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 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث هـ 1441/  8/  8الى   1/  82من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث هـ 1441/  8/  9الى   8/  5من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



ه 1441/  8/  11الى   8/  18من   هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

 اإلمالء األربعاء
                     

 تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث 1441/  8/  81الى   8/  19من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث هـ 1441/  1/  1الى   8/  81من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث هـ 1441/  1/  2الى  1/  4من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث 1441/  1/  15الى  1/  11من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

 اإلمالء األحد
 

                                        

 تصحيح الخطأ

 اإلمالء االثنين
 

 تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث 1441/  1/  88الى  1/  12من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث 1441/  1/  89الى  1/  85من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  



 هـ 1441الفصل الدراس ي األول                                             اإلمالء اليومي للصف الثالث هـ 1441/  4/  1الى  4/  8من 

 

5الدرجة من  5 4 1 2 3 اليوم  

           اإلمالء األحد

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء االثنين

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء الثالثاء

 

           تصحيح الخطأ

           اإلمالء األربعاء

 

           تصحيح الخطأ

= 5÷   درجة كامل األسبوع    :                5الناتج )             (  من  


