EXTRA LÄTT att SKRIVA
إلى المعلّم

انطالقًا من منهجنا المعاصر في اكتساب اللّغة عبر األدب ،ارتأت دار فينيكس أن ت ُلحق مختارات
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روعي فيها التّنوع واالستفادة من المادة القرائية (القصة) على وجوه متعددة .كما اعتمدنا
كتابية َ
مبدأ المحاكاة في الكثير من التمارين ليحاكي الطالب المثال ويقتدي به .وتشمل هذه األنشطة
تمارين تدعم مهارات القراءة ،والتعبير الكتابي ،والقواعد واإلمالء ،والنسخ والخط.
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تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

تمرين :1

الص َورَِ ،وأُ َر ِق ُمها حسب ت ََسل ُْسلِها في ِق َّصة
أَنْظُ ُر إِلى ُّ
ِ
“ال ْع ِتنا ُء ب ِْالُخ ِ
الصغْرى” .الْ َح َد ُث ْالَ ّو ُل ُم َح َّدد ِب َر َقم .1
ْت ُّ

1

1

2

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :2

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة التالية إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أَ ْق َرأُ ال َّن َّص اآلتي ثُ َّم أُ ُ
ُع َمر َو ِه َبة َم َع بابا في ُغ ْرفَ ِة الْ َغسيلِ .
َ
قال ُع َمر :انْظُراَ ،هذا أكسل .أُري ُد أَ ْن أَ ْذ َه َب إِىل الْخا ِر ِج.
قال َْت ِه َبةَ :وأَنا أَيْ ًضا.

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

 1أَيَْ َن عمر َوهبة؟
ْعل بابا ؟
 2ماذا يَف ُ
 3ماذا َ
قال عمر؟
 4ماذا قال َْت هبة؟
ديق ُع َمر الّذي يَلْ َع ُب في الْخا ِر ِج؟
 5ما ْاس ُم َص ِ
الصورة .اكْتُب ُج ْملَة َع ْنها.
 6انْظُ ْر إِلى ّ

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

3

4

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :3

أُ َرت ُِّب ْالَ ْح َ
بالُخ ِ
داث َح َس َب ُورو ُدها في ِق ّص ِة “اال ْع ِتنا ُء ْ
ْت
الصغْرى” ،ثُ َّم أَكْ ُت ُبها في ِف ْق َر ٍة ُم َترا ِبطَ ٍة .الْ َح َد ُث ْالَ ّو ُل ُم َح َّدد
ُّ
ِب َر َقم  ،1والْ َح َد ُث الْ ّرابِع ِب َر َقم  ،4والْ َح َد ُث ال ّْسا ِدس ِب َر َقم .6
لَ ْم ت َ ُك ْن ِه َبة يف ُم َربَّعِ ال َّر ْملِ .
نا َح ْت ِه َبة :قَمييص ُم ْبتَ ٌّل.
َركَضا َح ْو َل بَ ْع ِض الشُّ َج ْي ِ
اتَ ،و ُه َ
ناك َخلْفَها كانَ ْت ِه َبة!
 4نَ َف َخ ُع َمر .طا َر ِت الْفَقاقي ُع بَعي ًدا.
الصابونِ ؟
َر َّد أكسلَ :ه ْل ت َ َو ّدانِ أَ ْن ت ُ َج ِّربا فَقاقي َع ّ
ض ِ
واح ًدا َجدي ًداَ .ه ّل ا ْعتَ َن ْي َت ِب ِه َبة يا أكسل؟
 6قال ُع َمرَ :سأُ ْح ِ ُ
قال َْت ِه َبةَ :وأَنا أَيْ ًضا أُري ُد أَ ْن أَ ْذ َه َب إِىل الْخا ِر ِج.
َسأَ َل ُع َمر َصديقَه أَك ِْسل :أَيْ َن ِه َبة؟
الصابونِ ؟
َسأَ َل أكسلَ :ه ْل ت َ َو ّدانِ أَ ْن ت ُ َج ِّربا فَقاقي َع ّ
َ 1
قال ُع َمر :انْظُراَ ،هذا أكسل .أُري ُد أَ ْن أَ ْذ َه َب إِىل الْخا ِر ِج.

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

5

6

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :4

أَ َّو ًل :أَ ِص ُل الْكَلِ َم َة بِما ُيقا ِر ُبها في الْ َم ْعنى

الْ َكلِ َمة
أَ ْدري
االعتناء
صاح
َ
نا َح ْت

الْ َم ْعنى
بَك َْت
أَ ْعرِف
االهتمام
َص َر َخ

ثانِ ًيا :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى الْ ُم َن ِاس َب لِك ُِّل كَلِ َم ٍة ِم َن ال ُم ْس َتطيل أَ ْدناه،
َوأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َراغِ الْ ُمقَابِلِ .
شاقّة اإلنْسان تُريدان َو َج ْدنا
الْ َم ْرء
َعثَ ْرنا
ت َ ْرغَبان
َص ْع َبة

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ
تمرين :5

أَ َّو ًلِ :
أص ُل الْكَلِ َم َة ب ِِضدِّ ها كَما في الْ ِم ِ
ثال

الْ َكلِ َمة

الضد
ّ

الص ْغرى
ُّ

قَري ًبا

الْخا ِر ِج

ال ِّنهايَة
ال ّد ِ
اخلِ

الْبِدايَة

الْ ُك ْبرى

بَعي ًدا

ثانِ ًيا :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى ال ُمعاكس لِك ُِّل كَلِ َم ٍة ِم َن الْمستطيل
َوأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َراغِ الْ ُمقَابِلِ .

سوء الْ َح ّظ جافّا الْقَدي َمة قَبي َحة
ُم ْبتَ ًّل
الْ َجديدة
َجميلَة
ُح ْسنِ الْ َح ّظ

7

8

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :6

أُ َقطِّع الْكَل ِمات ِال ّتالِية إلى َم ِ
قاطع كَما في الْـ ِم ِ
ثال:
أَ ْذ َه ُب
بابا
الْفَقاقي ُع
الْخا ِر ِج
الص ْغرى
ُّ
تُ َج ِّربا
طا َر ْت
أَ ْدري
بَعي ًدا

أَ ْذ

		

َهـ 		

ُب

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

تمرين :7

أُ َرك ُِّب ِم َن الْ َم ِ
قاطعِ كَلِ ٍ
ماتَ ،وأَكْ ُت ُبها:

َس
َن

َف
َض
َص

نا
طا
سا

َج
َح
َخ

َح
َل
َم
َر

ْت

نفخ
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أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :8

تيب الْكَلِمات ِلُكَ ِّونَ ِم ْنها ُج َم ًل
أُ ُ
عيد تَ ْر َ
فيدة .كَما في الْـ ِم ِ
ثال:
ُم َ
الص ْغرى ِبأُ ْخ ِت َك ِال ْع ِتنا ُء َعلَ ْي َك
ُّ
َعلَ ْي َك

ِال ْع ِتنا ُء

ِبأُ ْخ ِت َك

الص ْغرى .
ُّ

الصابونِ فَقاقي َع
أَ ْن تَ َو ّدانِ تُ َج ِّربا َه ْل ّ
؟
في تَ ْرك َُض ِب ْنتًا لَ َق ْد ِالتِّجا ِه َرأَيْ ُت َذلِ َك
.
َعثَ ْرنا َعلَ ْي ِك َج ِّي ٌد ُه َو كَ ْم أَنَّنا
.

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

الْ َجدي َد َة تَ َو ُّد َه ْل َد ّرا َجتي ُر ْؤيَ َة
؟
ُسيل بَ َدأَ ْت َس ْرعا َن ما ِه َبة
السائِ َل ت ُ
ّ
.
أَ َّن يُرا ُم ِم ْن ما شَ ْي ٍء الْ َح ِّظ ك َُّل َعلى سا َر ُح ْسنِ

.
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أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :9

الص َورَِ ،وأَكْ ُت ُب أَسماء الشَّ خ ِْص ّيات في الْ َمكانِ
أَنْظُ ُر إِلى ُّ
ال ُم ِ
ناس ِب:

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

تمرين :10

بَ ْع َد ِقرا ِء ِة ِق َّصة ِ
“ال ْع ِتنا ُء ب ِْالُخ ِ
الصغْرى” ،أُ ْمأل الْ َفرا َغ فيما
ْت ُّ
يلي:
ئيسة:
الشَّ ْخ ِص َّي ُ
ات ال َّر َ

الشَّ ْخ ِص َّيات الثَّانَ ِويَّة:

الْ َمكان الّذي حصلت فيه أحداث ال ِق َّصة
أَكثَر َح َد ٍث أَ ْع َج َبني ُه َو ِع ْن ِدما
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14

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :11

داث ِق َّص ِة ِ
َهذا ُه َو الْ َمكان ال ّذي َح َصل َْت فيه أَ ْح ُ
“ال ْع ِتنا ُء ب ِْالُخ ِ
الصغْرى”.
ْت ُّ
الص ْف َح ِة الْ ُمقا ِبلَ ِة َح ْس َب تَ َو ُقعاتِك.
ّحدَّ د ْالما ِكن الم ْذكو َرة في َّ

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

.

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

الروضة المكتبة العامة متجر األحذية متجر الزهور
سوق شعبي قهوة بنك شارع رئيسي
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أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :12

أَكْ ُت ُب َع َد َد الْكَلِ ِ
مات في الْ ُج َملِ ال ّتالِ َية كَما في الْ ِم ِ
ثال.
				
نَ َف َد ِت الْفَقاقي ُع.
يا لَها ِم ْن َد ّرا َج ٍة َجميلَ ٍة.

َميص.
جا َء ُع َمر َو َم َع ُه الْق ُ
شَ َع َر أكسل ِبأَل ٍَم في َم ِع َدتِ ِه.
لَ ْم ت َ ُك ْن ِه َبة في ُم َربَّعِ ال َّر ْملِ .
َه ْل َرأَيْ ِت ِب ْنتًا َصغي َرةً؟
َرك ََض أكسل َو ُع َمر أَ ْس َر َع ما يُ ْم ِك ُن.

2

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

قا ِع َدة:
اللم “ل” في “أَل التَّ ْعريف” َم َع الْ َكلِ ِ
• نَلْ ِف ُظ َح ْر َف ّ
مات التّي تَبْ َدأُ ِب َح ْر ٍف قَ َمري.
اللم “ل” في “أَل التَّ ْعريف” َم َع الْ َكلِ ِ
مات التّي تَبْ َدأُ ِب َح ْر ٍف
• ال نَلْ ِف ُظ َح ْر َف ّ
شَ ْم ِس ّي.
• نَلْ ِف ُظ الْ َح ْر َف الشَّ ْم ِس َي الّذي يَأْتي بَ ْع َد “أَل التَّ ْعريف” ُمشَ َّد ًدا.

تمرين :13

أَ ْق َرأُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َي َة َوأَضَ ُع َخطًا تَ ْح َت “ال الْ َق َم ِر َية” َو َخطَّ ْين
تَ ْح َت “ال الشَّ ْم ِس َّية” .كَما في الْ ِمثال:
الص ْغرى.
ْال ْع ِتنا ُء ب ِْالُ ْخ ِت ُّ
أُري ُد أَ ْن أَ ْذ َه َب إِلى الْخا ِر ِج.
ال َد ّرا َجة الْ َجدي َدة.
َميص.
جا َء ُع َمر َو َم َع ُه الْق ُ
لَ ْم تَ ُك ْن ِع ْند ال َّز ْحلوقَ ِة.
َركَضا َح ْو َل بَ ْع ِض الشُّ َج ْير ِ
ات.
الصابونِ ِم ْن ُغ ْرفَ ِة الْ َغسيلِ .
َرأى فَقاقي َع ّ
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أَكْتُ ُب ِبك ُِّل يُ ْس ٍر

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ُحروف ال َج ِّر ِ :من إِلى َع ْن َعلى بِـ في
تمرين :14

رف ال َج ِّر الْ ُم ِ
أَ ْم َلُ الْ َفرا َغ ِب َح ِ
ناس ِب ،كَما في الْ ِمثال:
ُع َمر َو ِه َبة َم َع بابا في ُغ ْرفَ ِة الْ َغسيلِ .
أُري ُد أَ ْن أَ ْذ َه َب
َعلَ ْي َك ِال ْع ِتنا ُء
سا َر ْالَ ْم ُر َج ِّي ًدا

الْخا ِر ِج.
الص ْغرى.
ـأُ ْخ ِت َك ُّ
البِدايَ ِة.

يَتَأَ ْر َج ُح

ِحصانٍ َصغريٍ.

يا لَها

َد ّرا َج ٍة َجميلَ ٍة.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء
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ن َُس ّمي ال ّنون ال ّتي تُ ْنطَ ُق َوال تُكْ َت ُب نون ال َّت ْنوين
تمرين :15

عيد ِكتابَ َة الْكلِمات ال ّتي تَ ْح َتوي َعلى ال ّنون ال ّتي تُنطَ ُق
أُ ُ
ْتب بِاللّونِ ْالَ ْح َمرَ ،والْكلِمات ال ّتي تَ ْح َتوي َعلى ال ّنون
َوتُك ُ
ْتب بِاللّونِ األَخْضَ ر،كَما في الْ ِمثال:
ال ّتي تُنطَ ُق َوال تُك ُ
قال َْت ِه َبةَ :وأَنا أَيْ ًضا.
َ
قال ُع َمر :نَ َع ْم ،شُ ْك ًرا.
إِنَّها َم َه َّم ٌة َص ْع َب ٌة.
كُ ّنا خائِ َف ْينِ ِج ًّدا.
يا لَها ِم ْن َد ّرا َج ٍة َجميلَ ٍة.
َج ِّي ٌد أَنَّنا َعثَ ْرنا َعلَ ْي ِك.

		
أَنا

أَيْ ًضا
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ال َّن ْس ُخ َوالْ َخ ُّط

تمرين :16

أَن َْسخُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َية ِبخ ٍَط ِ
نيقُ ،مرا ِع ًيا
واضحٍ َوأَ ٍ
َع ِ
قيم َوالضَّ ْب ِط.
المات ال َّت ْر ِ
طا َر ِت الْفَقاقي ُع بَعي ًدا.

أَنا أُري ُد أَ ْن أَنْ ُف َخ أَيْ ًضا.

EXTRA LÄTT att SKRIVA
إلى المعلّم
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