
 

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 حصة النبهان اضغط هنا                                           

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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بسم ا� الرحمن
الرحيم



السالم عليكم ورحمة
ا� وبركاته



التاريخ : 7 – 5 – 1442 هـ
اليوم : االثنين
المادة : لغتي

الهاتفالموضوع / 
المحمول



ال افتح المايك قبل السماح
بذلك

قوانين
أرفع يديالحصة

للمشاركة



أهداف الدرس

أن تتعرف الطالبة على األماكن التي•
يحظر فيها أستخدام الهاتف المحمول

أن تقرأ الطالبة الدرس قراءة صحيحة•
أن تقدر الطالبة نعمة الهاتف في حياتنا•



ما هو الهاتف المحمول ؟
أمثله على الهاتف

المحمول



الدرس األول





: أقرأ النص وأستخرج منه ما يلي

. ................. كلمة ضدها ( نزول )

. ................ كلمة جمعها ( أجهزة )

. ............... كلمه مؤنثها ( محمولة )

. ................. كلمة مفردها ( مكان )

. ................. كلمة مذكرها ( طبي )

. ................. كلمة معناها ( دخول )

صعود

جهاز

محمول

أماكن

طبية

ولوج



أكمل خريطة المفردة اآلتية
:

يغلق
: الكلمة في جملة
.......................

........... : مرادفها

............ : نوعها

يفتح............. : ضدها

فعل مضارع

يقفل

يغلق الوالد هاتفه في
المسجد



 المناسبالتفضيلأستخدم اسم 
:

االماكنأطهرالمساجد 

الطائرة ................. من السيارة

المساجد ................ البقاع الى ا�

المستشفى .............. من المستوصف

أسرع – أصغر

أحب – أطول

أصغر – أكبر

أسرع

أحب

أكبر



(فاعل – مفعول أحول األفعال اآلتية إلى صيغة ( 
:

طلب

معلوم.............علم

............. صانع

مطلوب طالب

مصنوعصنع

عال
م



أسمأحول الفعل الى 
: فاعل

هتف

كتب

قرأ

. المحمولالهاتفيمنع أستخدام 

.أخي هو .................. الرسالة

.أخي هو ............... الرسالة

كاتب

قارئ



كتب

منع

سمع

.  عليهامكتوبًارأى لوحة 

. ............... أستخدام الهاتف المحمول في المساجد

. ................ رنين الهاتف المحمول

اسم مفعولأحول الفعل الى   :

ممنوع

مسموع



: الهاتففي الختام طالباتي 
نعمة عظيمة تستحق منا الشكر ,
وشكرها باستخدامها فيما

يرضي ا�



المادة : لغتي
المعلمة : حصة النبهان
الصف : ثالث ابتدائي


