






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
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الوحدة الّثالثة: احلّي

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س

ابع 6يوُم العطلِةالررّ

16رغيُف اخلبِزاخلام�ض

اد�ض 26حملة اللُّقاحال�ضرّ

الوحدة الّرابعة: وطني

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س

ل  28مدينتيالأورّ

46بيُت الُع�ضفوِرالثرّاين

53معر�ُض الكتابالثرّالث

ابع 61اآثاُر ِبالديالررّ

70زيارٌة اإىل القريِةاخلام�ض

اد�ض 79وطنيال�ضرّ
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الوحدة اخلام�صة: الطبيعة

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س

ل هرُةالأورّ 88الفرا�ضُة والزرّ

غُرالثرّاين 95الع�ضفوُر ال�ضرّ

105ريا�ض وال�ضفدعالثرّالث

ابع  112جزيرُة اأروادالررّ

حراِءاخلام�ض 134�ضفينُة ال�ضَّ

اد�ض 104الغيمُةال�ضرّ

الوحدة ال�ّصاد�صة: العلم والعمل

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س

ل 104�ضن�ضبُح �ُضمو�ضًاالأورّ

138الترّقومُيالثرّاين

142َغراِئُب الَبْحِرالثرّالث

ابع 145العامُل البطُلالررّ
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يوُم العطلِةالّدر�س الّرابع
اأَحتّدُث

اأَتاأّمل الّلوحة الكلّية واأعّب �صفوّياً عّما اأراُه فيها:
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اأَقراأُ

َيْوُم الُعْطَلِة:

َعِبر: َغدًا َيْوُم اجُلُمَعِة، اجَلوُّ َجِميٌل.

با�ِضل: �ضوف نخرج اإىل احلديقة.
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ماِجد: نلعب بالُكَرَة.

َج.  َعِبر: َوَناأُْكُل التوت النرّا�ضِ
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اْبَت�ضَم با�ضٌل وقاَل: اإِىل اللِّقاِء.
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تدريبات قرائّية
ُ َعْنها ، ُثمَّ اأَْقَراأُ: وَرِة َواجُلْملِة التي ُتَعبرِّ ُل َبْيَ ال�صُّ اأَ�صِ

َعبر: َغدًا َيْوُم اجُلُمعِة، اجَلوُّ 
َجميٌل.

با�ِضل: �ضوف نخرج اإىل احلديقة.

ماِجد: نلعب بالُكَرَة.

َج. َعبر: َوَناأُْكُل التوت النَّا�ضِ

اْبَت�ضَم با�ضل َوقاَل: اإِىل اللرّقاِء.
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اأجّرد
َحْرُف اجليِم )ج(:

�ضوف نخرج اإىل احلديقة  
نخرج 
ج 

اجلوُّ جميٌل
جميٌل

ج

غدًا يوم ال جمعِة ناأكُل التوت النرّا�ضج
 ال جمعِة  النرّا�ضج
ج  ج 
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اأَ�صْكَالُ حَرْفِ اجليمِ )ج(

ٍح: ْوٍت َوا�صِ َوَر، َواأَلِفُظ َحْرَف اجِليِم )ج( ِب�صَ 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

ج
نخرج

ج
جميٌل 

  ج 
ال جمعِة

 ج
النرّا�ضج
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2 اأَقراأُ َحْرَف اجليِم )ج( مَع املُُدوِد الَق�صريِة والّطويلِة:

ْلِفُظُه:  �ْصكاِلِه، ُثمَّ اأَ 3 اأَْر�ُصُم داِئرًة  َحْوَل َحْرِف اجليِم )ج( ِباأَ

دَتاجُبْرج َجْوز َن�ِضيجَم�ْضِجدَمْ

ُب ُلَغوّياً اأَتَدرَّ

1 اأُْكِمُل الَفراَغ َوْفَق النَّموَذِج: 

َكَتَبْت َعبُر الَوظيَفَة.َكَتَب �ضاِمٌر الَوظيَفَة
َب ماِلٌك الَع�ضر …………… �ضاُم الَع�ضَر.�َضِ

…………… رمُي القاِرَب………… �ضامِلٌ القاِرَب
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َوِر: 2 اأَُمّيُز املُفَرَد ِمَن اجَلمِع َوْفَق النَّموَذِج ُم�صَتعيناً ِبال�صُّ

اأَكتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف اجليِم )ج(:
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�صكاِلِه: 2 اأَر�ُصُم َحْرَف اجليِم )ج( ِباأَ

ب من احلروِف الآتية كلماٍت ثّم اأقروؤها: 3 اأركرِّ

�
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رغيُف اخلبِزالّدر�س اخلام�س

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

ٌة. اِئَحُة �َضِهيَّ با�ِضٌل: َهِذِه الرَّ

اِخِن. ها راِئحُة اخُلْبِز ال�ضَّ خاِلٌد: اإِنَّ
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َعٍة ؟ خاِلٌد: َيْنَتِفُخ اخُلْبُز ِب�ُضْ

ُفوِف. اخلبُز املنفوُخ فوَق الرُّ
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بُز َحيِّنا َنِظيٌف. َمْ
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تدريبات قرائّية
 : وَرِة املُنا�ِصبِة َلها، َواأَْقَراأُ ُل َبْيَ اجُلْمَلِة و ال�صُّ اأَ�صِ

َعٍة. خالد: َيْنَتِفُخ اخُلْبُز ِب�ُضْ

ٌة.  اِئَحُة �َضِهيَّ با�ِضل: َهِذِه الرَّ

اِخِن. ها راِئَحُة اخُلْبِز ال�ضَّ خاِلد: اإِنَّ

ُفوِف.  اخلبُز املنفوُخ فوَق الرُّ

بُز َحيِّنا َنِظيٌف. با�ِضل: َمْ
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اأجّرد
َحْرُف اخلاِء )خ(:

اخن ها رائحُة ال خبِز ال�ضَّ اإنَّ
اخن ال خبِز ال�ضَّ

خ  خ

ُفوِف.  اخلبز املنفوخ فوق الرُّ
املنفوخ 

 خ

ينتفُخ اخلبُز ب�ضعة
ينتفُخ

ُخ
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف اخلاِء )خ(

: َوَر الآتيَة، ُثمَّ اأَْقَراأُ ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

َخ
املنفوخ

 خ 
ال خبِز

خ   
اخن ال�ضَّ

 خ
ينتفخ
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ويلِة، ُمراِعيــاً الَفْرَق فـي  2 اأَلِفــُظ َحــْرَف اخلــاِء)خ( مَع املُُدوِد الَق�صــريِة، ُثمَّ مَع املُــُدوِد الطَّ
اللَّْفِظ:

ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

َوِر: 1 اأَ�صَتخِدُم )َهَذا، َهِذِه، َهوؤلِء( فـي ُجَمٍل ُم�صَتعيناً ِبال�صُّ
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2 اأَ�صتخِدُم احَلْرَف املُنا�ِصَب )عن ، على( َوْفَق النَّموَذِج:

اأَكتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف اخلاِء)خ(:
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2 اأَكُتُب َحْرَف اخلاِء )خ( ِباأَ�ْصكاِلِه املُخَتِلَفِة:

3 اأرّتب الكلمات الآتية لأكّون جملة:

 ّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صــف الأّول الأ�صــا�صــّي، الف�صل الّثاين26

حملة اللُّقاحالّدر�س ال�ّصاد�س

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأُعبرِّ ُل اللَّّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ
َحْملُة الّلقاح:

املَُعلَِّمُة: َغَدًا َتْبداأُ َحْمَلُة اللرّقاِح.
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ُغْفَراُن: َوما َفواِئُد اللرّقاِح ؟

املَُعلَِّمُة: َيْحِمينا ِمَن الأَْمرا�ِض.
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ُنُبوغ: َوَمْن ُيْعِطينا اللرّقاَح ؟

َبلِّْغ ِرفاَقَك الغاِئِبنَي.
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تدريبات قرائّية
: اأُْكِمُل �َصَفِوّياً، ُم�ْصَتعيناً بالنَّ�سرِّ

املَُعلَِّمُة: َطِبيُب املَْدَر�َضِة.

ُغْفراُن: وما َفواِئُد ………؟املعلِّمُة: َغدًا ………
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اأجّرد
َحْرُف الَغْيِ )غ(:

املعلرّمُة: اللرّقاُح ………نبوُغ: وَمن ………؟

ُنبوغ: وَمْن يعطينا اللرّقاَح ؟
ُنبوغ
غ

غدًا تبداأُ حملُة اللرّقاح.
غدًا

غ

بلِّْغ رفاَقَك الغائبني.
بلِّْغ  الغائبني.

غ غ 
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اأَ�ْصَكاُل َحْرِف الَغْيِ )غ(

ٍح: وٍت َوا�صِ َوَر، َواأَلِفُظ َحْرَف الَغْيِ )غ( ِب�صَ 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

غ
نبوغ

 غ
الغائبني 

غ 
غدًا

غ
بلِّغ
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2 اأَنِطُق َحْرَف الَغْيِ )غ( مَع املُدوِد الَق�صريِة َوالّطويلِة:

3 اأَر�ُصُم داِئَرة  َحْوَل َحْرِف الَغْيِ )غ(، ُثمَّ اأَلِفُظُه:

فاِرغ�َضَغفَبلِّْغغازُلْغزَغدير

اً اأَتَدّرُب ُلغويَّ
ُع احَلْرَف املُنا�ِصَب )ما، مل( َوْفَق النَّموَذِج، َواأُلِحُظ الَفْرَق فـي امَلْعنى:  اأَ�صَ
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اأَكتُب

1 اأُلّوُن َحْرَف الَغْيِ )غ(:

ْقراأُ: �ْصكاِلِه، ُثمَّ اأَ 2 اأَر�ُصُم َحْرَف الَغْيِ ِباأَ

: ، ُثمَّ اأَْقَراأُ ـِ( على َحْرِف الَغْيِ َة )ـــُ( والَك�ْصَرَة )ــ مَّ ُع الَفْتَحَة )ـــَ( وال�صَّ 3 اأَ�صَ
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3 اأحّلل اإىل مقاطع كما فـي املثال الأّول:

���
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مدينتيالّدر�س الأّول

اأّحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً عمَّ َة واأُعبرِّ ُل اللَّوحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ

اأَنا حاِمٌد َوَهِذِه حاَرُتنا الَقدمَيُة. 

ٌة.  ِف�ي َبيِتنا َبْحَرٌة وُف�ْضَحٌة �َضماِويَّ
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اأَنا َحناُن َوَهِذِه َحاَرُتنا احَلديَثُة. 

َتْنَفِتُح َعلى َحَداِئَق َجميَلٍة. 
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باَح ِف�ي َمِديَنِتنا !  َما اأَْحلى ال�ضَّ
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تدريبات قرائّية
اأُكِمُل �َصَفِوّياً:

اأَنا حاِمٌد وهذه ………

اأَنا َحناُن َو َهِذِه ………ف�ي َبْيِتنا ……… و…………

باَح ف�ي ………… !َتْنَفِتُح َعلى ………… ما اأَْحلى ال�ضَّ
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اأجّرُد
َحْرُف احلاِء )ح(:

اأ�صكاُل َحرِف احلاِء )ح(

باَح ف�ي مدينتنا! َما اأحلى ال�ضَّ
باَح  ال�ضَّ

ح 

َهِذِه َحاَرُتنا القدميُة ف�ي بيتنابحرٌة
بحرٌة  َحاَرُتنا 

ح ح

َتْنفِتُح على حدائَق جميلٍة.
َتْنفِتُح 
ح  ِ

ح
باح  ال�ضَّ

بح
بحرة

 ح 
حارتنا 

�ح
َتْنفِتح 
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وَر الآتيَة، واألِفُظ َحْرَف احلاِء )ح(: 1 اأ�صّمي ال�صُّ

�صكاِلِه، ثمَّ األِفُظُه: 2 اأر�ُصْم داِئرًة َحْوَل َحْرِف احلاِء )ح( ِباأَ
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ُب ُلَغِوّياً اأََتَدرَّ

اأُكِمُل ما ياأتي َوْفَق النَّموَذِج:

اإِذا َدَر�ْض با�ضل

 اإِذا ……… با�ضل احلليَب. 

جنح

رَع.  اإِذا………… با�ضل الزَّ
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اأَكتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف احلاِء )ح(:

وَرَة ِعندَما اأَ�صَمُع �صوَت حرِف احلاِء )ح(: ُن ال�صُّ 2 اأُلورِّ
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3 اأَكتُب، ُثمَّ اأَقراأُ:

4 اأُرّكُب كلمتي مّما ياأتي:

�

�
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بيُت الُع�صفوِرالّدر�س الّثاين

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً عمَّ َة و اأُعبرِّ ُل اللَّوحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ

 . ُذكاء: �َضَقَط الُع�ْضفوُر ِمَن الُع�ضِّ

زياد: الأمُّ َتْذَهُب وَتعوُد، ماذا َنْفَعُل ؟ 
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 . ُذكاء: ُنْرِجُع الُع�ْضفوَر اإىِل الُع�ضِّ

زياد: الُع�ضفوَرُة َفِرَحٌة ِبَعْوَدِة َفْرِخها.
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تدريبات قرائّية
اأُكمُل �صفوّياً:

اأجّرد
َحْرُف الّذال )ذ(:

ُنرجع …………�ضقَط …………

ماذا نفعُل يا ذكاُء ؟
ذكاُء ؟

ذ
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اأ�صكاُل َحْرِف الّذال )ذ(

ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

اأَ�صُع )َمن، متى، ما( فـي الَفراِغ ِمَن اجُلمِل الآتيِة َوْفَق النَّموَذِج: 

……… اأخَذ اجلاِئَزَة ؟َمْن اأعاَد الُع�ْضفوَر اإىل الُع�ضِّ ؟

……… نذَهُب اإىل الَبْحِر ؟َمتى َنذَهُب اإىل احَلديقِة ؟

……… ما ا�ضُم اأُْخِتَك ؟ما ا�ضُمَك ؟

الأمُّ تذهُب وتعوُد
 تذهُب

ذ

ذ
تذهُب

ذ
ذكاُء ؟
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اأَكتُب

اِل: ُن َحْرَف الذَّ 1 اأُلورِّ

2 اأكتُب اأ�صكاَل حرِف الّذاِل بخطرِّ الّرقعة: 

اِل )ذ( فـي الفراِغ: ُم الكلمَة بكتابِة َحْرِف الذَّ 3 اأُمترِّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صــف الأّول الأ�صــا�صــّي، الف�صل الّثاين52

اِل )ذ( ، ُثمَّ اأَلِفُظُه: 4 اأَر�ُصُم حرَف الذَّ

ّم:  5 اأكتُب الكلمات الآتية ثمَّ اأ�صُع تنويَن ال�صَّ
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معر�ُس الكتابالّدر�س الثَّالث

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

َذَهَب يا�ٌض اإىِل َمْعِر�ض الِكتاِب.

ْمَلة. ًة َعِن الفيِل والنَّ اْختاَر ِق�ضَّ
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َة ِلِرفاقي. ْحِكي الِق�ضَّ قاَل: �َضاأَ

َة لرفاقِه. فِّ اأََخَذ َيْرِوي الِق�ضَّ وف�ي ال�ضَّ
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املَُعلُِّم: اأَْنَت َعظيٌم يا يا�ِضُ !
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تدريبات قرائّية
وَرِة: اأُكِمُل �َصَفِوّياً ُم�ْصَتعيناً بال�صُّ

َذَهَب يا�ِضٌ اإىل ……………

ْمَلِة. قاَل: ………………… الفيِل َوالنَّ

فِّ ………… ………… يا يا�ِضُ !ف�ي ال�ضَّ
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اأجّرد
َحْرُف الياِء )ي(:

اأ�صكاُل َحْرِف الياِء )ي(

َة يروي يا�ٌض الق�ضرّ
يروي يا�ٌض 

ي يا

اأنت عظيٌم يا يا�ُض !
عظيٌم 
ي

َة ِلرفاقي �ضاأحكي الق�ضرّ
�ضاأحكي

ي 

ي
يروي

 ي 
عظيٌم

 ي 
يا�ض

 ي
�ضاأحكي 
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ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

حيِح َوْفَق النَّموَذِج: 1 اأَ�صُع )َهْل، َكيَف( فـي َمكاِنها ال�صّ

ًة َوْفَق النَّموَذِج: 2 اأَكُتُب ُجملًة ا�صِتفهاميَّ

اأَكتُب

1 اأَُلّوُن َحْرَف الياِء:
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2 اأَكُتُب، ثّم اأَقراأُ:

3 اأُحّلُل الكلمتي الآتيتي:

ُن من احلروِف الآتيِة كلمات: 4 اأُكورِّ

�

�
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اآثاُر ِبالديالّدر�س الّرابع

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً عمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ
اآثاُر ِبالدي:

الَيْوَم َنُزوُر اآثاَر َتْدُمَر.

َوَناأُْكُل ِف�ي املَْطَعِم الَقِدمِي.
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ِريُق َك�َضيٍط َطويٍل. الطَّ

اأَنا َفْرحان، اأَنا َمْب�ضوط.
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َونحُن �ُضعداُء.
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تدريبات قرائّية

وَرِة: اأُكِمُل �صفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صّ

وناأُْكُل ………………اليوَم ………………

ريُق …………… الطَّ

اأنا َفْرحان ……………

ونحُن ………………
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اأجّرد
اِء )ط(: َحْرُف الطَّ

اأَ�صكاُل َحْرِف الّطاِء )ط(

ريُق ك�ضيط طويٍل. الطرّ
 ك�ضيط طويٍل

� ط ط

ناأكُل ف�ي املطعِم القدمِي.
املطعِم

� ط

اأنا مب�ضوط
مب�ضوط

ط

ط
مب�ضوط

�ط�
املطعِم

� ط
ك�ضيط

ط
طويل
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اِء )ط(: لِفُظ َحْرَف الطَّ وِر الآتيِة، واأَ 1 اأَْقراأُ اأَ�صماَء ال�صُّ

�صكاِلِه: اِء )ط( ِباأَ 2 اأَر�ُصُم داِئرًة  َحْوَل َحْرِف الطَّ

�ط�خه�ط�ل�طجدظ

بطة

طبلبطريق

اأخطبوط
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ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ
اأ�صَتخِدُم الَعدَد َوْفَق النَّموَذِج:

اأَكتُب

اِء: 1 اأَُلّوُن َحْرَف الطَّ

2 اأَكُتُب حرَف الّطاِء )ط(، ثمَّ اأقراأُ:
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3 اأُرّكب من احلروِف الآتيِة منتبهاً ثالث كلمات مفيدة:

4 اأكتُب اجلملَة الآتيَة منتبهاً لتنوين الك�صر) ���ِ (
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زيارٌة اإىل القريِةالّدر�س اخلام�س

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

قاَل ظافٌر: اأَنا اأَِعي�ُض ِف�ي َقْرَيٍة �َضغَرٍة.

اأَْدُعوَك ِلِزَيارتي يا َطالُل.
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�ضُن�َضاِهُد املَناِظَر اجَلميلَة.

ِل�ُض ِف�ي ِظالِل الأَ�ْضجاِر. َوجَنْ
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ظوٌظ يا ظاِفُر ! قاَل طالٌل: َكْم اأَْنَت حَمْ
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تدريبات قرائّية

وَرِة: اأُكِمُل �صفوّياً ُم�صَتعيناً بال�صّ

اأجّرد
اِء)ظ(: َحْرُف الظَّ

ِل�ُض ف�ِي ……قاَل ظاِفٌر: …… قاَل َطالٌل: كم ……َوجَنْ

ن�ضاهُد املناظَر اجلميلَة
 املناظَر 
ظ

كم اأنَت حمظوٌظ يا ظافُر ! 
حمظوظ
�ظ� ظ
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اِء )ظ( اأَ�صكاُل َحْرِف الظَّ

ْطِق: اِء )ظ(، َواأُلحُظ الفرَق فـي النُّ 1 اأَنِطُق َحْرَف الظَّ

اِء )ظ( ِمْن َبِي احُلروِف الآتيِة: ُن َحْرَف الظَّ 2 اأُلورِّ

 ظ
حمظوظ

�ظ
حمظوظ

� ظ
حافظ

ظ
ظافُر
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ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ
: قراأُ ُع )اأنا – اأْنَت – َنْحُن( فـي الَفراِغ َوْفَق النَّموَذِج، ُثمَّ اأَ اأَ�صَ

فوُظ. …………… �َضعيٌد يا حَمْ

َنْحُن ُنِحبُّ �ضاِطىَء الَبْحِر. 

نا ف�ي َت�ضِر  …………… ُن�ضاِعُد اأُمَّ

عاِم.  الطَّ

ظوٌظ يا ظاِفُر.  اأَْنَت حَمْ

اأَنا اأَعي�ُض ف�ي َقرَيٍة �َضغَرٍة. 

…………… اأُِحبُّ َمديَنتي اجَلميَلَة.
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اأَكتُب

اِء: ُن َحْرَف الظَّ 1 اأَُلورِّ

اِء )ظ(، ُثمَّ اأَْقَراأُ: 2 اأَكُتُب َحْرَف الظَّ
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3 األّون مرّبع احلروِف: 

قفرعظ

4 اأَكتُب الكلمَة فيما ياأتي:
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وطنيالّدر�س ال�ّصاد�س

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً عمَّ َة واأُعبرِّ ُل اللَّوحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأقراأُ

َوَطني

ِغياث: َوَطِني يا َوَطَن الأَْماِد. 

َليث: َيا َفْجرًا ِللنُّوِر الهادي. 
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. ْخ�َضْ َغيثاء: َوَطني �َضْهٌل َخ�ْضٌب اأَ
َثناء: َجْدَوُل ماٍء َعْذٍب َكْوَثْر. 

َمعًا: َنْحُن �ُضُيوٌف َدْومًا ُت�ْضهُر. 
حيُث ُتِريُد َوَكيَف َت�ضاْء.
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تدريبات قرائّية
وَرِة:  اأُكِمُل �صفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

َليث: َيا َفْجرًا …………… الهاِدي.ِغياث: وَطني …………… 

 . َغيثاء: َوَطِني …………… اأْخ�َضْ
َثناء: َجْدَوُل ……………

معًا: َنْحن ………… َدْومًا ………… 
َحيُث ُتِريُد ……………
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اأجّرد
اِء )ث(: َحْرُف الثَّ

اِء )ث( اأَ�صكاُل َحْرِف الثَّ

ِغيرّاث و ليث معًا
ِغيرّاث ليث 
ث  ث 

ثناء و غيثاء معًا
غيثاء  ثناء 

ثا ث

ث
ِغَيرّاث

ث
غيثاء

 ث 
ليث

ث
ثناء
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وَر الآتيَة ُمْنَتِبهاً ِلَلْفِظ َحْرِف الثَّاء )ث(: 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

اِء )ث( فيما ياأتي: ُن النَّجمَة الَّتي فيها َحْرُف الثَّ 2 اأَُلورِّ
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ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

وِر: ُن ُجملًة َوْفَق النَّموَذِج ُم�ْصَتعيناً ِبال�صُّ 1 اأََكورِّ

الَعَلُم َمرُفوٌع
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و َحَيواٍن، اأَو َنباٍت، اأَو اأَ�صياَء( فـي اجَلدوِل الآتي َوْفَق  ُف الَكِلماِت الآتيَة اإِىل )اإِْن�صاٍن، اأَ نرِّ 2 اأُ�صَ
وَرِة:  النَّموَذِج ُم�ْصَتعيناً ِبال�صُّ

اأ�صياءَنباتَحَيواناإِْن�صان

ِمْثَقٌب   

    

ِمْثَقٌب

َرُجٌل

َثْعَلٌب

ثوٌم

ا ُثريرّ
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3 اأَ�صَتخِدُم الَعدَد )واحد – اثنان( َوْفَق النَّموَذِج:

اأَكتُب

اِء )ث(: ُن َحْرَف الثَّ 1 اأَُلورِّ

ٍح: 2 اأَكُتُب ِبَخطٍّ وا�صِ

اِء )ث( مَع التَّنويِن ِباأَ�صَكاِلِه، ُثمَّ اأَقراأُ: 3 اأَكُتُب َحْرَف الثَّ
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الفرا�صُة والّزهرُةالّدر�س الأّول

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ
الَفرا�َصُة والّزْهَرُة:

ْهَرِة. اأَلواُن الَفرا�َضِة ُت�ْضِبُه اأَلواَن الزَّ

ت َفرا�َضٌة َعلى َزْهَرٍة. َحطَّ
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َرَك�َض هادي َخلَْف الفرا�َضِة.

ْهَرُة. ُتها الزَّ طاَرْت َوقاَلْت: َوداعًا اأيَّ
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ُتها الَفرا�َضُة ؟ َلْت َرفاُه: اإِىل اأَْيَن اأَيَّ �َضاأَ

اأَُزوُر اأَْزهارًا اأُْخَرى.
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تدريبات قرائّية
وَرِة: اأُكِمُل �صفوّياً ُم�صتعيناً ِبال�صُّ

اأَ�صُل بي الكلمِة ومعناها:

هواءزهرة 

وردةن�صيم

ْت …………………… اأَلواُن الَفَرا�ضِة ………………َحطَّ

طاَرْت َوقاَلْت: ………………َرَك�َض ……………………

َلْت َرفاُه………………… اأَُزوُر…………………………�َضاأَ
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اأجّرد
َحْرُف الهاِء )هـ(:

اأَ�صكاُل َحْرِف الهاِء )هـ(

هَرُة. ُتها الزَّ قاَلْت َرفاُه: مرحبًا اأيَّ
هَرُة ُتها الزَّ  َرفاه اأيَّ

ه ه ه

هَرِة. األواُن الفرا�ضِة ُت�ْضِبُه األواَن الزَّ
هَرِة. الزَّ ُت�ْضِبه 

ه ه 

ه
َرفاه

ه 
ُتها اأيَّ

ِ ُه 
ُت�ْضِبه

ه
هَرُة الزَّ
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ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

( فـي اجُلَمِل الآتيِة: ُع )و – اأو – ثمَّ اأَ�صَ

اأَكتُب

ُن َحْرَف الهاِء )هـ(: 1 اأَُلورِّ

2 اأَر�ُصُم َحْرَف الهاِء )هـ(: 

3 اأُرّكُب من بع�ِس احلروِف كلمات فيها الهاء:
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غرُيالّدر�س الّثاين الع�صفوُر ال�صّ

اأحتّدث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً عمَّ ُل اللَّوحَة الكلّية واأَُعبرِّ اأتاأمَّ
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اأَقراأ
غرُي: الع�صفوُر ال�صّ

الُع�ْضفوَرُة َتنُقُر الَبي�َضَة.

غُر َيْخُرُج ِمَن الَبي�َضِة. الُع�ْضفوُر ال�ضَّ
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�َضَقَط الُع�ْضفوُر ِمَن الَقَف�ِض.

غَر. َتعايل ُنْطِعِم الع�ضفور ال�ضرّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صــف الأّول الأ�صــا�صــّي، الف�صل الّثاين98

 تدريبات قرائّية
ورِة: اأُْكِمُل �َصَفوّياً، ُم�صَتعيناً بال�صُّ

�ضو�ض الُع�ْضفوِر ل َيْعِرُف الأَْكَل يا �ضابر.

……………… غر …………الُع�ْض���فوَرُة  الُع�ْضفوُر ال�ضرّ
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اأجّرد
اِد )�س(: َحْرُف ال�صَّ

�َضَقَط ………………

َتعايل ………………… �ضو�ض ……………

�ضو�ض الع�ضفور ل يعرف الأكل يا �ضابر
�ضابر �ضو�ض 

�ض  �ض 
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اِد )�س( اأَ�صكاُل َحْرِف ال�صَّ

ٍح: ْوٍت وا�صِ اِد )�س( ِب�صَ وَر، ُمْنتبهاً لَلْفِظ َحْرِف ال�صَّ ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

�ضقَط الع�ضفوُر من القف�ِض
 القف�ض
�ض

�ض
�ضو�ض

� �ض
الع�ضفوُر

 ��ض
القف�ض

�ض
�ضابر
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اِد )�س( ِمْن َبِي احُلروِف، ُثمَّ اأَلِفُظُه:  2 اأَر�ُصُم داِئَرًة َحْوَل َحْرِف ال�صَّ

اٍه واأكتبها: ْقَراأُ الَكِلماِت امَلكتوبَة ِلُكلرِّ اترِّ اِد )�س( فـي الَفراِغ ،ُثمَّ اأَ ُع َحْرَف ال�صَّ 2 اأَ�صَ
ة

 
ر
ف 
ا

 ـ ن ح 
ا

ل  
 ح
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ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

َوِر وُمْنَتِبهاً ِلـ )ِمْن، اإىل، َعْن، على(: 1 اأُكِمُل اجُلمَل الآتيَة ُم�صتعيناً بال�صُّ
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2 اأ�صُع احَلرَف املُنا�ِصَب )َعْن، ِمْن، اإىل، على(: 

2 اأَ�صَتْخِدُم )مْل، ما( فـي الَفراِغ املُنا�ِصِب فيما َياأِتي: 
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اأَكتُب

ُن َحْرَف )�س(: 1 اأَُلورِّ

: 2 اأَْكُتُب ُثمَّ اأَْقَراأُ

3 اأحّلل منتبهاً للتنوين: 
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ريا�س وال�صفدعالّدر�س الّثالث

اأَحتّدُث
ُ �َصفوّياً عّما اأراُه فيها: َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ
َجَرة: ِريا�ٌس َوال�صَّ

ِة النَّْهِر.  فَّ �ضاَر ِريا�ٌض و�ُضَحى َعلى �ضِ

َبداأَ ِريا�ٌض َيْعِر�ُض َع�َضالِتِه. 
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َجَرِة.  َعٍة ، َواْخَتَباأَ َخلَْف ال�ضَّ َرَك�َض ِب�ُضْ
قاَلْت �ُضحى: 

ِمي الأَْطفاَل اخَلاِئفنَي.  َجَرُة ل َتْ ال�ضَّ

 . ْفَدٌع اأْخ�َضُ َقَفَز اأماَمُه �ضِ
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تدريبات قرائّية

َوِر:  اأُكِمُل �َصَفوّياً، ُم�ْصَتِعيناً ِبال�صُّ

م�صّيِة: َة ِمَن احُلروِف ال�صَّ يرِّزًا احلروَف القمريَّ َنًة بـ الـ مُمَ َوِر الآتيِة ُمقَتِ  اأَقَراأُ اأ�صماَء ال�صُّ

راَح ريا�ٌض ………………�ضاَر ريا�ٌض َو�ُضحى …………

َعٍة و……………… َقَفَز …………………… رك�َض ِب�ُضْ
قاَلْت �ُضَحى: ………………

َبي�ٌض
الَبي�ُض

�َضفَرٌة
فَرُة ال�ضَّ

َع�َضالٌت
الَع�َضالُت
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اأجّرد
اِد )�س(: َحْرُف ال�صَّ

اِد )�س( اأَ�صكاُل َحْرِف ال�صَّ

ِة النَّهِر فَّ �ضاَر ريا�ٌض على �ضِ
ِة �ض �ضفَّ

ا�ض �ضَّ

يعر�ُض ع�ضالِته
ع�ضالِته

��ض�

رك�َض ب�ضعٍة
رك�ض
��ض

ا�ض
ريا�ض

 ��ض
ع�ضالِته

 ��ض
رك�ض

�ض 
�ضفَّة
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اِد )�س( ِمْن َبِي احلروِف، ُثمَّ اأَلِفُظه: اأَر�ُصُم داِئرًة َحْوَل َحْرِف ال�صَّ

ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

اأُكمُل اجلدوَل الآتي َوْفَق النَّموَذِج:
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اأَْكُتُب

اِد )�س(: ُن َحْرَف ال�صَّ 1 اأَُلورِّ

2 اأَْكُتُب ما ياأتي:

3 اأرّتُب الكلماِت الآتية لأكّون جملة: 
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جزيرُة اأروادالّدر�س الّرابع

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً عمَّ َة واأُعبرِّ اأتاأّمُل اللَّوَحَة الُكليَّ
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اأَقراأُ
َجزيَرُة اأَْرَواد:

َبدا الَبْحُر َوا�ضعًا َوَعميقًا.

َو�َضَل التَّالميُذ اإىِل اجَلزيَرِة. 
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املَُعلُِّم: هيرّا يا اأطفاُل َحاَن َوْقُت الَعْوَدِة.

�َضلَْمى: �ضاِطىُء َطْرطو�ض طويٌل.
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تدريبات قرائّية
وَرِة:  اأُكِمُل �َصَفوّياً، ُم�ْصَتعيناً ِبال�صُّ

اأمٌر: �ضاِطُئ اأَْرواَد ُم�ْضَتديٌر.

اأَِمٌر: ………………
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اأجّرد
وَرِة: َحْرُف الأِلِف امَلْمُدوَدِة َوامَلْق�صُ

�َضلَْمى: ……………

املَُعلُِّم: ………………

بدا البحُر وا�ِضعًا وَعميقًا
بدا
ا



117

وَرة اأَ�صكاُل َحْرِف الأَِلِف امَلْمُدوَدِة وامَلْق�صُ

�َضلْمى
 �َضلْمى
ى

قال املُعلُِّم: هيرّا يا اأطفال
 يا 

ا 

ا
بدا

ا 
يا

 ى
�َضلْمى
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وَر الآتيَة ُمْنَتِبهاً لالأَِلِف امَلْمُدوَدِة َوامَلْق�صوَرِة: ي ال�صُّ اأُ�َصمرِّ

ُب ُلَغِوّياً اأََتَدرَّ

اأُْكِمُل َوْفَق النَّموَذِج الآتي:
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اأَْكُتُب

ُن َحْرَف الأَِلِف ِب�َصْكَلْيِه: 1 اأَُلورِّ

2 اأَر�ُصُم حرَف الأَلِف امَلمدودِة َوالأَلِف امَلق�صورِة، ُثمَّ اأَلِفُظُه:

3 اأُرّكُب كلمات من املقاطع:
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حراِءالدَّر�س اخلام�س �صفينُة ال�صَّ

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ
ْحَراء: �َصفيَنُة ال�صَّ

قاَل اأَْكَرُم: 
َيعي�ُس الَبَدويُّ فـي 

نوَعٌة  َخْيَمٍة وا�ِصعٍة. اخَلْيَمُة َم�صْ
ِمْن َوَبِر اجَلَمل.

قاَلْت ُدعاُء: 
وَيْلَب�ُس َعباَءًة ِمْن 

ميِه ِمْن َجورِّ  �صوِف الأْغناِم.الَعباََءُة حَتْ
ْحراِء.  ال�صَّ

قاَل اأَْكَرُم: 
َيْنَتِقُل الَبَدِويُّ

َمَع الأْغناِم، َوَيْرَكُب
اجَلَمل.

قاَلْت ُدعاُء: 
اجَلَمُل �َصفيَنُة 

ْحراِء. ال�صَّ
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تدريبات قرائّية
ور:  اأُْكِمُل �َصَفوّياً ُم�ْصَتِعيناً بال�صُّ

يعي�ُض الَبدويُّ ف�ي ……… 
اخَليمُة َم�ضُنوَعٌة ِمْن َوَبِر ……………

َيلَْب�ُض ………… ِمْن �ُضوِف ………… 
ْحراِء.  ميِه ِمْن ……… ال�ضَّ والَعباَءُة َتْ

وَيْرَكُب ………………………َيْنتِقُل الَبَدويُّ َمَع …………………
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اأجّرد
َحْرُف الَهْمَزة )ء – اأ(:

اأَ�صكاُل َحْرِف الَهْمَزة

�ضوُف الأغناِم
  الأغناِم

اأ

يلَب�ُض البدويُّ عباءًة
   عباءًة

ء

حراء اجلمُل �ضفينُة ال�ضَّ
حراء     ال�ضَّ
ء

اأء
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وَر الآتيَة، واأَلِفُظ َحْرَف الَهمزِة: 1 اأُ�َصّمي ال�صُّ

وَر الآتيَة ُمالِحظاً الَفْرَق َبَي َلْفِظ الَهمزِة وَلْفظِ امَلدرِّ )اآ(: 2 اأَ�َصّمي ال�صُّ

 

 

 

�أََثٌر �آثاٌر
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3 اأَقراأُ الَهمزَة َمَع احَلَركاِت:
)َء – ُء – ِء( )اأَ – اأُ – اإِ(

4 اأَكِمُل َكما فـي النَّموَذِج َواألِفُظ:

�آذ�ٌن �أُُذن

َماآِذن ِمئَذَنٌة















ai9B3L5U5ArabicG1
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5 اأَر�ُصُم َداِئرًة َحْوَل َحْرِف الَهْمزِة ِمْن َبِي احُلروِف الآتيِة، ُثمَّ اأَقراأُ:

ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ
اأُْكِمُل اجُلمَل َوْفَق النَّموَذِج:
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اأَكتُب

ُن َحْرَف الَهْمَزِة: 1 اأَُلورِّ

2 اأَر�ُصُم الهمزَة )ء( َمَع احَلركاِت َواملدرِّ )اآ(، ُثمَّ اأَلِفُظُهما:

3 اأحّلل ثّم اأقراأ:
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الغيمُةالّدر�س ال�ّصاد�س

اأَحتّدُث
ا اأراُه فيها: ُ �َصفوّياً َعمَّ َة واأَُعبرِّ ُل اللَّوَحَة الُكليَّ اأتاأمَّ
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اأَقراأُ
َيا َغيمًة َبي�ضاء

َيا ِطْفَلًة ِمْن ُعْمرنا
ا ِلَنلَْعْب ُكلُّنا َهيرّ

 ***
هاتي النََّدى 
هاتي املََطْر 

َجْر َولنْخَتِبي َخلَْف ال�ضَّ
 ***

بي  َهيرّا َتعايل اْقَتِ
اأَْو َفاْهُربي 

َوَتَعلَّقي 
ْوداِء  ِبالَغيَمِة ال�ضَّ

حاِمَلِة املََطْر 
قي َخرًا َوُحبرًّا َوَتَدفَّ

ِللَْب�َضْ 
 ***

هاتي النَّدى 
هاتي املََطْر  
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تدريبات قرائّية
وِر:   اأُْكِمُل �َصَفوّياً ُم�ْصَتعيناً ِبال�صُّ

……… بي�ضاَء

………… من ُعمرنا

ا ……… ُكلُّنا َهيرّ
 ***

هاتي …………   
هاتي ………   

َولنْخَتِبي ………  
 ***

بي  ا ……… اْقَتِ َهيرّ
اأَْو ………………   

َوتعلَّقي 
بالَغيمِة …………  
حاِمَلِة …………  

قي َخرًا َو……… َوَتَدفَّ
ِللَب�َضْ 
 ***

هاتي ………   
هاتي ……… 
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اأجّرد
ف عَّ احَلْرُف املُ�صَ

م�ِصيَّة  )الـ( التَّعِريِف مع احُلروِف ال�صَّ

م�ِصيَّة احُلروُف ال�صَّ

وداء وتعلرّقي بالغيمة ال�ضرّ
ال�ضوداء

�ض

جر ولنختبي خلف ال�ضرّ
جر  ال�ضرّ

�ض�

هاتي النرّدى
 النرّدى

نرّ

ن�
النرّدى

��ض 
جر ال�ضرّ

� �ض
وداء ال�ضرّ
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م�ِصيَّة: وَر الآتيَة، ُثمَّ اأَقراأُ َول اأَلِفُظ لم التَّعريِف مع احُلروِف ال�صَّ ي ال�صُّ 1 اأُ�َصمرِّ

ِة: وَر الآتيَة، ُثمَّ اأَقراأُ َواأَلِفُظ لَم التَّعريِف مع احُلروِف الَقمريَّ ي ال�صُّ 2 اأُ�َصمرِّ

ِة:  م�ِصيَّ 3 اأَر�ُصُم داِئرًة َحْوَل )الـ( التَّعريِف َمَع احُلروِف ال�صَّ

اَرُة يَّ اَرُةال�ضَّ يَّ اروُخاجِلباُلاخَليُلالطَّ ْرُفال�ضرّ الَقَمُرالَبْحُرالظَّ
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ُب ُلغِوّياً  اأَتَدرَّ

1 اأَُميرِّز املُفَرَد ِمَن اجَلْمِع َوْفَق النَّموَذِج:

2 اأَ�صُع الَكِلَمَة املُنا�ِصَبة فـي الَفراِغ َوْفَق النَّموَذِج ُمْنَتِبهاً للُمفَرِد واجَلمِع:

3 اأُكمُل َوْفَق الّنموذج: 

4 اأ�صيف )ال ( التّعريف وال�ّصّدة اإىل الكلمات:

 �صماء:

 زهرة:

 طبل:
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�صن�صبُح �ُصمو�صاًالّدر�س الأّول
اأَحتّدُث

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

ِبُح �ُصمو�صاً  �صُن�صْ
ي  اِل، �َضَنْحَتِفُل َجِميعًا، اأَبي َطِبيٌب ُيداوي املَْر�َضى، َواأُمِّ قاَل را�ضٌد: غدًا عيُد الُعمرّ

اٌر، َي�ْضَنُع اأَ�ْضياَء جميلًة، َواأنا اأَْدُر�ُض لأَكوَن ناِفعًا ِف�ي  ُمَعلَِّمٌة ُتَعلِّم الأَْطفاَل، َوَجدِّي جَنَّ
َوَطني. ُكلُّنا َنْعَمُل، نحُن الأطفاُل ما اأَ�ْضَعَدنا ! �َضُن�ْضِبُح �ُضمو�َضًا ف�ي امل�ضتقبِل. 
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تدريبات قرائّية

1 اأُْكِمُل �َصَفوّياً:

ْر�ِض: املَِهُن التي َوَرَدْت ف�ي الدَّ
……………… ،……………… ،……………

ِمَهٌن اأُْخرى اأَْعِرُفها:
……………… ،……………… ،……………

ًا َمَع احَلَركاِت املُنا�ِصبِة: 2 اأَقراأُ ما ياأتي ُمَعبرِّ
اأَنا اأَْدُر�ُض لأكوَن ناِفعًا ف�ي َوَطني، ُكلُّنا َنْعَمُل. نحُن الأطفاُل ما اأ�ْضَعَدنا ! �َضُن�ْضِبُح

�ُضمو�ضًا ف�ي امل�ضتقبِل. 

ُف الكِلماِت ِبَح�صِب املُدوِد )ا – ى( فـي اجلملِة الآتيِة: 3 اأُ�صنرِّ
اأَبي َطِبيٌب ُيداوي املَْر�َضى.

املَدُّ ب� )ى(املَدُّ ب� )ا(

  

4 اأَقراأُ واأَْنَتِبُه لَلفِظ الَهْمَزِة:
كوُن ُمهْنِد�ضًا نافعًا. �َضاأَ

�ضُن�ْضِبُح �ُضمو�َضًا ف�ي امل�ضتقبِل ُت�ضيُء �ضماَء الَوَطِن.
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ُع التَّنويَن على اآخِر الَكِلماِت الآتيِة بَح�َصِب اجَلدَوِل: 1 اأَ�صَ

ّمَتْنويُن الَفْتحالَكِلَمُة َتْنويُن الَك�ْصِرَتْنويُن ال�صَّ

ِكتاٍبِكتاٌبِكتابًاِكتاب

   َجَبل
   ماِئَدة

   فاِئز

2 اأُحلرُِّل ُمْنَتِبهاً ِلـ )الـ( التَّعريِف:

اأقراأُ: 3 اأَ�صعُ )الـ( التَّعريفِ لِلكَلِمَتَيِ الآتيتَيِ مَعَ احلَرَكاتِ، ثُم َّ

اُر: النَّجرّ

اُد: احَلدرّ

طبيب
 

معلِّم
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ُب ُلغِوّياً اأَتَدرَّ

ٍر َوْفَق النَّموَذِج: َث اإِىل ُمْفَرٍد ُمَذكَّ ُل املُفَرَد املُوؤنَّ اأَُحورِّ

اأَكُتُب

َن جملَتي ، ُثمَّ اأَقراأُ: ُب الَكِلماِت الآتيَة لأكورِّ 1 اأُرترِّ

طبيٌب، اأبي، املَْر�ضى، ُيداوي  
ي، ُتعلُِّم، ُمَعلَِّمٌة   الأَْطفال، اأُمِّ

2 اأَكتُب الأَ�صداَد َوْفَق النَّموَذِج: 
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الّتقومُيالّدر�س الّثاين

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

اأَقراأُ

التقومُي: 
ُد ُف�ضوَل  لََّق الأَْولُد َحْوَل والِدِهم م�ضاًء ، َفقاَل الأَُب: َتَعاَلْوا نتابُع ُلْعَبَة )�ِضني، ِجيم(، َمْن ُيَعدِّ َتَ

يُف، َقاَلْت رمُي: لَقْد َن�ضيَت اخَلريَف.  بيُع وال�ضَّ تاُء والرَّ َنِة ؟ قاَل رامي: ال�ضِّ ال�ضَّ
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ِل ِمْن  ْقومِي، ُثمَّ قاَل: ف�ي الأَوَّ َع رامي اإىل التَّ اَر ؟ اأَ�ْضَ ُد اأَْعياَد �َضْهِر اأَيرّ قاَل الأُب: َمْن ُيَعدِّ
ْقومِي َعظيَمٌة.  َهداِء، قاَلْت رمُي: َفواِئُد التَّ اَر ِعيُد ال�ضُّ اِد�ِض ِمْن اأَيرّ اِل، وف�ي ال�ضرّ اَر عيُد الُعمرّ اأَيرّ

تدريبات قرائّية

َلِة )،(: 1 اأَقراأُ ُمراِعياً الَوْقَف ِعْنَد الَفا�صِ

ْقومِي، َوجاَء ِبه. َع اإِىل التَّ َظًة ِمْن َف�ْضِلَك، واأَ�ْضَ قاَل رامي: حَلْ

ُ َعن ال�صتفهاِم )؟(: 2 اأَقراأُ َواأَُعبرِّ

َنِة ؟ ُد ُف�ُضوَل ال�ضَّ َمْن ُيَعدِّ

اأكتُب

وِر: اِق�َس ُم�ْصَتعيناً ِبال�صُّ 1 اأَ�صُع احَلْرَف النَّ
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2 اأَقراأُ، ُثمَّ اأُحلرُِّل: 

ُب:  3 اأَقراأُ، ُثمَّ اأَُركرِّ

ُب ُلغِوّياً  اأَتَدرَّ

1 اأَختاُر الإِجابَة املُنا�ِضَبَة:

ْقومِي ؟  َهْل َنَظَرْت رمُي ف�ي التَّ
َهْل َلِعَب الأَُب مَع اأَْولِدِه ؟ 

هَلْ نَ�ضيَ رامي فَ�ضْلَ اخلَريفِ ؟ 

2 اأَ�صَتْخِدُم )هْل( فيما ياأتي لأَ�صوَغ �ُصوؤاًل ُمنا�ِصباً: 

…… َيلَْعُب الأَْطفاُل ِبالألعاِب ف�ي العيِد؟ 

ىل الَبْحِر؟  يِف اإِ ……َيذَهُب النرّا�ُض ف�ي َف�ْضِل ال�ضَّ

……………………………………………………؟ 

وُر  ال�ضُّ

َمْبنى 

اآَذاُر

ةملقملا

بهَذلا
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ُ ِكتابّياً  اأَُعبرِّ

ُم اجُلمَل الآتيَة ُم�صتخدماً )فـي - على - اإىل(:   1 اأُمَترِّ

Ó ……………… و�ُض �َضَقَط ال�ضرّ

Ó ……………… ي َذهْبُت َمَع اأُمِّ

Ó ……………… َناَم رامي

ها من الّن�ّس: 2 اأقراأُ الكلمة واأذكُر �صدَّ
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َغراِئُب الَبْحِرالّدر�س الّثالث
اأَحتّدُث

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

اأَقراأُ
يِف، راأى ُح�ضاٌم �َضيئًا ُي�ْضِبُه الكرَة.  ذهَبْت اأُ�ضُة ح�ضاٍم اإىل �ضاِطئ البحِر ف�ي َف�ْضِل ال�ضَّ

���واطئ، وَيْظَهُر ف�ي  ُه قنديُل البحِر، وهو حيواٌن بحريٌّ يعي�ُض قرَب ال�ضَّ �ض���اأَل املنِقَذ: ما هذا؟ قاَل َلُه: اإنرّ
اٌف، �َضْكلُُه ُي�ضِبُه املِظلرّة، له اأَْرجٌل َطويَلٌة.  يِف، َلوُنُه اأْبَي�ُض �ضفرّ فتاِت ال�ضَّ

يتغ���ذَّى عل���ى ُبيو�ض الأ�ْض���ماِك، وَيتكاَث���ُر بالبيو�ِض، اإذا اأَح�ضَّ باخلطِر ُيفِرُز �ُض���مومًا تلت�ِض���ُق بج�ض���ِم 
بيِب َفْورًا.  الإْن�ضاِن اإذا ملَ�َضُه، وعلى املُ�ضاِب ُمراَجَعُة الطَّ
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تدريبات قرائّية

ويلَة: 1 اأَقراأُ ُمراِعياً املُدوَد الَق�صريَة واملُدوَد الطَّ

ْطِق:  2 اأَقراأُ، ُثمَّ اأُلِحُظ الَفْرَق فـي النُّ
موَم – �ُضمومًا(، )الأَ�ْضماِك – اأَ�ْضماٍك(. )احَلَيواُن – َحَيواٌن(، )ال�ضُّ

وؤاَل لالإجاباِت الآتيِة ُم�ْصَتخِدماً )ماذا – اأيَن – َهْل(: 3 اأَطرُح ال�صُّ

ى ِقْنديُل الَبْحِر ؟ ى ِقْنديُل الَبْحِر ِببُيو�ِض الأَ�ْضماِك.ب�…… َيَتَغذَّ َيَتَغذَّ

واطِئ.…… َيعي�ُض ِقْنديُل الَبْحِر ؟ َيعي�ُض ِقْنديُل الَبْحِر قرَب ال�ضَّ

َنَعْم ُزْرُت �ضاطَئ الَبْحِر…… ُزْرَت �ضاطَئ الَبْحِر ؟

ُب ُلَغِوّياً اأََتَدرَّ

ٍث: َر اإِىل ُمْفَرٍد ُموؤنَّ ُل املُْفَرَد املَُذكَّ 1 اأُحورِّ

فَلُة ِقْنديَل الَبْحِر ُتراِقُب الطِّ فُل ِقْنديَل الَبْحرِ  ُيراِقُب الطِّ
َتابَع املُذيُع احَلديَث.  
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ٍر: َث اإِىل ُمْفَرٍد ُمَذكَّ ُل املُْفَرَد املُوؤنَّ 2 اأُحورِّ

ىل قاِع الَبْحِر.  ا�ُض اإِ َيغو�ُض الَغوَّ ا�َضُة اإِىل قاِع الَبْحِر.  َتغو�ُض الَغوَّ
ْر�َض.    َحِت املَُعلَِّمُة الدَّ �َضَ

ُ ِكتابّياً اأََعبرِّ

ُف فيها الَبْحَر: ُم النَّ�سَّ ِبُجَمٍل اأَ�صِ 1 اأُمترِّ

 
 
 

2 اأقراأُ الكلمَة واأذكُر �صّدها:

ق�صريٌة:  بّري:   

الأمان:  
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العامُل البطُلالّدر�س الّرابع

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

اأَقراأُ

العاِمُل الَبَطُل: 
َة العاِمِل الَبَطِل: قاَلِت املُعلِّمُة �ضاأَْحكي لُكْم ِق�ضَّ

َر َكثرًا. خافت الزوجة والأَْولُد َعَليِه، �ضاأَلوا َعْنُه ف�ي املَْعَمِل،  ًة َتاأخَّ ِر، وَمرَّ كَّ َيْعَمُل ُزهْرٌ ف�ي َمْعَمِل ال�ضُّ
ها ِبِقْطَعِة �ضا�ٍض، وتاَبَع َعَمَلُه  لَة، َفلفَّ فَعِلموا اأَنَّ َيَدُه َقْد اأُ�ضيَبْت، وُهو ُي�ْضِلُح الآلَة املَُعطَّ

ًة وُقْبلًة َلَك يا َبَطُل.  حتَّى عاَدِت الآلُة للَعَمِل، وبعَدها ُنِقَل اإىل املُ�ْضَت�ْضَفى، وُهناَك قالوا َلُه َجميعًا: َتيَّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صــف الأّول الأ�صــا�صــّي، الف�صل الّثاين146

تدريبات قرائّية

َلِة: 1 اأَقراأُ ما ياأتي ُمراعياً الَوْقَف عنَد الفا�صِ
ًة  وَمرَّ املَ�ضاِء،  حتَّى  َيعوُد  ول  َعَملِه  اإىل  �َضباحًا  َيْخُرُج  ِر،  كَّ ال�ضُّ َمْعَمِل  ف�ي  ُزَهْرٌ  "َيْعَمُل 

َر َكثرًا، َقِلَقِت الأُمُّ والأَْولُد َعَلْيِه ". َتاأَخَّ

ِة م�ِصيَّ ِة واحُلروِف ال�صَّ 2 اأَقراأُ واأَْنَتِبُه للفِظ )الـ( التَّعريِف َمَع احُلروِف القمريَّ
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ُب ُلَغِوّياً اأََتَدرَّ

1 اأُكِمُل اجُلَمَل َوْفَق النَّموَذِج:

طاَرِت النَّْحَلُةالنَّْحَلُة طاِئرٌة

َمَكُة �ضاِبَحٌة �َضَبَحِت …………………ال�ضَّ

ٌد َد ……………………الُبلُبُل ُمَغرِّ َغرَّ

…………………………الَفنَّاُن عاِزٌف

2 اأَ�صُع كلَّ جملٍة من اجُلَمِل الآتيِة فـي َمكاِنها املنا�ِصِب مَن اجلدوِل الآتي:
اِرُع َنظيٌف – العاِمُل ن�ضيٌط – املِْحفَظُة كبرٌة.  احلديقُة َجميلٌة – ال�ضَّ

ر ُموؤَنَّثُمَذكَّ

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

الإْمالُء امَلنقوُل

رِف التَّاِء، ُثمَّ اأَقراأُ ما َكَتْبُت: ْقَعِة ُمْنَتِبهاً حِلَ اأَكُتُب ِبَخطرِّ الرُّ
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