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 تشرين الثاني١إلى الجمعة تشرين األّول  ٢٨من اإلثنين 
  : تحليل نص اليوم األول

  : قواعد اليوم الثاني

  : تمارين إمالئية اليوم الثالث

  : تمارين إنشائية اليوم الرابع

  Nearpod TYXPA:  اليوم الخامس

   تعالج األسئلة على ورقة مرتّبة أو على دفتر الفروض. *

  

  

  

 

  الصّف: األساسي الثالث               راهبات القلبين األقدسينثانوية 
                      عين نجم

     ______________سم   : الا

  بطاقة في اللغة العربيّة 

  
  َرهيٌب ! يَْومٌ           
    
ًرا، فكاَن َعلَيَّ اِإلْسراُع ِللفَطوِر. لَْم آُكْل    إِّال لُْقَمةً كاَن يَْومي َرهيبًا ! اْستَْيقَْظُت ُمتَأَّخِ

واِحَدةً قَْبَل َسماعِ َزّموِر الحاِفلَِة. وأنا أَْرُكُض ألَْستَِقلَّها َسقََط َدْفتَري في الَوْحِل، والَحْظُت وأنا 
  أَْلتَِقُطهُ أَنَّني أَْرتَدي َجْوَربَْيِن بِلَْونَْيِن ُمْختَِلفَْيِن.

الطَّعاَم اللَّذيذ. لَّما َرَجْعُت إلى البَْيِت، كاَن َعلَيَّ  ، فَلَْم نَتَشاَركِ َصديقي عاِدٌل غاَب عِن الَمْدَرَسةِ 
ُمراقَبَةُ أُختي الصَّغيرةِ في ِغياِب أُّمي. كاَن العَشاُء كاِرثَةً إِضافِيَّةً ألَنَّ أَبي أَْحَرَق البَطاطا، 

  وَمألَْت رائَِحةُ الَحريِق البَْيت !
ةٍ في َحياتي، ُكْنُت ُمتََشوِّ    ِل َمرَّ   قًا ِلُحلوِل َمْوِعِد النَّْوِم !ألَوَّ

 
   : األسئلة نجيُب عأُ و النّصَ  أُ قرأَ  -١

بّيِ اِإلْسراُع ِللفَطور  -                 ؟لماذا كاَن على الصَّ

  ________________________________________________  

  ؟ ماذا فَعََل عندما َرَجَع إلى البَْيت -  
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________________________________________________  

  أَْستخِرُج الُجملةَ الّتي تدلُّ على ذلك. ؟ هل يَْعِرُف األُب الطَّْبخَ  -

________________________________________________  

________________________________________________  

بأَْستَْخِرُج من النَّّصِ ُجْملَةً  -    :يّة تَعَجُّ

________________________________________________  

  

  :  أَْمألُ الفراَغ بِضّدٍ للَكلمِة التي تَْحتَها خط -٢

ًرااْستَْيقَْظُت  -     ________. ُمتَأَّخِ

    ________. َرهيبًاكاَن يَْومي  -  

  

ئيَسِة للنَّصّ  √أََضُع عالمة  -٤      : قَْبَل الِفْكَرةِ الرَّ

  .َعِمْلُت أَْشياَء كثيَرةً     

ًرا         .اْستَْيقَْظُت ُمتَأَّخِ

  .يَْومي َمليٌء باالْنِزعاجِ     

     
  
  

طَ اْلتَقَ   

 َرِكبَ 

ةُمصيبَ 

 لَمَّ  كاِرثَة

 َوقَعَ 
 َسقَطَ 

لَّاْستَقَ 

٣- أَِصُل بَْيَن الُمراَدفات : 
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  قواعد  
  
  :  ، ثُمَّ أُجيُب عِن األَْسئِلَةاآلتيةَ أَْقَرأُ الِفْقَرةَ  -١

  
ًرا، فكاَن َعلَيَّ اِإلْسراُع ِللفَطوِر. لَْم آُكْل إِّال لُْقَمةً    كاَن يَْومي َرهيبًا ! اْستَْيقَْظُت ُمتَأَّخِ

ْفتَري في الَوْحِل، والَحْظُت وأنا واِحَدةً قَْبَل َسماعِ َزّموِر الحاِفلَِة. وأنا أَْرُكُض ألَْستَِقلَّها َسقََط دَ 
  أَْلتَِقُطهُ أَنَّني أَْرتَدي َجْوَربَْيِن بِلَْونَْيِن ُمْختَِلفَْيِن.

  
  _______ هذه الِفْقَرة ؟تتألّف َكْم ُجْملَةً من  -

  :__________________________________ أَْكتُُب أَْقَصَر ُجْملٍة في الِفْقَرة -

  :  الِفْقَرةأَْستَْخِرُج مَن  -

  _____ _________ َحْرفًا : __________ اسًما : ___فِْعًال : ______  

  

  

  : يَةَ ِألَْحُصَل على ُجَمٍل ُمفيَدةأَُرتُِّب الَكِلماِت اآلت -٢

 َكثيفَةَ.   -َدَخلَتْ  -األشجارِ  -غابةً  -ليلى   -    

________________________________________________  

 الُخَضِر.   -َعديَدةً  - َجّدي -ِمنَ  - يَْزَرعُ  -  أَْنواًعا -

  ________________________________________________  

  
  : خطيِن تحَت االْسم ودائرة َحْوَل الَحْرفو تحت الِفعل اأََضُع خطًّ  -٣

شاَهَدتْهُ ِطفلةٌ فأََخذَتْهُ مَع رفيقٍَة من . بَِقَي عصفوٌر في الجبال .َرَحلَْت ُرفوُف العصافير  

فيقات.    الرَّ

 

  تمارين إمالئيّة

  

  : عالماِت الَوقِف الموجوَدة في النّص أَضُع دائرة َحْولَ  -١
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َصديقي عاِدٌل غاَب عِن الَمْدَرَسِة، فَلَْم نَتَشاَرِك الطَّعاَم اللَّذيذ. لَّما َرَجْعُت إلى البَْيِت،   
ُمراقَبَةُ أُختي الصَّغيرةِ في ِغياِب أُّمي. كاَن العَشاُء كاِرثَةً إِضافِيَّةً ألَنَّ أَبي أَْحَرَق كاَن َعلَيَّ 

  البَطاطا، وَمألَْت رائَِحةُ الَحريِق البَْيت !
  
   : أْستَخرُج من النّصّ  -٢

  : ودخلت عليها أل التّعريف األسماء التي تبدأ بَحرف قمري -  

  ________________________________________________  

  : ودخلت عليها أل التّعريف األسماء التي تبدأ بحرف شمسيّ  -  

  ________________________________________________  

  

  ـة  - ة -: ت أَْمألُ الفراَغ بصوَرةِ الّتاِء الُمناِسبَة -٣

____ الَجميلَـ____ إلى ُكَر____ الّصوِف    وأََخذَ____ تُالِعبُها. َهَرَعـ____ الِهرَّ

____ وقالـ____ لَها : أَْحَسْنـ____ َستَكونيَن  بَْعَدها َحَملَـ____ الفَتا____ الِهرَّ

  نَْجَمـ____ َشهيَر____.

  

  تمارين إنشائية

 
ْبِط الُمناِسبَة -١   :  أََضُع دائَرةً َحْوَل أَداِة الرَّ

  الَخميس. ُظهر و) -لكنْ  -ناِزِلهم (بَْعدَ عاَد األوالُد إلى م - 

  بَْعَد) نَْرَكَب الدَّّراَجة. -َكيْ  -نَْقِصُد الَحديقَةَ (ألَنَّ  - 

  ثُمَّ) عادوا إلى بَْيتِِهم. - فـ  -قَضى األَوالُد يَْوَمْيِن ِعْنَد َجدَّتِِهْم (ألَنَّ  - 

  َكْي) فََحَصهُ. - بَْعَد أَنْ  -َوَصَف الطَّبيُب َدواًء ِلرامي (لِكنَّ  - 

 و) الطَّْقَس عاِصٌف.   -ثمَّ  -لَْم يَذَهْب سامٌر إلى الَمدرسِة (ألَنَّ  -
   أقلد المثال : -٢

 صاَح الّديك. حتّىأَْشَرقَِت الّشمُس  ما إنْ  -  

  ما إْن ___________________ حتّى ______________________

 ، أَْمَطَرِت السَّماُء بَغزاَرةٍ.ذاَت يَْومٍ  -

 ______________________________________ذاَت يَْوٍم، ____ 


