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35صفحة  ُة  ُف الثَّاني –اللَُّغُة الَعَربیَّ الصَّ

َمَع األَْلوانِ َمَع األَْلوانِ 

ْرُس  ُة –الَحلََقُة األُْولى 23الدَّ اللَُّغُة الَعَربیَّ

َمَع األَْلوانِ َمَع األَْلوانِ 



ٍة، َلْوحاتٍ  َرْسمِ  في َفراِغھا َوْقتَ   یَّ  َفنِّ
.اْلَمْدَرَسةِ 

ْسمِ  ُمساَبَقةِ  في َتْشَتِركَ  أَنْ  ةِ  الرَّ  اْلعاَلِمیَّ

َمَع اْألَلوانِ 

ْسمِ  ُمساَبَقةِ  في َتْشَتِركَ  أَنْ  ةِ  الرَّ  اْلعاَلِمیَّ
.َتْرُسُمھُ  َمْوضوعٍ 

 َوَبدأَتْ  اْلَبْیِت، َحدیَقةِ  في َفَجَلَستْ  ،
 َتْلوینَ  أَراَدتْ  َوِعْنَدما َواْألَْزھاِر،  َتْلوینَ  أَراَدتْ  َوِعْنَدما َواْألَْزھاِر، 

.فاِرًغا األَْخَضرِ 

ْسمَ  ُتِحبُّ  َعْلیاءُ   َوَتْقضي َكثیًرا، الرَّ
اْلَمْدَرَسةِ  َمْعِرِض  في ِبھا ُتشاِركُ  ُمْخَتلِفٍة،
ْسمِ  ُمَعلَِّمةُ  اْقَتَرَحتْ  أَنْ  َعْلیاءَ  على الرَّ

َمَع اْألَلوانِ 

ْسمِ  ُمَعلَِّمةُ  اْقَتَرَحتْ  أَنْ  َعْلیاءَ  على الرَّ
َرتْ  .لِألًْطفالِ  َمْوضوعٍ  في َطویالً  َعْلیاءُ  َففكَّ
َرتْ  ،َطبیِعيٍّ  َمْنَظرٍ  َرْسم َعْلیاءُ  َقرَّ
 اْألًْشجاِر، َوَبْعضَ  النَّخیَل، َتْرُسمُ  اْألًْشجاِر، َوَبْعضَ  النَّخیَل، َتْرُسمُ 

األَْخَضرِ  اللَّْونِ  أُْنبوبَ  َوَجَدتْ  اْألَْشجارِ 



رُ  َوِھيَ    اللَّْونِ  َعلى َتْحُصلُ  َكْیفَ  :ُتَفكِّ
َحَدَث؟ َفماذا َعْلیاَء، 

 َواْألَْسَودَ  اْألَْحَمرَ  اللَّْوَنْینِ  َمَزَجت ِعْنَدما

شاَھَدْت؟ َفماذا َواْألَْصَفَر،َواْألَْصَفَر،
شاَھَدْت؟ َفماذا َواْألَْزَرَق، اْألَْحَمرَ  اللَّْونَینِ 
شاَھَدْت؟ َفماذا َواْألَْصَفر، اْألَزَرقَ  اللَّْوَنْینِ 
 اللُّْونَ  َوَجْدتُ  ْاألَْخَضَر، اللَّْونَ  َوَجْدتُ   اللُّْونَ  َوَجْدتُ  ْاألَْخَضَر، اللَّْونَ  َوَجْدتُ  

ْسمِ  ُمساَبَقةِ  في .لِْألَطفالِ  اْلعاَلِمیَّةِ  الرَّ

َوِھيَ  حاِئَرةً  َلْوَحِتھا أَمامَ  َعْلیاءُ  َجَلَستْ 
 َوْجھِ  َعلى َظَھَراْلَفَرحُ  َوَفْجأَةً  اْألَْخَضِر،

َرتْ  ْسم ُمَعلَِّمةُ  َفَعَلْتھُ  ما َعْلیاءُ  َتَذكَّ ِعْنَدما الرَّ
.اْلُبنِّيِّ  اللَّْونِ  َعلى َفَحَصَلتْ 

َواْألَْصَفَر،اْألَْحَمرَ 
.اْلُبنِّيِّ  اللَّْونِ  َعلى َفَحَصَلتْ 

َبتْ  َواْألَْصَفَر، اْألَْحَمرَ  اللَّْوَنْینِ  َفَمَزَجتِ  َعْلیاءُ  َجرَّ
َبتْ  ةً  َعْلیاءُ  َجرَّ اللَّْونَینِ  َفَمَزَجتِ  ثاِنَیًة، َمرَّ
َبتْ  ةً  َعْلیاءُ  َجرَّ اللَّْوَنْینِ  َفَمَزَجتِ  ثالَِثًة، َمرَّ
 :عالًیا َوصاَحتْ  َكثیًرا، َعْلیاءُ  َفِرَحتْ 

.اْألَْخَضرَ 
 :عالًیا َوصاَحتْ  َكثیًرا، َعْلیاءُ  َفِرَحتْ 

.اْألَْخَضرَ 
في ِبھا َواْشَتَرَكتْ  اللَّْوَحَة، َعْلیاءُ  أَْكَمَلتْ 



ْلفازِ  ُمشاَھدةُ التِّ اللَِّعُب َمَع األَْصِدقاءِ 

تدریب
1

حیَحةَ  :  أَْختاُر اإلجابَة الصَّ

َوْجُھ َصدیقِتھا َمْنظٌر َطبیعيٌ 

ما اللوُن الذي احتاجْت إلیھ علیاُء لتلویِن األشجاِر؟ما اللوُن الذي احتاجْت إلیھ علیاُء لتلویِن األشجاِر؟

اللوُن األزرقِ  اللَّوُن األَْصفرِ 

َفراِغھا؟َتْقضي َعلیاُء َوْقَت كْیَف  -
اللَِّعُب َمَع األَْصِدقاءِ  َرْسُم َلْوَحٌة َفنیٍة ُمْخَتلَِفةٍ 

حیَحةَ  أَْختاُر اإلجابَة الصَّ

َحدیَقُة اْلَحَیوانِ 

رْت َعلیاُء أْن َتْرسمَ ماذا  - ؟َقرَّ

َمْنظٌر َطبیعيٌ 

ما اللوُن الذي احتاجْت إلیھ علیاُء لتلویِن األشجاِر؟ -

اللَّوُن األَْخَضِر 

ما اللوُن الذي احتاجْت إلیھ علیاُء لتلویِن األشجاِر؟ -

اللَّوُن األَْصفرِ 



ألنھا َتَذَكَرْت ُمُعلِمَتھا  ألّنھا َتَذَكَرْت َصدیقَتھا 

تدریب
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ما اللَوُن الذي َتحِصُل َعلَْیِھ ِعْنَد َمْزِج اللَْوَنین؟

+

لماذا َظَھَر الَفَرُح َعلى َوْجِھ َعلیاء؟ -

ألّنھا َتَذَكَرْت َصدیقَتھا  ألّنھا َتذكرْت َمزَج األلواِن 

ما اللَوُن الذي َتحِصُل َعلَْیِھ ِعْنَد َمْزِج اللَْوَنین؟ -

َكْیَف َحَصَلْت َعْلیاُء على اللَْوِن األَْخَضِر؟ -

= +

َكْیَف َحَصَلْت َعْلیاُء على اللَْوِن األَْخَضِر؟ -

++



: أَْختاُر َمْعنى الَكلَِمِة الُملََونَِة في الُجَمِل اآلتِیَةِ 
َمَزجَ صبغَ 

تدریب
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َوَجدَ َمَزجَ صبغَ 

ُة اْلُمناِسَبُة  مبدعةً سالمةً حاِئرةً ال َتْدري ما اْلَھِدیَّ

َسَحبَ َھَربَ َظَھرَ . اْلُحْزُن َعلى َوْجِھ ُسعاُد عْنَدما َذُبَلْت َنْبَتُتھا

أَْختاُر َمْعنى الَكلَِمِة الُملََونَِة في الُجَمِل اآلتِیَةِ 
ْمَل َواْلَماَء َخَلطَ  اُء الرَّ َواإلِْسَمْنتَ اْلَبنَّ ْمَل َواْلَماَء  َخَلطَ  - اُء الرَّ .َواإلِْسَمْنتَ اْلَبنَّ

َدةً َوَقَفْت اْلِبْنُت  - ُة اْلُمناِسَبُة  ُمَتَردِّ ال َتْدري ما اْلَھِدیَّ
ھا .  ألُمِّ

اْلُحْزُن َعلى َوْجِھ ُسعاُد عْنَدما َذُبَلْت َنْبَتُتھا بانَ  -



ُف َعَلى ُحروِف الَجرِّ  :أََتْعرَّ

ِفي َعلى

اِولَةِ   .اْلَبْیتِ  فياْألَْطفاُل .الطَّ

ُف َعَلى ُحروِف الَجرِّ  أََتْعرَّ

َعلىإِلى 

 َعلىاْلِكتاُب .ْالَمدَرسةِ  إلىَیْذَھُب خالٌد 



َعْن 

ُث أَحمُد  .اْلَمدَرَسةِ  عنَیَتَحدَّ

ِمْن 

.اْألَرِض  ِمنَیْجَمُع ُمحمٌد اْلُكراِت 



:  أَْختاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسَب في الجمِل اآلتیةِ 
تدریب

4

إِلىِمنَعلى

ِمنإِلىفِي

فِي

ِمن

َعلىَعن

ِمنَعن فِي

َعنفِيَعلى

أَْختاُر َحْرَف الَجرِّ الُمناِسَب في الجمِل اآلتیةِ 
َصدیَقُتھاُتَسلُِّم  .َصدیَقُتھا ----- َمرَیُم ُتَسلُِّم  -

وقِ  ----- َذَھَبْت ُھدى  - .السُّ

.َسلَِّة القُماَمةِ  ----- َتَضُع َلْیلى األَْوساَخ  -

.الَمْدَرَسةِ  ----- عاَدْت داَنُة  -

.ِذْكَریاِتھِ  ----- َیَتَحَدُث الَجدُّ  -



:قاِعَدةُ الالِم الشَّْمسیِة والالِم القََمِریَّةِ 

الالُم ُتْكَتُب وُتْنَطُق،
الالُم ساِكَنٌة والَحْرُف الذي َبْعَد 

الالِم َیكوُن إّما َمْفتوًحا أو 
.َمْضموًما أو َمْكسوًرا

الالِم َیكوُن إّما َمْفتوًحا أو 
.َمْضموًما أو َمْكسوًرا

قاِعَدةُ الالِم الشَّْمسیِة والالِم القََمِریَّةِ 

الالُم التي ُتْكَتُب وال ُتْنَطُق،
الالُم خالیٌة من أيِّ َحَرَكةٍ 

والَحْرُف الذي َبْعَد الالِم َیُكوُن 
ًدا .ُمشدَّ

والَحْرُف الذي َبْعَد الالِم َیُكوُن 
ًدا .ُمشدَّ



ةِ ُحروُف الالِم  الَقَمریَّ

أ ب
ج ح خ
ع غ
ف ق
ك م

ھـ و يھـ و ي

ُحروُف الالِم الشَّمسیِة 

ت ث
د ذ
ر ز

س ش
ص ض
ط ظط ظ
ل ن



:لُِنَحِدُد الالَم الَشْمسیِة ِباللْوِن الُبْرُتقالي والالَم الَقَمریِة ِباللوِن األْزَرقِ 

اللطیُف اللساُن                                      األعالُم                                          
اللوُز                       الشارُع                                     

تدریب
4

اللوُز                       الشارُع                                     

األزھاُر األسُد                                       اْلَخضراء                                       
البطُة                                                                                                 
اللّطیفُ اللغُة                                            الكرسيُّ 

الّساحةُ 
اْلَخْضراء

الّساحةُ 
اْألزھارُ 
اْلكرسيُّ 

لُِنَحِدُد الالَم الَشْمسیِة ِباللْوِن الُبْرُتقالي والالَم الَقَمریِة ِباللوِن األْزَرقِ 

اللساُن                                      األعالُم                                          
الشارُع                                                                  الشارُع                                                                  

الساحةُ                      
األسُد                                       اْلَخضراء                                       

                                                                     
اللغُة                                            الكرسيُّ             اللّسانُ 

الّشارعُ 
اْألعالمُ 
اللّوزُ  الّشارعُ 

اْألسدُ 
اْلبطةُ 

اللّوزُ 
اْلَخْضراء

اللّغةُ 



َوفََّقَك َوفََّقَك َوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك 



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى


