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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
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اث الوحدة ال�صابعة: الآثار والترُّ

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س

ل 8ق�ُض ابن وردانمعارف ومهاراتالأورّ

14حروف العطفتدريب لغويرّ

17اإعداد �ضائح العر�ضالترّعبر الكتابيرّ

ارحمفوظاتالثرّاين  21الفتى البحرّ

26من نوادر اأ�ضعبمعارف ومهاراتالثرّالث

32اجلملة	اال�سميَّةتدريٌب لغويرّ

35كتابة	مقطع	و�سف	يالّتعبري	الكتابي
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الوحدة الثامنة: الوطن

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س

40عيد اجلالءمعارف ومهاراتالأول

46اجلملة الفعليرّةتدريٌب لغويرّ

بطالترّعبر الكتابيرّ 50اأدوات الررّ

52وطني الغايلرّمعارف ومهاراتالثاين

58فعل الأمرتدريٌب لغوي

62كتابة حوارالترّعبر الكتابيرّ

وؤالالّتعبري	ال�سفوّي 64�ضوغ ال�ضرّ

الوحدة التا�صعة: منجزاٌت ح�صارّيٌة

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س

ل 66�ضدرّ الفراتمعارف ومهاراتالأورّ

73كتابة فقرةالترّعبر الكتابيرّ

77ميناء الالذقيرّةمعارف ومهاراتالثرّاين

83كتابة تقريرالترّعبر الكتابيرّ

86احلدائق العامةحمفوظاتالثرّالث
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الوحدة العا�صرة: غرائب وعجائب

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س

ل لف نيمعارف ومهاراتالأورّ 92الدُّ

97املثنرّى واجلمعتدريٌب لغويرّ

ة خياليرّةالترّعبر كتابيرّ 100كتابة ق�ضرّ

106مملكة النرّحلمعارف ومهاراتالثرّاين

113اجلملة ال�ضميرّة والفعليرّةتدريٌب لغوٌي

د على فكرة خطاأالٌتعبر الكتابٌي 117الررّ

122غرائب وعجائبالترّعبر ال�ضفويرّ
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الوحدة احلادية ع�صرة: العمل املنتج

رقم ال�صفحةعنوان الدر�ساملجالرقم الّدر�س

ل رمعارف ومهاراتالأورّ كرّ 124ال�ضرّ

130األفاظ العددتدريٌب لغويرّ

حون الثرّالثةمعارف ومهاراتالثرّاين 132احلكيم والفالرّ

مائر املنف�ضلةتدريٌب لغويرّ 137ال�ضرّ

141كتابة مقطع عن مهنةالترّعبر الكتابي

انحمفوظاتالثرّالث 145�ضباح اخلر يا فررّ

153اإعداد بحثالترّعبر ال�ضفويرّ

الوحدة الثانية ع�صرة: العلم والختاع

رقم ال�صفحةعنوان الّدر�ساملجالرقم الّدر�س

ل جل الآيلرّمعارف ومهاراتالأورّ 158الررّ

166حروف النرّف يرّتدريٌب لغويرّ

170الن�ضرّ املو�ضوعيرّالترّعبر الكتابيرّ

174�ضناعة الدرّمىمعارف ومهاراتالثرّاين

180الفعل امل�ضارعتدريٌب لغويرّ
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ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين8 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ق�صُر ابن وردانالّدر�س الأّول

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

قراءِة	الّدر�ِس	قراءًة	�سليمة	معّبة..	1

حتديِد	مرادِف	بع�س	الكلماِت	اعتمادًا	على	الن�ّس..	2

حتويِل	املفرِد	اإىل	جمع	اعتمادًا	على	الن�ّس..	3

اإبداِء	الّراأي	ف	ي	بع�س	املواقف..	4

تعال عزيزي التلميذ نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

اثية؟  1 هل حتبُّ الق�ض�َض التُّ

ر�ض اليوم؟  ع اأن يكون مو�ضوع الدرّ 2 ماذا تتوقرّ
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الأن�صطة

اأتاأّمل ال�صورة ال�صابقة، ثّم اأجيب عن الأ�صئلة التي تليها :

ورة؟ 	� ما ا�ضُم البناِء الذي تراه ف ي ال�ضُّ

ما املوادُّ امل�ضتخدمُة ف ي بناء هذا الق�ض؟ 	�

ورة؟ 	� ما احليواُن الذي يظهر ف ي ال�ضُّ

ر�ض ؟ 	� ع اأن يكوَن مو�ضوُع الدَّ ماذا تتوقرّ
الآن عزيزي التلميذ تعال لنقراأ الفقرة الآتية:

اٌف باأنَّ ولَدُه الوحيَد �ض���وَف يلقى حتَفُه ب�ض���َبِب لدغ���ِة َعقرٍب. حار امللُك  اأ له عرَّ ُيحَك���ى اأن َمِل���كًا تنبَّ
، على اأن  ف ي اأمرِه، فا�ضت�ض���اَر ُحَكماَءُه وُوَزَراَءُه، فاقتحوا عليه: اأن يبنَي لُه ق�ضًا من الآُجّر امل�ض���ويِّ

ُتعجَن طيَنُتُه قبل �َصيَّها مباِء الورِد املخلوِط بامل�ضِك، لأنَّ رائحة هذا املاِء ُتبِعُد العقارَب.
ِر لكن، اأيَن املَِلُك من ِحْكمِة القدِر؟! وبالِفْعِل متَّ بناُء الق�ِض بكاِمِلِه من الآجِر املعجوِن باملاِء املَُعطرّ

لقد َعِلَق عقرٌب بج�َض���ِد بعٍر واقٍف قرَب ناِفذِة ُغرفِة البِن، حكَّ البعُر ظهَرُه، فت�ض���لََّل العقرُب اإىل 
َقِت النُّبوَءُة، فتَكِت املِلَك م�صدوهًا باملُ�ضاِب الَعظيِم. بيِّ عَب النَّافذِة، وحتقَّ ُغرَفِة ال�ضَّ

ائحُة الَعِطرُة تفوُح من���ُه، وحني ينهِمُر املطُر وَتْبتلُّ اجُلدراُن،  ���نوُن، وُهِجَر الَق�ُض، والرَّ ِت ال�ضِّ َمررّ
اذٍة َت�ْضُكُن ف ي اأرجاِء الق�ِض. ٍة نفرّ ٍة رائحة َنْبَتٍة ِعطِريَّ ِل مررّ ائُر لأورّ تفوُح رائحٌة غريبٌة َفَيُظنُّها الزَّ

هذا هَو ق�ُض ابِن وْرداَن، فهْل عرفُتموُه؟
لينا هويان احل�صن)بت�صرف(

حتَفه: اآجله الآَُجر: القرميد �َصيِّها: جتف يفها بالفرن م�ْصدوهاً: متعجبًا 
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اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل - 

اُف للملك؟ اأ العررّ 1 مب تنبَّ
 

ائحُة التي ت�ضكُن الق�ض؟   2 ما الرَّ

2 متى تفوُح رائحُة املِ�ضِك من الَق�ِض؟  

- ثانياً -

ة ح�صب ت�صل�صلها: اأرّتُب حوادث الق�صّ

	 )…………(أ. بيِّ ِب�ضبِب َلْدغِة َعْقرٍب.  ْوِت ال�ضَّ اِف مِبَ وؤُ العرَّ َتَنبُّ

	.	)…………( بناُء الق�ِض من الآُجرَّ املخلوِط مباِء الَوْرِد واملِ�ْضِك. 

	.	)…………( ا�ضت�ضارُة املَِلِك حكماءُه ووَزراَءُه. 

	 )…………(د.  . بيِّ وقوُف الَبعِر بجانِب نافذِة ال�ضَّ

	 .	)…………(  . بيِّ لدَغُة الَعْقرِب، وموُت ال�ضَّ

	 )…………(و.  . بيِّ ت�ضلُُّل العقرِب اإىل ُغرفِة ال�ضَّ
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- ثالثاً - 

اأ�صل مبا ينا�صب:

واء.ل ُينجي حذٌر من قدر.  تناُول املري�ِض الدرّ

موَن ولو �ضدقوا(. .)كذَب املنجِّ بيِّ َلْدغُة الَعْقرِب ال�ضَّ

ل على اهلِل(. اِف.)اعَمْل وتوكَّ ُنبوَءُة العررّ

الّلغة والّتاكيب

- اأّوًل - 

اأ�صُل الكلمة امللّونة مبا يدّل عليها:

اخَلياُل ف ي الَنوِم راأيُت �ضَبحًا ف ي الق�ِض 

اخَلَياُل ف ي اليقظِة زارين َطْيُف َجدرّي ف ي املناِم

َتُه نتيجة المتحاِن  اأَْعَلَمِت الأمَر قبل وقوِعِهاأْنَباأ التَّلميُذ اأُ�ْضَ

ُة ِبَهْطِل املََطِر اأِت الأر�ضاُد اجلويَّ اأعَلَم النرّباأَ بعَد حدوثِهتنبَّ
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- ثانياً -

اأ�صتخرج من الن�سَّ ما ياأتي:

………………… مرادَف كلمة ممزوٌج: 
 ………………… مفرَد كلمة ق�ضوٌر: 

………………… �ضدَّ كلمة جتُف: 
 ………………… جمَع كلمة �ضنٌة: 

تدريبات قرائّية

نًا �ضوتيرّ مبا ُينا�ضُب املعنى من تف�ضيٍل وو�ضٍف. ًة ُملورّ ًة معبرّ اأقراأ الن�ضرّ قراءًة جهوريَّ
اأح�ضنت القراءة

اأتذّوق

بَب. اأختار من الّن�سِّ جملًة اأعجبتني ، ثّم اأبّي ال�صَّ
 
 

موقٌف وراأي

اأحتدَّث عن راأيي ف ي املواقف الآتية:

ُب اآثار بالِدِه. 	� رُجٌل ُيخررّ
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ٍة. 	� ُمر�ِضٌد ُيراِفُق �ُضيرّاحًا ف ي جولٍة اأثريرّ
 
 

تلميٌذ يِقُف اأمام الآثاِر مدهو�ضًا. 	�
 
 

الّتقومي النهائّي

. 1 اأ�ضُع ُعنوانًا للن�ضَّ
 

. 2 اأذكر حكمًة تعلرّمتها من الن�ضَّ
 
 

اِن حاليًا؟ وملاذا؟ كرّ 3 هل الق�ُض ماأهوٌل بال�ضرّ
 
 

ب وال�ضتفهام معًا: )لكن اأين امللُك من حكمة الَقَدِر؟!( 4 اأقراأ اجلملَة الآتية مظهرًا الترّعجرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين14 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

حروف العطفتدريٌب لغوّي

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

تعّرف	حروِف	العطف..	1

توظيف	حروِف	العطِف	ف	ي	جملة	مف	يدة..	2

االنتبا		للمّد	اّلذي	يلفُظ	وال	ُيكتُب	ف	ي	اأ�سماِء	االإ�سارة..	3

تعال نتذّكُر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع الكلمة؟	�
 

ت معك �ضابقًا؟	� ما احلروُف التي مرَّ
 

بِط بني جملتني؟ 	� ما احلروُف الَّتي ت�ضتخدمها للرَّ
 

- اأّوًل - 

ِن: اأقراأ كلَّ جملٍة من اجلمل الآتية منتبهاً للحرف امللوَّ

يهطُل املطُر، وتبتلُّ اجلدراُن.	�

طاَرت الغيوُم فوق الق�ِض، ُثمرّ هطَل املَطُر.	�

�ضيِد.	� �ضنزوُر ق�ض احلِر، اأو �ضنزوُر ق�ض الرَّ
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اأتعّلم
من اأحرِف العطِف: )و - ثّم - اأو(.

- ثانياً - 

اأ�صُع كاًل من الأحرِف الآتية )اأو - و - ثّم( ف ي مكانها املنا�ِصب:

ا�ضت�ضاَر امللُك ُحكماءُه  وزراَءه.

ِة. اأقراأُ من الكتاِب  مَن الق�ضَّ

�ضها اأماَم رفاِقَك. ِة،  خَلَّ ع اإىل الِق�َضرّ ا�ضَتْمِ

الإمالء:

1 اأقراأُ اجُلمل الآتية، واأنتبُه للمّد الذي ُيلفُظ ول ُيكتُب ف ي ا�صم الإ�صارة:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين16 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ا ياأتي، واألحُظ الفرَق بَي اللَّفِظ والكتابة: 2 اأكتُب ا�صَم الإ�صارِة املنا�صب ف ي الفراِغ ممَّ

……………… الإجناُز حديٌث.	�

َة.	� راعيَّ ……………… النرّهُر يروي الأرا�ضَي الزرّ

……………… املهند�ضوَن ُمبِدعوَن.	�

الّتقومي النهائّي

اأكتُب ثالثة اأ�صُطٍر عن ق�صِر ابِن ورداَن م�صتخدماً الأحرف: )و - اأو - ثّم(.
 
 
 

اخلّط:
اأكتُب العبارة ال�ّصابقة بخّط الّرقعِة منتِبهاً للم�صافِة بي الكلمات.
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اإعداد �صرائح العر�سالّتعبري الكتابّي

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

ت�سميِة	اأماكن	اأثرّيٍة..	1

ت�سميِم	�سرائِح	عر�س..	2

اإبداِء	الّراأِي	ف	ي	بع�ِس	ت�ساميِم	االأ�سدقاء..	3

تعال نتذّكُر بع�َس املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

؟	� ت معنا ف ي الِكتاِب املدر�ضيرّ ة التي مرَّ ما الأماكَن الأثريَّ
 
 
 
 

ريقُة املنا�ِضَبُة لعر�ِض �ضوِر هذه الأماكن؟	� ما الطرّ
 
 

ما راأيك اأن نتعلََّم طريقَة ت�ضميِم �ضائِح عر�ض؟	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين18 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ور الآتية: اأتاأّمُل ال�صرُّ

Shane Horan ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/shaneh/5031373058/ امل�صدر:

jaime.silva ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/20792787@N00/2720265228/ امل�صدر:
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andrew ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/81917335@N00/3481879995/ امل�صدر:

gloria_euyoque ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/gloria_euyoque/2161569877/in/photostream/ امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين20 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ُعها ف ي  ابق��ة، ُثّم اأ�صَ ور ال�صَّ ياحيَّة التي تعّرف��ت بها ف ي ال�صرُّ ة وال�صَّ 1 اأ�صّم��ي الأماك��َن الأثريَّ
اجَلدول الآتي َوْفَق النَّموذِج:

اأ�صهُر معامِلها الأثرّيةا�صُم املدينة

ِدم�ضق
الُقد�ض
حم�ض
درعا

القاهرة

اجلامُع الأُموي.

 
 
 
 

ُم بالّتعاوِن مع رف يقي ُمتوًى لعر�ٍس تقدمييٍّ عن الآثار: 2 اأختاُر مدينًة واحدًة، واأ�صمِّ

اأجعُل معلوماتي ف ي �َضائح على النرّحو الآتي:

۱

۲

۳

٤
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الفتى البّحارالّدر�س الّثاين

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

قراءِة	الّن�سيِد	قراءًة	�سليمًة	معّبًة..	1

البحِث	عن	معاين	بع�ِس	املفردات	اعتمادًا	على	الن�ّس..	2

ت�سميِة	ال�ّسعوِر	املُنا�سِب	للأبيات..	3

اإبداِء	الّراأي	ف	ي	بع�س	املواقِف	احلياتّية..	4

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

هل حتبُّ البحَر؟ وملاذا؟  	�

ار؟  	� ف اليوَم الفتى البحَّ ما راأيَك اأن نتعرَّ

ورة الآتية ثم اأن�صُد الن�سَّ الذي يليها: اأتاأّمل ال�صرُّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين22 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

تعال نن�صد الن�ّس الآتي:

ار الفتى البحَّ
���اُر ���ح���ُرين ال���ِب���ح���اُراأن������ا ف���ت���ًى ب���حَّ َت�������سْ
��ن��دب��اُد ف ��ي َدم��ي واملَ�������ْوُج والأخ���ط���اُر ال�����سِّ

��اُرَوق����ْد راأْي�����ُت زْوَرق����ًا ��ُن��ُه ال��ُع�����سَّ َي��ح�����سُ
اجَل�������اُل والإك����ب����اُرك��ق��ل��ع��ٍة َي��ح��وُط��ه��ا

ِق���اُع���ن���ا ال���ِك���ب���اُرث���مَّ ت���ه���اَدْت َخ��ْل��َف��ُه
���ه���ا ���ارَع���َرْف���ُت���ه���ا ف���اإنَّ اأ����س���ط���ولُ���ن���ا اجل���بَّ

ندباِد ال�سِّ طيُف  ف ����ي َدم������ي ُي���ث���اُروظ��لَّ 
ب��ِه اأينيّ  ل���ْو  ����������اِرٌب ِم����غ����واُراال���ل�������ُه!  ُمَ

زاق عبد الواحد عبد الريّ

اأ�صتوِعُب واأفهُم

- اأّوًل -

1 ما الذي َي�ْضَحُر الفتى؟  

2 ما الذي َي�ْضُكُن ف ي دِم الفتى؟  

ندباُد؟   3 من هو ال�ضرّ
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- ثانياً - 

1 ماذا راأى الفتى ف ي البحِر؟  

ورُق؟   2 ماذا ُي�ضِبُه الزَّ

2 ما القالُع التي راآها ف ي البحار؟  

تدريبات قرائّيِة

اأُن�ِصُد ُملّوناً �صوتّي بالنفعاِل املُنا�ِصِب:

��اُر  َت�����س��َح��ُرين ال��ِب��ح��اُر اأن���ا ال��ف��ت��ى ال��َب��حَّ
َدم��ي ف ��ي  ندباُد  واملَ������ْوُج والأخ��ط��ارال�سِّ

الّلغة و الّتاكيب
1 اأ�صُل الكلمة مبعناها ف يما ياأتي:

ارة ع�ضة ع�ضةاخلَطُر البحرّ

اُر �ضجاعالُع�ضَّ

الإ�ضاُف على الهالِكتهادْت

فِناأ�ضطوٌل جمموعٌة من ال�ضُّ

م�ضت ببطٍءِمغواٌر



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين24 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

2 اأكمُل َوْفَق الّنموَذِج:

اٌر من ين�ُضُج النرّ�ضيج، هو: ………………َمْن ُيْبِحُر ف ي البحِر، هو: بحرّ

مك، هو: ……………… َر اأو ال�ضَّ من َيْفَلُح الأْر�َض، هو: .………………من ي�ْضطاُد الطَّ

3 اأختاُر معنى الكِلمِة امللّونِة مّما ياأتي:

ندباِد ف ي دمي.  )ف يء - خيال - بِقي(. ظلرّ طيُف ال�ضِّ

جرِة. )ف يء - خيال - بِقي(.جل�ضنا ف ي ِظلرّ ال�ضرّ

ُجِل.  )فَ ْيء - َخيال - َبِقَي(. راأْيُت ِظلَّ الرَّ

اأتذّوُق 

اأختاُر من الكلماِت الآتيِة كلماٍت بديلًة عن الكلماِت امللّونِة، ف ي البيتِي الآتيتي ُثّم اأُن�ِصُد:

اُر - ُمقاِتٌل اِر - مركبًا - جبرّ الَبحرّ

��اُروق��د راأَْي����ُت زْوَرق���ًا ��ُن��ُه ال��ُع�����سَّ ي��ح�����سُ
بِه اأينِّ  ل��و   ! ��������اِرٌب ِم���غ���واُرالل�ه  ُمَ
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الّتقومي النهائّي

 . 1 اأ�ضُع عنوانًا اآخر للن�ضرّ
 

ندباد ف ي برامِج الأطفاِل؟ حتدرّث عنه.  2 هل راأيت ال�ضرّ
.  

 
.  

 
.  

 
.  

 

نًا �ضوتي بالنفعاِل املُنا�ضب. عريرّ ملورّ 3 اأعيُد قراءة الن�ضرّ ال�ضرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين26 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

من نوادر اأ�صعبالّدر�س الّثالث

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

قراءة	الن�ّس	قراءًة	جهرّيًة	�سليمًة..	1

تعّرِف	هوّيِة	الن�ّس..	2

حتديِد	مراِدِف	بع�ِس	الكلماِت	اعتمادًا	على	الن�ّس..	3

اّتخاِذ	القراِر	املنا�سِب	ف	ي	موقٍف	ما.	.	4

تعال نتذّكر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

	 ابق؟أ. ما ُعنواُن در�ِضنا ال�ضَّ
..  

ي من يدعو نف�ضُه لكلرّ وليمة؟	.	 ماذا ُن�ضمرّ
 

خ�ض البخيِل واملتطفرّل؟	.	 ما راأيَك بال�َضرّ
 
 
 
 
 
 



27

ورة ثّم اأجيُب: اأتاأّمُل ال�صرُّ

؟	� ماذا يوَجُد اأمام الأعراِبيِّ
 

عاُم الذي ف ي الَقدِر؟	� ُع اأن يكوَن الطَّ ماذا تتوقَّ
 
 

ر�ِض ف ي راأِيَك؟	� ما مو�ضوُع الدَّ
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين28 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

عزيزي الّتلميذ لنقراأ معاً الن�ّس الآتي:

ا اأ�ض���عُب فال يفعُل �ضيئًا �ِضوى  عام وطبِخِه وتقدمِيِه كلرّ يوٍم،اأمرّ كان �ض���احب ُ الناقِةٍ يقوم بتح�ض���ر الطرّ
جُل من اأ�ضعب اأ�ضدرّ الياأ�ِض فقام وجمع احلطب، واأ�ضعل النرّار،  احة والنرّوِم، يِئ�ض الررّ عام والررّ الِتهاِم الطرّ
عام ف ي الِوعاِء. اأجاب اأ�ض���عُب: اأخاُف اأن  عام، وعندما ن�ِض���ج قال لأ�ض���عب: قم وا�ض���ُكِب الطرّ ُثمرّ طبخ الطرّ

ينقِلَب الِقدُر عليَّ فتترّ�ِضخ ِثيابي وي�ضيع تعُبك.
عام ف ي ِوعاٍء. ُثمرّ قال لأ�ضعب وهو ي�ضعُر بالغ�ضِب:  ًة اأخرى، وتناول الِقدر و�ضكب الطرّ جُل مررّ قام الررّ
ني اأ�ضعُر باخلجِل  ة الغزاِل، وهو يقوُل: اإنرّ ٍة تفوُق ِخفرّ عام، فنه�ض اأ�ضعُب وجرى ِبخفرّ ُقم الآَن وتناوِل الطرّ

ِة �ضاآكُل طعام رُجلني. يا �ضديقي من كرثِة ِخالفِ ي معك. ومن اأجِل خاِطِرك هذِه املررّ
جملة العربي ال�صغري

العدد 49- �صباط/1990 )بت�صرف(

اأ�صتوِعُب واأفهُم

- اأوًل - 

؟ ُث عنها الن�ضرّ ُة التي يتحدرّ خ�ضيرّ 1 مِن ال�ضرّ
  

دها اأ�ضعُب؟ 2 ما العادُة التي تعورّ
 

3 ما الأعمال التي قاَم بها �ضاِحُب النرّاقِة؟
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- ثانياً - 

بُخ وجمُع احلطِب؟ ًَ من العملني: الطرّ 1 ملاذا رف�َض اأ�ضعُب كالرّ
 

ا ياأتي: 2 اأختاُر الإجابَة املُنا�ضبة ممرّ

يِئ�س الّرُجُل اأ�صّد الياأ�ِس من اأ�صعب ف �:

تركه وحيدًا.	�

غ�ِضب منُه، ومل يُقم باأيرّ عمٍل.	�

جمع احلطَب، واأ�ضعل النرّار ُثمرّ طبخ.	�

- ثالثاً - 

حيحِة مّما ياأتي: ْع اإ�صارة )✓( اأمام الإجابِة ال�صّ �صَ

ُيعدرّ هذا الن�ضرّ من:

ةِ 	� اِثيرّ الق�ض�َض الترّ

عرِ 	� ال�ضرّ

�ضائل 	� الررّ

تدريبات قرائّية

عام. اأقراأُ اجُلملة الآتية ُمعّبًا عن �ُصعوِر الغ�صِب: ُقِم الآن وتناوِل الطرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين30 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

الّلغة و الّتاكيب

1 اأختاُر الإجابة املُنا�صبة للكلمِة املُلّونِة ف يما ياأتي:

ِة وليمٍة.	� د الُطفيليرّ اأن يدُعو نف�ضُه اإىل اأيرّ تعورّ
ِه. املُرادف هو:املُعتِمُد على: نف�ِضِه - غِرِه - حظرّ

جُل لأ�ضعب وهو ي�ضعُر بالغيِظ.	� ُثمرّ قال الررّ
�ضا. املراِدُف هو: الغ�ضُب - الترّعُب - الررّ

2 اأ�صتخرُج من الن�ّس:

فيليرّوَن:   الطرّ مفرد: اأ�ضحاب:   

اأطفاأ:   �صّد: ِبتثاُقٍل:   

3 اأبّيُ معنى كِلمِة )يدعو( ف ي كلٍّ من اجُلمِل الآتيِة:

ِة وليمٍة.   يدُعو اأ�ضعُب نف�ضُه اإىل اأيرّ

َيْدُعو الواِلُد لأبناِئه باخلِر.  

ق بطاًل.   يدُعو املُعلرّم املُتفورّ

اأتذّوُق

اأّيُهما اأجمُل؟ وملاذا؟

ة الغزاِل.	� ٍة تفوُق ِخفرّ نه�ض اأ�ضعُب، وجرى ِبِخفرّ

نه�ض اأ�ضعُب، وجرى ِبِخفٍة و�ُضعٍة.	�
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الّتقومي النهائّيّ

 . 1 اأ�ضع ُعنوانًا للن�ضرّ
 

عام ف ي راأِيَك؟ 2 ملاذا وافق اأ�ضعُب على اأن يتناوَل الطرّ
 
 

3 هل تواِفُق الرجل على موِقفِه من اأ�ضعُب؟ وملاذا؟
 
 

فِة و�ضاِحِبها ف يما ياأتي: 4 اأ�ضُل بني ال�ضرّ

الُبخُل

�ضاحُب النرّاقِةالكرُم

مُع  اأ�ضعُب الطرّ

ُب ال�ضرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين32 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اجلملة ال�صميَّةتدريٌب لغوّي

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

تعّرف	اجُلملِة	اال�سمّيِة..	1

حتديِد	حركِة	املبتداأِ	واخلِب..	2

�سياغِة	جمٍل	ا�سمّيٍة..	3

الّتمييِز	بني	نوِن	الّن�سوِة	و)نا(	الّدالِة	على	الفاعلني..	4

تعال نتذّكر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع الكلمة؟ 	�
 

ما اأنواُع اجُلمِل؟ 	�
 

ية؟ 	� ي ال�ضم الذي نبتِدُئ به اجُلملة ال�ضمرّ ماذا ن�ضمرّ
 

1 اأقراأُ اجُلمل الآتية ُمنتِبهاً للكلماِت املُلّونِة:

ُة ُمف يدٌة. 	��ضاحُب النرّاقِة كرمٌي.	�اأ�ضعُب بخيٌل.	� الق�ضرّ

2 اأمالأُ الفراَغ بالكلَمِة املُنا�ِصَبِة ف يما َياأتي: )غا�ضٌب - َكثر - �َضيٌع( 

احَلَطُب …………………	�

جُل …………………	� الرَّ
عاِم. 	� اأ�ضعُب ……………… ف ي تناُوِل الطَّ
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3 اأ�صوُغ ُجملتي وفق الّنموذِج الآتي:

……………………	�……………………	�النرّاُر ُم�ضتعلٌة.	�

اأتعلَُّم
مة تتاألرُّف اجُلملة ال�ضميرُّة من مبتداأ وخب، وحركُة اآخرِهِما ال�ضرّ

الإمالُء:

1 اأقراأُ واألِحُظ )نا - ن( املُلّونتي ف ي اجُلملتي الآتيتي:

فٌة مذمومٌة.	� مع �ضِ َة اأ�ضعب وتعلرّمنا ِمنها اأنرّ الطرّ َقَراأنا ِق�ضرّ

َفٌة َمذمومٌة.	� مع �ضِ َة اأَ�ضعَب وتعلرّمَن منها اأنرّ الطرّ التِّلميذاُت قَراأَن ِق�ضَّ

2 اأ�صّنُف )نا( اجلماعِة ونوَن الّن�صوِة )ن( ف ي اجلدول الآتي وفق النموذج:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين34 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

)ن( الن�صوة)نا( اجلماعةالفعل 

 ناحِفظنا 

ن �َضحَن

   

   

الّتقومي النهائّي

اأكتُب )نا( و )ن( ف ي الفراِغ املُنا�صِب:

َم املدير الفائز،  لرِّة، كررّ قاَل التالميُذ: نحُن لعب  ……… بكرِة القَدِم، والتلميذاُت لعب  ……… ِبكرِة ال�ضرّ
ق  ……… للجميِع. ا املُعلرّماُت فقد �ضفرّ اأمرّ

اخلّط:

اأكتُب اجلملة الآتية بخّط الّرقعِة ُمراعياً امل�صافاِت بي الكلمات:
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كتابة مقطع و�صف ّيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

تعّرف	مدينِة	ُب�سرى..	1

حتليِل	الن�ّس	اإىل	ِفكرِ		الّرئي�سّيِة..	2

كتابِة	مقطٍع	و�سف	ّي	الأثٍر	ما	ُم�ستخدمًا	املُفرداِت	املنا�سبة..	3

اإبداِء	الّرغبِة	ف	ي	زيارِة	االآثاِر	والّتعّرف	بها..	4

Groundhopping Merseburg :ت�صوير
https://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4445299773/ :امل�صدر



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين36 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

تعال لنتذّكرمعاً:

ماذا تعرُف عن اآثاِر ُب�ضى؟ 	�
 
 
 
 

1 اأقراأُ الن�ّس التايل بعد تاأّمِل ال�صورة، ُثّم اأجيُب:

جاُت  هُر، واملَدررّ وماينرّ ال�ضرّ تقُع مدينُة ُب�ضى ف ي �ضهِل حوراَن، وف يها اآثاٌر كثرٌة، ف يها امل�ضُح الررّ
 . نيرّ الوا�ِضعُة، حيُث يبلُغ طولُه خم�ضًة واأربعني متًا، وف ي كلرّ عاٍم ُيقاُم عليِه مهرجاُن ب�ضى الفرّ

2 اأمالأ املخّطط الآتي من الن�ّس ال�ّصاِبِق:





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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................
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التَّقومي النهائّي

وِر الآتيِة: ُف ف يِه اآثاَر تدمَر، واأذكُر ا�ضَمُه و�ضفاتِه م�ضتعينًا بال�ضرّ اأكتُب مقطعًا اأ�ضِ

Institute for the Study of the Ancient World ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/isawnyu/5515213730 امل�صدر:

reibai ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/reibai/2600777864 امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين38 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

John Winder ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/83833206@N00/5608240872 امل�صدر:

rguha ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/rguha/148104975 امل�صدر:
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ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين40 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

 عيد اجلالءالّدر�س الأّول

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

ًة �ضليمًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة جهريرّ
2	.. ِة للن�ضِّ حتديِد الِفكَرِة العامَّ
حتديِد تاريِخ رحيِل املُ�ضَتعِمِر عن اأر�ِض الوطن..	3
ف معنى بع�ِض الكلماِت ف ي �ِضياقاٍت ُمتلفٍة..	4 تعرُّ

تعال لنتعّرف منك بع�س املعلومات: 

مِن املُ�ضتعِمُر الذي احتلرّ �ضورية؟	�
  

اِر الَّذين واجهوا هذا امل�ضتعمر؟	� هل تعرُف ا�ضم اأحِد الثرّورّ
 
 
 
 

ُع اأن يكون مو�ُضوُع در�ِضنا اليوم؟	� ماذا تتوقرّ
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ورَة الآتية، ثمَّ اأجيُب عن الأ�صئلِة اّلتي تليها: والآن عزيزي الّتلميذ اأتاأّمُل ال�صّ

	 كيَف يقُف التالميُذ؟أ.
 

احُة؟	.	 نِت ال�ضرّ مباذا ُزيرّ
 

اأين تقُف املديرُة؟ وملاذا؟	.	
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين42 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

والآن عزيزي اأقراأ الن�ّس، ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليه:

مها عريُف احلفِل ُتغنرّي على  ًا. وانطلقت ِفرقٌة من التالميِذِ بعَد اأن قدرّ �ض���فرّق اجلميُع ت�ض���ف يقًا حاررّ
ًة ثاِلثًة وقدرّم جمموع���ًة اأُخرى من  ِة وال�ض���تقالِل، ُثمرّ �ض���عَد عري��ُف احلفِل م���ررّ م����ضِح املدر�ض���ِة للُحريرّ
ٍة عن اجلالِء، وعلى �ض���دِر كلرّ تلميٍذ منهم بطاقٌة با�ض���ِم بطٍل من اأبطاِل الثرّورِة،  التالميِذ ف ي ِفقرٍة متثيليَّ
فتلميٌذ حمل بطاقًة با�ضم البطِل اإبراهيم هنانو، واآخُر حمل بطاقًة با�ضِم ال�ّصيِخ �صاِلِح العلي، وثاِلٌث 
ابُع فقد اختتَم  ا الررّ ثوا عن بطولته���م، اأمرّ كانت على �ض���دِرِه بطاقٌة با�ض���م البط���ِل َح�صِن اخلّراط وحتدرّ

ِة �ُصلطان با�صا الأطر�س. وريَّ الِفقرَة باحلديِث عن قائِد الثرّورِة ال�ضرّ

���ابع ع�ض من ني�ض���ان، ِذكرى جالِء املُ�ض���تعمِر  ُه ال�ضرّ لقد كان يومًا رائعًا، يومًا لن نن�ض���اُه اأبدًا، اإنرّ
، فهل هناك اأعظُم من هذا اليوِم؟! ما  ٍة واأربعني ميالديرّ الفرن�ض���يرّ عن ِبالِدنا، عام األٍف وِت�ض���ِعِمئٍة و�ِض���ترّ

ُر ف يِه جولننا احلبيب! اأ�ضعدنا ف يِه! وكم اأمتنرّى اأن ياأتي اليوُم الذي ُنحررّ

املفردات اجلديدة

م جالِء: اإخراج َعريُف: ُمَقدِّ

اأ�صتوِعُب واأفهُم

1 ف ي اأيرّ زمٍن عا�ض كلرّ من الأبناِء والأجداِد؟ 

 

مِت املدُن والُقرى والأحياُء للوطِن ف ي زمِن الحتالِل؟  2 ماذا قدرّ
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3 ملاذا ينعُم الأطفاُل اليوم بالأماِن واحُلبرّ ف ي الوطِن؟ 

 
 

4 اأ�ضُل بنَي قاِئِد ُكلرّ ثورٍة ومكاِنها ف يما ياأتي:

يُخ �ضالح العلي ِدم�ضقال�ضرّ

اط  ويداءح�ضُن اخلررّ ال�ضرّ

اإِدلب�ُضلطاُن با�ضا الأطر�ض 

َطرطو�ضاإبراهيم َهنانو

ُد تاريخ رحيِل امل�ضتعِمِر الفرن�ضيرّ عن اأر�ِض الوطِن: 5 اأحدرّ

هر: ………………… العام: …………………  اليوم:………………… ال�ضرّ

6 كيف تِقُف اأمام علِم الوطِن؟ ومِلاذا؟ 

 
 
 

تدريبات ِقرائّيِة

اأقراأُ الن�ّس قراءًة �صليمة معّبًة.



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين44 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

الّلغٌة والّتاكيُب 

1 اأختاُر ما ينا�صُب معنى كلمة )جال( ف يما ياأتي:

ك�ضفجال امل�ضتعِمُر عن اأر�ِض الوطن.

باِح ظالَم اللرّيِل. ملرّعجال ُنوُر ال�ضرّ

َرَحَلَجال العاِمُل الَبالَط.

هداُء - اأجداٌد - لفتاٌت. 2 اأذكُر مفرد كّل جمٍع مّما ياأتي:  ال�ضرّ

 

كِل �صبطاً كاماًل:  3 اأقراأُ الن�س ال�صابق، ُثمَّ اأ�صبط الكلماِت الآتية بال�صَّ

فرقة - �ضفقرّ - احلفل - م�ضح.

اأتذّوق

اأقراأُ اجلملتِي الآتيتي، ثّم اأكمُل �صفوّياً مبا ُينا�صُب:

كيرِّة.	� �َضقوا ُتراَبها بدماِئهم الزرّ
هداِء ب  …………… الَّذي َي�ْضقي الأر�َض. َه الكاِتُب دماَء ال�ضُّ �ضبَّ

نِت الباحُة بالأعالِم.	� َتزيرّ
َه الكاتُب الباحة ب  ……………… التي ………………  �ضبرّ
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الّتقومي النهائّي

1 اأ�صع عنواناً للن�ّس. 
 

2 اأ�صوُغ ُجملًة على منِط اجُلملِة الآتية : هل هناك يوٌم اأعظُم من يوم اجلالء؟!

  

3 اأقراأُ ما ياأتي ُمنتِبهاً لنطِق احلرِف ال�ّصم�صّي واحلرِف القمرّي ُنطقاً �صليماً:

ف ي ِعيِد اجلالء.	�

هداء.	� موا ال�ضرّ قدرّ
ِة.	� ف ي عهِد احُلريرّ

ابَع ع�ض من َني�ضاَن. 	� ف ي �ضباِح ال�ضرّ

اأحَفُظ داِئماً ف ي ذاكرتي:

اِبَع َع�َصَر من َني�صان عام 1946م.  عيُد اجَلالِء ف ي ال�صَّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين46 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اجلملة الفعلّيةتدريٌب لغوّي

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

قراءِة اجُلمِل قراءًة �ضليمًة..	1
ت�ضميِة الفعِل والفاعل ف ي اجلملة..	2
حتديِد حرِكِة الفاعِل ف ي اجلملِة الفعليرِّة..	3
ِف املفعول به ف ي اجلملة الفعليرّة..	4 تعررّ
الترّمييِز بني الألِف املمدودِة والألِف املق�ضورِة..	5

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات اّلتي تعّلمتها �صابقاً:

د اأنواَع الكلمة: 1 عدرّ

…………………  …………………    …………………

2 هاِت مثاًل على كلِّ نوٍع. 

ا�ضم: ………………، فعل: ………………، حرف: ……………

د اأنواَع الفعل. ما حركُة اآخِر كلرّ منها؟ 3 عدرّ
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1 اأقراأُ ما ياأتي ثّم اأمالأ اجلدول وفق النموذج:

الفاعلالِفعل نوُع اجُلملة اجُلملُة 

هداَء  م الأجداُد ال�ضُّ مفعليرّةقدرّ الأجداُدَقدرّ

    

    

اأتعّلُم
ي الأ�ضماَء الآتيَة: )ال�ّصهداَء، الأعالَم، اأكاليَل( مفعوًل به. اأ�ضمرّ

َحركُة اآخِر املفعول به الفتحُة

ُف الكلمات ف ي اجلمل الآتية ف ي اجلدول: 2 اأتعاون مع رف يقي واأ�صنِّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين48 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

املفعول بهالفاعلالفعل

   

   

   

2 اأ�صع حركة كلٍّ من الفعل والفاعل واملفعول به ف يما ياأتي:

اأحبرّ التالميذ الوطن.	�

هداء.	� م القائد اأبناء ال�ضرّ كررّ

الب ن�ضيد الَوطِن.	� اأن�ضد الطرّ

الإمالُء:

1 اأقراأ اجلمل الآتية مميزًا بال�صكل بي )ى ، ا(:

دعا التالميُذ الأ�ضدقاَء ف ي عيِد اجلالِء.	�حيرّا التالميذ العلم.	�
ى ال�ضهداُء اأر�ض الوطِن ِبدماِئهم.	�اأهدى ال�ضهيُد روَحُه للوطن.	� رورّ

2 اأُعيُد كتابة الكلماِت ال�ّصابقِة منتبهاً ِلر�صم الألف.
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التَّقومي النهائّي

1 اأ�صُع املفعول بِه ف ي الفراِغ املُنا�ِصِب ف يما ياأتي، و اأ�صِبُط اآخرُه باحلركِة املنا�صبِة.

َن التالميُذ …………………	� زيرّ

رفَع اجُلنوُد …………………	�

هداُء ……………… الوطن بدماِئهم.	� �َضقى ال�ضرّ

2 اأتعاوُن مع رف يقي واأكتُب كلماٍت مماثلًة ملا َياأتي:

َدنا:  �َضما:  �َضعى:  َبكى:  

اخلّط:

اأكتُب بخّط الّرقعِة منتبهاً لر�صم حرف يِّ )�س - �س(



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين50 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اأدوات الّربطالّتعبري الكتابّي

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

ِه به..	1 ِه وامل�ضبرّ ِف امل�ضبرّ تعررّ
ا�ضتخداِم اأدواِت الَّربِط )مثل وك (. .	2
كتابِة ر�ضالٍة اإىل رف يٍق ف ي املهجِر. .	3

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات اّلتي تعّلمتها �صابقًا:

	 هل لديك اأقارُب ف ي اخلارِج؟ أ.
 
 

ما راأُيك اأن تن�ضحُه بالعودِة اإىل الوطن؟ 	.	
 
 
 
 

ماذا �ضتقوُل له؟ 	.	
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1 اأ�صُل بي املُ�صّبِه ف ي احلقِل الأّوِل وما ينا�ِصُبه ف ي احلِقل الّثاين ف يما ياأتي:

ِجناُن اخُللِد.البعيُد عن الوطِن 

ُر املُهاجُر. اأر�ُض الأجداِد  الطرّ

الكنُز الغايلُربوُع الوطِن 

2 اأ�صتخدُم )مثل - ك ( للّربِط بي امل�صّبِه وامل�ّصبه به ف ي اجلمِل ال�ّصابقِة، ُثّم اأعيُد كتابتها:

 
 
 

من واجبي اأن اأحافظ على نظافِة وطني
ُد كلَّ يوٍم............... �ضكرًا لك لقاوؤنا يتجدرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين52 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

وطني الغايلالّدر�س الّثاين

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

ًة..	1 ًة �ضليمًة ومعبرّ قراءِة النرّ�ضيِد قراءًة جهريرّ
ِف معاين بع�ِض املُفردات..	2 تعررّ
ا�ضتخداِم بع�ِض الكلماِت ف ي ُجمٍل ُمف يدٍة..	3

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات اّلتي تعّلمتها �صابقاً:

ما الذي يربُط الإن�ضان بوطنِه؟ 	�
 
 
 

ما واجُبك جتاه الوطن؟ 	�
 
 
 
 
 
 



53

ورتي الآتيتي ثمَّ اأجيُب عن الأ�صئلة: والآن عزيزي الّتلميذ اأتاأّمُل ال�صّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين54 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ورِة؟	� ما املنجُز احل�ضاِريرّ الذي نراُه ف ي ال�ضُّ
 
 
 

ماذا يوجُد فوق املدر�ضِة؟	�
 

والآن عزيزي تعاَل نن�ِصُد معاً:

وطني الغايل
َدْف��َ�ي  ف ي  الأَْخ�َضِكَتبُت  َوَطني  َعْن 
ِراأُْغ���ِن���َي���ًة ُح���ْل���َوًة  كَّ ال�سُّ ِم��َن  اأَح��َل��ى 

الَغُد ف يِه  ��َودَي�سَحُك  َه��ُب الأَ���سْ وال��ذَّ
�َسل�َسٌل َي��ْن��َف��ُدوم������اوؤُُه  ول  َي��ج��ري 

ُه وَلْ َتَزْل اأَر�سُ
ِثماُرها مْن َذَهِب

والأَجن����ُم م�ُس  ��لَّ��ُمال�سَّ ِه ���سُ لِ�����ِع�����زِّ
��������ُدُه ب��اِه��ٌر  ن���ا َت��ُل��مَوَمْ ب���ِه ال���دُّ

قْد �ساَر َعْبَ احِلَقِب
بيتًا لُِكلِّ الَعَرِب

خالد يو�سف
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ا�صتوعب و اأفهم 

، ُثمرّ اأُجيب: اأقراأُ الن�ضرّ

- اأّوًل -

1 عمرّ كتَب التلميُذ؟ 
 

2 ما الأ�ضياُء الترّي ذكرها التلميُذ ف ي وطِنِه؟ 

 
 

اعُر ِثماَر الأر�ِض؟  3 مباذا و�ضف ال�ضرّ

 
 

- ثانياً -

1 اأَكتُب رقَم البيِت بجانِب ُكّل معَنى مّما ياأتي:

�	)……(  . مِن بلدًا ِلكلرّ عربيرّ اأَ�ضحى وطني عَب الزرّ

�	)……( حَتلُم َجميُع الأوطاِن مِبجِدِه العظيِم. 

�	)……( طبيعتُه جميلٌة ف يها ماٌء وُخ�ضٌة. 

2 اأُ�صّمي بع�َس الّدوِل العِربّيِة ال�ّصقيقِة.

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين56 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

تدريبات قرائّية

اأَقراأُ ُمعّبًا عن �ُصعوِر الِعّزِة والفتخاِر:

��م�����ُس والأَجن�����ُم ���لَّ���ُمال�����سَّ ِه ����سُ لِ������ِع������زِّ
����������ُدُه ب���اِه���ٌر  ن���ا َت��ُل��مَوَمْ ب����ِه ال���دُّ

قْد �س�اَر َعْبَ احِلَق�ِب
بيت���ًا لُِك���لِّ الَع���َرِب

الّلغُة والّتاكيُب

ا ياأِتي: حيحَة مِمّ 1 اأَختاُر الإِجابة ال�صّ

هُب الأ�ضوُد، هو: )النرّحا�ُض - احلديُد - النرّفُط(. الذرّ
ماوؤُه �ضل�ضٌل، ماوؤُه: )عذٌب - غزيٌر - قليٌل(.

2 اأَ�صتخدُم الكِلماِت والّتاكيب الآتية ف ي ُجمٍل ُمف يدٍة:

املَْجُد:  
اأُغنيٌة:  

َوَطني الأَخ�ُض:  
ُل اجلمَع باملفرِد منُه ف يما ياأِتي: 3 اأَ�صِ

ناِحقٌب الأَجنُمالدُّ

نيا ِحقبٌةجَنُم دُّ
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اأتذّوُق

اأ�صُع اإ�صارة )✓( بجانِب كلِّ اإجابٍة �صحيحٍة:
عوُر ف ي الَق�ضيدِة: وُقالفتخارال�ضرّ ه�ضُةال�ضرّ الدرّ

ِه �ُضلَُّم( م�ُض والأجُنُم لعزِّ )ال�ضرّ
م�ض والأجنم ب  : اعُر ال�ضرّ الم�ضبرّه ال�ضرّ ريقال�ضرّ رِجالطرّ الدرّ

الّتقومي النهائّي

ًا بحركِة اليدين واإمياءاِت الوجه. 1 اأعيُد قراءة النرّ�ضيِد ُمعبرّ

2 اأيُّ الأبياِت اأعجبك؟ وملاذا؟

 
 
 
 
 
 

�ضكرًا لك… اأنت طفٌل مهذب
ٍ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين58 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

 فعل الأمرتدريٌب لغوّي 

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

ًة معبة..	1 قراءِة اجُلمِل قراءًة جهريرّ
ِف فعل الأمِر..	2 تعررّ
حتويِل الفعِل امل�ضارِع واملا�ضي اإىل اأمٍر..	3
ٍة ب�ضيغِة الأمر..	4 �ضياغِة جمٍل فعليرّ

تعال لنتذّكر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ممرّ تتاألرُّف اجلملة؟ 	�
 

ما اأنواُع اجُلمِل؟ 	�
 
 
 

ما اأنواُع الفعل؟ 	�
 
 
 



59

1 اأقراأُ اجلمَل الآتية ، ثم اأجيب:

)ب()اأ(

اأكتُب ف ي دفتي.	�

ُفل.	� يلعُب الطرّ

اِح.	� فرّ ُح ِثمار التُّ يقطُف الفالَّ

اكتْب ف ي دفتك.	�

العْب يا طفل.	�

اِح.	� فرّ اقطْف ثماَر التُّ

اأتذّكُر
ً من: اكتْب، العْب، اقطْف، فعَل اأمٍر. ي كالرّ اأ�ضمرّ

ما نوُع الأفعال ف ي املجموعة )اأ(؟ 	�
 

ما نوُع الأفعال ف ي املجموعة )ب(؟ 	�
 

2 اأحّوُل الفعل املا�صي اإىل فعِل اأمٍر ف يما ياأتي:

َرفَع �صالٌح العلم.َر�صَم ه�صاٌم لوحًة.

  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين60 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

3 اأكت��ُب ث��الث جم��ٍل ي�صتِمُل كلٌّ منه��ا على فعل اأم��رٍ، اأُوّجُهه��ا اإىل رف يقي ال��ذي ل ينتبِه ف ي 

ة، ويخّرُب �صنابري املياِه ف ي املدر�صة. احِل�صّ
 
 
 

الإمالء:

1 اأقراأُ الأ�صماء الآتية، واأ�صّمي نوع الألِف ف ي نهايِة كِلٍّ منها:

2 اأعيد كتابة الأ�صماء ال�ّصابقِة منتبهاً لكتابة الألف املق�صورة والألف املمدودة ف ي كلٍّ منها.

 

الّتقومي النهائّي

1 اأقراأ اجلمَل الآتيَة، ُثّم اأمالأ اجلدول الآتي باملطلوِب:

ذقيرِّة، فقال له والُده: ُخذ معك اآلة الترّ�ض���ويِر،  هاَب مع تالميِذ مدر�ض���ِتِه ف ي رحلٍة اإىل الالرّ ر �ض���عيٌد الذرّ َقررّ
ر كلرّ منظٍر جميٍل، والتِزم تعليماِت املُر�ِض���ِد. �ضِمَع �ض���عيٌد كالم والِدِه، وم�ضى ُم�ِضَعًا مع رفاِقِه  و�ض���ورّ

يحلُم بيوٍم ممتٍع.
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حركة اآخره فعل الأمر حركة اآخره الفعل امل�صارع حركة اآخره الفعُل املا�صي 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

ل باألٍف مق�صورة، وينتهي الثَّاين باألٍف ممدودة. 2 اأكتب ا�صمي: ينتهي الأوَّ

 

اخلّط:

1 اأتاأّمل اجلمل الآتية منتبهاً لر�صم حرف الكاف باأ�صكاله:

2 اأكتب بخّط الّرقعة الكلمات التي تت�صّمن حرف الكاف من اجلمل ال�ّصابقة:

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين62 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

كتابة حوارالّتعبري الكتابّي

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

حتليِل الكالِم املكتوِب ف ي احلوار..	1

ا�ضتنتاِج فكرِة احلواِر املحذوف..	2

اإكماِل حواٍر ناق�ٍض مبا ُينا�ضبُه من فكر..	3

ِة العمل. .	4 تقديِر اأهميرّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات اّلتي تعّلمتها �صابقاً:

ابق؟	� ما عنواُن در�ضنا ال�ضرّ
 .

هل لديك قريٌب خارج الوطن؟ ماذا يعمل؟	�
 
 
 

لو عاد اإىل الوطن ما الفائدُة التي تعوُد عليه وعلى الوطن؟	�
 
 
 

َف بكلرّ من فرا�ض ومهران ف ي احلوار الآتي؟ ما راأيك اأن نتعررّ
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اق�َس الَّذي داَر بي فرا�ٍس و �صديِقه مهران حوَل �صرورة عودة املهاجر اإىل 	� اأُكِم��ُل احلواَر النَّ
وطِنِه: 

يجُب اأن يعود املهاِجُر اإىل وطنه. فرا�ُض: 
ملاذا؟ َمهراُن: 

لأنرّ الوطن بحاجٍة اإليِه. فرا�ٌض: 
وملاذا يحتاُج اإليِه الوطن؟  مهراُن: 

فرا�ٌض:  
اٌل كثرون ف ي الوطن.  ولكن يوجُد ُعمرّ  :………

  :………

هادِة العاليِة؟  وهل يحتاُج الوطُن اإىل ال�ضرّ  :………

  :………

هاداُت العاليُة لتطويِر الوطِن وازدهاره؟ وهل تكف ي ال�ضَّ  :………

  :………

. الوطُن بحاجٍة اإىل اأبنائِه اأينما كانوا.  معَك حقرّ  :………



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين64 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

�صوغ ال�ّصوؤالالّتعبرٌي ال�صفوّي

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

�ضياغِة اأ�ضئلٍة حوَل ن�ضرّ ما..	1
هادة �ضائاًل. .	2 ًا عن مو�ضوِع ال�ضرّ ِث �ضفويرّ التحدُّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات: 

ف ب�ضخ�ٍض، ما ماذا نفعل؟	� اإذا اأردنا اأن نتعررّ
 
 
 
كيَف ت�ضتطيُع احل�ضول على معلوماٍت جديدٍة؟ 	�

 

ُل الن�ّس الآتي ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليه �صفوّياً:  اأتاأمَّ

من خطاِب الّرئي�ِس القائد اخلالد حافظ الأ�صد
ف ي موؤمتِر املعّلمي

- 1 -
���ُة تعن���ي اأن ُنِحبرّ وطننا، و اأن ُنخِل�ض لُه، واأن نرُف�ض كلرّ اإ�ض���اءٍة اإليِه، ونواجَه  الوطنيرّ

بكفاءٍة وت�ضميٍم كلرّ ما يواِجُهُه.
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- 2 -
ُة تعني اأن نكوَن غيورين على كلِّ ما ف ي الوطن،على الإن�ض���ان والأر�ض، على كلرّ �ض���جرٍة،  الوطنيرّ
عل���ى كلرّ قط���رِة م���اء، على كلرّ بيٍت ومدر�ض���ٍة، على كلرّ درٍب و�ض���ارٍع ف ي قريٍة اأو مدين���ٍة، على كلرّ زهرٍة 
ووردٍة ف ي طريٍق اأوحديقٍة، اأن نحفَظ ون�ضوَن ونح�ضرّ كلرّ �ضيٍء فوق اأر�ِض هذا الوطن وحتت �ضماِئِه.

غيورين: الَغيور: احلري�ُض على م�ضلَحِة الوطن.

1 اأين األقى القائُد اخلالد حافُظ الأ�ضِد كلمتُه؟ 
2 ماذا تعني الوطنيرُّة من ُوجهِة نظِر القائِد اخلالد؟ 

3 كيَف يكوُن الإن�ضاُن وطنيًا َوفَق ما جاء ف ي املقطِع الثرّاين؟

4 هل يكف ي الترّعبُر عن حبرّ الوطِن بالكالم؟

َ عن ُحبرّنا لوطننا؟ 5 ما العمُل الذي ينبغي اأن نقوم ِبِه لنعبرّ

األِحُظ
اأدواِت ال�صتفهاِم التي ا�صُتخِدمت عند ال�ّصوؤاِل: اأين – ماذا – كيف – هل – ما.

الكلماِت التي جاَءت بعد اأدواِت ال�صتفهام: األقى – تعني – يكون – يكف ي - العمل. 

اأكمُل �صفوّياً �صياغة الأ�صئلِة كما َورد ف ي الن�ّس ال�ّصاِبِق م�صتعيناً باملُخّطِط الآتي:	�

من خطاِب القائِد اخلالد 

  

   





 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين66 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

�صّد الفراتالّدر�س الأّول

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

ًة..	1 ر�ِض قراءًة �ضليمة معبرّ قراءة الدرّ
2	.. البحِث عن معاين بع�ِض املُفرداِت مَن الن�ضرّ
اكت�ضاِف معاين بع�ِض املفردات ف ي �ِضياقاٍت ُمتلفٍة..	3
اأِي حوَل اإجناِز �َضدِّ الُفراِت. .	4 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�َس املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ي اأهمرّ الأنهاِر ف ي �ضورية.	� اأ�ضمرّ
 

كيف مننع هدَر مياِه النرّهِر وف ي�ضانه؟ 	�
 
 

دوِد؟ ما هي؟	� هل تعرُف فوائد اأُخرى لل�ضرّ
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عزيزي الّتلميذ اأتاأّمُل ال�صور ثّم اأجيب:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين68 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ي عنا�ض ُكلرّ من ال�ضور.  1 اأ�ضمرّ
  

ُع ا�ضم:  2 اأتوقرّ

القلعِة:  	�الُبحرِة:  	�النرّهر:  	�

3 ما النرّ�ضاُط الَّذي يقوُم به التَّالميُذ؟ 

 

ر�ِض ف ي راأِيك؟  4 ما مو�ضوُع الدرّ
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والآن عزيزي تعال لنقراأ الن�ّس الآتي:

���الَمِة،كيف كانت رحلُتك يا  حلِة، اأ�ضعُت اإلي���ِه، وقلُت لُه: احلمُد هلِلِ على ال�ضرّ ع���اد اأخ���ي معٌن من الررّ
معُن؟ قاَل: لقد كانت رحلًة جميلًة و ُمف يدًة.

ماذا �ضاهدمُت؟ �ضاهدنا �ضدرّ الُفراِت العظيِم.
قِة على نهِر الُفرات. ؟ يقُع ف ي مدينِة الثرّورِة الترّابعِة ملُحافظِة الررّ دُّ اأين يقُع هذا ال�ضرّ

اٌل �ضوريرّون، ود�ّصنُه القائُد اخلالُد حافُظ الأ�ضِد عام 1973. من بناُه؟ بناُه عمرّ
َن بحرَة الأ�ض���ِد التي  ؟ يبلُغ طولُه 4500 مٍت، ويحجُز ِمياه النرّهِر خلفُه ليكورّ ���درّ وكم يبلُغ طوُل ال�ضرّ

يبلُغ طولُها 80 كيلو متًا.
ائدة لالإفادِة ِمنها ف ي  َن املياه الزرّ راعيرّة، ويخزرّ وملاذا يحجُز مياه النرّهِر خلفُه؟ ِلروي الأرا�ض���ي الزرّ

ُة املياِه ف يِه. يِف، حيُث تِقلرّ كميرّ ف�ضِل ال�ضرّ
دُّ الَكهرباء؟ اأجل، اأُقيمت  لِت املاِء تولرُّد الكهرباَء، فهل ُيولرُّد ال�ضرّ ة �ضالرّ ًة: اإنرّ قورّ اأذُكُر اأنرّك ُقلت يل مررّ

عليِه حمطٌة لتوليِد الكهرباِء.
املفردات اجلديدة

ة. ل مرَّ د�ّصنه:افتتحه لأورّ

اأ�صتوعب و اأفهم 

- اأّوًل - 

1 اإىل اأين كانت رحلُة معٍن؟  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين70 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

2 اأين يقُع �ضدرّ الفرات؟ 
 

3 ما ا�ضُم البحَرِة التي حتجُز املياه؟ 
 

- ثانياً -

1 من د�ّصن �صّد الُفراِت؟ 
 

2 ما اأهمّيُة �صّد الفراِت؟ 
 
 
 
 
 

3 اأختاُر الإجابة ال�صحيحة مّماياأتي:

يوجُد حْوَل �ضدِّ الُفرات:

ُة القاِحلُة.	� حراويرّ الأرا�ضي ال�ضرّ

قلعُة احِل�ضِن.	�

قلعُة َجعب.	�

هوُل اخل�ضاُء الوا�ِضعُة.	� ال�ضرّ
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تدريبات قرائّية

عة املطلوبة. اأقراأُ الن�ضرّ مراعيًا ال�ضرّ

الّلغُة والّتاكيب

ا ياأتي:  1 اأختاُر املعنى املنا�صب ِللكِلماِت املُلّونِة مِمّ

دُّ منَجٌز حديٌث. ُمرِادُفها:	� ٌرعمٌلبناٌءال�ضَّ تطورّ

بائدٌةاآِبَدٌةاإبادٌةالأواِبَد القدمَيُة. مفرُدها:	�

2 اأ�صُع )�صّد الُفراِت( ف ي ُجملٍة مف يدٍة.
 

اأتذّوُق

هما اأجمُل؟ وملاذا؟ 1 اأيرُّ

�ضورية حتِر�ُض على املا�ضي ِحر�َضها على املُ�ضتقبِل.	�

�ضوريُة حتاِفُظ على املا�ضي حفاَظها على املُ�ضتقبل.	�
 

2 اأقراأ اجُلملتِي الآتيتي، واأبّيُ ال�ّصعور ف ي كلٍّ منهما:

كم اأُِحبرّ اأن اأرى هذا املنظَر اجلميَل! 	�يا لُه من َمنظٍر بديٍع!	�
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين72 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

3 �صدرُّ الُفراِت اإجناٌز عظيٌم يعوُد باخلرِي والفائدة على �صعِب �صورية.

ُ بجمَلٍة مف يدٍة عن �ضعوِر الفخِر والعِتزاِز جِتاه هذا الإجناِز. اأعبرّ
 

الّتقومُي النهائّي

1 اأ�صُع ُعنواناً للن�ّس.  

2 اأُعيُد قراءَة الن�ّس ِب�صورٍة �صليمٍة.

ل لكلٍّ من: 3 لو مل يكن �صدرُّ الُفراِت موجودًا ماذا تتوّقُع اأن يح�صُ

ِة:  	� راعيرّ املح�ضولِت الزرّ
 
 

الكهرباء:  	�
 
 

القرى القريبِة ِمن النرّهِر:  	�
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كتابة فقرةالّتعبري كتابي

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

ناِت �ضورٍة معرو�ضٍة..	1 حتديِد ُمكورّ
ٍن بجملٍة ُمف يدٍة. .	2 و�ضِف كلِّ مكورّ
بِط..	3 ابقِة ف ي ِفقرٍة متما�ضكٍة با�ضتخداِم اأدواِت الررّ جمِع اجُلمِل ال�ضرّ

والآن عزيزي الّتلميذ اأرجو منك:

ل اأيِّ �ضورٍة موجودٍة ف ي مكاِن اإقامِتك.	� تاأمُّ

بني ِمنك:	� ًا ُم�ضتعينًا باأحِد املُقررّ حاول �ضفويرّ

ورِة. � حتديد عنا�ِض ال�ضرّ

� . تاأليَف جملٍة عن كلرّ عن�ُضٍ

بِط )اأحرُف العطِف - اأ�ضماُء الإ�ضارِة(. � ربَط ِتلك اجُلمِل، وتكوين ِفقرٍة با�ضتخداِم اأدوات الررّ
والآن هل ترغُب عزيزي الّتلميذ ف ي كتابِة فقرٍة مُبفرِدَك؟



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين74 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اأتاأّمُل �صور املُنجزاِت احل�صارّيِة الآتيِة، ُثّم اأكتُب اأربع جمٍل عن كّل واحدٍة منها:

Charles Roffey ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/charlesfred/6115188627 امل�صدر:

SomeDriftwood ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/arthurjohnpicton/14896633318 امل�صدر:
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http://www.sana.sy/ امل�صدر:

Charles Roffey ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/charlesfred/6115188627 امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين76 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اأحر�ُس ف ي كتابتي على ذكِر ما ياأتي:

ُة املُنَجِز اأو فواِئُدُه.	� ا�صُم املُنجِز، ا�صُم املُحافظِة،اأهميَّ

�ُصعوري جِتاه املُنجِز.	�
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ميناء الالذقّيةالّدر�س الّثاين

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

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ
2	.. ِة للن�ضرّ حتديِد الفكرِة العامرّ
اكت�ضاِف معاين بع�ِض املُفرداِت ف ي �ضياقاٍت متِلفٍة..	3
4	.. ٍ �ضياغِة تراكيب وفَق منٍط ُمعنيرّ
اأِي ف ي بع�ِض املواِقِف احلياتيرّة..	5 اإبداِء الررّ

Stijn Hüwels ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/stijnh/2604116149 امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين78 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابق؟ 1 ما مو�ضوُع در�ِضنا ال�ضَّ
 

ثنا عنه؟ 2 ما املُنجُز احل�ضاريرّ الذي حتدرّ
 
 
 

و�لآن عزيزي �لّتلميذ ما ر�أُيك �أن تتعّرف مبنجٍز ح�ضارّي جديٍد. 

اليِة: ورَة الآتية ثمرّ جنيُب عن الأ�ضئلة الترّ ل ال�ضرّ اإذًا هيرّا نتاأمرّ
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الأ�صئلة:
وِر. ي عنا�ِض ال�ضرّ 1 اأ�ضمرّ

  
 
 

ورِة. ي املكان ف ي ال�ضرّ 2 اأ�ضمرّ

 
ُع اأن يكون ا�ضُم املدينِة التي ف يها امليناُء؟ 3 ماذا تتوقرّ

 
 
 

 والآن عزيزي الّتلميذ تعال نقراأُ الِفقرة الآتية: 
اِب ل�ض���تقباِل املُ�ض���اِفرين والعاِئدين،  كرّ ُة الرُّ ُثمرّ �ض���حبنا املُر�ِض���ُد اإىل ِبناٍء �ض���خٍم، وقال: هذه حمطرّ
���ُفن،  ���فُة لوقوِف ال�ضرّ ���حِن، وِتلك الأر�ضِ وهذا ُم�ض���تودُع الترّبيِد حِلفِظ الب�ض���ائع ِالِغذائيرِّة اجلاهزِة لل�ضرّ
���ُفِن، وهن���اك حو�ٌض مائيٌّ  الُب علوم املاِلحِة وقيادِة ال�ضرّ وُهن���ا مدر�ض���ٌة للنرّق���ِل البحريرّ يدر�ُض ف يه���ا الطرّ
ِة للعاِملني ف ي  بيرّ زاِن باأحدِث الآلت، وهذا ِبناُء اخلدماِت الطرّ ُفِن ومركزاِن ِل�ِضيانِتها، جُمهرّ ل�ِضناَعِة ال�ضرّ
اِل؟ اإنرّهم يعملون ِبِجدٍّ ون�ض���اٍط، ويزيُد عددُهم  ان���ًا، األ ترون هوؤلِء الُعمرّ ون الِعالج جمرّ املِين���اِء حيُث يتلقرّ

على / 2500 / األف نِي وخم�ضمئِة عاِمٍل.
���ياحيرّ �ضغرًة اأوكبرًة ف ي امليناِء اإل واأطلعنا عليها، و�ضحها لنا، �ضاأل املُعلرُّم  مل يُتِك املُر�ِض���ُد ال�ضِّ

املُر�ضد: األي�ض لديُكُم َمن�ضوراٌت تعريف يرّة عن امليناء؟
دُكم بها. اأجاب املُر�ِضُد: بلى، و�ضُنزورّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين80 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اأ�صتوعب واأفهم

ا ياأِتي، واأ�صُع اإ�صارة )✓( ف ي املرّبع: حيحة مِمّ اأَختاُر الإِجابة ال�صّ

ون الِعالج:	� اُل امليناِء يتلقرّ ُعمرّ
	 املجاينرّ	.	املاأجور	.	ِن�ضف املجاينرّأ.

الب ف ي مدر�ضِة النرّقِل البحريرّ علوم:	� يدر�ُض الطرّ
	 الف�ضاِء	.	املاِلحِة	.	الكيمياِءأ.

حُتفُظ ف ي ُم�ضتودِع التَّبيِد الَب�ضائُع:	�
	 ُة	.	املَعِدنيَّة	.	النَّ�ضيجيَّةأ. الِغذائيَّ

تدريبات القراءة

اأقراأُ الن�ّس ملّوناً �صوتي مبا يقت�صيه ال�ّصرُح والّتف�صرُي.

الّلغة والّتاكيب

1 اأَ�صُل كّل كلمٍة من الكلماِت الآتيِة باملعنى الذي يدّل عليها:

وائِرِ احلكوميرّة ت�ضاِعد املراجعنَي.املن�ضوُر َمكاِتُب ف ي الدرّ

ف ينَة.ال�ضتعالماُت املالرُّح الذي يقوُد ال�ضرّ

ن الترّعريف مبو�ضوٍع ما.الُقْبطاُن اأوراٌق من �ضفحٍة اأو اأكرث تت�ضمرّ
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2 اأَبحُث مَع جمموعتي ف ي املقطِع ال�صابق عن:

�ضيف(:   ُمفرِد )اأبنية(:  َجمِع )الررّ
�ضدرّ )وداع(:   مثنرّى )مركز(:   

3 اأ�صوُغ تراكيب َوْفَق ما ياأتي:

ال؟  	� األ َتروَن هوؤلِء الُعمرّ

األي�َض لديُكم من�ضوراٌت تعريف يرّة؟  	�

 اأتذّوُق

1 اأ�صُل اجلملَة بنوِع ال�ّصعوِر الذي َتدّل عليِه:

اَل؟ اإنرّهم يعملوَن بجدٍّ ون�ضاط. �ضعوُر اِلعتزاِز.األ تروَن معي هوؤلِء الُعمرّ

�ضعوُر الإعجاِب.�ضورَيُة َعظيمٌة و�َضَتْبقى َعظيمًة.

2 اأ�صُع اإ�صارَة )✓( بجانب اجلملِة التي َتخلو من امل�صاعر والعاطفِة:

اِب ل�ضتقباِل امل�ضاِفريَن.  كرّ ُة الررّ هذِه حمطرّ
ما اأعظم ميناَء الالرّذقيرِّة! 

�َضحَبنا املر�ضُد اإِىل ِبناٍء �َضخٍم. 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين82 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صع عنواناً للن�ّس. 
 

2 اأحتّدث عن واجبي جتاَه املُنجزات احَل�صارّية. 
 

 
2 اأتخّيُل نف�صي مع التالميذ ف ي امليناء، ثّم اأحّدُد ماذا اأمتنى اأن اأرى ف يه. 

 
 



83

كتابة تقريرالّتعبري الكتابّي

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

قراءة املقاِل قراءًة �ضليمًة..	1
ِف م�ضموِن املقال. .	2 تعررّ
ٍد مع مراعاِة عنا�ضِه. .	3 كتابِة تقريٍر عن مو�ضوٍع حمدرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً: 

هل �ضمعَت بدولٍة ا�ضمها تركية؟   	�

هل هي قريبٌة من �ضورية؟   	�

ما ا�ضُم املحافظِة القريبِة منها؟   	�

هل ميكُن الو�ضوُل اإليها بالقطاِر؟   	�

- اأّوًل -

اأتاأّمُل هذا اخلب، ُثّم اأجيُب عن الأ�صئلة: 


   

   
۲٥۰

          






ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين84 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

الأ�صئلة:

1 ما ا�ضُم اجلهة التي اأعلنت اخَلَبُ؟
 

حلِة، واأين انتهاوؤها؟ 2 اأين ُنقَطُة انطالِق الررّ
 

وريرّ احلديث؟ 3 كم �ِضعُة القطاِر ال�ضرّ
 

4 ماذا يتوافر ف ي القطار ال�ضوري احلديث؟
 

- ثانياً -

اأكتُب تقريرًا عن القطار ال�ّصورّي يت�صّمن: 

عنواَن الترّقرير.	�

كوب.	� �ضعَر تذكرِة الررّ

حالِت.	� اَه الررّ اجترّ

�ضعَة القطاِر.	�

حالِت. 	� موعَد الررّ

اأهميرّة القطاِر. 	�
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اأ�صتف ي��ُد م��ن املعلوم��اِت التي قراأتها ف ي اخل��ِب ال�صابق ف ي كتاب��ِة التَّقرير. اأ�صي��ف اإىل عنا�صر 
التقرير: 

تاريَخ كتابِة التقريِر. 	�

ا�ضم كاِتِب التقرير. 	�

     

   



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين86 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

احلدائق العاّمةالّدر�س الّثالث

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

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة ومعبرّ
ة للق�ضيدِة..	2 حتديِد الفكرِة العامرّ
3	.. البحث عن معاين بع�ض الكلمات من الن�ضرّ
اأي ف ي كيف يرّة املحافظِة على احلدائِق..	4 اإبداِء الررّ

David McKelvey ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/dgmckelvey/9739983195 امل�صدر:
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تعال عزيزي التلميذ نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ة؟ ما ا�ضُمها؟	� هل زرَت حديقًة عامرّ
 
 
 

ما الأ�ضياُء التي �ضاهدَتها ف ي احلديقة؟	�
 
 
 
 
 

ة؟	� براأيك كيف نحاِفُظ على احلدائق العامرّ
 
 
 
 
 

والآن ما راأيك عزيزي الّتلميذ اأن نن�صُد معاً هذه الق�صيدة اجلميلة ونتعّرف معانيها؟



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين88 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

احلدائق العامة
ةف ���ي ب��ل��دت��ي ح��دائ��ٌق  ج���م���ي���ل���ٌة م���ن�������ضَّ
���رْةظ����الُ����ه����ا وارف��������ٌة م���ي���اُه���َه���ا ُم���ط���هَّ

���ه���ا ���َرْةاأزه������اُره������ا ك���اأنَّ األ�����وَي�����ٌة ُم���ع���طَّ
وَك��ْم ف يها،  نخلٍة  ����َرْةك��م  ����ْج����َرٍة ُم����زهَّ �����سَ

على ي��ث��ن��ي  َرْهوُب���ل���ُب���ٍل  ���وَّ َم��ن ���س��اَغ��ُه و����سَ
َمديَنتي بها  ��َح��ْت  ْةاأ���سْ ���س��اِح��َك��ًة ُم�����س��َت��ب�����ِضَ

واْرَع��ه��ا ُب��َن��يَّ  نها  اجَل���ْوَه���رْة �سُ ُت�����س��اُن  كما 
��خ��ًا َو���سَ ف يها  َت����ْرِم  ��َج��َرْةل  ���سَ ��ْن  َت�����سَّ ول 

اعر عبد الكرمي احليدري ال�صَّ
حديقة الأ�صعار املدر�صّية

املفردات اجلديدة

رة: ممتّدة-نقيٌة  يثني: ي�صكر. رة: خ�ضاء ُمطهَّ من�صَّ
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اأ�صتوعب واأفهم

- اأوًل - 

اِعُر ف ي املحفوظة؟   ُث ال�ضرّ 1 عم يتحدرّ
 

ُد الأ�ضياَء املوجودَة ف ي احلديقِة ُم�ضتعينًا باملحفوظة؟  2 اأعدرّ
 
 
 

اعُر من ابنِه ف ي البيِت الأخِر؟ وملاذا؟  3 ماذا يطِلُب ال�ضرّ
 
 

4 اأ�ضُع ُعنوانًا اآخر للمحفوظة. 
 

ة املحفوظِة: 5 اأكتُب ف يما ياأتي ُهويرّ

عنواُنها:  	�

اعِر:  	� ا�ضُم ال�ضرّ
ا�ضم الكتاب:  	�



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين90 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

تدريبات قرائّية

ين عن املعنى باحلركاِت املُنا�ضبة. اأن�ضُد النرّ�ضيد مع رفاقي ُمعبرّ

الّلغُة والّتاكيب

1 اأبحث مع جمموعتي ف ي الّن�صيد عن املطلوب:

ة:  	� مرادف: ممتدرّ

جمع: لواء:  	�

مفرد: جواهر:  	�

ُمراِدف: َم�ضورة:  	�

2 اأ�صل املُفرد بجمِعِه ف يما ياأتي: 

بلداتبلد

بلدانبلدة

2 اأختاُر الّدللة املنا�صبة لكّل كملة مّما ياأتي:

�ُضنها: …………… )اأمر - نداء(.	�

: …………… )اأمر - نداء(. 	� ُبنيرّ
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اأتذّوُق

1 اأُكِمُل اجلدول الآتي وفق الّنموذِج:

ورُةاجُلملُة ال�صّ

رة.	� ها األويٌة ُمعطرّ اأزهاُرها كاأنرّ

مدينتي �ضاِحكٌة ُم�ضتب�ِضة.	�
الأزهاُر ُت�ضبُه الأعالم.	�

اِحكة.	� ال�ضرّ املدينُة ُت�ضبُه  

ا ياأِتي بال�ّصعوِر املُنا�صِب: 2 اأُ �صُل ُكّل ُجملٍة مِمّ

ال�ّصعوُراجُلملُة

.اأ�ضحْت بها مدينتي �ضاِحكًة. احُلبرّ

، وارعها.  الفرح.�ُضنها ُبنيرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين92 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

لف يالّدر�س الأّول الدرُّ

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

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ
2	.. ِة للن�ضرّ حتديِد الفكرِة العامرّ
توظيِف بع�ِض الكلماِت ف ي جمٍل مف يدٍة..	3
4	.. البحِث عن اأ�ضداِد بع�ِض الكلماِت اعتمادًا على الن�ضرّ
اأِي ف ي بع�ِض العادات..	5 اإبداِء الرَّ

Peter Salanki ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/salanki/4352324974/24974/ امل�صدر:
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تعال نتذّكر بع�َس املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

ابق؟ 	� ما مو�ضوُع در�ِضنا ال�ضرّ
 

ًا ُتعتُب الأهرامات من العجائب؟ 	� هل حقرّ
 
 

َف ف ي هذا الّدر�ِس بالّدلف ي �صديق الإن�صان. ما راأيك اأن نتعرَّ

ورة، ثمرّ اأجيب عن الأ�ضئلة التي تليها: ُل ال�ضرّ عزيزي الترّلميذ اأتاأمرّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين94 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ورِة؟  1 ما ا�ضُم احليواِن الَبحريرّ املوجود ف ي ال�ضرّ
 

لف نِي؟  باِح والأطفال وبني الدرّ 2 كيف تبدو العالقة بني كلرّ من ال�ضرّ
 
 

والآن عزيزي التلميذ تعاَل لنقراأ الن�ّس الآتي:

- 1 -
بها  كن لالإن�ض���اِن اأن ُيَدرَّ لف ني التي مُيِ لف���اُز برناجمًا عن األَطِف حيواَناِت البحِر، وهي الدَّ عر����ض الترّ

َم عرو�ضًا فنيًة رائعة. لتقدرّ
ا�ضنَي:  لف نُي ترُق�ُض اأماَمهم، قال اأحُد الغورّ ا�ضني على َظهِر َمرِكٍب والدَّ وكان ف ي البنامِج َثالثُة غورّ
اطىء.  ها ُتنجي الغريَق فتجعُل من ظهِرها َمركبًا حترّى ي�ضل اإىل ال�ضرّ بُّ الإن�ضاَن، وُيقال: اإنرّ لف نُي حُتِ الدَّ

- 2 -
���ف ِر،  لف نُي تتوا�ض���ُل ف ي ما بينها بال�ضرّ لف نِي: الدرّ ا�ٌض اآخُر وهو ي�ض���ُر اإىل جمموعٍة من الدرّ قاَل غوَّ
اهاِت  ف ُر ي�ضاعدها على حتديِد الجتَّ كما يتوا�َضُل الَب�َضُ بالأ�ضماِء، فلكلَّ دلف نٍي �ضف ٌر خا�ضٌّ به، وال�َضَّ
، لذلَك ت�ضَعُد اإىل �ضطِح الَبحِر ل�ضتن�ضاِق الهواِء،  �ُض الهواء اجَلويرّ وَمعِرَفَةِ َمَواقِع بع�ِض���ها، وهي تتنفرّ

ُثمرّ تغو�ُض من َجديد.
- 3 -

ٍة َعجيبِة، حي���ُث تنت�ِضُ ف ي جمموعاٍت  ها ُمتعاونٌة، ت�ض���يُد الأ�ض���ماك ِبُخطرّ لف نِي اأنرّ ���فاِت الدَّ ومن �ضِ
على م�ضافٍة َبعيدٍة، وحُتا�ِضُ اأ�صراَب الأ�ضماِك الكبرة، ُثمرّ ياأخُذ ُكلرّ ُدلف نٍي دورُه ف ي التهاِم ن�ضيِبِه من 

مِك.  ال�ضرّ
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املفردات اجلديدة

اأ�صراَب: جمموعات.

اأ�صتوعب واأفهم

1 ما غذاُء الدرّلف ني؟  

لف نُي مع َبع�ِضها؟   2 كيَف تتوا�َضُل الدرّ

لف نُي اإىل �َضْطِح الَبحر؟  3 ملاذا ت�ضعُد الدرّ
 
 

الّلغُة والّتاكيب

1 اأَبحُث ف ي املقطِع الأّوِل عِن:

: .…………… ُمفرد: الِبحار: .…………… ا�ضرّ د: تكرُه: .…………… جمِع: غورّ �صِ

2 اأميز معنى كلمة: )ُعّدة( و )ِعّدة( ف ي اجلملتي الآتيتي:

ة كيلومتاٍت:  	� على م�ضافِة ِعدرّ

اباٌت:  	� ُة احلرِب �ضواريُخ وطائراٌت ودبرّ ُعدرّ

ُح املعنى. 3 اأَ�صُع كلمة )الِتهام( ف ي ُجملٍة ُتو�صّ

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين96 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اأتذّوُق

اِد ال�ّصمِك ف ي احلالِت الآتية: 1 ماذا تقول ل�صيَّ

راِت 	� يُد بوا�ِضطِة املُتفجرّ ال�ضرّ

بكِة.	� يُد بوا�ِضطِة ال�ضَّ ال�ضَّ

مِك 	� يُد ف ي وقِت تكاُثِر ال�ضرّ ال�ضرّ

ِل بي الّدلف ِي وبي الإن�صان. 2 اأمّيُز طريقة الّتوا�صُ
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املثّنى واجلمعتدريٌب لغوّي

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

ًة. .	1 َ قراءِة اجُلمِل قراءًة �ضليَمًة ومَعبِّ
حتديِد املفِرِد واملُثنرّى واجلمع..	2
ِف واو اجلماعِة ف ي نهايِة الِفعِل املا�ضي..	3 تعررّ
النتباِه لألِف الترّفريِق بعَد واِو اجلماعِة. .	4

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ُد اأنواع الكِلمِة:    1 اأعدرّ

اأنواَع اجُلمل:  

ًة ب�ضيغِة املُفَرِد:   ُن جملًة ا�ضميرّ 2 اأكورّ

ُل املفرَد اإىل ُمثنى؟   3 كيف ُنَحورّ

َنِة:  1 اأقراأُ اجلمَل الآتيَة منتبهاً للكلمِة املُلوَّ

ا�ُض جاِل�ٌض ِبُقربي.	� الغوَّ

لف يناِن كبران.	� الدُّ

اِن جاِل�ضاِن ِبُقرِبه.	� ا�ضَّ الغورّ

بوَن باِرُعوَن. 	� املَُدرِّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين98 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

2 اأمالأُ كلَّ فراٍغ بالكلمِة املُنا�صبِة ف يما ياأتي: 

  مرحان.	�

يادون  	� ال�ضَّ

  ماهر. 	�

باحان.  	� ال�ضَّ

  نائمون.	�

الإمالء:

َن:  اأقراأ اجلمَل الآتيَة، واأُلِحُظ احَلرَف املَُلوَّ

ا�ضوَن غا�ضوا ف ي اأعماق البحر 	� الغوَّ

َّقوا للدُّلف نيِ. 	� الأطفالُ �ضَف

مْتها 	� ب���وَن َفِرح���وا بالعرو����ضِ الَّت���ي قدَّ املدرِّ
لف نُي.  الدَّ
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الّتقومي النهائّي

1 اأ�صوُغ ُجَماًل َوْفَق النَّموَذِج ف يما ياأتي: 

فُل َفِرٌح..	1 الطِّ
فالِن َفِرحان..	2 الطِّ
الأطفاُل َفِرُحون..	3

 
 
 

2 اأكتُب الكلماِت الآتيَة ف ي الفراغاِت املُنا�صبة:

ا�ضون …………… جهاَز التَّنف�ِض اخلا�ضَّ بالَغو�ِض، و …………… حتَت املاِء َفَتٍة طويَلٍة  الغوَّ
���ِة و …………… النَّا�ض ِمنها،  ُث���مَّ …………… وَمَعُه���م َمعلوَماٌت َكثَرٌة ع���ِن احَليواناِت الَبحريَّ

فالقوا كلَّ التَّقديِر والحتام.

اخَلّط:

قَعِة، ُمراِعياً الَهوام�س:  اأكتُب العباَرَة الآتيَة بخطِّ الررُّ

لف ني اأَنها ُمتعاِونٌة.  فاِت الدَّ من �ضِ

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين100 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ة خيالّيةالّتعبري الكتابّي كتابة ق�صّ

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

وِر..	1 حتليِل َم�ضموِن بع�ِض ال�ضُّ
وِر..	2 كتابِة مقطٍع عن م�ضموِن ال�ضُّ
َفٍق عليها ُم�ضبقًا. .	3 تقومِي ما مَتَّ ِكتاَبُتُه وفَق معايٍر ُمتَّ
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والآن عزيزي الّتلميذ تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً :

1 هل حتبُّ اأفالَم الكرتون؟ 
 
 
 

2 ما راأُيَك باملُغامرين الَّذين ُت�ضاهُدهم؟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين102 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

َف مُبغامٍر جديد: ما راأُيَك عزيزي الّتلميُذ اأن نتعرَّ

ُل كلَّ �صوَرٍة مّما ياأتي، ُثمَّ اأُجيب: 1 اأتاأمَّ
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	 وَرِة الأوىل؟أ. ماذا ترى ف ي ال�ضُّ
 
هل جَتُروؤُ على ُدخوِل الَغاَبِة؟ و ملاذا؟	.	
 
من الَّذي َيدُخُل هذِه الَغابة؟ 	.	
 
	 ملاذا يدُخُل هذا املُغاِمُر وحَدُه ف ي راأيَك؟ د.
 
	 جَرَة؟	. ملاذا يت�َضلَُّق املُغاِمُر ال�ضَّ
 
	 ماذا ُيريُد الوح�ُض منُه؟ و.
 
	 ؟ ز. ما �َضَبُب خوِف املُغاِمِرِ
 
ما خطُر التَّم�ضاِح على الإن�ضان؟	.	
 
ف ي راأيَك ، ملاذا فرَّ املغاِمُر هاِربًا؟ 	.	
 
َق املُغاِمُر َهَدَفُه ف ي اكت�ضاِف الغاَبِة وحَدُه؟ وملاذا؟ي.	 هل حقَّ
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َة الآتَيَة: 2 اأقراأُ ما كتبُت، ثم اأمالأُ ال�صتَماَرَة التَّقومييَّ

لنعمالعبارة

هل كتبُت مراِحَل املغامرِة كاِمَلًة؟ 

هل كَتْبُت مراِحَل املُغاَمَرِة ُمت�ضل�ِضلًة؟ 

فَحِة؟ هل راعيُت الَهوِام�ِض ف ي ال�ضَّ

قيِم؟  هل و�ضعُت عالماِت التَّ

هل كان لديَّ اأغالٌظ اإمالئيٌَّة؟

ي َجمياًل؟ هل كان َخطِّ

هل حافظُت على َنَظاَفِة الَوَرَقِة؟ 

اأطّبق:
ابِّ ف ي هذِه الغاَبِة. اأكتُب َمقَطعاً عن ُمَغاَمرِة ال�صَّ
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مملكة الّنحلالّدر�س الّثاين

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

1	.. ًةٍ َ قراءة النرّ�ضِّ قراَءًة �ضليَمًة معبِّ
تو�ضيح معاين بع�ِض املُفَرَداِت..	2
ٍد..	3 �ضياغة ُجَمٍل َوْفَق منٍط حُمدَّ
لف نِي. .	4 مقارنة َطريَقِة التَّعاُرِف بنَي النَّحِل والَب�َضِ والدرّ

Stew and Vee Carringto ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/stewickie/3659286404 امل�صدر:
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ُر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:  تعاَل نتذكَّ

اِبِق؟  1 ما مو�ضوُع َدر�ِضنا ال�ضَّ
 

ريقِة الَّتي تتوا�َضُل ِبها الدرّلف ني؟  2 ما راأُيَك بالطَّ
 
 
 

لف نَي �ضديقًا لك؟  3 هل �ضعرَت باأنَّ الدُّ
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تعال نتعرَّف عامَلَ الّنحِل املُثرِي.

ور الآتية، ُثّم اأُجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها:  ُل ال�صرُّ اأَتاأمَّ

ورِة الأُوىل؟  1 ماذا َتْفعُل التِّلميذُة ف ي ال�ضرّ
 
 
 
 
 
 

ورِة الثرّانية؟  2 ما العمُل الَّذي يقوُم بِه التِّلميُذ ف ي ال�ضُّ
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ورِة الثرّالثة؟  3 ما احَل�َضُة الرّتي َتراها ف ي ال�ضُّ
 

4 ماذا َتعرُف عن هذِه احَل�َضة؟ 
 
 
 

ْر�ض؟  ُع اأْن َيكوَن َمْو�ضوُع الدَّ 5 ماذا َتَتوقَّ
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والآن عزيزي التلميذ تعال نقراأُ الِفْقَرَة الآتية: 

قاَل َمْيموٌن لرباب: لقد َوَجْدُت املَعلوماِت الآتيَة يا رباُب:
���هوِل،  ًا َتعي�ُض ف ي اجلباِل، اأو ف ي ال�ضُّ َيْنتِمي النَّْحُل اإىل َعامَلِ احَل�َضاِت املُثِر، ولُه اأنواٌع كثرٌة ِجدرّ

ف ي َخاليا َت�ضنُعها اأو َي�ْضَنُعها الإن�ضاُن.
كوِر، وَي�ِض���ُل عدُد اأفراِدها اإىل �ض���ترّنَي األَف َنحَلٍة  ِة مَن: املَِلكِة والعامالِت والذُّ ويتاألَُّف جمتمُع اخلِليَّ

حتُكُمها َمِلكٌة واحدُة واجلميُع ياأمِتروَن باأمِرها.
قاَلْت رباُب: واأنا َح�َضلُْت على املعلوماِت الآتية:

���مِّ لُتميَِّز  ���َة ال�ضَّ �َض���َعُة املُخِّ عنَد النَّحلِة ت�ض���اوي ُخْم�َض �َض���َعِة ُمخِّ الإن�ض���اِن، َوت�ض���تخِدُم النَّحلُة حا�ضَّ
اٍت من َعنْيِ الإن�ضاِن،  َوِر بَخْم�ِض مرَّ ٌة، فهي اأَ�َضُع ف ي التقاِط ال�ضُّ رف يقاِتها النَّحالِت، وَعنْيُ النَّحلِة قويَّ

هوِر املُختلفِة لتختاَر ما ينا�ضُبها ف ي �ُضْنِع الَع�ضِل. اقٌة، مُتيُِّز َطْعَم الزُّ والنرّحلُة ذوَّ

اأ�صتوعب واأفهم

1 اإىل اأيِّ عامٍل ينتمي عامَلُ الّنحل؟  

ِة املُنا�صبِة: ُل �ُصلوَك النَّحَلُة باحلا�صَّ 2 اأ�صِ

ِةِ  ُف رف يقاِتها ف ي اخلليَّ ْوقَتَتعرَّ ُة الذَّ حا�ضَّ

هوِر املُختلفِة. مِّمُتيُِّز َطْعَم الزُّ ُة ال�ضرّ حا�ضَّ

ريَق اإىل اخلليَِّة. هراِت والطَّ ُف مكاَن الزرّ ُة الَب�َضَِتَتعرَّ حا�ضَّ
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ِة الّنحل:   3 اأعّدُد اأفراَد جُمَتَمِع خليَّ

حيَحًة ف يما ياأتي:  4 اأذكر الأرقام املنا�صبَة لت�صبَح الِعباَرُة �صَ

�َضَعُة ُمخِّ النَّحلِة ………………… �َضَعُة مخِّ الإن�ضان 	�

اٍت من عنِي الإن�ضاِن. 	� وِر ب  ………………… مررّ َعنُي النَّحلِة اأ�ضُع ف ي التقاِط ال�ضُّ

اكيُب  اللرُّغُة والتَّ

ا َياأِْتي بامَلْعنى الَّذي َيُدلرُّ عليها: ُل كلَّ كلمٍة مِمَّ 1 اأَ�صِ

ُة ما ُتخِرُجُه النرّحُل من ُبطوِنهااخَلِليَّ

ُل ف يِهاملَْو�ضوَعُة  َبْيُت النَّحلِة الذي ُتع�ضِّ

ِكتاٌب َكبٌر َي�ُضمُّ معلوماٍت كثرًة. الَع�َضُل

2 اأ�صوُغ جملًة َوْفَق النَّموذج: 

تعاَوَن َميموُن ورباُب على اإعداِد َبْحٍث عِن النَّْحِل 

تعاَوَن ………………………………… على  

�َضَعُة املُخِّ عنَد النَّحَلِة ت�ضاوي ُخْم�َض �َضَعة ُمخِّ الإن�ضان 

……………………………………… ي�ضاوي  
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ُق  اأَتَذوَّ

اأُقاِرُن طريقَة التَّعاُرِف َبْيَ اأَفراِد كلٍّ ِمَن:

	 .أ. لف نِي.	.	الَب�َضِ النَّحِل. 	.	الدَّ
 
 
 
 

الّتقومي النهائّي

1 اأ�ضُع عنوانًا للنرّ�ضِّ 

 
2 اأُبدي راأيي ف ي عامَلِ النرّحل 

 
 
 
 

ًة للَع�ضِل  3 اأذكُر قيمًة غذائيَّ
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اجلملة ال�صمّية والفعلّيةتدريب لغوي

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

قراءِة اجُلَمِل قراَءًة �ضليمة. .	1
ِة. .	2 متييِز اجُلملة ال�ضميرِّة عن اجُلملِة الِفعليَّ
ِة وال�ضمِيِة ف ي ُجَمٍل مُتاِبطة..	3 توظيِف اجلملِة الِفعليَّ
قيِم ب�ضوَرٍة �ضليَمٍة. .	4 ا�ضتخداِم عالماِت التَّ
اِء املَب�ضوَطِة. .	5 اِء املَربوَطِة والتَّ التَّمييِز بنَي التَّ

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

ما اأنواُع اجُلَمِل؟ ………………… …………………	�

ُة؟ ………………… …………………	� ممرّ تتكوُن اجُلملُة ال�ضميَّ

ُن جملًة ا�ضميرًّة من ُمبتداأ وخب. 	� اأكورّ
 

والآن تعال نتعرَّف اأكرث باجلملة الفعليَّة واجلملة ال�صمّية:

ُل اجُلملتِي الآتيتي، ُثمَّ اأجيب: 1 اأتاأمَّ

ِة. � بحَث َميموٌن ف ي املَو�ضوَعِة العلميَّ

ٌة.   � َعنُي النَّحلِة قويَّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين114 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ابقتِي اإىل كلمات:	� اأحلُِّل اجُلمَلتِي ال�صَّ

َة. � بحَث َميموٌن ف ي املو�ضوَعِة الِعلميَّ

عني النحلة قويرّة. �

ُد نوَع الكلمِة الَّتي َبداأْت بها ُكلٌّ مَن اجُلملَتني ال�ضابقَتني: )ا�ضم اأم فعل( 	� اأحدِّ

بحث: …………………… �

عني: ……………………  �

ُر اأتذكَّ
ًة.  ي اجُلملَة الَّتي تبداأُ با�صٍم: ُجملًة ا�صميَّ ًة، واأ�ضمِّ ي اجُلمَلَة الَّتي تبَداأُ بِفعٍل: ُجمَلًة فعليَّ اأ�ضمِّ

ُفها ف ي اجَلدوِل التَّايل:  يًة، ُثمَّ اأ�صنِّ 2 اأقراأُ اجُلَمَل الآتَيَة قراَءًة متاأنِّ

اقٌة.	� النَّحلُة ذوَّ

ينتمي النَّحُل اإىل عامَلِ احل�َضاِت. 	�

َت�ضَنُع النَّحَلُة الَع�َضَل. 	�

هذا عَمٌل َعظيٌم. 	�

َيعي�ُض النَّحُل ف ي بيوٍت داِخَل اجِلباِل.	�

املعلوماُت جاهزٌة. 	�
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ُة اجلملُة ال�صميَّةاجلملة الفعليَّ

  

  

  

الإمالء :

قيِم املُنا�ِصَبَة ف ي املربع الفارغ:  اأ�صُع عالماِت التَّ 1

قال���ت َرباُب  واأنا َح�َض���لُْت على املَعلوَماِت الآتَيِة  �َض���َعُة املُخِّ ِعنَد النَّحَلِة ت�ض���اوي خْم�َض 
مِّ لُتميَِّز رف يقاِتها النَّحالت   َة ال�ضَّ �َضَعِة ُمخِّ الإن�ضاِن  وَت�ضتخِدُم النَّحَلُة حا�ضَّ

-  ف ي الفراغ:  اِء  2 اأ�صع حرف التَّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين116 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

الّتقومي النهائّي

اأكتُب ُجمَلًة تبداأُ ِبفعٍل  1
 

2 اأكتُب ُجمَلًة َتبداأُ با�ضٍم 
 

فُ:  اأوظِّ

َة ف ي كتابِة �َضطَريِن عن فوؤائِد  ف اجلملَة الفعليََّة واجلملَة ال�ضميَّ اأوظرّ
الَع�َضِل. 

 
 
 

اخلّط:

قعِة: 	� اأكتُب الِعَبارَة الآتيَة بخطِّ الررُّ
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الّرد على فكرة خطاأالتعبرٌي الكتابي

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

قراءِة الِفْقَرِة قراَءًة �ضليَمًة..	1

ًة..	2 الإجابِة عن الأ�ضِئَلِة اإجابًة تامَّ

ت�ضويِب الِفكَرِة اخلطاأ..	3

حيَحِة. .	4 ِد للِفكَرِة ال�ضَّ ليِل املوؤيِّ كتابِة الدَّ

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

1 ماذا تعرُف عن طائِر النَّعامِة؟ 
 
 

2 هل تعلُم اأنَّ النَّعامَة �ضيَعٌة ِجدًا؟ 

 

2 هل تعرُف �ضيئًا عن طائِر البوِم؟ 
 
 

ائَرين وبع�ِس املُعَتقداِت اخلاِطَئِة عنهما. َف بالطَّ ما راأيَك عزيزي الّتلميذ اأن نتعرَّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين118 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

- اأّوًل -
ًة، ُثمَّ اأُجيُب: ليَّ اأقراأُ الِفقَرَة الآتية قراءًة تاأمرُّ

يوِر، وه���ي غُر قادَرٍة  النَّعاَم���ُة طائ���ٌر كبٌر من اأك���َبِ الطُّ

���راِن، ل يوَج���ُد ري����ٌض عل���ى راأ�ِض���ها ول عل���ى  عل���ى الطَّ

ها تعي�ُض  ي�ُض، اإنَّ ا باقي ِج�ضِمها ف يك�ضوُه الرِّ �ض���اَقيها، اأمَّ

ٌة �ضيَعٌة  ذى على النَّب���اِت، وهي قويَّ ���حراِء وتتغرّ ف ي ال�ضَّ

َت�ض���تطيُع اأن جَت���رَي مل�ض���افاٍت كب���َرٍة، وم���ن املُعَتَقداِت 

، َتُد�ضُّ  ه���ا حي���واٌن َجباٌن َغب���يٌّ اخَلاِطَئ���ِة ع���ن النَّعاَم���ِة اأنَّ

اِب، اإن راآها عُدوٌّ ظنَّ اأنرّها تخَتِبُئ ِمنُه. راأ�َضها ف ي التُّ

ُث عنُه الِفقَرُة؟  1 ما احليواُن الَّذي تتحدَّ
 

2	 ما �ضفاُت النَّعاَمِة؟
 
 

3  ما العتقاُد اخلاطُئ املعروُف عن النَّعاَمِة؟
 

4 كيف اأردُّ على هذا العتقاد اخلاطئ؟ 
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اأعمل مبفردي:

ُد العتقاَد اخلاِطَئ:  1 اأحدِّ

، َتُد�ضُّ   النَّعاَمُة حيواٌن جباٌن وَغبيُّ

2 اأقراأُ الِفْقَرَة الآتيَة، ُثمَّ اأُجيُب:

اِب ِلَتخَدَع احَل�ضاِت َفَتُظنُّها �َض���خرًة  ٌة، فهي َتُد�ضُّ راأ�َض���ها ف ي ال���تُّ النَّعاَم���ُة لي�ض���ت جبانٌة اأوغبيَّ
ٌة، وت�ض���َتطيُع اأن جَت���رَي ِب�ضَعٍة كبَرٍة  اأو �َض���َجرًة، فَتِق���ُف عليها وت�ض���يُدها. وه���ي �َضيَعٌة وقويَّ

. ومل�ضاَفاٍت َطويلِة، وبذلَك تنجو مَن الَعدوِّ

حيَحُة عن النَّعاَمِة؟	� ما الفكرُة ال�ضَّ
 
 
 
 

حيَحة. 	� ليَل على الِفكَرِة ال�ضَّ ُد الدَّ اأحدِّ
 
 
 
 

  



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين120 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

- ثانياً - 

اأقراأُ الِفقَرَة الآتيَة: 

يوِر اجَلوارِح، َيناُم  الُبوُم طاِئٌر من الطُّ
ف ���ي النَّه���اِر وَيظَهُر ف ���ي اللَّي���ِل، َعيناُه 

وا�ضَعتاِن 
�ضُه  كاِن، ولكنَّ اهلل عوَّ جامَدتاِن لتتحرَّ
اأ����ِض،  ع���ن َحَرَك���ِة الُعي���وِن ِبَحَرك���ِة الرَّ

ُك بدوَرٍة كامَلٍة.  فراأ�ُضُه يتحرَّ
والِفئ���راِن  اجُل���رذاِن  عل���ى  ى  يتغ���ذَّ
والأفاعي والع�ض���اف ِر والأرانِب، وهو 
ًا ِلَنْف�ِضِه، لذلك  طٌر َك�ض���وٌل، لَيبني ُع�ضرّ
ي�ض���كُن الُبيوَت والأع�ض���ا�َض املَهجوَرَة 
وي���راُه  واخَلِرَب���َة،  العالي���َة  واملناِط���َق 

وؤِم واخلراِب. بع�ُضهم رمزًا لل�ضُّ

ابقة؟ ُث عنُه الِفْقَرَة ال�ضَّ اِئُر الَّذي تَتحدَّ 1 ما الطَّ
 

2 ما �ضفاُت الُبوِم؟
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ابَقِة اعتقادًا خاطئًا عن طاِئِر البوم. ُد مُن الِفقرِة ال�ضَّ 3 اأحدِّ
 
 

ُد ِفكري ِبَدِليٍل. 4 اأردُّ على العتقاِد اخلاِطِئ، ُثمَّ اأوؤيِّ
حيَحُة:  	� الفكَرُة ال�ضِّ

 
 
ليُل:  	� الدَّ

 

Matthew Paulson ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/matthewpaulson/5899303538 امل�صدر:



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين122 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

غرائب وعجائبالّتعبري ال�صفوّي

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

ت�ضميم بطاَقٍة حوَل مو�ضوٍع ما. .	1
ًا عن التَّ�ضميِم ُم�ضتخِدمًا املُفردات املُنا�ِضَبة. .	2 التَّحُدِث �ضفويرّ

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

رو�ِض التي تعلَّمَتها ف ي هذه الوحدة؟	� رنا بالدُّ هل ت�ضتطيُع اأن ُتذكِّ
 
 
 
 
 
 

رو�ِض ُتعدُّ مَن الغرائِب والعجائب؟ 	� هل جميُع الدُّ
 

َم بطاقًة ت�صُمُل العجاِئَب والغراِئَب الَّتي مرَّت َمعنا ف ي هذه الوحدة. ما راأيَك اأن ُن�صمِّ

ُث َعِن الَغراِئِب والَعَجاِئِب ف ي النُّ�ضو�ِض الثَّالَثِة الرّتي َدَر�ْضناها وهي:  َقالِت املُعلَِّمُة َغدًا �َضَنتحدَّ
ْلف ني - مَملَكُة النَّحِل. بع - �َضديُقنا الدُّ نيا ال�ضَّ مْن َعجائِب الدُّ
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ْمُت الِبطاَقَة الآتيَة: ف ي الَبْيِت: �َضمَّ

  
 

    

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين124 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ال�ّصّكرالّدر�س الأّول

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

ًة..	1 َ قراءِة النرّ�ضِّ قراءًة �ضليمًة ومعبِّ
2	.. البحِث عن معايِنَ بع�ِض املُفرداِت مَن النرّ�ضِّ
اكت�ضاِف معاين بع�ِض املفردات ف ي �ضياقاٍت متلفٍة..	3
البحِث عن ُجموٍع َوْفَق مناذج مكتوبة..	4
التذكِر بفواِئِد العَمِل اجلماعي..	5

Umberto Salvagnin ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/kaibara/139793866/in/photostrea امل�صدر:
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والآن عزيزي الّتلميذ تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً: 

ماذا يعمُل والُدَك؟	�
 

يارة.	� ْث عن تلَك الزِّ هل زرَت اأحَد املعامِل؟ حتدَّ
 

ما راأيك اأن نقوَم اليوَم بزيارٍة ملعمل ال�ّصّكر؟

ورة ثمَّ اأجيُب عن الأ�ضئلة التي تليها:  ُل ال�ضرّ عزيزي الترّلميذ اأتاأمرّ

الأ�صئلة:

ُ عن َموجوداِتها. ورَة، ُثمَّ اأعبِّ ُل ال�ضُّ 1 اأتاأمَّ
 

ْث عنه؟ 2 هل زرَت معماًل؟ حتدَّ
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين126 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ر�ِض؟ ُع اأن يكوَن مو�ضوُع الدَّ 3 ماذا تتوقَّ
 

4 اأيُّ َمعَمٍل حُتبُّ اأن َتعِرَف املَزيَد عنُه؟
 

والآن عزيزي التِّلميذ تعال لنقراأ الفقرَة الآتية:

َفٍة ف ي املَعَمِل، �َض���َحبتنا اإىل كلِّ الأق�ض���اِم،  ي بَوعِدها ودَخلنا املَعمَل بِرفَقِة موظَّ اٍم وَف���ْت اأمِّ وبع���د اأيَّ
ثتنا قاِئَلًة:  وحدَّ

كَر  ري، ومعامُل ت�ضتخِرُج ال�ضُّ ���كَّ ونَدِر ال�ضُّ َر من ال�ضَّ كرّ ِر نوعاِن: معامُل ت�ض���تِخرُج ال�ضُّ ���كرّ معامُل ال�ضرّ
���واِئِب العاِلَقِة  ، ُثمَّ ُت�َض���فِّيها مَن ال�ضَّ ِر، بوا�ض���َطِة اأحدِث الآلِت الَّتي تَع�ِضُ هذِه املَوادَّ ���كرّ من َق�َض���ِب ال�ضُّ
لها اإىل ُحبيَباٍت، وتَنُقلُها اإىل ِق�ضِم التَّعِبَئِة، فتو�َضُع ف ي اأكيا�ٍض  وِّ فها باحَلراَرِة وحُتَ فرّ ف يها، وبعَد ذلَك جُتَ

ُمَتِلَفِة الَوزِن. 
َفَة ِبُكلِّ ِثَقٍة عن الإر�ضاداِت  ُث املُوظَّ َحدِّ ، َفِرحُت اأُ ذائيِّ ِر ف ي َهَرمي الغِّ ���كرّ رُت اآنذاَك َمو�ض���وَع ال�ضُّ تذكَّ

ِر لأنَّ َكرَثَتُه َت�ُضُّ الأ�ضَناَن وُت�َضبُِّب الَبداَنَة.  كرّ الَّتي تعلَّمُتها ِمنُه، بالتَّقليِل من َتناُوِل ال�ضُّ
اليَّاِت باأوزاٍن كبَرٍة،  �ضاِت والبقَّ َر على املُوؤ�ضَّ كرّ ُع ال�ضُّ ي: الآَن َفِهمُت، املَعاِمُل ُتَوزِّ وملَّا خَرجنا قلُت لأمِّ

ونحُن ن�ضتي ِمنها باأوزاٍن َقليَلٍة. 

املفردات اجلديدة

ُحبيَبات: حبَّات �ضغرة.
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اأ�صتوعب واأفهم

ذِت الَوعَد؟  1 مَب وعَدِت الأمُّ ابَنها رامزًا؟ وهل نفَّ

 

(؟  2 كيَف ا�ضتفاَد رامٌز من در�ِض )هَرمي الِغذائيرّ
 

ُر ف ي حَت�ضِرها.  كرّ 3 اأذكُر ثالثَة اأنواٍع مَن الأطِعَمِة، يدخُل ال�ضُّ
 

اكيُب َغُة والتَّ اللرُّ

1 اأ�صتبدُل بالكلماِت الَّتي حتتها خّط كلمات من عندي متاِثُلها باملعنى: 

واِئِب العالقِة ف يِه.  	� ُي�َضفَّى مَن ال�ضَّ

َفَة بكلِّ ِثَقٍة.  	� ُث املُوظَّ َفُرْحُت اأحدِّ

لأنَّ كرَثَتُه ت�ُضُّ الأ�ضناَن، وت�ضبُِّب الَبدانَة.  	�

ِطها: 2 اأقراأُ اجُلملَة الآتيَة، ُثمَّ اأَ�صوُغ على مَنَ

ٌر ف ي الُعلَبِة. اَي، لكن ل يوَجُد �ضكَّ َم لهم ال�ضَّ ي اأن ُتقدِّ اأرادت اأمِّ
  

َر مَن املَعمِل؟ لكنَّ املَْعمَل بعيٌد. كَّ ملاذا ل اأَ�ْضَتي ال�ضُّ
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين128 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

: ُ َمْعنى َكِلمِة )ِق�ْصم( ف ي التَّعبرَيْيِن الآتّيْيِ 2 اأَبيِّ

فُة ُم�ِضَفٌة على ق�ْضم الإنتاِج. 	� املوظَّ
 

طِة. 	� َتُه فذَهَب اإىل ق�ْضم ال�ضُّ بي ُهِويَّ اأ�ضاَع اأَ
 

2 اأَذكُر ُجموعاً مُتاِثُل اجُلموَع الآتيَة َوْفَق النَّموَذِج:

�َضاِئبٌة  ← �َضوائٌب
كي�ض ← اأكيا�ض

اإِر�ضاٌدٌٌ ← اإر�ضاداٌت
َعالقٌة ←  

ِق�ْضم ←  
اإِ�ضالٌح ←   

ُق اأَتَذوَّ

عوِر املُنا�صب:  اأ�صُل اجُلمَلَة بال�صرُّ

َر مَن املَعَمِل؟ كرّ الثَِّقُة بالنَّف�ِض.ملاذا ل اأ�ضتي ال�ضُّ

اخلوُف واحَلَذُر.ما اأجمَل اأفكاَرَك يا رامز!

اَك اأن تذَهَب. ه�ضُة.اإيَّ ال�ضتغراُب والدَّ

َفَة ِبُكلِّ ِثَقٍة. ُث املُوظَّ احُلبُّ والأعجاُب.ُرحُت اأَحدِّ
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التَّقومي النهائّي

 . 1 اأ�ضُع ُعنوانًا منا�ِضبًا للنرّ�ضِّ

 

. 2 اأذكُر ثالَث فواِئَد للَعَمِل اجلماعيِّ

 
 
 

؟  عيِّ والعَمِل الوظيف يِّ 2 ما الَفْرُق بنَي الَعَمِل الترّطوُّ

 
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين130 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

األفاظ العددتدريب لغوي

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

قراءِة العَدِد قراءًة �ضليَمًة. .	1
كتابِة الَعدِد مَبكاِنِه املُنا�ِضِب. .	2
توظيِف األفاِظ الَعَدِد ف ي جمٍل ُمف يدٍة. .	3
ٍط ُمعطى. .	4 �ضياغِة ُجَمٍل وْفَق مَنَ

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

اأقراأُ الأعداَد الآتية: �ضبعة - واحد - اأربعون 	�

اأكتُب الأعداَد الآتية:	�

�   :8 

�   :50

�    :27

1 اأقراأُ اجُلمَل الآتيَة ُم�صريًا اإىل الَعَدِد: 

َك حتتاُج اإىل َم�ضٍر ثالِث �ضاعاٍت كي َت�ِضَل. 	� اإنَّ

اٍم( واأنا اأنتِظُر. 	� اُم )واحٌد ، اثنان.... وخم�ضُة اأيَّ ِت الأيَّ َمرَّ

ياَرُة. 	� وبعَد ِع�ضيَن يومًا جاَءِت الزِّ
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ا ياأتي:  2 اأ�صُع العدَد ف ي املكاِن املنا�ِصِب من الفراغات ممَّ

هُر ……………… يومًا و ……………… اأ�ضابيَع.  ال�ضَّ
اٍم.  و الأ�ضبوُع ……………… اأيَّ

َع ُكلُّ واحٍد منَّا بَيوٍم ……………… ِمْن عَمِلِه من اأجِل حت�ض���نِي املَديَنِة ل�ض���اَرْت جنًَّة مَن  فل���و تط���وَّ
اجِلَناِن. 

ًا عن النفعاِل الَّذي تتطلَُّبُه الكلماُت املُلََّوَنُة:  3 اأقراأُ ُمَعبِّ

ما اأجمَل ِفَكَرَك يارامُز !)التعجب(	�

اَك اأن َتْذَهَب.)اخلوف( 	� اإيَّ

ابقتي:  4 اأ�صوُغ ُجمَلَتِي وفَق اجُلملتي ال�صَّ

ما  	�

اك  	� اإيَّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين132 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

احلكيم والفاّلحون الّثالثةالّدر�س الّثاين

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

ًة..	1 َ قراءِة النَّ�ضِّ قراَءًة �ضليمًة ومَعبِّ
2	.. البحِث عن اأ�ضداِد بع�ِض الكِلَماِت اعتمادًا على النَّ�ضِّ
َدٍة. .	3 �ضياَغِة جَمٍل َوْفَق مناذج حمدَّ
ِة املُحاَفَظِة عليها. .	4 اأي حوَل �ضالَمِة الَعني وكيف يَّ اإبداِء الرَّ

َدنا ببع�س املعلومات :  والآن عزيزي الّتلميذ ما راأُيَك اأن تزوِّ

َك بحاَجٍة اإىل املُ�ضاعدة؟  1 هل �َضعرَت َيومًا ما اأنَّ

 

2 هل ُطِلَب منَك تقدمُي املَعوَنِة ل�ضخ�ٍض ما؟ 

 

3 ما راأيَك بالعمل التَّعاوينِّ بني الأ�ضدقاء؟ 
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حي الثَّالثة: َف ف ي هذا الدَّر�س على الفالَّ تعال لنتعرَّ

ورة الآتية ثمَّ اأجيُب عن الأ�ضئلة الرّتي تليها:  ُل ال�ضرّ اأتاأمرّ

ِة كما اأَراها.   ُف �َضخ�ضيَّاِت الِق�ضَّ 1 اأَ�ضِ

 
2 اأ�ضح )ي�ضقي الفالحون اأر�ضهم(. 

 
3 َكْيَف َتبدو الأَر�ُض؟ 

 
ِة.  ُع َمْو�ضوَع الق�ضَّ 4 اأَتوقَّ

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين134 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

عزيزي الّتلميذ تعال لنقراأ الفقرة الآتية: 

اِلِث: َلديَّ َحلٌّ ُيغنيَك، اأَر�ِضْل ِبَطلِب َجاَرْيَك الفَّالَحنْيِ  َر احلكيُم باأَحواِل الَفالَّحنَي الثَّالثِة وقاَل للثَّ َفكَّ
الفقَرْين. 

َط  ُثهْم قاِئاًل: باإِمكاِنُكم اأَن ُت�ْضِبحوا اأَغنياَء، ولكْن �َضْ حوَن الثَّالثُة، وَراَح احلكيُم ُيحدِّ اجتمَع الفالَّ
َة والَوفاَء. َّ لأخيِه َبْل يباِدُلُه املَحبَّ اأَْن َتَتعاَونوا وُتْخِل�ضوا ف ي الَعَمِل، فال َيْنوي اأَحُدُكم ال�ضَّ

ريقُة ِلُن�ضبَح اأَغنياَء؟  قاُلوا: �ضَيكوُن ذلَك، ولكْن ما الطَّ
قاَل: الَبَقرُة حَتُرُث الأَر�َض، والِبْئُر َت�ْضقيها، واأَنتْم الثَّالثُة وِعياُلُكْم َتْعَملوَن ف ي الأَر�ِض وَتعي�ضوَن 

من َخْراِتها.
الُث ِلَزْوَجِتِه: اذَهبي واْدعي جاَرَتْيِك حِل�ُض���وِر الجتماِع، فاجتَمُعوا  ����ُضَّ الفالرّحوَن بذلَك، فقاَل الثَّ
عوا العمَل ف يما بيَنُهْم، و�َضَنُعوا ناعورًة ِلَرفِع املاِء مَن الِبْئِر، و ما هَي اإل �ضنواٌت قليلٌة،  ُطوا َوَوزَّ وَخطَّ

َلْت حاُل الأُ�َضِ الثَّالِث. حتَّى َتبدَّ
عن ق�ضة م�ضوع تعاوين

د. �ضوقي اأبو خليل د.نزار اأباظة )بت�ضف(

املفردات اجلديدة

: عندي وِعياُلُكْم: اأبناوؤكم. َلدّيَ

اأَ�صَتوِعُب واأفهُم

حنَي الثَّالثة؟  ُط الَّذي قاَلُه احلكيُم للفالرّ ْ 1 ما ال�ضَّ
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حنَي الثَّالثة؟  فُة املُ�ضَتَكُة َبنْيَ الفالرّ 2 ما ال�ضِّ
 

ُ َكْيَف �َضَيتمُّ التَّعاوُن َبنْيَ الفالرّحنَي الثرّالثِة كي ُي�ضبحوا اأَغنياَء. 3 اأُبنيِّ
 

ر كلُّ فالٍح بحلٍّ مل�ضكلِتِه. ماذا يح�ضل؟  4 لو فكرّ
 

تدريبات قرائّية 

ًا عن املعنى:  اأقراأ العبارَة الآتيَة ُمعبِّ

َحنْيِ الَفقَريِن. 	� قال احلكيم: لديَّ حلٌّ ُيغنيَك، اأر�ِضْل ِبطَلِب جاَريَك الفالَّ

ِط. 	� ريَقِة ونحن موافقون على ال�ضَّ قَك اهللُ  - على الطَّ حوَن: ُدلَّنا - وفَّ قال الفالَّ

الّلغة والّتاكيب

اأ�صتبدُل بالفعِل )َنَزَل( ف ي اجُلَمِل الآتيِة ِفعاًل من الأفعاِل الآتيِة، ُثمَّ اأقراأُ: 	�

)َهَطَل - َحلَّ - َهَبَط( 
…………… َنَزَل التَّالميُذ اإىل الباَحِة  ِل    …………… نَزَل �ضيفًا عنَد الأوَّ

…………… َنَزَل املََطُر غزيرًا. 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين136 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

( ف يما ياأتي:	� اأ�صُع َكِلمًة من الكلماِت الآتيِة )َرَدم - اأَ�صَلَح - اأغَلَق( ملَّ الِفعِل )�َصدَّ

	 �َضدَّ العامُل ثغرًة ف ي اجِلداِر.  أ.
�َضدَّ والدي الَباَب.  	.	
اِرِع.   	.	 اُل احُلفَرَة ف ي ال�ضَّ �َضدَّ العمَّ

ُق  اأتذوَّ

ا ياأتي:  اأقراأُ نتاِئَج الَعَمِل التَّعاِوينِّ بَي الفاّلحي ممَّ

الّتقومي النهائّي

  . 1  اأ�ضُع ُعنوانًا للنرّ�ضِّ

يًة، ثمَّ اأكتب ثالَث فوائٍد للتَّعاون. 2  اأعيُد قراَءَة النرّ�ضِّ قراءًة �ضليَمًة ومتاأنرّ
  

 
 

   
  

    

     
       

    



137

ال�ّصمائر املنف�صلةتدريٌب لغوّي

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

فِع املُنَف�ِضَلِة. .	1 ف �ضمائِر الرَّ تعررّ
فِع املُوؤنَّث. .	2 ِر و�ضماِئِر الرَّ فِع للُمذكَّ التَّمييِز بنَي �ضماِئِر الرَّ
كتابِة اأ�ضماٍء تنتهي بتاٍء مربوَطٍة. .	3

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

1 ما الكلمُة الَّتي تبَداأُ بها احلديَث عن نف�ضك؟  

2 ما الكلمُة الَّتي تبداأُ بها ُماطَبَة زميٍل يقُف اأمامك؟  

3 ما الكلمُة الَّتي تبداأُ بها للحديِث عن �ضخ�ٍض غائب؟  

ِث؟   ِر واملوؤنَّ 4 هل تختلُف الكلماُت الثَّالثُة بنَي املذكَّ

فِع املنف�صلِة بجميع اأ�صكالها: ُف �صمائَر الرَّ والآن عزيزي �صنتعرَّ

اأتعلَُّم

�صماِئُر الغاِئِب�صمائُر املخاَطِب�صمائُر املتكلَِّم

هواأنَتاأنااملفرد املذكر

هياأنِتاأنااملفرد املوؤنث

همااأنتمانحناملثنى املذكر



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين138 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

�صماِئُر الغاِئِب�صمائُر املخاَطِب�صمائُر املتكلَِّم

همااأنتمانحناملثنى املوؤنث

هماأنتمنحن	اجلمع املذّكر

هنَّاأننَتنحناجلمع املوؤنث

اأمالأ اجلدول وفق النَّموذج:

املجموعة ) ج ( املجموعة )ب( املجموعة: ) اأ (

اأنا اأمتلُك املاَء
اأنا  

اأنت حتِرُث الأر�َض
اأنَت  

هو يبذُر احَلبَّ
هو  

نحن منتلُك املاَء
نحن  

اأنت حتُرثنَي الأر�َض
اأنِت  

هي تبذُر احَلبَّ
هي  

اأنتما حتُرثاِن الأر�َض
اأنتما  

هما َيبُذراِن احَلبَّ
هما  

اأنتم حتُرثوَن الأر�َض 
اأنتم  

هم َيبُذروَن احَلبَّ 
هم  

اأننتََّ حترْثَن الأر�َض 
اأننتَّ  

هنََّ َيْبذْرَن احَلبَّ 
هنَّ  
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الإمالء:

1 اأقراأ ما ياأتي:

َوكاَن عنَد الثَّاين  لُتف يده اإلَّ بحليِبها القليل.

، ل ُتنِبُت اإلَّ الَقليَل.  َوكاَن ِعنَد الثاَّلِث اأر�ٌض 

ُل الكلمات التي حتتها خّط، ثمَّ اأعيُد كتابتها ف يما ياأتي: 2 اأتاأمَّ
 
 

الّتقومي النهائّي

1 اأقراأ اجلمل الآتية، ُثّم اأعيُد كتاَبَتها ب�صيَغِة املثنى واجلمع: 

اأنَت تكتُب الوظيفة.  �
املثنَّى: …………………………………… اجلمع: ………………………………… 

هو يدافُع عن الوطن.  �
املثنَّى: …………………………………… اجلمع: ………………………………… 

هي ت�ضاعُد املحتاَج. �
املثنَّى:................................... اجلمع: …………………………………… 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين140 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ُن ثالث جمٍل ف ي كلِّ جملة كلمٌة ت�صتمل على حرف التَّاء املربوطة. 2 اأكوِّ
 
 
 

اخلّط: 
قعِة ما ياأتي:  اأكتب بخطِّ الررُّ
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كتابة مقطع عن مهنةالّتعبري كتابّي

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

ِة..	1 ناعاِت اليدويَّ ف بع�ِض ال�ضِّ تعررّ
ِة. .	2 ناعاِت اليدويَّ ِة ال�ضِّ التذكِر باأهميَّ
ِة املعلوماِت املَكتوَبِة ف ي مقَطٍع. .	3 جمِع كافَّ
و�ضِع ُعنواٍن للنرّ�ضِّ ُينا�ِضُب مو�ضوَعُه. .	4



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين142 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

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

ِة؟ 	� ناعاِت اليدويَّ هل �ضاهدَت اإحدى ال�ضِّ
 
 

 ما هي؟  

ما الذي اأثاَر انتباَهَك ف ي اأثناِء املُ�ضاهَدِة؟	�
  
 

ِة. ناعاِت اليدويَّ �صنتعّلُم اليوَم خطواِت كتاَبِة مقطٍع لبع�ِس ال�صِّ

وَرِة:	� ي املِهنَة الَّتي اأرى منتَجها ف ي ال�ضُّ اأ�ضمِّ
 
 
 

ُف َمنتَجها: 	�  اأ�ضِ
 
 
 
 

 اأذكر اأهميرّة منتجها ف ي حياتنا:	�
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وَرِة:	� ي املِهَنَة الَّتي اأراها ف ي ال�ضُّ اأ�ضمِّ
 

ُف َمنتَجها:	� اأ�ضِ
 
 
 

اأذكر اأهمية منتجها ف ي حياتنا:	�
 
 
 
 

ِة ببلدنا: 	� ِة اخلا�ضَّ عبيَّ ناعاِت ال�ضَّ ُح �ضوَرَة احِلفاِظ على ال�ضِّ اأو�ضِّ
 
 
 
 
 
 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين144 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ابقَة ف ي مقطٍع، ول اأن�صى اأن:  اأجمُع املعلوماِت ال�صَّ

اأ�ضَع له ُعنوانًا.	�

قيِم. 	� اأراعي الهواِم�َض وعالماِت التَّ

فَحِة.	� اأحاِفَظ على نظاَفِة ال�ضَّ
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�صباح اخلري يا فّرانالّدر�س الّثالث

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

ًة..	1 قراءِة النرّ�ضيِد قراءًة �ضليمًة ومعبِّ
2	.. البحِث عن مرادِف بع�ِض الكلماِت اعتمادًا على النرّ�ضِّ
حماكاِة كلماٍت وفَق منوَذٍج ُمعطى..	3



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين146 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

والآن عزيزي الّتلميذ تعال نتذّكر بع�َس املعلومات: 

كم عَدُد اأفراِد اأ�َضِتَك؟ 	�
 

من يقوُم باإح�ضاِر اخُلبِز اإىل البيت؟ 	�
 

اِن؟ 	� ما راأُيَك مبهَنِة الَفرَّ
 
 
 

ان؟	� ٍة ل�ضديقنا الفرَّ ما راأُيَك اأن نقوَم بزيارٍة �ضباحيرّ
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ان �سباُح اخلرِي يا َفرَّ

ياَعمِّي اخَل��رْيِ  اْن�سباُح  َفرَّ يا  اخَل��رْيِ  �سباُح 
الإْح�ساْنَرغيُفَك ... َطْعُمُه ِبَفمي داِئُم  ُلَك  وَف�سْ

ان �سباُح اخلرِي يا فرَّ

ميزاْنُهنا َكْعٌك ... ُهنا ُخْبٌز َحْلوى...ُهنا  ُهنا 
اخَل�َسبيِّ  احلاِجِز  اأَْع����واْنوَخْلَف  ِب��ا  اآلٌت 
ال  اأكيا�ِس  بعجِن  الإتقاْنَتقوُم  بغايِة  قيِق  �دَّ
وَتْدحوُه  ... ُعُه   َرقائَق ... َتع�سُق النِّرياْنُتقطِّ

اْن اخَل��دَّ عنَدها  ُج  َين�سُ ُء  ُي�سي  غيُف،  الرَّ ف يمتلُئ 

اٍك �ُسبَّ وراَء  امليزاْنَواأَن���َت  َة  كفَّ ُل  ُت��َع��دِّ
ِب�ْضٍ ف ي  اخُلْبَز  واجل��رياْنَتبيُع  اجل��اراِت  اإىل 

اْن  الفرَّ َوْح��َدُه  اأم���اَم اخُل��ْب��ِز وال��نِّ��رياْنوَيْبقى 

 ممد منذر لطف ي 

اأغنيات الف�سول الأربعة)اأنا�سيد الأطفال(

املفردات اجلديدة

وَتْدحوه: ملونة تب�ُضُطُه.



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين148 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

اأ�صتوعب واأفهم 
- اأوًل - 

؟  1 من يخاطُب الطفُل ف ي النَّ�سِّ
 
 

قيِق؟  2 ماذا ي�صنُع من الدَّ
 

 

: ا ياأتي الُعنواَن املُنا�ِصَب للن�سِّ 3 اأختاُر مِمَّ

الَعمُل املْنِتُج	�

ناَعُة احللوى	�  �ضِ

املِْطَحَنُة 	�

 : َة النَّ�سِّ 4 اأذكر ُهويَّ

العنوان:  	�

ا�ضم ال�ضاعر:  	�

يوان:  	� ا�ضم الدِّ

�	  : نوع النَّ�ضِّ
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- ثانياً - 

1 اأ�صتبعُد الإجابَة الغلط ف يما ياأتي:

	 تقوُم الآلُت ف ي الُفرِن ب : أ.

قيِق	� عجِن الدَّ

َتقطيِع الَعجنِي	�

قيق 	� َطْحِن الدَّ

اُن: 	.	 الأعَماُل الَّتي يقوُم بها الفرَّ

َرقُّ العجنِي 	�

َتعديُل َكفِّ امليزان 	�

بيُع اخُلبِز 	�

اَلِة عليه: عريَّ بالفكَرِة الدَّ 2 اأ�صُل البيَت ال�صِّ

ان غيِف وَف�ضُل الَفرَّ طعُم الرَّ

ان اإلقاُء التِّحيِة على الَفرَّ

موجوداُت الُفرن

ياَعمِّي اخَل��رْيِ  اْن�سباُح  َف��رَّ يا  اخَل��رْيِ  �سباُح 

ِبَفمي الإْح�ساْنَرغيُفَك...َطْعُمُه  داِئُم  ُلَك  وَف�سْ

ُخْبٌز ُهنا  َكْعٌك....  ميزاْنُهنا  َحْلوى...ُهنا  ُهنا 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين150 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

تدريبات قرائّية

اأقراأ املقطع الأوّل قراءة معبّة عن الإعجاب والتقدير.

الّلغة والّتكيب 

1 األحُظ املُفرَد واجلمَع، ُثمَّ اأحاكي اجَلمَع َوْفَق النَّموذِج: 

عنوان ← اأعوان
وزن ←  
فرن ←  

نار ←  

2 اأكِمُل مبا ينا�صُب ف يما ياأتي:

ي من َيعَمُل ف ي:  اأ�ضمِّ
ان الفرن ← فررّ

املِطحَنة ←  
يد ←   ال�ضَّ
البحر ←  
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حيحة ف يما ياأتي:  3 اأ�صُع اإ�صارة )✓( اأمام الإجابِة ال�صَّ

وخلَف احلاجِز اخل�ضبيِّ األآٌت بال اأعوان. �
عوناأعيانعنيكلمُة )اأعوان( جمٌع، مفردها:

ُعُه وتدحوُه رقائَق . � ُتقطِّ
ُتن�ضجهتعجنهتب�ضطهكلمة )تدحوه( مرادفها:

ُق اأَتَذوَّ

ُهما اأجمُل؟ وملاذا؟ 1 اأيرُّ

غيُف  َتِلُئ الرَّ مَيْ
غيُف.  َيْنَتِفُخ الرَّ

 

عوِر املنا�صِب ف يما ياأتي: 2 اأَ�صُل البيَت ال�ّصعريَّ بال�صرُّ

الإعجاُب

احُلبُّ 

ياَعمِّي اخَل����رْيِ  ان���س��ب��اُح  َف��رَّ ي��ا  اخَل���رْيِ  �سباُح 

ُي�سيُء غيُف،  الرَّ اْنف يمتلُئ  اخل���دَّ عنَدها  ُج  َين�سُ
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موقٌف و راأٌي 

ن ياأتي:  ماذا اأقوُل لكلٍّ ممَّ

اٌن يزُن اخلبَز من غِر زيادٍة اأو ُنق�ضاٍن.	� فرَّ
 
 

بائٌع يبيُع ب�ضاعًة فا�ضدًة. 	�
 
 

الّتقومي النهائّي

وتَي بالنفعاِل املُنا�صب.  ناً �صَ �صيَد اأماَم ِرفاقي ُمَلوِّ 1 األقي النَّ

ُل بالكلمِة امللّونِة ف ي البيِت الآتي كلمًة مماثلًة ف ي امَلْعنى، ثمَّ اأقراأُ:  2 اأ�صتبدِّ

اْن.  غيُف، ُي�ضي ُء َين�ُضُج عنَدها اخلدَّ ف يمتلُئ الرَّ
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اإعداد بحثالّتعبري ال�صفوّي

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

ٍم. .	1 اإعداِد بحٍث َوْفَق خطَواِت مَنوَذٍج ُمَقدَّ
ًا عن الَبحِث ُم�ضتخِدمًا ُمفرداٍت ُمنا�ِضَبة. .	2 ِث �ضفويرّ التَّحدُّ

والآن عزيزي الّتلميذ �صاأطرُح عليَك بع�س الأ�صئلة جتيُب عنها من ذاكرتك: 

ِة؟ 	� ذقيَّ هل ت�ضتطيُع اأن َت�ِضَد يل معلوماٍت عن ِميناِء الالَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رَت بال�ضتعاَنِة باأحِد املَراِجِع للح�ضوِل على معلوماٍت اأكرث؟ 	� هل فكَّ
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ما راأُيَك اأن تقوَم بزياَرٍة لإحدى املَكتباِت لَتختاَر مرِجعًا لإحدى املَوا�ضيِع الَّتي ُتثُر اهتماَمك.	�
�ضاأختاُر لَك الكتاَب الآتي:

اأقراأُ الَفهِر�َس واأختاُر بع�َس املو�صوعاِت املُثرَيِة لأكتَب عنها. 	�
 
 

اأعر�ُس الِفَكَر الَّتي اختُتها على اأحِد اأفراِد عائلتي، وميكُن اأن يقوَل يل: 	�

مرجٌع واحٌد ل يكف ي. اأنت حتتاُج اإىل اأكرِث من مرجٍع.

اأعوُد اإىل ملكتبة واأختاُر كتاباً اآخر: 	�
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اأخريًا قّررُت اأن اأكتَب عن اأحد الأموِر الآتية: 	�

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/BH_E02_web.jpg امل�صدر:

افُة املائيَّة اجلرَّ اأ.	

Asian Development Bank ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/asiandevelopmentbank/8428390863/in/photostream امل�صدر:

	.	�ضناَعُة الورقة
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ُة 	.	 املطرَقُة الهوائيَّ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/BH_E02_web.jpg // امل�صدر:
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لناها ف ي الِبطاقات الآتية:	� جمعُت املعلوماِت مب�صاعَدِة اأخي و�صجَّ

البطاقُة رقم )3( البطاقُة رقم )2(الِبطاقُة رقم )1(

افُة املائيَُّة:  اجلرَّ

���ُة  املائيَّ اف���ُة  اجلرَّ ُت�ض���تعَمُل 
والَوح���ِل  م���اِل  الرِّ ِلَرف���ِع 
واحَل�ض���ى من اأَعم���اِق النَّهِر 
اإِىل  الَبْح���ر  �ض���واطِئ  اأو 
فِن. اٍت لل�ضُّ الياِب�َضِة ِلَفْتِح مَمرَّ

ناعُة الَوَرِق: �صِ

ال���ورَق  �َض���نَع  َم���ْن  ُل  اأورّ
ُث���مَّ  الُقدام���ى،  ���وَن  املَ�ْضيُّ
���ينيُّوَن الذي���ن �َض���َنعوا  ال�ضرّ

الورَق من اأوراِق النرّباِت
والأع�ضاِب.

ُة:  امِلطرَقُة الهوائيَّ

هي اآلٌة ُت�ض���تخدُم ف ���ي احَلْفر 
لتمدي���ِد خطِّ الهات���ِف اأو املاِء 
اإ�ض���الحاٍت ف ���ي  اأو لإِج���راِء 

رقاِت. الطُّ

ًا عِن املَو�ض���وعاِت املُختاَرِة، وا�ض���تمعُت اإىل  ثُت اأماَم الأهِل والأ�ض���دقاِء �ض���فويرّ بعَد جمِع املعلوماِت حتدَّ
ُمالَحظاِتهم وانتقاداتهم ِلتكوَن يل َعونًا ف ي الأبحاِث الَقادَمِة.
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 الّرجل الآيلالّدر�س الأّول

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

ًة..	1 َ قراءِة النرّ�ضِّ قراءًة �ضليمًة ومعبِّ
2	.. البحِث عن معاين بع�ِض املفرداِت من النَّ�ضِّ
الترّمييِز بنَي املعنى املُبا�َضِ واملعنى غِر املُبا�ض..	3
�ضياَغِة ُجَمٍل مف يَدٍة َوْفَق منوذٍج ُمعطى..	4
َعات. .	5 اأِي حوَل َبع�ِض املُخَتَ اإبداِء الرَّ

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

1 هل ت�ضاهُد اأفالَم الَكرتون؟ 
 

2 هل متِلُك األعابًا ف ي َمنِزِلَك؟ 
 

2 اأيُّ الألعاِب اأَحبُّ اإليك؟ وملاذا؟ 
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َف ُلعَبَة الّرجِل الآيّل؟ ما راأُيَك الآن اأن نتعرَّ

الأ�صئلة :

َوِر.  ي الآلَة الرّتي َتْبدو ف ي ال�ضُّ 1 اأُ�ضمِّ
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ُث َعْن َعمِل ُكلِّ واحدٍة منها. 2 اأَحتدَّ
  
 
 

ُ َعْن راأيي ف ي َعَمِل هذِه الآلِة.  3 اأُعبِّ
 
 
 

Horia Pernea ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/roboticage/5382040303 امل�صدر:
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والآن عزيزي الّتلميذ تعال لنقراأ الن�ّس الآتي: 

، وَمدَّ َيَدُه ملُ�ض���اَفحِتهم. خاَف ماهٌر  ُجُل الآيلُّ ُفتَح الباُب وَدَخَل الترّالميُذ، وبعَد قليٍل َدَخَل عليهم الرَّ
، وقاَل للتَّالميِذ: اجِل�ض���وا ول  ُجَل الآيِلَّ �ض���اَح: ل َتْذهْب ي���ا ُبَنيَّ ���دَّ َي���َدُه، وح���اوَل الَهَرَب، لكنَّ الرَّ ومْل مَيُ

َتخافوا، َلْن اأُ�ضيَب اأحدًا ِباأذًى.
�ض���اِعَد واِلدي ف ي َعَمِلِه،  ًا، واأُ ���بَح ِمْثَلَك َرُجاًل َقويرّ ريُد اأْن اأُ�ضِ وراَح َي�ض���تِمُع لأُمنياِتِه���ْم، ق���اَل ماِهٌر: اأُ
ُلَك اإِىل رُجٍل اآيلٍّ، �ض���اَح ماهٌر: ل.. ل اأُريُد،اأُِحبُّ اأْن اأَْبَقى َب�َضًا ولكْن  : َح�ض���َنًا، �َض���اأُحوِّ ُجُل الآيلُّ فقاَل الرَّ

ُه املُْخِرُج ُيداعُب الأطفاَل ! ُجُل الآيلُّ ورَفَع الِغطاَء عْن راأ�ِضِه، ويا َللَْهْوِل،اإنَّ ًا مثَلَك. �َضِحَك الرَّ قويرّ
ُجِل الآيلِّ قاِئاًل: ُث التَّالميَذ َعِن الرَّ ، وراَح ُيحدِّ َخَلَع املُْخِرُج اللِّبا�َض احَلديديَّ

َخَرِتها )الَبطاريَّة(،  ُجُل الآيلُّ هو اآلٌة َم�ْضنوعٌة من حديٍد، َتْعَمُل ِبفِعِل الَكْهَرباِء املَوُجوَدِة »ف ي ُمدَّ الرَّ
ُبُه ف ي  ٍد بِه، فنحُن َن�ض���َنُع البناَم���َج، وُنركِّ ، وهو ِعب���اَرٌة َعْن َبرناَمٍج حا�ض���وِبيٍّ ُمزوَّ ل���ُه عق���ٌل اإلكتويِنٌّ
ِد بِه، فِمْنُه  َلِة، ولُه اأنواٌع بَح�ض���ِب البنامِج امل���زوَّ ُب �َضيَط التَّ�ض���جيِل ف ي املُ�ض���جِّ ج���ِل الآيلِّ، َكما ُنَركِّ الرَّ
���مَن ِفْرَقٍة  مْن َيعَمُل ف ي املنزِل، اأو ف ي املَْكَتِب، اأو ف ي املَْعَمِل، اأو ف ي املُ�ضَت�ْض���َفيات اأو َيْعِزُف املو�ض���يقا �ضِ

مو�ضيقيٍَّة.
�صل�صلة الفكر ملجموعة العلم والختاع

دار الفكر )دم�صق(

�صرح املفردات

ِبفِعِل: بتاأثري.
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اأ�صتوعُب واأفهُم 

حيحة واإ�صارة )✗( اأمام العبارة الغلط: 1 اأ�صُع اإ�صارة )✓( اأمام العبارة ال�صَّ

جِل الآيلِّ ليداعَب الترّالميَذ. 	� )……( ارتدى املعلُِّم لبا�َض الررّ

جُل الآيلُّ بوا�ضطة الكهرباِء املو�ضولِة اإليِه مَن القاب�ِض. 	� )……( يعمُل الررّ

جِل الآيلِّ عقٌل حقيقيٌّ مثَل الإن�ضاِن.	� )……( للررّ

ُجِل الآيِلِّ: فاِت الرَّ ِتي: �صِ 2 اأُكِمُل ف يما َياأْ

ُة  ُجُل الآيِلُّ …………… مْن َحديد، َتْعمُل …………… لُه …………… اأنواُعُه …………… اآليرّ الرَّ
كاِته:   رُّ ِم ف ي حَتَ عمِلِه …………… م�ضدُر اأواِمِر التَّحكُّ

ُجِل الآيِلِّ: 3 اأُواِزُن َبْيَ الإِْن�صاِن والرَّ

ُجُل الآيلرُّالإِن�صاُن الررُّ

�ضَنَعُه الإن�ضاُن.	�ِمْن َخلِْق اهلِل.	�

ٍد.	�َعْقلُُه ُمْبِدٌع َيخِتُع اأ�ضياَء كثَرًة.	� َمٌج مَع حا�ضوٍب لأَْمٍر حُمدَّ َعْقلُُه ُمَبْ
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َّ اأُجيب: 4 اأَتاأمَّلُ �صَبكةَ الأَحْرُفِ الآتيةِ، ثُم

	 اأبَحُث َعِن الَكِلماِت الآتيِة:أ.
اأَْفالم - َقَناة - َحا�ُض���وب 

- ِتلَفاز - �ضابكة. 

َق���َة 	.	 املُتفرِّ احُل���روَف  اأجَم���ُع 
اِئَعَة.  واأكتُب الكِلَمَة ال�ضَّ

 
 

تدريبات قرائّية

ًا باإمياءاِت الوجِه وَحَركات اليَدْيِن:	� اأَقراأُ ُمعبِّ

ًا مثَلك. � �ضاَح ماِهٌر: ل ... ل اأُريُد، اأُِحبُّ اأْن اأَْبقى َب�َضًا ولكْن َقويرّ

ُه املُْخِرُج ُيالِعُب الأَْطفال.  � يا للَهْوِل، اإنَّ

اللرُّغُة والتاكيب 

1 اأ�صتخرُج من الّن�سِّ مرادَف الكلماِت الآتية: 

نزع:  	�

نعَمُل:    	�

اأ�ضكال:  	�
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ي من:  2 اأ�صمِّ

: ُمِرٌج 	� ُيخِرُج الف يلَم واملُ�ضل�َضَل التِّلفزيوينَّ

�	…………… : ُيْنِتُج الِفيلَم واملُ�ضل�َضَل التِّلفزيوينَّ

�	……………: يوؤلُِّف م�ضاِهَد الف يلِم واملُ�َضل�َضِل التِّلفزيوينِّ

3 اأ�صوُغ ُجَماًل َوْفَق النَّموذِج: 

ُلَك اإىل َرُجٍل اآيلٍّ.	� ح�ضنًا �ضاأحوِّ
ح�ضنًا ، �ض  

�	. ينمائيِّ اأحيانًا نحتاُج اإىل َبع�ِض احِلَيِل ف ي الإخراِج ال�ضِّ
اأحيانًا نحتاج  

ُق اأََتَذوَّ

عوِر املَُنا�ِصب: ا َياأِْتي بال�صرُّ ُل ُكلَّ ُجْمَلٍة مِمَّ اأََ�صِ

اخَلْوُفاإنَّ عظَمَة الإن�ضاِن ف ي ُقْدَرِتِه على اختاِع اأ�ضياَء مف يدٍة.

الإعجاُب�ضاَح ماِهٌر: ل... ل اأُريُد
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التَّقومُي النهائّي

. 1 اأ�ضُع عنوانًا منا�ضبًا للن�ضِّ
  

2 لو ا�ضتيَت رجاًل اآليًا، ما العمُل الرّذي ت�ضندُه اإليِه؟ 
 
 
 
 
 
 
 

عاُت الآتيُة لالإن�ضاِن: ُمها املُْخَتَ 3 اأذكُر اخِلْدَماِت الرّتي ُتقدِّ

وبوت(:  	� ُجُل الآيِلُّ )الرُّ الرَّ

�	  :) اُل  )اخَلَلويُّ الهاِتُف النقَّ

احَلا�ُضوُب:  	�
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حروف الّنف يتدريٌب لغوي

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

ًة �ضليَمًة. .	1 قراءِة اجُلَمِل قراَءًة جهريَّ
ِف حروِف النرّف ِي الَّتي َت�ضِبُق الِفعَل. .	2 تعرُّ
ٍط ُمعطى ُم�ضَتخِدَمًا ُحروَف النرّف ي. .	3 �ضياَغِة ُجَمٍل َوْفَق مَنَ
ِف ب )ال (. .	4 اإدخاِل بع�ِض احلروِف على ال�ضِم املَُعرَّ

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

ُد اأنواَع الكلمة.  	� اأعدِّ

ُد اأنواَع الِفعِل.  	� اأعدِّ

ما حَرَكُة اآِخِر الِفعِل املُ�ضاِرع؟ ……………………… الفعل املا�ضي؟   	�

ف ِي الَّتي ت�صِبُق الِفعَل: والآن تعاَل نتعرَّف بع�َس حروِف النَّ

ًة عن َم�صموِنها ُم�صتخِدماً احَلَركاِت املُنا�ِصَبة:  َ 1 اأقراأُ اجُلَمَل الآتيَة قراَءًة معبِّ

ة حقيقيرّة. 	� مل يتابْع على التلفاز ق�ضرّ

لن اأ�ضيَب اأحدًا باأذى. 	�

ًا. 	� ل، ل اأريُد اأن اأ�ضبح رجاًل اآليرّ

ل اإىل رجل اآيل. 	� ما اأحبَّ ماهر اأن يتحورّ
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2 اأ�صوُغ ُجماًل َوْفَق ما ياأتي: 

ْر ماهٌر عن املدر�ضة. 	� مل يتاأخَّ

مل  	�
َ بواجبي. 	� لن اأق�ضِّ

لن  	�

ل اأمدُّ يدي اإىل مُمتلكاِت الآخرين. 	�

ل  	�

ما �ضاهْدُت التِّلفاَز اليوم.	�

ما  	�

اأتعّلُم
حركة الفعِل املُ�صاِرِع:

ُة: اإذا مل يتَّ�ِضْل به �ضيء. 	� مرّ ال�ضَّ

كون: بعد مل.	� ال�ضُّ

الفتحة: بعد لن.	�

اِن من حركة الفعل.	� ما ول: حرفان ناف يان ل يغرِّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين168 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

 الإمالء :

اأحلُِّل الكلماِت الآتيَة، واألحُظ احلرَف املحذوَف َوْفَق النَّموذج:

الّتقومي النهائّي

1 اأدخل احلروف )مل - لن - ل - ما( على اجلمل الآتية: 

……… يكتَب الترّلميذ الوظيفة. 	� ……… يكتْب الترّلميذ الوظيفة  يكتُب الترّلميُذ الوظيفَة  

ة. 	� ……… اأ�ضُب املياه الغازيَّ ة   اأ�ضُب املياه الغازيَّ

……… اأكَل الولُد التُّفاحَة. 	�  اأكَل الولُد التُّفاحَة  

2 اأ�صوغ جملة فعلّية ثّم اأدخل عليها )مل، لن(.
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 على الكلمات الآتية وفق النموذج: 3 اأدخل الأحرف 

 

اخلّط:

قَعِة اجُلملَة الآتيَة ُمنتِبهاً حَلجِم الكلمات:  اأكتب بخطِّ الررُّ





ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين170 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

الّن�س املو�صوعّيالّتعبري الكتابي

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

ِل �ُضورًا َمعرو�َضٍة. .	1 تاأمُّ
ِف و�ضاِئِط النَّقِل. .	2 تعرُّ
الترّذكِر بفواِئِد و�ضاِئِط النَّقِل. .	3
كتابِة َمقَطٍع َحوَل و�ضاِئِط النَّقِل. .	4
َة. .	5 تقييِم الأداِء ُم�ضتخِدمًا البطاقَة التَّقومييَّ

عزيزي الّتلميذ اأرجو منَك اأن جتيَب على الأ�صئلِة الآتية: 

حالِت املَدر�ضيَّة؟ 	� ما و�ضيلُة النَّقِل املُ�ضتخَدَمُة ف ي الرَّ
 
 

َوِل؟ 	� ما و�ضيلُة النَّقِل املُ�ضتخَدَمُة بنَي الدُّ
 
 

فَر َبحرًا؟ 	� ما الو�ضيلُة الَّتي ت�ضتخِدْمها اإذا اأردَت ال�ضَّ
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قِل وجماِلها واأماِكِن وقوِفها: والآن تعاَل نتعرَّف اأَهمَّ و�صاِئِط النَّ

ُل ال�صور الآتية:  1 اأتاأمَّ

حيَحِة وفَق النَّموَذِج: ياِت ال�صَّ 2 اأكمُل كتاَبَة اجلدوِل بامل�صمَّ

قِل  َمكاُن الوقوف امَلجاُل الَّذي ت�صرُي ف يه وا�ِصَطُة النَّ

ُة ال�ضيَّارة وليَّ ريُق الدُّ كاَب الطَّ ُة الرُّ حمطَّ

  الِقطاُر
  الباخرُة
  الَطيَّارُة



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين172 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

قِل: 2 اأذكُر اأربَع فواِئَد لو�صاِئِط النَّ
 
 

اأعمُل مبفَردي: 

ّيتها:  قِل واأهمِّ ابقِة، واأكتُب َمْقَطعاً َحْوَل و�صائِط النَّ 1 اأ�صتف يُد من امَلعلوماِت ال�صَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِة الآتَيِة: ُم كتاَبَة امَلقَطِع بعَد َملِء الِبطاَقِة التَّقومييَّ 2 اأقوِّ
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العبارة 
التقومِي

ل نعم 

  هل َو�َضْعُت ُعنوانًا للَمقَطِع؟
يُت و�َضاِئَط النَّقِل وجمالِتها ومواِقَفها؟   هل �َضمَّ

يَتها؟   هل َذَكْرُت َفوائَدها واأهمِّ
  هل َترْكُت فراغًا ف ي ِبداَيِة املَقَطِع؟

  هل راعيت هوام�ض ال�ضفحة؟
قيِم؟   هل  َو�َضْعُت عالماِت التَّ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين174 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

�صناعة الّدمىالّدر�س الّثاين

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

ًة..	1 َ قراءِة النرّ�ضِّ قراءًة �ضليَمًة ومعبِّ
ٍط ُمعطى..	2 �ضياغِة ُجَمٍل َوْفَق مَنَ
3	.. البحِث عن معايِنَ بع�ِض الكلماِت مَن النرّ�ضِّ
ِر الِعلِم والتُّكنولوجيا..	4 اأِي ف ي تطوُّ اإبداِء الرَّ

Kate Henderson ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/2littlebanshees/1839536602 امل�صدر:
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عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�سَ املعلوماِت الَّتي تعّلمتها �صابقًا: 

ابِق؟  نا ال�ضَّ 1 ما مو�ضوُع در�ضِ

 
مى؟ هل مَتَتِلُك ُدمَيًة ف ي منِزِلَك؟  ُيَك بالدُّ 2 ما راأ

 
 
 
 

مى؟  َنُع الدُّ ا ُت�ضْ ِيَك ممَّ 3 براأ

 
 
 
 

ر�ِض؟ ما هو؟  ْعَت مو�ضوَع الدَّ 4 هل َتوقَّ

 
 
 
 

مى:  ناَعِة الدرُّ كرَث على �صِ هيا بنا نتعرَّف اأ



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين176 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

�ضئلة الَّتي تليها:  جيُب عن الأ ورَة ثمَّ اأ ُل ال�ضُّ مَّ تاأ اأ

ورَة، ثمَّ اأُجيب: ُل ال�صرُّ اأَتاأمَّ

ورة؟ 1 ما اأنواُع الأَْلعاِب املَْوُجوَدِة ف ي ال�ضُّ
 
 

2 ما �ُضعوُر الأْطفاِل جِتاَه هذِه الألعاب؟ 
 
 

3 ما اأَْحَدُث ُلْعَبٍة َمْوجوَدٍة َبنْيَ الألعاب؟
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والآن تعاَل لنقراأَ الن�سَّ الآتي: 

���مِع، وبع�ِض  نِي اأو ال�ضَّ ًا، حيُث كاَنت ُت�ض���َنُع ِمَن املَوادِّ الَب�ض���يَطِة كالطِّ مى قدمَيٌة ِجدرّ ���ناَعَة الدُّ اإنَّ �ضِ
ُن بطريَقٍة ُمتِلَفٍة.  ٍة �َض���غَرٍة، وُتَلوَّ ���ْعِر، وكذِلَك كانْت ُت�ْض���َنُع من ِقَطٍع َخ�َضبيَّ ِة وال�ضَّ ���ناعيَّ اخُليوِط ال�ضِّ
مى اكُت�ِضَف ف ي َق�ِض الفراِعَنِة منُذ األف ي عام قبَل امليالِد، فقد كانت ُتو�َضُع  وهذا النَّموَذُج الأخُر مَن الدُّ
���ناَعُتها، وانَتَقلْت من  رِت �ضِ ا الآن فقد َتَطوَّ ف ���ي ُقب���وِر الفراِعَنِة الأغنياء، لَتُدلَّ عل���ى َمنِزَلِتِهم الَعاليِة. اأمَّ

ِة اإىل املَعاِمِل واملَ�ضاِنِع الكبَرِة.  ناَعِة الَيدويَّ ال�ضِّ
اُل ف ي َت�ضويِرها  ُ الُعمَّ ُة البال�ض���تيِك ف ي َت�ض���نيِعها فاأ�ضَبَحْت ذاَت جودٍة عالَيٍة، و يتَفنَّ ودخَلْت مادَّ
اِئراُت،  ���عت حتَّى ا�ض���َتَملِت الأ�ض���َكاَل والأنواَع ُكلَّه���ا ومنها الطَّ َكُة ومنها النَّاِطَقُة، و تو�ضَّ فمنه���ا املَُتَحرِّ

يُة وغُرها. ، واألعاُب التَّ�ضلَيِة والألعاُب العلمَّ ُجُل الآيلُّ اجاُت، والرَّ ررّ باباُت، والدَّ والدَّ
ًة مُياِر�ُضَها الأطفاُل  ناَعُة األعابًا اإلكتونيَّ َرت اأكرَث، فاأ�ضَبَحت هذِه ال�ضِّ ، َبْل َتطوَّ ومل تقْف عنَد هذا احَلدِّ
�َضت لها  َدِة، وُخ�ضِّ على احلا�ض���وِب بوا�ِضَطِة الأقرا�ِض املَ�ضغوَطِة وغِرها مَن الأجِهَزِة املُختِلَفِة واملَُتعدِّ

ابَكِة )الإنتنت( اأي�ضًا، ولَقْت َرواجًا كبرًا بنَي الأطفاِل.  َمواِقُع كثرٌة على ال�ضَّ
ْر.  وقْد �َضَدَق مْن َقاَل: َمْن َيجَتِهد ف ي ِعلِْمِه َوعَمِلِه، َيْنَجْح وَيَتَطورّ

اأ�صتوعُب واأفهم 

ًل -  - اأوَّ

1 اأيَن يلتقي الأطفاُل عاَدًة؟ 

 
مى قدميًا؟  2 ممَّ كانت ُت�ْضَنُع الدُّ

 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين178 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

مى الَّتي مَتَّ ا�ضتك�ضاُفَها ف ي ع�ِض الفراِعَنِة.  ُف الدُّ 2 اأ�ضِ

 
 

- ثانياً - 

ا ياأتي: 	� حيَحِة ممَّ اأ�صُع اإ�صارَة )✓( اأماَم الإجابِة ال�صَّ

مى َيُدلُّ على:  ناَعِة الدُّ ُر �ضِ َتَطوُّ

ِر الِعلِم.  � َتَطوُّ

اإقباِل الأطفاِل على الألعاِب.  �

الهتماِم بالأطفاِل.  �

اِر.  � َمِع عنَد التُّجَّ اجَل�َضِع والطَّ

مى.	� اأطرُح �صوؤاًل حوَل ا�صتخداِم الَفراِعَنِة للدرُّ
 

َتدريباُت الِقراَءِة 

وتي بالنفعاِل املُنا�ِصِب ناً �صَ اأقراأُ النَّ�سَّ ملوِّ

اأ�ضتيُح قلياًل ثمَّ اأتابع
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اكيب اللرُّغُة والتَّ

اأ�صوُغ ِعباَرًة َوْفَق الِعباَرِة الآتية: 	�

ِة.  اإذا اأرْدَت اأن تعِرَف اأْيَن يلتقي الأطَفاُل فما علْيَك اإلَّ اأْن تذهَب اإىل املَحالِّ التِّجاريَّ
.  

اِبِق عن: 	� اأبحُث ف ي النَّ�سِّ ال�صَّ

" اإقباًل ". …………………… …………………… معنى َكِلَمتي " َمكانة " و 

ُق اأَتَذوَّ

نِة ف ي اجلملِة الآتيِة كلمًة مُماثلًة ف ي امَلْعنى: 1 اأ�صتبِدُل بالكلمِة امللوَّ

َفقْد كاَنْت ُتو�َضُع ف ي ُقبوِر الَفراِعَنِة الأغنياِء، لَتُدلَّ على َمْنِزَلِتِهم العاليِة.  

كنولوجيا.  ِر ف ي الترُّ ُ بُجمَلَتِي عن �ُصعوري جِتاَه هذا التَّطورُّ 2 اأعبِّ
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الفعل امل�صارعتدريٌب لغوّي

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

قراَءِة اجُلَمِل قراَءًة �ضليَمًة..	1
ِف اأ�ضكاٍل جديَدٍة للِفعِل امل�ضارِع. .	2 تعرُّ
ٍط ُمعطى..	3 �ضياَغِة جَمٍل َوْفَق مَنَ
ِة ف ي بع�ِض الكلماِت املَكتوَبِة. .	4 دَّ ِف موِقِع ال�ضرّ تعررّ

عزيزي الّتلميذ تعال نتذّكر بع�َس املعلوماِت الَّتي تعّلمتها �صابقاً: 

1 ما اأنواُع الَكِلَمِة؟ 
 

ًة تبَداأُ بِفعٍل م�ضارع.  ُن ُجمَلًة فعليَّ 2 اأكوِّ

.  

3 ما َحَرَكُة اآخِر الِفعَل امل�ضارع. 
 

تعال نتعرَّف اأ�صكاًل اأُخرى للِفعل امل�صارع: 

َنِة: 	� اأقراأُ اجُلمَلتِي الآتيتِي ُمنَتِبهاً للَكِلماِت املُلوَّ

ْر.   � من َيجَتِهْد ف ي علِْمِه وَعَمِلِه َيْنَجْح وَيَتَطوَّ

بيَعِة َي�ْضُعْر بال�ضتمتاِع. � من َيْخُرْج اإىل الطَّ
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اأ�صُع الأفعاَل الآتيَة ف ي الفراِغ املُنا�ِصِب ِلُكلٍّ منها ف يما ياأتي: 	�

من َيرُك�ُض كثرًا …………………  �

من ……………… ينَجْح. �

ًة. � من ……………… َحليبًا ت�ضبْح ِعظاُمُه قويَّ

الإمالء: 

َنِة:  َة على احُلروِف املَُلوَّ دَّ ُع ال�صَّ 1 اأقراأُ املقطَع الآتي، ُثمَّ اأ�صَ

اإن �ضناعَة الدمى قدميٌة جدًا، حيُث كانْت ُت�ضَنُع مَن املواد الب�ضيطِة كالطنِي اأو ال�ضمِع. 

ابِق:  ِف ف ي امَلقَطِع ال�صَّ عَّ 2 اأعيُد ِكتاَبَة الَكلماِت التي ا�صتَملْت على احَلرِف املُ�صَ
 

التَّقومي النهائّي

اأ�صوغُ جُملَتَيِ وَفْقَ النَّموذَجِ الآتي: 

من َي�ضَنْع ُلعبًة َجميلًة ُي�ضِعْد اأطفاًل َكثرين.
�	 

�	 



ــف الّثالث الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين182 برنامج التعـّلم الّذاتّي, العربّية لغتي, ال�صّ

ُر اأتذكَّ
من جماِل اخلّط: تنا�ضُق الأحرِف - ترُك م�ضافٍة مت�ضاويٍة بنَي الكلماِت.

اخلّط:

جِم الَكلمات:  قَعِة اجُلمَلَة الآتَيَة ُمنَتِبهاً حِلَ اأكتُب بَخطِّ الررُّ
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و�صف اآلٍة )احلا�صوب(الّتعبري ال�صفوّي

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

ِف اأق�ضاِم احَلا�ضوِب. .	1 تعررّ
ًا عن كلِّ ق�ْضٍم من اأق�ضاِمِه. .	2 ِث �ضفويرّ الترّحدُّ
كتابِة بطاَقٍة على احلا�ضوِب. .	3

ُر بع�َس املعلومات:  عزيزي الّتلميُذ تعاَل نتذكَّ

1 هل تعرُف احلا�ضوَب؟ 

2 هل لديَك حا�ضوٌب ف ي البيت؟ 

َف اأق�صاَم احلا�صوب؟ ما راأُيَك اأن نتعرَّ

ُف اأق�صاَم احلا�صوِب:  وَرَة الآتيَة، ُثمَّ اأتعرَّ ُل ال�صرُّ 1 اأتاأمَّ
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ُث عن َعَمِل ُكلِّ ِق�صٍم من اأق�صاِم احَلا�صوِب.  2 اأحتدَّ

وَر. ا�َصُة: نرى من ِخالِلها النُّ�ضو�َض وال�ضُّ ال�صَّ

قيَقِة.  ندوُق: َيْجَمُع ف ي داِخِلِه اأجزاَء احلا�ضوِب الدَّ ال�صرُّ

َلْوَحُة امَلَفاتيِح: َنْكُتُب ِبوا�ِضَطِتها النُّ�ضو�َض والأَْرَقاَم.



185

اَلفْاأرَةُ: تُ�ضاعِدُنا على التَّنقُّلِ بَنيَْ الأَ�ضْطُرِ وال�ضَّفْحاتِ.

وِت ثالثة: اُت ال�صَّ ُمكبِّ

)1( و )2(: ن�ضَمُع ِمْن خالِلهما الأَ�ْضواَت واملو�ضيقا. 	�

ُل بوا�ضَطِتِه الأ�ضواَت والكالَم على احلا�ضوِب. 	� )3( ُ�ضجِّ

اأقرا�ُس التَّْخزيِن:

ُة �ِضعاٍت.	� ُة اأ�ضكاٍل وِعدَّ لها ِعدَّ

َوَر واملو�ضيقا.	� ُن َعليها املعلوماِت وال�ضُّ ُنخزِّ

)1()2()3(
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ُ ل��ه ف يها عن احتامي  ، اأعبِّ را�صيِّ 2 اأكت��ب بطاق��ة على احلا�صوب مبنا�صبة نهاي��ة العام الدِّ
وتقديري اأر�ِصلها له على عنواِنِه الإلكتوينِّ. 
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ُم لَك بع�َس الأن�ِصَطِة التَّقومييَِّة لإثراِء ما اكَت�َصْبَتُه من معلومات.  والآن عزيزي الّتلميُذ �صنقدِّ

الَقَمُر

ِة َعِن الَقمِر:  َقَراأُْت ف ي كتاِب امَلْجموَعِة الَكْونيَّ
الَقَم���ُر اأَْق���َرُب ِجراِن الأَْر�ِض، ُهَو تاِبٌع لها، َي���دوُر َحْوَل الأَْر�ِض. َياأُخُذ الَقَم���ُر احَلرارَة والنُّوَر مَن 

م�ِض مثَل الأَْر�ِض مَتامًا، لذِلَك َنراُه ُم�ضيئًا َجمياًل. ال�ضَّ
ٌة على �َضطِح الَقَمِر، وَعَرَف الُعلماُء عنُه الأ�ضياَءالكثرَة. قبَل َخم�ضنَي عامًا َهَبَطْت َمْرَكَبٌة َف�َضائيَّ

ىحماقًا،  هِر ُي�ضمرّ ْهِر َبْدرًا، وف ي ِنهايِة ال�ضَّ هِر ِهالًل، وف ي ُمْنَت�َضِف ال�ضَّ ى الَقمُر ف ي ِبدايِة ال�ضَّ ُي�ض���مَّ
���اد�َض ع�َض ِمْن كلِّ �َض���ْهٍر َعَرِبيٍّ  ابَع ع�َض واخلام����َض ع�َض وال�ضَّ وتك���وُن اأجَم���ُل �ُض���َوِرِه ف ي الَي���ْوِم الرَّ

.) )َقَمِريٍّ

Howard Ignatius ت�صوير:
/https://www.flickr.com/photos/howardignatius/13898055775 امل�صدر:
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اأُجيُب مبفردي:

يًة، ُثمَّ اأُجيب: 1 اأَقراأُ النَّ�سَّ ِقراءًة ُمتاأنِّ

	 . أ. َة ف ي النَّ�ضِّ ُد الِفكرَة الأ�ضا�ضيَّ اأُحدِّ
 
 
 

اأكتُب َخم�َض معلوماٍت َعَرْفُتها َعِن الَقَمِر. 	.	
 
 
 
 
 

  

اأذُكُر ا�ضَم الَقَمِر ف ي:	.	

�	  : ْهِر الَقَمِريِّ بدايِة ال�ضَّ

�	  : ْهِر الَقَمِريِّ اآخِر ال�ضَّ

�	  : ْهِر الَقَمِريِّ ُمْنَت�َضِف ال�ضَّ
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َنِة ف يما َياأِْتي: 2  اأ�صتبِدُل الَكِلماِت الآتيَة مَبا ُيقاِبُلها ف ي امَلْعنى ِمَن الَكِلماِت املُلوَّ

)َي�ْضَتِمدُّ - ُن�ضاِهُدُه - َنَزَلْت - �َضَفينٌة(
���م�ِض، لذِلَك َنراُه ُم�ض���يئًا َجمياًل. قبَل َخم�ض���نَي عامًا َهَبَطْت  ياأُخ���ُذ الَقمُر احَل���رارَة والنُّوَر مَن ال�ضَّ

ٌة على �َضْطِح الَقَمِر. َمْرَكَبٌة َف�ضائيَّ

ها: دِّ ُل الكلَمَة ب�صِ 2 اأَ�صِ

ِبداَيًةَب�ِضعًااحَلرارُةاأقَرُب

الُبوَدُةاأَْبَعُدِنهاَيةَجِمياًل

2 اأبحُث ف ي النَّ�سِّ عن:

َجْمِع كلمِة جار:  	�

دِّ كلمِة اأبعد:  	� �ضِ

ُمْفَرِد كلمِة َمْرَكَبات:  	�

ِر كلمِة ُم�ِضيَئة:   	� ُمذكَّ
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اأتذّوق

ًا ف يها عِن �صعوري جتاه: اأكتُب ُجمَلًة اأمام كلِّ �صورة مّما ياأتي ُمعبِّ

 
 
 
 
 

Luis Argerich ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/lrargerich/6970164352/ امل�صدر:
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NASA Goddard Space Flight Center ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/gsfc/4990414044 امل�صدر:
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ِة لإثراِء ما اكت�ضْبَتُه من معلومات.  ُم لَك بع�َض الأن�ِضَطِة التَّقومييَّ والآن عزيزي الترّلميذ �ضنقدِّ

اأقراأُ النَّ�سَّ الآتَي ُثمَّ اأُجيُب: 

هل راأيَت يومًا قو�َض قَزٍح؟ 

؟  يِف احَلارِّ هل �ضاألَت َنف�َضَك ملاذا ل َيظَهُر َقو�ُض قَزٍح ف ي ال�ضَّ

ماهو َقو�ُض ُقَزٍح؟ 

م�ِض قطراِت املَاِء الَّتي حَتِملُها الَغيَمُة،  ُة ال�ضَّ ُق اأ�ضعَّ ماِء، َتخَتِ م�ُض عن ُمنَت�َضِف ال�ضَّ عندما متيُل ال�ضَّ
َدٍة.  ًة ثاِنَيًة، ولِكن باألواٍن ُمتعدِّ ِة َمرَّ َتقوُم قطَرُة املَاِء ِبَعْك�ِض هذِه الأ�ضعَّ

Peter Nilsson ت�صوير:
https://www.flickr.com/photos/98261679@N05/15187505696/ امل�صدر:
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وا ظاِهرَة قو�ِض ق���َزٍح، لذلك قالوا:  ���ى َف�ضَّ ن���اِت اللَّوِن الأبي�ِض، حتَّ مْل َيع���ِرف الُعلَماُء �ض���اِبقًا ُمكوِّ
، والأزرُق،  ، والأ�ضَفُر، والأخ�َضُ ُن من َمزِج �َض���بَعِة األواٍن هَي: الأحمُر، والُبُتقايلُّ اللَّوُن الأبي�ُض يتكوَّ

يِف. هذا هو قو�ُض قَزٍح، ياَلُه من َمنَظٍر بديٍع!.  وها األواَن الطَّ .. و�َضمُّ ، والُبنرّيرّ والبنف�ضجيُّ

َنِة:  1 اأقراأُ ما ياأتي، ُثمَّ اأذكُر َدللَة الكلماِت املَُلوَّ

هل راأيَت َقو�َض ُقَزٍح؟ 	�
 

يِف؟ 	� ملاذا ل َيظَهُر قو�َض ُقَزٍح ف ي ال�ضَّ
 
 

ما قو�ُض قَزٍح؟ 	�
 
 

اِبِق تبداأُ ب  )متى - اأين - ماذا(: 2 اأطرُح اأ�صئلًة حوَل النَّ�سِّ ال�صَّ
 

 

 

َنَتْيِ ف ي اجُلمَلَتْيِ الآتيتي، ثمَّ اأ�صوُغ َوْفَقُهما:  3  اأقراأُ واألِحُظ الكلمتِي املُلوَّ

ًة ثانيًة. 	� ِة مرَّ تقوُم َقطَرُة املاِء ِبَعك�ِض الأ�ِضعَّ
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ٌن من �َضبَعِة األواٍن.	� اللَّوُن الأبَي�ُض مكوَّ
 

 

اِبِق:  4 اأ�صتخِرُج من النَّ�سِّ ال�صَّ

	 ُجمَلًة ف يها عدد:  أ.

ُجمَلًة ف يها ا�ضم اإ�ضارة:  	.	

ُجمَلًة ف يها جمع:  	.	

	 ُجمَلًة ف يها احلرف )مل(:  د.

5 اأ�صوُغ ُجملتي ف يهما )الَّذي - الَّتي(.

 

 

 

  

6 اأكِمُل باملفعول به املنا�صب: 

بنى العامل …………………… 	�

قاَد الُقبطاُن …………………… اإىل برِّ الأماِن. 	�

غر�َض التِّلميُذ …………………… ف ي حديقِة املدر�ضة.	�
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ُن ُجملتِي فعليَّتِي َت�صَتِمُل كلرُّ واحدٍة منها على َمفعوٍل ِبِه:  7 اأكوِّ

  

 

 

ِعُب ف ي امللَعِب. ٍر: َرَك�َض الالَّ ٍر، ُثمَّ اإىل َجمِع ُمَذكَّ ل اجُلملَة الآتيَة اإىل ُمثنَّى مذكَّ 8  اأحوِّ

   

9 اأ�صُع احَلْرَف )مل( ف ي ُجمَلٍة من عندي.

 

: 01 اأمالأُ الفراَغ بحرِف اجَلرِّ املُنا�ِصِب ُم�صتعيناً بالنَّ�سِّ

ماء.	� م�ُض ………… ُمنَت�َضِف ال�ضَّ متيُل ال�ضَّ

ْيف؟ 	� ملاذا ل َيظَهُر قو�ُض قَزح ………… ال�ضَّ

يا َلُه ………… َمنَظٍر َبديٍع!	�

ا ياأتي: 11 اأ�صُع الَكِلَمَة املُنا�ِصَبَة ف ي الَفراِغ ممَّ

َفِرحًا - ُمتَعبًا - ُمَرفِرفًا .

فِّ …………… 	� دخَل التِّلميُذ اإىل ال�ضَّ

َيخُفُق علُم ِبالدي …………… ف ي �ضماِء الَوَطِن. 	�

عاَد املُ�ضاِفُر …………… 	�



196

ٌث. انَيِة الفاِعُل ُموؤنَّ ٌر، وف ي اجُلمَلِة الثَّ 21 اأ�صوُغ ُجمَلتِي ِفعليَّتِي، ف ي اجُلمَلِة الأوىل الفاِعُل مَذكَّ
 

 

 

 

 

 

متنياتنا لكم بالَّنجاح والتَّوف يق

 فريق الـعـمل الـفـنّي: 
] تنف يذ [ مـجـموعة من اخلرباء املخت�صني ف ي الّلغة العربّية والّلغة الإنكليزية والريا�صّيات والهند�صة والّر�صم اليدوّي 
والت�صوير ال�صوئّي واخلـّط العربّي والّر�صم الرقمّي والت�صميم الكراف يكّي والإخراج الطباعّي و اإدارة امل�صاريع الفنّية 

 
 ] اإنتاج [ مركز بابل, �رشكة معروف للإنتاج الفنّي, دم�صق, اجلمهورية العربية ال�صورية

www.babel.productions ] املوقع الإلكرتوين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمّي: 
] اإعداد وحت�صري [ مـجـموعة من املـخـتـ�صني التـربويني من وزارة الرتبية ف ي اجلمهورية العربية ال�صورية ووكالة الأمـم املـتـحدة للإغـاثة وت�صغـيل 

اللجئني الفل�صطـيـنيني ف ي ال�رشق الأدنى الأونروا  ومنـظـمـة الأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�صـف
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