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وِئّيُة َلْيَسْت َخْرساَء،  شاَرُة الضُّ اْلِ

ُث إَلْينا، ُتَرى ماذا  َنَعْم، ِهَي َتَتَحدَّ

ْوَن  َتقوُل َلنا بَِأْلوانِها الثَّالَثِة؟ َأْكُتُب اللَّ

اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ :

اْلشاَرُة.............َتقوُل َلَك : َتَوقَّْف.

َغِة في اللُّ

َأْقَرُأ :

شاَرُة ...........َتقوُل َلَك: اْسَتِعـْد. اْلِ

شاَرُة............َتقوُل َلَك: اْمـِش. اْلِ

بماذا َتَتشاَبُه َهِذِه اْلـَكِلماُت ؟

ُكـلُّها َتنَْتهي بِاألَلِـِف َواْلـَهـْمـَزِة .

ـْفراُءاْلـَحْمراُء اْلـَخْضراُءالصَّ َخْرساُء

ْرُس الّثانيالدرس العاشر الدَّ

1
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ِج . َأْقَرُأ َوَأْمَلُ اْلـَفراَغ بَِكِلَمٍة ُمناِسَبٍة َوَأْسَتعيُرها ِمَن اْلـُمَهرِّ 2

ماُء ............ صافَِيًة    � كاَنِت السَّ

َعِت اْلـُغيوُم  َوَفْجَأًة، َعَصَف ............ َوَتَجمَّ

............ َوَنَزَل اْلمـَطُر ِمَن ............َنَعْم، 

ْرَع َوَروى  ماِء ............ َسقى الزَّ َنَزَل ِمَن السَّ

اأْلَْرَض............ َفَأْصَبَحْت ............

َأْقَرُأ اْلُجَمَل اآلتَيَة َوَأْسَتْبِدُل اْلَكِلَمَة اّلتي َتْحَتها َخطٌّ  بَِعْكِسها : 3

ِعنْدي َدجاَجتاِن، واِحَدٌة ِمنْها َبْيضاُء َوالثَّانَِيُة ................   �

قاَلِت اْلـماُء: ال ُتْسِرفوا في اْستِخدامي، َهَكذا  َتِجدوَنني َمَعُكُم    �

داِئًما،  َوإِْن َأْسَرْفُتُم في اْستِخدامي سـ..............

 َنْحُن اْلَيْوَم َأْطفاٌل َنْحُلُم، َوفي اْلَغِد ............ َنْحِمُل َأْعباَء اْلَوَطِن.    �

اْلَجْرداء

اْلَهواء

خضراء

َزْرقاء

ماء السَّ

وداء السَّ
ماء
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اْصَطَدَمِت اْلُكرُة 
بِاْلَكِلماِت َفَفَقَدِت اْلَكِلماُت 

َتْرتيَبها، َهاّل حاَوْلَت إِعاَدَة َتْرتيِب 
َن َثالَث  َهِذِه اْلَكِلماِت َعلى َأْن ُتَكوِّ

َد َنْوَع ُكلٍّ ِمنْها:  ُجَمٍل، وُتَحدِّ

ياِق، ُثمَّ َأْقَرُأ :  ُق في اْلَمْعنى ِمْن ِخالِل السِّ ُأَفرِّ 4

�   . فِّ َتناَوَلْت َلْيلى اْلـِكتاَب ِمْن َعلى الرَّ

َتناَوَلْت َلْيلى َطعاَم اْلـَغداء.   �

ذَهَب َأبي إِلى سوِق اْلُخضاِر.   �

قاَم اْلـَفاّلح بَِقْطِع سوِق اْلَقْمِح.    �

----------------

----------------

أأ

جـجـ
ب

ب

د
د

5

َم قَسَّ
الطُّالَبإِلى

اْلُمَعلُِّم

وعاٍت
َْجم

م

أ

ب

جـ

ُجْمَلٍة

ُجْمَلٍة

َوهذِه
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َأْمَلُ اْلـَفراَغ ُمْسَتْخدًما ) َأنا ، َنْحُن (

َرَكَضْت غالَِيُة إِلى ُحْضِن والَِدتِها َتْبكي، قاَلْت ماما: َأْنِت َتْبكيَن يا غالَِيُة  ؟

َمْن  ُهَو...   بابا:  قاَل  َأْلعابي.   َيْأُخُذ  دائًما  هَو  َوَلِكْن  ُأِحبُُّه،  َأنا   غالَِيُة:  قاَلْت 

غيُر سامي .  ُهَو؟قاَلْت غالَِيُة: َأخي الصَّ

اْبَتَسَمْت ماما َوقاَلْت: َنْحُن عاِئَلٌة َسعيَدٌة أِلَنَّ َلَدْينا بابا راِئٌع َوَأنا َوَأْنِت َوُهَو.

6

7

ْخص )اأْلَْشخاص(  لِْلَكِلماِت اّلتي  َة .. َأْكُتُب اْسَم الشَّ َبْعَد َأْن َقَرْأُت الِقصَّ
َتْحَتها َخّط: 

..... ُنِحبُّ اْلَمْدَرَسَة.

..... ُأِحبُّ اْلَمْدَرَسَة.

..... ُطالٌَّب

اْبَتَسَمْت ماما َوقاَلْت: َنْحُن عاِئَلٌة َسعيَدٌة أِلَنَّ َلَدْينا بابا راِئٌع َوَأنا َوَأْنِت َوُهَو.

َأنا :           َنْحُن :                  

ُهَو : َأْنِت :                     

..... طالَبٌة  ..... طالٌِب
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ْعداِد  اْلِ َوقُت  َوحاَن  اْلَجديُد،  راِسيُّ  الدِّ اْلعاُم  َوَبَدَأ  جاَزُة،  اْلِ اْنَتَهِت       

ُه:  هاَب إِلى اْلَمكتبِة لِشراِء اْلِقْرطاِسيَِّة. َسَأَلْتُه ُأمُّ ِه الذَّ لِْلَمْدَرَسِة، َطَلَب فادي ِمْن ُأمِّ

َكْم َقَلًما َتْحتاُج ؟

َأجاَب فادي: َأْحتاُج َثالَثَة َأْقالٍم يا ُأّمي.

: َوَكْم َدفتًرا؟ األُمُّ

فادي ُيَفّكُر ُثمَّ ُيجيُب: َأحتاُج تِْسَعَة َدفاتٍِر َبْل َعْشَرَة.

ُه َوقاَلْت: َأُظنَُّك َتْحتاُج إِلى َدفاتَِر َأْكَثَر؟  َضِحَكْت ُأمُّ

قاَل فادي: َوما اْلُمْشِكَلُة َأْشَتري ِمَن الَمْكَتَبِة.

: َأيُّ اْلَحقاِئِب َأْعَجَبْتَك؟ األُمُّ

فادي: َأْحَبْبُت الَحقيبَة اْلَخْضراَء، َأُظنُّها َتكفي ُكتبي َو َدفاتِري َو َأْقالمي.

:  َأُظنُّها َجيَِّدة َأْحَسنَْت ااْلْختِياَر . األُمُّ

َة الّتالية ُثمَّ ُأجيُب َعلى اأْلَْسِئَلِة اّلتي َتليها:        َأْقَرُأ الِقصَّ ٨



21

َبْعَد َأْن َقَرْأُت النَّصَّ الّسابَِق ، ُأجيُب َعِن اأْلَْسِئلِة اآلتَِيِة : 

َأْسَتْخِرُج االْسَم الّداَل َعلى اْثنَْين َوَأْكَثَر، ُثمَّ َأْكُتُبُه . ب

هْل َتَغيَّرْت َأْحُرُف َهذِه اأْلَْسماِء ِعنَْد ِصياَغِة اْلَجْمِع؟ د

َأْم َسِلَمْت َأْحُرُفها ِمَن التَّغييِر ؟

ما ُمْفَرُد اْلَكِلماِت اآْلتَِيِة : جـ

..............َدفاتُر   �..............َأْقالٌم   �

..............ُكُتٌب   �..............َحقاِئُب   �

٩

َأْسَتْخِرُج ااْلْسَم الّداَل َعلى اْلُمْفَرِد، ُثمَّ َأْكُتُبُه . أ

َأْمَلُ اْلـَفراَغ َعلى َنَمِط اْلـِمثاِل : ١٠

َأْجياٌل..............َأْلعاٌبُلْعَبٌة:
َأْعالٌم............................َنَبٌأ

َأْحالٌم............................َوَلٌد
َأْزراٌر............................َزْهَرٌة
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في اِلْمالِء 

1

 َنْحُلُم َوَنْسعى لَِتْحقيِق ... مالِنا .   �

 َعَدُد  ..ياِت سوَرِة اْلـَكْوَثِر، َثالُث  .. ياٍت.   �

ِة هَو اْلـُقر..ُن اْلَكريُم .   � ماِويَّ .. ِخُر اْلُكُتِب السَّ

وماِن اّلتي َتَركوها في األُْرُدنِّ .   � ومانيُّ ِمْن ..ثاِر الرُّ ُج الرُّ  اْلُمَدرَّ

َأْمَلُ اْلـَفراَغ بِـ ) آ ( ُثمَّ َأْقَرُأ : 

التَّْرقيِم  َعالماُت  جاَءْت  الّتَرقيِم،  َعالماِت  عنَد  َضْيٌف  اْلَيْوَم  َأْنَت   
اْلِكتابِة  َأْثناَء  لُِتساِعَدَك  َنْفِسها،  َعلى   َفْتَك  َوَعرَّ اأْلُْخرى  تِْلَو  واِحَدًة 
بًة ُتساعُد اْلَجميَع  حيِح، لَِتْكُتَب فِْقَرًة ُمَرتَّ َعلى َوْضِعها في َمكانِها الصَّ

ُف إِليها : َعلى ِقراَءتِها، َهّيا بِنا َنَتَعرَّ

 َأنا اْلفاِصلُة، ُأْكَتُب َبْيَن الُجَمِل لَِفْصِل اْلَكالِم، 
َوَيِقُف اْلقاِرُئ ِعنْدي َوْقَفًة َخفيَفًة َأْثناَء اْلِقراَءِة.

َعالماُت الّتَّْرقيم

راَسِة. ( ِمْثُل: )َيْسَتيِقُظ التِّْلميُذ، َوَيْذَهُب إِلى اْلَمْدَرَسِة، وَيعوُد َبْعَد الدِّ

أ
ب
جـ
د
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 َأنا النُّْقَطُة، ُأْكَتُب في نِهاَيِة اْلُجْمَلِة َأْو اْلِفقَرِة 
َقَف  أِلُْعِلَن َعْن اْنتِهاِئها، َو ِعلى اْلقاِرِئِ َأْن َيَتوَّ

َبْعَد َأْن َيراني.

ِمْثُل : ) قاَل َأخي: َأنا ُأِحبُّ اْلِقراَءَة.(

 ِمْثُل : التَّعاوُن أساُس النَّجاِح .

 َأنا النُّْقَطتاِن،  ُأْكَتُب َبعَد الَقْوِل: )قاَل ، أجاَب ، 
َحكى ، َسَأَل(

ؤاِل .  َأنا َعالَمُة ااْلْستِْفهاِم، ُأْكَتُب في نِهايِة ُجْمَلِة السُّ

   ِمْثُل: َكْم ُعْمُرَك ؟

ِب، ُأْكَتُب في نِهايِة اْلُجْمَلِة اْلُمثيَرِة   َأنا َعالَمُة التََّعجُّ
بِيَِّة . ْهَشِة في َشْيٍء ما ، َأْو َبْعَد اْلُجْمَلِة التََّعجُّ لِِلدَّ

 ِمْثُل :   ما َأْبَدَع َخْلق اللِه !



24

َبعَد زياَرِةَ َعالماِت التَّرقيِم، َأْكُتُب َعالماِت التَّرقيِم في َمكانِها الُمناِسِب في 
الفقرِة اآلتيِة ، ُثمَّ َأْقَرُؤها :

2

َوقاَل آخُر       اْلَعَسُل

َأْنُتْم ُطاّلٌب ُمَميَّزوَن

ِة اْلُعلوِم  َمْن َيْعِرُفهالِِلَعَسِل فوائٌد كثيرٌةقاَل الُمَعلُِّمفي ِحصَّ

فِّ َيْحتوي اْلعسُل اْلفيتاميناِتَو َأجاَب َأَحُدُهمَتفاعَل طاّلُب الصَّ

هما فِيتامين سي اّلذي ُيساِعُد َعلى ُنُموِّ اْلِعظاِم َوَأَهمُّ
ُم ُطاّلَبُه قاِئاًلَيْحتوي اْلِفوْسفوَر اْلُمِهَم في ُنُموِّ اْلِجْسِم َشَكَر الُمَعلِّ

ما َأْسَعَدني بُِكُم اْلَيْوَم
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ِة اآلتَِيِة، ُثمَّ َأْكُتُبها ُمراِعًيا َعالماِت التَّرقيِم . ُأَرتُِّب َأْحداَث اْلِقصَّ

ِكْدُت ُأْقَتُل ِمْن لِساني    �

ياَد َو قاَلْت َلُه:   � َرَأِت الَحمامُة الصَّ

َجَرِة   � ذاَت َيْوٍم َمرَّ َصّياٌد بُِقرِب الشَّ

ياُد َصْوَتها   � َسِمَع الصَّ

َوكاَن َيْبدو َعَلْيِه َعالماِت التََّعِب   �

َلْم ُتِصِب النّاُر اْلَحمامَة   �

لَِم َأْنَت ُمْتَعٌب   �

َهْل َتْحتاُج ُمساَعَدًة   �

َفَأْطَلَق النّاَر َعَلْيها    �

َوَهَرَبْت ِمنُْه قاِئَلًة   �

ما َأْذكاني    �

في التَّْعبيِر


