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فحةعنوان الدَّرسالدَّرسالَوحدة الصَّ

األُولى

الثَّانية

الثَّالثة

ابعة الرَّ

الَخامسة

ادسة السَّ

الفهر�س



ْفِل ُحقوُق الطِّ

َمْجلُِس األطفاِل ل:  ْرُس اأَلوَّ الـدَّ

يا أطفـاَل الَعالَم ْرُس الثَّاني:  الدَّ

ُول الَوْحَدُة الأ
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ُر أتذكَّ

فِل وَرَدْت في َنصِّ َمْجلِس األطفاِل: أَكتُب فيما يأتي أَربعَة ُحقوٍق للطِّ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 

ُل   وَّ
ر�ُس الأَ ِل�ُس الأطفاِلالدَّ َمْ
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التَّْدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أَْقرأُ ما يأتي، ُثمَّ أمأُل الجدوَل بالمطلوِب:

: الحدائُق  » ناَقَش اأَلطفـاُل في الجلســـِة ُمشــكالِتهم، قـاَل أمجُد بَصـــْوٍت َجْهـَوِريٍّ

ِرَئــُة المدينة «.

الجملة االسمّيةالجملة الفعلّية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ثّم أَُصنُِّف الفعَل والفاعَل في الجدوِل الّذي َيليها:

    َعقَد األطفاُل الجلسَة الثّانَية.

    يمنُع الِكباُر بيَع األطعمِة المكشوفة.  

فِل ِمَن الُعْنف.      تحّدَثْت مروُة عن حمايِة الطِّ

حركُة آخِرهالفاعلحركُة آخِرهنوُعهالفعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعٌة عاّمة

أتذكَّر: 
بفعٍل  تبدأ  الفعلّيُة  الجملُة  - 

وفاعل.
َحركُة آخِر الفاعل الضّمة. - 
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الفعِل  ِمَن  كلٍّ  على  الُمناِسَبَة  الحَركَة  أََضُع  ثمَّ  اآلتي،  الجدوِل  وفَق  فعلّيًة  ُجملًة  أكتُب    -3

والفاعِل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعٌل ماٍض وفاعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعٌل مضارٌع وفاعل

4-  أُصنُِّف الجمَل االسمّيَة اآلتيَة في الجدوِل َوْفَق النَّموذج:

فِل. � الحدائُق ِرئُة المدينة.  �اللَِّعُب َضروريٌّ للطِّ
 �الِعْلُم ُمفيٌد. � الِحمايُة لألطفاِل واجٌب على العالَِم.

َحَركُة آخِرهالخبُرَحَركُة آخِرهالمبتدأُ

الحدائُق

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُة مَّ الضَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ِرئُة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُة مَّ الضَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

     أتعلَُّم:
الجملـُة االسميَُّة تبدأ بإسم وتتـألَُّف من: مبتدأ وخبٍر. 

ة.  مَّ حركُة آخِر كلٍّ مَن المبتدأ والخبِر الضَّ

خاص بالمعلم: للواجب البيتي في التدريب اللغوي واإلمالء التعليمي أهمية في العملية التعليمية وذلك بتمكين 
المتعلم من التعلم الذاتي، وبتواصل البيت مع المدرسة، وباإلشارة إلى إبداع المعلم.
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اإلمالُء الّتعليمّي

1- أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أَْمأُل الجدوَل بالمطلوِب:

ناقَش األطفاُل في الجلسِة ُمشكالِتِهم، تحّدثْت َمروُة عن حمايِة الّطفِل مَن الُعنِف، وقاَل أمجُد 

بصوٍت جهوّري: » الحدائِق رئُة المدينة«. لذلَك َنُطلُب مَن الكباِر زيادَة عدِد الحدائِق.

الّتاء المربوطةالّتاء المبسوطة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- أكمِل الكلماِت اآلتيَة بما يناسُب: )ت - ـة - ة(:

__  -  حاجا__ . فولـ__  -  تاَبْعـ__  -  الُمقترحا__  -  الُمدَّ      لجنـ__ -  الطُّ

3- أكُتُب ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

نصُّ اإلمالِء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الَخطُّ  

1- أقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة منتبهاً للمسافِة بيَن الكلماِت:

قعة: 2- أكتُب بخطِّ الرُّ

طِر: ابقِة ُمراعياً َموِقَع الُحروِف مَن السَّ 3- أُعيُد كتابَة الِفْقرِة السَّ
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التَّعبيُر الكتابيُّ

سالة: فِل في الِحواِر وفَق عناصِر الرِّ 1-  أَكتُب ِرسالًة إِلى َصديقي، أَُبيُِّن لُه فيها َحقَّ الطِّ

2- أرسُم دائرًة حوَل كلِّ كلمٍة مناسبٍة للفكرِة فيما َيأتي:

فِل إلى العمِل.   الِفكرُة: دفُع الطِّ

الُعدواُن   - الَفقيرُة   - الَعمُل   - الِعلُم  الكلماُت: 

 - الدَّماُر   - ُمشاَركة   - الَمْصروُف   - اأُلَسُر   -

يُّة. حِّ عايُة الصِّ الرِّ

المرسل إليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صديقي العزيز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التحيةــــــــــــــــــــ    الجهة والتاريخ ــــــــــــــــــــ 
:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم المرسل ــــــــــــــــــــــــــ 

العنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الرِسالُة



13

ُر أتذكَّ

أُكِمُل َشَفوّياً من ذاِكَرتي:

أَْيديُكم ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ   َمْن  وُننادي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وْلَتْحمونـا  ــــــــــــــــــــــــــــ  أالّ 

ـــــــــــــــــ  َنْنُمَو ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حبََّة ـ ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وَمعاِرُفنا 

ر�ُس الثَّاين   يا اأَطفاَل الَعاَلـمالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

- أقرأُ األمثلَة، ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة اآلتية:

            الِعْلُم للّطفِل كالنّوِر.        ال للجوِع وال للّظْلِم.

1-  أُبّيُن نوَع ُكلٍّ مَن الكلماِت اآلتيِة، اسٌم أم فعٌل؟

فل - النّور(. لم - الطِّ       )الجوع - الظُّ

2-  أذكُر الَحْرَف الذي اّتصل بكلٍّ من هذِه األسماِء؟

3-  أُدلُّ على حركِة كلٍّ من هذِه األسماِء بعد اّتصالِها بحرِف الاّلِم أو الكاف.

أتعلَُّم:
: اسماً َمجروراً. ي االسَم الّذي يتَّصُل به حرُف الجرِّ - أُسمِّ

- عالمُة جرِّ االسِم المجرور الكسرُة.

 أَتعاوُن مع مجموَعتي 
-  أَقرأُ  الِفْقرَة اآلتيَة، ثمَّ أَمأُل الَجْدوَل َوفَق النَّموذج: 

ُد في ُكلِّ مكاٍن َكَتغريِد  نِة في الُحقوِل، وِضـْحكاتُُهم تُغرِّ      »األطفاُل كالَفراشاِت الُملَوَّ

هِر، وُهْم للَقْلِب َهناَءٌة وَسعاَدٌة، وللَعْيِن نوٌر وِضياء«. الَعصافيِر للزَّ

هاالسُم المجرورحرُف الجرِّ االسُم عالمُة جرِّ

كالفراشات
____________
____________
____________
____________

الكاف
____________
____________
____________
____________

الفراشات
____________
____________
____________
____________

الكسرة
____________
____________
____________
____________

أتذكَّر: 
اّلً ِمْن: ) من - إلى -  ي ُكَ أُسمِّ
عن - على - الباء - الكاف 

 . - الالم (: حرَف جرٍّ

م الواجب البيتي وفق التدريبات الواردة، ومن ُجمل أو فقرة قصيرة من درس قراءة مّر به المتعلم، أو  	 يصمَّ
من مطالعات المعلم، مع التركيز على االسم المجرور وعالمة جّره.
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أعمُل بُمْفَردي 

فِل ُمستخِدماً فيهما َحرَفي الَجرِّ الَّالِم و الكاِف. -  أَكتُب َسْطَرْيِن َعن واجٍب ِمْن واجباِت الطِّ

من واِجِب الّطفِل ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

اإلمالُء الّتعليمّي

1-  أَقرأُ ما يأتي، ُثمَّ أُجيُب: 

) ِقْرٌد في غاَبِة الَجْوِز (
    ابتعَد الِقْرُد عْن غابِة اْلَجْوِز فضاَع. لَِقَيُه اإِلنساُن، 

َفأخَذُه إِلى حديقِة الَحيواِن، لكنَُّه ظلَّ َيبكي، فَحملَُه إِلى 

نْوَبِر، ولّما رأَى األشجاَر واأَلزهاَر والّطيوَر  غاَبِة الصَّ

ُسرَّ كثيراً، لكنَُّه َرَفَض الََعْيَش فيها ألنَّها ليَسْت َغابَتُه، 

وَسِمَع َصـْوَت ِغناٍء، فقاَل: أَعِرُف هذِه اأُلغِنيَة. إنَّهم 

ِرفاقي، وانطلَق ُمسِرعاً نحَوُهم.

2-  أكتُب الَكلِماِت اآلتيَة بعَد حذِف  )الـ(، ثمَّ أَقرؤها منتبهاً لحركِة الهمزة:

االنسان  -  االشجار  -  االزهار  -   االغنية 
                           ـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ

3-  أكتُب الَكلِماِت الّسابقِة مجّردة من )الـ( التعريف منتبهاً لموقِع الهمزِة وحركِتها:
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

4-  أَكتُب ثالَث كلماٍت أُخرى تبدأُ ِبهمَزٍة، وأُدِخُل َعليها )الـ( التَّعريِف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

ِء
ُءَءَء
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5-   أكتُب ما ُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

الَخطُّ

طِر: 1-  أَقرأُ ُمنتبهاً الرتكاِز األحرِف على السَّ

قعِة منتبهاً للتَّناُسِق بيَن الَبيَتين: 2-  أكتُب بخطِّ الرُّ

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



17

3-  أعيُد كتابَة األبياِت مراعياً الَمسافَة بيَن الكلمات:

 التَّعبيُر الكتابيُّ                          حواٌر بيَن رفيَقين    

ُل َتَرَك الَمْدرسَة، وراَح َيعمُل في بّقالّيٍة، والثَّانيُة مازالَْت  أَتخيَُّل ِحواراً داَر بيَن ِطْفلَيِن، األوَّ

ابع. فِّ الرَّ َتتعلَُّم في َمْدَرَسِتها، وهَي اآلَن في الصَّ

أُكِمُل هذا الِحواَر: 

َمرحباً يا رواُن. - 

َمرحباً. - 

فِّ الثَّالِث.    ريني؟ ُكنَّا معاً في الصَّ أَلم َتَتذكَّ - 

ْرتَُك. ولكْن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ - بلى تذكَّ

-   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

-   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

-   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِحواُر



18

الِهوايات

ِهواَيُة التَّمثيل ل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

الُهواُة الثَّالثة ْرُس الثَّاني:  الدَّ

انية الَوْحَدُة الثَّ
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ُر أتذكَّ

ُبها: حيحِة، وإشارَة )×( أماَم الِعبارِة الَغلَط، ثمَّ أَُصوِّ -  أَضُع إشارَة )√( أماَم العبارِة الصَّ

-  اشتَرَك ُحساٌم بتقديِم َمسرحيٍَّة في نادي التَّمثيِل في الَمْدرسة.
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َم ُحساٌم َدوَرُه ِبَرشاقٍة ومهارة. -  قدَّ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َب ُحساٌم َصوَتُه في حالَتْيِن انِفعاليََّتْين.                                     -  َدرَّ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  َيْرتدي الممثُِّل الثِّياَب الّتي يُِحبُّها قبَل َعْرِض الَمسرحيَّة.                  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  كاَنْت ِهوايُة ُحساٍم وهَو صغيٌر الِغناء.                                             
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل   وَّ
ر�ُس الأَ ِهواَيُة التَّمثيل الدَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أَقرأُ الِعبارَة اآلتيَة ُمنتبهاً للكلماِت التي ُوضَع َتحَتها خّط:

        كلَّما َجلَس ُحساٌم بمفَرِدِه، داَعَبْتُه أَحالُم الَيَقَظة.

2-  أكتُب جملًة مناسبًة بعَد )ُكلَّما( لِيكَتِمَل الَمْعنى منتبهاً لَزَمِن الفعِل )فاَح(:

     كلّما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، فاَح الِعطُر ِمْن َقصِر ابِن َورداَن.

3-  أَقرأُ الِعبارَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لَزَمِن الِفْعِل المشار إليه بخّط وحَركِة آخِره:

        متى َيدُخْل حساٌم ُغرفَتُه، َيفَزْع إِلى الِمرآِة .

الِعبارَة ُمنتِبهاً لزمِن  أكتب في الفراغ الفعل المناسب بعد )متى( ليكتمل المعنى، ثمَّ أَقرأُ  4 -

الفعِل وحركِة آخِره:

     متَى _____ حساٌم نادي التمثيل يتحقْق حلمه.

5-  أَكتُب جملتين ِمْن ِعندي ُمستخِدماً فيها )ُكلَّما و متى( منتبهاً لزمِن الفعلَين في كلٍّ منها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " 

اإلمالُء الّتعليمّي

1-  أقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ُمنتبهاً للشّدِة في الكلماِت التي ُوضَع َتحَتها خّط :

         بدأَ ُحساٌم يستعدُّ للُمشاَركِة في عرِض َمسرحيٍَّة في المدرسة.

ُك َيْديِه في اضطراب.         كاَن حساٌم يتنقَُّل في غرفِتِه بتثاُقٍل أو خفٍَّة ويحرِّ

ِة. 2-  أكتُب الكلماِت اآلتيَة منتبهاً للشدَّ

ُك - َمسرحيَّة.        َيستِعدُّ - َيتنقَُّل - ِخفٍَّة - يُحرِّ

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	 ينفَّذ التدريب مع التركيز على زمن الفعل بعد )كلما - متى( ومراعاة التكامل في المعنى، والضبط بالشكل، 

ويعزز بأمثلة وتدريبات إثرائية متنوعة في الصف والبيت. 
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3- أكتُب ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

الَخطُّ

قعة: 1-  أقرأُ الِعبارَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لتَناُسِق اأَلحُرِف بخطِّ الرُّ

طِر: قعِة الكلماِت التي فيها حرٌف يقُع تحَت السَّ 2-  أكتُب بخطِّ الرُّ

3-  أُعيُد كتابَة العبارِة ُمراعياً التّناسَق بيَن األحرِف.

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر: أتذكَّ

: من جماِل الخطِّ

 ) تناسُق األحرِف.

 ترُك مسافٍة متساويٍة بيَن الكلماِت. )

 ) الحفاُظ على نظافِة الّصفحِة.
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 التَّعبيُر الكتابيُّ                                     

أواًل: أتعلَّم                             َوْصُف صورٍة
أتعاوُن أنا ورفيقي

ُد عناِصَرها: ورَة اآلتيَة، ثمَّ أُحدِّ ُل الصُّ 1-  أَتأمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �  

2-  أَكتُب ُجملًَة َعْن ُكلِّ ُعنصٍر فيها:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 

ابقَة في ِفْقرٍة ُمتماِسكة. 3-  أَْجَمُع اْلُجمَل السَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثانياً: أُطبّق
أَعمُل ِبُمْفردي 

َوصَف  مراعياً  ِفْقـرًة  أكـتُب  ُثمَّ  اآلتيـَة،  ورَة  الصُّ ُل  أَتأَمَّ
َعناصِرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقرة
وصفّية
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ُر أتذكَّ

ُبها: حيحِة، وإشارَة ) × ( أماَم العبارِة الغلط ، ثمَّ أَُصوِّ - أَضُع إشارَة ) √ ( أماَم الِعبارِة  الصَّ

مِس.              ُر ُمواِجهاً للشَّ  !  ِمْن أُصوِل التَّصويِر: أَْن َيِقَف الُمصوِّ
 !  ِهواَيتي َجمُع أوراِق األشجاِر واألزهاِر.                      

ْبَر والتَّفكيَر بُهدوء. ْطرنُج يُعلُِّم الصَّ  !  الشِّ
ْطرْنِج ِبَنقِل الحَجِر يُعيُد الحجَر إِلى َمكاِنِه. !   إذا أَخطأَ الِعُب الشِّ

. يفيِّ ْوِئيِّ في النَّادي الصَّ  !  تعلََّمْت َبْسَمُة أُصوَل التَّصويِر الضَّ

)    (   ــــــــــــــــــــــــــــــ

)    (   ــــــــــــــــــــــــــــــ

)    (   ــــــــــــــــــــــــــــــ

)    (   ــــــــــــــــــــــــــــــ

)    (   ــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�ُس الثَّاين   الثُةالدَّ الُهواُة الثَّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1-  أََقرأُ الجمَل اآلتيَة، وأاُلِحُظ الَفْرَق في َداللِة الِفعِل، ثمَّ أُكمُل الَفراغ:

أنا

أُِحبُّ لُعبَة اأَلْذكياِء.
أنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاني » هو «

يُِحبُّ لُعبَة اأَلْذكياِء.
هو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسمُة » هي «

تُِحبُّ لُعبَة اأَلْذكياِء.
هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  أقرأُ وأاُلحُظ الفرَق في زمن الفعل:

     َحقَّْقُت الَفْوَز.

     َحقََّق الفوَز.

َبْت على أصوِل التصوير.      تدرَّ

أنا أُحقُِّق الفوَز.

هو يُحقُِّق الفوَز.

ُب على أصوِل التَّصوير. هي تتدرَّ

ُل الفعَل في اْلُجَملِة اآلتيِة إِلى الُمضاِرِع َوْفَق النَّموَذِج: 3-  أُحوِّ

فتِر.       أْلَصَق هاني الَورَق الُمجفََّف في الدَّ
المضارعالماضي

أُْلِصُق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألصْقُت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو

ُل اأَلفعاَل الُمضارعَة في الُجَمِل اآلتيِة إلى أفعاٍل ماضيٍة، ُثمَّ أُعيُد ِكتابَة الُجمِل َوفَق النَّموَذج. 4-  أُحوِّ
أَنا أُشاهُد مسرحيًَّة            أنا شاَهْدُت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �
هو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � ْطرنِج   هو َيتعلَُّم لُعبَة الشِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُر الّطبيعَة           هي  � هي تُصوِّ

ابقة. 5-  أََصوُغ َثالَث ُجمٍل يشَتِمُل كلٌّ ِمْنها على فعٍل ُمضاِرٍع ُمسَتْوفياً الحاالِت الثَّالَث السَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

	 ينفَّذ التدريب مع اإلشارات والحركات، وبطريقة التمثيل، مع مراعاة ضبط حركة التاء في صيغة الماضي، 
دون تسمية مبنيّاً أن التاء المتحّركة تدلُّ على )أنا(، والساكنة تدلُّ على )هي(.
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اإلمالُء الّتعليمّي 

1- أقرأُ الجمَل اآلتيَة ُممّيزاً األسماَء المنّونَة: بالضّمَتين و الفتحَتين و الكسرَتين.

   َبسمُة وهاني ورائٌد أصدقاُء ثالثٌة.

   أَضُع تحَت كلِّ زهرٍة معلومًة عنها.

   عندما كْنُت صغيراً كاَنْت أُّمي تعلُِّمني الّشطرنج.

   َتعلّْمُت مَن الّشطرنِج عدَم اتّخاِذ أيِّ قراٍر إاّل بعَد تخطيٍط ودراسٍة.

2- أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أماُل الجدوَل بالكلماِت التي تنتهي بالتَّنويِن:

   بسمُة وهاني ورائٌد أصدقاُء ثالثٌة.

   يجمُع هاني زهرًة أو ورقًة ويُجفِّفها.

   عندما ُكْنُت صغيراً كاَنْت أُّمي تعلّمني الّشطرنج.

   تعلّْمُت مَن الّشطرنِج عدَم اتّخاِذ أيِّ قراٍر إال بعَد تخطيٍط ودراسٍة.

نـة األسـماُء الُمنوَّ
بالكسرَتين )الجّر(بالفتَحَتين )الّنصب(بالضّمَتين )الّرفع(

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ

3- أكتُب ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

 

نصُّ اإلمالِء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الَخطُّ

طِر: 1-  أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لَمِوقِع الحروِف من السَّ

طر. قعِة ُمراعياً تناُسَق األحرِف، وموقَع األحرِف من السَّ 2- أُعيُد كتابَة الجملِة بَخطِّ الرُّ

التَّعبيُر الكتابيُّ

ِبطاقــُة َدْعــَوة

وَقد  َبْسمَة،  من  َبَداًل  َنفسي  أتخيَُّل   -1

وئيِّ الّذي  أُقيَم َمْعِرُض التَّصويِر الضَّ

شاَرْكُت فيِه.

أَْدعوُه  َصديقي  إِلى  َدْعَوٍة  ِبطاقَة  أَكتُب   -

َعناِصَر  ُمراعياً  االفِتتاِح،  لُِحضوِر  فيها 

بطاقة الّدعوة:

)اسُم المدعوِّ - الجهُة الّداعية -  موضوُع 

الّدعوة - الّزمان - المكان(.

ُمصّوباً  ِبطاقتي،  في  َرفيقي  أُناِقُش   -2

كتاَبَة       أُعيُد  ثمَّ  اإلمالئّيَة،  األغــالَط 

الِبطاَقة.                                           

)َدعــوٌة(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُة والحياة حَّ الصِّ

ل:  عالٌِم ِمْن َبلَدي ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ْرُس الثَّاني:  ِعْنَد طبيِب الُعيون الدَّ

أَنشطٌة َتقويميٌَّة:     الَوْحدُة اإلرشادّية

الَوْحَدُة الّثالثة
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ُر أتذكَّ

أُكِمُل الَفراغاِت اآلتيَة:

َح ابُن الَهْيثِم ــــــــــــــــــــــــــــ، واكتَشَف أجزاَءها وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َشرَّ

واكتشَف النَّظريََّة المعروَفَة بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التَّدريباُت اللُّغوّيُة

ا َيْأتي: 1-  أَضُع في الفراِغ االسَم الَموصوَل الُمناِسَب ِممَّ

)الّّذي - الّتي - الّذين(:

م ِخْدماٍت لِْلَبشريِّة. -  نحتِرُم العالَِم ــــــــــــــ قدَّ

ُم ِخْدماٍت لِْلَبشريِّة. -  َنحتِرُم العالِمَة ــــــــــــ تُقدِّ

-  َنحتِرُم الُعلَماَء ـــــــــــ يُقدِّموَن ِخْدماٍت لِْلَبشريِّة.

ُل   وَّ
ر�ُس الأَ عاِلٌ َمْن َبَلديالدَّ

الفعل /ماض -  بالجملة بعده مع تنويع زمن  بالتركيز على استخدام االسم الموصول مقترناً  التدريب  	 يُنفَّذ 
مضارع/.
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ُر: أتذكَّ
ِمَن األسماِء الَمْوصولِة:

ِر، الّتي للُمفرِد المؤنَِّث، الّذين لجمِع الذُّكوِر(. )الّذي للُمفرِد المَذكَّ

2-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ثمَّ أُجيُب:

الِباِن اللَّذاِن فخْرُت ِبهما.    أنتما الطَّ

الَِبتاِن اللَّتاِن أَفخُر ِبهما.    أنتما الطَّ

. الباُت اللَّواتي أَفخُر ِبهنَّ    أنتنَّ الطَّ

ابقِة في اْلَجدوِل اآلتي: 3-  أُصنُِّف )اللَّذاِن، اللَّتاِن، اللَّواتي ( الواردَة في اْلُجمِل السَّ

جمُع الُمؤنَّثالمثنَّى الُمؤنَّثالُمثنَّى الُمذكَّر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أتعلَُّم:

)اللَّذاِن، اللَّتاِن، اللَّواتي( أَسماٌء  َمْوصولٌة.

ِر، واللَّتاِن للُمثنَّى المؤنَِّث، واللَّواتي للَِجمِع المَؤنَِّث. ُيستخَدُم االسُم الموصوُل: اللَّذاِن للُمثنَّى المَذكَّ

4-  أَمأُل الَفراَغ باالسِم الَمْوصوِل الُمناِسب:

وَصلَْت طبيباُت الُعيوِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	  ْعَمْلَن في الَمْشفى.

بيِب. التَزَم الَمريضاِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	  َيَتداوياِن، بَتعليماِت الطَّ

َقِدمْت الُمذيعتاِن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	  َستُقدِّماِن الَبْرناَمَج في الَمْوعِد.
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ْشَفى ُزْرُتُه ُمستخِدماً فيها: )اللَّذاِن، اللَّتاِن، اللَّواتي(. 5-  أكتُب ثالَث ُجَمٍل َعن َمَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 

اإلمالُء الّتعليمّي

1-  أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة، ثمَّ أُجيب:
  

والتَّمثيِل   ، والَخطاَبِة   ، كالَفصاحِة  التَّالميِذ  َمواهَب  ي  تَُنمِّ الَمْدرسيََّة  اإلذاعَة  إنَّ     

وتُساعُد على ُممارسِتها.

وتُفيُدهم أيضاً في اأُلموِر الّتي تتعلَُّق بشخصيَِّة التّلميِذ كالُجرأَِة ، والثِّقِة بالنَّفِس وكذلَك 

دُهم على البْحِث وَجْمِع المعلوماِت وُمتابعِة البرامِج الثّقافيَِّة. فيْكَسبوَن المحبََّة والتقديَر  تُعوِّ

ِمْن معلِّميهم وِرفاِقهم في الَمْدرسِة.

ابقِة ومسبوقة بالكاف أو الواو أو الِفقرِة السَّ الَكلِماِت المقترنة بـ )الـ( في  ِكتابَة  2-  أُعيُد 

     بالياء منتبهاً لِْلَفرِق في اللَّْفِظ: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- أكتُب كلماٍت أُخرى ِمَن النَّصِّ فيها /الـ/ منتبهاً للوصل في اللَّْفِظ بين )الـ( والكلمة قبلها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بقراءة من المعلم مع التركيز على إبراز الوصل بين )الـ( التعريف والكلمة قبلها وغير  يُنفَّذ التدريب رقم )3	 

مسبوقة بواو أو باء أو كاف. )إّن اإلذاعة...(.
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4-  أَكتُب ما ُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

الَخطُّ

فِّ فيها حرُف الميِم مراعياً أشكاَل حرِف الميم: قعِة أسماًء موجودًة في الصَّ 1- أكتُب بخطِّ الرُّ

قعِة الجملَة اآلتية منتبهاً لحرِف الميم: 2- أكتُب ِبخطِّ الرُّ

قعِة مراعياً المسافَة بين الكلماِت. 3- أُعيُد كتابَة الجملِة الّسابقِة بخطِّ الرُّ

نصُّ اإلمالِء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التَّعبيُر الكتابيُّ

أّواًل: أَتعلَُّم

1-  أَقرأُ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أُجيب:

التَّالميُذ في الباَحة

فاِتهم: َل زياٌد التَّالميَذ في الباحِة فكتَب الفقرَة اآلتيَة َيِصُف فيها َحركاِتهم وَتصرُّ تأَمَّ

عوَن في أََرجاِء الباحِة إِلى مجموعاٍت ثُنائيٍَّة وثاُلثيٍَّة وُرباعيٍَّة، منهُم الَّذيَن  )) التَّالميُذ ُموزَّ

َمْن تْحِمُل  يَتناقشوَن في أُموٍر ُمختلفٍة، ومنهُم  َيتبادلوَن اأَلحاديَث أو  الّذيَن  َيلعبوَن، ومنهُم 

كتاَبها وتقرأُ فيِه، وهنا تلميٌذ جالٌِس على َمقعٍد خشبيٍّ َيأكُل َشطيرًة، وُهناَك ِتلميذٌة جداِئلُها 

طويلٌة ُمسرعٌة نحَو المكَتبة ((.

َمْن َوَصَف زياٌد في النَّصِّ الّذي كَتَبُه ؟ ! 
َكْيَف َوَصَف زياٌد َحَرَكَة التَّالميِذ في الباَحِة ؟  ! 

أضيُف َوصفاً آخَر لحركِة ِرفاقي في باَحِة الَمْدَرسة. ! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقِة: فَل ُمستفيداً ِمَن الِفْقرِة السَّ 2- أختاُر صورًة مّما يأتي، ثمَّ أِصُف الطِّ

َوْصُف َشْخِصيَّة

مقطٌع
وصفّي
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المكاَن:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حركَة الطِّ

اللبِّاَس: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مشاعَر الطِّ

بخطٍّ جميٍل ما َجمعُت من معلوماٍت في فقرٍة متماسكة.أكتُب

ُب أغالطي مراعياًعالماِت التّرقيِم.أُعيُد قراَءَة ما كتْبُت وأصوِّ

الِفْقرَة الَّتي كتْبتُها.أقرأُ

أَِصُف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: أطبُِّق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- أَصُف أطفااًل في العيِد.
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ُر أتذكَّ

-   أُكِمُل ما يأتي:

نُحاِفُظ على َسالَمِة الَعْيِن بـالغسيِل الَيْوِميِّ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1-  أُكِمُل َوْفَق النَّموَذِج اآلتي ُمنتبهاً لتغيُِّر المعنى:

ليَس المنَّظُر واضحاً. المنَّظُر واِضٌح     - 
ــــــــــــــــــــــ - المطُر غزيراً.  المطُر غزيٌر   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ليس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ           - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�ُس الثَّاين   ِعْنَد طبيِب الُعيونالدَّ

	 يُنفَّذ التدريب بطريقة التمثيل واإلشارة باليد، مع التركيز على ضبط الجملة بالشكل، وتجنُّب التسمية والدخول 
في تفاصيل تعيق العملية التعليميّة.
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2-  أقرأُ ما يأتي، وأاُلحُظ الفرَق:

سوُم واضحٌة.      اللَّوحُة ُمعلَّقٌة على الِجداِر، والرُّ

سوُم فيها واِضحٌة.       ال اللَّوحُة ُمعلَّقٌة على الِجداِر، وال الرُّ

3-  أكتُب جملًة َوْفَق النَّموَذج:

ال التِّلميُذ جالٌِس على َمقعٍد، وال التِّلميذُة ُمسرعٌة نحَو المكتبِة. " 

ال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " 

4-  أِصُل، وأتعلَُّم وفَق النَّموذج:

 � ال الّشمُس طالَِعٌة، وال الَمَطُر هاِطٌل.   
عوَن في الباحِة.      � التاّلميُذ ُموزَّ

قُس بارداً.   � ليَس الطَّ
فُل سعيٌد بالماء.   � الطِّ

أتعلَُّم:
) ال - ليس ( أداتاِن َتْنِفياِن الجملَة االسميََّة بعَدهما.

الجملُة المثبتُة: جملٌة غيُر مسبوقٍة بأداِة نفي.
الجملة المنفية: جملٌة مسبوقٌة بأداِة نفي.

5-  أكتُب في دفتري ُجملًة اسميًَّة منفيًَّة، وُجملًة اسميًَّة ُمْثَبتًة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " 

جملٌة اسمّيٌة َمْنِفيٌَّة

جملٌة اسمّيٌة ُمْثَبَتٌة
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اإلمالُءالّتعليميُّ

َة التَّاليَة، ثمَّ أضُع عالماِت التَّرقيِم اآلتيَة في الَفراِغ الُمناِسب:  ) . - ، - : ( 1-  أَقرأُ  الِقصَّ

 

2- أعيُد كتابَة الكلماِت التي ُوِضَع َتحَتها خّط منتبهاً للّفِظ.

     ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  أَكتُب ماُيمليِه َعليَّ ُمعلِّمي:

)1( حكايات الصيف مريم خير بك.

نصُّ اإلمالِء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُحلُُم َكْتكوت)1(
َجمياًل رائَع  طاووساً   )) َكْتكوٌت   (( وُص  الصُّ َرأى     

  أُريُد َثْوباً كَثْوِب الّطاووِس   ِه األلواِن   فقاَل أُلمِّ

قالَِت اأُلمُّ  يا َصغيري  َتكوُن رائَع الَجماِل حيَن ال 

 وتُحبُّ اآلخريَن  ًتؤذي أحدا

  وُص )) َكْتكوٌت (( رأى طاووساً يُهديه َثْوَبُه وعنَدما ناَم الصُّ

  ِة ُحزِنِه اسَتيقَظ وحيَنها راَح َيَتَبْخَتُر بِه  َضِحـَك ُكلُّ َمْن َرآُه  َفَهَرَب باكياً  ومن ِشـدَّ

اووِس  سيكوُن ريشي  فرأى والدَتُه جميلًة بَثوِب الدَّجاِج  فقاَل لها: أُّمي ال أُريُد َثْوَب الطَّ

 يِك َجمياًل َكريِشِك وريِش والدي الدِّ
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الخطُّ

1-  أَقرأُ الُجْملَة اآلتيَة ُمنتبهاً للتَّناُسَق َبْيَن ُحروِفها:

قعِة: 2-  أكتُب الجملَة ِبخطِّ الرُّ

                             

طِر: ابقة ُمراعياً موقَع األحرِف َمن السَّ 3-  أعيُد كتابَة الجملِة السَّ

التَّعبيُر الكتابيُّ

ِة العلوِم على  مِع، لتقرأَُه في ِحصَّ ِة السَّ كلَّفِت الُمعلِّمُة التِّلميذَة ُعروبَة كتابَة مقطٍع َعْن حاسَّ

رفاِقها. أُعِجَب ِرفاُقها بما َكتَبْت، فوقَفْت تشرُح لهْم طريقَة كتابِة المقطِع. 

فقالَْت: 

ِط اآلتي:  1-  أستخلُِص الِفَكَر الَفرعيََّة ِمْن كلِّ ِفْكرٍة رئيسٍة كما في المخطَّ

اًل: أتعلَّم أوَّ

َمْقطعِكتابُة

ْمع ُة السَّ حاسَّ
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ُن منها  ـــابِق، وأُكوِّ ِط السَّ ئيســـَة والَفْرعيََّة الّتي َوَرَدْت في المخطَّ 2- أَجَمُع الِفَكَر الرَّ
 الَمْقطَع  اآلتي:

مِع ِنعمٌة لإِلنساِن، فهي تقيِه ِمَن اأَلخطاِر، وَتجعلُُه يتواصُل مَع اآلخريَن،  َة السَّ   )) إنَّ حاسَّ

فيتعلَُّم منهْم ويُعلِّمُهم، وَيسَتمِتُع بَسماِع اأَلْصواِت الجميلِة والنَّغماِت الّرائعة.

لذلَك يجُب َعلْينا االعتناُء باأُلُذِن كْي نُحافَظ عليها. َفَنْحِرُص على نظاَفِتها كلَّ َيْوٍم، وَنمَتِنُع 

نُراِجَع  أن  َعلْينا  ْمِع،  السَّ في  َضْعٍف  أو  بأَلٍَم  َشعْرنا  ما  وإذا  فيها،  ُصلبٍة  أشياَء  إدخاِل  َعْن 

بيَب ونتقيََّد ِبَتعليماِته ((. الطَّ

مِع ِة السَّ أهميُِّة حاسَّ

الفكرُة الرئيسُة الثَّانيةالفكرُة الرئيسُة األولى

موضوُع المْقَطِع
حاّسُة الّسمِع، أهميَُّتها وكيفّيُة الُمحافظِة عليها

الِفَكُر الَفرعيَُّة

كيفّيُة الُمحافظِة على األُذِن

وقايُة اإِلنساِن
ِمَن األخطاِر

الِفَكُر الَفرعيَُّة

التَّواُصُل
مَع اآلخرين

الِحرُص على 
َنظافِة األُُذِن

كلَّ َيوٍم

االبتعاُد عن إِدخاِل 
أشياَء ُصلبٍة فيها

التعلُُّم ِمَن
النَّاِس وتعليُمهم

التمتُّع ِبَسماِع 
اأَلصواِت الجميلِة 
والنَّغماِت الرائعة

بيِب  مراجعُة الطَّ
عوِر بألٍم عنَد الشُّ

ْمع وَضْعٍف في السَّ
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ْمع ((. : )) ِنْعَمُة السَّ 3- أضُع ُعنواناً ُمناسباً للنًَّصِّ
ُب. 4- أراِجُع، وأصوِّ

ثانياً: أطبِّق

، وكيفيَِّة الُمحاَفظِة عليها ُمستفيداً ِمَن الخطواِت التي اتَبَعْتها ُعروبة: مِّ ِة الشَّ اً َعْن أَهميَِّة حاسَّ - أَكتُب َنصَّ

 

: النَّصُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهميُِّة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفكرُة الرئيسُة الثَّانيةالفكرُة الرئيسُة األولى

موضوُع المْقَطِع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِفَكُر الَفرعيَُّة

كيفّيُة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الِفَكُر الَفرعيَُّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أَقرأُ  النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أجيُب:

راعيِّة    قاَل أَبوسعيٍد البنِه: الّشتاُء ُمقِبٌل لذلَك َسنْذَهُب غداً إِلى الَوْحدِة اإلرشاديِّة الزِّ

يتوِن. ، وَسوَف نبدأُ بعَد أُسبوٍع بَرشِّ أَشجاِر الزَّ للُحصوِل على ُمبيٍد َحَشريٍّ

فإذا كاَفْحنا الَحَشراِت مَن الِبدايِة َحَصْلنا على َمْوِسٍم جيٍّد، قاَل سعيٌد: ألَْيَس الُمبيُد الحشريُّ 

ضاّراً؟ أجاَب األُب: َبلى، لكْن متى نتَّبِع التَّعليماِت الالَّزمَة، َنَتجنَّْب آثاَر الُمبيِد، فالَحَشراُت 

َجِر كالَمرِض الّذي َيفِتُك بجسِم اإلنساِن. الّتي َتراها على األْشجاِر َتفِتُك بالشَّ

جِر. را َعْن َمْوعِد َرشِّ الشَّ وفي الَيوِم التّالي ذَهبا وَحَصال على الُمبيِد، ولم يتأخَّ

 ! أليَس الُمبيُد الَحَشريُّ ضاّراً؟ 
جِر؟  َهْل َتفِتُك الَحَشراُت بالشَّ ! 

؟ شِّ ِر األُب وابنُُه َعْن َمْوعِد الرَّ ألْم َيتأخَّ ! 

______________________

______________________

______________________

1-  أُصنُِّف الُجملَة االسمّيَة والُجملَة الفعليََّة مّما يأتي في الَجْدَول:

تاُء ُمقبٌل، لذلَك سنذَهُب غداً إلى الوحدِة اإلرشاديَِّة.   قاَل أبو سعيٍد البِنِه: الحشراُت ضاّرٌة والشِّ

جملٌة اسمّيٌةجملٌة فعليٌة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه. 2-  أستخرُج من العبارة الّسابقِة حرَف جرٍّ واسماً مجروراً، وأبيُِّن عالمَة جرِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِدّيُة الَوْحدُة الإر�شَ ٌة اأَن�شطٌة َتقومييَّ
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بَب: ، وأذكُر السَّ 3- أَضُع الحركَة المناسبَة على آخِر الَكلِماِت الّتي تحَتها َخطٌّ

جِر. َتْفِتك الحشرات " بالشَّ

قال سعيد: " أليَس الُمبيُد الَحشريُّ ضاّراً ؟

ُد حركَة آخرِه: ي الفاعَل في الُجَمِل اآلتيِة، وأحدِّ 4-  أُسمِّ

أَجاَب اأَلُب: بلى. - 
ُع الَوْحدُة اإلرشاديَُّة الُمبيداِت. تُوزِّ - 

كافَح الُمزاِرُع الَحَشراِت.                - 

ُل الفعَل الماضَي في الُجملِة اآلتيِة إِلى الُمضارِع، وأَََضُع الَحَرَكَة على آخِره: 5- أُحوِّ

يتوِن.                   أََكلَِت الَحَشَرُة َثَمَرَة الزَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــ الَحَشَرُة ثمرَة الّزيتوِن. !

6- أَقرأُ  الِعبارَة اآلتيَة، وأَكتُب ِعباراٍت ُمماِثلة:

     متى تُكاِفْح َحَشراِت الَحقِل، َتحصْل على َمْوسٍم َجيٍّد.

 متى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

، ساَء الَمحصوُل. شِّ َر الُمزارُع َعِن الرَّ       ُكلَّما َتأخَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ُكلَّما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  �

7- أضُع االسَم الموصوَل المناسَب في الفراِغ مّما يأتي:

- المبيداُت الحشريَُّة هَي ـــــــــــــــــــ تُساعُد على إنتاٍج ِزراعيٍّ َوفيٍر.

الباِت ـــــــــــــــــــــــــــ ُفْزَن بالُمسابقِة. - َصّفْقُت للطَّ

راعييَّن ـــــــــــــــــــــــ أشَرفوا على زراعِة الُقطِن في حقلِِه. ُح الُمهندسيَن الزِّ - َشكَر الفالًَّ

حركُة آخِرهالفاعُل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابعة الَوْحَدُة الرَّ

بيعة الطَّ

َجماُل الغابة ل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

َتدويُر النُّفايات ْرُس الثَّاني:  الدَّ
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ُر أتذكَّ

	 أُكِمُل النَّشيَد ِمْن َذاِكَرتي:

َدلَّني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِعنَد غاباِت َكَسب

ُل   وَّ
ر�ُس الأَ َجماُل الَغابةالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1ـ  أقرأُ ما يأتي، وأالحُظ الفرَق:

يُر َقرَيًة. َر الطَّ    عمَّ

ْنجاَب َيْلهو.              أُِحبُّ السِّ

يُر َقرَيًة. َر الطَّ ما عمَّ

ْنجاَب َيْلهو. ال أُِحبُّ السِّ

- ما َنْوُع الكلمِة التي جاَءْت بعَد )ما ، ال( ِفعٌل أْم اِْسم؟

أتعلَُّم: )ال - ما( حرفاِن ينفياِن الجملَةَ الفعليَّة.

2ـ  أَِصُل، وأتعلُّم:

ما طارِت الَعصافيُر.            � 

ْنجاُب الَعَطب. ال َيْخشى السِّ � 

ندُس األديَم. ى السُّ غطَّ � 

3ـ  أكتُب ُجملًة فعلّيًة مثبتًة، وجملًة فعلّيًة منفّيًة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � � 

ُل الُجملَة الفعلّيَة اآلتيَة إلى النَّفي باستخداِم )ال( ُمنتبهاً للِفْعل: 4ـ  أحوِّ

  يُعجبُني الُعصفوُر في الَقَفِص    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل الُجملَة الفعلّيَة الُمثبتَة إلى جملٍة منفيٍَّة باستخداِم )ما( ُمنتبهاً للِفْعل: 5ـ  أُحوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوِر       ❀   انتَشَر ِعْطُر الزُّ

جملٌة فعليٌَّة ُمْثَبَتٌة

جملٌة فعليٌَّة َمْنِفيٌَّة

ف المفهوم وتسميته بالتركيز على استخدام حرف النفي )ما( مع  	 يُنفَّذ التدريب باإلشارة باليد وصواًل إلى تعرُّ
الفعل الماضي، و)ال( مع الفعل المضارع.
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اإلمالُء الّتعليميُّ

1ـ  أَقرأُ النَّصَّ اآلتَي ُمنتِبهاً للَكلِماِت التي ُوِضَع َتحَتها خّط:

بيِع َفأْزَهَرِت اأَلشجاُر،    جاَء َفصُل الرَّ
ناِجُب  ُد، والسَّ وأَْوَرَقْت، وأَخَذِت العصافيُر تُغرِّ
َتنَتِقُل َبْيَن األغصاِن، والَفراشاُت َتحوُم َفْوَق 

األزهاِر، من زهرٍة إلى زهرِة.
أَخضَر، يروُق  ِبســاطاً  ولَِبَسـِت األرُض 

بيِع جميٌل ورائٌع. النّاِظريَن. إنَّ َفْصَل الرَّ

ابِق في الجدوِل اآلتي، ثمَّ أقرأُ:   2ـ  أُصنُِّف الكلماِت التي ُوِضَع َتحَتها خّط في النَّصِّ السَّ

األحرُفاأَلفعاُلاأَلسماُء

ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقَة بعَد حذِف )الـ( َوْفَق النَّموَذِج، وأقرأُ: 3-  أُعيُد كتابَة األسماَء السَّ

ـــــــــــــ / ــــــــــــــــــــــــــ / ـــــــــــــاأَلْشجار / أشجار

أتعلَُّم:

ي الهمزَة األوليََّة التي ُتْكتُب وُتْلفُظ همزَة َقْطٍع. أُسمِّ

ِل بعِض اأَلسماِء واأَلْفعاِل واأَلحُرِف. تأتي همزُة القطِع في أَوَّ
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4ـ  أَكتُب ِمْن ذاكَرتي أَفعااًل وأَسماًء َتْبدأُ بهمَزِة َقْطٍع:

اأَلفعاُل:     ـــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اأَلسماُء:   ـــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــ

5-  أَكتُب ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

الخطُّ

طِر: عريَّ اآلتي ُمنتبهاً لموقِع األحرِف مَن السَّ 1-  أَقرأُ الَبْيَت الشِّ

قعِة ُمنتبهاً للمسافِة بيَن الكلماِت: عريَّ اآلتي بخطِّ الرُّ 2-  أكتُب الَبْيَت الشِّ

: قعِة ُمراعياً َجماَل الَخطِّ عريِّ الّسابِق بخطِّ الرُّ 3-  أُعيُد ِكتابَة الَبْيِت الشِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نصُّ اإلمالِء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



47

راِتِه: تاِء في ُمذكِّ بعَدما انقَضى هذا العاُم كتَب َفصُل الشِّ

الّتي َحَملَِت ماَء  ْت ُغيومي السَّ البارُد، غطَّ تاِء  أنا َفْصُل الشِّ

ى َمَطري األرَض، وَسقى النَّاَس، فلوال َمَطري ما  المطَر، فَروَّ

بيُع، وما جَرى النَّهُر، َفمائي هَو عاَشِت الكاِئناُت، وما ُولَِد الرَّ

ا َثلجي فقد َهَطَل، وأَْلَبَس األشجاَر َثْوباً أَبَيَض راَق النَّاِظرين، حتّى  ظنّوا أنَّها ُمزِهرة. الحياُة. أمَّ

التَّعبيُر الكتابيُّ  

أواًل: أتعلَّم
تاء 	 أَقرأُ الفقرَة اآلتيَة، ُثُم أُجيب: َفْصُل الشِّ

لْت َعلَْيه؟ ابِقة؟                     2- ما الكلمُة التي دَّ ُث في الِفْقرِة السَّ 1- َمِن الُمتحدِّ
ابِق: 3- أُكمُل مَن النَّصِّ السَّ

تاِء عْن نفِسِه      ِمَن األخباِر الخياليَِّة:   - كتَب َفْصُل الشَّ
     - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماء ْت ُغيومي السَّ :   - غطَّ      ِمَن األخبار الواقعّيِة في النَّصِّ

     - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

4- ما نوُع األفعاِل التي َوَرَدْت في المقطِع مْن حيُث الّزمِن؟

ثانياً: أطبِّق
بيعِة اآلتية: ابقِة ِفْقرًة َسْرِديًَّة، أَِصُف فيها أَحَد َجوانِب الطَّ أَكُتُب ُمستعيناً بالِفْقرِة السَّ

ْيِف - َمْوِسٌم ِزراِعيٌّ - َغابٌة(. )َفْصُل الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّنصُّ
رديُّ السَّ

أتعلَُّم:
ْرُد: هَو الكالُم الّذي َينُقْل  السَّ
أخبــــاراً واقعّيــــًة أو خياليًة 

تتعلُّق بشيٍء ُمحّدٍد. 
باستخداِم  الّسرُد  يكوُن  - 

الفعِل الماضي غالباً.
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ُر أتذكَّ

أَكتُب فيما يأتي َثالَث َمعلوماٍت اسَتَفْدُتها ِمْن َنصِّ )َتدويُر النُّفاياِت(:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " 

ر�ُس الثَّاين   فاياتالدَّ َتْدويرُ النُّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، ُثمَّ أمأُل الجدَوَل بالمطلوِب:

   َيْجَمُع الُمواطُن النُّفاياِت.

   َتْأتي سيَّارُة النُّفاياِت ُكلَّ َيْوٍم.

. َث الدُّخاُن الَجوَّ     لَوَّ

ِث. ِت التّلميذُة َبْحثاً َعِن التّلوُّ    أَعدَّ

رالِفْعُل  الفاعُل الُمؤنَّثالِفْعُل الفاعُل المذكَّ

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راً: 2-  أَكُتُب ُجملَتْين ِفعلّيَتْين، يكوُن الفاعُل في األُولى ُمفرداً ُمؤنَّثاً، وفي الّثانيِة ُمفرداً ُمذكَّ

 الفاِعُل ُمْفرٌد مؤنَّث  

ر    الفاعُل ُمفرٌد مذكَّ

� ___________________________________________

___________________________________________ � 

ُل الفاعَل في كلَِّ جملٍة مّما يأتي إِلـى الُمَثنَّى، ثــمَّ إِلـى اْلَجمــِع: 3-  أُحـوِّ

الفاعُل الَجمعالفاعُل الُمثنَّىالُجملة

َم الّطالُِب َعْرضاً َشفويَّاً الّطالبانقدَّ

ْولُة ِمَن النُّفاياِت لَصِت الدَّ تخَّ

َتْجلُُب الغاَبُة الَمَطَر

َيْفَرُح الفاِئُز بالجائزِة

	 يُنفَّذ التدريب بالتركيز على التطابق بين الفعل والفاعل من حيث التذكير والتأنيث فقط مع التنويع بزمن الفعل 
م الواجب البيتي بتدريبات مماثلة. )ماض - مضارع( ويعّزز بتدريبات إثرائية أخرى، ويُصمَّ
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اإلمالُء الّتعليميُّ

1-  أَقرأُ  الِفْقرَة اآلتيَة، وأنتبُه لِأللِف التي ُتكتُب بعَد الواو وال ُتلفُظ في آخِر الفعِل الذي ُوِضَع 
تحُته خّط:

بيعِة، َفِمنهْم     )) َدَعْوُت ِرفاقي إِلى الَمزرعِة، فجلسوا ِجواَر النَّْبِع، أُعِجبُوا ِبَجماِل الطَّ

َمِن اْستلَقى على الُعشِب ، ومنهْم َمِن استمتَع بمراقبِة الّطيوِر َفْوَق اأَلشجاِر((.

2-  أَضُع  الَحْرَف النَّاِقَص في الفراِغ في الِفقَرِة اآلتيِة لُتصِبَح كتابُة األفعاِل َصحيحًة وفَق النَّموَذج:

اُل النَّظافــِة النُّفاياِت، ثمَّ فَرُزو كلَّ َنـْوٍع في ُصْندوٍق، وَوَضُعـو النُّفايـاِت  )) َجَمَع ُعمَّ

ِل، ثمَّ َنقلـو النُّفايـاِت )البالســــتيكيََّة( إِلى ُصندوٍق آخَر((. نـدوِق األوَّ ـَة في الصُّ الوَرقيَـّ

ابقِة األفعاِل التي ُكِتَب فيها حرُف األلِف ولْم ُيلَفْظ: 3-  أكتُب ِمَن الِفْقرِة السَّ

______________________________________________________________________     

ي األلف بعد الواو التي تتصل بالفعل /األلف الفارقة/. أتعلَُّم:  أُسمِّ

4- أكُتُب ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

نصُّ اإلمالِء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا
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الخطُّ

طِر: 1-  أَقرأ الُجْملَة اآلتيَة منتبهاً لِكتابَة َحْرِف الَّالِم على السَّ

طِر: قعِة ُمنتبهاً لموقِع حرِف الاّلِم مَن السَّ 2-  أكتُب الُجملُة اآلتيُة بخطِّ الرُّ

قعِة ُمراعياً َتناُسَق َحْجِم الُحروف: ابقِة بخِط الرُّ 3- أعيُد كتابَة الُجملِة السَّ

 التَّعبيُر الكتابيُّ                       َوصُف حّي

ورَة، ثمَّ أكتُب َنّصاً أَِصُف فيه: ُل الصُّ -  أَتأَمَّ
عادة.     - حيَّ السَّ

    - َنَظافَة الحّي. 
ريِق.     - اأَلشجاَر على َجوانِب الطَّ

    - البيوَت / األبنيَة.

    - األطفاَل واألهَل.
ِفتَة اإِلعالنيََّة.     - الالَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصفّيمقطٌع
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ة الَوْحَدُة اخلاِم�سَ

ْحالت اأَلسفاُر والرِّ

عوب ِمْن عاداِت الشُّ ل:  ْرُس اأَلوَّ الدَّ

الحاسوب ْرُس الثَّاني:  الدَّ
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ُر أتذكَّ

ْرَس: 	 أُكِمُل ما َيأتي ِمْن ِخالِل َفْهمي الدَّ

ــــعـوِب( َتُخـصُّ ُشـــــعوَب  العــاَدُة الّتي َقـرْأُت َعْنها في َنـصِّ )ِمـْن عــاداِت الشُّ - 
ِمنَطـقــِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

حيُث يُْبَعُد الّشابُّ الّذي َتبدو عليِه عالماُت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

أوــــــــــــــــــــــــــــــــ ، فإنَّهْم َيطلُبوَن  ِمنُه ُمغادرَة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النّائيِة فترًة مَن الّزمِن، ويُسمُح له بالَعْودِة 

إلى َبلَِدِه بعَد اجتياِز امِتحاٍن َصْعٍب.

ُل   وَّ
ر�ُس الأَ عوِبالدَّ ِمْن َعاداِت ال�شُّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1- أَقرأُ الُجملَتين اآلتيَتين، ُثمَّ أُجيُب:

. ابِّ ابُّ الَبْرَد القارَس.                   - يُقّدُم الُقرويّوَن الهديََّة للشَّ      - يُواِجُه الشَّ

ابقَتين. - أحّدُد الِفعَل والفاعَل في الجملَتين السَّ

- ماذا ُيواجُه الشابُّ في الجملِة األولى؟

ُم األهُل للشابِّ في الجملِة الّثانية؟ - ماذا ُيقدِّ

- َوقَع الفعُل »ُيواجُه« في الجملِة األولى على االسِم »الَبْرد«.

ُم« في الجملِة الّثانية؟ - عالَم وقَع الفعُل »ُيقدِّ

2- أرُسُم دائرًة حوَل المفعوِل بِه في الجمِل اآلتية:

.                              - سأَل الّراوي أَهَل الَقْرية. ابِّ باحَة مَن الشَّ      - َيْطلُُب األهُل السِّ

اوي شابّاً.      - رأى الرَّ

ابقة. 3- أسّمي حركَة آخِر المفعوِل بِهِ في الُجمِل السَّ

كِل: 4- أَضُع المفعوَل بِه المناسَب في الفراِغ مّما يأتي، وأضبُطه بالشَّ

قّصة - المنطقة - االمتحان.

     - شاهَد الّراوي ــــــــــــــــــــ النّائية.            - دّوَن الّراوي في مذّكراتِه ــــــــــــــــــــ غريبًة.

عَب.      - اجتاَز الّشابُّ ــــــــــــــــــــ الصَّ

ـــعوِب« يشـــتمُل كّلً منها  5-  أكتُب ثالَث ُجمٍل فعليٍَّة عّما أَعجَبني في درِس »ِمْن َعاداِت الشُّ

على مفعوٍل به:

     - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                      - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

مي االسَم  أتعلَُّم:  أُسِّ
فعُل  عليه  يقُع  الذي 

الفاعِل مفعواًل به.

أضيُف إلى َمْعلوماتي: حركُة آخِر المفعوِل به الفتحة.

	 يصمم الواجب البيتي وفق التدريبات تعزيزاً وترسيخاً لمفهوم الفاعِل والمفعول به، وحركِة آخِر منهما، وموقعه في الجملة.



55

اإلمالُء الّتعليميُّ

1-  أَقرأُ ما يأتي ُمنتِبهاً للَفِظ )الـ( الّتعريِف في الفقرِة اآلتية:

عادِة واالنتصاِر،       َرأْيُت شابّاً في َمطلَِع الِعشريناِت مْن ُعمرِه، َتبدو عليِه َمالِمُح السَّ

والقرويُّوَن يقدِّموَن له الَحلوى والَهدايا، ويُسّموَنُه الُمنَتِصـر.

ًة ثانيًة، وأاُلحُظ الَفْرَق في لفِظ )الـ(:  2-  أَقرأُ َمرَّ

عادُة عادُة       والسَّ               االنتصاُر      َواالنتصاُر                       السَّ

روُر روُر       والسُّ              الَقرويّوَن      َوالَقَرويّوَن                        السُّ

3-  أُدِخُل الواَو على الَكلِماِت اآلتيِة، ثمَّ أَقرأُ ُمنتِبهاً للَحْرِف الّذي ال ُيلَفُظ:

عوُب ـــــــــــــــــــــــــــــــ . ْحالُت ـــــــــــــــــــــــــــــــ       اأَلسفاُر ـــــــــــــــــــــــــــــــ      الشُّ  الرِّ

4-  أكتُب ماُيمليِه علّي ُمعلِّمي:

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخطُّ

1-  أَقرأُ الِفقرَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لكتابِة حرِف القاِف فيما يأتي:

2-  أكتُب َحْرَف القاِف ُمنتِبهاً ألشكالِِه المختلفة:

: قعِة ُمراعياً جماَل الَخطِّ ابَق بخطِّ الرُّ 3-  أكتُب النَّصَّ السَّ
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التَّعبيُر الكتابيُّ  

الَحَكواتيُّ

 )) ِمَن الّتراِث الّشعبي في ُسورَيَة )الحَكواتي(، 

ـــباُب واأَلطفاُل في  جـــاُل والشَّ إذ َيجلِـــُس الرِّ

الَمْقهى، وَيســـتِمعوَن للَحَكَواتـــيِّ وهَو َيُقصُّ 

عليِهُم الِقَصَص والنَّوادَر عِن اأَلبطاِل وأَصحاِب 

يـِر ســـالٍم وعنتـرَة  الُمغـامـراِت، ِمْن مثـِل: الزِّ

اٍد ((. بِن شدَّ

ًة ُمنتِبهاً لِذْكِر: ــ  أتخيَُّل الَحَكواتيَّ في الَمْقهى، وأَكتُب ِقصَّ

اوي.  الـرَّ مـــاِن. " الزَّ الَمكاِن.  " " 
ِة. َبَطِل الِقصَّ الُمغاَمرِة.  " " 

اوي: ياسادُة ياِكراُم أبدأُ فأقوُل: قاَل الرَّ

يُْحَكى أنَّه كاَن في َقديِم الّزماِن وسالِف الَعْصِر واأَلوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِكتابُة
قّصـة

أّواًل: أتعلَُّم

ثانياً: أطّبق
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ُر أتذكَّ

. أَكتُب فيما يأتي َخْمَس َمعلوماٍت عِن الحاسوِب استَفْدُتها ِمْن َدْرِس )) الحاسوب ((	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " 

ر�ُس الثَّاين   احلا�شوبالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

ُل الُجملَة االسمّيَة إلى المثّنى، ثمَّ إلى الَجمِع َوفَق النَّموذج: 1ـ  أُحوِّ

الَجمُعالُمثّنىالجملُة

    العامالُت نشيطاٌتالعاملتاِن نشيطتاِن العاملُة نشيطٌة

    المهندسوَن ــــــــــــــــالمهندُسُ بارٌع

الّطائرُة ُمَحلِّقٌة

الّطيّاُر ماهٌر

ُل الُجملَتْيِن اآلتيَتْيِن ِمَن الُمثنَّى إِلى الُمفرد: 2-  أَُحوِّ

ْرِس.  الجملُة في الُمثّنى المعلِّماِن َيستخِدماِن الحاسوَب في َتحضيِر الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجملُة في الُمفرِد

الّطبيبتاِن َتستخدماِن الحاسوَب في ِحْفِظ المعلوماِت َعِن الَمرضى.الجملُة في الُمثّنى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجملُة في الُمفرِد

3- أُصّنُف الُجمَل االسميَة اآلتيَة في الجدوِل اآلتي:

     - اآللُة الحاِسَبُة ُمتعّددُة األشكاِل.

     - التِّلميَذتاِن باِرَعتاِن في استخداِم الحاسوِب.

     - الاّلعبوَن ُمنتِشروَن في الملعِب.

الُمفرُد

المثّنى

الَجمُع



60

اإلمالُء الّتعليميُّ

1- أَقرأُ وأاُلحُظ الَفْرَق:

    كاإلنساِن خاِرِق الُقْدرة.    اإلنساُن َخاِرُق الُقْدَرة.

2- ما الَحْرُف الّذي لم ُيلَفْظ في َكلِمِة )اإلنساِن( َبعدما َدَخَل عليِه َحْرُف الكاِف؟

3- ما الّتغييُر الذي طرأَ على حركِة الحرِف األخيِر بعَد ُدخوِل حرِف الكاِف على االسم؟

4- أكتُب الكلماِت اآلتيَة بعَد إدخاِل َحرِف )الكاِف(، ُثمَّ أَضِبُط الكلمَة، وأَقرؤها ُمراعياً حركَة آخِرها:

اأَلجِهَزُة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاسوُب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتِّصاالُت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُمواصالُت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5-  أَكتُب ماُيمليِهِ عليَّ معلِّمي:

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخطُّ

طِر: 1-  أَقرأُ ما َيْأتي ُمنتِبهاً لَمْوقِع َحْرِف الَعْيِن مَن السَّ

2-  أكتُب حرَف الَعْيِن منتبهاً ألشكالِِه المختلفة:

طر: قعِة منتبهاً لموقِع حرِف الَعْيِن مَن السَّ 3-  أُعيُد كتابَة الُجملِة اآلتيَة بخطِّ الرُّ

التَّعبيُر الكتابيُّ 

1- أكتُب بأربِع ُجَمٍل مقطعاً عن عمِل الحاسوِب وْفَق النَّموَذِج اآلتي:

َقوُم الحاسوُب ِبَتصميِم بناٍء َضـخٍم.  ي �
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �  
بط، وعالماِت التَّرقيم. ابقِة ِفقرًة، وأَضُع لها ُعنواناً ُمناسباً ُمراعياً أدواِت الرَّ ُن ِمَن اْلُجَمِل السَّ 2- أُكوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �   
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتابة
مقطع
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الُمُدن

ُل:  َمدينُة حلب ْرُس اأَلوَّ الدَّ

عاة ْرُس الثَّاني:  ِمْن أَغاني الرُّ الدَّ

أنشطٌة تقويمّيٌة:  الَحياة

َّالَوْحَدُة ال�ساد�سة
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ُر أتذكَّ

ُبها. حيحِة وإشارَة  )( أماَم الُجملِة الَغلَط، ثمَّ أُصوِّ - أَضُع إشارَة  )(  أماَم اْلُجملِة الصَّ

غيُر.     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ِمْن أقساِم َقلعِة َحلَب اْلجامُع الصَّ

   

.     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          بَنى َقْلعَة َحلََب َسيُف الدَّولِة الَحْمدانيُّ

   يُحيًطُ ِبقلعِة َحلََب سوٌر كبيٌر.       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل   وَّ
ر�ُس الأَ َمدينُة َحَلَب الدَّ

1

2

3

4

هباُء هذا االسَم ألنَّ ِحجاَرَتها َسْوداُء    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يْت َحلُب الشَّ  ُسمِّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1-  أَقرأُ ما َيأتي، ثمَّ أََضُع الَحَركَة الُمناِسبَة على آخِر اأَلفعاِل الماضيِة فيما يأتي: 

      َمّر َسيُِّدنا إبراهيُم ) عليِه الّسالُم ( بحلََب، وَحّط رحالَُه فيها.
اً له. ْولِة َقْلعَة َحلَب َمقرَّ       اتَّخذ َسْيُف الدَّ

أَتعلَُّم: الفعُل الماضي مبنيٌّ على الفتحِة.

2ـ  أُكِمُل ما َيْأتي وفق النموذج:

: فعٌل ماٍضٍ مبنيٌّ على الفتحِة.               َمرَّ

:  ِفعٌل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مبنيٌّ على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �  َحــطَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اتَّخَذ:   �

ُن ثالَث ُجَمٍل، َيشتِمُل كلٌّ ِمْنها على ِفْعٍل ماٍض َمْبنيٍّ على الَفْتحِة:  ورَة، ُثمَّ أُكوِّ ُل الصُّ 3ـ  أتأمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 .

ر: الفعُل الماضي يدلُّ على َحَدٍث َحَصَل في الّزمن الماضي وحركُة آخرِه الفتحة.    أتذكَّ

م الواجب البيتي مشتماًل على إعراب الفعل الماضي، واالسم المجرور بعد حرف الجر وفق النموذج  	 يُصمَّ
فقد أصبح المتعلِّم جاهزاً لإلعراب.
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اإلمالُء الّتعليميُّ

ُب حركَة آخِر االسم: 1-  أَضُع )الـ( التَّعريِف في الَفراِغ مّما يأتي، ُثمَّ أَقرأُ ُمنتبهاً للهمزِة وأصوِّ

 )) َتَقُع الّدريكيُش على بُْعِد ِتسـعٍة وِعشـريَن كيلوِمتراً عن مدينِة َطْرطوَس ، وَتْعلو َسْفحاً  

ْيتوٌن وــــــ َجْوٌز وــــــ إجاٌص، وَتشـَتِهُر بِمياِهها  عٌة منها: ــــــ زَّ َتكســوُه ــــــ أَشجاٌر ــــــ ُمتنوِّ

ــــــ َعْذَبِة الّتي َتْجلُُب ــــــ كثيَر ِمَن ــــــ ُمصطافيَن بُغيَة ــــــ انتفاِع منها((.

2-  أَكتُب َكلَِماٍت منها ما َيبدأُ بَهْمَزِة َقْطٍع، ومنها ما َيبدأُ بَهْمَزِة َوْصٍل، ُثمَّ أُدِخُل علَيها )الـ( التَّعريف:

كلماٌت فيها همزُة َوْصٍلَكلماٌت فيها همزُة َقْطٍع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دريكيش
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3-  أَكتُب ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

الخطُّ

اي: اِء والزَّ 1-  أَقرأُ اْلُجملَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لكتابِة َحرَفي الرَّ

اي. اِء وحرُف الزَّ ابقِة الكلماِت التي فيها حرُف الرَّ قعِة مَن الُجملِة السَّ 2-  أكتُب بخطِّ الرُّ

رعِة في الِكتابة: قعِة مراعياً السُّ ابقَة بخطِّ الرُّ 3- أكتُب الجملَة السَّ

نصُّ اإلمالِء 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التَّعبيُر الكتابيُّ

ورَة اآلتـيَة ُمراعياً عناصَرها وأََضُع ُعنواناً لها:  -  أَِصُف الصُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقطع
وصفي
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ُر أتذكَّ

ْيِر والَعالَم: ْهِر والطَّ ْبِح في الَفضاِء والزَّ 	 أَكتُب من ذاِكَرتي الَمْقَطَع الّذي َيُدلُّ على أَثِر إقباِل الصُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�ُس الثَّاين   ِمْن اأَغاين الرُّعاِةالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1- أَقرأُ المقطَع اآلتَي، ثمَّ أمأُل الجدوَل بالمطلوِب:

حرف العطفاالسم المجرورحرف الجرالمفعول بهالفاعلالفعل
الّصباُحأطلَّ

2- أَضُع الحركَة على آخِر كلٍّ كلمٍة في الجدوِل.

3- أَكتُب ِفْقــرًة أَِصـُف فيها فصَل الّشــِتاِء أو الخريِف ُمســتخِدماً الُجمَل الفعلّيَة ُمســتفيداً ِمَن 
ابق: الَمْقَطِع السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ُك الكائناُت  باُح، َتتحرَّ يــفِ إذا أََطلَّ الصَّ بيِع أو الصَّ    في الرَّ

بيعِة، بعَد أَْن تكوَن قد َقَضِت اللَّيَل ساِكنًة، فتُداِعُب  الحيَُّة في الطَّ

باِح الباكِر،  اعي في الصَّ ماُت أوراَق األزهاِر، وَيْستيقُظ الرَّ النَّسُّ

َفـيوِقُظ الِخراَف لَِتْتَبَعُه إِلى الوادي، وتمأُل الكوَن َفَرحاً وَسعادة.

م الواجب البيتّي من فقرة أو أكثر من درس من دروس القراءة على أن تُستوَفى المفاهيم السابقة، ومفاهيم  	 يُصمَّ
أخرى سبق أن مرَّ بها المتعلِّم.
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اإلمالُء الّتعليميُّ

1-  أُْدِخُل حرَف ) الباِء أو الفاِء( علَى الَكلَِمَتْيِن المشاِر إليهما بخّط:

" َفِرَحِت الِخراُف ـــــــ الوادي الجميِل.

َل ـــــــ الثّاني. مِت الُمديَرُة الفائَزْيِن اأَلوَّ "    كرَّ

2-  أَكتُب كلماٍت ُمعّرفًة بـ )الـ(، ثمَّ أُدِخُل عليها َحْرَف الباء وَحْرَف الفاء : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ � 
3-  أَكتُب ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي:

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أَغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخطُّ

عريَّ اآلتَي ُمنتِبهاً لحرَفي الّسيِن والّشين: 1-  أقرأُ الَبْيَت الشِّ

     

ابقِة: يِن ِمَن الَكلِماِت السَّ يِن والشِّ 2-  أكتُب الكلماِت التي فيها حرَفا السِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قعِة ُمنتِبهاً للتَّناُسِق َبْيَن الحروِف: عرّي ِبَخطِّ الرُّ 3-  أُعيُد كتابَة الَبْيَت الشِّ
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التَّعبيُر الكتابيُّ

ُبستاٌن جميٌل
أّواًل: أتعلَُّم

1-  أَقرأُ النَّصَّ اآلتَي، ثمَّ أُجيب:

ُل ذلَك البُستاَن اْلَجميَل،        )) َوقْفُت أتأمَّ
االرتفاِع،  ُط  ُمتوسِّ سوٌر  به  يُحيُط  الّذي 

اِن،  مَّ والرُّ اِق  رَّ والدُّ الَخْوِخ  أَشجاُر  َتعلوُه 

نِة،  لَوَّ لُة بالثِّماِر الُمً وَفْوَقُه األغصاُن الُمحمَّ

َتمتدُّ  الّتي  الِعَنِب  عرائُش  الَوَسِط  وفي 

َكِمظلٍَّة  اأَلرِض  مَن  لِتقتِرَب  أغصانُها 

ُمزْرَكَشٍة بعناقيَد ُمختلِفِة اأَلشكاِل واأللواِن 

كاللُّؤلُِؤ والَمْرجاِن ((.

ابُق؟ ُث النَّصُّ السَّ 	 ما الذي يحيُط بالبستان؟	 عمَّ يتحدَّ
ور؟ 	 ماذا ُتشِبُه عرائُش الِعَنِب؟	 ما الذي يتدلَّى فوق السَّ

	 ماذا ُتشِبُه عناقيُد الِعَنِب؟

            : َفِة الُمناِسبِة لها من الَحقِل الثَّاني ُمستعيناً بالنَّصِّ ِل بالصِّ 2-  أََِصُل ُكلَّ َكلمٍة ِمَن الَحقِل اأَلوَّ

- 1 -- 2 -

الُمَحّملُة بالثِّماِرالُبستاُن         

اْلَجميُلُسوٌر            

ُط االرتفاِع             اأَلغصاُن         متوسِّ

وصفيمقطع
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3-  أَكتُب من ِعندي ِصفاٍت أُخرى ُمناسبًة لكلٍّ ِمَن:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبُستان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �  األغصان  �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأَللوان   � العرائش  �

ثانياً: أطبُِّق

ابِق ُمستخِدماً التَّشبيه: -  أََكتُب َمقطعاً أَِصُف فيِه َمنظراً َطبيعيَّاً ُمستعيناً بالَمقَطِع السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أَقرأُ النَّصَّ اآلتي:

   في إِْحدى ُغَرِف الَمْشفى َسأَل َرُجٌل ُمْقَعٌد في َسريِرِه َرُجاًل آَخَر َينُظُر ِمَن النَّاِفَذِة: 

كيَف َترى الَحياَة خاِرَج الَمْشفى؟

هوُر على َجَنباِت أَْحواِضها ، وفي َوَسِطها ِبْركٌة،  قاَل: أُشاِهُد َحديقًة راِئعًة، تْنَتِشُر الزُّ

بها  َيلَعبوَن  َوَرقيًَّة، وأَخذوا  َزواِرَق  ًة، واأَلوالُد َصَنعوا  َبطَّ فيها َخمٌس وُعشروَن  َتْسَبُح 

َمَع  ى  َتتمشَّ وامرأٌة  ْطَرْنِج،  بالشِّ َويلعباِن  اأَلرَض  َيْفَتِرشاِن  َرُجالِن  وهناَك  الماِء،  داِخَل 

الَهواِء،  وبدوالِب  بالدُّمى  َيلَعْبَن  َصغيراٌت  ِطْفالٌت  وكذلَك  أَطفاٍل،  َثالثُة  َيْتَبُعها  َزْوِجها 

وِطفٌل َصغيٌر َيمشي، ثُمَّ َيتعثَُّر وَيَقع.

1-  أَقرأُ اْلُجمَل اآلتيَة، ُثمَّ أَمأُل اْلَجدوَل بالمطلوِب َوْفَق النَّموَذج:

ُجُل َحديقًة راِئعًة.      شاَهَد الرَّ

ُجُل اأَلْرَض.       َيْفَتِرُش الرَّ
     َصَنَع اأَلوالُد زوارَق َورقيًَّة.

     يتبُع األطفاُل المرأة.

حركُتُهالمفعوُل بِهحركُتُهالفاِعُلحركُتُهَنوُعُهالِفعُل

جُلالفتحُةماٍضشاَهَد ُةالرَّ مَّ الفتحُةَحديقًةالضَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقة إلى جمٍل منفّيٍة باستخدام حرفي النفي /ما - ال/. ل الجمَل الفعليََّة المثبتَة السَّ 2- أحوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احَليــاُة ٌة اأَن�شطٌة َتقومييَّ
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3-  أُعِرُب الِفعَل الماضَي واالسم المجرور في الُجَمِل اآَلتية:

ريِر َرُجاًل آخَر.           َسأََل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	  َسأََل َرُجٌل ُمْقَعٌد في السَّ
                                                                                   السريِر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َصَنَع اأَلوالُد َزواِرَق من الورِق.                       	 

                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غيُر في الَمْشي .                         	  فُل الصَّ َتعثََّر الطِّ
                                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ُل الجملَة اآلتية إِلى الُمفرِد، ُثمَّ إلى الَجْمع:   4-  أُحوِّ

ْطرنج. ُجالِن َيفَتِرشاِن األرَض َويلعباِن بالشِّ الرَّ ( 
         الُمفرُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         الَجمُع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الُمثنّى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَجمُع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6-  أُحاكي اْلُجملَتْيِن اآلتيَتْيِن ِبُجملَتْيِن ِمْن ِعندي:

  َتسَبُح في الِبْركِة َخمٌس وعشروَن َبّطًة      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َيْتَبُع المرأَة ثالثُة أَطفاٍل                         �

7-  أَضُع دائرًة َحْوَل َحْرِف الَعطِف في اْلُجمِل اآلتية:

َيْلعْبَن  َيلَعبون ِبها، وكذلَك ِطفالٌت َصغيراٌت  اأَلوالُد َصَنعوا َزواِرَق َورقيًَّة، وأخُذوا 

بالدُّمى وبدوالِب الهواِء، وِطفٌل َصغيٌر َيمشي، ثُمَّ َيتعثَُّر ويَقُع.

نِة بالحَركِة الُمناِسبة:  ُل اْلُجمَل اآلتيَة إِلى الُمَؤنَِّث، ثمَّ أَضِبُط أواخَر الَكلِماِت الُملَوَّ 8-  أُحوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِطفٌل َصغيٌر َيمشي، ثُمَّ َيتعثُّر وَيَقُع.

ي اأَلحُرَف الّتي ُتكَتُب والُتقَرأُ في الَكلِماِت اآلتـية: 9-  أُسمِّ

واأَلوالُد    ـــــــــــــــــــــوامرأةٌ     ـــــــــــــــــــــأَخذوا       ـــــــــــــــــــــ

فُل ينُظُر ِمَن النَّاِفَذة. ُل الجملَة اآلتية إِلى الُمثنّى، ُثمَّ إلى الَجْمع:    ! الطِّ 5-  أُحوِّ

ِ


