
 التاريخ: ................................      مدرسة سّيدة الجمهور

 اإلسم: ..................................

 الفئة: ..... – الصف العاشر
 تمارين في التعبير

 

 :َأمأُل الَفراَغ بالَكِلَمة الُمناِسَبة -1

 الَبيت  - الَصَف   – ِزَي الَمدَرَسِة   – الُمَعِلَمة 

ِعنَد الصباح، َأفاَق ِزياد باِكرًا. َلِبَس ................ َوانتَظَر الباص َأماَم ............. . ِعندما َوَصَل ِإلى 

 الَمدَرَسِة، َدَخَل .................. ُثَم َفَتَح ِكتاَبُه وانَتَبَه ِلَشرِح .................. .

 

 :ُجَمٍل ُمفيَدةُأَرِتُب الَكلمات ِِلَحَصَل َعلى  -2

  ُفي الَبحرِ   -  الصيِف،  -  َسَبحَ   - في َفصِل   -  اَِلوالد 

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

   الَيوم،  -  بالرسوم  –  الُمَعِلَمةُ   -  الُمَلَوَنة  –  الَصف    - َنت َزي 

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

 



 ................................ التاريخ:      مدرسة سّيدة الجمهور

 اإلسم: ..................................
 الفئة: ..... – الصف العاشر

 دراسة الّنص
 :ًأقرأ النّص جيدا

 العودة إلى المدرسة

ر َلِبَس زّي الَمدباِكراً ،  َنَهَض  ، عاَد طارق إلى َمدَرَسِتهِ  ِمن َجديد.َجميلٍ َبعَد َقضاِء صيفٍ   َرَسة وَحضَّ
 تَّ  َوَنظيف.واِسع َوُمرَ  َفكانَ  صّفه الجديد ِمقَلَمَتُه. أّماوَ ِمحَفَظَته. َوَضَع فيها ُكُتَبُه وَدفاِتَرُه 

 ؟ما عنوان هذا الّنص -1
.................................................................................................... 

 ؟متى عاَد طارق إلى َمدَرَسِتهِ  -2
.................................................................................................... 

 ؟حَفَظِتهِ ماذا َوَضَع في مِ  -3
.................................................................................................... 

 :أستخرج من الّنص معنى -4
 ِلباس: ........................   ٍإسَتيَقَظ: ....................

 :أسَتخِرج من النّص ضدّ  -5
 : ........................َوِسخ   .....................َضّيق: 

 :في المرّبع المناس   X شارة إأضع  -6
 خطأ صواب 

   َبعَد َقضاِء صيفٍ  َجميٍل، عاَد طارق إلى َمدَرَسِتِه.
   .َنَهَض باِكرا ً 

   .َوَضَع في ِمحَفَظِتِه ُكُتَبُه وأقالم التَّلوين
   َوُمَرتَّ  َوَنظيف.كاَن صّفه الجديد واِسع 

 



 التاريخ: ................................      مدرسة سّيدة الجمهور

 اإلسم: ..................................

 الفئة: ..... – الصف العاشر
 -1- في القواعد تمارين

ُع الُجمَلة إلى َكلِّمات ُثمَّ َأكُتُب َعَدَدها -1  :ُأَقطِّّ

   .َلبَِّست يارا زِّّي الَمدَرسة الجميل 

 . َكلِّمات....َتَتألَّف هذه الُجمَلة مِّن .. -

  .َفَتَح سامي الباب 

 . َكلِّمات....َتَتأّلف هذه الُجمَلة مِّن .. -

  .هام طعاَمها اللَّذيذ  َتناَوَلت سِّ

 . َكلِّمات....َتَتأّلف هذه الُجمَلة مِّن .. -

 
 : ل بَِّعَدد َكلِّماتِّها الُمناسَبةَأرُبُط الُجمَ  -2

َب فادي في       3 الَحديَقةَلعِّ

فلُ       4  ناَم الطِّّ

     2 َكَتبُت َفرضي َوحدي

 
حُصل على َكلَِّمة -3 ل اأَلحُرف ألِّ  :َأصِّ

 ..............: ............. م ح ف ظ ة

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

 ...........................:  د ف ت ر

 



 التاريخ: ................................      مدرسة سّيدة الجمهور

 اإلسم: ..................................

 الفئة: ..... – الصف العاشر
 -2- في القواعد تمارين

 :أقَرُا الفِّقَرة التالَِّية

خيرًا  َوَصَلت إلى أَ إِّسَتيَقَظت يارا باكِّرًا َتناَوَلت َطعاَمها وارَتَدت زِّّي الَمدَرَسة َبعَدها َخَرَجت مِّن الَبيت 
 َمدَرَستِّها.

 
ب. -1  َأَضع الُنقَطة في الَمكان الُمناسِّ

 .. ُجَمل......َتَتألَّف هذه الفِّقّرة مِّن . -2

َن الفِّقَرة َكلَِّمة َتَتَالَّف من  -3  .........ّأحُرف: ......... 4َأسَتخرِّج مِّ

 ...................................................................َكلِّمات:  4ُأَؤلِّف ُجمَلة من  -4
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