
 

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                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس آمنة الكناني اضغط هنا                                           

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

                  https://t.me/sacourse                                  
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 معلمة المادة : آمنة الكناني

 في التعليم عن بعد وسائل التواصل الخطة التاريخ اليوم
تابع الوحدة الثامنة البحار  8 /5 األحد

والمحيطات  الدرس الثاني 
نظافة البحار والمحيطات ص 

+مكون أجيب وأنمي  ١٦٨
لغتي و األداء القرائي من ص 

 ١٧٣إلى ص   ١٧٠
 الواجب قراءة الدرس

وتصويره لتقيمه وكتابة 
 الدرس بالملزمة

ومنظومة التعليم والبث المباشر على قنوات  التليجرامالواتس وحسابنا على 
 عين 

  

  



تابع الوحدة الثامنة البحار  8 /6 االثنين
والمحيطات  الدرس الثاني 

نظافة البحار والمحيطات مكون 
التراكيب اللغوية أستخرج و 

+ إمالء  ١٧٤أكمل وأكتب ص 
 ١٧٦منظور ص 

 

 



تابع الوحدة الثامنة البحار  8 /7 الثالثاء
والمحيطات  الدرس الثاني 

نظافة البحار والمحيطات مكون 
التراكيب اللغوية أستخدم 

وأحول + الخط والتعبير من 
  ١٨١إلى ص  ١٧٧ص 

الواجب بمساعدة أسرتي أجمع 
صوًرا عن البحر وأعلق عليها 

 ١٨١ص 
 

 
 



إمالء اختباري + تسميع  8 /8 األربعاء
 النشيد

   

 
 



حل التقويم التجميعي  من ص  8 /9 الخميس
 ١٨٧إلى ص  ١٨٢

   
 

 
 
 
 

 



 
 معلمة المادة: آمنة الكناني 

 وسائل التواصل في التعليم عن بعد الخطة التاريخ اليوم 
مراجعة الوحدة  8 /12 األحد

 الخامسة مكارم األخالق 
نشاطات التهيئة ونص 
 االستماع كتمان السر 

الواتس وحسابنا على التليجرام ومنظومة التعليم والبث المباشر على قنوات 
 myuعين إلى جانب حسابنا على 

 

 
 

 



 تابع نشاطات التهيئة  8 /13 االثنين
مراجعة نشيد كتاب هللا  

 أحيانا 

 

 
 
 



مراجعة درس عمر  14/8 الثالثاء
رضي هللا عنه واألسرة 

 الفقيرة 

  

 
 



مراجعة درس كل درهم  8 /15 األربعاء
 بعشرة 

  

   
 



اختبار تجريبي للوحدة  8 /16 الخميس
 الخامسة  

 

   

 
 


