُت اللَِّعِب والَفَرِح. ِإجَتَمَع ِز�اد و�ارا في الُ�ستان. �اَنِت الَحراَرُة  الَیْوم، ِإنَتَهت أّ�اُم الدِّ
ا والَشمُس ُترِسُل َأِشّعَتها الحاِرَقة.  ُمرَتِفعًة ِجد�

هما أمین َ�ِقفُ َ�عَد َلَحظات، شاهَ  : ماذا َتفَعل َفَرَكضا َنحَوُه وَسأالهُ  یَرٍة.ُقرَب َشَجَرٍة َ�ب َد الطفالن َجدَّ
: وما هَي الِثماُر إسَتغَرَب ز�اد وَسَألُه من جدید َایُّها الَجّد الَعز�ز؟ َأجاَبُهما: أنا َأقِطُف الِثمار الناِضجة!

 وَنَتناَوُلها. : الِثماُر فاِكَهةٌ  َلذیَذةٌ  َتنُضُج في َفصِل الّص�ِف َفَنقِطُفها َردَّ الَجدُّ قاِئالً الناِضَجة؟ 
�ِف.  ا �ا َجّديصاَحت �ارا ِ�َصوٍت عاٍل: ُشكرً   ! َلَقد َتَعلَّمنا أّن الفاِكَهة َتنُضُج في َفصِل الصَّ

 
 أشُطُب ما ال ُیناِسب: -1

 َیتَاّلف هذا النّص من:

 َفَقرات ٤               ِفقَرَتْین                   ِفقَرة واِحَدة                 

 

 

 من َ�م ُجمَلة یَتَألَّف هذا النّص؟  -2

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

 أنسخ الًجمَلة اَألخیَرة من هذا النّص:  -3

................................................................................................... 
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عها وأكُتُب َعَدَد َ�ِلماِتها:  -4  أنُسخ الُجمَلة األولى من النّص ثّم ُأَقطِّ

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

 الَعَدد: .......

 

 "َسَأالُه"؟ من َ�م ِحرف َتتَأّلف هذه الَكِلَمة  -5

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

 أصّرف في الماضي " َتنزََّه في ُ�ستاِنِه" -6

 ..................................... أنَت 

 ..................................... هو 

 ..................................... هي 

 ..................................... نحن 

 ..................................... أنا 

 ..................................... أنِت 


