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 نياالصّف: األساسي الثّ           ثانوية راهبات القلبين األقدسين

             عين نجم

              

            _____الرقم :  ______________سم   : اال

      ______________اريخ : التّ 

 

 
 ٢٠٢٠ آذار ٦آذار إلى الجمعة  4األربعاء  منجدول توزيع الّدروس 

 

 دقيقة( 20)    1: قِراءة النَّص + رقم ْليوم األّولا

 دقيقة( 15) -4 -3 -2: قِراءة النَّص + رقم ْليوم الّثانيا

 دقيقة( 15)7 -6 -5: رقم ْليوم الثَّالثا

 *ُتعالج التمارين على دفتر اللغة العربّية أو على ورقة مرّتبة . 

 

     
 

 عيُد اأْلُم

بيع. لَِهِذِه اْلُمناَسَبِة  اْلحادي واْلِعْشرين ِمن آذارَيْحَتفِلُ اْلعالَمُ بِعيِد اأْلُّم في   ِل الرَّ َمَع أَوَّ

نّ  َرَسْمُت أَنا َوأُْختي هوِر َولَوَّ َمها هَ اباَقًة ِمَن الزُّ نا في ًة إِلِديَّ ها لُِنَقدِّ  . يِدهاعِ ى أُمِّ

ْهِر َزيَّنَّ   الون بِاْلبالَبْعَد الظُّ َنِة َواأْلَ ا الصَّ ْزهاِر اْلَجميلَة. َبْعَدها ِاْنَتَظْرنا قُدوَم وناِت اْلُملَوَّ

ْسم. منا إِلَْيها اْلَهدايا َوالرَّ  والِدي َوَقدَّ

لَْتنا.   َفِرَحْت َكثيًرا، عاَنَقْتنا َوَقبَّ

ُ رأَقْ  -١ ُ وَ  ًداالنََّص َجيّ  أ  :   ُمفيَدة  ِة بُِجْملَة  اآلتي َعِن األَْسئِلَةِ  جيبُ أ

 ما هو ُعنواُن النَّص ؟  -

 ألُّم".ُعنواُن النَّص هو:" عيد ا    

 ؟ َمتى َيْحَتفُِل اْلعالَُم بِعيِد اأْلُمّ  -

ِل اَع أَ في اْلحادي واْلِعْشرين ِمن آذار مَ  َيْحَتفُِل اْلعالَُم بِعيِد اأْلُمّ  بيع.وَّ  لرَّ

الون بَِم َزيََّن اأْلَوالدُ  -  ؟ الصَّ

الون  َنِة َواأْلَْزهابِاْلبالوناِت َزيََّن اأْلَوالُد الصَّ  ميلَة.ِر اْلجَ اْلُملَوَّ
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مَ  مُّ ماذا َفَعلَِت اأْلُ  -  ؟ اْلَهدايا لها األوالدُ  حْيَن َقدَّ

لَْتهم. َم األوالُد اْلَهدايا لأِلُم عاَنَقْتُهم َوَقبَّ  حْيَن َقدَّ

 

لِ َكلَِمةَ الْ  طُ بُ رْ أَ  -٢  :انيَوِل الثَّ في اْلَجدْ  بُمراِدفِها  في اْلَجْدَوِل اأْلَوَّ

ل                       اْلُحْلَوة •            •أَوَّ

 أَبي •    •         اْلَجميلَة 

 َمجيء •    •  َوالِدي 

 بِداَية  •    • قُدوم       

  

 

 : أُْكِمُل اْلُجَمَل اآلتَِيَة ُمْسَتعيًنا بِاْلَجْدَول -٣

بيع.ُيصاِدُف عيد األُم   - ل الرَّ  َمَع أَوَّ

َنة.َزيَّْنُت الّصالون   -  باْلبالوناِت َواألَْزهاِر اْلُملَوَّ

َنة . -  لََفْفُت اْلَهِدّية بَِوَرَقة  ُملَوَّ

ْمُت اْلهِديَّة أِلُ  - ْلتها. ّميَقدَّ  عاَنْقتها َوَقبَّ

  

حيَحة -4 ُن اإلِجاَبة الصَّ  : أُلَوِّ

بيع":         َتُدلُّ ِعباَرة "أَّول الرَّ

مان.                َعلى الزَّ

 .َعلى اْلَمكان                      

 

ْسم: ذه" ه –أَْكُتُب اْسَم اإلشاَرِة الُمناِسَب "هذا  -5  َتْحَت الرَّ
 
   
 
 

 
 هذا باب   

 

 هذه فتاة  

 

 

 

 هذه ُعْصفورة  

 

 هذا ديك  

 

ْلتها. -  عاَنْقتها َوَقبَّ

بيع. - ل الرَّ  َمَع أَوَّ

َنة . -  بَِوَرَقة  ُملَوَّ

َنة. -  باْلبالوناِت َواألَْزهاِر اْلُملَوَّ

 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

  

 :َحَسب الْمطلوباآلتَِية أَُحّولُ اْلُجَمل  -6

 أَْسَود.باَع َجّدي َثْوًرا َضْخًما، َخروًفا َوَكْلًبا  -

 .اءدَنْعَجًة َوَكْلَبًة َسوْ ، َبَقَرًة َضْخمةً ي تَجدّ  تْ باعَ        مؤّنث  -

 

 طاَرِت اْلُعْصفوَرةُ في اْلَفضاِء. -

 طار اْلُعْصفوُر في اْلَفضاِء.            مذّكر  -

 َكَسَرْت أُْختي اإلِْبريق. -

 مذّكر            َكَسَر أَخي اإلِْبريق.   -

   اْلَكلب َعلى اْلِهّر.َهَجَم َهذا  -

 َهَجَمْت َهذه اْلَكلبة َعلى اْلِهّرة. مؤّنث        

 

 اآلتَِية: أؤلَُّف ُجَمًًل موّظًفا األَحُرفَ  -7

وبر مارِكت.ِمن:       َخَرَج أَبي ِمَن السُّ

 ُكلَّ َصباح  أَْذَهُب إِلى اْلَمْدَرسة.إِلى:     

 أَْكُتُب بِاْلَقلَِم.بِـ:       

اِولَة.على:      ْفَتر على الطَّ  َوَضْعُت الدَّ

ْلُج في َفْصِل الّشتاء.في:       َيَتساَقُط الثَّ

 

 

 َطبيب  هذا  َصبِي  هذا         ُمَعلَّمة  هذه        كلب   هذا  
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 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَحْرِف: -8

بيع. لَِهِذِه اْلُمناَسَبِة  ِل الرَّ َيْحَتفِلُ اْلعالَمُ بِعيِد اأْلُّم في اْلحادي واْلِعْشرين ِمن آذار َمَع أَوَّ

نا في ِعيِدها.  َمها َهِديًَّة إِلى أُمِّ ّناها لُِنَقدِّ هوِر َولَوَّ  َرَسْمُت أَنا َوأُْختي باَقًة ِمَن الزُّ

 

  :ناِسبلَمكاِن المُ َذَكِر واالِْسِم الُمَؤنَِّث في اِمَن االِْسِم المُ  أَُضُع ُكًًل  -9
باخ  –التَّيس  –األُم  –الَبَقَرة  –البائِع   -الَخروف  –الُمَمّرَضة    -َجةالنَّعْ  –الطَّ

  
 االسمُ الُمَذكَّر االسمُ الُمَؤَنث

 الَخروف الُمَمّرَضة

 البائِع الَبَقَرة
 التَّيس األُم

باخ النَّْعَجة  الطَّ
 

         

 


