
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/3arabic1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الشروق الخاصة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 قسم اللغة العربية                        مدرسة الشروق الخاصة 

 الفصل الدراسي األول      2021-2020العام الدراسي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خارجيٌ ٌمعلوماتيٌ ٌنصٌ 

 ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ:جيبٌ أْقَرأٌثّمٌأ ٌ

 راشة ٌالفٌَ
باها هللاُ حَ  اإلطالِق،إّلا أناها أجمُل الحشراِت على  الحشراِت،الفراشةُ رغَم أنها مَن    

من  والكثيرَ  زاهيٍة،بطبيعٍة رقيقٍة وساحرةٍ، وألواٍن 
 .زاتِ المي
، يُد من كلماِت الشاعِر والخواِطروقْد قيَل فيها العد  
كما أنها تثير في  ،حِ والسرورِ بٌط بالفرَ تَ رْ ها مُ رُ كْ وذِ 

 روِف أنا الفراشاتِ عْ مَ ومَن الْ  خياّلتنا مناظر البهجة المنبعثة من الزهور والحدائق،
 .وهَي تعيُش في جميعِ أنحاِء العالِم وتناسبها جميُع البيئاتِ  الربيعِ،في فصِل  اتكثُُر جد  

 .نوعٍ  عشريَن ألفَ يصُل عدُد الفراشاِت المعروفِة أكثَر ِمْن 
وتَْستَْخدُم الفراشةُ الكثيَر مْن أسِلحتها ِلْلدفاعِ عْن نفسها ومْن بيِن هذِه األْسِلَحِة أْن 

 تحتمي بأوراِق الشاجر. باأللواِن، كماتَْلَجأَ للحمايَِة 
 بأربعِ مراحٍل مختلفٍة وهي الفراَشِة  تَُمرُّ دورةُ حياةِ 

 األلواِن.ِلتصبَح فراشةً زاهيةَ  تكتملُ  ثما الشارنقةُ،  اليََرقةُ، البيضةُ،
تجربةٌ جديدةٌ عالمياً  وهيَ  ،للفراشاتِ أنه يوَجُد في دبي حديقةً كر ومَن الجديِر بالذا 

 سحرياٍة.الفراشات أشبه بتجربٍة  حديقةِ  ها، حيُث تعدا زيارةَ وعِ من نَوفريدةٌ 
 رقاء األكثَر شعبيةً وتعدا فراشة المورفو الزا  تفتُح هذه الحديقةَ أبوابها على مدار العامِ 

 الحديقة.في هذه 
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 ستيعابٌالفهمٌواالأسئلةٌ

 الصحيحة:اختْرٌاإلجابةٌٌ-أٌ

 

1ٌٌ ٌالفراشات   تعيش 

 في المناطق الدافئة -ب لباردة المناطق افي  -أ

 تناسبها جميع البيئات -ث في المناطق الحارة   -ت

 
 
 إلى:عددٌالفراشاتٌالمعروفٌيصل 2ٌٌ

 أربعين ألف نوع -ب ثالثين ألف نوع -أ
 مئة ألف نوع -ث عشرين ألف نوع -ت

 
 

 :هيالمعلومةٌالّتيٌلمٌت ذكرٌعنٌالفراشةٌٌ-3

 أماكن إقامتها -ب مراحل نموها -أ
 أعدادها حول العالم -ث أعداؤها  -ت
 
 رتّبٌمراحلٌنموٌالفراشةٌثّمٌأكتبهاٌبخّطٌسليمٌٌ-ب

 الشرنقة       البيضة      فراشة كاملة        اليرقة
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 التراكيب.لمفرداتٌا

 :التّاليةهاتٌالمفردٌلألسماءٌٌ–تٌ
 المفردٌفيٌجملةضعٌ المفرد الجمع

   البيئات

   الحشرات

   الّطيور

   مراحل

 
 :ٌماٌيليرْجٌمنٌالنصٌاستخٌ-ثٌ

 ----------       :امضارعً  فعاًل 
  ----------                :ااسمً 

 ----------          :جرٍ  حرفَ 
 ----------       :عطفٍ  حرفَ 

 

 
 
 
 
 
 



4 

 

 والتعبيرٌالكتابةٌ

 
  من إبداعك: سطرينفي عبار – ج

 تَطيَر؟لْو كنَت فراشةً إلى أيَن تحلُُم أْن 
-------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------  

زتهاٌعنٌغيرهاٌمنٌأعطىٌّللّاٌعّزٌوجلٌالفراشةٌالكثيرٌمنٌالعطاياٌالّتيٌميٌٌّ– د
 ٌٌالحشرات

ٌميّزةٌ   إعجابك؟سببٌٌاأَعجبتكٌمنٌميزاتٌالفراشةٌموضحٌ ٌماٌأكثر 

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

 
 نشاط

هاٌوشرحٌِحاولواٌإنٌاستطعتمٌحفَظٌهذهٌالس طورٌفيٌوصفٌالفراشةٌبعَدٌفهم
 ..ٌمعانيها

ٌعٌَ ٌجناحّيٌوكّحلت   ِنٌالفَرحٌِلوٌْينّيٌبٌِأناٌبالضياِءٌغسْلت 

 شاحيٌعلىٌنْوِلٌقوِسٌق َزح ٌوٌٌِتٌْحاكٌٌَأناٌالّشمسٌ 

ٌللنوِرٌألٌْ ٌفيٌمهرجاِنٌالّربيعٌِأ صفّق   هوٌوأرقص 

 


