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قاِئَمُة الُمْحتََوياِت
ْر�ُص الدَّ

التَّْهِيَئةُ
ُل : اأُ�ْشَرتي ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

ْر�ُس الّثاني : َمْدَر�َشتي الدَّ
ْر�ُس الّثاِلُث : داُر َجّدي الدَّ

ْر�ُس الّراِبُع : النَّظاَفُة الدَّ
ر�ُس اْلخاِم�ُس: في اْلَحْقِل الدَّ

ْر�ُس ال�ّشاِد�ُس : َيْوُم اْلُمَعلِِّم الدَّ
ُ ْر�ُس ال�ّشاِبُع : ُمراَجَعُة الدَّ

اإِْر�شاداُتُ ِلْلُمَعلِِّم

4
6

18
32
48
62
74
89
93

ْفَحُة ال�شَّ

$

www.jnob-jo.com



4

التَّْهِيَئُة
تَـْمييُز الُْمتَ�شاِبِه والُْمْختَِلِف

ُن اأَ�ْشكاَل اْلُحروِف اْلُمَت�شاِبَهَة في ُكلِّ �َشْطٍر ِباللَّْوِن  اأُلَوِّ
ِر: َْخ�شَ َْزَرِق، واْلُمْخَتِلَفَة ِباللَّْوِن الأْ الأْ

د   د   ذ   د
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َطِة: ُر َقَلمي َعلى اْلُخطوِط اْلُمَنقَّ اأَُمرِّ

َر�ْسُم الُخطوِط
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�أُ�ْسَرتي
ُد اأَ�ْشتَِمُع َواأَُردِّ

ُل ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

حيَحَة �َشَفِويًّا: جابََة ال�شَّ ِ اأَْختاُر الإْ
ْت نوُر َواأُ�ْشَرُتها في َحِديَقِة :  َجَل�شَ

اأ  -  اْلَبْيِت              ب-  اْلَمْدَر�َشِة          جـ-  اْلَحيِّ

 َلِعَبْت نوُر َو َعاِمُرُ بـ :
ُْرجوَحِة اأ  -  اْلُكَرِة              ب-  اْللُّْعَبِة            جـ-  الأْ

ْت نوُر َواأُ�ْشَرُتها في َحديَقِة اْلَبْيِت. َجَل�شَ
َلِعَبْت نوُر َوَعاِمُرُ ِباْلُكَرِة.
ُ�ْشَرُة اْلَحْلوى. َتَناَوَلت الأْ
َما اأَْجَمَل اأَْزَهاَر اْلَحديَقِة!

1

2
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ُث اأَتَـَحدَّ
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لِـِف ) ا - ى ( َ َحْرُف األإْ ُد �أَُجرِّ

ىا

1      اأَنِْطُق:

ا            ى             ا             ى
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ْوِت ) ا ، ى (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل ) ا ، ى (: 3      اأَ�شَ

لِِف ) ا ، ى (: َ ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف األإْ 4      اأَ�شَ

   ا         لـ        د        ا       ي       ى      ل      ى

ُ �َشْلمى                 َحْلوى                    َحديَقُة
 نوُر                     فادي                       َمناُر

ُ ُداُر َُحْلوىعاِمُر اأَْزهاُر

www.jnob-jo.com
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

2      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

 ا                            ى

www.jnob-jo.com
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َحْرُف الَْواِو ) و ( ُد �أَُجرِّ

و
1      اأَنِْطُق:

و        وا         و        وا        و        وا

ْوِت ) و (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

َُتناَوَلْتواِلدينوُر َوْرَدُة

www.jnob-jo.com
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ُع داِئَرًة َحْوَل ) و (: 3      اأَ�شَ

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلَماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الْواِو ) و (: 4      اأَ�شَ

   و        فـ        ى        ز        و        ر        و       د

ُ �َشْلَوى                   َحديَقُةُ                   داُر

َلْوُزُ                    َخروُفُ                   نوُر

www.jnob-jo.com
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

2      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

 و                 وى               وا
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َحْرُف الْياِء ) ي ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) يــ ، ي (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُفاديَبْيُتُ َُحديَقُة َجميُل

ييـ

يــ             ي             يـا            يـو
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ُع داِئَرًة َحْوَل ) يــ ، ي (: 3      اأَ�شَ

   يــ       ب      تـ      ي        بــ       ي      ى       يــ

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلَماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الْياِء ) يــ ، ي (: 4      اأَ�شَ

َبْيُتُ                ِوداُد                 ُتنادي

�َشْلوى             َعبيُر                 َزْيُتُ
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

2      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

يــ               يــ               ي              ي

يـا              يـا              يـو             يـو

16
www.jnob-jo.com



1717

�شليمان العي�شى

اأُّمي َو اأَبي
باُح اْلَخْيِر يا اأُّمي �شَ

باُح اْلَخْيِر يا اأَبَِت  �شَ
َحِفْظُت اْلَيْوَم اأُْغِنَيًة

ْحُر في �َشَفتي وَذاَب ال�شِّ
فوُر فا�ْشَتِمعا اأَنا اْلُع�شْ
اإِلى �َشْدوي اإِلى ُلَغتي
ْدِرُكما ّماني ِل�شَ َو�شُ
رَّ َمْوِهَبتي ْعِرَف �شِ َ لأِ

�أَْحَفُظ

 َن�شاُطُ .

لِِف ) ا (، َوالْياِء ) يـ (. َ ْربََعَة ُمْنتَِبًها اإِلى الَْحْرَفْيِن: األإْ َ اأُ�َشّمي الْفُ�شوَل األإْ

ُد َو�أَْحَفُظ �أَُردِّ
)�شوَرُة الإِ�رساء، 24(.قاَل َتعالى: }                                              }

www.jnob-jo.com
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َمْدَر�َستي
ُد اأَ�ْشتَِمُع َواأَُردِّ

ْر�ُس الّثاين الدَّ

حيَحَة �َشَفِويًّا: جابََة ال�شَّ ِ اأَْختاُر الإْ
ُمُ : َمْدَر�َشتي َبْيتي: قاَل با�شِ

اأ  -  الّثاين               ب-  الّثاِلُث          جـ-  الّراِبُع

مٍ : ِدقاِء با�شِ ِمْن اأَ�شْ
اأ  -  ِفرا�ُسُ              ب-  حاِزُمُ            جـ-  ماِزُنُ

ُمُ : َمْدَر�َشتي َبْيتي الّثاين. قاَل با�شِ
يف َمْدَر�َشتي اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َواأََتَعلَُّم ُكلَّ َجديٍد.

ُم ُمَعلَِّمتي. ْحَتِ اأُِحبُّ َمْدَر�َشتي َواأَ
ِدقائي: حاِزُمُ َورامي َو�شامي. َواأََتعاَوُن َمَع اأَ�شْ

1

2
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ُث اأَتَـَحدَّ

.ÊÉqãdG »à r« nH »à n°S nQ ró ne

á«Hô©dG Éæà¨d

.ÊÉqãdG »à r« nH »à n°S nQ ró ne

á«Hô©dG Éæà¨d

.ÊÉqãdG »à r« nH »à n°S nQ ró ne

á«Hô©dG Éæà¨d
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َحْرُف الْباِء ) ب ( دُ �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) بــ ، ب (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل ) بــ ، ب (: 3      اأَ�شَ

ب       ت       ث      بــ      ن      ب      تــ      بــ

ُمُ ِكتاُبَُعبيُربا�شِ

ببـ
بـا               بـو             بـي

www.jnob-jo.com
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. �أَْقـَر�أُ .

ُد َحْرَف )بــ ، ب(: 5     اأَُجرِّ

ُب ِمَن الَْمْقَطَعْيِن َكِلَمًة ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الْباِء )بــ ، ب(: 4      اأَ�شَ

ُمُ    َجديُدُ    َزْيَنُب    َمْدَر�َشتي    َب�ْشَمُة    اأَْكُتُب  با�شِ

بـاب

بـا بـا

بـاب                   بـابـا

www.jnob-jo.com
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3     اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

بــ           ب           بـا           بـو         بـي

بـاب            بـابـا 

ْكلِ الُْمنا�ِشِب )بـ ، ب(، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ ِبال�شَّ

لْواِن َفيهِ َحْرُف الْباِء ) بــ ، ب (. َن�شاُطُ . َ اأُ�َشّمي لَْونًا ِمَن األإْ

بـا                         ابـا
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َحْرُف ال�ّشنِي ) �ص ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) �شـ ، �ص (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل )�شـ ، �ص (: 3      اأَ�شَ

�شــ       �س      �س      �س       �شــ      �س      �س       �شــ

ُمُ�شامي ُدرو�ُسُبا�شِ

�س�سـ

�شـا            �شـو           �شي

www.jnob-jo.com
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف ال�ّشيِن )�شــ ، �ص (: 4      اأَ�شَ

ُمُ         رامي         َفَر�ُسُ �ُشعاُد        حاِزُمُ          با�شِ

5      اأَُحلُِّل الَْكِلَمَة  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمْقَطَعْيِن َكِلمًة ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6      اأَُركِّ

وا�شى

وى �شـا

. �أَْقـَر�أُ .
�شاوى
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

�شــ           �ص           �شـا          �شـو         �شي

�شـاوى 

ْكلِ الُْمنا�ِشِب )�شـ ، �ص(، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ بال�شَّ

 اوى                    بَـب
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َحْرُف الْميِم ) م ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) مـ ، م (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2     اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل ) مـ ، م (: 3     اأَ�شَ

م         و        فـ        مـ        ق       مـ         ر        م

حاِزُمُ�َشْلمىَمْدَر�َشتي

مـ

مـا                مـو               مي
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الْميمِ ) مـ ، م (: 4      اأَ�شَ

ُم      َفَرُح      ُعْثماُن      �َشَمُر َمْدَر�َشتي      اأَريُج      اأَْحَتِ

5     اأَُحلُِّل الَْكِلَمَة  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمْقَطَعْيِن َكِلَمًة ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

مو�شى

مي �شـا

. �أَْقـَر�أُ .
�شامي                  مو�شى
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

مــ             م             مـا            مـو          مـي

�شـامي               مو�شى 

ْكلِ الُْمنا�ِشِب )مـ ، م (، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ بال�شَّ

 �شا   ي                        بـا�ِشـ
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كوُن ) ـــْ ( ال�شُّ ُد �أَُجرِّ

بْــ           �ْص           مإْ
1      اأَنِْطُق:

ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى الَْحْرِف ال�ّشاِكِن ) ـــْــ (: 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْحْرِف ال�ّشاكِن، ثُمَّ اأَنِْطُق: 3      اأَ�شَ

َو  مأْ               �ُس               ْب             

َيْم�شيُب�ْشتاُنَُبْيتي

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرًفا �شاِكنًا: 4      اأَ�شَ

ُمُ         َيْم�شي َمْدَر�َشتي        َمْرمى        َبْيتي        با�شِ
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كوَن َفْوَق الُْحروِف: 5      اأَْر�ُشُم ال�شُّ

ب                   �س                   م

�أَْكُتُب

         اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

ْب                 �ْص                   مإْ

�شـامي 

. �أَْقـَر�أُ .
�شامي 
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ْملُء الَْمْنقوُل ِ الإْ

 َن�شاُطُ .
اأُ�َشّمي ثَلثََة اأَ�ْشياَء فيها َحْرُف الْميمِ ) مـ ، م ( اأَِجُدها في 

َمْدَر�شتي.

ُد اأَُرَدّ

ّلى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم:  قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
" الُْم�ْشِلُم َمْن �َشِلَم النّا�ُص ِمْن لِ�شاِنِه َويَِدِه "

بـاب                                 بـابـا

�شـامي                             مو�شى

www.jnob-jo.com



32

د�ُر َجّدي
ُد اأَ�ْشتَِمُع َواأَُردِّ

ْر�ُس الّثاِلُث الدَّ

حيَحَة �َشَفِويًّا: جابََة ال�شَّ ِ اأَْختاُر الإْ
َيْقَراأُ َجّدي يف:

ٍة حيَفٍة               ب-  ِكتاٍب          جـ-  ِق�شَّ اأ  -  �شَ

يف داِر َجّدي ِح�شاُنُ َو :

اأ  -  اأَْغناُمُ                   ب-  اأَْبقاُرُ            جـ-  ماِعُزُ

داُر َجّدي  َجميَلُةُ.
َيْقَراأُ َجّدي في ِكتاٍب.

تي ِحكاَيًة ُحْلَوًة. َتْحكي َجدَّ
ْغناُمُ َتْرعى اْلُع�شَب. في داِر َجّدي ِح�شاُنُ َواأَ

1

2
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ُث اأَتَـَحدَّ
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ـَ ( َحَرَكُة الَفْتَحِة )  ــــ ُد �أَُجرِّ

يـَـ             َو            َب
1      اأَنِْطُق:

ْوِت الَْفْتَحِة ) ـــَ (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْحْرِف الَْمْفتوحِ ، ثُمَّ اأَنِْطُق: 3      اأَ�شَ

ْب           َو            �ْس             َم             َيــ

َُيْقَراأُ اْلُع�ْشَبُحْلَوُة

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرًفا َمْفتوًحا: 4      اأَ�شَ

ُحْلَوُةُ         اْلُع�ْشُب        َزْيدُُ         َمْي�ُس       َمْرَيُم
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5      اأَْر�ُشُم الَْفْتَحَة َفْوَق الُْحروِف:

ِن: 6      اأَْر�ُشُم الَْفْتَحَة َفْوَق الَْحْرِف الُْمَلوَّ

ب             �س              مـ               و            ي

. �أَْقـَر�أُ .

َو                َي                َب               �َص               َم 
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�أَْكُتُب

ُن الَْفْتَحَة: ُر َقَلمي، ثَُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

2      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

َو            َي             َب             �َص            َم 

و

َو�َســَم
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َحْرُف الّراِء ) ر ( ُد �أَُجرِّ

ْر        َر       را       رو       ري
1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) ر (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل ) ر (: 3      اأَ�شَ

ر       ذ        ر        ز        د         ر        ز        ر

َُيْقَراأُ َر�َشَمداُر

ر
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ُع داِئرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الّراِء ) ر (: 4      اأَ�شَ

َرمى        َتْرعى      ِكتاُبُ        داُرُ        َتْحكي

5     اأَُحلُِّل الَْكِلَمتنَْيِ  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمًة ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

�شاريرامي

َر �شا

. �أَْقـَر�أُ .
�شاَر  �شاري
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثَُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

ْر              َر             را             رو          ري

�شـاَر                             �شاري

2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ ِبَحْرِف ) ر (، ثُمَّ اأَلِْفُظ:

امي             �شا   ي            َم�ْشـرو

�شاَر �شاري.
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َحْرُف الْفاِء ) ف ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) فـ ، ف (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل ) فـ ، ف (: 3      اأَ�شَ

فـ       ق       ف       و      ف      قـ        فـ        ز

َرغيُفُ ُمفيُدُ َفَر�ُسُ 

ففـ
ْف         َف         فـا         فـو         في
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الْفاِء ) فـ ، ف (: 4      اأَ�شَ

َحْرُفُ �َشْيُفُ    ُ َقَمُر ُمفيُدُ   ُ َجميَلُة فاِطَمةُ 

5     اأَُحلُِّل الَْكِلَمتنْيِ  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتَيِْن ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

َرْفَرَفَفمي

. �أَْقـَر�أُ .
�شاَفـَر  �شاري.

َرَف

ري
�شا
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثَُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

ْف              َفـ              فـا             فـو           فـي

َفمي                    �شـاَفَر                 َرْفَرَف

ْكلِ الُْمنا�ِشِب ) فـ ، ف (، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ بال�شَّ

 ار�ص         ر�ص         �شا   َر          َرْفَر

�شاَفَر  �شاري
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َحْرُف ال�ّشنِي ) �ص ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) �شــ ، �ص (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُع داِئَرًة َحْوَل ) �شــ ، �ص (: 3      اأَ�شَ

�شـ      �شـ      �س      �س      �شـ      �س     �س     �س

َفرا�ُسُ ُع�ْشُبُ �َشْمَعُةُ 

�س�ســ

�ْص         �َص         �شـا         �شـو       �شي
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5     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتَْيِن ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

َرَم�َصيَ�ْشفييَـْم�شي

. �أَْقـَر�أُ .
يَْم�شي  �شامي.

َر�َشَم  �شافي.

َفــ �َصَرَر �شا

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف ال�ّشينِ ) �شــ ، �ص(: 4      اأَ�شَ

�شاِرُعُ        اأَْغناُمُ        ُع�ْشُبُ       ِح�شاُنُ        ري�ُسُ
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثَُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

ْكلِ الُْمنا�ِشِب ) �شـ ، �ص (، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ بال�شَّ

 وى         َمـ     ى         ريــ             َفرا

�ْص            �َشــ            �شـا           �شـو         �شـي

يَْم�شي                           �شـامي

يَْم�شي �شـامي.
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 َن�شاُطُ .

ُب َكِلماٍت ِبَح�َشِب الَْمْطلوِب: اأَُركِّ

�ص      و     م

ي     ا      ب

ف    ر    �ص

  ا�ْشُم َوَلٍد  ........................
  ا�ْشُم ِبْنٍت  ........................

جاِج  .....................   ُيَغّطي ِج�ْشَم الدَّ

ْرَنِب  ...................... َ   ُيَغّطي ِج�ْشَم الأْ

ْملُء الَْمْنقوُل ِ الإْ

َر�َشَم  �شافي.

ُد َو�أَْحَفُظ �أَُردِّ
قاَل َتعالى:

)�شوَرُة النَّْحل، 72(.
}                                                                          }
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ليلى العقرباوي

 �أُْن�ِشُد 

ْغ�شـاْن َ الأْ َقـِويَّــُة 

ْلــواْن َ الأْ َكـثـرَيُة 

َعـْدنـاْن نـا  َوَجـدَّ

َفـْرحـاْن َوُكـلُّـنـا 

ْزماْن َ ِمْن �شاِلِف الأْ

ماْن َ ِنها الأْ يف ِح�شْ

يف داِر َجّدي داِلَيُةُ 

ُ يف ِظلِّها اأُْرجوَحُة

تي َجدَّ َنزوُر  َلـّما 

نـا   َواإْخـَوتي َتُهـزُّ

َتْروي َلنـا ِحكاَيـًة

تي َنْحُن ُنِحبُّ َجدَّ

داُر  َجّدي
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�لنَّظاَفُة
ُد اأَ�ْشتَِمُع َواأَُردِّ

ْر�ُس الّراِبُع الدَّ

حيَحَة �َشَفِويًّا: جابََة ال�شَّ ِ اأَْختاُر الإْ
: ا�ْشُم اْلَوَلِد الَّذي َوَرَد يف النَّ�سِّ

اأ  -  تاِمُرُ             ب-  عاِمُرُ         جـ-  �شاِمُرُ 

ُف اأَ�ْشناني ِبـ : اأَُنظَّ
اأ  -  اْلَمْعجوِن      ب-  اْلُفْر�شاِة     جـ-  اْلُفْر�شاِة واْلَمْعجوِن

اأَنا تاِمُرُ اأُحاِفُظ َعلى َنظاَفتـي.
ابون. ُل ِج�ْشمي ِباْلماِء َوال�شّ اأَْغ�شِ

ُف اأَ�ْشناني ِباْلُفْر�شاِة واْلَمْعجوِن. اأَُنظِّ
عاِم َوَبْعَدُه. ُل َيَديَّ َقْبَل َتناُوِل الطَّ اأَْغ�شِ

1

2
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ُث اأَتَـَحدَّ
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َةِ )  ــــِـ  ( َحَرَكُة الرَْك�سرْ ُد �أَُجرِّ

مِ              �ِس             ِف
رِْطُق: 1      اأَن

ـِـ (: َةِ ) ـ ِت الرَْك�سرْ ورْ ُد الرَْكِلماِت ُمنرْتَِبًها اإِلى �صَ 2      اأَُردِّ

رِْطُق: �صورِ ، ثُمَّ اأَن ِف الرَْمكرْ َل الرَْحررْ ُع داِئَرًة َحورْ 3      اأَ�صَ

 مِ       �ْس       �ِس      َم       ِف       ُر      ِيــ      ُب

ُ ُلتاِمُر �أُحاِفُظ�أَْغ�سِ

�صوًرا: ًفا َمكرْ وي َحررْ َل الرَْكِلماِت الَّتي تَحرْ ُع داِئَرًة َحورْ 4      اأَ�صَ

ُ ُل       �أَ�ْسماُء        �أُحاِفُظ        ُكُتُبُ        ِر�ساَلُة �أَْغ�سِ
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ِن: 5      اأَْر�ُشُم الَْك�ْشَرَة تَْحَت الَْحْرِف الُْمَلوَّ

بـنايَُةُ                       فار�ُصُ                   �شـباُقُ

6     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتَْيِن ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 7     اأَُركِّ

�َشـِرَبيَْم�شي يَ�ْشـري

ري يَ�ْشـري يَـْبـ

. �أَْقـَر�أُ .
�َشِرَب  رامي.
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�أَْكُتُب

ُن الَْك�ْشَرَة: ُر َقَلمي، ثَُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

2      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

�َشـِرَب                           رامـي

�َشـِرَب  رامي.

ِب         بي          ِف         يف         مِ         مي
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َحْرُف التّاِء ) ت ( ُد َجرِّ �أُ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) تـ ، ت ، ة ،  ـة (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُاْلُفْر�شاُةَنظاَفتي فاِطَمُةتاِمُر

تــ
ة ت

ـة

ْت       َت        ِت        تـا        تـو        تي
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ُع داِئَرًة َحْوَل ) تـ ، ت ، ة ،  ـة (: 3      اأَ�شَ

ت       نـ       ث        ة       ـة       ـه      تـ      ت

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف التّاِء ) تـ ، ت،  4      اأَ�شَ
ة ،  ـة (:

ولى، َوالَْك�ْشَرَة  ُ ِن في الَْكِلَمِة األإْ ُع الَْفْتَحَة َفْوَق الَْحْرِف الُْمَلوَّ 5      اأَ�شَ
ِن في الَْكِلَمِة الثّاِنيَةِ ، َوُأالِحُظ الَْفْرَق: تَْحَت الَْحْرِف الُْمَلوَّ

َنظاَفتي       ريُم       اْلُفْر�شاُة        َخديَجُة       َتناَوَل 

فـرا�ُسُفـرا�ُسُ
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ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتنَْيِ ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 7     اأَُركِّ

مي

وي

. �أَْقـَر�أُ .
بَْت  َمْروى. �َسِ

تـْر

6     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت اإِلى َمقاِطَع:

بَْتتَ�ْشمو �شاَرْت�َسِ
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثَُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب بَِخطٍّ َجميلٍ:

ْت         تَــ           ِت           تـا         تـو         تـي

تَـْرمي                            �شـاَرْت

ْكلِ الُْمنا�ِشِب )تـ ، ت ، ة ، ـة(، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ بال�شَّ

�َسِبَْت  َمْروى.

 ْرمـي       يَ�ْشـ   ري       �شـاَر             ُفْر�شا
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َحْرُف النّوِن ) ن ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) نـ ، ن (: 2      اأَُرّدُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإلى �شَ

ُف اْلَمْعجوُناأَ�ْشنانياأَُنظِّ

ننـ

ْن         َن        ِن         نـا        نـو       نـي
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ُع داِئَرًة َحْوَل ) نـ ، ن (: 3      اأَ�شَ

ن       ب        يـ        نـ        تـ        نـ       ت      ن

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف النّوِن ) نـ ، ن (: 4      اأَ�شَ

ابوُن َنظاَفتي       َبْيُتُ       َيناُم       ُتّفاُحُ        ال�شّ

5     اأَُحلُِّل الَْكِلَمتنَْيِ اإِلى َمقاِطَع:

تَْم�شي

نَـْرمـي
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ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتنَْيِ ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6      اأَُركِّ

. �أَْقـَر�أُ .
نـاَم  �شـامي.

نَبـْـ

ري

نـي
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثَُمّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

ْكلِ الُْمنا�ِشِب ) نـ ، ن (، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ بال�شَّ

              نَــ                       نـا         نـو          نـي

نَْبني                  نَْرمي               تَْم�شي

نـاَم  �شامي.

ِنْن

 بْــ    ي                  ِمـُرُ              �ِشنيـ
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 َن�شاُطُ .

ْملُء الَْمْنقوُل ِ الإْ

نـاَم  �شامي.

ْوَت التَّاِء،  نَِة يَْحوي �شَ ٍل ِمْن ُف�شوِل ال�شَّ اأَْذُكُر ا�ْشَم َف�شْ

بََكِة الَْعْنكبوتيَِّة )الإنترنت( َعْن �شوَرتَْيِن  َواأَبَْحُث في ال�شَّ

تَدُاّلنِ َعَلْيهِ.

ُد �أَُردِّ
قاَل َتعالى:

)�شوَرُة العلق، 5-1(.

                        }
}
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ِ فـي �ْلـَحْقل
ُد اأَ�ْشتَِمُع َواأَُردِّ

اِم�ُس �ُس الخْ رخْ الدَّ

حيَحَة �َشَفِويًّا: جابََة ال�شَّ ِ اأَْختاُر الإْ
عرَي ُهَو: الَّذي َبَذَر اْلَقْمَح وال�شَّ

اأ  -  َجّدي            ب-  َعّمي             جـ-  واِلدي

َذَهْبُت َمع واِلدي اإِلى:
اأ  -  اْلَحْقِل            ب-  اْلَبْيِت             جـ-  اْلَمْدَر�َشِة

َذَهْبُت َمَع واِلدي اإِلى اْلَحْقِل.
عيَر. َبَذَر َعّمي اْلَقْمَح وال�شَّ

َْر�َس. َحَرَث واِلدي الأْ
َْر�َس َكثيًرا. قاَل حاِمُدُ : َنْحُن ُنِحبُّ الأْ

1

2
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ُث اأَتََحدَّ
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ِة )  ـــُ ( مَّ َحَرَكةُ ال�شَّ ُد �أَُجرِّ

بُ            �صُ            ُم
1      اأَنِْطُق:

ِة ) ـــُ (: مَّ ْوِت ال�شَّ ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

نِْطُق: مومِ ) ـــُ (، ثُمَّ اأَ ُع داِئرًة َحْوَل الَْحْرِف الَْم�شْ 3      اأَ�شَ

 ُب       ِر      �ُس      ْب       ُن      َم       ُت      �ِس 

َذَهْبُت�ُشـعاُدُبَثْيَنـُة

موًما: ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرًفا َم�شْ 4      اأَ�شَ

َْر�ُس       َذَهْبُت ُب�ْشتاُنُ      َحْقُلُ       َيْحُرُث       الأْ
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ِن: َة َفْوَق الَْحْرِف الُْمَلوَّ مَّ 5      اأَْر�ُشُم ال�شَّ

منى             ربـا            ب�ْشرى            تَـْر�شم

6     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتنَْيِ ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 7     اأَُركِّ

تَْر�ُشُم تَ�ْشـَرُب يُ�ْشـرى

نى يُْمـُرَمـ �َشـ

. �أَْقـَر�أُ .
بُ�ْشرى  تَْر�ُشُم.
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�أَْكُتُب

َة: مَّ ُن ال�شَّ ُر َقَلمي، ثَُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

2      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

بُ�ْشرى                يُ�ْشرى                �َشَمُر

بُ�ْشرى  تَْر�ُشُم.

ُب                      ُي                       مُ

َيْر�سم
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َحْرُف الّداِل ) د ( ُد �أَُجرِّ

ْد        َد        ُد        ِد       دا       دو      دي
1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) د (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

حاِمُدُواِلَدتيديَمُة

د

ُع داِئَرًة َحْوَل ) د (: 3      اأَ�شَ

 د         ر         ز        د        ذ        د       و      د 
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلَماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الّداِل ) د (: 4      اأَ�شَ

َدَر�َس      َحَرَث       �شادي       ِعماُدُ       َبَذَر

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتَْيِن ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

وى

ري

َدَر�َشْت  ديَمُة.. �أَْقـَر�أُ .
�شاَفَرْت  �شاِديَُة.

دا

5     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:

ُد تُْن�شِ َفْدوى داَوْت
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

ْد         َد         ُد         ِد        دا         دو        دي

ُد داوى                َفْدوى                تُْن�شِ

َدَر�َشْت  ديَمُة.

2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ ِبَحْرِف ) د ( ، ثُمَّ اأَلِْفُظ:

 فـا     ي            نَـ     ى                 ار
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َحْرُف الْحاِء ) ح ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) حـ ، ح (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

َقْمُحَُيْحُرُث ُ َحْقُل

ححـ

ُع داِئَرًة َحْوَل ) حـ ، ح (: 3      اأَ�شَ

 ح       د      حـ      خ      حـ       خـ      ح      ج 

ْح       َح      ُح       ِح      حـا      حـو     حـي
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الْحاِء ) حـ ، ح (: 4      اأَ�شَ

حاِمُدُ       واِلدي       اْلَحْقُل       َبَذَر       اْلَقْمُح

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتنَْيِ ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

�ُصُر

ُدَمــ

فادي  يَ�ْشبَُح.. �أَْقـَر�أُ .
�َشَحُر  تَْر�ُشُم.

يَـْحــ

5     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت اإِلى َمقاِطَع:

يَـ�ْشبَـُح َرْحَمُة َحـناُن
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

ْكلِ الُْمنا�ِشِب ) حـ ، ح ( ، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ بال�شَّ

 مى         يَ�ْشـ     ُب           َر�َص          َفـِر

ْح       َح        ُح        ِح       حـا       حـو      حـي

َحناُن                  يَْحُر�ُص               يَ�ْشبَُح

�َشَحُر  تَْر�ُشُم.
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نهلة الجمزاوي

�أَْحَفُظ

َثَمَرة اأَْحلى  ُتْهدينا  َكي 
َمكان ُكلِّ  في  اأ�ْشجاُرُ 
ُرّمـان ُتـّفاُحُ  َخـْوُخُ 
اأَْغلى هذي اْلَخْيرات! ما 

َهّيا َنْزَرْع اأْغلى �َشَجَرة
ِلْلُب�ْشتان َنـْم�شي  َهّيا 
َلـْيمون َزْيـتـوُنُ  ِعَنُبُ 
اْلَبَركات فيها  اأَ�ْشجاُرُ 

َهيّا  نَْزَرْع

ْملُء الَْمْنقوُل ِ الإْ
�َشَحُر  تَْر�ُشُم.

ُد قاَل َر�شوُل اهلل �شّلى اهللُ َعَلْيِه و�َشلََّم:�أَُردِّ

 َرواُه الّن�شاِئّي
اأَْو يَزَرُع َزْرًعا َفيَاأُْكُل ِمْنُه َطْيٌر اأَْو  َغْر�ًشا  يَْغِر�ُص  ُم�ْشِلٍم  ِمْن  " َما 

َدَقٌةٌ ". اإِنْ�شاٌن  اأَْو بَهيَمٌة اإِّل كاَن لَُه بهِ �شَ

 َن�شاٌط .
�ْشبوِع يَْحتَوي َعلى َحْرَفي الْحاِء  ُ األإْ يّامِ  اأُ�َشّمي يَْوًما ِمْن اأَ

َوالّداِل ) ح ، د (.
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َيْومُ �ْلـُمَعلِِّم
ُد اأَ�ْشتَِمُع َواأَُردِّ

ْر�ُس ال�ّساِد�ُس الدَّ

حيَحَة �َشَفِويًّا: جابََة ال�شَّ ِ اأَْختاُر الإْ
لَبُة ِبَيْوِم : اْحَتَفَل الطَّ

ُمِّ اأ  -  اْلُعّماِل            ب-  اْلُمَعلِِّم             جـ-  الأْ

ِلْلُمَعلَِّمِة: راِمُزُ  َم  قدَّ
اأ  -  ِكتاًبا              ب-  َهِديًَّة                 جـ-  اأَْزهاًرا

َلَبُة ِبَيْوِم اْلُمَعلِِّم. اْحَتَفَل الطَّ
َم راِمُزُ ِلْلُمَعلَِّمِة اأَْزهاًرا َجميَلًة. َقدَّ

ْزهاَر. َ اأََخَذِت اْلُمَعلَِّمُة الأْ
َلَبُة: هذا َيْوُمُ �َشعيُدُ . قاَل الطَّ

ُكلُّ عامٍ َواأْنِت ِبَخْيٍر.

1

2
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ُث اأَتَـَحدَّ

كْرًا معلمي شُ

كْرًا معلمتي شُ

كل عام وانتم بخير

كل عام وأنت بخير

كْرًا معلمي شُ

كْرًا معلمتي شُ

كل عام وانتم بخير

كل عام وأنت بخير

كْرًا معلمي شُ

كْرًا معلمتي شُ

كل عام وانتم بخير

كل عام وأنت بخير
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مِّ ) ـــُـُ ( تَْنويُن ال�شَّ ُد �أَُجرِّ

ُمُ          �ُصُ         ُدُ         ُحُ
1      اأَنِْطُق:

مِّ ) ـــُـُ (: ْوِت تَْنويِن ال�شَّ ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

مِّ ) ـــُـُ (، ثُمَّ اأَنِْطُق: ُع داِئَرًة َحْوَل تَْنويِن ال�شَّ 3      اأَ�شَ

ُبُ           �ُسُ          ْر        �ُسُ         ُتُ         ُمُ      ُو

�َشعيُدُري�ُسُ َيْوم 

مِّ ) ـــُـُ (: ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي تَْنويَن ال�شَّ 4      اأَ�شَ

�شاِمُرُ          َي�ْشَرُب          �َشعيدُُُ          اْحِتفاُلُ          اأَْحالُم
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ِن، ثُمَّ اأَلِْفُظ: مِّ ) ـــُـُ ( َفْوَق الَْحْرِف الُْمَلوَّ ُع تَْنويَن ال�شَّ 5      اأَ�شَ

َفريـد               يَْو                �شاِمر              َحماَمة

6     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلماٍت، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 7     اأَُركِّ

�َشـريُفُ  يَـْوُمُ  �شاِمُحُ 

ُتُ  ُبُ ُرُ  بَـْيـ راميـ �َشـ�َشـ

. �أَْقـَر�أُ .
�شـاَفـَر  �َشميـُرُ .
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�أَْكُتُب

: مِّ ُن تَْنويَن ال�شَّ ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

2      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

�َشميُرُ                 �َشريُفُ                   �شاِمُحُ

�شاَفَر  �َشميُرُ .

ُ  ُمُ                        ُفُ                       ُح
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َحْرُف الَْعنْيِ ) ع ( ُد �أَُجرِّ

1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) عـ ، ـعـ ،ع ، ـع (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُ َربيُعَُيْزَرُع�َشعيُدُعاُم

ُع داِئَرًة َحْوَل ) عـ ، ـعـ ،ع ، ـع (: 3      اأَ�شَ

 ع      غ       عـ       ب      ـع      ـغـ      خ      ـعـ 

ـععــ عـعـ
ْع        َع        ُع        ِع        عـا       عـو       عـي
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الَْعْيِن )عـ، ـعـ،ع، ـع (: 4      اأَ�شَ

عاِمُرُ     �َشعيُدُ      اأْزهاُرُ    جاِمُعُ    َجميَلُةُ     �شاِرُعُ 

5     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلماٍت، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

ُ �َشْمَعُة ُ ُعاُم وا�ِشُع

ُ ُد ُ عـيـُعُُر ِر�ِشـ �شـاعـا

َفِرَح  عاِمُرُ.. �أَْقـَر�أُ .

عيُدُ  �َشعيُدُ.
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

ْع         ـَعـ         ـُع         عِ        عـا       عـو       عـي

عاُمُ             �َشْمَعُةُ            وا�ِشُعُ           �شاِرُعُ 

عيُدُ  �َشعيُدُ.

ْكلِ الُْمنا�ِشِب )عـ ، ـعـ ،ع ، ـع (، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ ِبال�شَّ

نَـُبُ         �َشـ    يـُدُ           َربيـ           �شاِر
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ُد �أَُجرِّ

لْ       َل        لُ        ِل        
1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) لـ ،  ل (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُ َُلْوُز عاِمُل

ُع داِئَرًة َحْوَل: ) لـ ،  ل (: 3      اأَ�شَ

ل         ك        ع          لـ        ا        ل         ب         لـ
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ُع داِئرًة َحْوَل الَْكِلماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الّلمِِ )لـ ،ل(: 4      اأَ�شَ

ُ َلْمياُء        اأْزهاُرُ        ِتْلميُذُ        راِمُزُ        َحْبُل

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلماٍت، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

ِد

ُ ُم

�ساَفـَر  َنبيُلُ .. �أَْقـَر�أُ .
َلِعَب  با�ِسُلُ .

عا
ـِ ل

5     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:
ُ�َسْلوى بـا�ِسـلُ َلـَبـُنُ
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

لْ           لَـ           لُـ           ِل          ال         لـو        لـي

َلـْيُلُ                    �َسْلوى                   َحْبُلُ 

. با�ِسُلُ  َلِعَب 

ْكلِ الُْمنا�ِشِب ) لـ ،  ل (، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ ِبال�شَّ

 يْلى              �َشـ     يـُمُ                  با�ِشـ

مِِ ) لـ ،  ل (: ُع داِئَرًة َحْوَل َحْرِف اللاّ 3      اأَ�سَ
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َحْرُف الّزاي ) ز ( ُد �أَُجرِّ

  زْ        زَ         زُ         زِ        زا        زو       زي
1      اأَنِْطُق:

ْوِت ) ز (: ُد الَْكِلماِت ُمْنتَِبًها اإِلى �شَ 2      اأَُردِّ

ُ اأَْزهاُر ُ َُزراَفُة راِمُز

ز

ُع داِئَرًة َحْوَل ) ز (: 3      اأَ�شَ

 ز       ذ        ز       و       ز        د         ز        ر
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلَماِت الَّتي تَْحوي َحْرَف الّزاي ) ز (: 4      اأَ�شَ

َزْيُدُ       ِمْفتاُحُ        َمْنِزُلُ       َيْحمي       ِتْلفاُزُ 

5     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت اإِلى َمقاِطَع:

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلماٍت، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 6     اأَُركِّ

ُ َمـْوُز ُ يَزوُرَزيْتوُن

ُتُ ُ ُُز َزيْــُز فـاِمـ ِتْلـرا

. �أَْقـَر�أُ .
با�ِشُلُ. لَِعَب 

َزيْنَُب. �َشِربَْت 
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�أَْكُتُب

ُن: ُر َقَلمي، ثُمَّ اأُلَوِّ 1      اأَُمرِّ

3      اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميلٍ:

2      اأَْمَلأُ الَْفراَغ ِبَحْرِف ) ز (، ثُمَّ اأَلِْفُظ:

 َرَع                  َمْنــ     ُلُ               راِمـ

زْ          زَ          زُ          زِ         زا        زو       زي

َزيُْدُ                   َزيُْتُ                 َمْوُزُ 

َزيْنَُب. �َشِربَْت 
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اأَْقَراأُ، ثُمَّ اأَْكتُُب الَْكِلماِت الَّتي َوَرَد فيها َحْرُف الّزاي ) ز ( 
والَْكِلماِت الَّتي َوَرَد فيها َحْرُف الّْلمِ ) لـ ، ل (:

لـ  ،  لز

ُ عاِمُلُ                    َرزاُن                   عاُم
مو�شى                  �شالي                  َزراَفُةُ 

ُ َلـْوُزُ                      يَـْبني                  عاِمُر

ْملُء الَْمْنقوُل ِ الإْ
راِمُزُ  َولَُدُ  �َشعيُدُ.

ُد �أَُردِّ
قاَل َتعالى:

)�شوَرُة اْلإِْخال�س(.

                                         }
 }        

 َن�شاٌط .
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ُ ُمـر�َجَعُة

ُب ِمَن الَْمقاِطِع َكِلَمتَْيِن، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 2     اأَُركِّ

ُن َكِلَمًة ِمَن الُْحروِف َغْيرِ الُْمنَقََّطِة، ثُمَّ اأَلِْفُظ: 3     اأَُكوِّ

ُ ُد

ُ ُل
مـو َمْحـ

1     اأَُحلُِّل الَْكِلماِت  اإِلى َمقاِطَع:

ُ َمْدَر�َشُة َمْلَعُبُُ ُم�ْشتَ�ْشفى

ُـ     َحـ      بُــ      ا      ِتــ      ِمـ      نْــ      ُدُ      �َشــ      ُز ُ فـ

www.jnob-jo.com



90

ها: ناِن ِمَن الُْحروِف نَْف�شِ ُل ِبَخطٍّ بَْيَن ُكلِّ َكِلَمتَْينِ تَتََكوَّ 4     اأَ�شِ

َن ُجْملًة ، ثُمَّ اأَْقَراأُ: َكوِّ 6     اأُعيُد ِكتابََة الَْكِلماِت؛ أِلُ

لَْجْدَوَل ِبَكِلَمٍة تَْحتَوي َعلى َحْرِف الْحاِء ) حـ ، ح (  5     اأَْمَلأ اُ
ِبَح�َشِب الَْمْطلوِب:

لَِعَب                                ِمْلُحُ

ُ َولَـُدُ                                 َدلْـُو

لَْحُمُ                                 بََلَع

ا�ْشُم َجمادٍا�ْشُم َحْيواٍنا�ْشُم نَباٍت ا�ْشُم اإِنْ�شاٍن 

َُمْدَر�َشِتناَمْلَعُب وا�ِشُع
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ُع الَْحَرَكَة الُْمنا�ِشبََة، ِبَح�َشِب الَْمْطلوِب، ثُمَّ اأَْقَراأُ: 7     اأَ�شَ

8     اأُْكِمُل �َشَفِويًّا َعلى نََمِط الِْمثاِل:
�شـاِلُمُ  ُمزاِرُعُ .

. ................................  ُُُ ُمـراد

............................... الِعُبُ .

َْزَرِق. ِن ِباْللَّْونِ الأْ ُع اْلَفْتَحَة َفْوَق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ اأَ�شَ
ِر. َْخ�شَ ِن ِباْللَّْونِ الأْ َة َفْوَق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ مَّ ُع ال�شَّ اأَ�شَ
َفِر. َ�شْ ِن ِباْللَّْونِ الأْ كوَن َفْوَق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ ُع ال�شُّ اأَ�شَ

. ِن ِباْللَّْونِ الُبْرُتقاِليِّ مِّ َفْوَق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ ُع َتْنويَن ال�شَّ اأَ�شَ
َْحَمِر. ِن ِباْللَّْونِ الأْ ُع اْلَك�ْشَرَة َتْحَت اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ اأَ�شَ

 اأ  -
ب-
جـ-
- د 
- هـ
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9     اأُْكِمُل �َشَفِويًّا َعلى نََمِط الِْمثاِل:

11    اأَْقـَراأُ:

ُد: 10    اأُردِّ

َدَر�َص  َزيـُدُ .                    َدَر�َشْت  لَـْيلى .
ُُ .                �شـاَفَرْت ...................... �شـاَفـَر  ِزياد

�َشـِرَب ...................         ........................... ُمنى .  

92

في َبْيِتنا ِتْلفاُزُ .
. ِعْنَد واِلدي َفَر�ُسُ

زاَرْت واِلَدتي َمْدَر�َشَتنا.

قاَل َتعالى:

)�شورة الفيل(.

 }
                                        

 }        
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اأخي املعلم، اأختي املعلِّمة:
ا على تنفيذ املهارات التي يت�شمنها هذا الكتاب على نحو �شحيح، اإليكما بع�س الإر�شادات  حر�شً

الواجب اّتباُعها، وذلك على الّنحو الآتي: 

ال�شتماع
؛ اإذ يقراأ ن�ّس ال�شتماع كامال قراءة معّبة، جملة  يحّث املعلِّم الّطلبة على ال�شتماع جَيًّدا لقراءته النَّ�سَّ
جملة. ثّم يعيد املعلم قراءة الن�ّس ثانية قراءة معّبة جملة جملة، ويطلب اإلى الّطلبة الّتداد مْن بعدِه، ويكّرر 
ِب  املعّلم هذه اخلطوة مّرة اأخرى. ثم يقتطع الكلمات اّلتي حتوي احلرف/ احلرفني/ الأحرف الَمْعنيَّة، ِبَح�شَ
ها بالّلون الأحمر ويلفظها لفًظا �شليًما ُمِبًزا احلرَف املعِنيَّ دون تكّلف، ويطلب اإلى  َن َبْع�شُ الّدر�س، وقد ُلوِّ
الّطلبة تردادها من بعده، ويكّرر ذلك. بعدها ينتقل ملناق�شة الّن�ّس مناق�شة عاّمة؛ بطرح الأ�شئلة الّتي تلي الّن�ّس 
على الّطلبة، علًما اأّن ن�ّس ال�شتماع يف الّدر�س الّثالث ع�رس هو نف�شه ن�ّس القراءة، فبعد اأن يعر�س املعّلم ن�ّس 
ِب  ِبَح�شَ الّطلبة، وتكليفهم قراءته قراءة جهرية  الّن�ّس على  يقوم بقراءة  ال�ّشابق  الو�شف  ِب  ِبَح�شَ ال�شتماع، 

ة القراءة، واإمنا ُيْكتفى ببيان َم�شامينه العاّمة. ال�شتاتيجيات املعهودة، من غري َطْرِح اأ�شئلة عليه يف ح�شّ
د واأحفُظ ( فيقوم املعلم  ُد( اأو )اأردِّ اأما الآياُت القراآنيَّة اأو الأحاديُث النََّبِويَُّة التي جاءت حتت بند )اأُردِّ
ددها الطالب من بعده اأكرث من مّرة بهدف �شالمة النُّطق وغر�س القيم الإيجابية  ِّية �شلمية ثم يرِّ بقراءتها قراءة ُمَتاأَن

يف نفو�ِس الّطلبة.وي�شاعد الطلبة على حفظ ما ن�سَّ الكتاُب على حفظه منها فقط. 

ث  التَّحدُّ
حدة،   على  منها  ُكالاًّ  املعلم  يعر�س  ال�شتماع.  ن�ّس  م�شمون  ور�شوماته  ث  التَّحدُّ �شور  تعك�س 
رة، من خالل طرح الأ�شئلة التي تاأخذ باأيدهم  ويطلب اإلى الّطلبة التعبري عنها بالّلغة العربّية ال�ّشليمة الُمي�شَّ
ا على مبداأ  الّن�ّس؛ حر�شً اإجاباتها مبا�رسة يف  الّتنبُّه ِلطرح الأ�شئلة التي تكون  للك�شف عن م�شمونها، مع 
الّطالب  التي �شيدر�شها  الدر�س  اأحرف  التي حتوي  للكلمات  الّطلبة  بتوجيه  املعّلم  العبارات. ويقوم  ترداد 
دين الكلمة التي حتوي احلرف الَمْعِنيَّ مع املعّلم ثّم وحدهم. وللمعّلم اأن يرجع اإلى  يف الّدر�س نف�شه، ُمردِّ

معاجلة مهارة الّتحّدث قبل تناول كّل حرف جديد يف الّدر�س.

�إر�ساد�ُتُ للمعلِّم
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التجريد 
دون  �شليًما  نطًقا  �شاكًنا  ونطقه  احلرف  على �شوت  الّتكيز  مع  و�شوته،  احلرف  ا�شم  املعّلم  يذكر 
ـ من الّطلبة ترداده اأكرث من مرة، ثّم يلفظ املعّلم كلمات  ــ م�شتعيًنا ببطاقات احلروفـ  تكلُّف، ويطلب املعّلمـ 
تدريب  فهو  بعده،  من  دونها  يردِّ ثّم  هو،  دها  يردِّ املَْعِنّي،  احلرف  تت�شّمن  الّتي  الكلمات(  )اأرّدد  تدريب 
، وبعد اأن يطمئّن املعّلم اإلى اأن الّطلبة اأدركوا �شوت احلرف املعنّي يكّلفهم متييز �شورة احلرف من  �شمعيٌّ
بني جمموعة من احلروف املتقاربة �شكاًل، ثّم متييز �شورة احلرف املعنّي داخل الكلمة متييًزا ب�رسياًّا؛ للّربط بني 
ِلَعَدم تكليف الّطلبة قراءة كلمات مل  الّتمييز ال�ّشمعّي ل�شوت احلرف والّتمييز الب�رسّي ل�شورته، مع التنبُّه 
، حيث  دوا حروفها من قبل، فالّتدريب الذي ل يحتوي )اأنطق اأو األفظ، اأو اأقراأ( يعني اأن الّتعّلم ب�رسيٌّ يجرِّ
ُيطَلب اإلى الّطلبة الّنظر جّيًدا اإلى الكلمة، مع تنويع الكلمات وفق �شكل احلرف بح�شب موقعه يف الكلمة. 

وقد حر�شنا ــ ما اأمكن ـــ على ت�شمني الّتدريبات كلماٍت وردت يف ن�ّس ال�شتماع.

التحليل والرتكيب 
يطلب املعّلم اإلى الّطلبة حتليل كلمات من حروف مّت جتريدها، وكذلك تركيب كلمات من مقاطع 
نة للكلمة اأول، ثم لفظ الكلمة دفعًة واحدة،  مّت جتريد حروفها، مع مراعاة اأن يلفظ الّطالب املقاطع املكوِّ
اأي يلفظ الّطلبة الكلمة مقطًعا مقطًعا )التهجئة( اأوًل، ثم يلفظونها كاملة دفعة واحدة. وهنا نذّكر املعّلم اأنَّ 

ا. ك مع ال�ّشاكن اأو مع املدود ُي�شّمى مقطًعا اأي�شً ك ُي�شّمى مقطًعا، وكذا احلرف املتحرِّ احلرف املتحرِّ

القراءة 
هني اإلى  يقراأ املعّلم كلمات القراءة وجملها قراءة قدوة، ثّم يطلب اإلى الّطلبة قراءتها من بعده. ُمنوِّ
َدْت حروُفها �شابًقا، فال ُيْطَلُب اإلى الّطالب لفظ  اأّننا راعينا يف كلمات القراءة واجلمل اأن تكون قد ُجرِّ

د حروفها. كلمة اأو قراءة جملة مل يجرِّ
دفعة  كاملة  الكلمة  لفظ  على  بت�شجيعهم  القرائّية؛  الّطالقة  الّطلبة  تعويد  على  املعّلم  ويحر�س 
القراءة  اأنَّ  ذلك  كلمة؛  كلمة  ل  ة،  معبِّ قراءة  باحلركات  اجلملة  وقراءة  مقطًعا؛  مقطًعا  ولي�س  واحدة، 
يًة؛  املقطعّية )التَّْهجئة( مَتَّ تعلُّمها وجتاُوُزها يف الّتحليل والّتكيب، اأما هنا فلم تُعِد القراءُة املقطعيَُّة ُمْر�شِ

ول �شيَّما اأّن الّطالَب قد در�س حروفها جميَعها من قبُل.
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الكتابة 
لذا  كتابته؛  من  يتمّكن  فاإّنه  قراءته  من  الّطالب  ن  يتمكَّ فما  متكاملتان،  مهارتان  والكتابة  القراءة 
جاءت كلمات الكتابة من كلمات مّرت معه �شابًقا �شواء يف الّتحليل اأو الّتكيب اأو القراءة. يبداأ املعّلم 
اإليها  بتدريب الّطالب على كتابة احلرف من خالل تلوينه ومترير القلم على الّنقاط بتتبُّع الأ�شهم املُ�شار 
حيح، ويلفظها لفًظا �شحيًحا، ثّم ينتقل به  على احلرف، ثّم كتابة احلرف داخل الكلمة وفق �شكله ال�شّ

اإلى كتابة احلروف واملقاطع والكلمات واجلمل كتابة �شحيحة؛ بهدف حت�شني اخلّط. 

الإملء املنقول
روعي يف كلماِت الإمالء املنقوِل وُجمِلها احتواوؤها على كلمات من حروٍف تـمَّ جتريدها؛ لأن 
الهدف هنا تعزيز ما تعّلمه يف مهارتي القراءة والكتابة. مع تاأكيد البتعاد عن اإمالء الّطالب كلماٍت اأو 

ّف. جماًل اإمالًء منظوًرا اأو غيبياًّا يف هذا ال�شّ

الأنا�شيد واملحفوظات
من  فيها  مبا  والّتحّلي  بها،  والّتغّني  بتدادها  لغتها  وتذّوق  الّطلبة  اأداء  تنمية  اإلى  الأنا�شيد  تهدف 
ا، فال يكّلف الّطلبة قراءتها، ول  قيم واجتاهات اإيجابّية، يقروؤها املعّلم بلحن جميل ويرّددها الّطلبة اأي�شً
اأّما املحفوظات فيقوم املعّلم بقراءتها، ويرّددها  اإليهم حفظها،  ُيناق�شهم مب�شمون الّن�ّس، كما ل يطلب 
اإيجابيَّة، ول يطلب منهم  الّطلبة وراءه، وي�شاعدهم يف حفظها، والّت�شاف مبا فيها من قيم واجّتاهات 

قراءتها، اأو مناق�شتها باأ�شئلة.
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