
أفتخر بامسي فأكتبه دائًما 

..............................: 

:....................و أنا يف الصف   

:ينتإعداد المعلم  
 شيـمـاء علـيــىن

الفــياعمــىسة   

www.almanahj.com

http://alraedclub.org/up


  درس أسلوب النهً 

 .جملة النهً من المفرد إلى المـثـنى والجمــع  تحوٌل

الالم الشمسٌة 

 والقمرٌة
أسماء الحٌوانات أو الفواكه : الشمسٌة والقمرٌة فً جدول مثل  كتابة كلمات تبدأ بالالم

 .إضافة الالم إلى الكلمة واكتشاف نوع الالم . + والخضروات وغٌرها 

     إرشادٌة  كتابة جمل

أو صناعة شًء على شكل جمل تنتهً بنقطة ،  كتابة خطوات إلعداد وتحضٌر وجبة

.تكتب الطالبة لكل رقم جملة مفٌدة   

الطالبة بوضع عنوان للمجلة ، ثم اإلجابة عن كل سؤال ، وبعد اإلجابة عن  أن تقوم  كتابة مجلة حائط 

األسئلة تبدأ بتصمٌم المجلة من خالل وضع كل سؤال مع إجابته فً شكل مناسب 

. لموضوع المجلة أو أي شكل تحبه الطالبة وذلك بعد كتابة العنوان فً أعلى الورقة  

الجملة األسمٌة 

 والفعلٌة 

 .الجندي ٌدافع عن وطنه :هً التً تبدأ باسم مثل  اإلسمٌة

 .ٌبحث محمد عن المعلومات: هً التً تبدأ بفعل مثل  الفعلٌة

 

دروس أرجو مراجعة 

الفصل الثانً لالحتٌاط  

 فقط 

 

( ثم ، بعد ذلك ، و :) أدوات الربط مثل  كتابة أحداث قصة باستخدام_  
(؟ : ، : ) . وأدوات الترقٌم ( وفٌما بعد     

(تبدأ بـ أهنئك أو أبارك لك أو أقدم لك التهانً ) كتابة بطاقة تهنئة _  

 مراجطظ الختبار اللعظ الطربيظ الغصل الثالث

:الدروس التالية في اختبار الكتابةيرجى التركيز على   

:إعداد المعلمتٌن   

الفٌاعموزة .. شٌماء علٌون    
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:اكتب خطوات وإرذادات إلرداد فطيرة   
:األدوات المطلوبة  

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

:األدوات المطلوبة  
.................        .................. 
..................      .................... 

.1................................................. 

.2................................................ 

.3................................................ 

.4................................................ 

.5................................................ 

.6................................................ 

.7................................................ 

:اكتب خطوات وإرذادات إلرداد البدكويت  

.1................................................. 

.2................................................ 

.3................................................ 

.4................................................ 

.5................................................ 

.6................................................ 

.7................................................ 
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:اكتب خطوات وإرذادات لزرارظ ذتلظ   
:األدوات المطلوبة  

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

.1................................................. 

.2................................................ 

.3................................................ 

.4................................................ 

 

:األدوات المطلوبة  
.................        .................. 
..................      .................... 

.1................................................. 

.2................................................ 

.3................................................ 

.4................................................ 

.5................................................ 

.6................................................ 

.7................................................ 

 اكتب خطوات وإرذادات إلرداد وجبظ الغطور
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:اكتب خطوات وإرذادات لصنع الذاي  
:األدوات المطلوبة  

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

.1.................................................. 

.2................................................ 

.3................................................ 

.4................................................ 

:اكتب خطوات وإرذادات لتحضير وجبظ فطور  

:األدوات المطلوبة  
.................        .................. 
..................      .................... 

.1.................................................. 

.2................................................ 

.3................................................ 

.4................................................ 
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 مجلة حائط عن شهر رمضان

:....................العنوان   

:أسئلة حول الموضوع   

 

ما هو شهر رمضان ؟_1  

ما األعمال الصالحة التً ٌقوم بها المسلم فً هذا _2

 الشهر ؟

ما اسم اللٌلة المباركة فً هذا الشهر ؟_ 3  

كم عدد أٌام شهر رمضان ؟_ 4  

:جمع المعلومات والصور  

:إجابات األسئلة هً   

1 _..........................................................  

2_...........................................................  

3_...........................................................  

4_.......................................................  

:....................العنوان   
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 ( وا) الجمع  (  ــا )المثنى   المفرد

 ال تَْكتُبوا على الجدارال تَْكتُبا  على الجدار ال تَْكتُب

 على الجدار

 الزهور ال تقطفوا ال تقطفا الزهور ال تَقطف الزهور

 أسلوب النهً فً المذكر 

نقوم بإضافة  ألف فً نهاٌة 

الكلمة  فً المثنى أما فً 

 الجمع فنضٌف واو الجماعة

 أسلوب النهً فً المؤنث

 (ن ) الجمع  (  ــا )المثنى   المفرد

 على الجدارال تَْكتُْبَن  على الجدارال تَْكتُبا  على الجدارال تَْكتُبي 

 الزهور ال تقطفن ال تقطفا الزهور ال تَقطفي الزهور

نقوم بإضافة  ألف فً نهاٌة 

الكلمة  فً المثنى أما فً 

 الجمع فنضٌف نون النسوة

 ال
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 الجمع     المثنى  المفرد

 واال تْكُتب اال تْكُتب ال تْكُتبُ 

 ................... ................... تسرق ال

 ................... ................... ال تضرب الصغٌر

 ................... ................... الواجب ال ُتْهـِمل

للمذكر( ال ) أسلوب النهً   

للمؤنث( ال ) أسلوب النهً   

 الجمع المثنى       المفرد       

 ال تْكُتْبـن   اال تْكُتب ال تْكُتبً

 ................... ................... تلعبً بالمقص ال

ْفتحً الباب  ................... ................... ال ت 

 ................... ................... الشجرة ال تتسلقً
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 عبر عن الصور بجمل ،مستخدما أسلوب النهً

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كتابة جمل تبدأ بأسلوب النهــً
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 مطابقة الـخـبـر للـمـبـتدأ

 المفرد والمثنـى والـجـمع
  
 جــمــع مـثنى مـفرد 

ـّبـاخ  ونالطباخ انالطباخ الطَّ

 المهندس
 

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

 

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

 ُمْسَتـِعدْ 
 

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

 

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

 اْلَمْخـلوق
 

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

 

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

 المزارع
 

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

 

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

 جــمــع مـثنى مـفرد

 اتنظٌف اننظٌفت نظٌفة

 

 الطالبة
 

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

 

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

 مسلمة
 

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

 

 

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

 َعطوَفة  
 

 

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

 

 

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

 ماهرة
 

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

 

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

 مطابقة الـخـبـر للـمـبـتدأ

 المفرد والمثنـى والـجـمع
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ياُد بارٌع  ـْيـدالصَّ  .في الصَّ

 المثنى 

 (ان ) 

 

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

 اْلجمع

 (ون)

 

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

 .في اْلعمل دقيٌق  الُمُهْىدص

 ......................................... المثنى 

 ......................................... اْلجمع

 .في الزسمالطَّْفلَتُ باِرَعتٌ 

 المثنى 

 (ان ) 

 

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

 اْلجمع

 (ات)

 

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

 .مع اْْلخزيهُمتساِمَحتٌ  التَّْلميَذةُ 

 ........................................ المثنى 

 اْلجمع

 

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

 الىلدان متعاووان 

................................الُجْىِديّان  

:أكملي الجمل التاليظ بخبر منـادـب   

 المتفىقاث مجتهداث

................................الطبيباث  

:أكملي الجمل التاليظ بخبر منـادـب   

 المسلمىن صابزون

.............................المشارعىن  

 القائدتان متسامحتان

.............................المعلمتان  
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 الولد ٌسبح فً البحر .

 

 الولدان ٌسبحان فً البحر.

 

 األوالد ٌسبحون فً الحوض.

 
 

:ربر رن الصور بجمل كما في المثال  

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................... 
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جملت ) صغيزتي المجتهدة اكتبي جمل تبدأ بمبتـدأ وخبــز 

-:( اسميت  

. 

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

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

 

. 

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

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

 

. 

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

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

..... 

. 

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

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

 

. 

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

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

 

. 

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

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

 

. 

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

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

..... 

. 

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

.............................. 
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(الالم الشمسٌة والقمرٌة )اإلمالء   

 الالم الشمسٌة  الالم القمرٌة 

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

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

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

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

 اكتب اسماء فواكه وخضروات تبدأ بالالم الشمسٌة والقمرٌة:

 صنف الكلمات فً الجدول بعد إضافة الالم :

 الالم الشمسٌة  الالم القمرٌة 

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

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

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

(أَمٌرة _ طاِولة _ حاسوب _ نافِذة _ ورود _  ربٌع )   

 أكمل الجمل التالٌة بما ٌناسب :

 الم شمسٌة  ..............علٌاء فً  نامت

 الم قمرٌة .........تعٌش الكائنات الحٌة على كوكب

 الم شمسٌة  ..............ٌدي بالماء و  أغسل

 

 الم قمرٌة .من القفص............... طارت 

 

 الم شمسٌة  ...............وضعت الكتاب على 

 نوع الالم التعرٌف ـال الكلمة

 ..................... ..................... فضاء

 ..................... ..................... شجرة

 ..................... ..................... أوالد

 ..................... ..................... طرٌق

:إلى الكلمات التالٌة ثم بٌن نوع الالم قمرٌة أم شمسٌة” ال”أضف    
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.لصدٌقك بمناسبة عٌد األضحىاكتب بطاقة تهنئة   

.اكتب بطاقة تهنئة ألمك بمناسبة قدوم شهر رمضان  
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