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 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 ونالتعا الدرس: (     المسلم الصغير)    : الثالثةالوحدة  الوحدة:

 
 

 

 قال المعلم  إن ...............خلق المسلم 

 أمرنا هللا تعالى بالتعاون على  ...........و ........... 

 .........قال المعلم إن التعاون ثمرة من ثمرات 

 

 
 ............................................. ............................................. ............................................. :ثالث كلمات تحوي  مد باأللف 

 ............................................. ............................................. ............................................. ثالث كلمات تحوي  مد بالياء : 

 

 المدرسة نظيفة   المدرسة مدرسة    

 ...................................   .................    جلر  

 ...................................   ..................   صل ف  



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 ونالتعا الدرس: (     المسلم الصغير)    : الثالثةالوحدة  الوحدة:

 

 الوردة .................ما   منظر وردة جميلة 

 الحديقة .................ما   منظر حديقة نظيفة 

 الغروب .................ما   منظر غروب الشمس 

 اللوحة .................ما   منظر لوحة جميلة 
 

 

 
 

 
  

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

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

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

 اقتراحات 
 

 الترابط 

 ينتشر 
 

 مشاركات

 التعاون    يشيع



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 اإليثار الدرس: ) المسلم الصغير (       الوحدة الثالثة : :الوحدة

 

 .................................................................................................................................. يصطحبه

 .................................................................................................................................. يظمأ

 .................................................................................................................................. بحثي

 .................................................................................................................................. مستثمر

 

 ما أكثر –ما أطول  –ما أجمل  –ما أحوج  -ما أروع  

 روع اإليثار  !أما  

ال أنسى وضع  عالمة 
 التعجب ! في نهاية الجملة

 

 لجرحى في المعركةا.......................  

 لجريح في الماء  ا....................... 
 لقصة  ا....................... 

 

بمحاكاة المثال األول أحذف مفردة أو أكثر دون أن يتغير المعنى  

 اشترى عمر قصة   عن الصدق  ر قصةاشترى عم

 ...............................................   ذاكر خالد الدرس في المنزل 

 

 ...............................................   قرأت  اليوم ثالثة كتب 



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 اإليثار الدرس: ) المسلم الصغير (       الوحدة الثالثة : الوحدة:

 
 ........................ ........................ ........................ فتح ثالث كلمات بها تنوين

 ........................ ........................ ........................ كسر ثالث كلمات بها تنوين

 ........................ ........................ ........................ مضعف ثالث كلمات بها حرف

 

 

 متربح  يؤثر

 يفضل  يظمأ

 يعطش  مستثمرا

 

 

   

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

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



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 الهاتف الجوال الدرس: (    وسائل االتصاالت  )   الوحدة الرابعة : الوحدة:
 

 يحظر لمح يؤثر جارهم
 

 

 

 
 ........................ كلمة تنتهي بألف مقصورة على صورة ياء  

 ........................ كلمة مكونة من ثالثة أحرف ساكنة الوسط

 ........................ كلمة مكونة من حرفين  الثاني ساكن

 

 يمنع استخدام الهاتف   هتف
 أبي هو ....................الرسالة   كتب
 أخي هو .......................القصة   قرأ



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 الهاتف الجوال الدرس: (    وسائل االتصاالت  )   الوحدة الرابعة : الوحدة:

 
 

 من يا بني فالجوال يا هللا نعمة

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

 

 نغلق الجوال أن أشهر الهاتف

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

 

 

 الصالة أهم العبادات

 أضعف ( –) أقوى  النمر .......................... األسد من 

 أكبر( -) أصغر   من القطار  ..........................السيارة 

 أضيق ( –) أوسع  من المنزل ..........................المدرسة 

 

 
 من أضرار الجوال من فوائد الجوال

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

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



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 الصناعيةاألقمار  الدرس: ) اتصاالت (       الوحدة الرابعة : الوحدة:

 
 ........................ حرفا مختوما بألف  مقصورة

 ........................ اسما مختوما بالتاء المربوطة 

 ........................  اسما مختوما بالتاء المفتوحة 

 

 أعمال       بثا      

 عرضا      الطقس     

 حالة الجو    مهمات    

 

 

 

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



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 الصناعيةاألقمار  الدرس: ) اتصاالت (       الوحدة الرابعة : الوحدة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 يطيب أكله

  إناء الطبخ 

 يعانون 

 توجع 

 يقاسون 

  تألم 

  القدر 

  ينضج 

 دابة  )    ( قافلة      )    (           نارا )     (       

 
 

 أوالدها   )    ( زوجها       )    (          خادمها  )     (  

 
   رسالة  )    ( شعر        )    (            قصة   )     ( 

 

 أكمل الجمل التالية باسم مكان أو زمان:

 أصل الكلمة بمعناها

 ( أمام اإلجابة الصحيحةأضع عالمة )

 الدرس: واألسرة الفقيرة  عنه  عمر رضي هللا الوحدة: مكارم األخالق ( 1)



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 

 
 

 

 
 

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

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

 اسمين مختومين بتاء مربوطة   .............

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

 اسمين بهما أل شمسية 
 

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

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

 اسمين بهما أل قمرية  
 

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

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

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

  نارا   فواز    من بعيد   رأى   

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

    تألم    كالم     فواز    المرأة     من كالم 

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

 قمت برحلة مدرسي, أصف ما شاهدته في حدود سطرين

 أستخرج من النص :

 يدةجمال مف ألكون الكلمات اآلتية أرتب 

 الدرس: واألسرة الفقيرة  عمر رضي هللا عنه  الوحدة: مكارم األخالق ( 1)



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 

 كلمة تبدأ بال قمرية   تحوي مد واو  كلمة   تحوي مد ياء كلمة   مد ألف تحويكلمة 

    

 

 

 

 

  بضاعته ؟  لمن باع عثمان بن عفان
.................................................................................... 

  

  

 ماذا طلب التجار من عثمان بن عفان 
.................................................................................... 

 أحاكي المثال االول في في تأكيد الجمل بأسلوب القسم:

 النص التالي ثم أستخرج المطلوبأقرأ 

 الدرس: كل درهم بعشرة    الوحدة: مكارم األخالق ( 1)



 
 ..........................................................إدارة التعليم 

 .................................................................. المدرسة

 ورقة عمل
 مادة لغيت للصف الثالث االبتدائي

   الثانيالفصل الدراسي 

 

 .............ثالث/  الفصل: ............................................................................................. االســم:
 

 

 غير مجتاز متمكن متقدم متفوق

  100متقن المعيار%      100إلى أقل من   %90متقن المعيار من%   90إلى أقل من  %80متقن المعيار من%    80غير متقن أقل من % 

 ....................................... /مدير المدرسة دة/ .......................................الما معلم
 

 

 

 

 
 أكمل الجمل مع االستعانة بالكلمات التالية:

 
 محزنة 

  

 مفرحة  الحاضر  الماضي 

 مغرب الشمس  

 

 

  القافلة  

 تضرعوا

 

 

 

  تقربوا

 الجماعة العائدة
 من السفر

 زمن الغروب  

 

 

   

     
        

        

 

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

 الجوع 

 الفقر 
 فماذا نفعل ؟

 ساد

 وعم 

 

   

     
        

        

 

 قد أعطاني 

 درهم 
 عشر حسنات 

 هللا إن

 بكل 

 من العمود األول بما يناسبه من العمود الثانيأصل 

 بعثرة التالية في جملة مفيدة   الكلمات المأرتب 

 الدرس: كل درهم بعشرة    الوحدة: مكارم األخالق ( 1)


