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 .........................................................................................عنوانا للنص اقترح*1س 

 

  اركة في تحدي القراءةشنصيحة للزمالء تحثهم فيها على المقّدم  2س 

 

1 *  ........................................................................................................ 

 

 من النص ما يلي  استخرج.3س

 

  ............................................................ هدف من  أهداف تحدي القراءة *

 

  ......................*ضد الضيقة .....................................................مهارة :جمع *

األسباب الخمسة 
للنجاح : التركيز، 

التميز، التنظيم، 
 التطوير، والتصميم

هدف تحدي القراءة العربي إلى تنمية حب القراءة لدى جيل األطفال والشباب في العالم العربي،  

وغرسها كعادة متأصلة في حياتهم تعزز ملكة الفضول وشغف المعرفة لديهم، وتوسع مداركهم. كما أن 

قد والتعبير، وتعزيز قيم التسامح القراءة تؤدي إلى تنمية مهارات الطالب في التفكير التحليلي والن

واالنفتاح الفكري والثقافي لديهم من خالل تعريفهم بأفكار الكتاب والمفكرين والفالسفة بخلفياتهم 

 .المتنوعة وتجاربهم الواسعة في نطاقات ثقافية متعددة

 أهداف التحدي

زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربيأ  

 التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك تنمية مهارات  

 تنمية الجوانب العاطفية والفكرية لدى الطالب 

 احةتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطالب لزيادة قدرتهم على التعبير بطالقة وفص  



  ثانيا :النحو  :

  أفكر ثم أكتب 

تحتوي على ظرف اكتب جمال المكان والزمان فوخالل دراستك لظرمن       

 ..............................................................................عند*   1

 

 

 ................................................................................... تحت*   2
 

 

 (همزة الوصل)مهارة      :اإلمالء  ثالثا

 اقرأ ثم استخرج من النص  ما يلي

 (الحج(

إّن عيد األضحى وهو أهّم عيد عند المسلمين، ويأتي قبله بيوم وقفة عرفة، ويكون 
تاريخه في العاشر من ذي الحّجة، حيث يقف الحّجاج المسلمون لتأدية مناسك الحّج، 

أو بقرة، أو عجل، وتوزيع هذه  يث يقوم المسلمون في هذه المناسبة بذبح خروف،
األضحية على الفقراء، والمحتاجين، واألهل، واألقارب، وهذا سبب تسميته بعيد 

 أّيام، األضحى، وتكون مّدة العيد هي أربعة
 همزة الوصل                                                                                      

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

 : التعبير  رابعا  
 

ا عناصر بطاقة مراعي   ،  ومميز   بشكل جميل  تهنئة بمناسبة عيد األضحى المبارك لوالديكبطاقة  صمم*

 أسلوب جميل وخط واضحبالشكر 

                                                                       تهنئةعناصر بطاقة 

 اسم المرسل إليه باسلوب جميل  _ 1  

  ملمكون من ثالث أو أربع جالبطاقة وموضوع    _ 2
  . اسم الراسل وأسفله التوقيع _ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 :األسبوع القادم سيتم إعطاء
 قصة(  1 

 همزة الوصل)كتابة أربع جمل تحتوي على سبتمبر 21يوم األربعاء  ( إمالء 2

 يتحدث  فيها التلميذ عن ألعابه المفضلة والقطع

 
 مالحظة:            

 طالب  على االعتماد على النفس في:الرجاء تعويد  ال

ساعدوهم بإشرافكم عليهم ،  وإعطاء النصائح  القراءة و اإلمالء وفي حل الواجبات ........ 

 لهم .

 لما في ذلك من أهمية في بناء شخصية الطالب

 

 مع الشكر الجزيل                                       

 
 

 

 

                                   


