
ة  ُمَحوسبة اتاليّ فعّ  غة العربي 
 
ةللمرحلة لّافي الل  دتبائاّي 

ّالرادتبطّتوضيحّاملوضوعّرقم
 

   

 http://www.silwan.net/Portals/0/anwaa.swf لعبة تعليمية: اختر فعل ألامر املناسب معرفة لغوية 1

لعبة تعليمية: تصنيف كلمات إلى ضمائر،   2

 .اسماء إشارة وأسماء

http://www.silwan.net/Portals/0/isim.swf 
 

اسم إلاشارة  3

 والاسم املوصول 

اسم اقرأ املطلوب، ثم ضع لعبة تعليمية: 

 في املكان املناسب. الاسم املوصول  وأإلاشارة 

http://www.silwan.net/Portals/0/fill.swf 
 

ساعد السلحفاة في الوصول إلى  لعبة تعليمية: نوع الفعل 4

الشاطئ من خالل تصنيف ألافعال الظاهرة 

 على الشاشة إلى ماض، مضارع وأمر.

http://www.silwan.net/Portals/0/fiel.swf 
 

لعبة تعليمية: أنظر إلى الصورة أعلى الشاشة،  الضمائر 5

ثّم انقر على الكرة التي يوجد تحتها الضمير 

 املالئم للصورة.

http://www.silwan.net/Portals/0/damaer.swf 
 

 http://www.silwan.net/Portals/0/akes.swf الكلمة وعكسها -لعبة تعليمية لعبة الذاكرة:  ثروة لغوية 6
 

الفعل املاض ي  7

 ومضارعه

لعبة الذاكرة: أنقر فوق الفعل املاض ي 

ومضارعه على التوالي وتذكر مكان ألافعال 

 (.وفق بين الفعل املاض ي ومضارعه)

http://www.silwan.net/Portals/0/madi.swf 
 

اختر نوع الجملة التي تظهر لعبة تعليمية:  أنواع الجملة 8

 أمامك: اسمّية، منفّية، استفهامّية أو فعلّية.

http://www.silwan.net/Portals/0/joamal.swf 
 

التاء املربوطة  9

 واملفتوحة

 صّنف الكلمات التالية حسب لعبة تعليمية:

 نوع التاء: مربوطة أو مفتوحة.

http://www.silwan.net/Portals/0/taa.swf 
 
 

اختر الجملة املنفية من الجمل  لعبة تعليمية: الجملة املنفية 01

 التي تظهر على الشاشة

http://www.silwan.net/Portals/0/manfi.swf 
 

تكوين كلمات من ألاحرف التي  لعبة تعليمية: تكوين الكلمات 00

 تظهر أمامك.

http://www.silwan.net/Portals/0/taqween.swf 
 

مسكن  01

 الحيوانات

تظهر على الشاشة صورة  لعبة تعليمية:

حيوان، وثالث صور ملساكن حيوانات، عليك 

 أن تختار املسكن املناسب للحيوان.

http://www.silwan.net/Portals/0/maskan.swf 
 

 http://www.hobob.org/flash/arabi/horof/horof.swf الحروف العربيةأسماء اسمع  اسم الحرف 01

 

استمع الى الكلمة بالضغط على سماعات  تمييز الكلمات 01

 اختر الكلمة الصحيحةثّم ذن. ألا 

http://www.hobob.org/flash/arabi/quiz/q_ordlydkrop.swf 
 

http://www.hobob.org/flash/arabi/quiz/q_ordsowrerhverv.s للصورة. ناسبةاختر الكلمة امل  15
wf 
 

 اجمع أجزاء الحيوانات: دتبازّل لعبة بازل تعليمية: الحيوانات  61

 أجزاء وسائل النقلبازل: اجمع  لعبة بازل تعليمية: وسائل النقل  67

 الفاكهةبازل: اجمع أجزاء  لعبة بازل تعليمية: الفاكهة  68

 بازل: اجمع أجزاء ألاجهزة ألاجهزةلعبة بازل تعليمية:   69
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http://www.hobob.org/flash/arabi/quiz/q_ordsowrerhverv.swf
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع%20أجزاء%20الحيوانات&parm=undefined&path=arbedu0001.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع%20وسائل%20النقل&parm=undefined&path=arbedu0006.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع%20الفاكهة&parm=undefined&path=arbedu0011.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع%20الأجهزة&parm=undefined&path=arbedu0016.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=جمع%20الأجهزة&parm=undefined&path=arbedu0016.swf&width=663&height=385


ّالرادتبطّتوضيحّاملوضوعّرقم

تعرف على  02

 فو حر ال

 الصورة اسم تعرف على أول حرف من

 )الحروف: أ  حتى خ(

 )الحروف: أ  حتى خ(

 الصورة اسم تعرف على أول حرف منّ 06

 )الحروف د حتى ش(

 )الحروف د حتى ش(

    

 الصورة اسم تعرف على أول حرف من  00

 (غحتى  ص)الحروف 
 )الحروف ص حتى غ(

 الصورة اسم تعرف على أول حرف من  02

 (يحتى  ف )الحروف

 )الحروف ف حتى ي(

 التمرين اختر الرسمة التي تبدأ بالحرف  02

 )ص/ض( )ع/غ( )ط/ظ( الحروف املتشابهة: )ص/ض( )ع/غ( )ط/ظ(  02

 )ف/ق( الحروف املتشابهة: )ف/ق(   01

 الكلمة الصحيحة لعبة سباق الكلمات  07
 

http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الألف%20إلى%20حرف%20الخاء&parm=undefined&path=arbedu0002.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الألف%20إلى%20حرف%20الخاء&parm=undefined&path=arbedu0002.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الدال%20إلى%20حرف%20الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الدال%20إلى%20حرف%20الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الدال%20إلى%20حرف%20الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الدال%20إلى%20حرف%20الشين&parm=undefined&path=arbedu0007.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الصاد%20إلى%20حرف%20الغين&parm=undefined&path=arbedu0012.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الصاد%20إلى%20حرف%20الغين&parm=undefined&path=arbedu0012.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الفاء%20إلى%20حرف%20الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الفاء%20إلى%20حرف%20الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الفاء%20إلى%20حرف%20الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=من%20حرف%20الفاء%20إلى%20حرف%20الياء&parm=undefined&path=arbedu0017.swf&width=663&height=385
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ص-ضط-ظع-غ&parm=undefined&path=arbedu0014.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ف-ق&parm=undefined&path=arbedu0019.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=ف-ق&parm=undefined&path=arbedu0019.swf&width=750&height=550
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=سباق%20الكلمات&parm=0&path=lrng04.swf&width=800&height=600
http://www.harfkids.com/show_education.aspx?name=سباق%20الكلمات&parm=0&path=lrng04.swf&width=800&height=600

