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ماتيا أم الفحم  -مدرسة قحاوش أم الفحم

الولد الكسول

ا ْل َولَدُ ال َكسولُ
.1

ب،
ب ل َي ْل َع َِ
ب تِ ْلميذُُ َي ْومًا َعنِ ْال َم ْد َر َسةَِ ،و َذ َه َِ
َت َغ َّي َُ

ب إلى ال َك ْلبِ ليالع َبهِ،
ل ال ِّت ْلميذِ في َطريقهِ َك ْلبًا َيجْ ري َِف َذ َه َِ
ِِِِِ .2قا َب َِ
راح َيحْ رسِ ال َغ َن َِم.
ميذ َو َِ
ك ال ِّت ْل َِ
ب َت َر َِ
ِِِِِ .3لكنِ ال َك ْل َِ
ب َم َعها،
فورًِة ،أَرادَِ أَن َي ْل َع َِ
َ ِِِِِِِِِِ .4رأى ال ِّت ْلميذِ عصْ َ
فورةِ للت ْلميذِ َوا ْش َت َغلَت ببناءِ ع ِّ
شها.
ِِِِِِ .5لَم َتلَ َتف ُْ
ِت العصْ َ
ب َم َعهِ لكنِ
ب م ْنها أَن َت ْل َع َِ
َ ُُُُُُُُُُ .6رأى ال ِّت ْلميذِ َنحْ لَ ًِةَ ،طلَ َِ
.7
.8
.9

ل.
ل ال َع َس َِ
طارت إلى أ ْل َخلِ َّي ُِة ل َتعْ َم َِ
ضتَ ،و َ
النحْ لَ َِة َر َف َ
ن كلِ َم ْخلوقُ جادِ في َع َملهِ َ ،ف َقر َرِ
َرأى ال ِّت ْلميذِ أَ َِ
ع إلى ال َم ْد َر َسةِ.
أَن َي ْر ِج َُ
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األهداف
األهداف التربوية:
 .1أن يكتسب الطالب قيمة العمل.
 .2أن يكتسب الطالب القدرة على تحديد األولويات.
 .3أن يتعلم الطالب أن لكل مخلوق عمل خاص به .
 .4أن يستنتج الطالب وجود مسار محدد للوصول لألهداف العليا.
 .5أن يستنتج الطالب المغزى التربوي من النص.

األهداف التعليمية :
األستماع:
 .1أن ينمي الطالب مهارة اإلصغاء واألستماع
 .2أن يستمع الطالب لقراءة المعلمة.
 .3أن يجيب الطالب عن أسئلة فهم المسموع.

2

ماتيا أم الفحم  -مدرسة قحاوش أم الفحم

الولد الكسول

القراءة ،الفهم واللغة :
 .1أن يقرأ الطالب كلمات جديدة.
 .2أن يكتسب الطالب ثروة لغوية جديدة.
 .3أن يكتسب الطالب مفردات جديدة .
 .4أن يقرأ الطالب النص بطالقة.
 .5أن يجيب الطالب عن اسئلة اجابتها ظاهرة في النص.
 .6أن يجيب الطالب عن اسئلة فهم المقروء.
 .7أن يرتب الطالب الجمل حسب تسلسلها الصحيح
 .8أن يميز الطالب بين السبب والنتيجة.
 .9أن يميز الطالب الجمل الصحيحة والجمل الغير صحيحة.
.11

أن يكتسب الطالب معلومات عن بعض الكائنات الحية.

.11

أن يتعلم الطالب أهمية هذه الكائنات.

.12

أن يكتشف الطالب أن لكل مخلوق عمل يقوم به.

.13

أن يتعرف الطالب على كلمات مفردة ،مثناها وجمعها.

.14

أن يستخلص الطالب من النص أسماء وأفعال.

.15

أن يميز الطالب األفعال الماضية واألفعال المضارعة.
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الكتابة:
 .1أن يكتشف الطالب الحرف الناقص في الكلمة.
 .2أن يكون الطالب كلمة من الحروف المبعثرة.
 .3أن يالئم الطالب الكلمة المالئمة للصورة.
 .4أن يحدد الطالب الكلمات المتطابقة.
 .5أن يكتب الطالب الكلمات بشكل متكرر.
 .6أن يملي الطالب الكلمات في دفتره.

التكلم /التعبير :
 .1أن يعبر الطالب شفهيا عن ما يراه في الصورة .
 .2أن يعبر الطالب شفهيا عن مفهوم العنوان بالنسبة اليه.
 .3أن يرتب الطالب كلمات مبعثرة في جملة مفيدة.
 .4أن يكتب الطالب جمال مفيدة عن بعض الكلمات.
 .5أن يعبر الطالب كتابيا عن ما يراه في الصورة .

ِ
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ُ -1-

قبل القراءة
شمسُالتداعيات

ِ
ِ

ُ
ا ْل َولَدُ ال َكسولُ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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 )1ماذا ترى في الصور التالية ؟

ِ

ِِِِِِِ

ِ

ِِِِِِِِِ
 )2عن ماذا تتحدث القصة حسب رأيك؟
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مهارة االستماع والتكلم
االستماع الى قراءة المعلمة:

ا ْل َولَدُ ال َكسولُ
ل ال ِّت ْلميذِ في َطريقهِ َك ْلبًا َيجْ ري
ب ،قا َب َِ
ب ل َي ْل َع َِ
ب تِ ْلميذُ َي ْومًا َعنِ ْال َم ْد َر َسةَِ ،و َذ َه َِ
َت َغ َّي َُ
راح َيحْ رسِ ال َغ َن َِم.
ميذ َو َِ
ك ال ِّت ْل َِ
ب َِت َر َِ
ب إلى ال َك ْلبِ ليالع َبهِ ،لكنِ ال َك ْل َِ
َف َذ َه َِ
فورةِ للت ْلميذِ َوا ْش َت َغلَت
ب َم َعها ،لَم َتلَ َتف ُْ
فورًِة ،أَرادَِ أَن َي ْل َع َِ
ِت العصْ َ
َرأى ال ِّت ْلميذِ عصْ َ
ببناءِ ع ِّشها.
طارت إلى
ب م ْنها أَن َت ْل َع َِ
َرأى ال ِّت ْلميذِ َنحْ لَ ًِةَ ،طلَ َِ
ضتَ ،و َ
ب َم َعهِ لكنِ النِحْ لَ َِة َر َف َ
ل.
الع َس َِ
أُْل َخلِ َّي ُِة ل َتعْ َم َِ
ل َ

َرأى ال ِّت ْلميذِ أَ َِن كلِ َم ْخلوقُ جادِ في َع َملهِ َ ،ف َقر َِر أَن َي ْر ِج َعُ
إلى ال َم ْد َر َسةِ.
ُ
قاموس ال َكلِمات ُ :
ب  :لَ ِْم َيحْ ضر
َِت َغي َِ

ت ْلميذ :طالب َم ْد َر َسة

ت َ :ت ْن َتبهَ /ت ْنظرِِِِِِِِِِِِ َخلية َ :بيْت النحْ لَة
َتِْل َتف ِْ
َم ْخلوق  :كائن َحي

َيرْ ج َِع َ :يعود

ُ
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أجب شفهيا عن األسئلة التالية :
)1

من الذي تغيب عن المدرسة؟

)2

من قابل التلميذ في الطريق؟

)3

ماذا أراد التلميذ من الكلب؟

)4

هل وافق الكلب على طلب التلميذ؟

)5

ماذا رأى التلميذ بعد الكلب؟

)6

ماذا طلب التلميذ من العصفورة؟

)7

هل وافقت العصفورة على طلب التلميذ؟

)8

لماذا لم توافق العصفورة على طلب التلميذ؟

)9

ماذا رأى التلميذ بعد ذلك؟

 )11ماذا طلب التلميذ من النحلة؟
 )11هل وافقت النحلة على طلب التلميذ؟
 )12ماذا استنتج التلميذ في نهاية القصة ،وماذا فعل؟
 )13هل واجهتك كلمات لم تفهم معناها ،ما هي؟
 )14أسرد القصة بكلماتك؟
 )15ماذا تستفيد من هذه القصة؟
 )16ماذا ستفعل لو كنت مكان التلميذ؟
 )17أعط أسبابا أخرى لغياب الطالب عن المدرسة؟
ُ
ُ
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قمُبتمثيلُالكلماتُالموجودةُداخلُالنجومُِ :
ِ
يَ ْل َعب

َكسول

يَحْ رُس

ِبناء

ضت
َرفَ َ

طا َرت
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ماُهوُالصوتُاألولُالمشتركُبينَ ُالكلماتُالتاليةُُ ُ:
َّ
ِ
ِ

كِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َنحْ لَةَِِ ِِ/ن ْخلَةِ ِ
بَِِ ِِ/ت َر َ
ِِِِِ َت َغي َ
ِ
لِِِِ/ع َملِ ِ
ِِِِِِِقا َب َلِِِِ/قا َمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َع َس
َ
ِ
َ
ريقِِِِ/طبيبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َغ َنمَِِ ِِ/غ َزلِ ِ
ِِِِِ َط

ُ
سم ِْع َتُُ :
ماذاُ َ
كِِ(ِقِِ/كِ) ِ
َطريقهِِ(ِطِِ/تِ)ِِِِِِِِِِِِِ َت َر َ
بِ(ِطِِ/تِ) ِ
سِِ(ِصِِ/سِ)ِِِِِِِِِِ َت َغي َِ
َيحْ ر َ
قا َب َلِِِ(ِقِِ/كِ)ِِِِِِِِِِِِِِعصفورةِ(ِصِِ/سِ) ِ

ضتِ(ِدِِ/ضِ)ِِِِِِِِِِِ َم ْخلوقِ(ِقِِ/كِ) ِ
َر َف َ
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مهارة القراءة
هيا نقرأ الكلمات التالية :

ِ

ِِ ت ْلميذِ ِ

بِ
ِِِِِِِِِ َت َغي َ
ِ

ِ
ِِِِِِِِِ َت ْل َتف ْ
تِ
ِِ

ْأل َخليةِ

ِ

ِِِِِِِِِِ َم ْخلوقِ

َيرْ ج َعِ
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قاطع التالية :
َك ِون َكلِمات ِم َن ال َم ِ
أ) ِﺘﻟﻤﻴﺫ__________ 
ب) ِاﻠﻜﺴﻭﻝ__________ 
ج) ِﻜﻠباً__________ 
د) ِﻴﺠري__________ 
ه) ِﻋﺼﻔﻭ َر ًة__________ 
ﻭ) ِﺘﻠﺘﻓﺕ__________ 
ز) ِﻨﺤﻠﺔ__________
صورة :
ضع َكلِ َمةُ مالئِ َمةُ لِ ْل
َ
َ

( ت ْلميذ

ِِِِِِ_________

__________

ِِِِ_________

_________

ِِِِِ_________
 ،عصْ فور َ ،ك ْلب ،
12

َم ْد َر َسة

،

َغ َنم

_________
َ ،نحْ لَة )
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أكمل الحرف الناقص في الكلمات التالية:
ﺘلﻤﻴ____

___غﻴب

ﺘلﺘف____

ﻤ__لوق

ألﺨلﻴ___

يرﺠ____

ُ
رتبُالحروفُالتاليةُلتحصلُعلىُكلمةُمفيدةُ :
أ)

ِﻴ  ،ذ  ،ﻤ  ،ل  ،ﺘ

ب)

ِﺨ  ،ل  ،ﻤ  ،ق  ،و __________

ج)

ِﺘ  ،ل  ،ﺘ  ،ت  ،ف __________

ِد)

ِر  ،ﻴ  ،ع  ،ﺠ

__________

__________ ُ

ُ
ن األَ ْح َم ُِر :
طاب َقة لِ ْل َكلِ َمة ال َم ْكتو َبة ِباللَّ ْو ُِ
َ
ضع دائ َِرة َح ْو ُل َ ال َكلِ َم ُِة الم ِ
خلِ َّية
َُ

َنحْ لَة

َخلية

َخاليا

َتالميذ

ت ْل َ
ميذة

َم ْخلوق

َمحْ لوق

َمحْ لوف

َم ْخلوق

َت ْل َتفِت

َت ْل َتفت

َت ْل َتحق

َت ْل َتفن

تِ ْلميذ

َت ْلميذ

ُ
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تنفيذُمهامُُ :
ُ

ِأ)

ِماِهوِع ْنوانِالقصةِ؟ِ____________ِ

مِسطرِفيِالنصِ؟ِ______ِ
ِب) ِ َك َ
ماِهوِعدَدِ َف َقراتِالنصِ؟ِ________
ِج) ِ
َ
ِ د)
ِه)

ِ َكمِ َش ْخصيةِفيِالقصةِ؟ِ________ِ
يِسطرِ َت َقعِ َكل َمةِ َت ْل َتفِتُِ؟ِ______ِ
ِفيِأَ َ

ِو) ِ َكمِ َِمرةِ َظ َه َرتِ َكل َمةِت ْلميذِفيِالنصِ؟ِ_____ِِِ ِ

ُ
إقرأ الفقرة التالية وأجب عن األسئلة التي تليها:
بِ ،
ب ل َي ْل َع َِ
ب تِ ْلميذ َي ْومًا َعنِ ْال َم ْد َر َسةَِ ،و َذ َه َِ
َ ُُُُُُُُُُ .1ت َغ َّي َُ
ب إلى ال َك ْلبِ ليالع َبهِ،
ل ال ِّت ْلميذِ في َطريقهِ َك ْلبًا َيجْ ري َف َذ َه َِ
ِِِِِ .2قا َب َِ
راح َيحْ رسِ َ
الغ َن َِم.
ميذ َو َِ
ك ال ِّت ْل َِ
ب َت َر َِ
ِِِِِ .3لكنِ ال َك ْل َِ
َ )1من ّ
ب َعنِ ال َم ْد َر َسة؟
الذي َت َغي َِ
ب___________ َي ْومًا َعنِ ال َم ْد َر َسةِ.
َت َغي َِ
ل ال ِّت ْلميذِ في َطريقه؟
َ )2من قا َب َِ
ل الت ْلمي َِذ في َطريقهِ _________ ____________ .
قا َب َِ
ل ْال َك ْلب؟
 )3ماذا َف َع َِ
ْال َك ْلبِ ________ _________ _________ _________ _________ .
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هورها في ا ْل َف َق َرة:
س َُ
َرتِب ا ْلج َمل ال ّتالِ َية َح َ
بظ ِ
___

ل ال ِّت ْلميذِ في الطريقِ َك ْلبًا َيجْ ري.
قا َب َِ

___

سةِ.
ب ت ْلميذ َي ْومًا َعنِ ْال َم ْد َر َِ
َت َغي َِ

___

راح َيحْ رسِ َ
الغ َن َِم.
ك ال ِّت ْلمي َذِ َو َِ
ب َت َر َِ
لكنِ ال َك ْل َِ

ُ
َر ِّتب ال َكلِمات ال ّتالِ َية لِ َت ْحص ُل َ َعلى ج َُملُ مفيدَة:
ْ ،ال َم ْد َر َسةِ َ ،ي ْومًا

بِ َ ،عنِ
أ) ِت ْلميذ َ ،ت َغي َ
_______________________________________________

ل َ ،ك ْلبًا  ،ال ِّت ْلميذِ  ،الطريقِ  ،في
ب) ِ َيجْ ري  ،قا َب َِ
__________________________________________
راح  ،ال ِّت ْلميذِ
ب َ ،و َِ
ك ْ ،ال َغ َن َِم َ ،يحْ رسِ ْ ،ال َك ْل َِ
ج)ِِِِ َت َر َِ
__________________________________________

ُ
إقرأ الفقرة التالية وأجب عن األسئلة التي تليها:
ب َم َعها،
فورًِة ،أَرادَِ أَن َي ْل َع َِ
َ ِِِِِِِِِِ .1رأى ال ِّت ْلميذِ عصْ َ
فورةِ للت ْلميذِ َوا ْش َت َغلَت ببناءِ ع ِّشها.
ِِِِِ .2لَم َتلَ َتف ُْ
ِت العصْ َ
 )1ماذا َرأى ال ِّت ْلميذ؟
َرأى ال ِّت ْلميذِ __________ .
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 )2ماذا أَرا َِد ال ِّت ْلميذِ ؟
أَرا َِد ال ِّت ْلميذِ أَن ________ _________ .
فورةِ ؟
 )3ماذا َف َعلَت العصْ َ
فورةِ ل ْلت ْلميذِ ________ _______ __________ .
ِِِ لَ ِْم َت ْل َتفت ْالعصْ َ
هورها في ا ْل َف َق َرة:
س َُ
َرتِب ا ْلج َمل ال ّتالِ َية َح َ
بظ ِ
ب َم َعها .
_____ أَرا َِد أَن َيِْل َع َِ
فورةِ ل ْلت ْلميذِ .
_____ لَ ِْم َت ْل َتفت ْالعصْ َ
______ َوا ْش َت َغلَت ببناءِ ع ِّشها.
فورًِة .
_____ ِ َرأى ال ِّت ْلميذِ عصْ َ
َر ِّتب ال َكلِمات ال ّتالِ َية لِ َت ْحص ُل َ َعلى ج َملُ مفيدَة:
فورًِة َ ،رأى  ،ال ِّت ْلميذِ
أ) ِعصْ َ
_____________________________________
ب) ِ َت ْل َتفت ،لَ ْمِ
_____________________________________
،

فورةِ
ل ْلت ْلميذِ ْ ،العصْ َ

َ ،وا ْش َت َغ َلت
ج) ِع ِّشها  ،ببناءِ
_____________________________________
د) ِ َم َعها  ،أَن  ،أَرادَِ َ ،ي ْل َع َِ
ب
_____________________________________
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إقرأ الفقرة التالية وأجب عن األسئلة التي تليها:
ب َم َعهِ
ب م ْنها أَن َت ْل َع َِ
َ ِِِِِِِِِِِِِ .1رأى ال ِّت ْلميذِ َنحْ لَ ًِةَ ،طلَ َِ
.2

ل.
ل ال َع َس َِ
طارت إلى أُْل َخلِ َّية ل َتعْ َم َِ
ضتَ ،و َ
لكنِ النحْ لَ َِة َر َف َ

 )1ماذا َرأى ال ِّتِْلميذ؟
َرأى ال ِّت ْلميذِ __________ .
ن النحْ لَةِ ؟
ب ال ِّت ْلميذِ م َِ
 )2ماذا َطلَ َِ
ن النحْ لَةِ أَن ________ ________ .
ب الت ْلميذِ م َِ
َطلَ َِ
طارت النحْ لَةِ ؟
 )3إلى أَي َِ
ْن َ
طارت النحْ لَةِ _______ __________ ________ .
َ
هورها في ا ْل َف َق َرة:
س َُ
َرتِب ا ْلج َُمل ال ّتالِ َية َح َ
بظ ِ
ضت.
____ لكنِ النحْ لَ َِة َر َف َ
ب َم َعهِ.
ب م ْنها أَن َت ْل َع َِ
____ َطلَ َِ
ل.
ل ال َع َس َِ
طارت إلى أُْل َخلِ َّية ل َتعْ َم َِ
____ َو َ
____ َرأى ال ِّت ْلميذِ َنحْ لَ ًِة.
ُ

َر ِّتب ال َكلِمات ال ّتالِ َية لِ َت ْحص ُل َ َعلى ج َملُ مُفيدَة:
ب  ،م ْنها َ ،م َع ِه
ب َ ،طلَ َِ
أ) ِأَنَ ،ت ْل َع َِ
_________________________________
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طارت ِْ ،أل َخليّةِ  ،ل َتعْ َم َلِ  ،إلى
ل ،
ب)ِ ْال َع َس َِ
َ
__________________________________
ج)ِِ َنحْ َل ًِة َ ،رأى

 ،ال ِّت ْلميذِ

__________________________________

ُ
إقرأ الفقرة التالية وأجب عن األسئلة التي تليها:
َ ِِِِِِِِِِِِِِ .1رأى ال ِّت ْلميذِ أَنِ كلِ َم ْخلوق جادِ في َع َملهِ،
.2
)1

َف َقر َِر أَن َي ْر ِج َُع إلى ال َم ْد َر َسةِ.
ج ال ِّت ْلميذُ ؟
اس َت ْن َت َُ
ماذا ْ
ج ال ِّت ْلميذِ أَنِ ______ ________ ________ _________ ________.
اسْ َت ْن َت َِ

)2

ماذا َق َّر َُر ال ِّت ْلميذُ ؟
ِ َقر َِر أَن _______ ____ _________ .

هورها في ا ْل َف َق َرة:
س َُ
َرتِب ا ْلج َمل ال ّتالِ َية َح َ
بظ ِ
____ َف َقر َِر أَن َي ْر ِج َُع إلى ال َم ْد َر َسةِ.
_____ َرأى ال ِّت ْلميذِ أَنِ كلِ َم ْخلوق جادِ في َع َملهِ.
ُ

َر ِّتب ال َكلِمات ال ّتالِ َية لِ َت ْحص ُل َ َعلى ج َملُ مفيدَة:
أ) ِ َع َملهِ  ،جادِ َ ،رأى  ،كلِ  ،أَنِ َ ،م ْخلوقِ  ،ال ِّت ْلميذِ  ،في
__________________________________________
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ِإلى َ ،يرْ ج َِع  ،ال َم ْد َر َسةِ  ،ف َقر َرِ
ب)
__________________________________________
ن األَ ْسئِلَ ُِة ال ّتالِ َية :
قم بِقِرا َء ُِة ال َّنص َم َّرةُ أ ْخرى ،ث َُّم أَ ِجب َع ُِ
 ،أن

)1

الح َيواناتِ ال ّتي قا َبلَها ال ِّت ْلميذِ ؟
َمنِْ هي َ

__________________________________ .
الح َيواناتِ ؟
 )2ماذا أَرا َِد الت ْلميذِ م َِ
ن َ
___________________________________ .
)3

ل كلِ ح َيوان ؟
ماذا َعم َِ
____________________________________ .
____________________________________ .
____________________________________ .

)4

ن القصة ؟
ما ه َِو ال َم ْغزى م َِ

______________________________________ .
ُ
تيجة :
صل َخ ّطا َب ْينَُ َُّ
الس َبب والَُّن َ
َقر َِر أَن َي ْر ِج َُع إلى ال َم ْد َر َسةِ.

ب تِ ْلميذ َي ْومًا َعنِ ْال َم ْد َر َسةِ.
َت َغ َّي َُ
َرأى ال ِّت ْلميذِ أَنِ كلِ َم ْخلوق جادِ في َع َملهِ.
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أَم

X

كان المناسِ ب :
في ال َم ُِ

ب ال ِّت ْلميذِ َعنِ ال َم ْد َر َسةِ أل َنهِ َمريض.
َ -1ت َغي َِ

_____

راح َيحْ رسِ َ
الغ َن َِم.
ك ال َك ْلبِ ال ِّت ْلمي َِذ َو َِ
َ -2ت َر َِ

_____

فورةِ ببناءِ َ
الخليةِ.
 -3إ ِْ
ش َت َغلَت العصْ َ

_____

ل.
ل ال َع َس َِ
طارت النحْ لَة إلى ال َخليِةِ ْل َتعْ َم َِ
َ -4

_____

 -5كلِ َم ْخلوقِ جادِ في َع َملهِ.

_____

ُ
الصحيح :
الجوا ُِ
ب َ
ضع دائ َِرة َح ْو ُل َ َ
َ
 -1النحْ لَةِ هي:

َح َيوان

طائر

َح َش َرة

َ -2بيْتِ النحْ لَةِ هو:

عش

َخلية

َحدي َقة

 -3النحْ لَةِ تعْ طينا :

ال َع َسل

الحليب
َ

الزيْت

 -4العصْ فورِ هو:

َح َش َرة

َح َيوان

طائر

َ -5بيْتِ العصْ فورِ هو:

َبيْت

عش

غصْ ن

َ -6يأكلِ العصْ فورِْ :

الحبوب

اللحْ م

الحليب
َ

ِ-7ال َك ْلبِهوِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:طائرِِِِِِِِِِِِِِ َح َيوانِِِِِِِِِِِ َح َش َرةِ ِ
َ ِِ-8بيْتِِِال َك ْلبِِهوِِِِِِِِِِ:وجارِِِِِِِِِِِِِِِ َكهْفِِِِِِِِِِِِِدارِ ِ
ِ-9ابنِال َك ْلبِِِِِِِِِِِِِِِِِ:شبْلِِِِِِِِِِِِِِِِ َجرْ وِِِِِِِِِِِِِِ َك ْلبِِِِ ِ
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المعرفة اللغوية
أَ ْكمِل :
ُمثَنّى

فرد
ُم َ

َجمع

بَ ْيت
َخلِيَّتان
أَ ْعشاش
َك ْلب
نَحْ لَتان
َعصافير
ُ

أكملُحسبُالمثالُ :
مذكر

مؤنث

َولَد

بنت ِ
إمرأة ِ

طَبيب

ِ
َب َق َرة ِ
ِ

ديك
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أكتب الج ْملَة ال ّتاُلِية بِ َ
صيغ ُِة :
س ُِة "
ب تِ ْلميذُ َي ْوما َع ُِ
" َت َغ َّي َُ
ن ال َمدْ َر َ
ُ
الم ُْف َرد الم َؤ َنث . ________________________ :
ُ
ُ
الج ْمع الم َذ َكر . ________________________ :
َ

الج ْمع الم َؤ َنث . ___________________ :
َ
ِ
دول التالي :
أَك ِمل َ
الج َ
هو

هي

هم

ب
طَلَ َ
غابَت
تَ َركوا
طار
َ
لَ ِعبَت
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ضع صفة مالئمة للموصوفات التالية:
َولَد _______
نَحلَة _______

َكلب _________
عُصْ فور ________

أدخِلُ َتناوينُعلىُال َكلِماتُالتاليةُُ ُ:
الكلمة

سر
تَنوين َك ِ

ضم
تنوين َ

تَنوين فَتِح

تِلميذ

ُ

ُ

ُ

َكلب

ُ

ُ

ُ

فورة
َع ْ
ص َ

ُ

ُ

ُ

نَ ْحلَة

ُ

ُ

ُ

كسُال َكلِماتُالتاليةُمنَ ُالَُّنصُُ ُ:
ع ُِ
أكتبُ َُ
وا َف َقتِِ______ِِِِِِِِِِِِِأَتىِ_______ِ ِ
ض َرِ______ ِ
َن
شيطِِ_______ِِِِِِِِِِِح َ
َ
أكملُالكلماتُالتاليةُ(ُتُُ/ةُُ/ﺔُ)ُ ُ
ال َم ْد َِرﺴِ___ِِِِِِِِِِِِِِعصْ فورِ___ِِِِ ِ
ﺘﻠﺘﻓ___ﺇﺸﺘﻐﻠ____ 
ﻨﺤﻠ___ َرﻓﻀ____ 
طار___اﻠﺨﻠﻴ___ 
َ
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ضعُ(ُهذا)ُأوُ(ُهذهُ)ُفيُالمكانُالمناسبُُ ُ:
َ
فورةِِِِِِِِِِِِ____ِ َنحْ لَةِ ِ
____ِت ْلميذِِِِِِِِِِِِ____ِعصْ َ
َ
____ِخليةِِِِِِِِِِِِ____ِ َك ْلبِِِِِِِِِِِِِِِِِ____ِ َم ْد َر َسةِ ِ
____ِع َسلِِِِِِِِِِِِِِِِ____ِ َم ْخلوقِ ِ
____ِعشّ ِِِِِِِِِِِِ
َ
ُ
أدخلُ(ُالُالتعريفُ)ُعلىُالكلماتُالتاليةُُ ُ:
التِّ ْل ُ
ميذ

تَ ْلميذ
ُصفورة
ع
َ

ِ

نَ ْحلَة

ِ

َخلِيَّة

ِ

عُش

ِ

سة
َم ْد َر َ

ِ

َك ْلب

ِ

َغنَم

ِ

أسماء :
سةُ ْ
سةُ أ ْفعال َو َخ ْم َ
اس َت ْخ ِرج مِنَُ ال َّنص َخ ْم َ
ْ
أفعال

________ ________ ________ ________ ________

أسماء ________ ________ ________ ________ ________

ُ
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ضار َعة ُ :
ْ
اس َت ْخ ِرج مِنَُ ال َّنص َثال َثة أ ْفعال ماضِ َية َو َثال َثةُ أ ْفعال م ِ
________ ________ ________
أَ ْفعال ماضية
أَ ْفعال مِضار َعة ________ ________ ________
ضعُعالماتُالترقيمُداخلُالمربعُالمالئمُُ :
ِِِِِِِِِِِنقطةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفاصلةِِِِِِِِِِِِِ 
ِِِِِِِِِِِنقطتينِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعالمةِالسؤالِِِِِ 
ِِِعالمةِالتعجبِِِِ 
ِِ
أدخلُاداةُاالستفهامُالمالئمةُللجملُالتاليةُُ ُ:
َ
بِالتلميذِِ؟ِ ِ
_____ِذ َه َ
_____ِ َرأىِاالتلميذِ؟ِ ِ
َ
ِعلىِطلَبِالتلميذِ؟ ِ
صفورة
_____ِوا َف َقتِالع
َ
كِ؟ِ ِ
_____ِحال َ
ِعنِالمدر َسةِ؟ِ ِ
ب
َ
____ِالذيِ َت َغي َ
ِ
ِ

ِ

هلِِِِِ-كيفِِِِ-ماذاِِِِِ-أينَِِ ِِ-من ِ

ِ
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مهارةُالكتابة ُ
هيا نتمرن على كتابة هذه الكلمات:
بِ _________
َت َغي َ

_________

_________

ت ْلميذِ _________

_________

_________

َت ْل َتف ْ
تِ _________

_________

_________

ْأل َخليةِ _________

_________

_________

َم ْخلوقِ _________

_________

_________

َيرْ ج َعِ

_________

_________

_________

امالء الكلمات في الدفتر .
ُبال َم َ
خزن:
أَكمِلُالجملُال ّتالِيةُمس َتعينا ِ
الح ُ
صان __________________________
ِ
ال َك ْلبُ ____________________________
النَّحْ لَةُ ___________________________
العُصْ فو ُر _________________________
البَقَ َرةُ ___________________________
المخزن
ُ

ليبِِِِِِ،يَبْني العُشَّ  ،تُعْطينا ال َع َس َل
الح َ
تُعْطينا َ
يَحْ ِم ُل البَضائِ َع  ،يَحْ ُرس ال َغنَ َم
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ضع ال َكلِمات ال ّتالِ َية في ج َملُ مفيدَة :
َُ
َك ْلب ______________________________________.
ت ْلميذ _____________________________________.
َنحْ لَة _____________________________________.
فورة __________________________________.
عصْ َ
َخلية _____________________________________.
ُ
ماذا ترى في الصورة :

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ِ
ِ
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ماذا ترى في الصورة :
ِ

ِ
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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