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 الصّف: األساسي الثالث             ثانوية راهبات القلبين األقدسين
         عين نجم

   
 ٢٠٢٠آذار  ٦آذار إلى الجمعة  4جدول توزيع الّدروس من األربعاء  

 

 دقيقة ٢٠     : بطاقة قواعد )مراجعة( اليوم األول

      دقيقة ٢٠       100: قراءة ص  اليوم الثاني

 دقيقة  ٤٠     ٣ -٢ -١"الفهم التفصيلي" رقم  ١٠١: قراءة ص  اليوم الثالث

 تعالج األسئلة على ورقة مرّتبة أو على دفتر الفروض.  *

 

 
 (مراجعة)بطاقة قواعد  -نموذج تصحيح

 

 زمن الفعل - : الهدف
  لفعل الماضي والفعل المضارعا -          

  
 : سئلة ثّم أُجيُب عن األ اأَْقرأُ الّنصَّ جّيد   -١

ُر أُّمي الّطعاَم بَت الماضي، َسِهْرنا عنَد جاِرنا وَرَقْصنا ألسَّ   الَدْبَكة. والَيْوَم ُتَحضِّ
لُ تْقبَسَنسْ  اد  نَّنا غألَر، وأنا أَْهَتمُّ بترتيِب البْيت، وأَبي َيْشَتري الفاِكهَة والُخضَ  والحلوى

 الّطعاَم َمَعنا.ْصحاَب في َمنزلنا وَسيَتناولوَن الجيراَن واأل
 

  َرَقْصنا  -َسِهْرنا الماضي : الّزمنِ  أَْسَتخرُج من الّنّص فِْعلَْيِن في -

رُ  اٍل في الحاضر :ْفعثالثَة أ صّ أَْسَتخرُج من النّ  -   َيْشَتري -أَْهَتمُّ  -تَُحضِّ

   َسيَتناولونَ  -َسَنْستْقبلُ فِْعلَْيِن في الُمْستقبل : صّ أَْسَتخرُج من النّ  -

َمن: تُدلُّ  يالِعبارات الت صّ أَْسَتخرُج من النّ  - بل(الُمستقواضر )الماضي، الحعلى الزَّ

بَت الماضي  ا -الَيْومَ   -ألسَّ  غد 

 : حسب المطلوب لُ حوأَ  -٢

 َيدُخلُ الَملُك الُغرفة. : مضارع   دَخَل الَملُك الُغرفة. -

 : َذهَبْت أُْختي لممارَسِة الّرياضة. ماٍض    ستذَهُب أُْختي لممارَسِة الّرياضة. -

ا تلفزيونّي ا. ضارعم  . اتلفزيونّي   اشاَهْدُت فيلم   -  : أُشاهُد فيلم 

ْعنا أُْمثولَتنا.ماٍض    .انُع أُْمثولَتمّ سَ نُ  -    : َسمَّ

 :  فُ أؤل -٣
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  ربَِح الاّلعُب الميداليَة الّذهبية.  : ي صيغة الماضيف فيها فْعال   أُوّظفُ ُجملة   - 

  َتقطُف الفتاةُ األزهار.:  ضارعصيغة المُ  يففيها فْعال   أُوّظفُ ُجملة   - 

 

 

 

  -نموذج تصحيح

 ٣ -٢ -١"الفهم التفصيلي" رقم  ١٠١قراءة ص 

 

 ؟ أيَن كانْت ندى ؟ ومَع َمن -١

  واألَْشرَطِة الّتلفِْزيونّية.كانْت ندى مَع أُّمها أماَم مَحلِّ األُْسُطواناِت  

 ؟ ّفَر الّثمنْن ُتوَ أ لندى لماذا َرَفَضِت األُمُّ ِشراَء الّشريِط الْبنتِها ؟ كْيَف ُيمكنُ  -٢

       ُيمكُن لندى أْن  ألَّنه لْيَس مَن األغراِض الّضرورّية. َرَفَضِت األُمُّ ِشراَء الّشريِط الْبنتِها  

 بجمِع كّل يوٍم بْعَض الّنقوِد في القُّجة. ُتَوّفَر الّثمن

 ؟ ماذا أَراَدِت األُمُّ أْن ُتعلَّم اْبنَتها -٣

ا ِمنها  أَراَدِت األُمُّ أْن ُتعلَّم اْبنَتها  أاّل َتصرَف كّل ما ُتعطيها إّياه من الّنقود، وُتوفّر بعض 

 في القُّجة.

 
 


