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 الَكسول ُ اْلَولَدُ 

  ،ل َيْلَعبَِ َوَذَهبَِ ،اْلَمْدَرَسةِ  َعنِ  َيْوًماُتِْلميذُ  َتَغيَّبَُ           .1

ْلميذِ  قاَبلَِِِِِِ .2 َبهِ  الَكْلبِ  إلى َذَهبَِفَِ َيْجري َكْلًبا َطريق هِ  في التِّ   ،ل ي الع 

نِ ِِِِِ .3 ْلميذَِ َتَركَِ الَكْلبَِ لك  سِ  َوراحَِ  التِّ  .الَغَنمَِ َيْحر 

ْلميذِ  َرأىِِِِِِِِِِ .4 ْصفوَرةًِ التِّ   ،َمَعها َيْلَعبَِ أَن أَرادَِ ،ع 

ْصفوَرة ِ َتلََتفِتُْ لَمِِِِِِ .5 شِّها ب ب ناءِ  َواْشَتَغلَت ل لت ْلميذِ  الع   .ع 

ْلميذِ  َرأىُُُُُُُُُُ .6 ْنها َطلَبَِ ،َنْحلَةًِ التِّ نِ  َمَعهِ  َتْلَعبَِ أَن م    لك 

ْحلَةَِ       .7 ةُِ إلى َوطاَرت ،َرَفَضت الن   .الَعَسلَِ ل َتْعَملَِ أْلَخلِيَّ

ْلميذِ  َرأى           .8 لِ  أَنَِ التِّ رَِ ، َعَمل هِ  في جادِ  َمْخلوقُ  ك    َفَقر 

 .الَمْدَرَسةِ  إلى َيْرِجعَُ أَن        .9
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 األهداف

 :التربوية األهداف

 .العمل قيمة الطالب يكتسب أن .1

 .األولويات تحديد على القدرة الطالب يكتسب أن .2

 . به خاص عمل مخلوق لكل أن الطالب يتعلم أن .3

 .العليا لألهداف للوصول محدد مسار وجود الطالب يستنتج أن .4

 .النص من التربوي المغزى الطالب يستنتج أن .5

 

 : لتعليميةا األهداف

 :األستماع

 واألستماع اإلصغاء مهارة الطالب ينمي أن .1

 .المعلمة لقراءة الطالب يستمع أن .2

 .المسموع فهم أسئلة عن الطالب يجيب أن .3
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 : واللغة الفهم ،القراءة

 .جديدة كلمات الطالب يقرأ أن .1

 .جديدة لغوية ثروة الطالب يكتسب أن .2

 . جديدة مفردات الطالب يكتسب أن .3

 .بطالقة النص الطالب يقرأ أن .4

 .النص في ظاهرة اجابتها اسئلة عن الطالب يجيب أن .5

 .المقروء فهم اسئلة عن الطالب يجيب أن .6

 الصحيح تسلسلها حسب الجمل الطالب يرتب أن .7

 .والنتيجة السبب بين الطالب يميز أن .8

 .صحيحة الغير والجمل الصحيحة الجمل الطالب يميز أن .9

 .الحية الكائنات بعض عن معلومات الطالب يكتسب أن .11

 .الكائنات هذه أهمية الطالب يتعلم أن .11

 .به يقوم عمل مخلوق لكل أن الطالب يكتشف أن .12

 .وجمعها مثناها ،مفردة كلمات على الطالب يتعرف أن .13

 .وأفعال أسماء النص من الطالب يستخلص أن .14

 .المضارعة واألفعال الماضية األفعال الطالب يميز أن .15
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 :الكتابة

 .الكلمة في الناقص الحرف الطالب يكتشف أن .1

 .المبعثرة الحروف من كلمة الطالب يكون أن .2

 .للصورة المالئمة الكلمة الطالب يالئم أن .3

 .المتطابقة الكلمات الطالب يحدد أن .4

 .متكرر بشكل الكلمات الطالب يكتب أن .5

 . دفتره في الكلمات الطالب يملي أن .6

 : التعبير/ التكلم

 . الصورة في يراه ما عن ياشفه الطالب يعبر أن .1

 .اليه بالنسبة العنوان مفهوم عن شفهيا الطالب يعبر أن .2

 .مفيدة جملة في مبعثرة كلمات الطالب يرتب أن .3

 .الكلمات بعض عن مفيدة جمال الطالب يكتب أن  .4

 . الصورة في يراه ما عن كتابيا الطالب يعبر أن .5

 

 

ِ
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-1-ُ

 القراءة قبل

 شمسُالتداعيات

 

 

ِ

ِ

ُ

 
 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 

الَكسول ُ اْلَولَدُ   
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  ؟ التالية الصور في ترى ماذا (1

ِِِِِِِ                                          ِ

                           ِ

                           ِِِِِِِِِ     

 رأيك؟ حسب القصة تتحدث ماذا عن (2
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 التكلمو االستماع مهارة

 : المعلمة قراءة الى االستماع

 

 الَكسول ُ اْلَولَدُ 

ْلميذِ  قاَبلَِ ،ل َيْلَعبَِ َوَذَهبَِ ،اْلَمْدَرَسةِ  َعنِ  َيْوًما تِْلميذُ  َتَغيَّبَُ        َيْجري َكْلًبا َطريق هِ  في التِّ

َبهِ  الَكْلبِ  إلى َفَذَهبَِ نِ  ،ل ي الع  ْلميذَِ َركَِتَِ الَكْلبَِ لك  سِ  َوراحَِ  التِّ  .الَغَنمَِ َيْحر 

ْلميذِ  َرأى       ْصفوَرةًِ التِّ ْصفوَرة ِ َتلََتفِتُْ لَم ،َمَعها َيْلَعبَِ أَن أَرادَِ ،ع   َواْشَتَغلَت ل لت ْلميذِ  الع 

شِّها ب ب ناءِ   .ع 

ْلميذِ  َرأى       ْنها َطلَبَِ ،َنْحلَةًِ التِّ نِ  َمَعهِ  َتْلَعبَِ أَن م   إلى َوطاَرت ،َرَفَضت ْحلَةَِالنِ  لك 

ةُِْلُأ  .الَعَسلَِ ل َتْعَملَِ َخلِيَّ

ْلميذِ  َرأى    لِ  أَنَِ التِّ رَِ ، َعَمل هِ  في جادِ  َمْخلوقُ  ك   َيْرِجعَُ أَن َفَقر 

 .الَمْدَرَسةِ  إلى

ُ

ُ: الَكلِمات قاموس

 َمْدَرَسة طال ب  :ت ْلميذ                    َيْحض ر لَمِْ  : َغي بَِتَِ

ْحلَة َبْيت  : َخل ي ةَِِِِِِِِِِِِتْنظ ر/ َتْنَتب ه  : َتف تَِْتلِْ  الن 

 َيعود : َيْرج عَِ              َحي كائ ن  : َمْخلوق

ُ 
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  : التالية األسئلة عن شفهيا أجب

  المدرسة؟ عن تغيب الذي من (1

  الطريق؟ في التلميذ قابل من (2

 الكلب؟ من التلميذ أراد ماذا (3

 التلميذ؟ طلب على الكلب وافق هل (4

  الكلب؟ بعد التلميذ رأى ماذا (5

 العصفورة؟ من التلميذ طلب ماذا (6

 التلميذ؟ طلب على العصفورة وافقت هل (7

 التلميذ؟ طلب على العصفورة توافق لم لماذا (8

 ذلك؟ بعد التلميذ رأى ماذا (9

 النحلة؟ من التلميذ طلب ماذا (11

 التلميذ؟ طلب على النحلة وافقت هل (11

 فعل؟ وماذا ،القصة نهاية يف التلميذ استنتج ماذا (12

 هي؟ ما ،معناها تفهم لم كلمات واجهتك هل (13

 بكلماتك؟ القصة أسرد (14

 القصة؟ هذه من تستفيد ماذا (15

 التلميذ؟ مكان كنت لو ستفعل ماذا (16

  المدرسة؟ عن الطالب لغياب أخرى أسبابا أعط (17

ُ

ُ
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ِ:ُالموجودةُداخلُالنجومُقمُبتمثيلُالكلمات

ِ

 

                                                    

  

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 يَْلَعب

 َرفََضت

 

 َكسول

 يَْحُرس

 

 طاَرت

 

 

 بِناء
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وتُاألولُالمشتركُبيَنُالكلماتُالتاليةُ:ُ ُماُهوُالصَّ

ِ
ِ

َِنْحلَةِِ/َِِنْخلَةَِِِِِِِِِِِِتَغي َبِِ/َِِتَرَكِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ

َِعَسلِِ/َِِعَملِِِِِِِِِقاَبَلِِ/ِِقاَمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ

َِغَنمِِ/َِِغَزلَِِِِِِِِِِِِِطريقِِ/َِِطبيبِِِِِِِِِِِِِ

ُ

ُماذاَُسِمْعَتُ:

َِطريق ه ِِ)ِطِ/ِتِ(َِِِِِِِِِِِِِتَرَكِِ)ِقِ/ِكِ(

َسِِ)ِصِ/ِسِ(َِِِِِِِِِِتَغي بَِ ِ)ِطِ/ِتِ(َِيْحر 

ِع صفورةِ)ِصِ/ِسِ(ِِِِقاَبَلِِِ)ِقِ/ِكِ(ِِِِِِِِِِ

َِرَفَضتِ)ِدِ/ِضِ(َِِِِِِِِِِِمْخلوقِ)ِقِ/ِكِ(
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 مهارة القراءة

 :  التالية الكلمات نقرأ هيا

 

 

ِ

ِت ْلميذِ  ِِ           َتَغي بَِِِِِِِِِِ
ِ

ِ

ةِ              َتْلَتف تِِِِِِِِِِْ  أْلَخل ي 
 

ِِِ

 َيْرج عَِ            َمْخلوقِ ِِِِِِِِِِ
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 َكِون َكلِمات ِمَن الَمقاِطع التالية : 

__________تلميذِ(أ

__________لكسولاِ(ب

__________باًكلِ(ج

__________رييجِ(د

__________َرًةعصفوِ(ه

__________تفتتلِ(و

 __________نحلةِ(ز 

 :  لِْلصوَرة م الئَِمةُ  َكلَِمةُ  َضع

ِِِِِِ   _________             __________  

 ِِِِ_________            _________ 

      ِِِِِ   _________           _________        

ْصفور   ،    ت ْلميذ)   (  َنْحلَة    ،    َغَنم    ،    َمْدَرَسة    ،   َكْلب    ،   ع 
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 :التالية الكلمات في الناقص الحرف أكمل

 ____تلتف          غيب____        ___تلمي

 ____جير___          لخليأ         قلو__م

ُ

ُرتبُالحروفُالتاليةُلتحصلُعلىُكلمةُمفيدة:

 __________    ت ،   ل ،   م  ،  ذ  ،  يِ(أ 

 __________   و  ، ق ،  م  ،   ل  ،  خِ(ب 

 __________  ف ،  ت  ،   ت  ،   ل   ،  تِ(ج 

ُ__________          ج ،  ع  ،  ي  ،  رِ(دِ

ُ

 :  األَْحَمرُِ بِاللَّْونُِ الَمْكتوَبة لِْلَكلَِمة الم طابَِقة الَكلَِمةُِ َحْولَُ دائَِرة َضع

  َخاليا                   َخل ي ة                 َنْحلَة                    لِيَّةخَُ

  ت ْلميَذة                    َتالميذ                َتْلميذ                  تِْلميذ

  َمْخلوق                    َمْحلوف            َمْحلوق              َمْخلوق

 َتْلَتف ن                     َتْلَتح ق              َتْلَتف ت                 َتْلَتفِت

ُ
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ُتنفيذُمهامُ:

ُ

ةِ؟ِ____________ِِ(أِ ْنوانِالق ص   ماِهوِع 

 َكمَِسطرِفيِالن صِ؟ِ______ِِ(بِ

 ماِهوَِعَددَِفَقراتِالن صِ؟ِ________ِ(جِ

ةِ؟ِ________ِِ(دِ ي ةِفيِالق ص   َكمَِشْخص 

 ؟ِ______َِِتْلَتفِتُ فيِأَيَِسطرَِتَقعَِكل َمةِِ(هِ

ةَِظَهَرتَِكل َمةِت ْلميذِفيِالن صِ؟ِ_____َِِِكمِمَِِ(وِ ِر 

ُ

 : تليها التي األسئلة عن وأجب التالية الفقرة إقرأ

ِ ،ل َيْلَعبَِ َوَذَهبَِ ،اْلَمْدَرَسةِ  َعنِ  َيْوًما تِْلميذ َتَغيَّبَُُُُُُُُُُُ .1

ْلميذِ  قاَبلَِِِِِِ .2 َبهِ ل ي ال الَكْلبِ  إلى َفَذَهبَِ َيْجري َكْلًبا َطريق هِ  في التِّ   ،ع 

نِ ِِِِِ .3 ْلميذَِ َتَركَِ الَكْلبَِ لك  سِ  َوراحَِ  التِّ  .الَغَنمَِ َيْحر 

 

  الَمْدَرَسة ؟ َعنِ  َتَغي بَِ الّذي َمن (1

 .الَمْدَرَسةِ  َعنِ  َيْوًما___________ َتَغي بَِ

ْلميذِ  قاَبلَِ َمن (2  َطريق ه ؟ في التِّ

ْلميذَِ قاَبلَِ  _ ._______________   _____ َطريق هِ  في الت 

؟ َفَعلَِ ماذا (3   اْلَكْلب 

 ________  _________  _________  _________   _________ . اْلَكْلبِ 
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َمل َرتِب هوِرها َحَسبَُ الّتالَِية اْلج   : اْلَفَقَرة في ظ 

ْلميذِ  قاَبلَِ    ___ ريقِ  في التِّ
 .َيْجري َكْلًبا الط 

 .ةِ اْلَمْدَرسَِ َعنِ  َيْوًما ت ْلميذ َتَغي بَِ    ___

نِ     ___ ْلميذَِ َتَركَِ الَكْلبَِ لك  سِ  َوراحَِ  التِّ  .الَغَنمَِ َيْحر 

ُ

لَُ الّتالَِية الَكلِمات َرتِّب مَُ َعلى لَِتْحص  فيَدة لُ ج   : م 

   َيْوًما   ،   اْلَمْدَرَسةِ   ،    َعنِ  ،  َتَغي بَِ ،   ت ْلميذِ(أ 

_______________________________________________ 

ْلميذِ  ،   َكْلًبا  ،    قاَبلَِ  ،   َيْجريِ(ب  ريقِ   ،    التِّ
   في   ،   الط 

__________________________________________ 

سِ    ،   اْلَغَنمَِ  ،   َتَركَِِِِِ(ج  ْلميذِ    ،   َوراحَِ   ،   اْلَكْلبَِ  ،   َيْحر     التِّ

__________________________________________ 

ُ

 :تليها التي األسئلة عن وأجب التالية الفقرة إقرأ

ْلميذِ  َرأىِِِِِِِِِِ .1 ْصفوَرةًِ التِّ   ،َمَعها َيْلَعبَِ أَن أَرادَِ ،ع 

ْصفوَرة ِ َتلََتفِتُْ لَمِِِِِ .2 شِّها ب ب ناءِ  َواْشَتَغلَت ل لت ْلميذِ  الع   .ع 

 

؟ َرأى ماذا (1 ْلميذ    التِّ

ْلميذِ  َرأى    __________ . التِّ
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ْلميذِ  أَرادَِ ماذا (2   ؟ التِّ

ْلميذِ  أَرادَِ      ________   _________ . أَن التِّ

ْصفوَرة ِ َفَعلَت ماذا (3   ؟ الع 

ْصفوَرة ِ َتْلَتف ت لَمِْ ِِِ  ________   _______   __________ .  ل ْلت ْلميذِ  اْلع 

 

َمل َرتِب هوِرها َحَسبَُ الّتالَِية اْلج   : اْلَفَقَرة في ظ 
 

 . َمَعها َعبََِيلِْ أَن أَرادَِ_____ 

ْصفوَرة ِ َتْلَتف ت لَمِْ_____    . ل ْلت ْلميذِ  اْلع 

شِّها ب ب ناءِ  َواْشَتَغلَت______   .ع 

ْلميذِ  َرأىِ_____  ْصفوَرةًِ التِّ  . ع 
 

لَُ الّتالَِية الَكلِمات َرتِّب َملُ  َعلى لَِتْحص  فيَدة ج   : م 

ْصفوَرةًِِ(أ  ْلميذِ  ،  َرأى  ،   ع    التِّ

 ________________  _____________________ 

ْصفوَرة ِ ،   ل ْلت ْلميذِ     ،      لَمِْ  ،َتْلَتف تِ(ب   اْلع 

  _____________________________________ 

 َواْشَتَغلَت  ،       ب ب ناءِ      ، عشِّهاِ(ج 

  _____________________________________ 

 َيْلَعبَِ ،     أَرادَِ   ،    أَن  ،   َمَعهاِ(د 

 ________  _____________________________ 
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 :تليها التي األسئلة عن وأجب التالية الفقرة إقرأ

ْلميذِ  َرأىِِِِِِِِِِِِِ .1 ْنها َطلَبَِ ،َنْحلَةًِ التِّ  َمَعهِ  َتْلَعبَِ أَن م 

نِ         .2 ْحلَةَِ لك  ةْلُأ إلى َوطاَرت ،َرَفَضت الن   .الَعَسلَِ ل َتْعَملَِ َخلِيَّ
 

لِْ َرأى ماذا (1 ؟التِّ   ميذ 

ْلميذِ  َرأى           .__________  التِّ

ْلميذِ  َطلَبَِ ماذا (2 نَِ التِّ ْحلَةِ  م   ؟ الن 

ْلميذِ  َطلَبَِ      نَِ الت  ْحلَةِ  م   .________   ________  أَن الن 

ْحلَةِ  طاَرت أَْينَِ إلى (3  ؟ الن 

ْحلَةِ  طاَرت       _______   __________  ________ . الن 

 

مَُ َرتِب هوِرها َحَسبَُ الّتالَِية لاْلج   : اْلَفَقَرة في ظ 

نِ ____  ْحلَةَِ لك   .َرَفَضت الن 

ْنها َطلَبَِ____   .َمَعهِ  َتْلَعبَِ أَن م 

ةْلُأ إلى َوطاَرت____   .الَعَسلَِ ل َتْعَملَِ َخلِيَّ

ْلميذِ  َرأى____    .َنْحلَةًِ التِّ
ُ

لَُ الّتالَِية الَكلِمات َرتِّب َملُ  َعلى لَِتْحص   : فيَدةمُ  ج 

ْنها ،   َطلَبَِ   ،   َتْلَعبَِ    أَن،ِ(أ     َمَعهِ    ،   م 

  _________________________________ 
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 إلى ،  ل َتْعَملَِ    ،   َخل ّيةِ ألِْ ،  طاَرت    ،   اْلَعَسلَِِ(ب 

  __________________________________ 

ْلميذِ    ،    َرأى   ،   َنْحلَةًِِِ(ج    التِّ

_______________    ___________________ 

ُ

 :تليها التي األسئلة عن وأجب التالية الفقرة إقرأ

ْلميذِ  َرأىِِِِِِِِِِِِِِ .1 لِ  أَنِ  التِّ  ،َعَمل هِ  في جادِ  َمْخلوق ك 

رَِ         .2  .الَمْدَرَسةِ  إلى َيْرِجعَُ أَن َفَقر 

 

ْلميذُ  اْسَتْنَتجَُ ماذا (1   ؟ التِّ

ْلميذِ  اْسَتْنَتجَِ          ___._________  _____ ________ ________ ______ أَنِ  التِّ

رَُ ماذا (2 ْلميذُ  َقرَّ   ؟ التِّ

رَِِ  _______  ____  _________ . أَن َقر 
 

َمل َرتِب هوِرها َحَسبَُ الّتالَِية اْلج   : اْلَفَقَرة في ظ 

رَِ  ____   .الَمْدَرَسةِ  إلى َيْرِجعَُ أَن َفَقر 

ْلميذِ  َرأى_____  لِ  أَنِ  التِّ  .َعَمل هِ  في جادِ  َمْخلوق ك 
    ُ

لَُ الّتالَِية الَكلِمات َرتِّب َملُ  َعلى لَِتْحص  فيَدة ج   : م 

لِ   ،  َرأى   ،  جادِ   ،   َعَمل هِ ِ(أ  ْلميذِ   ،  َمْخلوقِ   ،  أَنِ   ،   ك   في  ،  التِّ

 __________________________________________ 
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رَِ  ،   َمْدَرَسةِ ال   ،   َيْرج عَِ   ،   إ لىِ(ب   أن  ،    فَقر 

__________________________________________  

ةُ  النَّص بِقِراَءةُِ ق م  :  الّتالَِية األَْسئِلَةُِ َعنُِ أَِجب ث مَُّ ،أ ْخرى َمرَّ

ْلميذِ  قاَبلَها الّتي الَحَيواناتِ  ه ي َمنِْ (1   ؟ التِّ

      . __________________________________ 

ْلميذِ  أَرادَِ ماذا (2 نَِ الت    ؟ الَحَيواناتِ  م 

     . ___________________________________ 

لَِ ماذا (3 لِ  َعم    ؟ حَيوان ك 

    . ____________________________________ 

    . ____________________________________ 

    . ____________________________________ 

وَِ ام (4 نَِ الَمْغزى ه  ة م    ؟ الق ص 

   . ______________________________________ 

ُ

ا صل  :  تيَجةوالنَُّ َببالسَُّ َبْينَُ َخّط 

 

رَِ                       . اْلَمْدَرَسةِ  َعنِ  َيْوًما تِْلميذ َتَغيَّبَُ  .الَمْدَرَسةِ  إلى َيْرِجعَُ أَن َقر 

 

ْلميذِ  َرأى لِ  أَنِ  التِّ  .ل َيْلَعبَِ َذَهبَِ            .  َعَمل هِ  في جادِ  وقَمْخل ك 
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ناِسب الَمكانُِ في     X      أَم     √  إِشاَرة َضع  :  الم 

ْلميذِ  َتَغي بَِ -1  .     _____ َمريض ألَنهِ  الَمْدَرَسةِ  َعنِ  التِّ

ْلميذَِ الَكْلبِ  َتَركَِ -2 سِ  َوراحَِ التِّ  .      _____ الَغَنمَِ َيْحر 

ْصفوَرة ِ َتَغلَتإشِْ -3 ةِ  ب ب ناءِ  الع   _____  .              الَخل ي 

ْحلَة طاَرت -4  _____   .    الَعَسلَِ ْلَتْعَملَِ ةِ َخل يِ ال إلى الن 

لِ  -5  .                    _____َعَمل هِ  في جادِ  َمْخلوقِ  ك 

ُ

 :  الَصحيح الَجوابُِ َحْولَُ دائَِرة َضع

ْحلَةِ  -1   َحَشَرة            طائ ر             َحَيوان                :هي الن 

ْحلَةِ  َبْيتِ  -2   َحديَقة             َخل ي ة               ع ش           :هو الن 

ْحلَةِ  -3 ْيت          الَحليب             الَعَسل     :        ت ْعطينا الن     الز 

ْصفورِ  -4   طائ ر           َحَيوان             َحَشَرة             :هو الع 

ْصفورِ  َبْيتِ  -5   غ ْصن             ع ش               َبْيت:       هو الع 

لِ  -6 ْصفورِْ َيأك  بوب:          الع    الَحليب            اللْحم            الح 

َِِحَشَرةَِِِِِِِِِِِحَيوانِِِِِِِِِِِِِِطائ رِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:هوِالَكْلبِ-7

جارِِِِ:ِِِِِِهوِالَكْلبِ َِِبْيتِ ِِ-8 ِِدارَِِِِِِِِِِِِِكْهفِِِِِِِِِِِِِِِو 

ْبل:ِِِِِِِِِِِِِِِِِالَكْلبِابنِ-9 َِِِِِكْلبَِِِِِِِِِِِِِِجْروِِِِِِِِِِِِِِِِش 
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 المعرفة اللغوية                                 

 :  أَْكِمل

 ُمفَرد

 

 نّىُمثَ 

 

 َجمع

 

   بَْيت

  َخلِيَّتان 

 أَْعشاش  

   َكْلب

  نَْحلَتان 

 َعصافير  
ُ

ُأكملُحسبُالمثال:

 مذكر

 

 مؤنث

 

ِب نت َولَد

ِإمرأة 

ِ طَبيب

َِبَقَرة 

ِ ديك
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ْملَة أكت ب  :  بِصيَغةُِ يةلُِالّتا الج 

ا تِْلميذُ  َتَغيَّبَُ"   " الَمْدَرَسةُِ َعنُِ َيْوم 

ُ

فُْ َؤَنث َردالم   : ________________________ . الم 

ُ

ُ

 

َذَكر الَجْمع  ___ .__________________: ___ الم 

 

 

 

َؤَنث الَجْمع  ___________ .: ________ الم 

ِ

 أَكِمل الَجدَول التالي :

 هم هي هو

   طَلَبَ 

  غابَت 

 تََركوا  

   طارَ 

  لَِعبَت 
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 ة:ضع صفة مالئمة للموصوفات التالي

 َولَد  _______                          َكلب _________ 

 نَحلَة _______                      ُعْصفور ________

 

ُأدِخلَُتناوينُعلىُالَكلِماتُالتاليةُ:ُ

 تَنوين فَتِح تَنوين َكِسر تنوين َضم الكلمة

ُُُ تِلميذ

ُُُ َكلب

ُُُ َعْصفوَرة

ُُُ نَْحلَة

 

ُصُ:ُالَكلِماتُالتاليةُمَنُالنَُُّكسُِأ كت بُعَُ

ِواَفَقتِِ______ِِِِِِِِِِِِِأَتىِ_______ِ

َِنشيطِِ_______َِِِِِِِِِِِحَضَرِ______

 

ُ(ُُةأكملُالكلماتُالتاليةُ)ُتُ/ُةُ/ُ

ْصفورِ___ِِِِِسالَمْدرَِ ِ___ِِِِِِِِِِِِِِع 

إشتغل____تلتف___

فض____رَنحل___

الخلي___طاَر___
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َُضعُ)ُهذا(ُأوُ)ُهذهُ(ُفيُالمكانُالمناسبُ:ُ

ْصفوَرةِِِِِِِِِِِِ____َِنْحلَةِ ِ____ِت ْلميذِِِِِِِِِِِِ____ِع 

ِ____َِخل ي ةِِِِِِِِِِِِ____َِكْلبِِِِِِِِِِِِِِِِِ____َِمْدَرَسةِ

ّشِِِِِِِِِِِ ِ____َِعَسلِِِِِِِِِِِِِِِِ____َِمْخلوقِِ____ِع 

ُ

ُ:ُأدخلُ)ُالُالتعريفُ(ُعلىُالكلماتُالتاليةُ

 التِّْلميذُ  تَْلميذ  

ِ ُعصفوَرة  

ِ نَْحلَة  

ِ َخلِيَّة  

ِ ُعش  

ِ َمْدَرَسة  

ِ َكْلب  

ِ َغنَم  

 

 :  أْسماء َوَخْمَسةُ  أْفعال َخْمَسةُ  النَّص ِمنَُ اْسَتْخِرج

 ___   ________   ________   ________   ________   _____    أفعال

 ________   ________   ________   ________   ________     أسماء

 

ُ
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ُ:  م ضاِرَعة أْفعال َوَثالَثةُ  ماِضَية أْفعال َثالَثة النَّص ِمنَُ اْسَتْخِرج

ية أَْفعال  ________   ________   ________         ماض 

َعةمِ  أَْفعال  ________   ________   ________      ضار 

 

ُضعُعالماتُالترقيمُداخلُالمربعُالمالئمُ:

ِِِِِِِِِِِِِفاصلةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنقطةِِِِِِِِِِِ

ِِِِِعالمةِالسؤالِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِنقطتينِِِِِِِِِِِِ

ِِِِعالمةِالتعجبِِِ       

ِِ

ُأدخلُاداةُاالستفهامُالمالئمةُللجملُالتاليةُ:ُ

ِ؟ِِالتلميذِ _____َِذَهَبِ

ِ؟ِ_____ِ َِرأىِاالتلميذ 

ِ؟ ِالتلميذ  ِ_____ِواَفَقتِالع صفوَرة ِعلىَِطلَب 

ِ_____ِحال َكِ؟ِ

ِ____ِالذيَِتَغي َبِعنِالمدَرَسةِ؟ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

َِمنِِ-أينِِِِِ-ماذاِِِِ-كيفِِِِِ-هلِِ
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ُمهارةُالكتابة

 : الكلمات هذه كتابة على نتمرن هيا

 _________        _________       _________     َتَغي بَِ

 _________        _________       _________     ت ْلميذِ 

 _________       _________       _________     َتْلَتف تِْ

ةِ   _____       _________  _________       ____   أْلَخل ي 

 _________       _________       _________    َمْخلوقِ 

 _________      _________       _________        َيْرج عَِ

 . الدفتر في الكلمات امالء

 

بِالَمخَزن: ملُالّتالِيةُم سَتعيناُ   أَكِملُالج 

 

 

 

 

 

 

 المخزن

ُ

 __________________________  الِحصانُ 

 ____________________________   لَكْلبُ ا

 ___________________________   النَّْحلَةُ 

 _________________________   الُعْصفورُ 

 ___________________________  البَقََرةُ 

 الَعَسلَ  تُْعطينا،      الُعشَّ  يَْبني،ِِِِِِالَحليبَ  تُْعطينا

 الَغنَمَ  سيَْحرُ ،      البَضائِعَ  يَْحِملُ    
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َملُ  في الّتالَِية الَكلِمات عضَُ فيَدة ج   :  م 

 ______________________________________. َكْلب

 ____________._________________________ ت ْلميذ

 ______________._______________________ َنْحلَة

ْصفوَرة  __________________________________. ع 

 _____________________________________.   َخل ي ة

ُ

 :  الصورة في ترى ماذا

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ِ

ِ
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 :  الصورة في ترى ماذا

ِ

ِ

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 


