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 وأجيب عن األسئلة :  بمساعدة أمي قصة خالد:  القراءة والفهم : أقرأ  1س 

        

ّكاب , َوفي أََحدِ كاَن سالٌم جالِساً في مْقعِدِه في حافِ      لٍة اْمتَََلَت بِالرُّ  

 

اْلَمواقِِف َصِعَدْت َسيِّدةٌ تَْحِمُل ِطْفالً , فَلَْم تَِجْد لَها َمكاناً تًَجلُِس فيِه, َرأَى سالٌِم ذلَِك      

 

جب .افََردَّ َعليها ال شكر على ونََهَض ُمْسِرعاً, َوَدعا الّسيَِّدةَ  لِْلُجلوس َمكانَهُ, َوَشَكَرْتهُ   

 -------------------------------------------------------------------------  

   
 ----------------------------------------سالم ؟  ماذا رأى -

 

 ------------------------------لو كنت مكان سالم ماذا تفعل ؟  -

 

 ---------------------------؟  على مساعدة تقدمها هل تنتظر شكراً من أحد -

--------------------------------------------------------------- 

   مايلي : من القصة  أستخرج

 

  ------------      --------    --------(  د  – -ب   –كلمات بها الحروف ) م  

 

       --------------   اسم وسيلة نقل :تدل على كلمة          

 

        -----------كلمة بها مد األلف         --------------    ( راِكبجمع كلمة ) 
------------------------------------------------------------------------------- 

 فعلنظرحولي وأكتب كلمات تدل على أأنا تلميذ مثابر ونبيه سوف  : النحو : 2س 

 النمط :  حسب

 -   ---------   ---------   ----------   َكتَبَ   – يَْجلِسُ   -  َدَخلَ 

 

 

 حسب النمط : الواو ) و (أكتب كلمات بها مد :  اإلمالء :  3س 

 

   ---------  -------------   -------- علومٌ  – ُصفوفٌ  – ُجدودٌ 

-------------------------------------------------------------------------- 

        

أمي حبيبتي اجلسي 

بجانبي وساعديني حتى 

 أستطيع القراءة والكتابة



أنظر إلى هذه الصورة الجميلة وأعبر عنها بجمل تامة المعنى بمساعدة أمي التعبير : 4س

 وبخط واضح وجميل : وأبي مع الكتابة على السطر وأستخدم عالمات الترقيم ) , و . ( 

                                          
 ----------------------------------------------------------- 

 
 -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 َحديقَةِ  َمَع ُخلود فيُد لَِعبَْت ُعهوفي الجملة التالية )   10-26 األربعاءيوم  اإلمالء       

  (  . هورالزُّ 

 ع الحرص على وضع كتابولي األمر الفاضل : أتمنى أن يتم التواصل معي باستمرار م

 

 اللغة العربية وكراسة التدريبات المرافقة داخل الحقيبة ولصق ورقة الواجب األسبوعي في  

 

 مراجعة يومياً للحروف بحركاتها القصيرة والطويلة مع الكتابة وتشجيع  دفتر اللغة العربية .

 

 التلميذ على قراءة كلمات ثالثية .

 

 

 

 مع شكري وتقديري                                                           


