
~ 1 ~ 
                      )ط.أ.ش(                - قسم اإلشراف األكاديمي للغة العربية

 
بجدة مدرسة املعرفة العاملية  

مكتسبي اللغة ) نشاط صيفي( الباتط           

 الثامن السابع/ الصف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعبة :  )      (............ بال..............اسم الطالب/ة : ...................  

2021........ التاريخ :      /       /  ...............  /اليوم   

 

 اإلثراء اللغوي

 



~ 2 ~ 
                      )ط.أ.ش(                - قسم اإلشراف األكاديمي للغة العربية

 ُبوَن.لطَّرِْيِق، وَمــرَّ ِبَِْطفاٍل يـَْلعَ َيِسْْيُ يف ا –َرَضَي هللاُ عنه  –كاَن ُعَمُر ْبن اخَلطَّاب 

َفُة الـُمْسِلِمْْيَ قَاقَاَل َأَحُد   ِدٌم.األْطَفاِل: هَذا َخِليـْ

 .ْفٌل واِحٌد، َوَقَف يف َوَسِط الطَّرِْيقِ َخاَف األْطَفاُل وَجَرْوا بَِعْيًدا واْختَـَفْوا، َوَوَقَف طِ 

 اِبك ؟ْصحَ اََذا َوقـَْفََت وْمََلْ َتَـْْهُرْب َمََع أِمَن الطِ ْفِل وقاَل: لِـمَ  –رضي هللا عنه  –اْقََتََب ُعَمُر 

نَك، ولَْيَسَْت الطَّرِْيُق طَأً ولَـْم َأفْـَعْل ََذنـًْبا فََأَخاُف مِ قال الطِ فُل: َي َأِمْْيَ الـُمْؤِمِنْْيَ، لـَْم َأْعَمْل خَ 
ــُعُه َلك.  َضيِ َقًة فَُأَوسِ 

 يٌّ وُشَجاٌع.َأْعَجَب كالُم الطِ فِل ُعَمر ، وقال َلُه : أْنََت ِطْفٌل َذَكِ 

 يَِلي : عما ييبالِقْطَعة ُُث َأجِ ئي اقرَ -أ
قَاِدًما  –رضي هللا عنه  –: ِعنَدما َشاَهَد األْطَفاُل ُعَمَر بن اخَلطَّاب  يَأْكِملْ -1

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

 :َهمُّ ِفْكَرٍة يف هذه الِقصَّة أ-2
 ِد وُهُروِِبِم ِعنَدما َشاَهُدوا ُعَمر.           )     (َخوُف األْوَل -أ

 (ْفِل يف َوَسِط الطَّرِْيِق ُدْوَن أْن ََيَاَف.      )     ُوُقوُف الط ِ -ب
 م ِمن هذه الِقصَّة:نتَ َعلَّ -3
 (ى الَكِبْْيَ ِمن بَِعيٍد نَ جرِي وََنُرُب.             )    ِعنَدَما نَ رَ -أ

 ِكي  هو الِذي يَلَعُب يف الطَّرِيِق.            )    (الطِ فُل الذَّ -ب
  الصَِّحْيَح ول َُيِْطُئ ل يَ َخاُف َشيًئا.     )    (الِذي يَعَملُ -ج
  الطَّريِق الضَّيِ َقة.                           )    (ل َنِسُْي يف-د
 .............." واِسَعة " :....ة :ال َمْعََن ) َعكس ( ِلَكلمَ   هذِه الِقصَّة كلَمٌة ُمَضادٌَّة يفيف-4
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 ، وبيين نوعْها.من الِقصَّة األفْـَعال ياْسَتْخرِج-ب

  
  
  
  
  

 

 ُُجَلًة ُمِفيَدة : وِ ينالَكِلَمات التالَِية حَّتَّ َُتكَ  رَتِ يْب -ج

 األْسِئَلَة . –َسْهَلٌة  –َفرَِح  –أَلنَّ  –التِ الِميُذ -1

________________________________________________ 

 اَء.شَ  –إْن  –هللاُ  –ال َمَساء  –َسَأُزوُرَك  –هَذا -2

________________________________________________ 

 .َأْن  –يَ رَْكب  –ُيُِبُّ  –احِلَصان  –َخاِلد -3

________________________________________________ 

  .يف –الِعْيِد  –تَ ْلَبُس  –َجِديَدًة  –ُأْخِِت  –اَعًة سَ -4

________________________________________________ 

 بَ ْيِتَك ِمن ال مْدَرَسة ؟  –َمََت  –إىل  –تَ ْرِجُع -5 

________________________________________________ 
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 الَفَراغ ابلكِلَمِة الـُمناِسَبة : ئيامل-د

 ُهمْ  –ُهَو  –ِهَي  الشَّاِطُئ اجلَِمْيُل ......... الِذي َتَُِد فيِه الرَّاَحة.               -1
 إىَل  –يف  –َعَلى  اْسَتطَاع الشُّرِطيُّ أْن يَ ْقِبَض ............اللِ ص. -2
 الَِِّت  – الَِّذْينَ  –الِذي  َشَكَر اأُلسَتاُذ اأَلْوَلَد..........أَقَاُموا ال ُمَعْسَكر. -3
 ُمْنذُ  –ِعْنَدَما  –َلو  َأان َأِعْيُش يف ِجدَّة ............ ِعْشرِْيَن َسَنة. -4
َفُعَك. -5 ْر ............ ل يَ ن ْ َنَما  –إىَل َما  ل تُ َفكِ   ِفْيَما -بَ ي ْ
 

 :، واَذكري العربة منْها يف اإلجازَة  اأَحد املَشاِهد اليت رأيـَْتْه اكُتيْب -ه

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

=========================== 

 وفقك هللا


