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كيبية؟ ما رأيكم باأللعاب التر

:سمير

بة أحّب كثيرا لع

.اللّيجو

:أحمد

ل شخصيّا أُفضّ 

.لعبة البازل



هل تعلمون؟

به نتحّدثالذي الكالمكّل 

عبارة عن لعبة بازل أو 

ليجو؟

!يّةاأللعاب التّركيبأي من 



أن دعونا نفّكر أصدقائي، كيف من الممكن❑

يحدث ذلك؟

كيف أّن الكالم ال بّد وأن نرّكبه؟❑

حن وماذا نحتاج حتى يكون له معنى فنفهم ن❑

واآلخرون ماذا نقول؟



لو أخذنا هذه الحروف، ماذا ُيمكن أن نصنع منها؟

ق  

م

ل  



ْينا من الحروف كلمة قلم
َ
....َبن

مق   ل  



روا أّي قطعة نحتاجها ليك
ّ
الية وفك

ّ
؟أنظروا إىل الجملة الت تمل المعنى

.كتاب  الحقيبة  ____يُوَجدُ 

فيثُمّ إلى



روا أّي قطعة نحتاجها ليك
ّ
الية وفك

ّ
؟أنظروا إىل الجملة الت تمل المعنى

.كتاب  الحقيبة  يُوَجدُ  في

!أحسنتم



 
 
ي اكتشفنا أن

ا أصدقائ 
ً
:إذ

حروفًا

للمعانيللمباني



  
 
:حروف المبان

غة العربّية؟•
ّ
ي الل

ى
كم حرفا عندنا ف

ون حرفا • .29–تسعة وعشر

كلماتالحروفمننبني 

حروف تذّكروا كيف بنينا من ال

:كلمة

قلم



  
 
:حروف المعان

عنى هي حروف  تتعلّق وتدّل على م

في غيرها ويطلق عليها حروف 

.الربط



ي والفر 
ى من حروف المعائى م اليوم عن نوعي 

ّ
ي سنتعل

ى
ق ف

:مثل.  كيفّية استخدام البعض منها

:حروف الجرّ 

.من، إلى، في، الباء
:حروف العطف

.ثُّم، الواو، الفاء



ي استخدام ح
ى
الية ونالحظ الفرق ف

ّ
روف لنقرأ الجمل الت

:الجر  

نَ َخرْجُت  .ل  الَمْنز  م 

ن منزلي  زل  منإلىمشيُت م 

.صديقي

َب يحتاُج الّطالُب أن يكت

.القلم  ب

.م  الّطاولة  طعاعلىيوجُد 

.البيت عائلة  في



ي استخدامات حروف الجّر 
ى
:نالحظ الفرق ف

ل اآلن ويدّل أيضا عىل ظِمن، :االبتداء• ى .رف مكاننبدأ الخروج من المتى

ي الانتىه إىل،: انتهاء الغاية المكانّية والّزمانّية أيضا• ل ئ  ى ُ إىل متى ي
مشر

 َ ي
ي وتوقفت ولم أستمّر المشر

.صديقر

 وأن يمسك بالقلم ليكتب الطالبب،:اإللصاق•
ّ
.ال بد

ي أي ،عىل: االستعالء•
ّ .فوق الشر

ي •
ى
ء–بداخل أي : ف ي

ّ ي بطن الشر
ى
.ف



ي استخدام ح
ى
الية ونالحظ الفرق ف

ّ
روف لنقرأ الجمل الت

:العطف

.نمتُ ثُمّ َدَخْلُت المنزل  

.سميرُ فسافَر أحمُد .ل  أّمي من العموَ عاَد والدي 

حتىغادر المعلّموَن الّساحةَ 

.األوالد



 
 
:نالحظ أن

ى المعطوف والمعط: الواو• وف تستخدم للمشاركة بي 
ت  إىل عليه، وال تفيد وجود ترتيب بينهما وال تش

.التعقيب

 أم األمّ 
ُ
.ال نعرف من عاد أوال من عمله الوالد



ي العمل لكنها تدل عىل ال: الفاء•
ى
تيب مثل الواو ف تر

 )مع التعقيب، فعندما نقول 
َ
 ف
ُ
ُ سافَر أحمد ( سمت 

 هو أحمد، وسمت  س
ً
ن الذي سافر أوال

َ
ي أ
افر نعنى

 تف
ً
يد مع بعده من دون وجود مهلة بينهما، وأحيانا
تيب معنى السببية عند عطف جملة ع ىل جملة التر

 : )مثل
ُ
 فنجحت

ُ
(.درست



؛ ف: ثم• ي
اخى تيب مع التر قد دخلت تشت  إىل التر

ل وقمت ببعض النشاطات ثّم ذه ى بت إىل المتى
.الغرفة ونمت

 : تشت  إىل الغاية مثل: حنر •
ّ
 غادر المعل

َ
مون

 حنر األوالد
َ
.الّساحة



:لإلجمال

ى • ي المتى
ى
ل من خالل بإمكانكم صنع لعبة تركيبّية ف

و، ثّم كتابة الجمل المختلفة عىل قطع من اللّيج
ي المختلفة عىل قط

ع أخرى تكتبون حروف المعائى
ل أن يقوموا ب ى ي المتى

ى
مالءمة وتطلبون من أحبائكم ف

.لإىل القطع المناسبة من الجم( الحروف)القطع 



االحتفال  ___ شارْكُت 

.المدرسّي  العاَم الماضي
في

الباص ثّم ___خرجنا 

.ذهبنا إلى حديقة  الحيوان
منَ 

أخي وأختي ذهبا 

.المكتبة العاّمة_____ 
إلى



أمي تحّب أن أضع الكتاب

.ءة  الّرّف  بعد القرا____ 

أَخْذُت أقالما جميلة 

.الحقيبة  _____ 

المدينة  ____كّل من 

يلتزمون بيتهم حتّى 

.األطفال الّصغار
في

على

من
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