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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الثان ي      للصف يناثلا ّ عربي يناثلا ّفصلل ة لغ يناثلا ّفصلل ة در يناثلا ّفصلل ةيبرع ةغل س

  : مقروء  فهءورقم م الدر يناثلا ّفصلل ةيبرع ةغل س موضوءورقم مهف :سردلا ع
   :  / أبدياز وزايد  هددياز وبأ ى دياز وبأ ىده :ة المعلدياز وبأ ىده :ة /ّم مدياز وبأ ىده :ة /مّلعملا ع

بّثُقطريّة   منظدياز ومة
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اليوم؟   سنتعل يناثلا ّءورقم م ماذا

االفتتاحي يناثلا ّ يناثلا ّفصلل ة     • فعالي يناثلا ّ يناثلا ّفصلل ة

•" ُمراد    "  بالو"دارُم ن مقروء فهءورقم م ن"دارُم نولاب" ءورقم مهف ص

وتدري ب   • اكسا بيردتو ب

واجمال • تلخي"دارُم نولاب" ءورقم مهف ص

تعليمي يناثلا ّ يناثلا ّفصلل ة )    (• لعب يناثلا ّفصلل ة تحضير مهم يناثلا ّفصلل ة
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للحص يناثلا ّ يناثلا ّفصلل ة؟      نحض يناثلا ّر أ"دارُم ن يج ب ماذا



4

الْيَوَْم؟     /   تَْشعُريَن تَْشعُُر كَيَْف نَبْدَأ؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك َ، أ"دارُم َْن قَبَْل

سعيددياز وبأ ىده :ةٌ\ َحزينٌة\َسعيدٌ خاِئٌفخائفٌة\َحزيٌن
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بمتع يناثلا ّفصلل ة  نبدأ

: البالونات:ِ  َّ يناثلا ّفصلل ُة :ِي فَع يناثلا ّال

كَلمات ٍ     نَْقتَر:ِْح :ِنا ب َّا هي

. :ِالبالونات:ِ  ب َّقُ تَتَعَل

ُحلْوات.... ٌ:   .... ؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ُملَوَّنات.... ٌ Iَمث.... ٌتاوْلُح ،ٌتانَّوَلُم :اًَل
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... ذكرتءورقم م    ما نقرأ هي يناثلا ّا

بَيَْضدياز ِويٌّة
َمنْفدياز وَخٌة

َ َجميل
ٌة

ُملدياز ّونٌَة كَثيَردياز وبأ ىده :ةٌ

َخفيَف
ٌة

ُمْختَلِف
ٌة
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:ِنا    ...  ب هَي يناثلا ّا الن يناثلا ّ"دارُم نولاب" ءورقم مهف ص:ِ عَلانِب اّيَه... ِصّنلا ى ُف سنتعر يناثلا ّ اآل"دارُم ن
ُمراد  ُمراد     بالوُن َخَرَج بيع:ِ الرَّ عُطْل يناثلا ّفصلل َة:ِ ض:ِفَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ       ف ي إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى ر:ِْحل يناثلا ّفصلل َة ٍ ف ي :ِه:ِ أَهْل .  َمعَ وَقََف   ا Iوََمْسرور فر:ِحIا َّهْر:ِ وَهءورقم ُْم    الن الصَّي يناثلا ّاديَن يُراق:ِ ُب َمَك؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ُمراد السَّ ص:ِن يناثلا ّاَرة.... ٌ      يَْصطادو"دارُم َن َمعَُه كانَْت لَوْ .وَتََمن يناثلا ّانِب اّيَه... ِصّنلا ى :ِها  ب الدُّك يناثلا ّا"دارُم ن:ِ    يَْصطادُ :ِلانِب اّيَه... ِصّنلا ى إ ص:ِن يناثلا ّاَرةI؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ،   ذَه ََبُمراد يَْشتَر:ِيَ :ِك َْي ل ََّق يناثلا ّفصلل َة    الَْقري ب:ِ الُْمعَل الْبالونات:ِ :ِنَّ َر    لٰك وَقَرَّ َرأْيَُه ََّر غَي :َِك :ِذٰل ل .أَعَْجبَتُْه؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، أَبْيََض     Iا بالون يَْشتَر:ِيَ أ"دارُم َْن
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سنتعل يناثلا ّءورقم م  اآل"دارُم ن

. ُر          َسيَنَْفج:ِ َُّه أَن ََّل تََخي َحت يناثلا ّانِب اّيَه... ِصّنلا ى ا؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، Iكَبير ا Iكَبير فَصاَر الْبالو"دارُم َن ُمراد نَفَخ

       . :ِه:ِ    ب يَلَْحقُ ثءورقم ُمَّ I؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، قَلي.... ٌتاوْلُح ،ٌتانَّوَلُم :اًل فَيَعْلو :ِيَد:ِه:ِ ب يَْضر:ِبُُه :ِالْبالو"دارُم ن:ِ ب يَلْع َُب ُمراد َ بَدَأ

. بَعيدIا         الْبالو"دارُم ُن فَطاَر :ِيَد:ِه:ِ؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ب Iيناثلا ّفصلل ة َّ قَو:ِي Iَضْرب يناثلا ّفصلل َة َضَربَُه َُّه :ِن لٰك ا؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، Iَمْسرور
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سنتعل يناثلا ّءورقم م  اآل"دارُم ن

الْماء:ِ            فَوْقَ بَطَّ يناثلا ّفصلل ة ٍ م:ِثَْل :ُِط يَهْب فََرآهُ :ِر:ِ الط يناثلا ّاِئ الْبالو"دارُم ن:ِ إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى ُمراد نَظََر

. َّهْر:ِ   الن وَيَذْه َُبَمعَ

.         ! اَألَنْظار:ِ  عَن:ِ غا بيردتو َب َحت يناثلا ّانِب اّيَه... ِصّنلا ى :ِه:ِ بالون إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى يَنْظُُر ظَلَّ ُمراد م:ِْسكين.... ٌ
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سنتعل يناثلا ّءورقم م  اال"دارُم ن

. أُْخر.ى      Iة َمرَّ الن يناثلا ّ"دارُم نولاب" ءورقم مهف صَّ عَلَيْكءورقم ُم أَعْر:ُِض سوَْف

      Iصام:ِت يناثلا ّفصلل َة Iق:ِراءَة الن يناثلا ّ"دارُم نولاب" ءورقم مهف صَّ تَْقَرأوا أ"دارُم ْن م:ِنْكءورقم ُم أُريدُ

... الن يناثلا ّ"دارُم نولاب" ءورقم مهف صَّ    ِ: نَْقَرأ :ِنا ب هَي يناثلا ّا
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب

بيع:ِ    الرَّ عُطْل يناثلا ّفصلل َة:ِ :ِه:ِ    ف ي أَهْل َمعَ ُمراد ض:ِفَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ     َخَرَج إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى ر:ِْحل يناثلا ّفصلل َة ٍ ُمراد.   ف ي وَقََف َّهْر:ِ الصَّي يناثلا ّاديَن  الن يَْصطادو"دارُم َن  يُراق:ِ ُب لَوْ   وَهءورقم ُْم وَتََمن يناثلا ّانِب اّيَه... ِصّنلا ى َمَك؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ص:ِن يناثلا ّاَرة.... ٌ   السَّ َمعَُه .كانَْت :ِها  ب يَْصطادُ

أسئل يناثلا ّفصلل ة :

ف ي    َمتانِب اّيَه... ِصّنلا ى.1. ُمراد َخَرَج
:ِه:ِ  ؟ر:ِْحلَت
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب

بيع:ِ    الرَّ عُطْل يناثلا ّفصلل َة:ِ :ِه:ِ    ف ي أَهْل َمعَ ُمراد ض:ِفَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ     َخَرَج إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى ر:ِْحل يناثلا ّفصلل َة ٍ ُمراد.   ف ي وَقََف َّهْر:ِ الصَّي يناثلا ّاديَن  الن يَْصطادو"دارُم َن  يُراق:ِ ُب لَوْ   وَهءورقم ُْم وَتََمن يناثلا ّانِب اّيَه... ِصّنلا ى َمَك؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ص:ِن يناثلا ّاَرة.... ٌ   السَّ َمعَُه .كانَْت :ِها  ب يَْصطادُ

: مناقش يناثلا ّفصلل ة  أسئل يناثلا ّفصلل ة

ف ي    َمتانِب اّيَه... ِصّنلا ى.1. ُمراد َخَرَج
:ِه:ِ  ؟ر:ِْحلَت
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب

بيع:ِ    الرَّ عُططْل يناثلا ّفصلل َة:ِ :ِه:ِ    ف ي أَهْل َمعَ ُمراد ض:ِفَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ     َخَرَج إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى ر:ِْحل يناثلا ّفصلل َة ٍ ُمراد.   ف ي وَقََف َّهْر:ِ الصَّي يناثلا ّاديَن  الن يَْصطادو"دارُم َن  يُراق:ِ ُب لَوْ   وَهءورقم ُْم وَتََمن يناثلا ّانِب اّيَه... ِصّنلا ى َمَك؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ص:ِن يناثلا ّاَرة.... ٌ   السَّ َمعَُه .كانَْت :ِها  ب يَْصططادُ

: مناقش يناثلا ّفصلل ة  أسئل يناثلا ّفصلل ة

ف ي     َمْن .1. ُمراد َمعَ َخَرَج
:ِه:ِ ؟ر:ِْحلَت
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب

بيع:ِ    الرَّ عُططْل يناثلا ّفصلل َة:ِ :ِه:ِ   ف ي أَهْل َمعَ ُمراد ض:ِفَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ      َخَرَج إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى ر:ِْحل يناثلا ّفصلل َة ٍ ُمراد.   ف ي وَقََف َّهْر:ِ الصَّي يناثلا ّاديَن  الن يَْصطادو"دارُم َن  يُراق:ِ ُب لَوْ   وَهءورقم ُْم وَتََمن يناثلا ّانِب اّيَه... ِصّنلا ى َمَك؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ص:ِن يناثلا ّاَرة.... ٌ   السَّ َمعَُه .كانَْت :ِها  ب يَْصططادُ

: مناقش يناثلا ّفصلل ة  أسئل يناثلا ّفصلل ة

ف ي     َمْن .1. ُمراد َمعَ َخَرَج
:ِه:ِ ؟ر:ِْحلَت
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب 

 : مناقش يناثلا ّفصلل ة  أسئل يناثلا ّفصلل ة
بالو"دارُم ن   أَيَن• طاَر

؟ُمراد 
َحت ّى        كَبيًرا ىّتَح ، كَبيًرا َفصاَر الْبالدياز وَن مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د نفََخ

. َسيَنَْفِجُر   أَنَُّه تََخيََّل
   . ِبيَِدِه    يَْضِربُُه ِبالْبالدياز وِن يَلَْعُب مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د َ بََدأ

لِٰكنَُّه        َمْسروًرا ىّتَح ، يَلَْحُقِبه ثدياز وبأ ىده :ة /ُّمَ َقليال ىّتَح ً، َفيَْعلدياز و
الْبالدياز وُن       َفطاَر ِبيَِدِه ىّتَح ، َقدياز ِويًَّة َضْربًَة َضَربَُه

بَعيًدا.
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب 

 : مناقش يناثلا ّفصلل ة  أسئل يناثلا ّفصلل ة
بالو"دارُم ن   أَيَن• طاَر

؟ُمراد 

َحت ّى        ككَبيًرا ىّتَح ، كَبيًرا َفصاَر الْبالدياز وَن مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د نَفَخ
. َسيَنْفَِجُر   أَنَُّه تََخيََّل

   . ِبيَِدِه    يَْضِربُُه ِبالْبالدياز وِن يَلَْعُب مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د َ بََدأ
لِٰكنَُّه        َمْسروًرا ىّتَح ، يَلَْحُقِبه ثدياز وبأ ىده :ة /ُّمَ َقليال ىّتَح ً، َفيَْعلدياز و

ِبيَِدِه ىّتَح ،     َقدياز ِويًَّة َضْربًَة الْبالدياز وُن  َضَربَُه َفطاَر
.بَعيًدا
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب 

 : مناقش يناثلا ّفصلل ة  أسئل يناثلا ّفصلل ة

:ِماذا  • ُمراد   ل بالو"دارُم ُن طاَر
؟بَعيدIا 

كَبيًرا ىّتَح ،       كَبيًرا َفصاَر الْبالدياز وَن مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د نفََخ
. َسيَنَْفِجُر    أَنَُّه تََخيََّل َحت ّى

  . يَْضِربُُه    ِبالْبالدياز وِن يَلَْعُب مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د َ بََدأ
يَلَْحُقِبه      ثدياز وبأ ىده :ة /ُّمَ َقليال ىّتَح ً، َفيَْعلدياز و ِبيَِدِه

َقدياز ِويًَّة      َضْربًَة َضَربَُه لِٰكنَُّه َمْسروًرا ىّتَح ،
. بَعيًدا    الْبالدياز وُن َفطاَر ِبيَِدِه ىّتَح ،
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب 

 : مناقش يناثلا ّفصلل ة  أسئل يناثلا ّفصلل ة

:ِماذا  • ُمراد   ل بالو"دارُم ُن طاَر
؟بَعيدIا 

كَبيًرا ىّتَح ،       كَبيًرا َفصاَر الْبالدياز وَن مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د نفََخ
. َسيَنَْفِجُر    أَنَُّه تََخيََّل َحت ّى

  . يَْضِربُُه    ِبالْبالدياز وِن يَلَْعُب مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د َ بََدأ
يَلَْحُقِبه      ثدياز وبأ ىده :ة /ُّمَ َقليال ىّتَح ً، َفيَْعلدياز و ِبيَِدِه

َقدياز ِويًَّة    َمْسروًرا ىّتَح ،  َضْربًَة َضَربَُه لِٰكنَُّه
. بَعيًدا    الْبالدياز وُن َفطاَر ِبيَِدِه ىّتَح ،
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تدر يناثلا ّ بيردتو ب 

 : فهءورقم م  أسئل يناثلا ّفصلل ة

•. :ِها       :ِهايَت وَن الْق:ِصَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ :ِداي يناثلا ّفصلل َة:ِ ب بَيَْن ُمراد ُشعوَر نَص:ُِف

بط      ______          َشعََر فََقد الْقصَّ يناثلا ّفصلل ة :ِهاي يناثلا ّفصلل َة:ِ ن ف ي وَأَم يناثلا ّا ؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ، ب ـب  َرَعَش دَقَف ةَّصقْلا ِةَياهِن يف اّمَأَو ،______ ِـ الْق:ِصَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ :ِداي يناثلا ّفصلل َة:ِ ب ف ي ُمراد َشعََر
.______

الَْفَرح)  -  (              الُْحز"دارُم ن



20

 : التدري ب   ف ي :ِعُ نُتاب

الْق:ِصَّ يناثلا ّفصلل ة:ِ  • عَناص:ُِر

•____________ : َّ"دارُم نولاب" ءورقم مهف ص____________ :ِّ  الن عُنْوا"دارُم ُن

ْخص:ِي يناثلا ّاُت: _____________• الشَّ

ما"دارُم ُن: ________________• الزَّ

الَمكا"دارُم ُن: ________________•

بيدياز وبأ ىده :ة /مّلعملا ِع   -      -  الّرَ َفْصُل مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د
النَّْهِر    -    ِضّفَة مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د بالدياز وُن
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:ِْجمال.... ٌ  وإ تلخي"دارُم نولاب" ءورقم مهف ص.... ٌ

الْيَوْم؟  • َّْمنا تَعَل ماذا

:ِماذا؟     • ل أَعَْجبََك؟ الدَّْر يناثلا ّفصلل ةيبرع ةغل س:ِ م:َِن ق:ِْسءورقم م ٍ أَيُّ
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) َّ يناثلا ّفصلل ة.... ٌ )  تَعْليم:ِي لُعْب يناثلا ّفصلل َة.... ٌ َمهَمَّ يناثلا ّفصلل ة.... ٌ

   : َجوا بيردتو ب.... ٌ  ُسؤال ٍ :ِكُل____________ :ِّ ل ُّعْب يناثلا ّفصلل َة:ِ الل :ِْسءورقم ُم ا

 : ز:َِم يناثلا ّفصلل ُة  ال.... ٌتاوْلُح ،ٌتانَّوَلُم :اًل يناثلا ّ الَْمواد يناثلا ّ

إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى:        :ِفَيْن:ِ ُمْختَل :ِلَوْنَيْن:ِ ب وََرقَتَيْن:ِ :َِق"دارُم نولاب" ءورقم مهف ص____________ :ِّ ب نَقوُم  5الَْمراح:ُِل
 ) الل يناثلا ّو"دارُم ْن:ِ      )  :ِنَْفس:ِ ب :ِطاق يناثلا ّفصلل َة ٍ ب كُل____________ :ِّ عَلانِب اّيَه... ِصّنلا ى Iُسؤاال نَكْت ُُب أقْسام ٍ؟َمْوَيْلا َنيرُعْشَت / ُرُعْشَت َفْيَك ،

.5وَنَكْت ُب  اَألُْخر.ى     :ِطاقات:ِ الْب عَلانِب اّيَه... ِصّنلا ى إجابات ٍ

   :     Iُسؤاال :ِْختَْر ا :َِرة:ِ الذ يناثلا ّاك لُعْب يناثلا ّفصلل ََة :ِطاقات:ِ الْب :ِهذ:ِه:ِ نَلْع َُبب
. الصَّحيَح يناثلا ّفصلل ة:ِ    :ِجاب يناثلا ّفصلل َة:ِ اِإل عَن:ِ وَابَْحْث

:ِطاقات:ِ         الْب م:َِن عَدَد ٍ أكْبََر يَْجَمعُ الذ يناثلا ّي هُوَ :ُِز الْفاِئ
الصَّحيَح يناثلا ّفصلل ة.
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: ُّعْب يناثلا ّفصلل ََة  الل نُكْم:ُِل

:ِل يناثلا ّفصلل َة :                                  اَألْسئ
   

؟.     .1 َّ"دارُم نولاب" ءورقم مهف ص يناثلا ّ الن عُنْوا"دارُم ن هُوَ ما

:ِلانِب اّيَه... ِصّنلا ى.      2 إ ُمراد َمعَ َخَرَج َمْن
ْحل يناثلا ّفصلل َة:ِ؟ الر____________ :ِّ

ْحل يناثلا ّفصلل َة:ِ؟.     3 الر____________ :ِّ :ِلانِب اّيَه... ِصّنلا ى إ ُمراد َخَرَج َمتانِب اّيَه... ِصّنلا َى

ُمراد؟.    4 بالو"دارُم ن طاَر أَيَْن

بَعيدIا؟.      5 ُمراد بالو"دارُم ن طاَر :ِماذا ل
               

اِإِلجابا:ت:
مرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د.   1 بالدياز ون
2. ْحلَِة.       الّرِ ِِإل ى اَْهلِِه َمدياز وبأ ىده :ة /مّلعملا َع مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د َخَرَج
َفْصِل.      3 ف ِلْصَف ي ْحلَِة الّرِ ِِإل ى مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د َخَرجكَ

الّرَبيدياز وبأ ىده :ة /مّلعملا ع.
4. بَعيًدا.     مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د بالدياز ون طاَر
َضَربَُه.        5 لَِأَنَُّه بَعيًدا مُرا ىّتَح ،اًريبَك اًريبَك َراصَف َنولابْلا د بالدياز ون طاَر

. َقدياز ِويًَّة  َضْربًَة
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    ِ: الْقطاد:ِم الدَّْر يناثلا ّفصلل ةيبرع ةغل س:ِ ف ي ____________ :ِّقاء:ِ الل إلانِب اّيَه... ِصّنلا ى
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