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 شادية السلطاني:         المربية1السنة : المستوىشمول     ": الغين"حرف 

 

  من الكتاب المدرسي70النص صفحة 

 .أكْتُبُ أَسْمَاءَ شَخْصِيَّاتِ النّصِّ:1التعليمة 

 

 أَيْنَ تَقْضِي غَادَةُ وَقْتَ فَرَاغِهَا؟:2التعليمة 

 .أُحِيطُ بِخَطٍّ مُغْلَقٍ الْقَرِينَةَ فِي النَّصِّ

 أَيْنَ يُفَضِّلُ بَلِيغُ قَضَاءَ وَقْتِ فَرَاغِهِ؟: 3التعليمة 

 .أَكْتُبُ الْجُمْلَةَ التِّي تُبَيِّنُ ذَلِكَ مِنَ النَّصِّ

 

 طَقْسُ الرَّبِيعِ بِمَاذَا يُغْرِي غَالِيةَ؟:4التعليمة 

 

 .أَكْتُبُ الْقَرِينَةَ مِنَ النّصِّ:5التعليمة 

 

 فِي أَيِّ فَصْلٍ دَارَتْ أَحْدَاثُ النَّصِّ؟:6التعليمة 

 .أُسَطِّرُ الْقَرِينَةَ فِي النّصِّ
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 .أُصْلِحُ الْجُمَلَ التَّالِيَّةَ :7التعليمة 

 .ـ يَلْعَبُ بَلِيغٌ الْغُمَيْضَى مَعَ أَصْدِقَائِهِ

 
ـ تُفَضِّلُ غَادَةُ الْبَقَاءَ فِي نَادِي الرَّسْمِ أَوْ نَادِي الْمَسْرَحِ وَالْغِنَاءِ 

 .بِالْمَدْرَسَةِ

 

 .أَبْحَثُ ِفي النَّصِّ عَنْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ:8التعليمة 

 = ..............وَقْتُ الرَّاحَةِ = ............ يُثِيرُ الرَّغْبَةَ= ...............تُمْضِينَ 

 كَيْفَ تَقْضِي وَقْتَ فَرَاغِكَ؟:9التعليمة 

 

 الْحَمِيمِينَ/ الْمُمْتِعَةِ / صَدِيقِي : أُثْرِي النّصَّ التَّالِي بِمَا يَلِي:10التعليمة 

 غَيْالَنُ ؟.............ـ أَيْنَ تَقْضِي وَقْتَ الْفَرَاغِ يَا 

 .................. .ـ كُلَّ مَسَاءٍ أَلْعَبُ الْغُمَيْضَى فِي الْحَيِّ مَعَ أَصْدِقَائِي 

 ـ طَقْسُ الرَّبِيعِ الْجَمِيلِيُغْرِي بِالتِّجْوَالِ، أَتُوَافِقِينَنِي يَا غُصُونُ ؟

  ...............ـ الَ يَا غَانِمُ، أُفَضِّلُ أَنْ أَبْقَى دَائِمًا فِي نَوَادِي الْمَدْرَسَةِ 

 :أُبْدِي رَْأيِي فِي عُنْوانِ النّصِّ هَذَا:11التعليمة 

 

 

 

 أَوْقَاتُ الْفَرَاغِ
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 أَوْقَاتُ الْفَرَاغِ

 أَيْنَ تَقْضِي وَقْتَ الْفَرَاغِ يَا صَدِيقِي غَيْالَنُ ؟ـ 

 .ـ كُلَّ مَسَاءٍ أَلْعَبُ الْغُمَيْضَى فِي الْحَيِّ مَعَ أَصْدِقَائِي الْحَمِيمِينَ

 ـ طَقْسُ الرَّبِيعِ الْجَمِيلِ يُغْرِي بِالتِّجْوَالِ، أَتُوَافِقِينَنِي يَا غُصُونُ ؟

 . الْمُمْتِعَةِـ الَ يَا غَانِمُ، أُفَضِّلُ أَنْ أَبْقَى دَائِمًا فِي نَوَادِي الْمَدْرَسَةِ

 مَا هُوَ الْحَرْفُ النَّاقِصُ فِي الْكَلِمَاتِ التَّالِيَّةِ؟ :1التعليمة 

 صْنٌبَلِيــالَلٌ

 .............. الْحَرْفُ النَّاقِصُ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ هُوَ  حَرْفُ 

 .أُحِيطُ الْحَرْفَفِي النَّصِّ أَعْالَهُ بِخَطٍّ مُغْلَقٍ:2التعليمة 

 ."الْغَيْنِ"أضَعُ عَالَمَةً تَحْتَ كُلِّ كَلِمَةٍ أَسْمَعُ فِيهَا حَرْفَ:3التعليمة 

 

 

 

 

 

شادية السلطاني        :                 المربية1السنة : تحليل               المستوى" الغين"حرف   

   

 

غْنِيَةٌ ُأ  ااِو َطةٍة   رَط اٌب   َط ااِو َط ٌب   ُأ  نَط

ادَط ُأ  ااٍة   َط اسُأ ةٌب  اَطرَط ً ا  َط دَط َط  دَط ْغ

  َط ِوييٌب 
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 " .الْغينِ"أُعَمِّرُ الْجَدْوَلَ بِالْكَلِمَاتِ السَّابِقَةِ التِّي سَمِعْتُ فِيهَا حَرْفَ :4التعليمة 

 ".الغين" أَرْسُمُ حَيَوَانَاتٍ تتَضَمَّنُ أَسْمَاؤُهَا حَرْفَ   :5التعليمة 

 

 

 

وَأَضَعُهُ فِي خَطٍّ     " الغين"أكْتُبُ كَلِمَاتٍ أَرَى فِيهَا            حَرْفَ  : 6التعليمة 

 .                   مُغْلَقٍ

            
 

 .أُقَسِّمُ الْمُفْرَدَاتِ التَّالِيَّةَ إِلَى مَقَاطِعَ:7التعليمة 

 رَاغِــــبُ            فَارِغًــــا                  غَالِــــيَـــةُ               أَفْــــرَغَ

 رَغِــــيـــفٌ                    ثُــــغُـــــورٍ                يُــــــغَــــــنِّـــي

 أَقْرَأُ    :8التعليمة 

  غَــ ــغُـ غِــ غَـا  غَــى غُــو   غِـيِـــ  غِــي غٌــ غٍ    غًــا

 ╳(آخِرُ الْكَلِمَةِ )  (وَسَطُ الْكَلِمَةِ)╳ (أَوَّلُ الْكَلِمَةِ)╳
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 شادية السلطاني:        المربية1السنة : المستوىتركيب  ": الغين"حرف 

 

 .أُرَكِّبُ الْمَقَاطِعَ الْمَوْجُودَةَ عَلَى الْفَرَاشَاتِ  :1التعليمة 

           

 

 ".الغين"أُكْمِلُ الْكَلِمَاتِ التَّالِيَّةَ بحرف  :3التعليمة 

 بَــــارٌ.....            ... رٌ         بَــلِــيــ .......رَابٌ          صَـ.....دَةُ     ...... 

 

 .أُرَكِّبُ الْمَقَاطِعَ الْمُوجُودَةَ عَلَى اْْلَزْهَارِ:4التعليمة 

                       

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

 أَوْقَاتُ     الْفَرَاغِ. النَّصَّ بِالْكَلِمَاتِ السَّابِقَةِ أُكْمِلُ: 5التعليمة 

 يَا صَدِيقِي غَيْالَنُ ؟........... أَيْنَ تَقْضِي وَقْتَ ـ 

 .فِي الْحَيِّ مَعَ أَصْدِقَائِي الْحَمِيمِينَ .............. ـ كُلَّ مَسَاءٍ أَلْعَبُ 

 بِالتِّجْوَالِ، أَتُوَافِقِينَنِي يَا غُصُونُ؟........... ـ طَقْسُ الرَّبِيعِ الْجَمِيلِ 

 .ـ الَ يَا غَانِمُ، أُفَضِّلُ أَنْ أَبْقَى دَائِمًا فِي نَوَادِي الْمَدْرَسَةِ الْمُمْتِعَةِ

ــــ   َط
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