
وريَُّة  الُجمهوريَُّة العربيَُّة السُّ

بية  وزارة التَّ

املركُز الوطنيُّ لتطويِر املناهِج التبويَّة
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 لجنُة التّأليف

فئة من املختّصني

مصاِدُر التَّعلُِّم وأعالُم الُكتَّاِب متوفِّرٌَة عىل الُقرِص املُدَمِج املُرفَِق بالِكتاِب

ِة للطِّباَعِة سِة العامَّ حقوُق الطِّباعِة والتّوزيعِ محفوظٌة للُمؤسَّ

بويَِّة حقوُق التَّأليِف والنَّرِش محفوظٌة للَمركِز الوطنيِّ لتطويِر املَناهِج التَّ

وريَّة بية – الُجمهوريَُّة العربيَُّة السُّ ِوزارة التَّ

رايّس ٢٠١٧-٢٠١٨م طبع أّول مرة العام الدِّ



ت الكتاب حمتو�ي

٦ ط - ظ ُسلَيمان الِعيْسى مهاراُت اللَُّغِة َجرَُة الشَّ

ة
َ
الِبيئ

١٨ ص - ض مهاراُت اللَُّغِة الُعصفورَُة

٣٠ ث مهاراُت اللَُّغِة صديَقتي الِمياُه

4٠ ح - خ ُمعاِويَة كوجان مهاراُت اللَُّغِة تاُء الشِّ

54 ة مهاراُت اللَُّغِة أُنظُِّف َمدرستي

 
ُ
ة حَّ الّصِ

وِعَية والتَّ

٦٦ ء مهاراُت اللَُّغِة ُة األَسناِن ِصحَّ

7٨  ~ جمال أبو َسمرة مهاراُت اللَُّغِة ِغذائي

9٠ ـــّ د وحيد علي ُمَحمَّ مهاراُت اللَُّغِة الحواسُّ الَخْمُس

١٠4 مهاراُت اللَُّغِة في قلبي

ِقَيٌم 

ة ِاْجِتماِعيَّ

١١٦ ُسلَيمان الِعيْسى مهاراُت اللَُّغِة التَّعاُوُن

١2٨ مهاراُت اللَُّغِة غيرَُة الَجميلَُة الصَّ

١٣٨ مهاراُت اللَُّغِة أحبُّ أْن أكون

١4٨ التَّدريب المنزلي

١55 المشروعات

١59 مقياُس الميوِل

فحة الصَّ الحروف الّشاعر/الكاتب رس نوُع الدَّ الّدرس الوحدة



أشجاٌر َجميلةٌ … 
دَةٌ …  َعصافيُر مُغَرِّ
نَةٌ …  فراشاٌت مُلوَّ

مع صديَقِتهم المياِه، 
َّها الطَّبيعةُ الُحلْوة.  ِإن



َسَأكوُن بَْعَد تََعلُِّم هذِه الَوحدِة َقاِدراً على:
1. اإلشارِة إلى االختالِف بني صورتنَي.
وِر. رِس ُمستَعيناً بالصُّ 2. قراءِة ُجَمِل الدَّ

3. التَّعبيِر َشَفوّيًا عن صورٍة ِبُجْملٍَة ُمفيدة.
نٍَة مْن َمقاِطع. 4. تركيِب َكِلماٍت ُمَكوَّ

 5.  كتابِة األحرِف اآلِتيَِة َوْفَق موِقَعها يف الكلمِة
) ط - ظ - ص - ض - ث - ح - خ (

6.  محاكاة املفاهيم الّنحوّية اآلتية: أحرف اجلرِّ - نفي الفعل املضارع 
- حتويل االسم املفرد املؤّنث إلى جمع مؤّنث سالم - حتويل الفعل 

املضارع إلى فعٍل ماٍض.
٧. تقدير أهّمّية املياه واألشجار ووجوب احملافظة عليهما.

٨. تقديِر أهّمّيِة األشجار ووجوِب احملافظِة عليها.
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وَر اآلِتيَةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ:  أتأمَُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ور السابقِة بلغٍة سليمٍة.. ١ أَِصُف األَْشجاَر يف الصُّ

ي الفصَل فيها.. ٢ أَختاُر ُصورًة وأُسمِّ

ورة.. ٣ أُعطي ُعنوانَاً للصُّ

أستَِمُع لألُنشودَِة، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

أُكِْمُل َشفوياً ما يأيت:. ١

 يف ِظلِِّك نَلَْعُب  ُدومي َخْضاَء    

أهواِك كام   

أذكُر كلمًة تكرَّرَْت يف األُنْشوَدِة.. ٢

أدلُّ عىل الُجْملَِة الَّتي لَْم أَْسَمْعها يف األُنُْشوَدِة مامَّ يأيت:. ٣

  ُدومي خضاَء ُمزدِهرة، ُدومي خضاَء فتَّانَة، يَسقيِك املاُء يا َشَجرة
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َأقرُأ

أُنِشُد األنشوَدَة مع ُمعلِّمي وزماليئ بأسلوٍب َجميٍل.. ١

أعيُد قراءَة األنشودِة ُمحاكياً قراءَة املُعلِِّم.. ٢

ــرَة ُمزَْدِهـ ــراَء  َخـ ــي  ُدومـ

ــَجرَة  َشـ ــا  يـ ــاُء  املـ ــقيِك  يَسـ

ــَجرَة َشـ ــا  يـ ــُب  نَلعـ ــِك  ِظلِـّ يف 

ــرَة الثََّمـ و  ــَب  امللعـ ــا  تُْعطينـ

ــي َوطَنـ يف  ــراَء  َخـ ــي  ُدومـ

ــي َوطَنـ ــوى  أهـ ــا  كـ ــواِك  أهـ

ُسلَياُن العيَس  

كلماتي اجلديدة
دومي

ُمزَْدِهرة

ِظلِِّك

َجرة
َّ

الش
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 ُدومي َخْراَء ُمزَْدِهرَة

يَْسقيِك املاُء يا َشَجرَة

يف ِظلِِّك نَلَعُب يا َشَجرَة

تُعطينا املَملَْعَب والثََّمرَة

ُدومي َخْراَء يف َوطَني

أهواِك كَا أَْهوى َوطَني

أَقرأُ األُنُشوَدَة ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ َحْريَف الرَّاِء والزَّاي.. ١

أُغنِّي األُنُشوَدَة َمَع زُماليئ.. ٢
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أُغَنَّي األُنُْشودََة، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ:

أقرأ وأفهم

ورَِة املُناِسبَِة:. ١ أَِصُل كُلَّ ُجملٍَة بالصُّ

ورَِة املُناِسبَِة يف كلٍّ ِمامَّ يَأيت:. ٢ أََضُع إَِشارََة )✓( تَْحَت الصُّ

َجرَُة: تُعطينا الشَّ

َمْعنى كَلَِمِة )أهوى(:

يف ِظلَِّك نَلَْعُب يا َشَجرَةيَْسقِيِك املاُء يا َشَجرَةأهواِك كا أَْهوى َوطَني
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َجرََة؟. ٣ ملاذا يُِحبُّ الطِّفُل الشَّ

ماذا نفعُل لنحاِفَظ عىل األشجاِر؟. ٤

ُن ُجْملًَة تَْحتَوي عىل كَلَِمِة )شجرة(.. ٥ أُكوِّ

أتواصل شفوّيًا

بيعِ، أَِصُف لزَُماليئ ما شاَهْدتُُه.  ُزرُت البُْستاَن َمَع أهيل يف الرَّ

10



أتعّرف حرويف

ِن:. ١ َوَر اآلتِيََة، ُمنتَِبهاً لِلَْفِظ الَحرِْف املُملَوَّ ي أنا وزَُماليِئ الصُّ أُسمِّ

ِبساط

ط

ظَبْي

ظ

طَعام

طـ

ِمظَلَّة

ـظـ

ِبطريق

ــطـ

َمَحاِفظ 

ـظـ

ِملَقط

ـطـ

َمْحظوظ

ـظ

أَتعرَُّف أشكاَل كلٍّ مَن الحرفنَِي الَجديَديِن:. ٢

ط

ـــــط ـــطــ ط

ظ

ـــظ ـــظـــ ظ
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أَلِْفُظ َحْريَف الطَّاِء والظَّاِء مع املُدوِد:. ٣

طـِ طي طَـ طا طـُ طو

ِظ ظي َظ ظا ُظ ظو

أُعاِوُن زَمييل عىل تَْنِفيِذ ما يَأيت:. ٤

أَرُْسُم دائِرًة َحوَل َحرِْف الطَّاِء يف الَكلِامِت اآلتِيَِة:	. 

                                     َوطَـْن - تُعطـينا - َشطٌّ - ِرباط

أََضُع َخطَّاً تَْحَت َحرِْف الظَّاِء يف الَكلِامِت التي تَْحتَويه:	. 

                                 َضبْع - َمظَْهر - بَيْض - ِطنْي - ظَاِفر

َوَر اآلتِيََة، ثُمَّ أَِصلُها إىل املَدِّ املُناِسِب لَها:. ٥ ي الصُّ أسمِّ

ظاطاَطَظ

أكتُب حرويف
أ ب ت

ْهِم:. ١ ُن َحْريَف الطَّاِء والظَّاِء ِمْن نُْقطَِة الِبدايِة، باتِّجاِه السَّ أُلَوِّ

١

٢

٣

٤

١

٢

٣

12



أَكْتُُب أشكاَلَ كُلٍّ ِمْن َحْريَف الطَّاِء والظَّاِء:. ٢

أكتُب َحْريَف الطَّاِء والظَّاِء َمَع املُُدوِد:. ٣

َوِر:. ٤  أَكْتُُب َحرَْف الطَّاِء مع املَدِّ املُناِسِب، ُمستَعيناً ِبالصُّ

ـــفل

ووسـبيب

ُسـ ر
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٥ .: أقرأُ ما يأيت، ثُمَّ

أُحلُِّل كلَّ كلمٍة إِىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:	. 

أَُحلُِّل الَكلَِمتنَِي اآلتِيَتنَِي إىل َمقاِطَع:	. 

أنتبُه جيِّداً، ثُمَّ أنّفُذ النَّشاطنَي اآلتِيَنْي:. ٦

أُركُّب من األحرُِف يف كلٍّ ِمامَّ يأيت كَلِمًة، ثُمَّ أقرُؤها:	. 

أُركُّب مَن املقطَعنِي اآلتِيَني كلمًة، ثُمَّ أقرُؤها:	. 
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 أقرأُ الُجملََة اآلتيَة، ثُمَّ أكتُبها ِبَخطٍّ واِضح:. ٧

َذَهَب طَاِرٌق.  

أمّني لغتي

كِل بعَد الحرِف املُلوَّن:. ١ أُحايك النَّموذََج اآليت َشَفويَّاً منتبهاً لِضبِط الكلَمِة بالشَّ

الِكتاُب  املْقَعِد

أَقالُم التَّلويِن يف الُعلبَِةالثَّمُر عىل األَْشجاِر 

ورِة:. ٢ ميَة َوفَْق الُجملَِة الوارَِدِة تَْحَت الصُّ ُن الدُّ أُلوِّ

ميُة عىل الطَّاولِة لَِّةالدُّ ميُة يف السَّ الدُّ
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وِر املَُتاِبطَِة فيام يأيت:  أَِصُل بنَي الصُّ

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل
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أحفظ أنشودتي

. فِّ مًة، وأُغنِّيها مع زُماليِئ يف الصَّ  أَحفُظ أُنشوديت ُمَنغَّ

ـــرة ـــْراَء ُمــزَدِهـــــــــــــــ ـــي َخ ُدوم

يَسقيـــــِك املـــاُء يـــا َشجــــــــــــــــرة

ــجرة َشـ ــا  يـ ــُب  نَلعـ ــِك  ِظلِـّ يف 

ــرة والثََّمـ ــَب  املَلعـ ــا  تُْعطينـ

ــي َوطَِنـ يِف  ــراَء  َخـ ــي  ُدوِمـ

ـــا أْهـــَوى َوطنـــي ـــواِك كـََمـــــ أهــــــــ

َّ

ــجرِة  ـ الشَّ ــِد  فوائِـ ــن  عـ أرَُسيت  ُث  ــدِّ أُحـ

ــوَدة. األُنشـ ــن  مـ ــا  تَعلَّْمتُهـ ــي  الَّتـ
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2 الُعْصفــوَرة
َُّل الّصورَة اآلَتيةَ، ثُمَّ أُِجيُب: أَتَأَم

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

أيَن تَطرُي الُعصفورَُة؟. ١

ورَِة.. ٢ أَِصُف ما أَْحبَبْتُُه يف الصُّ

أُقلُِّد َحرَكََة الُعصفورَِة وَصوتَها.. ٣

، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ: أَْستَِمُع ِللنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

١ . . ي الطَّرَي الذي ذُكَِر يف النَّصِّ أسمِّ

٢ .: أُكِْمُل َشفوياً الِعبارََة التي أَْسَمُعها من املُعلِّم َوفَْق النَّصِّ

.  تطرُي يف  عصفورٌة    

تنرُش  يف األرِض والّسامء.  

٣ .: أَْستَِمُع للَكلِامِت اآلتيِة، وأَحوُط الَكلَِمَة التي َسِمْعتُها يف النَّصِّ

أخض ، أصفر ، أحمر   

عصفورة ، عصفور ، شحرور  

حىل 
َ
ي ِمْن أ

ري�ث

 
ُ

ل
َّ
َنق

َ
ت
َ
لوان، أ

أَ
ال

غصان، 
أَ
فَ ال ب�ي

؟ ْن أ�ف َ َ �ف

َأقرُأ

، ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ َحْريَف الَعني والَغني.. ١ أقرأُ النَّصَّ

 أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمحاكياً ِقراَءة امُلَعلِّم:. ٢

)تقوُل لألَطْفاِل: أُِحبُُّكْم يا ِصغار(  

ــاء، تَْعَشــُق الــرَّْوَض األَْخــَرَ       ُعصفــورٌَة َصغــرٌَة تَطــُر يف السَّ

ــالَم يف  ــرُشُ السَّ ــِدُع األَلحــان، تَْن والَغــام، تَحــطُّ يف البُســتاِن وتُبْ

ــاء، تَقــوُل لأِلَطْفــاِل: أُِحبُُّكــْم يــا ِصغــار. األَرِض والسَّ

الُعْصفوَرة

كلماتي اجلديدة
روض تَعَشُق 

الَغامم

تُبِدع
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َأقرُأ

، ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ َحْريَف الَعني والَغني.. ١ أقرأُ النَّصَّ

 أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمحاكياً ِقراَءة امُلَعلِّم:. ٢

)تقوُل لألَطْفاِل: أُِحبُُّكْم يا ِصغار(  

ــاء، تَْعَشــُق الــرَّْوَض األَْخــَرَ       ُعصفــورٌَة َصغــرٌَة تَطــُر يف السَّ

ــالَم يف  ــرُشُ السَّ ــِدُع األَلحــان، تَْن والَغــام، تَحــطُّ يف البُســتاِن وتُبْ

ــاء، تَقــوُل لأِلَطْفــاِل: أُِحبُُّكــْم يــا ِصغــار. األَرِض والسَّ

الُعْصفوَرة

كلماتي اجلديدة
روض تَعَشُق 

الَغامم

تُبِدع
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اء  ُعصفورٌَة َصغرٌَة تَطُر يف السَّ

تَْعَشُق الرَّْوَض األَْخَرَ والَغام

تَحطُّ يف البُستاِن وتُبِْدُع األَلحان

اء الَم يف األَرِض والسَّ تَْنرُشُ السَّ

تَقوُل لألَطْفاِل: أُِحبُُّكْم يا ِصغار
20



، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلتية: أقرأُ النَّصَّ

أقرأ وأفهم

حيَحَة:. ١ أَختاُر اإلِجابَة الصَّ

َث النَّصُّ عن )الُعصفورة، َسفينة الفضاء، الطَّائرة(. تََحدَّ  

حيحِة، ثُمَّ نَْقَرأ:. ٢ ورِة بالُجْملَِة الصَّ أعاوُن زماليئ عىل َوْصِل الصُّ

تَحطُّ يف البُْستاِن وتُبِدُع األلحانتَقوُل لألَطْفاِل: أُِحبُُّكْم يا ِصغار

حيح لَِكلَِمِة )الَغامم(:. ٣ ورِة الَّتي تَُدلُّ عىل املَعنى الصَّ أضُع ✓ تحت الصُّ

حيَحَة ألُكِمَل الُجَمَل َشَفويَّاً:. ٤ أَختاُر الَكلَِمَة الصَّ

امء الم - السَّ                               األَلحان - السَّ

تَطرُي يف  تُبِدُع  تَْنرُش    
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ورَتنَي اآلتيَتنَي:. ٥ بِه بنَي الصُّ ُث زَُماليئ يف املَْجموَعِة َعِن الشَّ أَُحدِّ

أتواصل شفوّيًا

: فِّ ًة، ثُمَّ أَْرويها لِزَُماليئ يف الصَّ َن ِقصَّ َوَر اآلتيََة أِلُكَوِّ  أُرَتُِّب مَع َمْجموَعتي الصُّ

22



أتعّرف حرويف

وَر اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ الَحرِْف املُملَوَّن:. ١ ي َمَع زَُماليئ الصُّ  أَُسمِّ

صوص

صـ ص

عصفورة

ــــصــ

مقّص 

ـــــص

ضفة

ضـــ

أخضـر

ـــضـــ

أبيض

ــــــض

أرض

ض

أَتََعرَُّف أشكاَل كُلٍّ ِمَن الَحرفنَْيِ الَجديَديِْن:. ٢

ص

ــص ـــصـــ صـ

ض

ــــض ــــضـــ ضــــ
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أَلُفُظ َحريَف الّصاد والّضاَد مَع املُدود:. ٣

َص صـا ُص صـو ِص صـي

َض ضـا ُض ضـو ِض ضـي

اد ِبلَوننَِي ُمْختَلَِفنِي:. ٤ اد والضَّ ُن كُاّلً ِمْن َحريَف الصَّ أُلَوِّ

أَِصُل الَكلَِمَة باملَدِّ املُناِسب:. ٥

َصاِمت

صاَصْبَص

ُصوف

ضاَضبابصو

َضاِبط

ِضِضسَض

ُن مع َمجموَعتي كَلَِمًة من كُلِّ َمْقطََعني، ثُمَّ أَقَْرؤها:. ٦ أُكوِّ

24



أكتُب حرويف
أ ب ت

ْهم:. ١ اِد ِمْن نُْقطَِة الِبدايِة، ِباتِّجاِه السَّ اِد والضَّ ُن َحريَف الصَّ أُلَوِّ

٤

٥
١

٢
٣

٦

٤

٥
١

٢
٣

اد:. ٢ اِد و الضَّ أَكتُُب أشكاَل كُلٍّ ِمْن َحريَف الصَّ

اِد َمَع املُدوِد الَقصريِة والطَّويلَة:. ٣ اِد والضَّ  أَكْتُُب َحْريَف الصَّ

25



٤ .: أَقَْرأُ ما يأيت، ثُمَّ

أُحلُِّل كلَّ كلمٍة إِىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:	. 

أُحلُِّل كُلَّ كَلَِمٍة إىِل َمقطعني:	. 

26



ُذ النَّشاطنَِي اآلَتيَنِي:. ٥ أَنْتَِبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنَفِّ

أَُركُِّب ِمَن األَْحرُِف كَلِمًة، ثُمَّ أَقَرؤها:	. 

أَُركُِّب من كلٍّ مامَّ يأيت كلمًة، ثُمَّ أَقَرُؤها:	. 

27



أمّني لغتي

أُحايك النَُّموذَج َشفويَّاً:. ١

أُحبُّ الِغناَء.  

أَعزُِف املُوسيقا.  

  األنَاِشيد.

أُكِمُل العباراِت اآلتيَة ِبا يَُناِسبها، ُمحاكياً النَّموذَج األوَّل:. ٢

ً يأكُل سامي طعاماً صحيّا

يلعب الطفُل يف امللعِب

 يأكُل سامي طعاماً مكشوفاً

ارِع ال يلعُب الطفُل يف الشَّ
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ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

عٌة، أَضُع َخطَّاً تَحَت الحيواناِت الَّتي ال تَنتمي إىل الحديقِة يف  اِد" حيواناٌت ُمتنوِّ اِد والضَّ   يف حديقِة "الصَّ

اِبقة.  ورِة السَّ الصُّ

َّ

أجمـــُع ُصـــوراً ألشـــياَء تحوي أســـاُؤها َحريَف 

ـــاد، ثــُـمَّ أََضُعهـــا يف َمجموَعتنَي. ـــاِد و الضَّ الصَّ
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ُه ي امليا
ــ�ت

َ
3 َصديق

وَرَة اآلتية، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: َُّل الصُّ أَتأَم

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورَة.. ١ ي بعَض َعناِصِ الصُّ أُسمِّ

ْهم.. ٢ ورَة ُمتَِّبعاً السَّ أِصُف رِحلََة قَطراِت املياِه يف الصُّ

رس، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ: أَْستَِمُع ِلُجَمِل الدَّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

١ .: حيحَة كَام َسمْعتُها يف ُجَمِل النَّصِّ أَْختاُر اإلِجابََة الصَّ

صديقُة الطِّفل هي: )املياه – الطُّيور – األَزهار(.	. 

حون(.	.  نَْستَعِمُل املياَه يف غسِل: )الثِّياب – الثِّامر- الصُّ

٢ .: أُكِْمُل الُجملََة اآلتيَة َشَفويَّاً َوفَْق ما َسِمْعتُه يف النَّصِّ

 . ترَْشَُب ِمْنها األَْشجاُر فَــتُعطينا    

ُر ِبثََمن، فـلـ عليها. املياُه  عظيمٌة ال تَُقدَّ  

ي 
ف

رض و�
أ
ي ال

ف
أ�ف �

 
َ

ْسقيك
َ
الامسء، أ

ار،  ج
ْ ث

�
أَ
ي ال

ْس�ت
َ
وأ

؟ َمْن أ�ف

َأقرُأ

، ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ َحْريَف الطَّاِء والظَّاء.. ١ أقرأُ ُجَمَل النَّصِّ

٢ .. فِّ أقرأُ ُجَمَل النَّصِّ ُمَمثِّالً األدواَر َمَع زَُماليئ يف الصَّ

تي المياُه
َ
َصديق

كلماتي اجلديدة
ثَْرَوة

َفُتعطينا

فلُنحاِفظ

ــواِن  والحيـ ــاِن  اإلنسـ ــُة  َصديَقـ ــاُه  امليـ

ـــاِت مـــن دونهـــا ـــاَة للكائن ـــاِت ال حي تَـــرْشُب منهـــا األْشـــجار فتُعطينـــا الثِّـــاروالنَّب

نَْغِســـُل بهـــا األْجســـاَم والثِّيـــاَب
ـــْظ عليهـــا. ـــٌة، فَلُْنحاِف امليـــاُه ثَـــرَوٌة َعظيَم
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َأقرُأ

، ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ َحْريَف الطَّاِء والظَّاء.. ١ أقرأُ ُجَمَل النَّصِّ

٢ .. فِّ أقرأُ ُجَمَل النَّصِّ ُمَمثِّالً األدواَر َمَع زَُماليئ يف الصَّ

تي المياُه
َ
َصديق

كلماتي اجلديدة
ثَْرَوة

َفُتعطينا

فلُنحاِفظ

ــواِن  والحيـ ــاِن  اإلنسـ ــُة  َصديَقـ ــاُه  امليـ

ـــاِت مـــن دونهـــا ـــاَة للكائن ـــاِت ال حي تَـــرْشُب منهـــا األْشـــجار فتُعطينـــا الثِّـــاروالنَّب

نَْغِســـُل بهـــا األْجســـاَم والثِّيـــاَب
ـــْظ عليهـــا. ـــٌة، فَلُْنحاِف امليـــاُه ثَـــرَوٌة َعظيَم

31



، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ: أَقرأُ ُجَمَل النَّصِّ

أقرأ وأفهم

ورَة بالِعبارَِة املُناِسبِة:. ١ أَِصُل الصُّ

ترَْشَُب ِمنها األَْشجاُر فَتُعطينا 

الثِّار.

املياُه ثَرَوٌة َعظيَمٌة، فَلُْنحاِفْظ 

عليها.

رْس:. ٢ أَْختاُر الَكلامِت الَّتي تَتَعلَُّق ِبَوضوِع الدَّ

نسانا�ياه ا�ياةا�واءا��

َور: . ٣ أَقَْرأُ الُجْملََة اآلتيَة، ُمْستَعيناً ِبالصُّ

املياُه َصديقُة  و  و   
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َن ُجْملًَة ُمفيَدًة ثُمَّ أَقَْرؤها أمام زَُماليئ:. ٤ أُرَتُِّب الَكلِامِت اآلتيَة، أِلُكَوِّ

                       َعظيَمة – املياُه – ثَْرَوة

       

ورََة ِبِعبارٍة ُمناِسبَة:. ٥ أَِصُف َشفويَّاً الصُّ

أتواصل شفوّيًا

اِبَقة.. ١ َوِر السَّ حيحَة يف الصُّ ُد َمَع زَُماليئ التَّرصُّفاِت الصَّ أَُحدِّ

اِبقة.. ٢ َوِر السَّ ُم نَصيَحًة لَِمْن ترصَّف ترصُّفاً َغري َصحيح يف الصُّ أُقَدِّ

33



أتعّرف حرويف

َوَر اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ الَحرِْف املُملَوَّن:. ١ ي َمَع زَُماليئ الصُّ أَُسمِّ

ثياب

ثـــ

مثلَّث

ـــثـ ـــث

محراث

ث

أَتََعرَُّف أشكاَل َحرِْف الثَّاء:. ٢

ث

ــث ـــثـــ ثـــ

ألِفُظ َحرَْف الثَّاء َمَع املُدود:. ٣

َث ثا ُث ثو ِث ثـي

أَحوُط َمَع زَمييل أشكاَل َحرِْف الثَّاِء ُمْنتَِبهاً لِلَفرِق بنَي األَْحرُف:. ٤

أقرأُ الَكلِامِت، ثُمَّ أَحوُط ِبدائرٍة الَكلَِمَة الَتي تَحوي ثاًء ِبَدٍّ قَصريٍ:. ٥

                                   ثَغر ثاين ِثار ثوم ثُقب
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أكتُب حرويف
أ ب ت

طِر:. ١ هم منتبهاً الرتكاِز الحرِف عىل السَّ أَكْتُُب َحرَْف الثَّاِء ِمْن نُقطَِة الِبدايَِة، ِباتِّجاِه السَّ

٤

١

٢

٥

٣

أَكْتُُب أشكاَل َحرِْف الثَّاء:. ٢

أَكْتُُب َحرَْف الثَّاِء َمَع املُدوِد الطَّويلِة و الَقصريَة:. ٣
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أََضُع َحرَْف الثَّاء ِيف الفراِغ، ألَْحَصَل عىل كَلِامٍت َجديَدٍة ثُمَّ أَكْتُبُها:. ٤

٥ .: أقرأُ ما يأيت، ثمَّ

أُحلُِّل كلَّ كلمٍة إِىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:	. 
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أَُحلُِّل الَكلَِمتنَِي اآلتيتنَِي إىل َمقاِطع:	. 

ُذ النَّشاطنَِي اآلتيَنِي:. ٦ أَنْتَِبُه َجيّداً، ثُمَّ أُنَفِّ

أُركُِّب ِمَن األَْحرُِف كَلِمًة، ثُمَّ أَقَرؤها:	. 

أَُركُِّب ِمْن كُلٍّ ِمَن املَقاِطعِ اآلتيِة كلمًة، ثُمَّ أَقَرُؤها:	. 
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أمّني لغتي

أَقَْرأُ َمَع َمجموَعتي الَكلِامِت اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً للَفرِْق بيَنها:. ١

فراشة

قطرة

فراشات

قطرات

٢ .: حيَحنْيِ وِر اآلتيِة، ثُمَّ أُضيُف الَحرْفنَْيِ الصَّ أَنْتَِبُه إىل الصُّ

وردة

كُرة

ورد

كُر
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ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

ورة، وأَعدُّ نقاَط كلٍّ منها.  أنتِبُه إىل الُحروِف الواردِة يف الصُّ

َّ

أحـــاور أرُْسَيت َحـــْوَل طرائـــِق الِحفـــاِظ عـــىل املـــاِء.
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ُء تا
ّ

لش ا  4
وَر اآلتيةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: أتأمَُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورَتاِن.. ١ ي الَفصَل الّذي ُتثِّلُُه الصُّ أسمِّ

ورَِة؟ وملاذا؟. ٢ ماذا يَرتَدي األَطْفاُل يف الصُّ

ورَتنَِي.. ٣ أَِصُف إِْحدى الصُّ

أَْستَِمُع لألُنشودَة، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

حيحَة مامَّ يأيت:. ١ أَحوُط اإلجابََة الصَّ

تاء( بيع، الشِّ يف، الرَّ تكلََّمِت األُنشوَدُة عن فَْصِل )الصَّ  

أُكِْمُل َوفَْق ما َسِمْعُت يف األُنشوَدة:. ٢

 . قد أَقبَل    

. َستَْهطُل األمطاُر فَترََشُب  

أُشرُي إىل ُصورِة الَوجِه املُناِسِب للُجْملَِة اآلتيِة:. ٣

امِء يف أُنشوَديت: َوجُه السَّ  

ٌد، غيوٌم، َمطٌر  �جَ

ي أّيِ 
ف

َو ثلوٌج.. �

ُن؟
ف

صٍل �
َ
ف

َأقرُأ

أُنِْشُد األُنشوَدَة َمَع ُمعلِّمي وزُماليئ ِبأسلوٍب َجميل.. ١

أُعيُد ِقراءَة األُنشوَدِة ُمحاكياً ِقراءَة املُعلِِّم.. ٢

تاء الشِّ

ــتاء ـ الشِّ ــَل  أقبـ ــد  قَـ

ــاء ـ السَّ ــِت  وقالـ

ــار  األمطـ ــتَهِطُل  سـ

ــجار األشـ ــُر  وتُزِْهـ

ح ــالَّ الفـ ــرُح  ويَفـ

ــاح بـ الصَّ ــُف  فيهِتـ

كلماتي اجلديدة
تُعِشب

الَعطاء

تَهِطل
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َأقرُأ

أُنِْشُد األُنشوَدَة َمَع ُمعلِّمي وزُماليئ ِبأسلوٍب َجميل.. ١

أُعيُد ِقراءَة األُنشوَدِة ُمحاكياً ِقراءَة املُعلِِّم.. ٢

تاء الشِّ

ــتاء ـ الشِّ ــَل  أقبـ ــد  قَـ

ــاء ـ السَّ ــِت  وقالـ

ــار  األمطـ ــتَهِطُل  سـ

ــجار األشـ ــُر  وتُزِْهـ

ح ــالَّ الفـ ــرُح  ويَفـ

ــاح بـ الصَّ ــُف  فيهِتـ

كلماتي اجلديدة
تُعِشب

الَعطاء

تَهِطل

ــديد ـ الشِّ ــبِدِه  بـ

ــعيد ـ السَّ ــا  بوجِههـ

ــول الُحقـ ــرشُب  فَتَـ

ــهول ـ السُّ ــُب  وتُعِشـ

ــاء الَعطـ ــِم  ِبَوِسـ

ــاء الَهنـ ــا  زارنـ ــد  قَـ
معاوية كوجان
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ديد تاُء ببدِه الشَّ قد أقبَل الشِّ

ستَهِطُل األمطاُر فَترَشُب الحقوُل 

ُح ِبَوِسِم الَعطاء ويَفرُح الفالَّ

عيد اُء بوجِهها السَّ وقالِت السَّ

هول وتُزِْهُر األشجاُر وتُعشُب السُّ

باُح قَد زارنا الَهناء فيهِتُف الصَّ
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أُغنِّي األُنشودَة، ثُمَّ أُنفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلتية:

أقرأ وأفهم

حيحة:. ١ أَْختاُر اإلجابَة الصَّ

ُح يف األُنشوَدِة : الفالَّ  

ُن الَكلِامِت الَّتي قََرأتُها يف األُنشوَدِة:. ٢ أُلوِّ

أُكِْمُل الِعباراِت اآلتيَة َشَفويَّاً ِبا يُناِسبُها:. ٣

ي الواِحَدَة ِمنها األَشجار: أُسمِّ ي الواِحَد ِمْنها هوُل: أَُسمِّ السُّ ي الواِحَد ِمْنها  الحقوُل: أَُسمِّ

حيَح لكلمِة )تهِطُل( فيام يأيَت، ُمْستَعيناً . ٤ ُن املَعنى الصَّ أُلوِّ
ورَة: بالصُّ

تاء(.. ٥ ُن ُجْملًَة تحتوي عىل كلمِة )الشِّ أُكوِّ

أتواصل شفوّيًا

ُث َعْنها أَماَم  ورتنَِي اآلتيتنِي، ثُمَّ أَتََحدَّ   أَختاُر ُصورًَة ِمَن الصُّ

زُماليئ مراعياً سالمَة اللُّغِة، وجامَل الِعبارِة:
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أتعّرف حرويف

وَر اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ الَحرِْف املُملَوَّن: ي مع زُماليئ الصُّ  أُسمِّ

الفجر

ـجـ

َدَرج

ج

ثلج

ـج

جمل

جـ
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نَخلة

ــخـ

كُوخ

خ

بطِّيخ

ـخ

َخروف

خـ

أَتَعرَُّف أشكاَل كُلٍّ ِمَن الَحرفنَِي الَجديَديِن:. ٦

ج

ــــج ــجــ جـــ

خ

ـــخ ـــخـــ خـــــ

ألِفُظ َحريَف الجيِم والخاِء مَع املُدود:. ٧

ِج جي َج جا ُج جو

ِخ خي َخ خا ُخ خو
45



ورَة إىل الحرِف الَّذي يَحتويه اسُمها:. ٨ وَر اآلتيَة، ثمُّ أَِصُل الصُّ ي الصُّ أُسمِّ

أقرأُ الكلامِت اآلتيَة، ثُمَّ أَحوُط حريَف ) ج –خ ( مع املَدِّ الطَّويِل فيها:. ٩

                                      بُخار - َعجني - نَِخيل - ُجيوب

أكتُب حرويف
أ ب ت

هِم:. ١ ُن حريَف الجيِم والخاِء من نُقطة ِالبدايَِة، باتِّجاِه السَّ أُلوِّ

٤

١ ٢

٣

٤

١ ٢

٣

46



أَكْتُُب أشكاَل كُلٍّ ِمن َحريَف الجيِم والخاء:. ٢

أَكْتُُب َحريَف الجيِم والخاِء مَع املُدوِد الطَّويلِة والَقصرية:. ٣

٤ .: أقرأُ ما يأيت، ثُمَّ

أُحلُِّل كلَّ كلمٍة إِىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:	. 
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أُحلُِّل كُلَّ كَلَِمٍة إىل ثالثة َمقاِطع، ثُمَّ أَقَرُؤها:	. 

ُذ النَّشاطنَِي اآلتيَني:. ٥ أنتبُه جيِّداً، ثمَّ أنفِّ

نِة من ثالثِة 	.   أركُِّب ِمْن بَعِض األَحرُِف أَكَبَ َعَدٍد ِمَن الَكلِامت املكوَّ
أْحرٍُف َوفَق املِثال، ثُمَّ أقرُؤها:

َخَرج   

  

  

 

أَُركُِّب ِمْن كلٍّ من املَقاِطعِ اآلتيِة كَلمًة، ثُمَّ أَقَرُؤها:	. 
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طِر:. ٦ أَكْتُُب الَكلِامِت اآلتيَة ِبَخطٍّ َجميٍل منتبهاً الرتكاِز األَْحرُِف عىل السَّ

أمّني لغتي

ور:. ١ أقرأُ وأُحايك النَّموذَج شفويَّاً ُمستعيناً بالصُّ

يرسُم الطِّفُل

كتَب الطِّفُليكتُب الطِّفُل
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أُحايك املثاَل اآليت شفويّاً، ثم كتابيّاً:. ٢

ُح فَِرَح الفالَّ ُح يفرُح الفالَّ

يهتُف الصباُح

أحفظ أنشودتي

. فِّ مًة، وأُغنِّيها مع زُماليِئ يف الصَّ  أَحفُظ أُنشوديت ُمَنغَّ

ـــديد ـــبدِه الشَّ ـــتاء     ب ـــَل الشِّ ـــد أقب ق

ـــعيد مــــاء       بوجِههـــا السَّ وقالـــِت السَّ

َســـتَهِطُل األمطـــار      فَتــَـرشُب الُحقـــول

ـــهول وتُزْهُر األشـــجار       وتُْعِشـــُب السُّ

ــِم الَعطـــاء ح      ِبَوِسـ ويَفـــرُح الفـــالَّ

ـــاء ـــا الَهن ـــد زارن ـــاح     قَ ب ـــُف الصَّ فيهِت
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`

بحار

حامد
حدود

حروف

حبال

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

ورَة الّساِبقة، وأَضُع النُّقطََة فَوَق الَحرِف املُملَوَّن أو تَحتَُه لِلحصوِل عىل كَلِامٍت َجديدة.   أتأّمل الصُّ

َّ

ــعِ  َجْمـ ــىل  عـ وأرَُسيت  ــا  أنـ ــاوُن  أتعـ

ــُب  أَكتُـ ــمَّ  ثُـ ــِة،  ــوِل األَربعـ ــوٍر للفصـ ُصـ

ــورَة. ـ الصُّ ــَت  تحـ ــٍل  فَصـ كلِّ  ــَم  اسـ
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ليمِ والنَّظافِة،   بالِغذاِء السَّ
نا  نُحاِفُظ على حواسِّ

الَخْمِس ِلتُساِعَدنا على 
 اكِتشاِف

الَعالَمِ من َحوِلنا.



سأكوُن بعَد تَعلُّم هذه الَوْحدِة قاِدراً على:
ورِة األجمل. ١. اختياِر الصُّ

٢. ترتيِب الَكِلماِت للحصوِل على ُجملٍة ُمفيدٍة.
٣. َتثيِل حواٍر مع زميلي.

٤. تَركيِب َكِلماٍت ِمن حروف تعلَّمتُها.
٥. ُمحاكاِة كتابِة ُجملة ِبخط جيِّد.

6.  محاكاة املفاهيم الّنحوّية اآلتية: أحرف العطف - حتويل املفرد املذّكر إلى 
جمع مذّكر سالم - إتام اجلملة مبفعوٍل به مناسٍب - حتويل جمع املذّكر 

الّسالم إلى جمع مؤّنث سالم - أسلوِب التعّجب.
خصيَّة. 7. االهتماِم ِبنظاَفتي الشَّ

8.  االهتمام بنظافة البيئة من حولي )املدرسة، الشارع، احلديقة …(.

ُ
وِعيــة ــة والتَّ حَّ 2- الّصِ

الواسُّ الخَْمس
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وَر اآلتيةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: أتأمُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورِة األوىل؟. ١ ماذا يَفعُل األَطفاُل يف الصُّ

ورِة الثَّانية؟. ٢ أيَن وضَع األطفاُل الُقاممَة يف الصُّ

ورِة الثَّالثة؟ وملاذا؟. ٣ ورِة األوىل أْم يف الصُّ أيُّهام أَجمُل: الباحُة يف الصُّ

رِس، ثمَّ أُنّّفُذ األنشطة اآلتية: أستمُع ِلُجمِل الدَّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

حيحَة:. ١  أختاُر اإلجابََة الصَّ

اتَّفَق التَّالميُذ عىل: )لعِب مباراٍة - تنظيِف املدرسِة - إقامِة حفلٍَة(

ي األماكَن التي نظََّفها التَّالميُذ.. ٢ أُسمِّ

ملاذا أصبََحِت املدرسُة أَْجمَل؟. ٣

»
ٌ
 حضارة

ُ
ظافة »النَّ

 هذا 
ُ

ق ِ
ّ
ق

خ
كيف �

عار؟ ِ
ّ

الش

أستمُع 

بانتباٍه حتَّى 

نهايِة حديِث 

املتكلِّم

َأقرُأ

رِس ُمْنتَِبهاً لِلَفِظ َحريَف الحاِء. ١  أقرأُ جمَل الدَّ

والجيم.

َرستي
ْ

 َمد
ُ

ف ِ
ّ

نظ
ُ
أ

مدرسة

   اتَّفــَق التَّالميــُذ َعــى تنظيــِف املَْدرََســِة، فالتََقــَط بَعُضُهــم األَوراَق ِمــْن بَاَحــِة 

ــى  ــَذ ع ــُم التَّالمي ــاعَد املعلِّ ــة. س ــاِس الُقامَم ــا يف أَكي ــّم َوَضعوه ــِة، ث املَدرَس

ــَة أَْصبَحــْت أَْجَمــل. ــُع ألنَّ املَدرَس ــِرَح الجمي ــِة، وفَ ــاِس إىل الحاوي ــِل األكي َحْم

ي
َرســ�ت

ْ
 َمد

ُ
ف ِ

ّ
نظ

ُ
1 أ

مدرسةمدرسة
مدرسة
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َأقرُأ

رِس ُمْنتَِبهاً لِلَفِظ َحريَف الحاِء. ١  أقرأُ جمَل الدَّ

والجيم.

َرستي
ْ

 َمد
ُ

ف ِ
ّ

نظ
ُ
أ

مدرسة

   اتَّفــَق التَّالميــُذ َعــى تنظيــِف املَْدرََســِة، فالتََقــَط بَعُضُهــم األَوراَق ِمــْن بَاَحــِة 

ــى  ــَذ ع ــُم التَّالمي ــاعَد املعلِّ ــة. س ــاِس الُقامَم ــا يف أَكي ــّم َوَضعوه ــِة، ث املَدرَس

ــَة أَْصبَحــْت أَْجَمــل. ــُع ألنَّ املَدرَس ــِرَح الجمي ــِة، وفَ ــاِس إىل الحاوي ــِل األكي َحْم

كلماتي اجلديدة
الُقاممة

الَحاِويِة

الَتَقط
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مدرسة

التََقَط بَعُضُهم األَوراَق ِمْن بَاَحِة املَدرَسِة

مدرسة

اتَّفَق التَّالميُذ َعى تنظيِف املَْدرََسِة

مدرسة

ساعَد املعلُِّم التَّالميَذ عى َحْمِل األكياِس 

إىل الحاويِة
َوَضعوها يف أَكياِس الُقامَمة

مدرسة

فَِرَح الجميُع ألنَّ املَدرَسَة أَْصبَحْت أَْجَمل

أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ِبصوٍت واضٍح:. ٢

)ساعَد املعلُِّم التَّالميَذ عىل َحْمِل األكياِس إىل الحاويِة(.  
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رِس، ثمَّ أُنّّفُذ األنشطة اآلتية: أقرأُ ُجَمَل الدَّ

أقرأ وأفهم

ورَِة الَّتي تُناِسبُها:. ١ أَِصُل الُجملََة بالصُّ

 ساعَد املعلُِّم التَّالميَذ عى

َحْمِل األكياِس إىل الحاويِة

 اتَّفَق التَّالميُذ عى تنظيف

املَدرَسِة.

 فَرَح الجميُع ألنَّ املَدرَسَة

أَْصبَحْت أَْجَمل.

مدرسة

مدرسة

مدرسة

ألّوُن كلَّ بطاقتنَِي ُمتاَمثلتنَِي يف املعنى ِبلَْوٍن أُِحبُّه:. ٢

أْجَمل

َلِعَبالَتَقَط

أَْحىلأْصَغر

َأْمسَك

57



رْس:. ٣ أختاُر الَكلِمَة الَّتي ملْ تُذكَْر يف ُجَمِل الدَّ

اِرعأَرَسَلالحاِوية اتََّفَقالشَّ

أقرتُِح َعَمالً آخَر يَْجعُل َمْدرستي أَْجَمل.. ٤

أتواصل شفوّيًا

ُث عن العمِل الذي قُْمنا به بلغٍة سليمٍة. ، ثُمَّ أتحدَّ فِّ  أُعاِوُن زُماليئ عىل تَنظيِف الصَّ

أتعّرف حرويف

وَر اآلتيَة ُمْنتِبهاً لِلَْفِظ الَحرِف املُلوَّن:. ١ ي مَع زَُماليِئ الصُّ أُسمِّ

سبّورة

ة

باحة

ـة
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أَتَعرَُّف َشكَل حرِف التّاِء املَْربُوطة:. ٢

ـةة

ألِفُظ التّاَء املَْربُوطَة مَع الَحركات:. ٣

َة ِة ُة ــَة ـــِة ـــُة

الِة، والَكلِامِت األُخرى إىل البَيْت:. ٤ أقرأُ ما يأيت، ثمَّ أِصُل الَكلامِت التي تَحوي التّاَء املَْربوطَة إىل الَحصَّ

زهرةُحوت نَباتمدرسةتُوت

أقرأُ الَكلِامِت اآلتيَة، ثُمَّ أَِصُل كُاّلً منها بشكِل التَّاِء املربوطِة املُناِسب للَكلِمة:. ٥

ُمعلِّمة
ة

َحاممة

فُرْشاة

َمدرسة
ـة

ِمْمحاة
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أكتُب حرويف
أ ب ت

هم.. ١ ُن َحرَْف التَّاِء املَْربوطِة من نُقطِة البدايِة، باتّجاِه السَّ ألوِّ

٤

١

٢

٣

أكتُب َشكَل َحرِْف التَّاِء املربوطة:. ٢

أكتُب َشكَل حرِف التّاِء املربوطِة مع املُدود الَقصرية:. ٣

ور:. ٤ حيَح لِحرِف التَّاِء يف الَفراِغ، ُمْستَعيناً بالصُّ كَل الصَّ أَكتُب الشَّ

صوربيـ
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نبامكتبـ

أقرأُ ما يأيت، ثُمَّ أكتُُب الَحرَف األخرَي من كلِّ كَلِمٍة، وألفظُُه:. ٥

َمغَسلة

فُرْشاة

َوْجه

ِمياه
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٦ .: أقرأُ ما يأيت، ثمَّ

أُحلُِّل كُلَّ كلمٍة إِىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:أ. 

أُحلُِّل الكلامِت اآلتيَة إِىل َمقاِطع:	. 
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ُذ النَّشاطنَِي اآلتيَنِي:. ٧ أَنتَِبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنَفِّ

أَُركُِّب مَن األَحرُِف كَلَِمًة، ثُمَّ أَقَرُؤها:أ. 

أركُِّب من كلٍّ ِمَن املَقاطعِ اآلتيِة كلمًة، ثم أَقَرُؤها:	. 
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أمّني لغتي

نة:. ١ أقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، وأنتَِبُه لألَْحرُِف املُملَوَّ

أكتُب وظائفي، ثمَّ ألعُب بالكرِة

أُِحبُّ الُبتقاَل و التُّفاَح

أُكِمُل الُجَمَل اآلتيَة َشفويّاً:. ٢

أُِحبُّ البَيَْض و   

ُعْدُت إىل البَيِْت ثمَّ   

ابق.. ٣ ( ُمْستَعيناً ِبا تعلَّمتُه من التَّْدريِب السَّ ألعُب َمَع زَميل لُعبَة )و - ثمَّ
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ابقَة، وأكتِشُف األرقاَم التي ُيِكُنني تحويلُها إىل تاٍء مربوطٍة بخطٍّ واحٍد أو بخطَّني. ورَة السَّ   أتأّمُل الصُّ

�

� � �

�

�
�

�

��
�

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

َّ

ــِة  ــِة املحافظـ أَْعمـــُل مـــَع أرسيت عـــى بيـــاِن أهّميّـ

ــٍة. نَظيفـ ــٍة  وحديقـ ــٍف  نَظيـ ــارٍع  شـ ــى  عـ
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ورَة اآلتية، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِشطَةَ:  أتأمَُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورَِة.. ١ أَِصُف ما أراُه يف الصُّ

ورة.. ٢ ي املَكاَن الذي أراُه يف الصُّ أُسمِّ

ورة.. ٣ أَقرتُِح ُعنواناً للصُّ

رس، ثُمَّ أُنفُِّذ األنِشطةَ اآلتيةَ: أَستَِمُع ِلُجمِل الدَّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

رس.. ١ أحوُط الَكلِامِت التي َسِمعتُها يف ُجَمِل الدَّ

ْمس - فُرْشاة - الطَّعام( )طَبيب - األَْسنان - النَّوم - الشَّ  

أُكِْمُل َشفويَّاً الُجَمَل اآلتيَة:. ٢

أَعطاين طَبيُب األسناِن فـ  و    

ي أنَّني  أخَبُْت أمِّ  

رْس؟. ٣ كَْم مرًَّة َسِمْعَت كلمَة )أسناين( يف ُجَمِل الدَّ

حيحة:. ٤ أختاُر اإلجابَة الصَّ

ُث النَّصُّ عن: )طَبيِب األسناِن، املُعلِِّم، عامِل النَّظافة(. يتحدَّ  

ْنُت آلك 
ُ
َبي�خَ ك

حَسْسُت 
َ
اللوى، أ

، ي
سنا�خ

َ
ي أ

خ
مٍل �

أ
 �ب

؟
ّ

ما الل

َأقرُأ

رِس قراءًة جهريًّة ُمنتِبهاً إىل لَفِظ. ١  أقرأُ ُجَمَل الدَّ

التَّاِء املَربوطِة.

تُنا بنظافِة أَْسنانِنا". ٢ أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لِلَحركاِت:"ِصحَّ

سناِن
أ
 ال

ُ
ة ِصحَّ

   َذهبْــُت َمــَع أُّمــي إىل طَبيــِب األَســنان، ونََصَحنــي الطَّبيــُب بــأْن أُعنــى 

بأَســناين، وأَْعطــاين فُرشــاًة وَمْعجونــاً، فنظَّفــُت أْســناين َجيَّــداً، ونَظــرُْت 

تُنــا ِبنظافـَـِة أْســنانِنا. يف املــرآِة فَوْجدتُهــا بَيْضــاَء. قالـَـْت أّمــي: ِصحَّ

كلماتي اجلديدة
معجوناً

أُعنى

نََصَحني

ســَنان
أ
ة ال 2 ِصَّ
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َأقرُأ

رِس قراءًة جهريًّة ُمنتِبهاً إىل لَفِظ. ١  أقرأُ ُجَمَل الدَّ

التَّاِء املَربوطِة.

تُنا بنظافِة أَْسنانِنا". ٢ أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لِلَحركاِت:"ِصحَّ

سناِن
أ
 ال

ُ
ة ِصحَّ

   َذهبْــُت َمــَع أُّمــي إىل طَبيــِب األَســنان، ونََصَحنــي الطَّبيــُب بــأْن أُعنــى 

بأَســناين، وأَْعطــاين فُرشــاًة وَمْعجونــاً، فنظَّفــُت أْســناين َجيَّــداً، ونَظــرُْت 

تُنــا ِبنظافـَـِة أْســنانِنا. يف املــرآِة فَوْجدتُهــا بَيْضــاَء. قالـَـْت أّمــي: ِصحَّ

كلماتي اجلديدة
معجوناً

أُعنى

نََصَحني
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تُنا ِبنظافَِة أْسنانِنا قالَْت أّمي: ِصحَّ

َذهبُْت َمَع أُّمي إىل طَبيِب األَسنان.

املرآِة فوجدتُها بَيْضاَء

نَظَّفُت أْسناين َجيَّداً، ونَظرُْت يف 

وأَعطاين فُرشاًة وَمْعجوناً

نََصَحني الطَّبيُب أْن أُعنى بأَسناين،
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رِس، ثمَّ أنّفُذ األنشطةَ التي تليها: أقرأُ جمَل الدَّ

أقرأ وأفهم

وِر املُناسبِة:. ١ أِصُل الجمَل اآلتيَة بالصُّ

 أَْعطاين الطَّبيُب فُرْشاًة

وَمْعجوناً. 

تنا ِبنظافِة  قالَْت أّمي: ِصحَّ

أْسنانِنا.

 نَظَّفُت أَْسناين، ونَظرُْت يف

املِرآِة فوجْدتُها بَيْضاَء

أحوُط الَكلِمَة املُناِسبََة مامَّ بني الَقْوَسنْي:. ٢

ِة أْسناين أْستعِمُل  ) ُمشطاً ، فُرْشاًة ، قَلاَمً ( َكْ أُحافَظ عىل ِصحَّ  

وِر اآلتية:. ٣ ورَة الغريبََة من أرسِة الصُّ أَْستبِعُد الصُّ
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حيحَة مامَّ بنَي القوسني:. ٤ أَختاُر اإلجابَة الصَّ

)أَْهتَّم، أَْعمُل( معنى أُعنى :   

)سافَرُْت، شاَهْدُت( معنى نَظرُْت:   

أقرأُ الكلامِت اآلتيَة، ثُمَّ أُرتِّبُها َشفويَّاً ألَحُصَل عىل ِعبارٍة ُمفيدة:. ٥

نَظَّْفُتَجيِّداًأَْسناين

أتواصل شفوّيًا

ُ َشفويَّاً عْن كُلِّ ُصورٍة ِماّم يأيت بُجملٍة:. ١ أُعبِّ

ة األَْسنان.. ٢ فِّ للِحفاِظ عىل ِصحَّ ُم نَصيحًة لِزُماليئ يف الصَّ أقدِّ
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أتعّرف حرويف

ورتنَي اآلتيتنَي، ُمْنتِبهاً لِلَْفظ ِالَحرِْف املُملَوَّن:. ١ ي مَع زماليئ كاّلً مَن الصُّ أُسمِّ

أسنان

أَ

بيضاء

ء

أتعرَُّف أشكاَل َحرِف الَهْمزة:. ٢

ءأ

ألِفُظ َحرَْف الَهْمزِة مع الَحرَكاِت:. ٣

َء ُء ِء أَ أُ إِ

أَُحوُط الَكلِامِت الَّتي تَحوي الَهمزَة ألُساِعَد األُْخطُبوَط عىل الِتقاِطها:. ٤

يأَْعطاين أَْسنانأَوراقأَناناسطَبيبَجيِّداًأُمِّ
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أقرأُ ما يأيت، ثُمَّ أَِصُل كُلَّ كَلِمٍة بالَحرِف الذي تَحتَويه:. ٥

أَرنبأَ

أُذنأُ

إِطارء

سامءإِ

أكتُب حرويف
أ ب ت

ْهم:. ١ ُن َحرَْف الَهْمزِة من نُقطِة الِبدايِة، باتِّجاه السَّ أُلوِّ

٣

١
٢

أكْتُب َحرَْف الَهمزِة مع الَحركاِت:. ٢

أَقرأُ مع زُماليئ الَكلامِت اآلتيَة، ثمَّ أُحوُط َحرَْف الَهمزِة فيها:. ٣

أُرجوحةماءإِشارة
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أَكْتُب َشْكَل َحرِْف الَهْمزِة املُناسَب ألُكِْمَل الَكلَمة:. ٤

نفصحرا

٥ . : أقرأُ ما يأيت، ثمَّ

أُحلُِّل كلَّ كلمٍة إِىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:أ. 
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أُحلُِّل الكلامِت اآلتيَة إِىل َمقاِطع:	. 

ُذ النَّشاطنَِي اآلتيَنِي:. ٦ أَنتَِبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنَفِّ

أَُركُِّب مَن األَحرُِف كَلَِمًة، ثُمَّ أَقَرؤها:أ. 

أُركُِّب من املَقاِطعِ كلمًة، ثُمَّ أَقرُؤها:	. 
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أقرأُ الُجْملَة اآلتيَة، ثُمَّ أَكْتبُها:. ٧

أَزوُر طَبيَب األْسناِن   

أمّني لغتي

حيحِة َوفَْق النَّموذِج:. ١ أُكِْمُل الَكلامِت باألْحرِف الصَّ

معلٌِّم

ُمَهْندٌس

معلِّمون

مهندسون
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فاّلحـفاَّلٌح

أكِمُل َشفويَّاً ثمَّ كتابيَّاً َوفَْق املثاِل:. ٢

عازِفون عازف

ام رسَّ

اِبقة. ورَِة السَّ ي أْجزاًء يف رأيس تَْحوي أْسامُؤها َحرَْف الَهمزِة، ُمْستَعيناً بالصُّ  أَُسمِّ

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

َّ
أَْعمـــُل مـــع أرسيت عـــى كتابـــِة ثالثِـــِة أنـــواٍع مـــن 

ـــنان. ـــِة األَْس ـــى ِصحَّ ـــاِظ ع ـــدِة للِحف ـــِة املُفي األطْعم
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اِبقة. ورَِة السَّ ي أْجزاًء يف رأيس تَْحوي أْسامُؤها َحرَْف الَهمزِة، ُمْستَعيناً بالصُّ  أَُسمِّ

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

َّ
أَْعمـــُل مـــع أرسيت عـــى كتابـــِة ثالثِـــِة أنـــواٍع مـــن 

ـــنان. ـــِة األَْس ـــى ِصحَّ ـــاِظ ع ـــدِة للِحف ـــِة املُفي األطْعم
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ورَة اآلتيةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: أَتأمَُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورة.. ١ ي األَطْعمَة الَّتي أَراَها يف الصُّ أُسمِّ

ي أطِْعَمًة أُخرى أُِحبُّها.. ٢ أُسمِّ

يف رأيَك، ماذا نَْستَفيُد من الِغذاء؟. ٣

أستِمُع لألنشودَِة، ثمَّ أُنّفُذ األَنِْشطةَ اآلتية:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

باِح؟. ١ ماذا يرَشُب الطِّفُل يف الصَّ

أُكمُل الجملَة اآلتيَة بإحدى الكلامِت املوضوعِة بني قوَسني كام سِمعتُها يف األُنشوَدِة:. ٢

)املَْوز - التُّّفاح - الِعَنب(. وآكُل     

وَر اآلتيَة، َوفَْق ما سمْعتُُه يف األُنشوَدة:. ٣ أُرَتُِّب الصَّ

، لو 
ُ

ُصل
َ
ماذا �ي

 
ً
عاَما

َ
َت ط

ْ
ناول

َ
ت

؟
ً
ا
َ
َمكشوف

َأقرُأ

أقرأُ األُنشوَدَة، ُمنتِبهاً لِلَفِظ التَّضعيف.. ١

اً بالحركاِت. ٢  أُغنِّي مع زُماليئ األنشوَدة، ُمعبِّ

املُناِسبة.

ِغذاِئي

كلماتي اجلديدة
يطيب

يشتاقه

تصان

ــاح بـ الصَّ يف  ــُق  أفيـ

ــاح التُّّفـــ ــُل  وآكــــ

فَمـــْن يكـــوُن ِمثْـــي

ــذا هـ ــوُل  تَقـ ــي  ـ أمِّ

ـــداً ـــَك َجيّ ـــْل يَدي اغِس

ــاً  ــاً داِئـ ــْن نَظيفـ وكُـ

ي ِ
3 ِغذا�أ

78



َأقرُأ

أقرأُ األُنشوَدَة، ُمنتِبهاً لِلَفِظ التَّضعيف.. ١

اً بالحركاِت. ٢  أُغنِّي مع زُماليئ األنشوَدة، ُمعبِّ

املُناِسبة.

ِغذاِئي

كلماتي اجلديدة
يطيب

يشتاقه

تصان

ــاح بـ الصَّ يف  ــُق  أفيـ

ــاح التُّّفـــ ــُل  وآكــــ

فَمـــْن يكـــوُن ِمثْـــي

ــذا هـ ــوُل  تَقـ ــي  ـ أمِّ

ـــداً ـــَك َجيّ ـــْل يَدي اغِس

ــاً  ــاً داِئـ ــْن نَظيفـ وكُـ

ــب الَحليــ ــرُب  فأشـــ

ــب يَطيـــ ــُه  فَطَْعُمــ

ــب الطَّبيــ ــتاقُُه  يَشــ

ــب الَحبيــ ــدي  ووالــ

ــنان األْســــ ــف  ـ ونَظِـّ

ــان تُصـــ ــذا  فهكـــ

جامل أبو سمرة  
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وآكُل التُّّفاح فطْعُمُه يَطيب باح، فأرشُب الَحليب أفيُق يف الصَّ

فَمْن يكوُن ِمثْي يَشتاقُُه الطَّبيب

وكُْن نظيفاً داِئاً فهكذا تُصان

اغِسْل يَديَك جيّداً ونَظِِّف األْسنان

ي تَقوُل هذا ووالدي الَحبيب أمِّ
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أُغنِّي األُنشودَة، ثُمَّ أُنفُِّذ األنِشطَةَ اآلتية:

أقرأ وأفهم

حيحة:. ١ أختاُر اإلجابَة الصَّ

باح: )َغداء - َعشاء - فُطور( ي َوْجبَة الصَّ نُسمِّ  

أَضُع إشارَة )✓( أماَم الكلامِت الّتي قرأتُها يف األُنشوَدة:. ٢

 فأَْشُب   َصّف  باح   الصَّ    تُصان 

 يَشتاقُه  بَيْت 

لُها ِمَن القامئِة الثَّانية:. ٣ أَِصُل كُلَّ ُجملٍة يف القامئِة األوىل بالُجملِة التي تَُكمِّ

باح ووالدي الَحبيبأفيُق يف الصَّ

فطعُمُه يَطيبأُّمي تقوُل هذا

ونظِّف األَسنانوآكُل التُّّفاح

فأرشُب الَحليباغسْل يَديك جيِّداً

ُد َمَع زُماليئ األَطِعَمَة املُفيدَة التي ذُكِرَْت يف األُنْشوَدة.. ٤ أُعدِّ
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أتواصل شفوّيًا

وِر اآلتيِة:  أُعاِوُن زُماليئ عىل الَحديِث عِن الصُّ
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أتعّرف حرويف

وَر اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً لِلَفِظ الَحرِف املُملَوَّن:. ١ ي مَع زُماليئ الصُّ أُسمِّ

آثار

آ

مرآة

آ

أقرأُ الكلامِت اآلتيَة، ُمنتِبهاً لِلَحرِْف املُلوَّن يف كُلٍّ ِمنها:. ٢

آثارأب
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آذارأم

ة:. ٣ أقرأُ مع زَميل الَكلِامِت اآلتيَة، ثُمَّ أَحوُط الَكلِمَة التي ال تَحوي املَدَّ

آكُُلآمالأرسارآبار

ندوق الثّاين:. ٤ ة إىل الصِّ ندوق األوَِّل والَكلِامِت الَّتي تَحوي املدَّ أِصُل الَكلِامِت الّتي تَحوي الَهمزَة إىل الصُّ

أملآمالأَصابعُشطآنآثارأَرْنب
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أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ َة َمَع األلِف من نقطِة البدايِة، باتِّجاه السَّ ُن املَدَّ ألوِّ

١

٢
٣

َة مَع األلِف كتابًة َصحيحًة:. ٢ أَكْتُب املَدَّ

َة يف الَفراغات:. ٣ أَكْتُب الهمزَة واملدَّ

رْسَةظافرحاٌد

٤ .: أقرأُ ما يأيت، ثمَّ

أحلُِّل كلَّ كَلِمٍة إىل أحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:أ. 
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أُحلُِّل كُلَّ كَلِمٍة إىل َمقاِطع:	. 

ُذ النَّشاطنَِي اآلتيَنِي:. ٥ أَنتَِبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنَفِّ

أَُركُِّب مَن األَحرُِف كَلَِمًة، ثُمَّ أَقَرؤها:أ. 
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أَُركُِّب من كلٍّ من املَقاِطعِ اآلتيِة كلمًة، ثُمَّ أَقَرُؤها:	. 

أعيُد ترتيَب الكلامِت اآلتيِة أِلحَصَل عىل ُجملٍة ُمفيدٍة، ثُمَّ أكْتبُها:. ٦

التّّفاَحيطيْبفطعُمُهآكُل

أمّني لغتي

 أُكِمُل الُجمَل اآلتيَة َشفويّاً، ثّم كتابيَّاً َوفَْق املِثاِل:

أجمُع األعداَد.  

آكُل   

أكتُب   

أَقْرأُ   

أَرْسُم   
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ورَة، ثمَّ أِصُل مع زميل بنَي األحرِف الواردِة يف املُربَّعات لَِنحَصَل عىل أْسامِء أطعمٍة تفيدنا. ُل الصُّ   أتأمَّ

بيلح

ييا

تت و

ن

ضمف

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل
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أحفظ أنشودتي

: فِّ مًة، وأُغنِّيها مَع زُماليئ يف الصَّ  أَحفُظ أُنشوديت ُمنغَّ

ـــْب ـــأرشُب الحلي ـــاْح     ف ب ـــُق يف الصَّ أفي

ـــْب ـــه يَطي ـــاح       فَطَعُم ـــُل التُّفَّ وآكـــ

فََمـــْن يكـــوُن ِمثــْـي       يَشـــتاقُُه الطَّبيْب

ـــي تَقـــوُل هــــذا       ووالـــدي الَحبيْب أمِّ

اغِســـْل يَديـــَك َجيّـــداً      ونَظِِّف األْســـنان

ـــان ـــذا تُص ـــاً     فهك ـــاً دائ ـــْن نَظيف وكُ

َّ
ــِة  خمسـ ــامِء  أسـ ــِة  كتابـ ــى  عـ أرَُسيت  ــَع  مـ ــل  أَْعمـ

ــمي. ــة ِجسـ ـ ــدِة لِصحَّ ــِة املُفيـ ــَن األطعمـ ــواٍع ِمـ أنـ
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ورَة اآلتيةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: أتأمُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورة.. ١ ي أعضاِء الِحسِّ يف الصُّ أسمِّ

أَذْكُر فائَدَة كُلٍّ ِمْن هذه األعضاِء.. ٢

ي الُعْضَو الذي استَعَملْتُُه ألتعرََّف . ٣ أسمِّ

ورََة. الصُّ

أستَِمُع ِلألُنشودَة، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

أُكِمُل الُجمَل اآلتيَة َشفويّاً:. ١

أنا إنساٌن يل   

أَْملُِك َدوماً   

أُشرُي إىل الُعْضو ِمْن ِجسمي الذي يَْذكُر املُعلُِّم اْسَمه ِعْنَد قراءِة األُنشوَدة.. ٢

أتوقُّع ُعنواَن األُنشوَدة.. ٣

 
ُ

ف تعرَّ
َ
 أ

َ
كيف

شياَء ِمن 
أَ
ال

؟ َحوِلي

َأقرُأ

أقرأُ األنْشودَة، ُمْنتَِبهاً لِلَفِظ الَهْمزِة.. ١

ْمُس
َ

الَحواسُّ الخ

ــاْس  إحسـ يل  ــاٌن  إنسـ ــا   أنـ

ــواْس حـ ــَس  َخمـ ــاً  َدومـ ــُك   أَْملـ
ــوردة  الـ ــمُّ  أشـ ــِف   باألنـ

ــّدْة الجـ ــَه  وجـ ــُس  أملِـ ــدي   بيـ

… … … … … … 

ــالم األعـ أرى  ــِن   بالَعيَنـ

ــالْم وسـ ــٍن  أمـ يف  ــُق   تَخِفـ
ــوْر الُعصفـ ــَد  تغريـ ــَمُع  أسـ ــِن،   باألْذنَـ
ور ــدُّ الـ ــوَق  فـ ــُق  يُحلِـّ ــو   وهـ

ــوى حلـ ُق  ــذوَّ أتـ ــاين   بلسـ

ــوى أقـ ــُح  يصبـ ــمي  ِجسـ ــا  وبهـ

محّمد وحيد عي  

كلماتي اجلديدة
إِحساس

ُق أَتذوَّ

َحَواّس

ْمُس 4 اَلــواسُّ الخَ
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َأقرُأ

أقرأُ األنْشودَة، ُمْنتَِبهاً لِلَفِظ الَهْمزِة.. ١

ْمُس
َ

الَحواسُّ الخ

ــاْس  إحسـ يل  ــاٌن  إنسـ ــا   أنـ

ــواْس حـ ــَس  َخمـ ــاً  َدومـ ــُك   أَْملـ
ــوردة  الـ ــمُّ  أشـ ــِف   باألنـ

ــّدْة الجـ ــَه  وجـ ــُس  أملِـ ــدي   بيـ

… … … … … … 

ــالم األعـ أرى  ــِن   بالَعيَنـ

ــالْم وسـ ــٍن  أمـ يف  ــُق   تَخِفـ
ــوْر الُعصفـ ــَد  تغريـ ــَمُع  أسـ ــِن،   باألْذنَـ
ور ــدُّ الـ ــوَق  فـ ــُق  يُحلِـّ ــو   وهـ

ــوى حلـ ُق  ــذوَّ أتـ ــاين   بلسـ

ــوى أقـ ــُح  يصبـ ــمي  ِجسـ ــا  وبهـ

محّمد وحيد عي  

كلماتي اجلديدة
إِحساس

ُق أَتذوَّ

َحَواّس
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اً بالَحرَكات.. ٢ أُغنِّي مَع زُماليئ األُنشوَدَة ُمعبِّ

أَْملُك َدوماً َخمَس حواس

أنا إنساٌن يل إحساْس

بيدي أملُِس وجَه الجّدْة

باألْذنَِن، أسمُع تغريَد الُعصفور

ور وهو يُحلُِّق فوَق الدُّ

باألنِف أشمُّ الوردة

بالَعيَنِن أرى األعالْم
تَخِفُق يف أمٍن وسالْم

ُق حلوى بلساين أتذوَّ

وبها ِجسمي يصبُح أقوى

92



أُغنِّي األُنشودَة، ثمَّ أُنفُِّذ األَنشطةَ اآلتية:

أقرأ وأفهم

َة بالُعْضِو املُناِسِب لها:. ١ أقرأُ الَكلِامِت اآلتيَة، ثُمَّ أَِصُل الحاسَّ

أَشمُّ

أَسَمُع

أَرى

أُكِْمُل شفويَّاً َوفَْق املِثال:. ٢

ال أرى األشياء إذا أغمْضُت عيَنيّ   

إذا أغلْقُت أذيَنّ   

إذا أغلْقُت أَنْفي   

أقرأُ مَع زماليئ ما يأيت، ثُمَّ أضُع خطَّاً تَحَت الكلامِت التي ملْ تَرِْد يف األُنشوَدة:. ٣

أميشأْسمُعأَقرأُأَلِْمسأَشمُّ

اً بالَحرَكات.. ٤ أقرأُ ُجملًة أَْعَجبتْني مَن األُنشودِة أماَم زُماليئ، ُمعبِّ
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أتواصل شفوّيًا

 أُكِمُل الحواَر اآليت، ثُمَّ أَُمثّلُُه أنا وزَميل:

األُذن: مرحباً أيّتُها الَعنُي.  

الَعنُي: أهالً وسهالً بِك.  

األُذن: ال أستِمُع ألَغاين الهاتِف النَّقال ِبَصوٍت عال.  

الَعنُي: ملاذا يا َصديقتي؟  

األذُن: ألنَّ األصواَت العاليَة ترَضُّ يب.  

العنُي: وأنا ال أقرتُِب من التِّلفاز.  

األذُن: ملاذا؟  

العنُي:   
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أتعّرف حرويف

وَر اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً لِلَفِظ التَّضعيف:. ١ ي َمَع زُماليئ الصُّ أُسمِّ

أتذّوق

ّو

أشمُّ

ـمُّ

الجّدة

ـّد

أقرأُ الَكلِامِت اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً لِلَفِظ التَّضعيف بعَد إضافِة )الـ(:. ٢

ْمع وق َسْمع - السَّ مس َذوق - الذَّ َشْمس - الشَّ

ألفُظ الُحروَف اآلتيَة، ُمْنتَِبهاً للتَّضعيف:. ٣

ر

ّر

در

ّد

زد
ّ

ز

ز

َف يف الَكلِامِت اآلتية:. ٤ أُحوُط الَحرَْف املُضعَّ

ادأتعلَّم الـلَّمسالنَّاسحدَّ
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وَر اآلتيَة بعَد إضافِة )الـ(:. ٥ ي الصُّ أُسمِّ

أكتُب حرويف
أ ب ت

هم:. ١ ُن التَّضعيَف ِمْن نُقطِة الِبدايِة، باتّجاه السَّ ألوِّ

٢

٣ ١

أكتُُب التَّضعيَف مَع الحركاِت:. ٢
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أقرأُ الَكلِامِت اآلتيَة، ثُمَّ أُصنُِّفها يف الجدوِل َوفَْق املَطلوب:. ٣

كَلِامٌت ال تَحوي التَّضعيفكَلِامٌت تَحوي التَّضعيف

حة القدمالنَّظافةاألسنانالصِّ

ِن، ثُمَّ أَقرأ:. ٤ أَكْتُب التَّضعيَف فوَق الَحرِْف املُملَوَّ

أُنظفالــشـــم

٥ .: أقرأُ ما يأيت، ثُمَّ

أُحلُِّل كُلَّ كَلِمٍة إِىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها، ُمستَعيناً بالنَّموذَج:أ. 

أُحلُِّل الكلامِت اآلتيَة إِىل َمقاِطع:	. 
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ُذ النَّشاطنَِي اآلتيَنِي:. ٦ أَنتَِبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنَفِّ

أَُركُِّب مَن األَحرُِف كَلَِمًة، ثُمَّ أَقَرؤها:أ. 

أَُركُِّب ِمن املَقاِطعِ كَلِاَمٍت، ثُمَّ أَقَرُؤها:	. 

98



أمّني لغتي

أُحاك املِثاَل اآليت:. ١

ُمعلِّمون

مسافر

امــون رسَّ

ُمعلِّامت

مسافرات

امــ رسَّ
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أُكِمُل شفويَّاً َوفَْق املثاِل:. ٢

ما أزىك الِعطَْر!

  املَْدرسة!

  الطّعام!

!    

ابقَة، ثّم أَِصُل َمَع َمجموَعتي بنَي األَحرُِف الوارَِدِة يف املربّعات لَِنحَصَل عىل كَلِامٍت، ثُمَّ  ورَة السَّ ُل الصُّ   أتامَّ

نقرُؤها.

ب

ةفار ز

ج

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل
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أحفظ أنشودتي

. فِّ مًة، وأُغنِّيها مَع زُماليئ يف الصَّ  أَْحفُظ أُنشوَديت ُمنغَّ

َّ
ــس،  الَخْمـ ــواسِّ  حـ ــن  مـ ــًة  ـ حاسَّ ــاُر  أختـ

ــا. عليهـ ــَظ  ألُحاِفـ ــَه  أفَعلُـ ــامَّ  عـ أرَُسيت  ُث  ــدِّ وأَُحـ

أنا إنساٌن يل إحساْس

أَْملُك دوماً خمَس حواْس

باألنِف أشمُّ الوردة

بيدي أملُس وجَه الجّدْة

…………

بالَعيَنِن أرى األعالْم

تَخِفُق يف أمٍن وسالْم

باألْذنَِن، أسَمُع تغريَد الُعصفوْر

ور وهو يُحلُِّق فوَق الدُّ

ُق حلوى بلساين أتذوَّ

وبها جسمي يصبُح أقوى
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 ِبالَمَحبَِّة والتَّعاوِن
و ااِلحترامِ، تُصِبُح 
حياتُنا أَْجمَل… 
نُِحبُّ بَعَضنا أكثَر 

ِلنُصِبَح أَْجَمَل. 

سأكوُن بعَد تَعلُّم هذه الَوْحدِة قاِدراً على:
َوِر. 1. َوضِع ُعنواٍن ِللصُّ

2. ِإْكَماِل ُجَمٍل َسِمْعتُها يف األُنشوَدِة.
بِْط بنَي الَكلمِة َو َعْكِسها. 3. الرَّ
رِس. 4. ِإعادِة تَرتيِب ُجَمِل الدَّ

5. ُمحاكاِة َنوَذٍج ُمستَعِماًل )أَنا - نَْحن - هو - هي - أنَت - أنِت(.
6. تَقِدمِي الُساَعَدِة ِلَْن يَحتاُج إليها.



ورَة اآلتيةَ، ثُمَّ أنفُِّذ األَنِشطةَ:  أتأمُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورة.. ١ خصيَّاِت يف الصُّ ي الشَّ أسمِّ

ورة؟. ٢ ماذا تَْفعُل األمُّ يف الصُّ

ورة؟. ٣ كيَف تَبدو األُْسُة يف الصُّ

، ثُمَّ أُنفُِّذ األَنشطةَ اآلتية: أستمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

حيحة:. ١ أَختاُر اإلجابَة الصَّ

ثْت ُجَمُل النَّصِّ عن: )األُْسة - الَْدرسة - الَملْعب( تَحدَّ  

أُكِمُل َشفويًّا الُجْملَة اآلتيَة كِم َسمعتُها:. ٢

أَْحِمُل الُحبَّ يف   

نَتساَعُد عىل تَْحضريِ   

٣ .: أَختاُر الُجْملَة التي َسِمعتُها يف ُجَمِل النَّصِّ

نَحُن أُْسٌة كَبريَة. نحُن أُسٌة َسعيدة.   

ي َبيِت 
ف

سنجَتِمُع �

 
َ

ي، كيف ِ
ّ

َجد

قاء؟  ِ
ّ
 الل

ُ
سيكون

َأقرُأ

رِس ُمْنتِبهاً لِلَْفِظ الَهْمزة.. ١ أقرأُ ُجَمَل الدَّ

ــي وأيَب وإخــويت وِجرياِن، وأَْحِمُل الُحبَّ يف قَلْبي للجِميعِ. نحُن  أرُسٌة     أُِحــبُّ أُمِّ

 َســِعيَدة، نَســتيِقُظ، بَاكــراً ونَتســاعُد َمَعــاً عــى تَرتيــِب بيِتنــا وتَحِضــريِ الطَّعــام.

ما أَْجَمَل أْن تكوَن األرُسَُة ُمتحابًَّة!

بي
ْ
ل
َ
في ق ي �ج

ْ
ل
َ
ق ي  ِ

ف
� 1
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َأقرُأ

رِس ُمْنتِبهاً لِلَْفِظ الَهْمزة.. ١ أقرأُ ُجَمَل الدَّ

ــي وأيَب وإخــويت وِجرياِن، وأَْحِمُل الُحبَّ يف قَلْبي للجِميعِ. نحُن  أرُسٌة     أُِحــبُّ أُمِّ

 َســِعيَدة، نَســتيِقُظ، بَاكــراً ونَتســاعُد َمَعــاً عــى تَرتيــِب بيِتنــا وتَحِضــريِ الطَّعــام.

ما أَْجَمَل أْن تكوَن األرُسَُة ُمتحابًَّة!

بي
ْ
ل
َ
في ق

كلماتي اجلديدة
تَرتيب

تَحضري

ُمتحابَّة
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ي وأيَب وإخويت وِجرياِن أُِحبُّ أُمِّ

تَرتيِب بيِتنا، وتَحِضريِ الطَّعام

نَستيِقُظ بَاكراً، ونَتساعُد َمَعاً عى

ما أَْجَمَل أْن تكوَن األرُسَُة ُمتحابًَّة!نحُن أرُسٌة َسِعيَدٌة

أَْحِمُل الُحبَّ يف قَلْبي للجِميعِ

اً بالطّريقِة التي أَراها ُمناِسبًة.. ٢  أقرأُ الُجْملَة اآلتيَة ُمعبِّ

ما أَْجَمَل أْن تكوَن األُسَُة ُمتحابًَّة!  
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، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ: أَقرأُ ُجَمَل النَّصِّ

أقرأ وأفهم

عىل ماذا تَتَعاوُن األُْسة؟. ١

ورِة الَُناِسبَِة:. ٢ أَِصُل كُلَّ ُجْملٍة من الُْجَمِل اآلتيِة، بالصُّ

أّمي

أ�

أختي

نَتساعُد َمَعاً عى تَرتيِب بَيِْتنا، 

وتَحِضريِ الطَّعام

ي وأيَب وإخويت أُِحبُّ أُمِّ

أُكِمُل الجملَتنَِي اآلتِيَتنَِي َشفويَّاً:. ٣

ي الواحَد من الِجريان  أُسمِّ  

ي الواحَد من اإلخوة  أُسمِّ  

٤ ..) أُعِطي َشفويَّاً ُجملًَة تَحِوي كَلَِمَة )أُِحبُّ
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أتواصل شفوّيًا

ُث زُماليئ عنها:. ٥ أَختاُر ُصورًة ممَّ يَأيت، وأُحدِّ

أتعّرف حرويف

أعاوُن زمييل عىل ِقرَاءِة الَكلَِمِت اآلتيِة، ثُمَّ نَِصلَُها بالَحرِْف الذي تَْحتوي عليه:. ١

الَجميع جار

�ثَلْج

ساِمح

نَخيل

نَْحنأَخ

أُِحّبشاِمخ
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أَقَْرأُ َمَع زماليِئ ما يَأيِْت، ثمَّ أَدلُّ َعىَل الَكلَِمِت الَّتي تَْحوي ُحروَف ) ج ح خ ( مع الَدِّ الطَّويل:. ٢

ُحْوتالُحبُِّجريانُخبْزِجدارحاِجب

ِن منها:. ٣ أَقَْرأُ الَكلَِمِت اآلتيَة ُمْنتَِبهاً لِلَْفِظ الُجزِْء الُلوَّ

ً بيٌت – بيٍت – بيتا

كتاٌب – كتاٍب – كتاباً

أَقَرأُ َمَع زَمييِل ما يَأيت، ثُمَّ نَْختاُر الَكلَِمِت التي تَْنتَهي ِبحرِف النُّوِن:. ٤

ِجريان –أيضاً –إنسان –محبًَّة –َحنان.

أَقَرأُ الُجَمَل اآلتيَة، ثُمَّ أَحوُط الَهْمزَة بدائِرَة:. ٥

ي وإخويت. أُحبُّ أيَب وأُمِّ

ما أَْجمَل أَن نَكوَن أرُْسة ُمتحابًَّة!

أكتُب حرويف
أ ب ت

أََضُع النُّقطَة يف َمَكانَِها الَُناِسب لتَدلَّ كُلُّ كَلَِمٍة عىل صورتِها:. ١

حشبحمل
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حبلحبز

أرسُم أَحَد الُحروِف )ح – ج – خ( َوفَْق َموِقِعَها يف الَفراِغ ألُكِمَل الَكلَِمِت اآلتية:. ٢

ينســ تفا إ  ــــويت

٣ .: أَقَرأُ ما يأيت، ثُمَّ

أَُحلُِّل كُلَّ كَلَِمٍة إىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:	. 
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أَُحلُِّل الَكلَِمِت اآلتيَة إِىَل َمقاِطع:	. 

ُ عن ُشُعوري نَْحو الَجِميع:. ٤ أَُركُِّب ِمن األْحرِف اآلتيِة كَلَِمًة تَُعبِّ

ُن ِمْن بَْعِض الُحروِف كَلَِمٍت تَدلُّ عىل أَفراِد األُْسة:. ٥ أُكَوِّ
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أَُركُِّب من كلٍّ من الَقاِطعِ اآلتيِة كلمًة، ثُمَّ أَقَرُؤها:. ٦

 .	

 .	
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أمّني لغتي

أقرأُ الُجملَة اآلتيَة، ثمَّ أكتُبها ِبخطٍّ َجميل:. ١

نَحُن أُْسٌة َسِعيَدة   

 

أُحايك النَّموذََج اآليت َشفويّاً:. ٢

أنا أكتُب درويس

أنا أرسُم زَْهرًة

نحُن نكتُب دروسنا

 نرسُم أزهاراً
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أَْمألُ الفراَغ بـ )أنا – نحُن( ألُكِمَل الُجملَتنَِي اآلتيتنَِي:. ٣

  أسافُر بالطَّائرة.

  نُسافُر بالطَّائرة.

ورتنَْيِ اآلتِيتنْي باستعمِل )أنا – نحُن(، ثمَّ أكتبها بالفراِغ الناسِب:. ٤ ُ َعِن الصُّ أُعبِّ
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َخُروف
َدجاج

َنْخلة
َقْمح َجَمل

َنْحلة

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

ورِة الّسابَقِة َوفَْق قاِعدٍة نَْختارُها.   أعاِوُن زماليئ عىل تَصنيِف الَكلمِت الواردِة يف الصُّ

َّ
ــٍل َعَمـ ــِف  َوْصـ ــى  عـ أرُْسيت  ــع  مـ ــُل   أَعْمـ

نَتساعُد عليه َجميُعنا. 
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ورَة اآلتيةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: أتأمَُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ورِة؟. ١ ماذا يَْفعُل األطفاُل يف الصُّ

ماذا يَْستعمُل األطفاُل يف الَعمِل؟. ٢

ورة.. ٣  أقَتُِح ُعنواناً للصُّ

أستمُع لألُنشودَِة، ثَُمّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ اآلِتيَةَ:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

ورتنَي ما بناُه األطفاُل يف األُنشوَدِة:. ١ أختاُر من بنِي الصُّ

الُجْملُة التي َسِمْعتُها يف األُنشوَدِة هي:. ٢

كلٌّ منَّا صاَر يَبْني ِجداراً. كلٌّ منَّا صار يبني نِْصَف ِجدار   

ما الُجملة ُالتي أَعجبَتَْك يف األُنشوَدِة؟. ٣

 
ُ
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ّ
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َأقرُأ

أقرأُ األُنشوَدَة ُمنتَِبهاً لِلَفِظ حريَف اليِم والنُّون.. ١

 أُغنِّي أنا وَمْجموعتي األُنشوَدَة مَع التَّمثيِل. ٢

بالَحركاِت.

طِّ َسَنبْني قَلْعة  ِعنَد الشَّ

كلٌّ مّنا صار

يَبْني نِْصَف ِجدار

نَبْني ُجدراناً من رَمٍل

رَمٌل ُمبْتلٌّ باملاء

يَْعلو ِمنُه ِبناء

نحُن بََنيْنا ُمجتَمعني

نحُن نََجْحنا ُمجتَمعني

سليامن العيىس  

كلماتي اجلديدة
قلعة، جدران

ط، ُمْبتّل الشَّ

ُ
عاون التَّ
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كلٌّ مّنا صار

ط َِّسَنبْني قَلْعة ِعنَد الشَّ

يَبْني نِْصَف ِجدار

رَمٌل ُمبْتلٌّ باملاء

نَبْني ُجدراناً من رَمٍل

يَْعلو ِمنُه ِبناء

نحُن نَجحنا ُمجتَمعني

نحُن بنينا ُمجتَمعني
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أغنّي األُنشودَة، ثُمَّ أُنفُِّذ األَنشطةَ اآلتية:

أقرأ وأفهم

ورة:. ١ أَختاُر اإلجابَة َوفَق ُوروِدها يف األُنشوَدِة، ُمْستَعيناً بالصُّ

استعَمَل األطفاُل لبناِء القلعِة:	. 

رَمٌل ُمبتلٌّ باملاءَحَجٌر وَصَدٌف

أضع إشارة )✓( تحت الكلمت ِالتي ورَدْت يف األُنشوَدة:. ٢

حرمل جداربناءالعملالفلَّ

ورة:. ٣ أختاُر ِضدَّ كَلمِة )ُمجتمعني(، ُمْستعيناً بالصُّ
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أُمثُّل مع زُماليئ طَريقَة ِبناِء الَقلْعِة.. ٤

أتواصل شفوّيًا

يَِّة التَّعاوِن:. ١ ُث زُماليئ عن أهمِّ لُها، ثُمَّ أَُحدِّ أَختاُر ُصورًة أُفضِّ
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أتعّرف حرويف

أقرأُ الكلمِت اآلتيَة ُمْنتبهاً إىل لَْفِظ َحريَف )الطَّاء( و)الظَّاء(:. ١

َمْحظوظَشيطِمطْرقةِمظلَّة

أْعمُل مع زَمييل عىل اْخِتياِر الَكلمِت التي تَحوي َحْريَف الطَّاَء والظَّاَء مَع الُُدوِد القصرية:. ٢

ظَبْيَحِظريةِطنْيطُيور

أَكتَِشُف الَْقطَع الشتَك بنَي الَكلِمِت:. ٣

نَُعودُصُعودُوُعودَمْسعودعود

أْعَمُل مَع زُماليئ عىل تَْكويِن كَلمٍت ُمْختلفٍة من بَعِض األْحرُِف اآلتية، ثمَّ أكتُبها:. ٤

أقرأُ الكلمِت ُمنتَِبهاً لِلفِظ الُجزِء الُملَوَّن ِمَن الَكلِمِة:. ٥

رَْمٌل، تِـيْــن َزيْـتـون، لَيٌل َعيْـٌن، َعيْـن

121



أكتُب حرويف
أ ب ت

ورة:. ١ أكتُب الحرَف الَْفقوَد ِمْن كُلِّ كَلَِمٍة ُمْستَعيناً بالصُّ

ـفَدع

ـب َملْـ

ـل بـ

ـّسالة
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٢ .: أقرأُ ما يأيت، ثُمَّ

أحلُِّل كلَّ كَلَِمة إىل أَحرُِفها َوفَْق َموِقِعها:	. 

أُحلُِّل الَكلِمِت إىل َمقاِطع:	. 

ُذ النَّشاطنَِي اآلتيَنِي:. ٣ أَنْتبُه َجيِّداً، ثُمَّ أُنَفِّ

أُركُِّب من األحرُِف كلَمًة، ثُمَّ أقَرُؤها:	. 
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أَُركُِّب من كلٍّ من الَقاِطعِ اآلتيِة كَلِمًة، ثُمَّ أَقَرُؤها:	. 

ُل الَجْدوَل اآليت، ثُمَّ أُجيب:. ٤ أتأَمَّ

لاحم

حيما

بةلر

ـها

أَُركُِّب ِمَن األَحرُِف ذاِت اللَّوِن الُشَتَك كَلِمًة لها َمعنى.	. 

ُن من الَكلِمِت ُجْملًة ُمفيدًة، وأكتُبُها:	.  أكوِّ
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٥ .: ُن ُجْملًة ِمن أربعِ كَلمٍت تَعلَّْمتُها ِمَن النَّصِّ أُكوَّ

 

أمّني لغتي

أقرأُ النَّمذَج اآلتية:. ١

نحُن نَلْعُب بالُكرِة.أنا ألعُب بالُكرِة

هَي تَلْعُب بالُكرِة.هو يَلْعُب بالُكرِة.

أنِت تَلْعبني بالُكرِة.أنَت تَلْعُب بالُكرِة.

ابق:. ٢ أُكِْمُل الُجَمَل اآلتيَة َوفَْق النَّموذَِج السَّ

 

 نَْكتُب جيِّداً.أنا أكْتُب َجيِّداً.

 تَْكتُب جيِّداً. يَْكتُب جيِّداً.

 تَْكتبنَي جيِّداً. تَْكتُب جيِّداً.
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ُحوت

ياَسمني

لُؤلُؤ

بََقرة

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

َور ألساِعَد الِقطَّة يك  اِبَقَة، ثمَّ أَْجمُع الَحرَْف األّوَل من أْسمِء الَكائناِت الَْوُجودة يف الصُّ ورَة السَّ   أتأّمُل الصُّ

ل:  تَحَصَل عىل اسِم طَعاِمها الَُفضَّ
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أحفظ أنشودتي

. فِّ مًة، وأُغنِّيها مع زُماليِئ يف الصَّ  أَْحفُظ أُنُشوَديت ُمَنغَّ

طِّ َسَنبْني قَلْعة  ِعنَد الشَّ

 كلٌّ مّنا صار

 يَبْني نِْصَف ِجدار

 نَبْني ُجدراناً من رَمٍل

 رَمٌل ُمبْتلٌّ باملاء

 يَْعلو ِمنُه ِبناء

 نحُن بََنيْنا ُمجتَمعني

نحُن نََجْحنا ُمجتَمعني

َّ

ـــَن  ـــدٍد ِم ـــِر ع ـــِة أك ـــى كتاب ـــع أرسيت ع ـــُل م أَْعم

)ال(. ــعِ  املَقطَـ ــى  عـ ــوي  تَحتـ ــي  التـ ــامِء  األَسـ
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ورَة اآلتيةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: أتأمَُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

١ .. أَِصُف ما أراُه يف الصورِةَ

ورة.. ٢ أَضُع ُعنواناً للصُّ

ورة؟. ٣ ماذا أتعلَُّم ِمَن الصُّ

، ثمَّ أُنفُِّذ األَنشطةَ اآلتية: أستِمُع ِلُجَمِل النَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

َمْن لَِعَب مَع الطِّفلِة أوَّالً؟. ١

ة:. ٢ خصيَّاِت التي سِمْعتُها يف الِقصَّ أختاُر الشَّ

)األطفال - األّم - الطَّبيب - الطِّفلة(  

ة:. ٣ َ عْن ُشعوِر الطِّفلِة يف ِبدايِة الِقصَّ أختاُر الَوْجَه الَُعبِّ

 

ي 
صدقا�ئ

َ
ِحبُّ أ

ُ
أ

ْم، �تِ
َ

ي ُمساعد
ف

 وأرغُب �

ق ذلك؟ ِ
ّ
َحق

ُ
 أ

َ
كيف

ميــلت َ  الج
ُ
ة غــ�ي 3 الصَّ
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َأقرُأ

اد.. ١ ني والصَّ أقرأُ ُجَمَل النَّصِّ ُمنتَِبهاً لِلَفِظ حريَف السِّ

 أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمحاكِياً ِقراءَة الُعلِّم:. ٢

لاذا أنِت َحزينٌة يا َصغرَييت؟  

: ملاذا أنِت َحزينٌة يا َصغرييت؟ َجلََسِت الطِّفلُة َوحيدًة يف الَحديقِة. سألَِت األمُّ

أجابَْت: أِحبُّ اللَِّعَب مَع األصدقاِء، لكنَّني ال أستطيُع أْن أُشارِكَهم.

: أنا سألْعُب َمَعِك، شاَهَد األطفاُل األُمَّ تَلْعُب مَع الطِّفلِة، قالَِت األمُّ

فأرْسَعوا إىل اللَّعِب َمعها، فَرَِحِت الطِّفلُة ِبيَْوِمها الَجميِل.

ُ
 الَجِميلة

ُ
ِغْيرة الصَّ

كلماتي اجلديدة
وحيدة

أشاركهم
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: أنا سألْعُب َمَعِك قالَِت األمُّ

: ملاذا أنِت َحزينٌة يا َصغرييت؟ سألَِت األمُّ
َجلََسِت الطِّفلُة َوحيدًة يف الَحديقِة

فأرْسَعوا إىل اللَّعِب َمعها

شاَهَد األطفاُل األُمَّ تَلْعُب مَع الطِّفلِة؛

لكنَّني ال أستطيُع أْن أُشارِكَهم.

أجابَْت: أِحبُّ اللَِّعَب مَع األصدقاِء،

فَرَِحِت الطِّفلُة ِبيَْوِمها الَجميِل
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، ثُمَّ أُجيب: أقرأُ ُجمَل النَّصِّ

أقرأ وأفهم

أَُدلُّ بإشارٍة )✓( عىل ضْد كَلَِمة )حزينة(:. ١

رسيعةنشيطةسعيدة

ُث زُماليئ َعْنها.. ٢ ، ثُمَّ أَُحدِّ وَر َوفَْق أَْحداِث النَّصِّ أُرقُِّم الصُّ

حيحَة ممَّ يأيت:. ٣ أَختاُر اإلجابَة الصَّ

حيَح مَن:	.  تَعلََّم األَطفاُل التَّرصَُّف الصَّ

التِّلميذاألّمالطِّفلة

ُ رأيي يف كُلِّ ُجملٍة بوضعِ إشارٍة يف الُربَّع الُناِسب:. ٤ أُبنيِّ

لَِعَب الَجميُع معهاجلَسِت الطِّفلُة َحزينًة

مل يُْعِجبْنيأْعَجبنيمل يُْعِجبنيأعجبني
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أُكِمُل الِعبارَة اآلتيَة َشفويَّاً:. ٥

ِة اليوم:  تعلَّْمُت ِمْن ِقصَّ  

٦ .: فِّ وِر اآلتيِة، ثمَّ نَروِيها لِزُمالئِنا يف الصَّ ٍة ُمْستَعيناً بالصُّ أُعاِوُن زَمييل عىل تَْكويِن ِقصَّ
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أتعّرف حرويف

وِر النَّباتاِت التي تَحوي أَْسمؤها أَحَد األحرُِف اآلتيِة )ت – ث( مَع الُدود:. ١ أختاُر من الصُّ
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ُد الَحرفنَِي الُتشابَهنِي يف كُلِّ كَلَِمٍة ِمْنها:. ٢ وِر اآلتيِة، ثمَّ نَُحدِّ أُعاِوُن زَمييل عىل تَْسميِة الصُّ

نَة ِمْن َمقطَعني ِبلوٍن أختارُه، وِمْن ثالثِة َمقاِطَع بلوٍن آخَر:. ٣ ُن الَكلِمِت الُكوَّ ألوِّ

ِمْحرَاثبَارِد�َاِبتَشَاب

أَستبِعُد الَكلَِمَة التي ال تَحوي األَحرَُف )ب ت ن( مَن الَكلِمِت اآلتيِة:. ٤

ِبناياتبَيْتبَناتنَبات
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أكتُب حرويف
أ ب ت

حيِح، ثمَّ أقرأُ الِعبارة:. ١ أضُع الهمزَة يف مكانِها الصَّ

لعُب َمَعِك. : أنا سـ قالَِت األُمُّ  

حيحَة )؟ - .( يف مكانِها الُناِسب:. ٢ أقرأُ الجملَة اآلتيَة، ثمَّ أضُع العالَمة الصَّ

لاذا أنِت َحزينٌة يا َصغرييَت   

أَُركُِّب ِمْن كلٍّ ِمَن الَقاِطعِ اآلتيِة كَلِمًة، ثُمَّ أكتبُها:. ٣

حيِح ألَحُصَل عىل كلمتنَِي ُمختلفتنَِي:. ٤ أضُع النِّقاَط يف مكانِها الصَّ

ورتنَِي اآلتِيتنَِي، ثّم أَكتُبُه:. ٥ ي ما أراُه يف الصُّ أسمِّ
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أَكْتُُب ِبَخطٍّ واِضٍح الُجملَة اآلتيَة ُمْنتِبهاً لِلَحرَكاِت:. ٦

تَسابَق الجميُع لُِمساَعَدِة الطِّفلِة.  

 

أمّني لغتي

َور:  أَمألُ الفراغاِت اآلتيَة، َوفَْق الِثاِل ُمْستَعيناً بالصُّ

  الَغسيُل 

الَقلَُم عى املَْقعِد

لَّة   السَّ

الَقلَُم يف الَحقيبِة
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ها، ثُمَّ نَتبادُل األدواَر. ورََة، ثمَّ أقرأُ الَكلَِمة، وزَمييل يَْذكُر ضدَّ ُل الصُّ  أتأمَّ

َّ
ــتطيُع  ــٍف أَْسـ ــن َموقـ ــَع أرَُسيت َعـ ُث َمـ ــدَّ أَتحـ

ــَن،  لآلخريـ ــاعَدَة  املُسـ ــِه  فيـ َم  ــدِّ أقَـ أْن 

. ــفِّ ـ الصَّ يف  ــليئ  زُمـ ــاَم  أمـ ــُه  أُمثِّلُـ ــمَّ  �ُـ

َطِوْيل

...........َساِخن

...........

طويل

...........َسِرْيع

ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل
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وَرة اآلتيةَ، ثُمَّ أُنَفُِّذ األَنِْشطَةَ: أتأمَُّل الصُّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ِباذا يفكُِّر الطِّفُل يف . ١

ورَة؟ الصُّ

ماذا تُِحبُّ أن تُضيَف إىل . ٢

ورَة؟ الصُّ

، ثمَّ أُنفُِّذ األَنشطةَ اآلتية: أستِمُع ِلُجَمِل النَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

َث يف ُجَمل النَّصِّ الَّذي اْستَمْعَت إليه؟. ١ كَْم َشْخصاً تَحدَّ

خُص الَّذي قاَل: )ال تَْنَسوا فَْضَل الُعلِّم(؟. ٢ َمِن الشَّ

أَضُع خطَّاً تَحَت الِْهنَة التي لَْم ترِْد يف النَّصَّ الذي اْستََمْعُت إليِه.. ٣

)الُعلِّم - رَُجل اإلطفاء - الطَِّبيْبة - الَخبَّاز(  

صبَح
ُ
 أ

ْ
 أحُل أن

ي املستقبل
ف

� 

َ
كون  أ

ْ
4 أحــِبُّ أن
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َأقرُأ

أقرأُ ُجَمَل النَّصِّ ُمْنتَبهاً لِلَْفِظ التَّْضعيف.. ١

 أُمثُِّل األْدواَر مَع زُماليئ، ُمْنتِبهاً لِلَوقِْف. ٢

عنَد نِهايِة كُلِّ ُجْملة.

ُح. - قالَْت َشْهٌد: نَحُن نأكُُل ِماّم يَْزرُع الَفلَّ

- قاَل قيٌس: ونلبُس ِمامَّ يَخيطُُه الخيَّاط.

- قالَْت َسلْمى: وِحنَي َنرُض تُعالُِجنا الطَّبيبة.

رَب لِلَْجِميع. - قاَل ُحساٌم: ال تَْنَسوا فَضَل املُعلِِّم، فهو يُنرُي الدَّ

- قالَْت زينُة: َهْل فَكَّرتُْم ماذا َسُنْصِبُح يف املُْستَقبل؟

- َهتَفوا َجِميعاً: نَحُن بحاجٍة إىل كُلِّ ِمهَنٍة.

كلماتي اجلديدة
رب الدَّ

ِمهنة

َ
كون

َ
 أ

ْ
ِحبُّ أن

ُ
أ
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قاَل قيٌس: ونلبُس ِمامَّ يَخيطُُه الخيَّاُط.

ُح. قالَْت َشْهٌد: نَحُن نأكُُل ِماّم يَْزرُع الَفلَّ

قاَل ُحساٌم: ال تَْنَسوا فَضَل املُعلِِّم، فهو

قالَْت َسلْمى: وِحنَي َنرُض تُعالُِجنا الطَّبيبة.

رَب لِلَْجِميع. يُنرُي الدَّ

َهتَفوا َجِميعاً: نَحُن بحاجٍة إىل كُلِّ ِمهَنٍة.

قالَْت زينُة: َهْل فَكَّرتُْم ماذا َسُنْصِبُح يف املُْستَقبل؟
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، ثمَّ أُنفُِّذ األَنِشطَةَ اآلتية: أقرأُ جمَل النَّصِّ

أقرأ وأفهم

أِصُل بنَي الَعَمِل وَصاِحِبِه.. ١

راسِة املَعلُِّميَْصنُع َمقاِعَد الدِّ

النَّّجاُرتُعالُج املرىض

الفلَُّحيَْزرُع األرَض

الطَِّبيبُةيُعلُِّم األجياَل

ها:. ٢ أِصُل بنَي الكلمِة وِضدِِّ

يَْفتُحَيْرض

يَْحزُنيُْغلُِق

يَْشفىيَْفرُح

٣ .. أُعاوُن زُماليِئ عىل تَْسِمِية ِمَهٍن أُخرى ملْ تُذكَْر يف النَّصِّ

٤ .: َن ُجملًة ِمَن النَّصِّ أُرتُِّب َشفويّاً الَكلِمِت اآلتيَة، ألُكوِّ

                                       إىل - كلِّ - ِمهَنٍة - ِبحاجٍة - نَحُن
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أتواصل شفوّيًا

 أُمثُِّل مَع زُماليئ يف الَْجموعِة َمْسَِحيًّة بعنواِن )أُِحبُّ أْن أَكوَن(

أتعّرف كلماتي

أقرأُ مَع َمْجموَعتي الَكلِمِت اآلتيَة، ثُمَّ أَُحوُط الَدَّ الطَّويل:. ١

قارَب - كُْوٌب - ِقيْثارة - الزَم  

اكَِن يف كُلٍّ ِمْنها:. ٢ أقرأُ الكلمِت اآلتيَة، ثمَّ أُحوُط الَحرَْف السَّ

َمْكتٌَب - َمْدرََسٌة - ثمَلٌْج  
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وائَر الّتي تَْحوي كَلِمٍت ألُْفُظ فيها التَّْضعيَف بعَد )الـ(:. ٣ ُن الدَّ ألوِّ

اطة ّجاراخليَّ النَّ

ّف الصَّ ماء السَّ
اأَلرْض

امُلعلِّم

ُن من بَْعِضها ُجَمالً ُمفيدًة وأكتُبُها:. ٤ أَقْرأُ مَع زمييل الَكلمِت اآلتيَة، ثمَّ أكوِّ

الِكتاب

أُِحّب

ُمِفيد

الَحليب

أنا

َمْفتوح

 

أكتُب كلماتي
أ ب ت

َن كَلِمٍت تَدلُّ عىل ِمَهن، ثُمَّ أَكْتبُها:. ١ أَِصُل األَحرَُف يف الُربَّعاِت أِلكوِّ

ط
ب
مي

ز
ا
رر
ع

اب خ

سدم

ا ةيمح
ه
ن
د
س م

ر
ض

ة

ة
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أُعاِوُن َمْجموعتي عىل تَكويِن كَلِمٍت ِمَن الَقاِطعِ اآلتية، ثُمَّ أَكتُبُها:. ٢

َن ُجْملًة ُمفيدًة، ثمَّ أَكتُبُها:. ٣ أُرتُِّب َمَع َمْجموَعتي الَكلِمِت اآلتيَة ألُكوِّ

النَّظافِةأَْحرتُمعاِمَل

 

أَْستَعمُل الُجَمَل اآلتيَة لكتابِة رسالٍة أَعُد نَفيس بأْن:. ٤

ً أَحرتُم اآلخريَنأُنظُِّم َوقتيأتعلََّم القراءَةأدرَس جيِّدا

:
ْ

ن
ئ
سي �ج

ْ
ف
َ
 ن

ُ
أِعد
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أمّني لغتي

وَر اآلتيَة، ثّم أكِْمُل الُجَمَل ِمَن الَعموِد األوَّل، بالَكلِمِت التي تُناِسبُها ِمَن الَعموِد الثَّاين:   أاُلِحُظ الصُّ

ُح  فَْوَقالفلَّ

فُّ  يف الَحْقِلالصَّ

اُم  صافيًةالرَّسَّ

امُء  ُمبْدٌعالسَّ

نَظيٌفالِكتاُب  الطَّاولة
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ُ تعلَّ
َ
َعُب وأ

ْ
أل

٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ الرَّقَم: 

خ ح ج ث ت ب أ الحرف:

١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١0 9 8 الرَّقَم: 

ص ش س ز ر ذ د الحرف:

٢١ ٢0 ١9 ١8 ١٧ ١٦ ١٥ الرَّقَم: 

ق ف غ ع ظ ط ض الحرف:

٢8 ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ الرَّقَم: 

ي و هـ ن م ل ك الحرف:
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ُل الَجْدوَل، ثُمَّ أُِجيْب:  أَتأَمَّ

أََضُع يف الَفراِغ الَحرَف الّذي يُقابُل الرَّقَم ِمَن الَجْدوِل:	. 

)10 - 27 - 25 ( )24 - 23 - 18 - 23 - 1(  

ابقِة كَلِمٍت:	.  أَُركُِّب ِمَن األحرُِف السَّ

 

ابقِة ُجْملًة ُمِفيدًة:	.  ُن ِمَن الَكلِمِت السَّ أُكَوِّ

 

َّ

ــا  ُمهـ ــكٍر أُقدِّ ــَة ُشـ ــاعدة أرَُسيت ِبطاقـ ــُع ِبُسـ أَْصنـ

ــار. للعـــاّمل يف عيِدهـــم املوافـــِق لـــأوَّل مـــن أَيَـّ
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أتدرَُّب عىل كتابِة اأَلْحرِف اآلتيِة ِبَخطٍّ واضٍح وَجِميل:

ــب منزلّي ي تدر
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ياِل ي الفَ
ف

� 
تٌ ١- ِرحــلَ

ِفكَرُة امَلشروِع:
أنا قاِدٌر عىل الِقيام ِبرْحالٍت َخياليٍَّة إىل أَْعمِق الِبحاِر أو عالَِم الَفضاِء أِو الغاباِت أو يف ِجْسِم اإلِنسان…. ١

خطيُط للَمشروع و َتنفيُذه: التَّ

أُناقُش ُمعلِّمي وزُماليِئ عن األَماكِِن الَّتي أَودُّ ِزيارَتَها يف َخيايل.. ١

ُن مع زَُماليِئ الَّذيَن يُحبُّوَن زيارَة الكاِن نَفِسِه َمْجموعًة للِْقياِم بالرَّحلِة َمعاً.. ٢ أُكوِّ

وعات امل�ش
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لِة ِمن ُمعلِّمي*.. ٣ أَستَمُع لُِخطواِت تْنفيِذ َمرشوِع رِحلَتي الُفضَّ

تي يف هذِه الرِّْحلة.. ٤ أذكُُر َمهمَّ

أرُسُم أَكرثَ ما أَعَجبَني يف الرِّحلَِة.. ٥

٦ .. فِّ أَِصُف مَع َمْجموعتي الرّحلََة لِزُُمالئِنا يف الصَّ

غــ�ي ٢- معجــ�ي الصَّ
فكرة املشروع:

غري. * أتعلَُّم كُلَّ يوٍم كَلِمٍت َجديدًة، وسأَجَمُع ما تَعلَّْمتُه يف ُمعَجمي الصَّ

خطيط للَمْشروع:  التَّ
غري عىل ستِّ َوحداٍت، يَُضمُّ كلٌّ منها الَكلمِت واألَْحرَُف الَّتي تَعلَّمتُها يف كُلِّ َوْحدة.. ١ أوزُِّع ُمعَجمي الصَّ

ور واألَلوان.. ٢ أَُعبِّ َعِن الَكلِمت واألْحرُِف بالصُّ

تنفيُذ املشروِع ومتابعته:
أَعمُل مع زُماليئ عىل َجْمعِ َمعلوماتِنا يف ُمْعَجٍم واِحد.. ١

أْجمُع األَحرَُف والَكلِمِت الَجديدَة يف الَوْحَدة التي اخَتْتُها، ثمَّ أُضيُف إليها ُصوراً ُمناِسبة.. ٢

أَعرُِض َعَميل عىل الُعلِّم أُسبوعيَّاً لالسِتفاَدة ِمْن تَْوجيهاتِه.. ٣

غرَي بالطَّريقِة الَّتي اخَتْناها ) لَْوحة – َدفْت – َشائِح َورقيّة أوَعرْض . ٤ أَعرُِض َمَع َمجموَعتي ُمْعَجَمنا الصَّ

يها الَعربيَّة لغتي(. تقدميي أو َشَجرًة أَسمِّ

* يرشح املعلّم اسرتاتيجيّة التخيّل.
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ــة 3- امل�حيَّ

فكرة املشروع:
رايّس، من مثل:  أختاُر َمَع َمجموَعتي َموضوعاً نُِحبُُّه، ثّم نحوِّلُه إىل َمْسحيٍَّة نَعرُِضها يف نِهايِة العام الدِّ

)الفصول األربعة - عامل الحيوان- األسة…(

التخطيط للمشروع:
أختاُر َمَع َمجموَعتي الَسحيََّة التي سُنَمثِّلُها.. ١

أَْستفيُد ِمْن ُمالَحظاِت الَُعلِّم َحوَل األداِء الَسحيِّ الجيِِّد.. ٢

ُد َمَع زُماليئ مكاَن َعرِض َمْسَحيَِّتنا.. ٣ أَُحدِّ
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التنفيذ ومتابعة املشروع:
أُوزُِّع األدواَر َمَع زُماليئ يف السحيَّة.. ١

أُجهُِّز اللِّباَس الُناِسَب لِدوري.. ٢

أَتدرَُّب عىل أداِء َدوري بشكٍل َجيِّد.. ٣

يلٍّ لَِمسحيَِّتنا أماَم الُعلِّم لالِستفاَدِة ِمْن توجيهاتِه.. ٤ أقوُم َمَع زُماليئ بعرٍض أَوَّ

٤- املطوّيــة
فكرة املشروع:

الَطْويّة طَريقٌة أْستطيُع تَصميَمها بفردي أو مع زُماليئ ألْعرَِض َمْعلوماٍت وُصوراً وإرشاداٍت عن َموضوٍع 

أختارُه، وأُحبُّ أن أشارَِك اآلخريَن ِبه.

تنفيُذ املشروع ومتابعُته:
َوَر… ُم مع زُماليئ َمطْويًّة من الَورِق الَُقّوى ُمْستَْعمالً أقالَم التَّلويِن والصُّ أَصمِّ

رايّس. َم، ِبُفردي أو مع َمجموَعتي، َمطويَّة أَعرُِضها يف نِهايِة العاِم الدِّ   أستفيُد ِمَن الرَّسِم التَّوِضيحّي ألُصمِّ

طريقة تصميم المطوية
� أُوذي 
الحيوانات

أحافُظ ع� 
ا�	شجار

�
� دوا�	

ِغذا�	

المطوية

أرغُب بتنفيِذ َمرْشوٍع آخَر، هو: 



 ِ
ّ

ف ي للصَّ
ا�ف

َّ
مقياس ميول الفصل الث

: ّ
ساسي

ئ
ل ال وَّ

ئ
ال

ُ عْن رأِيي يف الجدول اآليت: بعَد دراستي الفصَل الثَّاين، أضُع إشارًة يف الحقِل الذي يُعبِّ

التَّقدير
الِعبَارة الرَّقَم

اً كَثيراً جدَّ كَثيراً قَليلً

يََّة قراءِة الكلامِت  عرفُت أهمِّ ١

أُحبُّ البَحَث عن أناشيَد ألغنِّيها ٢

أَرغُب يف قراءِة الِقَصِص املُصوَّرِة ٣

أُحبُّ أن يكوَن خطِّي جميلً يف كتابِة الُحروف و الكلامت. ٤

ُن أكَر عدٍد من الكلامِت من  عادِة عندما أكوِّ أشعُر بالسَّ

حروٍف مبَعرثة.
٥

أستمتُع بوقتي عندما أحلُّ األلعاَب التَّعليميَّة ٦




