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 ثالثالسي من الفصل الدرا (ولاأل علألسبو)  الواجب المنزلي 
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                                                                      : أوالً : القراءة والفهم  

 : عن األسئلة التي تليهاثم أجيب  الفقرة التاليةأقرأ 

فَّ بَْعَد إجاَزة   , داَر ِحوار بْيَن ُعَمر  نهاية الفصل الدِّراسي الثّانيَدخَل التَّالميُذ الصَّ

  . َوَصديقهُ ماجد 

 َمدينة اْلَعْين ماِجٌد : َذَهْبُت َمَع أُْسَرتي إِلى  ماِجد ؟ َهْبَت في اإلجازِة ياذَ ُعَمر : أَْيَن 

 اْلَحيَوان .َحديقِة ولنا فيها وكاَن الجوُّ َجميالً , وبَْعـد ذلَك َذَهْبنا إِلى َوتَج 

 ُعَمر : لِماذا َحديقَة اْلَحيَوان في اْلَعْين ؟ ماِجٌد : أُِحبُّها َكثيراً وأَْفَرح ِعْنَد ُرْؤية 

 ماجٌد : ُعْدنا َمساًء .اْلَحيَوانات . ُعَمر : متى ُعْدت إلى اْلبْيت ؟ 

---------------------------------------------------------------------------   
  ----------------------؟      أين ذهب ماجد -    

 

 --------------------------------؟    ك اختيارههل أعجب -

 

 ؟  لماذاو؟    على الذهاب إليها دائماً  رصتح اسم حديقةاكتب  -

 

 

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

 أستخرج من الفقرة : 

 ---- مقطع ساكنكلمة بها          ---------------(  ـق/  قـ)كلمة بها حرف

 

 ---------- أداة استفهام            ----------  ( يـ / ي) ياءبها مد الكلمة 

 

 

 :ثانياً : النحو 

 وفق المثال أين( -كيف  –كم  –متى  –م أسلوب االستفهام محاكياً نمطاً) ما استخد

 

                                             ؟ ----------------------كم    ------------؟  المكان الذي تفضل زيارته  ما

 

   ؟------------------------ أَين؟  ----------------------------------- كيف

 

           



 :ثالثاً : اإلمالء 

 على الكلمات التالية وفق النمط : (  ) الأدخل 

 

ـ           َشْمسٌ                               ----------َزرافَةٌ      --------    تُفّاحٌ                         مسُ الشَّ

 

                  -----------َصغيرٌ      ---------طَريٌق                          --------                 ِدْرَهمٌ       

 

 

 في جملة مفيدة : ( رافَةالزَّ )كلمة  أوظف 
 

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

 

 

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

    رابعاً : التعبير:

بفقرة مترابطة المعنى، تحتوي على جمل سليمة ،وبخط جميل أعبرعن هذه الصورة 

 وواضح على السطر  :

  

 

 
 

 

.................................................................................................................. 

 

................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................. 

 

................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................. 

 

 
   



 

 ولي األمر الفاضل :
المذاكرة وتحضير الدروس والقراءة على ث التلميذ عن طريق ح يالرجاء مساعدت

رافة واأْلََسد َوالطُّيور اْلَجميلة في ) 4 - 20اإلمالء يوم األربعاء   . باستمرار شاَهَد ماِجٌد الزَّ

 َحدديقِة اْلَعْيِن . (

      

                                                                    


