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INTRODUCTION

The vision of the ISS Arabic language for non-native speakers (L2) curriculum is to equip the 
students with language skills and tools that enable them to function and be able to communicate 

with Arabic speakers and to promote mutual understanding of and respect for the Arab culture.  

MISSION STATEMENT

The ISS Arabic for non-native speakers’ curriculum seeks to engage our diverse community of students, 
parents, faculty and staff in learning and understanding the notions and concepts of the Arabic 
language and culture following a communicative approach.  

GOALS AND OBJECTIVES

1. Develop a PreK-8 Arabic program for non-native speakers that utilizes to the greatest extent 
possible, the best practices in second language acquisition, and which is aligned with the RVIS 
and KAUST Schools program philosophies and procedures. The curriculum will be based on 
internationally approved standards and benchmarks.

2. Provide a list of resources that can be used with those standards.

3. Write a core of materials specially designed for ISS schools and covering the beginner and 
intermediate stages of Arabic as a foreign language.   

THOSE MATERIALS WILL INCLUDE:

•	 Scenarios and dialogues from Arab daily life
•	 Children’s Arabic Music and art
•	 Differentiated activities that are multiple intelligences based
•	 Cultural notes
•	 Basic grammar and etymology

 Develop a supporting text to reinforce the instructional program, featuring quality Arabic text, 
illustrations and activities. 

 This is the third book in a series of standards based books for teaching Arabic to non native 
learners.  Hiwaraat is Arabic for Dialogues where meaning and negotiation for meaning are critical. 
The teacher becomes a facilitator. Collaborative learning and peer interaction become extremely   
important. 

     This book is meant to be used as a resource for students.  It contains ideas, themes, dialogues and 
activities that teachers and students can choose from and engage in and thus, differentiation is built 



into the program.  Not all activities, dialogues and exercises have to be covered.  It is expected that not 
all students will do all the activities and that not students will work on activities at the same time.  It is 
recommended that teachers assign work to students based on their individual needs and skill level.  The 
dialogues and activities have been designed to allow for that.  

     We look forward to hearing any comments and suggestions that you may have and we look forward 
to partnering with you to make the learning of Arabic a fun journey.   



Standards For Arabic as a World Language (Based on the 
ACTFL standards)
CommuniCation, Culture, ConneCtions, Comparisons, Communities

Standards-based world languages education and the New Jersey standards reflect the themes in the 
Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century (1999), known as “The Five Cs.” These 
standards describe the “what” (content) of world languages learning and form the core of standards-
based instruction in the world languages classroom.

COMMUNICATION 
The communication standard stresses the use of language for communication in “real life” situations. 
It emphasizes “what students can do with language” rather than “what they know about language.” 
Students are asked to communicate in oral and written form, interpret oral and written messages, show 
cultural understanding when they communicate, and present oral and written information to various 
audiences for a variety of purposes. 

CULTURES 

Cultural understanding is an important part of world languages education. Experiencing other cultures 
develops a better understanding and appreciation of the relationship between languages and other 
cultures, as well as the student’s native culture. Students become better able to understand other 
people’s points of view, ways of life, and contributions to the world. 

CONNECTIONS 
World languages instruction must be connected with other subject areas. Content from other subject 
areas is integrated with world language instruction through lessons that are developed around common 
themes. 

COMPARISONS 

Students are encouraged to compare and contrast languages and cultures. They discover patterns, make 
predictions, and analyze similarities and differences across languages and cultures. Students often come 
to understand their native language and culture better through such comparisons. 

COMMUNITIES 
Extending learning experiences from the world language classroom to the home and multilingual and 
multicultural community emphasizes living in a global society. Activities may include: field trips, use 
of e-mail and the World Wide Web, clubs, exchange programs and cultural activities, school-to-work 
opportunities, and opportunities to hear speakers of other languages in the school and classroom. 
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ذلك. وتعرف  سعيدًا  كنت  إذا  احملور:  

الَعْوَدُة ِإىَل امَلْدَرَسة



الَعْوَدُة ِإىَل امَلْدَرَسة  2    الدرس األول

ُل ِمَن الدَّرسِِ  القسم اأَلوَّ

ُر                                                                    َأنا ُأَفكِّ

أرسُم شخصّية العّم توفيق، ثمَُّّ أكتُب عنها ُجاًل بسيطة تِصفها.- 111

َأنا أْستِمُع                                                                               

نشيد »َناُح َفَرح« 1 قناة سنا لألطفال- 112
http://www.youtube.com/watch?v=H7S02l6sQzk

أنا أَردُِّد                                                                  

• َنشيُد »َناُح َفَرح«	
أنا َفَرٌح أنا اْسي َفَرٌح َوحياتي َلِعٌب أْو َمَرٌح

رْيِ ُأمِّي َوأبي َبْهَجُة ُعْمري َأْشدو لَُما ِمْثَل الطَّ
أنا فرٌح أنا فرٌح أنا اْسي َفَرٌح

ْنيا  أْشدو حَلَْن احُلبِّ َوأْحيا وأُرشُّ الَبْهَجَة يف الدُّ
أْكُتُب َأْحُسُب أْرُسُم َنَْمًة ألقى النَّاَس ِبأْحَلى َبْسَمة

أنا َفَرٌح أنا َفَرٌح أنا اْسي َفَرٌح
 َوأِحبُّ َكثريًا أْصحابي َوأقوُل ِلُكلِّ األْحباب

 َربِّي َقْد َخَلَق األطفاَل َكْي َتْزداَد األْرُض َجاال 
أنا َفَرٌح أنا َفَرٌح أنا اْسي َفَرٌح
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َأنا َأْقَرُأ                                                                         

أنا اْسِي َسعيٌد َوأنا َسعيٌد.- 113
أنا اْسي َفَرٌح َوأنا َفْرحاَنة.- 111
َصديقي َسعيٌد ُيِبُّ الِغناَء واملوسيَقى.- 111
َصديَقيت َفَرٌح ُتِبُّ الِغناَء َواملوسيَقى.- 111
َيقوُل َسعيٌد: أنا َمْسروٌر.- 111
َتقوُل َفَرٌح: أنا َمْسرورٌة.  - 111

ُر                                                                    َأنا ُأفكِّ

أرسُم وْجهًا تاِبعًا للّصفة اّليت أقرأها.  - 111

أنا َمْسروٌر.أنا َسعيٌد.



الَعْوَدُة ِإىَل امَلْدَرَسة  1    الدرس األول

أنا ُمْبَتِسٌم.أنا ُمَتفاِئٌل.

أنا أْضَحُك.أنا َفْرحاٌن.

أنا أِحبُّ الِغناَء واملوسيَقى.أنا أِحبُّ الرَّْقَص.
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َأنا َأْكُتبُُ                                                                  

أْمأُل الَفراَغ ِبالكلَمِة امُلناِسَبة:- -111
• أنا اْسي  ....................... وأنا َسعيٌد.	
• أنا اْسي  ....................... وأنا َفْرحاَنٌة.	
• َصديقي  ....................... ُيِبُّ الِغناَء واملوسيَقى.	
• َصديقيت  ....................... ُتِبُّ الرَّْقَص واملوسيَقى.	
• َيقوُل  ....................... : أنا َمْسروٌر.	
• َتقوُل  ....................... : أنا ُمتفاِئلٌة.	

َأنا َأَتعلَُّم املْفَرداِت                                                      

أقرأ الصفة بصيغة املؤّنث ثمَّ أكتبها بصيغة املذّكر:- 1111

صيغة املذّكرصيغة املؤّنث

َمْسروَرة

َسعيَدة

َفْرحانة

ُمْبَتِسَمة
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ُمتفاِئلة

أحلُِّل الكلماِت التالية:- 1112

ُمْبَتِسٌم َمْسروٌر 

ُمَتفاِئٌلَسعيٌد 

موسيَقىَفْرحاُن

ِغناٌءَضِحٌك

َرْقٌصَلطيٌف

ُر                                                                    َأنا ُأَفكِّ

أِصُل الكلمَة من الَعُمود األّوِل مبا ُيناِسُبها مَن الَعُموِد الثَّاني:- 1113

َسعيَدٌةَوَلٌد

َمْسروٌرِبْنٌت

ُمَتفاِئَلٌةَهذا َوَلٌد

َفْرحاٌنَهِذِه ِبْنٌت
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َأنا َأْكُتبُُ                                                                     
أختاُر الكلمة امُلناسبة مَن الصندوق ُثّم أكتبها يف الفراغ املناسب:- 1111

املوسيَقى ُمَتفاِئَلٌةَفْرحاَنٌةاْسـمي َمْسروٌرَصديقيالرَّْقُص

أ- أنا  .....              ............. َسعيٌد وأنا َسعيد.
ب- أنا اْسي َفَرٌح وأنا  ................              .......

ج-  ........              ............... َسعيٌد ُيِبُّ الِغناَء و ..........          .............
د- َصديَقيت َفَرٌح ُتِبُّ  ............             ...........َواملوسيَقى.

هـ- َيقوُل َسعيٌد: أنا  ..........            .............
و- َتقوُل َفَرٌح: أنا  ...........             ............  

ُر                                                                    َأنا ُأَفكِّ

 أضعُْ دائرًة حوَل الكلمِة اّليت ال تنتمي ِلموَعة الكلمات يف كل سطر:- 1111

ُمتفاِئٌل – موسيَقى 1 َمْسروٌر – َسعيٌد – َضِحٌك – ُمْبَتِسٌم – َفْرحاٌنَمْسروٌر

ُمتفاِئٌل – موسيَقى 1 َمْسروٌر – َسعيٌد – َضِحٌك – ُمْبَتِسٌم – َفْرحاٌنَسعيٌد

ُمتفاِئٌل – موسيَقى 1 َمْسروٌر – َسعيٌد – َضِحٌك – ُمْبَتِسٌم – َفْرحاٌنَفْرحاٌن

ُمتفاِئٌل – موسيَقى 1 َمْسروٌر – َسعيٌد – َضِحٌك – ُمْبَتِسٌم – َفْرحاٌنَضِحٌك
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ُمتفاِئٌل – موسيَقى 1 َمْسروٌر – َسعيٌد – َضِحٌك – ُمْبَتِسٌم – َفْرحاٌنُمْبَتِسٌم

ُمتفاِئٌل – موسيَقى 1 َمْسروٌر – َسعيٌد – َضِحٌك – ُمْبَتِسٌم – َفْرحاٌنُمتفاِئٌل

ُمتفاِئٌل – موسيَقى 1 َمْسروٌر – َسعيٌد – َضِحٌك – ُمْبَتِسٌم – َفْرحاٌنموسيَقى

طر الثاني:- 1111 طر األوِل مع الكلمِة امُلناسبة يف السَّ أِصلُُ الكلمَة مَن السَّ

ُمتفاِئل - ِغناء – موسيَقى - َمْسروٌر – َسعيٌد – ُحبٌّ - َضِحٌك – ُمْبَتِسم – َفْرحاٌن 

ُحبٌّ - َسعيٌد – ِغناء – َمْسروٌر – َضِحٌك – ُمْبَتِسم – َفْرحاٌن – ُمتفاِئل - موسيَقى

أِصُل الِعباَرَة من الَعُمود األّوِل مبا ُيناِسُبها مَن الَعُموِد الثَّاني:- 1111

ُيِبُّ الغناَء واملوسيَقى.أنا اْسي َسعيٌد

ُتِبُّ الرَّْقَص واملوسيَقى.أنا اْسي َفَرٌح

أنا َمْسروٌر.َصديقي َسعيٌد

وأنا َسعيٌد.َصديَقيت َفَرٌح

وأنا َفْرحاَنٌة.َيقوُل َسعيٌد:

أنا ُمَتفاِئلٌة.َتقوُل َفَرٌح:
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أِصُل كلمَة »الِبْنُت« بالصفة املناسبة:- 1111

الِبْنُت

َسعيَدٌة

َلطيفٌة

َمْسروٌر

ُمْبَتِسَمٌة

أقرُأ ثمَّ أضعُُ إشارة √ أمام اجُلْملة الصحيحة و x أمام اجُلْملة اخَلطأ:- 1111
أ- أنا اْسَُك َسعيٌد وأنا َسعيَدة.

ب- َصديَقيت َفَرٌح ُتِبُّ الرَّقَص واملوسيَقى.
ج- َيقوُل َسعيٌد: أنا َمْسروَرة.
د- َتقوُل َفَرٌح: أنا َمْظوَظة.  

َأنا َأْكُتبُُ                                                               

أنسُخ يف َدفَتي ثمََّّ أقرأ:- -112
أ- أنا اْسي َسعيٌد وأنا َسعيٌد.

ب- أنا اْسي َفَرٌح وأنا َفْرحاَنة.
ج- َصديقي َسعيٌد ُيِبُّ الِغناَء واملوسيَقى.
د- َصديَقيت َفَرٌح ُتِبُّ الرَّْقَص واملوسيَقى.



الَعْوَدُة ِإىَل امَلْدَرَسة  -1    الدرس األول

هـ- َيقوُل َسعيٌد: أنا َمْسروٌر.
و- َتقوُل َفَرٌح: أنا ُمَتفاِئَلة.  

أختار الصفة املناسبة ثمَّ َأْكُتُبَها يف الفراغ ثمَّ أقرأ:- 1121
أ- رامي َولٌد .......                    .......) َسعيٌد، سعيدٌة-

ب- َرنا ِبْنٌت .....                       ......... )َسعيٌد ، َسعيدٌة-
ج- سوزاُن بنٌت ....                           ..........) َلطيٌف ، َلطيفٌة-

د- َسعيُد ولٌد......                  ........) َمْسروٌر، َمْسروَرٌة-
هـ- توم َولٌد ......                     ........ )ُمتفاِئٌل ، ُمتفاِئَلٌة-

كل امُلناسب:- 1122 - بالشَّ أكتب الضمائر امُلنفِصَلة التَّالية مع الِفْعل )أِحبُّ
مثل: أنا أحبُّ  املوسيقى.

أ- حنُن .............. الِغناَء.
ب- أنَت .............. الّضِحَك.

ج- أنِت.............. الرَّقَص.
د- أنتْم .............. املوسيَقى.
هـ- ُهَو .............. الرَّقَص.
ِحَك. و- هَي ..............الضَّ

ي- ُهْم ..............الِغناَء. 
أكتُب الضمري املنفضل املناسب مع الكلمة املناسبة:- 1123
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مثل: أنا  سعيد. أنا سعيدة.

أ- .............. ُسَعداُء.

ب-.............. َسعيٌد.
ج-..............َسعيدٌة.
د-.............. ُسعداُء.

هـ-.............. لطيٌف.
و-.............. لطيفٌة.

ي-.............. َلطيفوَن.
أختار الصفة املناسبة للضمري املنفصل املناسب:- 1121

أ- أنا ) َسعيدٌة، ُسعداُء، َسعيٌد-.
ب- أنَت )لطيٌف، لطيفوَن، لطيَفٌة-.

ج- أنِت ) َمسروٌر، َمْسروروَن، َمْسروَرٌة-.
د- هو ) ُمتفاِئٌل، ُمتفاِئلوَن، ُمتفاِئلٌة-.

هـ- هَي ) ُمْبتسٌم، ُمْبتِسموَن، ُمبتِسَمٌة-.
و- حنُن ) َفْرحاُن، َفْرحانوَن، َفْرحانٌة-.

أكتب الّضمري املنَفِصَل املناسب جبانب الفعل بعد أن أقرأ اجلملة:- 1121
ِحَك. أ-......                           ........ حنِبُّ الضَّ

ب-......                                ........  ُيِبُّ اللِعَب.
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ج-...           ........... ُيـِحبُّوَن املوسيَقى.
د-....                     ..........  أِحبُّ الرَّقَص.

هـ-......                     ........ ُتِبُّ اللغةََ العربّيَة.

َأنا أالحظ                                                                

أالحظ اخلّط العربّي.- 1121

َأنا أعَمُل يف البيت                                                                     

أرسم ثالثة من أصدقائي أو ثالثة من صديقاتي وأسـّميهم بإحدى الصفات - 1121
التالية: سعيد، فرحان، مسرور، مبتسم، متفائل، لطيف.
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الِقْسُم الّثاني ِمَن الدَّرسِِ

َأنا َأقرُأ                                                                    

ِف الـثَّـاني.- 211 َرنا ِبْنٌت يف الصَّ
َرنا ُتِبُّ أْن ُتَغنِّ وَتْعِزَف املوسيَقى.- 212
َرنا ُتـِحـبُّ أْن ُتـساِعَد أْصحاَبها يف امَلْدَرَسة.- 213
َرنا ِبْنٌت َظريَفٌة ُتِبُّ أْن َتْضَحَك َمَع أْصحاِبها.- 211

ُر                                                                    َأنا ُأَفكِّ

أْرُسُم ُصَورًا ُتَعبُِّ َعِن الكِلماِت التَّالَية:- 211

َشْهٌمُمَتعاِوٌن

َيْضَحُكَلطيٌف = َظريٌف



الَعْوَدُة ِإىَل امَلْدَرَسة  11    الدرس األول

ُيساِعُدَيْبَتِسُم

َيْرُقُصُيَغن

ط فني ُثمَّ - 211 أْقَرُأ النَّصَّ ُثمَّ أقاِرُن َبنْيَ َشْخِصيَِّة الِبْنِت َرنا وَشْخِصيَّيت، أْرُسُم ُمَطَّ
أْكُتُب يف الِقْسم األيَِْن ِصفاتي َويف الِقْسم األْيَسِر ِصفاِت َرنا َويف املِْنَطَقِة امُلتَقاِطَعِة 

أْكُتُب األْشياَء امُلْشَتََكَة َبْين َوَبنْيَ َرنا.
َشْخِصيَِّة  

َرنا 
َشْخِصيَّيت
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مرَي امُلناِسب:- 211 أْقَرُأ اجُلْمَلَة ثمََّّ أَضُع الضَّ

أنا – َنُْن – أْنَت – أْنِت – أْنُتْم – ُهَو – ِهَي - ُهْم.

أ-..............  ُيِّبوَن الّلغَة الَعَربيَّة.
ب-.............  ُتَغنِّ يف امَلْدرَسة.

ج-.............. ُتَّثلنَي على امَلْسَرح.
د-.............. أْضَحُك َمَع أْصحابي.

ل-..............َتلَعبوَن يف املَلَعب.
هـ-.............. حنِبُّ  امَلْدرَسة.
و-.............. ُتساِعُد أْخَتَك.

ي-.............. َيْبَتِسُم.

َأنا َأْكُتُب                                                               
أنسخ يف دفتي ثمَّ أقرأ:- 211

ِف الـثَّـاني. أ-َرنا ِبْنٌت يف الصَّ
ب- َرنا ُتِبُّ أْن ُتَغنَِّ وتْعِزَف املوسيَقى.

ج- َرنا ُتـِحـبُّ أْن ُتـساِعَد أْصحاَبها يف امَلْدَرَسة.
د- َرنا ِبْنٌت َظريَفٌة ُتِبُّ أْن َتْضَحَك َمَع أْصحاِبها.

ُمَها ِسّتَة أقسام، أَضُع يف كل ِقْسم رسًا إلحدى الكلمات الّتالية: - 211 آُخُذ َورقًة ثمَّ ُأقسِّ
) َمْسرور، َسعيد، َجيل، َظريف، ُمْبَتِسم، َفْرحان -.
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ُر                                                                    َأنا ُأَفكِّ

أفّكر يف معاني األمثال الشعبّية التالية، ثمَّ أرسم صورة مناسبة للمعنى يف - -211
الصندوق الفارغ:

ِحك. طاَر ِمَن الَفَرح، اْنَفَجَر ِمَن الضَّ

أِصُل اجلملة من العمود األّول مع ما يناسبها من العمود الثاني ثمَّ أقرأ:- 2111

ِف الـثَّـاني. .َرنا ِبْنٌت يف الصَّ َرنا ُتبُّ أْن تغنِّ
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. ُتبُّ َرنا أْن تْضحَك مَع أْصحاِبها.َرنا ُتِبُّ أْن ُتغنِّ

ُتـساِعُد أْصحاَبها يف امَلدرَسة.ُتـساِعُد أْصحاَبها يف امَلْدرَسة.

ِف الـثَّـاني.ُتِبُّ َرنا أْن تْضَحَك مع أْصحاِبها. َرنا ِبْنٌت يف الصَّ

أِصُل اجلملة من العمود األّول مع ما يناسبها من العمود الثاني ثمَّ أقرأ:- 2112

َظريٌف.َهذا َوَلٌد

َلطيَفٌة.َهذا طاِلبٌ 

َفْرحانٌة.َهِذه ِبْنٌت

ُمتعاِوٌن.َهِذه طاِلَبٌة

َأضعُُ داِئرًة َحوَل الِفعِل الذي ال ينتمي لموعة األفعال التالية يف كل سطر:- 2113

أساِعُد – أْضَحُك– أغنِّ – أِحبُّ 1 أبَتِسُم.أِحبُّ

أساِعُد – أْضَحُك– أغنِّ – أِحبُّ 1 أبَتِسُم.أْضَحُك

أساِعُد – أْضَحُك– أغنِّ – أِحبُّ 1 أبَتِسُم.أبَتِسُم
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أساِعُد – أْضَحُك– أغنِّ – أِحبُّ 1 أبَتِسُم.ُأغن

أساِعُد – أْضَحُك– أغنِّ – أِحبُّ 1 أبَتِسُم.أساِعُد

َأنا َأْكُتُب                                                                  

أمأُل الفراغ بالكلمة املناسبة من الصندوق. يكن أن تستعمل بعض الكلمات - 2111
أكثر من مّرة:

امَلْدرَسةُتِبُِّبنٌتالـثَّـانيُتغّنـَياملـَْدرَسـةتْضحَك

ِف                                                                   َرنا ِبْنٌت يف الصَّ
َرنا                                                        أْن                                                              وتعِزَف املوسيَقى.

َرنا ُتـِحـبُّ أْن                                                                  أْصحابها يف                                                         
َرنا                                                                      ظريفٌة ُتِبُّ أْن                                                  مع أْصحاِبها.

أختار مخسًا من املفردات التالية ثمَّ أكتبها يف جٍل بسيطة: - 2111
َمْسرور1 َسعيد – َفْرحان – ُمْبَتِسم – ُمتفاِئل –َلطيف – َظريف – ُمتعاِون – 

َشْهم – َجيل.
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ُر                                                                     َأنا ُأَفكِّ

أرسُم خريطة H، ثمَّ أقرأ الكلمات اّليت يف الصندوق، وأكتُب فيها الكلمات - 2111
املتشابهة يف املنطقة املشتكة، والكلمات املختلفة أكتبها يف القسم األين، وأكتب 

الضمائر املنفِصَلة يف القسم األيسر.

َمْسرور- َسعيد – أنا - ُحّب – ِغناء – ُهو - فْرحان – ُمبتِسم – ِهي - ُمتفاِئل – َلطيف  
َنُْن - ظريف – ُمتعاون – َشْهم –  أنَت – أنِت - َجيل – َضحك – موسيَقى – ِغناء 

ُهم- أنُتْم– أِحبُّ – أساِعُد – أغنِّ – أبَتِسُم – حيبُّ  
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َأنا َأْكُتُب                                                                 

أكتُب كلمة يف الصندوقني - 2111
رقم )2 و3- لا نفس معنى الكلمة يف 

الصندوق رقم )1-:  

ط التَّالي ثمَّ - 2111 أقرأ امُلخطَّ
أرسُم ُمططًا ُماثاًل له مستخدمًا 

كلمات لا نفُس امَلعنى:

َأنا أالحظ                                                                      

أالحظ اخلّط العربّي.- 2111

َأنا َأعَمُل يف الَبيِت                                                                                

أكتُب ِمْن ُجْلتنِي إىل أْربع عْن صديٍق كان متعاونًا وَشْهمًا َمعي.- -212

َمْسرور

أنا َمْسرور

أنا َسعيدأنا َفْرحان
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الِقْسُم الثاِلُث ِمَن الدَّرسِِ

َأنا َأْقَرُأ                                                                    

هاِني َوَلــٌد يف اْلـَصِف الثَّاني.- 311
هاِني َوَلـٌد صاِدٌق َوكريٌم.- 312
هاني ُيِـبُّ أْن ُيـْعطَي َوُيساِعَد.- 313
هاني طاِلٌب َنــشـيـٌط يف املَـْدَرَسـِة.- 311
هاني َصديٌق ُمـَتــساِمٌح ِيُِبُّ أْصحاَبُه.- 311

ُر                                                                      َأنا ُأَفكِّ

ِة هاني َوألوُِّنها.- 311 َأْرُسُم ُصَورًا ِلِقصَّ

ِف الثَّاني.هاني حيِـبُّ أْن ُيـْعِطَي َوُيساِعَد. هاني وَلــٌد يف اْلـصَّ
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هاني طاِلٌب َنــشـيـٌط يف املَـْدَرَسـِة.هاني َوَلـٌد صاِدٌق َوَكريٌم.

ُر ُثمَّ أكتُب قاِئَمًة ِباألْعماِل اليتِّ أقوُم ِبها ِعْندما أكوُن متعاِوناً.- 311 أَفكِّ

َأنا َأْكُتُب                                                                 

َفة:- 311 أكتُب بالّلَغِة اإلنكليزيَِّة يف اجَلْدَوِل الّتالي َمْعَنى الصِّ

فُة باللَغِة الَعَرِبيَّة فِة باللَغِة اإلنكليزيَّةالصِّ َمْعَنى الصِّ

سـَـــعيـٌد

صاِدٌق

ُمَتفاِجٌئ

َنــشـــيـٌط

ضاِحــٌك

ُمـَتـعاِوٌن

ُمـَتســــاِمٌح
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أْنَسُخ يف َدْفَتي:- 311
ِف الثَّاني. أ- هاني وَلــٌد يف اْلـصَّ

ب- هاني َوَلـٌد صاِدٌق وكريٌم.
ج- هاني ُيِـبُّ أْن ُيـْعطَي َوُيساِعَد.

د- هاني طاِلٌب َنــشـيـٌط يف املَـْدَرَسـِة.
هـ- هاني َصديٌق ُمـَتــساِمٌح يُِِبُّ أْصحاَبُه.

أقوُم ِبَتْوسيِع اجُلْمَلِة الّتالَية:- -311
أ- أنا أِحبُّ __________ ______            ____

ب- أنا أِحبُّ __________ ___                       _______
ج- أنا أِحبُّ _________                                   _ __________

د- أنا أِحبُّ _________                                              _ __________

3111 - .- - وقاِئَمًة ِباألْشياِء اّليت )ال ُأِحـبُّ أكُتُب قاِئَمًة بِاألْشياِء اّليت )أِحبُّ

أْختاُر الَكِلَمَة امُلناِسَبَة ُثمَّ أَضُعها يف الَفراغ:- 3112

صاِدٌقَوَلــٌدَنــشـيـٌطَكريٌمُمـَتــساِمٌححيِـبُّ

ِف الثَّاني. أ- هاني __________ يف اْلـصَّ
ب- هاني َوَلـٌد __________و__________

ج- هاني __________ أْن ُيـْعِطَي َوُيساِعَد.
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د- هاني طاِلٌب __________يف املَـْدَرَسـِة.
هـ- هاني َصديٌق __________يُِِبُّ أْصحاَبُه.

َأنا أعَمُل ِبَيديَّ                                                                                   
أنا أْعمُل ِبَيدي ِبطاَقة:- 3113

• أْحتاُج إىل: َكْرتون َأْسَود1 َوَرق ُمَقوَّى ُمَلوَّن1 	
أْقالم تْلوين ماِئيَّة 1 ِمَقّص1 َصْمغ1 ُمْلَصقات 

َبرَّاقة.
طريقة العّمل:

• أُقصُّ الَكْرتوَنَة على َشْكِل ُمَربٍَّع وأقوُم ِبَطيِّها 	
ِمَن الَوَسط.

• أقصُّ الَوَرَق امُلقوَّى على َشْكِل ثالثِة ُقلوٍب وأْلِصُقها داِخَل الَكْرتوَنة.	
• ِل »أْنَت َكريٌم« َوعلى الَقْلِب الّثاني 	 أكتُب ِباألقالم املاِئيَِّة على الَقْلِب األوَّ

»أْنَت صاِدٌق« وعلى الَقْلِب الثالِث »أنَت ُمتساِمٌح«.
• ُمها ِلَزميلي.	 أَزيُِّن الِبطاَقَة ِبامُلْلصقاِت والرُّسوماِت وأقدِّ

ُر                                                                    َأنا ُأَفكِّ

َمْسرور، َسعيد، َفْرحان، َضِحك، ُمْبَتِسم، َمْظوظ، َلطيف، ُحّب، موسيَقى، َرْقص، ِغناء، أنا، 
َنْن، أْنَت، أنِت، أْنُتم، ُهَو، ِهَي، ُهْم، ُمتعاِون، َشْهم، َجيل، َظريف، َكريم، صاِدق، ُمتفاِجئ، 

َنشيط، ُمتساِمح.
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مظطيسنىقيسوم

برتناناحرفنس

تياناقداصحضع

سفيهمهشهنححي

مظوظحممهبمكد

كحماستموغسال

ررنواعتمنرنط

يقئجافتماوتي

مصليمجلاءرمف

َأنا َأْكُتُب                                                                 

مائر امُلْنَفِصَلة: - 3111 أكتب األفعال الّتالية مع الضَّ
، أساِعُد. ُأْعطي، َأْضَحُك، أْبَتِسُم، أَغنِّ
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أســـــاِعـُدأَغـــنِّــيأبـْـَتـــِسـُمأْضـَحـُكأْعــطــيأنا

أنَت

أنِت

ُهو

ِهي

َنُن

أْنُتم

ُهم

َأنا أالحظ                                                                

أالحظ اخلّط العربّي.- 3111
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 َأنا أحبث                                                                                           
أكتب قائمة بالصفات اّليت تناسبن من الكلمات اجلديدة اّليت تعّلمتها، ثمَّ - 3111

أكتب قائمة بالصفات اّليت تناسب صديقي/ صديقيت من الكلمات اجلديدة، ثمَّ أرسم 
ط فني وأكتب يف املنطقة اليسرى صفاتي ويف املنطقة اليمنى صفات صديقي/  مطَّ

صديقيت ويف املنطقة املتقاطعة أكتب الصفات املشتكة.
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