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 ورقة عمل درس العمل عبادة - لغتي - ثالث
ابتدائي
معلم فصل النجوم : عبدهللا أبوطالب هزازي



* Required

.1 * اسم النجم الث��ثي

Enter your answer

 * ( ا��َْفكَاُر الَّتِي َورَْدت ِفي َنْص ( الَعَمُل ِعبَاَدٌة
(1 Point)

2.

ُفِن ِفي الِقَدِم يَقُة ِبَناِء السُّ َطِر

رِْغيُب ِفي الَعَمِل التَّ

الَحثُّ َعَلى اْحتِرَاِم أَْصَحاِب ا��ْمواِل
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َدٍة  * كَاَن ا��َْنِبياُء يَْعَمُلوَن ِبِمَهٍن ُمَتَعّدِ
(1 Point)

3.

صح

خطأ

 * َمْعَنى  كَِلَمِة الِمْهَنُة
(1 Point)

4.

ا��َْجُر

الصَّْنَعُة

الَماُل

 * .اْقَتَ�َ�ْت الِمَهُن َعَلى ا��َْنِبيَاِء ُدوَن الّنَِساء
(1 Point)

5.

صح

خطأ

 * ُمْفرَُد كَِلَمِة  ( َحاَجاُت ) َحاَجٌة
(1 Point)

6.
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صح

خطأ

َق َع ) َتَفوَّ  * َمْعَنى  كَِلَمِة ( بََر
(1 Point)

7.

صح

خطأ

اُء  * كَاَنْت ِمْهَنَة َحوَّ
(1 Point)

8.

ُب الّطِ

الَتْعِليُم

َغْزُل الصُّوِف

َناَعاِت الُمَتَفرَِّقِة  * .يَْسَتِطيُع إِْنَساٌن َواِحٌد استِيَعاَب َجِميَع الّصِ
(1 Point)

9.

صح

خطأ
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 * َواِجُبَنا تَِجاَه أَْصَحاِب الِمَهِن
(1 Point)

10.

ا��ْنتِقاُص ِمنُهم

ُشكْرِِهم وإِْعَطائِهم ُأْجرَتِهم

َعاُمَل َمَعُهم َعَدَم التَّ

 * معنى كَِلَمِة ُيْجِهُد
(1 Point)

11.

ُيْتِعُب

يَرَْفُع

يَْسَمُع

�َ�ُم كَاَن يَْعَمُل  * آَدُم َعَليِه السَّ
(1 Point)

12.

رَاِعيًا

َحرَّاًثا

َخيَّاًطا
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�َ�ُم كَاَن يَْعَمُل  * َصاِلٌح َعَليِه السَّ
(1 Point)

13.

اًدا َحدَّ

رَاِعيًا

َتاِجرًا

�َ�ُم كَاَن يَْعَمُل  * َداُوُد َعَليِه السَّ
(1 Point)

14.

اًدا َحدَّ

رَاِعيًا

ارًا َنجَّ

�َ�ُم كَاَن يَْعَمُل  * ُموَ�� َعَليِه السَّ
(1 Point)

15.

َحرَّاًثا

رَاِعيًا

َخيَّاًطا
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