
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

3/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا *

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

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

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

 https://www.almanahj.com/sa/3arabic1                   

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

https://www.almanahj.com/sa/grade3                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس المعلمة. آمنة الكناني اضغط هنا                                           

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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14 /4 /1442ھـ : لتاریخ ا
الوحدة الرابعة : وسائل االتصاالت

: تابع الھاتف المحمولالموضوع   (مكون التراكیب اللغویة )
الھدف من مكون أستخدم وأحول

استخدام أسلوب التفضیل بجمل معطاة
تحویل الفعل لصیغة الفاعل والمفعول بمحاكاة المثال

التعامل االیجابي مع تقنیات االتصال الحدیثةاالتجاھات والقیم : 
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اقرئي یا صغیرتي
النص 

قراءة صحیحة



القوانین الصفیة   
اإللكترونیة

https://www.youtube.com/watch?v=OfSZhQgnbr8

نشاھد ھذا المقطع
ألسلوب التفضیل 



: اسم التفضیل
ھو اسم مشتق یدل على أن شیئین اشتركا في صفة واحدة زادت في إحداھا عن األخرى 

: في ھذه الصفة مثال
الطَّائَِرةُ أَْسَرعُ ِمْن السَّیَّاَرِة

☺ الصفة المشتركة ھنا ھي السرعة زادت ھذه السرعة في الطائرة عن السیارة
لذلك أصبحت الطائرة أفضل من السیارة بسرعتھا بمعنى تفضلت علیھا وتقدمت علیھا وفاقتھا 

. لذلك یسمى ( أسرع ) ھنا اسم تفضیل على وزن ( أفعل )
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نتعرف ھذا الیوم
على اسم الفاعل
واسم المفعول
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اسم الفاعل
ھو اسم مشتق یدل على من قام بالفعل ویشتق من الفعل الثالثي المبني

للمعلوم
: مثل

لعب ـــ العب    ( ویدل على من قام باللعب )
كتب ـــ كاتب ( ویدل على من قام بالكتابة )

: أمثلة
ناصرالمسلم 

للحق
 كلقائلالمعلم 

مفید
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اسم المفعول
ھو اسم مشتق یدل على من وقع علیھ الفعل ویشتق من الفعل الثالثي

المبني للمجھول
: مثل

كتب ـــ  مكتوب   ( ویدل على من وقعت علیھ الكتابة )
شرب ـــ مشروب    ( ویدل على من وقع علیھ الشرب )

: أمثلة
مسموعالحق صوتھ 

قال تعالى : ( فجعلھم كعصف
مأكول )
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َمْصنُوعٌ
َعاِلٌم
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نشاط

https://wordwall.net/ar/resource/3986572
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َكاتُِب
قَاِرُئ
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َمْمنُوعٍ
َمْسُموعٍ
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وسائل التواصل كالصنادیق
 إما : حسنات جاریة أو سیئات

جاریة
فضع فیھا ما یسرك أن تجده
 في صحیفتك یوم القیامة ..
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نشكر حكومتنا
على تیسیر

التعلیم عن بعد 
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الواجب
و                      حل أنشطة     Wordwall في المنصة 

حصانة ألنفسنا نحرص
على االستخدام الجید
لوسائل االتصال 




