
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

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

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

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

  

                  https://almanahj.com/bh/3arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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.مجلة) ٢٠(يفهم مضمون ما يقرأ من نصوص يف مستواه قراءة صامتة يف حدود :الكفاية   

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
   ْأَنَّ يف ال لَنفَأَع ،هقودفَظَةَ نحم ةرم ذات يثَر تاجِر أَلْفْي دينارٍ، فَقَد فَظَةحم

ها لَهجِدي نأَنَّ ملَغِ وبهذا الْم فنِص. 
ِاجِرلَها إِىل التمفَح ،قودفَظَةَ النحلى ممالِ عالْع دأَح ثَرـ . ع ل اجِرالت مدـَمان 

لذلك قَرر التظاهر . اصدر عنه، ولَم يرغَب يف التخلّي عنِ النقود الّيت وعد بِه
  .بأَنَّ جوهرةً كانت يف الْمحفَظَة أَيضاً

  

ِللْعامل اجِرةٌ : "قالَ الترهوج قودفَظَةَ النحيف م تكان فَقَد ،قودالن طيكأُع لَن
  ".أَعد إِيلَّ جوهريت، سأُعطيك أَلْف دينارٍ. أَيضاً
ذَكَـرت أَنَّ  : مضى العاملُ إِىل الْمحكَمة فَحكَم الْقاضي على التاجِرِ قائالً      

محفَظَتك كانت تحتوي على أَلْفي دينارٍ وجوهرة، ولَيس يف هـذه الْمحفَظَـةَ   
كفَظَتحكونَ مأَنْ ت نكمها ال يذا فَإِنةٌ، لرهوعِ ا. جظُ بِها إِىل أَنْ فَدفتحلَ يلْعام

  .أَما أَنت فَأَعلن عما فَقَدت، لَعلَّ أَحداً يعثُر على محفَظَتك. يعثُر على مالكها
  .عندئذ كَف التاجِر عن الْجِدالِ وقَدم للْعاملِ ألْف دينارٍ     

  
  

:ةلَئساَأل نِع بجِأَ م، ثُبِتأني يالالت النص أرقْإِ  

 



)٢س 
 ةمكَل فرادم)دجو:( 

 
 ةمكَل فرادضى(مم:( 

 
 ةمضاد كَلر(مفَقي(: 

 
 كْاُ  )٣ستالْ بجةَلَم اليت تنَّعلى أَ لُّد اجِالتر ال يريد خلِّالتي عنِ نصمال الْالْ ف يف  موجـود

  .ةظَفَحمالْ
.....................................................................................  

)١س 
)١(عاذا كَلى مانت تحتوي مةَظَفَح ؟رِاجِالت  

 
)٢ (لماذا ندم اجِالتر عنما أُدعيدلَإِ  تيه مةَظَفَح الن؟قود  

 
)٣ (لْه كَحالْ مقاضي لحِصال أَ رِاجِالتالْ ملِعامماذا؟؟ ل  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  ؟لُعفْماذا ت دحأَ هنع نلعي ملَو مالِالْ نم برياًكَ اًغلَبم تدجو كنأَ ول لَختي  )٤س

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

.......................................................
    )٣س

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

  
  

  


