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هذا كتاب )قصصي الممتعة(، نهديه أبنائنا في الصف اأول اأساسي، يتكون من عشرين قصة  لأطفال، 
تم اختيارها متوافقة مع المرحلة العمرية؛ بهدف بناء المهارات اللغوية، وتعزيزها وصقلها.

ولقد توخينا أن تكون هذه القصص من عالم أدب الطفل، تستهويه وتستثير اهتمامه، وتشده إلى ااستماع 
وااستمتاع، وتدفعه إلى التركيز واانتباه وحسن اإصغاء. 

كما حرصت لجنة التأليف على أن تكون هذه القصص ذات مضمون أخاقي، ووعاء قيمًيا واجتماعًيا؛ 
حيث تحمل كل قصة رسالة أخاقية واجتماعية للطالب في الصف اأول، وتؤدي دوًرا تربوًيا في بناء القيم، 

وغرس الفضائل، وصقل المهارات، وتعزيز ااتجاهات البناءة.
وتتناغم هذه القصص مع ُعْمر المتعلم اللغوي، ومعجمه المكتسب؛ مما يسهل عليه الفهم العام وااستمتاع 

والمتابعة والتفاعل، خال السرد والقراءة والعرض. 
وبرز حرصنا جلٍيا في توظيف التقانة التعليمية واأنشطة التفاعلية، من خال القصص المحوسبة على 
اأقراص المدمجة )CD(، وما يضيفه المعلم من أنشطة تفاعلية أخرى، بتوظيف األواح التفاعلية وأجهزة 
العرض، واانفتاح الموّجه على الشبكة المعلوماتية؛ مما يتيح للمتعلم البدء بامتاك مهارات القرن الحادي 
التكنولوجيا  المتاحقة في عالمي  للمستجدات والتطورات  والعشرين، وهي مهارات حياتية، مواكبة 

وااتصال.
ونهيب بالمعلمين والمعلمات - وهم أهل الخبرة والدراية - ضرورة توفير الفرص للمتعلم، خال السرد 
والقراءة والعرض لمسارات قيم المواطنة، المتمثلة في اانتماء والواء للوطن، واإخاص لإمارات وقيادتها، 
والمحافظة على أمنها وسامتها....، كما تمثل محاور ااستدامة أهمية كبيرة في مساراتها مثل:المواطنة، 
والمسؤولية، والسام العالمي، والتعايش، والتنوع الثقافي، والبيئة، والموارد الطبيعية، والعولمة، واأمن 
الغذائي الصحي، وغيرها، ويعمل الزماء المعلمون والمعلمات على تقريب هذه المفاهيم لعالم الطفل، 

كلما توفرت الفرص، من خال الصور والرسوم وبعض الكلمات والجمل.
إكسابها للمتعلمين، ننوه إلى ما  وحتى نحقق المعايير والنواتج التي ُوِضَع هذا الوعاء المنهجي لتحقيقها، و

يأتي خال المعالجة القصصية:
توظيف الّسرد متصًا بتعابير الوجه، وحركات اليد والجسم، ونظرات العينين، واأفعال المنوعة، والتلوين  »

الصوتي، واأداء المؤثر؛ أن المتعلم يسعد بالقِص، ويتأثر بما يعرض من أحداث.

المقدمة
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تفعيل )الدراما التعليمية(، وتمثيل اأدوار واأفعال، والتقمص الشعوري بعد القراءة والسرد. »
تفعيل أدوار المتعلمين من خال توظيف إستراتيجيات تنمية القراءة اابتكارّية القائمة على: التنبؤ،  »

حل المشكات، العصف الذهني، طرح اأسئلة، الغلق وتنويع الحل، تنمية التخيل، التقمص الشعوري، 
النهايات المتفرعة، وغيرها مما يعزز أدوار المتعلمين، ويجعلهم مندمجين مع اأحداث.

تدريب المتعلمين على صحة النطق، وعاج الظواهر الصوتية، وجمال اأداء، وصحة التراكيب، من  »
خال النص القصصي، ومعالجاته المتنوعة.

استثمار القصة في تقويم السلوك، وغرس القيم وااتجاهات، وتوجيه سلوك المتعلم إلى النافع المفيد،  »
وتطعيم العقل ببعض الخبرات الحياتية، مثل: ماذا تفعل في هذا الموقف؟ كيف تتصرف؟ ما رأيك؟

ولقد تم تنويع اأنشطة والمعالجات المتصلة بالقصة، لتتناسب مع أنماط المتعلمين ومستوياتهم كافة.
إننا نعّول على الزماء والزميات في الميدان التربوي إنجاح توقعاتنا الطموحة، خال تنفيذ هذا الوعاء 

المنهجي، المستمد من وحي الطفولة وعالمها.
ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا نافًعا لناشئة الوطن، بانًيا أجياله، وما يكتنفها من طموحات مجسدة 

على أرض هذا الوطن العزيز.
والله ولُي التوفيق ،،،        

لجنة التأليف والمراجعة  
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َأنا

أَنا

َتْأليُف: َأْدِريا ْكاْين
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ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ما اْأَْعماُل الَتي قاَمْت بِها الِْبْنُت؟ ×
ماذا نَْفَعُل ِإذا أََرْدنا أَْن نَْمَرَح؟  ×

أَْسَتْخِدُم َكلَِمَة: )أَنا( في الَْحديِث َعِن  ×
اْأَْعماِل الَتي أَقوُم بِها.

أَْقَتِرُح ُعنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة.  ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

أَُعّبُر َعِن الُصَوِر َشَفِوًيا: 2

أَناأَناأَناأَنا

Û .َيَتَنَبأُ الُْمَتَعلُِم بُِمْحَتَوياِت الِْكتاِب ِمْن ِخاِل الُصَوِر
Û .ُيَرِكُب َكلِماٍت ُمَكَونًَة ِمْن َمْقطََعْيِن أَْو ثَاثٍَة
Û .َيَتَعَرُف )الُسكوَن( َوَيْنِطُق الَْكلِماِت الُْمَسَكَنَة نُطًْقا َصحيًحا
Û .َيْسَتْكِمُل َبياناِت بِطاَقِتِه الَشْخِصَيِة
Û  ،ُيحاكي – َشَفِوًيا – ُجْملًَة اْسِمَيًة َبسيطًَة َتْبَدأُ بِـالَضميِر الُْمْنَفِصِل )أَنا

نَْحُن(. 
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أَْمَرُحأَناُم

أَْرُكُضأَْبني

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

أَِصُل الّصوَرَة بِاْإجاَبِة الَصحيَحِة: 4

أَنا أََتَسلَُق.

أَنا أََتأَْرَجُح.

أَنا أَناُم.

5
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أَنا ...............................أَنا ...............................أَنا ...............................

أََتَخَيُل أَنَني الَشْخُص الْـَمْوجوُد في الّصوَرِة، َوأُْكِمُل الُْجَمَل اْلتَِيَة:5

أََتناَوُل طَعامي

أَْسَبُح

أَصيُد

...........................................................................................................................................................................................................

َتَعلَْمُت ِمَن الِْقَصِة:6

)أَنا( َتُدُل َعلى:

َشْخٍص واِحٍد  )1(

َشْخَصْيِن اثْنْيِن  )2(

ثَاثَِة أَْشخاٍص  )3(

جاَبِة الَصحيَحِة:7 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإِ
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أَُرِكُب الُْحروَف َو الَْمقاِطَع الّتالَِيَة؛ ِأَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة ُمفيَدٍة:8

.................................................................................................... ُضُكـأَْر

.................................................................................................... ُزـِفـأَْقـ

أُْكِمُل الُْجْملََتْيِن الّتالَِيَتْيِن بِالَْمْقطَِع الّساِكِن الَصحيِح:9

أَنا ................ـنـي

أَنا .................ـِفُز

5
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أَنا أَِقُف.أَنا أَسَمُع.

أَنا ......................أَنا أُنِْصُت.

أَنا ......................أَنا أَِقُف.

أَنا ......................أَنا أَْجلُِس.

أُْكِمُل الُْجَمَل الّتالَِيَة بِاْأْفعاِل الْـُمناِسَبِة لِِظِل الّصوَرِة َكما في الِمثاِل:10
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أَنا اْسمي ..........................................................................................................................................................
ُعْمري ...............................  ُولِْدُت في َمديَنِة ........................................................................

أَْدُرُس في َمْدَرَسِة ................................................................................................................................
في الَصِف .......................................................................................................................................................

ِهواَيتي ِهَي ...................................................................................................................................................

أَلِْصْق
صوَرتي

ُهنا

أُْكِمُل َبياناِت بِطاَقتي الَشْخِصَيِة:11

أَنا أَْرُسُمأَنا أَْكُتُبأَنا أَْقَرأُ

نَْحُن نَْحُن نَْحُن 

أُْكِمُل َشَفِوًيا الُْجَمَل اْلتَِيَة:12

5
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أُلَِوُن الّصوَرَة َوَحْرَف الَْهْمَزِة في الَْكلَِمَتْيِن:13

أَْصَنُعها َمَع أُْسَرتي:14

لُْعَبُة أَنا 
w :ِإْخَوتي أُلِْصُق الُصَوَر َعلى أَْعواِد الَْخَشِب، َوأَلَْعُب َمَع ُزَمائي َو
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6
َأنا َوُأْسَرتي
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ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم ُمَؤلِِف الِْقَصِة؟ وما َعَمُل الُمَؤلِِف؟ ×
ما اْسُم الَرساِم؟ وماَ َعَملُُه؟ ×
َكْم كاَن ُعْمُر أَْحَمَد؟ وَكْم كاَن َعَدُد ِإْخَوتِِه؟ ×
لِماذا ُيِحُب أَْحَمُد ِإْخَوَتُه؟ ×
أَْيَن َيناُم أَْحَمُد؟ ×
ماذا َيْسَمُع أَْحَمُد في الَصباِح؟ ×
ماذا َيْفَعُل أَْحَمُد َبْعَد أَْن َيْسَتْيِقَظ ِمْن نَْوِمِه  ×

ُكَل َصباٍح؟

َهْل ُتِحُب ُشْرَب الَحليِب في الَصباِح؟ ×
ماذا َيْفَعُل أَْحَمُد في الَمْدَرَسِة؟  ×
َكْم كاَن َعَدُد أَْفراِد أُْسَرِة أَْحَمَد؟ وََكْم َعَدُد  ×

أَْفراِد أُْسَرتِك؟
ما الَفْرُق َبْيَن َعَدِد أَْفراِد أُْسَرتَِك، َوَعَدِد أَْفراِد  ×

أُْسَرِة أَْحَمَد؟
أَْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة. ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

Û  َيْذُكُر الُْمَتَعلُِم اْسَم ُمَؤلِِف الِْكتاِب، َوالَشْخَص الَذي َرَسَم الُرسوماِت
الَتْوضيِحَيَة لَُه، ُمَحِدًدا َدْوَر ُكٍل ِمْنُهما.

Û  َيْسَتْوِعُب الَنَص الَْمْسموَع، َوَيَتَتَبُع َتْوجيهاٍت َبسيطًَة ُمَكَونًَة ِمْن
ُخطُواٍت ُمَتَعِدَدٍة.

Û  َيْقَرأُ الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة في الِْقَصِة ِقراَءًة َسريَعًة َصحيَحًة
َوبُِمساَعَدٍة ِمَن الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلى أَْن َتكوَن الَْكلِماُت َمْشكولًَة 

َشْكًا تاًما.
Û .ُيَرِكُب الَْكلِماِت ِمْن ُحروٍف َوَمقاِطَع
Û  َيْكُتُب َكلِماٍت َوُجَمًا بَِخِط الَنْسِخ ِمَن الَْيميِن ِإلى الَْيساِر ُمراِعًيا َحْجَم

الَْخِط َوالَسطَْر َوالَْمساَفَة الُْمناِسَبَة َبْيَنها.
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.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

أَِصُل َبْيَن الّصوَرِة َوالِْعباَرِة الَتـي ُتناِسُبها: 2

أَْكُتُب الُْجْملََة الَتي أَْعَجَبْتني ِمَن الِْقَصِة: 3

6

أَْسَتْيِقُظ َمَع َصْوِت 
الَْعصافيِر ُكَل َصباٍح.

أَْشَرُب الَْحليَب، َوأَلَْبُس ثِيابي
الَنّظيَفَة الْـُمَرَتَبَة.

ُولِْدُت َبْعَد أَْن َحَملَْتنـي
 أُّمي تِْسَعَة أَْشُهٍر.



17

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:4

w َيناُم أَْحَمُد في َسريٍر 

w َيْسَتْيِقُظ أَْحَمُد ُكَل َصباٍح َمَع َصْوِت

 أَُرِكُب الُْحروَف َوالَْمقاِطَع، ثَُم أَْقَرأُ الَْكلَِمَة:5

.................................................................................................................................. ٍرـغيـَصـ

............................................................................................... فيـ    صا     ـَعـ      ِرالْـ   

اْسمـي

أٌَخ

ُعْمري

أُْخٌت

ُولِْدُت

نَْدُرُس

أُّمي

حاِفلٌَة
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أَْقاًما َجميلًَة   -   ُصَوًرا َونُجوًما ُملََونًَة  -    َسّياَرًة َكبيَرًة               

         أَْرَبُع َسَنواٍت   -      ثَماني َسَنواٍت   -      َخْمُس َسَنواٍت 

w ُمَعلَِمُة أَْحَمَد ُتِحُبُه َوُتْهديِه

w أَْحَمُد ُعْمُرُه

.............................................................................................................................................................

أَناُم   في   َسريٍر   َصغيٍر   اْشَتراُه   لـي   أَبي   َوأُّمي .           ........................................................................................................................................................................................

جاَبِة الَصحيَحِة:6 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإِ

أَْقَرأُ الِْعباَرَة، َوأَْكُتُبها، ثَُم أََضُع دائَِرًة َحْوَل الَْمْقطَِع الَْمْمدوِد بالياِء: 7

6
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أَْرُسُم ما أَْعَجَبنـي في الِْقَصِة:8
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7
َنٌة )َنظاَفُة َبْيتي( ُبَقٌع ُمَلوَّ
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ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ماَعَدُد َشْخِصّياِت الِْقَصِة؟ ×
ماذا ُيِحُب نوٌر؟ ×
ماذا َرأى نوٌر َعلى ِجداِر ُغْرَفِة الَنْوِم؟ ×
لِـماذا كانَِت الُْبْقَعُة َتْبَتِسُم؟ ×
َكْيَف َتَصَرَف نوٌر َمَع الُْبْقَعِة؟ ×
لِماذا كاَن لَْوُن الُْبْقَعِة في ُغْرَفِة الِدراَسِة أَْزَرَق؟  ×
بِماذا كانَِت الُْبْقَعُة الَْحْمراُء الَتي في الَْمطَْبِخ  ×

ُتَفِكُر؟ 

لِماذا اْختاَرِت الُْبْقَعُة الَصْفراُء أْن َتْسَتِقَر َعلى  ×
الَسجاَدِة؟

ما َمْعنى َقْيلولٍَة؟ َو َمتى َيكوُن َوْقُت الَْقْيلولَِة؟ ×
ما ِهواَيُة نوٍر؟ ×
ماذا ُيريُد نوٌر أْن ُيْصِبَح؟ َو لِماذا؟ ×
أُريُد أَْن أُْصِبَح في الُْمْسَتْقَبِل .......... َو الَسبُب .......... ×
أَْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة. ×
َمْن ُيريُد أَْن َيطَْرَح ُسؤاًا َعلى ُزَمائِِه؟ ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

Û .َيَتَنَبأُ الُْمَتَعلُِم بُِمْحَتَوياِت الِْكتاِب ِمْن ِخاِل الُصَوِر
Û .َيَتَتَبُع َتَسلُْسَل اْأَْحداِث في ِقَصٍة ما
Û .ُيَرِكُب َكلِماٍت ُمَكَونًَة ِمْن َمْقطََعْيِن أَْو ثَاثٍَة
Û .َيَتَعَرُف )الُسكوَن( َوَيْنِطُق الَْكلِماِت الُْمَسَكَنَة نُطًْقا َصحيًحا
Û  َيْكُتُب الُْحروَف الُْمَتشابَِهَة َرْسًما )ب/ت/ث( في َمواِقِعها الُْمْخَتلَِفِة بَِخِط

الَنْسِخ ِكتاَبًة َصحيَحٍة.
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7

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

َصْوٌتَسطٌْح َجميٌعأَْحاٌم

 أَُرِتُب أْحداَث الِْقّصِة:2
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أَِصُل َبْيَن الّصوَرِة َوالِْعباَرِة الَتـي ُتناِسُبها: 4

قَيلْولٌَة

الَْبّخاُخ

َوليَمٌة

الَتلَُوِث
اْأَلْواَن
الَنظاَفَة

 أُْكِمُل الُْجَمَل اْلتَِيَة:5

نوٌر ُيِحُب .......................َكثيًرا، َو لِكَنُه ُيِحُب ...................... أْيًضا.
َمديَنَة ِمَن ........................................................... ـْ ُيريُد نوٌر أْن ُيَخلَِص ال
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.................................................................................................................................................................

الَشْخِصَيُة الَتي أَْعَجَبْتني في الِْقّصِة:6

جاَبِة الَصحيَحِة:7 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإِ

أََدواُت الَتْنظيِف الَتي نَْسَتْخِدُمها 
في ِإزالَِة الُْبَقِع ِهَي:

7
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أَُرِكُب الُْحروَف َوالَْمقاِطَع الّتالَِيَة؛ ِأَْحُصَل َعلى اإجاَبِة الَصحيَحِة:8

........................................................................................... ـِلديــ ـِمْنـ الْـ

w َمَسَح نوٌر الُْبَقَع بِـ

w َقَضى نوٌر َعلَى أَْحاِم

ـُمناِسِب:9 ـْ َمْقطَِع الّساِكِن ال ـْ أُْكِمُل الُْجْملََة الّتالَِيَة بِال

    

................حو نوٌر الُْبَقَع َو ................تُِف:

 ا أُِحُب أَْن ................َمَع  ................ َت الُْبَقِع الُْملَِوثَِة.
َصْوَيْمـَيْهــأَْســ

........................................................................................ ثيــرا َجـــ ـِمالْـ
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أَْكُتُب الُْحروَف الُْمَتشابَِهَة نُطًْقا َوَرْسًما بَِخٍط َجميٍل:10

أََتَحَدُث َعْن ُخطُواِت َتْنظيِف َيَدَي َبْعَد اْانْتهاِء ِمْن َتْنظيِف الَْبْيِت، ثَُم أُلَِوُن الّصوَرَة:11

.............................................................................................................................................................

َبـ    ُب           َتــ       ُت              ثَــ      ُث           ................................................................................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7
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نَشاطي َمَع أُْسَرتي:12

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

َجْدَوُل ُمساَهَمتي في أَْعماِل الَْمْنِزِل:
ثَْنْيُن      الُثاثاُء     اْأَْربِعاُء   الَْخميُس    الُْجُمَعُة   الَسْبُت      اْأََحُد       اْإِ

اْأَْعماُل الَتي أَقوُم بِها طَواَل اْأُْسبوِع
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8
أُمّي
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ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم ُمَؤلِِف الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم الَرّساِم؟ ×
َمتى َتْسَتْيِقُظ اْأُُم ِمْن نَْوِمها؟ ×

ماذا َتْعَمُل اأُُم داِخَل الَبيِت؟ ×
ماذا َتَعلََم الَْولَُد ِمْن أُِمِه؟ ×
لِماذا ُيِحُب هذا الَولَُد أَُمُه َكثيًرا؟ ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

أَْكُتُب الُْجْملََة الَتي أَْعجبتني ِمَن الِْقَصِة: 2

.................................................................................................................................................................

Û .ُيَحِدُد الُْمَتَعلُِم الُْعْنواَن َواْسَم الُْمَؤلِِف في الِْقَصِة
Û .َيْقَرأُ الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة في الِْقَصِة ِقراَءًة َسريَعًة َصحيَحًة
Û .َوبُِمساَعَدٍة ِمَن الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلى أَْن َتكوَن الَْكلِماُت َمْشكولًَة َشْكًا تاًما
Û .ُيَرِكُب الَْكلِماِت ِمْن ُحروٍف َوَمقاِطَع
Û  َيْكُتُب َكلِماٍت َوُجَمًا بَِخِط الَنْسِخ ِمَن الَْيميِن ِإلى الَْيساِر ُمراِعًيا َحْجَم الَْخِط

َوالَسطَْر َوالَْمساَفَة الُْمناِسَبَة َبْيَنها.
Û َيْربُِط الُمَتَعلَُّم ما َسِمَعُه بَِمَعاِرِفِه َوِخْبَراتِِه الَسابَِقِة



30

َتْسَتْيِقُظ َقْبلَنا َجميًعا، 
ْفطاِر. َوُتَجِهُز طَعاَم اْإِ

أُّمـي ُمَعلَِمٌة فـي َمْدَرَسٍة 
َقريَبٍة ِمْن َبْيِتنا.

َتاميُذ أُّمـي ُيِحّبونَها َكثيـًرا

نَْشَرُب ُكلُنا الَْحليَب، 
ُكُل الْفاِكَهَة اللَذيَذَة. َونَأْ

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

َبْيُتنانَْشَرُب َسريريَمْدَرَسٌة

أَِصُل َبْيَن الّصوَرِة َو الِْعباَرِة الَتـي ُتناِسُبها: 4

8
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 أُْكِمُل الُْجَمَل اْلتَِيَة:5

الَنْوِم 
الَْمْدَرسِة
ِحكاَيًة
الَْبْيِت

أُِمي َتْتَعُب َكثيًرا فــي ....................................................
َوفـي ......................................، وَقْبَل.............................................
َتْحكي لي.................................................................. ُمْمِتَعًة.

جاَبِة الَصحيَحِة:6 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإِ

طَبيَبًة        -       ُمَمِرَضًة        -       ُمَعلَِمًة 

َعلى اْأَْرِض   -   في َسلَِة الُْمْهَماِت   -   في الّشاِرِع  

w :اْأُُم َتْعَمُل

w :َتَعلََم الَْولَُد أَْن َيْرِمَي اْأَْوساَخ



32

.............................................................................................................................................................

ا   أَْرمـي   اْأَْوساَخ   ِإّا   فـي   َسلَِة   الْـُمْهَماِت.               ................................................................................................................................................................

w نَْشَرُب ُكلُنا

w ُكُل َونَأْ

أَُرِكُب الُْحروَف َوالْـَمقاِطَع، وأَْقَرأُ الَْكلَِمَة:7

........................................................................................ ـِ ـَك ـه فا ــَةالْـ

........................................................................................... ـَبليـ ـَ ح ـْ ال

أَنا أَْقَرأُ، ثَُم أَْكُتُب الِْعباَرَة اْلتَِيَة بَِخٍط َجميٍل:8

8
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أَْرُسُم ما أَْعَجَبنـي في الِْقَصِة:9
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9

اْلَمْكَتَبُة
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ما ُعْنواُن الْكتاِب؟ ×
ماذا نَْفَعُل في الَْمْكَتَبِة؟ ×
ما الُْكُتُب الَْمْوجوَدُة في الَْمْكَتَبِة؟   ×
َهْل ُتِحّبوَن الِْقراَءَة؟ ×
ما الُْكُتُب الَتي ُتِحّبوَن ِقراَءَتها؟  ×
ما فائَِدُة الِْقَصِص َو الُْكُتِب؟ ×
ماذا َيْقَرأُ والُِدَك ُكََل َيْوٍم؟ ×

لِـماذا نَْقَرأُ الُصُحَف؟ ×
ما اأماِكُن الَتـي نَْسَتطيُع أَْن نَْقَرأَ فيها الُْكُتَب؟ ×
ما أَْعظَُم ِكتاٍب َيْقَرُؤُه الُْمْسلِموَن؟  ×
أَُخِمُن َمْعنـى الَْوسائِِل اْإلِْكُترونَِيِة. ×
أَذُْكُر َبْعَض الَْوسائِِل اْإلِْكُترونَِيِة الَتـي  ×

نَْسَتْخِدُمها في َحياتِنا.

أُجيُب َشَفِوًيا:1

Û  ،َيَتَعَرُف الُْمَتَعلُِم أَْشكاًا ُمَتَنِوَعًة ِمَن الَْمصاِدِر)الِْقَصِص، الَْمعاِجِم
َوالَْمْوسوعاِت(.

Û  َيَتَعَرُف َمعانَِي الَْكلِماِت َوالُْمْصطَلَحاِت َوالِْعباراِت الْواِرَدَة في نٍَص َمْعلوماتٍِي
ِمْن ِخاِل: )الِسياِق، َوالَْكلِماِت الَْمْكتوَبِة َعلى لَْوَحِة الَصِف الِْجداِرَيِة(.

Û .ُيَرِكُب َكلِماٍت ُمَكَونًَة ِمْن َمْقطََعْيِن أَْو ثَاثٍَة
Û  َيْكُتُب الُْحروَف الُْمَتشابَِهَة َرْسًما )ص/ض/ط/ظ( في َمواِقِعها الُْمْخَتلَِفِة

بَِخِط الَنْسِخ ِكتاَبًة َصحيَحًة.
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ُيداِوُمنَْقَرأَُجّديَكاٌم

الْـَمْصَدُر الَذي أَُفِضلُُه في الَْبْحِث َعِن الْـَمْعلوماِت: 2

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

أَِصُل الّصوَرَة بالَْكلَِمِة الُْمناِسَبِة:4

َصحيَفٌة

تِلْفاٌز

9
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الُصُحُف الَْيْوِمَيُة ِهَي 
الِْقَصُص
الَْجرائُد
الُْكُتُب

.................................................................................................................................................................

أُْكِمُل الُْجَمَل اْلتَِيَة:5

َتَعلَْمُت ِمَن الِْكتاِب:6

لِْكُترونَِيَة الَتي َتُمُدنا بِالْـَمْعلوماِت:7 أَُحِوُط الَْوسائَِل اْإِ
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الُْقْر......ُن الَْكـ......ُم ُهَو أَْعظَُم ِكـ......ٍب، أََتَعلَُم ِمْنُه    

َكـ........ـًرا، َو ُهَو َكـ..........ُم َرِبنا َعَز َو َجَل.

....................................................................................................................................................................................

  َصـ       ِص           َضـ     ِض            َط       ِط        َظ     ِظ                 ......................................................................................................................................................................................

َمقاِطِع الّتالَِيِة َكلِماٍت َصحيَحًة:8 ـْ أَُرِكُب ِمَن الُْحروِف َوال

................................................................................................................... ُبَهــأَْذ

................................................................................................................... ٌماَكــ

أُْكِمُل الُْجْملََة الّتالَِيَة بِالْـَمْقطَِع الْـَمْمدوِد الَصحيِح: 9

أَْكُتُب الُْحروَف الُْمَتشابَِهَة ََرْسًما بَِخٍط َجميٍل:10

ثيـ

ا

تا

ريـ

آ

9
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أُلَِوُن الّصوَرَة َوَحْرَف الّتاِء في الَْكلِمِة:11

أَْصَنُعها َمَع أُْسَرتي:12

أَْصَنُع فاِصًا لِلِْكتاِب.
 

الَْمْكَتَبُة



40

10

 َأنا َأْقَرُأ
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ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم ُمَؤلِِف الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم َرّساِم الِْقَصِة؟ ×
لِماذا كاَن الَْولَُد خائًِفا؟ ×
َهِل اْسَتطاَع الَولَُد الِْقراَءَة؟ لِماذا؟ ×

َكْيَف اْسَتطاَع الَْولَُد الَتَغلَُب َعلى َضْعِفِه في الِْقراَءِة؟ ×
أَْسَتْنِتُج فائَِدَة ِقراَءِة الِْقَصِص. ×
أَنَْصُح َصديقي الَذي ا ُيجيُد الِْقراَءَة.  ×
أَْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة. ×
أَْسَتطيُع أَْن أُعيَد َسْرَد الِْقَصِة.  ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

أَْكُتُب الُْجْملََة الَتي أَْعَجَبْتني ِمَن الِْقَصِة: 2
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Û .ُيَحِدُد الُْعْنواَن َواْسَم الُْمَؤلِِف في الِْقَصِة
Û  َيْقَرأُ الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة في الِْقَصِة ِقراَءًة َسريَعًة َصحيَحًة

َوبُِمساَعَدٍة ِمَن الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلى أَْن َتكوَن الَْكلِماُت َمْشكولًَة َشْكًا تاًما.
Û .ُيَرِكُب الَْكلِماِت ِمْن ُحروٍف َوَمقاِطَع
Û  َيْكُتُب َكلِماٍت َوُجَمًا بَِخِط الَنْسِخ ِمَن الَْيميِن ِإلى الَْيساِر ُمراِعًيا َحْجَم الَْخِط

َوالَسطَْر َوالَْمساَفَة الُْمناِسَبَة َبْيَنها.
Û .ُيطَِبُق آداَب ااْسِتَماِع ِخَاَل الِْقَراَءِة َوالَْسْرِد الَْقَصِصِي
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ِصْرُت .............................بِالَْفَرِح في ُكِل َمَرة
............................... فيـها . 

w طَلََب الَْولَُد ِمْن أَبيِه أَْن َيْشَترَي لَُه

w أَْصَبَح الَْولَُد َيْقَرأُ ُكَل َيْوٍم

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

حاَن

أَْشُعُرأَْقَرأُ

َكْيَف

َدْوري

أَقوُل

أَْقَرأُ

َسِمْعُت

أَْعرُِف

َصْوَتها

أُْكِمُل الُْجَمَل اْلتَِيَة:4

أَلْعاًبا        -       ِقَصًصا        -       أَْقاًما 

ثَاَث ِقَصٍص        -       أَْرَبَع ِقَصٍص        -       ِقَصًة َجِديَدًة 

جاَبِة الَصحيَحِة:5 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإِ

10
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............................................................................................................... ًةَد ديــ َجـ

w ِعْنَدما َبَدأُْت أُحاِوُل َسِمْعُت

w  أَْقَرأُ ُكَل َيْوٍم ِقَصًة

.................................................................................................................................. ًكاِحــَضــ

أَُرِكُب الُْحروَف َوالَْمقاِطَع، ثَُم أَْقَرأُ الَْكلَِمَة:6

أَْقَرأُ الِْعباَرَة، ثَُم أَْكُتُبها بَِخٍط َجميٍل: 7

.............................................................................................................................................................

     لَْم   أَُكْن   أَْعرُِف   أََن   الِْقراَءَة   بَِهِذِه   الُسهولَِة.           ................................................................................................................................................................
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11

َأْصَنُع ِكتابي
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ما ُعْنواُن الِكتاِب؟ ×
ماذا َتَعلَْمَت ِمْنُه؟ ×

ما ُخطْواُت ِصناَعِة الِْكتاِب؟  ×
ماذا ُتِحُب أَْن ُتَسِمَي ِكتاَبَك الَذي َسَتْصَنُعُه؟  ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

أَْكُتُب أَْسماَء اأََدواِت الّاِزَمِة لِِصناَعِة الِْكتاِب:2

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Û  َيْسَتْوِعُب الُْمَتَعلُِم الَنَص الَْمْسموَع، َوَيَتَتَبُع َتْوجيهاٍت َبسيطًَة
ُمَكَونًَة ِمْن ُخطُواٍت ُمَتَعِدَدٍة.

Û  َيْقَرأُ الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة في الِْكتاِب ِقراَءًة َسريَعًة
َصحيَحًة َوبُِمساَعَدٍة ِمَن الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلى أَْن َتكوَن 

الَْكلِماُت َمْشكولًَة َشْكًا تاًما.
Û .ُيَرِكُب الَْكلِماِت ِمْن ُحروٍف َوَمقاِطَع
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أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

الَصَفحاُت

ِكتاٌب

نَْجَمُع

الِْغاُف

اْأَْوراُق

أَْصَبَح

الْـُملَْصقاُت

ُيْمِكُن

أَُرِكُب الُْحروَف َوالَْمقاِطَع، ثَُم أَْقَرأُ الَكلَِمَة:4

......................................................................... ـٌةَعـ مو َمْجـ

............................................................................................................. ـِ بيتاك

............................................................................................................. ـْلَـ ناَدي

11
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أَْصَنُع ِكتابي َمَع ُمَعلِمـي، ثَُم أََضُعُه في ُرْكِن َمْكَتَبِة الَْفْصِل:5
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12

ِفقاِن )اْحِتراٌم َبْيَن اْلِْخَوِة(  ُمْخَتِلفاِن ُمتَّ
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أُجيُب َشَفِوًيا:1
ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟  ×
ما ِصلَُة الَْقراَبِة َبْيَن ساَرَة َو َكريٍم؟ ×
َهْل َيَتشاَبُه الَتْوأماِن في ُكِل َشْيٍء؟ ×
أْيَن َيْجلُِس الَتْوأماِن في الْحاِفلَِة؟ ×
َهْل َيْحَتِرُم الَتْوأماِن َبْعَضُهما َبْعًضا؟ ×

ما الِْهواياُت الَتي ُيمارُِسها الَتْوأماِن مًعا؟ ×
ماذا َيْفَعُل الَتْوأماِن في الُْعطْلَِة؟ ×
لِماذا طَلََب َكريٌم َوساَرُة ِمْن والَِدتِِهما أّا  ×

ُتْكِثـَر ِمَن الِْملِْح في الطَعاِم؟
أَْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة. ×

 أَُرِتُب أْحداَث اْلِقّصِة:2

Û .َيَتَتَبُع َتَسلُْسَل اْأَْحداِث في ِقَصٍة ما
Û .ُيَرِكُب َكلِماٍت ُمَكَونًَة ِمْن َمْقطََعْيِن أَْو ثَاثٍَة
Û  َيْقَرأُ الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة ِقراَءًة َسريَعًة َوَصحيَحًة َوبُِمساَعَدٍة ِمَن

الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلى أَْن َتكوَن الَْكلِماُت َمْشكولًَة َشْكًا تاًما.
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أَخوناَكريٌمُتِحُبَتْجلَِس

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

أَِصُل الّصوَرَة بِالَْكلَِمِة الَتي َتْدُل َعلَْيها: 4

َتْوأمان

الْحاِفلَة

الْعائِلَة

12
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أُْكِمُل الُْجَمَل اْلتَِيَة:5

ساَرُة ُتَفِضُل ِزياَرَة عائِلَِة .............................
لَِكَن َكريًما ُيَفِضُل ِزياَرَة عائِلَِة 

!......................

أُجيُب َشَفِوًيا:6

ما الَْفْرُق َبْيــَن الَعِم َوالْخاِل؟

...........................................................................................................................................................................................................

َتَعلَْمُت ِمَن الِْقَصِة:7

8

نَُسّمـي هِذِه الَْعاَمَة:

 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإجاَبِة الَصحيَحِة:
َعاَمَة اْسِتْفهاٍم.

الُنْقطََتْيِن الَرأِْسَيَتْيِن.
َعاَمَة َتَعُجٍب.
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10

أَُرِكُب الُْحروَف َو الَْمقاِطَع الّتالَِية؛ ِأَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة ُمفيَدٍة:9

 أُْكِمُل الُْجْملََة الّتالَِيَة بِالَْحْرِف الْـُمناِسِب:

ساَرُة .........ـِحُب الَْعْزَف َعلى الِْبيانو.

َكريٌم .........ـِحُب الِْغناَء.

............................................................................................................ ِنرا زو َيــــ
................................................................................... ِنسا ِر ما ُيـــ

َسَيْكُبُر أَخونا الَصغيُر، 
َوَسَيكوُن ُمْخَتلًِفا َعّنا،

لِكَننا دائًِما َسَنَتِفُق.

أُلَّوُن الّصوَرَة، ثَُم أََضُع  َحْوَل َحْرِف الّنوِن في الُْجْملَِة التَِيِة:11

12
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 أُجيُب َشَفِوًيا: ما آداُب ُركوِب الْحاِفلَِة؟12

أَْكُتُب بُِمساَعَدِة أُْسَرتي أْسماَء هؤاِء الَتوائِِم:13
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13

أًنا صادٌِق
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ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ماذا َفَعَل الَْولَُد بُِصْنبوِر الْماِء؟ ×
َهل أَْعَجَبَك َتَصُرَفُه؟ َولِماذا؟  ×
ماذا َيِجُب َعلَْيِه ِفْعلُُه؟ ×
َمن أََخَذ ُعلَْبَة الِْحْبِر؟  ×
أَُوِجُه لَُه نَصْيَحًة بِِعباَرٍة َجميلٍَة. ×

َهْل أَنَْهِت الِْبْنُت واِجَبها؟ لِماذا؟ ×
ماذا َيِجُب َعليها أَْن َتقوَل لِلُْمَعلَِمِة؟ ×
أَذُْكُر َعواِقَب الَْكِذِب. ×
أَذُْكُر َفوائَِد الِصْدِق. ×
أَْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة. ×
لَْو ُكْنَت َمكاَن َهذا الَْولَِد ماذا َسَتْفَعُل؟ ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

Û  َيْقَرأُ الُْمَتَعلُِم الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة في الِْقَصِة ِقراَءًة َسريَعًة
َصحيَحًة َوبُِمساَعَدٍة ِمَن الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلَى أَْن َتكوَن الَْكلِماُت 

َمْشكولًَة َشْكًا تاًما.
Û .َيْسَتْخِدُم الُصَوَر َوالَتفاصيَل لَِشْرِح الِْفْكَرِة الَرئيَسِة
Û .ُيَرِكُب الَْكلِماِت ِمْن ُحروٍف َوَمقاِطَع
Û  .َيْذُكُر الَْكلِماِت الَتي ُتَعِبُر َعِن الَْمشاِعِر َواْأَحاسيِس في الِْقَصِة
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ماذا أَْفَعُل في الَْمواِقِف اْلتَِيِة:
لَْم أُْحِكْم ِإْغاَق الُصْنبوِر؛ فاْمَتَأَِت الْـِمْغَسلَُة  أ  

بِالماِء، َفَسأَلَْت أُّمي َعِن الْفاِعِل.

أََخْذُت ُعلَْبَة الِْحْبِر الْـَمْوجوَدَة َعلى الَرِف  ب 
دوَن اْسِتْئذاٍن.

أَْصِمُت              

أَْسُكُت            

أَْكِذُب

أََتِهُم َزميلي               

أَْعَترُِف  

أَقوُل الَْحقيَقَة    

أََكلُْت َكْعَكَتْيِن ِمْن طََبِق الَْكْعِك، َوأَبي َيْسأَُل   ج 

َعِن الَذي أََكلَها.  
أَْهُرُب ِمْنُهأُْخِبُرُه                      أََتجاَهُل أَبي              

أََضُع دائَِرًة َعلى اْإجاَبِة الَصحيَحِة: 2

13
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ُفِقَدْت

الِْمْغَسلَُة

الَرُف

َيْجري

ِوعاٌء

أَْفَضُلالَْحقيَقُة

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3



58

أُْغلُِق ُصْنبوَر الْماِء َبْعَد اانِْتهاِء ِمَن الُْوضوِء.

آُكُل الَْكْعَك دوَن اْسِتْئذاِن والَِدتي.

أَلَْعُب طَواَل الَْيْوِم، َوأَْكُتُب واِجبي َقْبَل الَنْوِم. 

َمْكَتَبِة.  ـْ أُْرِجُع الِْكتاَب إلى َمكانِِه في ال

 أَُمِيُز الُسلوِكّياِت اْلتَِيَة بَِوْضِع ِإشاَرِة )  ( أَماَم الُسلوِك الَذْي ُيْعِجُبني:4
13
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أَِصُل الُْجَمَل اْلتَِيَة بِالُصَوِر الُْمناِسَبِة:5

ـْماِء. أَنا َفَتْحُت ُصْنبوَر ال

أَنا أََخْذُت ُعلَْبَة الِْحْبِر.

أَنا أََكلُْت َكْعَكَتْيِن.

أَنا لَْم أَْكُتِب الْواِجَب.

َيَتَصَدُق بُِنقوِدِه.
َيقوُل الَْحقيَقَة.
َيَتِهُم الَخريَن.

 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اإجاَبِة الَصحيَحِة:6

الّصاِدُق ُهَو الَذي:
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7

أََهِمَيُة الِْصْدِق في الَْحياِة.

أََهِمَيُة الَْتواُضِع في الَْحياِة.

 أَْختاُر الِْفْكَرَة الَْرئيَسَة في الِْقَصِة: 

8

9

َمقاِطِع الّتالَِيِة َكلِماٍت َصحيَحًة: ـْ  أَُرِكُب ِمَن الُْحروِف َوال

 أُْكِمُل الُْجْملََة الّتالَِيَة بِالَْمْقطَِع الَْمْمدوِد الُْمناِسِب:

w  :أَْفَضُل َشْيٍء ُهَو َقْوُل 
......................................................... ــِةـَقـ ـقيـ ـَحـ الْـ

 

 

َعلى الَْجــ................ــِع أَْن َيـــ............... نوا ..............ِدقيـَن.

 كـو        ميـ         صا        نو

13
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جاَبِة الَصحْيَحِة لَِبياِن َتفاصيِل الِْفْكَرِة:10  أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإِ

الَْكِذِب  -   اْأَمانَِة  -  الِصْدِق  

صاِدًقا  -  كاِذًبا  -  ُمشاِغًبا

w َتَتَحَدُث الِْقَصُة َعْن 

w َيِجُب أَْن أَكوَن 

 أُلَِوُن الّصوَرَة َو َحْرَف الّصاِد في الَْكلِماِت:11
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14

أَنا مُتَعاوٌِن
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أُجيُب َشَفِوًيا:1

ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ما فائَِدُة ُمشاَرَكِة الَخريَن الَْعَمَل؟ ×
َمْن أَْحَضَر الَْحليَب؟ َوما فائَِدُتُه؟  ×
ِمْن أَْيَن نَْحُصُل َعلى الَْحليِب؟ ×
َمَع َمْن َتَتناَوُل َغداَءَك؟ ×
ماذا َفَعَل اْأَطْفاُل َحّتى أَْصَبَح لََدْيِهْم َقلَْعٌة رائَِعٌة؟ ×

أَُعِدُد َبْعَض اْأَْعماِل الَتي ُيْمِكُنَك أَْن َتَتعاَوَن فيها َمَع  ×
اْلَخرْيَن.

بَِم َتْشُعُر ِإذا طَلََب ِإلَْيَك والُِدَك ُمساَعَدَتُه في َحْمِل  ×
َبْعِض اْأَْشياِء؟

بَِم َتْشُعُر ِإذا َرَفَض َزميلَُك أَْن َيَتعاَوَن َمَع اْلَخريَن؟ ×
أْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة.  ×

Û  َيْقَرأُ الُْمَتَعلُِم الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة ِقراَءًة َسريَعًة َصحيَحًة
َوبُِمساَعَدٍة ِمَن الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلى أَْن َتكوَن الَْكلِماُت َمْشكولًَة 

َشْكًا تاًما.
Û .َيْسَتْخِدُم الُصَوَر َوالَتفاصيَل لَِشْرِح الِْفْكَرِة الَرئيَسِة
Û .ُيَرِكُب الَْكلِماِت ِمْن ُحروٍف َوَمقاِطَع
Û  .َيْذُكُر الَْكلِماِت الَتي ُتَعِبُر َعِن الَْمشاِعِر َواْأَحاسيِس في الِْقَصِة
Û .ُيطَِبُق آداَب ااْسِتَماِع ِخَاَل الِْقَراَءِة والَعْرِض
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2 :)  ( أَُمِيُز الُسلوَك الَذي َيُدُل َعلى الَتعاُوِن في الُصَوِر اْلتَِيِة بَِوْضِع ِإشاَرِة

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

ُتْسِهُم

نَُجِهُز

أُْسَرتي

َقلَْعٌة

الَْعَمُل

رائَِعٌة

الَتعاُوُن

ِإنْجاٌز

14
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نَظاَفُة الْبيَئِة واِجٌب َوطَِنٌي.

أُنِْجُز الَْعَمَل بُِسْرَعٍة بُِمْفَردي.

الَتعاُوُن في أَْعماِل الَْخْيِر واِجٌب إنْسانٌي

 الَتعاُوُن َيْجَعُل الَْعَمَل َسْهًا. 

أََضُع إشاَرَة )  -  ( أَماَم الُْجْملَِة: 4
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أََهِمَيُة الَتواُضِع َبْيَن 
اْأَْفراِد.

قْيَمُة الَتعاُوِن في  
الَْحياِة. 

أَثَُر الَتساُمِح َبْيَن 
الّناِس.

الِْفْكَرُة الَرئيَسُة في الِْقَصِة ِهَي:5

14



67

أَِصُل الُْجَمَل الّتالَِيَة بِالُصَوِر الُمناِسَبِة لِلُْوصوِل ِإلى َتفاصيِل الِْقَصِة:6

 أُساِعُد أُّمي، َوأََتعاَوُن َمَع الَْجميِع في 
َتْحضيِر الطَعاِم.

 أََتعاَوُن َمَع ُزَمائي في َتْزييِن ُجْدراِن 
َمْدَرَستي. 

ِإنْجاٌز. في الَتعاُوِن ُسْرَعٌة َو

أََتعاَوُن َمَع َزميلَتي في َكْنِس أَْرِضَيِة 
َصّفي.
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w .ُكْن ............................................. ُتْنِجُز الَْعَمَل بُِسْرَعٍة

جاَبِة الَصحْيَحِة:7 أََضُع دائَِرًة َحْوَل اْإِ

َمْكروًها ِمَن اْلَخرْيَن. 

 أَنانًِيا، أُِحُب نَْفسي َفَقط. 

َمْحبوًبا َبْيَن الّناِس. 

الَتعاُوُن َيْجَعلُني إنْسانًا:

8

........................................................................................ نًاِو ـعـا ـَ تــ ـُ م

أَُرِكُب الُْحروَف َوالَْمقاِطَع الّتالَِيَة؛ ِأَْحُصَل َعلى اْإجاَبِة الَصحيَحِة:

14
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َعلَى أَْن   ........ ُوِن اَتَفَقاْأَْصِدقاُء ـَ بِالت
َعَدِة  ........ ُه لِـُمـ ....... ا  ما َوَفـ ........ َيْجَمـ

ـَن. الُْمْحــتا.......

ـعـو
ــعا

رو
سـا جيـ

أُْكِمُل الُْجْملََة اْلتَِيَة بِالَمْقطَِع الَْمْمدوِد الُْمناِسِب:9

أُلَّوُن الّصوَرَة َو َحْرَف الَْعيِن في الَْكلِماِت:10
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15

 فاِرٌس ِطْفٌل َكبيٌر! )َحقُّ اْلجاِر(
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أُجيُب َشَفِوًيا:1
ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم ُمَؤلِِف الِْقَصِة؟ َوما اْسُم الَرساِم؟ ×
َكْيَف كاَن َحْجُم فارٍِس ُمقاَرنًَة بِأطْفاِل الَْحِي؟ ×
َكْيَف َتَصَرَف فارٌِس َمَع جاَرتِِه الْقاِدَمِة ِمَن الّسوِق؟   ×
لِـماذا طََرَق فارٌِس أَْبواَب جيرانِِه؟ ×

َكْيَف ساَعَد فارٌِس الُْمَمِرَضَة في َتلْقيِح الِصغاِر؟ ×
ما الَدليُل َعلى أَن فارًِسا َيْملُُك أْخاًقا َحميَدًة؟ ×
ماذا َيقوُل الَْجميُع َعْن فارٍِس؟  ×
أَْقَتِرُح عْنوانًا آَخَر لِلِْقَصِة.  ×

Û  َيْذُكُر الُْمَتَعلُِم اْسَم ُمَؤلِِف الِْكتاِب، َوالَشْخَص الَذي َرَسَم الُرسوماِت
الَتْوضيِحَيَة لَُه، ُمَحِدًدا َدْوَر ُكٍل ِمْنُهما.

Û .َيَتَتَبُع َتَسلُْسَل اْأَْحداِث في الِقَصٍة من ِخاِل الِْقَراَءِة َوالَْسْرِد الَْقَصِصِي
Û .ُيَرِكُب َكلِماٍت ُمَكَونًَة ِمْن َمْقطََعْيِن أَْو ثَاثٍَة
Û .َيَتَعَرُف )الُسكوَن( َوَيْنِطُق الَْكلِماِت الُْمَسَكَنَة نُطًْقا َصحيًحا
Û .َيْكُتُب َجميَع ُحروِف الِْهجاِء ُمَرَتَبًة َوَغْيًبا ِكتاَبًة َصحيَحًة

 أَُرِتُب أْحداَث الِْقّصِة:2
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أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

الِْكباُرالَْخْيُرالَْجميُعالْجيراُن

 أَِصُل الّصوَرَة بِاإجاَبِة الّصحيَحِة: 4

َتلْقيٌح

َيطُْرُق

ُمْسَتْوَصٌف

15
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7

َيْضَحُكَيْفَرُحَيْهِتُفَيْهِمُسُيخاِطُب

أَُمّثُل الَْكلِماِت اْلتَِيَة:5

ُمساَعَدِة فارٍِس لِلْـُمَمِرَضِة 
في َتلْقيِح الِصغاِر.

 أََتَحَدُث َعْن:6

 أََضُع دائَِرًة َحْوَل الَْكلَِمِة الَْعَربَِيِة الّدالَة َعلى الّصوَرِة:

هذا راْديو.

هذا ِمْذياع.
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فارٌِس ........................ الَْحْجِم ُمقاَرنًَة
بِأْصِدقائِِه ، لَِكَن الَْجميَع

َيقولوَن: فارٌِس ........................بِأَْفعالِِه.

أُْكِمُل الُْجْملََة اْلتَِيَة بِالَْكلَِمِة الُْمناِسَبِة َو ِضِدها:9

َكبير
َهزيل

َصغير

َسمين

8

................................................................................................................................. ُعـــِرُيْســ

................................................................................................................................. ريــَتـــَيْشـ

أَُرِكُب الُْحروَف َو الَْمقاِطَع اْلتَِيَة؛ ِأَْحُصَل َعلى َكلَِمٍة َصحيحٍة:

15
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أُْكِمُل ما يأتي:10

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

أَْكُتُب الُْجْملََة الَتي أْعَجَبْتني في الِْقَصِة:11

ُعْنواُن الِْقَصِة: ..............................................................................................................................

....................................................................................................... ............................................................................. 

الَشْخِصَيُة الَرئيَسُة َمكاُن ُحدوِث الِْقَصِة:
في الِْقَصِة:
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 أُلَّوُن الّصوَرَة َوَحْرَف الفاِء  في الَكلِماِت:12

15
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 أَْكُتُب َجميَع ُحروف الِْهجاِء ُمَرَتَبًة:13

أَُعِدُد َبْعَض اْأَْخاِق الَْحميَدِة الَتي َيِجُب أْن َيَتِصَف بِها الُْمْسلُِم ثَُم أَْكُتُبها:14

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
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16

جاِئَزُة نورة )ِبُر اْلواِلَديِن(
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ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
َمتى َتْسَتْيِقُظ نورة؟ ×
َكْيَف َتْبَدأُ نورة َيْوَمها؟ ×
ماذا َتقوُل نورة َوهَي ُتعانُِق والَِدْيها؟ ×
ُكُل نورة ِمْن طَعاِم الّسوِق؟ َو لِــماذا؟ × َهْل َتأْ
ماذا َتْفَعُل نورة في الَصِف؟  ×
َهْل َتَتأََخُر نورة َعِن الَْبْيِت؟ َولِـماذا؟  ×

ماذا َتْفَعُل نورة في الَْبْيِت؟ ×
ما ُشعوُر والَِدِة نورة ِعْنَدما ُتساِعُدها اْبَنَتها  ×

في أَْعماِل الَْمْنِزِل؟
ماذا َيْحُدُث َقْبَل َمْوِعِد نَْوِم نورة؟ ×
أُْبدي رأيي في جائَِزِة نورة الُْمَفَضلَِة. ×
أَُقُص ُحلَُم نورة. ×
أَْقَتِرُح ُعْنوانًا آخَر  لِلِْقَصِة. ×

أُجيُب َشَفِوًيا:1

Û  َيْذُكُر الُْمَتَعلُِم اْسَم ُمَؤلِِف الِْكتاِب، َوالَشْخَص الَذي َرَسَم الُرسوماِت
الَتْوضيِحَيَة لَُه، ُمَحِدًدا َدْوَر ُكٍل ِمْنُهما. 

Û .َيَتَتَبُع َتَسلُْسَل اْأَْحداِث في الِْقَصِة
Û .ُيَرِكُب َكلِماٍت ُمَكَونًَة ِمْن َمْقطََعْيِن أَْو ثَاثٍَة
Û .َيَتَعَرُف )الُسكوَن( َوَيْنِطُق الَْكلِماِت الُْمَسَكَنَة نُطًْقا َصحيًحا
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أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

َبْيُتنانَْشَرُب َسريريَمْدَرَسٌة

 أَُرِتُب أْحداَث الِْقَصِة:2

16
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أَِصُل َبْيَن الّصوَرِة َوالِْعباَرِة الَتـي ُتناِسُبها: 4

َتْسَتْيِقُظ

َتْجَتـِهُد

ُتعانُِق

أَْكُتُب ثَاثََة أُموٍر َتْجَعلُني ُمْجَتِهًدا في الَْمْدَرَسِة:5
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أََتَحَدُث َعِن الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن:6

جائَِزُة نورة الْـُمَفَضلَُة ِهَي: ........................................
الطَعاُم اللَذيُذ

َمديَنُة الْـَماهي
رِضا الْوالَِدْيِن

 أُْكِمُل الُْجَملََة اْلتَِيَة:7

16
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أََتَحَدُث َعْن بِِر الْوالَِدْيِن، ُمْسَتعيًنا بِالُصَوِر اْلتَِيِة:9

َتَعلَْمُت ِمَن الِْقَصِة:8

..........................................................................................................................................................................................................

أَُرِكُب الُْحروَف َوالْـَمقاِطَع، وأَْقَرأُ الَْكلَِمَة:10

........................................................................................... ـــٌةـَنــ ديـ َمــ

................................................................................................................... ُلقوَتــــ
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ُكُل ِمْن طَعاِم الّسوِق. في الطَريِق ِإلى الْــَمْدَرَسِة، نورة ا َتأْ

أُْكِمُل الُْجْملََة الّتالَِيَة بِالْــَمْقطَِع الَْمْمدوِد الُْمناِسِب:11

ُيـــ.............نُِق  الْـ. ............لِداِن  نورة،  َوَيقو.............ِن:
َرِضَي اللُّه َعلَْيِك يا نورة.

أَضُع دائَِرًة َحْوَل َحْرِف الطّاِء: 12

عا

واا

دا

16
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أَْصَنُعها َمَع أُْسَرتي:13

أَُصِمُم بِطاَقًة لِوالَِدَي
أَُعِبُر فيها َعْن ُحّبي لَُهما.
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17

في ااِتحادِ قَُوٌة
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أُجيُب َشَفِوًيا:1

Û  َيْذُكُر الُْمَتَعلُِم اْسَم ُمَؤلِِف الِْكتاِب، َوالَشْخَص الَذي َرَسَم الُرسوماِت
الَتْوضيِحَيَة لَُه،ُمَحِدًدا َدْوَر ُكٍل ِمْنُهما.

Û .َيَتَتَبُع َتَسلُْسَل اْأَْحداِث في الِْقَصِة
Û .ُيَرِكُب َكلِماٍت ُمَكَونًَة ِمْن َمْقطََعْيِن أَْو ثَاثٍَة
Û  َيْقَرأُ الَْكلِماِت الَْمأْلوَفَة َوالُْمَتَكِرَرَة ِقراَءًة َسريَعًة َوَصحيَحًة

َوبُِمساَعَدٍة ِمَن الُْمَعلِِم ِعْنَد اللُزوِم َعلَى أَْن َتكوَن الَْكلِماُت َمْشكولًَة 
َشْكًا تاًما.

Û .َيَتَعَرُف )الُسكوَن( َوَيْنِطُق الَْكلِماِت الُْمَسَكَنَة نُطًْقا َصحيًحا

ما ُعْنواُن الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم ُمَؤلِِف الِْقَصِة؟ ×
ما اْسُم َرّساِم الِْقَصِة؟ ×
ماذا َحَمَل ُسلْطاُن في َيِدِه ِعْنَدما عاَد ِمَن  ×

الَْمْدَرَسِة؟
لِـماذا َصَنَع ُسلْطاُن الَْعلََم؟ ×
بِماذا عِمَل أَْهُل اْإِماراِت َقديًما؟ ×
أَْسَتْنِتُج َسَبَب َتَغَيِر َحياِة أَبناِء اْإِماراِت الَْيْوَم. ×
ماذا اْقَتَرَحِت اْأُُم َعلى الْعائِلَِة؟ َولِـماذا؟ ×

َيِة الُتراِث؟ × ماذا َفَعَل ُسلْطاُن َووالُِدُه في َقْر
 لِـماذا َوَصَف ُسلْطاُن والَِدُه بِأَنَُه ُشجاٌع؟ ×

 َوماذا فَعَل َبِقَيُة أَْفراِد اْأُْسَرِة؟
ما ألْواُن َعلَِم اْإمارات؟ َولِـماذا اْختاروا هِذِه  ×

اْأَلْواَن؟
ما الِْقَصُة الَتي َحكاها الَْجُد َعِن الَْوْحَدِة؟ ×
أَْقَتِرُح ُعْنوانًا آَخَر لِلِْقَصة. ×
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 أَُرِتُب أْحداَث الِْقّصِة:2

أُشيـُرَعلٌَمَجّدي نُقوٌش

أَْقَرأُ الَْكلِماِت اْلتَِيَة:3

17
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الْلَُقْيماُت

الَْهريُس

الَثـريُد

أَِصُل الّصوَرَة بِاإجاَبِة الّصحيَحِة: 4
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َتَوَحَدِت اْإِماراُت ..........................................
في ................................................................................                                                        

في َعْهِد الَْمْغفوِر لَُه الَشيِخ  .........................
. .......................................................................................

جاَبِة الَصحيَحِة: 5أْكِمُل الُْجَمَل اْلتَِيَة: أُْكِمُل الُْجَمَل بِاْإِ

...........................................................................................................................................................................................................

َتَعلَْمُت ِمَن الِْقَصِة:6

زاِيِد بِن ُسلْطاَن آِل نَهيان	 
 الَسْبُع	 
2ديَسْمِبر عاَم 1971	 

17
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ماراِت:    7 أََضُع ِإشاَرَة  َعلى َعلَِم اْإِ
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الَساُم

راَدُة اْإِ

الَْوْحَدُةاْأََمُل

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

 أَْكُتُب ما َتُدُل َعلَْيِه أَلْواُن الَْعلَِم:8

9

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

نَــــ
َســ

ظَـْر
ــأَلْــ

ُت
ُت

َمقاِطِع اْلتَِيِة َكلِماٍت َصحيَحًة: ـْ  أَُرِكُب ِمَن الُْحروِف َوال

َمْمدوِد الُْمناِسِب:10 ـْ َمْقطَِع ال ـْ  أُْكِمُل الُْجْملََة الّتالَِيَة بِال

ُكُل   ..........ٍم   َوأَنِْت   ُمَتِحَدٌة   يا   ِإما...........ُت.
راعا

ـعا

17
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 أُلَِوُن الّصوَرَة َوالَْمْقطََع الّساِكَن في الَْكلِماِت:11
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أَبوظَبي

َرأُْس الَْخْيَمِة

ُدَبُي

الُْفَجْيـَرُة

الّشارَِقُة
َعْجماُن

أُُم الَقْيوين

أَْكُتُب أَْسماَء اْإِماراِت الَسْبِع، ثَُم أُلَِوُن َخريطََة اْإِماراِت:12
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تم بحمد هللا
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