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تقديـم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند  يتصــف ال�إ
ــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي  ــة الوطني أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤي ــة النشــاأة، ال� ــى واقعي اإل
محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة 
والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل 
آمــال، ويلامــس  المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.    ال�
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــاً لــه قواعــده ومفاهيمــه، 
فقــد جــاءت ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم 
عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة،  فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ
ــى المشــاركة  ــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإل ــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصال ــورط باإشــكالية التشــتت بي دون الت

الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، 
ــة  ــة والفكريّ ــة المعرفي ــا للطالــب الــذي نريــد، وللبني ــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتن وباســتحضار واٍع لعدي
المتوّخــاة، جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمع فلســطيني 
ــة  ــذه الرؤي ــق ه ــل تحقي ــة بجع ــات الكفيل ــة المتطلب ــا، وتلبي ــة، والتكنولوجي ــم، والثقاف ــم، والعل ــك للقي ممتل
حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، 

فقــد تاآلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.
ــا  ــاج دوره ــن المنه ــرّرة م ــب المق ــة الكت ــّزز اأخــذ جزئي ــا يع ــر، بم ــذا التطوي ــر له ــات تؤطّ ــة مرجعي ثّم
طــار  الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ
جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانون ال�أساســي الفلســطيني، 

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات. بال�إ
ــرق  ــة جميعهــا؛ مــن ف ــم العامل ــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواق ــع اإنجــاز هــذه المرحل وم
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا  التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.

وزارة التربية والتعليم 

مركز المناهج الفلسطينية 

كانون ال�أول/ ٢٠١٦



لاُم َعلى َسيِِّد الُْمْرَسليَن، َوَبْعد، لاُة َوالسَّ الَْحْمُد للِه َربِّ الْعالَمين، َوالصَّ

ـة،  نْتــاِج فــي َتْطويــِر الَْمناِهــِج الِْفَلْســطيِنيَِّة كافَـّ ِل ال�أساِســيِّ باكــوَرَة ال�إِ أوَّ ــفِّ ال� َياأْتــي ِكتــاُب )لَُغُتنــا الَْجميَلــُة( لِلصَّ

هــا الَْفريــُق الَْوَطِنــيُّ لِِمْنهــاِج لَُغِتنــا الَْجميَلــة. طــاِر العــامِّ لِْلَمناِهــِج َوالُْخطــوِط الَْعريَضــِة الَّتــي اأَعدَّ انْســجاماً َمــَع ال�إِ

ــْدءاً ِمــَن ال�ْســِتْعداِد فــي الَْبْيــت، ُوصــول�ً  ــليم، َب ــلوِك السَّ ُد الطّالِــَب َعلــى السُّ ــٍة تَُعــوِّ ــَداأ الِْكتــاَب بَِتْهِيَئ ــْد اآثْرنــا اأْن نَْب َوَق

ْرِس الَّــذي  َدة، َوَقــْد ُبِنــَي الِْكتــاُب َعلــى اأســاِس الــدَّ ل�نِْدماِجــِه فــي الْبيَئــِة الَْمْدَرِســيَِّة، بِمــا َيْلَزُمهــا ِمــْن ُســلوكاٍت َوَمهــاراٍت ُمَتَعــدِّ

ــٌم لَِمهــاَرِة  ــِة كُلِّ َدْرٍس َتْقدي ــم؛ َففــي بِداَي ــٍط ُمَنظَّ ــْكٍل ُمَترابِ ــًة بَِش ــِة كافَّ ــَتْخَدُم فيهــا َمهــاراُت اللَُّغ ــًة تُْس ــَدًة ُمَتكاِمَل ُيَشــكُِّل َوْح

ــْرَف  ــِدُم الَْح ــا َيْخ ــِة َوَعناِصِرهــا، بِم ــْوَل َمْضمــوِن الِْقصَّ ــِة َح ــَع الطََّلَب ــاٌش َم ْرِس، َيْعُقُبهــا نِق ــدَّ ــِة ال ــُل فــي ِقصَّ ــِتماِع، َتَتَمثَّ ال�ْس

ْرس؛ لَِتْعزيــِز هــِذِه الَْمهــاَرِة َوَتْفعيِلهــا لَــدى الطََّلَبــة.  الَْمْقصــوَد فــي الــدَّ

ــَفِويِّ بَِشــْكٍل  ــُد لِْلَكِلمــاِت الُْمْســَتْهَدَفِة لَِمهــاَرِة الِْقــراَءِة، َوَتْعزيــِز التَّْعبيــِر الشَّ ثُــمَّ َعَمْدنــا اإِلــى اإِْدراِج لَْوَحــِة ُمحاَدَثــٍة تَُمهِّ

هــاِدف. 

َوَقــِد اْعَتَمْدنــا فــي َتْقديــِم َمهــارِة الِْقــراَءِة َعلــى َتْقديــِم الَْمقاِطــِع الطّويَلــِة ثُــمَّ الَْقصيــَرِة لِْلُحــروف، ِضْمــَن َكِلمــاٍت َماأْنوَســٍة 

أْســَهِل ِكتاَبــًة َولَْفظــاً،  ، َوَمْرَحَلِتــِه الُْعُمُريَّــِة، َوِخْبراتـِـِه الّســابَِقِة، َوَقــْد اآَثْرنــا اأْن نَْبــَداأ بِالُْحــروِف ال� َتَتناَغــُم َمــَع ُمْعَجــِم الطِّْفــِل اللَُّغــِويِّ

أْكَثــِر َدَورانــاً فــي اللَُّغــة، َوَتَدرَّْجنــا فــي بِنــاِء الِْكتــاِب ِمــَن الُْحــروِف َوالَْمقاِطــِع اإِلــى الَْكِلمــاِت َوالتَّراكيــِب َوالُْجَمــل.  َوال�

َكمــا َتَدرَّْجنــا فــي َمهــاَرِة الِْكتاَبــِة بَِشــْكٍل ُمَنظَّــم، َبــْدءاً ِمــَن الُْحــروِف َوالَْمقاِطــِع اإِلــى الَْكِلمــاِت َوالُْجَمــِل، دوَن ُوجــوٍد 

لُِكــّراِس الَْخــطِّ فــي الِْكتــاِب ذاتـِـه؛ لَِيِتــمَّ التَّْركيــُز َعَلْيهــا اأْثنــاَء َتْنفيــِذ الِْكتــاِب بِوضــوح. 

ــِبَق بِاأناشــيَد  ــة، ُس ــراَءِة َوالِْكتاَب ــي الِْق ــى َمهاَرَت ــُز َعل ــِة، ُيَركِّ ــَع َدْرســاً لِْلُمراَجَع ــِة ُدروٍس اأْن نََض ــَد كُلِّ َثلاَث ــا َبْع َواْجَتَهْدن

ِق الْموســيِقيِّ لَهــا.  ــَذوُّ ــِة َوالتَّ ــِة اللَُّغ ــِة َجمالِيَّ ــابَِقِة لَهــا؛ لَِتْنِمَي روِس الّس ــدُّ ــَع َمْوضوعــاِت ال ــٍة َم ــٍة ُمَتناِغَم َع ُمَتَنوِّ

ــِم َوقُُدراتِــِه َوحاجاتِــِه الُْمْخَتِلَفــِة ِمــْن ِجَهــٍة اأْخــرى،  َوَقــْد َحَرْصنــا َعلــى ال�ْهِتمــاِم بِاللَُّغــِة َوَمهاراتِهــا ِمــْن ِجَهــة، َوالُْمَتَعلِّ

ــِة ِمــْن ِخــلاِل َمواِقــَف لَُغِويَّــٍة  ــِة َوالَْحَرِكيَّ َفَتــمَّ التَّْركيــُز َعلــى َمهــاراِت التَّْفكيــِر بُِمْســَتَوياتِها الُْمْخَتِلَفــة، َوَعلــى الَْمهــاراِت ال�نِْفعالِيَّ

ــُم اللَُّغــَة؛ لُِيْصِبــَح قــاِدراً َعلــى اْســِتْخداِم اللَُّغــِة اْســِتماعاً، َوَحديثــاً، َوِقــراَءًة، ِوِكتاَبــة.  ــٍة ُيمــاِرُس ِمــْن ِخلالِهــا الُْمَتَعلِّ َحياتِيَّ

نَّنــا َعلــى َيقيــٍن اأنَّ َراأَْي التَّْرَبِويّيــَن َوالُْخَبــراَء َوَذوي  اإِنَّنــا اإِْذ نََضــُع َبْيــَن اأْيــدي ُمَعلِّماتِنــا َوُمَعلِّمينــا َوَطَلَبِتنــا هــذا الِْكتــاب، َفاإِ

ــُق الْفائـِـَدة.  ُد الَْعَمــَل، َوُيَحقِّ ــِل الَْمْســؤولِيَِّة، بِمــا ُيَجــوِّ الَْعلاَقــِة بَِتْقديــِم ُملاَحظاتِِهــْم َحــْوَل الِْكتــاِب، ُهــَو ُمــؤاَزَرٌة َحقيِقيَّــٌة فــي َتَحمُّ

فريق التّاأليف

المقدمة



احملتويات
رُْس اْلَوَُّل 5َحرُْف الّذاِلالدَّ

رُْس الثّاين 13َحرُْف الَْغْيِالدَّ

رُْس الثّالُِث 21َحرُْف الطّاِءالدَّ

رُْس الرّاِبُع 29َحرُْف الْكاِفالدَّ

رُْس الِْخامُس 37َحرُْف الّضاِدالدَّ

45الُْمراَجَعُة اْلوىل

رُْس الّساِدُس 49َحرُْف الْهاِءالدَّ

رُْس الّساِبُع 57َحرُْف الْواِوالدَّ

رُْس الثّاِمُن 65َحرُْف الَْهْمزَِةالدَّ

رُْس التّاِسُع 73َحرُْف الظّاِءالدَّ

رُْس الّْعاِشُ  81َحرُْف الْياِءالدَّ

90الُْمراَجَعُة الثّانِيَُة

رُْس الْحاِدَي َعَشَ 93نُساِعُد الَْكبرَيالدَّ

رُْس الثّايِنَ َعَشَ 101َوطَني أَْجَمُلالدَّ

رُْس الثّالَِث َعَشَ 109الاْمُءالدَّ

رُْس الرّاِبَع َعَشَ 117الَْفراَشُة والنَّْحلَُةالدَّ

رُْس الْخاِمَس َعَشَ 125الِْقرُْد الطَّاّمُعالدَّ



الن�تاجات

ُيَتَوق�ُع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاء ِمَن الُجْزِء الثّاني ِمْن هذا اْلِكتاِب، َوالت�فاُعِل 
ِبي�ِة ال��ْرَبِع  َمَع ال��ْنِشَطِة، ا�ْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف َمهاراِت الل�َغِة الَعَر
ِمْن  والتواصل  ال�تصاِل  في  َوالِكتاَبِة)،  َوالِقراَءِة،  َوالُمحاَدَثِة،  (ال�ْسِتماِع، 

ِخ��ِل:

 

ال�ْسِتماِع اإِلى قصِص الحروِف، والتّفاعِل َمَع اأنشطِتها. ال�ْسِتماِع اإِلى قصِص الحروِف، والتّفاعِل َمَع اأنشطِتها.   ١

التَّْعبيِر َعْن لَْوحاِت الُْمحاَدَثِة َوُصَوِرها َشَفِويّاً بَِشْكٍل َسليٍم. التَّْعبيِر َعْن لَْوحاِت الُْمحاَدَثِة َوُصَوِرها َشَفِويّاً بَِشْكٍل َسليٍم.   ٢

ِقراَءِة حروِف اللّغِة العربّيِة )ذ، غ، ط، ك، ض، هـ، و، ء، ظ، ي( ِقراَءًة  ِقراَءِة حروِف اللّغِة العربّيِة )ذ، غ، ط، ك، ض، هـ، و، ء، ظ، ي( ِقراَءًة    ٣

َجْهِريًَّة َصحيَحًة َوُمَعبَِّرًة.

ِقراَءِة كلماٍت )٣-٥( اأحرٍف.  ٤

ِقراَءِة جمٍل بسيطٍة )٢-٤( كلماٍت.  ٥

٢



ِقراَءِة نص� )٢٠-٣٠( كلمًة.  ٦

كتابِة حروِف اللّغِة العربّيِة )ذ، غ، ط، ك، ض، هـ، و، ء، ظ، ي(.  ٧

٨ كتابِة كلماٍت )٣-٥( اأحرٍف.

ِكتاَبِة جمٍل بسيطٍة )٢-٤( كلماٍت.  ٩

٣



نَُغنّي

يا ا�ْطفال

آمـــاْليـــا اأْطفـــاْل يـــا اأْطفاْل ال� َينبـــوُع  ـْـــُتْم  اأن

ـْـــُتْم َفجُرُ َوَغُدُ ُيهدي ُحلـــواً لِْلاأْجياْلاأن ُحْلمـــاً 

َشْمساً تُْشِرُق َفْوَق ُذراناَهّيا سيروا َخلَف ُخطانا

أمَثْلَهّيـــا نَْعَمْل لِْلُمْســـَتْقَبْل نَْبني الَْوَطَن الُْحرَّ اْل�
اأسعد الّديري

٤



َحْرُف الّذاِل

١

ْرُس  الد�

اْل�أو�ُل

ْرِس ا�ْن  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ُيَتَوق�ــُع ِمــَن الط�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الّذاِل بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ِث َعْن لَْوَحِة الدَّ ٢  التََّحدُّ

ــْكلاً  ــماً وَش ــّذاِل اْس ــْرِف ال ــى َح ــرُِّف اإِل ٣  التََّع

َوَصْوتــاً. 

ــاِء الَْمْربوَطــِة اْســماً وَشــْكلاً  ــى التّ ــرُِّف اإِل ٤  التََّع

ــاً. َوَصْوت

٥  ِقــراَءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت وتراكيــَب َوُجَمــٍل 

َتْشــَتِملُ َعلــى َحــْرفِ الــّذالِ ِقــراَءةً َصحيَحــًة.

َوالتّــاِء  الَْمْبســوَطِة  التّــاِء  َبْيــَن  التَّْمييــِز    ٦

 . َطــِة بو لَْمْر ا

٧  ِكتاَبِة َحْرِف الّذاِل بَِخط� َجميٍل. 

ــٍل  ــَب َوُجَم ــاٍت وتراكي ــَع َوَكِلم ــِة َمقاِط ٨  ِكتاَب

َتْشــَتِملُ َعلــى َحــْرِف الــّذاِل بَِخــط� َجميــٍل.

أْرِض. ٩  َتْقديِر ِمْهَنِة الِْفلاَحِة َوِزراَعِة ال�

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتِمُع اإلى َصْوِت )ذا، ذو، ذي(، َونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع اإلى َصْوِت )ذا، َذ، ذو، ُذ، ذي، ِذ، ْذ(، َونَُردِّ

ُد الَْكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى )ذ(.  نَْسَتِمُع، ونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْرِض؟ ١- ماذا َبَذَر الَْفّلاُح في ال�

٢- ماذا َحَصَل لَِزْرِعِه ِعْنَدما َكُبَر؟

٣- ماذا َظنَّ الَْفّلاُح؟

٤- ماذا شاَهَد الَْفّلاُح ِعْنَدما راَقَب َحْقَلُه؟

أْرِض؟ ١- ماذا َبَذَر الَْفّلاُح في ال�

٢- ماذا َحَصَل لَِزْرِعِه ِعْنَدما َكُبَر؟

٣- ماذا َظنَّ الَْفّلاُح؟

٤- ماذا شاَهَد الَْفّلاُح ِعْنَدما راَقَب َحْقَلُه؟

٥



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٦



٧



ذ

ذ ُمعاذ
ذ

ِذراع َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ذ):     

 َنْلِفُظ:
ذذذ

ذيذيذيذيذيذي

ذيـذيـذيـذوذوذوذاذاذا

 َنْقَرا�:

َنُدل� َعلى (ذ):

٨



ـة

ة
ـة/ة

َمْدَرَسة

ُذَرة

َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ـة، ة):  

َنُدل� َعلى (ـة/ ة):

َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

ـة ، ةت
نَْحَلةَسْبت
َوْرَدةبِْنت
ُذَرةتوت
لُْعَبةنَبات

٩



نَُلو�ُن:

١٠



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

ةـةذيذوذاذ
ةـةذيذوذاذ

لَذيَذةُذباَبةَبَذَرذابِل
لَذيَذةُذبابةَبَذَرذابِل

لَِعبْت     َسميَرُة     َمَع     ُمعاذ

لَِعبْت     َسميَرُة     َمَع     ُمعاذ

١١



َع

َقذا

َب

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

ُمذيَعة قُْنُفذ ذاع نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

نَُصن�ُف اْلَكِلماِت َوْفَق َشْكِل اْلَحْرِف (ت، ـة،ة):

َمْدَرَسة، َبنات، ُمديرة، ناَمت

ـة ، ةت

َنْكُتُب َحْرَف (ذ، ـة، ة) في اْلَمكاِن الُمناِسِب:  

َشَجَر ـــــــ يبنَْمَلـــَجــــ رـــ راع

١٢



َحْرُف اْلَغْيِن

٢

ْرُس  الد�

الثّاني

ْرِس ا�ْن  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ُيَتَوق�ــُع ِمــَن الط�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الَْغْيِن بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ِث َعْن لَْوَحِة الدَّ ٢  التََّحدُّ

ــْكلاً  ــماً َوَش ــِن اْس ــْرِف الَْغْي ــى َح ــرُِّف اإِل ٣  التََّع

َوَصْوتــاً. 

٤  ِقــراَءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

ِقــراَءًة َصحيَحــًة. الَْغْيــِن  َحــْرِف  َعلــى 

ــْكلاً  ــماً َوَش ــمِّ اْس ــِن الضَّ ــى َتْنوي ــرُِّف اإِل ٥  التََّع

َوَصْوتــاً.

٦  ِكتاَبِة َحْرِف الَْغْيِن بَِخط� َجميٍل. 

٧  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

َعلــى َحــْرِف الَْغْيــِن بَِخــط� َجميــٍل. 

٨  اْسِتْشعاِر قيَمِة التَّْعزيِز.

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتمُع اإلى َصْوِت )غا، غو، غي( ، ونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )غا،َغ، غو، ُغ، غي، ِغ، ْغ(، ونَُردِّ

ُد الَْكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى )غ(.  نَْسَتِمُع، ونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ِة؟ أْطفاِل في الِْقصَّ ١- ما اأْسماُء اْل�

٢- ماذا َطَلَبِت الُْمَعلَِّمُة ِمَن الطََّلَبِة؟

؟ ٣- ماذا قاَل غالُِبُ

٤- ماذا قالَْت َرَغُد؟

٥- ماذا قالَِت الُْمَعلَِّمُة؟

ِة؟ أْطفاِل في الِْقصَّ ١- ما اأْسماُء اْل�

٢- ماذا َطَلَبِت الُْمَعلَِّمُة ِمَن الطََّلَبِة؟

؟ ٣- ماذا قاَل غالُِبُ

٤- ماذا قالَْت َرَغُد؟

- ماذا قالَِت الُْمَعلَِّمُة؟
١٣



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

١٤



١٥



َنَتَعر�ُف ٕاِلى (غ):

غـ

ـغـ

ـغ

غ

َنَغم

َصْمغ

ِدماغ

غ

ُغراب

غغغ َنْلِفُظ:

غاغاغا

غيـغيـغيـغوغوغوغاغاغا

 َنْقَرا�:

١٦



َنُدل� َعلى (غ):

ـُُــ): َنُدل� َعلى (ـ

ُ ُر

ُ ـُم ُ َعَلمُ
ـُُــ ـ

ُ داُر ـُُــ):      َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ـ

١٧



نَُلو�ُن:

١٨



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

ُغُغيغوغاغـغـغـغـ

ُغُغيغوغاغـغـغـغـ

فاِرُغَُصْمُغُلُغاُتَُغزاُلُ

فاِرُغَُصْمُغُلُغاُتَُغزاُلُ

َصغيَرةُعلاُغْرَفُة

َصغيَرةُعلاُغْرَفُة

١٩



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

ِدماغ َصْمغ َصغير غالي

َنْكُتُب َحْرَف (غـ، ـغـ، ـغ، غ) في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:  

َصَبــــَبلاــــَمـــليَرـــيفـــازي

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

بورُغـسرِاغـَلَسـَغـ

٢٠



َحْرُف الّطاِء

٣

ْرُس  الد�

الثّالُِث

ْرِس ا�ْن  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ُيَتَوق�ــُع ِمــَن الط�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الطّاِء بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماعِ اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ٢  التََّحدُّثِ َعْن لَْوَحِة الدَّ

٣  التََّعــرُّفِ اإِلــى َحــْرِف الطّــاِء اْســماً وَشــْكلاً 

َوَصْوتــاً. 

٤  التََّعــرُّفِ اإِلــى َتْنويــِن الَْفْتــِح اْســماً وَشــْكلاً 

َوَصْوتــاً.

َتْشــَتِمُل  َوُجَمــٍل  َوَكِلمــاٍت  َمقاِطــَع  ِقــراَءِة    ٥
َصحيَحــًة. ِقــراَءًة  الطّــاء  َحــْرِف  َعلــى 

٦  ِكتاَبِة َحْرِف الطّاِء بَِخط� َجميٍل.

َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل  ٧  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع 

الطّــاِء بَِخــط� َجميــٍل.  َعلــى َحــْرِف 

َوَتنــاُوِل  تِِهْم،  اأِســرَّ َتْرتيــِب  َعلــى  ال�ْعِتيــاِد    ٨

الَمْدَرَســِة.  اإِلــى  هــاِب  الذَّ َقْبــَل  َفطوِرِهــْم 

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )طا، طو، طي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )طا، َط، طو، ُط، طي، ِط، ْط، ُطُ(، 
ُد. َونَُردِّ

ُد الَْكِلَمَة التي َتْحَتوي َعلى )ط(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- في اأيِّ َصف� َيْدُرُس طاِرُقُ؟

٢- اأْيَن َجَلَس طاِرُقُ؟

٣- ماذا اأَكَل طاِرُقُ؟

٤- بَِمِن الَْتقى طاِرُقُ؟

ّياراِت؟ ْرِطيُّ السَّ ٥- لِماذا اأْوَقَف الشُّ

١- في اأيِّ َصف� َيْدُرُس طاِرُقُ؟

٢- اأْيَن َجَلَس طاِرُقُ؟

٣- ماذا اأَكَل طاِرُقُ؟

٤- بَِمِن الَْتقى طاِرُقُ؟

ّياراِت؟ ْرِطيُّ السَّ ٥- لِماذا اأْوَقَف الشُّ
٢١



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٢٢



٢٣



ط

ط َمْطَبخ
ط

طارِق َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ط):  

ططط َنْلِفُظ:

طاطاطا

طيـطيـطيـطوطوطوطاطاطا

 َنْقَرا�:

َنُدل� َعلى (ط):

٢٤



:( ـً َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ًا، ـ

زًا

بًا

ـًة

ًة

َحليبًا

قِْطَعًة

ُذَرًة

ـً ـ

ُخْبزًا

:( ـً َنُدل� َعلى (ًا، ـ

٢٥



نَُلو�ُن:

٢٦



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

طاًطيطوطاط
طاًطيطوطاط

َبطاطاَمْسَقطَبَطلنَشاطُطُرق

َبطاطاَمْسَقطَبَطلنَشاطُطُرق

َعِطَش     َطلاُلُ     َعَطشاً     َشديداً

َعِطَش      َطلاُلُ     َعَطشاً     َشديداً

٢٧



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

ِقْطَعًة َمَطراً نِقاط َطريق

لِبنَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

لِع

رِقطا

ِبع

رِد

 َنْكُتُب َحْرَف (ط) في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:

َفـــــــورُخــــــو ـــِقـــــَعةَبــــــا ـــــاَمــــــار

) ا�ِخَر اْلَكِلَمِة: ـً  َنْكُتُب (ًا، ـ

نَْحَلةنَشيط
َصغيَرةَبَطل
َمْدَرَسةَخْوخ
ُذَرةلَذيذ

٢٨



َحْرُف اْلكاِف

٤

ْرُس  الد�

الّراِبُع

ْرِس ا�ْن  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ُيَتَوق�ــُع ِمــَن الط�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ــِة َحــْرِف الْــكاِف  اإِلــى ِقصَّ ال�ْســِتماعِ    ١

 . ٍه نِْتبــا با

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ٢  التََّحدُّثِ َعْن لَْوَحِة الدَّ

٣  التََّعــرُّفِ اإِلــى َحــْرِف الْــكاِف اْســماً وَشــْكلاً 

َوَصْوتــاً. 

ــِن الَْكْســِر اْســماً وَشــْكلاً  ــى َتْنوي ــرُّفِ اإِل ٤  التََّع

ــاً. َوَصْوت
٥  ِقــراَءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 
ِقــراَءًة َصحيَحــًة. الْــكاِف  َحــْرِف  َعلــى 

٦  ِكتاَبِة َحْرِف الْكاِف بَِخط� َجميٍل. 

٧  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

َعلــى َحــْرِف الْــكاِف بَِخــط� َجميــٍل. 

٨  ال�ْعِتياِد َعلى الُمساَعَدِة، َوَعَمِل الَخْيِر.

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )كا، كو، كي(، َونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )كا، َك، كو، ُك، كي، ِك، ْك(، َونَُردِّ

ُد الَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى )ك(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- َعلى ماذا َيْسَتْيِقُظ كاِمُلُ كُلَّ َيْوٍم؟

٢- َكْيَف َيصيُح الّديُك؟

٣- َمْن ساَعَد كاِملاً في الَْبْحِث َعن الّديِك؟

٤- نَِصُف الّديَك؟

أْخَوُة الّديَك؟ ٥- اأْيَن َوَجَد اْل�

١- َعلى ماذا َيْسَتْيِقُظ كاِمُلُ كُلَّ َيْوٍم؟

٢- َكْيَف َيصيُح الّديُك؟

٣- َمْن ساَعَد كاِملاً في الَْبْحِث َعن الّديِك؟

٤- نَِصُف الّديَك؟

أْخَوُة الّديَك؟ ٢٩- اأْيَن َوَجَد اْل�



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٣٠



٣١



كـ

ك ديك
ك

َنَتَعر�ُف إِلى (كـ، ك):       كاتِب

ككك َنْلِفُظ:

كوكوكوكاكاكا

كيـكيـكيـكوكوكوكاكاكا

 َنْقَرا�:

َنُدل� َعلى (ك):

٣٢



ـٍ ): َنُدل� َعلى ( ـ

ٍح

ٍل َجميٍل

ـٍ ـ
ـٍ ):     َصباٍح َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ـ 

َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

َسَمٍكَسَمكاً

ُمشاِرٍكُمشاِركاً

ديٍكديكاً

َمِلٍكَمِلكاً
٣٣



نَُلو�ُن:

٣٤



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

ٍككيكوكاك
ٍككيكوكاك

َكبيرُمشاِرٍكمالِكَمْكَتٍبِكفاح

َكبيرُمشاِرٍكمالِكَمْكَتٍبِكفاح

قاَل     شاِكُرُ     :    عيُدُ     ُمباَرك

قاَل     شاِكُرُ     :    عيُدُ     ُمباَرك

٣٥



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

كُـُتب َملاك َكريٍم كاف

 َنْكُتُب َحْرَف (كـ، ك) في اْلَمكاِن الُمناِسِب:

ـْـــومـــوب ـَـــــانَشريـــــــَمْتروـــــــَمح م

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

لامـَكـبتِـاكـكَلـَمـ

٣٦



َحْرُف الّضاِد

٥

ْرُس  الد�

اْلخاِمُس

ْرِس ا�ْن  ــد� ــذا ال ــِة ه ــي نِهاَي ــِة ف َلَب ــَن الط� ــُع ِم ُيَتَوق�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الّضاِد بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماعِ اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ٢  التََّحدُّثِ َعْن لَْوَحِة الدَّ

ــْكلاً  ــماً وَش ــاِد اْس ــْرِف الّض ــى َح ــرُّفِ اإِل ٣  التََّع

َوَصْوتــاً. 

َتْشــَتِمُل  َوُجَمــٍل  َوَكِلمــاٍت  َمقاِطــَع  ِقــراَءِة    ٤
َصحيَحــًة. ِقــراَءًة  الّضــاِد  َحــْرِف  َعلــى 

٥  ِكتاَبِة َحْرِف الّضاِد بَِخط� َجميٍل.

َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل  ٦  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع 

الّضــاِد بَِخــط� َجميــٍل.  َعلــى َحــْرِف 

ياِضيَِّة.  ٧  ال�ْعِتياِد َعلى ُمماَرَسِة التَّماريِن الرِّ

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )ضا، ضو، ضي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )ضا، َض، ضو، ُض، ضي، ِض، ْض(، 

ُد. َونَُردِّ

ُد الَْكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى )ض(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- َمْن كاَن َيْلَعُب كَُرَة الَْقَدِم؟

٢- َمِن الَّذي كاَن َيْهِتُف؟

٣- اأْيَن َوَقَع نِضاُلُ؟

٤- ماذا َوَضَع الطَّبيُب لِـِنضاٍل؟

٥- ماذا َطَلَب الطَّبيُب ِمْن نِضاٍل؟

٦- َكْيَف نََظَر الطِّْفُل الرَّضيُع اإِلى نِضاٍل؟

١- َمْن كاَن َيْلَعُب كَُرَة الَْقَدِم؟

٢- َمِن الَّذي كاَن َيْهِتُف؟

؟اأْيَن َوَقَع نِضاُلُ؟اأْيَن َوَقَع نِضاُلُ؟  -٣

٤- ماذا َوَضَع الطَّبيُب لِـِنضاٍل؟

ماذا َطَلَب الطَّبيُب ِمْن نِضاٍل

٣٧



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٣٨



٣٩



َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ض):       

ضـ

ض َفْرض
ض

ِضرس

ضيـضيـضيـضوضوضوضاضاضا

َنْقَرا�:

ضضض َنْلِفُظ:

٤٠



َنُدل� َعلى (ض):

َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

طينتين

ضيقديك

َضْربَدْرب

ُرضوضُردود

ُضروسُدروس

صاَرْتساَرْت

٤١



نَُلو�ُن:

٤٢



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

ضيضوضاض

ضيضوضاض

ُخضارَضريرَمَرضضاِمن

ُخضارَضريرَمَرضضاِمن

راضي     ضابُِطُ     في     ِجنين

راضي     ضابُِطُ     في     ِجنين

٤٣



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

َمْضروب فاِضل َفْرض َضَبط

 َنْكُتُب َحْرَف (ضـ، ض) في اْلَمكاِن الُمناِسِب:

ــــبابَعْر ــــبِـــاَعةنَْبــــــــرير

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:
ِبط

رِبضا

ِحك

٤٤



اْلُمراَجَعة
ضكطذ

غ

١ َنْقَرا�، ثُم� َنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة ال�تي في الّصوَرة:

َبْذَرةَذْقنُذَرة

َطْبلِمْسَطَرةَطَبق

ديككَُرةكوب

ِضْفَدعِمْضَربُخضار

ُغرابُبْرغوثَغزال

٤٥



٢ َنْقَرا� ما َياأْتي:

ُمعاذناِفَذةِذراع

َفراغَصغيرُغْرَفة

نِقاطَمطار َطبيَبة

َمِلكَمْكَتبَكريم

َعْرضُخضارَضباب

٣ نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:
  

ُذاًِذُذَذذيذوذا ذ ٍذُذ

ٍغغاًَغغيغاغ

ُطُِطُططوط

ٍكِكَككيكـاك

ُضُضاًُضضوض

٤٦



٤ َنْقَرا� الَكِلماِت ال��تَِيَة، ثُم� نَُمي�ُز الت�ْنويَن:

نِضالِفَلْسطينُذكورَغدير

٥ َنَكو�ُن َكِلَمَتْيِن ِمْن ُكل� َمْجموَعِة ا�ْحُرٍف ِمّما َياأْتي:

ب ، ط ، ل

     

ر ، ك ، ب

٦ َنْقَرا�، َونَُصن�ُف َوْفَق الت�ْنويَن:

  

ُغراٌب
 

ُذباَبًة
 

ِطْفَلًة َغديٍر
 

ُ ِذراُع
 

طاِرٍق

َتنويُن َكْسٍرَتنويُن َفْتٍحَتنويُن َضم�

٤٧



نَُغنّي

صاَح الّديُك

الّديُك كوكوصاَح  كوكو 

ْبُح الصُّ َهّيـــا َفاْصحواجـــاَء 

الَْعَمُلراَح الَْكَســـُل جـــاَء 

الـــّزاِرْع الّصِانْعَيْحيا  َيْحيا 

َوَطنـــي رائِـــْعَوَطنـــي رائِـــْع

٤٨



َحْرُف اْلهاِء

٦

ْرُس  الد�

الّساِدُس

ْرِس ا�ْن  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ُيَتَوق�ــُع ِمــَن الط�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الْهاِء بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماعِ اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ٢  التََّحدُّثِ َعْن لَْوَحِة الدَّ

ــْكلاً  ــماً وَش ــاِء اْس ــْرِف الْه ــى َح ــرُّفِ اإِل ٣  التََّع

َوَصْوتــاً. 

٤  ِقــراَءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 
ِقــراَءًة َصحيَحــًة. الْهــاِء  َحــْرِف  َعلــى 

٥  ِكتاَبِة َحْرِف الْهاِء بَِخط� َجميٍل.

٦  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

َعلــى َحــْرِف الْهــاِء بَِخــط� َجميــٍل. 

ْفِق بِالَْحَيواناِت.  ٧  ال�ْعِتياِد َعلى الرِّ

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )ها، هو، هي(، َونَُردِّ

ُد. ـَ، هو، ُهـ، هي، ِهـ، ْهـ(، َونَُردِّ  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت ) ها، ه

ُد الَْكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى )هـ(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- لِماذا نََزلَْت هالَُة اإِلى َحديَقِة َمْنِزلِها؟

٢- ماذا َوَجَدْت هالَُة في َحديَقِة َمْنِزلِها؟

٣- ماذا َطَلَبْت هالَُة ِمْن اأْخِتها نَهيَل؟

٤- ماذا َفَعَلْت هالَُة َمَع الِْهرَِّة؟

١- لِماذا نََزلَْت هالَُة اإِلى َحديَقِة َمْنِزلِها؟

٢- ماذا َوَجَدْت هالَُة في َحديَقِة َمْنِزلِها؟

٣- ماذا َطَلَبْت هالَُة ِمْن اأْخِتها نَهيَل؟

٤- ماذا َفَعَلْت هالَُة َمَع الِْهرَِّة؟

َحْرُف اْلهاِء

٤٩



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٥٠



٥١



َنَتَعر�ُف ٕاِلى (هـ):       

هـ

ـهـ

ه

ـه

ُمْهر

ِشفاه

َنبيه

هـ

َهَرم

هـهـهـ َنْلِفُظ:

هاهاها
هيـهيـهيـهوهوهوهاهاها

 َنْقَرا�:

٥٢



َنُدل� َعلى (هـ):

٥٣



نَُلو�ُن:

٥٤



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

هيهوهاهـ

هيهوهاهـ

ِشفاهُسهيرنَزيههاَجر

ِشفاهُسهيرنَزيههاَجر

هالَُة     ل�ِعَبُةُ     ماِهَرة

هالَُة     ل�ِعَبُةُ     ماِهَرة

٥٥



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

نَزيه َكِره َهَجم نَْهر

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

 َنْكُتُب َحْرَف (هـ، ـهـ، ـه، ه) في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:

َمْكروـــــُســـــيرَشبيــنَـــرـــاِرب

هافـِشـَرـِهـَسـَفَتـَهـ

٥٦



َحْرُف اْلواِو

٧

ْرُس  الد�

اِبُع الس�

ْرِس ا�ْن  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ُيَتَوق�ــُع ِمــَن الط�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الْواِو بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ِث َعْنْ لَْوَحِة الدَّ ٢  التََّحدُّ

٣  التََّعــرُِّف اإِلــى َحــْرِف الْــواِو اْســماً َوَشــْكلاً 

َوَصْوتــاً. 

ِة. دَّ ٤  التََّعرُِّف اإِلى الشَّ

َتْشــَتِمُل  َوُجَمــٍل  َوَكِلمــاٍت  َمقاِطــَع  ِقــراَءِة    ٥

َصحيَحــًة. ِقــراَءًة  الْــواِو  َحــْرِف  َعلــى 

٦  ِكتاَبِة َحْرِف الْواِو بَِخط� َجميٍل. 

َتْشــَتِمُل  َوُجَمــٍل  َوَكِلمــاٍت  ٧  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع 

بَِخــط� َجميــٍل.  الْــواِو  َحــْرِف  َعلــى 

أْشـــجاِر فـــي  أْزهـــاِر َواْل� ٨  الُمحاَفَظـــِة َعلـــى ال�

الَْحديَقـــِة.

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت)وا، وو، وي(، َونَُردِّ

ُد.  نَسَتمُع اإلى َصْوِت )وا، َو، ُو، وي، ِو، ْو(، ونَُردِّ

ُد الَْكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي )و(.  نَْسَتِمُع، ونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ماذا َطَلَب الَْولَداِن ِمْن والِِدِهما؟

٢- ماذا َرَسَم الْوالُِد؟

َم الَْولَداِن لِوالِدِهما؟ ٣- ماذا َقدَّ

٤- ماذا قاَل الْوالُِد؟

١- ماذا َطَلَب الَْولَداِن ِمْن والِِدِهما؟

٢- ماذا َرَسَم الْوالُِد؟

َم الَْولَداِن لِوالِدِهما؟ ٣- ماذا َقدَّ

٤- ماذا قاَل الْوالُِد؟

٥٧



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٥٨



٥٩



َو

ْو َمْوز
و

َوليد َنَتَعر�ُف ٕاِلى (و):  

ووو َنْلِفُظ:

ويويويواواوا

ويويويووووووواواوا

 َنْقَرا�:

َنُدل� َعلى (و):

٦٠



َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ــّ):  

ْز َز

ْو َو َمّوال

ز�ْز َز

ّوْو َو

َوز�ة

ِد (ــّ): َنُدل� َعلى اْلَحْرِف اْلُمَشد�

َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

َدرََّسَدَرَس

َفّلاحَفلاح

َعّمارَعمار

َجّوادَجواد
٦١



نَُلو�ُن:

٦٢



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

ويووواو

ويووواو

َفّوازَجّوالَمْروانَوسيم

َفّوازَجّوالَمْروانَوسيم

واِصُفُ    َولَُدُ    نَشيطَوَطني    َجميل

واِصُفُ    َولَُدُ    نَشيطَوَطني    َجميل

٦٣



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

َجْرو َمْوِرد َوْعد ُرّواد

 َنْكُتُب َحْرَف (و، ّو) في اْلَمكاِن الُمناِسِب:

ـَـــ ِردــــ داد َعُد ــــَفْرــ ُزـــ ارَثــــ رم

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:
رِد

ِحد

وا
لِد

ِعد

٦٤



َحْرُف اْلَهْمَزِة

٨

ْرُس  الد�

الثّاِمُن

ْرِس ا�ْن  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ُيَتَوق�ــُع ِمــَن الط�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الَْهْمَزِة بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ِث َعْنْ لَْوَحِة الدَّ ٢  التََّحدُّ

٣  التََّعــرُِّف اإِلــى َحــْرِف الَْهْمــَزِة اْســماً َوَشــْكلاً 

ــاً.  َوَصْوت

. ٤  التََّعرُِّف اإِلى األِِف الَْمدِّ

٥  ِقــراَءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

ِقــراَءًة َصحيَحــًة. الَْهْمــَزِة  َحــْرِف  َعلــى 

٦  ِكتاَبِة َحْرِف الَْهْمَزِة بَِخط� َجميٍل. 

٧  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

َعلــى َحــْرِف الَْهْمــَزِة بَِخــط� َجميــٍل. 

٨  الُمحاَفَظِة َعلى َسلاَمِة اأْسنانِِهْم. 

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتمُع اإلى َصْوِت )اأ، اأ، اإِ، اآ(، ونَُردِّ

ُد الَْكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي على َصْوِت )اأ(.  نَْسَتِمُع، ونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ماذا َفَعَل اأْمَجُد؟

٢- بِماذا َشَعَر اأْمَجُد؟

٣- َمْن َسِمَع ُبكاَء اأْمَجَد؟

ِه اآماَل؟ ٤- اأْيَن َذَهَب اأْمَجُد َمَع اأمِّ

أْمَجَد؟ أْسناِن لِ� َمها َطبيُب اْل� ٤- ما النَّصيَحُة اَّلتي َقدَّ

١- ماذا َفَعَل اأْمَجُد؟

٢- بِماذا َشَعَر اأْمَجُد؟

٣- َمْن َسِمَع ُبكاَء اأْمَجَد؟

ِه اآماَل؟ ٤- اأْيَن َذَهَب اأْمَجُد َمَع اأمِّ

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

٦٥



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٦٦



٦٧



ا�
ئِـ

ء

نائِل

ماء

ا�مين َنَتَعر�ُف ٕاِلى (اأ):  

 َنْلِفُظ:
اأاأاأ

اإِاإِاإِاأاأاأاأاأاأاأاأاأ

اإِاإِاإِاأاأاأاأاأاأ

 َنْقَرا�:

:( َنُدل� َعلى (اأ

٦٨



ا�

ا� قُرا�ن
ا�

ا�ِمَنة َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ا�):  

:( َنُدل� َعلى (ا�

َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

اآِسفاأِسَف

اآِمناأِمَن

اآِخذاأَخَذ

اآِمراأَمَر

٦٩



نَُلو�ُن:

٧٠



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

اآاآاأاأ
اآاآاأاأ

اآِمناآَدماأساَمةاأْرنَب

اآِمناآَدماأساَمةاأْرنَب

اأِحبُّ        اأّمي        َواأبي

اأِحبُّ        اأّمي        َواأبي

٧١



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

اأَسد اإِْسعاف اأمور اآِمَنة

) في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:  َنْكُتُب َحْرَف (ا�، ا�، ٕاِ، ا�

ِخرـــ ْحَمد ـــ   قُرـــ نــ ْسلامـــ ُذن 

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

مالـْسـٕاِريـمـا�دوسـا�

٧٢



َحْرُف الّظاِء

٩

ْرُس  الد�

التّاِسع

ْرِس ا�ْن  ــد� ــذا ال ــِة ه ــي نِهاَي ــِة ف َلَب ــَن الط� ــُع ِم ُيَتَوق�

َيكونــوا قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف الظّاِء بانِْتباٍه.  ١    ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ِث َعْنْ لَْوَحِة الدَّ ٢    التََّحدُّ

٣    التََّعــرُِّف اإِلــى َحــْرِف الظّــاِء اْســماً َوَشــْكلاً 

َوَصْوتــاً. 

َتْشــَتِمُل  َوُجَمــٍل  َوَكِلمــاٍت  َمقاِطــَع  ِقــراَءِة      ٤

َصحيَحــًة. ِقــراَءًة  الظّــاِء  َحــْرِف  َعلــى 

ــْكلاً  ــماً َوَش ــِف( اْس ــى )ال التّْعري ــرُِّف اإِل ٥    التََّع

َوَصْوتــاً.

٦    ِكتاَبِة َحْرِف الظّاِء بَِخط� َجميٍل. 

َتْشــَتِمُل  َوُجَمــٍل  َوَكِلمــاٍت  ٧  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع 

بَِخــط� َجميــٍل.  الظّــاِء  َحــْرِف  َعلــى 

ِق َجماِل الطَّبيَعِة ِمن َحْولِِهْم. ٨  َتَذوَّ

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )ظا، ظو، ظي(، ونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )ظا، َظ، ظو، ُظ، ظي، ِظ، ْظ(، ونَُردِّ

ُد الَْكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى )ظ(.  نَْسَتِمُع، ونَُحدِّ

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ماذا َسِمَع ظاِفُرُ؟

٢- ماذا قال نَظيُرُ؟

٣- ماذا َحَمَل ظاِفُرُ ِعْنَدَما َخَرَج ِمَن الَْبْيِت؟

٤- ماذا شاَهَد ظاِفُرُ؟

٥- ما األْواُن َقْوِس قَُزَح؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ماذا َسِمَع ظاِفُرُ؟

٢- ماذا قال نَظيُرُ؟

٣- ماذا َحَمَل ظاِفُرُ ِعْنَدَما َخَرَج ِمَن الَْبْيِت؟

- ماذا شاَهَد ظاِفُرُ؟

٧٣



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٧٤



٧٥



ظ 

ظ َمْحفوظ
ظ

َظْرف َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ظ): 

 َنْلِفُظ:
ظظظ

ظوظوظوظوظوظوظاظاظا

ظيـظيـظيـظوظوظوظاظاظا

 َنْقَرا�:

َنُدل� َعلى (ظ):

٧٦



َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ال):  

ال ال

الّداراْلباب

الت�مراْلِعَنب

ال

َنُدل� َعلى (ال):

َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

الَْجَملَجَمل
الِْكتابِكتاب

أْرنَباأْرنَب اْل�

مساْلَقَمر الش�

٧٧



َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

َجرَشَجر الشَّ
ْهَرةَزْهَرة الزَّ

ّراَجةدّراَجة الدَّ

نَُلو�ُن:

٧٨



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

ظيظوظاظ

ظيظوظاظ

الْحاِفظالَْحّظالظِّّلالظُّهور

الْحاِفـظالَْحّظالظِّّلالظُّهور

َرِكَب    ظاِفرُ     الِْحصان

َرِكَب    ظاِفرُ     الِْحصان

٧٩



النََّظر َمناِظر نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

  

 َنْكُتُب َحْرَف (ظ) في اْلَمكاِن الُمناِسِب:

ُ ـَــــميَعــــيـمــِـلُّ لََفــــَحِفـــ ن

ِهر

فِرظا

لِم

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

اأ- نُْدِخُل(ال) الت�ْعريِف َعلى ْالَكِلمات، َوَنْقَرا�، ثُم� َنْكُتُب:

ِهّرنار

َمْوزَشْمس

جارسوق

٨٠



َحْرُف اْلياِء

١٠

ْرُس  الد�

اْلعاِشر

ْرِس ا�ْن  ــد� ــذا ال ــِة ه ــي نِهاَي ــِة ف َلَب ــَن الط� ــُع ِم ُيَتَوق�

ــى:  ــَن َعل ــوا قاِدري َيكون

ِة َحْرِف الْياِء بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

ْرِس بِلَُغٍة َسليَمٍة.  ِث َعْنْ لَْوَحِة الدَّ ٢  التََّحدُّ

٣  التََّعــرُِّف اإِلــى َحــْرِف الْيــاِء اْســماً َوَشــْكلاً 

َوَصْوتــاً. 

٤  ِقــراَءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

ِقــراَءًة َصحيَحــًة. الْيــاِء  َعلــى َحــْرِف 

اْســماً  الَْمْقصــوَرِة  ألِــِف  اْل� اإِلــى  التََّعــرُِّف    ٥

َوَصْوتــاً. َوَشــْكلاً 

٦  ِكتاَبِة َحْرِف الْياِء بَِخط� َجميٍل. 

٧  ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل 

َعلــى َحــْرِف الْيــاِء بَِخــط� َجميــٍل. 

٧  َتْقديِر نَِعِم الْخالِِق.

 َنْسَتِمُع 

ُد.  نَْسَتمُع اإِلى َصْوِت )يا، يو، يي( ، ونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع اإِلى َصْوِت )يا ، َي ، يو، ُي ، يي ، ِي ، ْي(، ونَُردِّ

 نَْسَتِمُع، ونحدد الكلمة التي تحتوي على )ي(.

ِة الَْحْرِف.  نَْسَتِمُع اإِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ما اْسُم الُْمَعلِِّم؟

٢- ماذا َعَرَض الُْمَعلُِّم؟

نْساُن َوَيْكُتُب َوَيْرُسُم؟ ٣- بِماذا َياأْكُُل اْل�إِ

٤- ماذا قالَْت ُيْمنى؟

١- ما اْسُم الُْمَعلِِّم؟

٢- ماذا َعَرَض الُْمَعلُِّم؟

نْساُن َوَيْكُتُب َوَيْرُسُم؟ ٣- بِماذا َياأْكُُل اْل�إِ

٤- ماذا قالَْت ُيْمنى؟

َحْرُف اْلياِء

٨١



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٨٢



٨٣



ـَ  ي

ي ناي
ي

َيد َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ي): 

ييي َنْلِفُظ:

يـييـييـييـييـييـييويويويويويويايايا

يـيـيـيـيـيـيويويويايايا

 َنْقَرا�:

َنُدل� َعلى (ي):

٨٤



َنَتَعر�ُف ٕاِلى (ى)، (ا):  

ى

ا

ُهدى

ُع��

ى

ا

َجنى

َنُدل� َعلى (ى)، (ا):

َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق في الِكتاَبِة:

ديما

َسْلوى ُمنىعيسى

دانا راما

ى

ا

٨٥



َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:

يى

َيْكويَكوى

َيْشويَشوى

َيْسقيَسقى

٨٦



نَُلو�ُن:

٨٧



َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

يييوياىي
يييوياىي

َمْيسَيقينُهدىموسى

َمْيسَيقينُهدىموسى

اأْطَعَمْت    لَْيلى    َيماَمًة

اأْطَعَمْت    لَْيلى    َيماَمًة

٨٨



نَُحل�ُل: نَُحل�ُل:

َحْلوى َعْيني شاي َمْرعى

  

 َنْكُتُب َحْرَف (يـ، ي، ى) في اْلَمكاِن الُمناِسِب:

ـَـــْلَعُب ـْـــَمنـ ـْـــمَفتـــــــ اأـ نَـد ــــشا ــــَتــــ

نَُصن�ُف اْلَكِلماِت اْل��تِيَة َوْفَق اْلَجْدَوِل:

َجنى  ناي  َجْدي   ِغنى
ىي

نَُرك�ُب:نَُرك�ُب:

ديـزَيـرِسـايـىرْسـُيـ

٨٩



اْلُمراَجَعة
يظاأهـ

و

١ َنْقَرا�، ثُم� َنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة ال�تي في الّصوَرة:

ُهْدُهد َفْهد  ُمْهر 

طاووس َوزَّة  واوي 

اأْفعى اأَسد  اأْرنَب 

ناظور َظْرف  ِمَظلَّة 

شاي لَْيمون  َزْيتون 

٩٠



٢ َنْقَرا� ما َياأْتي:
  

َوْجهَكْهفهاتِف
َدلْولَْوزَوْرَدة
َمْحظوظنَظاَفةَظلام
نايَمْيدانُيْمنى

٣ َنْقَرا�:

٢- اأميُنُ نَظيف. ١- اأِحبَُّك يا َوَطني.   

٤- اأْهدى ِهشاُمُ اأْخَتُه َوْرَدة. ٣- ماآِذُن الُْقْدِس َجميَلة.  

٤ نُْكِمُل َكما في اْلِمثال:

ُهاًِهـُهـَهـهيهوهاهـ ٍهُه

ٍوِوَوووواو

ُظُظاًُظظيظ

ٍيُيَييوي

٥ َنْكُتُب ِبَخط� َجميٍل:

ُسهوُل الَْوَطِن َجميَلُةُ.

٩١



٦ َنْكُتُب َكِلَمًة َتْشَتِمُل َعلى ُكل� َحْرٍف ِمّما َياأْتي:
١- )هـ(                                                    

٢- )و(  
٣- )اأ(                                                 

٤- )ظ(  
٥- )ي( 

نَُغنّي

اْزرَع

اْزَرْع اْزَرْع  اْزَرْع  كُـــْن َمَثـــلاً لِْلعالَـــِم اأْجَمْعاْزَرْع 

نَْبـــُع الَخيْر ــَك  اأنَـّ ـــَك اأْرَوْعَيْكفـــي  َوَحيـــاُةُ ِمـــْن َكفِّ

اْزَرْع.. اْزَرْع.. اْزَرْع.. اْزَرْع
اْل�أْغصاْناْغِرْس بِْذَرْة تُْصِبْح َشـــَجَرْة َخْضـــراَء  َتْكُبـــُر 
َجَرْة اْغِرس َشَجَرْة َيْضَحْك ِمْن َحْولَِك ُبْستاْنقُْرَب الشَّ

اإبراهيم العلي

َجَرْة اْغِرس َشَجَرْة قُْرَب الشَّ
٩٢



نُساِعُد اْلَكبيَرنُساِعُد اْلَكبيَر

١١
ْرُس الد�

اْلحادي َعَشر

ْرِس ا�ْن َيكونــوا  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ـُع ِمــَن الط� ُيَتَوقـ�

قاِدريــَن َعلــى: 

ِة )نَْحَتِرُم الَْكبيَر( بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

٢  التَّْعبيِر َعْن لَْوَحِة الُْمحاَدَثِة َشَفِويّاً بِلَُغٍة َسليَمٍة. 

٣  ِقراَءِة َدْرِس )نُساِعُد الَْكبيَر( ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة. 

٤  اْكِتساِب َمهاراِت التَِّفكيِر الُْعْليا.

آتَِيِة بَِشْكٍل َسليٍم: ٥  َتْنفيِذ التَّْدريباِت اللَُّغِويَِّة ال�

نَِة ِمَن الَْكِلماِت. أْحُرِف الُْمَلوَّ - َتْجريُد اْل�

- َتْصنيُف الَْكِلماِت الواِرَدِة َحَسَب اأْحُرِف )ج، ح، 

خ(.

- اْخِتياُر الَْحْرِف الُْمناِسِب ِمْن )د، ذ(، َوِكتاَبُتُه في 

الَْفراِغ.

٦  ِكتاَبِة َكِلماٍت َوُجَمٍل، َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ. 

٧  ِكتاَبِة اإِْملاٍء َمْنقوٍل بِصوَرٍة َصحيَحٍة.

٨  اْحِتراِم الَْكبيِر بَِشْكٍل ِفْعِلّي.

 َنْسَتِمُع 

 نَْسَتِمُع اإِلى نَصِّ )نَْحَتِرُم الَْكبير(.

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ماذا َرِكَب ُمعاذُُ َوَبياُن؟

٢- َمْن َصِعَد اإِلى الْحاِفَلِة؟

٣- ماذا َفَعَل ُمعاذُُ َوَبياُن؟

٤- لِماذا َشَكَرِت الَْعجوُز ُمعاذاً َوَبياَن؟

١- ماذا َرِكَب ُمعاذُُ َوَبياُن؟

٢- َمْن َصِعَد اإِلى الْحاِفَلِة؟

٣- ماذا َفَعَل ُمعاذُُ َوَبياُن؟

٤- لِماذا َشَكَرِت الَْعجوُز ُمعاذاً َوَبياَن؟

٩٣



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

٩٤



٩٥



 اْلِقراَءُة

َنْقَرا�:

نُساِعُد اْلَكبير

ِختــاُم  نََظــَرْت  َســِة،  لَْمْدَر ا ِمــَن  َوِختــاُم  بِــُتُ  ثا عــاَد 

ــلََّة ُخضــاٍر.  ــُل َس ــنِّ َيْحِم ــَر السِّ ــلاً َكبي ُج ْت َر اأ ــَر َخْلَفهــا، َف

َعّمــي؟  يــا  نُســاِعَدَك  ْن  اأ لَنــا  َتْســَمُح  َهــْل   : بِــُتُ ثا قــاَل 

ْمَســَك  اأ ــلََّة، َو ــلا. َحَمَلــْت ِختــاُم السَّ ُجــُل: َتَفضَّ لرَّ قــاَل ا

للّــُه فيُكمــا. ُجــُل: بــاَرَك ا لرَّ ُجــِل. قــاَل ا لرَّ بِــُتُ بَِيــِد ا ثا

٩٦



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ماذا َراأْت ِختاُم َخْلَفها؟

٢ ماذا كاَن الرَُّجُل َيْحِمُل؟

بـِـُتُ َوِختاُم؟ ٣ مــاذا َفَعــَل ثا

٤ ماذا قاَل الرَُّجُل لِثابٍت َوِختاَم؟

 نَُفك�ُر:
١ لِماذا ساَعَد الَْولَداِن الرَُّجَل؟

. نِّ ٢ نَْذكُُر ِمثال�ً َعلى َكْيفيِة ُمساَعَدِة ِكباِر السِّ

٩٧



 الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

َنَة ِمَن اْلَكِلماِت َكما في اْلِمثال: ١ نَُجر�ُد اْل��ْحُرَف اْلُمَلـو�

ا�ْنثاِبتا�ْمَسَكْتباَرَك

بـ

٢ نَُصن�ُف اْلَكِلماِت اْل��تِـَيَة َكما في اْلَجْدَوِل:

َيْحِمُل - َرَجَع -  َتْسَمُح  - ِختام -  جاَرنا - ُخضار
 

(خ)(ح)(ج)

٣ َنْختاُر اْلَحرَف اْلُمناِسَب ِمْن (د، ذ)، َوَنْكُتُبُه في اْلَفراِغ:

ـــ َرةَصِعـــ بَِيـــ هُمعاـــ

٩٨



اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي:

َســِة. لَْمْدَر ِختــاُم ِمــَن ا بـِـُتُ َو عــاَد ثا

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر الن�ْسِخ:

ُجــِل. لرَّ بـِـُتُ بَِيــِد ا ْمَســَك ثا اأ ــلََّة، َو َحَمَلــْت ِختــاُم السَّ

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخط� الن�ْسِخ:
 

اأْمَسَكْتَحَمَلثابِتِختام

٩٩



 اْلٕ�ْم��ُء

ٕاْم��ُءُ َمْنقوُلُ:  
للــُه فيُكمــا. ُجــُل: بــاَرَك ا لرَّ قــاَل ا

نَُغنّي

ا�ّمي َوا�بي

َواأبـــي ُشْكرياأّمـــي  لَُكما 
نْيـــا الدُّ ْهـــِرِمـــْلَء  الدَّ اأَبـــَد 
َصْدريُحّبـــي لَُكمـــا َيْملاأ 
َثْغري َيْجريَوَعلـــى  نََغـــُمُ 
اأْحيـــا ُعْمريبُِكمـــا  اأْحلى 
ِمنّـــي ـــْكِرلَُكمـــا  الشُّ كُلُّ 

مصطفى عكرمة ١٠٠



َوَطني ا�ْجَمُلَوَطني ا�ْجَمُلَوَطني ا�ْجَمُلَوَطني ا�ْجَمُل

ْرُس الد�
الث�انَي َعَشر

١٢

ْرِس ا�ْن َيكونوا َلَبِة في نِهاَيِة هذا الد� ُيَتَوق�ُع ِمَن الط�

 قاِدريَن َعلى: 

ِة )َعَلُم بِلادي( بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

٢  التَّْعبيِر َعْن لَْوَحِة الُْمحاَدَثِة َشَفِويّاً بِلَُغٍة َسليَمٍة. 

٣  ِقراَءِة َدْرِس )َوَطني اأْجَمل( ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة. 

٤  اْكِتساِب َمهاراِت التَِّفكيِر الُْعْليا.

آتَِيِة بَِشْكٍل َسليٍم: ٥  َتْنفيِذ التَّْدريباِت اللَُّغِويَِّة ال�

نَِة ِمَن الَْكِلماِت. أْحُرِف الُْمَلوَّ - َتْجريُد اْل�

- َتْصنيُف الَْكِلماِت الواِرَدِة َحَسَب َحْرَفي )ص، ض(.

- اختياُر الَْحْرِف الُْمناِسِب ِمْن )ر، ز(، َوكتاَبُتُه في 

الَْفراِغ.

٦  ِكتاَبِة َكِلماٍت َوُجَمٍل، َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ. 

٧  ِكتاَبِة اإِْملاٍء َمْنقوٍل بِصوَرٍة َصحيَحٍة.

٨  ال�ْعِتزاِز بِالَْوَطِن.

 َنْسَتِمُع 

 نَْسَتِمُع اإِلى نَصِّ )َعَلُم بِلادي(

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ماذا َفَعَل الطََّلَبُة ِعْنَدما قُِرَع الَْجَرُس؟

٢- َمْن َرَفَع الَْعَلَم؟

٣- ماذا اأنَْشَد الطََّلَبُة؟

٤- َكْيَف نََظَر الطََّلَبُة اإِلى الَْعَلِم؟

؟ ٥- ماذا قاَل ثابُِتُ

١- ماذا َفَعَل الطََّلَبُة ِعْنَدما قُِرَع الَْجَرُس؟

٢- َمْن َرَفَع الَْعَلَم؟

٣- ماذا اأنَْشَد الطََّلَبُة؟

َكْيَف نََظَر الطََّلَبُة اإِلى الَْعَلِم؟- َكْيَف نََظَر الطََّلَبُة اإِلى الَْعَلِم؟- َكْيَف نََظَر الطََّلَبُة اإِلى الَْعَلِم؟ ٤

١٠١



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

١٠٢



١٠٣



 اْلِقراَءُة

َنْقَرا�:

َوَطني ا�ْجَمُل

ِة  َشــَجَر َعلــى   ُ َصغيــُر  ُ ُر ُعْصفــو َش  عــا

ِمْنــُه  َطَلــَب  َو  ، ُ َكبيــُر  ُ ُر ُعْصفــو ُه  َر ا ز  ، ٍن ْيتــو َ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 لْو ا

. ْجَمــُل اأ َطنــي  َو لِكــنَّ   ، ِســُعُ ا و

١٠٤



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

غيُر؟ ١ اأْيَن عاَش الُْعْصفوُر الصَّ

غيَر؟ ٢ َمْن زاَر الُْعْصفوَر الصَّ

غيِر؟ ٣ ماذا َطَلَب الُْعْصفوُر الَْكبيُر ِمَن الُْعصفوِر الصَّ

ُه؟ غيُر ُعشَّ ٤ َهْل َتَرَك الُْعْصفوُر الصَّ

 نَُفك�ُر:
ُه؟ غيُر ُعشَّ ١ لِماذا لَْم َيْتُرِك الُْعْصفوُر الصَّ

غيِر، ماذا نَْفَعُل؟ ٢ لَْو كُنّا َمكاَن الُْعْصفوِر الصَّ

٣ لِماذا ُيَعدُّ َوَطُننا اأْجَمَل ِمْن اأيِّ َوَطٍن اآَخَر؟

١٠٥



 الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

١ َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َواْلَحْرِف ال�ذي َتْشَتِمُل َعَلْيِه:

 
عاَش

 
اْلُقْدس

 
َشَجَرة

 
واِسع

س

        
ش

٢ َنْقَرا�، َونَُصن�ُف اْلَكِلماِت اْل��تَِيَة َكما في اْلَجْدَوِل:

َمريض
 

ُعْصفور
 

َضِحَك
 

َقَفص

ا�ْرض
 

َصغير

َحْرُف (ض)َحْرُف (ص)

١٠٦



٣ َنْختاُر اْلَحرَف اْلُمناِسَب ِمْن (ر، ز)، َوَنْكُتُبُه في اْلَفراِغ:

ـــ بِحلَْوـــ َكبيـــــــ اَر

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي:

ُعاَش ُُعْصفوُر َزْيتوٍنَشَجَرِةَعلىَصغيُر

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر الن�ْسِخ:

َك واِسُعُ ، لِكنَّ َوَطني اأْجَمل. غيُر، َوقاَل: ُعشُّ َرْفَرَف الصَّ

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخط� الن�ْسِخ:
 

واِسعَرْفَرَفُعّشزاَر

١٠٧



 اْلٕ�ْم��ُء

َك واِسُعُ . غيُر، َوقاَل: ُعشُّ ٕاْم��ُءُ َمْنقوُلُ: َرْفَرَف الصَّ

نَُغنّي

ا�ْرُض ِب��دي

اأْحَبْبناها اأْحَبْبناهااأْحَبْبناَهـــا..  اأْرُض بِلادي 

ْرناهـــا َعمَّ َوَزَرْعناهـــابَِســـواعِدنا  َوَحَرْثناهـــا 

َشواِطِئها َفْوَق  َهواهااأنَْشْدنا  َعْذَب  ْمنا  َوَتَنسَّ

َواأَكْلنا ِمْن طيِب َجناهاَوَسِهْرنا اللَّْيَل لَِنْحُرَسها
١٠٨



اْلماُء

ْرُس الد�
الثّالَِث َعَشر

١٣

ْرِس ا�ْن َيكونــوا  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ـُع ِمــَن الط� ُيَتَوقـ�

قاِدريــَن َعلــى: 

ِة )نَْبُع الْماِء( بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

٢  التَّْعبيِر َعْن لَْوَحِة الُْمحاَدَثِة َشَفِويّاً بِلَُغٍة َسليَمٍة. 

٣  ِقراَءِة َدْرِس )الْماء( ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة. 

٤  اْكِتساِب َمهاراِت التَِّفكيِر الُْعْليا.

آتَِيِة بَِشْكٍل َسليٍم: ٥  َتْنفيِذ التَّْدريباِت اللَُّغِويَِّة ال�

نَِة ِمَن الَْكِلماِت. أْحُرِف الُْمَلوَّ - َتْجريُد اْل�

- اختياُر الَْحْرِف الُْمناِسِب ِمْن )ف، ق(، َوكتاَبُتُه 

في الَْفراِغ.

٦  ِكتاَبِة َكِلماٍت َوُجَمٍل، َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ. 

٧  ِكتاَبِة اإِْملاٍء َمْنقوٍل بِصوَرٍة َصحيَحٍة.

٨  الُمحاَفَظِة َعلى الْماِء.

 َنْسَتِمُع 

 نَْسَتِمُع اإِلى نَصِّ )نَْبُع الْماِء(

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- اأْيَن َذَهَبْت اأْسَرُة َغّساَن؟

أْسَرُة؟ ٢- اأْيَن َجَلَسِت اْل�

٣- ماذا قاَل َغّساُن؟

٤- ماذا نَْسَتفيُد ِمَن الْماِء؟

أْبنائِها؟ أمُّ لِ� َمْتها اْل� ٥- ما النَّصيَحُة الَّتي َقدَّ

١- اأْيَن َذَهَبْت اأْسَرُة َغّساَن؟

أْسَرُة؟ ٢- اأْيَن َجَلَسِت اْل�

٣- ماذا قاَل َغّساُن؟

٤- ماذا نَْسَتفيُد ِمَن الْماِء؟

أْبنائِها؟ أمُّ لِ� َمْتها اْل� - ما النَّصيَحُة الَّتي َقدَّ

١٠٩



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

١١٠



١١١



 اْلِقراَءُة

َنْقَرا�:

اْلماء

 ، َب ــَر لَِيْش ــِخ  لَْمْطَب ا ــى  ل اإِ ــَب  َه َفَذ ُ؛  ــُر ِف ظا ــَش  َعِط

ا  ذ لِمــا  : يــَر َغد َل  َســاأ  . ًء مــا  ُ ِفــُر ظا َيِجــْد  لَــْم 

ُك  َتْتــُر ـَك  نَـّ أ لِ�  : يــُر َغد لَــْت  قا ُ؟  ُء مــا َجــُد  يو ل� 

َف  ْســِر اأ لَــْن   :ُ ِفــُر ظا َل  قــا  . حــاً َمْفتو َر  ْنبــو لصُّ ا

. ِم لَْيــْو ا َبْعــَد  ِء  لْمــا ا فــي 

١١٢



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ َمِن الَّذي َعِطَش؟

٢ اأْيَن َذَهَب ظاِفُرُ ؟

٣ ماذا َساأَل ظاِفُرُ غديَر؟

٤ بِماذا اأجاَبْت َغديُر؟

٥ ماذا قاَل ظاِفُرُ؟

 نَُفك�ُر:

١ نَْذكُُر َبْعَض َمصاِدِر الْماِء.

٢ َكْيَف نُحاِفُظ َعلى الْماِء؟

١١٣



 الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

ـذي فيــِه َحــْرُف(ط) ِبالل�ــْوِن  ــْكَل الـ� ١ َنْقــَرا�، َونَُلــو�ُن الش�

ــْكَل ال�ــذي فيــِه َحــْرُف(ظ) ِبالل�ــْوِن  اْل��ْحَمــِر، َونَُلــو�ُن الش�

ــِر: اْل��ْخَض

َمَطر
 

ِمْنظار
 

الَْمْطَبخ
 

ظاِفر
 

َعِطَش

َنَة ِمَن اْلَكِلماِت َكما في اْلِمثال: ٢ نَُجر�ُد اْل��ْحُرَف اْلُمَلو�

َفراغنَْبـعَسعيدَصغيرَعِطَشَغدير

غـ

٣ َنْختاُر اْلَحرَف اْلُمناِسَب ِمْن (ف، ق)، َوَنْكُتُبُه في اْلَفراِغ:

َضْيـــسوــَبـــَرةــّلاح ــالَتظا ــر

١١٤



اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي:

َعِطَش ظاِفُرُ؛ َفَذَهَب اإِلى الَْمْطَبِخ لَِيْشَرَب، لَْم َيِجْد ظاِفُرُ ماًء.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر الن�ْسِخ:

ْنبوَر َمْفتوحاً.  َساأَل َغديَر: لِماذا ل� يوَجُد ماُءُ ؟ قالَْت: اأنَْت َتْتُرُك الصُّ

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخط� الن�ْسِخ:
 

ْنبورَغديرالَْمْطَبخَعِطَش ظاِفرالصُّ

١١٥



 اْلٕ�ْم��ُء

ٕاْم��ُءُ َمْنقوُلُ: لَْن اأْسِرَف في الْماِء َبْعَد الَْيْوم.

نَُغنّي

اْل��ْمطار

أْمطـــاْر بِاْل� اأْهـــلاً  ـــتّاْراأْهـــلاً  السَّ خالِِقنـــا  نِْعَمـــِة 

نْشـــاْد أْشـــعاْرَكْم َيْحلو فيِك اْل�إِ َكْم َتْحلو فيِك اْل�

اآذاْر اإِلـــى  كانـــوَن  أْهِل الّداْرِمـــْن  ْيَف ل� كُْنِت الضَّ

اأْمطاْرَوالنّـــاُس ِكبـــاراً َوِصغـــاْر َهَتفـــوا دومي يـــا 

١١٦



اْلَفراَشُة َوالن�ْحَلة

ْرُس الد�
اْلّراِبَع َعَشَر

اْلَفراَشُة َوالن�ْحَلة

١٤

اْلَفراَشُة َوالن�ْحَلةاْلَفراَشُة َوالن�ْحَلة

١٤

ْرِس ا�ْن َيكونــوا  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ـُع ِمــَن الط� ُيَتَوقـ�

َعلــى:  قاِدريــَن 

ة( بانِْتباٍه.  ِة )ال�تِّحاُد قُوَّ ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

٢  التَّْعبيِر َعْن لَْوَحِة الُْمحاَدَثِة َشَفِويّاً بِلَُغٍة َسليَمٍة. 

َجْهِريَّــًة  ِقــراَءًة  والنَّْحَلــة(  )الَْفراَشــُة  َدْرِس  ِقــراَءِة    ٣

 . َصحيَحــًة

٤  اْكِتساِب َمهاراِت التَِّفكيِر الُْعْليا.

آتَِيِة بَِشْكٍل َسليٍم: ٥  َتْنفيِذ التَّْدريباِت اللَُّغِويَِّة ال�

- َتْصنيُف الَْكِلماِت الواِرَدِة َحَسَب َحْرَفي )س، ث(.

- التَّْمييُز َبْيَن لَْفِظ الَْكِلماِت الَّتي َتْحَتوي َعلى اأْحُرِف 

)ز، س، ص(.

- ِكتاَبِة َكِلماٍت َوُجَمٍل، َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ.

٦  ِكتاَبِة اإِْملاٍء َمْنقوٍل بِصوَرٍة َصحيَحٍة. 

٧  َتْقديِر قيَمِة الَْعَمِل في الَْحياِة.

 َنْسَتِمُع 

ة(  نَْسَتِمُع اإِلى نَصِّ )ال�تِّحاُد قُوَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- َمِن الَّذي َمرَّ اأماَم الَْخِليَِّة؟

٢- بِماذا َفكََّرِت الَْحَشَرُة الَْكبيَرة؟

٣- َمِن الَّذي اْجَتَمَع بِالنَّْحلاِت؟

٤- ماذا َفَعَلِت النَّْحلاُت؟

٥- ماذا َهَتَفِت النَّْحلاُت؟

١- َمِن الَّذي َمرَّ اأماَم الَْخِليَِّة؟

٢- بِماذا َفكََّرِت الَْحَشَرُة الَْكبيَرة؟

٣- َمِن الَّذي اْجَتَمَع بِالنَّْحلاِت؟

٤- ماذا َفَعَلِت النَّْحلاُت؟

١١٧



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

١١٨



١١٩



 اْلِقراَءُة

َنْقَرا�:

اْلَفراَشُة َوالن�ْحَلة

َســِمَعْت   ، ِل لُْحقــو ا فــي  ُت  شــا ا لَْفر ا ِت  َر طــا

َتْنَتِقــُل  نَْحَلــًة  ْت  َهَد شــا َو  ، َطنينــاً  ُ ُة َصغيــَر  ُ َشــُة ا َفر

َمــْن   : َشــُة ا لَْفر ا َخــِت  َصَر  ، ٍة ْهــَر َز لــى  اإِ ٍة  ْهــَر َز ِمــْن 

َضِحَكــِت  ؟  َر هــا ْز أ ْل� ا يَن  تُْفِســد ا  ذ لِمــا ؟  نْــِت اأ

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

. لَْعَســَل ا ْصَنــَع  أ لِ� ؛  حيــَق لرَّ ا ْجَمــُع  اأ َبــْل   ، َر هــا ْز أ ل� ا

١٢٠



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ اأْيَن طاَرِت الَْفراشاُت؟

غيَرُة؟ ٢ ماذا شاَهَدِت الَْفراَشُة الصَّ

٣ لماذا كانَِت النَّْحَلُة َتْنَتِقُل ِمْن َزْهَرٍة اإِلى َزْهَرٍة؟

٤ لماذا َتْجَمُع النَّْحَلُة الرَّحيَق؟

٥ ما َطْعُم الَْعَسِل؟

 نَُفك�ُر:
١ َمتى نُشاِهُد الَْفراشاِت في الُْحقوِل؟

٢ اأيُُّهما ُيفيُدنا اأْكَثَر: النَّْحَلُة اأِم الَْفراَشُة؟

١٢١



 الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

١ َنْقَرا�، َوَنِصُل اْلَكِلماِت ِباْلَحْرِف (س، ص) اْلُمناِسِب َلها:

َصغيَرةتُْفِسدينَسِمَعتاأْصَنعَصَرَختالَْعَسل

صس

٢ َنْقَرا�، َونَُصن�ُف اْلَكِلماِت اْل��تَِيَة َوْفَق اْلَجْدَول:

َسميَرة
َثميَنة   

َسعيد
 

ثابِت
 

َسرير
 

َثْور

َحْرُف (ث)َحْرُف (س)

٣ َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:
صاَرساَرزاَر
صاَدساَدزاَد

صورسورزور

١٢٢



اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي:

طاَرِت الَْفراشاُت في الُْحقوِل، َسِمَعْت َفراَشُةُ َصغيَرُةُ َطنيناً.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر الن�ْسِخ:

أْزهــاَر؟ َضِحَكِت  َصَرَخــِت الَْفراَشــُة: َمــْن اأنْــِت؟ لِمــاذا تُْفِســديَن اْل�

أْصَنَع الَْعَســَل. النَّْحَلــُة، ثُــمَّ قالَــْت: اأنــا النَّْحَلــُة، اأْجَمــُع الرَّحيــَق؛ لِ�

١٢٣



٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخط� الن�ْسِخ:

أْزهارالَْفراشاتَصغيَرةالرَّحيقالَْعَسل اْل�

 اْلٕ�ْم��ُء

ٕاْم��ُءُ َمْنقوُلُ:
طاَرِت الَْفراشاُت في الُْحقوِل.

١٢٤



ّماُع اْلِقْرُد الط�

ْرُس الد�
اْلخاِمَس َعَشر

١٥

ْرِس ا�ْن َيكونــوا  َلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذا الــد� ـُع ِمــَن الط� ُيَتَوقـ�

َعلــى:  قاِدريــَن 

ِة )الِْقْرُد والُجْبُن( بانِْتباٍه.  ١  ال�ْسِتماِع اإِلى ِقصَّ

٢  التَّْعبيِر َعْن لَْوَحِة الُْمحاَدَثِة َشَفِويّاً بِلَُغٍة َسليَمٍة. 

٣  ِقراَءِة َدْرِس )الِْقْرُد الطَّّماع( ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة. 

٤  اْكِتساِب َمهاراِت التَِّفكيِر الُْعْليا.

آتَِيِة بَِشْكٍل َسليٍم: ٥  َتْنفيِذ التَّْدريباِت اللَُّغِويَِّة ال�

نَِة ِمَن الَْكِلماِت. أْحُرِف الُْمَلوَّ - َتْجريُد اْل�

- ُملاَحَظُة الَْفْرِق َبْيَن لَْفِظ الَْكِلماِت الَّتي َتْحَتوي َعلى 

َحْرَفي )ت، ط(.

- اْخِتياُر الَْحْرِف الُْمناِسِب ِمْن )ث، ط، د، ت، 

ض(، َوِكتاَبُتُه في الَْفراِغ.

- ِكتاَبِة َكِلماٍت َوُجَمٍل، َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ

٦  ِكتاَبِة اإِْملاٍء َمْنقوٍل بِصوَرٍة َصحيَحٍة. 

٧  َتَمثُِّل قيَمِة الَقناَعِة.

 َنْسَتِمُع 

 نَْسَتِمُع اإِلى نَصِّ )الِْقْرُد والُجْبُن(

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- على ماذا اْخَتَلَفِت الِقطَّتاِن؟

٢- لَِم َذَهَبِت الِقطَّتاِن اإِلى الِْقْرِد؟

٣- َكْيَف َقَسَم الِْقْرُد ِقْطَعَة الُْجْبِن؟

أْثَقِل؟ ٤- ماذا كاَن الِْقْرُد َيْفَعُل بِالِْقْطَعِة ال�

٥- َكَيَف َرَجَعِت الِقطَّتاِن؟

١- على ماذا اْخَتَلَفِت الِقطَّتاِن؟

٢- لَِم َذَهَبِت الِقطَّتاِن اإِلى الِْقْرِد؟

٣- َكْيَف َقَسَم الِْقْرُد ِقْطَعَة الُْجْبِن؟

أْثَقِل؟ ٤- ماذا كاَن الِْقْرُد َيْفَعُل بِالِْقْطَعِة ال�

- َكَيَف َرَجَعِت الِقطَّتاِن؟

١٢٥



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحد�

١٢٦



١٢٧



 اْلِقراَءُة

َنْقَرا�:

ّماُع اْلِقْرُد الط�

 . َخــًة َخْو َجــَد  َفَو  ، ٍم َطعــا َعــن  ــُعُ  ئِ جا  ُ ُد ــْر ِق َبَحــَث 

ًة  َز َمــْو َجــَد  َو  . ِل لَْمْنــِز ا لــى  اإِ بِهــا  َد  لَِيعــو هــا  َخَذ اأ

 ، َة َز لَْمــْو ا َخــَذ  اأ َو  ، َخــَة لَْخْو ا َك  َفَتــَر  ، يــِق لطَّر ا فــي 

 ، ُه َء ا ر َو ى  َجــر َو َضِحــَك   ، نَبــاً ْر اأ َهَد  شــا ثُــمَّ 

لَــْم  لَِكنَّــُه   ، بِــِه ُيْمِســَك  ْن  اأ َيْســَتطيُع  ـُه  نَـّ اأ َظــنَّ  َو

  . ئِعــاً جا ِل  لَْمْنــِز ا لــى  اإِ َد  فعــا  ، َيْســَتِطْع

١٢٨



 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ َعْن ماذا َبَحَث الِْقْرُد الجائُِع؟

ل�ً؟ ٢ ماذا َوَجَد الِْقْرُد في الطَّريِق اأوَّ

٣ َهْل اأَخَذ الِْقْرُد الَْخْوَخَة َوالَْمْوَزَة؟

٤ ما الَحَيواُن الَّذي شاَهَدُه الِْقْرُد؟

أْرنَِب؟ ٥ َهْل اأْمَسَك الِْقْرُد بِال�

 نَُفك�ُر:
أْرنَِب؟ ١ لِماذا لَم ُيْمِسِك الِْقْرُد بِال�

٢ لِماذا عاَد الِْقْرُد اإِلى َمْنِزلِِه جائِعاً؟

١٢٩



 الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

َنَة ِمَن اْلَكِلماِت َكما في الِمثاِل: ١ نَُجر�ُد ال��ْحُرَف اْلُمَلو�

َُوَجَد اأَكَلَرَجَحتشاَهَداأَخَذَثقيَلُة

َد

٢ َنِصُل ِبَخط� َبْيَن اْلَحْرِف َواْلَكِلَمِة ال�تي َتْحَتوي َعَلْيِه:

ظضط

َطّماع
 
َضِحَك

 
َيْسَتطيع

 
َظنَّ

 
ِقْطَعة

 
َوَضَع

١٣٠



٣ َنْقَرا�، َونُ��ِحُظ اْلَفْرَق:
َذليلَدليلطاَبتاَب
ظاِهرطاِهرَضْربَدْرب
ثُْعبانَتْعباننَظيرنَذير

٤ َنْختاُر اْلَحْرَف اْلُمناِسَب (ث، ط، د، ت، ض)، 
َوَنْكُتُبُه في الَفراِغ:

ـَــــ ُشاه ُــــــِحَكقـِـــــــَعُة َذَهَبـــــــــقيَلُة

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي:
َبَحَث ِقْرُدُ جائُِعُ َعن َطعاٍم؛ َفَوَجَد َخْوَخًة.

١٣١



٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر الن�ْسِخ:

َوَجَد َمْوَزًة في الطَّريِق، َفَتَرَك الَْخْوَخَة، َواأَخَذ الَْمْوَزَة.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخط� الن�ْسِخ:

َطعامَبَحَثاأَخَذَرَجَعتَوَضَع

 اْلٕ�ْم��ُء

ٕاْم��ُءُ َمْنقوُلُ:
َوَجَد الِْقْرُد َخْوَخًة.

١٣٢



نَُغنّي

ا�ْحلى اْل��ْوطان

في الُْبْستاْن.. في الُْبْستاْن

َرنّـــاْن ُعْصفـــوُرُ  َزْقـــَزَق 

ألْحاْن  َغنّى لي اأْحلـــى اْل�

أْوطاْن َوَطني ِمْن اأْحلى اْل�

أْزهـــاْر اْل� اأْوراُق  ــْت  َرفَـّ

أْشـــجاْر اْل� اأْغصاُن  مالَْت 

في الُْبْستاْن.. في الُْبْستاْن
طارق البكري

١٣٣



ا�َقي�ُم ذاتي

َتَعلَّْمُت ما َياأْتي:

النّتاجاُت
الت�قييُم

ُمْنَخِفضُمَتَوّسطُمْرَتِفع

١- اأْن اأِعَي ِقَصَص الُحروِف، َوالنُّصوِص، ِمْن ِخلاِل ال�ْسِتماِع.

٢- اأْن اأحاِدَث ُزَملائي ِمْن ِخلاِل لَْوحاِت الُمحاَدَثِة بِلَُغٍة َسليَمٍة.

آتَِيــِة: )ذ، غ، ط، ك، ض، ه، و،  ٣- اأْن اأَتَعــرََّف اإِلــى الُحــروِف ال�
اأ،  ظ، ي( اْســماً، َوَشــْكلاً، َوَصْوتاً.

ــاراٍت، َونُصوصــاً  ــَب، َوِعب ــَع، َوَكِلمــاٍت، َوَتراكي ــَراأ َمقاِط ٤- اأْن اأْق
ــِة: )ذ، غ، ط، ك، ض، ه، و،  آتَِي ــروِف ال� ــى الُح ــَتِمُل َعل َتْش

ــًة، َواأْكُتُبهــا. ــراَءًة َصحيَح اأ، ظ، ي( ِق

. ِة، َواألِِف الَْمدِّ دَّ ٥- اأْن اأَتَعرََّف اإِلى الشَّ

٦- اأْن اأَتَعرََّف اإِلى )ال التّعريِف( اْسماً، َوَشْكلاً، َوَصْوتاً.

٧- اأْن اأَحلَِّل َكِلماٍت اإلى اأْحُرٍف.

َن َكِلماٍت. ٨- اأْن اأَركَِّب اأْحُرفاً، َوَمقاِطَع؛ ل�أكوِّ

أناشيَد الُمْختاَرَة بَِصْوٍت َجميٍل. ٩- اأْن اأنِْشَد ال�

ـَل ِقَيمــاً َواتِّجاهــاٍت اإيجابِيَّــًة تُجــاَه دينــي، َوَوَطنــي،  ١٠- اأْن اأَتَمثَـّ
َوُمْجَتَمعــي، َوبيَئتــي.

 

١٣٤



َتم� ِبَحْمِد اللِّه

١٣٥



 لجنة المناهج الوزارية  

اأ. عزام اأبو بكرم. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية النخالةد. شهناز الفاراأ. عبد الحكيم اأبو جاموساأ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

 المشاركون في ورشات عمل الكتاب   

اأ. تهاني سرحاناأ. اأمير دويكاتاأ. اأماني حمداأ. اإبراهيم برغال

اأ. نريمان ميناوياأ. فضل فقهااأ. رنا عاشوراأ. حسين نصاصرة


