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المقدمة
هذا كتاب العربية لغتي نقّدمه إلى الدارسين في الصفين األول والثاني من المستوى األول الفئة )ب( مّمن 

فاتهم التحصيل النظامي، معتمدين فيه آخر ما توّصلت إليه النظريات الحديثة في تعليم اللغة العربية مراعين 

تجاوز التفاصيل والتعقيدات المناقضة لمبادئ التربية الحديثة، بغية الوصول إلى إتقان مهارات اللغة استماعاً 

ومحادثة وقراءة وكتابة موّزعة إلى مهارتين شفوية وكتابية.

وقد جاء عرض المادة المعرفيّة بما يتناسب والمستوى العمري والوقت المحدد لتعلّمها في الخطة الدرسية، 

وفق خّطة منهجيّة مدروسة تناولت المهارة الشفوية في أفعال إجرائية، )أقرأ، أجّرد، أعبّر شفوياً( لتزويده 

بثروة لغوية تمكنه من االنتقال إلى المهارات الكتابية، حيث يتدّرب على قواعد اللغة والكتابة بخط الرقعة، 

ثم ينتقل تدريجياً إلى التعبير الكتابي بدءاً من الحرف، ثم الكلمة والجملة والعبارة، ثم الفقرة والمقطع.

وروعي في بناء الكتاب أن يوزع على فصلين:

الفصل األول: يتناول تعليم الحرف وتجريده ولفظه لفظاً صحيحاً، يليه تعلّم كتابته بكّل أشكاله منفصاًل 

ابتداًء  السليمة  القراءة  المتعلّم من  الكلمة وآخرها ووسطها، واستيعاب حركاتها وتمكين  أّول  ومتصاًل في 

من قراءة الحرف والمقطع فقراءة الكلمات، ثم القراءة الجهرية لنصوص تتعّدى ثالثة أسطر، يعقب ذلك 

يتعلّق  بما  سليماً  استخداماً  اللغة  قواعد  فيها  يستخدم  وإمالئيّة،  وصرفيّة  نحويّة  ومعارف  لغويّة  تدريبات 

بالمذّكر والمؤنّث والمفرد والجمع وأحرف الجر، وحركة االسم بعدها، والجملة الفعليّة والجملة اإلسميّة مع 

متّممات كل منهما ودون تفاصيل إاّل في حدود معيّنة.

الفصل الثاني: يتناول نصوصاً قرائيّة نثريّة وشعريّة تزيد من ثروته اللغوية، وتدّربه على استعمال اللغة 

التي ضّمها  الكتابيّة  األنماط  يتّخذ من  )مشافهة وكتابة(، حيث  سليماً  عفوياً  استخداماً  العربية واستخدامها 

الكتاب أساليب تواصل متنّوعة في المواقف التي يواجهها في حياته العمليّة من خالل محاكاة هذه األنماط، 

ثّم االستفادة منها في توليد أساليب جديدة مبنية بطريقة تشعره بقربه من لغته وتوفر له الفرصة في التعبير 

عن فكره ومشاعره، ويتمثّل ذلك في التركيز على معرفة اللغة ومرادفها أو أضدادها، واستيعاب النصوص 

واستنطاق الصور وتركيب جمل صحيحة المبنى واألسلوب والمعنى وتطوير مهارة المتعلّم بقواعد اللغة 

واإلمالء والخط في محاكاة جمل مفيدة وتكوين جمل مماثلة.

آملين بذلك أن نكون قد قّدمنا ما يسهم في تطوير المنهاج التعليمي للمستوى األول / الفئة )ب( وتحديثه 

على أن يوافينا الزمالء المعلّمون والمشرفون والتربويّون وأولياء األمور بمالحظاتهم الميدانيّة لنفيد منها في 

تطوير عملنا، وتدارك ما فاتنا لتقريبه من الكمال، خدمة ألجيالنا وإعالء للغتنا القوميّة وتراثها األصيل.

المعّدون
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أَِقُف باحِتراٍم وتقديٍر لِعلَِم َوطِني ُسورَيَة وأُحيِّيه:

ي��اِر علي���ُكْم َس��الْم  أََب�ْت أْن َت���ِذلَّ النُّف��وُس الِك��راْمُح��م��اَة ال��دِّ

موِس ِحمًى ال يُضاْمَع��ري��ُن ال��ُع���روب��ِة َبْيٌت َحراْم  وَعْرُش الشُّ

   ***

��آِم ب��ُروُج ال�َع���الْء ناءُرب���وُع الشَّ ���ماَء ِبَع��الي السَّ تُح��اِكي السَّ

موِس الِوَضاء ��م��اءفأَْرٌض َزَهْت بالشُّ س�م��اٌء لََعْم���ُرَك أو َكالسَّ

   ***

َع��ل��ى َعلَ���ٍم َض�مَّ  َش�ْمَل الِبالْدَرف��ي��ُف اأَلم��اني َوَخْف��ُق الُفؤاْد    

 وِم���ْن َدِم ُك����لِّ َش���هيٍد ِم���داْدأََم���ا ف���يِه ِم��ْن ُك��لِّ َعْي�ٍن َسواْد 

   ***

َوُروُح اأَلَض���احي َرِقي��ٌب َعتيْدنُُف���وٌس أُب���اٌة وم����اٍض َمج��ي�ْد            

ش����يْد  َف�لِ���ْم ال َنُس���وُد ولِ��ْم ال نش��ي��ْدَفِمنَّ����ا ال���َوليُد وِمنّ���ا ال�رَّ
تأليف: خليل مردم بك
تلحين: األخوين فليفل

َوَطنـي

أ-  ب -  ت -  ث - ج - ح - خ - د -  ذ - ر-  ز - س - ش - ص - ض 
 ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - ه� - و - ي .

الُحروُف 
الهجائيَّة
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ُة ْهِيَئُة اللَُّغويَّ التَّ

الف�صل الأّول

اْسمي: باسل

ُعمري: ستُّ َسَنواٍت

أَتعلَُّم
ُهِويَُّة باسل

ُهِويَّتي:

ي: أَبي: ُعمري: اسمي:                              مدرستي:أُمِّ

تي َمْدَر�صَ

ُف أْقَساَم َمْدَرَسِتي.   أَتعرَّ

ي َمْدرَسِتي بُمساَعَدِة ُمعلِّمي.   أَُسمِّ
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َوَر اآلِتيَة: ي الصُّ أَُسمِّ
أكتشف

كل )النافذة - الكتاب(: أََتَتبَُّع النِّقاَط ألُْكِمَل الشَّ

وَر اآلتيَة، وألِفُظ ) ا (: َي الصُّ أَُسمِّ

باب

أَتتبَُّع النُّقاَط ألُْكِمَل رسَم األشكاِل اآلتية:

َن ) ا ( ُثمَّ ألِفُظه: أَِصُل الّنقاَط ألكوِّ
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ْيَل الِقْرِد: َن َذَ أَِصُل النِّقاَط أِلَُكوِّ

وَرتين اآلتَيتين: ي الصُّ أَُسمِّ

أَتتبَُّع النُّقاَط أَلِصَل إلى البيِت:

ورَة اآلتيَة، وأَلِفُظ ) و (: ي الصُّ أُسمِّ
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ة: ة:أُْكِمُل َتْلِويَن الَبطَّ َن الَبطَّ أَِصُل النِّقاَط أِلَُكوِّ

الوادي

ورَة اآلتيَة، وأَلِفُظ ) ي (: ي الصُّ أُسمِّ

َوَر اآلتَيَة: ي الصُّ أَُسمِّ
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الدَّرُس األول:      1- حرف الباء )ب(

أقرأُ 

   أَبي أدي�ب أُختي ع�ب�ير   أَنا ب�اسلأُّمي رحاب

ُد  أَُجرِّ

        أدي�ب        ع�ب�ير       ب�اسل      رحاب

           �ب       �ب�  ب�           ب 

أشكاُل َحرِف الباِء ) ب(

   �ب          �ب�        ب�       ب 

أدي�بع�ب�ير  ب�اسل  رحاب

التَّْمييُز )ب - بـ  - ـبـ - ـب(

ب
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وَر، ُثمَّ أَلِفُظ َحْرَفَ الباِءِ )ب( ِبَِصْوٍت َواِضٍح: ي الصُّ 1ـ أَُسمِّ

2ـ أَقرأُ ما َيأتي، وأاُلِحُظ االْخِتالَف في اللَّْفظ:

ةَباِسل َبَقَرة باِخَرةَب�طَّ

با        ب�َباب�َ

ويِل )با(: 3ـ أُميُِّز في ِقراَءتي حرَف الباِءِ )ب( مَع الَمدِّ الَقصيِر ) َب( والَمدِّ الطَّ

�َب�َب�ب�ََمدٌّ َقِصيٌر)َب(:
�با�ب�اب�اَمدٌّ َطويٌل ) با(:

4ـ أرُسُم َداِئرًة َحْوَل َحرِف الباِء )ب( :

�بث  بت �ب��ت�فب�

أَُعبُِّر َشَفوّياً

َوِر اآلتيِة، وأَذُكُر:  ي أَفراَد أُْسَرِة الَحَيواِن ُمْسَتعيناً ِبالصُّ - أَُسمِّ

ماذا َتْأُكُل؟أَْيَن َتعيُش؟ ماذا َنْسَتِفيُد ِمْنها؟
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ابقَة بشكٍل ُمتسلِسل.  - أعيُد المعلومات السَّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
ُف: 1- أََتَعرَّ

ؤاِل وْفَق النَّموَذج: 2- أَِصُل اإِلجاَبَة الُمناِسَبَة لِلسُّ

زميلي المعلّم: عّزز التدريب على المذكر والمؤنث بتدريبات مماثلة من موجودات الصّف والمدرسة.

أَْكُتُب في دفتري

1- أَْرُسُم في دفتري َحْرَف الباِء ِبأَْشكالِِه الُمْخَتلَِفِة، ُثمَّ أَْلِفُظه:
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وَرِة الُمناِسَبِة َوْفَق النَّموَذِج: 2- أَِصُل الَكلِماِت الّتي فيها َحْرُف الباِء )ب( بالصُّ

3- أكتُب ُمراعياً المدَّ القصير والمدَّ الّطويل:

َور: حيِح ُمْسَتَِعيَناً ِبالصُّ - أََضُع َحْرَف الباِء )ب( فـي َمْوضِعِه الصَّ

اٌدَسريٌر َمكَتَبٌةحاسوٌبَبرَّ

الّتعبيُر الكتابيُّ

مالحظة: يجري المعلّم التدريبات على دفتر خاص.
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2- حرف الدال )د(

أقرأُ

نلعُب في الَح�ديقِةنْذَهُب إِلى داِر جدِّي

ُد أَُجرِّ

            الح�ديقة      دار
            �د   د

ال ) د( أشكاُل َحرِف الدَّ

�دد 

الح�ديقة   دار

التَّمييُز ) د - ـد (

د
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اِل )د( ِبَصْوٍت واِضٍح: َوَر، ُثمَّ أَلِفُظ َحْرَف الدَّ ي الصُّ 1- أَُسمِّ

ويِل )دا- دو(:  اِل )د( مَع الَمدِّ الَقصيِر )َد - ُد(، والَمدِّ الطَّ 2- أَْقرأُ َحْرَف الدَّ

َد                دا              ُد                دو 

اِل )د( ِمْن َبْيِن األحرِف:     3- أَْرُسُم داِئَرًة ُمَميِّزاً َحْرَف الدَّ

�ن��د�ب��ذذد

- أَِصُل َوْفَق النَّموَذِج، ُثمَّ أَقَرأ:

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

ُتْطِعُمَهذِه

َيْلَعُب فـيَهذا

َتسيُر علىَهذِه

َيسيُر علىَهذا
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أَْكُتُب في دفتري

َن َحرَف الّداِل)د(، َوأَْلِفُظه: 1- أَِصُل َبيَن النِّقاِط ألَُكوِّ

3- أَْرُسُم في دفتري َحرَف الّداِل )د ، ـد(:

4- أَْكُتُب في دفَتري، ُثمَّ أَْقَرأُ ُمْنَتِبهاً للُمدوِد الَقصيَرِة الفتحة )  َ  ( و الضّمة )  ُ  ( 

ويلَِة األلف)ا( والواو )و(: َوالُمدود الطَّ

2- أَْرُسُم داِئَرًة  َحوَل َحرِف الّداِل )د( فـي الَكلِماِت اآلتَية:

-  أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل إلى أَْحُرٍف:

ُب كتابًة، ثمَّ أَقرأُ الَكلِمة: - أَُركِّ
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َور: حيِح ُمْسَتعيناً ِبالصُّ 1- أََضُع َحْرَف الّداِل )د( فـي َمْوضِعِه الصَّ

2- أَْكُتُب في دفَتري َحرَفـي الباِء )ب( َوالّداِل )د( ، ُثمَّ أَْقَرأ:

الّتعبيُر الكتابيُّ
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الدَّرُس الثاني:      1- حرف الميم )م(

أقرأُ

عاَم   ي تُسّخُن الطَّ َتزوُرنا ريُم بعَد الَمدرسةونقِضي وقتاً مسلِّياً أُمِّ

ُد أَُجرِّ

عام           ريم      المدرسة                   مسلِّياً                             الطَّ

                  �م       �م�                   م�                        م

أشكاُل َحْرِف الميم ) م (

�م�م�م�م
عام         ريم         المدرسة                  مسلِّياً                     الطَّ

التَّمييُز )م - ـم - ـمـ - ـم(

م
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َوَر، ثمَّ أَلِفُظ َحْرَف الميِم )م( ِبَصْوٍت واِضح:  ي الصُّ 1ـ أُسمِّ

المدِّ القصير والمدِّ  الميم )م( مع  لَّْفِظ حرف  الَفْرَق في  َوَر ُمالِحظاً  ي الصُّ أَُسمِّ 2ـ 
الطويل:     

َعمودُمزارعماعزَمدرسة

��موُم�مام�َ

µµ

µµ

وَرَة ِبما ُيناِسُبها َوْفَق النَّموَذج: - أَِصُل الصُّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

الُمْفَرُد

الَجْمُع

زميلي المعلّم: عّزز التدريب بتدريبات مماثلة بطريقة التمثيل ومالحظة الفرق في اللفظ: )شجرة - أشجار ...(.
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أَْكُتُب في دفتري

َن َحرَف الميِم )م(، ثمَّ أَْلِفُظه: 1- أَِصُل َبْيَن النِّقاِط ألَُكوِّ

ُب في مقاطع، ثمَّ أكتُب في دفتري، وأقرأ: 3- أركِّ

4- أَْكُتُب في دفتري ما يأتي بخطٍّ واضٍح:

2- أَْكُتُب في دفَتري حرف الميم )م( مع الُمدوِد الَقصيَرِة الفتحة )ــَـ( و الضّمة 

ويلَِة األلف )ا( والواو )و(: )ــُـ( َوالُمدود الطَّ

حيِح ألكّوَن كلمًة: 1- أََضُع َحْرَف الميِم )م( فـي َموِضِعِه الصَّ

2- أَكتُب، ُثمَّ أَقرأُ:

الّتعبيُر الكتابيُّ
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2- حرف الراء )ر(

أقرأُ

عبي�ر:انتظروني ألركب مع دميتي        باسل وأمير: القطار يسير على الّسكة

ُد أَُجرِّ

   عبي�ر           القطار
       �ر                  ر  

أشكاُل َحْرِف الّراِء ) ر (

 �رر
                   عبي�ر                 القطار

التَّمييُز )ر - ـر(

ر
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اِء ) ر( ِبَصْوٍت واِضٍح : َوَر، َوأَلِفُظ َحْرَف الرَّ ي الصُّ 1- أَُسمِّ

: َوِرِ اِء ) ر( ِفي الَكلِماِت اآلِتَيِة، ُمْسَتعيناً ِبالصُّ 2- أَلِفُظ َحْرَفَ الرَّ

ام انَفراَشةَرسَّ ُورودُرمَّ
          رو         ُر         را        َر

َؤاِل الُمناِسِب: وَرَة ِبالسُّ - أَِصُل الصُّ

- أختاُر صورًة مّما َسبق، وأذكُر اسَمها ومعلوماٍت عنها.

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أعّبُر شفوّياً

 َمْن َهذا؟َمْن باِسل؟َمْن َهِذِه؟َمْن ِرحاب؟

أَْكُتُب في دفتري

1- أَِصُل َبيَن النِّقاِط أَلْرُسَم َحْرَف الّراِء ) ر (، ثمَّ  أَْلِفُظه:

عزيزي المعلّم: عّزز التدريب على االستفهام عن المذكر والمؤنث بطريقة التمثيل: ما هذا؟ ما هذه؟ َمن هذه؟ َمن هذه؟
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ويلَِة األلف )ا( و الواو )و(: 2- أَْرُسُم َحْرَف الّراِء )ر( َوأَلِفُظُه مع الُمدود الطَّ

3- أَْكُتُب ما يأتي ِبَخطٍّ واِضـح:

حيِح فـي الَكلِماِت اآلتيِة، ثّم أقرأ: 1- أََضُع َحْرَف الّراِء ) ر( فـي َموِضِعِه الصَّ

ُن َكلِماٍت ِمَن الُحروِف اآلِتَية: 2-أَُكوِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
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الدَّرُس الّثالث:      1- حرف الزاي )ز(

أقرأُ 

زياد: أنا أحبُّ البيَض و الّزيتوَنباسل: تعاَل يا زياُد نتناوِل الَفطوَر 

ُد أَُجرِّ

                               الزيتون                  زياد

                                �ز                   ز

اي ) ز ( أشكاُل َحْرِف الزَّ

�زز

                      الزيتون                       زياد

التَّمييُز )ز - ـز(

ز
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ويِل:  اِي )ز( َمَع الَمدِّ الَقصيِر، ُثمَّ َمَع الَمدِّ الطَّ 1- أَْقرأُ َحْرَف الزَّ

زو       َزْرزور ُز     ُزجاجزا     ِمي�زانَز        َزْهر

اِي) ز( بشكلَْيِه، ثمَّ أَلِفُظُه: 2- أَرُسُم داِئرًة  َحْوَل َحْرِف الزَّ

أَْزهار   �   فريز   �   لوز   -   َزْنَبق   -   ِمْزمار

- أََضُع داِئرًة َحْوَل اإِلجاَبِة الَّتي أَخَتاُرها )نعم( أو ) ال (:

نعم   -   ال	  وِق؟               َهْل َتْشَتري َطعاماً َمْكشوفاً ِمَن السُّ

نعم   -   ال	  أََتَتناَوُل الَفطوَر َقْبَل أَْن َتأِتَي إلى الَمْدَرسِة؟   

نعم   -   ال	  عاِم؟         أَتْغِسُل َيَدْيَك َبْعَد الطَّ

ال نعم   -   	  َهْل َتْكُتُب َو أَْنَت َتْأُكُل؟         

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري

اِي ) ز (، ُثمَّ أَْلِفُظه: َن َحْرَف الزَّ 1- أَِصُل َبْيَن النِّقاِط ألَُكوِّ
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اِي ) ز ( مع المدوِد الَقصيَرِة الفتحة )ــَـ( و الضّمة )ــُـ( َو  2- أَْرُسُم َحْرَف الزَّ
ويلَِة األلف )ا( والواو )و(: الُمدود الطَّ

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل على دفتري:

ُب كتابًة، ُثمَّ أَْقرأ: 	 أَُركِّ

3- أَْكُتُب َما َيْأتي:

حيح: 1- أَرُسُم َحْرَف الّزاِي )ز( في َمْوِضِعِه الصَّ

2- أَْكُتُب في دفتري، ُثمَّ أَْقَرأ: 

الّتعبيُر الكتابيُّ
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2- حرف السين )س(

أقرأُ

ح الّشعَرمازن: أغسُل األنَففراس: أنّظُف األس�نان ميس: أسرِّ

ُد أَُجرِّ

    مي�س            أغ�سل  فراس          األس�نان
      ��س               �س�      س             س��                              

ين )س( أشكاُل َحْرِف السِّ

��س�س�س��س
        مي�س       أغ�س�ل       األس�نان      فراس

ين )س( ِبَصْوٍت َمْسموٍع: َوَر، ثمَّ أَلِفُظ َحْرَفَ السِّ ي الصُّ 1ـ أَُسمِّ

التَّمييُز )س – سـ - ـسـ - ـس(

س
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يِن )س( في الَكلِماِت اآلتيِة ُمالِحظاً الَفْرَقَ في اللَّْفِظ: 2- أَْقرأُ َحْرَفَ السِّ

سامرساَسناءَس�
سوريةسوُسعادُس�

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري
اِي ) ز (، ُثمَّ أَْلِفُظه: َن َحْرَف الزَّ 1- أَِصُل َبْيَن النِّقاِط ألَُكوِّ

1- أُْكِمُل الَفَراَغَ وْفَق النَّموَذج:

2- أُْكِمُل الُجَمَل ِبالَكلَِمِة الُمناِسَبِة ِمّما َبْيَن الَقْوَسْين:

عزيزي المعلّم: عّزز التدريب بطريقة التمثيل وباستخدام أفعال إجرائية للمؤنث والمذكر: )كتب - ركض - نزل ... إلخ(
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ة) ُ   ( َو  يِن ) س ( مَع المدوِد الَقصيَرِة الفتحة ) َ   ( و الضّمّ 2- أَْرُسُم َحْرَف السِّ
ويلَةِ األلف )ا( والواو )و(: الُمدوِد الطَّ

يِن )س( فـي الَكلِماِت اآلِتَية: 3- أَْرُسُم داِئرًة َحْوَل َحْرِف السِّ

ِن، ُثمَّ أَْقَرأُ َما َكَتْبت: 4- أَْكُتُب الَكلِماِت اآلتَيَة ُمْنَتِبَهاً لِْلَحْرِف الُملَوَّ

	 أَْقَرأُ، ُثمَّ أَُحلِّل:

ُب َكلَِمًة ِمَن الُحروِف اآلتَيِة، ثمَّ أَْقَرُؤها: 	 أَُركِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ

ين )س(: 1- أُْكِمُل ِكتابَة الَكلِماِت بَحْرِف السِّ

حيَحِة لَيْكَتِمل َمْعَنى الُجْملَة اآلِتَية: 2- أُشير إلى الَكلَمِة الصَّ
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الدَّرُس الرابع:      1- حرف الشين )ش(

أقرأُ

ُن ريَش العصفوِرالمعلمة: هيّا ننشْد يا أوالدهادي يرسُم الَفراَش   شام تلوِّ

ُد أَُجرِّ

ش�ام       ري�ش         نن�ش�د                   الفراش    
ش�            �ش           �ش�                                       ش     

يِن )ش( أشكاُل َحْرِف الشِّ

�ش�ش�ش�ش
       ري�ش        نن�ش�د          ش�ام     الفراش

التَّمييُز )ش – شـ - ـشـ - ـش(

ش
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يِن )ش(: ـَوَر اآلتيَة، ثمَّ أَلِفُظ حرَف الشِّ ي الصُّ 1- أُسمِّ

ويلِة: يِن )ش( َمَع الُمدوِدِ الَقصيرِة َوالُمدوِد الطَّ 2- أَْقَرأُ َحْرَف الشِّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
ور: َنِة بالفراِغ المناسِب ُمْستعيناً بالصُّ - أَِصُل كلَّ َكلمٍة مَن الَكلماِت الُملوَّ

... شاُم َوشاِدي َوهادي.... شاُم... شادي

أَْكُتُب في دفتري
يِن )ش(، ُثمَّ أَلِفُظه: 1- أَْرُسُم في دفتري َحْرَف الشِّ
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يِن مَع الَمدِّ الَقصيِر الَكْسَرِة )ِ-(، والمدِّ الّطويل )ي(: 3- أَْلِفُظ َحْرَف الشِّ

ْقَعة: 4- أَْكُتُب في دفتري ِبَخطِّ الرُّ

َة )ُ-( َوالَكْسَرَة )ِ-( فـي آخِر َحْرِف  مَّ 2- أََضُع الُمدوَد الَقصيَرَة: الَفتحَة)َ-( َوالضَّ
يِن )ش( َوْفَق النَّموَذج: الشِّ

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل على دفتري:

ُب كتابًة، ُثمَّ أَْقرأ: 	 أَُركِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ

يِن )ش(، ُثمَّ أَْقرأ: 1- أُْكِمُل في دفتري ِكتابَة الَكلماِت اآلتَيِة ِبَحْرِف الشِّ

ُن َكلِماٍت ِمَن األْحُرِف اآلِتَيِة ، ُثمَّ أَْقَرُؤها: 2- أَُكوِّ
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2- حرف الواو )و(

أقرأُ

نوال تنظُر من بعيد.قاَل وسيٌم: تعالَْي، والعبي معنا.

ُد أَُجرِّ

            نوال          وسيم
            �و          و

أشكاُل َحْرِف الواو ) و(

�وو
                       نوال                       وسيم

التَّمييُز )و - ـو(

و
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َوَر، وأَْنَتِبُه لِلَْفِظ َحْرِف الواو )و(: ي الصُّ 1- أَُسمِّ

ــويـلِة: 2- أَْقـَرأُ َحـْرَف الـواِو ) و( َمَع الُمــدوِد الَقصيـَرِة َوالُمدوِد الطَّ

3ـ أَْرُسُم داِئَرًة  َحْوَل َحْرِف الَواو )و( :

َج�ْروَوِديعلَْوزِوداد

واديواَوردةَو

طاووسووُورودُو

يساويويِوعاءِو

ُر الُمؤنَُّثالُمَذكَّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
- أَْرِبُط ُكلَّ ُصـوَرٍة ِبما ُيَناِسُبها وْفَق النَّموَذج:
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أَْكُتُب في دفتري
1- أَِصُل َبْيَن النِّقاِط أَلْرُسَم َحْرَف الواِو )و( الّناِقَص، ثمَّ أَْلِفُظه:

ن: 3- أَْكُتُب ُمْنَتِبهاً لِلَحْرِف الُملَوَّ

2- أَْرُسُم َحْرَف الواِو )و( مع المدوِد الَقصيَرِة الفتحة ) َ   ( و الضّمة) ُ   ( َو 
ويلَِة األلف )ا( و الواو )و( و الياء )ي(: الكسرة ) ِ   (والُمدوِد الطَّ

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل على دفتري:

ناً َكلَِمَتْين ِمْن َمْجُموعِة اأَلْحُرِف اآلتيِة، ثمَّ أَْكُتُبها في دفتري: ُب مَكوِّ 	 أَُركِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
حيح: - أكتُب َحْرَف الواِو )و( فـي َموِضِعِه الصَّ
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الدَّرُس الخامس:      1- حرف الّنون )ن(

أقرأُ

سوُم تزيّ�ن الُجدران َنَزَل مازٌن وحناُن إلى الباحةمازن: الرُّ

ُد أَُجرِّ
       نزل          حنان        مازن            تزيّ�ن
       ن�              �ن�          ن                �ن

أَْشكاُل حرِف النُّوِن )ن(

�ن�ن�ن�ن
      تزيّ�ن        ح�ن�ان           ن�زل      مازن

التَّمييُز )ن – نـ - ـنـ - ـن(

ن
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ـويلِة: - أَْقَرأُ َحـْرَف الـنُّـوِن ) ن( َمـَع الُمـدوِد الَقـصـيَرِة، َوالُمـدوِد الطَّ

نارناَنْخلةَن

نورنوُنسورُن

نـيراننيِنَظامِن

أَُعبُِّر َشَفِويَّاً

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

- أَُعبُِّر َعْن جماِل باحِة َمْدَرَستي، فأَْذُكر:
   َمْلَعَبها - أَْشجاَرها - َنَظاَفَتها - ُحبِّي لَها.

1- أقرأُ الُجملَتين اآلتيَتين ُمستعيناً بالّصورَتين:

2- أَِصُل ُكلَّ داِئَرٍة ِبَما َيُدلُّ َعلَْيها َوْفَق النَّموذج:

َنَزلَْت حناُن إلى الباَحِة.َنَزَل مازٌن إلى  الباَحِة.

كلمة َنَزَلَنَزَل ماِزٌن إلى الباَحة.

َنزلَْت حناُن إلى الباحة.       الباَحة جملة

عزيزي المعلّم: ال تنَس تعزيز التدريب
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أَْكُتُب في دفتري
1- أَْرُسُم َحْرَف النُّوِن )ن(، ثمَّ أَْلِفُظه:

2- أَْرُسُم داِئرًة َحْوَل َحْرِف النُّوِن )ن( فـي الَكلَِماِت اآلِتَية:

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل:
	 أُحلُِّل َوْفَق النَّموَذِج، ثمَّ أَْقرأ:

3- أَُرتُِّب اأَلْحُرَف اآلِتَيَة أَلحَصـَل على َكلَمٍة َصـحيحٍة، ُثمَّ أَقَرُؤها:

ِن، ُثمَّ أَْقَرأُ َما َكَتْبت: 4- أَْكُتُب في دفتري ُمْنَتِبهاً لِْلَحْرِف الُملَوَّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
حيح: 1- أََضُع َحْرَف النُّوِن )ن( فـي َمْوِضِعِه الصَّ

لِها َحْرُف ) ن (، ُثمَّ أَْقرأ: 2- أَْكُتُب  َكلَِمًة فـي أوَّ
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2- حرف التاء )ت(

أقرأُ

فرح�ت كثيراًفي المكتبةتميم: وجدت القّصة

ُد أَُجرِّ
             فرح�ت         المكتبة    تميم  وجدت
                  �ت             �ت�    ت�          ت

أَْشَكاُل َحْرِف التَّاِء )ت(

�ت�ت�ت�ت
     فرح�ت     المك�ت�بة      وجدت�ها      أردت

التَّمييُز )ت – تـ - ـتـ - ـت(

ت
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ِويلِة: - أَْقـَرأُ َحــْرَف الـتَّاِء )ت( َمـَع الُمــدوِد الَقصــيرِة والُمدوِد الطَّ

رتاَتـمرَت تـاِمِ

تـوتتوُتـفَّاحُت

تـينتيِتـْلميذِت

- التَّاُء الَمْرُبوَطُة ) ة – ـة (
�ًة قصيرًة ي ِقصَّ قرأْت لي أمِّ

�ة قصيرة                                                   ِقصَّ
                                                       �ة       ة

أَْشَكاُل التَّاِء الَمْرُبوَطُة )ة – ـة(

�ةقصيرة قصَّ
                         �ة                           ة

َوَر، ثمَّ أَْلِفُظ َحْرَف التَّاِء الَمْربوَطِة )ة - ـة( : ي الصُّ 1- أَُسمِّ

2- أَُميُِّز في اللَّْفِظ َبْيَن التَّاِء الَمْبُسوطِة ) ت (، َوالتَّاِء الَمْربوَطِة ) ـة (:

َسَمَكةُحوْتَسميَرةُعْلَبةَبيْت

التَّمييز )ة - ـة(
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3- أَْقَرأُ، َوأاُلِحُظ الَفْرَق: 

) ِفي الَمْدَرَس�ِة - الَمْدَرَس�ْة (زرُت )الَمْكَتب�َة - الَمْكَتب�ْة( )الباَح�ُة - الباَح�ْة( 

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
1- أقرأُ الُجملَتين اآلتيَتين ُمستعيناً بالّصورَتين:

2- أكمُل في دفتري وفَق الّنموذج:

َيذهُب تميٌم إلى المكتبِة ذهَب تميٌم إلى المكتبِة   

تقوُل المعلِّمُة قالِت المعلِّمُة    

.......... باسٌل الحليَب شرَب باسٌل الحليَب   

.......... شاُم اللَّوحَة. َرسَمْت شاُم اللَّوحَة   

ْرَس كتَب باسٌل الدَّ

ة ي قصَّ قرأَْت لي أُمِّ

َة وجَد تميم القصَّ

كتَب

ي أُمِّ

َة القصَّ

جملة

كلمة

أَْكُتُب في دفتري
1- أَِصُل بين النِّقاِط ألكّوَن حرَف التَّاِء في دفتري، ثمَّ ألِفُظه:

2- أَِصُل بين النِّقاِط ألكّوَن حرَف التَّاِء، ثمَّ ألِفُظه:

عزيزي المعلّم: ال تنَس تعزيز التدريب بالتمثيل، بعد االنتهاء من الفعل وأثناء القيام به، وتجنّب التسمية.
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َة )ــُـ( والَكْسَرَة )ــِـ( فـي آخِر َحْرِف التَّاِء، ُثمَّ أَْقَرأ: مَّ 3- أََضُع الَفْتَحَة )ــَـ( والضَّ

4- أَْكُتُب في دفتري، ثمَّ أَقرأ:

ن: ْقَعِة ُمْنَتِبهاً لِْلحْرِف الُملوَّ 5-  أَْكُتُب في دفتري ما يأتي ِبَخطِّ الرُّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
حيح: 1- أََضُع َحْرَف التَّاِء )ت - ة - ـة( فـي َمْوِضِعِه الصَّ

َن َكلَِمًة، ُثمَّ أَْكُتُبها في دفتري: 2- أَُرتُِّب اأَلْحُرَف ألَُكوِّ
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الدَّرُس الّسادس:      1- حرف القاف )ق(

أقرأُ

فاِق ي ِجْسميقلبي يرقُص فرحاًأحبُّ كلَّ الرِّ ياضة تُقوِّ يخِفُق فيه علُم باِلدي                                                                                                        الرِّ

ُد أَُجرِّ

 يخف�ق          ت�قوي     قلبي           الّرفاق

     �ق           �ق�       ق�                                        ق      

أَْشَكاُل َحْرِف القاِف ) ق (

�ق�ق�ق�ق

      يخف�ق         ت�ق�وي           ق�لبي     الّرفاق

التَّمييُز )ق – قـ - ـقـ - ـق(

ق
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ويلِة: 1- أَْقَرأُ َحْرَف القاِف ) ق( َمَع الُمدوِد الَقصـيرِة، ُثمَّ َمَع الُمدوِد الطَّ

ةُق     ُقشورَق     َقَدم ِق      ِقصَّ
قي     قيثارةقو     نُقوش قا      قاِسم

ُن َكلَِمًة ِمْن ُكلِّ َمْجُموَعِة أَْحُرٍف، ثمَّ أَْقَرُؤها: 2- أَُكوِّ

مــرـمـقـ ـقـشـد

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
ل:  َوِر اآلِتَيِة َكما فـي الِمَثاِل األوَّ 1- أَُعبُِّر َعِن الصُّ

2- أصوُغ وفق النَّموذج:

َة َةَقَرأَ الُمَعلُِّم الِقصَّ َيقَرأُ الُمَعلُِّم الِقصَّ

ريِر ريِرِ... باِسٌل فـي السَّ ... باِسٌل فـي السَّ

ْرَس. : ... يا رامُز الحليَبالمعلّمُة: اُْكُتْب يا باسُل الدَّ األمُّ
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أَْكُتُب في دفتري
1- أَْرُسُم َحْرَف القاِف، ُثمَّ أَلِفُظُه )ق(:

2- أَْكُتُب، ُثمَّ أَْقرأ:

ِن، ُثمَّ أَْقرأُ َما َكتْبت:  3- أَْكُتُب ُمْنَتِبهاً لِْلَحْرِف الُملَوَّ

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل:

ْطِر َوْفَق النَّموَذج:                                            ُب ِمَن اأَلْحُرِف اآلِتَيِة َكلَِماٍت، ُثمَّ أَْكُتُبها على السَّ 	 أَُركِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
حيح: 1- أََضُع َحْرَف القاف )ق( فـي َمكاِنِه الصَّ

ُن ِمَن الَكلَِماِت اآلِتَيِة ُجْملًة ُمفيدة: 2- أَُكوِّ
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2- حرف الفاء )ف(

أقرأُ

ُمرَه�فأحمُل كتبي ف�ي مح�ف�ظتيُصُفوف

ُد أَُجرِّ

مره�ف                         ف�ي مح�ف�ظتي           صفوف

                �ف               ف�       �ف�                 ف

أَْشَكاُل َحْرِف الفاء )ف(

�ف�ف�ف�ف

     مره�ف       مح�ف�ظتي           ف�ي    صفوف

التَّْمييُز )ف - فـ - ـفـ - ـف(

ف
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ِفْجلِف�ُفْستقُف�َفَرسَف�
فيلفيُفولفوَفاِرسفا

ويلَة: - أَْقَرأُ َحْرَف الفاِء )ف( َمَع الُمُدوِد الَقصيَرِة، ُثمَّ مَع الُمُدوِد الطَّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
وَرة: 1- أَِصُل الُجْملَة الُمناِسَبَة بالصُّ

2- أكمُل وفَق النَّموذج:
ارسْم يا سامُر َفراَشًة.َيْخِفُق الَعلَُم َفْوَق الَمْدَرَسِة.َسِمَع التَّلميُذ الدَّرَس.

... يا مازُن الّدرَس.... مازٌن الدَّرَس.درَس مازٌن الّدرَس.

أَْكُتُب في دفتري
ْرَف الفاِء )ف(، ُثمَّ أَْلِفُظه: 1- أَِصُل َبْيَن النِّقاِط أَلْرُسَم َحَ

2- أَْرُسُم َحْرَف الفاِء )ف(، ُثمَّ أَْلِفُظه:

زميلي المعلّم: تجنّب التسمية أثناء تنفيذ التدريب وتعزيزه.
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3- أَْرُسُم َحْرَف الفاِء )ف(، ُثمَّ أَْلِفُظه:

4- أَْكُتُب في دفتري َما َيأتي ِبَخطٍّ َجِميل:

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل إلى أَْحُرف:

ُب َكلَِمًة ِمْن ُكلِّ َمْقَطَعْين، ُثمَّ أقرؤها: 	 أَُركِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
حيح لِْلَكلِماِت اآلِتَية: 1- أََضُع َحْرَف الفاِء )ف( فـي َمكاِنِه الصَّ
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الدَّرُس الّسابع:      1- حرف الالم )ل(

أقرأُ

 

ذهَب باسٌل إلى بيت سليمقرأ لَْوحًةجماُل الَحيِّ في نظافتِه

ُد أَُجرِّ

        باسل            سليم                لوحة  جمال

           �ل             �ل�                ل�      ل

أَْشَكاُل َحْرِفِ الََّالِم )ل(

�ل�ل�ل�ل

       باسل         سليم           لوحة      جمال

التَّمييُز )ل – لـ - ـلـ - ـل(

ل
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ويلَِة:  - أَلِفُظ َحْرَف الَّالِم )ل( َمَع الُمدوِد الَقصيَرِة، ُثمَّ َمَع الُمدوِد الطَّ

ِل    لِباسُل     لُْعَبةَل     لَْوحة

ِفَتة لي     ليفلو     لوْبياء     

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
- أُْكِمُل الَفراَغ َوْفَق النَّموَذج:

أَْكُتُب في دفتري
1- أُْكِمُل ِكتاَبَة الَكلِماِت ِبَرْسِم َحْرِف الَّالم )ل(:

3- أَْكُتُب في دفتري، ُثمَّ أَْلِفُظ َحْرَف الَّالم )ل(:

َة )ــُـ( والكسرَة )ــِـ( آخَر َحْرِف الالِم )ل( ، ُثمَّ أْقرأ: 2- أضع الفتحَة )ــَـ( والضمَّ
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	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل إلى َمقاطَع:

ُب ِمَن اأَلْحُرِف اآلِتَيِة َكلَِمَتْيِن ُمفيَدَتْيِن، ُثمَّ أَْقرأ: 	 أَُركِّ

ِن، ُثمَّ أَْقرأُ ما َكَتْبت: 4- أَْكُتُب في دفتري ما َيْأتي ُمْنَتِبهاً لِْلَحْرِف الُملَوَّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
حيح: 1- أََضُع َحْرَف الَّالِم ) ل ( فـي َموِضِعِه الصَّ

َوَر اآلِتَية: ي الصُّ 2- أَُسمِّ
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2- حرف الكاف )ك(

أقرأُ

 نأخُذ الكعَكمالك: أهاًل بكم كلَّ عاٍم وأنَت بخيرماَذا َتْحِمُل ِبَيِدَك ؟

ُد أَُجرِّ

          الكعك                  بكمكلَّ           بيدك

              �ك                  �ك�ك�                   ك

أَْشَكاُل َحْرِف الَكاِف )ك(

��ك �ك�ك�ك

       الكعك          بكم           كّل        بيدك

التَّمييُز )ك – كـ - ـكـ - ـك(

ك
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ِويلِة: - أَْقَرأُ َحْرَف الكاِف َمَع الُمدوِد اْلَقصيَرِة، ُثمَّ َمَع الُمدوِد الطَّ

ِك� ... ِكتابُك� ... ُكنوزَك� ... َكْبش

كي ... كيسكو ... كوخكا ... كاِتب

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
- أُْكِمُل الَفراَغ َوْفَق النَّموَذج:

أَْكُتُب في دفتري

َة )ــُـ( والكسرَة )ــِـ( آخَر َحْرِف الكاِف )ك(، ُثمَّ أْقرأ: 1- أضع الفتحَة )ــَـ( والضمَّ

َنَزَل باسٌل إلى الّباحِة

... إلى الّباحِة

... إلى الّباحِة

زميلي المعلّم: تجنّب تسمية األفعال أثناء تنفيذ التدريب وتعزيزه واعتمد طريقة التمثيل.

َرَسَمْت حناُن فراشًة

... حناُن فراشًة

... يا حناُن فراشًة
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2- أَْرُسُم في دفتري َحْرَف الكاِف ِبأَشكالِه:

ِن، ُثمَّ أَْقرأُ ما كَتْبت: 3- أَْكُتُب ُمْنَتِبهاً لِْلَحرِف الُملَوَّ

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل إلى أَْحُرف:

ُب َكلَِماٍت ِمَن اأَلْحُرِف اآلِتَيِة، ُثمَّ أَْقرأ: 	 أَُركِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
َن ُجْملًة، ُثمَّ أَْكُتب: - أُرتُِّب الَكلَِماِت اآلِتَيَة ألُكوِّ
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الدَّرُس الثامن:      1- حرف العين )ع(

أقرأُ

ارع. يِر في الشَّ النِّظاُم منبُع األماِنلن أنساُه طوَل العمِر.في أعيننا زدتُم قدراً.آداُب السَّ

ُد أَُجرِّ

ارع           منبع                  العمر    أعيننا                   الشَّ

             �ع                   �ع�     ع�                         ع

أَْشَكاُل َحْرِف الَعْيِن )ع(

�ع�ع�ع�ع

ارع         منبع         العمر         أعيننا     الشَّ

التَّمييُز )ع – عـ - ـعـ - ـع(

ع
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ويلِة ُمالِحظاً الَفْرق: 1- أَنِطُق َحْرَف الَعْيِن )ع( َمَع الُمدوِد الَقصيرِة، ُثمَّ َمَع الُمدوِد الطَّ

عا ... عاملع�َ ... َعمل
عو ...عودع�ُ ... ُعْص�فور

عي... عيدع�ِ ... ِعماد

2- أََضُع َحْرَف الَعْيِن النَّاِقَص )ع( في الَفراِغ، ُثمَّ أَقرأ:       

از ُمزاِر......َنب...�كَّ

أَُعبُِّر َشفويَّاً

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

ابقِة، وأتحدَُّث عنها. وِر السَّ - أَختاُر صورًة من الصُّ

- أاُلِحُظ، َوأَُعبُِّر َوْفَق النَّموَذج:

زميلي المعلّم: عّزز التدريب بأمثلة مماثلة.

ِهَي َعَبَرْت َمَمرَّ الُمشاِةُهَو َعَبَر َمَمرَّ الُمشاِةأنا َعَبْرُت َمَمرَّ الُمشاِة

سالََة سالََة... كتْبُت الرِّ سالََةُهَو ... الرِّ ِهَي ... الرِّ
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أَْكُتُب في دفتري
1- أَِصُل َبْيَن ُكلِّ َمْقَطَعْيِن، ُثمَّ أَْكُتب:

2- أَْكُتُب َحْرَف الَعْيِن ) ع ( ِبأَْشكالِه:

3- أَْكُتُب في دفتري ما َيْأتي ُمْنَتِبهاً لَِحَرَكِة َحْرِف الَعْين )ع(:

	 أَْقرأُ، ثمَّ أَُحلُِّل إلى َمَقاِطع:

:) ُب في دفتري، ُثمَّ أَْقَرأُ ُمبتِدئاً من َحْرِف الَعْين )ع	  أَُركِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
وَرة: - أَْكُتُب َحْرَف الَعْيِن النَّاِقَص ُمْسَتعيناً بالصُّ
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2- حرف الجيم )ج(

أقرأُ

نأكُل التّوَت النّاِضجغداً َيْوُم الُجمعِةالجوُّ َجميٌلَسْوَف َنخُرُج إلى الحديقة

ُد أَُجرِّ

               الناضج           الجمعة         جميل        نخرج

                     �ج            �ج�         ج�             ج

أَْشَكاُل َحْرِف الجيِم )ج(

�ج�ج�ج�ج

    النّاضج        الجمعة          جميل      نخرج

التَّمييُز )ج – جـ - ـجـ - ـج(

ج
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َوَر، َوأَلِفُظ َحْرَف اْلِجيِم )ج( ِبَصْوٍت َواِضٍح: ي الصُّ 1- أَُسمِّ

ِويلِة: 2- أَقرأُ َحْرَف اْلجيِم )ج( َمَع الُمُدوِد الَقصيرِة َوالطَّ

ج�ِ     ِجْسرج�ُ     ُجْبنج�َ     َجَبل
جي     جيرانجو     نُُجومجا     َدَجاج

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري

َوِر: 	 أَُميُِّز الُمَفرَد ِمَن الَجمِع َوْفَق النَّموَذِج ُمسَتعيناً ِبالصُّ

1- أَْرُسُم َحْرَف الجيِم )ج( ِبأَشكالِِه:

َن َحْرَف الجيِم )ج(، ُثمَّ أَْلِفُظُه: 2- أَِصُل َبْيَن النِّقاِط ألُكوِّ

الُمْفَرُد

الَجْمُع
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الّتعبيُر الكتابيُّ

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل :

	 أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل إلى َمقاِطَع:

َوِر: ُب ِمَن اأَلْحُرِف اآلِتَيِة َكلِماٍت أكتبها، ُثمَّ أَقَرُؤها ُمسَتعيناً ِبالصُّ 	 أَُركِّ

ِن، ُثمَّ أَْقرأُ ما كَتْبُت: 3- أَْكُتُب في دفتري ما َيْأتي ُمْنَتِبهاً لِْلَحْرِف الُملَوَّ

ًة ثاِنَيًة: حيِح، ُثمَّ أَْكُتُب الَكلَِمَة َمرَّ - أَضُع َحْرَف اْلجيِم )ج( فـي َموِضِعِه الصَّ
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الدَّرُس الّتاسع:      1- حرف الخاء )خ(

أقرأُ

فوِف اخِنالخبُز المنفوُخ فوَق الرُّ ينتفُخ الخبُز بسرعة    إنَّها رائحُة الخبِز السَّ

ُد أَُجرِّ

اخن        المنفوخ     ينتفخ                                       الخبز السَّ

       �خ               �خ�        خ�               خ

أَْشَكاُل َحْرِف اْلخاِء )خ(

�خ�خ�خ�خ

اخن   المنفوخ        ينتفخ         الخبز      السَّ

التَّمييُز )خ – خـ - ـخـ - ـخ(

خ
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ُمراِعياً  ويلِة  الطَّ المدوِد  َمَع  ُثمَّ  الَقصيَرِة،  الُمُدوِد  مَع  )خ(  اْلخاِء  َحْرَف  أَلِفُظ    -1

الَفْرَق في اللَّْفِظ :

َنِخيل  ِخيارُدخول ُخلود  َخالِدَخد

َوِر:     2- أَكُتُب َحْرَف اْلخاِء )خ( النَّاِقَص ُمْسَتعيناً ِبالصُّ

ي�......�ْيَمة َبا...�َرةِبطِّ

َن أربَع َكلِماٍت ُمفيدٍة، ثمَّ أَْقَرأُ: 3- أَِصُل َبْيَن الُحروِف ألَكوِّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
َوِر: 1- أَسَتخِدُم )َهَذا، َهِذِه ، َهؤالِء( فـي ُجَمٍل ُمسَتعيناً ِبالصُّ

زبخ

رو

فاخ
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( َوْفَق النَّموَذِج: 2-أَستخِدُم الَحرَف الُمناِسَب )

أَْكُتُب في دفتري

1- أَْكُتُب في دفتري َحْرَف اْلخاِء)خ( ِبأَْشكالِِه الُمخَتلَِفِة :

َة )ُ ( والَكْسَرَة ) ِ(  على َحْرِف الخاِء، ُثمَّ أْقرأُ: مَّ 2- أََضُع الَفْتَحَة )َ ( والضَّ
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- أََْقرأُ، ثمَّ أَُحلُِّل:

ُل َحْرَف اْلجيِم )ج( إِلى َحْرِف اْلخاِء)خ(، ُثمَّ أَْقرأُ ُمالِحظاً الَفْرَق فـي الَمْعَنى  3- أَُحوِّ

َوْفَق النَّموذِج:

ِن، ُثمَّ أَْقرأُ ما َكَتْبُت: 4- أَْكُتُب في دفَتري ما َيْأتي ُمْنَتِبهاً لِْلَحْرِف الُملَوَّ

5-  أَْكُتُب في دفَتري ما َيْأتي ِبَخطٍّ َجميٍل :

الّتعبيُر الكتابيُّ
- أَُرتُِّب َكلِماِت الُجْملَِة اآلِتَيِة، ُثمَّ أَْكُتبها في دفَتري:
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2- حرف الغين )غ(

أقرأُ

بلِّْغ رفاَقَك الغائبين.                 غداً تبدأُ حملُة اللَّقاحنبوغ: وَمْن يعطينا اللَّقاَح؟

ُد أَُجرِّ

    بلِّغ         الغائبين   غداً نبوغ      

     �غ          �غ�   غ�     غ

أَْشَكاُل َحْرِف الَغْيِن )غ(

�غ�غ�غ�غ

         بلِّغ         الغائبين          غداً       نبوغ

التَّمييُز )غ – غـ - ـغـ - ـغ(

غ
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ويلِة: 1- أَنِطُق حرَف الَغْيِن )غ( َمَع الُمدوِد الَقصيرِة َوالطَّ

ِغناءغ�ُِغبارُغ� َغزالغ�َ
َص�غيرغيَيغوصغوغالبغا

2- أَرُسُم داِئَرًة  َحْوَل َحْرِف الَغْيِن )غ(، ُثمَّ أَلِفُظُه: 

  فاِرغ   َبلِّْغ      غاز     لُ�ْغ�ز    َغدير   

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

(َوْفَق النَّموَذِج، َوأاُلِحُظ الَفْرَق فـي الَمْعنى: - أََضُع الَحْرَف الُمناِسَب )

أَْكُتُب في دفتري

1- أَْرُسُم في دفتري َحْرَف اْلَغْيِن ِبأَْشكالِِه، ُثمَّ أَْقرأُ:            

-  أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّل إلى أَْحُرٍف:

- أَْقرأُ، ُثمَّ أَُحلُِّّل إلى َمقاِطَع:

َة )ُ ( والَكْسَرَة) ِ( على َحْرِف الَغْيِن، ُثمَّ أَْقرأُ: مَّ 2- أََضُع الَفْتَحَة )َ ( والضَّ

عزيزي المعلّم: عّزز التدريب على المثبت والمنفي باستخدام / ما - لم/ مع الفعل مع مراعاة عدم التسمية.
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ُب ِمَن اأَلْحُرِف اآلِتَيِة أَْرَبَع َكلِماٍت َتحتِوي َحْرَف اْلَغْيِن )غ( َوْفَق النَّموَذِج، ُثمَّ  - أَُركِّ
أَْقَرُؤها:

ِن، ُثمَّ أَْقرأُ ما َكَتْبُت: 3- أَْكُتُب في دفتري ما َيْأتي ُمْنَتِبهاً لِْلَحْرِف الُملَوَّ

4- أَْكُتُب في دفتري ما َيْأِتي ِبَخطٍّ َواِضٍح َوَجميٍل:

حيِح: 1-  أََضُع َحْرَف اْلَغْيِن )غ( فـي َمْوِضِعِه الصَّ

2-  أرّتُب الكلمات، ُثمَّ أكتبها:

يعطينا         من         اللقاح         نبوغ

الّتعبيُر الكتابيُّ
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الدَّرُس العاشر:      1- حرف الحاء )ح(

أقرأُ

تنفتُح على حدائَق جميلٍةفي بيتنا بحرٌةهذه حارتُناما أحلى الّصباَح!

ُد أَُجرِّ

تنفتح           بحرة     حارتنا                الّصباح

   �ح          �ح�     ح�                       ح 

أشكاُل َحرِف الحاِء  )ح(

   �ح          �ح�        ح�       ح 

         تنفتح          بحرة          حارتنا       الّصباح

التَّمييُز )ح – حـ - ـحـ - ـح(

ح
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ويلِة: 1- أَقرأُ َحْرَف الحاِء )ح( َمَع الُمدوِد الَقصيرِة والطَّ

- أُكِمُل ما يأتي َوْفَق النَّموَذِج:

حـوُحـ حوتُحروف

حـيِحـ حيتانِحصان

2- أَقَرأُ ُمعبِّراً وُمْنَتِبهاً لَحْرِف الحاء )ح(:

في َبيِتنا َبْحرٌة وُفْسَحٌة َسماويٌَّة

حـاَحـ حاِمدَحـَمل

عزيزي المعلّم: عّزز التدريب على أسلوب الشرط بتدريبات مماثلة، وبالتركيز على االستخدام دون تسمية.

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
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أَْكُتُب في دفتري

1- أَكتُب، ُثمَّ أَقرأُ:

	 أَقرأُ، ثّم أُحلُِّل:

: مِّ ُب، ثمَّ أَقرأُ ُمنتِبهاً لَتنويِن الضَّ 	 أَُركِّ

: 2- أَكُتُب الُجملَة اآلتيَة، وأاُلِحُظ َحْرَف الحاء وتنويَن الّضمِّ

ْ

ْ

ْْ

1- أضُع َحْرَف الحاِء )ح( الّناِقَص، ُثمَّ أَقرأُ الَكلَِمَة:

َن ُجملًة، ُثمَّ أكتبها وأقرأ: 2- أُرقُِّم الَكلِماِت ألكوِّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
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2- حرف الذال )ذ(

أقرأُ

. األمُّ ت��ذهُب وتعودُذكاء: َسَقَط الُعْصفوُر ِمَن الُعشِّ

ُد أَُجرِّ

                  ت��ذهب   ذكاء

                    �ذ   ذ

أشكاُل َحرِف الّذال  ) ذ (

�ذذ 

                     ت��ذهب    ذكاء

التَّمييُز )ذ – ـذ(

ذ
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ذاَذ ذاَبَذهب

ذوُذ ُبذورُذرة

ذيِذ لَذيذِذْئب

ويلَِة : - أقرأُ َحْرَف الّذاِل )ذ( مع الُمدوِد الَقصيرِة والطَّ

- أَضُع )َمن، متى، ما( في الَفراِغ ِمَن الُجمِل اآلتيِة َوْفَق النَّموَذِج:

...... أخَذ الجاِئَزَة؟ ؟    َمْن أعاَد الُعْصفوَر إلى الُعشِّ

...... نذَهُب إلى الَبْحِر؟ َمتى َنذَهُب إلى الَحديقِة؟   

...... اسُم أُْخِتَك؟ ما اسُمَك؟      

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري

ُم الكلمَة بكتابِة َحْرِف الّذاِل )ذ( في الفراِغ: 1- أُتمِّ

2- أرُسُم حرَف الّذاِل )ذ(، ثمَّ أَلِفُظُه:
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: مِّ 	 أَقرأُُ، ثمَّ أُحلُِّل ُمْنَتِبـهاً لَتنويِن الضَّ

: مِّ ُب، ثمَّ أَقرأُ ُمْنَتِبهاً لَتنويِن الضَّ 	 أُركِّ

: مِّ 3- أَكُتُب الَكلِماِت اآلتيَة، ثمَّ أضُع  َتنويَن الضَّ

- أَكُتُب في دفتري ما ُيملَى عليَّ ِبخطٍّ واِضٍح َوجميٍل.

َن ُجملًة ُمفيدًة، ُثمَّ أََقَرؤها: 1- أُعيُد َترتيَب الُمربَّعاِت ألكوِّ

اِل )ذ(. 2- أَكُتُب في َدفتري َكلِمًة َتحتوي حرَف الذَّ

4- أَكُتُب ُمْنَتِبهاً للفظ الّتنوين:
رسَم ُمنذٌر شجرًة

ْ

اإلْمالُء الَمنظوُر

الّتعبيُر الكتابيُّ

ْ

يملي المعلّم التدريب الكتابي األخير غيباً في الفصل األول من العام الدراسي.	 
	 زميلي المعلّم: نبّه تالميذك إلى المقارنة بين لفظ التنوين وكتابته في الجملة على مدى العام الدراسي.
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1- حرف الياء )ي( الدَّرُس الحادي عشر:  

أقرأُ

سأحكي القّصَة لرفاقيأنت عظ�يٌم يا ياسر!يروي ياسٌر القّصَة

ُد أَُجرِّ

       سأحكي       عظ�يم   يروي ياسر

             �ي           �ي�        ي ي�

أشكاُل َحْرِف الياِء )ي(

    �ي      �ي�ي�ي

        يحكي         عظ�يم                  ياسر                      يروي

الّتمييز )ي - يـ - ـيـ - ـي(

ي
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ياَيـ ياِمنَيـد

يوُيـ ن يوُسفُيلَوِّ

ويلَِة: - أقرأُ َحْرَف الياِء )ي( مع الُمدوِد الَقصيرِة والُمدوِد الطَّ

- أقرأُ، ثمَّ أكتُب ُمنتبهاً للفِظ )الـ( التعريف وكتابتها:

يوٍم  -  اليوِم قصًة  -  القّصَة   عظيٌم  -  العظيم  

حيِح َوْفَق النَّموَذِج: 1- أَضُع )َهْل ، َكيَف( في المكاِن الصَّ

ا بيَن القوَسْيِن الكلِمَة الُمناِسبَة للسؤاِل )َهْل ، َكيَف(، ُثمَّ أُعيُد كتابَة  2- أَختاُر ممَّ

السؤاِل :

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري

1- أَكُتُب، ثّم أَقرأُ:
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2- أُحلُِّل الكلمتين اآلتيتين ُمْنَتِبهاً لَتنويِن الَفْتح  ) ـاً - ـًة (، ُثمَّ أَْقرأُ:

ُن ِمْن أحرِف ُكلِّ َمجُموَعٍة َكلِمًة، ثمَّ أَقرأُ: 3- أُكوِّ

4- أَكُتُب في دفتري الُجملَة اآلتيَة ُمْنَتِبهاً لَحرِف الياِء، ُثمَّ أَقرأُ:

للفِظ )الـ( الّتعريف  أَكُتُب في دفتري ما ُيملَى عليَّ ِبخطٍّ واِضٍح َوجميٍل، ُمنتبهاً   -

وكتابتها.

اإلْمالُء الَمنظوُر

1- أََضُع حرَف الياِء بشكلِِه المناسِب )ي( في الَفراغ:

لِه حرُف الياِء. 2- أكُتُب اسَم ُعضٍو في ِجسمي في أَوَّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
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2- حرف الطاء )ط(

أقرأُ

الّطريُق كشري�ط طويٍلنأكُل في الم�ط�عم القديمأنا مبسوط

ُد أَُجرِّ

                 شري�ط طويل           الم�ط�عم    مبسوط

                      �ط ط              �ط�          ط

اِء )ط( أشكاُل َحْرِف الطَّ

      �ط     �ط�ط�ط

        شري�ط         الم�ط�عم           طويل                    مبسوط

الّتمييز )ط - طـ - ـطـ - ـط(

ط
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ويلِة: 1- أقرأُ َحْرَف الّطاِء )ط(، مَع الُمدوِد الَقصيرِة والطَّ

2- أقرأُ منتبهاً لتنويِن الكسِر:

الّطريُق كشريٍط طويٍل.

طينِطْفلطولُطيورطارقَطْبل

- أسَتخِدُم الَعدَد َوفَق النَّموَذِج:

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري

1- أَكُتُب حرَف الّطاِء )ط(، ثمَّ أَْقرأُ:
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ُل َحرَف الّتاِء )ت( إِلى الّطاِء )ط(، ثمَّ أَقرأُ ُمالِحظاً الَفرَق في اللَّفِظ َوالَمعَنى  2- أُحوِّ

َوْفَق النَّموَذج:

	 أَقرأُ ثمَّ أُحلُِّل:

ُب ِمَن الُحروِف اآلتيِة َثالَث كلماٍت ُمفيدٍة، ثمَّ أَقرأُ: 	 أَُركِّ

ِن، ولَتنويِن الكسِر: 3- أَكُتُب الُجملَة اآلتيَة ُمْنَتِبهاً للَحرِف الُملَوَّ

اإلْمالُء الَمنظوُر

الّتعبيُر الكتابيُّ

- أَكُتُب في دفتري ما ُيملَى عليَّ ِبخطٍّ واِضٍح َوجميٍل، مراعياً الّضبط بالّشكل.

ورِة: َن الَكلِمَة الُمناِسبَة لِلصُّ نَة ألُكوِّ 1- أَختاُر اأَلْحُرَف الُملوَّ

2- أَُرتُِّب الَكلِماِت اآلتيَة أَلْحُصَل َعلى ُجملٍة وأكتُبها في دفتري، ثمَّ أَقرؤها:
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1- حرف الظاء )ظ( الدَّرُس الّثاني عشر:  

أقرأُ

كم أنَت مح�ظ�وظ يا ظافر! نُشاهُد المناظ�َر اْلجميلَة

ُد أَُجرِّ

                 مح�ظ�وظ    ظافرالمناظ�ر 

                     �ظ�  ظ   ظ   ظ�

اِء )ظ( أشكاُل َحْرِف الظَّ

      �ظ     �ظ�ظ�  ظ

         حاف�ظ         مح�ظ�وظ           ظ�افر                    محظوظ

الّتمييز )ظ - ظـ - ـظـ - ـظ(

ظ
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ظاَظ ظاِفرَظْرف

ظوُظ محظوظُظفر

ظيِظ َحظيَرةِظالل

: 1- أنِطُق َحْرَف الّظاِء )ظ(، َوأاُلحُظ الَفْرَق في النُّْطِقِ

اِء )ظ(، ثمَّ أَلِفُظُه: َن َحرَف الظَّ 1- أَِصُل َبيَن النِّقاِط ألَُكوِّ

اِء )ظ(، ثمَّ أَقرأُ: 2- أكتُب َحرَف الظَّ

2- أقرأُ منتبهاً لتنويِن الكسِر:

أنا أَعيُش في َقرَيٍة َصغيَرٍة.

– أََضُع )أنا – أْنَت ـ َنْحُن( في الَفراِغ َوْفَق النَّموَذِج، ثَُّم أقرأُ:
...... أُِحبُّ َمديَنتي الَجميلََة. أَنا أَعيُش في َقرَيٍة َصغيَرٍة.   

...... َسعيٌد يا َمْحفوُظ. أَْنَت   َمْحظوٌظٌ يا ظاِفُر.   
نا في الَبْيِت. ...... ُنساِعُد أُمَّ َنْحُن  ُنِحبُّ شاِطىَء الَبْحِر.   

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري

زميلي المعلّم: عزز التدريب باختيار الكلمة المناسبة مما بين قوسين )أنا - أنت - نحن( دون تسمية مع التمثيل واإلشارة.
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3- أَقرأُ، ثمَّ أُحلُِّل ُمْنَتِبهاً لَتنويِن الَكسِر) ــٍ (:

ُب، ُثمَّ أَقرأُ ُمْنَتِبهاً لَتنويِن الَكسِر: 4- أَُركِّ

5- أَكُتُب ما َيأتي ِبَخطٍّ َواِضٍح:

اإلْمالُء الَمنظوُر

الّتعبيُر الكتابيُّ

- أَكُتُب ما ُيملَى َعليَّ بخطٍّ واضٍح وَجميل، مراعياً الّضبط بالّشكِل.

حيِح، ُثمَّ أُعيُد كتاَبَتُه: - أََضُع َحرَف الّظاِء ) ظ ( في َمْوِضِعِه الصَّ
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2- حرف الثاء )ث(

أقرأُ

َث�ناء وَغي�ثاء معاًِغياث ولَي�ث معاً

ُد أَُجرِّ

              ث�ناء   غي�ثاء              غياث   لي�ث

              ث�         �ث�                  ث     �ث

أشكاُل َحْرِف الّثاِء  )ث(

      �ث     �ث�ث�ث

           لي�ث          غي�ثاء           ث�ناء                      غياث

الّتمييز )ث - ثـ - ـثـ - ـث(

ث
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يِن )س(: 1- أَقرأُ ُمميِّزاً في اللَّْفِظ بين َحْرَفي الثَّاِء )ث( والسِّ

2- أَنِطُق حرَف الثَّاِء )ث( ُمراِعياً الَفْرَق في النُّْطِق:

َثناءثاِئرَثمين

َسناءساِئرَسمين

ثاَثـ ثاِئرَثراء

ثوُثـ ثومُثْعبان

ثيِثـ ثيرانِثياب

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
1- أَُصنُِّف الَكلِماِت اآلتيَة إِلى )إِْنساٍن، أَو َحَيواٍن، أَو َنباٍت، أَو أَشياَء( في الَجدوِل 

وَرِة: اآلتي َوْفَق النَّموذِج ُمْسَتعيناً ِبالصُّ

ثُريّاثوٌمَثْعلٌَبَرُجٌلِمْثَقٌب

أشياءَنباتَحَيوانإِْنسان
ِمْثَقٌب         

َوِر:  كِل َوْفَق النَّموَذِج ُمْسَتعيناً ِبالصُّ ُن ُجملًة وأُضِبُط بالشَّ 2- أَُكوِّ

......الَعلَُم َمرُفوٌع
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اإلْمالُء الَمنظوُر

الّتعبيُر الكتابيُّ

1- أَكُتُب في دفتري ِبَخطٍّ واِضٍح:
أَْكُتُب في دفتري

2- أَقرأُ، ثمَّ أُحلُِّل:

ُب، ُثمَّ أَقرأُ: 3- أَُركِّ

4- أَكُتُب ما يأتي بخطٍّ واضٍح:

وَرِة ِبُجملٍَة واِحدٍة فيها َكلَِمٌة َتشَتِمُل على َحرِف الثَّاِء )ث(: - أَُعبُِّر َعِن الصُّ

لفظ )ال(  بالّشكِل، مراعياً  الّضبط  ُيملَى َعليَّ بخطٍّ واضٍح وَجميل، مع  أَكُتُب ما   -
التعريف أثناء الكتابة:
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1- حرف الهاء )هـ( الدَّرُس الّثالث عشر:  

أقرأُ

هَرة.قالَْت َرفاه: إلى أيَن أيَّتُ�ه�ا الفراشة؟ أل�واُن الفراشِة تُْشِب�ُه ألواَن الزَّ

ُد أَُجرِّ

                     تشب�ه            ه�         رفاه            أيت�ه�ا

                         �ه            ه�             ه               �ه�     

أشكاُل َحْرِف الهاِء )هـ (

�ه�ه�ه�ه

      تشب�ه       أيَّت�ه�ا       َزه�رة                       رفاه

الّتمييز )ه - هـ - ـهـ - ـه(

هـ
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هاَهـ هاِشمَهال

هوُهـ ُشهورُهمام

هيِهـ َفهيـمِهَبة

1- أَنِطُق َحْرَف الهاِء )هـ( ُمراِعياً الَفْرَق في النُّْطِق:

2- أَقرأُ، ثمَّ أاُلحُظ التَّنويَن ) ــٌـ ، ــًـ ، ــٍـ ( :

ْت َفراَشٌة على َزْهرٍة َجميلٍَة. َحطَّ

ْهَرة ". " طاَرْت َوقالَْت: َوداعاً أيَّتُها الزَّ

أَزوُر أزهاراً أُْخرى.

أَُعبُِّر َشَفويَّاً

ِة النَّملَِة: وَرَة، ُثمَّ أَُعبُِّر َشفوّياً ُمحاِوراً ِرفاقي َعْن ِقصَّ ُل الصُّ - أَتأمَّ

- ماذا َتْعَمُل؟ - َكيَف َتتكاَثُر؟    - ماذا َتأُكُل؟   - أَيَن َتسُكُن؟  
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ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

1- أَقرأُ ما يأِتي، ُثمَّ أَكُتُب ُمْنَتِبهاً لَحرِف الهاِء َمَع الُمدوِد:

.) 1- أَقرأُُ الجملَة ُمستعيناً بالّصورِة، منتبهاً ألحرِف العطِف: )و - أو - ثمَّ

( في الُجَمِل اآلتيِة: 2- أََضُع )و – أو – ثمَّ

أَْكُتُب في دفتري
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اإلْمالُء الَمنظوُر

الّتعبيُر الكتابيُّ

: مِّ 	 أَقرأُ، ثمَّ أُحلُِّل ُمْنَتِبهاً لَتنويِن الضَّ

2- أَكُتُب ما يأتي ِبَخطٍّ واِضٍح:

- أَصوُغ ُجملًَة َوْفَق النَّموَذِج ُمسَتخِدماً ) ما – لَْم – لَْن (:

المبسوطة  الّتاء  لكتابِة  منتبهاً  وجميل،  واِضٍح  ِبَخطٍّ  عليَّ  ُيملَى  ما  أَكُتُب   -
والمربوطة.

، ثمَّ أَقرأُ: ُب ِمَن َبْعِض الُحروِف اآلتيِة َكلِماٍت فيها َحرُف الهاِء	  أَُرّكِّ

ن ه  م  ا  ر      

زميلي المعلّم: بإمكانك تعزيز التعبير الكتابي بأمثلة مماثلة باستخدام حروف النفي مع اإلشارات.
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2- حرف الّصاد )ص(

أقرأُ

     سقَط العصفوُر من القف�ِصص��وُص الُعْص��فوِر ال َيْعِرُف اأَلْكَل يا صابر.

ُد أَُجرِّ

                             القف�صص�وص  الع�صفور                            صابر      

                                 �ص       ص     �ص�                              ص�

اِد )ص( أشكاُل َحْرِف الصَّ

�ص�ص�ص�ص

      القف�ص      الع�صفور   صابر     صوص

الّتمييز )ص - صـ - ـصـ - ـص(

ص
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صاَصـ صابونَصالح

صوُصـ صوَرةُصـْندوق

صيِصـ َعصير ِصـبا

اِد )ص( ُمراعياً الفرَق في الّنُّطِق: - أَنِطُق َحْرَف الصَّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
َوِر وُمْنَتِبهاً لِـ )ِمْن – إلى – َعْن – على(: 1- أُْكِمُل الُجَمَل اآلتيَة مستعيناً بالصُّ

2- أضُع الَحرَف الُمناِسَب )َعْن – ِمْن – إلى – على( منتبهاً إلى حركِة االسِم بعَدها:
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1- أَكُتُب، ُثمَّ أَقرأُ:

	 أَقرأُ، ثمَّ أَُحلُِّل ُمْنَتِبهاً للتَّْنويِن:

ُب، ثمَّ أَقرأُ: 	 أُركِّ

ْقَعِة: 2- أَكُتُب ما يأتي ِبَخطِّ الرُّ

أَْكُتُب في دفتري
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اإلْمالُء الَمنظوُر

الّتعبيُر الكتابيُّ
وَرِة وفَق النَّموَذج: ِة الصُّ - أَكُتُب في دفتري ُجملَتْيِن أُخِبُر فيهما َعْن ِقصَّ

- أَكُتُب ما ُيملَى عليَّ ِبَخطٍّ واِضٍح وجميل، ُمنتبهاً لوضِع الشّدة بعد )ال( الّتعريف.
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1- حرف الّضاد )ض( الدَّرُس الّرابع عشر:  

أقرأُ

رك��َض بسرعٍةيعرُض ع�ض�الِتِهساَر رياٌض على ض�ّفِة النّهِر

ُد أَُجرِّ

      رك��ض             ع�ض�الته       رياض       ض�ّفة

          �ض               �ض�           ض       ض�

اد )ض( أشكاُل َحْرِف الضَّ

      �ض     �ض� ض�ض

        رك��ض          ع�ض�الته           ض�ّفة                      رياض

الّتمييز )ض - ضـ - ـضـ - ـض(

ض
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ضاَضـ ضاِبٌطَضـْبٌع

ضوُضـ ُرضوٌضُضـلوٌع

ضيِضـ َرضـيٌع ِضـفٌَّة

اِد )ض( ُمراِعياً الَفْرَق في النُّْطِق : - أَنطُق َحْرَف الضَّ

أَُعبُِّر َشَفويَّاً

وَر اآلتيَة، ُثمَّ أَُعبُِّر َشَفوّياً: ُل الصُّ - أََتأَمَّ

أَْذُكُر:
1- ماذا َتْفَعُل األسَرُة في الغابِة؟ 

فُل؟  2- إالَم َيْسَتِمُع الطِّ
3- ما الَخَبُر الذي َيْسَمُعُه؟ 

4- ما َسَبُب الَحريِق في الغاَبِة؟
5- َمْن َسبََّب الَحريَق في الغاَبِة؟
6- ماذا َحَدَث لحيواناِت الغابِة؟
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1- أَكُتُب ما َيْأتي:

	 أَقرأُ، ثمَّ أُحلُِّل:

َن َكلِمَتين ُمفيدَتين، ُثمَّ أَقَرؤهما: 	 أَُرتُِّب اأَلْحرَف ألكوِّ

- أُْكِمُل الَجْدوَل اآلتي َوْفَق النَّموَذِج:

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

أَْكُتُب في دفتري

ْ

ْ

ْْ ْْ

ْْ ْ
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الّتعبيُر الكتابيُّ
اِد إلى صاٍد َوْفَق النَّموذِج، ثمَّ أاُلِحُظ الَفرَق في اللّفِظ والَمعنى: ُل َحرَف الضَّ 1-أَُحوِّ

َن ُجملًة، ُثمَّ أَْكُتُبها: 2- أُرتُِّب الَكلِماِت اآلتيَة؛ ألكوِّ

اإلْمالُء الَمنظوُر

- أَكُتُب ما ُيملَى عليَّ ِبَخطٍّ واِضٍح وجميل.

ْقَعِة مع الّضبِط بالّشكِل الُمناسب منتبهاً الرتكاِز األحرِف  2- أَكُتُب ما يأتي ِبَخطِّ الرُّ

طر: على السَّ
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2- حرف األلف )ا - ى(

أقرأُ

َسْلم�ىالُمعلُّم: هيّا ي�ا أطفالبدا البحُر واِسعاً وَعميقاً

ُد أَُجرِّ

سلم�ى     ي�ا  بدا

                 �ى                  �ا    ا

أشكاُل َحْرِف اأَللِِف الَمْمُدوَدِة َوالَمْقُصوَرة

�ى�اا

          سلم�ى              ي�ا                    بدا                

ا  ى
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2- أَقرأُ َحْرَف اأَللِِف الَممدوَدِة ) ا (:

بداواسعاًأَْرواد

1- أقرأُ َحْرَف اأَللِف الَمقصورِة )ى( في آِخِر الَكلَِمِة:

مبنىأَْعلىسلوى

وَرَتيِن اآلِتَيَتيِن، ُثمَّ أَقرأُ: 1- أََتأّمُل الصُّ

     

ْرَس َتْزَرُع شاُم الَغْرَسَةَيْقَرأُ ياِسٌر الدَّ

2- أُكِمُل َوْفَق النَّموذِج اآلتي:

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
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َن َحرَف اأَللِف، ُثُمَّ أقرأُ: 1- أَِصُل َبيَن النِّقاِط ألُكوِّ

2- أَرُسُم اأَللَف الَممدودَة َواأَللَف الَمقصورَة، ثمَّ أَلِفُظُهما:

	 أَقرأُ، ثمَّ أُحلُِّل:

ُب، ثمَّ أَقرأُ: 	 أُركِّ

ُب َكلِماٍت ِمَن الَمقَطَعْيِن، ُثمَّ أَْكُتُبها في دفتري: 3- أَُركِّ

ْقَعِة مع الّضبِط بالّشكِل الُمناسب: 4- أَكُتُب ما يأتي ِبَخطِّ الرُّ

أَْكُتُب في دفتري

ْ ْْ

ْ َ

ِ   َ

ْ ْْ

اإلْمالُء الَمنظوُر

- أَكُتُب في دفتري ما ُيملَى عليَّ منتبهاً لحرف األلف )ا - ى(.
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الّتعبيُر الكتابيُّ
ورَتين اآلتيَتْيْن، ثمَّ أُجيُب: ً من الصُّ - أتأّمل ُكالَّ

ورَتين َوْفَق النَّموَذِج: - أُكِمُل الُجَمَل اآلتيَة مستعيناً بالصُّ

ْ ْْ
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1- حرف الهمزة )ء( الدَّرُس الخامس عشر:  

أقرأُ

الجمُل سفينُة الّص�حراِءيلَبُس البدويُّ عباءًةصوُف األغناِم

ُد أَُجرِّ

                الّص�حراء                 عباءة         األغناِم

                            ء                         ء                  أ

أشكاُل َحْرِف الَهْمَزة

أء

ء  أ



104

1- أَقرأُ الَهمزَة َمَع الَحَركاِت:

)َء – ُء – ِء (                 ) أَ – أُ – إِ (

2- أُكِمُل َكما في النَّموَذِج وألِفُظ :

أَحمُد

ْغناٌم

بي

أَ

ي أُمِّ

ُذٌن

سامُة

أُ

إْنساٌن

ْسعاٌف

ْحساُن
إِ

وَر اآلتيَة ُمالِحظاً الَفْرَق َبيَن لَْفِظ الَهمزِة و لَْفِظ الَمدِّ )آ(: ي الصُّ 3- أَُسمِّ

َمآِذُنِمْئَذَنٌةآذاٌنأُُذن

- أُكِمُل الُجمَل َوْفَق النَّموَذِج:

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

ْ

ْ
ْ
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َن حرَف الهمزِة: 1- أَِصُل َبيَن النِّقاِط ألُكوِّ

2- أرُسُم الهمزَة )ء( َمَع الَحركاِت، ثمَّ ألِفُظُهما:

أَْكُتُب في دفتري

اإلْمالُء الَمنظوُر

كِل الُمناسب. - أَكُتُب ما ُيملَى عليَّ ِبَخطٍّ واِضٍح وجميل، مراعياً الّضبط بالشَّ

	 أَقرأُ، ثمَّ أُحلُِّل:

ُب، ثمَّ أَقرأُ: 	 أُركِّ

السطر،  على  األحرف  ارتكاز  مراعياً  الرقعة  بخط  يأتي  ما  دفتري  في  أَكُتُب   -3

والمسافة بين الكلمات ، ُثمَّ أَقرأُ:

ْ

ْ
ْ

ْ

ْ
ْ

ْ

ْ
ْ
ْ

ْ
ْ
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الّتعبيُر الكتابيُّ
َوِر َوْفَق النَّموَذِج: - أُكِمُل الُجمَل ُمْسَتعيناً ِبالصُّ
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2- حرف الشّدة

أقرأُ

وَتعلَّقي بالغيمِة ال�ّس�وداءوْلَنْختبي َخْلَف ال�ّش�جرهاتي ال�نّ�دى

ُد أَُجرِّ

                   ال�ّس�وداء                  ال�ّش�جر       ال�نّ�دى

                      �ّس�                      �ّش�                 �نّ�

دَّة الشَّ

�ّس��ّش��نّ�

    ال�ّس�وداء  ال�ّش�جر  ال�نّ�دى
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1- أَُميُِّز الُمفَرَد ِمَن الَجْمِع َوْفَق النَّموَذِج:

2- أكتب في دفتري الَكلَِمَة الُمناِسَبَة َوْفَق النَّموَذِج ُمْنَتِبهاً للُمفَرِد والَجمِع:

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

ِتْلميذة

الِعب

ِتْلميذات

الِعبون

جمعُمْفَرد

َة إِلى الَكلِماِت اآلتيِة، ُثمَّ أَقرأُ َوفَق النَّموَذج: 1- أُِضيُف )الـ( التَّعريِف والّشدَّ

أَْكُتُب في دفتري
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اإلْمالُء الَمنظوُر

)ال(  ولفِظ  الشدة،  لوضع  ُمنتبهاً  وَجميٍل،  واِضٍح  ِبَخطٍّ  عليَّ  ُيملَى  ما  أَكُتُب   -
الّتعريف.

	 أَقرأُ، ثمَّ أُحلُِّل:

ُب، ثمَّ أَقرأُ: 	 أُركِّ

ْقَعِة ما يأتي: 2- أَكُتُب ما يأتي ِبَخطِّ الرُّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
ِة، ثمَّ أكتبها في  دَّ وَرِة اآلتية ِبُجملة َتحَتوي على )الـ( التَّعريِف والشَّ - أَُعبُِّر َعِن الصُّ

دفتري.

زميلي المعلّم: أمِل على التالميذ الجملة المخّصصة للكتابة )وتعلَّقي( غيبياً.
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: ِ ِ ُ ِ َ َ  َ َ ً َ ُ ُ َ

: ِ َ ْ َ ِ ْ َ ُ ِ َ ْ َ  ُ َ

ُ ْ َ

:ً ّ  ُ ِ ُ

ِ َ ِ ُ ْ َ

ُ َ َ ْ َ ِ ُ ٌ ِ َ
َ ،ً َ ُ ِ َ ْ َ َ ، ِ ّ ُ  ُ ً : ٌ ِ َ

ِ ً ِ َ َ ُ ُ ْ َ َ ، ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ َ ، َ ْ َ  ُ َ ُ ٌ َ َ ُ
. ِ َ ْ ُ ً َ ُ ُ ِِِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ، ُ َ ْ َ ُ َ َ

... ،... ،... : ِ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُِ ِ ْ َ ْ ُ ٌ َ ِ

.ً ً ِ ْ ُ ُ َ َ -. ِ َ َ َ َ ُ ُ ِ َ ْ ُ ً َ ُ ُ ِ ْ ُ

َ َ ْ -  َ -  ُ ْ َ . ُ َ ْ َ ُ َ َ  ً ِ َ َ ُ ُ ْ َ "

" . ِ َ ْ ُ ً ُ ُ ِ ْ ُ

الدَّرُس الّسادس عشر: سُنْصِبُح ُشموَساً
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زميلي المعلّم: اطلب إلى التالميذ التدرب على نص اإلمالء المنظور في البيت.

اإلْمالُء الَمنظوُر

)ال(  ولفِظ  الشدة،  لوضع  ُمنتبهاً  وجميٍل،  واِضٍح  ِبَخطٍّ  عليَّ  ُيملَى  ما  أَكُتُب   -
الّتعريف.
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ُمنتبهاً لحرِف الشّدة
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َُ ُ ْ
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 أقـرأُ

)1(

لعَب األصدقاُء في الَحديَقِة لُْعبَة )لماذا؟(. افتتَح ُحساٌم اللُّْعبَة وسأَل: ما أَْحلَى َبْيٍت 

في العالَِم؟ ولِماذا؟ 

)2(

َقاَل س���امٌر: ليَس َبْيتي أكبَر البيوِت وال أجملَها، لكنَُّه األْحلَى، فيِه أُْس��رتي: أَبي 

ي ُكلُُّه ُحبٌّ َوَحناٌن، َوحضوُر أَبي َيْمَنُحني الَفرَح واأَلَماَن،  ي وإِْخوِتي، صوُت أُمِّ وأُمِّ

عادُة واأَلمل. وَحَرَكُة إِخَوتي كالَعصافيِر، فيها السَّ

)3(

قاَل وائٌل: َبيتي أَحلَى، ألنَّني فيِه  َمَشْيُت ُخْطواتي اأُلولى، وَنطْقُت أَْحُرفي اأُلولى، 

َضِحْكُت وَبكْيُت، وساَعَدْتني أُْسرتي في أشياَء كثيرة. 

ما أَحلَى َبْيتي! الدَّرُس الّسابع عشر:   
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)4(
َوق�َف َس�عيٌد َفخوراً، وقاَل: ما أَْحلَى َبْيتي! فيِه  ألعابي الَجميلُة، وبيَن أَحضانِه أَنمو 

وأَتعلَُّم، وعلى ُجدرانِه لَوَحاٌت َرَسْمتُها ِبَيدي، لذلَك هَو البيُت اأَلجَمل.    

فِّ األَجمل. قاَل ُحساٌم: َغداً يا أصدَقاُء سَنَتَحدَُّث َعِن الصَّ

منى بشير )بتصرف(

 األسئلة
-أ-

1-  لماذا َيرى سامٌر َبيَتُه البيَت اأَلْحلى؟

2-  ماذا علََّق سعيٌد على جدراِن غرفِته؟

-ب- 

3- أُكِمُل ما يأتي: 

- أتخيَُّل أَنَّني أَلع�ُب مع ِرفاق��ي » لعبَة لماذا؟ «، فأق���وُل: َبْيتي اأَلح��لَى، ألنَُّه...

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

َنة فيما يأتي: حيِح للكلمِة الُملوَّ 1- أختاُر الَمْعنى الصَّ

   وبيَن أَحضاِنِه أَنمو:    أَ.  أك�بُ�ُر.        ب.  أَضُعُف.         ج.  أَْصُغُر.

: )َبَكْيُت - َمَشْيُت(. 2- أبحُث في المقطِع الثَّالِث عن ضدِّ

 تدريباُت القراءِة  

1-  أَقرأُ ما يأتي ُمميِّزاً باللََّْفِظ بيَن الجيِم والحاِء والخاِء )ج - ح - خ(: 

عاَدُة واأَلَمُل.  على ُجْدراِنِه لَْوحاٌت َرَسْمتُها ِبَيدي.َحركُة إِخوتي كالَعصافيِر، فيها السَّ

َب فيه. اِبَع مَن النَّصِّ مراعياً أسلوب التَّعجُّ 2-  أَقرأُ الَمقطَع الرَّ
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3- أّيهما أجمل: 

- بيَن أحضاِنِه أَنمو وأكبر. - بيَن أحضاِنِه أَنمو كالَغرَسة.  

 أعبُِّر شفوّياً  

َيْوُم الُعْطَلة

ا أَقوُم ِبِه  وَراآلتيَة، ثمَّ أتحدَُّث أماَم رفاِقي عمَّ ُل الصُّ أََتأمَّ � 
َصباَح يوِم الُعْطلَِة األُسبوعيَِّة ُمستعيناً باألَسئلِة اآلتية:

 اإلمالُء المنظوُر  

- أكتُب ما َيأتي ُمنَتِبهاً للفظ التَّاِء ) ت - ـة - ة ( في آخِر الَكلِمات:

عاَدُة  قاَل سامٌر: َصْوُت أُّمي ُكلُُّه ُحبٌّ وَحناٌن، وَحرَكُة إِخوتي كالَعصافيِر، فيها السَّ
واأَلَمُل.

ُب لَُغوّياً   أَتَدرَّ

1- أُحلُِّل الجملَة إلى كلماٍت َوفَق النَّموذج :
- َجلََس في الَحديقِة.   . - أَْرُسُم على اللَّوَحةِ 

اسمحرفحركُة آخرهفعل 

اللَّوحِةعلىالضّمةأرسُم

-  متى أَستيقُظ ؟
باِح ؟ -  ماذا أَقوُل أَلْفراِد أُْسَرتي في الصَّ
باِح ؟ -  ما اأَلْعماُل الّتي أَقوُم بها في الصَّ

-  إلى أيَن سَنْذَهُب ؟

ب على اإلمالء في البيت على مدار الفصل الدراسي الثاني. يطلب المعلّم إلى التالميذ التدرُّ
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نِة في الُجَمِل اآلتيِة ِبَحْسِب َحَركِة آِخِرها: 2- أاُلحُظ حرَكَة آخِر األْفعاِل الُملَوَّ

- اِْسمْع يا َسعيُد. - لَِعَب األصدقاُء لُْعَبَة ) لماذا؟(.   

- بيَن أحضاِنِه أَنمو وأَتَعلَُّم.

بَحْسِب  اآلتيِة  الجمِل  في  الملّونَةَ  األفعاَل  أُصنُِّف  ثمَّ  َدفتري،  في  جدواًل  أرسُم   -3

حركِة آخِرها: 

- قاَل سامٌر : ليَس َبْيتي أكبَر البُيوِت .   - َعلِّْق �� يا َسعيُد �� اللَّوحَة على الجداِر .

- أناُل الَعْوَن في َبْيتي .     

ةالَفْتَحة مَّ كونالضَّ السُّ

َوْفَق النَّموَذِج، وأَضُع  الِفْعلَْيِن )َنَطَق – َرَسَم(  ُكاّلً ِمَن  ُل  4- أرسُم جدواًل، ثمَّ أُحوِّ

الَحَرَكَة الُمناِسبة:

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

- َرَسَم َسعيٌد لَْوَحًة َجميلًة.      

       اِْسَمْع       َيْسَمُعَسِمَع                   

أَْكُتُب في دفتري

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

ب��ي��وْت ب��ي��وٌت    �عادْة                 السَّ �عادُة     السَّ

َمَش��ْي�ْت َمَش��ْي�ُت    َح�َرَك��ْة                 َح�َرَك��ٌة    
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2- أَقرأُ الُجْملََة اآلتيَة، ُثمَّ أَْكُتُبها ُمْنَتِبهاً لَحْرِف التَّاِء في آخِر الكلمة: 

َرَسَم َسعيٌد لَْوحاٍت َجميلًة.

ْقَعِة ُمراعياً َحْجَم الُحروِف:  3-  أَْكُتُب في دفتري ِبَخطِّ الرُّ

اإلْمالُء غير الَمنظور

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

الّتعبيُر الكتابيُّ

َن ِفْقرًة ُمْسَتْخدماً عالماِت التَّرقيِم )، - . - !( فيما َيْأتي،   - أُعيُد َتْرتيَب الُجمِل ألكوِّ

ثمَّ أكتُبها في دفتري:

– ما أَْحْلى َبْيتي! – فيِه أَْلعابي الَجميلَُة   
– وعلى ُجْدراِنِه لَْوحاٌت َرَسْمتُها ِبَيدي. – َبْيَن أَْحضاِنِه أَْنمو وأََتَعلَُّم   

يملي المعلّم على التالميذ نّص اإلمالء المنظور.
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 أقـرأُ
-1-

غيَرَة ندى، وس��افَر أَبي  تي الصَّ ي أُِخْ ُكْنُت في الثَّاِمَن��ِة ِمْن ُعمِري، عنَدما َولََدْت أُمِّ

 . ي: َنحُن أَماَم ُمشِكلَِة ندى، وَنحَتاُج إِلى َحلٍّ فٌة. قالَْت أُمِّ ي ُمَوظَّ إلى خارِج البالِد، وأُمِّ

قْل��ُت: أَنا س��أَْعتِني بها بعَد َعْوَدِتها من الحضانِة في غياِب��ِك، َفقالَْت: َنعْم، ولكن اِْنَتِبْه 

لُدروِسَك يا سناُن. 

-2-
كاَنْت ندى ُمْعَظَم الَوْقِت َناِئَمًة، وِعندَما َتبكي كْنُت 

ي حتَّى َتناَم، ثُمَّ أَْنَصِرُف أَلْدُرَس  أُناِغيها َكما َتْفعُل أُمِّ

أَوأََْلعَب في َزاِويٍة َقريبٍة ِمنها حتى َكِبَرْت ندى وَبَدأَْت 

ُف اأَلشياَء ِمْن َحولِها. تتعرَّ

)1( حسن عبد هللا )بتصرف( - من سلسلة )من طفل إلى طفل( برنامج معهد صحة الطفل - جامعة لندن.

غيرُة َتمشي )1( أُختي الصَّ الدَّرُس الّثامن عشر:  
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-3- 
َبها  نَة ِصْرُت أُْمِسُك بَيِدها أُلَدرِّ  وَقبَل أَْن تُْكِمَل أُْختي السَّ

على الُوقوِف، ثمَّ الَمْشي. 
 كْم كاَنْت َفرَحتُنا َكبْيَرًة ِعنَدما َصاَرْت َندى َتْرُكُض 

في أَرجاِء الَبْيِت !. 

 األسئلة 
-أ-

1- ما المشكلُة التي واجَهِت األُْسَرة ؟
2- ماذا يفعُل ِسناٌن عندما تناُم أُخُته ؟

-ب-
3- أُرتُِّب َمراِحَل ُنموِّ َندى:

فْت اأَلشياَء ِمْن َحولِها. َتعلََّمْت الُوُقوَف.َتَعلََّمِت الَمشَي.تعرَّ

4- أصوُغ أَسِئلًَة مستخدماً: )لماذا؟ ، متى؟ ، أين؟( حول َمْضموِن الِفْقرِة اآلتية.

َبها على الُوقوِف، ثمَّ الَمْشي. نَة، ِصْرُت  أُْمِسُك بَيِدها أُلَدرِّ وَقبَل أَْن تُْكِمَل أُْختي السَّ

كْم كاَنْت َفرَحتُنا َكبيَرًة ِعنَدما َصاَرْت َندى َتْرُكُض في أَرجاِء الَبْيِت !. 

 اللُّغُة والتَّراكيُب 
1-  أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة:

      كْنُت أُناغيها كما تفعُل أُّمي.

أَسقيهاأُْطِعُمهاأُُكلُِّمهاأَُناِغيها تعني:

2-  أصوُغ ُجْملََتْين َوْفَق النَُّموَذِج اآلتي:

      - َنحُن أَماَم ُمْشِكلٍَة .     - أَنا َسأعَتِني بها في غياِبك.
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 تدريباُت القراءِة 
1-  أَقرأُ َما َيأتي ُمْنَتبهاً للَْفِظ َحرِف الثَّاِء:

	  ثمَّ أَنَصِرُف أَلدُرَس .	  أنا َسأَعَتِني بها في أَْثناِء غياِبِك.

ُعوِر بالَفرِح: 2-  أقرأُ العبارَة اآلتيَة ُمعبِّراً َعِن الشُّ

َكْم كاَنْت فرَحتُنا َكبيرًة ِعنَدما صاَرْت َندى َتْرُكُض 

في أَْرجاِء الَبيِت!.  

3-  أقرأُ المقطَع الثَّاني قراءًة سليمًة معبِّرًة.

 اإلمالٌء الَمنُظوٌر 
- أَقرأُ َما َيأِتي ُمنَتِبهاً لَحْرَفي الَمدِّ ) ا ، ى (:

أَْنَصِرُف أَلْدُرَس  ثُمَّ  َتَناَم،  ي كي  أُمِّ َتْفعُل  أَُناِغيها َكما  ُكْنُت  َتبِكي ندى  َوِعنَدما 

أوأَْلَعَب في َزاويٍة َقريَبٍة ِمنها حتَّى إِذا َبَكْت أَسَمُعها.

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ
ِن فيما يأتي: 1- أقرأُ ُمنتِبهاً للحرِف الملوَّ

- التََّعلُُّم َحقٌّ من حقوِق الطفِل. 

- شاَهْدُت برنامجاً عن حقوِق الطفِل.

- ساَفَر األُب إِلى خاِرِج الِبالِد . 

ُب ِسناٌن َندى علَى الُوقوف. - يُدرِّ

غيَرُةُ في أَْرجاِء الَبْيِت. - َتْرُكُض أختي الصَّ
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2- أُْكِمُل الُجَمَل ِبإضاَفِة الحرِف المناسِب )من - إلى - عن - على - في(:
- ألعُب ... زاويٍة قريبٍة ... أُختي.

- عاَد الُمسافُر ... الَوطِن.
- َجمْعُت معلوماٍت ... حقوِق الطفِل.

ُب سناٌن ندى ... الوقوِف. - يُدرِّ

أَْكُتُب في دفتري 

(، ثمَُّ أَْكُتُبُه في َدفَتري: 1 - أَقَرأُ ُمْنَتِبهاً لَحْرِف الَمدِّ )

2- أَْكُتُب في َدفَتري الِعبارَة اآلتيَة ُمراعياً َحْجَم اأَلْحُرِف:

اإلْمالُء غير الَمنظور
.) - أَْكُتُب في َدفَتري ما ُيْملى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لَِحْرِف الَمدِّ )

الّتعبيُر الكتابيُّ

وَر اآلتيَة، ُثمَّ أكتُب في دفتري جملًة ُتَعبُِّر َعْن َرْأيي في ُكلٍّ ِمْنها: ُل الصُّ - أََتأَمَّ

أَتَعلَُم :

أسمي كاًل من:

)من- إلى - عن - على - في( َحْرفاً.
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 أَقـرأُ
-1-

ِة الثَّالثِة، َوِعنَدم�ا  َصِحَبْت�َن��ا الُمع�لِّم�ُة في نُْزَهٍة َقصيَرٍة إلى َحديَقِة الَحيِّ َبعَد الِحصَّ

ع�تِر، وش��رْبَن�ا الَعصيَر، ثمَّ لَِعْبن�ا َكثيراً، وَكاَن�ِت  َوص��ْلن��ا أََكْلنا َش���َطاِئَر الُجْبِن والزَّ

رِة )كاميرا(، َبعَدها َطلََبْت إلينا أْن َنكتَُب ِفْقرًة َعِن الَحديَقِة  ُرَنا بالُمَص��وِّ الُمعلِّم��ُة تُصوِّ

وما يوَجُد فيها، لَنعِرَضُه في َمجلَِّة الَحاِئط.
-2-

يَنِة، وأَزَهاٌر  َكتْبُت في َدفَتري : »في الَحديَقِة أَشَجاٌر َجِميلٌة، ِمْنها ُمثِمرٌة وِمنها للزِّ
في  تطيُر  وأراجيُح  الُعْشِب،  لَِريِّ  ِمياٍه  اشاُت  َرشَّ وفيها  َبديَعٍة،  وأَْلواٍن  أَشَكاٍل  َذاُت 

اٌت  الهواِء وميزاٌن للّعِب، وِفيها َمَقاِعُد َخَشبيٌَّة َوَمَمرَّ
نُحافَظ  كْي  تُرِشُدَنا  الفتاٌت  وفيها  الُمشاُة،  َيعبُُرها 
ُسوٌر  ولَها  الحديقة،  ونظافِة  األلعاِب  على سالمِة 

ارع. َة في الشَّ َجميٌل َنرى ِمْنُه الَمارَّ
و بعَد َنْحِو َساَعَتْيِن ُعْدَنا إِلى ِبيوِتَنا َفِرحين.

ُنْزَهٌة قصيرٌة الدَّرُس الّتاسع عشر:   
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 األسئلة 
-أ-

1-  أَيَن َذَهَب التَّالميُذ؟
2-  ما أَنَواُع اأَلْلَعاِب الَموُجوَدِة ِفي الَحديَقة؟
-ب-

ِحيَحَة مَن النَّصِّ فيما يأتي: 3-  أَخَتاُر اإِلَجابَة الصَّ
      َسَيْعِرُض اأَلطَفاُل َما َيكتُبوَن في: 

ُحِف الَيوميَّة.ب -  َمجلَِّة الَحاِئط.أ-  َمَجلَِّة اأَلْطَفال. ت -  الصُّ

ِت:  4-  أُْكِمُل َما َيأتي َشَفوّياً:           أَنَواُع الَمَجالَّ

َمجلَُّة ���������������������َمجلٌَّة إلكتروِنيٌَّةَمَجلٌَّة َمْطبُوَعٌة

 اللُّغُة والتَّراكيُب 
ا يأتـي:    حيحَة ممَّ 1-  أَختاُر اإلجابَة الصَّ

يُّ «: قايُةَمْعَنى َكلِمِة: » الرِّ راعُة- الِقطاُف- السِّ - الزِّ

2-  أَُصوُغ ُجملًَة َوْفَق الُجملَِة اآلتَية: 

اشاُت مياٍه لِِريِّ الُعشِب.    في الحديقِة رشَّ
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 َتدريَباُت الِقراَءِة 

مسيََّة والُحروَف الَقَمريََّة: 1-  أَقرأُ ُمراعياً الُحروَف الشَّ

ِة الثَّالَِثة.  صحَبْتَنا الُمَعلِّمُة في نُْزَهٍة َقصيرٍة إلى َحديقِة الَحيِّ بعَد الِحصَّ

2-  أَقرأُ الَمقَطَع الثَّاني ِقراَءًة ُمتَِّصلًَة ُمراِعياً َعالَماِت التَّرِقيِم .

 اإلمالُء الَمنُظوُر 

- أَقرأُ َما َيأِتي ِقراَءًة َصحيَحًة واِضَحًة منتبهاً للفِظ )نا - َن - ا(:

. َوِعنَدَما َوصْلَنا، أََكْلَنا، وَشِرْبنا الَعصيَر، ثمَّ  » َصِحَبْتَنا الُمَعلِّمُة إلى حديقِة الحيِّ
لَِعْبنا بالكرة، أّما التلميذات فقْد َذَهْبَن إلى مكاٍن آخَر، ولعْبَن ألعاباً أخرى.«

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

1- أُْكِمُل في َدفَتري الُجَمَل اآلتيَة ِبَكلَِمٍة ُمناِسَبٍة َوْفَق النَّموَذِج*:

- يُحيُط باْلَحديَقِة ُسوٌر ... . - َصِحَبْتنا الُمَعلِّمُة في نُْزَهٍة َقصيَرٍة .  

 - أُِحبُّ الُعْصفوَر ... .

وِر: 2- أُْكِمُل في َدفَتري بالَكلَِمِة الُمناِسَبِة ِمّما َيْأتي ُمْسَتعيناً بالصُّ

لة.أَِقُف  ... اأَلْزهاِر. ُة ... الّطاِولة.الُكْرِسيُّ ... الّطاِوِ اِولة.الِقطَّ الَكْأُس ... الطَّ

* تذّكر عزيزي المعلّم تعزيز التدريب على الصفة مستعيناً بنّص القراءة وتأليف جمل عديدة مماثلة.
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أَْكُتُب في دفتري 
َن َكلَِماٍت في َدفَتري، ُثمُّ أَْقرأُ: 1 - أَِصُل الَمقاِطَع ألَُكوِّ

ْرَعَة الُمناِسَبَة. قعِة ُمراعياً السُّ 2- أَْكُتُب في َدفَتري بخطِّ الرُّ

اإلْمالُء غير الَمنظور

ْرَعَة الُمناِسَبة. - أَْكُتُب في َدفَتري ما ُيْملَى َعلَيَّ ُمراعياً ُوُضوَح الَخطِّ والسُّ

الّتعبيُر الكتابيُّ
نزهة في الطبيعة

أَْكُتُب عِن نزهة قمت بها إلى الطبيعة مع أسرتي وأصف )األشــخاص - المكان - 

ما قام به كل فرد - المحافظة على البيئة(، مراعياً عالماِت الّترقيِم.

وَرُة ْسُمالصُّ الرَّ
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 أقـرأُُ 

َحقيَبْة ْهر  الّظَّ َف��ْوَق  أَْحِمُل 

 

َح��ي��اْة فيها  َن���ج���اٌة،  فيها 

 

َخصيَبْة ِج��دُّ  ُك��نُ��وٌز  فيها 

 

َق���لَ���ٌم وِك����ت����اٌب، ِم���ْب���راْة

 

***
���ا ال��َق��لَ��ُم َف��ِم��ْن��ُه أَْع��َج��ْب أمَّ

 

! ْفَتْر  الدَّ َفْوَق  َيْجري  َذا  َكْم 

 

َيْشَرْب َدْوم��اً  أَْزَرَق  براً  ِحْ

 

َفَيْبَه�ْر! ال��نُّ��وَر  َيُخ�طُّ  ث��مَّ 

 

***
ِكتاِبي أَْحلى  َم����ا  َوِكتابي، 

 

»اِْق��َرْأ« فيِه  َدْرٍس  ُل  أَوَّ

 

َف���اْق���َرْأ ف��ي��ِه ُك���لَّ َص��واب

 

َتْب�َرْأ أوَه��اِم��َك  ِم��ْن  َواْق���رْأ 

 

***
أَْحيا أَن��ا  الِعْلِم  َرْوِض  في 

 

طي�َبْه أَْس��َت��ْن��ِش�����ُق  ِب��َه��ن��اٍء 

 

نيا الدُّ ْهِر  الظَّ ف��وَق  أَْح��ِم��ُل 

 

َحقيَبْة َج��ْوِف  في  َفالعالَ�ُم 

 

                     د. عبد المعطي الّداالتي

عبد المعطي الّداالتي: شاعر سوري من دواوينه: )لكم يغني الربيع(.

َحِقيَبتي الدَّرُس العشرون:    
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 األسئلة  
-أ-

1-  ماذا يوَجُد في الحقيبة ؟

2-  ما الكنوُز الَّتي في الحقيبة ؟

-ب-

ُم ُكاّلً من الُجملََتْيِن اآلِتَيَتْيِن بِما يناسُب: 3-  أَُتمِّ
     - َيْشَرُب الَقلَُم           )عصيراً لذيذاً - ِحْبراً أَزرَق - ماًء صافياً (

4- أَختاُر الَمْعنى المناسَب:

:)     - َيُخطُّ الَقلَُم النُّوَر، َتْعني كلمة )َيُخطُّ

 يَُغذِّي   يكتُب يُْعطي

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

ـَوِر  عريِّ الّذي ُيعبُِّر َعْن ُكلِّ صورٍة ِمَن الصُّ 1-  أَْبَحُث في النَّصِّ َعِن المقطع الشِّ

اآلِتَيِة، ُثمَّ أَْقَرُؤه:

  

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن: 2-  أختاُر ِضدَّ كلٍّ من الَكلِماِت اآلتيِة ِممَّ

َتْبرأ: )تمرض - تشفى - تعيش(.َرْوض: ) بستان- صحراء - نهر(.
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تدريباُت القراءِة 
1- أَْقَرأُ ُمَميِّزاً َبْيَن لَْفِظ َحْرَفي ) الَحاِء و الَهاِء(:

ْهِر َحقيَبْة أَْحِمُل َفْوَق الظَّ

فيها َنجاٌة ، فيها َحياْة

2- أَقَرأُ النَّشيَد أَماَم ِرفاقي ُمَعبِّراً َعْن ُشعوِر الَفَرِح ِبَحَركاِت الَوْجِه والَيَدين.

3- أَحفُظ َغيباً المقطَعيِن األّول والّثاني، ثّم أُُنشد.

 أُعبُِّر َشَفوّياً                      اآداٌب اجتماعيٌة
َوَراآلتيَة، ثمَّ أَُعبُِّر عن آداِب التَِّحيَِّة واالسِتْئذاِن لُكلِّ صوَرة: ُل الصُّ -  أَتأمَّ

 اإِلمالُء الَمْنُظوُر 

- أَْقرأُ ما َيْأتي ُمْنَتِبهاً للتَّاِء الَمْربوَطِة:

ْهِر َحقيَبْة    فيها َنجاٌة ، فيها َحياْة أَْحِمُل َفْوَق الّظَّ

فيها ُكن�وٌز ِج�دُّ َخصيب�ْة     َقلٌَم  َوِكت�اٌب ، ِمْبراْة
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ُب لَُغوّياً  أَتَدرَّ

1- أُحاكي صيَغَة الِفْعِل في ُجْملٍَة َوْفَق النَّموَذِج:

أَْنَت َتْحِمُل الَحقيَبَةأَنا أَْحِمُل الَحقيبَة

أَْنَت ...أنا ...
ُل الَكلِماِت في الُجْملََتيِن اآلِتَيَتيِن َوْفَق النَّموَذِج: 2- أَُحوِّ

أَْنَت َتْسَتْنِشُق طيَبُه - أَنا أَْسَتْنِشُق طيَبُه            
... - أَنا أَْحَيا ِبَهناٍء             
... - أَنا أَْقَرأُ في الِكتاِب        

أَْكُتُب في دفتري 

رعَة في الِكَتابِة: ًة ثاِنَيًة ُمراعياً السُّ - أَْكُتُب في َدفَتري َمرَّ

اإلْمالُء غير الَمنظور
- أَْكُتُب في َدفَتري ما ُيملَى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لُِدخوِل »الـ« التَّْعريِف على الَكلَِماِت.

الّتعبيُر الكتابيُّ

 - أكتُب أربَع جمٍل أصُف فيها محتوياِت الحقيبة.

!
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 أقـرأُ 
-1-

َبلَِدِه  َعن  )اإلْنَتْرِنْت(  اِبَكِة  الشَّ َعْبَر  العراق  َدْولَِة  ِفي  َراِشداً  َصديَقُه  َحاِزٌم  ُث  يَُحدِّ

سورَيَة قائاًل:

��وريِّ  ��اِحِل السُّ »اْنُظْر َيا َصِديقي، َهِذِه ِجباُل السَّ

��ماَء، َتْكس��وها الَغاباُت، َوَتْنتش��ُر  وكأنَّها تُعاِنُق السَّ

الُل الواِرفُة، َوَهَذا َشاِطُئ الَبحِر الَواِسُع في  فيها الظِّ

اِحِل«.  ِذِقيَِّة َعروِس السَّ الالَّ

-2-
َردَّ َعلَيِه َراشٌد ِبِرسالٍَة َكَتَب ِفيَها:

َهْل يوَجُد في سورَيَة بُحْيراٌت ومحميَّاٌت للِغزالِن؟ 

الدَّرُس الحادي والعشرون: َجَماُل َوَطني
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-3-
اِم،  لبحيرِة األسِد َوَباِدَيِة الشَّ أرسَل َحاِزٌم ُصَوراً 

وَكَتَب معلوماٍت عنها:
» َهِذِه بَُحْي�َرُة اأَلَسِد، َوِهَي أَْكَب��ُر بَُحْيَرٍة في ُسوِرَيَة، 
ا الِغْزالُن َفَقْد أَْنَشأَِت الدَّولَُة  َتَقُع َعلَى َنْهِر الُفراِت. أَمَّ
حراِويَِّة في  َمْحِميَّ��ًة لَها، ولَِغْي�ِرَها ِمَن الَحَيواناِت الصَّ

اِم. َباِدَي�ِة الشَّ
ِبَجماِل َوَطني؟ ال  لِنْسَتْمِتَع َمعاً   متى سَتُزوُرني 

ْر يا َصديقي. َتَتأَخَّ

 األسئلة 
1-  ما اسُم البلَِد الذي َيْسُكُن فيِه َراِشٌد؟

؟ وِريِّ اِحِل السُّ 2-  َماذا َيْكسو ِجباَل السَّ

3-  لماذا َطلََب َحاِزٌم إلى َصِديِقِه أَْن َيُزوَرُه؟ 

 اللُّغُة والتَّراكيُب 
حيَحَة فيما يأتي: 1-  أختاُر اإِلجاَبَة الصَّ

الُل الواِرَفُة. في َقْولِنا: ََتْنتِشُر فيها الظِّ
ُة     -   الَقليلَُة    -   العاليُة(. َمْعَنى )الَواِرَفُة( :          )الُمْمَتدَّ

2-  أُكِمُل َشَفوّياً ُمْسَتِعيناً بالنَّصِّ ُمْنَتِبهاً أَلداِة االسِتفهاِم:

َمِن	  الَمسُؤوُل َعن حمايِة ...   ؟	 َما اسُم أَْكَبِر بَُحْيَرٍة ِفي سورَيَة؟

ما	  ...  ؟َمتى	   ...   ؟
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 تدريباُت القراءِة 

ماً االْسِتفهاَم والنَّْهَي ِفي الِعباراِت اآلِتَيِة: 1-  أَْقَرأُ ُمَنغِّ

ْر َيا َصديقي.      مَتى َسَتزوُرني لَِنسَتْمِتَع َمعاً ِبَجَماِل َوَطني؟ ال َتَتأخَّ

2-  أَقرأُ الَمْقَطَع الثَّالَث قراءًة َجْهِريًَّة َسليَمًة ُمَعبَِّرًة.

ُثُه َعْنُه؟ 3-  لَو َكاَن لََديَك َصديٌق َخاِرَج الَوَطِن، َما الَمَكاُن الّذي ُتَحدِّ

 أُعبُِّر َشَفوّياً

صوٌر من َوَطني
ا َيأتي ُمسَتعيناً بالّصوِر: - أَُعبُِّر ِبُجملٍة َعن ُكلٍّ ِممَّ

اِم.-  ُبَحْيرُة اأَلسِد.-  سدُّ الُفراِت. -  َباِدَيُة الشَّ

 اإلمالُء الَمنظوُر 

- أَقرأُ َما َيأِتي ُمْنَتِبِهاً للتَّاِء والّتنوين في آخِرِِ الَكلِماِت:

وريِّ العاليُة، َتْكُسوَها الَغاباُت، وَتْنَتِشُر ِفيها ظالٌل واِرَفٌة. اِحِل السُّ َهِذِه ِجباُل السَّ

َكَتَب راِش��ٌد رس��الًة عب��ر الش��ابكة: َهْل يوَج��ُد في س��ورَيَة بحي��راٌت ومحِميَّاٌت 

للِغزالِن؟
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ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

َنة:  1- أَْقَرأُ ُمْنَتِبهاً لِلَكلِماِت الُملَوَّ
- َهُؤالِء َصيَّادوَن ماِهروَن. - هذان صيّادان.   - هذا شاِطٌئ َجميٌل. 
قاٌت. - َهُؤالِء ِتْلميذاٌت ُمَتَفوِّ - هاتان تلميذتان.   - هذه بَُحيرٌة َكبيَرٌة. 

ي ُكاًل ِمْن: )هذا - هذه - هذان - هاتان - هؤالء( اسَم إشاَرٍة. أتعلّم: أَُسمِّ

َوِر اآلتَيِة، ثمَّ أكتبها في  ُن ُجَماًل َتْشَتمُل على أَْسماِء اإِلشارِة ُمْسَتعيناً بالصُّ 2- أُكوِّ
َدفتري:

.........

أَْكُتُب في دفتري

ُن التَّنويِن في الُجَمِل اآلتَية: ُد الكلمات التي تتضمَّ 1- أحدِّ

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

   - وَفْجأًة َوَصلَِت البوَمُة الَحكيَمُة.

2- أكتُب الجملَة اآلتيَة في َدفَتري مراعياً حجَم األحرِف والمسافَة بيَن الكلمات.

اإلْمالُء غير الَمنظور

- أَْكُتُب في َدفَتري ما ُيْملَى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً لَحْرِف التََّاِء والتنوين في آِخِر اأَلْسماِء.
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الّتعبيُر الكتابيُّ

- أَْكُتُب في َدفَتري ِبَطاَقَة التَّْعريِف وفق اآلتي: 

ِبَطاَقُة َتْعريٍف بَوَطني

ُمحافظتي: ... عاِصَمُته: ...    اْسُم َوَطني: ...  

اْسُم أثٍر: ... اْسُم بحر/ نهر/ بحيرة: ...  
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أقرأُ 

"ُسورَية" أَْغلى اأَلْوطاْن"ُسورَية" أْحلى البُْلداْن

"ُسورَية" ُحْس��ٌن َفتَّ��اْن"ُسورَية" ماٌء وِجن���اْن

َعْن تُْرَبِته��ا واإِلْنَس��اْنسأُقصُّ عليكم في َعَجٍل

َعْن ِبيَئِتها... والَحيَوان

واْرُووا َقْولِي لأَلْجَياْلهيّا اِْسَتِمُعوا يا أَطَفاْل

َفَثراُه َخْيٌر... وِغ�الْلإنِّي أَْهوى َبلَدي ِجّداً

وُسهوٌل ُخْضٌر وِجَباْلفيِه َجنَّاٌت وُحُق���وٌل

��الْلفيِه النَّْهُر وفيِه الَبْحُر فيِه النَّْبُع َمَع الشَّ

فيِه أَْشج��اٌر َوِظ�الْلفيِه َفاِكَهٌة ال َتْنُضْب

َيْعَشُقُه َحتَّى  “َنْيَساْن”َبلَِدَي مْفَخرُة البُْلداْن

محمد منذر لطفي

الدَّرُس الثاني والعشرون: أَْحلى الُبْلداِنِ
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 األسئلة 

حيحَة فيما يأتي: 1-  أختار اإِلجابَة الصَّ

   َهِذِه القصيدُة َتَتحدَُّث عن:

 - واجِبَنا تجاَه الوَطِن.   - جماِل َوطِني.   - البيئِة النَّظيفِة.  

ا يأتي، ُثمَّ أَقرأُ:  2-  أشيُر إلى الَبيِت الُمَناِسِب للمعنى في ُكلٍَّ ممَّ

البيتالَمْعنى

بلِدي َمْفَخرُة البُلداِن      َيعشُقُه حتّى »َنْيَسان«أحبُّ َبلِدي َفتُْرَبتُه ِخْصبٌة

إنِّي أَهوى َبلَِدي ِجّداًً      فَثراُه َخْيٌر ... وِغاللفي بلدي الَبْحُر والَنَهُر وَشاّلالُت الَماِء

بيُع اللَبلَدي َتْفَخُر بِه كلُّ البلداِن ويُِحبُّه الرَّ فيه النَّهُر.. وفيه الَبحُر     فيه النَّبُع .. مَع الشَّ

اللُّغُة والتَّراكيُب 

1-  أِصُل َبْيَن الكلَمِة وُمرادِفها:

2-  أَِصُل كلَّ جملٍة بمعناها فيما يْأِتي، ثمَّ أَقرأُ:

َوَطنيَبساتين

ُحقولَبلَدي



138

3-  أقرأُ، وأميُِّز ُنْطَق الَكلِمِة مع /الـ/ التَّعريِف، ومن  دون /الـ/ التَّعريِف:

اّلُل       َشاّلٌل- البُْلداُن       بُْلداٌن -   اأَلْوَطان       أَْوطاٌن-   الشَّ

تدريباُت الِقراءِة

1-  أَقَرأُ الَكلِماِت اآلتيَة ُمَميِّزاً باللَّْفِظ حرَف الَعْيِن ِمَن حرِف الَغْيِن ) ع - غ (:

“ ُسورَية أَْغلى اأَلْوطان ”

“ َسأَُقصُّ َعلَْيُكْم في َعَجل ”

“ َفَثراه َخْيٌر وِغالل ”

ناً َصوِتي باالنِفعاِل الَمْطلوِب. 2-  أُْلقي النَّشيَد أماَم رفاقي ُملَوِّ

 اإلمالٌء المنظوٌر   

فِة بـ /الـ/ :  - أقرأُ ما يأتي ُمْنَتبهاً لُدخوِل الفاِء والواِو َعلَى الَكلَِمة الُمَعرَّ

راُء، فالخير في  وارُع في الَمدينِة واسعٌة  تضجُّ بالعمل، َيكثُُر فيها الَبْيُع والشِّ الشَّ

بالدنا وفير.

ُب لَُغوّياً  أَتَدرَّ

1- أَْقَرأُ الُجمَل اآلتيَة ُمعبِّراً بالحَركة :

ْب آثاَر الَوَطن . - ال تُخرِّ ْر يا َصديقي .     - ال تتأخَّ

2- أُكمُل الُجملَة الّثانيَة وفَق النَّموذج:

- ... أزهاَر الحديقِة . ِة.   - ال تقتِرْب مَن السيَّاراِت المارَّ

3- أَْقَرأُ َوأاُلِحُظ الَفْرَق في الَمْعَنى:

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

غع
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4- أَصوُغ ُجْملًة َوْفَق النَّموَذِج:
اِولِة. ال َتْجلِْس فوَق الطَّ فِّ ِبُهدوٍء.    اِْجلِْس في الصَّ

أَْكُتُب في دفتري

اآلتي  النَّموَذِج  َوْفَق   ) ( بـ  َفِة  الُمَعرَّ الَكلِماِت  على   ) ( الباِء  َحْرَف  أُْدِخُل   -1
وأكُتُبها في دفتري:

طِر: ْقعِة ُمْنَتِبهاً لموقِع األحرِف مَن السَّ 2- أَْكتُب في دفتري ِبَخطِّ الرُّ

اإلْمالُء غير الَمنظور

- أكتُب في دفتري ما ُيملى عليَّ ُمْنَتِبهاً لَحْرِف الباِء في ِبدايِة الَكلماِت.

الّتعبيُر الكتابيُّ

ورِة الثَّانيِة ِوْفَق النَّموذِج:  -  أَِصُف ما أَُشاِهُد في الصُّ
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أقرأُ 

ة ال يُغِني الُجْزُء َعِن الُكلِّالنَّحلُة قالَْت لي َمرَّ
َفَتعاَل و ُزْر َبْيَت النَّحِلوإذا لَْم تُؤِمْن بالِفْكَرة 

    

و أَراَها َتْعَمُل َعْن َكَثِبو َمَضْيُت أزوُر َخلِيََّتها
ال َيَْشكو َيوماً ِمْن َتَعِبَفَجميُع النَّْحِل بها َيْسعى

  

�ْه�ُد ِش���فاٌء لِلنَّاِسالنَّحل�ُة قالَْت في ِكْبٍر الشَّ
َفأَناُل َسعادَة إِحَساِسيأَْجِنيِه وَيْأكلُُه َغيِري

  

و َمَضْيُت أُعلُِّمُه أَهلِ����يأَْكَبْرُت له���ا َهذا الدَّرَس
ما أَوَحى لي َدْرُس النّْحِلإِْن أَْنَس الُعْمَر فلْن أَْنسى

)1( شعر مصطفى عكرمة، من كتاب األناشيد ج 1.

النَّْحلَُة )1( الدَّرُس الثالث والعشرون:  
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األسئلة 

1- إلى أيَن َمضى الّشاِعُر وذهب؟ 

2-  أِصُل فيما يأتي كلَّ ُجملٍة ِمَن الَحْقِل األّول ِبالَمْعنى الَمْقصوِد به في الَحْقِل الّثاني: 

)1()2(

النَّحِل.النَّحل��ُة قالَْت ف��ي ِكْبٍرٍ خليَِّة  في  َيْعَمُل  الكلُّ 

النّحِل.َفجميُع النَّْحِل بها َيْسعى من  تعلمته  بما  أعتزُّ 

َث��ِت ال��نَّ��ح��ل��ُة ف��خ��ورًة.أكَبْرُت لها َهذا الدَّرَس ت��ح��دَّ

ا يأَِتي: 3-  أختاُر ُعْنواناً َجديداً لِلنَّصِّ ِممَّ

اُل والَعَسُل . اعُر والنَّحلُة.- النَّحَّ ْهرُة. - الشَّ - النَّحلُة والزَّ

اللُّغُة والتَّراكيُب

نِة فيما َيْأِتي: حيحِة لِلَكلماِت الُملوَّ 1-  أََضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الصَّ

 » أراَها َتْعَمُل َعْن َكَثٍب«. 

- بُْعٍد.- َرغَبٍة.- ُقْرٍب. كلمُة »كثب« َتْعني:

2- أقرأُ ُمَميِّزاً َبْيَن ُجْزأَْي الُجملَِة فيما َيْأِتي:

 تُْزِعْج غيَرَكإْن  َتصُرْخ  َتفهْمإْن َتْسَمْع َدرَسَك
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تدريباُت القراءِة

اِل ) ت - ة - د (: 1-  أقرأُ الَبْيَتْيِن اآلتَيْيِن ُمْنَتِبهاً للَْفِظ التَّاِء والدَّ

�ْهُد ِش����فاٌء للنَّ�اِسالنَّحلُة قالَ�ْت في ِكْبٍر الشَّ

َفأَناُل َسعادَة إِحَساِسيأَجِنيِه و َيْأكلُُه َغيري

. اِعِر والنَّحلِة وُنْنشُد النَّصَّ 2-  أََتباَدُل أنا ورفاِقي َدْوَر الشَّ

اإلمالُء المنظوُر 

دِة: ِف والشَّ      أَقَرأُ البيت اآلتي ُمْنَتِبهاً للَحرِف الُمضعَّ

ة ال يُغِني الُجْزُء َعِن الُكلِّالنَّحلُة قالَْت لي َمرَّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

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-  أَكتُب في دفتري ِعبارًة َتبدأُ بـ )إْن( مراعياً ُجْزأَْي الجملِة.

أَْكُتُب في دفتري

َة َفوَق الَحرِف  دَّ 1-  أنقُل الكلمات التي تتضمن حرفاً ملوناً إلى دفتري، وأَضُع الشَّ

ِن، ُثمَّ أَقرأُ: الُملَوَّ
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قَعِة الَبيَت اآلتَي ُمْنَتِبهاً لَحْجِم الَحْرِف: 2-  أَْكُتُب في دفتري ِبَخطِّ الرُّ

اإلْمالُء غير الَمنظور

ِة. دَّ - أَْكُتُب في دفتري ما ُيْملى َعلَيَّ ُمْنَتِبهاً للشَّ

الّتعبيُر الكتابيُّ 

 - أَُرتُِّب الُجَمَل اآلتَيَة في دفتري أَلْحُصَل على ِفْقرٍة وأضيف إليها معلوماٍت أخرى، 

ُثمَّ أَقرأُ:
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أقرأُ

)1(

َد لها  أْعلََن أميُر الغابِة عْن ُمسابقِة أَْنَظِف بيٍت، و حدَّ

ُل: ال يضُع المتساِبُق أوساخاً أماَم  ْرُط  األوَّ شرَطْيِن: الشَّ

ُة الُمسابقِة أسبوٌع واحٌد. ْرُط الثّاني: ُمدَّ بيِت جاِرِه، والشَّ

وبدأت حيوانات الغابة وطيورها حملة النظافة.

)2(

َرِت  وق��رَّ الغاب��ِة،  َوَس��ط  ف��ي  األوراُق  َم��ِت  تكوَّ

يوُرَحْرَقَها، وفْجأًة وصلَِت البوَمُة الَحكيَمُة ِمْن َسَفٍر  الطُّ

َطوي��ٍل، وقالَْت: ال يا أَْصِدقاِئ��ي األوراُق ال تُْحَرُق، َبْل 

توَضُع َتْحَت التُّراِب، لَِتكوَن َسماداً لأَلْشجاِر. 

أَْحلَى ِبيَئٍة الدَّرُس الرابع والعشرون:  
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َس��ِمَع األصدقاُء ِمَن البُوَمِة، ووضعوا األْوراَق  تْحَت التُّ��راِب، وَبَدا مْنَظُر الغابِة 

َجمياًل ِجّداً.  
)4(

  َوَقَف أميُر الغابِة لِيُْعلَن النَّتيجَة في الغابِة قائاًل: لَْن أُْعطَي الجائزَة ألَحٍد ِمْنُكْم . 

َتفاَجأَ الَجميُع ِبما َسِمُعوُه، و لكنَُّه تاب��َع 

ُم الجائزَة َعليُكْم،  كالَمُه قائاًل: بْل َسأَُقسِّ

ألنَُّكْم َتْسَتِحقُّوَنها جميُعُكْم، وأتمنَّ��ى أْن 

تُحاِفُظوا على البيئِة َنظيَفًة داِئماً. 

جمانة نعمان - بتصّرف

األسئلة 
-أ- 

1-  ما َشْرطا الُمسابقِة الّتي أَْعلََن َعْنها أَميُر الَغابِة ؟

يور؟ 2-  أيَن تكّومِت األوراُق ؟ وماذا قّرَرِت الطُّ

3- ماذا قالِت البومُة الَحكيمة؟
-ب-

4-  أُكِمُلُُُ شفويَّاًً بما يناسُب:

... -    . - النُّفاياُتُُ ثاِت البيَئِة:  - ُدخاُن الَحراِئِق.           ِمْن ُملَوِّ

اللُّغُة والتَّراكيُب 
حيحَة فيما َيْأتي: ُد اإلجابَة الصَّ  1-  أحدِّ

َمْت أوراُق الغابِة.    َتَكوَّ

َمْت« َتْعني: َعْت. كلمُة »َتَكوَّ .- انَتَشَرْت.- َتَجمَّ - َيِبَس�ْتْ

2-  أبحُث في المقطِع الّثاني َعْن ضدِّ كلمِة » لّوَثْت « ...
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تدريباُت القراءة

ابِع، وأَقرأُ َقولَُه ُمسَتْخدماً األسلوَب الُمناسَب  1-  أُمثُِّلُ دوَر أميِر الغابِة في الَمْقطِع الرَّ

في التَّعبير.

2-  أَقرأُ ما َيْأتي ُمَميِّزاًً لَْفَظ التَّنويِن في حاالِتِه الثَّالِث:

ٌة بالغابِة.        أتمنَّّى أْن تُحاِفُظوا دائماً على ِبيَئٍة َنظيَفٍة.     النَّاُر ُمِضرَّ

اإلمالُء المنظوُر

     أقرأُ ما يأتي، منتِبهاًًًً للّنوِن والتَّنويِن في آخِر الكلمات:

ال  فاأَلوراُق  بالغابِة،  ٌة  ُمِضرَّ النَّاُر  وقالَْت:  طوي�ٍلٍ  َسَف�ٍر  ِمن  البوَمُة  وَصلَِت 
تُْحَرُق، بل تُرَدُم تحَت التُّراِب لتكوَن سماداًً لأَلشجاِر.

ُب لَُغوّياً  أَتَدرَّ

1-  أصوُغ ُجملًة َوْفَق النَّموَذِج:

أَقوُل َعن َجَماِل الغابِة:

- ما أَجمَل الغابَة!

وأَقوُل َعْن  َجَماِل الَحّسوِن:  ...

2-  أنقل الجملة اآلتية إلى دفتري، ثمَّ أُكِمُل الفراَغ باستخداِم التَّْرِكيِب اآلتي:

      )ما أَْعَظَم - ما أَْرَوَع(:  - ... الَفالََّح النَّشيَط!
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أَْكُتُب في دفتري

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

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

اإلْمالُء غير الَمنظور

آِخِر  في  والتَّنويِن  النوِن  بيَن  للفرق  ُمنَتِبهاً  َعليَّ  ُيملى  ما  دفتري  في  أَْكُتُب   -

اأَلْسماِء.

الّتعبيُر الكتابيُّ  

  -  أُْكِمُل الِحواَر اآلتَي َبْيني وَبْيَن َرفيقي:

أَْمَسَك َرفيقي ِبَيِدِه َوَرقًة َتالَِفًة، َفَسألتُُه:

- ال أَْعِرُف. - أيَن َسَتْرمي الَوَرَقَة ؟  

... -      ... -
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أقرأُ 

)1(

َتْسُكُن الَقناِفُذ الثَّالثُة في ُجْحِرَها الَقديِم الَمْحفوِر في َجْوِف اأَلْرِض، وذاَت لَْيلٍَة قاَل 

َبْيَتنا الَقديَم، لَنْبنَي َبْيتاً جديداً فْوَق األرِض؟. قاَل  الُقْنُفُذ الكبيُر أَلَخَوْيِه: لماذا النَُغيُِّر 

غيُر: ال  الُقنُفُذ اأَلْوَسُط: ِفْكَرٌة جيِّدٌة، ولكنَّها َتحت��اُج إلى ُجه��ٍد َكبيٍر. ق��اَل ُقْنفوٌذ الصَّ

.. ال أريُد؛ إْن َنخُرْج َتْهُجْم َعلَينا ُوحوُش الغابِة.

)2(

ثالثٌة،  نحُن  ُقنفوُذ،  يا  اسمْع  اأَلْوَسُط:  الُقنفُذ  قاَل   

و َسَنْبني بيَتنا ِمْن ِحجارٍة، ال يستطيُع أَيُّ َوْحٍش أْن 

اآلَن  ِحجارٍة؟!  من  َبْيٌت  غيُر:  الصَّ ُقْنفوٌذ  قاَل  َيْهِدَمُه، 

مُس إلى بيِتنا الَجديِد؟ َفهْمُت، وهل َسَتدُخُل الشَّ

قاَل الُقنفوُذ الَكبيُر: نعْم، وَسَترى كلَّ َمْن َحْولََك ِمَن النَّاِفَذِة.

)1( فكرة القّصة مستوحاة من مجموعة البستان األزرق للكاتب عارف الخطيب.

الدَّرُس الخامس والعشرون: َبْيٌت ِمْن ِحَجارٍة )1(
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)3(

وف��ي َصباِح الَي��وِم التَّال��ي،  راَحِت الَقناف��ُذ الثَّالثُة 

تتقاَسُم الَعَمَل فيما بيَنها،  فالُقْنُفُذ الَكبيُر يْجَمُع الِحجارَة، 

غيُر فكاَن  ا ُقْنفوٌذ الصَّ يَن، أمَّ والُقْنُفُذ اأَلْوَس��ُط َيْجبُُل الطِّ

َيْلَهُث م��َن التَّعِب،ألنَُّه حَمَل َحَجراً َواِحداً َصغيراً على 

ٌة َقصيرٌة حتَّى َبَنِت الَقنافُذ َبيتاً ِمْن َحَجٍر َيُروُق النَّاِظريَن.  َظِهرِه، وَماهَي إاِّل ُمدَّ

َغَمَرِت الفْرَحُة قلوَب اإلْخوِة؛ فاْنَطلَُقوا َيدوروَن َحولَُه، وَيرُقُصوَن ويُْنِشدوَن.  

األسئلة 

1-  أيَن َسَتْبني الَقناِفُذ َبْيَتها الَجديَد؟

2-  أْنُسُب كلَّ َعَمٍل إلى صاحِبِه:

يِن وِبناُء الَبيِت.- اقِتراُح بناِء بيٍت جديٍد. - َحْمُل الِحجارِة.- َجْبُل الطِّ

3-  كيَف َبَدا َبْيُت الَقناِفِذ الثَّالثِة الَجِديُد؟

َة َشَفوّياً أماَم رفاِقي. 4-  أَْسُرُد الِقصَّ

اللُّغُة والتَّراكيُب 

1- أدلُّ على الكلمة والتركيبين وما يناسبهما من معنى في كلِّ مما يأتي: 

جوُف اأَلرِض

النَّاِظريَن

الُمشاِهديَن

باِطُن األْرِض
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2-  أَقرأُ الِعبارَتْيِن اآلتيَتْيِن ُمْنَتِبهاً لَحرَكة آخِر الِفْعليِن بعَد إْن:

-  إْن َنْخُرْج، َتْهُجْم وُحوُش الَغابِة َعلينا.

-  إْن َنَتعاَوْن، نُحقِّْق َما نُِريُد.  

تدريباُت القراءِة 

1-  أَقرأُ الَمقطَع الّثاني ِقراءًة ُمتَِّصلًة ُمراعياً َعالماِت التَّرقيِم .

2-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ُمَميِّزاً باللَّْفِظ َبْيَن الَهمزِة والَمّدِة  ) أ - آ (:

- » ال أُِريُد ِ«.- » اآلَن َفِهْمُت «.

3-  أَقرأُ مقطعاً ِمَن النَّصِّ قراءًة جهريًَّة سليمًة ُمعبِّرًة.

أُعبُِّر َشَفوّياً 
األُُسَرُة الُمَتعاوَنُة

ُث َعن َتعـاوِن األُســـرِة في َتنفيِذ َمْشـــُروٍع َتعاونيٍّ  َوَر اآلتيـَة، وأَتحـدَّ ُل الصُّ أََتأمَّ

لِزراعِة الَخْضراواِت.
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اإلمالُء المنظوُر 

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

ٍة( في ُكلٍّ ِمَن الُجْملََتْين اآلتيَتْين: )َمدَّ

ُب لَُغوّياً أَتَدرَّ

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

َجمَعِت الُقْنفوذُة الِحجاَرَة.     -  َجمَع الُقْنفوُذ الِحجاَرَة.                

َتْجمُع ... .  -  َيْجمُع ... .                 

ِر والمؤنَِّث. 2-  أمأُل الفراَغ بفعٍل مناسٍب للمذكَّ

)َيمأل - َتمأل(          - ... أرنوٌب بيَتُه.    

)تطِعُم - يطِعُم(          - ... الدَّجاجُة صيصاَنها.   

2-  أَُصوُغ ُجْملَتْيِن َوْفَق النَّموَذِج اآلتي:

- اِسمْع يا ُقْنفوُذ.

-  اسَمعي يا أَْرنوبُة.

أَْكُتُب في دفتري

ِة )  ( فيما َيْأتي، ُثمَّ أَْقَرأُ: 1-  أُْكِمُل ِكتاَبَة الَكلِماِت بالَهمزِة أو الَمدَّ
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ْقَعِة ما َيْأتي ُمراِعياً َحْجَم الَحْرِف والَكلَِمِة: 3-  أَْكُتُب ما يأتي ِبَخطِّ الرُّ

اإلْمالُء غير الَمنظور

.) ( و الَمدِّ ) - أَْكُتُب في دفتري َما ُيملِى َعليَّ  ُمَميِّزاً َبْيَن الَهْمَزِة )  

الّتعبيُر الكتابيُّ    

وبما  بالنّص  مستعيناً  النَّموَذِج  َوْفــَق  دفتري  في  الَجديَد  الَقناِفِذ  َبْيَت  أَِصــُف   -  

أعرُفه:


