
ةُ التَّناویُن الثَّالثَة قِصَّ
اعداد المرشدة :ھدى أبو زاید



في یَْوٍم ِمَن األَیَّاِم، َخَرَجِت التَّناویُن الثَّالثَة في نُْزھٍَة َجمیلٍَة.•



لَِعَب  األْصدقاء  َمًعا، َوفي نِھایَِة النُّْزھَِة َحَدَث نِقاٌش بَْینَھُم:
َمْن ھَُو األَْفَضُل؟ َمْن ھَُو األَْقوى؟ َمْن ھَُو األَْجَمُل؟

قاَل تَْنویُن اْلفَْتِح: أَنا األَْفَضُل َواألَْقوى َواألَْجَمُل!
: ال، بَْل أَنا األَْفَضُل َواألَْقوى َواألَْجَمُل. مِّ ردَّ تَْنویُن الضَّ
قَفََز تَْنویُن اْلَكْسِر َوقال: أَنا األَْفَضُل َواألَْقوى َواألَْجَمُل!



تَشاَجرت التّناوین َمًعا َوَعلَت أالْصوات َكثیًرا.



اِد فََسِمَع الُصراخ فَاْقتََرَب ِمْنھُم  َمرَّ ِمْن ھُناَك َحْرُف الضَّ
َوتَساَءَل:

لِماذا تَتَشاَجروَن؟ لَقِد َعِھدتُُكم أَْصِدقاَء ُمتَحابِّیَن.
 



مِّ َوقاَل: َم تَْنویُن الضَّ تَقَدَّ
كلٌّ ِمنَّا یَقوُل أَنَّھُ األَْفَضُل واألَْجَمُل َواألَْقوى.

نُریُدَك َحَكًما بَْینَنَا!



ْم یا تَْنویُن اْلفَْتِح َواْعِطنا ُجْملَةً تَْحوي  : تَقَدَّ ادِّ قاَل َحْرُف الضَّ
تَْنویَن فَْتٍح.

قاَل تَْنویُن الفَْتِح: أََكَل أَْحَمُد َمْوًزا. 



، قُْل لَنا ُجْملَةً. مِّ َوأَْنَت یا تَْنویَن الضَّ
: َرَسَمت بِْنٌت َوْرَدةً. مِّ قاَل تَْنویُن الضَّ



.َوأَْنَت یا تَْنویَن الَكْسِر، قُْل لَنا ُجْملَةً
.قاَل تَْنویُن اْلَكْسِر: َذھََب َولیٌد الى َمْدَرَسٍة بَعیَدٍة



: أَْحَسْنتُم!  ادِّ قاَل َحْرُف الضَّ
، ال تَْستَْغني َعْنُكم أَبًَدا ألَنَُّكم تَزیدونَھا  ادِّ انَّ لَُغتَنا اْلَعَربِیَّة، لَُغةَ الضَّ

ثَْرَوةً َوَجماًال.

تَعانَق األْصدقاء الثَّالثَِة َوتَصافَحوا وعاُدوا أَْصِدقاَء فَِرحیَن. 



أْسئلَة َشفَِھیَّة

1. ما ھَو ُعْنوان اْلقِّصة ؟•

2. ما ھي التّناوین الثّالثَة ؟•



3 . اْیَن َخَرَجت التّناوین الثّالثَة ؟•

4. ماذا فََعلَت التّناوین الثّالثَة؟•



5. لماذا تَشاَجَرت التّناوین الثّالثة ؟•

6. َمن َمّر باْلقُرِب ِمْنھُم ؟ َوماذا قاَل لَھُم؟•



7. ماذا طَلََب  ِمْنھم َحْرف الّضاد اْن یَْفَعلوا؟

8.   ماذا نَتََعلّم ِمْن ھذه اْلقِّصة ؟



فعالیَّة تْعلیمیَّة 1

ن: اُكتُب اْلَكلِمات التَّالِیَة في َدْفتَِرَك َولّوِّ

تَنوین الفتح باللَّون األحمر•

م بِاللَّْون االْخَضر• تَنوین الضَّ

تَْنوین اْلَكِسر بِاللَّْون االْزَرق.•

     یَْوًما       َمْوًزا     بِْنٌت     نُْزَھٍة 
      َجمیلَةٌ    َوْرَدةً    َمْدَرَسٍة   بَعیَدٍة 



فعالیة تعلیمیَّة 2

لعبة ذاكرة للتناوین:•

عدد المشتركین: 2- 4 •

المواد المطلوبة:•

1. ورقة بیضاء•

2. مقص•

3. قلم رصاص والوان•



المراحل:•
ھا• م الورقة الى 8 مربَّعات وقم بقصِّ 1. قَسِّ
2. اكتُب كل كلمة على مربَّع.•
عھا على الطاولة.• 3. اقلِب البِطاقات ووزِّ
4. اختر بطاقة واقرأھا•
ا اذا أَْخطَأَْت فأَِعْدھا مقلوبة الى مجموعة اْلَكلِمات وھكذا • 5. اذا قرأَت الكلمة بصورة صحیحة فھي لَك، امَّ

نستمر في اللعبة. الفائز ھو من یقرأ اكثر بطاقات بصورة صحیحة.
مالحظة: نطلب من االھل مساعدة التالمیذ في تحضیر الفعالیة، كما باْمكانكم إضافة كلمات أُخرى للعبة.•

َوْرَدةً َمْوًزا  بِْنٌت  َجمیلَةٌ 

نُْزَھٍة        یَْوًما  َمْدَرَسٍة  بَعیَدٍة 



ُدْمتُم سالِمین


