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ENGLISH SECTION-BANGLADESH INTERNATIONAL SCHOOL 

)4,5-(unit-work sheet-GRADE (3) 

 :هات معاني الكلمات اآلتية باإلنجليزي  1س

 اْلَمعنى  الَكلَمات 

  ُمْهرج  -1

  َحْبل  -2

  َخيَمة  -3

  َضْفِدع -4

  ذَيَل  -5

  الْجَدار  -6

  َمكواة -7

  اْلُمعلمة   -8

  ِحبر   -9

  ِحذَاء  -10
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 -الكلمة المختلفة :  ضع خطا تحت:  2س

 ينتِ  -4ز            بْ خُ -3مثرى          كُ -2      احة               فَ تُ -1

 ك مَ سَ -4روات    ضْ خَ  -3ج    ازِ صير طَ عَ -2شروبات غازية   مَ  -1

 فاياتالن  -4     باتات   نَ الْ -3يارات    وادم الس ِ عَ -2            اتَ يدَ بِ مُ الْ -1

 ال قَ  -4كن        لَ  -3ا             ذَ هَ  -2                 ك لِ ذَ -1

 ن جاُلَ رَ  -4يد       فِ حَ  -3غالفان          -2الن               فَ طِ -1

 اء رقَ زَ  -4   اء  مرَ حَ  -3     ود       سْ أَ  -2   اء           يضَ بَ -1

َ مُ  -4      ة يلوِ طَ  -3        اسع   وَ  -2              يق  ضَ -1  سب نا

 اة وَ كْ مِ  -4 اة     محَ مِ  -3      بلة       طَ  -2       اة     برَ مِ  -1

 رة جَ الش   -4      ار الن   -3      وق دُ نْ الص   -2       ور فُ صْ عُ الْ  -1

 بط الْ  -4    تاب  كِ الْ  -3        يمون الل   -2        يد     الْ  -1

   -اختار اإلجابة الصحيحة : 3س

 اء  ذَ حِ بس ..........الْ لْ اِ -1

 ذا   هَ                  ذهِ و                   هَ هُ 

 ام .............؟  زَ حِ ذا الْ ي هَ ك فِ أيُ ا رَ مَ  -2

 اء ودَ سود              الس  سود               الْ أَ 

   بةَ كتَ ه مَ ذِ هَ  -3

   يلةَ ثقِ            يلة      وِ عة             طَ اسِ وَ 

 دلة   بَ اْل  ذهِ .......... لهَ ا  يص مِ كان قَ ليس في الد   -4

  يقا  ضِ                 اسبا  نَ مُ                 اسبةَ نَ مُ 
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 اب  تَ كِ د تقرأ............. الْ مْ حم أَ أُ  -5

  يهِ ا                    فِ هَ لَ                      هُ لَ 

 س  البِ مَ ي............... الْ وِ كْ كواة تَ مِ اْل  ذهِ هَ  -6

 ها يها                    بِ له                    فِ 

   لبُ كَ .................. الْ  سكنُ يَ  يتَ بِ ا اْل ذَ هَ  -7

 ه يه                     لُ ا                   فِ يهَ فِ 

   احة  فَ جد تُ الْ  ذَ خْ أَ  -8

 اء مرَ حَ     حمر             اء             اْلَ مرَ حَ الْ 

   برا  يلى حَ لَ  ذتَ خْ أَ  -9

 ود سْ ود                    الْ سْ اء               أَ ودَ سَ 

 ي بـ  ) ان (  تهِ ْن ال تَ  مة التي  لِ كَ الْ  -10

 ان            جَ نْ يل                       فِ ان                فِ صَ حِ 

 

 -:ضع كلمة صواب أو كلمة خطأ أمام الجمل التية 4س

 مل               )        (ير يا أَ ِص لعَ ات اْ هَ  -1

 )        (               بقَ ط  در الْ ل يا بَ ضَ فْ تَ  -2

 اب             )        ( تَ كِ يم الْ ي يا رِ لِ ضَ فْ تَ  -3

 ورة               )        ( امة يا نُ و  عَ ذ الْ خُ  -4

 مل              )        ( مكة يا أَ الس  ذي خِ  -5

 )        (            ام سَ ي يا حُ رسِ كُ ات الْ هَ  -6
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  -ما نوع أخر حرف في الكلمات اآلتية : 5س

 ة ( وحَ تُ فْ اء مَ وطة / تَ بُ رْ اء مَ رة              ) تَ هَ زَ  -1

 ) تاء مربوطة / تاء مفتوحة (                 ت  نْ بِ  -2

 ) هاء           / تاء مربوطة (              لهُ زِ نْ مَ  -3

 ) تاء مربوطة / تاء مفتوحة (               كة  مَ سَ  -4

 ات              ) تاء مبروطة  / تاء مفتوحة( عمَ نِ  -5

 ) هاء           / تاء مربوطة(                  مهُ لَ قَ  -6

 الذي تحتويه الكلمة   حرفاختار ال  6س

 ل (  –ع  –) ن                           ال    مَ رِ  -1

 ر (  –ص   –) ج                          اف  دَ صْ أَ  -2

 س (   -ع     -) غ                  ال           زَ غَ  -3

 و (    -ج     -) ث                 ان             بَ ثعُ  -4

 ذ (  –ق  –) ز                   رد              قِ  -5

 ف ( –ب  -) ك                  افة           زرَ  -6

 ل (  –ي  –) م                رش             فْ مَ  -7

 (   ص  –س  –) ش            د                  سْ أَ  -8
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    -هات عكس الكلمات اآلتية : 7س

 عكسها  الكلمات   

  ير غِ صَ 

  ع اسِ وَ 

  فوق 

  يل وِ طَ 

  يل لَ 

  لقغْ مَ 

  ام مَ أَ 

  ا  ذَ هَ 

  لك تِ 

    فُ قِ يَ 
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   -هات مفرد الكلمات اآلتية : 8س

 دالمفر   الجمع          

  الراضي  -1

  قول حَ الْ  -2

  ية وِ دِ الْ  -3

  ورطَ عُ الَ  -4

  راع الز   -5

  ات اتَ نبَ الْ  -6

  ار اآلبَ  -7

  ق  عِ الَ مَ  -8 

  ابكوَ أَ -9        

  الم قْ أَ  -10

 

  

 

ALL THE BEST             

Mrs:Amani  

Mrs:Niamat 

 
 


