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ENGLISH SECTION-BANGLADESH INTERNATIONAL SCHOOL 

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

 :هات معاني الكلمات اآلتية باإلنجليزي  1س

 اْلَمعنى  الَكلَمات 

  Clown ُمْهرج  -1

 Rope َحْبل  -2

 Tent َخيَمة  -3

 Frog َضْفِدع -4

 Tail ذَيَل  -5

 wall الْجَدار  -6

 Iron َمكواة -7

 Teacher اْلُمعلمة   -8

 ink ِحبر   -9

 shoe ِحذَاء  -10

      

 -الكلمة المختلفة :  ضع خطا تحت: 2س

 تِين  -4ُخْبز            -3ُكمثرى           -2تُفَاحة                     -1

 َسَمك-4َخْضروات     -3َعصير َطاِزج    -2َمشروبات غازية    -1

 

يارات     -2اْلُمبِيَداَت            -1  النَّفايات -4اْلنَباتات       -3َعوادم الس ِ

 قَال  -4لَكن         -3َهذَا              -2ذَِلك                  -1
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 َرجاُلَن  -4َحِفيد        -3غالفان          -2ِطفَالن               -1

 َزرقَاء  -4َحمَراء      -3أَْسود            -2بَيَضاء              -1

 ُمناَسب  -4َطِويلة       -3َواسع            -2َضيق                -1

 ِمْكَواة  -4ِممَحاة      -3َطبلة             -2ِمبَراة            -1

ْنُدوق        -2       اْلعصفُور -1  الشََّجرة  -4النَّار        -3الصُّ

 اْلبط  -4اْلِكتاب       -3اللَّيمون          -2اْليد              -1

   -اختار اإلجابة الصحيحة : 3س

 اِْلبس ..........اْلِحذَاء   -1

 هُو                   َهذِه                 َهذا   

 َما َرأيُك فِي َهذا اْلِحَزام .............؟   -2

 أَسود               اْْلسود              السَّوَداء 

   َهِذه َمكتَبةَ .................. -3

 َواِسعة             َطِويلة                 ثِقيلةَ  

 ليس في الدُّكان قَِميصاٌ.......... لَهذِه اْلبَدلة    -4

 ُمنَاسباً                ِضيقاً             ُمنَاسبةَ    

 أُم أَحْمد تقرأ............. اْلِكتَاب   -5

 لَهُ                     لََها                    فِيِه 

 ْكِوي............... اْلَمالبِس  َهذِه اْلِمكواة ن -6

 له                    فِيها                    بِها 

 يَت يَسكُن .................. اْلَكلُب  َهذَا اْلبِ  -7

 فِيَها                   فِيه                     لُه 
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 أَْخذَ اْلجد تُفَاحةً   -8

 اْلَحمَراء             اْْلَحمر                 َحمَراء 

 أَْخذَت لَيلى َحبراً   -9

 د َسوَداء               أَْسود                    اْلْْسو 

 اْلَكِلمة التيَّ ال تَْنتِهي بـ  ) ان (   -10

 ِحَصان                فِيل                       فِْنَجان            

 

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

 (خطأ        َهات اْلعَِصير يا أَمل               )   -1

 (صواب     تَْفَضل يا بَدر اْلطَّبَق               )    -2

 (صواب      تَْفَضِلي يا ِريم اْلِكتَاب             )    -3

امة يا نُورة               )    -4  (خطأ        ُخذ اْلعَوَّ

 (صواب      ِخذي السَّمكة يا أَمل              )   -5

 (واب      صَهات اْلُكرِسي يا ُحَسام            )   -6

  -ما نوع أخر حرف في الكلمات اآلتية : 5س

 َزَهرة              ) تَاء َمْربُوطة / تَاء َمْفتُوَحة ( -1

 بِْنٌت                ) تاء مربوطة / تاء مفتوحة ( -2

 / تاء مربوطة (    هاء     َمْنِزلهُ              ) -3

 وحة (َسَمكةٌ              ) تاء مربوطة / تاء مفت -4

 نِعَمات              ) تاء مبروطة  / تاء مفتوحة( -5

 قَلَمهُ                 ) هاء           / تاء مربوطة( -6
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 الذي تحتويه الكلمة   حرفاختار ال  6س

 ل (  –ع  –ِرَمال                              ) ن  -1

 ر (  –ص   –أَْصَداف                           ) ج  -2

 س (   -ع     -َغَزال                           ) غ   -3

 و (    -ج     -ثعُبَان                             ) ث  -4

 ذ (  –ق  –قِرد                                ) ز  -5

 ف ( –ب  -زَرافة                           ) ك   -6

 ل (  –ي  –َمْفرش                            ) م  -7

 (   ص  –س  –أَْسد                             ) ش  -8

    -هات عكس الكلمات اآلتية : 7س

 عكسها  الكلمات   

 كبير  َصِغير 

 ضيق  َواِسع 

 تحت  فوق 

 قصير  َطِويل 

 نهار لَيل 

 مفتوح َمْغلق

 خلف  أََمام 

 هذه  َهذَا  

 ذلك تِلك 

 يجلس  يَِقُف  
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   -هات مفرد الكلمات اآلتية : 8س

 المفرد   الجمع          

 اْلرض  اْلراضي  -1

 الحقل  اْلَحقول  -2

 الدواء  اْْلِدِوية  -3

 العطر  الَعَُطور -4

راع  -5  الزارع  الزُّ

 نبات ال اْلنبَاتَات  -6

 البئـر  اآلبَار  -7

 ملعقة َماَلِعق   -8 

 كوب أَكَواب-9        

 قلم أَْقالم  -10

 

 

 

 

 

Mrs:Amani  

Mrs:Niamat 

 ALL THE BEST     

         


