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:أهداف الدرس

.أن يتحدث عن لوحة المحادثة بجمل صحيحة_1
.ةأن يقرأ النص قراءة جهرية صحيحة ومعبر_2
.ةأن يستنتج الهدف من قصة الحمامة المطوق_3
.   أن يجيب عن أسئلة درس المراجعة _4



ال

االمحادثة

ال

هيد
لتم

ا
أصدقائي طالب الصف
الثالث ماذا تشاهدون 

في هذه الصورة؟
:قال هللا تعالى

وتعاونوا على البر )
(والتقوى

ون حثنا ديننا على التعا
.وعلى مساعدة اآلخرين

القراءةالقراءة

المحادثة

قال رسول هللا صلى هللا 
المؤمن للمؤمن)عليه وسلم 

(ًضاكالبنيان يشد بعضه بع

ا احرصوا يا أصدقائي دائمً 
على التعاون 



ال

القراءة

ال

القراءة

أعجبني تعاونكم 
وشجاعتكم من أجل 
اد التخلص من شرك الصي

.

ي شكًرا لك يا محمد ف
ا التعاون قوة ،ودينن
يحثنا على التعاون

ك لقد استمتعت بقراءة قصت
الرائعة وأعجبت بتعاونك مع

.صديقاتك الحمامات

ماذا أعجبك يا محمد 
في قصة الحمامة 

المطوقة؟ 



ال

فهم المقروء

ال

وء
قر

الم
هم 

ف

ادة ما القيمة المستف
؟من قصتي يا محمد

صديقي محمد 
ساعدني في تكوين

جملة مفيدة من هذه 
الكلمات

القراءة

التعاون

وقة حسناً صديقتي المط
يجب أن نقرأ الكلمات 
ونختار المناسب لها من

العمود الثاني



ال

االمحادثة

ال

وية
 لغ

اط
أنم

مجموعة  الجملة المفيدة هي 
.كلمات واضحة المعنى 

.اسم يدل على واحد:المفرد  
.اسم يدل على اثنين:المثنى 
ما دل على أكثر من :الجمع 

.اثنين

القراءة

أنماط لغوية

أصدقائي
ع من يساعدني في وض
سؤال لهذه اإلجابات؟

أدوات االستفهام هي 
من ، كيف ،أين ،ماذا

نستخدمها في السؤال 
.عن ما ال نعلم إجابته



ال

االمحادثة

ال

الئي
 إم

اط
أنم

ة

القراءة

أنماط لغوية
أصدقائي هيا نساعد محمد في 
ضم هذه العبارات في مكانها 

.المناسب
يا محمد، أيها ) أسلوب النداء

(الطالب
(لم ،ال ، ما)أسلوب النفي 

تبدأ الكلمة بال التعريف
:تنقسم ال التعريف إلى

الالم الشمسية تكتب وال
(الشمس)تنطق 

طقالالم القمرية تكتب وتن



ال القراءة
شكًرا لك يا محمد،
كسعدت بالتعرف علي
أنت طالب مجتهُد 

.ونشيط
احرص على التعاون 
مع أصدقائك دائًما ،
وساعد من يحتاج 

.إلى مساعدتك

صديقتي الحمامة 
المطوقة سعدت 

.بلقائك
تعلمت منك قيمة 
التعاون والصداقة 
.ومساعدة اآلخرين


