


 




 

 








 









ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأول2 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

كيز على املهارات  ن الترّ فرّ الثالث، 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 )العربيرّة لغتي(،وهي موجرّ
���ف يرّة لتكون لهم عونًا على التعلرّم.كما ت�ض���اعدهم على التعلرّم ف ي حال عدم  ي التعلرّيم ف ي الغرفة ال�ضرّ لتلقرّ

. توفر الكتاب املدر�ضيرّ
ن التالميذ  وميكن اأن ي�ضتف يد من هذه املادة املعلرّم والترّلميذ داخل املدر�ضة والغرفة ال�ضف يرّة، ف ي حال متكرّ
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
، وما ت�ض���منه من وحدات ودرو�ض واأن�ض���طة وتدريبات، كما اأُ�ض���يفت بع�ض  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
وكل 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 الثرّالث، وهذه املهارات هي: العربيرّة لغتي لل�ضرّ
ال�ضتيعاب والفهم.  �

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

ة الواردة ف ي الدرو�ض. حماكاة الأمناط اللغويرّ  �

ئي�ضة والفرعيرّة - حتديد معاين املفردات اجلديدة واأ�ضدادها. حتديد الفكر الررّ  �

. ف حقوق الطفل من خالل الن�ضرّ تعررّ  �

اإبداء الراأي ف ي مواقف حياتيرّة.  �

ي الرقعة والن�ضخ  التمييز ف ي الكتابة بني خطرّ  �

التعبر الكتابيرّ وال�ض���فويرّ من خالل: كتابة الر�ض���ائل، التقارير، الإعالنات، و�ض���ف الآثار، و�ضف   �

املدن وكتابة مقالت.
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ناأمل مراعاة ت�ضل�ض���ل الوحدات الواردة ف ي هذه املادة وطريقة بنائها، وعدم النتقال من وحدة اإىل  	�

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

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

	ُبنيت اأوراق التعلرّم جميعها بروح وا�ضتاتيجية واحدة، بدءًا من �ضفحة الوحدة املت�ضمنة عناوين  �
ر�ض حتت ا�ضم )ما �ضتتعلمه(  رو�ض وكلرّ در�ض يبداأ باأهداف الدَّ درو�ض الوحدة، ومن ثمَّ ت�ضل�ضل الدُّ
ة الترّعلرّم  نة املتطلبات الأ�ضا�ض���يرّة لكلِّ در�ض، ومن ثمرّ مادرّ ة التعلرّم مت�ض���مرّ ف ي هذا الدر�ض، ومن ثمرّ مادرّ
، وعلى املتعلرّم اأن يتابع  اجلديدة، وبعدها تاأتي الأمثلة املحلولة، وتليها اأن�ضطة حملولة ب�ضكل جزئيرّ

حلرّها.
	على	كل	تلميذ	حّل	تدريبات	الّدر�س،	كي يختب املعلومات واملهارات التي اكت�ضبها. �

رو�ض ف ي مادة التعلرّم الذاتيرّ واللتزام بحلرّ الأن�ضطة  	ُيرجى النتباه ملراعاة ت�ضل�ضل الوحدات والدرّ �
والتدريب���ات ل���كلرّ در�ض من درو����ض الوحدة، ومن ثمرّ حلرّ تدريبات الوح���دة 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، واملت�ضمنة اإر�ضادات للحلرّ

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

نرجو لكم التوف يق



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأول4 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الوحدة الأوىل : حقوق الّطفل
رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س

8اأ�سرتيمعارف	ومهاراتالأّول

15	الفعلتدريب	لغوّي

20الّر�سالةالّتعبري	كتابّي

24الفائز	الأّولمعارف	ومهاراتالّثاين

32الفاعلتدريب	لغوّي

غاُر	الَوَطنحمفوظاتالّثالث 36�سِ

الوحدة الثانية : الهوايات
رقم ال�صفحةعنوان الدر�ساملجالرقم الّدر�س

42هواية	اأحّبهاالأّول

50الفعل	املا�سّيتدريب	لغوّي

بطالتَّعبري	الِكتابّي 56اأدواُت	الرَّ

60الآلت	املو�سيقّيةحمفوظات

68اأق�ساُم	الكلمةتدريٌب	ُلغوّي

72كتابة	التَّقريرتعبري	كتابّي
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ّحة واحلياة الوحدة الثالثة : ال�صّ
رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س

78الهرم	الغذائّيمعارف	ومهاراتالأّول

85حروُف	اجلرِّتدريٌب	لغوّي

89اإعالٌن	عن	منتجالّتعبري	الكتابّي

93طبيٌب	عربّيمعارف	ومهاراتالّثاين

100حروُف	العطِفتدريٌب	لغوّي

باححمفوظات 105تّفاحة	ال�سّ

الوحدة الرابعة: الّطبيعة
رقم ال�صفحةعنوان الّدر�س املجالرقم الّدر�س 

112الّزهرة	والع�سفور	الّدوري	معارف	ومهاراتالأّول

119الفعُل	امل�سارعتدريٌب	لغويٌّ

125كتابُة	فقرةالّتعبري	الكتابّي

128اأغنيُة	اخلريِفمعارف	ومهاراتالّثاين

137اأدواُت	ال�ستفهاِمتدريٌب	لغوّي



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأول6 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الوحدة اخلام�صة: الأ�صفاُر واملُغامرات
رقم ال�صفحةعنوان الدر�س املجالرقم الّدر�س 

140عّبا�ُس	بُن	فرنا�َس	معارف	ومهاراتالأّول

147فعل	الأمرتدريٌب	لغوّي

152الربقّيُةالّتعبرٌي	الكتابّي

155من	ِحكاياِت	ال�ّسندبادمعارف	ومهاراتالّثاين

162ال�سُم	املو�سوُلتدريٌب	لغوّي

166جّدنا	ال�ّسندبادحمفوظاتالّثالث
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الوحدة ال�صاد�صة: املُدن
رقم ال�صفحةعنوان الّدر�س املجالرقم الّدر�س 

170رحلة	اإىل	بغدادمعارف	ومهاراتالأّول

177الأفعالتدريٌب	لغويٌّ

181و�سُف	مدينةالّتعبري	الكتابّي

186دّراجتيحمفوظاتالّثاين

192لُم	فعِل	الأمِرتدريٌب	لغوّي

195و�سُف	�سجرٍةتعبرٌي	كتابّي



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول8 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأ�صرتيالّدر�س الأّول:

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
قراءة	الّدر�س	قراءًة	جّيدًة	و	معرّبة..	1
حتديد	مرادف	الكلماِت	امللّونة	واأ�سدادها..	2
اإبداء	الّراأِي	ف	ي	بع�ِس	املواقف.	.	3

تعال نتذّكر بع�َس املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

1 ماذا يعمل والدك؟

 

2 من ي�ضاعدك ف ي درو�ضك؟

 

 

َك ف ي اأعماِل املنزل؟ 2 كيف ت�ضاعُد اأمَّ
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الأن�صطة

اأتاأّمل الّلوحة الكّلّية، ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليها:

1 ما الأ�ضياُء التي ت�ضعُد الأطفال كما تراها ف ي اللرّوحِة.
 

2 اذكْر اأ�ضياَء اأخرى ت�ضعُد الأطفال.
 

ع اأن يكون عنواُن در�ِضنا اليوم ؟ 3 ماذا تتوقرّ

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول10 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي التلميذ تعاَل لنقراأ الفقرة الآتية:

 - 1 -

فًا ف ي �ضكِة الكهرباِء  ، وثالثة اأولٍد، يعمُل اأبي ُموظرّ نٍة من اأٍب واأمرّ قال طارٌق: اأعي�ُض ف ي اأُ�ضٍة مكورّ

ا اأخ���ي الأكُب فهو ف ي  ���ف اخلام�ِض، اأمرّ ����ُض العلوم لتالميذ ال�ضرّ �ض���ٌة تدررّ ي مدررّ من���ُذ ع�ِض �ض���نواٍت، واأُمرّ

���غرُة ف ي احل�ضانِة  ���اد�ِض يحبرّ اأن يلعَب بُكرِة القدِم حينًا وير�ض���م حينًا اآخر. واأُختي ال�ضرّ ���ف ال�ضرّ ال�ضرّ

���ف الثرّالث ف ي َمدر�ض���ٍة ل تبعُد كثرًا  يٌة تتقُن رعايَة الأطفال، وَتهتمرّ بهم، واأنا ف ي ال�ضرّ ت�ضُف عليها مربرّ

عن بيتنا.

 - 2 -

���غِر، واأ�ض���اعد املحتاَج واأُثابر على درا�ض���تي،  علرّمن���ي وال���داَي اأن اأحتَم الكبَر واأعطف على ال�ضرّ

�ضِم واملو�ضيقا واملُطالعِة. يا�ضِة والررّ واأمار�ض بع�َض الهواياِت التي اأحبرّها كالررّ

عني على  ي تتابُع ُدرو�ض���ي ف ي املوادرّ جميعها، مبا ف ي ذلك اللرّغة العربيرّة واللرّغة الأجنبيرّة، وت�ضجرّ اأمرّ

ِة باملتميرّزين فتفخُر بي  ِف اخلا�ضرّ ل ا�ض���مي ف ي لوحِة ال�ضرّ قني، وي�ض���جرّ القراءِة املُف يدِة لأكون من املتفورّ

اأُ�ضتي مثلما اأفخُر بها.
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اأ�صتوعب واأفهم

- اأوًل -

فَل ف ي درو�ضِه؟   1 من يتابُع الطرّ

فُل؟   2 ما الهواياُت التي ميار�ُضها الطرّ

ِة للنرّ�ضرّ فيما ياأتي: ًا حتت الفكرِة العامَّ 2 �ضع خطرّ

	 عيدُة.أ. غاُر.	.	الأبناُء املوهوبون.	.	الأُ�ْضُة ال�ضَّ الإخوُة ال�ضرّ

- ثانياً -

حيحة ف يما ياأتي: اختار الإجابة ال�صّ

فًا ف ي:	� اأبي يعمُل موظرّ

�ضِة املياِه موؤ�ضرّ �ضكِة الكهرباء �ضِة املوا�ضالِت موؤ�ضرّ

�ُض:	� ي تدررّ اأمرّ

يا�ضيرّاِت الررّ َة اللرّغَة العربيرّ العلوَم

ة.	� ِف اخلا�ضرّ ل ا�ضمي ف ي لوحِة ال�ضرّ وي�ضجرّ

املتميرّزيَن النرّاجحنَي املوهوبنَي



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول12 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الّر�صيُد الّلغوّي

1 �صع خّطاً حتَت معنى الكلمِة امللّونِة مّما بنَي القو�صني:

عادة(. )امل�ضاعدة - الترّ�ضلية - ال�ضرّ م املعونَة ملن هم بحاجٍة اإليها:  اأُقدرّ

�ضة - م�ضفة(. )اأمرّ - مدررّ يةٌ  ت�ضُف عليهم مربرّ

2 ابحث ف ي اجلملتنِي الآتيتنِي عن �صّد كلٍّ من الكلمتني )امل�صّرة - اأهمُل(:

اأ�ضاعُد املحتاَج، واأثابُر على درا�ضتي.	�

قني.	� عني على القراءِة املف يدِة لأكوَن من املتفورّ وت�ضجرّ

الّلغة والّتاكيب

1 حّلل اجلملة الآتية اإىل كلماٍت: اأعي�ُس ف ي اأ�صرٍة.

   

2 املأ الفراغ ف ي اجلمل الآتية باحلرِف املنا�صِب )ف ي، ب ، ل ، ك ( منتبهاً حلركِة ال�صم بعدها:

فًا ………… �ضكِة الكهرباِء. اأبي يعمُل موظرّ

اأُمار�ض بع�ض الهواياِت التي اأحبرّها ………… قراءِة الق�ض�ِض واملو�ضيقا.

فرّ اخلام�ِض. �ض العلوم ………… تالميِذ ال�ضرّ ي تدررّ اأُمرّ

ِة ………… املتميرّزيَن. ِف اخلا�ضرّ ل ا�ضمي ف ي لوحِة ال�ضرّ ُي�ضجرّ
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تدريبات قرائّية

1 اقراأ الفقرة الآتيَة قراءًة جهرّيًة مربزًا �صوت النرب:

ه منبُع اخلر والعطاِء. دق لأنرّ اأنا على ال�ضرّ نحُن اأ�ضٌة جمع احلبرّ اأفراَدها. ن�ضَ

اأتعّلُم

النرب:	هو	رفُع	�سوت	احلرف	اأو	الكلمة	ف	ي	املقطع.

2 اقراأ جهرًا مراعياً لفَظ الأحرِف الّلثوّيِة: )ث - ظ - ذ(:

ي  فًا منُذ ع�ِض �ض���نواٍت، واأمرّ نٍة م���ن اأٍب واأمٍّ وثالث���ة اأولٍد. اأَبي يعم���ُل موظرّ اأعي����ُض ف ���ي اأ����ضٍة مكورّ
ف اخلام�ِض. �ُض العلوم لتالميذ ال�ضرّ �ضٌة تدررّ مدررّ

اأًتذّوُق

اأّيهما اأجمُل؟ وملاذا؟

دُق منبُع اخلِر والعطاِء.	� ال�ضرّ

دُق ف يه اخلُر والعطاُء.	� ال�ضرّ

 

 

 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول14 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

موقٌف وراأٌي

ماذا اأفعُل ف ي املواقِف الآتيِة:

اأُمي ناِئمة واإخوتي يحدثون �ضجيجًا ف ي البيِت.	�

 

طلَب والدي اإيلرّ اأن اأح�ض بع�ض احلاجاِت من البقاليرِّة.	�

 

رج وبيدها اأكيا�ٌض.	� جارتنا العجوُز ت�ضعُد الدرّ

 

الّتقومي النهائّيّ

. 1 اأ�ضع عنوانًا للن�ضرّ

 

. 2 اأذكُر حكمًة تعلرّمتها من الن�ضرّ
 

3 اللرّعب حقرّ من حقوق الطفل، متى متار�ضه؟
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الفعلتدريب لغوّي

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
تعّرف	اأنواع	الكلمة..	1
ـ	الفعل..	2 قراءة	الكلمات	امللّونة	وت�سميِتها	بـ
	تعريف	الفعل	والّدللة	على	زمن	حدوثه..	3

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

ما اأنواُع الكلمة؟  	�

ت معك �ضابقًا؟ 	� ما اأنواُع الأ�ضماء التي مررّ
 
 

بِط بني جملتني؟ 	� ما احلروف التي ت�ضتخدمَها للررّ
 

- اأّوًل - 

اأحلُل اجلملة الآتية اإىل كلماٍت:

   اأنت�ضب اإىل اأ�ضٍة 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول16 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأتذّكُر

الكلمة	ثالثة	اأنواٍع:	ا�صم،	اأو	فعل،	اأو	حرف.	

- ثانياً - 

اأقراأُ الفقرة الآتية مُمّيزًا لفظ الكلماِت امللّونة:	�

ُه راأى والدُه يحمل اأكيا�ضًا، قال الأُب: احمْل هذا الكي�ض يا �ضعيد. فتَح �ضعيٌد الباَب وخرَج م�ضعًا، لأنرّ

اأتبادُل مع رفاقي متثيَل الكلمات امللّونة الآتيِة باحلركات:	�

فتَح - يحمُل - خرَج - احِمل 

اأ�صّمي كًل مْن: 	�
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اأتعّلم

. 	كلمٌة	تدّل	على	حدوِث	عمٍل	ف	ي	زمٍن	معّيٍ الِفعل:

اأر�صُم دائرًة حول كّل فعٍل من الأفعاِل الواردة ف ي اجلمِل الآتية:	�

راتِه. اقراأ يا �ضعيُد هذه اجلملة. فل مذكرّ فًا. كتب الطرّ يعمُل اأبي موظرّ

اأ�صُع الفعل املنا�صَب مّما ياأتي ف ي الفراغ: )تتابُع - ثابر - �صاعْد - توؤّلُف(.	�

ي درو�ضي. � …………… اأمرّ

ُة بني اأفراِد الأ�ضِة. � …………… املحبرّ

…………… الطفل على درا�ضتِه. �

…………… والديك يا �ضعيُد. �

اأ�صُع كّل فعٍل من الأفعاِل الآتيِة ف ي جملٍة مف يدٍة:	�

و�ضَل:  

يطُر:   

العْب:  

اأ�صُع كّل من الكلماِت الآتيِة ف ي جملٍة تبداأ بفعٍل وفق الّنموذج:	�

اأمار�ُض الهواية ف ي اأوقاِت الفراِغ. الهواية: 

الأ�ضدقاء:   

املكتبة:   

املعلرّمون:   



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول18 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تدريبات كتابّيّة

الإملء:

اأقراأُ اجلمل الآتيَة مربزًا �صوت الألِف امَلمدودِة )ا( واملق�صورِة )ى( ف ي اآخر الأفعال:

اأمتنرّى لكلرّ طفٍل اأن يعي�ض �ضعيدًا.	�

فِت.	� حما اأخي ما كتبُه ف ي الدرّ

َم�ضى اأبي اإىل عملِه.	�

ْرُع ف ي احلقِل.	� مَنا الزرّ

اأتعّلُم

الألُف	)ى(	ت�سّمى:الألَف	املق�سورة.
الألُف	)ا(	ت�سّمى:الألَف	املمدودة.

الّتقومي النهائّي

اأكتُب الأفعال ف ي اجلدوِل وفق الّنموذج:

َرجا - َم�ضى - َدعا - َجرى - �َضقى - َدنا

لِفالفعُل  نوُع الألِف ر�صُم الأ

َمدودةاَرجا
َمق�ضورةىَم�ضى
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اخلّط:

1 اأكتُب بخّط الّرقعِة حرف ْي ال�صني وال�ّصني )�س – �س(: 

2  اأكتب بخّط الّرقعِة منتبهاً للم�صافاِت بني الكلماِت وجلماِل اخلّط: 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول20 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الّر�صالةالّتعبري الكتابّي

عزيزي التلميذ يتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
قراءة	منوذِ		الّر�سالة..	1
نقِل	عنا�سِر	الّر�سالِة	اإىل	مكانها	�سمن	امل�ستطيل..	2
كتابة	ر�سالٍة	جوابّيٍة	رّدًا	على	ر�سالة	�سعد.	.	3

تعال نتذّكر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ت معنا ف ي العام املا�ضي؟  	� ما عنا�ُض الر�ضالة كما مررّ

ما راأيَك اليوَم اأن تكتَب ر�ضالًة مراعيًا ف يها عنا�ض الر�ضالة؟  	�

�صالَة الآتيَة: اأَقراأُ الرِّ

  
۲۰۰۹۳۲٥  
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اأقراأ من الرّ�صالة ال�صّابقة ما يدلّ على كلّ عن�صرٍ من العنا�صرِ الآتية، ثم اأكتبه:

اأنقل عنا�صَر الّر�صالِة الآتية اإىل مكانها املنا�صب ف ي امل�صتطيِل الّلحق:

والدي العزيز:

حلب  26 / 3 / 2009

ابُنك �ضامي

وِق حتيرّة مليئًة بال�ضرّ

نا، ونحتُم معلرّمنا. ني اأثابُر على درا�ضتي، واأ�ضاعُد اأختي ف ي درو�ضها، و نطيُع اأمرّ اإنرّ

المِة، وندعو لَك باخلر.  ننتظُر و�ضولَك بال�ضرّ

   





  










ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول22 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأكتب ر�صالًة جوابية رد ف يها على ر�صالة �صعيٍد، وعّدد ف يها بع�صاً من حقوِق الّطفل التي تعّلمتها 
ف ي املدر�صِة.

اأقوُم كتابي الّر�صالَة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................                                                                    
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لنعماملقيا�س

�ضالِة.	� على الررّ ليِه ف ي جهِة اليمنِي ف ي اأ   و�ضعُت ا�ضم املر�ضلِ  اإ

  كتبُت	التحّية	بعَد	الّتاريخ	ف	ي	جهِة	اليمِي.	�

  �سّجلُت	ال�سم	والّتوقيع	والعنواَن	ف	ي	اجّلهِة	الي�سرى	اأ�سفَل	الّر�سالِة.	�

  و�سعُت	عالماِت	الّتقيِم.	�

  تركُت	فراغًا	�سغريًا	ف	ي	بدايِة	الفقرِة.	�

  حافظُت	على	نظافِة	الورقِة.	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول24 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الفائز الأّولالّدر�س الّثاين:

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
قراءة	الّدر�س	قراءة	جهرّية	�سلّيمة	و	معرّبة..	1
حتديد	مرادف	الكلمة	امللّونة..	2
كتابة	ر�سالة	جوابّية..	3

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابق؟	� ماذا كان عنواُن در�ضنا ال�ضَّ
 

ما هوايتَك �ضغري الطفل؟ ومتى متار�ضها؟	�
 
 
 
 
 
 

هل �ضاركَت ف ي اإحدى امل�ضابقاِت ف ي مدر�ضتك؟	�
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ورة:  عزيزي الّتلميذ تاأّمل ال�صّ

الآن عزيزي الّتلميذ اأجب عن الأ�صئلِة الآتية:

ورة؟ 1 ما عنواُن امل�ضابقة كما بدت ف ي ال�ضرّ
 

2 من ي�ضُف يل التلميذ الذي يقُف خلَف امل�ضوات؟
 
 
  
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول26 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

و الآن �صغريي هّيا نقراأ الفقرَة الآتّية:

 - 1 -

اأُقي���َم حف���ٌل لتكرمِي الأطفاِل الفائزيَن ف ي م�ض���ابقِة )الف�ض���احِة واخلطابِة( وعلى امل�ضِح املدر�ض���يرّ 
باملدين���ِة، وق���ف عريُف احلفِل، واأعلَن ا�ض���َم الفائ���ِز الثرّالِث، فاألقى ق�ض���يدًة عِن الأمرّ وقد متيرّز ب�ض���وتِه 
���ليم. بعد ذلك اأعلَن عريُف احلفِل عِن الفائزِة الثرّانيِة التي األقت ق�ض���يدًة عِن املعلرِّم  الوا�ض���ِح ونطقِه ال�ضرّ

َق لها احلا�ضون بحرارة. ت ف يها عن معاين الكلماِت بحركاِت اليديِن ف�ضفرّ عبرّ

 - 2 -

ه الفائُز  ���عوباِت، اإنرّ ًة ثالث���ًة اإىل امل�ضِح، وق���ال: القويرّ من يتغلرّ���ُب على ال�ضرّ ع���اد عري���ُف احلفِل مررّ
َق اجلميُع، و�ضعَد �ضامي اإىل امل�ضِح ُمبت�ضمًا، حيرّا احلا�ضين بانحناءٍة ب�ضيطٍة  ُل )�ضامي(، ف�ضفرّ الأورّ
وِت، واأخذ يلقي  ِ ال�ضرّ ه�ض���ُة كبرًة عندما ظهَر بال يديِن ووقَف خلف مكبرّ وقال: م�ض���اُء اخلِر. كانِت الدرّ

ق�ِضيدًة، بداأها بالبيت الآتي:
غاُر الَوَطِن الغايل … َرْجُع اأغاِنَنْحُن �صِ اأََمٌل يكُبُ

ِة  قِة واللِّنِي، والقورّ َق احل�ض���وُر طوياًل لإعجابهم بف�ضاحتِه، وتلويِن �ضوتِه بنَي الررّ وملرّا انتهى �ض���فرّ
البة. وال�ضرّ

بيان ال�صفدي )بت�صرف(

اأ�صتوعُب واأفهم

ًل -  - اأوَّ

1 ما امل�ضابقُة التي �ضارَك ف يها الفائزوَن؟ 
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2 اأيَن اأقيَم حفُل الترّكرمِي؟ 
 

ِل ف ي امل�ضابقِة؟  3 ما ا�ضُم الفائِز الأورّ
 

- ثانياً -

وِر الآتية: ي حقرّ الطفِل ف ي كلرّ �ضورٍة من ال�ضرّ اأ�ضمرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول28 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ
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الّلغة والتاكيب

حيحة ف يما ياأتي: 1 اأختاُر الإجابَة ال�ضرّ

اأعلَن عريُف احلفِل ا�صم الفائِز. )عريُف احلفِل( هو:	�

ُم احلفل ُم احلفلرئي�ُض احلفلمقدرّ منظرّ

تلويُن �صوتِه بنَي الّرقِة والّلنِي. �صّد كلمِة )الّلني(:	�

هولةاملرونُة ُةال�ضرّ القورّ

فاَز �صامي مب�صابقِة الف�صاحِة واخلطابِة. )الف�صاحُة( تعني:	�

غمو�ض الألفاظ�ضالمَة الألفاظ�ضعوبَة الألفاظ

2 اأ�ضوُغ جملًة وفَق النرّموذِج الآتي: وقَف وراَء امل�صواِت واأخَذ يلقي ق�صيدًة.

 

تدريبات قرائّية

1 اأقراأُ املقطَع الآتي مراعياً علماِت الّتقيِم:

، بها اأم�ضُك القلم والفر�ضاَة كما  �ضَم با�ضتخداِم اأ�ضابِع قدميرّ قاَل �ضامي: تعلرّمُت الكتابَة والررّ

ني اأ�ض���تخدُم اأ�ض���ابَع اليديِن، و�ضاأدعوَك اإىل معر�ٍض لر�ضومي، �ضتقيمُه مدر�ضتي ف ي قريتي  لو اأنرّ

البعيدِة.



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول30 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

2 اأقراأُ العبارَة الآتية مربزًا الّنرَب ف ي احلروِف امللّونِة:

. وقَف عريُف احلفِل، واأعلن ا�ضَم الفائِز الثرّالِث، فاألقى ق�ضيدًة عِن الأمرّ

3 اأقراأُ اجلملَة الآتيَة مربزًا �صعوَر الّثقِة بالّنْف�ِس:

. �ضَم با�ضتخداِم اأ�ضابِع قدميرّ تعلرّمُت الكتابَة والررّ

اأتذّوُق

ِة �صامي. اأذكُر ما اأعجبني ف ي ق�صّ

 

موقٌف وراأٌي

1 اأُوّجه جملتني للفائِز �صامي، مبّيناً راأيي ف يِه.
 
 
 

2 ماذا تتعّلُم مْن �صامي؟
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الّتقومي النهائّيّ

: 1 اأ�ضُع عنوانًا اآخر للن�ضرّ
 

 : د حقوقًا للطفل غر الواردِة ف ي الن�ضرّ 2 اأُعدرّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول32 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الفاعلتدريب لغوّي

عزيزي التلميذ يتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
قراءِة	اجلمِل	قراءًة	�سحيحًة..	1
تعريِف	الفاعِل	مع	ذكِر	حركته..	2
ت�سنيف	الفاعِل	�سمَن	اجلدول..	3

تعال نتذّكر بع�َس املعلوماِت الَّتي تعّلمتها �صابقاً:

	 ابق؟أ. ما عنواُن در�ضنا ال�ضرّ
 

ن جملًة تبداأُ بفعل؟	.	 كورّ
 

ما زمُن الفعِل ف ي جملتَك وما حركتُه؟	.	
 

اقراأ اجلملتنِي واأجب عن الأ�صئلة:

اأر�صُم دائرًة حوَل الكلمِة التي تدّل على من قاَم بالفعِل )�صّفَق( ف ي اجلملتني الآتيتني:	�

َق احل�ضوُر للفائزيَن. � ُر بجناحيِه. ��ضفرّ َق الطرّ �ضفرّ

اأتعّلُم

اأ�سّمي	الكلمَة	التي	تدّل	على	من	قاَم	بالفعل	)الفاعَل(.
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اأتبادُل مع رفاقي متثيَل معنى اجلملتنِي الآتيتنِي، ثّم حّدد الفاعَل وحركة اآخرِه:	�

كتَب �ضعيٌد الوظيفَة. �قفَز ماجٌد. �

حركُة اآخر ِهالفاعُل

  

  

اأكتُب فعًل منا�صباً ف ي الفراِغ لتكّون جمًل ف يّما ياأتي:	�

     الأطفاُل بالكرة. �
    التالميُذاإىلاملدر�ضة. �

ر�َض. �     املعلرّمُة الدرّ

اأكت��ُب الفاع��َل املُنا�صَب ف ي الفراِغ مّم��ا بنَي القو�صني بعَد الفعِل )و�ص��َل( لتكّون ُجمًل، و�صع 	�

احلركَة املُنا�صبَة: )العامل - التلميذ - امل�ضافر(

فِر. � و�ضَل     مَن ال�ضرّ
و�ضَل     الكلمَة مِبعناها. �

و�ضَل     اأ�ضالَك الهاتِف. �



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول34 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تدريبات كتابّية

الإملء:

ماَء. 1 ار�صم دائرًة حوَل لِم )ال ( الّتعريِف التي تلفُظ ف ي اجُلملِة الآتية: ُينُر القمُر ال�ضرّ

ما احلرُف الذي جاَء بعد )ال ( الّتعريِف ف ي كلمِة القمر؟  	�

اأكمل: حرُف القاِف حرٌف …………	�

اأتعّلُم

اأ�سّمي	حرَف	القاِف	حرفًا	قمرّيًا،	لأّن	)ال (	الّتعريِف	قبلُه	ُتلفُظ	�ساكنًة.

2 اأقراأُ، ثّم اأر�صُم دائرًة حوَل احلرَف الذي تلفُظ معُه لم )ال ( الّتعريِف ف ي اجلمِل الآتيِة:

اأُقيَم حفٌل لتكرمِي الأطفاِل الفائزيَن ف ي ُم�ضابقِة الف�ضاحِة و اخلطابة.	�

قًا ل�ضماِع املواهِب اجلديدِة.	� كاَن احل�ضوُر ُمت�ضورّ

َق اجلميُع لكلرّ املوهوِبنَي.	� �ضفرّ
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الّتقومي النهائّي

اأدخُل )ال ( الّتعريِف على الكلماِت الآتيِة وفَق الّنموذِج، ثّم اقراأ ُمنتبهاً حلركِة اآخِر الكلمِة:

ِغذاء ←  عقٌل ← العقُل

ِكتاٌب ←  قلٌب ←   

�ضالٌة ←  طفٌل ←  

اخلّط:

1 اأتاأّمُل الِعبارَة الآتيَة ُمنتبهاً لر�صِم حرِف احلاِء:

2 اأكتُب بخّط الّرقعِة حرَف احلاِء باأ�صكالِه:

3 اأكتُب بخّط الّرقعِة اجُلملَة الآتيَة ُمراعياً امل�صافَة بنَي الكلماِت:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول36 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الّدر�س الأّول:

حمفوظات

غاُر الَوَطن �صِ

عزيزي التلميذ ُيتوقّع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
اإلقاِء	الّن�سيِد	ُملّحنًا..	1
حتديِد	هوّيِة	الن�ّس..	2
ربِط	الفكرِة	بالبيِت	ال�ّسعري	املنا�سب..	3
اختياِر	املعنى	املنا�سب	للكلمِة	امللّونة..	4

تعاَل لنتذّكر معاً:

ما ا�ضُم وطنَك؟	�

 

كيف تخدُم وطنَك؟	�
 
 

ما املهنُة التي �ضتختارها ف ي املُ�ضتقبل؟	�
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ورة: الآن �ضغري: اأتاأمل ال�ضرّ

ورة؟ 1 �ضغري عالم تدُل ال�ضرّ
 
 

2 ما العمُل الذي يقوُم بِه الأطفاُل براأيَك؟ 
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول38 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ما راأُيك �صغريي اأن نِن�صَد الّن�صيَد ُملّحناً؟

ــغــايل  ــغــاُر الــــَوَطــــِن ال ـــُن �ــصِ ـــْح ـــاِنَن ـــُع اأََغ .. َرْج اأََمــــٌل َيــْكــُبُ

ـــِه  ـــِت ـــصَ َرْو� ِف  َغــــرا�ــــٌس  ـــُن  ـــْح ــُدنــا..كــالــُبــ�ــصــتــاينَن َيــتــَعــهَّ
يــــــــنــــــــا..ِبــــــــواِرِدِه ــُبُ ف ي َحــْقــِل الأْوطــــاِنوُيــــــــغــــــــذِّ ــْك َن

ـــــًا َيــْحــمــيــنــا ـــــّب ـــــا ُح ـــــان ـــــْرَع ــــدواِنَي ُع اأو  ــٍد  ــري ــ� َت ِمــــْن 
حينًا ــــَرُح  ــــَعــــُب..َنْ ــــْل ــــْقــــَراأُ..َن ــْعــ�ــَس الأَْحـــيـــاِنَن ــي َب ــنِّ ــَغ وُن

ــتــي ــــاٌح فــ ــي َمــْدَر�ــصَ ــــْرت ــــا ُم ُحــــبٌّ وَتــفــاِناأن ــتــي  ــْي َب ف ي 
ــِه ــِت ــَئ ــي ـــِل عــلــى ب ـــْف ـــطِّ ـــــقُّ ال َحــنــاِنَح ِبــُكــلِّ  ـــْرعـــاُه  َت اأَْن 

عبد الرحيم حيدر

)ديوان و�صيم يغني(

املفردات اجلديدة

يتعّهدنا: يعتني	بنا
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اقراأ الن�ّس ُثّم اأجب:

؟ ُث ف ي الن�ضرّ 1 مِن املُ�تحدرّ
 

2 ممرّ يحمينا الوطُن؟
 

د بع�َض خرات الوطِن. ينا الوطُن؟ عدرّ 3 ِب ُيغذرّ
 
 
 
 

 : رَّة الن�ضرّ 4 اأكتُب ُهِوي�

5 اأكتب البيت الذي يدّل على كلٍّ مّما ياأتي وفَق النموذج:

	 حقرّ الطفِل ف ي اأن يكوَن لُه وطٌن يرعاُه.أ.
ـــًا ّيــحــِمــيــنــا ـــّب ـــدواِنَيـــرَعـــانـــا ُح اأو ُع َتــ�ــريــٍد  ِمـــْن 

العنواُن:  

نوُع الن�ّس:  

ا�صُم ال�ّصاِعر:  

ا�صُم امل�صدر:  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول40 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

حقرّ الطفِل ف ي التعلرِّم واللرّعِب.	.	

  

عايُة واحلنان.	.	 حقرّ الطفِل على املُجتمع الررّ

  

6 اأختاُر معنى الكلمة املّلونة مّما ياأتي بو�صع اإ�صارة )✓( �صمن املربع:

يتعّهدنا كالب�ضتاين:	�

يعدنايعتني بنايقطع عهدًا

 يغذينا مبوارده:	�

بورودهبعلمهبخراته

نحن غر�ض ف ي رو�صته:	�

ب�ضتانهملعبهمدر�ضته
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اأتذّوُق

1 اأمثُل باحلركات املنا�صبة البيت الآتي:
نقراأُ... نلعُب... منرح حينًا  ونغني بع�ض الأحيان

2 �صّبه ال�صاعُر الأطفاَل بالغر�س، مباذا �صبه الوطن؟
 
 

ا َبنْيَ الَقْو�َصنِي )طغيان - البلدان( نِة كلَمًة مُماِثلًة ف ي املعنى والرويِّ ممَّ 3 اأَ�صتبدُل بالكلَمِة املُلوَّ

وْفَق النَّموَذِج:

يــــنــــا بـــــــــواِرِده ــــَغــــذِّ الأْوطــانوُي َحْقِل  ف ي  َنْكُبُ 
يــــنــــا بـــــــــواِرِده ــــَغــــذِّ  َنْكُبُ ف ي َحْقل   وُي
ـــًا َيــْحــمــيــنــا ـــّب ـــا ُح ـــان ـــْرَع ــٍد اأوُعــــــْدوانَي ــْري ــ� ِمـــْن َت
ـــًا َيــْحــمــيــنــا ـــّب ـــا ُح ـــان ـــْرَع  ِمْن َت�ْريٍد اأو…………َي

الّتقومي النهائّيّ

َل ِمن النرّ�ضيِد غيبًا. 1 اأقراأُ املقطع الأوَّ

بب. ُ ال�ضرّ 2 اأختاُر بيتًا اأعجبني واأُبنيرّ

 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول42 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

هواية اأحّبهاالّدر�س الأّول:

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على: 
قراءة	الن�ّس	قراءًة	جهرّيًة	�سليمًة..	1
حتديد	الفكرِة	العاّمة	للن�ّس..	2
اختيار	املعنى	املنا�ِسب	للكلمِة	املُلّونة.	.	3

تعاَل لنتعّرف منك بع�س املعلومات:

ما هوايُتك؟ 	�
 
 

اأين مُتار�ُضها ؟ ومتى؟	�
 
 
 

ما الأدواِت التي حتتاجها ملمار�ضِة هوايِتك؟	�
 
 

ع اأن يكون ُعنواُن در�ضنا اليوم؟	� ماذا تتوقرّ
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ورَة الآتية ثمرّ اأجيُب عِن الأ�ضئلِة التي تليها: ل ال�ضرّ والآن عزيزي التلميذ اأتاأمرّ
 

فلُة على رمِل البحِر؟ 1 ما احليواُن الذي ر�ضمتُه الطرّ
 

ف يَل البحَر ف ي ُجملٍة ُمف يدٍة. 2 �ضِ
 
 

باحَة ف ي البحِر؟ 3 هل ت�ضتطيُع ال�ضرّ
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول44 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي اأقراأ الن�ّس قراءًة متاأنّيًة، ثّم اأجب عن الأ�صئلِة اّلتي تليه:

دت اأن تر�ُض���م فوَق  �ض���َم كثرًا، تعورّ ٌة، ت�ض���كُن مع اأ�ضِتها ف ي بيٍت جميٍل، تهوى الررّ تيماُء ِطفلٌة ذكيرّ

���اطِئ ُر�ض���وماٍت جميلًة، وتكُتب ا�ض���َمها ِبُحروٍف كبرٍة، ولكنرّ البحَر ميتدرّ ف ُيزيُل ما ر�ض���متُه  رمِل ال�ضرّ

�ضم. وكتبتُه، ومل يُكن هذا الأمُر ُيزعُجها لأنرّها حُتبرّ الررّ

اِم ذهبت تيماُء اإىل حديقِة احليوانات، فَراأت ف ياًل َبدا لها اأكَب من منزِلها، فقالت: يا  وف ���ي اأح���ِد الأيرّ

اِطئ؟ لُه من ف يٍل �ضخٍم! كيَف اأر�ضُم هذا احليواَن على رمِل ال�ضرّ

ها واأبيها، وحملت بيِدها ع�ض���ًا طويلًة، وبداأت  ���اطئ ب�ُض���حبِة اأمرّ وعند الغروب َنزلت تيماُء اإىل ال�ضرّ

ويَل، وب�ُضعٍة و�ضل موُج البحِر فاأزاَل ما َر�ضمت كالعادة. مِل راأ�َض الف يِل وخرطومُه الطرّ تر�ضُم على الررّ

خَم  ُر: َكيف �ضت�ضُم الف يَل ال�ضرّ �ضعَرت تيماُء باخلْيبِة لأنرّها مل ُتكِمل ر�ضَم الف يِل، فجل�َضت َحزينًة تفكرّ

مِل، وقالت:  نٌة اأخَرَجتها الأمواُج من بنِي حبرّات الررّ دون اأن ميُحوُه موُج البحِر؟ وَفجاأًة مَلعت �ضدفٌة ملورّ

وجدُتها.

املفردات اجلديدة  

	اخلْيبة: الف�سل. ُيزيُل: ميحو
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اأ�صتوعُب و اأفهُم

ًل -  - اأوَّ

دت تيماُء اأن تر�ضَم؟  1 اأيَن تعورّ
 

2 ماِهوايُتها؟ 
 

3 ماذا �ضاهَدت ف ي حديقِة احليواِن؟ 
 

- ثانياً - 

1 ملاذا �َضعرت تيماُء باخليبِة؟ 
 

دفة فقالت: )وجدُتها(، ماذا َق�ضدت بهذِه الكلمِة؟ 2 راأَت تيماُء ال�ضرّ
 

3 ماذا تفعُل، لو ُكنت مكاَن تيماء وحَمت اأمواُج البحِر ما ر�ضمَت؟
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول46 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ًا مِبا ُينا�ضُب من ن�ضرّ )ِهوايٌة اأِحبرّها(: 4 اكمل �ضفويرّ

الّر�صيُد الّلغوّي

حيحَة للكلمِة امللّونِة ف يما ياأتي:  اختار الإجابَة ال�صّ

�ضم كثرًا.	� ها َتهوى الررّ  حُتبرّتكَرهمتيلمرادفها: اإِنرّ

ها:امتدرّ اإليِه موُج الَبْحِر فاأزالُه.	� درّ نُه�ضِ حماُه اأبقاُه زيرّ

 �ضغر طويلكبرمعناها:يا له من ف يٍل �ضخٍم !	�

الّلغة و الّتاكيب

1 تعاون مع رفيقك واأكمل اجُلمَل بال�صتعانِة بالن�ّس.
كيَف اأر�ضُم ………………… احليواَن؟	�
ُيزعُجها.	� مل يُكن ………………… الأمُر 

   

         

  



47

2 �صع الفعَل املُنا�ِصب ف ي الفراِغ مّما ياأتي، ُثّم اقراأ:

رَق�َضت - و�َضل - ذهَبت
………………………… تيماُء اإىل حديقِة احليواِن.	�

………………………… َموُج البحِر اإليِه.	�

………………………… اأمواُج البحر.	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول48 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تدريبات قرائّية

1 اأقراأُ العبارَة الآتيَة ُمعرّبًا عِن الّتعّجِب وال�صِتفهاِم:

اِطئ؟ قاَلْت: يا َلُه ِمْن ف يٍل �َضْخٍم! كيَف اأَْر�ُضُم َهذا احَلَيواَن على َرْمِل ال�ضَّ

2 اأقراأُ اجلملتني الآتيتني، ُثّم اأجيُب:

ِك فنرّانٌة ُمبِدعٌة.	� اإِنرّ

ِك - يا تيماُء - فنرّانٌة ُمبِدعٌة.	� اإِنرّ

	 اأين وقفَت ف ي اأثناِء قراءِة اجُلملِة الأوىل؟ ومِلاذا؟أ.

ما الفرُق بنَي قراءِة اجُلملِة الأوىل و اجُلملِة الثرّانيِة؟	.	

قيِم )- -( املكتوبَة ف ي اجُلملِة الثرّانية؟	.	 ي َعالمَة الترّ ماذا ُن�ضمرّ

اأتعّلُم

	-(	وهي	خّطان	�ســـغرياِن	ُتو�ســـُع	َبينهما	اجلملُة	 من	عالَماِت	الّتقيِم	:علمُة العتا�ِس	)-
التي	تعِت�ُس	بي	�سيئي	ُمتالزمي.

3 اأكتُب كلمًة ُمنا�صبًة ف ي الفراِغ ليكتمَل معنى اجُلملِة مع و�صِع علمِة العتا�س )- -(   :

اأنت - يا تيماُء - فنرّانٌة مبدعٌة.
اأنت ……………………… فنرّاٌن مبدٌع.	�
نحن ……………………… فنرّانوَن ُمبدعون.	�
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اأتذّوُق

1 اأختاُر من الن�ّس ُجملًة اأعطِت املعنى ِب�صكٍل ُمبا�صٍر َوفَق الّنموذِج ، ُثّم اقراأها :

املعنىاجُلملُة

اطِئ ُر�ضوماٍت جميلًة. اِطئ. تر�ضُم فوَق رمِل ال�ضرّ �ضُم على رمِل ال�ضرّ الررّ

�ضِم.   و�ضوُل موِج البحِر اإىل الررّ

2 اأ�ص��داُف البْح��ر الت��ي جمعتها تيم��اُء اأ�صبحْت م��ن مُمتلكاته��ا، فو�صعتها ف ي َم��كاٍن بعيٍد 
لتحميها من موِج البحر. 

ما ُمتلكاِتَك؟	�
 
 
 
 
 

ماذا تفعُل مِبُمتلكاِتك لتحمَيها من الأذى اأوالتَّلف؟	�
 
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول50 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الفعل املا�صيتدريٌب لغوّي

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
تعريِف	الِفعِل	املا�سي..	1
حتديِد	الّدللِة	الّزمنّيِة	للِفعل	املا�سي..	2
كتابِة	الفعِل	املا�سي	مع	تاِء	الّتاأنيث..	3
ور.	.	4 حتديِد	َزَمِن	الِفعِل	من	ِخالِل	ال�سُّ
و�سِع	حرِف	اجلّر	ِبكانِه	املُنا�سب..	5
م	القمرّية..	6 م	ال�ّسم�سّيِة	والالَّ 	الّتمييِز	لفظًا	بَي	الالَّ

تعاَل لنتذّكَر بع�َس املعلوماِت اّلتي تعّلمَتها �صابقاً:

د اأنواع الفعل. ……………… ……………… ……………… 1 َعدِّ

2 هاِت مثاًل على كلرّ نوٍع. ما�ض: ……………، م�ضارع: ……………، اأمر: ……………

3 اذكر زمن كلرّ من الأفعال. ما حركُة اآخِر كلرّ منها؟ 
 

تدريباِت لغوّية

- اأوًل - 

1 اأقراأ اجلملتنِي الآتيتنِي مُمّثًل معنى كّل ِمنها:

اِطئ.	� �ضم.	�و�ضَل َموُج البحِر اإىل ال�ضرّ اأزاَل املوُج الررّ
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2 اأتبادل الأدواَر مع ِرفاقي ،وُنّثل باحلركِة:

رفع با�ِضٌل يدُه.	�
اأغلَق ُح�ضاُم الباَب.	�

 ر�ضَمت َتيماُء لوحًة.	�

فاِق.	� وَقعت رمُي اأماَم الررّ

- ثانياً -

ورِة التي تُدّل على زمنِه: ُل الفعل بال�صّ اأ�صِ

اأغلَق ُيغِلُق



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول52 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأتعّلُم

الفعل املا�صي:	لفظ	يدّل	على	عمل	ح�سل	ف	ي	الزمن	املا�سي،	حركة	اآخره الفتحة.

اأدّل على الفعِل املا�صي ف ي ُكّل ُجملٍة مّما ياأتي وفق الّنموذج:

الِفعُل املا�صياجُلملُة 

باِح. اأ�َضَقْتاأ�َضَقْت �َضم�ُض ال�ضَّ

 َهَطَل املَطُر غزيرًا.

 َذَهَب با�ِضٌل اإىل امْلدر�ضِة.

 َقراأَْت ِلينا النِّ�ضيَد.

اأملأ الفراَغ بالفعِل املا�صي املُنا�صِب ،ُثّم اقراأ:

�َضكَرت - �ضارَك - فاَز - مار�َضت

…………… َمي�ضوُن هوايَتها ف ي وقِت الفراِغ.…………… املُعلرّمُة عريف احلفِل النرّ�ضيط.	�

……………… التالميُذ بامل�ضابقة.	�

…………… املت�ضابُق باجلائزة.	�
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جيُب : اأقراأُ، ُثّم اأُ

���اِطِئ ، وتكُتب ا�ض���مها  دت اأن تر�ُض���َم على َرمِل ال�ضرّ ت�ض���ُكُن تيم���اُء م���ع اأ�ضِتها ف ي بيٍت جميٍل، تعورّ
ِبُحروٍف كبرٍة، ذهبت اإىل حديقِة احليوانات، و�ضاهدت ف ياًل اأكَب ِمن منزِلها.

ا�صتعن بالن�سِّ و�صع حرف اجلّر املُنا�صِب ف ي الَفراغ:

يا له ………… ف يٍل �ضخٍم!	�

اِطئ!	� كيف اأر�ضُم هذا احَليوان ………… رمِل ال�ضرّ

اأتذكُر

ف ي،	على،	الباء،	اإىل،	من.	ت�سّمى	حروُف	اجلّر

تدريبات كتابّية

الإملء:

1 اقراأ ولِحظ الَفرق ف ي لفِظ احُلروِف املُلّونة:
باِح.	� م�ُض ف ي ال�ضرّ ُت�ِضُق ال�ضرّ
َيطلُع الَقمُر ف ي اللرّيِل.	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول54 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

2 اأقراأُ ُمنتبهاً لل�ّصدِة وال�ّصكوِن ف ي َلفِظ )ال ( الّتعريف اأ�صمّي نوع احلرف بعدها:
اِطئ ؟	� كيَف اأر�ضُم هذا ال حيواِن على َرْمِل ال�ضرّ

ْمِل.	� اِت الررّ دفَة من َبنْيِ حبرّ اأخَرَجْت تيماُء ال�ضرّ

و�ضعِت الأ�ْضداَف ال َجميلَة َفْوَق ال ُخطوِط.	�

اأتعّلُم

ُي�سّمى	حرُف	ال�ّسِي	)�س(	َحرفًا	�َصم�صّياً،	لأّن	)ال	(	الّتعريف	قبلُه ل ُتلفظ.
من احُلروِف ال�ّصم�صّيِة :ال�ّسي	و	………… و	…………و	…………

3 اأر�صُم دائرًة حوَل )ال ( الّتعريف الَّتي ل ُتلفظ ف ي اجُلملِة الآتيِة:

و�ضَل املوُج اإىل �ضاِطئ البحر.

4 اأر�صُم دائرًة حول )ال ( الّتعريف التي ُتلفُظ ف ي اجُلملتنِي الآتيتني:

اطِئ القريِب من بيِتها.	� َنزلت اإىل ال�ضرّ

راأَت الَقمَر يِغيُب َخلَف بيِتها.	�

5 اأ�ص��ُع ال�ّصّدَة على احَلرِف ال�ّصم�صّي بعد )ال ( التعري��ف، وال�ّصكون على لم )ال ( التعريف 
قبل احلرِف القمرّي ،ثمَّ اأقراأُ:

َرق�َضت اأمواُج البحِر على �ضوِت الترّ�ضف يِق.
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اخلّط:

1 اأتاأّمُل الفقرَة الآتيَة ، ُثّم اأجيب :

2 ا�صتخرج من الفقرة ال�ّصابقة كلماٍت ف يها حرُف الّذال اأو الّدال، ثم اأكُتبها بخّط الّرقعة.

    



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول56 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأدواُت الّربطالّتعبري الِكتابّي

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
تعّرِف	خمّطِط	و�سِف	هواية..	1
ا�ستخداِم	اأدواِت	الّربِط	ف	ي	و�سِف	هوايٍة	متار�ُسها..	2
كتابِة	هوايِة	م�ستخدمًا	اأدواِت	الّربط	ب�سكٍل	�سحيح..	3

تعال لنتذّكر بع�َس املعلومات اّلتي تعّلمتها �صابقاً:

	 �ضالة؟ أ. ما عنا�ُض الررّ
 
 
 

كيف ت�ِضُف هواَيتك؟	.	
 
 
 
 

ما ُعنواُن در�ِضنا اليوم؟	.	
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التعبري الكتابي

بط. 	� اأكتُب فقرًة، اأ�ضف ف يها ِهوايًة اأحبرّها ُم�ضتخِدمًا اأدواِت الررّ
 
 
 
 
 
 
ط الآتي، لي�ضتعنَي بَه 	� َم املُخطرّ ًا، كيَف يبداأُ ِبكتابِة الفقرِة، ُثمرّ ملَعت ِبراأ�ض���ِه ِفكرٌة، و�ض���مرّ َر مازُن مليرّ فكرّ

ف ي ِكتابِتها:

ُف ِبهواَيتي.املُقّدمُة  اأُعرِّ

املو�صوع 
ُد الآلَة الَّتي اأعِزُف عليها. اأُحدرّ

رُت ِهوايتي.  اأ�ضُح كيَف تعلرّمُت العزَف وطورّ

ُث عن ُم�ضاركاتي.اخلامتُة اأحتدرّ

1 اأقراأ ما كتَب مازٌن، ُثّم اأجب:

اأنا اأَهوى املو�ِض���يقا، اأعِزُف على اآلِة )الِبيانو(، علرَّمني اأ�ض���تاُذ املُو�ض���يقا العزَف، انَت�ضبُت اإىل معهِد 
ِل اإىل  ف الأورّ املو�ضيقا، وَتعلرّمُت ف يِه اأ�ضياَء َكثرًة عن اآلِة )الِبيانو(. عزفُت ف ي حفِل َتن�ضيِب تالميِذ ال�ضرّ

ني ُبلبٌل يطِرُب الكوَن باأحَلانِه.  عادِة، اأنا اأعِزُف كاأنرّ الِئع، �ضعرُت بال�ضرّ مِة الطرّ ُمنظرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول58 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

َف مازُن ِبها ِهوايَته؟	� ما اجُلمَلُة التي عررّ
 

اأيَن تعلرَّم العزَف؟	�
 

ما اجُلملُة الرّتي َو�ضف ِبها �ضعورُه وهو يعزُف؟	�
 

2 اأ�صاعُد مازن با�صتخداِم اأدواِت الّربِط )و - ف - ثم - قد( ف ي ترتيِب الفقَرِة التي كتبها.

اأتعّلُم

ي )اأنا اأَهَوى املُو�ضيقا( جملة.	� اأُ�ضمرّ

ي جمموَع اجُلمِل: ِفقرة.	� واأُ�ضمرّ

بِط )و - ف - ثم - قد( تربُط بنَي اجُلمل.	� اأدواُت الررّ

3 اأكت��ب ِفقرًة، اأ�ص��ُف ف يها مماَر�َصتي الّريا�صة التي اأحب ِوف��ق الّطريقِة التي كتب ماِزٌن ِبها 
مَة - املو�ضوع - اخلامِتَة - اأدواِت الربِط - عالمات التقيم(. ُمراِعياً: )املُقدرّ

�	 

�	 

�	 

�	 

�	 

�	 
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�	 

�	 

�	 

قاِرن بنَي كتابتك وكتابُة مازٍن من حيُث:

 ل نعم امِلقيا�ُس 

  تركُت فراغًا �ضغرًا بحجِم الكلمِة ف ي بدايِة ُكلرّ فقرٍة. 

قيِم.    و�ضعُت عالماِت الترّ

اّتبعت اخلطواِت الآتية:

التَّعريُف بهوايتي.	�

الأدواُت التي اأ�ضتخِدُمها ف ي ُمار�َضِة هوايتي.	�

َتعلرّمي ِهوايتي. 	�

َتطويري هوايتي.	�

ُم�ضاركاتي.	�

�ضعوِري واأنا اأمار�ُض ِهوايتي.	�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول60 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الآلت املو�صيقّيةحمفوظات

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
ِقراءِة	الّن�سيِد	ِقراءًة	َجهرّيًة	�سليمًة	وُمعرّبًة	مع	ُمراعاِة	ُنطِق	احُلروِف	ال�ّسم�سّيةِ	والقمرّية..	1
تعّرف	معاين	بع�ِس	املفردات.	.	2
ملِء	هوّية	الن�ّس.	.	3
اختياِر	معنى	الكلمِة	املُلّونِة.	.	4

تعاَل لنتذّكر بع�َس املعلوماِت اّلتي تعّلْمَتها �صابقاً:

من َيهوى �َضماَع املو�ضيقا؟ 	�
 
 

د بع�َض الآلِت املو�ضيقيرّة: 	� عدرّ
 
 
 
 

ع ُعنوان َدر�ِضنا اليوَم؟ 	� ماذا تتوقرّ
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ور الآتيَة ثمرّ اأجيُب عن الأ�ضئلة:  ُل ال�ضرّ والآن عزيزي الترّلميذ اأتاأمرّ

ورة؟	� ما الآلُت التي تراها ف ي ال�ضرّ
 
 
 
 

بِل؟ 	� ماذا يوجُد فوَق الطرّ
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول62 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي تعاَل ُنن�ِصُد معاً: 	�

ِة اأغنيَة الآلِت املُو�صيقيَّ
ْح َتْفرْحَنْحُن - الآلُت - على امَل�ْرَ لكْي  للّنا�ِس  َنعِزُف 
ا�ْسَنــعــِزُف ف ي ُكــلِّ الأَْعــرا�ــْس النَّ َفــَرِح  ف ي  وُنــ�ــصــاِرُك 

* * *
امَل�صهور »الّطبُل«  ا�صمي  امَل�صحوْراأنا  ــاُي  ــّن ال ديقي  و�صَ
�ُصعداْء نا�ٍس  ــْن  َع ــاْءَنْبحُث  ــحــًا ومــ�ــص ــْب ــصُ ــي � ــنِّ ــغ ــُن لِ

* * *
امَل�صعوْد »العوُد«  ا�صمي  ووروْداأنا  ــــاٌف  ــــي اأَْط ـــنـــي  َلْ
ــُة اإِخــــواْن ــ�ــصَ ــاْناأَوتـــــاري اخلــْم الأل َبــْيــِت  ف ي  ُكُن  َت�صْ

نبيل يا�صني

اأ�صتوِعُب واأفهُم

- اأَّوًل -

ة الن�ضرّ ف ي اجَلدوِل الآتي: 1 اأمالأ ُهِويرّ

 الُعنواُن

 َنوُع الن�سِّ

 ا�صُم ال�ّصاعِر
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؟ ُث ف ي الن�ضِّ 2 مِن املُتحدرّ
 
 

ُة؟ 3 اأيَن ُتعزُف الآلُت املو�ضيقيرّ
 
 
 

- ثانياً -

1 ملاذا ُتعزُف الآلُت املو�صيقّيُة للّنا�ِس؟
 

2 عّمن َيبحُث ُكّل مَن الّطبِل والّناِي؟ وملاذا؟
 

3 اأقراأُ من الن�ّس البيت الذي يُدلُّ على كّل فكرٍة ِمن الفكر الآتيِة:

بِل والنرّاِي عن اأنا�ٍض َفِرحنَي ليغنرّوا معًا.	� بحُث الطرّ

ِة ف ي اأعرا�ِض النرّا�ِض واأفراحِهم.	� م�ضاركة الآلِت املو�ضيقيرّ

وجوُد خم�ضِة اأوتاٍر للعوِد.	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول64 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ا ياأتي:  4 اأختاُر الإجابة املنا�ِصبة مِمّ

ُه:	� بَل امل�ضهوَر لأنرّ بُل الطرّ ي الطرّ �ُضمرّ

َمعروٌف بنَي النرّا�ِض   �

حجُمه كبٌر   �

�ضوُته عاٍل   �

ه:	� ي العوُد العوَد امل�ضعوَد لأنرّ �ُضمرّ

ي�ضاِعُد النَّا�َض    �

يجلُب احلظَّ للنرّا�ِض   �

عادَة للنرّا�ِض   � يجلُب ال�ضَّ

الّلغة والّتاكيب:

نة:  حيحِة للكلمِة امللوَّ 1 اأَ�صُع اإ�صارَة )✓( عنَد الإجابِة ال�صّ

نعِزُف للنرّا�ِض لكي َتفرَح تعني:	�

ُنغنرّي للنرّا�ِض 

نرق�ُض للنرّا�ِض

ُم للنرّا�ِض الأنغاَم والأحلان ُنقدرّ
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حَلني اأطياٌف ووروٌد معناها: اأطياف جمع )طيف( 	�

َخَياٌل 

�َضكٌل 

لوٌن 

2 اأقراأُ اجُلمَل الآتيَة، ُثّم اأ�صُع علمَة الّتقيِم املُنا�ِصبة لُكّل منها: 

ما اأجمَل �َضوَت النَّاي 

ْبُل �َضديقان  النرّاُي والطَّ

من �َضديقي 

: 3 اأُكمُل الفراَغ با�صٍم منا�صٍب ُم�صتعيناً بالن�سُّ

امل�ضهور	� اأنا ا�ضمي:  

امل�ضحور	� و�َضديقي:  

اأنا ا�ضمي:   امل�ضعود	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول66 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تدريبات قرائية

َة  ���عريَّ الآتي ُمراعيًا الو�ض���ل ف ���ي ُنطق الكلم���اِت التي حَتتوي احُل���روَف القمريرّ 1 اأق���راأُ الَبْيَت ال�ضرّ
م�ضيرّة:  واحلروَف ال�ضرّ

بُل امْل�صهور اُي امَل�صحوراأنا ا�ْصمي الطَّ و�صديقي النَّ

. ُد الن�ضرّ ِة، ُثمرّ نردرّ 2 اأُمثرُّل مَع ِرفاقي َدور الآلِت املو�ضيقيرّ

ًا عِن الفتخاِر والثرّقِة بالنرّف�ِض. 3 اأقراأُ املقطع الثرّاين ُمعبرّ

اأتذّوق 

ا ورَد ف ي اجل���دول ِ َوفَق  ���اين والثرّالِث ُجمل���ًة تدلرّ على املَعنى املنا�ض���ِب ل���كلٍّ مرّ اأخت���اُر م���َن املقطع���ني الثرّ
النرّموذِج:

امَلْعَنىاجُلْمَلُة

ني اأَْطياٌف وورود. عٌة.حَلْ اأَحلاين َجميلٌة منورّ

بُل َيتافقاِن ف ي الَعزِف.  النرّاُي والطرّ

للُعوِد خم�ضُة اأوتاٍر. 
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الّتقومي النهائّيّ

ًا ِبحركِة الَيديِن واإمياءاِت الَوجه.  1 اأُعيد ِقراءة النرّ�ضيِد معبرّ

2 اأيرّ الأبياِت اأعجبَك؟ ومِلاذا؟ 
 
 
 
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول68 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأق�صاُم الَكِلَمةتدريٌب ُلغوّي

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

حتليِل	اجُلمِل	اإىل	كلماٍت..	1

ذكِر	اأق�ساِم	الكِلَمة..	2

َت�سِمَيِة	اأنواِع	الَكلمِة	الواردِة	ف	ي	اجُلمل..	3

مرِي	املّت�سل..	4 قراءِة	الكلماِت	قراءًة	�سحيحًة	ُمنتِبهًا	ِللفِظ	ال�سّ

ِف	اأ�سماء	الإ�سارة	ودللتها.	.	5 تعرُّ

تعاَل لنتذّكر بع�س املعلوماِت اّلتي تعّلمتها �صابقاً:

ت معَك �ضابقًا؟  1 ما اأق�ضاُم الَكِلمِة التي مررّ

 

2 ُاذكر ِمثاًل عن ُكلرّ منها:

الفعُل: ……………، ال�ضُم: ……………، احلرُف: ……………

تدريباِت لغوّية

1 اأُحّلُل اجُلملَة الآتيَة اإىل كلمات:

نعِزُف ف ي الأعرا�ِض و املُنا�ضبات.
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2 اأ�صّمي نوَع كّل كلمٍة من كلماِت اجُلملِة التي ف ي اجلدوِل ِوفَق الّنموذج: 

املُنا�َصباتوالأَعرا�س ف ي نعِزُف 

ا�ضٌم حرٌفا�ضٌمحرُف جررِّفعٌل 

 �ُصَعداَءنا�ٍسَعْنَنْبَحُث 

   

ابقة:  3 اأُكمُل: اأنواُع الكلَمِة ف ي اجُلملِة ال�ضرّ

فعل:	�
�	 
�	 
�	 

4 اقراأ اجلملتني الآتيتني ثم اأملأ اجلدول باملطلوب :

هاتان اآلتان �ضغرتان .	�

هذان عازفان ماهران.	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول70 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

دللتها�صم الإ�صارة

 هاتان 
 هذان

اأتعّلُم

من اأ�صماء الإ�صارة:

ر.  هذه : للمفرد املوؤنرّث.	� هذا : للمفرد املذكرّ

ر. هاتان : للمثنى املوؤنرّث.	� هذان : للمثنى املذكرّ

هوؤلء : للجمع.	�

تدريبات كتابّية

الإملء:

اأَقراأُ اجُلملتنِي الآتيتنِي، واأنتبُه لَتغيرِي احلركاِت:

اأيُّها العاِزُف اأح�ضنَت َعزَفَك. اأيرّها املِزماُر اأ�ضعدَت النرّا�َض ب�َضوتَك اجَلميِل. 

. اأيتها العازفُة اأح�ضنت َعزفِكِ ُتها القيثارُة اأ�ضعدِت النَّا�ض ب�ضوتِك اجَلميِل.  اأيرّ
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اخلّط:

1 األحظ ر�صم حرف النون بخطِّ الرقعة، ثم اكتب:

2 اأكتُب ِبخّط الّرقعِة الكلماِت الآتيِة ُمنتبهاً ِلَر�صِم حرِف الّنوِن: 

3 اأكتُب بخّط الّرقعِة اجلملَة الآتيَة ُمراِعياً حجَم احلروِف والكلماِت:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول72 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

كتابة التَّقريرالّتعبري الكتابّي

عزيزي التلميذ ُيتوقُع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
لة..	1 ت�سميِم	خمّطٍط	عن	ِكتابِة	تقريٍر	لهوايٍة	ُمف�سّ
َر	الّتقرير..	2 كتابِة	تقريٍر	عن	ِهوايِتَك	ُمراعيًا	عنا�سِ

تعال لنتذّكر بع�َس املعلومات اّلتي تعّلمتها �صابقًا

1 ما ِهوايتك؟
 
 
 
 
 

ت َمعَك �ضابقًا؟ �ضالِة التي مرَّ 2 هل تذكُر عنا�ِضَ الررّ
 
 
 

ُع اأن يكوَن عنواُن در�ِضنا اليوَم؟ 3 ماذا تتوقرّ
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لِة، فُقمُت باخلطواِت الآتيِة: قال رامي: طلَبت ِمنرّا املُعلرّمُة اأن نكُتب تقريرًا عن هوايِتنا املُف�ضرّ

- اأّوًل - 

َر�َصْمُت ُمطط الكتابِة الآتي:

  

      

   

    

 

  

 

    



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول74 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

- ثانياً - 

�صجّلتُ املعلوماتِ املطلوبةَ ف ي كلّ عُن�صرِ:
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- ثالثاً - 

َجمعُت امَلعلوماِت اّلتي �َصّجلُتها ف ي َدفتي، ومل اأهِمْل:

ُعنواَن الترّقريِر.	�
َتاريَخ اليوِم.	�

قيِم 	� َعالماِت الترّ
الَفراَغ ف ي ِبدايِة ُكلرّ ِفقرٍة.	�

- رابعاً - 

تقريٌر عن )َموِهبتي( 

الثَّالثاء 20 / 10 / 2010 

ف الثرّالِث، ف ي مدر�ضِة الُعروبِة. اأنا رامي، ف ي ال�ضرّ

يف يرّ مَبدَر�ضتي، اأر�ضُم  �ضَم ف ي النرّادي ال�ضرّ �ضُم على الُقما�ِض، تعلرّمُت الررّ ِهواَيتي الررّ

عل���ى الُقما�ِض الُقطنيرّ وُقما�ِض اخَلي�ِض، واأ�ض���تخِدُم اأقالَم التَّلويِن، اأُِحبرّ اأن اأر�ُض���م 

ها  ، لأنَّ بيع���َة، اأَف�َض���ُل الألواِن عن���دي الأبي�ُض والأخ�ُض وال���ورديرّ الأطف���اَل و الطَّ

بيِع. األواُن الررّ

�ضِم بلوحاٍت جميلٍة. �ضاركُت ف ي َمعر�ِض َمدر�َضتي، وف ي ُم�ضابقاِت الررّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول76 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تبادلُت املعلوماِت مع ِرفاقي.	�

ف، وا�ضتمعُت اإىل راأِيهم ِب�ضوٍر.	� قراأُت الترّقرير على ِرفاقي ف ي ال�ضرّ

اأتعّلُم

	اخلامِتُة -	 	الَعر�ُس	)امَلو�سوُع( -	 عنا�سُر	الّتقرير:	املُقّدمُة

اأكتُب تقريرًا َعْن ِهواَيتي

1 اأر�صُم ُمّطَط الّتقريِر:

    

         

       

     

     

   

واأذكُر	اأي�سًا	املكاَن	الذي	اأماِر�ُس	ف	يِه	ِهواَيتي		�

�

�

�

الأدواُت	الَّتي	اأ�ستخِدُمها،	�

�
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2 اأ�صّجُل املعلوماِت املطلوبَة ف ي كلِّ ُعن�صٍر من عنا�صِر الّتقريِر:

3 اأجمُع املعلوماِت التي �صّجلُتها، ُثّم اأكتُبها ف ي دفتي، ول اأهِمُل:

عنواَن الترّقريِر.  �

تاريَخ الَيوم. �

قيم. � عالماِت الترّ

الفراَغ ف ي بدايِة ُكلرّ ِفقرٍة. �
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول78 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الهرم الغذائّيالّدر�س الأّول:

عزيزي التلميذ ُيتوّقُع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:
قراءِة	الّدر�ِس	قراءًة	�سليمًة	معرّبة..	1
تعّرف	معاين	بع�ِس	املُفرداِت	من	الن�ّس..	2
اختياِر	املعنى	املُنا�سِب	للكلمِة	املُلّونة..	3
تنف	يِذ	الأن�سطِة	املُرَفقِة	ِب�سكٍل	�َسليٍم.	.	4

تعاَل نتذّكر بع�َس املعلوماِت التي تعلَّمتها �صابقاً: 

ما الغذاُء الذي حُتبرّه؟	�
 
 

كم َنوعًا ِللِغذاِء؟	�
 

هل تعِرُف فوائَد بع�ِض اأنواِع الِغذاء؟	�
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ورَة، ثّم اأجيُب: عزيزي الّتلميذ اأتاأّمُل ال�صّ

ورة؟ كِل الَهند�ضيرّ املَوجوِد ف ي ال�ضرّ 1 مانوُع ال�ضرّ
 

2 ما اأنواُع الأطِعمِة املوجودِة ف ي الهرِم؟
 

برّها ف ي الهرِم؟ 3 ما الأنواُع التي حُتِ
 

ُع اأن يكوَن ُعنواُن َدر�ِضنا اليوم؟ 4 ماذا تتوقرّ
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول80 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي تعاَل لنقراأ الفقرَة الآتّية:

 - 1 -

ُة اجليِّدُة ُمرتبطٌة بالِغذاِء الذي ناأكلُه، ف�ضوُء الترّغذيِة ُيقلرّل ِمن النرّ�ضاِط والقدرِة على الترّفكِر،  حرّ ال�ضرّ

. ًة جيرّدًة، وَتزيُد من النرّ�ضاِط الِذهنيرّ حرّ حيرُّة �ضِ بينما ُتعطي الترّغذيُة ال�ضرّ

 - 2 -

(، حيُث و�ضعوا الأطعمَة ف ي جمموعاٍت على �ضكِل  وف ي عاِم 1992م ابتكَر الُعلماُء )الَهرَم الِغذائيرّ

ِة الترّنويِع ف ي الغذاِء، ِمن اأجِل احل�ضوِل على جميِع العنا�ِض الغذائيرِّة  ر الَفرد باأهميرّ ٍة ُتذكرّ �ضل�ضلٍة َهَرميَّ

بن�َضٍب معقولٍة.

- 3 -

عاِم. املجموعُة  دًة مَن الطرّ ُن الَهرُم الِغذائيرّ ِمْن �ضترّ جمموعاٍت، َت�ضمرّ كلرّ جمموعٍة اأنواعًا حُمدرّ ويتكورّ

...، واملجموعُة الثانيُة ت�ض���مُل اخُل�َض، واملجموعُة الثرّالثُة ت�ضمُل  الأوىل َت�ض���مُل احلبوَب واخُلبز والأُرزَّ

ابعُة ت�ض���مُل اللحوَم والأ�ض���ماَك والَبْي�َض، واملجموعُة اخلام�ض���ُة ت�ضمُل احلليَب  الفواكَه، واملجموعُة الررّ

يوَت واحللوياِت. هوَن والزرّ اد�ضُة والأخرُة فت�ضُمُل الدرّ ا املجموعُة ال�ضرّ والألباَن والأجباَن، اأمرّ

من�صورات وزارة الزراعة.
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اأَ�صتوعُب واأَفهُم

ًل -  - اأوَّ

؟ 1 ما ُعنواُن الن�ضِّ
 

ُة اجليرّدُة؟ حرّ 2 مباذا َترتِبُط ال�ضرّ
 

(؟ 3 ف ي اأيرّ عاٍم ابتكَر الُعلماُء )اَلهرَم الِغذائيرّ
 

- ثانياً - 

(؟ 1 ملاذا ابتكَر العلماُء )الَهرَم الِغذائيرّ
 
 

(؟  ُن )الَهرُم الِغذائيُّ 2 مِمرّ يتكورّ
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول82 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

3 عالَم ت�ضتمُل كلرّ جمموعٍة ف يِه؟ 
 

حيحِة، واإ�صارَة )✗( اأماَم العبارِة الغلط ف يما ياأتي: 4 اأ�صُع اإ�صارَة )✓( اأماَم العبارِة ال�صَّ  

ي اإىل اإ�ضابِة الفرِد باأمرا�ٍض ُتقلرُّل من ن�ضاِطِه	� عدُم الترّوازِن ف ي الِغذاِء يوؤدرّ
والقدرة على التفكر.  

ُة الأطعَمِة.  	� ْهَنا اإىل الأَْعلى ف ي الَهرِم الغذائيِّ ازداَدْت كميرّ كلرّما اجترّ

هوَن واحللوياِت ت�ضبرُّب البدانة.  	� الإِكثاُر من تناوِل الأطعمِة الرّتي ت�ضمُل الدرّ

ٍة جيدة.  	� حرّ ي اإىل �ضِ دٍة من الأطعمِة يوؤدرّ العتماُد على اأنواٍع حمدرّ

ِة الترّنويِع ف ي الِغذاء.  	� اقت�َض الَهرُم الغذائيرّ على تذكِر الإن�ضاِن باأهميَّ

الّلغة والّتاكيب

1 اأختاُر املعنى املُنا�ِصَب للكلماِت املُلّونِة ف ي اجُلمل الآتيِة:

�ضعيفَجيرّدُمتازَن�ضاٌط ِذهنيرّ فاِئق:	�

�	: اختعاختارابتداأابتكَر العلماُء الهرَم الغذائيرّ

2 اأقراأُ حروف لغتي بح�صِب َترِتيبها:
اأ - ب - ت - ث / ج - ح - خ / د - ذ - ر - ز / �ض - �ض - �ض - ����ض / ط - 

ظ / ع - غ / ف - ق / ك - ل / م - ن / ه - و - ي /.
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3 اأرّت��ُب الأغذي��َة الآتيَة بَح�صِب ت�صل�ُص��ِل احلرِف الأّوِل ف ��ي ُكّل ِمْنها م�صتف ي��دًا ِمَن الّتتيِب 
ال�ّصابِق  للحروف:

اح - عنب - دجاج - �ضمك - خيار - اأُرز. بي�ض - جزر - تفرّ
 
 

تدريبات قرائّية

1 اأقراأُ اجلمل الآتية واألفُظ حرَف الّذاِل لفظاً �صحيحاً:
ابتكر العلماءُ الهَرم الغذائيرّ لتذكر الفرد باأهميرّةِ الترّنويِع ف ي الغِذاء. 

2 اأق��راأُ اجُلم��ل الآتي��َة ق��راءًة جهرّي��ًة ُمنتبهاً ل���� )مَلْ - َبْل( ِمن ِخ��لل احل��ركاِت والّتلويِن 
وتّي: ال�صّ

ِة  رُه باأهميرّ ِة الترّنويِع ف ي الِغذاِء فقط، بل َذكرّ مل َيقت�ِض الهرُم الغذائيرّ على تذكِر الإن�ضاِن باأهميرّ
. َدمِج الِغذاِء املُتوازِن ف ي النرّ�ضاِط البديِنرّ

�اأُكمُل الفراَغ مِبا ُينا�صُب ِمَن العبارِة الآتية: 3
�ُضوُء الترّغذيِة ي�ضيُب الَفرَد باأمرا�ٍض ُتقلرُّل ِمن ن�ضاطِه وقدرته على الترّفكِر.

الّنتيجُةال�ّصبُب

 �ُضوُء  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول84 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

الّتقومُي النهائّي

. 1 اأ�ضع ُعنوانًا للن�ضِّ
 

2 اأعيُد قراءَة الن�ضِّ ب�ضورٍة �ضليمٍة.

ُم النرّ�ضيحَة ل�ضديقي؟ 3 كيف اأقدرّ
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 حروُف اجلّرتدريٌب لغوّي

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

تعّرِف	اأق�ساِم	الكلمِة..	1

	مَن	اجلمل.		.	2 ا�ستخرا		حروف	اجلرِّ

	�سبط	اآخر	ال�سم	الذي	َيلي	حرَف	اجَلّر	وت�سميِته..	3

تكويِن	جمٍل	حتتوي	ُحروف	اجلّر..	4

الّتمييِز	لفظًا	بي	التاِء	املربوطِة	ال�ّساكنِة	واملتحّركِة.	.	5

تعاَل نتذّكر بع�َس املعلوماِت الَّتي تعّلمَتها �صابقاً: 

ما اأنواُع الكلمة؟ 	�
 
 
 

ن ُجملًة مف يدًة حَتتوي احَلرف )ف ي( 	� كورّ
 
 

ُع اأن يكوَن ُعنواُن دِر�ضنا اليوَم؟ 	� ماذا تتوقرّ

  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول86 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تدريبات لغوّية

1 اأ�صتخِرُج الأحرَف التي ورَدت ف ي اجُلمِل الآتيِة، ثمَّ اأملأُ اجلدوَل وفَق الّنموذِج:

حركُة اآخرِهال�صُم الذي َيليِه حرُف اجلّر اجُلملُة

ُن الَهرُم الِغذائيرّ من �ِضترّ جمموعاٍت.  الك�ضة�ِضترّ ِمن يتكورّ

َدٍة. ٍة َجيرّ حرّ ي اإىل �ضِ ُة توؤدرّ حيرّ    التغذيُة ال�ضرّ
اُء على تنويِع الِغذاِء. ُز الأطبَّ    يركِّ

َجَمْعُت معلوماٍت عن اأخطاِر الَبداَنِة. 

 . يرتبُط الِغذاُء بالنَّ�ضاِط الَبَدينِّ

اأتذّكُر

	من(	َحرَف	َجّر. 	على	- 	اإىل	- 	)ف ي	- 	من: اأُ�سّمي	كاّلً

 

اأ�صيُف اإىل معرفتي

	)الباء،	عن(	حرَف	جّر. 	من: اأُ�سّمي	كاّلً
حركُة	ال�سِم	الذي	ياأتي	بعَد	حرِف	اجلّر	الك�صرُة.
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2 اأكتُب ثلَث ُجمٍل يحتوي كّل منها على حرِف جّر، و اأ�صِبُط اآخر ال�صِم الذي يليِه باحلركِة  
املُنا�صبِة:

 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول88 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تدريبات كتابّية

الإملء:

اأقراأ اجُلمل الآتية ُمنتِبهاً للحرِف املُلّون:	�
عام. دًة من الطرّ ُن الهرُم الِغذائيرّ ِمن �ِضترّ جمموعاٍت، ُكلرّ جمموَعٍة ت�ُضمرّ اأنواعًا حمدرّ يتكورّ

اأكتُب الكلماِت التي َتنتهي بالّتاء املب�صوطِة ف ي اجُلمِل ال�َصابقة:	�
 

اخلّط:

قعِة ف يما ياأتي: اِء املربوَطِة ِبخطرّ الررّ 1 اأُلِحُظ ر�ضَم الترّ

اِء املربوَطِة: قعِة ُمنتبهًا لر�ضِم الترّ 2 اأكتُب الَكلمتني الآتيَتنِي بَخطرّ الررّ

قعِة ُمنتبهًا ِللَم�ضافاِت بنَي الكلمات: 3 اأكتُب اجُلملَة الآتيَة ِبَخطرّ الررّ
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اإعلٌن عن منتجالّتعبرُي الكتابّي

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

تعّرِف	عنا�سِر	اإعالٍن	َمعرو�ٍس..	1

َتوظيِف	خطواِت	ت�سميِم	اإعالن..	2

ٍة	ُم�ستخدمًا	َخَطواِت	ت�سميِم	الإعالن.	.	3 ت�سميِم	اإعالٍن	عن	�ِسلعٍة	ِغذائيَّ

والآن عزيزي الّتلميذ اأرجو منَك:

- اأّوًل - 

تاأّمُل اأيِّ اإعلٍن تراُه ف ي َطريِقَك.

- ثانياً - 

حاِوْل �صفوّياً ُم�صتعيناً باأحِد املُقّربنَي منك:

حتديَد عنا�ِضِ الإعالِن 	�
ُمالحظَة اأهمِّ ما يذكُر ف ي الإِعالن.	�
والآن َهل َترَغُب ف ي َت�ضميِم اإعالٍن مِبُفردَك؟	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول90 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأقراأ الإعلنَ الآتي ثُمّ اأجيبُ:

1 اأُكمُل مَن الإعلِن ال�ّصابق:

اب	� ُة: ال�ضَّ الكِلمُة املِفتاِحيرّ
ِة املُنتجِة:  	� ا�ضُم املادرّ
فاِئدُة املُنتِج:  	�
ا�ضم ال�ضكة املعلنة:  	�
تاريُخ الإنتاِج وتاريُخ اِلنِتهاء:  	�

         

     
       

٢٠١٦١٥  
٢٠١٦١٥   
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اأ�صيُف اإىل معرفتي

الكلَمُة	املفتاحّيُة	هي	الكلمُة	التي	ُت�سرُي	اإىل	املو�صوِع.

اأتعلَُّم

عندما اأكتُب الإعلَن اأذكُر: 

َة التي �ضاأُعلُن عنها. 	� املادرّ
ُ عن فائدتها.	� جملة ق�ضرة تعبرّ
كِة.	� ا�ضَم ال�ضرّ
تاريخ الإنتاِج. 	�
تاريَخ اِلنتهاِء.	�

2 اأملأُ الفراغاِت الآتيَة مِب�صاعَدِة معّلمي:

اأٌة ف ي �ضوريَة.	� ٌة معبرّ نبُع …………… ِمياٌه معدنَيٌة َطبيعيرّ

�َضة ……………	� اإنتاُج املوؤ�ضرّ

تاريُخ الإنتاج …………… تاريُخ النتهاء …………	�

3 اأُ�صّمُم اإعلناً من املعلوماِت ال�ّصابقِة.



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول92 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

4 اأوّظُف ُخطواِت َت�صميِم اِلإعلِن، ُثّم اأ�صّمُم اإِعلناً َعن �ِصلَعٍة ِغذائّيٍة:
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طبيٌب عربّيالّدر�س الّثاين:

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

قراءِة	الن�ّس	قراءًة	�سليمًة	ُمعرّبًة..	1

حتديِد	الِفكَرِة	الَعاّمِة	للن�ّس..	2

اكت�ساِف	معاين	بع�ِس	املُفرداِت	ف	ي	�ِسياقاٍت	خُمتِلفٍة..	3

4	.	. �سياغِة	َتراكيَب	َوفَق	منٍط	ُمعّيٍ

اأِي	ف	ي	َبع�ِس	امَلواِقِف	احلياتّيِة..	5 اإبداِء	الرَّ

تعاَل�نتذّكر�بع�َض�املعلوماِت�التي�تعّلمَتها��ساِبقاً:

اِء الَعرب؟  د اأ�ضهَر الأِطبرّ 1 َمن ُيعدرّ
 
 

اِء العرب؟ 2 من يذكُر َبع�َض ُمتَعاِت الأِطبرّ
 
 
 

ُع اأن يكوَن ُعنواُن در�ِضنا اليوَم؟ 3 ماذا تتوقرّ

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول94 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن�ما�َراأُيَك�عزيزي�الّتلميذ�اأن�تتعّرَف�بطبيٍب�عربّي�م�سهوٍر.

ورَة الآتيَة، ُثّم اأِجْب عن الأ�صئلِة التي تليها: عزيزي الّتلميذ تاأّمل ال�صّ

فُل من مكاِنه؟ 1 ملاذا قاَم الطرّ
 

بيِب ؟ وملاذا؟ 2 َمْن َيِقُف اإىل جاِنِب الطرّ
 

يُخ الع�ضابَة على عيَنيه؟ 3 ملاذا َي�َضُع ال�ضَّ
 



95

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نقراأ الِفقرَة الآتية: 

ين اأبو العالِء املعروُف بابِن النرّف ي�ِض، ُولد وترعرع ف ي مدينة دم�ض���ق  بي���ُب العربيرّ عالُء الدرّ ���ُه الطَّ اإنرّ
عام 1208م.

برّ ف ي البيمار�ض���تان النُّوريِّ الذي كان جامعًة  ى تعلرَّم الطِّ كاَن ُيِح���برّ الِعلم، وبعَد اأن اأُ�ض���يَب باحُلمرّ
لع على الكثِر ِمن اأَ�ضارِه، ُثمرّ انتقَل اإىل القاهرِة،  وم�ضفى ف ي اآٍن واحٍد، فدر�َض ف يها ِطبرّ الُعيوِن، واطرّ

برّ وَبرَع ِفيه.  واأَكمَل درا�ضتُه ف ي الطرّ

اِء حترّى ا�ضتطاَع النت�ضاَر  انت�َض املر�ُض مِب�َض، فت�ضدرّى لُه )ابُن النرّف ي�ِض( مع فريِق عمٍل من الأطبرّ
اِء. مُه اأهُل ِم�َض، وجعلوُه رئي�ضًا لالأطبرّ عليِه، واأنقَذ النرّا�َض مَن الهالِك، فكررّ

���غرى، وقد اأخَذ علماُء الَغرِب هذا الكت�ض���اَف وَن�ض���بوُه  ة ال�ضرّ مويرّ ورَة الدرّ اكت�ض���َف ابُن النرّف ي�ِض الدرّ
ي م�ضفى  وؤيِة والإِب�ضاِر، وتكرميًا له �ُضمرّ م معلوماٍت كثرًة عِن الررّ اإليِهم، كما برع ف ي ِطبرّ العيوِن، وقدرّ

العيوِن ف ي دم�ضَق ِبا�ضمِه.

���امَت، وعندما بَلَغ  اُه القاِتَل ال�ضرّ ُل طبيٍب ن�ض���َح َمر�ض���اُه بالترّقليِل ِمن تناُوِل املِلِح، وقد �ض���مرّ وهو اأورّ
الثرّمانني من الُعمِر مِر�ض مر�ضًا �ضديدًا. ُتوفرّ ِي ف ي عاِم 1288م.

ِة ِخدماٍت َجليلًة. م لالإن�ضانيرّ بيب العربيرّ ابَن النرّف ي�ِض فقد قدرّ رِحم اهلل الطرّ

يو�صف فرحات )املو�صوعة العربية - علماء العرب(

املفردات اجلديدة

ترعرع: نا َبرَع: تفّوق َجليلًة: عظيمة



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول96 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأ�صتوعُب و اأفهُم 

- اأّوًل - 

؟  َث عنُه الن�ضرّ بيُب الذي حتدرّ 1 َمِن الطرّ
 

م لِطبرّ العيوِن؟  2 ماذا قدرّ
 
 
 

3 ما اأَهمرّ اكت�ضافاتِه؟ 
 
 
 
 

4 مباذا ن�ضَح مر�ضاُه؟ وملاذا؟ 
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- ثانياً -

1 اأُكمُل ُهوّية الّطبيِب العربّي ابِن الّنف ي�ِس. 

ين. ا�صمُه: َعالُء الدرّ

لقُبُه: ابُن النرّف ي�ِض.

َمكاُن وتاريُخ الِولَدِة:  

تاريُخ الَوفاِة:  

العلم الذي برع ف يه:  

اجلامعة الَّتي َدَر�َس ف يها:  

املدن التي دَر�َس ف يها:  

2 اأختاُر مّما ياأتي الِفكرَة العاّمَة للن�ّس:

	 الإجنازاُت العلميرُّة لبِن النرّف ي�ض. أ.

ُة ف ي ِم�َض. 	.	 بيرّ ِخدماتُه الطرّ

 َن�ضاأُة ابِن النرّف ي�ض. 	.	

	 القلُب يغذرّي نف�ضُه. د.

3 اأحّدُد اكت�صاف ابِن الّنف ي�ِس الَّذي ن�صبُه ُعلماُء الَغرِب اإليهم:

	 غرى أ. ُة ال�ضرّ مويرّ وَرُة الدرّ الدرّ

وؤيُة و الإب�ضارُ 	.	 الررّ

عمُل القلِب. 	.	

	 ِطبرّ الُعيون. د.



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول98 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

4 اأَربُط ال�ّصبب بالّنتيجِة املُنا�صبِة:

فاأَكرمُه اأهلُها.اأُ�صيَب ابُن الّنف ي�ِس باحُلّمى 

ر .ت�صّدى ابُن الّنف ي�ِس للوباِء الّذي حّل مِب�صْ برّ َر درا�ضَة الطرّ فقررّ

5 ما راأُيك الآن اأن تتعاوَن مع اأحد والديك لتحديد معنى املُ�صطلحاِت الآتية:
	 البيمار�ضتان:  أ.
غرى:  	.	 ُة ال�ضرّ مويرّ ورُة الدرّ الدرّ
ُة:  	.	 الإجنازاُت الِعلميرّ

الّلغة والّتاكيب

ا بني القو�صني معنى كّل من الكِلماِت املُلّونِة ف ي اجُلمِل الآتيِة: 1 اأَختاُر ممَّ

ح - َف�َضل(: )املوت - وا�ضِ

اأنقَذ ابُن النَّف ي�ِض النرّا�َض ِمَن الهالِك.  	�

اُء َعن ُمداواتِه.  	� َعِجَز الأطبرّ

اأي.  	� كاَن ابُن النرّف ي�ِض كرمَي النرّف�ِض، �َضيَح الررّ

2 اأَ�صوُغ تركيباً اأ�صتخِدُم ف يِه حرف )الفاِء( وفَق الّنموذِج:
انت�ض املر�ُض مِب�َض، فت�ضدرّى لُه ابُن النرّف ي�ِض.
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3 اأقراأ ُمرِبزًا مواطَن الّنرِب امللّوِن ف يما ياأتي:
را�ضة. ًا للدرّ اأي - نبيها - مُ ِحبرّ كاَن ابُن النَّف ي�ِض كرمَي النرّف�ِض - �ضيَح الررّ

اأتذّكُر

رُب: هو	رفُع	ال�سوِت	باحَلرِف	اأو	الكلمِة	ف	ي	املقطِع. النَّ

اأتذّوُق

اأُمّيُز املعنى املُبا�صر ِمن املعنى غرِي املُبا�صِر ف يما ياأتي وفق الّنموَذج:

ى: معنى مبا�ض	� اأُ�ضيَب باحلمرّ

بيُب النرّا�َض ِمن الهالِك: معنى غِر ُمبا�ض اأَي: )عاجلُهم من املر�ض(	� اأنقَذ الطرّ

انت�َض املر�ُض مِب�َض:  	�

ت�ضدرّى لُه ابُن النرّف ي�ِض:  	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول100 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

حروُف العطِفتدريٌب لغوّي

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

تعّرف	ُحروِف	العطِف..	1

تو�سيِح	دللِة	ُحروِف	الَعطِف..	2

حتديِد	دللِة	اأ�سماِء	الإ�سارِة.	.	3

الّتمييِز	لفظًا	بي	الّتاِء	املربوَطِة	واملب�سوطِة	ف	ي	نهايِة	اجُلمِل.	.	4

تعاَل نتذّكُر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع الكلمِة؟ ………………   ………………   ……………… 	�

ْت معك العاَم املا�ضي؟ 	� ما ُحروُف العطِف التي مررّ

 

ِث؟ 	� ِر واملُوؤنرّ ما اأ�ضماُء الإ�ضارِة التي َت�ضتخِدُمها للُمذكرّ

 

تدريبات لغوّية

جيُب: 1 اأقراأُ العبارَة الآتيَة، ُثّم اأُ
�ضافَراإىل ِدم�ضَق فالقاهرِة، ودر�ض ِطبرّ الُعيوِن ف ي املُ�ضت�ضفى النرّوري اأو )البيمار�ضتان(. 
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اأحّلُل كلَّ ُجملٍة اإىل كلماتها ف ي اجلدوِل الآتي:	�

�ضافَر اإىل دم�ضَق فالقاهرة و در�ض ف ي البيمار�ضتان اأو املُ�ضت�ضفى النرّوريرّ

     

        

ما احلرُف الذي ربط بني )دم�صق، القاهرة( - )البيمار�صتان، امل�صت�صفى(؟	�

 

ما احلرُف الذي ربط بني اجُلملتني الأوىل والّثانية؟	�

 

اأتعّلُم

	اأو(	َحْرف عطٍف. -	 	الفاء -	 	من	)الواو اأ�سّمي	ُكاّلً

2 اأدّل على حرِف العطِف الّرابِط بني ُكّل ُجملتنِي وا�صمنِي مَما ياأتي: 

حلرّ الَوباُء مِب�َض، َفَت�ضدرّى له.  	�

برّ و اأ�ضارِه، ُثمرّ انتقل اإىل القاهَرِة  	� لع على الكثِر من ُعلوِم الطرّ اطرّ

3  اأ�صتخِدُم ُكّلً من حرف ّي العطِف )و - ُثّم( ف ي ِعبارتنِي من ِعندي:
 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول102 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

4 اأقراأُ الن�ّس الآتي، ُثّم اأُجيُب:

 ، عِت البرّيرّ ي �َض���دري بزيت البابوجِن، و�ضقتني �ضابًا ِمن ال�ضرّ عاُل، م�ضحت اأمرّ اأ�ض���اَبني ال�ضرّ
���اِن مَن النرّباتاِت  ي؟ قالت: هذان ُم�ض���تح�ضاِن طبيرّ واِء يا اأُمرّ ف�ض���األُتها كيَف تعلرّمِت �ُض���نَع ه���ذا الدرّ
؟ قالت نعم،  بيبان: ابُن �ضينا والِكنديرّ الطبيرِّة وهاتاِن النرّبتتان ُمف يدتان، ُقلُت: ِمثُل ما كاَن َيفعُل الطرّ

اٌء ماِهُرون. ازيرّ وابُن النرّف ي�ِض، هوؤلِء اأطبرّ وكذلَك الررّ

اأُلِح��ُظ الف��رَق ِمْن حيُث العدُد والّنوُع بنَي الكلماِت الَّتي حتَته��ا خّط ف ي الِفْقرِة ال�ّصابقة، ثم 
اأكتُب َوْفَق الّنموذج:

الّنوعالعدُد اجُلمل

واِء. رُمفَرد َتعلرّمُت �ُضنَع هذا الدرّ ُمذكَّ

بيُب: َهِذه النرّبتُة ِطبيرّة.   قاَل الطرّ
  هذان ُم�ضتح�َضان ِطبِّيَّاِن.

  هاتان النرّبتتاِن َعظيمتا الفائدِة.
اُء ماهرون.    َهوؤلِء اأطبرّ

  َهوؤلِء طبيباٌت ماهراٌت.

اأتذّكُر

	للمثنـــى	 	هذان: 	للمفـــرد	املوؤنث	- 	هذه: -	 	للمفرد	املذكر 	)هذا: 	مـــن	اأ�ســـماء	الإ�ســـارة:
	هوؤلء:	للجمع(. 	للمثنى	املوؤنث	- 	هاتان: -	 املذكر
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التَّدريباِت الكتابيَّة 

الإملء:

اأقراأُ الأُق�صو�صَة الآتيَة، ُثّم اأُجيُب: 

ِجاُر بينُهما، كلرّ  احٍة كبرٍة تاأُكالِن ِمنها، وبداأ ال�ضرّ اٍح، واجتمعتا على ُتفرّ ت�ض���لقت دوَدتاِن �ض���جرة ُتفرّ
جرِة،  احاِت على ال�ضرّ فرّ ، وبداأ يفَح�ُض الترّ اَحِة، وفجاأًة و�ضل الُب�ضتايِنرّ فَّ ها ف ي الترّ واِحدٍة ُتريُد اأن ُتثِبت َحقرّ

اَحِة املعطوبِة حترّى َرماها على الأر�ِض. فرّ فما اإن وقع نظرُه على الترّ

ودتان؟  1 ماذا ت�ضلرّقت الدرّ
 

جاُر بينُهما؟  2 ملاذا بداأ ال�ضِّ
 

؟  3 ماذا فعل الُب�ضَتايِنرّ
 

اِء املربوطِة ف ي ِنهاَيِة اجُلملة: اِء املب�ضوطِة والترّ 4 اأقراأُ واأُلِحُظ الَفرَق ف ي النرّطِق بني الترّ

ها ف ي الترّفاحِة 	� بداأ يفح�ُض الترّفاحاِت.	�ُتثِبُت حقرّ

اأتعّلُم

اُء املربوطُة هاًء �صاِكنًة اإذا وقعت ف ي اآخِر اجُلملِة.	� ُتلفُظ الترّ

تلفظ التاء املب�ضوطة تاًء عند الوقف عليها.	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول104 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اخلّط:

1 األحظ، واأر�صُم حرف ّي )ط - �س( ِبخّط الّرقعِة ف يما ياأتي:

2 اأكتُب ِبخّط الّرقعِة ُمنتِبهاً ملوقِع حرف ّي )ط - �س( على ال�ّصطِر:

3 اأكتُب ِبخّط الّرقعِة ُمراِعياً حجَم الكِلماِت وامل�صافاِت بيَنها:
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باححمفوظات تّفاحة ال�صّ

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

نًا..	1 �سيِد	ُملحَّ اإلقاِء	النَّ

حتديِد	الِفكرِة	العاّمِة	للق�سيدِة..	2

البحِث	عن	معاين	بع�ِس	الكِلماِت	ِمن	الن�ّس..	3

كتابِة	هوّيِة	الن�ّس..	4

ا�ستخراِ		الّت�سبيهاِت	امَلوجودة	ف	ي	الن�ّس.	.	5

digicla ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/ephotion/39811347/in/photostream امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول106 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي الّتلميذ تعال نتذّكُر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

؟ 	� ت املوجودِة ف ي الهرِم الِغذائيرّ د املَجموعاِت ال�ضرّ من يعدرّ
 
 

تُه؟ 	� ماذا مُتثرّل قاِعدُة الُهرِم وِقمرّ
 
 
 
 

جيُب عِن الأ�صئلة: اأتاأّمُل الّلوحة، ُثّم اأُ
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1 ما اأنواُع الأطعَمِة املوجودِة اأمام الطفِل؟ 
 
 
 
 
 

2 ماذا حتِمُل الأمرّ ف ي يديها؟ 
 
 

3 ماذا ياأكُل الطفل؟  
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول108 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن ما راأُيك عزيزي الّتلميذ اأن ُنن�صد معاً هذا الّن�صيَد اجلميل ونتعّرف معانيه:

ــي َيــــدي ـــاِح فــ  ـــب ـــ�ـــصَّ ــــُة ال ــــاَح ــــفَّ ُبــرتــقــاْلُت ــــس  ــــاأ� اأوك َمـــــــــْوَزةٌ،  اأو   
مِلَــْعــَهــدي  ــي  ــص ــ� اأم اأْن  ــِل  ــب ق ـــاْلِمـــن  ـــف ــوى بـــِه الأَْط ــق ــا َي ـــاُر م  اأَخـــت

* * *
ــيــْب ـــــَن الــل ــــــُذُبيــــــروُق يل كــــاأ�ــــٌس ِم ــــــْع ُه املـــــامـــــا وَي  ُتـــــــِعـــــــدُّ
ـــــِدهـــــا َيـــطـــيـــْب ُبـــــُه ِمـــــن َي ُب�ـــــرُ َ ـــــــــرْ ـــِت يـــا َمـــامـــا واأَ� ـــْم ـــِل ـــصَ � 
اْف ـــوى بـــا اإ�ــــــرْ ـــل ـــُق اَل ــــوؤذي اأنـــا اأخـــاْفواأَْعـــ�ـــصَ ـــلِّ مــا ُي ـــْن ُك  ِم

* * *
ــي َيــــدي ـــاِح فــ  ـــب ـــصَّ ـــ� ــــاحــــُة ال ــــــــــــواِنُتــــفَّ ـــــدِة الأَْل كـــَنـــْجـــمـــٍة عـــــدي
ــدي ــه ــْع مِلَ ــي  ــص ــ� اأم اأَْن  ــِل  ــب ق ــــْن  ـــْن َزمـــاِنِم ـــْد اأَْفـــَطـــْرُت ِم ــــوُن َق  اأُك

�صليمان العي�صى

اأقراأُ اإىل الن�ّس ثم اأجيب:

فِل؟  1 ماذا يوَجُد ف ي يِد الطِّ

 

باِح؟  2 ماذا ُتِعدرّ الأُمرّ لبِنها ف ي ال�ضَّ
 

عاُم الذي يع�ضقُه الطفُل؟  3 ما الطرّ
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: ة الن�ضرّ 4 اأكتُب هِويرّ

الُعنواُن:  

َنوُع الن�ّس:  

ا�صُم ال�ّصاِعر:  

ا�صُم امل�صَدر:  

5 اأقراأُ البيَت ال�ّصعرّي الّذي يدّل على ُكّل معنًى ِمن املعاين الآتية:

�	. واِم املدر�ضيرّ َتناوُل التلميِذ الَفطوَر قبل الدرّ

ابتعاُد الطفِل َعن ُكلرّ ما ُيوؤذيه.	�

ي بِه ِج�ضمُه. 	� اختياُر الطفِل ِمن الأغذيِة ما ُيقورّ

�ُضُب الطفِل احلليب �ضباحًا. 	�

6 اأَختاُر معنى الكلمِة املُلّوَنِة مّما بنَي القو�صنِي:

)�َضفرّي - َمدر�ضتي - َمكتبتي(	� ِمن قبِل اأن اأم�ضي مِلعهدي:  

)ُيعِجُبني - َيظهُر يل - َي�ضحك يل(	� َيروُق يل كاأ�ٌض ِمن احَلليِب:  

)يكُث - َي�ضُفو - يحلو(	� �ضابُه ِمن يِدها يطيُب:  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول110 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأتذّوق 

1 اأُرّدُد مُمّثًل باحلركِة.

ــدي ــبــاِح ف ي َي ــ�ــصَّ ــُة ال ــاَح ــفَّ ــاْلُت ــق ــرت ُب اأوكــــاأ�ــــس  َمـــــــْوَزةٌ،  اأو   
مِلَْعَهدي اأم�صي  اأْن  قبِل  الأَْطــفــاْلِمــن  بِه  َيقوى  اأَخــتــاُر ما   

باح ف ي املقطِع الأخري؟ ومِلاذا؟ 2 مباذا �صّبَه ال�ّصاعُر ُتّفاَحَة ال�صّ

 

3 اأَختاُر الّت�صبيَه الأجمَل ف ي راأيي للُتفاحِة، ُثّم اأُعيُد كتابَة اجُلملِة:

بيٌت مَن الف يتامينات.	�

بيعِة. 	� �ضيدِليرٌّة من الطرّ

ِدرٌع يحمينا ِمن الأمرا�ِض. 	�

 

ُل ُكّل َبيٍت �ِصعريٍّ مّما ياأتي مبا ُينا�ِصبُه ِمن امل�صاعر: 4 اأَ�صِ

ــبــاح ف ي يدي الــ�ــصَّ ــاحــُة  ــفَّ ـــــوانُت الإِعجاُب كــَنــْجــمــٍة عــديــدِة الأَْل

َيطيْب ــا  ــِده َي مــن  ــُه  ُب ــُرْ ــ� ُبف َ ــِلــْمــِت يــا مــامــا واأَ�ـــــرْ اخَلوُف �ــصَ

الفرح ِمْن ُكلِّ ما ُيوؤذي اأنا اأخاْفواأَْع�َصُق اَللوى با اإ�ْراْف
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5 اأُ�صيُف اأنواَع الِغذاِء امَلذكورِة ف ي الن�ّس اإىل الهرِم الِغذائّي الآتي: 

 . 6 اأحّدُد َمموعة ُكّل ِغذاٍء ورد ف ي الن�سِّ
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الّزهرة والع�صفور الّدورّيالّدر�س الأّول:

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

قراَءِة	الن�ّس	ِقراءًة	جهرّيًة	ُمعرّبًة..	1

حتديِد	الِفكَرِة	الَعاّمِة	للن�ّس..	2

توظيِف	بع�ِس	الكلماِت	ف	ي	ُجمٍل	ُمف	يدٍة.	.	3

Alex Ranaldi ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/alexranaldi/5156414758 امل�صدر:
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تعاَل نتذّكُر بع�َس امَلعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً. 

م�ِض؟ 	� ما فاِئدُة ال�ضرّ
 

م�ُض؟  	� اُه ال�ضرّ ما الف يتامنُي الَّذي متنُحنا اإيرّ

عزيزي الترّلميذ تاأمرّل ال�ضرّورة ، ثُمرّ اأجبُ عن الأ�ضئلةِ التي تَليها: 

هرِة املوجوَدِة ف ي احَلقِل؟  1 ما ا�ضُم الزرّ
 

فها.  2 هل تعِرُف �ضكل ُبذوِرها؟ �ضِ
 
 
 

ر�ِض؟   ُع اأن يكون مو�ضوُع الدرّ 3 ماذا تتوقرّ

والآن عزيزي الّتلميُذ تعاَل لنقراأَ الِفقرَة الآتية:

 - 1 -

هرُة. هل يل اأن  ُته���ا الزرّ ���م�ِض قائاًل: �ض���باُح اخلِر اأيرّ اِر ال�ضرّ وريرّ على زهرِة دورّ وق���َف الُع�ض���فوُر الدرّ
اأ�ضاألِك �ُضوؤاًل؟

ل. هرُة: �ضباُح اخَلْرِ اأيُّها الُع�ضفوُر اجَلميُل؛ تف�ضرّ قالِت الزرّ

ٍة ف ي اليوِم؟ ين اجتاهِك اأكث ِمن مررّ : ملاذا ُتغررّ وريرّ قاَل الدرّ
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م�ُض، وعند الغروِب  ِق حني ت�ضُق ال�ضرّ ُه نحَو ال�ضرّ باِح اأجترّ م�ض، فف ي ال�ضرّ ني اأُحبرّ ال�ضرّ هرُة: لأنرّ الزرّ
م�ُض. ُه نحو الغرِب حني تغرُب ال�ضَّ اأجترّ

م�ِض؟ اِر ال�ضرّ وِك زهرَة َدورّ بِب �ضمرّ : نعم فهمُت، األهذا ال�ضرّ وريرّ الدرّ

فراُء ائريرّ الذي حُتيُط بِه الُوريقاُت ال�ضرّ بِب فقْط، اأي�ضًا لأنرّ �ضكلَي الدرّ هرُة: لي�َض ِلهذا ال�ضرّ الزرّ

م�ض. ي�ضبُه ال�ضرّ

 - 2 -

هرَة وعاد ي�ضاأُلها: ل الُع�ضفوُر الزرّ تاأمرّ

وماذا تفعلني بهذِه الُبذوِر؟

ُعها. ني اأوزرّ هرُة: اإنرّ الزرّ

: مِلن؟ وريرّ الدرّ

م�ِض  اِرال�ضرّ يت املعروف بزيِت دورّ هرُة: للع�ض���اف ِر، ولالإن�ض���اِن الذي ياأكلُها اأوي�ضتخرُج منها الزرّ الزرّ
م�ِض. اِد ال�ضرّ اأوعبرّ

هرُة عندما يقِطُفِك الإن�ضاُن وياأخُذ ُبذورِك؟ ُتها الزرّ : األ حتزنني اأيرّ وريُّ الدرّ

هرُة: ل، لأنرّ الإن�ضاَن يحُرُث الأر�َض ويعَتني بها، فاأنُبُت ف يها مَع َغري ِمن املَزروعاِت الكثرِة. الزرّ

: واأنِت ماذا ُتعطني الأر�َض؟ وريرّ الدرّ

هرُة: اأُعطيها اجلمال والبهجة، واأُعطيها اأوراقي وعيداين لُت�ضِبح �ضمادًا لها. الزرّ

 - 3 -

رفرّ الُع�ضفوُر بجناحيِه وقاَل: هل ت�ضمحنَي يل اأن األتقَط ِبذرًة ِمن ُبذوِرِك؟
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هرُة: بكلرّ �ُضوٍر. ُخذ ما�ِضئت. الزرّ

هرُة املِعطاءة ُتها الزرّ التقَط الُع�ضفوُر ِبذرًة، وطاَر بها اإىل �ضديِقِه املري�ِض وقاَل: اإىل اللرّقاِء اأيرّ

مرمي خري بك )بت�صرف(

اأَ�صتوِعُب واأَفهُم 

- اأّوًل - 

1 ماذا ُت�صِبُه زهرُة دّواِر ال�ّصم�ِس؟  

2 ملْن توّزُع زهرُة دّواِر ال�ّصم�ِس ُبذورَها؟ 
 

3 ماذا طلب الُع�صفوُر الّدورّي من الّزهرِة؟ 
 

 - ثانياً - 

م�ِس بهذا ال�صم؟ 1 ملاذا �ُصّميت زهرُة دّواِر ال�صَّ
 

2 مِلن اأخذ الُع�صفوُر الّدورّي البذرَة؟ وملاذا؟
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3 ما راأُيك بت�صّرِف الُع�صفوِر الّدوريِّ جتاَه �صديقِه املري�ِس كما فهمَت ِمن الن�ّس؟
 

فِة و �صاحِبها ف يما ياأتي: ُل بني ال�صِّ 4 اأ�صِ
ائريرّاجلماُلالكرُمالوفاُء كُل الدرّ ال�ضرّ

5 اأُكِمُل مبا ُينا�ِصُب:

هرِة ……………………… ،واأتعلرُّم من الع�ضفوِر الدوري   اأتعلرُّم من الزرّ

6 اأطرُح �صوؤاًل على ُكّل ُجملٍة من اجُلمِل الآتيِة:
م�ِض. اِر ال�ضرّ وريرّ على زهرِة ُدورّ وقف الُع�ضفوُر الدرّ

؟	�  

باح.  َه نحَو امل�ِضِق ف ي ال�ضَّ اأجتَّ
؟ 	�  

حيحِة مّما ياأتي: 7 اأ�صُع اإ�صارة )✓( اأمام العبارِة ال�صّ
اأ�صتخدُم )اخلّط الَعري�َس( ف ي ِطباعِة الن�ّس عنَد كتابِة:	�

	 العنواِنِ والن�ضرّ	.	ُعنواِن الن�ضرّ	.	الن�ضرّأ.
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اأ�صتخدُم )الأ�صود الغامق( عند ِطباَعِة النَّ�سِّ ف ي كتابة:	�

	 ا�ضِم املوؤلرِّف وامل�ضدر	.	فقرٍة من الن�ضرّ	.	الن�ضرّ كاماًلأ.

الّلغة والّتاكيب

اأ�صُع خّطاً حتَت َمْعَنى الَكِلَماِت املُلّونِة مّما ياأتي:

طُة.	� غرُة - الأوراق املتو�ضرّ فراء: الأوراق الكبرُة - الأوراق ال�ضرّ الُوريقاُت ال�صّ

األتِقُط بذرًة مْن ُبذوِرِك: اآُخُذ - اأْرمي - اأحتفُظ.	�

اإىل الّلقاِء اأّيُتها الّزهرُة امِلعطاءُة: البخيلُة - الَوف يرُّة - الكرميُة.	�

تدريبات قرائّية

1 اأَقراأُ العبارَة الآتيَة ُمعرّبًا عن اأ�صلوِب ال�صتغراِب وال�صتفهاِم:
هرُة عندما يقِطُفِك الإن�ضاُن، وياأخُذ ُبذورِك؟ ُتها الزرّ األ حتزننَي اأيرّ
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2 اأرّتُب الأحرَف الهجائّيَة بح�صِب ت�صل�ُصِلها، ُثمَّ اأَقراأُ:
)د - ب - ذ - ت - ث - ج - خ - ح - ز - اأ - �ض - �ض - �ض - ����ض - ط - ظ 

- ف - ق - ك - ل - ن - م - ي - ه - غ - و - ع - ر(.
 
 

اأتذّوق

1 اأَقراأُ اجلملتنِي الآتيتنِي، ُثّم اأمّيُز اجلملَة التي َتخلو ِمن العاطفِة:
م�ِض. اِر ال�ضرّ وريرّ على زهرِة دورّ وقَف الُع�ضفوُر الدرّ

م�ض. ني اأُِحبرّ ال�ضرّ اإنرّ

2 اأبحُث ف ي الن�ّس عن ُجمٍل مُماثلٍة تخلو ِمَن العاطفِة.

 

3 اأ�صل بني ال�صبب والنتيجة ف يما ياأتي.

مادَيحُرُث الإن�ضاُن الأر�َض ويعتِني بها.  هرُة الأر�َض اجلماَل و ال�ضرّ فُتعطي الزرّ

هرَة ومزروعاٍت كثرًة.مُتدرّ الأر�ُض الزهرَة بالِغذاِء   َفُتْنِبُت الأر�ُض الزرّ

4 حُتّب الّزهرُة ال�ّصم�َس فتتبُعها اأينما اجّتهت. هل حُتّب اأنت ال�ّصم�َس؟ ملاذا؟
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الفعُل امل�صاِرُعتدريٌب لغوّي

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

قراءِة	اجُلمِل	قراءًة	�سليمًة	ُمعرّبًة..	1

ا�ستخراِ		الِفعِل	املُ�ساِرِع..	2

حتديِد	الّدللِة	الّزمنّيِة	للِفعِل	املُ�ساِرِع	مع	حركِتِه.	.	3

ت�سنيِف	الأفعاِل	بح�سِب	اجَلدَوِل.	.	4

تعّرف	موا�سِع	عالماِت	الّتقيِم.	.	5

تعاَل نتذّكُر بع�َس املعلوماِت التَّي تعّلمَتها �صابقاً.

ُد اأنواَع الكِلمِة.  1 اأعدرّ
 
 
 

ُن ُجملًة تبداأُ بفعٍل ما�ٍض.  2 اأكورّ
 

3 ما حركُة الِفعِل املا�ضي؟ 
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تدريبات لغوّية

- اأّوًل - 

اأُجيُب: 1 اأق��راأُ اجُلم��ل الآتي��ة، ُث��ّم 

م�َض.	� م�ُض.	�اأُِحبرّ ال�ضرّ ُت�ِضُق ال�ضرّ

حيحَة ف يما ياأتي: 2 اأختاُر الإجابة ال�صّ

مِن: : ِفعٌل دلرّ على ُحدوِث عمٍل ما ف ي الزرّ اأُِحبرّ

املُ�ضتقبِل احلا�ِضِ املا�ضي 

3 ما العمُل الذي دّل عليه الِفعُل )ُت�صِرُق(؟ ومتى حدث؟ 
 

4 ماذا اأُ�صّمي الفعل الذي يُدّل على ُحدوِث عمٍل ما ف ي الّزمِن احلا�صِر؟ 
 

5 ما حركُة اآخِر كّل فعٍل من الِفعلنِي )اأُِحّب - ُت�صِرُق(؟ 
 

اأتعّلُم

ـــِر	ُي�ســـّمى	الِفعَل	املُ�ســـارَع،	وحركُة	اآِخرِه	 الِفعُل	الذي	يُدّل	على	ُحدوِث	عمٍل	ما	ف	ي	الّزمِن	احلا�سِ
ّمُة. ال�سّ
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- ثانياً - 

والآن �صغريي هّيا بنا ُن�صّنُف الأفعال بح�صِب اجلدول:	�

م�ُض. � ُه نحو الغرِب حني تغرُب ال�ضرّ ِ اأجترّ

م�ِض. � اِر ال�ضرّ يت ِمن بذوِر دورّ ي�ضتخرُج الإن�ضاُن الزرّ

هرِة. � وريرّ على الزرّ وقف الُع�ضفوُر الدرّ

التقط الُع�ضفوُر ِبذرًة.  �

 الِفعُل امل�صاِرُعالِفعُل املا�صي

  

  

 اأملأُ الفراغ بالفعِل امل�صارِع املُنا�صِب مّما ياأتي، ُثّم اأ�صِبُط اآخرُه باحلركِة املُنا�صبِة:	�

ُتبِحر،  ُيزقِزق،  يغُر�ض
جرِة. �   الُع�ضفوُر فوَق ال�ضرّ
ُح الِغرا�ض. �   الفالرّ

ف ينُة ف ي البحِر.  �   ال�ضرّ

ُف ف يها ُع�صفورًا جميًل ُم�صتخِدماً الِفعَل املُ�صاِرع:	� اأكُتُب ثلث ُجمٍل اأ�صِ

�  

�  

�  
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تدريبات ِكتابيَّة

الإملء:

ًل -  - اأوَّ

اأقراأُ اجُلمل الآتية ُمنَتِبهاً ِلَعلماِت الّتقيِم، ُثّم اأُجيُب:

هرُة: �ضباُح اخلِر اأيرّها الُع�ضفوُر اجلميُل. قالِت الزرّ

ٍة ف ي اليوِم؟ اهِك اأكث ِمن مررّ يَن اجترّ قاَل الُع�ضفوُر: ملاذا ُتغررّ

هرُة( و )قاَل الُع�ضفوُر(؟  عْت بعد ُكلرّ ِمن: )قالِت الزرّ قيِم التي ُو�ضِ 1 ما عالمة الترّ
 

عت ف ي نهايِة اجُلملِة الأُوىل؟  قيِم التي ُو�ضِ 2 ما عالمُة الترّ
 

وؤاِل؟  عت بعَد ال�ضرّ قيِم التي ُو�ضِ 3 ما عالمُة الترّ
 

اأتعّلُم

تو�سُع	عالمُة	الّتقيِم	الّنقطتاِن	الّراأ�سّيتاِن	):(	بعَد	فعِل	الَقوِل.

ُتو�سُع	عالمُة	الّتقيِم	الّنقطُة	).(	ِعند	متاِم	املعنى	ف	ي	ِنهايِة	اجُلملِة	اأوالِفقرِة	اأوالكالم.

تو�سُع	عالمُة	الّتقيِم	ال�ستفهام	)؟(	بعدَ	ال�ُسوؤاِل.
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- ثانياً - 

ُع علماِت الّتقيِم ): ؟ . ،( ف ي الَفراِغ املُنا�ِصِب:	�  اأ�صَ

ِك ما ِزلِت �ضغرة ل ت�ضتطيعنَي  غُر  هل تعرف ينني  اأعلُم اأنرّ قال  اأنا ماهٌر اأخوِك ال�ضرّ
الكالم 

- ثالثاً - 

1 اأ�صتخرِجُ منَ اجلُملةِ الآتيةِ ثلثَ كلماتٍ ف يها )ال (: 

م�ِض. اِر ال�ضرّ وريرّ على زهرِة دورّ وَقَف الُع�ضفوُر الدرّ
 

2 اأكت��ُب ث��لث كِلماٍت يلي )ال�� ( التَّعريف ف ��ي ُكّل ِمنها 
حرٌف �صم�صّي.

 

 

 

3 اأكتُب ثلث كِلماٍت يلي )ال ( الّتعريف ف ي ُكّل منها حرٌف قمرّي.
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اخلّط 

1 اأقراأُ ما يلي ُمنتِبهاً ِلر�صِم حرِف الهاِء ِبخّط الّرقعة:

2 اأُعيُد ِكتابة الكِلماِت ال�ّصاِبقِة التي ا�صتملت على حْرِف الهاِء - مّما �صبق - ِبخّط الّرقعة:

 

3 اأكتُب حرَف الهاِء ِبخّط الّرقعِة ُمنتِبهاً مَلوِقعِه ِمَن ال�ّصطِر:

4 اأكتُب ِبخّط الّرقعِة كِلماٍت ِمن ذاِكرتي ِفيها حرُف الهاِء ُمنتِبهاً مِلوِقعِه ِمن ال�ّصطِر:
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كتابُة ِفقرةالّتعبري الِكتابيُّ

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

ورِة	املعُرو�سِة..	1 حَتليِل	م�سموِن	ِفقرٍة	عِن	ال�سّ

وَرِة	َوْفَق	مَنوَذٍ		ُمعَطى.	.	2 ُف	اأجزاَء	ال�سُّ كتابِة	ُجمٍل	ت�سِ

ورة	املعرو�سة.	.	3 َجمِع	اجُلمِل	ف	ي	ِفقرٍة	ُمتاِبطٍة	ُتنا�ِسُب	ال�سّ

والآن عزيزي التلميذ تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ورَة املَعرو�َضَة اأمامَك.	� َحلرِّل ال�ضرّ

- اأّوًل - 

جيُب:  1 اأقراأُ الِفقرة الآتيَة، ُثّم اأُ
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ٍة ف ي  ينطِل���ُق النرّهُر م���ن َجوِف الأر�ِض، وينحِدُر ِب�ُضعٍة من اأعايل اجلباِل، وَي�ض���ُر ِبهدوٍء وِرقرّ
هوِل، َيروي احُلقول و الب�ضاتني، وي�ضقي الإن�ضاَن واحليواَن. ال�ضرّ

ُاكِمُل ُم�صتعيناً بالِفقرِة ال�ّصاِبقِة:	�

فاِت النرّهِر: ……………… و ……………… � ِمن �ضِ

ينطِلُق النرّهُر من جوِف الأر�ِض، و ……………… و ……………… و ………………  �

ورَة الآتية، ُثّم اأُحّدُد اأجزاءها: 2 اأتاأّمُل ال�صّ

اجلبُل،القرية،  

اأكتب جمًل ت�صف كل جزء من اأجزاء ال�صورة وفق النموذج:      

اجلبل: مرتفع تك�ضوه ………………………، يقع  	�

الطرق: الطرق ترابية، بجانب  	�
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الأ�ضجار: تنت�ض  	�

بيوت القرية:   	�

اأجمُع اجلمل ف ي فقرة متابطٍة م�صتخدماً علمات التقيم:

�	 
�	 
�	 
�	 
�	 

1 اأقُراأ ُمنتِبهاً ِللكِلماِت املُت�صابهِة ف ي الّلفِظ ف ي ِنهايِة ُكّل ُجملٍة:

بيعَة، واأزهارها البِديعة، وطيورها الَوديَعَة!  ما اأجمل الطرّ

ا بني القو�صنِي: 2 اأُكِمُل الفراغ بكلماٍت ُمت�صابهٍة ف ي نهاياِتها باحُلروِف مِمّ

)ُع�ضفور، زغلول، ُبلبل(: ………………)غيمة، �ضورة، َثمرة(: ………………

)ح�ضة، �ضجرة، بقرة(: ………………

قَالَتِ ال�صّجرةُ: 

ُنــوْر عندي   ، ِظــلُّ عندي ُع�سٌّ لل   ِعندي 
وا َتيا ال   ِعندي َزْهرْة، ِعندي ث    ا غنُّ هيَّ
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اأغنيُة اخلريِفالّدر�س الّثاين:

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

قراءِة	الن�ّس	ِقراءًة	َجهرّيًة	�سليمًة	ُمعرّبًة	مع	ُمراعاِة	املّد	الّطويِل	والَق�سري..	1

تو�سيِح	معاين	بع�ِس	املُفرداِت..	2

حتديِد	الِفكر	الّرئي�سِة	ِوفق	املعاين	املُعطاة..	3

�سياَغِة	ُجمٍل	َوفق	منٍط	حُمّدٍد.	.	4

conespider ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/34517155@N07/6525543669/ امل�صدر:
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تعاَل نتذّكر بع�س املعلوَماِت التي تعّلمَتها �صابقاً: 

ُح الأر�ض؟ 1 متى يحرُث الَفالرّ
  
 
 

2 ما مظاِهُر ف�ضِل اخلريِف؟
 
 
 
 
 
 

	 متى تفتُح املدر�ضُة اأبوابها؟ 3
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول130 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

جيُب َعِن الأ�صئلِة التي تليها: اأتاأّمُل اللوحة، ُثّم اأُ

يوُر؟ وملاذا؟ 1 اإىل اأين ُتهاجُر الطرّ

 

ُح؟ 2 ماذا يفعُل الفالرّ

 

3 ف ي اأيرّ �ضهٍر تفتُح املدر�ضُة اأبوابها للترّالميِذ؟

 

4 ف ي راأيَك، ما الف�ضُل الذي يبدو ف ي الرّلوحة؟
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والآن عزيزي الّتلميذ تعال ُنن�ِصد اأُغنيَة اخلريِف:

ـــــُل اخَلــــــريــــــْف ـــــصْ ـــــ� ـــــــنـــــــي َف ــــطــــيــــْفاإنَّ ــــــٌل لَ ـــــــنـــــــي َفــــــ�ــــــصْ اإنَّ
ــــــُب ــــــَن ــــــِع ــــــو ال ــــــل ــــــْح ـــــيَّ َي ـــ  ــ ـــــْبف ـــــ�ـــــصَ ـــــَق ال َيــــــ�ــــــصــــــدو  ِفَّ 

ـــــوْر ـــــي ـــــطُّ ـــــــــــــــــراُب ال ـــ ـــــيَّ اأ� ــــْرفــ ــــهــــاِج فَء ُت ــــــــــــدِّ ــــُب ال تــــطــــُل
ــــي ُحــــــــُبــــــــوْر ـــــــي فــــ  ـــــــغـــــــنِّ ــــْر وُت ــــاِف ــــص ــــ� ـــــبـــــِح ُت ومـــــــــَع الـــــ�ـــــصُّ

ـــــــــوْع ب ـــــــــرُّ ال َفــــــــــــــــاُح  ـــــْرِفَّ  ـــــث ـــــَك يـــــــنـــــــُ�ُ اَلــــــــــــــبَّ ال
ـــــي فــــ ــــي ُخـــــ�ـــــصـــــوْع ـــــلِّ ـــــ�ـــــص ــــــــَح الــــــوِفــــــْروُي ْب ــــــــرِّ يـــــطـــــُلـــــُب ال

ـــــوْم ـــــي ـــــغ ال ـــــــــــــــــــراُب  اأ� ـــــمـــــاْءِفَّ  ـــــــــــــــــَ�اءى فــــ ــــي الـــــ�ـــــصَّ َت
ــــو ــــلَّ ْبـــــــَيـــــــ�ـــــــسِ ال ـــيـــاْءكــــــَفــــــرا�ــــــسٍ اأَ الـــ�ـــصِّ ـــــَو  ـــــْح ن َمـــ�ـــصـــى  ِن 

املـــــــــداِر�ـــــــــسْ اآلُف  ـــ ـــــيَّ  ـــْبـــحـــافــ ُتــــفــــَتــــُح الأبــــــــــــــواُب �ـــصُ
ـــي ـــافـــ  ـــَغ ـــــــسُ ال ـــوُد اجلـــــــَر� ـــع ـــي ـــــْدحـــــافـــ  ــــــــــــــــْلِء الــــــــــــيَّ �ـــــصَ مِل
ـــــف ـــــري ـــــُل اخَل ـــــ�ـــــصْ ـــــــي ف ـــــــن ــــــٌل لـــطـــيـــْفاإنَّ ــــــــي فــــــ�ــــــصْ ــــــــن اإنَّ

حممد منذر لطف ي

املفردات اجلديدة

بوْع: الأر�ض اخل�ضبة َتَتاءى: تظهر الَغاف ي: النَّائم �َضْدحا: طربًا. ُحُبور: �ضور الررّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول132 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل -

؟   ُث ف ي الن�ضرّ 1 مِن املُتحدرّ

2 ما الذي يحلو ف ي ف�ضِل اخَلريف؟  

ه العزيِز القدير؟  بوِع ِمن ربرّ 3 ماذا يطلُب فالُح الررّ

  . 4 اأ�ضُع ُعنوانًا جديدًا للن�ضرّ

- ثانياً -

1 اأقراأُ ِمن الن�ّس البيت الذي يدّل على املعنى املُنا�صِب مّما ياأتي:

اجلورّ جميٌل ف ي َف�ضِل اخلريف.	�

عاُة يعزفوَن على الق�ضِب ف ي ف�ضِل اخلريف.	� الررّ

ِح ف ي الِغالِل الكثرة.	� اأمُل الفالرّ

�	. �ضوُت جر�ِض املدر�ضِة ميالأُ احليرّ

حيحَة: 2 اأختاُر الإجابَة ال�صّ

ُتهاجُر الّطيوُر ف ي اخلريِف طلباً:	�

	 للماِء	.	للدرّفِء	.	للِغذاِءأ.
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ِمن الأعماِل الّزراعّيِة ف ي اخلريِف:	�

	 رِع	.	نُث الِبذاِرأ. ِقطاُف الُقطِن	.	َح�ضاُد الزرّ

3 اأختاُر مّما ياأتي احلوادَث التي وقعت عند ال�ّصباِح كما ورَدت ف ي الن�ّس:
ح - رننُي اجلر�ِض. يوِر - غناُء الَق�ضِب - دعاُء الَفالرّ هجرُة الطرّ

اللّغة والتّاكيب

حيحَة بني ُكّل كلمتني مّما ياأتي: 1 اأَختاُر العلقَة ال�صّ

تراُدف - ت�ضاد)ي�ضدو - ُيغنرّي(
تراُدف - ت�ضاد)الوف ر - القليل(
تراُدف - ت�ضاد)الدِّْفء - الَبْد(

ُل بني املقطِع وما يكملُه، ُثّم اأقراأُ وفق الّنموذج: 2 اأ�صِ
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3 اأ�صُع اأ�صئلًة للإجاباِت الآتيِة:
؟	�  

باِح يوُر ف ي ال�ضرّ ُت�ضاِفُر الطرّ
؟	�  

ُح ِبُخ�ضوٍع طلبًا مِلو�ِضٍم وف ٍر. ُي�ضلرّي الفالرّ
؟	�  

ياِء؟ مَت�ضي الُغيوُم نحو ال�ضرّ

تدريبات قرائية

1 اأقراأُ مُعربّاً عن �صعورِ احُلبّ للطّبيعةِ مُراعياً التَّلوين ال�صّوتيّ:

الُغيوم  ــراُب  اأ� ماءف يَّ  ال�صَّ ف ي  تــ�اَءى 
اللَّو اأبي�ِس  ياءكَفرا�ٍس  ِن م�صَى نحَو ال�صّ

2 اأقراأُ ُمربزًا �صوَت املدوِد الّطويلِة:

يور  الطُّ ــراُب  اأ� فَء ُتهاجرف يَّ  تطُلُب الدِّ
ُحُبور  ف ي  ُت�صاِفروُتغنِّي  بِح  ال�صُّ ومَع 
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اأتذّوق

1 اأُكمُل وْفق الّنموَذِج ُم�صتخدماً )ك - مثل(: 

اأ�ضاُب الغيوِم كفرا�ٍض اأبي�ِض اللرّون.

يور   اأ�ضاُب الطرّ

َي�ضدو الق�ضُب  

2 اأ�صُع كلمًة ِمن عندي مُتاِثُل ف ي املو�صيقا الَكِلَماِت املُلّونِة وفق الّنموذِج:

ــــوع ب ــــرُّ ـــيَّ فــــــــّاُح ال ـــــــــبَّ الــَكــثــرفـــ  ــــُ�ُ اْلَ ــــن ي
ــهــول ـــــــّاُح الــ�ــصُّ يــــنــــُ� الـــــبـــــذر الـــَكـــثـــرفـــ ـــيَّ ف
ـــ�ـــسِ الــّلــو ـــي ـــسٍ اأب ـــرا� ـــف ــيــاءك الــ�ــصِّ ِن مــ�ــصــى نــْحــَو 
ـــ�ـــسِ الــّلــو ـــي ـــسٍ اأب ـــرا� ـــف ِن م�صى نْحوَ ك

3 اأَختاُر اجُلمل التي ُتعرّبُ عن م�صاعِر احُلّب للّطبيعِة:

	 ف يرّ َي�ضدو الَق�ضب	.	 ف يرّ اآلُف املَدار�ض	.	ُتغنرّي ف ي ُحبورأ.

4 اأختار نوع امل�صاِعِر التي ُتعرّبُ عنها اجُلملُة الآتيُة: اإنَّني َف�صُل اخلريِف.

	 ه�ضُةأ. الفتَخاُر	.	الإعجاُب	.	الدرّ
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موقٌف وراأٌي

اأُعرّب عن راأيي ف ي املواقِف الآتيِة ِحفاظاً على البيئِة:	�

جمُع احلطِب ف ي ف�ضِل اخلريف. �
 
 
 

الترّخلرّ�ُض من حطِب الأ�ضجاِر الياب�ضِة بحرِقها بعيدًا. �
 
 
 

اإ�ضعاُل املِ�ضباِح الكهربائيرّ َنهارًا. �
 
 
 

اأهديك جنمة 
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اأدواُت ال�صتفهاِم	تدريٌب لغويٌّ

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

قراءِة	الِفقرِة	قراءًة	جّيدًة..	1

ت�سمَيِة	اأدواِت	ال�ستفهام..	2

توظيِف	اأدواِت	ال�ستفهام..	3

ا�ستخداِم	عالماِت	الّتقيِم	ب�سورٍة	�َسليمٍة.	.	4

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�َس املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع اجُلمِل؟ …………………… ……………………	�

ما راأيَك اأن تطرَح �ضوؤاًل؟  	�

وؤال؟  	� ما الأداُة الَّتي بداأت ِبها ال�ضرّ

والآن تعاَل َنتعرَّف باأدواِت ال�صتفهام اأكرَث.

تدريبات لغوّية

ُل الِفْقَرَة الآتيَة، ُثمَّ اأُجيب:  اأتاأمَّ

ُه  ها تِقُف عليها وتبني ف يها اأع�ضا�ض���ها، ومن الإن�ضاِن لأنرّ اغتاظت �ض���جرُة الترّنِي من الع�ض���اف ِر، لأنرّ
بيُع، اأورقت كلُّ  رت األ ُت���وِرق اأو ُتثِمر العام القاِدم، وملرّا جاَء الررّ َي�ض���تِظلرّ ِبظلرّه���ا، وياأُكُل من ثمِرها، فقررّ

تاِء القاِر�ِض. اأ�ضجاِر الُب�ضتاِن اإل �ضجرة الترّنِي، فعمد الُب�ضتاينرّ اإِليها وقطعها، وجعلها حطبًا لل�ضرّ
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اأتعاون مع ماما واأ�صوغ اأ�صئلة حول الفقرة ال�صابقة َوفق الّنموذج:

ما الذي اأغاَظ �ضجرَة التِّنِي؟	�

؟	� ماذا  

؟	� اأين  

؟	� مِلاذا اغتاظت  

؟	� هل  

؟	� َمْن  

اأتعّلُم

	–	هل	–	اأين	–	من( 	–	ماذا 	)ما ِمن	اأدواِت	ال�ستفهام:

تدريبات ِكتابّية

الإملء:

1 اأقراأُ ما َياأتي، ُثّم اأُجيُب:
َقالت �َضجرُة الِعنِب: قطع الُب�ضتاينرّ �ضجرة الترّنِي. يالها من �ضجرٍة حمقاء! 

ن�ِضيت - �ضاحمها اهللُ - اأنرّ الأنانيرّة تقُتُل �ضاِحبها.

عت بعَد ُكّل ُجملٍة من اجُلمِل ال�ّصابقِة؟ ما علمُة الّتقيم التي ُو�صِ
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ُل علمة الّتقيِم بالّتعريِف املُنا�ِصِب: 2 اأ�صِ

ِعندما َيعِت�ُض كالٌم بني ُجزاأيرّ اجُلملِة.الّنقطُة ).(

ب من اأمٍر ما.علمُة الّتعُجِب )!( عندما نتعجَّ

عندما تنتهي اجُلملُة اأوالِفقرُة.املُعِت�صتان )- -(

3 اأ�صُع ُكّل علمٍة من علماِت الّتقيِم الآتيِة )، !  - - .( ف ي َمكاِنها املُنا�صِب:

احِر�ض  رِحمك اهلل  على َثرواِت الوطِن  

بيِع   ُح الأزهاُر  ما اأطيب َن�ضيَم الررّ بيِع ُتوِرُق الأ�ضجار  وتتفترّ ف ي الررّ

اخلّط: 

1 اأكتُب ِبَخّط الّرقعِة حرف ي الّداِل والّراِء ُمنتِبهاً ِلل�ّصطر:

2 اأكُتُب ِبخّط الّرقعِة البيَت ال�ّصعرّي الآتي ُمنتِبهاً حِلجِم احلروِف والكلماِت:
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عّبا�ُس بُن فرنا�َسالّدر�س الأّول:

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

قراَءِة	الن�ّس	قراءًة	�سليمة	ُمعرّبًة..	1

حتديِد	الِفكِر	الّرئي�سِة.	.	2

اختياِر	معاين	بع�ِس	املُفرداِت	ِمن	ُمتعّدد..	3

اإبداِء	الّراأِي	ف	ي	بع�ِس	املواِقِف	احَلياتّية..	4

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�َس امَلعلوماِت التي تعّلمَتها �صابقاً:

ران؟ ما ا�ضمُه؟	� َهْل مررّ معك �ضاِبقًا اإن�ضاٌن حاوَل الطرّ
 
 
 
 

هل جنحت حُماولتُه؟	�
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ورة، ُثمرّ اأِجب عن الأ�ضِئلِة التي تليها: ل ال�ضرّ عزيزي الترّلميذ تاأمرّ

ا اأراُه ف ي اللرّوحِة.   1 اأُعبرّ عمرّ

2 اأكت�ِضُف مو�ضوع الوحدِة.  

ُف: 3 اأ�ضِ

	 .  أ. خ�ِض الذي يطُر ف ي اجَلورّ �ضكَل ال�ضرّ

املكاَن الذي كاَن يقُف عليِه.  	.	

ر�ض.   4 اأكت�ِضُف مو�ضوَع الدرّ
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والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل لنقراأ الِفقرة الآتية:

- 1 -

يوَر وهي تِرفرّ باأجنحِتها ُثمرّ تطُر، ومتنرّى لو كان لُه ِمثُل هذِه الأجنحِة،  راأى الإن�ضاُن منُذ القدمِي الطرّ
ن ِمن تقليِدها ف ي َطراِنها! ليتمكرّ

ويحِفُل الترّاريُخ بِذكِر الذين قاموا بهذِه املُحاولِت وكان اأ�ضبقَهْم اإىل ذلك: عبرّا�ُض بُن ِفرنا�ض.

- 2 -

راِن ف ي الهواِء  ن ِمن الطرّ ِر ف ي الترّاريخ، فقد متكرّ ُل من جنح ف ي تقليِد الطرّ اإنرّ هذا العامِلَ العربيَّ اأورّ
يوِر،  ٍة �ضنعها ِمن ِري�ٍض، و�ضنع لها جناحني ِمثل اأجنحِة الطرّ م�ضافًة طويلًة وذلك ِبو�ضاطِة �ُضتٍة خا�ضرّ
يوِر مل يقدر ف�ضقط على الأر�ِض  ي�ِض، وعندما اأراَد الهبوَط مثل الطرّ ولكنرُّه ن�ِضي اأن ي�ضع لها ذياًل ِمن الررّ

واأُ�ضيب بالأذى.

- 3 -

ا ح�ض���ارُتها  ران قبل اأكث ِمن األِف �ض���نٍة، اأي قبل اأن تظهر ف ي اأوروبرّ حاول عبرّا�ُض بُن فرنا�َض الطرّ
احلديثُة بقروٍن عديدٍة.

- 4 -

اِب واحِلجارِة، واختَع ِجهازًا ِلر�ض���ِد النرّجوِم  جاِج ِمَن الترّ ابتك���َر اب���ُن ِفرنا�َض طريقًة ل�ُض���نِع الزرّ
َق على اأكِث املو�ضيقيرّني ف ي الأندل�ض. ًا بارعًا تفورّ والكواكِب ال�ضيرّارِة، وكاَن هذا املُخِتُع الَعربيرّ مو�ضيقيرّ

اإنرّ ابَن ِفْرنا�َض العامِلَ العربيرّ الكبر ُيعدرّ مفخرًة ِمن مفاِخِرنا العربيرِّة اخلالدِة

من مناهج وزارة التبية

2001 - 2000
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اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل -

1 ما اأُمنيُة الإن�ضاِن منُذ القدمِي؟
 

قًا لتحقيِق هذِه الأمنية؟ 2 ملاذا كاَن الإن�ضاُن ُمت�ضورّ
 

ر؟  3 َمِن العامِلُ العربيرّ الذي حاول تقليَد الطرّ

- ثانياً -

1 اأَ�صُع اأمام الِفكرِة الّرئي�صِة رقم املقطِع املنا�صِب لها:

راَن. 	� حُماولُة العامِلِ العربيرّ عبرّا�ِض بِن ِفرنا�َض الطرّ

ِة. 	� ا�ضتمراُر عبا�ُض بن فرنا�َض باأعماِلِه الِعلِميرّ

حيحَة بو�صِع اإ�صارٍة )✓( ف يما ياأتي: 2 اأَختاُر الإجابة ال�صّ

	 ُه ن�ِضي اأن:أ. راِن لأنرّ مل ينجْح عبرّا�ُض بُن فرنا�َض مبحاولِة الطرّ

تة. 	� ي�ضَع اجلناَح الأميَن لل�ضرّ

تة. 	� يل لل�ضرّ ي�ضَع الذرّ

تة. 	� يلب�ض ال�ضرّ
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�ضبق ابُن فرنا�َض العامل ف ي:	.	

اختاِع الآلِت املو�ضيقيرّة. 	�

ائرِة.  	� اختاِع الطرّ

ران. 	� حماولِة الطرّ

3 اأُحّدُد ِمن الن�ّس العبارة التي تدّل على اأّن العرَب كانوا ال�ّصّباقنَي ف ي العلِم واحل�صارِة.
 
 

4 لو ُكنت ف ي زمن عّبا�ِس بِن فرنا�َس و�صاهدتُه، ماذا تقوُل لُه؟
 

الّلغة والّتاكيب

ُل بني الكلمِة املُلّونِة ف ي اجُلملِة واملعنى املُنا�صِب: 1 اأ�صِ

قاَم العلماُء بهذِه املحاولِت.	�

الكتاباِتالترّجاِرِبالأَقواِل

يوَر وهَي َتِرفرّ باأَجِنحِتها.	� راأى الطرّ

ُك تِقُفتخاُفحُتررّ
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يحِفُل الترّاريُخ بذكِر الذيَن قاموا بهذِه املُحاولِت.	�

ُيكِثُ ذكرهمُيهِمُل اأمرهمُيقيُم حفلًة لهم

2 اأ�صتبعُد الكلمَة غرَي املنتميِة اإىل املجموعِة:

ابِتكار - اخِتاع - حتليق – اكِت�ضاف. 

3 اأذكُر مفرَد ُكّل ِمَن الكِلماِت الآتيِة:

الكواكُب: ……………… خني: ………………   املُوؤررّ ُقرون: ………………  

4 اأذكُر ال�صم املُنا�صب وْفق الّنموذِج:

م�ضنع	� جاُج.  املكاُن الذي ُي�ضنُع ف يه الزرّ

�	………………… املكاُن الذي ُتر�ضُد ِمنه النرّجوُم والكواكُب. 

�	………………… ائراُت.  املكاُن الذي تهِبُط ف يه الطرّ

5 اأقراأ ُمنَتبهاً للفعِل امللّوِن: 

ِة عبا�ِض بن فرنا�ض.	� ا�ضتِمع ياُبَنيَّ اإىل ِق�ضرّ

وحاِول اأن ت�ضتف يد ِمنها. 	�
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اأتذّوُق

1 اأُبنّيُ نوع ال�ّصعوِر ف ي اجلملِة الآتيِة:
اإنرّ ابن ِفرنا�َض العامِلَ العربيرّ ُيعدرّ مفخرًة ِمن َمفاِخِرنا العربيرِّة اخلالدة.

 

2 اأُرّتُب مراحل الّطرياِن الآتية: حُتّلُق - َتِرّف - تطرُي.

 

تدريبات قرائيّة

1 اأقراأُ املقطع الّثاِلث ُمراِعياً الوقوَف على �صاِكن عنَد ِنهاَيِة كّل ُجملٍة. 

حيحاً : 2 اأقراأُ الَكِلماِت الآتيِة ُمنَتِبهاً ِلَلفِظ احَلرَفني )ث ، �س( لفظاً �صَ
يوَر وهي تِرفُّ باأجِنحِتها ُثمرّ تطُر، ومَتنرّى لو كان لُه مثُل هذِه الأجنحِة. راأى الإن�ضاُن منُذ القدمِي الطرّ

3 اأُقراأُ الكلماِت الآتية م�صبوطًة بال�ّصكِل : 
ن - يحِفُل - ابتكار - مفخرًة - املُخِتُع  ليتمكرّ

4 اأقراأُ اجُلملة الأوىل من املُقّدمِة واجُلملة الأخريَة من اخلامتِة ف ي الِق�ّصِة.
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فعل الأمرتدريٌب لغويٌّ

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

تعريِف	ِفعِل	الأمِر..	1

حتديِد	الّدللِة	الّزمنّيِة	ِلِفعِل	الأمِر..	2

املُوازنِة	بَي	الأفعاِل	وفق	الّنموذِ	..	3

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�َس امَلعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً: 

ما اأنواُع الِفعل؟ …………………… …………………… ……………………	�

ُة للِفعِل املا�ضي واملُ�ضارع 	� منيرّ للُة الزرّ الدرّ

 

 

تدريبات لغوّيُة

1 اأقراأُ اجُلمل الآتية، ُثّم اأتعاوُن مع مموعتي لتنف يِذ الأن�صطِة الآتيِة:

ي�ضنُع ِفرا�ٌض طاِئرًة من ورٍق.	�

اِئرِة ذياًل من ورٍق.	� جعل ِفرا�ٌض للطرّ

يحاِوُل ِفرا�ٌض َتطيرها ف ي الَهواِء.	�
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2 اأُبنّيُ نوع ُكّل من الأفعاِل ف ي اجُلمِل ال�ّصابقِة، واأُحّدُد حركة اآِخِر الِفعِل.

حركُة اآخِرِهنوُعُهالفعُل

   

   

   

اأتذّكُر

	فعل	يدّل	على	عمل	حدث	ف	ي	الزمن	املا�سي،	وحركة	اآخره	الفتحة. الفعل املا�صي:
	فعـــل	يدّل	على	عمل	حـــدث	ف	ي	الزمن	احلا�ســـر	وامل�ســـتقبل،	وحركة	اآخره	 الفع��ل امل�صارع:

ال�سمة.

 ا�ضنع يا ِفرا�ُض طائرًة ِمن ورٍق.	�
اجعل يا فرا�ُض ِلطاِئرِتك ذياًل من ورٍق.	�
َحاول يا فرا�ُض َتطيرها ف ي الهواِء.	�

3 اأُدّل على الأفعاِل ف ي اجُلمِل ال�ّصاِبقِة، واأُحّدُد حركة اآخِر الفعِل.

حركُة اآخِرِهالفعُل
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4 اأواِزُن بني الأفعاِل الآتيِة ِمْن حيُث الّزمُن َوفق الّنموذِج:

)�َضنع - ا�ضَنع( )َجعَل - اجَعل( )حاَوَل - حاِول(

مِن املا�ضي. 	� �صنع: حدث ف ي الزرّ

مِن احلايل )الآن(. 	� ا�صنْع: يطلُب ُحدوثُه ف ي الزرّ
 
 

اأتعّلُم 

ِفعُل الأمِر:	هو	ِفعٌل	ُيطُلب	ُحدوثُه	من	الفاِعل	ف	ي	الّزمُن	احلا�سِر.
	–	ا�سَر	(	اأفعال	اأمٍر،	حركُة	اآِخِر	ُكّل	منها ال�ّصكوُن. 	–	اكتب اأُ�سّمي	)ا�سبح

، و اأنتِبُه ِلل�ّصبِط وفق الّنموذِج: 5 اأُحّوُل الِفعل ف ي اجُلملتنِي الآتيتنِي اإىل ِفعِل اأمِرٍ

ا�ضعْد �ُضلرّمًا�َضعَد العاِمُل �ُضلرّمًا. 
ًة.   يقراأُ ِزياٌد ِق�ضرّ

ُح قمحًا.   يزرُع الفالرّ

6 اأتخّي��ُل اأّنن��ي وقعُت ف ي ُحفرٍة عندما ُكنُت �صائرًا ف ��ي الّطريِق، اأكتُب اأربع ُجمٍل اأطلُب ف يها 
ن حويل ُم�صتخدماً اأفعاَل الأمِر. املُ�صاعدة مِمّ

 

 

 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول150 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

7 اأ�صوُغ ُجملًة وفق اجُلملِة الآتيِة:

. اإنرّ عبرّا�ضًا بَن ِفرنا�َض عامِلٌ عربيرّ

 

تدريبات كتابّية

الإملء :

اأقراأُ الِفقرة الآتية ُمنتِبهاً ِلَعلماِت الّتقيم ): ، .(

ران قبل اأكث من األِف �ض���نٍة، اأي قبل اأن تظهر ف ي اأوروبا  قاَل املُعلرُّم: حاول عبرّا�ُض بُن ِفرنا�َض الطرّ
ح�ضارُتها احلديثُة بقروٍن َعديدٍة.

األِحُظ، ُثّم اأُجيُب:

اأ�صّيتان؟ عت علمُة الّتقيم ):( الّنقطتاِن الرَّ 1 بعد ماذا ُو�صِ
 

لُة؟ عْت علمُة الّتقيم )،( الفا�صِ 2 بني ماذا ُو�صِ
 

قيم ).( الّنقطُة؟ عْت علمُة التَّ 3 اأين ُو�صِ
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 : اخلطُّ

1 اأتاأّمُل الِعبارة الآتية ُمنتِبهاً ِلِكتابِة )ال ( الّتعريِف:

2 اأكُتُب بخّط الّرقعِة الكِلماِت الآتية ُمنتِبهاً مِلوِقع )ال ( الّتعريِف من ال�ّصْطر:

3 اأكُتُب الِفقرة الآتيَة بخّط الّرقعِة:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول152 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ُةالّتعبرُي الكتابّي الربقيَّ

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

قراءِة	مَنوذِ		الرَبقّيِة..	1

تعريِف	الرَبقّيِة..	2

ِر	الرَبقّيِة..	3 حتديِد	عنا�سِ

رها..	4 	كتابِة	برقّيٍة	ُمراِعيًا	عنا�سِ

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�َس املعلوماِت: 

�ضالِة؟  ما عنا�ِضُ الررّ

َرها: َف الربقيََّة وَعنا�صِ والآن ما راأُيَك اأن نتعرَّ

ر العودَة اإىل اأهِلِه، فاأر�ضل اإليهم البقيرّة  هاجر �ضالٌح اإىل ِبالٍد بعيدٍة ليعمل ف يها، وبعد �ِضنني طويلٍة قررّ
الآتية:

    
   –– 

۲۰۱۷ ۱۰           


۰۰٥۸۲۰۱۲٥۲٦۳۱–




 
۰۰٥۸۲۰۱۲٥۲٦۳۱–
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ِر الآتيِة: ٍر من العنا�صِ اأَكتُب ِمن الربقّيِة ال�ّصابقِة ما يُدّل على ُكّل ُعن�صُ

ا�ضُم املُر�ضِل اإليه وُعنوانه:  	�

ِة:  	� ن�ضرّ البقيرّ

فُة(:  	� الترّوقيُع )ال�ضُم واللرّقُب وال�ضرّ

ا�ضُم املُر�ِضِل وُعنوانُه ورقُم هاِتفِه:  	�

اأَتعّلُم

ـــُل	اإىِل	اأَجهزٍة	 ـــُل	اإىل	املُر�سِل	اإليِه	بو�ســـاطِة	اإ�سارات	ت�سِ 	هي	ِر�ســـالٌة	ق�ســـريٌة،	ت�سِ 	الربقيَُّة:
حُمّددٍة،	وحُتّوُل	هذِه	الأَجهزُة	الإ�ساراِت	اإىل	ُحروٍف.


      

    




      

       
     

     





ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول154 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ديٍق يل ف ي ُقطٍر عرب��ّي، اأُخربُه ف يها ِبفوزي ف ي م�صابقة الف�صاحة واخلطابة   اأكت��ُب َبرقيًة اإىل �صَ
التي اأقامتها املدر�صة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................                                
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من ِحكاياِت ال�ّصندبادالّدر�س الّثاين:

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

قراَءِة	الن�ّس	قراءًة	�سليمًة	ُمعرّبًة..	1

حتديِد	الِفكِر	الّرئي�سِة..	2

3	.. �سياغِة	جملٍة	وفق	منوذٍ		ُمعّيٍ

اإبداِء	الّراأِي	حوَل	مواقف	معّينة.	.	4



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول156 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي الّتلميذ ما راأُيَك اأن تزّوَدنا ببع�ِس املعلومات: 

1 هْل حُتبُّ ال�َضَفَر واملُغامرات؟
 

فِر؟ 2 ما فاِئَدُة ال�ضَّ
 
 
 
 

ر�ِض مغامرًة �ضاِئقًة: ُف ف ي هذا الدرّ تعاَل نتعررّ
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ورة الآتية، ثمَّ اأجب عن الأ�صئلِة التي تليها: عزيزي التلميذ تاأّمل ال�صّ

ُة التي ُت�ضاهُدها؟ وماذا تعرُف عنها؟ خ�ضيرّ 1 َمِن ال�ضرّ
 
 
 

ندباُد لينجَو ِمن الغرِق؟ 2 ِبَ ا�ضتعاَن ال�ضرّ

 
 
 

هاَب؟ وملاذا؟ برّ الذَّ . اأين حُتِ 3 تخيرّل نف�ضَك فوَق ِب�ضاٍط �ِضحريرّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول158 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

عزيزي الّتلميذ تعال لنقراأ الِفقرة الآتية:

ندباُد قائاًل: ثنا ال�ضرّ حدرّ

 - 1 -

وذاَت يوٍم وبينما َنحُن �ض���ائرون ف ي ُعْر�ِس الَبحِر اإذ لحت لنا جزيرٌة �ض���غرٌة ُمرتفعٌة عن �ضطِح 
امل���اِء، فاقتبنا منه���ا، ونزل بع�ُض الترّجاِر - ونزلُت معهم - وبقينا على هذِه اجلزيرِة زمنًا ونحُن نلهو 
ف ينِة، واأوقدنا بها النرّار ِلنطُبَخ عليها، وحنَي ا�ضتعَلِت  ا جاَء وقُت الغداِء اأتينا بخ�ضٍب مَن ال�ضرّ ونلعُب، فلمرّ
���ف ينِة: ُاجنوا باأنُف�ِض���كم قبل اأن  عِب، و�ض���اَح ُرّباُن ال�ضرّ ِت اجلزيرُة، ف�ضخنا من الفزِع والررّ النرّاُر اهتزرّ

يُحلرّ بكُم الَهالُك.

 - 2 -

���ف ينِة َم���ن كان قريبًا منها، ومل تُكن  ًة واحدًة، فاأ�ضَع اإىل ال�ضرّ غا�َض���ِت اجلزي���رُة كلرّها ف ي البحِر مررّ
هذِه جزيرًة - كما َح�ِضْبنا - بل كانت ُحوتًا هائاًل من ِحيتاِن الَبحِر، كان نائمًا على �ضطِح املاِء. وعندما 

اأوقدنا النرّاَر اأح�ضرّ احلرارَة، فا�ضتيقَظ من نوِمِه، وغا�َض ف ي البحِر. فنجا من جنا، وغِرق من غِرق.

 - 3 -

���ف ينِة، وقْد ِكدُت اأغرُق لو مل اأتعلرّق بلوٍح ِمن اخل�ض���ِب الذي اأتينا بِه من  ا اأنا فكنُت بعيدًا عن ال�ضرّ اأمرّ
، وقد  ���ف ينة تختف ي عن ناِظريرّ ���ف ينِة، وُرحُت اأ�ُضُخ باأعلى �َض���ْوتي. ومل ي�ض���مْعني اأحٌد. وراأيُت ال�ضرّ ال�ضرّ
ُدين ف ي كلرّ حلظٍة. وف ي �ض���باِح اليوِم الترّايل قذفني  اأ�ض���بحُت حتت رحمِة الأمواِج الهائجِة، والغرُق يهدرّ
ي - فرع �ضجرٍة  املوُج اإىل �ض���اطىِء جزيرٍة عاليٍة، ف يها اأ�ض���جاٌر ُمِطلرٌّة على البحِر وجدُت - حُل�ض���ن حظرّ

مائاًل فتعلرّقُت بِه. و�َضعدُت اإىل اجلزيرِة.

ندباد ف ي األف ليلة وليلة من حكايات ال�صِّ
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املفردات اجلديدة

:�عيني. �ناِظَريَّ ُعْر�ِس: و�صط ُرّباُن: قائد

اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل -

؟   اوي ف ي هذا الن�ضرّ 1 َمِن الررّ

2 �ضع ُعنوانًا اآخَر للن�ضرّ  

- ثانياً -

ٌة؟ ما دليلُك على ذلك؟ ٌة اأْم خياليرّ ندباِد( حقيقيرّ 1 هل حوادُث ن�ضرّ )ِمن حكاياِت ال�ضرّ
 

ندباُد ورفاقُه عليها؟ وملاذا؟  ِت اجلزيرُة التي نزَل ال�ضرّ 2 متى اهتزَّ
 

اِب؟ كرّ 3 ماذا َح�ضَل للررّ
 

ندباُد اأن ينجَو بنف�ضِه؟ 4 كيَف ا�ضتطاَع ال�ضرّ
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول160 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ندباُد ُحوتًا؟ وملاذا؟  5  هل ميكُن اأن تكون اجلزيرُة الثرّانيُة التي و�ضل اإليها ال�ضرّ
 
 

الّلغة والتاكيب

اأتعّلُم

	ورد	ف	ي	الن�ّس	كلمُة	)الهائجة(	ف	ي	قوله	:)الأمواُ		الهائجُة(	وتعني	)العالية(	ومن	معانيها:	
	املُتحّركة. 	–	الّرماُل	الهائجة	: 	–	الّرياُح	الهائجة	:	القوّية بة 	الغا�سِ الّثرياُن	الهائجة	:

1 اأ�صُل كّل كلمٍة مّما ياأتي باملعنى املُ�صاّد لها:

الأمنغا�َضالَهالك 

النجاةاخَلْوفطفا 

2 اأَق��راأُ املقط��َع الأّول، ُث��ّم اأتعاوُن اأنا ورف يق��ي وَن�صتخرُج منُه الكلمَة التي ت��دّل على كّل ِمن 
الّتاكيِب الآتيِة:

ف ينِة:   ُن�ضِعُل النَّاَر:   و�ضُط البحِر:  قائُد ال�ضرّ

3 اأَ�صوُغ جملًة على نِط اجُلملِة الآتيِة:

بينما نحُن �ضائروَن ف ي ُعر�ِض البحِر اإذ لحت لنا جزيرٌة �ضغرٌة مرتفعٌة.

بينما …………………………………………… اإذ  
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اأتذّوُق

1 اأعرّبُ عن راأيي ف يما قراأتُه ِمن مغامرِة ال�ّصندباِد، واأذكُر ال�ّصبب:

ها  	� اأعجبتني املغامرُة لأنرّ

ها  	� مل ُتعجبني املُغامرُة لأنرّ

هما اأجمُل ف ي راأيك؟ وملاذا: 2 اأيُّ
َوجدُت فرَع �ضجرٍة مائاًل.  	�
ي - فرع �ضجرٍة متدلرّيًا.  	� وجدُت - حُل�ضِن حظرّ

تدريبات قرائّية

1 اأَقراأُ الِفقرة الآتية باأداٍء ح�صٍن:

���ف ينِة:  اُن ال�ضرّ عِب و�ض���اَح بنا ُربرّ ت اجلزيرُة، ف�ضخنا ِمن الفزِع والررّ وملا ا�ض���تعَلِت النرّاُر اهتزرّ
اجنوا باأنف�ِضُكم قبَل اأن يُحلرّ بكِم الهالُك.

2 اأَقراأُ الفقرة الآتيَة ُمنتِبهاً ِللفِظ الأحرِف الآتيِة: )ذ، �س، �س( لفظاً �صليماً.
وذاَت يوٍم وبينما نحُن �ض���ائروَن ف ي ُعر�ِض الَبحر اإذ لحت لنا جزيرٌة �ض���غرٌة مرتفعٌة عن �ضطِح 

املاِء.

3 اأرّت��ُب الكِلماِت الآتيَة بح�ص��ِب الّتتيِب)الهجائّي( واأتقّيُد باحلرِف الأّوِل دون اللتفات اإىل 
)ال ( التعريف:

�ضاِئرون، لحت، جزيرٌة، �ضغرٌة، نزل، البحر، الترّجاُر، زمنًا، وقت، اأتينا، طعامنا.
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ال�صُم املو�صوُلتدريٌب لغوّي

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

	تعّرِف	ال�سِم	املو�سوِل..	1

كتابِة	اجُلمِل	ُم�ستخِدمًا	ال�سَم	املو�سول	وفَق	الّنموذ	..	2

الّتمييِز	لفظًا	بَي	اأنواِع	الّتنوين..	3

كتابِة	التنويِن	ف	ي	مكاِنِه	املنا�ِسِب	من	الكلماِت	التي	حتتها	خّط.	.	4

والآن عزيزي الّتلميذ تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ت معك العام املا�ضي؟   1 هل تذُكر الأ�ضماء املو�ضولة التي َمرَّ

د الأ�ضماء املَو�ضولَة.   2 عدِّ

 

الآن عزيزي الّتلميذ �صنتعّرُف ال�صم املو�صوَل )الذين(.

تدريبات لغوّية

1 اأقراأُ اجُلملتني الآتَيتني، واألِحُظ الفرق ف ي املعنى:

كاُب فقد جنوا. ا الررّ اأمرّ

ف ينِة فقد جنوا. كاُب، الذيَن كانوا ُقرب ال�ضرّ ا الررّ اأمرّ
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2 ورد ف ي الن�ّس: من كان قريباً ِمنها فقد جنا، وغِرق الباقون.

كاُب الذين غرُقوا؟   من الررّ

3 اأ�صتعنُي بالإجابِة ال�ّصاِبَقِة ف ي اإمتاِم اجُلملِة الآتيِة:

كاُب الذين ……………… فقد جنوا. اأَما الررّ

4 اأكِمُل ِكتابة اجُلمِل الآتيِة ُم�صتخدماً )اّلذين( َوْفَق الّنموذِج:

َفرَح الفالحوَن الرّذين جمعوا حَم�ضولهم الَوف ر.

قوا ف يها. فاز باملُ�ضابقِة الترّالميُذ ……………… تفورّ

عبنَي ……………… َلِعبوا مباراًة جيرّدًة. ُب الالَّ كافاأ املُدررّ

اأتعلَُّم

ي�ستخدم	ال�سم	املو�سول	)الذين(	جلمع	املذّكر.

5 اأكتُب جملًة من عندي ف يها كلمُة )اّلذيَن(.

 

تدريباِت كتابّيِة

الإملء:

اأ�صُع الّتنويَن )ٌ…، ً…، ٍ…(ف ي مكاِنِه املُنا�ِصِب من الكلماِت التي حتَتها خّط:	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول164 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

لحت لنا جزيرٌة �ضغرة مرتفعة عن �ضطِح املاِء، ومل تكن هذه جزيرة – كما ح�ضبنا - بل حوتا 
هائال من حيتان البحر كان نائمًا على �ضطِح املاِء، وكدُت اأغرُق لو مل اأتعلرّق بلوح من اخل�ضب، ُثمرّ قذَفني 
ي – فرَع �ضجرٍة ُمتدلرّيا فتعلرّقُت بِه و�ضعدُت  �ضِن حظرّ املوُج اإىل �ضاطِئ جزيرٍة، عالية، وقد وجدُت – حِلُ

اإىل اجلزيرة طائرا.

اخلّط:

1 اأتاأّمُل الِعبارة الآتية ُمنتِبهاً ِلِكتابِة الّتنويِن على الّتاِء املربوطِة:

نِة ف ي الِفقرِة ال�ّصابقِة بخّط الّرقعِة ُمنتِبهاً ِلِكتابِة الّتاِء املربوطِة: 2 اأعيُد ِكتابة الكلماِت املُلوَّ
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3 اأكتُب ِبخّط الّرقعِة:

 

 

 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول166 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

جّدنا ال�ّصندبادالّدر�س الّثالث:

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

ة..	1 قراءِة	الّن�سيِد	قراءًة	�سليَمًة	معرّبً

حتديِد	الِفكِر	الّرئي�سِة	للن�ّس..	2

اختياِر	معنى	الكلمِة	املُلّونِة	ف	ي	�ِسياقاٍت	خُمتِلفٍة..	3

اإبداِء	الّراأِي	ف	ي	مواقَف	مطروحٍة..	4

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�َس املعلومات:

ابق؟ 1 ما ُعنواُن در�ِضنا ال�ضرّ

 

نِدباُد؟  2 ِبَ ا�ضُتهر ال�ضرّ
 
 
 

ندباِد؟ 3 ما راأُيك مبغامراِت ال�ضرّ
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ما راأُيَك �صديقي اأن ُنن�ِصد الّن�صيد ُملّحناً:

ــاْد ــدب ــن ــصِّ ــ� ـــا ال ن ــاْدجـــدُّ ــِب ـــاَف كـــلَّ ال ط
ـــْر ـــَف ـــصّ ـــ� ــــــــــلُّ ال اخَلـــَطـــْرلَيَ يـــخـــاُف  ل 

ـــــاْد ــــــ ـــــدب ـــــن ــــــ ــــــ ـــــصّ ـــــ� ـــــا ال ــــــ ــــــ ن ـــــدُّ ــــــ ــــــ ج
ــــْح ــــَت ــــَف ـــــهـــــذا اْن ـــــــــــاَلٌ لـــــلـــــَفـــــَرْحول ع
َيـــهـــاْب ل  عاْبوالّــــــذي  ال�صِّ ِتــلــَك  ــلَّ  ُك

ـــــاد ــــــ ـــــدب ـــــن ــــــ ــــــ ـــــصّ ـــــ� نــــــــــــــــــــا ال جــــــــــــــــــــدُّ
الّطويْل الّرحيِل  ـــلُّ �ــصــيٍء َجــمــيــْلف ي  ك
ــِبــحــاْر ـــلِّ ال ــِم ُك ــصْ ــا� غاْرب ال�صِّ َيْدعو  �صوَف 

ـــــاْد ــــــ ـــــدب ـــــن ــــــ ــــــ ـــــصّ ـــــ� ـــــا ال ــــــ ــــــ ن ـــــدُّ ــــــ ــــــ ج

بيان ال�صفدي

اأ�صتوعب واأفهم

ًل - - اأوَّ

اأقراأُ الن�ّس ال�ّصابَق ُثّم اأُجيُب:

؟ 1 اأقتُح ُعنوانًا اآخَر للن�ضرّ
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول168 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ِل؟ ندباُد مُبغامراِتِه، اأقراأُ الكلمة التي دلرّت على �ضفاِتِه ِمن املقطِع الأورّ 2 ا�ضتهر ال�ضرّ
 

ندباِد: نا ال�ضرّ 2 نتعلرُّم ِمن جدرّ
عاب.	� جاعة.	�الترّغلب على ال�ضرّ اجُلراأَة وال�ضرّ

ُدلرّ على ذلك ف ي الأبياِت؟
 

- ثانياً -

؟ مِن املا�ضي، ما الكلمُة التي دلرّْت على ذلَك ِمَن الن�ضرّ ندباِد كاَنْت ف ي الزرّ 1 ُمغامراُت ال�ضرّ
 
 

ِد الفوائَد التي ت�ضتف يُد منها ِعندما ُت�ضافُر ف ي ِرحلٍة طويلٍة؟ 2 عدرّ
 
 

ندباِد حُمبرّبًة لالأطفاِل؟ ُة ال�ضرّ 3 ملاذا كانت �َضخ�ِضيرّ
 
 

ندباِد.  ِة ال�ضرّ ُ عن راأيي ف ي �ضخ�ضيرّ 4 اأعبرّ
 



169

 
 

الّلغة والّتاكيب

1 معنى )طاف( ف ي البيِت الأّوِل )جتّول(، اأبنّيُ معنى )طاف( ف ي كّل ِمن اجُلمِل الآتيِة:

طاَف النرّهُر  	�

اُج حوَل الكعبِة  	� طاَف احُلجرّ

2 اأ�صتبعُد الكلمة التي ل تنتمي اإىل املجموعِة ف يما ياأتي:

جميل - جمل - جمال - اأجمل 

حاً معنى العباراِت الآتيِة: 3 اأُكِمُل ُمو�صّ

انفتَح عامٌل للفرِح: �ضعَر ب��   	�

عاِم: �ضعرُت ب�   	� انفتَحْت �ضهيرِّتي للطرّ

عاب(:  	� )ل يهاُب ال�ضرّ

ويُل(:  	� حيُل الطرّ )الررّ

تدريبات قرائّية

1 اأقراأُ املقطَع الذي يُدّل على ُحّب الأطفاِل لل�ّصندباِد.

2 اأُغّني املقطع الأّول بالّطريقِة املُنا�صبِة.



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول170 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

رحلة اإىل بغدادالّدر�س الأّول:

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

قراءِة	الن�ّس	قراءًة	�سليمة	ُمعرّبًة.	.	1

اختياِر	الِفكِر	الّرئي�َسِة	للن�ّس..	2

	بغداد..	3 التحّدِث	عن	اأهّم	معاِلِ

اختياِر	املعنى	املق�سوِد	للكلماِت	املُلّونِة..	4

�سوِغ	اأ�سئلٍة	حول	املقطِع	الّثاين..	5

والآن عزيزي الّتلميذ ما راأُيك اأن ن�صتذِكر: 

1 ما عا�ضمُة الِعراق؟ 

 

2 هل َتعرُف �َضيئًا عن مدينِة بغداد؟ 
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والآن عزيزي التّلميذ ما راأيُك اأن نتعرّف اأكرث مبدينةِ بغداد:

ورة، ُثّم اأُجيُب: اأتاأّمُل ال�صّ

1 اأيَن يقُف الأطفاُل مع معلرّمِتهم؟  

ورِة؟   2 ف ي راأِيِك، ملِن الترّمثاُل الذي ف ي ال�ضرّ

ورِة؟   3 ما ا�ضُم النرّهِر الذي تراُه ف ي ال�ضرّ

4 ما الذرّي تراُه ف ي النَّهِر؟  

ورِة.   ي اأراُه ف ي ال�ضرّ جَر الذرّ ي ال�ضرّ 5 اأُ�ضمرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول172 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي التّلميذ تعالَ لنقراأَ الفقرة الآتية: 

- 1 -

ف���ت حافلُتَن���ا ف ���ي �ض���احِة الترّحريِر  قال���ت فاطم���ُة: توقرّ
ِة(.  احِة )ُن�ضَب احلريرّ و�ضط بغداد، ف�ضاهدنا ف ي �َضْدِر ال�ضرّ
�ضيِد، وهو �ض���ارٌع عظيٌم َيق�ِضُم بغداَد  لنا ف ي �ض���ارِع الررّ جتورّ
ُة املزخرفُة على جانَبْيِه. ُع الأَعمدُة الأثريرّ اإىل ِق�ضمني، وتتوزرّ

اَل ف�ض���اهدنا مِتثاًل �ض���خمًا، قالِت املعلرّمُة: هذا  تابْعَنا الترّجورّ
هُر، لقد  ُه �ض���اعُر العراِق ال�ضرّ ، اإنرّ �ض���اف يرّ مِتثاُل معروٍف الرُّ

كتَب ق�ضائَد كثرًة، خ�ضرّ الأطفال ببع�ٍض منها. 

- 2 -

�ضاألُت املعلرّمة: متى ُبنيت مدينُة بغداد؟

قاَلْت: ُبنيْت مدينُة بغداَد ف ي عهِد اخلليفِة العبرّا�ضيرّ اأبي 
ولِة العربيرِّة، ومركزًا  جعفٍر املن�ض���وِر، و�ضارت عا�ضمة الدرّ
للترّجارِة، واإ�ض���عاعًا للح�ض���ارِة، وكانت ف يها مكتبٌة �ضخمٌة 

يت )بيت احلكمِة(. �ُضمرّ



173

- 3 -

يادين  ِه على �ضواطِئ  نهِر ِدجلَة، ف�ضاهدَنا املراكب التي تنقُل النرّا�ض والب�ضائع، وال�ضرّ ُثمرّ ُقمَنا بالتنزرّ
مك، وغاباِت النرّخيِل اخل�ضاء. الذين ي�ضطادوَن ال�ضرّ

حِر واخلياِل،  وعِة واجلماِل، وف ي ِقمِة ال�ضرّ وراِء، لقد كانت ف ي ُمنتهى الررّ تابعنا امل�ضر اإىل حديقِة الزرّ
ُد ف يها الكثُر مَن الع�ضاف ِر والأطياِر. ُنها الآلُف مَن النرّباتاِت والأ�ضجاِر، وُيغررّ تزيرّ

ُح  وملرّا حلرّ امل�ضاُء، غادرنا املدينَة التي بداأت تغيُب عن عيوِننا ُرويدًا ُرويدًا، وكاأنرّ روؤو�ض النرّخيِل ُتلورّ
عًة. لنا ُمودرّ

بيان ال�صفدي )بت�صرف(



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول174 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اأ�صتوعب واأفهم

- اأّول -

1 ما ا�ضُم املدينِة الرّتي زاَرها التالميُذ؟ 
 

فت حافلُة التالميِذ؟  2 اأيَن توقرّ
 

ُد ثالثًة من الأماكِن التي زاَرها التالميُذ ف ي بغداد. 3 اأُعدرّ
 
 
 

ا ياأتي: َة للن�ضرّ مرّ 4 اأختاُر الفكرَة العامرّ

و�ضُف مدينِة بغداد.	�

�ضاحُة الترّحريِر ف ي بغداد. 	�

�ضواطُئ نهِر ِدجلة.	�
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- ثانياً -

1 اأ�صُع رقم املقطِع بجانِب الُعنوان الّدالِّ عليه:

ِه ف ي بغداَد. 	� اأماكُن التنزرّ

حلِة. 	� َعودُة التالميِذ ِمن الررّ

جَتواُل التالميِذ ف ي �ضوارِع بغداد. 	�

بغداُد عب الترّاريِخ. 	�

2 اأُكِمُل املعلوماِت الآتية عْن مدينِة بغداد:

ال�ضُم: مدينُة بغداد.	�

الُقطُر:  	�

اأهمُّ اأنهاِرها:  	�

اأ�ضُهر معاملِها )اآثارها(:  	�

اأ�ضهُر �ضعراِئها:  	�

الّلغة والّتاكيب

1 اأَختاُر املعنى املق�صود للكلمِة املُلّونِة:

احَة: يقُع:	� ِة ال�ضرّ ُر ُن�ضُب احُلريرّ يت�ضدرّ

احة. مِة ال�ضرّ احة. ف ي مقدرّ احة. ف ي اآِخِر ال�ضرّ خلف ال�ضرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول176 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

�ضاَرْت مرَكزًا للترّجارِة واإ�ْضعاعًا للَح�ضارِة: اأي:	�

مكانًا للح�ضارة.ن�ضًا للح�ضارة. بقاًء للح�ضارة.

2 اأذكُر اأ�صداَد الكلماِت التي حتتها خّط:
حِر واخليال.   ِة ال�ضرّ احِة. كانت ف ي ِقمرّ توقفت حافلُتنا ف ي ال�ضرّ

عًة.  ُح لنا ُمودرّ كاأنرّ الأ�ضجاَر تلورّ

تدريبات قرائّية

1 اأَقراأُ ِمَن الن�ّس ما يدّل على املعاين الآتيِة:

�ضيد.	� و�ضُف �ضارِع الررّ

و�ضُف �ضاِطئ دجلة.	�

2 اأَقراأُ معرّبًا عن �صعوِر الإعجاِب:

حِر واخليال. ِة ال�ضرّ وعِة واجلماِل، وف ي قمرّ وراِء، لقد كانت ف ي ُمنتهى الررّ تابعنا املَ�ضَر اإىل حديقِة الزرّ
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الأفعالتدريٌب ُلغويٌّ

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

	ذكِر	اأنواِع	الأفعال..	1

حتديِد	الّدللِة	الّزمنّيِة	لالأفعاِل	مع	احلركِة..	2

من	جدوٍل..	3 َت�سنيِف	الأفعاِل	�سِ

تكويِن	ُجملٍة	حتتوي	فعَل	اأمٍر	مع	حركِتِه..	4

و�سِف	حديقٍة	ُم�ستخِدمًا	الفعَل	املا�سي	واملُ�سارع..	5

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ُد اأنواع الكلمة.  1 اأعدرّ
 
 
 

ُد اأنواع الِفعِل.  2 اأعدرّ

 
 
 

3 ما حرَكُة اآخِر الِفعِل :املُ�ضارِع؟ …………… املا�ضي؟ …………… الأمر؟ ……………



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول178 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

تدريبات لغوّية

غري اأن ُت�صّنف الأفعال ِبح�صِب اجلدوِل التايل: 1 ما راأُيك �صديقي ال�صّ

	 مك.أ. ي�ضطاُد ال�ضيرّادوَن ال�ضرّ

وراِء.	.	 تابع التالميُذ امل�ضر اإىل حديقة الزرّ

ِة.	.	 انظر يا ه�ضاُم اإىل ُن�ضِب احُلريرّ

	 حلِة.د. اكتْب ف ي دفِتَك فقرًة عن هذِه الررّ

	 ُن النرّباتاُت والأ�ضجاُر احلديقة.ه. ُتزيرّ

	 ُد ف يها الكثُر من الع�ضاف ِر و الأطياِر.و. ُيغررّ

فعُل الأمرالِفعُل امل�صارعالِفعُل املا�صي 

   

   

   

   

2 اأكتُب ُجملًة ف يها فعُل اأمٍر، ُثمَّ اأ�صُع احلركة املُنا�صبة على اآخِرِه.
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ُف ف يها حديقًة ُم�صتخدماً الِفعل امل�صارَع والِفعل املا�صي. 3 اأكتُب ِفقرًة من �صطريِن، اأ�صِ
 

 

4 اأعوُد اإىل در�ِس )ِرحلٌة اإىل َبغداَد(، واأ�صتخِرُج من امَلقطِع الأخرِي الأفعال املا�صية والأفعال 
امل�صارعة، ُثّم اأكُتبها ف ي اجلدوِل الآتي :

الِفْعُل امل�صارعالِفْعُل املا�صي 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

تدريبات كتابية 

الإملء:

1 اأقراأُ، واأُلِحُظ الفرق ف ي ُبنيِة اجُلملتنِي الآتيتنِي:
�ضاَرت َبغداُد مركَز الترّجارِة، و اإ�ضعاع احل�ضارِة.	�
�ضاَرت بغداُد مركزًا للترّجارِة، و اإ�ضعاعًا للح�ضارِة.	�

2 ما احلرُف الذي دخل على كِلمتي: )الّتجارة، احل�صارة(؟ 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول180 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

3 ما احلرُف الذي ُحِذف من َكِلمتي )الّتجارِة، احل�صارِة( عندما دخل عليها حرُف الّلم؟
 

اأتعلم

م(.	 حُتذُف	األُف	)ال	(	الّتعريِف	اإذا	اتَّ�سل	بها	حرُف	اجلّر	)الالَّ

ِم )ل (على الكلماِت الآتيِة: اأُدِخُل حرف اللَّ

النَّهرالب�صائعالنَّخيلاحلديقةالأطفال

     

اخلّط:

اِد ِبخّط الّرقعة:  1 اأكتُب حرَف ال�صّ

2 اأكتُب الِعبارة الآتيَة ِبخّط الّرقعِة ُمراِعياً امَل�صافات بنَي الكِلماِت:
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و�صُف مدينةالّتعبري الكتابّي

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

قراءِة	خمّطِط	و�سِف	املدينِة..	1

ت�سميم	خمّطِط	و�سِف	مدينٍة..	2

و�سِف	مدينٍة	م�ستخدمًا	اأدواِت	الّربِط	املُنا�ِسبِة..	3

Elvin ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/25228175@N08/5235216993/ امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول182 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي الّتلميذ اأرجو منَك اأن جتيَب عن الأ�صئلِة الآتيِة: 

ما الأ�ضياُء اجلميلُة ف ي مدينِتك؟	�
 
 
 
 
 

بُّ َمدينتك؟ 	� ملاذا حُتِ
 
 
 

ما اأهمُّ املَعامِلِ ف ي مدينِتك؟ 	�
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ِف مديَنِتَك: َة َو�صْ والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتعرَّف َكيف يَّ

ًل - - اأوَّ

ط الآتي: 1 كتب با�ِصٌل مقطعاً ف ي و�صِف مدينِتِه ُمعتِمدًا املُخطَّ

ِو.  نديان و ال�ضرّ املوقُع: تقُع مديَنتي على �ضفِح جبٍل اأخ�ض، تك�ضوُه اأَ�ضجاُر ال�ضرّ

���يِف معتِدٌل ل  ها ف ي ال�ضرّ ًا و ل رِطبًا، وجورّ الّطق���ُس: اله���واُء ف ي مدينتي لطيٌف، فهو لي�ض جافرّ
حاٌر ول بارٌد.

ُة القدميُة، والأ�ض���واُق  ام���اُت الأثريرّ اأَه��ّم معامِلِه��ا )اآثاِرها(: م���ن اأهمرّ الآثاِر ف ���ي َمدينتي احلمرّ
ائرون من ُكلِّ مكاٍن.  ُة، لذلك يق�ُضُدها الزرّ عبيرّ ال�ضرّ

  

  

 

 



   
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول184 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اِد  ���جرّ ���ناعِة ال�ضرّ ِة، و�ضِ ���تويرّ ِة وال�ضرّ ���يف يرّ اأ�صه��ُر زراعاِتها: ت�ض���تِهُر مدينتي ِبزراعِة اخُل�ِض ال�ضرّ
والُب�ضِط. 

يَف وُيكِرمونُه. اأهَلها: اأهُل َمدينتي طيرّبون، ُيحبرّوَن ال�ضرّ

2 جمع با�صٌل املعلومات ف ي مقطٍع ُم�صتخِدماً اأدواِت الّربِط.

اأقراأُ ما كتب با�صٌل:	�

    

ِو، وَهواوؤُها لطيٌف، فهو  ���ندياِن وال�ضرّ تقُع َمدينتي على �ض���فِح َجَبٍل اأخ�َض، تك�ض���وُه اأ�ض���جاُر ال�ضرّ
ُة  اماُت الأثريرّ ���يِف ُمعتِدٌل ل حارٌّ ول َبارٌد، م���ن اأَهمرّ الآثاِر ف يها احلمرّ ها ف ي ال�ضرّ ل ج���افرّ ول رِطٌب، وَجوُّ
يف يرّة  ائروَن ِمن ُكلرّ مكاٍن، ت�ضتِهُر ِبزراعِة اخُل�ِض ال�ضرّ ُة، لذلك يق�ُضُدها الزرّ عبيرّ القدميُة، والأَ�ض���واُق ال�ضرّ

يف وُيكِرمونُه.  اِد و الُب�ضِط، اأهلُها طيرّبون، ُيِحبرّوَن ال�ضرّ جرّ ناعِة ال�ضرّ ِة، و�ضِ تويرّ وال�ضرّ

اأُكِمُل ما ياأتي من املقطِع ال�ّصاِبِق: ا�صتخدم با�صٌل الألفاَظ املُت�صاّدة من مثِل: جافٌّ - رطٌب 	�

 

- ثانياً -

1 اأ�صُف مدينتي ُمعتِمدًا املُخّطَط الذي اعتمدُه با�صٌل:

ق�ُض:  املوِقُع:   الطرّ
اأهمرّ معامِلِها )اآثاُرها(:  

اأ�ضهُر ِزراعاِتها اأو�ضناعاِتها:  
اأهلُها:  
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بِط، ول اأَن�صى:  2 اأجَمُع ما كَتْبُت ف ي َمقطٍع ُم�صتخِدماً اأدواِت الرَّ

قيِم.ِذكر ا�ضِم مدينتي. عالماِت الترّ
ِل. طِر الأورّ املُحافظة على نظافِة الَورقِة.الفراغ ف ي ِبدايِة ال�ضرّ

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول186 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

دّراجتيالّدر�س الّثاين:

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

قراءِة	الن�ّس	ال�ّسعرّي	قراءًة	�سليمًة..	1

اإكماِل	الّتاكيِب	وفق	منوذٍ		ُمعّي..	2

3	.. ياغِة	ِعبارٍة	وفق	منوذٍ		ُمعّيٍ �سِ

DAVID MELCHOR DIAZ DAVID MELCHOR DIAZ ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/dmelchordiaz/14436033062/ امل�صدر:
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والآن عزيزي الّتلميذ ما راأُيَك اأن جُتيَب عن الأ�صئلِة الآتيِة:

اجة؟   1 هل لديك دررّ

2 اأين تقوُدها؟  

اَجِتَك؟   3 كيف تعتني ِبدررّ

ر�ِض؟ ما ُهو؟   عت مو�ضوع الدرّ 4 هل توقرّ

ورة، ُثّم اأُجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها: اأتاأّمُل ال�صّ

فُل ف ي اللرّوحِة؟   1 ماذا يركُب الطِّ

3 ما الأ�ضياُء املَوجودُة ف ي بلدِتك؟  

 

 

  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول188 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

�صيَد اجَلميل. والآن عزيزي الّتلميذ تعال ُنن�ِصد النَّ

- 1 -
اجتي ف ي ُنْزَهِتي اأَْرَكُبها ف ي َفْرَحةَدرَّ

ها لأَّنني اأَُجوُب ف يها َبْلَدتياأُِحبُّ
ها ف ي اجَلّنِةوَبْلَدتي ُحقولُها كاأَنَّ
َمْر�ُصوَمٌة كاللَّْوَحِةوَبْلَدتي َجميَلٌة

- 2 -
اجتي اأَِنيَقٌة ِةَدرَّ ها ف ي ِخفَّ و�َصْيُ

اَرِةاأَُطوُف َيْوِمّيًا ِبها ِمْن َحاَرٍة ِلَ
وباحثًا َعْن رفقتيركْبُت اأَْبغي حاَجتي

- 3 -
اأّل َتُكوَن َوْقَعتيلَِكنَّني ُماِذٌر

اِطِر ال�ّصّياَرةفاخَلْوُف ُكلُّ اخَلْوِف ِمْن َمَ

د. فاروق موا�صي

�صاعٌر فل�صطينّي
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اأ�صتوعب واأفهم

ًل - - اأوَّ

؟  ُث الن�ضرّ 1 عمرّ يتحدرّ

 

اجتُه؟  2 ما �ضبُب ُحبرّ الطفِل دررّ
 
 

- ثانيا -

1 اأين يطوُف الطفُل؟ 
 

ن يبحُث؟  2 عمرّ
 
 
 

اجِة؟  3 ما الذي يحذرُه عنَد ركوِب الدررّ
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول190 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

4 اأقراأُ ِمَن الن�ضرّ ما يُدلرّ على:

اجة.	�جماِل البلدة.	� اخلوِف ِمن ماطِر ال�ضيرّارة.	�خَفِة الدررّ

اعُر بلدتُه ب . ……………… و ……………… و ………………  5 �ضبرّه ال�ضرّ

اجتي( ِمَن هذا الكتاِب مراعيًا: ق ن�ضرّ )دررّ 6 اأوثرّ

ا�ضَم اأو عنوان النرّ�ضيِد:  

اعر:   ا�ضَم ال�ضرّ

فحِة:   رقَم ال�ضرّ

ا�ضَم الوحدِة:   

ا�ضَم الكتاِب:  

الّلغُة والّتاكيب

1 اأختاُر املعنى املُنا�صب للكلمِة املُلّونِة ف يما ياأتي:

ِرحلتي – زيارتي – جولتي. اجتي ف ي ُنزهتي تعني:  دررّ

اأجيُب – اأدوُر – اأزوُر. ني اأُجوُب تعني:  اأُِحبرّها لأنرّ

ٍة تعني:  �ُضعة – خوف – َن�ضاط. اجتي اأِنيقٌة و�ضُرها ف ي ِخفرّ دررّ

اأ�ضتي – اأطلُب – اأعِرُف. رِكْبُت اأبغي حاجتي تعني: 
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2 اأُكِمُل الّتاكيب الأتية وفق الّنموذِج الآتي:

اجتي ف ي ُنزهِتي اأركُبها ف ي فرحٍة. دررّ

ني   اأُِحبرّها لأنرّ

ها   وبلدتي حقوُلها كاأنرّ

وبلدتي   كاللرّوحِة.

تدريبات قرائّيِة 

ًا عن احلركِة والنرّ�ضاِط.  يًة ُمعبرّ 1 اأقراأُ املقطَع الثرّاين ِمن الن�ضرّ قراءًة ُمتاأنرّ

ًا عن احلذِر و اخلوِف.  2 اأقراأُ املقطَع الثرّالث من الن�ضرّ ُمعبرّ

ًا عن املعنى: وبلدتي جميلٌة مر�ضومٌة كاللرّوحِة. عريرّ الآتي ُمعبرّ طر ال�ضرّ 3 اأقراأُ ال�ضرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول192 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

لُم فعِل الأمِرتدريٌب لغوّي

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

قراءِة	اجُلمِل	ف	ي	القائمتِي	قراءًة	�سليمًة.	.	1

ُن	معنى	الأمِر	على	الأفعاِل..	2 اإدخاِل	لِم	الأمِر	التي	تت�سمَّ

3	.	. �سياغِة	ُجملٍة	وفق	منوذٍ		ُمعّيٍ

لفِظ	التَّنويِن	باأنواِعِه	لفظًا	�سليمًا.	.	4

والآن عزيزي الّتلميذ تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً: 

1 ما حركُة فعِل الأمِر؟  

ُة لفعِل الأمِر؟   منيرّ للُة الزَّ 2 ما الدرّ

تعاَل نتعرَّف �صكًل اآخر لفعِل الأمِر:

تدريبات لغوّية 

1 اأقراأُ اجلمل ف ي القائمتني )اأ - ب( ُثّم اأُبنّيُ الَفرَق بيَنُهما ف ي املعنى:
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2 اأُدِخُل الّلم التي تت�صّمُن معنى الأمِر على الأفعاِل ف ي اجُلمِل الآتيِة، ُثّم اأقراأُ مراعياً ال�ّصبط 
كِل وفق النَّموذِج:  بال�صَّ

ِلن�صبْح ف ي مياِه البحِرن�صبُح ف ي مياِه البحِر 

هوِر.  هوِر.نفرُح مع الزرّ ………………… مع الزرّ

………………… معلوماٍت عن ُمدِن بالدي.جنمُع ………………… 

3 اأَ�صِبُط اأواخر الأفعاِل ف ي اجلمِل الآتيِة باحلركِة املنا�صبِة: 

د معًا وطني �ضورَية. 	� لرندرّ

لُتحافظ على نظافِة بلِدك. 	�

لنتعلرّم كيف نبني الوطن. 	�

4 اأ�صوُغ جملًة وفق النَّموذج الآتي: 

لنحِمل راية الوطِن عاليًا  

تدريبات كتابّية 

الإملُء:

اأقراأُ الكِلماِت الآتية مُمّيزًا تنويَن الّرفِع والفتِح والك�صِر: 

حارٍة - جميلٌة - مر�ضومٌة - اأنيقًة - باحثًا



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول194 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

اخلّط:

1 اأكتُب ِبخّط الّرقعِة َحرف ي الفاِء و القاِف )ف - ق(.

2 اأكتُب امَلقطَع الآتي ِبخّط الّرقعِة ُمنتِبهاً ِلر�صِم َحرف ي )الفاِء و القاِف(:
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و�صُف �صجرٍةالّتعبرٌي الكتابّي

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

ورتِي..	1 ياغِة	ُجملتِي	وفق	الّنموذجِي	ف	ي	ال�سّ �سِ

قراءِة	خُمّطِط	ال�ّسجرِة	قراءًة	عميقًة.	.	2

كتابِة	معلوماٍت	عن	�سجرٍة	على	ورقِة	م�سوّدٍة..	3

جمِع	امَلعلوماِت	ف	ي	مقطٍع	والّربِط	بيَنها	باأدواِت	الّربِط	املُنا�ِسبِة..	4

Simon Morris Simon Morris ت�صوير:
ttps://www.flickr.com/photos/simon_morris/15957830885/ امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول196 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

والآن عزيزي الّتلميذ ما راأُيَك اأن جُتيَب عن الأ�صئلِة الآتيِة:

1 ما فائَدُة الأ�ضجاِر؟
 
 
 

2 كيَف ت�ِضُف يل �ضجرًة اأماَمَك؟
 
 
 

ُف �صجرًة: والآن عزيزي التلميذ �صنتعّلُم كيف ن�صِ

ورتنِي. 1 اأ�صوُغ ُجملتنِي وفق الّنموذجنِي الآتينِي ُم�صتعيناً بال�صّ

اَجتي َفَرحًا. اأركُب درَّ
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ُه النرّا�ُض ف ي احلداِئِق و الَب�َضاتنِي.:  يتنزرّ

 

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي، الف�صل الأّول198 برنامج التعـّلم الّذاتّي، العربّية لغتي، ال�صّ

ُف �صجرًة ُمِثمرًة ف ي َمقَطٍع ُم�صتخِدماً الّت�صبيه: 2 اأ�صتعنُي باملخّطِط الآتي، واأ�صِ
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اأكتُب املعلوماِت عن ال�ّصجرِة على ورقِة ُم�صوّدة. 

بِط املُنا�ِضبِة.	� اأجمُع املعلوماِت ف ي مقطٍع، ُثمَّ اأرِبُط بينها باأدواِت الررّ

قعِة: 	� اأنقُل املقطع اإىل دفتي بخطرّ الررّ

جرِة ِبجاِنب املقطع، اأو اأر�ُضُمها.	� اأُل�ِضُق �ُضورَة ال�ضرّ
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 فريق الـعـمل الـفـني: 
] تنف يذ [ مـجـموعة من اخلباء املخت�صني ف ي الّلغة العربّية والّلغة الإنكليزية والريا�صّيات والهند�صة والّر�صم اليدوّي 
وئّي واخلـّط العربّي والّر�صم الّرقمّي والت�صميم الكراف يكّي والإخراج الطباعّي و اإدارة امل�صاريع الفنّية  والت�صوير ال�صّ

 

 ] اإنتاج [ مركز بابل، �ركة معروف لاإنتاج الفنّي، دم�صق، اجلمهورية العربية ال�صورية.
www.babel.productions ] املوقع الإلك�وين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمي: 
] اإعداد وت�صر [ مـجـموعة من املـخـتـ�صني التـربويني من وزارة ال�بية ف ي اجلمهورية العربية ال�صورية ووكالة الأمـم املـتـحدة لاإغـاثة وت�صغـيل 

الّاجئني الفل�صطـيـنيني ف ي ال�رق الأدنى الأونروا ومنـظـمـة الأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�صـف.
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