
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/3                   

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

                 https://almanahj.com/bh/3arabic                   

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

  

                  https://almanahj.com/bh/3arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade3                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس هيا عبد الكريم اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=هيا عبد الكريم
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


مدرسة أسماء ذات النطاقین االبتدائیة للبنات
قسم نظام الفصل 

اللغة العربیة 
2020/2019–الصف الثالث االبتدائي 

ھیا عبدالكریم

 
آمنة جناحي. أ: حیاة المساعید                                                                                          إشراف مدیرة المدرسة 

مدرسة أسماء ذات النطاقین االبتدائیة للبنات
قسم نظام الفصل 

اللغة العربیة 
الصف الثالث االبتدائي 

ھیا عبدالكریم. أ : إعداد 

حیاة المساعید                                                                                          إشراف مدیرة المدرسة .أ:منسقة القسم



لقاء أطفال العرب
اللغة العربیة للصف الثالث االبتدائي اللغة العربیة للصف الثالث االبتدائي 

لقاء أطفال العرب
اللغة العربیة للصف الثالث االبتدائي اللغة العربیة للصف الثالث االبتدائي 



.أن تستخرج الطالبة الظواھر اللغویة من النص

  .

:األھداف التعلیمیة 

أن تستخرج الطالبة الظواھر اللغویة من النص - 1

.  في جمل) كان ، إن( أن توظف الطالبة  - 2

.أن تحول الطالبة من المذكر إلى المؤنث - 3 .أن تحول الطالبة من المذكر إلى المؤنث - 3



الھدف األول الھدف األول 

أن تستخرج الطالبة الظواھر اللغویة من 
.النص.النص

الھدف األول الھدف األول 

أن تستخرج الطالبة الظواھر اللغویة من  
النصالنص



:استخرجي من النص القرائي الظواھر التالیة 

    

بالضم تنوین 
  ) ٌ   (  

بالكسر تنوین  
  ) ٍ   (   ) ٌ   (    ) ٍ   (

  

    

استخرجي من النص القرائي الظواھر التالیة •

مفتوحةكلمات تنتھي بتاء 
)ــت ( 

   
)ــت ( 

كلمة تنتھي بھاء مربوطة 
)ــــھ (           

  

كلمات تحتوي 
على   

بالفتحتنوین 
  )   ً  ( على     )   ً  ( 

  



خارج  مملة 
  

:استخرجي من النص القرائي الظواھر اللغویة التالیة 

  
نوعطعام

  
        

    

قدیمةضد كلمة 

 

استخرجي من النص القرائي الظواھر اللغویة التالیة •

 جدیدة 
ھدیة جمع كلمة 

  ھدایا
تبدأ بالـ تبدأ بالـ 
قمریة 
تبدأ بالـ 

یةسشم



جمیلتي الرائعة أتمنى أن تقومي بحل األسئلة في جمیلتي الرائعة أتمنى أن تقومي بحل األسئلة في 
كتاب التدریبات في كتابِك الخاص للغة العربیة 

. ٤٧صفحة 

جمیلتي الرائعة أتمنى أن تقومي بحل األسئلة في جمیلتي الرائعة أتمنى أن تقومي بحل األسئلة في 
كتاب التدریبات في كتابِك الخاص للغة العربیة 

صفحة 



الھدف الثانيالھدف الثاني

. في جمل) كان ، إن

الھدف الثانيالھدف الثاني

كان ، إن( أن توظف الطالبة  



بدأت الجمــلة .الرحلُة ممتعةً 
)كانت ( بـ 

بدأت الجمــلة .الرحلَة ممتعةٌ 
)إن ( بـ 

:  مثال

الرحلُة ممتعةً  كانت

الرحلَة ممتعةٌ  إن



.الفتاَة نشیطةٌ 
بدأت الجمــلة 

)إن ( بـ 

بدأت الجمــلة .الفتاةُ نشیطةً 
)كانت ( بـ 

:  مثال

الفتاَة نشیطةٌ  إن

الفتاةُ نشیطةً  كانت



:  حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة:  حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة

كانت الطالبُة مجتھدةً 

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

حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة

:  ھیا لنتدرب

حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة

كانت الطالبُة مجتھدةً 

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



:  حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة:  حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة

.إن الدرَس ممتعٌ 

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

حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة

:  ھیا لنتدرب

حـولي الجمل كما في األمثلة السابقة

إن الدرَس ممتعٌ 

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



صفحة )  ٦( تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب  صفحة )  ٦( تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب 
.في كتاب التدریبات للغة العربیة 

تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب 
في كتاب التدریبات للغة العربیة  ٤٩



الھدف الثالث 

.  أن تحول الطالبة من المذكر إلى المؤنث

الھدف الثالث 

أن تحول الطالبة من المذكر إلى المؤنث 



مذكر.اْلَمِریض فِي اْلُمْسَتْشَفى

مؤنث.َزاَرْت ُبْشَرى َصِدیَقِتَھا اْلَمِریَضِة فِي اْلُمْسَتْشَفى

:مثال

اْلَمِریض فِي اْلُمْسَتْشَفى َصِدیَقھُ  ُمَحَمدَزاَر 

َزاَرْت ُبْشَرى َصِدیَقِتَھا اْلَمِریَضِة فِي اْلُمْسَتْشَفى



مذكر.ه فِي َتْنِظیِف َحدیَقِة اْلَمْنِزلِ 

مؤنث.َھا فِي َتْنِظیِف َحدیَقِة اْلَمْنِزلِ 

:  مثال 

رَ  ه فِي َتْنِظیِف َحدیَقِة اْلَمْنِزلِ اَساِعَد أَبیُ أَْن  َطاِرق َقرَّ

َرْت َفاِطَمُة  َھا فِي َتْنِظیِف َحدیَقِة اْلَمْنِزلِ اُتَساِعَد أَبأن َقرَّ



اْلَقِدیَمة، َوِاْشَتَرى  ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ  اْلَقِدیَمة، َوِاْشَتَرى  ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ 

مذكر.تھخو

مؤنث...............................................................

ھیا لنتدرب

انَ  انَ ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ َساَفَر ِھَشاٌم إَِلى َعمَّ ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ َساَفَر ِھَشاٌم إَِلى َعمَّ

خوإلَھَداَیا  

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



، َوِاْشَتَرى اْلَقِدیَمةَ  ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ  ، َوِاْشَتَرى اْلَقِدیَمةَ  ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ 

مذكر.إلخوتھ

، اْلَقِدیَمةَ  اْلَمَتاِحفَ  ت، َوَزارَ 

.إلخوتھاَھَداَیا 

مؤنث

ھیا لنصوب األجوبة

انَ  انَ ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ َساَفَر ِھَشاٌم إَِلى َعمَّ ، َوَزاَر اْلَمَتاِحفَ َساَفَر ِھَشاٌم إَِلى َعمَّ

إلخوتھَھَداَیا 

انَ  َمریم تَساَفرَ  ، َوَزارَ إَِلى َعمَّ

َھَداَیا  تَوِاْشَترَ 



ًة  َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلُھ أَُبوهُ قِطَّ َمْسُعوٌد ُیِحبُّ َتَربِّ

ةَ  مذكر،ُكلَّ َیْومٍ  ْلقِطَّ ةَ  ،ُكلَّ َیْومٍ  ْلقِطَّ

ا، َوَصاَر َمْسُعوُد َمْسُروًرا ة كبیرًة ِجّدً .َصاَرت اْلقِطَّ
مذكر

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

................................................................................
مؤنث

ًة  َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلُھ أَُبوهُ قِطَّ َمْسُعوٌد ُیِحبُّ َتَربِّ

ةَ یطعم اَمْسُعوُد .َصِغیَرة ْلقِطَّ

ھیا لنتدرب

ةَ یطعم اَمْسُعوُد .َصِغیَرة ْلقِطَّ

ا، َوَصاَر َمْسُعوُد َمْسُروًرا ة كبیرًة ِجّدً َصاَرت اْلقِطَّ

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

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



ًة  َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلُھ أَُبوهُ قِطَّ َمْسُعوٌد ُیِحبُّ َتَربِّ

ِة ُكلَّ َیْومٍ  مذكرَمْسُعوُد َیضْع اْلُحبوَب لِْلقِطَّ ِة ُكلَّ َیْومٍ  َمْسُعوُد َیضْع اْلُحبوَب لِْلقِطَّ

ا، َوَصاَر َمْسُعوُد َمْسُروًرا ة كبیرًة ِجّدً .َصاَرت اْلقِطَّ

َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلھ ًة أَبِحبُّ َتَربِّ قِطَّ

مذكر

َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلھ ًة  وھاأَب اِحبُّ َتَربِّ قِطَّ

ةَ  ُكلَّ َیْومٍ  ْلقِطَّ

ا، َوَصارَ  ة كبیرًة ِجّدً .ةَمْسُرور سَعاد تَصاَرت اْلقِطَّ

مؤنث

ًة  َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلُھ أَُبوهُ قِطَّ َمْسُعوٌد ُیِحبُّ َتَربِّ

ِة ُكلَّ َیْومٍ .َصِغیَرة َمْسُعوُد َیضْع اْلُحبوَب لِْلقِطَّ

ھیا لنصوب األجوبة

ِة ُكلَّ َیْومٍ .َصِغیَرة َمْسُعوُد َیضْع اْلُحبوَب لِْلقِطَّ

ا، َوَصاَر َمْسُعوُد َمْسُروًرا ة كبیرًة ِجّدً َصاَرت اْلقِطَّ

َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلھ ِحبُّ َتَربِّ َیَة اْلَحَیَواَناِت اْلَجِمیَلِة، َذات َیْوٍم ِاْشَتَرى َلھتُ  سَعاد ِحبُّ َتَربِّ

ةَ َتتطعم ا سَعاد.َصِغیَرة ْلقِطَّ

ا، َوَصارَ  ة كبیرًة ِجّدً َصاَرت اْلقِطَّ



صفحة )  ٧( تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب  صفحة )  ٧( تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب 
.في كتاب تدریبات اللغة العربیة 

تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب تلمیذتي العزیزة الرجاء حل تدریب 
في كتاب تدریبات اللغة العربیة  ٤٩



شكــًرا جمیلتي الصغیرة الھتمامك شكــًرا جمیلتي الصغیرة الھتمامك 
.بمتابعة الدرس

شكــًرا جمیلتي الصغیرة الھتمامك شكــًرا جمیلتي الصغیرة الھتمامك 
بمتابعة الدرس


