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ــف تصدير ــى مختل ــبابنا ع ــاح ش ــى انفت ــة ع ــار إيجابي ــن آث ــا م ــا له ــات مل ــم اللغ ــة تعل ــدرك أهمي ــا ت إن بالدن

ــى  ــذا يتلق ــرى. وهك ــعوب أخ ــات وش ــع مجتمع ــل م ــهيل التواص ــن دور يف تس ــه م ــا تلعب ــات ومل الثقاف

أبناؤنــا تعلــم اللغــة الفرنســية والعربيــة واإلنجليزيــة ابتــداء مــن املرحلــة االبتدائيــة ســعياً يف تحقيــق هــذه 

ــة. األهــداف النبيل

ــد  ــي تســعى إىل تجوي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــت وزارة الرتبي ــا فتئ ــة، م ــة للرتبي ــذ املناظــرة العام ومن

العمليــة الرتبويــة وتحســن نتائجهــا بغيــة الوصــول إىل األهــداف واملرامــي التــي حــددت يف القانــون املوجــه 

للنظــام التعليمــي يف بالدنــا.

ويف هــذا اإلطــار، قــررت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي مراجعــة الربامــج واملناهــج يف مرحلتــي 
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المقدمة

يف إطــار مراجعــة مناهــج وبرامــج اللغــة العربيــة يف الصــف الخامــس  التــي أقدمــت عليهــا وزارة الرتبيــة الوطنيــة 

ــة ، تــم إنشــاء كراســة لألنشــطة الكتابيــة تســعى إىل تحســن  والتكويــن املهنــي متشــياً مــع املســتجدات الرتبوي

مكتســبات املتعلمــن وإكســابهم القــدرة عــى التعبــري الكتــايب .

من املعلوم أنه قد حددت للكتابة يف الصف الخامس كفايتان تتفرعان إىل ثالثة مخارج تعليمية كام ييل: 

-الكفاية األوىل: يكتب التلميذ النوع الكتايب املطلوب منه مراعيا قواعد اللغة وتقنيات الكتابة.

هذه الكفاية تنقسم إىل املخرجات اآلتية: 

املخرج األول:

 أ- يكتب جمال تامة ومرتابطة حول موضوع معن ومألوف.

املخرج الثاين:

ــة  ــه )مــع مراجعــة  مصفوف ــا يف كتابت ــة املدروســة  اســتخداما وظيفي ــة واإلمالئي  ب- يســتخدم القواعــد النحوي

القواعــد للصــف الرابــع(.

هــذا وقــد بــادرت الــوزارة إىل إنشــاء كراســة خاصــة باألنشــطة الكتابيــة تســتهدف تحقيــق األهــداف والكفايــات 

ومخرجاتهــا والخاصــة مبــادة الكتابــة .

ــكل نشــاط مــن  ــم كل التوضيحــات الخاصــة باســتعامل هــذه الوثيقــة يف الحصــص املخصصــة ل ــم تقدي ــد ت وق

ــت. ــة والتوقي ــوى واملنهجي ــث املحت حي

ويرجى أن تستعمل هذه الكراسة يف الفصل وليس خارجه تحت مراقبة املدرس وذلك بشكل منتظم.

واألمــل معقــود عــى التالميــذ و أوليــاء أمورهــم واملدرســن إلعطــاء كل العنايــة واإلهتــامم بهــذه الكراســة مــن 

حيــث اإلنجــاز لــكل األنشــطة والنظافــة. 

                                                                                                                                  املؤلفون
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ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

أَْسَتِمُع َوأُِجيُب: 1

ِحيَح لاَِم يَأِْت: أَْختَاُر الَْجَواَب الصَّ

أ ـ نَاَم الَْولَُد الْبَارَِحَة ِبُصُعوبٍَة ألَنَُّه:

فََقَد قَلََمُهَسيَُكوُن يِف ُعطْلٍَةَسيَُعوُد إِىَل الَْمْدرََسِة َغًدا 

ب ـ كَاَن الَْولَُد يَْشُعُر ِبالُْحزِْن أِلَنَُّه:

َسيَُفاِرُق َصِديَقُهَسيَُعوُد إِىَل الَْمْدرََسِة لَْم يُْنِجْز َواِجبَُه

ج ـ تََذكََّر الَْولَُد:

ْعبََة َواِجبَاتِِه الَْمْنِزلِيََّةأَْوقَاتَُه الصَّ

 

ِعيَدَة أَْوقَاتَُه السَّ

 : أََضُع كَلَِمَة »َصِحيٌح« تَْحَت الَْمَشاِهِد الُْمَتَعلَِّقِة ِبالنَّصِّ 2

أَْسَمُع النَّصَّ َوأََضُع َدائِرًَة َحْوَل الْكَلِاَمِت الَِّتي َسِمْعُتَها: 3

اَلَْعْوَدُةَعيَْناَياَلُْعطْلَُةاَلَْمْدرََسُةاَلْبَارَِحُة

ِبَحَفاَوٍةِبُسُهولٍَةاَلَْملَْعُباَلِْمْسطَرَُةاَلِْكتَاُب

لَِقاُء اأْلَْصِدَقاِء ِف الَْمْدَرَسِة



 اَلتَّاِريُخ:
اَلِْقَراَءُة
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 1

ِت الَْفرَْحُة الَْجِميَع؟ ب- لاَِمَذا َعمَّ

ج- َمْن رََحبَّ ِبِهْم؟ 

د ـ ِبـاَمَذا تَْشُعُر ِعْنَد الَْعْوَدِة إِىَل الَْمْدرََسِة؟

أََضُع الْكَلَِمَة الُْمَناِسَبَة ِف الَْفَراغِ: 2

اأْلَْمطَاُر َجِميَع الِْباَلِد. تَظَْهُر                       َعَى ُوُجوِه التَّاَلِميِذ.أ

           الُْجُنوُد لِتَِحيَِّة الَْعلَِم.اِْستَْقبَلُْت َصِديِقي                        

أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الْكَلِاَمِت الَِّتي لََها َعاَلَقٌة ِبالَْمْدَرَسِة: 3

اُلاَلُْمَعلُِّموَناَلَْفَواكُِهاَلَْمْدرََسُة اَللَّْوُح اَلْبَقَّ

اَلَْعلَُماَلتِّلَْفاُز   اأَْلَْصِدقَاُءاَلْبَاِخرَُةاَلُْمِديرَُة

أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الُْحُروِف الُْمَتَشاِبَهِة َرْساًم: 4

أ- بـَِمِن الْتََقى الَْولَُد؟

رُْس ٱأْلَوَُّل  اَلدَّ

ِتالَْفرَْحُة ِبَحَفاَوٍةاِْصطَفََّعمَّ

ب

دج

ر     ، و    ، م    ، خ     ، ح     ، ،  س   هـــ    ، ج     ، د    ،  ب 



اَلَْقَواِعُد
 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

أََضُع اْسَم اإْلَِشاَرِة الُْمَناِسَب ِف الَْفَراغِ: 1

. َصِديِقي َعيِلٌّ

َهَذا الُْمَعلُِّم نَِشيٌط: 

ُمَعلَِّمِتي لِلَُّغِة الَْعَرِبيَِّة.

َسيَّارٌَة َجِميلٌَة. تِلِْميَذاُت َمْدرََسِتَنا.

َمْسِجٌد كَِبرٌي.

أَْخَتاُر اْلِْسَم الُْمَناَسَب لِكُلِّ ُجْملٍَة: 2

تاََلِميُذتِلِْميَذٌةتِلِْميٌذَهؤاَُلِء                       ُمْجتَِهُدوَن.

ُمَعلٌِّمَمْدرََسٌةفَْصٌلَهِذِه                       َجِميلٌَة.

َساَحٌةُغرْفٌَة بَيٌْتَهَذا                       نَِظيٌف.     

ًا َما يَلْزَُم: 3 أُِعيُد ِكَتابََة الُْجَمِل اْلتَِيِة ُمَحوًِّل اِْسَم اإْلَِشاَرِة إِىَل الُْمَؤنَِّث، َوُمَغريِّ

: أَْســَوُد لِْقطُّ  ا ا  َهَذ

لَْولـَـُد يَبِْك: ا ا َهــَذ

أُكِْمُل َما يَأيِْت ِبُجَمٍل ِمْن تَأْلِيِفي: 4

َهِذِهَهَذا

  َهُؤَلِء

بأ

ج

هـ

د



اإَْلِنَْتاُج الِْكَتاِبُّ
 اَلتَّاِريُخ:
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

أََضُع َعاَلَمَة الَْوْقِف الُْمَناِسَبَة ِف الَْفَراغِ:)، . ؟ :(  1

ُ ِبُجْملٍَة َعْن كُلِّ ُصوَرٍة: أَُعبِّ 2

رُْس ٱأْلَوَُّل  اَلدَّ

. . . َرَســِة لَْمْد ىَل ا َوَصَل إِ . . لَْبْيِت. ِكــًرا ِمــَن ا َج ُعْثــاَمُن بَا َخــَر

. . يْــَن ِجْئَت. ِمــْن أَ . . . َل لَُه َقــا . . َك. يِقــِه َعــِيٍّ ُهَنا لَْتَقــى ِبَصِد اِ

. . لَْبْيــِت. ا ِمــَن  . . . بَُه َجا َفأَ



 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

اَلنَّصُّ الَْمْسُموعُ

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

ُ َعْنُهاَم َشَفِهيًّا: وَرتَْيِ َوأَُعبِّ أَنْظُُر إِىَل الصُّ 1

َؤاِل:)أَيَْن َو َمْن( أَْخَتاُر أََداَة اْلِْسِتْفَهاِم الُْمَناِسَبَة لِلسُّ 2

بَاِح؟ أَْذَهُب إِىَل الَْمْدرََسِة.   ...............  تَْذَهُب يِف الصَّ

  ...............  يَْذَهُب َمَعَك إِىَل الَْمْدرََسِة؟ يَْذَهُب َمِعي َصِديِقي أَْحَمُد.

أَكُْتُب ُسَؤالَْيِ ُمْسَتْعِماًل )َمْن َو أَيَْن(: 3

، ُمْسَتْعِماًل: )أَيَْن أَْو َمْن( أَكُْتُب ُسَؤالً يَكُوُن َجَوابُُه َما تَْحَتُه َخطٌّ 4

يَّارَِة إىَِل الَْمْدرََسِة. ي ِبالسَّ أَْوَصلَتِْني أُمِّ

َوقََفِت الُْمِديرَُة ِببَاِب الَْمْدرََسِة. 

اَحِة.    َرأْيُْت أَْصِدقَاِئ يف السَّ

لَِقاُء اأْلَْصِدَقاِء ِف الَْمْدَرَسِة

..........................................................................................................................؟

..........................................................................................................................؟

..........................................................................................................................؟



 اَلتَّاِريُخ:
اَلِْقَراَءُة
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

)ب/ت(

)ف/ ق(

أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 1

أَْمَلُ الَْفَراَغ ِبالْكَلِاَمِت الُْمَناِسَبِة ِمامَّ يَأيِْت: 2

ِت إِىَل بَيِْتَنا يِف ِزيَارٍَة                      .        َساَحُة َمْحُمود َحْريِب يِف َوَسِط الَْعاِصَمِة.َجاَءْت َجدَّ

َركَِب التِّالَِميُذ                 الَْمْدرََسِة.الَْمْدرََسُة نَتَائَِج ااْلِْمِتَحاِن.

أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ كَلِاَمٍت تَْحَتِوي َعَل الُْحُروِف الُْمَتَشاِبَهِة َرْساًم: 3

)س/ش(                 

الَِّة َعَل ِرْحلٍَة َمْدَرِسيٍَّة: أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الْكَلِاَمِت الدَّ 4

رُْس ٱلثَّايِن اَلدَّ

أ

َرٍةَحاِفلََةتََقُعأَْعلََنِت َمَقرَّ

ب

دج

 ِمثَاٌل: )ج/ ح/خ( َحاِفلََة ، الُْجْبَنُة ، الَْخاِمِس                    

ب- َعمَّ أَْعلََنِت الُْمِديرَُة؟ 

د- ِممَّ تُْصَنُع الُْجبَْنُة الَْمَحلِّيَُّة؟    

ج- أَيَْن تََقُع َهِذِه الَْقْريَُة؟ 

 أ- أَيَْن كَاَن التِّالَِميُذ ِعْنَد َمِجيِء الُْمِديرَِة؟  

)ع / غ (                 

ْمِسيَُّةتاَِلِميٌذرِْحلٌَةِمْسطَرٌَةَحاِفلٌَة اَلنَّظَّاَراُت الشَّ

قُبََّعــٌة اَلُْكْمِبيُوتَُر  اَلطََّعاُماَللَّْوُحطَاِولٌَة



اَلَْقَواِعُد
 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

 ...................... التَّاَلِميُذ ُمْجتَِهُدوَن.

ُل.  ...................... َصِديقي الْـُمَفضَّ

أَْخَتاُر اْسَم اإْلَِشاَرِة الُْمَناِسَب لِلُْجْملَِة:)َهَذا ، َهِذِه ، َهُؤلَِء(  1

َوِر اْلتَِيِة: أَْسَتْعِمُل أَْساَمَء اإْلَِشاَرِة ِف التَّْعِبريِ َعِن الصُّ 3

4 أَكُْتُب َما أَْسَمُع ِبَخطٍّ َواِضحٍ َوَسلِيٍم:

ٌب. أُِحبُّ ...................... الَْولََد أِلَنَُّه ُمَهذَّ

ُ َما يَلْزَُم تَْغِيريُُه:  أَُحوُِّل الُْجَمَل اْلتَِيَة َوأَُغريِّ 2

كُرَّاَسُة ...................... الَْفتَاِة نَِظيَفٌة.

َهِذِه                             

بُّورَِة. فِّ الَْخاِمِس. َهِذِه ُمَعلَِّمتَُنا تَْكتُُب َعَى السَّ َهَذا تِلِْميٌذ يِف الصَّ

َهَذا                                                          



اإَْلِنَْتاُج الِْكَتاِبُّ
 اَلتَّاِريُخ:
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

أََضُع َعاَلَمَة الَْوْقِف الُْمَناِسَبَة ِف الَْفَراغ: ) .  ،  ؟  : ( 1

ُ ِبُجْملٍَة َعْن كُلِّ ُصوَرٍة: أَُعبِّ 2

رُْس ٱلثَّايِن اَلدَّ

ىَل الَْمْدَرَســِة َوَســلََّم َعــَل أَْصِدَقائِِه...   ...َدَخــَل أَْحَمُد إِ َباحِ ِف الصَّ

ــا  نَ ــِه أَْحَمُد...أَ ــُد...َردَّ َعلَْي ــا أَْحَم ــَك يَ ــَف َحالُ ــُه ُعَمُر...كَْي ــاَل لَ َق

... ــرْيٍ ِبَخ



 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

اَلنَّصُّ الَْمْسُموعُ

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

أَْسَتِمُع َوأُِجيُب: 1

ِحيَح لاَِم يَأِْت: أَْختَاُر الَْجَواَب الصَّ

ِغرُي ألَنَُّه: أ ـ َصاَح الَْولَُد الصَّ

َضلَّ الطَِّريَق  َرأَى ُعْصُفوًرا َصِغريًا  َرأَى ثُْعبَانًا َصِغريًا 

ِغرُي ِمْن: ب ـ َسَقَط الُْعْصُفوُر الصَّ

اَمِء  أَْعَى الَْمْنزِِل َجرَِة السَّ  أَْعَى الشَّ

ج ـ َذَهَب الَْولَُد َمَع َعائِلَِتِه يِف نُزَْهٍة إِىَل: 

 َعيِل َصِبيَح َمِديَنِة َعرْتَا              َمِديَنِة ِدِخْل

 : أََضُع كَلَِمَة »َصِحيٌح« تَْحَت الَْمَشاِهِد الُْمَتَعلَِّقِة ِبالنَّصِّ 2

أَْسَمُع النَّصَّ َوأََضُع  َدائِرًة َحْوَل الْكَلِاَمِت الَِّتي َسِمْعُتَها: 3

ِغرُي الَْهَواُءِبلُطٍْفنُزَْهٌةَدَجاَجٌةاَلُْعْصُفوُر الصَّ

بَُة اَمُءَعائِلَِتياأَْلُْسَُةَرأَىاَلَْخالَّ اَلسَّ

َمَع الَْعائِلَِة



 اَلتَّاِريُخ:
اَلِْقَراَءُة
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

ي: َمْن أََعدَّ                      ؟ قَالَْت أُمِّ

رُْس ٱلثَّالُِث اَلدَّ

أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 1

أََضُع الْكَلَِمَة الُْمَناِسَبَة ِف الَْفَراغِ: 2

أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الُْحُروِف الُْمتَشاِبَهِة َرْساًم:  4

أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الْكَلِاَمِت الَِّتي لََها َعاَلَقٌة ِبالطََّعاِم: 3

كَُّر يُْتاَلَْجاُراَلسُّ اَلِْملُْحاَلَْمْكتَُباَلزَّ

ِقيُق َواُت   َعلٌَماَلُْفوُلاَلدَّ اَلطَّاَمِطُماَلُْخْضَ

ْغُل الْيَْوَم؟            الِْبْنُت طََعاًما لَِذيًذا.َسأَلَِت                       كَيَْف كَاَن الشُّ

َجلََسِت                       َحْوَل الاَْمئَِدِة.

أ

اأْلُمَُّهيَّأَِت الَْعَشاَءاأْلُْسَُة

ب

دج

ت   ، و   ، ب   ، هـــ   ، ع   ، ث   ، د  ، م   ، ي   ، ك  ، خ   ، ح   ، ج 

ي إِىَل طَاِولَِة الَْعَشاِء؟ ب- َمتَى نَاَدتَْنا أُمِّ

لَطََة؟  د- َمْن أََعدَّ السَّ

لَطََة؟ ْن أََعدَّ السَّ ج- لاَِمَذا َسأََل الَْوالُِد َعمَّ

وًرا ِمَن الَْعَمِل؟ أ- لاَِمَذا َعاَد اأْلَُب َمْسُ



اَلَْقَواِعُد
 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

أََضُع َدائِرًَة َحْوَل اْلِْسِم الُْمَذكَِّر، َوُمَربًَّعا َحْوَل اْلِْسِم الُْمَؤنَِّث: 1

َملَْعٌبُمَعلٌِّمكَلٌْبفَاِطَمُةَولٌَد

َمْدرََسٌةِبْنٌتأٌَبُدكَّاٌنَحاِفلٌَة

أَُحوُِّل اْلِْسَم ِمَن الُْمَؤنَِّث إِىَل الُْمَذكَِّر:  2

أََضُع الْكَلاَِمِت اْلتَِيَة ِف َمكَانَِها الُْمَناِسِب:  3

ُمَعلَِّمٌة 

َخالٌَة 

ٌة َعمَّ

طَبَّاَخٌة 

أَْخَتاُر اْلِْسَم الُْمَناِسَب لِكُلِّ ُجْملٍَة: 4

ٌب.  أَنَْت                     ُمَهذَّ
 أَْواَلٌد  ِبْنٌت َولٌَد

الُْمْجتَِهَدُةالُْمْجتَِهُدالَْكُسوُل

الَْمِديَنُة  بَيٌْتَهاتٌِف

التِّلِْميَذُة                     َمْحبُوبٌَة. 

َهِذِه                     ُمْمتَلِئٌَة ِبالنَّاِس. 

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

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

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

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

ُمَؤنٌَّثُمَذكٌَّر

َعائَِشُة ، أَْحَمُد ، طَِبيٌب ، َسلَطٌَة ، لَْيَل ، طََعاٌم ، َحاُسوٌب ، َمْدرََسٌة ، َجدٌّ ، َزيَْنُب



اإَْلِنَْتاُج الِْكَتاِبُّ
 اَلتَّاِريُخ:
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

رُْس ٱلثَّالُِث اَلدَّ

، ِعْنَدَما، ِبالَْهَواِء، َجلَْسَنا( أَكُْتُب الْكَلِاَمِت اْلتَِيَة ِف الَْفَراغِ:)أَِب، النَِّقيِّ 1

ُ ِبُجْملٍَة َعْن كُلِّ ُصوَرٍة: أَُعبِّ 2

َجرَِة. .................... َوَصلَْنا إِىَل الَْحِديَقِة، .................... تَْحَت الشَّ

 َوبَْعَد اْسِتَاَحٍة َقلِيلٍَة نَاَدايِن.................... لَِنلَْعَب َونَْسَتْمِتَع 

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



 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

اَلنَّصُّ الَْمْسُموعُ

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

ُ َعْنُهاَم َشَفِهيًّا: وَرتَْيِ َوأَُعبِّ أَنْظُُر إِىَل الصُّ 1

َؤاِل:)َمْن َو أَيَْن َو َهْل( أَْخَتاُر أََداَة اْلِْسِتْفَهاِم الُْمَناِسَبَة لِلسُّ 2

............... تَْذَهُب يَْوَم الُْجُمَعِة؟ أَْذَهُب إِىَل الْبَْحِر.

ِغرُي. ي َوأَِخي الصَّ ............... يَْذَهُب َمَعَك إِىَل الْبَْحِر؟ تَْذَهُب َمِعي أُمِّ

أَكُْتُب �ثاََلَث أَْسِئلٍَة ُمْسَتْعِماًل )َمْن َو أَيَْن َو َهْل(: 3

، ُمْسَتْعِماًل: )أَيَْن أَْو َمْن أَْو َهْل( أَكُْتُب ُسَؤالً يَكُوُن َجَوابُُه َما تَْحَتُه َخطٌّ 4

اِطِئ؟ نََعْم، أُِحبُّ َذلَِك. ............... تُِحبُّ قََضاَء الُْجُمَعِة َعَى الشَّ

َمَع الَْعائِلَِة

 . لْبَْحــِر ا ىَل  إِ أَيِب  ِفُقِنــي  يَُرا

ا.   َســأَقِْض ُعطْلَِتــي يِف َرنَْد

نََعْم، أَْســتَْمِتُع ِبالَْمَناِظــِر الطَِّبيِعيَِّة.  

....................................................................................................................؟

....................................................................................................................؟

....................................................................................................................؟



 اَلتَّاِريُخ:
اَلِْقَراَءُة
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

)ط/ت(

)ق/ك(                 

أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 1

أََضُع الْكَلَِمَة الُْمَناِسَبَة ِف الَْفَراغِ: 2

الَِّة َعَل ِرْحلٍَة بَْحِريٍَّة: 4 أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الْكَلِاَمِت الدَّ

أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ كَلِاَمٍت تَْحَتِوي َعَل الُْحُروِف الُْمَتَشاِبَهِة نُطًْقا:  3

ِفيَنُة اِطُئاَلَْواِجُباَلسَّ َحِديَقُة الْبَيِْتاَلْبَْحُراَلشَّ

يٌراأَْلَْصَداُف نَظَّارَُة الَْغطِْساَلَْمْوُج   َعلٌَمَسِ

رُْس ٱلرَّاِبُع اَلدَّ

اِطِئ. َمَشيُْت                               َعَى الشَّ

ِغريُ  الطََّعاَم                              اِطِئ.يَأْكُُل  أَِخي  الصَّ َوَجْدُت                            كَِبريَةً َعَى الشَّ

َوَر الَْعائِلِيََّة                        أَْجَمُع الصُّ

أ

كَْرى  َحاِفَيًة َصَدَفًة  ِبَشِهيٍَّةلِلذِّ

ب

دج

)س/ص(                                           

اِطِئ؟ ب- َماَذا َوَجُدوا َعَى الشَّ

د- َماَذا كَاَن اأْلَُب يَْفَعُل؟   

ج- َهْل كَاَن الطََّعاُم لَِذيًذا؟    

أ- َماَذا نَظََّمْت أُْسَُة َهَناَء؟  



اَلَْقَواِعُد
 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

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

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

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

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

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

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

أَْمَلُ الَْفَراَغ ِبالْكَلَِمِة الُْمَناِسَبِة:  1

يُصورًَة َمَكُةأُمِّ اَلَْولَُدالسَّ

اِلْتََقطُْت ...................... َجِميلًَة لِلْبَْحِر.تَِعيُش ...................... يِف الْبَْحِر.

اِطِئ. بَاَحِة. ...................... يَلَْعُب َعَى الشَّ  ...................... َماِهرٌَة يِف السِّ

ِحيَحِة:  أََضُع اأْلَْساَمَء ِف الَْخانَِة الصَّ 2

ُ َما يَلْزَُم تَْغِيريُُه: أَُحوُِّل الُْمَذكََّر إِىَل الُْمَؤنَِّث َوالَْعكَْس ِف الُْجَمِل اْلتَِيِة، َوأَُغريِّ 3

 . ي طَيٌِّب َوُمِحبٌّ َجدِّ

رَْس. الَْفتَاُة تَْكتُُب الدَّ

تَلَْعُب الطِّْفلَُة َمَع أَِبيَها.

4 أَكُْتُب َما أَْسَمُع ِبَخطٍّ َواِضحٍ َوَسلِيٍم:

َمُك اَمَء ـ بَْحٌر ـ َهَواٌء ـ اَلسَّ اَلطََّعاُم ـ َفاِطَمُة ـ اَلسَّ

ُمَؤنٌَّثُمَذكٌَّر



اإَْلِنَْتاُج الِْكَتاِبُّ
 اَلتَّاِريُخ:
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

اِطِئ، لَِكْن لَم أَِجْد أََحًدا. َذَهْبُت إىَِل الشَّ

رُْس ٱلرَّاِبُع اَلدَّ

أَكُْتُب َعَل ِمَثاِل الُْجْملَِة اْلتَِيِة:  1

،لَِكْن

: وَرتَْيِ ُ َعِن الصُّ أَكُْتُب �ثاََلَث ُجَمٍل ُمَتَاِبطٍَة تَُعبِّ 2

،لَِكْن

 ،لَِكْن



 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

اَلنَّصُّ الَْمْسُموعُ

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

أَْسَتِمُع َوأُِجيُب: 1

: ثَِة يِف النَّصِّ ْخِصيَّاِت الْـُمتََحدِّ ُن أَْساَمَء الشَّ أ ـ أُلَـوِّ

 أَْحَمُد    َزيَْنُب   آَدُم   

ـ َمرَّ أَْحَمُد َعَى َصِديِقِه آَدَم لرُِيَاِفَقُه إِىَل:

وِق السُّ الَْمْدرََسِةالَْملَْعِب 

ـ طَلََب الُْمَعلُِّم ِمْن أَْحَمَد َوآَدَم أَْن يَْحُضَا: 

وَريِْنُمبَكَِّريِْن ُمْجتَِهَديِْنَمْسُ

 : أََضُع كَلَِمَة »َصِحيٌح« تَْحَت الَْمَشاِهِد الُْمَتَعلَِّقِة ِبالنَّصِّ 2

أَْسَمُع النَّصَّ َوأََضُع َدائِرًة َحْوَل الْكَلاَِمِت الَِّتي َسِمْعُتَها: 3

اَلُةاَلْـَملَْعُب اَلَْفْصُلاَلَْعائِلَُةاَلَْقلَُماَلصَّ

ِديُق وِقاَلُْكرَُةاَلْـَمْدرََسُةاَلصَّ اَلَْحِقيبَُةاَلسُّ

ـ اِْستَيَْقَظ أَْحَمُد ِمْن نَْوِمِه: 

رًا  ُمتَْعبًا    ُمبَكِّرًا  ُمتَأَخِّ

اأَْلَْصِدَقــاُء



 اَلتَّاِريُخ:
اَلِْقَراَءُة
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 1

أََضُع الْكَلَِمَة الُْمَناِسَبَة ِف الَْفَراغِ: 2

أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الُْحُروِف الُْمَتَشاِبَهِة نُـطْقـًا: 4

أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الْكَلِاَمِت الَِّتي لََها َعاَلَقٌة ِباأْلُْسَِة: 3

وِقأُمِّي اَلَْجـارَُةاأَْلُْسـرَُةاِْجتََمَعْتاَلسُّ

ِغريَُة ُةأُْخِتي الصَّ اَلَْعـمُّاَلطَّائِرَُة   اَلـرِّْحلَُةاَلَْجـدَّ

رُْس ٱلَْخاِمُس اَلدَّ

أَْحَمـُد َوآَدُم َصـِديـَقـاِن                       

يًعا.  يَْجلُِس آدَُم                             َصِديِقِه يِف الَْفْصِل. أَْحَمُد الُْفطُوَر َسِ

ِمْن                        ، َماذَا طَلَبَْت ِمنَّا الُْمَعلَِّمُة؟

أ

ِبِجَواِرتََناَوَل َحِمياَمِن َفْضلَِك

ب

دج

ت ـ  ك   – س   – ط   – ف   - ض   – ج    – ص   – د   - ح 

ب- كَيَْف كَاَن الْبَيُْت يِف الَْمَساِء؟

د- لاَِمَذا قَِدَم الَْعمُّ َسِعيٌد َوأُْسَتُُه إىَل الْبَيِْت؟

ِة؟ َولاَِمَذا؟ ج- َمْن َهَمَس يِف أُُذِن الَْجدَّ

ُة؟ َوَمِن اْستَْقبَلََها؟ أ- ِمْن أيَْن َعاَدِت الَْجدَّ



اَلَْقَواِعُد
 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

ِمريَ الْـُمَناِسَب ِف الَْفَراغِ: أَُلِحُظ الْـمـَِثاَل، �ُمَّ أَكُْتُب الضَّ 1

ْرَس. َح الدَّ ْرَس.  ُهَو َشَ َح الُْمَعلِّــُم الدَّ  َشَ

اِْســتَيَْقظُْت ُمبَكًِّرا. اِْســتَيَْقظُْت ِمــَن النَّْوِم ُمبَكًِّرا. ...........

فَِهْمَت َدْرَســَك ِبُوُضوٍح. فَِهْمَت َدْرَســَك ِبُوُضوٍح.

ــتََمْعِت إِىَل ُمَعلَِّمِتِك. اِْس ــتََمْعِت إِىَل ُمَعلَِّمِتِك. اِْس

َراَجَعْت ُدُروَســَها َجيًِّدا. َراَجَعْت ُدُروَســَها َجيًِّدا.

ِمريَ: أَكُْتُب الِْفْعَل »َدَخـَل« بـِاَم يَُناِسُب الضَّ 2

3 أُكِْمُل َما يَأْتِـي ِبُجَمٍل ِمْن تَأْلِيِفي: 

يًعا. كَتَبُوا ُدُروَســُهْم َسِ يًعا. كَتَبُوا ُدُروَســُهْم َسِ

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

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

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

ِمريُ  الِْفْعُلاَلضَّ

أَنَْت

أَنَـا

ُهـَو

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

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

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

ِمريُ  الِْفْعُلاَلضَّ

أَنِْت

ِهـَي

أَنُْتْم

ُهَو أَنِْت 

ُهْم  

 أَنُْتْم 

 ِهـَي 

أَنَـا  

........... 

........... 

........... 

........... 



اإَْلِنَْتاُج الِْكَتاِبُّ
 اَلتَّاِريُخ:
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

رُْس ٱلَْخاِمُس اَلدَّ

: بِْط اْلتَِيَة ِف َجْمعِ الُْجْملََتْيِ أَْسَتْعِمُل أََدَواِت الرَّ 1

ثُمَّف  و

. َجلََســْت َصِديَقتَُها فَاِطَمــُة ِبَجانِِبَها. َجلََســْت َزيَْنــُب َعــَى الُْكريِْسِّ

يعـًــا. أَقُوُم ِمَن النَّْوِم ُمبَكِّـــًرا. أَْذَهُب إِىل الَْمْدَرَســِة َسِ

َمــَرْرُت ِبَصِديِقي َدَراَر. َصاَحبَِني إِىَل الَْمْدَرَســِة.

َاِن َعْن كُلِّ ُصوَرٍة: أَكُْتُب ُجْملََتْيِ ُمَتَاِبطََتْيِ تَُعبِّ 2



 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

اَلنَّصُّ الَْمْسُموعُ

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

ُ َعْنُهاَم َشَفِهيًّا: وَرتَْيِ َوأَُعبِّ أَنْظُُر إِىَل الصُّ 1

َؤاِل:)َماَذا َو أَيَْن َو َهْل( أَْخَتاُر أََداَة اْلِْسِتْفَهاِم الُْمَناِسَبَة لِلسُّ 2

...............  تَْقَرأُ يِف َوقِْت فَرَاِغَك؟ أَقَْرأُ ِقَصَص اأْلَطَْفاِل.

أَكُْتُب �ثاََلَث أَْسِئلٍَة ُمْسَتْعِماًل )أَيَْن َوَماَذا َو َهْل(: 3

، ُمْسَتْعِماًل )َماَذا أَْو أَيَْن أَْو َهْل(: أَكُْتُب ُسَؤالً يَكُوُن َجَوابُُه َما تَْحَتُه َخطٌّ 4

تَُك؟ تَْسُكُن يِف َحيِّ ُحْنبيُِل. ...............  تَْسُكُن َجدَّ

...............  تَزُورَُها يِف يَْوِم الُْجُمَعِة؟ نََعْم، أَُزورَُها َمَع َوالِِدي.

اأَْلَْصِدَقــاُء

رَْس.  يَْكتُُب أَْحَمُد الدَّ

تَْذَهُب فَاِطَمُة إِىَل َمْكتَبَِة الَْمْدرََسِة.   

لَِّة.   اَل، أَنَا أُِحبُّ كُرََة السَّ

..........................................................................................................................؟

..........................................................................................................................؟

..........................................................................................................................؟



 اَلتَّاِريُخ:
اَلِْقَراَءُة
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

أَْقَرأُ النَّصَّ َوأُِجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة: 1

أََضُع الْكَلَِمَة الُْمَناِسَبَة ِف الَْفَراغِ: 2

أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ كَلاَِمٍت تَْحَتِوي َعَل الُْحُروِف الُْمَتَقاِربَِة نُطًْقا أَْو َرْساًم:  3

الَِّة َعَل الطَِّبيَعِة: أََضُع َدائِرًَة َحْوَل الْكَلِاَمِت الدَّ 4

فَاتُِراأَْلَْشَجاُر اأَْلَزَْهاُراَلتِّلَْفاُزاَلُْعْشُباَلدَّ

اَلْبَيُْتَشَجرَُة الَْمْوِز   اَلَْحِديَقُةاَلِْمْسطَرَُةاأَْلَْغَصاُن

اِدُس رُْس ٱلسَّ اَلدَّ

َجرَِة لِلُْمطَالََعِة.  أَنَا َجلَْسُت                     الشَّ

أََخَذ ُعَمُر                         ُصوَرًا لِلطَِّبيَعِة.قَرََّر                    أَْن نَُقوَم ِبُنزَْهٍة إىَِل َواِدي ُحْنبُيِل. 

ٌد تََسابََقا                     اأْلَْشَجاِر. َخالٌِد َوُحمَّ

أ

أَْصِدَقاِئتَْحَت  يَلَْتِقُط  بَْيَ 

ب

دج

ب- إِىَل أَيَْن َذَهَب اأْلَْواَلُد؟ 

د-َماَذا َشاَهُدوا يِف َواِدي ُحْنبيُِل؟  

ج- َماَذا فََعَل كُلٌّ ِمْنُهْم ِعنَدَما َوَصلُوا إِىَل الَْواِدي؟

؟   أ- كَيَْف كَاَن الَْجوُّ

)ز / ر(

)ت/ ط( )ح/ خ(

)ق / ك(                 



اَلَْقَواِعُد
 اَلتَّاِريُخ:

اَلَْوْحَدُة ٱأْلُوىَل

ُة 
ــ يَّ

اِب
ِكَت

ْ ال
ُة 

َ ـط
ِْشـ

َن أل
ا
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 10/......اَلنُّْقطَُة:

أَنَْت                 أََماَم الُْمَعلِِّم.       

ِمريَ الُْمَناِسَب لِلُْجْملَِة: )أَنَْت ، ِهَي ، أَنَا(  أَْخَتاُر الضَّ 1

...................... َجلََسْت أََماَم الُْمَعلَِّمِة.

أََضُع الِْفْعَل الُْمَناِسَب أِلُكِْمَل الُْجْملََة: 3

رَْس الَْجِديَد.  ...................... كَتَبَْت الدَّ

...................... َذَهبُْت إِىَل الَْمْكتَبَِة. 

4 أَكُْتُب َما أَْسَمُع ِبَخطٍّ َواِضحٍ َوَسلِيٍم:

أَنَا َذَهْبُت إِىَل الَْمْدرََسِة.    

ِهَي                  إِىَل الَْفْصِل.

ُ َما يَلْزَُم تَْغِيريُُه:  أَُحوُِّل الُْجَمَل اْلتَِيَة َوأَُغريِّ 2

ُهَو ُمَعلِِّمي يِف اللَُّغِة الَْعَرِبيَِّة. أَنَا تِلِْميٌذ ُمْجتَِهٌد.

ِهَي                                                          أَنِْت                                                                                                                     



اإَْلِنَْتاُج الِْكَتاِبُّ
 اَلتَّاِريُخ:
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 10/......اَلنُّْقطَُة: 

أَكُْتُب َعَل ِمَثاِل الُْجْملَِة اْلتَِيِة:  1

،كَأَنَُّه

: وَرتَْيِ َاِن َعِن الصُّ أَكُْتُب ُجْملََتْيِ ُمَتَاِبطََتْيِ تَُعبِّ 2

. ِفٌر ُمَســا كَأَنَُّه  َحِقيَبــًة كَِبريًَة يَْحِمــُل  ِخــي  أَ

،كَأَنََّها 

،كَأَنَُّهْم 

اِدُس رُْس ٱلسَّ اَلدَّ


