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الَفْهَرس
 

ْفَحُةعناويُن الدُّروِسالدُّروُسالَوْحداُت الصَّ

لالَبْيُت 7ما أَْحلَى َبْيتي!األوَّ

األُْسَرُة
ل 13ُمشاَهَدُة التِّْلفاِزاألوَّ

غيرُة َتْمشيالثَّاني 19أَُختي الصَّ

الَحيُّ
ل 24نُْزَهٌة َقصيَرٌةاألوَّ

ِقالثَّاني 28َمْرَكُز التََّسوُّ

الَمْدَرَسُة
ل 33َحقيَبتياألوَّ

38الُعْصفوُر َوِرفاُقُهالثَّاني

َوَطني
ل 44َشْخصيَّاٌت ِمْن َوَطنياألوَّ

49َجماُل َوَطنيالثَّاني

الُمُدُن
ل 55َمديَنتياألوَّ

60في الَمْطَعِمالثَّاني
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الَبْيت

ما أَْحلَى َبْيتي! ل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

الَوْحَدُة الأُول
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ُر  أتذكَّ

حيحِة، وإَِشارَة )×( أماَم الجملِة الَغلَط:  ( أماَم الجملِة الصَّ - أََضُع إَِشارَة )
  )     ( - َبْيتي أَْكَبُر البُيوِت.       
)     ( - في َبْيتي َمَشْيُت ُخُطواتي اأُلولى.   
)     ( - أَُعلُِّق لَْوحاتي على ُجْدراِن ُغْرَفتي.  

التَّدريباُت اللُّغويَُّة*  
1- أُحلُِّل الجملَة إلى كلماٍت َوفَق النَّموذج منتبهاً للفعل، وحركِة آخره:

- اكتْب بالقلم - َجلََس في الَحديقِة   - أَْرُسُم على اللَّوَحِة  

اسمحرفحركُة آخرهفعل 

اللَّوحِةعلىالضّمةأرسُم

مه وفق التدريبات الواردة في فقرتي أتدّرب لغوياً - اإلمالء المنظور  * الواجب البيتي مكمل لعمل المعلم في الصف، يصمِّ
أينما ورد لما له من أهميّة في العملية التعليمية التعلمية، وذلك بتمكين المتعلم من التعلم الذاتي، وتواصله مع المادة العلمية، 

وتواصل األهل مع المدرسة.

ر�س الأّول َما اأَْحَلى َبْيتي!الدَّ
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نَة في الُجَمِل اآلتيِة، وَحَركَة آِخِرها*: ي الكلماِت الُملَوَّ 2- أسمِّ

- لَِعَب األصدقاُء لُْعَبَة )لماذا؟( .   ____________________

- بيَن أحضاِنِه أَتَعلَُّم .   ____________________

- اِْسمْع يا َسعيُد .   ____________________

3- أُصنُِّف األفعاَل الملّونَةَ في الجمِل اآلتيِة بَحْسِب حركِة آخِرها : 

- قاَل سامٌر : ليَس َبْيتي أكبَر البُيوِت .   - َعلِّْق ــ يا َسعيُد ــ اللَّوحَة على الجداِر .
- أناُل الَعْوَن في َبْيتي .     

ةالَفْتَحة مَّ كونالضَّ السُّ

____________________________________________________________

الَحَرَكَة  أَضُع  ُثمَّ  النَّموَذِج،  َوْفَق  َرَسَم(   – )َنَطَق  الِفْعلَْيِن  ِمَن  ُكّلً  ُل  أُحوِّ  -4
الُمناِسبة:

- َنَطَق واِئٌل أَْحُرَفُه اأُلولى .  - َسِمَع سامٌر َكالَم ُحساٍم .    

- َرَسَم َسعيٌد لَْوَحًة َجميلًة.      

       اِْسَمْع       َيْسَمُعَسِمَع                   

____________________________________________________________

____________________________________________________________

* في تنفيذ التدريب اعتمد طريقة التمثيل واإلشارات، وضبط آخر الفعل بالحركة، وحاذر التسمية، ورّكز على تفهم الحدث 
في الفعل، فالتسمية تزيدك إرباكاً مع التلميذ دون جدوى.
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التَّدريباُت الكتابيَُّة

1- اإِلملُء الّتعليمّي 

1- أَقرأُ الَكلِماِت اآلتيَة ُمميِّزاً في اللَّْفِظ  َبيَن ) ة- ـة - ت(: 

بــيــوْت بــيــوٌت    ـعادْة                 السَّ ـعادُة     السَّ
َمَشــْيـْت َمَشــْيـُت    َحـَرَكــْة                 َحـَرَكــٌة    
ُخُطواْت ُخُطواٌت    ْة                الخاصَّ ُة     الخاصَّ

2- أَقرأُ الُجْملََة اآلتيَة، ُثمَّ أَْكُتُبها ُمْنَتِبهاً لَحْرِف التَّاِء في آخِر الكلمة: 

َرَسَم َسعيٌد لَْوحاٍت َجميلًة.

2- اإِلملُء الَمْنظوُر 

- أَْكُتُب ما ُيملَى َعليَّ ُمْنَتِبهاً لَحْرِف التَّاِء في آخِر الَكلَِمة.

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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3- الخطُّ

ِمَن  اأَلْحُرِف  لَمْوِقِع  ُمْنَتِبهاً  ْقَعِة  الرُّ ِبَخطِّ   ) ( األحرَف  أَْكُتُب   -1
ْطِر:  السَّ

  :  ) 2- أُْكِمُل الَكلِماِت اآلِتيَة بأحُرِف )

ْقَعِة ُمراعياً َحْجَم الُحروِف:  3-  أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ًة ثانيًة ُمراِعياً الَمسافاِت َبْيَن الَكلِمات وجماَل الخّط:     4- أَْكُتُب َمرَّ
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4- التَّعبيُر الكتابّي
َن ِفْقرًة ُمْسَتْخدماً علماِت التَّرقيِم )، - . - !( فيما َيْأتي: 1- أُعيُد َتْرتيَب الُجمِل ألكوِّ

– َبْيَن أَْحضاِنِه أَْنمو وأََتَعلَُّم.   – فيِه أَْلعابي الَجميلَُة،   

– وعلى ُجْدراِنِه لَْوحاٌت َرَسْمتُها ِبَيدي. – ما أَْحْلى َبْيتي!    

     

2- أْكِمُل ِمَن النَّصِّ ما َيْأتي َوْفَق النَّموذِج: 

في َبْيتي َمَشْيُت ُخُطواتي اأُلولى.

لِذلَِك ُهَو الَبْيَت ـــــــــــــــــــ .

في َبْيتي أَْلعابي ــــــــــــــــــــ .

وَرِة ِبُجْملٍة َصحيحٍة َتبدأُ ِبفْعٍل.   ا أراُه في الصُّ 3- أَُعبُِّر َعمَّ

نشاط

أَْرُسُم إِطاراً ُمَزخَرفاً باأَلْزهاِر الجميلَِة، ُثمَّ أََضُع فيه ُصورَة أُْسَرتي. 



 

اأُلْسَرة

ُمشاَهَدُة التِّْلفاز ُل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

غيرُة َتْمشي أَُختي الصَّ ْرُس الّثاني:  الدَّ

الَوْحَدُة الّثانية
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ُر  أََتَذكَّ

حيحِة، وإشارَة )×( أماَم الجملِة الَغلَط: ( أماَم الجملِة الصَّ 1- أََضُع إشارَة )
- جاَء مْوِعُد َبْرناَمِج اأَلْطفاِل َوأَبي يُشاِهُد التِّْلفاَز.

َم الَبْرناَمَج ُمذيٌع واِحٌد. -  َقدَّ
-  َيْأُكُل النَّْمُل الَموادَّ النَّباتيََّة والَحَيوانيََّة وغيَرها.

ا َيأتي َوْفَق النَّموذِج: 2- أُْكِمُل الَفَراغاِت اآلِتيَة بالَكلَِماِت الُمَناِسبِة ممَّ
ة – الِفرَعونيَّة – َفْحص – األمراض   ق –  حادَّ التَّذوُّ

 ......... لِـ  َيسـتْخِدُمها  قروٌن  ولَُه  و..........  ـمِّ  والشَّ لِلَّْمِس  ٌة   حادَّ حواسُّ  لِلنَّْمِل 
ـْياِء. األش

النَّْملُة ............. تنُقُل ............ .

ُل ْر�ُس الأوَّ ْلفاِزالدَّ ُم�شاَهَدُة التِّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة* 

َنِة في الُجَمِل اآلتيِة مّما بيَن القوَسْين: )ُمْفَرٌد -  ُمَميِّزاً داللَة الَكلِمِة الُملوَّ 1- أَْقَرأُ 
ُمَثنَّى - َجْمٌع(:

النَّْملُة الِفرَعوِنيَُّة َتْغزو الَمَطاِبَخ.  
الُمذيعاِن َيَتباَدالِن الَحديَث.  

األْطفاُل يُشاِهدوَن َبرناَمَج األْطفاِل. 

2- أُصنُِّف الَكلِماِت اآلتيَة في الَجْدوِل َوْفَق النَّموَذج:

3- أُحاكي النَّموَذَج اآلتَي ُمْنَتِبهاً للُمْفرِد والُمَثّنى والَجْمِع :

َجرة. - طاَرِت الُعْصفوَرُة َفْوَق الشَّ َجرة.  - طاَر الُعْصفوُر َفْوَق الشَّ
 

الِبتاِن بالُمساَبَقة. - َفاَزِت الطَّ الِباِن بالُمساَبَقة.   - َفاَز الطَّ
 

- َعاَدِت الُمساِفراُت إِلى الَوَطن. - َعاَد الُمساِفروَن إِلى الَوَطن. 
 

* اعتمد على التصنيف في جدول، وعلى المحاكاة في تكوين الجمل وفق النموذج في إعداد ورقة عمل أو الواجب البيتي تمكيناً 
للمتعلم من استخدام لغته استخداماً سليماً.
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التَّدريباُت الكتابيَُّة

1- اإلملُء الّتعليمّي 

1- أَْقَرأُ، ثمَّ أكتُب الكلماِت التي فيها حرُف التَّاِء:

ِة والّتنوين: دَّ 2- أَقرأُ ثمَّ أكتُب الَكلِماِت اآلتيَة ُمْنَتِبهاً للشَّ

اِبَقِة ُمراعياً حجم الحروف والمسافَة بيَن الكلماِت: 3- أُعيُد ِكتاَبَة الِفْقرِة السَّ
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2- اإِلملُء الَمْنظوُر 

ِة: دَّ أَْكُتُب َما ُيْملى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً للشَّ

3- الَخطُّ 
ْقَعِة ُمحاِكياً الّنَّموَذَج: 1- أكتُب األحرَف اآلتيِة ِبَخطِّ الرُّ

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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ْطِر: 2- أَْكُتُب ُمَراعياً ارتكاَز األحرِف على السَّ

ًة ثانيًة ُمراِعياً الَمسافِة َبْيَن الَكلِماِت، وجماَل الخّط: 3- أُعيُد الِكتابَة َمرَّ

4- التَّعبيُر الكتابّي

1- أُْكِمُل ِكتابَة ِبطاقاِت التَّعريِف َوْفَق النَّموَذِج :

الُمذيُع
ُم  ُيـَقــدِّ ــٌف  ُمَوظَّ

َبراِمَج التِّْلفاِز.
بيُب الطَّ

التِّلميُذالُمَعلَِّمُة
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َن ِفْقَرًة ُمَتكاِملًَة مراعياً علماِت التَّرقيِم )، - .(: 2- أُعيُد َتْرتيَب الُجَمِل اآلتيِة ألكوِّ

نشاط

َن ِفْقرًة ُمراعياً علماِت التَّرقيِم )، - .( والفراَغ في  -   أَُرتُِّب الَمْعلوماِت اآلتيَة ألكوِّ
أّوِل الّسطِر*:

* تعزيز ترتيب الفقرات يكون باختيار فقرة من درس قراءة مّر به المتعلم غير مرتبة، ويُطلب إليه ترتيبها.
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ُر  أََتَذكَّ
يٍة بالموِقِف الُمناِسِب لَها : - أَِصُل ُكلَّ َشْخصَّ

اأُلمُّ                        َتْرُكُض في أَْرجاِء الَبْيِت.

اأَلُب                       َيْعَتني ِبَنَدى بعَد َعْوَدِتها من الَحضانِة. 

 َنَدى                       ساَفَر إِلى خاِرِج الِبالِد.

ِسناٌن                       َتْعَمُل موّظفًة.

ْر�ُس الّثاين �شيالدَّ غرَيُة َتْ اأُْخـتي ال�شَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة*
ِن، وحركة االسم بعده فيما يأتي: 1- أقرأُ ُمنتِبهاً للحرِف الملوَّ

شاَهْدُت برنامجاً عن النَّمِل. التََّعلُُّم َحقٌّ من حقوِق الطفِل.   

ُب ِسناٌن َندى علَى الُوقوف. يُدرِّ ساَفَر األُب إِلى خاِرِج الِبالِد .   

غيَرُةُ في أَْرجاِء الَبْيِت. َتْرُكُض أختي الصَّ

2- أُْكِمُل الُجَمَل ِبإضاَفِة الحرِف المناسِب ) من - إلى - عن - على - في(:

- ألعُب ...... زاويٍة قريبٍة ...... أُختي.

- عاَد الُمسافروَن ...... الَوطِن.

- َجمْعُت معلوماٍت ..... النَّمِل.

ُب سناٌن ندى ...... الوقوِف. - يُدرِّ

التَّدريباُت الكتابيَُّة 

1- اإِلْملُء التعليمّي

(، ثمَُّ أَْكُتُب: 1 - أَقَرأُ ُمْنَتِبهاً لَحْرِف الَمدِّ )

َن على كتابِة حرِف المدِّ )ا - ى(: اِبَقِة ألتمرَّ 2- أُعيُد ِكتاَبَة الِفْقرِة السَّ

* يصمم الواجب البيتي بتدريبات على أحرف الجر وحركة االسم بعدها بأمثلة مماثلة.

أَتَعلَُم :
	 أسمي كاًل من: )من - إلى - عن - 

على - في( َحْرَف جّر.
الجرِّ  حرِف  بعَد  االسِم  	 حركُة 

الكسرة.
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2- اإلملُء الَمْنظوُر

: ) أَْكُتُب ما ُيْملى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لَِحْرِف الَمدِّ )

3- الَخطُّ
ْطِر: ْقَعِة َحْرَف الَقاِف )ق( ُمْنَتِبهاً لَِمْوِقع الَحْرِف ِمَن السَّ 1- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

2- أَْكُتُب الِعبارَة اآلتيَة ُمراعياً َحْجَم اأَلْحُرِف:

طَر اآلتَي ُمراعياً المسافَة بيَن الكلماِت: 3- أعيد كتابَة السَّ

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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4- التَّعبيُر الكتابّي
وَر اآلتيَة، ُثمَّ أَُعبُِّر ِبُجْملٍَة َعْن ُكلٍّ ِمْنها: ُل الصُّ 1- أََتأَمَّ

  

 .) 2- أُعيُد ِكتاَبَة الِفْقرِة اآلتية ُمْسَتْخدماً َعلماِت التَّْرقيِم )

ؤاِل، ثمَّ أَْقَرأُ: 3- أََضُع )َمَتى أو َكْيَف( في الفراِغ الُمَناِسِب لإلجابِة المناسبِة للسُّ

بأْن يُناغيها حتَّى َتناَم .  َيْعَتني ِسناٌن ِبأُْخِتِه؟        

َنَة. َبَدأَْت ندى الُوقوَف َقْبَل أَْن تُْكِمَل السَّ  َبَدأَْت َنَدى الُوقوَف؟       

َنشاٌط
ْفِل في: - أَْجَمُع ِبُمساَعَدِة ِرفاقي ُصَوراً ُتَعبُِّر َعْن ُحقوِق الطِّ

ِة. حَّ         اللَِّعِب - التََّعلُِّم -  الصِّ

. فِّ َونكتُب ِعَباَرًة على ُكلِّ واِحَدٍة ، ثُمَّ نَُعلُِّقها في ُغْرَفِة الصَّ
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الَحّي

ُنْزَهٌة َقصيَرة ل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ق َمْرَكُز التََّسوُّ ْرُس الّثاني:  الدَّ

الَوْحَدُة الّثاِلَثة
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ُر  أََتَذكَّ

ا َيْأتي:  ( أماَم اأَلْعماِل الّتي قاَم ِبها األْطفاُل في الَحديقِة ِممَّ - أَضُع إشارَة )

)        ( لَِعبوا ِباأَلْلعاِب.     )        ( َرَسموا لَْوحاٍت.    

)       ( َقَطفوا اأَلْزهاَر.          )        ( َكَتبوا ِفْقرًة َعِن الَحديَقِة. 

التَّدريباُت اللُّغويَُّة*

1- أُْكِمُل الُجَمَل اآلتيَة ِبَكلَِمٍة ُمناِسَبٍة َوْفَق النَّموَذِج:

- َصِحَبْتنا الُمَعلِّمُة في نُْزَهٍة َقصيَرٍة .

نة أو مقترنة بال التعريف من دون تسمية. * يصمم الواجب البيتي حول استخدام الصفة منوَّ

ْر�ُس الأّوُل ُنْزَهٌة َق�شرَيٌةالدَّ
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- يُحيُط باْلَحديَقِة ُسوٌر  . 

- أُِحبُّ الُعْصفوَر  .

وِر : 2- أَْمأُل الَفراَغ بالَكلَِمِة الُمناِسَبِة ِمّما َيْأتي ُمْسَتعيناً بالصُّ

الّطاِولة.   ُة  الِقطَّ اأَلْزهاِر.    أَِقُف  

اِولة.  لة.    الَكْأُس  الطَّ الُكْرِسيُّ  الّطاِوِ

التَّدريباُت الكتابيَُّة 

1- اإِلْملُء 

َن َكلَِماٍت، ُثمُّ أَْقرأُ: 1 - أَِصُل الَمقاِطَع ألَُكوِّ
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2 - أُعيُد ِكتابَة الكلماِت ُمنتبهاً لكتابِة )نا - َن( :

لَِعْبَن    لَِعْبنا      

َشِرْبَن  َشِرْبنا    

َوَصْلَن  َوَصْلنا    

2- اإِلْملُء الَمْنظوُر

ْرَعَة الُمناِسَبة: - أَْكُتُب ما ُيْملَى َعلَيَّ ُمراعياً ُوُضوَح الَخطِّ والسُّ

3- الَخطُّ
ْطِر: ْقَعِة َحْرَف النُّوِن )ن( ُمْنَتِبهاً لَمْوِقع الَحْرِف مَن السَّ 1- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

قعِة ُمراعياً حجَم الُحروِف: 2- أَْكُتُب بخطِّ الرُّ

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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ْرَعَة الُمناِسَبَة وجمال الخّط. قعِة ُمراعياً السُّ 3- أَْكُتُب بخطِّ الرُّ

4- التَّعبيُر الكتابّي*

1- أَْقَرأُ ُمْنَتِبهاً لَوْصِف الَحديَقِة:

اِرَع أَماَم َبْيتي َفأَْكُتُب ُمَبيِّناً: 2- أَِصُف الشَّ

، اأَلْضواَء، الزينة،  اِرِع، السيَّاراِتِ ُطوَل الشَّ

األبنية، النظافة. 

مراعياً علماِت الّترقيِم.

* تعزيز التَّعبير يكون بوصف صّف المتعلّم أو مدرسته أو بيته.

أَْزهاٌر ذاُت  َو  أَْشجاٌر َجميلٌَة،  الَحديَقِة  َفقاَل: »في  الَحيِّ  التِّلميُذ َحديَقَة  َوصَف 

اشاُت ِمياٍه لِِريِّ الُعْشِب، وأراجيُح َتطيُر في الَهواِء،  أَْشكاٍل َوأَْلواٍن َبديَعٍة، َوفيها َرشَّ

، وفيها َمقاِعُد َخَشبيَّة «. وميزاٌن لِلّعِبِ
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ُر  أََتذكَّ

- أُْكِمُل الَفراغاِت اآلتيَة بالَكلِمِة الُمناِسَبِة:

، الَمْرَكُز ُمَؤلٌَّف ِمْن  َطواِبَق،  َذَهَبِت العاِئلَُة إلى َمْرَكِز 

ياِضيَُّة والُكتُُب  اَبِق   واألَدواُت الَمْدَرِسيَُّة والرِّ الَموادُّ الِغذائيَُّة في الطَّ

. ، في الَمْركِز َدَرٌج  اَبِق  والِقَصُص في الطَّ

التَّدريباُت اللُّغويَُّة 

1- أَُدلُُّّ على الَعَدِد في الُجَمِل اآلتيِة:         

ًة واِحَدًة .الَمْبَنى ُمؤلٌَّف ِمْن أَْرَبَعِة َطواِبَق. ْفُل ِقصَّ اْشَتَرْيُت َثالَث ِقَصص.اْختاَر الطِّ

ْر�ُس الّثاين ِقالدَّ وُّ �شَ َمْرَكزُ التَّ
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َوِر: 2- أَْمأُل الَفراَغ بالَعدِد الُمناِسِب ُمْسَتعيناً بالصُّ

 

ْهريَِّة  وروٍد. َرَسْمُت في دْفَتِري  كراٍت.َوَضْعُت في الزَّ

َجرِة  عصافيَر. َفْوَق الشَّ

التَّدريباُت الكتابيَُّة 

1- اإِلْملُء التعليمّي
َنِة: قعِة ُمْنَتِبهاً للَكلََمِة الُملَوَّ طَر اآلتَي بخطِّ الرُّ 1- أكتُب السَّ

( على الَكلِماِت اآلتيِة َوْفَق النَّموَذِج، ُمنتبهاً لضبِط الكلمِة،  2- أُدِخُل َحْرَف الّلِم )

ُثّم أقرأُ:
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2- اإِلْملُء الَمْنظوُر
أَْكُتُب ما ُيملَى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لُِدخوِل َحْرِف )الّلِم( على الكلمِة:

3- الَخطُّ

( ُمْنَتِبهاً لَموِقَعيهما  ْقَعِة َحْرفي الواِو واأَللِِف الَمْقصوَرِة ) 1- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْطِر. ِمَن السَّ

ْقَعِة ُمراِعياً الَمسافَة َبْيَن الَكلِماِت:  2- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْرَعَة في الِكتاَبِة وجماَل الخّط: ًة ثانيًة، ُمراعياً السُّ 3- أَْكُتُب َمرَّ

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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4- التَّعبيُر الكتابّي

ورتين: 1- أَْكُتُب ُجمًل تتضّمُن َمْعلوماٍت َعْن إحدى الصُّ

ُن ِمْنها ِفْقرًة. ابقَة، ثمَّ أَُكوِّ 2- أَْجَمُع الَمْعلوماِت السَّ

َنشاٌط

ٍة ِبُمساَعَدِة أَبي،  ِة، أَِو أَْلَتِقــُط صــوَرًة لِحديَقٍة عامَّ أَْجمـُع ُصـَوراً َعـِن الَحـداِئِق العامَّ

. فِّ ُث ِرفاقي َعْنها في الصَّ ثَم أَُحدِّ

مزارعمحل تصوير



 

الَمْدَرَسة

َحقيَبتي ل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

الُعْصفوُر َوِرفاُقه ْرُس الّثاني:  الدَّ

اِبَعة الَوْحَدُة الرَّ
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ُر  أََتذكَّ

- أُْكِمُل النَّشيَد ِمْن ذاِكَرتي:

، فيها أَْحِمُل َفْوَق  فيها 

، فيها  ِجدُّ َخصيبْة َقلٌَم ، 

!أَّما  َفِمْنُه أَْعَجْب  َكْم  َيْجري َفْوَق 

!ِحْبراً  َدْوماً َيْشَرْب  ثُمَّ َيُخطُّ النُّوَر 

 	 	 	 	

ْر�ُس الأّوُل َحقيَبتيالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة* 

1- أُحاكي صيَغَة الِفْعِل في ُجْملٍَة َوْفَق النَّموَذِج:

ُل الَكلِماِت في الُجْملََتيِن اآلِتَيَتيِن َوْفَق النَّموَذِج: 2- أَُحوِّ
أَْنَت َتْسَتْنِشُق طيَبُه - أَنا أَْسَتْنِشُق طيَبُه            

- أَنا أَْحَيا ِبَهناٍء             
- أَنا أَْقَرأُ في الِكتاِب        
3- أُكمُل الُجْمَل بما ُيناِسب :

أََشِرُب الماَء            َتْشَرُب الماَء  -
- أَنا  بالُكَرةِ        أَنَت  بالُكَرِة .

* ينفذ التدريب بطريقة التمثيل بين المعلم وتلميذ، ثمَّ بين تلميذين، مع مراعاة استخدام الفعل المضارع فقط، ويصمم الواجب 
البيتي وفق التدريبات مع التنبيه للضبط بالحركة المناسبة فقط دون استعمال التسمية.

    أَنا أَْحِمُل الَحقيبَة                أَْنَت َتْحِمُل الَحقيَبَة  

     أنا                                 أَْنَت  
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التَّدريباُت الكتابيَُّة 

1- اإِلملُء
وَرِة ُمْنَتِبهاً لَحْرِف التَّاِء الَمْربوطِة )ــة - ة( َوْفَق النَّموَذِج: 1-أَْكُتُب االِسَم الُمناِسَب للصُّ

      ِمْبَراة                         ــــــــــــــــــــــــ                  ــــــــــــــــــــــــ            

2 - أَْكُتُب كلماٍت في آِخرها تاٌء مربوطة:

2- اإِلملُء المنظوُر

أَْكُتُب ما ُيملَى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً للتَّاِء الَمْربوَطة:

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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3- الَخطُّ

اِل ) ذ ( َوْفَق النَّموَذِج اآلِتي:  اِل ) د ( وَحْرَف الذَّ ْقَعِة َحْرَف الدَّ 1- أَْكُتُب ِبخطِّ الرُّ

ْعِريَّ اآلتي ُمراِعياً الَمسافاِت َبْيَن الَكلِماِت: ْقَعِة الَبْيَت الشِّ 2- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

رعَة في الِكَتابِة وجمال الخّط: ًة ثاِنَيًة ُمراعياً السُّ 3- أَْكُتُب َمرَّ

!

!

!

!

!

!

!
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4- التَّعبيُر الكتابّي

1- أَُصوُغ أَْسِئلًَة لِإِلجاباِت اآلتَيِة َوْفَق النَّموَذِج ُمْسَتْخِدماً ) َماذا – أْيَن (:

2- أََضُع ُكّلً ِمْن َعلَمَتي التَّْرقيِم ) ؟ - ! ( في الَمْوِضِع الُمناِسبِ :

َهْل يُوَجُد في الَحقيَبِة ُكنوٌز               ما أْحلَى كتاِبي 

3- أَْقَرأ الَبْيَتْيِن اآلِتَييِن، ُثمَّ أستْخِرُج ِمْنهما ِضدَّ كلٍّ مَن الَكلمَتْين: )َغلَط  - أموُت(

واْقَرْأ ِمْن أَْوهاِمَك َتْبرْأ َفاْقــــَرْأ فيِه ُكـلَّ َصواِب    

ـَْتْنِشُق ِطيَبْه ِبَهَنــاٍء أَســ في َرْوِض الِعْلِم أَنا أْحَيا    

أموُت :       غلط:   

َنشاٌط

ُل أْسَماَء َثلَثِة ُكُتٍبٍ ِبُمَساَعَدِة ُمَعلِِّمنا. - أَزوُر َمْكَتبَة الَمْدَرسِة َمَع ِرفاقي، ثَم ُنَسجِّ
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ُر أََتَذكَّ

حيَحة، وإِشارَة ) × ( أماَم الُجملِة الَغلَط : ( أماَم الُجملِة الصَّ 1- أََضُع إِشارَة )

)     ( جرة .   اً فوَق الشَّ - َبنى الُغراُب ُعشَّ

)     ( - َعلَِم الُغراُب أنَُّه أَْخَطأ .   

)     ( - الَعصافيُر َتْتُرُك الُعشَّ للُغراِب .  

 )     ( ِه .     - عاَد الُعصفوُر إلى ُعشِّ

2- إِلى َمْن َتْلجأُ إِذا َوَقْعَت في ُمْشِكلٍة ؟  .

ْر�ُس الّثاين فاُقُهالدَّ فوُر َوِرِ الُع�شْ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة*

 ) ا َبْيَن الَقوَسْيِن ) 1- أََْمأُل الَفراَغ بَحْرِف الجّر الُمناِسِب ِممَّ

منتبهاً لحركِة االسِم َبْعَدُه:

َجَرِة.  بنى البُْلبُُل َبْيَتُه  الشَّ

لََجأَ الُعْصفوُر  البُْلبُِل.

َطَرَد الُغراُب الُعْصفوَر َبعيداً  الُعشِّ .

. غاَدَر الُغراُب هاِرباً  الُعشِّ

 ، ) َة اآلتية ِباْستخداِم أحُرِف الَجرِّ اآلتيِة: ) 2- أُْكِمُل الِقصَّ

وأضبُط االسَم بعَدها بالحركِة الُمناِسبة. 

ِكيَُّة ُة الذَّ الِهرَّ

* في تنفيذ التدريب ركز على حركة االسم بعد حرف الجر دون إعراب.

ًة. اْقَتَرَب ِمْنها، َفَقالَْت  َعام، َفَرأى ِهرَّ    »في لَْيلٍَة ُمْقِمَرٍة َخَرَج الثَّْعلَُب َيْبَحُث  الطَّ

الَكثير ِمْن ِقَطِع الُجْبِن، َفَقاَدْتُه  ِبْئر َعميَقٍة،  لَُه: أَْرجوَك ال َتْأُكْلني، َسأَُدلَُّك 

وَقالَْت لَُه: اْنُظْر؛ ِقَطُع الُجْبِن في األْسَفِل. َنَظَر الثَّْعلَُب، َفَرأى صوَرَة الَقَمِر ُمْنَعِكَسًة 

ْطح، َفاْنَقضَّ َعليها، َوَسقَط في الِبْئِر«. في الَماِء، وَظنَّ أَنَّها َقريَبٌة  السَّ
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التَّدريباُت الكتابيَُّة 

1- اإِلملُء التعليمّي
( التَّعريِف َعلى الَكلِماِت اآلتَيِة َوْفَق النَّموَذِج : 1 - أُْدِخُل )

2 - أُعيُد كتابَة الكلماِت بعَد إدخاِل )الـ( التَّعريِف عليها:

2- اإِلملُء الَمْنظوُر
- أَْكُتُب ما ُيملَى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لُِدخوِل »الـ« التَّْعريِف على الَكلَِماِت:

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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3- الَخطُّ 

ْطِر:  اي ُمْنَتِبهاً لَمْوِقِع الَحْرِف من  السَّ اِء وَحْرَف الزَّ ْقَعِة َحْرَف الرَّ 1- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْطَر اآلتَي ُمحاكياً النَّموَذَج: 2- أَْكُتُب السَّ

ْرَعة وجمال الخّط. ابقَة ُمراعياً السُّ ًة ثانَيًة العبارَة السَّ 3- أَْكُتُب َمرَّ

4- التَّعبيُر الكتابّي

! 1- أَُعبُِّر َعْن ُحبِّي لِْلَمْدَرسِة، َفأَقوُل: كم 

! ُب ِمْن َكثَرِة الَعصافيِر، َفأَقوُل: ما  2- أََتَعجَّ
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وَرِة اآلتَيِة ِبَثلِث ُجَمٍل ُمفيدٍة : 3- أَُعبُِّر َعِن الصُّ

فوُف – الَعلَُم(. 4- أَْكُتُب َسْطَرْيِن في َوْصِف َمْدَرَسِتي: )الباَحُة – الصُّ

َنشاٌط

ُل اِْسَم ِكتاٍب َواِْسَم ُمَؤلِِّفِه. - أَعوُد إِلى َمْكَتبِة الَمْدرَسِة أَْو َمْكَتَبِة اْلَبيِت، ُثمَّ أَُسجِّ



 

َوَطني

َشْخصيَّاٌت ِمْن َوَطني ُل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

َجماُل َوَطني ْرُس الّثاني:  الدَّ

ة الَوْحَدُة اخلاِمسسَ
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ُر  أََتذكَّ

- أَْكِمُل َشَفوّياً:
َر القاِئُد الخالُِد  َمديَنَة  َحرَّ

التَّدريباُت  اْستُْشِهَد الَبَطُل يُوُسُف الَعْظَمِة في 
التَّدريباُت اللُّغويَُّة*

نِة في الُجَمِل اآلتَيِة: 1- أَْقَرأُ ُمْنَتِبهاً للَكلِماِت الُملوَّ

َر الُقنيطرَة.  القائُد الخالُِد حاِفُظ اأَلسد حرَّ

اعِر ِنزار َقبّاني . هذا شارٌع باسِم الشَّ

 ذاك َمْشفى باسِم العالِم ابِن النَّفيِس .

* يصمم الواجب البيتي وفق التدريبات الواردة، وعن طريق المحاكاة.

ْر�ُس الأّوُل اٌت ِمْن َوَطنيالدَّ ْخ�شيَّ �شَ
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2- أُكِمُل ِبَحْسِب النَّموَذِج:

ي الّذي َيْعَمُل                  العاِمل أَُسمِّ

ي الّذي َيْكتُُب                  أَُسمِّ

ي الّذي َيزرُع                 أسمِّ

ِل واالسِم الذي ُيناِسُبُه في الَحْقِل الثَّاني: 3- أَِصُل َبْيَن الِفْعِل في الَحْقِل اأَلوَّ

َسِمَعَجلََسلَِعَبالفعل:

جالٌِسالِعٌبساِمٌعاالسم:

4- أََضُع َكلَِمَة ) عازف ( في ُجْملٍة ُمفيَدة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التَّدريباُت الكتابيَُّة 

1- اإِلملُء الّتعليمّي

( ِبَشْكلِها المناسب: 1- أُْكِمُل الَكلِماِت اآلتَيَة ِبِكتابِة التَّاِء )

2- أعيُد كتابَة الكلماِت التي فيها حرُف التَّاء : 
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2- اإِلملُء الَمْنظوُر:

الُحـــروِف  مع  التَّْعريِف   / الـ  و/  الّتاء  لكتابِة  ُمْنَتِبــهاً  َعـلَــيَّ  ُيْمــلَى  مـا  أَْكـُتُب   -

ــْمِســيَِّة والُحـــروِف الَقَمـــِريَِّة : الشَّ

3- الَخطُّ 

( ُمنَتِبهاً لَمْوِقَعيهما  ( َوَحْرَف الَغيِن ) ْقَعِة َحْرَف الَعيِن ) 1- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْطِر:    ِمَن السَّ

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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َتْحَت  ِمْنها  ُجْزٌء  َيَقُع  الّتي  لأَلْحُرِف  ُمْنَتِبهاً  اآلتَي  ْطَر  السَّ ْقَعِة  الرُّ ِبَخطِّ  أَْكُتُب    -2

ْطِر: السَّ

: ، وجماَل الخطِّ ًة ثانَيًة ُمراعياً َحْجَم الَكلِماِتِ 3- أَْكُتُب َمرَّ

4- التَّعبيُر الكتابّي

َوَر اآلتيَة ِبُمساَعَدِة ُمَعلِّمي.  ُف الصُّ 1- أََتَعرَّ

الشيخ صالح العلي إبراهيم هنانو

سلطان باشا األطرش
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2- أَْختاُر ُصوَرًة مّما سبق، َوأَُعبُِّر َعْنها بُجملٍة.

ُن ُجْملًَة َوْفَق النَّموَذِج اآلتي: 3- أَُكوِّ

حيَحْيِن: ( في َمْوِضَعْيهما الصَّ 4- أََضُع علمَتي التَّْرقيِم )

5- أعيُد كتابَة العبارة مراعياً وضع علمات الترقيم في موضعها الصحيح.

َنشاٌط

ا َيْأتي:  أَختاُر َنشاطاً ِممَّ

1- أَذكُر ِبُمساعدِة ُمَعلِّمي أَو والَِديَّ أَْسماَء الدُّوِل الَعَربيَّة.

ُث َعْنها أَماَم ِرفاقي. 2- أَْختاُر ِمْن َمَجلٍَّة لألْطفاِل شخصيًَّة َعَربيًَّة َمْشهوَرًة، َوأََتَحدَّ
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ُر  أََتذكَّ
- أُْكِمُل الَفراَغ بالَكلَِمِة الُمناِسَبة:

َتَحدََّث حاِزٌم َمَع َصديِقِه َراِشٍد َعْبَر  

أَْكَبُر بَُحيَرٍة في ُسورَيَة هَي بَُحيَرُة  َوَتَقُع على َنْهِر                        

اِم  لِْلِغْزالِن و                       أَْنشأَِت الدَّولَُة في بادَيِة الشَّ

مَن الحيواناِت .
التَّدريباُت اللُّغويَُّة*

َنة:  1- أَْقَرأُ ُمْنَتِبهاً لِلَكلِماِت الُملَوَّ

- َهُؤالِء َصيَّادوَن ماِهروَن. - هذا شاِطٌئ َجميٌل.    

قاٌت. - َهُؤالِء ِتْلميذاٌت ُمَتَفوِّ - هذه بَُحيرٌة َكبيَرٌة.    

* عزز التدريبات اللغوية بأمثلة مناسبة من واقع التلميذ بدءاً من الصف.

ْر�ُس الّثاين َجماُل َوَطنيالدَّ

أتعلّم: 
( اسَم إشاَرٍة. ي ُكاًل ِمْن: ) أَُسمِّ
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2- أضع اسم اإلشارة /هذا - هذه - هؤالء/ في المكان المناسب من الجمل اآلتية:

 مزارعون نشيطون جبٌل مرتفٌع
 مزارعات نشيطات شجرٌة مثمرٌة

َوِر اآلتَيِة: ُن ُجَمًل َتْشَتمُل على أَْسماِء اإِلشارِة ُمْسَتعيناً بالصُّ 3- أُكوِّ

التَّدريباُت الكتابيَُّة

1- اإِلملُء الّتعليمّي :

ُن ِمَن الَمقاِطِع اآلتَيِة َكلِماٍت، ُثمَّ أَْقَرُؤها: 1- أُكوِّ
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ة( في الِفْقرِة اآلتَيِة: قعِة الَكلِماِت الّتي َتْشَتِمُل على َحْرِف التَّاِء )ت -ـ  2- أكتُب بخطِّ الرُّ

2- اإِلْملُء الَمْنظوُر
- أَْكُتُب ما ُيْملَى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لَحْرِف التََّاِء في آِخِر اأَلْسماِء:

3- الَخطُّ
ْطِر: ْقَعِة َحْرَفي الّلِمِ والكاِف ُمْنَتِبهاً لَمْوِقِع الَحْرِف ِمَن  السَّ 1- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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ْقَعِة ُمحاكياً النَُّموَذَج: 2- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ي أَْجَمَل . ًة ثانيًة لَِيكوَن َخطِّ 3- أُعيُد الِكتاَبَة َمرَّ

4- التَّعبيُر الكتابّي
1- أَْمأُل ِبَطاَقَة التَّْعريِف وفق اآلتي: 

ِبَطاَقُة َتْعريٍف بَوَطني

اْسُم َوَطني:

عاِصَمُته:

ُمحافظتي:

اْسُم بحر/ نهر/ بحيرة:

اْسُم أثٍر:
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طِر وعلماِت التَّرقيِم  ِل السَّ َن مقطعاً ُمراعياً الفراَغ في أوَّ 2- أُعيُد ترتيَب الُجْمِل ألكوِّ
:). - ،(

3- أُِجيُب َعِن اأَلْسئلَِة اآلتَية*:

نشاٌط

- أَْعِرُض أََماَم ِرفاقي ُصوراً اِلَتَقَطْتها أُْسَرتي لَِمَناِظَر َجميلٍَة ِمْن َبلَدي، وأَُحدُِّثُهم عنها.

* احرص على تعزيز أسلوب االستفهام /أين - متى - ما/ بأمثلة من واقع المتعلم ... أين هذا الكتاب؟ متى تأتي إلى المدرسة؟
واحرص على تصميم ورقة عمل بتدريبات مماثلة ومما سبق أن تعلَّمه التلميذ في كتابه.



 

الُمُدن

َمديَنتي ل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

في الَمْطَعم ْرُس الّثاني:  الدَّ

ة اِدسسَ الَوْحَدُة السسّ
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ُر  أََتَذكَّ

حيحِة، وإِشاَرَة )×( أماَم الُجْملِة الغلط : ( أماَم الُجْملِة الصَّ - أََضُع إَِشارَة )

 - َيلُفُّ المدينة     ُدخاُن المصانِع.  )      (    

 - َتُمرُّ الَحياُة على َمْهِل.     )      (    

 - وتزهو الَمدينُة ِبالَعَمِل.    )      (   

ْر�ُس الأّوُل َمديَنتيالدَّ



56

التَّدريباُت اللُّغويَُّة* 

1- أَْقَرأُ الُجمَل اآلتيَة ُمعبِّراً بالحَركة :

ْر يا َصديقي . - ال تتأخَّ

ْب آثاَر الَوَطن . - ال تُخرِّ

2- أُكمُل الُجمَل اآلتيَة وفَق النَّموذج :

ِة. - ال تقتِرْب مَن السيَّاراِت المارَّ

-  أزهاَر الحديقِة .

3- أَْقَرأُ َوأاُلِحُظ الَفْرَق في الَمْعَنى:

ال َتْعبُْر خاِرَج َمَمرِّ الُمشاِة يا ِهشاُم. اْعبُْر ِمْن َمَمرِّ الُمشاِة يا ِهشاُم.  

4- أَصوُغ ُجْملًة َوْفَق النَّموَذِج:

اِولِة. ال َتْجلِْس فوَق الطَّ فِّ ِبُهدوٍء.    اِْجلِْس في الصَّ

ً ِمن ) اِْقرْأ – ال ُتْهِمْل ( في ُجملَتيِن ُمفيدَتيِن: 5- أَستخدُم ُكلَّ

* احرص في تنفيذ التدريبات على استخدام طريقة اإلشارات والتمثيل، واعلم أن تسمية المفهوم أو الفعل في هذه المرحلة يزيد 
العملية التعليمية إرباكاً وتعقيداً. أما في الواجب البيتي أو التعزيز واإلثراء فاستخدم طريقة المحاكاة وفق النموذج.
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التَّدريباُت الكتابيَُّة

1- اإِلملُء  

- أُدِخُل َحرَف الفاِء على الَكلماِت الَمْبدوَءِة بـ/الـ/ التَّعريِف َوْفَق النَّموَذِج، ثمَّ أَقَرأُ:

2- اإِلملُء الَمْنظوُر 

َفِة بـ /الـ/:  - أَْكُتُب ما ُيْملَى َعلَّي ُمْنَتِبهاً لُِدخوِل الفاِء على الَكلِماِت الُمَعرَّ

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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3- الَخطُّ

ْطِر: ْقَعِة ُمْنَتِبهاً لَِمْوِقِع الَحْرِف ِمَن السَّ 1- أَكتُب ما َيأتي ِبَخطِّ الرُّ

اِبِق ُمحاِكياً النَّموَذَج مراعياً جماَل الخّط:   ْطِر السَّ 2- أُعيُد ِكتاَبَة السَّ

4- التَّعبيُر الكتابّي
ُن ِمْنها ِفْقَرًة ُمراِعياً علماِت الّترقيِم )، - .(: 1- أُعيُد َتْرتيَب الَمْعلوماِت اآلتَيِة، ثَم أُكوِّ
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عبيَِّة ُمَبيِّناً:                                                       وِق الشَّ وَرَة، ثمَّ أَْكُتُب أَْرَبَع ُجَمٍل َعِن السُّ ُل الصُّ 2- أََتأَمَّ

وِق(. )الِبضاَعَة الَمْعروَضَة - َحركَة النَّاِس - االْزِدحاَم في السُّ

َنشاٌط

َيْذَهُب إِلْيها َوَهَو  ْعبيَِّة الّتي كاَن  ِالًشَّّ وق  - أَْطَرُح َعلى َوالِدي َثلَثَة أَْسِئلٍَة َعِن السُّ

ِطْفٌل، ُثمَّ أكُتُبها.
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ُر  أََتَذكَّ

ْرِس ِبَحْسِب َتَسْلُسلِها بوضِع اأَلرقاِم: - أُعيُد َتْرتيَب حوادِث الدَّ

ٍب لَطيٍف. - اِْسَتْقَبلََنا أََحُد العاِمليَن ِبأُْسلوٍب ُمَهذَّ

- َصِحَبنا َوالِدي في يوِم ُعْطلٍَة إلى َمْطَعٍم في الَجَبِل.

- قاَل َوالِدي: الحمُد هللِ الّذي َوَهَبنا َبلَداً آِمناً وَخْيراً وافراً.

ْر�ُس الثَّاين يف امَلْطَعِمالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة*

َنة في الُجملَتين: 1- أَقرأُ وأاُلِحُظ الَفْرَق في الَكلِماِت الُملَوَّ

أنِت يا َسْلمى أَخْذِت َمكاَنِك.  أْنَت يا ُحساُم أََخْذَت َمكاَنَك.    

ُل الِفعَل في الُجملتْيِن اآلتيَتْيِن َوفَق النَّموَذِج: 2- أُحوِّ

أَْنِت َذَهْبِت َمَع أُْسَرِتِكأَْنَت َذَهْبَتَ َمَع أُْسَرِتَكأنا َذَهْبُت َمع أُْسرتي 

أَْنِت أَْنَت أَنا َنََجْحُت في َصفِّي

أَْنِت أَْنَت أَنا َشاَرْكُت في الُمساَبَقِة

ورِة فيَما َيْأتي )َرتَّْبَت - َرَسْمِت(: 3- أََضُع الِفْعَل الُمَناسَب للصُّ

لَْوَحًة راِئَعًة. أَْنِت  حوَن.       الصُّ أَْنَت 
* ينفذ التدريب بطريقة التمثيل مع ضبط التّاء، ويعزز بأفعال بصيغة الماضي فقط، وتصميم الواجب البيتي بطريقة المحاكاة، 

ومراعاة ضبط التاء وعدم التسمية، وتمثيله في البيت مع األبوين.
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4- أُْكِمُل الُجَمَل اآلتَيَة بكلمٍة ُمناسبٍة من ِعْندي َوفَق النَّموَذج:

النَّاِدُل النَّشيُط َيِقُف أََماَمنا.

ُمُه النَّاِدُل. عاُم  يُقدِّ الّطَّ

الَمْطَعُم  َيَقُع في أَْعلى الَجَبِل.

هوُر  تَُزيُِّن َمْدَخَل الَمْطَعِم. الزُّ
     

التَّدريباُت الكتابيَُّة

1- اإِلملُء

1- أَْقَرأُ الُجملَتين، ثمَّ أَْرُسُم داِئَرًة َحوَل َحْرِف المدِّ ) آ ( :

2- أُعيُد ِكَتابَة الَكلِماِت اآلتَيِة ُمَميِّزاً َحْرِف الَمدِّ ) آ (:

2- اإِلملُء الَمْنظوُر 

- أَْكُتُب ما ُيْملى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لَِحْرِف الَمدِّ:
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3- الَخطُّ
ْقَعِة َحْرَف الَهاِء بأَْشكالِِه : 1- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْطِر: ْطَر اآلتَي ُمْنَتِبهاً لَِمْوِقِع الحروِف ِمَن السَّ ْقَعِة السَّ 2- أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

: ابَق ُمراِعياً الَمسافاِت َبْيَن الَكلِماِت، وجماَل الَخطِّ ًة ثانَيًة النَّموذَج السَّ 3- أَْكُتُب َمرَّ

،

،

نصُّ اإلملء 

ُب أَْغلطي أصوِّ
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4- التَّعبيُر الكتابّي

ورِة اآلتيِة: 1- أَْكُتُب ُجْملًَة ُتَعبُِّر عِن الصُّ

، وأَْكُتُبُه في َدْفَتري، ُثمَّ أقَرُؤُه أَماَم ِرفاقي. 2- أَْختاُر َمْقَطعاً ِمَن النَّصِّ

وَرَة َوْصفاً َدقيقاً: 3- أَِصُف الصُّ

َنشاٌط

أَْجَمُع ُصوراً َعن:

1- َمطاِعَم في َبلَدي وأََضُعها في َدْفَتري.

2- ُسيَّاٍح َعَرٍب أَو أَجانَب في َمطاِعَم ِمْن َبلَدي.


