






كيز على املهارات  ن الترّ ل، وتت�ضمرّ فرّ الأورّ مها لتالميذنا ف ي ال�ضرّ ، نقدرّ اتيرّ ة من موادرّ التعلرّم الذرّ ه���ذه مادرّ
هة للترّالميذ الذين مل ي�ض���تطيعوا الو�ضول اإىل املدر�ضة  الأ�ضا�ض���يرّة من كتاب )العربيرّة لغتي(، وهي موجرّ
���ف يرّة لتكون لهم عونًا على التعلرّم.كما ت�ض���اعدهم على التعلرّم ف ي حال عدم  ي التعلرّيم ف ي الغرفة ال�ضرّ لتلقرّ

. توفر الكتاب املدر�ضيرّ
ن التالميذ  ة املعلرّم والترّلميذ داخل املدر�ضة والغرفة ال�ضف يرّة، ف ي حال متكرّ وميكن اأن ي�ضتف يد من هذه املادرّ
ة ت�ض���ر وفق  ر الكتاب املدر�ض���يرّ بني يديه، علمًا اأنَّ هذه املادرّ من الو�ض���ول اإىل املدر�ض���ة، وف ي حال توفرّ
نه من وحدات ودرو�ض واأن�ض���طة وتدريبات، كما اأُ�ض���يفت بع�ض  ، وما ت�ض���مرّ منهجية الكتاب املدر�ض���يرّ
ً جزئيًا لتكون عوناًَ للتلميذ ف ي اإكمال  الأن�ضطة الإثرائيرّة مع حلولها وبع�ض التمارين التي ت�ضمنت حالرّ

ريبات.  حلرّ التمرين وبقية التمارين والتدرّ
وكلرّ م���ا يج���ده التلميذ اأو املعلرّم من اأن�ض���طة وتدريب���ات وتعليقات غر واردة ف ي الكتاب املدر�ض���يرّ هي 
اإثراءات اأُدخلت اإىل هذه املوادرّ لتغنيها، وتعني التالميذ على امتالك املهارات املطلوبة، وت�ضاعدهم على 
ة  ر ملادرّ اكت�ض���اب امله���ارات واملعارف واحلقائق واملب���ادئ والقيم والجتاهات الواردة ف ي املنه���اج املقررّ

ل، وهذه املهارات هي: ف الأورّ العربيرّة لغتي لل�ضرّ
ال�ضتيعاب والفهم.  ■

املحادثة.  ■
قراءة اجلمل.  ■

جتريد احلروف من كلمات.  ■
كيب. التحليل والترّ  ■

متييز احلرف من بقيرّة احلروف.  ■
قراءة احلروف الهجائيرّة بجميع اأ�ضكالها، وكتابتها.  ■
ة املختلفة.الإمالء املنقول واملنظور. التدريبات اللرّغويرّ  ■

الإمالء املنقول واملنظور.  ■



ناأمل مراعاة ت�ضل�ض���ل الوحدات الواردة ف ي هذه املادة وطريقة بنائها، وعدم النتقال من وحدة اإىل 
وريرّ تخ�ض���ي�ض وقٍت  ا�ض���ة الوحدة وفهمها ب�ض���كٍل كامل، ومن ال�ضرّ اأخرى قبل النتهاء من دررّ

ت درا�ضتها. كاٍف ف ي الأ�ضبوع ملراجعة املواد واملو�ضوعات التي مترّ

الأهل الكرام:
ّف الأّول: اإر�صادات لكيف ّية الّتعامل مع اأوراق الّتعّلم الّذاتّي لكتاب )العربّية لغتي( لل�صّ

ُبني���ت اأوراق التعلرّ���م جميعه���ا بروح وا�ض���تاتيجية واحدة، بدءًا من �ض���فحة الوحدة املت�ض���منة   ■

ة  ر�ض ومن ثمرّ مادرّ رو�ض وكلرّ در�ض يبداأ باأهداف الدَّ عناوين درو�ض الوحدة، ومن ثمَّ ت�ضل�ض���ل الدُّ
ة الترّعلرّم اجلدي���دة، وبعدها تاأتي  نة املتطلبات الأ�ضا�ض���يرّة ل���كلِّ در�ض، ومن ثمرّ م���ادرّ التعلرّ���م مت�ض���مرّ

، وعلى املتعلرّم اأن يتابع حلرّها. الأمثلة املحلولة، وتليها اأن�ضطة حملولة ب�ضكل جزئيرّ
ر�ض، كي يخترب املعلومات واملهارات التي اكت�ضبها. على كل تلميذ حلرّ تدريبات الدرّ  ■

رو�ض ف ي مادة التعلرّم الذاتيرّ واللتزام بحلرّ الأن�ضطة  ُيرجى النتباه ملراعاة ت�ضل�ضل الوحدات والدرّ  ■
والتدريبات لكلرّ در�ض من درو�ض الوحدة، ومن ثمرّ حلرّ تدريبات الوحدة وبعد ذلك يخترب الترّلميذ 

نف�ضه ذاتياَ، ومدى ا�ضتيعابه ملفاهيم الوحدة بحلرّ اختبار الوحدة )اإن وجد(. 
ب على املهارات املطلوبة، وذلك  ة والتدررّ �ض وقتًا كاف يًا ومنا�ضبًا لدرا�ضة املادرّ على املتعلرّم اأن ُيخ�ضرّ  ■

اعة يوميًا ملادة اللرّغة العربيرّة.  يحتاج اإىل ما يقارب ال�ضرّ

تو�صية:

ة اللرّغة العربيرّة علي���ه اأن يقارنها بالأمثل���ة املحلولة ف ي  ة حلوله ف ي م���ادرّ ���د املتعلرّم من �ض���حرّ ك���ي يتاأكرّ
، اأو ي�ضتعني بامل�ضف املكلرّف اإن  الدرو�ض، اأو بالتمارين امل�ضابهة لها، واملت�ضمنة اإر�ضادات للحلرّ
وجد لتقدمي النرّ�ضح والتوجيهات املنا�ضبة با�ضتعمال طرائق بديلة لتذليل ال�ضعوبات عند املتعلرّم. 

نرجو لكم التوف يق



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول4

الوحدة الأوىل : اأنا و اأ�صرتي

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س

ل 6اأفراد اأ�ضتيالأورّ

15ف�ي دار جدرّيالثرّاين

24اأُ�ضتي متعاونٌةالثرّالث

ابع 34القطارالررّ

44 غذائياخلام�ض

اد�ض ُة الإن�ضانال�ضرّ 53�ضَحرّ
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الوحدة الّثالثة: احلّي

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س

ل 128احليرّ اجلميلالأورّ

136ما اأحلى العيَد!الثرّاين

رالثرّالث 146اآداب ال�ضرّ

الوحدة الّثانية: مدر�صتي

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س

ل  �ضمالأورّ ة الررّ 64ح�ضرّ

75اأنا ورفاقيالثرّاين

85ف�ي باحِة املدر�ضِةالثرّالث

ابع  ةالررّ 96وجدُت الق�ضرّ

108بيتي اجلديداخلام�ض

اد�ض 118اأ�ضتاذي م�ضوٌر منيال�ضرّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول6

اأفراد اأ�صرتيالّدر�س الأّول
اأَحتّدُث

ُ �صفوّياً عّما اأراُه فـي الّلوحِة: اأتاأّمُل الّلوحَة الُكلّيَة واأعبرِّ
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اأَقراأُ

اأهاًل ِبُكْم، اأَنا با�ِضٌل

ي ِرَحاُباأَِبي اأَِديٌب اأُْخِتي َعبُراأُمِّ
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ٌة َنْحُن اأُ�ْضٌة ُمَتحابَّ
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تدريبات قرائّية
ورة املنا�صبة لها ، ثّم اأَقراأُ: اأَ�صُل بني اجلملِة وال�صّ

اأهاًل ِبُكْم ، اأَنا با�ِضٌل

ي ِرَحاُب اأُمِّ

اأُْخِتي َعبُر

اأَِبي اأَِديٌب
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اأجّرد

حرَف الباِء )ب(

اأ�صكاُل حرِف الباِء )ب(

اأَبي اأديب
اأديب

�ب

اأُختي عبر
عبر

�ب 

اأَنا با�ِضٌل
با�ضل

ب�

ي رحاب اأُمرّ
رحاب

ب

ب
رحاب

ب 
با�ضل

�ب 
عبر

�ب
اأديب
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ٍح:  ْوٍت َوا�صِ وَرَة، واأَلِفُظ َحْرَف الباِء )ب( ِب�صَ ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

2 اأر�صُم دائرًة حوَل حرِف الباِء )ب(:

ب  ف �ت  �ب 

ت ب ث ب



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول12

اأََتَدّرُب ُلَغوّياً

ُف: 1 اأََتَعرَّ

َهذا اأَِديٌب
ٌر ُمَذكَّ

َهِذِه ِرحاُب
ٌث ُموؤَنَّ
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َر ، ُثمَّ اأُ�َصّميه: ُن املَُذكَّ 2 اأَلورِّ

3 اأَْر�ُصُم داِئَرًة َحْوَل )َهذا، َهِذِه( املُنا�ِصِب للَكِلَمِة املُلّوَنِة فيما َياأتي:

)َهذا، َهِذِه(: َفِمي)َهذا، َهِذِه(: اأَِخي

)َهذا، َهِذِه(: َعْيِني)َهذا، َهِذِه(: اأُْختي

   



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول14

اأَْكُتُب
رِّنُ حَرْفَ البَاءِ )ب(: 1 اأُلَو

َّ اأَلْفِظُهُ: 2 اأَرْ�صُمُ حَرْفَ الباءِ بِاأَ�صْكالِهِ املُخْتَلفَةِ ، ثُم

3 اأَكتبُ:

4 اأحّلل:
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يف دار جّديالّدر�س الّثاين
اأَحتّدُث

ا اأراُه فـي اللَّوحة: ُ �َصفوّياً َعمَّ اأتاأّمُل اللَّوحَة الُكلّيَة واأعبرِّ

 
 
 
 
 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول16

اأَقراأُ

قاَلْت َعبُر: َغَدًا �َضَنْذَهُب اإىل َداِر َجدِّي.

قاَل با�ضٌل: �َضَنلَْعُب ف�ي احَلديَقِة.
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�ضاَهَدْت عبُر دجاَجًة ُتْطِعُم الِفراَخ.

اَر، وعاَدِت الَدرّجاَجُة اإىِل ِفراِخها. َدَخَلِت الدَّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول18

تدريبات قرائّية
ورة املنا�صبِة لها ثّم اأَقراأُ: اأَ�صُل بني اجلملِة وال�صّ

قاَل با�ِضٌل: �َضَنلَْعُب ف�ي احَلِديَقِة.

WwW

قاَلْت َعِبُر: َغَدًا �َضَنذهُب اإىل َداِر َجدرّي.

W

جاَجُة اإِىل ِفراِخها. اَر وعاَدِت الدَّ َدَخَلت الدَّ

�ضاَهَدْت َعبُر َدجاَجًة ُتْطِعُم الِفراَخ.
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اأجّرد

�ضنلعُب يف احَلديقة.�َضنْذَهُب اإىل داِر جدِّي.

احَلديقِة دار

 د د

اِل )د( َحْرُف الَدَّ

ال )د( اأ�صكاُل َحرِف الدَّ

د
دار

�د
احلديقة



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول20

ح: ْوٍت وا�صِ اِل )د( ِب�صَ َوَر، واأَلِفُظ َحْرَف الدَّ ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

��

� �
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اِل )د( مع امَلدرِّ الَق�صرِي )َد – ُد(، وامَلدرِّ الّطويِل )دا – دو(: 2 اأَْقراأُ َحْرَف الدَّ

داَد

دوُد

اِل )د( ِمْن َبنْي احُلروِف: يرِّزًا َحْرَف الدَّ 2 اأَْر�ُصُم داِئَرًة ُمَ

دذد

ندب



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول22

اأََتدّرُب ُلَغوّياً

ُل َوْفَق النَّموَذِج، ُثّم اأَقَراأُ: اأَ�صِ

ُتْطِعُمَهذِه

َيلَْعُب ف�ي َت�ضُر على َي�ضُر على

َهذا
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اأَْكُتُب

اِه احَلرِف: اِل )د( ُمْنَتِبهاً ِلُنْقَطِة الِبداَيِة َواّتَ ُن َحرَف الدَّ 1 اأَُلورِّ

2 اأَْر�ُصُم َحرَف الّداِل َواأَْلِفُظُه:

ويَلِة: 3 اأَْكُتُب ُثّم اأَقَراأُ ُمْنَتِبهاً للُمدوِد الَق�صرَيِة َوالطَّ

حيِح: 4 اأَكتُب حرَف الّداِل فـي مو�صعِه ال�صّ
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اأُ�صرتي متعاونٌةالّدر�س الّثالث:
اأَحتّدُث

ُ �َصفوّياً َعّما اأراه ُفـي اللَّوَحِة: َة واأعبرِّ ُل اللَّوحَة الُكلَيّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ

�َضَنْق�ضي َوْقتًا م�ضلرّيًا.َدَعْوُت رمَي ِلَتزوَرنا اليْوَم َبْعَد املَْدَر�َضِة.

حوَن. عاَم، واأَبي ي�ضع ال�ضُّ ُن الطَّ ي ُت�َضخِّ َوَنْحُن ماذا �َضَنْفَعُل؟اأُمِّ

ي. ا ُن�ضاِعد اأُمِّ هيَّ
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تدريبات قرائّية
وَرِة، ثّم اأَقراأُ: اأُكِمُل �َصَفِوّياً ُم�ْصَتعيناً بال�صُّ

�َضَنْق�ضي ……………َدَعْوُت ……………

ي …………… واأَبي ……………اأمِّ

ا ……………وَنْحُن ماذا ……………؟ َهيَّ
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اأجّرد 

 �َضنق�ِضي وقتًا مُ �ضلرّيًا
 ُم�ضلرّيًا

م 

 ري َم ال َمدر�ضِة َدَعْوُت ري َم لتزورنا بعَد ال َمدر�ضة
 �م  �م

عام ُن الطَّ ي ُت�ضخرّ  اأُمِّ
عام  الطَّ

م
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حرُف امليم )م(

اأ�صكاُل َحْرِف امليم )م( 

ٍح: ْوٍت وا�صِ َوَر، واأَلِفُظ َحْرف امليِم )م( ِب�صَ ي ال�صُّ 1 اأُ�صمرِّ

م
عام الطَّ

م �
م �ضلرّيًا

 م 
ال مدر�ضة

م
ري م

� � �
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�صكاِلِه املُختِلَفِة واأَلِفُظه: 2 اأَْر�ُصُم داِئرًة َحْوَل َحْرِف امليِم )م( ِباأَ

علم

ِمْئَذَنة اأقالم

َقَمر
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اأَتدّرُب ُلَغوّياً 

وِر: ُف ِمْن ِخالِل ال�صُّ 1 اأََتَعرَّ
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وَرَة ِبا ُينا�ِصُبها َوْفَق النَّموَذِج:  ُل ال�صُّ 2 اأَ�صِ







برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول32

ِر: 2 اأََلّوُن املُْفَرَد ِباللَّوِن الأَْحَمِر َواجَلْمَع بالّلوِن الأَْخ�صَ
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اأَْكُتُب
ُن َحْرَف امليِم ) م (. 1 اأَُلورِّ

2 اأَْكُتُب َحْرَف امليِم ) م ( َمَع املُدوِد الَق�صرَيِة َواملُدوِد الّطويَلِة ُثمَّ اأَْلِفُظُه:

3 اأَر�صمُ �صورةً ل�صيءٍ يحوي ا�صمُهُ حرفَ امليمِ: 

4 اكتب اأ�صكال حرِف امليِم بخّط الّرقعة: 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول34

القطارالّدر�س الّرابع
اأَحتّدُث

اأتاأمّلُ اللَّوحةَ الكُليَّةَ واأُعَبّـرُ �صَفويّاً عَمّا اأراهُ فـيها:
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اأَقراأُ

ُب ِمْن الِقَطِع ِقطارًا. َبا�ضٌل: ُنَركِّ

ِة. كَّ الِقطاُر َي�ضُر على ال�ضِّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول36

ِة. َويِقُف ف�ي املََحطَّ

َعبُر: اْنَتِظُروين لأَْرَكَب مَع ُدْمَيتي.
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تدريبات قرائّية
وَرِة: 1 اأُكِمُل �َصَفِوّياً ُم�صَتِعيناً ِبال�صُّ

ُب ………انَتِظروين …… ُنَركِّ

ِة ……الِقطاُر …… َوَيِقُف ف�ي املََحطَّ

َنَة: : اأَقراأُ الَكِلماِت املُلوَّ 2 الرَّ�صيُد اللَُّغويُّ

Ó .ُب ِمن الِقَطِع ِقطارًا با�ِضٌل: ُنَركِّ
Ó  .ِة كَّ الِقطاُر َي�ضُر َعلى ال�ضِّ
Ó  .ِة با�ِضٌل: َوَيِقُف ف�ي املََحطَّ
Ó  .َعبٌر: ِاْنَتِظروين لأَْرَكَب َمَع ُدْمَيتي



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول38

اأجّرد

اأ�صكاُل َحْرِف الّراِء )ر(

ِة. كرّ  القطاُر ي�ضُر على ال�ضرّ
 القطار

ر

 عبي ر: انتظروين لأركَب مع دميتي.
 عبي ر
 ر

ر
القطار

 ر
عبي ر
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ٍح:  ْوٍت وا�صِ اِء )ر( ِب�صَ لِفُظ َحْرَف الرَّ َوَر، َواأَ ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

اِء )ر(مع امَلدرِّ الَق�صرِي )َر – ُر( و امَلدرِّ الّطويِل )را – رو(: 2 اأَلفُظ َحرَف الرَّ

��

� �



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول40

اأَتَدّرُب ُلغوّياً

ُف: 1 اأََتَعرَّ

عبُر اأُْخُت با�ِضٍل.َمْن َعبُر؟ 

اأَديٌب اأَبو با�ِضٍل.َمْن اأديٌب؟ 
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وؤَاِل املُنا�ِصِب: وَرَة ِبال�صُّ ُل ال�صُّ 2 اأَ�صِ

َمْن ِرحاُب؟

َمْن َبا�ضُل؟

َمْن َهِذِه؟

َمْن َهذا؟



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول42

اأَكتُب

اِء )ر(: ُن َحْرَف الرَّ 1 اأَُلورِّ

اِء:  َة )ُ-( َفْوَق َحْرِف الرَّ مَّ ُع املُدوَد الَق�صرَيَة: الَفتَحَة )َ-( َوال�صَّ 2 اأَ�صَ

3 اأَرْ�صُمُ حَرْفَ الرَّاءِ )ر( وَاأَلفِظُهُ مع املدودِ الطَّويلةِ:
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ُن كلماٍت مَن احلروِف الآتيِة: 4 اأَُكورِّ

ب :  

م :  

ر :  

د :  

5 اأكتُب اأ�صكاَل حرِف الّراء بخّط الّرقعِة:



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول44

غذائيالّدر�س اخلام�س:

اأحتّدُث
اأتاأمّلُ اللَّوحَةَ الكُليَّةَ واأعَبّـرُ �صَفويّاً عمّا اأراهُ فيها:
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اأَقراأُ

تعاَل يا ِزياُد َنَتناَوِل الَفُطوَر.

. ْعَتَ ْيَت َوالزَّ عبُر: اأَنا اأُِحبُّ الزَّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول46

ْيتون. اأَنا اأِحبُّ الَبْي�َض َوالزَّ

ًل يا اأَْطفايل! احَلليُب اأَوَّ



47

تدريبات قرائّية
اأُكمِلُ �صَفَويّاً، مَ�صْتَعِيناً بال�صّورَةِ:

اأَنا اأُِحبُّ …………

احَلليُب …………َو اأَنا …………

َتعاَل يا ِزياُد …………



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول48

اأجّرد

اي )ز( َحرُف الزَّ

اي )ز( اأ�صكاُل َحْرِف الزَّ

 تعاَل يا زياُد نتناوِل الفطور
 زياُد

ز

يتون  اأنا اأحبُّ البي�َض والَزرّ
يتون الَزرّ

زرّ

ز
زياُد

َزرّ
يتوَن الَزرّ



49

اي )ز(: َوَر الآتِيَة، واأَْلفُظ َحْرَف الزَّ ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

�

�

�



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول50

ويِل )زا – زو(:  اي )ز( مَع امَلدرِّ الَق�صرِي )َز – ُز(، ُثمَّ مَع امَلدرِّ الطَّ 2 اأَقراأُ َحْرَف الزَّ

زو َزْرزور. زا ِميزان.

َز َزْهر.ُز ُزجاج.



51

ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ

ُع داِئرًة َحْوَل الإجاَبِة التي اأَختاُرها )نعم( اأو)ل(:  1 اأَ�صَ

Ó نعم - ل وِق؟  َهْل َت�ضَتي َطعامًا مك�ُضوفًا مَن ال�ضُّ
Ó نعم - ل اأََتَتناَوُل الَفطوَر قبَل اأَْن َتاأِتَي اإىل املْدر�ضِة؟ 
Ó نعم - ل عاِم؟  اأََتغ�ِضُل يَديَك َبْعَد الطَّ
Ó نعم - ل ُكُل؟  َهْل تكُتُب َواأَنَت َتاأْ

غرِي، واجَلمَع بالِوَعاِء الَكبري. ُل املُفَرَد بالِوعاِء ال�صَّ 2 اأَ�صِ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول52

اأَْكُتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف الّزاي )ز(:

اي )ز(، ُثمَّ اأَلِفُظُه: 2 اأَر�ُصُم َحْرَف الزَّ

3 اأُحّلُل الكلماِت: 



53

ُة الإن�صانالّدر�س ال�ّصاد�س �صَحّ

اأحتّدث
ُ �َصفوّياً َعّما اأراُه فيها: َة واأُعِبّ اأتاأّمُل الّلوَحَة الُكليَّ

�
�
�
�
�
�



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول54

�
�
�
�
�
�
�
�
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اأقراأ

فرا�ض ومي�ض ومازن:
ة الإِن�ضاْن. حرّ ِمْن �ضِ َنظاَفُة الأَْبدانْ 

فرا�ض:
ُف الأَ�ْضَناْن. اأَُنظِّ ْبِح واملَ�َضاءْ  ف�ي ال�ضُّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول56

مي�ض:
ف الَعْيَننْي.  اأَُنظِّ ْعرَ  ُح ال�ضَّ اأُ�َضِّ

مازن:
والَوْجَه والَكفرّنْي. واأَْغ�ِضُل الأَنَف 



57

فرا�ض ومي�ض ومازن:
ِة الإْن�ضاْن. حرّ ِمْن �ضِ نظاَفُة الأَبدانْ 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول58

تدريبات قرائّية
َوِر: اأَكِمُل �َصَفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

ْبِح..... ف�ي ال�ضُّ

ُح..... اأُ�َضِّ

اأَْغ�ِضُل....
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اأجّرد

ني )�س( َحْرُف ال�صرِّ

ني )�س( اأ�صكاُل َحْرِف ال�صرِّ

ُف الأ�ضنان. فرا�ض: اأُنظرّ
الأ�ضنان فرا�ض

�ض �ض

مازن: اأغ�ضُل الأنَف.
اأغ�ضُل

�ض

عَر. ح ال�ضرّ مي�ض: اأ�ضِّ
مي�ض:
�ض

�ض
فرا�ض

�ض 
الأ�ضنان

�ض
اأغ�ضُلِ 

� �ض
مي�ض



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول60

ْوٍت َم�ْصموٍع: َوَر، واأَلِفُظ َحْرَف ال�ّصني )�س( ِب�صَ 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

�

�

�

�



61

ويِل.  نِي )�س( مَع امَلدرِّ الَق�صرِي )�َس – �ُس(، ُثمَّ مَع امَلدرِّ الطَّ 2 اأَلفظ َحْرَف ال�صرِّ

�ضو�ُض�ضا�َض

ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ

1 اأُكمِلُ الفَراغَ وَفْقَ النَّموذَجِ:

2 اأُكِمُل اجُلَمَل ِبالَكلَمِة املُنا�ِصَبِة ّما بنَي الَقو�َصنِي َوْفَق النَّموَذِج:

))



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول62

اأَكتُب

1 اأُلَوّنُ حَرْفَ ال�صرِّنيِ )�س(:

نِي )�س(، ُثمَّ اأَلِفُظُه: َن َحْرَف ال�صرِّ ُل َبنَي الّنقاِط لأُكورِّ 2 اأَ�صِ
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نِي )�س(، ُثمَّ اأَْلِفُظُه: 3 اأَْر�ُصُم َحْرَف ال�صرِّ

حّلُل: 4 اأَقراأُ ُثّم اأُ

5 اأرّكُب احلروَف الآتيَة لتكّون كلمًة:

 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول64

ة الّر�صمالّدر�س الأّول ح�صّ
اأحتّدث

اأتاأمّلُ اللَّوحَةَ الكُليَّةَ واأعَبّـرُ �صَفويّاً عَمّا اأراهُ فيها:

�
�
�
�
�
�
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اأقراأ

ًة. �ضادي ر�ضم طاِئرًة َوَرقيَّ

هادي َير�ُضُم الَفرا�َض.



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول66

ُن ِري�َض الُع�ْضفوِر. �ضاُم ُتَلورّ

ا ُنْن�ِضْد َيا اأَْولُد. املَُعلَِّمُة: هيَّ
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غنرّى الأطفاُل ب�ضوٍت َجميٍل.



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول68

تدريبات قرائّية
قَراأُ: َوِر، ُثمَّ اأَ اأَكِمُل �َصَفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

�َضَنَع …………………

ُن ………… هادي ……………�ضاُم ُتلوِّ

غنرّى الأطفاُل ……………………املَُعلَِّمُة ………………………
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اأجّرد
ني )�س(: َحْرُف ال�صرِّ

 هادي ير�ضُم الفرا�َض
 الفرا�َض
�َض

 هيرّا نن�ضْد يا اأولد
نن�ضْد
 ��ض 

ُن ري�َض الع�ضفور  �ضام تلوِّ
 �ضام  ري�َض
�َض �ض



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول70

نِي )�س(  اأ�صكاُل َحْرِف ال�صرِّ

َوَر الآتية، واأَلِفُظ َحْرَف ال�ّصني )�س(: 1 اأُ�َصّمي ال�صَّ

�َض
الفرا�َض

 ��ض 
نن�ضْد

�ض 
�ضام 

� �َض
ري�َض 

�

�

��
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نِي )�س( مع املدوِد الطويلة والق�صرية: 2 األفظ َحْرَف ال�صرِّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول72

ُب ُلغوّياً اأَتَدرَّ

وَرِة املُنا�ِصَبِة َوْفَق النَّموَذِج:  ُل )َهَذا - َهِذِه - َهوؤلِء( ِبال�صُّ 1 اأَ�صِ

هذا

َهِذِه

َهوؤُلِء
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َوِر:  ُل كلَّ َكلمٍة مَن الَكلماِت املُلّوَنِة بالفراِغ املُنا�صِب ُم�ْصتعيناً بال�صُّ 2 اأَ�صِ

………… �ضادي.

هذا
………… �ضاُم.

َهِذِه

………… �ضاُم َو�ضادي َوَب�ضٌر.

َهوؤُلِء



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول74

اأَكتُب

نِي )�س (:  1 اأَُلّوُن َحْرَف ال�صرِّ

2 اأَر�ُصُم َحْرَف ال�ّصنِي )�س(، ُثّم اأَلِفُظُه: 

3 اأحلل الكلمات التالية: 

    
    

4 اأُرّكُب من احلروِف كلمة:
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اأنا ورفاقيالّدر�س الّثاين:
اأحتّدث

ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ ُل اللَّوَحَة الُكلّيَة واأَُعبرِّ اأتاأَمّ

�
�
�
�
�
�
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اأقراأ

َنواُل َتْنُظُر ِمْن َبعيٍد.

َيلَْعُب الأَْولُد كالَع�ضافِر. 



77

َو�ضيٌم: َتعايَلْ واْلَعِبي َمَعنا.

ِتٌع. فاِق ُمْ َمْي�ضوُن: اللَِّعُب مَع الرِّ
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تدريبات قرائّية
قَراأُ: َوِر، ُثمَّ اأَ اأَكِمُل �َصَفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

َنواُل: اأَْلَعُب لِكْن ِبُهُدوٍء.

َنواُل ……َيلَعُب ……
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اأجّرد

َحْرُف الواِو )و(:

اأَلَعُب َلِكْن ………تعايَلْ و………

قاَل و�ضيٌم: تعايَلْ، والعبي معنا.
 و�ضيٌم

و

 نوال تنظُر من بعيد.
 نوال

�و
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اأَ�صكاُل َحْرِف الواو )و(

َوَر، واأَلِفُظ َحْرَف الواو )و(:  1 اأُ�َصّمي ال�صَّ

و
و�ضيٌم

�و
نوال

�

�
�

�
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2 اأَْقَراأُ َحْرَف الواِو )و( مَع املُدوِد الَق�صرَيِة )َ- ، ُ- ، ِ-( واملُدوِد الّطويلِة )ا ، و ، ي(. 
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ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ
وَرٍة ِبا ُيَنا�ِصُبها َوْفَق النَّموَذِج اأَْرِبُط ُكّل �صُ
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اأَكتُب

1 اأُلَوّنُ حَرْفَ الواو: 

2 اأَر�صُمُ حَرْفَ الواوِ )و(، ثُمّ اأَلفِظُهُ: 
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3 اأحّلل:

ً

4 اأُرّكب:
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ر�س الّثالث: يف باحِة املدر�صِةالّدّ
اأحتّدث

ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ

�
�
�
�
�
�



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الأّول الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول86

اأقراأ

َحناُن: واأَنا اأَْي�ضًا.

ىل الباَحِة. ماِزٌن: �ضوف اأَنِزُل اإِ
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َنِبيٌل: الباَحُة وا�ِضَعٌة َو َنِظيَفٌة.

�ُضوُم ُتَزيُِّن اجُلْدراَن. ماِزٌن: الرُّ
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تدريبات قرائّية

قَراأُ: َوِر، ُثمَّ اأَ اأَكِمُل �َصَفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

ُف َعلى التَّالِميِذ. َحناُن: املَُعلَِّمُة ُت�ْضِ

َحناُن: ……………ماِزٌن: �ضوف ……………
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�ُصوُم ………… نبيٌل: الباَحُة ………ماِزٌن: الرُّ

َحناُن: املَُعلرَِّمُة …………
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اأجّرد

وِن )ن(: َحْرُف النُّ

وِن )ن( اأَ�ْصكاُل َحْرِف النُّ

�ضوُم تزيُِّن اجُلدراَن  مازٌن: الرُّ
تزيُِّن  مازٌن
ُن ٌن

 َنَزَل مازٌن وحناُن اإىِل الباَحة
حنان  َنَزَل 

ن َن

ن
مازن

ن�
نَزَل

  ن 
حناُن 

ن
تزيُِّن
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وِن )ن(: َوَر، واأَلِفُظ حرف النُّ 1 اأُ�َصّمي ال�صَّ

�

�

�

�
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2 اأَقْرَاأُ حَرْفَ النُّونِ )ن(: معَ املُدودِ القَ�صريَةِ )-َ ، -ُ ، -ِ( واملدودِ الطويلة )ا ، و ، ي(:
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ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ
َوِر: 1 اأُْكِمُل اجُلْمَلَة ِبالَكِلَمِة املُنا�ِصَبِة َوْفَق النَّموَذِج الآتي ُم�ْصَتعيناً ِبال�صُّ

ُتَزيُِّن…………………اجُلْدراَن.

َنَزَل مازٌن اإِىل الباَحِة.

َنَزَلْت ………… اإىل الباَحِة.

ُف ………… َعلى التَّالِميِذ. ُت�ْضِ
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2 اأُكْمِلُ اجلُمْلةَ بِالكَلِمَةِ املُنا�صِبةِ:

3 اأَ�صِلُ كُلّ دائِرَةٍ بَِا يَدُلّ عَلَيْها:

اأَكتُب

رِّنُ حَرْفَ النُّونِ: 1 اأُلَو
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وِن )ن(، ُثمَّ اأَْلِفُظُه: 2 اأَر�ُصُم َحْرَف النُّ

3 اأُحّلل: 

4 اأُرّكب:
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ةالّدر�س الّرابع: وجدُت الق�صّ
اأحتّدث

ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ

�
�
�
�
�
�
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اأقراأ

ة: وجْدُت الق�صّ

ًة. ي ِق�ضَّ يٌم: َقَراأَْت يِل اأُمِّ مَتِ

حِكَيَها، لِكنِّي َن�ِضْيُت النِّهاَيَة.  اأََرْدُت اأَْن اأَ
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قاَلْت املُعلَِّمُة: ا�ضاأْل َعْنها ف�ي املَْكَتَبِة.

َة وَفِرْحُت َكِثرًا. َفَوجْدُت الِق�ضَّ
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تدريبات قرائّية

قَراأُ: َوِر، ُثمَّ اأَ اأَكِمُل �َصَفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

يٌم ………… اأََرْدُت اأَْن ………… َلِكنرّي. مَتِ

ة و………… قاَلْت املَُعلَِّمُة: ا�ضاأْل ………… وجدت الق�ضرّ
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اأجّرد
َحْرُف التَّاِء )ت(:

��أردُت��أن��أحكَيها
��أردت

ُت

 وجْدُتها، وفرحُت كثرًا.
 وجْدُتها فرحُت 

ُت� �ُت

 ف�ي مكتبة املدر�ضة. 
 مكتبة 

�ت� 
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف التَّاِء )ت( 

َوَر ، واأَلِفُظ حرف التَّاِء )ت(: 1 اأُ�َصّمي ال�صَّ

ت
اأردت

ت�
وجدتها

� ت 
مكتبة

�ت
فرحت

��

� �
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2 اأَر�ُصُم داِئَرًة َحْوَل َحْرِف التَّاِء )ت( باأَ�ْصكاِلِه املُْخَتِلَفِة واأَلِفُظُه: 

َدْفت ُبُيوت ُبْرُتقال

َتاج ِبْنت

3 األفُظ حرف التاء مع املدوِد الق�صرية )َ- ، ُ- ، ِ-( واملدوِد الطويلة )ا، و، ي(:

التَّاُء امَلْرُبوَطُة )ـة – ة(:

   







 

ًة ق�ضرًة ي ِق�ضَّ ة ق�ضرة  قراأْت يل اأمِّ  ِق�ضَّ
�ة ة
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف التَّاِء )ة(

َوَر واأَلِفُظ َحْرَف التَّاِء امَلْربوَطِة )ة - ـة(: ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

ق�ضرة
ة

ة ِق�ضَّ
�ة

�

� �

�
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ُز فـي اللَّْفِظ َبنْيَ التَّاِء امَلْب�ُصوطِة )ت( َوالتَّاِء امَلْربوَطِة )ة(:  2 اأَُميرِّ

�َضَمَكةُحوت�َضِمَرةُعلَْبةَبْيت

4 اأَْقراأُ، َواأُلِحُظ الَفْرَق: 

)ف�ي املَْدَر�َضِة – املَْدَر�َضْة()املَْكَتبُة – املَْكَتبْة()الباَحَة – الباَحْة(

ُب ُلَغِوّياً اأََتَدرَّ

وُغ َوْفَق الّنموَذِج:  اأَ�صُ

ْر�َض. ْر�َض.َكَتَب با�ِضٌل الدَّ ْر�َض.َيْكُتُب با�ِضٌل الدَّ ُاْكُتْب يا با�ِضُل الدَّ
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اأَكتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف التَّاِء: 

……… راِمٌز احَلليَب.……… راِمٌز احَلليَب.

……… يا رامُز احَلليَب 
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اِء، ُثمَّ اأَلِفُظُه: 2  اأَر�ُضُم َحْرَف التَّ
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 : َة )ُ-( والَك�ْصَرَة )ِ-( على َحْرِف التَّاِء، ُثمَّ اأَْقَراأُ مَّ ُع الَفْتَحَة )َ-( وال�صَّ 3 اأَ�صَ

4 اأكتب اأ�صكال التاء املربوطة واملفتوحة بخّط الّرقعة:
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بيتي اجلديدالّدر�س اخلام�س:
اأحتّدث

ا اأراُه فيها: ُ �َصَفوّياً عَمّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ

�
�
�
�
�
�



109

اأقراأ

�ضاَر ِعْنِدي َبْيٌت اآَخُر.

َيْخِفُق فيِه َعَلُم ِبالدي. 
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َقلِبي َيْرُق�ُض َفَرحًا.

ي ِج�ْضمي. يا�َضُة ُتَقوِّ الرِّ
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تدريبات قرائّية

ما اأَْجَمَلِك يا َمْدَر�َضِتي !

فاِق.  اأُِحبُّ ُكلَّ الرِّ
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قَراأُ: َوِر، ُثمَّ اأَ اأَكِمُل �َصَفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

َقلْبي …………

�ضاَر ………

ما اأَْجَمَلِك ………اأُِحبُّ ………

َيْخِفُق ………
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اأجّرد
َحْرُف القاِف )ق(: 

فاق.  اأحبُّ كلَّ الرِّ
فاق|  الرِّ

ق

 قلبي يرق�ُض فرحًا.
 قلبي

ق�

ي ج�ضمي.  يا�ضُة تقورّ الررّ
ي  تقورّ

�ق�

َيخِفُق فيه علُم بالدي.
 َيخِفُق

�ق
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف القاِف )ق( 

َوَر الآِتيَة ُمْنَتِبهاً لَلْفِظ َحْرِف القاِف )ق(:  1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

ق
فاق الرِّ

ق
قلبي

� ق
تقوي

  �ق 
َيخفق

�

��

�
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رِّنُ، اأَ�صْكَالَ حَرفِ القافِ )ق(:  2 اأُلَو

اً ُب ُلَغوَيّ اأتَدَرّ
ِل: َوِر الآتيِة َكما امِلثاِل الأوَّ اأَُعّبُ َعِن ال�صُّ





َة. َة.َقَراأَ املَُعلُِّم الِق�ضَّ َيقَراأُ املَُعلُِّم الِق�ضَّ
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اأَكتُب
1 اأَُلّوُن َحْرَف القاِف: 

2 األفُظ حرَف القاف مع املدوِد الق�صرية والطويلة: 

…………… با�ِضٌل ف�ي �َضيِرِه.…………… با�ِضٌل ف�ي �َضيِرِه.
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3 اأَر�ُصُم َحْرَف القاِف، ُثمَّ اأَلِفُظُه )ق(: 

ُب من احلروِف كلمات: 4 اأركرِّ
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اأ�صتاذي م�صروٌر مّنيالّدر�س ال�ّصاد�س:

اأحتّدث
ا اأراُه فـيها: ُ �َصَفوّياً َعمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ

�
�
�
�
�
�
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اأقراأ

اأَْعُدو اأَْعُدو اإىِل َمْدَر�َضِتي 

ُل َدْومًا َعنِّي وٌر ِمنِّى َي�ْضاأَُل َي�ْضاأَ اأُ�ْضَتاِذي َم�ْضُ
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َفَظتي اأَْحِمُل ُكُتِبي ِف�ي حِمْ

ْفَهْماأَ�ْضَمُع َدْر�ِضي ل اأََتَكلَّْم اأَ�ْضاأَُل اأَ�ْضاأَُل َحتَّى اأَ
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ُل َدْومًا َعنِّي اأُ�ْضتاِذي َم�ْضوٌر ِمنِّي َي�ْضاأَُل َي�ْضاأَ
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تدريبات قرائّية
وَرِة املُنا�ِصَبِة َلها، ُثمَّ اأَْقَراأُ: ُل َبنْيَ اجُلْمَلِة َوال�صُّ اأَ�صِ

ُل َدْومًا َعنِّي اأُ�ضتاذي َم�ْضوٌر ِمنِّي …… َي�ْضاأَُل َي�ْضاأَ

ْفَهْم اأَ�ْضاأَُل اأَ�ْضاأَُل َحتَّى اأَ

اأَ�ْضَمُع َدْر�ضي ل اأََتَكلَّْم

اأَْحِمُل ُكُتبي ف�ي حِمَفَظتي
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اأجّرد
َحْرُف الفاِء )ف(: 

 اأَحمُل كتبي ف ي حمفظِتي
 ف ي حمفظِتي

ف   �ف�

 �ُضُفوف
 �ُضُفوف
ف

 ُمرَهف
 ُمرَهف

�ف
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اأَ�صْكَالُ حَرْفِ الفاءِ )ف( 

َوَر الآِتيَة ُمْنَتِبهاً لَلْفِظ َحْرِف الفاِء )ف(:  اأُ�َصّمي ال�صُّ

ف
�ُضُفوف

ف
ف ي 

ف 
حمفظِتي

�ف 
ُمرَهف

� �

��
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ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ

حيَحِة فيما َياأتي:  ْجَمَة الّداّلَة على الإِجاَبِة ال�صَّ ُن النَّ اأَُلورِّ

اأَكتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف الفاِء: 

؟
؟

؟
؟
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2 اأَر�ُصُم َحْرَف الفاِء )ف(، ُثمَّ اأَلِفُظُه: 

3 األفظ َحْرَف الفاِء )ف(مع املدوِد الق�صرية والطويلة: 

ِ ِفجٌل ُ ُف�ضتٌق ف� َ َفَر�ٌض ف� ف�
فا فار�ض فو فول ف�ي فيل

4 اأحّلل الكلمات:
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5 اأرّكب:
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احلّي اجلميلالّدر�س الأّول
اأحتدَُّث

ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ

�
�
�
�
�
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اأقراأ

َذَهَب با�ِضٌل اإِىل َبْيِت �َضِليٍم.

احَليُّ َنِظيٌف َوَجِميٌل.
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قراأ َلْوحًة ُمَعلرّقًة ُكِتَب عَلْيها: )َنْرمي الأَْو�ضاَخ ف�ي احلاوَيِة(.

َجماُل احَليِّ ِف�ي َنظاَفِتِه.
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تدريبات قرائّية
وَرِة:  اأُْكِمُل �َصَفِوّياً ُم�ْصَتعيناً ِبال�صُّ

احَليُّ ……………َذَهَب با�ِضٌل اإىل ……………

 قراأ َلْوَحًة ……… 
َنْرِمي الأَْو�ضاَخ …………

جمال احليرّ …………
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اأجّرد
ِم )ل(:  َحْرُف الالَّ

 جماُل احَليِّ ف�ي نظافته
 جماُل

ُل

 وجَد َلْوحًة
 َلْوحة

َل�

 ذهَب با�ضٌل اإىل بيت �ضليم
 با�ضٌل �ضليم

�ٌل �ل�
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف الَّالم )ل( 

ٍح:  ْوٍت وا�صِ ِم ِب�صَ َوَر، َواأَْلِفُظ َحْرَف الالَّ 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

ل
جمال

ل
لوحًة

ل
با�ضل 

� ل
�ضليم

�

��

�
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ويَلِة: 2 اأَلِفُظ َحْرَف الَّالِم )ل( مَع املُدوِد الَق�صرَيِة ، ُثمَّ مَع املُدوِد الطَّ

ِلبا�ضِلُلْعَبةُلَلوحةَل

لنييللوْبياءلوَلِفَتةل

ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ

اأُكْمِلُ الفَراغَ وَفْقَ النَّموذَجِ: 

اأَكتُب

ِم:  1 اأَُلّوُن َحْرَف الالَّ
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2 اأكُتُب، ُثمَّ األِفُظ حرَف الاّلِم )ل(: 

3 اأحّلل الكلمات اإىل حروفها:

4 اأرّكب من احلروف كلمات:
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ما اأحلى العيَد!الّدر�س الّثاين:
اأَحتّدُث

ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحة الُكليَّ اأتاأَمَّ

�
�
�
�
�
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اأَقراأُ

با�ضٌل: ُكلَّ َعاٍم واأَْنَت ِبَخْرٍ َيا َكَرُم.

ِمُل ِبَيِدَك؟ كرٌم: ماَذا َتْ
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كاِكَر ِللعيِد. با�ضٌل: اأَْحِمُل ال�ضَّ

َكَرٌم: ما َراأُْيَك بزيارٍة ِل�ضِديِقنا ماِلٍك مع ه�ضام؟
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َوَناأُْخُذ الَكْعَك اللَِّذيَذ.

ماِلٌك: اأَْهاًل ِبُكْم.
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ُه كالُعْر�ِض. َما اأَْحَلى الِعيَد ! اإِنَّ



141

تدريبات قرائّية

ُ َعْنها، ُثمَّ اأَْقَراأُ: وَرِة َو اجُلْمَلِة التي ُتَعبرِّ ُل َبنْيَ ال�صُّ اأَ�صِ

ُه كالُعْر�ِض. َما اأَْحَلى العيَد ! اإِنَّ

با�ضٌل: ُكلَّ َعاٍم َواأَْنَت ِبَخْرٍ يا َكَرُم.

ماِلٌك: اأَْهاًل ِبُكْم.
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اأجّرد
َحْرُف الكاِف )ك(:

 ماذا تمل بيدك 
 بيدك
ك 

 كلَّ عاٍم واأنَت بخر
 كلَّ
ك�

كاكَر ناأخُذ معنا الكعك  اأحمُل ال�ضَّ
كاكَر الكعك  ال�ضَّ

�ك� ك� �ك
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف الَكاِف )ك(

َوَر، واأَلِفظ َُحْرَف الكاِف )ك(: 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

ك
بيدك 

ك
كلَّ 

ك 
كاكَر ال�ضَّ

 ك
الكعك

�

� �
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2 اأَْقَراأُ َحْرَف الكاِف مَع املُدوِد الَق�صرَيِة ُثمَّ مَع املُدوِد الّطويلِة: 

3 اأَر�ُصُم داِئَرًة  َحْوَل َحْرِف الَكاِف )ك( ِباأَ�ْصَكاِلِه، ُثمَّ اأَلِفُظُه: 

از ديك�ُضبَّاككوبُعكَّ

ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ

اأَكُتُب الكِلماِت َوْفَق النَّموَذجِ الآتي:

اأَكتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف الَكاِف )ك (:
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2 اأَر�صُمُ حَرْفَ الكافِ )ك ( بِاأَ�صكالِهِ:

3 اأحّلل الكلمات اإىل حروفها:

4 اأرّكب من احلروف كلمات:
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اآداب ال�ّصريالّدر�س الّثالث:
اأَحتّدُث

ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ

�
�
�
�
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اأَقراأ

ْرِ  َدْر�ٌض ِف�ي اآداِب ال�ضَّ
َلْن اأَن�َضاُه ُطوَل الُعْمِر 

�َضْوٌء اأَْخ�َضُ َيْعني ِاْم�ِض 
�ِض �َضْوٌء اأَْحَمُر ِقْف ل مَتْ
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مِلَُعلِِّمَنا �ُضْكرًا �ُضْكرًا 
ِف�ي اأَْعُيِننا زْدُتْ َقْدرًا 
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43

ِاْحَذْر ِاْحَذْر عنَد املَْعرَب 
ْر � َيْنُجو َدْوَمًا َمْن َيَتَفكَّ
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تدريبات قرائّية
وَرِة: اأُْكِمُل �َصَفوّياً ُم�ْصَتعيناً بال�صُّ

�َضْوٌء اأَْحَمُر ……………�َضْوٌء اأَْخ�َضُ ………

َدْر�ٌض ِف�ي …………مِلَُعلِِّمَنا ………
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اأجّرد
َحْرُف الَعنْيِ )ع(:

ارع اآداُب املروِر ف�ي ال�ضَّ
ارع  ال�ضَّ

ع 

ف�ي اأعيننا زدُت قدرًا
اأعيننا
عـ

لن اأن�ضاُه طوَل العمِر
العمِر

�ع�

النِّظاُم م�ضنُع الأماِن
م�ضنُع

�ُع
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف الَعنْيِ )ع(

وَرَة، َواأَلِفُظ َحْرَف الَعنْيِ )ع(: 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

2 اأَنِطُق َحْرَف الَعنْيِ )ع( مَع املُدوِد الَق�صريِة، ُثمَّ مَع املُدوِد الّطويلِة ُمالِحظاً الَفْرَق:

ع 
ارع  ال�ضَّ

ع
اأعيننا

ع 
العمر

ع  
م�ضنع

��

�
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ِن: 3 اأَْقَراأُ الِعباراِت الآِتَيَة، َواأَنَتِبُه ِلَلْفِظ احَلْرِف املَُلوَّ

ْرِ َلن اأَْن�ضاُه ُطوَل الُعْمِر.َدْر�ٌض ف�ي اآداِب ال�ضَّ

راحذر احذر عند املعرب ينجو دومًا من يتفكرّ

ُب ُلَغوّياً اأََتَدرَّ
اأُلِحُظ، َواأَُعّبُ َوْفَق النَّموَذِج:

 
رَّ املُ�ضاِة ُت َمَ رَّ املُ�ضاِةاأنا َعرَبْ رَّ املُ�ضاِةُهَو َعرَبَ َمَ ْت َمَ ِهَي َعرَبَ

�ضاَلَة �ضاَلة………… كتْبُت الرِّ �ضاَلَةُهَو …………… الرِّ ِهَي …………… الرِّ
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اأَكتُب

ُن َحْرَف الَعنْيِ )ع (: 1 اأَُلورِّ

ْنُت ………… ُهوَ: ……………اأنا لوَّ

هَي: ……………
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2 اأَكُتُب َحْرَف الَعنْيِ ) ع ( ِباأَ�ْصكاِلِه:

3 اأُحّلل الكلمات اإىل حروفها:

4 اأُرّكب: 
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