
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف ورقة عمل تعزيزية الجملة االسمية والجملة الفعلية

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف الثالث ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف الثالث

روابط مواد الصف الثالث على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف الثالث والمادة لغة عربية في الفصل األول

Finalاالماراتابو ظبيمدرسة الشويفاتفهم ومفرداتاالخالق الحميدة
Term 2

1

ملزمة اللغة العربية اوراق عمل كامل المنهج الفصل األول والثاني 2

تحميل كتاب النشاط الجديد 3

تحميل كتاب الطالب في اللغة العربية   4

تحميل الجزء األول من كتاب الطالب 5
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المدرسة : صناع الغد الخاصة                                          المعلمة : نسرين نجيب جمول  

 

 ............................:   سم الطالبا

........................... :  عبةــــــــالش  

يــــــــــاألساس الثالث :   الصــــــــف  

 

 

 

لمجتمع معرفي ريادي تعليم ابتكاري  

  

ةــــالخاص صناع الغد ة :ـدرســالم  

SONAA ALGHD PRIVATE SCHOOL  

م  20 22 للسنة الدراسية  ألول الدراسي الفصل لورقة عمل تعزيزية  2021ـــ    

 

 

 

 

 

 

 

 ــ اْلُجْملَةُ  االْسِميَّةُ : ِهيَ  ُكلُّ ُجْملَة  تَْبَدأُ بِاْسم  .
 أركان الجملة االسمية

 

 

 

 

 

 

 

إِلى:تُْقَسُم اْلُجْملَةُ   

 ُجْملَة  فِْعِليَّةِ  ُجْملَة  اْسِميَّةِ 

أُ دَ تَ بْ مُ الْ   

ذي الَّ  سمُ االْ  وَ هُ 
  المَ كِ الْ  هِ بِ  أُ دَ بْ نَ 

 

رُ بَ خَ الْ   

 مُ م  تَ ذي يُ الَّ  وَ هُ 
  أُ دَ تَ بْ مُ الْ  نىعْ مَ 
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(  َخبَروالث انية تَُسمى ُمْبتََدأ  تَُسمىاألولى  )اْلَكِلَمةُ    اْلبَْحُر واِسٌع.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تََذكَّر َصغيري: عالماُت ااْلْسِم:
ِكتابُ الْ  التَّْعريِف:أَلُّ   

قَلٌَم ـ َعلًَما ـ َولَد   بِأَْنواِعِه:التَّْنوين    

ْدَرسَ  اْلَمْربوَطةُ:الت اُء  ةُ م   

اْلَمْدَرَسةِ حْرِف اْلَجر  : في  دَ عْ تي بَ أْ ال تي تَ  ةُ مَ لِ اْلكَ   

موسى يا : َحْرِف الن داِء ) يا ( دَ عْ تي بَ أْ ال تي تَ  ةُ مَ لِ اْلكَ   

 

 َخبَر ُمْبتََدأ
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 ــ يتطابق المبتدأ والخبر في كل مما يلي :

 1 ــ في التذكير : الولُد َذِكيٌّ .

 2 ــ في التأنيث : اْلبْنُت ذكيَّةٌ .

 3 ــ في اإلفراد : الط الُب مْجتِهٌد .

 4 ــ في التثنية : الط الباِن مْجتَهداِن .

 5 ــ في الجمع : الطُّالُب مْجتَهدوَن .

 ــ كيف يأتي المبتدأ ؟

. واِسٌع البحرَ : ظاهًرا ــ اسًما  1  

معَل ٌم . هذا ــ اسَم إشارة  : 2  

) أنا ــ نحن ــ أنَت ــ أنِت ..... (ــ ضميًرا منفصاًل  مثل :  3  

أقوياُء .نَْحُن لَطيفَةٌ    ــ أْنِت ــ   ذكيٌّ أَْنَت ــ    سعيدٌ نا أ  

 

 

 

 

 


