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فحةعنوان الدَّرسالدَّرسالَوحدة الصَّ

الِعْلُم

الَعَمُل

بيعُة الطَّ

الِبيئة

الِهواياُت

التَّعاوُن

الفهر�س
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ْر�سُ الّثاين: �سامٌل و كوكُب العباقرِة الدَّ

ْر�ُس الّثالث: �سفينُة الف�ساء الدَّ

اِبَعُة:  الِعْلُم الَوْحَدُة ال�سَّ
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ر�ُس الثَّاين   امٌل و َكوكُب العباِقرِةالدَّ �سَ

ُر أتذكَّ

حيحِة وإِشارَة  أَماَم الِعبارِة الَغلَط فيما يأتي: أََضُع إشارَة  أَماَم الِعبارِة الصَّ

- الَمْخلُوُق الَغريُب }ت 8{ أَْطَوُل ِمَن الَمْخلوِق الَغريِب }ت9{.    

- ال يُوَجُد َشْعٌر على رأِس الَمْخلوَقيِن الَغريَبيِن.  

فينِة الَفضائيَِّة إلى الَكواِكِب اأُلخرى.  - َينَتِقُل الَعباِقَرُة بالسَّ

اروُخ أَْسَرُع ِمْن َسفينِة الَعَباقرِة.  - الصَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أََضُع ُكلَّ حرٍف ِمَن الحروِف اآلِتَيِة )على - في - إِلى( في الَفراِغ الُمناِسِب، ُثمَّ 
أَْضِبُط آخَر االْسِم َبْعَدها بالَحَرَكِة الُمناِسَبِة:

طِت السفينُة            الكوكب.         - َوَصَل سالٌم            مشارف الغابِة. - حَّ

فيَنة َمَعُهمــا. السَّ - َرِكَب سالٌم 

ِن؛ وحركِة االسِم بعَدُه: 2-  أَْقرأُ الُجْملََة اآلِتَيَة ُمْنَتِبهاً للَحْرِف الُملَوَّ

اروِخ«. فيَنِة إلى الَكواِكِب ِبُسْرَعٍة  َكُسْرَعِة الصَّ   » َنْنَتِقُل بالسَّ

َوِر، ُثمَّ أَْضِبُط آخَر ااِلسِم َبعَدُه  3-  أََضُع َحْرَف الكاِف )كـ( في الَفراِغ ُمْسَتعيناً بالصُّ
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نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ

التَّدريباُت الِكتابيَُّة

1- اإِلمالُء الَتعليميُّ

1-  أَْقرأُ، وأاُلِحُظ ُدخوَل َحْرِف الَباِء )      ( على اأَلْسَماِء:

  َجاَء أََحُدُهما بالدَّواِء  َشَعَر سالٌم بالَخوِف

2-  أُْدخُل َحْرَف الباِء )     ( على الَكلَمَتيِن اآلتَيَتيِن، ثمَّ أَكتُب:

2- اإِلمالُء الَمْنظوُر 

أَكتُب ما ُيملى َعليَّ ُمْنَتِبهاً لُِدخوِل َحْرِف الباِء ) بـ ( على األسماِء:
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4- التَّعبيُر الكتابيُّ
وَرِة .  ا أَراُه في الصُّ 1-  أُعبُِّر بجملٍة َعمَّ

3- الَخطُّ
طِر: ْقَعِة حرَف التَّاِء )ت( ُمْنَتِبهاً لَمْوقِع الحرِف على السَّ 1-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

................................................................................  

ْقَعِة ُمراعياً َحجَم الُحروِف  2-  أكتُب ِبَخطِّ الرُّ
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التِّْلفاُزالهاِتُفالِمْصباُح الَكْهَربائيُّ

-  َيَْعَمُل ِبواِسَطِة الَكْهَرباِء.

- الِمْصَعُد ُهَو ُغْرَفٌة َصغيَرٌة.

- لَُه نظاٌم آِمٌن لِلِحفاِظ على َسالمِة النَّاِس.

وابِق الُعليا. - اخَترَعُه الُعلَماُء لَِنْقِل النَّاِس إلى الطَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .الِمْصَعُد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ على َسالَمِة النَّاِس.

َن ِفْقرًة: 2-  أَُرتُِّب الَمْعلوماِت اآلتيَة أِلَُكوِّ

َنشاٌط

أَْبَحُث ِبُمساَعدِة ُمَعلِّمي َعْن أَسماِء ُمْخَتِرعي اأَلْجِهَزِة اآلتَيِة، ثمَّ أكُتُبها إلى جانِب

 االختراِع:
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ُر أتذكَّ

  أُْكِمُل األبياَت اآلتيَة:

تطيُر في سفينُة   

الغيوْم ماْءو            السَّ

  َتدوْر َتَظلُّ 

اِلُث   ر�ُس الثَّ �سفينُة الف�ساِءالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة
1-  أَقرأُ ُمْنَتِبهاً: - لـلَمْعنى ِباْسِتْخداِم ) لن - ال -  لم - ما( في

 الُجمِل اآلتَيِة:

َر َعْن ُمشاهَدِة برامِج األطفاِل.   - لَْن أتأخَّ

  - ال َيعيُش النَّاُس على َسْطِح القمِر.

ِت. اُد الَفضاِء الِمَظالاّ   - لَْم يستخدْم ُرواّ

  - ما َهَرَب سالٌم مَن المخلوَقْين الغريَبْين.

2-  أَْمأُل الَفراَغ ِبما ُيناِسُب ِمَن اأَلْحُرِف ) لن - ال - لم - ما ( منتبهاً لحركِة الفعِل:

. فِّ َر الُمعلُِّم َعِن الصَّ      -           تأخَّ

     -           يتقُن الُمهمُل عملَُه.

     -           تلعَب حتاّى تُنهَي واجباِتَك.

     -           َيصعْد طفٌل في مركَبِة الفضاِء. 

التَّدريباُت الكتابيَُّة

1- اإِلْمالُء الَتعليميُّ

َن َكلِماٍت، ُثمَّ أَقرأُ: 1-  أَِصُل َبْيَن الَمقاِطِع أِلَُكوِّ

زميلي المعلّم: عّزز التدريب بذكر فعل مستمّد من واقع التلميذ، وذكرهم باستخدام الحرف المناسب مع الصيغة المناسبة له.
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َنِة فيما يأتي: 2-  أََضُع َتنويَن النَّْصِب الُمناسَب فْوَق الحروِف الُملَوَّ

2- اإِلْمالُء الَمْنظوُر

أَكتُب ما ُيملى َعليَّ ُمْنَتِبهاً للهمزِة في آخِر الكلماِت:

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ
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3- الَخطُّ 

طِر:  ْقَعِة َحْرَف النُّوِن ) ن ( بأَشكالِِه ُمْنَتِبهاً لَمْوقِع اأَلحُرفِ على السَّ 1-  أكتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْقَعِة ُمْنَتِبهاً  لَحْجِم الُحروِف والَكلِماِت: 2-  أَْكتُب ِبَخطِّ الرُّ
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4- التَّعبيُر الكتابيُّ

ا َيأتي: عريَّ الّذي ُيعبُِّرَعن مضموِن ُكلِّ ُصوَرٍة ممَّ 1-  أَْكُتُب البيَت الشِّ

 

2-  أَضُع أَسئلًَة لإِلجاباِت اآلتَيِة ُمْسَتْخِدماً )ماذا ، كيف ، لماذا(:

                                                       ؟

َتعبُر سفينُة الفضاِء الغيوَم.

                                                       ؟

َتحطُّ سفينُة الفضاِء في حذٍر.

                                                       ؟

اد العلوَم لخدَمِة اإلنساِن. واّ َيجمُع الرُّ

َنشاٌط

أَْجَمُع ُصَوراً َعِن الفضاِء والكواكِب.

............................................................................ ......................................

ُُ

صوغ سؤال
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ُم الزِّراعّي ر�سُ الأّول: امَلْو�سِ الدَّ

حلُة ر�ُس الّثاين: النَّ الدَّ

اِمَنُة:  الَعَمُل الَوْحَدُة الثَّ



18

ُر أتذكَّ

أَِصُل الَقْوَل بَصاِحِبِه فيما َيأِتي:

- أَْنَصُحَك أَْن تختاَر الِبذاَر الَجياّدة.

- التَّخطيُط َضروِريٌّ للنَّجاِح.

- َرْأيَُك َصاِئٌب.

- آَن اأَلواُن َكْي َنْسَتفيَد ِمْن أَْخطاِئنا.

ر�ُس الأّول   ُم الزِّراعيُّالدَّ امَلْو�سِ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أصوُغ ُجملَتيِن َوْفَق النَّموَذِج منتبهاً لضبِط آخِر الكلماِت:

: راِعيِّ أَقوُل َعن َجَماِل الَحديِث َمَع الُمَهْنِدِس الزِّ

! راعيِّ - ما أَجمَل الحديَث مَع الُمَهْنِدِس الزِّ

وأَقوُل َعْن  َجَماِل الُقْطِن في الحقِل:

!                                                 -

وأَقوُل َعْن  َكْثرِة الَمْحُصوِل هذا العاَم :

!                                                 -

2-  أُكِمُل الفراَغ باستخداِم التَّْرِكيَبيِن اآلتَييِن: )ما أَْعَظَم - ما أَْرَوَع(:

-                                َمْصَنَع النَّسيِج!

-                                الَفالََّح النَّشيَط! 

3- أصوُغ جملَتيِن وفَق الناّموذِج اآلتي مراعياً وضَع عالمِة التاّرقيِم المناسبة:

! بيَعَ     ماأجمَل الراّ

    

    

زميلي المعلّم: عّزز التدريب بنشاط مماثل بهدف إظهار التعّجب من واقع الّتلميذ )البيت - الصّف(، ونّبه لضرورة 
وضع عالمة الترقيم.
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التَّدريباُت الِكتابّيُة

1- اإِلمالُء الّتعليميُّ

ايِ )          ( ُمْنَتِبهاً لَشْكِل الَحرِف: اِل و الزَّ 1- أَْكُتُب َحْرَفي الذَّ

َن َكلِماٍت، ُثمَّ أَقْرأُ: 2- أَِصُل الَمقاطَع ألَُكوِّ

    

3- أَضُع التَّاَء                  في مكاِنها الُمناِسِب:
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2- اإِلمالُء الَمْنظوُر 

أكتُب ما ُيملى َعليَّ ُمْنَتِبهاً للتَّاِء في آخِر الَكلِمِة:

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ
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3-الَخطُّ 

ْقَعِة ُمنتبهاً لَحْرِف                  : أَكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

طِر. ًة ثانيًة ُمراعياً َحْجَم الَكلِماِت؛ وموقَع األحرِف مَن السَّ أَكُتُب َمرَّ

4- الّتعبيُر الكتابيُّ

َن ُجْملًة ُمفيَدًة: 1-  أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلتَيَة أُلكوِّ
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2-  أَْختاُر َمْوِسماً واِحداً، و أَكتُُب َعْنُه أَرَبَع َمْعلوماٍت:

� 

� 

� 

� 

َنشاٌط

أَْجَمـُع ُصـَوراً لِبْعِض الَمْزُروعاِت والُخَضِر، وأُْلِصُقها في َدْفَتِري، ُثمَّ أَكُتُب اِْســَم 
ُكلٍّ ِمْنها.

 اسُم الموِسِم:

الفصُل:

الثَّمرُة:

َطْعُمها:

برتقالتفاح
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ُر أتذكَّ

أَكتُب ِمَن النَّشيِد الَبْيَت الّذي َيُدلُّ على ُكلِّ ِفكرٍة ِمَن الِفَكِر اآلتيِة:

- النَّْحُل َيْعَمُل ِبال َتَعٍب.
 

- النَّْحلَُة َتْجني الَعَسَل َفَيْأُكلُُه النَّاُس.  
 

ْرَس الَّذي َتعلََّمُه ِمَن النَّْحلَِة. اعُر يَُعلُِّم أَْهلَُه الدَّ - الشَّ
 

ر�ُس الثَّاين   ْحــَلُةالدَّ النَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أَضُع الَحْرَف ) إِْن ( في الَفراِغ، ثمَّ أَْقرأُ ُمْنَتِبهاً لُِجزأَي الكالِم فيما َيأتي:

-     تْأُكْل َعَساًل  َتْسَعْد عاِمالُت النَّْحِل. 

-     َتْنُظْر إلى َبْيِت النَّْحِل، َتْسَتْمِتْع بالتَّعاوِن.

2-  أَضُع الِفعَل الُمناسَب في الَفراِغ، ثمَّ أَقرأُ الُجْملََة: 

     

- إِْن  ُدروَسَك َتْنَجْح في َصفِِّك.

- إِْن  َكثيراً َتْتَعْب.

3-  أَكتُب ِعبارًة َتبدأُ بـ )إْن( مراعياً ُجْزأَْي الجملِة:

إْن      

زميلي المعلّم: عّزز التدريب بأمثلة مماثلة مستخدماً )إن - إذا( على أن تذكر الفعل مّرة، والجواب مرة أخرى، وتطلب إلى
التلميذ ذكر الجزء المتّمم، مراعياً الضبط بالشكل.
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التَّدريباُت الِكتابّيُة

1- اإِلمالُء التَّعليميُّ  

1-  أَقرأُ الَكلِماِت اآلتَيَة ُمَميِّزاً الَفْرَق َبيَن ) د ، ت (:

ِن، ُثمَّ أَقرأُ: َة َفوَق الَحرِف الُملَوَّ دَّ 2-  أَضُع الشَّ

َبَكِة اآلِتَيِة، ُثمَّ أُجيُب: 3-  أَقرأُ الحروَف في الشَّ

َن الَكلَماِت اآلتَيَة: أ -  أَصُل بيَن الُحروِف ِبشكٍل أُُفقيٍّ أِلَُكوِّ

َخليَّة  - َيٌد -   ُعشُّ  -   َتْجني  - َنْحلٌَة 
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َن َكلَِمًة َتُدلُّ على ِمْهَنٍة، ُثمَّ أَكُتُبها: َبَكِة ألَُِكوِّ ب -  أَْجَمُع الُحروَف الُمَبْعَثَرَة ِمَن الشَّ

          

2- اإِلْمالُء الَمْنظوُر 

ِة: دَّ أَْكُتُب ما ُيْملى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً للشَّ

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ
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3- الَخطُّ 

قَعِة َحرَف الفاِء )         ( بأَْشكالِِه: 1- أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

قَعِة الَبيَت اآلتَي ُمْنَتِبهاً لَحْجِم الَحْرِف مراعياً شكَل حرِف الفاء  2-  أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

في أّول الكلمِة، ووسطها:

ًة ثانيًة ُمنتِبهاً للَمسافاِت َبْيَن الَكلِماِت، وَموِقِعها على الّسطر: 3-  أَْكُتُب َمرَّ
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4- الّتعبيُر الكتابيُّ 

1-  أَُرتُِّب الُجَمَل اآلتَيَة أَلْحُصَل على ِفْقرٍة، ُثمَّ أَقرأُ:

            

2-  أَكتُب معلوماٍت َعِن النَّْحلَِة ُمرتََّبًة َوْفَق الِفَكِر اآلتيِة:

) َشْكلُها ، ِغذاُؤها ، َبْيتُها ، َمْنتوُجها (

� 

� 

� 

� 

ُر: أتذكَّ

 )َوْضَع  َعالَمِة التَّرقيِم الفاِصلَِة 

َبْيَن الُجَمِل.

 )َوْضَع  الّنقطِة في آخِر الفقرة.

كتابة معلومات
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َنشاٌط  

َوَراآلتَيَة الّتي َتُدلُّ على َمراِحَل إِنتاِج الُخْبِز، ثمَّ أُكتُب جملًة  - أَُرتُِّب باألْرقاِم الصُّ

عن كلِّ َمرَحلَة:      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيَعِة اِن الطَّ ْر�سُ الثَّاين:  يف اأَْح�سَ الدَّ

الُث: اأََْحَلى الُبلَداِن  ْر�ُس الثَّ الدَّ

بيعُة َعُة:  الطَّ ا�سِ الَوْحَدُة التَّ
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ر�ُس الثَّاين   بيَعِة  الدَّ يف اأَْح�ساِن الطَّ

ُر أتذكَّ

حيحِة، و  أماَم اإلجابِة الَغلَط: -  أََضُع  أماَم اإلجاَبِة الصَّ

 - اختاَر أَْرنوٌب ِبناَء الَبْيِت الَجديِد ُقْرَب النَّْبع.   

- أَْخَبَرِت الُمذيَعُة َعِن ارتفاِع َحرارِة الَجوِّ في َنْشَرِة اأَلْخبارِ . 

يوِر ِبإِْعداِد َكْعَكٍة .   - َستُْكِمُل أَْرَنوَبُة َفْرَحَة الطُّ

ْيِف. هوَل في َفْصِل الصَّ - َيقُصُد النَّاُس السُّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أَضُع ُكاّلً مَن الَحرَفْيِن                في الَفراِغ الُمناِسِب:

هاِن في الغاَبِة. َخرَج أَْرنوٌب  أَْرنَوَبُة َيَتَنزَّ

َنبنيِه ُهَنا  في َمكاٍن ُقْرَب النَّْهر.

2-  أُْكِمُل الُجملَتيِن اآلتيَتيِن ُمْسَتْخِدماً ُكاّلً ِمَن الحرَفيِن                 :

 ِغالُل َبلَدي ِهَي الَقْمُح   .

 أَْسَبُح في الَبْحِر ،  .

3-  أَسَتْعِمُلُ ُكاّلً  ِمَن الَحرَفيِن                في ُجملََتيِن ُمفيَدَتيِن.
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الّتََّدريباُت الِكتابيَُّة

1- اإِلمالُء الّتعليميُّ 

َن َكلِماٍت، ُثمَّ أَقرأُ: 1-  أَِصُل الَمقاِطَع اآلتيَة ألُكوِّ

َن ُجْملًة، ُثمَّ أَقَرأُ: 2-  أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلتَيَة أِلُكوِّ

3-  أَُحلُِّل الُجْملَة اآلتَيَة إِلى َكلِماٍت ُمْنَتِبهاً للَّفِظ:

 ،  ،  ، 

 ،  ،  ، 
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أَكُتُب ما ُيملى َعليَّ ُمْنَتِبهاً للفِظ/    / :

2- اإِلْمالُء المنظوُر

3- الخطُّ 

ْطِر: اِد )      ( ُمْنَتِبهاً الْرِتكاِزها على السَّ ْقَعِة َحْرَف الضَّ 1- أَكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

   

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ

قعِة الُجملَة اآلتيَة ُمْنَتِبهاً لَحْجِم الَكلماِت، ُثمَّ أَقرأُ ما َكَتْبُت:  2- أَكتُب ِبخطِّ الرُّ
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ــَرتي ُصَوراً لَمَصاِيـَف في َبـلَِدي ومعلوماٍت َعْنها، ُثمَّ أََْقَرُؤها  أَجَمُع بمســـاعَدِة أُْسَ

علــى ِرفاقــــي.

 

 1-  أُْكِمُل الُجملَة اآلتيَة ُمْسَتْعِماًل َحْرَف الكاِف )     ( َوْفَق النَُّموَذِج اآلتي:

        

4- الّتعبيُر الكتابيُّ

غنَّى الُعْصفوُر.

ورِة: سَتِعيناً بالصُّ 3- أَكُتُب ثالَث ُجَمٍل أَِصُف فيها الَبْحَر ُمْ

 َحَيواناُت الغابِة.   أَرنوٌب و أرنوبٌة َفَرحاً.

    أرنوبُة  َكْعكًة لِلَحَيواناِت. 

اِئِع. َنٌة  كالِبساِط الرَّ  اأَلرُض ُملوَّ

 ماُء النَّْبِع باِرٌد  الثَّْلِج.

 الهواُء ساِخٌن  اللََّهِب.

 الغاباُت واِسَعٌة  الَبْحِر.

نشاٌط

2-   أَكُتُب في الَفراِغ ِفعاًل ُمناِسباً َيُدلُّ على الَخياِل َوْفَق النَّموَذِج، ُثمَّ أَقرأُ:
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اِلُث   ر�ُس الثَّ اأَْحَلى الُبْلداِنالدَّ

ُر أتذكَّ

- أُْكِمُل النَّشيَد بالَكلِماِت الُمناسبِة:

اً  ِجداّ َبلَِدي  أَهوى  وِغــالْلإنِّي   

وُحُقوٌل ُخْضٌر    وُسهوٌل 

ـــالاّل   فيِه النَّْبـُع مــع الشَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

 

    

    

التَّدريباُت الِكتابّيُة

1- اإِلمالُء الّتعليميُّ

َن َكلَِماٍت، ُثمَّ أقرأُ:    1-  أَِصُل َبْيَن الَمقاِطِع اآلتيِة ألكوِّ

2-  أَْسَتْعِمُل )َهْل( في َصْوِغ أَسِئلٍَة َعِن اإلجاباِت اآلتيِة وأَضُع عالماِت 
التَّرقيِم المناسبة :

                    نعم، ِغالُل ِبالدي هَي القمُح.       

اِرع.                        ال،ال َنرمي األوراَق في الشاّ

                    نعم، أَْهوى َبلَدي َكثيراً.       

    
        

1- أَْسَتْعِمُل                في إِجاَبتي َعِن اأَلْسِئلِة اآلِتَيِة:

    َهْل في ُسوْرَيَة َجنَّاٌت و ُحقوٌل؟

    َهْل تُِحبُّ بلَََداً أَْكثَر ِمْن َبلَِدَك سورَية؟

    َهْل أَْعَجَبَك النَّشيُد؟

3- أَصوُغ سؤالَْيِن باستخداِم )َهْل(: 
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نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ

2- اإلمالُء المنظوُر 

أكتُب ما ُيملى عليَّ ُمْنَتِبهاً لَحْرِف الباِء في ِبدايِة الَكلماِت:

َفِة بـ )    ( َوْفَق النَّموَذِج اآلتي: 2-  أُْدِخُل َحْرَف الباِء )    ( على الَكلِماِت الُمَعرَّ
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3- الَخطُّ 

طر: اِل منَتبهاً الرتكاِزِه على السَّ ْقَعِة َحْرَف الدَّ 1 - أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

طِر: ْقعِة ُمْنَتِبهاً لموقِع األحرِف مَن السَّ 2-  أَْكتُب ِبَخطِّ الرُّ
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4- الّتعبيُر الكتابيُّ

1-  أَمأُل الَفراَغ بالَكلَِمِة الُمناِسبِة مّما َيأتي:

2-  أُْكِمُل الُجمَل ُمْسَتْخِدماً الكاَف )     ( َوْفَق النَُّموَذِج اآلتي:

ِبالدي فاِتَنٌة كالَجنَِّة.

3- أُعيُد كتابَة الُجَمِل الّسابَقِة، مراعياً الّضبَط بالّشكِل.

فراُء كـ  اِئَرُة في الَجوِّ كـ َسناِبُل الَقْمِح الصَّ تَُحلُِّق الطَّ

الوصف والّتعزيز
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ورِة الثَّانيِة ِوْفَق النَّموذِج: 4-  أَِصُف ما أَُشاِهُد في الصُّ

5- أُعيُد كتابَة الُجَمِل الّسابَقِة.
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ُث َعِن الِمْهَنِة الّتي أَعَجَبْتني: 2- أََتَحدَّ

3-  أَْجَمُع ُصَوراً ُتعبُِّر َعِن الكلماِت اآلتيِة:

) أَْشجار ، ِجَبال ، َبْحر ، َنْهر ، َشالاّل ، ِغالل ، َفاِكَهة (.

َنشاٌط 

ي الِمْهَنَة الّتي ُتمثِّلُها ُكلُّ ُصوَرٍة، ُثمَّ أكتُب ُجملًة عن ُكلِّ واحدٍة منها،       1-  أَُسمِّ
وأََقَرؤها أَماَم ِرفاقي . 
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ْر�سُ الأّول: اأَْحلى بيَئٍة الدَّ

ديُق البيَئِة ْر�ُس الّثاين: �سَ الدَّ

رَُة:  الِبيَئُة الَوْحَدُة العا�سِ
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ُر أتذكَّ

1- ما الُمساَبَقُة الَّتي أَْعلََن َعنها أََميُر الَغابِة؟

 

ُة الُمساَبَقِة؟ 2- ما ُمدَّ

 

3- لماذا َفاَز الَجميُع بالُمسابَقِة؟ 

 

ر�ُس الأّول    اأَْحلى ِبْيَئٍة  الدَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة 

( فـي الَفـراِغ  1-  أََضـُع ُكلَّ َحــْرٍف ِمن الُحــروِف اآلتيِة )
الُمناِسِب مَن الُجَمِل، ُثمَّ أَْضِبُط آخَر االسِم بالَحَرَكِة الُمناِسَبِة:

  أَْعلَن أَميُر الغابِة  ُمساَبَقة أَْنَظِف َبْيٍت .
واِئب. َفُه  الشَّ وُن  العشاّ وَنظَّ   جاَء الَحسُّ

  َتعاَونُوا  َوْضع اأَلوراِق تحَت التُّراِب.

  أتعلَّم:

. ً مَن األحرِف:  من - إلى - عن - على 	  حرَف جرِّ ي كالَّ أُسمَّ

	 حركُة آخِر االسِم بعدها الكسرة.

:) ُن أربَع جمٍل في كلٍّ مْنُهما َحْرُف َجرٍّ مَن الُحروِف اآلتيِة ) 2- أكوِّ
� 
� 

ا َيْأتي، وأَنتِبُه إلى َحَرَكِة  ( في الَفراِغ الُمناسِب ِممَّ 3- أََضُع ُكاًل من )
الَكلِمِة َبْعَدَها:

-   يضُع الُمتساِبُق اأَلوساَخ أماَم َبْيِت جاِرِه .

-   َخِسَر أََحٌد في الُمساَبقِة .

اُن الَغابِة اأَلْوراَق . -   َيحِرْق سكَّ

 :) ُن ثالِث ُجمٍل ُمسَتخِدماً ) 4- أُكوِّ
� 
� 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 
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  التَّدريبات الِكتابّية

1- اإِلمالُء التَّعليميُّ 

َن َكلِماٍت، ُثمَّ أَْقرأُ: 1-  أَِصُل َبْيَن الَمقاِطِع ألُكوِّ

َن ُجْملًَة: 2-  أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلتَيَة ألُكوِّ

3-  أُحلُِّل الُجْملَة اآلتَيَة إلى َكلِماٍت:

4-  أََضُع َدائرًة َحْوَل التَّنويِن في الُجَمِل اآلتَيِة:

ُة الُمساَبَقِة أُْسبوٌع. - ُمدَّ . - َراَحْت َكعاَدِتها َتْعَمُل ِبِجدٍّ

    - وَفْجأًة َوَصلَِت البوَمُة الَحكيَمُة.
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5-  أَستْخِرُج ِمَن الَمْقَطِع اآلتي َكلِماٍت َتْنَتهي بالتَّنويِن، وأَُصنُِّفها في الجدوِل الذي 

َيليه:

ُل:  األوَّ ْرُط  الشَّ َشْرَطْين:  لها  َد  َوَحدَّ َبْيٍت،  أَْنَظِف  ُمسابقِة  عْن  الَغاَبِة  أَميُر  أَْعلََن 

ُة الُمسابقِة أُْسبوٌع واِحٌد. ْرُط الثَّاني: ُمدَّ اليضُع الُمَتساِبُق أَْوساخاًً أماَم َبْيِت َجاِرِه، الشَّ

ِم ) ٌ- (َتْنويُن الَفْتِح ) ً- ( َتْنِويُن الَكْسِر) ٍ- (َتْنويُن الضَّ

2- اإِلْمالُء الَمْنظوُر

أَْكُتُب ما ُيملى َعليَّ ُمنَتِبهاً للتَّنويِن في آِخِر اأَلْسماِء:

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ

.............................................................................................
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3- الَخطُّ 

ْقَعِة َحْرَف الاّلِم ) ل ( بأَْشكالِِه: 1-  أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْقعِة ما َيْأتي ُمراِعياً َحْجَم الَحْرِف والَكلِماِت وَمْوِقَع التَّنويِن: 2-  أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

اِبِق، ُثمَّ أُعيُد الِكتاَبَة ُمْنَتِبهاً لَموقِع اأَلحُرِف مَن  3-  أُقاِرُن َبْيَن ِكتاَبتي والَخطِّ السَّ

طِر: السَّ
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4- التَّعبيُر الكتابيُّ  

1-  أُْكِمُل الِحواَر اآلتَي َبْيني وَبْيَن َرفيقي:

أَْمَسَك َرفيقي ِبَيِدِه َوَرقًة َتالَِفًة، َفَسألتُُه:

- أيَن َسَتضُع الَوَرَقَة ؟            - ال أَْعِرُف.

 -              -

 -              -

َن ِفْقَرًة: 2-  أَُرتُِّب الُجَمَل اآلتَيَة ألُكوِّ

3- أَكُتُب الِفقَرَة بعَد َترتيِبها:

نشاٌط 

ثاِت الِبيَئِة: ) ُدَخاُن الَمَصانِع -  	 أَْرُسُم في َدْفَتري ُصوَرًة ُتَعبُِّر َعْن واِحٍد ِمْن ُملَوِّ

يَّاراُت -  الَحراِئُق - التَّْدخيُن - الَمداِفُئ(. السَّ
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ُر أتذكَّ

أَْكُتُب ِمَن النَّشيِد ما َيُدلُّ على الِفَكِر اآلتيِة:

- اإِلْنساُن َيْنثُُر اأَلذى في ُكلِّ َمكاٍن .

 

- َرْمُي اأَلْوساِخ في الَبْحِر من َبْعِض النَّاِس .

 

- الَعَمُل على أْن َنْجَعَل ِبيَئَتَنا َنظيَفًة .

 

ر�ُس الثَّاين   ديُق الِبيَئِةالدَّ �سَ
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التَّدريباُت اللَُّغويَُّة 

1-  أََضُع اْسَم اإِلشاَرِة )                             ( في الَمكاِن الُمناِسِب:

َث البيَئَة. -   اإِلنساُن لَوَّ

َجَرَة. -  َقَطَع اإلْنساُن  الشَّ

-   اأَلْطَفاُل َشاَرُكوا في الُمساَبَقِة.

َوِر: 2-  أَُصوُغ ُجَماًل فيها اسُم إِشارٍة ُمْسَتِعيناً بالصُّ
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وفَق  والمؤنَِّث  ِر  للمذكَّ المناسِب  اإلشــارِة  اْســِم  باستخداِم  النَُّموَذَج  أُحاِكي   -3

النَّموذِج:
َجَرُة الَمَطَر. الَسيَّارَة.- تـَْجلُُب هذِه الشَّ - َيقوُد 

الَهواَء. - تـُطِعُم   ِفراَخها. ُث    - يُلَواّ

التَّدريبات الِكتابّية

1- اإِلمالُء التَّعليميُّ

1-  أُْدِخُل َحْرَف الاّلِم ) ِل( على الَكلِماِت اآلتيِة َوْفَق النَُّموَذِج، ُثمَّ أقرأُ ُمنتِبهاً لَِتغييِر 

الَحَرَكِة:

4- أََضُع داِئَرًة َحْوَل الَعَدِد في الُجَمِل اآلتيِة:

- َوَضْعُت في َسلَِّة الُمْهَمالِت َثالَث َوَرقاٍت.

- َشاَهْدُت اْثَنيِن ِمْن َبراِمِج اأَلْطفاِل.

َجرِة. - َبَنِت الَعصافيُر أَرَبَعَة أَْعشاٍش َفْوَق الشَّ
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بِط  َفَتيِن بـ )    ( التَّعريِف، ُثمَّ أُْدِخُل َعلَْيِهما )الاّلم( مَع الضَّ 2- أَْكُتُب َكلَِمَتيِن ُمعرَّ

كِل الُمناسِب. بالشَّ

                

                

2- اإِلْمالُء الَمْنظور 

َل ِمَن النَّشيِد. أَْكُتُب ِمن ذاِكَرِتي الَمْقَطَع األوَّ

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ
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3- الخطُّ 

ْقَعِة َحْرَف العيِن بأْشكالِِه: 1-  أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

قعِة ُمراعياً َحْجَم الَكلِماِت: 2-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ
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4- التَّعبيُر الكتابيُّ

1- أَقرأُ الَحاِدَث اآلتي:

ِة الُفنوِن، فَتعاوَن َتالِميُذ  ِن على اأَلْرِض في ِحصَّ َوَقَعْت ُقصاصاُت الَوَرِق الُملوَّ

فُّ َنِظيفاً. فِّ الثَّاني، وَجَمُعوها ثمَّ َوَضعوها في َسلَِّة الُمْهَمالِت؛ فأَْصَبَح الصَّ الصَّ

2-  أَْكُتُب في أَرَبِع ُجَمٍل َحاِدَثا آخَر َحَصَل َمعي في الَمْدَرَسِة.

� 

� 

� 

�  

3-  أُكِمُل الُجملَتين اآلتيَتين بما ُيناسب:

 باَحُة َمْدَرَسِتنا   

َملَعُب الَمْدَرَسِة 

4-  أُْكِمُل الُجَمَل اآلتيَة بَتْشِبيٍه ُمناِسٍب:

- أَْرُكُض في الَمْلَعِب ِمْثَل 

- يَُحلُِّق النَّْسُر في الَجوِّ ِمْثَل 

فِّ بيٌض ِمْثُل  - ُجْدراُن الصَّ

كتابة حادثة
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نشاٌط

أْكُتُب ِبُمساَعَدِة ُمَعلِّمي الِفْقرَة اآلتَيَةَ في َمجلَِّة الحاِئِط في الَمْدَرَسِة:

      أَْصِدقائي...أَْصِدقاَء الِبيَئِة.....

أَشياُء  ُكلُّها  َمكاٍن،  ُكلِّ  في  والنَّظاَفَة  والُهدوَء،  ُرَقاِت،  الطُّ وأَْشجاَر  الَحداِئَق،  إنَّ    

َصِديقٌة. َفْلنُحاِفْظ َعلَْيها لَِنْحُصَل على ِبيئٍة نظيفٍة .
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ْر�سُ الّثاين: ُدْمَيتي الدَّ

ْر�ُس الّثالث: يف امَلْلَعِب الدَّ

رََة:   الَوْحَدُة احلاِدَيَة ع�سْ

الِهواياُت
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ر�ُس الّثاين   يالدَّ ـِ  ُدْمَيت

ُر أتذكَّ

حيَحِة، وإَِشارَة  أَماَم الِعباَرِة الَغلَط:    أََضُع إِشارَة  أَماَم الِعَباَرِة الصَّ

ِتها.  َرْت ِديمُة أْن َتشَترَي ُدْمَيًة  َكُدْمَيِة َجدَّ - َقرَّ

َمى.  ِة ِصَناَعَة الدُّ - كاَنْت ِهوايُة الَجدَّ

- اْحَتَفلَْت ِديمُة ِبعيِد ِميالِدها التَّاِسِع.     

ْمَيِة ِمَن اأَلْزَراِر.   ُة َعيَني الدُّ لَِت الَجدَّ - َشكَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة 

1-  أََضُع ُكاّلً ِمَن الَحْرَفيِن )             ( في الَفراِغ الُمناسِب ِمَن الُجَمِل اآلتيِة:

فاُق لها. الرِّ موَع، ثمَّ َصفاَّقِت األسرُة -أطفأََْت ديمة الشُّ

-أراَدْت أْن َتفَتَحَ الَهدايا، َفَقاَل أَخوَها: افَتحي الُعْلَبَة اأُلولَى  الثاّانيَة.

2- أَْسَتْخِرُج الَعَدَد ِمَن الُجملِة اآلتيِة، ُثمَّ أَْكُتُبُه:

َنٍة.   - َعدَّْت ديمُة:                                                     ُعلٍَب ُملَوَّ

3- أَُصوُغ ُجْملًة َتبدأُ بـ ) ماأَْحلى ( وأَْنَتبُه لَعالمِة التَّرقيِم في ِنهاَيِتها.  

!  

4- أَُصوُغ ُجْملًة َتبدأُ بـ ) َهْل ( وأَََْنَتبِه لَعالمِة التَّرقيِم في ِنهاَيِتها. 

؟  

التَّدريباُت الِكتابّيُة

1- اإِلمالُء التَّعليميُّ

1-  أَُحلُِّل الُجملََة اآلِتَيَة إلى َكلَِماٍت:

 ،  ،  ،  ، 

- َعدَّْت
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2-  أََضُع َتنويَن الَفْتِح ) ً- ( َفْوَق التَّاِء الَمْربوَطِة في الُجَمِل اآلتيِة: 

ُة ُمبَتِسَمة.       - َقالِت الَجدَّ

ْرُت لُْعَبتي ِعنَدما ُكْنُت َصغيرة.      -  َتذكَّ

     -  غداً َسأَْصَنُع لَِك ُدْمَية.

ائرِة: ) !  - : ( 3-  أَختاُر َعالَمَة التَّرِقيِم الُمناِسَبَة، وأََضُعها في الدَّ

 - قالَْت ِديَمُة            يا أهللُ، ما أَْجَمَلَ هذِه اللُّْعَبَة 

2- اإلمالُء المنظوُر

أْكُتُب ما ُيملَى عليَّ ُمْنَتِبهاً للتَّنويِن في آخِر الَكلِماِت:

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ
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3- الَخطُّ 

اِد )       ( بأَْشكالِِه: ْقَعِة َحْرَف الصَّ 1-  أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

طِر. ْقَعِة ُمْنَتِبهاً لَحْجِم الَحرِف والكلمِة، وموقِع األحرِف على السَّ 2-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ
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4- التَّعبيُر الكتابيُّ

ْميَة: ِة الدُّ 1-  أَْقَرأُ الَمْعلوماِت اآلتيَة َعْن ِصناَعِة الَجدَّ

مَيِة.                                                                               لَْت جسَم الدُّ يِن وَشكَّ ُة عوَديِن و زرَّ -أَحَضَرِت الَجدَّ

- َوَضَعْت لها َضفيَرَتيِن.

يِن. َزْت أَطراَف الثَّْوب والُكمَّ - طرَّ

2-  أَْكُتُب أَْرَبَع َمْعلوماٍت َعْن لُْعَبٍة أُِحبُّها.

� 

� 

� 

�  

3-  أَْجَمُع الَمْعلوماِت في َمْقَطٍع، ُثمَّ أَْقَرأُ.

 

نشاٌط

باِت. ُل مَع ِرفاقي َهْيَكَل ِبناٍء ِمَن الُمَكعَّ أَُشكِّ
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ر�ُس الّثالث    يف امَلْلَعِبالدَّ

ُر أتذكَّ

ْعريََّة اآلتَيَة: أُْكِمُل األَبياَت الشِّ

َهيَّا  َنْذَهْب          َنْحَو الَمْلَعب

ُقــْرب الَمـْرمــى          َجْنــَب الَحـارْس

ُفْزنا  ا  اً لَمَّ ُحلواً ِجداّ
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التَّدريباُت اللَُّغويَُّة

ا يأتي ) غداً - مساًء (: 1-  أضُع الكلمَة الُمناِسبَة في الَفراِغ ممَّ

َتْبَدأُ الُمباراُة  

يُعلُِن الحَكُم َموِعَد الُمَباراِة   

ا يأتي )                            (: 2-  أََضُع الَكلَِمَة الُمناسَبَة في الَفراِغ ممَّ

َوَقَف الحاِرُس  الَمْرَمى.

َبِك. َرُة  الشَّ َقَفَزِت الُكَ

َتْلَعُب َسْلَمى  الحاِرِس.

3-  أَصوُغ ُجْملَتْيِن ُمفيدَتْيِن َتحَتوياِن على َكلَِمِة )          -         (.

4-  أَُصوُغ ُجْملَتْيِن ُمفيدَتْيِن َتحَتوياِن َعلى َكلَِمِة  ) َصباحاً - َعْصراً (.
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التَّدريباُت الِكتابّيُة

1- اإلْمالُء التَّعليميُّ

َن َكلِماٍت، ُثمَّ أَْكُتُبها: 1-  أَِصُل الَمقاِطَع ألَُكوِّ

2-  أَْحِذُف َحـرَف الباِء )     ( الُمتَِّصل بـ )     ( التَّعريــِف فـــــي الَكلِمـــاِت اآلتيـــِة 
َوفـــَق النَّموَذِج، ُثمَّ أَقرأُ:

3-  أُْدِخُل َحْرَف الكاِف )    ( على الَكلِماِت اآلتيِة، وأضُع الحركَة على آخِر االسِم

بعَدها َوْفَق النَّموذِج، ُثمَّ أَْقَرأ:
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2- اإلمالُء المنظوُر 

أَكتُب ِمْن َذاكَرتي المقطَع الثَّاني ِمَن النَّشيِد.

3- الَخطُّ 

ْطِر: ْقَعِة َحْرَف الياِء )     ( منتبهاً الْرِتكاِزها على السَّ 1-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ
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ْقَعِة ما يأتي ُمراعياً َحجَم الَحْرِف والَكلَِمِة: 2-  أَْكُتُب ِبخطِّ الرُّ

4- التَّعبيُر الكتابيُّ

1-  أُميُِّز الَواِقَع ِمَن الَخياِل فيما يأتي:

يطيُر التاّلميُذ من الفرِح   

ماِء    َيطيُر الُعْصفوُر في السَّ

َن َبْيَت ِشْعٍر َصحيحاً، ُثمَّ أَقرأُ: 2-  أُعيُد َتْرتيَب الَكلِماِت اآلتَيِة  ألَُكوِّ

          

3-  أَْكُتُب في سْطَريِن َحادثًة َحَصلَْت َمعي في لُْعَبٍة مَع ِرفاقي.

� 

� 

َنشاٌط

أَتعاوُن َمَع ِرفاِقي على َجْمِع ُصَوٍر لِنجوِم ُكَرِة الَقَدِم في َبلَدي وفي الَعالَِم.

تعزيز
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ْر�سُ الأّول: بيٌت ِمْن ِحَجارٍة  الدَّ

ْر�ُس الّثاين: م�سروٌع تعاوينٌّ الدَّ

رََة:   الَوْحَدُة الّثانيَة ع�سْ

عاوُن التَّ
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ُر أتذكَّ

أُْكِمُل ما َيْأتي:

- َعاَرَض ُقْنفوٌذ ِفْكَرَة ِبناِء الَبْيِت الَجديِد َخوفاً ِمَن    .

- َبَنْوا الَبْيَت الَجديَد ِمَن  .

- َتقاَسَمِت الَقناِفُذ  َبْيَنها.

- َبْيُت الَقناِفِذ الَجديُد َيروُق  .

ر�ُس الأّول   َبْيٌت ِمْن ِحجاَرٍةالدَّ
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التَّدريباُت اللَُّغويَُّة

ِر و المؤنَِّث:  1-  أَُصوُغ َوْفَق النَّموَذِج ُمْنَتبهاً للتَّطابِق في الُمذكَّ

-  َجمَع الُقْنفوُذ الِحجاَرَة                َجمَعِت الُقْنفوذُة الِحجاَرَة .    

-  َيْجمُع                َتْجمُع   . 

ِر والمؤنَِّث. 2-  أمأُل الفراَغ بفعٍل مناسٍب للمذكَّ

         -  أرنوٌب بيَتُه.

         -  الدَّجاجُة صيصاَنها.

3-  أَُصوُغ ُجْملَتْيِن َوْفَق النَّموَذِج اآلتي:

- اِسمْع يا ُقْنفوُذ               -  اســـَمعي يا أَْرنوبُة.

التَّدريباُت الِكتابّيُة

1- اإِلمالُء التَّعليميُّ 

1-  أُحلُِّل الُجْملََة اآلتيَة إلى َكلِماٍت:
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ِة )        ( فيما َيْأتي، ُثمَّ أَْقَرأُ: 2-  أُْكِمُل ِكتاَبَة الَكلِماِت بالَهمزِة أو الَمدَّ

َتحتوي على  الّتي  )َهْمزٍة(، والَكلماِت  َتحَتوي على  الّتي  الَكلماِت  ِكتاَبَة  أُِعيُد    -3

ٍة( في ُكلٍّ ِمَن الُجْملََتْين اآلتيَتْين: )َمدَّ

2- اإلمالُء الَمْنظوُر 

:) ( و الَمدِّ ) أَْكُتُب َما ُيملِى َعليَّ  ُمَميِّزاً َبْيَن الَهْمَزِة )  

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ
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3- الَخطُّ 

ْقَعِة ما َيْأتي ُمراِعياً َحْجَم الَحْرِف والَكلَِمِة : 1-  أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

ْرعَة  السُّ ُمَراعياً  طِر،  السَّ على  ِف  ــرُ األْح الْرِتكاِز  ُمنتبهاً  ثانيًة  ة  َمرَّ أَكُتُب    -2
الُمناِسَبة:

4- التَّعبيُر الكتابيُّ    

1-  أَِصُف َبْيَت الَقناِفِذ الَجديَد َوْفَق النَّموَذِج:

     

                                              

ورَة، ُثمَّ أَُعبُِّر عنها ِبجملٍَة صحيحٍة: ُل الصُّ 2-  أََتأَمَّ
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ْقَطعاً، وأضُع عالماِت الّترقيِمِ الُمناسبة.  َن َمَ 3-  أَُرتُِّب الُجَمَل  اآلِتَيَة ألَُكوِّ

َنشاٌط 

أَْبَحُث عن صوَرٍة بمساعدِة )ُمعلِّمي/ أُسرتي( ُتشيُر إلى التَّعاوِن بيَن النَّاِس، ُثمَُّ أُْلِصُقها 

في َدفتري وأََضُع لها ُعنواناً.
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ُر أتذكَّ

ْخصيَِّة الَعَمَل الَّذي َقاَمْت بِه: أَْكُتُب ِبجاِنِب الشَّ

-  نادٌر 

-  سمٌر 

-  مرٌح 

- باسٌل 

ر�ُس الّثاين   رُوٌع َتَعاوينٌّالدَّ َم�سْ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة 

1-  أَستبدُل             بـ /        / في الُجَمِل اآلتيِة، ثمَّ أَْقَرأُ:

ُر َكلَِمَة ُشْكٍر للَعامليَن في الَمْدَرَسِة. - أَنَت يا ناِدُر َستَُحضِّ

- َسَيكوُن باِسٌل َعريَف الَحْفلَِة.

2-  أَصوُغ ُجْملًة فيها ِفْعٌل َمسبوٌق بـ )       (:

3-  أَصوُغ ُجْملًَة فيها ِفعٌل َمسبوٌق بـ )           (:
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التَّدريبات الِكتابّية 

1- اإِلْمالُء التَّعليميُّ

1-  أَُحلُِّل الُجْملََة اآلتَيَة إلى َكلِماٍت:

         

َن َكلَِمًة، ُثمَّ أَْقَرأُ: 2-  أَِصُل بْيَن الَمَقاِطِع ألَُِكوِّ

3-  أَْحِذُف الاّلَم الّتي اتََّصلَْت بـ )     ( التَّْعريِف، ُثمَّ أُعيُد ِكتابَة الَكلِمِة َوْفَق النَُّموَذِج:
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2- اإِلمالُء الَمْنظوُر 

َفِة بـ )     (: أَكتُب ما ُيْملَى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً للَكلِماِت الُمَعرَّ

3- الَخطُّ 

ْرَعَة الَمْطلُوَبَة: ْقَعِة الِفْقَرَة اآلتيَة ُمراِعياً َحْجَم الَكلِماِت والسُّ أَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ

نصُّ اإلمالء 

ُب أغالطي أُصوِّ



79

4- التَّعبيُر الكتابيُّ  

ُمها لَُه في ِنهايِة الَعاِم  1-  أَْكُتُب أَْرَبَع ُجَمٍل في ِبطاَقٍة أَُعبُِّر فيها َعْن ُحبِّي لُِمَعلِِّمي أُقدِّ

. َراِسيِّ الدِّ

� 

� 

� 

� 

َن ِفْقَرًة ُمراعياً َعالماِت التَّرقيِم ) . - : - ؟ (: 2-  أَُرتُِّب الُجَمَل اآلتيَة ألَُِكوِّ

َنشاٌط

َنتعاَوُن مَع ِرفاِقنا، وُنِعدُّ َبْرناَمجاً إِذاعّياً ِبمساِعدِة ُمَعلِِّمنا،  ُنَعبُِّر مْن ِخاللِِه َعْن ُحبِّنا 
لَمْدَرَسِتنا. 


