
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الثّان ي      للصّف عربي يناّثلا ّفصلل ة لغ يناّثلا ّفصلل ة در يناّثلا ّفصلل ةيبرع ةغل س

  : اإلشارة  أسماةراشإلا ء الدر يناّثلا ّفصلل ةيبرع ةغل س موضوةراشإلا ءامسأ :سردلا ع

  : حليحل  أّمولحيلح ن المعلّملحيلح نوّمأ :ة ملحيلح نوّمأ :ةمّلعملا ع

بّثُقطريلحيلح نوّمأ :ّة   منظوملحيلح نوّمأ :ة



اليوم؟   سنتعل؟مويلا ّم ماذا
تقول؟          ماذا .لَيْها ؟لوقت اذام ، ِإ تُشير أ ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت َن وأََردَْت .نْتًا ب رأَيَت لو

  . .نْت  .ٌ  ب هذ  .ٌتْنِب ه

تقول؟          ماذا .لَيْه. ؟لوقت اذام ، ِإ تُشير أ ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت َن وأََردَْت رأَيَتوَلَدًا لو

وَلَد  .ٌ؟  هذا

تقول؟          ماذا .لَيْها ؟لوقت اذام ، ِإ تُشير أ ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت َن وأََردَْت رأَيَتوَشَجَرةً لو

. شجرة  .ٌ  هذ  .ٌتْنِب ه.

تقول؟          ماذا .لَيْها ؟لوقت اذام ، ِإ تُشير أ ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت َن وأََردَْت رأيَتأشجاًرا لو

. أشجار  هذ  .ٌتْنِب ه

تقول؟           ماذا .لَيْه؟مويلا م ؟لوقت اذام ، ِإ تُشير أ ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت َن وأََردَْت يلْعَبو ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن أَواْلدًا رأَيَْت لو

 . يَلْعَبو ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن   أَواْلد  .ٌ هؤالةراشإلا ء



اليوم؟   سنتعل؟مويلا ّم ماذا

• . اإلشاَرة.    أسماةراشإلا ء. ِإل .ِةَراشإلا ِءامسأ ى ُف َسنَتَعَرَّ
.اإلشاَرة؟  • ب نَعْن ي ماذا
•      ) ( اَأْْلَْشياةراشإلا ء.   .تَعْيين. ل أَْسماةراشإلا ءً نَْستَْخد.ُم أ ِءايْشَأْلا ِنييْعَتِل ًءامْسَأ ُمِدْخَتْسَن َي نُؤّشر نُشيُر بالْيد. .شاَرةُ اإل

منها ؟لوقت اذام ،    والبَعيد. .لَْقريب. ل .شاَرة. .اإْل ب
•.   ) العاق.ل. ) وَلغَيْر. لإلنسا ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن .لْعاق.ل ل
وَلغَيْر.          • .لْعاق.ل ل .لَْقريب. ل .شاَرة. اإل أَْسماةراشإلا ء. عن الْيَوَم دَْرُسنا ِإذًا ؟لوقت اذام ،

. العاق.ل.



قبُل؟     من نعرفه الذ ِءايْشَأْلا ِنييْعَتِل ًءامْسَأ ُمِدْخَتْسَن ي ما

: بالْعاق.ل   المقصود ما

...     :  – بَناُت   أَواْلد  .ٌ ؟لوقت اذام ، .نْت  .ٌ ؟لوقت اذام ، ب وَلَد  .ٌ ؟لوقت اذام ، عاق.ل  .ٌ عَْقل  .ٌ له .نْسا ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن اإل

العاقل ؟لوقت اذام ،         غير هنال،لقاعلا ريغ ك ِإذًا الْعاق.ل ؟لوقت اذام ، عن تحدّثنا أنّنا وبما

... طاو.ل يناّثلا ّفصلل َة  .ٌ:         َشَجَرة  .ٌ ؟لوقت اذام ، أََسد  .ٌ ؟لوقت اذام ، م.ثُْل .نْسانًا ؟لوقت اذام ، ِإ لَيَْس ما كُل...ٌةَلِواط ،ٌةَرَجَش ،ٌدَسَأ ُلْثِم ،اًناسْنِإ َسْيَل ام ُّ وهو



عاقل      وغير عاقل ِإل .ِةَراشإلا ِءامسأ ى الصور نصنّف



نَْقَرأ   .نا ب هَيّا

ميالٍد   عيدٍداليم ِ َحْفللحيلح نوّمأ :َُة
قاء           هذ ه     الَْأَْصدٍداليم ِ ُحضوَر ُر تَنتَظٍداليم ِ َسنَواٍتءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، ّتُ سٍداليم ِ ُعمُْرُها غيرُةءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، الّصَ ريءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  م أُْختءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مير ي

 
    . و   الّزينلحيلح نوّمأ :ََةءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، َعلَّقنا ها ميالدٍداليم ِ بٍداليم ِعيدٍداليم ِ .هذالٍداليم ِالْحتٍداليم ِفالٍداليم ِ الَْحلو.ى    أْحَضَر أبءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مير ي

الَْهدايا:        هؤالء  جاَء  َوَمَعُهءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  م ناءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، بَيْتٍداليم ِ إلايادَهْلا مُهَعَمَو ،انِتْيَب ى َوَمْريءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  َُم وإبْراهيءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  ُمءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، وكْوثَرءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، َسْعدٌءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، اَألَْصحاُب

 . َوَوردٌ   َوَحلو.ىءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ، لَُعٌبءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،

. هذٍداليم ِ هٍداليم ِ ريءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  م     لٍداليم َِأُْختءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مير ي أَْهَديْتُها لحيلح نوّمأ :ة ّصَ الْقٍداليم ِ



سنتعل؟مويلا ّم  اآل ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن

هؤالء -  – ) ٰهذٍداليم ِ هٍداليم ِ (ٰهذا

النَاسسُ  • ُم .هؤالءيَْحتَرٍداليم ِ يُعالٍداليم ِجولحيلح َنالَْمْرضايادَهْلا مُهَعَمَو ،انِتْيَب ى     الَّذيَن بّاَء اَألطٍداليم ِ
َذبُلَْت  • أََحدٌ       .هذ هلََقد بٍداليم ِها يَْعتَنءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مير ي ال لٍداليم َِأَنَُّه الَْوْرَدُة
.هذافاَز • بٍداليم ِالكََأسسٍداليم ِ   الَولَُد
.هذ هتََخّرََجت • َعلحيلح نوّمأ :ةٍداليم ِ    الْجامٍداليم ِ َن مٍداليم ِ الفَتاُة
.هذا• َجديدٌ   الَقلءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  َُم



ِإذًا... 

اإلشارة  أسماةراشإلا ء

هؤالةراشإلا ء

للجمع

هذه

للمفردة

هذا

للمفرد

للعاقل



تدّرب
)  –  - ( : هؤالةراشإلا ء        هذ  .ٌتْنِب ه هذا َبلَها الُْمناس. .شاَرة. اإل اْس؟مويلا َم صوَرة(ءالؤه –هذه -اذه) :اهَل َبِسانُمْلا ِةَراشِإلا َمْسا ٍ كُلَّ .ب. .جان ب اكْتُْب



حّل
)  –  - ( : هؤالةراشإلا ء        هذ  .ٌتْنِب ه هذا َبلَها الُْمناس. .شاَرة. اإل اْس؟مويلا َم صوَرة(ءالؤه –هذه -اذه) :اهَل َبِسانُمْلا ِةَراشِإلا َمْسا ٍ كُلَّ .ب. .جان ب اكْتُْب



م.ْن          • .خال ي ال الَْمكا ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن. ف ي الُْمناس.ب. .شاَرة. اإْل اْس؟مويلا َم نََضعُ .نا ب هَيّا
: يَل ي    م.ّما ُجْمل يناّثلا ّفصلل َة(ءالؤه –هذه -اذه) :اهَل َبِسانُمْلا ِةَراشِإلا َمْسا ٍ كُل:يلَي اّمِم ٍةَلْمُج ِّ

•)  –  - هؤالةراشإلا ء)  هذ  .ٌتْنِب ه هذا

ُزَمالئ ي __________  . َّالميذُ الت

. أَخ ي  ________  الطّال.ب

. بَيَْتعَّم ي_______   الْبَيُت

  . أََحد  .ٌ         .ها ب يَعْتَن ي ال َُّه .ن َأْل الْوْردَةُ ذبُلَْت  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ لََقدْ

تدّرب:



حّل
الَْمكا ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن.        • ف ي الُْمناس.ب. .شاَرة. اإْل اْس؟مويلا َم نََضعُ .نا ب هَيّا

: يَل ي      م.ّما ُجْمل يناّثلا ّفصلل َة(ءالؤه –هذه -اذه) :اهَل َبِسانُمْلا ِةَراشِإلا َمْسا ٍ كُل:يلَي اّمِم ٍةَلْمُج ِّ م.ْن .خال ي ال
•)  –  - هؤالةراشإلا ء)  هذ  .ٌتْنِب ه هذا

ُزَمالئ ي   .هؤالةراشإلا ء َّالميذُ الت
.هذا   أَخ ي  الطّال.ب

.هذا  بَيَْتعَّم ي   الْبَيُت

ذبُلت   . هذ  .ٌتْنِب هلقد أََحد  .ٌ       .ها ب يَعْتَن ي ال َُّه .ن َأْل الْوّْردَةُ



عل .ِةَراشإلا ِءامسأ ى          .ل سائ الرَّ تَوْزيع. ف ي الْبَريد ساع ي نُساع.دُ بنا هيّا
.شاَرة.  اإل أَْسماةراشإلا ء.



. الْبَنّاُء داًرا  جٍداليم ِ يَبْنءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مير يس

  ُ .  ٰهذٍداليم ِ هأو    ٰهذانَقْرأ

 ٰهذا
 

 ٰهذٍداليم ِ ه
 

  اضغط





 ٰهذا
 

  اضغط

ٰهذٍداليم ِ ه 
 

__. الْعودٍداليم ِ    ُفَعلايادَهْلا مُهَعَمَو ،انِتْيَب ى تَْعزٍداليم ِ نُْت اَلْبٍداليم ِ

  ُ .  ٰهذٍداليم ِ هأو    ٰهذانَقْرأ



 ٰهذا
 

  اضغط

ٰهذٍداليم ِ ه 
 

 . َع   الّشارٍداليم ِ تَْقَطلحيلح نوّمأ :ةمّلعملا ُع نُْت اَلْبٍداليم ِ

  ُ .  ٰهذٍداليم ِ هأو    ٰهذانَقْرأ



 ٰهذا
 

 ٰهذٍداليم ِ ه
 

  اضغط


 . هٍداليم ِ     َسَمكَتٍداليم ِ إلايادَهْلا مُهَعَمَو ،انِتْيَب ى يَنُْظُر ٌل باسٍداليم ِ

  ُ .  ٰهذٍداليم ِ هأو    ٰهذانَقْرأ



1 ___.
___.

فءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مير ي.)   ٰهؤالءأو ٰهذٍداليم ِ ه أو    ٰهذانَكتُب   كما
كَلْبسٌ  المثال(   هذا

2 ___.
___.

4 ___.
___.

3 ___.
___.

5 ___.
___. 6 ___.
___.



ونُجمل  نُنه ي

. .شاَرة.     اإل أَسماةراشإلا ء. عَل .ِةَراشإلا ِءامسأ ى الْيَوْم فنا تَعَرَّ

: نَذكَُرها   بنا هَيّا

هؤالةراشإلا ء      هذ  .ٌتْنِب ه هذا



فسسسءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مير يُجْمللحيلح نوّمأ :ٍَة             * نسَكْتُبَهسا وسَ اسلسْعساقٍداليم ِل غيَْر لْعساقٍداليم ِلوسَ لسسسٍداليم ِ أسسماٍء وسنسَبَحثعن َحولسٍداليم ِنا من نُْظُر نسسَ هيا
هسا     لسسسَ اسلسُْمالِئسٍداليم ِءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مٍداليم ِ اسلِْإٍداليم ِشاَرةٍداليم ِ اسْسءاقِدْصَأْلا َروضُح ُرِظَتنَت ،ٍتاوَنَس ُّتِس  اُهُرْمُع  ،ُةريغَّصلا  مسٍداليم ِ َملحيلح نوّمأ :ةمّلعملا عسَ .

بٍداليم ِالثٍّداليم ِيابٍداليم ِ:     َمليَئلحيلح نوّمأ :ٌَة الْخَزاِئٍداليم ُِن هذٍداليم ِ هٍداليم ِ مثال .

1.___________________________________ .     

2.___________________________________ . 

3.___________________________________ .

4.___________________________________ .

5.___________________________________ .

نَكْتُُب



جمل يناّثلا ّفصلل ة       كّل لبداي يناّثلا ّفصلل ة المناسب اإلشارة اس؟مويلا م ج  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـّر :

هؤالةراشإلا ء                                                            هذ  .ٌتْنِب ه

الطفَل----     تفحُص الطبيب يناّثلا ّفصلل ة

ا  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـلفأر    ---- ت  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـجر ِءايْشَأْلا ِنييْعَتِل ًءامْسَأ ُمِدْخَتْسَن يخ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـلف ا  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـلقطرأفلا فلخ يرجت ط                   

را  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـئ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـع  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـات  ---- ه  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـات ا  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـَأْلم  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـّ

و  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـم  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـمتع  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ يناّثلا ّفصلل ة   ---- م  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـلوّن يناّثلا ّفصلل ة ا  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـ  .ٌدَحَأ اهِب ينَتْعَي ال ُهَّنِأل ُةَدْروْلا ـلقّص يناّثلا ّفصلل ة

هؤالءهذ ه
هؤالءهذ ه

هؤالء

هؤالء

لُْعبلحيلح نوّمأ :ًَة  ُر :نَُحّضٍداليم ِ



لُعْب يناّثلا ّفصلل ًَة  :نَُحض:يلَي اّمِم ٍةَلْمُج ُِّر

بطاقات(ءالؤه –هذه -اذه) :اهَل َبِسانُمْلا ِةَراشِإلا َمْسا ٍ   نَكْتُُبعَل .ِةَراشإلا ِءامسأ ى

  . .شاَرة.  اإل أَسماةراشإلا ء

 ) العاق.ل  ) .نْسا ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن لإل. والَْجْمع  أَسماةراشإلا ء الُْمْفرد َّر .لَمذَك .ل
 ) ( َّث  .لُْمؤَن ل العاق.ل .نْسا ؟لوقت اذام ،اهْيَلِإ ريشُت ن لإل. والَْجْمع  أَسماةراشإلا ء .الُْمْفرد ؟لوقت اذام ،

.) الْعاق.ل )  .غير ل أَسماةراشإلا ء



اللعْب يناّثلا ّفصلل ة      .طاقات ب :يلَي اّمِم ٍةَلْمُج ُِّب نَُرت الطَّريَق يناّثلا ّفصلل ة. .هذ.  .ٌتْنِب ه. ب

الِْإٍداليم ِشاَرةٍداليم ِ  أْسماُء

العاقل  لغير

مؤنث

مفرد

مذكر

مفرد

للعاقل

مؤنث َمذكر

جملحيلح نوّمأ :ةمّلعملا ع مفرد جملحيلح نوّمأ :ةمّلعملا ع مفرد
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