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 فَاِتَحُة اْلِكَتاب

 

 

 طاليب األعزاء، 

يسـرين غـايـة السـرور أن أهـدي إىل أيـديـكـم بـعـون اهللا تـعـاىل اجلـزء األول مـن   

 . قراءة كرياال العربية للصف األول

 

حيــتــوي هــذا الــكــتــاب عــلــى األنــاشــيــد الــرائــعــة والــقــصــص واحلــكــايــات اجلــذابــة   

واأللعاب اللغوية املمتعة واألنشطة الدراسية املشجعة وذلـك كـلـه عـلـى أسـاس الـنـواتـج 

 .التعلمية املرجّوة

 

أمتىن أن هـذا . أرجو منكم الوقوف على مضامني الكتاب بتذوق واستحسان   

الـكــتــاب يسـاعــدكــم عــلـى دراســة مـبــدئــيــات الـلــغــة الــعـربــيــة وعـلــى الــتــقـدم املــرغــوب يف 

 .حياتكم

  

 واهللا املستعان     

 وشكرا     

     �������� 
 ���� � � 

 مديرة جملس الوالية للبحوث الرتبوية والتدريب     

 تروننتربم، كرياال            
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 َهيا َهيا     
 ِإَلى أَْين؟     
 اْألَرَْنُب َمَع اْلَكْبش    
 اْألَرَْنُب َعَلى اْألُْرُجوَحة    
 َهاْي رُمان    

 تـََعال، ِإَلى اْلبَـْيت     
 يَا َأْحَباِبي     
 تـََفضل، ِبطيخ    
 فـََنٌس َلِذيذ    
 َنْحَو اْلَمْلَعب    
 بِْنٌت ذَِكية    

 َأقْـَبَل الصْبحُ      
 اْلِهر يَْأُكُل السَمك     
 َمَطر..َمَطر     
ْهر      فَاَض النـ 
 اْلُعْصُفوُر والسْنَجاب     
 ِفْكَرُة ِسْنَجاب     



٦ 

6 

أَْنَت رَبـَنا

َأنْــــَت رَبــــــــَنا  رَبــــنَـا رَبـــــــنَـا

ِعـــْلًمـــــا لَـــــَناآتِـــــَنا آتِــــــنَـا

َدْوًمـــــــا لَـــــــَناَأنْـــزِلَــــْن رَبـَنا

ُكـــــال  لَــــــنَـارَْحَمــًة نِْعَمـًة 



٧ 

7 

 َاْألَْنِشطَُة التْمِهيِدية 
ُنَالِحُظ اْلَعَالَقة 








٨ 

8 

َنْكَتِشُف الشاذّ 



٩ 

9 

ُنَالِحُظ اْالِْخِتَالف

 
ُنَالِحُظ َونـَُلون



١٠ 

10 

ُنَالِحُظ َونـَُعبر



١١ 

11 

 اْلَوْحَدُة اْألُوَلى
الصَداَقة

يَـــا َأْحـــَبابِــــــي َهــيــــــا َهـيـــــا 

يَــــا ِإْخـــَوانِـــــيَأْهًال َسْهًال   

نـَْلَعْب َنْجِريَهــيــــــا َهـيـــــا   

يَــــا َأْحـــــبَــابِــيَهــيــــــا َهـيـــــا  





١٢ 

12 



١٣ 

13 

َمْن َجيِْلُس َعَلى اْلُكْرِسّي؟  َمْن يـَُقوُم ِيف بَاَحِة 
اْلبَـْيت؟  َمْن َجتِْلُس َعَلى َواِجَهِة اْلبَـْيت؟  أَْيَن 

تـَُقوُم اْلِبْنت؟   َماَذا نـََرى ِيف اْلُبْسَتان؟




١٤ 

14 

ِإَلى َأْين؟ 

ْرَنبأَ  نَاأَ َمْن؟ 

ْين؟ أَ  ِإَلى

. َوَلِكْن َلْم يـََره. َصَباَح يـَْوٍم َذَهَب ِإْرَشاٌد ِإَلى َصِديِقِه َأرَْنب
:َوَنَشَد ُهَنا  َوُهَناك فـََرَأى ِإْرَشاٌد َأَحًدا ُيْسِرُع ِإَلى اْلَخارِِج َوَسَأل

 



١٥ 

15 

َهيا نـُْنِشد

يَا َحِبيِبي

يَا َحِبيِبي َأْنَت ِحبي   

ييَا َعزِيِزي َأْنَت ِعز

يَا َأنِيِسي َأْنَت أُْنِسي

َال تـَُفــارِْقِني َعزِيزي



١٦ 

16 

َهيا نـَُلون



ــــــــــــــ رَْنب



١٧ 

17 

َهيا َنْسَتِمع 

َسد أَ  نَاأَ 

نـَْبج أَ  نَاأَ 

ْرَشاد إِ  نَاأَ 
َهيا نـُْنِشد 

َألِــــٌف َأْرنَــبَألِـــٌف َألِــــٌف 

َأْرنَـب َأبْـَيضَأْرَنب َأْرَنب

بَــــجَألِـــٌف َألِــــٌف  َألِــــٌف َأنـْ

َبــــج َأنـْبَــــج َأْصَفرَأنـْبَــــج َأنـْ




١٨ 

18 

َلى َأْين؟ إِ  ْرَشادإِ   يَا


  ْرَنبأَ ماه، أُ 


َخَرَج  ِإْرَشاد ِمَن اْلبَـْيِت َوتَِبَع اَألرَْنَب 

... َفَدَعِت اْألُمّ 



١٩ 

19 

ْلبكَ َهَذا  

ْلٌب َأبـَْيض كَ 


َهْل رََأْيَت اْألَْرَنب؟

َورََأى ِمْن بـَْيِن اْألَْعَشاِب . َخَرَج ِإْرَشاٌد نَاِشًدا اَألْرنبَ 
.. َوَلِكن. َوَظن َأنُه َأْرَنب.َحرََكةً 



٢٠ 

20 

ْبشكَ اْألَْرَنُب َمَع الْ 

: َهيا َنْسَتِمع

اْألََسُد َمَع اْألَْرَنب

ْلبكَ اْألَْرَنُب َمَع الْ 

أَْيَن ُهَو؟: َنَظَر َيِميًنا َوَيَسارًا َوَسَأَل َخائًِفا

: فـََقاَل اْلَكْلب



٢١ 

21 

َنْكَتِشف اْلُمْخَتِبئ  






.ـْبٌش.....






٢٢ 

22 

ق َأبـَْيضلَ قْ لَ قلَ قْ لَ  َهَذا

َهيا َنْسَتِمع 

َصَباَح النور   َصَباَح اْلَخْير   


ِفي اْلُبْسَتان   أَْيَن اْلَكْبش؟  

.رََأى ِإْرَشاٌد ِفي اْلَحْقِل َلْقَلًقا



٢٣ 

23 

َكْيَف َوَصَل ِإْرَشاٌد ِإَلى اْلَكْبِش؟ 



٢٤ 

24 

َهيا نـُْنِشد 

 اْلَكْبُش  َأْيَن 
أَْيَن اْلَكْبُش أَْيَن اْلَكْبشُ 

يَـــــــا ِإْخـــَوان أَْيَن اْلَكْبشُ 

ِإن اْلَكْبـــشَ ِإن اْلَكْبــــشَ 

 َاْلَكْبـــش ِإنِفي اْلُبْسَتان

 اْألَْرَنب  َأْيَن 


أَْيَن اْألَْرَنبُ اْألَْرَنبُ أَْيَن 

يَا ِإْخــــــــــَوانأَْيَن اْألَْرَنبُ 

ِإن  اْألَْرَنبَ ِإن  اْألَْرَنبَ 

 َاْألَْرَنب  ِإن ِفي اْلُبْسَتان



٢٥ 

25 

ُنْكِمُل َونـُْنِشُد 

اللْقَلقَأْيَن 

َأْيَن اللـــْقَلــُق َأْيَن اللْقَلــقُ 

 ...........َأْيَن اللْقَلــقُ 

...........ِإن اللْقلَـــقَ 

.......... ...........

...ـــْقَلق  ....



٢٦ 

26 

 َاْألَْرَنُب َعَلى ُأْرُجوَحة

 نـُْنِشد 

 أَنا ِبَها َأميــــــــَرةٌ   ُأْرُجوَحِتي َصِغيَرٌة 

 َوَأْصِدقَاِئي َمرةً   أَْلَعُب ِفيَها َمـــــرًة  

 .. ُشفْ : َوَجَد ِإْرَشاٌد اْألَْرَنَب َعَلى اْألُْرُجوَحِة ِمْن بَِعيد َوقَالَ 

�



٢٧ 

27 

 مانرُ  َهايْ 

مان َأْحَمررُ 

: َوَأْعَطى ِإْرَشاٌد اْألَْرَنَب رُمانًا فـََقاَل اَألْرَنبُ . َجاَء اْألَْرَنُب ِإَلى ِإْرَشاد



٢٨ 

28 

مانرُ ِفي اْلُبْسَتاِن 

ِفي اْلِبرَْكِة َلْقَلق         ِفي اْلِبرَْكِة َسَمك

َماَذا تـََرْون؟ !! َهاْي ُبْسَتاٌن َجِميل: قَاُلوا



٢٩ 

29 

نـَْرُسُم َونـَُلون 

 رُمان َأْحَمر
 
 
 َأْحَمر...... 

 
 

َوَرٌق َأْخَضر 


 
 
َأْخَضر...... 



٣٠ 

30 

َهيا نـُْنِشد  

أَِلٌف َأْرُض اْألَْجَداِد    أَِلٌف َأْرَنُب ِفي اْلَواِدي

رَاٌء رُمـــــان ِفي الْــَواِدي َالٌم َلْقَلُق ِفي اْلَحْقِل    



َهيا نـَُلوْن َوَنْكُتب 

...............      ..............    .............        ............. 



٣١ 

31 

 ............   أَنـَْبج 

 

 ............  َأَسد  



 ............  رُمان  



 ............  َكْلب  



............  َكْبش 

............  َلْقَلق   



نـَُراِجُع َوَنْكُتب 



٣٢ 

32 

اْلَوْحَدُة الثانَِية

َهيا نـَْلَعب

ُنَالِحُظ الصورََة َونـَُعبر 

ِمْن أَْيَن َيِجيُء اَألْصِدقَاُء؟

ِإَلى أَْيَن َيْذَهُبون؟ 



٣٣ 

33 

أَْيَن ُهو؟. َوُهم يـَْنظُُروَن ِإَلى اْلَخارِج

:فـََقاَلْت فـَْرَحة.. َفْجَأًة رََأْوا َهَذا اْلَمْنَظرَ 

 َهاْي َأْرَنب 

َأْهًال  َأْهًال 

تَعال ِإَلى اْلبَـيْ تَـ 



٣٤ 

34 

يَا َأْحَباِبي 

َهـــَذا بَــْيـــِتيَهَذا بـَْيتِـي      

َهــَذا بـَْيــتِـــييَا َأْحَبابِـي    

َأْجَمُل بـَْيِتيبـَْيِتي َهـَذا   

َهــَذا بـَْيـــتِـييَا َأْحَباِبي     



٣٥ 

35 

نـَتَـَعاَرف 

َغاء              بَطة                      بـَبـْ
 

    ......     ......      ......     ......

َمْن َأْصِدقَاُء فـَْرَحة؟. ُشْف، َهِذِه الصورَة



٣٦ 

36 

طيخ بِ .. طيخبِ تـََفضل، 

َماَذا ِفي َيِد فـَْرَحة؟ 



٣٧ 

37 

ُنَالِحظ َونـََتَحدث 

يِك ِبطيٌخ        ِعْنَد اَألْرَنِب ِبطيٌخ  ِعْنَد الد

ُنْكِمل َونـََتَحدث 

 .......ِعْنَد اْلَكْبِش 

..... ......ِعْنَد 



٣٨ 

38 

َهيا نـُْنِشد 

َهيا نـَُلون

بَاٌء بـََلِدي َما َأْعَاله      بَاٌء بـَْيِتي َما َأْحَالهُ 

....... بـُْلُبل



٣٩ 

39 

 َنس َلِذيذ             َهيا نَْأُكلفَـ 

 . َنَظُروا َحنَْو الصْوت.. ْتِشلْ .. ْتِشلْ .. ْتِشلْ : َوُهْم يَْأُكلُونَ الِبطيخَ 

 : يَْأُكُل السْنَجاُب فـََنًسا َفَدَعاُهمْ 



٤٠ 

40 

وٌم َأبـَْيض          ثُ فاٌح َأْحَمر             َهَذا تُـ َهَذا 

َغاء؟ َقاِر اْلَببـْ َماَذا ِفي ِمنـْ
َغاء؟   َماَذا يـَُقوُل اْلَببـْ



٤١ 

41 

َهيا نـَُلون َوَنِصل 

َغاء  بـَبـْ

 فـََنس

 ثُوم

 تـُفاح



٤٢ 

42 

َهيا نـُْنِشد 

َنْحَو اْلَمْلَعب

َنْحَو اْلَمْلَعبَهـيــا نَـــْذَهــــْب  

َال َال نـَْتـــَعــــبنـَْعــُدو نـَْلـَعــْب  

ِهَي َال تـَتـَْعبُأْخــِتي فـَْرَحـــــة  

ْلـــبًــا َواِحـــــــد   ُكنــــا نَـْلــَعــــــبقـَ



٤٣ 

43 

 ِقـــــي ِقـــــــي ِقـــــــــي:    َبَكى اْلَفْرخُ 

 ... َوَلِكن.  الَفْرَحة َطْمأََنْت فـَْرًخا

�



٤٤ 

44 

َهيا نـَُقلد الصْوت

قَـــا قَـــا قَـــا

ُكو ُكو ُكو

ِميَــاُو ِميَــاوُ 

بَــْو بَــْو بَــْو 

َهيا نـُْنِشْد َونـَتَـَعرف 

قَـــا قَـــا قَـــا  نـََعَق غُـــــَرابٌ 

ُكو ُكو ُكوَصاَح الديكُ 

 َمــــاَء اْلِقـــــط ُِميَــاُو ِميَــاو

بَــْو بَــْو بَــْو نـََبَح اْلَكْلُب   
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٤٥ 

45 

بِْنٌت ذَِكيةٌ 



َماَذا َحَصْلت؟

!َكْعك...َكْعك
ا َحَصْلتَحق!



٤٦ 

46 

 ْرَحةفَـ َأنَا ُأِحب

َهيا نـَُعبر 
 أَنَا ُأِحب ........ 

 

 أَنَا ُأِحب........




 أَنَا ُأِحب ........




 أَنَا ُأِحب ........

:  فـََقاَل اْلَفرْخُ . َأْعَطْت فـَْرَحة َكْعًكا لِْلَفرْخِ 




٤٧ 

47 

أُماه 

َماَذا؟ َماَذا؟:ُأمّ 

ثـَْعَلب:فـَْرخ

َأْين؟:ُأمّ 

َورَاَء اْلبَـْيت :فـَْرخ

: َفَصاحَ . َرَأى اْلَفرُْخ ثـَْعَلًبا



٤٨ 

48 

َهيا ُنَالِحْظ َوَنْكَتِشف 
َمْن ؟

َهيا نـَْنُشد 

ثَاٌء ثـَْوِبي َما َأْحَالهتَاٌء تِيٌن ِفي اْلَواِدي  

َهيا َنْكُتب 

...........يَِفر الثـْعَلب     

     ...........يـَْفَرُح اْلَفْرخُ 



٤٩ 

49 

اَْلَوْحَدُة الثالِثَة 

رَائَِعة ِفْكَرةٌ 

ْلو؟ َراخ؟   َمْن ِفي الد َماَذا يـَْنُظُر اَألفـْ



٥٠ 

50 

يكد َصاَح ال

الً ِبُكم، َصَباَح اْلَخْير هْ أَ    




٥١ 

51 

َأقْـَبَل الصْبح 

 رّ هِ َصَباَح اْلَخْيِر يَا

 وِر يَايكدِ َصَباَح الن

 َْبحقْـ أَبَل الص

نـََعم  

تـََعال، ِإَلى اْلَعَمل

اِنـَْفَلَق الصْبح. تـََوجَه الديُك َحنَْو اْهلِرّ 



٥٢ 

52 

 َمَك َوالريَْأُكُل الس ّز اَْلِهر

ُنَالِحُظ َونـَُعبر 

يَْأُكُل السَمك.... يَْأُكُل الرّز .... 
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٥٣ 

53 

رِيُد اللْعب؟تُ  َهلْ 

قًا ِلْألَفْـَراخ زْ َأْطُلُب رِ    

َجاَجَة ِإَلى اْلَمْلَعب  الد َدَعا اْلِهر



٥٤ 

54 

 ا ِهّر؟يَ ِإَلى َأْيَن    

 َدان  يْ َأْذَهُب ِإَلى اْلمَ 

 ...َوَلِكنْ . فـََرَفَضت. َدَعا اْلِهر بـََقَرة ِإَلى اْلَمْلَعب



٥٥ 

55 

َمَطر .. َمَطر

يـَْنِزُل فـَْوَق اْلَمْنِزل َمـطَـٌر يـَْنـِزُل يـَْنـــِزل

ثِـيــــَــــابِــــــي ُكل بَـــل       ـوا يَــا َأْحـبَـــابِــــيَغن

يـَْنِزُل فـَْوَق اْلَمْنِزلَمـطَـٌر يـَْنـِزُل يـَْنـــِزل



. َوبـَْعَد َقِليٍل نـََزَل اْلَمَطر. َذَهَب اْلِهر ِإَلى اْلَمْلَعِب َوِحيًدا



٥٦ 

56 

 َكِبير قٌ رَ وَ تـََعال، َهَذا 

 يرزِ ُشْكًرا، اْلَمَطُر غَ 

 َهيا نـَْقَرْأ َوَنْكُتب

 .............               َمَطٌر َغزِير

 :َونَاَداُه الضْفدَعَ . رََجَع اْلِهر ُمْسرًِعا. نـََزَل اْلَمَطر



٥٧ 

57 

فَاَض النـْهرُ 

اَْلَمَطرُ ... نـََزَل اْلَمَطرُ 

اَْلَقْطرُ ... رَاَق اْلَقْطرُ 

اَلزْهرُ ... َفِرَح الزْهرُ 

اَلنـْهرُ ... فَاَض النـْهرُ 

بـَْعَد اْلَمَطِر َماَذا َسَيْحُدث؟ 



٥٨ 

58 

قـَْريَِتي َجِميَلة 

      ْريَِة نـَْهــر قَ الْ  ِفي

ْريَِة َحْقلقَ الْ  ِفي

 ْريَِة َزرْعقَ الْ  ِفي

يُك َمَع ِعَياِلِه َوقَال َباِح َخَرَج الدَوِفي الص:



٥٩ 

59 

ِه فـََراَشة ذِ هَ 

ْرقَاءزَ اْلَفَراَشُة 

َمْن َهِذه؟ : َوِفي الطرِيِق رََأْوا َحَشَرًة َجِميَلًة  فـََتِبَعَها الصوُص َوَسَألَ 
 



٦٠ 

60 

َهيا نـَُلوْن َوَنْكُتب 

 ..................     َهِذِه فـََراَشة 

 ...................   اْلَفَراَشُة َزْرقَاء 
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٦١ 

61 

دهُ دْ َذِلَك هُ 

طَائٌِر َجِميل  دُ هُ دْ اَْلهُ 

َراُخ َصْوتًا َما َهَذا؟ : َسِمَعِت الدَجاَجُة واْألَفـْ



٦٢ 

62 

َدٌة َصِغيَرةو وَدة            دُ دُ َهِذِه 

. ِة َصِغيَرةدَ رْ وَ َدُة َعَلى الْ الدو 

......... َهِذِه ......... َهِذِه 

َها .. رََأى اْلَفْرُخ ُدوَدًة َوَأْسَرَع ِإلَيـْ



٦٣ 

63 

ٌر َصِغير        َمْن تـََرَك ُهَنا؟ و ُعْصفُ 

َسَقَط ِمْن َشَجَرِة اللْوز

.َوِفي الطرِيِق ِإَلى اْلبَـْيِت رََأْوا فـَْرًخا َصِغيًرا َتْحَت الشَجَرة



٦٤ 

64 

اَْلُعْصُفوُر َوالسْنَجاُب 

 ُجو تـََعال، تـََعالنْ سِ 

 َماَذا؟ 
اْلُعّش َن مِ  َهَذا ُعْصُفور  َسَقطَ 



٦٥ 

65 

 ُردُه ِإَلى اْلُعّش؟ نَـ  َكْيفَ 

ِدي ِفْكَرة نْ عِ 

َماَذا؟ 



٦٦ 

66 

ِفْكَرُة ِسْنَجاب 

َجاَءِت الدَجاَجُة ِبُعْلَبة

َجاَء السْنَجاُب ِبَحْبل

رََبَط اْلَحْبَل بِاْلُعْلَبة 

َما ِهَي ِفْكَرُة ِسْنَجاب؟



٦٧ 

67 

تـَْرَفُع الدَجاَجُة اْلُعْصُفور 


 اَْلُعْصُفوُر ِفي اْلُعش




٦٨ 

68 



َهْل تُرِيُد اللْوز؟


 : َفرُِحوا َجِميًعا َوَسَأَل ِسْنُجو



٦٩ 

69 

  ١َواِحد     

 ٢ِاثـَْنان     

 ٣َثَالثَة     

 ٤َأْربـََعة     

 َجَمُعوا اللْوَز  



٧٠ 

70 

َهيا نـَُعّد 

 ...   .....

 ...   .....

 ...   .....

 ...   .....



٧١ 

71 
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