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 خبازال عساتلالغة عربية الصف الثالث االبتدائي الدرس  ورقة عمل

 لتاسع : الخبازاالدرس أوال :

 

 السؤال األول عبر عن الصورة :

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 السؤال الثاني :صل بين الكلمة و مضادها :

 لباردا شتريي

 قصيرة هبذ

 يبيع ويلةط

 رجع مىر

 التقط الساخن

 السؤال الثالث : اكتب مثنى و جمع الكلمات التالية:

 ............................ ............................ مأ

 ............................ ............................ بنا

 ............................ ............................ خشبة

 ............................ ............................ بيت

 السؤال الرابع : استخدم لكلمات التالية في جملة من تعبيرك:

 ..................................................... : لخبزا

 .................................................... : نحافظ

 :...................................................... رمى 
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 السؤال الخامس: رتب الكلمات التالية لتكون جمل مفيدة :

 ذهب _ إلى _ باسم _ المخبز_ الخبز _ ليشتري -1

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

  .أن  –يجب  –عليها  –حافظ ن –من  –هللا  –الخبز  –نعمة -2

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

 .يحمل -الساخن  –الخبز  –باسم  –عاد  –البيت _ إلى -3

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

 السؤال السادس : اقرأ القطعة التالية و استخرج منها :

ذهب باسم إلى المخبز فرأى الخباز ,  ˝اسم من ابنها أن يشتري لهم خبزاfطلبت أم )

و رمى به  , يرق العجين بسرعة كبيرة , حتى إذا استدار وضعه على خشبة طويلة

 (.وكان العرق يقطر من جبينه  ˝كان الخباز ماهراإلى بيت النار 

 ؟ ........................................................................ ذهب باسم ين أ

 ..................................و لماذا ؟ ؟في مهنة االخباز رأيك  ما

 استخرج من القطعة

 

: عمل الخباز شاق يا أبي قال  ده ليحمل الخبز الساخن و قال لوا لى بيتإعاد باسم )

ياك يا بني أن ترمي الخبز الوالد : نعم إنه يعمل بال كلل إلطعامنا الخبز الشهي إ

 ( يا ولدي يجب أن نحافظ عليهفالخبز نعمة من هللا عن األكل الزائد 

 ؟............................................ نحافظ على الخبزكيف 

 لدجاج ؟.......................في طفل يرمي الخبز الزائد للطيور و ا رأيكما 

 

 

 ........................... ˝بارعارادف م ........................... مد بالياء

 ........................... يسيل رادف م ........................... ال قمرية 

 ........................... تدل على مفردكلمة  ........................... تاء مربوطة

 ........................... يفردمرادف  ........................... مربوطةاء ه
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 من القطعة :استخرج  

 ........................... جررف ح ........................... تاء مربوطة

 ........................... تدل على مفردكلمة  ........................... ال قمرية 

 ........................... نعمةمع ج ........................... متعب ىبمعنلمة ك

 ........................... نعمةمثنى  ...........................  تعبمرادف 

 الشهي ......................     مرادف : كلل:......................رادف م : 

 مضاد : الشهي :.....................  : كلل : ......................... ضاد م 

 السؤال الثامن فرق في المعنى : 

 ................................... طالب مجتهد  اهرم

 ................................ في عمله ماهرالخباز 

 أكمل الجدول :   السؤال التاسع

 نه  هما  يه

   البةط

  مهندستان 

 رسامات  

   ماهرتان

 

 مه ماه  وه

   باحث

  نشيطان 

 رسامون  

   مغرور

 العاشر : حاك النمط :السؤال 

 باسم شراء الخبز  ***  أرادت بسمة شراء الخبزأراد 

 رسة *** ....... بسمة إلى المدرسةإلى المد اسمبذهب 

 بسمة الدرسباسم الدرس *****     .......... قرأ 

 الخباز العجين ***  ............. الخبازة العجينيرق 

 بسمة في الملعبأحمد في الملعب** .............. يلعب 

 www.atlas4e.netتابعوا بقية  الدروس على موقع ح بالتوفيق و النجاانتهت األسئلة 


