
                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثالث

  العربيةاللغة المادة: 

 حال تجعل حياتها أحلى

 

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 أقرأُ الفقرة بمهارة ثم أجيب عن األسئلة :

 

 

 أستخرُج من الفقرة مايلي :ـ 1

 

 .......................كلمة بها الم شمسية .....................                  كلمة بها الم قمرية .

 

  ...............فعل ....................                                         اسم .........
 

 ......حرف جر .....................                             حرف عطف .............

 

 ..............مد باأللف .........................                           مد بالياء.......

 

 ....................مد بالواو.........  تنوين كسر .........................                       
 

 

 ......................ك ( .ضد كلمة ) القبيحة ( ...................                   مرادف ) حالة من الضح

 

 ....................ارس( جمع كلمة ) الفتاة ( ...............                           مفرد كلمة ) المد
 

 ـ  عدد شخصيات القصة :2

 

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

 

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

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثالث

  العربيةاللغة المادة: 

 حال تجعل حياتها أحلى

 

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 ) حال تجعل حياتها أحلى ( :استخرج من قصة 

كلمات بها الم 

 شمسية

 كلمات بها الم 

 قمرية

 حروف جر أسماء أفعال

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

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

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

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

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

 

 أجيب عن األسئلة :
 ..........................         من هي الشخصية الرئيسية في القصة؟       

 

 .......................................................  صف كيف كانت تأكل حال ؟ 

 

 لماذا كانت الفتيات تحب حال ؟ 

 

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

 

 

 أكمل مايلي :

 ........................... قرأت حال اإلعالن فوجدته عن مسابقة ألفضل...... 

 

 ب حالكانت رائحة الفطائر المنبعثة من بيت ............................ تجذ 

 

  من األطعمة التي تفضلها حال

 .....................و.....................و.................................و.......................

 

 .............................. يُطلق على الذي يأكل كثيًرا 

 

 ................................ مشروع حال التطوعي أطلقت عليه عنوان........... 

 

 ... ما ..............     * )منكبة / منشغلة ( بينه)تدخل / تخرج ( بينهما............. 

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثالث

  العربيةاللغة المادة: 

 حال تجعل حياتها أحلى

 

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 أقرأُ الفقرة بمهارة ثم أجيب عن األسئلة :

 
 أستخرُج من الفقرة مايلي :ـ 1

 

 .......................كلمة بها الم شمسية .....................                  كلمة بها الم قمرية .

 

  ....................                                         اسم .........فعل ...............
 

 ......حرف جر .....................                             حرف عطف .............

 

 ........................                           همزة قطعمد باأللف ......................

 

 ..................................                         كلمة بها مقطع ساكن....................همزة وصل

 

 ......................مرادف كلمة ) الظريفة ( .......................       جمع كلمة ) الشطيرة ( ....
 

 أجيب عن األسئلة :

 

 تتجمع الفتيات حول حال ؟ لماذا ـ 

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

 

 ـ من التي تسببت بالحرج لحال ومنعتها من رؤية اإلعالن ؟

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

 

ه ـ اقترح مشروًعا تطوعي تتمنى القيام ب

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

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثالث

  العربيةاللغة المادة: 

 حال تجعل حياتها أحلى

 

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 أقرأُ الفقرة بمهارة ثم أجيب عن األسئلة :

 

 

 أستخرُج من الفقرة مايلي :ـ 1

 

 الكرسي.                  كلمة بها الم قمرية الصفكلمة بها الم شمسية .

 

  المدرسةاسم                                                  تحبفعل 
 

 وحرف عطف                                  فيحرف جر 

 

 تنتهي مد بالياء                           الفتياتمد باأللف 

 

 الوقوف مد بالواو                         نوبة  تنوين كسر 
 

 

 لضحكنوبة من امرادف ) حالة من الضحك (                    الجميلةضد كلمة ) القبيحة ( 

 

 رسةالمدمفرد كلمة ) المدارس(                            الفتياتجمع كلمة ) الفتاة ( 
 

 ـ  عدد شخصيات القصة :2

 

 صديقات حال          أم سعيد           أم حال                حال   

 

 المعلمة             أحمد          هند        

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثالث

  العربيةاللغة المادة: 

 حال تجعل حياتها أحلى
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 استخرج من قصة ) حال تجعل حياتها أحلى ( :

كلمات بها الم 

 شمسية

 كلمات بها الم 

 قمرية

 حروف جر أسماء أفعال

 من حال تحب الفطائر الشهية

 في المدرسة يدخل المحالة الدراسة

 إلى أم سعيد تتربع المطبخ التلفاز

 باء)بأكلها( الكعك تقفز الكعك الطيب

 على المرطبات تغني باتالواج الضحك

 

 أجيب عن األسئلة :
          حالمن هي الشخصية الرئيسية في القصة؟       

 

   كانت تلتهم الطعامصف كيف كانت تأكل حال ؟ 

 

 لماذا كانت الفتيات تحب حال ؟ 

 

 لقلبها الطيب ، وبساطتها ، وتصرفاتها المضحكة

 

 

 أكمل مايلي :

 عمل تطوعيابقة ألفضل قرأت حال اإلعالن فوجدته عن مس 

 

 تجذب حال  جارتهم أم سعيدرائحة الفطائر المنبعثة من بيت  كانت 

 

  رقائق البطاطاوالسكاكروالفطائروالشطائرمن األطعمة التي تفضلها حال 

 

  أكوليُطلق على الذي يأكل كثيًرا 

 

  لآلخرينبقايا طعامك وليمة مشروع حال التطوعي أطلقت عليه عنوان 

 

 ترادف* )منكبة / منشغلة ( بينهما      تضاد( بينهما  )تدخل / تخرج 

 



                              

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 الصف : الثالث

  العربيةاللغة المادة: 

 حال تجعل حياتها أحلى

 

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 أقرأُ الفقرة بمهارة ثم أجيب عن األسئلة :

 
 أستخرُج من الفقرة مايلي :ـ 1

 

 المقعدكلمة بها الم قمرية                   السكاكركلمة بها الم شمسية 

 

   ي / البطاطاالخشباسم                                          تتربعفعل 
 

 وحرف عطف                              إلىحرف جر 

 

 أما / إلى  همزة قطع                           رقائقمد باأللف 

 

 حْول كلمة بها مقطع ساكن                          الطريفة همزة وصل

 

 طائرالشجمع كلمة ) الشطيرة (        الطريفةمرادف كلمة ) الظريفة ( 
 

 أجيب عن األسئلة :

 

 لماذا تتجمع الفتيات حول حال ؟ ـ 

 ليستمعن إلى حكاياتها الطريفة

 ـ من التي تسببت بالحرج لحال ومنعتها من رؤية اإلعالن ؟

 هند

 

 ( تترك اإلجابة مفتوحة للطالب) ـ اقترح مشروًعا تطوعي تتمنى القيام به 

 الهالل األحمر اإلماراتي  أتمنى أن أتطوع فينموذج لإلجابة  .....   

 

 


