


 




 

 


















كيز على املهارات  ن الترّ فرّ الثرّاين، وتت�ضمرّ مها لتالميذنا ف ي ال�ضرّ ، نقدرّ اتيرّ ة من موادرّ التعلرّم الذرّ هذه مادرّ
هة للترّالميذ الذين مل ي�ض���تطيعوا الو�ض���ول اإىل املدر�ضة  الأ�ضا�ض���يرّة من كتاب العربّية 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

ف الثرّاين، وهذه املهارات هي: العربيرّة لغتي لل�ضرّ

ال�ضتيعاب والفهم.  ■

ة. ر�ض قراءة �ضليمة ومعبرّ قراءة جمل الدرّ  ■

رو�ض. ة الواردة ف ي الدرّ حماكاة الأمناط اللرّغويرّ  ■

حتديد معاين املفردات اجلديدة واأ�ضدادها.  ■

. ف حقوق الطفل من خالل النرّ�ضرّ تعررّ  ■

اأي ف ي مواقف حياتيرّة. اإبداء الررّ  ■

التعبر الكتابيرّ وال�ضفويرّ من خالل: و�ضف الآثار, و�ضف املدن, كتابة مقالت.  ■

الإمالء املنظور.  ■



ناأمل مراعاة ت�ضل�ض���ل الوحدات الواردة ف ي هذه املادة وطريقة بنائها، وعدم النتقال من وحدة   ■

وريرّ تخ�ضي�ض وقٍت  ا�ضة الوحدة وفهمها ب�ضكٍل كامل، ومن ال�ضرّ اإىل اأخرى قبل النتهاء من دررّ
ت درا�ضتها. كاٍف ف ي الأ�ضبوع ملراجعة املواد واملو�ضوعات التي مترّ

الأهل الكرام:
ّف الّثاين: 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   ■
ر����ض، ومن ثمرّ  رو�ض وكلرّ در�ض يب���داأ باأهداف الدَّ عناوي���ن درو����ض الوح���دة، ومن ثمَّ ت�ضل�ض���ل الدُّ
ة الترّعلرّم اجلديدة، وبعدها تاأتي  نة املتطلبات الأ�ضا�ضيرّة لكلِّ در�ض، ومن ثمرّ مادرّ ة التعلرّم مت�ضمرّ مادرّ

، وعلى املتعلرّم اأن يتابع حلرّها. الأمثلة املحلولة، وتليها اأن�ضطة حملولة ب�ضكل جزئيرّ

ر�ض، كي يختب 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 يختب 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 اللرّغ���ة العربيرّة عليه اأن يقارنه���ا بالأمثلة املحلولة ف ي  ة حلوله ف ي مادرّ ���د املتعلرّم من �ض���حرّ ك���ي يتاأكرّ
، اأو ي�ضتعني بامل�ضف املكلرّف اإن وجد  الدرو�ض، اأو بالتمارين امل�ضابهة لها، و املت�ضمنة اإر�ضادات للحلرّ

لتقدمي النرّ�ضح والتوجيهات املنا�ضبة با�ضتعمال طرائق بديلة لتذليل ال�ضعوبات عند املتعلرّم. 

نرجو لكم التوف يق



الوحدة الأوىل: البيت

رقم ال�صفحةعنوان الدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
! )املهارات ال�ضفويرّة( 8ما اأحلى بيتيرّ

! )املهارات الكتابيرّة( 16ما اأحلى بيتيرّ

الوحدة الثانية: الأ�صرة

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
22م�ضاهدة التلفاز )املهارات ال�ضفويرّة(

29م�ضاهدة التلفاز )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 35اأختي ال�ضغرة مت�ضي )املهارات ال�ضرّ

43اأختي ال�ضغرة مت�ضي )املهارات الكتابيرّة(



الوحدة الثالثة: احلّي

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
50نزهٌة ق�ضرٌة )املهارات ال�ضفويرّة(

56نزهٌة ق�ضرٌة )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( ق )املهارات ال�ضرّ 62مركز الت�ضورّ

ق )املهارات الكتابيرّة( 68مركز الت�ضورّ

الوحدة الرابعة: املدر�صة

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
76حقيبتي )املهارات ال�ضفويرّة(

87حقيبتي )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 96الع�ضفور ورفاقه )املهارات ال�ضرّ

103الع�ضفور ورفاقه )املهارات الكتابيرّة(



الوحدة ااخلام�صة: الوطن

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
110�ضخ�ضيرّات من وطني  )املهارات ال�ضفويرّة(

116�ضخ�ضيرّات من وطني )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 124جمال وطني )املهارات ال�ضرّ

132جمال وطني )املهارات الكتابيرّة(



الوحدة ال�صاد�صة: املدن

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
138مدينتيرّ )املهارات ال�ضفويرّة(

146مدينتيرّ )املهارات الكتابيرّة(

الثاينرّ
فويرّة( 152ف ي املطعم )املهارات ال�ضرّ

160ف ي املطعم )املهارات الكتابيرّة(



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول8 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ُةما اأحلى بيتّي!الّدر�س الأّول فويَّ امَلهاراُت ال�صَّ

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحًة ومعبرّ

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

تعينِي الأفعاِل بح�ضب حركة اآخرها.. 3

اأقراأ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة يقراأُ ويلرّ الأمر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرث من مررّ

Ó . ي�ضتمُع التلميُذ ويتابُع قراءة الويلرّ

Ó .ح الويلرّ عند الغلط يقراأُ التلميذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميع املقاطِع يراقُب الأهُل قراءة التلميِذ بدقرّ

Ó .ة القراءِة د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانُة باآخريَن للتاأكرّ

يق���وم اأح���د الوالدي���ِن بالقراءة واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك عل���ى كلِّ كلمة يقروؤها منتبه���ًا للحركاِت 
والوقِف.
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- 1 -

1(

جل�َض الأ�ضدقاُء على مقعٍد ف ي احلديقِة يلعبوَن لعبَة ملاذا؟ افتتَح ح�ضاٌم اللرّعبَة و�ضاأَل: ما اأحلى بيٍت ف ي 
العامِل؟ وملاذا؟ 

1 اأيَن جل�َض الأ�ضدقاُء ؟ 

 

2 ماذا يلعبون ؟

 

3 ما عنوان اللرّعبِة ؟ 

ثنا ف ي الفقرة ال�ضابقة؟  4 عمَّ حتدرّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول10 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- 2 -

ي و اإخوتي، �ضوت  قاَل �ضامٌر: لي�َض بيتي اأكَب البيوِت ول اأجملها، لكنرُّه الأحلى، فيه اأ�ضتي: اأبي واأمرّ
ي ُكلرّه حبٌّ وحنان، وح�ضوُر اأبي مينحني الفرَح والأمان، وحركُة اإخوتي كالع�ضافر، فيها ال�ضعادة  اأمرّ

والأمل.

1 ما عدد اأفراد اأ�ضِة �ضامٍر ؟ 

 

2 ملاذا يرى �ضامٌر بيَتُه الأحلى ؟ 

 

3 ابحث ف ي املقطع عن كلمٍة حتوي حرف ت؟
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- 3 - 

ق���اَل وائ���ٌل: بيتي اأحلى، لأنرّني فيه م�ض���يُت ُخطوات���ي الأوىل، ونطقُت اأحرف ي الأوىل، �ض���حكُت وبكيُت، 
وقفُت ووقعُت، و�ضاعدتني اأ�ضتي ف ي اأ�ضياَء كثرٍة.

1 ما الذي مييرّز بيَت وائٍل من غره من البيوِت؟ 

 

ابقة عن كلمٍة فيها حرُف ى؟  2 ابحث ف ي الفقرة ال�ضرّ

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول12 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- 4 -

وق���َف �ض���عيٌد فخورًا، وقاَل: ما اأحلى بيتي! في���ه األعابي اجلميلة، وبنَي اأح�ض���اِنه اأمنو  واأتعلرّم، وعلى 
ُجدرانِه لوحاٌت ر�ضمُتها بيدي، لذلك هو البيُت الأجمُل.

فِّ الأجمِل. ُث عن ال�ضرّ قاَل ح�ضاٌم: غدًا يا اأ�ضدقاُء �ضنتحدرّ

1 ماذا علرّق �ضعيٌد على جدراِن غرفِتِه؟ 

2 ماذا يوجد ف ي بيِت �ضعيٍد؟ 

.) 3 ابحث ف ي املقطع عن كلمٍة فيها تنوين )  ٌ    ً    ٍ

 

جاباتك �ضكرًا لك على اإ
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الّلغة والرتاكيب

َنِة:  حيِح للكلماِت املُلوَّ �صارَة )✓( اأماَم املعنى ال�صّ 1 اأ�صُع اإِ

اأ�ضُغراأَ�ضُعُفاأكُبُوبنَي اأح�صاِنِه اأمنو:

ُي�ضِعُدينُيْعِطينيُيطعُمنيُح�صوُر اأَِبي َينُحني الَفرَح والأَماَن:

عزيزي التلميذ

Ó .ها خلف نقوُل:اأمام  �ضدرّ

Ó .ها حتت نقول:فوق  �ضدرّ

2 ابحث ف ي الفقرة الّثالثة عن �صّد الكلمة الآتية:

بكيت:  

3 اأ�صّمي حركة اآخر الكلمة امللّونة ف ي اجلمل الآتية, ثّم اأقراأُ:

Ó َمْن يوافُق �ضامرًا؟

Ó .ت�ضاعُد الأ�ضُة اأفراَدها

Ó .ُم بنَي اأَح�َضاِنه تعلَّ اأَ

اإّنها ال�ّصّمة. 

بوركت يا �ضغري 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول14 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

تدريبات قرائّية

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليم للحرِف يراقُب الأهُل اللَّفظ ال�ضرّ

Ó .ة اللرّفظ والتعليم لنلفظ معًا: ج، ح، خ د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

1 اأَقراأُ ما ياأتي ُميِّزًا بالّلْفِظ بنَي ج, ح, خ:

Ó .عاَدُة والأََمُل َحركُة اإِخوِتي كالَع�ضافِر، فيها ال�ضَّ

Ó  .على ُجدراِنِه لْوحاٌت َر�َضْمُتها ِبَيِدي

تذّكر
�ضكل: الألف املق�ضورة ى ، التاء املب�ضوطة ت.

2 اذكر ا�صماً ينتهي بـ ى وا�صماً ينتهي بـ ت.

  

3 اأقراأ اجلمل الآتية منتبهاً لنهاية كّل منها:

Ó  .م�ضيت خطواتي الأول�ى، ونطقت اأحرف ي الأول�ى

Ó  .ضحكت وبكيت�

Ó  .وقفت ووقعت
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والآن لنعد اإىل املقطع الّرابع:

 ما علمة الرتقيم بعد كلمة فخورًا ),( وبعد كلمة قاَل ):( وف ي نهاية املقطع ).(. 1

Ó .ها الفا�صلة: تو�ضع بني جملتني نعم اإنرّ

Ó .النقطة: تو�ضُع ف ي نهاية القوِل

Ó .النقطتان: تو�ضُع بعد كلمة قال

2 الآن ما علمة الرتقيم بعد اجلملة الآتية:

ما اأحلى بيتي!

ب. ها اإ�ضارة التعجرّ اإنرّ

كيف تعبرّ ف ي قراءتك عنها؟

3 اأقراأُ املقطع الّرابع من الّن�ّس منغماً التعّجب فيه. 

بارك الل�ه فيك يا �ضغري 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول16 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

املهارات الكتابّيةما اأحلى بيتي!

ّتدريبات لغوّية

بال�صتعانة باأحد والديك نبداأ بالتدريبات:

1 حّلل اجلملة اإىل كلماٍت وفَق النموذج: 

Ó .اأر�ضُم على اللرّوحِة

Ó .جل�َض ف ي احلديقة

ا�صمحرفحركة اآخرهفعل

ةاأر�ضُم مرّ اللرّوحةعلىال�ضرّ

    

2 لحظ حركَة اآخر الأفعاِل امللّونِة:

Ó .)فاُق ُلْعَبَة )ملاذا؟ َلِعَب الرِّ

Ó .ُم َتَعلَّ فيِه اأَمُنو واأ

Ó .مْع يا �ضعيُد ِا�ضْ

ح�ضنت �ضلمت يداك اأ
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اأتعّلُم
Ó .)َ ( حركة اآخر الفعل املا�ضي الفتحة

Ó .)ُ ( ة مرّ وحركة اآخر الفعل امل�ضارع ال�ضرّ

Ó .)ْ ( كون وحركة اآخر فعل الأمر ال�ضرّ

3 �صّنف الأفعال امللوّنة ف يما ياأتي بح�صب حركة اآخرها, ف ي اجلدول الآتي:

Ó  .قاَل �ضامر: لي�ض بيتي اأكب البيوت

Ó .علرّق يا �ضعيد اللرّوحة على اجلداِرÓ .ناُل العوَن ف ي بيتي اأ

ُةالَفْتَحُة مَّ كْوُن ال�صَّ ال�صُّ

   

4 لنحّول معاً الأفعال من املا�صي اإىل امل�صارع ثّم الأمر:

Ó .فاُق َكالَم ُح�َضام مَع الرِّ �ضَ

Ó .َنَطَق وائٌل اأَْحُرَفُه الأُوىل

Ó .َم �َضِعيٌد َلْوَحًة َجميلة َر�ضَ

ِا�ْضَمْعَي�ْضَمُع�َضِمَع

   

   



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول18 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الإملء

مررّ معنا ف ي متريٍن �ضابٍق الترّاء املفتوحة ت وهناك تاٌء اأخرى ما ا�ضمها؟ كيف نكتبها؟ 

اإّنها الّتاء املربوطة ة.

1 اأَقراأُ الَكِلماِت الآتيَة ُميِّزًا ف ي اللَّْفِظ َبنَي ة, ـة, ت:

عادُة عادْةال�ضَّ بيوْتبيوٌتال�ضَّ
َم�َضْيْتَم�َضْيُتَحَرَكْةَحَرَكُة

ُة ْةاخلا�ضَّ ُخُطواْتُخُطواٌتاخلا�ضَّ

اأتعّلُم
اأ�ضتطيع التمييز بني الترّاء املفتوحة والترّاء املربوطة.

الترّاء املربوطة األفظها هاء عندما تكون �ضاكنة، اأي عند الوقف بها.

2 اأَقراأُ اجُلْمَلَة الآتيًة, ُثمَّ اأَْكُتُبها ُمْنَتِبهاً حَلْرِف التَّاء ف ي اآخِر الكلمِة:
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3 اأقراأُ ماياأتي منتبهاً للفظ حرف التاء ب�صورتيها املربوطة واملفتوحة:

عادُة والأَمُل.  ي كلُُّه ُحبٌّ وَحناٌن، وَحركُة اإِخوتي كالَع�ضافِر، فيها ال�ضَّ مرّ قاَل �َضامٌر: �ضْوُت اأُ

4 بال�صتعانة باأحد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإملئّية وخّطَك اجلميَل. 

 

 

 

 

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة يقوُم التلميذ بالتدرّرب على ن�ضرّ الإمالء اأكرث من مررّ

Ó .ميلي اأحد الوالدين الن�ضرّ ال�ضابق

Ó .ز على لفظ التاء املب�ضوطة والتاء املربوطة ركرّ

Ó .قف عند اأغالط التلميذ، واطلب منه اإعادة كتابتها



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول20 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الّتعبري الكتابّي

اأتعّلُم
Ó .الفا�صلة: تربط بني جملتني ),(

Ó .النقطة: تو�ضع ف ي نهاية الفقرة ).(

Ó .ا فيها ب ممرّ )!( اإ�صارة التعجب: تو�ضع ف ي نهاية اجلملة التي نتعجرّ

قيِم ), . !( فيما َياأْتي: ن ِفْقرًة ُم�ْصَتْخدماً علماِت الرتَّ 1 اأُعيُد َتْرتيَب اجُلمِل لأكوِّ

Ó  .فيِه اأَلعابي اجَلميَلُة

Ó .و واأََتَعلَُّم َبنْيَ اأَح�ضاِنِه اأَمْنُ

Ó !ما اأَْجَمَل َبْيِتي

Ó .وعلى ُجْدَراِنِه َلْوحاٌت َر�َضْمُتها ِبَيِدي
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ِحيحٍة َتبداأُ ِبفْعٍل: وَرِة ِبُجْملِة �صَ ا اأَراُه ف ي ال�صُّ ُ َعمَّ 2 اأَُعبِّ

 

توجيٌه للأهِل:

Ó .مون له امل�ضاعدَة يراقب الأهُل جمَل التلميِذ ويقدرّ

Ó .عه ز التلميذ و ن�ضجرّ نعزرّ

3 اأْكِمُل ِمَن النَّ�سِّ ما َياأْتي ِوْفَق النَّموذِج:



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول22 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

املهارات ال�صفوّيةم�صاهدة التلفازالّدر�س الأّول

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحة ومعبرّ

حيح للكلمات اجلديدة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

حتديِد املفرد واملثنى.. 3

فة واملو�ضوف.. 4 حتديِد ال�ضرّ

اأقراأ

توجيٌه للأهِل:

Ó  .ة يقراأ ويلرّ الأمر الن�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرث من مررّ

Ó . ي�ضتمع التلميذ ويتابع قراءة الويلرّ

Ó .ح الويلرّ عند الغلط  يقراأ التلميُذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميع املقاطع يراقُب الأهُل قراءَة التلميذ بدقرّ

Ó .ة القراءة د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

اطل���ب م���ن اأح���د والديك اأن يقراأ لك النرّ�ضرّ واأنت عليك اأن ت�ض���ع اإ�ض���بعك على كلرّ كلم���ة يقروؤها منتبهًا 
للحركات والوقف.
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- 1 - 

دًة للنرّم���ِل، واملذيعان  ���ٍة عندما راأيُت �ض���ورًا متعدِّ قًا اأكرَث، وبخا�ضرّ تابع���ُت البناَم���َج واأ�ض���بحُت مت�ض���ورّ
ِق، وله قروٌن ي�ض���تخدمها  ���مِّ والترّذورّ ٌة للرّم�ِض وال�ضرّ ُل: للنرّمِل حوا�ضٌّ حادرّ يتبادلن احلديَث قاَل املذيُع الأورّ

لفح�ِض الأ�ضياِء، ثمَّ تابَع: ياأكُل النرّمل املوادَّ النرّباتيرَّة واحليوانيرَّة وغرها.

فل من والدِه ؟  1 ماذا طلب الطرّ

 

2 مباذا اأجاب الأُب ؟ 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول24 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- 2 -

دًة للنرّم���ِل، واملذيعان  ���ٍة عندما راأيُت �ض���ورًا متعدِّ قًا اأكرَث، وبخا�ضرّ تابع���ُت البناَم���َج واأ�ض���بحُت مت�ض���ورّ
ِق، وله قروٌن ي�ض���تخدمها  ���مِّ والترّذورّ ٌة للرّم�ِض وال�ضرّ ُل: للنرّمِل حوا�ضٌّ حادرّ يتبادلن احلديَث قاَل املذيُع الأورّ

لفح�ِض الأ�ضياِء، ثمَّ تابَع: ياأكُل النرّمل املوادَّ النرّباتيرَّة واحليوانيرَّة وغرها.

1 ما احلوا�ض التي ت�ضتخدمها النرّملة؟ 

 

2 ملاذا ي�ضتخدم النرّمل قروَنُه؟ 

 

3 ماذا ياأكل النرّمُل؟ 
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- 3 - 

ُة التي لونها يختلُف من الُبنرّيِّ اإىل الأ�ض���وِد،  ق���اَل املذي���ُع الثاين: ولُه اأنواٌع كثرٌة منه���ا النرّملُة الِفرعونيرّ
ها تغزو املطابَخ، وتاأكُل الغذاَء  ى النرّملَة ال�ضارقَة؛ لأنرّ وتوجُد ف ي املنازِل واملكاتِب وامل�ضت�ضَفيات. وت�ضمرّ

َر، فتنقُل الأمرا�َض. كرّ ًة ال�ضرّ وخا�ضرّ

1 ما لوُن النرّملة الفرعونيرّة؟  

2 اأين تعي�ُض النرّملة الفرعونيرّة؟  

 

3 ملاذا تغزو املطابَخ؟  

 

4 عمَّ حتدرّث النرّ�ض؟  

ر�ض؟   5 ما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول26 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الّلغة والرتاكيُب

َنِة ف ي اجلمِل الآتيِة: حيَح لكلٍّ مَن الكِلماِت املُلوَّ 1 اأَختاُر املُراِدَف ال�صّ

Ó .ُة تعُزو املطاِبَخ النَّملُة الِفرعونيرّ

اأ. ُتخاِطُب.

ب. ُتهاِجُم.

ت. ُتغاِدُر.

Ó .َي�ضَتخِدُم الُقروَن ِلَفح�ضِ الأ�ضياِء

اأ. لَنقِل.

ب. ل�َضَماِع.

ت. ملَعِرفِة.

اأمثلة ت�ضاعد على تو�ضيح املعنى:

Ó ح معنى كلمة غزا ؟ العدورّ ال�ضهيوينرّ غزا فل�ضطنَي وا�ضتوطن فيها. هل ات�ضّ

Ó ملاذا يفح�ضُ الطبيُب املري�َض ؟
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تعّلم
Ó .املفرد كلمة تدلرّ على واحد اأو واحدة

مثل: قلم، تلميذة.

Ó .املثنرّى كلمة تدلرّ على اثنني اأو اثنتني

مثل: دفتان، م�ضطرتني.

ى: 2 اأحاكي اجُلمَلَتنْيِ الآتَيَتنْيِ ف ي امُلْفرِد وامُلثنَّ

Ó .ُب التِّلفاَز ُي�ضاهُد الأ

Ó .َيتبادُل امُلِذيعاِن احَلديَث

باركك الل�ه يا �ضغري

تدريبات قرائّية

ال�ضتفهام: هو اأ�ضلوٌب لغويٌّ ن�ضتفهم فيه عن �ضيٍء ما، وينتهي بعالمة التقيم ؟.

1 اقراأ اجلملة الآتية مبّيناً ب�صوتَك اأ�صلوب ال�صتفهام:

ر؟ كرّ هل النرّملة الفرعونيرّة حتبرّ ال�ضرّ

ماً ال�ْصِتْفهاَم. 2 اأَقراأُ امَلقَطَع الأّوَل ُمنغِّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول28 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

2 األحــظ التطابق بني حــركات الكلمتني امللّونتني ف ي كّل جملة, ثمَّ اأَقــراأُ ُمنَتِبهاً حَلركِة اآخِر 
نِة: الَكلماِت املُلوَّ

Ó .نواٌع َكثرٌة وللنَّمِل اأ

Ó .اِرقَة ْملَة ال�ضَّ ى النَّ ُت�ضمَّ

اأتعّلُم
ال�ضفة تطابق املو�ضوف )ال�ضم الذي قبلها( ف ي الإفراد والتثنية واجلمع والتذكر والتاأنيث.

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليم حلركات الكلمة يراقب الأهُل اللرّفظ ال�ضرّ

Ó .ة اللرّفظ و التعليم د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

بارك الل�ه فيك يا �ضغري
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املهارات الكتابّيةم�صاهدة التلفاز

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

مع.. 1 حتديِد ال�ضم املفرد واملثنى واجلرّ

كتابِة الترّاء املفتوحة واملربوطة.. 2

كتابِة بطاقة تعريف.. 3

تدريبات لغوّية

َنِة ف ي اجُلَمِل الآتيِة: يِّزًا دللَة الَكلمِة املُلوَّ 1 اأَْقَراأُ ُمَ

Ó .ُمْفَرٌد ُة َتْغُزو املَطاِبَخ.  ملُة الِفرعْونيَّ النَّ

Ó .ُمَثنَّى امُلذيعاِن َيَتباَدلِن احَلديَث. 

Ó .َجْمٌع ْطفاِل.  ْطفاُل ُي�َضاِهدوَن َبَراِمَج الأ الأ

اأتعّلُم
Ó .املفرد: كلمة تدلرّ على واحد اأو واحدة

Ó .املثّنى: كلمة تدلرّ على اثنني اأو اثنتني

Ó .اجّلمع: كلمة تدلرّ على ثالثة اأو اأكرث



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول30 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ُف الَكِلماِت الآتيَة ف ي اجَلْدوِل وفَق النَّموَذِج: 2 اأُ�صنِّ

َجْمٌع ُمَثنَّى ُمْفَرد

   

3 اأَُحاكي النَّموَذَج الآتي ُمْنَتِبهاً للُمْفرِد واملَُثّنى واجَلْمِع:

Ó .َجرِة طاَر الُع�ْضفوُر َفْوَق ال�ضَّ

 

 

Ó .اِلباِن باملُ�ضاَبَقِة َفاَز الطَّ

 

 

Ó .َعاَد املُ�ضاِفروَن اإِىل الَوَطِن

 

 

�ضكرك جدت اأ ح�ضنت واأ لقد اأ
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الإملء

اأتذّكُر
ابق ا�ضتطعت الترّمييز بني الترّاء املفتوحة والترّاء املربوطة. ر�ض ال�ضرّ ف ي الدرّ

فالتاّء املربوطة األفظها هاًء عندما تكون �ضاكنة، اأي عند الوقف بها.

ْرِف الّتاِء: 1 اأَْقَراأُ ُمنتِبهاً حِلَ

َدًة للنَّْمِل. ٍة ِعْنَدما َراأْيُت �ُضَورًا ُمَتَعدِّ ، وبخا�ضَّ ما ِهي اإلرّ َفتٌة ق�ضِرٌة حتَّى اأ�ْضبْحُت َم�ْضدودًا اأَْكرَثَ

َن على ِكَتاِبة َحْرِف التَّاِء باأَ�ْصكاِلِه: رَّ ابَقِة لأََتَ 2 اأُعيُد ِكتاَبَة الِفْقرِة ال�صَّ

ِة: دَّ 3 اأَقراأُ الَكلماِت الآتيَة َواأَْكتُبها ُمْنَتِبهاً لل�صَّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول32 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

4 لتقراأ الّن�ّس منتبهاً للفظ حرفـّي الّتاء املربوطة وال�صّدة.

ق. ياأكُل النرّم���ُل امل���وادرّ النرّباتيرّة  ���ذورّ ���مِّ والترّ ٌة للرّم�ض وال�ضرّ ُل: فللنرّم���ل حوا����ضٌّ ح���ادَّ ق���اَل املذي���ُع الأورّ
واحليوانيرّة وغرها.

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة ب على ن�ضرّ الإمالء لأكرث من مررّ يقوم التلميذ بالترّدررّ

Ó .ة ز على لفظ الترّاء املربوطة وال�ضدرّ نركرّ

Ó .نقف عند اأغالط التلميذ ونطلب منه اإعادة  كتابتها

5 بال�صتعانة باأحد والدّيك �صرنى الآن قدرتك الإملئّية وخّطك اجّلميل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقك الل�ه
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التعبري الكتابّي

اأتعّلم
خ�ض ف ي وظيفته. بطاقة الّتعريف:جملة اأو جمموعة جمل موجزة تبنيرّ ما يقوم به ال�ضرّ

: مقاتل �ضجاع يدافع عن وطنه. مثل: اجلنديرّ

1 اأُكْمِلُ كتابةَ بطاقاتِ التَّعريفِ وَفقَ النَّموذجِ:

�ضكرك نَت مبدٌع ف ي كتابة البطاقات اأ اأ

نَ فِقْرَةً مُتَكامِلَةً مُراعياً علماتِ الرتَّقيمِ ), .(: 2 اأُعيدُ تَرْتيبَ اجلُمَلِ الآتيةِ لأكوِّ


           

 

  



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول34 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

تعّلم
ُت�صتخدم الفا�صلة للّربط بني جملتني وتو�صُع النقطة ف ي نهاية الفقرة .

توجيٌه للأهِل:

Ó .م له امل�ضاعدة نتابع جمَل التلميذ ونقدرّ

Ó .عه ز التلميذ ون�ضجرّ نعزرّ
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املهارات ال�ّصفوّيةاأختي ال�صغرية ت�صيالّدر�س الّثاين

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحة معبرّ

حيح للكلمات اجلديدة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

متييِز الأفعال بح�ضب حركة اآخرها.. 3

اقراأ

ر�ض، واأنت عليك اأن ت�ض���ع اإ�ض���بعك على كلرّ كلمة يقروؤها منتبهًا  اطلب من اأحد والديك اأن يقراأ  لك الدرّ
للحركات والوقف. 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول36 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- 1 - 

���غرة ندى، و�ضافر اأبي اإىل خارِج  ي اأختي ال�ضرّ قاَل �ض���نان: ُكنُت ف ي الثرّامنِة من ُعمري، عندما َولدْت اأمرّ
. قلُت اأنا �ض���اأعتني بها بعد  ي: نحُن اأماَم ُم�ض���ِكلِة ندى، ونحتاج اإىل حلٍّ فة. قالْت اأمرّ ���ي موظرّ الب���الِد، واأمرّ

عودتها من احل�ضانِة ف ي غيابِك، فقالْت: نعْم، ولكن انتبْه لدرو�ضَك يا �ضناُن.

؟  1 ماذا تعمُل الأمرّ

 

2 اإىل اأيَن �ضافَر الأُب؟ 

 

3 ما امل�ضكلة التي وقعت بها الأ�ضُة؟  
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- 2 -

ي حترّى تناَم، ثمَّ اأن�ضُف لأدر�َض   كانْت ندى معظم الوقت نائمًة، وعندما تبكي كنُت اأناغيها كما تفعُل اأمرّ
ها  ف الأ�ض���ياَء من حولها، وُت�ض���دُر اأ�ض���واتًا كاأنرّ اأو األعب ف ي زاويٍة قريبٍة منها.َكبْت ندى وبداأت تتعررّ

تكلرُّمنا، فُرحُت اأعلرّمها ُنْطَق احلروِف، فاأقول:

ما..ما..با..با، حترّى ا�ضتطاعت اأن تقلرّدين.

1 كيف تق�ضي ندى وقتها؟ 

 

2 ماذا كان يفعُل �ضناٌن عندما تناُم اأخُته؟ 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول38 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- 3 -

َبها على الوقوِف ثمَّ امل�ضي. كْم كانْت فرحُتنا كبرًة  نَة �ضُت اأُم�ِضُك بيدها لأدررّ وقبَل اأْن تكمَل اأختي ال�ضرّ
عندما �ضارت ندى ترك�ُض ف ي اأرجاِء البيِت! 

رب اأخَته؟   1 على ماذا كان �ضنان يدرّ

2 ملاذا فرحت الأ�ضُة؟  

؟   3 عن ماذا حتدرّث النرّ�ضرّ

ر�ض؟   4 ما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ

لقد اأح�ضنت القراءة والإجابة ت�ضتحق فتة من الراحة
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الّلغة والرتاكيُب

1 اأ�صُع دائرًة حوَل املعنى املنا�صِب للكلمِة الآتيِة:

اأداعبهااأطعمهااأكلرّمهااأناغيها تعني

تقفجتل�ضترك�ض)ت�صي( �صّدها

د َحركَة اآخِر الَكِلمِة املُلّوَنِة ف ي اجُلمِل الآتيِة: 2 اأَقراأُ, ثمَّ اأُحدِّ

Ó .ضاَفَر اأبي اإىل َخارِج الِبالِد�

Ó . نحُن اأماَم م�ضكلٍة حتتاُج اإىل حلٍّ

Ó .ِانتبْه لُدرو�ِضَك يا �ضناُن

اأتعّلُم
Ó .)حركة اآخر الفعل املا�ضي هي الفتحة )�ضافَر

Ó .)ة )حتتاُج مرّ حركة اآخر الفعل امل�ضارع هي ال�ضرّ

Ó .)كون )انتبه حركة اآخر فعل الأمر هي ال�ضرّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول40 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ُموَذِج الآتي: 2 اأ�صوُغ ُجْمَلَتنْي ِوفَق النَّ

Ó .نا �َضاأعَتِني بها ف ي اأثناِء ان�ضغاِلك اأَ

Ó .َنحُن اأَماَم ُم�ْضِكَلٍة

 

 

اأُ�صيُف اإىل َمْعُلوماتي
Ó .اأنا = للُمْفَرِد املَُتَكلِِّم

Ó .نحن = جلماعة املتكلِّمني

باركك الل�ه يا �ضغري
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تدريباُت قرائّية

اِء:  اأَقراأُ َما َياأتي ُمْنَتبهاً لَلْفِظ َحرِف الثَّ 1

Ó .اأنا �َضاأَعَتِني بها ف ي اأَْثناِء ان�ضغالك

Ó ُف لأَدُر�َض ثمَّ اأَن�َضِ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليم للحرِف يتابع الأهُل اللرّفظ ال�ضرّ

Ó .ة اللرّفظ د من �ضحرّ اأكرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للترّ

فظ ح�ضنت القراءة واللرّ اأ

2 اأقراأُ اجُلملَة الآتيَة ُمنتِبهاً حلركاِت اأَواخِر الكلماِت:

غرُة ُمعَظَم الوْقِت َناِئَمًة. كاَنْت اأُختي ال�ضَّ

ة لفظ احلركات. ملحظة: يراقب الأهل �ضحرّ

ن منها ُجمَلًة, ثمَّ اأقراأُ: 3 اأرتِّب الكلماِت الآتيَة لأكوِّ

درو�ضك، ل�، �ضناُن، يا، انتبْه.

 

 

ح�ضنَت التتيَب اأ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول42 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ُعوِر بالَفرِح: 4 اأقراأُ العبارَة الآتيَة ُمعّبـرًا َعِن ال�صُّ

َكْم كاَنْت فرَحُتنا َكبرًة، ِعنَدما �ضاَرْت َندى َتْرُك�ُض ف ي اأَْرجاِء الَبيِت!

ًة. 5 اأقرُا املقطَع الثَّاين قراءًة �صليمًة معبِّ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليمة للتلميِذ قدَر الإمكاِن يراقُب الأهُل القراءة ال�ضرّ

Ó .ة قراءة التلميِذ ميكن ال�ضتعانة بالآخرين لالطمئنان على �ضحرّ

ة اأ�ضكرك قراءة رائعة وُمعبرّ
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املهارات الكتابّيةاأختي ال�صغرية ت�صي

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

1 .. تبينِي عمل حروف اجلررّ

متييز الألِف املمدودِة من املق�ضورِة.. 2

ور بجمٍل.. 3 التعبِر عن ال�ضرّ

قيِم.. 4 تكويِن فقرة مراعيًا عالمات الترّ

تدريباُت لغوّية

1 اأقراأُ منتبهاً للحرف امللّون:

Ó .ِفل التعلرُّم حقٌّ من حقوقِ الطرّ

Ó .ضاهدُت برناجمًا عن النرّمِل�

Ó .ِىل خارجِ البالد �ضافَر الأُب اإ

Ó .ُب �ضناٌن ندى على الوقوِف يدررّ

2 اأكمل اجلمل باإ�صافة احلرف املنا�صب من, اإىل, عن, على, فـي:

Ó .األعُب ……………… زاويٍة قريبٍة ……………… اأختي

Ó .عاَد امل�ضافروَن ……………… الوطِن

Ó .جمعُت معلوماٍت ……………… النمِل

Ó .ب �ضناٌن اأخَته ……………… الوقوِف يدررّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول44 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اأتعّلُم
Ó . ي كاًل من: من، اإىل، عن، على، ف ي حروف اجلررّ اأ�ضمرّ

Ó .جتررّ ال�ضم الواقَع بعدها وجتعُل حركة اآخره الك�ضة : حروف اجلررّ

Ó .ى ال�ضُم بعد حروف اجلررّ بال�ضم املجروِر ي�ضمرّ

�ضكرك على ذكائك جدت اأ ح�ضنت واأ لقد اأ

الإملء

ف اليوم حرف ي املدرّ ا, ى ا�ضمهما لفظهما �ضكليهما اإّنها الألُف املمدودُة والألُف املق�صورُة. نتعررّ

, ثمَّ اأَكْتُبُ:  ِّ 1 اأَقراأُ مُنْتَبِهاً حلَرْفِ املَد

ملحظة:

Ó .حيح ب�ضكل ممدود قلياًل كل ال�ضرّ اأحاول لفظهما بال�ضرّ

Ó .ب التلميذ على اللرّفظ ب�ضكٍل �ضليٍم اأدررّ
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الإملُء املنظوُر

توجيٌه للأهِل:

Ó .ٍة ِب على ن�ضرّ الإمالء لأكرث من مررّ يقوُم التلميُذ بالتدررّ

Ó .ز على لفظِ الألِف املمدودِة والألِف املق�ضورِة نركرّ

Ó .نقُف عند اأغالِط التلميِذ ونطلُب منه اإعادَة كتابتها

2 اأَقراأُ َما َياأِتي ُمنَتِبهاً حَلْرفَ ي امَلدِّ ا, ى:

ي كي َتَناَم، ُثمَّ اأَْن�َضُف لأَْدُر����َض اأو اأَْلَعَب ف ي َزاويٍة  َناِغيها َكم���ا َتْفعُل اأُمرّ َوِعنَدم���ا َتبِك���ي ندى ُكْنُت اأُ
َقريَبٍة ِمنها حتَّى اإِذا َبَكْت اأَ�ضَمُعها.

3 بال�صتعانة باأحد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإملئّية وخّطَك اجلميَل .

 

 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول46 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

التعبري الكتابي 
ُعّبـُر ِبُجْمَلٍة عْن َراأيي ف ي كلٍّ منها: وَر الآتيَة, ثمَّ اأ ُل ال�صُّ مَّ 1 اأََتاأَ

 

 

 



47

 

 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول48 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ
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2 اأُعيدُ كتابَةَ الفِقرةِ الآتيةِ مُ�صتَخْدماً علمَاتِ الرتَّقيم ِ) , . : ( .

 

 

 

 

ملحظة:

Ó .مون له امل�ضاعدَة يتابع الأهُل جمَل التلميِذ ويقدرّ

Ó .عُه ز التلميذ ون�ضجرّ نعزرّ

اأتذّكُر

علماُت الرّتقيِم: هي رموٌز تو�ضُع بني اأجزاِء الكالِم بغر�ِض ربطِه وتقويتِه واإمتاِم معناه. 

من علمات الرّتقيم:

Ó  .الفا�صلة ),(: تربُط بني جملتني

Ó .النقطة )0(: تو�ضُع ف ي نهاية جملٍة اأو عند انتهاء املعنى

Ó .النقطتان ):(: تو�ضعان بعد القوِل

�ضكرك. قيم اأ نت مبدٌع ف ي ا�ضتخدام عالمات الترّ اأ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول50 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

املهارات ال�صفوّيةنزهٌة ق�صريٌةالّدر�س الأّول

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة النرّ�ضرّ قراءة �ضحيحة ومعبرّ

حيح للكلمات اجلديدة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

م�ضيرّة والقمريرّة.. 3 ِف احلروف ال�ضرّ تعررّ

متييِز املعنى املبا�ض من غر املبا�ض.. 4

اأقراأ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ٍة واحدٍة يقراأُ ويلرّ الأمر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرث من مررّ

Ó . ي�ضتمُع التلميُذ ويتابُع قراءَة الويلرّ

Ó .ح الويلرّ عنَد الغلِط يقراأُ التلميُذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميِع املقاطِع يراقُب الأهُل قراءَة التلميِذ بدقرّ

Ó .ة القراءِة د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخريَن للتاأكرّ

اطل���ب م���ن اأح���د والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤها منتبهًا 
للحركاِت والوقِف.
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-1-

���ة الثرّالثِة، وعندما و�ضلْنا، اأكلْنا �َضطاِئَر  �َض���ِحَبْتَنا املعلرَّمُة ف ي ُنْزَهٍة ق�ض���َرٍة اإىل حديقِة احليِّ بعَد احِل�ضَّ
رِة )كامرا( بعدها  ُرنا بامل�ض���وِّ عَت، و�ضبنا الع�ض���َر ثمَّ لعْبنا كثرًا، وكانت املعلرّمُة ُت�ض���ورّ اجُلْب والزرّ

طلبت اإلينا اأْن نكُتَب ِفقرًة عن احلديقِة وما فيها، لنعر�َضُه ف ي جملرِّة احلائِط.

؟   1 عمَّ حتدرّث النرّ�ضرّ

ر�ض؟   2 ما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ

3 اأيَن �ضحبِت املعلرّمة التالميَذ؟  

4 ماذا تناوَل التالميُذ ف ي احلديقِة؟  

5 ماذا كانت تفعُل املعلرّمُة؟  



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول52 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

-2-

ينِة، واأزهاٌر ذاُت اأ�ضكاٍل  كتبُت ف ي دفتي: ف ي احلديقِة اأ�ضجاٌر جميلٌة، ِمْنها ما هو ُمثِمٌر ومنها ماهو للزِّ
ا�ض���اُت مياٍه لريِّ الع�ض���ِب، واأراجي���ُح تطُر ف ي الهواِء، ومي���زاٌن للرّعِب، وفيها  واأل���واٍن َبديعٍة، فيها ر�ضرّ
ة ف ي ال�ض���ارع، وفيها لفتاٌت  اٌت يعُبُها املُ�ض���اُة، ولها �ض���وٌر جميٌل نرى منه املاررّ َمقاِعُد خ�ض���بيرّة وممررّ

ُتر�ِضُدنا كي نحافظ على �ضالمِة الألعاِب ونظافِة احلديقِة. وبعَد نْحِو �ضاعتني ُعدنا اإىل بيوِتنا فرحنَي.

1 ما اأنواُع الأ�ضجاِر ف ي احلديقِة؟ 

 

د موجوداِت احلديقِة؟  2 عدرّ

 

3 متى عاَد التالميُذ اإىل بيوتهم؟ 
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الّلغة والرتاكيُب

حيحَة ّما ياأتي معنى كلمة: 1 اأختاُر الإجابَة ال�صَّ

قايُةالّرّي راعةالقطاُفال�ضرّ الزرّ

وارُعاملُ�ضاُةالباعُةاملاّرة ال�ضرّ

َنِة: 2 اأَقراأُ اجلملَتني الآتيَتني ُمنَتبهاً للَكلماِت املُلوَّ

Ó .ف ي احَلديَقِة اأَ�ْضَجاٌر َجميَلٌة، واأَزهاٌر ِباأَلواٍن َبديَعٍة

Ó .ارِع ة ف ي ال�ضرّ لها �ضوٌر جميٌل نرى منه املاررّ

األحُظ
Ó .نُة ت�ضُف ال�ضم الذي قبَلها واأ�ضميها �ضفة الكلماُت امللورّ

Ó .فة ال�ضم املو�ضوَف باحلركاِت والتذكِر والتاأنيِث والتعريِف والتنكِر تطابق ال�ضرّ

3 اأَ�صوُغ ُجمَلًة ِوفَق اجُلمَلِة الآتيِة:

Ó .ا�ضاُت مياٍه ِلَريِّ الُع�ضِب ف ي احلديقِة ر�ضرّ

Ó .ف مقاعُد خ�ضبيٌة جللو�ِض التالميِذ مثال: ف ي ال�ضرّ

 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول54 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

تدريباُت قرائّية

م�صيََّة واحُلروَف الَقَمرّيَة: 1 اأَقراأُ ُمراعياً احُلروَف ال�صَّ

اِلَثِة. ِة الثَّ �ضحَبْتَنا ال�ُمَعلِّمُة ف ي ُنْزَهٍة َق�ضرٍة اإىل َحديقِة ال�َحيِّ بعَد ِاْنِتهاِء ال�ِح�ضَّ

اأتعّلم
Ó .م ف ي )ال�(الترّعريف دًا ول تلفظ الالرّ احلرف ال�ّصم�صّي بعد )ال�( يلفظ م�ضدرّ

Ó .م ف ي )ال�(الترّعريف احلرف القمرّي بعد )ال�( يلفظ دون ت�ضديد و تلفظ الالرّ

فظ ح�ضنت القراءة واللرّ اأ

قيِم. َلًة ُمراِعيًا َعلماِت الرتَّ �صِ اين ِقراَءًة ُمتَّ قراأُ امَلقَطَع الثَّ 2 اأَ

اأتعّلم
علمات الرّتقيم هي:

Ó )،( الفا�ضلة

Ó ).( النرّقطة

Ó ):( النقطتان

Ó  )!(عالمة الترّعجب

Ó )عالمة ال�ضتفهام )؟

بارك الل�ه فيك يا �ضغري
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توجيه للأهل:

Ó .يراقُب الأهُل اللرّفظ ال�ضليَم للحرِف

Ó .ة اللرّفظ والتعليِم د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

Ó .ة لفِظ احلركاِت يراقُب الأهُل �ضحرّ

اأتذّوُق

: ُز امَلعَنى املَُبا�َصَر مَن امَلعَنى غرِي املُبا�َصِر ف ي اجُلمَلَتنْيِ الآِتَيتنْيِ 1 اأُميِّ

Ó .َتِطُر الأََراجيُح ف ي الَهواِء

Ó .َتعلُو الأََراجيُح ف ي الَهواِء

اأتذّكُر
Ó .املعنى املبا�صُر: مثال: نطقُت اأحرف ي الأوىل

Ó .املعنى غري املبا�صِر: مثال: حركُة اإخوتي كالع�ضافِر

اأح�ضنَت الإجابة

2 اأقراأُ, ُثمَّ اأَتعّرُف معنى الَكِلمَتنْيِ املَُتماثَلَتنْيِ ِفيما َياأِتي:

Ó   .َة الُكَبى مَن الَكعَكِة اأََخَذ الَفاِئُز احِل�ضَّ

Ó   . الثِة اإىل َحديقِة احَليِّ ِة الثَّ �َضحَبْتَنا املَُعلَِّمُة َبعَد احِل�ضَّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول56 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

املهارات الكتابّيةنزهٌة ق�صريٌة

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

فة.. 1 حتديِد كلٍّ من ظرف املكان وال�ضرّ

الة على اجلماعة ونون النرّ�ضوة.. 2 حتديِد )نا( الدرّ

قعة.. 3 كتابِة حروف وجمل بخطرّ الررّ

تدريبات لغوّية

1 اأُكِمُل اجُلَمَل الآتيَة بكلمٍة ُمنا�ِصَبٍة ِوفَق النَّموَذِج:

Ó .َق�ضَرٍة �َضِحَبْتنا املُعلِّمُة ف ي ُنْزَهٍة. 

Ó ……………… يحيُط باحلديَقِة �ُضوٌر. 

Ó ……………… اأُِحبُّ الَع�ضافَر. 

اأتعّلُم
���فُة تطابُق املو�ض���وَف باحلركاِت والترّذكِر والتاأنيِث والإف���راِد والتثنيِة واجلمِع والتعريِف  ال�ضرّ

والتنكِر.
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2 اأملأُ الفراغَ بالكلمةِ املُنا�صبةِ مّا ياأتي مُ�صتَعيناً بال�صُّورِ:

 

 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول58 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اأتذّكُر
فوَق, حتَت, اأماَم.

بنَي كلمات تدلرّ على املكان، حركُة اآخرها الفتحة، وحركة اآخر ال�ضم بعدها الك�ضة.

لقد اأح�ضنت واأجدت اأ�ضكرك

الإملُء

ِّنَ كلماتٍ, ثمَّ اأَقْراأُ: اأَ�صِلُ املَقاطِعَ لأُكَو

األحُظ
Ó .نا: تدلرّ على جماعة الفاعلني

Ó .ن: تدلرّ على جماعة النرّ�ضوة
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الإملُء املنظوُر

1 اأقراأُ ما ياأتي مّيزًا الـ , نا:

َكلَْنا �َض���طاِئَر ال�ُجْبِ  . َوِعنَدَما َو�ض���لَْنا، اأَ اِلَث���ِة اإىل َحديَقِة احَليِّ ���ِة الثَّ �َض���ِحَبْتَنا ال�ُمَعلِّم���ُة َبعَد ال�ِح�ضَّ
ْبنا الَع�ضَر، وَلِعْبنا َكِثرًا. ، و�َضِ ْعَتِ َوال�ضَّ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ٍة ب على ن�ضرّ الإمالِء لأكرث من مررّ يقوُم التلميُذ بالتدررّ

Ó .الة على الفاعلني ز على ال� التعريف و نا الدرّ نركرّ

Ó .نقف عند اأغالِط التلميِذ ونطلب منه اإعادَة كتابتها

2 بال�صتعانة باأحِد والديَك �صرنى الآن  قدرتَك الإملئّية وخّطَك اجلميَل.

 

 

 

 

ز بدعت يا طفلي املميرّ لقد اأ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول60 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

التعبرُي الكتابّي

ِف احَلديَقِة: 1 اأَْقَراأُ ُمْنَتِبهاً لَو�صْ

َو�صَف التِّلميُذ َحديَقَة احَليِّ َفقاَل: ف ي احَلديَقِة اأَ�ْض���جاٌر َجميَلٌة، ِمْنها ما هو ُمْثمٌر َوِمنها ما هو 
ا�ض���اُت ِمياٍه ِلِريِّ الُع�ْض���ِب، والأراجيُح  يَن���ِة، َوفيها اأَزهاٌر ذاُت اأَ�ض���كاٍل واأَلوان َبديعٍة، فيها َر�ضرّ ِللزِّ

ٌة. ارُة، واملِيزاُن، وفيها َمقاِعُد َخ�َضبيَّ وَّ التي تطُر ف ي الَهواِء، والدَّ

ماَم َبيتي َفاأَْكُتُب ُمَبيِّناً: اِرَع اأَ ُف ال�صَّ 2 اأَ�صِ

Ó .اِرِع َوَعْر�َضُه ُطوَل ال�ضَّ

Ó .اِرِع َوِزيَنَتُه اأَ�ْضواَء ال�ضَّ

Ó .اِرِع َنظاَفَة ال�ضَّ
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اأتعّلُم

Ó .فاِت ن�ضتخدُم عند الو�ضف ال�ضرّ

Ó .نلتزُم بجميِع عنا�ِض ما ن�ضُف

Ó .قيِم ن�ضتخدُم عالماِت الترّ

�ضكرك نَت مبدٌع ف ي الو�ضف اأ اأ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول62 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

املهارات ال�ّصفوّيةمركز الت�صّوقالّدر�س الّثاين

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحة ومعبرّ

حيح للكلمات اجلديدة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

تو�ضيِح معنى احلقيقة واخليال.. 3

 اأقراأ

توجيه للأهِل:

Ó .ٍة يقراأ ويلرّ الأمِر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرث من مررّ

Ó . ي�ضتمُع التلميُذ ويتابُع قراءَة الويلرّ

Ó .ح الويلرّ عنَد الغلِط يقراأُ التلميُذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميِع املقاطِع يراقُب الأهُل قراءَة التلميِذ بدقرّ

Ó .ة القراءِة ِد من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

اطل���ب م���ن اأح���ِد والديَك اأن يقراأ لك الن�ضرّ واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤها منتبهًا 
للحركات والوقف.
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- 1 - 

هاِب  ي للُم�ْضَتياِت، وقاَل: هذِه حَتتاُج اإىل ُجْهٍد وَوْقٍت َطويل، َما َراأْيُكم ف ي الذَّ ْتَها اأُمِّ َل اأَِبي لِئحًة اأََعدَّ َتاأمَّ
ِق، لَن�ضتَي ِمْنُه حاَجاِتَنا؟ اإىل َمْرَكٍز حديٍث للتَّ�ضوُّ

1 ماذا اأعدرّت الأمرّ ؟ 

 

2 ماذا اقتح الأُب ؟ 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول64 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- 2 -

ُل،  َنا َنَتَجورّ َخْذَن���ا َعرَبًة َوبَداأْ نواُر. اأَ ���يرّارُة اأماَم َمبنًى َكب���ٍر ُموؤلرٍّف ِمْن اأَربَعِة طوابَق حُتيطُه الأَ َوقفِت ال�ضرّ
ابق الثَّاين  ِرَج الَكْهرَبائيَّ اإىل الطَّ ِة، اأََخْذنا حاجاِتنا ِمْنُه، ُثمَّ �َضِعْدَنا الدَّ ُل للَموادِّ الِغذائيرّ ابُق الأورّ كاَن الطَّ
يا�ضيرّة والُكُتب والِق�َض�ض. وَلَفَت ِاْنتباِهي- واأَنا اأْقراأُ َعناويَن الِق�َض�ِض-  ِة والرِّ وكاَن لالأَدواِت املدر�ضيرّ
ابِق  ���ة ف ي الَعربِة وتابْعُت مع اأُ�ْضِتي التَّجواَل اإىل الطَّ ���ي(، َو�ضْعُت الِق�ضَّ �ضِ غرُة مَتْ ختي ال�ضَّ ���ُة )اأُ ِق�ضرّ

اِبع. الثرّالِث ثمَّ الرَّ

1 اأَ�ضُف بناء املركِز:

 

د اأق�ضاَم املركِز: 2 اأُعدرّ

 

- 3 -

ها بَحْجِم َقب�َضِة  َوملرّا اْنَتَهْيَنا، َوَقَف َوالِدي مَع الَعرَبِة اأََماَم ِق�ْضِم املَُحا�َضَبِة، وقاَل: َما اأَْروَع هذِه الآلَة! اإنرّ
لُها على احَلا�ُضوِب، ُثمَّ َيْخُرُج َك�ْضُف احِل�ضاِب مْن مكاٍن اآخَر. ، َتقَراأُ الأَ�ضعاَر، وُت�ضجِّ الَكفِّ

اِء؟  1 اأيَن وقفِت العربُة عند انتهاِء ال�ضرّ

 

2 ماذا قال الوالد عن الآلة؟ 
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Ó عمَّ حتدرّث النرّ�ضرّ ؟

 

Ó .ر�ض ما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ

 

قراءٌة رائعة اأ�ضكرك

الّلغُة والرتاكيُب

1 اأ�صُل كلَّ كلمٍة ف ي احلْقِل )اأ( مبا ينا�صُبها ف ي احلْقِل )ب(, ثمَّ اأقراأُ:

باأ

قيمُة املُ�ضَتياِتلئَحٌة

ُل ُلَنَتَجوَّ َنتنقرّ

قاِئَمٌةَك�ْضُف احِل�َضاِب

2 اأُكِمُل اجُلَمَل الآِتَيَة بَكِلَمٍة ُمَنا�ِصَبٍة َوفَق النَّموَذِج:

Ó .مام ق�ضم املحا�ضبة وقفنا اأ

Ó .م�ضينا........... اجل�ض

Ó .ا�ضتحنا.......... ظالل الأ�ضجار



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول66 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اأتعّلم

Ó .اأماَم

Ó .فوَق

Ó .حتَت

Ó .وراَء

كلمات تدلرّ على املكان، وحركُتها الفتحُة.

باركك الل�ه

3 اقراأ منتبهاً للكلمة املّلونة فيما ياأتي:

ِة اجلميلَة ف ي الَعَربِة. َو�َضْعُت الِق�ضَّ

نَة ف ي اجلملِة هي �ضفٌة. انتبه �ضغري: الكلمة امللورّ

�ضكرك اأ
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تدريبات قرائّية

ًا عن: 1 اأَْقَراأُ ُمَعبِّ

Ó  :ال�صتفهام

ِق لن�ضتَي منه حاجاتنا؟ ما راأُيكم ف ي الذهاب اإىل مركٍز حديٍث للترّ�ضورّ

Ó  :التعّجب

ما اأروَع هذِه الآلَة!

وت ح�ضنَت القراءة وتلوين ال�ضرّ اأ

ِقيِم. الَث ُمَراعياً الف�صَل و الو�صَل وَعلماِت الرتَّ 2 اأَقراأ امَلْقَطَع الثَّ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليَم للحرِف يراقُب الأهُل اللرّفَظ ال�ضرّ

Ó .ِة اللرّفِظ والتعليِم ِد من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانُة باآخرين للتاأكرّ

Ó .َة لفِظ احلركاِت يراقُب الأهُل �ضحرّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول68 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

املهارات الكتابّيةمركز الت�صّوق

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

حيِح.. 1 كل ال�ضرّ كتابِة العدِد بال�ضرّ

ِم على ال  الترّعريِف.. 2 اإدخاِل الالرّ

كتابِة ثالِث معلوماٍت عن مكاٍن زرتُه.. 3

تدريبات لغوّية

1 اأَُدلُّ على الَعَدِد ف ي اجُلَمِل الآتيِة:

ا�ضتيُت ثالَث ق�ض�ٍض.
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ًة واحدًة. اختاَر الطفُل ق�ضرّ

املَبنى موؤلَّف مْن اأربعِة طواِبَق.



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول70 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

2 املأ الفراغ بالعدد املنا�صب م�صتعيناً بال�صور:

و�ضعُت ف ي الزهرْية............ زهراِت.

ر�ضمت ف ي دفتي............ كرات.
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فوق ال�ضجرة.............ع�ضافر.



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول72 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اأتعّلم

Ó .4 اأربعة: كلمة تدلرّ على العدد

Ó .1 واحد: كلمة تدلرّ على العدد

Ó .3 ثالثة: كلمة تدلرّ على العدد

Ó .اأنيِث الأعداد 1 و 2 توافقاِن املعدوَد ف ي الترّذكِر والترّ

Ó .اأنيِث الأعداد من 3 حتى 9 تخالُف املعدوَد ف ي الترّذكِر والترّ

مثال:

Ó .اأربعُة تالميَذ

Ó .ت�ضُع زهراٍت

Ó .امراأٌة واحدٌة

Ó .رجالِن اثناِن

لقد اأح�ضنَت واأجدَت اأ�ضكرك
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الإملُء

قعة منتبهاً للكلمة املّلونة: 1 اكتب ال�صطر الآتي بخط الرُّ

2 اأدخل حرف اللم    على الكلمات الآتية وفق النموذج منتبهاً ل�صبط الكلمة ثم اأقراأ:

 

اأتعّلم

ف ب� )ال ( حُتذُف األُف )ال�(  الترّعريف. )الالم( على ال�ضم املعررّ عندما ُندخُل حرف اجلررّ

:
:

:
:



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول74 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الإملُء املنظوُر

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة ب على ن�ضرّ الإمالِء لأكرث من مررّ يقوُم التلميُذ بالتدررّ

Ó .الة على الفاعلني ز على ال  الترّعريف و نا الدرّ نركرّ

Ó .نقُف عند اأغالِط التلميِذ، ونطلُب منه اإعادَة كتابتها

1 اقراأ ما ياأتي منتبهاً لدخول حرف اللم على ال�صم املعرف بـ ال  :

Ó ق؟ ما راأيكم اأن نذهب اإىل مركٍز حديٍث للت�ضوُّ

Ó .دوات املدر�ضية والريا�ضيرّة والكتِب ابق الثاين، وكان لالأ َرج الكهربائيرّ اإىل الطرّ �ضعدنا الدرّ

2 بال�صتعانة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإملئّيَة وخّطَك اجلميَل.

 

 

 

 

اأنت بالتاأكيد حاولت اأن تكتب بخطرّ جميٍل
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التعبرُي الكتابّي

ِّ تَ�ضْويرٍ زُرْتُهُ. اأَكتُبُ ثَالثَ مَعْلوماتٍ عَنْ حمََل

 

 

 

 

 

 

�ضكرًا ملعلوماتك



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول76 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

املهارات ال�ّصفوّيةحقيبتيالّدر�س الأول

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحة معبرّ

حيح للكلمات اجلديدة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

حتديِد حرف اجلررّ وال�ضم املجرور.. 3

متييِز املعنى املبا�ض من غر املبا�ض.. 4

اأقراأ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة واحدة يقراأ ويلرّ الأمر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرث من مررّ

Ó . ي�ضتمُع التلميُذ ويتابع قراءة الويلرّ

Ó .ح الويلرّ عنَد الغلِط يقراأُ التلميُذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميِع املقاطِع يراقُب الأهُل قراءَة الترّلميِذ بدقرّ

Ó .ِة القراءِة ِد من �ضحرّ اأكرّ ميكن ال�ضتعانُة باآخرين للترّ

، واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك عل���ى كلرّ كلمة يقروؤها منتبهًا  اطل���ب من اأحِد والديَك اأن يقراأَ  لَك النرّ�ضرّ
للحركاِت والوقِف.



77

: الن�ضرّ

- 1 -

ْهِر َحِقيَبْة اةٌ، فيه���ا َحَياْةاأَْحِمُل َفْوَق الظَّ ِفيه���ا َنَ
يَبْة ِمْباْةفيها ُكُن���وٌز ِجدُّ َخ�صِ وِكَت���اٌب،  قل���ٌم، 

- 2 -

اأَْعَجْب َفِمْن���ُه  الَقَلُم  ا  !اأمَّ ْفَتْ َكْم َذا َيْجري َفْوَق الدَّ
ْب َفيْبهْر!ِحْباً اأْزَرَق َدْومًا َي�ْشَ ���وَر  النُّ َيُخطُّ  ثمَّ 

- 3 -

ُل َدْر����سٍ فيِه )اِْقراأْ(َوِكَتابي، َما اأَْحلى ِكَتاِبي اأَوَّ
���َواِب اأَْفاْقَراأْ فيِه ُكلَّ �صَ َواْقراأْ ِم���ْن اأوَهاِمَك َتْبَ

- 4 -

بَهن���اٍء اأَ�صتْن�ص���ُق ِطيَبْهف ي َرْو�ِس الِعْلِم اأَنا اأَْحيا
نيا ْهِر الدُّ َفالعاملُ ف ي جْوِف َحقيَبْةاأَحِمُل فوَق الظَّ

د. عبد املعطي الّدالتي من ديوانه: )لكم يغنِّي الّربيع(



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول78 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

؟  1 عمَّ يتحدرّث النرّ�ضُّ

 

ر�ِض؟  2 ما راأيَك اأْن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ

 

لننطلق معاً ولنقراأ املقطع الأّول ثّم جنيُب:

فُل؟  1 ماذا يحمُل الطرّ

 

2 ماذا يوجَد ف ي احلقيبِة؟

 

لنقراأ املقطَع الّثاين ثّم جنيب:

1 اأين يجري القلُم؟ 

 

2 ماذا ي�ضُب القلُم؟ 

 

؟  3 ماذا يخطرّ
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لنقراأ املقطَع الّثالث ثّم جنيب:

ل در�ض ف ي كتابي؟  1 ما اأورّ

 

2 ماذا اأقراأُ ف ي كتابي؟ 

 

الآن نقراأ املقطَع الّرابع ثّم جنيب:

1 اأين يحيا الترّلميُذ؟ 

 

2 ماذا يوجد ف ي جوِف احلقيبِة؟ 

 

لقد اأبدعَت ف ي القراءِة والإجابِة



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول80 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الّلغُة والرتاكيُب

الن�صاُط الأّول:

وِر الآِتَيِة, ثّم اأَقَراأُُه: اأبحُث ف ي الّن�ّس عن البيِت ال�ّصعرّي الذي يعّبُ عْن كّل �صورٍة مَن ال�صُّ

عري:  ورة تعبرّ عن البيِت ال�ضرّ ال�ضرّ

 

 

عري:  ورة تعبرّ عن البيِت ال�ضرّ ال�ضرّ
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عري:  ورة تعبرّ عن البيِت ال�ضرّ ال�ضرّ

 

 

عري:  ورة تعبرّ عن البيِت ال�ضرّ ال�ضرّ

 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول82 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الن�صاط الّثاين:

َداَد الَكِلماِت الآتيِة: اأختاُر اأَ�صْ

فوقخارجداخلجوف

نهر�ضحراءب�ضتانرو�س

تعي�ضت�ضفىمتر�ضتباأ

اأتذّكُر

كلمة �ضدرّ تعني: عك�ض املعنى.

مثال: طويل �صّد ق�ضر.

باركَك الل�ه يا �ضغري
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الن�صاط الّثالث:

اأُكِمُل م� ي�أِْتي وْفَق الَنموَذِج:

Ó :عن القيمِة الكبرِة للُكنوِز فاأقوُل ُ اأُعبِّ

الكنوُز ِجدُّ َخ�ضيَبٍة.

Ó :ق�ِض فاأقوُل ُ عن ُبرودِة الطَّ اأُعبِّ

 

النرّهر جدرّ طويٍل. مثال للم�صاعدة:اأعبرّ عن طول النرّهر فاأقول: 

الن�صاط الرابع:

1 اأقراأُ منتبهاً للكلمة امللّونة وحركة ال�صم بعدها فيما ياأتي:

Ó .واقراأ مَن الأوهاِم تباأ

Ó .ف ي رو�ِض العلِم اأنا اأحيا

اأتعّلُم

ه الك�ضة. )من، اإىل، عن، على، ف ي( هي اأحرف جررّ ياأتي ال�ضم بعدها جمرورًا وعالمة جررّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول84 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ختاُرها:  حرف جّر اأَ �صوُغ جمًل ُم�صتخدمًا اأ 2 اأ

 

 

 

 

 

ح�ضنَت القراءة وال�ضتيعاب اأ

3 اأَ�صوُغ �َصَفوّياً َوْفَق النَّموَذِج:

Ó .ِة ُب الَقَلُم ِمَن املِْحَبَ َي�ْضَ

Ó .ىل املدر�ضِة ْخُرُج �ضباحًا اإ اأَ

األحُظّ

ة وفيها حرف جررّ وا�ضم جمرور. مرّ اجلملة الفعليرّة تبداأ بفعٍل م�ضارع حركتُه ال�ضرّ



85

تدريبات قرائّية

يِّزًا َبنْيَ َلْفِظ َحْرفَ ي احَلاِء والَهاِء: 1 اأَقراأُ ُمَ

Ó .ْهِر َحقيَبة اأَْحِمُل َفْوَق الظَّ

Ó .اٌة، ِفيها َحَياْة فيَها َنَ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليَم للحرِف يراقُب الأهُل اللرّفَظ ال�ضرّ

Ó .ة اللرّفِظ والترّعليِم ِد من �ضحرّ اأكرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للترّ

ا, فـ : مَّ 2 اأَْقَراأُ ُمْنتِبهاً ل�صِتْخداِم اأ

ا الَقَلُم َفِمْنُه اأَْعَجْب. مَّ اأَ

ًا َعْن �ُصعوِر الَفَرِح ِبَحَركاِت الَوْجِه والَيَديِن. ماَم اأهلي ُمَعبِّ �ِصيَد اأَ 3 اأَقَراأُ النَّ

ملحظة:

Ó .ليمَة للتلميِذ قدر الإمكاِن ُيراقُب الأهُل القراءَة ال�ضرّ

Ó .ة قراءِة الترّلميِذ ميكن ال�ضتعانة بالآخرين لالطمئناِن على �ضحرّ

�ضكرك ح�ضنت القراءة اأ اأ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول86 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ُق اأَتذوَّ

ُز املعنى املبا�َصَر من املعنى غرِي املبا�َصِر ُم�صَتعيناً بالنَّموَذِج: اأُميِّ

Ó . العامُل ف ي جوِف َحقيبة.  َمعنى غُر ُمبا�َضٍ

Ó . ُل در�ٍض فيِه ِاْقراأ.  معنى مبا�َضٌ اأَوَّ

Ó ..............ْب.  معنى ِحبًا اأزرَق دومًا َي�ْضَ

Ó ..............هر َحقيَبْة.  معنى اأَْحِمُل فوَق الظَّ

مثاٌل للتو�صيِح:

Ó .املعنى املبا�صر: مثال: نطقُت اأحرف ي الأوىل

Ó .املعنى غري املبا�صر: مثال: حركة اإِخوتي كالع�ضافِر

اأتعّلُم

Ó .املعنى املبا�صر: هو معنى حقيقيرّ ل خيال فيه

Ó .ورِة املعنى غري املبا�صر: هو معنى غُر حقيقيرّ ويعتمُد على اخلياِل وال�ضرّ

ح�ضنَت الإجابة. اأ
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املهارات الكتابّيةحقيبتي

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

مائر املنف�ضلة.. 1 حماكاِة �ضيغة الفعل امل�ضارِع مع ال�ضرّ

متييِز الترّاء املربوطِة من املفتوحِة.. 2

�ضوِغ �ضوؤاٍل منا�ضٍب لالإجابة.. 3

ِب وال�ضتفهاِم.. 4 ا�ضتخداِم عالمة الترّعجُّ

تدريبات لغوّية

يغَة الِفْعِل ف ي ُجْمَلٍة ِوْفَق النَّموَذِج: 1 اأُحاِكي �صِ

ِمُل احَلِقيَبَة.اأَنا اأَْحِمُل احَلقيبَة. اأَْنَت حَتْ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول88 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اأنا ……………………………

اأَْنَت ……………………………
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اأتعّلُم

Ó .اأنا: �ضمٌر للمتكلرِّم

Ó  .اأنت: �ضمٌر للمخاطِب

ُل الَكلماِت ف ي اجُلمَلَتنِي الآتيتنِي َوْفَق النَّموَذِج: 2 اأَُحوِّ

Ó .ْضَتْن�ِضُق ِطيَبُه� اأَنا اأَ

اأَْنَت َت�ْضَتْن�ِضُق ِطيَبُه.

Ó .ْحَيا ِبَهناٍء اأَنا اأَ

 

Ó  .ْقَراأُ ف ي الِكتاِب اأَنا اأَ

 

األحُظ

مائر )اأنا و اأنت(. تغررّ احلرف الذي يبداأ به الفعل امل�ضارع بعد ال�ضرّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول90 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الإملُء

وَرِة ُمْنَتِبهاً حَلْرِف التَّاِء امَلْربوطِة ِوْفَق النَّموَذِج: 1 اأَْكُتُب ال�صَم املُنا�ِصَب لل�صُّ

 

 

 



91

األحُظ

اأنرّ الترّاء املربوطَة تلفُظ هاًء عند الوقِف بها.

2 اأكتُب كلماٍت فيها تاٌء مربوطٌة: 

 

 

 

 

الإملُء املنظوُر

ملحظة:

Ó .ة ب على ن�ضرّ الإمالِء لأكرث من مررّ يقوُم الترّلميُذ بالتدررّ

Ó .اِء املربوطِة ُز على لفظ الترّ نركرّ

Ó .نقُف عنَد اأغالِط الترّلميِذ ونطلُب منه اإعادَة كتابتها



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول92 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

1 اأَْقراأَ ما َياأْتي ُمْنَتِبهاً للتَّاِء امَلْربوَطِة:

ْهِر َحقيَبْة اةٌ، فيه���ا َحَياْةاأَْحِمُل َفْوَق الظَّ فيه���ا َنَ
يبْة ِمْباْةفيها ُكن���وٌز ِجدُّ َخ�صِ َوِكَت���اٌب،  َقَل���ٌم، 

2 بال�صتعانة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإملئّية وخّطَك اجلميَل .

 

 

 

 

وفقَك الل�ه
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التعبرُي الكتابّي

1 اأَ�صُوغُ اأَ�صْئِلةً لِلإجاباتِ الآتيَةِ وِفْقَ النَّموذَجِ مُ�صْتَخِدماً ماذا, اأيْنَ:

اأتعّلُم

اأين وماذا: اأداوُت ا�ضتفهاٍم ُت�ضتخدُم لل�ضوؤاِل وتخت�ضرّ اأين باملكان.

2 اأوّظف اأين, ماذا ف ي جملتني جديدتني.

 

 

 

 

نَت مبدٌع حقًا اأ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول94 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ِع املُنا�ِصِب: قيِم ؟ , ! ف ي امَلْو�صِ ُع ُكّلًمْن َعلَمَتي الرتَّ 2 اأَ�صَ

Ó ……… َهْل ُيوَجُد ف ي احَلقيَبِة ُكنوٌز

Ó ……… ما اأْحَلى ِكتاِبي

اأتعّلُم

Ó .؟(: عالمة ا�ضتفهام تو�ضُع ف ي نهايِة اجلملِة التي فيها �ضيغة  �ضوؤاٍل(

Ó .ٍب ب تو�ضُع ف ي نهايِة اجلملِة التي فيها اأ�ضلوُب تعجرّ )!(: عالمة تعجرّ

ن�صاط:

ُيطلُب من الّتلميِذ جمًل يوّظُف فيها اأ�صلوَب ال�صتفهاِم واأ�صلوَب التعجِب.

 

 

 

 

 

 

ُح. ملحظة: ي�ضتمُع ويلرّ الأمر، يراقُب وي�ضحرّ
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دَّ كلٍّ مَن الكلمَتنْي: اأَْقَراأُ الَبيَتنْيِ الآِتينِي, ُثمَّ اأ�صتْخِرُج ِمْنهما �صِ

واِب ْوهاِمَك َتْباأَْفاْق���َراأْ في���ِه ُكلَّ �صَ واْق���َراأْ ِم���ْن اأَ
نا اأْحَيا ِبهَن���اٍء اأَ�ْصَتْن�ِص���ُق ِطيَب���ْهف ي َرْو����سِ الِعْلِم اأَ

Ó :)ضدرّ كلمة )غلط�

………………………………

Ó  :)ضدرّ كلمة )اأحيا�

………………………………

اأتذّكر

يء عك�ضُه ف ي املعنى. �ضدرّ ال�ضرّ

ه �ضغر.  مثال: كبر �ضدرّ



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول96 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

فوُر وِرفاُقُهالّدر�س الثاين املهارات ال�ّصفوّيةالُع�صْ

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحة معبرّ

حيح للكلمات اجلديدة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

يِف )نعم، وبلى( ف ي جمل مفيدة.. 3 توظرّ

اأقراأ

Ó .ٍة ف ي جميِع املقاطِع يتابع الأهُل قراءَة الترّلميِذ بدقرّ

Ó .ِة القراءِة ِد من �ضحرّ اأكرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للترّ

اطل���ب م���ن اأح���ِد والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ة يقروؤها منتبهًا 
للحركاِت والوقِف.
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- 1 -

َن، �َض���األُه الُبلُبُل: ماذا  ُم���وُع الغزيرُة تبلرُّل ري�َض���ُه املُلوَّ جَلاأَ الُع�ض���فوُر اإىل �ض���ديِقِه الُبلُب���ِل احلكيِم، والدَّ
�ْض���ُت ف ي نافذِة َمكتبِة املَدر�ض���ِة، وكنُت كلرّما اأتيُت اإىل الع�ضِّ فرَح  اأ�ض���اَبَك اأيرّها الُع�ض���فوُر؟ قال: لقد ع�ضرّ
ًا  ُت بال بيٍت، ول اأعرُف اأيَن اأبني ُع�ضرّ ، ف�ِضْ الترّالميُذ ِبقدومي، ثمَّ جاَء الُغراُب، وطرَدين َبعيدًا عن الع�ضرّ

ًا جديدًا. جديدًا. قال الُبلُبُل: يا �ضديقي، لي�َض احللرّ اأْن تبني ع�ضرّ

1 ملن جلاأَ الُع�ضفوُر؟ 

 

2 ما م�ضكلُتُه؟ 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول98 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- 2 -

ي، اإنَّ الُغراَب اأكَبَ ِمني،  �ضتعيَد ُع�ضرّ َد، وقاَل: ِمَن ال�َضعِب اأْن اأَ اأْدرَك الُع�ض���فوُر ما يق�ِض���ُدُه الُبلُبُل، فتَنهَّ
واأق���وى. قاَل الُبلُبُل: األي�َض لديَك رفاٌق؟ قاَل الُع�ض���ُفوُر: بلى. اأج���اَب الُبلُبُل: اإَن َع�َضًة من رفاقَك اأقوى 

ِمَن الُغراِب. فقاَل الُع�ضفوُر: فهمُت ما تعنيِه. 

عب اأن َي�ضتعيَد الُع�ضفوُر َبيَتُه؟  1 ملاذا من ال�ضرّ

 

2 مباذا َن�ضَحُه البلبُل ؟ 
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- 3 -

ُه اأخطاأَ،  ف ���ي الي���وِم التايل، فوجَئ الُغ���راُب مبجموعٍة كبرٍة مَن الع�ض���افر قادمًة اإليِه، عنَد ذلك َعِل���َم اأنرّ
فَتَك ُع�ضَّ الُع�ضفور، ورفرَف بجناحيِه بعيدًا وهو َينَعُق: غاْق، غاْق، غاْق.

1 من هاجَم الغراَب ؟

 

2 هل ا�ضتطاَع الُع�ضفوُر ا�ضتعاَدَة بيِتِه ؟

 

قراءٌة رائعٌة اأ�ضكرَك



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول100 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

Ó  عمَّ يتحدرّث النرّ�َض؟

 

Ó  ر�ض؟ ما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ

 

الّلغُة والرتاكيُب

ُف اأََتَعرَّ

َطَرَدين بعيدًا:

َبَلى:

اأَدَرَك �صوَء عمِلِه:

اأبعَديِن.

َنَعْم.

فهَم اأو علَم.

ن�صاط:

كيَبنْي )حلَّ بك(, َو)جئت(. اأَْخَتاُر ِمَن امَلْقطِع الأّوِل ُمَراِدَف كلٍّ من الرتَّ

 

 

اأتعّلُم

املرادُف  املعنى.

اأنَت مبدٌع اأ�ضكرَك
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ن�صاط:

, واأُلحُظ الإجابَة: 1 اأََْقَراأُ

Ó هل لديك رفاٌق؟

نعم.

Ó لي�َض لديك رفاٌق؟ اأ

بلى.

اأتعّلم

Ó .نعم:اأداُة جواٍب عندما ن�ضاأُل ب� هل

Ó .بلى:اأداُة جواٍب عندما ن�ضاأُل ب� األي�ض

تي: ال ّما ياأ جابَة املنا�صبَة ّما بنَي القو�صني لكّل �صوؤ ختاُر الإ 2 اأ

Ó ض الع�ضفوُر ف ي نافذِة املكتبِة؟� هل ع�ضرّ

اأ. نعم. ب. بلى.

Ó األي�َض خمطئًا؟

اأ. نعم. ب. بلى.

باركَك الل�ه يا �ضغري النرّ�ضيط



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول102 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

تدريباُت قرائّية

َحًة ُمْنَتِبهًا للحروف: �ض، �ض، �ض، ظ. َل ِقراَءًة َوا�ضِ 1 اأَقراأُ املْقَطَع الأَوَّ

. : جاَء الُغَراُب، َوَطَرَديِن َبِعيدًا َعِن الُع�ضِّ ُعوِر ب�الأَمَلِ ًا َعِن ال�ضُّ 2 اأَْقَراأُ ُمَعبِّ

ِد مْن اأُ�ْضلوب الَو�ْضِف: ْ يِّزًا اأُ�ضلوَب ال�ضَّ 3 اأَْقَراأُ مُمَ

Ó :رِد اأ�صلوُب ال�صَّ

ُه اأخطاأَ.  ُفوجَئ الُغراُب مبْجموَعٍة مَن الع�ضافر قادمٍة اإليه، عنَد ذلك علَم اأنَّ

Ó :ِف اأ�صلوُب الو�صْ

اهي. َن الزرّ موُع الغزيَرُة ُتبلرُّل ري�َضُه امللورّ  الدرّ

اأح�ضنَت القراءَة اأ�ضكرَك

ملحظة:

Ó .ليَم للحرِف يراقُب الأهُل اللرّفَظ ال�ضرّ

Ó .ِة اللرّفِظ والترّعليِم ِد من �ضحرّ اأكرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للترّ
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فوُر وِرفاُقُه املهارات الكتابّيةالُع�صْ

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

1 .. متييز حروف اجلررّ

اإدخاِل )ال ( على الكلماِت التي تبداأُ بهمزِة قطٍع.. 2

3 .. ٍ �ضوِغ جملة تعبرّ عن مو�ضوٍع معنيرّ

الترّعبر عن �ضورٍة بجملٍة.. 4

و�ضِف املدر�ضة ب�ضطرين.. 5

تدريبات لغوّية

     ا بنَي القو�صنِي  1 اأملأُ الَفراغ باحَلْرِف املَُنا�ِصِب ِمّ

Ó .َجَرِة اأَقاَم الُبلُبُل َبْيَتُه ............... ال�ضَّ

Ó .جَلاأَ الُع�ْضفوُر ...............�َضديِقِه الُبلُبِل احَلكيِم

Ó . َطَرَد الُغَراُب الُع�ْضفوَر َبعيدًا .............. الُع�ضِّ

Ó . غاَدَر الُغَراُب َهاربًا ................الُع�ضِّ

اأتعّلُم

.  َحْرَف َجرٍّ ي ُكلَّ َحْرٍف ِمَن الأَْحُرِف  اأُ�َضمِّ

 َة ِبا�ْصتخدام احُلروِف الآتيِة:  2 اأُْكِمُل الِق�صَّ



   …………               

                 
        ……    

     …………   

       ……    
    

             
.…                
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ملحظة: اطلب امل�ضاعدة من اأحد والديَكِ اإذا وجدَت �ضعوبًة ف ي القراءِة. 

الإملُء

اأُْدِخلُ)   ( التّعريفِ على الكَلِماتِ الآتيةِ وَفْقَ النّموذجِ:

األحظ اأّن

جميع الكلماِت التي اأُدخلت عليها )ال�( تبداأُ بهمزة )اأ(. 

الإملُء املنظوُر

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة ب على ن�ضرّ الإمالِء لأكرث من مررّ يقوُم الترّلميُذ بالتدررّ

Ó .الة على الفاعلني ز على ال  التعريِف و نا الدرّ نركرّ

Ó .نقف عند اأغالِط الترّلميِذ ونطلُب منُه اإعادَة كتابِتها



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول106 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

َنِة: 1 اأقراأُ ما ياأْتي, ُمْنَتِبهاً ِلُدُخوِل الـ التَّْعريِف على الَكلَمات املُلوَّ

نَّ الُغَراَب اأَْكَبُ ِمنرّي واأَْقَوى. ي، اإِ �ضَتِعيَد ُع�ضِّ ْعِب اأَْن اأَ فوُر: ِمَن ال�ضَّ قاَل الُع�ضْ

فوُر: َبَلى. قاَل الُبلُبُل: اأََلي�َض َلديَك ِرَفاٌق؟ قاَل الُع�ضْ

2 بال�صتعانة باأحد والديَك �صرنى الآن قدرَتَك الإملئّيَة وخّطَك اجلميَل. 

 

 

 

�ضكرًا وفقَك الل�ه
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الّتعبرُي الكتابّي

ُ َعْن ُحبِّي ِللْمْدَر�ضِة، َفاأَقوُل: 1 اأَُعبِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُب ِمْن َكرَثِة الَع�َضافِر َفاأَقوُل: 2 اأََتَعجَّ

 

 



ــف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول108 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

وَرِة الآتيِة بَثالِث ُجمٍل ُمفيدٍة: ُ َعِن ال�ضُّ 3  اأَُعبِّ
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4 اأَكْتُبُ �ضَطْرَيْنِ ف ي وَ�ضْفِ مَدْرَ�ضَتِي: الباحةُ، ال�ضُّفوفُ، العَلَمُ.

 

 



برنامج التعـلم الذاتي, اللغة العربية, ال�صــف الثاين الأ�صــا�صــي, الف�صل الأول110

املهارات ال�ّصفوّية�صخ�صّياٌت من وطنيالّدر�س الأّول

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحة معبرّ

حيح للكلمات اجلديدة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

ِف عمل )ل( النرّاهية وامل�ضارع املجزوم.. 3 تعررّ

اأَقراأُ

تذكر:

Ó .ة يقراأ ويلرّ الأمر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوطٍ اأكرث من مررّ

Ó . ي�ضتمع التلميُذ ويتابع قراءة الويلرّ

Ó .ح الويل عند الغلط يقراأُ التلميُذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميع املقاطِع يراقُب الأهُل قراءَة التلميِذ بدقرّ

Ó .ة القراءة د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

اطل���ب م���ن اأحد والديك اأن يقراأَ  لك النرّ�ضرّ واأنت عليك اأن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤها منتبهًا 
للحركاِت والوقِف.
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اِبَكِة، َف�َضاأْلُتُه: َعمَّ َتْبَحُث؟ َقاَل: كلََّفنا  َجَل�ْض���ُت اأُراِقُب اأَخي حاِزمًا اأَماَم �َضا�َض���ِة احلا�ضوِب، َيْبَحُث ف ي ال�ضَّ
املَُعلُِّم َجْمَع َمْعلُوَماٍت َعن �َضخ�ض���يَّاٍت خَدَمِت الَوَطَن، َواأَْخَل�َض���ْت َلُه. ا�ْض���َمْع َما َكَتْبُت، ول ُتَقاِطْع حتَّى 

اأَْنَتهَي:

ِة، َوَبَنى �ض���وِرَيَة  ���هايَنِة ف ي َحْرِب ِت�ْضيَن التَّحريريَّ َر الُقَنْيِطَرَة ِمَن ال�ضَّ القائُد اخَلالُد حاِفُظ الأَ�ض���د حرَّ
. دَّ ال�ضِتْعماِر الَفَرن�ِضيِّ احَلديَثة. والَبَطُل ُيو�ُضُف الَعْظَمة ا�ضُت�ْضِهَد ف ي َمْعَرَكِة َمْي�َضلُوَن �ضِ

1 من هو قائُد حرِب ت�ضيَن التحريريِة؟  

2 من هو قائُد معركِة مي�ضلوَن؟  



برنامج التعـلم الذاتي, اللغة العربية, ال�صــف الثاين الأ�صــا�صــي, الف�صل الأول112

-2-

وَبعَد اأَْن اأَْنَهى َحديَثُه، �َضاأَْلُتُه: َهْل ُهَناَك �َضخ�ضيَّاٌت اأُخَرى؟ َقاَل: َنَعْم، َوِهَي كثرٌة، واملََداِر�ُض ف ي �ضوريَة 
اِعُر والعامِلُ، َفَهذا �َضاِرٌع  َواِرُع، َوامل�ضاف ي َتكرميًا لهم، َفِمْنهم الفنَّاُن وال�ضَّ َحَمَلْت اأَ�ضَماَءُهْم، َوَكَذِلَك ال�ضَّ

اِعِر ِنَزار َقبَّايِن. ِبا�ْضِم ال�ضَّ

وَذاك م�ض���َفى با�ْض���ِم الَعامِل اب���ِن النَّفي�ِض قلُْت: يا الل�ُه! م���ا اأَْغَنى َوَطني 
ِباأَْبناِئِه الُعَظماِء!

1 ماذا حتمل املدار�ُض و امل�ضاف ي وال�ضوارُع ف ي �ضورية؟  

خ�ضيرّاِت، ومباذا ا�ضُتهرْت؟   ي بع�ض ال�ضرّ 2 اأ�ضمرّ

؟   3 عمَّ يتحدرّث النرّ�ضرّ

ر�ض؟   4 ما راأيك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ
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الّلغة والرتكيُب

1 اأَْخَتاُر َمْعنى ُكلِّ َكِلَمٍة فيما َياأْتي:

Ó :ر َحرَّ

ت. َهاَجَم.ب. �َضاَهد.اأ. َخلَّ�َض.

Ó :َتْكريا

ت. َتْرتيبًا.ب. َتْقديرًا.اأ. َتْوديعًا.

: َف ف ي اجُلْملَتنِي الآِتَيَتنْيِ 2 اأَ�ْصَرُح َمْعَنى َكلمِة كلَّ

Ó  .َف املَُعلُِّم التَّالِميَذ جمَع املعلوماِت كلَّ

 

Ó  .ٍة َف الثَّوُب اأَْلَف َلْرَ كلَّ

 

اأ�ضكرَك

اأُ�صيُف اإىل َر�صيدي اللُّغويِّ

ٌة. اِبَكُة: هي الإِْنَتِنت، وهي َو�ِضيلُة ِاتِّ�َضاٍل َعامَلِيَّ ال�صَّ
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3 اأُْكِمُل اجُلَمَل الآتَيَة �َصَفوّياً َوْفَق النَّموَذِج:

Ó .ل ُتَقاِطْع حتَّى اأَْنَتهَي

Ó .ل…… والإ�ضارُة حْمَراُء

Ó ................ ل

اأتـعّلم

Ó .ل: هي حرف نهي يجزم الفعَل امل�ضارَع بعدها

Ó .كون حركة الفعِل امل�ضارِع بعد ل النرّاهية اجلازمة هي ال�ضرّ

باركَك الل�ه 

تدريباُت قرائّية

َب: ماً ال�صِتْفهاَم والتَّعجُّ 1 اأَقراأُ ُمَنغِّ

Ó َعمَّ َتْبَحُث؟

Ó هْل ُهَناَك �َضخ�ضيَّاٌت اأُخرى؟

Ó !بناِئِه الُعَظَماِء يا الل�ُه! ما اأَغَنى َوَطني ِباأَ

ال�ضتفهام: اأ�ضلوٌب ي�ضتمل على اأحد اأدواِت ال�ضتفهاِم )جملٌة حتتوي على �ضوؤاٍل(.

ٍب )ما اأجمَل، يا الل�ه(. ب: اأ�ضلوٌب ي�ضتمل على �ضيغِة تعجرّ التعجرّ

وِت ح�ضنَت القراءَة وتلويَن ال�ضرّ اأ
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حيحاً فيما َياأْتي: َنِة ُنْطقاً �صَ 2 اأَقراأُ مراعياً ُنْطَق احُلروِف املُلوَّ

Ó .خي حاَِزمًا اأََماَم �َضا�َضِة ال�حا�ُضوِب جَل�ْضُت اأُراِقُب اأَ

Ó .كلََّفَنا املَُعلُِّم َجْمَع َمعلُوماٍت َعن �َضخ�ضيَّاٍت خَدَمِت الَوَطَن

توجيٌه للأهِل: 

ليم للحرِف. يراقُب الأهُل اللرّفَظ ال�ضرّ

ًة. 3 اأقراأُ الّن�ّس قراءًة �صليمًة ُمعّبَ

ملحظة: 

ة اللرّفظ والتعليم. د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

بارَك الل�ه فيك
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املهارات الكتابّية�صخ�صّياٌت من وطني

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

�ضوِغ ا�ضم الفاعِل وا�ضتخدامِه ف ي جمٍل مفيدٍة.. 1

التفريِق بني الترّاء املربوطِة والترّاء املفتوحِة.. 2

بِر عن �ضورٍة بجملٍة.. 3 التعرّ

تكويِن جملٍة فيها ت�ضبيٌه.. 4

قيِم.. 5 توظيِف عالماِت الترّ

1 اأَقراأُ ُمْنتبهاً للكلماِت املُلّونِة ف ي اجُلمِل الآتيِة:

Ó .َر الُقنيطرَة القائُد اخلاِلُد حاِفُظ الأَ�ضد حرَّ

Ó .اعِر ِنزار َقبرّاين هذا �ضارٌع با�ضِم ال�ضرّ

Ó .ذاك م�ضفى با�ضم العامِل ابِن النَّفي�ِض
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األحُظّ

ن ا�صم الفاعل ُي�ضاُغ من الأفعاِل على ال�ضكل الآتي: ال�ضم امللورّ

Ó .من الفعل: قاَد  قائٌد

Ó .من الفعل: �ضعَر  �ضاعٌر

Ó .من الفعل: علَم  عامٌل

2 اأُكِمُل ِبَح�صِب النَّموذِج:

Ó ي الذي َيعمُل.  العاِمل اأُ�ضمِّ

Ó ………………  .ي الذي َيكتُب اأُ�ضمِّ

Ó ………………  .ي الذي َيزرُع اأُ�ضمِّ

�ضكرَك على ذكاِئَك جدَت اأ ح�ضنَت واأ لقد اأ

3 اأ�صتخدُم كلمَة عازٍف ف ي جملٍة مفيدٍة.

 

 

 

فت جملًة رائعًة لرّ َك اأ نرّ د باأ كرّ نا متاأ اأ
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الإملُء

اأُكملُ الكلماتِ الآتيةَ بكتابةِ التّاءِ  ب�صكلها املنا�صبِ:

األحُظّ

Ó .الترّاء املربوطة ) �ة، ة( ُتلفظ هاًء عند الوقِف بها

Ó .الترّاء املب�ضوطة )ت( ُتلفظ تاًء عند الوقِف بها

:؟
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الإملُء املنظوُر

1 اأَقراأُ ما َياأتي قراءًة �صحيحًة وا�صحًة منتبهاً لـ ت, ـة, ة:

حريريِة. َهايَنِة ف ِي َحرِب ت�ضيَن الترّ َر الُقنيطرَة مِن ال�ضَّ الْقاَئُد اخْلالُد َحاِفُظ الأ�َضد َحرَّ

ُة اأ�ضماَءها. وارُع وال�ضاحاُت العامرّ وهناَك �ضخ�ضيرّاٌت خَدمِت الْوطَن ،وحمَلِت املْدار�ُض وال�ضَّ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة ب على ن�ضرّ الإمالِء لأكرث من مررّ يقوُم الترّلميُذ بالتدررّ

Ó .ُز على الترّاء املربوطِة والترّاء املب�ضوطِة نركرّ

Ó .نقُف عند اأغالِط الترّلميِذ ونطلُب منه اإعادَة كتابتها

2 بال�صتعانة باأحد والديَك �صرنى الآن قدرَتَك الإملئّية, وخّطك اجلميَل .

 

 

 

 

لقد اأبدعَت يا طفليرّ املميرّز وفقَك الل�ه.
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الّتعبرُي الكتابّي

وَر الآتيَة مِب�ضاعدِة ُمَعلِّمي. ُف ال�ضرّ 1 اأََتعررّ

2 اأَختاُر �ُضورًة َواأَُعبِّ َعْنها ِبثالِث ُجَمٍل.
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ملحظة: 

ميكنك ال�ضتعانُة باأحِد والديَك لتح�ضَل على املعلوماِت.

فوُف, الَعَلُم. 3 اأَكُتُب �َصْطرْيِن ف ي َو�صِف َمْدر�صِتي: الباحُة, ال�صُّ
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ُن ُجْمَلًة ِوْفَق النَّموَذِج الآتي: 4 اأَُكوِّ

 

األحُظّ

حرف الكاف )ك�( ياأتي للت�ضبيه وياأتي بعَدُه ال�ضم جمرورًا بالك�ضِة.
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5 اأَ�صَعُ علمتَي الرتَّقيمِ), .( ف ي مَو�صِعيهما ال�صَّحيحنيِ:

اأتعّلُم

بِط بني جملتنِي والنقطُة ).( ُت�ضتخدم عند انتهاِء اجلملِة اأو الفقرِة. الفا�ضلة )،( اأداٌة للررّ

(  )(  )
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فويَُّةجماُل َوطنيالّدر�س الّثاين امَلهاراُت ال�صَّ

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة النَّ�ضِّ قراءًة �ضحيحًة معبرّ

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

ني و�ضوف مع امل�ضارع.. 3 ا�ضتخدِم ال�ضرّ

تو�ضيِح املعنى املبا�َض وغر املبا�ِض.. 4

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة يقراأُ ويلرّ الأمِر النرّ�ضَّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرَث من مرَّ

Ó . ي�ضتمُع الترّلميُذ ويتابُع قراءَة  الويلرّ

Ó .ح الويلرّ  عنَد الغلِط يقراأُ الترّلميُذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميِع املقاطِع يراقُب الأهُل قراءَة الترّلميِذ بدقرّ

Ó .ة القراءِة د من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

اطل���ب م���ن اأح���ِد والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤها منتبهًا 
للحركاِت والوقِف.
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- 1 -

ُث �َض���ديَقُه َرا�ِض���دًا فِ ���ي َدْوَلِة  َكاَن َح���اِزٌم ُيَح���دِّ
ِنْت. َنَقَر ِزرَّ الَفاأَْرِة،  ���اِبَكِة الإْنَتْ العراِق َعْبَ ال�ضَّ

واأَْر�َضَل ر�ضاَلًة َعن َبَلِدِه �ضورَيَة َكَتَب ِفيَها:

وريِّ  اِحِل ال�ضُّ اْنُظْر َيا �َض���ِديقي، َهِذِه ِجباُل ال�ضَّ
َتْك�ض���وها  ���ماَء،  ال�ضَّ ُتعاِن���ُق  ه���ا  وكاأنَّ العالي���ُة 
الُل الواِرفُة، َوَهَذا  الَغاباُت، َوَتْنت�ُض فيه���ا الظِّ
���ِة َعرو�ِض  ِذِقيَّ �َض���اِطُئ الَبحِر الَوا�ِض���ُع ف ���ي الالَّ

اِحِل. ال�ضَّ
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- 2 -

َردَّ َعَليِه َرا�ضٌد ِبِر�ضاَلٍة َكَتَب ِفيَها:

َهْل يوَجُد ف ي �ضورَيَة ُبحْراٌت وحمميَّاٌت للِغزلِن؟
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- 3 -

اِم، وَكَتَب معلوماٍت عنها: اأر�ضَل َحاِزٌم �ُضَورًا لبحرِة الأ�ضِد َوَباِدَيِة ال�ضَّ

ٍة ف ي �ُض���وِرَيَة، َتَقُع َعَلى َنْهِر  ْكَب��ُر ُبَحْرَ َهِذِه ُبَحْي�َرُة الأَ�َض���ِد، َوِه���َي اأَ
الُفراِت، وحُتيُط  ِبها �ُضه�وٌل ِخ�ْضَب��ٌة. 

��ًة َلها، وِلَغْي�ِرَها ِمَن احَلَيواناِت  ِميَّ وَلُة حَمْ ِت الدَّ ا الِغْزلُن َفَقْد اأَْن�َضاأَ اأَمَّ

اِم. متى �ضَتُزوُرين لِن�ْضَتْمِتَع َمعًا ِبَجماِل  ِة ف ي َباِدَي�ِة ال�ضَّ حراِويَّ ال�ضَّ

ْر يا �َضديقي. َوَطني؟ ل َتَتاأَخَّ

 . ملحظة: يقوُم ويلرّ الأمِر بطرِح اأ�ضئلٍة تدلرّ على مدى فهِم وا�ضتيعاِب التلميِذ للنرّ�ضرّ
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الّلغُة والرتاكيُب

ِحيحة فيما ياأتي: 1 اأختاُر الإِجاَبَة ال�صّ

Ó .الُل الَواِرفُة الل الَواِرَفُة ف ي َقْوِلنا: َتْنت�ُض ِفْيَها الظِّ ُمراِدُف الظِّ

ُة. الُل املُْمَتدَّ اأ. الظِّ

الُل الَقليَلُة. ب. الظِّ

الُل العاليُة. ت. الظرّ

Ó .احِل دُّ ِجَباُل ف ي َقْوِلنا: هذه جباُل ال�ضرّ �ضِ

اأ. ِه�َضاٌب.

ب. ِقالٌع.

ت. ِودَياٌن

ُموَذِج: ُل َبنْيَ املُْفَرِد َوَجْمِعِه َوْفَق النَّ 2 اأَ�صِ

َغَزاٌلبُحَرْاتٌ   

ِظلٌِّغزلٌن

ُبَحْرٌةِظالٌل

اأنَت مبدٌع اأ�ضكرَك
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: ني, ُثمَّ اأْقَراأُ ْوَف بدًل من ال�صِّ ُع �صَ 3 اأَ�صَ

ْيَف. ُزوُرَك َهَذا ال�ضَّ اأَ �ضَ

 

مثال: 

�َضاأذهُب اإىل املدر�ضِة.  �ضوَف اأذهُب اإىل املدر�ضِة.

اأتعّلم

ني و�ضوَف حرفا ا�ضتقباٍل. ال�ضرّ

4 اأُكِمُل �َصَفوّياً ُم�ْصَتِعيناً بالنَّ�سِّ ُمْنَتِبهاً لأََداِة ال�صِتْفَهاِم:

Ó ٍة ِف �ضورَيَة؟ َما ا�ضُم اأَْكَبِ ُبَحْرَ

Ó َمن املَ�ضوؤُوُل عن حمايةِ  ؟

Ó َمَتى   ؟

Ó َما  ؟

اأتعّلم

ِمن اأَ�ضماِء ال�ضتفهاِم َما، َمْن، َمتى.

باركَك الل�ُه
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تدريبات قرائّية

ْهَي فِ ي الِعباراِت الآِتَيِة: ماً ال�ْصِتفهاَم والنَّ 1 اأَْقَراأُ ُمَنغِّ

Ó  مَتى �َضَتزوُرين ِلَن�ضَتْمِتَع َمعًا ِبَجَماِل َوَطني؟

Ó .ْر َيا �َضديقي ل َتَتاأخَّ

اأَتذّكُر

Ó :ال�صتفهاُم

اأ�ضلوٌب ي�ضتمُل على اأَحِد اأَدواِت ال�ضتفهاِم )جملٌة حتتوي على �ضوؤاٍل(.

Ó :اهية ل النَّ

كون. ياأتي بعدها فعٌل م�ضارٌع جَتزُمُه وجتعُل حركَة  اآخرِه ال�ضرّ

. , َو�َصاِكَنَتنْيِ َكَتنْيِ الَث ُمراِعياً َلْفَظ التَّاِء امَلْرُبوَطِة والتَّاِء امَلْب�صوَطِة ُمَتَحرِّ 2 اأَقراأُ امَلْقَطَع الثَّ

اأتذّكُر

اُء املَْربوطُة ُتلفُظ هاًء عنَد الوقِف ِبها. التَّ

�ضكرَك ح�ضنَت القراءَة اأ اأَ

ًة. َ 3 اأَْقراأُ النَّ�سَّ ِقَراَءًة �َصليَمًة ُمَعبِّ
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ملحظة:

Ó .ليَم للحرِف ُيتابع الأهُل اللرّفظ َال�ضَّ

Ó .ة اللرّفِظ والترّعليِم ِد من �ضحرّ ميكن ال�ضتعانُة باآخرين للتاأكرّ

بارَك الل�ُه فيَك 

ُق اأََتَذوَّ

Ó :املعنى املبا�صُر

ط  حقيقٌة. مثال: َتَقُع �ضوريُة على الَبحِر املتو�ضرّ

Ó :املعنى غرُي املبا�صِر

اطَئ  خياٌل. مثال: املَوُج ُيعاِنُق ال�ضرّ

اأح�ضنَت ف ي الإجابِة والختياِر
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امَلهاراُت الِكتابّيةجماُل َوطني

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

توظيِف اأ�ضماِء الإِ�ضارِة.. 1

اَء املَْربوطَة واملَفتوحَة.. 2 التمييِز بني التَّ

قعِة.. 3 كتابِة ُحروٍف وُجمٍل ِبَخطِّ الررّ

الّتدريباُت الّلغوّيُة

َنِة: 1 اأَْقَراأُ ُمْنَتِبهاً ِللَكِلماِت املَُلوَّ

Ó .هذا �ضاِطئ َجميٌل

Ó .هذِه ُبَحرٌة َكِبَرٌة

Ó .لِء �َضيَّادوَن َماِهروَن َهوؤُ

Ó .قاٌت لِء ِتلْميذاٌت ُمَتَفوِّ َهوؤ

اأَتعّلُم

ي ُكاًل ِمْن:  ا�ضَم اإِ�ضاَرٍة. اأُ�َضمِّ



133

َوِر الآتَيِة:  ُن ُجَمًل َت�ْصَتمُل على اأَ�ْصماء الإِ�صارِة ُم�ْصَتعيناً بال�صُّ 2 اأُكوِّ
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اأَتعّلُم

و َجْمِع ُموؤّنٍث. ٍر اأَ اأَ�صماُء الإ�صارِة ُن�صرُي ِبها اإىل ُمْفَرٍد اأَو ُمثنى اأو َجْمِع ُمَذكَّ

Ó .ِر َهذا: ُي�ضُر اإىل املُفرد املَُذكَّ

Ó .ِث َهِذِه: ُت�ضُر اإىل املُْفَرِد املُوؤنرّ

Ó .كوِر و الإِناِث َهوؤلِء: ُت�ضُر اإىل َجماعِة الذرّ

الإِملُء

َّ اأَقْرَوؤُها: نُ مِنَ املَقاطِعِ الآتيَةِ كَلِمَاتٍ, ثُم اأُكوِّ

اأَح�ضنَت التكيَب اأ�ضكرَك
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الإملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة ِب على ن�ضرّ الإِمالِء لأكرث من مررّ يقوُم التلميُذ ِبالتدررّ

Ó .ُز على ال  الترّعريِف َو التاء ُنركرّ

Ó  .َنقُف عنَد اأَغالِط التلميِذ َونطلُب ِمنُه اإِعاَدَة ِكتابِتها

1 اأَقراأُ َما َياأِتي ُمْنَتِبهاً للتَّاِء فِ ي اآخِر الَكِلماِت:

الُل الواِرَفُة. وريِّ العاليُة، َتْك�ُضوَها الَغاباُت وَتْنَت�ِضُ ِفيها الظِّ اِحِل ال�ضُّ َهِذِه ِجباُل ال�ضَّ

َكَتَب را�ِضٌد ف ي ر�ضالتِه: َهْل يوَجُد ف ي �ضوريَة بحراٌت َوحَمِميَّاٌت للِغزلِن؟

2 بال�صتعانة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإملئيَة وخّطَك اجلميَل. 

 

 

 

 

 

بدعَت... وفقَك الل�ه. لقد اأ
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التعبرُي الكتابّي

1 اأَْملأُ ِبَطاَقَة التَّْعريِف ُم�ْصَتعيناً مِبا َياأتي: 

ِبَطاَقُة َتْعريٍف

وطني  

َمُتُه:   عا�ضِ

اأَ�ْضَهُر َنْهٍر ِفيه:  

ا�ْضُم الَبْحِر املُِطلِّ َعَليِه:  

ا�ْضُم حُماَفَظتي:  

ملحظة: ميكنَك ال�ضتعانة باأحِد والديَك ِلتح�ضَل على املعلوماِت.

نَت مبدٌع ف ي كتابِة البطاقِة اأ

طِر وعلماِت  ِل ال�صَّ عيُد ِكتاَبَتــُه ُمراعياً الفراَغ ف ــي اأَوَّ ُن َمْقَطعــاً ِمَن اجُلَمــِل الآتَيِة, ُثمَّ اأُ 2 اأَُكــوِّ
الرتَّقيمِ:
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اأتذّكُر

Ó .الفا�صلُة ),(: عالمُة ترقيٍم ُتو�ضُع بنَي اجُلمِل ِلتبَط بيَنها

Ó .النقطُة ).(: عالمُة ترقيٍم ُتو�ضُع ف ي ِنهايِة الفقرِة

لقد قمَت بعمٍل رائٍع 

3 اأُِجيُب َعن الأَ�ْصِئَلِة الآتَيِة:

ِة وَنهر الُفراِت. ذقيرّ ملحظة: اطلب اإىل اأحِد والديَك اإِح�ضاَر خارطٍة ل�ضورية، وتعيني مدينِة الالرّ

؟

؟

؟
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةَمدينتيالّدر�س الأّول

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة النرّ�ضِّ قراءًة �ضحيحًة معبرّ

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

ني و�ضوَف مَع الفعِل امل�ضارِع.. 3 ا�ضتخداِم ال�ضرّ

قراأُ اأَ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة َيقراأُ ويلرّ الأَمِر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرَث من مررّ

Ó . ي�ضتمُع الترّلميُذ ويتابُع قراءَة الويلرّ

Ó .ح الويلرّ عنَد الغلِط يقراأُ الترّلميُذ ب�ضكٍل م�ضبوٍط وي�ضحرّ

Ó .ٍة ف ي جميِع املقاطِع ُيراقُب الأهُل قراءَة الترّلميِذ بدقرّ

Ó .ِة القراءِة د من �ضحرّ ميكُن ال�ضتعانة باآخرين للتاأكرّ

نا: ِلُنتاِبْع َدر�صَ

ها منتبهًا  ن ت�ض���َع اإ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤ نَت عليَك اأ �ضرّ  واأ ن يقراأَ لَك النرّ حِد والديَك اأ اطل���ب م���ن اأ
للحركاِت والوقِف.
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َمدينتي
- 1 -

اِنْعَيُلفُّ املَديَنْة ُدَخاُن املَ�صَ
ِكيَنُة واِرْعَتُوُت ال�صَّ ْخِب ال�صَّ ِب�صَ - 2 -
وِت �َصاٍر وِت َباِئْعَفِمْن �صَ اإىل �صَ
َي�ُصقُّ املَ�َصاِمْعَوُبوٌق )َتَعاىل( - 3 -

ِبال َك�َصٍل، وال َمَلِلَتُرُّ احَليَاُة على َعَجِل
جُّ املَديَنُة بالَعَمِل وَتْكُبُ َتْكُبُ باالأََمِلَت�صُ

ال�صاعر: اأنطوان الفّوال, بت�رّصف
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Ó  ؟ ُث النرّ�ضُّ عمَّ يتحدرّ

 

Ó  ر�ِض؟ َما راأيَك اأْن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ

 

ل, ُثمَّ جُنيُب: ِلننطلق معاً ولنقراأ املقطَع الأوَّ

1 ماذا يلفرّ املدينَة؟ 

 

2 كيَف مَتوُت ال�ضكينُة؟ 

 

ِلنقراأ املقطَع الّثاين, ُثمَّ جُنيُب :

َما الذي ي�ضقرّ امَل�ضاِمَع؟ 

 

ِلنقراأ املقطَع الّثالث, ُثمَّ جُنيُب:

كيَف مَتررّ احلياُة ف ي املدينِة؟ 
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اأ�صيُف اإىل معلوماتي

Ó :انِع ُدَخاُن امل�صَ

Ó :الأَْو�صاُخ ف ي الأْنهاِر

ٌث َهوائيٌّ َتلوُّ

ٌث مائيٌّ َتلوُّ

Ó :الأَْو�صاُخ ف ي احلدائِق

Ó :ال�ّصجيُج

ٌث َب�َضيٌّ َتلوُّ

ٌث �َضْمعيٌّ َتلوُّ

الّلغُة والرتاكيُب

ها: 1 اأَ�صُل َبنْيَ الكلمِة َو�صدِّ

اري كينُةال�ضَّ ال�ضرّ

البائُعالك�ضُل

ة جرّ النَّ�ضاُطال�ضرّ

وفقَك الل�ه

اأَتذكُر

درّ الكلمِة َعك�ُضها ف ي املَعنى. �ضِ

ها َنحيٌف. درّ نقوُل �َضمنٌي �ضِ
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وَف على الأفعاِل ف ي اجلمِل الآتيِة َوْفَق النَّموَذِج, ُثمَّ اأَقراأُ: 2 اأُْدِخُل �صَ

Ó .ضوَف َيلُُّف املَدينَة�

Ó .كينُة  ……… متوُت ال�ضَّ

Ó .َتْكُبُ ِبالأمِل ……… 

نَي على الأفعاِل ف ي اجلمِل الآتيِة َوْفَق النَّموَذِج, ُثمَّ اأَقراأُ: 3 اأُْدِخُل ال�صِّ

Ó .ضتمرُّ احلياُة على َعَجل�

Ó .َت�ُضجُّ املدينُة بالعمِل …

Ó .تكُب املدينُة بالأمِل …

اأَتعّلُم

)�ضوَف ، �ض�( َتدخُل على الِفعِل املُ�ضارِع ِلتدلرّ على َزمِن املُ�ضتقبِل.

�ضكرَك نَت مبدٌع اأ اأ
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تدريبات قرائّية

اعِر وا�صَم النَّ�صيد. 1 اأقرُا ا�صَم ال�صَّ

وِتي بالنفعاِل املنا�صِب. ناً �صَ 2 اأُْكِمُل �صفوّياً ُملوِّ

Ó ……………… َيلُفُّ املدينة

Ó .وارِع ……………… ب�َضَخِب ال�ضَّ

Ó ……………… فِمْن �َضوِت �ضاٍر

حيحاً: 3 اأقرُا ما ياأتي ُمراعياً ُنْطَق حرِف ال�صنِي وحرِف ال�صنِي ُنْطقاً �صَ

ِكيَنُة واِرْعَتُوُت ال�صَّ ْخِب ال�صَّ ِب�صَ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ِة م�ضيرّ نَي ب�ضكٍل �ضليٍم مَع مراعاِة الترّ�ضعيِف والالم ال�ضرّ نَي وال�ضرّ َيلفُظ الأهُل ال�ضرّ

Ó .ليَم للحرِف ِمن ِقبِل التلميِذ ُيراقُب الأهُل اللرّفَظ ال�ضَّ

Ó .ة اللرّفِظ َوالترّعليِم د ِمن �ضحرّ ميكُن ال�ضتعانُة باآخريَن للتاأكرّ

وِت ح�ضنَت القراءَة وتلويَن ال�ضرّ اأ



برنامج التعـلم الذاتي, اللغة العربية, ال�صــف الثاين الأ�صــا�صــي, الف�صل الأول146

امَلهاراُت الكتابّيُةَمدينتي

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

حتديِد )ل( النرّاهية َوتوظيفها.. 1

فة ِب� )ال (.. 2 اإدخاِل الفاِء على الأ�ضماِء املُعررّ

قيِم.. 3 تكويِن فقرٍة ُم�ضتخدمًا عالماِت الترّ

عبيرِّة.. 4 وِق ال�ضرّ كتابِة ُجمل عن ال�ضرّ

ّتدريبات لغوّيُة

اأَتعّلُم

Ó .كون ل: هي ل النرّاهية اجلازمة والفعُل املُ�ضارُع َبعدها َحركُتُه ال�ضرّ

Ó .كون الفعُل املُ�ضارُع بعَد ل النرّاهية جَمزوٌم وحركُة اآخرِه ال�ضرّ

1 اأَقراأُ اجُلمل الآتيَة ُمعّبًا ِباحلركِة:

Ó .ديقي ل َتتاأخْر يا �ضرّ

Ó  ِْب اآثاَر الوطن ل ُتخررّ
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2 اأُكمُل اجُلملة الآتيَة َوْفَق النَّموَذِج:

Ó ة يرّارة املاررّ ل َتقتْب ِمَن ال�ضرّ

Ó اأزهار احلديقة ...........................

2 اأَْقَراأُ واأُلِحُظ الَفْرَق ف ي امَلْعَنى:

رِّ املُ�ضاِة يا ِه�ضاُم. رِّ املُ�ضاِة يا ِه�ضاُم. ل َتْعُبْ خاِرَج مَمَ اْعُبْ ِمْن مَمَ

3 اأ�صوُغ جملًة َوْفَق النَّموَذِج:

اولِة ِل�ْض فوق الطَّ فِّ ِبُهدوٍء. ل جَتْ ِاْجِل�ْض ف ي ال�ضَّ

 

اأَتذّكُر

Ó .اعْب، اجل�ْض: هي اأَفعاُل اأَمٍر

Ó .كون تعْب، جتل�ْض: هي اأَفعاٌل م�ضارعٌة �ُضبقت ب� ل النرّاهية اجلازمة وحركُة اآخرها ال�ضرّ

4 اأَ�صتخدُم ُكّلً ِمن ِاْقراأْ, ل ُتْهِمْل ف ي جملَتنِي مفيدَتنِي:
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الإِملُء

َّ اأَقرَاأُ: اأُدخِلُ حَرفَ الفاءِ على الكَلماتِ املَبْدوءَةِ بـ الـ التَّعريفِ وَفْقَ النَّموذَجِ, ثُم

اأح�ضنَت الكتابَة والقراءَة اأ�ضكرَك

الإملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة ِب على ن�ضرّ الإِمالِء لأكرث من مررّ َيقوُم الترّلميُذ ِبالترّدررّ

Ó .ة ِة والالم الَقمريرّ م�ضيرّ ُز على الالم ال�ضرّ ُنركرّ

Ó .َنقُف عنَد اأَغالِط الترّلميِذ وَنطلُب ِمنه اإِعاَدة كتابِتها

فِة بـ الـ : 1 اأقراأُ ما ياأتي ُمْنَتبهاً لُدخوِل الفاِء و الواِو َعلى الَكلمِة املَُعرَّ

خاُن َينَت�ِضُ ِمَن املَ�ضاِنِع،  اُء، والدُّ وارُع ف ي املَدينِة وا�ضعٌة وُمزَدِحَمٌة، َيكرُثُ فيها الَبْيُع وال�ضِّ فال�ضَّ
فاملدينُة ت�ُضجُّ بالعمِل.
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اأَتذّكُر

Ó .دة التي ُتكتُب ول ُتلفُظ �َضواء اأَ�ُضبقت ِبكالٍم اأْم مْل ُت�ضبق م امل�ضدرّ الالم الرّ�ضم�ضيرّة: هي الالرّ

اء. وارُع، وال�ضرّ مثال: فال�ضرّ

Ó .م التي ُتكتُب َوُتلفُظ اأَينما َتَقُع الالم الَقمريرّة: هي الالرّ

مثال: الَبيُع، فاملدينة.

2 بال�صتعانة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإملئّية وخّطَك اجلميَل.

 

 

 

 

لقد اأبدعَت يا طفليرّ املميرّز وفقَك الل�ه
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الّتعبرُي الكتابّي

نٌ مِنْها فِقْرَةً مراعياً علماتِ الرتّقيمِ ) , . (: َّ اأُكوِّ 1 اأُعيدُ تَرْتيبَ املَعْلوماتِ الآتيةِ, ثُم

 

 

 

 

 

 

 

اأنَت مبدٌع ف ي تكويِن الفقرِة
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ِة ُمَبيِّناً: عبيَّ وِق ال�صَّ وَرة, ُثمَّ اأَْكُتُب اأَْرَبَع ُجَمٍل َعن ال�صُّ ُل ال�صُّ مَّ 2 اأََتاأَ

وِق. الِب�ضاَعَة املَْعرو�َضَة، حركَة النَّا�ِض، الْزِدحاَم ف ي ال�ضُّ

 

 

 

 

لقد قمَت بعمٍل رائٍع

ملحظة:

Ó .موَن لُه املُ�ضاعدَة يتابُع الأهُل ُجمَل الترّلميِذ َويقدرّ

Ó .عُه ز الترّلميَذ وُن�ضجرّ ُنعزرّ
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فوّيُةف ي املطعِمالّدر�س الّثاين امَلهاراُت ال�صَّ

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة النرّ�ضرّ قراءًة �ضحيحًة معبرّ

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

مائر املنف�ضلِة مع امل�ضارِع.. 3 ا�ضتخداِم ال�ضرّ

متييز املعنى املبا�ِض من غِر املبا�ِض.. 4

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ٍة ف ي جميِع املقاطِع ُيراقُب الأهُل قراءَة الترّلميِذ ِبدقرّ

Ó .ة القراءِة د من �ضحرّ ميكُن ال�ضتعانُة باآخريَن للتاأكرّ

اطل���ب م���ن اأحِد والديَك اأن يقراأَ  لك النرّ�ضرّ واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإِ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤها منتبهًا 
للحركاِت والوقِف.
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- 1 -

�َضِحَبَنا َوالدي ف ي َيوِم ُعطَلٍة اإِىل َمْطَعٍم ف ي اجَلَبِل، َوملَّا َو�َضلْنا، َبَدا لَنا املَْطَعُم َفْخمًا، َتْنَت�ِضُ فيِه الُوروُد 
اولُت َب�ْضكٍل ُمَتنا�ضٍق ف ي �َضاَلِتِه الَوا�ِضَعِة. ع الطَّ نُة ف ي ُكلِّ َمكاٍن، وتتوزرّ املُلوَّ

1 اأَيَن ذهبت الأ�ضُة ف ي يوِم العطلِة؟ 

 

 

2 كيَف بدا املطعُم؟ 

 

 



برنامج التعـلم الذاتي, اللغة العربية, ال�صــف الثاين الأ�صــا�صــي, الف�صل الأول154

- 2 - 

َنا ف ي َمكاٍن ه���اِدٍئ طاولًة عليها  ٍب َلطيٍف، ُثمَّ اخَتْ َدَخلْن���ا، فا�ْض���َتقَبَلنا اأحُد العاِملنَي فيِه ِباأُ�ض���لوٍب ُمه���ذَّ
نٌي، وكاأ�ٌض َيْبُُق كاللُّوؤُْلوؤِ.  �ُضحوٌن بي�ٌض، واإىل جانِب كلِّ �َضْحٍن ِلفافٌة َبْي�ضاُء، فيها ِملَعقٌة و�َضْوَكٌة و�ِضكِّ

عاِم. قاَل لنا والدي:اختاروا ما َت�ضَتهوَن، فاختاَر كلٌّ منَّا ما ُيريُد. وقائمٌة باأنواِع الطَّ

1 من ا�ضتقبَل الأ�ضَة؟ 

 

اولِت ؟  2 ماذا يوجُد على الطرّ
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عاَم؟ قاَل���ْت: الآَن..الآَن، َلْن  ي: متى �َض���َيْجِلُبوَن الطَّ ها طويلٌة، ُقلُْت لأُمِّ ٌة اأح�َض�ْض���ُت اأنَّ ٌة زمنيَّ وم�َض���ْت ُم���دَّ
ي: ِا�ضِبْ قلياًل، وا�ضتمِتْع باملناِظِر اجَلميلِة. ني جائٌع. َهَم�َضْت اأُمِّ روا، قلُْت: اإنَّ َيَتاأَخَّ

ِه ؟  1 ماذا قاَل الطفُل لأمرّ

 

2 مباذا َن�ضحتُه؟ 
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- 4 -

، تناوْلَنا َوجَباِتنا ِبُه���دوٍء وَهناٍء، وبعَد اأن  ���هيِّ عاِم ال�ضَّ َم���ا هَي اإلَّ دقائ���ُق حترّى جاَء النَّاِدلِن باأطباِق الطَّ
ًة. بَّ انتَهْينا، قاَل والدي: احلمُد هلِل الذي وَهَبَنا َبَلدًا اآِمنًا، وَخْرًا واِفرًا، وُقلوبًا حُمِ

عاِم؟  1 من جاَء باأطباِق الطرّ

 

2 ماذا قاَل الأُب؟ 

 

؟  َث النرّ�ضرّ 3 عمَّ يتحدرّ
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اكيُب  اللُّغُة والرتَّ

ٌب(: 1 اأختاُر من بنْيِ القو�َصنْيِ امَلْعَنى املنا�صَب لكلٍّ مَن الكلمَتنْيِ الآتَيْتنِيِ )ُم�صِرٌف, ُمرتَّ

……… : ُمَتَنا�ضٌق: ……… ُمِطلٌّ

وفقَك الل�ه اأ�ضكرَك

ا َياأْتي: دَّ لكلِّ كلمٍة ِمَّ 2 اأَختاُر ال�صِّ

عاليٌةطويلٌة�ضيِّقٌةوا�صعٌة

جميٌلغلي�ٌظن�اع�ٌملطيٌف

ُمريٌحَخِطٌرهادٌئاآِمٌن

اأنَت مبدٌع اأ�ضكرَك

اأتذّكُر

Ó .اأنا، اأنَت، اأنِت( �ضمائُر رفٍع ُمنف�ضلٍة(

Ó .)مِر قبلُه )اأ�ضبُح، ت�ضبُح، ي�ضبُح ِ ال�ضرّ يتغررّ الفعُل امل�ضارُع بتغررّ

نِة: 3 اأقراأُ ُمْنَتبهاً للكلمِة املَُلوَّ

اأنا اأَ�ضَبُح. اأنَت َت�ضَبُح. ُهَو َي�ضَبُح.
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, ُثمَّ اأعيُد قراءَة اجُلَمِل: 4 اأُْكِمُل اجُلَمَل بالكلَمِة املُنا�ِصبِة ُم�ْصَتِعيناً بالنَّ�سِّ

Ó   حتيط فيِه الوروُد

Ó   ا�ضتقَبَلنا اأحُد الَعاِملنَي باأُ�ضلوٍب

Ó   وَخْرًا ، ……………… : ً احلمُد هلِل الرّذي َوَهَبنا َبَلدًا ُمِطالرّ

عمٌل رائٌع اأ�ضكرَك
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تدريباُت قرائّية

ًة. ابِق ف ي امَلْطَعِم قراءًة �َصليمًة معبِّ 1 اأقراأُ لِرفاقي الِفْقرَة الأخريَة مَن الّدْر�ِس ال�صَّ

ماً ما َيُدلُّ على: 2 اأقراأُ ُمَنغِّ

Ó :)ال�ضتفهاِم )ال�ضتف�ضار

عاَم؟ متى �َضَيجلبوَن الطَّ

Ó :التَّقريِر

ٍب َلطيٍف.  ا�ْضَتْقَبَلنا اأحُد العاملنَي فيِه باأُ�ضلوٍب ُمهذَّ

لقد اأجدَت �ضكرًا لَك اأح�ضنَت القراءَة والتلويَن ال�ضوتيرّ

ن�ضتخدُم فيِه اإحدى اأدواِت ال�ضتفهاِم متى، اأيَن، كيَف..... ال�ضتفهاُم: 

ر فيِه حقيقًة حدثت مثال: دخوُل املطعِم، ا�ضتقباُل النرّادِل. نقررّ التقريُر: 

ْر�ِس الِعَبارَة الَّتي َتُدلُّ على: 3 اأقراأُ مَن الدَّ

Ó  .اولِة َتْرتيِب الطَّ

Ó .َمْنَظِر املَْطَعِم

اأح�ضنَت الختياَر
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امَلهاراُت الكتابّيُةف ي املطعِم

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

مائِر املنف�ضلِة والتغير الذي يطراأُ على الفعِل املا�ضي َبعدها.. 1 متييِز ال�ضرّ

فِة املنا�ضبِة.. 2 كتابِة ال�ضِّ

متييِز حرِف املدرّ )اآ( لفظًا وكتابًة.. 3

التعبِر عن �ضورٍة بجملٍة. . 4

ورِة.. 5 و�ضِف نزهٍة بجمٍل ُم�ضتعينًا بال�ضرّ

تدريبات لغوّيُة

َنِة: 1 اأَقراأُ واأُلِحُظ الَفْرَق ف ي الَكِلماِت املَُلوَّ

َخْذَت َمكاَنَك. اأَْنَت يا ُح�ضاُم اأَ
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ُل الِفعَل ف ي اجلملتنْيِ الآتيتنْيِ َوْفَق النَّموَذِج: 2 اأُحوِّ

ِتَكاأَنا َذَهْبُت َمع اأُ�ْصرتي ِتِكاأَْنَت َذَهْبَت َمَع اأُ�ْضَ اأَْنِت َذَهْبِت َمَع اأُ�ْضَ

فِّي ْحُت ف ي �صَ اأَْنِت.................اأَْنَت.................اأَنا جَنَ

اأَْنِت.................اأَْنَت.................اأَنا �َصاَرْكُت ف ي املُ�صاَبَقِة

اأتعّلم

مائِر )اأنا، اأنَت، اأنِت(. تتغررّ حركُة الترّاء املترّ�ضلِة بالفعِل املا�ضي مَع ال�ضرّ

اأَنِت يا �ضلمى اأَخْذِت َمكاَنِك.
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وَرِة فيَما َياأْتي: ُع الِفْعَل املُنا�ِصَب لل�صُّ 3 اأَ�صَ

حوَن. اأَْنَت ……………… ال�ضُّ

اأَْنِت ……………… َلْوحًة راِئَعًة.

لقد اأح�ضنَت واأجدَت اأ�ضكرَك
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4 اأُْكِمُل اجُلَمَل الآتَيَة بكلمٍة ُمنا�ِصبٍة من عندي َوْفَق النَّموَذِج:

Ó .النَّاِدُل النَّ�ضيُط َيِقُف اأََماَمنا

Ó .ُمُه النَّاِدُل عاُم............ ُيقدِّ الطَّ

Ó .املَْطَعُم.............. َيَقُع ف ي اأعلى اجَلَبِل

Ó .هوُر............. ُتَزيُِّن َمْدخَل املَْطَعِم الزُّ

اأتعّلم

Ó .فٌة للنرّادِل َوُتطاِبُقها ف ي حركاِت الإِعراِب كلمُة النرّ�ضيِط هي �ضِ

Ó  فة ُتطاِبُق ال�ض���َم املو�ض���وَف ف ي الإِفراِد والتثنيِة واجلْمِع والتعريِف والَتنكِر والتاأنيِث��� ال�ضرّ
والتذكِر وحركاِت الإِعراِب.

ليِم اأَ�ضكرَك على احللرّ ال�ضرّ
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الإِملُء

:) 1 اأَقْرَاأُ العِبارةَ, ثمَّ اأَر�صُمُ دائِرَةً حَولَ حَرْفِ املدِّ )

:) 2 اأُعيُد ِكتاَبَة الَكلماِت الآتَيِة ميِّزًا َحْرَف املدِّ )

اأتعّلم

ًا طوياًل َو�َضكلُها )اآ(. : هَو األٌف مَمدوَدٌة مدرّ َحْرُف املدِّ
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الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

Ó .ٍة ب على ن�ضرّ الإِمالِء لأكرث من مررّ يقوُم التلميُذ بالتدررّ

Ó .اِء املَب�ضوطِة اِء املَربوطِة والترّ ُز على الترّ ُنركرّ

Ó .َنقُف عنَد اأَغالِط التلميِذ َونطلُب ِمنُه اإِعادَة ِكتاَبِتها

1 اأقراأُ ما ياأتي ُمْنَتبهاً حلرِف املدِّ )اآ, ا(:

Ó .َعاَم ي: الآَن الآَن �َضَيجلُبوَن الطَّ قاَلْت اأمِّ

Ó .ًة بَّ قاَل والدي: احلمُد هلِل الذي َوهَبنا بلدًا اآمنًا، وَخرًا واِفرًا، وُقلوبًا حُمِ

2 ِبال�صتعانِة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرَتَك الإملئّيَة وخّطَك اجلميَل . 

 

 

 

 

لقد اأبدعَت وفقَك الل�ُه
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التعبرُي الِكتابّي

وَرِة الآتَيِة: ُ عْن ال�ضُّ 1 اأَْكُتُب ُجْمَلًة ُتَعبِّ
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وَرَة َو�ْضفًا َدقيقًا: ُف َهِذِه ال�ضُّ 2 اأَ�ضِ
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