
 

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 األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/bh/3arabic1                   

* 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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   الحلقة األولىمدرسة اإلیمان ـــــ 
  قسم البنین             

  
  
  
  

  :السؤال األول 
  

نَ  سطررتب كلمات كلِّ               جمالً مفیدةً  لتِكوِّ
  .حر ــ من ــ لوحةً ــ أرسم ــ خریفیةأھرب ــ أن ــ أحاول ــ تموز ــ )1

........................................................................................  
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 األوساخ ــ اعتادوا ـــ رمي ــ في ــقصة ـ أناس ـ المسرحیة ــ تحكي ــ  )3

   .شوارعھم
.............................................................................................  

  .ــ مع أختي ــ أسیر ــ كنت ــ في ــ شوارع ــ بعض ــ المدینة  )4
........................................................................................  

  .الكتاب ــ ألفت ــ وبین ـ الكتاب ـ صداقةطالعة ــ وانعقدت ــ بیني ــ الم) 5
.............................................................................................  

  . ــ األصفر ــ مصدره قمحالــ  طحینلیس ــ ال) 6
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  .القریة  أسرة ــ المدینة ــ إلى ــ من ــ انتقلت ــ منى ــ) 7
.............................................................................................  

  .ــ فلم ــ أثراً المغفالن ــ لھ ــ یجدا إلى ــ طعامھما ــ التفت ــ ) 8
.............................................................................................  

  .من ــ بعض ــ طلبت ــأن ــ یجمعوا ـــ جحا ــ نوادر المعلمة ـ تالمیذھا ـ) 9
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  . بنھم ـ شدید ـ الطعامالرجل ـ یأكل ـ  الھزیل ـ) 10
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  الفصل الدراسي األول/ مراجعة عامة للغة العربیة الصف الثالث االبتدائي 



 

   :السؤال الثاني 
  

الطعام ــ الحلوى ـــ الممرضة ــ السمین ــ الكتاب ــ اللوحة ــ الصف ــ 
  .المال ــ الذراعینالنھوض ــ المسكین ــ الجسم ــ البسمة ــ راء ــ الث
  
  

) ال(القمریة والتي بھا ) ال(لمات التي بھا اكتب الكمن الكلمات السابقة 
  .الشمسیة في الجدول التالي 
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  :ثالث السؤال ال
  

  :اآلتیةھات جمع الكلمات 
  

  .................. :المقعد.............       :الشرفة.............       :أسرة
  

  : ....................موظفة: ............    المعرض..............   :الصالة
  

  : ھات أضداد الكلمات اآلتیة
  

  : ................أطفئت ........    : .........كبیر : .............         كثیر 
  

  : .................طویلة : ..................    قرب   : ...............   قبیحاً 
  

  :السؤال الرابع 
  

  :مد باأللف ھات ثالث كلمات فیھا 
  

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

  :ھات ثالث كلمات فیھا مد بالواو 
  

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

  :ھات ثالث كلمات فیھا مد بالیاء 
  

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



 

   :السؤال الخامس 
  

  ) :س ( ھات ثالث كلمات فیھا حرف 
  

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

  ) :ص ( ھات ثالث كلمات فیھا حرف 
  

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

    :السؤال السادس 
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  :كمل الجدول التالي أ  :السؤال السابع 
  
  

  فعل أمر  فعل مضارع  فعل ماضٍ 
  اْسبحْ   .....................  َسبَحَ 

  خذْ                یأخذ  ......................

  عاْسم  ........................  ......................

  
  مع أطیب التمنیات بالنجاح

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


