
ُلَغُتنا اْلَجميَلة

١

جميع حقوق الطبع محفوظة ©

الطبعة األوىل

٢٠٢٠م/ ١٤٤١ھ

 moehe.gov.ps  |  mohe.pna.ps  |   mohe.ps

 .com/MinistryOfEducationWzartAltrbytWalt lym

 ٢٩٨٣٢٨٠-٢-٩٧٠+ هاتــف |   ٢٩٨٣٢٥٠-٢-٩٧٠+ فاكــس

حي المـاصيــون،  شــارع الـمـعـاهــد

ص. ب 719 – رام الله – فلسطين

 pcdc.edu.ps |  pcdc.mohe@gmail.com

الفترة الّرابعة

رُْس األَوَّل ٤َحرُْف الَْهْمزَِةالدَّ

رُْس الثّاين ٩َحرُْف الظّاِءالدَّ

رُْس الثّالِث ١٤َحرُْف الْياِءالدَّ

رُْس الرّاِبع ٢٠َوطَني أَْجَمُلالدَّ

رُْس الخاِمس ٢٦الَْفراَشُة والنَّْحلَُةالدَّ



ُيَتَوقَُّع ِمَن الطَّلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاء ِمَن الوحدة المتمازجة، َوالتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف َمهاراِت 

بِيَِّة ال�أْرَبِع )ال�ْسِتماِع، َوالُمحاَدَثِة، َوالِقراَءِة، َوالِكتاَبِة(، في ال�تصاِل والتواصل ِمْن ِخلاِل: اللَُّغِة الَعَر

التفاعل مع النّص المسموع.- 1
التعبير عن لوحات المحادثة وصورها شفوياً بشكل سليم.- 2
قراءة مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف  )اأ، ظ، ي،...اإلخ(.- 3
ِقراَءِة نصٍّ )2٠-3٠( كلمًة.- 4
كتابة مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف )اأ، ظ، ي،...اإلخ(..- 5
تحليل كلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف )اأ، ظ، ي،...اإلخ(..- 6
تركيب اأحرٍف ومقاطع تشتمل على ال�أحرف )اأ، ظ، ي،...اإلخ(..- 7
ترديد ال�أناشيَد المختارة بصوت مسموع.- 8
يجابية تجاه لغتهم، ووطنهم، ومجتمعهم، وبيئتهم.- 9 تمثّل القيم وال�تجاهات ال�إ

النِّتاجات

رُْس األَوَّل ٤َحرُْف الَْهْمزَِةالدَّ

رُْس الثّاين ٩َحرُْف الظّاِءالدَّ

رُْس الثّالِث ١٤َحرُْف الْياِءالدَّ

رُْس الرّاِبع ٢٠َوطَني أَْجَمُلالدَّ

رُْس الخاِمس ٢٦الَْفراَشُة والنَّْحلَُةالدَّ

المحتويات



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

َحْرُف اْلَهْمَزِة ْرُس  الدَّ

ال�أّول

 َنْسَتِمُع 

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َفَعَل اأْمَجُد؟

ِه اآماَل؟ 2- اأْيَن َذَهَب اأْمَجُد َمَع اأمِّ

َمها َطبيُب ْال�أْسناِن لِ�أْمَجَد؟ 3- ما النَّصيَحُة اَّلتي َقدَّ

4



اإِاأاأ

اإِاأاأ

 َنْقَراأ:

:) َنُدلُّ َعلى )اأ

:) َنُدلُّ َعلى )اآ

٥



َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

اآِسفاأِسَف

اآِمناأِمَن

اآِخْذاأَخَذ

6



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

اآَدماإِْخلاصاأساَمةاأْرَنب

اآَدماإِْخلاصاأساَمةاأْرَنب

 نَُحلُِّل:

اأَسد اإِْسعاف اأمور اآثار

نَُركُِّب:

مالـْسـاإِريـمـاأدوسـاأ

ُة: َنْكُتُب َكِلماٍت َتْحَتوي َعلى اْلَهْمَزِة ِمْن ُمحيِطنا. اْلَمَهمَّ

٧



َوَرَقُة َعَمل

اسمـي: َحْرُف اْلَهْمَزة

التاريخ:   الهدف:

- اأن يتعرف الطالب/ ـة اإلى الشدة.
- اأن يتعرف الطالب/ ـة اإلى حرف الهمزة.

 َنِصُل الّصوَرَة ِباْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبة.

قُْراآن

اآثار

ِمراآة

 َنْكُتُب اْسَم الّصوَرِة في اْلَفراُغ.

 َنْكُتُب َكِلَمًة َتْبَداأ ِبَهْمَزة.

٨



 َنْسَتِمُع 

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا شاَهَد ظافُِرُ؟

2- ما اأْلواُن َقْوِس قُزََح؟

َحْرُف الّظاِء ْرُس  الدَّ

الثّاني

ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

٩



ظوظا

ظيـظوظا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ظ(:

اْلَجَملَجَمل
اْلِكتابِكتاب

اْل�أْرَنباأْرَنب

َنُدلُّ َعلى )ال(:

١٠



َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

َجرَشَجر الشَّ
ْهرَةَزْهرَة الزَّ

ّراَجةدّراَجة الدَّ

اْلَجَملَجَمل
اْلِكتابِكتاب

اْل�أْرَنباأْرَنب

ُة: َنْكُتُب َكِلماٍت َتْحَتوي َعلى َحرِْف الظّاِء ِمْن ُمحيِطنا. اْلَمَهمَّ

١١



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

اْلحافِظاْلَحّظالظِّّلالظُّهور
اْلحافِـظاْلَحّظالظِّّلالظُّهور

اللَّْوحاإِلىنِظامَنَظَر
اللَّْوحاإِلىنِظامَنَظَر

 ُُ ُُ
 ُ ُُُ

اْلَحّظ َمناِظر  نَُحلُِّل:
  

ِهر

فِرظا

لِم

نَُركُِّب:

نُْدِخُل)ال( التَّْعريِف َعلى ْالَكِلمات، ثُمَّ َنْكُتُب:

ِهّرَشْمس

َمْوزسوق

١٢



َوَرَقُة َعَمل

اسمـي: َحْرُف الّظاء

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يركب الطالب/ ـة  جملاَ من كلمات مبعثرة.

ائـِـِرة   نَُلــوُِّن اْلُمَربَّــع باللَّــْوِن اْل�أْحَمــر واْلُمثلَّــث باللَّــْوِن اْل�أْخَضــر، والدَّ
باللَّــْوِن ال�أْصفــِر فيمــا ياأتــي:

ِجْسمياأَنظُِّف

َنظيف
اأِحّب

ُغْرَفتي

َوَطني

 نَُكوُِّن ُجَملاً ِمَن اْل�أْشكاِل اْلُمَتشاِبَهة:

 

 

 

١٣



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

َحْرُف اْلياِء

٣

ْرُس  الدَّ

الثّالِث

 َنْسَتِمُع 

ِة اْلَحرِْف.  َنْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َعرََض اْلُمَعلُِّم؟

ْنساُن َوَيْكُتُب َوَيرُْسُم؟ 2- بِماذا َياأُْكُل اْل�إِ

١4



يـييويا

يـيـيويا

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ي(:
ناْيَصْيفَيد يقيـني

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:

يى

َيْكويَكوى

َيْشويَشوى

َيْسقيَسقى

١٥



َنُدلُّ َعلى )ى(، )ا(:

ُسهاالنَّدى انيع ى

ساَعَدْت َسْلمى ياِسراً

َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق في الِكتاَبِة:

ديما

َسْلوى ُمنىعيسى

دانا راما

ى

ا

١6



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

َمْيسَيقينُهدىموسى
َمْيسَيقينُهدىموسى

اأْطَعَمْت    َلْيلى    َيماَمًة

اأْطَعَمْت    َلْيلى    َيماَمًة

 نَُحلُِّل:

َحْلوى َعْيني شاي َمرْعى

  

نَُركُِّب:

ـْاأىرْسـُيـ ـَب ديـزَيـضي

١٧



نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:

ٍطُطُطاًِطُطَططيطوطا ط

ٍظظاًُظظيظ

ٍيُيَييوي

اْزرَع

اْزرَْع اْزرَْع  اْزرَْع  ُكـــْن َمَثـــلاً لِْلعاَلـــِم اأْجَمْعاْزرَْع 

ــَك َنْبـــُع الَخيْر ـــَك اأْروَْعَيْكفـــي اأنَـّ َوَحيـــاُةُ ِمـــْن َكفِّ

اْزرَْع.. اْزرَْع.. اْزرَْع.. اْزرَْع
َتْكُبـــُر َخْضـــراَء اْل�أْغصـــاْناْغرِْس بِْذَرْة تُْصِبْح َشـــَجَرْة
َجَرْة اْغرِس َشَجَرْة َيْضَحْك ِمْن َحْولَِك ُبْستاْنقُرَْب الشَّ

اإبراهيم العلي

نُها في َدفاتِرِنا. ُة: َنْبَحُث َعْن اأْسماٍء َتْحَتوي َعلى َحرِْف اْلياِء، َونَُدوِّ اْلَمَهمَّ

نَُغنّي

١٨



َوَرَقُة َعَمل

اسمـي: َحْرُف الياء

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يميز الطالب/ ـة  بين حرفي )ى، ي(.

 َنِصُل ِبَخطٍّ الّصوَرَة ِبَشْكِل اْلَحرِف الَّذي َتْشَتِمُل َعِلْيه:

ْى

يـ

ي

 َنْكُتُب اْسَم الّصوَرِة في اْلَفراغ:

١٩



َوَطني اأْجَمُل
ْرُس الدَّ

الّرابع

١٢

 َنْسَتِمُع 

 َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َعَلُم بِلادي(

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َفَعَل الطََّلَبُة ِعْنَدما قُِرَع اْلَجرَُس؟

2- ماذا اأْنَشَد الطََّلَبُة؟

3- َكْيَف َنَظَر الطََّلَبُة اإِلى اْلَعَلِم؟ ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

٢٠



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا َفَعَل الطََّلَبُة ِعْنَدما قُِرَع اْلَجرَُس؟

2- ماذا اأْنَشَد الطََّلَبُة؟

3- َكْيَف َنَظَر الطََّلَبُة اإِلى اْلَعَلِم؟

 اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:

َوَطني اأْجَمُل

ِة  َشــَجَر َعلــى   ُ َصغيــُر  ُ ُر ُعْصفــو َش  عــا

ِمْنــُه  َطَلــَب  َو  ، ُ َكبيــُر  ُ ُر ُعْصفــو ُه  َر ا ز  ، ْيتــوٍن َز

ــِه  ُعشِّ فــي  َمَعــُه  لَِيعيــَش  ؛  ــُه ُعشَّ َك  َيْتــُر ْن  اأ

ــَك  ُعشُّ  : َل قــا َو  ، غيــُر لصَّ ا َف  ْفــَر َر  ، ِســِع ا ْلو ا

. ْجَمــُل اأ َطنــي  َو لِكــنَّ   ، ِســُعُ ا و

٢١



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

غيُر؟ 1 اأْيَن عاَش اْلُعْصفوُر الصَّ

غيَر؟ 2 َمْن زاَر اْلُعْصفوَر الصَّ

غيِر؟ 3 ماذا َطَلَب اْلُعْصفوُر اْلَكبيُر ِمَن اْلُعصفوِر الصَّ

 نَُفكُِّر:
ُه؟ غيُر ُعشَّ 1 لِماذا َلْم َيْترُِك اْلُعْصفوُر الصَّ

غيِر، ماذا اأْفَعُل؟ 2 َلْو ُكْنَت َمكاَن اْلُعْصفوِر الصَّ

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

َنَة ِمَن اْلَكِلماِت َكما في اْلِمثال: 1 نَُجرُِّد اْل�أْحُرَف اْلُمَلـوَّ

َشَجَرةالواِسعثاِبتَزْيـتـوناأْنَطَلَب

بـ

٢٢



2 َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َواْلَحْرِف الَّذي َتْشَتِمُل َعَلْيِه:

 
تُراب

 
َيْتُرك

 
َوَطني

 
فَِلْسطين

        
3 َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة َكما في اْلَجْدَوِل:

   
َضْبع

 
َحْرُف )خ(َحْرُف )ح(َحْرُف )ج(َحْرُف )ض(َحْرُف )ص(

4 َنْختاُر اْلَحرَف اْلُمناِسَب ِمْن )ر، ز، د، ذ( َوَنْكُتُبُه في اْلَفراِغ:

ـــ ْيتونَكبيـــ َبـــ رَةَصعـِ ـــ

ط ت

َخريفَتْسَمح ُعْصفوراأجَمل

5 َنْختاُر اْلَحرَف اْلُمناِسَب ِمْن )ط، ظ، ف، ق(َوَنْكُتُبُه في اْلَفراِغ:

حافـِـــَصديــــ َرْفَرـــ ـــين

٢٣



اْلِكتاَبُة

َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:
 

واِسعَرْفرََفُعّشزاَر

ْملاُء  اْل�إ

َك واِسُعُ. غيُر، َوقاَل: ُعشُّ اإْملاُءُ َمْنقوُلُ: َرْفرََف الصَّ

اأْحَبْبناها اأْحَبْبناهـــااأْحَبْبناَهـــا..  بِـــلادي  اأرُْض 

رْناهـــا َعمَّ َوَزرَْعناهـــــــــــابَِســـواعِدنا  َوَحَرْثناهـــــــــا 

َهواهـــااأْنَشـــْدنا َفْوَق َشواِطِئها َعـــْذَب  ـــْمنا  َوَتَنسَّ

َواأَكْلنـــا ِمـــْن طيـــِب َجناهـــاَوَسِهرْنا اللَّْيَل لَِنْحرَُسها

ُة: نُناِقُش َمَع اأَسرِنا اْلِعباَرَة ال�آتَِيَة: َوَطني اأْجَمُل ال�أْوطان. اْلَمَهمَّ

نَُغنّي

اأْرُض ِبلادي
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َوَرَقُة َعَمل

اسمـي: التّاُء اْلَمْربوَطُة َوالتّاُء اْلَمْبسوَطة

التاريخ:  الهدف: 

- اأن يضيف الطالب/ ـة التاء اإلى اأواخر الكلمات.

 نُْكِمُل اْلَكِلماِت ال�آتَِيِة ِباإضاَفِة )ت( اأْو )ـة(:

ـقال ُبْر َحبَّـ  َرْحَمـ   ١- َقَطَفـ 

   -٢

َدَخَلـ َبعوَضـ َبْيَت َرْحَمـ

ـها َوطاَر ِبُسرَْعـ َلَسَعـ

: َخّدي َخّدي. صاحـ َرْحَمـ

٣- َنْبَحُث َعْن َكِلمات فيها حرف )تـ ، ت( اأو )ة ، ـة(، ثُمَّ َنْكُتبها في الجدول:

ـة ة ت تـ

ُة: نُناِقُش َمَع اأَسرِنا اْلِعباَرَة ال�آتَِيَة: َوَطني اأْجَمُل ال�أْوطان. اْلَمَهمَّ

٢٥



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

اْلَفراَشُة َوالنَّْحَلة

ْرُس الدَّ
الخاِمس

١4

 َنْسَتِمُع 

 َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ال�تِّحاُد قُوَّة(
 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- َمِن الَّذي َمرَّ اأماَم اْلَخِليَِّة؟

2- ماذا َفَعَلِت النَّْحلاُت؟

3- ماذا َهَتَفِت النَّْحلاُت؟
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 اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:

اْلَفراَشُة َوالنَّْحَلة

َســِمَعْت   ، ِل ْلُحقــو ا فــي  ُت  شــا ْلَفرا ا َرِت  طــا

َتْنَتِقــُل  َنْحَلــًة  ْت  َهَد َوشــا  ، َطنينــاً  ُ ُة َصغيــَر  ُ َشــُة َفرا

َمــْن   : َشــُة ْلَفرا ا َصَرَخــِت   ، ٍة ْهــَر َز لــى  اإِ ٍة  ْهــَر َز ِمــْن 

َضِحَكــِت  ؟  َر ْزهــا ْل�أ ا يَن  تُْفِســد ا  ذ لِمــا ؟  ْنــِت اأ

ْفِســُد  اأ ل�   ، لنَّْحَلــُة ا نــا  اأ  : َلــْت قا ثُــمَّ   ، لنَّْحَلــُة ا

. ْلَعَســَل ا ْصَنــَع  لِ�أ ؛  حيــَق لرَّ ا ْجَمــُع  اأ َبــْل   ، َر ْزهــا ل�أ ا

٢٧



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1 اأْيَن طارَِت اْلَفراشاُت؟

غيَرُة؟ 2 ماذا شاَهَدِت اْلَفراَشُة الصَّ

3 لماذا كاَنِت النَّْحَلُة َتْنَتِقُل ِمْن َزْهَرٍة اإِلى َزْهَرٍة؟

4 لماذا َتْجَمُع النَّْحَلُة الرَّحيَق؟

5 ما َطْعُم اْلَعَسِل؟

 نَُفكُِّر:
 َمتى نُشاِهُد اْلَفراشاِت في اْلُحقوِل؟

٢٨



 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

َنَة ِمَن اْلَكِلماِت َكما في اْلِمثال: 1 نَُجرُِّد اْل�أْحُرَف اْلُمَلوَّ

َوردةالنَّْحَلةَضِحَكتاأْجَمعَيمانشاِهداأْصَنع

َنَة ِمَن اْلَكِلماِت َكما في اْلِمثال: 2 نَُجرُِّد اْل�أْحُرَف اْلُمَلوَّ

َطنيناًَصرَخْتَعَسلَغدير

غـ

3 َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة َوْفَق اْلَجْدَول:

َسميرَة
َثميَنة   

َسعيد
 

ثابِت
 

َسِمَعت
 

َثْور

َحْرُف )ث(َحْرُف )س(

اأ

٢٩



4 َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق:
صاَرساَرزاَر
صاَدساَدزاَد

صورسورزور

اْلِكتاَبُة

1 َنْكُتُب ما َياأْتي:

طارَِت اْلَفراشاُت في اْلُحقوِل، َسِمَعْت َفراَشُةُ َصغيَرُةُ َطنيناً.

 

ْملاُء  اْل�إ

اإْملاُءُ َمْنقوُلُ:
طارَِت اْلَفراشاُت في اْلُحقوِل.

اأْحلى اْل�أْوطان
في اْلُبْستاْن.. في 

اْلُبْستاْن
َزْقزََق ُعْصفوُرُ َرنّاْن
َغنّى لي اأْحلى 

اْل�أْلحاْن 
َوَطني ِمْن اأْحلى 

اْل�أْوطاْن

َرفَّْت اأْوراُق اْل�أْزهاْر

ماَلْت اأْغصاُن 

اْل�أْشجاْر
في اْلُبْستاْن.. في 

اْلُبْستاْن

ُة: 1- َنْبَحُث َعْن َفوائِِد النَّْحِل، َونُناِقُش اأَسرَنا فيها. اْلَمَهمَّ
نُهما.              2- َنرُْسُم َفراَشًة َوَنْحَلًة، َونَُلوِّ
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٧ نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:

ٍظُظُظاًِظُظَظظيظوظاظ

ٍيِيُيييياي

اأْحلى اْل�أْوطاننَُغنّي
في اْلُبْستاْن.. في 

اْلُبْستاْن
َزْقزََق ُعْصفوُرُ َرنّاْن
َغنّى لي اأْحلى 

اْل�أْلحاْن 
َوَطني ِمْن اأْحلى 

اْل�أْوطاْن

َرفَّْت اأْوراُق اْل�أْزهاْر

ماَلْت اأْغصاُن 

اْل�أْشجاْر
في اْلُبْستاْن.. في 

طارق البكرياْلُبْستاْن

ُة: 1- َنْبَحُث َعْن َفوائِِد النَّْحِل، َونُناِقُش اأَسرَنا فيها. اْلَمَهمَّ
نُهما.              2- َنرُْسُم َفراَشًة َوَنْحَلًة، َونَُلوِّ

٣١



ُلْعَبة َتْرَبِويَّة
اسمـي: 

التاريخ: 
الهدف: 

- اأن يميز الطالب/ ـة بين الحروف.

َيْعِرُض اْلُمَعلِّم:

1
2
3
4
5
6

7

8

9
1٠

11
12

13
14

15

16

17

18
192٠212223

24

25

26

27

28

أا
ب
ت

ث
ج

ح

خ
د

ذ
ر

ز
س

ش
ص
ض

ط
ظ

ع
لكقفغ

م
ن

هـ

و

ي

- َهّيا نَُكوُِّن َكِلَماٍت ِمن الّدوَدِة َوْفَق اْل�أْرقاِم ال�آتَِية:

اأَحُد اْلوالِدين١ و ٢

َلْونُه اأْبَيَض٤ و ٢٣ و ٥

ُخضاَر َورقَِّية٧ و ١٢

ِمَن الطُّيور١٨ و ١٤ و ٢٠ و ٢٧ و١٠

ِمْن اأْعضاِء اْلِجْسم٢٨ و ٨

َنْصَنُع ِمْنُه اْلَملاِبس٢١ و ١٦ و ٢٥

َعْكَس َبكى١٥ و ٦ و ٢٢
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مؤشرات ال�أداء

األتزُِم باآداب ال�ستماع اأثناء ال�ستماع لنصوص الدروس.ـ 1

جابة الشفوية عن اأسئلة نصوص ال�ستماع للاأحرف )اأ، ظ،  2- ال�إ
ي،..اإلخ(.

3- اأِصُف عناصَر لوحاِت المحادثة للدروس.

4- اأعبُِّر شفويّاً عن لوحات المحادثة بلغة بسيطة وسليمة للدروس.

5- اأقراأ مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف )اأ، 
ظ، ي،..اإلخ(.

6- اأكنُب مقاطَع وكلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف 
)اأ، ظ، ي،..اإلخ(..

7- اأحلّل كلماٍت وتراكيب وعباراٍت تشتمل على ال�أحرف )اأ، ظ، 
ي،..اإلخ(.

8- اأرّكُب اأحرفاأ ومقاطَع تشتمل على ال�أحرف )اأ، ظ، ي،..اإلخ(.

9- اأنشُد ال�أناشيَد المختارة بصوت مسموع.

1٠- اأعتزُّ بوطني.

اأَقيُِّم ذاتي
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