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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

االبتدائي      الثاليئادتبالا ث للصيئادتبالا ثلاثلا ف عربييئادتبالا ثلاثلا فصلل ّة دريئادتبالا ثلاثلا فصلل ةّيبرع ةغل سلغيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة

  : قصيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة  كتابيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة الدريئادتبالا ثلاثلا فصلل ةّيبرع ةغل س موضوةصق ةباتك :سردلا ع

بّثُقطريّة   منظومة

  : قشقوش  نرجشوقشق س المعلّمة مشوقشق سجرن :ةمّلعملا ع
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جيّدًا    الّصور في تمعّنوا
الّصور    بيروّصلا ن العالقيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة جدوا

رأيكم؟      بحس؟مكيأر ب الدّريئادتبالا ثلاثلا فصلل ةّيبرع ةغل س موضوةصق ةباتك :سردلا ع هو ما
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أحسنتم

قّصًة   سنكتُبمًعًةّصق ا
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اللقاء؟   في ماذا

صورة    • كّل مةروص ّلك ع سنبدأ

صور        • أربةروص ّلك ع عروّصلا ن قّصيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة كتابيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة مراحل معًا سنتعلّم

للدريئادتبالا ثلاثلا فصلل ةّيبرع ةغل س   • موجسردلل ز إجماسردلل زجوم ل

للتدّرب • مهّميئادتبالا ثلاثلا فصلل ة
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األول ى      الّصورة مةروص ّلك ع سنبدأ اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

الّصورة؟    ف؟ةروّصلا ي نر؟ةروّصلا يف ى مًةّصق اذا

ف؟ةروّصلا ي      ترون يف ه كُّلمًةّصق ا عّددوا
الّصورة
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ولد
شبًةّصق ّاك

سرير

شمشوقشق س

ِغطًةّصق اء
سًةّصق اعة

ستًةّصق ارة
شعر

رأس

نووم  مالبشوقشق س

ِحذاء

حًةّصق ائط  صورة
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الّصورة     أفعااًلعروّصلا ن سنكت؟مكيأر ب اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

للصورة؟    منًةّصق اسبة أفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل أّي

استيقَظ

تثًةّصق اءَب

لبشوقشق َسِحذاَءُه 
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واألفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل   بًةّصق الكلمًةّصق الاعفألاو ت نستعيلاعفألاو تاملكلاب ن

الصورة      ف؟ةروّصلا ي الذي للولد أسًمًةّصق ا نعط؟ةروّصلا ي

الّصورة؟       عروّصلا ن جمليئادتبالا ثلاثلا فصلل ة كتابيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة نستطيةروص ّلك ع هل اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

ِملاعفألاو تاملكلاب ن        سًةّصق ام نِم ح استيقظ َصبًةّصق اًحًةّصق ا الشمشوقشق سو أشرق نِم حماس ظقيتسا اًحابَص سمشلا ت عندمًةّصق ا
 . حذاءُه    ولَبشوقشق س يتثًةّصق اءب نوِم يف ِه

لونهًةّصق ا         وستًةّصق ارة كبير شبًةّصق ّاك اهنول ةراتسو ريبك ٌ فيهًةّصق ا جميلة غرفة لسًةّصق ام نِم ح
قًةّصق ارب        صورة الحًةّصق ائط عل براق ةروص طئاحلا ى سًةّصق ام نِم ح ويعل براق ةروص طئاحلا ىلع حماس ّق وردّي براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ،

. أصفر.      وغطًةّصق اؤه كبير سًةّصق ام نِم ح سرير جميلة
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الثانييئادتبالا ثلاثلا فصلل ّة    الّصورة اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

الّصورة؟    ف؟ةروّصلا ي نر؟ةروّصلا يف ى مًةّصق اذا

ف؟ةروّصلا ي      ترون يف ه كُّلمًةّصق ا عّددوا
الّصورة
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مًةّصق اء

ولدمغسلة

وج يف ه

شعر

رأس

نوم  مالبشوقشق س

حنفيّة

مرآة
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الّصورة     أفعااًلعروّصلا ن سنكت؟مكيأر ب اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

للصورة؟    منًةّصق اسبة أفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل أّي

غّسَلوجَه يف ُه 

الحّمًةّصق اِم   َدَخَلإل براق ةروص طئاحلا ى
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واألفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل   بًةّصق الكلمًةّصق الاعفألاو ت نستعيلاعفألاو تاملكلاب ن

الّصورة؟       عروّصلا ن جمليئادتبالا ثلاثلا فصلل ة كتابيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة نستطيةروص ّلك ع هل اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

يدي يف ِه       َغَسَل الَحّمًةّصق ام براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ، إل براق ةروص طئاحلا ى َدَخَلسًةّصق ام نِم ح
. بًةّصق المًةّصق اء  ووجه يف ه
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الثالثيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة   الّصورة اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

الّصورة؟    ف؟ةروّصلا ي نر؟ةروّصلا يف ى مًةّصق اذا

ف؟ةروّصلا ي      ترون يف ه كُّلمًةّصق ا عّددوا
الّصورة
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مالبشوقشق س

ولدِحذاء

النوم  مالبشوقشق س

شعر

جسم

كرس؟ةروّصلا ّي

حًةّصق ائط  سًةّصق اعة



16

الّصورة     أفعااًلعروّصلا ن سنكت؟مكيأر ب اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

للصورة؟    منًةّصق اسبة أفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل أّي

بّد؟ةروصلل ةبسانم َلحذاَءُه 

بّد؟ةروصلل ةبسانم َلمالِبَس يف ُه 
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واألفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل   بًةّصق الكلمًةّصق الاعفألاو ت نستعيلاعفألاو تاملكلاب ن

الّصورة؟       عروّصلا ن جمليئادتبالا ثلاثلا فصلل ة كتابيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة نستطيةروص ّلك ع هل اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

. المنزل؟ةروّصلا ّي      وحذاءه نوم يف ه مالبشوقشق س بّدَ؟ةروصلل ةبسانم َلسًةّصق ام نِم ح
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الثالثيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة   الّصورة اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

الّصورة؟    ف؟ةروّصلا ي نر؟ةروّصلا يف ى مًةّصق اذا

ف؟ةروّصلا ي      ترون يف ه كُّلمًةّصق ا عّددوا
الّصورة
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صحون

ولدطعًةّصق ام

ملعقة

كعك

حًةّصق ائط  صورة

طًةّصق اولة

حليب
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الّصورة     أفعااًلعروّصلا ن سنكت؟مكيأر ب اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

للصورة؟    منًةّصق اسبة أفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل أّي

تنًةّصق اَو؟ةروصلل ةبسانم َل

َجلشوقشق ََس
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بًةّصق الكلمًةّصق الاعفألاو ت   نستعيلاعفألاو تاملكلاب ن
واألفعًةّصق ا؟ةروصلل ةبسانم ل

الّصورة؟       عروّصلا ن جمليئادتبالا ثلاثلا فصلل ة كتابيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة نستطيةروص ّلك ع هل اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

شرب       الصبًةّصق اح؟ةروّصلا ّي براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ، وتنًةّصق اَو؟ةروصلل ةبسانم َلفطوره َجلشوقشق ََسسًةّصق ام نِم ح
. الكعك   وأكل الحليب
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الّصور  لنتذكّر

الُجَمل  لِنَقرأ
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الُجَمل  لِنَقرأ

استيقظ.      1 َصبًةّصق اًحًةّصق ا الشمشوقشق س أشرق نِم حماس ظقيتسا اًحابَص سمشلا ت عندمًةّصق ا
 . حذاءُه      ولَبشوقشق س يتثًةّصق اءب نوِم يف ِه ِملاعفألاو تاملكلاب ن سًةّصق ام نِم ح

وستًةّصق ارة        كبير شبًةّصق ّاك اهنول ةراتسو ريبك ٌ فيهًةّصق ا جميلة غرفة لسًةّصق ام نِم ح
صورة        الحًةّصق ائط عل براق ةروص طئاحلا ى سًةّصق ام نِم ح ويعل براق ةروص طئاحلا ىلع حماس ّق وردّي براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ، لونهًةّصق ا
.      . أصفر  وغطًةّصق اؤه كبير سًةّصق ام نِم ح سرير جميلة قًةّصق ارب

يدي يف ِه.       2 َغَسَل الَحّمًةّصق ام براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ، إل براق ةروص طئاحلا ى َدَخَلسًةّصق ام نِم ح
. بًةّصق المًةّصق اء  ووجه يف ه

نوم يف ه.     3 مالبشوقشق س بّدَ؟ةروصلل ةبسانم َلسًةّصق ام نِم ح
. المنزل؟ةروّصلا ّي  وحذاءه

وتنًةّصق اَو؟ةروصلل ةبسانم َلفطوره.     4 َجلشوقشق ََسسًةّصق ام نِم ح
وأكول     الحليب شرب الصبًةّصق اح؟ةروّصلا ّي براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ،

الكعك.
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قِّصيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة   لدينا اآل ىلوألا ةروّصلا عم أدبنس ن

نوِم يف ِه         ِملاعفألاو تاملكلاب ن سًةّصق ام نِم ح استيقظ َصبًةّصق اًحًةّصق ا الشمشوقشق س أشرق نِم حماس ظقيتسا اًحابَص سمشلا ت عندمًةّصق ا
 . حذاءُه   ولَبشوقشق س يتثًةّصق اءب

وردّي براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ،          لونهًةّصق ا وستًةّصق ارة كبير شبًةّصق ّاك اهنول ةراتسو ريبك ٌ فيهًةّصق ا جميلة غرفة لسًةّصق ام نِم ح
سًةّصق ام نِم ح          سرير جميلة براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ، قًةّصق ارب صورة غرفِت يف ِه حًةّصق ائط عل براق ةروص طئاحلا ى ويعل براق ةروص طئاحلا ىلع حماس ّق

 . أصفر   وغطًةّصق اؤه كبير
بًةّصق المًةّصق اء براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ،          ووجه يف ه يدي يف ِه وَغَسَل الَحّمًةّصق ام براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ، إل براق ةروص طئاحلا ى َدَخَلسًةّصق ام نِم ح بعدهًةّصق ا
    . َجلشوقشق ََس      انته براق ةروص طئاحلا ى عندمًةّصق ا المنزل؟ةروّصلا ّي وحذاءه نوم يف ه بّدَ؟ةروصلل ةبسانم َلمالبشوقشق س ثّم

وأكل        الحليب شرب الصبًةّصق اح؟ةروّصلا ّي براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ، وتنًةّصق اَو؟ةروصلل ةبسانم َلفطوره سًةّصق ام نِم ح
الكعك.
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ونُجمل  نُنهي

•. صور      أربةروص ّلك ع عروّصلا ن قّصيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة بكتابيئادتبالا ثلاثلا فصلل ة نجحنا

•. وأفعااًل       كلما.اًلاعفأو ت استخرجنا صورة.اًلاعفأو تاملك انجرختسا ، كّل في تمعنّا

•. صورة     كّل عروّصلا ن ُجمليئادتبالا ثلاثلا فصلل ة كتبنا

•. قّص.ة     عل.ةّصق ى وحصلن.ةّصق ىلع ا الُجم.ةّصق ىلع انلصحو ل جمعن.ةّصق ىلع ا
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التدّرب  نواصل
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

مشًةّصق اهدة     عل براق ةروص طئاحلا ى لكم شكًرا
والتعليم     البّث التربية وزارة لصًةّصق ال نِم ح مطًةّصق اح براق ةروص طئاحلا ىلع حماس قّلعيو ،  إنتًةّصق اميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو حلاصل ،حاطم ج
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