
מדינת ישראל
משרד החינוך

حّصة في اللّغة اإلنجلیزّیة  للصّف الثالث

 Nموضوع الدرس: الحرف

ُیطلب تحضیر دفتر للّغة اإلنجلیزّیة، قلم، ممحاة وألوان.

مع المعلمة: دینا سلمان



?What do you need to prepare for the class

ألوان قلم وممحاة دفتر



?What do you need to prepare for the class

الوان قلم وممحاة دفتر



نحزر ماذا سنتعلّم الیوم؟
 ما ھو المشترك في الصور ؟ ما ھو صوت الحرف المشترك؟



nurse night nest

نحزر ماذا سنتعلّم الیوم؟
 ما ھو المشترك في الصور ؟ ما ھو صوت الحرف المشترك؟



nurse night nest

نحزر ماذا سنتعلّم الیوم؟
 ما ھو المشترك في الصور ؟ ما ھو صوت الحرف المشترك؟



ماذا سنتعلم؟

سنتعلّم الحرف N وصوتھ.•
•.N سنتعلّم قرأه كلمات تحتوي على الحرف
سنكتب الحرف  N   بطرق مختلفة.•



اآلن سنتعلّم:

N n



N n

اآلن سنتعلّم:



Read the following words:

        

  sun                       run 

  den                       pen

  pin                        can



Read the following words:
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Read the following words:

        

  sun                       run 

  den                       pen

  pin                        can



:Let’s write and highlight the letter n

pin



:Let’s write and highlight the letter n

honey



:Let’s write and highlight the letter n

money



:Let’s write and highlight the letter n

dragon



:Let’s write and highlight the letter n

pen



:Let’s write and highlight the letter n

sun



:Let’s write and highlight the letter n

                                   pin                             dragon

                                   honey                        pen 

                                   money                       sun      



:Let’s write and highlight the letter n

                                   pin                             dragon

                                   honey                        pen 

                                   money                       sun      



:Let’s check our work

                                   pin                             dragon

                                   honey                        pen 

                                   money                       sun      



ُنْنھي وُنلّخص:

ھل تذكرون ماذا تعلّمنا؟
 

تعلّمنا الحرف N وصوتھ.•
•.Nتعلّمنا قراءة كلمات تحتوي على الحرف
•.N كتبنا كلمات على الدفتر وحددنا الحرف 



N  فعالیة للحرف

نكتب الحرفN  باألحرف الكبیرة والصغیرة كما في الصورة 
ونلّونھ بألوان وأشكال مختلفة:



N  فعالیة للحرف

نكتب الحرفN  باألحرف الكبیرة والصغیر كما في الصورة ونلّونھ 
بألوان وأشكال مختلفة:



מדינת ישראל
משרד החינוך

Thank you for 
watching!

 הופק עבור משרד החינוך ע"י
מטח


