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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة  يتصــف الاإ
النشــاأة، الاأمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة 
الفلســطينية والاحتياجــات الاجتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، 
مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي 

صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق الاآمــال، ويلامــس الاأمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات والاأهــداف.   
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــًا لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت 
ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة 
عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، والاإ
والبحــث عــن الاأصالــة والانتمــاء، والانتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعم 

بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــولاً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار 
ــر  ــاء تطوي ــاة، ج ــة المتوّخ ــة والفكرّي ــة المعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب ال ــا للطال ــم رؤيتن ــي تحك ــات الت ــد المنطلق واٍع لعدي
المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، 
والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم 
ــق  ــة تحق ــن توليف ــرًا ع ــاج تعبي ــون النت ــت؛ ليك ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي ــات والمنطلق ــداف والغاي ــن الاأه بي

ــًا. ــًا وفكري ــًا وتربوي المطلــوب معرفي
ثّمــة مرجعيــات تؤّطــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــزّز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــررّة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي 
طــار جــاءت المرجعيــات التــي  ــًا، وفــي هــذا الاإ ــًا، ووطني ــًا، وفكري التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفي
ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي  تــم الاســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة الاســتقلال والقانــون الاأساســي الفلســطيني، بالاإ

الاأول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ــف  ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــاء الشــكر للطواق ــدو اإزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــاز ه ــع اإنج وم
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن  والمراجعــة، والتدقيــق، والاإ

ــة مــن العمــل. ــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال التطوي
وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية
تـــشـــريـن �لــثـــانـــي / ٢٠١٧



لاُم َعلى َسيِِّد �لُْمْرَسليَن، َوَبْعد، لاُة َو�لسَّ �لَْحْمُد للِه َربِّ �لْعالَمين، َو�لصَّ

نْتــاِج فــي َتْطويــِر �لَْمناِهــِج �لِْفَلْســطيِنيَِّة كافَّــة، �نْســجاماً  ِل �لاأساِســيِّ باكــوَرَة �لاإِ أوَّ ــفِّ �لا َياأْتــي ِكتــاُب )لَُغُتنــا �لَْجميَلــُة( لِلصَّ
هــا �لَْفريــُق �لَْوَطِنــيُّ لِِمْنهــاِج لَُغِتنــا �لَْجميَلــة. طــاِر �لعــامِّ لِْلَمناِهــِج َو�لُْخطــوِط �لَْعريَضــِة �لَّتــي �أَعدَّ َمــَع �لاإِ

ــْدء�ً ِمــَن �لاْســِتْعد�ِد فــي �لَْبْيــت، ُوصــولاً �إِلــى  ــليم، َب ــلوِك �لسَّ ُد �لطّالِــَب َعلــى �لسُّ ــوِّ ــٍة تَُع ــَد�أ �لِْكتــاَب بَِتْهِيَئ ــْد �آثْرنــا �أْن نَْب َوَق
ْرِس �لَّــذي ُيَشــكُِّل  َدة، َوَقــْد ُبِنــَي �لِْكتــاُب َعلــى �أســاِس �لــدَّ �نِْدماِجــِه فــي �لْبيَئــِة �لَْمْدَرِســيَِّة، بِمــا َيْلَزُمهــا ِمــْن ُســلوكاٍت َوَمهــار�ٍت ُمَتَعــدِّ
َوْحــَدًة ُمَتكاِمَلــًة تُْســَتْخَدُم فيهــا َمهــار�ُت �للَُّغــِة كافَّــًة بَِشــْكٍل ُمَتر�بـِـٍط ُمَنظَّــم؛ َففــي بِد�َيــِة كُلِّ َدْرٍس َتْقديــٌم لَِمهــاَرِة �لاْســِتماِع، َتَتَمثَّــُل 
ْرس؛ لَِتْعزيــِز  ــِة َوَعناِصِرهــا، بِمــا َيْخــِدُم �لَْحــْرَف �لَْمْقصــوَد فــي �لــدَّ ْرِس، َيْعُقُبهــا نِقــاٌش َمــَع �لطََّلَبــِة َحــْوَل َمْضمــوِن �لِْقصَّ ــِة �لــدَّ فــي ِقصَّ

هــِذِه �لَْمهــاَرِة َوَتْفعيِلهــا لـَـدى �لطََّلَبــة. 

 . َفِويِّ ُد لِْلَكِلماِت �لُْمْسَتْهَدَفِة لَِمهاَرِة �لِْقر�َءِة، َوَتْعزيِز �لتَّْعبيِر �لشَّ ثُمَّ َعَمْدنا �إِلى �إِْدر�ِج لَْوَحِة ُمحاَدَثٍة تَُمهِّ

ــمَّ �لَْقصيــَرِة لِْلُحــروف، ِضْمــَن َكِلمــاٍت َماأْنوَســٍة  ــِة ثُ َوَقــِد �ْعَتَمْدنــا فــي َتْقديــِم َمهــارِة �لِْقــر�َءِة َعلــى َتْقديــِم �لَْمقاِطــِع �لطّويَل
ــًة َولَْفظــاً،  أْســَهِل ِكتاَب ــَد�أ بِالُْحــروِف �لا ــِة، َوِخْبر�تِــِه �لّســابَِقِة، َوَقــْد �آَثْرنــا �أْن نَْب ــِه �لُْعُمُريَّ ، َوَمْرَحَلِت َتَتناَغــُم َمــَع قامــوِس �لطِّْفــِل �للَُّغــِويِّ

ــاِء �لِْكتــاِب ِمــَن �لَْمقاِطــِع �إِلــى �لَْكِلمــاِت َو�لتَّر�كيــِب َو�لُْجَمــل.  ــِر َدَور�نــاً فــي �للَُّغــة، َوَتَدرَّْجنــا فــي بِن أْكَث َو�لا

ــِل، دوَن ُوجــوٍد  ــى �لَْكِلمــاِت َو�لُْجَم ــِع �إِل ــروِف َو�لَْمقاِط ــَن �لُْح ــْدء�ً ِم ــم، َب ــْكٍل ُمَنظَّ ــِة بَِش ــاَرِة �لِْكتاَب ــي َمه ــا ف ــا َتَدرَّْجن َكم
ــاِب بِوضــوح.  ــِذ �لِْكت ــاَء َتْنفي ــا �أْثن ــَز َعَلْيه ــه؛ لُِيَركِّ ــاِب ذ�تِ ــي �لِْكت ــطِّ ف ــّر�ِس �لَْخ لُِك

َعــٍة  َو�ْجَتَهْدنــا َبْعــَد كُلِّ َثلاَثــِة ُدروٍس �أْن نََضــَع َدْرســاً لِْلُمر�َجَعــِة، ُيَركِّــُز َعلــى َمهاَرَتــي �لِْقــر�َءِة َو�لِْكتاَبــة، ُســِبَق بِاأناشــيَد ُمَتَنوِّ
ِق �لْموســيِقيِّ لَهــا.  ــِة �للَُّغــِة َو�لتَّــَذوُّ روِس �لّســابَِقِة لَهــا؛ لَِتْنِمَيــِة َجمالِيَّ ُمَتناِغَمــٍة َمــَع َمْوضوعــاِت �لــدُّ

َوَقــْد َحَرْصنــا َعلــى �لاْهِتمــاِم بِاللَُّغــِة َوَمهار�تِهــا ِمــْن ِجَهــة، َو�لُْمَتَعلِّــِم َوقُُدر�تـِـِه َوحاجاتـِـِه �لُْمْخَتِلَفــِة ِمــْن ِجَهــٍة �أْخــرى، ولهــذ� 
ــٍة  ــٍة َحياتِيَّ ــَف لَُغِويَّ ــى َمو�ِق ــاد�ً َعل ــِة �ْعِتم ــِة َو�لَْحَرِكيَّ ــار�ِت �لانِْفعالِيَّ ــى �لَْمه ــِة، َوَعل َع ــَتَوياتِها �لُْمَتَنوِّ ــِر بُِمْس ــار�ِت �لتَّْفكي ــا بَِمه �هتممن

ــًة.  ــَح قــاِدر�ً َعلــى �ْســِتْخد�ِمها �ْســِتماعاً، َوَحديثــاً، َوِقــر�َءًة، َوِكتاَب ــُم �للَُّغــَة؛ لُِيْصِب ُيمــاِرُس فيهــا �لُْمَتَعلِّ

ــر�َء َوَذوي  ــَن َو�لُْخَب ــٍن �أنَّ َر�أَْي �لتَّْرَبِويّي ــى َيقي ــا َعل نَّن ــاب، َفاإِ ــا هــذ� �لِْكت ــا َوَطَلَبِتن ــا َوُمَعلِّمين ــدي ُمَعلِّماتِن ــَن �أْي ــُع َبْي ــا �إِْذ نََض �إِنَّن
ــُق �لْفائِــَدة.  ُد �لَْعَمــَل، َوُيَحقِّ ــِل �لَْمْســؤولِيَِّة، بِمــا ُيَجــوِّ ــٌة فــي َتَحمُّ ــْم َحــْوَل �لِْكتــاِب، ُهــَو ُمــؤ�َزَرٌة َحقيِقيَّ ــِة بَِتْقديــِم ُملاَحظاتِِه �لَْعلاَق

فريق التّاأليف

مقدمة
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53حرف الّسين الّدرس الّسادس

6١المراجعة  
65حرف الّزاي الّدرس الّسابع
73حرف الحاء الّدرس الثّامن
8١حرف الّلام الّدرس التّاسع

9٠المراجعة 
93حرف التّاء الّدرس العاشر

١٠3حرف الجيم الّدرس الحادي عشر
١١3حرف الفاء الّدرس الثّاني عشر

١22المراجعة 
١25حرف العين الّدرس الثّالث عشر
١33حرف الّشين الّدرس الّرابع عشر

١4١حرف الّصاد الّدرس الخامس عشر
١5٠المراجعة 

١53حرف القاف الّدرس الّسادس عشر
١6١حرف الثّاء الّدرس الّسابع عشر
١69حرف الخاء الّدرس الثّامن عشر

١79المراجعة 



النِّتاجات
َوالتَّفاُعِل  اْلِكتاِب،  هذا  ِمْن  ِل  الاأوَّ الُجْزِء  ِمَن  الاْنِتهاء  َبْعَد  الّطَلَبِة  ِمَن  ُيَتَوقَُّع 
الاأْرَبِع  ِبيَِّة  الَعَر اللَُّغِة  َمهاراِت  توظيِف  َعلى  قاِدريَن  َيكونوا  اأْن  الاأْنِشَطِة،  َمَع 
)الاْسِتماِع، َوالُمحاَدَثِة، َوالِقراَءِة، َوالِكتاَبِة(، في الاتصاِل والتواصل ِمْن ِخلاِل:

 
�لاْسِتماِع �إِلى قصص �لحروف، و�لتفاعل مع �أنشطتها.  ١

�لتَّْعبيِر َعْن لَْوحاِت �لُْمحاَدَثِة َوُصَوِرها َشَفِويّاً َتْعبير�ً َسليماً.  ٢

ِقر�َءِة حروف �للغة �لعربية )ر، د، ب، م، ن، س، ز، ح، ل، ت، ج، ف،   ٣
ع، ش، ص، ق، ث، خ( ِقر�َءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة.

قر�ءة كلمات )٣-٥( �أحرف.  ٤

قر�ءة جمل بسيطة )٢-٤( كلمات.  ٥

كتابِة حروف �للغة �لعربية )ر، د، ب، م، ن، س، ز، ح، ل، ت، ج، ف،   ٦
ع، ش، ص، ق، ث، خ(.

٧ كتابة كلمات )٣-٥( �أحرف.

ِكتاَبِة جمل بسيطة )٢-٤(كلمات.  ٨

2



الاْسِتْعداُد لِْلَمْدَرَسِة:

3
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َنَتَعرَُّف اإِلى َمرافِِق اْلَمْدَرَسِة:

5
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َور: نُْصِدُر ُحْكمًا َعّما َنراُه في الصُّ

7



8



اأَلوُِّن صوَرتي:

9



َعِة: ُر اْلَقَلَم َعَلى الُخطوِط اْلُمَتَقطِّ نَُمرِّ

١٠



١١



١2



يَء اْلُمْخَتِلف: نَُلوُِّن الشَّ

١3



َنِصُل الّصوَرَة ِبما ُيناِسُبها:

١4



َنِصُل َبْيَن اْلَحقيَبِة اْلَمْدَرِسيَِّة والاأَدواِت 
الّتي توَضُع فيها:

١5



  نَُغنّي

َمْدَرَستي

نَشــيُد �لنّوِر في َشــَفتي 
�أِحــبُّ ُمَعلِّمــي �لغالــي 
�أرى َعَلمي �أرى َوَطني 
َوَيْكُبــُر َيْكُبــُر �لُعْصفــوُر 
ِتنــا  �أمَّ بِاْســِم  َوَيْهِتــُف 
نَشــيُد �لنّوِر في َشــَفتي

َتعيــُش َتعيــُش َمْدَرَســتي 
ُمَعلَِّمتــي  يــا  �أِحبُّــِك 
بَِمْدَرَســتي  نيــا  �لدُّ �أرى 
َســَنِة  �إِلــى  َســَنٍة  ِمــْن 
لَُغتــي  فــي  �للّــِه  َكلاُم 
َتعيــُش َتعيــُش َمْدَرَســتي

نَشيُد َمْدَرَستي

سليمان �لعيسى

١6



 َحْرُف الّراِء

١
رُس  الدَّ
الاأوَُّل

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لّر�ِء بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لّر�ِء �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
ــر�َءًة  ــّر�ِء ِق ــْرِف �ل ــى َح ــَتِمُل َعل ــَع َتْش ــر�َءِة َمقاِط ٤ ِق

َصحيَحــًة.
٥ ِكتاَبِة َحْرِف �لّر�ِء بَِخطٍّ َجميٍل. 

ــطٍّ  ــّر�ِء بَِخ ــْرِف �ل ــَتِمُل َعلــى َح ــَع َتْش ــِة َمقاِط ٦ ِكتاَب
ــٍل.  َجمي

ــوِر  ــاِء ُعب ــي �أْثن ــلاَمِة ف ــِن َو�لسَّ أْم ــِد �لا ٧ ُمر�عــاِة َقو�ِع
ــق. �لطَّري

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )ر�(، َونَُردِّ

ْوِت. ُد َمْصَدَر �لصَّ  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
ة؟ ١- ما �ْسما ِطْفَلي �لِقصَّ
٢- �أْيَن ر�َح ر�مي َور�ما؟

٣- ماذ� يْوَجُد في �لَْحديَقة؟
٤- �أْيَن ساَر ر�مي َور�ما؟
٥- �أْيَن نََظَر ر�مي َور�ما؟

١7



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

١8



١9



رارارا
رارارا

 

  َنَتَعرَُّف اإِلى  )ر(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ر
راعيرامي

2٠



  نَُلوُِّن:     

َنُدلُّ َعلى )ر(:  

2١



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ررررر
ررررر

     

ر�ر�ر�ر�ر�
ر�ر�ر�ر�ر�
     

22



 َحْرُف الّداِل

2
رُس  الدَّ
الثاني

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لّد�ِل بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لّد�ِل �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لــّد�ِل 
٥ ِكتاَبِة َحْرِف �لّد�ِل بَِخطٍّ َجميٍل. 

٦ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 
�لــّد�ِل بَِخــطٍّ َجميــٍل.

و�لِتاريِخّيــِة  ــياِحيَِّة  و�لسِّ �لّديِنّيــِة  �لَمكانَــِة  َتْقديــِر   ٧
�لُقــْدس. لَِمديَنــِة 

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )د�، دو(، َونَُردِّ

ْوِت. ُد َمْصَدَر �لصَّ  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- ما �ْسُم �لَْمديَنِة �لتي ز�َرْتها د�نا؟

٢- �أْيَن َمرَّْت د�نا؟
لَْت د�نا؟ ٣- �أْيَن َتَجوَّ

٤- ماذ� شاَهَدْت د�نا؟
٥- �أْيَن َصلَّْت د�نا ؟

23



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

24
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دودا
دودا

  َنَتَعرَُّف اإِلى  )د(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

د
دوردار

26



  نَُلوُِّن:     

َنُدلُّ َعلى )د(:  

27



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
دود�د
دود�د
   
د�د� د�د�
د�د� د�د�
    

 دودو دودو
دودو دودو
      

دود دورد�ر 
دوددورد�ر

     

28



 َحْرُف الباِء

3
ْرُس  الدَّ
الثّالُِث

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لباِء بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لباِء �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف �لبــاِء 

ــر�َءًة َصحيَحًة. ِق
٥ ِكتاَبِة َحْرِف �لباِء بَِخطٍّ َجميٍل. 

٦ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 
�لبــاِء بَِخــطٍّ َجميــٍل.

أْرِض َوِفلاَحِتها. ٧ َتْعميِق �رتِباِطِهْم بِالا

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )با، بو، بي(، َونَُردِّ

ْوِت. ُد َمْصَدَر �لصَّ  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- ماذ� يوَجُد �أماَم َبْيِت بيسان؟

٢- ماذ� َيْزَرُع َجدُّ بيسان؟
َجر؟ ٣- ِمْن �أْيَن َيْسقي َجدُّ بيسان �لشَّ

٤- َمْن ُيَربّي �لَبَقر؟
٥- ماذ� َيْصَنُع �لَجدُّ ِمَن �لَْحليب؟

٦- َمْن َيْحُرُس �لُبْستان؟

29



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

3٠



3١



بيبوبا
بيـبوبا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ب(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ب
ببـ

باببير

32



  نَُلوُِّن:

َنُدلُّ َعلى )ب(:  

33



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
 بيبوباببـ

 بيبوباببـ

      

بيبيبوبوبابا

بيبيبوبوبابا

      

باب   د�ري

باب   د�ري

 
34



  نَُغنّي

أفر�ْحَصبـــاُح �لَْخْيـــِر يـــا َفـــّلاْح َو�ْلا �لَْحْقـــِل  َصبـــاُح 
�لْـ �لَْقْمـــِح  لَــــتي َتْغفـــو َعلـــى �لَْبْيـــَدْرَصباُح َســـنابِِل 
َيْنمـــو �إِْذ  ْهـــِر  �لزَّ �أْكَبـــْرَصبـــاُح  ــًة  َغلَـّ وُيْعطـــي 
ِة �لْعالـــــــــــــــيَصبـــاُح �لَْخْيـــِر يا َرْمــــــــز�ً أمَّ لَِمْجِد �ْلا
ُيعانِـــُق َرْمَلنا �لْغالـــــــــــــــيَصباٌح ُمْشِرٌق �أَبـــــــــــــــــــد�ً

)�أسعد �لّديري(

الَفّلاُح
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اْلُمراَجَعة
بدر
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
د�رريرور�ر

د�رريرور�ر

     

دودديدود�د

دودديدود�د

     

بيربيبوباب

بيربيبوباب

     
37



نَُكوُِّن ِمَن الاأْحُرِف الاآتَِيِة َكِلماٍت َلها َمْعنى:
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 َحْرُف الميِم

4
ْرُس  الدَّ
الّراِبُع

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لميِم بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لميِم �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لميــِم 
٥ ِقــر�َءِة ِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى َحــْرِف �لميــِم 

ــر�َءًة َصحيَحًة.  ِق
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لميِم بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لميــِم بَِخــطٍّ َجميــٍل.

يَِّة �لَمْزَرَعِة َوَتْربَِيِة �لَمو�شي َو�لطُّيور. ٨ �إِْدر�ِك �أَهمِّ

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )ما، مو، مي(، َونَُردِّ

ْوِت. ُد َمْصَدَر �لصَّ  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
أْسَرُة؟ ١- �أْيَن َذَهَبِت �لا

٢- ماذ� يوَجُد في �لَمْزَرَعِة؟
٣- ماذ� َرِكَب ر�مي؟
٤- َمْن �أْطَعَم �لُْمْهَر؟

٥- َمْن َجَمَع َبْيَض �لدَّجاِج؟
٦- ماذ� قالَْت ريُم؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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4١



ميمو
ميموما

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )م(:  

 َنَتَعرَُّف اإِلى  )م(:

م
م ـممـ

ريمبومماري
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  نَُلوُِّن:

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ـممممـمـ
ـممممـمـ
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ماماماما
ماماماما
    

مومومومو
مومومومو
    

ميميميمي
ميميميمي
   

د�ر     ر�مي
د�ر     ر�مي

 

ـــي ريـــــبوــــديـــــار�ـ 

 َنْكُتُب َحْرَف )مـ، ـم، م( في اْلَمكاِن اْلُمناِسب:
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ماماماما
ماماماما
    

مومومومو
مومومومو
    

ميميميمي
ميميميمي
   

د�ر     ر�مي
د�ر     ر�مي

 

 َحْرُف النّوِن

5
ْرُس  الدَّ
الخاِمُس

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لنّوِن بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لنّوِن �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لنّــوِن 
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــوِن ِق ــْرِف �لنّ َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لنّوِن بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لنّــوِن بَِخــطٍّ َجميــٍل.

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ �لِحْرِص َعلى َسلاَمِة �أْجساِمِهْم.

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )نا، نو، ني(، َونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع �إلى َصْوِت )نا، َن(، َونَُردِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- �أْيَن َذَهَب نَديُمُ َونور؟

٢- ماذ� شاَهَدْت نور؟
٣- ماذ� َقَطَف نَديم؟
٤- بماذ� َشَعَرْت نور؟

٥- ماذ� قاَل �لطَّبيُب ناِدُرُ لِنور؟

45



ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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َننينونا
َنـنيـنينونا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ن(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ن
ننـ

نيرانناب
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---ََنـَنديم

َنُدلُّ َعلى )ن(:  

َنُدلُّ َعلى )َن(:  

  َنَتَعرَُّف اإِلى )َن(:
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  نَُلوُِّن:

5٠



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
َننَـننـ
َننَـننـ
    
نينونانينونا
نينونانينونا
      

ر�نيَرنيننورنادي
ر�نيَرنيننورنادي

    
دينار   نور�
دينار   نور�

     
5١



ــــير�ــــــــابَمـــــار

َنْكُتُب َحْرَف )نـ، ن( في اْلَمكاِن اْلُمناِسب:  

ناب نَديم    دينار

 نَُحلُِّل:
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 َحْرُف الّسين

6
رُس  الدَّ
السادس

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لّسيِن بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

وَشــْكلاً  �ْســماً  �لّســيِن  َحــْرِف  �إِلــى  �لتََّعــرُِّف   ٣
 . تــاً َوَصْو

٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 
ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لّســيِن 

٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 
ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــيِن ِق ــْرِف �لّس َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لّسيِن بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لّســيِن بَِخــطٍّ َجميــٍل.

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
َتْقديِر �ْهِتماِم �لو�لِِد بَِتْربَِيِة �أْبنائِِه، َو�إِْسعاِدِهْم.   ٩

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )سا، سو، سي، َس(، َونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )سا، َس(، َونَُردِّ
ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )س(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
ِة؟ أْخَوِة في �لِقصَّ ١- ما �أْسماُء �لا

٢- �إِلى �أْيَن �ْصَطَحَب �لو�لُِد �أْبناَءه؟
٣- ماذ� َشِرَب َسميٌر؟

٤- ماذ� �ْشَتَرْت سيما؟
أْطفاُل ِعْنَد َعْوَدتِهم �إِلى �لَبْيِت؟ ٥- ماذ� َفَعَل �لا
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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سيسوسا
سيـسوسا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )س(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

س
سسـ

راسسامي
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نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )س(:  
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  نَُلوُِّن:

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ـَسسـ َسس
ـَسسـ َسس
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نَسيم
 

ناس ساَر  نَُحلُِّل:

ر� ــــــــريرــــور

سيسوساسيسوسا
سيسوساسيسوسا

َدَرَس   نَسيم
َدَرَس   نَسيم

     

َنْكُتُب َحْرَف )سـ، س( في اْلَمكاِن اْلُمناِسب:  
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ُر، َونُجيُب َشَفِوّيًا:   نَُفكِّ
 ياأْتي َبْعَد �لَعَدِد �أْرَبَعة.
 َياأْتي َبْعَد �لَعَدِد ِستَّة.

أْربِعاء.   َياأْتي َبْعَد َيْوِم �لا
 �أد�ُةُ نَْسَتْخِدُمها لَِتْقطيِع �لَْفو�ِكِه َو�لُْخضار.

 َمكاُنُ و�ِسٌع نََتَعلَُّم فيِه، َوفيِه َملاِعُب َوساحات.

َزْقِزْق َزْقِزْق يا ُعْصفوْر

ألْحاْن �ْلا �أْحلى  قُـــْرَب �لنَّْبِع َوفي �لُْبْســـتاْن�أْســـِمْعني 

هّيا �إْقِفْز َفْوَق �لّســـــــــــــــوْر�أنَْت َصديقــــــــي يا َفـنّاْن

َزْقِزْق َزْقِزْق يا ُعْصفوْر

  نَُغنّي

)�أسعد �لّديري(

6٠



سنمبدريوا

اْلُمراَجَعة
سنم
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ميموماـَمَمممـ

ميموماـَمَمممـ

       

نينوناَنننـ

نينوناَنننـ

      

سيسوساَسسسـ
سيسوساَسسسـ
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دينار   نور�د�ر   ر�مي
دينار   نور�د�ر   ر�مي

َدَرَس   نَسيم
َدَرَس   نَسيم
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وسينمدراب

نَُكوُِّن ِمَن الاأْحُرِف الاآتَِيِة َكِلماٍت َلها َمْعنى:
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 َحْرُف الّزاي

7
ْرُس  الدَّ
الّسابُع

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لّز�ِي بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لّز�ِي �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقر�َءِة َمقاِطَع َوَكِلماٍت َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف �لّز�ِي 

ِقر�َءًة َصحيَحًة.
٥ ِقر�َءِة َتر�كيَب َوِعبار�ٍت وجمٍل َتْشَتِمُل على َحْرِف 

�لّز�ِي ِقر�َءًة َصحيَحًة. 
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لّز�ِي بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبِة َمقاِطَع َوَكِلماٍت َوُجَمٍل َتْشَتِمُل َعلى َحْرِف 
�لّز�ِي بَِخطٍّ َجميٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
عيدِة. ٩ ُمشاَرَكِة �أْصِدقائِِهم في ُمناَسباتِِهُم �لسَّ

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )ز�، زو، زي(، َونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )ز�، َز، زي، ِز(، َونَُردِّ
ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )ز(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- في �أيِّ َشْهٍر ُولَِد ماِزُنُ؟

٢- َمْن َدعا ماِزُنُ �إِلى �لَحْفِل؟
َم �لاأْصحاُب �إِلى ماِزٍن؟ ٣- ماذ� َقدَّ

٤- ماذ� �أَكَل �لاأْصحاُب َمَع �لَكْعِك؟
ُة ماِزٍن �لْماَء؟ ٥- ِمْن �أْيَن َتْشَرُب َجدَّ
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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زِزي
زِزيـزا

 َنَتَعرَُّف اإِلى )ز(:

 َنْلِفُظ:

 َنقراأ:

َنُدلُّ َعلى )ز(:

ز
َرزانزير
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َنَضُع دائَِرًة َحْوَل )زِ( َو )زِ(

  َنَتَعرَُّف اإِلى  )زِ(:

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

زِ
مازِنزِناد

دززِدزِر
زِرزردزِ
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  نَُلوُِّن:
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ِزِزَزَز

ِزِزَزَز

    

زيزوز�زيزوز�
زيزوز�زيزوز�

      

ر�زيَرز�نماِزنزير

ر�زيَرز�نماِزنزير
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ميـــــ �نر�ــــيماــــنــــير

اب ز�ن  رَب ر                  مي ز�َر  مازِن  د�َر  َسمي

ز�َر  ماِزن  د�َر  َسميرميز�ن  َرباب

  

َنْكُتُب َحْرَف )ز( في اْلَمكاِن اْلُمناِسب:  

َزبيب
 

ماِزن زير
 نَُحلُِّل:
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ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لحاِء بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لحاِء �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 

َحــْرِف �لحــاِء ِقــر�َءًة َصحيَحــًة.
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــاِء ِق ــْرِف �لح َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لحاِء بِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لحــاِء بَِخــطٍّ َجميــٍل.

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
ــِن  أًماِك ــي �لا ــدوِء ف ــِة َو�لُه ــى �لنَّظاَف ــِة َعل ٩ �لُمحاَفَظ

ــة. �لعامَّ

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )حا، حو، حي(، َونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )حا، َح، حي، ِح(، َونَُردِّ
ْوِت. ُد َمْصَدَر �لصَّ  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 َحْرُف الحاِء

8
ْرُس  الدَّ
الثّاِمُن

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
أْطفاُل �لّذيَن َذَهبو� �إِلى َحديَقِة �لَحَيو�ِن؟ ١- َمِن �لا

٢- ماذ� قاَل �لحاِرُس لْلاأْطفاِل؟
أْطفاُل؟ ٣- ماذ� شاَهَد �ْلا
٤- ماذ� َساأَل حاِمُدُ �أباه؟
٥- �أْيَن َيعيُش �لْحوت؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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حيحوحا
حيـحوحا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ح(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ح(:  

ححـح

َسماححاِمد
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َنِصُل َبْيَن الَكِلماِت الُمتَّماثَِلِة:

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

ر�بِـحَسَحرَحبيبَسماححاِمد

َسماحر�بِححاِمدَسَحرَحبيب
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  نَُلوُِّن:

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ِحِحـَحَحـححـ

ِحِحـَحَحـححـ
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َسماح ر�بِـح َسَحر َحَمد
 نَُحلُِّل:

حيحوحاحيحوحا
حيحوحاحيحوحا
      

ر�بِـحَسماحَسَحرحاِرس
ر�بِـحَسماحَسَحرحاِرس

    

َسَبَح   باِسمَربِـَح  حاِمد
َسَبَح   باِسمَربِـَح  حاِمد
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َسميــــَسماــــَســـــربِـــــارــــاِزمــــنان

َنْكُتُب َحْرَف )حـ، ح( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:  

زِم

رِس

حا
ِمد

ِسم

نَُركُِّب:

ُر، َونُجيُب َشَفِوّيًا:   نَُفكِّ
 َحَيو�ُنُ َضْخُمُ َيعيُش في �لِْبحاِر.

 نَاأُْخُذُه ِمَن �لَْبَقَرِة، َونَْشَرُبُه كُلَّ َصباٍح.
أْرَض.   َيْحُرُث بِِه �لَْفّلاُح �لا

أْبو�َب.  نَْفَتُح بِِه �لا
  نَاأُْخُذُه ِمَن �لَبَقَرِة َو�لَخروِف، َوُيْطَبُخ َمَع �لطَّعاِم.
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 َحْرُف الّلاِم

9
ْرُس  الدَّ
التَّاِسُع

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لّلاِم بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لّلاِم �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

�لــّلاِم ِقــر�َءًة َصحيَحــًة.
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــّلاِم ِق ــْرِف �ل َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لّلاِم بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لــّلاِم بَِخــطٍّ َجميــٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

ناعاِت �لَوَطِنيَّة. يَِّة �لصِّ ١٠ َتْقديِر �أَهمِّ

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )لا، لو، لي(، َونَُردِّ

ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )لا، َل، لو، لي، ِل(، َونَُردِّ
ْوِت. ُد َمْصَدَر �لصَّ  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- ما �سُم ُمَعلَِّمِة بِلاٍل، َوليَن، َولولو؟

٢- �أْيَن َذَهَب �لطُّّلاُب؟
٣- ِممَّ ُيْصَنُع �للََّبُن؟

َم صاِحُب �لَْمْصَنِع للاأْطفاِل؟ ٤- ماذ� َقدَّ
ُق �لطَّعاَم؟ ٥- بَِم نَـَتَذوَّ
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

82



83



يلولو
ليـلولا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ل(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ل(:  

ل
للـ

مالَلَبن
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ــوي َعلــى )ل(  ــذي َيْحَت ــْكَل الَّ ــوُِّن الشَّ   نَُل
ــر: ــْوِن الاأْحَم ِباللَّ

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

باِردلَميس

َحمامَحليبَدليل

لَِبَسَسبِـلـَ

َمَسَحَحَسـَمـ

ـَ َسِلَمـَملـِس
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  نَُلوُِّن:
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ِللِـَلللـ
ِللِـَلللـ
     
ليلولاليلولا
ليلولاليلولا
       

َدلالباِسلَحليبلولو
َدلالباِسلَحليبلولو
    

َدَرَس   نَبيللَِبَس   بِلال
َدَرَس   نَبيللَِبَس   بِلال
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ِبلال َدليل َلَبن

 نَُحلُِّل:

ـَـــــحــــينا ـَــــَحــــــيبما ــــب َحم

َنْكُتُب َحْرَف )لـ، ل( في المكاِن المناسب:  

نَُركُِّب:
ميـلـَسـل�لـَدنيـلـ
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َوَطني يـــا  أَمـــِم�أْفديَك  �ْلا َة  ُدرَّ يـــا 

نَْزَرُعها أْرُض  �لِقَدِمَفـــاْلا ِمـــَن  ُحّبـــاً 

نَْحُرُسها َو�لِْهَمـــِمَو�لُْقْدُس  بِالَْعْيـــِن 

َتْحيـــا �لَْعَلـــِمَوبِلاُدنـــا  َمْرفوَعـــَة 

  نَُغنّي
اأْفديَك يا َوَطني
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لحزسنمبدريوا

اْلُمراَجَعة
لحز
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ِزَززيزوز�
ِزَززيزوز�
     

ِحـَححيحوحا
ِحـَححيحوحا
     
لـَِلليلولا
لـَِلليلولا
     

لَِبَس  نَديم   َربِـَح  حاِمد
لَِبَس  نَديم   َربِــَح  حـامـِد

  
ز�َر  ماِزن  د�َر  َسمير   َدَرَس  نَبيل
ز�َر  ماِزن  د�َر  َسمير   َدَرَس  نَبيل
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لحزوسينمدرا

نَُكوُِّن ِمَن الاأْحُرِف الاآتَِيِة َكِلماٍت َلها َمْعنى:
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 َحْرُف التّاِء

١٠
ْرُس  الدَّ
العاِشُر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لتّاِء بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لتّاِء �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف �لتـّـاِء 

ــر�َءًة َصحيَحًة. ِق
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــاِء ِق ــْرِف �لتّ َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لتّاِء بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لتّــاِء بَِخــطٍّ َجميــٍل.

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب َكِلماٍت ِمْن �أْحُرٍف َوَمقاِطَع.

١٠ َتْقديِر �لَْوَطِن، َو�لاْعِتز�ِز بِِه.

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )تا، تو، تي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )تا، َت، تو، ُت، تي، ِت(، 
ُد. َونَُردِّ

ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )ت(:  .  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- ماذ� َيْعَمُل و�لُِد تالا َوَتميم؟

٢- َمْن ز�َر تالا َوَتميم؟
٣- ماذ� َفَعَلْت تالا َوَتمام؟

٤- ماذ� قاَل َتميم؟
٥- ماذ� قاَل و�لُِد َتميم؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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تُرابتينتوتتالا
تُـتيـتوتا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ت(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ت(:  

ت
تتـ

توتتين
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َنُدلُّ َعلى )ُت(:  

ـُتُراب ـُت ـــ

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ُت(:

َلِلُلُنَنِنِبَبُب

َتِتُتزَِزُز

:) ـُ ِة  )ــ مَّ  َنْرُسُم  َحْوَل اْلَحْرِف اْلَمْشكوِل ِبالضَّ
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نَُركُِّب َوَنْقَراأ:
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  نَُلوُِّن:
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

تتـتتـ
تتـتتـ
    

تيتوتاِتُتَت
تيتوتاِتُتَت
      

َدَرَست   تالاَدَرَس   َتميم

َدَرَست   تالاَدَرَس   َتميم

      

١٠٠



َبتول

 

حوت تِلال

نَبا ــــتوـ ـــحاـ ـــمــــينــــاِمر

 نَُحلُِّل:

َنكتُب حرف )تـ، ت( في المكاِن المناسب:  

تـ

َت�بـ

َب

نَُركُِّب:
ت�نـَبـبتِـ�رم�مـَتـ

١٠١



  نَُفكِّر، َونُجيُب َشَفِوّيًا
 نَْغِرُس فيِه �لنَّباتاِت.

 َحَيو�ُنُ َضْخُمُ َيعيُش في �لِْبحار.
 نَْقَر�أ ِمْنُه �لدُّروس.

 َياأْتي َبْعَد �لَعَدِد َثمانَِية.
 �أْخُت �أمِّك.
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 َحْرُف الجيِم

١١
ْرُس  الدَّ

الحادي َعَشر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لْجيِم بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لجيِم �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لْجيــِم 
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــِم ِق ــْرِف �لْجي َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لجيِم بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لْجيــِم بَِخــطٍّ َجميــٍل.

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

أقاِرِب. ١٠ َتْحسيِن �لتَّو�ُصِل َمَع �ْلا

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )جا، جو، جي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )جا، َج، جو، ُج، جي، ِج، ْج(، 
ُد. َونَُردِّ

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- لِماذ� َذَهَب جابُِرُ َوجوُد �إِلى َمديَنِة ِجنين؟

ة؟ ٢- �إِلى ماذ� َدَعْتُهم �لَجدَّ
أْسَرة؟ ٣- ماذ� �أَكَلِت �لا
٤- َمَع َمْن لَِعَبْت جود؟

٥- ماذ� َرِكَب جابِر؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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جيجوجا
جيجوجا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ج(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ججـج

تاججاِبر
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  َنَتَعرَُّف اإِلى )ْج(:

ْكَل الَّذي َيْحَتوي َعلى )ج( ِباللَّْوِن الاأْحَمر،     نَُلوُِّن الشَّ
َوالَّذي َيْحَتوي َعلى )ح( ِباللَّْوِن الاأْصَفِر:

ْجـَمْجد

َجَبل

ساِمحَدجاجَحمام

تاجنَجيبحاِمد

َنُدلُّ َعلى )ج(:  
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نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

َنُدلُّ َعلى )ْج(:  

كون: َنُدلُّ َعلى اْلَحْرِف اْلَمْشكوِل بالسُّ  
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  نَُلوُِّن:

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

ججـججـ
ججـججـ
    

جيجوجاْجِجُجَج

جيجوجاْجِجُجَج
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َجْرجيرَمْرجَمْسِجدجابِر

َجْرجيرَمْرجَمْسِجدجابِر

    

َرَسَم   َجلال   َجَبَل   ِجْرزيم
َرَسَم   َجلال   َجَبَل   ِجْرزيم

    

َدجاج
 

َجلال َجَبل

 نَُحلُِّل:
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َدجا ــــتا ــــَر ــــلنُـــــومــــَرســــنان

ِسر

ِبرجا

ِمد

نَُركُِّب:

َنْكُتُب َحْرَف )جـ، ج( في الَمكاِن الُمناِسِب:  

١١2



 َحْرُف الفاِء

١2
ْرُس  الدَّ
الثّاني َعَشر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لْفاِء بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لْفاِء �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

�لْفــاِء ِقــر�َءًة َصحيَحــًة.
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــاِء ِق ــْرِف �لْف َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لْفاِء بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لْفــاِء بَِخــطٍّ َجميــٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

١٠ �لِتز�ِم �آد�ِب ُمشاَهَدِة �لتِّْلفاِز.

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )فا، فو، في(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )فا، َف، فو، ُف، في، ِف، ْف(، 
ُد. َونَُردِّ

ْوِت. ُد َمْصَدَر �لصَّ  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- �إِلى �أْيَن عاَد فاِرُسُ؟
َمْت لَُه �أمُّه؟ ٢- ماذ� َقدَّ
ه؟ ٣- ماذ� َطَلَب ِمْن �أمِّ

٤- َمْن َجَلَس َمَع فاِرٍس لُِمشاَهَدِة �لتِّْلفاز؟
٥- ماذ� َياأْكُُل �لْفيل؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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فيفوفا
فيـفوفا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ف(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ف
ففـ

َمْلفوفَفَرس
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َنُدلُّ َعلى )ف(:  

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ففـففـ
ففـففـ
    

  نَُلوُِّن:
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فيفوفاْفِفُفَف
فيفوفاْفِفُفَف
       

َفْجرفُْجلَفَرجفاِرس
َفْجرفُْجلَفَرجفاِرس

    

َرَسَم   فاديَفِرَحْت   َمنال
َرَسَم   فاديَفِرَحْت   َمنال

  

َمْفتولساَفَرَرفيفُفْجل

 نَُحلُِّل:
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 نَُصنُِّف الَكِلماِت َوْفَق َشْكِل َحْرِف )فـ، ف(:

َفَرس، ريف، ليف، َفَرح
ففـ

نَُركُِّب:
فوفـلـَمـسِر�فـحَرَفـ

ليــــِمــــتاحــــْرنَمْلفوــــُمـــــيدــــَرج

َنْكُتُب َحْرَف )فـ، ف( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:  

١2٠



ُر، َونُجيُب َشَفِوّيًا:   نَُفكِّ
أْشياَء.  نَُشمُّ بِِه �لا

أْسناَن.  نَْغِسُل بِها �لا
 َحَيو�ٌن َضْخٌم لَُه ُخْرطوٌم َطويٌل. 

.  َطْيٌر َصغيٌر َيعيُش في �لُْعشِّ
  لَْونُُه �أْخَضر، َوَطْعُمُه حار.

  نَُغنّي

         اأّمي َواأبي
�أّمــي َو�أبــي       �أْغلى �لنََّسِب    

َوُهما َعْوني       ِعْنَد �لطََّلــِب
�أّمــي َو�أبــي       �أْغلــى �لنّاِس 
َوُهمــا تاج        َفــْوَق �لّر�ِس

     �أّمي َو�أبي �أّمي َو�أبي   
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فجتلحزسنمبدريوا

اْلُمراَجَعة
فجت
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
تيتوتاْتِتُتَت
تيتوتاْتِتُتَت
       

جيجوجاْجِجُجَج
جيجوجاْجِجُجَج
       

فيفوفاْفِفُفَف
فيفوفاْفِفُفَف
       

تاُج   َحناَن   َجميلَفِرَحْت   َمنال
تاُج   َحناَن   َجميلَفِرَحْت   َمنال

  

َرَسَم   َجلال   د�َر   َحنين
َرَسَم   َجلال   د�َر   َحنين

  

١23



جفرحلم

نَُكوُِّن ِمَن الاأْحُرِف الاآتَِيِة َكِلماٍت َلها َمْعنى:

١24



 َحْرُف الَعْيِن

١3
ْرُس  الدَّ

الثّالَِث َعَشَر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لَعْيِن بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لَعْيِن �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لَعْيــِن 
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــِن ِق ــْرِف �لَعْي َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لَعْيِن بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لَعْيــِن بَِخــطٍّ َجميــٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

١٠ �لُمشاَرَكِة في �لُْمناَسباِت �لاْجِتماِعيَِّة.

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )عا، عو، عي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )عا، َع، عو، ُع، عي، ِع، ْع(، 
ُد. َونَُردِّ

ُن �لّصوَرَة �لتي َتْحَتوي َعلى )ع(.  نَُلوِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
ِة؟ أْطفاِل في �لِْقصَّ ١- ما �أْسماُء �لا

أْطفاُل؟ ٢- ماذ� َسِمَع �ْلا
ْخِص �لَّذي كاَن َيْعِزُف؟ ٣- ما �سُم �لشَّ

أْطفاُل؟ ٤- ماذ� َفَعَل �ْلا
أْطفاُل؟ ٥- َكْيَف عاَد �ْلا
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ

١26
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عوعا
ـعيـعوعا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ع(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ع

ـعـ
عـ

ـع
ع

ُسعاد
عاِدل

َنْبع
جوع

١28



َنُدلُّ َعلى )ع(:  

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:
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  نَُلوُِّن:

َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
عـعـعـعـ
عـعـعـعـ
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عيعوعاْعِعُعَع
عيعوعاْعِعُعَع
       

جوعلََمَعُسعادعاِمر
جوعلََمَعُسعادعاِمر

    

جاَع   َسعيد   عاِمر  لاِعب  َسريع
جاَع   َسعيد   عاِمر  لاِعب  َسريع

  

 نَُحلُِّل:
جاِمعَسعيدَعَسلُدموع

١3١



ِدل

رِف
عا

ِمل

لِم

نَُركُِّب:

 نَُصنُِّف الَكِلماِت َوْفَق َشْكِل َحْرِف )عـ، ـعـ، ـعـ ع(:

عاِمر، ُدموع، َبديع، َسعيد، َعَرب، َمْسعود، َفْرع، جاِمع
عـعـعـعـ

ـــــبيرَبديـــــَفـــْرــــَسريـــــَســـــيدـــــْجـل

َنْكُتُب َحْرَف )عـ، ـعـ، ـع، ع( في اْلَمكاِن الُمناِسِب:  
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 َحْرُف الّشيِن

١4
ْرُس  الدَّ
الّرابَع َعَشَر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لّشيِن بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

وَشــْكلاً  �ْســماً  �لّشــيِن  َحــْرِف  �إِلــى  �لتََّعــرُِّف   ٣
 . تــاً َصْو َو

٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 
ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لّشــيِن 

٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 
ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــيِن ِق ــْرِف �لّش َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لّشيِن بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لّشــيِن بَِخــطٍّ َجميــٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

١٠ ُشْكِر �للِّه َعلى نِْعَمِة �لَْمَطِر.

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )شا، شو، شي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )شا، َش، شو، ُش، شي، ِش، 
ُد. ْش(، َونَُردِّ

ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )ش(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- في �أيِّ َفْصٍل َيْنِزُل �لَمَطُر؟

٢- ما فائَِدُة �لَْمَطِر؟
٣- ماذ� َسَيْشَتري شادي؟

٤- بِماذ� َشَعَرْت شاُم؟
٥- ماذ� َفَعَل َرشيُدُ؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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شوشا
شيـشوشا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ش(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ش
ششـ

َفراششارِع
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َنُدلُّ َعلى )ش(:  

َنِصُل َبْيَن الَكِلماِت الُمتَّماثَِلِة:

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

َشْعبِفر�شُعْشبَفر�ش

ِفر�شَشْعبَفر�شُعْشب
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  نَُلوُِّن:
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ششـششـ
ششـششـ
    

شيشوشاْشِشُشَش
شيشوشاْشِشُشَش
       

َفر�شِمْنشارَشْعبانشادي
َفر�شِمْنشارَشْعبانشادي

     

 َشِرَبْت   َفَرُح    َشر�َب   توت

َشِرَبْت    َفَرُح    َشر�َب   توت
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ـَ ـْش ـِبـع ـْم ـِش ـَشم ـْم بَرش

نَُركُِّب:

ــــيدــــ�ِرع ـَ ـــــيرن ـَ ــــدودب ـَ ِفـر� ــــم
َنْكُتُب َحْرَف )شـ، ش( في الَمكاِن الُمناِسِب:  

فِراشَمْنشورِشْعر

 نَُحلُِّل:

ُر، َونُجيُب َشَفِوّيًا:   نَُفكِّ
 تُْشِرُق كُلَّ َصباٍح.

أْمطاُر.   َفْصُلُ َتْسُقُط فيِه �ْلا
َجَرِة، َوَيعيُش فيِه �لُْعْصفوُر.  ُيْوَجُد َعلى ُغْصِن �لشَّ

أَسِد.   �ْبُن �ْلا
  َياأْتي َبْعَد �لَْعَدِد تِْسَعٍة.
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 َحْرُف الّصاِد

١5
ْرُس  الدَّ

الَخاِمَس َعَشَر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لّصاِد بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لّصاِد �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لّصــاِد 
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــاِد ِق ــْرِف �لّص َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لّصاِد بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لّصــاِد بَِخــطٍّ َجميــٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

ِق َجمالِيَِّة �لرَّْسِم. ١٠ َتَذوُّ

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )صا، صو، صي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )صا، َص، صو، ُص، صي، 
ُد. ِص، ْص(، َونَُردِّ

ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )َص،   نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ُص، ِص(.

ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
ِة؟ أْطفاِل في �لِْقصَّ ١- ما �أْسماُء �لا

٢- ماذ� َرَسَم عاِصُمُ؟
٣- ماذ� َرَسَمْت َصباُح؟

٤- َمْن َرَسَم ُعْصفور�ً َوصوصاً؟
٥- ما لَْوُن �لّصوِص؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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صوصا
صيـصوصا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ص(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ص
صصـ

صوصصاِمد
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َنُدلُّ َعلى )ص(:  

َنِصُل َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوصوَرِة َحْرِف الّصاِد فيها )صـ، ص(:

َحريصُصُحفعاِصمنُصوصصوف

صصـ
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  نَُلوُِّن:
١46



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
صصـصصـ
صصـصصـ
         

صيصوصاْصِصُصَص
صيصوصاْصِصُصَص

       

ُعْصفوُر  صابِر   َجميل  صاَمْت  َصباح
ُعْصفوُر   صابِر   َجميل  صاَمْت  َصباح
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نُصوصَبَصلَصْحن نَُحلُِّل:

ِبر

ِمد

ِعدصا

ِمت

لِح

نَُركُِّب:

ـَحيحــــابِر ـَلاحِمـــــَعدحر ــــــــاعدـــ ــــِفرـــ

َنْكُتُب َحْرَف )صـ(، )ص( في الَمكاِن الُمناِسِب:  

حابـَصـبـْعـَصـصْرِحـ

نَُركُِّب:
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َهّيا نُْنِشْد نَْرُسْم نَْمــــــــــــــَرْحَهّيا نَْلَعْب َهّيـــــــــــــــا نَْفـــــــَرْح

نَْبـــُذْل كُلَّ �لُْجْهِد لَِنْكَســـْبَوْقَت �للَِّعِب بِِجـــــــــدٍّ نَْلَعْب

نَْقـــَر�أْ نَْكُتـــْب نَْجَمـــْع نَْطَرْحَبْعـــَد �للَِّعِب َجميعـــاً نَْذَهْب

ُيْشـــــَرْح نَْسَمْع َدْرســـــاً  َكْي نََتَعلَّْم نَْفَهْم نَْنَجــــــــــــْحَهّيا 

  نَُغنّي
َهّيا
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جنفتزبلحعسصمشدريوا

اْلُمراَجَعة
صشع
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
عيعوعاْعِعُعَع
عيعوعاْعِعُعَع
       

شيشوشاْشِشُشَش
شيشوشاْشِشُشَش
       

صيصوصاْصِصُصَص
صيصوصاْصِصُصَص
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فادي   شاِعرَفِرَح   َسعيد
فادي   شاِعرَفِرَح   َسعيد

  

ِل، ثُمَّ َنْقَراأ: َنَضُع الَفْتَحَة  )َ ( َعلى الَحْرِف الاأوَّ

ِل، ثُمَّ َنْقَراأ: َة  )ُ ( َعلى الَحْرِف الاأوَّ مَّ َنَضُع الضَّ

صعشب

شصعع

١52



 َحْرُف القاِف

١6
ْرُس  الدَّ

الّساِدَس َعَشَر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لْقاِف بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

وَشــْكلاً  �ْســماً  �لْقــاِف  َحــْرِف  �إِلــى  �لتََّعــرُِّف   ٣
 . تــاً َوَصْو

٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 
ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لْقــاِف 

٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 
ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــاِف ِق ــْرِف �لْق َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لْقاِف بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لْقــاِف بَِخــطٍّ َجميــٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

�لُْفَقــر�ِء  ُمســاَعَدِة  فــي  ُزَملائِِهــم  َمــَع  �لتَّعــاُوِن   ١٠
جيــَن. لُْمْحتا � َو

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )قا، قو، قي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت ) قا، َق، قو، ُق، قي، ِق، 
ُد. ْق(، َونَُردِّ

ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )َق، ُق، ِق(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- ماذ� َجَمَع قاِسُمُ َوَرفيُقُ ؟

٢- �أْيَن َوَضَع قاِسُمُ َوَرفيُقُ �لنُّقوَد؟
أَطفاُل في �لطَّريِق؟ ٣- ماذ� شاَهَد �ْلا

٤- ماذ� َسُيْعطي َرفيُقُ �لَْفقيَر؟
٥- ماذ� َسُيْعطي قاِسُمُ �لَْفقيَر؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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قا
قيـقوقا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ق(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ق
ققـ

بوققاَم
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َنُدلُّ َعلى )ق(:  

َنِصُل َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوصوَرِة َحْرِف اْلقاِف فيها )قـ، ق(:

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

َفريقَمْقلوبَقْرنقاَسصاِدق

ققـ
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  نَُلوُِّن:

١58



َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
ققـققـ
ققـققـ
    

قيقوقاْقِقُقَق
قيقوقاْقِقُقَق
       

َصديققاِدمنُقودسوق
َصديققاِدمنُقودسوق

    

ُصْندوُق   نُقود    َسنابُِل   َقْمح
ُصْندوُق   نُقود    َسنابُِل   َقْمح

  

صاِدقُحقوققاَل نَُحلُِّل:
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ساــــَعـميـــــصاِد ــــمـــــلوبــــاِرب
َنْكُتُب َحْرَف )قـ، ق( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:  

لْقـَعـمَدَقـ

قيـفـَشـقْرَبـ

نَُركُِّب:

ُر، َونُجيُب َشَفِوّيًا:   نَُفكِّ
 نَْصَنُع ِمْنُه �لُخْبَز.

ماِء لَْيلاً.   َيْظَهُر في �لسَّ
ْعُر، َوُيِحبُّ �لَمْوَز.  َحَيو�ُنُ ُيَغطّي ِجْسَمُه �لشَّ

  نَْسَتْخِدُمُه لِْلِكتاَبِة َعلى �لَْوَرِق.
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 َحْرُف الثّاِء

١7
ْرُس  الدَّ

الّساِبَع َعَشَر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لثّاِء بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لثّاِء �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف �لثـّـاِء 

ــر�َءًة َصحيَحًة. ِق
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــاِء ِق ــْرِف �لثّ َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لثّاِء بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لثّــاِء بَِخــطٍّ َجميــٍل. 

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

١٠ �لالِْتز�ِم بِاآد�ِب ِزياَرِة �لَْمْكَتَبِة.

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )ثا، ثو، ثي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )ثا، َث، ثو، ُث، ثي، ِث، ْث(، 
ُد. َونَُردِّ

ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )َث، ُث، ِث(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
أْولاُد ؟ ١- �إِلى �أْيَن َذَهَب �ْلا

؟ ٢- ماذ� َقَر�أ ثابُِتُ
٣- ماذ� َقَر�أْت ثَُريّا؟
٤- ماذ� َقَر�أْت ُبَثْيَنُة؟
٥- ماذ� قاَل �لُْمَعلُِّم؟
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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ثيثا
ثيـثوثا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )ث(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

ث
ثثـ

حارِثثاِبت
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َنُدلُّ َعلى )ث(:  

َنِصُل َبْيَن ُكلِّ َكِلَمٍة َوصوَرِة َحْرِف الثّاء )ثـ، ث(:

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:

َحَرَثثِمارَثمينثاِمنُعْثمان

ثثـ
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  نَُلوُِّن:
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

ثثـثثـ

ثثـثثـ

    

ثيثوثاْثِثُثَث

ثيثوثاْثِثُثَث

       

َحَرَث  ماِزن  َحْقَل عاِدلثابِت  َصديُق  ُعْثمان

َحَرَث  ماِزن  َحْقَل  عاِدلثابِت  َصديُق  ُعْثمان
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 ــــير�نـــــْلجُمــــيرِمْحر� ــــ

َنْكُتُب َحْرَف )ثـ، ث( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:  

نيـمـَثـلاثـِمـ

ثرِاحـ

نَُركُِّب:

 نَُحلُِّل:
َمْحروثثيرانثاَر
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 َحْرُف الخاِء

١8
ْرُس  الدَّ

الثّاِمَن َعَشَر

ـُع ِمــَن �لطََّلَبــِة فــي نِهاَيــِة هــذ� �لــّدْرِس �أْن  ُيَتَوقَـّ
َيكونــو� قاِدريــَن َعلــى: 

ِة َحْرِف �لْخاِء بانِْتباه.  ١ �لاْسِتماِع �إِلى ِقصَّ
ْرِس بِلَُغٍة َسليَمة.  ِث َعْن لَْوَحِة �لدَّ ٢ �لتََّحدُّ

٣ �لتََّعرُِّف �إِلى َحْرِف �لْخاِء �ْسماً وَشْكلاً َوَصْوتاً. 
٤ ِقــر�َءِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َتْشــَتِمُل َعلــى َحــْرِف 

ِقــر�َءًة َصحيَحــًة. �لْخــاِء 
٥ ِقــر�َءِة َتر�كيــَب َوِعبــار�ٍت وجمــٍل َتْشــَتِمُل علــى 

ــًة.  ــر�َءًة َصحيَح ــاِء ِق ــْرِف �لْخ َح
٦ ِكتاَبِة َحْرِف �لْخاِء بَِخطٍّ َجميٍل. 

٧ ِكتاَبــِة َمقاِطــَع َوَكِلمــاٍت َوُجَمــٍل َتْشــَتِمُل َعلــى 
َحــْرِف �لْخــاِء بَِخــطٍّ َجميــٍل.

٨ َتْحليِل َكِلماٍت �إِلى �أْحُرٍف.
٩ َتْركيِب �أْحُرٍف َومقاِطَع؛ لَِتْكويِن َكِلماٍت.

١٠ �لاْعِتز�ِز بَِوَطِنِهْم.

 َنْسَتِمُع 
ُد.  نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )خا، خو، خي(، َونَُردِّ

 نَْسَتِمُع �إِلى َصْوِت )خا، َخ، خو، ُخ، خي، ِخ، 
ُد. ْخ(، َونَُردِّ

ُد �لَكِلَمَة �لتي َتْحَتوي َعلى )خ(.  نَْسَتِمُع، َونَُحدِّ
ِة �لَحْرف.  نَْسَتِمُع �إِلى ِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- �أْيَن َذَهَب خالُِدُ َو�أْصِدقاُؤُه؟

٢- �أْيَن َجَلسو�؟
٣- ماذ� شاَهدو� في �لطَّريِق؟

٤- �إِلى �أْيَن َوَصَل خالُِدُ َو�أْصِدقاُؤُه؟
ِة؟ ٥- ما �أْسماُء �لُمُدِن �لِفَلْسطيِنيَِّة �لَّتي َوَرَدْت في �لِْقصَّ
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ُث:  نُشاِهُد، َوَنَتَحدَّ
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خا
خيـخوخا

  َنَتَعرَُّف اإِلى )خ(:

 َنْلِفُظ:

 َنْقَراأ:

خ
خخـ

فِراخَخريف
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َنُدلُّ َعلى )خ(:  

نَُركُِّب، َوَنْقَراأ:
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  نَُلوُِّن:
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
خخـخخـ
خخـخخـ
    

خيخوخاْخِخُخَخ
خيخوخاْخِخُجَخ
       

ِفر�خنََسَخنَخيلخالِد
ِفر�خنََسَخنَخيلخالِد

    

خاَتُم   ُخلوَد  َجميل    ُبْستاُن   نَخيل

خاَتُم   ُخلوَد  َجميل    ُبْستاُن   نَخيل
  

١75



ُصراختاريخَخِجَل

لِد

ِمل

رِجخا

ِسر

ِدم

نَُركُِّب:

 نَُحلُِّل:
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نَُصنُِّف اْلَكِلماِت ِبَحَسِب ُحروِف )ج، ح، خ(:
َجَبل، نوح، َفْرخ، حاِمد، خالِد، َثْلج

خحج

ــــبيرُصر� ـــــــميسَفـــــريـــــليل

َنْكُتُب َحْرَف )خـ(، )خ( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب:  

ُر، َونُجيُب َشَفِوّيًا:   نَُفكِّ
 َمكاُنُ َيْعَمُل فيِه �لَْخّباُز.

ْصَبِع.  َهِب، نَْلَبُسُه في �ْلاإِ ِة �أِو �لذَّ  َمْصنوُعُ ِمَن �لِْفضَّ
  َمكاُنُ نَْطهو فِيِه �لطَّعاَم.
  َياأْتي َبْعَد �لَْعَدِد �أْرَبَعٍة.

  َحَيو�ُنُ نَاأْكُُل لَْحَمُه، َوُيَغطّي ِجْسَمُه �لّصوُف.
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َوِكتابــــــــي َمْدَرَســـتي  َمَرحـــي لَِعبـــي َمـــَع �أْصحابـــيَوَطنـــي 

بابـــي َيْطـــُرُق  غـــاٍل  َعْوَدُة بابا َبْعَد ِغيــــــــــــــــــــــاِبَضْيـــُفُ 

نََثَرْتها �أّمي في َمْهـــــــــــــــــــــديَوَطنـــي قَُبـــُلُ ز�نَْت َخــــــــــــّدي

نَْحُلُ َيْجَمُع َزْهــــــــــــــــــــَر �لَْوْرِدَبْســـَمُة جـــاري َقْهَوُة َجـــــــّدي

َوَطني �أْحلى َوَطني �أْغلـــــــــــى

أْغلى أْرَوُع َوَطني �ْلا َوَطني �ْلا

  نَُغنّي

)�إبر�هيم �لعلي(

َوَطني
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عسصمشدقيوا
ربجنفتزثلح

اْلُمراَجَعة
خثق

)�إبر�هيم �لعلي(
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َنْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
قيقوقاْقِقُقَق

قيقوقاْقِقُقَق
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ثيثوثاْثِثُثَث
ثيثوثاْثِثُثَث
       

خيخوخاْخِخُخَخ
خيخوخاْخِخُخَخ
       

خاَتُم   ُخلوَد   َجميل   ُصْندوُق   نُقود
خاتُم   ُخلوَد   َجميل   ُصْندوُق   نُقود

  

ِل، ثُمَّ َنْقَراأ: َنَضُع الَفْتَحَة )َ ( َعلى الَحْرِف الاأوَّ

ثخقف
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ِل، ثُمَّ َنْقَراأ: ـِـ( َعلى الَحْرِف الاأوَّ َنَضُع الَكْسَرَة  )ـ

ِل، ثُمَّ َنْقَراأ: ـُـ( َعلى الَحْرِف الاأوَّ َة  )ـ مَّ َنَضُع الضَّ

تثخق

فحلف

 َنْكُتُب َكِلَمًة َتْحَتوي َعلى َحْرِف:
خ  ق                      
ث                   د    
ك                   ل   
م                   ن   
هـ                   و  
ي                     
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َتَعلَّْمُت ما َياأْتي:

النّتاجاُت
التَّقييُم

ُمْنَخِفضُمَتَوّسطُمْرَتِفع
١- �أْن �أِعَي ِقَصَص �لُحروِف، ِمْن ِخلاِل نُصوِص �لاْسِتماِع.

٢- �أْن �أحاِدَث ُزَملائي في لَْوحاِت �لُمحاَدَثِة بِلَُغٍة َسليَمٍة.
ــِة: )ر، د، ب، ن، س، ز، ح،  آتَِي ــى �لُحــروِف �لا ــرََّف �إِل ٣- �أْن �أَتَع
ل، ت، ج، ف، ع، ش، ص، ق، ث، خ( �ْســماً، َوَشــْكلاً، 

َوَصْوتــاً.
٤- �أْن �أْقــَر�أ َمقاِطــَع، َوَكِلمــاٍت، َوَتر�كيــَب، َوِعبــار�ٍت َتْشــَتِمُل َعلــى 
آتَِيِة: )ر، د، ب، ن، س، ز، ح، ل، ت، ج، ف،  �لُحروِف �لا

ع، ش، ص، ق، ث، خ( ِقــر�َءًة َصحيَحــًة.
ــَب �لَمقاِطــَع، َو�لَكِلمــاِت، َو�لُجَمــَل �لَّتــي َتْحَتــوي َعلــى   ٥- �أْن �أْكُت
آتَِيِة: )ر، د، ب، ن، س، ز، ح، ل، ت، ج، ف،  �لُحروِف �لا

ع، ش، ص، ق، ث، خ( بَِخــطٍّ َجميــٍل.
٦- �أْن �أَحلَِّل َكِلماٍت �إلى �أْحُرٍف.

َن َكِلماٍت. ٧- �أْن �أَركَِّب �أْحُرفاً، َوَمقاِطَع؛ لاأكوِّ
أناشيَد �لُمْختاَرَة بَِصْوٍت َجميٍل. ٨- �أْن �أنِْشَد �لا

٩- �أْن �أَتَمثََّل ِقَيماً َو�تِّجاهاٍت �إيجابِيًَّة تُجاَه ديني، َوَوَطني، َوُمْجَتَمعي، 
َوبيَئتي.

اأَقيُِّم ذاتي
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 َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه

 لجنة �لمناهج �لوز�رية   
�أ. عز�م �أبو بكرم. فو�ز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية �لنخالةد. شهناز �لفار�أ. علي مناصرة�أ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة �لوثيقة �لوطنية لمنهاج �للغة �لعربية   
�أ.د. كمال غنيم  �أ.د. حمدي �لجبالي  �أ.د. حسن �لسلو�دي  �أ. �أحمد �لخطيب )منسقاً( 

د. �إياد عبد �لجو�د �أ.د. يحيى جبر   �أ.د. نعمان علو�ن   �أ.د محمود �أبو كتة  
د. سهير قاسم د. ر�نية �لمبيض   د. حسام �لتميمي   د. جمال �لفليت  
�أ. �إيمان زيد�ن �أ. �أماني �أبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   
�أ. سناء �أبو بها �أ. رنا مناصرة   �أ. ر�ئد شريدة   �أ. حسان نز�ل   

�أ.عصام �أبو خليل �أ. عبد �لرحمن خليفة  �أ. شفاء جبر   �أ. سها طه   
�أ. فد�ء زكارنة �أ. عمر ر�ضي   �أ. عمر حسونة   �أ. عطاف برغوثي  
�أ. نائل طحيمر �أ. منال �لنخالة   �أ. منى طهبوب   �أ. معين �لفار   

�أ. ياسر غنايم �أ. وعد منصور   

أّول     �لمشاركون في ورشة عمل مبحث لغتنا �لجميلة للّصّف �لا
�أ. �إلهام �لطويل   �أ. �زدهار ظاهر   �أ. �بتسام در�بيع     د. ر�نية �لمبيض  
�أ. حسن عليان   �أ. حسن زبيد�ت   �أ. �إيمان عميرة   �أ. �أنس عو�د  

�أ. سمر ترتير   �أ. ز�هرة خليل   �أ. رنا �أبو طبيخ   �أ. حسن عميرة  

�أ. كفاية �لحروب   �أ. عصام �لمبيض     �أ. عبد �لرحمن خليفة  �أ. سها طه  

�أ. نورة حلاحلة �أ. نجاح �لشلبي  


