
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس حسين غباشنة اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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ين          وزارة التربیة والتعلیم          مدرسة البسیتین االبتدائیة للبنینالبحر مملكة  

حسین غباشنه. أ:اعداد  

 
 :كلمات تشتمل على)  غسان یعرف ماھو التلوث( العشرون الرابع  استخرج من الدرس 

 

     ً)__(تنوين بالفتح 

تنوين بالضم 
)__ ٌ◌( 

    

     ٍ)__(تنوين بالكسر

   )ت ( تاء مفتوحة 
 

   

     )ة,ـة(تاء مربوطة 

     )الْ(ال القمرية 

     )ال ّ(ال الشمسية 

 مجع
 زجاجة كيس كومة القدم

    
  

 مفرد
 أراضي شواطيء أسئلة أجوبة

    
  

  .أضع الكلمات التالية في جملة مفيدة

  :..................................................................................... أوشـــك   – 1  
  .............................................:.................................................  تنبعث   – 2  
  :..........................................................................................  بشــعــا – 3  
:..................................................................................... يهتفون – 4    

         أذكر أشكال التلوث اليت ورد ذكرها يف الدرس :



ين          وزارة التربیة والتعلیم          مدرسة البسیتین االبتدائیة للبنینالبحر مملكة  

حسین غباشنه. أ:اعداد  

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

             األشياء الـتـي رسـمها غسان يف اللوحة هي  :  
  * .... .... .... .... ....* .... .... .... .... ....* .... .... .... .... 

* .... .... .... .... ....* .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

                   أمأل اجلدول التايل بكتابة اجلملة الـمناسبة :
غسان العمل الذي قام به الوقت  

  يف الصباح
.. .................................................... ........... ...  

  بعد الظهر
............................. ........... ................. ........... 

مساءـيف ال   
........................... ........... ................. .............  

  يف اليوم التايل
............................. ........... ................. ........... 

 
 
 وصف التلوث بعبارات مـختلفة يف الدرس ألذكرها : 

 
* .... .... .... .... ....* .... .... .... .... ....* .... .... .... ....  

  :أكمل الفراغ يف ما يلي 
  بــنــجـاح ابــنـــه واشــتــرى لــــه هـــديـــــة فـــرح   األب  

  ........ ........ ........ ........ ........األم  .  ........              
  طلبت   األم  من ابنها أن يشرتي من السوق ، وأعطته املال.  



ين          وزارة التربیة والتعلیم          مدرسة البسیتین االبتدائیة للبنینالبحر مملكة  

حسین غباشنه. أ:اعداد  

  .. ........ ........األب  .  ........             
  
  
0  ...... ........ ........ 
 

  مثال    : مثال ـأكمل كما يف ال
  

 
 
 
 
 
 

  : أكمل كما يف الـمثال 
  :مثال 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

  هو ال يـحب التلوث  أنا ال أحب التلوث
  ..................هو  أنا أسافر بالطائرة

  هو يقرأ يف الـمساء  ..................أنا
..................  ..................  

  هم يتحدثون عن التلوث  يتحدثان عن التلوثمها   هو يتحدث عن التلوث 
  ................  ................  هو يكتب الدرس 

  هم يسريون مشياًعلى األقدام  ................  ................

  ................  مها يعرفان معنى التلوث   ................


