
 

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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) ) نشاط إثرائينشاط إثرائي((
  ))ھمزةُ القطِع وھمزةُ الوصلِ ھمزةُ القطِع وھمزةُ الوصلِ 

ةٌ  ةٌ اْلَحَرَكُة قُـــوَّ نشاط إثرائينشاط إثرائي((اْلَحَرَكُة قُـــوَّ ةٌ  ةٌ اْلَحَرَكُة قُـــوَّ اْلَحَرَكُة قُـــوَّ
ھمزةُ القطِع وھمزةُ الوصلِ ھمزةُ القطِع وھمزةُ الوصلِ ((الكفایُة المستھدفُة  الكفایُة المستھدفُة  



ة ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ ةاََتـَمـطَّ ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ اََتـَمـطَّ
أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة 
أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن 

ْعـبان  ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ أََتـلـوَّ
ى،أََتأَْرَجُح َكالـقِـْردِ  ى،أََتأَْرَجُح َكالـقِـْردِ أَتـَـَدلـَّ أَتـَـَدلـَّ
أَِثـُب، أَْعـدو َكـاْلــَفْھــدِ أَِثـُب، أَْعـدو َكـاْلــَفْھــدِ 

ــْمــِل  ، أَْمشـي َكالنَّ ــْمــِل أَِدبُّ ، أَْمشـي َكالنَّ أَِدبُّ
أََتـھادى، أَسـیُر َكاْلَحْمِل أََتـھادى، أَسـیُر َكاْلَحْمِل 
ْرصور  ، أَُحـطُّ َكالصُّ ْرصور أَُنـطُّ ، أَُحـطُّ َكالصُّ ْرصور أَُنـطُّ ، أَُحـطُّ َكالصُّ ْرصور أَُنـطُّ ، أَُحـطُّ َكالصُّ أَُنـطُّ
أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور 
ُك، أَْمـَرُح، أََتَسلَّى  ُك، أَْمـَرُح، أََتَسلَّى أََتـَحـرَّ أََتـَحـرَّ
ى  ُك، أْنَشُط، أتقوَّ ى أََتحـَــرَّ ُك، أْنَشُط، أتقوَّ أََتحـَــرَّ
َة  َة َواْلَحرَكُة ُتْعطینا اْلـقُـوَّ َواْلَحرَكُة ُتْعطینا اْلـقُـوَّ

ة ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ ةاََتـَمـطَّ ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ اََتـَمـطَّ
أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة 
أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن 

ْعـبان  ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ أََتـلـوَّ

):اْلَحرَكُة قُوةٌ (ھّیا ننشُد َمَع دانة 

ْعـبان  ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ أََتـلـوَّ
ى،أََتأَْرَجُح َكالـقِـْردِ  ى،أََتأَْرَجُح َكالـقِـْردِ أَتـَـَدلـَّ أَتـَـَدلـَّ
أَِثـُب، أَْعـدو َكـاْلــَفْھــدِ أَِثـُب، أَْعـدو َكـاْلــَفْھــدِ 

ــْمــِل  ، أَْمشـي َكالنَّ ــْمــِل أَِدبُّ ، أَْمشـي َكالنَّ أَِدبُّ
أََتـھادى، أَسـیُر َكاْلَحْمِل أََتـھادى، أَسـیُر َكاْلَحْمِل 
ْرصور  ، أَُحـطُّ َكالصُّ ْرصور أَُنـطُّ ، أَُحـطُّ َكالصُّ ْرصور أَُنـطُّ ، أَُحـطُّ َكالصُّ ْرصور أَُنـطُّ ، أَُحـطُّ َكالصُّ أَُنـطُّ
أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور 
ُك، أَْمـَرُح، أََتَسلَّى  ُك، أَْمـَرُح، أََتَسلَّى أََتـَحـرَّ أََتـَحـرَّ
ى  ُك، أْنَشُط، أتقوَّ ى أََتحـَــرَّ ُك، أْنَشُط، أتقوَّ أََتحـَــرَّ
َة  َة َواْلَحرَكُة ُتْعطینا اْلـقُـوَّ َواْلَحرَكُة ُتْعطینا اْلـقُـوَّ



  .أَْسماُء حیواناٍت ِبھا َھْمزةُ َوصلٍ  -
ةُ ....................................      ةُ القِطَّ اْلَبطَّ َمَكةُ  السَّ      ....................................

.أَْسماُء طیوٍر ِمْن النَِّص   -
      ....................................

.أَْسماُء َخْمِس ثدیّیاٍت ِمْن النَِّص  - 

ُعْصفورٌ َنْوَرسٌ  ةٌ  َبطَّ

.أَْسماُء َخْمِس ثدیّیاٍت ِمْن النَِّص  - 
ةُ اْلقِْردُ .......................................      اْلقِطَّ اْلَحْملُ اْلَفْھدُ اْلِغْزالنُ 

:  أَْختاُر اْإلجاَبَة اْلَصحیَحَة فیما َیلي
ة ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ ةاََتـَمـطَّ ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ اََتـَمـطَّ
أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة 
أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن 

ْعـبان  ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ ْعـبان أََتـلـوَّ ى،أَْزَحـُف كالثُّ أََتـلـوَّ
ى،أََتأَْرَجُح َكالـقِـْردِ  ى،أََتأَْرَجُح َكالـقِـْردِ أَتـَـَدلـَّ أَتـَـَدلـَّ
أَِثـُب، أَْعـدو َكـاْلــَفْھــدِ أَِثـُب، أَْعـدو َكـاْلــَفْھــدِ 

ــْمــِل  ، أَْمشـي َكالنَّ ــْمــِل أَِدبُّ ، أَْمشـي َكالنَّ أَِدبُّ
أََتـھادى، أَسـیُر َكاْلَحْمِل أََتـھادى، أَسـیُر َكاْلَحْمِل 
ْرصور  ، أَُحـطُّ َكالصُّ ْرصور أَُنـطُّ ، أَُحـطُّ َكالصُّ أَُنـطُّ
أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور أَطیـُر،أَُرْفِرُف َكاْلُعْصفور 
ُك، أَْمـَرُح، أََتَسلَّى  ُك، أَْمـَرُح، أََتَسلَّى أََتـَحـرَّ أََتـَحـرَّ
ى  ُك، أْنَشُط، أتقوَّ ى أََتحـَــرَّ ُك، أْنَشُط، أتقوَّ أََتحـَــرَّ
َة  َة َواْلَحرَكُة ُتْعطینا اْلـقُـوَّ َواْلَحرَكُة ُتْعطینا اْلـقُـوَّ



الِیِة في ُجمٍل ُتَوِضُح َمْعناھا  أَُوظُف اْلَكلماِت التَّ

ى على ُغصِن الشجرةِ ................................................................ ................................................................أَتلوَّ

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

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

ى على ُغصِن الشجرةِ  أَتلوَّ

أََتأَْرَجُح على األرجوحِة 

.................................................................أَِثُب كاألرنِب في الساحِة 

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

أَِثُب كاألرنِب في الساحِة 

على أنغاِم النشیدِ 

الِیِة في ُجمٍل ُتَوِضُح َمْعناھا  أَُوظُف اْلَكلماِت التَّ

................................................................ ى ى على ُغصِن الشجرةِ أََتلوَّ ................................................................أَتلوَّ ى أََتلوَّ

................................................................. أََتأَْرَجحُ 

................................................................. أَثِبُ 

ى على ُغصِن الشجرةِ  أَتلوَّ

أََتأَْرَجُح على األرجوحِة 

.................................................................أَِثُب كاألرنِب في الساحِة  أَثِبُ 

.................................................................. أََتھادى

أَِثُب كاألرنِب في الساحِة 

على أنغاِم النشیدِ أتھادى 



: ھَیَّا نَْستَْخِرُج َكلماٍت بِھا ھَْمَزتي اْلقَْطع واْلَوْصل

وصل قطع

ـطُ  ـطُ اََتـَمـطَّ اََتـَمـطَّ
أَْقفِـزُ أَْقفِـزُ 
أَْسـَبحُ أَْسـَبحُ 

أَْغِطُس أَْغِطُس 

ةُ  القِطَّ
ةُ  الَبطَّ

اْلغـْزالناْلغـْزالن

أَْنقُــزُ أَْنقُــزُ أَْنقُــزُ أَْنقُــزُ 
أَْجريأَْجري

ھَیَّا نَْستَْخِرُج َكلماٍت بِھا ھَْمَزتي اْلقَْطع واْلَوْصل

ة ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ ةاََتـَمـطَّ ـُط، أًْقفِـُز َكالقِـطَّ اََتـَمـطَّ
أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة أَْسـَبُح،أَْغِطُس َكاْلَبطـَّة 
أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن أَْنقُــُز،أَْجري َكاْلغـْزالن 



: ِصْف ُشعْوَرَك َوْكیَف َستكون َحیاتكَ ) عصفورٌ 

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

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

.أَنا فراشٌة جمیلٌة، أفخُر بألواني المختلفة، أحلُق بحریٍة من زھرٍة إلى زھرٍة 

.أَنا فھٌد قوي، جسمي رشیق، وأجري بسرعٍة كبیرٍة في الغابةِ 

رُت بالسعادِة، ألنني سأطیُر من مكاٍن إلى مكاٍن دون تذكرة سفر.......................................................................... .لوكنُت عصفوراً، لشعَّ

َك  عصفورٌ –فھٌد –فراشٌة (َتخیلْ أَنَّ

:لُنَعِبَر 

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

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

أَنا فراشٌة جمیلٌة، أفخُر بألواني المختلفة، أحلُق بحریٍة من زھرٍة إلى زھرٍة 

أَنا فھٌد قوي، جسمي رشیق، وأجري بسرعٍة كبیرٍة في الغابةِ 

رُت بالسعادِة، ألنني سأطیُر من مكاٍن إلى مكاٍن دون تذكرة سفر.......................................................................... لوكنُت عصفوراً، لشعَّ



َوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللا


