







 

 








 









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

ابع، وهذه املهارات هي: ف الررّ 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 	�

التعب���ر الكتاب���يرّ وال�ض���فويرّ من خالل: كتاب���ة الر�ض���ائل، التقارير، الإعالنات، و�ض���ف الآثار،  	�

و�ضف املدن وكتابة مقالت.



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

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

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

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

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

رو�ض ف ي مادة التعلرّم الذاتيرّ واللتزام بحلرّ الأن�ضطة  	ُيرجى النتباه ملراعاة ت�ضل�ضل الوحدات والدرّ �
والتدريب���ات ل���كلرّ در�ض من درو����ض الوحدة، ومن ثمرّ حلرّ تدريبات الوح���دة وبعد ذلك يختب الترّلميذ 

نف�ضه ذاتياَ، ومدى ا�ضتيعابه ملفاهيم الوحدة بحلرّ اختبار الوحدة )اإن وجد(. 
ب على املهارات املطلوبة، وذلك  ة والتدررّ �ض وقتًا كاف يًا ومنا�ضبًا لدرا�ضة املادرّ 	على املتعلرّم اأن ُيخ�ضرّ �

اعة يوميًا ملادة اللرّغة العربيرّة.  يحتاج اإىل ما يقارب ال�ضرّ

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

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

نرجو لكم التوف يق



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول4 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

 الوحدة الأوىل: حقوق الطفل

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

جمل�ض الأطفال 10 معارف ومهارات ل الأورّ

16 
جمل�ض الأطفال 

)اجلملة الفعليرّة وال�ضميرّة(
تدريٌب لغويرّ الثرّاين

جمل�ض الأطفال )كتابة ر�ضالٍة( 22 الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

يا اأطفال العامل 24 حمفوظات ابع الررّ

31 ) يا اأطفال العامل )بع�ض حروف اجلررّ تدريٌب لغويرّ اخلام�ض

يا اأطفال العامل )حوار بني رفيقني( 35 الترّعبر الكتابيرّ اد�ض ال�ضرّ

فاع عن املوقف 37 الدرّ الترّعبر ال�ضفويرّ ابع ال�ضرّ
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الوحدة الّثانية: الهوايات

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

هواية التمثيل  42 معارف ومهارات ل الأورّ

ط( 49 هواية التمثيل )بع�ض اأ�ضماء ال�ضرّ تدريٌب لغويرّ الثرّاين

هواية التمثيل )و�ضف �ضورة( 53 الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

الهواة الثرّالثة 56 معارف ومهارات ابع الررّ

61 
فع  الهواة الثرّالثة )�ضمائر الررّ

املنف�ضلة( تدريٌب لغويرّ اخلام�ض

الهواة الثرّالثة )بطاقة دعوة( 65 الترّعبر الكتابيرّ اد�ض ال�ضرّ

عر 67 اأحبرّ ال�ضرّ حمفوظات ابع ال�ضرّ

العر�ض امل�ضحيرّ 71 الترّعبر ال�ضفويرّ الثرّامن



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول6 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الوحدة الثالثة: ال�صحة واحلياة

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

عامل من بالدي 74 معارف و مهارات ل الأورّ

عامل من بالدي )الأ�ضماء املو�ضولة( 81 تدريٌب لغويرّ الثرّاين

عامل من بالدي )و�ضف �ضخ�ضيرّة( 84 الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

عند طبيب العيون 88 معارف و مهارات ابع الررّ

95 
عند طبيب العيون 

)اأدوات نفي اجلملة ال�ضميرّة(
تدريٌب لغويرّ اخلام�ض

عند طبيب العيون )كتابة مقطع( 99 الترّعبر الكتابيرّ اد�ض ال�ضرّ

�ض الأ�ضنان( 104 العر�ض ال�ضفويرّ )ت�ضورّ الترّعبر ال�ضفويرّ  ابع ال�ضرّ

اأن�ضطة تقومييرّة )الفواكه( 109 معارف ومهارات الثرّامن

اأن�ضطة تقومييرّة )الوحدة الإر�ضاديرّة( 113 تدريٌب لغويرّ الترّا�ضع
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الوحدة الّرابعة: الطبيعة

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

جمال الغابة  116 حمفوظات ل الأورّ

جمال الغابة )اجلملة الفعليرّة( 122 تدريٌب لغويرّ الثرّاين

الن�ضرّ ال�ضدي 125 الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

تدوير النفايات 128 معارف ومهارات ابع الررّ

تدوير النفايات )الفاعل( 134 تدريٌب لغويرّ اخلام�ض

138 ) تدوير النفايات )و�ضف حيرّ الترّعبر الكتابيرّ اد�ض ال�ضرّ

حيرّ ال�ضعادة  140 الترّعبر ال�ضفويرّ ابع ال�ضرّ



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

الوحدة اخلام�صة: الأ�صفار والّرحالت

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

عوب 144 من عادات ال�ضرّ معارف ومهارات ل الأورّ

عوب )املفعول به( 151 من عادات ال�ضرّ تدريٌب لغويرّ الثرّاين

عوب )احلكواتي( 155 من عادات ال�ضرّ الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

احلا�ضوب  158 معارف ومهارات ابع الررّ

احلا�ضوب )اجلملة ال�ضميرّة( 164 تدريٌب لغويرّ اخلام�ض

احلا�ضوب )كتابة فقرة( 168 الترّعبر الكتابيرّ اد�ض ال�ضرّ

رحلة  170 حمفوظات ابع ال�ضرّ
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الوحدة ال�ّصاد�صة: املدن

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

مدينة حلب  176 معارف ومهارات ل الأورّ

مدينة حلب )الفعل املا�ضي( 182 تدريٌب لغويرّ الثرّاين

مدينة حلب )و�ضف �ضورة( 186 الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

عاة  188 من اأغاين الررّ حمفوظات ابع الررّ

عاة )مراجعة( 196 من اأغاين الررّ تدريٌب لغويرّ اخلام�ض

200 ) ب�ضتان جميل )مقطع و�ضفيرّ الترّعبر الكتابيرّ اد�ض ال�ضرّ

و�ضف املكان 204 الترّعبر ال�ضفويرّ ابع ال�ضرّ



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

جمل�س الأطفالالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 ر�ض قراءة �ضليمة معبرّ قراءة الدرّ

�ضياغة ا�ضم مكان من الفعل ح�ضب النرّمط الوارد..	2

3	..  حتويل املفرد اإىل جمع اعتمادًا على الن�ضرّ

اأي حول جمل�ض الأطفال..	4 اإبداء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

عب؟ 1 ما ا�ضم املجل�ض الذي ميثرّل ال�ضرّ

  

2 ما العمل الذي يقوم به اأع�ضاء هذا املجل�ض؟ 

 

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

 

الأن�صطة

ورة، ثمرّ اأجيُب عن الأ�ضئلة التي تليها: ل ال�ضرّ اأتاأمرّ
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د املكان الذي يجل�ض فيه الأطفال؟  1 اأحدرّ

 

ر اجلل�ضة؟  ة الطفل الذي يت�ضدرّ ي مهمرّ 2 اأ�ضمرّ

 

ُح �ضبب رفع بع�ض الأطفال اأيديهم؟  3 اأو�ضرّ

 

ر�ض؟  ع مو�ضوع الدرّ 4 اأتوقرّ

  



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

والآن عزيزي التلميذ تعال لنقراأ الفقرة الآتية:

          : ناق�ض الأطفال ف�ي اجلل�َض���ِة م�ض���كالِتِهم، اإذ وق���َف اأجمُد من جلنِة البيئِة، وقال ب�ض���وٍت جهوريرّ
احلدائ���ُق ِرئ���ُة املدينِة، لذلَك على الِكباِراأن َيزيُدوا ع���دَد احَلدائق ف�ي كلرّ مكان، واأن مينعوا بيَع الأطعمِة 

ٍة جيرّدٍة. املك�ضوفِة ِلَيعي�َض الأطفاُل ف�ي بيئٍة نظيفٍة و�ضحرّ

ُث، ونبُة احُلزن والأ�ضى ا الطفلُة مروُة من جَلنِة ِحمايِة الطفِل ِمَن الُعنِف، فقد َوقفت تتحدرّ اأمرّ

�ضون للعنِف،لذلك نطلب من العامل حماية  ف�ي �ضوِتها،قائلًة: الأطفال ف�ي كلرّ مكاٍن يتعررّ

الأطفاِل مَن العنف والعدوان.

ثمرّ تابعت وقد اأ�ضبَح �ضوُتها اأقوى: اإنرّ بع�َض الأ�ِض تدفُع اأطفالها اإىل العمِل برغم اإ�ضداِر القواننِي 
التي متنُع ذلك.

 David McKelvey :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/dgmckelvey/9742199178/ :امل�ضدر
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اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل -

؟  لهما الأطفال، كما ورد ف�ي الن�ضرّ 1 ما ا�ضم اللرّجنتني اللرّتني �ضكرّ

 

2 ملاذا طلب اأجمد زيادة عدد احلدائق ف�ي كلرّ مكاٍن؟ 

 

3 ماذا طلبت مروُة من العامِل؟  

- ثانياً -

حيحَة مّما ياأتي بو�صع اإ�صارة )✓(: اأختاُر الإجابَة ال�صّ

ناق�َس الأطفاُل فـي جل�صتهم: 	■

Ԁ )...( م�ضكالتهم

Ԁ )...( طموحاِتهم واأحالَمهم

Ԁ  )...( خططهم للم�ضتقبل

اأجمد من جلنة البيئة طالَب ب:	■

Ԁ  .)...( حمايِة الغاباِت

Ԁ  .)...( تنظيِف الأنهاِر

Ԁ .)...( زيادِة عدِد احلدائِق



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

مروة ع�صٌو فـي جلنِة: 	■

Ԁ  .)...( البيئِة

Ԁ  .)...( حمايِة الطفِل

Ԁ .)...( ة ال�ضحرّ

- ثالثاً -

 . 1 اأذكُر حقوَق الطفِل التي وردت ف�ي الن�ضرّ

 

2 لو كنَت مع الأطفاِل ف�ي جمل�ضهم اأية جلنٍة تختاُر؟ وملاذا؟ 

 

 

الّلغة والّتاكيب

1 اأ�صوُغ كلماٍت َوْفَق الّنموذِج: جل�َض:  جمل�ض

نزَل  	■هبَط   	■وقَف  	■

2 اأبحُث فـي الن�ّس عن جمِع كّل كلمة من الكلمات الآتية:

ُم�ضكلة  	■

طعام  	■

حديقة  	■

ُم�ضارك  	■
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اأتذّوق

اأّيهما اأجمُل؟ وملاذا؟

احلدائُق زينُة املدينِة.	■احلدائُق رئُة املدينِة.	■

 

موقٌف وراأي

ما راأيَك ف�ي جل�ضِة جمل�ِض الأطفاِل؟  

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً للن�ّس: 

 

2 اأذكُر حقوقاً للّطفل مل ترد فـي الن�ّس: 

 

3 اأ�صوُغ من الكلماِت الآتية كلماٍت اأخرى وفَق الّنموذِج: عمل  معمل

خرَج  ……………………	■

دخَل  ……………………	■

4 اأختاُر عبارًة اأعجبتني من الّن�ّس واأبّي ال�صبب. 

 



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

اجلملة ال�صمّية والفعلّيةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

الترّمييز بني اجلملة الفعليرّة واجلملة ال�ضميرّة..	1

الترّمييز بني الترّاء املربوطِة والترّاء املب�ضوطِة..	2

توظيف الفعِل املا�ضي والفعِل امل�ضارع والفاعل مع احلركاِت ف�ي جملٍة مفيدٍة..	3

حتديِد حركِة اآخر الفعِل املا�ضي، امل�ضارع، الفاعل، املبتداأ، اخلب..	4

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

1 ما اأنواُع الكلمِة؟ 

 

ي ال�ضم الذي يقوم بالفعل؟  2 ماذا ن�ضمرّ

 

3 ما اأنواُع الفعِل مع ذكِر مثاٍل على كلرّ نوٍع؟ 
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الأن�صطة

- اأّوًل - 

عزيزي التلميذ اقراأ الن�ّس قراءًة متاأنّية، ثّم امالأ اجلدول باملطلوب:

ثت مروُة عن حمايِة الطفِل من الُعنِف، وقاَل اأجمُد ب�ضوٍت  ناق�َض الأطفاُل ف�ي اجلل�ضِة ُم�ضكالتهم، حتدرّ
: احلدائُق رئُة املدينِة، لذلَك نطلُب مَن الكباِر زيادَة عدِد احلدائِق. جهوريرّ

اجلملُة الفعلّيُةاجلملُة ال�صمّيُة

  

  

  

الّتاء املربوطُة الّتاء املب�صوطُة

  

  

  

- ثانياً -

اأكتُب جملًة فعلّيًة وفَق اجلدوِل الآتي، واأ�صع احلركاِت املنا�صبة: 

فعٌل ما�ٍض وفاعٌل.	■

 

فعٌل م�ضارٌع وفاعٌل.	■

 



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

- ثالثاً -

اأُكمل الكلماِت الآتيَة مبا ُينا�صب )ت، ة، ـة(:

■	، الطفول  

املقتحا  	■

■	 ، حاجا 

املدرّ 	■

- رابعاً -

اأ�صّنف اجلمَل ال�صمّية الآتية فـي اجلدول التايل:

احلدائُق رئُة املدينِة.	■

اللرّعُب �ضوريرّ للطفِل.	■

احلمايُة لالأطفاِل واجٌب على العامِل.	■

العلُم مفيٌد.	■

حركُة اآخرِه اخلرُب  حركُة اآخرِه املبتداأُ

    

    

    

    



19

ال�صتنتاُج

تتاألرّف اجلملُة الفعليرّة من ..................... و....................	■

حركُة اآخِر الفاعِل هي ........................	■

تتاألرُّف اجلملُة ال�ضميرّة من ..............و..................	■

حركُة اآخر كلرّ من املبتداأ واخلِب هي ......................	■



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

الّتقومي النهائّي

اأقراأُ اجلمَل الآتيَة ثّم اأمالأُ اجلدوَل باملطلوِب:

ي�ضتمُع التلميُذ اإىل الآخرين باهتماٍم. 	■

عقَد الأطفاُل اجلل�ضَة الثرّانية.	■

حركُة اآخرِه الفاعُل حركُة اآخرِه نوعُهالفعُل

التلميُذ جريٌء ف�ي حديثِه.	■

الأطفاُل براعٌم متفترّحٌة.	■

حركُة اآخرِه اخلرُب  حركُة اآخرِه املبتداأُ
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اخلّط

اأكتُب الفقرَة الآتيَة بخطِّ الّرقعِة ُمنتبهاً للم�صافاِت بي الكلماِت:



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

كتابة ر�صالٍةالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

�ضالِة..	1 كتابِة ر�ضالٍة اإىل �ضديٍق عن حقوِق الطفل ُم�ضتوفيًا عنا�َض الررّ

�ضالِة..	2 ا�ضتخداِم مفرداٍت متعلرّقٍة بحقوِق الطفِل ف�ي الررّ

�ضالِة التي كتبتها..	3 اأي بالررّ اإبداِء الررّ

ر بع�ض املعلومات التي تعلرّمتها �ضابقًا. تعاَل نتذكرّ

عنا�صُر الّر�صالِة:

ا�ضم املُر�َضِل اإليه.	■

اجلهُة والترّاريُخ.	■

التحيرّة. 	■

املو�ضوُع.	■

ا�ضم املر�ِضِل. 	■

عنواُن املُر�ضِل.	■
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اأكتُب ر�صالًة اإىل �صديقي، اأبّيُ له فيها حّق الطفل فـي احلواِر:

بعد النتهاِء من كتابِة الّر�صالة اأُجيب عن الت�صاوؤلِت الآتية بنعم اأو ل:

■	.)………( �ضالُة مالئمًة للمو�ضوِع؟  هل كانت الررّ

■	.)………( �ضالِة؟  هل اعتمدَت على نف�ضِك ف�ي كتابِة الررّ

■	.)………( هل حافظَت على نظافِة الورقِة؟ 

■	.)………( هل راعيَت جماَل اخلطرّ وتركَت م�ضافاٍت بنَي الكلماِت؟ 

■	.)………( َة الإمالئيرّة؟  هل ربطَت بنَي اجُلمِل وراعيَت ال�ضحرّ

■	.)………( فحِة؟  هل راعيَت هوام�َض ال�ضرّ

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

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

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

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

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

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

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



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

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



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

يا اأطفال العاملالّدر�س الّثاين
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءة النرّ�ضيِد قراءًة �ضليمًة ومعبرّ

2	.. البحِث عن معاين بع�ِض املفرداِت اعتمادًا على الن�ضرّ

عوِر املنا�ضِب لالأبياِت..	3 ت�ضميِة ال�ضرّ

اأي ف�ي بع�ِض املواقِف احلياتيرِّة..	4 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ابِق ؟ 	■ ماذا كان عنواُن در�ضنا ال�ضرّ

 

 

ر�ِض ؟ 	■ ما حقوُق الطفل التي وردت ف�ي الدرّ

 

 

ابق ؟ 	■ هل تذكُر يل حقوقًا اأُخرى للطفل مل َتِرد ف�ي در�ضنا ال�ضرّ
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الأن�صطة

ورتي ثّم اأجيُب عن الأ�صئلِة. عزيزي الّتلميذ: اأتاأّمل ال�صّ

ورِة الأوىل: 	■ د عنا�َض ال�ضرّ اأحدرّ

 

 

ورة الأوىل: 	■ ي العمَل الذي يقوُم به الأطفاُل ف�ي ال�ضرّ اأ�ضمرّ

 

 



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

ورة الثرّانيِة: 	■ د امل�ضكلَة التي يعاين منها الطفل ف�ي ال�ضرّ اأحدرّ

 

 

 

الآن عزيزي الّتلميذ تعال ُنن�صد الن�ّس الآتي:
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يا اأطفال العامل
ْ املمَ المَ العمَ نا لُطُفولمَِتنا يااأمَطفمَ عمَ غّنوا ممَ

ْ املمَ دمَ العمَ بِني ممَ ا نمَ ِتنمَ ادمَ عمَ �صمَ ِتُكم ومَ ادمَ عمَ ِب�صمَ

ِن احُلرّيْة طمَ اإّنا ِمن ومَ

اِديُكْم ِمن �ُصوِرّيْة ُننمَ ومَ

ْ املمَ المَ العمَ يا اأمَطفمَ

ا فـي اأمَيِديُكْم ُلنمَ قبمَ ُم�صتمَ ن اأمَكبمَ ِمّنا …  اِدي ممَ وُننمَ

ا مباآقيُكْم ْحُمونمَ ولتمَ ّنا …  ٌد عمَ ْغفلمَ اأحمَ اأمَّل يمَ

 … ْ نُمومَ ُغ�صنًا اأمَخ�ضمَ ّتى نمَ حمَ

ْر يدمَ ِبُح بمَ ْمٍح ُت�صْ ُة قمَ بَّ حمَ

ْ املمَ المَ العمَ ااأمَْطفمَ ْ ... يمَ ِبُح اأمَكبمَ ا ُت�صْ عاِرُفنمَ وممَ

ّلْة ُرومًا فـي ُكّل ِبالٍد ُمتمَ ْ ْوا ِطْفاًل ممَ ْن�صمَ لتمَ

معًا يحُرُق فـي املُقلمَْة اأو دمَ ًا …  ْظلوممَ ا ممَ ْحيمَ اأمَو ِطفاًل يمَ

ْوِف ْهِر ول لِْلخمَ ل لِلقمَ ل لِْلُجوِع ول للّظْلِم … 

 ْ املمَ اِء العمَ فـي اأمَنحمَ نمَِت …  ل لِلعمَ ْهِل ومَ ل لِْلجمَ



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

املفردات اجلديدة

مع. َمعاِرُفَنا: علوُمنا. املُْقَلة: العنُي )ال�ضواُد والبيا�ُض(. املاآقي: جماري الدرّ

ِلْلَعَنِت: املعاناة. 

اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل -

؟ ومن املُخاطُب؟	■ ُث ف�ي الن�ضرّ من املتحدرّ

 

 

مباذا �َضيبني الأطفاُل جمَد العامل؟ 	■

 

 

 

؟	■ ي حقوَق الطفل الواردَة ف�ي الن�ضرّ اأ�ضمرّ

 

 

 



29

- ثانياً -

اأدّل على البيت ال�ّصعرّي الذي يت�صّمن كّل فكرة مّما ياأتي:

عاية يزداُد الأطفاُل علمًا ومعرفًة. 1 بالررّ

  

2 �ضورية وطُن احلريرّة والأحرار. 

 

فِل اأن يعي�َض ف�ي بلٍد اآمٍن.  3 من حقوِق الطرّ

 

الّلغة والّتاكيب

- اأّوًل -

اأَبحُث فـي الن�ّس عن كّل مّما ياأتي:

مرادُف كلمِة )َنكب(:  	■

مفرُد كلمِة )بيادر(:  	■

جمُع كلمِة )معرفة(:  	■



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

- ثانياً -
اأَ�صتبدُل الكلمَة امللّونة فيما ياأتي مبعناها فـي الّذاكرِة:

اأو طفاًل يحيا َمظلومًا   	■

األرّ يغفَل اأحٌد عنرّا  	■

اأتذّوق

- اأّوًل -

اأَ�صُل اجُلملة بال�ّصعوِر املُنا�صِب:

َة قمٍح ُت�ضبُح بيدر العتزاُزحبرّ

ا من وطِن احلريرّة الفرُحاإنرّ

التفاوؤُلغنرّوا معنا لطفولِتنا يا اأطفاَل العامل

- ثانياً -

اأحّدد امل�صّبه وامل�صّبه به فيما ياأتي:

امل�صّبه به امل�صّبهاجلملُة 

الأطفالحتى تنمو غ�ضنًا اأخ�ض	■

النرّار دمعًا يحرُق ف�ي املقلة 	■
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حروُف اجلّرتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ُم(..	1 ف حرف�ي اجلررّ )الكاُف، الالرّ تعررّ

2	.. حتديِد حركِة اآخِر ال�ضم الذي ياأتي بعَد حرف اجلررّ

ابقني ف�ي كتابة فقرٍة..	3 ا�ضتخدام حرف�ي اجلررّ ال�ضرّ

متييز موقِع الهمزِة الأوليرّة بح�ضِب حركتها )لفظًا، كتابًة(..	4

كتابة كلماٍت مبدوءٍة بهمزٍة، واإدخاِل )ال ( الترّعريف عليها بطريقٍة �ضحيحٍة. .	5

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع الكلمِة ؟ 	■

…………………… و…………………… و……………………

ت معك �ضابقًا ؟ 	■ ما حروُف اجلررّ التي مررّ

…………… ،…………… ،…………… ،…………… ،…………… ،……………

؟	■ ي ال�ضم الذي ياأتي بعد حرِف اجلررّ ماذا ن�ضمرّ

 



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

الأن�صطة
- اأّوًل -

جيُب: اأقراأُ الأمثلة ثّم اأُ

اأ.	ال	للجوِع	وال	للظلِم.
ب.	العلُم	للطفِل	كالّنوِر.

1 اأذكُر احلرَف الذي ات�ضل بكلٍّ من هذه الأ�ضماِء. 

ِم اأوالكاِف.  2 اأدلرّ على حركِة كلٍّ من هذِه الأ�ضماِء بعد ات�ضالها بحرف�ي الالرّ

- ثانياً - 
مالأُ اجلدوَل وفَق الّنموذِج:  اأَقراأُ الفقرَة الآتية ثّم اأَ

هِر، وهم  ُد ف�ي كلرّ مكاٍن كتغريِد الع�ضافِر للزرّ نِة ف�ي احلقوِل، و�ضحكاُتهم تغررّ الأطفاُل كالفرا�ضاِت املُلورّ
للقلِب هناءٌة و�ضعادٌة، وللعنِي نوٌر و�ضياٌء.

عالمُة جّرِهال�صُم املجروُرحرف اجلّرال�صُم

كالفرا�ضاِت

 

 

 

 

 

الكاُف

 

 

 

 

 

الفرا�ضات

 

 

 

 

 

الك�ضُة
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- ثالثاً -

اأَكتُب �صطرين عن واجٍب من واجباِت الطفِل م�صتخدماً فيهما حرفـي اجلّر الاّلم والكاف:

من واجِب الطفِل...

 

 

الإمالء الّتعليمّي

اأَكتُب الكلماِت الآتيَة بعَد حذِف )ال ( ثّم اأقروؤها ُمنتِبهاً حلركِة الهمزِة:

الإن�ضان:  	■

الأزهار:  	■

الأ�ضجار:  	■

الأغنية:  	■

ال�صتنتاُج

ح���روف اجل���ررّ ه���ي …………، …………، ………… ، …………،…………، …………… 
…………

ِه …………… ي ال�ضم الذي يت�ضُل به حرُف اجلررّ …………… …………… ، وعالمُة جررّ اأ�ضمرّ



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

الّتقومي النهائّي

1 اأدخُل الاّلم اجلاّرة ثّم الكاَف اجلاّرة على الكلماِت الآتيِة مع �صبِط حركِة ال�صِم:

■	………………………… البيت ………………………… 

■	………………………… العامل ………………………… 

■	………………………… الفرح ………………………… 

2 اكتب ثالَث كلماٍت من حميطَك تبداأُ بالهمزِة ثّم اأدخل عليها )ال ( الّتعريف:

■	………………………… …………………………

■	………………………… …………………………

■	………………………… …………………………

اخلّط
اأكتُب بخّط الّرقعِة ُمنتبهاً للتنا�صق بَي البيتِي:	■
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حواٌر بَي َرفيقيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

اإكماِل احلواِر عن حقرّ الطفل ف�ي التعلرّم..	1

تقديِر اأهميرّة احلواِر بنَي النرّا�ِض..	2

اأي الآخِر..	3 احتاِم الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ي النرّقا�َض الذي يدوُر بنَي �ضخ�ضني ؟  	■ ماذا ن�ضمرّ

ُف بالنا�ض والترّوا�ضُل َمعهم ؟  	■ كيَف ميكنَك التعررّ



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

ما راأيَك اأن نتعّلَم كيف نكتُب حوارًا بَي ِطفلي؟

الي���ة، والثرّانيُة مازالت تتعلرُّم ف�ي  ل ترَك املدر�ض���َة، وراَح يعمُل ف�ي بقرّ ���ل حوارًا دار بني طفلني، الأورّ اأتخيرّ
ابِع.  ف الررّ مدر�ضتها، وهي الآن ف�ي ال�ضرّ

اأُكمل هذا احلواَر:

مرحبًا يا رواُن.

مرحبًا.

ف الثرّالِث. ريني؟ ُكنرّا معًا ف�ي ال�ضرّ اأمل تتذكرّ

رُتك ولكن   بلى تذكرّ
 

  Geraint Rowland :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/geezaweezer/18510337363/ :امل�ضدر
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الّدفاُع عن موقٍفالّدر�س الّثالث
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ٍ ُم�ضتعينًا باحلجِج..	1 ِث بطالقٍة عن مو�ضوٍع معنيرّ التحدرّ

ة والُبهان املنا�ضبني..	2 فاِع عن موقفك اعتمادًا على احلجرّ الدرّ

ي، براأيي(. .	3 ا�ضتخداِم املفرداِت املنا�ضبِة واملقبولِة ف�ي اإِقناع الآخرين )من حقرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

1 هل حدَث ِجداٌل بينَك وبنَي �ضخ�ٍض اآخَر حوَل اأمٍر ما ؟ 

 

 

2 هل حاولَت اإقناعُه بوجهِة نظرَك ؟ 

 

 

3 ما احلجُج والباهنُي التي ا�ضتخدمَتها لإقناعِه ؟ 

 

 

 



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

ورة جيرّدًا واقراأ الن�ضرّ التايل : ل ال�ضرّ عزيزي الترّلميذ: تاأمرّ

قالِت الأّم لبِنها: لقد اأ�َض���ْعَت وقَتَك يا زيُد ف�ي م�ض���اهدِة برامِج الأطفاِل؟ األي�ض من الأف�ض���ِل اأن 
ِة الآتية: تدر�ض درو�َضَك؟! دافَع زيٌد عن َموقِفِه باحُلجرّ

ي اأن اأُ�ضاهَد َبرامَج الأطفاِل، وهي لي�َضت م�ضيعًة لقد اأَجنزُت واجباِتي، وِمن حقرّ

ها ُت�ضعُدين وتزيُد معلوماتي. للَوقِت، اإنرّ

الأّم:  هذا�ضحيٌح، ولكن ِمن دوِن الإكثاِر منها.

زيٌد: اأن���ا اأ�ض���اهُد البامَج �ض���اعًة واح���دًة َفَقط كلرّ َي���وٍم، بقي ربُع �ض���اعٍة ِمن الوقِت الذي اأُخ�ض�ُض���ُه 
مل�ضاهدِة برامِج الأطفاِل.
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الآن عزيزي التلميذ اأجب عن الأ�صئلِة الآتيِة:

1 ما احلجُج التي دافَع بها البُن عن موقفِه ؟ 

 

 

2 براأيك، هل هذِه احلجُج مقنعٌة ؟

 

 

فاِع عن موقفِه: ليل الذي ا�ضتعاَن بِه زيٌد ف�ي الدرّ ا ياأتي الدرّ 3 اأَختاُر ممرّ

■	. بيٌت �ضعريرّ

قوٌل ماأثوٌر اأو حكمٌة.	■

كالٌم يقبلُه العقُل.	■

ٍة.	■ �ضُد ق�ضرّ

 

 

 

 



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

اأطّبق

تخّيل نف�صَك فـي اأحِد املواقِف الآتيِة، ودافع عن موقفَك بحجٍج مقنعٍة:

َل قراءَة الق�ض�ِض اإىل العطلِة ال�ضيفيرّة.	■ َك اأن توؤجرّ طلبت اإليَك اأمرّ

 

 

 

Yellow :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/sizumaru/13981257592/ :امل�ضدر
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مل ي�ضمح لَك اأبوك بامل�ضاركِة ف�ي احلواِر مَع الأ�ضِة لختياِر مكاِن نزهِة اآخِر الأ�ضبوِع.	■

 

 

 

Carol Von Canon :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/biggreymare/15581821551/ :امل�ضدر



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

u2هوايُة الّتمثيلالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 ر�ض قراءًة جيرّدًة معبرّ قراءِة الدرّ

2	.. البحِث عن معاين بع�ِض املفرداِت من الن�ضرّ

اكت�ضاِف معاين بع�ِض املفرداِت ف�ي �ضياقاٍت خمتلفٍة..	3

اأي حوَل هوايِة الترّمثيِل..	4 اإبداِء الررّ

ة من حياتك. الآن بني التلميذ:ما راأيك اأن تعّرفنا بع�س اجلوانب اخلا�صّ

 Andy Bowman :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/closee/14591120567/ :امل�ضدر
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ما ا�ضمَك ؟ 	■

 

ما هوايتَك ؟ 	■

 

اأيَن مُتار�ضها ؟ 	■

 

هل حتبرّ الترّمثيَل ؟ 	■

 

اِم ؟ 	■ هل زرَت م�ضحًا ف�ي اأحِد الأيرّ

 

تها املدر�ضُة ؟ 	■ ٍة اأعدرّ هل �ضاركَت ف�ي م�ضحيرّ

 



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

اأتاأمّل ال�صّورةَ الآتية ثمّ اأُجيب عن الأ�صئلةِ التي تليها:

اأين يقُف الطفُل ؟ 	■

 

ُم ؟ 	■ ماذا يقدرّ

 

ر�ِض ؟	■ ع اأن يكوَن مو�ضوُع الدرّ ماذا تتوقرّ

 

والآن عزيزي تعاَل لنقراأ الفقرَة الآتيَة:
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- 1 -

ٍة ف�ي املدَر�ض���ة، فكاَن ف�ي اأوقاِت فراِغِه يفَزُع اإِىل  بداأَ ُح�ض���اٌم ي�ض���َتعدرّ ِللُم�ضاركِة ف�ي عر�ِض َم�ضحيرّ

لُه على هيئاٍت خُمتلفٍة. كاَن ي�ض���َحُك  ِم���راآِة ِخزاَنت���ِه َيقُف اأماَمها كالفار�ِض، وينظُر اإىِل َوجهِه وهو ي�ض���كرّ

ُر  َ ُب حاجبيِه، اأو يغ�َضُب فيتطاَيُر ال�ضرّ اأَماَم املراآة َفُت�ضُق اأ�ضاريرُه وَتلَتمُع عيَناُه، فيعب�ُض وجُهُه، وُيقطرّ

ُك يَديه   ٍة، يتطاَوُل اأو يتقا�َضُ َوُيحررّ ُل ف�ي ُغرَفِتِه ِبَتثاُقٍل اأو خفرّ ِمن َعينيِه وَتت�ض���لرُّب َع�َضالُتُه، وكاَن يتنقرّ

، ثمرّ ينفِجُر َغا�ضبًا ِب�ضوٍت َغليٍظ،  ف�ي ا�ضطراٍب اأو ف�ي ُهدوٍء وِلنٍي تارًة، وتارًة َي�ضيُح ِب�َضوٍت َجهَوريرّ

ُث نف�َض���ُه، يهِم�ُض ِب�ض���وٍت ل يكاُد ُي�ض���َمُع، وحني ُتتعب���ُه تلك الترّماريُن  ه يَحدرّ َوُيَتمِتُم ب�َض���وٍت خاِفٍت كاأنرّ

ي�ضتلقي على ِفرا�ضِه، وياأخُذ ف�ي ا�ضتظهاِر اخلطاباِت التي يُقوُلها عند اأداِء َدوِره.

- 2 -

ل���ني، وقد لِب�َض كلرّ  وف����ي ي���وم تقدمِي العر�ِض اأ����ضَع اإىل امل�َضِح، فوجَد ِرفاقُه م���ن املَُمثرّالِت واملَُمثرّ

فَعت  ُل هيئاتِهم على النرّحِو املالِئم. ارَتَ ُن ُوجوَهُهم، وُي�َض���كرّ ُن يلورّ واحٍد الثرّياَب املالئمَة ِلَدورِه، واأَخَذ املُزيرّ

اُت َقلِبِه ُرويدًا ُرويدًا وتزامَنت مع اإِعالِن ُمديِر امل�ضِح َعن َبدِء الَعر�ِض. وُح�ضاٌم َم�ضغوٌل ِبالترّعليماِت  َدقرّ

هوِر، وُرِفَعت �ِض���تارُة املَ�َضِح، فكاَنِت الِبدايُة مع عادٍل  ِة ا�ض���تعدادًا للظرّ اها ِمن خُمِرِج امل�ضحيرّ التي يَتلقرّ

ُل  هوُر الأورّ ه الظرّ اِه خ�َضِبة امل�ضِح، اإنرّ ًل، ثمرّ جاَء دوُر ُح�ضاٍم، ها هَو ذا مَي�ضي بر�ضانٍة باجترّ َحيُث ظهَر اأورّ

اِئَعِة على امل�ضاهِدين.  ُه اأذَهَل اجلميَع باإطاللِتِه الررّ لُه. لكنرّ



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

اأ�صتوعب واأفهم
1 مباذا ا�ضتَك ح�ضاٌم ؟  

ب ف�ي اأوقاِت فراغِه ؟  2 اأين كاَن ح�ضام يتدررّ

 

َب ح�ضام نف�َضُه عليها وفَق النرّموذِج: د من الن�ضرّ الأموَر التي دررّ 3 اأُحدرّ

حركاُت الوجهِ  ي�ضحُك اأو يعب�ُض اأو يغ�ضُب.	■

حركاُت اليدينِ  …………………………………………	■

ُل بتثاقٍل اأوخفٍة	■ جلني  َيتنقرّ حركات الررّ

وِت  …………………………………………	■ نباُت ال�ضرّ

الّلغة والّتاكيب

حيح للكلمِة امللّونة مّما بي القو�صي: 1 اأختاُر املعنى ال�صّ

امل�ضاهدوَن ف�ي اأرجاِء القاعِة:	■

اأ. اأنحاء. ب. خارج. ت. داخِل.

ُل ف�ي غرفتِه بتثاقٍل:	■ يتنقرّ

اأ.ب�ضعٍة. ب. برغبٍة. ت. ببطٍء.

ياأخذ ف�ي ا�ضتظهاِر اخلطاباِت:	■

اأ. م�ضاهدِة. ب. حفِظ. ت. كتابِة.
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2 اأمّيز معنى كلمِة )يفزُع( فـي اجلمِل الآتيِة: 

كان ح�ضام يفزُع اإىل مراآة خزانتِه.  	■

لبنى تفزُع من الفاأرِ.  	■

3 اأَ�صُل كَلّ موقٍف بالأداِء املنا�صِب له:

املوقُفالأداُء

وت اجلهوريرّ املََللال�ضرّ

وت الغليُظ الغ�َضبال�ضرّ

اخلطابُةامل�ضُي بتثاقٍل

موقٌف وراأي

اأُعرّب عن راأيي فـي كلٍّ من املواقِفِ الآتيِة:

■	. رف�َض والدي اأن اأ�ضتَك ف�ي ن�ضاطاِت امل�ضِح املدر�ضيرّ

 

فوُز الكثِر من تالميذ �ضورية على م�ضتوى العامل مب�ضابقاٍت ف�ي فنون: 	■

�ضم، الغناِء، املو�ضيقا(.  )الررّ

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول48 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الّتقومي النهائّي 

1 اأ�صُع عنواناً للن�ّس: 

 

2 اأبحُث فـي الن�ّس عن مرادِف الكلماِت الآتيِة:

اأ�ضاريُرُه.	■

 

■	. وت اجلهوريرّ ال�ضرّ

 

وِت:  3 اأُرّتُب الأفعاَل الآتيَة بح�صِب قّوِة ال�صّ

ُث.	■ يتحدرّ

يهم�ُض.	■

ي�ضيُح.	■

يتمتُم.	■

    

4 اأّيهما اأمتُع، التمثيلّيُة الإذاعّيُة اأم امل�صرحّيُة؟ وملاذا؟
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اأدواُت ال�ّصرطتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ِف بع�ض اأ�ضماِء ال�ضتفهاِم..	1 تعررّ

اَن(..	2 ا�ضتنتاِج مدلوِل بع�ِض اأ�ضماِء ال�ضتفهاِم )متى، كلرّما، اأيرّ

ة ف�ي بع�ض الكلمات لفظًا وكتابًة. .	3 النتباِه لل�ضدرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

من املا�ضي، وما حركُة اآخرِه ؟	■ ي الفعَل الذي يحدُث ف�ي الزرّ ماذا ن�ضمرّ

 

مِن احلا�ِض اأو امل�ضتقبِل وما حركُة اآخرِه ؟	■ ي الفعَل الذي يحدُث ف�ي الزرّ ماذا ن�ضمرّ

.  

ماِن. ف بع�َض الأدواِت املتعلرّقة بالزرّ واليوم عزيزي التلميذ �ضنتعررّ



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

الأن�صطة

- اأّوًل -

اأقراأُ العباراِت الآتيَة ُمنتِبهاً للكلماِت امللّونِة واأُجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها:

اأ. كلرّما جل�َض ُح�ضاٌم مبفَرِدِه، داَعَبتُه اأَحالُم الَيَقَظِة.

ب. متى يدُخل ح�ضاٌم ُغرفَتُه، يفَزع اإىل املِراآِة.

؟ 1 ما الأفعاُل املكتوبُة ف�ي اجلملِة الأوىل؟ ما حركُتها؟ على اأيرّ زمٍن تدلرّ

 

؟ 2 ما الأفعاُل املكتوبُة ف�ي اجلملِة الثرّانية؟ ما حركُتها؟ على اأي زمن تدلرّ

 

3 اأعيُد كتابَة اجلملِة الثرّانية ُم�ضتخدمًا )اأيرّان( بدًل من )متى( ؟

 

- ثانياً - 

اأَكتُب ثالَث جمٍل ُم�صتخدماً فيها الأدواِت )كّلما، متى، اأّيان( ُمنتِبهاً لزمِن الفعلِي فـي كلٍّ منها: 
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ال�صتنتاُج

كّلما ومتى واأّيان اأدواٌت تدلرّ على …………………

من ………………… ،  كّلما تدلرّ على الزرّ

منني ………………… اأو ………………… ن على الزرّ متى واأّيان تدلرّ

الإمالء الّتعليمّي

اأقراأُ الكلماِت الآتيَة ثّم اأعيُد كتابتها ُمنتِبهاً لل�صّدة:

َي�ضتعدرّ  

ُل   يتنقرّ

ُك:   ُيحررّ

م�ضحيرّة:  

 

 

 

 



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

الّتقومي النهائّي

1 اأكتُب جملًة منا�صبًة بعَد )كّلما( ليكتمَل املعنى ُمنتِبهاً لزمِن الفعِل:

كلرّما …………………، فاَح العطُر من ق�ِض ابِن ورداَن.

2 اأَكتُب جملًة منا�صبًة بعد )متى( ليكتمل املعنى ُمنتِبهاً لزمِن الفعِل:

ر اأرا�ضينا املغت�ضبة. متى …………………، تتحررّ

3 اأكتُب ال�صّدة فـي مكانها املنا�صِب على الكلماِت امللّونة:

يرتدي املمثل الثياَب التي ُيحبها قبل عر�ض امل�ضحية.

اخلّط

اأكتُب العبارة الآتيَة بخّط الّرقعِة مراعياً التنا�صَق بَي احلروِف:
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و�صف �صورٍةالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ناِت �ضورٍة معرو�ضٍة. .	1 حتديِد مكورّ

ن بجملٍة مفيدٍة..	2 و�ضِف كلرّ مكورّ

بِط..	3 ابقة ف�ي فقرٍة متما�ضكٍة با�ضتخداِم اأدواِت الررّ جمِع اجلمِل ال�ضرّ

والآن عزيزي الّتلميذ اأرجو منك: 
ل اأيرّ �ضورٍة موجودٍة ف�ي مكاِن اإقامتَك.	■ تاأمُّ
بنَي منَك: 	■ ًا م�ضتعينًا باأحِد املقررّ حاول �ضفويرّ

Ԁ  .ورِة تاأليَف جملٍة عن كلرّ عن�ٍض. Ԁحتديَد عنا�ِض ال�ضرّ
Ԁ :بِط ربَط تلك اجلمِل وتكوين فقرٍة با�ضتخداِم اأدواِت الررّ

ب. اأ�ضماء الإ�ضارة.اأ. اأحرُف العطِف.

Steffen Ramsaier :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/steffen_ramsaier/15183956710/ :امل�ضدر



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

والآن هل ترغب عزيزي التلميذ فـي كتابة فقرٍة مبفردك ؟ 

ُد عنا�ِضها: ورة الآتيَة ثمرّ اأحدرّ ُل ال�ضرّ 1 اأتاأمرّ
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2 اأكتُب جملًة عن كِلرّ عن�ٍض فيها:

 

 

 
 

 

 

اأتذّكُر
من جمال اخلّط:

تنا�ضُق الأحرِف.	■

ترُك م�ضافٍة مت�ضاويٍة بنَي الكلماِت.	■

فحِة.	■ احلفاُظ على نظافِة ال�ضرّ

قيِم ل تن�َض عالماِت الترّ

اأجمُع اجُلمَل ال�ّصابقَة فـي فقرٍة متما�صكٍة:

 

 

 



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

الهواة الّثالثةالّدر�س الّثاين
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة جيرّدًة ومعبرّ

2	.. ة للن�ضرّ حتديِد الفكرِة العامرّ

اكت�ضاِف معاين بع�ِض املفرداِت ف�ي �ضياقاٍت خمتلفٍة..	3

ت�ضجيِع التلميِذ على البحِث وال�ضتق�ضاِء..	4

اأي ف�ي بع�ِض املواقِف احلياتيرِّة..	5 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابِق ؟ 	■ ما مو�ضوُع در�ِضنا ال�ضرّ

 

هل اأعجبتَك طريقُة ح�ضاٍم ف�ي ممار�ضِة هوايتِه ؟ 	■

 

ف هواياٍت اأخرى، واأ�ضدقاء جدد. والآن عزيزي الترّلميذ ما راأيَك اأن تتعررّ
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ور التالية ثّم اأُجيُب عن الأ�صئلِة الآتيِة: اأتاأّمُل ال�صّ

ورِة ؟  ي اأوراَق الأ�ضجاِر والأزهاِر ف�ي ال�ضرّ 1 اأ�ضمرّ

 

 

2 كيَف نح�ضُل على اأوراِق الأ�ضجاِر والأزهاِر ؟

 

 

 Tambako The Jaguar :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/closee/14591120567/ :امل�ضدر



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

والآن تعال نقراأ الفقرَة الآتيَة:

قاَل هاين: ِهوايتي جمُع اأوراِق الأ�ضجاِر والأَزهاِر، فاأنا اأزوُر احلقوَل واحلدائَق والغاباِت،واأختاُر  
ُفها، واأُل�ضُقها على دفتي، واأكتُب حتَتها  ���جِر والغرا�ِض َوَرَقًة، ثمرّ اأجفرّ ِمن ُكلرّ �ض���نٍف ِمن اأَ�ض���ناِف ال�ضرّ

َنوَعها و�ضكَلها، ثمرّ اأكتُب ف�ي ال�ضفحِة املقاِبلِة بع�ض املعلوماِت َعنها. يدعوين ُمعلرّمي

���غِر؛فقد اأ�ض���بَح عندي مو�ض���وعٌة �ض���غَرٌة، ترى فيها ورق اجلوِز العري�َض، وورَق   بالباحِث ال�ضرّ
اِئحِة، وال���وروَد املختلفَة، كالَورِد اجلوِريرّ ذي  يرَّب الررّ ���ُه الإِبُر، وَورَق اللرّيموِن الطرّ قيَق كاأنرّ ���نوَبِرالدرّ ال�ضرّ

ُه النرّجوُم. اكنِة، واليا�ضمنِي كاأنرّ احُلمَرِة الدرّ

اأ�صتوعب واأفهم

1 ما هوايُة هاين ؟ 

 

2 من اأيَن يجمُع هاين اأوراَق الأ�ضجاِر والأزهاِر ؟ 

 

ا ياأتي: فة املنا�ضبَة لكلرّ �ضورة ممرّ 3 اأختاُر من الن�ضرّ ال�ضرّ

    



59

قه هوايُة جمع اأوراِق الأ�ضجاِر والأزهاِر من متعٍة وفائدٍة: 4 اأذكُر من الن�ضرّ ما حتقرّ

 

 

 

الّلغة والّتاكيب

اأدّل على معنى الكلمتي امللّونتي فـي كلٍّ مّما ياأتي:

قيَق.	■ نوبر الدرّ ترى ف�ي مو�ضوعتي َوَرَق ال�ضرّ

 

قيِق.	■ ُي�ضنُع اخُلبُز والَكعُك من الدرّ

 

اأتذّوق

ُد امل�صّبه وامل�صّبه به فيما ياأتي: اأحدِّ

ورة اأداة الّت�صبيهامل�صّبه بهامل�صّبهال�صّ

ُه النرّجوم .    اليا�ضمنَي كاأنرّ
ه الإبُر نوبر كاأنرّ    وَرُق ال�ضرّ



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

موقٌف وراأٌي

اأُبدي راأيي فـي املواقِف الآتيِة:

ي�ضتحُق هاين الحتاَم والتقديَر. 	■

َملُء بع�ِض النرّا�ِض اأوقاَت فراغهم بالترّ�ضليِة وال�َضحِك.  	■

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً منا�صباً للن�ّس: 

 

2 اأدّل على معنى الكلمتي املُلّونتي فـي كلٍّ مّما ياأتي:

تعلرّمُت اأ�ضوَل جتفيِف اأوراِق الأ�ضجاِر.  	■

جِر.  	■ ماَد قريبًا من اأُ�ضوِل ال�ضرّ اأَُر�ضرّ ال�ضرّ

3 اأقراأُ اجلملَة الآتيَة، ثّم اأكتُب جملًة على َنِطها:

اأيَنما ُت�ضافر ف�ي �ضوريَة، جَتْد مناطَق رائعَة اجلماِل.

 

4 تخّيل اأّنك مكاَن هاين، فما اأنواُع الأزهاِر التي تف�ّصُل جمعها ؟

 



61

�صمائر الّرفع املنف�صلةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

فع املُنف�ضلة..	1 ف �ضمائِر الررّ تعررّ

حتويِل الفعِل املا�ضي اإىل فعٍل ُم�ضارٍع وِبالعك�ِض..	2

ِر، الغائِب .	3 �ض���ياغِة جمٍل ي�ض���مُل كلٌّ منها على فعٍل م�ضارٍع ف�ي �ض���يغِة املتكلرِّم ،الغائِب املذكرّ
ِث. املوؤنرّ

متني والفتحتني والك�ضتني..	4 نة: بال�ضرّ  متييز الأ�ضماء املنورّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع الكلمِة ؟	■

Ԁ ……………………Ԁ ……………………Ԁ ……………………

ما اأنواُع الفعِل ؟	■

Ԁ ……………………Ԁ ……………………Ԁ ……………………

ا ياأتي:	■ فِع املنف�ضلة التي تدلرّ على كلرّ ممرّ ما �ضمائُر الررّ

Ԁ  …………………… املتكلرُّم

Ԁ …………………… ُر الغائُب املذكرّ

Ԁ …………………… ُث الغائُب املوؤنرّ



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

الأن�صطة

1 اأمالأُ الفراغ ب�صمرِي الّرفِع املنا�صِب: )اأنا، هو، هي(.

…… اأُحبرّ لعبَة الأذكياء.	■

…… ُيحبرّ لعبَة الأذكياِء.	■

…… حتبرّ لعبَة الأذكياِء.	■

2 اأحّوُل الفعَل املا�صي فـي اجلملة الآتيِة اإىل امل�صارِع وفَق الّنموذِج:

فِت.   األ�ضَق هاين الورَق املَجفرّف ف�ي الدرّ

الفعل املُ�صارعالفعل املا�صي

اأُل�ِضُقاأل�َضقُت اأنا
........................................................هي
........................................................هو

3 اأحّوُل الأفعال املُ�صارعَة اإىل اأفعاٍل ما�صيٍة ثّم اأعيُد كتابة اجلمِل وفَق الّنموذِج:

■	. اأنا �ضاهدُت   ًة.   اأنا اأُ�ضاهُد م�َضِحيرّ

هو . 	■ طرجِن.   هو يتعلرُّم ُلعبَة ال�ضرّ

هي  	■ بيعَة.   ُر الطرّ هي ت�ضورّ
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الإمالء الّتعليمّي

اأقراأُ ما ياأتي ثّم اأمالأُ اجلدوَل بالكلماِت التي تنتهي بالّتنويِن:

ب�ضمُة وهاين ورائٌد اأ�ضدقاُء ثالثٌة. 	■

فها.	■ يجمُع هاين من كلرّ �ضنٍف زهرًة اأو ورقًة ويجفرّ

جمعُت اأزهارًا من حديقٍة جميلٍة بجوارنا.	■

الأ�صماُء املنّونُة

بالك�صرتي )اجلّر(بالفتحتي )الّن�صب(بال�ّصمتي )الّرفع(

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

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

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



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

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صوُغ ثالَث جمٍل ي�صتمُل كّل منها على فعٍل م�صارٍع ُم�صتخدماً ال�ّصمائر )اأنا، هو، هي(:

 

 

 

2 اأدخُل الّتنوين باأ�صكالِه الّثالثة على الأ�صماِء الآتيِة:

تنويُن ال�ّصّم ال�صم
)الّرفع(

تنويُن الفتِح 
)الّن�صب(

تنويُن الك�صِر 
)اجلّر(

   ورد
   حمراء

   مو�صوعة

 اخلّط

اأكتُب اجلملَة الآتيَة بخّط الّرقعة ُمنتِبهاً ملوقِع احلروف فوَق ال�ّصطِر:
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بطاقُة َدعوةالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

1	.. وئيرّ كتابِة بطاقِة دعوٍة اإىل �ضديٍق حل�ضوِر افتتاِح معر�ِض الت�ضويِر ال�ضرّ

تقديِر اأهميرّة ممار�ضِة الهوايِة..	2

 تقديِر اأهميرّة رعايِة املوهوبنَي والهواِة..	3

 Steve Evans :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/babasteve/6258184439/ :امل�ضدر



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

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ً من ح�ضام وهاين ؟   	■ هل تذكُر كالرّ

هل تذكُر �ضديقنا ؟   	■

ما هوايتُه ؟  	■

وئيرّ ؟  	■ ما راأيَك بالت�ضويِر ال�ضرّ

قها هذِه الهوايُة ؟  	■ براأيَك ما املتعُة والفائدُة التي حتقرّ

، و�ضت�ضارُك ف�ي معر�ٍض له العاَم  وئيرّ ف اليوم ب�ض���ديقتنا ب�ضمة، وهي من هواِة الت�ضويِر ال�ضرّ �ض���نتعررّ
وئيرّ ؟. م بطاقَة دعوٍة حل�ضوِر معر�ٍض للت�ضويِر ال�ضرّ القادَم .ما راأيَك اأن نتعلرّم كيف ن�ضمرّ

اأتخيرُّل نف�ض���ي بدًل من ب�ض���مة، واأريُد اأن اأكتَب بطاقَة دعوٍة اإىل �ض���ديقي اأدعوُه فيها حل�ض���وِر الفتتاِح 
عوِة: مراعيًا عنا�َض بطاقِة الدرّ

ا�ضم املدعو.	■

اعيُة.	■ اجلهة الدرّ

عوة.	■ مو�ضوع الدرّ

مان.	■ الزرّ

املكان.	■







 





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

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

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

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

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

...............................................
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الّدر�س الّثالث

حمفوظات
 اأحّب ال�صعَر

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ

ة للق�ضيدِة..	2 حتديِد الفكرِة العامرّ

3	.. البحِث عن معاين بع�ِض الكلماِت من الن�ضرّ

عِر واإن�ضادِه..	4 اأي ف�ي هوايِة ال�ضرّ اإبداِء الررّ

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

 Karen :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/56832361@N00/2752324934/ :امل�ضدر



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

ت معنا �ضابقًا ؟  	■ ما الهواياُت التي مررّ

عَر؟ وملاذا؟  	■ هل حتبرّ ال�ضرّ

ف َمعانيها:  والآن ما راأيَك اأن نن�ضَد معًا هذه الق�ضيدَة اجلميلَة ونتعررّ

اأحّب ال�صعرمَ
نِّيه واأمَْكُتُبُه اأُِحبُّ ال�ّصْعرمَ اأُْن�ِصُدُه ... اأُغمَ

الِبُلُه ْت بمَ نَّ واِفيِه ... اإِذا غمَ ما اأمَْحلمَى قمَ فمَ

عرمَ اأُْن�ِصُدُه اأُِحبُّ ال�صِّ

ا ابمَ ذَّ �صيطمَ اللَّْفِظ جمَ ال ... بمَ ْل�صمَ ْعرمَ �صمَ اأُِحبُّ ال�صِّ

ا ابمَ اِم ُمْن�صمَ لمَى الأمَيَّ ُظُه واأمَْرِويِه ... عمَ اأمَْحفمَ فمَ

ا ابمَ ذَّ ْعرمَ جمَ اأِحبُّ ال�صِّ

اِري اِر ِقيثمَ لمَى اأمَوتمَ اِري ... عمَ نِّي اأمَ�ْصعمَ نِّي اأُغمَ اأُغمَ

اِري المَْت ِباأمَْفكمَ قْد �صمَ اِنيِه ... ومَ ا اأمَحلمَى اأمَغمَ ممَ فمَ

اري نِّي اأمَ�ْصعمَ نِّي اأُغمَ اأُغمَ

عبد الّرحمن حيدر )ديوان و�صيٌم يغني(
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والآن عزيزي التلميذ بعد اأن ا�صتمتعَت بقراءِة الق�صيدِة اأرجو اأن جتيَب عن الأ�صئلِة الآتية:
ما الهوايُة التي يحبرّها الطفُل ؟	■

 

ا ياأتي الِفكرَة املنا�ضبة للبيِت من اجلدوِل: 	■ اأذكُر ممرّ

عَر واإن�ضاُده. ب. ِكتابُة الطفِل ال�ضرّ عَر وروايتِه ب�ضهولٍة. اأ. ِحفُظ الطفِل ال�ضرّ

هَل. عَر ال�ضرّ ت. ُحبرّ الطفِل ال�ضرّ

اأغنيِه واأكتبُهاأحبُّ ال�ّصعرمَ اأن�صدُه
ْل�صال ابااأحبُّ ال�ّصعرمَ �صمَ ذَّ ب�صيطمَ اللَّفِظ جمَ
ُظُه واأْرويِه اأحفمَ على الأمَّياِم ُمْن�صابافمَ

1 اأختاُر الإجابَة ال�صحيحة للكلمِة امللّونة فيما ياأتي بو�صِع اإ�صارة )✓(:

عَر �ضلْ�ضاًل. تعني:	■ طوياًل )...(�َضهاًل )...(ق�ضرًا )...(اأُحبرّ ال�ضرّ
ت�ضاُبه )...(تراُدف )...(ت�ضاد )...(العالقة بني اأحفظُه واأرويِه عالقة:	■
بًا )...(ب�ضيُط اللرّفِظ جذابًا، تعني: 	■ �َضعبًا )...(بعيدًا )...(حمبرّ

2 اأكمُل وفَق الّنموذِج الآتي 

عِر بالطعاِم احُللِو.	■ َه قواف�ي ال�ضرّ ما اأحلى قوافيِه!  �َضبرّ

َه...................... ب ...................... ي�ضيُل.	■ اأغانيِه �ضالت!  �ضبرّ
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3 اأُدّل على الّرِوّي فـي املقطعي الّثاين والّثالث.

 

 

4 اأُعرّبُعن راأيي فـي ِهوايِة كتابِة ال�ّصعِر واإِن�صادِه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اأتعَلُّم
من جماِل اخلّط:

. الّروّي: هواحلرُف الأخُر ِمن كلرّ َبيٍت �ِضعريرّ
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 العر�ُس امل�صرحّيالّتعبري ال�صفوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

فاق ف�ي متثيِل امل�ضحيرِّة..	1 تبادِل الأدواِر مع الررّ

تقديِر قيمِة التعلرّم والعلِم والكتاِب..	2

���عوِر ف�ي اأثناِء اأداِء .	3 ا�ض���تخداِم اإمياءاِت الوجِه وحركات اليديِن ف�ي الترّعبِرعن املعنى وال�ضرّ
وِر. الدرّ

والآن عزيزي التلميذ �صاأطرُح عليك بع�س الأ�صئلة لتجيب عنها من ذاكرتَك:

  Matthew Paulson :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/matthewpaulson/12894986894/ :امل�ضدر



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

ًة ؟  	■ هل �ضبَق لَك اأن �ضاهدَت م�ضحيرّ

هل اأعجبَك اأداُء املمثلنَي ؟  	■

هل حتبرّ التمثيل ؟  	■

ٍة ؟  	■ هل ترغُب ف�ي امل�ضاركِة ف�ي م�ضحيرٍّة مدر�ضيرّ

مو�ضوعنا اليوم عن جمموعٍة من الترّالميِذ اتفقت مع جلنة امل�ضح املدر�ضيرّ على تقدمِي عر�ٍض م�ضحيٍّ 
م�ِض الغائبة(. َة )َعودُة ال�ضرّ على م�ضِح املدر�ضِة، فاختارت م�ضحيرّ

والآن تبادل الأدواَر مع رفاقَك، ول تن�َس مهاراِت الأداِء امل�صرحّي.
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يدخُل الأ�ضتاُذ.

الأ�صتاُذ:  ماِبُكم يااأطفاُل؟

م�ض �ضاَعت. رامي: ال�ضرّ

م�ُض ل ت�ضيُع، لكنرّها تغيُب. الأ�صتاذ: ال�ضرّ

اأحمُد: واأيَن النرّوُر؟

الأ�صتاُذ: النرّوُر ف�ي الكتاِب، اقروؤوا وتعلرّموا، و�َضَتعِرفوَن اأنرّ النرّوَر ل ي�ضيُع.

م�َض؟ فواُن: وهل القراءُة تعيُد ال�ضرّ �صَ

م�ض تغيُب وُت�ضُق من جديد. الأ�صتاُذ: ل.. لكنرّ الكتاَب ُيعلرّمَك اأنرّ الأر�ض تدوُر، وال�ضرّ

ا اإِىل الُكُتب. )يخرُج الترّالميُذ واملعلرّم(. رنا: هيرّ

اأَتذّكُر
: حركاُت اليَديِن ،وَتغيُر َمالمِح الَوجِه ،والأداُء اجلميُل ،وتلويُن  ِمن َمهاراِت الأداِء امل�ضحيرّ

وت. ال�ضرّ
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u3عامٌل من بلديالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ يتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءة الن�ضرّ قراءًة جيرّدًة معبرّ

2	.. البحث عن معاين بع�ض املفردات من الن�ضرّ

اكت�ضاف معاين بع�ض املفرداِت ف�ي �ضياقاٍت خمتلفٍة..	3

البحِث عن ا�ضم �ضخ�ٍض ف�ي دليِل الهاتِف..	4

اأي حول بع�ِض العلماِء العرِب..	5 اإبداِء الررّ

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

ابقِة ؟ 	■ ت معنا ف�ي درو�ضنا ال�ضرّ ما الهواياُت التي مررّ

 

ِة ؟ 	■ ما راأيَك بهوايِة تقدمِي البامِج العلميرّ

 

هل تذكُر يل اأ�ضماَء بع�ِض العلماِء العرِب واإجنازاتهم ؟ 	■
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الأن�صطة

ورة ثّم اأجب عن الأ�صئلِة التي تليها. عزيزي الّتلميذ: تاأّمل ال�صّ

ورة. ُ عن ال�ضرّ 1 اأعبرّ

 

ع اأن يكون العمل الذي يقوم به التلميذان ؟ 2 ماذا تتوقرّ

 

يُف ؟ 3 ف�ي راأيَك من املذيُع ؟ ومن ال�ضرّ
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تعال لنقراأ الفقرَة الآتيَة:

ِة  بويرّ ٍة ف�ي القن���اِة الترّ َم���َة برامج علميرّ ُط لأَن ُت�ض���بَح ُمقدرّ ابِع، تخطرّ ���ف الررّ ُعروَب���ُة تلمي���َذٌة ف�ي ال�ضرّ

ًا عن عامٍل  ِة، واأَجَرت مع رفيِقها زياٍد ِحوارًا متِثيليرّ ت اإىل جَلنة الإذاعِة املدر�ِض���يرّ ���وريِة، لذلك ان�ض���مرّ ال�ضرّ

عرِب���يٍّ ِم���ن وطِننا، وبداأَ احِلواُر: ِرفاِقي التالميذ، َن�ضت�ض���يُف الَيوَم ف�ي َبرَنام���ِج )عامِلٌ ِمن بلِدي( عامِلًا 

دٍة ِمن ُفُنوِن الِعلِم واملعِرَفة. َعظيمًا وُمَهند�ضًا َباِرعًا،َبَرَع ف�ي ُفنوٍن متعدرّ

ُفنا بنف�ضَك؟. - اأهاًلبَك... َهل ُتعررّ

- ا�ضِمي احَل�ضُن بُن الَهيثِم.

- اأيَن ُولدَت؟ ومتى؟

- ُوِلدُت ف�ي مدينِة الَب�َضِة ف�ي العراِق، َقبَل اأَلِف �ضنٍة تقريبًا.

- ما العلوُم التي ا�ضَتَغلَت ِبها؟.

وء،كما اأنني عامٌل خُمَت�ضرّ بعلوِم الَعني. يا�ضيرّاِت والَهند�ضِة والَفلِك وعلِم ال�ضرّ - اأَنا َعامِلٌ ف�ي الررّ

َف التالميَذ بع�ضًا منها؟ َك اكَت�ضفَت اأمورًا كثرًة، هل باإمكاِنَك اأن ُتعررّ - �َضمعُت اأنرّ

ِة الإب�ض���اِر:)النرّوُر الذي ي�ض���ُر من الأ�ض���ياِء اإىل  َة املعروفَة ِبنظريرّ وٍر. لقد اكَت�َض���فُت النرّظريرّ - ِب���كلرّ �ُضُ

ِة الَعنِي فَناها(. الَعنِي، َفتَقُع �ُضوَرُة الأ�ضياِء على �َضَبكيرّ
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اأ�صتوعُب واأفهُم

ف الذي تدر�ض فيه عروبُة ؟ وما اأمنيُتها ؟ 1 ما ال�ضرّ

 

2 ما ا�ضم العامل العربيرّ الذي مثرّل زياٌد َدوَرُه ؟ 

 

ُد بع�ضًا منها  3 َبَرَع ابُن الهيَثِم ف�ي علوٍم، كثرٍة، اأعدرّ

 

الّلغة والّتاكيب
1 اأ�صُل الكلمَة من احلقِل الأّول مبعناها من احلقل الّثاين:

جَمِل�ٌضبارٌع

ٌقاأفخُر متفورّ

اأعتُزحَمِفل

2ٌ اأدّل على معنى الكلمتي امللّونتي فـي اجلملتِي الآتيتِي:

مَة برامَج علميرّةٍ. 	■ ُط ُعروبُة اأن ت�ضبَح مقدرّ ُتخطرّ

 

ر�ِض.  	■ مَة الدرّ َقراأُت مَقدرّ
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اأتعّلُم
بيِب الخت�ضا�ضيرّ ُمنذٍر، طبيِب العائلِة. �َضعَر ِزياٌد باأَمَلٍ ف�ي �ِضنرِّه فاأَراَد الت�ضاَل بالطرّ

اأُر�ِضُد ِزيادًا ل�ضتخداِم دليِل الهاتِف َوفَق الآتي:

بيِب.	■ ِل من ن�ضبِة الطرّ ليَل على ِق�ضِم احلرِف الأورّ افتِح الدرّ

د مَن ال�ضِم ورَقِم الهاتِف املوجوِد اإىِل جانبِه.	■ ابحث عن ا�ضِم ُمنذٍر، وَتاأكرّ

اأتذّوق

ُ عن �ضعوري جتاَه العامل العربيرّ ابن الهيثِم ف�ي جملٍة مفيدٍة: اأعبرّ

 

 

 

موقٌف وراأي 

ه ُطلَب اإليَك تقدمُي برنامٍج ف�ي الترّلفاِز. اأيرّ برنامٍج تختاره ؟ وملاذا ؟  تخيرّل اأنرّ
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الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً ُمنا�صباً للن�ّس. 

 

حيحة لكلٍّ مّما ياأتي: 2 اأختاُر الإجابة ال�صّ

احل�ضُن ابن الهيثِم عامٌل خُمت�ٌض بعلوم:	■

وء. ت. الكيمياء. رة. ب. ال�ضرّ اأ. الذرّ

وِلَد احل�ضن ابن الهيثم ف�ي مدينة:	■

اأ. الب�ضة. ب. بغداد. ت. دم�ضق.

ة املعروفة ب:	■ اكت�ضَف ابن الهيثم النظريرّ

اأ. اجلاذبيرّة. ب. الن�ضبيرّة. ت. الإب�ضار.

3 ت�صّمى املدار�ُس وامل�صت�صفياُت باأ�صماِء العلماِء. بّي راأيَك فـي ذلَك ؟
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الأ�صماُء املو�صولُةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ف الأ�ضماِء املو�ضولِة..	1 تعررّ

ت�ضنيِف الأ�ضماِء املو�ضولِة ف�ي املفرِد واملثنى واجلمِع..	2

توظيِف الأ�ضماِء املو�ضولِة ف�ي جمٍل مفيدٍة..	3

ِة .	4 م القمريرّ ِة والالرّ م�ضيرّ م ال�ضرّ الترّمييِز بني الالرّ

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

ت معك �ضابقًا؟ وما دللة كلٍّ منها؟  ما الأ�ضماُء املو�ضولُة التي مررّ

كوِر. ِث ……………… جلمِع الذرّ ِر ……………… للمفرِد املوؤنرّ ……………… للمفرِد املذكرّ

ذ الأن�ضطة الآتية: ف معلوماٍت جديدة عن الأ�ضماِء املو�ضولِة ؟ اإذًا هيرّا بنا لتنفرّ هل ترغُب الآن بتعررّ

الأن�صطة

1 اأ�صُع فـي الفراِغ ال�صم املو�صوَل املُنا�صَب مّما ياأتي: )الذي، التي، الذين(.

ة. 	■ ُم ِخدماٍت للب�ضيرّ نحتُم العامِلَ ......... ُيقدرّ

ُمون ِخدماٍت للب�ضيرّة.	■ نحتُم الُعلماَء ......... ُيقدرّ

ُم ِخدماٍت للب�ضيرّة.	■ نحتُم العامِلَة ......... ُتقدرّ
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2 اأقراأُ اجلمَل الآتية ثّم اأ�صّنُف )الّلذان، الّلتان، الّلواتي( فـي اجلدوِل:

اأنتما الترّلميذان اللرّذان اأفخُر بهما.	■

اأنتما الترّلميذتان اللرّتان اأفخُر بهما.	■

■	. اأننترّ الترّلميذاِت اللرّواتي اأفخُر بهنرّ

جمُع املوؤّنثاملثنى املوؤّنثاملثنى املذّكر

   

3 اأكتُب ثالَث جمٍل عن م�صفى زرَتُه ُم�صتخدماً فيها: )الّلذان – الّلتان – الّلواتي(:

 

 

 

ال�صتنتاُج
الأ�ضماُء املو�ضولُة ودللتها كما وردت ف�ي در�ض اليوم:

اّلــذي للمف���رد …………، اّلتي للمف���رد ………… ، اّلذيــن جلمع …………، الّلــذان للمثنى 
………… ، الّلتان للمثنى ………… ، الّلواتي جلمع …………
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الّتقومي النهائّي

1 اأمالأُ الفراَغ بال�صِم املو�صوِل املنا�صِب:

و�َضَلت طبيباُت الُعيوِن …………… يعَملَن ف�ي امل�ضت�ضفى. 	■

بيِب.	■ التَزَم املري�َضاِن …………… يتداوياِن بتعليمات الطرّ

ماِن البناَمَج ف�ي املَوعِد.	■ ِت املذيعتاِن …………… �َضُتقدرّ ا�ضتعدرّ

ــ ( على الكلمــاِت الآتيِة ثّم اأ�صــُع دائرًة حوَل الــاّلم ال�ّصم�صّيِة ُمنتِبهــاً للفرِق فـي  2 اأدخــُل )ال
الّلفِظ:

حوار:  	■

تلميذ:  	■

ة 	■ �ضبكيرّ

�ضوء 	■

عني 	■

اخلّط

اأكتُب اجلملَة الآتيَة بخط الّرقعة مراعياً امل�صافَة بَي الكلماِت:
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و�صُف �صخ�صّيٍةالتعبري الكتابيٌّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ِة الو�ضِف..	1 ف كيفيرّ تعررّ

كتابِة ن�ضرّ متما�ضٍك ف�ي و�ضِف �ضورٍة. .	2

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت:

هل �ضاهدَت الترّلفاَز البارحَة ؟ 	■

  

ماذا كان يلب�ُض املذيُع ؟ 	■

 

اأين كاَن يجل�ُض ؟ 	■

  

ماذا فعَل ؟ 	■

 

والآن عزيزي التلميذ ما راأيك اأن نتعّرف على كيفّية و�صِف �صخ�صّيٍة؟

اأقراأُ الن�ضرّ الآتي ثمرّ اأُجيُب عن الأ�ضئلة التي تليه:
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الّتالميذ يف الباحة

فاِتهم:  َل زياٌد التالميَذ ف�ي الباحِة فكتَب الفقرَة الآتيَة، َي�ِضُف فيها حركاِتهم وت�ضرّ تاأَمرّ

ٍة، منهُم الذيَن يلعبوَن، ومنهُم  ٍة وُرباعيرّ ٍة وُثالثيرّ عوَن ف�ي اأَرجاِء الباحِة اإِىل جمموعاٍت ُثنائيرّ التالميُذ ُموزرّ
الذين َيتبادلوَن الأَحاديَث، اأويَتناق�ضوَن ف�ي اأُموٍر خُمتلفٍة، ومنهُم َمن يحِمُل كتاَبُه، ويقراأُ فيِه، اأو تلميٌذ 

جال�ٌض على َمقعٍد خ�ضبيٍّ ،وهناَك تلميذٌة جداِئلُها طويلٌة، ُم�ضعٌة نحَواملكَتبة.

Clint Losee :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/nationalassemblyforwales/5200976819/ :امل�ضدر



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

1 من و�َضَف زياٌد ف�ي الن�ضرّ الذي كتَبُه ؟ 

  

2 َكيَف و�َضَف زياٌد َحَركَة التالميِذ ف�ي الباحة؟ 

 

3 اأ�ضيُف و�ضفًا اآخر حلركِة رفاقي ف�ي الباحِة ؟ 

 

ورة ثّم اأ�صُف الطفَل م�صتفيدًا من الفقرِة ال�ّصابقِة: اأتاأّمل ال�صّ

Travis Swan :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/swambo/14612070530/ :امل�ضدر
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اأبداأُ فـ :

ُف املكاَن:  	■ اأ�ضِ

ُف احلركَة:  	■ اأ�ضِ

ُف اللرّبا�َض:  	■ اأ�ضِ

ُف م�ضاعَرالطفل:  	■ اأ�ضِ

طبق

اأكتُب بخّط جميٍل ما َجمعُت من معلوماٍت فـي فقرٍة متما�صكٍة.	■

 

 

 

 

 

 

 

 

اأعيد قراءَة ما كتبُت للتاأّكد من �صّحة الإمالِء وعالماِت الّتقيِم.	■



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

 عند طبيِب العيوِنالّدر�س الّثاين
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة جيرّدًة معبرّ

2	.. البحِث عن مثنى بع�ض الكلمات من الن�ضرّ

دٍة..	3 �ضياغِة جمٍل وفَق مناذَج حمدرّ

اأي حوَل �ضالمِة العنِي وكيفيرّة املحافظِة َعليها..	4 اإبداِء الررّ

JLStricklin :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/8089267@N05/2081957961/ :امل�ضدر



89

والآن عزيزي الّتلميذ ما راأيَك اأن تزّودنا ببع�ِس املعلوماِت:

وؤيِة ؟ 1 هل �ضعرَت يومًا ما ب�ضعٍف ف�ي الررّ

 

برّورِة ؟  2 هل ترى ما ُيكتب على ال�ضرّ

 

3 براأيَك كيَف نحافُظ على �ضالمِة العنِي من الأذى ؟ 

 

يجُب اأن نحمَد اهللَ على نعمِة الب�ِض، والقيام بفح�ٍض دوريرّ للعنِي حتى لو كنرّا �ضليمي الب�ِض.

الأن�صطة

ورتني الآتيتني، ثمرّ اأجيُب عن الأ�ضئلة التي تليهما: ُل ال�ضرّ اأتاأمرّ



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

خ�ضيرّات، املهنَة، الأدواِت(.  د )املكاَن، ال�ضرّ ورتني واأحدِّ 1 اأعبرّ عن ال�ضرّ

 

 

2 اأذكُر بع�ض الن�ضائِح حلمايِة العنِي واجل�ضم من الأمرا�ِض: 

 

 

   

ي اأدواِت طبيِب العيوِن.  3 اأ�ضمرّ
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عزيزي الّتلميذ تعاَل لنقراأ الفقرَة الآتيَة:

���ٍد ِمن َمكايِن  ���بورِة ِب�َض���كٍل جيرّ ���غُر قاِئاًل: اأنا ل اأرى ما ُيكَتُب على ال�ضَّ َخ اأَِخي ال�ضرّ َ ق���اَل زاهٌر:����ضَ

دري، َبينَما نَظَر   ي ِبَقَلٍق: ومِلاذا مَل ُتخِبنا ِمن َقبُل؟ قاَل اأَخي راِفعًا اأكتاَفُه: لاأَ ���ف. ت�ض���اَءَلت اأُمرّ ف�ي ال�ضَّ

���بورِة بو�ض���وٍح؟! قاَل  �َض���َعت َعيناُه، ُثمرّ قاَل: ماذا ُقلَت؟ لَتَرى ما ُيكَتُب على ال�ضَّ واِلدَي ِبَده�َض���ٍة وقد اترّ

ي، وقاَل: عَلينا اأَن نزوَر طبيَب العيوِن باأ�ضِع وقٍت ممكٍن. اأَِخي: َنَعم،التَفَت اأَبي اإِىل اأُمرّ

ِد، ُكنُت واأَِخ���ي ِف�ي ُغرَفِة النِتَظاِر ننظ���ُر اإىِل َلوحٍة ُمَعلرّقٍة عل���ى اجِلَداِر، مل نفَهم  وف����ي املَوِع���ِد املَُحدرّ

ُ اأق�ضاَم الَعنِي لتحديِد املر�ِض ومعاجلِتِه. وعنَدما  ٌة تبنيرّ �َضُة: هذِه �ضوَرٌة ت�ِضيحيرّ ِمنها �َضيئًا، قاَلِت املِمررّ

ًل. وقَف اأِخي  غُر اأورّ ي ِبَلهَفٍة: ال�ضرّ ت اأُمرّ ن �َضاأَبَداأ ؟ َردرّ بيُب: مِبَ بيِب ،قاَل الطرّ جاَء َدوُرنا، دَخلنا ُغرَفَة الطرّ

بيُب  ٍة. وَبَداأَ الطرّ ِة ذاِت الأ�ضكاِل املَو�ُضوعِة باجتاهاٍت خُمَتِلفٍة واأَحجاٍم ِعدرّ وئيرّ غُر اأماَم اللرّوحِة ال�ضرّ ال�ضرّ

كِل، َحجِمِه واجتاِهِه، ُثمرّ َفح�َضُه ِبوا�ِضَطِة اجِلهاِز. َي�ضاأَُلُه َعِن ال�ضرّ

قاَل الطبيُب :عيناُه - احلمُدهلِل - �ضليمتاِن، لكنرّ عيَنُه الُي�َضى ُمتَعَبٌة قِلياًل، �ضاأُعِطيِه ُغ�ضوًل وَقطرًة 

ف. ثمرّ التَفَت اإَلينا، وقاَل:  ِد، واطلُِبي ِمَن املَعلرَّمِة َتغيَر مكاِن جلو�ِضِه ف�ي ال�ضرّ ي�ضتعملُها ف�ي وقِتها املحدرّ

اإِنرّ الَعني نافذتنا على العامِل، فلنحِر�ض على األ تقَع على ما يوؤِذيها، وِلنحِمها ِمن كلرّ الأخطاِر.



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

اأ�صتوعب واأفهم

1 ملاذا �ضعرِت الأمرّ بالقَلق ؟ 

 

بب ف�ي ده�ضِة الوالِد ؟  2 ما ال�ضرّ

 

3 اأُكمُل: من ال�ضوِط ال�ضحيرّة للقراءِة:

وء خافتًا ول قويًا 	■ األ يكون ال�ضرّ

■	 

■	 

■	 

الّلغة والّتاكيب

1 اأحّول الكلماِت الآتيَة اإىل �صيغِة املثنى: 

طبيب  	■

عيادة  	■

ف  	■ ال�ضرّ

غرفة  	■
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2 اأ�صوُغ جملًة َوْفَق الّنموذِج:

اإنرّ العنَي نافذٌة على العامِل. 	■

 

 

ِلَنحفظ ُعيوننا من كلرّ اأذى.	■

 

 

3 اأ�صوغ �صوؤاًل عن مكان فح�س العيوِن ُم�صتعيناً بالن�ّس: 

 

  

موقٌف وراأي

غرِي و�صعرت بعدم و�صوح الّروؤية، فهل َت�صكُت مثلُه؟ وملاذا؟ لو كنَت مكاَن الأِخ ال�صّ

 

 

 

 

 



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

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً منا�صباً للن�ّس: 

 

2 اأ�صوُغ ُجملًة َوْفَق الّنموذج: 

علينا اأن نزوَر الطبيَب باأ�ضِع وقٍت ممكٍن.

 

3 اأحّوُل الكلماِت الآتية اإىل مثّنى:

نافذة  	■

�ِضتارة  	■

لوحة  	■

4 حا�ّصُة الب�صِر نعمة لالإن�صان. اأُعّدُد حوا�ّس اأُخرى:

■	 

■	 

■	 

■	 

■	 
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اأدواُت نفي اجلملة ال�صمّيةتدريٌب لغويٌّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ف اأدواِت نفي اجلملِة ال�ضميرِّة..	1 تعررّ

كتابِة جمٍل منفيرّة وفَق منوذٍج ُمعطى..	2

التمييِز بني اجلمِل املثبتِة واجلمِل املنفيرِّة..	3

قيِم على ن�ضرّ ُمعطى ب�ضكٍل �ضليٍم. .	4 اإدخاِل عالماِت الترّ

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

1 ما اأنواُع الكلمِة ؟

  

2 ما اأنواُع اجلمِل ؟ 

 .

ُة ؟  3 ممرّ تتاألرّف اجلملُة ال�ضميرّ

 

ِة ؟  4 براأيَك هل ميكُن نفي اجلملِة ال�ضميرّ

 

خرى: �صنتعّرف اليوم عزيزي التلميذ اأدواِت نفي اجلملِة ال�صمّية، وموا�صيَع اأُ



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

الأن�صطة

1 اأُكمُل وْفَق الّنموَذِج الآتي منتبهاً لتغرّي املعنى:

النظُر وا�ضٌح، لي�َض النظر وا�ضحًا.	■

املطُر غزيٌر …………………… املطُر غزيرًا.	■

…………………… لي�ض .……………………	■

■	………………………  ……………………

اأتعّلُم
)ل - لي�ض( اأداتاِن َتنِفياِن اجلملَة ال�ضميرَّة.

2 اأ�صلُ واأتعلّمُ:

ٌة ٌة منفيرّ جملٌة ا�ضميرّ

ٌة ُمثبتٌة جملٌة ا�ضميرّ

م�ض طالعٌة، ول املطُر هاطٌل. ل ال�ضرّ

عوَن ف�ي الباحِة. التالميُذ ُموزرّ

ق�ُض باردًا. لي�َض الطرّ

الطفُل �ضعيٌد باملاِء.
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الإمالء الّتعليمّي

اأتذّكر
اأ�ضيرّتاِن ):( بعَد فعِل الَقوِل.	■ قيِم النرّقطتاِن الررّ ُتو�َضُع عالمُة الترّ

قيِم النرّقطُة ).(عِنَد متاِم املعنى ف�ي ِنهاَيِة اجلمَلِة اأو الِفقَرِة اأَو الَكالم 	■ ُتو�َضُع عالمُة الترّ

قيِم الفا�ضلة )،( عند تتايل جملتني.	■ تو�َضُع عالمُة الترّ

قيِم الآتيَة ف�ي الَفراِغ املنا�ِضِب: ). : ،(: َة الآتية، ثمرّ اأ�ضُع عالماِت الترّ اأَقراأُ الِق�ضرّ

حلم َكتكوٍت

اوو�ِض … ريُد َثوبًا كَثوِب الطرّ ِه… اأُ و�ُض َكتكوٌت طاوو�ضًا َجمياًل رائَع الألواِن… فقال لأُمرّ راأَى ال�ضرّ
قالت الأمرّ … يا�ضغري…تكوُن رائع اجلماِل حنَي لتوؤذي اأحدًا … وحُتبرّ الآخريَن.

���و�ُض َكتكوٌت راأى طاوو�ض���ًا ُيهِديه َثوَبُه … وِحيَنها راَح َيَتَبخَتُ به … �َض���ِحَك كلرّ  وعنَدما ناَم ال�ضرّ
جاِج … فقاَل لها:  ِة ُحزِنِه ا�ضَتيقَظ ... فراأى والدَتُه جميلًة بَثوِب الدرّ َمن راآُه… َفَهرَب باكيًا … ومن �ِضدرّ

اوو�ِض … �ضيكوُن ري�ضي َجمياًل َكري�ِضِك وري�ِض والدي. ي لاأُريُد َثوَب الطرّ اأمرّ



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

الّتقومي النهائّي

1 اأكتُب جملًة وْفَق الّنموذِج: ل التلميُذ جال�ٌس على مقعٍد، ول التلميذُة ُم�صرعٌة نحو املكتبِة. 

 

2 اأنفي اجلمل ال�صمّيَة الآتيَة ُم�صتخدماً )ل اأو لي�س(:

■	 : اجلورّ حارٌّ

 

 

لٌة: 	■ اعة ُمعطرّ ال�ضرّ

 

 

3 اأكتُب جملًة ا�صمّيًة مْثبتة، ثّم اأنفيها:

 

 

اخلّط

اأكتُب اجلملة الآتيَة بخط الّرقعة مراعياً موقَع الأحرِف من ال�ّصطِر:
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كتابُة مقطٍعالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

حتليِل املقطِع اإىل فكرٍة رئي�ضٍة وفكٍرجزئيرّة )فرعيرّة(..	1

و�ضِع عنواٍن للن�ضرّ ُينا�ضُب مو�ضوَعهُ..	2

ئي�ضِة والفرعيرّة لتكويِن مقطٍع..	3 جتميِع الفكِر الررّ

ِه. .	4 احلفاِظ على نظافِة اجل�ضِم وحوا�ضرّ

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

ٍة؟  ُر اخلطواِت التي اتبعتها ف�ي و�ضِف �ضخ�ضيرّ هل تتذكرّ

 

�صنتعّلم اليوم خطواِت كتابِة مقطٍع.

- اأّوًل -

���ِة العلوِم على رفاِقها.  ُه ف�ي ح�ضرّ ���مِع، لتقراأَ ���ِة ال�ضرّ كلرّف���ِت املعلرّم���ُة التلميذَة عروبَة كتابَة مقطٍع َعن حا�ضرّ
اأُعِجَب رفاُقها مبا َكتَبت، فوقَفت ت�ضُح لهم طريقَة كتابِة املقطِع.



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

اأ�صتخل�ُس الِفَكر الفرعّية من كّل ِفكرٍة رئي�صٍة كما فـي املخّطط الآتي:
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- ثانياّ -

اأجمُع الفكَر الّرئي�صة والفرعّية التي وردت فـي املخّطط ال�ّصابِق واأكّون املقطَع الآتي:

���مِع ِنعم���ٌة ِمن اأهمرّ ِنَعِم اهلِل عزرّ وجلرّ التي َمنرّ بها على الإِن�ض���اِن، فه���ي تقيِه مَن الأَخطاِر،  ���َة ال�ضرّ اإنرّ حا�ضرّ
وجَتعلُُه يتوا�ض���ُل مع الآخريَن، فيتعلرُّم منهم وُيعلرّمُهم، وَي�ضَتمِتُع ب�ضماِع الأَ�ضَواِت اجلميلِة والنرَّغماِت 

ائعِة. الررّ

لذل���َك يج���ُب َعلينا العتناُء بالأُذِن كي نحافَظ عليها. َفَنحِر�ُض عل���ى نظاَفِتها كلرّ َيوٍم، ومَنَتِنُع َعن اإدخاِل 
َد ِبَتعليماِتِه. بيَب ونتقيرّ مِع، َعلينا اأن ُنراِجَع الطرّ اأ�ضياَء �ُضلبٍة فيها، واإذا ما�َضعرنا باأَمَلٍ اأو �َضعٍف ف�ي ال�ضرّ

Robert S. Donovan :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/booleansplit/3549514775/ :امل�ضدر
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- ثالثاً -

مع(. اأ�صُع عنواناً منا�صباً للن�ّس )ِنعَمُة ال�ضرّ

 

اأطبق

اً عن اأهمّية حا�ّصة ال�ّصم، وكيفّية املحافظِة عليها م�صتفيدًا من اخلطواِت ال�ّصابقة: اأكتُب ن�صّ
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الآن اأ�صُع عنواناً منا�صباً للن�ّس:

 

الن�ّس: 
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ت�صّو�س الأ�صنانالّتعبري ال�صفوٌي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

1	. . ف معنى العر�ِض ال�ضفويرّ تعررّ

تقدمِي عر�ٍض �ضفويرّ متتبعًا خطواِت اإعداِد العر�ِض..	2

ِة الأ�ضناِن..	3 ٍة ب�ضحرّ ا�ضتخداِم مفرداٍت خا�ضرّ

ت�ضميِم �ضائِح عر�ٍض. .	4

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتذّكر بع�س املعلوماِت:

 Nick Harris :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/mauren/2399001817/ :امل�ضدر
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هل ت�ضاهُد برامَج الأطفاِل ؟ 	■

 

هل �ضاهدَت برامَج علميرّة ؟ 	■

 

ُم املعلوماِت ؟ 	■ ُم البامِج حني يقدرّ مَب ي�ضتعنُي مقدرّ

)بطاقات(.  

ي هذا العر�َض ؟ 	■ ماذا ن�ضمرّ

ًا(.   )عر�ضًا �ضفويرّ
ما راأيَك اأن نطلَع معاً على طريقِة العر�ِس ال�ّصفوّي ومراحلِه؟

ًا. ما عر�ضًا �َضفويرّ �ِض اأ�ضناِن الأطفاِل، وبعد النتهاِء قدرّ كلرّف املعلُم تلميذين اإعداَد بحٍث عن ت�ضورّ

واتبعا مراحَل العر�ِس ال�صفوّي الآتيَة:

اأَتعّرف

املرحلُة الأوىل:

مِة املُنا�ضبِة.	■ اختياُر املقدرّ

حتديُد الفكِر.	■

جمُع املعلوماِت املُنا�ضبِة. 	■

وُر التو�ضيحيرّة.	■ ال�ضرّ

ت�ضميُة املراجِع.	■

حتديُد و�ضيلِة العر�ِض )حا�ضوب، بطاقات، �ضفافات(.	■

املرحلة الّثانية: ت�ضميُم �ضائِح العر�ِض بح�ضِب ت�ضل�ضِل الفكِر. 

املرحلة الّثالثة: العر�ُض.
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ٍل: والآن عزيزي التلميذ �صن�صتعر�س املراحَل الّثالث ب�صكٍل مف�صّ

املرحلُة الأوىل:

مة املنا�ضبة: تعاَل نقراأ احلواَر الآتي الذي بداأَ بِه التلميذان:  اختياُر املقدرّ

دِة، لكنرّها تتغلرُّب على اأقوى حُم���ارٍب، فما هي؟ ومِن  ًا، لت���كاُد ُترى بالَعنِي املج���ررّ الأّول:ه���ي دقيق���ة جدرّ
املحاِرُب؟

م�ِض. ُة ال�ضرّ الّثاين: اأ�ضعرّ

ُة نرى نوَرها على الأر�ِض مهما كاَن �َضئياًل.  الأّول: ل… الأ�ضعرّ

وكُة َتِخُز اجِل�ضَم. الّثالث: ال�ضرّ

���وكُة ميك���ُن اقتالُعها. �ض���اأخُبكم َعنها، اجلراثي���ُم )البكتريا التي ُتهاِجُم الأ�ض���ناَن،  الأّول: ل…ال�ضرّ
�َض(. وُت�ضبرُّب فيها النرّخَر والترّ�ضورّ

1 اأختار الإجابة ال�صحيحة: 

ال�ضوؤال الذي بداأ به التلميذ هو: 

اأ. ق�ضة. ب. ُطرفة. ت. لغز.

2 حتديــُد الفكــِر الّرئي�صــة للعر�س:اأ�صُع اإ�صــارَة )✓( اأمــاَم املعلوماِت املُنا�صبــة ملو�صوِع 
احلواِر، واإ�صارَة )✗( اأماَم املعلومِة غري املنا�صبِة للمو�صوِع:

�ض الأ�ضناِن. )...(	■ اأ�ضباُب ت�ضورّ

�ض الأ�ضناِن. )...(	■ �ُضبُل الوقايِة من ت�ضورّ

منِة. )...(	■ ي اإىل ال�ضرّ الإفراُط ف�ي الأكِل يوؤدرّ
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3 حتديُد الفكِر الفرعّية لكّل فكرٍة رئي�صٍة:اأتو�ّصع فـي كّل فكرٍة رئي�صٍة بفكٍر فرعّية تتعّلُق بها:

�ض الأ�ضناِن.	■ اأ�ضباُب ت�ضورّ

�ض الأ�ضناِن.	■ �ُضبُل الوقايِة من ت�ضورّ

املرحلة الثرّانية: 

ت�صميم �صرائح العر�س با�صتخدام الو�صائل املنا�صبة:
۱  

 
     

۱          ۲

      

        

      

۲  
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املرحلة الثرّالثة:

اأتبادُل الأدواَر مع اأ�صدقائي، واأحتّدُث عن البحِث معهم.	■

Ԁ .ًا اأماَم الأ�ضدقاِء، ُم�ضتعينًا ب�ضائِح العر�ِض التي �ضممتها اأعر�ُض البحَث �ضفويرّ

Ԁ .ة القادمِة ح الأغالط ف�ي املررّ اأ�ضتمُع لآراِء اأ�ضدقائي عن طريقِة العر�ِض، واأ�ضحرّ

اأتذّكُر
تعبراُت الوجِه وحركاُت اليديِن ت�ضاعدانني على َعر�ِض املَعلومات.

اأ�صتمُع اإىل بع�ِس عرو�ِس اأ�صدقائي واأبدي مالحظاتي ُم�صتعيناً ببطاقِة الّتقومِي الآتيِة:	■

ِبطاقُة َتقومِي الَعر�ِس ال�صفوّي

الّتقومُيالعبارُة

لنعم

َمُة، واأثاَرت َتفكري.  اأَعَجبتني املقدرّ

ا�ضتَفدُت من املعلوماِت املعرو�ضِة.

ُم الَعر�ِض معلوماِتِه ب�َضكٍل ُمَت�ضل�ِضٍل. َم ُمقدرّ نظرّ

َوَراملنا�ِضبَة للفكرِة. ا�ضتخدَم ال�ضرّ

ا�ضتعاَن بَحركاِت الَوجِه والَيَديِن للترّعبِرَعن فكِرِه.
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ِة لإثراِء ما اكت�ضبتُه من معلوماٍت. م لَك بع�َض الأن�ضطِة التقومييرّ والآن عزيزي التلميذ �ضنقدرّ

تعاَل نقراأ معاً الفقرَة الآتية: 
الفواكه

���ٌة، ولكنرّنا َقد نغِم����ضُ اأَعُيَنَنا َعنه���ا، ول نراها، وهَي الفاكه���ُة، فالِق�ضُة  ٌة غنيَّ بيعِة �َض���يدليرّ ف����ي الطرّ
ًة ُت�ض���اعُد على الترّخفيِف ِمن اآلِم الأوراِم، ول�ض���يرّما  ًة كيماِويرّ ���ُة للرّيم���وِن والُبتقاِل حَتتِوي م���ادرّ اخليرّ الدرّ
ِة َطعِمِه، ُيفيُد ف�ي ِعالِج الَكثِر ِم���َن الأمرا�ِض والأَوراِم، كَما قاَل  يُخ اإِ�ض���افًة اإِىل َل���ذرّ اأوراِم اجِلل���ِد، والِبطرّ
ِة، فانُظُروا َكم  َم، وُينِع�ُض اجِل�ضَم ف�ي الأَجواِء احَلاررّ ي الدرّ ُه ُيَنقرّ بيُب الَعَرِبيرّ ابُن �ضينا، اإ�ضاَفًة اإِىل اأنرّ الطرّ

يَخَة حتى ِبذورها. َنخ�َضُ ِمَن الَفواِئِد عنَدما َنرِمي ِق�َض الُبُتقاِل واللرّيموِن، وعنَدما ل َناأكُل الِبطرّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول110 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

1 ما الفكرُة العاّمُة للن�ّس ؟ 

 

2 اأحّدُد الِفَكَر الّرئي�صة فـي الن�ّس.

 

 

 

3 اأ�صتخرُج مَن الن�ّس ال�ّصابِق: 

ًة.  	■ حقيقًة علميَّ

�َضَببًا.  	■

نتيجًة.  	■

ف(. ي، ُينِع�ض، يلطرّ ة، ُينقرّ 4 اأ�صِبُط الَكلماِت الآتيَة، واأَلِفُظها لفظاً �صحيحاً: )مادرّ

 

5 اأبحُث فـي الن�ّس ال�ّصابِق عن:

ُمرادِف:	■

Ԁ   الترّقليل

Ԁ   ي�َضفي

Ԁ    ُمداواة
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�صّد:	■

Ԁ   نربح

Ԁ   فقرة

Ԁ    ّلبر

6 اأكتُب مفرَد الَكلماِت الآتيِة:

اأْعنُي   	■

الأَجواء  	■

َفواِئد  	■

ُبذور   	■

الَفاكهُة  	■

7 اأَجمُع الَكلماِت الآتيَة:

ِق�ضة ………………………	■

بطيخة ………………………	■

ة ……………………… 	■ مادرّ

اجِللد ………………………	■

ِم ………………………	■ الدَّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول112 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ٌة غنيرٌّة(. 8 اأقراأُ، ُثّم اأمالأُ اجَلدوَل باملطلوِب: )الفاكهُة �ضيدليرّ

امل�صّبه بهامل�صّبه
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الوحدة الإر�صادّية
ِة لإثراِء ما اكت�ضبتُه من معلوماٍت. ُم لك بع�ض الأن�ضطِة التقومييرّ والآن عزيزي التلميذ �ضنقدرّ

تعاَل نقراأُ معاً الفقرَة الآتية:

Flavio :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/37873897@N06/6475538107/ :امل�ضدر



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول114 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ِة للُح�ض���وِل  راعيرّ ِة الزرّ ���تاء مقبٌل لذلك �ض���نذهُب غدًا اإىِل الَوحدِة الإر�ض���اديرّ قاَل اأَبو�ض���عيٍد لبنِه: ال�ضرّ
يتوِن. فاإذا كاَفحنا احَل�َضاِت من الِبدايِة  �ضجاِر الزرّ �ضبوٍع بَر�ضرّ اأَ ، و�َضوَف نبداأُ بعَد اأُ على ُمبيٍد َح�َضيرّ
ًا؟ اأجاَب الأُب: َبلى، لكن متى نترّبِع  ٍد، قاَل �ض���عيٌد: اأَلي�َض املُبيُد احل�ضيرّ �ض���اررّ ح�َض���لنا على َمو�ِض���ٍم جيرّ
���َجِر كاملر�ِض  زم���َة، َنتجنب اآثاَر املبيِد، فاحَل�َضاُت التي َتراها على الأ�ض���جاِر َتفتُك بال�ضرّ الترّعليم���اِت الالرّ
ال���ذي يفِتُك بج�ض���ِم الإن�ض���اِن. وف�ي الَيوِم الترّايل ذَهبا وَح�َض���ال عل���ى املبيِد، ومل يتاأخرا َع���ن َموعِد َر�ضرّ 

جِر. ال�ضرّ

- اأّوًل -

اأ�صّنُف اجلملَة ال�صمّيَة واجلملَة الفعلّيَة مّما ياأتي فـي اجلدوِل: 

ِة. تاُء مقبٌل، لذلك �ضنذهُب غدًا اإىل الوحدِة الإِر�ضاديرّ ٌة وال�ضرّ قاَل اأبو �ضعيٍد لبنه:احل�ضاُت �ضاررّ

جملٌة ا�صمّيٌةجملٌة فعلّيٌة

  

  

- ثانياً -

اأُ�صّمي الفاعَل فـي اجلمِل الآتيِة، واأُحّدد حركَة اآخرِه: 

اأَجاَب الأُب: بلى 	■

ُة املبيداِت.	■ ع الوحدُة الإر�ضاديرّ ُتوزرّ

كافَح املزارُع احل�ضاِت.	■
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حركُة اآخرِهالفاعُل

  

  

  

- ثالثاً -

اأُحّوُل الفعَل املا�صي فـي اجلملِة الآتيِة اإىِل امل�صارِع، واأ�صُع احلركَةعلى اآخره:

يتوِن. يتوِن. ………………… احل�ضُة ثمرَة الزرّ اأكلِت احل�ضُة ثمرَة الزرّ

- رابعاً -

اأ�صُع ال�صم املو�صوَل فـي الفراِغ املنا�صِب فيما ياأتي:

املبيداُت احل�ضيرّة هي ………………… ت�ضاعُد على اإنتاٍج زراعيٍّ وفٍر.	■

قُت للتلميذاِت ………………… ُفزَن باملُ�ضابقِة.	■ �َضفرّ

راعينَي ………………… اأ�ضفوا على زراعِة القطِن ف�ي حقلِه.	■ ُح املهند�ضنَي الزرّ �َضكَر الفالرّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول116 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الّدر�س الأّول

)حمفوظاٌت(
جماُل الغابِة

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة �ضليمًة ..	1 قراءِة النرّ�ضيِد قراءًة جهريرّ

ة للن�ضيِد..	2 حتديِد الفكرِة العامرّ

ِة لكلرّ مقطٍع..	3 ئي�ضِة والفرعيرّ حتديِد الفكرِة الررّ

�ضِح معاين الألفاِظ اجلديدة..	4

تعال لنتعّرف منك بع�َس املعلوماِت:

هل ذهبَت ف�ي رحلٍة ؟  	■

اإىل اأين ذهبَت ؟  	■

ف�ي اأيرّ ف�ضٍل من ال�ضنِة ؟  	■

�ضف املكان الذي ُزرَته.	■

 

 

ما الفرُق بني الغابِة واحلديقِة ؟ 	■
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ورة الآتية ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليها: اأتاأّمل ال�صّ

ورِة؟	■ ما عنا�ِضُ املنَظِر الطبيعيرّ ف�ي ال�ضرّ

 

ما العالقُة التي تربُط َبنَي الغابِة وكلٍّ مَن الع�ضافِر والفرا�ضاِت واحليواناِت؟ 	■

 

ماذا ُتعطي الغابُة الإن�ضاَن؟ 	■

 

Clint Losee :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/closee/14591120567/ :امل�ضدر
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والآن عزيزي اأقراأ الن�ّس، ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليه:

جماُل الغابِة

�صافرُي اإِلمَيها والعمَ لمَْيها لِّني الِعْطُر عمَ دمَ
ْب جمَ رى اإِل العمَ ل تمَ ْيها فاإِذا عيِني لمَدمَ

ْب �صمَ ِعْندمَ غاباِت كمَ

ْ وُن اأمَْخ�ضمَ الكمَ ْت فمَ خمَ ممَ �صمَ ْر نوبمَ ِتلكمَ اأمَ�صجاُر ال�صّ
ْب ريًة ِفيها الّزغمَ قمَ ّمْر لمَيها الّطرُي عمَ وعمَ

ْب خمَ ّو �صمَ ميالأُ اجلمَ
ْزُهو ّو  يمَ اِفزاً يف اجلمَ قمَ ْلهو ى ال�ّصْنجابمَ يمَ رمَ وتمَ
ْب طمَ ى العمَ ْخ�صمَ ُهو ل يمَ ومَ ُهو �صْ كاٍء لي�سمَ يمَ يف ذمَ

ْب مَ لمَْو ِمنمَ الأمَْر�ِس اْقتمَ
الّنجوْم ْع ُزهوٍر كمَ ممَ ّطى الأمَِدمْي �ُصْنُد�ٌس غمَ
ْب رمَ طمَ يف �ُضوٍر ومَ وْم ُ ا�صاُت تمَ رمَ الفمَ ومَ

ْب همَ ْن ومَ بي ممَ ّل رمَ جمَ

د. �صادر ممد غازي

املفردات اجلديدة

الّزَغْب: وُيق�ضد بها �ضغاُر الفراِخ. لي�َس َي�ْصُهو: لين�ضى. الأَِدمْي: وجُه الأر�ِض.

والآن لنبداأَ بطرِح الأ�صئلِة:



119

ًل - - اأورّ

ما ا�صُم املدينِة التي يتحّدُث عنها الّن�صيُد ؟ 

 
خْت نوبْر �صممَ ْتلكمَ اأ�صجاُرال�صّ اأخ�ــــــضمَ ــــــْوُن  فالكمَ
ليهــــــا عمَ الِعطــــــُر  ــــــي  اإليهــــــادلّن ــــــافرُي  �ص والعمَ
الأمَدميمَ ــــــى  غّط ــــــنُد�ٌس  مــــــْع زهــــــوٍر كالّنجوم�ُص

اعر ف�ي النرّ�ضيِد ؟ 	■ عمرّ يتحدرّث ال�ضرّ

 

اأين بنِت الع�ضافُر اأَع�ضا�ضها ؟ 	■

 

نجاُب بني الأ�ضجاِر ؟ 	■ كيف ينتقُل ال�ضرّ

 

- ثانيًا -

1 اأختاُر املعنى املُنا�صب للبيِت ال�ّصعرّي.  

ت وجَه الأر�ِض.	■ الأَع�ضاُب والأزهاُر غطَّ

بيعَة.	■ َنوبرالعاليُة ُتعطي الطرّ اأَ�ضجاُر ال�ضرّ

اللرّون الأخ�َض.	■
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2 كيَف حتوُم الفرا�صاُت فوَق وجِه الأر�ِس ؟ 

 

3 فـي راأِيَك، ماذا نفَعُل كي ُنحاِفَظ على َجماِل الغابِة كما َظَهَرْت فـي الّن�ّس؟

 

4 ما راأيَك اأن حتاوَل ر�صم منظر معرّب عن الغابة على دفتَك ثّم لّونُه واعر�صُه فـي غرفتَك.

حيحة للكلمِة امللّونِة فيما ياأتي: 5 اأختاُر الإِجابَة ال�صّ

َر قريًة .تعني:	■ ُر َعمرّ وعليها الطرّ

Ԁ  .بنى َقريًة

Ԁ  .َبنى ُبيوتًا

Ԁ .بنى اأَع�ضا�ضًا

ها: 	■ درّ مَيالأُ اجلورّ �َضخَب:�ضِ

Ԁ  .جُة ال�ضرّ

Ԁ .اُخ ال�ضرّ

Ԁ .الُهدوُء
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ى الأدمَي .املَْق�ضوُد بها:	■ �ُضنُد�ٌض غطَّ

Ԁ  .احَلريُر املتماوُج الألوان

Ԁ  .نُة الُع�ضُب والأَزهاُر املُلورّ

Ԁ .اُد الفاِخُر جَّ ال�ضرّ

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً اآخَر للن�ّس. 

 

2 اأردُد الن�ّس غيباً باأداٍء معرّبٍ وجميٍل.

TexasEagle :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/texaseagle/15208397459/ :امل�ضدر



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول122 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اجلملُة الفعلّيُةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

مة. .	1 قراءِة اجلمِل قراءًة متفهرّ

ت�ضميِة الفعِل ف�ي اجلملِة..	2

حتديِد نوِع الكلمِة بعَد )ما – ل(..	3

ٍة مثبتٍة..	4 كتابِة جملٍة فعليرّ

ٍة. .	5 ٍة منفيرّ كتابِة جملٍة فعليرّ

حتويِل اجلملِة املثبتِة اإىل منفيرٍّة..	6

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

د اأنواَع الكلمِة ؟ ……………… ………………… …………………	■ عدرّ

هاِت مثاًل على كلرّ نوٍع ؟ 	■

Ԁ ………………… ا�ضم

Ԁ ………………… فعل

Ԁ ………………… حرف

■	. د اأنواَع الفعِل ؟ ما حركُة اآخِر كلٍّ ِمنها ؟   عدرّ

والآن عزيزي التلميذ لنبداأ در�صنا اجلديد.
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الأن�صطة
- اأّوًل -

اأقراأُ ما ياأتي واألحُظ الفرَق:

ُر قرية. َر الطرّ اأ. عمرّ
نجاَب يلهو. ب. اأحبرّ ال�ضِّ

ُر قريًة . َر الطرّ ما عمَّ
نجاَب يلهو . ل اأحبُّ ال�ضِّ

والآن ما نوُع الكلمِة التي جاءت بعَد )م، ل(،اأهي فعٌل اأم ا�ضٌم ؟

  

Jen Goellnitz :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/goellnitz/2996572581/ :امل�ضدر
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اأقراأ واأتعّلم
َة. )ل - ما( اأداتاِن تنفياِن اجلملَة الفعليَّ

- ثانياً -
اأ�صُل، واأتعّلُم:

- ثالثاً -

اأكتُب جملًة فعلّيًة مثبتًة، وجملًة فعلّيًة منفّيًة. 

 

 

ٌة ُمثبَتة جملٌة فعليرّ

ٌة َمنفيرّة جملٌة فعليرّ

ند�ُض الأدمَي ى ال�ضرّ غطرّ

�ضغارالفراخ

نجاُب العطَب ل َيخ�ضى ال�ِضرّ

�ضغارالفراخ

ما طارِت الَع�ضافُر
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الن�ّس ال�ّصردّيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة جهريرّ

الترّمييِز بني الواقِع واخلياِل..	2

، غابٌة( .	3 يِف، مو�ضٌم زراعيرّ بيعِة )ف�ضُل ال�ضرّ ٍة ت�ضُف اأحَد جوانِب الطرّ كتابِة فقرٍة �ضديرّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

د الف�ضوَل الأربعَة. 	■ عدرّ

 

تاِء. 	■ د مظاهَر ف�ضِل ال�ضرّ عدرّ

 

 

 

تاِء؟ وملاذا؟ 	■ هل حتبرّ ف�ضل ال�ضرّ
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اأقراأُ الفقرة الآتية ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليها:

تاِء ف�ي مذكراتِه: بعدما انق�ضى هذا العاُم كتَب ف�ضُل ال�ضرّ

ماَء التي حمَلِت املطَر، فروى الأر�َض، و�ضقى النرّا�َض، فلول  ت غيومي ال�ضرّ ���تاِء البارِد، غطرّ اأنا َف�ْض���ُل ال�ضرّ
ا َثلجي فقد هطَل،  بيُع، وما جَرى النرّهُر، َفمائي هو احلياُة. اأمرّ مطري ما عا�ض���ِت الكاِئناُت، وما ُولد الررّ

ها ُمزِهرٌة. واألب�َض الأ�ضجاَر َثوبًا اأَبَي�َض راَق ا للنرّاِظرين،حتى ظنوا اأنرّ

 Mikhail Koninin :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/mypubliclands/9511615180/ :امل�ضدر
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1 اأُكمُل من الن�ّس ال�ّصابِق:

تاء عن نف�ضِه.	■ من الأخباِر اخلياليرّة: كتب ف�ضُل ال�ضرّ

 

ماَء.	■ ت غيومي ال�ضرّ من الأخبار الواقعيرّة: غطرّ

 

مان؟	■ ما نوع الأفعاِل التي وَرَدت ف�ي الن�ضرّ من حيُث الزرّ

 

يِف: 2 اأكتُب م�صتعيناً بالفقرِة ال�ّصابقة فقرة �صردّية اأ�صُف فيها ف�صَل ال�صّ

 

 

 

 

 

اأتعّلُم
ٍد ويكوُن با�ض���تخداِم  ال�ّصرُد: هو الكالم الذي ينقُل اأخبارًا واقعيرّة اأو خياليرّة تتعلرّق ب�ض���يء حمدرّ

الفعِل املا�ضي غالبًا.
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تدويُر الّنفاياتالّدر�س الّثاين
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 ًة �ضليمًة معبرّ قراءِة الن�ضرّ قراءًة جهريرّ

ف بع�ِض طرائِق التخلرّ�ِض من النرّفاياِت..	2 تعررّ

3	.. �ضياغِة ا�ضم فاعٍل من الفعِل الثرّالثيرّ

اأي ف�ي تدويِر النرّفاياِت..	4 اإبداِء الررّ

 John Morgan :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/bobsmarket/3407731374/in/photostream/ :امل�ضدر
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تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ماذا يعمُل والدَك ؟  	■

هل تعمُل والدتَك ؟  	■

هل ت�ضاعُد والدتَك ف�ي اأعماِل املنزِل ؟  	■

ما الأعماُل املوكلُة اإليَك ؟  	■

اِل النرّظافِة ؟ 	■ ما واجبَك جتاَه عمرّ

 

 Karen Mardahl :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/kmardahl/18170822588/ :امل�ضدر
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ورة الآتية ثّم اأجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها:  اأتاأّمل ال�صّ

ورِة ؟	■ كيف تبدو حاويُة النرّفاياِت ف�ي ال�ضرّ

.  

ماذا تنقُل لنا حاويُة النرّفاياِت املفتوحِة ؟	■

 

اأدلُّ على �ضعاِر تدويِر النرّفاياِت ف�ي اللرّوحِة.	■

 

ِث البيئِة.	■ اأقتُح طريقًة للتخلرّ�ِض من النرّفاياِت دون اأن تت�ضبرّب بتلورّ

.  

والآن تعاَل لنقراأ الن�ّس الآتي:
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ِة  ُه ُمُدَنَنا، وجَتِلُب َلنا الأَْمرا�َض املُعِدَيَة ظاِهَرُة حاوياِت النرّفاياِت املَتَبعِثَ ِمن اأَ�ضَواأ املظاِهِر التي ُت�َضورّ

اِئَبُة، التي  ف�ي ُطُرِقنا وداخَل اأَحياِئنا، وهذِه احلاوياُت املَفُتوَحُة َتعي�ُض َعليها احَل�َضاُت واحَليواناُت ال�ضرّ

ُد ُحلوًل لهِذِه املُعاناِة؟ واِئِح الَكريهِة التي َتنَبِعُث منها، َفَمتى جَنِ َتنُقُل الأَمرا�َض املعِدَيَة، َف�ضاًل َعِن الررّ

اإِنرّ َتدوي���َر النرّفاي���اِت هَو الأَف�ض���ُل، فَكيَف َيِتمرّ َتدويُر النرّفاَياِت؟ َيق���وُم كلرّ مواِطٍن بَجمِع كلِّ َنوٍع ِمَن 

ُة ف�ي حاويٍة  ، َفَتكوُن النرّفاياُت الَوَرِقيرّ �َضِة َلُه ف�ي احليرّ النرّفاياِت ف�ي كي�ٍض ثمرّ َي�َضُعُه ف�ي احلاويِة املَخ�ضرّ

ِة ف�ي حاويٍة  ُة ف�ي حاويٍة اأُخرى، واملَوادرّ اخَلِطرُة ف�ي حاويٍة َثاِلثة، وُنفاياُت املَوادرّ الِغذاِئيَّ والبال�ض���ِتيكيرّ

ُد ه���ذا الَعَمَل، اأو َعن َطريِق  ���ٍة َتَتعهرّ َكٍة خمت�ضرّ راِبع���ٍة، ث���مرّ جُتَمُع هذِه النرّفاياُت مَن الأحَياِء َعن َطريِق �َضِ

ِه ِمن َجديٍد، َفَتِجُع  ، لُيعاَد َت�ض���ِنيُع موادرّ ���اِل َنظاَف���ِة الَبلَدِة اأواملَديَنِة، وُينَقُل كلرّ َنوٍع اإىِل َمعَمٍل خا�ضرّ ُعمرّ

ًة ثاِنَيًة للُمواِطِن َك�ِضلَعٍة َجِديَدة. َمرَّ
اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل -
■	. ؟   ما املو�ضوُع الذي يدوُر َحوَلُه الن�ضُّ

وارَع ف�ي املدِن والُقرى؟ 	■ ُه الأحياَء وال�ضرّ ما الظاِهرُة التي ُت�ضورّ

 

ما احَللرّ الأَف�ضُل للتخلرّ�ِض ِمَن النرّفاياِت؟ 	■

 

ِ الإِن�ضاِن؟	■ ما دللُة حَت�ضرّ

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول132 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- ثانياً -
اأختاُر لكّل �صوؤاٍل مّما ياأتي الّدللَة املنا�صبَة وفَق الّنموذِج:

احَلالمتى جَنُد ُحلوًل لهذِه املُعاناِة؟

املَكانَكْيَف َيِتمُّ َتدويُرالنرّفاياِت؟

ماناأيَن َيتمُّ َتدويُرالنرّفاياِت؟ الزَّ

الّلغة والّتاكيب

اأ�صوُغ مّما ياأتي كلماٍت وفَق الّنموذِج: باَع  بائع

قاَم: ……………………	■

جمَع: ……………………	■

�َضِمَع: ……………………	■

تدريبات قرائّية 

اأَقراأُ ما ياأتي ُمنَتِبهاً ِللَكلماِت املَُت�صابهِة فـي الوزن، واملخَتلَفِة فـي امَلعنى:

اإنرّ اإعادَة َتدويِر النرّفاياِت ُهَو احللُّ الأف�ضُل.	■

مراأى َحاوياِت النرّفاياِت املنَت�ِضِة ُهنا وُهناك ُيزِعُج الُعيون.	■

َتطويُر الَعَمِل �َضوريرّ للنرّجاِح.	■

َموِقُف حافالِت النرّقِل َقريٌب منرّا.	■
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موقف وراأي

ما موقفَك مّمن يرمي الّنفاياِت مبعرثًة حوَل احلاويِة دون جمعها فـي اأكيا�ٍس ُمْغلقٍة.

  

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً ُمنا�صباً للن�ّس. 

 

2 اأَ�صوُغ ُجملًة َوْفَق الّنموذِج الآتي:

اأََلن نقوم بتدوير النرّفاياِت؟! 

 

3 ِمن َفهمي الّن�سَّ اأُبّيُ ال�ّصبَب لكلٍّ مّما ياأتي:

النرّفاياُت جَتلُب لنا الأمرا�َض املُعِدَيَة. 	■

 

تدويُر النرّفاياِت هواحَللرّ الأف�ضُل للتخلرّ�ِض منها. 	■

 

فاياِت؟ 4 هل لديَك مقتحاٌت لطريقِة تدويِر النُّ

 

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول134 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الفاعُلتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة اجلمِل قراءًة جهريرّ

ِث..	2 ِر والفاعِل املوؤنرّ الترّمييِز بنَي الفاعِل املذكرّ

حتويِل الفاعِل املفرِد اإىل املثنرّى واجلمع..	3

كتابِة الألِف بعَد واو اجلماعِة ف�ي الأفعاِل..	4

تعال لنتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ممرّ تتاألرّف اجلملُة؟ 	■

 

ما اأنواُع اجلمِل؟ 	■

 

ٍر؟ 	■ هاِت ا�ضمًا يدلرّ على مذكرّ

 

ٍث؟ 	■ هاِت ا�ضمًا يدلرّ على موؤنرّ
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الأن�صطة

اأقراأ اجلمَل الآتيَة، ثّم اأمالأُ اجلدوَل باملطلوِب:

اأ. َيجَمُع املواطُن النرّفاياِت. 
 . َث الدرّخاُن اجَلورّ ب. َلورّ

ت. َتاأتي �ضيرّارُة النرّفاياِت كَل َيوٍم.
ِث. ِت الترّلميذُة َبحثًا عن التلورّ ث. اأَعدرّ

الفاعل املوؤّنثالفعلالفاعل املذّكرالفعل

    

    

اأكتب جملَتي ِفعليَتي، يكوُن الفاعل فـي الأوىل مفردًا ُموؤّنثاً، وفـي الّثانيِة ُمفردًا ُمذّكرًا:

ٌث  الفاِعُل ُمفرٌد موؤنرّ

 

ر. الفاِعُل ُمفرٌد مذكرّ
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الإمالء الّتعليمّي 

اأقراأُ الفقرة الآتية واأنتبُه لالألِف التي تكتُب بعد الواو ول ُتلفظ فـي اآخِر الفعِل:

بيعِة، َفِمنهم من ا�ض���تلَقى على  دع���وُت رفاقي اإِىل املزرعِة، فجل�ض���وا ِج���وار النبِع، اأعِجُبوا ِبَجماِل الطرّ
يوِر َفوَق الأ�ضجاِر. الع�ضِب، ومنهم من ا�ضتمتَع مبراقبِة الطرّ

والآن اأكتُب الأفعال التي كتب فيها حرف الألف ومل ُيلفظ: 

 

 

الّتقومي النهائّي

1 اأُحّوُل الفاعَل فـي اجلمل الآتيِة اإىل املَثّنى، ثّم اإىل اجلمِع، واأنّظُم اإجابتي فـي اجلدوِل الآتي:

الفاعل اجلمعالفاعل املثنىاجلملة

ًا َم التلميذ َعر�ضًا �َضفويرّ   قدرّ
ولُة من النرّفاياِت   تخلرّ�َضِت الدرّ

  جتلب الغابُة املطَر
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حيحًة: 2 اأ�صُع احلرَف الّناق�َس فـي الفراِغ لُت�صِبَح كتابُة الأفعاِل �صَ

اُل النرّظافِة النرّفاياِت، ثمرّ فَرُزو............... كلرّ َنوٍع ف�ي �ُضندوٍق، وَو�َضُعو.............. النرّفاياِت  َجَمَع ُعمرّ
َة اإِىل �ُضندوٍق اآخَر. ِل، ثمرّ نقلو............... النرّفاياِت البال�ضتيكيرّ ندوِق الأوَّ َة ف�ي ال�ضُّ الوَرقيَّ

اخلّط

اأَكتُب اجلملَة الآتيَة بخّط الّرقعة ُمراعياً تنا�صَق حجِم احُلروِف:

 

 Aaron Groote :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/aaron_in_denver/4772824329/ :امل�ضدر
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مقطٌع و�صفّيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ُع فيه على النرّظاِم والنرّظافِة. 	■ كتابِة ن�ضرّ و�ضفيرّ ي�ضجرّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابِق ؟ 	■ ما عنواُن در�ضنا ال�ضرّ

 

هل ميكُن حتويل النرّفاياِت اإىل اأ�ضياَء نافعٍة ؟ 	■

 

ما واجبَك جتاَه املحافظِة على حيرّك نظيفًا ؟ 	■

 

ما راأيك اليوم اأن نتعّلم كيف ن�صُف حّياً نظيفاً ؟
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عادِة. اً اأ�صُف فيه: حيَّ ال�صَّ اأتاأّمُل ال�صورَة، ثّم اأكتُب ن�صّ

. ريِق، البيوِت، الأطفاِل والأهِلِ ،الأَ�ضجاِر على َجوانِب الطَّ اأكتُب عن: َنَظافِة احَليِّ
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احلواُرالّتعبري ال�صفوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

الترّمييز بنَي الترّقدمي للمقابلِة واملقابلة..	1

ِف خطواِت اإجراِء املقابلِة..	2 تعررّ

دٍة. .	3 اإجراِء مقابلٍة مع �ضخ�ضيرٍّة حمدرّ

ًا. .	4 تقومِي الأداِء ذاتيرّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلوماِت: 

هل �ضبَق و�ضاهدَت مقابلًة على �ضا�ضِة الترّلفاِز ؟ 	■

 

كيَف بداأ املذيُع حديثُه؟ هل حتبرّ اأن جُتري مقابلًة مع اأحِد الأ�ضخا�ِض؟	■

 

 

لو ُطلَب اإليَك ماذا تفعُل؟ وما املو�ضوُع الذي تختارُه؟ 	■
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اأَتبادُل احِلواَر مَع رفيقي، وُنّثُل املُقابلَة الآتيَة:

عادة هذا هَو ال�ضُم اجلديُد الذي اأطلَقُه اأَهُل احليرّ القدمِي ف�ي مديَنِتنا على  ِرفاقي التالميذ: َحيُّ ال�ضرّ
َحيرِّهم. 

ُف �ِضرّ هذِه الترّ�ضميِة. ، وَنَتعررّ �ضنلتقي الآَن مَع رئي�ِض جَلَنِة احليرّ

- َمرَحبًا ِبَك يا �ضيرّد �َضليم. 

عادِة. - اأَهاًل ِبَك ف�ي حيرّنا َحيرّ ال�ضَّ

عادِة؟  يتُم َحيَّكُم َحيَّ ال�ضَّ - مِلَ �ضمَّ

عادَة ف�ي النرّف�ِض. ُه اأ�ضبَح ف�ي َمظَهٍر َح�ضاريرّ َجميٍل َيبَعُث ال�ضرّ - لأنرّ

؟ - وَكيَف ا�ضتطعُتم اإجراَء هذا الترّغيِر ف�ي احَليرّ

- لقد تعاوَن اأهُل احليِّ على ذلك.
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	اأبُي كيَف قّدْمُت للمقابلِة.  1

 

 

	اأحّدُد اجلملَة الأوىل فـي املقابلِة . 2

 

 

وؤال فـي املقابلِة مّما ياأتي: 	اأختاُر ما ينا�صُب �صفَة ال�صُّ 3

ق�ضٌر.	■

طويٌل.	■

وا�ضٌح.	■

غُر وا�ضٍح.	■

اأَتعّلُم
مٍة �ضائقٍة.	■ ُم للُمقابلِة مُبقدرّ اأقدرّ

ِل.	■ ورّ وؤاِل الأَ يِف َقبَل َتوجيِه ال�ضرّ ُب بال�ضرّ اأُرحرّ

اأَختاُر الأَ�ضئلَة الَق�ضرَة التي تتعلرُّق باملَو�ضوِع.	■
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اأطّبق

اأتبادُل الأدواَر مع رفيقي، وجنري املقابلة واأقّوُم اأدائي ُم�صتعيناً ببطاقِة الّتقومِي الآتية:

العبارُة
الّتقومي

لنعم

مٍة �ضائقٍة. َبداأُت املُقابلَة مبقدرّ

يِف. رحبُت بال�ضرّ

اختُت الأَ�ضئلَة الَق�ضرَة.

تَتعلرُّق اأ�ضئَلتي بالِفكرِة.

كاَن �َضوتي َم�ضموعًا ووا�ضحًا.

يِف. جَتنبُت ُمقاطعَة َحديِث ال�ضرّ

ثي. درّ َنَظرُت ف�ي َعنِي حُمَ
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u5من عادات ال�ّصعوِبالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 ًة معبرّ قراءِة الن�ضرّ قراءًة جهريرّ

2	.. ة للن�ضرّ حتديِد الفكرِة العامرّ

�ضياغِة جمٍل وفق منٍط ُمعطى..	3

حتويِل بع�ِض الكلماِت من �ضيغِة املفرِد اإىل جمٍع وِبالعك�ِض..	4

اأي ف�ي بع�ِض العاداِت..	5 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً.

عوِب اأنَت؟ 	■ من اأيرّ ال�ضرّ

 

ِة. 	■ عوِب العربيرّ ي بع�ض ال�ضرّ اأ�ضمرّ

 

عوِب العربية؟ 	■ هل تعرُف عاداٍت م�ضتكٍة بنَي ال�ضرّ

 

والآن تعال لنتعّرف عاداِت بع�ِس ال�ّصعوِب:
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الأن�صطة

ورَة، ثّم اأجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها:  اأتاأّمل ال�صّ

ورِة؟   1 كيَف تبدو الطبيعُة ف�ي ال�ضرّ

ُم اأهُل القريِة لل�ضباب؟   2 ماذا يقدرّ

ة لل�ضباب؟   ُم اأهُل القريِة الهديرّ 3 ف�ي راأيَك، ملاذا يقدرّ

. 4 من ي�ضتحُق الترّكرمي براأيَك؟  

والآن عزيزي الترّلميذ تعاَل لنقراأَ الفقرَة الآتيَة:
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-1-

حالِت ِق�َض�ٌض  حالِت، وكثرًا ما �ض���اَدَفِني ف�ي هذِه الررّ ًا لالأَ�ض���فاِر والررّ برّ ف�ي َمطَلِع �َض���باِبي ُكنُت حُمِ
طَرِفها ما�ض���اَهدُته ف�ي اإِحدى  راِتي، وِمن اأَغَرِب هذِه الِق�َض����ِض واأَ ُنه���ا ف�ي دفت ُمذكرّ غريب���ٌة، وكنُت اأدورّ
ِة برِدها، وَكثِة ثلِجها، وُهناَك ُدعيُت حل�ضوِر  ���هرِة ب�ِضدرّ حالِت اإىِل �ض���يبيا، تلَك املنَطَقِة النرّائَية ال�ضرّ الررّ
ًا ف�ي الع�ضينيرّاِت  يِن ُحبرّ الطالِع للح�ضوِر، فراأَيُت �ضابرّ ه خا�ضرّ باأهِل تلَك املِنَطَقِة، و�ضدرّ احتفاٍل، قاُلوا: اإنرّ
موَن لُه واحَللوى والُوروَد وُيناُدوَنُه  من ُعمِرِه، َتبدو عليِه مالمُح ال�ض���عادِة والنت�ضاِر، والَقَرويرّوَن ُيقدرّ

باملُنَت�ِض.

-2-

ق ما اأجابوين به، لقد كاَن من عاداِتهم الغريبِة ف ي  �ض���األُت اأهَل القريِة عن �ض���بِب الحتفاِل ومل اأ�ضدرّ

هْم َيطلُبوَن  �َض���ِب و�ض���وِء املِزاِج، فاإنرّ �ض���بيرِّة و�ضعِة الَغَ ُجَل اإذا َبَدت َعليِه عالماُت الَعََ تلَك امِلنطَقِة اأنرّ الررّ

مِن، وهناَك ُيواِجُه الَبَد الَقار�َض  منُه مغادَرَة ِمنَطَقِتِهم اإىل اإِحدى الغاباِت اأو املناطِق النرّائيِة فتًة من الزرّ

ا عوَدُتُه  عاب، اأمرّ ل ال�ضرّ ُة الإرادِة، والُقدَرُة على حَتمرّ فتان: ُقورّ والأخطاَر الكثرَة، وذلك كي تنمَو َلديِه �ضِ

ًل اأَنرّ يجتاَز امتحاناٍت �ضعبًة كي َي�ضَتِحقرّ احلياة َبنَي اأهِلِه، وِمن هذِه  اإِىل َبَلِدِه فلي�ضت �َضهَلًة، اإذ َعليِه اأورّ

ٍة ثمرّ َيطلُبوَن منُه ال�ضباَحَة ف ي اأماِكَن  ُهم يطلُبوَن اإليه اأن مي�ضَي على حجارٍة حاررّ المتحاناِت الغريبِة اأَنَّ

راَدِتِه، كاَن اأهاًل ِلالحتفاِء ِبِه وَت�ضِمَيِتِه املُنَت�ِض. َة اإِ �ضديدِة البودِة، فاإذا اأثَبَت �َضَبُه وقورّ

اأ�صماء معاذ, ملة نيلوفر
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اأ�صتوعب واأفهم

- اأّوًل -

1 ماذا �صادَف ال�ّصاُب فـي رحالتِه؟ واأيَن كاَن يدّوُنها؟ 

 

2 مباذا َت�صتهُر منطقُة �صيبرييا؟ 

 

3 ما معنى كّل من الكلمتي الآتيتي:

نائية …………………… 	■

ُن …………………… 	■ اأدورّ

- ثانياً -

حيحِة، و)✗( اأمام الإجابِة الغلط، ثّم اأ�صّوب �صفوّياً: اأ�صُع )✓( اأماَم الإجابِة ال�صّ

ُث عن:	■ الن�ضُّ يتحدرّ

Ԁ )...( .برودِة �ضيبريا

Ԁ )...( .عوِب عادٍة من عاداِت ال�ضرّ

Ԁ )...( .حالِت فائدِة الررّ
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َتدوُر حوادُث الن�ضِّ ف�ي:	■

Ԁ )...( .منَطقِة �ضيبيا

Ԁ )...( .بالِد الكاتبة

Ԁ )...( .ِة بالِد راوي الِق�ضرّ

،احلفاوُة ب�:	■ العادُة التي ُعِر�َضت ف�ي الن�ضِّ

Ԁ )...( .الأولد

Ԁ )...( .جاِل الررّ

Ԁ )...( .املنت�ِض
الّلغة والّتاكيب

1 اأذكُر ما ياأتي:

مفرد:	■

Ԁ   :عاب ال�ضرّ

Ԁ   :حالت الررّ

Ԁ   :الأ�ضفار

جمع:	■

Ԁ   :النرّف�ض

Ԁ   : رّ ال�ضرّ

Ԁ   :ُخلٌق
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2 اأَتعّرُف معَنى الّتكيِب الآتي، ثّم اأكتُب ُجملًة مماثلًة لكلِّ معنى:

ًا لالأ�ضفاِر. )مطَلع:بدايِة(.	■ َمطلع �ضبابي: ف�ي َمطلِع �ضبابِي كنُت حِمبرّ

 

 

م�ض )مطلع:�ضوق(.	■ م�ض: التقيُت ب�ضديقي ِعنَد َمطَلِع ال�ضرّ َمطلع ال�ضرّ

 

 

تدريبات قرائّية 

اأعيُد قراءَة الن�ضرّ قراءًة متاأنيًة مراعيًا نبَة الأ�ضواِت.

اأتذّوق

اأّيهما اأجمُل؟ وملاذا؟ 

كان اأهاًل لالحتفاِء بِه. 	■

كاَن ي�ضتِحقرّ الترّكرمي. 	■

 

 

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول150 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

موقف وراأي

ُ عن راأيي ف�ي عادِة �ضعِب منطقِة �ضيبريا. اأعبرّ

 

 

 

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً للن�ّس. 

 

2 اأ�صوُغ جملًة على نط: 

�ضدرّين ُحبرّ الطالع حل�ضوِر الحتفاِل.

 

3 اأعرّبُ عن راأيي فـي عادٍة من عاداِت بلدي. 
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املفعوُل بِهتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة اجلمِل قراءًة �ضليمًة ومعبرّ

حتديِد الفعِل والفاعِل ف�ي جملٍة فعليرٍّة..	2

ِف ال�ضِم الرّذي وقَع عليِه الفعُل..	3 تعررّ

حتديِد حركِة املفعوِل بِه..	4

النتباِه ل� )ال ( الترّعريف بعَد الواِو لفظًا وكتابًة. .	5

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً.

ُد اأنواَع الكلمِة . 1 اأعدرّ

 

ُد اأنواَع الفعِل . 2 اأعدرّ

 

ي ال�ضم الذي يقوُم بالفعِل ؟  3 ماذا ن�ضمرّ

 

اليوم �صنتعّرف ال�صَم الذي يقُع عليِه الفعُل.



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول152 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الأن�صطة

اأقراأُ اجلملتي الآتيتي ثّم اأجيُب:

ابرّ البَد القار�ض. اأ. يواجُه ال�ضرّ
اِب. ُم القرويرّون الهديَة لل�ضرّ ب. يقدرّ

ابقتني. ُد الفعَل والفاعَل ف�ي اجلملتني ال�ضرّ 1 اأحدرّ

 

2 ما ال�ضم الذي وقَع عليِه الفعُل يواجُه؟ وما حركُة اآخرِه؟ 

 

3 ما ال�ضم الذي وقَع عليِه الفعُل يقدُم؟ وما حركُة اآخرِه؟ 

 

اأَتعّلُم
ي ال�ضم الذي يقُع عليِه فعُل الفاعِل )مفعوًل بِه( وحركُة اآخرِه الفتحة. اأُ�ضمرّ

4 اأر�ضُم دائرًة حوَل املفعوُل به ف�ي اجلمِل الآتيِة:

اوي �ضابًا. 	■ راأى الررّ

■	. ابرّ باحَة مَن ال�ضرّ يطلُب الأهُل ال�ضرّ
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الإمالء الّتعليمّي

اأَقراأُ الكلماِت الآتية، واأُلحُظ الَفْرَق بعد اإدخاِل الواِو:

النت�ضاُر والنت�ضاُر.	■

الَقرويُّوَن وَالَقَرويُّوَن. 	■

عادُة.	■ عادُة وال�ضَّ ال�ضرّ

وُر.	■ وُر وال�ضُّ ال�ضُّ

الّتقومي النهائّي

1 اأكتُب ثالَث جمٍل فعلّيٍة ي�صتمُل كّل منها على فعٍل وفاعٍل ومفعوٍل بِه. 

 

 

 

2 اأُدِخُل الواَو على الَكِلماِت الآتيِة، ثّم اأَقراأُ ُمنتِبهاً للَحْرِف الذي ل ُيلَفُظ:

حالُت.	■ … الررّ

… الأ�ضفاُر. 	■

عوُب.	■ … ال�ضرّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول154 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اخَلّط

اأكتُب حرَف القاِف ُمنتبهاً لأ�صكالِه املختلفِة:
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ٍةالّتعبري الكتابّي كتابة ق�صّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 ٍة عن احلكواتي مراعيًا بع�ضًا من عنا�ِضالق�ضرّ كتابِة ق�ضرّ

2	.. اِث ال�ضعبيرّ وخمزوِنِه الثرّقاف�يرّ الهتماِم بالترّ

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

ابق ؟ 	■ ما عنوان در�ضنا ال�ضرّ

 

بًة لديَك ؟ 	■ اذكر عادًة �ضعبيًة حمبرّ

 

خ�ض الذي ي�ضُد احلكاياِت ف�ي مقاهينا القدميِة ؟ 	■ ي ال�ضرّ ماذا ن�ضمرّ

 

تعاَل نتعّرف اأكرَث باحلكواتي فـي در�صنا لهذا اليوِم.

اأتعّلُم

طفاُل  ���باُب والأَ ج���اُل وال�ضرّ م���ن الع���ادات القدمي���ِة ف�ي �ض���وريَة ال�ض���تماُع اإىل احلكوات���ي، اإذ يجِل�ُض الررّ
ف����ي املَقهى، وَي�ض���تِمعوَن اإىل احَلَكَواتي، وهَو َيُق�ضرّ عليهُم الِق�ض����َض والنرّوادَر عِن الأَبطاِل واأَ�ض���حاِب 

اد. ير �ضامل وعنتة بن �ضدرّ املُغامراِت، ِمن مثِل: الزرّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول156 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ًة عنه منتِبهاً لِذكِر: اأتخّيُل احَلَكواتي فـي املقهى، واأَكتُب ِق�صّ

الَراوي.	■

ِة.	■ َبَطِل الِق�ضرّ

املَكان.	■

ماِن.	■ الزرّ

املُغاَمرِة.	■
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اأطّبق

اأبــداأُ فاأقــوُل: قاَل الــّراوي: يا �صادة يا كــرام ُيحكى اأّنُه كاَن فـــي قدمِي الّزمــان و�صالِف الع�صِر 
والأوان.

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول158 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

احلا�صوبالّدر�س الّثاين
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 ًة �ضليمًة معبرّ قراءِة الن�ضرّ قراءًة جهريرّ

تو�ضيِح معاين بع�ِض املفرداِت..	2

تقديِر اأهميرِّة احلا�ضوِب ف�ي حياتنا..	3

اأي ف�ي بع�ِض املواقِف املتعلرّقة باحلا�ضوِب..	4 اإبداِء الررّ

 The Preiser Project :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/thepreiserproject/12102280105/ :امل�ضدر
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تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ي بع�ض الأجهزة الكهربائيرِّة. 1 اأ�ضمرّ

 

2 هل متلُك حا�ضوبًا؟ 

  

هل جتيُد ا�ضتعمالُه؟ 

 

3 ما الأعماُل التي تقوُم بها على احلا�ضوِب؟ 

 

ف فوائد جديدًة للحا�ضوِب من خالل در�ضنا لهذا اليوِم. تعال نتعررّ

ورَة، ثّم اأجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها: ُل ال�صّ اأَتاأمَّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول160 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ورِة.  ي الآلة التي اأ�ضاهدها ف�ي ال�ضرّ 1 اأ�ضمرّ

 

2 اأذكُر بع�َض املجالت التي ُي�ضتخدُم فيها احلا�ضوُب. 

 

3 اأذكُر بع�َض اأجزاِء احلا�ضوِب. 

 

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نقراأ الفقرَة الآتيَة:

ُه يعمُل كاإِن�ض���اٍن خاِرِق الُقدرِة، اإِذ َيقوُم بعمليرّاٍت ف�ي دقائَق  ���ناعِة، لأِنرّ اقَتَحَم احلا�ض���وُب جَماَل ال�ضرّ

حتتاُج اإِىل �ض���نواٍت ِمَن العمِل اأحيانًا، وهو ُم�ض���يٌب داِئمًا ل ُيخِطُئ، واإِن َح�ضَل خَطاأٌ َفذلَك ِمَن الإِن�ضاِن 

ُه ق���اِدٌر على تخزيِن َع���دٍد هائٍل ِمَن املعلوماِت، وَو�ض���ِعها ف����ي ِخدَمِتنا عندما  ال���ذي ُيعطي���ِه املَعلومَة، اإنَّ

َنطلُُبها، فِعندما َنطلُُب منُه ا�ض���مًا ِمن مالينِي الأ�ض���ماِء َيكَت�ض���ُف َلنا ذلَك بثواٍن َمعدوَدٍة، كما يقوُم بر�ضِم 

نرّ احلا�ضوَب للَعمِل والِعلِم فهو  طاٍت هند�ض���يرٍّة غِر حمدودٍة لبناٍء �َض���خٍم اأو �َض���درّ اأو ِج�ٍض. وكما اأَ خمطرّ

نًة فيِه اأو على اأَقرا�ٍض م�ضغوطٍة وهناك  زرّ ًا، خُمَ ه يحتِوي األعابًا م�ضلرَّيًة وَجميلًة جدرّ للترّ�ضليِة اأَي�ضًا، اإذا اإنرّ

ًة، نختاُرها باأَنُف�ِضنا اأو مب�ضاعدة اآبائنا اأو معلرّمينا.  اأقرا�ٌض حتتوي اأفالمًا وَبراِمَج َتعِليميرّ
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اأ�صتوعب واأفهم

1 ماذا اخت�َض احلا�ضوُب ؟ 

 

د جمالِت ا�ضتخداِم احلا�ضوِب.  2 اأعدرّ

 

ًا.  ح متى يكوُن احلا�ضوُب �ضاررّ 3 اأو�ضرّ

 

4 اأبنيرّ اأيرّهما اأذكى: الإن�ضاُن اأو احلا�ضوُب ؟ وملاذا ؟ 

 

 

الّلغة والّتاكيب

1 اأُكمُل وفَق الّنموذِج:

حا�ضوب  َح�َضَب 	■

�ضاروخ  ..................	■

 ناطور  ...................	■



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول162 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

2 اأبحُث فـي الّن�ّس عن:

معنى كلمِة: 	■

Ԁ …………… :حفظԀ ………… :كبر جدًاԀ …………… :دخل

جمِع كلمِة معلومة ………………	■

�ضدرّ خمطئ …………………	■

مفرِد ج�ضور …………………	■

3 اأحّوُل اجلملَة الآتيَة اإىل موؤّنٍث:

ي�ضتخدُم التلميُذ احلا�ضوَب مبهارٍة 

 

تدريبات قرائّية

نًا �ضوتي بنبِة الإعجاِب باحلا�ضوِب. ًة ملورّ اأعيُد قراءَة الن�ضرّ قراءًة جهريَّ

اأتذّوق

اأَقراأُ اجُلملَة الآتيَة، ُثّم اأَُدّل على املُ�صّبِه واملُ�صّبِه به:

ُه َيعَمُل كاإِن�ضاٍن خاِرِق الُقدَرِة. والَعجيُب ف�ي احلا�ضوِب اأنرّ

امل�صّبهامل�صّبه به
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الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً ُمنا�صباً للن�ّس: 

 

2 اأُكِمُل مبا ينا�ِصُب:

ُي�صاعُدنا احلا�صوُب فـي البحِث َعن  

وف�ي ر�ضِم ………………… اأو ………………… اأو …………………

وهو قادٌر على الِقياِم مبالينِي  

وعلى تخزيِن  

3 اأمّيُز ما َيُخ�ّس التعّلَم اأوالّت�صليَة مّما ياأتي:

الأفالُمالألعاُبالبامُج

   

4 اأَقراأُ اجُلملَة الآتيَة، ثّم اأَْبَحُث فـي الن�ّس َعن ُجملٍة ُتاِثُلها فـي الّتكيِب:

قرّ َدومًا لَيغَلُط    وهَو حُمِ

5 ما موقفَك مّمن يجل�ُس �صاعاٍت طويلًة اأماَم احلا�صوِب ويهمُل درو�َصُه؟

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول164 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اجلملُة ال�صمّيُةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

1	.. قراءِة اجلمِل قراءًة �ضليمًةً

متييِز اجلملِة ال�ضميرِّة من اجلملِة الفعليرِّة..	2

ٍة ف�ي املفرِد واملثنى واجلمِع..	3 كتابِة جملٍة ا�ضميرّ

فِة بعد اإدخاِل حرِف )الكاِف(..	4 قراءِة الأ�ضماِء املعررّ

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

ما اأنواُع اجلمِل؟ 	■

 

ُة؟ 	■ ن اجلملُة ال�ضميرّ ممرّ تتكورّ

 

ُن جملًة ا�ضميرًّة من مبتداأ وخٍب ب�ضيغِة املفرِد. 	■ اأكورّ

 

تعاَل نتعّرف قواعَد جديدًة تتعّلق باجلملِة ال�صمّيِة.
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الأن�صطة

1 اأحّوُل اجُلملتِي الآتيتِي من املفرِد اإىِل املثّنى:

اجلملة فـي املثّنىاجلملة فـي املفرِد

ر�ِض.  املعلرُّم ي�ضتخِدُم احلا�ضوَب ف�ي حت�ضِرالدَّ
الطبيبُة ت�ضتخدُم احلا�ضوَب ف�ي ِحفِظ املعلوماِت 

 َعِن املَر�ضى.

2 اأحّوُل اجلملة ال�صمّيَة اإىل املثّنى، ثّم اإىل اجلمع َوفَق الَنّموذِج:

اجلمُعاملثّنىاملفرُد

العامالُت ن�ضيطاٌتالعاملتاِن ن�ضيطتاِنالعاملُة ن�ضيطٌة

املهند�ضوَن املهند�ُض بارٌع

ائرُة حُمِلرّقٌة   الطرّ
يرّاُر ماهٌر   الطرّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول166 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الإمالء الّتعليمّي

اأَقراأُ واأُلحُظ الَفْرَق:

كالإن�ضاِن خاِرِق الُقدرِة.الإن�ضاُن َخاِرُق الُقدَرِة.

1 ما احلرُف الذي مل ُيلفظ ف�ي َكلمِة )الإن�ضاِن( بعد ماَدَخَل عليه َحرُف الكاِف ؟

.  

2 ما الترّغيُر الذي طراأَ على حركِة احلرِف الأخِر بعد دخوِل حرِف )الكاِف( على ال�ضِم ؟

 

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صّنُف اجلمَل ال�صمّيَة الآتيَة فـي اجلدوِل الآتي: 

دُة الأ�ضكاِل.	■ الآلُة احلا�ضبُة متعدرّ

الترّلميذتاِن بارعتاِن ف�ي ا�ضتخداِم احلا�ضوِب.	■

عبون منت�ضوَن ف�ي امللعِب.	■ الالرّ

 املفرد
 املثّنى
 اجلمع
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�صِبُط الكلمَة واأَقراأُ: 2 اأُدِخُل َحرف )الكاِف( على الأَ�صماِء الآتيِة،ُثّم اأَ

احَلا�ضوُب:  	■

الأَجِهَزُة:  	■

املوا�ضالُت:  	■

الت�ضالُت:  	■

اخلّط

اأَكتُب ِبَخّط الّرقعِة اجُلمَلَة الآتيَة ُمنتِبهاً مَلوقِع َحرِف الَعِي َفوَق ال�ّصطِر.



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول168 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

كتابُة فقرٍةالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

كتابِة جمٍل مفيدٍة عن احلا�ضوِب..	1

تكويِن فقرٍة متما�ضكٍة من اجلمِل املكتوبِة..	2

و�ضِع عنواٍن منا�ضٍب للفقرِة. .	3

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ابِق ؟ 	■ ما عنواُن در�ضنا ال�ضرّ

 

هل اأ�ضبَح لديك معلوماٌت كافيٌة عن احلا�ضوِب ؟ 	■

 

 

ما اأكُث �ضيء �ضدرّ انتباهك ف�ي هذا اجلهاِز العجيِب ؟ 	■

 

 

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتعّلم كيف نكتب فقرًة عن احلا�صوب.
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- اأّوًل -

ُف َعمَل احلا�صوِب باأَربِع ُجَمٍل َوْفَق الّنموَذِج الآتي: اأَ�صِ

َيقوُم احلا�ضوُب ِبَت�ضميِم بناٍء �َضخٍم.

 

 

 

 

 

 

- ثانياً -

اأُكّوُن من اجُلَمِل ال�ّصابقِة فقرًة، واأ�صُع لها ُعنواناً ُمنا�صباً.

 

 

 

 

 

 

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول170 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الّدر�س الّثالث

حمفوظاٌت
رحلٌة

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ

ِة للق�ضيدِة..	2 حتديِد الفكرِة العامرّ

3	.. البحِث عن معاين بع�ض الكلماِت من الن�ضرّ

 Al_HikesAZ :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/alanenglish/3844623716/ :امل�ضدر
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تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

هل ذهبَت يومًا ف�ي رحلٍة ؟ 	■

 

اإىل اأيَن كانت رحلتَك ؟ 	■

 

حلُة ؟ 	■ متى انطلقِت الررّ

 

هل كنَت �ضعيدًا ؟ 	■

  

حلِة 	■ اأ�ضُف طريَق الررّ

 

 

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول172 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نن�صُد هذه الق�صيدة:
رحلٌة
-1-

ـــْجـــُر ـــفمَ ــــرمَ ال ــــفمَ ــــصْ ـــرُّوملّــــــا اأ� ـــْنـــجمَ يمَ ـــيـــُل  ـــّل ال ّل  ومَ ومَ
ْة  ـــارمَ ـــّي ـــصمَ ــــن � ـــا ممَ ـــنمَ ـــْب ِك ْةرمَ ـــّدارمَ همَ الــــّدْربمَ  �ُصّق  تمَ  

-2-
�صبًا خمَ ـــــًا  واِدي ــا  ِجــْئــنمَ ْحــبــاومَ ــرَّ ـــِزلمَ ال ـــن ـــكـــانمَ املمَ فمَ
ــو ــْزُه ـــُه تمَ ـــابمَ ْعـــ�ـــصمَ ى اأمَ ــوتـــرمَ ــُه ــْل ــــاِريــــًا يمَ ــــــاًء جمَ ممَ  ومَ

ْي�صا  البمَ ــةمَ  ــيــممَ اخلمَ ْبنا  �صمَ ى نمَ اأْم�صمَ اأمَو  ِق  ْ ــبمَ ال لمَْمح  كمَ  
ــُع الأمَكـــال ــنمَ ــ�ــصْ ـــا نمَ ُرْحـــنمَ اأمَْحلمَى!ومَ ــا  ممَ ومَ ى  اأمَ�ْصهمَ ا  ممَ فمَ  

-3-
ا ـــارمَ ـــنَّ ــنــا ال ــعــ�ــصُ لَّ بمَ ــــــومَ اتمَ ارمَ ـــــدَّ ـــــريُه ال ـــــــبمَ غمَ تَّ رمَ ومَ
با طمَ احلمَ ـــُع  اأمَْجـــممَ ُكـــْنـــُت  ــبــاومَ ــــْزلـُـــُه لمَــهمَ ـــْغـــدو جمَ  لِـــيمَ
ــِوي ــ�ــصْ ــرُينــا يمَ رمَ غمَ ــــــادمَ بمَ ـــرِويومَ ـــا مِبــا يمَ ـــاوؤُون جمَ   ومَ

ـــــِل  الأمَْك ل  اإِ ْعـــنـــا  مَ ـــاأمَ�ـــضْ ــْغــِلفمَ ــةمَ الــ�ــصُّ ــعمَ ــْت ـــا ُم ـــنمَ ُذْق ومَ

من املناهج ال�صورّية )�صابقًا( 1988-1987 

املفردات اجلديدة
ى: اأ�ضَع. َجْزُلُه: احلطُب الياب�ُض. اأْم�صَ



173

- اأّوًل -

حلِة؟  فاُق اإىل الررّ 1 متى ذهَب الررّ

 

 

حلِة؟  فاُق قي الررّ 2 اأيَن نزَل الررّ

 

 

- ثانياً -

حيحة للكلمة امللّونة فيما ياأتي: 1 اأختاُر الإجابة ال�صّ

)فما اأَ�ضهى َوما اأَحلى!( كلمُة اأ�ضهى معناها: 	■

. اأ. اأجمُل. ب. اأ قوى. ت. األذَّ

رَب جمعها: 	■ ارة( كلمة الدَّ رَب هدرّ )ت�ضقُّ الدَّ

ربة. روب. ت. الدَّ ربات. ب. الدُّ اأ. الدرّ

2 اأحّدُد من الق�صيدة مكان الرِّحلة َوَزماَنها. 

 

 

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول174 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

3 اأحّدُد من الأبياِت ما يدلُّ على املعنيِي الآتيي:

الوادي الذي نزلنا فيِه خ�ضٌب ووا�ضٌع.	■

 

عام اللرّذيِذ.	■ بداأَنا باإعداِد الطرّ

 

Andrew Bowden :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/bods/2856307200/ :امل�ضدر
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اأتذّوق

اأيُّ الّتعبريين اأجمَل؟ وملاذا؟

ن�ضبنا اخليمة ِب�ضعٍة كبرٍة. 	■ن�ضبنا اخليمة كلمِح الَبِق. 	■

 

 

الّتقومي النهائّيّ

  . 1 اأ�ضُع عنوانًا اآخَر ا للن�ضرّ

حلِة، فما العمُل الذي تختارُه ؟  2 لو كنَت مع التالميِذ ف�ي الررّ

 

األقي الن�ضرّ غيبًا اأماَم عائلتي.




 




 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول176 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

u6مدينُة حلبالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمة معبرّ

2	.. البحِث عن معاين بع�ِض املفرداِت من الن�ضرّ

اكت�ضاِف معاين بع�ِض املفرداِت ف�ي �ضياقاٍت خمتلفٍة..	3

�ضياغِة جمٍل مفيدٍة من كلماٍت ُمعطاة..	4

ياحِة ف�ي بلِدنا..	5 اأي حوَل كيفيرّة تطويِر ال�ضرّ اإبداِء الررّ

 تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ورية التي اأعرُفها.	■ ي بع�ض املدن ال�ضرّ اأ�ضمرّ

 

ما عا�ضمُة اجلمهورية العربيرّة ال�ضوريِة ؟ 	■

 

هل زرَت مدنًا �ضورية ؟ �ضف ما �ضاهدَت فيها ؟ 	■

 

والآن عزيزي الّتلميذ ما راأيك اأن نتعّرف اإحدى املدِن ال�ّصورية وهي مدينُة حلَب.
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الأن�صطة

ورتي ثّم اأجيُب عن الأ�صئلِة التي تليهما. اأتاأّمُل ال�صّ

Spetsnaz 1945 :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/58380178@N06/5359362793/ :امل�ضدر

Rafael Medina :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/copepodo/2770782351/ :امل�ضدر



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول178 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

ابقتنِي.  ورتنِي ال�ضرّ ي الأماكَن ف�ي ال�ضرّ 1 اأ�ضمرّ

 

2 ف�ي اأيرّ مدينٍة توجُد هذِه الآثاُر ؟ 

 

3 هل تعرُف اأ�ضماَء اآثاٍر اأُخرى ف�ي مدينِة حلَب ؟ اذكرها ؟ 

 

ع اأن يكوَن مو�ضوُع در�ضنا لهذا اليوِم ؟  4 ماذا تتوقرّ

 

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل لنقراأ الفقرَة الآتيَة:

���َمُة الثرّانيُة ِللُجمهوريِة العربيرّة ال�ض���وريِة، وَتبعُد َثالَثِمَئٍة وَخم�ض���نَي كيلوِمتًا َعن  َحَلُب هَي العا�ضِ

الُم  َدنا اإِبراهيَم عليِه ال�ضرّ ���ماِل، وهي َقِدمَيٌة َتعوُد اإِىل ما َقبَل الترّاريِخ، وُيقاُل: اإِنرّ �ضيرّ ِدَم�ض���َق اإِىل ِجَهِة ال�ضرّ

���هباَء فيها، َوِمن  َق���د َم���ررّ ِبها، وَحطرّ ِرَحاَلُه عل���ى َتلرِّتها الَعاِلَيِة حيُث توجُد القلعُة الآَن، َوَحَلَب َبَقَرَتُه ال�ضرّ

نرّ حجارَتها ِبي�ٌض. َيت هذا ال�ضَم لأَ هباَء َوُيقال: �ُضمرّ َيت: َحَلَب ال�ضرّ ُهَنا �ُضمرّ

هرَة  ولِة احَلمَدايِنرّ َدولَتُه ف�ي �ضوريَة، وَجعَل حلَب عا�ضمًة َلها، وَبَنى َقلَعَتها ال�ضرّ اأ�َض����ضَّ �َض���يُف الدَّ

ِة ِمن حي���ُث ِطراُزها  وِح الأثريرّ ًا َلُه، وُتَع���درّ قلعُتها واح���دًة ِمن اأََهمرّ ال����ضرّ عل���ى َه�َض���َبِتها واترّخَذه���ا َمقررّ

املعم���اِريرّ الفري���ُد. ُيحي���ُط بالَقلعِة َخنَدٌق َعميٌق َي�ِض���ُل ُعمُقُه اإِىل ِع�ضيَن ِمتًا وَعر�ُض���ه اإِىل َثالثنَي ِمتًا، 

غُر، وغُرها. اُم، واجَلاِمُع ال�ضرّ ْق�َضاِمها: َقاَعُة الَعر�ِض املَهيبُة واحَلمرّ واأَ�ضَهُر اأَ
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اأ�صتوعب واأفهم

1 عمرّ يتحدرّث الن�ضرّ ؟ 

 

هباء(؟  2 ملاذا �ضميرّت حلب )حلَب ال�ضرّ

 

3 ما اأق�ضاُم قلعِة حلَب؟

 

ًل؟ وملاذا؟  4 اإذا ُقمَت بزيارٍة اإىِل مدينِة َحلَب، ماذا تزوُر اأورّ

 

الّلغة والّتاكيب

1 اأَختاُر الإجابَة املُنا�ِصبَة للكلماِت امللّونِة بو�صع اإِ�صارةِ )✓( فيما ياأتي:

اِكُب ِمن 	■ الُم( َمررّ وَحطرّ ِرحاَلُه على تلرِّتها. ُمرادفها ما ي�ضطِحُبُه الررّ ُدنا اإبراهيُم )عليِه ال�ضرّ �ضيرّ

Ԁ )...( .متاعِه

Ԁ )...( .اأ�ضتِه

Ԁ )...( .ِضحبه�



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول180 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

وِح العربيرّة. ُمفرُدها:	■ ُتَعدرّ قلعُة حلَب ِمن اأهمرّ ال�ضرّ

Ԁ )...( .ضارح�

Ԁ )...( .َضيح�

Ԁ )...( .َضح�

2 اأ�صُع كاّلً مّما ياأتي فـي ُجملٍة ُمفيدٍة:

ِطراز:  	■

هباء:  	■ حلَب ال�ضرّ

3 اأَُبّيُ الفرَق َبي الكلمَتِي املت�صابهَتِي فيما ياأتي: 

حلُب مدينٌة قدميٌة تعوُد اإِىل ماقبِل الترّاريِخ.	■

تعوُد الطبيبُة املر�َضى ف�ي ِق�ضِم اجلراحِة.	■

 

اأَتذّوق

اأَمالأُ الفراَغ بالكلماِت املنا�صبِة فيما ياأتي:

حلُب هي العا�ضمُة ……………… ف�ي �ضوريَة .)الثرّاين، الثرّانية(.	■

قاعُة الَعر�ِض ……………… )املَهيبة، املَهيب(.	■

غران(.	■ غر، ال�ضرّ فيها اجلامُع ……………… )ال�ضرّ
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موقٌف وراأي

اأبّي راأيي فـيمن يعبُث باآثاِر الوطِن.

 

الّتقومي النهائّي

1 اأ�صُع عنواناً منا�صباً للن�ّس.

 

2 اأحتّدُث فـي ثالِث ُجمٍل َعن واِجبي جتاَه هذِه املعامِل الأثرّيِة فـي بالدي.
 
 
 

3 اأبّي راأيي فـي تطويِر ال�ّصياحة فـي بلدي. 
 
 
 
 
 
 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول182 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الفعُل املا�صيتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة �ضليمًة..	1 قراءِة اجلمِل قراءًة جهريرّ

حتديِد الفعِل املا�ضي ف�ي اجلملِة..	2

ِف اإعراِب الفعِل املا�ضي..	3 تعررّ

ٍة ِفعلها ما�ٍض..	4 تكويِن جملٍة فعليرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ُد اأنواَع الكلمِة.	■ اأعدرّ

 

ُد اأنواَع الفعِل.	■ اأعدرّ

 

ما حركُة اآخِر الفعِل املا�ضي ؟ 	■

 

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نتعّرف قواعد جديدة للفعِل املا�صي.
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الأن�صطة

ُع احَلَركَة املُنا�ِصبَة على اآخِرالأَفعاِل املا�صيِة فيما ياأتي: اأَقراأُ ماَياأتي،ثّم اأَ�صَ

الُم( بحَلَب،وَحطرّ رحاَلُه فيها. اأ. مررّ �ضيُِّدنا اإبراهيُم )عليِه ال�ضرّ

ًا له. ولِة َقلعَة َحلَب َمقررّ ب. اتَّخذ �َضْيُف الدَّ

اأتعّلُم
الفعل املا�ضي مبنيرّ على الفتحِة.

1 اأُكِمُل ما ياأتي وفَق النَّموذِج:

: فعٌل ما�ٍض مبنيٌّ على الفتحِة .	■ مرَّ

: ِفعٌل ………………… مبنيٌّ على …………………	■ حطَّ

اتَّخَذ:  	■

2 اأُكّوُن ثالَث ُجَمٍل، َي�صتِمُل كّل منها على ِفعٍل ما�ٍس َمبنيٍّ على الَفْتحِة:

 

 

 

.  

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول184 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الإمالء الّتعليمّي

قراأُ: غرّيُ ما َيلزُم،ُثّم اأَ �صُع )ال ( الّتعريِف فـي الَفراِغ، واأُ اأَقراأُ الن�سَّ الآتي،ثّم اأَ

ريكي����ض على ُبعِد ِت�ض���عٍة وِع�ضين كيلوِمتًا عن مدينِة َطرُطو�َض، وَتعلو �َض���فحًا، َتك�ض���وُه … َتَق���ُع الدرّ
عٌة منها: …… زيتوُن و…… َجوُز و…… اإجا�ُض، وت�ض���َتِهُر مِبياِهها …… َعذَبِة،  اأَ�ض���جاٌر …… ُمتنورّ

التي جتلُب …… كثر ِمن …… م�ضطافنَي ُبغيَة …… انتفاِع منها.

اأتعّلُم
همزُة القطِع: همزٌة اأوليرّة ُتلفظ وُتكتب اأينما وقعت مثل )اأخَذ، اأ�ضدَر، اإتقان(.

ِل الكالِم، ُتكتب األَف و�ض���ٍل ول ُتلف���ظ مثل )ِاحتاد،  همــزُة الو�صِل: هم���زٌة اأوليرّة زائدٌة ف����ي اأورّ
ُاكتب(.
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الّتقومي النهائّي

1 اأمالأُ الفراَغ بالفعِل املا�صي املُنا�صِب، ُثّم اأقراأُ:�َضَكَرت، �َضاَرَك، فاَز، مار�َضت.

……………… َمي�ضوُن ِهواَيَتها ف�ي َوقِت الَفراِغ.	■

……………… املُعلرّمُة َعريَف احَلفِل النرّ�ضيَط.	■

……………… الترّالميُذ بامل�ضابقِة.	■

……………… املت�ضاِبُق باجلائزِة.	■

دِخُل )ال ( الّتعريِف على  2 اأَكتُب كلمتي تبداآن بَهمَزِة َقطٍع، وكلمتي تبداآن بَهْمَزِة َو�صٍل، ُثّم اأُ
كّل منهما:

كلمات فيها همزُة َو�صٍلكلمات فيها همزُة َقطع

  

  

اخلّط

رَفـي الّراِء والّزاي: اأكتُب اجُلملَة الآتيَة بخّط الّرقعة ُمنتِبهاً حِلَ

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول186 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

و�صُف �صورٍةالّتعبري الكتابيٌّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

كتابِة فقرٍة متما�ضكٍة عن �ضورٍة معرو�ضٍة..	1

و�ضِع عنواٍن منا�ضٍب للفقرِة. .	2

والآن عزيزي التلميذ اأرجو منك:

ل اأية �ضورٍة موجودٍة ف�ي مكاِن اإقامتَك.	■ تاأمرّ

ًا ُم�ضتعينًا باأحِد املقربني منَك: 	■ حاول �ضفويرّ

Ԁ  .ورِة تاأليَف جملٍة عن كلرّ عن�ٍض. Ԁحتديَد عنا�ِض ال�ضرّ

Ԁ .)بِط )اأحرُف العطِف، اأ�ضماُء الإ�ضارِة ربَط تلَك اجلمِل وتكويَن فقرٍة با�ضتخداِم اأدواِت الررّ

 Marwa Morgan :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/marwamorgan/4341440837/ :امل�ضدر
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ورَة الآتيَة مراعياً عنا�صرها واأ�صُع عنواناً لها: اأ�صُف ال�صّ

 

 

 

 

 

 

 Scott Wylie :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/scotbot/14122145262/ :امل�ضدر



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول188 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الّدر�س الّثاين

حمفوظاٌت
من اأغاين الّرعاة

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ

ة للق�ضيدِة..	2 حتديِد الفكرِة العامرّ

3	.. البحِث عن معاين بع�ض الكلماِت من الن�ضرّ

4	.. عبيرّ اأي ف�ي احلفاِظ على تراثنا ال�ضرّ اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

 Joel Bombardier :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/bombardier/5456285991/ :امل�ضدر
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هل ذهبَت يومًا اإىل قريٍة ؟  	■

ي اأهُل القرى ؟  	■ ماذا يربرّ

من يقوُم بالهتماِم بالقطعاِن ؟  	■

هل �ضاهدَت راعيًا يقود قطيعًا من املا�ضيِة ؟  	■

ورة ثّم اأجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها: اأتاأّمُل ال�صّ

ورُة؟  1 ماذا ُتوحي لَك هذِه ال�ضرّ

ورِة ؟ وملاذا؟  خ�َض الذي تراه ف�ي ال�ضُّ ي ال�ضرّ 2 ماذا ت�ضمرّ

 

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

عاِة. ف اأغنيًة من اأغاين الرُّ هيرّا بنا اليوم نتعررّ



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول190 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

�ضاعر عربي من تون�ض 1918 - 1934م له ديوان �ضعر مطبوع 
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من اأغاين الّرعاة
ّني ْبُح ُيغمَ لمَ ال�صّ ةاأمَقبمَ ياِة الّناِع�صمَ لِلحمَ
ُلُم يِف ِظلِّ ا تمَ بمَ الرُّ الُغ�صوِن املاِئ�صةومَ

با ُترِق�ُس اأمَْورا ال�صَّ ْةومَ اِب�صمَ هورِ اليمَ قمَ الزُّ
ْة اِم�صمَ ى النُّوُر يِف ِتلــكمَ الِفجاِج الدَّ هاومَ تمَ ومَ

ِمْياًل ْبُح جمَ لمَ ال�صُّ هاْهاأمَْقبمَ الأُ الأُْفقمَ بمَ ْ ميمَ
ْيــُر واأمَْمواُج امِلياْه الطَّ ْهُر ومَ ى الزَّ طَّ تممَ فمَ

ياْه نَّى لِلحمَ غمَ ــــــيُّ ومَ ُ احلمَ ْد اأمَفاقمَ العاملمَ قمَ
اأمَِفيِقي ياِخرايف ُلمِّي يا �ِصياْهفمَ وهمَ

اْملِئي الوادي ُثغاًء وِمراحًا وُحُبوْرومَ
واِقي �سمَ ال�صَّ ِعي هممَ ا�ْصممَ ُهوْرومَ قي ِعْطرمَ الزُّ اْن�صمَ ومَ

املفردات اجلديدة
با: ريح �ضقيرّة ناعمة. الِفجاِج: مفردها فج، الطريق بني  املاِئ�صة: املتمايلة. ال�صَّ

َد وتبخَت. �ِصياه:  جبلني. الدام�صة: املظلمة َبهاه: روعته وجماله.  َفتَمّطى:متدَّ
الواحدة من ال�ضاأن اأواملعز اأو البقر. ُثغاء: �ضوُت اخلراف. ُحُبور: �ضعادة وفرح.



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول192 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

اأ�صتوعب واأفهم

- اأَّوًل -

با، النُّوِر؟  بِح، ال�ضَّ اعُر عن كلٍّ ِمَن: ال�ضُّ 1 ماذا اأخَب ال�ضرّ

 

 

 

 

اعي ِمن ُقطعاِنِه ف�ي البيتني الأخرين؟  2 ماذا َطلَب الرَّ

 

 

 

 

باُح؟ ُع اأن َيحُدَث للَكوِن اإذا مل ياأِت ال�ضَّ 3 ماذا َتتوقرّ
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- ثانياً - 

ُل كّل مظهٍر ِمْن مظاهِر الّطبيعِة الآتيِة باحلَدِث املنا�صِب َلُه، فيما ياأتي َوْفَق الّنموذِج: اأ�صِ

انت�ضاُرالنرّورالعامَلُ احليُّ 

واقي عادةهم�ض ال�ضرّ اللرّعُب وال�ضرّ

الغناُء للحياِةاخِلراُف

بُح وت املنخف�ضال�ضُّ ال�ضرّ

الّلغة والّتاكيب

- اأّوًل -

نِة فيما ياأتي: حيحَة للكلماِت املُلوَّ اأَختاُر الإجابَة ال�صّ

احلياُة النرّاِع�ضة. ُمرادُفها:	■

Ԁ .النرّائمةԀ .اكنة البائ�ضة. Ԁال�ضرّ

ها:	■ دُّ اِم�ضة. �ضِ الِفجاُج الدَّ

Ԁ .املُظلمُةԀ .الوا�ضعُةԀ .املُ�ضيئُة



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول194 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

- ثانياً -

وِت و�صاحِبِه فيما ياأتي: ُل َبْي ال�صَّ اأ�صِ

َجرَيان املاء�ضهيل

�َضوُت اخليلَحفيف

جرَخرير اأوراُق ال�ضرّ

تدريبات قرائّية

بيعِة. ًا َعِن الإعجاِب بجماِل الطرّ اأقراأُ الن�ضرّ ُمعبرّ

اأتذّوق
اأيهما اأَجمُل؟ وملاذا؟

هوِر. 	■ با ُترِق�ُض اأوراَق الزرّ ال�ضَّ

هوِر. 	■ ُك اأوراَق الزُّ رِّ با حُتَ ال�ضرّ

 

 

 



195

موقٌف وراأي

فـي راأيَك كيَف ُنحافُظ على تراثنا ال�ّصعبّي.

 

 

 

 

 

الّتقومي النهائّي

 . 1 اأ�ضُع عنوانًا جديدًا للن�ضرّ

 

بَب. ذكُر ال�ضرّ 2 اأختاُر اأجمَل َبيٍت اأعَجبني ف�ي الق�ضيدِة، واأَ

 

 

 

 

 

اأن�ضد غيبًا اأماَم عائلتي.



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول196 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

مراجعٌةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ا�ضتخراِج الفعِل والفاعِل من ن�ضرّ ُمعطى..	1

حتديِد املفعوِل بِه ح�ضَب اجلدوِل..	2

ا�ضتخراِج اجلاررّ واملجروِر من ن�ضرّ ُمعطى..	3

حتديِد حركِة الكلماِت ح�ضَب موِقعها من اجلملِة..	4

ا�ضتخراِج حروِف العطِف من ن�ضرّ ُمعطى..	5

تعاَل نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع الكلمِة؟ 	■

 

ُن جملة فعليرّة. 	■ اأكورّ

 

■	 . ُد حروَف اجلررّ اأعدرّ

 

ي ال�ضم الذي ياأتي بعد حرف اجلررّ ……………… وحركة اآخرِه ………………	■ اأ�ضمرّ



197

الأن�صطة

- اأّوًل -

اأَقراأُ املقطَع الآتي ثّم اأمالأُ اجلدوَل باملطلوب ُمنتِبهاً لأَحُرِف الَعْطِف املَُلّونِة:

بيعِة، بع���َد اأَن تكوَن قد  ���َة ف�ي الطرّ ُك الكائناِت احليَّ ���باُح، تتحررّ ���يِف اإذا اأطلَّ ال�ضَّ بي���ِع اأو ال�ضَّ ف����ي الررّ
باِح الباكر، َفيوِقُظ  اعي ف�ي ال�ضَّ َق�َضِت اللَّيَل �ضاِكنًة، فتداعُب النرّ�ضَماُت اأوراَق الأزهاِر، وَي�ضتيقُظ الررّ

اخلراَف، ِلَتتَبَعُه اإِىل الوادي، ومتالأَ الكون َفَرحًا و�َضعادًة.

املفعول الفاعلالفعل
به

حرف ال�صم املجرورحرف اجلّر
العطف

باُحاأطلَّ     ال�ضَّ

      

      

- ثانياً -

اأ�صُع احلركة على اآخر كلِّ كلمٍة فـي اجلدول .

- ثالثاً -

ُف فيها ف�صَل ال�ّصتاِء اأواخلريِف ُم�صتخِدماً اجلمل الفعلّية. �صِ اأكتُب ِفْقرًة ِمَن �َصْطَريِن اأَ

 

 



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول198 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

الإمالء الّتعليمّي

اأُْدِخُل )الباَء اأو الفاَء( عَلى الَكِلَمَتِي املَلّونَتْيِ فـي اجُلملَتِي الآتيَتِي:

َفِرَحِت اخِلراُف …… الوادي اجلميِل.	■

َل …… الثرّاين.	■ مِت املُديرُة الفائَزيِن الأَورّ كررّ

الّتقومي النهائّي

اأقراأُ الفقرة الآتية ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليها:

اعي على الع�ض���ِب الأخ�ِض، ثمرّ اأخرَج النرّاَي من جيبِه وبداأ يطلُق اأجمَل الأحلاِن، �ض���معت  جل�َض الررّ
ها ف�ي اأماٍن. وَت فاأدركت اأنرّ اخلراُف ال�ضرّ

 : 1 اأ�صتخرُج من الن�سِّ

فعاًل ما�ضيًا  	■

فاعاًل  	■

مفعوًل بِه:  	■

حرف جررّ  	■

ا�ضمًا جمرورًا  	■

حرَف عطٍف  	■
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2 اأَكتُب ثالث كلماٍت ُمعّرفًة بـ )ال (،ثّم اأُدِخُل عليها َحْرَفـي )الباء اأو الفاء(:

■	 

■	 

■	 

اخلّط

عريَّ الآتي بخّط الّرقعة ُمنتِبهاً للتنا�صق بي الكلمات: اأُكتب الَبْيَت ال�صِّ

اأتذّكُر
من جماِل اخلّط:

تنا�ضُق الأحرِف.	■

ترُك م�ضافٍة مت�ضاويٍة بنَي الكلماِت.	■



ــف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الأّول200 برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صّ

مقطع و�صفّيالّتعبري الكتابيٌّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ة. .	1 قراءِة النرّ�ضرّ قراءًة �ضليمة معبرّ

الترّعبِر عن الأفكاِر الواردِة بجمٍل منا�ضبِة. .	2

حتديِد �ضفاِت بع�ض الكلماِت..	3

و�ضِف منظٍر طبيعيرّ ُم�ضتعينًا بن�ضرّ ُمعطى..	4

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

هل زرَت حديقًة اأو ب�ضتانًا ؟ 	■

  

اأ�ضُف بكلمٍة واحدٍة بع�َض ما �ضاهدته. 	■

Ԁ   :الأ�ضجار

Ԁ   :املقاعد

Ԁ   :الع�ضب

ما اأكُث �ضيٍء اأعجبَك ف�ي ذلَك املكاِن ؟ 	■

 

والآن عزيزي الّتلميذ �صنتعّلم اليوم كتابَة مقطٍع و�صفّي ملنظٍر طبيعّي.
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اأَقراأُ الن�ّس الآتي، ثّم اأُجيُب: 
ب�صتاٌن جميٌل

 Roberto Verzo :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/verzo/10071360486/ :امل�ضدر

���ُط الرتفاِع، َتعلوُه اأَ�ضجاُر اخَلوِخ  ُل ذلَك الُب�ض���تاَن اجَلميَل ،الذي ُيحيُط به �ُض���وٌر ُمتو�ضِّ َوقفُت اأتاأمَّ
نِة، وف�ي الَو�َضِط عرائ�ُض الِعَنِب التي مَتتدُّ  لُة بالثِّماِر املَُلوَّ اِن، َتَتدىلرّ َفوَقُه الأغ�ضاُن املُحمَّ مَّ اِق والررّ رَّ والدرّ

اأغ�ضاُنها ِلتقِتَب مَن الأَر�ِض َكِمظلرٍّة ُمزرَك�َضٍة بعناقيَد خُمتِلفِة الأَ�ضكاِل والألواِن كاللُّوؤُلوؤِ واملَرجاِن.

ابُق؟  ُث الن�ضُّ ال�ضرّ 1 عمرّ يتحدرّ

2 ماذا ُت�ضِبُه عرائ�ُض الِعَنِب؟ 
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3 ماذا ُت�ضِبُه عناقيُد العرائ�ِض؟

 

4 ما الذي يحيُط بالب�ضتاِن ؟

 

وِر؟ 5 ما الذي يتدىلرّ فوَق ال�ضرّ

 

: َفِة املنا�ِصبِة لها من احلقِل الّثاين ُم�صتعيناً بالن�سِّ ُل ُكّل َكلمٍة من احلقل الأّوِل بال�صّ 6 اأَ�صِ

املُثقلُة بالثرّماِرالُب�ضتاُن

اجَلميُل�ُضوٌر

ُط الرتفاِعالأَغ�ضاُن متو�ضرّ

فاٍت اأخرى ُمنا�صبًة لكلٍّ من: 7 اأَكتُب من ِعندي �صِ

الُب�ضتان   	■

الأغ�ضان  	■

الأَلوان  	■

العرائ�ض  	■



203

الّتقومي النهائّي

ابِق ُم�صتخِدماً التَّ�صبيَه: ُف فيِه َمنظرًا َطبيعّياً ُم�صتعيناً بامَلقَطِع ال�صَّ 1 اأَكتُب َمقطعاً اأَ�صِ

 

 

 

 

2 اأر�صُم منظرًا طبيعّياً واأ�صعه فـي دفِت ذكرياتي .

 s tu :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/16693201@N00/1597942460/ :امل�ضدر
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و�صُف املكاِنالّتعبري ال�صفوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك فـي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ورِة..	1 ر�ض من خالل ال�ضرّ حتديِد مو�ضوِع الدرّ

ورِة بجمٍل منا�ضبٍة..	2 الترّعبِر عن ال�ضرّ

ورِة. .	3 حتديِد عنا�ِض ال�ضرّ

ورِة..	4 و�ضِف كل عن�ِض من عنا�ِض ال�ضرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلوماِت:

1 هل ذهبَت لزيارِة مكاٍن حمبرٍّب لديَك ؟ 

 

2 �ضف يل ذلك املكاَن ؟ 

 

 

 

 

 
در�صنا اليوم يتحّدُث عن و�صف مكاٍن، تعال نتعّلم معاً خطوات الو�صف.
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ورَة جيِّدًا، ثّم اأُجيُب: ُل ال�صّ اأتاأمَّ

ورُة؟  ُل ال�ضرّ 1 ماذا متثرّ

ورِة: 2 اأُكمُل عنا�َض ال�ضرّ

الأ�ضجاُر. …………………… …………………… ……………………

ورِة، �ضكَلُه ولوَنُه. ُف كلرّ ُعن�ٍض ِمن َعنا�ِض ال�ضرّ 3 اأَ�ضِ

ها ف�ي �َضفرّ ُمنَتَظٍم.	■ ، جذوعها تبدو كاأنرّ لرّ الأَ�ضجاُر َخ�ضاُء كثيفُة الظرّ

وُر:  	■ ال�ضُّ

■	 

Chris Gin :امل�ضور
https://www.flickr.com/photos/chris_gin/2440799581/ :امل�ضدر
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ُمها ُم�ضتعينًا بالنرّموَذِج الآتي: �ضمرّ ُل َتعليقاتي على ُكلرّ عن�ٍض ف�ي بطاقاٍت اأُ 4 اأُ�ضجرّ
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اأطّبق

مُتها. ورِة اأماَم ِرفاقي ُم�ضتعينًا بالِبطاقاِت التي �ضمَّ 1 اأُعبرّ َُعِن ال�ضُّ

ِة الآتيِة: ُم اأدائي ال�ضفويرّ ُم�ضتعينًا بالِبطاقِة الترّقومييرّ 2 اأُقيرّ

الّتقوميالعبارة

لنعم

ٍة. ورِة ِبدقَّ دُت عنا�َض ال�ضرّ   َحدَّ
  و�ضعُت كلرّ ُعن�ٍض ف�ي جملٍة �ضحيحٍة.

بًة.   َعَر�ضُت ِفَكري ُمرترّ
ثُت ب�َضوٍت وا�ضٍح.   حتدَّ

  ا�ضتخَدمُت اإمياءاِت الوجِه وحركاِت اليَديِن ف�ي الترّعبِر.

متنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق
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