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31الّصفحة 

اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الّصّف الّثالِث اإلِبتدائيّ 

َلْن َتأُْخَذ ِصیاميَلْن َتأُْخَذ ِصیامي
اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الّصّف الّثالِث اإلِبتدائيّ 

ْرُس  26الدَّ
اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الّصّف الّثالِث اإلِبتدائيّ 

َلْن َتأُْخَذ ِصیاميَلْن َتأُْخَذ ِصیامي
اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الّصّف الّثالِث اإلِبتدائيّ 



ا  َنقَرأُ َھیَّ
.لِساَنكَ  أَِرني یوُسُف، یا صاِئًما ُكْنتَ  إِذا
 .ِصیامي َتأُْخذَ  ال َحتَّى

َیْسَتطیعُ أََحدَ أَنْ أَبيَسِمْعتُ َفَقدْ   َیْسَتطیعُ  أََحدَ  ال أَنْ  أَبي ِمنْ  َسِمْعتُ  َفَقدْ  َصحیٍح،
ّالبُ  َفصاحَ   :َیقولُ  ِمْنُھم َوُكلٌّ  ُمْرَتِفٍع، ِبَصْوتٍ  الطُّ

 ِألَنِّي هللاُ؛ شاءَ  إِنْ  ُكلَّھُ  َرَمضانَ  َوَسأَصومُ  صاِئٌم،
 ِمْنُكم َفَمنْ  والِِدي، َمعَ  اْلجاِمعِ  في اْلَفْجرَ  أَُصلّي ِمْنُكم َفَمنْ  والِِدي، َمعَ  اْلجاِمعِ  في اْلَفْجرَ  أَُصلّي

ا  َھیَّ
إِذا :اْلَمْدَرَسةِ  ِفناءِ  في َوَنْحنُ  َمْحمودٌ  لي قالَ  - 1
َحتَّى لِساني أُِرَیكَ  لَنْ  ال :َوقُْلتُ  لِساني أُْخِرجْ  لَمْ  

َغْیرُ َكالمٌ َكثیًرا َصحیٍح، َغْیرُ  َكالمٌ  ھذا :َوقالَ  َكثیًرا َعلِيٌّ  َضِحكَ  -2
َفصاحَ  .لِساني ذا ُھوَ  َوَھا .َغْیِره ِصیامَ  یأُْخذَ  أَنْ 

.ِصیاَمكَ  أَخْذتُ  ،َعلِيٌّ  یا ِصیاَمكَ  أََخْذتُ 
صاِئٌم، َوَلِكنِّي :َوقالَ  ِبَكالِمِھمْ  َعلِيٌّ  َیَتأَثَّرْ  لَمْ  -3

رُ  َوأَنا َكُبْرُت، أَُصلّي ُثمَّ  أُْسَرتي، أَْفرادِ  َمعَ  أََتَسحَّ رُ  َوأَنا َكُبْرُت، أَُصلّي ُثمَّ  أُْسَرتي، أَْفرادِ  َمعَ  أََتَسحَّ
؟ِمْثلي َیْفَعلُ 



ھُ   َیْكَتفي إِنَّھُ  َیقولُ  َوَبْعُضُھم َیْوٍم، ُكلَّ  ُیَصلِّي أَنَّ

 اْلُمَعلَِّمةُ  َسِمَعتِ  .َرْأِیھِ  َعلى ُیِصرُّ  اْألَْصِدقاءِ  

َة، إِْلینا ِحیَّ ُكمْ  أَْعَتِقدُ  ال :قاَلَتْ  ُثمَّ  التَّ  !َتَتشاَجرونَ  أَنَّ

، یا َحقٍّ  َعلى إِنَّكَ  :َوقالَتْ  َضِحَكتْ  َحَدَث،  ال َعلِيٌّ

دُ  َبْعُضُھم...اْألَْصِدقاءِ  أَْصواتُ  َتعاَلتْ -4 أَنَّھُ  ُیَؤكِّ

یاِم، .ُیَصلِّي َوال ِبالصِّ یاِم، .ُیَصلِّي َوال ِبالصِّ

 ِمنَ  واِحدٍ  َوُكلُّ ...َوأَْكَثرَ  أَْكَثرَ  اْألَْصواتُ  اْرَتَفَعتِ 

یاحَ  َھناءُ  إِْلینا َوأَْلَقتْ  َنْحَونا، ُمْسِرَعةً  َفأَْقَبلَتْ  الصِّ

؟اْألَْمرُ  َفما ؟اْألَْمرُ  َفما

مَ -5 َحَدَث، بَما َوأَْخَبَرھا ِبأََدبٍ  اْلُمَعلَِّمةِ  ِمنْ  َعلِيٌّ  َتَقدَّ

.َغْیِرهِ  ِصیامَ  َیأُْخذَ  أَنْ  أََحدٌ  َیسَتطیعُ 



 اْسَتَطْعُتم إِنْ  َتصوموا أَنْ  وُیْمِكُنُكمْ  ِصغاًرا، ماِزْلُتمْ 

وا أَنْ  َجمیًعا َعلَْیُكم الَة؛ ُتَؤدُّ وا أَنْ  َجمیًعا َعلَْیُكم َعلى ِ�َِّ  ُشْكرٌ  ِألَنَّھا الصَّ الَة؛ ُتَؤدُّ  َعلى ِ�َِّ  ُشْكرٌ  ِألَنَّھا الصَّ

َفْقنا أَنِ  َبْعدَ  ُصفوِفنا في َفاْنَتَظْمنا اْلفُصوِل،  َعلى اتَّ

ُكم ُمْسلٍِم، ُكلِّ  َعلى واِجبٌ  الّصیامَ  إِنَّ  ماِزْلُتمْ  ولَِكنَّ

دوا َعلَْیُكم َیِجبُ  َكما اْلَفریَضِة، َھِذهِ  أَداءِ  َعلى لَِتَتَعوَّ دوا َعلَْیُكم َیِجبُ  َكما اْلَفریَضِة، َھِذهِ  أَداءِ  َعلى لَِتَتَعوَّ

.َھذا ُتْدِركونَ  وأَْنُتمْ  ِنَعِمِھ،

اْلفُصوِل، ِبُدخولِ  إِیذاًنا اْلَجَرسُ  َرنَّ  َحتَّى َحدَیَثنا واَصْلنا

الةِ  أََداءِ  الةِ  أََداءِ    .اْلَیْومِ  ِمنَ  اْبِتداءً  الصَّ    .اْلَیْومِ  ِمنَ  اْبِتداءً  الصَّ



.فِي اْلَفَراِغ اْسَم َقاِئِل اْلِعَباَرة

(        ) .
(       )   . َوَلِكنِّي صاِئٌم، َوَسأَصوُم َرَمضاَن ُكلَُّھ إِْن شاَء هللاُ 

، ال َیسَتطیُع أََحٌد أَْن َیأُْخَذ ِصیاَم َغْیِرهِ  . (        )إِنََّك َعلى َحقٍّ یا َعلِيٌّ
           (       ) .                   )(

 (َعلِيٌّ ، َمْحمودٌ ) 

(َعلِيٌّ ، یوُسفُ ) 

 (یوُسفُ ، اْلُمَعلَِّمةُ ، َمْحمودٌ )

َمْحمودٌ 

َعلِيٌّ 

اْلُمَعلَِّمةُ 

َمْحمودٌ ، َعلِيٌّ ، یوُسفٌ یوُسفٌ             (       ) .                   )(

              (       ) .                            )
یوُسفٌ 

اْلُمَعلَِمةُ 

َمْحمودٌ ، َعلِيٌّ ، یوُسفٌ 

عليّ ، یوُسفٌ ، َمْحمودٌ ، اْلُمَعلَِّمةُ )

فِي اْلَفَراِغ اْسَم َقاِئِل اْلِعَباَرةأََضُع  1َتْمِرین َرَقَم 

. (        )إِذا ُكْنَت صاِئًما یا یوُسُف، أَِرني لِساَنكَ  - 1
َوَلِكنِّي صاِئٌم، َوَسأَصوُم َرَمضاَن ُكلَُّھ إِْن شاَء هللاُ  - 2
، ال َیسَتطیُع أََحٌد أَْن َیأُْخَذ ِصیاَم َغْیِرهِ  - 3 إِنََّك َعلى َحقٍّ یا َعلِيٌّ
. (       )           َلْن أُِرَیَك لِساني؛ َحتَّى ال َتأُْخَذ ِصیامي -4

َمْحمودٌ 

. (       )           َلْن أُِرَیَك لِساني؛ َحتَّى ال َتأُْخَذ ِصیامي -4
. (       )              إِنَّ الّصیاَم واِجٌب َعلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ  -5
(

اْلُمَعلَِمةُ 



َنَتَعلَّْم َقاُموَس اْلَكلَِماتِ 
َمْعَناَھا 

ساَحةٌ ساَحةٌ 

َوَیْلَزُمھُ  َیْثُبُت َعلى الشَّْيءِ 

، َتَتناَزعونَتْخَتلِفون، َتَتناَزعونَتْخَتلِفون

َسماحٌ 

ا  َنَتَعلَّْم َقاُموَس اْلَكلَِماتِ َھیَّ
اْلَكلَِمُة 

ِفناءٌ 

ُیِصرُّ 

َتَتشاَجرونَ َتَتشاَجرونَ 

إِیذانٌ 



:اْلُجَمِل التَّالِیَةِ ي فِ  ةَ بَ اسَ 

د َصلَّى هللاُ َعلیِھ َوَسلَّم ِبأَْن ال           فِیَما َبْیَنَنا ِبيِّ ُمَحمَّ .  أَْوَصاَنا النَّ

إِیذاًناَنَتشاَجر

َنَتشاَجر

یوف . َرنَّ َجَرُس اْلَمْنِزل         ِبُدُخول الضُّ
    .

اسَ نَ مُ ال اْلَكلَِمةَ اُر اْختَ  2َتْمِرین َرَقَم 

د َصلَّى هللاُ َعلیِھ َوَسلَّم ِبأَْن ال           فِیَما َبْیَنَنا -1 ِبيِّ ُمَحمَّ أَْوَصاَنا النَّ
. اْلَمْدَرَسة جمیٌال          -2

ُیِصرُّ فِناء

اْلَمْدَرَسة جمیٌال فِناء
یوف -3 َرنَّ َجَرُس اْلَمْنِزل         ِبُدُخول الضُّ
الِب اْلُمْجَتِھد َعلَى َتْحقِیِق النََّجاح         -4 .    الطَّ ُیِصرُّ 

إِیذاًنا



َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟

وِق َسْیًرا َعلَى األْقَدامِ  .أُّمي إِلَى السُّ

.ُتفیُد اْلَجْمَع َبْیَن َشْیَئینِ 

ا  َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟َھیَّ

وِق َسْیًرا َعلَى األْقَدامِ وَ َنْذَھُب أََنا ِمَثالٌ  أُّمي إِلَى السُّ

أَتَعلَّمُ 
ُتفیُد اْلَجْمَع َبْیَن َشْیَئینِ : وَ 



أَوْ 

َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟

ْلفاِز  َعلَى الَحاُسوِب؟ اْلَعَمُل أَوْ أَُیُھما أَفضُل ُمَشاَھَدةُ التَّ

أَوْ 

.ُتفیُد التَّخییَر َبْیَن َشْیَئْینِ 

ا  َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟َھیَّ

ْلفاِز ِمَثالٌ  أَُیُھما أَفضُل ُمَشاَھَدةُ التَّ

أَتَعلَّمُ 
ُتفیُد التَّخییَر َبْیَن َشْیَئْینِ : أَوْ 



ُثمَّ 

َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟

ْرَس ِبَتْرِكیٍز  .أَُشاِرُك ِبإَِجاَبِتي ُثمَّ أَْقرأُ الدَّ

ُثمَّ 

ْرتیَب في أَداِء َعَملَْیِن ُمْخَتلَِفْیِن َمَع ُوجوِد َتباُعٍد َزَمِنيٍّ َبْیَنُھما .ُتفیُد التَّ

ا  َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟َھیَّ

ْرَس ِبَتْرِكیٍز ِمَثالٌ  أَْقرأُ الدَّ

أَتَعلَّمُ 
ْرتیَب في أَداِء َعَملَْیِن ُمْخَتلَِفْیِن َمَع ُوجوِد َتباُعٍد َزَمِنيٍّ َبْیَنُھما: ُثمَّ  ُتفیُد التَّ



فَ 

َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟

.ِبُمَشاَھَدِة َصَفَحاتِھِ  َبَدأَتُ فَ َمْسّكُت ِكَتاًبا َعْن اْلَوَطِن، 

فَ 

ْرتیَب في أَداِء َعَملَْیِن ُمْخَتلَِفْیِن، ِمْن دوِن ُوجوِد َتباُعٍد َزَمِنيٍّ َبْیَنُھما .ُتفیُد التَّ

ا  َنَتَعلَّْم ُحُروَف اْلَعْطِف وماذا ُتفیُد ُكلٌ ِمْنھا؟َھیَّ

َمْسّكُت ِكَتاًبا َعْن اْلَوَطِن، ِمَثالٌ 

أَتَعلَّمُ 
ْرتیَب في أَداِء َعَملَْیِن ُمْخَتلَِفْیِن، ِمْن دوِن ُوجوِد َتباُعٍد َزَمِنيٍّ َبْیَنُھما: فَ  ُتفیُد التَّ



الَِیةِ  : أَْخَتاُر َحْرَف اْلَعْطِف اْلُمَناسِب فِي اْلُجَمِل التَّ

فَ ُثمَّ أَوْ 

.َمْجلُِس اْألَْصِدَقاء

(َو، أَوْ ، ُثمَّ ، فَ )

(فَ ، وَ ، أَوْ ، ُثمَّ )

(َفـ ، أَوْ ، ُثمَّ ، وَ )(َفـ ، أَوْ ، ُثمَّ ، وَ )

(وَ ، ُثمَّ ، أَوْ ، فَ )

الَِیةِ  أَْخَتاُر َحْرَف اْلَعْطِف اْلُمَناسِب فِي اْلُجَمِل التَّ 3َتْمِرین َرَقَم 

أَوْ وَ 

.َصِدیقِھ َخالِد َیْجَتِھَدان فِي ِدَراَستُھم...... أَحمُد  -1

َمْجلُِس اْألَْصِدَقاء..... اْحَتار َماِجُد للَذھاِب إلى َمْجلُِس اْلَعاِئلَةِ  -2

.َشبٍْعتُ .....َتَناولُت فُُطوِري  -3

وَ 

أَوْ 

َفـ .َشبٍْعتُ .....َتَناولُت فُُطوِري  -3

حونِ ..... ُكُل الّطَعاَم آ -4 .أُْنِظُف الصُّ ُثمَّ 
َفـ



:الَّتي أَْسَمُعھا فِي ُكلِّ ُمْستَطیلٍ 

ُسَورٌ -  ُصَورٌ 

سَ ھَ رَ - صَ ھَ رَ 

الَّتي أَْسَمُعھا فِي ُكلِّ ُمْستَطیلٍ  اْلَكلَِمةَ  ِددُ أُحَ  4َتْمِرین َرَقَم 

لَ  لَ - َتَوصَّ َتَوسَّ

نَ سْ رٌ  - نَ صْ رٌ 



قََك هللاَوفَّ قََك هللاَوفَّ قََك هللاقََك هللا



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

1َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

1َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

2َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

2َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

3َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

3َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

4َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

4َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاِوْل َمّرً َحاِوْل َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 


