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األولىالتعليمية الوحدة 

(ما تمليه علي إنسانيتي ) 

(الدروس ) أنشطة التعلم 

(32صفحة )قطرة ماء -1

(49صفحة )ورقة الحياة -2

(63صفحة )صانع القماش -3

( 79صفحة )عندما يفقد الملك أحالمه -4



: الثروة اللغوية 

:  أكمل الجدول بما هو مطلوب 

مرادفهاالكلمة

ٌ  تَدَ -تَمشي بَُسرعٍة انسيابية ف

بَةً َرط  -َطِريةً –ُمبَللة  ندية

تَأخذُ تستمد

ِشدة-ُمشكلة مأزق

يتعكرُ يتكدر



:تابع الثروة اللغوية 

ضدهاالكلمة

ُرور  -َسِعيُد بِائِس   ُمس 

ُحزن  بِهَجة  

التصريف

( :َسَكنَ )تصريف كلمة 

َكن –ُسكان  –َساِكن –َمس ُكون )  (ينَة  ِسك  –َمس 



ارَخواِطرُ الكلمة نُقُوشُ ةُ بَحَّ

نَق ش  بُِحرةٍ َخاِطرةً َوحل  المفرد

ءُ الكلمة َحةُ ِغَذاءُ ُجز  لكةُ َمز  َمم 

ذيةٍ اءً أََجزالجمع َحاتٍ أَغ  -َممالك َمز 

لَكات   َمم 

أوحالُ 

:تابع الثروة اللغوية 



:الكلمات التي تحتوي على حروف تنطٌ وال تكتب 

–هكذا –ذلك -لكن –هؤالء –هذان –هذه –هذا )
(إله –هللا –الرحمن –طه –أولئك 

(مدرسٍة –قلماً –بيت  : كلمات منونة ) 

(الذين –التي –الذي ) 



روف أقرأ الفقرة التالية ثم استخرج أربع كلمات تحتوي على ح

:تنطٌ وال تكتب 

يَتَدربوَن لِلدفاعِ ياء األقووَهؤالِء ُجنُودَها ، بَلَديُّ ال ُكوي ِت هذا ) 

تَاُج ولَِكنَّ ال كُ ، َعنَها وَرف َع َرايَتِها َعالياً  ا أب نَائِهَ إلى ويَت تَح 

(عنها الدفاعِ في وبُناتَِها 

ِلكن–َعالياً –َهؤالء –َهذا 



:ب أكمل الجمل التالية بكلمات تحتوي على حروف تنطٌ وال تكت

.أال هللا إلهال -1

عَاَن هؤالء-2 .ُجنُوَد ُشج 

ٌُ ال َكوِن ال بَديعِ هللا -3 .َخال

َمُل ما -4 !اللَّوَحِة هذه أَج 

.تأخرت على الحافلة لكننياستيقظت باكراً و-5

فُوِر يَطيُر َذلَك -6 .السََّماِء في ال عَص 





في

يعالج

الجندي

من

يسمع



: من الجملة التالية ما يأتي استخرج 

يَد ِت وَشاَهُدوا ال عَدِ ِحديقَِة ال َحيوانَاإلى َذهَب َخالُد ) 

(ية  وال غَي َر أل فِ األلفية ال َحيواناِت من 

حديقة-الحيوانات -خالد :االسم

شاهدوا-ذهب : الفعل

من -إلى : الحرف 



:كلمات تحتوي على حروف تكتب وال تنطٌ

وَعْمر

واَكتَبُ واِلعَبَ افَاُزو

تَغ   تَ فَراس  تَي  َشفاِك  قَظاس 

بَانالثُّع  َماءالسَّ ةَجرَ الشَّ 



وِق ِل التَّفَ في َحف  ..............التَّالِميذُ 

.ال َحديقِة في .......... يَلعُب .. 

تَني بَِها .......... أَُحبُّ  .وأع 

.األعداء ال ُجنوُد َعلى ............

:أكمل الجمل التالية بحروف تكتب وال تنطٌ 

واَشاركُ 

عمرو  

يعةِ الطَّب

رَ ان تصَ 



أمرمضارعماٍض 



هو كل ما دل على عمل في زمن 

.معين 

الفعل



ي الزمن فعُل يدلُّ على حصوِل عمٍل أو حدث ف: فعل ماٍض 

.الماضي

فعُل يدلُّ على حصول عمل في الزمن: فعل مضارع 

.الحاضر

عمل الفعل الذي نطلب به من اإلنسان القيام ب: فعل أمر 

.ما 



:ول أصنف األفعال االتية في مكانها الصحيح حسب الجد

تهَد -َسافرَ –اب تسَم –يَستمُع )  (َكتَب –لعُب يَ –اج 

الفعل األمرالفعل المضارع

اب تسمَ يَستمعُ َسافرَ 

تهدَ يَلعبُ َكتبَ  اج 

الفعل الماضي



:أضع في الفراغ المناسب ما هو مطلوب بين القوسين 

(ل مضارع فع) .          السَّماِء في ال عصفُوُر يَطيرُ -1

(ماضي فعل) .           ال ُحجاُج َحوَل ال َكعبِة َطاَف -2

نانَِك بِالفرشاِة فَرش-3 (ر فعل أم) .               أس 

(فعل ماضي ).       التَّلميذُ الدَّرَس بَِخط َجميِل َكتبَ -4

ِل الش تاِء في االمطاِر تَسقُط -5 (عل مضارع ف) .      فَص 

(ل أمر فع) . َوق تِها في أداِء الصَّالِة على َحافظ -6



جاحبالتوفيٌ والنلكم مع تمنياتي 

:ء ال تنسى قبل االختبار قراءة الدعا


