
يَّة ِّ القُْطرِّ َمْنُظوَمةُ البَث 

وزارة التربية والتعليم



والقَوافيعُ السَّجْ 

أنوار األنوار

ياضِّ األَطفال التَّربيةُ اللُّغويَّةُ في رِّ



ماذا سنتَعلَُّم اْليَْوَم؟

وضةِّ غن ي بعضَ نُ • .ةِّ جوعَ سْ المَ لكلماتِّ ازُ يِّ  مَ ونُ أغاني الر 

.ماتِّ لِّ بالكَ عَبُ لْ ونَ ،عِّ جْ على معنى السَّ فُ نتعرَّ •

".قافية ويعطيكم العافية"كتابَ نقرأُ •

.ةً عَ تِّ مْ ومُ ةً يَ لِّ  سَ َي مُ قوافِّ جُ تِّ نُنْ •



يَناأغانِّ رْ ذكَّ تَ ا نَ تعالَوْ 

باحِّ الصَّ أنشودةُ 

حلوينالخير يا باحُ صَ 

مينوالياسْ ل  الفُ باحُ صَ 

سوطينبْ مَ الحال؟ كيفَ 

حانينرْ وفَ سوطين بْ مَ 



ننيساشهرِّ أنشودةُ 

نيساناسمه محسوبك

كانوين ما بتشرقشمسه 

ريَحة ظريفة بيعطي

ح اإلنسانقلب بتفر 



عِّ جْ السَّ دوقُ نْ صُ 



ةبَطَّ ةقِّطَّ 



قتُ فُسْ بُنُدق



زلَوْ زَجوْ 



صان َكمانحِّ



قافية ويعطيكم العافية

ةً يَ سل ِّ َي مُ وافِّ هي ا نُنتج قَ 

:ةِّ بَ عْ اللُّ روطُ شُ 
التي ةً مع الكلمةِّ جوعَ سْ مَ ةِّ لَ مْ الجُ نَ مِّ األخيرةُ الكلمةُ تكونَ أنْ يجبُ •

.في الص ورةِّ تظهرُ 

ُن أن تكونَ • .ونَْضَحكَ ى لَّ ستَ غيَر معقولٍة كي نَ لةُ مْ الجُ يُْمكِّ

ُن أن نُنتِّ • .أو أي  غرٍض حولناانأسمائِّ مع يةً سل ِّ قوافَي مُ جَ يُْمكِّ



تيْ زَ تيْ بَ 



ونملَيْ ونُصحُ 



ةورَ تَنُّ ةورَ دبَنْ 



ي دارخِّ ارجِّ



يبَحليبَزب



َكةَكعْ ةكَ مَ سَ 



ينطينت



تابب ابكِّ



يربَنانيرَسر



ارقِّطارهزْ أَ 



اَرةنَظ  اَرةَسي  



ونبالونَحلَز



يبجيبذ



ص انحِّ



مانزَ مانكَ 



سانينِّ سانيبِّ 

ساننْ إِّ 



مانكَ 

ص انحِّ

مانزَ 

يساننِّ يسانبِّ 



؟ماذا تعل منا اليومَ 

.مي زنا السَّْجَع في األغاني✓

ْفنا على َمفهومِّ السَّْجعِّ ✓ .تَعرَّ

.َمْسجوَعةً َميَّزنا َكلِّماٍت ✓

.َمْسجوَعةً أنتَْجنا َكلِّماٍت ✓

ْفنا على القوافي✓ .تَعرَّ

.أْنتَْجنا قوافَِّي ُمَسلِّ يَةً ✓



؟ًضاماذا أيْ 

نُكم إِّْنتاُج قَواٍف ُمسل يٍة ألسمائُِّكم و• .أسماءِّ عائالتُِّكميُْمكِّ

نُكم إِّْنتاُج قَواٍف ُمسل يٍة ألسماءِّ األغرا• .ضِّ من َحْولُِّكميُْمكِّ

، واللَّعبُ • َن البَْيتِّ نُكم جمُع أْغراٍض مِّ مع إخَوتُِّكم بُصْندوقِّ يُْمكِّ

.السَّْجع

نُكم عدُّ األْصواتِّ الُمْشتََرَكةِّ في الكل• ُف على يُْمكِّ ماتِّ والتَّعرُّ

.ُحروفِّها



ي ة َُّحقوققانون َّمنأ27البندبموجبالبث  َّهذاخاللاألعمالاستخدامتم َّ الُملك 

رىجال تيالمواد َّإحدىعلىالُحقوق َّصاحب َُّكنت َّإن.2007للعامالفكري ة

نُكاستخداُمها قُّف َّمن ات طلُب َّأنيُْمك  العُنوان َّإلىبالكتابة َّوذلك َّمها،استخداعن َّالت و 

rights@education.gov.il:الت الي

ابهااستخدام األعمال الفنَّيَّة واألدبيَّة المحميَّة بحقوق النَّشر وتحديد أصح


