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 سجل

الثالث لصف لالمتابعة اليومي    

 (  ن آقر ، لغتي  )

                                                                                                                                                                                                                                 

 : ة /إعداد المعلم
 

 



 
                                                             ) مع اآلخرين عاملالتاألولى ) الوحدة .األول الدراسي الفصل .الثالث الصف لغتي مادة  في ب/ةالطال متابعة استمارة

 
 
 

 

 اختبار  

   فترةلا
 ) عادل في الطائرة (النص القرائي األول  (  جديد عام دراسي)النص القرائي الثاني 

 الوحدة األولى 
 ) مع اآلخرين  التعامل )

الحضور    
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

الحضور  
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

 نشيد 
آداب الحديث   ة /اسم الطالب

                              

               

               

               

               

               

                              

               

               

               

               

 إعداد: أ.  



 

 
                                                             ) ربوع من بالدي ) الثانية الوحدة .األول الدراسي الفصل .الثالث الصف لغتي مادة  في ب/ةالطال متابعة استمارة

 
 

 
 

 اختبار  

   لفترةا
 ) الرياض والملك الشجاع (النص القرائي األول  ( مصايفنا )النص القرائي الثاني 

 ثانية الوحدة ال
 ( ربوع من بالدي  )

الحضور    
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

الحضور  
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

 نشيد 
 يا بالدي 

 ة /اسم الطالب

                              

               

               

               

               

               

                              

               

               

               

               



 
 

 
                                                             )أخالق المسلم  ) لثالثة ا الوحدة .األول الدراسي الفصل .الثالث الصف لغتي مادة  في ب/ةالطال متابعة استمارة

 

 
 

 اختبار  

   فترةال
 ) التعاون (النص القرائي األول  ( اإليثار)النص القرائي الثاني 

 ثالثة الالوحدة 
 ) أخالق المسلم  )

الحضور    
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

الحضور  
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

المسلم  نشيد 
 الصغير  

 ة /اسم الطالب

                              

               

               

               

               

               

                              

               

               

               

               



 
 

 
                                                             ) االتصاالت وسائل) الرابعة الوحدة .األول الدراسي الفصل .الثالث الصف لغتي مادة  في ب/ةالطال متابعة استمارة

 

 
 

 اختبار  

 فترة ال
 ) الهاتف المحمول (النص القرائي األول  (  األقمار الصناعية )النص القرائي الثاني 

 رابعة الوحدة ال 
 ) وسائل االتصاالت )

الحضور    
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

الحضور  
 والغياب  

حل 
 الواجب  

المشاركة   اإلمالء  الكتابة    قراءة 

 النص 

صديق   نشيد
 الحاسوب 

 ة /اسم الطالب

                              

               

               

               

               

               

                              

               

               

               

               



 
 
 

 

 

 ة /الطالب اسم  املدثر  سورة املزمل سورة الجن سورة (النبأ  سورة) الحفظ

36-40  21-35  12-20  1-11  23-28  14-22  9-13  11-8  20 16-19  10-15  1-9  48-56  32-47  18-31  9-17    

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

...الفصل الدراسي األول..  الثالصف الث (ن آالقر )في مادة   ة/ اليومية لمتابعة الطالب  االستمارة  



 
 
 
 

 

 ة /الطالب اسم  نوح  سورة املعارج  سورة الحاقة  سورة (املرسالت سورة) الحفظ

41-05  29-40  61-28  1-15  38-52  23-27  11-22  1-10  36-44  26-35  11-25  1-10  23-28  13-22  7-12  1-6    

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

( الصف الثالث ...الفصل الدراسي األول.. ن آالقرفي مادة )  ة/ االستمارة اليومية لمتابعة الطالب  

 



 
 
 
 

 
 

  

 ة /الطالب اسم    القلم  سورة   امللك  سورة

        22-30  51-12  6-21  1-5  34-25  03-42  61-29  1-51    

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

( الصف الثالث ...الفصل الدراسي األول.. ن آالقرفي مادة ) ة / االستمارة اليومية لمتابعة الطالب  


