
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/3                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade3                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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راسي –الفَْصَل الثَّاِلثَ –بَرنَاَمُج التَّعَلُِّم َعن بُْعٍد  2020-2019العَاَم الد ِ

(مساومة الثعلب) قصة: ُعنواُن الدَّرِس •

اللغَةُ العَربِيَةُ : الَمادةُ •

ةُ • األُولى: الِحصَّ

27/5/2020االربعاء :التَّاريخ •



شيد اْلو   طنيالنَّ



وانين   ِة ق  ِم ع  التَّ ِحصَّ ْعد  لُّ ْن ب  ع 

أِذن  أ ْبل  ْست  ّحدُّ ق  ِث التَّ

ظاتي الح  ن م  ّوِ
د 
ً
أ

ْن ض   ِعد ع  ْبت 
 
ْن جيأ ج م 

ْولي ح 
ْفر دي جيب ِبم 

 
ر وأ ّكِ

ف  ا 
مي

 
ة أ د  دون  مساع 

ب اق  ر ْرنامج م  اْلب 

ِمع  أ مة بِ ْست  لَّ  ع 
ْ
ْركيزت  إلى اْل



.ْمثالُُكمْ أَ أَُمٌم : الَوْحَدةُ العاِشَرةُ 
محفوظة

سوَرةُ اإلْسراءِ 



مَ ا اليَوْ َدْرُسنَ 

جميلة حسن: إعداد المعلمة



ِف ال :كاتِبَ تَعَرَّ
(شىشى شين )

ٌص في أََدِب األَ  في َمدينَِة ُوِلَد، ْطفاِل، كاتٌِب صينِيٌّ ُمتََخص ِ
 الُكت اِب ُعْضٌو في رابَِطةِ َوُهَو 1952عاَم أُكتوبَر في شاْنغَهاى 
يني ينَ  :لَحيَواناِت َحت ى لُق َِب ببِِكتابَِة قَِصِص ااْشتُهَر . الص 

ا في َمبيع  الُكتُِب األَْكثَِر ، َوُهَو صاِحبُ "َمِلِك قَِصِص الَحيَواناتِ "
ينِ  َمجاِل أََدِب األَْطفاِل في الص 

ةٌ َرْمزِ : النَّص ِ نْوُع  :يَّةٌ قِصَّ
ةٌ تَْرِمُز إِلى ما يُْمِكُن أَ  .الواقِعِ يَْحُدَث في ْن قِصَّ



م ج  اتِ و  ن   لُّ ع  : التَّ
ُر الَمتَعَل ُم الَكِلَماَت َوالِعبَاراَت ال. النُُّصوِص في ُمْستَْخِدَمِة يُفَس ِ

.يِقي ةِ األََدبِي ِة، ُمَمي زا  بَْيَن االْستخَداَماِت الَحقِ 

ةَ قِراءَ  .ة  َجْهريَة  َسِليَمة  يَْقَرأُ الُمتَعَل ُم الِقصَّ



.نسمع إلى هذه االنشودة
https://pbs.twimg.com/media/
BIKdIrDCIAIbh7_.jpg

التهيئة 
الحافزة





ْر في مَ  ََلَّلَ اِْقَرأْ ُكلَّ ُجْملٍَة، َوفَك ِ .ِة  ْعنى الَكِلَمِة الُم
.هاَمث ِلْ ِمْن ِعْنِدَك أَْو َكِلَمة ، َوَضْعها في ُجْملَةٍ اِْختَْر 

(اْسمٌ )ُمساَوَمة -1
ُد لالت ِفِهَي الُمفاَوَضةُ، وَ قََرأُْت أَنَّ            .اقِ األَْخذُ َوالرَّ

لسلعةالمقايضة في البيع و الشراء في محاولة لالتفاق على ثمن ا

هاَمِة َو ال أُِحبُ أَنَا ال أُِحُب الُمَساوَ 



(ُجْملَةٌ )أَْحَكْمُت إِْغالَق -2
يْ  .َح َشديَدةٌ ِ بالخاِرجِ الن افِذَِة َجي ِد ا؛ ألنَّ الر 

دوَن تَعَبٍ ( تَْركيبٌ )َعناٍء دوَن -3
من غير باِق اْلَجْريِ سِ في أَفوُز التَّمريُن اليَّوِميُّ َجعَلَني 

.صعوبةمشقة أو 

أتقنه و ضبطه: أحكم الشئ أو األمر
.عندما أنام أحكم إغالق باب المنزل جيدا

ُب يَومِ  .نَاءٍ يَا  أَفُوُز ُدوَن عَ ِعْنَدَما أَتََدرَّ



الضَّجيجأي ( اْسمٌ )َضْوضاُء -4
داَع َوالض   ََ تَُسب ُِب لَنا الصُّ ْي

(اْسمٌ )قِْرِمِزيًّا -5
           ِ .أَْعَجبَني لَْوُن الُكْرِسي 

يَاُح َو الَجلَبَةُ  َو أَْصوا .َطةِ ُت النَّاِس الُمْختَلِ الص ِ
د .ةِكينَ الُهُدوء َو السَّ : الضَّ

.ِدْيُد الُحْمَرةِ ُهَو اللَْوُن األَْحَمُر شَ 



.
غينَة -6 (اْسمٌ )الضَّ

.َه ُزَمالئيتِجاال أَْشعُُر بِِحْقٍد أَْو 

.التضرع و الترجي( اْسمٌ )التََّوسُّل -7
الِ هللِا تَعالى بِاألْعماِل إلَى  .َحةِ الصَّ

(فِْعلٌ )تَئِنُّ -8
ْفلَةُ ِمْن شِ  ِة األَلَ الط ِ مِ دَّ

ْيدٌ ْرهٌ َشدِ ِحْقٌد َو كُ 
ائِنْ َضغَ : الَجْمُع 

.دْ ِغْينَةٌ َعلى أَحَ الَحْمُد هلل ال لَْيَس في قَْلبِي ضَ 

بَْت وَ  فَْت  تَعَطَّ تَقَرَّ

ُجعٍ لٍَم َو تَوَ تُْخِرُج َصْوَت أَ 



الريط بالهوية 
الوطنية



الي؛َوَجْدُت تَْحَت َشَجَرِة اللَّْيموِن بِِجواِر َمْنزِ ذاَت َصباحٍ،  .ثَْعلَب ا َصغير 

اقٌ هُ َعْيناهُ الِمعَتاِن، فَْروُ ! ما أَْجَمَل هذا الثَّْعلَبَ  ائَِحةُ ، تَفوُح رأَْحَمُر بَرَّ
.لوٌد َجديدٌ َموَعلى أَنَّهُ ، َوتَُدلُّ ِمْن ِجْسِمهِ اْلَحليِب 

،وَ َمْلُت ح غيَر بَْيَن َكفَّيَّ ذََهْبُت بِِه إِلى اْلَمْنِزِل، ثُمَّ الثَّْعلََب الصَّ
ٍ َوْسَط اْلَحديفيَوَضْعتُهُ  .قَةِ قَفٍَص َحديِدي 

ََْرف َمكَ اْستَْخِرج ِمَن الفَقَ  ةِ َجرَ تَْحَت الشَّ اْن َرِة 

.ِجْسِمهِ ْن مِ ْلَحليِب رائَِحةُ اتَفوُح ِديٌد؟لََب َمولُوٌد جَ َما َدالَلةَ أَنَّ الثَّعْ  اِ 

تقييم الناتج األول



ُت  َْ ِمَن النَّافِذَِة، فََرأَْيتُ ََْرُت َعلى َصْوِت َضْوضاَء، نَ ِعْنَد ُمْنتََصِف اللَّْيِل، اِْستَْيقَ
نَّهاْفِلْح، ثُمَّ حاَولَْت َسْحَب اْلقَفَِص، لكِ تُ َولَْم .جاِهَدة  أُْنثى ثَْعلٍَب تُحاِوُل فَتَْح اْلقَفَِص بِأَْسنانِها 

ا .فَِشلَْت في ذِلَك أَْيض 

هُ يُر كاَن الصَّغ. بَقْيُت أُراقِبُُهما َعْبَر النَّافِذَةِ  ُل أُمَّ .ْضباِن، ويَْبكيَعْبَر اْلقُ يَتَأَمَّ

ِه أَنَّهُ ُمْشتاٌق لِ البُدَّ  .دَّافِئالِحْضِن أُم ِ

اءَ الَضْوضَ :  ِلَمِة الُهُدوءاْستَْخِرج ِضدَّ كَ 

إلْنقاِذ َصغيَرها؟بِرأيَك ماذا َستَْفعَُل األُمُّ  تفكير ناقد

يقرأ المتعلم النص قراءة جهريةيتقييم الناتج الثان



الكاهوت

https://wordwall.net/ar/resource/2581802







!ما أجمل  هذا الثعلب

اسلوب أمر اسلوب 
استفهام

سلوب ا
تعجب



(جمع كلمة قفص)

قفصون أقفاصقفصات



(مرادف كلمة متشوقة) 

مسرعةمحتارة متلهفة



(في اليوم السادس ) 

نقل الثعلب
إلى قفص 
اكبر

قبول 
الطيور 
الملونة

إطالق 
صراح 
الثعلب




