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2- أِصُل كلَّ ُجملٍة بالتَّتّمةِ الُمناسبِة، ُثمَّ أقرأُ :
   - أنا َفِرٌح َوَمْسروٌر أَلّنني :  

  

 
         أُتابُع ُدروسي 

 
     أَنتسُب إلى أُسرتي.

  
  أُماِرُس بعَض الِهوايات.

  
- أَتمنَّى لكلِّ طفٍل أْن :  

   
    َيذَهَب إلى الَمْدرسِة.

 
      َيلَعَب ِبكرِة القدِم . 

  
  َيعيَش َسعيداً في أُسرٍة .

  

ر  أَتذكَّ
حيحِة، وإشاَرَة )×( أماَم الُجملِة الغلط:  1- أَضُع إِشاَرَة )( أَماَم الُجملِة الصَّ

                  .   - يُتاِبُع أَبي ُدروسي في َجميِع الَموادِّ
اِدس.                              فِّ السَّ   - أَخي الَكبيُر في الصَّ

  - َنحُن أُْسَرٌة َجَمَع الُحبُّ أَفراَدها.                   

أُْسَرتي الدَّرُس األّوُل
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الّتدريباُتُ اللّغوّية* 

1- أُصنُِّف الجملَة اآلتيَة إلى كلماٍت: 

أعيُش في أُْسَرٍة  

                        أتذّكَر: الكلمُة ثالثُة أنواعٍ : اسٌم و ِفْعٌل وَحْرٌف .

2- أقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة منتبهاً للفعِل وحركِة آخِره: 

           رجَع األُب إلى البيِت وَقْد حمَل بيدِه أكياساً كثيرًة. َفَتَح َسعيٌد الباَب بسرعٍة ألنَُّه رأى 

والَدُه يحِمُل أَكياساً ، قال األُب:  اْحِمْل هذا الكيَس ياسعيُد.

3- أَتبادُل أنا وِرفاقي َتمثيَل الكلماِت اآلتيِة بالحَركات:

                                   َحَمَل  -   يحِمُل   -   احِمْل   .        

ابقِة؟                                 4- ما العمُل الذي َدلَّ عليِه كلٌّ مَن األفعاِل السَّ

ابقِة في زمٍن واحٍد؟  5- َهْل َحدَثْت كلُّ األفعاِل السَّ

                                                    

 

            
* في تنفيذ التدريب اعتمد على الحركة باليد والتمثيل، وضبط آخر الفعل بالحركة المناسبة للداللة على اقتران الفعل بزمن 

معين، وحاذر التسمية، فالتسمية تزيدك إرباكاً مع التالميذ دون جدوى، وعّززه بأفعال أخرى مماثلة.

    أَتعلَّم :

        الِفعُل : َكلمٌة َتدلُّ على َعَمٍل َحصَل في َزَمٍن ُمعيٍَّن. 

اسمحرففعل

َحَمَل    َيحِمُل    احِمْل

          الِفـعـل
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6- أَصُل ُكلَّ فعٍل بالعمِل الّذي يدلُّ عليِه فيما يأتي:

:              فعـٌل يدلُّ على طلِب حصوِل الَحْمـِل فـي الّزمِن الحاضر.           حمَلَ

يحِمُل:             فعـٌل يـدلُّ علـى حصوِل الَحْمــل فــي زمــٍن مضى.  

         احِمْل:              فعـٌل يـدلُّ علـى حصوِل الـَحْمـِل فــي الّزمــِن الحاضِر والمستقبل.   

7- أُصوُغ أفعااًل أُخرى من الفعِل )فتَح( وفَق الّنموذِج ُمراعياً الّضبط بالّشكل . 

رجَع - يرجُع - ارجْع 

__________    __________    __________

8- أَرسُم دائرًة َحوَل ُكلِّ ِفعٍل من اأَلفعاِل الواردِة في الجمِل اآلتيِة :

راِتِِه .          اقرْأ يا سعيُد هذِه الُجملَة .  فاً          َكتَب الّطفُلُ ُمذكَّ َيعمُل أَبي ُمَوظَّ  

9- أَضُع الِفعَل الُمناِسَب مّما يأتي في الفراِغ :) تُتابُع – ثابَر – ساِعْد  (.

فُل على ِدراَسِتِه .          -        الطِّ ي  ُدروسي .                 -         أُمِّ  

         -         والَدْيَك يا سعيُد .

10- أََضُع ُكّلً ِمَن الَكلماِت اآلتيِة في ُجملٍة َتبدأُُ ِبفعٍل َوْفَق النَّموذج : 

- الِهـواَيـة :             مارَسْت ِهْنُد الِهوايَة في أَوقاِت الَفراِغ .  

- اأَلصدقاء:   ______________________  

- ياسامُر :    ______________________  

- الُمعلِّم:   ______________________  

______

______

______
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الَعربيَّة لَُغتي 

التَّدريباُت الكتابيَّة     

    اإِلملُء التعليمّي:

1- أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ُمْبِرزاً َصوَت األلِف الَممدودِة ) ا ( والَمقصورِة ) ى ( في آخِراأَلفعاِل:

         - أَتمنَّى لُِكلِّ ِطفٍل أن يعيَش َسعيداً.          - َمحا أخي ما َكَتَبُه في الّدفَتِر .

ْرُع في الَحْقِل .  - َمضى أَبي إلى َعَملِه .                       - َنما الزَّ  

     

م                     أتعلَـّ
ى : اأَللَِف الَمقصورة.  - األلُف ) ى ( تُسمَّ    

ى : اأَللَِف الَمْمــدوَدة. - األلُف )  ا  ( تُسمَّ    

 

2- أَكتُب اأَلفعاَل في الَجْدَوِل َوْفَق النَّموَذج : 

                              َرجا – َمضى – َدعا – َجرى – َسقى – َدنا

 

َنوُع اأَللِفَرسُم اأَللِفالِفعُل

َممدودة اَرجا

َمقصورةىَمضى
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نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي        أصوِّ

 اإِلملُء َغْيُر الَمنظور 

أَكتُب ما ُيملى عليَّ ُمنَتِبهاً لحرِف اأَللِف ) ا - ى ( في آخِرِِ اأَلفعاِل:            

الخّط   

1- أالحُظ رسَم َحرَفي الّسيِنِ والّشيِنِ ) س – ش ( بخطِّ الرقعِة، ثمَّ أكتُب:

 
  

______________________________________   

______________________________________   

______________________________________   

______________________________________   
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: ْقعِة  ُمنَتِبهاً لِلَمسافِة َبيَن الَكلماِت ولجماِل الخطِّ 2- أكتُب بَخطِّ  الرُّ

______________________________________   

______________________________________      

الّرسالُة
بيُر الكتابّي                        التعَّ

أواًل: أتعلّم 
سالَة اآلتيَة:        1- أَقرأُ الرِّ

                  صديقي ...       
                ِدَمشق 2011/3/25  

َتِحيًَّة َطيَِّبًة 
اً.  فِل في التََّعلُِّم، َكاَنْت َجميلًَة ِجدَّ َحَضْرُت َمْسَرحيًَّة َعن َحقِّ الطِّ

فِل ؟ َهْل َتْعِرُف ُحقوقاً أُخرى لِلطِّ
أَْرجو أَْن َتُردَّ َعلى ِرَسالَتي .

  

َصديُقَك ...

ابقِة ما َيدلُّ على ُكلِّ ُعنصٍر من الَعناصِر اآَلتيِة، ُثمَّ أَكتُبه: سالِة السَّ 2- أَستخرُجُ من الرِّ
    - اسُم الُمرَسِل إليِه :  _________________________________ 

    - الِجهُة والتَّاريُخ :    _________________________________   
    - التَّحيَّةُ :               _________________________________     

    - الَمْوُضوُع :          _________________________________  
_________________________________    

    - اسُم الُمْرِسِل:         _________________        

الَعربيَّة لَُغتي 
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سالِة اآلتيِة إلى َمكاِنها الُمناِسِب في المخّططِ: 3- أنقُل َعناصَر الرِّ
    والِدي العزيَز 

    َحلب 2011/3/26
    ابنُك سامي 

ْوِق .      تحيًَّة مليئًة بالشَّ
    إنَّني أُثاِبُر على ِدراستي، وأُساِعُد أُختي في ُدروِسها، 

نا، وَنحَتِرُم ُمعلَِّمنا .     ونُطيُع أُمَّ
المِة ، وَندعو لَك بالَخْير.      َننَتِظُر وصولََك بالسَّ

والدي _____________ 

      _____________                                        
_____________

_________________________________________

_________________________________________

   _________________________________________

   _________________________________________

_____________                                                        
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ثانياً: أُطبِّق

ُد فيها َبعضاً من ُحقوِق الّطفِلِ   4- أَكتُب ِرسالًة َجوابيًَّة أَُردُّ فيها على ِرسالِة َسعيٍد ، وأُعدِّ
     الّتي تعلَّْمُتها في المدرسِة .

   ___________        ______________

______________

____________________________________________

____________________________________________

   ____________________________________________

 ____________________________________________

____________________________________________

______________
_____________
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ر  أَتذكَّ

   *  أُكِمُل ما َيْأتي :

   - َفاَز الُمتسابقوَن في ُمساَبقِة _______، سامي ِطفٌل َيهَوى، _______ و _______

   - أدهَش سامي الحاضريَن عندما : ______________________  

   - عّوَض سامي عن َحَركِة الَيَدْيِن بـِ ______________________

الّتدريباُتُ اللُّغويَّة*

الجدوَل  وأمأُل  ين،  بخطَّ ثمَّ  بخطٍّ  إليها  الُمشاِر  للكلماِت  منتبهاً  اآلتيَتيِن  الجملَتيِن  أقرأُ   -1
بالمطلوِب:

- يَصفُِّق الُحضوُر للفائزيَن.    . - فاَز التِّلميُذ في المسابقِةِ  

* نفِّذ التدريب مستخدماً الفعل في زمنين مختلفين وصواًل إلى أّن كلَّ فعل يحتاج إلى فاعل يقوم به.

لالدَّرُس الّثاني الَفاِئُز اأَلوَّ
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2- أذكُر االسَم الذي يدلُّ على َمْن قاَم بفعِل )فاَز( وفعِل )يصفُِّق(.

ُد الَفاِعَل وحركَة آخِرِه: 3-أتباَدُل أنا وِرفاقي َتمثيَل َمْعنى الُجملَتْيِن اآلتيَتْيِن، ُثمَّ أُحدِّ

                     - َقَفَزْت ماجدُة.                                 - يَكتُُب َسعيٌد الوظيفَة.      

 

*

َن ُجَمًل، ُثمَّ أَضُع الحركَة الُمناسبَة: 4- أختاُر الفاِعَل الُمناسَب مما يأتي ألُكوِّ

                                       )العاِمل – الّتلميذ – الُمسافر(

فِر.                      َوَصَل _______ أَسالَك الهاِتِِف .           َوَصَل  _______ ِمَن السَّ

                                  َوَصَل _______ الَكلِمَة ِبمعناها .
، وتجنَّب اإلعراب، ففيه إرباٌك للمعلّم وللمتعلّم. ل للعمليّة التعليميّة التعلميّة في الصفِّ * احرص على الواجب البيتي فهو جزء مكمِّ

أَتعلَّم : 1- الفاعُل: اسٌم يُدلُّ على َمْن قاَم بالِفْعل.
ُة.           2- حركُة آخرِه الضمَّ

حركُة آخِرِهالفاِعُل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االسُمالفعُل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أضيف إلى معلوماتي:

االسم كلمة تدلُّ على:

إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد.
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الّتدريباُتُ الكتابيَّة  
    اإِلملء التعليمّي:

1- أرُسُم دائرًة َحْوَل الِم )الـ( الّتعريِف الّتي ُتلَفُظ في الُجْملِة اآلتية:
ماَء.  ُينيُر اْلَقمُر السَّ

    - ما الحرُف الذي جاَء بعد )الـ( التّعريِف في كلمِة الَقمر؟ 

          أُكِمُل : حرُف القاِف حرٌف ___________

2- أَقرأُ، ُثمَّ أَرُسُم دائرًة َحْوَل الَحرِف الّذي ُتلَفُظ َمَعُه الُم )الـ( الّتَعريِف في الُجَمِل اآلتية:

     - أُقيَم َحفٌل لِتكريِم األطفاِل اْلفائزيَن في ُمسابَقِة اْلَفصاَحِة واْلَخطاَبة.

قاً لَِسماِع اْلمواهِب اْلجديدة.      - كاَن الُحضوُر ُمَتَشوِّ

     - َصفََّق اْلَجميُع لُكلِّ اْلَمْوهوبيَن. 

  3- أُدِخُل الَم )الـ( التَّعريِف على الَكلماِت اآلتيِة َوْفَق النَّموَذِج ، ُثّم أَقرأُ ُمْنَتِبهاً للفِظ حرِف 
الم )الـ( التعريف َوَحَرَكِة آخِر الكلَِمِة :

     - َعقل    اْلعقل        ِغذاء    ــــــــــــ

     - َقلب    ــــــــــــ                 ِكتاب    ــــــــــــ

   

أتعلّم:
     أُسّمي حرَف القاِف َحْرفاً قمريّاً، ألّن الَم )الـ( التّعريِف قبلَُه تُْلَفُظ ساِكَنًة.

     أُسّمي الحرَف الذي تُلفُظ قبلَُه الم  )الـ( التّعريِف ساِكَنًة حرفاً قمريّاً.
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اإِلملُء الَمنظور 

: - أكتُب  ما ُيملى عليَّ  

 الَخّط   

1-  أالحُظ رسَم  حرِف الحاِء)ح( بخطِّ الرقعِة، ثمَّ أكتب:

  

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي أصوِّ
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الَعربيَّة لَُغتي 

ْقعِة الُجملَة اآلتيَة ُمراعياً الَمسافَة َبْيَن الَكلِماِت: 2- أَكُتُب ِبَخطِّ  الرُّ

      

_________________________________________________  

_________________________________________________  

_________________________________________________  

سالة بيُر الكتابّي                         الرِّ  التعَّ

       1- أُكِمُل ِكتابَة ِرسالٍة إِلى َصديقي أُخِبُره فيها: أنَّني َتعلَّْمُت ِمْن سامي اْلُجْرأَة على 
ُممارَسِة ِهوايِة التَّمثيِل على َخَشَبِة اْلَمسَرح .

  َصديقي العزيز_________
الِجهُة والتّاريخ _________                                

__________________  

  سأُخِبُرَك أنَّني َتعلَّمُت ِمْن سامي ___________________________

________________________________________________

_______________________
                                                   صديُقك الُمخلُِص ___________

                  دير الزور - حيُّ الحميديّة - شارع أبي طالب - رقم المنزل )   (
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ُمســابَقِة  في   ِبَفْوِزِه  وأُهنُِّئُه  ِبَمْوهَبِتِه،  إِعجابي  فيها  أَُبيُِّن  سامي،  إلى  ِرســالًة  أَكتُب   -2
الَفصاَحــِة والَخطاَبة.

أُقّوُم ِكتاَبتي 

أتعلَّم: 
سالِة هو : ) الُعنوان ( أُضيُف ُعنُصراً َجديداً إِلى ما َتعلَّمُتُه من عناِصِر الرِّ

ال نعم املِقيــــاس

سالِة. - َوضْعُت اسَم الُمرَسِل إِليِه في ِجَهِة الَيميِن في أَعلى الرِّ

- َكتْبُت التَّحيََّة بعَد التَّاريِخ في جَهِة اليميِن .

سالِة . ْلُت االسَم والتَّوقيَع والُعنواَن في الِجهِة اليُسرى أَسفَل الرِّ - َسجَّ

- َوَضْعُت عالماِت التّرقيِم.

- َترْكُت َفراغاً َصغيراً في بدايِة الِفْقَرِة0

- َحافْظُت على نظافِة الَورَقِة.
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ـر                                                                    أََتذكَّ

ِة؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ما َحقُّ الّطفِلِ الّذي َحصلَْت عليه َتْيماُء في الِقصَّ

2- أيَن ماَرَسْت ِهواَيَتها ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- كيَف َحلََّْت َتْيماُء ُمشِكلََتها ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                   
الّتدريباُتُ اللُّغوّية    

1- أدلُّ على الفعِل وحركِة آخِرِه في الُجملََتْيِن اآلتيَتْين: 

سَم .      - َوَصَل َمْوُج اْلَبْحِر إلى الّشاِطِئ.             - أزاَل اْلَمْوُج الرَّ

2- أتباَدُل األدواَر أنا ورفاقي، وُنِمثُِّل بالحَرَكة المناسبة:                           

فاِق .      - َرَفَع باِسٌل َيَدُه .                           - َوقَفْت ريُم أَماَم الرِّ

     - َرسَمْت َتيماُء لَْوحًة .                    - أَغلَق ُحساٌم اْلباَب .

الدَّرُس األّول             ِهواَيــٌة أُِحّبــهاالدَّرُس األّوُلُ 
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ورِة الّتي تُدلُّ على َزَمِنِه .  3- أَِصُل الفعَل بالصُّ

أغلَق       يُغلُِق 
*

         أَتعلَّم
َمِن الماضي .                 الِفْعُل الماضي : لفٌظ يدلُّ على َعَمٍل َحَصَل في الزَّ

                                    َحَركُة آِخِر الِفْعِل الَماِضي الَفْتَحُة .

4- أَُدلُّ على الِفْعِل الماضي في ُكلِّ ُجْملٍةٍ مّما يأتي َوْفَق النَّموَذج مراعياً ضبط آخرِه بالحركة 
المناسبة:

الِفعُلُ الَماضيالُجملَـُة

باِح . أَشَرَق + ْت   - أَشَرَقت َشمُس الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - َهَطَل الَمطُر َغزيراً . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - َذَهَب باِسٌل إلى اْلمدرسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   - َقرأَت ندى النَّشيَد.

م الواجب البيتي وفق التدريبات مستعيناً بأمثلة من واقع التلميذ أو من دروس القراءة في كتاب التلميذ لتمكينه من قواعد  *  صمِّ
اللغة.
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ي َحرَف القاِفِ )ق( َحْرفاً قمريّاً، أَلنَّ الَم )الـ( التَّعريِف تُلَفُظ َقبلَُه. ُر: أُسمِّ   أتذكَّ

5- أَمأُل الفراَغ بالفعِل الماضي الُمناسِب، ُمراعياً ضبَط آخرِه بالفتحة، ُثمَّ أقرأُ: 

                               شكرْت – شارك – فاز – مارسْت 

     ______ َمْيسوُن ِهواَيَتها في َوْقِت الَفراِغ .       ______ التَّالميُذ بالمسابقة.

     ______ الُمعلِّمُة َعريَف الَحْفِل النَّشيَط .          ______ المتساِبُق بالجائزة.

 التَّدريباُتُ الكتابّية 

    اإلملُء التعليمّي:

1- أَقرأُ، وأاُلِحُظ الَفْرَق في لفِظ الُحروِف التي تلي )الـ( التَّعريف:

     - اْلقَمُر َيْطلَُع في اللَّيِل .

باِح .    - الشَّمُسُ تُشِرُق في الصَّ

ِة في لَْفِظ ) الـ ( التَّعريِف، وأُسّمي نوَع الحرِف بعَدها:  دَّ كوِنِ والشَّ 2- أَقرأُ ُمنتِبهاً للسُّ

     كيَف أَْرُسُم هذا اْلقارَب على َرمِل الشَّاِطئ ؟ 

3- أمّيُز الحرَف الّشمسيَّ مَن الحرِف القمرّي فيما يأتي:

مِل . فَة من َبيِن َحبَّاِت الرَّ َدَ    - أَخرَجْت تيماُء الصَّ

   - َوَضَعِت اأَلصداف اْلَجميلَة َفْوَق اْلُخطوِط . 

ى َحرُف  الّشيِن )ش( َحْرفاً َشمسيّاً، أَلنَّ الَم )الـ( التَّعريِف ال تُلَفُظ َقبلَُه.   أتعلَُّم: - يُسمَّ
- أُسّمي الحرَف الذي ال تُلفُظ قبلُه الم )الـ( التّعريف حرفاً شمسيّاً.
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4- أَرسُم دائرًة حْوَل الِم )الـ( التَّعريِف الّتي ال ُتلَفُظ الُمها في الُجملِة اآلتيِة :  

مِل رأَس اْلفيِل . َبدأَْت ترُسُم على الرَّ

كوَنَ على الِم )الـ(        مسيِّ بعَد الِم )الـ( التَّعريِف، والسُّ َة على الَحْرِف الشَّ دَّ 5- أَضُع الشَّ

، ُثمَّ أَقرأُ :       التَّعريِف َقبَل الَحْرِف الَقَمريِّ

َرقصْت أَمواُج الَبحِر على َصْوِت التصفيِق .

اإِلملُء الَمنظور                                       
     : أكتُب  ما ُيملى عليَّ

    أكمُل كتابّياً:
مسيَِّة: الّشين و _______ و_______ و_______    مَن الُحروِف الشَّ
   مَن الُحروِف الَقمريَّة : القاف و _______ و_______ و_______

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي أصوِّ
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  الَخّط    

قعِة، ثمَّ أكتُب:  اِل ) د – ذ ( ِبخطِّ  الرُّ اِل والذَّ 1-  أاُلِحُظ َرْسَم َحرَفي الدَّ

      ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- أَتأّمُلُ الِفْقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب: 

قعِة:  ابقِة كلماٍت فيها حرُف الذَّاِل و الدَّاِل ) ذ - د (، ثمَّ أكتبها بخطِّ الرُّ  - أَستخرُج مَن الِفقرِة السَّ

       ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قعِة :  - أَكتُب بخطِّ الرُّ
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كتابُة
ِفْقرٌة )1(

 الّتعبيُر الكتابّي                                

اًل: أتعلَّم                                                           أوَّ

1-  أَكتُب ِفْقرًة ، أَِصُف فيها ِهواَيًة أُِحبُّها.

َط اآلتي، ليستعيَن  َم الُمخطَّ َر مازٌن َمليّاً، كيَف َيبدأُ ِبكتابِة الِفْقَرِة، ثُمَّ لََمَعْت ِبرأِسه ِفْكرٌة، وَصمَّ  - َفكَّ
بِه في كتابِتها:

ُف ِبِهواَيتي . أَنا أَهوى الُموسيقا.أُعرِّ

ُد اآللَة الَّتي أَعِزُف عليها. أَعِزُف على آلِة )البيانو(.أُحدِّ

أَشـــَرُح َكيَف تعلَّْمـــُت الَعْزَف 
وَطّوْرُت ِهواَيتي.

انَتَسْبُت  المدرسِة،  في  الَعزَف  الموسيقا  أُستاُذ  َعلََّمني 
آلِة  عن  َكثيرًة  أشياَء  فيِه  َتعلَّْمُت  الموسيقا،  معهِد  إلى 

)البيانو(.

أَتحدَُّث عن ُمشاَركاتي وأصُف 
ُشعوري .

الئِع،  مِةِ الطَّ الَتالميِذ إلى ُمنظَّ َتنسـيِب  َعَزْفُت في َحفِل 
عادِةِ، وأنا أَعِزُف كأنَّني بُلبٌُل يُطِرُب  وقد َشــعْرُت بالسَّ

الَكْوَن بألحاِنه .

2- أقرأُ ما كتَب مازٌن، ُثمَّ أُجيُب : 

َف مازٌن ِبها هواَيَتُه؟     - أيَن تعلَّمَ الَعْزَف؟         - ما الُجملُة الّتي َعرَّ

       - ما الُجملُة الّتي َوَصَف بها ُشعوَرُه وهو َيعِزُف؟

– َقْد( في ترتيِب الِفْقَرِة الّتي َكَتَبها،  بِط )و– ف – ُثمَّ 3- أُساِعُد مازناً باستخداِم أَدواِت الرَّ
ثمَّ أقرأُ.

ي ) أنا أهوى الموسيقا ( ُجْملًَة . أتعلّـم : أُسمِّ
ي َمْجموَع الُجمِل: ِفْقرًة .           وأُسمِّ

بِط ) و ـ ف ـ ُثمَّ ـ َقْد ( وهي أحرف ترِبُط َبْيَن الُجَمِل .          من أدواِت الرَّ

ِهوايٌة أُحبُّها
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    أَنا أَهوى الموسيقا، وأَعِزُف على آلِة )البيانو(. َعلََّمني أُستاُذ الموسيقا الَعزَف في المدرسِة، 
ثّم انَتَسْبُت إلى معهِد الموسيقا، فَتعلَّْمُت فيِه أشياَء َكثيرًة عن آلِة ) البيانو(.

عادِةِ، وأنا أَعِزُف  الئِع، وقد َشــعْرُت بالسَّ مِةِ الطَّ  َعَزْفُت في َحفِل َتنسـيِب التاّلميِذ إلى ُمنظَّ
كأنَّني بُلبٌُل يُطِرُب الكوَن بألحاِنِه.

ثانياً: أُطبِّق                                                          

ريقِة الّتي َكَتَب ماِزٌن بها  1 - أََكتُب ِفْقرًة ، أَِصُف فيها ُممارَستي الّرياضَةَ الّتي أُِحبُّ َوْفَق الطَّ

بِط  - علمات الّترقيم ( . ُمراعياً : )الُمقدَّمَة – الَمْوضوَع - الخاِتَمَة - أدواِت الرَّ

2- أُقاِرُن َبْيَن ِكتاَبتي وِكتابِة مازٍن من َحْيُث : 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

النعـٌمالِمْقيــاُس
____________َترْكُت فراغاً صغيراً بحجِم الكلَمِة في ِبداية ُكلِّ ِفْقرةٍ .

____________َوضْعُت عالماِت التَّرقيِم .

اتَّبْعُتُ الخطواِت اآلتيَة :
- التَّعريُف بهوايتي .

- األدواُت الّتي أستخِدُمها في ُممارسِة ِهوايتي.
- َتعلُّمي ِهوايتي. 

- َتطويري ِهوايتي. 
- ُمشاَركاتي .

- ُشعوري وأنا أُمارُس ِهوايتي . 

______
______
______
______
______
______

______
______
______
______
______
______
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أتذّكر  

 - أُلقي من ذاِكَرتي األبيات الّتي تدلُّ على ُكلِّ فكرٍة من الِفَكِر اآلتيِة :

     - اآلالُت الموسيقيَُّة تُفِرح النّاَسَ بَعزِفها .     - اآلالُت الموسيقَيََُّة تُشاِرُك النّاَسَ أفراَحُهم. 

بُل َصديقاِن يُغنّياِنِ إلسعاِد النّاِس .  - النَّاُي والطَّ

الّتدريباُتُ اللُّغويَّة*    
1- أَقرأُ الِفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أتعاوُن أنا وَرفيقي لِتنفيِذ المطلوب:

وِر قاِئلًة: َفْتنا ُمعلِّمُة الموسيقا  بعَض اآلالِت الموسيقيَِّة والصُّ   عرَّ

ْبُل الكبيُر وهذا العوُد المسعوُد وهاتان آلتاِن صغيرتاِن هما النَّاُي والمزماُر. هذا الطَّ

وَرِة . هذان عازفاِن ماهراِن، وهؤالِء النَّاُس يصفِّقوَن. انظروا إلى هذِه الصُّ

* اعتمد على التصنيف في جدول، وعلى المحاكاة في جمل وفق النموذج وأنت تصّمم الواجب البيتي، ففي ذلك وسيلة 
العتماد المتعلم على ذاته في التعلم.

الدَّرُس الثَّاني

أتذّكر

         أغنَيُة اآلالِت الموسيقيَّة
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2-أقرأُ اْلجمَل، ثمَّ أُكمُل الجدوَل اآلتي وفَق النَّموذِج:

بُل الكبير.        - هذا الطَّ

ورة.      - انظروا إلى هذِه الصُّ

    - هؤالِء النَّاُس يُصفِّقون.        

3- أقرأُ الُجملتيِن اآلتيتيِن، ثمَّ أمأُل الجدوَل بالمطلوب:

  - هاتاِن آلتاِن صغيرتاِن. 

  - هذاِن عازفاِن ماهراِن. 

4- أقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ثمَّ أمأُل الجدوَل بالمطلوِب:

  - هذا موسيقيٌّ بارٌع.         

  - هذِه عاِزفٌة ماهرٌة.

  - هذان موسيقيّاِن باِرعاِن.        

  - هاتاِن عازفتاِن ماهرتاِن.

  - هؤالِء عازفوَن ماهروَن.

أتعلَّم: 
ر(. من أسماِء اإلشارِة: )هاتان للمثنَّى المؤنَِّث، وهذان للمثنَّى المذكَّ

داللتُهاسُم اإلشارِة

ٌر    مفرٌد مذكَّ

   

داللتُهاسُم اإلشارِة

   هاتان

   هذان

داللتُهاسُم اإلشارِة

ْبُل الكبير ٌرهذا الطَّ مفَرٌد مذكَّ
ورة هذه الصُّ

هؤالء النَّاس
 أتذكَّر:

  )هذا - هذه - هؤالء(      
   من أسماِء اإلشارِة.

أتعلَّم: 
ر - )هذه( للمفرِد المؤنَّث - )هؤالء( للجمع.  )هذا( للمفرِد الُمذكَّ
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ُب أغلطي       أصوِّ

 التَّدريباُت الكتابيَّة*   

اإلملُء التَّعليمّي: 
1- أَقرأُ الجملَتْيِن اآلتيَتْيِن، وأَنتِبُه لَِتغييِر الحركاِت:

     أيُّها الِمزماُر أَْسَعْدَت النَّاَس بَصْوِتَك الَجميِل.

 .      أيَّتُها القيثاَرُة أَْسَعْدِت النّاَسَ بَصْوِتِك الَجميِلِ

2- أَقرأُ الجملَتْيِن اآلتيَتْيِن، ثمَّ أكتُب الحرَف الّناقَص )ت - ك( وأضُع الحركَة المناسبة :

. ______ َعْزَفـ  ______        أيُّها العاِزُف أحسْنـ 

. ______ َعْزَفـ  ______        أيّتُها العاِزفُة أحسْنـ 

اإلملُء الَمنظور

                                                                 :      - أكتُب ما ُيملى عليَّ

* عّزز التدريب بأمثلة مماثلة لكلمات مسندة إلى )التاء - الكاف(.

 نصُّ اإلملء
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كتابُة
الّتقرير

 الخّط        

قعِة، ثمَّ أَْكُتُب: 1- أاُلِحُظ رسَم حرِف النُّوِن بخطِّ الرُّ

___________________________________________________

___________________________________________________

قعِة  الجملَة اآلتيَة ُمراعياً حجَم الحروِف والكلماِت : 2- أكتُب بخطِّ  الرُّ

____________________________________________________

 الّتعبيُر الكتابّي                          

بالخطواِت  فُقْمُت   ، لِةِ الُمفضَّ هواَيِتنا  عن  تقريراً  نكُتَب  أْن  الُمعلِّمُة  إلينا  طلَبْت  رامي:  قاَل 
اآلتيِة:

أّواًل: أتعلَّم                               ِهواَيتي الُمَفّضلة
َطَ الكتابِة اآلتي: 1- َرسْمُت ُمخطَّ

ُعنواُن الّتقرير

الخاِتمُةالُمقّدمة الَعْرُض
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المقّدمُة
اسمي
صّفي

مدرستي

فِّ الثَّالِث، في مدرســـِة  أنـــا رامي ، فـــي الصَّ
الُعروبِة.

لَُةالَعْرُض ْسُم على الُقماِش.ِهواَيتي المفضَّ الرَّ

سَم؟  ْيِفيِّ بَمْدَرستي.كيَف تعلَّْمُت الّرَّ سَم في النَّادي الصَّ تعلَّمُت الرَّ

اأَلَدواُت الَّتي 
: سِمِ أستخِدُمها في الرَّ

أرسـُـُم على الُقماِش الُقطنيِّ وُقماِش الَخْيِش، 
وأستخِدُم أَقلَم التَّلويِن.

األلواُن الّتي أُِحبُّها:
ألـواُن  ألنَّهـا   ، والورديُّ واألخضُر  األبَيُض 

بيِع. الرَّ

شــــاَرْكُت في َمْعـِرِض َمْدَرســـــتي وفي ُمشاَركاتي:الخاِتمُة
سِم. ُمسابقاتِ الرَّ

2- سّجْلُت  المعلوماِت المطلوبَة في كلِّ ُعنُصٍر:

لة تقريٌر عن ِهواَيتي الُمفضَّ
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ْلُتها في َدفتري، ولْم أُهِمْل:  3- َجَمْعُت الَمعلوماِت الّتي َسجَّ

- ُعنـواَن التَّقريـِر- َتاريـَخ الَيْوِم - َعالمـاِت التَّرقيِم  - الَفراَغ في  ِبدايِة ُكـلِّ ِفْقَرة .

4- تباَدْلُت الَمْعلوماِت مع ِرفاقي . 

، واستَمْعُت إلى رأيِهْم ِبُسروٍر .  فِّ - َقَرْأُت التَّقريَر على رفاقي في الصَّ

مُة - الَعْرُض ) الَموضوُع ( -   أتعلَّم: عناصُر الّتقريِر: عنوان التقرير - الُمقدَّ
الخاِتمُة.

لة ( تقريٌر َعْن ) ِهوايَتي الُمفضَّ

الّثلثاء  19 / 10/ 2011 

فِّ الثَّالِِث، في مدرَسِة الُعروبة . أنا رامي ، في الصَّ

ِبمدرستي،  الّصيفيِّ  الّنادي  في  سَم  الرَّ تعلَّْمُت  الُقماِش،  على  سُم  الرَّ ِهواَيتي 

أرسُم على الُقماِش الُقطنيِّ وُقماِش الَخْيِش، وأستخِدُم أقلَم التَّلويِن، أُِحبُّ أْن أرُسَم 

؛ ألنَّها ألواُن  بيعَة، أفَضُل األلواِن ِعْندي األبيُض واألخضُر والَورِديُّ األطفاَل والطَّ

. بيِعِ الرَّ

سِمِ بلَوحاٍت جميلة.  شارْكُت في َمْعِرِض َمْدَرستي، وفي ُمسابقاِت الرَّ
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ثانياً: أطّبق
لة وال أَْنسى ُمخّطَط التَّقريِر. 1- أكتُب تقريراً َعْن ِهواَيتي الُمفضَّ

2- أسّجُل المعلومات التي َجمعُتها عن ِهوايتي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقّدمُة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَعْرُض

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة
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3- أجمع المعلومات في فقرة وال أنسى الفراغ في أول السطر، وعلمات الترقيم.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4- أُقّوُم ِكتاَبتي 
، ُثمَّ أستِمُع إلى رأيِهُم بسُروٍر.  فِّ - أََقرأُ التَّقريَر على ِرفاقي في الصَّ

ُم كتاباتُهم. - أْسَتِمُع إلى ِرَفاِقي، وأُقوِّ

ال نعم املِقيــــاس

- َوضْعُت عنواَن التّقرير.

ْلُت التّاريَخ واليوَم.  - َسجَّ

ْفُت ِبهوايتي في الُمقّدمِة.  - عرَّ

- َوَضْعُت عالماِت التّرقيِم.

- َترْكُت َفراغاً صغيراً في بدايِة الِفْقَرِة.

- َحافْظُت على نظافِة الَورَقِة.

- َقَرْأُت التّقريَر بصوٍت واضٍح. 
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 أَتَذّكر           

ُد أنواَع اأَلطِعَمِة الَموجوَدِة في : - أَُحدِّ
- قاِعَدِة الَهـَرم                     - الَمجموعِة الثَّانية                 - َرأِس الَهَرم 

_______________       _______________      _______________
_______________       _______________      _______________

التَّدريباُت اللّغوّية 

1ـ أقرأُ الُجمَل، ثمَّ أمأُل الجدوَل َوْفَق النَّموذج:

االسُم الّذي يليِه وحركة آخرهَحرُف الجرِّالُجملُة

ُن  الَهرُم الِغذائيُّ من ِستِّ مجموعاٍت. ستِِّمْنَيتكوَّ

ٍة َجيِّدٍة . حيَُّة تُؤّدي إلى ِصحَّ التَّغذيُة الصِّ

ُز اأَلطبَّاُء على تنويِع الِغذاِء . يركِّ

َجَمْعُت معلوماٍت عن أَخطاِر الَبداَنِة .

الدَّرُس األّول

ي ُكًل ِمْن: ) من – إلى – عن – على  ( َحْرَف َجرٍّ .  أتذّكُر: أُسمِّ

الَهـَرُم الِغـذائـّي
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، وأَضِبُط آخَر االسِم الّذي يليِه بالحركِة  4- أَكتُب َثلَث ُجَمٍل َيحتوي كلٌّ منها على َحرِف َجرٍّ
الُمناسبِة :

_____________________ -   _____________________ -
_____________________ -            

الّتدريباُتُ الكتاِبّية*  
اإِلملُء التَّعليمّي 

1- أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة ُمنَتِبهاً لِلَحرِف الُمشاِر إليه بخطٍّ :                                       
عام(. دًة مَن  الطَّ ُن الَهَرُم الِغذائيُّ من ِستِّ َمجموعاٍت ، ُكلُّ َمجموعةٍ َتضمُّ أَنواعاً ُمحدَّ )َيتكوَّ

الُجَمِل  في  ة(   - )ـة  الَمربوطِة  أو  )ت(  الَمبسوطِة  بالّتاَءِ  َتنَتهي  الّتي  الَكلِماِت  أَكتُب    -2
: الّسابقَةِ

________________________________________________________

3- أكتُب كلمًة فيها تاٌء مبسوطٌة، وكلمًة أخرى فيها تاٌء مربوطة.
________________________________________________________

* الواجب البيتي مكمل لعمل المعلم في الصف يصممه وفق التدريبات الواردة في كلٍّ من فقرتي التدريب اللغوي واإلمالء 
التعليمي أينما ورد لما له من أهمية بالغة في العملية التعليمية التعلميّة، وذلك بتمكين المتعلم من التعلم الذاتي، وتواصله مع 

المادة العلمية، وتواصل المدرسة مع األهل.

ي ُكًل من: ) الباء ، الكاف ، اللم ( حرَف جّر . أضيُف إلى معرفتي: أسمِّ
حركُة االسِم الّذي يأتي بعَد حرِف الجرِّ الكسرة .

2- أَصوُغ ُجَمًل َوْفَق الُجمِل اآلتيِةِ ُمسَتخِدماً اأَلحرَف : )بـ  –  كـ – لـ (   

______________________        - أَقِفُز كاأَلرَنِب .   

______________________        - َذهْبُت إلى المدرسِة ِبُسْرَعٍة .  

______________________ ُم الَعْوَن للُمحتاِج .           - أُقدِّ

3- أُسّمي حركَةَ االسِم الذي يلي حرَف الجّر.
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اإلملُء غيُر الَمنظور
 :  أَكتُب  ما ُيملى عليَّ

الَخّط                                                                                  

قعِة ُمنَتِبهاً لَِرسِم التَّاِء الَمربوَطة: 1- أَكتُب ِبَخطِّ  الرُّ

_____________          ______________     

قعِة ُمنتِبهاً لِلَمسافِةِ بيَن الَكلماِت:  2-  أَكتُب الُجملَة اآلتيَة ِبخطِّ  الرُّ

_____________________________________________________

ُب أغلطي       أصوِّ

 نصُّ اإلملء
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أتعلّـم:  عندما أكتُب إعلناً عن ُمْنَتٍج غذائيٍّ أذكُر فيِه: 
َة الّتي سأُعلُِن َعْنها.   - المادَّ

  - ُجْملًة قصيرًة تعّبُر عْن فائَدِتها.
  - اسَم الّشركة.

  - تاريَخ اإلنتاج.
- تاريَخ االنتهاء.  

الّتعبيُر الكتابّي    

    أّواًل: أتعلَّم

أَقرأُ اإلعلَن اآلتي ُثمَّ أُجيُب:

1- أُكِمُل مَن اإلعلِن الّساِبِق َوْفَق النَّموذِج.

  - الَكلمُة الِمْفتاحيّة :                       الّشـــراَبُ
ِة الُمنَتَجة :                 ______________   - اسُم المادَّ
  - فاِئدُة الُمنَتج :                         ______________
ِرَكِة الُمْعلَِنة :               ______________   - اسُم الشَّ
  - َتاريُخ اإِلنتاِج وتاريُخ ااِلنِتهاء:   ______________

َمعلوماتي:  إلى  أضيُف 

هي  المفتاحّيُة  الكلمُة 

إلى  ُتشيُر  التي  الكلمُة 

الموضوِع .

إعلن 

تاريُخ اإِلنتاج  )  15 ( نيسان 2011م 

تاريُخ االنتهاء ) 15(   تموز 2011م 
راُبُ الّطبيعيُّ  الشَّ

راُب األفضُل لجسٍد أقوى الشَّ

إِنتاُج
ناعاِت الِغذائيَِّة ِة للصِّ َسِة العامَّ   الُمَؤسَّ

كتابُة
إعلن )1(

إعلٌن عن ُمْنَتج 
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2- أَمأُل الَفراغاِت اآلتيَة ِبمساعَدِة معلِّمي:

- ُعبواُت __________________  .

- ) ِمياٌه َمعدنيٌّة َطبيعيٌّة ُمعبّأَةٌ في سورَية ( .

َسة ______________  . - إنتاُج الُمؤسَّ

- تاريُخ اإلنتاج: ______________   تاريُخ االنتهاء: _______________ .

م إعلناً مَن المعلوماِت الّسابقِة. 3- أُصمِّ

    ثانياً: أُطّبق

ُم إِعلناً َعن ِسْلَعٍة ِغذائّيٍة مّتبعاً خطواِت تصميِم اإلعلن . 4- أُصمِّ

إعلن 

______________

_______________________

______________
_______________________

_______________________

_______________________
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ر   أَتذكَّ
ُبها: حيحِة، وإشاَرَة )×( أَماَم الجملِة الغلِط، ُثمَّ أُصوِّ 1- أََضُع إِشاَرَة ) ( أَماَم الجملِة الصَّ

- َبرَع ابُن النَّفيِس في ِطبِّ العيوِن .           ______________  
- درَس ابُن النَّفيِس ِطبَّ الُعيوِن في القاهرة .          ______________  
ْوَرَة الدَّمويَّةَ الُكبرى.            ______________ - اكَتَشَف ابُن النَّفيِس الدَّ  
َر َمرضاُه من َتناوِل الِمْلِح ِبَكثرٍة. ______________ ُل َمْن َحذَّ - ابُن النَّفيس أوَّ  

.) 2- أَكتُب فيما يأتي ثلَث َحَقائَق علميٍَّة َتعلَّْمُتها من َدرِس )طبيٌب عربيٌّ

________________________________________________          

________________________________________________          

________________________________________________         

طبيٌب َعربّيالدَّرُس الثَّاني
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  أَتعلُّم: أُسّمي كّلً من: )الواو - الفاء - أو( حرَف َعطٍف.

أُضيُف إلى معلوماتي:

: َحرُف َعْطٍف ُثمَّ

التَّدريباُت اللَُّغويَّة*     

1- أَقرأُ الِعباَرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب:

.))      )) َسافَر إلى ِدمشَق فـالقاهرِة ، وَدرَس ِطبَّ العيوِن ِفي )البيمارستان( أو الَمشفى النُّوريِّ

- أُحلُِّل ُكلَّ ُجملٍة إلى كلماِتها في الجدَوِل اآلتي:
بَّ في ِدمشَق فـالقاهرةِ   ودرَس في البيمارستاِن أَو الَمْشفى النّوريِّ          تعلَّم الطِّ

____________________________________

__________________________________________

     - ما الَحرُف الّذي َرَبط بين )ِدمشق، القاهرة( – )البيمارستان، الَمشفى(؟

     - ما الحرُف الّذي َربَط بيَن الجملَتْيِن اأُلولى والثّانية ؟

2- أرسُم دائرًة حوَل حرِف العطِف فيما يأتي:

- َحلَّ الَوباُء بمصَر، فتصدَّى لُه ابُن النَّفيِس.

- درس في دمشَق، ثمَّ انتقَل إلى القاهرِة وأكمَل دراسَتُه.

بيِب أو الَمْشفى. - اذَهْب إلى عيادِة الطَّ

3- أَستخدُم ُكّلً من أحرِف الَعْطِف ) َو - أَو- ُثمَّ ( في ُجَمٍل من ِعْندي: 
_____________________________________________      
_____________________________________________      
_____________________________________________      

ز التدريب بأمثلة مماثلة مفيداً من جمل في دروس القراءة. * عزِّ
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 التَّدريباُتُ الكتابيَّة                                                          

: اإِلملُء التعليميُّ
- أقرأُ األُقصوَصَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب:

جاُر َبيَنهما،  )) َتسلََّقْت دوَدتاِن َشجرَة تُفَّاٍح، واجتَمَعتا على تُفَّاحٍة كبيرٍة تأُكالِن منها، وَبدأ الشِّ
، وبدأَ َيْفَحُص التُّفَّاحاِت على  ُكلُّ واحدٍة تُريُد أن تُثِبَت َحقَّها في التُّفَّاحِة، وفجأًة وصَل البُستانيُّ

جرِة، فما إْن َوَقَع نَظُرُه على التُّفَّاحِة الَمعطوَبِة حتَّى َرماها على اأَلرِض ((. الشَّ

1- أَقرأُ وأاُلِحُظ الفرَق في النُّطِق َبْيَن التَّاِء الَمبسوطِة والتَّاِء الَمربوطِة في ِنهايِة الُجملِة:

             تُثِبُت حقَّها في التُّّفاحْة.       بدأَ َيْفَحُص التُفَّاحاْت.

2- أستخرُج مَن الفقرِة الّسابقِة كلمًة فيها تاٌء مبسوطٌة، وأخرى فيها تاٌء مربوطة.

اإلملُء الَمنظور 
 : - أَكتُب ما ُيملى عليَّ

أَتعلَُّم : التَّاُء المربوطُة تُلَفُظ هاًء ساكنًة عنَد الوقِف عليهاِ.

 التَّاُء المبسوطُة تُلَفُظ تاًءعنَد الوقِف عليهاِ.

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي  أصوِّ

 التاء المبسوطة
 التاء المربوطة
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  الَخّط                            

ْطر: قعِة  ُمنتبهاً لَِموقِع َحْرَفي ) ط – ض ( على السَّ 1- أَكتُب ِبخطِّ  الرُّ

   

قعِة ُمراعياً َحجَم الَكلماِت والَمسافَة بيَنها: 2- أَكتُب ِبَخطِّ  الرُّ
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 الّتعبيُر الكتابّي                                                                              

تقريٌر عن ِزيارة إلى عيادة الطبيب

، ُمراعياً عناصَر  - أكمُل كتابَة التَّقريِر عْن زيارٍة قْمَت بها إلى عيادِة طبيٍب مَع أحِد والَديَّ
التَّقرير:

          العنوان:____________________

  التاريخ: ___________

  المقّدمة: اسمي: _______________ صّفي: __________

  العرض: )معلومات عن الزيارة(

    ذهبت أنا ووالدي إلى ______________________________________

____________________________________________________  

  مشاهداتي: _____________________________________________

. __________________________    

  الخاتمة: ______________________________________________                                                                          

_____________________        

الَتقريُر
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هرُة والُعصفوُر الدُّوِرّي               الزَّ
               

ر   أَتذكَّ
حيحِة ، وإشاَرَة )×( أماَم اإِلجاَبِة الغلِط: ـ أَضُع إِشاَرَة )( أماَم اإِلجابِة الصَّ

مِس:       اِر الشَّ  مْن َفوائِد زهَرِة َدوَّ

مسيََّة.                  اقَة الشَّ يَت من بُذوِرها.                          ـ َنسَتمدُّ منها الطَّ ـ َنستخِرُج الزَّ

ماَد لألرِض.                              ـ تُزيُِّن األرَض.                                     ـ  تُعِطينا السَّ

التَّدريباُت اللُّغويَّة  

- أقرأُ الجملَتيِن اآلتيتيِن، ُثمَّ أُُجيُب:

مُس. ـ يحُرُث الفاّلُح األرَض.                ـ تُشِرُق الشَّ  
حيحَة فيما يأتي: 1ـ أختاُر اإلجابَة الصَّ

مِن: : ِفعٌل َدلَّ على ُحدوِث َعَمٍل ما في الزَّ يحرُثُ

                     الماضي              الحاِضِرِ             الحاِضِرِ والمستقبِل.

ل الدَّرُس األوَّ
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 2- ما الَعَمُل الّذي َدلَّ عليه كلٌّ مَن الفعلْيِن ) يحرُث - ُتشِرُق ( ؟ ومتى َحَدَث ؟

 3- ما حركُة آخِر ُكلِّ فعٍل ِمَن الِفعليِن )  يحرُث -  ُتشِرُق (؟ 

4- أتعاوُن أنا وَرفيقي في َتْصنيِف األفعاِل في الُجمِل اآلتيِة َوْفَق الجدوِل الّذي َيليها*:

هرِة. مُس.               ـ وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على الزَّ ـ أَتَِّجُه نحَو الَغْرِب حيَن تغُرُب الشَّ

مِس.   ـ الَتَقَط الُعصفوُر ِبذرًة. اِر الشَّ يَت ِمْن بذوِر َدوَّ ـ يستخرُج اإلنساُن الزَّ

5- أمأُل الفراَغ بالفعِل المضارِع الُمناسِب مّما يأتي، ُثمَّ أَضِبُط آخَرُه بالحركِة الُمناسبة:

                                  ُتْبِحر ،   ُيَزْقِزق ،  َيغِرس .

ــجرِة . ـ ___________  الفـالَُّحُ الِغــراَس. ـ ____________الُعصفوُر َفــْوَق الشَّ

فينُة في البحِر. ـ _____________ السَّ

* صّمم الواجب البيتي وفق التدريبات معززاً بأفعال مضارعة تشمل حروفها )أ - ن - ي - ت( ومستعيناً بجمل من 
دروس القراءة.

أتعلَّم: 

مِن الحاضِر والمستقبل. الِفعُل الُمضارع: َيُدلُّ على َعَمٍل يحصل  في الزَّ

ُة . مَّ حركُة آِخِر الِفعِل الُمضارِعِ الضَّ

حركُة آخِرِه الفعُل الُمضارع حركُة آخِرِه الفعُل الماضي

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



47 

6ـ أكتُب ثلَث ُجَمٍل أصُف فيها ُعصفوراً َجميًل ُمستخِدماً الفعَل المضارع:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

التَّدريباُت الكتابيَّة                                                 

اإلملُء التعليمّي               

1- أقرأُ الجمَل اآلتيَة ُمنتِبهاً لِعلماِت التَّرقيِم، ُثّم أُجيُب:

هرُة: صباُح الَخْيِر أيُّها الُعصفوُر الجميُل.    قالـِت الزَّ

ٍة في الَيْوِم؟    قاَل الُعصفوُر: لماذا تُغيِّريَن اتجاَهِك أكثَر مْن مرَّ

هرُة  و قاَل الُعصفورُ(  ؟  - ما عالمُة التَّرقيِمِ الّتي ُوِضَعْت بعَد ُكلٍّ من :) قالِت الزَّ

 - ما عالمُة التَّرقيِمِ الّتي ُوِضَعْت في نهايِة الُجملِة اأُلولى؟

ؤاِل؟  - ما عالمُة التَّرقيِمِ الّتي ُوِضَعْت بعَد السُّ

أتعلَّم:

أسّيتاِن ):( بعَد الَقْوِل. - ُتوَضُع علمُة التَّرقيِم النُّقطتاِن الرَّ

- ُتوَضُع علمُة التَّرقيِم النُّقطُة ).( ِعنَد تماِم المعنى في ِنهاَيِة الُجملَِة
  أَو الِفْقَرِة أَو الَكلم . 

ؤاِل.  - توَضُع علمُة التَّرقيِم االستفهام ) ؟ ( بعَد السُّ
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2- أََضُع علماِت التَّرقيِم ) : ؟  .  ،( في الفراِغ الُمناسِب:

غيُر  هْل تعرفيَنني  أعلُم أنَِّك ماِزْلِت صغيرًة    قال  أنا ماهٌر أخوِك الصَّ

التستطيعيَن الكالَم 

: ، وكلمًة أُْخرى فيها حرٌف شمسيٌّ 3ـ أستخرُج مَن الجملِة اآلتيِة كلمًةً فيها حرٌف قمريٌّ

مِس . اِر الشَّ        وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على زهرِة َدوَّ

   حرٌف قمرّي:______________ ، حرٌف شمسّي:_______________ ، 

اإلملُء غيُر المنظور

- أَكتُب  ما ُيملى عليَّ ُمراعياً َعلماِت التَّرقيِم الُمناسبَة:

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي   أصوِّ
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 الَخطُّ                                                                        

ْطر : قعِة ُمنتِبهاً لَموقِعِه من السَّ  1- أَكتُب حرَف الهاِء بَخطِّ  الرُّ

قعِة النَّصَّ اآلتي ُمنَتِبهاً لِلمساَفِة َبْيَن الَكلماِت: 2ـ أَكتُب ِبَخطِّ  الرُّ
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الّتعبيُر الكتابّي                    

أّواَلً: أتعلَّم

1ـ أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب:

هوِل،  َيْجري النَّهُر في الوادي بسرعٍة، ويعبُُر الجباَل، وَيسيُر بهدوٍء وِرقٍَّة في السُّ
وَيروي الُحقوَل والبساتيَن، وَيسقي اإِلنساَن والحيواَن، وتنمو حولَُه األْشجاُر.

ابقِة: ـ أُكِمُل ُمستعيناً بالِفْقرِة السَّ

  من صفاِت النّهرِ: - َيْجري النَّهُر في __________ ِبسـُـرَعٍة، وَيعبُر __________ 
وَيسير __________ وَيروي __________ و __________ و __________

ورِة َوْفَق النَّموذِج: 2- أكتُب ُجَمًل تِصُف ُكلَّ ُجْزٍء ِمْن أجزاِء الصُّ

بيوُت القريِة :  ____________________________________________

_____________________________

ُرُق ضيّقٌة  ______________ ُرق : الطُّ الطُّ

_____________________________

اأَلْشَجاُر : َتْنَتِشُرُ  __________________

_____________________________

ثانياً: أطبِّق
- أجمُع الُجَمَل في ِفْقرٍة ُمتراِبطٍة، وأضُع عنواناً ُمناسباً لها ُمستخِدماً علماِت التَّرقيِم:
_________________________________________________      

_________________________________________________       
_________________________________________________       
_________________________________________________       
_________________________________________________       

كتابُة
ِفْقرٌة )2(

َوْصُف َنْهر
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أَتذّكر   
- أُكِمُل من ذاكرتي اأَلبياَت اآلتيَة: 

إنَّني َفصُل ________               _______________  

ِفيَّ َيحلو  _________               _______________

_______________               َتطلُُب الدِّفَء _______

___________  ُحبور            ___________ تُسـافْر

فيَّ فالَُّح _________           ___________الَكـثيـْر 

___________خشوْع            ___________الـوفيـْر 

أُغِنَيُة الَخريفالدَّرُس الثَّاني
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التَّدريباُت اللُّغوّية

ُل الِفْقَرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب:  - أَتأَمَّ

)) اغتاَظْت َشجرُة التِّيِن من الَعصافيِر، أَلنَّها َتِقُف علَيها وَتبني فيها أَعشاَشها، ومن 

َرْت أاَّل تُوِرَق أو تُثِمَر العاَم القاِدَم،  اإِلنساِن أَلنَُّه َيستِظلُّ ِبظلِّها، وَيأكُل من َثَمِرها، َفقرَّ

إِليها  البُستانيُّ  َفَعمَد  التِّيِن،  َشَجرَة  إاّل  البُستاِن  أشجاِر  كلُّ  أوَرَقْت  بيُع،  الرَّ جاَء  ا  ولمَّ

تاِء القاِرِس ((.  وَقَطَعها، وَجعلَها َحَطباً للشِّ

ابقِة َوْفَق النَّموَذِج َتبدأُ ِبـ :  1- أََتعاوُن أنا وِرفاقي ونصوُغ أسئلًة َحوَل الِفْقَرِة السَّ

لِماذا اغتاظت ______________ ؟  مـا الّـذي أَغـــاَظ شـــــــجرَة التِّيـــِن  ؟  

هل ____________________  ؟ ماذا____________________ ؟   

َمْن ____________________  ؟  أيَن ____________________ ؟  

2- أصوُغ سؤااًل لكلِّ إجابٍة مّما يأتي:

- أنا فصُل الخريِف.- _____________________  ؟

- تُهاجُر الطيوُر طلباً للدِّفِء.- _____________________  ؟

- َيْنثُُر الَفاّلُح الَحبَّ الكثيَر.- _____________________  ؟

- َتتراءى أسراُب الغيوِم في الّسماِء.- _____________________  ؟

- نعم، تفتُح المدارُس في فصِل الخريِف.- _____________________  ؟

  أتعلَّم: ِمْن أدواِت االستفهاِم: ) ما - ماذا - لماذا - َهْل - أيَن - َمْن (.
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الّتدريباُتُ الكتابيَّة          

اإِلملُء التعليمّي                 

- أَقرأُ ما يأتي، ُثَم أُجيُب: 

: َقطَع البُستانيُّ َشَجرَة التِّيِن . يالَها من َشَجرٍة َحْمقاَء! َقالْت َشجرُة الِعَنِبِ

َنسَيْت - ساَمَحها هللاُ - أَنَّ اأَلنانيََّة َتقتُُل صاِحَبها. 

ابقِة؟   1-  ما َعلمُة التَّرقيِم الّتي ُوِضَعْت بعَد ُكلِّ ُجملٍة مَن الُجمِل السَّ

2- أَِصُل َعلمَة التَّرقيِم بالجملِة الُمناسبِة لها، توَضُع :

      النُّقطُة ) . (          عندما َيعتِرُض كالٌم بيَن ُجزأَي الُجملِة.

ُب من أَمٍر ما. ِب ) ! (     عندما َنَتعجَّ      عالَمُة التَّعجُّ

     الُمعَتِرَضتان ) - - (    عندما َتنَتهي الِفْقرُة أو الكالُم.

     الفاصلُة ) ، (                        عندما تتتالى جملتان.

3 - أَضُع ُكلَّ علمٍة من علماِت التَّرقيِم اآلتيِة ) ،   !   -   -  .  ( في َمكاِنها الُمناسِب: 

  احِرْص    َرِحَمَك اللُه    على َثْرواِت الَوَطِن       

بيِع  بيِع تُوِرُق األشجاُر     وتتفتَُّح اأَلزهاُر    فما أَطيَب َنسيَم الرَّ   في الرَّ

، و كلمة  لُها حرٌف قمريٌّ ابقِة كلمًة فيها تاٌء مبسوطٌة، وكلمًة أوَّ 4 - أستخرُج مَن الفقرِة السَّ

 . لُها حرٌف شمسيٌّ أوَّ

 _________________________________________________      
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 اإلملُء غيُر الَمنظوٍر

: - أكتُب  ما ُيملى عليَّ

 الَخّط   

طر:  اِء ُمنتِبهاً لِلسَّ اِل و الرَّ قعِة حرَفي الدَّ 1-  أكتُب بخطِّ  الرُّ
   

عريَّ اآلتي ُمنتِبهاً لِحجِم الحروِف والكلماِت:  ْقعِة البيَت الشِّ 2- أكتُب ِبخطِّ الرُّ
 

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي       أصوِّ
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 الّتعبيُر الكتابّي                     

أواًل: أتعلَّم
    أقرأُ النصَّ اآلتي، ثمَّ أُجيُب:

ماِء، وتُهاِجُر إلى بالٍد دافَئٍة.                   يوُر تُحلُِّق في السَّ      َفصُل الخريِف فصٌل جميٌل، ففيِه الطُّ

، وتبدوعناقيُد الِعَنِب كأنَّها الثّريَّا، والُعشُب األصفُر كأنَُّه الذََّهب.                             والفالَُّح َيبذُر الَحبَّ

ُد العناصَر التي َورَدْت عن فصِل الخريِف. - أُحدِّ

يـــــور:    ________________________________________   - الطُّ

  - الفـــــالَّح :    ________________________________________

  - عناقيُد الِعَنَب: ________________________________________

  - الُعشـــــــــُب: ________________________________________

ثانياً: أُطبِّق
ُنها العناصَر اآلتية: تاِء تْبدأُ كلُّ جملٍة فيها باسٍم وأُضمِّ 1- أكتُب جمًل بمساعدِة معلِّمتي عن فصِل الشِّ

ـــــماُء:    ________________________________________   - السَّ

  - األمطـــــاُر:  ________________________________________

  - األشـــــجاُر:  ________________________________________

يـــــوُر:   ________________________________________   - الطُّ

َن ِفقرًة. ابقَة ألُكوِّ 2- أجمُع الُجمَل السَّ
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

كتابُة
ِفْقرٌة )3(

َوْصُف فصِل الخريف
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              َعّباَسُ بُن ِفرناس

ر     أَتذكَّ
هاُز الذَّي اخترَعُه ؟ 2- ما الِجِ 1- ماذا ابتكَر َعبَّاُس بُن ِفرناس ؟    

َق عبَّاُس بُن ِفرناس؟ 3- بماذا تفوَّ

التَّدريباُت اللَّغويَّة            أ

- أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، ُثمَّ أَتعاَوُن ومجموعتي لتنفيِذ األنِشَطِة اآلتَية:

                                                         
         

   
ُد َحرَكَة آخِر الفعِل.   1 - أُبيُِّن نوَع ُكلٍّ من اأَلفعاِل في الُجَمِل الّساِبَقِة، وأُحدِّ

اِئَرِة َذياًل من َوَرٍق. - َيْصَنُع ِفراٌس طاِئَرًة من َوَرٍق.                 - جعَل ِفراٌس للطَّ

- يُحاِوُل ِفراٌس َتْطِييَرها في الهواِء.

حركُة آخِرِه َزمُنه  نوُعُه الفعُل

ل الدَّرُس األوَّ

أ

أتذكَّر: الفعُل الماضي فعٌل يُدلُّ على عمٍل حَدَث في الّزمِن الماضي، وحركُة آخِره الفتحة. 

الفعُل المضارُع فعٌل يدلُّ على عمٍل حَدَث في الّزمِن الحاضِر والمستقبل، وحركُة آخِره الضّمة.
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2- أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثمَّ أُجيُب: 

 
     - أَُدلُّ على أَفعاِل األمر في الُجَمِل الّساِبَقِة، وأحّدُد الّزمَن الذي َيحصُل فيه، وحركَة آخِرها 

وفق الّنموذج.

من َوْفَق النَّموذج:*  3ـ أَصّنُف اأَلفعاَل اآلتيَة في الجدوِل ِمْن َحيُث الزَّ

          )َصَنَع  -  اْصَنْع (  )َجعَل - اْجعْل(  ) حاَوَل - َحاِوْل (
ا يأتي بزمِن ُحدوثِه ُمنتِبهاً لِلحركِة َوْفَق النَّموذج: 4ـ أَِصُل ُكلَّ ِفعٍل ممَّ

   يكتُـُب                      
   اكتُـْب                          َيحُدُث في الّزمَنِ الحاضِر والمستقبِل

يســَبُح   
اســَبْح       

مِن الحاضِر    يشَرُب                         يُطلَُب ُحدوثُه في الزَّ
اْشَرْب   

م الواجب البيتي وفق التدريبات على أن تشمل أنواع األفعال، وزمن كلٍّ منها، وحركة آخره. * يُصمَّ

.  - اصنْع يا ِفراُس طاِئَرًة من َوَرٍق       - اجَعْل يا فراُس لِطاِئرِتَك َذياًل من َوَرٍقِ

  - َحاوْل يا ِفراُس َتطييَرها في الهواِء.

ب

أتعلَّم: 
ِفعُل األمِر: - هو فعٌل ُيطلَُب ُحدوَثُه في الّزمن الحاضر. 

              - َحركُة آِخِره الّسكوُن.

األمر الماضي  

اصَنْع صنَع
_______ _______

_______ _______

الّزمُن الذي ُيطلُب حدوُثُه فيه حركُة آخره الفعُل
الحاضر  الّسكون اصنْع

__________ __________ __________

__________ __________ __________
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بِط َوْفَق النَّموذِج:  ُل الِفعَل في الُجْملَتْين اآلتيَتْين إلى ِفعِل أَمٍر، وأَنتِبُه لِلضَّ 5- أُحوِّ

َصِعَد العاِمُل ُسلَّماً .                  اصعْد ُسلَّماً   

ًة .     __________________ يقَرأُ ِزياٌد ِقصَّ   

َيزَرُع الفاّلُح قمحاً .     __________________   

 أَعمُل ِبُمفَردي                   

ريِق، أَكتُب أرَبَع ُجَمٍل أَطلُُب فيهـا الُمساعدَة  6- أَتَخيَُّل أَنَّني َوَقْعُت عندما ُكْنُت سـائراً في الطَّ

ْن َحولي ُمستخِدماً أفعاَل األمِر. ِممَّ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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التَّدريباُت الكتابّية                              
 : اإِلملُء التعليميُّ

1- أَقرأُ الِفْقَرَة اآلتيَة ُمنَتِبهاً لَِعلماِت التَّرقيم ) :   ،   .   ( :

 قاَل الُمعلُِّم : حاوَل عبّاَسُ بُن ِفرناَس الّطيراَنَ َقبَل أَكثَر من أَلِف سنٍة، أْي َقبَل أَن 

تظهَر في أَوروبَّا َحضارتُها الحديثُة ِبقروٍن عديدة.

2- أالِحُظ، ُثمَّ أُجيُب:
أسيَّتان؟  - بعَد ماذا ُوِضَعْت َعلمُة التَّرقيم ) : ( النُّقطتاِن الرَّ

_______________________________________________

 - َبْيَن ماذا ُوِضَعْت َعلمُة التَّرقيِم ) ، ( الفاِصلُة؟
_______________________________________________

 - أَيَن ُوِضعْت علمُة التَّرقيِم )  .  ( النُّقطُة؟
_______________________________________________

اإِلملُء الَمنظور 
- أَكتُب  ما ُيملى َعليَّ ُمنَتِبهاً لَِعلماِت التَّرقيم .

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي أصوِّ
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الَخّط   

ْطر: قعِة الَكلِماِت اآلتيَة ُمنَتِبهاً لَِموِقع حرِف الّلم من السَّ 1- أَكُتُب بَخطِّ  الرُّ

قعِة: 2- أَكُتُب الِفْقَرَة اآلتيَة بَخطِّ الرُّ

: قعِة مراعياً حجم الكلمات وجماَل الخطِّ 3- أعيُد كتابَة العبارِة بَخطِّ الرُّ
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 الّتعبيُر الكتابّي                          الَبْرقيَّة

   هاَجَر صالٌح إلى ِبالٍد بعيدٍة ليعمَل فيها، وبعَد ِسنيَن َطويلٍة َقّرَرَ الَعودَة إلى أَهلِه، فأَرسَل 

إِليهم الَبرقيََّة اآلتَيَة:

- أَكُتُب من الَبرقيَِّة الّسابقِةِ ما يُدلُّ على ُكلِّ ُعنُصٍر مَن الَعناصِر اآلتـيِة:
- اسُم الُمرَسِل إِليه وُعنوانُه : ________________________________
- َنصُّ البرقيَِّة : ________________________________________
فُة واالسُم واللَّقب( :____________________________ - التَّوقيُع )الصِّ

- اسُم الُمرِسِل وُعنوانُُه وَرَقُم هاِتِفه : ___________________________

ر                                                 أُفكِّ

1- ما الَبرقيَُّة؟
2- َكيَف َتِصل إلى الُمرَسِل إليه؟

3- هل َنصُّ البرقيَِّة َطويٌل؟ ولماذا؟

الَعربيَّة لَُغتي 

يِّد يُوسف َمجيد السَّ

سوريَة – احلسكة – رَأُس العني 

َسوَف أَِصُل إلى احلََسَكِة يوَم الثالثاِء املُوافِق 10/أّيار/2011م

ابنُكم صالح مجيد  فنزويال – كاركاس – هاتف 00582012520631

                   املُرِسل : صالح مجيد
                                             فنزويال – كاركاس – هاتف 00582012520631

                                                                الّتوقيع
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، ــســُة الَبريِد باسـِم الُمرسـِِل وُعنواِنه َورَقِم هاتِفه ِعنَد إرسـاِل الَبرقّيَةِ 4- َتحَتِفـُظ ُمـؤسَّ
    ما السـّـبَبُ في رأيـِك؟

َعناِصُر الَبرقيَِّة 

، أُخبُرُه فيها ِبَفوزي في ُمسابَقِة الخطِّ التي  5- أَكُتُب َبرقيًَّة إِلى َصديٍق لي في ُقْطٍر َعربيٍّ
أجَرتْها مدرَسُتَك. 

إليِه بواسطِة  الُمرَسِل  إلى  َتِصُل بزمن قصير جداً  هي ِرسالٌة َقصيرٌة،  البرقيَُّة:  أَتعلَّم : 
ُل هذِه اأَلجهزُة اإِلشاراِت إلى ُحروٍف. دٍة، وتُحوِّ إِشاراِت َتِصُل إِلى أَجهزٍة ُمَحدَّ

-

 اسُم الُمرَسِل إِليه وُعنواُنُه:
 َنصُّ الَبرقّية :

 االسم والّتوقيع:

جزٌءٌ خاصٌّ إلرساِل الَبرقيَّة.

سُة البريد .اسُم الُمرِسِل وعنواُنُه َورَقُم هاِتفِه َبياناٌت َتحتِفُظ بها ُمؤسَّ
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ر     أَتذكَّ

ُمها من الَحقِل الّثاني ُمستخِدماً َحرَف الفاِء، ُثمَّ أَقرأُ: ِل بما يتمِّ - أَِصُل ُكلَّ ُجملٍة مَن الَحْقِل األوَّ

استيقَظ  الحوُت من َنوِمِه. أَشَعْلنا النَّاَر                

عوِدِ إلى الجزيرِة. ْنُت مَن الصُّ أَحسَّ الحوُت بالَحرارِة               فـ         َتمكَّ

ِت الجزيرُة في الَبحِر. َتعلَّْقُت ِبَفرِع َشَجرٍة مائل                        اهتزَّ

التَّدريباُت اللَُّغويَّة                 

1-  أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثمَّ أمأُل الجدوَل بالمطلوِب:

فينِة. - تعلّْقُت بلَْوٍح مَن الخشِب الذي أتْيُت بِه مَن السَّ

فينَة التي اختَفْت عْن أَْنظاِرنا. - رأْيُت السَّ

فينِة. كاُب الّذيَن كانوا ُقْرَب السَّ - َنجا الرُّ

ْنِدباد الدَّرُس الثَّاني           من ِحكاياِت السِّ

 أ
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ب

2-  أَقَرأُ الجمَل اآلتية، ثمَّ أمأل الجدوَل بالمطلوِب:

فينِة الّذي كاَن َمَعنا. - صاَح ُربّاُن السَّ

- أصَبْحُت تحَت رحمِة الموجِة الّتي كاَنْت هائجة.

فينة. كاُب الّذيَن كانوا بعيديَن عِن السَّ - َغِرَق الرُّ

أَتعلَّم:
- أُسّمي كاًل مَن الكلمات: الذي - التي - الذين االسَم الموصول .

- نستخدُم )الّـذي( للمفـرد المذكـر.)الّتي( للمفـرد المؤنـث.)الّذين( لجمع المذكر.

داللُتهاالسُم الموصول

الذي

التي

الذيَن

    

داللتهاالَكلمة

مفرد مذّكرالذي

التي

الذيَن
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 التَّدريباُت الِكتابيَّة

اإِلْملُء الّتعليمّي: 

- أَضُع التَّنويَن ) --ٌ- ، -ً-- ، -ٍ-- ( في َمكانِه الُمناِسِب من الَكلِماِت الّتي َتحَتها َخطٌّ :

)) الَحْت لنا َجزيرٌة َصغيرة ُمرتِفَعة عن َسطح الماِء، ولم َتُكْن هذه َجزيرًة - كما َحِسْبنا - 

بْل ُحوتاً هاِئال  من ِحيتاِن الَبحِر، كان ناِئما على َسطِح الماِء، وِكْدُت أَغَرُق لو لم أَتعلَّْق  ِبلَوح  
ي - َفرَع  ِمن الَخَشِب، ثُمَّ َقَذفني الَمْوُج إلى َشاطِئ َجزيرٍة  َعالَِية، وقد َوجْدُت- لُحسِن َحظِّ

َشجرة  ُمتدلَِّيا َفَتعلَّقُت به وَصَعْدُت إلى الجزيرِة ((.

اإِلملُء غيُر المنظور

- أَكتُب ما ُيملى عليَّ ُمنتِبهاً لِلتَّنويِن:

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي أصوِّ

أَتعلَّم : 
أو  ضمتين  شكل  على  ساكنة  نون  التنوين 

فتحتين أو كسرتين تلفظ وال تكتب.
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  الَخّط    

ْقعِة:  1- أَكتُب ِبخطِّ  الرُّ

مراعياً  الَمربوطِة  الّتاَءِ  على  التَّنويِن  لِكِتابِة  ُمنتِبهاً  قعِة  الرُّ بخطِّ   اآلتيَة  الِفْقرَة  أَكتُب   -2

طر: المسافة بين الكلمات، وارتكاز األحرف على السَّ

قعِة ُمنتِبهاً للتَّنويِن ومراعياً المسافة بين الكلمات، وارتكاز  3- أعيُد كتابة الِفْقرِة بخطِّ  الرُّ

طر: األحرف على السَّ
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 الّتعبيُر الكتابّي

إعلٌن عْن ِرْحلٍة مدرسّية                   

ُد:   1- أَقرأُ اإِلعلَن اآلتي، ثمَّ أُحدِّ

اْلِجهَة الُمْعلَِنَة:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َموضوَع اإلعالِن: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماَن      : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزَّ
الَمكاَن      : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الُمالحظاِت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

2- ما األشياُء الّتي َوَرَدْت في اإلعلِن إضافًة إلى العناصِر الّسابقِة؟ 

ورتاِن في اإلعالِن؟   في رأيَك ، لماذا َوَرَدْت هاتاِن الصُّ

3- أَكتُب إِعلناً عِن الِقياِم ِبرحلٍة إلى جزيرِة أرواَد ُمراعياً العناصَرالّسابقةَ لإلعلن:

ازي للّتعليِم اأَلساسيِّ عن ِقياِمها ِبِرحلٍة إلى  ُتِعلُن مدرسُة الرَّ

َغاباِت َكَسَب 
   وذلك َيوَم الُجُمعِة الُموافَق 22 نيسان 2011 

َل  ُملَحظة : على َمْن َيرغِب الُمشاركَة في الّرحلِةِ أَْن ُيسجِّ
رِّ ُمصطِحباً مواَفقَة وليِّ األمِر. اسَمُه عنَد أَميِن السِّ

________________________________________

__________________

_______________________________

 ________________________________________

________________________________________

كتابُة
إعلن )2(
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              ِرْحلٌة إِلى َبغَداد

أَتذكَّر  

ُب الغلَط: حيحِة، وإِشاَرَة ) × ( أَماَم الجملِة الغلِط، ثمَّ أُصوِّ - أَضُع إشاَرة )( أَماَم الجملِة الصَّ
__________ )      (      . صافيِّ يَِّة « ساحَة معروٍف الرُّ ُر » نُْصُب الُحرِّ - َيتصدَّ
شيِد.      )      ( __________ - تُزيُِّن اأَلعمدُة اأَلثريَُّة الُمَزْخَرفُة شارَع الرَّ
شيِد َمدينَة بغداَد.         )      ( __________ - َبنى هاروُن الرَّ
ْوراِء « على ِمساحٍة واسعٍة من اأَلرِض.)      ( __________ - َتمتدُّ » حديقُة الزَّ
- تُشَتَهُر مدينُة َبغداَد ِبزراَعِة النَّخيِل.         )      ( __________
صافيُّ قائٌد عظيٌم ِمْن قادِة الِعراِق.       )      ( __________ - َمعروٌف الرُّ

التَّدريباُت اللُّغويَّة 
1- أَتعاوُن أنا ورفيقي في َتصنيِف اأَلفعاِل في الُجَمِل اآلتيِة بحسِب الجدوِل ُمراعياً ضبَط 

آخِرها بالّشكل: 
مَك.               يّادوَنَ السَّ ـ اصطاَد الصَّ

يَّة.  ـ انظْر يا هشاُم إلى نُْصِب الُحرِّ
ْوراِء.  ـ تاَبَع التَّالميُذُ المسيَر إلى حديقِة الزَّ

ل الدَّرُس األوَّ
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حلة. ـ اكتْب في دفتِرَك تقريراًعن هذِه الرِّ
 ـ تَُزيُِّن النَّباتاُت واأَلشجاُر الحديقَة .

ُد فيها الَكثيُر من الَعصافيِر واأَلطياِر .   ـ يُغرِّ

فعُل األمرالِفعُل الُمضارعالِفعُل الماضي

2- أَكتُب ُجملًة فيها ِفعُل أمٍر، ُثمَّ أَضُع الَحَركَة الُمناسـبَة على آخِرِه . 

________________________________________________    

3- أَكتُب ِفْقَرًة من َسطَرْيِن، أَِصُف فيها َحديقًة ُمستخدماً الِفْعَل المضارَع  والفعَل الماضي.

________________________________________________    

________________________________________________    

4- أَستخِرُج من الفقرِة اآلتيِةِ اأَلفعاَل، ُثمَّ أَكُتُبها في الَجدوِل اآلتي: 

   لّما حلَّ المساُء غاَدْرنا المدينَة التي بدأَْت تغيُب عْن عيوِننا وكأنَّ رؤوَس النّخيِل تُلّوُح لنا وهَي 

ُعنا وكأنَّها تخاطُب كلَّ واحد منّا: ُعْد إلى زيارتنا ثانيًة. تُودِّ

فعُل األمر الفعُل الُمضارع الفعُل الماضي 

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________
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التدريباُت الِكتابيَّة  

 : اإِلملُء التعليميُّ
1- أَقرأُ، وأاُلِحُظ الَفرَق في ُبْنَيِة الجملََتْيِن اآلتيَتْيِن:

صاَرْت َبغداُد َمرَكَز التّجارِةِ، وإشعاَع الَحضارة.

، وإشعاعاً للحضارةِ. صاَرْت بغداُد َمركزاً للّتجارِةِ

2- ما الَحرُف الذي َدَخَل على كلَمَتي: ) التِّجارة، الحضارة (؟  ___________

3- ما الحرُف الذي ُحِذَف ِمْن َكلَمتي )التِّجارِة ، الحضارِة( عنَدما َدَخل عليها َحرُف الَّلم؟________

4- أُْدِخُل حرَف الّلَمِ ) لـ( على الَكلماِت اآلتيِة:

اأَلطفال   –    الحديقة    –    النَّخيل   –   البضائع   –   النَّهر   
 _______  _______   _______   _______     _______        

 اإِلملُء غيُر الَمنظور

: - أَكتُب ما ُيملى عليَّ

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي أصوِّ

:  ُتحَذُف ألُف )الـ( الّتعريَفِ إذا اّتصَلَ بها حرُف الَجرِّ )الَّلم(. أتعلَّمُ
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 الَخّط       

قعة: اِد ِبَخطِّ الرُّ 1- أَكتُب حرَف الصَّ

  

ْقَعِة ُمراِعياً الَمسافاِت َبْيَن الَكلِماِت: 2- أَْكُتُب الِعباَرَة اآلتيَة ِبَخطِّ الرُّ

قعِة مراعياً حجَم الكلماِت.   3- أُعيُد كتابَة العبارة الّسابقة بخطِّ الرُّ

 

 الّتعبيُر الكتابّي                        
  َوْصُف َمدينة

اًل: أتعلَُّم أوَّ
َط اآلتي: 1ـ َكتَب باِسٌل َمقطعاً في َوصِف َمديَنِتِه ُمعَتِمداً الُمخطَّ

قُسُالَموِقُع أَهلُهاآثاُرهاالطَّ

َوصُف َمدينتي

كتابُة
َمْقَطع )1(
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الَمْوقُع: َتقُع مديَنتي على َسفِح َجبٍل، َتكسوُه األشجاُر.
يِف الحارٌّ والبارٌد. ها في الصَّ قُس: الَهواُء في مدينتي لَطيٌف، وَجوُّ الطَّ

ائروَن من ُكلِّ مكاٍن. اآلثاُر: من أَهمِّ اآلثاِر في َمدينتي اأَلسواُق الّشعبيَُّة، لذلَك يأتي إليها الزَّ
يَف. ّكان: أَهُل َمدينتي َطيِّبوَن، يُكرموَن الضَّ السُّ

ْبط . 2- َجمَع باِسٌل الَمعلوماِت في َمقطٍع ُمستخِدماً أَدواِت الرَّ

3- أَقرأُ ما َكَتَب باسل:                          َمدينُة باسل

يِف  ها في الصَّ َتقُع َمدينتي على َسفٍح جبٍل، َتكسوُها األشجاُر، وَهواُؤها لَطيٌف، وَجوُّ
ائروَن ِمْن ُكلِّ مكاٍن.   الحارٌّ والبارٌد. فيها آثاٌر قديمٌة وأسواٌق حديثٌة، لذلك يأتي إليها الزَّ

يَف. أَهلُها َطيِّبوَن، يُكرموَن الضَّ

4- أُكِمُل ما يأتي من المقطِع الّسابِق: 

                                     -استخدَم باسٌل األلفاَظ الُمتضاّدَةَ من مثِل: حـارٌّ   × بارٌد  _______   × _______  

5- أَرفَق باِسٌل الَمقَطَع ِبصورٍة عن َمدينِتِه، ُثمَّ أَرَسلَها إلى َمجلَِّة اأَلطفاِل.

ثانياً: أطّبق
َط الّذي اعَتَمَدُه باسٌل: 1- أَصُف َمدينتي ُمعتِمداً الُمخطَّ

قـُس : ___________________ الَموقُع ____________________  الطَّ
كاُن :  ___________________ أَهمُّ اآلثاِر __________________ السُّ

بِط، وال أَنسى: 2- أَْجَمُع ما كَتْبُت في َمقطٍع ُمستخِدماً أَدواِت الرَّ
ِذكَر اسِم مدينتي.                                         عالماِت التَّرقيِم.

ِل.                         الُمحافظَة على نظافِة الَورقِة. طِر األوَّ الَفراَغ في ِبدايِة السَّ
3- أَصنُع مثَل ما َصَنع باسل:

- أَستخدُم كلماٍت ُمتضاّدة - أُرسُل صورًة عن َمديَنتي إلى مجلَِّة األطفال . 
 ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



73 

ر  أَتذكَّ
أُكِمُل َغْيباً ِمَن النَّشيد:

اجتي في نُزهتي _________________________ َدرَّ
أُحبُّها__________________________________
َوبْلَدتي_________________________________
َوَبْلَدتي_________________________________

التَّدريباُت اللُّغويَّة 

1- أَقرأُ الُجمَل في القائمَتْين ) أ و ب (، ُثمَّ أُبيُِّن الَفرَق َبيَنُهما في الَمعنى:

                   أ                                                ب

اَجَتك  - لتـركـْب درَّ اَجَتك                          - َتـركـُب درَّ  
- لِنحاِفْظ على اأَلماكِن اأَلثريَّة.  - نُحاِفُظ على اأَلماكِن اأَلثريَِّة     

َدّراَجِتي الدَّرُس الثَّاني
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ُن معنى األمِر على اأَلفعاِل في الُجَمِل اآلتيِة، ُثمَّ أَقرأُ مراعياً الّضبَطَ  2- أُدِخُل اللََّم الّتي تتضمَّ
بالّشكِل وفَق النَّموذِج:

لَِنســـَبْح فـي مـيـاِه الـبـحـر.َنْســـَبُح فـي مـيـاِه الـبـحـر.       

هوِر.                  هوِر.َنفَرُح مع الزُّ _____  مع الزُّ

_____ معلوماٍت عن ُمُدِن بالدي.َنجَمُع معلوماٍت عن ُمُدِن بالدي.       

3- أَضِبُط أواخَر األفعاِل في الجمِل اآلتيِة بالحركِة المناسبِة:

 ـ لنردِّد معاً َوطني سورَية.       ـ لتُحاِفظ على نظافِة بلَِدَك.      ـ لنتعلَّم كيَف َنْبني الوطَن.

4- أَصوغ ُجملًة َوفَق النُّموذِج اآلتي: 
لنحِمْل رايَة الوطِن عالياً ____________________________________  

 التَّدريباُت الكتابيَّة* 

 اإِلملُء التعليمّي 
- أَقرأُ الَكلِماِت اآَلتيَة ُمميِّزاً  التَّنويَن بالضّمَتيِن والفتَحَتين والكسَرَتين:

         حارٍة     -    جميلٌة    -    مرسومٌة    -    أنيقًة    -    باحثاً

 اإلملٌء غيُر المنظور
: - أَكتُب ما ُيملى عليَّ

زاً بأمثلة تشمل تصنيف فعل األمر، ومعنى األمر المقترن بالالم محاكياً النموذج. * صّمم الواجب البيتي وفق التدريبات، معزِّ

نصُّ اإلملء 

ُب أغلطي أصوِّ
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  الَخّط
قعِة َحرَفي الفاِء والقاِف )ف - ق(. 1- أَكتُب ِبَخطِّ  الرُّ

    

قعِة ُمنتِبهاً لَِرْسِم َحرَفي الفاِء والقاِف: 2- أَكتُب الَمقطَع اآلتي ِبخطِّ  الرُّ
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ِ                 
الّتعبيُر الكتابّي

لة في مقطٍع مستخدماً الّتشبيه: ِط اآلتي، وأَِصُف لُْعبتي الُمفضَّ - أَستعيُن بالمخطَّ

        
             

  نشاٌط

     - ابحْث عن صورٍة أعجبْتَك، والُصْقها في دفترَك، ثمَّ حّدْد عناِصَرها.

الّلعبونالملعُبأدواُت اللُّعبِة

ورِة عناصُر الصُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتابُة
َمْقَطع )2( وصُف لُْعبة


