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20الّصفحة 

ُف الّثالث - اللَُّغُة العربیَّة الصَّ

؟؟تيتياجَ اجَ رَّ رَّ دَ دَ   قودُ قودُ 

ُف الّثالث - اللَُّغُة العربیَّة الصَّ
ْرُس  23الدَّ

اللَُّغُة العربیَّة–الَحلََقُة األُولى 

قودُ قودُ أَ أَ   فَ فَ یْ یْ كَ كَ 

اللَُّغُة العربیَّة–الَحلََقُة األُولى 



اَجتي؟ أََتَعلَُّم، َكْیَف أَقوُد َدرَّ

لَِكْي  َال أَقوُد َدّراَجتي َعلَى َرصیِف اْلُمَشاةِ  لَِكْي  َال أَقوُد َدّراَجتي َعلَى َرصیِف اْلُمَشاةِ 
.لِْلَخَطرِ  َال أُْعِرُض َنْفِسي َواْآلِخِرینَ 

اَجتي؟ أََتَعلَُّم، َكْیَف أَقوُد َدرَّ

َال أَقوُد َدّراَجتي َعلَى َرصیِف اْلُمَشاةِ َال أَقوُد َدّراَجتي َعلَى َرصیِف اْلُمَشاةِ 
َال أُْعِرُض َنْفِسي َواْآلِخِرینَ 



َوِر، أَْعِطني النَّصیَحَة، ألَقوَد َدّراَجتي؟ ِمْن ِخالِل الصُّ

 َصِحیٍح، َمَع َضُروَرةِ  بِْشكلٍ  اْلُمُرورِ  َصِحیٍح، َمَع َضُروَرةِ  بِْشكلٍ  اْلُمُرورِ 
َض لِْلَخَطرِ  جنًبا إِلَى َجْنبٍ  .لَِكْي َال َنَتَعرَّ

َوِر، أَْعِطني النَّصیَحَة، ألَقوَد َدّراَجتي؟ ِمْن ِخالِل الصُّ

اْلُمُرورِ  َقَواِنینِ  َتْنفِیذُ  اْلُمُرورِ  َقَواِنینِ  َتْنفِیذُ 
ْیرِ  جنًبا إِلَى َجْنبٍ  َتَجنُِّب السَّ



ا َنْقَرأُ  َھیَّ

ال أَقوُد َدّراَجتي َعلى َرصیِف -2
اْلُمشاِة، َبْل أَْنِزُل ِمْن َعَلْیھا ِعْنَدما 

صیفِ  .أَسیُر َعلى الرَّ

ِعْنَدما أَقوُد َدّراَجتي أََضُع  ِعْنَدما أَقوُد َدّراَجتي أََضُع - 3
َحقیَبتي َعلى اْلِمْرَدَفِة، َوال 

.أَْحِملُھا ِبَیدي

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

ال أَْتُرُك ِمْقَوَد َدّراَجتي َوأَنا -1
.أَقوُدھا، َبْل أُْمِسُكُھ ِبَیَديَّ 



ا َنْقَرأُ  َھیَّ

اجاتنا - 5 ال َنسیُر ِعْنَد قِیاَدِة َدرَّ
َجْنًبا إِلى َجْنٍب، َبْل َنسیُر َخْلَف 

. َبْعِضنا َبْعًضا

َجاِه  َجاِه ال أَسیُر َعْكَس اتِّ ال أَسیُر َعْكَس اتِّ
یَّاراِت، َبْل أَسیُر َمَعھا في  السَّ

.االتِّجاه َنْفِسھِ 

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

َیاَرِة - 4 ال أَْقَترُب َكثیًرا ِمَن السَّ
الّتي أَمامي، َبْل أَْتُرُك َمساَفًة 

.كافَِیًة َبْیني َوَبْیَنھا

َجاِه - 6 ال أَسیُر َعْكَس اتِّ َجاِه - 6 ال أَسیُر َعْكَس اتِّ
یَّاراِت، َبْل أَسیُر َمَعھا في  السَّ

االتِّجاه َنْفِسھِ 



یَّاراِت اْلواقَِفَة ِعْنَدما َتكوُن - 8 ال أََتجاَوُز السَّ

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

یَّاراِت اْلواقَِفَة ِعْنَدما َتكوُن - 8 ال أََتجاَوُز السَّ
ْوِئَیُة َحْمراَء، َبْل أقُِف في  اْإلشارةُ الضَّ

ریقِ  .اْلِجَھِة اْلُیْمنى ِمَن الطَّ

ْیرَ - 10 َعلى َعَجَلٍة واِحَدٍة، َبْل  ال أُحاوُل السَّ
.أَسیُر َعلى اْلَعَجَلَتْینِ 

اَجتي في أيِّ وال أ- 7 قُِف َدرَّ

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

اَجتي في أيِّ وال أ- 7 قُِف َدرَّ
َمكاٍن، َبْل أُوقِفُھا في اْلَمكاِن 

ِص َلھا .اْلُمَخصَّ

اَجتي - 9 أُِضيُء َمصابیَح َدرَّ
ریِق لْیًال  .ِعْنَدما أَقوُدھا في الطَّ



لُوِك الّصِحیِح َو َعَالَمَة  لُوِك اْلَخاِطئ) ×(أَماَم السُّ .أَماَم السُّ

(   ) .
ریِق لْیًال  اَجتي ِعْنَدما أَقوُدھا في الطَّ . (  )   أُِضيُء َمصابیَح َدرَّ

)    . (أَقوُد َدّراَجتي َعلى َرصیِف اْلُمشاةِ 

 (× ،√) 

√ (× ، √)

×(× ،√) 

لُوِك الّصِحیِح َو َعَالَمَة ) √)أََضُع َعَالَمَة  أَماَم السُّ

1َتْمِرین َرَقَم 

اَجتي في أيِّ َمكانٍ  -1 . (   )أُْوِقُف َدرَّ
ریِق لْیًال  -2 اَجتي ِعْنَدما أَقوُدھا في الطَّ أُِضيُء َمصابیَح َدرَّ
أَقوُد َدّراَجتي َعلى َرصیِف اْلُمشاةِ  -3

×

 



:اْلُجَمِل التَّالِیَةِ ي فِ  ةَ بَ اسَ 

. ِباْلُمَشاةِ 
اْلَحْمَراءَ 

ةِ ارَ یَ السَّ 

ِباْلُمَشاةِ 
.اْلَحْمَراءَ  

اسَ نَ مُ ال اْلَكلَِمةَ اُر أَْختَ  2َتْمِرین َرَقَم 

ِباْلُمَشاةِ  اْلَخاصِّ  ...........أَِسیُر َعَلى1.
اْإلِشارةَ 

أََتجاَوزُ یفِ صِ رَّ ال

یفِ صِ رَّ ال
أََتجاَوزُ 

ِباْلُمَشاةِ أَِسیُر َعَلى1.

ْوِئیَّةَ  اْإلِشارةَ ..........  َال 2.  الضَّ

.جمیلٌ  .........ِمْقَوُد 3.
أََتجاَوزُ 
ةِ ارَ یَ السَّ 



)20ة حَ فْ صَ  4َرَقم َنشاط (غوّیِة اللُّ  ْدریباتِ التَّ 

أَْحملَُھا َمِعي

                              
                                             

.ِفي إْنَجاِزھا اْجَتَھدُ  َبلْ 

رُ  َبلْ  ًدا َقْبلَ  أَُفكِّ .هِ اتَِّخاذِ  َجیِّ

.أَْحملَُھا َمِعي َبلْ 

الیةَ  التَّ  لِّ حَ  لىعَ  بُ رَّ دَ أَتَ  مَّ ثُ ، أُالِحُظ األَمِثلَة التَّ

أَْتُرُك حِقیبتي في اْلَمْدَرَسةِ َال 

                                                                  

َخاِذ الَقَرارِ  تْسَتْعَجلُ  َال   ِفي اتِّ

أَْتُرُك حِقیبتي في اْلَمْدَرَسةِ  َال 

أَْھِمُل َواِجَباِتيَال 



َالةِ  َالةِ أََنا أَُحاِفُظ َعَلى الصَّ َالةِ ..أََنا أَُحاِفُظ َعَلى الصَّ َالةِ َنْحن ُنَحاِفُظ َعَلى الصَّ ..َنْحن ُنَحاِفُظ َعَلى الصَّ

َنْحن .         

.  َنا اْلُیْمَنىِبیدِ  الّطعامَ  أََنا                                           َنْحن َنأُْكلُ 

  .امِ الّطعَ  لِ اوُ نَ تَ  لَ بْ ا قَ ینَ دِ یْ أَ  لُ سِ غْ نَ 

.  َنا اْلُیْمَنىِبیدِ  الّطعامَ  أََنا                                           َنْحن َنأُْكلُ 

  .امٍ مَ تِ اھْ بٍّ وَ حُ َنا بِ ِكَتابَ  َنْدُرسُ َنْحن.           

بُ  ا َنَتَدرَّ :كما في الِمثالِ  َھیَّ

َالةِ :ِمَثالٌ  َالةِ أََنا أَُحاِفُظ َعَلى الصَّ أََنا أَُحاِفُظ َعَلى الصَّ

.         َقْبَل َتَناُوِل الّطَعامِ  أََنا أْغِسُل َیَديَّ 

أََنا                                           َنْحن َنأُْكلُ .ىنَ مْ یُ ي الْ دِ یَ اَم بِ الّطعَ  لُ كَ أَ أََنا                                           َنْحن َنأُْكلُ 

.           امٍ مَ تِ اھْ بٍّ وَ حُ ابي بِ تَ كِ  أْدُرسُ أََنا 

.ىنَ مْ یُ ي الْ دِ یَ اَم بِ الّطعَ  لُ كَ أَ 



:  التّالیَةِ  أُبَْیُن نَْوَع الَھْمَزِة في اْلَكلَِماتِ 
َقْطعٍ  َھْمَزةُ َقْطعٍ  َھْمَزةُ 

ُك ْمسِ أُ  أَُحاِولُ 

اْسَتْخَرَج اْسِتَالٌم 

َوْصلٍ  َھْمَزةُ َوْصلٍ  َھْمَزةُ 

اْسَتْخَرَج اْسِتَالٌم 

أُبَْیُن نَْوَع الَھْمَزِة في اْلَكلَِماتِ 
َھْمَزةُ َقْطعٍ  َھْمَزةُ 

أَُحاِولُ أَقُوُد 

اْسِتَالٌم اْسِتْفَھاٌم 

َھْمَزةُ َوْصلٍ  َھْمَزةُ 

اْسِتَالٌم اْسِتْفَھاٌم 



ابِِق َماَذا تَ  ؟  جُ تِ نْ تَ سْ ِمْن ِخَالِل اْلِمثَاِل السَّ

َھْمَزةُ اْلَوْصلِ : 

 .َوَال ُتْكَتبْ  الَِّتي ُتْلَفظُ  ِھي اْلَھْمَزةُ 

ابِِق َماَذا تَ  ِمْن ِخَالِل اْلِمثَاِل السَّ

َھْمَزةُ اْلَقْطعِ : َھْمَزةُ اْلَقْطعِ 

ِل  و ُتْلَفظُ  الَِّتي ُتْكَتبُ  ِھي اْلَھْمَزةُ  فِي أَوَّ
.اْلَكلَِمةِ  َوآَخرِ  َوَوَسطِ 



:  َواْلِكتَابَةِ  لِلنُّْطقِ  َواْنتَبَھُ  التّالِیةِ 

إِلَى   أََنامُ 

أُْعِطي إَِناَرةٌ  أُْعِطي إَِناَرةٌ 

التّالِیةِ  اْلَكلَِماتِ  أْقَرأُ 

أََنامُ  أََكلَ 

إَِناَرةٌ  أُِجیبُ  إَِناَرةٌ  أُِجیبُ 



:  َواْلِكتَابَةِ  لِلنُّْطقِ  َواْنتَبَھُ  التّالِیةِ 

 اْنَتَبھُ  اْستْعِملُ 

اْشَترىاْلَتَقى  اْشَترىاْلَتَقى 

التّالِیةِ  اْلَكلَِماتِ  اْقَرأُ 

 اْسِتْفَسارٌ 

 اْسَتَفادَ اْسَتَفادَ 



انتبھ َعِزیِزي 
:الطّالِب

 َوْصلٍ 

:َحْرَف اْلَواِو قَْبَل اْلَكلَِمةِ  أُِضْیفُ 

 قَْطعٍ  ھَْمَزةُ فَِھي  اْألَْلفِ  إَذا نَطَْقَت َحْرفَ 
: ِمثَال

َوأََمر –َوأَْكل –َوأَْحَمد  َوأََمر –َوأَْكل –َوأَْحَمد 

 اْلھَْمَزةِ  تَّم نُطقَ : َالَحظ

َوْصلٍ  ھَْمَزةُ فَِھي  اْألْلفِ  َحْرفَ  إَذا لَْم تَْنطقْ 
: ِمثَال

 َواْستَلَمَ –ْستَْعَملَ َوا–َواْشتََرى 

 اْلھَْمَزةِ  ْنطقْ لَم تُ  َالَحظْ 



َك هللاَك هللا َك هللاقَ َوفَّ  َك هللاقَ َوفَّ 



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

1َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

1َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

2َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

2َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 


