
                              

 

 

 
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 : الصف الثاني 

Subject      :  اللغة العربية 

 Lesson:املخلوقات الفضائية تحب امللوخية

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 ورقة عمل لدرس)المخلوقات الفضائية تحب الملوخية(
 من قصة)المخلوقات الفضائية تحب الملوخية(

 

 

 

 

 

 -(استخرج من الفقرة السابقة:1

 

 ............................. (تنوين ضم:2....................                              (فعل :1

 

 ............................ (الم شمسية:4.......                 .................... (الم قمرية:3

 

 (مقطع ساكن: ...........................6كلمة تدل على لون: ..........................        (5

 

 -( هات ما يلي:2

 

 ................ب(جمع )الشيء(: ............أ(مفرد)المخلوقات(: ...........................   

 

 ت(ضد)األبيض(: .................................

 

 ث(صف الملوخية ؟

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

 

 ج(شخصيات القصة:

 

1)    ...........................2 ............................ )3.......................... ) 

 

   4 .................. )5 .................... )6 ....................... )7........................... ) 
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 (استخرج من الفقرة السابقة:1

 
 ........*الم قمرية: ............................       *الم شمسية: .....................

 

 *فعل : ...............................          * حرف جر: .............................

 

 *تنوين كسر: ........................          *ظرف مكان: ............................

 

 ................(: .............ظهور*كلمة بمعنى)ذاع(: .......................     *ضد)

 

 -(أجب عن األسئلة اآلتية:2

 

 أ(أذكر ثالثة من وسائل اإلعالم التي ذكرت في القصة؟

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

 

 بعد فشلهم في حل لغز اختفاء الملوخية؟ ب(ماذا قرر سكان األرض

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

 

 ت(أذكر بعض المأكوالت التي ذكرت في القصة؟

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

 

 ؟قات الفضائية تحب الملوخية(نهاية قصة )المخلو هي ث(ما

................................................................................................ 
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 نموذج اإلجابة
 

 

 من قصة)المخلوقات الفضائية تحب الملوخية(

 

 

 

 

 

 -(استخرج من الفقرة السابقة:1

 

 سائلةٌ      لزجةٌ (تنوين ضم: 2                            اكتشفت   يأكلها(فعل : 1

 الشيء-اللون  (الم شمسية: 4     المخلوقات  -األرز –الملوخية (الم قمرية: 3

 

 بْعض(مقطع ساكن: 6                     خضراء(كلمة تدل على لون: 5

 

 -( هات ما يلي:2

 

 األشياءالشيء(: ب(جمع )               المخلوقأ(مفرد)المخلوقات(: 

 

 األسودت(ضد)األبيض(: 

 

 ث(صف الملوخية ؟

 

 خضراء اللون سائلة ولزجة بعض الشيء

 

 ج(شخصيات القصة:

 

 المندوب السامي( 3المخبر السري       ( 2       المخلوقات الفضائية (1

 

 الباعة المتجولون( 7      الطهاة( 6        ربات البيوت( 5سكان األرض    ( 4   
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 موذج اإلجابةن 
 

 

 

 

 

 (استخرج من الفقرة السابقة:1

 
 الصحف -التلفزيون  *الم شمسية:      المطاعم -المنازل  – اإلذاعة*الم قمرية: 

 

 عن  * حرف جر:                     انتشر  تحدثت  تم  *فعل : 

 

 أمام*ظرف مكان:          حراسٍة  مشددٍة        *تنوين كسر: 

 

 اختفاء: ظهور(*ضد)    انتشر                )ذاع(: *كلمة بمعنى

 

 -(أجب عن األسئلة اآلتية:2

 

 أ(أذكر ثالثة من وسائل اإلعالم التي ذكرت في القصة؟

 التليفزيون            اإلذاعة            الصحف      

 

 ب(ماذا قرر سكان األرض بعد فشلهم في حل لغز اختفاء الملوخية؟

 أن يتوقفوا عن إعداد الملوخيةقرر سكار األرض 

 

 ت(أذكر بعض المأكوالت التي ذكرت في القصة؟

 المقلوبة          الهريس            اللقيمات             الكبسة

 ث(ما هي نهاية قصة )المخلوقات الفضائية تحب الملوخية(؟

ارهم اعتذرت المخلوقات الفضائية لسكان األرض عن سرقتها للملوخية فقبلوا اعتذ

 وأرسلوا أشهر طهاتهم ليعلموا المخلوقات الفضائية األكالت التي يحبونها

 


