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اسم اإلشارة: موضوع الدرس
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ماذا سنتعلّم اليوم؟

:سنتعلّم اليوم عن 

بها إلى الناس واألشياءنشير االشارةأسماء•

للمؤنث نقول هذه, للمذكر نقول هذا•



مذكر

مؤنث

سماء االشارةأ



اآلن سنتعلّم

ةاْسم اإِلشار   فّي ُغْرف ةُ ص 

،تِْلميذ  ذاه   َعلىيَْجِلسُ هاني،اْسُمهُ وَ َسنَواٍت،ِست  ُعْمُرهُ َصغير 

.لنَّظيفَةُ ٱلّطاِولَةُ ٱِذهِ ه  َوأَمامهُ ،ْلَمْقعَدِ ٱذاه  

.ناْدياْسُمهاٱوَ َجميلَةُ،لْ ٱلتِّْلميذَةُ ٱِذهِ ه  تَْجِلسُ جانِبِهِ َوإِلى



اآلن سنتعلّم

نَة ،مُ َوُصَور  لَْوحات  ُجْدرانِهاَعلىَصفّي،ُغْرفَةُ ِذهِ ه   ،َوأَْحُرف  أَْرقام  َعلَْيهالَوَّ َوَكِلمات 

.َوأْزهارَحيَواناتٍ َوُصَورُ 

قَةً،أَْوراقًافيهامينَرْ فاَلَصفِّنا،ُغْرفَةِ نَظافَةِ َعلىنُحافِظُ نَْحنُ  َمقاِعَدهاخنُلَطِّ َوالُمَمزَّ

.ألَْلوانِ ٱبَوطاِوالتِها



 

 

 

 

 

 هذا تلميذ  
   

هذه تلميذة              

 

هذه غرفة          

 

 هذا مقعد  



اآلن سنتعلّم

سم اإلشارةا

.يُشيُر  إلى االسم أو يدّل عليه

.هذه، هذا: مثل



اآلن سنتعلّم

،تِْلميذ  ذاه   ذاه  َعلىيَْجِلسُ هاني،ُمهُ َواسْ َسنَواٍت،ِست  ُعْمُرهُ َصغير 

.لنَّظيفَةُ ٱلّطاِولَةُ ٱِذهِ ه  َوأَمامهُ ،ْلَمْقعَدِ ٱ

.ناْدياْسُمهاٱوَ يلَةُ،ْلَجمٱلتِّْلميذَةُ ٱِذهِ ه  تَْجِلسُ جانِبِهِ َوإِلى

.ن قرأُ اْلكلمات الُملّونة



اآلن سنتعلّم

.ن قرأ مّرة أخرى

تِْلميذ  ذاه  

ةلتِّْلميذَ ٱِذهِ ه  

ْلَمْقعَدٱذاه  

لّطاِولَةٱِذهِ ه  



اآلن سنتعلّم

تِْلميذ  ذاه  

ةلتِّْلميذَ ٱِذهِ ه  

ْلَمْقعَدٱذاه  

لّطاِولَةٱِذهِ ه  

:هِل اْلك لمات باللّون األ زرق

أسماء  أم  أفعال  أم  حروف؟



اآلن سنتعلّم

تِْلميذ  ذاه  

ةلتِّْلميذَ ٱِذهِ ه  

ْلَمْقعَدٱذاه  

لّطاِولَةٱِذهِ ه  

:هِل اْلك لمات باللّون األ زرق

أسماء  أم  أفعال  أم  حروف؟

ُكلّها أسماء

:اْلك لمات باللّون األ زرق

يذَةلتِّْلمٱذٌ،تِْلمي ة،لّطاِولَ ٱد،َمْقعَ 



اآلن سنتعلّم

لّطاِولَةٱهِذهِ 

لتِّْلميَذةٱهِذهِ 

تِْلميذ  ذاه  

:هِل اْلك لمات باللّون األ زرق

د أم  ُمث نّى  أم  جمع ؟ُمفر 

ذاه  



اآلن سنتعلّم

تِْلميذ  ذاه  

ةلتِّْلميذَ ٱِذهِ ه  

ْلَمْقعَدٱذاه  

لّطاِولَةٱِذهِ ه  

:هِل اْلك لمات باللّون األ زرق

د أم  ُمث نّى  أم  جمع ؟ُمفر 

د ُكلّها ُمْفر 

:اْلك لمات باللّون األ زرق

يذَةلتِّْلمٱذٌ،تِْلمي ة،لّطاِولَ ٱد،َمْقعَ 



اآلن سنتعّلم

تِْلميذٰ ذاهٰ 

ميذة لتِ لْٰٱِذهِٰهٰ 

ْقعٰةٱذاهٰ  دْلمة
لةةلط اوِٰٱِذهِٰهٰ 

:هِل اْلَكلمات ابلّلون اأَلزرق
ملُؤّنث؟يف صيغة املذكر أم يف صيغة ا



اآلن سنتعّلم

تِْلميذٰ ذاهٰ 

ميذة لتِ لْٰٱِذهِٰهٰ 

ْقعٰةٱذاهٰ  دْلمة
لةةلط اوِٰٱِذهِٰهٰ 

:هِل اْلَكلمات ابلّلون اأَلزرق
ملُؤّنث؟يف صيغة املذكر أم يف صيغة ا

ريف صيغة املذك
:اْلَكلمات 

ٌذ،تِْلمي

ميذة لتِ لْٰٱ
د،مةْقعٰة

ثيف صيغة املؤنّ ة،لط اِولٰةٱ



ذا  اسم إشارة نشير به إلى اسمه  

(تلميذمثل  ِ. )___،  ___  

تِْلميذ  ذا  ه  



ذه  اسم إشارة نشير به إلى اسمه  

(تِلميذة: مثل. )___، ___ 

تِْلميذَة  ذه  ه  



.راميٰٰي ةْقرةأُٰٰالِكتابِٰ____ 

.  ِذهه  أو  ذاه  نَْقرأُ  

ِذهه  ذاه  



.راميٰٰي ةْقرةأُٰٰيفٰٰالِكتابِٰذاه  

.   ِذهه  أو  ذاه  نَْقرأُ  



.هاُسهى  تُراِجُع  ُدروسَ 

.   ِذهه  أو  ذا  ه  نَْقرأُ  

ِذهه  ذاه  



.هاُسهى  تُراِجُع  ُدروسَ 

.   ِذهه  أو  ذا  ه  نَْقرأُ  

ِذهه  



.البنت أمام الحاسوب

.   ِذهه  أو  ذا  ه  نَْقرأُ 



.البنت أمام الحاسوب

.   ِذهه  أو  ذا  ه  نَْقرأُ 

ِذهه  



.حِ طالب   يَْكتُُب على اللو

.   ِذهه  أو  ذاه  نَْقرأُ  



.حِ طالب   يَْكتُُب على اللو

.   ِذهه  أو  ذاه  نَْقرأُ  

ذاه  



.الّطبيبة تلبُس األْبيض

.   ِذهه  أو  ذاه  نَْقرأُ  



.الّطبيبة تلبُس األْبيض

.   ِذهه  أو  ذاه  نَْقرأُ  

ِذهه  



(  كماٰيفٰاملثال.)ِذههٰ أوٰٰذاهٰ نةكُتبٰٰ تدّرب



ישראלמדינת

החינוךמשרד

ا مل أنكم استفدتم واستمتعتم

..شكًرا على حسن االصغاء 


