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 أكمل الجمل األتية بخبٍر مناسٍب..

اْلمعلمتان.....................         ماهرون             اْلمهندسون  

اْلجنوُد..........................         بارعون            الّتالميُذ....  

اْلبنات.............................          يحبُّ اْلقراءة      الّطالُب.  

اْلمعلم..............................          صالحٌة          المسلمة.  

 

 أكمل الجمل األتية بكتابة مبتدأ مناسب...

...يعملون الصالحاتاْلمؤمنون.  

.............مجتهدتانالّطالبتان..  

...........نائموناأْلوالد  

....نشيطةٌ الّنحلةُ   

.سعيدٌ الّرجلُ   

.ماهراتاْلممرضات   

.يقرأون اْلقرآنالمسلمون.  

 

 عبر عن الصور التالية بجمٍل تحتوي مبتدأ وخبر  
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 الالم القمرية الالم الشمسية

……………………………… 
……………………………. 

………………………………….. 
………………………………… 
…………………………………. 

……………………………… 
……………………………. 

………………………………….. 
………………………………… 
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رأ الفقرة التالية ومن ثم استخرج منها :اق  النص األدبي. 

لقت قطرة اْلماء بفوهة الّصـنبور وهى تخشى الّسـقوط فى اْلـحوضع  
ـبالوعةكانت تخشى ان هي سقطت في اْلـحوض أن تتحطم وتذهب أشالئها الى الْ  . 

 . كانت تنظر الى اأْلسفل وخوفها يزداد وهى ترى نفسها تنمو وتكبر ويثقل جسمها
 وكانت تحاول أن تتعلق بفوهة الّصـنبور أكثر وأكثر

 .لكنها فجأة في هذا اْلـوقت اْلـخطر فكرت وقالت: أنا أعيش اآلن في اْلـماضي
 هل إن أفلت من الّصـنبور سأعيش فى اْلـمستقبل؟

اضري ماضى ؟ويصبح ح  
ازداد خوف قطرة اْلـماء وحيرتها وتشبثت بفوهة الّصـنبور بكل قوتها ، وتمسكت باأْلمل 

 .اأْلخير فى أن تظل عالقة تقاوم الّسـقوط والّتحطم إن هي اصطدمت بقاع اْلحوض
وأخذت تسد فوهة الّصـنبور بكل جسدها ، لكنها فوجئت بدفعة قوية من الّصـنبور تدفع جسدها 

ا أضخم وهددتها أكثر بالّسـقوطجعلته . 
 .وأصبح من اْلمستحيل التعلق بفوهة الّصـنبور أكثر من هذا بعد أن ضعفت قوتها بشكل واضح
ولهذا قررت أن تسقط فى الحوض لترى اْلمستقبل دون خوف وظلت تتكور كاْلكرة فى اْلهواء 

رها الذي ستالقيه في وتغمض عينيها خوفا من ااْلرتطام طوال رحلة الّسـقوط مستسلمة لقد
 .أقرب فرصة

وأخيرا حدثت اْلمفاجأة الّسعيدة عندما رأت نفسها بعد أن كبر جسمها وسقطت فى اْلحوض 
 ..تتحول لعدد من الّنقاط

 .ربما أصغر ولكنها أكثر وأكثر
أخذت كل نقطة ماء انفصلت عن اْلقطرة اأْلم تضحك وتتدحرج خلف بعضها على أمل اللقاء 

.مرة أخرى  

 ادخل الالم المناسبة للكلمات التالية )ال تنسى وضع الحركة على الكلمة(:

اْلعنود.   عنودُ اْلمساء.     مساُء.الّرمضانرمضاُن             الّنهارنهاُر   

www.almanahj.com



 

 ا

 

 كتابة جمل إرشادية:

 اكتب قائمة باالشياء التي سأحتاجها لعمل فاصل كتاب  

 األشياء التي سأحتاجها

 ورق مقوى

 مقص

ممحاه -رصاص قلم   

 ألوان

 أشياء للزينة

 

 اكتب إرشادات تبين طريقة عمل فاصل كتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم  شكل أريد( أيأو )أرسم على الورق المقوى مستطيالً ، 

 الرصاص.

رسمته باستخدام المقص. أقوم بقص ما  

.(بأي شكل أريد )ألون الشكل الذي رسمته وأزينه بالنجوم أو  

 الفاصل جاهز لوضعه بالكتاب.
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 كتابة جمل إرشادية:

 اكتب قائمة باالشياء التي سأحتاجها لعمل عصير فاكهة  

ااألشياء التي سأحتاجه  

 فواكه

 سكر

 خالط كهربائي

 ماء

 أكواب

 

 اكتب إرشادات تبين طريقة عمل عصير فاكهة

 

 

 

 

 

 

 

جيًدا قبل البدء باْلعمل.واألدوات التي سأستخدمها  اغسل يدي   

 اقطع الفواكه التي أحتاجها.

.وأخلطه، أضعها بالخالط مع القليل من السكر واْلماء  

 أسكب العصير بأكواٍب جميلٍة.

.مع أسرتي  بشربهواستمتع   
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 كتابة جمل إرشادية:

 اكتب قائمة باالشياء التي سأحتاجها لعمل بيتزا  

 األشياء التي سأحتاجها

 عجينة بيتزا

طماطم -فطر   

  -دجاج 

 فلفل ملون

 جبن

 

 اكتب إرشادات تبين طريقة عمل بيتزا

 

 

 

 

 

 

 

جيًدا قبل البدء باْلعمل.واألدوات التي سأستخدمها  اغسل يدي   

.وأضعه فوقها الخضروات  واقطع  ،افرد عجينة البيتزا  

 اضعها بالفرن وانتظر نضجها.

.مع أسرتي  اواستمتع بأكله  
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 جمل إرشادية:

 اكتب قائمة باالشياء التي سأحتاجها لعمل قرص بيض لذيذ 

 األشياء التي سأحتاجها

 بيض

 ملح

 مقالة

 ملعقة

 زيت

 

 

 اكتب إرشادات تبين طريقة قرص بيض لذيذ

 

 

 

 

 

جيًدا قبل البدء باْلعمل.واألدوات التي سأستخدمها  اغسل يدي   

ن الملح.ماكسر البيض واضع عليه القليل   

 اسكب القليل من الزيت بالمقالة وأضعه على النار.

ة وانتظره إلى أن ينضج.اضع البيض بالمقال  

.واستمتع بأكله مع أسرتي   
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 تصميم مجلة حائط:

 صمم مجلة حائط عن القراءة..

 اختيار الموضوع..

 القراءةالعنوان :.

 أسئلة حول الموضوع:

أنا طالب مجتهٌد ، أحب  أسماء بعض الكتب التي تحب قراءتها؟

 القراءة وأحرص على اقتناء الكتب لقراءتها.

مهمة لي ولزمالئي ، فهي تنير  فالقراءة لقراءة لإلنسان؟أهمية ا

 عقولنا ..

فأسرتي ومعلمتي لهم دور األشخاص الذين شجعوك على القراءة؟

 كبير بتيسير الكتب ألقرأها...

 جمع المعلومات والصور:

معلومات حول االماكن التي ستحتاجها لشراء أو استعارة الكتب التي     

ءة، أو استعين بالحاسوب لقراءة نا أذهب لمكتبة مدرستي للقرافأستقرأها.

 بعض القصص والكتب والموسوعات...
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 حائط.. تصميم مجلة

 صمم مجلة حائط عن رمضان.

 اختيار الموضوع..

 رمضان :العنوان

 أسئلة حول الموضوع:

ووقت الصوم  يوًما ،30أنا أصوم شهر رمضان  عدد أيام الشهر؟

 فأصوم من الفجر إلى المغرب . باليوم؟

في شهر رمضان أحرص على  العبادات التي أفعلها بهذا الشهر؟

 الكثير من العبادات مثل : الصالة ، وقراءة القرآن ، والّصدقة....إلخ

نا وأسرتي في رمضان نتعاون ، في تحضير أ أسرتي في رمضان؟

 الطعام مع أمي ، ونقرأ القرآن .......إلخ

ليلة القدر ليلة عظيمة  اسم الليلة المباركة التي توجد بهذا الشهر؟

 ه السالم.نزل فيها القرآن على سيدنا محمد علي

 جمع المعلومات والصور:

 بشهر رمضان ور دولة اإلمارات دمعلومات حول اسم الصالة التي أصليها بعد صالة العشاء،     

فاإلمارات لها أذهب مع أبي لصالة العشاء ومن ثم نصلي صالة التراويح ، 

 دور كبير بشهر رمضان في مساعدة المحتاجين .

 الحاسوب ، الكتب، المجالت ، الموسوعات مصادري:
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 تصميم مجلة حائط: •

 صمم مجلة حائط عن الوضوء..

 اختيار الموضوع..

 الوضوء:العنوان 

 أسئلة حول الموضوع:

أنا مسلم أحافظ على وضوئي ، وأتبع خطوات  كيفية الوضوء؟

 الوضوء كما علمنا الرسول الكريم عليه السالم.

فبعد االنتهاء من وضوئي أحرص على دعاء دعاء بعد الوضوء؟

الوضوء )اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين( ألنال 

 ن هللا.األجر والثواب م

 فأنا أتوضأ خمس مراٍت في اليوم . مرات الوضوء باليوم؟ عدد

 جمع المعلومات والصور:

 الوضوء؟  دمعلومات حول االجر الذي يحصل عليه المسلم عن    

 فأحسن الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية فأنا أعلم أن من توضأ   

 القرآن ، الحاسوب ، الكتب، المجالت ، الموسوعات مصادري:
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 تصميم مجلة حائط: •

 صمم مجلة حائط عن النظافة..

 اختيار الموضوع..

 النظافةالعنوان 

 أسئلة حول الموضوع:

أنا طالٌب نظيٌف أهتم بنظافتي الشخصية وبنظافة مكاني ، أهمية النظافة ؟

 فبنظافتي أقي نفس من األمراض .

صابون والفرشاة ماء والفأنا استخدم ال أدوات استعين بها لنظافتي ؟

 والمعجون و..............لكي أحافظ على نظافتي..

 نصائح لزمالئي حول النظافة؟

 أنصح زمالئي بأن يهتموا بنظافتهم ،فالنظافة من اإليمان.

 جمع المعلومات والصور:

 معلومات حول دور اإلسالم حول النظافة؟    

 ذكر هللا النظافة بالقرآن الكريم ألهميتها لنا،

 مصادري: القرآن ، الحاسوب ، الكتب، المجالت ، الموسوعات
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