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 معلطاعاقبة  شراالعلغة عربية الصف الثالث االبتدائي الدرس  ورقة عمل

 عاشر : عاقبة الطمع ..الدرس الأوال :

 السؤال األول عبر عن الصورة :

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 السؤال الثاني :صل بين الكلمة و مضادها :

 رجتخ الطمع

 رم عاقبة

 ثواب حلو

 هورت حذر

 القناعة دخلت

 السؤال الثالث : اكتب مثنى و جمع الكلمات التالية:

 ............................ ............................ ملةن

 ............................ ............................ رشفة

 ............................ ............................ قطرة

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

 السؤال الرابع : استخدم لكلمات التالية في جملة من تعبيرك:

 ..................................................... : عسلال

 ................: .................................... تلعق

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

 .بحذر  –شديد  –قطرة  –من  –العسل  – قتربتا –النملة   -1

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

 و -ثانية  –ثالثة  –تناولت  –رشفة  –النملة -2

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

 .ما  –نفع  – الطمع –ضر  -3

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

 السؤال السادس : اقرأ القطعة التالية و استخرج منها :

وكانت النملة ,  ˵سلع, اعترضت طريقها قطرة بينما كانت النملة تسير إلى بيتها )

و تذوقتها فوجدت ,  ˵شديد ˵اقتربت النملة من القطرة بحذر. ال تعرف العسل 

 (.˝لذيذا ˝حلوا طعمها

؟   ذاهبة انت النملةكأين 

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

 ..................................؟ وجدت النملة في طريقها اذا م

 يصنع العسل ؟ ..................................................من 

 استخرج من القطعة

 

 ..........: ........... قطرة.......... تسير :........ حذر :.................. رادفم

 تعرف :..................... حلو .................... .ت :..............قتربا: مضاد 

واستمرت في سيرها إلى البيت , ثم تركت القطرة ثانية و ثالثة  تناولت النملة رشفة)

ودخلت إلى فعادت إلى القطرة ,لكنها لم تنس حالوة العسل قبل أن يحل الظالم 

لم فمنها  وبعد أن شبعت و أرادت الخروجوسطها و راحت تلعق العسل بشراهة 

 ( طمعها.وماتت في القطرة نتيجة ك على ذلتقدر 

 ........................... شمسية ال ........................... مد بالياء

 ...........................  فتحوين تن ........................... ال قمرية 

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

 ........................... مرادفها شهيكلمة  ........................... كسرنوين ت
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 ؟............................................ماتت النملةن أي

 ......؟......................يأكل بشراهةما رأيك في طفل 

 ؟.............................كنت مكان النملة ماذا كنت ستفعللو 

 استخرج من القطعة : 

 ........................... مفتوحةء تا ........................... تاء مربوطة

 ........................... النورضاد م ...........................  جررف ح

 ........................... بالواود م ........................... جاعتضاد م

 ........................... رشفة مثنى ...........................  تدل على مفردلمة ك

  : بشراهة............ق :...................... يلع ................رشفةمرادف 

  حالوته:..............   مضاد : ............تنس :مضاد................... 

 فرق في المعنى : ابع: سالسؤال ال 

 ...................................  الطعام ةطالبال تناولت

 ................................ الطالبة كتابها من زميلتها ناولتت

 : حاك النمط امنثالسؤال ال

 أمينةنت أ  أمينأنت 

 .....................أنت  صادق أنت 

 .....................أنت  مهندسأنت 

 مجاهدةأنت  .......................أنت 

 ......................أنت  قائدأنت 

 :كمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين أ:  سعتاالسؤال ال

 (معلمة -مدرب –رسامة  –العب  –قارئ )

 . أحمد ................. كرة قدم بارع.1

 ............... صور كرتونية جميلة.سعاد ... 2

 صالح ................ فنون قتالية جيد. 3

 ئي .سناء .................. الصف األول االبتدا. 4

 رأن حسن الصوتق. سمير .............. 5
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