


 




 

 


















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



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن4

الوحدة ال�صابعة: العلم

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
8�ضامل وكوكب العباقرة )املهارات ال�ضفويرّة(

14�ضامل وكوكب العباقرة )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 19�ضفينة الف�ضاء )املهارات ال�ضرّ

25�ضفينة الف�ضاء )املهارات الكتابيرّة(

الوحدة الثامنة: العمل

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
32املو�ضم الزراعي )املهارات ال�ضفويرّة(

38املو�ضم الزراعي )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 43النحلة )املهارات ال�ضرّ

49النحلة )املهارات الكتابيرّة(
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الوحدة التا�صعة: الطبيعة

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
56ف ي اأح�ضان الطبيعة )املهارات ال�ضفويرّة(

62ف ي اأح�ضان الطبيعة )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 68اأحلى البلدان )املهارات ال�ضرّ

72اأحلى البلدان )املهارات الكتابيرّة(

الوحدة العا�صرة: البيئة

رقم ال�صفحةعنوان الدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
78اأحلى بيئة )املهارات ال�ضفويرّة(

84اأحلى بيئة )املهارات الكتابيرّة(

الثاين
فويرّة( 91�ضديق البيئة )املهارات ال�ضرّ

97�ضديق البيئة )املهارات الكتابيرّة(
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الوحدة احلادية ع�صرة: الهوايات

رقم ال�صفحةعنوان الدر�سرقم الدر�س 

ل الأورّ
104دميتي )املهارات ال�ضفويرّة(

111دميتي )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 116ف ي امللعب )املهارات ال�ضرّ

121ف ي امللعب )املهارات الكتابيرّة(



7

الوحدة الثانية ع�صرة: التعاون

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�سرقم الّدر�س 

ل الأورّ
128بيت من حجارة )املهارات ال�ضفويرّة(

135بيت من حجارة )املهارات الكتابيرّة(

الثرّاين
فويرّة( 141م�ضوٌع تعاوينرّ )املهارات ال�ضرّ

147م�ضوٌع تعاوينرّ )املهارات الكتابيرّة(
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فويَُّة�صامٌل وكوكُب العباقرِةالّدر�س الأّول 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

3 .. �ضبِط ال�ضم املجروِر بعَد حروِف اجلرِّ

ا�ضتخراِج �ضدرّ كلمِة من جملِة.. 4

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

ِة القراءِة. ِد من �ضحرّ عليك ال�ضتعانُة بالآخرين للتاأكرّ

، واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإِ�ض���بعَك عل���ى كلرّ كلمٍة َيقروؤها ُمنتِبهًا  اطل���ب من اأحِد والديَك اأن يقراأَ  لَك النرّ�َضرّ
للحركاِت والوقف.
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خَرَج �ض���امٌل من بيِت اأهلِه حزينًا ملر�ِض اأبيِه الذي مْل ُيعَرْف لُه دواٌء، و�ض���َل اإِىل م�ضارِف الغابِة املجاورِة 
ْت اأمامُه �ضفينٌة ف�ضائيرٌّة غريبٌة عجيبٌة، نزَل ِمنها َملوقاِن  م�ُض قْد قاربِت املغيَب، وفجاأًة حطرّ وكانِت ال�ضَّ
عِر متامًا. اأ�ُض خاليٌة مَن ال�ضَّ ، والررّ وُل ل يتجاوُز املِْتَ اأ�ِض، الطرّ وِل والررّ كِل، ُمت�ضابهاِن ف ي الطرّ غريبا ال�ضرّ

�ضعَر باخلوِف واأراَد اأْن يهرَب.

1 ملاذا كاَن �ضامٌل َحزينًا؟ 

 

2 َما الذي حطرّ اأَماَمُه؟ وَماذا َنَزَل منُه؟ 
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فنا بنف�ضَك. خاطبُه املخلوُق الغريُب: عرِّ

ارجتَف �ض���امٌل مَن اخلوِف، ولكنَُّه �ض���مَد وقاَل ب�ضجاعٍة: ا�ضمي �ض���امٌل، وُعمري ِت�ضعُة اأَعواٍم، ولكْن مْن 
فينِة  اأنتما؟ ردرّ املخلوُق الغريُب: ا�ضمي )ت 8( ورفيقي )ت 9( نحُن من كوكِب العباقرِة، ِجْئنا بهذه ال�ضَّ
اروِخ؛ ولكْن ملاذا اأنَت خائٌف يا �ضامُل؟ قاَل �ضامٌل: اإنَّ والدي مري�ٌض،  كي ننتقَل بنَي الكواكِب ب�ُضعِة ال�ضرّ
هل ت�ض���تطيعان ُم�ض���اعدتُه؟ قال )ت 9( بالتاأكيِد ن�ضتطيُع. قاَل �ض���امٌل: اأ�ضحيٌح ما تقوُل؟! اأجاَب: ولكْن 

ان ف ي احلياة، فنحن ل نعرُف اإلرّ لغَة الأرقاِم. ب�ضِط اأن ُتعلَّمنا احُلبَّ والفرَح لأنَّهما مهمرّ

1 ما ا�ضم املَخلوقنِي؟  

2 من اأيرّ كوكٍب جاءا؟  
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فينِة اإىل َكوَكبهما  ايف ِلوالدِه، َورِكَب َمعهما ف ي ال�ضرّ واِء ال�ضرّ َر �ضامٌل قلياًل، ُثمَّ وافَق، وجاَء اأََحُدُهما ِبالدَّ فكرّ
ًة، ِفاإذا ب�ضامٍل يقُع عْن �ضيرِه،  ًة قويرّ ْت هزرّ فينُة على الكوكِب اهتزرّ ت ال�ضرّ ف ي رحلٍة ق�ض���رٍة. وعندما حطرّ

لقْد كاَن ُحلمًا جمياًل تعلرّم منُه الكثَر.

1 اإىل اأين ركب �ضامٌل مع املخلوَقني ف ي ال�ضفينة؟  

ة القوية التي �ضعر بها �ضامل؟   2 ما الهزرّ

Ó    ؟ ُث النرّ�ضرّ عمَّ يتحدرّ

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

لقد اأبدعَت ف ي القراءِة والإجابِة
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الّلغُة والرتاكيُب

ا َياأتي: حيحِة ممَّ 1 اأَ�صُع دائرًة حوَل الإجابِة ال�صَّ

Ó :كلمُة )م�ضارف( َتْعني الأماكن

ة. اأ. القريبة. ب. البعيدة. ت. احلاررّ

Ó :)ضدرّ كلمِة )خائف�

ف اأ. َحزين. ب. �ُضجاع. ت. ُمرجَتِ

لوق(: 2 اأَ�صَتخرُج ِمَن النَّ�سِّ ُمثنَّى كلمِة )َمْ

 

اأَتذّكُر

املُثنى: كلمٌة َتدلرّ على اثننِي اأَو اثنتنِي )ُمعلرّمان، ُمعلرّمتان، ِتلميذان، ِتلميَذَتان(.

اأنَت مبدٌع اأ�ضكرَك

3 اأْكِمُل �صفوّياً ما َياأتي:

Ó .م�ُض على املغيِب اإذا اقتَب املَْغِرُب نقوُل: قارَبِت ال�ضَّ

Ó   .م�ُض على اإذا طلَع الفجُر نقوُل: قارَبت ال�ضَّ

اأَح�ضنَت القراءَة واحللرّ اأ�ضكرَك
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ِن: 4 اأَنتبُه حَلركِة ال�صِم بعَد احلرِف املُلوَّ

Ó .َو�َضَل �ضامٌل اإىل َم�ضارِف الَغابِة املُجاورِة

Ó .وِل كاَنا ُمَت�ضاِبَهنْيِ ف ي الطُّ

Ó .ارجتَف �ضامٌل ِمَن اخَلْوِف

اأتذّكُر

يه ال�ضَم املجروَر. ، وحركُة ال�ضِم َبعدها الَك�ضُة واأ�ضمرّ اإىل, ف ي, من: حروُف جرٍّ

تدريباُت قرائّية

ْه�َصِة والَفَرِح: ًا عِن الدَّ 1 اأَقراأُ ُمَعبِّ

قاَل �ضامٌل: اأ�ضحيٌح ما تقوُل؟!

رَد ِمَن الو�صِف: 2 اأَقراأُ مُميِّزًا ال�صَّ

Ó .ال�ّصرُد: و�ضَل �ضامٌل اإىل م�ضارِف الغابِة

Ó .ْت اأَمامُه �ضفينٌة ف�ضائيرٌّة غريبٌة الو�صُف: حطَّ

ملحظة

Ó .ُد: ال�ضت�ضاُل ف ي الكالِم َوجوَدِتِه ال�ضرّ

Ó .فِة الو�ضُف: اأُ�ضلوٌب َيعتمُد التكيَز على ال�ضرّ
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امَلهاراُت الِكتابّيُة�صامٌل وكوكُب العباقرِة

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

متييِز حروِف اجلرِّ وال�ضِم املجروِر.. 1

�ضبِط ال�ضِم املجروِر.. 2

فِة ب�ِ )ال (.. 3 اإدخاِل الباِء على الأ�ضماِء املعرَّ

ِة ُجَمٍل.. 4 الترّعبِر عن �ضورٍة بجملٍة وتكويِن ِفقرٍة من ِعدَّ

تدريباُت لغوّيُة

ِبُط اآخَر ال�ْصِم  ُع ُكلَّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلماِت الآتَية: على, ف ي, اإىل ف ي الَفراِغ املُنا�ِصِب, ُثمَّ اأَ�صْ 1 اأَ�صَ
َبْعَدها باحَلَرَكِة املُنا�ِصَبِة:

Ó .فينُة ........... الكوكِب ِت ال�ضرّ حطرّ

Ó .فيَنة َرِكَب َمَعُهما ........... ال�ضَّ

Ó .َو�َضَل �ضامٌل ............ م�ضارِف الغابِة

ِن؛ وحركِة ال�صِم بعَدُه: 2 اأَْقراأُ اجُلْمَلَة الآِتَيَة ُمْنَتِبهاً للَحْرِف املَُلوَّ

اروِخ. َعِة ال�ضَّ َعٍة َك�ُضْ َنْنَتِقُل بها اإىل الَكواِكِب ِب�ُضْ
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اأَتذّكُر

ِمن، اإِىل، َعن، على، ف ي، ِب�، ك� : حروُف َجرٍّ َياأتي َبعدها ال�ضُم َمرورًا َوَحرَكُتُه الَك�ضُة.

كـ : ُيفيُد الت�ضبيَه.

ِبُط اآخَر ال�صِم َبعَدُه ِباحَلَركَة  �صْ َوِر, ُثمَّ اأَ ُع َحْرَف الكاِف)كـ( ف ي الَفراِغ ُم�ْصَتعيناً بال�صُّ 3 اأَ�صَ
املُنا�ِصَبِة:



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن16

الإِملُء

( على الأَ�ْصَماِء: 1 اأَْقراأُ, واأُلِحُظ ُدخوَل َحْرِف الَباِء )

Ó .َضَعَر باخَلوِف�

Ó .واِء َجاَء اأََحُدُهما بالدَّ

( على الَكلَمَتنِي الآتَيَتنِي, ُثمَّ اأَقراأُ: 2 اأُْدخُل َحْرَف الباِء )

اأح�ضنَت الكتابَة اأَ�ضكرَك

اأَتعّلُم

Ó  .الباُء: ِمن ُحروِف اجلرِّ جَترُّ ال�ضَم َبعَدها ِبالك�ضِة

Ó .ٌد م�ضيرّ َبعَدها م�ضدرّ الّلم ال�ّصم�صّيُة: ُتكتُب ول ُتلفُظ واحلْرُف ال�ضَّ

Ó .ٌك الّلم القمرّيُة: ُتكتُب َوُتلفُظ َواحلْرُف القمريرّ َبعَدها ُمَتحرِّ
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الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .ُز على الباِء وال�ضِم املجروِر َبعدها ُنركرّ

Ó .َنقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ وَنطلُب ِمنُه اإِعاَدَة ِكتابِتها

نِة: 1 اأَقراأُ ما ياأتي ُمْنَتِبهاً لُدخوِل حرِف الباء بـ على الَكلمِة املُلوَّ

ْت اأَماَمُه  َعٍة َكب���رٍة َحطَّ َراأى �ض���امٌل ن���ورًا مَلََع َفْوَق الغاَبِة، �َض���َعَر باخَل���ْوِف واأراَد اأْن َيْهُرَب، وِب�ُضْ
ٌة َغريَبٌة َعجيَبٌة. �َضفيَنٌة َف�ضاِئيَّ

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

 

 

 

 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن18

الّتعبرُي الِكتابّي

َن ِفْقَرًة: ُب امَلْعلوماِت الآتيَة ِلأَُكوِّ اأَُرتِّ

Ó .َيْعَمُل ِبوا�ِضَطِة الَكْهَرباِء

Ó .املِ�ْضَعُد ُهَو ُغْرَفٌة �َضغَرٌة

Ó .َلُه نظاٌم اآِمٌن ِللِحفاِظ على �َضالمِة النَّا�ِض

Ó .واِبِق الُعليا َتَّ اْخِتاُعُه ِلَنْقِل النَّا�ِض اإِىل الطَّ

املِ�ْضَعُد  

 

 

 

 

 

ملحظة: مُيكنَك ال�ضتعانُة ِباأحِد والديَك ِلَتح�ضَل على املعلوماِت.
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُة�صفينُة الف�صاِءالّدر�س الّثاين

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

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

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

نفي الِفعل املَا�ضي واملُ�ضارع ِبا�ضتخداِم )َما، ل، مْل، لْن(.. 3

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ٍة َيقراأُ َويلرّ الأمِر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرَث 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 ميكُن ال�ضتعانُة باآخرين للتاأكرّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن20

�َصفيَنُة الَف�صاْء
ــــــاْء الَف�ص ــــــة  الَهواْء�َصفيَن ف ــــــي  َتطرُي 
ــــــوْم الُغي ــــــُ�ُ  مــــــاْءوَتْع ال�صَّ ــــــُق  ُتعاِن
ــــــُل ف ي الَف�صاِء ــــــدوْرَتظَّ َت ــــــٍة  ِبخفَّ
النُّجوْم ــــــا  ُزهــــــوْروَحْولَه هــــــا  َكاأنَّ
ــــــْر الَقَم ــــــاِرُب  ــــــُب اخَلَطْرُتق ل َتْرَه
ــــــْل َت�صِ َحَذْروحيَنمــــــا  ف ــــــي  َتُطُّ 
اْد وَّ ــــــرُّ ال ــــــِزُل  ــــــاْنوَيْن ُفر�ص ــــــْم  ُه كاأنَّ
الُعلوْم ــــــوا  الإْن�صاْنلَِيْجَمُع ــــــِة  ْدَم خِلِ
اْد ــــــروَّ ال ها  اأَيُّ ــــــا  الأَبطاْلي هــــــا  اأَيُّ يا 
ــــــْم اأَْنُت ــــــا  ــــــْم الآمــــــاْلِبَقْلِبن َزَرْعُت

ال�صاعر: اأ�صعد الّديري
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1 اأَيَن َتطُر �ضفينُة الف�ضاِء؟ 

 

2 ماذا َتعب؟ َوماذا ُتعاِنُق؟

  

فينُة؟  3 كيَف حَتطرّ ال�ضَّ

 

فينِة؟  4 من َينزُل من ال�ضرّ

 

اُد الف�ضاِء ِبقلوِبنا؟ 5 ماذا َزَرَع رورّ

  

؟ ُث النرّ�ضرّ 6 عمَّ يتحدرّ

  

ر�ِض؟  7 َما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ

 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن22

الّلغُة والرتاكيُب

ا َياأتي: حيحَة ممَّ 1 اأَختاُر الإجابَة ال�صَّ

بهدوٍءب�ضعٍةببطٍء�صدُّ  )بخفٍَّة(:

ل تقتُب ل تهرُبل تخاُفمرادف )ل َتْرَهُب(:

�ضكرَك وفقَك الل�ُه اأ

Ó .ضدرّ الكلمِة  َعك�ُضها ف ي املعنى�

Ó .ُمراِدُف الكلمِة  َمعناها الآخُر

�صيِد عْن جمِع كلمِة َزْهَرة. 2 اأَبحُث ف ي النَّ

 

اأتذّكُر

)اجلمُع( كلمٌة َتدلرّ على َثالثٍة اأَو اأَكرث.
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3 اقراأ اجلمل الآتية منتبهاً للأدوات بني القو�صني لن, ل, مل, ما:

Ó .يَّاراِت ِه مَن ال�ضَّ ارَع قبَل ُخلُوِّ لْن اأعَب ال�ضَّ

Ó .فينُة اخَلَطَر ل َتْرَهُب ال�ضَّ

Ó .مل اأركْب �ضفينَة الف�ضاِء

Ó .ما �ضعْرُت باخلوِف

اأَتعلَُّم

Ó .َما: َتنفي الِفعَل املَا�ضي

Ó .)ُة )َمرفوعًا مرّ ل: َتنفي الِفعَل املُ�ضارَع َوَتبقى حركُتُه ال�ضرّ

Ó .)لْن: َتْدُخُل على الِفعِل املُ�ضارِع َفت�ضِبُح َحرَكُتُه الَفتحُة )َتْن�ِضُبُه

Ó .)ِزُمُه كوُن )جَتْ مْل: َتْدُخُل على الِفعِل املُ�ضارِع َفت�ضِبُح َحرَكُتُه ال�ضرّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن24

 تدريباُت قرائّيِة

ِة فيما َياأتي: م�صيَِّة واحلروِف القمريَّ اأَقراأُ ُمْنَتِبهاً ِلَلْفِظ احلروِف ال�صَّ

اْد وَّ ــــــرُّ ال ــــــِزُل  ــــــاْنوَيْن ُفر�ص ــــــْم  ُه كاأنَّ
الُعلوْم ــــــوا  الإْن�صاْنلَِيْجَمُع ــــــِة  ْدَم خِلِ

اأَتعلَُّم

Ó .ُة ُتكتُب َول ُتلفُظ م�ضيرّ ُم ال�ضرّ دًا َبعَد )ال  الترّعريِف( والالرّ احلرُف ال�ّصم�صّي: َياأتي ُم�ضدرّ

Ó .ُة ُتكتُب َوُتلفُظ ُم القمريرّ كًا َبعَد )ال  الترّعريِف( والالرّ احلرُف القمرّي: َياأتي ُمتحررّ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليَم ِللَحْرِف ُيراقِب الأهُل اللرّفَظ ال�ضرّ

Ó .ِة اللرّفِظ ِد من �ضحرّ ميكُن ال�ضتعانُة باآخرين للتاأكرّ
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امَلهاراُت الِكتابّيُة�صفينُة الف�صاِء

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

نفي الِفعِل املا�ضي واملُ�ضارِع ِبا�ضتخداِم: )َما، ل، مْل، لْن(.. 1

�ضبِط الكلماِت ِبتنويِن النرّ�ضِب.. 2

عريرّ املُنا�ِضِب.. 3 الترّعبِر عن �ضورٍة ِبالبيِت ال�ضرّ

جاباِت.. 4 �ضوِغ اأَ�ضئلٍة ُمنا�ضبٍة لالإِ

تدريبات لغوّيُة

1 اأَقراأُ ُمْنَتِبهاً للَمْعنى ِبا�ْصِتْخداِم )لن, ل, مل, ما( ف ي اجُلمِل الآتَيِة:

Ó .َر َعْن ُم�ضاهَدِة برامِج الأطفاِل َلْن اأتاأخَّ

Ó .ل َيعي�ُض النَّا�ُض على �ضطِح القمِر

Ó .ِت اُد الَف�ضاِء املِظالرّ مَلْ ي�ضتخدْم ُروَّ

Ó .ما َهَرَب �ضامٌل



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن26

 اأَْملأُ الَفراَغ ِبا ُينا�ِصُب ِمَن الأَْحُرِف ما, لن, ل, مل: 2  

Ó . فِّ َر املُعلُِّم َعِن ال�ضَّ ……… تاأخَّ

Ó .يتقَن املُهمُل عمَلُه ………

Ó .تلعْب حترّى ُتنهَي واجباِتَك ………

Ó .َي�ضعْد طفٌل ف ي مركَبِة الف�ضاِء ………

الإِملُء

َّ اأَقراأُ: ِّنَ كَلِماتٍ, ثُم 1 اأَ�صِلُ بَنيَْ املَقاطِعِ لِأُكَو

كيَب اأَ�ضكرَك اأَح�ضنَت الترّ
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�صيِد َكِلمَتني ينتِهي كلٌّ منُهما ِبَهْمزٍة َوْفَق النَّموَذِج الآتي: 2 اأَ�ْصَتْخِرُج مَن النَّ

 

 

3 اأَ�صعُ تَنوينَ النَّ�صْبِ املُنا�صبَ فَوْقَ احلروفِ املُلّونَةِ فيما يَاأتي:

اأَتعلَُّم

اُء املَربوطُة فر�ضم التنوين َفوَقها ُمبا�ضًة. )َتنويُن الفْتِح(: ُيْكَتُب َفْوَق اأَلف، َما عدا الترّ

مثال: َقَلَمًا، َحديَقًة.



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن28

الإِملُء امَلنظوُر

1 اأَقراأُ النرّ�ضرّ الآتي ُمْنَتِبهًا ِللَهمزِة:

ــــــاِء الَف�ص ــــــُة  الهواِء�صفين ف ــــــي  تطرُي 
ــــــوْم الُغي ــــــاْءوَتعــــــُ�ُ  َم ال�صَّ ــــــُق  ُتعاِن
ــــــُل ف ي الَف�صاِء ــــــدوْرَتظَّ َت ــــــٍة  ِبخفَّ

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .)ُز على )الهمزة ُنركرّ

Ó .َنقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ َوَنطلُب ِمنُه اإِعاَدَة ِكتاَبِتها

َك اجلميَل: َة َوخطرّ 2 ِبال�ضتعانِة باأحِد والديَك �ضرنى الآن قدرَتَك الإِمالئيرّ
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التعبرُي الِكتابّي

ا َياأتي: وَرٍة ممَّ ُ َعن م�صموِن ُكلِّ �صُ عريَّ الذي ُيعبِّ 1 اأَْكُتُب البيَت ال�صِّ

 

 

اأَنَت ُمبدٌع ف ي اختياِر البيِت املُنا�ضِب



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن30
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جاباِت الآتَيِة ُم�ْصَتْخِدماً ماذا, كيف, ملاذا: �صئَلًة للإِ 2 اأَ�صُع اأَ

؟  

Ó .َتعُب �ضفينُة الف�ضاِء الغيوَم

؟  

Ó .حَتطُّ �ضفينُة الف�ضاِء ف ي حذٍر

؟  

Ó .اُد العلوَم خلدَمِة الإن�ضاِن ورّ َيجمُع الرُّ

اأَتعلَُّم

)ماذا، كيف، ملاذا( اأدواٌت ُت�ضتخدُم لال�ضتفهاِم.

ملحظة: مُيكنك ال�ضتعانُة باأحِد والديَك ِلَتح�ضُل على املعلوماِت.
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةامَلو�صُم الّزراعّيالّدر�س الأّول

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

ًة ُمراعيًا احلركاِت.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضحيحًة معبرّ

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املَعنى ال�ضرّ

ذا(.. 3 ِط )اإِ ا�ضتخداِم اأُ�ضلوِب ال�ضرّ

ة.. 4 ة والهمَزة واملدَّ دَّ حتديِد ال�ضرّ

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

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

Ó . َي�ضتمُع التلميُذ وُيتابُع ِ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 الِقراءِة ِد من �ضحرّ مُيكُن ال�ضتعانُة ِباآخريَن للتاأكرّ
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- 1 - 

�ض���وُل الُقْطِن هذا الع���اَم قليٌل. َفقاَل  ، وقاَل ِبُحْزٍن: حَمْ راعيِّ اْلتَف���َت املُ���زاِرُع نْحَو �َض���ديِقِه املَُهْنِد�ِض الزِّ
ِتي،  ْن َعَليَك يا �َض���ديِقي، قاَل املُزاِرُع: كْنُت �ضاأَ�ضتي �ضيَّارًة ِلَنْقِل الُقْطِن، وَلِكْن َف�ِضَلْت ُخطَّ املُهْنِد�ُض: َهوِّ
ُر. َ ي�ضًا �َضُي�ِضيُبهم ال�ضَّ ٌر ِمْن �ُضوِء املَْو�ِضِم، وجميُع النَّا�ِض اأَ هزَّ املُهنِد�ُض راأ�َضُه، وقاَل: َنَعْم، اأَْنَت ُمَت�َضِّ

1 ملاذا كاَن املُزارُع َحزينًا ؟  

ر حَم�ضوِل الُقطِن ؟   ُر ِمن َت�ضرّ 2 َمن �َضُي�ضيبُه ال�ضَّ

- 2 - 

ِة.  �ض���وُل الُقْطِن، ارتفَعْت اأَ�ْض���عاُر املاَلب�ِض القطنيَّ ُدِه����َض املُزارُع، وقاَل: َكْيَف؟ قاَل املُهنِد�ُض: اإذا َقلَّ حَمْ
ِكُن اأْن َنحلَّ املُ�ضِكَلَة؟ قاَل املُهنِد�ُض: اأَْن�َضُحَك اأَْن َت�ضَتفيَد  ابت�ضَم املُزارُع وقاَل: َفِهْمُت، َفِهْمُت... وكيَف مُيْ

ِمْن اأَخطاِئَك حتَّى ل َتَقَع فيها الَعاَم القادَم. قاَل املُزارُع: راأُيَك �ضائٌب، عليَّ اأْن اأَْختاَر الِبذاَر اجَليَِّدَة.

ما احلّل الذي اقرتَحُه املُهنِد�ُس الّزراعّي ؟  
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- 3 -

قاَل املُهنِد�ُض: وَعليَك اأَي�ض���ًا اأن َت�ْض���ِقَي الأر�َض وَت�ْض���َتْخِدَم املُبيداِت الالِزمَة ِب�َضْكٍل ُمْنتظٍم. قاَل املُزارُع: 
ع َاملُهنِد�ُض �َض���ديَقُه  َقَك الل�ُه يا �َض���ديِقي. َودَّ وريٌّ للنَّج���اح، ما اأَْجمَل احَلدي���َث َمَعك! وفَّ التَّْخطي���ُط ����ضَ
راعيُّ  َح، وه���َو يق���وُل: اآَن الأَواُن َك���ْي َن�ض���َتفيَد ِمْن اأَْخطاِئَن���ا، واأْن يتع���اوَن املُزارُع واملهند����ُض الزِّ الَف���الرّ

للح�ضول على َمْو�ضٍم َجيٍِّد.

1 ماذا قاَل املُهند�ُض ف ي اآخر اللرّقاِء ؟ 

 

؟  ُث النرّ�ضرّ 2 عمَّ يَتحدرّ
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الّلغُة والرتاكيُب

نِة فيما َياأِْتي: حيحِة ِللَكلماِت املُلوَّ ُع دائرًة حوَل الإجابِة ال�صَّ 1 اأَ�صَ

Ó :ضوُل( َتْعني� �ضوُل الُقْطِن َقليٌل. كلمُة )حَمْ حَمْ

اأ. َمنتوُج.

ب. ِزراعُة.

ت. َح�ضاُد.

Ó :ْن( َتْعني ْن َعَلْيَك يا �َضديقي. كلمُة)َهوِّ َهوِّ

اأ. خفِّْف.

ب. �ضاعْد.

ت. لحْظ.

Ó :ْخطاِئَنا. تركيُب )اآَن الأواُن( َتْعني اآَن الأواُن َكْي َن�ضَتفيَد ِمْن اأَ

اأ. حاَن الَوْقُت.

ب. م�َضى الَوْقُت.

ت. �ضاَع الَوْقُت.
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ها: 2 اأ�صُل بنَي الكلمِة و�صدِّ

كثٌر�ضائٌب 

الفا�ِضَدُةقليٌل

خاِطٌئاجَليَّدُة

اأَتذكُر

ال�صّد: ُهو َعك�ُض معنى الكلمِة.

ِل ُمنتِبهاً للنَّتيجِة املنا�صبِة لها ف ي احلقِل الّثاين: 3 اأَقَراأُ اجُلْملَة ف ي احَلْقِل الأَوَّ

)2( اجلواُب)1( ال�ّصرُط

�ضوُل الُقْطِن ارتفَعْت اأ�ضعاُر املالِب�ِض.اإذا َقلَّ حَمْ

ًة ثانيًة.اإِذا مْل ن�ضتفْد من اأخطاِئَنا َوَقْعَنا فيها مرَّ

اأَتعلَُّم

ِط َولها َجواٌب. اإِذا: ِمْن اأَدواِت ال�ضَّ



37

تي: 4 اأُْكِمُل ما َياأْ

Ó .ي �َضديقي اأقوُل َلُه: راأُيَك �َضائٌب اإذا اْقَتَنْعُت ِبَراأْ

Ó :واإذا اأعجَبْتني َلْوحٌة َر�َضمها �َضديِقي اأقوُل َلُه

 

تدريبات قرائّية

اي ذ, ز: 1 اأَقَراأُ ُمْنَتِبهاً للفِظ َحرفـي الّذال والزَّ

�ضوُل القطِن َهذا العاَم َقليٌل. ، وقاَل ِبُحزٍن: حَمْ راعيِّ التَفَت املَُزارُع نحَو �َضديِقِه املَُهْنِد�ِض الزِّ

قاَل املُزاِرُع: راأُيَك �ضاِئٌب، عليَّ اأَْن اأَختاَر الِبذاَر اجَليِّدَة.

اِل. اي و الذرّ ُق ف ي اللرّفِظ بنَي الزرّ اأَُفررّ

ِة )اآ(: ِة ) ّ( َواملدَّ دَّ 2 اأَقراأُ ُمْنَتِبهاً ِلَلْفِظ ال�صَّ

Ó .ن َعَليك يا �ضديِقي هوِّ

Ó .اآَن الأواُن َكْي َن�ْضَتفيَد ِمْن اأخطاِئَنا

Ó .ضوُل القطِن� َقلَّ حَمْ

اأَتعلَُّم

Ó .) ر( مثال )درّ ٌف )ُمكررّ ُهو َحْرٌف ُم�ضعرّ د:   احَلْرُف املُ�ضدرّ

Ó  .)هي َحْرُف الأَلِف لكنرّها َمدوَدٌة ِبلفِظها َو�َضكِلها )اآ ُة:   املَدرّ



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن38

امَلهاراُت الِكتابّيُةامَلو�صُم الّزراعّي

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

ٍب )ما اأفعل(.. 1 �ضوِغ ُجملِة َتعجرّ

اِء املَربوطِة من املَفتوحِة.. 2 متييِز الترّ

ِة َكلماٍت.. 3 تكويِن ُجملٍة من ِعدَّ

4 .. كتابِة َمعلوماٍت عن َمو�ضٍم ِزراعيرّ

تدريبات لغوّيُة

1 اأ�صوُغ ُجملَتنِي َوْفَق النَّموَذِج:

Ó : راِعيِّ اأَقوُل َعن َجَماِل احَلديِث َمَع املَُهْنِد�ِض الزِّ

! راعيِّ ما اأَجمَل احلديَث مَع املَُهْنِد�ِض الزِّ

Ó :واأَقوُل َعْن َجَماِل الُقْطِن ف ي احلقِل

 

Ó :ِة املَْح�ضوِل َهذا الَعاَم واأَقوُل َعْن َكرْثَ
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اأَتعلَُّم

Ó  ِة ،َيدلرّ على ا�ضتعظاِم اأَمٍر َظاهٍر ِب: اأُ�ضلوٌب ِمن اأَ�ضاليِب اللرّغِة العربيرّ اأُ�ضلوُب التعجرّ

Ó )!من �ضيغِه )ما اأفعله

ُب ِمن �َضجاعِة َخالٍد فنقوُل: ما اأَ�ضجَع خالدًا! مثال: َنَتعجرّ

ِكيَبنِي الآتَينِي:  ْ وُغ ُجمَلَتنِي ُم�ْصَتْخِدماً الرتَّ 2 اأَ�صُ

ما اأَْرَوَعما اأَْعَظَم

Ó !َم�ْضَنَع النَّ�ضيِج ………………………

Ó !الَفالََّح النَّ�ضيَط ………………………

الإِملُء

اِي  ُمْنَتِبهًا ل�َضْكِل احَلرِف: اِل والزَّ 1 اأَْكُتُب َحْرَف�ي الذَّ

 

اأَح�ضنَت الِكتابَة اأ�ضكرَك
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َّ اأَقْرَاأُ: نَ كَلِماتٍ, ثُم 2 اأَ�صِلُ املَقاطعَ لأُكوِّ

3 اأَ�ضعُ التَّاءَ  ف ي مَكانِها املُنا�ضِبِ:

اأُلحُظ اأَّن

Ó .)الترّاء املَربوطة( ُتلفُظ هاًء ِعنَد الوقِف ِبها َو�َضْكلُها )�ة(

Ó .)الترّاء املَب�ضوطة( ُتلفُظ تاًء دائمًا َو�َضْكلُها )ت(
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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 .َنِقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ َوَنطلُب ِمنُه اإِعاَدَة ِكتابِتها

1 اأَقراأُ ما َياأتي ُمْنَتِبهاً للتَّاِء ف ي اآِخِر الَكِلمِة:

ِة. قاَل املَُهْنِد�ُض: اإذا َقلَّ حَم�ضوُل القطِن ارتفَعْت اأ�ضعاُر املالب�ِض القطنيَّ

ِكُن اأْن َنُحلَّ املُ�ضِكَلَة ؟ ابت�ضَم املُزارُع وقاَل: َفِهْمُت، فِهْمُت، وكيَف مُيْ

2 ِبال�صتعانِة ِباأحِد َوالديَك �صرنى الآن قدرَتَك الإِملئّية وخّطَك اجلميَل
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التعبرُي الِكتابّي

َن ُجْملًة ُمفيَدًة: ُب الَكِلماِت الآتَيَة لأُكوِّ 1 اأَُرتِّ

2 اأَْختاُر َمْو�ِصماً واِحدًا, واأَكُتُب َعْنُه اأَرَبَع َمْعلوماٍت:

 

 

 

 

 

 

----
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةالّنحلةالّدر�س الّثاين

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

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 1 اختياِر املعنى ال�ضرّ

ِط ب� اإن.. 2 ا�ضتخداِم اأُ�ضلوِب ال�ضرّ

ياِق.. 3 تبيني الَفرق ف ي املعنى ِبح�ضِب ال�ضِّ

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة َيقراأُ 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 مُيكُن ال�ضتعانُة باآخرين للتاأكرّ
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ْحَلُة النَّ

ــــــْزُء َعِن الُكلِّ ل ُيغِني اجُل ة ــــــرَّ َم ــــــْت يل  ــــــة قالَ حل النَّ

حِل النَّ ــــــَت  َبْي وُزْر  َفَتعاَل  ــــــَرة بالِفْك ــــــْن  ُتوؤِم َلْ  واإذا 

ــــــْن َكَثِب ــــــا َتْعَمُل َع واأَراَه َتهــــــا َخِليَّ اأزوُر  ــــــُت  وَم�صْي

كو َيومــــــًا ِمْن َتَعِب ل َي�صْ عى َي�صْ ــــــِل بها  ْح النَّ َفَجميُع 

ــــــسِ ا� لِلنَّ ــــــاٌء  �ِصف ــــــُد  ْه ال�صَّ : ِكْ�ٍ ف ــــــي  قالَْت  ــــــُة  حل النَّ

اإِح�َصا�ِصي �َصعــــــادَة  ــــــاُل  َفاأَن ــــــرِيي َغ ــــــُه  وَياأْكُل ــــــِه  اأَْجِني

ــــــي ــــــُه اأَهِل ــــــُت اأُعلُِّم ْي وَم�صَ ر�َس ــــــذا الدَّ ُت لها َه ــــــَ�ْ اأَْك

ْحِل ــــــى يِلْ َدْر�ُس النَّ ما اأَوَح ْن�صى اإِْن اأَْن�ــــــسَ الُعْمَر فلْن اأَ

ال�ّصاعر: م�صطفى عكرمة

اعِر؟  1 ماذا قالِت النرّحلُة لل�ضرّ

 

اعِر؟  2 ماذا طلبت النرّحلُة من ال�ضرّ

 

ِة النرّحِل؟  اعُر عنَد زيارِة خليرّ 3 ماذا �َضاهد ال�ضرّ
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م النرّحلُة للنرّا�ِض؟  4 ماذا ُتقدرّ

 

5 هْل َتنتظُر ُمقاباًل ِمنهم؟ 

 

قراءٌة رائعٌة اأ�ضكرَك

Ó ؟ ُث الن�ضرّ عمَّ يَتحدرّ
 

Ó ر�ِض؟ َما راأيك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ
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الّلغُة والرتاكيُب

نِة فيما َياأِْتي: حيحِة للكلماِت املُلوَّ ُع دائرًة حوَل الإِجابِة ال�صَّ 1 اأَ�صَ

Ó :اأراَها َتْعَمُل َعْن َكَثٍب. كلمُة كثب َتْعني

اأ. ُقْرٍب.

ب. َرغَبٍة.

ت. ُبْعٍد.

Ó :فجميُع النَّحِل بها َي�ْضَعى. كلمُة ي�ضعى َتْعني

اأ. َيدوُر.

ب. َيطُر.

ت. َيْعَمُل.

Ó :اأَْوَحى يَل دْر�ُض النَّْحِل. كلمُة اأَْوحى يل َتْعني

. اأ. اأَ�ضاَر  اإيلَّ

ب. َعلََّمني.

ت. َقَراأَ يل.
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ُر, ُثمَّ اأكُتُبها:  دِّ َكِلَمَتْي راحًة, اأََتَذكَّ 2 اأَْبَحُث فيما ياأتي عن �صِ

ــــــو َيومًا من َتعِب ل َي�صُك ــــــُع النَّحِل بها َي�صعى َفجمي
مــــــا اأَوَحى يِل َدر�ُس النَّحِل  اأَْن�َصَى َفَلْن  الُعْمَر  اأَن�َس  اإْن 

Ó ……………………… :ضدُّ كلمة راحة�

Ó ……………………… :ر �ضدُّ كلمة اأتذكَّ

زًا َبنْيَ ُجْزاأَْي اجُلمَلِة فيما َياأِْتي: 3 اأَقراأُ مُمَِّ

Ó .اإْن َت�ْضَمْع َدر�َضَك  َتفهْم

Ó .اإْن َت�ُضْخ  ُتْزِعْج غَرَك

اأَتعلَُّم

Ó .كوُن ِط ياأتي بعدها فعالِن م�ضارعاِن حركُة كلرّ منهما ال�ضرّ )اإْن( اأَداٌة لل�ضرّ

مثال: اإْن تدر�ْض تنجْح.

Ó .)ِط َوالفعالِن املُ�ضارعاِن ُهما جزاأا اجُلملِة )تدر�ض، تنجح اإْن: هي اأداٌة ال�ضرّ
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تدريباُت قرائّيِة

اِل ت, ة, د: اأَقراأُ الَبْيَتنِي الآتَينْيِ ُمْنَتِبهاً ِلَلْفِظ التَّاِء والدَّ

ا�ِس ــــــُد �ِصفاٌء للنَّ ْه ال�صَّ حلُة قالَْت ف ي ِكْ�ٍ النَّ
َفاأَناُل �َصعادَة اإح�َصا�صي َغريي كُلُه  وَياأْ اأَجنيِه 

توجيٌه للأهِل:

Ó .ليَم للحرِف املطلوِب َيراقُب الأهُل اللرّفَظ ال�ضرّ

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

Stew and Vee Carringto ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/stewickie/3659286404 امل�صدر:
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امَلهاراُت الِكتابّيُةالّنحلة

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

ٍة تبداأُ ب� )اإن(.. 1 �ضوِغ جملٍة �ضطيرّ

د.. 2 متييِز احلرِف امل�ضدرّ

ترتيِب اجُلمل لتح�ضَل على ِفقرٍة.. 3

كتابِة معلوماٍت عن النرّحلِة.. 4

تدريبات لغوّيُة

ي الكلِم فيما َياأتي: زاأَ 1 اأَ�صُع احَلْرَف اإِْن ف ي الَفراِغ, ُثمَّ اأَْقراأُ ُمْنَتِبهاً جِلُ

Ó .تاأُْكْل َع�َضاًل َت�ْضَعْد عاِمالُت النَّْحِل ………

Ó .َتْنُظْر اإىل َبْيِت النَّْحِل، َت�ْضَتْمِتْع بالتَّعاوِن ………

اأَتعلَُّم

Ó .)الأ�ضلوُب ف ي هذِه اجُلمِل هو اأُ�ضلوُب �ضٍط يبداأُ ب� )اإْن

Ó .كوُن الِفعالِن املُ�ضارعاِن حركُة اآخرهما ال�ضرّ
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2 اأَ�صُع الِفْعَل املُنا�صَب ف ي الَفراِغ, ُثمَّ اأَقراأُ اجُلْمَلَة:

Ó .َك اإِْن……………… ُدرو�َضَك َتْنَجْح ف ي �َضفِّ

Ó .اإِْن……………… َكثرًا َتْتَعْب

اأ�ضكرك

ْي اجلملِة: 3 اأَكتُب ِعبارًة َتبداأُ بـ )اإْن( مراعياً ُجْزاأَ

اإْن  

اأَتعلَُّم

ى جواَب  ِط والثرّاين ي�ضمرّ ى فعَل ال�ضرّ ل ي�ضمرّ اإْن: اأداُة �ضٍط جازمٌة جتِزُم ِفعلنِي ُم�ضارعني الأورّ
ِط. ال�ضرّ

لقد اأبدعَت �ضكرًا لَك
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الإِملُء

1 اأَقراأُ الكَلِماتِ الآتيَةَ ممَُيّزاً الفَرْقَ بنيَ )د , ت(:

َّ اأَقراأُ: َّنِ, ثُم َّةَ فَوقَ احلَرفِ املُلَو 2 اأَ�صعُ ال�صَّد

اأَتعلَُّم

ٌك. تني �ضاكٌن ثمرّ متحررّ د ُيلفظ مررّ احلرُف امل�ضدرّ

د نَّ ُيلفظ )ْن + َن(.  النَّحلة احلرُف امل�ضدرّ

اأح�ضنَت احللرّ اأ�ضكرَك

:

:
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رّ وهو لعبٌة ُم�ضلرّيٌة ومفيدة ٌ، انطلق للرّعب. َهذا الترّدريُب هو كلمُة ال�ضرّ

َّ اأُجيبُ: 3 اأَقراأُ احلروفَ ف ي ال�صَّبَكَةِ الآتِيَةِ, ثُم

Ó :َن الَكِلماِت الآتَيَة اأ�ضل بني احلروف ب�ضكل اأفقيٍّ لأَكوِّ

ني، َنْحَلٌة. ، جَتْ َخليَّة، َيٌد، ُع�ضٌّ

Ó :َن َكِلَمًة َتُدلُّ على ِمْهَنٍة، ُثمَّ اأَكُتُبها َبَكِة ِلأَُكوِّ َة ِمَن ال�ضَّ اأَْجَمُع احُلروَف املَُبْعرَثَ
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الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .ة ف وال�ضدرّ ز على احلرِف امل�ضعرّ ُنركرّ

Ó .نقُف عنَد اأغالِط التلميِذ ونطلُب منُه اإِعادَة ِكتابِتها

ِة: دَّ ِف وال�صَّ 1 اأَقَراأُ ما َياأِْتي ُمْنَتِبهاً للَحرِف املُ�صعَّ

الُكلِّ َعِن  اجُلْزُء  ُيغِني  ل  ة ــــــرَّ ــــــْت يْل َم ــــــُة قالَ حل النَّ
حِل َفَتعــــــاَل وُزْر َبْيَت النَّ ــــــَرة ــــــْن بالِفْك و اإذا َلْ ُتوؤِم

2 بال�صتعانِة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإِملئّيَة وخّطَك اجلميَل.
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التعبرُي الكتابّي

َل على ِفْقرٍة, ُثّم اأقراأ: 1 اأَرّتُب اجُلَمَل الآتَيَة لأْح�صُ

َلِة َبنْيَ اجُلَمِل. قيِم الفا�ضِ ُر: َو�ْضَع َعالَمِة التَّ  اأتذكَّ
اأنَت مبدٌع ف ي ترتيِب اجلمِل وتكويِن الفقرة
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َبٍة ِبَح�صِب الِفَكِر متناوًل الآتي: ْحَلِة ُمرتَّ 2 اأَكتُب اأَربَع ُجَمٍل َعن النَّ

)�َصْكُلها, ِغذاوؤُها, َبْيُتها, َمْنتوُجها(.

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحظة:ميكنَك اال�صتعانُة باأحِد والديَك لتح�صَل على املعلوماِت.
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةف ي اأح�صاِن الطبيعِةالّدر�س الأّول

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

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

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

ا�ضتخداِم الت�ضبيِه ب� )ك�(.. 3

حتديِد مكاِن احلدِث وزماِنِه.. 4

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

Ó .ة يقراأُ ويلرّ الأمِر النرّ�ضرّ ب�ضكٍل م�ضبوٍط اأكرَث 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 ميكُن ال�ضتعانُة 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 -

ْت مياُه النَّبِع، وا�ضفرَّ الع�ضُب َفَخرَج بع�ُض النَّا�ِض  يِف ارتفعْت درجُة احَلرارِة وجفَّ اِم ال�ضَّ ف ي يوٍم ِمن اأيَّ
���واِطِئ  والأْنهاِر َحْيُث الغاباُت الوا�ِض���عُة، والأَ�ض���جاُر  اإِىل امل�ض���ايِف واجِلَباِل، وبع�ُض���هْم َذَهَب اإىل ال�ضَّ

الَواِرَفُة.

1 ف ي اأَيرّ ف�ضٍل َحدثِت الق�ضُة ؟

 

 

يِف ؟ 2 اأيَن ذهَب النرّا�ض ف ي ال�ضرّ
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- 2 -

ْن َنْبنَي َبْيتًا  هاِن ف ي الَغابِة. �ض���اأََلْت اأرنوَب���ُة: ما راأُيَك ف ���ي اأَ ف ���ي ذل���َك اليوِم َخ���رَج اأرنوٌب واأرنوب���ُة َيَتَنزَّ
ْكِن الأْخ�َض الهادِئ ي���ا اأرنوٌب؟ اأجاَب اأرنوٌب: َبْل َنختاُر َمكان���ًا اأَْقَرَب اإىل ُينبوِع  ل�ض���غاِرنا ف ���ي َهذا الرُّ
ني اأُِحبُّ الُهدوء واملَكاَن الف�ض���يَح. اأجاَب اأَرنوٌب: لكنَّ املاَء �ضُّ احَلياِة يا اأَرنوبُة،  املاِء. قاَلْت اأرنوبُة: اإنَّ

ِة.  يِف احلارَّ اِم ال�ضَّ وُكلُّ �َضيٍء َحْوَلُه ُي�ْضِبُح اأْخ�َضَ ول �ِضيَّما ف ي اأيَّ

هاِن؟  1 اأيَن خرَج اأرنوٌب واأرنوبٌة يتنزرّ

 

وجاِن لبناِء البيِت اجلديِد؟ وملاذا؟  2 ما املكاُن الذي اتفَق عليه الزرّ
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، واأرنوبُة ت�َض���ُعها  َت ِظالِل الأَ�ْض���َجاِر، كاَن اأَْرن���وٌب َيْذهُب وَيعوُد وَيْجَمُع املَوادَّ َقريب���ًا ِمَن الُينبوِع وحَتْ
���يوِف، وغنَّْت اأَْجَمَل  وجاِن َبْيَتُهما اجَلِميَل. َفِرَحِت الَع�ض���افُر بال�ضُّ ف ي مكاِنها املنا�ِض���ِب، َحتَّى َبَنى الزَّ
َق اأرنوٌب واأرنوبُة َفَرحًا. توقفت اأرنوبُة  الأَحلاِن، وَفِرَحْت كذلَك َحيواناُت الغابِة وَرَق�َضْت َطَربًا، و�َضفَّ

ٍة. َعِن التَّ�ضِفيِق ودخَلْت اإىل َبيِتها قائلًة: �ضاأكمُل فرَحَتُكْم ِباإْعَداِد َكْعَكٍة �َضِهيَّ

1 ماذا َفعلت حيوانات الغابِة؟  

ت اأَرنوبة؟   2 ماذا اأَعدرّ

؟   ُث النرّ�ضرّ 3 عمَّ يتحدرّ

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

1 اأ�صُل الَكِلَمَة بامَلْعَنى املَُنا�ِصِب َلها فيما ياأتي:

اِوَيُةالواِرَفُة الزَّ

ْكُن ُةالرُّ املُمَتدَّ

وفقَك الل�ُه اأ�ضكرَك

ْر�ِس اأَ�صداَد الَكلماِت الآتيِة: ِل ف ي الدَّ 2 اأَ�صتخرُج ِمَن امَلْقَطِع الأَوَّ

Ó   :انخف�َضْت

Ó   :دخَل

Ó   :ال�ضيرّقة

2 اأَقراأُ الِفقرَة الآتَيَة, ُثمَّ اأَْطَرُح َعليها �ُصوؤاًل �صفوّياً َيبداأُ ِبـ )ملاذا(:

ٍة. ْكِمُل َفْرَحَتُكم ِباإِْعَداِد َكْعَكٍة �ضهيَّ َفْت اأَْرنوبُة َعِن التَّ�ضِفيِق، َوَدَخَلْت اإىل َبْيِتها قاِئَلًة: �َضاأُ توقَّ

ملاذا ………………………؟

اأَتعلَُّم

ملاذا: من اأ�ضماِء ال�ضتفهاِم.
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تدريباُت القراَءِة

ًا َعن ال�صِتْفَهاِم: اأَقراأُ اجُلْمَلَة الآتيَة ُمَعبِّ

ْكِن الأَْخ�َض الَهادئ يا اأَْرنوُب؟ ما َراأيَك اأَْن َنْبِنَي َبْيتًا ِل�ضغاِرنا ف ي هذا الرُّ

اأَتعلَُّم

ِة َن�ضتفهُم فيه عن �ضيٍء ما ن�ضُع ف ي نهايتِه عالمَة  اأَ�صلوُب ال�صتفهاِم: من اأ�ضاليِب اللرّغِة العربيرّ
قيِم )؟(. الترّ
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امَلهاراُت الِكتابّيُةف ي اأح�صاِن الطبيعِة

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

توظيِف َحريف الَعطِف )و، اأو(.. 1

ِف الأَ�ضماِء ب� )ال�(.. 2 تعررّ

الت�ضبيِه با�ضتخداِم )ك�(.. 3

كتابِة جمٍل َت�ضُف فيها البحَر.. 4

تدريباُت لغوّيُة

اأَتعلَُّم

Ó .و: َحرُف عطٍف ُيفيُد اجلمَع َوامل�ضاحبَة

Ó .و: حرُف عطٍف يفيُد التخيَر بنَي �َضْيئني

ّلً من احَلرَفنْيِ  ف ي الَفراِغ املُنا�ِصِب: 1 اأَ�صُع ُكّ

Ó .هاِن ف ي الغاَبِة َخرَج اأَْرنوٌب…… اأَْرنوَبُة َيَتَنزَّ

Ó .َنبنيِه هنا…… ف ي َمكاٍن ُقْرَب النَّهِر
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2 اأَ�صَتْخِدُم ُكّلً ِمَن احَلرَفنِي  ف ي ُجمَلتنِي ُمفيَدتنِي.

 

 

ليِم اأ�ضكرَك على احللرّ ال�ضرّ

الإِملُء

َن َكِلماٍت, ُثمَّ اأَقراأُ: ُل امَلقاِطَع الآتيَة, لأُكوِّ 1 اأَ�صِ

اأح�ضنَت احللرّ اأ�ضكرَك

َن ُجْملًة, ُثمَّ اأقَراأُ: ُب الَكِلماِت الآتيَة لأُكوِّ 2 اأَرتِّ

............................................................................................................................................................................
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3 اأحلّل اجلملة الآتية اإىل كلمات:

 

 

اأح�ضنَت احللرّ اأ�ضكرَك

الإِملُء امَلنظوُر

اأَتذّكُر:

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

Ó .ِة ِة والالِم القمريرّ م�ضيرّ ُز على الالِم ال�ضرّ ُنركرّ

Ó .َنقُف عنَد اأَغالِط التلميِذ ونطلُب منُه اإِعادَة كتابِتها

ـِ )الـ(. َفِة ب 1 اأَقراأُ ما ياأتي ُمْنَتِبهاً للكلماِت املُعرَّ

���يِف  اِم ال�ضَّ ، ول �ض���يَّما ف ي اأيَّ لكنرّ ال�ماَء �ِضُّ ال�َحياِة يا اأرنوبُة، وكلُّ �ض���يٍء َحْوَلُه ُي�ْض���ِبُح اأَْخ�َضَ
ِة. ال�حارَّ
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اأَتعلَُّم

Ó .)ٌك. مثال )الَقمر م التي ُتكتُب و ُتلفظ و ياأتي َبعدها حرٌف ُمتحررّ الّلم القمرّيُة: هَي الالرّ

Ó   .)م�ض د. مثال )ال�ضرّ م التي ُتكتب ول ُتلفظ  َو ياأ تي َبعدها حرٌف م�ضدرّ الّلم ال�ّصم�صّيُة: هَي الالرّ

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

 

 

 

�ضكرًا لَك

التعبرُي الِكتابّي

1 اأكمل اجلملة الآتية م�صتخدماً حرف الكاف  وفق النموذج الآتي:

Ó .اِئِع َنٌة كالِب�ضاِط الرَّ الأَر�ُض ُملوَّ

Ó .الهواُء �ضاِخٌن ……… اللََّهِب

Ó .لْج ماُء النَّْبع بارٌد ……… الثَّ

Ó .الغاباُت وا�ِضَعٌة ……… الَبْحِر
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اأُلحُظ

َياأتي اال�صُم بعَد )كـ( َمرورًا َوعالمُة َجّرِه الَك�صرُة الظاهرُة على اآخرِه.

2 اأَكُتُب ف ي الَفراِغ ِفعًل ُمنا�ِصباً َيُدلُّ على اخَلياِل َوْفَق النَّموَذِج, ُثمَّ اأَقراأُ:

Ó غنَّى الُع�ْضفوُر

Ó .َحَيوانات الغابِة …………

Ó .اأَرنوٌب واأرنوبٌة َفَرحًا …………

Ó .اأرنوبُة َكْعكًة ِللَحَيواناِت …………

اأَتعّلُم

Ó .الِفعُل: كلمٌة تدلرّ على َعَمٍل

Ó  .اخلياُل: �ضيٌء ل َنراُه ف ي الواقِع
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3 اأَكتُبُ ثلثَ جُمَلٍ اأَ�صِفُ فيها البَحْرَ مُ�صتَعِيْناً بال�صُّورةِ:

 

 

 

 

 

 

ملحظة:

ميكنَك ال�ضتعانُة باأحِد والديَك ِلتح�ضَل على املعلوماِت.
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةاأَحلى البلدانالّدر�س الّثاين

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 املَعنى ال�ضرّ

عريرّ باملعنى املُنا�ضِب.. 3 ربِط البيِت ال�ضرّ

حتديِد الترّ�ضاِد ف ي املعنى.. 4

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

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

Ó . َي�ضتمُع التلميُذ َوُيتابُع قراءَة الويلرّ

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

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

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

، واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإِ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة َيقروؤها منتبهًا   اطل���ب م���ن اأحِد والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ
للحركاِت والوقِف.
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ــــــى الأَْوطاْن ــــــة اأَْغل �ُصورّي الُبْلداْن ــــــى  اأَْحل ــــــة  �ُصورّي
ــــــاْن ــــــٌن َفتَّ ــــــة ُح�صْ �ُصورّي ــــــاْن ــــــة مــــــاٌء وِجن �ُصورّي
والإِْن�َصاْن ُتْرَبِتهــــــا  ــــــْن  َع َعَجٍل ف ي  عليكم  �صاأُق�سُّ 

َعْن ِبيَئِتها... واحَليَوان

ــــــاْل للأَْجَي قــــــْويِل  واْرُووا  طَفاْل ــــــا اأَ ــــــا اِ�ْصَتِمُعوا ي هّي
وِغلْل ــــــريٌ...  َخ ــــــَ�اُه  َف ــــــدي ِجّداً ــــــوى َبَل اإِينِّ اأَْه
ٌ... وِجَباْل و�ُصهوٌل ُخ�ــــــرْ ــــــاٌت... وُحُقوْل ــــــِه َجنَّ في
لْل ــــــُع... َمَع ال�صَّ ْب فيِه النَّ الَبْحُر ــــــِه  وفي ْهُر...  النَّ فيِه 
َوِظلْل اأَ�ْصجــــــاٌر...  ــــــِه  في ْب ــــــٌة ل َتْن�صُ ــــــِه َفاِكَه في
َنْي�َصاْن ــــــى  َحتَّ ــــــُه  َيْع�َصُق الُبْلداْن ــــــَرُة  َمْفَخ ــــــِدي  َبَل

حممد منذر لطفي

ُث النرّ�ضيُد؟   1 عن اأيرّ بلٍد َيتحدرّ

اعُر؟  ُثنا ال�ضرّ 2 عمَّ �َضُيحدرّ

اعُر َوطَنُه؟   3 ملاذا ُيحبُّ ال�ضرّ

 

دها ف ي َوطنِه؟   4 ما الأ�ضياُء التي عدرّ

 

ر�ِض.   5 ما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ
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الّلغُة والرتاكيُب

ُل َبنْيَ الكلَمِة وُمرادِفها: 1 اأَ�صِ

َوَطنيَب�ضاتني

ُحقولَبَلدي

وفقَك الل�ُه اأ�ضكرَك

اأَتذكُر

ُمراِدُف الَكلمِة: َمعناها.

ُل كلَّ تركيٍب ومعناُه فيما ياأِْتي, ُثم َّاأَقراأُ: 2 اأَ�صِ

ــــــٌة َكثرَيُة امَلوا�ِصِم َب ُتْرَبُتُه ِخ�صْ ــــــان وِجَن مــــــاٌء  ــــــة  �صورّي
ف ــــــي �صورّية اأنهــــــاٌر وَب�َصاتني ــــــاِل لِلأَْجَي ــــــْويل  َق ارُووا 
اْحُكوا َكلمي لأطفاِل امل�صتقبِل ــــــلل وِغ ــــــرْيٌ  َخ اُه  ــــــَ�َ َف

ُز ُنْطَق الَكِلمِة مع الـ التَّعريِف, ومن دون الـ التَّعريِف: 3 اأَقراأُ, واأُميِّ

الرُّل، �َضالرٌّل. الأَْوَطان، اأَْوطاٌن. الُبلْداُن، ُبلْداٌن. ال�ضَّ

ابقِة. رو�ِض ال�ضرّ َة ف ي الدرّ َة َوالالرّم الَقمريرّ م�ضيرّ َم ال�ضرّ راجع الالرّ

�ضكرَك اأَح�ضنَت القراءَة اأَ
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4 اأَر�صُم دائرًة َحْوَل َحْرِف العطِف الواو ف ي البيت الآتي:

وِجَبال  ٌ ُخ�ــــــرْ و�ُصهوٌل  ــــــاٌت وُحُقوٌل ــــــِه جنَّ في

اأَتعّلُم

َحرُف الواو: َحرُف َعطٍف ُيفيُد املُ�ضاحبَة َواجلمَع بنَي �ضيئني.

تدريباُت قرائّية

يِّزًا ِباللَّْفِظ حرَف الَعنْيِ ِمْن َحرِف الَغنْيِ ع, غ: اأَقَراأُ الَكِلماِت الآتيَة مُمَ

Ó .ُضورية اأَْغلى الأَْوطاْن�

Ó .ُق�ضُّ َعَلْيُكْم ف ي َعَجل �َضاأَ

Ó .َفرَثاه َخْرٌ وِغالل

ُملحظة: َيقوُم اأَحُد الوالديِن ِبلفِظ َحرِف  الغنِي غ َولفِظ َحرِف العنِي ع.
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امَلهاراُت الِكتابّيُةاأَحلى البلدان

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

وؤاِل با�ضتخداِم )هل(.. 1 �ضوِغ ال�ضرّ

ِف ب� )ال�(.. 2 اإدخاِل الباِء على ال�ضِم املُعرَّ

الت�ضبيِه با�ضتخداِم )ك�(.. 3

تدريبات لغوّيُة

�ْصِئلِة الآِتَيِة: 1 اأَ�ْصَتْخِدُم  اأو  ف ي اإِجاَبتي َعِن الأَ

Ó  َهْل ف ي �ُضوريَه َجنَّاٌت وُحقوٌل؟

Ó  بُّ َبَلدًا اأَْكرَث ِمْن َبَلِدَك �ضورية؟ َهْل حُتِ

Ó  َهْل اأَْعَجَبَك النَّ�ضيُد؟

اأُلحُظ اأّن

. وؤاُل الذي َيبداأُ ب� )هْل( َتكوُن اإِجاَبُتُه  اأو  ال�ضرّ
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ْوِغ اأَ�صئلٍة عن الإجاباِت الآتية واأَ�صُع علماِت الرّتقيِم املُنا�صبِة. 2 اأَ�صتخدُم )هْل( ف ي �صَ

Ó  

َنعم ، ِغالُل ِبالدي ِهي الَقمُح.

Ó   

ارِع. ل، ل َيرمي الأَوراَق ف ي ال�ضرّ

Ó   

َنعم، اأَهوى َبلدي َكثرًا.

الإِملُء

َن َكِلَماٍت: ُل َبنْيَ امَلقاِطِع الآتيِة لأكوِّ 1 اأَ�صِ

َّفَةِ بِـ  وَفْقَ النَّموذَجِ الآتي: 2 اأُدْخِلُ حَرْفَ الباءِ  على الكَلِماتِ املُعَر

اأَح�ضنَت احللرّ اأَ�ضكرَك

.......................................................

.......................................................

.......................................................

,,,,
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اأَتعّلُم

الباُء َحْرُف َجرٍّ َيجررّ ال�ضَم الواقَع َبعدُه، َو يجعُل حركَة اآخرِه الَك�ضَة.

الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .ُز على َحرِف اجَلررّ وال�ضِم املَجروِر ُنركرّ

Ó .َنقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ َوَنطلُب ِمنُه اإِعاَدَة ِكتابِتها

ـِ )الـ(: فِة ب 1 اأَقراأُ ما ياأِتي ُمْنَتِبهاً لدخوِل َحرِف الباِء على الأَ�صماِء املَُعرَّ

َد ما ُنريُد ف ي َحياِتنا. ، ونرعاها باحُلبِّ والَعطاِء، َحتَّى َنْكُبَ َوَنِ الأُ ِبالَدنا بالَفَرِح وباخَلْرِ مَنْ

2 ِبال�صتعانِة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرَتَك الإِملئّيَة وخّطَك اجَلميَل. 

 

 

 

 

�ضكرًا لَك وفقَك الل�ُه دائمًا.
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الّتعبرُي الِكتابّي

1 اأَملأُ الَفراَغ بالَكِلَمِة املُنا�ِصبِة فيما َياأتي:
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ُموَذِج الآتي: 2 اأُْكِمُل اجُلمَل ُم�ْصَتْخِدماً الكاَف  َوْفَق النَّ

Ó .ِة ِبالدي فاِتَنٌة كاجلنَّ

Ó ...................�فراُء ك �َضناِبُل الَقْمح ال�ضَّ
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Ó ...................�اِئَرُة ف ي اجَلوِّ ك لُِّق الطَّ حُتَ

اأَتعّلُم

 الكاُف َحْرُف َجرٍّ ُيفيُد َمعنى الت�ضبيهِ، َويجررّ ال�ضَم الواقَع َبعدُه، َويجعُل حركَة اآخرِه الَك�ضة.

لقد قمَت بعمٍل رائٍع
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امَلهاراُت ال�صفوّيةاأحلى بيئةالّدر�س الأّول

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:
ة مراعيًا احلركات.. 1 قراءِة الن�ضرّ قراءة �ضحيحة معبرّرّ
اختياِر املعنى ال�ضحيح للكلمات اجلديدة.. 2
نفي اجلملة با�ضتخداِم )ما، ل، لن(.. 3

اأَقراأُ
، واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإِ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤها منتبهًا  اطل���ب م���ن اأحِد والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ

للحركاِت والوقِف.

ُل: ل ي�ضُع املت�ضابُق اأو�ضاخًا  ُط الأَوَّ ْ . ال�ضَّ َد لها �ضَطنْيِ ْنَظِف بيٍت، وحدرّ اأَْعَلَن اأمُر الغابِة عْن ُم�ضابقِة اأَ
ُة املُ�ضابقِة اأ�ضبوٌع واحٌد. ُط الثرّاين: ُمدَّ ْ اأماَم بيِت جارِه، وال�ضَّ

1 ماذا اأَعلَن اأَمُر الغابِة؟  
2 ما �ُضوُط املُ�ضابقِة؟  

- 1 -
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- 2 -

ُف  ِت الِغْزلُن والثِّْراُن ُتنظِّ َف َوْكَرُه، وكَن�َض اأماَمُه، وَبَداأَ ا الأَرَنُب فَقد َنظَّ ���ُه، اأَمَّ ُف ُع�ضَّ ���وُن ُينظرّ بداأَ احَل�ضرّ
ِم���الِن ما علَق من  ُة نزَلَت���ا غديَر املاِء، وراحَتا حَتْ ُة والإوزَّ ���ى البَّطَّ َتها حترّ َب���نْيَ الأ�ْض���جاِر التي َت�ْض���ُكُن حَتْ

ُنفاياٍت ِمَن املاِء اإىل الياب�ضِة.

تاِن؟   وُن َوالأرنُب والبطرّ 1 ماذا فعَل احل�ضرّ

 

2 ما معنى َغدير؟  
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- 3 -

ًة و�ض���َلت البوَمُة احَلكيَمُة ِمْن �َض���َفٍر  يوُر َحْرَقَها، وفْجاأَ َرِت الطُّ َمِت الأَوراُق ف ي َو�َض���ِط الغابِة، وقرَّ َتكوَّ
اِب، ِلَتكوَن �َضمادًا لالأ�ضجاِر. َت التُّ َرُق، َبْل ُتو�َضُع حَتْ َطويٍل، وقاَلْت: ل يا اأَ�ْضِدقاِئي الأوراُق ل حُتْ

ًا. اِب، وَبَدا مْنَظُر الغابِة َجمياًل ِجدرّ �ضمَع الأ�ضدقاُء مَن البومِة َوَو�ضعوا الأَوراَق حَتَت التُّ

مِة ؟  رت احليواناُت اأن َتفعَل ِبالأوراِق املتكورّ 1 ماذا قررّ

 

 

2 مباذا َن�ضحتُهُم البومُة احلكيمُة ؟ 
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َوَق���َف اأم���ُر الغابِة ِلُيْعل���َن النَّتيجَة ف ي الغابِة، قائاًل: َل���ْن اأُْعطَي اجلائزَة لأَحٍد ِمْنُك���ْم. َتفاَجاأَ اجَلميُع مبا 
وَنها جميُعُكْم، واأمتنَّى اأْن  ُكْم َت�ْضَتِحقُّ ���ُم  اجلائزَة عليُكْم، لأَنَّ �َض���ِمُعوُه، ولكنَُّه تابَع كالَمُه قائاًل: بْل �َضاأَُق�ضِّ

حُتاِفُظوا على البيئِة َنظيَفًة داِئمًا.

1 من اأَخَذ اجلائزَة؟  

2 عالَم َيدلرّ ذلَك؟  

؟   ُث النرّ�ضرّ 3 عمَّ يَتحدرّ

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

الغدير: نهٌر �ضغٌر.

الّلغُة والرتاكيُب

حيحِة فيما َياأْتي: 1 اأَ�صُع دائرًة َحْوَل َرَقِم الإجابِة ال�صَّ

َمْت َتْعني: َمْت اأوراُق الغابِة. كلمُة َتَكوَّ َتَكوَّ

َعْت. مَّ ْت.اأ. جَتَ ت. َيِب�َضْت.ب. انَت�َضَ

2 اأبحُث ف ي املقطِع الّثاين َعْن �صدِّ كلمِة ك�صل. 

 

اأَنَت مبدٌع اأَ�ضكرَك

3 اأَقراأُ واأُلحُظ ما, ل, لن ف ي ُكلٍّ ِمَن اجُلَمِل الآتيِة:

Ó .ما اأَْهَمَل اأَحٌد ِمْنُكم َنظافَة َبيِتِه

Ó .َرُق الأْوراُق ل حُتْ

Ó .ُمها َعليكم َلْن اأُعِطَي اجلاِئَزَة ِلأََحٍد مْنكْم، َبْل �َضاأق�ضِّ
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اأَتعّلُم

Ó .َما: نافيٌة َتنفي الِفعَل املَا�ضي وتبقى حركُة اآخرِه الَفتحة

Ó .ة مرّ ل: نافيٌة َتنفي الِفعَل املُ�ضارَع وتبقى حركُة اآخرِه ال�ضرّ

Ó .لن: نافيٌة نا�ضبٌة َتدخُل على الِفعل املُ�ضارِع َفت�ضبُح حركُة اآخرِه الَفتحة

تدريباُت قرائّية

1 اأَقراأُ امَلقطَع الّثالث, واأَطرُح �صوؤاًل َيْبَداأُ ِبـ ماذا.

 

يِّزًا َلْفَظ التَّنويِن ف ي حالِتِه الثَّلِث: 2 اأَقراأُ ما َياأْتي مُمَ

Ó .ٌة ِبالغابِة النرّاُر ُم�ِضَّ

Ó .اأمتنَّى اأْن حُتاِفُظوا دائمًا على ِبيَئٍة َنظيَفٍة

اأَتعّلُم

 اأنواَع التنويِن:

Ó .) ٌ  ( فِع تنويُن الررّ

Ó .) ً  ( تنويُن النرّ�ضِب

Ó .)  ٍ ( ِّتنويُن اجلر
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امَلهاراُت الِكتابّيُةاأحلى بيئة

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

حتديِد َحرِف اجَلرِّ وال�ضِم املجروِر.. 1

اإدخاِل )ما، مل، ل، لن على( الفعل و�ضبطه.. 2

متييِز التنويِن باأنواعِه.. 3

اإكماِل ِحواٍر وتكوين فقرٍة.. 4

تدريبات لغوّية

اأَتذّكُر

من, اإىل, عن, على, ف ي: ُحروُف َجرٍّ َياأتي َبعدها ال�ضُم مرورًا وحركُة اآخرِه الَك�ضة.

ُع ُكلَّ َحْرٍف ِمَن احُلروِف الآتيِة:  ف ي الَفراِغ املُنا�صِب مَن اجُلَمِل,  1 اأَ�صَ
ِبُط اآخَر ال�صِم. ُثمَّ اأَ�صْ

Ó .)اأَْعلَن اأَمُر الغابِة……………… ُم�ضاَبَقة )اأَْنَظِف َبْيٍت

Ó .وائِب فُه……………… ال�ضَّ وُن……………… َبْيته وَنظَّ جاَء احَل�ضُّ

Ó .تعاوُنوا……………… َو�ْضع الأَوراِق
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ُن ُجملتني ف ي كلٍّ منهما َحْرُف َجرٍّ مَن احُلروِف الآتيِة:  2 اأُكوِّ

 

 

ا َياأِْتي: ُع ُكًل من   ف ي الفراِغ املُنا�صِب ممَّ 3 اأَ�صَ

Ó .ي�ضُع املُت�ضاِبُق الأَو�ضاَخ اأماَم َبْيِت جاِرِه ………………

Ó .َخ�ِضَ اأََحٌد ف ي املُ�ضاَبقِة ………………

Ó .اُن الَغابِة الأَْوراَق ……………… ُيحِرْق �ضكَّ

ُن جمَلَتنِي ُم�صَتخِدماً  : 4 اأُكوِّ

 

 

اأَتعّلُم

Ó .ما: َتنفي الِفعَل املَا�ضي َوَتبقى حركُة اآخرِه الَفتحة

Ó .ة مرّ ل: َتنفي الِفعَل املُ�ضارَع َوَتبقى حركُة اآخرِه  ال�ضرّ

Ó .كون مل: َتدخُل على املُ�ضارِع َفُت�ضبُح حركُة اآخرِه  ال�ضرّ

ليِم اأَ�ضكرَك على احللرّ ال�ضرّ
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الإِملُء

َّ اأَقْراأُ: نَ كَلِماتٍ, ثُم 1 اأَ�صِلُ بَنيَْ املَقاطِع لأُكوِّ

ن جُمْلَةً: ِّبُ الكَلِماتِ الآتيَةَ لأُكوِّ 2 اأُرَت

 

ُع َدائرًة َحْوَل التَّنويِن ف ي اجُلَمِل الآتَيِة: 3 اأَ�صَ

Ó .ُة املُ�ضاَبَقِة اأُ�ْضبوٌع ُمدَّ

Ó . َراَحْت َكعاَدِتها َتْعَمُل ِبِجدٍّ

Ó .وَفْجاأًَة َو�َضَلِت البوَمُة احَلكيَمُة

ابقِة: رو�ِض ال�ضرّ راجع اأَنواَع التنويِن ف ي الدرّ

اأَح�ضنَت احللرّ اأ�ضكرَك



87

ُفها  ف ي اجَلْدَول الآتي: نِّ 4 اأَ�صتْخِرُج ِمَن امَلْقَطِع الآتي َكِلماٍت َتْنَتهي بالتَّنويِن واأُ�صَ

َطنْي: َد لها �َضْ ْنَظِف َبْيٍت، َوَحدَّ اأَْعَلَن اأَمُر الَغاَبِة عْن ُم�ضابقِة اأَ

Ó .ُل: ل ي�ضُع املَُت�ضاِبُق اأَْو�ضاخًا اأماَم َبْيِت َجاِرِه ُط الأَوَّ ْ ال�ضَّ

Ó .ُة املُ�ضابقِة اأُ�ْضبوٌع واِحٌد ُط الثَّاين: ُمدَّ ْ ال�ضَّ

َتْنويُن الَك�ْصر ) ٍ  ( ِم )  ٌ ( َتْنويُن ال�صَّ َتْنويُن الَفْتِح )  ً (

الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .)ُز على )لفِظ التنويِن ِباأَنواعِه ُنركرّ

Ó .َنقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ َونطلُب منُه اإِعاَدَة ِكتابِتها
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1 اأَقراأُ ما ياأتي, ُمْنَتِبهاً للتَّنويِن ف ي اآخِر الأ�صماِء:

َرُق، بْل ُترَدُم حَتَت  ٌة بالغابِة، ف���الأَوراُق ل حُتْ و�َض���َلِت البوَمُة من �َض���َفٍر طوي���ٍل وقاَلْت: النَّاُر ُم�ِضَّ
اِب لتكوَن �ضمادًا لالأَ�ضجاِر. التُّ

اأَتعّلُم

 اأَنواُع التنويِن:

Ó .)  ٍ ( َضكلُُه� ) َتنويُن الَك�ِض)اجلررّ

Ó  .) َتنويُن الَفتِح )النرّ�ضُب( �َضكلُُه ) ا، ًة

Ó .) ٌ  ( َضكلُُه� )فُع م )الررّ َتنويُن ال�ضرّ

2 بال�صتعانِة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإِملئّيَة وخّطَك اجلميَل.
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الّتعبرُي الِكتابّي

1 اأُْكِمُل احِلواَر الآتَي َبْيني وَبنْيَ َرفيقي:

اأَْم�َضَك َرفيقي ِبَيِدِه َوَرَقًة َتاِلَفًة، َف�َضاألُتُه:

ل اأَْعِرُف؟ اأيَن �َضَتْمي الَوَرَقَة؟ 
………………………  ………………………

………………………  ………………………

………………………  ………………………

اأُلحُظ

احلوار يكوُن بنَي �َصخ�صنِي َيتبادالِن الّدوَر ف ي الكالِم.

اأَح�ضنَت وفقَك الل�ُه

َن ِفْقَرًة: ُب اجُلَمَل الآتَيَة لأَُكوِّ 2 اأَُرتِّ
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َلة َبنْيَ اجُلَمِل. قيِم الفا�ضِ ُر: َو�ْضَع َعالَمِة التَّ  اأَتذكَّ

ُملحظة:

Ó .ميكنَك ال�ضتعانُة باأحِد والديَك لتح�ضَل على املَعلوماِت

Ó .قيِم ابقِة وانظر عالماِت الترّ رو�ِض ال�ضرّ ارجع اإىل الدرّ
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُة�صديُق البيئِةالّدر�س الّثاين

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

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

حيح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املَعنى ال�ضرّ

كتابِة العدِد.. 3

اأَقراأُ

اطل���ب م���ن اأح���ِد والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإِ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة َيقروؤها منتبهًا 
للحركاِت والوقِف.
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ف ي بيَئِتنا َحلَّ اخَلَطُر

ْنِع الإِن�صاْن ماذا ُترى َفَعَل الإِن�صاْن؟ َخَطٌر ِمْن �صُ

هذا ما َفَعَل الإِن�صاْن.َنَ�َ اأذاُه ِبُكلِّ َمكاْن.

- 2 -

حرم الب�َرقطَع ال�صجَر

ملأَ الأفَق دخان م�صانْعمن مطرٍ جتلُبُه ال�صجرة

ارْع و�صجيجًا اأهدى لل�صَّ

حِراأو�صاخًا �صاق اإىل البحِر َد ما فيه من ال�صِّ بدَّ

- 3 -

َطْبعًا َنْعَمْلماذا َنْفَعْل؟

َعَل ِبيَئَتنا اأَْجَمْل.َكْي ُنْرِجَع �َصاِطَئنا الأْحلى َكْي َنْ

ال�صاعر: جمال عّلو�س
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1 ما الذي حلرّ ِبالبيئِة ؟ 

 

2 ماذا نرَث الإِن�ضاُن ؟ 

 

اعُر ؟  مُه ال�ضرّ 3 ما احللرّ الذي قدرّ

 

ُث النرّ�ضرّ ؟  4 عمَّ يَتحدرّ

 

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

ا بنَي القو�َصني: حيحِة ممَّ 1 اأَ�صُع دائرًة حوَل الإِجابِة ال�صَّ

Ó :ا�ْضَت�َضى اخَلطُر(. كلمُة ا�ْضَت�َضى َتْعني(

.ب. ا�ْضتى.اأ. اْزداَد. ت. َقلَّ

Ó :لُُب( َتْعني )مطر جتلبه ال�ضجرُة(. كلمُة )جَتْ

.اأ. ُتْنِزُل. �ِضُ ت. ُتْثِمُر.ب. حُتْ

2 اأ�صُل ُكلَّ َكِلَمٍة مَن احَلْقِل الأّوِل بامَلْعنى املَُنا�ِصِب لها مَن احَلْقل الّثاين:

املعنىالكلمة

َوَقَعَنرَثَ

اأََزاَلَحلَّ

َد َعَبدَّ َوزَّ
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ثُ مُاكياً النَّموذَجَ: َّ اأحتدَّ َّلُ ال�صُّورَةَ الآتيةَ, ثُم 3 اأَتاأَم

Ó .يَّاراِت املُْزَدِحَمِة َثماين �ضيَّاراٍت َعدُد ال�ضَّ

Ó ……………………………… ُث البيئَة ِبُدخاِنها يَّاراِت التي تلوِّ َعدُد ال�ضَّ

Ó ……………………………… َعَدُد َمداِخِن املَ�ْضَنِع

Ó .ُث البيئَة وَرِة َمْعَمٌل……………………………… يلوِّ ف ي ال�ضُّ

اأُلحُظ اأّن

الكلمات التي اأَكملَت ِبها اجلمَل تدلرّ على عدٍد.



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن96

َتدريباُت قرائّية

ْم�ِصيِّ بعَد الـ التَّعريِف: يِّزًا لفَظ احَلْرِف الَقَمِريِّ من احَلْرِف ال�صَّ اأَْقراأُ مُمَ

Ó .ف ي بيَئِتنا َحلَّ اخَلَطُر

Ó .ْحِر َد ما فيِه مَن ال�ضِّ َبدَّ

Ó .َخَطٌر ِمْن �ُضْنِع الإِْن�ضاِن

Ó .َجرة ِمْن مَطٍر جتلُُبُه ال�ضَّ

اأَتعّلُم اأّن

Ó  .)م�ضيرِّة.)لُم ال  الترّعريِف ُد بعَد الالم ال�ضرّ احَلرف ال�ّصم�صّي: هو احَلرُف املُ�ضدرّ

Ó   .)ِة. )لُم ال  الترّعريِف ُك بعَد الالم الَقمريرّ احَلرف القمري: هو احَلرُف املُتحررّ
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امَلهاراُت الِكتابّيُة�صديُق البيئِة

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

اإدخاِل )ما، مل، ل، لن( على اجلملة و�ضبط الِفعِل َبعدها.. 1

متييِز العدِد.. 2

فِة ب� )ال (.. 3 ِم على الكلماِت املُعررّ اإدخاِل الالرّ

كتابِة َحدٍث َح�ضَل َمعَك.. 4

الت�ضبيِه با�ضتخدام )ِمثل(.. 5

التدريباُت الّلغوّيُة

ُع ا�ْصَم الإِ�صاَرِة  ف ي امَلكاِن املُنا�ِصِب: 1 اأ�صَ

Ó .َث البيَئَة ……………… الإِن�ضاُن َلوَّ

Ó .َجَرَة َقَطَع الإِْن�ضاُن ……………… ال�ضَّ

Ó .الأَْطَفاُل �َضاَرُكوا ف ي املُ�ضاَبَقِة ………………
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َوِر: �صارٍة ُم�ْصَتِعيناً بال�صُّ وُغ ُجَمًل فيها ا�صُم اإِ 2 اأَ�صُ

 

 

 

 

 

اأُلحُظ اأّن

Ó .ِر هذا: ا�ضُم اإِ�ضارٍة َيدلرّ على املُفرِد املُذكرّ

Ó .ِث َهذِه: ا�ضُم اإِ�ضارٍة َيدلرّ على املُفرِد املُوؤنرّ

Ó .ناِث كوِر َوالإِ هوؤلء: ا�ضُم اإِ�ضارٍة َيدلرّ على َجماعِة الذرّ
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ُع داِئَرًة َحْوَل الَعَدِد ف ي اجُلَمِل الآتيِة: 3  اأَ�صَ

Ó .َو�َضْعُت ف ي �َضلَِّة املُْهَمالِت َثالَث َوَرقاٍت

Ó .َضاَهْدُت اْثَننِي ِمْن َبراِمِج الأَْطفاِل�

Ó .َجَرِة َبَنِت الَع�ضافُر اأَرَبَعَة اأَْع�ضا�ٍض َفْوَق ال�ضَّ

اأَتعّلُم

انتبُه للعدِد واملَعدوِد.

Ó .الأعداُد )1-2( ُيوافقاِن املَعدوَد ف ي التذكِر والتاأنيِث. مثال: رجٌل واحٌد / �ضجرتاِن اثنتاِن

Ó  .الأعداُد من )3-9( ُتخاِلُف املَعدوَد ف ي التذكِر والتاأنيِث. مثال: ثالُث ورقاٍت

الإِملُء

1 اأُدخُل َحْرَف اللِم )ل ( على الكلماِت الآتيِة َوْفَق النَّموَذِج ُثمَّ اأَقراأُ ُمْنَتِبهاً ِلتغرّيِ احلركِة:

Ó للب�ِض الب�ضُ 

Ó ……………… الدرّخانُ 

Ó ……………… الأُفقُ 

Ó ……………… احَلريقُ 

Ó ……………… املَ�ضنعُ 
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اأَتعّلُم

Ó .اللم )ل (: هَو َحرٌف َيجرُّ ال�ضَم َبعدُه َويجعُل حركَة اآخرِه الَك�ضة

Ó .ِف ب� )ال ( ُحذفت اأَلُف )ال ( الترّعريِف اإذا دخلِت الالم على ال�ضِم املُعررّ

2 اأَكتــُب َكلمتــنِي ُمَعّرفتــنِي بـ )الـ( الّتعريــِف ُثمَّ اأُدِخــُل َعليهما )اللم( مــَع ال�ّصبِط ِباحلركِة 
املُنا�صبِة.

………………………………  ………………………………

………………………………  ………………………………

اأح�ضنَت احللرّ اأ�ضكرَك

الإِملُء امَلنظوُر

1 اأَقراأُ ما ياأتي, ُمْنَتِبهاً للتَّنويِن ف ي اآخِر الكلماِت:

Ó .خطٌر ِمْن �ُضنِع الإن�ضاِن

Ó .َمالأَ الأُْفَق ُدَخاَن َم�ضاِنْع

Ó .اِرْع َو�ضجيجًا اأَْهَدى لل�ضَّ

Ó .اأَْو�َضاخًا �َضاَق اإىل الَبْحِر

Ó .ْحِر َد ما فيِه ِمَن ال�ضِّ َبدَّ
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توجيٌه للأهِل:

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

Ó .ُز على لفِظ التنويِن ِباأَنواِعِه ُنركرّ

Ó .َنقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ َونطلُب منُه اإِعاَدَة ِكتابِتها

2 ِبال�صتعانِة ِباأحِد والديَك �صرنى الآن ُقدرتَك الإملئّيَة َوخّطَك اجلميَل.
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الّتعبرُي الِكتابّي

1 اأَقراأُ احَلَدَث الآتي:

���فِّ الثَّاين،  ���ِة الُفنوِن، فَتعاوَن َتالِميُذ ال�ضَّ ِن على الأَْر�ِض ف ي ِح�ضَّ َوَقَعْت ُق�ضا�ض���اُت ال���َوَرِق املُلوَّ
فُّ َنِظيفًا. َوَجَمُعوها ف ي �َضلَِّة املُْهَمالِت؛ فاأَ�ْضَبَح ال�ضَّ

َلْت َمعي ف ي امَلْدَر�َصِة. ْخَرى َح�صَ 2 اأَْكُتُب ف ي اأَرَبِع ُجَمٍل َحاِدَثًة اأُ

 

 

 

 

 

اأَتعّلُم

ِعنَد ِكتابِة احَلَدِث اأُراعي: 

Ó  .احَلدَث

Ó  .ماَن الزرّ

Ó  .املَكاَن

Ó  .النتيجَة
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ُملحظة:

Ó .ميكنَك ال�ضتعانُة ِباأحِد والديَك لتح�ضَل على املَعلوماِت

Ó .قيِم ابقِة وانظر عالماِت الترّ رو�ِض ال�ضرّ ارجع اإىل الدرّ

3 اأُكْمِلُ اجلُمَلَ الآتيةَ ب�صبّهٍ به مُنا�صِبٍ:

Ó ……………………… اأَْرُك�ُض ف ي املَلَْعِب ِمْثَل: 

Ó ……………………… ُيَحلُِّق النَّ�ْضُ ف ي اجَلوِّ ِمْثَل: 

Ó ……………………… فِّ بي�ٌض ِمْثل:  ُجْدراُن ال�ضَّ

اأَتذّكُر 

ُجملُة الت�صبيِه َتتاألف من:

Ó .املُ�ضبرّه النرّ�ض

Ó .اأَداُة الت�ضبيِه مثُل

Ó .املُ�ضبرّه ِبِه الطائرِة
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةُدميتيالّدر�س الأّول

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

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

حيِح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املَعنى ال�ضرّ

توظيِف ُحروِف الَعطِف.. 3

اأَقراأُ
اطل���ب م���ن اأح���ِد والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإِ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة َيقروؤها ُمْنَتِبهًا 

للحركاِت والوقِف.
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- 1 -

دعوُكْم حُل�ض���وِر َحْفَل���ِة عيِد ميالِدي الَيوَم، ويف املَ�ض���اِء اأَْطَفاأَْت دميُة �ُض���موَع عيِد  قال���ْت دمَي���ُة ِلِرفاِقها: اأَ
فاُق، وقاُلوا لها: كلَّ عاٍم َواأنِت بخٍر. ُة والرِّ َقْت َلها الأُ�ْضَ اِمِن، ف�ضفَّ ميالِدها الثَّ

1 من َدعت دميُة حلفلِة عيِد ِميالِدها ؟ 

 

2 ماذا َقالت لها الأُ�ضُة ؟ 
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ْت  ، َعدَّ اني���َة َفهي اأَْكَبُ وىل اأو الثَّ ���غُر: افتِحي الُعلَْبَة الأُ اأَراَدْت دمي���ُة اأْن َتْفت���َح الهَدايا، فقاَل اأَخوها ال�ضَّ
ُة  ٌة، اأم�َضَكِت اجَلدَّ نٍة َجميلٍة، ُدْمَيٌة، وقطاٌر، واآلٌة مو�ضيقيَّ دميُة: واحدٌة.. اثنتاِن.. ثالٌث.. اأربُع ُعَلٍب ُمَلوَّ
���غرًة، �ض���اأَلْتها دميُة بَلْهَفٍة: وما ِهي ُلعبُتِك؟ قاَلِت  ْرُت ُلْعَبتي عندما ُكْنُت �ضً ْمَيَة، وقاَلْت ُمْبَت�ِض���َمًة: تذكرّ الدُّ
ُة: دميٌة اأَي�ض���ًا، ولكْن ُكنَّا َن�ْض���َنُعها ف ي البيِت. ُدِه�َض���ْت دمَيُة و�ض���اأَلْتها: ف ي البي���ِت؟ كيَف؟ اأجاَبِت  اجل���دَّ

ُة: غدًا �ضاأَ�ضَنُع لك ُدْمَيًة. اجَلدَّ

1 ما الهدايا التي َح�ضلْت عليها ِدمية؟

  

ُة؟  رت اجَلدرّ 2 ماذا تذكرّ
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َن���ًة وعيدانًا مَن  ًة ُمَلوَّ ُة ُق�ضا�ض���اِت قما�ٍض، واأَزرارًا، وخيوطًا �ض���وفيَّ ِت اجَلدَّ ���ايل اأَْح�َضَ ويف الي���وِم التَّ
الَق�َضِب.

، وَر�ض���َمْت  نا الَعْيَننْيِ ْيِن على الوْجِه ِلُيَكوِّ ْتُهما بالقما�ِض، واأل�َض���َقْت زرَّ ، لفرّ ُة ُعوَدْين َرفيَعنْيِ اختاَرِت اجَلدَّ
ْمَيَة!  لها اأَنفًا و�َض���فَتني، وو�ض���َعْت لها �َض���فَرَتني، وعنَدما انتَهْت، قاَلْت دميُة: يا الل�ُه ما اأجمَل هذِه الدُّ

َمى. ناَعَة الدُّ تي �ضِ يها )لولو(، َو�َضَتناُم َمعي ف ي �َضيري، و�َضوَف اأتعلَُّم ِمْن َجدَّ �ضاأُ�َضمِّ

ت ِدميُة ُدميَتها؟   1 ماذا �ضمرّ

؟   ُث النرّ�ضرّ 3 عمَّ يتحدرّ

 

ر�ِض؟   3 ما راأيَك اأن ت�ضَع عنوانًا جديدًا للدرّ
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الّلغُة والرتاكيُب
1 اأ�صُل بنَي اجَلْمِع ومفرِدِه فيما ياأِتي:

عوٌدُق�َضا�ضاٌت

ِزرٌِّعيداٌن

ُق�َضا�ضٌةاأزراٌر

اأَتعّلُم

Ó .املُفرُد: َيدلرّ على واحٍد اأو واحدٍة

Ó .اجلمُع: َيدلرّ على ثالثٍة َفاأَكرث

باَح, اأ�صعَلْت, غاَب: 2 اأَ�ْصَتخِرُج مَن اجُلْملِة الآتية اأ�صداَد الكلماِت ال�صَّ

ويف املَ�ضاِء َح�َضَ اجَلميُع، واأْطَفاأَْت دميُة �ضموَع عيِد ميالِدها.

 

اأَتذّكُر

ال�صّد: هو َعك�ُض املَعنى.

مثال: قويٌّ �ضدرّ �َضعيٍف.
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3 اأقراأُ اجُلْمَلَتنْيِ ُمنتِبهاً للَفْرِق ف ي املعنى مع اأو, و:

Ó .اْفتِحي الُعلَْبَة الأُوىل اأو الثَّانيَة

Ó .ُة اأَزرارًا وُخيوطًا وعيدانًا ِت اجَلدَّ اأَْح�َضَ

اأَتعّلُم

و , اأو: حرفا عطٍف:

Ó .الواو: ُتفيُد اجلمَع بنَي �َضيئني

Ó .اأو: ُتفيُد التخيَر بنَي �َضيئني

: َنَتنْيِ يِّزًا بنَي َمعنى الَكِلَمَتنْيِ املَُلوَّ 4 اأقراأُ اجُلْمَلَتنْيِ الآتيَتنْيِ مُمَ

Ó .ف ي املَ�ضاِء َح�َضَ اجَلميُع

Ó .ُة ق�َضا�ضاِت ُقما�ٍض ِت اجَلدَّ اأَح�َضَ
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تدريباُت قرائّية

باً ُم�صَتْخِدماً َتعابرَي الَوْجِه: 1 اأَقراأُ ُمَتعجِّ

ْمَيَة ! يا الل�ُه ما اأَْجَمَل هذِه الدُّ

اأَتعّلُم

ِة يكوُن من الِفعِل الثرّالثيرّ على وزِن )ما اأَفعلُه(. ِب من اأَ�ضاليِب اللرّغِة العربيرّ اأُ�ضلوُب التعجرّ

2 اأَقراأُ اجُلْمَلَة الآتيَة ُمْنَتِبهاً لَتْنويِن الَفْتِح َفْوَق التَّاِء امَلربوَطِة:

َنًة. ًة ُملوَّ ُة ُق�ضا�ضاِت ُقما�ٍض، واأَزرارًا وُخيوطًا �ضوفيرّ ِت اجَلدَّ اأَح�َضَ

اأَتعّلُم

اِء املَربوطِة ُمبا�ضًة.  ُير�ضُم تنويُن الَفتِح فوَق الترّ

 لقد اأَجدَت �ضكرًا لَك
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امَلهاراُت الِكتابّيُةُدميتي

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

ا�ضتخداِم َحريف الَعطِف و، اأو.. 1

قيِم ؟ ، !.. 2 توظيِف عالمتي الترّ

كتابِة العدِد.. 3

اِء املَربوطِة.. 4 و�ضِع تنويِن الَفتِح فوَق الترّ

كتابِة معلوماٍت عن لعبٍة اأَحبرّها.. 5

تدريبات لغوّية

ُع ُكّلً ِمَن احَلْرَفنِي  ف ي الَفراِغ املُنا�صِب ِمَن اجُلَمِل الآتيِة: 1 اأَ�صَ

خوَه���ا: افَتحي الُعلَْبَة  ، ُث���مَّ اأَراَدْت اأَْن َتفَت���َح الَهدايا، َفَقاَل اأَ َقاُل���وا َله���ا: ُكلَّ ع���اٍم……… اأَنِت ِبَخْرٍ
الأُوىل……… الثرّانيَة، َفِهَي اأَْكَبُ.

اأَتعّلُم

Ó .و: حرُف عطٍف ُيفيُد املُ�ضاحبَة واجلمَع

Ó .اأو: َحرُف عطٍف ُيفيُد التخيَر



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن112

2 اأَ�ْصَتْخِرُج الَعَدَد ِمَن اجُلملِة الآتيِة, ُثمَّ اأَْكُتُبُه:

نة. ْت دميُة: ............................ علٌب ملورّ َعدَّ

3 اأَ�صوُغ ُجملًة َتبداأُ بـ )ما اأحلى( َواأَ�صُع علمَة الرّتقيِم املُنا�صبِة.

 

4 اأَ�صوُغ ُجملًة َتبداأُ بـ )هل( َواأَ�صُع علمَة الرّتقيِم املُنا�صبِة.

 

اأَتذّكُرُ

Ó .؟( اإِ�ضارُة ا�ضتفهاٍم ُتو�ضُع ف ي نهايِة اجلملِة التي فيها �ُضوؤاٌل اأو ا�ضتف�ضاٌر(

Ó .ٌب ٍب ُتو�ضُع ف ي نهايِة اجلملِة التي فيها َتعجرّ )!( اإِ�ضارُة َتعجرّ
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الإِملُء

1 اأَُحلُِّل اجُلمَلَة الآِتَيَة اإىل َكِلَماٍت:

ِب ) ً( َفْوَق التَّاِء امَلْربوَطةِ يف اجُلَمِل الآتيِة: 2 اأَ�صُع َتنويَن النَّ�صْ

Ó .ُة ُمبَت�ِضَمة َقالِت اجَلدَّ

Ó .رُت ُلْعَبتي ِعنَدما ُكْنُت �َضغرة َتذكَّ

Ó .ْضَنُع َلِك ُدْمَية� غدًا �َضاأَ

اأَتعّلُم

اِء املَربوطِة )ًة( ُمبا�ضًة. ُير�ضُم َتنويُن الَفتِح  فوَق الترّ

ُعها ف ي الفراغ )! :(: ِقيِم املُنا�ِصَبَة, واأَ�صَ 3 اأَختاُر َعلَمَة الرتَّ

قاَلْت ِدمَيُة  ............ يا الل�ُه، ما اأَْجَمَل هذِه اللُّْعَبَة ............

اأَتذّكُر

Ó .الُنقطتاِن فوَق َبع�ِضهما ُتو�َضعاِن بعَد القوِل ):(

Ó  .ٌب ٍب ُتو�ضُع ف ي نهايِة اجلملِة التي فيها َتعجرّ )!( اإِ�ضارُة َتعجرّ
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الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

Ó .ٍة ِب على ن�ضرّ الإِمالِء لأكرِث من مررّ َيقوُم التلميِذ ِبالتدررّ

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

Ó .َنقُف عنَد اأَغالِط التلميِذ َوَنطلُب منُه اإِعاَدَة ِكتابِتها

1 اأَقراأُ َما َياأِْتي ُمْنَتِبهاً للتَّاِء ف ي اآخِر الَكِلَمِة.

َنًة َوعيدانًا ِمَن  ًة ُملوَّ زرارًا وُخيوطًا �ضوفيرّ ُة ُق�ضا�ض���اِت ُقما�ٍض، واأَ ف ي الَيوِم الترّايل اأح�َضت اجَلدَّ
ْيِن على الوْجِه. الَق�َضِب، لفَّت العوَدين بالقما�ض، واأل�َضَقْت زرَّ

2 ِبال�صتعانِة باأحد والديك �صرنى الآن قدرتَك الإِملئّيَة َوخّطَك اجلميَل .

 

 

 

 

اأُمّيُز بنَي: الترّاء املَب�ضوطِة)ت( َو الترّاء املَربوطِة )ة(
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الّتعبرُي الِكتابّي

ْميَة: ِة الدُّ ناَعِة اجَلدَّ 1 اأَْقَراأُ امَلْعلوماِت الآتيَة َعْن �صِ

Ó .مَيِة َلْت بالِعيداِن اأَ�ضا�َض الدُّ �َضكَّ

Ó .َو�َضعْت لها �َضفَرَتنِي

Ó .نِي َزْت اأَطراَف الثَّْوب والُكمَّ طرَّ

ها. ِحبُّ 2 اأَْكُتُب اأَْرَبَع َمْعلوماٍت َعْن ُلْعَبٍة اأُ

 

 

 

 

اأَتعّلُم

ِعنَد َو�صِف �صيٍء ما اأُحاوُل اأَْن اأَذُكَر:

Ó َنوَعُه. Ó َلوَنُه. Ó َطريقَة َعَملِه. Ó ممرّ �ُضِنَع؟

ُملحظة: مُيكنَك اال�صتعانُة باأحِد والديَك لتح�صَل على املعلوماِت.
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةف ي امَللعِبالّدر�س الّثاين

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

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

حيِح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املعنى ال�ضرّ

ِف ظرِف املَكاِن.. 3 تعررّ

اأَقراأُ
، واأنَت عليَك اأن ت�ض���َع اإِ�ض���بعَك على كلرّ كلم���ٍة يقروؤها منتبهًا       اطل���ب م���ن اأحِد والديَك اأن يقراأَ لَك النرّ�ضرّ

للحركاِت والوقِف.
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َنعُدو.. َنْلَعْب..ل..ل َنْتَعْب امَلْلعْب ــــــَو  َنْح َنْذَهْب  ا  هيَّ
احَلار�ْس َجْنَب  امَلْرَمى  ُقْرَب  ــــــي �َصْلمى واأَِخي َفاِر�ْس اأُْخِت

ــــــَع َح�ّصاْن ــــــا َتْعُدو َم َوَر�ص ــــــى َتْهُجُم ف ــــــي امَلْيداْن وُمَن
امَلْلعْب َو�ْصَط  َيْعُدو  َيْرُك�ُس  الأَْرَنْب ــــــَل  ِمْث َيقِفُز  �صامي 

ــــــي حنَي اأُهاِجْم َيحمي َدْرِب حازْم َيْرُك�ُس  ــــــي  ُقْرِب واأَنا 
امَلْلعْب َو�ْصَط  َنرُك�ُس  َنْعُدو  َنْلَعْب واحْد.... نحُن  َقْلٌب 

ملَّا ُفْزنا كاَن الَفَرُح
ُحْلواً ِجّداً كاَن امَلَرُح

ال�صاعر: اأ�صعد الّديري
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؟  ُث النرّ�ضرّ عمَّ يتحدرّ

 

هّيا لننطلَق معاً ولنقراأَ املقطَع الأّوَل ُثمَّ ُنيُب:

�ضدقاَءُه؟ اعُر اأَ 1 اإىل اأيَن َيدعو ال�ضرّ

 

2 من َيقُف ُقرَب املَرمى؟ 

 

لنقراأ املقطَع الّثاين ُثمَّ ُنيُب:

1 من ُيهاِجُم ف ي املَلعِب؟

 

2 ماذا َيفعُل �ضامي ؟ 

 

لنقراأ املقطع الّثالث ُثمَّ ُنيُب:

اعِر حنَي ُيهاِجُم ؟ 1 من َيحمي َدرَب ال�ضرّ

  

2 كيَف كاَن الفريُق يلعُب؟ 
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الّلغُة والرتاكيُب

ُل َبنْيَ ُكلِّ َكِلَمَتنْيِ ُمَتَماِثَلَتنْيِ ف ي امَلْعنى: 1 اأَ�صِ

َجْنَبَنعُدو

َنْرُك�ضُقْرَب

2 اأُْكِمُل �صَفوّياً:

Ó .ُضوِر عيِد ميالِدي� اأَدُعوُكْم حِلُ اأَْدُعو ِرفاقي اإِىل عيِد ميالِدَي فاأَقوُل: 

Ó ……………………… ا هيَّ اأَْدُعو ِرفاقي اإِىل اللَِّعِب فاأَقوُل: 

Ó ……………………… لوا تف�ضَّ عاِم َفاأقوُل:  اأَْدُعو ِرفاقي اإِىل الطَّ

3 اأدلُّ َعلى الِفعِل وَمْن قاَم ِبِه ف ي اجُلْملِة الآتيِة َوْفَق النَّموَذِج الآتي:

Ó َتْعُدو َر�ضا

الفعل: َتْعُدو. َمْن قاَم ِبِه: َر�ضا.

Ó َيْرُك�ُض حازٌم

الفعُل: ……………… َمْن قاَم ِبِه: ………………

اأتذّكُر

Ó .ر�ضا: موؤنرّث

Ó .ر حازم: مذكرّ
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اأَ�صتنتُج

ة. مرّ يِه الفاعل َوحركُة اآخرِه ال�ضرّ مْن قاَم ِبالِفعِل اأُ�ضمرّ

الََّتنْيِ َعَلى امَلَكاِن: َنَتنْيِ الدَّ 4 اأَقراأُ ُمْنَتِبهاً للَكِلَمَتنْيِ املَُلوَّ

ُقْرَب امَلرَمى َجْنَب احَلاِر�ْس. َفاِر�ْس َواأَِخي  �َصْلَمى  اأُخِتي 

5 اأَذكُر كلماٍت اأُْخرى ُم�صابهًة.

 

اأَتعّلُم

قرَب, جنَب, اأماَم, خلَف, فوَق: 

هي ُظروٌف تدلرّ على املَكاِن َوحركُة اآخرها الَفتحُة.



121

امَلهاراُت الِكتابّيُةف ي امَللعِب

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

مان واملَكان.. 1 توظيِف َظريف الزرّ

حذِف الباِء املُت�ضلة ب� )ال (.. 2

فِة ب� )ال (.. 3 اإدخاِل الكاِف على الأ�ضماِء املُعررّ

متييِز الواقِع من اخلياِل.. 4

تكويِن بيٍت �ضعريرّ من الَكلماِت.. 5

كتابِة �ضطريِن عن حادثٍة ف ي امللعِب.. 6

تدريبات لغوّية

1 اأَ�صُع الكلمَة املُنا�صبَة ف ي الفراِغ مّما َياأتي غدًا, م�صاًء:

Ó   تبداأُ املُباراُة

Ó   ُيعلُن احلكُم موعَد املُباراِة

اأَتعّلُم

غدًا, م�صاًء: هي ُظروف زماٍن ) اأ�ضماء( َوحركُة اآخرها الَفتحُة. 
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: ا ياأتي  ُع الَكِلَمَة املُنا�صَبَة ف ي الَفراِغ ممَّ 2 اأَ�صَ

Ó .َوَقَف احلاِر�ُض ……………… املَْرَمى

Ó .َبِك َقَفَزِت الُكَرُة ……………… ال�ضَّ

Ó .َتلَْعُب �َضلَْمى ……………… احلاِر�ِض

اأَتعّلُم

اأماَم, فوَق, جنَب: هي ظروُف اأ�ضماء مكاٍن وحركُة اآخرها الَفتحُة.

3 اأَ�صوُغ ُجمًل ُم�صتخِدماً خلَف, حتَت, �صباحاً, ع�صرًا.

 

 

 

 

اأنَت مبدٌع ف ي �ضياغِة اجلمِل
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الإِملُء

1 اأ�صل املقاطع لأكّون كلمات ثم اأكتبها:

اأَح�ضنَت احللرّ اأَ�ضكرَك

........................................................................................

................................................................................................................................................................................
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2 اأحذُف َحرَف الباِء  من  التَّعريِف ف ي الَكِلماِت الآتيِة َوْفَق النَّموَذِج, ُثمَّ اأَقراأُ:

3 اأدخل حرف  على الكلمات الآتية, واأ�صع احلركة على اآخر ال�صم بعدها, ثم اأقراأ:

اأُلحُظ اأّن

Ó . )ك�( حرٌف ُي�ضتخدُم للت�ضبيِه وهَو َحرُف َجرٍّ

Ó . ال�ضُم الذي تت�ضُل بِه الكاُف هو ا�ضٌم مروٌر َو جَتعُل حركَة اآخرِه الَك�ضة

وفقَك الل�ُه يا بنيرّ
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الإِملُء امَلنظوُر

1 اأَقراأُ ما َياأِْتي ُمْنَتِبهاً للَهْمَزِة:

امَلْلعْب َو�ْصَط  َيْعُدو  َيْرُك�ُس  الـاأْرَنْب ــــــَل  ِمْث َيقِفُز  �صامي 
ــــــي حنَي اأُهاِجْم َيْحمي َدْرِب حاِزْم َيْرُك�ُس  ــــــي  ُقْرب واأَنا 

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .ُز على ر�ضِم الهمزِة ُنركرّ

Ó .َنقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ َوَنطلُب ِمنُه اإِعاَدَة ِكتابِتها

2 ِبال�صتعانِة باأحِد والديَك �صرنى الآن قدرتَك الإملئّيَة َوخّطَك اجلميَل. 
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الّتعبرُي الِكتابّي

ُز الَواِقَع ِمَن اخَلياِل فيما ياأتي: 1 اأُميِّ

Ó   .َتطُر الُكَرُة ف ي املَلَْعِب

Ó   .ماِء َيطُر الُع�ْضفوُر ف ي ال�ضَّ

اأَتعّلُم

Ó .الواقُع: احلقيقُة

Ó .اخلياُل: البعُد عن احلقيقِة، َول مُيكُن حدوثُه، َيعتمُد على الت�ضبيِه

2 اأعيد ترتيب الكلمات الآتية لأكوّن بيت �صعرٍ �صحيحاً, ثمّ اأقراأُ:

َلْت َمعي ف ي ُلْعَبٍة مَع ِرفاقي.  2 اأَْكُتُب ف ي �صْطَريِن َحادثًة َح�صَ
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اأُلحُظ

: عنَد كتابِة حادثٍة اأُبنّيُ

Ó .ما احلاِدثة

Ó .َمكانها

Ó .َزمانها

Ó .النهاية

ُملحظة:

ميكنَك ال�ضتعانُة باأحِد والديَك لتح�ضَل على املَعلوماِت.
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةبيٌت من ِحجارٍةالّدر�س الأّول

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 املَعنى ال�ضرّ

ِط.. 3 حتديِد اأُ�ضلوِب ال�ضرّ

متييِز احلقيقِة مَن اخلياِل.. 4

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

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

Ó . َي�ضتمُع التلميُذ َويتابُع قراءَة الويلرّ

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

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

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

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

َت�ْض���ُكُن الَقناِف���ُذ الثَّالثُة ف ���ي ُجْحِرَها الَقدمِي املَْحف���وِر ف ي َجْوِف الأَْر����ض، وذاَت َلْيَلٍة ق���اَل الُقْنُفُذ الكبُر 
ُ َبْيَتنا الَقدمَي، لَنْبني َبْيت���ًا جديدًا فْوَق الأر�ِض؟ قاَل الُقنُفُذ الأَْو�َض���ُط: ِفْكَرٌة جيِّدٌة،  لأََخَوْي���ِه: مل���اذا ل ُنَغرِّ

غُر: ل..ل اأريُد، اإْن َنخُرْج َتْهُجْم ُوحو�ُض الغابِة َعَلينا. ولكنِّها حَتتاُج اإىل ُجهٍد َكبر. قاَل ُقْنفوٌذ ال�ضَّ

1 اأيَن كانت َت�ضكُن القنافُذ؟

 

2 ما الِفكرُة التي َناق�َضْتها القنافُذ؟ 
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- 2 -

قاَل الُقنفُذ الأَو�ض���ُط: ا�ض���مْع يا ُقنفوُذ، نحُن ثالثٌة، و�َضَنْبني بيَتنا ِمْن ِحجارٍة،  ل ي�ضتطيُع اأيُّ َوْح�ٍض اأْن 
���م�ُض بيتنا اجَلديَد؟ قال  ���غُر: َبْيٌت من ِحجارٍة؟! الآَن َفهْمُت، وهل �َض���َتدُخُل ال�ضَّ َيْهِدَمُه، قاَل ُقْنفوٌذ ال�ضَّ

الُقنفوُذ الَكبُر: نعْم، و�َضَتى كلَّ َمْن َحْوَلَك ِمَن النَّاِفَذِة.

1 من اأيرّ �ضيٍء �َضيبني القنافُذ َبيَتهْم؟ 

 

2 هل اقتنَع القنفُذ ال�ضغُر ِبالفكرِة؟ 
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ويف �َضباِح الَيوِم التَّايل، راَحِت الَقنافُذ الثَّالثُة تتقا�َضُم الَعَمَل فيما بيَنها، فالُقْنُفُذ الَكبُر يْجَمُع احِلجارَة، 
ُه حَمَل َحَجرًا َواِحدًا �َضغرًا  غُر فكاَن َيلَْهُث مَن التَّعب، لأنَّ ا ُقْنفوٌذ ال�ضَّ نَي، اأمَّ والُقْنُفُذ الأو�َضُط َيجُبُل الطِّ
ٌة َق�ض���رٌة حتَّى َبَنِت الَقنافُذ َبيتًا ِمْن َحَجٍر َي���ُروُق للنَّاِظريَن. َغَمَرِت الفْرَحُة  عل���ى َظهرِه، وَما هَي اإلرّ ُمدَّ

قلوَب الإخوة؛ فاْنَطَلُقوا َيدوروَن َحوَلُه، وَيرُق�ُضوَن وُيْن�ِضدوَن.

1 كيَف بنى القنافُذ البيَت؟  

2 ماذا فعَل القنافُذ بعَد البناِء؟  

؟   ُث النرّ�ضرّ 3 عمَّ يتحدرّ

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

ا َياأِْتي بامَلْعنى املَُماِثِل: ُل ُكًل ممَّ 1 اأَ�صِ

ُيْعجُبنيجوُف الأَر�ض

املُ�ضاِهديَنَيروُق يل

داِخَل الأْر�ضالنَّاِظريَن

وفقَك الل�ُه اأ�ضكرَك

2 اأََتعاَوُن مَع َرفيقي, واأَ�ْصَتْخِرُج الَكِلماِت اجلديدَة ِمَن اجلملِة الآتيِة:

غُر فَكاَن َيلَْهُث ِمَن التَّعِب. ا ُقْنفوٌذ ال�ضَّ نَي، اأمَّ الُقْنُفُذ الأْو�َضُط َيْجُبُل الطِّ

 

اأَ�ضكرَك

3 اأَقراأُ الِعبارَتنْيِ الآتيَتنْيِ ُمْنَتِبهاً حَلرَكة اآخِر الِفْعلنِي بعَد )اإْن(:

Ó .اإْن َنْخُرْج، َتْهُجْم وُحو�ُض الَغابِة َعلينا

Ó .ْق َما ُنِريُد اإْن َنَتعاَوْن، ُنحقِّ

اأَتعّلُم

اهُر على اآخرِه. كوُن الظرّ اإْن: اأداُة �ضٍط جازمٌة جَتِزُم فعلنِي ُم�ضارعنِي َوعالمُة َجزِمهما ال�ضرّ
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تدريباُت قرائّية

قيِم. 1 اأَقراأُ امَلقطَع الثَّاين ِقراءًة ُمتَّ�صلًة ُمراعياً َعلماِت الرتَّ

قاَل الُقنفُذ الأَو�ض���ُط: ا�ض���مْع يا ُقنفوُذ، نحُن ثالثٌة و�َض���َنْبني بيَتنا ِمْن ِحجارٍة،  ل ي�ضتطيُع اأيُّ َوْح�ٍض اأْن 
م�ُض اإىل بيِتنا اجَلديِد؟ قاَل  غُر: َبْيٌت من ِحجارٍة؟! الآَن َفهْمُت، وهل �َضَتدُخُل ال�ضَّ َيْهِدَمُه، قاَل ُقْنفوٌذ ال�ضَّ

الُقنفوُذ الَكبُر: نعْم، و�َضَتى كلَّ َمْن َحْوَلَك ِمَن النَّاِفَذِة.

ِة )اأ, اآ(. يِّزًا باللَّْفِظ َبنْيَ الَهمزِة وامَلدَّ 2 اأَقراأُ اجُلَمَل الآتيَة مُمَ

Ó .)ل اأُِريُد(

Ó .)الآَن َفِهْمُت(

اأَتعّلُم

Ó .)درّ حرَف الألِف اأثناَء لفظهِ، َو�َضكلُُه )اآ امَلّدة: هي اأْن مَنُ

Ó )ها َو�َضكلُها على اأَلف هَو )اأ الهمزُة: ُتلفُظ ُمبا�ضًة ُدوَن حاجٍة ملَدرّ

ِة فيما ياأتي: ِفيَّ َة ِمَن اجُلملِة الَو�صْ ْرِديَّ ُز اجُلْمَلَة ال�صَّ 3 اأُميِّ

Ó  ٌة: قال القنفُذ الأو�ض���ُط: نحُن ثالثٌة، و�َض���نبني بيتًا من حجارٍة، ل َي�ض���تطيُع اأيُّ َوح�ٍض اأْن �َضديرّ
َيهِدَمُه.

Ó .بيتنا القدمَي املحفوَر ف ي جوِف الأر�ِض ُ ٌة: نغررّ َو�ضفيرّ
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Ó  اجُلملــة ال�ّصردّيــُة: وهي اجُلملة التي يقوُم قاِئلها ِب�ضِد َحَدٍث اأَو حقيقٍة َوَت�ض���تمُل على ِفعٍل
اأو َقوٍل. 

Ó . اجُلملة الو�صفّيُة: َتعتمُد على الو�ضِف ِب�ضكٍل َرئي�ضيرّ

مثال: َذهبنا اإىل املُتحِف الوطنيرّ الأثريرّ القدمِي.

ًة. ًة �صليمًة ُمعبِّ 4 اأَقراأُ مقطعاً ِمَن النَّ�سِّ قراءًة جهريَّ

اأَتعّلُم

Ó .احَلقيقُة: ما مُيكُن روؤيتُه ف ي الواقِع َوميكُن حَتقيقُه

Ó . اخلياُل: ما ل مُيكُن حتقيقُه َوهَو غُر حقيقيرّ

الِّ عليها: ماِن اأو امَلَكاِن الدَّ ُل احلادثَة بالزَّ 5 اأَ�صِ

�َضباَح الَيْوِم التَّايلالَقناِفُذ َتْرُق�ُض وُتْن�ِضُد

َحْوَل الَبيِتالَقناِفُذ َتَتقا�َضُم الَعَمَل

اأَح�ضنَت يا بطل
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امَلهاراُت الِكتابّيُةبيٌت من ِحجارٍة

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

ِث.. 1 ر َواملوؤنرّ الِفعِل مَع الفاعِل املُذكرّ ا�ضتنتاِج َتغررّ

التفريِق بنَي )اأ، اآ(.. 2

الو�ضِف وْفَق مَنوذٍج.. 3

التعبِر عن �ضورٍة ِبجملٍة.. 4

تكويِن ِفقرٍة.. 5

تدريبات لغوّية

1 اأَ�صوُغ َوْفَق النَّموَذِج ُمْنَتِبهاً ِلَتطابِق الِفعِل مَع الفاعِل ف ي الّتذكرِي َوالّتاأنيِث:

Ó .جمَع الَقنفوُذ احِلجارَة. جمَعْت قنفوذُة احِلجارَة

Ó   َيجمُع

Ó   َت�جمُع

2 اأَملأُ الفراَغ ِبفعٍل ُمنا�صٍب للفاِعِل من حيُث الّتذكرُي َوالّتاأنيُث:

Ó .اأَرنوٌب بيَتُه ………………

Ó .الدرّجاجُة �ضي�ضاَنها ………………
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3 اأَ�صوُغ ُجملتنِي َوْفَق الّنموَذِج الآتي:

ا�ضمْع يا قنفوُذ ا�ضمعي يا قنفوذُة.

 

اأَ�صتنتُج

Ó .اأنيِث ُيطابق الِفعُل َفاِعلُه ف ي الترّذكِر والترّ

Ó :لتاأنيِث الِفعِل

Ó .اكنِة اأنيِث ال�ضرّ الِفعُل امَلا�صي: ُن�ضيُف اإىل اآخرِه تاَء الترّ

Ó .اِء مَع املُوؤنِث ِر اإىل الترّ َل حرٍف فيِه من الياِء ف ي املذكرّ ل اأَورّ الِفعُل املُ�صارُع: نحورّ

Ó .الِفعُل الأَمِر: ُن�ضيُف على اآخرِه الياَء املُوؤنثَة

الإِملُء

لُ اجلُمْلَةَ الآتيةَ اإىل كَلِماتٍ: 1 اأُحلِّ
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: ِة   فيما َياأْتي, ُثمَّ اأَْقَراأُ 2 اأُْكِمُل ِكتاَبَة الَكِلماِت بالَهمزِة اأو امَلدَّ

اأَح�ضنَت احللرّ اأَ�ضكرَك

ُملحظة: راجع الَهمزَة وامَلّدَة ف ي الّدرو�ِس ال�ّصابقِة.

الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .ُز على لفِظ التنويِن ُنركرّ

Ó .َنقُف عنَد اأغالِط التلميِذ ونطلُب منُه اإِعاَدَة كتابِتها
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1 اأَقراأُ ُمنتِبهاً للتَّْنوين:

مل���اذا ل ُنَغ���رِّ َبيَتن���ا الَقدمَي، وَنخُرُج َف���وَق الأَْر�ِض وَنبِني َبْيتًا َجدي���دًا؟ َقاَل الُقْنُفُذ الأَْو�َض���ُط: ِفْكرٌة 
َجيِّدٌة، وَلِكنَّها حَتتاُج اإىل ُجهٍد َكبي�ٍر.

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

 

 

 

الّتعبرُي الِكتابّي

ُف َبْيَت الَقناِفِذ اجَلديَد َوْفَق النَّموَذِج: 1 اأَ�صِ

اأَح�ضنَت الو�ضَف وفقَك الل�ُه
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ّ َعْن َراأيي ِفيها ِبجمَلٍة �صحيحٍة: ورَة, ُثمَّ اأَُعّبُّ ُل ال�صُّ مَّ 2 اأََتاأَ

 

اأَ�صتنتُج

: ِعنَد التعبرِي عن �صورٍة ما اأُبنّيُ

Ó .ورِة عنا�ِضَ ال�ضُّ

Ó .َة الِفكرَة العامرّ
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َن َمقطعاً: ُب اجُلَمَل الآتيَة لأَكوِّ 3 اأَُرتِّ

 

 

 

 

 

لقد قمَت بعمٍل رائٍع

ملحظة: مُيكنَك اال�صتعانُة ِباأحِد والديَك ِلتح�صَل على امَلعلوماِت.
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امَلهاراُت ال�ّصفوّيُةم�صروٌع تعاويّنالّدر�س الّثاين

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

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

حيِح للكلماِت اجلديدِة.. 2 اختياِر املَعنى ال�ضرّ

اإدخاِل )�ض( َو)�ضوَف( على املُ�ضارِع.. 3

اأَقراأُ

توجيٌه للأهِل:

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

Ó . َي�ضتمُع التلميُذ َوُيتابُع قراءَة الويلرّ

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

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

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

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



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّثاين الأ�صــا�صــّي, الف�صل الثايّن142

- 1 -

ُ َكِلمَة �ُض���ْكٍر للَعاِملنَي ف ي  َب���داأَ َرئي����ُض اللَّْجَنِة َتْوزي���َع املَهام على التَّالمي���ذ؛ َفقاَل: اأَنَت يا َنادُر �َض���ُتَح�ضِّ
ِة، قاَلْت  املَْدَر�َضِة، واأَنِت يا َمَرُح ُنعِطيِك ِفقرَة الِغناِء، َف�َضوُتِك َجميٌل، واأَمٌر َيْعِزُف َلِك على الآلِة املُو�ضيقيَّ

�ضمُر: واأنا �ضوَف اأروي ُفكاهًة لأُْدِخَل البهجَة اإىل ُنُفو�ِض اجَلميِع.

فِّ الثرّاين، �ضاأَلِت  موَعٌة ِمْن َتالميِذ ال�ضرّ َة؟ قاَل رئي�ُض اللَّْجَنِة: َمْ ُم الِفْقرَة املُو�ضيقيَّ مٌر: وَمْن �َضُيقدِّ �ضاأََل اأَ
ُط اأْن ُي�ْضِبَح ُمِذيعًا ف ي املُ�ْضَتْقَبِل، َقاَلِت  املُعلِّمُة: َمْن �َضيكوُن َعِريَف احَلْفِل؟ َقاَلْت َنوى: با�ضٌل، فهو ُيَخطِّ

عوِة اإىل اأَْولَياِء الأُموِر؟ َفقاُلوا َجميعًا: ُمواِفقون. فُة: ما راأُيُكْم اأْن اأَْكُتَب ِبطاقاِت الدَّ املُعلِّمُة املُ�ْضِ

ي الأَ�ضخا�َض ف ي اللرّجنِة ؟  1 اأُ�ضمرّ

 

2 ما َعمُل كلرّ ِمنهْم ؟ 
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ها َراِئدٌة ف ي  وى، لأنَّ ���ْكِر للُمَعلِِّم فكاَنْت ِمْن َن�ض���يِب َنْ ا ِفْقرُة ال�ضُّ اأمَّ
َم���اِل الَف�َض���اَحِة واخَلَطابِة، وقْد َطلُبوا اإليها اأَْن ُت�ض���مَعُهم َبْع�ض���ًا 

ِمْنها، َفاأَلَقْت َمْقطعًا ِمْن َق�ِضيدٍة َعِن املَُعلِِّم جاَء فيِه:

َمٌة وجُهُه ماْءَنْ ف ي ُدروِب ال�ضَّ
ُه لُّ الَعطاْءَغْيَمٌة َكفُّ ل مَتَ

ه اأَْوفى الأَوِفياْءفا�ْضَهُدوا: اإِنَّ

كِر للُمعلِم من َن�ضيِب َنوى؟  1 مِلاذا كانت ِفقرُة ال�ضرّ

 

 

2 اقراأ املقطَع الذي اأَلَقْتُه؟ 

؟  ُث النرّ�ضرّ 3 عمَّ يَتحدرّ

 

 

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

1 اأَ�صتْخِرُج ِمَن اجُلمَلِة الآتيِة ُمراِدَف ُكلٍّ ِمَن الَكلمتني َتْق�صيم, الأَعمال:

بداأَ رئي�ُض اللَّْجَنِة َتوزيَع املَهام على التَّالميِذ.

 

َمِن: 2 اأُ�صيُف )�س, �َصوَف( اإىل الِفعِل, ُثمَّ اأَقراأُ ُمْنَتبهاً للَفْرِق ف ي الزَّ

Ó .اأنا اأروي ُفكاَهًة

Ó .اأنا......اأروي ُفكاهًة

Ó .اأَنا ...... اأروي ُفكاَهًة

اأُلحُظ اأَّن

)�ض( َو )�َضوَف( يدُخالن على الِفعِل املُ�ضارِع َويفيدان املُ�ضتقبَل.

ِل احَلركِة وفَق النَّموَذِج: تي, ُثمَّ اأقراأُ ُمْنَتِبهاً لَتبدُّ 3 اأُدِخُل )الـ( الّتعريِف على ما َياأْ

Ó .ُة الإذاعُة املدر�ضيرّ ٌة.  اإِذاَعٌة َمْدر�ضيَّ

Ó ……………………… ٌة.  ِفْقرٌة ُمو�ضيقيَّ
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اأُلحُظ اأَّن

ُن. فَة ب� )ال ( ل ُتَنورّ الَكلمَة املُعررّ

تدريباُت ِقرائّية

قيِم: 1 اأقراأُ امَلْقَطع الآتي ِقراءًة متَّ�صلًة ُمراعياً َعلماِت الرتَّ

َة؟ ُم الِفْقرَة املُو�ضيقيَّ َل اأمٌر: وَمْن �َضيقدِّ �َضاأَ

فِّ الثرّاين. موَعٌة مْن َتالميِذ ال�ضَّ قاَل َرئي�ُض اللَّْجَنِة: َمْ

اأَتذّكُر

Ó .عالمُة َترقيٍم ُتو�ضُع َبعَد القوِل ):( الّنقطتان: 

Ó .وؤاِل عالمُة َترقيٍم ُتو�ضُع ف ي ِنهايِة ال�ضتفهاِم وال�ضرّ )؟( ال�صتفهاُم: 

Ó .عالمُة َترقيٍم ُتو�ضُع ف ي ِنهايِة اجُلملِة ).( الّنقطُة: 
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2 اأَحذُف اللَم التي ات�صَلْت بـ )الـ( التَّعريِف َوْفَق النَّموَذِج, ُثمَّ اأَْقراأُ:

Ó .املَْدَر�َضُة ِللَمْدَر�ضةِ 

Ó …………………… للتِّلميذِ 

Ó …………………… للمعلِّمِ 

Ó …………………… للعاِملني 

اأَ�صتنتُج

ِة من ال الترّعريِف تعوُد اأَلف همزِة الو�ضِل. م اجلاررّ عنَد َحذِف الالرّ
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امَلهاراُت الِكتابّيُةم�صروٌع تعاويّن

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

اإدخاِل )�ض( َو)�ضوَف( على املُ�ضارِع.. 1

فِة ب�ِ )ال (.. 2 حذِف لِم اجلرِّ من الكلماِت املُعررّ

قيِم.. 3 كتابِة ِبطاقٍة مِلُعلرّمَك ُمراعيًا َعالماِت الترّ

تدريبات لغوّية

ْقَراأ: 1 اأَ�صتبدُل �صوف بـ �صـ ف ي اجُلَمِل الآتيِة, ُثمَّ اأَ

Ó .َكِلَمَة �ُضْكٍر للَعاملنَي ف ي املَْدَر�َضِة ُ اأَنَت يا ناِدُر �َضُتَح�ضِّ

 

Ó .َضَيكوُن با�ِضٌل َعريَف احَلْفِل�

 

: 2 اأَ�صوُغ ُجْملًة فيها ِفْعٌل َم�صبوٌق بـ 

 

: 3 اأَ�صوُغ ُجْملًة فيها ِفْعٌل َم�صبوٌق بـ 
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الإِملُء

1 اأَُحلُِّل اجُلْمَلَة الآتَيَة اإىل َكِلماٍت:

َن َكِلَمًة, ُثمَّ اأَْقَراأُ: ُل بنْيَ امَلَقاِطِع ِلأَُكوِّ 2 اأَ�صِ

اأَح�ضنَت احللرّ اأَ�ضكرَك
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َّ اأُعيدُ كِتابةَ الكَلِمةِ وَفْقَ النَّموذَجِ: 3 اأَحْذِفُ اللمَ التي ات�صَلَتْ بـ )الـ( التَّعْريفِ, ثُم

الإِملُء امَلنظوُر

توجيٌه للأهِل:

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

Ó .ُز على )ال ( الترّعريِف ُنركرّ

Ó .َنقُف ِعنَد اأَغالِط التلميِذ َوَنطلُب ِمنُه اإِعاَدَة ِكتابِتها
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ـِ الـ: فِة ب 1 اأَقراأُ َما ياأتي ُمْنتِبهاً للَكلَماِت املَُعرَّ

موَعٍة م���َن التَّالميِذ لإِعداِد  ِة ِبُح�ض���وِر ال�ُمَعلَِّمِة ال�ُم�ِضف���ِة وَمْ َن���ُة الإذاَعِة ال�َمْدر�ض���يرّ اجتمَع���ْت جَلْ
. نا�َضَبِة نهايِة العاِم الدِّرا�ضيِّ َبْرناَمٍج اإِذاعيٍّ مِبُ

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

 

 

 

 

 
وفقَك الل�ُه.
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الّتعبرُي الِكتابّي

. َرا�صيِّ ُمها َلُه ف ي ِنهايِة الَعاِم الدِّ ُ فيها َعْن ُحبِّي مِلَُعلِِّمي اأُقدِّ َعبِّ اأَْكُتُب اأَْرَبَع ُجَمٍل ف ي ِبطاَقٍة اأُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُملحظة: 

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

اأَح�ضنَت التعبَر وفقَك الل�ه
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