
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/3                   

* 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 الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://www.almanahj.com/sa/3arabic2                   

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

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

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 معلمة أفراح باقيس : إعداد 

 زهرات  3زهرات والثالثة  4زهرات والثانية 5المجموعة األولى تحصل على : التعزيز 
 بشرط أن تكون اإلجابات صحيحة 

 : قضية التفكير 
استخرجي كلمات مختومة بتاء مربوطة وتاء مفتوحة ( الحياء من هللا ) من خالل قراءتك للدرس 

 وكلمات مختومة بالهاء 

 :  االجراءات 
 (  القارئة ) اقرئي قضية التفكير 1.
 (  المسجلة . ) سجلي اإلجابات في المنظم بمساعدة أفراد مجموعتك 2.
 (  الرئيسة ) ثبتي الورقة على السبورة بعد االنتهاء 3.

 :  الموضوع  لغتي :  المادة
 الحياء من هللا 

 دقائق  3: الزمن  :نوع النشاط  :  الهدف 
 

الدراسي الفصل 
 الثاني  

الثالث  :الصف 
 االبتدائي 

 

تمييز بين التاء  أن
المفتوحة والمربوطة 

 والهاء 

 هـ 14   :    /    / التاريخ  جماعي 
 

 : ..................................اسم المجموعة 

كلمات مختومة بتاء 
 مفتوحة 

كلمات مختومة بتاء 
 مربوطة 

   كلمات مختومة بالهاء
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 معلمة أفراح باقيس : إعداد 

 زهرات  3زهرات والثالثة  4زهرات والثانية 5المجموعة األولى تحصل على : التعزيز 
 بشرط أن تكون اإلجابات صحيحة 

 : قضية التفكير 
 التاء المربوطة والتاء المفتوحة ؟ من خالل قراءتك للدرس ما أوجه الشبه واالختالف بين 

 :  االجراءات 
 (  القارئة ) اقرئي قضية التفكير 1.
 (  المسجلة . ) سجلي اإلجابات في المنظم بمساعدة أفراد مجموعتك 2.
 (  الرئيسة ) ثبتي الورقة على السبورة بعد االنتهاء 3.

--------------- --------------- 

..................................................

..................................................

.................................................. 

 أوجه التشابه 

   أوجه االختالف

 النتيجة المقترحة 

 :  الموضوع  لغتي:  المادة
 العمل عبادة 

 دقائق  3: الزمن  :نوع النشاط  :  الهدف 
 

الفصل الدراسي 
 الثاني 

الثالث :الصف 
 االبتدائي 

 

التاء أن تقارن بين 
المربوطة والتاء 

 المفتوحة 

 هـ 14   :    /    / التاريخ  جماعي 
 

 : ..................................اسم المجموعة 



 :  الموضوع  لغتي :  المادة
 كل درهم بعشرة 

 :نوع النشاط  :  الهدف 
 جماعي 

 دقائق  5: الزمن 
 

الفصل الدراسي 
 الثاني 

الثالث  :الصف 
 / ..........االبتدائي 

  أن تذكر معنى
 القافلة  

استراتيجية 
 التعاقب الحلقي 

 هـ 14   :    /    / التاريخ 
 

 :  ما معنى 
 القافلة؟؟ 

 : ..................................اسم المجموعة 

 زهرات  3زهرات والثالثة  4زهرات والثانية 5المجموعة األولى تحصل على : التعزيز 
 معلمة أفراح باقيس : إعداد  بشرط أن تكون اإلجابات صحيحة 



 معلمة أفراح باقيس : إعداد 

 3زهرات والثالثة  4زهرات والثانية 5المجموعة األولى تحصل على : التعزيز 
 زهرات 

 بشرط أن تكون اإلجابات صحيحة 

 :  الموضوع  لغتي :  المادة
 النظافة  عامل

 :نوع النشاط  :  الهدف 
 جماعي 

 دقائق  5: الزمن 
 

الفصل الدراسي 
 الثاني  

الثالث  :الصف 
 االبتدائي 

 

وتكون  أن تجيب
 .  أسئلة من اإلجابات 

استراتيجية 
األسئلة 

 واإلجابات 

 هـ 14    :    /    / التاريخ 
 

 : ..................................اسم المجموعة 

 اإلجابات   األسئلة

............................................. ؟ ( زبال : ) من يقصد سمير بقوله 1.
............................................. 

 2. ....................................... 
............................................. 

أوراقا مبعثرة هنا  ألن المعلم شاهد
 .وهناك 

ما العبارات التي تؤذي عامل . 3
 النظافة؟

............................................. 
 

4....................................... . 
............................................ 

نسمي من يقوم بتنظيف األحياء 
 .  والشوارع عامل النظافة 



 المشهد  البيان 

 ؟ ماذا قال الرجل ألبنائه ( القائدة ) 1. التفسير 
...................................................................................... 

 ماذا فعل األبناء عندما مات والدهم ؟( القارئة . ) 2
.................................................................................. 

 (مسؤولة األدوات ) االستنتاج 
......................................................................................

.............................................................................. 

:  تعلمت من خالل الفيديو السابق ( المسجلة ) 
........................................................................................................ 

تابعي الفيديو التعليمي مع مجموعتك ، ثم ( تدوين المالحظات ) باستراتيجية 
 :  أكملي المخطط التالي 

 معلمة أفراح باقيس : إعداد 

 نقاط 3نقاط والثالثة  4نقاط والثانية 5المجموعة األولى تحصل على : التعزيز 

 :  الموضوع  قرآن :  المادة
 القلم  سورة

 :نوع النشاط  :  الهدف 
 جماعي 

 دقائق  5: الزمن 
 

الفصل الدراسي 
 األول 

الثالث   :الصف 
 /....االبتدائي 
 

من  أن تذكر ما تعلمته
 قصة أصحاب الجنة 

استراتيجية 
تدوين 

 المالحظات 

 هـ  14:    /    /     التاريخ 
 

 : ..................................اسم المجموعة ( المسجلة ) 



 المشهد  البيان 

 ؟ ماذا اكتشف العالم ابن النفيس ( القائدة ) 1. التفسير 
...................................................................................... 

 من أمير األطباء ؟( القارئة . ) 2
.................................................................................. 

 (مسؤولة األدوات ) االستنتاج 
......................................................................................

.............................................................................. 

:  تعلمت من خالل الفيديو السابق ( المسجلة ) 
........................................................................................................ 

تابعي الفيديو التعليمي مع مجموعتك ، ثم ( تدوين المالحظات ) باستراتيجية 
 :  أكملي المخطط التالي 

 معلمة أفراح باقيس : إعداد 

 نقاط 3نقاط والثالثة  4نقاط والثانية 5المجموعة األولى تحصل على : التعزيز 

 :  الموضوع  لغتي :  المادة
 العلم والعلماء 

 :نوع النشاط  :  الهدف 
 جماعي 

 دقائق  5: الزمن 
 

الفصل الدراسي 
 الثاني 

الثالث   :الصف 
 /....االبتدائي 
 

بعض علماء أن تذكر 
وفي أي  المسلمين

 العلوم برعوا 

استراتيجية 
تدوين 

 المالحظات 

 هـ  14:    /    /     التاريخ 
 

 : ..................................اسم المجموعة ( المسجلة ) 


