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 ورقة عمل 

 اسم الطالبة ...................................   الصف ..................... 

   -:   الهاتف المحمول درستحليل كلمات 

   -الكلمات التالية: يحلل

 

 ثالث مرات. اقرأ الكلمات التالية ثم اكتبها 

 ت  ااَل ــاالت  َص  ى ـفَ ـش  ـ تَ ــم س  ـال   ن  ــاك  ــمَ أَ  ًداــــــَرائ الْــم ــَصـــلِ ــيـــُن ِجـــــَهــــــازَهُ 

………………...... ……………… ....... ……………… ....... ………………...... ………………...... ……………….. 

………………...... ……………… ....... ……………… ....... ………………...... ………………...... ……………….. 

………………...... ……………… ....... ……………… ....... ………………...... ………………...... ……………….. 

 

ُالتحليلُالصوُتُالكلمةُ

 ………………  ……………… ……………… ……………… ……………ُاْصــــطَــــَحـــبَُ

 ………………   ……………… ……………… ……………ُابْــــــــنَــــــــــــــــــهُ 

 ………………  ……………… ……………… ……………… ……………ُالْــــَهــــاتِـــــــــُف

ــــــوُت  ………………   ……………… ……………… ……………ُبِــــــــيـ 

 ………………   ……………… ……………… ……………ُالـــــن ِـــــْعـــــَمــــــةُِ

 ………………  ……………… ……………… ……………… ……………ُالْـــَمـــْحـــم ــوُل

 ………………  ……………… ……………… ……………… ……………ُالـــــطَـّـــائِـــــَرُة
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  : ُأَرتُِّب اْلَكِلَماِت اآلِتيَة ِلُأَكوَِّن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ُ:ُُ(ُإىلُ)ُمعرفةُ(ُمثُضعيهاُيفُمجلةُمنُإنـشـائـكُتلميذتُاملبدعةُحويلُ)ُالنكرة-2

ُ

 ة ــــَلـــْمــُجــاْل                      ال(  )ة (ـــــَفِرــــْعـــَمـــ) اْل اْلَكِلَمْة ة ( َرـــِكـــنَّــــ) الاْلَكِلَمْة

 .............. .......................... ........................  ِنــــْعـــَمـــــُةُ 

 ........................................  ........................  َمــــْكـــُتـــــوًبـــا

 ........................................  ........................   ِجـــَهــــاًزا

 ........................................  ........................   َطـــــاِئـــــَرٍة

............ .……………………….……………………… 

ــــَزة    -  َعــَلـى  –ول م  ح  مَ ال     – ر  ــــــث   ي ؤَ    –َهاتف  ال   ــه  َج  ـــــة    - َبــع ـــض     – اْل  ــــب  ـــــيَّ  الــــط  

..........................……………………….……………………… 

............ .……………………….……………………… 

ـــــَمــــة     –َهاتف  ال   ـــَنــا  – ب ـَهـا    - هللا   – ـنَّ ـــــَمــ  –ول م  ح  مَ ال    –  ن ـــع   َعـــَلـي 

ت خدام   -  ال َهات ـف  –ي منع    -ول ـم  ـح  ـمَ ال    – ىــفَ ـش  ــتَ ـ س  ـم  ـال     -ل َماذا     ؟  -  ف ــي   -اس 

 1الفترة :    ( 1)الهاتف المحمول   درس :     ) ورقة عمل(  الصف : الثالث    .................................................................. االسم :
 هـ1443التاريخ :     /       /     لمادة : لغتي                ا                      الثاني الفصل الدراسي 
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ُُ:ُالتاليةُُةأكمليُخريطةُاملفرُدُاملفكرةتلميذتُُ-3

 خريطة المفردات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :   اقرئي اجلملة التالية وعيين األخطاء ثم صححيها  ارعةالبتلميذتي  - 4
ــد ول  ـم  ـح  ـمَّ ـــف  الـــ اتـــهَ ـن  ال  ــــن  رَ  ــَمَساج   م  ـــه  ـــعَ ـــش  ــع  خ  ــــطَ ــــق  ـــن َويَ ـــــ ل  ـــَص ـــم  ـــج  ال  ـــــع  ز  ـــي   هللا ( ة  و ــــي  ـــ) ب  ف ــي ال 

 

 ------- ------- ------- ------- -------   الكلمة اخلاطئة

 ------- ------- ------- ------- ------- التصحيح

 

 

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

 

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

 

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

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

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

 

 ............................... 
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   =   :التي تحتها خط  ( أمام المعنى الصحيح للكلمة  ضعي عالمة )   فكرة المصغيرتي  -5
 

 

   :   اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس  المتألقة صغيرتي  -6
هاُت    –    الَمَساِجدُ )             ِمَن األَماكن التي يَحظُر فِيها اْستِخداُم الَهاتِف المحمول -1  ( والحدائقالُمتَنَزَّ

 (    يَــْســعَـــُد      –    يُــْحــِســـُن     )                                                   ( )يُـــِســـيءُ ضد كلمة  -2

 (         َمــْســِجـَدان         –           َمــَســـاِجـد   )                                                َمــْســِجــدجمع كلمة  -3

 (      ِجـــَهــــاَزان           –     ِجـــَهــــاز  )                                                 أَْجــِهـــَزةْ  مفرد كلمة -4

ر   نوع التنوين في كلمة -5  (   َكــْسـر  تَـْنـِويــن   –     فَـــتْـــح  تَـْنـِويـن )                                 ُمـــقَــد ِّ

 ع  ( ارِ ــضَ ــل مُ ـعْ ـفِ      –    ياِض ــمَ  لْ ــع ــ) فِ                                          يَــــْقــــَطــــعُ نوع الفعل  -6

 (   أسلوب تعجب        –    أسلوب تفضيل)                                       اْلَمَساِجُد أَْطَهُر بِقَاعِ اأْلَْرض  -7

ــَيـــاء  باأللف و    –       واأللف اوـــوَ ـــالْ بِ     )                  تـــحـــوي مـــــد  ُصــعُـــوِدنَـــا كلمة -8  (  ب ــال 

ُمرادفهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالكلمة
طـَقـَف عـَنـْمـُي  َرـَصـَأْب   َدَخــــَل َمـَعـَأْن 

َلْوحًة ُتشرُي إىل َمْنِع اْسِتخداِم  فواز رأى
 اهَلاتِف احملموِل.

ُُ
ُُُ

ُُُُُ ليَس َهذا َفـحسُب َيا بينَّ.

ُهـــَناَك أماكُن ُيْحـَظـُر ِفيها استخداُم 
 احملمول.

ُُُُُ

إنَّ اهلاتف احملمول َيا ُبـَنـيَّ ِنعمة ِمــــَن اهلِل 
 َمــــنَّ ِبَهـا َعـلـيـَنـا.

ُُُُُ

اْلـُمــــْســـــــَتـــْشـــــَفــــى فوازَوَلــــــَج   
ُُُُُ
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   :   وذكري سبب االختالف    أرسمي دائرة حول الكلمة المختلفة المفكرةتلميذتي  -7
 

 

 
 

 

 :موظفة جذر السؤال اقرئي ثم أجيبي (  الهاتف المحمول ) كتابك على درس  افتحيتلميذتي القارئة  -8

   .؟ فواز إِلى أَيَِن اْصَطحَب الَوالُد اْبنَهُ أ 

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

.......................................... ....................................................... 
ِلَماذا يُمنُع اْستِخداُم الهاتف المحمول  فِي الُمْستَشفَى؟ -ب  

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

من الفقرة السابقة :  يج . استخرج 

 ...............    (أ )قطع همزة  كلمة بها                   ........... (مفتوحة بتاء  ) كلمة مختومة -1

 .............. (تضعيف  )كلمة تحوي                    .............( مربوطة بتاء  )كلمة مختومة  -2

 .........    تحوي )مد ألف( كلمة                       ...............    شمسيةكلمة تحوي )ال(-3  

 ..............    ( الواو تحوي )مد كلمة                      ..............    قمريةكلمة تحوي )ال(-4

             ..................بهاء مربوطة( )كلمة مختومة                  ...............   تحوي )مد الياء(  كلمة -5

 ..................  تحوي) تنوين فتح( كلمة                  .................. (تنوين ضم )تحوي  كلمة   -6

 اسم إشارة للمفرد المؤنث ...............             اسم إشارة للمفرد المذكر ...............         -7

 

 اْسـتِّــْخــَدام 

ـــج    يُـــــْزعِّ

 يُـــْغـــلِّــق 

ــيُـــــوت   بِـّ

ـَصــاََلت   ات ِـّ
يَــاَرة   زِّ

 َمــْكــُتـــوب

 َمــْمـــُنـــوع 

 َداِخـــل

 

 َهـــِذِه

 َواِلــــده

 َحــــقًّــــا
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   : للجملة التي أمامك أكتبي سؤاًل  ملتسائلةتلميذتي   -9

  ( .المحمولِ الهاتف  يُمنُع اْستِخداُم  ) لَْوحةً َمكتوبًا َعليَها عند ما دخل المستشفى  فوازرأى   -1

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

 يُعطُل أجهزةَ االت َِصاالِت َداخَل الطَّائرة.  أِلنه الطَّائرةِ  ُصعودنَا إلىِعنَد  َعلينَا أْن نُغلَق الَهاتَف المحموليجب   -2

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

 : (  بما يناسبه من العمود ) ب( العمود ) أصلي  المبدعة  صغيرتي01

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشكل المناسب للتاء )ــة، ة، ت( في الفراغ المناسب: يوضع ئيقرا المالحظة تلميذتي  -11

اال.... َداخَل الطَّائر..... لَذا َعليَنا أن  ن غلَق الَهاتَف  ــــاالت  َص .... َفإنه  قد  ي عطل  أجهز....  : م ثل  الطَّائراالوالد 

عودَنا إلى الطَّائر......إن الهاتف المحمول  َيا ب نَّي ن عمـ....... م َن هللا  مَ  نَد ص   نَّ ب َها َعلينا ــالمحمول ع 

 

 

 

 ب

ب
أ

ي ه َو ................. الر  َسالة    َكـــاتِــــبْ  َأخ 

ياَرة .   َن السَّ  أََحـــب   الطَّائ َرة  ......... م 

........ الب َقاع إلى هللا .ـاج  ــسَ َمــال    أَْســـــَرع  د 

ت خدام  الهاتف  د  اس   رُ ــــبَ ـــأَكْ  ....... المحمول في الَمساج 

  . َصف  َتو  َن الم س  َتشفى ..... م   َمــْمــنُــوع  الم س 
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   : ُأَرتُِّب اْلَكِلَماِت اآلِتيَة ِلُأَكوَِّن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة-11

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :  اسم مفعول (  –اسم فاعل  –صنفي  الكلمات التالية إلى  ) فعل تلميذتي المفكرة   -12

         

 

 

 

 مفعول اسم  فاعلاسم  فعل
 ..................................... .............  ............. .....................................  ..................................... ............. 

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

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

 

 

 

   َمــْســُمــوع   –ف  ــاتِّ ـهَ ـالْ      -  اْلــَمــْحــُمــول  -ُن ــيــَرنِّ  

..........................……………………….……………………… 

 1الفترة :        (    1)    الهاتف المحمول  درس /  الصف : الثالث  ) ورقة عمل(       .................................................... ...............اسم الطالبة :

 هـ1443التاريخ :     /       /     لمادة : لغتي                ا                     األولالفصل الدراسي 

 

ئ      -ي ــأَخِّ  َســــالَـــــة    - ُهـــــوَ    –  قَــــارِّ      الـــر ِّ

ُاـــــَيُُ–الـطَـّــائِـــــــَرة ُُُُ-ُلَــــْيـــــَســـــْتُُ–َُمــــَكـــــانًـــاُُ–ُلِــلَّــــِعــــِبُُ–
............ .……………………….……………………… 
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  :  أضرارهأكتبي ثالث جمل عن فوائد الهاتف المحمول وعن بالتعاون مع أسرتك  المفكرةتلميذتي  - 13

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وارسميهالمفكرة تخيلي شكل الهاتف المحمول في المستقبل تلميذتي  - 13

 

 

 

 

 1الفترة :   (   1)  الهاتف المحمولدرس /  الصف : الثالث  ) ورقة عمل(       ................................................................... اسم الطالبة :

 مهارة التعبير     هـ1443التاريخ :     /       /    لمادة : لغتي     ا         الثانيالفصل الدراسي 

 


