
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

الملف ورقة عمل تعزيزية درس أنواع الفعل مع الحل

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    

 

: لها ثالثة أنواعاألفعال   

 . خره الفتحوحركة آ ه َو كلُّ فْعٍل يد لُّ على حصول عمل في الزمن الماضي: اْلماضي اْلِفْعل  ــ  1

 .العصفورَ َطارَ 

َ
ْستَقَبِل َوال بدَّ هَو كلُّ فْعٍل : اْلم ضاِرع   لْفِعل  ا ــ 2 من الحاضِر أَو الم  يد لُّ َعلى ح صوِل عمٍل في الزَّ

َضاَرعِة وهَي: اْلَهمَزة  والنُّون  واْلياء  َوالتَّاء   بدأأن ي ) أنيت ( وحركة  بِحرٍف مْن أَحرِف الم 

 آخره الضمة .

 (أَْلعَب  س) وله عالمة هي دخول حرف السين على أوله وتسمى سين االستقبال :

 .ماجٌد قَصة   يكتب  

ص ول  َشيٍء في الزمن المستقبل :األَْمر فِعل  ــ  3 وحركة  ه َو كلُّ فِعٍل ي طَلب  بِه ح 
 آخره السكون .

 واِجبََك . ا ْكت بْ 
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روف ِمثْل  ) لَِعبَ مالحظة :  نة مْن ثالثَِة ح  َكوَّ  نْ  ( فَِفْعل  اأْلَْمِر مِ إذا كانَِت اْلَكِلمة م 

 . ِلمة ) اِْلعَْب (َهِذِه اْلكَ 

نة مْن  َكوَّ روف ِمثْل  ) أَْربَعَِة إذا كانَِت اْلَكِلمة م  ِلمة َهِذِه اْلكَ  نْ ( فَِفْعل  اأْلَْمِر مِ ْبَدعَ أَ ح 

 . (أَْبِدعْ ) 

 ل  األَْمرفعْ  حروف أربعةمات من كل ل  األَْمرفعْ  حروف ةمات من ثالثكل

 ْقبِلْ أَ  أَْقبَلَ  اِْلعَبْ  لَِعبَ 

 أَْكِرمْ  أَْكَرمَ  اِْقَرأْ  قََرأَ 

 أَْحِرزْ  أََحَرزَ  اِْشَربْ  َشِربَ 

سْ  َدَرسَ   أَْبِدعْ  َدعَ أَبْ  ا ْدر 

 

 


