
 

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 هبة محمود المساعيد وحياة المساعيد وآمنة جناحي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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مــدینة السالم 
ئي  دا ت االب لث  ا ث ل ا یة– الصف  عرب ل ا غة  ل ل ا ئي  دا ت االب لث  ا ث ل ا یة– الصف  عرب ل ا غة  ل ل ا

الجــزء الثاني  الجــزء الثاني  



.في جمل مع ضبط الشكل 

.أن تحول الطالبة الكلمات من صیغة المفرد إلى صیغة الجماعة باستخدام واو الجماعة

.أن تبتكر الطالبة أسئلة باستخدام أدوات االستفھام 

:األھداف التعلیمیة  
في جمل مع ضبط الشكل ) إن(و ) مـا(أن توظف الطالبة  - 4 

أن تحول الطالبة الكلمات من صیغة المفرد إلى صیغة الجماعة باستخدام واو الجماعة - 5

أن تبتكر الطالبة أسئلة باستخدام أدوات االستفھام  - 6



الھدف الرابعالھدف الرابع

في جمل مع ضبط ) إن(و 
.الشكل .الشكل 

الھدف الرابع الھدف الرابع 

و ) مـا(أن توظف الطالبة   
الشكل الشكل 



)مــا 

  

أداة تفید التعجب

!الربیع الربیع جمیل          مـا أجملَ 
  

مــا (  

  

أداة تفید التعجب

الربیع جمیل          مـا أجملَ : مـثال
  



:إلى الجمل اآلتیة مع تغییر ما یلزم

..........................................................!مـا أروَع المدرسة 

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

!مـا أروَع المدرسة 

!مـا أشجَع الجندي 

!مـا أمھَر الطبیب..........................................................

إلى الجمل اآلتیة مع تغییر ما یلزم) ما ( أدخلي أداة التعجب  - 

.المدرسة رائعة .المدرسة رائعة 

.  الجندي شجاع

.  الطبیب مـاھر



أمیرتي المثابرة قومي بحل التدریبات اآلتیة في 
:كتابِك للغة العربیة 

.44صــ )  .44صــ ) 

أمیرتي المثابرة قومي بحل التدریبات اآلتیة في 
كتابِك للغة العربیة 

)  8( تدریب  )  8( تدریب 



)إن 

   

للتوكید

.إن العلَم نورٌ .         
   

إن (  

   

للتوكید: إِنَّ 

.         العلم نور : مـثال
   



:إلى الجمل اآلتیة مع تغییر ما یلزم

........................................................... إن الحیاَة جمیلٌة 

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

. إن الحیاَة جمیلٌة 

.إن الطالَب ذكٌي 

.إن المعلَم متفائلٌ ..........................................................

إلى الجمل اآلتیة مع تغییر ما یلزم) إن ( أدخلي أداة   - 

.  الحـیاةُ جمیلةٌ .  الحـیاةُ جمیلةٌ 

.  الطالُب ذكيٌ 

.   المعلُم متفائلٌ 



أمیرتي المثابرة قومي بحل التدریبات اآلتیة في 
:كتابِك للغة العربیة 

.44صــ )  .44صــ ) 

أمیرتي المثابرة قومي بحل التدریبات اآلتیة في 
كتابِك للغة العربیة 

) 9(تدریب  ) 9(تدریب 



الھدف الخامسالھدف الخامس

تحول الطالبة الكلمات من صیغة المفرد إلى صیغة الجماعة   

.باستخدام واو الجماعة.باستخدام واو الجماعة

الھدف الخامس الھدف الخامس 

تحول الطالبة الكلمات من صیغة المفرد إلى صیغة الجماعة أن  

باستخدام واو الجماعةباستخدام واو الجماعة



:تحویل المفردات إلى صیغة الجمع

ركضوا

درسوا

َحَملوا

ركضوا

تحویل المفردات إلى صیغة الجمع

درسدرس

ركض ركض 

َحَملَ 



حـولي المفردات اآلتیة من صیغة المفرد إلى صیغة 
:الجمع 

الجمعالجمع

موا َصمَّ
أحضروا

َلبسواَلبسوا
أجابوا
َبدأوا

حـولي المفردات اآلتیة من صیغة المفرد إلى صیغة 
الجمع 

المفرد المفرد 

َم  َصمَّ
 أحضرَ 
 َلِبسَ  َلِبسَ 
أجابَ 
بـدأ



أمیرتي المثابرة قومي بحل التدریبات اآلتیة في 
:كتابِك للغة العربیة 

.45صــ) 11 .45صــ) 11

أمیرتي المثابرة قومي بحل التدریبات اآلتیة في 
كتابِك للغة العربیة 

11+ 10(تدریب  11+ 10(تدریب 



الھدف السادسالھدف السادس

.االستفھامأدوات باستخدام   

الھدف السادس الھدف السادس 

باستخدام أن تبتكر الطالبة أسئلة  





)    من – ھل – كیف ( 

:اختاري أداة االستفھام المناسبة مما بین القوسین 

)    من – ھل – كیف ( 

)أین – متى – ھل ( أنَت مجتھٌد في ِدراَستِِك ؟  

)ما – ماذا – من 

)      ماذا – من  )      ماذا – من 

) أین– لماذا – ما ( نَـذھُب إِلى الَمْدَرَسِة كـُلَّ یَْوم ٍ؟   

)متى – ماذا – من 

( الذي یُعالُِج الَمْرَضَى ؟  ............  )1

اختاري أداة االستفھام المناسبة مما بین القوسین 

( الذي یُعالُِج الَمْرَضَى ؟  ............  )1

أنَت مجتھٌد في ِدراَستِِك ؟  ............ )2

من ( فـََعلـَْت فِي اإلَجاَزة ؟  ............ )3

َمُك ؟   ............. )4 – أین ( یَْعیُِش السَّ َمُك ؟   ............. )4 – أین ( یَْعیُِش السَّ

نَـذھُب إِلى الَمْدَرَسِة كـُلَّ یَْوم ٍ؟   ............)5

من ( تـُـقـْلِـُع طَائَِرتـَك ؟  .............. )6



)   من – ھل – كیف ( الذي یُعالُِج الَمْرَضَى ؟  

:اختاري أداة االستفھام المناسبة مما بین القوسین 
الذي یُعالُِج الَمْرَضَى ؟  

)أین – متى – ھل ( أنَت مجتھٌد في ِدراَستِِك ؟  

)ما – ماذا – من ( فـََعلـَْت فِي اإلَجاَزة ؟  

)      ماذا – من – أین ( 

) أین– لماذا – ما ( نَـذھُب إِلى الَمْدَرَسِة كـُلَّ یَْوم ٍ؟    ) أین– لماذا – ما ( نَـذھُب إِلى الَمْدَرَسِة كـُلَّ یَْوم ٍ؟   

)متى – ماذا – من ( تـُـقـْلِـُع طَائَِرتـَك ؟  

الذي یُعالُِج الَمْرَضَى ؟  ............  )1

اختاري أداة االستفھام المناسبة مما بین القوسین 
الذي یُعالُِج الَمْرَضَى ؟  

أنَت مجتھٌد في ِدراَستِِك ؟  ............ )2

فـََعلـَْت فِي اإلَجاَزة ؟  ............ )3

َمُك ؟   ............. )4 ( یَْعیُِش السَّ

نَـذھُب إِلى الَمْدَرَسِة كـُلَّ یَْوم ٍ؟   ............)5 نَـذھُب إِلى الَمْدَرَسِة كـُلَّ یَْوم ٍ؟   ............)5

تـُـقـْلِـُع طَائَِرتـَك ؟  .............. )6



القطار
 َوِلْلِقطارِ  . اْلماِضياْلَخِميسِ  يـَْومَ  ,الدَّّمامِ 

ُقلُ  , بِاْلَوُقودِ  َيسيرُ  َوُهوَ  . َنظيَفةٌ   َويـَنـْ
 َوِلْلِقطارِ  . اْلماِضياْلَخِميسِ  يـَْومَ  ,الدَّّمامِ 

ُقلُ  , بِاْلَوُقودِ  َيسيرُ  َوُهوَ  . َنظيَفةٌ   َويـَنـْ
 َقضاءِ  في الّناسَ  َوُيساِعدُ  , اْلَوْقتَ 

القطار
الدَّّمامِ  إَلى الرِّياضِ  ِمنَ  بِاْلِقطارِ  ساِفْرتُ 
َنظيَفةٌ  َمقاِعدُ  ِبها ُصفَّتْ  , َكِثيَرةٌ   َعَرباتٌ 
الدَّّمامِ  إَلى الرِّياضِ  ِمنَ  بِاْلِقطارِ  ساِفْرتُ 
َنظيَفةٌ  َمقاِعدُ  ِبها ُصفَّتْ  , َكِثيَرةٌ   َعَرباتٌ 
اْلَوْقتَ  فـَيـَُوفـِّرُ  , واْلَبريدَ  واْلَمتاعَ  الرُّّكابَ 

 . اْلعاِجَلةِ  اْلَمصاِلحِ 



أمیرة معلمتِك أنجزي التدریبات اآلتیة في كتابِك 
:للغة العربیة 

.46صــ) 12 .46صــ) 12

أمیرة معلمتِك أنجزي التدریبات اآلتیة في كتابِك 
للغة العربیة 

12(تدریب  12(تدریب 



الشكر الجزیل لِك أمیرتي لالھتمام الشكر الجزیل لِك أمیرتي لالھتمام 
والمثابرة على متابعة

.في البوابة التعلیمیة 

الشكر الجزیل لِك أمیرتي لالھتمام الشكر الجزیل لِك أمیرتي لالھتمام 
والمثابرة على متابعة

دروسِك  دروسِك  
في البوابة التعلیمیة 

ھبھ المساعید: معلمتِك 


