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 فروض العطلة الصيفية

 االول االساسي

فهم الّنص 

                                      َمْسَكَبُة ِعصام 

َمشََّط ِعصام اْألَْرَض بِاْلِمْشِط ِمَن اْلَحصى َونـَثـََر بُزوَر اْلبَـْقدونس َعلى التُّرابِ . 

صاَر ِعصام يـَْعَتني بُِبزوِر اْلبَـْقدونِس َوَيْسقيها ُكلَّ يـَْومٍ . نـََبَت اْلبَـْقدونُس في اْلَمْسَكَبةِ . 

َلَع ِعصام اْلبَـْقدونَس َوَحَمَلُه ِإلى اْلبَـْيتِ .  َفِرَح ِعصام َوراَح يَِثُب َويَِنطُّ َمْسرورًا. قـَ

أ - َأْرُبُط ِبَخطٍّ اْلَكِلَمَة ِبُمراِدِفها:  

نـَثـََر      o             o  يـَْهَتّم 

يـَْعَتني    o            o  َرشَّ 

يَِثُب     o           o  َفرًِحا 

َمْسرورًا o           o  يَِنطُّ 

 ب -  ُأجيُب َعِن اْألَْسِئَلِة الّتالَِية: 

- ِبماذا َمشَّط ِعصام اْألَْرض؟ 1
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----------------------------------------------

 .-

- أَْيَن نـَثـََر بُزوَر اْلبَـْقدونس؟ 2

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

 .-

- َمتى صاَر ِعصام َيسقي البَـْقدونس؟ 3

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

 .-

- ِإلى أَْيَن َحَمَل ِعصام البَـْقدونس؟ 4

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

 .-

ج - ُأكِمُل الجمَلَة الّتالَِية:  

 راَح ِعصام يَِثُب َويـَُنطُّ ِألَنَّ --------------------------------.

تعبير كتابّي 

 عالمات) 4- َأَضُع َمكاَن النُّقِط اْلَكِلَمَة اْلُمناسبة: (1

َرًة – اْلَحصى – األْرَض – فـَّزاَعةً .  ُستـْ
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َمشََّط حاِرُث ............ بِالِمْشِط ِمَن ............ َونـَثـََر بُزوَر اْلِفْجِل َعلى التُّراب. 

ثُمَّ ثـَبََّت َخَشَبًة َوأَْلَبَسها ............ َوقـُبـََّعًة َفصاَرِت الَخَشَبُة ............ ِبَشْكِل رَُجلٍ . 

- َأْرُبُط ِبَخطٍّ بين اْلِعباراِت ِألَْحُصَل على ُجمٍل َصحيَحة:  2

َذَهَب خاِلد ِإلى        

 •

    • ِإلى اْلَخْيَمة. 

    • َيْحُفُر َتْحَت اْألَْرِض لَِيْأُكَل الَبطاطا. َورافـََقُه                 • 

    • َمْزرََعِة خاِلِه َخليل. شاَهَد خاِلد           • 

َأْخبَـَرُه خالُُه بَِأنَّ اْلُخْلَد 

 •

    • ُحَفًرا َصغيَرًة في اْألَْرضِ . 

- ُأرَتُِّب اَألْفكاَر الّتالَِيَة ِبَحَسِب َتَسْلُسِلها في نّص "الحمامة والنَّمَلة":  3

 . ُرَآها الّصّياد 

 .َأْسَرَعِت النَّْمَلُة َوَعضَِّت الّصّياَد في َقَدِمه 

 . ٍَحطَِّت اْلَحماَمُة َعلى ُغْصِن تـُّفاح 

 .َصوََّب الصَّّياُد بـُْنُدِقيََّتُه َنْحَوها 

- ُأرَتُِّب الكِلماِت الّتالَِية في جملة:  4

األزهار – َوَضعِت – األُمُّ – في َمْزهرِيٍَّة – باَقَة – زُجاِجيَّة: 
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 ......................................................................................

-  َأَضُع ُكّال ِمَن اْلَكِلَمتَـْين الّتالَِيتَـْين في ُجْمَلة:  5

 ............................................................................  : شاَهَد  

إقتَـَرَب :  

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

 

- ٌأرَتُِّب اْلَكِلمات الّتالَِية في ُجْمَلة  6

باَب – َبشوش – َنَشَر – شادي 

________________________________________________
________________________________________________ 

 - ُأرَكُِّب ِمَن اْألَْحُرِف الّتالَِية كلمات:7

                       ن – ب – ع – ل – س – ا – ر 

         ___________                                               ___________

___________                                    

- U: ُأرَكُِّب َكِلَمَتيِن ِمَن اَألحُرف َو الَمقاِطع التَّالية U(عالمتان) 

 نا – زا - با – رو- ب – نو – د – بو – ر
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____________               ________________ 

 

 أَْلَعْوَدُة ِإىل اْلَمْدَرَسة

- َغّسان تِْلميٌذ َنشيط. أَفاَق  َغّسان ِمْن نـَْوِمِه باِكرًا. َوَضَع ُكتَُبُه َوَدفاتَِرُه يف َحقيَبِتِه الصَّغريَِة، 1
 َوَذَهَب ِإىل اْلَمْدَرَسة. َفرَِح َغّسان َكثريًا ِعْنَدما اْلَتقى ِبرِفاِقِه َوُمَعلِّماتِه.

 - قاَل َغّسان :" ِإْشتَـْقُت ِإىل رِفاقي َوِإىل َمْدَرَسيت. ما َأْمجََل اْلَعْوَدَة ِإىل اْلَمْدَرَسة!"2

 

 أَقـْرَأُ النَّصَّ َثالَث َمرّاٍت، ُمثَّ ُأجيُب َعِن اْألَْسِئَلِة الّتالَِية:

Uَأْألَْسِئَلة 

 - أَْرُبُط اْلَكِلَمَة بِاْلَمْعىن اْلُمناِسب: (َعالمة ونصف)1

 أَفاَق         .               . َأْحلى

 َأْمجَل        .              . َحمَْفظَة

 َحقيَبة        .              . ِإْستَـيـَْقظَ 

 َصغريَة و َفرَِح . ( عالَمتان) - أُْعطي ِضدَّ ُكلٍّ ِمَن اْلَكِلَمتَـْنيِ الّتالَِيتَـْني :2
 - َمىت أَفاَق َغّسان ِمْن نـَْوِمه؟ (َعالَمة ونصف) 3
 - أَْيَن َوَضَع َغّسان ُكتَُبُه َوَدفاتَِره؟ َوِإىل أَْيَن َذَهب؟ (عالَمة ونصف ) 4
 - َمىت َفرَِح َغّسان َكثريًا؟ (عالمة ونصف)5
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 - َأْختاُر اجلَْواَب الصَّحيَح ِحبََسِب ما َوَرَد يف النَّصّ . (َعالمتان)6
 
 

                                                              .َكسول !ما َأْمجََل اْلَعْوَدة  

  ما َأْمجََل اْلَمْدَرَسة!            َنشيط.               قاَل َغّسان          َغّسان تِْلميذ 

                                                              . ما َأْمجََل اْلَعْوَدَة ِإىل  ُجمَْتِهد
 اْلَمْدَرَسة!

U) د40)    المدة 2دراسة نّص  

 َصفُّ هاين

- هاين تِْلميٌذ ُجمَْتِهد . َيْذَهُب ُكلَّ َصباٍح ِإىل اْلَمْدَرَسة. يـَْلَتقي ِبرِفاِقِه يف َمْلَعِب اْلَمدَرَسة. 1   

 َوِعْنَدما يَُدقُّ اجلََْرُس َيْدُخُل هاين َمَع رِفاِقِه ِإىل الصَّفّ .

- َصفُّ هاين واِسعٌ . فيه ُشّباٌك َعريٌض يُِطلُّ َعلى اْلَمْلَعب. طاِوالُت الصَّفِّ َنظيَفٌة َوُمَرتـََّبة. 2   

 َوَمقاِعُد التَّالِمَذِة ُمرَحية. حيُِبُّ هاين َصفَُّه َوُحياِفُظ َعلى َنظافَِته.

 أَقـْرَأُ النَّصَّ َثالَث َمرّاٍت،  ُمثَّ ُأجيُب َعِن اْألَْسِئَلِة الّتالَِية : 

Uَأْألَْسِئَلة 

 - َأِجُد يف اْلَمْقَطِع الثّاين ُمراِدَف :ناِفَذة  . (عالمة واحدة)1

 - َأْحبَُث يف اْلَمْقَطِع الثّاين َعْن ِضدِّ ما يَلي:  َضيِّق - َيْكَره. ( عالمتان)2

 - ِمبَْن يـَْلَتقي هاين يف َمْلَعِب اْلَمدَرَسة؟ (عالمتان)3
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 - َأَضُع ِإشاَرَة (×) أَماَم اجلُْْمَلِة اْلُمطاِبَقِة ِلما َوَرَد يف النَّصّ :  (عالمتان)4

.َمقاِعُد التَّالِمَذِة َنظيَفة  

 .َمقاِعُد التَّالِمَذِة ُمرَحية  

.َمقاِعُد التَّالِمَذِة ُمَرتـََّبة  

 - َعالَم ُحياِفُظ هاين؟ (عالمة واحدة)5

 - أَُرتُِّب يف ُمجَْلة: (عالمتان)6

  َعلى َنظافَِتهِ .– َوُحناِفُظ – َصفَّنا – َوتـَْرتيِبه –حنُِبُّ 

 

U) د  40)    المدة 3دراسة نّص 

َُنبِّه. نـََهَضْت ُسعاد ِمْن َسريرِها 1   
- أَْليَـْوُم ُهَو اْألَوَُّل ِمَن السََّنِة الدِّراِسيَِّة اجلَْديَدة. َرنَّ َجَرُس امل

 ُمْسرَِعًة، َواْستَـَعدَّْت لِلذَّهاِب ِإىل اْلَمْدَرَسة.

- َلّما َوَصَلْت َوشاَهَدِت اْلَمْلَعَب اجلَْديَد، صاَحت: "ما َأْمجََل َمْلَعَبنا اجلَْديد!" ُمثَّ َأْسَرَعْت 2   

َثْت َمَعُهم َعْن أَيّاِم الصَّْيِف اْحلُْلَوة.   َحنَْو الرِّفاِق َوالرَّفيقاِت َوَحتَدَّ

 أَقـْرَأُ النَّّصّ◌ َثالَث َمرّاٍت،  ُمثَّ ُأجيُب َعِن اْألَْسِئَلِة الّتالَِية :

Uَأْألَْسِئَلة 

 - أَْرُبُط اْلَكِلَمَة بِاْلَمْعىن :  (عالمة ونصف)1
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  (عالمة ونصف).  اجلَْديد-َأْمجَل  - - أُْعطي ِضّدا ِلُكلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت الّتالَِية: اْألَوَّل2
 -ما ُهَو اْليَـْوم؟ ( عالمة واحدة) 3
 - َمْن نـََهَض ِمْن َسريرِِه ُمْسرًِعا؟  (عالمة ونصف)4

 -ِإىل أَْيَن َسَتْذَهُب ُسعاد ؟ ( عالمة ونصف )5

 -ماذا فـََعَلْت ُسعاد َلّما شاَهَدت اْلَمْلَعَب اجلَْديد ؟ ( عالمة ونصف )6

َثْت ُسعاد َمَع رِفاِقها َوَرفيقاِتا؟      (عالمة ونصف)7  - َعمَّ َحتَدَّ

 المعلمة:ريتا زيدان



 
 
 

 
 

 

 

 

 مرحًبا يا صيف!

 األعزّاء، تالمذتناأهالي 

ال ُيخفى عنكم أّن إنجاز الفروض الّصيفّية أمر في غاية األهّمّية، فباإلضافة إلى أّن اإلجازة 
، هي أيًضا فرصة لتنمية ذكاءاته وتذّكر كّل ما الّصعداء فيه ولدكم الّصيفّية وقت يتنّفس

يف فهي ة راقدة في محفظة المدرسة طوال الّص يفيّ الّص  إذا لم تبق دفاتر تمارين العطلةتعّلمه. 
تسمح لألهل بإدراك ما على  إذمساعدة قّيمة،  وبشهادة أنجح المرّبين الّتربوّيين، بشكل عامّ 

ا لتمضية نشاًطا ذهني   سبة إليهة بالنّ يفيّ ر دفاتر العطلة الّص عتب  . تُ نّ طفلهم معرفته في هذه السّ 
الّضغط الّنفسّي ، بعيًدا عن هموم العالمات و ه من دون مشاكلإنجازها وحد كنهالوقت ويم

ُه في المدرسة.اّلذي رّبما قد   عاش 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

وحّتى   KG3من الّسنة الّتمهيدّية  "صدى الّصيف"الّصيفّية: العطلة  دفاترلذلك، تّم اعتماد 
  .213499/09هاتف: –ذوق مكايل  -دار المكتبة األهلّية -الّثامنة الّسنة 

حة األمر، ِلم ن يهّمهو   .دار المكتبة األهلّية أيًضا من في ما يلي الئحة بالقصص المقتر 

 الئحة القصص:

 اسم المؤّلف اسم القّصة الّسنة الّدراسّية

 جورج رحموش ريما في السوق  األولى

 روز غرّيب األمير المسحور الّثانية

 جرجس ناصيف مزرعة الّطيورفي  الّثانية

 روز غرّيب فل والعصفورالطّ  الّثالثة

 نقوال فاخوري  2013بعة ط –سفينة نوح  الّثالثة

 د. جودت مدلج بين صيدا وصور الّرابعة 

 د. أنطوان معلوف األقزام العمالقة الّرابعة

 

 قسم الّلغة العربّية

 أدما الّدولّية -لويس  مدرسة
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