
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف ورقة عمل تعزيزية درس فعل األمر

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

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

يــــــــــاألساسالثالث :   الصــــــــف  

 

 

 

لمجتمع معرفي ريادي تعليم ابتكاري  

  

ةــــالخاص صناع الغد ة :ـدرســالم  

SONAA ALGHD PRIVATE SCHOOL  

م  20 22 للسنة الدراسية  الدراسي األوللفصل لورقة عمل تعزيزية  2021ـــ    

 

 

 

 

ص ول  َشيٍء في الزمن المستقبل :األَْمر فِعل  ــ  وحركة آخره  ه َو كلُّ فِعٍل ي طلَب  بِه ح 
 السكون .

 .واِجبََك  ا ْكت بْ 

 أهم ما يميز فعل األمر :
 . َدْرًسا اْلَولَد  ــ َدَرَس  1

 في الجملة السابقة إلى فعل أمر فإّن الفاعل ) َدَرَس ( عند تحويل الفعل الماضي
 حذف كلمة الولد (:ت  يتحول إلى ضمير في الجملة )  ) اْلَولَد  ( 
سْ    . َدْرًسا ا ْدر 
إذا جاءت الكلمة بعد  ونضع بدًًل منه كسرة كون الظاهر على آخرفعل األمرنغير السُّ ــ  2

 في اللغة العربية. ْينِ ساكنال عريف منعًا من التقاءمعرفة بأل التالفعل 
 َمْسأَلَةَ  .الْ  ا ْكت بِ 
 مثل : في جملة) المؤنث (  بصغية التأنيث ــ إذا جاء الفاعل 3

ياء للفعل ) َكتَبَْت ( بعد تحويلِه إلى فعل أَْمٍر يجب أن نضيف ) َكتَبَْت فاِطَمة  اْلواِجَب (
 واِجبَِك . ي: ا ْكتب وًل ننسى حذَف الفاِعل ) فاطمة  (المؤنثة المخاطبة 

 فِعل   األَْمر
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:ْوع الفعل في كل منها التالية ث ّم َحّدد نَ  اقرأ الجملــ  1  

 

 الفعل الماضي الفعل المضارع فعل األمر
 

.ْشجرة ْْفاَلحْ الْْْاِْزَرعْْ  

 

.ْشجرة ْْفاَلحْ الْْْيَْزَرعْ   

 
.ْشجرة ْْفاَلحْ الْْزرَعْ  

 

ةً .  ا ْكت ْب قِصَّ
 

.قَصةً  ماجد   يكتب    

 

.قَصةً  ماجد   َكتَبَ   

 

. الثِّمارَ  ا ْقط في  

 

. الثِّمارَ  ليلى تَْقط ف    

 

. الثِّمارَ  ليلى قطفتْ   

 

. المشروعَ  ا ْرس مِ  المشروعَ  المهندس   يَْرس م     

 
             .المشروعَ  المهندس   َرَسمَ 

 

ْستَْيِقْظ باِكًرا .اِ   

 
اْ.ْأَْحَمدْ ْيَْستَْيِقظْ  باِكر   

 

اْ.ْأَْحَمدْ اِْستَْيقََظْ باِكر   

 

 اِْشَربي اْلَحليَب .
 

اْلَحليَب . ِهْند   تَْشَرب    

 

اْلَحليَب . ِهْند  َشِربَْت   


