
 
      

 

    2020 - 2019                         العربّية           الّلغة                                                 

 :الّصّف األساسّي الثّالث

  2020 أّيار 14إلى  أّيار 4بطاقة الّدروس من 

 كتاب الّسراج – القسم الثّاني:

 : قراءة

 2 - 1رقم  54صفحة  -

 :فيلمالُمشاَهدة  -

 https://www.youtube.com/watch?v=cTKrul2P9o8 

https://www.youtube.com/watch?v=HDOprIiFHsA 

  فَقط()للِقراَءِة  55صفحة قراءة  -

 4رقم  56َأْقرُأ الُمالَحَظَة اآلتَيَة َقْبَل إْنجاز التَّْمرين صفحة  -

 

 

 

 قواعد :

 (3َزَمُن الُمْسَتْقَبِل ) –: الِفْعُل الُمضاِرُع  ِإْنجاُز الِبطاقة -

 :في الِبطاقةِ  1ِإْنجاِز الّرقم  َبْعدَ  فيلمالُمشاَهدة  -

https://www.youtube.com/watch?v=DPwAhZHmK0M  

الِفْعُل الُمضاِرُع )الحاضر والُمْسَتْقَبل( –(  الِفْعُل الماضي 3) َوُأَصرِّفُ َأْلَعُب   
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اَفات   : اِحَفةز  -زاِحف  عجم الّزواحف ذاِت َقواِئَم  إلى ِفَئَتْيِن: ِفَئةاَلحيوانات الّزاِحَفة ، َتْنَقِسُم الزَّحَّ

  .كاْلَحيَّاِت  ِبال َقواِئمَ  َوِفَئة ماِسيحِ كالتَّ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cTKrul2P9o8
https://www.youtube.com/watch?v=HDOprIiFHsA
https://www.youtube.com/watch?v=HDOprIiFHsA
https://www.youtube.com/watch?v=DPwAhZHmK0M


 
   

                                                                                     2٠1٩-2٠2٠ 

 ........الثّالث الّصّف األساسّي ... ..... الّرقم  ................................................................ اإلسم والّشهرة

 (3)م ْسَتْقَبل  ال َمن  زَّ ال – الِفْعل  الم ضاِرع

 :َأَتَذكَّر  
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 َزَمن  الحاِضرِ  - َتْصريف  الِفعل "َخَرَج" في صيَغِة الم ضاِرعِ 
 الغاِئَبة الغائب  

 َيْخُرجُ  هو اآلنَ 
 َيْخُرجانِ ، هما ناءِ ثْ األَ  هِ ذِ في هَ 

 َيْخُرجونَ في هذه اللََّحظاِت، هم 

 َتْخُرجُ  هي ،اآلنَ 
 َتْخُرجانِ اآلِوَنة، هما  هِ ذِ في هَ 
 َيْخُرْجنَ ، هنَّ حاليًّا

 الم خاَطبة الم خاَطب
 َتْخُرجُ  ، َأْنتَ اآلنَ 

 َتْخُرجانِ في الَوْقِت الحالي، َأْنُتما 
 َتْخُرجونَ ، َأْنُتم اللَّْحَظةِ  هِ ذِ في هَ 

 َتْخُرجينَ  في الحاِل، َأْنتِ 
 َتْخُرجانِ ، َأْنُتما اأَلْثناءِ  هِ ذِ في هَ 
 َتْخُرْجنَ ، َأْنُتنَّ اآلنَ 

 الم َتَكلِّم الم َتَكلِّم
 َأْخُرجُ  َأنا ،اآلنَ 

 ُرجُ َنخْ َنْحُن في الَوْقِت الحالي، 
 َنْخُرجُ ُن َنحْ  على الَفْوِر،

 َأْخُرجُ  َأنا ،اآلنَ 
 ُرجُ َنخْ َنْحُن في الَوْقِت الحالي، 

 َنْخُرجُ ُن َنحْ  ،حاليًّا

َمِن َكِلَمٌة َتدُ  عُ الُمضارِ الِفْعُل       .الُمْسَتْقَبلِ َأْو  الحاِضرلُّ َعلى ُحصوِل الَحَدِث َأو الحاَلِة في الزَّ

ِلِه: أ، ن، ي، ت.  َأْحُرفِ ُيصاُغ الِفْعُل الُمضاِرع ِبزياَدِة َأَحِد       الُمضاَرَعِة في َأوَّ

مَّةِع ِهَي َحَرَكُة الِفْعِل الُمضارِ       .الضَّ

   .(ون( َأْو )ين( َأو )اناأَلْفعاُل الَخْمَسُة ِهَي اأَلْفعاُل الُمضاَرَعُة الَّتي زيَد َعلى آِخِرها )    

 

 
 



َمَل اآلتَيَة ث مَّ أ جيب   -1  :َعِن اأَلْسئَلِة الّّلِحَقةِ َأْقَرأ  الج 

 

 

 

 

 

 
 

قُ أُ  -ا   .الَقريبِ  الم ْسَتْقَبلِ لى عَ  الِعباراِت الّدالَّةَ ِباأَلْخَضِر  َحوِّ

قُ أُ  -ب   .َبعيدِ ال لى الم ْسَتْقَبلِ عَ  الِعباراِت الّدالَّةَ  ْحَمرِ ِباألَ  َحوِّ

ُن ِباأَلْخَضِر  -ج ِل  هُ ِزْدناالَّذي  "سين" الَحْرفَ ُألوِّ   .الُمضاَرَعةِ اأَلْفعاِل َعلى َأوَّ

ُن  -د   .اأَلْفعاِل الُمضاَرَعةِ َقْبَل  ِزْدناهُ الَّذي  "َسْوَف" الَحْرفَ  ِباأَلْحَمرُألوِّ

ِلها الَحْرفَ الَّ  اأَلْفعاِل الم ضاَرَعةِ َتْحَت ِباأَلْخَضِر  َأَضُع َخطًّا -ه  ."سين" تي ِزْدنا َعلى َأوَّ

 ."َسْوَف" الَحْرفَ  َقْبَلهاتي ِزْدنا الَّ  اأَلْفعاِل الم ضاَرَعةِ  َتْحتَ ِباأَلْحَمِر  َأَضُع َخطًّا -و

 

  ُأشاِهُد الفيلم : 
https://www.youtube.com/watch?v=DPwAhZHmK0M 
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 الَمْعلوماِت َعِن الفيِل. ه ما سَيْجَمعانِ ، َبْعَد َقليل  

ْقِبَلةِ   الَمْعلوماِت َعِن الفيِل. ونَ ْجَمع  ه ْم َسْوَف يَ ، في السَّنواِت الم 

 الَمْعلوماِت َعِن الفيِل. َأْنَت سَتْجَمع  ، َدقائقَ  َبْعدَ 

، َأنا   الَمْعلوماِت َعِن الفيِل. َسَأْجَمع  َبْعَد َلَحظات 

 الَمْعلوماِت َعِن الفيِل. هَو َسْوَف َيْجَمع  ، سابيِع الّّلِحَقةِ األَ في 

 الَمْعلوماِت َعِن الفيِل. َأْنِت َسْوَف َتْجَمعينَ ، الم ْقِبلِ  الشِّتاءِ َفْصِل في 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DPwAhZHmK0M
https://www.youtube.com/watch?v=DPwAhZHmK0M


 الِفْعلُ  -َسْوَف  -الَبعيِد  –الُمْسَتْقَبِل  –: الُمضاِرُع َأْمأُل الَفراَغ بالَكِلَمِة الُمناِسَبةِ * 

 

  
 
 
 
 : ِعباراٍت دالًَّة على َزَمِن الُمْسَتْقَبِل الَقريِب َأْو الَبعيِد في الَجْدَوِل اآلتي وأَ  َأْسماء َأْكُتبُ  -2

 الَبعيدِ  الم ْسَتْقَبلِ لى عَ  الِعبارات  الّدالَّة  ْسماء  وَ األَ  الَقريِب  لى الم ْسَتْقَبلِ عَ  الِعبارات  الّدالَّة  ْسماء  وَ األَ 
 

 راِقُب الطُّيوَر.هَو َسيُ  .............................
 

 ُتراِقُب الطُّيوَر.َأْنَت َسْوَف  ...........................
 

 َسُيراِقُباِن الطُّيوَر. ُهما  ..............................
 

 الطُّيوَر. انِ راِقبتُ َأْنُتما َسْوَف  ........................
 
 الطُّيوَر. ونَ َسُيراِقبُ ُهم  .............................. 

 
 الطُّيوَر. نَ َأْنُتم َسْوَف ُتراِقُبو  .........................

 
 :الُجَمِل اآلتَيةِ  ُكلٍّ ِمنَ  "َسْوَف" في َأْمأُل الَفراَغ ِبـ "سين" َأوْ  -3

          .َخليََّة َنْحلٍ َتْرُسُم  .........ِهَي  ،َبْعَد ُأْسبوعٍ  -   

  َأْلَتِقُط  َفراَشًة.......... َأنا ، َبْعَد الظُّْهرِ  -   

                     َتْختاراِن ِكتاًبا. .........َبْعَد ساَعٍة، َأْنُتما  -   

   لى إْسبانيا.ُتساِفريَنِ إِ  .........َبْعَد َسَنواٍت، َأْنِت  -   
 
 : َعلى الُمْسَتْقَبِل الَقريِب ُمْسَتْخِدًما الَحْرف "سين"داًلًّ  ُأَؤلُِّف ُجْمَلًة َيكوُن فيها الِفْعُل الُمضاِرع -4

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

 :َعلى الُمْسَتْقَبِل الَبعيِد ُمْسَتْخِدًما الَحْرف "َسْوَف" ُأَؤلُِّف ُجْمَلًة َيكوُن فيها الِفْعُل الُمضاِرع داًلًّ  •   

    ........................................................................................................................... 
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..... ........ َعلى ُحصوِل الَحَدِث َأو الحاَلِة في = َيُدًلنِ  الُمضاِرعُ  ...........+ سين الَحْرُف 

 الَقريِب.

 َعلى ُحصوِل الَحَدِث َأو الحاَلِة في الُمْسَتْقَبلِ  = َيُدًلن..... ....... + الِفْعلُ  .........الَحْرُف 

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

 

 



 : َأْمأُل الَجْدَوَل اآلتي -5

   
ُل ُكالًّ ِمَن الُجْمِل اآلِتَيةِ  -6   :ِوْفَق الَمْطلوِب  ُأَحوِّ
 َيزوُر َجدَُّه.ْوَف هَو سَ  ،َبْعَد ُأْسبوعٍ : الَبعيدُمْسَتْقَبل ال     .زوُر َجدَّهُ يَ سَ ، هَو َبْعَد َقليلٍ ريب: قَ الُمْسَتْقَبل ال َمَثًّل: 
 

 َتْبَحث  َعِن الَكْلِب.، هَي سَ َلَحظات   الم ْسَتْقَبل  الَقريب: َبْعدَ * 
  َعِن الَكْلِب. ................................................................. : الم ْسَتْقَبل  الَبعيد   

  
 .َتْذَهباِن ِإلى الّسوقِ الحاِضر          : اآلَن، َأْنت ما * 

 .ِإلى الّسوقِ  ..................................................................الم ْسَتْقَبل  الَقريب:   
 

،  الم ْسَتْقَبل  الَبعيد*  ًة.َسْوَف َأْنَت : َبَعَد ِعدَِّة َسَنوات    تَؤلِّف  ِقصَّ
ًة. ................................................................... الم ْسَتْقَبل  الَقريب:      ِقصَّ
ًة. ................................................................... :         الحاِضر       ِقصَّ
ًة. ...................................................................الماضي         :      ِقصَّ

-5-  

 َبعيدالم ْسَتْقَبل ال الم ْسَتْقَبل الَقريب 
 

 الغائب
 َسَيْخُرجُ  هوَ ، َقليلٍ َبْعَد 

 .............َســ ُهما ِعْنَد الُغروِب،
 َسَيْخُرجونَ ُهْم غًدا، 

 َسْوَف َيْخُرجُ  هوَ ، َسَنةٍ َبْعَد 
 َيْخُرجانِ  .............  ُهما الّسنة الُمقبلة،

 .............َسْوَف  ُهمْ  في السَّنواِت الاّلِحَقِة،
 

 الغائَبة
 َتْخُرجُ سَ  َبْعَد لحظات، ِهيَ 
 َتْخُرجانِ ـــ...َ..ـ َبْعَد َدقائَق، ُهما

 َيْخُرْجنَ سَ  ، ُهنَّ ساعاتٍ َبْعَد 

 .............َسْوف  ، ِهيَ اأَلَحد الُمقبل
 ............. .............اأُلسبوع الُمقبل، ُهما 

 َيْخُرْجنَ َسْوَف  ُهنَّ  ،الشَّْهَر الُمْقِبلِ 
 

 الم خاطب
 َتْخُرجُ سَ  َأْنتَ َبْعَد َلْحَظٍة، 

 ........... ..... ، َأْنُتماَبْعَد ساَعةٍ 
 .............َســـ َأْنُتم ،َبْعَد ِعدَِّة ساعاتٍ 

 َتْخُرجُ َسْوَف  ، َأْنتَ َأّيامٍ ِعدَِّة َبْعَد 
 َتْخُرجانِ  .............، َأْنُتما َأسابيعَبْعَد ِعدَِّة 

 َتْخُرجونَ َسْوَف ٍر، َأْنُتم َبْعَد ِعدَِّة َأْشهُ 
 

 الم خاَطبة
 َتْخُرجينَ سَ  ًلِحًقا، َأْنتِ 

 ............. ..... َبْعَد اًلْستراَحِة، َأْنُتما
 َتْخُرْجنَ سَ  الُمْقِبَلِة، َأْنُتنَّ  في الّساَعةِ 

ْيِف اآلتي  .............َسْوَف  َأْنتِ ، في َفْصِل الصَّ
 َتْخُرجانِ َسْوَف  َأْنُتماَبْعَد َفْصَلْيِن، 

 َتْخُرْجنَ .... ... َأْنُتنَّ َبْعَد ِعدَِّة ُفصوٍل، 
 -الم َتكلِّم 
 الم َتَكلِّمة

 ............. ....... ، َأناَبْعَد ثوانٍ 
 َنْخُرجُ ـــــ...َ.. َنْحنُ ، ْهرِ الظُّ َبْعَد 

 َنْخُرجُ سَ  َنْحنُ مساًء، 

 .............َسْوَف  ، َأناَبْعَد َشْهَرْينِ 
 َسْوَف َنْخُرجُ  َنْحنُ  ،َأْشُهرٍ َبْعَد َأْرَبَعِة 

 ............. .............  َنْحنُ  ،في الُمْسَتْقَبلِ 

 



)الحاضر والم ْسَتْقَبل( الِفْعل  الم ضاِرع   –(       الِفْعل  الماضي 3) َأْلَعب  َوأ َصرِّف    

 الّلوازم:

 ك لُّ الِعب  َيْختار دائَرًة من الّدواِئِر اآلتية:    -َزْهر     -أْقّلم    -أوراق  
 
 

ْنَفصَلة َعلى أْوراق  َصغيَرة        مائر الم   :َعلى الشَّْكِل اآلتي كتابة الضَّ
 

 

 

 

  :ش روط اللُّْعَبة

  :    الزَّْهرَ  التِّْلميذُ  ْرمييَ  •

 َبْعَد َشْهَرْينِ = 6     في َهِذِه اللَّْحَظةِ = 5  م ْنذ  َيْوَمْيِن  = 4     َغًدا= 3  اآلنَ = 2    الباِرَحةَ =  1

ها واّلتي ُكِتَبْت َعَلْيها الّضمائر.َيْختاُر التِّْلميُذ  •   َوَرَقًة ِمن اأَلْوراق اّلتي َسَبَق وَقصَّ

ًفا ِوْفَق َرْقم الّزمان على الزَّْهر والّضمير اّلذي اختاَرهُ  ،َحْيُث َوَصلَ  ،الِفْعلَ  على َوَرَقِتهِ  َيتََقدَُّم الّتلميُذ وَيْكُتبُ  •  ُمَصرَّ

 َبْعَدها َيُتمُّ التَّْصحيح.   

 َتراَجَع. إذا كاَن َجواُب التِّْلميِذ غير َصحيٍح َعلْيِه َأْن يَ  •

       .ةً رمَي الزَّْهَر َمرًَّة َجديدَ = ُيْمِكُن ِللتِّْلميِذ َأْن يَ َزْهرُمْستطيٌل ُمَميٌَّز:  •
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 هو



 

 

  

 

 

 

-7- 
 

 َحِفظَ 

َلِعبَ 

 
 َحِفظَ  

َهَربَ 

 
 َحِفظَ  

 َعِرفَ 

 َنَسخَ 

 َكَتبَ 

 َسِمعَ 

 َفِهمَ 

 َلَمحَ 

 َسَبحَ 

نَ  َغَسلَ   َلوَّ

 َرَسمَ 

 َبَحثَ 

 َأَكلَ 

 االْنِطّلق

 َرِبحَ  َنَجحَ 

 َخِسرَ 

 َدَخلَ 

 َخَرجَ 

 َزَرعَ 

 َوَقعَ 

 َرَقَص 

 َجَلَس 
 

 الوصول

 الباِرَحةَ 

 اآلنَ 

 َغًدا

 م ْنذ  َيْوَمْينِ 

 في َهذِه اللَّْحَظة

 َبْعَد َشْهَرْينِ 

 



 

 الّتصحيح:

 )صيغة الماضي( م ْنذ  َيْوَمْينِ   –الباِرَحَة 

  -ُهنَّ =  ـــْـــ َن   -هي = ـــَـــ ْت  هما )مَؤنَّث( = ـــَـــ تا   -  ُهم = وا   -هما )مذّكر( = ـــَـــ ا    -ـــَـــ هو= 
ـــْـ ُتما      َأْنُتما )مَؤنَّث( =   -َأْنُتم = ـــْـ ُتم  َأْنِت = ـــْـــ ِت      -َأْنُتما )مذّكر( = ـــْـ ُتما       -َأْنَت = ـــْـــ َت   
 َنْحُن = ـــْـــ نا  -أنا = ـــْـــ ُت    - َأْنُتنَّ =  ـــْـــ ُتنَّ 

 

 َزَمن الحاضر( –)صيغة الم ضاِرع  في َهِذِه اللَّْحَظة  –اآلَن 

ن اتَــــ...هما )مَؤنَّث( =  - ـــ ُـــ  تَــــ...هي =  -يــــ...ون ُهم =   -  نا...ــيــهما )مذّكر( =   -ـــ هو= َيـــ...ُـــ 
  -تَــــ...ين َأْنِت = تَــــ...ون َأْنُتم =    -ن اتَــــ...َأْنُتما )مذّكر( =   -ـــ ُـــ  تَــــ...َأْنَت =   -.َن َيــــ..ْ ُهنَّ =  

 ـــَنـــ...ُـــ ْحُن = نَ   -ـــ ...ُـــ أَ أنا =   -َن .ان َأْنُتنَّ = تَــــ.ْ..ــــــتَــــ..َأْنُتما )مَؤنَّث( = 

 

 (الم ْسَتْقَبل الَقريب -في صيغة الم ضاِرع َغًدا )سـ + الفعل 

 الم ْسَتْقَبل الَبعيد( -الفعل في صيغة الم ضاِرع َبْعَد َشْهَرْيِن )َسْوَف +  

ن اتَــــ...هما )مَؤنَّث( =  - ـــ ُـــ  تَــــ...هي =  -يــــ...ون ُهم =   -  نا...ــيــهما )مذّكر( =   -ـــ هو= َيـــ...ُـــ 
  -تَــــ...ين َأْنِت = تَــــ...ون َأْنُتم =    -ن اتَــــ...َأْنُتما )مذّكر( =   -ـــ ُـــ  تَــــ...َأْنَت =   -.َن َيــــ..ْ ُهنَّ =  

 ـــَنـــ...ُـــ َنْحُن =   -ـــ ...ُـــ أَ أنا =   -ـَن ..ان َأْنُتنَّ = تَــــ.ْ..ــــتَــــ.َأْنُتما )مَؤنَّث( = 
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