
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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  المدرسة: أ/   قائد  : أ/   التربوي  المشرف  المادة : أ/   معلم

 

 ثالث متوسط الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد التاريخ/ اليوم

 

  األولى   الوحدة
 

 العملية الحصص النظرية الحصص

                     الحصة  لغتي الخالدة   المــــادة
     العنوان

                     الفصل االول  الدراسي الفصل
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

 السؤال الرئيسي 
 عناوين لخطبة  اقترح •

محفلي  حةلل الحوةل  

 واللاجبات؟ 

 الفصلأسئل  اللحدة/
ما مرادف الكلمات التالية   •

ابةةةةةةةةن  –ال تنهرهمةةةةةةةةا "

 –إمةةةةةةةةة    –السةةةةةةةةةبيل 

 ؟ الوسطاس"

الةةدين كةةل مةةن اللمةةا حةة   •

 ؟ واألقارب واليتيم

لم المونةةة  مةةةا تةةةفات قةةة •

 ؟ التي تستح  البعد عنها

 ؟ ما هي األلف اللين  •

 أسئل  المحتلى
ضةةةي الةةة   مةةا الفعةةةل الما •

اشةةةةةةةةت  منةةةةةةةة  االسةةةةةةةةم 

 ؟ "متكاتف"

ممةةةةةةا يتكةةةةةةل  أسةةةةةةللب  •

 ؟ الوسم

مةةةةا الع قةةةة  بةةةةين الحةةةةال  •

وتةةةةةةاحبها مةةةةةةن حيةةةةةة  

 ؟ الت كير والتأني 

 

 

 

 
  
فةةي  مناقشةةهأثةةم   بأوجةة  سةةؤال اللحةةدة للطةة 

 :اإلجاب 

 )وقضى ربك(

من خ ل طريو  التعلم التعاوني أقلم بتوسيم 

الط ب إلي مجملعات عمل تغيرة وأطلب من 

الدين علينا  وأقلم الط ب تلضيح حول  الل

بمراقب  العمل داخل المجملعات ثم أقلم 

بالتعلي  والتعويب على عمل المجملعات 

 وتحديد التصلر األمثل.

 )اسم الفاعل(

أطلب من الط ب تصميم خارط  مفاهيم تلضح 

، أوج  الط ب عل وتمييزه واستخدام ااسم الف

لمايحو  الغرض التربل  المخطط ل  ثم أقلم 

صميمات وعرضها على الط ب بجم  الت

 وتحديد أفضل التصميمات.

 (الحال)

من خ ل طريو  العصف ال هني أوج  للط ب 

ما الع ق  بين الحال وتاحبها عدة أسئل  منها 

؟ ومن خ ل استوبال من حي  الت كير والتأني 

إجابات الط ب أقلم بتسجيل كل اإلجابات مهما 

من خ ل كانت غير مونع  ثم أقلم بعد ذلك و

مناقش  الط ب باستبعاد اإلجابات التي التصلح 

 وتوليم اإلجابات

  
 

 
 

 

 

 
رض لها المفاهيم التي تتع أهم 

 الفصلاللحدة/
رسم األلف اللين  في األفعال  •

 الث ثي  

رسم )ل، ال( رسماً تحيحاً  •

 بخط الرقع  

 اسم الفاعل  •

 الوسم  •

 الحال •

 

التي  الملضلعات والمفردات

 الفصلستغطيها اللحدة/
 وقضى ربك  •

 دين الكريم  •

 ليس منا  •

 فئات تكلؤها عين الشريع   •

 وتي  ذ  اإلتب  العدوائي  •

 
 

 

 
 

 
 :يتلق   من الطالب أ   

كتسب اتجاهات وقيم متصل  بمجال الحول  ي •

 واللاجبات. 

كتسةةةةةب رتةةةةةيد معرفةةةةةي ولغةةةةةل  يؤهلةةةةة  ي •

للتلاتةةةل الشةةةفهي والكتةةةابي حةةةلل مجةةةةال 

 .الحول  واللاجبات

فهم نصلص اللحدة الموروءة والمسملع  ي •

 وتحليلها وت وقها ونودها. 

 

 

  

 

 

 الفهم. ستخدم إستراتيجي  زيادة التركيز وي   •

 رسم األلف اللين  في األفعال الث ثي . ي •

 عل وتمييزه واستخدام . اعرف اسم الفي •

 عرف الحال وتمييزه واستخدام . ي •

سةةةت هر خمةةةس نيةةةات مةةةن الوةةةرن  الكةةةريم ي •

 .وعشرة أبيات من الشعر

•  
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