
 

الحزيُن، فضعُفت حراَرةُ الّشمِس ، ها قد َرَحَل الّصيُف الّضاِحُك ، وأطّل الخريُف    

التّي حجبتها الغيوُم في الّسماء ، وتحّول الهواُء النّاعُم إلى ريحٍ عنيفٍة باردٍة ، 

فتتساقُط أوراقها  يمينًا وشماالً،فتلويها  نتُهاِجُم األشجاَر في الحقوِل والبساتي

والمطِر .والّطيوُر تهاجُر خوفًا من البرِد  على األرض ،الّصفراء   

ا إلى المدرسِة بهّمٍة ونشاٍط بعد غياٍب داَم ثالثِة أشُهٍر .دوأّما التاّلميذ فقد عا     

فصُل النّشاِط  فصُل المدرسِة ، وفصُل الّزرعِ ! أحبَّك ألنّكَ أحبَُّك يا خريُف ، ألنَّك   

  والعمِل!
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 والبنين للبنات الوطنية اإلنجيلية الفنون مدرسة
 

  في اللغة العربيّة  أوراق دعم  المادة: فوزيّة   -وديعة  اسم االستاذ:

 األساسي الثالث  الصف/الشعبة: 2018/2019 السنة الدراسية:

 _______________________________ اسم التلميذ:

 



  أضُع عنوانًا مناسبًا للنص   -1

-----------------------------------------------------  

ما هو الفصل الذي حلَّ مكان فصل الخريف ؟  -2  

---------------------------------------------------------------------------  

  ؟ أكتُب ثالث مظاهر من الطبيعة في الخريف-3

------------------------------------------------------------------------------  

لماذا يحبُّ الكاتب فصَل الخريف ؟ -4  

------------------------------------------------------------------------------  

ندوق : د  أختار الض   – 5   المناسب لكل كلمٍة من الص 

---------------الض احك :                -------------َضعُفت :   

-----------------:  الحزين               ------------هاَجرت :   

أستخرج من الفقرة األولى مرادف الكلمات التالية: -6  

:_______   تقُع:________ َذَهَب   

__   غط ت ها:________قوي ة:______  

  

  أمام المعلومة الص حيحة كما جاء في الن ص  : √أضُع  -7

  الفِّرح – عادت

   يتقو –الباكي 



يُف الباكي .  َرحَل الص 

يُف الض احك .   رَحَل الص 

 

  أط ل  الخريُف الحزين .

 أطلَّ الخريف البارد .

 

حرارة الش مس . تيقو  

 ضعفت حرارةُ الش مس .

 

ل إلى ريحٍ  باردةٍ .الهواء تحو   

ل إلى ريحٍ حارةٍ .   الهواء تحو 

 

 

 

 

 

 

 قواعد 



أضُع خطًّا تحت الفاعل ثم  أكتبه في المكان المناسب من الجدول :  -1  

اشترى الوالدان قص ةً جميلةً لولدهم رامي . فرح الولُد بها كثيًرا .      

يادون الحيوانات المفترسة في    تتحدُث القص ةُ عن فوائد الط يور، وكيف يطارد الص 

 الغابة ، وأين تعيُش صغاُر هذه الحيوانات . 

    

 

 

  أختار من الّصندوق الفاعل المناسب لكّل جملٍة : -2  

الحقَل  .    ---------------زرع  -  

باكًرا . --------------نهضت  -  

بكرة القدم . ----------------فاز  -  

صباًحا من وراء الجبال . --------------تشرق  -  

 

الجمل الفعليّة إلى جمٍل إسميّة  وبالعكس :أحّول  -3  

لعب األوالد بكرة القدم في ملعِب المدرسة . -  

-----------------------------------------------------------------------  

الفالُح يسقي النباتات في الحقِل .  -  

------------------------------------------------------------------------  

الت لميذان أحضرا فاكهةً إلى الص ف .  -  

 الفاعُل مفرد   الفاعُل مثن ى الفاعُل جمع  
   
   
   

الطفلةُ  -الش مُس   

الالعبون -المزارُع   



------------------------------------------------------------------------  

 

أضُع هذا أو هذه قبل األسماء التالية :  -4  

حصان      -----معل مة     ----جد       -----  

مسبح     ----مدرسة    -----فراشة      ----   

 

ل من المذك ر إلى المؤن ث : -5   أحو 

هذا عامل  لطيف  ونشيط  .  -  

------------------------------------------------------------------------  

الد يك القوي  والثور األسود في المزرعِة . -  

--------------------------------------------------------------------------  

  في الحديقِة طفل  صغير  وحصان   سريع  . -

---------------------------------------------------------------------------  

 

 

أكتُب جملةً تبدأ بأسم مؤن ث :  -6  



   -------------------------------------------------------------------------   

أكتب جملةً تدأ بأسم مذك ر :   

----------------------------------------------------------------------------- 

  

مان الماضي : - 7 ف األفعال التالية في الز    أصر 

 

 الض مائر ساعدَ  سبح درسَ 
 أنا   

 نحن   

 هو   

 هي   

 هما    

 هما    

 هم   

 هن     

 أنتَ    

 أنتِ    

أنتما -أنتما      

 أنتم   

 أنتن     
 

ل من المفرد إلى الجمع : -8 أحو   



 أنَت َذهبَت إلى العمِل وبَدأَت بقراءة ملفاتَك.

.______________________________________ 

 أنا تاجر  َغنيٌّ خرجُت للتجارة مع أصدقائي.

.______________________________________ 

 أنِت كاتبة  موهوبة  أل فِت قصصاً جميلةً .

.______________________________________ 

مان  - 9 ف األفعال التالية في الز  : المضارع أصر   

 

 

 

 الض مائر ساعدَ  سبح درسَ 
 أنا   

 نحن   

 هو   

 هي   

 هما    

 هما    

 هم   

 هن     

 أنتَ    

 أنتِ    

أنتما -أنتما      

 أنتم   

 أنتن     


