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صديقتي : ال تنسي وضع 
 لنقطة نهاية الجملة .



 
 =  ( أمام المعنى الصحيح للكلمة:  ضعي عالمة ) المفكرة  صغيرتي -3

 معناها          
 الكلمة 

َ َيـــــــــــــــــاقَ ــــــــــس  اقَال  ْور 
 
َلـــــــْخَـــــــــنَ ـــــــــأ  ــــــــا َزْرع   َنــــــاِفـــــَعــــــــــــة  

عف      الس 
َ      َيــــــْذعَ ــــــج 

َة ـــــيـــــــــد      َُمـــــــف 

     ـــــا َغــــــــــْرس  
 

َهـــــا:-4 د ِّ باَرةَ بِّضِّ ُل العِّ  × أَص ِّ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكملي تلميذتي المفكرة  -5

  خريطة المفردة التالية : 
 

 

 

 

 
 

 اْلـك ـِلـَمـُة ِفــي ُجـْمــل ـــٍة :...........................................

 ..................ِضــدُّ َهــا 

 َتـــُشـــدُّ َنــْوُعــَهــا: ..................

 :ُمـَراِدُفــَهـا

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

 َسـِمــيــك ُُ

 َأَمــام

 َقــِديـــًمـا

 َخــْلــف

 َحــِديــًثــا

 َرِقــيــــقُُ ُُ

لف   المملكة العربية السعودية شعأريتأ 

 من سيفين عربيين منحنيين متقأطعين  

، ويرمز السيفأن للقوة  نخلةتعلوهمأ  
مأ    النخلة فترمزوالـمنعة والتضحية، ا 

 .للحيوية والنمأء والرخأء



 :عيين اخلطأ يف الكلمات التالية ثم صــــحــــحـــــيــه    املفكرةتلميذتي  - 6

 اِءــَنــبَّــال اـَهـــالَتــــِمَز ُنَأُكـ ـَعــِفاْلـس ُةُمــْمــَتـَد الكلمات  

 -------  -------  -------  -------  -------  التصحيح

  رتيب احلروف التالية لتكوني كلمة : الذكيةتلميذتي   -7
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  المناسب في الجدول : نفي المكا أكتبهاأقرأ الكلمات التالية قراءة صحيحة , ثم -8
ََ-َََغـاُرــالصِّ ـة  ـب 

ـْكـت  َََََ-اْلــم  ْعـم 
 
ـــــَرَ–الـطـ ْخــــض 

 
َاْْل

 كلمات بها ) ال ( قمرية كلمات بها ) ال ( مشسية

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

 ......................................  ...................................... 
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ـــْمــِر ؟ -1    َمــــا .....................الـــتَّ

ــْخــَلــة ِهــَي ..............  -2 ــِتــي َنــْجــِنــيــَهـا ِمــْن  الــنَّ
َّ
ــَمـار ال  الــثِّ

ْوَصـاَنـا  -3
َ
ـَمرَها ............ ِبـِزَراَعـِة الرسول صىل هللا عليه وسلم أ

َ
ْكـل ث

َ
 . ،َوأ

ـا ِمــْن..................  -4 ِديـم 
َ
الُل ق   ُتــْصـَنــُع السِّ

ـا ِمــْن................  -5 ِديـم 
َ
َقَوارُب ق

ْ
  ُتــْصـَنــُع ال
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ـ)ـــــــــ
ـ
ـم  ــ ِّ ـم

ر
تـفـ ٌـ ـ ـطَ  ـُ ل  َّ ثـ ـــُ ـتـحدس

ـ
ـرـكــ  ــ ـخـتــ 

ـ
ىـ 
َ
ــأ
ـ
ُمـ ذ ُ ـهـنُ  ر

ـ
ـُ َل ـَــز

ــ ــأَ  (ـ  .ـه

ـ....................................................................................................................ـ.ــ:ـالسؤال على اجلملة 

  أكملي اجلمل التالية باجلواب الصحيح  :  -

ـُكَلـ  -1 ــَّ
ـ
َـمَ  ِّ َ ــ َـمَ

ر
ََُتـفـ ٌـ ــطََ ََ ـُ َـرََـك

َُ ـ...............ـفـَشس ٌـ َ ِـ َـخَـتَــ ـُبََـمَـنَـ
ـ
ـىـ 
َ
ـأ ـٍ
ـ
َُمَـ َذ ـُ َ ر

ـثــ ََ َـتََـحََدس
ـ
ُ َـهَـنــ....................ـ 

ـ
َ ََل ـُ ــز

َـ َـ ــ
َ
ــ.ــهَــأ

َََـتــ َََـنَََـهََـــ -2
ـ
ث ََـحََدس

ـ
كـ  ـُ ََتَ

 
ـرََـكــفـ ـُهََََـكــ....................ـ.ـن ـ فـَشس

َـُثَََـمََــ ــ-3 ٌـ َُسَ
ر
فـ َـ ََـهََــ...........ـ ٌُّ ـ................ ــلَُحَ ــ َُفَ َـد ــ َـ ـ............... ـ ــ

ـ
َُذـلَذ

َ
ََـخَََ َُ ـــ ــ.ـ ـفـََنس

 ُ ُنــوَرُة ِتـْلـِمـيـَذُةُ  ُمـِفـيـَدُةُ  ل ـذيـذُةُ 

الـنََّـِخـيـل  اْسـِمــي الـتََّـْمـر السََّـَعف اْلـِجـْذع  ف ــاِئـَدُة



 وال تنسى هروب )ال( من الكلمة عند إدخال التنوين ....... ى تنوين ضم وكسر وفتح ثم اكتيبــإلي حوليا أمل الـمستقبل - 14

ـ نوَُّـرتحـ نوَُّـكرسـ نوَُّـضهللـا فـك م 

ََََََُمََََََ َََََََََـ  ـس  ..................ـ. ..................ـ.ـ......ـ. ............ـفـ

ََََََََــ  ٌـ َََََُسََََََ
ر
 ..................ـ. ..................ـ. ..................ـ. فـ

ـ ََََََـنََََََََََـَ ٌُ ََََََ
ر
 ..................ـ. ..................ـ. ..................ـ. فـ

ــ َََََـمََََـمََََََـتََََََََدس
ر
 ..................ـ. ..................ـ. ..................ـ.ـفـ

 

  اْلَكِلَماِت اآلِتيَة ِلُأَكوَِّن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة :ُأَرتُِّب -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 : أنا أقرأُ وأتعلم فالقراءة تــنيــر العقول 
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مَ  ـْخـد  ـاُنَََََ-ََاْست  ْنـس  ـْذعَ َََ-اْْل  ـاء ََََ-ََج 
َََََ-ََاْلـبـن  ـة  ـاع 

ـن  ص  ة َََ–ََو 
ْخل  َََ-الن  ار ب 

ـو  ْيـًمـَا - اْلـق  ـد 
ـي - ق   ف 

ْنـَسـان   -الــِسِّـــََلِل    -ِصنَاَعـِة    -فِـي    -اْسـتَـــْخَدَم   السَّعَـفَ  -اْْلِ

..........................……………………….……………………… 

ــذ ْور    -اْْلَْرض  -تَــش ــدُّنِــي - كَُُســِمــيـ ــْمــتَـدَّة    -ج  ــة      - م   إِلَـى -َجـذَِعـــي -قَــَويَـّ

من أهم فوائد التمر أنَّه يعاجل فقر الدم، ويقوي العضالت وكذلك يساعد : فوائد التمر 
حل مشاكل اجلهاز اهلضمي وخاصًة عند شربه مع احلليب، كما يعاجل األمراض  على

. الصدرية كالسعال عند نقعه وشرب عصريه أو أكله مهروسًا  

 بأملج  2ب  .......إعداد المعلمة :نورة مساعد المرواني


