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 كان أبو لیلى حزیناً لحالھا، فھي ال تستطیع المشي أو التفكیر كباقي البنات 

 وصفھا: یتحرك األطفال بالكراسي ویرمون الكرة ویسجلون األھداف  

 فوائد اللعب الجماعي لألطفال: النشاط والحیویة والشعور بالفرحة   
 

 

 اللعبة الحركیة: كرة السلة 

 

 أن یقام لھا معرض یدعى إلیھ كبار الفنانین وتجار السجاد لیصدروا حكمھم علیھا  
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"ھذه حبیبتي لیلى الفنانة    "أنت یا لیلى ستكونین أفضل مني"، التشجیع: قول األم:
 "ھاتان الیدان ستصنعان أروع القمصان والسجاد"  الرائعة "،

 دعوة األب واألم لألقارب واألصدقاء والمدرسین لرؤیة سجاد لیلى
 

 ال، لم تستطع لیلى الكالم 

 شعرت لیلى بفرح عمیق لكنھا لم تظھر أي تعبیر  الدلیل:

 
یعوق صاحبھ عن النجاح  أرد علیھ بأن الكرسي المتحرك ال 

واإلبداع كما رأینا في القصة وكما نرى في الواقع المحیط بنا الكثیر  
من العلماء واألطباء والكتاب المبدعین یجلسون على الكرسي  

 فالكرسي المتحرك لیس عائقاً للنجاح.   المتحرك،

 
 متحدو العقبات، أصحاب الممیزات الخاصة 

 أصحاب الھمم العالیة، صناع األمل 
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 أزھارُ 
 المدینةُ 
 العملُ 

 فواحةٌ 
 نظیفةٌ 
 مفیدٌ 

 الفالحُ 
 التلمیذُ 
 السائقُ 

 الملعبَ 
 التفاحة 

 الخضروات

 تضع أمي الطعام على الطاولة 
 یعمل الفالح في الحقل 

 المریض إلى المشفىذھب 
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على سالمة الممتلكات العامة من العبث فھذا دلیل على شعورك بالمسؤولیة احرص   

 ال تھمل سالمة الممتلكات العامة من العبث فھذا دلیل على شعورك بالمسؤولیة  
   اللھم احفظ الممتلكات العامة من العبث

فھذا دلیل على شعوري بالمسؤولیة  ال أھمل سالمة الممتلكات العامة من العبث   
الممتلكات العامة من العبث دلیل على شعورك بالمسؤولیة؟ھل تعلم أن الحرص سالمة    

 

 معرف بأل ضمیر اسم إشارة اسم موصول  ضمیر

 اسم إشارة اسم علم  معرف بأل اسم موصول  اسم علم 

 كتب 
 مسلمات 
 صابرون

 جمع تكسیر 
 جمع مؤنث سالم 

 جمع مذكر سالم 

 انتباه -انضباط  -استماع أنشطة     -إعداد -إبداع –إتقان 
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 بالحیاة                
 باألم

 الحیاة                ف
 فاألم 
 

                ءالحیاك
 كاألم 

 شاطئ
 مبدأ 

 امرؤ

ھذا الفعل واو، فمضارعھا: یدعو ثالثیة أصل األلف في   
 ألن أصل األلف في الفعل یاء، فمضارعھا: یھتدي 
 رضوان  فالمثنى:و، ألن أصل األلف في ھذا االسم الثالثي وا 

 ألن األلف في ھذا االسم غیر الثالثي لم تسبق بیاء   
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