
 ورقــة عـمـلالمادة / لـغــتـي                              

 اسم الطالب/ة/.............................

...................الصف/ثــالــث/.......

___________________________________________________________________________ 

/  1انىحذة انسابعت : يٍ عهًاء انًسهًيٍ .. انـذَّرس 

 أبى انكيًياء جابر بٍ حياٌ

ضع خطًا أسفم انكهًت انًختىيت بياء، انسؤال األول : أ

وخطيٍ أسفم انكهًت انًختىيت بأنف عهً صىرة )ي(، 

 حىل انكهًت انًختىيت بتاء يربىطت: ودائرة

ِقٌَقِة  َجاُرِب الدَّ اًّ َعلَى إِْجَراِء التَّ ْمُكُث ِفً ُمْخَتَبِرِه، ُمْنَكّبًّ ٌَ َكاَن 

ٌَُصبُّ  ٍة َو َضُعَها ِفً َمَحالٌَِل َخاصَّ ٌَ َعلَى أَْنَواٍع ِمَن اْْلَْوَراِق 

َواِئِل الَّتً اْبَتَكَرَها اًّ ِمَن السَّ َها َخلٌِطًّ ٌْ َدُعَها َحتَّى َتِجفَّ  َعلَ ٌَ ُثمَّ 

اَر. َل إِلَى اْخِتَراِع اْلَوَرِق اْلُمَقاِوِم النَّ  إِلَى أَْن َتَوصَّ

أبذأ انجًهت بانعهى و أعيذ انسؤال انثاَي : 

 كتابتها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

اَن. ٌَّ ِ َجاِبُر ْبُن َح  ِمْن ُعلَماَء اْلِكٌْمٌاِء أَُبو َعْبِد َّللاَّ

 

ْلِمٌَذةُ ِباْخِتَراَعاِت اْلُعلََماِء   اْلُمْسلِِمٌَن.َتْفَتِخُر التِّ



 

 ورقــة عـمـلالمادة / لـغــتـي                                  

 اسم الطالب/ة/.............................

...................الصف/ثــالــث/.......

___________________________________________________________________________ 

 :انسؤال انثانث : أكًم انفراغاث بًا يُاسب 

 لجابر بن حٌان عدٌد من االختراعات منها .1

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

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

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

 ....................................................................... اخترع ابن حٌان الورق المقاوم للنار لـعـل .2

 .................................................................................................... شرح المعلم الدرس لعـل .3

 ...........................................................................................................   نظفـت غـرفتً لعـل .4

 ................................................................... معنى كلمة العـبـقـري .5

ا علٌهمعنى مـن .6  ...................................................................... ـكـبًّ

 ....................................................................... ضد كلمة الجوامد .7

 ........................................................................ ضد كلمة تـالـفـًّا .8

 ....................................................................كلمة ضدها ) قبٌح (  .9

 ................................................................ كلمة جمعها ) أجٌال (. 11

 ..................................................................كلمة مؤنثها )عدٌدة ( . 12

 استخذو نعم في جًهتيٍ يٍ تعبيرك ؟انسؤال انرابع :

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

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

 



 انسؤال انخايس : أختار اإلجابت انصحيحت :

 جابر بن حٌان أول من استحضر... .1

 الـدواء               معجـون اْلسنان                   مـاء الـذهـب    لمحـالٌل            ا

 ، فال اختالف بٌنهما .تنطق التاء المربوطة " ة " تاء فً الوصل وفً الوقف  .2

 صـــواب                              خـــطــأ

 تتصل التاء المربوطة  " ة "بـ... .3

 اْلفعال                     اْلسماء                       الضمائر                      الحروف

 وأنزلوه مكانته العالٌهحدد الخطأ فً الجملة " اعترف بفضله علماء الشرق والغرب  .4

 اعترف                    بفضله                       أنزلوه                          العالٌه

 شكر الناس على معروفهم صفة حمٌدة ٌجب أن نتحلى بها . .5

 صـــواب                              خـــطــأ                         

 غٌبة " ــه " بـ...تتصل هاء ال  .6

 اْلفعال                    اْلسماء                   الضمائر                      حروف الجر                       

 رتب عناصر رسالة الشكر لتكون صحٌحة : .7

 الدعاء له والشكر على تقبله الرسالة                 البسملة ثم نكتب المرسل إلٌه            

موضوع الرسالة مثل الثناء و الشكر واالعتراف بفضله و علمه                              

 كتابة اسم المرسل ثم التارٌخ

 لعل المالحٌن ٌستفٌدون منها " ٌأتً بعد لعل .. .8

 فعل ماضً           فعل أمر              اسـم                                   فعل مضارع

  " لعل " تفٌد الترجً ، والرجاء هو اْلمل فً حصول اْلمر . .9

 صــواب                             خــطــأ            

 ..............................ٌلقب أبو عبدَّللا جابر بن حٌان بـ " أبو 11



 


