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  ٢٠١٩تشرين الثاني  ٨لغاية الجمعة  ٤األسبوع من االثنين 
  

(تعالج  من األسئلة حول النص.١اليوم األول: قراءة قسم من النص لغاية "اليوم"+ رقم 
  األسئلة حول النص على ورقة مرتبة أو على دفتر الصف)

  ءة النص بكامله.االيوم الثاني: قر
  ٥-٤-٣-٢اليوم الثالث: أسئلة حول النص رقم 

 نجز التمارين على كتابتُ (٣-٢-١رقم  ٤٦ص  ١تطبيق مبادئ اللغة اليوم الرابع: قواعد 
  أما في حال عدم توفره فقد أرفقت البطاقة بالتمارين المطلوبة) التطبيق

 ٥- ٤رقمقواعد  اليوم الخامس:
  

                ثانوية راهبات القلبين األقدسين

  رابعالالصّف : األساسي                     عين نجم

    - ٢ - بطاقة لغة عربية        

  والفصول سميرٌ 

لعصافيُر جميلِة عندما كانِت الّشمُس في ُمنتصِف السَّماِء واياِم الُمشِرقِة الْ في أحِد األ      
مام النّافذةِ أسنواٍت  سميٌر البالُغ ِمن العُمِر خمس شجاِر ، وقفَ تُزقِزُق على أغصاِن األ

زهاِر، فرأى أشجاَر الحديقِة منِزِلِه ِليسَمَع زقَزقةَ العصافيِر ويَُشمَّ عبيَر األالُمِطلَِّة على حديقِة 
ْت أوراقُها وأصبَحْت بُنِّيَّةَ اللَّوِن وبدأْت تتساقُط على األرِض.    وقد اصفرَّ

ِه خائفًا مرعوبًا      اَر وقاَل لها :" نََظْرُت من نافِذِة ُغرفتي فَرأيُت األشج جرى سميٌر إلى أُّمِ
  بُدَّ أنَّ ُهناَك من َغطَّاها بِالّطالِء."  بُنِّيَّةَ اللّوِن، ال

، ما من أَحٍد َغطَّاها بِالّطالِء .  األمّ   شجارِ فصِل الخريِف تَصفَرُّ أوراُق األفي :" ال يا بُنَيَّ
  ."افشيئً  نِّّيٍ ، وتبدأُ بالتساقُِط شيئًاوبُرتُقالّيٍ وبُ  وتتغَيَُّر ألوانُها إلى أصفَر

  "وهذا هو ما رأيتُه  اليوم؟"سمير:      

األّم :" نَعَم ، وبعَد انتهاِء فصِل الخريِف يبدأُ فصُل الِشتاِء وُهو فصٌل شديُد البرودةِ ينِزُل     
بيعِ فتَتَفَتَُّح األزهاُر لوجالثُّ  ساقَطتَ ناِطِق تَ ُر ، وفي بعِض المَ طَ فيِه المَ  . أّما في فصِل الرَّ

  وتَخَضرُّ األشجاُر والبساتيُن  وتُصبُِح في أجمِل منظٍر لها." 

ديقِة ، هل تسمحيَن لي بالُخروجِ إلى الح سمير:"أشكرِك يا أّمي على الشرحِ الجميل    
  طة؟"ساقِ جاِر الُمتَ ِعِب بأوراِق األشْ ِللّ 

ر األغْ األّم:" نعم يا بُنَ        صان."ّي ولكن ال تَُدْس على النَّباِت األخَضِر وال تَُكّسِ
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  :أسئلة حول النّص

  ممَّ كان سمير مرعوبًا ؟  -١

__________________________________________________  

  ؟ذكر في النّص ما هو الفصل الذي لم يُ  -٢

  ________________________________________________  

   :ستخرج من النّص كلمة تتعلّق بحاسة ا -٣

  _____________________________________________ البصر: 

  _____________________________________________مع:   السّ 

  الّشم:     _____________________________________________

  

  

  : اآلتيينالوصف  ريمن مؤشّ  كلٍّ استخرج من النّص شاهًدا على  -٤

  _____________________________   عوت: والنّ فات ستخدام الصّ ا -

  ______________________________   ستخدام الفعل المضارع: ا -

   

  ثّم وّظفها في جملة:   تاءبفصل الشّ  تتعلقُ  ةً ستخرج من النّص عبارا -٥

    ________________________________________________  
  
  

  في القواعد :

  ٥-٤-٣-٢-١رقم  ٤٧-٤٦ص  ١ تطبيق مبادئ اللغة
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