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 الصّف: األساسي الثالث           ثانوية راهبات القلبين األقدسين

  عين نجم

 

 

 آذار 16 إلى اإلثنينآذار 11األربعاء  منلصف األساسي الثالث جدول توزيع الّدروس 

٢٠٢٠ 

 

 دقيقة ٥٢  (  ١٠٠أختار من نّص القراءة )ص :  اليوم األول

 أفعال في المضارع ٣أفعال في الماضي و ٣ -   

 األلف وال تُكتب تُلفظ في كّل منهما كلمتَْيِن  -   

 ثّم أؤلُّف ُجملةً استفهاميّة جديدةً ُجملة استفهاميّة  -   

    

  دقيقة ٥٢   إمالءدعم بطاقة  : اليوم الثاني

 دقيقة ٥٢  بطاقة تمارين إنشائية    :  اليوم الثالث

 دقيقة ٥٢           SEDTA   Nearpod code: اليوم الّرابع

 

 تعالج األسئلة على ورقة مرّتبة أو على دفتر الفروض.  *

 * ُيرسلُ تصحيح التمارين الحًقا. 
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 الثالثالصّف: األساسي         ثانوية راهبات القلبين األقدسين
  لغة عربّيةالمادة:             عين نجم

           _________________ :  االسم

  _________________:  لتاريخا

 

 بطاقة دعم إمالء

 تاُء االسِم الّطويلة والَمْربوَطُة 

  

ة(أ   -١ ْربوط  ويل ة أم م   ْمألُ الف راغ  بالتاِء الُمناسبة: )ط 

مّ كان ِت اإلذاعا___   ا  أْو صاال___ الّسينما مْن أ ه  وسائِل التَّْسلِي ـ___ عند  الّناس. أم 

ب ـ___ األولى. وهي التي  ْرت  لَّت الّتْلفْزيونا___ في الم  ْوم  فقْد ح  نقُلُ  باُر ألنَّهاها الكِ ِحب  يُ الي  ت 

ْنقُ  غاُر ألنَّها ت  ْقطوُل ان ش را___ األْخباِر والتِّْمثيلّيا___، وُيِحب ها الصِّ ّيـ___ عا___ الموسيقلم 

  األُْغنيا___ والُمغامرا___. و

 

ْمع -٢ د  إلى الج  ُل االسم  الُمْفر  وِّ  : أُح 

ةٌ : _________   طاِول ٌة : _________    ْهر   ز 

ةٌ : _________  بير  ٌة : _________   ك  لِّم   ُمع 

ةٌ : _________  ةٌ : _________   تِْلميذ   ناِظر 

 

ِر إلى الُمؤ -٣ ُل من  الُمذكَّ وِّ ْمعِ أُح   : نَِّث فالج 

دٌ           نٌَّث ُمْفر  ْمعٌ          ُمؤ  نٌَّث ج   ُمؤ 

ِهدٌ     ______________    _____________  عاِمٌل ُمْجت 

  

لٌِّم ناِجحٌ    ______________    _____________  ُمع 

ٌض ُمْخلِصٌ   رِّ  ______________    _____________ ُمم 

     

 



3 

 

 

 الصّف: األساسي الثالث             القلبين األقدسينثانوية راهبات 

   المادة: لغة عربّية             عين نجم

 

           : _________________  سمالا

        التاريخ : _________________

 تمارين إنشائيةبطاقة 

                   

  : طّ ه خ  ت  حْ ما ت   احاذف   ؤال  السّ  حُ ر  طْ أ   -١

 .الحاجات شراءِ لِ  ر  ج  تْ الم   سميرةُ  تْ ل  خ  د   -

________________________________________________ 

 .باه  تِ بانْ  انُ رّ الف   لُ م  عْ ي   -

________________________________________________ 

 وبرماركت.لى السّ إنا هْ جَّ و  ، ت  رِ الباكِ  باحِ في الص   -

________________________________________________ 

  : المثال لّدُ ق  أُ -٢

  من المدينة.حي   ها في كلِّ التِ وْ ج   تْ ه  أنْ  قدْ  ةِ ظاف  ُق النّ ر  ها هي فِ  

 ها هي __________________قد ________________________ 

 .رارةُ الح   تّدتِ ى اشْ حتّ  يفُ الصَّ  أ  د  ب   ما إنْ  

 __________________حتى________________________ ما إنْ  
 
 

ْبِط الُمناِسب ة -٣ ُ الفراغ  بأ داِة الرَّ  :  أ ْمأل 

بيب ا _____ أُِحب  االْعتِناء  بالّناس _____    ُب في أ ْن أُْصبِح  ط  من ت ْخفيف  الأ ْرغ 

 آالِمِهم.

بيب  ُيحِسُن معاملة       همالم ْرضى _____إِنَّ الطَّ  .يناُل تقدير 

  

 

أل نني   
و -فـ   


