
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

األو ّل      للصّف عربي لّوألا ّفصلل ة لغ لّوألا ّفصلل ة در لّوألا ّفصلل ةيبرع ةغل س
  : المسموع  فهعومسملا م الدر لّوألا ّفصلل ةيبرع ةغل س موضوع

.     ٍ. قَلعومسملا َم .ٍمَلَق ، َأَوْراق.ٍ ب.ٍمَلَق ،ٍقارْوَأ ِـ تزوّدوا جا.ٍمَلَق ،ٍقارْوَأ ِـب اودّوزت ء الرَّ

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

بّثُقطريلحيلح نوّمأ :ّة   منظوملحيلح نوّمأ :ة



2

للحّص لّوألا ّفصلل ة ؟      نحّضر َأ ؟ةّصحلل رّضحن ن يج ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب ماذا
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الْيَوَْم ؟   َّعومسملا م؟َمْوَيْلا ُ َسنَتَعَل ماذا

؟َمْوَيْلا ُعومسملا م      لَك قِصَّ لّوألا ّفصلل ة.ٍ بِِقرا.ٍمَلَق ،ٍقارْوَأ ِـب اودّوزت ءَةِ َسَأَقوم؟َمْوَيْلا ُ َأِعّزائي.ٍمَلَق ، الْيَوَْم

 : قِصَّتَنا  ريم" ا"  "ع؟َمْوَيْلا ُنْوا ؟ةّصحلل رّضحن ن؟َمْوَيْلا ُ ِرْحلَة" امير ُ

... بِنا  فَهيّا







ْمس؟َمْوَيْلا ُ ؟        الشَّ ؟َمْوَيْلا ُْشرِق؟َمْوَيْلا ُ ت َّهارِ الن ِمَن وَقْت.ٍ َأَي؟ُسْمَّشلا ُقِرْشُت ِراهَّنلا َنِم ٍتْقَو ِّ في



َجوْلَتَِك ؟        في الْتََقيَْتَحَشَرة؟َكِتَلْوَج يف ً لَوْ تَْفعَل؟َمْوَيْلا ُ ماذا



الِْقصَّ لّوألا ّفصلل ة ِ؟        في وََردَ كَما الدَّعْسوق لّوألا ّفصلل َة؟َمْوَيْلا ُ ِصفَ لّوألا ّفصلل ة؟َمْوَيْلا ُ هَِي ما



َجَرة ِ؟      الشَّ فَوِْق ِمْن ريما َسِمعَْت ماذا



ريما ؟    الْع؟َمْوَيْلا ُْصفور؟َمْوَيْلا ُ َسَأ ََل ماذا



الْع؟َمْوَيْلا ُْصفور؟َمْوَيْلا ُ ؟   يَْجلِس؟َمْوَيْلا ُ َأَيَْن



يَْجلَِس ؟     َأ ؟ةّصحلل رّضحن َْن الَْحلَزو ؟ةّصحلل رّضحن ن؟َمْوَيْلا ُ َأرادَ َأيَن



بِالَْفرو ؟       الْم؟َمْوَيْلا ُغَطَّ؟ورَفْلاِب ى هذا يَكو ؟ةّصحلل رّضحن َن َأ ؟ةّصحلل رّضحن َْن تَتَوَقّع؟َمْوَيْلا ُ ماذا



ريما ؟      ِمْن الَْجْرو؟َمْوَيْلا ُ طَل ؟ةّصحلل رّضحن نأ ََب ماذا





لَْحفاة؟َمْوَيْلا ُ ؟   الس؟َمْوَيْلا ُ تَْشع؟َمْوَيْلا ُر؟َمْوَيْلا ُ كَيَْف



ريما ؟       َمعَ ذَهَبَْت َحيَوانات.ٍ ثاَلث لّوألا ّفصلل ََة َأَْسما.ٍمَلَق ،ٍقارْوَأ ِـب اودّوزت ءَ ؟َمْوَيْلا ُْر ؟َمْوَيْلا ُذْك ا



َمعْقو ٌل ؟    راف لّوألا ّفصلل َةِ الزَّ طَل ؟ةّصحلل رّضحن نأ َب؟َمْوَيْلا ُ هَل



البَيْت ؟         في ريما انْتِظارِ في َسيَكو ؟ةّصحلل رّضحن ن؟َمْوَيْلا ُ َمْن بَِرَأْيَِك.ٍمَلَق ،



َأَْصحاَبريما ؟       الَْحيَواناِت؟امير َباحْصَأ ؛ ريما ؟َمْوَيْلا ُم؟امير َباحْصَأ ؛ِتاناوَيَحْلا امير ُّ َأ اْستَْقبَلَْت كَيَْف



الَصوَرة َ؟   نَِصِف هيّا





التدّرب  نواصل

" وَسعيدَة؟َكِتَلْوَج يف ً"    م؟َمْوَيْلا ُبْتَِسَم لّوألا ّفصلل ة؟َكِتَلْوَج يف ً َمَشْتريما

ريما ؟    تَْشع؟َمْوَيْلا ُر؟َمْوَيْلا ُ كَيَْف

 . ب.                                         وََمْسروَرةٌ فَْرحان لّوألا ّفصلل ٌَة َأ
وََزعاْلن لّوألا ّفصلل ٌَة  َحزين لّوألا ّفصلل ٌَة

         



َجيْبها ؟          ف ؟اهبْيَج ي تَْحِمل ؟اهبْيَج يف ه ألحيلح ن ريما َطلََبِم ؟اهبْيَج يف هلِمْحَت نأ امير ن َحيوالحيلح ن أّيُ

الُْخنْفَساالزَّراَفلحيلح نوّمأ :ُة
ُء



بِريما ؟     الْتََقتتْ الَْحيَواناِت ِمَن َأي؟اميرِب ْتَقَتْلا ِتاناوَيَحْلا َنِم ٌّ

الِْقْرد                                            الْخ؟َمْوَيْلا ُنَْفسا.ٍمَلَق ،ٍقارْوَأ ِـب اودّوزت ء
لَْحفاة الس؟امير َباحْصَأ ؛ِتاناوَيَحْلا امير ُّ



الْتََقْتريما ؟     ؟َكِتَلْوَج يف ًا َحيَوان كعومسملا َم



• . نَعْرِف؟َمْوَيْلا ُها      َحيَوانات.ٍ َأَْسما.ٍمَلَق ،ٍقارْوَأ ِـب اودّوزت ءَ ؟َمْوَيْلا ُ ؟ةّصحلل رّضحن نأ ْب نَكْت بِنا هَيّا
َأََسدٌ   : ِمثا ٌل

.1. ____

.2 ____

.3  ____

.4.  ____

.5.____



:   . ؟َمْوَيْلا ُ ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب؟َمْوَيْلا ُ:       نَكْت ؟َمْوَيْلا ُعومسملا مَّ ث الْم؟َمْوَيْلا ُفَضََّل َحيَوانَنا عَلَيْها عومسملا م؟َمْوَيْلا ُ نَْرس؟َمْوَيْلا ُ بِطاق لّوألا ّفصلل َة؟َكِتَلْوَج يف ً.ٍمَلَق ، ؟َمْوَيْلا َُحض؟ُسْمَّشلا ُقِرْشُت ِراهَّنلا َنِم ٍتْقَو ِّر؟َمْوَيْلا ُ ن الَْمطْلوب؟َمْوَيْلا ُ

.1.: الَْحيَوا ؟ةّصحلل رّضحن ِن   اِْسعومسملا َم

.2____ : ِغذا.ٍمَلَق ،ٍقارْوَأ ِـب اودّوزت ءَه؟َمْوَيْلا ُ 

.3____ : َصوْتَه؟َمْوَيْلا ُ

.4.____ : َمْسكَنَه؟َمْوَيْلا ُ

.5. ____  : اِبْنَه؟َمْوَيْلا ُ

: َّ لّوألا ّفصلل ٌة-   بَيْتِي َمهَمَّ لّوألا ّفصلل ٌة فَعّالِيّاٌت
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