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طلب ،      (نصائح المعلم ): ، عنوان آخر للدرس(آداب االستئذان  ): أقرأ درس  :أوال 

بدأ التالمٌذ فً التلوٌن ، لكن . المعلم من التالمٌذ تلوٌن بعض الرسومات 

بدرأً لم ٌجد القلم األخضر ، فمد ٌده إلى علبة ألوان حازم ، أخذ اللون 

احتاج حازٌم إلى اللون األخضر فلم ٌجده، فلمحه . األخضر دون إذن منه 

هل استأذنت ٌابدر من زمٌلك ؟ بدٌر شكراً لك ٌا : فً ٌد بدِر، المعلم 

  .أستاذي ، فقد تعلمت الٌوم أدباً من آداب اإلسالم

 

 :ثم أستخرج من الدرس اآلتً 

 جمعه  المفرد  مضادها الكلمة  معناها  الكلمة 

حَل  ل نظر لَلمَل  المعلمون الـمعلم ٌعطً ٌَلْبخَل

أَل  أعلم أَلْخبَلر  ألوان اللون انتهى بَلدَل

 أداة استفهام مد الواو مد الٌاء  مد األلف  مفرده الجمع 

 هل الرسومات التالمٌذ التالمٌذ التلمٌذ التالمٌذ

 أصلٌة  (ال  ) شمسٌة  (ال  ) قمرٌة  (ال  ) تنوٌن الضم تنوٌن الكسر تنوٌن الفتح

 لكن التالمٌذ القلم حازمٌ  بدرِ  بدرً 

 تنتهً  بهاء تنتهً بتاء مربوطة تنتهً بتاء مفتوحة
تنتهً بألف 

 مقصورة
 تنتهً  بٌاء

 تلوٌن إلى منه علبة الرسومات

 همزة متوسطة  همزة وصل  همزة قطع  اسم إشارة حرف مضعف

 استأذن القلم أخذ هذا لكنَّن 

 
دعاء – تعجب –استفهام )     (وكٌف ستصحح خطأك؟  ): حدد نوع األسلوب اآلتً :ثانٌا 

) 
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 :أجٌب عن األسئلة التالٌة :ثالثا 
اذَلا طَللَلبَل اْلُمعلِّم من التالمٌذ؟ – 1 مَل

 تلوٌن بعض الرسومات

اِزم؟ – 2 كَلان حَل اذَلا تَلْفعَلل لَلْو ُكْنتَل مَل مَل
  أعتذر لزمٌلً

  ما هً أهم قٌمة نتعلمها من الدرس  ؟  –
 الصدق

 
 (االعتذار عن الخطأ واجب   ) : (إنَّن  )أؤكد الجملة التالٌة باستخدام :رابعا 

إّنِ االعتذارَل عن الخطأ واجٌب 
________________________________________________ 

 
ُل المفرد إلَلى جمع :خامسا  ّوِ  :أُحَل

 

  ُل المذكر إلَلى مؤنث ّوِ  :أُحَل
 

 : أرسم دائرة حول الكلمة المختلفة فً كل مجموعة:سابعا 
 

ه –ٌَلِجْدهُ  - 1 حَل ٌِْه –  ُعْلبَلة– لَلمَل   -  الـمعلم–األخضر –القلم - 2.                               إِلَل
 .اللون 

 

 : أرتب الكلمات ألكون جملة تامة : ثامنا 
ات –اْلُمعَللِّم  ُسومَل   تَلْلِوٌنَل – ِمنَل – بَلْعضَل – التَّنالِمٌِذ – طَللَلبَل – الرُّ

 طلب المعلم من التالمٌذ تلوٌن بعض الرسومات.

 

 االمالء
 
 
 

 

 لكن التلوٌن الرسومات بعض التالمٌذ االستئذان آداب

 وغضب فلمحه احتاج إذن اللون ألوان األخضر

 خطأ وهذا أستأذن زمٌلك استأذنت بذلك فأخبر

 أدواته ولٌحضر السلٌم التصرف سأعتذر خطأك ستصحح

 صفراء أَلْصفَلر خصراء أَلْخضَلر

 

ِمٌل طَلأ زمالء زَل  أخطاء خَل
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