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مة الُمَقدِّ
ــمِ  ــاِب الُمتََعلِّ ــى إكس ــيِّ إل ــمِ األساس ــِة التَّعلي ــي مرحل ــِة ف ــِة العربيّ ــُم اللُّغ ــُدُف تعلي يه

ثــاً، وتنميــِة ثَرَوِتــِه اللُّغويـَّـِة ِللتََّمكُّــِن  المهــاراِت اللُّغويـّـة، اســتماعاً وقــراءًة وكتابــةً وتحدُّ

ــِق  ــن طري ــٍر، ع ــهولٍة ويس ــُكلِّ س ــليمة ِب ــٍة س ــٍة عربيَّ ــَن بلغَ ــع اآلخري ِّصــاِل م ــن االت م

ــّرأي فــي  ــِه، وإبــداِء ال ــِه علــى فَهــمِ مــا يســتمُع إلي ــِة قدَرِت ــِة، وتَنمي ــِة و الكتاب الُمحادث

حيَحــِة الَجميلــِة فــي ضــوِء قواعــِد اإلمــاِء والَخطِّ  جماليِّتـَـِه وَصقــِل مهــارِة الِكتابــِة الصَّ

. الَعربــيِّ

ل األساســيِّ َوفـْـَق وثيَقــِة اإِلطــاِر  ــفِّ األّوّ ــابَقِة بُِنــَي ِمنْهــاُج الصَّ ولتَحقيــِق األهــداِف السَّ

رِة،  َِّة، ووثيقــِة الـــمعاييِر الـــُمطوَّ ــوري ــِة السُّ َّــِة الَعربيَّ العــامِّ للِمنهــاِج الوطنــيِّ للُجمهوري

ــَق  ــا َوفْ ــَرْت موضوعاتُه ــيَّة اخِتي ــداٍت دَْرس ــتَّ وْح ــةَ وِس ّ ــةَ اللُّغوي ــَن التّهيئ ــد تضمَّ وق

راســيّة  ــِة الدِّ ــِه أساســاً للمرحل ــاُج إلي ــِذ، ومــا يحت َّــةَ للتِّلمي مــا يُناِســُب المرحلــةَ الُعمري

َّــاً ثــمَّ َســْمعياً ثــمَّ  ــمِ بصري َجــْت مــن تهيئــِة المتعلِّ التّاليــة. أمّــا التهيئــةُ اللُّغويـّـةُ فقــد تدرَّ

حــيِّ فــي أثنــاء الكتابــِة وعلــى لفــظ  كتابيَّــاً، باإلضافــِة إلــى تدريبــه علــى الجلــوِس الصِّ

المــدوِد الطَّويلــِة والقصيــرِة، وانتَهــْت بتهيئَتــِه لفكــرِة المشــروعاِت مــن خــال عــرِض 

ــى النَّحــِو  ــيِّةُ عل ــدات الدرس ــد جــاءَْت الَوْح ــى أســرِته. وق ــاءَه إل ُز انتم ــزِّ مشــروٍع يُع

اآلتــي:

ُز مفهــومَ االنتمــاِء عنــد الُمتعلِّــمِ، مــن . ١ االنتمــاُء والمواطنــة: تناولــت موضوعــاٍت تعــزِّ

خــال حفاظــِه علــى الممتَلــكاِت العامـّـِة بوصفهــا ملكيـّـة عامَّــة يســتفيد منهــا أبنــاءُ 
الوطــِن جميعهــم.



ـِة . ٢ الفنيِـّ ائقــِة  الذَّ تنميــِة  إلــى  ياضــُة والفنــون: عالَجــْت موضوعــاٍت هدفَــْت  الرِّ

ــمِ، و إبــراِز أهميـّـِة الّرياضــِة فــي حياِتنــا، متكاملــةً بذلــك  والموســيقيِّة عنــد المتعلِّ
ـِة والموســيقيَِّة. ياضيَـّ ـِة والرِّ مــع باقــي المــواد الّدراســيِّة، والســيِّما التَّربيــِة الفنيِـّ

دنيــا العلــوم: ركَّــزْت مــن خــاِل موضوعاِتهــا علــى تنميــِة الَخيــاِل العلْمــّي عنــَد . ٣

الِكتــاِب والُمطالعــِة، واســتعماِل الحاســوِب  المتعلِّــم وتشــجيعِه علــى ُحــبِّ 
ــباً. ــتعماالً مناس اس

ــمِ، مــع مراعــاِة . ٤ ــٍط ومَُحبَّــٍب للمتعلِّ ــِة بشــكٍل مُبَسَّ ــة: عالجــت موضــوَع البيئ البيئ

إكســاِبِه مجموعــةً مــن القيــمِ البيئيَّــة مــن جهــة والتَّكامـُـِل مع باقــي المواد الدراســيِّة 
مــن جهــٍة ثانيـّـٍة، والســيَّما مــادَِّة العلــوم.

ــاداِت . ٥ ــمِ والع ــن القي ــٍة م ــمِ بمجموع ــاِء المتعلِّ ــى إغن ــدُف إل ــة: ته ــِة والتَّوعّي حَّ الصِّ

ــليمِة التــي ينبغــي للمتعلِّــم أن يمارَســها فــي حياتــِه اليوميَّــِة فــي تكامــٍل  حيَّــِة السَّ الصِّ
راســيَّة. مُناســٍب مــع باقــي المــوادِّ الدِّ

ــة: ركَّــَزْت علــى مجموعــٍة مــن الِقيـَـمِ اإلنســانيَِّة، كالمحبَّــِة والتَّعــاوِن . ٦ قيــٌم اجتماعيَّ

ُّــِل اآلخــِر بلغَــٍة بســيطٍة محبَّبــٍة للمتعلِّــمِ. والطُّمــوِح وتقب

َِّة، هاِدفيــَن إلــى تنميــِة قــدرِة التّلميــِذ  ــعري وَحَرْصنــا علــى إثــراِء الكتــاِب بالنُّصــوِص الشِّ

صيِد في حياِتِه ومماَرَســِتِه اللّغة،  غَِر، واســتعماِل هذا الرَّ ِق الّشــعري ِمَن الصِّ على التَذوُّ

نــاً مــن المهــاراِت اآلتيــة:  واشــتمَل كلُّ درٍس علــى مهــاراِت اللّغــِة جميعهــا، فجــاءَ مُكوَّ

ـة لديــِه، . ١ َـّ اكــرِة البَصري أتأّمــل وأتحــّدث: تَهــدُف إلــى تنميــِة خيــاِل التَّلميــِذ والذَّ

وإعطاِئــه فُرصــةً للتَّحــدِث عمَّــا يُشــاهُد ِمــن دوِن أْن نُلِزمـَـُه بالتَّفاصيــِل الــواردِة فــي 
ــا. ــا وراءَه ــورِة أو مَ الصُّ



ــُذ مــن . ٢ ــا يَلتقطـُـُه التّلمي ــاَس م أســتمُع وأناقــش: كاَن الهــدُف مــن هــذه المهــارة قي

ل إلــى  ِف بعــِض آداِب االســتماع؛ لتتحــوَّ ، وتعــرُّ تفاصيــَل فــي أثنــاِء اســتماعِه للنَّــصِّ
ســلوٍك يمارُســُه فــي حياِتــِه اليَوميَّــة.

أقــرأُ وأتعلَّــُم: كان الهــدُف مــن هــذه المهــارِة تنميــةَ أداِء المتعلِّــمِ القرائّي بمســاعدة . ٣

ـٍة وتلويــٍن صوتــيٍّ مُناســٍب  َـّ ــوِر بمــا يَتَضّمنُــُه هــذا األداءُ مــن ســامٍة لغوي الصُّ
ــاِت المعروضــة. للموضوع

عــِة، انطاقــاً . ٤ أقــرأُ وأفهــُم: هدفْنــا إلــى قيــاِس مســتوياِت الَفهــمِ القرائــيِّ المتنوِّ

، بمــا فــي تلــَك المســتوياِت مــْن  مــَن المســتوى الحرِفــيِّ وصــوالً إلــى اإلبداعــيِّ
ــا. ــدرُج تحتَه ــٍة تن ــاراٍت فَرعيَّ مه

أتواصــُل شــفويّاً: جــاءت هــذِه الفقــَرةُ تعزيــزاً لمهــارِة التَّحــدِث، مُراعيــَن بنــاءَ . ٥

كفايــِة التَّواصــِل عــْن طريــِق توفيــِر مهاراِتــِه، وزيــادة قدرِتــه علــى الحــواِر، تمهيــداً 
ــَر فــي هــذه المهــارة. ــاً أكث ــُب تََعُمّق ــي تَتَطلَّ ــة الت ــِة التّالي للمرحل

أتّعــرُف حروفــي: تهــُدُف هــذه الَمهــارةُ إلــى تنميــِة قــدرة التلميــذ علــى تمييــِز . ٦

أصــواِت الحــروِف فــي الكلمــاِت الّتــي تعلّمهــا مــن بعِضهــا وتجريدهــا شــفوياً، 
ــِة. ــرِة والطّويل ــدوِد القصي ــع الُم ــا م ــذه الحــروِف و لَْفظه ــميِة ه وتس

أكتــُب حروفــي: تهــُدُف هــذه الِفْقــرةُ إلى تعليــمِ المتعلِّم كتابــةَ الحــروِف والكلماِت . ٧

بطريَقــٍة َصحيحــٍة، عــن طريــِق االنتقــاِل مــن الــكلِّ إلــى الُجــزِء وجــاءت متكاملــةً 
مــع المهــارِة الســابقِة.

َّــةً طُِلــَب إلــى المتعلِّــمِ محاكاتهــا َوفـْـَق مصفوفــٍة . ٨ ــي ُلغتــي: تضمَّنــت قوالــَب لغوي أنمِّ

مدروســٍة، بنــاءً علــى وثيقــِة المعاييــر.



ــي . ٩ َّــِة الت ُّلغوي ــاِب ال ــن األلع ــةً م ــرِة مجموع ــي هــذه الِفْق ــا ف ــُم: عرضن ــُب وأتعلَّ ألع

ــاً. ــاً داِعم ي ــاً لغوَّ ــبُُه تعلُّم ، وتُكِس ــيِّ ــِر اإلبداع ــى التَّفكي ــُد عل تعتم

أتواصــُل مــع أُســرتي: الهــدُف مــن هــذه الِفْقــَرِة تشــجيُع التّلميــِذ علــى عمليــِة البحِث . ١٠

عــِة، إلثــراء المعلومــاِت بمســاعدِة أُســَرِتِه، وبذلــَك تطِّلــُع  فــي مصــادِر التّعلُّــمِ الُمتنوِّ
األُســرةُ علــى مــا تعلَُّمــُه فــي المدرســِة، هادفيــَن مــن ذلــَك إلــى زيــادَة التّواصــِل بيــن 
البيــِت والمدرســِة، لخلــِق شــخصيٍّة متوازنــٍة قــادرٍة علــى نقــِل أثــِر مــا تعلّمــُه فــي 

المدرســِة إلــى ســلوٍك فــي المجتمــع.

ــاً،  َّــاً أو جماعيَّ ــُذ فردي ــاُب مجموعــةً مــن المشــروعاِت ينفُِّذهــا التَّامي ــَن الكت وتضمَّ

ــمِ مــن جهــٍة، وإثــراءَ معارفــِه مــن جهــٍة أُخــرى، باإلضافــِة إلــى  مراعيــَن ميــوَل المتعلِّ

ــِة للمنهــاِج الّســورّي  ــِق الُجــودِة المطلوب ــةً منّــا فــي تحقي ــِذ، رغب ــاِل التِّلمي ــِة خي تنمي

دٍة. بنــاءً علــى معاييــَر مَُحــدَّ

اء تزويَدنــا بماحظاِتهــم  مــاِء الُمعلّميــن واألهــِل الكــرامِ واألبنــاِء األعــزِّ آمليــَن مــن الزُّ

منــا، بُغيــةَ تطويــِر منهــاٍج وطنــيٍّ يُســِهُم فــي إنجــاِزِه جميــُع أبنــاِء ســورية. حــوَل مــا قدَّ

واهلل نسأُل التّوفيق  

ِّفون المؤل  
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ضة 
يا لّر

88ا د - ذ مهارات اللُّغة هيا نلعب

100 ك - ل مهارات اللُّغة الموسيقا

112 ف - ق مهارات اللُّغة فنُّ التَّمثيل

124 مشروع مجلَّتنا

128 ن مهارات اللُّغة سفينُة الفضاِء

وم
العل

دنيا 

138 ه مهارات اللُّغة المكتبة

150 ر - ز سائر إبراهيم مهارات اللُّغة الحاسوب

162 ع - غ موفَّق نادر مهارات اللُّغة الِحساب

174 التَّدريب المنزلي

184 مقياُس الميوِل

فحة الصَّ الحروف اِسُم الكاتب رس نوُع الدَّ الّدرس الوحدة
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ل ّو أل ا م  ليــو ا

أُسّمي لُزمائي األشياءَ الموجودَة 1
ورة. في الصُّ

2 أُميُِّز أحجامَ األشياِء المعروضِة
)كبير – صغير(

أُقلِّد أصواَت ما أراهُ في الّصورة. 3

وتيَِّة أُحاكي أصواَت المقاطِع الصَّ 4
ورة. التي أَراها في الصُّ

بوبا بي
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أختاُر واحداً من األشياِء اآلتيِة، وأسأَُل َزميلي عن المكاِن الذي أَجُدها فيه: 1

ور اآلتية: ألعُب لعبةَ )أطوَل وأقصَر( مُستعيناً بالصُّ 2

أّيهما أقصر؟ أّيهما أطول؟

أُحاكي لفَظ المعلِّم لألصواِت اآلتيِة مُستعيناً بالّصور: 3

يوا
أسمُع المقاطَع اآلتيةَ وأُحاكي النّموذَج: تو - مو - َد 4

نــي لثا ا م  ليــو ا
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لــث لثا ا م  ليــو ا
ورِة، وأبيُِّن عاقتها  ابِط بين األشياِء الموجودَِة حول الصُّ أعبُِّر شفويّاً عن الرَّ 1

وَرة: بالصُّ

اِبَقِة. ورِة السَّ أِصُف ما شاهْدتَُه في الصُّ 2

أستمُع ألصواِت المقاطِع اآلتيِة، ثّم ألفظُها: لي - بي - سي 3

وت الواردَ في وسِط كلِّ  أستمُع للفِظ الكلماِت اآلتيِة، ثّم ألفُظ الصَّ 4
كلمٍة: سور - نور - دور
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بــع ا لر ا م  ليــو ا
ُب على طريقِة مَسِك القلمِ مَْسكاً صحيحاً: أتدرَّ 1

ّف: حيَّ في الصَّ أُحاكي الجلوَس الصِّ 2

كلَين اآلتيَين بألواٍن أُِحبُّها: أُكِمُل تلويَن الشَّ 3
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مــس لخا ا م  ليــو ا
أُمِسُك بالَقلَمِ إمساكاً صحيحاً وأَِصُل النُّقَط أِلتعّرف أنواَع الخطوط: 1
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أَِصُل الُكراِت باألشياِء الُمماثلِة للوِنها وبنوِع الخطِّ نفسه. 2

َّذي سِمْعتُه في ِنهايِة ُكلِّ َكلمة:  وَت ال أَستِمُع إلى أَصواِت الَكِلماِت  وأَلُفُظ الصَّ 3
باب - كوب
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س   د لســا ا م  ليــو ا

خلف التَّالميذ

أمام الّتالميذ

فوق المقعد

تحت المقعد

حيحةَ في كلٍّ ِممَّا يأتي: أختاُر اإلجابةَ الصَّ 1

اللَّوحةُ الَمرسومةُ على الجداِر )أمام – خلف( التَّاميذ.	 

الكتاُب )فوق – تحت( المقعد.	 

المعلّمةُ )أمام – وراء( التَّاميذ.	 

الحقيبةُ )فوق – تحت( المقعد.	 
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نُه: أكتشُف أَنا َوزميلي اللَّوَن الُمناسَب ِلكلِّ َحرف، ثُمَّ ألوِّ 2

َل في اسمِ ُكلِّ صوَرة: وَر اآلِتيةَ، ثُمَّ ألُفُظ الَحرَف األوَّ أُسمِّي أَنا وزميلي الصُّ 3
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بع   لّســا ا م  ليــو ا
أصُل الحيواَن بِظلِّه: 1
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وَرة: أنتَِبُه ِإلى مُعلِّمي، وأَلُفُظ المدودَ مستعيناً بالصُّ 2

تينتوتباب

تيـتوبا

يوا
ُن المدودَ مْن نقطِة  ، ثمَّ ألوِّ ألُفُظ أَنا وُزمائي في المجموعِة صوَت المدِّ 3

البداية:
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مــن   ا لثَّ ا م  ليــو ا
أصُل بيَن صَوِر المجموعِة األُولَى وما يُكِملُها ِمن أجزاٍء في صَوِر المجموعِة  1

الثَّاِنيَة:

أختاُر الكلمةَ الُمختِلفةَ عِن الَكلماِت اآلتية َوفَْق ما أَسَمُعها: 2
داَر ساَر طاَر سأََل    
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َّتي تعلَّمتُها: َن شكاً كاِماً، مُستَخِدماً أَنواَع الُخطوِط ال أصُل بين النّقاط أِلَُكوِّ 3

ن: وَر اآلتيةَ، وأنتبُه للحرِف الملوَّ أُسمِّي الصُّ 4

 اقطار

 ىحلوى

ُن الحرفَيِن من نقطِة البدايِة: أُلوِّ 4
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ســع   لتا ا م  ليــو ا

َّذي يليها: ورَة اآلِتيَةَ، ثمَّ أنفُِّذ النشاَط ال أتأمَُّل الصُّ 1

أرسُم كرًة أمامَ الطِّفِل في الّصورة الّسابقة.	 

أرسُم َشمساً فوَق الجبل.	 

جرة.	  أرسُم تفَّاحةً على الشَّ

أحاكي األصواَت اآلتيةَ: سا - سو - سي 2
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أصُل النِّقاَط ألَحُصَل على شكٍل َجميٍل: 3

نُه: أُكمُل رسمي الجميَل، ثَمّ ألوِّ 4
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شــر   لعا ا م  ليــو ا
أتأمُّل الصوَر اآلتيةَ، ثمَّ أناقُش زمائي ألنفَِّذ النشاَط الذي يليها: 1

أدلُّ على األشخاص الذين يستطيعون الكتابة.	 

يارة.	  أدلُّ على األشخاص الذين يستطيعون قيادة السَّ

خِص األَصغِر عمراً.	  أَحوُط بدائرٍة صورَة الشَّ

َّتي تدلُّ على َعكِسها. وَرِة ال أصُل كلَّ صورٍة إلى الصُّ 2

داخل

مظلم

فارغ

نهار

مضيء

ليل

خارج
ممتلئ
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ورة: أنتبُه إلى معلِّمي، وألُفُظ المدودَ كما في الصُّ 3

يوا
  بَطة  باب

بَطة باب 

بَـ با 

َ ا 

يوا
  ُسلحفاة  سور 

ُسلحفاة سور 

ُسـ سو 

ُ و 

يوا
  ِتمساح  تين

ِتمساح تين 

ِتـ تيـ 

ِ يـ 

ُن المدودَ القصيرَة بلوٍن والمدودَ الطَّويلةَ بلوٍن آخر. أُلوِّ 4
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مدرسة

.. ي
.. مدرََس�ت ي

بَي�ت

ي
بََلدي.. كلُّها وط�ن

ي
ها �ن ُت زاَد حبُّ ُ ُكلََّما َك�ب

. َ َ فأك�ث
ي أك�ث َقْل�ب



مدرسة

ِم هذِه الَوحدِة َقاِدرًا  َسَأكوُن َبْعَد َتَعلُّ
على:

َوِر الَمعُروَضِة أمامي. 1. التَّعبيِر عِن الصُّ
2. َتمييِز المفرداِت التي َسِمْعُتها في اأُلنُشوَدِة الَمسموَعِة 

من بعِضها.
3. غناِء أناشيِد الوحَدِة.

َوِر الُمناِسَبِة لها. 4. ربِط الُجَمِل بالصُّ
5. َلفِظ أصواِت األحرف اآلتَيِة: )ب - ت -و - ي - م - ج(

6. رسِم األحرف اآلِتَيِة: )ب - ت - و - ي - م - ج(

طنــة ا ملو ا و ء  نتمــا ال ا  -1
َأحَلى ُلَغة

اأَلطفاُل

َموِطني
َمدَرَستي



وَر االآَتيَة، ثُمَّ أُِجيُب: ُل الصُّ أَتَأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ابقة؟. ١ َورِة السَّ أَيَن يلعُب األطفاُل في الصُّ

مَع مَْن تَذهُب إلى الْمدرسِة؟. ٢

ُذ االأنشطَة االآِتيَة: أستمُع ِللأُنشودِة، ثمَّ أُنفِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

أُكِمُل أُنشودَتي الَجميلَةَ َوفَْق ما َسِمْعت:. ١

أَهاً أهاً يا  هيَّا نَقرأُ أَحلى   

ْت في األُنشودة:. ٢ أَرفَُع يَدي عندما أَسَمُع الَكلماِت الَتي مَرَّ

مَدَرستي – لُغَِتي – َشَجرتي - الُفْصحى  

أُعطي عُنواناً ألُنشودَتي الَجميلة.. ٣

صرُت أ كبَر، سأذهُب 
إلى املدرَسِة، مرحبًا 
َل، ماذا  يا درسَي األوَّ

ُم اليوَم؟ سأتعلَّ

أَستمُع بانتباه 

إِىل إِرشادات 

معلَّمي يف 

الّصف.

َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــي َمـــْدرََســتـِـ ــا  يـ ــالً  أهـــ ــالً  أهـــ

ــِة لُـــَغــ ــىل  أَحـــ ــرأُ  نَـــقــ ــا  هــيَّــ

ــُرُ َمــعــهـا نَـحـلــــو َمـَعـهــــا نَـــْكــ

ــا! ــا أرَوعـهــ ــى .. مـ ــي الـُفـصـحــ لُـَغتــ

ُسلَيامُن العيَس  

كلماتي اجلديدة
الُفْصَحى

أَهالً
نَْقرأُ

أحىل ُلغِة
ُلَغــة حَلــى  1 أ
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َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــي َمـــْدرََســتـِـ ــا  يـ ــالً  أهـــ ــالً  أهـــ

ــِة لُـــَغــ ــىل  أَحـــ ــرأُ  نَـــقــ ــا  هــيَّــ

ــُرُ َمــعــهـا نَـحـلــــو َمـَعـهــــا نَـــْكــ

ــا! ــا أرَوعـهــ ــى .. مـ ــي الـُفـصـحــ لُـَغتــ

ُسلَيامُن العيَس  

كلماتي اجلديدة
الُفْصَحى

أَهالً
نَْقرأُ

أحىل ُلغِة
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أهالً أهالً يا مدرََستي

نكُرُ مَعها نَحلو َمَعها

هيَّا نقرأُ أحىل لُغِة

لَغتي الُفصَحى ما أروَعها!
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ُذ االأَنِْشطَة االآِتَية: ي االأُنشودَة، ثُمَّ أُنفِّ ِّ
أُغ�ن

أقرأ وأفهم

ورِة الُمناِسبَة:. ١ أَصُل الَكِلمةَ بالصُّ

َمدرََستينَقَرأُ

٢ .: فِّ َّاً، مَع مَجموَعتي، الُجمَل اآلتيَةَ، ثُمَّ نقرُؤها أمامَ ُزماِئنا في الصَّ أُكِمُل َشفوي

لَُغتي الُفْصَحى نكُرُ معها 

ِل بالُجملَِة التي َوردَْت فيها في الَعموِد الثَّاني:. ٣ أِصُل الكلمةَ المكتوبةَ في العموِد األوَّ

نكُرُ َمَعها نَحلُو َمَعهالغِة

هيَّا نَقرأُ أَحىل لَُغِةأهالً

أَهالً أَهالً يا َمْدرَسِتينحلو
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أقرأُ أَنا وَزميلي الَكِلماِت، ثُمَّ نَدلُّ على الَكِلمِة الُمختِلَفِة:. ٤

لَُغتيلَُغةلَُغة

ما أَكَرها!ما أَرَوَعها!ما أَرَوَعها!

أتواصل شفوّيًا

ِل في المدرسِة.. ١ وَر اآلتيةَ، ألَعبَِّر عن اليومِ األََوّ أُرتُّب الصُّ

ُث ُزمَائي عن يومي األَوِل في الَمدرسِة.. ٢ أَُحدِّ

30



أتعّرف حرويف

ن:. ١ وَر اآلتيةَ، مُنتِبهاً ِإلى لَفِظ الَحرِف الُملوَّ أُسمِّي مَع ُزماِئي الصُّ

ُدب

ب

حوت

ت

بصل

بـ

تَـمر

تـ

طبيب

ـبـ ـب

زَعتـر وزيت

ـتـ ـت

أختاُر من غرفَِة الصفِّ شيئاً يتضمَُّن اسُمُه حرَف الباء أو التّاء، وأسّميه أمامَ زمائي.. ٢

ُف عائلةَ كلٍّ مَن الحرفَيِن الَجديَديِن:. ٣ أُتعرَّ

ب

ـب ـبـ بـ

ت

ـت ـتـ تـ
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أَلْفُظ َحرفَي البَاِء والتَّاِء مََع الُمدود الَقصيرة والطَّويلة:. ٤

بـَ با بـُ بو بـِ بـي

تـَ تا تـُ تو تـِ تـي

وَرة . ٥ َوِر اآلِتيَِة، ثُمَّ نَِصُل َحرَف الباِء أِو التَّاء بالصُّ أَتَعاَوُن مع مَجموَعتي على تَسميِة الصُّ
ِالُمناِسبَة:

ت ب

أكتُب حرويف
أ ب ت

همِ.. ١ ِّجاِه السَّ ُن الَحرفَيِن الجديَديِن ِمن نُقطَِة الِبدايِة، بات أُلوِّ
 

٢
٣

٤
٢

٣

٤
أَستمُع بانتباه إىِل 

إِرشادات معلَّمي 

يف الّصف.
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هم:. ٢ ِّجاِه السَّ أَكتُب عاِئلةَ كلٍّ ِمْن َحرفَي الباِء والتَّاِء ِمن نُقطِة الِبدايِة، بات

أكتُب َحرفَي الباِء والتَّاِء مَع الُمدوِد الطَّويلَِة والَقصيَرة :. ٣

ُن حرَف البَاِء بلوٍن أَختاُرهُ وحرَف التَّاِء بلوٍن آخر:. ٤ أُلوِّ
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وَرة:. ٥ أُكِمُل الفراَغ ِبالحرِف الُمناسِب ألَسمِّي ما أراهُ في الصُّ

باــوت

أحلُِّل الكلمةَ اآلتيةَ لحروفها،ثمَّ أكتُب:. ٦

بابا

توت

أركُِّب كلمةً من األحرٍف اآلتية، ثّم أكتبها:. ٧

ب ـا بـ
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أمّني لغتي

وِر اآلِتيَِة مُحاِكياً الِمثال شفوياً:. ١ أُشيُر ِإلى الصُّ

هذه َحقيبَةهذا َصفٌّ

أُشيُر إلى األَشياِء ِمن َحولي مُستَخِدماً )هذا - هذه(.. ٢
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ِح.. ١ أَِصُل بخطًّ بيَن التُّفاِح األحَمِر وسلَِّة الفاَّ

َّتي مأَلَْت سلَّةَ التُّفاح؟. ٢ ما األحرُف ال

ألعُب وأتعلُم
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ِح.. ١ أَِصُل بخطًّ بيَن التُّفاِح األحَمِر وسلَِّة الفاَّ

َّتي مأَلَْت سلَّةَ التُّفاح؟. ٢ ما األحرُف ال

ألعُب وأتعلُم

أحفظ أنشودتي

١ .. فِّ أَحفُظ أُنشودتي مُنَغَّمةً، وأُغنِّيها مع ُزماِئي في الصَّ

ــي َمـــْدرََســتـِـ ــا  يـ ــالً  أهـــ ــالً  أهـــ

ــِة لُـــَغــ ــىل  أَحـــ ــرأُ  نَـــقــ ــا  هــيَّــ

ـــُرُ َمــعــهـا نَـحـلــــو َمـَعـهــــا نَـــْكـ

ـــا! ـــا أرَوعـهـ ـــى .. م ـــي الـُفـصـحـ لُـَغتـ

األّوُل  ــِن،  ِقطاَريـ ــِة  ِصناَعـ ِف  أرَُسيت  ــارُك  أُشـ

ــِة  لِعائِلَـ ــاين  والثَـّ ــاِء،  البَـ ــرِف  َحـ ــِة  لِعائِلَـ

. ــبُّ أُِحـ ــام  كَـ ــُه  أَُزيُِّنـ ــمَّ  ثُـ ــاِء،  التَـّ ــرِف  َحـ
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ِطنــي َمو  2
وَر االآَتيَة، ثُمَّ أُِجيُب: ُل الصُّ أَتَأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

وَرِة.. ١ أَِصُف ما أَراهُ في أعلى الصُّ

وَرِة.. ٢ خِصيَّاِت الَموجودََة في الصُّ أَُسمِّي الشَّ

ما الّشخصيّةُ التي تحبُّ أن تضيَفها إلى . ٣
الّصورِة؟

، ثُمَّ أُجيُب: أَستِمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

١ .: َّتي لَْم تَِردْ في النَّصِّ أَستَِمُع للَكِلماِت بانِْتباٍه، ثُمَّ أَستَبِْعُد الَكِلمةَ ال

أرضها ، الَوْرد ، كريمة  

٢ .: أُكِمُل الُجمَل اآلتيَة َوفَْق ما سِمعتُها في النَّصِّ

وأهلي طيّبون  بعضهم خيراتُها  .   

أَستمُع للِعبارَة اآلِتيَةَ مَن الُمعلِّم، ثُمَّ أَنُقلَُها بَشكٍل َصحيٍح إلى َزميلي.. ٣

بادي أجمُل البلدان  

فيِه ُولِدُت، وفيِه 
ُم.  َسَأكُبُر وَأَتَعلَّ

َفما هو؟

أَستمُع بانتباه 

إِىل إِرشادات 

معلَّمي يف 

الّصف.

َأقرُأ

أَقرأُ جمَل النَّصِّ مُنتِبهاً ِإلى لَْفِظ َحرفَي البَاِء والتَّاء.. ١

أختاُر جملةً أعجبتني وأقرؤها لزمائي بصوٍت واضٍح.. ٢

ــدان البلـ ــُل  أجمـ ــالدي  بـ

ــرٌة وفـ ــا  وخراتُهـ ــٌة  كرميـ ــا  أرُضهـ

ــم بعَضهـ ــون  يحبّـ ــون  طيّبـ ــي  وأهـ

 

كلماتي اجلديدة
وفريٌة

كرميٌة

طّيبون

ي
َموِط�ن
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َأقرُأ

أَقرأُ جمَل النَّصِّ مُنتِبهاً ِإلى لَْفِظ َحرفَي البَاِء والتَّاء.. ١

أختاُر جملةً أعجبتني وأقرؤها لزمائي بصوٍت واضٍح.. ٢

ــدان البلـ ــُل  أجمـ ــالدي  بـ

ــرٌة وفـ ــا  وخراتُهـ ــٌة  كرميـ ــا  أرُضهـ

ــم بعَضهـ ــون  يحبّـ ــون  طيّبـ ــي  وأهـ

 

كلماتي اجلديدة
وفريٌة

كرميٌة

طّيبون

ي
َموِط�ن
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أرُضها كرميٌة وخراتُها وفرٌةبالدي أجمُل البلدان

وأهي طيّبون يحبّون بعَضهم
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ُذ االأَنِشَطَة االآِتَية: ، ثُمَّ أُنفِّ أقرأُ جمَل النَّصِّ

أقرأ وأفهم

أقرأُ ما يأتي، ثُمَّ أَحوُط الَكِلماِت الُمتماِثلَةَ في الَعمودَين:. ١

كرميٌةأرُضها كرميٌة 

وفرٌةخراتُها وفرٌة

يحبّونأهي طيّبون يحبّوَن بعَضهم

أَتعاَوُن مَع َزميلي على مَلِء الفراغ بالَكِلَمِة الُمناِسبَِة شفوياً:. ٢

 كرمية وخراتُها وفرٌةأرُضها 

بالدي أجمُل البلدان

٣ .: أختاُر صورًة وأقرأُ الجملةَ المناسبةَ لها في النَّصِّ

وَرِة الُمنَاِسبَة:. ٤ أَقرأُ الكلمةَ اآلتيةَ، ثُمَّ أِصلُها ِبالصُّ

فرحني
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أتواصل شفوّيًا

أُحبُّ َوطَني ألَنَّني َوطَني هو 

أتعّرف حرويف

ن:. ١ وَر اآلِتيَةَ، مُنتَِبهاً ِإلى لَْفِظ الَحرِف الُملََوّ أَُسمِّي مَع ُزمَاِئي الصُّ

بالدي

ي

يحبُّون

يـ

خـيـراتها

ـيـ

أهلـي

ـي

وفرة

و

ضيـوف

ـو

ُف عاِئلةَ ُكلٍّ مَن الَحرفَيِن الَجديَدين:. ٢ أَتعرَّ

ي

ـي ـيـ يـ

و

ـو و
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أَلُفُظ َحرفَي الواِو َو اليَاِء مَع الُمدود:. ٣

يـَ يا يـُ يو يـِ يي

َو وا ُو وو ِو وي

ُُّه ُكلَّ ِبطاقٍَة تَحتوي على َحرِف الياِء، وُكلَّ ِبطاقٍة تَحتوي على َحرِف الواِو . ٤ ن ُبلوٍن أُِحب أُلوِّ
ِبلَوٍن آخَر:

ي

ـوو

يــي

ر

وِر التي ألفُظ في اسِمها المدَّ الطَّويل مع حرفَي ) ي – و( .. ٥ أضُع إشارَة )√( تحَت الصَّ
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أكتُب حرويف
أ ب ت

همِ:. ١ ِّجاِه السَّ ُن َحرفَي الواِو والياِء ِمْن نُقطَِة الِبدايِة، بات أُلِوّ

١
٢

٣
٤

٥

١

٢
٣

أكتُُب عاِئلةَ ُكلٍّ من َحرفَي الواِو والياِء:. ٢

أَكتُُب حرفَي الواو والياِء مَع الُمدود الطَّويلَِة والَقصيَرة:. ٣
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حيِح ِلَحرِف الواِو َوفَْق مَوِقِعه:. ٤ سمِ الصَّ أُكِمُل الَكِلمةَ بالرَّ

مـ  ز رد

أكتَِشُف مَع َزميلي الَفْرَق بيَن الَكِلَمتَين، ثُمَّ أكتُُب الَحرَف النَّاِقص:. ٥

موطنـ موطني

ً منهما إلى أحُرِفها َوفَْق مَوِقِعها:. ٦ أقرأُ الَكِلَمتيِن اآلتيَتيِن، ثُمَّ أُحلُِّل ُكاَّ

بيت

بيوت

أُركُِّب ِمَن األحُرِف اآلتيِة َكِلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:. ٧

ت ـو تـ

ب ـا بـ
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أمّني لغتي

الِعْب

ِطفٌل

معلَِّمٌة

ِطفلٌة

َور: ي شفوياً،، ُمسَتعيَناً ِبالصُّ
أَُحاكي المثال االآ�ت

َّذي يَحتوي على نَفِس الَحرف. أَِصُل بَيَن الُعصُفوِر َوالُعشِّ ال

ألعُب وأتعلُم

ــِم  رَْسـ ــىل  عـ أرَُسيت  ــَع  مـ ــاوُن  أَتَعـ

ــُن  ـ تتضمَّ ــِة  الفاكهـ ــن  مـ ــواٍع  أنـ

ــاء.  اليـ أو  ــواو  الـ ــرَف  حـ ــامؤها  أسـ
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َّذي يَحتوي على نَفِس الَحرف. أَِصُل بَيَن الُعصُفوِر َوالُعشِّ ال

ألعُب وأتعلُم

ــِم  رَْسـ ــىل  عـ أرَُسيت  ــَع  مـ ــاوُن  أَتَعـ

ــُن  ـ تتضمَّ ــِة  الفاكهـ ــن  مـ ــواٍع  أنـ

ــاء.  اليـ أو  ــواو  الـ ــرَف  حـ ــامؤها  أسـ
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وَر االآَتيَة، ثُمَّ أُِجيُب: ُل الصُّ أَتَأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

وَرِة المجاورة؟. ١ ماذا يتَخيَُّل الطِّْفُل في الصُّ

وَرِة، وِلماذا؟. ٢ ما شعوُر الطِّْفُل في هذِه الصُّ

َّع أَْن تَفعَل في الَمدَرَسة؟. ٣ ماذا تتوق

أَسَتِمُع ِللأُنُشوَدِة، ثُمَّ أُجيُب:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

َّاً الُجَمَل اآَلتيةَ َكَما َسِمْعتُها في اأُلنُشودَة:. ١ أُكِمُل َشَفوي

 يا لَْحناً حلواً ف  يا غاليَتي   

أستمُع من معلِّمي إلى قراءِة الكلماِت اآلتيِة، وأَُصفُِّق صفقةً . ٢
 عندما أسمُع كلمةً وردَْت في األُنشودة:

َحنان – ِجنان – الثَّاني - نَبع

أتوقُع عُنواناً ِلألُنُشودَة.. ٣

بيتي الثاني، فيها 
ألعب، أتعلم كلَّ 

جديد. ما هي؟

أَستمُع بانتباه 

إِىل إِرشادات 

معلَّمي يف 

الّصف.

َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــِتي َمْدرََسـ ــا  غاليَتي يـ ــا  يـ

ــَفتي َشـ ف  ــواً  ُحلْـ ــاً  لَْحنـ ــا  يـ

ــاين الثَـّ ــي  بَيتـ ــا  يـ ــتي  َمْدرََسـ

ــان َحنـ َو  ــاٍء  َعطـ ــَع  نَبـ ــا  يـ

َجاَمل علُّوش  

كلماتي اجلديدة
لَْحناً

َعطَاء

َحَنان

ي
مدرس�ت َســتي َر َمد  3
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َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــِتي َمْدرََسـ ــا  غاليَتي يـ ــا  يـ

ــَفتي َشـ ف  ــواً  ُحلْـ ــاً  لَْحنـ ــا  يـ

ــاين الثَـّ ــي  بَيتـ ــا  يـ ــتي  َمْدرََسـ

ــان َحنـ َو  ــاٍء  َعطـ ــَع  نَبـ ــا  يـ

َجاَمل علُّوش  

كلماتي اجلديدة
لَْحناً

َعطَاء

َحَنان

ي
مدرس�ت
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يا لَْحناً ُحلْواً ف َشَفتي يا غاليَتي يا َمْدرََسِتي

َمْدرََستي يا بَيتي الثَّاين

يا نَبَع َعطاٍء َو َحنان

أَقَرأُ األُنشودََة مُنتَِبهاً إلى لَفِظ َحرفَي الواو والياء.. ٣

أَختاُر ُجملَةً أَعَجبَتْني ِمَن األُنشودَِة، وأَقَرُؤها ِلُزمَاِئي.. ٤
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ي االأُنشودَة، ثُمَّ أُِجيُب: ِّ
أُغ�ن

أقرأ وأفهم

ورة التي تعبُِّر عن مَعنى َكِلمِة َلْحن:. ١ أَحوُط الصُّ

ورة الُمناسبِة لها.. ٢ أجتاُز المتاهَةَ اآلتيةَ ألَِصَل كلَّ جملٍة بالصُّ

يا لَْحناً ُحلْواً ف َشَفتي َمْدرََستي يا بَيتي الثَّاين
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أَِصُل بخطٍّ صورَة نشاِط الطِّفل، إلى الَمكاِن الذي يُنَفَُّذ به:. ٣

أنا أَقرأ وزميلي يُكمُل شفوياً:. ٤

يا لحناً حلواً ف يا غاليتي يا 

أتواصل شفوّيًا

ُث أَمامَ ُزمَاِئي عن َكيفيَِّة الُمحافَظَِة على مَْدَرَسِتنا:. ١ َوَر اآلِتيَةَ، ثمَّ أَتََحَدّ أتأمَُّل الصُّ

ُث ُزمَائي عن يومي األَوِل في الَمدرسِة.. ٢ أَُحدِّ
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أتعّرف حرويف

ن:. ١ وَر اآلتيةَ، مُنتِبهاً ِإلى لَفِظ الَحرِف الُملوَّ أُسمِّي مَع ُزماِئي الصُّ

أقالم

م

ِمْقلََمة

مــ ـمـ

قَلَـم

ـم

ُف عائلةَ الَحرِف الَجديِد:. ٢ أُتعرَّ

م

ـم ـمـ مـ

أَلُفُظ َحرَف الميمِ مََع الُمدوِد:. ٣

َمـ ما ُمـ مو ِمــ مي

َوِر اآلتيِة:. ٤ دُ مَْوِقَع َحرِف الميمِ في أسِماِء األشياِء في الصُّ أَُحدِّ

ليمونخاتممكتب

أحوُط المدَّ الطَّويَل مع حرِف الميمِ فيما يأتي:. ٥

ممومي ُمَم ما

53



أكتُب حرويف
أ ب ت

ْهمِ:. ١ ِّجاِه السَّ ُن َحْرَف الميمِ ِمْن نُْقطَِة الِبدايَِة بات أُلَِوّ

١

٢
٣

أَْكتُُب عاِئلَةَ َحْرِف الميم:. ٢

أَْكتُُب َحْرَف الميمِ مَع الُمدوِد:. ٣
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َوَر اآلِتيَةَ، ثُمَّ أرسُم َحْرَف الميمِ المناسب في الَفراِغ:. ٤ أَُسمِّي مَع ُزمَاِئي الصُّ

ا َعلـ  قَـ  ـَررَسَّ

ورِة اآلتية، ثُمَّ أُْكِمُل الَكِلمةَ بما يُناسب:. ٥ أُسمِّي مَع َزميلي ما أراهُ في الصُّ

حـ  م
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٦ .: أَقَْرأُ الَكِلماِت اآلِتيةَ، ثمَّ

أَُحلُِّل ُكلَّ َكِلَمٍة إلى أَحُرِفها، َوفَْق مَوِقِعها:أ. 

ماما

يوم

أَُحلُِّل ُكلَّ َكِلَمٍة إلى مَْقطََعين:ب. 

ماما

بابا
ُذ النَّشاطَيِن اآلَِتييِن:. ٧ أَنتَِبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنَِفّ

أَُرِكُّب مَن األَحُرِف َكِلَمةً، ثُمَّ أَقَرؤها:أ. 

م ـو بـ
أَُرِكُّب ِمن ُكلِّ مَقطَعيِن َكِلَمةً، ثُمَّ أَقَرُؤها:ب. 

ماما

بابا
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أمّني لغتي

ِن ِمن ُكلِّ كلمة:. ١ َّاً ِقراءَة الُمعلِّمِ لِلَكِلماِت اآلَتيِة، مُنتبهاً إلى الُجزِء الُملَوَّ أُحاكي َشَفوي

َجرُة شَجرٌَة الشَّ

قَلٌم الَقلُم

ِمْمحاٌة الـِمْمحاُة

كتاٌب الكتاُب

اِبق.. ٢ أَُسمِّي األَشياءَ في َصفِّي مُحاِكياً النَّموذََج السَّ
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َّتي يحوي ِاسُمها حرَف الميمِ.. ١ وِر ال ُن الطَّريَق الذي يسلكُه حرُف الميمِ ليصَل إلى الصُّ أُلوِّ

ألعُب وأتعلُم
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َّتي يحوي ِاسُمها حرَف الميمِ.. ١ وِر ال ُن الطَّريَق الذي يسلكُه حرُف الميمِ ليصَل إلى الصُّ أُلوِّ

ألعُب وأتعلُم

أحفظ أنشودتي

١ .. فِّ أَحفُظ أُنشودتي مُنَغَّمةً، وأُغنِّيها مع ُزماِئي في الصَّ

ــتي َمْدرََسـ ــا  َغاليَتي يـ ــا  يـ

ــَفتي َشـ ف  ــواً  ُحلْـ ــاً  لَْحنـ ــا  يـ

ــايِن الثَـّ ــي  بَيتـ ــا  يـ ــتي  َمْدرََسـ

ــاِن وَحَنـ ــاٍء  َعطـ ــَع  نَبْـ ــا  يـ

ــميِة  تَسـ ــىل  عـ أرسيت  ــَع  مـ ــاوُن  أتعـ

ــرِف  َحـ ــىل  عـ ــوي  تَحتـ ــي  الَّتـ ــياِء  األَشـ

ــالِئ . ــا لِزَُمـ ــمَّ أَذْكُرُهـ ــا، ثُـ ــم( ف َمْنزلِنـ )امليـ
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وَر االآَتيَة، ثُمَّ أُِجيُب: ُل الصُّ أَتَأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

َّتي يَتَخيَّلُها األَطْفاُل في . ١ ما الشَّخصيَّاُت ال
ورة؟ الصُّ

أَيَن تَعمُل ُكلٌّ ِمْن تلَك الشَّخصيَّاِت؟. ٢

أَختَاُر َشخصيَّةً أَحبَبتُها في الّصورة، ثُمَّ . ٣
ُث َعنها ِبُجملٍة؟ أَتحدَّ

ُذ االأَنِشَطَة االآِتَيَة: أَسَتِمُع ِللأُنُشوَدِة، ثُمَّ أُنفِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

أُكِمُل الجملة اآلتية:. ١

ِجئْنا ِجئْنا نبني   

تَيِن في األُنشودَة؟. ٢ ما الَكِلماِت التي َسِمْعتَها مَرَّ

ُِّب الَكِلَماِت اآلتيةَ ألكّون جملة َسِمْعتُها في األُنشودِة:. ٣ أُرت

اِئْع - اآلَتي الجيَل - نَحُن - الرَّ  

َنْحُن ُزهوُر احَلياِة 
وَأَمُل امُلسَتقَبِل. َمْن 

َنكوُن؟

أَستمُع بانتباه إِىل 

إِرشادات معلَّمي 

يف الّصف.

َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ِجئَْنا  ِجئَْنا

نَبِني الَوطَنا

ــْع الطَّالِـ اآليَت  ــَر  الَفجـ ــُن  نَحـ

ــْع الرَّائِـ اآليَت  ــَل  الجيـ ــُن  نَحـ

نَبِني الَوطَنا

يَحيَا َمَعنا

جوَدت أبو بَكر  

كلماتي اجلديدة
الَفْجُر

الطَّالُِع

الرَّائُِع

االأَْطفاُل ُل ْطفــا أَل 4 ا
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َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ِجئَْنا  ِجئَْنا

نَبِني الَوطَنا

ــْع الطَّالِـ اآليَت  ــَر  الَفجـ ــُن  نَحـ

ــْع الرَّائِـ اآليَت  ــَل  الجيـ ــُن  نَحـ

نَبِني الَوطَنا

يَحيَا َمَعنا

جوَدت أبو بَكر  

كلماتي اجلديدة
الَفْجُر

الطَّالُِع

الرَّائُِع

االأَْطفاُل
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نَحُن الجيَل اآليَت الرَّائِْع

نَحُن الَفجَر اآليَت الطَّالِْع

نَبِني الَوطَنا

ِجئَْنا  ِجئَْنا

نَبِني الَوطَن

يَحيَا َمَعنا

أَقرأُ األُنشودَة ِقراءًة َسِليمةً مُنْتَِبهاً إلى لَفِظ َحرِف األَلف.. ٣

أنِشُد األُنشودَة مَع ُزمَاِئي، مَُمِثّاً الَحَركات.. ٤
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ُذ االأَنِشَطَة االآَِتية: ي االأُنشودَة، ثُمَّ أُنَفِّ ِّ
أَُغ�ن

أقرأ وأفهم

ورِة الُمناِسبَِة ِلَكِلَمِة الَفْجر:. ١ أدلُّ َعلى الصُّ

ِّاً مَع مَجَموَعِتي ُجمَل األُنُشودة:. ٢ أُكِمُل َشَفوي

نَحُن الجيُل اآليَِت نَحُن الفجُر اآليَِت 

َّتي لْم أَقَرأها في األُنُشودَة:. ٣ أَحوُط الَكِلَمةَ ال

الَفجُر ، نَحُن ، َمدَرَسِتي

ورَة الُمناِسبَةَ ِللُجْملَِة اآلَتية:. ٤  أَْختاُر الصُّ
بَدا األَطَْفاُل في األُنْشودَة:

٥ .. فِّ ُن مَع مَْجموَعتي ُجْملَةً تَحوي َكِلَمةَ )الَوطَن(، ثُمَّ أَقَرُؤها أَمامَ ُزمَاِئي في الصَّ أَُكوِّ
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أتواصل شفوّيًا

أِصُف ِلُزمَائي المكاَن الذي أعيُش فيه )مدينَتي – قريَتي – حيِّي(. ١

ِ

أتعّرف حرويف

ِن:. ١ وَر اآلتيةَ، مُنْتَِبهاً ِإلى لَْفِظ الَحْرِف الـُملَوَّ أَُسمِّي مع ُزمَاِئي الصُّ

جمل

جـ

َدَرج

ج

ثلج

ـج

الفجر

ـجـ
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ُف عائلةَ الَحرِف الَجديِد:. ٢ أُتعرَّ

ج

ـج ـجـ جـ

أَلُفُظ َحرَف الجيمِ مََع الُمدوِد:. ٣

ُجـ جو َجـ جا ِجـ جي

َّتي تَحتوي على َحرِف الجيم:. ٤ ُن َحبَّاِت الَجْوِز ال أُلوِّ

ـج بج

ف

جـ

جـ

َوَر اآلِتيَةَ، ثُمَّ أِصُل ُكلَّ صوَرٍة ِإلى َحرِف الجيمِ مَع المدِّ الُمناِسب:. ٥ أُسمِّي مَع ُزماِئي الصُّ

جـُجاجـِ
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أكتُب حرويف
أ ب ت

ْهمِ:. ١ ِّجاِه السَّ ُن َحْرَف الجيمِ ِمْن نُْقطَِة الِبدايَِة، بات أُلَِوّ

٤

١ ٢

٣

أَْكتُُب عاِئلَةَ َحْرِف الجيمِ:. ٢

أَْكتُُب َحْرَف الجيمِ مَع الُمدوِد الطَّويلَِة والَقصيَرِة:. ٣

َور:. ٤ أكمُل الكلماِت بمدِّ الجيمِ الُمناسِب مُستَعيناً بالصُّ

  م   ـننـ   ـرسعـ 
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١ .: أَقَْرأُ الَكِلماِت اآلِتيةَ، ثمَّ

أَُحلُِّل ُكلَّ َكِلَمٍة إلى أَحُرِفها، َوفَْق مَوِقِعها:أ. 

موج

جيم

جيب

أَُركُِّب ِمَن الُحروِف اآلتيَِة َكِلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:ب. 

ب ـو ـيـ جـ

ـو جـ

ب ا ـو جـ
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أحلِّل الَكِلمةَ اآلِتيَةَ ِإلى مَْقطََعين:ج. 

ي جا�ب

واجب

جيب

أَُرِكُّب ِمن ُكلِّ مَقطَعيِن َكِلَمةً، ثُمَّ أَقَرُؤها:د. 

جمو

زجو
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أمّني لغتي

ور:. ١ ن ومُستَعيناً ِبالصُّ أُحاِكي النَُّموذَج اآلَِتي شفويّاً، مُنتبهاً إلى الحرف الملوَّ

يَلَعُب الطِّفُل  املَلَعِب.

يَسبَُح الطِّفُل  املَسبَِح.

لِة. يََضُع الطِّفُل األَوساَخ ف السَّ

تَلَعُب الِبنُت  الُكرِة.

اُر  املِْنشاِر. يَعَمُل النَّجَّ

يَكتُُب الطِّفُل بالَقلَِم.
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أتناقُش أنا وُزمَاِئي ِضمَن مَجموعاٍت على ِإعطاِء أَكبَر َعَدٍد ِمن أَسَماِء )اإِلنَسان - . ١
د. الَحيَوان - النَّبَات - األَشيَاء( التي تَحتوي على َحرِف الِجيم، ِضمَن َزمٍن مَُحدَّ

اِ�نَسانالَحَيوان

َبات اَشَياءالنَّ

ألعُب وأتعلُم
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أتناقُش أنا وُزمَاِئي ِضمَن مَجموعاٍت على ِإعطاِء أَكبَر َعَدٍد ِمن أَسَماِء )اإِلنَسان - . ١
د. الَحيَوان - النَّبَات - األَشيَاء( التي تَحتوي على َحرِف الِجيم، ِضمَن َزمٍن مَُحدَّ

اِ�نَسانالَحَيوان

َبات اَشَياءالنَّ

ألعُب وأتعلُم
أحفظ أنشودتي

١ .. فِّ أَحفُظ أُنشودتي مُنَغَّمةً، وأُغنِّيها مع ُزماِئي في الصَّ

َ  ِجئَْنا  ِجئْنا

نَبِني الَوطَنا

ــْع الطَّالِـ اآليَِت  ــَر  الَفجـ ــُن   نَحـ
ــْع الرَّائِـ اآليَِت  ــَل  الِجيـ ــُن  نَحـ

 نَبِني الَوطََنا

يَحيا َمعَنا

ــاِل،  األَطَفـ ــودَة  أُنُشـ أرَُسيت  ــع  َمـ ــُد  أُنِشـ

ــوم. اليَـ ــه  تََعلَّمتُـ ــا  مـ ــول  حـ ــم  وأُحاِورُُهـ

71



ُل ّو أل ا ُع  و ملشــر ا
يف و حــر ف  تعــّر أ

ِفكرُة امَلشروع:
َّتي أُِحبُّها، ثمَّ أحفظها في مَلفِّي الَجميل.. ١ وِر أَو الِكتابَِة عِن األَشياِء ال ْسمِ أَو الصُّ أُعبَِّر بالرَّ

٢ .. فِّ أعرُض مَلفِّي الَجميل لُزمَاِئي في الصَّ

خطيُط للمشروِع وَتنفيُذه: التَّ
، وما َسأتَعلَُّم ِمن ِخاِل . ١ َّذي يعِرُضُه مَُعلِّمي مَْعنى الَملفِّ ُف من خاِل النَّموذِج ال أّتعرَّ

تَنِْفيذه.

أمألُ ملَفِّي الَجميَل َوفَْق الَجدول ِالذي كلََّفني الُمعِلُّم تَنفيَذه.. ٢

ُد ِة، ينتهي بحرٍف تعلَّمتُُه.  أُحدِّ حَّ  نوُع طعاٍم ُمفيٌد لِلصِّ

ُن الطَّعاُم املفيُد  الحرَف األخَر، ثُمَّ أكتُب عائِلتَه:  يتكوَّ

َي الَجميل. الَّذي أُحبُّه ِمن:  أَشياُء أُخرى أُحبُّ أَن أُضيَفها لِملفِّ

حيواُن أُحبُّه، اسمُه يبدأُ بَحرٍف تعلَّمتُه: 

ُد الحرَف األوََّل   أحدِّ

من اسِمه، ثُمَّ أكتُب عائلَة هذا الحرِف: 

 ملاذا أُِحبُّ هذا 

الحيوان؟  ماذا يحتاُج 

لينمو ويَكُر؟ 

نباٌت أعرِفُه، اسمُه يبدأُ بَحرٍف تعلَّمتُه: 

ُد الحرَف   أُحدِّ

الثَّاين ِمن اسِمه، ثُمَّ أَكتُب عائِلتَه: 

 ملاذا أُِحبُّ هذا 

النبات؟  ماذا يَحتاُج 

ليَنمو ويَكُر؟ 

ي الَجميُل َمرشوعي: ملفِّ أسمي:  
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َعرُض املشروع و تقييُمُه:
ياضِة و الُفنوِن، أَعِرُض مَشروعي.. ١ بعَد االنتهاِء من دراسِة َوحدِة الرِّ

ُث أمامَ ُزماِئي َعن مَلفِّي الَجميِل، ثُمَّ أُعلُِّق الَجدوَل على اللَّوحِة بجواِر ِمقَعدي.. ٢ أَتحدَّ

أَستمُع ِلما َسيقولُُه ُزماِئي عن مَلفِّهم، ثُمَّ أُحِيّيهم.. ٣

أُبدي َرأيي أمامَ الُمعلِّمِ حوَل ملفَّاِت ُزماِئي في الَمجموَعة.. ٤

ِم لِلَمشروِع: تقييُم املعلِّ
التَّقدير

الِعبارة
ممتاز جيِّد جداً َجيِّد

لُه. ء الَّذي يفضِّ وِر والرُّسوِم التي تُعّرُ عن الشَّ جمُع التِّلميِذ للصُّ

تحديُد التِّلميِذ للحرِف املطلوِب ف كلَّ بَند.

كتابَُة التِّلميِذ لعائلِة الحرِف.

ذكُر التِّلميِذ سبَب حبِّه لاَِم اختارَه .

ه. تفاُعُل التِّلميِذ مَع زُمالئِه ف أَثناِء عرِض ملفِّ

ِه الَجميِل. توضيُح التِّلميِذ رأيَُه فيام ناقََشُه زُمالُؤُه حوَل َملفِّ

ِم للمشروِع: متابعُة املعلِّ
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ي َمعاً .. ونَْلَعَب  ِّ
ِلُنَغ�ن

َمعاً.. ونرسَم أجمَل 

اللَّوحاِت َمعاً .. كي 

تُصِبَح حياتُنا أَْجَمَل. 



ِم هذه الوْحدِة  سأكوُن بعَد َتعلُّ
قاِدرًا على: 

وِر المعروَضِة أمامي. 1. َتسميِة األشياِء في الصُّ
 2.  لفِظ أصواِت األحُرِف اآلتيِة:

)س - ش - د - ذ - ك - ل - ف - ق(
 3.  ُمحاكاِة َرْسِم األحُرِف اآلتيِة:

)س - ش - د- ذ- ك - ل - ف - ق(
ْمُتها. 4. تحليِل وتركيِب بعِض الكلماِت اّلتي تعلَّ

5. تنظيِم َوْقِتي بيَن ِدراَستي و ُممارسِة هواَيتي.

ن لفنــو ا و ضــة  يا لر ا  -2

املوسيقا
هّيا َنْلَعُب

مثيِل فنُّ التَّ

َأرسُم باأللواِن



وَر االآتيَة، ثمَّ أُجيب: ُل الصُّ أَتأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

وَرِة المجاورِة؟. ١ أَِصُف ما أَرى في الصُّ

يءُ الَّذي أَعجبََك فيها؟. ٢ ما الشَّ

ورِة َكْي. ٣  ماذا تُِحبُّ أَْن تُضيَف إلى الصُّ
تُصِبَح أَجمَل؟

ُذ االأَنِشطَة االآتية: أستمُع للأُنشودِة، ثُمَّ أُنفِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

حيحةَ:. ١ أَختاُر اإِلجابةَ الصَّ

ُث األُنشودةُ عن: تَتحدَّ   
)طفٍل يدرُس – طفٍل يْرسُم – ِطفٍل يلعُب(  

أُكِمُل الُجملَة اآلِتيَة َكما سِمْعتُها في األُنشودَِة:. ٢

دَعني أَرُسُم َضوءَ   

َُّع أْن يكوَن عُنواُن األُنْشودَِة . ٣ أتوق

كيف تصبح األشياء 
أجمل؟

 ال أصدر أصواتاً 

يف أَثناء االستامع.

َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــا بابـ ــُم  ماما أَرسـ ــُم  أَرسـ

ِباألَلوان

ــِم الِقَمـ ــوَق  َعلَمي فَـ ــُم  أرسـ

أَنا فَنَّان

ــِم النَّجـ ــوَء  َضـ ــُم  أَرُسـ ــي  َدعنـ

ــرِم الَكـ ــوَن  لَـ ــُم  أَرُْسـ ــي  َدعنـ

ن ا لو ألَ با   اً ــْعر ِشـ   كتُب أ

ن ــا فنَّـ   نا أَ   اً ُحرَّ   ْحيا أَ

ُسلَيامُن العيَس  

كلماتي اجلديدة
ِشْعر

كَرْم

ِقَمم

أَرُسُم باالأَلواِن
ن ا ــو ّلْ أل با ســم  ر 1 أ
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َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــا بابـ ــُم  ماما أَرسـ ــُم  أَرسـ

ِباألَلوان

ــِم الِقَمـ ــوَق  َعلَمي فَـ ــُم  أرسـ

أَنا فَنَّان

ــِم النَّجـ ــوَء  َضـ ــُم  أَرُسـ ــي  َدعنـ

ــرِم الَكـ ــوَن  لَـ ــُم  أَرُْسـ ــي  َدعنـ

ن ا لو ألَ با   اً ــْعر ِشـ   كتُب أ

ن ــا فنَّـ   نا أَ   اً ُحرَّ   ْحيا أَ

ُسلَيامُن العيَس  

كلماتي اجلديدة
ِشْعر

كَرْم

ِقَمم

أَرُسُم باالأَلواِن
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أَنا فَنَّان

أَرُسُم َعلَِمي فوَق الِقَمِم

ِباألَلوان

أَرسُم ماما أَرسُم بابا

أَْحيا ُحرَّاً أنا فنَّان

أكتُب ِشعراً باأللَوان

َدْعني أَرُسُم لوَن الكرِْم

َدْعني أَرُسُم َضوَء النَّْجِم

أَقرأُ األُنشودََة مُراِعياً لَفَظ َحرِف الِميم.. ١
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ي االأُنشودَة، ثُمَّ أُجيُب: ِّ
أُغ�ن

أقرأ وأفهم

َّتي تُناِسبُها:. ١ وَرِة ال أَِصُل الُجملَةَ بالصُّ

أَرُسُم َعلَمي فَوَق الِقَمم

َدْعِني أَرُسُم َضوَء النَّْجم 

َدْعني أَرُسُم لَوَن الَكرِْم

ورَة المناسبةَ لُكلِّ كلمٍة ممَّا يأتي:. ٢ أحوُط الصُّ

الَكرْم

الِقَمم
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أكمل ما يأتي شفويّاً:. ٣

سم، وأنا أُِحبُّ  الطِّفُل في األُنشودَِة يُِحبُّ الرَّ  

امُ:. ٤ سَّ َّتي يَحتاُج إليها الرَّ َوَر اآلتيةَ، ثمَّ أَحوُط األَدواِت ال أَُسمِّي الصُّ

أتواصل شفوّيًا

َّاً العبارَة اآلتية:. ١ أُْكِمُل َشفوي

َُّه  أنا أحبُّ َوطَني، ألن  

أتعاوُن أنا وُزماِئي على َوْصِف َعلَمِ وطني.. ٢
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أتعّرف حرويف

ن:. ١ وَر اآلتيةَ مُنْتِبهاً ِإلى لَْفِظ الَحرِف الُملوَّ أُسمِّي مَع ُزمَاِئي الصُّ

فَراش

ش

كأس

س

شمَعة

شـ

ّسامء

سـ

ريشة

ـشـ

ّمرسح

س

رِمش

ـش

كيس

ـس

ُف عائلةَ ُكلٍّ مَن الَحرفَيِن الجديَدين:. ٢ أتعرَّ

ش

ـش ـشـ شـ

س

ـس ـسـ سـ
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يِن مََع الُمدود:. ٣ يِن والشِّ أَلُفُظ َحرفَي السِّ

ُســ سو َسـ سا  ِســ سـي

ُشــ شو َشــ شا ِشــ شـي

ين ِمن بيِن األحُرِف اآلتيَِة:. ٤ أَحوُط حرَف السِّ

س ش ب و ـشـ ــــسـ ــــس

أُعطي كلماٍت تحتوي على المدوِد مع حرفَي )س، ش(. ٥

أكتُب حرويف
أ ب ت

همِ:. ١ ِّجاِه السَّ يِن مْن نُقطَِة الِبدايِة، بات يِن والشِّ أُلّوُن َحرفَي السِّ

٤

٥ ٣
٦٧

١
٢

٤

٥ ٣
١

٢

ين:. ٢ يِن والشِّ أَْكتُُب عائلةَ ُكلٍّ ِمْن َحْرفَي السِّ

ين مع المدوِد الَقصيرِة والطَّويلة:. ٣ ين والشِّ أَكتُُب َحْرفَي السِّ
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َوِر:. ٤ يِن، مُستَعيناً بالصُّ ين أَو الشِّ حيِح ِلحرِف السِّ سمِ الصَّ أَكِمُل الَكِلَمةَ بالرَّ

ـم ـمــمـ مـ

٥ .: أقرأً الَكِلماِت اآلِتيَةَ، ثُمَّ

أحلُِّل ُكلَّ َكلمٍة إلى أحُرِفها َوفَْق موِقِعها:أ. 

بَشوش

ِجسم

ِسياج

َشمس
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أحلُِّل الكلمةَ اآلتيةَ ِإلى مَقطَعين:ب. 

سامي
أنتبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاطَيِن اآلَتيَين:. ٦

أُركُِّب ِمَن الحروِف اآلتيِة َكِلماٍت، ثُمَّ أَقَرُؤها:أ. 

ـَم َ سـ َر

ـش ـمـ ـشـ مـ

ـس ـيـ مـ

م ـا سـ و

أُركِّب ُِمن الَمقطَعيِن اآلتييِن َكِلَمةً، ثُمَّ أقَرُؤها:ب. 

بسيا
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أمّني لغتي

ورِة:. ١ َجرَة ِبما يُناِسُب الُجملَةَ الواِردَة تَحَت الصُّ ُن الُكَرَة َو الشَّ أُلَِوّ

الُكرَُة فَوَق الطَّاولِِة. 

َجرَُة أَماَم البيِت.  الشَّ

٢ .. فِّ أمثُّل مَع زمائي )فوق _ أمام(، مُستَعيناً بأدواِت الصَّ
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أجمُع األحُرف ذاَت اللِّوِن الواحِد ألَحَصَل على كلماٍت لها مَعنى:. ١

ُن َكِلَمة  وائِر الْصفراِء تُكوِّ األحُرُف في الدَّ  

ُن َكِلَمة  وائِر الْخضراِء تُكوِّ األحُرُف في الدَّ  

ُن َكِلَمةَ  بقَي لديَّ  حروٌف تُكوِّ  

جشش
م

م

م

سس

ألعُب وأتعلُم
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أجمُع األحُرف ذاَت اللِّوِن الواحِد ألَحَصَل على كلماٍت لها مَعنى:. ١

ُن َكِلَمة  وائِر الْصفراِء تُكوِّ األحُرُف في الدَّ  

ُن َكِلَمة  وائِر الْخضراِء تُكوِّ األحُرُف في الدَّ  

ُن َكِلَمةَ  بقَي لديَّ  حروٌف تُكوِّ  

جشش
م

م

م

سس

ألعُب وأتعلُم

أحفظ أنشودتي

١ .: فِّ أحفُظ أُنشودتي مُنغَّمةً، وأُغنِّيها أنا وُزمائي في الصَّ

 أَرسُم ماما أَرسُم بابا 

 ِباألَلوان

 أرسُم َعلَمي فَوَق الِقَمِم

 أَنا فَنَّان

 َدعني أَرُسُم َضوَء النَّجِم

 َدعني أَرُْسُم لَوَن الَكرِم

 أكتُب ِشْعراً باألَلوان 

أَْحيا ُحرَّاً أَنا فنَّان

ُسلَيامُن العيَس  

ــامٍت  ــِه كَلِـ ــُب فيـ ــدوالً وأكتـ ــَع أرَُسيت َجـ ــم مـ أنظـ

ــوي  ــرى تَحتـ ــني، وأُخـ ـ ــرِف السِّ ــىل حـ ــوي عـ تحتـ

ــا. تعلَّْمتُهـ ــروٍف  حـ ــْن  ِمـ ــني  ـ الشِّ ــرِف  حـ ــىل  عـ
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وَر االآتيَة، ثمَّ أُجيب: ُل الصُّ أَتأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ما ألواُن الُكَرة؟. ١

ما واِجبي بعَد ااِلنتهاِء مَن اللَّعِب؟. ٢

اِبقة؟. ٣ وَرِة السَّ ما شعوُر األَطفاِل في الصُّ

ُذ االأنشطَة االآتيَة: رِس، ثُمَّ أُنفِّ أَسَتِمُع ِلُجمِل الدَّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

إلى أين ذهَب األطفاُل؟. ١

أختاُر تَِتمَّةَ الُجملِة كما َسِمْعتُها.. ٢

تبادَلوا الكرَة )بسرعٍة، بذكاٍء(  

٣ .. لَِة لَديَّ أُسمِّي لُعبةَ الُكَرِة الُمفضَّ

أطيُر وُأرَمى يف 
ُل بنَي  ِة، وأتَنقَّ لَّ السَّ

اأَلقداِم، ولي أشكاٌل 
َعة. فماذا  متنوِّ

َأكون؟

ال أصدر 

أصواتاً يف أَثناء 

االستامع.

َأقرُأ

رِس، مُنتِبهاً إلى لَفِظ َحْرِف الميمِ بشْكٍل َسليمٍ.. ١ أَقرأُ ُجَمَل الَدّ

َهَيا نَْلَعُب

كلماتي اجلديدة
د سدَّ

َذوق

ــنَي. ــاُل إىل امللعـــِب فرحـ ذهـــَب األطفـ

. ٍء كا ــذ بـ   َة لُكر ا   ا لو َد تبا

ــى. املَرمـ إىل  ــرَة  الكـ ــُل  الطِّفـ َد  ــدَّ سـ

ياَضـــُة فَـــٌن وَذوق. هتـــَف األطفـــاُل: الرِّ

َنْلَعــُب ــا  2 هيَّ
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َأقرُأ

رِس، مُنتِبهاً إلى لَفِظ َحْرِف الميمِ بشْكٍل َسليمٍ.. ١ أَقرأُ ُجَمَل الَدّ

َهَيا نَْلَعُب

كلماتي اجلديدة
د سدَّ

َذوق

ــنَي. ــاُل إىل امللعـــِب فرحـ ذهـــَب األطفـ

. ٍء كا ــذ بـ   َة لُكر ا   ا لو َد تبا

ــى. املَرمـ إىل  ــرَة  الكـ ــُل  الطِّفـ َد  ــدَّ سـ

ياَضـــُة فَـــٌن وَذوق. هتـــَف األطفـــاُل: الرِّ
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تباَدلوا الُكرَة بذكاٍء.

ياَضُة فٌَن وَذوق هتَف األطفاُل: الرِّ

ذهَب األطفاُل إىل امللعِب فرحنَي. 

َد الطِّفُل الكرَة إىل املَرمى. سدَّ

أَقرأُ الُجْملَةَ اآلتيةَ مُحاكياً قراءَة الُمعلِّم:. ٢

ياَضةُ فَنٌّ وذَوق هتَف األَطفاُل: الرِّ  
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رِس، ثُّم أُجيب: أقرأ ُجمَل الدَّ

أقرأ وأفهم

حيحة:. ١ ورة الصَّ أضُع إشارَة )✓( تحَت الصُّ

الُكرةُ التي لِعَب األطفاُل ِبها في النَّّص:  

حيِح للَّعِب بالُكرِة، ثمَّ أضُع إشارًة بجاِنِبِه:. ٢ أتعاوُن مَع َزميلي على تحديِد المكاِن الصَّ

َّتي لْم تَِردْ في دَرِس اليوم:. ٣ أقرأُ الجَمَل اآلِتيَةَ، ثُمَّ أَحوُط الُجملَةَ ال

طْرَنَج الّرياضُة فنٌّ وذوقسّدد الطّفُل الكرَة إىل املَرمىأُحبُّ الشِّ

ماذا تَْفَعُل لو فاَز الفريُق اآلخُر في المباراة؟. ٤
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أتواصل شفوّيًا

ُث ُزمَائي عنها: وِر اآلتيِة، وأُحدِّ أختاُر ُصورًة مَن الصُّ

أتعّرف حرويف

ن:. ١ َوَر اآلِتيَةَ مُنْتَِبهاً إلى لفِظ الَحْرِف الُملَوَّ أُسمِّي مَع ُزمَائي الصُّ

تبادل

د

قدم

ــد
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ذراع

ذ

مذيعة

ــذ

ُف عاِئلةَ ُكلٍّ مَن الَحرفَيِن الَجديَدين:. ٢ أَتعرَّ

ـذذـدد

أَلْفُظ َحرفَي الّدال والذّال مََع الُمدود الَقصيرة والطَّويلة:. ٣

َذ ذا ُذ ذو ِذ ذي

َد دا ُد دو ِد دي

َّتي . ٤ اِل، والمربَّعاِت ال َّتي تَحتوي على كلماٍت فيها َحْرُف الذَّ أُلّوُن بلوٍن أحبُّه المربَّعاِت ال
تَحتوي على كلماٍت فيها َحرُف الّداِل بلوٍن آخر:

حديقةدّراجة
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قنفذذرة

أَِصُل كلَّ كلمٍة بالمدِّ الذي تَحتَويه:. ٥

داُدبُد

دودودذا

ِذذابذو

أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ ِّجاِه السَّ اِل من نُقطِة الِبدايِة، بات اِل والذَّ ُن َحْرفَي الدَّ أُلوِّ

١

٢

١

٢

٣

اِل:. ٢ اِل والذَّ أَكتُب عائلةَ ُكلٍّ ِمْن حرفَي الدَّ
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اِل مَع المدوِد القصيرِة والطَّويلة:. ٣ اِل والذَّ أَكتُب حرفَي الدَّ

وِر:. ٤ حيِح للحرِف الَمفقود، مُستعيناً بالصُّ سمِ الصَّ أُكِمُل الكلماِت بالرَّ

جاجة

بابة

ار جــ

ياع مـ
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٥ .: أَقرأُ الكلماِت اآلتيةَ، ثُمَّ

أُحلُِّل ُكلَّ كلمٍة إلى أحُرِفها َوفَْق مَوِقِعها:أ. 

يذوب

جديد

 أُحلُِّل الكلمةَ اآلتيةَ إلى مَقطََعين:ب. 

ماجد
أَنِتبُه جيِّداً، ثُمَّ أُنَفُِّذ النَّشاطَيِن اآلِتيَين:. ٦

أُركُِّب مَن األحُرِف َكلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:أ. 

 
ـد ـجـ مـ

ب ـذ جـ

أُركُِّب من الَمقطَعيِن كلمةً، ثُمَّ أَقرُؤها:ب. 

بتذا
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أمّني لغتي

ل:. ١ َّاً محاكياً النَّموذََج األوَّ أكمُل شفوي

أنا ألعُب بالُكرِة

أنا أرُسُم اللَّوحَة

أنا 

أنَت تَلعُب بالُكرَِة

أنَت تَرُسُم اللّلَّوحَة

أنِت تلَْعبنَي بالُكرَِة

 تَرُسمنَي اللَّوحَة
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ابَق.. ٢ فِّ لُعبةَ )أنا _ أنَت _ أنِت(، محاكياً النَّموذَج السَّ ألعُب مَع ُزمائي في الصَّ

ُر الُكرَة بيَن ُزماِئي ِليذُكَر ُكلُّ واحٍد ِمنُْهم ِاْسَم لُْعبٍَة رياضيَّة.  أُمَِرّ

ألعُب وأتعلُم
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ابَق.. ٢ فِّ لُعبةَ )أنا _ أنَت _ أنِت(، محاكياً النَّموذَج السَّ ألعُب مَع ُزمائي في الصَّ

ُر الُكرَة بيَن ُزماِئي ِليذُكَر ُكلُّ واحٍد ِمنُْهم ِاْسَم لُْعبٍَة رياضيَّة.  أُمَِرّ

ألعُب وأتعلُم
ــن  مـ ــٍن  ُممكـ ــَدٍد  َعـ ــَرَ  أَكْـ أرسيت  ــاعدة  مبسـ ُن  ــوِّ أُكـ

ــة: اآلتيَـ ــروِف  الُحـ ــِد  بأَحـ ــدأُ  تَبـ ــي  الَّتـ ــامِت  الَكلِـ

ت و د

دوت
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ورَة االآتية، ثُمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أَتأمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورة؟. ١ ماذا تُشاهُد في الصُّ

وَرة؟. ٢ ما األدواُت التي يعِزُف عليها األطفاُل في الصُّ

ما اآللَةُ التي تحبُّ أن تتعلََّم العزَف عليها؟. ٣

رِس، ثُمَّ أُجيُب: أَستمُع ِلُجمِل الدَّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

َّذي َسِمْعتَه؟. ١ ُث النَّصُّ ال َعمَّ يتحَدّ

حيَحة:. ٢ أَختَاُر اإلجابةَ الصَّ

يعِزُف كماٌل على )العوِد، الكماِن، الناي(  

٣ .: أُتِْمُم الُجملَتَيِن اآلتيَتَيِن َوفَْق ما َسِمْعُت في النَّصِّ

قال حسامٌ: حفلَتُنا يومَ   

سيعزُف جماٌل على  في الَحفِل!  

َأصواٌت َجميَلٌة 
وَأنغاٌم َعذَبٌة، 

َأْسَمُعها من َبعيٍد .. 
ما ِهَي يا ُترى؟

 ال أصدر أصواتاً 

يف أَثناء االستامع.

َأقرُأ

ين.. ١ يِن والِشّ رِس ِقراءًة َسليمةً مُنتَِبهاً ِإلى لَفِظ َحْرفَي الِسّ أَقرأُ ُجمَل الدَّ

الُموِسيقا

كلماتي اجلديدة
الكَامن

هتف

قـــاَل حســـاٌم: حفلَتُنـــا يـــوَم الخميـــِس القـــاِدم.

ــرُح. ومنـ ــُنَغنِّي  سـ ــك:  َملـ ــْت  قالـ

ــَوَة. قالـــت ليـــىل: ســـَنعزُِف األلحـــاَن الحلـ

قـــال حســـاٌم: ســـيعزُف جـــامٌل عـــىل الكـــامِن.

ــَل أجمـ ــا  مـ ــُع:  الجميـ ــَف  هتـ

ــِل! الَحْفـ ف  ــُل  األهـ ــارَك  يشـ أْن 

ِســيقا مُلو ا  3
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َأقرُأ

ين.. ١ يِن والِشّ رِس ِقراءًة َسليمةً مُنتَِبهاً ِإلى لَفِظ َحْرفَي الِسّ أَقرأُ ُجمَل الدَّ

الُموِسيقا

كلماتي اجلديدة
الكَامن

هتف

قـــاَل حســـاٌم: حفلَتُنـــا يـــوَم الخميـــِس القـــاِدم.

ــرُح. ومنـ ــُنَغنِّي  سـ ــك:  َملـ ــْت  قالـ

ــَوَة. قالـــت ليـــىل: ســـَنعزُِف األلحـــاَن الحلـ

قـــال حســـاٌم: ســـيعزُف جـــامٌل عـــىل الكـــامِن.

ــَل أجمـ ــا  مـ ــُع:  الجميـ ــَف  هتـ

ــِل! الَحْفـ ف  ــُل  األهـ ــارَك  يشـ أْن 
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قالْت َملك: سُنَغنِّي ومنرُح. قاَل حساٌم: حفلَتُنا يوَم الخميِس القاِدم.

قال حساٌم: سيعزُف جامٌل عىل الكامِن. قالت ليىل: سَنعزُِف األلحاَن الحلَوَة.

ما أجمَل أْن يشارَك األهُل ف الَحْفِل!

أختاُر ُجملةً أَعجبتني وأَقرُؤها أَمامَ ُزماِئي.. ٢
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رِس، ثُمَّ أُجيُب: أَقرأُ ُجَمَل الدَّ

أقرأ وأفهم

١ .: َّتي وَردَْت في النَّصِّ أَضُع إشارة )✓( تحَت صوَرِة اآللَِة ال

ْرس:. ٢ أَتعاوُن أنا وزميلي َعلى تَرتيِب الَكلماِت اآلِتيَةَ َكما َوَردَْت في ُجَمِل الدَّ

ُف سنعزِ
األحلاَن

َة ُحللَو ا

َّتي ال تَنتَمي ِإلى الُموِسيقا:. ٣ أَحوُط الَكلمةَ ال

يُغَنِّي يَعِزُف يُساِفر يَرقُُص  

ُن ُجملةً ِمن ِعندي تتضمَُّن َكلمةَ )الِغناء(.. ٤ أَُكِوّ
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أتواصل شفوّيًا

ُث َعنْها أَمامَ ُزمَائي: وِر اآلِتيَِة، ثُمَّ أَتحدَّ أَختَاُر ُصورة ًمَن الصُّ
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أتعّرف حرويف

ن:. ١ وَر اآلتيةَ، مُنتَِبهاً ِإلى لَفِظ الَحْرِف الُملوَّ أُسمِّي مع ُزمَائي الصُّ

جامل

ل

يشارك

ك

لَيلـى

لـ ـلـ

الـكامنكامن

ـكـكـ

الحفل

ـل

ملك

ـك

ُف عائلةَ ُكلٍّ ِمَن الحرفَين الَجديَدين:. ٢ أَتَعَرّ

ل

ـل ـلـ لـ

ك

ـك ـكـ كـ

مِ مَع الُمدود:. ٣ أَلُفُظ َحرفَي الكاِف والاَّ

 ُل لو ِل لـي َل 

كَـ كا كُـ كو ِك كـي
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م معاً:. ٤ أحوُط بالتَّعاوِن مَع ُزمَاِئي الكلماِت التي تحتوي على حرفَي الكاِف والاَّ

أكََلكِتاب كَيْلكَلْب

مِ مَع . ٥ أقرأ الكلماِت اآلتيةَ، ثمَّ أستبِعُد الَكلمةَ التي ال تَحتوي َعلى َحرِف الكاِف أو الاَّ
الُمدوِد:

كوب

لََب

حليب

َجَمل
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أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ َّجاِه السَّ مِ من نُقطِة البدايِة ، بات ُن َحرفي الكاِف والاَّ أُلِوّ

٤ ٥ ١

٢

٦٣١

٢

٣

مِ:. ٢ أَكتُب عائلةَ ُكلٍّ مْن َحرفَي الكاِف والاَّ

مِ مََع الُمدوِد الطَّويلِة والَقِصيرة:. ٣ أَكتُب َحرفي الكاِف والاَّ

أَِصُل الِنّقاَط ألُكمَل الكلماِت اآلتيةَ، ثُمَّ أَقرُؤها مَع َزميلي:. ٤
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٥ .: أَقرأُ الَكلماِت اآلتيِة، ثُمَّ

أُحِلُّل ُكلَّ َكلمٍة ِإلى أحُرِفها َوفَْق مَوِقِعها:أ. 

َسْيل

سليم

كوكب

كمال
أُحِلُّل الَكِلمةَ اآلتيةَ ِإلى مَقطَعين:ب. 

كامل
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أَنتَبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنِفُذ النَّشاطَيِن اآلتيَين:. ٦

أَُركُِّب مَن الُحروِف َكلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:أ. 

ـك ـسـ مـ

ـس ـبـ لـ

ب ـا ـتـ كـ

ل ا ـلـ جـ
أَُركُِّب من ُكلِّ مَقطََعيِن َكِلمةً، ثَُمّ أَقَرؤها:ب. 

ـبُْلبُلـ

ِتْبكا
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أمّني لغتي

ِّاً:. ١ أُحاكي النَُّموذج َشفوي

أُحبُّ الِغناء.  

أَعِزُف الُموسيقا.  

  األنَاِشيد.

ل:. ٢ أُكِمُل العباراِت اآلتيةَ ِبما يُنَاِسبها، مُحاكياً النَّموذَج األوَّ

ملْ يعزِِف الطِّفُل املوسيقا.يعزُِف الطِّفُل املوسيقا.

َة. ملْ تَقرأُ الطِّفلُة القصَّ

َّذي ال يَنتمي إلى  َعةٌ، أَضُع َخطَّاً تَحَت الحيواِن ال م« حيواناٌت مُتنوِّ في حديقِة »الكاف والاَّ
الَحديَقِة:

ألعُب وأتعلُم

أجمـــُع كلـــامٍت مـــن موجـــوداِت َمنـــِزيل تحتوي أســـامُؤها 

ِم ، ثـــمَّ أَضُعهـــا ف َمجموَعتَـــني. عـــىل َحـــرَف الـــكاِف والـــالَّ
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َّذي ال يَنتمي إلى  َعةٌ، أَضُع َخطَّاً تَحَت الحيواِن ال م« حيواناٌت مُتنوِّ في حديقِة »الكاف والاَّ
الَحديَقِة:

ألعُب وأتعلُم

أجمـــُع كلـــامٍت مـــن موجـــوداِت َمنـــِزيل تحتوي أســـامُؤها 

ِم ، ثـــمَّ أَضُعهـــا ف َمجموَعتَـــني. عـــىل َحـــرَف الـــكاِف والـــالَّ
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ورَة االآتيَة، ثُمَّ أُجيُب:   ُل الصُّ أَتأمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

َّذي يِقُف فيِه األطفاُل؟. ١ ما اسُم المكاِن ال

َّذيَن يَجلسوَن ِلُمشاهدِة األَطفال؟. ٢ ماذا نُسِمّي األشخاَص ال

ورة؟. ٣ وُر الذي تُؤِدّيِه الطِّفلةُ في الصُّ ما الدَّ

رِس، ثُمَّ أُجيُب: أَسَتمُع ِلُجَمِل الدَّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

َّذي َسِمعُت اسَمُه في ُجمِل الَدّرس.. ١ أُسمِّي الفنَّ ال

٢ .: أُكمُل الِعباراِت اآلتيةَ َوفَْق ما سِمْعُت في النَّصِّ

لَِبَس التَّاميُذ ثياَب   

فِّ تمثيل  َر تاميُذ الصَّ قرَّ  

؟. ٣ رس فنَّ التَّمثيِل، وأنَت ماذا تُحبُّ يحبُّ األَطفاُل في ُجَمِل الدَّ

حاَن َوْقُت العرِض ، 
َحَفْظُت َدوري ، وارتَديُت 

َصَة ،  املالبَس امُلَخصَّ
َأيَن َأنا؟

 ال أصدر أصواتاً 

يف أَثناء االستامع.

َأقرُأ

رِس ِقراءًة َسليمةً، مُنتِبهاً إلى لَفظ. ١  أَقرأُ ُجمَل الَدّ
َِحرفَي الّدال والذال.

َهَيا نَْلَعُب

كلماتي اجلديدة
التَّمثيل

َدور

َفنٌّ

ـــٍة. ـــَل مرسحي ـــفِّ متثي ـــُذ الصَّ ـــرَّر تالمي ق

ــِل التَّمثيـ ــاَب  ثيـ ــُذ  التَّالميـ ــَس  لَِبـ

ــاٍن. بإتقـ ــم  دورَهـ ــائ  أصدقـ ــَب  لعـ

ــاِل. لألطفـ ــًة  تحيَّـ ــوُر  الُجمهـ ــَق  ـ صفَّ

ــوا:  وقالـ ــُذ  التَّالميـ ــِرَح  فَـ

ــل! التَّمثيـ ــنَّ  فَـ ــىل  أَحـ ــا  مـ

مثيــل لتَّ ا 4 َفــنُّ 
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َأقرُأ

رِس ِقراءًة َسليمةً، مُنتِبهاً إلى لَفظ. ١  أَقرأُ ُجمَل الَدّ
َِحرفَي الّدال والذال.

َهَيا نَْلَعُب

كلماتي اجلديدة
التَّمثيل

َدور

َفنٌّ

ـــٍة. ـــَل مرسحي ـــفِّ متثي ـــُذ الصَّ ـــرَّر تالمي ق

ــِل التَّمثيـ ــاَب  ثيـ ــُذ  التَّالميـ ــَس  لَِبـ

ــاٍن. بإتقـ ــم  دورَهـ ــائ  أصدقـ ــَب  لعـ

ــاِل. لألطفـ ــًة  تحيَّـ ــوُر  الُجمهـ ــَق  ـ صفَّ

ــوا:  وقالـ ــُذ  التَّالميـ ــِرَح  فَـ

ــل! التَّمثيـ ــنَّ  فَـ ــىل  أَحـ ــا  مـ
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لَِبَس التَّالميُذ ثياَب التَّمثيِل.

َق الُجمهوُر تحيًَّة لألطفاِل. صفَّ

فِّ متثيَل مرسحيٍة. قرَّر تالميُذ الصَّ

لَِعَب أصدقائ دورَهم بإتقاٍن.

ما أَحىل فَنَّ التَّمثيل!

فَِرَح التَّالميُذ وقالوا:

 أَقرأُ الِعبارَة اآلتيةَ مُحاكياً قراءَة الُمَعلِّمِ:. ٢
فِرَح التَّاميُذ وقالوا: ما أَحلى فَنَّ التَّمثيل!  
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رِس، ثُمَّ أُجيب: أقرأُ ُجمَل الدَّ

أقرأ وأفهم

أَصُل ُكلَّ ُصورٍة ِبالُجملِة الُمناسبة:. ١

َق الُجمهوُر تحيًَّة لألطفاِل.لَِعَب أصدقائ دورَهم بإتقاٍن. ما أحىل فنَّ التَّمثيِل!صفَّ

حيَح لعبارِة ما أَْحلى:. ٢ أستَمُع لقراءِة المعلِّمِ، ثمَّ أَختَاُر الَمعنى الصَّ

ما أَغىل!ما أَجمَل!ما أَكَر!

رس:. ٣ أحوُط الَكلمةَ غيَر الواردِة في ُجمِل الدَّ

دورَهمثيابمدينةمرسحيّة

أَتعاوُن مع مَجموعتي ِلنضَع كِلَمةَ »التَّمثيل« في ُجَمٍل مُفيَدة.. ٤
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أتواصل شفوّيًا

َور. لحفاِة واألرنَِب، مُستَعيناً بالصُّ ةَ السُّ أمثُِّل مَع زميلي ِقصَّ

أتعّرف حرويف

ن:. ١ وَر اآلتيةَ، مُنتِبهاً إلى لفِظ الَحرِف الُملِوّ أُسمِّي مَع ُزمائي الصُّ

صفوف

ف

فنَّان

فـ

أطفال

ـفـ

الّصف

ـف
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بوق

ق

قصة

قـ

موسيقا

ـقـ

صّفق

ـق

ُف عائلةَ ُكلٍّ ِمْن الحرفَيِن الَجديَدين:. ٢ أَتعرَّ

ق

ـق ـقـ قـ

ف

ـف ـفـ فـ

أَلُفُظ َحرفَي الفاِء والقاِف مَع الُمدود:. ٣

فُـ فو ِفـ فـي فَـ فا

قُـ قو ِقـ قي قَـ قا

أَحوُط الكلمةَ التي تحتوي على حرفَّي الفاِء والقاِف مَعاً فيما يَأْتي:. ٤

مُفيٌد - فُستُق - ُصوف - َسْقف - دَقيق  

ورِة التي ألفُظ في اسمها أحَد حرفَي )ف – ق( مَع الَمِدّ الطّويل.. ٥ َضُع )✓( تحَت الصُّ
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أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ ِّجاِه السَّ ُن َحرفَي الفاِء والقاِف من نُقطِة الِبدايَِة، ِبات أُلِوّ

٤

٥

١ ٢

٣

٤

٥

١ ٢

٣

أَكتُب عائلةَ ُكلٍّ مْن َحرفَي الفاِء والَقاف:. ٢

أَكتُب َحرفَي الفاِء والقاِف مَع الُمدوِد الَقصيرِة والطَّويلَة:. ٣
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٤ .: أَقرأُ الكلماِت اآلتيةَ، ثُمَّ

أُحلُِّل ُكلَّ كلمٍة إلى أَحُرِفها َوفَْق موِقِعها:أ. 

قمم

شفيق

فوق

موسيقا
أُحلُِّل ُكلَّ كلمٍة ِإلى مَقطَعين:ب. 

موقد

فادي
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أَنتبُه جيِّداً، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاطَيِن اآلتيَين:. ٥

أُركُِّب مَن األحُرِف َكِلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:أ. 

ـد ـيـ ـفـ مـ

ـف ـيـ فـ ر

ـق ـيـ قـ د
أُركُِّب ِمْن ُكلِّ مَقطََعيِن َكِلَمةً، ثُمَّ أَقرُؤها:ب. 

قا

وا

سم

قف

دم

ي
�ن
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أمّني لغتي

نة:. ١ أُحاكي شفويّاً النَّموذَج اآلتَي، مُنتِبهاً إلى الكلمِة الُملَوّ

ُهَو يَرُسُم زَهرًة.

هَو يَلَعُب بالكرِة.

هَي ترُسُم زَهرًة.

هَي 
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هَي ترشُب الحليَب.ُهَو 

٢ .. فِّ أستعمُل )هو _ هي( في جمٍل مفيدٍة مَع ُزمَاِئي في الصَّ

ألعُب وأتعلُم
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٢ .. فِّ أستعمُل )هو _ هي( في جمٍل مفيدٍة مَع ُزمَاِئي في الصَّ

ألعُب وأتعلُم

َن منها ِاسَم فَصٍل من فُصول  َل ِمْن اسمِ ُكلِّ ُصوَرٍة، ألكوِّ أَجمُع مَع ُزماِئي الَحْرَف األََوّ
نِة. السَّ

ــٍل َمشـــهوٍر   أَبحـــُث مبُســـاَعدِة أرَُسيت َعـــن اســـِم ُمَمثَـّ

ــُه. عنـ ــالئ  زُمـ ث  ــدِّ أُحـ َو  ــوِرية،  ُسـ ــي  َوطنـ ف 
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نــي  لَثا ا ُع  و مَلشــر ا
ُتنــا َمجلَّ

فكرُة املشروِع: 
َوِر الُمعبِّرة، عن موضوعاٍت  أَتعاوُن مَع ُزمَائي على َجْمِع المعلوماِت الُمفيَدِة أو الصُّ

َّتي أُِحبُّها .... ياَضِة والموسيقا، أَو عن لُعبٍة مَن األَلعاِب ال كالرِّ

خُطيُط للَمشروِع:  التَّ
َّذي يعِرُضُه الُمعلُِّم ِلنصنََع مَجلَّتنا.. ١ أَستفيُد مَن النَّموذِج ال

دُ مَع ُزماِئي في المجموعِة موضوَع مجلَِّتنا.. ٢ أُحدِّ

َور، أّقامُ . ٣ ٌن، الصُّ ُر مَع ُزماِئي في الَمجموعِة أَدواِت ِإعداِد مجلَِّتنا )ورٌق ملوَّ أُحضِّ
تلوين ...(، ثُمَّ نَبدأُ العمل.

نَصنُع المجلَّةَ بشكٍل َجميل.. ٤

َعْرُض املشروع و تقدمُيُه :
بعَد االنتهاِء مْن ِدراسِة وحدِة دُنيا الُعلومِ، أَعِرُض مع ُزماِئي في المجموعِة مَشروَع . ١

مَجلَِّتنا.

ُث قائُد المجموعِة أمامَ الُمعلِّمِ والتَّاميِذ عِن مشروِع مجلَِّتنا.. ٢ يتحدَّ

َّتي أنَجزتُها في الَمجموَعة.. ٣ ُث عن مَهمَّتي ال أَتحدَّ
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ِم لِلَمشروِع: تقييُم املعلِّ

التَّقدير
الِعبارة

ممتاز جيِّد جداً َجيِّد

أحرَضِت املجموعُة صوراً مناسبًة للمرشوع.

نّوعِت املجموعُة ف معلوماِت املَجلّة.

قّدمِت املجموعُة شكالً فنيّاً جميالً للمجلّة.

أنجَز التّلميُذ َمهّمتُه ف املجموعة.

تعاوَن التّلميُذ مع زمالئِه ف املجموعة.

ِم للمشروِع: متابعُة املعلِّ



الشمس

عطارد

الزهرة

األرض املريخ
القمر

املشرتي

زحل

أورانوس

بلوتونبتون

ي 
تعالوا ِلُنساِفَر معاً �ن

ُدنيا العلوِم ِلَنَتعرََّف 

الفضاَء والحاسوَب 

والِحساَب من خلِل 

الكتاِب.

م لعلــو ا نيــا  د  -3

احلاسوُب
امَلكَتبة

احِلِساُب

سفينُة الفضاِء



الشمس

عطارد

الزهرة

األرض املريخ
القمر

املشرتي

زحل

أورانوس

بلوتونبتون

ِم هذه الَوْحدِة قاِدرًا  سأكوُن بعَد َتعلُّ
على:

ور. ا ُأشاِهُدُه في الصُّ 1. الَحديِث عمَّ
رِة في النَّصِّ الَمسموع. 2. تحديِد الكلمِة الُمَتَكرِّ

3. محاكاِة نموذِج استفهاٍم بـ )هل(.
 4.  تمييِز أصواِت األحرِف اآلتيِة مع المدوِد:

)ن - ه - ز - ر - ع - غ(.
ْمُتها. َنٍة من األحرِف التي تعلَّ 5. كتابِة كلماٍت مكوَّ

6. الحفاِظ على نظافِة ُكُتِبي.



ُذ االأَنِشطَة:  ورَة االآتيَة، ثُمَّ أنفِّ أتأّمُل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورة.. ١ أصُف ما أراهُ في الصُّ

وَرة.. ٢ أُسّمي الّشخَص الموجودَ في الصُّ

وَرة.. ٣ أَضُع عُنواناً للصُّ

اِليَة: ُذ االأَنشطَة التَّ ، ثُمَّ أُنفِّ أستمُع  للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

؟. ١ َّتي تدلُّ على عُنواِن النَّصِّ أختاُر الّصورَة ال

أكمُل الُجملةَ اآلتيَةَ:. ٢

َّهم روادٌ يجَمعون الَمعلوماِت ِلِخْدمَِة  إن  

٣ .. َّتي َوردَْت في النَّصِّ أستمُع للُجمِل اآلتيَِة، ثَمّ أرفُع يدي عنَد َسماِعي الُجملةَ ال

ماءُ صافيَةٌ - تطيُر ِبا أَجنحٍة سَّ  

لفازِ  َسِمْعُت يف التِّ
عن سفيَنٍة الفضاِء. 
تساَءلُت: هل توجُد 
سفينٌة يف الفضاء؟!

أَستمُع بانتباٍه 

حّتى نهاية 

الحديث.

َأقرُأ

، منتبهاً إلى لفظ حرفي )ف – و(.. ١ أقرأُ ُجمَل النّصِّ

هْل تعرُف َسفينَة الَفضاء؟

نعْم، إِنَّها سفينٌة تطُر بنَي الّنجوِم.

وهي تطُر ِبال أَجنحٍة، وتَحمُل رواَد الفضاِء.

إنهم رواٌد يجمعون املعلوماِت لِِخْدَمِة اإلنسان.

كلماتي اجلديدة
النُّجوم

الَفضاء

رواد

َسفينُة الَفضاِء
ِء لَفضــا ا 1 َســفينُة 
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َأقرُأ

، منتبهاً إلى لفظ حرفي )ف – و(.. ١ أقرأُ ُجمَل النّصِّ

هْل تعرُف َسفينَة الَفضاء؟

نعْم، إِنَّها سفينٌة تطُر بنَي الّنجوِم.

وهي تطُر ِبال أَجنحٍة، وتَحمُل رواَد الفضاِء.

إنهم رواٌد يجمعون املعلوماِت لِِخْدَمِة اإلنسان.

كلماتي اجلديدة
النُّجوم

الَفضاء

رواد

َسفينُة الَفضاِء
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نعْم، إِنَّها سفينُة تطُر بنَي الّنجوِم.

إنهم رواٌد يجمعون املعلوماِت لِِخْدَمِة اإلنسان.

هْل تعرُف َسفينَة الَفضاء؟

وهي تطُر ِبال أَجنحٍة، وتَحمُل رواَد الفضاِء.

أقرأُ الُجملةَ اآلتيَةَ، مُحاِكياً قراءة الُمعلَِّم.. ٢

هَْل تعرُف َسفينةَ الَفضاِء؟  
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رِس، ثُمَّ أُجيُب: أَقرأُ ُجَمَل الدَّ

أقرأ وأفهم

أَستَِمُع لقراءِة مُعلِّمي ثمَّ أختاُر مَع ُزماِئي الَكلمةَ الُمناِسبَةَ لنُكِمَل الُجملةَ، ثُّم نَقَرأُ: . ١

وتَحمُل  الفضاِء.تطُر بال سفينٌة تطُر  النُّجوم؟

أَتعاَوُن مَع ُزماِئي على اإِلجابِة عِن األسِئلِة اآلتيَِة:. ٢

سفينَةُ الَفضاِء َصديقةُ مَن؟أ. 

هَْل لها َجناٌح؟ب. 

َّاً الِعبَاراِت اآلِتيةَ:. ٣ أُكِمُل شفوي

)النُّجوم( أُسمِّي الواحدَة منها   

)رّواد( أُسمِّي الواحد منهم   

َّتي تَنتمي إلى دَرِس اليومِ ِبَسفينِة الَفضاِء:. ٤ أَصُل الُجَمَل ال

تَطُر بال أَجنَحٍة

تَطُر بني الّنجوِم

الَفضاُء واِسٌع

131



أتواصل شفوّيًا

ُث زميلي عن أوجِه التَّشابِه واالختاِف بينَُهما. َوِر اآلتيِة، ثُمَّ أحدِّ أختاُر صورتَين ِمَن الصُّ

أتعّرف حرويف

ِن:. ١ َوَر اآلتيَةَ، مُنتِبهاً إلى لَفِظ الَحرِف الُملوَّ أُسمِّي مَع ُزماِئي الصُّ

ُربّان

ن

نجوم

نـ

جناح

ـنـ

عيـن

ـن
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ُف عائلةَ الَحرِف الجديِد:. ٢ أُتعرَّ

ن

ـن ـنـ نـ

ألفُظ حرَف النّوِن مَع المدوِد:. ٣

نِـ نـي ْن نَـ نا ْن نُـ نو ْن

حيح:. ٤ أقرأُ مَع زميلي الكلماِت اآلتيةَ، ثُّم أصُل الَكِلَمةَ بالمِدّ الصَّ

نُحبنُـ

نِصفنِـ

نارنا

سنونونو

ألِفُظ األحُرَف اآلتية ساكنةً:. ٥

ْن ْم ْس ْج

أَدلُّ على الَحْرِف الّساكن في الكلماِت اآلتية:. ٦

رَْملَحبْلمَنْل

أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ ِّجاِه السَّ ُن حرَف النُّوِن من نُقطِة الِبدايِة، بات أُلوِّ

١

٢

٤

٣
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أَكتُب عائلةَ حرَف النُّوِن:. ٢

كون:. ٣ أكتُب حرَف النّوِن مع الُمدوِد الطَّويلِة والَقصيرِة والسُّ

أكتُب شكَل حرِف النّوِن المناسِب ألُكِمَل الكلماِت اآلتية:. ٤

الّسكو سفيـ  ـة ـجوم

٥ .: أقرأُ الكلماِت اآلتيةَ، ثمَّ

فها َوفَْق مَِوقِعها.أ.  أُِحلُّل ُكلَّ كلمٍة إلى أحِرُ

ن ب�ي

نجمات

لمٍة إلى مقطَعين:ب.  أُِحلُّل ُكلَّ ِكَ

يامن

نادي
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أَنتبُه جيِّداً، ثمَّ أُنفُِّذ النَّشاطَيِن اآلتيَين:. ٦

أركُِّب من األحرِف كلماٍت، ثمَّ أقرُؤها:أ. 

ـم ـجـ نـ

ـد جـ ـا مـ

ـن مـ ـا يـ

أَُركُِّب ِمن ُكلِّ مَقطَعيِن كلمةً، ثُمَّ أَقرُؤها:ب. 

يبا
�ن

ـندمسـ
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أمّني لغتي

نِة:. ١ أقرأُ الُجملةَ اآلتيَةَ، مُنْتَِبهاً إلى الَكِلمِة الُملََوّ

هْل تعرُف سفينةَ الَفضاء؟  

أسأُل باستعماِل »هْل« َوفَْق النَّموذج:. ٢

نعْم، يرشُب الطّفل ُالحليَب.هل يرشُب الطِّفُل الَحليَب؟

ال، يلعُب األطفال كرَة القدِم ف الشارع.َهْل يلعُب األطفال كرَة القدِم ف الشارع؟

نعْم، َهْل 

نعْم، َهْل 

 ألعُب لعبةَ »أنا أسأُل وأنَت تُجيُب« مُستعِماً »هل«.. ٣

وِر السابقة. أسأُل زميلي مُستعِماً )هَل( عّما شاهَدهُ رائَد الفضاِء في رحلَِتِه من الصُّ

ألعُب وأتعلُم

أَحـــي ألرَُسيت مـــا تعلَّمتــُـه اليـــوَم َعـــن َســـفينِة الَفضـــاِء، ثُمَّ 

ـــم. ـــدِة فَضـــاٍء ف الَعالَ ـــم ِأوَِّل رائ أبحـــُث معهـــْم عـــن اِْس
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وِر السابقة. أسأُل زميلي مُستعِماً )هَل( عّما شاهَدهُ رائَد الفضاِء في رحلَِتِه من الصُّ

ألعُب وأتعلُم

أَحـــي ألرَُسيت مـــا تعلَّمتــُـه اليـــوَم َعـــن َســـفينِة الَفضـــاِء، ثُمَّ 

ـــم. ـــدِة فَضـــاٍء ف الَعالَ ـــم ِأوَِّل رائ أبحـــُث معهـــْم عـــن اِْس
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ورََة االآِتيَة، ثُمَّ أُجيُب :  ل ُالصُّ أَتأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورِة؟. ١ ماذا يفعُل األطفاُل في الصُّ

ماذا أَُسمِّي هَذا الَمكان؟. ٢

وَرِة.. ٣  أََضُع عُنواناً ِللصُّ

، ثُمَّ أُجيب: أَستِمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

ُث النَّّص؟. ١ َعمَّ يَتحدَّ

٢ .: أُكِمُل الُجملِة اآلِتية َوفَْق ما َسِمعتُُه في النَّصِّ

أَشعُر بـ  كلما ُزرُت المكتبةَ.  

٣ .: َن جملةً َوفَْق ما َسِمْعُت في النَّصِّ ُِّب ما يَأْتي ألكوِّ أُرت

الُكتب - قراءَة - والِقصص - أهوى  

َأنا َمكاٌن َجميٌل 
َأضمُّ ُكُتبًا َكثيرًة، 

فَمْن َأنا؟

أَستمُع بانتباٍه 

حّتى نهاية 

الحديث.

َأقرُأ

أقرأُ النَّصَّ مُنتبهاً إلى لْفِظ َحرفَي الّفاِء والقاف.. ١

ــِص. والِقَصـ ــِب  الُكتُـ ــراَءَة  ِقـ ــَوى  أَْهـ

ـــة. َّبَ ـــًة وُمرَت ـــا هاِدئَ ـــَة فَوَجْدتُه ُزرُْت املَْكتَبَ

ــٌة َثيَنـ ــوٌز  كنـ ــا  رفوِفهـ ــىل  عـ

ــة واملَْعرِفَـ ــَم  الِعلْـ ــا  ِمْنَهـ ــُل  أنهـ

ــَة امَلْكتَبَـ ُزرُْت  ــام  كلَـّ ــِة  بالبَْهَجـ ــُعُر  أْشـ

كلماتي اجلديدة
أنهُل

َثيَنة

الَبْهَجة

الَمكَتبُة
مَلكَتبــُة ا  2
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َأقرُأ

أقرأُ النَّصَّ مُنتبهاً إلى لْفِظ َحرفَي الّفاِء والقاف.. ١

ــِص. والِقَصـ ــِب  الُكتُـ ــراَءَة  ِقـ ــَوى  أَْهـ

ـــة. َّبَ ـــًة وُمرَت ـــا هاِدئَ ـــَة فَوَجْدتُه ُزرُْت املَْكتَبَ

ــٌة َثيَنـ ــوٌز  كنـ ــا  رفوِفهـ ــىل  عـ

ــة واملَْعرِفَـ ــَم  الِعلْـ ــا  ِمْنَهـ ــُل  أنهـ

ــَة امَلْكتَبَـ ُزرُْت  ــام  كلَـّ ــِة  بالبَْهَجـ ــُعُر  أْشـ

كلماتي اجلديدة
أنهُل

َثيَنة

الَبْهَجة

الَمكَتبُة
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َّبَة. ُزرُْت املَْكتَبََة فَوَجْدتُها هاِدئًَة وُمرَت

أنهُل ِمْنَها الِعلَْم واملَْعرِفََة

أَْهَوى ِقراَءَة الُكتُِب والِقَصِص.

عىل رفوِفها كنوٌز َثيَنٌة

أْشُعُر بالبَْهَجِة كلَّام ُزرُْت املَْكتَبََة

أقرأُ أمامَ ُزماِئي ما أَعَجبَني ِمَن ُجَمِل النّّص.. ٢
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ُذ االأنشطَة االآتَية: ، ثُمَّ أُنفِّ أقرأ النَّصَّ

أقرأ وأفهم

َّذي أَِجُد فيِه الُكتب والِقَصَص الَجميلَةَ:. ١ ورِة التي تدلُّ على الَمكاِن ال أضُع )✓( تحَت الصَّ

٢ .: َّتي لم أقرأْها في النَّصِّ أُحوُط الَكِلَمةَ ال

رُفوفُهاتُِضُءأَنَْهُلاملَْعرِفَة

ورةُ اآلتيةُ، ثُمَّ نَقرُؤها:. ٣ َّتي تدلُّ َعليها الصُّ أكتِشُف مَع زميلي الُجملةَ من النّص ال
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٤ .: أِصُل بيَن كلِّ ُجملَتَيِن مَن الُجمِل اآلِتيِة َوفَْق ما وردَ في النّصِّ

أشُعُر بالبَْهَجِةُزرُت املَْكتَبََة

كنوٌز َثينةكُلَّام ُزرُْت املَْكتَبََة

فوجْدتُها هاِدئًَة مرتبةعىل رُفُوِفها

أتواصل شفوّيًا

وَرتين اآلِتيَتين:. ١ ُث أمامَ زمائي عمَّا أراهُ في الصُّ أَتحدَّ

ُث ُزمَائي في الَمْجموَعِة عن آداِب ِزياَرِة الَمْكتَبَِة.. ٢ أحدِّ
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أتعّرف حرويف

ِن:. ١ َوَر اآلِتيَةَ، مُنتَِبهاً ِإلى لَفِظ الَحرِف الُملوَّ أُسمِّي مَع ُزماِئي الصُّ

مياه

ه

رفوفها

ـهـ

هدوء

هـ

وجه

ـه

ُف عائلةَ الحرِف الَجِديد:. ٢ أَتعَرّ

ه

ـه ـهـ هـ

ألُفُظ حرَف الهاِء مَع الُمدوِد:. ٣

ُه هو َهــ ها ِهــ هي
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أقرأُ الكلماِت، ثمَّ أَحوُط حرَف الهِاء في ُكلٍّ ِمنها:. ٤

َوْجهفواكهَسْهمُوجوٌه

أقرأُ الكلماِت اآلِتيَةَ مُنِتَبهاً إلى لَفِظ َحرِف الَهِاء مَع الُمدوِد، ثمَّ أَِصلُها إلى الِكتاِب . ٥
الُمناسِب:

ا
و ي

ُهاَمم

ِسَهام

ِهْند

ُسهول

ُمهيب

أكتُب حرويف
أ ب ت

همِ:. ١ ِّجاِه السَّ ُن َحْرَف الهِاء ِمن نُْقطَِة اِلبدايِة، بات أُلَِوّ

٤

٥

١
٢

٣

أكتُب عاِئلَةَ حرِف الهِاء:. ٢
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أَكتُُب َحْرَف الهِاء مَع الُمدوِد الَقصيَرِة والطَّويلَِة:. ٣

أَكتُب حرَف الهِاء بشِكلِه الُمناسِب في الَفراِغ، ثُمَّ أَكتُب الِكلماِت الَجديَدة:. ٤

سدنم

 

د

أتعاوُن مَع زميلي على إكماِل الَكلمتَيِن اآلِتيَتَيِن بالَمدِّ الطَّويِل الُمناسِب:. ٥

هيهوها

ل  ب وي

٦ .: لماِت اآلتيَةَ، ثمَّ  أقرأُ الِكَ

فها َوفَْق مَِوقِعها:أ.  أُحلُِّل ُكلَّ كلمٍة إلى أَحِرُ

شهد

وجه
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مياه

هاتف
أُحلُِّل الَكِلَمةَ اآلتيةَ ِإلى مقطَعيِن:ب. 

ساهر

أَنتبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاطَيِن اآلتيَين:. ٧

أُركُِّب مَن األحرِف َكِلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:أ. 

ب ـا ـهـ شـ

ە ـا ـفـ شـ

146



أُركُِّب ِمن ُكلِّ مقطَعيِن كلمةً، ثُمَّ أَقَرُؤها:ب. 

يها
�ن

هدشا

أمّني لغتي

أُحاكي النَّموذََج اآلِتي َشفويَّاً:. ١

َّبةٌ. المكتبةُ مرت  

ةُ  الِقصَّ  

  مُفيٌد.

  

اِبق:. ٢ ورتَين اآلتيتَيِن َشَفويَّاً بُجملٍة مُناِسبٍَة، مُستَعيناً بالنَّموذَِج السَّ أَُعبُِّر عِن الصُّ
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َ ْ َ
ِْ َ

ْ

َ

ِ
َ

سلة حرف الهاء

ألعُب وأتعلُم
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َ ْ َ
ِْ َ

ْ

َ

ِ
َ

سلة حرف الهاء

ألعُب وأتعلُم
لَّة:. ١ حيَحةَ في السَّ َّتي تحوي الكلماِت الصَّ أَضُع الُكراِت ال

لَّة؟. ٢ َّذي َجعَل الُكرَة تَدخُل السَّ ما الحرُف ال

كْم ُكرًة احتَوْت سلَّةُ حرِف الهاِء؟. ٣

ــرِق  طُـ ــرَّف  ألتعـ أرسيت  ــع  مـ ــل  أتواصـ

ــاً . ــاً وحديثـ ــاِت قدميـ ــىل املعلومـ ــوِل عـ الحصـ
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، ثُمَّ أُنّفُذ االأَنِشطَة: ن ِ االآتَيَت�ي
ن ورَتَ�ي ُل الصُّ  أَتأَمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

أُسمِّي الِجهاَز الَّذي أَراهُ ِفي ُكلٍّ ِمَن . ١
اِبَقتين. وَرتَيِن السَّ الصُّ

ورِة . ٢ دُ أَقسامَ الِجهاِز الَّتي أَعِرفُها في الصُّ أُعدِّ
الثَّاِنيَة؟

حيَحِة أَمامَ . ٣ أُحاكي طَريقةَ الُجلوِس الصَّ
وَرِة األُولَى. الحاسوِب كما أَراها في الصُّ

ُذ االأَنِْشَطَة االآتَيَة: أَسَتِمُع للأُنْشوَدِة، ثُمَّ أُنَفِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

أُكِمُل العباَرَة اآلتيَةَ َوفَْق ما َسِمْعتُُه في األنْشودَِة:. ١

رِس  بعَد الدَّ  

حيَحةَ َوفَْق ما سِمْعتُها في األُنشودَِة:. ٢ أختاُر اإلجابةَ الصَّ

اِحر - البَرِق( يُدِهُشني الحاسوُب مثَل: )السَّ  

اِئع( أَهوى حاسوبي: )البَاِئع - الرَّ  

ُِّب الكلماِت َوفَْق ما سِمْعتُها في األُنشودَة.. ٣ أرت

فيه - ومنافع - علٌم  

أنا شاشة صغيرة، 
ُأريَك العالم كله متى 

تريد، من أنا؟

أَستمُع بانتباٍه 

حّتى نهاية 

الحديث.

ُب ســو حلا َأقرُأ3 ا

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــْر ماهـ ــوٌب  حاسـ ــدي  عنـ

ــاحْر ـ السَّ ــَل  ِمثـ ــني  يُدِهُشـ

ــأرْة الَفـ ِزرَّ  ــُر  أَنقـ ــِدي  ِبيَـ

رَّْة ــدُّ كالـ ــُة  الّشاشـ ــضُء  فَتُـ

ــْع الرّائِـ ــويب  حاسـ ــوى  أَهـ

ــْع وَمنافـ ــٌم  ِعلـ ــِه  فيـ

َسائِر إبراهيم  

كلماتي اجلديدة
َحاُسوب

َفأَْرة

رَّة الدُّ

َمَناِفع

الحاسوُب
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َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــْر ماهـ ــوٌب  حاسـ ــدي  عنـ

ــاحْر ـ السَّ ــَل  ِمثـ ــني  يُدِهُشـ

ــأرْة الَفـ ِزرَّ  ــُر  أَنقـ ــِدي  ِبيَـ

رَّْة ــدُّ كالـ ــُة  الّشاشـ ــضُء  فَتُـ

ــْع الرّائِـ ــويب  حاسـ ــوى  أَهـ

ــْع وَمنافـ ــٌم  ِعلـ ــِه  فيـ

َسائِر إبراهيم  

كلماتي اجلديدة
َحاُسوب

َفأَْرة

رَّة الدُّ

َمَناِفع

الحاسوُب

151



رَّْة فَتُضُء الّشاشُة كالدُّ

ِبيَِدي أَنقُر ِزرَّ الَفأرْة

احْر يُدِهُشني ِمثَل السَّ

عندي حاسوٌب ماهر

فيِه ِعلٌم وَمنافْع

أَهوى حاسويب الرّائِع

ين.. ٣ ين َو الشِّ أقرأُ األنشودَة مُنْتَِبهاً ِإلى لَفِظ َحرفَي السِّ

أختاُر مَن األنشودِة جملةً أعجبتني، ثّم أقرؤها لزمائي؟. ٤

152



ُذ االأَنِشَطَة االآتَيَة: ي االأُنشوَدَة، ثُمَّ أُنفِّ ِّ
أَُغ�ن

أقرأ وأفهم

أَتعاَوُن مَع ُزماِئي على تحديِد مَعنى َكِلَمِة )فَأَْرة( َكما َوَردَْت في األُنْشودَة:. ١

َّتي ال تتَعلَُّق . ٢ وَر اآلِتيَةَ، ثُمَّ أَدلُّ بِإشاَرة )✓( َعلى األَشياِء ال أَُسمِّي مَع ُزمَاِئي الصُّ
بالحاسوب.
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ِّبُها كما َوَردَْت في األُنْشودَة:. ٣ أَقرأُ الُجمَل اآلتيَةَ، ثُمَّ أُرت

رَّةأَهوى حاسويب الرّائِع فتُضُء الّشاشُة كالدُّ

فيِه علٌم ومنافْعبيدي أَنقُر زرَّ الَفأْرْة

وِر اآلتيَِة، ثّم أَِصُل كلَّ صورٍة بعكِسها:. ٤ أتعاوُن مَع زميلي على تسميِة الصُّ

، فيما يَأتي:. ٥ أُحوُط الحاسوَب الَحقيقيَّ
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أتواصل شفوّيًا

ور:. ١ أُحّدُث زمائي في الَمجموعِة، عِن الفروق بين الحاسوِب والتِّلفاِز مُستِعيناً بالصُّ

وَرتَين اآلِتيَتَين:. ٢ أتحاوُر أنا وزميلي حوَل الصُّ
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أتعّرف حرويف

ن:. ١ وَر اآلتيةَ، مُنتبهاً إلى لفِظ الحرِف الملوَّ أُسمِّي مَع زمائي الصُّ

احر السَّ

ـر

الَفأْرة

ر

أزرار

َز

ِمزمار

ـز

ُف عاِئلةَ ُكلٍّ مَن الَحرفَيِن الَجديَدين:. ٢ أَتعرَّ

ـززـرر

اي مَع الُمدود:. ٣ اء والَزّ أَلُْفُظ َحرفَي الَرّ

َر را ُر رو ِر ري

َز زا ُز زو ِز زي

اء:. ٤ اِئَرِة عندما ألُفُظ حرَف الرَّ َوَر اآلتيةَ، ثمَّ أَضُع ِإشاَرة )✓( في الدَّ أُسمِّي الصُّ
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اي بلوٍن أُِحبُّه:. ٥ َّذي يحوي َحرَف الزَّ كَل ال ُن الشَّ  أُلِوّ

أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ ِّجاِه السَّ اي ِمْن نقطِة الِبدايِة، بات اء والزَّ ُن حرفَي الرَّ أُلوِّ

١١

٢

اي:. ٢ اِء والزَّ أكتُب عائلةَ ُكلٍّ ِمْن حرفَي الرَّ

اي مَع المدوِد الَقصيرِة والطَّويلَة:. ٣ اِء والزَّ أَكتُب حرفَي الَرّ

وِر:. ٤ أُكِمُل الَكِلماِت اآلتيَةَ باألحرِف مع الَمدِّ الُمناِسِب، مُستَعيناً بالصُّ

 ّمانميـ  نز  فة

ـزرز

ـز ذ
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أضُع النُّقطةَ فوَق حرِف الّراِء ألحصَل على كلمتَين مختلفتَين.. ٥

رر    

٦ .: أقرأُ الَكِلماِت اآلِتيَةَ، ثُمَّ

أُحلُِّل ُكلَّ كلمٍة ِإلى أحُرِفها َوفَْق مَوِقِعها:أ. 

زورق

زهور

جرس

جوز
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أُحلُِّل الَكِلمةَ اآلِتيَةَ ِإلى مَقطََعين: ب. 

زاهر

أَنْتَِبُه َجيَِّداً، ثُمَّ أُنفُِّذ النَّشاطَين اآلِتيَين:. ٧

أُركُِّب مَن األحرِف َكِلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:أ. 

ـي سـ ـر كـ

ق ـز قـ ز

ـر حـ ـا سـ

أُركُِّب ِمْن ُكلِّ مَقطَعيِن َكِلمةً، ثُمَّ أَقرُؤها:ب. 

هرما

مىمر
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أمّني لغتي

١ .:ًّ َّا أُحاكي النَّموذََج اآلتي َشَفوي

عندي قلٌم عندي حاسوٌب ماهر

أحاكي النموذَج اآلتي شفويّاً.. ٢

كتابكوٌب الكوُب حاسوبكتاب  حاسوب 

أحفظ أنشودتي

 أَحفُظ أُنشودتي مُنَغَّمةً، وأُغنِّيها. ١
. فِّ مع ُزماِئي في الصَّ

 عندي حاسوٌب ماِهْر
احـْر  يُدِهُشني مثَل السَّ
 ِبيَِدي أَنقُر ِزرَّ الَفأرْة

رَّْة  فَتُضُء الّشاشُة كالدُّ

 أهوى حاُسويب الرّائْع
 فيِه علٌم ومـــنافـــــْع

َسائِر إبراهيم  

أركُِّب من بعِض األحرِف اآلتيِة أكبَر عدٍد مَن الكلماِت، ثمَّ أكتبُها:. ١

     

ــعِ  َجْمـ ــىل  عـ أرَُسيت  ــَع  مـ ــاوُن  أتعـ

ــيب. الحواسـ ــواِع  أَنـ ــن  عـ ــَوٍر  ُصـ

ج
ر

ا
نز

ألعُب وأتعلُم
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أركُِّب من بعِض األحرِف اآلتيِة أكبَر عدٍد مَن الكلماِت، ثمَّ أكتبُها:. ١

     

ــعِ  َجْمـ ــىل  عـ أرَُسيت  ــَع  مـ ــاوُن  أتعـ

ــيب. الحواسـ ــواِع  أَنـ ــن  عـ ــَوٍر  ُصـ

ج
ر

ا
نز

ألعُب وأتعلُم
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، ثُمَّ أُجيُب: ِ
ن ِ االآِتَيَت�ي

ن ورَتَ�ي ُل الصُّ أَتأمَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

أصف الّصورة المجاورة.. ١

ماذا يتعلَُّم الطِّفُل في الّصورة؟. ٢

أضيُف إلى الّصورِة أرقاماً تعلَّمتُها، ثمَّ أجمُعها.. ٣

أَسَتِمُع ِللأُنْشوَدِة، ثُمَّ أُِجيُب:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

حيَحةَ َكما سِمْعتُها في األُنْشودَة:. ١ أَختاُر اإلجابةَ الصَّ

ِة )الُعلوم – الِحساب – القراَءة( نَظََر الطِّفُل إىل األَعداِد ف ِحصَّ  

تكلََّم ف األُنشوَدِة: )املَُعلُِّم، التِّلميُذ، ُمديُر املَدرََسة(  

تَيِن في األُنشودَِة؟. ٢ ما الكلمةُ التي سِمْعتَها مَرّ

أضع عنواناً للنّصِّ المسموع.. ٣

أرْقاٌم وإشاراٌت يف 
اِت.  ياضيَّ كتاِب الرِّ

ماذا ُتفيُد؟

أَستمُع بانتباٍه 

حّتى نهاية 

الحديث.

ب حِلســا َأقرُأ4 ا

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــداد. ــُد ف األعـ ــا أوالُد ... يزيـ ــُع يـ الجمـ

ــع الجمـ ــُس  عكـ ــرُح  والطّـ

مـــن خمِس تفاحـــاٍت ... خْذ يـــا فَتى اثنتنَي

هيّـــا احســـبُوا لتعرِفوا ... فام هـــَو الجواب؟

موفق نادر  

كلماتي اجلديدة
َفتى

عكُس

الِحساب
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َأقرُأ

أنِشُد األنشودََة مع معلّمي وزمائي بأسلوٍب جميل.. ١

أعيُد قراءة األنشودِة مُحاكياً قراءََة الُمعلِّمِ.. ٢

ــداد. ــُد ف األعـ ــا أوالُد ... يزيـ ــُع يـ الجمـ

ــع الجمـ ــُس  عكـ ــرُح  والطّـ

مـــن خمِس تفاحـــاٍت ... خْذ يـــا فَتى اثنتنَي

هيّـــا احســـبُوا لتعرِفوا ... فام هـــَو الجواب؟

موفق نادر  

كلماتي اجلديدة
َفتى

عكُس

الِحساب
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والطّرُح عكُس الجمع

الجمُع يا أوالُد ... يزيُد ف األعداد.

هيّا احسبُوا لتعرِفوا ... فام هَو الجواب؟ من خمِس تفاحاٍت ... خْذ يا فَتى اثنتنَي

أقرأُ األُنْشودََة قراءًة سليمةً مراعياً لَفَظ األحرِف الثَّاثة )د، ر، ز(.. ٣

أُنِْشُد مَع ُزمَاِئي األُنْشودََة.. ٤
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ُذ االأَنِْشَطَة االآِتَية: ي االأُنشوَدَة، ثُمَّ أُنفِّ ِّ
أَُغ�ن

أقرأ وأفهم

ماذا يفعُل الجمُع في درِس الِحساِب كما قرأَْت في األنشودَِة؟. ١

أصُل ُكلَّ ِبطاقٍة في الُجملَِة اآلِتيِة بالَكِلَمِة الُمناسبَِة، ثُمَّ أَقرأُ:. ٢

من 5 تفاحات خذ يا فتى 2  

اثنتنَيَخْمس  

حيحة:. ٣ ًّ بالكلمِة الصَّ َّا أتعاوُن أنا وزميلي على ِإتْمامِ الفراغاِت َشفوي

تّفاحاٌت أسّمي الواحدَة منها   

زهراٌت أسّمي الواحدَة منها   

حيحةَ ممَّا يأتي:. ٤ أضع إشارة )✓( بجانب اإلجابةَ الصَّ

تعلََّم التِّلميُذ في األنشودِة: الطَّرح  الجمع  الِقسَمة  

أتواصل شفوّيًا

أشرُح لُزمَاِئي طريقةَ الطّرِح التي تعلَّمتُها في األنشودِة.

أتعّرف حرويف

ن:. ١ َوَر اآلِتيَةَ مُنْتَِبهاً ِإلى لَْفِظ الَحْرِف الُملوَّ أُسمِّي أَنا وُزمَاِئي الصُّ

165



َشاِرع

ع

فاِرغ

غ

عالِم

عـ

غيَمة

غـ

ُمعلِّمة

ـعـ

ِمغناِطيس

ـغـ

+=
َجْمع

ـع

ِصْمغ

ـغ

ُف عائلةَ كلٍّ من الحرفَين الجديَدين :. ٢ أتعرَّ

ع

ـع ـعـ عـ

غ

ـغ ـغـ غـ

أَلفُظ َحرفَي الَعين والغَين مع المدوِد:. ٣

َعـ عا ُعـ عو ِعـ عي

َغـ غا ُغـ غو ِغـ غي

أَقرأُ مَع مَجموَعتي الَكِلماِت اآلِتيَةَ، ثُمَّ أَِصُل ُكلَّ مدٍّ بالَكِلَمِة الُمناِسبَِة لَه:. ٤

عـَعودغاَغَنم

عـِِعنبَغـِغراس

عيَعسلغيَغاز

عوِعيدغـِرغيف
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أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ ِّجاِه السَّ ُن َحرفَي الَعيِن والغَين ِمْن نُقطِة البدايِة، بات أُلِوّ

١

٢

٣

٤
١

٢

٣

أَكتُُب عاِئلَةَ كلٍّ من َحرفَي الَعيِن والغَين:. ٢

أَكتُُب َحرفَي الَعيِن والغَيِن مَع الُمدوِد الطَّويلَِة  َو الَقصيَرِة:. ٣

َور:. ٤ ِل الُمنَاِسِب ِلُكلِّ َكِلَمٍة مُستَعينَاً بالصُّ أتعاوُن أَنا ومَجموَعتي على ِكتابِة الَحرِف األوَّ

 ـنب ـصفور ـزال ـسالة
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٥ .: أَقرأُ الَكلماِت اآلِتيَةَ، ثُمَّ

أحلُِّل ُكلَّ َكِلمِة ِإلى أحرِفها، َوفَْق موِقِعها:أ. 

غريب

عجيب

رغد

جمع

أحلُِّل ُكلَّ كلمٍة ِإلى مَقطََعين:ب. 

باِرع

فارغ
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أَنتبُه جيِّداً، ثُمَّ أُنَفُِّذ النَّشاطَين اآلِتيَين:. ٦

أركُِّب مَن األحرِف َكلماٍت، ثُمَّ أَقرُؤها:أ. 

ـع بـ ـا سـ

ـع سـ ـا تـ

ـب غـ ا ر

ـم ـجـ نـ

ـر مـ ـا ـغـ مـ
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أَُركُِّب ِمْن ُكلِّ مَقطََعيِن َكِلمةً:ب. 

عيرا

مقغا
ُل حرَف الَعيِن ِإلى َحْرِف الغَيِن في الَكلَمِة اآلتيِة، ثُمَّ أَقرُؤها:. ٧ أُحوِّ

نعم   

أمّني لغتي

أُكِمُل الُجَمَل اآلتيةَ َوفَْق النَّموذَِج:. ١

رسَم  الوردَةزرَع  األرَضكتَب التّلميُذ األعداَد
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ابَق:. ٢ وَرتَين اآلِتيَتَين مُحاكياً النَّموذَج السَّ أعبُِّر عن الصُّ

أحفظ أنشودتي

١ .. فِّ أَحَفُظ أُنْشودَتي مُنغَّمةً، وأُغَنِّيها مَع ُزمَاِئي في الصَّ

ــداد. ــُد ف األَْعـ ــا أوالُد ... يزيـ ــُع يـ الَجْمـ

ــعِ الَجْمـ ــُس  َعكـ ــْرُح  والطَـّ

مـــن خمِس تفاحـــاٍت ... خْذ يـــا فَتى اثنتنَي

هيّـــا احســـبُوا لتعرِفوا ... فام هـــَو الجواب؟

ُموفَّق ناِدر  
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ألعُب وأتعلُم
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ألعُب وأتعلُم
َّتي تَحتوي  وِر ال َّذي يْسلُُكُه َحْرُف الغيِن ليصَل ِإلى الصُّ أتعاوُن أنا وزميلي على تَلويِن الطَّريِق ال

أَسماُؤها على حرِف الغَين:

ــرف  َر َحـ ــرَّ ــرًَّة تكـ ــم مـ ــدُّ كَـ ــاعدة أرُسيت أَُعـ مبسـ

ــامٍت  كلـ ــُر  أذكـ ــمَّ  ثـ ــوَدِة،  األُنْشـ ف  ــني  الَعـ

ــني. الَغـ ــرِف  حـ ــىل  عـ ــوي  تحتـ ــدي  عنـ ــن  ِمـ
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ت  - ب  لــي منز يــب  ر تد
أتدرُب على كتابِة األحرف اآلتية بخطٍّ واضٍح وجميل
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ي  - و 

175



ج  - م 
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ش  - س 

177



ذ  - د 

178



ل  - ك 

179



ق  - ف 
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هـــ  - ن 
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ز  - ر 

182



غ  - ع 
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مقياس الميوِل نحو القراءة والكتابة

ل، أضُع إشارًة في الحقِل الذي يُعبُِّر عْن رأِْيي في الجدول اآلتي: بعَد دراستي الفصَل األوَّ

التَّقدير
الِعبَارة الرَّقَم

اً كَثيراً ِجدَّ كَثيراَ قَليالً

أَرغُب أَن أتعلََّم ُحروفاً أَكرث. 1

أَستمتُع بغناِء األناشيِد ف كتايب. 2

أحبُّ أَْن أتعلََّم كَلِامٍت َجديدًة ف كُلِّ َدرس. 3

عادِة ِعندما أَِصُف أشياَء أُحبُّها ِبكلمة. أشعُر بالسَّ 4

أحبُّ تَركيَب الكلامِت و تَحليلِها إىِل ُحروٍف و َمقاطَع. 5

أَستمتُع بكتابِة األحرِف و الكلامِت ف أَوقاِت فرَاِغي. 6

ِة. أُحبُّ غناَء األَناشيِد مَع الَحركاِت املَُعرِّ 7


