
 بيت ندى

تشرف على البحر . هذا البيت على تّلة   منفرد . يقع   ندى مع أهلها في بيت   تسكن         
ندى من طابقين . جدرانه من الحجر المقصوب ، فيها شبابيك خضراء ،  بيت   يتأّلف  

 وسطحه من القرميد األحمر. 
 الحشائش   فيها الزهور ويستأصل   ندى . يزرع   يعتني بها والد   حول البيت حديقة     

تين  إصفّرت أوراقها وتساقطت على األرض . ارة . وفي الحديقة شجرةالّض   
ألّنها تدرس فيها وتلعب بلعبها المختلفة . تحّب ندى بيتها وتحّب غرفتها الخاّصة ،     

 أقرأ الّنّص ثّم أجيب عن األسئلة التّ الية : 
الية : اني مرادف الكلمات التّ أستخرج من المقطع الثّ  -1  

وقعت : ___________ -_______ األعشاب : ____ -يهتّم : __________   
أكتب ضّد الكلمتين التاليتين : -2  

_____________ ≠ تحبّ             -_______      _____  ≠ ارةالّض   
يتأّلف ؟ أين يقع بيت ندى ؟ وممّ  -3  

_____________________________________________________ 
من يعتني بالحديقة ؟ وماذا يزرع فيها ؟ -4  

_____________________________________________________ 

 مدرسة مار منصور 

 أنتيد –للقديسة جان  لراهبات المحبة 

 بسكنتا  –بزنسون 

 اإلسم و الشهرة:                                                                               

 لثأألساسّي الثا   :         ّف   لصأ                                                   تحليل نصّ   : الماّدة

 __________    :           الشعبة                                                                :   المّدة

     :   الرقم                                       2019تشرين األّول :  التاريخ



أعن زمان يعّبر عنوان النّص أم عن مكان ؟ -5  
_____________________________________________________ 

ليل على ذلك ؟أفي القرية يقع بيت ندى أم في المدينة ؟ ما الدّ  -6  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

  
 في القواعد

ثّم أجيب عن األسئلة اآلتية بعده :ّص التالي أقرأ النّ  -1  
جاجات. الدّ  والده في الحديقة ويطعم   الصيف في القرية . كان يساعد   أمضى نسيم فصل  

.ميعة ليلعب معهكان يلتقي برفاقه في ساحة الّض   
من كم جملة يتأّلف هذا النّص ؟ _______________________________ -أ  

كلمات :  6رج من النّص جملة تتأّلف من أستخ -ب  
_____________________________________________________ 

أستخرج من النّص :  -ج  
 إسم إنسان : ___________

سم حيوان : ___________إ  
 إسم شيء : __________

 حرًفا : __________
أرّتب الكلمات التالية ألحصل على جملتين مفيدتين :  -2  
مار.الثّ  –اضجة النّ  –البستان  –ليقطف  –ذهب  –إلى  –المزارع  •  

_____________________________________________________ 



بيعة.الطّ  –إلى  –جمال  –ذهبت  –أتأّمل  –الغابة  •   
_____________________________________________________ 

أمأل الفراغ بالحرف المناسب : -3  
 يقع البيت ____ تّلة عالية. يزرع الجّد _____ الحديقة أنواًعا عديدة _____ الخضر.

ارة ____ المنكاش.تستأصل الجّدة األعشاب الّض   
كلمات : _________________________________  5أؤّلف جملة من  -4  

 
 في اإلمالء

1رقم 39إمالء في كتاب القراءة ص  
 

 في التعبير الكتابي
   في دفتر التطبيق. 12-11مراجعة ص

 
 


