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 تقدمي

 

، مرحةل 19بسبب انتشار وابء كوروان املس تجد كوفيد  ،ال شك أ ن املرحةل اليت مير مهنا املشهد التعلميي حاليا
طارئة وصعبة بلك املقاييس. ويه مرحةل اكن من البدهييي أ ن يفرض علينا طابعها الاس تثنايئ التفكري بنسق مغاير 

  .من خالل أ ساليب ومقارابت وأ دوات معظمها مس تجدية والشمول بنوع من الرسعة والنجاعة  والتدخل
ىل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  من هذا املنطلق ابدرت التصدي ا 

غالق املؤسسات التعلميية وتوقيف ادلراسة  وابء واحلد من أ اثره عىل املشهد التعلميي املغريب،اللتداعيات تفيش  اب 
طالق برامج لدلراسة وادلمع عن بعد من خالل بث لدلروس عرب  والتحصيل احلضوري مؤقتا ومت تعويض ذكل اب 
طار أ قسام افرتاضية، أ و عرب منصات  القنوات التلفزية الوطنية، أ و نرشها وتقامسها مع املتعلامت واملتعلمني يف ا 

 ملبدأ  الاس مترارية البيداغوجية. ضامانو وال طر الرتبوية،  حامية لصحة وسالمة التالميذ رمقية،

جراءات أ خرى تراعي حتقيق عداةل جمالية بني  أ بناء الوسطني بنات و وهكذا، واس تكامال لهذا اجملهود وتعزيزا هل اب 
املناطق النائية ابجملال القروي  وتأ خذ بعني الاعتبار افتقار بعض املتعلامت واملتعلمني يف احلرضي والقروي،

ال ماكنيات تلقي ادلروس عن بعد، قررت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي  واملناطق ذات اخلصاص
عداد كراسات لدلمع  الرتبوي والتعمل اذلايت  العايل والبحث العلمي، بتعاون مع موهجة امجلعية املغربية للنارشين، ا 

املزتامنة مع ال سدوس الثاين من الس نة  التلميذات والتالميذ أ فق دمع مكتس بات وتعلامت، يف لهذه الفئة
للمس توايت ، اللغة العربية، الرايضيات، اللغة الفرنس ية التالية: واداملادلراس ية احلالية. وختص هذه الكراسات 

 لوزارة عىل الفئات املس هتدفة.، وسوف يمت توزيع هذه الكراسات جماان من طرف االست بسكل التعلمي الابتدايئ

ذ تقدم هذه الكراسات كدعامة تربوية وزارة وال ، جديدة للتلميذات والتالميذ ال عزاء بربوع وطننا احلبيبا 
ىل مجموعة من دور النرش املنضوية حتت لواء امجلعية املغربية للنارشين مؤازرة مبؤلفهيا تتوجه ، ابلشكر والامتنان ا 

سهاهمم القمي يف  جناز هذا العملعىل ا  يف ظل الظروف الاس تثنائية والعصيبة اليت متر مهنا  يف أ رسع وقت ممكن ا 
 بالدان.

 د. سعيد أ مزازي
 وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة
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الوحدة الرابعة

الـحـي
والـدوار 
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4 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ]ح[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلحاِء َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعـرَّ
تِْمساٌح ).....(   ِمـْحفَظَةٌ ).....(   َحـَمٌل ).....(    َمْسبٌَح ).....(   ُسُحٌب ).....(

َحميٌد ـدٌ  ميـ  َحـ  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل : 

َمْسـ    ـَر      ٌحأَْصـ     حا     ٌبَحـ     ـلـيـ    ـٌب      

ح

ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع  َكما في ٱْلِمثاِل:   ِحصاُنُ   ِحـ / ـصا / ُنُ     ِحـ أَُجزِّ
صالٌِح   .....................  .......         بَـْحـٌر   .....................  .......
ُصحوٌن .....................  .......        َسحاٌب  .....................  ......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق َكما في ٱْلِمثال:
َمْسَرٌح     ِرماٌح     تَصافََح      صاَح     تساَمَح      َمْسبٌَح      راَح     ِرياٌح

أُضيُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً إِلى ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة. 

  أُضيُف َب        صاَح     

أَْحِذُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً ِمَن ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة:

                  أَْحِذُف ِس         ِسباَحةٌ 
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي
باِح. َحميٌد فَْرحاُنُ في ٱلصَّ

يَْمَرُح َحميٌد في َحديقَِة ٱْلَحيِّ َمَع حوِريَّةَ.

باِح      يَْمَرُح      َحديقَِة      ٱْلَحّي       حوِريَّةَ َحميٌد      فَـْرحاُنُ      اَلصَّ

أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلّصوَرِة : 

يَْمَرُح ٱْلَْصحاُب في ٱْلَحْقِل.

. يَْفـَرُح ٱْلَْحباُب في ٱْلَحيِّ

يَْسبَُح ٱْلَْصحاُب في ٱْلبَْحِر.

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل فِي ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

ــحـ   -  ــحـ  -  ــحـ - ــحـ -  ـحـ  -  ـحـ  -  ـحـ  -  ـحـ
ـح -  ـح  -  ـح  -  ـح   -  ح     -  ح    -    ح    -  ح   

    ــحَمُلُ  -  ــحمل   -             -             -             -
         

يَحوُم ٱْلَحماُم َحْوَل ساَحِة ٱْلَحيِّ

ُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجْملَةً َوأَْقَرأُها : أَُركِّ
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4 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت: ]هــ[  أَْسَمُع َوأَُميُِّز صوَرةَ ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلهاِء َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعرَّ
نَْهٌر  ).....(     ِهالٌل ).....(   أَْلهو ).....( ُمنَبِّهٌ ).....(      فاِكهَةٌ ).....( 

َمـْهـٌد ـدٌ  ـهـْ  َمـ  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل : 

ُمــ  ــهَــْر   ــِر  ّج   هَــ   ـِدْيـ  ـيَـ  ــةٌ     ِســ    ــهــا    ٌم

هـ

ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع  َكما في ٱْلِمثاِل:     نَْهـرٌ      نَـهـْ / رٌ        نَْهـ أَُجزِّ
ِسهاٌم  .....................  .......         اِْنتِباهٌ    .....................  .......
َكْهَرباُء .....................  .......         ُمهَْنِدٌس ....................  .......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

فَـقـيهٌ      أَْشباه ٌ      نَبيهٌ       ِشفاهٌ       َشبيهٌ       ِشيـاهٌ      ِمـياهٌ      أَْفـواهٌ

أُضيُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً إِلى ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة. 

  أُضيُف ُفُ        هاِت     

أَْحِذُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً ِمَن ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة:

 ُ                   أَْحِذُف ُم         ُمـهاِجُم
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:
، َونَْهـٌر هاِدٌئ. في قَْريَـتِنا أَْزهاٌر زاِهـيَةٌ، َوهَـواٌء نَقِيٌّ

نَْلهو فَْوَق ٱْلهََضـبَِة، َونَْسبَُح في ِميـاه ٱلنَّْهـِر.

  أَْزهاٌر       زاِهـيَةٌ       هَواٌء        نَْهٌر       نَْلهو       اَْلهََضبَةُ      اَلنَّْهـُر

أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلّصوَرِة : 
قَطَفَْت هَـناُء ُزهـوراً زاِهـيَّةً.
أَْهـَدْت هَـناُء ُزهـوراً لِهُدى. 

َوَضَعـْت هَـناُء ُزهـوراً في ِمْزهَـِريٍَّة.

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل فِي ٱْلَمَكاِن ٱْلفَاِرِغ : 
هُـْدهُـٌد  

هاتٌِف

ِمياهٌ
         

     هَـِذِه ٱلـُزهـوُر هَـِديَّةٌ 

ـُب ُجْملَةً ِمْن ُكـلِّ َمْجموَعِة َكـلِماٍت: أَُركِّ

أَْقـَرأُ ٱْلُجْملَتَْيِن َوأََضُع بَْينَهُما )و(:
.................................... و......................................................

ِمَنقَطَـْفـُتٱْلهََضبَِةُزهـوراً َذهَـْبُت
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ٱْلقَـْريَِةإلى

ُ هِ                 ــَهــ                     ــُهــ                  ــُه
ه             ــهــ               ــهــ            ــه



8

   

ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع:       ماءٌ     ما/ ٌء          ٌء أَُجزِّ

شاِطٌئ  .....................  .......         أَْضواٌء   .....................  .......
ِمْئَذنَةٌ    .....................  .......        ِذئـاٌب     .....................  .......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

َكأٌْس     ُوضوٌء     سماٌء     َحْمراُء     هُدوٌء     فَضاٌء     فَأٌْس    َصْحراُء

أُضيُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً إِلى ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة: 

  أُضيُف ٌء        َسما     

أَْحِذُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً ِمَن ٱْلَكلَِمِة ِلَْحصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة:

                  أَْحِذُف أَْع      أَْعـمـاَل

4 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ]ء[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز صوَرةَ ٱْلَكلِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلهَْمَزِة َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعـرَّ
أَْزَرُق ).....(      فُـؤاٌد ).....(    ُسؤاٌل ).....(     نَبَأٌ ).....(        َمَلَ ).....(

ـؤا  ٌل    ُسؤاٌل سـُ  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثال : 

  قِـ    ـرا    َء    ةٌأَْخـ   ـَضـ    ـُر     يَـْنـ   ـَشـ    ـأُ     

ء
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفراِد أُْسرتي:
أََسٍد،  تِمثاِل  أَماَم  نَأُْخُذ ُصَوراً  إِْفراَن.  إِلى  َوأُْختي  َوأَخي  َوأُّمي  أَبي  َمَع  أُسافُِر 

َونَْشَرُب ُكؤوَس ٱلّشاِي بَْيَن أَْغصاِن ٱلشََّجِر، َوفي ٱْلَمساِء نَعـوُد إِلى داِرنا. 

أُسافِـُر        أَبي          أُّمي       إِْفـراَن      نَأُْخُذ       ُكؤوَس      اَْلَمساُء

أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلّصوَرِة : 
أَْسبَُح َمَع أَخي في ماِء ٱْلبَْحِر.

أَْلَعُب َمَع أَخي في شاِطِئ ٱْلبَْحِر.

آُكُل َمَع أَخي في شاِطِئ ٱْلبَْحِر.

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل في ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

-8

-9

-10

-11

-12

أَنا أُِحبُّ هُدوَء ٱلشَّاِطِئ.  

ـُب ُجْملَةً ِمْن ُكلِّ َمْجموَعِة َكـلِماٍت: أَُركِّ

أَْقـَرأُ ٱْلُجْملَتَْيِن َوأََضُع بَْينَهُما )و(:
.................................... َو......................................................          

ِمَناَْلماِء َشِرْبُتَكأْساًَوتُفّاحاًإِّجاصاً أََكـْلُت

 أَ                  أُ                     إِ                 ٌء              
 ـأَ                 ُؤ                   ــئِــ              ـٌئ

 أََسٌد              فَأٌْس                 لُْؤلٌُؤ            دافٌِئ
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4 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ]ج[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز صوَرةَ ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلجيم َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعرَّ
َحجٌّ ).....(   ُجنوٌد ).....(     جاِمٌع ).....(    َجَزٌر  ).....(   ُسجوٌد ).....(    

ِجماٌل لٌ  ـما  ِجـ  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل : 

  ثَـ  ـلـيـ   ـَجـ  ــةٌ      بَـ  ـنَــْفـ  ـَســ ـٌج    َمـْسـ    ـِجـ     ـٌد         

ج

ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع:      جاِمعٌ  جا/ مـ/ ـعٌ      َجـا أَُجزِّ

جيراٌن .....................  .......         َجزيَرةٌ   .....................  .......
َجناٌح   .....................  .......         أَْجنَِحةٌ   .....................  .......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:
اِْنِزعاٌج    أَْبراٌج     ِسراٌج     اِْحتِياٌج    ِعالٌج     أَْزواٌج     اِْبتِهاٌج    ِسياٌج

أُضيُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً إِلى ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة. 

  أُضيُف ِجـ        ماٌل     

أَْحِذُف َمْقطعاً َصْوتِـيّاً ِمَن ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة:

                  أَْحِذُف  ِجـ         ِجداٌر
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:

 . يَْوَم ٱْلُجُمَعِة زارْت َجميلَةُ َجدَّها ٱلَّذي َرَجَع ِمن ٱْلَحجِّ

َوَجَدَت َجميلَةُ في بَْيِت َجدِّها َجميَع ٱْلجيراِن َوٱْلجاراِت. 

     اَْلُجُمَعةُ    َجميلَةُ     َجدَّها    َرَجَع    ٱْلَحجِّ    َوَجَدْت   ٱْلجيراِن    ٱْلجاراِت

حيَحة:  أَْقـَرأُ َوأََضُع َعالَمة )x( أَماَم ٱْلُجْملَِة ٱلصَّ

أُ َجالٌل في ٱْلَمْسِجِد. يَتََوضَّ

يَْسُجُد َجالٌل في ٱْلَمْسِجِد.
يَْقَرأُ َجالٌل في ٱْلَمْسِجِد.

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل فِي ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

َجـ                   ـُجـ             ـِج              ٌج  
جا                        جو                   جي

َدجاٌج                    ُزجاٌج                َمْسِجٌد  

َجلََس ِسراٌج بِجانِِب ماِجَدةَ.

ّجاَص  -  ثُمَّ  -  ٱْلُجُمَعِة  -   َدجاجاً أََضُع ٱْلَكلِماِت في ٱْلفَراِغ ٱْلُمناِسِب: ٱْلِ
َعصيَر  َشِرْبُت   ......... َو....................،  ُخْبزاً  أََكْلُت   ................ يَْوَم 

.................
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4 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ]خ[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز ُصوَرةَ ٱْلَكلَِمـِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلخاء َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعرَّ
َخبٌَر ).....(  يَْنفُُخ ).....(    خائٌِف ).....(    ُدخوٌل ).....(    بِطّيٌخ ).....(

َخْيٌل ـلٌ  ـيـْ  َخـ  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل: 

  َخـْلـ  ــخـا    ٌلفِـ     را     ٌخ      َمـْخـ   ـبَـ   ـَزةٌ

خ

نَْخـ/ ــلَـ/ ـةٌ     نَْخـ ُئ ٱْلَكلِماِت إِلى َمقاِطَع:       نَْخلَةٌ  أَُجزِّ

َمخالُِب .....................  .......         ِخزانَةٌ   .....................  .......
أُْختي  .....................  .......          َمْطبٌَخ   .....................  .......

أَْنِطُق ٱْلَكلِماِت، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

اِْخـتِباٌر    َضْخٌم     كوٌخ       نَـفَـَخ      اِْختِياٌر     خوٌخ       طَبََخ     فَْخٌم

أُضيُف َمْقطَعاً َصْوتِيّاً إِلى ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة: 

  أُضيُف َس        خاٌء    

أَْحِذُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً ِمَن ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة:

                  أَْحِذُف  َب        خاطََب
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي: 

أُْختي َخْولَةُ َخـيّاطَةٌ ماِهـَرةٌ.  

تَخيطُ أُْختي ِلَخي ثَْوباً أَْخَضَر بَِخْيٍط طَويٍل.  

َخْيطٌ أَْخَضرُ  أَخي   تَخيطٌ   َخيّـاطَةٌ  َخْولَةُ        أُْختي 

أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلّصوَرِة : 
اِْختَـفَـْت َخولَةُ فَْوَق َشَجَرِة ٱْلخوِخ. 

اِْختَـفَـْت َخولَةُ َخْلَف َشَجَرِة ٱْلخوِخ.   
اِْختَـفَـْت َخولَةُ َوراَء أُْختِها َخديَجةَ.

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل فِي ٱْلَمَكاِن ٱْلفَاِرِغ : 

خـَـ              ـُخـ              ـِخ              ٌخ              
خا                     خو                   خي

خوٌخ                 َصْخَرةٌ               َخْلخاٌل
 
    

لَبَِسْت َخْولَةُ َخـْلخاالً.
      

أََضُع ٱْلَكلِماِت في ٱْلفَراِغ:

طَبََخْت أُْختي في                  ............................. ُشْربَةَ                        

........................، َوَعَجَن أَخي                  ................ لَذيذاً.
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4 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ]َغ[ : أَْسَمُع َوأَُميُِّز صوَرةَ ٱْلَكلِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلَغْيِن َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعـرَّ
  َصغيُرُ).....(   َمْغِرُبُ ).....(   َمغاِربَةُُ ).....(   َمْغروُرُ ).....(  أَْغصاُنُ ).....( 

ُ ُ  بِغاُل ُل ـغا  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل:     بـِ 

ُغـ       ـيُـو      ٌمُغـ    صـو    ٌنيَْغـ    ـِسـ    ُل    

غ

ــٌر َصـ/ ـِغـيـ/ ـرٌ  ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع:      َصغيرٌ  أَُجزِّ

فَـراٌغ .....................  .......         ُغـْرفَةٌ   .....................  .......
ِمْغَرفَةٌ .....................  .......          ُغـالٌم   .....................  .......

أَْنِطُق ٱْلَكلِماِت، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

 فـاِرُغ      باَلٌغ      فَـَرَغ      صائٌِغ     ِدماٌغ      فَـراٌغ      بـالِـغٌ  َمَضَغ

أُضيُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً إِلى ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة: 
  أُضيُف ُمـ        غاِمٌر    

أَْحِذُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً ِمَن ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة:

                  أَْحِذُف  ــةٌ       غابَةٌ
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي: 
َد بَبَّغاٌء فَْوَق ٱْلُغْصِن. في ٱْلغابَِة َغـرَّ

َسِمَعهُ َغـزاٌل َصغـيٌر، فَقاَل لهُ : » أَغانيَك َجميلَةٌ«.  

اَْلُغْصِن    َغزاٌل      َصغـيٌر      أَغانيَك بَبَّغاٌء     َد      ٱْلَغابَِة     َغـرَّ

أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلّصوَرِة : 
اَجتَهُ.        يَْصبَُغ َغـّساُن َدرَّ

       يَْرُسُم َغـّساُن لَْوَحةً.
       يَْصبَُغ َغـّساُن ُغـْرفَـتَهُ.

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل في ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

َغـ            ـُغـ              ـِغ                 ٌغ              
غا                    غـو                   غي

غابَةٌ                  اَْلَمْغـِرُب             ِدماٌغ 

َد بَبَّغاٌء فَْوَق ُغْصٍن.  َغـرَّ
      

أََضُع ُكـلَّ َكـلَِمٍة في ٱْلفَـراِغ:

    يَْستَْعِمُل       ................ ٱْلفُْرشاةَ، ويَْصبَُغ ٱْلُغْرفَةَ بـِ       ................
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4 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت: ]ث[ أَْسَمُع َوأَُميُِّز صوَرةَ ٱْلَكلِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱلـثّـاء َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعـرَّ
اِْثناِن ).....(     ثوٌم ).....(       هَـْيـثَـٌم ).....(   إِناٌث ).....(     ِمثاٌل ).....(

أَثاٌث ثٌ  ثا  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل :    أَ 

ثَـ   ـلـيـ   َجـ  ـةٌِد      ثـا     ٌرَكــ    ـثـيـ   ــٌر   

ث

ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع:      إِنـاثٌ    إِ/ نا/ ثٌ        ٌث أَُجزِّ

تَْمثيٌل  .....................  .......         أَْحداٌث   .....................  .......

يَْبَحُث .....................  .......           َحديٌث   .....................  .......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

    َحديٌث    أَْثواٌب     َمثيٌل     َحثيٌث    ِغـياٌب     أَْصحاٌب     ثِياٌب     َغسيٌل

أُضيُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً إِلى ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة. 
  أُضيُف  ِر      ثــاءٌ     

أَْحِذُف َمْقطَعاً َصْوتِـيّاً ِمَن ٱْلَكلَِمِة ِلَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َجديَدٍة:

                  أَْحِذُف   ِث     عاثِـٌر
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:
ثاً،   يَْوَم ٱلثُّالثاِء َرَسَم ُعـْثماُن ُمثَـلَـّ

ْثـنـْيـِن َكـتَـبَـْت َكـْوثَـُر ثَـالَث ُجَمٍل. َويَْوَم ٱْلِ

ْثنْيُن      َكْوثَُر          ثاَلَث ثاً      اَْلِ ُعـْثماُن     ُمثَـلَـّ    اَلثُّالَثاء  

أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلّصوَرِة : 
ُدْميَةُ ثَُريَّا تَـْلبُِس ثَْوباً َوْرِديّاً. 

ُدْميَةُ ثَُريّا تَأُْكـُل َكْعَكعةٌ.

ُدْميَةُ ثَُريّا تَـْلبُِس ثَْوباً أَْخَضَر.

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل فِي ٱْلَمَكاِن ٱْلفَاِرِغ : 

ثـَـ               ـثُـ               ـِث              ٌث 
ثا                ثو               ثي

أَثاٌث                  ثاَلثَةٌ                 اِْثناِن 

ثاً.        َرَسَم ُعـْثماُن ُمثَـلَـّ

أَُرتُِّب ٱْلُجَمَل، َوأَْكـتُـبُها : 
ثاٍت       -     َرَسَم هَـْيـثَـٌم نَها     -     ثاَلثَةَ ُمـثَـلَـّ                    َولَوَّ
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5 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ]ق[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز صـوَرةَ ٱْلَكلِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلقاِف َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعرَّ
لَْقالٌق ).....( ٌق ).....(    َحـريٌق ).....(     ناقَةٌ ).....(  َحالاّ    قِطاٌر ).....( 

ــٌق   َدقـيق قـيـ  دَ  أُْدِمُج ٱْلمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل : 

     قا     ِر    ٌئقِْط     طَـ    ـةٌطَ     ريـ     ــٌق

ق

قَـْر ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع  َكما في ٱْلِمثاِل:    قَـْريَةٌ    قَـْر / يَـ/ ــةٌ  أَُجزِّ
ُحقوٌل   .....................  .......         ُمقابَلَةٌ   .....................  .......
بَْرٌق    .....................  .......         قـائٌِل    .....................  .......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق َكما في ٱْلِمثال:

َحريٌق     بَْرٌق     سائٌِق      طَريٌق      ساِرٌق      َشْرٌق      فَريٌق     غاِرٌق

َل أَِو ٱْلَخيَر في ُكلِّ َكلَِمٍة بِٱْلَمْقطَِع ٱْلُمناِسِب )ٌق أَْو قا(: ُض ٱْلَمْقطََع ٱْلَوَّ أَُعـوِّ

َحريٌر                                     عائٌِد 

َغـريٌب                                   عاِشٌب 

نائٌِم                                        ساِطٌع     
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:
ةً َشيِّقَةً َعِن ٱْلقَْريَِة. قََرْأُت قِصَّ

َحلََّق ٱللَّْقالُق فَْوَق ُحقوِل ٱْلقَْمِح َوٱْلقُْطِن.

ْقالُق         فَـْوَق         ُحـقـوِل        ٱْلقَْمِح          ٱْلقُْطِن َق       ٱللَـّ َحـلَـّ

وَرِة :  أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلصاّ

تَْحلُِق ٱْلَحالاّقَةُ َشْعَر ُرقَـيَّةَ.    
ُق َشْعَر طاِرٍق. يَقُصُّ ٱْلَحالاّ

. يَْقطَُع طاِرٌق َوَرقَةً بِٱْلِمقَصِّ

أاُلِحظُ َرْسَم َحْرِف ٱْلقاِف: 

أَْنـقُـُل َوأُْكِمُل في ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

ق                     قـ                      ـق                    ـقـ
      لَـْقـالٌق         

      يَـقـوُد طاِرٌق قَطيَع ٱْلبَـقَـِر إِلى ٱْلَحْقـِل.

ُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجْملَةً َوأَْقـَرأُها : أَُركِّ

أَْقـَرأُ ٱْلَمقاِطَع:
َق
قاً
قا

ُق
ٌق
قو

ِق
ٍق

قي
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5 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ]ش[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز صوَرةَ ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

يِن َوأَتَلَفَّظُهُ: ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱلشاّ أَتََعرَّ
ةٌ ).....( اٌش )....(     ُعْشٌب )....(    َكْبٌش )....(     أَِشعَّ ِشتاٌء )....(       َرشاّ

أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل :    َشـ    ـريـ  ــٌف   َشريٌف

َشـ     ـَجـ     ــٌرُشـ    ـعا     ٌعطُْر    بو    ٌش

ش

ُئ ٱْلَكلِماِت إِلى َمقاِطَع  َكما في ٱْلِمثاِل:    ِمْشِمشٌ   ِمْشـ / ــِمــ/ ــٌش    ٌش أَُجزِّ
ِمْنشاٌر .....................  .......         شاِرٌع   .....................  .......
فُـْرشاةٌ .....................  .......         ِشراٌع    .....................  .......

أَْنِطُق ٱْلَكلِماِت، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:
    فِراٌش    َكْبٌش     ُجيوٌش    نِقاٌش    َعـْرٌش    أَْعـشاٌش   ُوحوٌش   أَْكـباٌش

ُل ٱْلَكلِماِت بَِمْقطٍَع ُمناِسٍب: أَُكمِّ
.......ـبابٌ                      أَْعــ.......شٌ                        .......ـتاٌء
.......ـعاعٌ                      .......ـَجـَرةٌ                      نـ .......ــٌد

-1

-2

-3

-4

-5

-6



23

أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:
ِة.  َرشَّ َرشيٌد َشَجَرةَ ٱْلِمْشِمِش بِٱْلِمَرشَّ

تُها فَْوَق ٱْلُعْشِب.  أَْشَرقَِت ٱلشَّْمُس فَٱْنتََشَرْت أَِشعَّ

ـتُها           ٱْلُعـْشِب أَْشَرقَـِت         ٱلشَّْمُس        فَٱْنـتَـَشَرْت          أَِشعَّ

وَرِة :  أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعـيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلصاّ
َمَشطَْت شاِديَةُ َشْعَرها بِٱْلُمْشِط. 

َمَشْت إِْشراُق فَْوَق ٱْلَْعشاِب. 
ِة.  تائَِل بِٱْلِمَرشَّ تَُرشُّ َرشيَدةُ ٱلشَّ

أاُلِحظُ َرْسَم َحْرِف ٱلشاّين: 

أَْنـقُـُل َوأُْكِمُل في ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

ش              شـ               ـش             ـشـ
ِمْشِمٌش         

شاهََد َشكيٌب ُشْحروراً فَْوَق ٱلشََّجَرِة.

ُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجْملَةً َوأَْقـَرأُها : أَُركِّ

-7

-8

-9

-10

-11

أَْقـَرأُ ٱْلَمقاِطَع:
َش
شاً
شا

ُش
ٌش
شو

ِش
ٍش

شي
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5 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ] و[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز صوَرةَ ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلواِو َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعرَّ
َولٌَد ).....(          لَْوٌن ).....(     َدواٌء ).....(     َدْلٌو ).....(   بَْدٌو ).....(

ـويـ    ــٌل    طَويٌل ــ  طَ أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل : 

َزْو       َر       ٌقِمـْشـ     ـوا     ةٌُو     حو    ٌش

و

ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع  َكما في ٱْلِمثاِل:     َمْولودٌ      َمْو / لو/ دٌ     قَــ أَُجزِّ
.....................  .......      َوْطواطٌ  .....................  ....... أَْلوانٌ 
َوليَمةٌ .....................  .......              أُْخطَبوطٌ .....................  .......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:
    َدْلـٌو       َوَعـَد     ُوعـوٌد      لَْهـٌو    بَـْهـٌو       َوَجـَد       ُورودٌ  قَـْبـٌو

أَْحِذُف َمْقطَعاً ِمْن ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن ٱْلَكلِماِت ٱْلتِيَِة، َوأَْقـَرأُ ٱْلَكلِماِت ٱْلَجديَدةَ:
            َوعـيدٌ                 ُوعـودٌ             ُوشاةٌ

أُضيُف َمْقطَعاً إِلى ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن ٱْلَكلِماِت ٱْلتِيَِة، َوأَْقـَرأُ ٱْلَكلِماِت ٱْلَجديَدةَ:
           ِصلَةٌ                وادٌ                   حوٌش
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أَْقـَرأُ ٱْلَمقاِطَع:
َو
وا
واً

ُو
وو
ٌو

 ِو
وي
 ٍو

أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:
 َوَجَد َوليٌد ُوروداً في ٱْلبَْهِو.

. نَْت ِوداُد ٱللَّْوَحةَ بِٱللَّْوِن ٱْلَوْرِديِّ  لَوَّ

نَتْ    ِودادُ        ٱللَّْوَحةَ         ٱللَّْونِ          ٱْلَوْرِديِّ        لَوَّ

وَرِة :  أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعـيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلصاّ
ُن لَْوَحتَنا بِأَْلواٍن َجميلٍَة.  نُلَوِّ

ُن َسْلوى ٱللَّْوَحةَ َوْحَدها.  تُلَوِّ
َمْرواُن َوَسْلوى يَتَحاَوراِن. 

أاُلِحظُ َرْسَم َحْرِف ٱْلواِو:  

أَْنقُُل َوأُْكِمُل فِي ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

و           ــو              و                ــو
َوْطواطٌ         

َوليٌد َوَوحيٌد َولَداِن يَْهَوياِن ٱلتَّْلويَن.

ُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجْملَةً َوأَْقـَرأُها : أَُركِّ
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5 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

ْوُت ] ي[:  أَْسَمُع َوأَُميُِّز ٱْلَكلِماِت ٱلَّتي فيها ٱلصَّ

ُف أَْشكاَل َحْرِف ٱْلـيـاِء َوأَتَلَفَّظُهُ: أَتََعرَّ
يَْوٌم )....(       قَـْريَةٌ )....(      ناٌي )....(     َخْيَمةٌ )....(      ُكـْرِسيٌّ )....(

َزْيتوٌن نٌ  ـتـو  َزيـْ  أُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل : 
ُعـ      ــيـو     ٌنِر      يا      ٌحأُْغـ   ـنِـ   ـيَـ  ةٌ

ي

ُئ ُكلَّ َكلَِمٍة إِلى َمقاِطَع  َكما في ٱْلِمثاِل:    ِرياَضةٌ    ِر / يا/ َضـ / ـةٌ    يا أَُجزِّ
َزْيتوٌن .....................  .......         لَْيمونَةٌ  .....................  .......
ُزيوٌت .....................  .......          يَساٌر    .....................  .......

أَْنِطُق ُكلَّ َكلَِمٍة، وأَْربِطُها بَِخطٍّ َمَع ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:
    ناٌي      ُجْنِديٌّ     َزْيتونَةٌ  ُشْرِطيٌّ     شايٌ    ُكْرِسيٌّ   لَْيمونَةٌ  زاٌي

أَْحِذُف َمْقطَعاً ِمْن ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن ٱْلَكلِماِت ٱْلتِيَِة، َوأَْقَرأُ ٱْلَكلِماِت ٱْلَجديَدةَ:
إِْبريـقٌ         يَْعـدوَن         َسعـيٌد               

َل في ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن ٱْلَكلِماِت ٱْلتِيَِة: أََضُع  )يَـ( َمكاَن ٱْلَمْقطََع ٱْلَوَّ
َحماَمة                                  َوَرقَةٌ           

َجرى                                   َسميٌن   
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أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:
ْيموِن.  لَْيلى َويُْسرى تَْمِشياِن بَْيَن أَْشجاِر ٱللَـّ

 َرأَْيـنا راِعـياً يُْمِسُك في يَـِدِه ناياً َويَُغـناّي.

        َرأَْيـنا    يُْمِسكُ      في    يَـِدهِ      ناياً      يَُغـناّي

وَرِة :  أَْقـَرأُ ٱْلُجَمَل، َوأَُعـيُِّن ٱْلُجْملَةَ ٱْلُمناِسبَةَ لِلصاّ
اعي تَْحَت َشَجَرٍة. يَْجلُِس ٱلراّ

اعي قُْرَب ساقِيٍَة. يَْستَريُح ٱلراّ
اعي ناياً َويَُغناّي. يُْمِسُك ٱلراّ

أاُلِحظُ َرْسَم َحْرِف ٱْلياِء:  

أَْنقُـُل َوأُْكِمُل في ٱْلَمكاِن ٱْلفاِرِغ : 

ي            يــ              ــيــ              ــي
يـوْنـيـو         

ُب إِْلياُس ٱْلَْغصاَن ٱْليابَِسةَ. يُـَشـذِّ

ُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجْملَةً َوأَْقـَرأُها : أَُركِّ

أَْقـَرأُ ٱْلَمقاِطَع:
يَــ
يـا
يـاً

يُــ
يـو
ٌي

 يِــ
يـي
 ٍي
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5 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي: 

ِه. في ٱْلَمْزَرَعِة َزريبَةُ  زاَر خالٌِد َمْزَرَعةَ َجدِّ

يَصيُح  َوديٌك  ٱْلُعْشَب،  تَْرعى  َوبَقَـَرةٌ  َغنٍَم، 

ِعْنَد ٱْلفَْجِر، َوفَـَرٌس بُـنِّيٌّ ذو َذْيـٍل طَويٍل.  
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ُق َحَسَب َعَدِد ٱْلَمقاِطِع فيها: أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَُصفِـّ
   خالٌِد      َمْزَرَعةٌ       تَْرعى       ديـٌك      بَقَـَرةٌ        فَـَرٌس        يَصيُح

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَِصلُها بِٱْلَمْقطََع ٱلَّذي يوَجُد فيها :

َزريبَةٌ       زاَر       اَْلُعـْشُب     َغـنَـٌم        َذْيـلٌ        اَْلفَْجرُ        ِعـْنَد

د      َذْيـ      ـُر      َز      ِعـْنـ      َغـ      زا       َر      ـُعـ      عُ     ريـ

أَتَـلَـفَّظُ، َوأُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل:
         هُـْد    هُــ    ــٌد          هُـْدهُـٌد

ُر دِ  ـغا  يـُ  ـعٌ            ذيـ  ـٌر    ُمـ  بو  ــ  ُزْن
.......................   .......................   .......................

ئُها إِلى َمقاِطَع: أَْقـَرأُ ُكلَّ َكلَِمٍة، َوأَُجزِّ

َزْهَرةُ           َذهَـبَْت َصديقَةٌ   ِغـْزالُن   عاَدْت  
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أَْنِطُق ٱْلَكلِماِت، وأَِصلُها بِٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

َدجاٌج      زاِرٌع      زائٌِر      ُمعاٌذ      شاِرٌع      َرذاٌذ      ُزجاٌج      سائٌِر

، َوأََضُع َعالََمةً x في ٱْلَجواِب ٱْلُمناِسِب: أُعـيُد قِراءةَ ٱلنَّصِّ
َكْم َعَدُد ٱْلَحيَوانات في ٱلنَّصِّ ؟        ثاَلثَةٌ         أَْربََعةٌ     َخْمَسةٌ

ريبَِة       إِلى ٱْلقَـْريَِة         إِلى ٱْلَمْزَرَعِة إِلى أَْيَن َذهََب خالٌِد؟         إلى ٱلزَّ

أََضُع َعالَمةَ تَْحَت ٱْلَحيَواِن ٱلَّذي لَْم يُـْذَكـْر:
 اَْلقِـْرُد       اَلدَّجاَجة       اَْلفَـَرُس       اَْلَكـْلـُب       اَْلـبَـقَـَرةُ

أَْمألُ ٱْلفَراغاِت بَِكلِماٍت ِمْن عائِلَِة )َمْزَرَعةٌ(:

ُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجَمالً، ثُمَّ أَْقَرُؤها:   اَْلَْغـناُم  -  في  -  تَْرعى  -  ٱْلَمْرعى أَُركِّ

أَْختاُر ِمَن ٱْلكيِس ٱْلَكلَِمةَ َوأََضُعها في ٱْلفَراِغ ٱْلُمناِسِب: 
يَْزَرُع ٱْلُمزاِرُع ٱْلبُذوَر  ...... ٱْلَحْقِل، 

ريبَِة، َويَْذهَُب ......ٱْلَْغناِم ...... ٱلزَّ
َويَعوُد ........ ٱْلَمساِء  ....... َمْنِزلِِه. 

في

في إِلى
بــ

-6

-7

-8

-9

-10

-11
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-12

-13

-14

أَْكتُُب ٱْلَكلَِمةَ ٱْلُمناِسبَةَ لُِكلِّ صوَرٍة:

     

          

أَْنـقُـُل:

هوِر َوٱْلُوروِد.  تَُزيُِّن َزْينَُب ٱْلِمْزهَِريَّةَ بِٱلزُّ

ةَ »ٱللِّْفِت ٱْلِعْمالِق«: َل قِصَّ أَْمأَلُ ٱْلفَـراَغ ِلَُكمِّ

حُ   في يَْوٍم ِمَن ٱْلَياّاِم، َزَرَع           بُذوَر لِْفٍت، َوذاَت يَْوٍم َوَجَد ٱْلفاَلاّ

ْك. حُ        َولَِكنَّ               لَْم تَتََحرَّ حاَوَل ٱْلفاَلاّ

ْك. حُ        َولَِكنَّ ٱللِّْفتَةَ لَْم تَتََحرَّ فَناَدى ٱْلفاَلاّ

ثُمَّ جاءَ        َوجاَء       َوجاءَ  

َوفي ذاِت ٱللَّْيلَِة أََكَل ٱْلَجميُع
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5 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي: 

َمشى شادي ُرْفقَةَ َصديقِِه َسعيٍد إِلى ٱْلغابَِة. 

كاَن َسعيٌد ُمشاِكساً، يَْقـفِـُز َويَْكِسُر أَْغصاَن 

ٱْلَْشجاِر. َوكاَن شادي يَقوُل: »لِْلـغابَِة فَـوائُِد 

َكـبـيـَرةٌ، فَـْلنُحافِـْظ َعلَـْيها يا َصديقي.« 

-1

-2

-3

-4

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَُصفُِّق َحَسَب َعَدِد ٱْلَمقاِطِع فيها:
   َمشى            يَـْقـفِـُز            يَـْكـِسُر             يَـْبـتَـِسُم              يَـقـوُل

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَِصلُها بِٱْلَمْقطََع ٱلَّذي يوَجُد فيها :
أَْشجاٌر فَـوائُِد      َصديقي  ُمشاِكسٌ      شادي    ُرْفـقَـةَ       َسعـيدٌ 

    فَـ     شا     ٌس      قي     أَْشـ       ٌش      َسـ       قاً    ُرْفـ    ش    قـو

أَتَلَفَّظ، َوأُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل:

َر    فـيـ   ــٌق          َرفـيـٌق

ــُق ـفًى                  لَــ   قا   لِـ   ـتَْشـ  فُـلـْ  ـفُـ  ـلٌ               ُمـْسـ 
.......................   .......................   .......................
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-6

-7

-8

-9

-10

ئُها إِلى َمقاِطَع: أَْقـَرأُ ُكلَّ َكلَِمٍة، َوأَُجزِّ
َرصيفٌ       فَـراَشةٌ            ِمْسماٌر بَشوٌش     َزْقـَزَق  

أَْنِطُق ُكلَّ َكـلَِمٍة، وأَِصلُها بِٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:
   ِرفاٌق     َحريٌق     حاِرٌس     ُزقاٌق     َوْصٌف     فاِرٌس     طَريٌق    قَْصٌف

، وأََضُع َعالَمةً في ٱْلَجواِب ٱْلُمناِسِب: أُعيُد قِراءةَ ٱلنَّصِّ
أَْربََعةٌ اِْثناِن         ثاَلثَةٌ         ؟      َكْم َعَدُد ٱلشَّْخِصياّاِت في ٱلنَّصِّ
إِلى ٱْلبُْستاِن ديقاِن؟        إلى ٱْلَحديقَِة       إِلى ٱْلغابَِة        إِلى أَْيَن َذهََب الصَّ

: أََضُع َعالََمةً تَْحَت ما لَْم يُْذَكْر في ٱلنَّصِّ
أَْوراقٌ     أَْغصاٌن ُعْصفوٌر        أَْشجاٌر          غابَةٌ         

أَْمألُ ٱْلفَراغاِت بَِكلِماٍت تَْنتَمي إِلى َمجاِل )ٱْلغابَِة(:

ْمَعِة - ِمَن - ٱْلفَراَشةُ  - ال تَـْقـتَـِرُب ُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجَمالً، ثُمَّ أَْقـَرُؤها:  ٱلشَّ أَُركِّ

-5

اَْلغابَةُ
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-12

-13

-14

-11

إِنَّ
أَماَم

َعلَْيناَعلَْيِه

ال

أَْختاُر ِمَن ٱْلكيِس ٱْلَكلَِمةَ َوأََضُعها في ٱْلفَراِغ ٱْلُمناِسِب: 
َوقََف َسْعٌد ...... قَْيٍس، َوقاَل لهُ:

 »...... تُْسِرْف في تَْبذيِر ٱْلماِء. ...... ٱْلماَء
 َكْنٌز ثَميٌن،  َويَِجُب  ....... أَْن نُحافِظَ ........« 

أَْكتُُب ٱْلَكلَِمةَ ٱْلُمناِسبَةَ لُِكلِّ صوَرٍة:

     

          

أَْنـقُـُل:

َسْلوى واقِـفَـةٌ قُـْرَب َشَجَرِة ٱْلِمْشِمِش. 

ْعـلَُب«: ةَ »َشـفـيقَـةُ َوٱلـثَـّ أَْمأَلُ ٱْلفَـراَغ ِلُْكِمَل قِصَّ

هَ َمَع                        ، َذهَبَْت َشفيقَةُ إِلى            لِتَـتَـنَـزَّ

                  َوِعْنَدما ٱْقتََربَْت ِمْن َحْقِل ٱْلِعنَِب َرأَِت           فوفو.  

خافَْت            ِمَن            فََرَجَعْت ُمْسِرَعةً إِلى                   
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  اَلـلَّـِعـُب
َوٱلْـَمـَرُح

اَلَْوْحَدُة ٱلّسـاِدَسُة
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6 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي: 

ٱْلَْطفاُل  يَْمَرُح  ٱْلَحيِّ  ساَحِة  في 
َويَْلَعبوَن في فَـَرٍح.

تَْلَعُب ثاَلَُث بَناٍت بِٱْلَحْبِل. 
ٱْلُكـلَـِل،  لُْعبَةَ  َوَجماٌل  ُعْثماُن  يَْلَعُب 

َوَخْولَةُ تَْجري َخْلَف خالٍِد.

-1

-2

-3

-4

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَُصفُِّق َحَسَب َعَدِد ٱْلَمقاِطِع فيها:

     َحيٌّ          يَْمَرُح        َحْبٌل     ُعـْثماُن     فَـَرٌح         ُكـلَـٌل       َخْلَف

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَِصلُها بِٱْلَمْقطََع ٱلَّذي يوَجُد فيها :

      ساَحةٌ        تَْلَعُب       ثاَلُث        بَناٍت       َجماٌل       َخْولَةُ       خالٌِد

    بـَ       تَـْلـ      ثَـ       َخـ       خا        نا      ُث     بِـ      َجـ     َحـ     َخْو

أَتَلَفَّظ، َوأُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل:
                                  سا    َحـ     ـةٌ      ساَحةٌ

ُ ةُ ـرَ  ِخـ  با  نٌ            ـرٌ                   ثُـْعـ   ـبا  ِجـ   تا 
.......................   .......................   ......................
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أَْنِطُق ُكـلَّ َكـلَِمٍة، وأَِصلُها بِٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

   َدجاٌج     حاِدٌث      ِكتاٌب      بَْيٌت      باِحٌث    ِحجاٌب      ُزجاٌج     َوْقـٌت

، وأََضُع َعالَمةً في ٱْلَجواِب ٱْلُمناِسِب: أُعـيُد قِراءةَ ٱلنَّصِّ
؟               ثاَلثَةٌ            َخْمَسةٌ             َسْبَعةٌ َكْم َعَدُد ٱْلَطفاِل في ٱلنَّصِّ

أَْيَن يَْلَعُب ٱْلَْطفاُل؟     في ساَحِة ٱْلَمْدَرَسِة      في ساَحِة ٱْلقَـْريَِة     في ساَحِة ٱْلَحيِّ

أََضُع َعالَمةً تَْحَت ٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي لَْم تُـْذَكـر:
     اَْلَجْرُي            اَْلُكلـُل           ااَِلْختِفاُء              اَْلُكَرةُ            اَْلَحْبُل

أَْقـَرأُ، ثُمَّ أَْمَلُ ٱْلفَراغاِت بَِكلِماٍت تَْنتَمي إِلى َمجاِل ٱللَِّعِب: 

ّراَجِة  - في - ٱْلَحديقَِة - أَْلَعُب أَُرّكـُِب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجَمال، ثُمَّ أَْقـَرُؤها:  بِٱلدَّ

ئها إِلى َمقاِطَع: أَْقَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَُجزِّ
تَْلَعُب      ُعْثماُن      بَناٌت        َخْلَف    َخْولَةُ  

             
 

-5

-6

-7
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-10

 اَللَِّعـُب
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أَْختاُر ِمَن ٱْلكيِس ٱْلَكلَِمةَ َوأََضُعها في ٱْلفَراِغ ٱْلُمناِسِب: 

تَـْقـفِـُز َمْريَُم ............. ٱْلَحْبِل، َوتَْجلَِس تَـْثـريُت ...........

ٱْلُعشِب، َويَْسبَُح أَْحَمُد ....... ٱْلَمْسبَِح،

ُل ُشَعْيٌب ....... ٱْلَْشجاِر.  َويَتََجوَّ

فَْوَق
في

َعلى بَْيَن

-11

-12

-13

-14

أَْكتُُب ٱْلَكلَِمةَ ٱْلُمناِسبَةَ لُِكلِّ صوَرٍة:

     

          

أَْنقُـُل:

ْلج. أَنا َوَزْينَُب نَـتَـَزْحلَُق فـي ٱْلَجبَِل َعـلى ٱلـثَـّ

يّاُد َوٱْلُعْصفوُر«: ةَ »اَلصَّ ل قِصَّ أَْمَلُ ٱْلفَـراَغ َشفَِهـيّا ِلَُكمِّ

كاَن يا ما كاَن             َصغيٌر  يَُغنّي فَْوَق              َشَجَرٍة. 

صاَدهُ             ، وَوَضَعهُ في         .

 صاَحْت أُْختُهُ  : اُْتُرِك             يا صابُِر.  

أَْطلََق             ٱْلُعْصفوَر ِمَن              .

فَطاَر َيَُغـنِّي فَْوَق 
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6 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:

ماِهَرٍة.   َخيّاطٍَة  َدْوَر  تَْلَعُب  َحفيظَةُ 

، َوخاطَْت  قَطََعْت َحفيظَةُ ثَْوباً بِِمقَصٍّ

قَميصاً بَِخْيٍط َوإْبرٍة، َوَكَسْت بِٱْلقَميِص 

ُدْميَتَها ُضحى. 

-1

-2

-3

-4

 ص  ض
ط   ظ

أَْقـَرأُ ٱْلَكلِماِت، َوأَُصفُِّق َحَسَب َعَدِد ٱْلَمقاِطِع فيها:

    َحفيظَةُ    َخيّاطَةٌ    قَطََعْت     ِمقٌَص     خاطَْت     قَميصاً    َخْيطٌ     ُضحى

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَِصلُها بِٱْلَمْقطََع ٱلَّذي يوَجُد فيها :

    َحفيظَةُ       َخيّاطَةٌ      قَطََعْت       ِمقَصٌّ       خاطَْت       قَميصاً    َخْيطٌ

   َص   ُص   طَ    طُ    صاً    طٌ    ٌص   ٍص    َض    ُض    ظَ    ظُ     ظا

أَتَـلَفَّظُ، َوأُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل:

                                  َمـْصـ     قـو    لٌ     َمْصقوٌل

ةٌ ــرَ  ـظـيـ  َحـ  ةٌ         رَ  ـفٌ           صو  ـطـَ   ِمـْعـ 
.......................   .......................   ......................
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أَْنِطُق ُكـلَّ َكـلَِمٍة، وأَِصلُها بِٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

   قََصٌص   هَـبَطَ      َحْوٌض     تُحافِظٌ     َخلَطَ     تاُلِحظُ     قَفٌَص    َرْوٌض

، وأََضُع َعالَمةَ )x( في ٱْلَجواِب ٱْلُمناِسِب: أُعـيُد قِراءةَ ٱلنَّصِّ
تخيط حفيظة  :                  ِسْرواالً              ِكْسوةً                 قَميصاً

اِْسُم ُدْميَِة َحفيظَةَ هَُو:            راِضيَةُ              ُضحى                ِرضا

أََضُع َعالَمةَ )x( تَْحَت ما لَْم تَْستَْعِمْلهُ َحفيظَةُ:
           ثَْوٌب              ِمقٌَص                ِمْسطََرةٌ              َخْيطٌ

أَْسَمُع، وأََضُع َعالَمةً أَماَم ٱْلَكلَِمِة ٱْلُمناِسبَِة:
ُل                   تَـْلهو تَجري                  تَُمثِـّ تَْلَعـُب             

ماِهـَرةٌ           َسعيَدةٌ                   عالِيَةٌ               باِرَعةٌ

أَُرّكـُِب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجَمال، ثُمَّ أَْقـَرُؤها:  لُْعـبَةً  - ٱْلَخيّاطَةُ - َحفـيظَةُ - تُِحبُّ

ئُها إِلى َمقاِطَع: أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَُجزِّ
طُبولٌ          صاروخٌ            طماِطُم       ِظٌل     َضباٌب  
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أَْكتُُب ٱْلَكلِماِت في ٱْلفَراِغ:

زاَرْت            ُضحى  ...........        ، فَقالَْت لَها .: ِعْندي         ..........َمريَضةٌ. 

أُريُد ِمَن       .......... أَْن يََضَع َعلَْيها          ....... َضِحَكِت      ......................، 

َوقالَْت: َسيُعالُِج ٱلطَّبيُب        ................. ٱْلَمريَضةَ. نَظِّفي  ................... 

ُكـلَّ يَْوٍم.

أَْكتُُب ٱْلَكلَِمةَ ٱْلُمناِسبَةَ لُِكلِّ صوَرٍة:

أَْنقُـُل:

   َجلََس ِرضا تَْحَت ِظلِّ ِمظَلٍَّة، ولَِعبَْت فَاِطَمةُ ُكَرةَ ٱْلِمْضرِب

ةَ »عـيـُد ٱْلمـيـالِد« : َوِر قِصَّ أَْقـَرأُ، َوأُْكِمُل َمكاَن ٱلصُّ

تَْحتَفُِل ُسعاُد        بِعيِد ميالِدها بدوِن         َوال            . ِلَنَّ         كانَْت 

نٍَة، فَـفَـِرَحْت          بِها، َورَسَمْت            فَـقـيَرةً. لَِكنَّ أَبا        ٱْشتَرى لَها        أَْقالٍم ُملَوَّ

َكْعَكةً َوَوَضَعْت فَْوقَها         فََغـنَّى ٱْلَجميُع :عيُد ميالٍد َسعـيٌد يا      َوأَْطفَأوا            

لَِكنَّ              بَقِـيَْت َمْشتَِعلَةً ِلَنَّ        كانَْت َسعيَدةً.
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6 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

أَْقـَرأُ َعلى َمْسَمِع أََحِد أَْفـراِد أُْسَرتي:

َكريَمةُ َوَشفيٌق َصديقاِن يَْسُكناِن قُـْرَب ٱْلبَْحِر، 
باَحةَ َوْقَت طُلوِع ٱلشَّْمِس، َوٱللَِّعَب  يُِحبّاِن ٱلسِّ
ٱْلقُصوِر  بِناَء  َكثيراً  َويُِحبّاِن  ٱلّشاِطِئ،  َعلى 
غيِر طاِرٍق، َوتَْزيينَها  ْملِيَِّة َمَع ٱلطِّْفِل ٱلصَّ ٱلرَّ
داِن: هَيّا  بِٱْلَْصداِف. َوكانا ُكلَّما ٱْلتَـقَـيا، يَُردِّ
نَْمَرْح! هَيّا نَْلَعْب! هَيّا نَـْقـفِـْز ! هَيّا نَْرُكْض!

-1
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أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَُصفُِّق َحَسَب َعَدِد ٱْلَمقاِطِع فيها:

   يَْسُكـناِن     تَـْزيـيـنَها     يُِحبّاِن     نَْمَرُح      نَـْلَعـُب      نَـْقـفِـُز      نَْرُكـُض

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَِصلُها بِٱْلَمْقطََع ٱلَّذي يوَجُد فيها :
َكريَمةُ    َشفـيٌق    َصديقاِن     طاِرٌق    اَلّشاِطُئ    نَـْقـفِـُز    َوْقـَت    اِْلـتَـقَـيا

 ــٌق     طا     ـَت     َوْقـ      ـتَـ     قا     ِطـ     َكـ     ٌق     ـقَـ     ـةُ     نَْقـ
أَتَلَفَّظ، َوأُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل:

نَـْقـ    ـفِـ     ــُز          نَـْقـفِـُز

ِن ـقا  ـديـ  َصـ  ـنٌ            يـيـ  ِطـ ــٌئ     تَزْ  شا  
.......................   .......................   .......................

ك  ق
ت   ط 
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أَْنِطُق ٱْلَكلِماِت، وأَِصلُها بِٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

   َشفـيٌق     َكريمٌ       تَـْقـفِـُز   ُمتَساقِطٌ     تَْخبُِز     َرفـيقٌ    ُمتَرابِطٌ    َرحيٌم

، وأََضُع َعالَمةَ )x( أَماَم ٱْلَجواِب ٱْلُمناِسِب: أُعـيُد قِراءةَ ٱلنَّصِّ
؟              اِْثناِن             ثاَلثَةٌ             أَْربََعةٌ َكْم َعَدُد ٱْلَطفاِل في ٱلنَّصِّ

ديقاِن َكثيراً؟ ماذا يُِحبُّ ٱلصَّ

باَحةَ باِكراً            اَللَِّعَب َعلى ٱلّشاِطِئ ْملِيَِّة            اَلسِّ           بِناَء ٱْلقُصوِر ٱلرَّ

أََضُع َعالَمةَ )x( تَْحَت ما لَْم يُـْذَكـْر:
      ِكـتاٌب            قُصوٌر            ِطْفٌل                قََمٌر              شاِطٌئ

أَْمَلُ ٱْلفَراغاِت بَِكلِماٍت ِمْن عائِلَِة )ٱلطَّبيَعةُ(:

أَُرّكـُِب ُجْملَةً ِمَن ٱْلَكلِماِت، ثُمَّ أَْقَرُؤها:  اَْلَوَرقِـيَّةَ  -  طاِرٌق  -  ٱلطّائَِرةَ  -  أَْطلََق

ئُها إِلى َمقاِطَع: أَْقـَرأُ ٱْلَكلِماِت، َوأَُجزِّ

 يَْسُكُن            أَْقطاٌر       بَْرقوٌق            ِمْطَرقات            كـَتاكيُت
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اَلطَّبيَعةُ
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أَْكتُُب ٱْلَكلَِمةَ ٱْلُمناِسبَةَ لُِكلِّ صوَرٍة:

     

          

أَْنقُـُل:

ةَ ٱلطّائَِرِة ٱْلَوَرقـِيَِّة.  تَْكتُُب فَـتيَحةُ قِصَّ

َوِر : ل َشفَِهيّاً َمكاَن ٱلصُّ ةَ »َكماٌل َو طائُِر ٱْلَكناري«، َوأَنا أَُكمِّ أَْقـَرأُ قِصَّ

هَذا َكماٌل يَُصفُِّق          َوهَذا طائُِر ٱْلَكناري  كوكو  يَُغنّي لَهُ

لَِكْن هَطََل ٱْلَمطَُر             فَخاَف ٱلطّائُِر كوكو            َوٱْنقَطََع َعِن ٱْلِغناِء. 

   كـوكـو طائٌِر هَـزيٌل           لَِكنَّهُ يُِحبُّ ٱْلِغناَء َوٱْلَمَرَح.                         

عاَد كوكو إِلى ٱْلقَفَِص            َوعاَش في هَناٍء َمَع َصديقِِه َكماٍل.  

أَْختاُر ِمَن ٱْلكيِس ٱْلَكلَِمةَ َوأََضُعها في ٱْلفَراِغ ٱْلُمناِسِب: 
 يـقِـُف ُمْصطَفى ............... ٱْلبَْحِر، .......

 يَْقـفِـُز ............ ٱْلماِء، َوتَْجلُِس َكْوثَُر  ............
ْمِل، ......... طاِرٌق فَإِنَّهُ يَْلَعُب بِٱلطّائَِرِة ٱْلَوَرقِيَِّة.   ٱلرَّ

أَّما
ثُمََّعـلى في

أَماَم
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6 أَنِْشطَتي في ٱلِْقراَءِة َوٱلِْكتابَِةالـوحدة

 : أَْقـَرأُ، َوأََحُد أَْفراِد أُْسرتي يَْستَِمُع إِلَيَّ

فَْصُل  َوَحلَّ  ٱلدِّراِسيَّةُ،  نَةُ  ٱلسَّ اِْنقََضِت 
إِْدريَس  أَْصِدقائي  َمَع  َذهَْبُت  ْيِف.  ٱلصَّ
ٱلّشاِطِئ  إِلى  َوُضحى  َوَصفِـيَّةَ  َوُمعاٍذ 
َوبَنَْينا  ماِل،  ٱلرِّ َعـلى  فَـَرَكْضنا  ظُْهراً، 

قَْصراً تُحيطُ بِِه أَْسواٌر، َولَِعْبنا بِطائَِرٍة ِمْن َوَرٍق. 
آْه! طاَرْت طائَِرتي في ٱْلفَضاِء، طاَرْت َصْوَب ٱلشَّْمِس، َولَْم تَُعْد تَْظهَُر ِمْن 

َجديٍد.
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أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَُصفُِّق َحَسَب َعَدِد ٱْلَمقاِطِع فيها:

    طاَرْت          لَِعـْبنا        اِْنقَـَضِت        بَنَـْيـنا         تَْظهَُر         َرَكْضنا

أَْقـَرأُ ُكـلَّ َكلَِمٍة، َوأَِصلُها بِٱْلَمْقطََع ٱلَّذي يوَجُد فيها :
  أَْصِدقائي    اِْنقََضْت    َذهَـْبُت    أَْسواٌر    تَْظهَُر    ُمعاٌذ     إِْدريُس     ظُْهراً

     ِد      أَْسـ       ٌذ     ـَضـ    إِْد     ـُس    ـِد    ص   أَْصـ     َذ     تَْظ    ظُ

أَتَـلَفَّظُ، َوأُْدِمُج ٱْلَمقاِطَع لِْلُحصوِل َعلى َكلَِمٍة َكما في ٱْلِمثاِل:

                                   اِْنـ    ـقَـ    ـَضتْ     اِْنقََضْت

طا   ئِــــ  ــَر  تي ءٌ           ــضا  ــُس         فـَ  ــ  ري إِدْ 
.......................   .......................   .......................

 د ض س
ص ذ ط
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أَْنِطُق ٱْلَكلِماِت، وأَِصلُها بِٱْلَكلَِمِة ٱلَّتي تُْشبِهُها في ٱلنُّْطِق:

   جالٌِس    َمْظهٌَر     رابٌِض    أَْسواٌر    قابٌِض    حاِرٌس    َمْنظَرٌ  أَْسراُر

، وأََضُع َعالَمةً في ٱْلَجواِب ٱْلُمناِسِب: أُعـيُد قِراَءةَ ٱلنَّصِّ
؟                ثاَلثَةٌ             أَْربََعةٌ           َخْمَسةٌ َكْم َعَدُد ٱْلَْطفاِل في ٱلنَّصِّ

َمتى َذهََب ٱْلَْطفاُل إِلى ٱلّشاِطِئ؟          َصـبـاحاً          ظُـْهـراً         َعـْصـراً

أََضُع َعالََمةً تَْحَت ما لَْم يُـْذَكـر:
اَلشَّْمسُ         أَْسواٌر           اَلّشاِطُئ اَْلَمناِزُل        ماُل            اَلرِّ

أَْمَلُ ٱْلفَراغاِت بَِكلِماٍت ِمْن َمجاِل )اَللَِّعُب(:

ْرِك أَُرّكـُِب ِمَن ٱْلَكلِماِت ُجْملَةً، ثُمَّ أَْقَرُؤها:  َمَع أُْسَرتي- ٱْلَعجـيِب - َذهَْبُت - إَلى ٱلسِّ

ئُها إِلى َمقاِطَع: أَْقـَرأُ ٱْلَكلِماِت، َوأَُجزِّ
فَضاءٌ           َذهَْبتُ       أَْسواٌر          أَْصِدقائي          طائَِرةٌ
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اَللَِّعـُب
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أَْكتُُب ٱْلَكلَِمةَ ٱْلُمناِسبَةَ لُِكلِّ صوَرٍة:

     

          

أَْنـقُـُل:

 هَـذا َسعيٌد يََضُع َمْصروفَهُ في ٱلظَّْرِف.

َوِر : ةَ »َسعيٍد ٱْلُمْبِدِع«، َوأَنا أُْكـِمـُل َشـفَـِهـيّاً َمكاَن ٱلصُّ أَْقـَرأُ قِصَّ

هَذا هُو َسعـيٌد           يَْلَعـُب في بَْيتِِه بـ             َصغـيَرٍة.

َر       ُصْنَع طائَِرٍة ِمْن َوَرٍق َوَخْيٍط. قَـرَّ

َرمى               فَطاَرْت في ٱلسَّماِء.

فَِرَح      ، َولَِكنَّ          قَْطقـوطاً قَـفَـَز عالِياً، َوٱْلتَقَطَ            ،  فََسقَطَْت َعلى 

ٱْلَْرِض. َضِحَك      ، َوقَاَل: »أَْسقَْطَت             يا          . فََكْيَف َسنَْلَعُب َمعاً؟«

أَِصُف ما يَْفَعلُهُ ٱلطِّْفالِن َوٱْلََدواِت ٱلَّتي يَْستَْعِمالنِها:  

ُمْصطَفى َوقاِسٌم ............... َو.................. 
بِجانِِب ُمْصطَفى َسْطٌل ........... َو..............

أَْحَمُر، َحفََر بِِه ُمْصطَفى ...............
َوبِجانِِب قاِسٍم ُكَرةٌ .......... كانا يَْلَعباِن بِها.
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