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  بهاڬين ڤمباڠونن كوريكولوم )BPK(، كمنترين 
ڤنديديقن مليسيا. 

  بهاڬين بوكو تيک س )BBT(، كمنترين 
ڤنديديقن مليسيا.

  ڤڠتوا، ڬورو2 دان ڤارا ڤالجر سكوله منڠه 
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم
والترائب،  الصلب  بين  من  يخرج  دافق،  ماء  من  البشر  يخلق  الذي  العالمين  رب  للَّه  الحمد 
والذي عّلم بالقلم عّلم اإلنسان ما لم يعلم، واختار اللغة العربية لغة القرآن، والصالة والسالم 
على النبي األمي الكريم المصطفى صّلى اللَّه عليه وسّلم خاتم األنبياء والمرسلين المبعوث 
رحمًة للعالمين وعلى آله المطّهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال ينفع فيه مال وال 

بنون، أما بعد؛

أهداف الكتاب
أّلف هذا الكتاب لتدريس اللغة العربية الفصحى لغير الناطقين بالعربية في السنة الثالثة الثانوية 
لهذا  األسمى  والهدف  الماليزية.  التربية  وزارة  الثانوية،  للمدارس  المعياري  المنهج  حسب 
الكتاب هو مساعدة الطالب على اكتساب المهارات اللغوية األربع، كما أنه يهدف إلى تزويد 
المحددة.  والمواقف  المحاور  حسب  واستخدامها  الجمل  وقوالب  اللغوية  بالثروة  الطالب 
لذا، يتمّكن الطالب من رفع مهاراتهم اللغوية والحصول على المعرفة والتحّلي بالقيم النبيلة 

التي تعتمد على فلسفة التربية الوطنية.

محتوى الكتاب
التعليمي  المجال  من  الثالثة  المجاالت  تشمل  وحدات  خمس  على  الكتاب  هذا  يحتوي 
واالجتماعي والمهني. وتتكّون كل وحدة من الوحدات اللغوية األربع: الكلمات والتراكيب 
والجمل والفقرة. ولكل وحدة لغوية مهاراتها األربع من االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 
جّهز هذا الكتاب بالتقييم الموضوعي بجانب النشاطات اللغوية الجّذابة التي ذات عالقة وثيقة 
من  مندرجة  التعليمية  المواد  وتكون  والفقرات.  والجمل  والتراكيب  الكلمات  بموضوعات 

األبسط إلى األصعب ومن األكثر استعمااًل إلى األقل شيوًعا.

طرق التعليم والتعّلم
األنشطة  من  متنوعة  مجموعة  إجراء  الطالب  على  المرجّوة،  التعليمية  النتائج  إلى  للوصول 
والمشاريع  البحث  وعروض  والمحاكاة  الذهني  والعصف  التعاوني  التعلم  منها  التعليمية 

والجوالت. وأما في عملية التعليم والتعلم، فعلى المعلمين االهتمام باألمور اآلتية:

َمُة الُمَقدِّ
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أواًل: تنمية الثروات اللغوية لدى الطالب.
ثانًيا: تكثيف التدريبات اإلضافية الفّعالة لتطوير المهارات اللغوية.

ثالًثا: اإلكثار باألنشطة اللغوية المناسبة.
رابًعا: تنويع استخدام الوسائل المعينة والمواد المساندة.
خامًسا: التواصل باللغة العربية حسب مستوى الطالب.

سادًسا: تحفيز الطالب وتشجيعهم على تعلم اللغة العربية ورفع مستوى اكتسابها.
سابًعا: تكوين البيئة الحيوية لتنمية المهارات اللغوية.

ثامنًا: جعل عملية التعليم والتعلم جذاًبّه وسهَلًة وممتَعًة.
تاسًعا: االهتمام بالطالب فردًيا في اكتساب المهارات اللغوية.

التوجيهات للمعلمين في تعليم المهارات اللغوية األربع
أواًل: مهارة االستماع

أن ينطق المعلم المفردات أو التراكيب أو الجمل أو الفقرات نطًقا صحيًحا.  •

أن ينطق المعلم المفردات أو التراكيب أو الجمل أو الفقرات مرتين فأكثر.  •

أن يستخدم المعلم الوسائل المسموعة.  •

•  أن يطلب المعلم من الطالب االستماع إلى العبارات أو نص الحوار استماًعا جيًدا.

أن يشرح المعلم المفردات الجديدة بالترادف أو التضاد أوالطرق المناسبة.  •

أال يستخدم المعلم اللغة الوسيطة في التدريس.  •

•  أن يطرح المعلم أسئلة االستيعاب والفهم عن النص المسموع حتى يعرف مستوى طالبهم 

في فهم النص.

ثانًيا: مهارة الكالم
أن يدّرب المعلم طالبه على نطق المفردات جماعًيا وفئوًيا وفردًيا.  •

أن يصحح المعلم أخطاء طالبه في النطق.  •

•  أن يطلب من الطالب إعادة االستماع إلى العبارات وقرائتها.

أن يستخدم الوسائل السمعية والبصرية في الفصل أو في مختبر اللغة.   •

•  أن يطلب من الطالب إعادة االستماع إلى العبارات وقرائتها أو نص الحوار.

أن يمنح الطالب فرصة كافية للتعبير عما سمعوا أو قرأوا.  •

أن يشجع الطالب على الكالم مع بعضهم ببعضه.  •

الكافية  الفرصة  منح  بعد  جديد  موضوع  عن  بعضهم  مع  بالكالم  الطالب  يأمر   •  أن 

لهم لالستعداد.
أن يصّحح المعلم أخطاء الطالب في الكالم.  •



ثالًثا: مهارة القراءة
أن يقرأ المعلم الدرس استعداًدا للتدريس.  •

أن يقرأ النص قراءة نموذجية أو يستخدم الوسائل البصرية والسمعية.   •

أن يختار طالًبا أو طالبين أو أكثر ممن يجيد القراءة حتى يكون قدوة لآلخرين.  •

•  أن يأمر الطالب قراءة المفردات أو التراكيب أو الجمل أو الفقرات مع مراعاة أشكالها. 

رابًعا: مهارة الكتابة
التعبير  أم  اإلمالء  لهدف  أكانت  سواء  الكتابة  تدريس  أهداف  يعرف  أن  للمعلم  •  ينبغي 

الكتابي.
أن يمنح الطالب فرصة كافية لكتابة الكلمات والتراكيب وغيرها.  •

النقاط المهمة
يستخدم  لذا،  ثابتة.  محّددة  صور  لها  ليست  األفعال  خاصة  المدروسة  الكلمات  •  بعض 

الكتاب الصور المعبرة عن الكلمات المدروسة.
يمكن للمعلم أن يدمج بين المهارات اللغوية األربع في أحوال معينة.  •

الرموز واإلرشادات
والرموز  وأنشطته.  محتوياته  فهم  على  الطالب  لمساعدة  الرموز  ببعض  الكتاب  هذا  يستعين 

المستخدمة في هذا الكتاب كاآلتية:

الَفْقَرُة َغِويُّ النََّشاُط اللُّ َمَهاَرُة الكَِتاَبِة َمَهاَرُة الِقَراَءِة َمَهاَرُة الَكاَلِم َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع

َمَهاَرُة 
ااِلْستَِماِع

َمَهاَرُة 
الَكاَلِم

َمَهاَرُة
 الِقَراَءِة

النََّشاُط
 اللَُّغِويُّ

َمَهاَرُة 
الِكَتاَبِة

الَفْقَرُة

َرْمُز ااِلْستَِجاَبِة 
ِريُع السَّ

)QR Code(

َمَهاَرُة 
التَّْفِكيِرالُعْلَيا

َخِريَطُة 
التَّْفِكيِر

ُز َرْمُز الَواِقِع الُمَعزَّ

)AR Code(
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الِفْهِرُس التَّْفِصيلِيُّ لِْلَوْحَداِت
اسم الفاعلالموضوعالصفحاتالوحدة
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64-33

130-99

162-131

396-65

97-98                                      التقييم

التقييم164-163    

أفشوا السالم

هيا نصّمم الرف

اّتجه مباشرة

هيا نحافظ على 
نظافة السكن

أنا طباخ ماهر

للفعل األجوف

للفعل الناقص

 للفعل األجوف 
والفعل الناقص

للفعل األجوف 
والفعل الناقص

للفعل األجوف 
والفعل الناقص

اسم المكان

َمْفَعٌل

 اسم المكان على 
وزن َمْفِعٌل

اسم المكان على وزن 
)َمْفَعٌل( و )َمْفِعٌل(

اسم المكان على وزن 
)َمْفِعٌل( و )َمْفَعٌل(

اسم المكان على وزن 
)َمْفِعٌل( و )َمْفَعٌل(
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                                      التقييم

التقييم    

الضمائر

متصل: ها، هما، هن
منفصل: هي، هما، هن

متصل: ِك، كما،كّن
منفصل: أنِت، أنتما، أنتن

متصل: ها، هما، هن
منفصل: هي، هما، هن

 منفصل: هي، هما، هن، 
أنِت، أنتما، أنتن

 منفصل : هي، هما، هن، 
أنِت، أنتما، أنتم 
أنِت، أنتما، أنتن

التقييم

التقييم

القواعد النحويةالفعل

الماضي: ها، هما، هن

الماضي: أنِت، 
أنتما،أنتن

)الجمل: المضمون(

الماضي: أنِت، 
أنتما،أنتن

)الجمل: المضمون(

اسم إشارة: هذان، 
هاتان،

ذانك، تانك

الظرف: صباحا، 
مساء، ظهرا، نهارا، 

ليال
)الجمل: المضمون( 

الظرف: صباحا، 
مساء، ظهرا، نهارا، 

ليال
)الجمل: المضمون( 

الماضي: أنِت، 
أنتما،أنتن

الفعل المضارع: أنِت، 
أنتما،أنتن

الفعل المضارع: هي، 
هما، هن

فعل األمر

الظرف: صباحا، 
مساء، ظهرا، نهارا، 

ليال

الجملة المثبتة 
بأن المصدرية 

والم التعليل
واالستفهام: لم، ماذا

الظرف: يمينا، يسارا
االستفهام: بم، بماذا 

 ، ما الجملة المنفية بـ 
، ليس  ، ، لما لن

واألوامر والنواهي 
)ال الناهية(
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نَِة الثَّالَِثِة َغِة الَعَربِيَِّة لِلسَّ ِمْعَياُر الُمْحَتَوى لَِماَدِة اللُّ

  االستماع إلى الكلمات واالستجابة لها حسب 
المواقف.

   االستماع إلى التراكيب واالستجابة لها حسب 
المواقف.

   االستماع إلى الجمل المفيدة المتكونة من سبع 
كلمات على الحد األقصى  واالستجابة لها 

حسب المواقف.
   االستماع إلى الفقرة المكونة من الجمل 

المترابطة والمتسلسلة وعدد كلماتها 40 كلمة 
على الحد األقصى  واالستجابة لها حسب 

المواقف.

   قراءة الكلمات قراءة صحيحة مع الفهم 
واالستيعاب.

   قراءة التراكيب قراءة صحيحة مع الفهم 
واالستيعاب.

   قراءة الجمل المفيدة المتكونة من سبع كلمات 
على الحد األقصى قراءة صحيحة مع الفهم 

واالستيعاب.
   قراءة الفقرة المكونة المترابطة والمتسلسلة 

وعدد كلماتها 40 كلمة على الحد األقصى قراءة 
صحيحة مع الفهم واالستيعاب.

  نطق الكلمات نطقا صحيحا واستخدامها شفهيا 
حسب المواقف.

  نطق التراكيب نطقا صحيحا واستخدامها شفهيا 
حسب المواقف.

  نطق الجمل المفيدة المتكونة من سبع كلمات 
على الحد األقصى  واستخدامها شفهيا حسب 

المواقف.

  نطق الجمل المترابطة والمتسلسلة في الفقرة 
وعدد كلماتها 40 كلمة على الحد األقصى نطقا 

صحيحا  واستخدامها شفهيا حسب المواقف.

   كتابة الكلمات كتابة صحيحة إمالئيا واستخدامها 
حسب المواقف.

   كتابة التراكيب كتابة صحيحة إمالئيا واستخدامها 
حسب المواقف.

   كتابة الجمل المتكونة من سبع كلمات على الحد 
األقصى كتابة صحيحة حسب المواقف.

   كتابة الجمل المترابطة )الفقرة البسيطة( المتكونة 
من أربع جمل على الحد األقصى كتابة صحيحة 

حسب المواقف.

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع

َمَهاَرُة الكَِتاَبِةَمَهاَرُة الِقَراَءِة

َمَهاَرُة الَكَلِم
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الَوْحَدُة األُوَلى

1

َلَم١ َأْفُشوا السَّ
الَوْحَدُة األُوَلى

َْعَليُكْم َلُم  السَّ

َلُم َْوَعَليُكْم السَّ
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

اِْثنَاِن

ااِلْسُم

ِشَعاَراٌت َمْعِرٌض َعاِمُلوَنَزاِئُروَن

َرْأَفٌةُقْدَوٌة ُلْطٌفُمَحاَضَرٌة

َحْمَلٌة َلفَِتاٌت ٌة ُمْلَصَقاٌتُمدَّ

َسِعيَدٌة ٌب ُمَؤدَّ َمْحُبوٌبَنبِيَلٌة

الَكلَِماُت
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الَوْحَدُة األُوَلى

َثَلَثٌة

ُمَيْحَتِرُم ُيَقدِّ يَيْلَتِزُم ُيَقوِّ

َيْسَمُحَيَتَعاَمُل ُيَطبُِّقَيَتَواَضُع

َيُردَُّيَتَصاَفُح ُيْفِشيَيْقَتِدي

َيْغِرُسَيْربُِط َيْبَتِسُمُيْطِلُق

الِفْعُل

َْعَليُكْم َو
َلُم  السَّ

َلُم السَّ
َْعَليُكْم  



4

َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

1.1.5/1.1.4/1.1.3

وَرِة.  أ - َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى الصُّ

ب- َأْسَتِمُع إَِلى األَْسَماِء ُثمَّ ُأَصنُِّفَها َكَما َيِلي. 

األَ َماكُِن
           َمْعِرٌض

األَْشَياُء
               َحْمَلٌة

األَْشَخاُص
               َزاِئُروَن

 . َخَطٌأ  َصِحيٌح َأْم  ج- َأْسَتِمُع إَِلى األَْفَعاِل ُثمَّ َأُقوُل 
ي  ُيَقوِّ  3 ُيْفِشي   2 َيْسَمُح    ١

َيَتَصاَفُح  6 َيْغِرُس    5 َيُردُّ   4
َيْقَتِدي   9 ُيَطبُِّق   8 َيَتَواَضعُ   7

َأْرَبَعٌة

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع



5

الَوْحَدُة األُوَلى

َخْمَسٌة2.1.5/2.1.3/2.1.1

ْفَحَتيِن 3-2( أ - َأْنطُِق الَكِلَماِت ُنْطًقا َصِحيًحا. )َأنُظر إَِلى الصَّ

وَرَة.  ي الصُّ ب - ُأَسمِّ

اِئَر الَمْحُبوَب.   ج- َأِصُف الزَّ

اِئُر  الزَّ
الَمْحُبوُب

ٌب ُمَؤدَّ

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

أ - َأْقَرُأ الَكِلَماِت ِقَراَءًة َصِحيَحًة. 

ب- َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل.  

١

4

2

5

3

6

َيَتَصاَفُح 

َيْأَذُن

َيُردُّ

َيْبَدُأ

َيْقَتِدي

َيْبَتِسُم

ج- َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَصنُِّف الِفْعَل َبْيَن الَماِضي َوالُمَضاِر ِع.
َم ُم    -    َردَّ    -    َقدَّ         َيْبَدُأ    -    َيْسَمُح    -    َبَدَأ    -    َيُردُّ    -    َسَمَح    -    ُيَقدِّ

الِفْعُل الُمَضاِر ُع
                        َيْبَدُأ

الِفْعُل الَماِضي 
                          َبَدَأ

        

ُل الِفْعَل إَِلى اْسِم الَفاِعِل ُثمَّ َأْقَرُأُه.  د- ُأَحوِّ
َزاَر        َزاِئٌر       الِمَثاُل:  

َناَل  3 َباعَ   2 َقامَ   ١
َداَم  6 َنامَ   5 َصامَ   4
َداَر  9 َساَح   8 َقاَل   7

3.1.5/ 3.1.4/ 3.1.3/ 3.1.2/ 3.1.1 ِستٌَّة

  َمَهاَرُة الِقَراَءِة

ْفَحَتيِن 3-2( )َأنُظر إَِلى الصَّ
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الَوْحَدُة األُوَلى

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

وَرَة ُثمَّ َأْكُتُبَها. ي الصُّ أ - ُأَسمِّ

ُل الِفْعَل إَِلى اْسِم الَمَكاِن ُثمَّ َأْكُتُبُه. ب- ُأَحوِّ

َيْكُتُب        َمْكَتٌب       الِمَثاُل:  

 : َيْلَعُب   2   : َيْصنَُع    ١

 : َيْصَعدُ   4   : ُيْجِمعُ   3

 : َيْسَبُح    6   : ُيْطِعمُ   5

ج- َأْكُتُب َعن الَعاِمِل الُمْجَتِهِد. 

َسْبَعٌة4.1.4/4.1.2/4.1.1
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

َلِم. ُق بِإِْفَشاِء السَّ          َأْبَحُث َعن َكِلَماٍت َمْخِفيٍَّة َتَتَعلَّ

ي ة و د ق ل ا خ ر ل

ت ب ط ق ي ش ف ي م ب

ص ذ ج ت س د ج ي ي ا

ا ة ل ي ب ن ص ث ت ل

ف ث ض ف ق د ي و ع س

ح ق ر ة ن س ر ا ا ل

ذ ش ع ظ ي ض ب ض م ر

غ ح م ع ه ر ط ع ل م

ا ق ا ل خ أ د ل د ب

ح ة ر ض ا ح م س ي و

ح م ر ة ن س ك ر ا ب

ذ ش س ظ ط ض ب و م ح

غ ح م ي ه ط م ك ل م

َثَمانَِيٌة

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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الَوْحَدُة األُوَلى

ُتَها َهَدُفَهاِشَعاُرَهاُمدَّ

ُمْلَصُقُهَماُمَحاَضَرُتُهَماُمَعاَمَلُتُهَما

ُقْدَوُتُهنََّمْعِرُضُهنََّحْمَلُتُهنَّ

تِْسَعٌة

التََّراكِيُب
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

ُب  الطُّلَّ
الَمْحُبوُبوَن

األَْصِدَقاُء 
الُمَتَحابُّوَن

اُر  وَّ  الزُّ
الُمْبَتِسُموَن

اُل   الُعمَّ
َعَداُء السُّ

األَْعَضاُء 
الُمَتَعاِوُنوَن

ُب  الطُّلَّ
الَمْحُموُدوَن

ُب   الطُّلَّ
الُمَؤدَّ ُبوَن

َمَلُء   الزُّ
النَُّبَلُء

َعَشَرٌة
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الَوْحَدُة األُوَلى

َأَحَد َعَشَر

 2   ١

 4   3

 6   5

 8   7

 ١0   9

١

2 3 4 5 6 7 8 9 ١0

ُل الطَّالُِب األَوَّ

ابُع الطَّالُِب السَّ

الطَّالُِب التَّاِسُع

الطَّالُِب الَخاِمُس

الطَّالُِب الثَّالُِث

الطَّالُِب الثَّانِي

الطَّالُِب الثَّاِمُن

الطَّالُِب الَعاِشُر

اِدُس الطَّالُِب السَّ

ابُع الطَّالُِب الرَّ
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

ِحيَح.  ْقَم الصَّ أ- َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْكُتُب الرَّ

ُد التََّراِكيَب النَّْعتِيََّة لِلُمْفَرِد َأْو لِلَجْمِع.  ب- َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأَحدِّ

التََّراكِيُب لِلُمْفَرِد

الَعاِمُل الُمَتَعاِوُن 

التََّراكِيُب لِلَجْمِع

ُب الَمْحُموُدوَن الطُّلَّ

ج- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ ُأَصنُِّفَها. 

الَعَدُد التَّْرتِيبِيُّالتَّْركِيُب النَّْعتِيُّالتَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ

ُب الَمْحُبوُبوَنُسُلوُكَها ُلالطُّلَّ الطَّالُِب األَوَّ
1.2.4/1.2.3/ 1.2.2 اِْثنَا َعَشَر

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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الَوْحَدُة األُوَلى

وَرِة. ُث َعن الصُّ أ- َأَتَحدَّ

ب - َأْجَعُل الَكِلَمَة َتْرِكيًبا ُمنَاِسًبا َوَأْنطُِقُه.

ابُع الرَّ 2َحْمَلُة١

ُب5 ِشَعاُر6الطُّلَّ

اُر9 وَّ ُة١0الزُّ ُمدَّ

اِدُس3 َعَداُء4السَّ السُّ

النَُّبَلُء8األَْصِدَقاُء7

بِيَن. اَر الُمَؤدَّ وَّ ج- َأِصُف الزُّ

َثَلَثَة َعَشَر 2.2.5/ 2.2.4/ 2.1.5

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

ْفَحاِت 11-9( أ - َأْقَرُأ التََّراِكيَب ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ب - َأْقَرُأ ُثمَّ َأِصُل.

ُمَحاَضَرُتُهَما
اُر وَّ الزُّ

الُمْبَتِسُموَن ِشَعاُرَهاُقْدَوُتُهنَّ

ج- َأْقَرُأ التََّراِكيَب ُثمَّ ُأَصنُِّفَها.

ِشَعاُرَها

األََدُب التَّاِسُع

ُمْلَصُقُهَما

ابُع     ِالرَّ الطَّالُِب 

األَْعَضاُء الُمَتَعاِوُنوَن

َعَداُء اُل السُّ الُعمَّ

الَعَدُد التَّْرتِيبِيُّالتَّْركِيُب النَّْعتِيُّالتَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ

ُب الَمْحُبوُبوَنُمَعاَمَلُتُهَما الطَّالُِب الثَّانِيالطُّلَّ

3.2.5/ 3.2.4/ 3.2.1 َأْرَبَعَة َعَشَر

  َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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الَوْحَدُة األُوَلى

أ - ُأِعدُّ ِكَتاَبَة التََّراِكيِب اآلتَِيِة.

 : ُتَها  ُمدَّ  ١
 : اِدُس  الطَّالُِب السَّ  2
 : األَْصِدَقاُء الُمَتَحابُّونَ   3
 : ِشَعاُرَها   4
 : الطَّالُِب الَعاِشرُ   5

  : َعَداءُ  اُل السُّ الُعمَّ  6
 : ُمْلَصُقُهَما   7
 : اُر الُمَؤدَّ ُبونَ  وَّ الزُّ  8

ب - َأْمَلُ الَفَراَغ بَِكِلَمٍة ُمنَاِسَبٍة. 

اُر ١   َمْعِرُض  وَّ 2   الزُّ

6     النَُّبَلُء5    ـُهَما

ُب 3   األَْصِدَقاُء  4   الطُّلَّ

8     ـُهن7َّ    الثَّاِمُن

اِل الُمْجَتِهِديَن.  ج- َأْكُتُب َعن الُعمَّ

َخْمَسَة َعَشَر4.2.1 /4.2.5 /4.2.6

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

ِريُع ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة فِيَها. َرْمُز اِلْستَِجاَبِة السَّ ُأَعيُِّن َطِريَقَ 

ِستََّة َعَشَر

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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الَوْحَدُة األُوَلى

َسْبَعَة َعَشَر

َهَذا الطَّالُِب َماِسُك ِكَتاِب الَمْدَرَسِة.

َهِذِه الطَّالَِبُة َماِسَكُة ِكَتاِب الَمْدَرَسِة.

َهَذاِن الطَّالَِباِن َجالَِساِن َداِخَل َفْصِل الَمْدَرَسِة.

َهاَتاِن الطَّالَِبَتاِن َجالَِسَتاِن َداِخَل َفْصِل الَمْدَرَسِة.

َذلَِك الطَّالُِب َقاِئٌم َوْسَط ُمَصلَّى الَمْدَرَسِة.

تِْلَك الطَّالَِبُة َقاِئَمٌة َوْسَط ُمَصلَّى الَمْدَرَسِة.

َذانَِك الطَّالَِباِن ُمَؤدَّ َباِن َأَماَم ُمَعلِِّمي الَمْدَرَسِة.

َتانَِك الطَّالَِبَتاِن ُمَؤدَّ َبَتاِن َمَع َأْعَضاِء الَمْدَرَسِة.

الُجَمُل
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

َثَمانَِيَة َعَشَر

ُهَما َتُقوَماِن َأَماَم ُأْسَتاِذ الَفْصِل.

َلِم.  ُهَما ُتْلِقَياِن الُمَحاَضَرَة َعن إِْفَشاِء السَّ

ََيْشتِكَياِن إَِلى ُمِديِر الَمْدَرَسِة.  ُهَما 

يَّاَرِة الَفْخَمِة. ُهَما َيِقَفاِن بَِجانِِب السَّ

َلِم. ْيَزاِت السَّ ْثَن َعن ُممِّ ُهنَّ َيَتَحدَّ

َلِم. ََيتَكلَّْمَن َعن إِْفَشاِء السَّ ُهنَّ 

ِهَي َأْشَهُر َزاِئَراِت الَمْدَرَسِة.

ِهَي َأْحَسُن َطالَِباِت الَمْدَرَسِة.
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الَوْحَدُة األُوَلى

تِْسَعَة َعَشَر

األُْسَتاَذُة الَمْحُبوَبُة َأْحَسنَْت الظَّنَّ بِالطَّالَِباِت.

اِئَراِن الَكِريَماِن َوَصَل ِعنَْد َباِب الَمْدَرَسِة. الزَّ

َفُهنَّ   الطَّالَِباُت الُمْخطَِئاُت َأْظَهْرَن َتَأسُّ
َمِة. َأَماَم الُمَعلِّ

 األُْسَتاُذ الَمْحُبوُب َأْحَسَن الُمَعاَمَلَة 
َمَع الطَّالَِباِت.

 األُْسَتاَذُة الَمْحُبوَبُة َحاَفَظْت الُمَعاَمَلَة 
َمَع الطَّالَِباِت.

َالنَّبِيَلتاِن َأْكَرَمَتا األُْسَتاَذَة فِي  الطَّالَِبَتاِن 
َمْيَداِن الَمْدَرَسِة.
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

ُدَها.   أ - َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَردِّ

ب-َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا. 

ج- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل اآلتَِيِة ُثمَّ َأْذُكُر "َصِحيٌح" َأْم "َخَطٌأ". 

ُح األَْخَطاَء فِي الُجَمِل.   د- ُأَصحِّ

1.3.2/ 1.3.1 ِعْشُروَن

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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الَوْحَدُة األُوَلى أ- َأ ْنطُِق الُجَمَل اآلتَِيَة ُنْطًقا َصِحيًحا.  

اِئَماِن َمْسُروَراِن َداِخَل َفْصِلِهَما. َهَذاِن الصَّ  ١
اِئَمَتاِن َمْسُروَرَتاِن َداِخَل َفْصِلِهَما.  َهاَتاِن الصَّ  2
اِئَماِن اللَّطِيَفاِن َجالَِساِن َداِخَل َفْصِلِهَما. الصَّ  3

اِئَمَتاِن اللَّطِيَفَتاِن َجالَِسَتاِن َداِخَل َفْصِلِهَما. الصَّ  4
َطَفاُء َجالُِسوَن َداِخَل َفْصِلِهْم. اِئُموَن اللُّ الصَّ  5

. اِئَماُت اللَّطِيَفاُت َجالَِساٌت َداِخَل َفْصِلِهنَّ الصَّ  6

ْفَحَتْيِن 19-18(  ب- ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

َأْيَن َتُقوُم الطَّالَِبَتاِن؟  ١
اِئَراِن؟  َأْيَن َيِقُف الزَّ  2

َمْن َأْكَرَمْتَها الطَّالَِبَتاِن؟  3
َماَذا َفَعَلْت الطَّالَِباُت الُمْخطَِئاُت؟  4

ُث الطَّالَِباُت؟ َعمَّ َتَتَحدَّ  5

ج- َأ َتَكلَُّم َعن َأْعَضاِء َهْيَئِة التَّْدِريِس. 

َواِحٌد َوِعْشُروَن2.3.4/2.3.2/2.3.1

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

3.3.3/3.3.2/3.3.1 اِْثنَاِن َوِعْشُروَن

ْفَحاِت 19-17(  أ- َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ
َوِر الُمنَاِسَبِة. ب- َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى الصُّ

َهِذِه الطَّالَِبُة َماِسَكُة ِكَتاِب الَمْدَرَسِة.   ١
َهَذاِن الطَّالَِباِن َجالَِساِن َداِخَل َفْصِل الَمْدَرَسِة.  2

َهاَتاِن الطَّالَِبَتاِن َجالَِسَتاِن َداِخَل َفْصِل الَمْدَرَسِة.  3
َتاِن ُمَؤدَّ َبَتاِن َمَع َأْعَضاِء الَمْدَرَسِة. َتانَِك الطَّالَِبَتاِن النَّاِجَحَ  4

ِحيَح َأْو الَخَطَأ ِمنَْها. ج- َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَعيُِّن الصَّ

َُمَعاَمَلتُهَما   َياِن   الطَّالَِباِن َقوَّ
َلِم. بِإِْفَشاِء السَّ

َُمَعاَمَلتُهَما  َيا   الطَّالَِباِن َقوَّ
َلِم. بِإِْفَشاِء السَّ

ِديَقاُت َأ َقْمَن َصَلَواتِِهنَّ   الصَّ
فِي الَمْسِجِد.

ِديَقاُت َأَقاَم َصَلَواتِِهنَّ   الصَّ
فِي الَمْسِجِد.

اِئَراِن َطبََّقا األَْخَلَق الَحَسنََة. الزَّ اِئَرَتاِن َطبََّقا األَْخَلَق الَحَسنََة. الزَّ

١

2

3

  َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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الَوْحَدُة األُوَلى أ - َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل اآلتَِيِة ُثمَّ َأْكُتُبَها. 

ب- ُأْكِمُل الَفَراَغاِت.

ُهَما  َأَماَم  الَفْصِل.  ١

. َُمَميِّزاِت  ْثَن َعن  2  َيَتَحدَّ

َذلَِك الطَّالُِب  َوْسَط  الَمْدَرَسِة.  3

. 4  الطَّالَِباِن َجالَِساِن  َفْصِل 

. َهِذِه     ِكَتاِب   5

ُن ُجَمًل ُمِفيَدًة. ج- ُأَكوِّ

َهاَتاِنَتانَِكاِْبَتَسَمُهَما        

يَن.  د- َأْكُتُب َعن األَْصِدَقاِء الُمَتَحابِّ

َثَلَثٌة َوِعْشُروَن4.3.3/4.3.2/4.3.1

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل.

َأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن

َلِم ُيْجِلُب األََماَن. َرِشيُد: إِْفَشاُء السَّ

َلَم. َنائَِلُة: َهيَّا ُنْفِشي السَّ

َلِم َبْينَنَا؟ َخلِيُل: َما َفَواِئُد إِْفَشاِء السَّ

َلِم ُيِزيُل الَحْقَد َوالَحَسَد. َفاِرُس: إِْفَشاُء السَّ

َفْتِحي: َوُهَو َأْيًضا لِنَْيِل َمْغِفَرٍة ِمن اللَِّه.

 . َُِّسنَّة النَّبِي َفْتِحي: َوَكَذلَِك ُنْحِيي 

ُأْسَرتِي
َقاَل :َفْتِحي:

َلَم، َوَأْطِعُموا الطََّعاَم، َوَصلُّوا  َها النَّاُس! َأْفُشوا السَّ َيا َأ يُّ
يِل َوالنَّاُس نَِياٌم، َتْدُخُلوا الَجنَّة بَِسَلٍم. بِاللَّ

َفْتِحي: َنْحُن َنْغِرُس الَمَحبََّة فِيَما َبْينَنَا.

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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الَوْحَدُة األُوَلى

َخمَسٌة َوِعْشُروَن

َلِم َحْمَلُة إِْفَشاِء السَّ

َلِم.  ينِيَُّة َباَهاْو َحْمَلَة إِْفَشاِء السَّ ُة الدِّ ٍد الثَّاَنِويَّ َأَقاَمْت َمْدَرَسُة الَحاجِّ ُمَحمَّ

َلِم َوَتْعِويُدُهْم َعَلْيِه. َوَقْد  يَِّة السَّ ِب بَِأَهمِّ َوِمن َأْهَدافَِها َتْعِريُف الطُّلَّ

ُعُهْم َعَلى َذلَِك. ِمنَْها التَّْمثِيُل َوالَمْعِرُض  اِئَعُة التَِّي ُتَشجِّ ُعِقَدْت األَْنِشَطُة الرَّ

فَِتاُت  َوالُمَحاَضَرُة. َكَما ُعلَِّقْت اللَّ

َعْت  الَكثِيَرُة َعَلى الِجَداِر َوُوزِّ

َلَبِة. الُمْلَصَقاُت َعَلى الطَّ

َلِم َمَحاِسُن إِْفَشاِء السَّ

َلُم ُهَو األََماُن َوبِِه َتْرَتبُِط الَمَحبَُّة َوَتْسَتِمرُّ  السَّ  

ي الُمَعاَمَلَة َوَيْغِرُس  ُه ُيَقوِّ َلِم َأ نَّ ُة. ِمن آَثاِر إِْفَشاِء السَّ الَمَودَّ

َلِم َفَلُه َثَواٌب َعظِيٌم.  َقاَء بِالسَّ َة.َمْن َيْبَدُأ اللِّ األُُخوَّ

ُلوَك  َوَمْن َيْسَمُعُه َيِجُب َأْن َيُردَّ َعَلْيِه. إِنَّ َهَذا السُّ

يِن. َفاإِلْسَلُم  النَّبِيَل ِمن َأْفَضِل األَْعَماِل فِي الدِّ

َلِم. َيُحثُّ النَّاَس َعَلى إِْفَشاِء السَّ

الَفْقَرُة
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

فِي َخاِرِج الَفْصِل

َلَم.  ٌد األُْسَتاَذ ُمْصَطَفى فِي الطَِّريِق َوُهَو َل ُيْفِشي َلُه السَّ  َقاَبَل ُمَحمَّ

َفَجَرى َبْينَُهَما الِحَواُر.

ِستٌَّة َوِعْشُروَن

َأْخَلُق الطَّالَِبيِن

َهَذاِن الطَّالَِباِن ُمَؤدَّ َباِن َوَمْحُبوَباِن َأَماَم الُمَعلِِّميَن. ُهَما   

اِن بِالُمَحاَفَظِة َعَلى األَْخَلِق الَحَسنَِة. َوَيْحَتِرَماِن األَْصِدَقاَء  َيْهَتمَّ

َلِم  َداِن َعَلى إِْفَشاِء السَّ ِديَقاِت. َكَذلَِك َيَتَعوَّ َوالصَّ

اَل فِي الَمْدَرَسِة. َكَما َيْلَتِزَماِن  ِعنَْدَما ُيَقابَِلِن الُعمَّ

َثاِن َمَع  َِحِديثِهَما ِعنَْدَما َيَتَحدَّ بُِلْطِف الَكَلِم فِي 

َأْعَضاِء الَمْدَرَسِة.

ُد، لَِماَذا َل ُتْفِشي  َيا ُمَحمَّ
َلَم ِعنَْد الُمَقاَبَلِة؟ السَّ

ُد، إِنَّ إِْفَشاَء  َيا ُمَحمَّ
ٌُسنَّة. َوِمن  َلِم  السَّ

األَْخَلِق الَحَسنَِة َأْن 
َلَم ِعنَْدَما  ُتْفِشَي السَّ

ُتَقابُِل اآلَخِريَن.

َمْعِذَرًة َيا 
ُأْسَتاِذي، َنِسيُت 

َلِم. إِْفَشاَء السَّ
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الَوْحَدُة األُوَلى أ  - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ َأْسَتْخِرُج األَْسَماَء َواألَْفَعاَل ِمنِْهَما. 
ْفَحِة 25(         )َأ ْنُظُر إَِلى الصَّ

ُد َمْوُضوَعُهَما الُمنَاِسَب.   ب - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ ُأَحدِّ
 

ج - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة. 

تِي َأَقاَمْتَها الَمْدَرَسُة؟ ١   َما اْسُم الَحْمَلِة الَّ

2   َأْيَن ُتَقاُم الَحْمَلُة؟

3   ُاْذُكْر الَهَدَف ِمن َأْهَداِف الَحْمَلِة.

َعْت الُمْلَصَقاِت؟ 4   َعَلى َمْن ُوزِّ

فَِتاُت؟ 5   َأْيَن ُعلَِّقْت اللَّ

د - َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأْكِمُلُه. 

َلَم ِعنَْد الُمَقاَبَلِة؟ ُد، لَِماَذا َل ُتْفِشي السَّ : َيا ُمَحمَّ األُْسَتاذُ 
 : دٌ  ُمَحمَّ
 : األُْسَتاذُ 

َسْبَعٌة َوِعْشُروَن 1.4.3/ 1.4.2/ 1.4.1/ 1.1.2

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

أ - ُأَمثُِّل الِحَواَر اآلتِي.

َلِم َعَلى ُمْسَتَوى الَمْدَرَسِة. ُمْصَطَفى:  الَيْوَم ِعنَْدَنا َحْمَلُة إِْفَشاِء السَّ
َأْكَمُل     :  َماَذا َنْفَعُل إَِذْن؟

ِميَن َوالُمَعلَِّماِت. َلَم فِيَما َبْينَنَا، َوبِاألََخصِّ لِلُمَعلِّ ُمْصَطَفى:  َعَلْينَا َأْن ُنْفِشَي السَّ
ُه. َلِم ِمن َهِذِه اللَّْحَظِة. إِْن َشاَء اللَّ َأْكَمُل     :  َسَأْبَدُأ بِإِْفَشاِء السَّ

ُمْصَطَفى:  َوَهَذا َطْبًعا ِمن َواِجبِنَا َيا َأِخي الَكِريُم.

َلِم َحْسَب اإِلْعَلِن اآلتِي. ب - َأ َتَكلَُّم َعن َحْمَلِة إِْفَشاِء السَّ

َلِم َحْمَلُة إْفَشاِء السَّ

ِب َوالُمَعلِِّميَن َلِم َبْيَن الطُّلَّ َأْهَداُف الَحْمَلِة : ُمَماَرَسُة إِْفَشاِء السَّ
نَِة  ُة : ُطوُل السَّ الُمدَّ

َُمَكاَفئٌة، َوالَمْدَرَسُة َسَتْخَتاُر َطالًِبا ِمَثالِيًّا  َلِم َلُه   لَِمْن َيْسَتِمرُّ فِي إْفَشاِء السَّ
َة. َوَتْمنَُح َلُه الَجاِئَزَة الَخاصَّ

اَل َتنَْسوا إِْحَياَء َهِذِه الَحْمَلِة

َلِم. ُث َعن َفَواِئِد إِْفَشاِء السَّ ج - َأ َتَحدَّ

2.4.8/2.4.7/2.4.4/2.4.1َثَمانَِيٌة َوِعْشُروَن

َمَهاَرُة الَكَلِم
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الَوْحَدُة األُوَلى ْفَحَتيِن 26-25( أ  - َأْقَرُأ الَفْقَرَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ْفَحِة 25( ابَِقِة. )َأنُظر إَِلى الصَّ ب - ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة ُمْسَتِعينًا بِالَفْقَرِة السَّ
َما اْسُم َهِذِه الَحْمَلِة؟  ١
َأْيَن ُعِقَدْت الَحْمَلُة؟  2

تِي ُعِقَدْت فِي الَحْمَلِة؟ َما األَ ْنِشَطُة الَّ  3
لَِماَذا ُعِقَدْت الَحْمَلُة؟  4

ِذي ُتَشاِرُك فِي الَحْمَلِة؟ َمْن الَّ  5

ُد َمْوُضوَعُه. ُق الِحَواَر ُثمَّ ُأَحدِّ ج- ُأَوفِّ

ُد. َتَعاَل ُهنَا َيا ُمَحمَّ

ُد، لَِماَذا َل ُتْفِشي  َيا ُمَحمَّ
َلَم َأْثنَاَء الُمَقاَبَلِة؟ السَّ

َلَم ِعنَْدَما َعَلْيَك َأْن ُتْفِشَي السَّ
 ُتَقابُِل اآلَخِريَن.

َد َعَلى َذلَِك. َأْرُجوَك َأْن َتَتَعوَّ

األُْسَتاُذ

َمْعِذَرًة َيا ُأْسَتاُذ، َنِسيُت.

َحَسنًا َيا ُأْسَتاُذ، َسُأْفِشي 
َلَم اِْبَتَداًء ِمن َهَذا الَيْوِم. السَّ

لَِماَذا َتْدُعونِي َيا ُأْسَتاُذ، 
َهْل َأْخَطْأُت؟

ُشْكًرا َعَلى النَِّصيَحِة َيا ُأْسَتاُذ.

ُد ُمَحمَّ

      
تِْسَعٌة َوِعْشُروَن 3.4.3/3.4.2/ 3.4.1

  َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

ْفَحَتيِن 26-25( أ - َأ ْنُقُل الَفْقَرَة َنْقًل َصِحيًحا. )َأنُظر إَِلى الصَّ

وَرِة. ب - َأْكُتُب َعن الصُّ

ًة َقِصيَرًة َعن الطَّالِِب الِمَثالِيِّ ُمْسَتِعينًا بِالَكِلَماِت اآلتَِيِة. ج- َأْكُتُب ِقصَّ

ُيْفِشيُمَؤدٌَّب َيْحَتِرُمَيْبَتِسُمُمْجَتِهٌد

نَّةاألَْخَلُق ُالسُّ َيْبَدُأالُمَعلُِّمالَحَسنَُة

4.4.4/4.4.2/4.4.1َثَلُثوَن

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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الَوْحَدُة األُوَلى

َواِحٌد َوَثَلُثوَن

َلَبِة ِقَراَءًة َنُموَذِجيًَّة ُثمَّ َيْقَرُأُه الَجِميُع. َنْقَرُأ ِميَثاَق الطَّ  

ِميَثاُق الطََّلَبِة

َهِذِه اآلَداِب طَِواَل  ُب َهِذِه الَمْدَرَسِة ُنِقرُّ َأْن َنْلَتِزَم بَِ َنْحُن طُّلَّ
َدَواِم الَمْدَرَسِة:

َلِم فِي ُكلِّ َوْقٍت إِْفَشاُء السَّ  
َلِم َردُّ السَّ  

ِسيَن اِْحتَِراُم الُمَدرِّ  
ُيوِف إِْكَراُم الضُّ  

التََّعاُوُن َمَع األَْصِدَقاِء  
التََّعاُمُل َمَع الَعاِمِليَن  

الُمَحاَفَظُة َعَلى َنَظاَفِة الَمْدَرَسِة  
الِحَفاُظ َعَلى األََدَواِت الَمْدَرِسيَِّة  

الِحَفاُظ َعَلى ُسْمَعِة الَمْدَرَسِة  

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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َلى
ألُو

َدُة ا
َوْح

ال

َب،  َتْسَتطِيُع، َلَك َأْن ُتَجرِّ

ْمِس، َوَأْن َتُقوَم بِإَِزاَلِة الشَّ

َلِكنِّي، َسَأْسَتِمرُّ ُمِفيًدا لِلَجِميِع،

نَا َنْمَرُح، َوُقْل لِلَجِميِع إِنَّ

َلَم، َهيَّا َهيَّا ُنْفِشي السَّ

ُسوِل الَكِريِم، َكِلَماُت الِحْكَمِة ِمن الرَّ

،  َدْعنَا، ُنْسِعُد بَِحقٍّ

َْعَليُكْم )3 مرات(، َلُم  السَّ

َلِم، ُأِريُد َفَقْط َنْشَر السَّ

ُه، َوَأْن ُأْعطَِي ُحبِّي ُكلَّ

ُأِريُد َفَقْط َنْشَر اِلْبتَِساِم،

ُه، َوَأْن َأْبُذَل َفْرِحي ُكلَّ

اِْثنَاِن َوَثَلُثوَن

َهَذا ُهَو ِسرُّ َنَجاِحنَا، )ِسرُّ َنَجاِحنَا(

ْكَر فِيَما َبْينَنَا، َم الشُّ َوَأْن ُنَقدِّ

َلَم َعَلى األَْرِض، َوَأْيًضا ُاْنُشُروا السَّ

، ُروا، َتَمتَُّعْوا بِالُحبِّ َتَذكَّ

ُه َيْربُِط الُقُلوَب، َلَم أِلَ نَّ َأْفُشوا السَّ

بَِداَيُة ُكلِّ ُمَحاَدَثِة،

ِه. ُرَنا بِاللَّ َذلَِك ..... ُيَذكِّ

َلُم َعَلْيُكْم السَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ

َهيَّا ُنَغنِّي َمًعا.



  الَوْحَدُة الثَّانَِيُة2

فَّ ُم الرَّ َهيَّا ُنَصمِّ
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

7cm
15cm

ٌنَقِصيٌرَطِويٌل ُمَلوَّ ِمَفكٌّ

َوْرَشٌةَشِريٌطِغَراٌءَبَراِغيُّ

ااِلْسُم

َخَشٌب ِمنَْشاٌر ِمْطَرَقٌةِمْسَماٌر

َأْرَبَعٌة َوَثَلُثوَن

الَكلَِماُت
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

ُم َيُفكُُّيَصمِّ ُيثبُِّتَيْمِسُك

الِفْعُل

َخْمَسٌة َوَثَلُثوَن

ُبَيْصنَُعَيْقَطُع َيُقصُُّيَركِّ

ُيَغلُِّفَيْطُرُق ُيْلِصُقَيِقيُس

ُن ُقُيَزيِّ ُيَعلِّ ُز ُيَجهِّ
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع

وَرَة.  ي الصُّ  أ- َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأَسمِّ

ْقَم فِي الَفَراِغ.   ب- َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْكُتُب الرَّ

 
ُح الَخَطَأ ِمنَْها.  ج- َأْسَتِمُع إَِلى الَكِلَماِت ُثمَّ ُأَصحِّ

ُيَرقُِّب3ُيَخلُِّف2َيْقَتُع1

َيُخص6َُّيْتُرُك5َيِكْيُس4

1.1.5/1.1.3 ِستٌَّة َوَثَلُثوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة الَكَلِم

ْفَحَتيِن 34 - 35(  أ- َأْنطُِق الَكِلَماِت ُنْطًقا َصِحيًحا. )َأنُظر إَِلى الصَّ
وَرَة. ي الصُّ  ب- ُأَسمِّ

 

 

وَرِة.   ج- َأْذُكُر فِْعًل ُمنَاِسًبا لِلصُّ

 

 . فَّ د- َأِصُف الرَّ

َسْبَعٌة َوَثَلُثوَن 2.1.5/2.1.3/2.1.1
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

َمَهاَرُة الِقَراَءِة

ْفَحَتيِن 34 - 35(  أ- َأْقَرُأ الَكِلَماِت ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ب- َأْقَرُأ األَْفَعاَل ُثمَّ ُأَمثِّل.

َيْمِسُك

َيُقصُّ

1

4

َيُفكُّ

َيْلِصُق

3

6

َيْطُرُق

ُيَثبُِّت

2

5  
 

ج- َأْقَرُأ األَْفَعاَل ُثمَّ ُأَصنُِّفَها.

ُب  ُن  -  َصنََع  -  ُيَركِّ َز  -  ُيَزيِّ َب  -  َجهَّ َن  -  َيْصنَُع  -  َركَّ ُز  -  َزيَّ ُيَجهِّ  

الِفْعُل الُمَضارُعالِفْعُل الَماِضي

َيْصنَُعَصنََع الِمَثاُل: 

ُل األَْفَعاَل ُثمَّ َأْقَرُأَها.  د- ُأَحوِّ
الِمَثاُل:  َطَلى    َطاٍل  

َجَرى    

َرَمى    

َدَعا      

َمَشى    

َرِضَي    

َنِسَي     

1

3

5

2

4

6

3.1.5/3.1.4/3.1.2/3.1.1 َثَمانَِيٌة َوَثَلُثوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

وَرَة ُثمَّ َأْكُتُبَها. ي الصُّ  أ- ُأَسمِّ

ُل الِفْعَل إَِلى اْسِم الَمَكاِن ُثمَّ َأْكُتُبُه.   ب- ُأَحوِّ
َينِْزُل  َمنِْزٌل الِمَثاُل:   

 : َيْسُجدُ   2   : َيْشُرُق   1
 : َيْغُرُب   4   : َيْجِلُس   3

 : َيْرِجعُ   6   : َيْعِرُض   5

فِّ فِي َفْصِلي.   ج- َأْكُتُب َعن الرَّ

تِْسَعٌة َوَثَلُثوَن4,1,14,1,4/4,1,2/
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

َأْرَبُعوَن

ا.     َيْمِسُك
ب. َيْصنَُع
ْقَطُع ج.  َيَ

ُب د.   ُيَركِّ

ا.    َيْطُرُق
ب. ُيَغلُِّف
ُز ج.  ُيَجهِّ
ْقَطُع د.   َيَ

ُم ا.    ُيَصمِّ
ب. ُيَثبُِّت

ج.  َيْمِسُك
د.   َيِقيُس

ا.    َيِقيُس
ب. ُيْلِصُق

ج.  َيْمِسُك
ُم  د.   ُيَصمِّ

2
3

4

1

َأْخَتاُر األَْفَعاَل الُمنَاِسَبَة لِلَكِلَماِت اآلتَِيِة.

1    الِمْطَرَقُة

2    الِمنَْشاُر
3    الَبَراِغيُّ

4    اللَِّصاَقُة

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َرْسُم َرفِِّكَشِريُط ِقَياِسِك

َتْسِمَيُة ُرُفوفُِكَماِمَفكُّ َبَراِغيُكَما

َوْرَشُة َمْدَرَستُِكنََّلْوَحُة َخَشبُِكنَّ

َواِحٌد َوَأْرَبُعوَن

التََّراكِيُب
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

ْاألَلَواُح 
الَخَشبِيَُّة

األَْوَراُق
ْمِليَُّة  الرَّ

األََدَواُت
ُة  الَيَدِويَّ

األَْخَشاُب 
الَقِصيَرُة

األَْوَراُق
َنُة  الُمَلوَّ

األَْشَكاُل
 النَِّهاِئيَُّة

األَْخَشاُب 
الطَِّويَلُة

اِْثنَاِن َوَأْرَبُعوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

الُخْطَوُة الثَّالَِثُة َعَشَرَةالُخْطَوُة الَحاِدَيُة َعَشَرَة

ابَِعُة َعَشَرَة اِدَسُة َعَشَرَةالُخْطَوُة الَخاِمَسُة َعَشَرَة  الُخْطَوُة الرَّ الُخْطَوُة السَّ

الُخْطَوُة التَّاِسَعُة َعَشَرَة الُخْطَوُة الثَّاِمنَُة َعَشَرَة   ابَِعُة َعَشَرَة الُخْطَوُة السَّ

الُخْطَوُة الثَّانَِيُة َعَشَرَة

َثَلَثٌة َوَأْرَبُعوَن

111213

141516

171819
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع

ِحيَحِة.  وَرِة الصَّ  أ- َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى الصُّ

 
َبًة.  ب- َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْجَعُل الَكِلَمَة ُمَركَّ
الِمَثاُل: ُخْطَوٌة + َك = ُخْطَوُتَك   

 ج-  َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ ُأَصنُِّفَها. 

 

الَعَدُد التَّْرتِيبِيُّالتَّْركِيُب النَّْعتِيُّالتَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ

َنُة َشِريُط ِقَياِسِك ابَِعُة َعَشَرَة األَْوَراُق الُمَلوَّ الُخْطَوُة الرَّ

1,2,3/1,2,2 َأْرَبَعٌة َوَأْرَبُعوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة الَكَلِم

َْأنطُِق التََّراِكيَب ُنْطًقا َصِحيًحا.  أ- 

األَْشَكاُل النَِّهاِئيَُّة

ْاألَلَواُح الَخَشبِيَُّة

ِمَفكُّ َبَراِغيُكَما

ْمِليَُّة األَْوَراُق الرَّ

الُخْطَوُة الثَّالَِثُة َعَشَرَة

ُة األََدَواُت الَيَدِويَّ

األَْخَشاُب الَقِصيَرُة

الُخْطَوُة الثَّاِمنَُة َعَشَرَة

12

56

34

78

وَرِة. ُث َعن الصُّ ب- َأتَحدَّ

ِميِر.  اِئَرِة الَكبِيَرِة، ُثمَّ َأِصُلَها بِالضَّ   ج- َأْذُكُر الَكِلَماِت فِي الدَّ
َُمْدَرَستُكنَّ  = الِمَثاُل:  َمْدَرَسٌة + ُكنَّ  

ِك

ُكَما

ُكنَّ

َفْصٌل

َمْدَرَسٌة ُمِديٌر َرِئيٌس
َوْرَشٌة

إَِداَرٌة

َمْلَعٌب

ُغْرَفٌة
ٌم ُمَعلِّ

َخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن2,2,2/2,2,12,2,3/
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

َمَهاَرُة الِقَراَءِة

ْفَحاِت 43-41( أ - َأْقَرُأ التََّراِكيَب ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

َوِر الُمنَاِسَبِة. ُقَها بِالصُّ ب - َأْقَرُأ التََّراِكيَب ُثمَّ ُأَوفِّ

َلْوَحُة َخَشبُِكنَّ

األَْشَكاُل النَِّهاِئيَُّة

األَْخَشاُب الَقِصيَرُة

ُة األََدَواُت الَيَدِويَّ

َشِريُط ِقَياِسِك

ِمَفكُّ َبَراِغيُكَما

 
ج- َأْقَرُأ التََّراِكيَب ُثمَّ ُأَصنُِّفَها.

ُة َرْسُم َرفِِّكالُخْطَوُة الثَّاِمنَُة َعَشَرَةاألََدَواُت الَيَدِويَّ

ابَِعُة َعَشَرَةَوْرَشُة َمْدَرَستُِكنَّاألَْخَشاُب الطَِّويَلُة الُخْطَوُة الرَّ

 

 

الَعَدُد التَّْرتِيبِيُّالتَّْركِيُب النَّْعتِيُّالتَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ

َنُةَتْسِمَيُة ُرُفوفُِكَما الُخْطَوُة الثَّانَِيُة َعَشَرَةاألَْوَراُق الُمَلوَّ

3.2.5/3.2.4/3.2.2/3.2.1 ِستٌَّة َوَأْرَبُعوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

ُح التََّراِكيَب اآلتَِيَة ُثمَّ َأْكُتُبَها. أ- ُأَصحِّ

12

56

34

78

ُة :  َأَدَواُت الَيَدِويَّ

ُخْطَوُة التَّاِسَعُة َعَشَرَة : 

ُخْطَوُة َثالَِثٌة َعَشَر : 

ْمِليُّ :  األَْوَراُق الرَّ

الُخْطَوُة الَخاِمُس َعَشَر : 

األَْخَشاُب الطَِّويُل : 

الَخَشُب الَقِصْيرُة : 

ْوَحُة َخَشبُِكنَّ :  اللَّ

ُن التََّراِكيَب. ب- ُأَكوِّ

 الثَّالَِثُة َعَشَرَة

 َبَراِغيُكَما

 َرفَِّك

ُة  الَيَدِويَّ

َشِريُط   

ْاألَلَواُح 

األَْشَكاُل 

األَْوَراُق 

12

56

34

78

فِّ الَجيِِّد.  ج- َأْكُتُب َعن الرَّ

َسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن /4.2.14.2.6/4.2.5/4.2.2



48

نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

َثَمانَِيٌة َوَأْرَبُعوَن

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ

الُخْطَوُة َقْبَل الثَّانَِيِة َعَشَرِة ِهَي  الَحاِدَيُة َعَشَرَة.  1
َمْعنَى َرْسِم َرفَِّك ُهَو  َرفَِّك.  2

. ُمَراِدُف األَْشَكاِل النَِّهاِئيَِّة ُهَو األَْشَكاِل   3

َرْأِسًيا

ُأْكِمُل الَكِلَماِت الُمَتَقاطَِعَة اآلتَِيَة.

1
و

خخ

4

2

3

ة س
ص

ة

5

. ِضدُّ األَْخَشاِب الَقِصيَرِة ُهَو األَْخَشاُب   4
ُكَما ِمن الُخُطَواِت الَمْطُلوَبِة. 5   َرفِّ

ُأُفِقًيا
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

تِْسَعٌة َوَأْرَبُعوَن

الُجَمُل

. فِّ َماِت الرَّ َأْنِت َأْفَضُل ُمَصمِّ

. فِّ َماِت الرَّ َأْنُتَما َأْفَضُل ُمَصمِّ

ْاألَلَواِح الَخَشبِيَِّة. َأْنُتَما َماِسَكَتا 

ْاألَلَواِح الَخَشبِيَِّة. َأْنُتنَّ َماِسَكاُت 

. فِّ َماِت الرَّ َأْنُتنَّ َأْفَضُل ُمَصمِّ

ْاألَلَواِح الَخَشبِيَِّة. َأْنِت َماِسَكُة 

َأْنِت َصانَِعُة ُرُفوِف الُكُتِب.

َأْنُتَما َصانَِعَتا ُرُفوِف الُكُتِب.

َأْنُتنَّ َصانَِعاُت ُرُفوِف الُكُتِب.
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

فَّ فِي الَوْرَشِة. َأْنِت َصنَْعِت الرَّ

ْيِن فِي الَوْرَشِة. فَّ َأْنُتَما َصنَْعُتَما الرَّ

ْاألَلَواَح الَخَشبِيََّة بَِأْنُفِسُكَما. َأْنُتَما َقَطْعُتَما 

. ْاألَلَواَح الَخَشبِيََّة بَِأْنُفِسُكنَّ َأْنُتنَّ َقَطْعُتنَّ 

ُفوَف فِي الَوْرَشِة. َأْنُتنَّ َصنَْعُتنَّ الرُّ

ْاألَلَواَح الَخَشبِيََّة بِنَْفِسِك. َأْنِت َقَطْعِت 

َأْنُتنَّ َطَرْقُتنَّ الِمْسَماَر بِالِمْطَرَقِة.

َأْنِت َطَرْقِت الِمْسَماَر بِالِمْطَرَقِة.

َأْنُتَما َطَرْقُتَما الِمْسَماَر بِالِمْطَرَقِة.

َخْمُسوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ ْمُتَما ُرُفوَفُكَما فِي الَوْرَشِة ُظْهًرا. َأْنُتَما َصمَّ

فَّ َداِخَل ُغْرَفتُِكَما ُظْهًرا. ْزُتَما الرَّ َأْنُتَما َجهَّ

َواِحٌد َوَخْمُسوَن

ْمُتنَّ ُرُفوَفُكنَّ فِي الَوْرَشِة َمَساًء. َأْنُتنَّ َصمَّ

فَّ َداِخَل الَمْدَرَسِة ُظْهًرا. ْبِت الرَّ َأْنِت َركَّ

فَّ َداِخَل الَمْدَرَسِة َصَباًحا. ْبُتَما الرَّ َأْنُتَما َركَّ

فَّ َداِخَل الَمْدَرَسِة َمَساًء. ْبُتنَّ الرَّ َأْنُتنَّ َركَّ

فَّ َداِخَل ُغْرَفتِِك َنَهاًرا. ْزِت الرَّ َأْنِت َجهَّ

فَّ َداِخَل ُغْرَفتُِكنَّ َلْيًل. ْزُتنَّ الرَّ َأْنُتنَّ َجهَّ

ْمِت ُرُفوَفِك فِي الَوْرَشِة َصَباًحا. َأْنِت َصمَّ

a.m.

p.m.

p.m.

p.m.

a.m.

p.m.

p.m.

p.m.

a.m.

p.m.

p.m.

p.m.

a.m.

p.m.

p.m.

p.m.
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع

ْفَحاِت 51-49(  ُدَها. )َأنُظر إَِلى الصَّ أ - َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَردِّ

ُد الظَّْرَف فِيَها.  ب- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل اآلتَِيِة ُثمَّ ُأَحدِّ

ج- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل اآلتَِيِة ُثمَّ ُأَميُِّز الِفْعَل الَماِضَي فِيَها.  

َوِر الُمنَاِسَبِة.  د- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل اآلتَِيِة ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى الصُّ

1.3.2/1.3.1 اِْثنَاِن َوَخْمُسوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة الَكَلِم

َماِئَر الُمنَْفِصَلَة فِيَها. ُد الضَّ أ - َأْنطُِق الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَحدِّ

َأْنِت َطَرْقِت الِمْسَماَر بِالِمْطَرَقِة.

َأْنِت َقَطْعِت األلَواَح الَخَشبِيََّة بِنَْفِسِك.

فَّ بِالَقَلِم. َأْنُتَما َرَسْمُتَما الرَّ

َأْنُتنَّ َصانَِعاُت ُرُفوِف الُكُتِب.

َأْنُتنَّ َمَسْكُتنَّ األَْلَواَح الَخَشبِيََّة.

ْيِن فِي الَوْرَشِة. فَّ َأْنُتَما َصنَْعُتَما الرَّ

12

34

56

َماِئَر الُمتَِّصَلَة فِيَها.  ُد الضَّ ب- َأْنطُِق الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَحدِّ

َْأنُفِسُكَما. َأْنُتَما َبَدْأُتَما ااِلْعتَِماَد َعَلى 

فَّ بَِقَلِمِك. َأْنِت َرَسْمِت الرَّ

ْاألَلَواَح الَخَشبِيََّة. َأْنُتنَّ َمَسْكُتنَّ 

َأْنِت َقَطْعِت األلَواَح الَخَشبِيََّة بِنَْفِسِك.

َنَة بَِأْنُفِسُكَما. َأْنُتَما َلَصْقُتَما الَوَرَقَة الُمَلوَّ

. ْاألَلَواَح الَخَشبِيََّة بَِأْنُفِسُكنَّ َأْنُتنَّ َقَطْعُتنَّ 

1

3

5

4

2

6

وَرَة.  ج- َأِصُف الصُّ

 

ََأتَكلَُّم َعن َرفِّي فِي الَمْدَرَسِة.  د- 

َثَلَثٌة َوَخْمُسوَن 2.3.2/2.3.1/2.1.4/2.1.3
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

  َمَهاَرُة الِقَراَءِة

ْفَحاِت 51-49( أ- َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ُلَها. ب- َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة ُثمَّ ُأَحوِّ
َأْنُتنَّ َطَرْقُتنَّ الِمْسَماَر بِالِمْطَرَقِة  الِمَثاُل: َأْنِت َطَرْقِت الِمْسَماَر بِالِمْطَرَقِة   

2

4

6

8

َأْنِت َطَرْقِت الِمْسَماَر بِالِمْطَرَقِة.

َأْنِت َقَطْعِت األَْلَواَح الَخَشبِيََّة بِنَْفِسِك.

فَّ َداِخَل ُغْرَفتِِك َنَهاًرا. ْزِت الرَّ َأْنِت َجهَّ

فَّ َداِخَل الَمْدَرَسِة ُظْهًرا. ْبِت الرَّ َأْنِت َركَّ

1

3

5

7

ْمِت ُرُفوَفِك. َأْنِت َصمَّ

َنِة. َأْنِت َغلَّْفِت َرفَِّك بِالَوَرَقِة الُمَلوَّ

. ْكِل النَِّهاِئيِّ نِْت َرفَِّك فِي الشَّ َأْنِت َزيَّ

َأْنِت َقَطْعِت الَخَشَب الطَِّويَل.

ُحَها.  ج- َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَصحِّ

فَّ الَحاِدَيَة َعَشَر.  ْبَت الرَّ َأْنُتَما َركَّ  1

فَّ الثَّانَِي َعَشَرَة. ْزِت الرَّ َأْنِت َجهَّ  3

َأْنُتَما َقَصْصُتْم الَوَرَق الثَّالَِث َعَشَرَة.  5

ابَِعَة َعَشَر. َف الرَّ َأْنُتنَّ َصنَْعُتَما الرَّ  2

اِدُس َعَشَرَة. َأْنِت َقَصْصِت الَوْرَقَة السَّ  4

َأْنُتنَّ َدَخْلُت الَوْرَشَة التَّاِسَعُة َعَشَر.  6

 /3.3.3 /3.3.13.3.2َأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن



55

انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

أ- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْكُتُبَها. 

ب- ُأْكِمُل الُجَمَل اآلتَِيَة. 

. 1   َصانَِعُة ُرُفوِف 

. 2  َطَرْقُتَما الِمْسَماَر 

. َماِت  َأْنُتنَّ  ُمَصمِّ  3

. ْمُتَما  فِي الَوْرَشِة  َأْنُتَما َصمَّ  4

. َف  الَمْدَرَسِة  ْبِت الرَّ 5  َركَّ

ْزُتنَّ  َلْيًل. 6  َجهَّ

ِحيَحَة فِيَها.  َماِئَر الَخاطَِئَة ُثمَّ َأْكُتُب الُجَمَل الصَّ ُح الضَّ ج - ُأَصحِّ

        الِمَثاُل: َأْنَت َمَسْكُتنَّ األلَواَح الَخَشبِيََّة  َأْنُتنَّ َمَسْكُتنَّ األلَواَح الَخَشبِيََّة

1

5

3

َأْنِت َأْحَبْبُتْم ااِلْعتَِماَد َعَلى النَّْفِس.

َأْنَت َبَدْأُتْم ااِلْعتَِماَد َعَلى َأْنُفِسُكَما.

. َنَة بَِأْنُفِسُكنَّ َأْنِت َلَصْقُتنَّ الَوَرَقَة الُمَلوَّ

4

2

6

فَّ بَِقَلِمِك. َأْنُتنَّ َرَسْمِت الرَّ

َأْنُتَما َمَسْكُتنَّ األلَواَح الَخَشبِيََّة.

فَّ بِالَقَلِم. َأْنُتَما َرَسْمُتْم الرَّ

 . فِّ د- َأْكُتُب َعن ُخُطَواِت ِصنَاَعِة الرَّ

َخْمَسٌة َوَخْمُسوَن 4.3.14.3.2/ 4.3.3/ 
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نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

ِستٌَّة َوَخْمُسوَن

َوِر. ُن الُجَمَل الُمِفيَدَة ُمْسَتِعينًا بِالصُّ ُأَكوِّ

بَِداَيٌة

َنَِهايٌة

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َسْبَعٌة َوَخْمُسوَن

َحْمَلُة "اِْصنَْع بِنَْفِسَك" 

إِنَّ اإِلْبَداَع َشْيٌء َراِئٌع فِي الَحَياِة. َوفِي الَمْدَرَسِة   

ُم  ُم النَِّشيُط ُيَعلِّ ُب َعَلى اإِلْبَداِع. َوالُمَعلِّ ُب الطُّلَّ َيَتَدرَّ

ُب  َة. َيُقوُم الطُّلَّ يَن الَمَهاَراِت الَيَدِويَّ َب الَجادِّ الطُّلَّ

ُب  بِاإِلبَداِع ِخَلَل َحْمَلِة "اِْصنَْع بِنَْفِسَك". الطُّلَّ

. فِّ النَُّشَطاُء َيْسَتِفيُدوَن َكثِيًرا ِمن الَحْمَلِة فِي ِصنَاَعِة الرَّ

َخاِرَج الَوْرَشِة

ِم َخاِرَج الَوْرَشِة. َفَجَرى َبْينَُهْم الِحَواُر. ُب بِالُمَعلِّ اْلَتَقى الطُّلَّ  

َْعَليُكْم َيا ُأْسَتاُذ، َماَذا َسنَْفَعُل الَيْوَم؟ َلُم  ُب:  السَّ الطُّلَّ

فَّ الَيْوَم. َلُم. َسنَْصنَُع الرَّ َْعَليُكْم السَّ ُم  :  َو الُمَعلِّ

؟  فَّ ُب:  َأْيَن َنْصنَُع الرَّ الطُّلَّ

فَّ َداِخَل الَوْرَشِة. ُم  :  َنْصنَُع الرَّ الُمَعلِّ

؟ فِّ ُة فِي ِصنَاَعِة الرَّ اُد الُمِهمَّ ُب:  َما الَموَّ الطُّلَّ

َة. ُم  :  ِمنَْها َخَشٌب َوِغَراٌء. َوَنْسَتْخِدُم األََدَواِت الَيَدِويَّ الُمَعلِّ

ُب:  َهيَّا َنْبَدُأ اآلَن.  الطُّلَّ

ُم  :  َعَلْيُكْم َأْن َتَتَعاَوُنوا فِيَما َبْينُكْم. الُمَعلِّ

الَفْقَرُة



58

نَِيُة
َّا الث

َدُة 
َوْح

ال

" فَّ َرٌة فِي "اِْصنَْع الرَّ ُخُطَواٌت ُمَيسَّ

. الُخْطَوُة األُوَلى ِهَي َجْمُع الَخَشِب  فِّ َرٌة فِي إِْعَداِد الرَّ ُهنَاَك ُخُطَواٌت ُمَيسَّ  

الِقَياِس  َشِريِط  ِمْثُل  الُمَعيَّنََة  األََدَواِت  ُيِعدَّ  َأْن  الطَّالِِب  َعَلى  ُثمَّ  الَوْرَشِة.  َداِخَل 

بَِطْرِق  َيُقوُم  ُثمَّ  بِالِمنَْشاِر  الَخَشَب  َيْقَطَع  َأْن  َوَعَلْيِه  َلُه.  الَخاصِّ  ْمِليِّ  الرَّ َوالَوَرِق 

الَجاِهِز. فِّ  الرَّ َعَلى  َنَة  الُمَلوَّ الَوَرَقَة  ُق  ُيَلصِّ ُثمَّ  الطَِّويِل.  الَخَشِب  َعَلى  الِمْسَماِر 

َثَمانَِيٌة َوَخْمُسوَن

فَّ بَِأْنُفِسِهَما الطَّالَِباِن َيْصنََعاِن الرَّ

ُيَشاِرَكاِن  ُهَما  َمْدَرَستِِهَما.  َوْرَشِة  َداِخَل  الطَّالَِباِن  َهَذاِن   

. َيْجَمَعاِن األََدَواِت  فِي َحْمَلِة اإِلْبَداِع َعَلى الُمْسَتَوى الَمْدَرِسيِّ

فَّ  الرَّ َماِن  ُيَصمِّ ُهَما  بِالِمنَْشاِر.  الَخَشَب  َوَيْقَطَعاِن  ِزَمَة  اللَّ

َنَة  الُمَلوَّ الَوَرَقَة  اِن  َيُقصَّ ُثمَّ  الُمَعلِِّم.  بِإِْرَشاِد  الَوْرَشِة  َداِخَل 

َقِصيٍر.  َوْقٍت  فِي  النَِّهاِئيِّ  ْكِل  بِالشَّ فَّ  الرَّ َزاِن  َوُيَجهِّ  . بِالِمَقصِّ
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع

أ- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ َأْسَتْخِرُج األَْفَعاَل الُمَضاِرَعَة ِمنِْهَما. 
ْفَحَتيِن 58-57(       )َأنُظر إَِلى الصَّ

ُد َمْوُضوَعُهَما الُمنَاِسَب.   ب - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ ُأَحدِّ

ج- َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأْكِمُلُه.  

َْعَليُكْم َيا ُأْسَتاُذ، َماَذا  َلُم  ُب: السَّ الطُّلَّ
          َسنَْفَعُل الَيْوَم؟

الُمَعلُِّم: 

               

الُمَعلُِّم: 

               

؟ فَّ ُب:  َأْيَن َنْصنَُع الرَّ الطُّلَّ

ا.   د- َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة َشَفِويًّ

َعمَّ َيُدوُر الِحَواُر؟     1

ُب؟   َمَع َمْن الَتَقى الطُّلَّ  2

؟ فَّ ُب الرَّ َأْيَن َيْصنَُع الطُّلَّ  3

؟ فِّ َة فِي ِصنَاَعِة الرَّ اَد الُمِهمَّ ُاْذُكْر الَموَّ  4

ِب؟ ِم لِلطُّلَّ َما ِهَي َنِصيَحُة الُمَعلِّ  5

تِْسَعٌة َوَخْمُسوَن 1.4.3/1.4.2/1.4.1
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َمَهاَرُة الَكَلِم

ْفَحِة 58( . )َأنُظر إَِلى الصَّ فِّ ََأتَكلَُّم َعن ُخُطَواٍت فِي ِصنَاَعِة الرَّ أ- 

وَرَة. ب- َأِصُف الصُّ

ْفَحِة 57( ُُأَمثِّل الِحَواَر َخاِرَج الَوْرَشِة. )َأنُظر إَِلى الصَّ ج- 

َة َصديِقي النَّاِجِح َوِخْبَرَتُه فِي َحْمَلِة اإِلْبَداِع.  د- َأْحِكي ِقصَّ

/2.4.3/2.4.2/2.4.12.4.5/2.4.6ِستُّوَن



61

انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َمَهاَرُة الِقَراَءِة

ْفَحَتيِن 58-57( أ- َأْقَرُأ الَفْقَرَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ب- َأْقَرُأ الَفْقَرَة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة.

ِحيَح َراِئٌع فِي  َب فِي اإِلْبَداِع. إنَّ اإِلْبَداَع الصَّ ُب الطُّلَّ الَحْمَلُة النَّافَِعُة ُتَدرِّ

ُم  ي َمَهاَراِت الَفْرِد الُمْخَتِلَفَة. الُمَعلِّ ُه َيْعِكُس َوُينَمِّ يِن اإِلْسَلِميِّ أِلَ نَّ الدِّ

يَن  َب الَجادِّ ُم الطُّلَّ َب َعَلى اإِلْبَداِع النَّاِجِح. ُهَو ُيَعلِّ ُب الطُّلَّ النَِّشيُط ُيَدرِّ

الُجْرَأَة اإِليَجابِيََّة.
 

ِحيُح َراِئًعا؟ لَِماَذا َيُكوُن اإِلْبَداُع الصَّ  2 ُبَها الَحْمَلُة النَّافَِعُة؟                 َمْن ُتِدرِّ  1
يَن؟ َب الَجادِّ ُم الطُّلَّ ُم الُمَعلِّ َماَذا ُيَعلِّ  4 َب؟  ُم النَِّشيُط الطُّلَّ ُب الُمَعلِّ َعَلَم ُيَدرِّ  3

ُد َمْوُضوَعَها الُمنَاِسَب. ج- َأْقَرُأ الَفْقَرَة ُثمَّ ُأَحدِّ

. الُخْطَوُة األُوَلى ِهَي َجْمُع الَخَشِب  فِّ َرٌة فِي إِْعَداِد الرَّ ُهنَاَك ُخُطَواٌت ُمَيسَّ

َداِخَل الَوْرَشِة. ُثمَّ َعَلى الطَّالِِب َأْن ُيِعدَّ األََدَواِت الُمَعيَّنَة ِمْثُل َشِريِط الِقَياِس 

ْمِليِّ الَخاصِّ َلُه. َعَلْيِه َأْن َيْقَطَع الَخَشَب بِالِمنَْشاِر، ُثمَّ َيُقوُم بَِطْرِق  َوالَوَرِق الرَّ

فِّ الَجاِهِز. َنَة َعَلى الرَّ ُق الَوَرَقَة الُمَلوَّ الِمْسَماِر َعَلى الَخَشِب الطَِّويِل. ُثمَّ ُيَلصِّ

 

َواِحٌد َوِستُّوَن 3.4.3/3.4.2/3.4.1
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َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

أ- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ َأْكُتُبَها.  

ُح لَِصِديِقي الُخُطَواِت لِِصنَاَعِة َرفِّ الِحَذاِء. ب - ُأَوضِّ

فِّ ُمْسَتِعينًا بِالَكِلَماِت اآلتَِيِة. ًة َقِصيَرًة َعن ِخْبَرِة الطَّالَِبْيِن فِي ُصنِْع الرَّ ج- َأْكُتُب ِقصَّ

فِّ ُصنُْع الرَّ
األََدَواُت   الطَّالَِباِن النَِّشيَطاِن    

الَوْرَشُة فُّ الَجاِهُز    الرَّ الِمنَْشاُر الَحادُّ    

َماِن ُيَصمِّ ُة    الَمَهاَراُت الَيَدِويَّ ْكُل النَِّهاِئيُّ   الشَّ  

د- ُأِعدُّ الِحَواَر َعن َحْمَلِة "اِْصنَْع بِنَْفِسَك". 

4.4.1/ 4.4.4/4.4.3/4.4.2 اِْثنَاِن َوِستُّوَن
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انَِيُة الَوْحَدُة الثَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ

 َثَلَثٌة َوِستُّوَن

   
  

   
  

ُفوِف بِنَْفِسَك" َبْرَناِمُج "َتْصِميُم الرُّ

ُفوِف بِنَْفِسَك". ُأِعدُّ اإِلْعَلَن َعن َبْرَناِمِج "َتْصِميُم الرُّ

َأياُم الَبْرَناِمِج      : َيْوُم 

اَعِة  ُظْهًرا َأْوَقاُت الَبْرَناِمِج : ِمن السَّ

ُة الَبْرَناِمِج      :  ُمدَّ

النََّشاَطاُت:

ُرُسوُم ااِلْشتَِراِك
50 ِرينِْجيًتا َفَقْط

https://www.smksa.edu.my
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 َأْرَبَعٌة َوِستُّوَن

ٌة،  ِعنِْدي َأْسنَاٌن َكثِيَرٌة َحادَّ
َأْسَتْعِمُلَها لَِقْطِع الَخَشِب 
ِغيِر، ِعنِْدي  الَكبِيِر َأْو الصَّ

َمْمَسٌك َيْمِسُكُه النَّاُس 
َأْثنَاَء اْستِْخَداِمي.

َأنا َمْصنُوٌع ِمن الَخَشِب 
َوَأْحَياًنا ِمن الَحِديِد، 

َشْكِلي ُمْخَتِلٌف، النَّاُس 
ِت  ُيَرتِّبوَن الُكُتَب َوالَمَجلَّ

َعَلى ِجْسِمي. َأنا َمْوُجوٌد 
فِي الَبْيِت َوالَمْكتَبِة.

َأنا َمْصنُوٌع ِمن الَخَشِب. 
ٌع. َيْرُسُم  َشْكِلي ُمَربَّ

 . وَرَة َعَليَّ النَّاُس الصُّ
ِعنِْدي َألَواٌن َوَأْحَجاٌم.

ْن "َمْن َأنا؟". َخمِّ

ُه  ، ِجْسِمي ُكلُّ َأنا َشْيٌء َحادٌّ
ِمن َحِديٍد، َحْجُم ِجْسِمي 

ُمْخَتِلٌف َحْسَب َرْغَبِة 
الُمْسَتْخِدِم، َسُيْطَرُق َرْأِسي 

ِعنَْدَما يْسَتْعِمُلنِي.

ْكَماِل  َأنا َمَكاٌن إِلِ
ِة  األَْعَماِل الَيَدِويَّ

َواإِلْبَداِعيَِّة. َأنا َكبِيٌر 
ُب  َوَواِسٌع. َيْأتِي الطُّلَّ

إَِليَّ ُكلَّ َيْوٍم.

َرْأِسي َصْلٌب َوَمْصنُوٌع 
ِمن الَحِديِد، َوِجْسِمي ِمن 

الَخَشِب، َدْوِري َطْرُق 
الِمْسَماِر، ِعنَْدَما َأْنَشِغُل 
ا  َسَتْسَمُع ِمنِّي َصْوًتا َقِويًّ

َوَأْحَياًنا ُمْزِعًجا.

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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ِجْه ُمَباَشَرًة3 اِتَّ
الَوْحَدُة الثَّالَِثُة 
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ِستٌَّة َوِستُّوَن

ااِلْسُم

ِميَكانِيِكيٌّ اٌب ُركَّ َراِكٌبَساِئٌق

َلفَِتاٌت َعَجَلٌة اَجٌةَحافَِلٌة َدرَّ

َسيَّاَرٌة َشاِحنٌَة ُمَشاٌةُمَسافٌِر

َشارٌع اِْصطَِداٌم َجاٌه اٌراِتِّ َدوَّ

الَكلَِماُت
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َسْبَعٌة َوِستُّوَن

َيِميٌن َيَساٌر َمْمنُوٌعَطِريٌق

ُسْرَعٌة َلٌة ُمَعطَّ ُمْزَدِحٌمَسِريٌع

َيِقُفَيُقوُد َيْعُبُرَيُمرُّ

ُيْسِر ُعَيَتَجاَوُز َيْمنَُعُيْهِمُل

الِفْعُل
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1.1.3 /1.1.4 /1.1.5َثَمانَِيٌة َوِستُّوَن

ِحيَحَة.  وَرَة الصَّ أ- َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْرُسُم الصُّ

ْقَم فِي الَفَراِغ.  ب- َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْكُتُب الرَّ

 

ُح األَْخَطاَء فِيَها.   ج- َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأَصحِّ

َيُقوُم   2 َيْمَتنِعُ    1

ُيَجاِوُر   4 َيُمدُّ    3

َيْعُبُد   6 ُل  َيَتَمهَّ   5

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

ْفَحَتيِن 67-66( أ - َأْنطُِق الَكِلَماِت ُنْطًقا َصِحيًحا. )َأنُظر إَِلى الصَّ

وَرَة. ي الصُّ ب - ُأَسمِّ

ُل األَْفَعاَل إَِلى اْسِم الَفاِعِل ُثمَّ َأْنطُِقُه.   ج- ُأَحوِّ

        الِمَثاُل: َيُقوُد      َقاِئٌد

َيُدوُر  3 َيُقومُ   2 َيبِيُع    1

َيُكوُن  6 َينَامُ   5 َيُسوُق   4

َيُصوُم  9 َيِميُل   8 َيُقوُل    7

اِئَق الُمْلَتِزَم.  د- َأِصُف السَّ

تِْسَعٌة َوِستُّوَن2.1.5/2.1.3/2.1.1

َمَهاَرُة الَكَلِم

km/h



70

َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

ْفَحَتيِن 67-66( أ- َأْقَرُأ الَكِلَماِت ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ب - َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل. 
َيُسوُق  2 َيْمنَُع       1

َيِقُف  4 َيُمرُّ       3
ُيْبطِئ  6 ُيْسرُع       5

ُل ُثمَّ َأْقَرُأ. ج- ُأَحوِّ

ُهنَّ ُهَما ِهَي

َعَبْرَن َعَبَرَتا َعَبَرْت الِمَثاُل:

َقاَم  2 َأْسَرَعْت      1
َمنََع  4 َتَجاَوَزْت      3

َوَقَف  6 َأْهَمَلتْ      5
َجَه اِتَّ  8 َقاَدْت       7

ُلَها إَِلى اْسِم الَفاِعِل.  د- َأْقَرُأ األَْفَعاَل ُثمَّ ُأَحوِّ
      الِمَثاُل: َيْرِمي    َراٍم

َيْقِضي  2 َيْجِري       1
َيْمِشي   4 َيْهِدي       3
َيْكِوي  6 َيْسِقي       5

3.1.4/ 3.1.3/ 3.1.2/ 3.1.1 َسْبُعوَن

  َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

أ - َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْكُتُب. 
1

4

2

5

3

6

َماِئَر الُمنَاِسَبَة. ب- َأْكُتُب َأْسَماَء اإِلَشاَرِة الضَّ

يَّاَرَة. 2    َقاَدَتا السَّ اَجٌة.  1    َدرَّ

ْرَعَة. 4    َتَجاَوَزْت السُّ 3    ُمَسافَِراِن. 

َلَمَة. 6    َأْهَمْلَن السَّ 5    َراِكَبَتاِن. 

يَّاَرَة. 8    َساَقتا السَّ 7    َماِشَيَتاِن. 

ُخوِل.     10   َمنََعْت الطَّالَِبَة ِمن الدُّ 9   َشاِحَتاِن. 

 . ج- َأْكُتُب َعن الِميَكانِيِكيِّ

َواِحٌد َوَسْبُعوَن4.1.4/4.1.3/4.1.2/4.1.1

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

اِْثنَاِن َوَسْبُعوَن

ي
2

3

5

1

ع

ُم

ة

م

د

عم

4

َأْمَلُ الَفَراَغاِت بَِكِلَمٍة ُمنَاِسَبٍة فِي الُمَقطََّعاِت اآلتَِيِة.

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

يَّاَرِة َمَكاُن ُوُقوِف السَّ

يَّاَرِة ُرْخَصُة ِقَياَدِة السَّ

CONTOH

ِقيَن يَّاَراِت لِلُمَعوَّ َمْوِقُف السَّ

َمَمرُّ ِجْسِر الُمَشاِة

َياَحِة َساِئُق َحافَِلِة السِّ

َجاِه َطِريُق ُأَحاِدي اِلتِّ

َثَلَثٌة َوَسْبُعوَن

التََّراكِيُب
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

َوارُع  ِالشَّ

الُمْزَدِحَمُة

اَجاُت  رَّ الدَّ
ُة النَّاِريَّ

التََّقاُطَعاُت 
َدُة الُمَتَعدِّ

اِحنَاُت  الشَّ
الَكبِيَرُة

الطُُّرُق 
ِريَعُة السَّ

يَّاَراُت  السَّ
َلُة الُمَعطَّ

 الَحافَِلُت 
الطَِّويَلُة

الَحَواِدُث 
َعُة الُمَروِّ

َأْرَبَعٌة َوَسْبُعوَن
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

َخْمَسٌة َوَسْبُعوَن

الَحافَِلُة الثََّلُثوَنالَحافَِلُة الِعْشُروَن

الَحافَِلُة الَخْمُسوَن الَحافَِلُة األَْرَبُعوَن

ْبُعوَن الَحافَِلُة السَّ تُّوَن   الَحافَِلُة السِّ

الَحافَِلُة التِّْسُعوَن الَحافَِلُة الثََّماُنوَن 
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

ِحيَحَة.  وَرَة الصَّ أ- َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْخَتاُر الصُّ

ب- َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْكُتُب. 

         الِمَثاُل: الَحافَِلُة الَخْمُسوَن

ج- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ ُأَصنُِّفَها. 

الَعَدُد التَّْرتِيبِيُّ التَّْركِيُب النَّْعتِيُّ التَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ
الَحافَِلُة الِعْشُروَن  ُة  اَجاُت النَّاِريَّ رَّ الدَّ يَّاَرِة ُرْخَصُة ِقَياَدِة السَّ          الِمَثاُل: 

1.2.4/1.2.3/1.2.2 ِستٌَّة َوَسْبُعوَن

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع



77

الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

َوِر.  أ- َأْنطُِق التََّراِكيَب َحْسَب الصُّ

ُب ُثمَّ َأْنطُِق. ب- ُأَركِّ
اَجُتَها النَّاِريَُّة ُة + َها  َدرَّ اَجُة النَّاِريَّ رَّ الِمَثاُل: الدَّ  

ُة اَجُتُهَما النَّاِريَّ ُة + ُهَما  َدرَّ اَجُة النَّاِريَّ رَّ                      الدَّ
ُة  اَجُتُهنَّ النَّاِريَّ ُة + ُهنَّ  َدرَّ اَجُة النَّاِريَّ رَّ                      الدَّ

اِحنَاُت الَكبِيَرُة الشَّ  2 َلُة    يَّاَراُت الُمَعطَّ السَّ  1
فَِتاُت الَجِميَلُة  اللَّ  4 الَحافَِلُت الطَِّويَلُة     3
يِّباُت اِكَباُت الطَّ الرَّ  6 اِئُق الَماِهرُ    السَّ  5

َياَحِة. ج- َأِصُف َساِئَق َحافَِلِة السِّ

َسْبَعٌة َوَسْبُعوَن2.2.5/2.2.3/2.2.2/2.2.1

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

ْفَحاِت 75-73( أ - َأْقَرُأ التََّراِكيَب ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأْنُظُر إَِلى الصَّ

ب - َأْقَرُأ التََّراِكيَب ُثمَّ َأِصُلَها.

ْبُعوَن الَحافَِلُة السَّ يَّاَراِت  َمْوِقُف السَّ
ِقيَن لِلُمَعوَّ

 الَحافَِلُة
ْبُعوَن السَّ

اَجاُت رَّ  الدَّ
ُة النَّاِريَّ

 َمَمرُّ ِجْسِر
الُمَشاِة  

ُح التََّراِكيَب ُثمَّ َأْقَرُأَها. ج- ُأَصحِّ
الَحافَِلُة األَْرَبِعينَ   2 يَّاَرِة   ُرْخَصُة الِقَياَدِة السَّ  1

َياَحِة اِئُق الَحافَِلِة السِّ السَّ  4 َلُة     يَّاَراُت ُمَعطَّ السَّ  3
َمَمرُّ الِجْسِر ُمَشاةِ   6 َوارُع الُمْزَدِحَمُة    شَّ  5
الَحافَِلِة الِعْشُروِن  8 َدُة    التَّقاُطَعاُت ُمَتَعدِّ  7

ِقيَن َمْوِقُف َسيَّاَراِت لِلُمَعوَّ  10 َحافَِلُت الطَِّويَلُة     9

3.2.6/3.2.5/3.2.4/3.2.1 َثَمانَِيٌة َوَسْبُعوَن

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

ُح التََّراِكيَب اآلتَِيَة ُثمَّ َأْكُتُبَها. أ- ُأَصحِّ

 : ِريَعةُ  ُطُرُق السَّ  1

 : الَحافَِلُة الَخْمِسينَ   2

 : تَّونَ  الَحافَِلُة السِّ  3

  : ةُ  اَجاُت النَّاِريَّ َدرَّ  4

 : َلةُ  َسيَّاَراًت الُمَعطَّ  5

 : يَّاَرةِ  َمَكاُن الُوُقوِف السَّ  6

 : ِعةُ  اِْصطَِداَماُت الُمَروِّ  7

َياَحةِ :  اِئُق الَحافَِلِة السِّ السَّ  8

ُن التََّراِكيَب بَِكِلَمٍة ُمنَاِسَبٍة. ب- ُأَكوِّ

2     ُأَحاِدي اِلتَِّجاِه 1  الثََّلُثونَ 

4    َمْوِقُف   َعةُ  3  الُمَروِّ

ُة   6     النَّاِريَّ الَحافَِلُت    5

َياَحِة  8     َحافَِلِة السِّ يَّاَراُت   السَّ  7

َدُة  10    الُمَتَعدِّ الَحَواِدُث    9

ارِع َأَماَم َبْيتِي.  ج- َأْكُتُب َعن الشَّ

تِْسَعٌة َوَسْبُعوَن4.2.6/4.2.5/4.2.2

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

َثَماُنوَن 

ِريُع" ُثمَّ َأْنطُِق التََّراِكيَب ِمنَْها. َأْسَتْخِدُم "َرْمُز اِلْستَِجاَبِة السَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ

LESEN MEMANDU

D R I V I N G  L I C E N C E

JALAN SEHALA
BENGKEL
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

َواِحٌد َوَثَماُنوَن

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ِهَي َتْرَكُب السَّ

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ُهَما َتْرَكَباِن السَّ

ُهَما َتْعُبراِن ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة.

ُهنَّ َيْعُبْرَن ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة.

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ُهنَّ َيْرَكْبَن السَّ

ِهَي َتْعُبُر ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة.

ِهَي َتْرَكُب الَحاَفِلَة الَكبِيَرَة فِي الَمَحطَِّة.

ُهَما َتْرَكَباِن الَحافَِلَة الَكبِيَرَة فِي الَمَحطَِّة.

ُهنَّ َيْرَكْبَن الَحافَِلَة الَكبِيَرَة فِي الَمَحطَِّة.

الُجَمُل
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

اِْثنَاِن َوَثَماُنوَن

اِب الُمَسافِِريَن. كَّ اِئُق الَماِهُر َيِميَن الرُّ السَّ

اِئِق الَماِهِر. اِكُب الَمْسُروُر َيَساَر السَّ الرَّ

يَّاَراِت. َمَمرُّ الُمَشاِة َيَساَر َمْوِقِف السَّ

إَِشاَرُة الُمُروِر َيِميَن َتَقاُطِع الطُُّرِق.

ِريِع. الُمَسافُِر الُمْخِلُص َيِميَن الطَِّريِق السَّ

يَّاَرِة الَبْيَضاِء. الَحاِرُس الُمْجَتِهُد َيَساَر السَّ

يَّاَرِة. الِميَكانِيِكيُّ النَِّشيُط َيَساَر َعَجَلِة السَّ

ِئيِسي. ارِع الرَّ إَِشاَرُة الُمُروِر َيَساَر الشَّ

يَّاَراِت. ِقيَن َيِميَن َمْوِقِف السَّ يَّاَراِت لِلُمَعوَّ َمْوِقُف السَّ
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

CONTOH

َثَلَثٌة َوَثَماُنوَن

َفَتاِن الُمْجَتِهَدَتاِن إَِلى اإِلَداَرِة؟ بَِم َتْذَهُب الُمَوظَّ
َفَتاِن الُمْجَتِهَدَتاِن إَِلى اإِلَداَرِة بِالَحافَِلِة. َتْذَهُب الُمَوظَّ

اِئَحاُت الَمْسُروَراُت فِي الَعاِصَمِة؟ ُل السَّ بَِماَذا َتَتَجوَّ
يَّاَرِة. اِئَحاُت الَمْسُروَراُت فِي الَعاِصَمِة بِالسَّ ُل السَّ َتَتَجوَّ

؟  يَّاَرِة َعَلى َسَلَمتِِهنَّ بَِماَذا ُتَحافُِظ َراِكَباُت السَّ
يَّاَرِة َعَلى َسَلَمتِِهنَّ بَِلْبِس األَْحِزَمِة. ُتَحافُِظ َراِكَباُت السَّ

اِئَقَتاِن الُمْبَتِدَئَتاِن َقْبَل الِقَياَدِة؟ بَِم َتْهَتمُّ السَّ
اِئَقَتاِن الُمْبَتِدَئَتاِن بُِرْخَصِة الِقَياَدِة. َتْهَتمُّ السَّ

َبَتاِن إَِلى إِْنُدونِيِسَيا؟ بَِم ُتَسافُِر الُمَسافَِرَتاِن الُمَهذَّ
اِئَرِة. َبَتاِن إَِلى إِْنُدونِيِسَيا بِالطَّ ُتَسافُِر الُمَسافَِرَتاِن الُمَهذَّ
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

أ - َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأَضُع َعَلَمَة )✓(.   

اِئُق الَماِهُر َيَساَر  السَّ
اِب الُمَسافِِريَن. كَّ الرُّ

اِئُق الَماِهُر َيِميَن  السَّ
اِب الُمَسافِِريَن. كَّ الرُّ

ِهَي َتْرَكُب الَحافَِلَة الَكبِيَرَة 
فِي الَمَحطِِّة.

ُهَما َيْرَكْبَن الَحافَِلَة فِي 
الَمَحطِِّة.

إَِشاَرُة الُمُروِر َيَساَر  
ِئيِسي. الرَّ

إَِشاَرُة الُمُروِر َيِميَن  
ِئيِسي. الرَّ

ُهَما َتْعُبراِن ِجْسَر الُمَشاِة 
فِي الَمِدينَِة.

ُهنَّ َتْعُبراِن ِجْسَر الُمَشاِة 
فِي الَمِدينَِة.

12
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ْقَم.  ب - َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأَضُع الرَّ

ج - َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَميُِّزَها.  

1.3.2/1.3.1 َأْرَبَعٌة َوَثَماُنوَن

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

ْفَحِة 83( أ - ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة اآلتَِيِة. )َأنُظر إَِلى الصَّ
؟ يَّاَرِة َعَلى َسَلَمتِِهنَّ بَِماَذا ُتَحافُِظ َراِكَباُت السَّ  1

َفَتاِن الُمْجَتِهَدَتاِن إَِلى اإِلَداَرِة؟ بَِم َتْذَهُب الُمَوظَّ  2
اِئَحاُت الَمْسُروَراُت فِي الَعاِصَمِة؟ ُل السَّ بَِماَذا َتَتَجوَّ  3

َبَتاِن إَِلى إِْنُدونِيِسَيا؟ بَِم ُتَسافُِر الُمَسافَِرَتاِن الُمَهذَّ  4
اِئَقَتاِن الُمْبَتِدَئَتاِن َقْبَل الِقَياَدِة؟ بَِم َتْهَتمُّ السَّ  5

ب- ُأَمثُِّل.

الِحَواُر ِعنَْد الَوَداِع  
ُل: َأَراَك َلِحًقا.  الطَّالُِب األَوَّ
َلَمِة. الطَّالُِب الثَّانِي: َمَع السَّ

الِحَواُر َعن َعْيِد الِميَلِد
ائُِر: َعْيُد ِميَلٍد َسِعيٌد. الزَّ

ُه َأياَمُكْم. َصاِحُب الِميَلِد: َأْسَعَد اللَّ

ُد الِفْعَل الُمَضاِر َع فِيَها. ُد الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَحدِّ ج- ُأَردِّ

ِهَي َتْعُبُر ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة.  1
ُهنَّ َيْرَكْبَن الَحافَِلَة الَكبِيَرَة فِي الَمَحطَِّة.  2

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ُهَما َتْرَكَباِن السَّ  3

اِكِب الُمْلَتِزِم.  د- َأتَكلَُّم َعن الرَّ

َخمَسٌة َوَثَماُنوَن2.3.7/2.3.4/2.3.3/2.3.2

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ْفَحَتيِن 81-83(ال  أ- َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

َوَر اآلتَِيَة. ُق الصُّ ب- َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَوفِّ

يَّاَراِت. ِقيَن َيِميَن َمْوِقِف السَّ يَّاَراِت لِلُمَعوَّ َمْوِقُف السَّ

ُهَما َتْعُبراِن ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة.

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ُهَما َتْرَكَباِن السَّ

إَِشاَرُة الُمُروِر َيِميَن َتَقاُطِع الطُُّرِق.

ج- َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَميِّز الَكِلَماِت اآلتَِيَة.

ِهَي َتْعُبُر ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة. ُهَو َيْعُبُر ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة.

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ُهَما َتُقوَداِن السَّ ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ُهَما َيُقوَداِن السَّ

ُهَما َتْرَكَباِن الَحافَِلَة فِي الَمَحطَِّة. ُهَما َيْرَكَباِن الَحافَِلَة فِي الَمَحطَِّة.

. ُهنَّ َيِقْفَن َيِميَن َسيَّاَراتِِهنَّ ُهْم َيِقُفوِن َيِميَن َسيَّاَراتِِهْم.

د- َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأِجيُب َعنَْها.

3.3.4/3.3.2/3.3.1 ِستَُّة َوَثَماُنوَن

بَِم َتْذَهُب الُمَوظََّفاُت الُمْجَتِهَداُت 
إَِلى اإِلَداَرِة؟

يَّاَرِة  بَِماَذا ُتَحافُِظ َراِكَبُة السَّ
َعَلى َسَلَمتَِها؟

اِئَحَتاِن  ُل السَّ بَِماَذا َتَتَجوَّ
الَمْسُروَرَتاِن فِي الَعاِصَمِة؟

اِئَقاُت الُمْبَتِدَئَتاِن  بَِم َتْهَتمُّ السَّ
َقْبَل الِقَياَدِة؟

12
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َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

أ- ُأَرتُِّب ُثمَّ َأْكُتُب.
اِئُق - َيِميَن - الُمَسافِِريَن اِب - السَّ كَّ الَماِهُر - الرُّ  1

يَّاَراِت - الُمَشاِة - َيَساَر َمْوِقِف - َمَمرُّ - السَّ  2
يَّاَرِة - الِميَكانِيِكيُّ   النَِّشيُط - َعَجَلِة - َيَساَر - السَّ  3

َتَقاُطِع - إَِشاَرُة - الُمُروِر - َيِميَن - الطُُّرِق  4
اِئَقَتاِن - َتْهَتمُّ - بُِرْخَصِة - الِقَياَدِة - الُمْبَتِدَئَتاِن السَّ  5

ُح الُجَمَل ُثمَّ َأْكُتُبَها. ب- ُأَصحِّ
ارِع يَّاَرَة الَجِديَدِة فِي الشَّ         الِمَثاُل: ِهَي َتُقوَداِن السَّ

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ                      ِهَي َتُقوُد السَّ

ارِع. يَّاَرَة الَجِديَدَة فِي الشَّ ِهَي َتْرَكَباِن السَّ  1

َلَمَة.   ُهَما َيْلَبُسوَن األَْحِزَمَة لِِحْفِظ السَّ  2

ُهنَّ َيِقُف َيِميَن َسيَّاَراتِِهَما.     3

ُهَما َيْعُبْرَن ِجْسَر الُمَشاِة فِي الَمِدينَِة.    4

ُهنَّ َيْرَكُب الَحافَِلَة الَكبِيَرِة فِي الَمَحطَِّة.    5

ُن ُجَمًل ُمِفيَدًة. ج- ُأَكوِّ

َعَجَلٌة ارُعَيَساَرَيِميَن الشَّ  

َلِة.  يَّاَرِة الُمَعطَّ د- َأْكُتُب َعن السَّ
َسْبَعُة َوَثَماُنوَن4.3.6/4.3.3/4.3.2

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

َتْعُبراِن
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

َثَمانَِيٌة َوَثَماُنوَن

ِجُه ُمَباَشَرًة إَِلى َبْيِت الَعُروِس. ُألِحُظ الَخِريَطَة ُثمَّ َأتَّ

ُز َرْمُز الَواِقِع الُمَعزَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

اًل َلَمُة َأوَّ السَّ

َباِع َقَوانِيِن الِقَياَدِة َعَلى الَشاِر ِع. َوالَهَدُف  ًل   َيْدُعو ِلتِّ َلَمُة َأوَّ السَّ َمْشُروُع   

إِْنَجاِح  إَِلى  الُمَواَصَلِت  ِوَزاَرُة  َوَتْسَعى  ْيِر.  السَّ َحَواِدِث  َتْقِليُل  ِمنُْه  الَمنُْشوُد 

ُمَحاَضَرُة  َبَراِمِجِه  َوِمن  النَّْقِل.  َوَساِئِل  َعَلى  اإِلْعَلناِت  بَِوْضِع  الَمْشُروِع  َهَذا 

اِئِقيَن.  ارِع ِمن الُمَشاِة َوالسَّ . َوالِفَئُة الُمْسَتْهَدَفُة ُهْم ُمْسَتْخِدُمو الشَّ ًل  َلَمُة َأوَّ السَّ

َقَوانِيِن  َعن  ُمَحاَضَرةٍ  فِي  ُب  الطُّلَّ ُيَشاِرُك   

ُم الُمْرِشُد التَّْعِليَماِت  ارِع فِي الَمْدَرَسِة. ُيَقدِّ الشَّ

ُرْخَصَة  َأنَّ  ُب  الطُّلَّ َيْفَهُم  َوَتْطبِيِقيًّا.  ا  َنَظِريًّ

َوَيِجُب  ارِع.  الشَّ لُِمْسَتْخِدِمي  ٌة  ُمِهمَّ الِقَياَدِة 

ُموا  َيْسَتْخِد َو لُمُروِر  ا ِة  َر َشا بِإِ ُموا  َيْلَتِز ْن  َأ

اِْستِْخَداِم  ِمن  ُبدَّ  َل  َوَكَذلَِك  الُمَشاِة.  َمَمرَّ 

يَّاَراِت. السَّ َيْرَكُبوَن  ِعنَْدَما  األََماِن  ِحَزاِم 

تِْسَعٌة َوَثَماُنوَن

الَفْقَرُة

ارِع َقَوانِيُن الشَّ
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

ُبوْتَراَجاَيا، 21 ُأْكُتوَبر 
َحاِدٍث  فِي  الَيْوِم  َصَباَح  َشابٌّ  ُتَوفَِّي 
َكبِيَرٍة.  َوَشاِحنٍَة  ٍة  َناِريَّ اَجٍة  َدرَّ َبْيَن  ٍع  ُمَروِّ
ِة  النَّاِريَّ اَجِة  رَّ الدَّ اِْنِزَلِق  بَِسَبِب  َوَذلَِك 
َلِة.  الُمَعطَّ اِحنَِة  الشَّ َتْحَت  الُمْسِرَعِة 
َشِديًدا  اِْزِدَحاًما  اِلْصطَِداُم  َذلَِك  َوَسبََّب 
الَعاِشِر. الَحيِّ  إَِلى  ِئيِسي  الرَّ ارِع  الشَّ فِي 

ارِع فِي الشَّ
ُة؟ َأْيَن الَمْكتَبُة الَعامَّ َزْيدٌ  : 

يَّاَرِة. الَعمُّ ُيوُسُف : الَمَكاُن َبِعيٌد ِمن ُهنَا َفَتْحَتاُج إَِلى السَّ
ِجُه إَِلى ُهنَاَك؟ َكْيَف َأتَّ َزْيدٌ  : 

َل َعَلى َيِمينَِك َحتَّى  الَعمُّ ُيوُسُف :  اِْمِش إَِلى األََماِم ُمَباَشَرًة َوُخْذ الُمنَْعَطَف األَوَّ
َل ِمنُْه. ُثمَّ اِْنَعطِْف َيِمينًا َبْعَد  اَر. ُثمَّ ُخْذ الَمْخَرَج األَوَّ وَّ َتِجَد الدَّ

َة َأَماَمَك. تِْسِعيًن ِمْتًرا، َتِجُد الَمْكتَبَة الَعامَّ

تِْسُعوَن

ُبوْتَراَجاَيا، 21 ُأْكُتوَبر 

ُتَوفَِّي َشابٌّ َصَباَح الَيْوِم 

ِع َبْيَن  فِي َحادِِث ُمَروِّ

ٍة َوَشاِحنٍَة  اَجٍة َناِريَّ َدرَّ

َكبِيَرةٍ. َوَذلَِك بَِسَبِب 

ِة  اَجِة النَّاِريَّ رَّ اِْنِزَلِق الدَّ

اِحنَِة الُمْسِرَعِة.  َتْحَت الشَّ

َوَسبَُّب ٰذلَِك اِلْصطَِداُم 

اِْزدَِحاًما َشِديًدا فِي 

ئِيِسي إَِلى  ارِع الرَّ الشَّ

الَحيِّ الَعاِشِر.

PERPUSTAKAAN
AWAM

PERPUSTAKAAN
AWAM90 m

Restoran

اُن كَّ الدُّ

ُة الَمْحُروَقاِت َمَحطَّ

ُة الَمْكتَبُة الَعامَّ

الَمْطَعُم

َنْشَرُة األَْخَباِر
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

َواِحٌد َوتِْسُعوَن1.4.3/1.4.2/1.4.1

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع

أ - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا.  

ِة الُمْسِرَعِة َتْحَت  اَجِة النَّاِريَّ رَّ َوَذلَِك بَِسَبِب اِْنِزَلِق الدَّ
َلِة. اِحنَِة الُمَعطَّ الشَّ

ِئيِسي إَِلى  ارِع الرَّ َوَسبََّب َذلَِك اِلْصطَِداُم اِْزِدَحاًما َشِديًدا فِي الشَّ
الَحيِّ الَعاِشِر.

ٍة  اَجٍة َناِريَّ ٍع َبْيَن َدرَّ ُتَوفَِّي َشابٌّ َصَباَح الَيْوِم فِي َحاِدٍث ُمَروِّ
َوَشاِحنٍَة َكبِيَرٍة.

      

ُد َمْوُضوَعُهَما.  ب - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ ُأَحدِّ

ا.  ج- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة َشَفِويًّ

ا َتُدوُر الَفْقَرُة؟ 1    َعمَّ

؟ ًل َلَمُة َأوَّ السَّ 2    َما الَهَدُف الَمنُْشوُد ِمن َمْشُروِع 

3    َمْن الِفَئُة الُمْسَتْهَدَفُة لَِهَذا الَمْشُروِع؟

د- َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَمثُِّلُه.  
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

وَرَة. ال أ - َأِصُف الصُّ

َة. ب - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ َأْسَتْخِرُج الَقَوانِيَن الُمِهمَّ

ْفَحِة 90( ا. )َأنُظر إَِلى الصَّ ج- َأْجِر الِحَواَر ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة َشَفِويًّ
َعمَّ َيُدوُر الِحَواُر؟  1

ُة َبِعيَدٌة؟ َهْل الَمْكتَبُة الَعامَّ  2
ِة؟ َهاِب إَِلى الَمْكتَبِة الَعامَّ يَّاَرِة لِلذَّ َهْل َتْحَتاُج إَِلى السَّ  3

ِة؟ ِجُه إَِلى الَمْكتَبِة الَعامَّ َكْيَف َأتَّ  4
ُة؟  َأْيَن ُتوَجُد الَمْكتَبُة الَعامَّ  5

ِذي ُيِريُد َأْن َيْذَهَب إَِلْيِه.  ُه َصِديِقي إَِلى الَمَكاِن الَّ ًة ُثمَّ ُأَوجِّ د- َأُقصُّ ِقصَّ

2.4.7/2.4.5/2.4.2 اِْثنَاِن َوتِْسُعوَن

َمَهاَرُة الَكَلِم

PEDAS - Seorang penunggang motosikal maut selepas motosikal yang ditunggang dirempuh sebuah lori  di  kawasan perumahan Jalan Taman Abi berhampiran Kampung Bahagia, di sini, petang kelmarin. Dalam kejadian kira-kira jam 3.30 petang itu, mangsa Abu Hasan Bakri, 43, maut di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. Menurut Ketua Polis Daerah Pedas, Superintenden Mohd Zaharudin Razali, nahas membabitkan dua buah kenderaan iaitu sebuah motosikal 

ditunggangi mangsa dan sebuah lori. Berdasarkan siasatan awal, mangsa gagal mengawal motosikalnya lalu masuk ke laluan bertentangan dan dalam masa yang sama datang sebuah lori dipandu seorang lelaki awal 30-an. Jelasnya, susulan rempuhan itu, mangsa cedera parah di muka dan dada manakala pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. “Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Pejala untuk proses bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41(1) Akta Penggangkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

ْفَحِة 90(  أ - َأْقَرُأ الَفْقَرَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ْفَحِة 89( ب - َأْقَرُأ الُجَمَل لِتْكِويِن َفْقَرٍة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ا َوَتْطبِيِقيًّا.  ُم الُمْرِشُد التَّْعِليَماِت َنَظِريًّ ُيَقدِّ  
ارِع فِي الَمْدَرَسِة. ُب فِي ُمَحاَضَرٍة َعن َقَوانِيِن الشَّ ُيَشاِرُك الطُّلَّ  

َوَيِجُب َأْن َيْلَتِزُموا بِإَِشاَرِة الُمُروِر َوَيْسَتْخِدُموا َمَمرَّ الُمَشاِة.  

ارِع. ٌة لُِمْسَتْخِدِمي الشَّ ُب َأنَّ ُرْخَصَة الِقَياَدِة ُمِهمَّ َيْفَهُم الطُّلَّ  
يَّاَراِت. َوَكَذلَِك َل ُبدَّ ِمن اِْستِْخَداِم ِحَزاِم األََماِن ِعنَْدَما َيْرَكُبوَن السَّ  

ْفَحِة 89( ج- َأْقَرُأ الَفْقَرَة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة. )َأنُظر إَِلى الصَّ
َما اْسُم َهَذا الَمْشُروِع؟  1

َما الَهَدُف الَمنُْشوُد لَِهَذا الَمْشُروِع؟  2
تِي ُتنَظَُّم فِي َهَذا الَمْشُروِع؟ َما الَبَراِمُج الَّ  3

َمْن الِفَئُة الُمْسَتْهَدَفُة لَِهَذا الَمْشُروِع؟  4
َلَمِة إَِلى إِْنَجاِح َهَذا الَمْشُروِع؟ بَِماَذا َتْسَعى ِوَزاَرُة السَّ  5

ُد َمْوُضوَعَها الُمنَاِسَب.  د- َأْقَرُأ الَفْقَرَة ُثمَّ ُأَحدِّ

َثَلَثٌة َوتِْسُعوَن3.4.3/3.4.2/3.4.1

ِريِع. ُأِصيَب  يَّاَرِة فِي الطَِّريِق السَّ ِة َوالسَّ اَجِة النَّاِريَّ َحَدَث اِلْصطَِداُم َبْيَن الَدرَّ
ابُّ الطَّبِيَب لِِعَلِج ُجْرِحِه فِي  ابُّ بِالُجْرِح فِي َهَذا اِلْصطَِداِم. َفَقاَبَل الشَّ الشَّ

ابُّ ِمن ُجْرِحِه. الُمْسَتْشَفى. ُثمَّ َتَعاَفى الشَّ

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

أ- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ َأْكُتُبَها. 
 

ب - َأكُتُب اإِلْرَشاَداِت ِمن الَبْيِت إَِلى الَمْدَرَسِة. 

وَرِة اآلتَِيِة. ج- َأْكُتُب َعن الصُّ

ارِع د- َأِصُف الَحاِدَثَة فِي الشَّ
وَرِة اآلتَِيِة.        ُمْسَتِعينًا بِالصُّ

4.4.4/4.4.2/4.4.1َأْرَبَعٌة َوتِْسُعوَن

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

الَمْدَرَسُة

ُة الَمْحُروَقاِت َمَحطَّ

اُن كَّ الدُّ

الَبْيُت
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الَِثُة  الَوْحَدُة الثَّ

 

َخْمَسٌة َوتِْسُعوَن

ُه الُمَسافِِريَن  َوجِّ ِذي ُيُ يَّاِح الَّ ُأَلِحُظ الَخِريَطَة َوُأَمثُِّل َدْوَر ُمْرِشِد السُّ
َياِحيَِّة.  إَِلى األََماِكِن السِّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ

ُز َرْمُز الَواِقِع الُمَعزَّ
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َِثُة 
َّال لث

َدُة ا
َوْح

ال

وَرَة اآلتَِيَة. َأِصُف الصُّ

ِستٌَّة َوتِْسُعوَن

الُكَرُة الَمْسُموَمُة

2
1

10

9

8

7
6

5

4

3

النََّشاُط اللَُّغِويُّ
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وَرِة.	 	ُأشيُر	إَِلى	الصُّ أ-	َأْسَتِمُع	ُثمَّ

	ُأَصنُِّفَها.	 ب-	َأْسَتِمُع	إَِلى	التََّراِكيِب	ُثمَّ

الَعَدُد التَّْرتِيبِيُّ
  

التَّْركِيُب النَّْعتِيُّ 
  

التَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ
  

		ُأْكِمُل	الُجَمَل	بِالَكِلَمِة	الُمنَاِسَبِة.	 ج-	َأْسَتِمُع	ُثمَّ

ُب( )الطَّالَِباِن/الطَّالَِبَتاِن/	الطُّلَّ 	َمْحُبوَباِن	َداِخَل	َفْصِلِهَما.	 َهَذاِن	 	 1
)اِْحَترَمْت/	اِْحَتَرَمَتا	/	اِْحَترْمَن( اِئِريَن	فِي	َمْدَرَستِِهَما.	 	الزَّ ُهَما	 	 2
ْيِن	فِي	الَوْرَشِة.																	)َصنَْعَت	/	َصنَْعِت	/	َصنَْعُتَما( فَّ 	الرَّ َأْنُتَما	 	 3
اِكَبيِن( اِب/	الرَّ كَّ اِكِب/	الرُّ 	الُمَسافِِريَن.			)الرَّ اِئُق	الَماِهُر	َيِميَن	 السَّ 	 4

) 	َتْعُبَراِن	ِجْسَر	الُمَشاِة	فِي	الَمِدِينَِة.			)ُهَما	/	ِهَي	/	ُهنَّ  5

ا.	 	ُأِجيُب	َعن	األَْسِئَلِة	َشَفِويًّ د-	َأْسَتِمُع	إَِلى	الَفْقَرِة	ُثمَّ

	َتُدوُر	الَفْقَرُة؟ َعمَّ 	 1
ُب؟ بَِماَذا	َيْلَتِزُم	الطُّلَّ 	 2

يَّاَرَة؟ ُب	ِعنَْدَما	َيْرَكُبوَن	السَّ َماَذا	َيْفَعُل	الطُّلَّ 	 3

التَّْقيِيُم 1

َسْبَعٌة	َوتِْسُعوَن



َثَمانَِيٌة	َوتِْسُعوَن98

-	َأْمَلُ	الَفَراَغ	بِالَكِلَمِة	الُمنَاِسَبِة	فِي	الُجَمِل	اآلتَِيِة.
فَِتاُت( اِحنَُة	-	ُرُفوٌف	-	اللَّ )الِمْطَرَقِة	-	الِمنَْشاِر	-	الشَّ

. 2   َأْطُرُق	الِمْسَماَر	بِـ 	َعَلى	الِجَداِر.	 ُعلَِّقْت	  1

	َكثِيَرةٌ	. َالَمْكَتبِة  4   فِي	 	َتْحِمُل	الَبَضاِئَع.	  3
     . َيْقَطُع	َأْحَمُد	الَخَشَب	بِـ  5

و-	ُأْكِمُل	التََّراِكيَب	اآلتَِيَة.
. 2   ِميَثاُق	 	التَّْدِريِس.	  1

. ْكُل	 4   الشَّ 	. 	الَبَراِغيِّ  3
	الَكبِيَرُة.					  5

	َأْقَرُأَها. ُن	ُجَمًل	ُمِفيَدًة	ُثمَّ ز-	ُأَكوِّ
2   َيَساٌر الَوْرَشةُ	  1

4   ِشَعاَراُت َيْعُبُر		  3
الِعْشُروَن  5

وَرَة	اآلتَِيَة.	 ح-	َأِصُف	الصُّ
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َّابَِعُة الَوْحَدُة الر

ابَِعُة4 الَوْحَدُة الرَّ

َكِن َهيَّا ُنَحافِْظ َعَلى َنَظاَفِة السَّ
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

ِماَئٌة

ااِلْسُم

َنَواِميُس بِيَئٌة اٌنَجاٌر ُسكَّ

َجَراِئُد َبَلْستِيُك ُزَجاٌجَتْدِويٌر

َمْشُروٌع َنْدَوٌة َمَجاِريَوَباٌء

ِحَماَيٌة ِوَقاَيٌة ٌت َكْرُتوَناٌتَمَجلَّ

الَكلَِماُت

اِْحتَِراَقاٌت َتْوِعَيٌة َنظِيَفٌةَتْخِضيٌر
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َّابَِعُة الَوْحَدُة الر

ِماَئٌة َوَواِحٌد

َيِعيَيْعَتنِي ُب ُيَحافُِظُيَخرِّ

َيْرِمي َيْزَرُعَينَْصُح

ُعَيِقي ُيَجمِّ َيْفِصُلَيْحِمي

ُر ُيَشجِّ ُيْحِرُق

الِفْعُل
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

ْفَحَتيِن 100 - 101(  َوَر. )َأنُظر إَِلى الصَّ ُد الصُّ أ - َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأَحدِّ

ب- َأْسَتِمُع إَِلى الَكِلَماِت ُثمَّ َأَضُع َعَلَمَة )✓(. 

1
َيْعَتنِي

َيْأ َتنِي
2

َيْذَرُع

َيْزَرُع
3

َيْعِمى

َيْحِمي

4
َيْفِسُل

َيْفِصُل
5

َينَْصُح

َينَْسُح
6

ُر ُيَشجِّ

ُر ُيَسجِّ

ج- َأْسَتِمُع إَِلى الَكِلَماِت ُثمَّ َأْرُسُمَها. 

د- َأْسَتِمُع إَِلى الَكِلَماِت ُثمَّ ُأَصنُِّفَها َحْسَب األَْسَماِء َواألَْفَعاِل. 

1.1.5/1.1.4/1.1.3ِماَئٌة َواِْثنَاِن

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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َّابَِعُة الَوْحَدُة الر

أ- َأْنطُِق الَكِلَماِت ُنْطًقا َصِحيًحا.

اٌنَتْخِضيٌرَتنَْصَحاِن ُسكَّ ُعاِْحتَِراَقاٌتُيَحافَِظاِن ُيَجمِّ

وَرَة. ي الصُّ ب- ُأَسمِّ
123

456

َوِر. ج- َأْذُكُر فِْعَل ُمنَاِسًبا َحْسَب الصُّ

1234

د- َأِصُف الَجاَرْيِن الُمَتَعاِوَنْيِن بِالَكِلَماِت الُمنَاِسَبِة. 

ِماَئٌة َوَثَلَثٌة 2.1.5/2.1.4/2.1.2/2.1.1

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

َمَهاَرُة الِقَراَءِة

ْفَحَتيِن 101-100( أ- َأْقَرُأ الَكِلَماِت ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ب - َأْقَرُأ الَكِلَماِت ُثمَّ ُأَمثُِّلَها.

ُيْحِرُقَيْرِمي ُب ُرَيْفِصُلُيَخرِّ ُيَشجِّ

َماِئِر. ج- َأْقَرُأ الَكِلَماِت ُثمَّ ُأَصنُِّفَها َحْسَب الضَّ

َراِمَيٌةَواِعَيٌة َواِعَيَتاِنَواِعَياٌت

َحاِمَيَتاِنَراِمَيَتاِن َحاِمَيٌةَحاِمَياٌتَراِمَياٌت

ُهنَِّهَي ُهَما

ُل األَْفَعاَل. د- َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَحوِّ
      الِمَثاُل: َتْرِمي  َراِمَيٌة

َتْهِدي   3 َتْكِوي     2 َتْحِمي     1

َتْقِضي  6 َتْجِري     5 َتْسِقي     4

3.1.5/3.1.2/3.1.1ِماَئٌة َوَأْرَبَعٌة
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َّابَِعُة الَوْحَدُة الر

وَرَة ُثمَّ َأْكُتُبَها. ي الصُّ أ - ُأَسمِّ

ب - ُأَصنُِّف الَكِلَماِت ُثمَّ َأْكُتُبَها َحْسَب اْسِم اإِلَشاَرِة الُمنَاِسَبِة.
)َجاٌر - َمْشُروَعاِن - َنْدَوَتاِن - ُزَجاَجاِن - َجِريَدَتاِن - َنْدَوٌة - بِيَئٌة - اِْحتَِراٌق(

َهاَتاِن َهِذِه َهَذاِن َهَذا

َكنِيَِّة بِالَكِلَماِت الُمنَاِسَبِة.  ج- َأْكُتُب َعن َرِئيِس الَمنْطَِقِة السَّ

ِماَئٌة َوَخْمَسٌة 4.1.4/4.1.2/4.1.1

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

ِوُن الَكِلَمٍة. َهيَّا ُنكَّ

ِماَئٌة َوِستٌَّة

َمَجاِري َبَلْستِيُكَمْشُروٌعَنْدَوٌةاِْحتَِراَقاٌت

ِزْد ُمْفَرَداتَِك ُزَجاٌج
َجَراِئُد

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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َمْجَمُع 
النَُّفَياِت

اِْحتَِراَقاٌت إَِعاَدُة التَّْدِويِر
َمْفُتوَحٌة

ُمْمَتَلَكاٌت َتْوِعَيٌة بِيِئيٌَّة
ٌة َعامَّ

َمْشُروُع َتْدِويِر َحيٌّ َسَكنِيٌّ
النَُّفَياِتِ
ِماَئٌة َوَسْبَعٌة

َأْعَضاُء 
الُمْجَتَمِع

َأْعَضاُء َهْيَئِة 
َكِن السَّ

ُمبِيَداُت 
الَحَشَراِت

التََّراكِيُب
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

ِماَئٌة َوَثَمانَِيٌة

َأْحَسُن
 األَْعَضاِء

َأْنَظُف 
َكِن السَّ

َأْخَطُر 
الَحَشَراِت

َأْكَبُر 
ااِلْحتَِراَقاِت

َأْكَثُر 
النَُّفَياِت

َأْنَفُع 
الَمْشُروَعاِت
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22  الُمْشَتِرُك الثَّانِي َوالِعْشُروَن الُمْشَتِرُك الَحاِدي َوالِعْشُروَن    21
الُمْشَتِرُك  َوالثََّلُثوَن    34 الُمْشَتِرُك الثَّالُِث َوالثََّلُثوَن     33

اِدُس َواألَْرَبُعوَن  الُمْشَتِرُك السَّ  46 الُمْشَتِرُك الَخاِمُس َواألَْرَبُعونَ   45
الُمْشَتِرُك الثَّاِمُن َوالَخْمُسوَن    58 الُمْشَتِرُك  َوالَخْمُسوَن     57
ْبُعوَن   الُمْشَتِرُك الَواِحُد َوالسَّ  71 تُّونَ  الُمْشَتِرُك التَّاِسُع َوالسِّ  69
الُمْشَتِرُك الثَّالُِث َوالثََّماُنوَن    83 ْبُعوَن    الُمْشَتِرُك الثَّانِي َوالسَّ  72

الُمْشَتِرُك الَخاِمُس َوالتِّْسُعوَن  95 الُمْشَتِرُك  َوالثََّماُنوَن     87
99  الُمْشَتِرُك التَّاِسُع َوالتِّْسُعوَن

ِماَئٌة َوتِْسَعٌة
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

 أ- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ َأْسَتْخِرُج ِمنَْها اْسَم التَّْفِضيِل. 
ْفَحاِت 109-107(       )َأنُظر إَِلى الصَّ

 ب- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ َأَضُع َرْقًما ُمنَاِسًبا. 

ج- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ َأَضُع َعَلَمَة )✓( فِي الَفَراِغ. 

 د- َأْسَتِمُع إَِلى الَعَدِد التَّْرتِيبِيِّ ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا فِي الَفَراِغ. 

22
33

69
31

73
83

85
58

1.2.3/1.2.2/1.2.1ِماَئٌة َوَعَشَرٌة

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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َوَر بِالتََّراِكيِب الُمنَاِسَبِة. ي الصُّ  أ- ُأَسمِّ

 

َْأنطُِق التََّراِكيَب.  ب- َأْمَلُ الَفَراَغاِت بَِكِلَمٍة ُمنَاِسَبٍة ُثمَّ 

َأْكَبُر  12

56 األَْعَضاِءَأْكَثُر 

َكِن  34 السَّ

َأْخَطُر 

 الَمْشُروَعاِت

َوِر.  ج- َأْنطُِق الَعَدَد التَّْرتِيبِيَّ اآلتَِي ُمْسَتِعينًا بِالصُّ

ْفَحُة   ِعيُد الِميَلِد الُمْشَتِرُك الصَّ

ِماَئٌة َوَأَحَد َعَشَر 2.2.4/2.2.2/2.2.1

َمَهاَرُة الَكَلِم
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اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

ْفَحاِت 109-107(  أ- َأْقَرُأ التََّراِكيَب ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

َوِر ُثمَّ َأْقَرُأَها. ُق التََّراِكيَب بِالصُّ  ب- ُأَوفِّ

َأْنَفُع الَمْشُروَعاِت اِْحتَِراَقاٌت َمْفُتوَحٌة ُمبِيَداُت الَحَشَراِتَأْعَضاُء الُمْجَتَمِع

ِحيَحِة ُثمَّ َأْقَرُأَها. َلِتْكِويِن التََّراِكيِب الصَّ ِحيَحِة  ج- َأَضُع َعَلَمَة )✓( لِلَكِلَمِة الصَّ

 

اُن كَّ السُّ

الَِحُة الصَّ

النَُّشَطاُء

األَُمنَاُء

    الُمْجَتِهُد

الَمَساِجُد

الَكبِيَرُة

الَعظِيُم

النَّظِيُف

الَواِسَعُة

ُلَها. د- َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَحوِّ
      الِمَثاُل: ااِلْحتَِراَقاُت الَكبِيَرُة  َأْكَبُر ااِلْحتَِراَقاِت 

َكُن الَكبِيُرالُمبِيَداُت الَخطِيَرُة الَحيُّ النَّظِيُفالسَّ

الَمْشُروُع النَّافُِعالنَُّفَياُت الَواِسَخُة  
3.2.1 /3.2.2 /3.2.3 /3.2.6ِماَئٌة َواِْثنَا َعَشَر

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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ُل التََّراِكيَب ُثمَّ َأْكُتُبَها. ُأَحوِّ  أ- 
ِب الِمَثالُ :َطالٌِب َطِويٌل      َأْطَوُل الطُّلَّ  

ٌم َكِريمٌ   الُمَعلِِّميَن. 1 ُمَعلِّ

اِل. 2 َعاِمٌل َصِديٌق   الُعمَّ
3 َوَلٌد َحَسنٌ   األَْواَلِد. 

4 بِنٌْت َجِميَلةٌ   الَبنَاِت.

ب- َأْكُتُب التََّراِكيَب النَْعتِيََّة.

التََّراكِيُب ٍر َسالٍِم َجْمُع ُمَذكَّ َجْمُع َتْكِسيٍر لِلَعاِقِل الَرْقُم

ُب الَكثِيُروَن الطُّلَّ الَكثِيُروَن ُب الطُّلَّ الِمَثاُل
الُمطِيُعوَن 1

الُعَلَماُء 2
النَّاِجُحوَن 3

األَْصِدَقاُء 4

 د- َأْكُتُب التََّراِكيَب ُمْسَتِعينًا بِاألَْرَقاِم.
      الِمَثاُل: الَفاِئُز  +  25  = الَفاِئُز الَخاِمُس َوالِعْشُروَن

فُّ   +  71  =  2 الصَّ ُة   +   33   =    1   الَمرَّ
ْفَحُة +   95  =  4 الصَّ 3   الُعْمُر  +   22   =   

ِماَئٌة َوَثَلَثَة َعَشَر 4.2.5/4.2.4/4.2.3/4.2.2

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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ُة ال
ْحَد

الَو

الَحَشَراِت ٌة َعامَّ َمْفُتوَحٌة األَْعَضاِءالتَّْدِويِرَسَكنِيٌّ

َأْحَسُنَتْوِعيٌَّةإَِعاَدُة ُمْمَتَلَكاٌت  اِْحتَِراَقاٌتَحيٌّ َأْخَطُر 

بِيِئيٌَّة

ِماَئٌة َوَأْرَبَعَة َعَشَر

ِحيَحِة ُثمَّ َأْكُتُبَها. َأْبَحُث َعن الطَِّريِق لِلتََّراِكيِب الصَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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ٌة بِنََظاَفِة بِيَئِة الَعاَلِم. َأْنِت ُمْهَتمَّ

َتاِن بِنََظاَفِة بِيَئِة الَعاَلِم. َأْنُتَما ُمْهَتمَّ

. َأْنُتَما َرِئيَسَتاِن فِي َمْشُروِع التَّْدِويِر الَمْدَرِسيِّ

. َأْنُتنَّ َرِئيَساٌت فِي َمْشُروِع التَّْدِويِر الَمْدَرِسيِّ

اٌت بِنََظاَفِة بِيَئِة الَعاَلِم. َأْنُتنَّ ُمْهَتمَّ

. َأْنِت َرِئيَسٌة فِي َمْشُروِع التَّْدِويِر الَمْدَرِسيِّ

َكِن. َأْنِت ُمْشَتِرَكٌة َتْشَتِرِكيَن فِي َنَشاِط َتنْظِيِف السَّ

َكِن. َأْنُتَما ُمْشَتِرَكَتاِن َتْشَتِرَكاِن فِي َنَشاِط َتنْظِيِف السَّ

َكِن. َأْنُتنَّ ُمْشَتِرَكاٌت َتْشَتِرْكَن فِي َنَشاِط َتنْظِيِف السَّ

َخْمَسَة َعَشَر ِماَئٌة َوَ

الُجَمُل
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اب رَّ
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الَو

ِماَئٌة َوِستََّة َعَشَر

اَحِة؟ ِعيَن األَْزَباَل الَكثِيَرَة فِي السَّ لَِماَذا ُتَجمِّ
ُع األَْزَباَل الَكثِيَرَة أِلَْعَمَل َمْشُروَع التَّْدِويِر. ُأَجمِّ

اَحِة؟ َعاِن األَْزَباَل الَكثِيَرَة فِي السَّ لَِماَذا ُتَجمِّ
ُع األَْزَباَل الَكثِيَرَة لِنَْعَمَل َمْشُروَع التَّْدِويِر. ُنَجمِّ

اَحِة؟ ْعَن األَْزَباَل الَكثِيَرَة فِي السَّ لَِماَذا ُتَجمِّ
ُع األَْزَباَل الَكثِيَرَة لِنَْعَمَل َمْشُروَع التَّْدِويِر. ُنَجمِّ

؟ ُهوِر فِي َمْلَعِب الَحيِّ لَِماَذا َتْزَرِعيَن َأْشَجاَر الزُّ
. َل بِيَئَة الَحيِّ ُهوِر أِلَُجمِّ َأْزَرُع َأْشَجاَر الزُّ

؟ ُهوِر فِي َمْلَعِب الَحيِّ لَِماَذا َتْزَرَعاِن َأْشَجاَر الزُّ
. َل بِيَئَة الَحيِّ ُهوِر لِنَُجمِّ َنْزَرُع َأْشَجاَر الزُّ

؟ ُهوِر فِي َمْلَعِب الَحيِّ لَِماَذا َتْزَرْعَن َأْشَجاَر الزُّ
. َل بِيَئَة الَحيِّ ُهوِر لِنَُجمِّ َنْزَرُع َأْشَجاَر الزُّ
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ِماَئٌة َوَسْبَعَة َعَشَر

لَِم ُتِريِديَن َأْن ُتَشاِرِكي فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف؟
ُأِريُد َأْن ُأَشاِرَك فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف أِلَُحافَِظ َعَلى 

. َنَظاَفِة الَحيِّ

لَِم ُتِريَداِن َأْن ُتَشاِرَكا فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف؟
 ُنِريُد َأْن ُنَشاِرَك فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف لِنَُحافَِظ َعَلى 

. َنَظاَفِة الَحيِّ

لَِم ُتِرْدَن َأْن ُتَشاِرْكَن فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف؟
 ُنِريُد َأْن ُنَشاِرَك فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف لِنَُحافَِظ َعَلى 

. َنَظاَفِة الَحيِّ

َع األَْزَباَل فِي َمْجَمِع النَُّفَياِت؟ لَِم ُتِحبُّ الطَّالَِبُة َأْن ُتَجمِّ
َع األَْزَباَل لَِتْفِصَل َأنَواَعَهاْ  الطَّالَِبُة ُتِحبُّ َأْن ُتَجمِّ

الُمْخَتِلَفَة.

َعا األَْزَباَل فِي َمْجَمِع النَُّفَياِت؟ لَِم ُتِحبُّ الطَّالَِبَتاِن َأْن ُتَجمِّ
َعا األَْزَباَل لَِتْفِصَل َأنَواَعَهاْ  الطَّالَِبَتاِن ُتِحبَّاِن َأْن ُتَجمِّ

الُمْخَتِلَفَة.

ْعَن األَْزَباَل فِي َمْجَمِع النَُّفَياِت؟ لَِم ُتِحبُّ الطَّالَِباُت َأْن ُيَجمِّ
ْعَن األَْزَباَل لَِيْفِصْلَن َأنَواَعَهاْ   الطَّالَِباُت ُيْحبِْبَن َأْن ُيَجمِّ

الُمْخَتِلَفَة.
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ْفَحاِت 115-117( الَو ُدَها. )َأنُظر إَِلى الصَّ  أ-  َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَردِّ
 

 ب- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا. 

اٌت بِنََظاَفِة بِيَئِة  َأْنُتنَّ ُمْهَتمَّ
الَعاَلِم.

َتاِن بِنََظاَفِة بِيَئِة  َأْنُتَما ُمْهَتمَّ
الَعاَلِم.

َعا  الطَّالَِبَتاِن ُتِحبَّاِن َأْن ُتَجمِّ

األَْزَباَل لَِتْفِصَل َأْنَواَعَها الُمْخَتِلَفَة.

َأْنِت َرِئيَسٌة فِي َمْشُروِع 
. التَّْدِويِر الَمْدَرِسيِّ

ٌة بِنََظاَفِة بِيَئِة الَعاَلِم. َأْنِت ُمْهَتمَّ

ْعَن  الطَّالَِباُت ُيْحبِْبَن َأْن ُيَجمِّ

األَْزَباَل لَِيْفِصْلَن َأنَواَعَهاْ الُمْخَتِلَفَة.

ُع األَزَباَل الَكثِيَرَة لِنَْعَمَل  ُنَجمِّ
َمْشُروَع التَّْدِويِر.

ُع األَزَباَل الَكثِيَرَة أِلَْعَمَل  ُأَجمِّ
َمْشُروَع التَّْدِويِر.

ُق َوُأِجيُب َعنَْها.  ج- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَوفِّ

؟ ُهوِر فِي َمْلَعِب الَحيِّ َتْزَرَعاِن َأْشَجاَر الزُّ

ُتِريَداِن َأْن ُتَشاِرَكا فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف؟ 

اَحِة؟ ْعَن األَْزَباَل الَكثِيَرَة فِي السَّ ُتَجمِّ

ُع األَْزَباَل فِي َمْجَمِع النَُّفَياِت؟ ُتِحبُّ الطَّالَِبُة َأْن ُتَجمِّ

لَِم

لَِماَذا

 
1.3.4/1.3.2/1.3.1ِماَئٌة َوَثَمانَِيَة َعشَر

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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ِماَئٌة َوتِْسَعَة َعَشَر

َْأنطُِق األَْسِئَلَة ُثمَّ ُأِجيُب َعنَْها.  أ- 

لَِماَذا َتْزَرِعيَن 
ُهوِر فِي  َأْشَجاَر الزُّ

؟ َمْلَعِب الَحيِّ

َعاِن األَزَباَل  لَِماَذا ُتَجمِّ
اَحِة؟ الَكثِيَرَة فِي السَّ

لَِم ُتِرْدَن َأْن ُتَشاِرْكَن 
فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف؟

لَِم ُتِحبُّ الطَّالَِبُة َأْن 
َع األَْزَباَل فِي  ُتَجمِّ

َمْجَمِع النَُّفَياِت؟

ُل الُجَمَل اآلتَِيَة.  ب- ُأَحوِّ
ٌة بِنََظاَفِة بِيَئِة الَعاَلِم. الِمَثاُل: َأْنِت ُمْهَتمَّ  

ِهَيَأْنُتَماُهَما ُهنََّأْنُتنَّ  

وَرَة بِالُجَمِل الُمنَاِسَبِة. َأِصُف الصُّ  ج- 

َمَهاَرُة الَكَلِم

2.3.4/2.3.3/2.3.2/2.3.1
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ْفَحاِت 115-117(الَو  أ- َأْقَرُأ الُجَمَل ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ْفَحِة 115( َوِر. )َأنُظر إَِلى الصَّ ُقَها بِالصُّ  ب- َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَوفِّ

َأْنِت َطالَِبٌة َتْهَتمُّ بِنََظاَفِة بِيَئِة الَعاَلِم.

ٌة بِنََظاَفِة بِيَئِة الَعاَلِم. َأْنِت ُمْهَتمَّ

َكِن. َأْنُتَما َتْجَتِهَداِن فِي َتنْظِيِف َمَجاِري السَّ

َكِن. َأْنُتنَّ ُمْشَتِرَكاٌت َيْشَتِرْكَن فِي َنَشاِط َتنْظِيِف السَّ

َأْنُتنَّ َمْسُؤواَلٌت َعْن َمْشُروِع التَّْدِويِر.

. َأْنُتَما َرِئيَسَتاِن فِي َمْشُروِع التَّْدِويِر الَمْدَرِسيِّ

ُل الَكِلَماِت َبْيَن الَقْوَسْيِن.  ج- َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأَحوِّ

)َرَمى(        الِمَثاُل: َأْنِت ُتِحبِّيَن َأْن َتْرِمَي األَْزَباَل فِي الَمْزَبَلِة.   

)َنظََّف( َأْنِت َتْجَتِهِدْيَن َأْن  الَمَجاِرَي.     1
َر( )َشجَّ   . َكنِيَّ َأْنُتَما ُتَحاِواَلِن َأْن  الَحيَّ السَّ  2
َل( )َفصَّ ِعاِدِة التَّْدِويِر.  َأْنُتنَّ ُتَساِعْدَن َأْن  النَُّفَياِت إِلِ  3

3.3.2/3.3.1ِماَئٌة َوِعْشُروَن

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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 أ- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ َأْكُتُبَها.

 ب- َهاِت األَْسِئَلَة لإِِلَجاَباِت اآلتَِيِة.

؟ يِّ ُهوِر فِي بِيَئِة الحَّ          الِمَثاُل: لَِماَذا َتْزَرِعيَن َأْشَجاَر الزُّ

. يِّ َل بِيَئَة الحَّ ُهوِر أِلَُجمِّ َرُع َأْشَجاَر الزُّ               َأْزْ

ُع األَْزَباَل الَكثِيَرَة لِنَْعَمَل َمْشُروَع التَّْدِويِر. اإِلَجاَبُة: ُنَجمِّ  1

. اإِلَجاَبُة: ُأِريُد َأْن ُأَشاِرَك فِي َمْشُروِع التَّنْظِيِف أِلَُحافَِظ َعَلى َنَظاَفِة الَحيِّ  2

َعا األَْزَباَل لَِتْفِصَل َأنَواَعَهاْ الُمْخَتِلَفَة. اإِلَجاَبُة: الطَّالَِبَتاِن ُتِحبَّاِن َأْن ُتَجمِّ  3

َعاَدِة التَّْدِويِر. اإِلَجاَبُة: َأْفِصُل النَُّفَياِت إِلِ  4

َذ َمْشُروَع التَّْدِويِر. َأِلُنفِّ اإِلَجاَبُة: َأْجَتِمُع َمَع الُمْجَتَمِع   5

َع األَْزَباَل لَِتْفِصَل َأنَواَعَهاْ الُمْخَتِلَفَة. اإِلَجاَبُة: الطَّالَِبُة ُتِحبُّ َأْن ُتَجمِّ  6

ُن الُجَمَل. ج- ُأَكوِّ

ٌة ُمْمَتَلَكاٌت َعامَّ

َأْخَطُر الَحَشَراِت

َأْكَبُر ااِلْحتَِراَقاِت

َالنُّفَياِت َمْشُروُع َتْدِويِر 
 

. َكنِيَّ د- َأِصُف الَحيَّ السَّ

ِماَئٌة َوَواِحٌد َوِعْشُروَن 4.3.4/4.3.3/4.3.2/4.3.1

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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ُأَرتُِّب األَْحُرَف لِتُكوَن َكِلَمًة ُثمَّ َأْجَعُلَها ُجَمًل ُمِفيَدًة. الَو  

ل م ب ل ة ز اي فز ب ا أ ل ل ال ط ل ا ب ة ا ر م ي ت الِمَثاُل: 

اإِلَجاَبُة : َترِمي الطَّالَِبُة األَْزَباَل فِي الَمْزَبَلِة.

أ ل ش ا ج ا رل ر ل ج ا

ك س ل ن اء و ا ر

ع ق ي ط

اإِلَجاَبُة :    

ي فا ل ط ب ل ا ت ات ك ش ت ر

د ا ت ل ر ي وش ر م و ع

اإِلَجاَبُة :    

ا س ل ن كن ت ظ ف ي ج ا م ي ر
ي ف م ا  ج ت  د ن ا ت

اإِلَجاَبُة :    

س ك ن ا ل يم ع ل ب ح ا ل ي

ي ف  س ك ن ن و ي ا ل ك س ن ا

اإِلَجاَبُة :    

ِماَئٌة َواِْثنَاِن َوِعْشُروَن

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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 َهيَّا ُنَشاِرْك َمًعا

َكِن َمْشُروَع َتنْظِيِف الَحيِّ فِي األُْسُبوِع الَقاِدِم، َوالَهَدُف  َسَتْعِقُد َهْيَئُة السَّ  

َدِة.  ْاألَنِشَطِة الُمَتَعدِّ اِن. َيْحَتِوي الَمْشُروُع َعَلى  كَّ الَمنُْشوُد ِمنُْه التَّْوِعَيُة البِيئيَُّة لِلسُّ

َع النَُّفَياِت َواألَْزَباَل  َوُيْرَجى ِمن ُكلِّ ُأْسَرٍة َأْن ُتَجمِّ

َجاَج َوَتْرِمَيَها فِي َمْجَمِع النَُّفَياِت. َوَعَلى األُْسَرِة  َوالزُّ

َأْن ُتنَظَِّف الَمَجاِرَي َوُتَكافَِح الَحَشَراِت َكالنََّواِميِس.

ِماَئٌة َوَثَلَثٌة َوِعْشُروَن

َمْشُروُع َتنْظِيِف الَحيِّ
َهْل َتْعِرَفاِن ِعنَْدَنا َمْشُروُع َتنْظِيِف الَحيِّ َغًدا؟  : الَعمُّ ُلْطِفي 

ي. َنَعْم، َأْعِرُفُه َيا َعمِّ  : َفاطَِمةُ 
َماَذا َسَتْفَعَلِن َيا َفاطَِمُة َوَزْينَُب؟  : الَعمُّ ُلْطِفي 

ُع األَْزَباَل، اَل ُأْحِرُقَها فِي الَمَكاِن الَمْفُتوِح. ُأَجمِّ  : َفاطَِمةُ 
لَِماَذا اَل ُتْحِرِقينََها؟  : الَعمُّ ُلْطِفي 

. أِلَنَّ َذلَِك ُيْفِسُد الَجوَّ  : َفاطَِمةُ 
َََوَأنا ُأنظُِّف الَمَجاِرَي َوُأْهِلُك َمَصاِدَر   : َزْينَُب 

اَحَة. ُر السَّ النََّواِميِس َوُأَشجِّ   
اَحَة؟ ِريَن السَّ لَِماَذا ُتَشجِّ  : الَعمُّ ُلْطِفي 

َذلَِك لَِتْخِضيِر البِيَئِة.  : َزْينَُب 

الَفْقَرُة
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الَو

نِْك ى الضَّ َوَفاُة الطِّْفِل الُمَصاِب بُِحمَّ

ُكَوااَل ِڤيَله، 20 مايو، ُتَوفَِّي طِْفٌل فِي ُمْسَتْشَفى ُكَوااَل ِڤيَله الَيْوَم. َأَفاَد   

ْت َدَرَجُة َحَراَرِة  نِْك. َوَقْد اِْشَتدَّ ى الضَّ ٌد بَِأنَّ الطِّْفَل ُمَصاٌب بُِحمَّ الطَّبِيُب ُمَحمَّ

ا ُيَسبُِّب َضْعَف الِجْسِم َوُسْرَعَة  ِجْسِمِه ِممَّ

َر الطَّبِيُب َأنَّ الَوَباَء ُمنَْتِشٌر  ِس. َكَما َحذَّ التَّنَفُّ

فِي َهِذِه الَمنْطَِقِة َحالًِيا. َوَنَصَح الُمْجَتَمَع 

بُِمَكاَفَحتِِه.

ِماَئٌة َوَأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن

َفاُت الَمْسُموَحُة َوالَمْمنُوَعُة َداِخَل الَحيِّ التََّصرُّ

اِن ُمَراَعاُة األُُموِر التَّالَِيِة: كَّ ، َيِجُب َعَلى َجِميِع السُّ لِلُمَحاَفَظِة َعَلى َنَظاَفِة الَحيِّ

ِة. ااِلْعتِنَاُء الُمْسَتِمرُّ بِالُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ  1

َعَدُم َرْمِي األَْزَباِل َعْشَواِئيًّا.  2

ااِلْبتَِعاُد َعن ااِلْحتَِراَقاِت الَمْفُتوَحِة الَخطِيَرِة.  3

َصِة َلَها. َفْصُل النَُّفَياِت َوَرْمُيَها فِي الَمْزَبَلِة الُمَخصَّ  4

ُهوِر. َتْشِجيُر َساَحِة الَبْيِت بِاألَْشَجاِر َوالزُّ  5
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ُد َمْوُضوَعُهَما.  أ - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتيِن ُثمَّ ُأَحدِّ
ب - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقرِة ُثمَّ َأَضُع َرْقًما َصِحيًحا َحْسَب التَّْرتِيِب.  

ااِلْبتَِعاُد َعن ااِلْحتَِراَقاِت الَمْفُتوَحِة الَخطِيَرِة.
ِة. ااِلْعتِنَاُء الُمْسَتِمرُّ بِالُمْمَتَلَكاِت الَعامَّ

َصِة َلَها. َفْصُل النَُّفَياِت َوَرْمُيَها فِي الَمْزَبَلِة الُمَخصَّ
َعَدُم َرْمِي األَْزَباِل َعْشَواِئيًّا.

ُهوِر. َتْشِجيُر َساَحِة الَبْيِت بِاألَْشَجاِر َوالزُّ         

ج- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة اآلتَِيِة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة.  

َماَذا َأَصاَب الطِّفُل؟   2 َأْيَن ُتَوفِّي الطِّْفُل؟   1

َما َسَبُب الَوَباِء؟                      3

د- َأْسَتِمُع إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأْكِمُلُه. 

ِماَئٌة َوَخْمَسٌة َوِعْشُروَن 1.4.3/1.4.2/1.4.1

َهْل َتْعِرَفاِن ِعنَْدَنا َمْشُروُع َتنْظِيِف الَحيِّ َغًدا؟  : الَعمُّ ُلْطِفي 
 : َفاطَِمةُ 

الَعمُّ ُلْطِفي : َماَذا َسَتْفَعَلِن َيا َفاطَِمُة َوَزْينَُب؟
 : َفاطَِمةُ 

لَِماَذا اَل ُتْحِرِقينََها؟  : الَعمُّ ُلْطِفي 
  : َفاطَِمةُ 

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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ْفَحِة 123(الَو ُأَمثِّل الِحَواَر. )َأنُظر إَِلى الصَّ أ- 

َفاِت َعَدِم الُمَحاَفظِة َعَلى َنَظاَفِة البِيَئِة. َأَتَكلَُّم َعن َتَصرُّ ب- 

وَرَة. َأِصُف الصُّ ج- 

2.4.3/2.4.2/2.4.1 ِماَئٌة َوِستٌَّة َوِعْشُروَن

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َّابَِعُة الَوْحَدُة الر

ْفَحَتيِن 124-123( أ - َأْقَرُأ الَفَقَرَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ْفَحِة 123( ب- َأْقَرُأ الَفْقَرَة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

؟ تِي َسَتْعِقُد َمْشُروَع َتنْظِيِف الَحيِّ َمْن الَّ  1

؟ َمَتى ُيْعَقُد َمْشُروُع َتنْظِيِف الَحيِّ  2

َما الَهَدُف الَمنُْشوُد ِمن الَمْشُروِع؟  3

بَِماَذا َيْحَتِوي الَمْشُروُع؟  4

َماَذا ُيْرَجى ِمن ُكلِّ ُأْسَرٍة فِي الَمْشُروِع؟  5

" ُثمَّ َأْسَتْخِرُج َفاُت الَمْسُموَحُة َوالَمْمنُوَعُة َداِخَل الَحيِّ َأْقَرُأ الَفْقَرَة "التََّصرُّ ج- 

ْفَحِة 124( َة ِمنَْها. )َأنُظر إَِلى الصَّ األَْفَعاَل الُمِهمَّ  

ْفَحِة 123( ُل "َفاطَِمُة َوَزْينَُب" إَِلى "الَبنَاِت". )َأْنُظُر إَِلى الصَّ َأْقَرُأ الِحَواَر ُثمَّ ُأَحوِّ د- 

ِماَئٌة َوَسْبَعٌة َوِعْشُروَن 3.4.3/ 3.4.1

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ َأْكُتُبُهَما. الَو أ- 

وَرِة. ب- َأْكُتُب َعن الصُّ

َهيَّا ُنَشاِرْك َمًعا إَِلى َنْشَرِة األَْخَباِر.  ُل الَفْقَرَة  ج- ُأَحوِّ

 . د- ُأِعدُّ اإِلْعَلَن َعن َمْشُروِع  َتنْظِيُف الَحيِّ

4.4.3/4.4.2/4.4.1ِماَئٌة َوَثَمانَِيٌة َوِعْشُروَن

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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َّابَِعُة الَوْحَدُة الر

ِماَئٌة َوتِْسَعٌة َوِعْشُروَن

ُل َنْشَرَة األَْخَباِر إَِلى الِحَواِر ُثمَّ ُأَمثُِّلَها. ُأَحوِّ

األَْخبَاُر

ُكَوااَل ِڤيَله، 20 مايو، ُتَوفَِّي طِْفٌل فِي ُمْسَتْشَفى   
ٌد بَِأنَّ الطِّْفَل ُمَصاٌب  ُكَوااَل ِڤيَله الَيْوَم. َأَفاَد الطَّبِيُب ُمَحمَّ

ا  ْت َدَرَجُة َحَراَرِة ِجْسِمِه ِممَّ نِْك. َوَقْد اِْشَتدَّ ى الضَّ بُِحمَّ
َر الطَّبِيُب  ِس. َكَما َحذَّ ُيَسبُِّب َضْعَف الِجْسِم َوُسْرَعَة التَّنَفُّ
َأنَّ الَوَباَء ُمنَْتِشٌر فِي َهِذِه الَمنْطَِقِة َحالًِيا. َوَنَصَح الُمْجَتَمَع 

بُِمَكاَفَحتِِه.

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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َِعُة
اب رَّ

ُة ال
ْحَد

الَو

َأْكَرُه
ا البِيَئَة الَقبِيَحَة َأْكَرُه ِجدًّ
َأْكَرُه َداِئًما الَبْيَت الَقِذَر

ِديَئَة اَحَة الرَّ ََأبًدا السَّ َأْكَرُه 
َكَن الَمِليَء بِاألَْزَباِل َأْكَرُه ُمْطَلًقا السَّ

ًثا َأْكَرُه َمَرًضا َوَتَلوُّ

ُأِحبُّ
ا البِيَئَة الَجِميَلَة ُأِحبُّ ِجدًّ

ُأِحبُّ َداِئًما الَبْيَت النَّظِيَف
اِئَعَة اَحَة الرَّ ُأِحبُّ َأبًدا السَّ

َكَن الَخالِي ِمن األَْزَباِل ُأِحبُّ ُمْطَلًقا السَّ
ًة َوَنَظاَفًة َداِئًما  ُأِحبُّ ِصحَّ

اِْغِرُسوا ُنُفوَسَكْم بِالُحبِّ لِلَجَماِل الِبيِئيِّ

ِماَئٌة َوَثَلُثوَن

ُم. َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَقدِّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ



َأ َنا َطبَّاٌخ َماِهٌر5
الَوْحَدُة الَخاِمَسُة
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

ااِلْسُم

ِماَئٌة َواِْثنَاِن َوَثَلُثوَن

َقْمٌح َطَعاٌم َمَقاِديُرُخْبٌز

َمِكنٌَة

َخْضَراَواٌت

َمْخبٌِز

َزْيٌت

َعِجيٌن

ُفْرٌن

يٌن ِسكِّ

َعَسٌل

َطِحيٌن

ُمرٌَّغاٌز َفاِسٌد

الَكلَِماُت
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الَوْحَدُة الَخاِمَسُة

الِفْعُل

ِماَئٌة َوَثَلَثٌة َوَثَلُثوَن

ُحْلٌوَحارٌَّحاِمٌض َمالٌِح

َيْعِجُنَيْخَتاُر ُنَيَضُع ُيَسخِّ

ُرَيْقِليَيْخِلُط ُيَبخِّ

َيُذوُقَيُشمَُّيْشِوي
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

وَرِة.                           الَو ْقَم الُمنَاِسَب لِلصُّ أ - َأْسَتِمُع إَِلى الَكِلَماِت ُثمَّ َأَضُع الرَّ

 

ب- َأْسَتِمُع إَِلى األَْسَماِء ُثمَّ َأُقوُل )َنَعْم( إَِذا َكاَنْت َصِحيَحًة،
َو)َل( إَِذا َكاَنْت َخاطَِئًة.   

ج- َأْسَتِمُع إَِلى األَْفَعاِل ُثمَّ ُأَمثُِّلَها. 

د- َأْسَتِمُع إَِلى األَْفَعاِل ُثمَّ ُأَصنُِّفَها. 

فِْعُل األَْمِر لِلَجْمِع الُمَؤنَِّث فِْعُل األَْمِر لِلُمَؤنَِّث الُمْفَرِد

اِْخِلْطَن الِمَثاُل: اِْخِلطِي

1.1.5/1.1.4/1.1.3/1.1.2ِماَئٌة َوَأْرَبَعٌة َوَثَلُثوَن

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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الَوْحَدُة الَخاِمَسُة

أ - َأ ْنطُِق األَْسَماَء ُنْطًقا َصِحيًحا. 

َحاِمٌض2َمَقاِديُر1

يٌن6َغاٌز5 ِسكِّ

ُحْلٌو10َمِكنٌَة9

َخْضَراَواٌت4َقْمٌح3

ُفْرٌن8َفاِسٌد7

 
ُن اْسَم الَمَكاِن ِمن الِفْعِل الُمَضاِر ِع. ب- ُأَكوِّ

اِْسُم الَمَكاِن الِفْعُل الُمَضاِر ُع

َمْخبٌِز َيْخبُِز الِمَثاُل:  

َيْطَعُم  3 َيْطَبُخ   2 َيْقَطعُ   1

َيَضُع  6 َيْدُخُل   5 َيْخُرُج   4

وَرِة. ج- َأْذُكُر فِْعًل ُمنَاِسًبا لِلصُّ

 

ِماَئٌة َوَخْمَسٌة َوَثَلُثوَن2.1.3 /2.1.1/2.1.2

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

ْفَحَتيِن 133-132( أ - َأْقَرُأ الَكِلَماِت اآلتَِيَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَلى الصَّ

وَرِة. ُقَها بِالصُّ ب- َأْقَرُأ الَكِلَماِت ُثمَّ ُأَوفِّ

ُمرٌُّفْرٌنَمْخبٌِر َغاٌزَمِكنٌَة

ُفَها. ج- َأْقَرُأ األَْفَعاَل فِي الَمْجُموَعِة اآلتَِيِة ُثمَّ ُأَصرِّ

مَُّيْخَتاُرَيَضُع  َيُذوُقَيْخِلُطَيشُّ

َأْنُتنَّ َأْنُتَما َأْنِت َأْنَت األَْفَعاُل

اِْشِويَن اِْشِوَيا اِْشِوي اِْشِو َيْشِوي الِمَثاُل:

ُل. َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَحوِّ د - 

الِمَثاُل:
َأْنَت

َتْخِلُط
َأْنُتنَّ

َتْخِلْطَن

َأْنُتَما

َتْخِلَطاِن

 

ُرَتْشِوي ُنُتَبخِّ َتْعِجُنُتَسخِّ

/3.1.2/3.1.13.1.4/3.1.3ِماَئٌة َوِستٌَّة َوَثَلُثوَن

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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الَوْحَدُة الَخاِمَسُة

أ- َأْسَتِمُع إَِلى الَكِلَماِت ُثمَّ َأْكُتُبَها.

وَرِة. ب - َأْكُتُب األَْفَعاَل الُمنَاِسَبَة لِلصُّ

َفاِت الُمنَاِسَبَة لِلَكِلَماِت اآلتَِيِة. ج- َأْكُتُب الصِّ
الِمَثاُل: َقْهَوٌة    ُمرٌّ  

ِمْلٌح :   1

َعَسٌل :   3

َلْيُموٌن :   2

ُفْرٌن :   4

بَّاِخ. َأْكُتُب َعن َأْعَماِل الطَّ د- 

ِماَئٌة َوَسْبَعٌة َوَثَلُثوَن 4.1.4/4.1.1

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة



138

َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

يَها. َأْبَحُث َعن األَْشَياِء الُمْخِفيَِّة ُثمَّ ُأَسمِّ  

ِماَئٌة َوَثَمانَِيٌة َوَثَلُثوَن

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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الَوْحَدُة الَخاِمَسُة

ْيُموُن الَحاِمُض َمَكُة الَمالَِحُةاللَّ الُفْرُن الَحارُّالسَّ

ْرِقيَُّةاألَْطِعَمُة الَعَربِيَُّة الَخْضَراَواُت الَفاِسَدُةاألَْطِعَمُة الشَّ

ُةالَعَسُل الُحْلُو األَْطِعَمُة الَغْربِيَُّةالَقْهَوُة الُمرَّ

ِماَئٌة َوتِْسَعٌة َوَثَلُثوَن

التََّراكِيُب
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

َوْصَفُة الطََّعاِمُمْحَتَوَياُت الطََّعاِم

َزْيُت الَخْضَراَواِتَمِكنَُة الَعِجيِن

ُفْرُن الُخْبِزَطِحيُن الَقْمِح

ِماَئٌة َوَأْرَبُعوَن
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الَوْحَدُة الَخاِمَسُة

ِماَئٌة َوَواِحٌد َوَأْرَبُعوَن

ْفَحُة الثََّلُثِماَئِة  الصَّ

ْفَحُة األَْرَبُعِماَئِة ْفَحُة الَخْمُسِماَئِة الصَّ تُِّماَئِة الصَّ ْفَحُة السِّ  الصَّ

ْفَحُة التِّْسُعِماَئِة ْفَحُة الثََّماُنِماَئِة الصَّ ْبُعِماَئِة الصَّ ْفَحُة السَّ  الصَّ

ْفَحُة الِماَئُة الصَّ
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ْفَحُة الِماَئَتاِن  الصَّ
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

ُدَها. الَو أ- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ ُأَردِّ

ْقَم الُمنَاِسَب.  ب- َأْسَتِمُع إَِلى الَعَدِد التَّْرتِيبِيِّ ُثمَّ َأَضُع الرَّ
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ِحيَحَة.  ُن ِمنَْها التََّراِكيَب الصَّ ج- َأْسَتِمُع إَِلى الَكِلَماِت ُثمَّ ُأَكوِّ

د- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب ُثمَّ ُأَصنُِّفَها. 

التَّْركِيُب التَّْرتِيبِيُّالتَّْركِيُب اإِلَضافِيُّالتَّْركِيُب النَّْعتِيُّ

ْفَحُة الثََّلُثِماَئِةُمْحَتَوَياُت الطََّعاِمَلْيُموٌن َحاِمٌض الصَّ

1.2.4/1.2.3/1.2.2/1.2.1ِماَئٌة َواِْثنَاِن َوَأْرَبُعوَن

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع



143

الَوْحَدُة الَخاِمَسُة

ِماَئٌة َوَثَلَثٌة َوَأْرَبُعوَن

ْفَحاِت 141-139( أ- َأْنطُِق التَّراِكيَب ُنْطًقا َصِحيًحا. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ِحيَحِة. َوَر بِالتََّراِكيِب الصَّ ب- َأِصُف الصُّ

ِوُن التََّراِكيَب ُثمَّ َأْنطُِقَها. ج- ُأكَّ

ْيُت  3  الزَّ 2  الَعَسُل        1  األَْطِعَمُة      
ْفَحُة  6  الصَّ 5   الَقْمِح       4   الَعِجيِن      

9  الُفْرُن      ُة         8   الُمرَّ 7  ُمْحَتَوَياُت    

ْرِقيَِّة   د- َأ َتَكلَُّم َعن األَْطِعَمِة الشَّ
      بِالتََّراِكيِب الُمنَاِسَبِة. 

2.2.5/2.2.3/2.2.1

َمَهاَرُة الَكَلِم
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

ْفَحاِت 141-139( أ- َأْقَرُأ التََّراِكيَب اآلتَِيَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ب- َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَصنُِّفَها.

 
الُفْرُن الَحارُّالَعاُم الِماَئَتاِن َمِكنَُة الَعِجيِن

ْفَحُة الَخْمُسِماَئِة ْيُموُن الَحاِمُضالصَّ تُِّماَئِةاللَّ الِكَتاُب السِّ

َوْصَفُة الطََّعاِم

التَّْركِيُب التَّْرتِيبِيُّ التَّْركِيُب النَّْعتِيُّ التَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ

ُح التََّراِكيَب ُثمَّ َأْقَرُأَها. ج- ُأَصحِّ

ْفَحُة الصَّ
َلُثِماَئٍة ثَّ

َأُرزُّ
الَكْبَسٍة

َأْطِعَمُة 
ْرِقيَُّة الشَّ

ْفَحُة  صَّ
َخْمُسِماَئِة

األَْطِعَمُة 
َعَربِيَُّة

َخْضَراَواُت
الَفاِسَدُة

َأْطِعَمُة 
َغْربِيَُّة

د- َأْقَرُأ ُثمَّ ُأَمثُِّل.

3.2.6/3.2.5/3.2.4/3.2.1ِماَئٌة َوَأْرَبَعٌة َوَأْرَبُعوَن

َمَهاَرُة الِقَراَءِة

ْيُموُن َحاِمٌض؟ َهْل اللَّ

ْيُموُن َحاِمٌض. َنَعْم، اللَّ

َهْل الَقْهَوُة ُحْلَوٌة؟

ٌة. َل، الَقْهَوُة ُمرَّ
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ْفَحاِت 141-139(  أ- َأْسَتِمُع إَِلى التََّراِكيِب اآلتَِيِة ُثمَّ َأْكُتُبَها. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ِحيَحِة. ب- َأْكُتُب الَعَدَد بِالَكِلَماِت الصَّ

ْفَحُة الثََّلُثِماَئِة )300( الِمَثاُل: الصَّ  

نَُة  )100( السَّ الِكيُلوِمْتُر  )700(1   2

ْقُم  )800( الرَّ الَعاُم  )200(3   4

ُح التََّراِكيَب اآلتَِيَة ُثمَّ َأْكُتُبَها. ج- ُأَصحِّ

َوْصَفُة الطََّعاِميِّ :  األَْطِعَمُة َشْرِقيَُّة : 1   2

الثَّالُِث ِماَئٍة :  الُمْحَتَوَياُت َطَعاِم : 3   4

د- َأْكُتُب َعن األَطَِعمِة الَعَربِيَِّة.

 
ِماَئٌة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة

4.2.6/4.2.5/4.2.4/4.2.3/4.2.1
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الَو

ِماَئٌة َوِستٌَّة َوَأْرَبُعوَن

ُأِعدُّ الَخِريَطَة اآلتَِيَة.

األَْطِعَمُة 
الَغْربِيَُّة

األَْطِعَمُة 
ْرِقيَُّة الشَّ

اُت    الِمَثاُل: الَحَلِويَّ
ِذيَذُة         اللَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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ِماَئٌة َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن

الُجَمُل بِـ  َلْيَس

الُجَمُل بِـ  َما 

ََذاِهبًة إَِلى الَمْطَعِم. َلْيَسْت الطَّالَِبُة 

َما َطَبْخُتَما األَُرزَّ فِي الَمْطَبِخ َمَساًء.

َما َطَبْخُتنَّ األَُرزَّ فِي الَمْطَبِخ َلْيًل.

َلْيَس الطَّالُِب َذاِهًبا إَِلى الَمْطَعِم.

َما َطَبْخِت األَُرزَّ فِي الَمْطَبِخ َصَباًحا.

َتيِن َمَساًء. بَّاَخَتاِن الَماِهَرَتاِن ُمْسَتِعدَّ َلْيَسْت الطَّ

ْيِل. اٍت فِي اللَّ بَّاَخاُت الَماِهَراُت ُمْسَتِعدَّ َلْيَسْت الطَّ

َما َوَزْنِت الَمَوادَّ بِالَمَقاِديِر ُظْهًرا.

َما َوَزْنُتَما الَمَوادَّ بِالَمَقاِديِر َصَباًحا.

َما َوَزْنُتنَّ الَمَوادَّ بِالَمَقاِديِر َمَساًء.

0 08 0 p.m

0 03 0 p.m

0 08 0 a.m

0 04 0 p.m

0 38 0 p.m

0 05 0 p.m

0 09 0 a.m

0 01 0 p.m

الُجَمُل
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الَو

ِماَئٌة َوَثَمانَِيٌة َوَأْرَبُعوَن

الُجَمُل بِـ  َلْن

ا الُجَمُل بِـ  َلمَّ

بَّاَخُة َلْن َتْسَتْخِدَم الَخْضَراَواِت الَفاِسَدَة. الطَّ

بَّاَخَتاِن َلْن َتْسَتْخِدَما الَخْضَراَواِت الَفاِسَدَة.  الطَّ

بَّاَخاُت َلْن َيْسَتْخِدْمَن الَخْضَراَواِت الَفاِسَدَة. الطَّ

وِق.  ا َتْخَتْر الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة فِي السُّ بَّاَخُة َلمَّ الطَّ

وِق.  ا َتْخَتاَرا الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة فِي السُّ بَّاَخَتاِن َلمَّ الطَّ

وِق.  ا َيْخَتْرَن الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة فِي السُّ بَّاَخاُت َلمَّ الطَّ

اَيِة. وَّ َجاَج بِالشَّ ِهَي َلْن َتْشِوَي الدَّ

اَيِة. وَّ َجاَج بِالشَّ ُهَما َلْن َتْشِوَيا الدَّ

اَيِة. وَّ َجاَج بِالشَّ ُهنَّ َلْن َيْشِويَن الدَّ
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ِماَئٌة َوتِْسَعٌة َوَأْرَبُعوَن

األََواِمِر الُجَمُل بِـ 

النََّواِهي الُجَمُل بِـ 

اَيِة ُظْهًرا. وَّ َجاَج بِالشَّ َيا َطبَّاَخُة! اِْشِوي الدَّ

اَيِة َمَساًء. وَّ َجاَج بِالشَّ َيا َطبَّاَخَتاِن! اِْشِوَيا الدَّ

اَيِة َلْيًل. وَّ َجاَج بِالشَّ َيا َطبَّاَخاُت! اِْشِويَن الدَّ

اَيِة َصَباًحا. وَّ َجاَج بِالشَّ َيا َطبَّاُخ! اِْشِو الدَّ

0 05 0 p.m

0 08 0 p.m

0 09 0 a.m

0 03 0 p.m

َيا َطبَّاَخَتاِن! َل َتَضَعا الَعِجيَن َعَلى الَمْخبِِز ُظْهًرا.

َيا َطبَّاَخاُت! َل َتَضْعَن الَعِجيَن َعَلى الَمْخبِِز َمَساًء.

َيا طبَّاُخوَن! َل َتَضُعوا الَعِجيَن َعَلى الَمْخبِِز َنَهاًرا.

َيا َطبَّاَخُة! َل َتَضِعي الَعِجيَن َعَلى الَمْخبِِز َصَباًحا. 0 08 0 a.m

0 04 0 p.m

0 31 0 p.m

1 00 0 p.m
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الَو

 . ُلَها إَِلى الُجَمِل الَمنِْفيَِّة بِـ  َلْن أ- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحوِّ

الُجَمُل

َجاَج  بَّاُخ َيْقَطُع الدَّ الِمَثاُل: الطَّ
يِن. كِّ              الطَّاَزَج بِالسِّ

َجاَج الطَّاَزَج  بَّاُخ َلْن َيْقَطَع الدَّ الطَّ
يِن. كِّ بِالسِّ

َلُة إَِلى الُجَمِل الَمنِْفيَِّة بِـ  َلْن الُمَحوَّ

 . ا ُلَها إَِلى الُجَمِل الَمنِْفيَِّة بِـ  َلمَّ ب- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحوِّ

الُجَمُل بِاألَْفَعاِل الُمَضاِرَعِة

بَّاَخُة الَماِهَرُة َتْقَطُع  الِمَثاُل:   الطَّ
يِن. كِّ َجاَج بِالسِّ الدَّ

ا) َم َعَلْيَها )َلمَّ الُجَمُل الَّتِي َتَقدَّ

َجاَج  ا َتْقَطْع الدَّ بَّاَخُة الَماِهَرُة َلمَّ  الطَّ
يِن.  كِّ بِالسِّ

 . َما ُلَها إَِلى الُجَمِل الَمنِْفيَِّة بِـ  ج- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحوِّ

يِن. كِّ بَّاَخاِن الثََّمَر بِالسِّ ْيِن.الِمَثاُل:  َقَطَع الطَّ كِّ بَّاَخاِن الثََّمَر بِالسِّ َما َقَطَع الطَّ

ا.             َلْيَس َشَفِويًّ ُلَها إَِلى الُجَمِل الَمنِْفيَِّة بِـ  د- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل ُثمَّ ُأَحوِّ

َتاِن َداِخَل َمْطَبِخ الَمْطَعِم. بَّاَخَتاِن الَماِهَرَتاِن ُمْسَتِعدَّ    الِمَثاُل:  الطَّ

َتيِن َداِخَل مْطَبِخ الَمْطَعِم. بَّاَخَتاِن الَماِهَرَتاِن ُمْسَتِعدَّ                  َلْيَسْت الطَّ

1.3.3/1.3.2/1.3.1ِماَئٌة َوَخْمُسوَن

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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أ- َأْقَرُأ الُجَمَل ُثمَّ ُأِجيُب َعنَْها.

بَّاَخاُت الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة؟ َأْيَن َتْخَتاُر الطَّ

َجاَج الطَّاَزَج؟ بَّاَخَتاِن الَماِهَرَتاِن الدَّ بَِما َتْشِوي الطَّ

1

2

َجاَج الطَّاَزَج؟ بَّاَخُة الَماِهَرُة الدَّ بَِماَذا َتْقَطُع الطَّ 3

ُل الُجَمَل لأَِلَواِمِر اآلتَِيِة إَِلى الُجَمِل لِلنََّواِهي. ب- ُأَحوِّ

1
َيا َطبَّاُخ! اِْخَتْر الَخْضَراَواِت 

وِق. 2الطَّاَزَجَة فِي السُّ
َجاَج  َيا َطبَّاَخُة! اِْشِوي الدَّ

اَيِة. وَّ بِالشَّ

3
َيا َطبَّاُخ! اِْغِسْل الَخْضَراَواِت 

4الطَّاَزَجَة بِالَماِء.
َيا َطبَّاَخاِن! َضَعا الَعِجيَن 

َعَلى الَمْخبِِز.

5
َيا َطبَّاُخ! اِْقَطْع الَخْضَراَواِت 

يِن. كِّ 6الطَّاَزَجَة بِالسَّ
َمَك  َيا َطبَّاُخوَن! اِْقُلوا السَّ

فِي الَمْطَبِخ.

َماِئِر. ُل الُجَمَل َحْسَب الضَّ ج- ُأَحوِّ
َجاَج فِي الُفْرِن الَباِرِد. الِمَثاُل: َيا َطبَّاُخ! َلْن َتْشِوَي الدَّ  

َأ ْنُتنََّأْنُتَماَأ ْنِت  

 . َلْيَس د- َأ َتَكلَُّم َعن األَْطِعَمِة بِاْستِْخَداِم الُجَمِل 
ِذيُذ َفاِسًدا َداِخَل مْطَبِخ الَمْطَعِم. َلْيَس األَُرزُّ اللَّ الِمَثاُل:   

ِماَئٌة َوَواِحٌد َوَخْمُسوَن 2.3.4/2.3.3/2.3.2/2.3.1

َمَهاَرُة الَكَلِم
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ْفَحاِت 149-147( أ - َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

ب- َأْمأَلُ الُجَمَل بِالِفْعِل الُمنَاِسِب ُثمَّ َأْقَرُأَها.

 

)َوَضَع(
َيا َطبَّاَخاِن! َل َتَضَعا الَعِجيَن 

َعَلى الَمْخبِِز. 
 َيا َطبَّاَخاِن! َضَعا الَعِجيَن 

َعَلى الَمْخبِِز.

) اِْخَتاَر( َيا َطبَّاُخ! َل  
الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة.

َيا َطبَّاُخ!  
الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة.

)َزاَد(
ْيَت  َيا َطبَّاُخوَن!  الزَّ

الَكثِيَر. 
ْيَت  َيا َطبَّاُخوَن!  الزَّ

الَكثِيَر.

)َغَلَق(
َيا َطبَّاَخُة!  الُفْرَن 

  . الَحارَّ
َيا َطبَّاَخُة!  الُفْرَن 

 . الَحارَّ

)َذاَق( َيا َطبَّاَخاِت!  
ِذيَذَة.  اَت اللَّ الَحَلِويَّ

َيا َطبَّاَخاِت!  
ِذيَذَة. اَت اللَّ الَحَلِويَّ

الِمَثاُل:

ُحَها. ج- َأْقَرُأ الُجَمَل اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَصحِّ
1  َلْيَس الطَّالِِب ُمْهِمًل فِي الَمْطَعِم.

2  َما َطَبْخُتَما األَُرزَّ فِي الَمْطَبَخ.
. 3  َما َوَزْنُتنَّ الَمَوادَّ بِالَمَقاِديَر َمَساِءٍِ

َباَخَتاِن َلْن َتْسَتْخَدُم الَخْضَراَواِت الطَّاِزَجِة. 4  طَّ
5  َيا َطبَّاَخُة! َل َتَضْع الَعِجيَن َعَلى الَمْخبَِزَة ُظْهًرا.

اَيُة َصَباُح.  وَّ َجاَج بِالشَّ 6  َيا َطبَّاَخاُت! اِْشِوَيا الدَّ
3.3.2/3.3.1ِماَئٌة َواِْثنَاِن َوَخْمُسوَن

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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أ- َأْسَتِمُع إَِلى الُجَمِل اآلتَِيِة ُثمَّ َأْكُتُبَها. 

ب- ُأَرتُِّب الَكِلَماِت اآلتَِيَة ُثمَّ َأْكُتُب ُجَمًل ُمِفيَدًة.

بَّاَخُة - الَجِديَدُة - َأْفَضَل َطبَّاَخاٍت - الُفنُْدِق - َمْطَبِخ َلْيَسْت - َداِخَل - الطَّ  1

ا بَّاُخ - َمِكنَِة - الَعِجيِن - َلمَّ الَِح - الطَّ ِقيَق - الصَّ بِـ - َيْعِجْن - الدَّ  2

َتْخَتْرَن - َخْضَراَواٍت - َيا َطبَّاَخاِت - َفاِسَدًة - َل  3

ِحيَحَة - َلْن بَّاَخاِن - ُمْحَتَوَياِت الطََّعاِم - َيَضَعا - الصَّ الطَّ  4

ُن َثَلَث ُجَمٍل ُمِفيَدٍة لأَِلَواِمِر. ج- ُأَكوِّ

ي َأُرزَّ َكْبَسٍة.        الِمَثاُل: َيا َطالَِبُة! َأِعدِّ

ااِْخِلْطَن ُشمَّ َراُذْق نِيَبخِّ َسخِّ

ِماَئٌة َوَثَلَثٌة َوَخْمُسوَن 4.3.6/4.3.5/4.3.1

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

َأْمأَلُ الَفَراَغاِت ُثمَّ َأْقَرُأَها.  

ِماَئٌة َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن

َّ ُهن

َأْنِت

ُهَما

ِهَي

ِهَي
َّ ُهن

افِيَّ بَِمِكنَِة الَعِجيِن. ِقيَق الصَّ 1   َعَجنََتا الدَّ

ِهيَِّة. َلَطِة الشَّ ْعَداِد السَّ 2   َخَلْطَن الَخْضَراَواِت الَمْقُطوَعَة ِلِ

ِقيِق فِي الُفْرِن الَحِديِث. 3   َوَضَعْت َعِجيَن الدَّ

4   َوَضْعِت األَْطِعَمَة الَجاِهَزَة َعَلى الَماِئَدِة.

ْحِن. ْيُموَن الَمْقُطوَع فِي الصَّ 5   َجَمَعْت اللَّ

ِذيِذ. ْبِخ اللَّ 6   َجَمْعَن الَموادَّ لِلطَّ

َماِئِر َسِفينَُة الضَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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ِماَئٌة َوَخْمَسٌة َوَخْمُسوَن

الطَّباَخاِن الَماِهَراِن َيْعِرَضاِن َمَهاَراِت الطَّْبِخ

بَّاَخاِن الَماِهَراِن َيِقَفاِن َداِخَل َمْطَبِخ الُفنُْدِق. الطَّ  

ْبِخ. َكاَنا َيْجَمَعاِن  ُهَما ُيَشاِرَكاِن فِي َعْرِض َمَهاَراِت الطَّ

َجاَج الطَّاَزَج، ْبِخ َصَباًحا. ُهَما َيْقَطَعاِن الدَّ  َمَوادَّ الطَّ

ِقيَق،  ِة. ُثمَّ َيْعِجنَاِن الدَّ اَيِة الَخاصَّ  َفَيْشِوَيانِِه بِالَشوَّ

َوَيَضَعانِِه فِي الُفْرِن. ُثمَّ َيْطُبَخاِن َأُرزَّ َمنْدي.  

ِهيَِّة َلَطَة الشَّ السَّ َكْيَف ُتِعْدَن 

اِْجَمْعَن َموادَّ الطَّْبِخ.  

اِْخَتْرَن الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة.  

َأْبِعْدَن الَخْضَراَواِت الَفاِسَدَة.  

. اِْغِسْلَن الَخْضَراَواِت بِالَماِء النَِّقيِّ  

يِن. كِّ اِْقَطْعَن الَخْضَراَواِت بِالسِّ  

َلَطِة. َعَة فِي َطَبِق السَّ اِْخِلْطَن الَخْضَراَواِت الُمَقطَّ  

الَِح. يُتوِن الصَّ َضْعَن الِمْلَح الَكافَِي َوَزْيَت الزَّ  

الَفْقَرُة
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

ِماَئٌة َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن

َهيَّا َنْطُبُخ األَُرزَّ َمنِْدي

ُر األَُرزَّ َمنِْدي بَِهِذِه الُخُطَواِت: الَطبَّاُخ: ُنَحضِّ
1  َنْغِسُل األَُرزَّ َبْسَمتِي َجيًِّدا.

ْيَت النََّباتِيَّ فِي الطَّنَْجَرِة. 2  َنْقِلي الَبَصَل َوالزَّ

َجاَجِة فِي الطَّنَْجَرِة. 3  َنَضُع الِقْرَفَة َوالَبَهاَراِت الُمْخَتِلَفَة َمَع الدَّ

4  َنْسُكُب الَماَء فِي الطَّنَْجَرِة.

5  ُنِضيُف األَُرزَّ فِي الطَّنَْجَرِة بَِقِليٍل ِمن الِمْلِح َوَنْتُرُكُه 

َِينَْطبَخ.  َطٍة َحتَّى           َعَلى َناٍر ُمَتَوسِّ
ُمُه لأَِلْكِل. ُن األَُرزَّ َمنِْدي َوُنَقدِّ 6  ُنَزيِّ

َجاَجِة الَمْشِويَِّة َتْحِضيُر الدَّ
ْيُموَن َوالِفْلِفَل األَْسَوَد  َنَضُع َحبََّة الطََّماطِِم َوالثَّوَم َوالَبَهاَراِت َواللَّ

َجاَجِة. َنَضُع  ِط الَكْهَرَباِئيِّ َوَنْخِلُطَها َجيًِّدا بِالدَّ َوَغْيَرَها فِي الَخلَّ
َة 12 َساَعًة. َنَضُع  َجِة ُمدَّ َجاَجَة الُمتبََّلَة فِي الثَّلَّ الدَّ
اَيِة َوُنْدِخُلَها إَِلى الُفْرِن  وَّ َجاَجَة َعَلى َعُمْوِد الشَّ الدَّ

َة  َجاَجَة الَمْشِويَّ ُم الدَّ َجاَجُة. ُنَقدِّ َحتَّى َتْسَتِوَي الدَّ
لأِلَْكِل.
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 أ - َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ َأْسَتْخِرُج األَْفَعاَل ِمنَْها. 
ْفَحَتيِن 156-155(       )َأنُظر إَِلى الصَّ

   
ُد َمْوُضوَعُهَما الُمنَاِسَب. ب- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ ُأَحدِّ

 
ج- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة. 

َعمَّ َتُدوُر الَفْقَرُة؟  1

؟ ِط الَكْهَرَباِئيِّ َماَذا َنَضُع فِي الَخلَّ  2
َجاَجَة؟ بَِماَذا َنْشِوي الدَّ  3

ِحيَحِة.   وَرِة الصَّ د- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرِة ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى الصُّ

 

ِماَئٌة َوَسْبَعٌة َوَخْمُسوَن 1.4.3/1.4.2/1.4.1

َمَهاَرُة ااِلْستَِماِع
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

ْفَحَتيِن 156-155( أ- َأْنطُِق الَفْقَرَة َنْطًقا َصِحيًحا. )َأنُظر إَِلى الصَّ

. ْرِقيََّة َمًعا َهيَّا َنْطُبُخ األَْطِعَمَة الشَّ ب - َأْجِري الِحَواَر اآلتَِي َمَع َزِميَلتِي َعن 

َزِميَلتِي َأ َنا

الَيوَم َنْطُبُخ األَُرزَّ َمنِْدي. الِمَثاُل: َماَذا َنْطُبُخ الَيوَم؟

ِهيَِّة. َلَطِة الشَّ ج- أَ َتَكلَُّم َعن ُخُطَواِت إْعَداِد السَّ
        الِمَثاُل: َأْقَطُع الَخْضَراَواِت َجيًِّدا.

وَرَة اآلتَِيَة. د - َأِصُف الصُّ

 

 
/2.4.3/2.4.2/2.4.12.4.7ِماَئٌة َوَثَمانَِيٌة َوَخْمُسوَن

َمَهاَرُة الَكَلِم
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ْفَحَتيِن 156-155( ابَِقَة ِقَراَءًة َصِحيَحًة. )َأنُظر إَِلى الصَّ أ- َأْقَرُأ الَفْقَرَة السَّ

ْفَحِة 155( ب- َأْقَرُأ الَفْقَرَة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة. )َأنُظر إَِلى الصَّ

َجاَجَة؟ َمْن َيْقَطُع الدَّ  1

بَّاَخاِن؟ َماَذا َيْطُبُخ الطَّ  2
َجاَجَة؟ بَّاَخاِن الدَّ بَِم َيْشِوي الطَّ  3

ُد الِفْعَل الُمَضارَع. ج-  َأْقَرُأ الَفْقَرَة اآلتَِيَة ُثمَّ ُأَحدِّ

َلَطِة إِْعَداُد السَّ

َلَطِة. َوَتْقَطَعاِن الَخْضَراَواِت الطَّاَزَجَة،  َيا َطالَِبَتاِن! َتْجَمَعاِن الَمَوادَّ ِلْعَداِد السَّ

َوَتَضَعاِن الَخْضَراَواِت فِي َصْحٍن، ُثمَّ َتْخِلَطاَن الَخْضَراَواِت الَمْقُطوَعَة بَِقِليٍل 

ٌة لأَِلْكِل. َلَطَة. َوِهَي ُمَعدَّ يُتوِن. ُثمَّ َتُذوَقاِن السَّ ْيُموِن َوَزْيِت الزَّ ِمن الِمْلِح َواللَّ

ْفَحِة 155( بَّاَخاِت.  )َأنُظر إَِلى الصَّ ُلَها إَِلى الطَّ د-  َأْقَرُأ الَفْقَرَة ُثمَّ ُأَحوِّ

ِماَئٌة َوتِْسَعٌة َوَخْمُسوَن 3.4.3/3.4.1/3.1.5

َمَهاَرُة الِقَراَءِة
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

أ- َأْسَتِمُع إَِلى الَفْقَرَتْيِن ُثمَّ َأْكُتُبُهَما. 

ب- َأْكُتُب َفْقَرًة َعن إِْعَداِد األَُرزِّ َمنِْدي.

وَرِة اآلتَِيِة. ج - َأْكُتُب َفْقَرًة َحْسَب الصُّ

د- ُأِعدُّ اِلْرَشاَداِت لَِطْبِخ األَُرزِّ الَمْقِلي. 

َنْغِسُل ُر ُنَحضِّ الَمْطَبُخ األَُرزُّ َنْطُبُخ

الَغاُز ْيُت الزَّ الِمْلُح َجاَجُة الدَّ الَخْضَراَواُت

4.4.4/4.4.3/4.4.2/4.4.1ِماَئٌة َوِستُّوَن

َمَهاَرُة الكَِتاَبِة
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ُأِعدُّ اِلْعَلَن اآلتِي.   

ِماَئٌة َوَواِحٌد َوِستُّوَن

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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َسُة
َخاِم

ُة ال
ْحَد

الَو

َوِر اآلتَِيِة. ْيتِي ُمْسَتِعينًا بِالصُّ األَُرزِّ الزَّ ُن َفْقَرًة َعن ُخُطَواِت إِْعَداِد  ُأَكوِّ  

ِماَئٌة َواِْثنَاِن َوِستُّوَن

الُخْطَوُة األُوَلى

الُخْطَوُة الثَّانَِيُة

الُخْطَوُة الثَّالَِثُة

ابَِعُة الُخْطَوُة الرَّ

َغِويُّ النََّشاُط اللُّ
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التَّْقيِيُم 2

وَرِة.   أ - َأْسَتِمُع ُثمَّ ُأِشيُر إَِلى الصُّ

   

ب - َأْسَتِمُع ُثمَّ َأْنطُِق َنْوَع التََّراِكيِب. 

التَّْركِيُب اإِلَضافِيُّ 
  

الَعَدُد التَّْرتِيبِيُّ
  

التَّْركِيُب النَّْعتِيُّ
  

تِي َتِليَها.  ج- َأْقَرُأ الِقْطَعَة اآلتَِيَة ُثمَّ ُأِجيُب َعن األَْسِئَلِة الَّ

َبَدَأ  الَماِضي.  األََحِد  َيْوِم  فِي  ْبِخ  الطَّ َمَهاَراِت  َمْشُروَع  النُُّجوُم  الَمْطَعُم  َأَقاَم   

َعْمُرو  بَّاَخاِن  الطَّ َيِقُف  األَِميِن.  الَمْعَهِد  ِمن  ِب  الطُّلَّ َوُصوِل  َبْعَد  ُمَباَشَرًة  الَمْشُروُع 

األَُرزِّ  بَِغْسِل  َعْمُرو  َبَدَأ  َمنِْدي.  األَُرزِّ  َطْبِخ  َطِريَقَة  َوَيْعِرَضاِن  الَمْطَبِخ،  َأَماَم  َوَهاِشٌم 

َجاِج َعَلى الَبَصِل َوَتْقِلْيبِِه. َبْسَمتِي. َسَكَب َهاِشٌم الَماَء َعَلى الَطنَْجَرِة، َكَما َقاَم بَِوْضِع الدَّ

َما الَموُضوُع الُمنَاِسُب لَِهِذِه الِقْطَعِة؟  1

َمْن َسَكَب الَماَء َعَلى الَطنَْجَرِة؟  2



ِماَئٌة َوَأْرَبَعٌة َوِستُّوَن164

َهاِت الُمَراِدَف لِلَكِلَماِت اآلتَِيِة:  3
           )أ (    الَماِضي                     )ب(    َسَكَب                   )ج(    َتْقِلْيبِِه

َما الُمَضادُّ لِلَكِلَماِت اآلتَِيِة:  4
           )أ (    َيْعِرَضاِن                     )ب(    َيِقُف                     )ج(    َبَدَأ

ُن ُجَمًل ُمِفيَدًة بِاْستِْخَداِم الَكِلَماِت َأْو التََّراِكيِب اآلتَِيِة. د- ُأَكوِّ
رُ  3    ُيَشجِّ 2    إَِعاَدُة التَّْدِويِر          َأْعَضاُء الُمْجَتَمعِ               1

5    األَُرزُّ َبْسَمتِي َحاِمٌض               4

- َأْكُتُب َما َل َيِقلُّ َعَدُد َكِلَماتِِه َعن 40 َكِلَمًة فِي الَمْوُضوَعاِت اآلتَِيِة.

؟ فَّ َكْيَف َتْصنَُع الرَّ  1

. َكْيِفيَُّة َطْبِخ األَُرزِّ  2

نِْك َخطِيٌر. ى الضَّ ُحمَّ  3
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َقائَِمُة الُمْفَرَداِت َوَمَعانِيَها
أ

ِجُه إَِلى: ساي منوجو َأتَّ
إَِشاَرُة الُمُروِر: لمڤو اشارت

اَلِم: سيبركن سالم إِْفَشاُء السَّ

َكِن: اڠڬوتا  َأْعَضاُء َهْيَئِة السَّ
ڤرساتوان ڤندودوق

َأْعَضاُء الُمْجَتَمِع: اڠڬوتا 
مشاركت

إَِعاَدُة التَّْدِويِر: كيتر سموال
ااِلْحتَِراَقاُت الَمْفُتوَحُة: 

ڤمباكرن تربوک
األَْلَواُح الَخَشبِيَُّة: ڤاڤن الڤيس

ااِلْصطَِداُم: كمالڠن

َجاُه: اره ااِلتِّ
ااِلْحتَِراَقاُت: ڤمباكرن

األَْزَباُل: سمڤه

األَْطِعَمُة الَغْربِيَُّة: ماكنن بارت

األَْطِعَمُة الَعَربِيَُّة: ماكنن عرب

ْرِقيَُّة: ماكنن تيمور األَْطِعَمُة الشَّ
ب

: سكرو َبَراِغيُّ
َباَلْستِيُك: ڤلستيک

بِيَئُة: ڤرسيكترن

ت
َتْدِويٌر: كيتر سموال

َتْخِضيٌر: ڤڠهيجاوان
َتَقاُطُع الطُُّرِق: سيمڤڠ جالن

َتْوِعَيٌة: ممبري كسدرن
ج

َجاٌر: جيران
َجاِهٌز: يڠ ترسديا

َجَراِئُد: سورت خبر

ح  
َحافَِلٌة: بس
: ڤانس َحارٌّ

َحاِمٌض: ماسم
َحْمَلٌة: كيمڤين

ِحَماَيٌة: ڤموليهاراٴن
ُحْلٌو: مانيس

: كاوسن  َكنِيُّ الَحيُّ السَّ
ڤرومهن

خ
َخَشٌب: كايو

َخْضَراُء: هيجاو
َخْضَراَواٌت: سايور-سايورن

د
َدِقيٌق: تڤوڠ

ُة: موتوسيكل اَجُة َناِريَّ َدرَّ
اٌر: بولتن َدوَّ

ر
يَّاَرِة: ليسين  ُرْخَصُة ِقَياَدِة السَّ

ممندو
َراِكٌب: ڤنومڤڠ

اٌب: ڤنومڤڠ٢ ُركَّ
ز

َزاِئٌر : ڤالوت
َزاِئُروَن: ڤالوت٢

ُزَجاٌج: كاچ
َزْيٌت: ميپق

س
َساِئٌق: ڤمندو

َساِئُق الَحافَِلِة: ڤمندو بس
َلٌة: كريتا روسق َسيَّاَرٌة ُمَعطَّ

َسِريٌع: چڤت
ُسْرَعٌة: كالجوان

ش
َشاِحنٌَة: لوري

ِشَعاَراٌت: سلوڬن٢
َشِريُط الِقَياِس: ڤيتا ڤڠوكور
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ص
َصالَِحٌة: باٴيق

ط  
َطِحيٌن: تڤوڠ
َطِويٌل: ڤنجڠ

الطَِّريُق ُأَحاِدي اِتَِّجاِه: جالن 
سهاال

الطَِّريُق: جالن راي
ع

َعاِمُلوَن: ڤكرجا٢
َعَجَلٌة: رودا

َعِجيٌن: ادونن تڤوڠ
َعَسٌل: مادو

غ
َغاٌز: ڬس

ف
 َفاِسَدٌة: روسق  

ُفْرٌن: كتوهر
ق

ُقْدَوٌة: تالدن
َقِصيٌر: ڤنديق

ك
َكرُتوَناٌت: كوتق٢

ل
َليُموٌن َحاِمٌض: ليمون ماسم

م
َمالٌِح: ماسين

ُمبِْيَداُت الَحَشَراِت: راچون 
سرڠڬ

ٌت: مجله٢ َمَجالَّ

َمَجاِري: لوڠكڠ
َمْجَمُع النَُّفَياِت: ڤوست 

ڤڠومڤولن باهن بواڠن
ُمْحَتَوَياُت الطََّعاِم: كاندوڠن 

ماكنن

ُمَحاَضَرٌة: شرهن
ُمْزَدِحٌم: سسق
ُمَسافٌِر: ڤڠمبارا

ِمْسَماٌر: ڤاكو
َمْشُروٌع: ڤروجيق

ُمَشاٌة: ڤجالن كاكي

ِمْطَرَقٌة: توكول

ُمَعاَمَلٌة: معاملة

َلٌة: روسق ُمَعطَّ

َمْعِرٌض: ڤاميرن

: ڤموتر سكرو ِمَفكُّ الَبَراِغيِّ

َمَقاِديُر: قدر سوكتن

َمِكنَُة الَعِجيِن: ميسين ڤڠادون

َمَكاُن الَعَمِل: تمڤت كرجا

ُمْلَصَقاٌت: ڤوستر٢
َمْمنُوٌع: تيدق دبنركن

: اللوان َمَمرٌّ

ِمنَْشاٌر: ڬرڬاجي
ُة: كمودهن  الُمْمَتَلَكاُت الَعامَّ

عوام
ِقيَن:  يَّاَراِت لِلُمَعوَّ َمْوِقُف السَّ
تمڤت لتق كريتا اورڠ كورڠ 

اوڤايا
يَّاَراِت: تمڤت لتق  َموِقُف السَّ

كريتا

ِميَثاُق الطَّلَبِة: ڤياڬم ڤالجر
: ميكانيک ِميَكانِيِكيٌّ

ن  
َنْدَوٌة: سيمنر/ڤروڬرم

َنظِيَفٌة: برسيه

َنَواِميُس: پاموق٢

و  
َوَباٌء: جڠكيتن

َواِعَيٌة: يڠ سدر

َوْصَفُة الطََّعاِم: ريسڤي

َوْرَشٌة: بيڠكيل 

َنُة: كرتس ورنا الَوَرَقُة الُمَلوَّ

ِوَقاَيٌة: ڤنچڬهن

ال
اَلفَِتاٌت: سڤندوق٢

ي
َيْأَذُن: ممبري كأيذينن
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ُر: مڠوكوس ُيَبخِّ

َيَتَجاَوُز: ملبيهي

َيَتَعاَمُل: برمعاملة

: ممنتيڠكن َيْهَتمُّ

ُيَثبُِّت: مڠتتكن
ُع: مڠومڤولكن ُيَجمِّ

ُب: منچوبا ُيَجرِّ
ُز: مپدياكن ُيَجهِّ
ُيْحِرُق: ممباكر

ُيَحافُِظ َعَلى: منجاڬ
َيْحِمي: ممليهارا

َيْخِلُط: منچمڤور

ُب: مموسنهكن ُيَخرِّ

َيْخَتاُر: مميليه

َيُذوُق: مراس
: ممبلس َيُردُّ

َيْربُِط: مڠيكت
ُب: مماسڠ ُيَركِّ

ُن: مڠهياسكن ُيَزيِّ

َيْزَرُع: منانم
: برتروسن َيْسَتِمرُّ

َيْسَمُح: ممبري كأيذينن
َيُسوُق: مماسركن

ُيْسِرُع: ممڤرچڤتكن
ُن: ممانسكن ُيَسخِّ

ُر: منانم ڤوكوق ُيَشجِّ
َيْشِوي: ممڠڬڠ

: مڠهيدو َيُشمُّ
ُم: مريكا چيڤتا ُيَصمِّ

َيْصنَُع: ممبوات
َيَضُع: ملتق

ُيَطبُِّق: مڠڤليكاسيكن
َيْطُرُق: مڠتوق

ُيْطِلُق: ملنچركن
َيْعَتنِي: مڠمبيل برت

َيْعُبُر: مپبرڠ
َيِعي: مپدري

َيْعِجُن: مڠادون/ مڠولي
ُيِقيُم: مڠاداكن

َيْغِرُس: منانم
ُيَغلُِّف: ممبالوت
َيَتَواَضُع: تواضع

: ملوڠڬركن َيُفكُّ
َيْفِصُل: مڠاسيڠكن

َيِقيُس: مڠوكور
: مڠڬونتيڠ َيُقصُّ

َيْقَطُع: مموتوڠ
َيْقِلي: مڠڬوريڠ

َيُقوُد: ممندو
َيِقي: منچڬه

َينَْصُح: منصيحتي
ُيْلِصُق: ملكتكن

َيْرِمي: ممبواڠ
َيْمِسُك: ممڬڠ
: ماللوٴي َيُمرُّ
َيْمنَُع: مڠهالڠ

ُيْهِمُل: مڠابايكن
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