ورقة عمل اللغة العربية للمستوى الثالث ليوم 2020/05/03

التمرين األول

Exercise One

 -صنًفوا الكلمات التالية حسب نوع الـحرف (مشسي أو قمري) بعد (الــ) التعريف مع وضع الشدة على الـحرف الشمسي كما يف املثالني

) putting Shaddah on theالـ( - Classify the following words according to the type of the letter after the definition article
Shamsi letter as shown in the two examples:

خُبزُ–ُالغصُنُ ُ
الطائُرةُُ–ُالذُرةُُ–ُال ُ
قُ–ُالكرسيُ-الشباكُ–ُالفراولةُُ–ُ ُ
نُ–ُالُوُر ُ
الساعةُُ–ُالليمو ُ
اجةُُ–ُ ُ
العينُُ-الدر ُ

الحروفُ

َّ
الشمسي ُة

الحروفُ
القمرية

الــّتلْميذْ ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

الــمعْلْمْ ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

التمرين الثاني

Exercise Two

 أكملوا الفراغات التالية بفعل مضارع مناسب من بني القوسني-:- Fill the following brackets with the suitable present tense verb:-

ُ.......................ُ-1البنتُاألطباقُ.

ُ(ُتكتبُ–ُتلعبُ–ُتغسلُُ) ُ
ُ(ُيشربُ–ُين َّ
ظفُ–ُيق أرُ)ُ ُ

ظُبالكرةُُ.
ُ.......................ُ-4حاف ٌ

ُ(ُيلعبُ–ُيأكلُ–ُيرسمُُ) ُ

ُ-2ع َّميُُ..................الجريدةُ ُ.
َّ
ُ......الدرسُ.
ُ-3المعّلمُ..........

ُ
ُ

ُ-5الولدُ.................التفاحةُ.
َّ ُ-6
الطبيبةُُ..............المريضُ ُ.

ُ......................ُ-7كالمُأبيُدائماًُ.

ُ(ُت َّشرحُ–ُي ّشرحُ–ُيذهبُ) ُ
ُ(ُيأكلُ–ُتأكلُ–ُيفرحُ) ُ

ُ(ُتعطيُ–ُتفحصُ–ُت َّ
كشف) ُ
ُ(ُأتحدثُ–ُأسمعُ–ُأشتريُ) ُ

التمرين الثالث

 أو ِصلوا بني كل كلمة من الصف األول ِوضدُّها من الصف الثّاين:

Exercise Three

- Match each word from the first row with its opposite in the second row:

يض
عر ٌ ُ

أكره

يد
بعُ ٌُ

قَبيح

فوقُُُ

باردُُ

كبير

ِ
ساخن

أحب

جميل

ض َّيقُُ

قريب

صغير

تحت
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التمرين الرابع

 -أ َِعدواُترتيبُالكلماتُأدناهُلتكوينُجملُمفيدةُكماُفيُالمثال:

Exercise Four

- Rearrange the following words to make meaningful sentences as shown in the example:

ْ

مثال ( :)Exampleالسْفْرْْ ْ–ْبالطائرةْْ-أحبْ

-1األمُُ–ُأوالدُهاُ–ُت َّساعدُُُ-

أحبْالسفرْبالطائرةْ.

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

طالبُُُ-إلىُُُ-يومُ
ُ-2الـمدرَّسةُُ–ُيذهبُُ–ُكلُُ-ال ّ
حارةٌُ–ُفيُ–ُ َّ
الصيفُ-فصلُُُ
َّ -3
الشمسُ–ُ َّ



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

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

درسيةُُ-واجباتيُ–ُأداءُُ
ُ-4بعدُُ–ُألعبُُ–ُالم َّ
التمرين الخامس

ُ. .........,..........................................................................

Exercise Five

 ِصلوا بني الشكل واإلسم الصحيح لهُ ابللغتني العربية واالنكليزية كما يف املثال:

Draw lines to match between the shapes with their written names in Arabic and English as shown in the example:-

مست َطيل أَسود

Blue triangle

أزرق
مثَلث َ

Green square

دا ِئ َرة ٌ َحمراء

Black rectangle

صفراء
نَج َمةٌ َ

Red circle

م َربَ ٌع أَخضر

Yellow star

