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 الثالثالدراسي من الفصل  لثالثاالواجب المنزلي لألسبوع 

 2016 ــ 2015الدراسي للعام 
******************************************************************************************************* 

 القراءة    
قصة ليلى والذئب كان هناك طفلة ُتدعى ليلى )ذات القبعة الحمراء(، طلبت منها أّمها 

بيت جدتها وحذرتها بأال تكلم أحداً في الطريق، إاّل أّنها في الطريق  أن تأخذ طعاماً إلى
رأت ذئباً طلب منها أن تلعب معه، ولكنها رفضت وقالت له إّنها ذاهبة لبيت جدتها 

لتعطيها الطعام، فاقترح عليها أن تجمع بعض الزهور لتهديها إلى جدتها ففعلت. سبقها 
لّذعر منه، واختبأت وجلس الذئب محلها. وصلت الذئب واقتحم بيت جّدتها، فأصيبت با

ليلى بعد ذلك البيت، ودّقت بابه ودخلت، فرأت الذئب نائماً في فراش جّدتها مدعيا أنه 
هي، وأّن شكلها وصوتها تغّيرا ألنها مريضة، وحينما هّم الذئب بأكلها خرجت وهي 

وإنقاذ جدتها وقتل  تصرخ، واستنجدت بأّول شخص رأته، وكان حّطاباً فسارع إلنقاذها
الذئب، وشكرته ليلى وجدتها. هناك روايتين في هذه القّصة: األولى أّن الذئب قام بأكل 
الجّدة إاّل أّن الحّطاب عندما قتله أخرج الجدة من بطنه، والرواية الثانية أّن الذئب قام 

 .بتقييد الجدة وحبسها ثّم نام في فراشها

 

 اكتب معاني المفردات التالية:*

  :..................................الذعر -

 :..................................اقتحم -
 الفهم واالستيعاب     

 

 ماهي الرواية الثانية لنهاية القصة؟ -

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

 

 ؟عدد شخصيات القصة -

....................................................................................................... 
 النحو  

 أستخرج األفعال الماضية من القصة؟ ا

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

 

 :)ظروف المكان( أكمل بظرف المكان المناسب اإلمالء  

 أمام –تحت  –فوق 

 وضعت الكتاب......................الطاولة-

 وقف محمد.......................السبورة -

 وجدت القلم ......................الطاولة-

 

 .. ساعدةاطلب الم

 ........من والديك

 إذا احتجت لها....
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 التعبير   

بالخط     ملتزما  ،مستخدما  عالمات الترقيم ، ( )عن لعبة شعبية مشهورة في بلدك اكتب     

 

ل ،وتناسق الكلمات في الجمليالجم  
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 ولي األمر الفاضل 

 :األسبوع القادم سيتم إعطاء
 اختبار في مادة اللغة العربية(  1 

 أول ثالث أبيات من نشيد أحالم طفل 2016/  5/ 4  يوم األربعاء  اإلمالء (  2 

 

 

 

 مالحظة هامة جدا
 ولي األمر الفاضل

 *سيكون اختبار اللغة العربية األول في الفصل الدراسي الثالث على النحو التالي:

:2A 1/5يوم أالحد الموافق 

2B,2C4/5ألربعاءالموافق :يوم ا 

 -نشيد أحالم طفل -في الوحدة األولى في  قصة نبي هللا يوسف عليه السالم

 باالضافة للدفتر  58الى ص10حروف الجر واسماء االستفهام.من ص

اسم الفاعل من  -الفعل الماضي ومضارعه وأمره كنمط–والقواعد:االسم والفعل 

 الفعل الثالثي.

 

 
 


