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منذ املناظرة الوطنية العامة التي نظمت يف شهر ديسمرب 1999، أدخلت تغيريات داّلة والتي أثرت عىل 

النظام الرتبوي الجيبويت من اجل انشاء الظروف املالمئة إلبراز مدرسة جيبوتية دميوقراطية ذات جودة عالية.

َج بتجديد الربامج واملناهج يف كل مراحل التعليم األسايس وتنفيذ خطة النرش التي سمحت بتوفري  هذا اإلصالح ُتوِّ

كتاب لكل تلميذ طيلة مساره التعليمي.

بعد عرشين سنة، انطلقت مراجعة املناهج واعداد مراجع التعليم األسايس من أجل الرفع من جودة العملية 

التعليمية-التعلمية مع االخذ بعني االعتبار التوصيات املنبثقة عن االستشارات الوطنية أثناء الندوة حول جودة 

التعليم والتعّلم املنظمة يف شهري نوفمرب وديسمرب 2016 وكذا التشخيص الذي مّس مناهج وبرامج التعليم 

األسايس سنة 2018.

وهكذا، يف إطار السياسة العامة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني التي تبحث دوما عن تجويد وتحسني 

املامرسات التعليمية-التعلمية، متت هذه املراجعة التي هّمت املناهج والربامج والوسائل التعليمية الداعمة.

إن هذا املرشوع الضخم يستهدف، ليس فقط التصحيحات املنهجية والتجديدات األساسية. بل أيضا إدراج كفايات 

الحياة بشكل فعال والتكنولوجيا بغية االستجابة لالنتظارات االجتامعية والثقافية واالقتصادية لبالدنا، وأيضا تسهيل 

االنفتاح عىل العامل الخارجي.

إن كتاب اللغة العربية للصف الخامس هذا، ُيَعـدُّ مثرة مساهمة متعددة األطراف بني املفتشني املحليني، 

واملرشدين الرتبويني واملدرسني واملكونني وخرباء دوليني وتقنيي مركز البحوث واالعالم واإلنتاج الرتبوي، وهو بالتايل 

ِمِهْم. يقدم مقاربات تربوية متجددة التي تسمح ملتعلمينا أن يكونوا فاعلني يف َتَعلُّ

أيها التالميذ واألساتذة وأولياء األمور، إين عىل يقني بأنكم ستستفيدون من هذا الكتاب بشكل كبري، والذي 

سيساعدكم عىل تحقيق الهدف األسايس من حيث جودة التعليم والتعلم والتي تعد من أولويات وزارة الرتبية 

الوطنية والتكوين املهني. فهذا الكتاب لكم، استعملوه بشكل جيد.

 والّله ويل الّتوفيق.

مصطفى محّمد محمود

وزير الرّتبّية الوطنّية والّتكوين الـمهنّي

ديباجة
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قررت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني مراجعة منهاج اللغة العربية يف جميع مستويات 

التعليم االبتدايئ متشيا مع مسايرة املستجدات يف امليدان الرتبوي وحرصا عل إدخال بعض 

التغيريات التي أصبحت رضورية من أجل الرفع من جودة التعليم وتحسني نتائجه. 

بعد عمليات التشخيص التي متت تحت إرشاف املفتشني واملرشدين، متت مراجعة منهاج اللغة 

العربية بغرض تعديله وسد الثغرات والنقائص التي برزت خالل التنفيذ بغية الرفع من جودة 

األداء الرتبوي.

يف هذا املسار تم تجديد كتاب اللغة العربية للصف الخامس بناء عىل التوجيهات الجديدة 

واألهداف املحددة والكفايات واملخرجات، مع األخذ بعني االعتبار نتائج عمليات التشخيص 

التي ساهمت فيها كل الفعاليات الرتبوية.

ويشمل الكتاب أربع وحدات قسمت كل واحدة إىل ستة أسابيع تشمل كل األنشطة اللغوية 

من تعبري شفوي وقراءة ودرس لغوي وتعبري كتايب، والكل مدعم مبشاهد وصور تسهل االدراك 

والفهم. هذا وقد أدرجت يف الكتاب بعض النصوص الشعرية ونصوص تكميلية بعد استيفاء 

كل الوحدات، كام أن التقويم واملعالجة ُأْعِطَي لهام نصيبهام من األهمية ملا لهام من دور 

فعال يف دعم عمل التالميذ. كام أن هناك مجاالت ال تخلو من أهمية يف تعزيزاملكتسبات 

اللغوية وهي: 

ـ مجال الثقافة الذي يعد فضاء خصبا لتطوير املهارات اللغوية.

ـ مجال الربط الذي يستهدف التوسع يف استعامل املكتسب اللغوي من خالل مواد أخرى.

ـ مجال املجتمعات الذي مينح املجال للمتعلم إلثراء لغته من خالل التبادل والتواصل مع 

اآلخرين.

هذا وقد تم أنشاء كراسة لألنشطة الكتابية تستعمل يف الحصص املخصصة لذلك وُيرَْجى 

استعاملها بانتظام داخل الفصل )انظر مقدمة الكراسة(. كام قدمت توجيهات مضبوطة يف 

دليل املعلم يستعني بها املريب لضبط مساره التعليمي- التعلمي من حيث األهداف والطرق 

واألساليب.

الـمؤلِّفـون



5

أنظر إىل الصور وأقرأ الكلامت 

أقرأ وأجيب 

أستمع إىل النص ثم أجيب عن األسئلة 

ُ َشَفِهيًّا ِبَثاَلِث ُجَمٍل َعامَّ أََراُه يِف كُلِّ ُصوَرٍة : أَُعربِّ

أفهم معاين الكلامت

التعبري الكتايب 

الثقافة 

التكنولوجيا 

  النص املسموع 

نص االنطالق

أستثمر

5



6

أفهم معاين الكلامت

املحفوظات
رشح الكلامت 

أكمل الجمل باملفردات املناسبة 

أسئلة الفهم 

وضعية القراءة والكتابة وضعية التعبري الشفوي

أفهم النص

أجيب عن االسئلة

النص 

6



7

 

الدرس األول:  ........................................................................  10

التقويم واملعالجة: )1( ............................................................ 35

الدرس الثاين: .......................................................................... 14

الدرس الثالث: ......................................................................... 18

الدرس الرابع:........................................................................... 22

الدرس الخامس:....................................................................... 26

الدرس السادس:  ...................................................................... 30

َيُة
ِ ثَّان

 ال
َدُة

َوْح
ْ اَل

ىل
ألُو

ُة ا
ْحَد

َْو َل
ا

املقدمة : ......................................................................................... 4  
ديباجة : ...........................................................................................5

أكتشف : ......................................................................................... 6 

الدرس األول: ..........................................................................38

الدرس الثاين:............................................................................42

الدرس الثالث:..........................................................................46

الدرس الرابع:............................................................................50

التقويم واملعالجة: )2( ...............................................................62

الدرس السادس:.........................................................................56

الدرس الخامس:.........................................................................54



8

الدرس األول:  ........................................................................  10

الدرس الثالث: ......................................................................... 18

الدرس الخامس:....................................................................... 26

الدرس السادس:  ...................................................................... 30

َعُة
اِب رَّ

 ال
َدُة

َوْح
ْ اَل

َِثُة
ثَّال

 ال
َدُة

َوْح
ْ اَل

الدرس األول: ..........................................................................38

الدرس الثاين:............................................................................42

الدرس الثالث:..........................................................................46

الدرس الرابع:............................................................................50

التقويم واملعالجة: )2( ...............................................................62

الدرس السادس:.........................................................................56

الدرس الخامس:.........................................................................54

الدرس األول:................................................................  66

الدرس الثاين:................................................................ 70

الدرس الثالث: ...........................................................   74

الدرس الرابع: .............................................................  78

التقويم واملعالجة: )3(.. ...............................................  90

الدرس السادس:............................................................ 86

الدرس الخامس: ........................................................... 82

الدرس األول:................................................................ 94
الدرس الثاين: ................................................................ 98

الدرس الثالث: ............................................................. 102

الدرس الرابع:.................................................................106

التقويم واملعالجة: )4(.................................................... 118

وحدة الدعم والتقوية : النص)1(....................................... 130

وحدة الدعم والتقوية: النص)2(....................................... 132

وحدة الدعم والتقوية: النص )3(...................................... 134

املحفوظات واألناشيد: ..................................................... 122

الدرس السادس:............................................................. 114

الدرس الخامس:............................................................. 110



ِعيَدُة اَلَْوْحَدُة اْلُوَلأَْوَقاِت السَّ

 يِف َهِذِه ٱلَْوْحَدِة
 َسَنْقِدُر َعَل َسَنتََعرَُّف إَِل 

ِعيَدة  الُْمَناَسبَاِت الَْعائِلِيَِة السَّ

     
 

    

   

 اِْسِتْعاَمِل أَْساَمِء اإْلَِشارَِة

     
 

    

   

ِصيَاَغِة اأْلَْسِئلَِةأَْساَمِء اإْلَِشارَِة  

التَّْمِييِز بَْيَ الُْمَذكَِّر َوالُْمؤَنَِّثأََدَواِت ااْلِْسِتْفَهاِم)1)

اَمئِِر اَمئِِرالضَّ اِْسِتْعاَمِل الضَّ
كِتَابَِة نَصٍّ ِمْن أَْربَعِ ُجَمٍلالُْمَذكَِّر َوالُْمؤَنَِّث
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

َمْن أَْوَصَل الَْولََد إَِل الَْمْدرََسِة؟  

َما اأْلَْشيَاُء الَْجِميلَُة يِف الَْعْوَدِة إَِل الَْمْدرََسِة؟َماَذا َرأَْت َعيَْناُه؟

ِبـاَمَذا كَاَن يَْشُعُر؟

أَْسَتِمُع إِىَل النَّصِّ ثُمَّ أُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 

ُ َشَفِهيًّا ِبَثاَلِث ُجَمٍل َعامَّ أََراُه يِف كُلِّ ُصوَرٍة : أَُعربِّ

لَِقاُء اأْلَْصِدَقاِء يِف الَْمْدَرَسِة

:ُ وَرِة َوأَُعربِّ أَنْظُُر إِىَل الصُّ

ب أ

د ج

1

2

3

اَلنَّصُّ الَْمْسُموُع
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ْرُس اَلدَّ

 ِبـَمِن الْتََقى الَْولَُد؟                                        

                                                

ب

د

أ

أَْقَرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ثُمَّ أُِجيُب:

 : أَْقَرأُ النَّصَّ

أَِخريًا... اِلَْتَقْيُت ِبزَُماَليِئ

وِريَن يِف الْيَوِم اأْلَوَِّل ِمَن الَْمْدرََسِة؟ َمْن يَْستَْقِبلُُهْم َعَل بَاِب الَْمْدرََسِة؟ َهْل يَبُْدو التَّاَلِميُذ َمْسُ

َعاَدُة  ْت = اِنْتََشَتْ                                         ب. اَلَْفرَْحُة = السَّ أ. َعمَّ

ج. ِبَحَفاَوٍة = ِبَحرَارٍَة                                            د. اِْصطَفَّ = َوقََف التَّاَلِميُذ يِف َصفٍّ َواِحٍد

ــِت الَْفرَْحــُة الَْجِميَع."َمرَْحبًــا ِبُكــْم يـَـا أَْصِدقـَـاِئ،  اَلْيَــْوَم ُعْدنـَـا إَِل َمْدرََســِتَنا. اِلْتََقيْــُت ِبأَْصِدقـَـاِئ، َوَعمَّ

أَنـَـا َســِعيٌد ِبلَِقائُِكــْم، َهيَّــا نَبَْحــْث َعــْن بَِقيَّــِة أَْصِدقَائَِنــا. اُنْظـُـْر، َهــَذا َخالـِـٌد َوَهــِذِه َخِديَجــُة".  تََصافََح 

ــاِريَِة  ــَت َس ــُع تَْح ــفَّ الَْجِمي ــاَوٍة. اِْصطَ ــا ِبَحَف ــتَْقبَلََنا ُمَعلُِّمونَ ــرَُة، َواْس ــا الُْمِدي ــْت ِبَن بَ ــُع، َورَحَّ الَْجِمي

. َهــا قَــْد ُعْدنَــا إِلَيْــِك ِمــْن َجِديــٍد يَــا َمْدرََســِتي! الَْعلَــِم لَِتِْديــِد النَِّشــيِد الَْوطَنــيِّ

وِريَن ِبالَْعْوَدِة إىَِل الَْمْدَرَسِة. أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الْكَلِاَمِت  كَاَن التَّاَلِميُذ َمرْسُ

وِر. ُ الََّة َعىَل الرسُّ َوالتََّعاِبريَ الدَّ

أَْفَهُم َمَعايِنَ ٱلْكَلِاَمِت:

1

2

3

4

ٱألَوَُّل
اَلنَّصُّ

  لاَِمَذا اْصطَفَّ التَّاَلِميُذ؟

ِت الَْفرَْحُة الَْجِميَع؟ لاَِمَذا َعمَّ

ِبـاَمَذا تَْشُعُر ِعْنَد الَْعْوَدِة إَِل الَْمْدرََسِة؟ج
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

أاَُلِحـُظ َوأَْقـَرأُ:

أَْفَهُم َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: )َدْرُس الَْقَواِعِد( 

 ـ ............. كِتَاُب َصِديِقي أَْحَمَد.

ـ ............. ِمْسطََريِت.

ـ ............. َسيَّارَُة أَِب.

ـ ............. أَْصِدقَاِئ يِف الَْمْدرََسِة.

أَْساَمُء اإْلَِشارَِة اأَْلَْمِثلَُة

َهَذا َخالٌِد

َهِذِه َخِديَجُة

َهؤاَُلِء أَْصِدقَاِئ

َهَذا

َهِذِه

َهؤاَُلِء

- أََضُع اِْسَم اإْلَِشاَرِة الُْمَناِسَب:

- أَْسَتْعِمُل أَْساَمَء اإْلَِشاَرِة َهَذا - َهِذِه - َهُؤاَلِء يِف ُجَمٍل ِمْن تَأْلِيِفي.

5

6

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

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

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

ِت الَْفرَْحُة الَْجِميَع ـ َمرَْحبًا ِبُكْم يَا أَْصِدقَاِئ. - َوَعمَّ

- َهيَّا نَبَْحْث َعْن بَِقيَِّة أَْصِدقَائَِنا ـ اُنْظُْر َهَذا َخالٌِد َوَهِذِه َخِديَجُة.

بَْت ِبَنا الُْمِديرَُة ـ اِْصطَفَّ الَْجِميُع تَْحَت َساِريَِة الَْعلَِم. - تََصافََح الَْجِميُع َورَحَّ
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ْرُس اَلدَّ

ــؤَاُل  تَْنتَِهــي الُْجْملـَـُة الَْعَرِبيَّــُة ِبُنْقطـَـٍة ).) - نََضــُع فَاِصلـَـًة  بـَـْيَ ُجْملَتـَـْيِ ُمَتَاِبطَتـَـْيِ )،) - يَْنتَِهــي السُّ

ِبَعاَلَمــِة اْســتَْفَهاٍم )؟) - نََضــُع النُّْقطَتـَـْيِ بَْعــَد ِفْعــِل الَْقــْوِل ):)                 

ــْم....  ــرُِّف إَِل ُمَعلِِّميِه ــْم.... َوالتََّع ــاِء أَْصَحاِبِه ــَن ِبلَِق وِري ــوا َمْسُ ــِة.... كَانُ ــُذ إَِل الَْمْدرََس ــاَد التَّاَلِمي َع

َســأََل تِلِْميــٌذ َصِديَقــُه.... َهــْل تَْعــرُِف ُمَعلَِّمــَة اللَُّغــِة الَْعَرِبيَّــِة.... فَأََجابـَـُه َصِديُقــُه.... اَل.... لَِكنَِّنــي 

ــَة.... أُِحــبُّ اللَُّغــَة الَْعَرِبيَّ

يِْفيَِّة، َما أَْسَعَدِن َوَما أَزَْعَجِني ِفيَها.  َوِر َعْن ُعطْلَِتي الصَّ ُ ُملَْصًقا ُمَزيًَّنا ِبالصُّ أَُحضِّ

فِّ ِبَجانِِب ُملَْصَقاِت أَْصِدقَاِئ، َونَتََعرَُّف. أَْعرُِض الُْملَْصَق يِف الصَّ

اَلتِّكُْنولُوجَيا:

اَلثََّقــاَفُة:

أـ أَتََذكَُّر ثُمَّ أَْمأَلُ الَْفَراَغ:

ُ َعْنُهاَم ِبُجْملََتنْيِ ُمرَتَاِبطََتنْيِ أَْو أَكَْثَ:  وَرتنَْيِ َوأَُعربِّ ب ـ أَنْظُُر إىَِل الصُّ

- أََضُع َعاَلَمَة الَْوْقِف الُْمَناِسَبَة يِف الَْفَراغِ: )، . ؟ :(

اَلتَّْعِبريُ ٱلِْكَتايِبُّ

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

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

ُ ُملَْصًقا َعْن َعْوَديِت إَِل الَْمْدرََسِة. أَلْتَِقُط ُصَوًرا يِل َولِزَُماَلِئ، َوأَُحضِّ

7

9

8

ٱألَوَُّل



1414

14

اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

َمْن يُوِصلُِني إَِل الَْمْدرََسِة؟  

أَيَْن أَُراِجُع ُدُرويِس يِف الْبَيِْت؟َمْن يَْستَْقِبلُِني يِف الْبَيِْت؟

أَيَْن أَْذَهُب بَْعَد الَْمْدرََسِة؟

أُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة اآْلتَِيِة َشَفِهيًّا:

أَطَْرُح أَْسِئلًَة ُمْسَتْعِماًل َمْن َوأَيَْن، َوأَْسَمُع إَِجابَاِت زَُماَليِئ.

. فِّ ُمُه يِف الصَّ ُ َمَع َرِفيِقي ِحَواًرا اِْسِتْفَهاِميًّا أَْسَتْعِمُل ِفيِه َمْن َوأَيَْن، َونَُقدِّ  أَُحضِّ

:ُ َوِر َوأَُعربِّ أَنْظُُر إىَِل الصُّ

ب أ

د ج

َفِهيُّ التَّْعِبريُ الشَّ

لَِقاُء اأْلَْصِدَقاِء يِف الَْمْدَرَسِة

1

2

3

4
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ْرُس اَلدَّ

  أَيَْن كَاَن التِّاَلِميُذ ِعْنَد َمِجيِء الُْمِديرَِة؟                        

                                                                                          أَيَْن تََقُع َهِذِه الَْقْريَُة؟

ب

د

أ

ج

أَْقَرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ثُمَّ أُِجيُب:

 : أَْقَرأُ النَّصَّ

ِرْحلٌَة َمْدَرِسيٌَّة

ُ َعْن َرأِْيي ِبالرََّحاَلِت الَْمْدرَِسيَِّة. َماّذا يَْفَعُل التِّاَلِميُذ؟ أَُعبِّ

ًة  ًَة،  ُمَعدَّ أ. أَْعلََنْت = أَْخَبَْت                                                          ب. ُمَقرَّرًَة = ُمَحضَّ

ج. تََقُع = تُوَجدُ                                                          د.َحاِفلًَة = َسيَّارًَة كَِبريًَة لِلرُّكَّاِب

َدَخلَــِت الُْمِديــرَُة إَِل الَْفْصــِل الَْخاِمــِس، َوأَْعلََنــْت أَنَّ َحاِفلَــَة الَْمْدرََســِة الَِّتــي َســتَأُخُذُهْم إَِل الرِّْحلَــِة 

ــِة ُدُجــوْم؛  ــُة ُمَقــرَّرًَة لِِزيَــارَِة قَْريَ ْســِتْعَداَد. وَكَانَــِت الرِّْحلَ ــْت ِمْنُهــْم ااْلِ ــْت، َوطَلَبَ ــْد َوَصلَ الَْمْدرَِســيَِّة قَ

لِيَُشــاِهُدوا كَيْــَف تُْصَنــُع الُْجبَْنــُة الَْمَحلِّيَــُة ِمــْن لـَـَنِ الاَْمِعــِز أَِو الْبََقــِر. فَــِرَح التِّاَلِميــُذ كَِثــريًا، َوبـَـَدُؤوا 

يَْجَمُعــوَن أََدَواتِِهــْم اِْســِتْعَداًدا لِلرِّْحلَــِة. قَــاَل ُعَمــُر: أَيْــَن تََقــُع َهــِذِه الَْقْريَــُة؟ فَأََجــاَب َحَســٌن: تََقــُع 

َهــِذِه الَْقْريَــُة بَــْيَ تَُجــورََّة َورَنْــَدَة. َوَصلَــِت الَْحاِفلَــُة َوَركِــَب الَْجِميــُع ِفيَهــا.

الََّة َعىَل ِرْحلٍَة َمْدَرِسيٍَّة. أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الْكَلِاَمِت َوالتََّعاِبريَ الدَّ

أَْفَهُم َمَعايِنَ ٱلْكَلِاَمِت:

1

2

3

4

ٱلثَّايِن 
اَلنَّصُّ

 َعمَّ أَْعلََنِت الُْمِديرَُة؟ 

ممَّ تُْصَنُع الُْجبَْنُة الَْمَحلِّيَُة؟                                      
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

أاَُلِحـُظ َوأَْقـَرأُ :

اَلَْقَواِعُد اللَُّغِويَُّة:  

أ( أَْخَتاُر اِْسَم اإْلَِشاَرِة الُْمَناِسَب لِلُْجْملَِة: 

َدَخلـَـِت الُْمِديـــرَُة إَِل الَْفْصــِل الَْخاِمــِس، َوأَْعلََنــْت أَنَّ َحاِفلـَـَة الَْمْدرََســِة الَِّتــي َســتَأُخُذُهْم إَِل الرِّْحلـَـِة 

ْســِتْعَداَد. وَكَانـَـِت الرِّْحلـَـُة ُمَقــرَّرًَة لِِزيـَـارَِة قَـــْريَِة ُدُجــوْم؛  الـْــَمْدرَِسيَِّة قـَـْد َوَصلـَـْت، َوطَلَبَــْت ِمْنُهــْم ااْلِ

لِيَُشــاِهُدوا كَيْــَف تُْصَنــُع الُْجبَْنــُة الَْمَحلِّيَــُة ِمــْن لَــَنِ الاَْمِعــِز أَِو الْبََقــِر.

ـ ............. اأْلَطَْفاُل يَلَْعبُوَن كُرََة الَْقَدِم.

ٌب. ـ ............. َولٌَد ُمَهذَّ

َجرَُة طَِويلٌَة. ـ ............. الشَّ

. ـ ............. بََناُت الَْحيِّ

َوِر اآْلتَِيِة: ب( أَْسَتْعِمُل أَْساَمَء اإْلَِشاَرِة يِف التَّْعِبريِ َعِن الصُّ

5

6

)َهَذا، َهِذِه، َهُؤالَِء(
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ْرُس اَلدَّ

ــْل  ــا... َه ــوَل لََن ــُد أَْن تَُق ــاَذا تُِري ــرُِف َم ــْن نَْع ــْم نَُك ــا... لَ ــرَْت إِلَيَْن ــَمًة... َونَظَ ــرَُة بَاِس ــِت الُْمِدي َدَخلَ

ــِة... ــَي الَْمْدرََس ــا قََوانِ َخالَْفَن

قَالَْت... َهْل تَْعرِفُوَن لاَِمَذا أَنَا ُهَنا... قُلَْنا... الَ...

قَالَْت... ِعْنِدي إِْعاَلٌن َسِعيٌد... َجهِّزُوا أَنُْفَسُكْم... فََسْوَف نُِقيُم اِْحِتَفاالً ُمَفاِجئًا...

ُ الئَِحًة ِبأَْغرَاِض الرِّْحالَِت ِباللَُّغِة الَْعَرِبيَِّة، َوَما يَُقاِبلَُها ِباللَُّغِة اأْلَْجَنِبيَِّة. أَُحضِّ

اَلتِّكُْنولُوجَيا:

اَلثََّقــاَفُة:

أ( أََضُع َعاَلَمَة الَْوْقِف الُْمَناِسَبَة يِف الَْفَراغِ:

ُ َعْنُهاَم يِف ُجْملََتنْيِ ُمرَتَاِبطََتنْيِ أَْو أَكَْثَ:  وَرتنَْيِ َوأَُعربِّ ب( أَنْظُُر إِىَل الصُّ

اَلتَّْعِبريُ ٱلِْكَتايِبُّ

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

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

أَْجَمُع َمْعلُوَماٍت ِمَن اإْلِنِْتْنِْت َعْن َمْوِقعٍ ِسيَاِحيٍّ يِف ِجيبُويِت، َوأَُخطُِّط لِِزيَارَتِِه.

7

9

8

ٱلثَّايِن 
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

َمَع َمْن َذَهَب الَْولَُد إَِل النُّزَْهِة؟

َهْل بَِقَي الُْعْصُفوُر َعَل اأْلَرِْض؟َماَذا َرأَى الَْولَُد يِف النُّزَْهُة؟

ِغرُي؟ ِمْن أَيَْن َسَقَط الُْعْصُفوُر الصَّ

أَْسَتِمُع إِىَل النَّصِّ ثُمَّ أُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 

ُ َشَفِهيًّا ِبَثاَلِث ُجَمٍل َعامَّ أََراُه يِف كُلِّ ُصوَرٍة: أَُعربِّ

:ُ وَرِة َوأَُعربِّ أَنْظُُر إِىَل الصُّ

ب أ

د ج

1

2

3

َمَع الَْعائِلَِة

اَلنَّصُّ الَْمْسُموُع



19

ْرُس اَلدَّ

وًرا ِمَن الَْعَمِل؟                                         لاَِمَذا َعاَد اأْلَُب َمْسُ

لَطََة؟  ْن أََعدَّ السَّ دج                                                                               لاَِمَذا َسأََل الَْوالُِد َعمَّ

بأ

أَْقَرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ثُمَّ أُِجيُب:

 : أَْقَرأُ النَّصَّ

َمزَْحٌة

ورَِة. أَيَْن اْجتََمَعِت الَْعائِلَُة؟  أَِصُف كُلَّ َما أََراُه يِف الصُّ

أ. اَلاَْمئَِدُة = اَلطَّاِولَُة َعلَيَْها طََعامٌ                                    ب . اِنْتََهى = أَكَْمَل                                                                                      

 ج. أََعدَّ = َهيَّأَ                                                                 د. لَِذيَذٌة = طَيِّبَُة الَْمَذاِق

ــْوَم؟ فَأََجابََهــا: كَاَن  ــَف كَاَن الَْعَمــُل الْيَ ــي: كَيْ وٌر. َســأَلَتُْه أُمِّ َعــاَد أَِب ِمــَن الَْعَمــِل َوُهــَو َمــْسُ

لُــوا، الَْغــَداُء َجاِهــٌز. َجلَْســَنا َحــْوَل  ــي: تََفضَّ ُمِريًحــا. َوِعْنَدَمــا انْتََهــى ِمــْن َحِديِثــِه، نَاَدتَْنــا أُمِّ

ــلَطََة؟ قَالـَـْت أُْخِتــي كَْوثـَـُر: أَنـَـا يَا أَِب.  الاَْمئـِـَدِة، َوبََدأْنـَـا اأْلَكَْل. اِبْتََســَم أَِب َوقـَـاَل: َمــْن أََعــدَّ السَّ

َهــْل ِهــَي لَِذيــَذٌة؟ أََجــاَب أَِب: أَْحَســْنِت يـَـا َصِغــرييَِت،  َهــِذِه أَطْيَــُب َســلَطًَة أَكَلْتَُهــا، َمــا َرأْيـُـِك 

ــكََّر؟! أَْن تَْســتَْعِميِل يِف الَْمــرَِّة الَْقاِدَمــِة الِْملـْـَح اَل السُّ

أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الَْحْقَل الُْمْعَجِميَّ لِلطََّعاِم.

أَْفَهُم َمَعايِنَ ٱلْكَلِاَمِت:

1

2

3

4

ٱلثَّالُِث
اَلنَّصُّ

َمتَى نَاَدِت اأْلُمُّ أَْواَلَدَها إَِل طَاِولَِة الَْغَداِء؟  

لَطََة؟  َمْن أََعدَّ السَّ
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

أاَُلِحـُظ َوأَْقـَرأُ:
ي: كَيَْف كَاَن الَْعَمُل الْيَْوَم؟ - َعاَد أَِبـي ِمَن الَْعَمِل. َسأَلَتُْه أُمِّ

لُوا.  ي: تََفضَّ - َوِعْنَدَما اِنْتََهى ِمْن َحِديِثِه، نَاَدتْـَنا أُمِّ

- بََدأْنَا اأْلَكَْل. اِبْتَـَسَم أَِبـي. قَالَْت أُْخِتي كَْوثَُر: أَنَا يَا أَِبـي. َهْل ِهَي لَِذيَذٌة؟ أََجاَب أَِبـي: أَْحَسْنِت 

يَا َصِغريَتِـي، .

- أََضُع الْكَلِاَمِت اآْلتَِيَة يِف َمكَانَِها الُْمَناِسِب:

5

أَْفَهُم َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: )َدْرُس الَْقَواِعِد( 

ُمؤَنٌَّثُمَذكٌَّر

أَِب

الَْعَمُل

اأْلَكُْل

الطََّعاُم

َسلَْمى

الاَْمئَِدُة

َشْمٌس

َسَمـاٌء

ُمؤَنٌَّثُمَذكٌَّر

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

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

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

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

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

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

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

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

6

َسيَّاَرٌة ، َصِديٌق ، َصْحَراُء ، َمِديَنٌة ، َمْدَرَسٌة ، ُمَعلُِّم ، ُمِديٌر ، ُمَنى

- أَكُْتُب َخْمَس كَلِاَمٍت ِفيَها أَْصَواٌت طَِويلٌَة، َوأََضُع َدائِرًَة َحْوَل َهِذِه اأْلَْصَواِت: 

)أَْسَتْعِمُل اللَّْوَح(

5ـ .................4ـ .................3ـ .................2ـ ................. 1ـ .................
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ْرُس اَلدَّ

ي. َوِعْنَدَما اِنْتََهى أَِب ِمْن َحِديِثِه، نَاَدتَْنا أُمِّ

َوِعْنَدَما ................................................ َذَهبَْنا ..........................................................................

َوِعْنَدَما .................................................................................................................................

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

نَاتَِها، َوطَِريَقَة تَْحِضريَِها. أَْختَاُر أَكْلًَة َشْعِبيًَّة قَِديـَمًة، أَذْكُُر ُمَكوِّ اَلثََّقــاَفُة:

أ( أَكُْتُب َعىَل ِمَثاِل الُْجْملَِة اآْلتَِيِة: )َعىَل اللَّْوحِ(

ُ َعْنُهاَم: َة الَِّتي تَُعربِّ وَرتنَْيِ َوأَكُْتُب الِْقصَّ ب( أَنْظُُر إِىَل الصُّ

اَلتَّْعِبريُ ٱلِْكَتايِبُّ

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

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

أَبَْحُث يِف لَْوَحِتي اإْلِلِْكتُونِيَِّة َعْن ُمتََنزٍَّه يِف بَلَِدي.  

7

8

9

ٱلثَّالِث

اَلتِّكُْنولُوجَيا:
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

َهْل تَـْمِش َمِعي إَِل الْبَيِْت؟

َهْل َعاَد َوالُِدَك ِمَن الَْعَمِل؟أَيَْن َوَضْعِت كِتَاِب؟

لَطَِة؟ كََّر يِف السَّ َمْن َوَضَع السُّ

أُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة اآْلتَِيِة َشَفِهيًّا:

أَطَْرُح أَْسِئلًَة ُمْسَتْعِماًل َمْن َوأَيَْن َوَهْل، َوأَْسَمُع إَِجابَاِت زَُماَليِئ.

ُمُه يِف  ُ َمَع َرِفيِقي ِحَواًرا اِْسِتْفَهاِميًّا أَْسَتْعِمُل ِفيِه َمْن َوأَيَْن َوَهْل، َونَُقدِّ أَُحضِّ

. فِّ الصَّ

:ُ َوِر َوأَُعربِّ أَنْظُُر إىَِل الصُّ

ج

أ

د

ب

1

2

3

4

َفِهيُّ التَّْعِبريُ الشَّ

َمَع الَْعائِلَِة
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   َماَذا نَظََّمْت أُْسَُة َهَناَء؟                                                                َماَذا كَاَن اأْلَُب يَْفَعُل؟     

اِطِئ؟                                                             َهْل كَاَن الطََّعاُم لَِذيًذا؟         دج   َماَذا َوَجُدوا َعَل الشَّ

بأ

هـ

أَْقَرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ثُمَّ أُِجيُب:

 : أَْقَرأُ النَّصَّ

ِرْحلٌَة إِىَل الَْبْحِر

اِطِئ؟ إَِل أَيَْن تـَْمِض َهِذِه اأْلُْسَُة؟ َما النََّشاطَاُت التِّي نَُقوُم ِبَها َعَل الشَّ

كَْرى = لِتََذكُّرَِها يِف َما بَْعد  أ. أَْصَدافًا = َجْمُع َصَدفٍَة، ِغطَاُء َحلَزُونَِة الْبَْحِر                          ب. لِلذِّ

ج. َحاِفيًَة = ِبُدوِن ِحَذاٍء                                       د. ِبَشِهيٍَّة = ِبَرْغبٍَة َشِديَدٍة

ــاِطِئ. َوِعْنَدَمــا َوَصلُوا،  يِف يـَـْوِم الُْجُمَعــِة، نَظََّمــْت أُْسَُة َهَنــاَء رِْحلـَـًة إَِل الْبَْحــِر. اِنْطَلـَـَق الَْجِميُع إَِل الشَّ

ــَة.  ــَوَر الَْجِميلَ ــُط الصُّ ــَرى، َواأْلَُب يَلْتَِق كْ ــا لِلذِّ ــعِ بَْعِضَه ــَدُؤوا ِبَجْم ــريًَة، فَبَ ــا كَِث ــاَك أَْصَدافً ــُدوا ُهَن َوَج

فَْجــأًَة، َصََخــِت اأْلُمُّ َعــَل َهَنــاَء قَائِلـَـًة: اَل تَـــْمِش َحاِفيَــًة، قـَـْد تَُصاِبــَي ِبُجــْرٍح. َوبَْعــَد َســاَعاٍت طَِويلـَـٍة 

، ثـُـمَّ َعــاُدوا لاِْلِْســِتْمتَاِع َواللَِّعــِب. َوقَبـْـَل  تـْـُه اأْلُمُّ ــبَاَحِة، َجلـَـَس الَْجِميــُع َوأَكَلـُـوا ِبَشــِهيٍَّة َمــا أََعدَّ ِمــَن السِّ

ُهــوا إَِل الْبَيْــِت ُمتَْعِبــَي لَِكــْن ُســَعَداَء. الرُُّجــوِع، َجَمُعــوا اأْلَْغــرَاَض ثـُـمَّ تََوجَّ

أَُحلُِّل:

أَْفَهُم َمَعايِنَ ٱلْكَلِاَمِت:

1

2

3

4
اِطِئ أَِوالَْجبَِل. َهاَب إَِل الشَّ ُ َعْن تَْفِضييِل الذَّ أَُعبِّ

- َعاَلَم يَُدلُّ طَلَُب اأْلُمِّ ِمِن ابَْنِتَها َعَدَم الَْمْشِ َحاِفيًَة؟

ُح َهِذِه الُْجْملََة ِبأَْمِثلٍَة ِمَن النَّصِّ َوَخارِِجِه. - "ثُمَّ َعاُدوا إَِل الْبَيِْت ُمتَْعِبَي لَِكْن ُسَعَداَء"، أَْشَ

ٱلرَّاِبُع
اَلنَّصُّ
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

أاَُلِحـُظ َوأَْقـَرأُ:

اَلَْقَواِعُد اللَُّغِويَُّة:

نَظََّمْت أُْسـرَُة َهَناَء رِْحلًَة. َصـرََخِت اأْلُمُّ َعَل َهَناَء َخْوفًا.

َوَر الَْجِميلََة. اِطِئ، َوَصاَر اأْلَُب يَلْتَِقُط الصُّ اِنْطَلََق الَْجِميُع إَِل الشَّ

َوقَبَْل الرُُّجوِع، َجَمُعوا ِمْن ُهَناَك أَْصَدافًا  كَِثريًَة

بَاَحِة.   ـ ........................ يََخاُف ِمَن السِّ

ـ ........................ تَْعَمُل ُمِديرََة َمْدرََسٍة. 

اِطِئ.  ـ ........................ تَُساِعُد الَْعاِمَل يِف تَْنِظيِف الشَّ

َجرَِة.  ـ ........................ يَِطرُي َعِن الشَّ

5

6

أ- أَْمأَلُ الَْفَراَغ ِبالْكَلَِمِة الُْمَناِسَبِة:

ِحيَحِة:  ب ـ أََضُع اأْلَْساَمَء يِف الَْخانَِة الصَّ

َشْمٌس - َقَمٌر - َحْمزَُة - َعطَْش - َماٌء - َصْحَراُء

ُمؤَنٌَّثُمَذكٌَّر

اَلَْفتَاُة اَلُْعْصُفوُرأَِخي ي أُمِّ
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ْرُس اَلدَّ

َعاُدوا إَِل الْبَيِْت ُمتَْعِبَي لَِكْن ُسَعَداَء.

َذَهبَْنا .................................................................................................... لَِكْن كَانَْت ُمْغلََقًة.

............................................................................................................... لَِكْن َما زِلَْنا َجائِِعَي.

........................................................................... لَِكْن ......................................................... 

ُ ُملَْصَقاٍت ِسيَاِحيٍَّة َعْن ُمْنتَزََهاٍت بَْحِريٍَّة َشِهريٍَة يِف ِجيبُويِت،  يِف َمْجُموَعاٍت، نَُحضِّ

ِف. َونُلِْصُقَها َعَل لَْوَحِة الَْحائِِط يِف الصَّ

اَلثََّقــاَفُة:

أ ( أَكُْتُب َعىَل ِمَثاِل الُْجْملَِة اآْلتَِيِة:

ُ َعْنُهاَم: َة التِّي تَُعربِّ وَرتنَْيِ َوأَكُْتُب الِْقصَّ ب ( أَنْظُُر إِىَل الصُّ

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

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

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

ُ َعَل لَْوَحِتي اإْلِلِْكتُونِيَِّة ُملَْصًقا َعْن نََهاٍر َجِميٍل أَْمَضيْتُُه َمَع الَْعائِلَِة. أَُحضِّ

7

8

9

ٱلرَّاِبُع

اَلتِّكُْنولُوجَيا:

اَلتَّْعِبريُ ٱلِْكَتايِبُّ
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

َماَذا فََعَل أَْحَمُد بَْعَد اْسِتيَْقاِظِه ِمَن النَّْوِم؟ 

َمْن َرافََقُه إَِل الْـَمْدرََسِة؟  لاَِمَذا تََناَوَل أَْحَمُد طََعاَمُه ُمْسًِعا َوَخَرَج ُمبَكِّـرًا؟

أَيَن يَْسُكُن َصِديُق أَْحَمَد؟

أَْسَتِمُع إِىَل النَّصِّ ثُمَّ أُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 

ُ َشَفِهيًّا ِبَثاَلِث ُجَمٍل َعامَّ أََراُه يِف كُلِّ ُصوَرٍة: أَُعربِّ

:ُ وَرِة َوأَُعربِّ أَنْظُُر إِىَل الصُّ

ج

أ

د

ب

1

2

3

اأَْلَْصِدَقاُء

اَلنَّصُّ الَْمْسُموُع
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ْرُس اَلدَّ

ُة؟ َوَمِن اْستَْقبَلََها؟                                         كَيَف كَاَن الْبَيُْت يِف الَْمَساِء؟ ِمْن أَيَْن َعاَدِت الَْجدَّ

ِة؟ َولاَِمَذا؟ لاَِمَذا قَِدَم الَْعمُّ َسِعيٌد َوأُْسَتُُه إَل الْبَيِْت؟                                      َمْن َهَمَس يِف أُُذِن الَْجدَّ

ب

د

أ

ج

أَْقَرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ثُمَّ أُِجيُب:

 : أَْقَرأُ النَّصَّ

 لِقاٌَء َعائِِلٌّ

ِة؟ َفِر ِبَجانِِب الَْجدَّ ِة؟ إاَِلَم تُِشرُي َحِقيبَُة السَّ َمْن يُِحيُط ِبالَْجدَّ

َهاُب إَِل الَْحجِّ يِف َغريِ َوقِْتِه                    ب. ِبَحَفاَوٍة = ِباْهِتاَممٍ  أ. اَلُْعْمرَُة = اَلذَّ

عَ                                      د. َهَمَسْت = كَلََّمتَْها ِبَصوٍت ُمْنَخِفٍض  ج. اِْحتََشَد = كَُثَ ِفيِه َو تََجمَّ

ــا  ــَد بَيْتَُن ــاِء، اِْحتََش ــاَوٍة. يِف الَْمَس ــتَْقبَلََها أَِب ِبَحَف ــرَِة، فَاْس ــرَِة ِبالِطَّائِ ــَن الُْعْم ــْوَم ِم يِت الْيَ ــدَّ ــاَدْت َج َع

ــِدَم  ــا. َوقَ ــْت ِبَجانِِبَه ــَها، َوَجلََس ــْت َرأَْس يِت، فََقبَّلَ ــدَّ ــُة َج ــَي َصِديَق ــا، َوِه ــْت َجارَتَُن ــوِف. َدَخلَ يُ ِبالضُّ

ــا.  ــْن رِْحلَِتَه ــا َع ثَُن ــَدأَْت تَُحدِّ يِت، َوبَ ــدَّ ــْوَل َج ــا َح ــا. اِْجتََمْعَن ــلُِّموا َعلَيَْه ــُه لِيَُس ُ ــِعيٌد َوأُْسَت ــي َس َعمِّ

ــَنُب، ثُــمَّ َهَمَســْت يِف  ِغــريَُة َزيْـ ــوَن يََدَهــا، اِقَْتَبَــْت ِمْنَهــا أُْخِتــي الصَّ ــي يَُقبِّلُ ــاُء َعمِّ َوبَيَْنــاَم كَاَن أَبَْن

ــُع. ــَك الَْجِمي يِت؟ فََضِح ــدَّ ــا َج ــِت يِل يَ ــاَذا اْشَتَيْـ ــا: َم ــِمْعَناُه َجِميًع ــْوٍت َس ــْن ِبَص ــا، لَِك أُُذنَِه

ِة ِبَحَفاَوٍة. أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الَْحْقَل الُْمْعَجِميَّ اِلْسِتْقَباِل الَْجدَّ

أَْفَهُم َمَعايِنَ ٱلْكَلِاَمِت:

1

2

3

4

ٱلَْخاِمُس 
اَلنَّصُّ
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

أاَُلِحـُظ َوأَْقـَرأُ:

أَْفَهُم َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: )َدْرُس الَْقَواِعِد( 

ثَتَْها. يِت فََقبَّلَْت َرأَْسَها َوَحدَّ ـيُوِف. َدَخلَْت َصِديَقُة َجدَّ - اِْحتََشَد بَيْتَُنا ِبالضُّ

ِغريَُة َزيـَْنُب، ثُمَّ َهَمَسْت يِف أُُذنَِها.  ي يَُقبِّلُوَن يََدَها، اِقَْتَبَْت ِمْنَها أُْخِتي الصَّ - َوبَيَْناَم كَاَن أَبَْناُء َعمِّ

يِت الْيَْوَم ِمَن الُْعْمرَِة ِبالطَّائِرَِة. - َعاَدْت َجدَّ

ـ ِهَي ................. َدرَْسَها ِبَخطٍّ َجِميٍل. 

ـ أَنِْت ................. َدرَْسِك ِبَخطٍّ َجِميٍل. 

ـ ُهَو ................. َدرَْسُه ِبَخطٍّ َجِميٍل. 

ـ أَنُْتْم ................. َدرَْسُكْم ِبَخطٍّ َجِميٍل.

ِمرُي يُف الِفْعـِلالضَّ تَْصِ

َدَخلُْتأَنَا

َدَخلَْتأَنَْت

َدَخلِْتأَنِْت

َدَخَلُهَو
َدَخلَْتِهَي
َدَخلُواُهْم
َدَخلْتُْمأَنْتُْم
َدَخلَْنانَْحُن

ـ أَْخَتاُر ِصيَغَة الِْفْعِل "كََتَب" الُْمَناِسَبَة، َوأََضُعُها َمكَاَن النَُّقِط يِف الُجَمِل اآْلتَِيِة:

- أُكِْمُل الُْجَمَل ُمْسَتْعِماًل أَْفَعااًل َماِضَيًة:

5

6

ـ أَنَا ................. َدريِْس ِبَخطٍّ َجِميٍل.

ـ أَنَْت ................. َدرَْسَك ِبَخطٍّ َجِميٍل. 

ـ ُهْم ................. َدرَْسُهْم ِبَخطٍّ َجِميٍل.

 ـ نَْحُن ................. َدرَْسَنا ِبَخطٍّ َجِميٍل.

 َصِديِقي .............................................................................................................................

    أُْخِتي  ................................................................................................................................

    اَلُْمَعلُِّموَن  ..........................................................................................................................

    أَنِْت ..................................................................................................................................
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(          )َو - أِلَّن - ثُمَّ

 - أََضُع اَلِئَحًة ِباأْلَْساَمِء الَِّتي يَْستَْعِملَُها الَْعرَُب لإِلَِشارَِة إَِل اأْلَقَارِِب )َعـمٌّ

َخاٌل...) َوَما يَُقاِبلَُها ِباللَُّغِة اأْلَْجَنِبيَِّة.

اَلثََّقــاَفُة:

بِْط اآْلتَِيَة يِف َجْمعِ الُْجْملََتنِي: أ ( أَْسَتْعِمُل أََدَواِت الرَّ

ُ َعْنُهاَم ِبأَْربَعِ ُجَمٍل ُمرَتَاِبطٍَة: وَرتنَْيِ َوأَُعربِّ ب ( أَنْظُُر إِىَل الصُّ

اَلتَّْعِبريُ ٱلِْكَتايِبُّ

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

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

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

أَرُْسُم َعَل لَوَحِتي اإْلِلِْكتُونِيَِّة َشَجرََة َعائِلَِتي.

7

8

9

َدَخَل َسِمرٌي إَِل الَْفْصِل. َدَخَل ُمِنرٌي إَِل الَْفْصِل يِف الَْوقِْت َذاتِِه:

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

َدَخَل َسِمرٌي إَِل الَْفْصِل. َدَخَل ُمِنرٌي إَِل الَْفْصِل بَْعَدُه ِبَدقَائَِق:

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

ي كَِثريًا: أَُساِعُد َوالَِديِت يِف أَْعاَملَِها. أَنَا أُِحبُّ أُمِّ

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

ٱلَْخاِمُس 

اَلتِّكُْنولُوجَيا:
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

َماَذا أََرى ِمْن نَاِفَذِة فَْصيِل؟

يَف؟أَيَْن يَْسُكُن َصِديِقي؟ تَاَء أَِم الصَّ ُل َصِديَقِتي: الشِّ َماَذا تَُفضِّ

َهْل ِدَراَسُة الَْعَرِبيَِّة َصْعبٌَة؟

أُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة اآْلتَِيِة َشَفِهيًّا:

أَطَْرُح أَْسِئلًَة ُمْسَتْعِماًل أَيَْن َوَهْل َوَماَذا، َوأَْسَمُع إَِجابَاِت زَُماَليِئ.

ُ َمَع َرِفيِقي ِحَواًرا اِْسِتْفَهاِميًّا أَْسَتْعِمُل ِفيِه أَيَن َوَهْل َوَماَذا،  أَُحضِّ

. فِّ ُمُه يِف الصَّ َونَُقدِّ

:ُ َوِر َوأَُعربِّ أَنْظُُر إىَِل الصُّ

ج

أ

د

ب

1

2

3

4

َفِهيُّ التَّْعِبريُ الشَّ

اأَْلَْصِدَقاُء
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؟                                                         َماَذا َشاَهُدوا يِف َواِدي ُحْنبُيِل؟        كَيَْف كَاَن الَْجوُّ

  إَِل أَيَْن َذَهَب اأْلَْواَلُد؟                                                  َماَذا فََعَل كُلٌّ ِمْنُهْم ِعنَدَما َوَصلُوا إَِل الَْواِدي؟   

ب

د

أ

ج

أَْقَرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ثُمَّ أُِجيُب:

 : أَْقَرأُ النَّصَّ

نُزَْهٌة َمَع اأْلَْصِدَقاِء

ورَِة؟ َماَذا يَْفَعُل اأْلَْواَلُد؟ كَْم َشْخًصا أََرى يِف الصُّ

أ. النُّزَْهُة = التََّجوُُّل ِبَغرَِض ااْلِْسِتْمتَاِع                                  ب . اأْلَْغَصاُن = أفُْرُع اأْلَْشَجاِر

ُر َوَر = يَُصوِّ ًعا إَِل بَْعِضِه                                        د. يَلْتَِقُط الصُّ ج.كَِثيًفا = كَِثريًا َوُمَجمَّ

ــاِئ ُعَمــُر َوَخالِــٌد  ــاِء اإْلَِجــازَِة، قَرَّرْنَــا أَنَــا َوأَْصِدقَ ــاِم ِبُنزَْهــٍة. لَِذلِــَك، َويِف أَثَْن ــٌم لِلِْقيَ اَلَْجــوُّ لَِطيــٌف َوُماَلئِ

ــٌد أَْن نَُقــوَم ِبُنزَْهــٍة إَِل َواِدي ُحْنبُــيِل. َذَهبَْنــا إَِل الـْـَواِدي، وَكَاَن الُْعْشــُب كَِثيًفــا، َواأْلَْشــَجاُر بَاِســَقَة  َوُحمَّ

ــٌد، فََقــْد تََســابََقا بـَـْيَ اأْلَْشــَجاِر.  ــا َخالـِـٌد َوُحمَّ بـَـِة. أَمَّ اأْلَْغَصــاِن. أََخــَذ ُعَمــُر يَلْتَِقــُط ُصــَوًرا لِلطَِّبيَعــِة الَْخالَّ

ــَجرَِة لِلُْمطَالََعــِة. َوبَْعــَد يَــْوٍم كَاِمــٍل ِمــَن التََّنــزُِّه، رََجْعَنــا إَِل الْبُيُــوِت َونَْحــُن  َوأَنَــا َجلَْســُت تَْحــَت الشَّ

ُســَعَداُء. 

: ُد ِمَن النَّصِّ أَُحدِّ

أَْفَهُم َمَعايِنَ ٱلْكَلِاَمِت:

1

2

3

4

اِدُس ٱلسَّ

................................................ : َوْضَع الُْعْشِب: ................................................َحالََة الَْجوِّ

َمَشاِعَر اأْلَْواَلِد ِحَي َعْوَدتِِهْم: ..........................................َحالََة اأْلَْشَجاِر: ...........................................

اَلنَّصُّ
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اَلَْوْحَدُة 
اْلُوَل 

أاَُلِحُظ الُْحُروَف الُْمَتَقاِربََة َصْوتًا َوَشكْاًل، َوأَْقَرأُ:

اَلَْقَواِعُد اللَُّغِويَُّة:

رَْس.  ـ ............. َدرَْسُت الدَّ

ـ ............. كَتَبَْت َدرَْس الْيَْوِم. 

ـ ............. لَِعَب كُرََة الَْقَدِم.

ـ ............. َذَهبِْت إَِل الَْمْدرََسِة.

ًة: َن ُجْملًَة تَامَّ ب- أُكِْمُل َما يَأيِْت ِبالِْفْعِل الْاَمِضِّ الُْمَناِسِب أِلُكَوِّ

5

6

   أَْصِدقَاِئ ............................................................................................................................

   ُمَعلَِّمِتي ............................................................................................................................

   َوالِِدي ..............................................................................................................................

    أَنْتُْم ................................................................................................................................

    أَنِْت.................................................................................................................................

ِمريَ الُْمَناِسَب يِف َما يَأيِْت: )أَنِْت  ـ ُهَو ـ أَنَا ـ ِهَي( أ- أََضُع الضَّ

- الُْعْشُب كَِثيٌف، َواأْلَْشَجاُر بَاِسَقُة اأْلَْغَصاِن.

ِب. - أََخَذ أَْحَمُد يَلْتَِقُط ُصَوًرا لَِجاَمِل الطَِّبيَعِة الَْخالَّ

ٌد بََدآ يَتََسابَقاِن بَْيَ اأْلَْشَجاِر. - َخالٌِد َوُحمَّ

- َوبَْعَد يَْوٍم كَاِمٍل ِمَن التََّنزُِّه، رََجْعَنا إَِل الْبُيُوِت.
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ــاِب  ــا ِبأَلَْع ــويِت، َونَُقارِنَُه ــَمِة يِف ِجيبُ ــاِل الَْقِديـ ــاِب اأْلَطَْف ــْن أَلَْع ــا َع ــِري بَْحثً نُْج

ــْوِم. الْيَ

اَلثََّقــاَفُة:

بِْط اآْلتَِيَة يِف َجْمعِ الُْجْملََتنِي: )فَـ - كَأَنَُّه - لَِذلَِك( أ ( أَْسَتْعِمُل أََدَواِت الرَّ

ُ َعْنُهاَم ِبأَْربَعِ ُجَمٍل ُمرَتَاِبطَِة: ، َوأَُعربِّ وَرتنَْيِ ب ( أَنْظُُر إىَِل الصُّ

اَلتَّْعِبريُ ٱلِْكَتايِبُّ:

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

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

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

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

ــَع  ــا َم ــوَم ِبَه ــبُّ أَْن أَقُ ــي أُِح ــاطَاِت الَِّت ــَة النََّش ــةِّ اَلئَِح ــي اإْلِلْكتُونِيَ ــَل لَْوَحِت ــُع  َع أَطْبَ

. ــيِّ ــاِئ يِف الَْح أَْصِدقَ

7

8

9

لَِّة. ا ....... اَلِعُب كُرَِة السَّ َصِديِقي طَِويٌل ِجدًّ

َسأَلُْت َصِديِقي َعْن ِدَراَسِتِه .......أََجابَِني أَنََّها َعَل َخرْيِ َما يُرَاُم.

كَاَن الطَّْقُس َسيِّئًا ....... بَِقيَْنا يِف الْبَيِْت.

اِدُس ٱلسَّ

اَلتِّكُْنولُوجَيا:



: اَلنَّصُّ

اأَْلَْسِئلَــــــــــــــُة
: 1/ أَْفَهُم النَّصِّ

ِمريَ الُْمَناِسَب: أ ـ أََضُع الضَّ

ب ـ أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ ثثاََلثََة أَْساَمٍء ُمَذكَّرٍَة َوثثاََلثََة أَْساَمٍء ُمَؤنََّثٍة:

ـ اِلْتََقيَْنا ِبـُمَعلَِّمِتَنا َو ................. ُمبْتَِسَمٌة.
ـ اِلْتََقيَْنا ِبـُمَعلِِّمَنا َو ................. ُمبْتَِسٌم.

ٌع. ـ َدَخَل الَْولَُد إَِل الَْفْصِل َو ................. ُمْسِ

2ـ اَلَْقَواِعُد:

اَلُْمؤَنَُّثاَلُْمَذكَُّر

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

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

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

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

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

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

اِنْتََهِت الُْعطْلَُة، َوُعْدنَا إَِل الَْمْدرََسِة َونَْحُن فَرُِحوَن، اِلْتََقيَْنا ِبأَْصِدقَائَِنا َوُمَعلِِّميَنا َوُمَعلِّاَمتَِنا. 

ُث ُدوَن  َوَحَكيَْنا لِبَْعِضَنا َما ِعْشَناُه يِف َهِذِه الُْعطْلَِة ِمْن لََحظَاٍت َسِعيَدٍة. كَاَن الَْجِميُع يَتََحدَّ

ُخوِل إَِل الُْفُصوِل، أَْحَسْسَنا ِبَقلِيٍل ِمَن الُْحزِْن، َما فَِتَئ أَْن اْختََفى  انِْقطَاٍع. ِعْنَدَما َدقَّ الَْجرَُس لِلدُّ

ِعْنَد لَِقاِء ُمَعلَِّمِتَنا َوِهَي ُمبْتَِسَمٌة.

1

2

3

4

س

س

س

س

كَيَْف َعاَد الُْمتََعلُِّموَن إَِل َمَدارِِسِهْم؟
................................................................................................................................................

أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة:

ِبـَمِن الْتَُقوا َداِخَل الَْمْدرََسِة؟
....................................................................................................................................................

َهِل اْستََمرَّ ُحزْنُُهْم ِعْنَدَما َدقَّ الَْجرَُس؟ لاَِمَذا؟
.....................................................................................................................................................

َماَذا كَاَن يَْحِك الُْمتََعلُِّموَن؟
.....................................................................................................................................................
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اَلتَّْقِويُماَلَْوْحَدُة اأْلُْوىَل



3/ اَلتَّْعِبريُ الِْكَتايِبُّ:

ج ـ أََضُع اِْسَم اإْلَِشاَرِة الُْمَناِسَب:

ِمريَ الُْمَناِسَب: دـ أََضُع الضَّ

: هـ ـ أَكُْتُب كَلِاَمٍت ِفيَها َمدٌّ

بِْط: أ ـ أْرِبُط بَنْيَ الُْجَمِل ُمْسَتْعِماًل أََداَة الرَّ

ب ـ أُكِْمُل الُْجَمَل ِبالْكَلِاَمِت الُْمَناِسَبِة:

ـ يِف َهِذِه الُْعطْلَِة.                                         ـ يِف ................................. الَْفْصِل.

ـ ................................. الَْولَُد ظَِريٌف.               ـ ِمْحَفظَتَُك ......................... َجِميلٌَة.

ـ ُعْدنَا َونَْحُن فَرِِحَي.         ـ ُعْدُت َو ............. فَِرٌح.             ـ َعاَدْت َو ............. فَرَِحٌة

ـ أُِحبُّ َمْدرََسِتي أِلَنِّ .................................................................................................................

ـ أََخْذُت الِْكتَاَب ِمَن الَْمْكتَبَِة لِـ ..................................................................................................

ـ َذَهبُْت إَِل الَْمْكتَبَِة .........................................قََرأُْت كِتَابًا.

ـ أََعْدُت الِْكتَاَب إَِل الرَّفِّ ...................................َخرَْجُت.

ـ َهْل َستَْقَرأُ الِْكتَاَب ِبالَْعَرِبيَِّة .............................. الَْفرَنِْسيَِّة.

ـ لَْن آيِتَ إَِل الَْمْدرََسِة ............................................ َمِريٌض.

اَلَْمدُّ ِباأْلَلِِف

اَلَْمدُّ ِبالَْواِو

اَلَْمدُّ ِبالَْياِء

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

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

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

) )أَْو ـ َو ـ أِليَنِّ ـ ثُمَّ
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اَلتَّْقِويُم
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اَلُْمَعالََجُة

: اَلنَّصُّ

اأَْلَْسِئلَــــــــــــــُة
: 1/ أَْفَهُم النَّصِّ

: ب ـ أُكِْمُل الُْجَمَل ِمَن النَّصِّ
ـ قَبَْل الُْخُروِج ِمَن الْبَيِْت، َسلََّم الَْولَُد ..................................................................................................

ـ كُْنُت َسِعيًدا أِلَنَِّني .........................................................................................................................

اَحُة َمْملُوَؤًة .................................................................................................................... ـ كَانَِت السَّ

ـ لَِبْسُت ثِيَاِبَ الَْقِديـَمَة.

×√ج ـ أَكُْتُب           أَْو           أََماَم كُلِّ ُجْملٍَة:

1

2

3

س

س

س

 أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة:

َمتَى اْستَيَْقَظ الَْولَُد ِمْن نَْوِمِه؟
...............................................................................................................................................

لاَِمَذا لَِبَس الَْولَُد ثِيَابَُه الَْجِديَدَة؟
...................................................................................................................................................

َهْل كَاَن َسِعيًدا؟ لاَِمَذا؟ 
..................................................................................................................................................  

بَاِح الْبَاكِِر َواْغتََسلُْت  فَتََحِت الَْمَدارُِس أَبَْوابََها اِلْسِتْقبَاِل التَّاَلِميِذ. قُْمُت ِمْن نَْوِمي يِف الصَّ

ي  َولَِبْسُت ثِيَاِبَ الَْجِديَدَة. بَْعَد تََناُوِل طََعاِم الُْفطُوِر، َحَملُْت َحِقيبَِتي، َوَسلَّْمُت َعَل أَِب َوأُمِّ

اَحِة  ْهُت إَِل الَْمْدرََسِة، كُْنُت َسِعيًدا أِلَنَِّني َسأَلْتَِقي ِبأَْصِدقَاِئ. َدقَّ الَْجرَُس َوَدَخلَْنا إَِل السَّ َوتََوجَّ

التِّي كَانَْت َمْملُوَؤًة ِبالتَّاَلِميِذ َوالُْمَعلِِّمَي َوالُْمَعلِّاَمِت.

ي َوأَِب. ـ َحَملُْت َحِقيبَِتي َوَسلَّْمُت َعَل أُمِّ

2ـ اَلَْقَواِعُد:
أ ـ أَكُْتُب )َهِذِه( أَْو )َهَذا(:

ـ ......... كِتَاِب.

ـ ......... ِمْحَفظَِتي.

َة. ـ ......... تَْقرَئَِي الِْقصَّ

اَحُة فَارَِغًة. ـ كَانَِت السَّ

ِمريِ الُْمَناِسِب: ب ـ أُكِْمُل الُْجْملََة ِبالضَّ

ـ ......... َدَخلُْت إَِل الَْفْصِل.

ـ ......... يَْحِمُل كِتَابًا.
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ُة حَّ اَلَْوْحَدُة الثَّانَِيُةاَلنَّظَاَفُة َو الصِّ

 يِف َهِذِه ٱلَْوْحَدِة

 َسَنْقِدُر َعَل َسَنتََعرَُّف إَِل 

ْخِصيَِّة  أََهِميَِّة النَّظَافَِة الشَّ

     
 

    

   

 اِْسِتْعاَمِل ُحُروِف الَْجرِّ

     
 

    

   

كِتَابَِة الُْجَمِل ااْلِْسِتْفَهاِميَِّةأُُسِس الِْوقَايَِة
ُحُروِف الَْجرِّ

يِف الِْفْعِل الُْمَضاِرِع تَْصِ
.تَْحِويِل الِْفْعِل الاَْمِضِّ إَِل الُْمَضاِرِع أََدَواِت ااْلِْسِتْفَهاِم )2)

َسِْد َحَدٍث يِف أَْربََعِة أَْسطٍُرالِْفْعِل الُْمَضاِرِع
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اَلَْوْحــَدُة 
الثَّانَِيُة 

َماَذا طَلََب ُعَمُر ِمْن زَِميلِِه أَْحَمَد؟

أَذْكُُر بَْعَض الُْماَمرََساِت الْنَِّظيَفِة الِّتي أَقُوُم ِبَها.َما ُمْشِكلَُة َعبِْد اللِه؟

َهْل يَْكرَُه ُعَمُر َوأَْحُمُد َصِديَقُهاَم َعبَْد اللِه؟

أَْسَتِمُع إِىَل النَّصِّ ثُمَّ أُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 

ُ َشَفِهيًّا ِبَثاَلِث ُجَمٍل َعامَّ أََراُه يِف كُلِّ ُصوَرٍة: أَُعربِّ

:ُ وَرِة َوأَُعربِّ أَنْظُُر إىَِل الصُّ

ب أ

د ج

1

2

3

ْخِصيَُّة نَظَاَفِتي الشَّ

اَلنَّصُّ الَْمْسُموُع
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ْرُس اَلدَّ

 َمتَى يَْستَيِْقُظ أَْحَمُد؟                                                                 

د                                                                                         َماَذا َسيَْفَعُل أَْحَمُد يِف الَْمْدرََسِة؟

أ

ج

أَْقَرأُ النَّصَّ ِقَراَءًة َصاِمَتًة، ثُمَّ أُِجيُب:

 : أَْقَرأُ النَّصَّ

 أُِحبُّ النَّظَاَفَة

إَِل أَيَْن يَْذَهُب الَْولَُد َمَع أَبَيِه؟ َهْل يَِجُب أَْن نَُكوَن نَِظيِفْيِ ِعْنَدَما نَْذَهُب إَِل الَْمْسِجِد؟

أ. أَنَْهُض = أَقُومُ                                                           ب. اَلُْمَجاِوِر = الَْقِريِب                                            

اِفِئ # الْبَارِِد                                                                د. أَنْتَِعُل = أَلْبَُس ِحَذاِئ  ج. اَلدَّ

ــُب إَِل  ــُه. أَْذَه ِّبُ ــمَّ أُرَت ــرَاِش ثُ ــْن ِف ــُض ِم ــرًا، َوأَنَْه ــي ُمبَكِّ ــْن نَْوِم ــْوٍم ِم ــتَيِْقُظ كُلَّ يَ ــُد، أَْس ــا أَْحَم أَنَ

ــْعِري،  ُح َش ــأُ، َوأَُسِّ ــمَّ أَتََوضَّ ــوِن. ثُ ابُ ــِئ َوالصَّ اِف ــاَمِء الدَّ ــَديَّ ِبالْ ــِل يَ ــَناِنَ َوَغْس ــِف أَْس ــلَِة لِتَْنِظي الِْمْغَس

ــاِوٍر.  ــِجٍد ُمَج ــِر يِف َمْس ــاَلِة الَْفْج ــَع أَِب أِلََداِء َص ــُرُج َم ــَذاِئَ، َوأَْخ ــُل ِح ــَة َوأَنْتَِع ــاِب النَِّظيَف ــِدي ثِيَ َ َوأَرْت

ــَن  ــٍد ِم ــْوٍم َجِدي ا لِيَ ــتَِعدًّ ــِة، ُمْس ــُه إَِل الَْمْدرََس ــمَّ أَتََوجَّ ــوِري ثُ ــاَوُل فُطُ ــِت، أَتََن ــُع إَِل الْبَيْ ــا أَرِْج ِعْنَدَم

ــا. ــاِء نَِظيًف ــِم َوالْبََق ــاِط َوالتََّعلُّ النََّش

ْخِصيَِّة. أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ الَْحْقَل الُْمْعَجِميَّ لِلْنَّظَاَفِة الشَّ

أَْفَهُم َمَعايِنَ ٱلْكَلِاَمِت:

1

2

3

4

اَلنَّصُّ

ب

ٱألَوَُّل

َمَع َمْن يَْخُرُج إَِل الَْمْسِجِد؟

 ِبَم يَْغِسُل يََديِْه؟   




