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 ورقة عمل لغة عربية الصف الثالث  الدرس األول حيفا و النورس

 

 عبر عن الصورة:السؤال األول : 

 

 

 

 

 
  

 السؤال الثاني : صل بين الكلمة و مضادها :

 الضعيفتين تحب

 تكره صعد

 نزل القويتين

 سعيدة بحري

 يرسو حزينة

 

 السؤال الثالث : رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة :

 في . –بيروت  –تعيش  –حيفا  –. بنت 1

_____________________________________________ 

أبحر  .  -و – ˝بعيدا –بيديه  -القويتين   –دفع  –.القارب 2  

  ________________________________________ 

المتوسط. –ساحل  –البحر  –تقع  –على  –حيفا  –فلسطينية  –. مدينة 3  

   ________________________________________ 

 التالية وأجب عن األسئلة التالية:اقرأ القطعة  السؤال الرابع :
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حب البحر و تحب " حيفا بنت تعيش مع جدها في بيت من الصفيح قرب البحر في بيروت 

حيفا جميلة . " ˝يصحبها بقاربه الصغير وكان يقول لها دائماجدها الذي   

 أكمل الفراغ :

. حيفا تعيش في مدينة ______________.1  

. بيت حيفا مصنوع من _____________.2  

. كان _________ يصحبها بقاربه الصغير.3  

 استخرج من الفقرة :  

 ال قمرية ____________ تنوين فتح ____________
 هاء مغلقة ____________ تاء مفتوحة ____________
 تاء مربوطة ____________ مرادف التنك ____________
 مضاد قبيحة ____________ مرادف فتاة ____________

 

 جمع بيت : ________   بنت :_________ قارب: ________

نحو القارب سبقته و جلست فيه كعادتها لكنه  " رأته ذات يوم يحمل شباك الصيد و يتجه 

 ˝جدا  ˝لن تذهبي معي هذه المرة يا حيفا ألنني سأبحر بعيدا ˝أخذها بين ذراعيه و أنزلها قائال

 هذا اليوم"

. أين جلست حيفا ؟____________________ .1  

. هل رافق حيفا جدها هذا اليوم؟_______________2  

 استخرج من الفقرة :

 كلمة تدل على جمع ____________ مرادف قعدت ____________
 كلمة تدل على مفرد ____________ اسم إشارة ____________
 مضاد فريب ____________ تنوين فتح ____________

فرق في المعنى :   

 رمى الصياد الشباك في الماء ._________

 أغلق أسامة شباك غرفته .____________
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اسمها  ˝طائر النورس فقال لها لماذا أنت حزينة هكذا ؟ قالت حيفا  جدي يحب  بنتا" سمعها 

إنها مدينته التي  ˝حيفا وقد تركني و ذهب إليها ضحك النورس و قال حيفا األخرى ليست بنتا

 ولد فيها"

________أين ولد جد حيفا ؟___________  

حيفا و هي تبكي ؟___________ من سمع  

الفقرةاستخرج من   

 كلمة تدل على مفرد _________ مضاد مات __________

 مضاد سعيدة _________ اسم طائر __________

 مفرد مدن _________ اسم مدينة __________

ة:يسؤال مناسب لإلجابات التال ضع  

 1. عاش أبي في مدينة الخليل . ______________________

 2. نصلي بعد سماع األذان مباشرة . ___________________

 3. نتعلم العلوم النافعة في المدرسة .____________________

 5.يعود التلميذ إلى بيته الساعة الواحدة .__________________

 اإلمالء :

صنف الكلمات التالية إلى كلمات بها هاء  و تاء مربوطة و تاء مبسوطة :.1  

مدينة  –بيت  –قرأت  –قاربه  –كتابة  –أفواه   

 تاء مربوطة تاء مبسوطة هاء
   

   
ة( –ت  –. ضع الحرف المناسب في الفراغ ) ه   

وا___    قلم____  مدرس___  بن__صو__              عصفور___           أف  

عانتهت األسئلة بالتوفيق للجمي  

موقع أطلس تعليم لرؤية أوراق عمل لبقية دروس الصف الثالث للفصل الدراسي الثاني تابع  
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