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      Classe :                    الثالثالصف  

Subject : لغة عربية                  

Lesson : مصباح وبندق        
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P.O.BOX : 4328     
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 (مصباح وبندق  )قصة( لـــــــ  1ورقة عمل )                            
 

 -هيا بنا أحبائي الصغار نقرأ الفقرة التالية:

 
 

 

 

 -(استخرج من هذه الفقرة ما يلي:1

 ...........................أ(حرف جر: .....................  ، ....................               ب( مد بالياء: ....................

 .......الم شمسية: ........................ ، ...........................     ث(الم قمرية: ...................... ، .................ت(

 ..................................: ............ همزة قطعج(ضد)ممتلئة( ..................................                     ح(

 خ(فعل: ...................................                               د(حرف عطف: ...............................

 -(أكتب شخصيات القصة:2

1   ........................................... )2............................... ) .......................3.......................................... ) 

4.................................... )5 .................................... )6.................................. )7............................... ) 

 ......................................هي: .....الشخصية الرئيسية في القصة 

 -(رتب أحداث قصة مصباح وبندق كما فهمت من خالل قراءتك للقصة:3

 

 )        (                                    .قررمصباح أن يذهب مع الرجل الغريب ويعمل في السيرك

 )        (                              ذهب بندق إلى السيرك ملقابلة صديقه مصباح.                    

 كان مصباح وبندق يعيشان في تل الدببة ألاخضر السعيد.                                    )        (

 تذكر مصباح حياته الجميلة في تل الدببة وقرر العودة إليها.                                  )        (

 صباح وهو يقوم بعمل الحركات البهلوانية.                               )        (أحب زوار السيرك م

 عاد مصباح إلى تل الدببة ألاخضر السعيد وقرر أال يغادره أبًدا                               )       (

 جاء رجل غريب إلى تل الدببة ألاخضر السعيد يطلب دًبا يعمل معه في السيرك.           )       (
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 نموذج إلاجابة 
 -هيا بنا أحبائي الصغار نقرأ الفقرة التالية:

 

 
 

 

 

 -(استخرج من هذه الفقرة ما يلي:1

 ةالسعيد ،التعقيد ، بسيطب( مد بالياء:              من،  فيأ(حرف جر: 

 ، الحياة ألاخضر ث(الم قمرية:     التعقيد، الدببةت(الم شمسية: 

 إخاء:  همزة قطعح(                 خاليةج(ضد)ممتلئة( 

 و  د(حرف عطف:                              عاشخ(فعل: .

 -(أكتب شخصيات القصة:2

 الرجل الغريب( 3                بندق( 2              مصباح( 1

 املطربة (7الشاب الطويل          ( 6      السيدة الكبيرة( 5   زوار السيرك (4

 مصباحالشخصية الرئيسية في القصة هي: 

 -(رتب أحداث قصة مصباح وبندق كما فهمت من خالل قراءتك للقصة:3

 

 (    3)    قررمصباح أن يذهب مع الرجل الغريب ويعمل في السيرك.                                    

 (    5ذهب بندق إلى السيرك ملقابلة صديقه مصباح.                                                  )    

 (    1كان مصباح وبندق يعيشان في تل الدببة ألاخضر السعيد.                                    )    

 (   6لعودة إليها.                                  )     تذكر مصباح حياته الجميلة في تل الدببة وقرر ا

 (    4أحب زوار السيرك مصباح وهو يقوم بعمل الحركات البهلوانية.                               )    

 (   7عاد مصباح إلى تل الدببة ألاخضر السعيد وقرر أال يغادره أبًدا                               )    

 (    2جاء رجل غريب إلى تل الدببة ألاخضر السعيد يطلب دًبا يعمل معه في السيرك.           )   

 

 


