
 

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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8 /4 /1442ھـ  : لتاریخ ا
الوحدة الرابعة : وسائل االتصاالت

: تابع الھاتف المحمولمكون أجیب وأنمي لغتي ) ) الموضوع 
: اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالدرس – التعبیر عن الرأيمن مكون أجیب الھدف 

حول مضامین النص
:اكتشاف المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادفمن مكون أنمي لغتي الھدف 

والتضاد - اكتساب حصیلة لغویة جدیدة
: التعامل االیجابي مع تقنیات االتصال الحدیثةالتجاھات والقیم ا
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اقرئي یا صغیرتي
النص 

قراءة صحیحة
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https://wordwall.net/ar/resource/7016927/%d8%af%d8%b1%d8%b3-
%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%87%d9%85-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%a8

نشاط
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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
قراءة الدرس وكتابة الدرس في الدفتر

Wordwall  والدخول على مكتبة دارس وحل أنشطة

حصانة ألنفسنا
نحرص على االستخدام

الجید
لوسائل االتصال 

الحدیثة




