
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

الملف نشاط تعزيزي الزمان والمكان والحال
موقع المناهج ⇦  ⇦ الصف الثالث ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول ⇦ الملف

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
مراجعة التقويم األوّل التراكيب اللغوية 1

نشاط تدريبي في أدوات االستفهام. 2

نشاط تدريبي الالم الشمسية والالم القمرية 3

نشاط تدريبي المفرد والمثتى والجمع 4

7700نشاط تدريبي األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة. 5
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 أ. السيد محمد الحالي 

 

___/ ___ / _______ التاريخ:     __________  المـاّدة:                /لثثّـاالصف: ال________________________________________             اسم الطالب:   

  – ان والـــحالــلمكا –الزمان  / تعــزيــزي   نــشــاط -

ص  
ُ
ــف أ ــالــي: اِكــِنهــا الالكِلــمات أدنــاه ِِلمـــنِّ ي الجدوِل الـت 

ُمــناســبِة ف   

 

 
 

ــل   ْكــِمــُل الُجــم 
ُ
  مـا يـأتـي: وب فيـ، ُمــراعًيــا المـطلناِسـبها  ِبــما ُيــأ

ـ –) حال (   ه 
 
ــِة ...........................................  ـب  جــماٌل إلـــذ ى الــمدرس   

ي ال زار   – (  ) مكان
ــس .......................... ف 

ُ
ـــة.  جازِة ايــون ـيفيَّ لـصَّ  

ـ –ان ( ) زمــ ي الحـأذه 
   ـديقــِة ................................. ـُب ِلَلــعِب الـُكــرِة ف 

ِجـ –ن ( ) زمـا ـب  إلــى الي  ــوِم ................................. ِلـنذه  ـْيــِقَظ من  الــن  ْســت 
 
ـــِة.  ُب أن ن مــدرس   

ي ................................ ِحـأ –(  ) مكـان
ي  وقــِتـي  ف 

ك.  ــْتــعِة ُهــنا، فأنــا أشعُر بالمُ ـبُّ أن أقـض   

ــمِه بعــد  ِغــياٍب طويـــــــــل. رَكـ –) حــال(  ــحو  ُمــعلِّ
 
ـض  أْيــمُن .................................... ن  

ــالبيَّ يِعـ مشار ــم  ...................................... من جماِل الُمــعلِّ ـُت رأْيـ –) حــال(  ــــة! نا الطُّ  

 

حــال الــ  

 

ــكان    الــم 
 

مــانالزَّ   

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

ـــباًحــا  ـ –ص  ــِة المـ –ـعيــًدا س  ــوِق الـ –قــِة ـحديالـ –ـدرس    –ــزيًنــا ح    –ـًيــا باِكـ –ـْصـــًرا عـ  –ـًضــا راِكـ –ـس 
ً
  –ليًل

ـ –مساًءا  ــأِنــًســا  –ريِن ـحالبـ –ف  الصَّ ــًرا ـه ُظـ –ُمــْســت   


