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 مًػعلػػػاط الػنشػػال

 

 :األكلٍ المرخلٌ تماريف تصخيد

 : عيشى بكسط خيكاف كؿ أصؿ 1

  دػػػي ػاألسى      

  ٌالػػػبػػػر                  ػػػمكٌي الس 

  ٌالػػمػاء                  فدعٌي الض 

 :باألخمر الالخـ كالخيكاف باألذضر العاشب الخيكاف أخيط. 2

  

 

 برمائً  –برم  –الزرافٌ  –التمساح  -الخػـ  -عاشب  :  ينػػاسب بمػػا الفػػراغ أمػػأل.3

  بػعاشكهً خيكاف رم ػبفً كسط  ٌي ػرافى زٌ ػالتعيش. 

  الخػـكهك خيكاف بػرمػائػً  فً كسطالتٌمػساحي يعيش 

 

 

 

 التمسػػاح الخصاف النػػمػػر البقرة
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 القــراءة.1

 بالنسبٌ للقراءة سيتػـ تصخيد التماريف الذاصٌ بالنصيف داذؿ الفصؿ إف شاء هللا ذالؿ االستماع لقرآتكـ.

 

 والتحدث االستماع. 2

 "جػػاء الثعػػلبخكايٌ "

خمامٌ, األرنب سمسـ , الثعلب , الػابٌ , ذات يكـ , خضر , الالكلب هكب , األستاذة أمػأل الػفراغ بما يناسب :)  .1

  ا(كلٍ هارب اجتمعت ,

 

  

 

 

 

 

 يٌػػػٌ العربػػػادة اللػػػػم

 المكاف: 

 الػػػابػػػػٌ

 الزمػاف: 

كـػػػػذات ي  

 جاء الثعلب

 الشذصيات: 

الكلب هكب , األستاذة 

خمامٌ , األرنب سمسـ ال

 الثعلب 

 األخػداث: 

خضر, اجتمعت , 

 كلٍ هاربا



 : بذػط أصػؿ .2

       ب  ل  ع  الث   جاء   د  ق  ل                     ةـــبدايـــال. 

 ا .ى فار  ل  و  ها, ف  جاج  ز   لف  خ   واقفا   ب  ل  ع  الث   ر  ص  ب  أ  ف                  المشكل المطروح 

          م  س  ق  ال   داخل   جاجات  والد   ات  ط  ب  وال   رانب  ال   ت  ع  م  ت  ج  النـــهايـــة                 ا. 

 : الحكايـة معـجـم .3

 الكلمتيف التاليتيف فً جملتيف مفيدتيف:أركب 

 جميع االقتراخات المتضمنٌ للكلمتيف صخيخٌ كمقبكلٌ ( ):المبعثرة / اعترض 

  التواصلية الوضعية .4

   :اككسػٌ بالطػؼ الذاصػعريػطاقٌ التػأل بػأم

  :اككسي لػطػٌ اى اسـ الذكر . 

  : ٍاككسي لػطػٌ اى اسـ األنث. 

 يأكؿ أغذيٌ مف أصؿ نباتً )الخبكب التكت...( كأغذيٌ مف أصؿ خيكانً )بعض  ) ته قػارً : ذاؤقػػػػػغ

 . (الزكاخؼ كالثدييات الصػيرة( 

  :ر  ػػػػػػى بلٍ اى كسط عيشى. 

 : يكضه بى  بيكض أـ كلكد. 

 .دػػلٍ الذكر كاألنثٍ فً آف كاخػػداللٌ عػػٌ العربيٌ لػػٌ الطاككس فً اللػػػؽ كلمػػمالخظٌ : تطل 

 

 التمارين الكتابية.3

دي   ػػػفٍػرى  ػعي ػػمػٍ جى لٍ اى  ٍػنػٌ ػػثى مي لٍ اى  اىٍلمي

 اىلَّػػذيفى  فً يٍ ذى ػلَّ ػل/ اى  ذافً ػللَّ اى  اىلٌػػػػذم اىٍلمػيػذىكَّػري 

نػػٌثي  ػػؤى  اىللَّكاتػػً اىللَّػػتػاًف / اىللَّػػػتىٍيفً  اىلَّػػػتػػً اىٍلمي



 

 الذم  اللتاف الذيف: المناسب الػػمكصكؿ باسػػـ الفػػراغ أمػػأل .1

  ـي ي . الَّػػذيفى اىلتَّالميػػذي هيػػ ـي اٍلًخكايٌى بىٍتوي ٍعػجى
 أى

  اٍلبىطَّػٌي هيػما ٌي كى بىػتا ًمفى الثٍَّعلىًب. الػلَّتػافً اىلدَّجاجى  هىػرى

 أكمؿ كما فً المثاؿ : .2

  فٍػػصٍ أى       صاؼو 

        ميؿه ػػؿي جى  أىٍجمى

        ػػطي نىشيطه  أىٍنشى

  ائًػعه       أى عي رى  ٍركى

 أصؿ أداة االستفواـ بالسؤاؿ المناسب: .3

  ـي؟ ػٍر ًسمٍػًسػ ذَّ
ـٍ               يػىػتىأى لىػػػ

 أى

  ػػديري عى اٍلمي ػػًف              اٍجػػتىمى  ؟  بًػػمى

ًب الػثٍَّعػلىبي ؟                               يىٍوػرى

 " مع ضمائر األمر: ؿى سى ػغى أصرؼ فعؿ "  .4

  : ًاٍغًسلكاٍ : ـػػتي نٍ أى ًاٍغًسٍؿ                         أىٍنػتى 

  : ًاٍغػًسٍلفى  :فَّ تػي نٍ أى ًاٍغػًسلً                       أىٍنػًت 

  : ًاٍغًسالأىٍنتيما :                          ًاٍغًسالأىٍنتيما 
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مــــادة الـــنشاط العـــــــــــلم  

 

 الثانيٌ المرخلٌ تماريف تصخيد

 

  حـم: –  اشـب :يلػً بمػا  الػػفراغ أمػػأل .1

 عاًشػبه . : حصانال 

 ـه   د :ـــالس  الًخػػ

 عاًشبه   ل :ــ ـفـال 

 ـه   ط :ــقـال  الًخػػ

  :مجمػػكعٌ لكػػؿ بالنسػبٌ مثػػػاال أذكػر .2

حيوانات برما ية حيوانات ما ية حيوانات برية 

 

كىػػٌه -اككسه ػػػط - ػػمى  تًػػٍمػػساحه   سى

 

  :المناسبٌ الذانٌ فً (x) عالمٌ أضع .3

 

 قػػػػرش بقػػػرة سػػػرديف قػػنيٌ 

 X  X  خيػكاف يتكفر علٍ غلصمٌ

  X  X خيػكاف يتػكفر علٍ رئػػٌ
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 اللغـــة الـــعربيةمــــادة 

 

 ا ســتماع والتحدث .1

ٍيؼه نىبيؿه " ثـ أمأل الفراغ بالكلمٌ  .1 نً _ ػػتى ػعٍ _ تى  بيران المناسبٌ: تيفاًرقيػىي _ كى أتذكر أخداث خكايٌ :" ضى

 ط  ػقً _  كاناتً يى خى الٍ 

ػػػيىكاناتً تيًخب  أىٍسمػػاءي  ػػبػػػٌنا  اٍلخى ميؿه قًػط  ,كػػافى لىدىٍيوا كىػػبيران خي ال  تىٍعتػػىنًجى  أىبىػػدان. تيفػػاًرقيػػىي بًى ًكى

 4إلٍ  1أرتب أخداث خكايٌ : "جػاء الثعلب "بكضع األرقاـ مف  .2

  ( 4)  سً رٍ الدَّ  ًٌ ً قاعى ػف قي دى خٍ كى  ػيرً الصَّ  ػبً نػى رٍ اأٍلى  قػػاءي بى 

  ًـ ًف اٍلًقػػٍسػػ ـي عى ػري اأٍلىٍرنىػػًب ًسٍمًس  ( 1)             .تىػأىذ 

  ًيىكانات ػٍكًؼ اٍلخى  ( 3)     .سً رٍ الدَّ  ًٌ قاعى  فٍ ها مً راري فً كى  ذى

  ً( 2)              بً لى عٍ الثَّ  ريؽى طى  هكبٍ  بً لٍ كى الٍ  راضي تً عٍ ا 

ـٍ " أك " ال " .3 ػ  أجيب بػ " نىػعى

  ـٍ عى ػنى    فً يٍ ميمى خى  فً يٍ ديقى صى  ري ائً سكسك كالطٌ ط ًٌقً الٍ  دى بى صٍ أى 

  ٍٍت أىٍسػماءي االًع فىػضى  ال           طٌائًرً ػػػػتًناءى بًالػػػرى

  ٍـ ػ ػٍف أىٍذػطائًػًى            نىػعى ـي عى  ًاٍعتىذىرى اأٍلىٍرنىػبي ًسػٍمًس

  ًٌي فً اٍلقًػػٍسـً  ةي تاذى سٍ اأٍلي  تً يى بىق مامى  ال                خى

 القراءة .2

  111" ص   صافير الصباحالشعرم " قراءة النص  -أ 

 أتمػـ ذريطٌ الكلمٌ  –ب 

 

 

 

 

 

  

 

"غـنـتأبخث عف ثالث كلمات مف عائلٌ كلمٌ : " –ج   

فعل.: نو ها  

ضكاٍ وى نٍ اً  كاػػكمػػق:مرادفوا  كاػامػن: ضدها   

. :تركيبوا فً جملٌ باحي ـٍ فىًقٍد أىتٍ الصَّ ًاٍنوىضكٍا ًمٍف نىٍكًمكي  



ًنٌ ػػػػػػى تي   

اءه ػػنً ػػغً   

ػػػٌفو  ػػػى  مي

 الوضعية التواصلية:

 أحذر – أنهى 

 ألخذر شذصا ليتجنب أمرا مكركها أستعمؿ العبارات التاليٌ:

إياؾ أف تلعب كسط الشارع. ( ) مثاؿ ...حذار أن /تجنب إياك أن /  

ؿٍ ػعى فٍ ال تى ألنوٍ شذصا عف أمر مكركق أستعمؿ عبارة    

 تمــرين تطبيق 

مف عبارات التخذير كأركبوا فً جملٌ أذتار عبارة   

(جميع الجمؿ التً أخذر فيوا مف مكركق صخيخٌ كمقبكلٌ    ).            .  

 أركب جملٌ أنوٍ فيوا صديقً عف الكذب

ديقػً.              . ال تىٍكًذٍب يا صى  

 تمارين كتابية

 نسح علٍ غرار ما يلً: يػا عػائػشٌ ال تلػعبً بالنٌارً أ 1

ؿي  2 ؿي _ أىطٍكى  أكمؿ باسـ التفضيؿ المناسب : أىٍعذىبي _ أىٍفضى

  ًـي تً خٍ ا ًر. شاراتً إً  را ؿي ًمفى التَّوىك  ركًر أىٍفضى  اٍلمي

  .ًر  مػاءي النٍَّوًر أىٍعذىبي ًمٍف مػاًء اٍلبىخى

  ًنيقنا ًمفى اٍلفيؿ ؿي عي رافىػٌي أىطٍكى  .الزَّ

ػػفٍ  3 ـٍ _ بًمى لىػ
 أسأؿ مستعمال : أى

ػًف اٍلتىقػٍ ذػالًػده ؟  س: بًمى

 ىً ػقً ػديصى بً ج: ًاٍلتىػقػٍ ذػالًػده 

 ؟ؾى ػدركسى  زٍ جً ػنٍ تي  ـٍ ػلى س: أى 

ٍنجػىٍزتي دركسً, بىلػٍج : 
 ,أى

 أتمػـ تعبئػٌ الجػدكؿ التالً: 4

ـٍ  كػًتابيكػيما ًكتػابيػؾى  كػًتابػً  كػًتابيويػفٌ  كػًتابيػنا ًكتػابيكػي

ػؾى  أيٌمػً كيػما أيم  ـٍ  أيم  كيػ نا أيم  ويػفٌ  أيم   أيم 

ػتً سى ٍدرى ػتيؾى  مى سى ػٍدرى تيكي  مى سى ػٍدرى ـٍ  اممى تيكي سى ٍدرى  ويػفٌ تي سى رى دٍ ػمى  ناػتي سى رى دٍ ػم مى

 

 هذا التمويد ذاص بدرس جديد لذا تجدكنى بعد التماريف الكتابيٌ مرفقا بتطبيؽ  لى

 

  

 تمـهيد

 التككيد نكعاف :معنكم كلفظً



 هك تكرار اللفظ مرتيف مثؿ :  اللفظ  التوكيد .1

  ديري مي الٍ  رى ضى خى  رى ضى خى 

   ق  ح  ال   ,جاء   ق  ح  ال   جاء 

   ميل  ج   ر  ب  لى الص  لى ,ب  ب 

... يؤكد الكالـ دكف تكرار اللفظ كلتا  –كال  –جميع  –عيف  –نفس يككف بألفاظ معينٌ مثؿ:  المعنو  التوكيد .2

ؿي   مفى الٌسفىر.عينيىي مثؿ : أقبؿ الرجي

 تطبيق :

  . أ

 أكرر  الكلمٌ التً تختوا سطر كما فً المثاؿ :

 كًٌ جى فً الٍ  صافيري عى الٍ  تً طارى  تً طارى  . كًٌ جى فً الٍ  صافيري عى الٍ  تً طارى 

 ميؿه جى  ره طائً  اككسي الطٌ  اككسي الطٌ  . ميؿه جى  ره طائً  اككسي لطٌ اى 

 هكبٍ  بً لٍ كى الٍ  فى مً  بى رى هى  بى رى هى  بي لى عٍ الثَّ  هكبٍ  بً لٍ كى الٍ  فى مً  بى رى هى  بي لى عٍ لثَّ اى 

 ـي سً مٍ يا سً  بً لى عٍ الثَّ  فى مً  ؼٍ ذى تى  ال ال  ـي سً مٍ يا سً  بً لى عٍ الثَّ  فى مً  ؼٍ ذى تى  ال

كلتاهما –جميعوـ  –نفسوا  –عينى  أمأل الفراغ بالكلمٌ المناسبٌ :  

ٌي  الدَّجاجى ٌي كى مامى ذافىتا ًمفى الثٍَّعلىًب. ماتاهي لٍ كً  اىٍلخى  

.كاناتً يى خى الٍ بً  ـ  تى وٍ يى  ىي ني يٍ عى اعً الرٌ   

. سى رٍ الدَّ  حي رى شٍ تً تى الَّ  ًى هً  واسي فٍ نى  ٌي مى لًٌ عى مي لٍ اى   

ـٍ وي ميعي جى    الميذي التَّ  رى ضى خى   

 

 

 

 

 


