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الفهر�س 

الُحروُف الهجائيَّة
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ة    ْر�ُس الأّول: القنواُت الف�ضائيَّ    ا�ضتماعالدَّ

معارُف ومهاراٌت

معارُف ومهاراٌت

ْر�سُ الّثاين: �ضامٌل و كوكُب العباقرِة الدَّ

ْر�ُس الّثالث: �ضفينُة الف�ضاء الدَّ

اِبَعُة:  الِعْلُم الَوْحَدُة ال�ضَّ
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ُث  أستمُع وأتحدَّ
أستمُع ، ُثمَّ أجيُب:

ما الجهاُز الّذي أَْحَضَرُه والُد ُقنفوٍذ 1 -
غيِر » شائٍك« ؟     الصَّ

ما الَبرامُج الّتي تابَعها َشائٌك ؟ 2 -
بماذا فاجأَ شائٌك ُمعلَِّمُه وُزمالَءُه ؟ 3 -

ًة ثانيًة، ثمَّ أُجيُب: أستمُع َمرَّ
  أواًل:

على ماذا حِرَص شائٌك؟ ولماذا؟  1 -
َص َوْقتاً للدِّراسِة، ووْقتاً لُمشاهدِة التِّلفاِز؟ ماذا فعَل إذاً ؟ هل َخصَّ 2 -

كيَف أصبَحْت نتائُج شائٍك االمتحانيَُّة ؟ 3 -
 ثانياً:

؟ و لماذا؟ فِّ َمِن استدَعى معلُِّم الصَّ 1 -

؟ ِر شائٍك الدِّراسيِّ بُب في تأخُّ ما السَّ 2 -

َر؟- 3 هل اقتنَع شائٌك بكالِم والِدِه؟ وماذا قرَّ

ُر، ثمَّ أُجيُب: أُفكِّ

أَشرُح الَمقصوَد من العبارِة اآلتـَية: » شعَر شائٌك  1 -
راً«. أنَّه أصبَح َشْخصاً ُمَتَحضِّ

ي البرامَج العلميََّة الّتي أحبُّ أْن أتابَعها. أُسمِّ 2 -

. فِّ َة أماَم معلِّمي ورفاقي في الصَّ أَسُرُد الِقصَّ 3 -

ا�ضتماعالَقَنواُت الف�ضائّية
ْر�ُس الأّول  الدَّ
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ُثُ أستمُع وأتحدَّ

  1-  أحّدُد:

فينِة الفضائيَّة.        - َشكَل الَمْخلُوَقْيِن الَغريَبْيِن.                       -  َشكَل السَّ

  2-  لماذا خرَج سالٌم من بيِت أهلِِه َحزيناً؟

  3-  ماذا رأى قْرَب الَغابِة؟

  4-  ما اسُم المخلوَقْيِن الَغريَبْيِن؟

  5-  ماذا َطلَب سالٌم إليهما ؟ 

معارُف ومهاراٌت�ضامٌل و َكوَكُب الَعَباِقرة ِ 
ْر�ُس الثَّاين  الدَّ
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أقـرأُُ
  �ضامٌل و َكوكُب الَعباقرة ِ )1(

)1( 

     َخَرَج سالٌم  ِمن َبيِت أَهلِِه حزيناً لَِمرِض 

لَُه َدواٌء، َوصَل إلى  لَْم يُعَرْف  الّذي  أَبيِه 

مُس  َمَشاِرِف الَغابِة الُمجاِوَرِة  وكاَنِت الشَّ

أمــاَمُه  ــْت  الَمغــيِب، وَفجأًة  َحطَّ عنـــَد 

ِمْنها  َنزَل  َعجيبٌة،  َغريَبٌة  َفَضائيٌّة  َسفينٌة 

في  ُمَتشاِبَهاِن  كِل،  الشَّ َغريبا  مْخلوقاِن 

وُل ال َيتجاوُز الِمْتَر،  أِس، الطُّ وِل والرَّ الطُّ

شعَر  َتماماً  عِر  الشَّ من  خالَيٌة  أَُس  والرَّ

بالخوِف وأراَد الَهَرب.

)2(                         

ْفنا ِبَنفِسَك،      خاطَبُه الَمْخلوُق الَغريُب: عرِّ

ارتجَف سالٌم مَن الَخوِف، لكنَُّه َصمَد، وقاَل 

تسعُة  ُعمري  و  سالٌم،  اسمي  بشجاعٍة: 

الَمخلُوُق  َردَّ  ؟  أَنتما   َمن  لكْن  و  أعواٍم، 

)ت9(  وَرفيقي   ،)8 )ت  اسمي   الَغريُب: 

فينِة   َنحُن من َكوكِب الَعباقرِة ، ِجْئنا بهذِه السَّ

ف(. )1( سامي محمود طه  - اّتحاد الُكّتاب العرب - دمشق -  1999- )بتصرُّ
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اروِخ؛ ولكْن لماذا أَنَت َخائــٌف  يا َسالُم؟ قاَل  كي ننتقَل بيَن  الكواكِب ِبُسرعِة الصَّ

سالٌم: إنَّ والدي مريٌض،  هل َتستطيعاِن ُمساَعَدَتُه ؟ قاَل )ت9(: بالتَّأكيِد َنسَتطيُع.

    قاَل سالٌم: أََصحيٌح ما تقوُل؟! أجاَب: و لكن ِبَشرِط أْن تعلَِّمنا الُحبَّ و الَفرَح ألنَّها 

ٌة في الحياِة ، فنحُن ال َنعِرُف إاّل لَُغَة اأَلْرقاِم. ُمهمَّ

)3(

َر سالٌم قلياًل، ثُمَّ َواَفَق، وجاَء أَحُدهما      فكَّ

افي لِوالِِدِه، وَرِكَب مَعهما في  بالدَّواِء الشَّ

َقصيرٍة.  رحلٍة  في  َكْوَكِبِهما  إلى  فينِة  السَّ

ْت  فينُة على الَكوكِب اهتزَّ ِت السَّ     وعنَدما حطَّ

َيَقُع مْن َسريِرِه،  بسالٍم  فإذا   ، َقِويًَّة  ًة  هزَّ

لََقْد كاَن ذلَِك ُحلُماً َجمياًل َتَعلََّم ِمْنُه الَكثيَر.

أَستوعُب وأَفهُم

اًل: أوَّ

ْت أماَم َسالم ؟- 1 ماذا َحطَّ

فينِة ؟- 2 ماذا َنَزَل مَن السَّ

: ا يأتي- 3 حيحِة ِممَّ  أضُع دائرًة حوَل اإِلجابِة الصَّ

      جاَء الَمخلوقاِن الَغريباِن من كوكِب:

يِخ ب - اأَلرِضأ - الَعباقرِة  جـ - الِمرِّ
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       وافَق سالٌم على طلِب ) ت 8  - ت 9 ( مقابَل تعليِمِهما:

سَم والُموسيقاأ - الِكتابَة والِقراءَة جـ - الُحبَّ و الَفَرَحب - الرَّ

: أُْكِمُل شفوّياً َما يأتي، ُمستعيناً بالنَّصِّ  -4 

... ُ ُطوُل الَمْخلُوَقْيِن الَغريَبيِن ال َيَتجاوز �

... َ أُس خاليٌة ِمن � الرَّ

ثانياً:

ا يأتي: حيحِة ممَّ -  أَضُع َدائرًة         َحوَل اإِلَجابِة الصَّ

ُة: َثْت عنُه الِقصَّ       االختراُع الّذي َتَحدَّ

اروُخ فينُة الفضائيَُّةأ- الصَّ ج- الّطيَّارُةب- السَّ

      علََّم سالٌم المخلوَقين الُحبَّ والفرَح في: 

ج- كوكِب العباقرِةب- الغابِة أ- بيِتِه  

      اللُّغُة الّتي َيعِرُفها )ت 8 و ت9( هي لغُة:

ج- الَحَركاِتب- الُحروِفأ- األرقاِم

أضيُف إلى َمْعلوماتي:  

فينِة الفضائيَِّة.              َوَصَلَ اإلنساُن إلى الَقمِر بواسَطِة السَّ



12

اللُّغُة والتَّراكيُب

ا َيأتي:  حيحِة ممَّ 1-  أَضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الصَّ

          كلمُة » مشارف « تعني األماكَن:

البعيدَةأ - القريبَة جـ - الحاّرَةب - 

2-  أَسَتخرُج ِمَن النَّصِّ ُمثنَّى كلمِة ) َمْخلوق ( .

3-  أُْكِمُل شفوّياً ما يأتي: 

مُس على المغيِب.        إذا اقترَب الَمْغِرُب نقوُل: قارَبِت الشَّ

مُس على ..............        إذا طلَع الفجُر نقوُل: قارَبت الشَّ

4-  أنتبُه إلى َحركِة االسِم بعَد الحرِف الُملّوِن:

      َوَصَل سالٌم إلى َمشارفِ  الَغابِة الُمجاورِة .

وِل .       كاَنا ُمَتشاِبَهْيِن في الطُّ

      ارتجَف سالٌم ِمَن الَخْوفِ  .

تدريباُت القراءِة

ْهَشِة والَفَرِح: 1-  أقرأُ ُمَعبِّراً عِن الدَّ

      قاَل سالٌم: أصحيٌح ما تقوُل ؟! 

ل
تغ

ي

العربية
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رَد ِمَن الوصِف: 2-  أقرأُ ُمميِّزاً السَّ

مُس عنَد المغيِب.  رُد: وصَل سالٌم إلى مشارِف الغابِة المجاورِة، وكاَنِت الشَّ  السَّ

ْت أَماَمُه سفينٌة َفضائيٌَّة َغريبٌة َعجيبٌة.  الَوْصُف: حطَّ

3-  أَقرأُ َمقطعاً ِمَن النَّصِّ قراءًة جهريًة ُمَعبِّرًة.

ُق لُغتي أتذوُّ

َتْيِن في الُجملِة اآلتيِة َوْفَق النَّموَذِج: 1-  أَدلُّ على َكلمَتْيِن ُمَتضادَّ

     ارتجَف سالٌم مَن الَخوِف، لكنَّه َصَمَد، و قاَل بشجاعٍة.

.............    ِضدُّها   ..............   ارتجَف     ِضدُّها     َصَمَد    

حيحِة ِمّما يأتي:  2-  أضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الصَّ

       َردَّ المخلوُق الَغريُب َقائاًل.

- أخَذ- أجاَب- أعاَد      كلمُة » َردَّ « َتْعني:

موقٌف ورأٌي  

-  أصُل االخِتراَع بفائدِتِه: 

االتصاُل مَع اآلخريَن عنَد الَحاجِة َسفينُة الَفَضاِء       

اِبَكُة             اْسِتكشاُف الَفضاِء الَخارجيِّ الشَّ

اُل االتصاُل مَع الَعالَِم، وَتَباُدُل الَمعلوماِتالَهاتُف الجوَّ
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ْرِس أْن أتعلَُّم ِمْن هذا الدَّ

َر ِقيمَة االْخِتراَعاِت      أَتعلََّم أَلكوَن ...  أَحترَم الِعْلَم والُعلَماَء.   أُقدِّ

أُعبُِّر شفوّياً             

سالِة. ِر الرِّ َوَراآلتيَة، ُثمَّ أتحدَُّث عن َمراحِل تطوُّ ُل الصُّ      أتأمَّ

سائل تاريُخ الرَّ

اإلمالُء المنظوُر   

نِة:       أَقرأُ ما يأتي ُمنتِبهاً لُدخوِل حرِف الباء )بـ( على الَكلمِة الُملوَّ

َرأى سالٌم نوراً لََمَع َفْوَق الغاَبِة، َشَعَر بالَخْوِف وأراَد أْن َيْهُرَب ، وبالِّسْرَعِة 

ْت أَماَمُه َسفيَنٌة َفضاِئيٌَّة َغريَبٌة َعجيَبٌة. الَكبيرِة َحطَّ
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غاري! ياِصِ

غاري... َنْحُن في َعْصِر الَفضاْء ياِصِ

ُكلُّ َشْيٍء ِبَسنا الَعْقِل أَضاْء    
   

غاري... أَْنتُُم ُفْرسانُنا ياِصِ

ولَُكْم تُوِمي َمياديُن الَعالْء
                  سليمان العيسى

أُْنِشُد بأداٍء جميٍل

نا: النّور السَّ

تومي: تُشير بيدها

نشاٌط
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ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُل اللَّوحَة الُكلِّيََّة، ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة: أتأمَّ

ورِة اأُلولى؟ 1-  ماذا تُشاهُد في الصُّ

2-  أيَن َتطيُر سفينُة الَفضاِء؟

ورِة الثالثة؟ 3-    ماذا تتوقَُّع أْن يكوَن َعَمُل األشخاِص في الصُّ

فيَنُة الَف�ضاِء  معارُف ومهاراٌت�ضَ
الُث  ْر�ُس الثَّ الدَّ
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أقـرأُُ
فينُة الَف�ضاْء)1( �ضَ

الَفضاْء َتطيُر في الَهواْءَســفيَنُة 
الُغيوْم ــماْءوَتْعبُــُر  السَّ تُعاِنُق 
َتــدوْرَتَظلُّ في الَفضاْء ِبخفَّــٍة 
النُّجوْم ُزهــوْروَحْولَها  َكأنَّهــا 

  

ال َتْرَهُب الَخَطْرتُقــاِرُب الَقَمــْر

َحَذْرو حيَنمــا َتِصْل َتُحطُّ فــي 
اْد وَّ ُفْرســاْنو َيْنــِزُل الرُّ كأنَُّهْم 
اإلْنساْنلَِيْجَمُعـوا  الُعلـوْم لِِخْدَمِة 

  

اْد وَّ الـرُّ ياأَيُّهــا اأَلبـطاْلياأَيُّهـــا 

َزَرْعتُــْم اآلماْلِبَقْلِبنــــا أَْنـتُــــْم

أَستوعُب وأَفهُم

اًل: أوَّ

1-  أيَن تطيُر سفينُة الفضاِء ؟ 

2- مْن َينِزُل مْن سفينِة الفضاِء؟

فينُة عندما تقترُب مَن القمِر؟ 3-  كيَف تحطُُّ السَّ

 

)1( أسعد الّديري - أغنيات للبراعم الواعدة - اّتحاد الكّتاب العرب - دمشق.
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ثانياً:        

1-  ماذا ُتشِبُه النُّجوُم حوَل سفينِة الفضاِء ؟

ّواُد إلى الفضاِء ؟ 2-  لماذا يذهُب الرُّ

حيحَة فيما يأتي: 3-  أختاُر اإلجابَة الصَّ
ّواُد العلوَم ليعيَش اإلنساُن: ج - صامتاًب - سعيداًأ- حزيناً     يجمُع الرُّ

اللُّغُة والتَّراكيُب

ا َيأتي: حيحَة ممَّ 1-  أَختاُر اإلجابَة الصَّ

      ضدُّ  » بخفٍَّة «: 

    

     ُمرادُف » الَتْرَهُب «:

2-  أَبحُث في النَّشيِد عن جمِع كلمِة » َزْهَرة «.

3-  أقرأُ الجمَل اآلتيَة منتبهاً لألدواِت بيَن القوَسين ) لن - ال - لم - ما (:

ياراِت. ِه مَن السَّ ارَع قبَل ُخلُوِّ        لْن أعبَر الشَّ

فينُة الَخَطَر.        ال َتْرَهُب السَّ

       لْم أركْب سفينَة الفضاِء.

       ما شعْرُت بالخوِف.

ل
تغ

ي

العربية

جـ - بَخْوٍفب- بسرعٍة أ- ببطٍء    

 جـ - التقترُبب- التهرُبأ- التخاُف
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تدريباُت القراءِة

1-  أقرأُ البيَت اآلتي منتبهاً للفِظ الهمزِة: 

تطيُر في الهواْءسفينُة الَفضاْء

يِة فيما يأتي: مسيَِّة والحروِف القمرَّ 2-  أقرأُ منتبهاً للفِظ الحروِف الشَّ

واد كأنَُّهْم ُفرَساْنوينزُل الرُّ

لخدمِة اإلْنساْنليجَمعوا الُعلوم

ُق لُغتي  أتذوُّ

1-  أيُّهما أجمُل ؟ ولماذا ؟           

2-  أكمُل وفَق النَّموذِج اآلتي:

واد    كأنَُّهْم ُفرَساْن    وينزُل الـــرُّ

كأنَّهْم ...ويلعُب األطفاْل

موقٌف ورأٌي

     أُكمُل:

اَد الَفضاِء ألنَّهْم ...  و  ... أُحبُّ روَّ

ماْء َتْعلو في السَّ ماْء تعانُق السَّ
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أُعبُِّر شفوّياً                   

ـورَة اآلتيــَة، ُثــمَّ  أعبِّـُر عنها، وأتحدَُّث عن: ـُل الصُّ     أتأمَّ
          - لباِسِه - أيَن يمشي - وسيلِة النَّقِل - عَملِِه. 

اإلمالُء المنظوُر

ة: دََّ    أقرأُ ما يأتي منتبهاً للوصِل والشَّ

تطيُر في الهواْءســفينُة الَفضـاْء

تُعاِنــُق الّســَماْءوَتعبُُر الُغيــــوْم

ِبخفَّـــــٍة َتـــدوْرَتظلُّ في الَفضاْء

ـها ُزهـــوْروحـولَها النُّجوْم كأنَـّ

رائُد الفضاِء
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معارُف ومهاراٌت

معارُف ومهاراٌت

ُم الزِّراعّي الدَّر�ُس الأّول: امَلْو�ضِ

حلُة ر�سُ الّثاين: النَّ الدَّ

اِمَنُة:  الَعَمُل الَوْحَدُة الثَّ
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ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُث َعْن: ُل اللَّْوَحَة الكلِّيََّة جيِّداً، وأَتحدَّ 1-  أتأمَّ

- شْكِل ُشَجْيرِة الُقْطِن .            - فاِئَدِة ُشَجْيرِة الُقْطِن .

ُة ؟ َثْت َعْنُه الِقصَّ راعيُّ الّذي َتحدَّ 2-  ما الَمْوِسُم الزِّ

راعيِّ ؟ 3-  ماذا قاَل الُمزاِرُع لَصديِقِه الُمهْنِدِس الزِّ

َمها الُمهنِدُس للمزارِع ؟ ولماذا؟  4-  ما النَّصيَحُة الّتي قدَّ

5-  ماذا سأَل الُمزاِرُع الُمَهنِدَس؟

راعّي ُم الزِّ معارُف ومهاراٌت امَلْو�ضِ ْر�ُس الأّول الدَّ
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أقـرأُُ
راعيُّ ُم الزِّ امَلْو�ضِ

)1(

، وقاَل ِبُحْزٍن: َمْحصوُل الُقْطِن هذا  راعيِّ اِْلتَفَت الُمزاِرُع نْحَو َصديِقِه الُمَهْنِدِس الزِّ

ْن َعلَيَك يا َصديِقي، قاَل الُمزاِرُع: كْنُت سأَشتري سيَّارًة  العاَم قليٌل. َفقاَل الُمهْنِدُس: َهوِّ

ٌر ِمْن  ِتي، هزَّ الُمهنِدُس رأَسُه، و قاَل: َنَعْم ، أَْنَت ُمَتَضرِّ لَِنْقِل الُقْطِن، ولَِكْن َفِشلََْت ُخطَّ

َرُر. ُسوِء الَمْوِسِم ، وجميُع النَّاِس أَيضاً َسيُِصيبُهم الضَّ
)2(  

ُدِهَش الُمزارُع ، و قاَل: َكْيَف ؟ 

ارتفَعْت  الُقْطِن،  َمْحصوُل  َقلَّ  إذا  الُمهنِدُس:  قاَل 
أَْسعاُر الَمالبِس القطنيَِّة.

َفِهْمُت... وكيَف  َفِهْمُت،  ابتسَم الُمزارُع وقاَل: 
يُْمِكُن أْن َنُحلَّ الُمشِكلََة؟ 

قاَل الُمهنِدُس: أَنَصُحَك أْن َتْختاَر البـِذاَر 
دَة. الَجيِـّ

قاَل الُمزارُع: رأيَُك صاِئب.

قاَل الُمهْنِدُس: وَعليَك أَيضاً أن َتْسِقَي األرَض، 

وَتْسَتْخِدَم الُمبيداِت الالِزمَة ِبَشْكٍل ُمْنتظٍم.
قاَل الُمزارُع: التَّْخطيُط  َضروريٌّ للنَّجاِح .        

ما أَْجمَل الَحديَث  َمَعك !وفََّقَك هللاُ يا َصديِقي.  
)3(                                   

َع الُمهنِدُس َصديَقُه الَفاّلَح وهَو يقوُل: آَن اأَلواُن َكْي َنسَتفيَد ِمْن أَْخطاِئَنا، وأْن  َودَّ

يتعاوَن الُمزارُع والمهندُس الّزراعيُّ للُحصوِل على َمْوِسٍم َجيٍِّد.
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أَستوعُب وأَفهُم 
اًل: أوَّ

1-  لماذا كاَن الُمزاِرُع َحزيناً؟

َر الُمزارُع أَن َيختاَر في الَعاِم الَقاِدِم؟ 2-  ماذا قرَّ

3-  ماذا طلَب الُمهنِدُس ِمَن الُمزارِع أْن يفعَل في الَعاِم الَقاِدم؟

ثانياً:
:  ا َيْأتي بوضِع إشارِة حيحَة ممَّ 1-  أَختاُر اإِلجابَة الصَّ

َر النَّاُس من قلَِّة َمْحصوِل القطِن ِبسَبِب:  تضرَّ

-  انتشاِر الحَشراِت في الَمْحصوِل. - ارتفاِع أَسعاِر الِمالبِس القطنيَِّة. 

ُة الُمزاِرِع ألنَُّه: َفِشلَْت ُخطَّ

-  لَْم َيْجَمِع الَمْحصوَل في َمْوعِدِه . - لَْم َيستخدْم بُذوراً جيِّدًة. 

2-  أُْكِمُل شفوياً ما َيْأتي:

َمها الُمَهْنِدُس للُمزاِرِع: اإلرشاداُت التي قدَّ

أْن ......         أْن.....    أْن يسَتْخِدَم الُمبيَداِت الاّلِزَمَة.

ِحيِح: 3-  أضُع َعَناصَر َتوثيِق الِكتاِب في َمكاِنها الصَّ

عارُف الخطيِب - البستاُن األزرُق - اتّحاُد الكتَّاِب العرِب - دمشق - عام 2000 م.

اسُم المؤلِّف :  .............................   اسُم الكتاب :   .............................

داُر النَّْشر :    .............................    مكاُن النَّْشر :  .............................

عاُم النَّْشر :    .............................
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4-  أُْكِمُل ما َيأِتي:

ُعنواُن َدْرِسي ...

الُعنواناُت الَفْرعيَُّة في َدْرِسي: 

ُثُ    أَستِمُع وأتحدَّ

   أَقَرأُ  

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

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

اللَُّغُة والتَّراكيُب

نِة فيما َيْأِتي: حيحِة لِلَكلماِت الُملوَّ 1-  أََضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الصَّ

. َمْحصوُل الُقْطِن َقليٌلٌ
- َحصاد- ِزراعة- َمنتوج     كلمُة »َمْحصوُل« َتْعني:

ْن َعلَْيَك ياَصديقي.  َهوِّ
ْن « َتْعني: - الحْظ- خفِّْف- ساعْد     كلمُة » َهوِّ

آَن األواُن َكْي َنسَتفيَد ِمْن أَْخطاِئَنا. 
- حاَن الَوْقُت- مَضى الَوْقُت- ضاَع الَوْقُت     تركيُب »آَن األواُن« َتْعني:

2-  أِصُل بيَن الكلمِة وضدِّها:

الَجيِّدُةقليٌلصائٌب

خاِطٌئالفاِسَدُةكثيٌر

ل
تغ

ي

العربية
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ِل ُمنتِبهاً للنَّتيجِة المناسبِة لها في الحقِل الّثاني: 3-  أَقَرأُ الُجْملَة في الَحْقِل األوَّ

)1()2(
ارتفَعْت أسعاُر المالِبِس.إذا َقلَّ َمْحصوُل القّطِن

ًة ثانيًة.إِذا لْم نستفْد ِمْن أخطاِئَنا َوَقْعَنا فيها مرَّ

4-  أُْكِمُل ما َيْأتي:

 إذا اْقَتَنْعُت ِبَرْأِي َصديقي أقوُل لَُه: رأيَُك َصائٌب.

 وإذا أعجَبْتني لَْوحٌة َرسَمها َصديِقي أَقوُل لَُه: ... 

َتدريباُت الِقراءِة 

اي )ذ - ز(: ال والزَّ 1-  أَقرأُ ُمنتبهاً للَفِظ َحرَفي الذَّ

ْحصوُل القطِن  ، وقاَل ِبُحزٍن: َمَ راعيِّ      » التَفَت الُمَزارُع نحَو َصديِقِه الُمَهْنِدِس الزِّ

َهذا العاَم َقليٌل «. » قاَل المزاِرُع: رأيَُك صاِئٌب، عليَّ أَْن أَختاَر الِبذاَر الَجيِّدَة «.

ِة ) آ ( والهمزة ) أ (: دِة ) ّ  ( و المدَّ  2-  أقرأُ ُمنَتِبهاً للَْفِظ الشَّ

ْحصوُل القطِن «. ن َعلَيك يا صديِقي «.                        »َقلَّ َمَ      »هوِّ

     »آَن األواُن َكْي َنْسَتفيَد ِمْن أخطاِئَنا «. 

3-  أَقرأُ مقطعاً ِمَن النَّصِّ قراءًة َجْهريًة َسليمًة ُمعبَِّرًة .

ُق لُغتي  أَتذوَّ
ا َيْأتي: راعيِّ والُمزاِرِع ممَّ      أضُع دائرًة حوَل الَمكاِن الّذي َداَر فيهِ الَحديُث بيَن الُمَهْنِدِس الزِّ

أَرُض الُمزاِرِعبيُت الُمَهْنِدِسالَجْمِعيَُّة الَفاّلحيَُّة
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َمْوِقٌف ورْأٌي 

َم النَّصيحَة لَِصديِقِه الُمزارِع؟ راعيِّ الّذي َقدَّ 1-  ما رأُيَك بالُمَهْنِدِس الزِّ

2-  لو كْنَت َمكاَن الُمزارِع، هْل َسَتْقَبُل النَّصيحَة؟ ولماذا؟

أتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن

َط لَِعملَِنا جيِّداً. 1- نَُخطِّ

3-  نُحاِفَظ على ...

2-  نُتِقَن ما نعملُُه.

4-  َنْسمَع َنصيحَة ...

أعبُِّر شفوّياً                          

أَختاُر صورًة، وأُعبُِّر عنها فيما َيأتي:

وأتحدَُّث عن: 1- نوِع الموِسِم. 2- زماِن الموِسِم. 3- َطريقِة الَجْني.  4- ُمْنَتجاِت الموِسِم. 

                                                 

راعيُّ الموِسُم الزِّ
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اإلمالُء المنظوُر

     أقرأُ ما َيْأتي ُمنتِبهاً للتَّاِء في آِخِر الَكلِمِة:

قاَل الُمَهْنِدُس: إذا َقلَّ َمْحصوُل القطِن ارتفَعْت أسعاُر المالبِس القطنيَِّة. 

ابتسَم الُمزارُع وقاَل: َفِهْمُت ، فِهْمُت ، وكيَف يُْمِكُن أْن َنُحلَّ الُمشِكلََة ؟

نشاٌط

أُنِشُد وأَحفُظ

الفالَُّح

   الَحــْقـــــُل اأَلخَضـــــُر        ُصــــْنــــــــُع َيـــــــدي

 وأنا فاّلٌح يا بلَدي

ـْــَتيِقُظ َقْبَل الُعْصفوِر    فـــالٌح يــا بـلـَد النُّـــوِر        أَس

َهِب       وأَرشُّ تـُراَبِك من َتَعبي        فـََرحاً و َسنابَل كالذَّ

                                                                      سليمان العيسى
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ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُل اللَّوَحَة الكلِّيََّة، وأََتَحدَُّث عن:  1-  أتأمَّ

- َشْكِل النَّْحلَِة: ) أَْجِنَحِتَها - ُخْرطوِمها - َقْرَنْيها - أَْرُجلِها (.

- ِغذاِء النَّْحلَِة.

- َخليَِّة النَّْحِل.

اعِر ؟ 2-  ماذا قالَِت النَّْحلَُة للشَّ

3-  إلى أيَن َدَعْتُه النَّْحلَُة ؟

4-  ماذا َتْجني النَّْحلَُة ؟ وِمْن أيَن ؟ 

ْحَلُة معارُف ومهاراٌتالنَّ ْر�ُس الثَّاين الدَّ
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أقرأُ 

ْحَلُة )1( النَّ
ة ال يُغِني الُجْزُء َعِن الُكلِّالنَّحلُة قالَْت لي َمرَّ

َفَتعاَل و ُزْر َبْيَت النَّحِلوإذا لَْم تُؤِمْن بالِفْكَرة 
    

و أَراَها َتْعَمُل َعْن َكَثِبو َمَضْيُت أزوُر َخلِيََّتها
ال َيَْشكو َيوماً ِمْن َتَعِبَفَجميُع النَّْحِل بها َيْسعى

  

ـْهـُد ِشـــفاٌء لِلنَّاِسالنَّحلـُة قالَْت في ِكْبٍر الشَّ
َفأَناُل َسعادَة إِحَساِسيأَْجِنيِه وَيْأكلُُه َغيِري

  

و َمَضْيُت أُعلُِّمُه أَهلِــــيأَْكَبْرُت لهـــا َهذا الدَّرَس
ما أَوَحى لي َدْرُس النّْحِلإِْن أَْنَس الُعْمَر فلْن أَْنسى

أستوعُب وأفهُم 
اًل: أوَّ

1- إلى أيَن َمضى الّشاِعُر؟ 
اِعُر في َخليِِّة النَّْحِل ؟ 2- ماذا شاَهَد الشَّ

3-  أِصُل فيما يأتي كلَّ ُجملٍة ِمَن الَحْقِل األّول ِبالَمْعنى الَمْقصوِد به في الَحْقِل الّثاني: 
)1()2(

النَّحِل.النَّحلــُة قالَْت فــي ِكْبٍرٍ خليَِّة  في  َيْعَمُل  الكلُّ 
تعلَّْمُت من النّحِل  َدرساً َعظيماً.َفجميُع النَّْحِل بها َيْسعى

ــٍر.أكَبْرُت لها َهذا الدَّرَس ــْخ ــي َف ــْت ف ــالَ الــنَّــحــلــة ق

)1( شعر مصطفى عكرمة، من كتاب األناشيد ج 1.
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ا يأَِتي: 3-  أختاُر ُعْنواناً َجديداً لِلنَّصِّ ِممَّ

اُل والَعَسُل . اعُر والنَّحلُة.- النَّحَّ ْهرُة. - الشَّ - النَّحلُة والزَّ

4-  أَِصُل الُجْزَء إلى الُكلِّ فيما يأتي:

ثانياً:

1-  ِبَماذا ُيفيُد العَسُل؟

ي َشْخِصيَّاِت النَّشيِد. 2-  أُسمِّ

خصيَِّة والَقْوِل التَّاِبِع لها: 3-  أَصُل َبْيَن الشَّ
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4- ما الذي َتَنالُُُه النَّحلُة ُمَقاِبَل الَعَسِل ؟

حيحِة، وإشارَة  أماَم اإِلَجابِة الَغلَط فيما َيْأتي: 5- أضُع إِشارَة  أماَم اإِلجابِة الصَّ

اِعُر ِمَن النَّْحِل: ْرُس الّذي تعلََّمُه الشَّ دُق ...- التّعاوُن ...الدَّ - اأَلماَنُة ...- الصِّ

اللُّغُة والتَّراكيُب

نِة فيما َيْأِتي: حيحِة لِلَكلماِت الُملوَّ 1-  أََضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الصَّ

» أراَها َتْعَمُل َعْن َكَثٍب«. 
- بُْعٍد.- َرغَبٍة.- ُقْرٍب. كلمُة »كثب« َتْعني:

فجميُع النَّحِل بها َيْسَعى.
- َيْعَمُل.- َيطيُر.- َيدوُر. كلمُة »يسعى« َتْعني:

أَْوَحى لي دْرُس النَّْحِل.
.- َعلََّمني.- َقَرأَ لي. تركيب »أَْوحى لي« َتْعني: - أَشاَر إليَّ

ر (، ثمَّ أكُتُبها في الفراغ: 2-  أْبَحُث فيما يأتي عن  ِضدِّ َكلَِمَتْي ) راحة - أََتَذكَّ
ال َيشكــُو َيوماً من َتعــِبَفجميُع النَّحِل بها َيسعى

ما أَوَحى لِي َدرُس النَّحِلإْن أَنَس الُعْمَر َفلَْن أَْنَسى

ر « : .........ضدُّ كلمة » راحة « : .........  ضدُّ كلمة » أتذكَّ

3- أقرأُ ُمَميِّزاً َبْيَن ُجْزأَْي الُجملَِة فيما َيْأِتي:

 تُْزِعْج غيَرَكإْن  َتصُرْخ  َتفهْمإْن َتْسَمْع َدرَسَك

ل
تغ

ي

العربية
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تدريباُت القراءِة

اِل ) ت - ة - د (: 1-  أقرأُ الَبْيَتْيِن اآلتَيْيِن ُمْنَتِبهاً للَْفِظ التَّاِء والدَّ

ـْهُد ِشــــفاٌء للنَّـاِسالنَّحلُة قالَـْت في ِكْبٍر الشَّ

َفأَناُل َسعادَة إِحَساِسيأَجِنيِه و َيْأكلُُه َغيري

اِكَرِة الَقريبِة المقطَع األّول مَن النَّشيِد ُمعبِّراً بالوْجِه واليَديِن عن  2-  أُلقي ِمَن الذَّ
ِة. ُشعوري بالثَِّقِة والُقوَّ

. اِعِر والنَّحلِة وُنْنشُد النَّصَّ 3-  أََتباَدُل أنا ورفقائي َدْوَر الشَّ

ُق لغتي أتذوَّ

1-  أَُميُِّز الَفْرَق َبْيَن ) ِكْبٍر - أْكَبْرُت ( فيما يأتي:

ـْهُد ِشــــفاٌء للنَّـاِسالنَّحلــُة قالَـْت فـي ِكْبٍر الشَّ

وَمضْيُت أُعلِّمُه أَهليأََْكَبْرُت لَها هذا الدَّرَس

ورَتيِنِِ اآلتيَتيِنِِ ِبَكلَِمٍة ُمناِسبٍة في الفراِغ: 2-  أعبُِّر عن كلٍّ مَن الصُّ

ْهُد ِمْثُل .......... فيه ِشفاٌء للنَّاِس. - َخليَّة النَّْحِل مثُل ........... تُنتُج الدَّواَء.- الشَّ

عّظمُت

فخٍر
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3-  أقرأُ البيَتيِن اآلَتَييِن ُمْنتِبهاً للَحْرِف في نهايِة كلِّ بيٍت:

ة ال يُغِني الُجْزُء َعِن الُكلِّالنَّحلُة قالَْت لِي َمرَّ

َفَتعاَل َو ُزْر َبيَت النَّْحِلوإذا لَْم تُؤِمْن بالِفْكَرة

4-  أَْرُسُم َداِئَرًة َحْوَل الَحرِف اأَلخيِر ِمْن ُكلِّ بيٍت فيَما يأتي:
وأَراَها َتعَمُل َعْن َكثِبوَمَضْيُت أزوُر خليََّتها

ال َيشُكو َيوماً ِمْن َتَعِب َفجميُع النَّحِل بها َيْسعى

َموِقٌف ورأٌي 
اعِر: لوِك وما يناسُبُه من قوِل الشَّ أَِصُل بيَن السُّ

ال يُغِني الُجْزُء َعِن الُكلِّتلميٌذ يَُؤدِّي الواِجَباِت الَمْدَرسيََّة بنشاٍط
فأناُل سعادَة إحَساِسيتلميٌذ أجاَب عْن سؤاٍل واحٍد فقط

ُم الَخْيَر للنَّاِس  ال َيشُكو َيْوماً ِمْن َتعِبَرُجٌل يقدِّ

أتعلَُّم ِمَن هذا الدَّْرِس

- ................- الَعطاَء والَكَرَم.- الَعمَل والنََّشاَط.

ؤاِل أُعبُِّر َشفوّياً              َصْوُغ السُّ

ورَة اآلتيـَة، ثمَّ أطَرُح أَربعـَة أسـئلٍة ُل الصُّ أتأمَّ
 حـوَل عناِصِرها َتبدأُ بـ:

) َكْيَف - ماذا - لِماذا - َمتى ( 
اإلمالُء المنظوُر 

دِة: ِف والشَّ      أَقَرأُ ما َيْأِتي ُمْنَتِبهاً للَحرِف الُمضعَّ

ة ال يُغِني الُجْزُء َعِن الُكلِّالنَّحلُة قالَْت لي َمرَّ

َفَتعاَل وُزْر َبْيَت النَّحــِلوإذا لَْم تُؤِمْن بالِفْكَرة
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هرُ  ل: النَّ ْر�ُس الأوَّ الدَّ
   ا�ضتماع

معارُف ومهاراٌت

معارُف ومهاراٌت

بيَعِة اِن الطَّ ْر�سُ الثَّاين:  يف اأَْح�ضَ الدَّ

الُث: اأََْحَلى الُبلَداِن  ْر�ُس الثَّ الدَّ

بيعُة َعُة:  الطَّ ا�ضِ الَوْحَدُة التَّ
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األسئلْة
أَستمُع إلى النَّشيِد، ثمَّ أُجيُب:

1-  ماذا َتْنُشُر مياُه النَّهِر؟ وَمْن َتْسقي؟

2-  ماذا يُعطينا النَّهُر؟

ُد َمَع ِرفاقي المقَطَع اآلتي: 3-  أردِّ

وَتْسقي النَّاَس واألرَضِمياهي َتْنُشُر الُخْضَرْة 

ْرُع والنُّْضرْة أَسيُر َفـأُْنِعُش األرَضَعطاِئي الزَّ

ًة ثانيًة إلى النَّشيِد، ثمَّ أُجيُب: أستمُع َمرَّ
أواًل:

َعْت ِمَياُه النَّهِر؟ 1 -  ِمْن أَيَن َتَجمَّ
2 -  َعمَّ َيعَتِذُر النَّهُر؟

ثانياًً:
- 1 ما فائدُة النَّهِر لأَلَماِكِن الّتي َيسيُر ِفيها؟

- 2 كيَف يُؤذي النَّهُر النَّاَس واألرَض؟
ُد َمَع اللَّْحِن: أَُردِّ 3 -

َرُرإذا آَذْيتُُكـــــْم َيْومــــــاً  الضَّ َقْصدَي  َيُك  َفلَْم 

 َعـــِن الَفَيضــاِن أَْعَتــِذُرَعِن الَهوِس الّذي ِعْندي

ْهُر ا�ضتماعالنَّ
ْر�ُس الأّول  الدَّ
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ُر، ثمَّ أُجيُب: أفكِّ

1-  أبيُِّن أَسباَب َفَيَضاِن النََّهِر. 

ْولَُة لِِحْفِظ الِمياِه وإبَعاِد َخَطِر الَفَيَضاِن؟  2- ماذا َبَنِت الدَّ

3-  لو ُكْنَت َمكاَن اأَلْرِض الّتي َيْجري فيها الَنَهُر، ماذا َتقوُل لَُه؟

ُد النَّشيَد مَع اللَّْحِن.  4-  أردِّ
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ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُل اللَّوحَة الكليََّة، وأتحدَُّث عن: 1-  أتأمَّ

- ُخروِج أَْرنوٍب وأَْرنوبَة إلى الغابِة.

-  َمْوجوداِت الغابِة.

- َبْيِت األرنوَبْيِن الجديِد.

2-  في أيِّ َفصٍل يذهُب النَّاُس إلى الَمصايِف؟ 

3-  متى َذَهَب أرنوٌب وأرنوبُة إلى الغابِة؟

4-  أيَن سَيبني أرنوٌب وأرنوبُة بيَتُهما؟

بيعِة معارُف ومهاراٌتيف اأْح�ضاِن الطَّ
ْر�ُس الثَّاين  الدَّ
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أقرأُ
بيعِة يف اأْح�ضاِن الطَّ

)1(                              

يِف ارتفعْت درجُة الَحرارِة  في يوٍم ِمن أيَّاِم الصَّ

بعُض  َفَخرَج  الُعشُب،  واْصَفرَّ  النّْبِع،  مياُه  وجّفْت 

َذَهَب  وبعُضهْم  والِجَباِل،  المَصايِف  إلى  النَّاِس 

الواِسَعُة،                  الغاباُت  َحْيُث  واأَلْنهاِر  واِطِئ  الشَّ إلى 

واأَلشَجاُر الَواِرَفُة.
)2(

هاِن  َيَتَنزَّ وأَْرنوبُة  أَْرنــوٌب  َخرَج  اليوِم  ذلَك  في 

في الَغابِة. سأََلَْت أرنوَبُة: ما رأيَُك في أَْن َنْبنَي َبْيتاً 

ْكِن األْخَضِر الهادِئ يا أرنوُب ؟ لِصغاِرنا في َهذا الرُّ

إلى  أَْقَرَب  َمكاناً  َنختاُر  أرنوُب:  أجاَب 

يُْنبوِع الماِء. قالَْت أرنوبُة: إنَّني أُِحبُّ الُهدوَء 

والَمكاَن الفسيَح.

أجاَب أَرَنوٌب:  لَكنَّ الماَء ِسرُّ الَحياِة يا 

أْخَضَر،  يُْصِبُح  َحْولَُه  َشْيٍء  وُكلُّ  أَرنوبُة، 

ة.  يِف الحارَّ والِسيَّما في أيَّاِم الصَّ
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)3(                                          

 ، َقريباً ِمَن اليُنبوِع وَتْحَت ِظالِل اأَلْشَجاِر، كاَن أَْرنوٌب َيذهُب وَيعوُد وَيْجَمُع الَموادَّ

المناِسِب  مكاِنها  في  تَضُعها  وأرنوبُة 

وجاِن َبْيَتُهما الَجِميَل. َحتَّى َبَنى الزَّ

يوِف  بالضُّ الَعصافيُر  َفِرَحِت 

وغنَّْت أَْجَمَل اأَللحاِن، َوَفِرَحْت كذلَك 

َطَرباً،  وَرَقَصْت  الغابِة  َحيواناُت 

وَصفََّق أرنوٌب وأرنوبُة َفَرحاً.

َتَوقََّفْت أرنوبُة َعِن التَّصِفيِق ودخلَْت إلى َبيِتها قائلًة: سأُْكِمُل فرَحَتُكْم وأصَنُع لكْم 

َكْعَكًة َشِهيًَّة )*(.

*سليمان العيسى )بتصّرف(
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أستوِعُب وأَْفَهُم 

أّواًل:

- 1 لَِمْن َسَيبِني أَرنوٌب وأَْرنوبُة الَبيَت الَجِديَد؟

- 2 هل َوَجَد أرنوٌب وأرنوبُة مكاناً لِلَبْيِت الَجِديِد؟ أَْيَن؟

 اشترَك أرنوٌب وأرنوبُة في بناِء َبيِتِهَما الَجديِد، علَى أَيِّ َشيٍء َيُدلُّ ذلَك؟- 3

ثانياً:

- 1 لماذا َخَرَج أَرنوٌب وأَرنوبُة إلى الغابِة؟

حيحِة: - 2 أضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الصَّ

كَن األخضَر الهاِدَئ ألنَّها: اختاَرْت أرنوبُة الرُّ
  أ - تُِحبُّ االبتعاَد عِن اآلخريَن.

  ب - َتخاُف ِمَن الَخَطِر على ِصَغاِرها.
  جـ - تُِحبُّ الُهدوَء والَمكاَن الَفسيَح.

َرَقَصْت َحيواناُت الغابِة فَرحاً بـ:

يِف.   أ- ُقدوِم الصَّ

  ب- ُقدوِم أَرنوٍب وأَرنوبَة.

  ج - إِْعداِد الَكْعَكِة.

أَراَد أَرنوٌب أَْن َيبِنَي َبْيَته ُقرَب الَنَهر، ألّن:

  أ- الماَء ِسرُّ الحياِة.

  ب- الماَء بارٌد.

  ج - الماَء َعْذٌب. 

3- كيَف َسُتْكِمُل أَرنوبُة َفْرحَة الَحيواناِت؟

4- أَتَحاوُر مَع ِرَفاِقي، وأََضُع عنواناً جديداً  للنَّصِّ َيُدلُّ على َمْضموِنِه.
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اللُّغُة والتَّراكيُب 

  1-  أَِصُل الَكلَِمَة بالَمْعَنى الُمَناِسِب لَها فيما يأتي:

المكاُن الثّاِبتالواِرَفُة

ْكُن             الّشديدُة الُخضرةالرُّ

ْرِس أَضداَد الَكلِماِت اآلتيِة:  ِل في الدَّ 2-  أَستخِرُج ِمَن الَمْقَطِع األوَّ

الضيّقة # .......دخَل # ....... انخفَضْت  #  .......

3- أَقرأُ الِفقرَة اآلتَيَة، ثمَّ أَْطَرُح َعلَيها ُسؤااًل شفوّياً َيبدأُ بـ » لماذا«:

َفْرَحَتُكم  َسأُْكِمُل  قاِئلًَة:  َبْيِتها  إلى  َوَدخلَْت  التَّصِفيِق،  َعِن  أَْرنوبُة  توقََّفْت   «

وأصَنُع لَُكْم َكْعَكًة شهيًَّة «.

لماذا ..................................       ؟

تدريباُت القراءِة 

1-  أقرأُ الُجْملََة اآلتيَة ُمَعبِّراً َعِن االسِتْفَهاِم:

ْكِن اأَلْخَضِر الَهاِدِئ يا أَْرنوُب«؟ » ما َرأيَُك أْن َنْبِنَي َبْيتاً لِِصغاِرنا في هذا الرُّ

2-  أَْقرأُ الَمْقَطَع الّثالَث مَن الدَّرِس ُمراعياً ُنْطَق اأَلْحرِف اللَِّثويَِّة ُنْطقاً سليماً.

 3-  أتباَدُل َدْوَر أَرنوٍب وأرنوبَة َمَع ِرَفاِقي في الَمْقَطِع الّثاني.

ل
تغ

ي

العربية
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أتّذوُق لُغتي

1-  أُكِمُل شفوّياً َوْفَق النَُّموَذِج:

ُد المكاَن الذي َجَرى فيه الحَدثاِن اآلتياِن: 2-  أحدِّ

ُه أرنوٍب َوأَرنوبَة. -  َتَنزُّ

-  ِبناُء بيِت أرنوٍب وأرنوبَة.

ِة. ُد َشْخصيَّاِت الِقصَّ 3-  أعدِّ

بَب . 4-  أَْخَتاُر ُجملًة أَْعَجَبتني من الدَّرِس، وأَذكُر السَّ

العصافيُر في الجوِّ كـ........ في األرِض ائِع. األرُض كالِبساِط الرَّ

ماِء كـ......... الغيوُم في السَّ
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موقٌف ورأٌي 

 لو كْنَت َبَداًل من أَرنوٍب وأَرنوبَة، ما الَمكاُن الذي َتْختاُرُه؟

أتعلَُّم من هذا الدَّرِس 

  ب - مشاركَة اآلخريَن الَفَرَح.   أ - أَهميََّة وجوِد الماِء في َحياِة الكائناِت. 

  د -  ...   ج - ...

أعبُِّر شفوّياً    

تاِء                                      َفْصُل الشِّ

بيعيََّة فيها، وأتحدَُّث عْن: َوَر اآلتيَة ثمَّ أَِصُف المَظاِهَر الطَّ ُل الصُّ أتأمَّ
    

فلَْيِن جِر                      الطِّ يِح والشَّ فلِة - الثلِج                  الرِّ      الطِّ



45

اإلمالُء المنظوُر

َفِة بـ / الـ / و التَّْضعيِف )الَشّدة(:       أقرأُ ما يأتي ُمنتِبهاً للكلماِت الُمعرَّ

» لكنَّ الماَء ِسرُّ الَحياِة يا أرنوبُة، و كلُّ شيٍء َحْولَُه يُْصِبُح أَْخَضَر، وال سيَّما 

ِة«. يِف الحارَّ في أيَّاِم الصَّ

نشاٌط

أُْنِشُد وأْحَفُظ    
                               

ألحاُن َنْيساَن

الَحْقــُل األْخَضــُر أَْلحــاُن

َنْيســاُن  فيــِه  ــى  َيَتَمشَّ

ــَجرْة يــِر الشَّ ـُن بالطَّ َتَتَزيَـّ

وَتُمــوُء َصغيراُت الِهَرَرْة

َهْفهاَفْة َتْســري  والنَّْســَمُة 

ُع أَْصداَفــْه ــطُّ يُــوزِّ والشَّ

سليمان العيسى
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ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُل اللَّوحَة الُكلِّيََّة، وأَتحدَُّث عن:  - 1 أتأمَّ

- ِغالِل الَقمِح وَخيراِت األرِض.- األشجاِر و الَفواِكِه.- َشاّلِل الماِء.

اِعُر في هذِه الَقصيدِة؟ 2-  ما البلُد الّذي َيتغنَّى ِبِه الشَّ

3-  ماذا سيُقصُّ لِألطفاِل؟

اِعُر إلى األْطفاِل؟ 4-  ماذا َيْطلُُب الشَّ

اعِر لألطفاِل، ُثمَّ أُجيُب: 5-  أَستِمُع إلى قوِل الشَّ

اعُر؟ - ماذا يُوَجُد في َبلَِدِه؟- َمْن َيهوى الشَّ

معارُف ومهاراٌت اأَْحلى الُبْلداِنِ 
الُث  ْر�ُس الثَّ الدَّ
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أقرأُ 

 اأَْحلى الُبْلداِنِ )*(

"ُسورَية" أَْغلى اأَلْوطاْن"ُسورَية" أْحلى البُْلداْن

ـاْن"ُسورَية" ماٌء وِجنـــاْن "ُسورَية" ُحْســٌن َفتَـّ

َعْن تُْرَبِتهــا واإِلْنَســاْنسأُقصُّ عليكم في َعَجٍل

َعْن ِبيَئِتها... والَحيَوان

واْرُووا َقْولِي لأَلْجَياْلهيّا اِْسَتِمُعوا يا أَطَفاْل

َفَثراُه َخْيٌر... وِغـالْلإنِّي أَْهوى َبلَدي ِجّداً

وُسهوٌل ُخْضٌر وِجَباْلفيِه َجنَّاٌت وُحُقـــوٌل

ــالْلفيِه النَّْهُر وفيِه الَبْحُر فيِه النَّْبُع َمَع الشَّ

فيِه أَْشجــاٌر َوِظـالْلفيِه َفاِكَهٌة ال َتْنُضْب

َيْعَشُقُه َحتَّى  “َنْيَساْن”َبلَِدَي مْفَخرُة البُْلداْن

*محمد منذر لطفي
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أستوعُب وأفهُم

اًل:  أوَّ

الِة عليها: ورِة الدَّ 1-  أَِصُل الكلمَة مَن النَّصِّ بالصُّ
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حيحِة: 2-  أضُع إشارَة  أماَم اإِلجابِة الصَّ

      َهِذِه القصيدُة َتَتحدَُّث عن:

 - واجِبَنا تجاَه الوَطِن.   - جماِل َوطِني.   - البيئِة النَّظيفِة.  

3-  أُْكِمُل ما يأِتي:

فَثراُه خيٌر وِغاللإنِّي أَهوى َبلَِدي ِجّداً

...فيِه َجنَّاٌت وُحُقول

......

ثانياً:

ا يأتي بالَبيِت الُمَناِسِب لَُه، ُثمَّ أَقرأُ:  1-  أَِصُل ُكلَّ َمْعنى ممَّ

البيتالَمْعنى

بلِدي َمْفَخرُة البُلداِن      َيعشُقُه حتّى »َنْيَسان«أحبُّ َبلِدي َفتُْرَبتُه ِخْصبٌة

إنِّي أَهوى َبلَِدي ِجّداًً      فَثراُه َخْيٌر ... وِغاللفي بلدي الَبْحُر والَنَهُر وَشاّلالُت الَماِء

بيُع اللَبلَدي َتْفَخُر بِه كلُّ البلداِن ويُِحبُّه الرَّ فيه النَّهُر.. وفيه الَبحُر     فيه النَّبُع .. مَع الشَّ
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ورَتين اآلتيَتين مْن َوَطني، ُثمَّ أقرأُ عنواَن كلٍّ منها. ُل الصُّ 2-  أتأمَّ

ْت َمعي ساِبقاً. 3-  أذُكُر أماكَن ِسياحيًَّة ِمْن بلِدي مرَّ

اللُّغُة والتَّراكيُب 

1-  أِصُل َبْيَن الكلَمِة وُمرادِفها:

2-  أَِصُل كلَّ تركيٍب ومعناُه فيما يْأِتي، ثمَّ أَقرأُ:

نهُر الُفراِت البادية

َوَطنيَبساتين

ُحقولَبلَدي

ل
تغ

ي

العربية
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3-  أقرأُ، وأميُِّز ُنْطَق الَكلِمِة مع /الـ/ التَّعريِف، ومن  دون /الـ/ التَّعريِف:

اّلُل       َشاّلٌل- البُْلداُن       بُْلداٌن -   اأَلْوَطان       أَْوطاٌن-   الشَّ

4-  أرسُم دائرًة َحْول َحْرِف العطِف / الواو/ في البيت اآلتي:

وُسهوٌل ُخْضٌر وِجَبالفيِه جنَّاٌت وُحُقوٌل 

تدريباُت الِقراءِة

1-  أَقَرأُ الَكلِماِت اآلتيَة ُمَميِّزاً باللَّْفِظ حرَف الَعْيِن ) ع ( ِمَن حرِف الَغْيِن ) غ (:

“ ُسورَية أَْغلى اأَلْوطان ”

“ َسأَُقصُّ َعلَْيُكْم في َعَجل ”

“ َفَثراه َخْيٌر وِغالل ”

2-  أقرأُ ُمعبِّراً باليَدْيِن وإيماءاِت الَوْجِه َعْن َمْعنى البيِت اآلِتي: 

"سورَية" أْغلَى اأَلوَطان"ُسورَية" أحلى البلَداِن

لِب بإيماءاِت الَوْجِه وحركاِت الَيَديِن: 3-  أقرأُ ُمعبِّراً َعِن الطَّ

واْرُووا َقْولي لأَلْجياْل هيَّا استِمُعوا ياأطفاْل

ناً َصوِتي باالنِفعاِل الَمْطلوِب. 4-  أُْلقي النَّشيَد أماَم رفقائي ُملَوِّ

ع

غ
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ُق لُغتي  أتذوَّ
1-  أُْكِمُل ما َيْأتي:

  أَْجَمُل بيٍت أَْعَجَبني في النَّشيِد ...

  األماِكُن الّتي أُِحبُّ زيارَتها في بلِدي ... و ...

َتْين في البيِت اآلِتي: 2-  أَُدلُّ على الكلَِمَتْين الُمَتضادَّ

وارُووا َقْولي لأَِلجَياْلهيَّا استِمُعوا يا أطفاْل  

موقٌف ورأي 

لوَك  ُمْسَتْنِكراً: ورَة اآلتيَة، وأَْنُقُد السُّ ُل الصُّ      أتأمَّ

ْرِس أنَّ  أتعلَُّم ِمْن َهذا الدَّ

 ُحبَّ الَوطِن يكوُن بـ................... و .................... و ....................
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أعبُِّر َشَفوّياً
ُصَوٌر من ِبالدي

َوَر اآلتيَة: ُل الصُّ أتأمَّ

ُد مْنَهـا: - َمصايَف- أَماِكَن سكنيّة.- َوسائَط َنْقٍل.أحـدِّ

اإلمالُء المنظوُر

فِة بـ/ الـ /:       أقرأُ ما يأِتي ُمنتبهاً لُدخوِل َحرِف الباِء على اأَلسماِء الُمَعرَّ

َنْمأُل ِبالَدنا بالَفَرِح وبالَخْيِر، ونرعاها بالُحبِّ وبالَعطاِء، َحتَّى َنْكبَُر َوَنِجَد ما نُريُد 

في َحياِتنا.
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معارُف ومهاراٌت

معارُف ومهاراٌت

ْر�ُس الأّول: اأَْحلى بيئٍة الدَّ

ديُق البيئِة ْر�سُ الّثاين: �ضَ الدَّ

رَُة:  الِبيَئُة الَوْحَدُة العا�ضِ
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ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُث َعْنها: 1-  أََتأَّمُل اللَّوحَة الُكلِّيََّة وأََتحدَّ

ُه؟ وُن ُعشَّ      - أيَن َيْسُكُن النَّمُل؟- أَْيَن َبنى الَحسُّ

ُة في الِبْرَكِة؟  ُة واإلَوزَّ ُف اأَلرَنُب َبْيَتها؟ - ماذا َتْفَعُل البطَّ      - َكْيَف تَُنظِّ

2-  ما الُمسابقُة الّتي أَْعلََن عنَها أَميُر الغاَبِة؟

3-  َمْن شاَرَك في المَساَبَقِة؟

4-  لَِمْن أَْعطى أميُر الغابِة الجاِئَزَة؟

معارُف ومهاراٌت اأَْحَلى بِيَئٍة
ل  ْر�ُس الأوَّ الدَّ
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أقرأُ

                                              اأَْحَلى بِيَئة

)1(

لها  َد  حدَّ و  بيٍت،  أَْنَظِف  ُمسابقِة  عْن  الغابِة  أميُر  أْعلََن 

ُل: ال يضُع المتساِبُق أوساخاً أماَم  ْرُط  األوَّ شرَطْيِن ،هما: الشَّ

ُة الُمسابقِة أسبوٌع واحٌد. ْرُط الثّاني: ُمدَّ بيِت جاِرِه، والشَّ

)2(

ا األرنُب فَقد  ُه بنشاٍط ، وأَمَّ ُف ُعشَّ يَُنظِّ الَحّسوُن  َبدأَ   

والثِّيراُن  الِغْزالُن  وجاءِت  أماَمُه،  وكَنَسْت  َوْكَرَها،  َفْت  نظَّ

ُة  ـُة واإلَوزَّ ُف َبْيَن األْشجاِر التي َتْسُكُن َتْحَتها، حتّى الَبطَّ تُنظِّ

نزلََتا غديَر المـــاِء، وراحَتا َتْحِمالِن ماَعلَِق مْن نُفاياٍت ِمَن 

الماِء إلى اليابسِة. 

نهر صغير
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)3( 

يوُرَحْرَقَها، وفْجأًة وصلَِت البوَمُة  َرِت الطُّ َمِت األوراُق في َوَســط الغابِة، وقــرَّ تكوَّ

الَحكيَمُة ِمْن َســَفٍر َطويــٍل، وقالَْت: ال يا 

أَْصِدقاِئي، األوراُق ال تُْحَرُق، َبْل توَضُع 

َتْحَت التُّراِب، لَِتكوَن َســماداً لأَلْشــجاِر. 

َســِمَع األصدقاُء ِمَن البُوَمــِة، ووضعوا 

األْوراَق  تْحــَت التُّــراِب، وَبــَدا مْنَظــُر 

الغابِة َجمياًل ِجّداً.  
)4(

  َوَقَف أميُر الغابِة لِيُْعلَن النَّتيجَة في الغابِة قائاًل: لَْن أُْعطَي الجائزَة ألَحٍد ِمْنُكْم . 

َتفاَجأَ الَجميُع ِبما َسِمُعوُه، و لكنَُّه تابــَع 

ُم الجائزَة َعليُكْم،  كالَمُه قائاًل: بْل َسأَُقسِّ

ـى أْن  ألنَُّكْم َتْسَتِحقُّوَنها جميُعُكْم، وأتمنَـّ

تُحاِفُظوا على البيئِة َنظيَفًة داِئماً. 

أَستوعُب وأفهُم 

اًل:  أوَّ

1-  ما َشْرطا الُمسابقِة الّتي أَْعلََن َعْنها أَميُر الَغابِة ؟

يور؟ 2-  أيَن تكّومِت األوراُق ؟ وماذا قّرَرِت الطُّ

3- ماذا قالِت البومُة الَحكيمة؟

َ

*جمانة نعمان - بتصّرف
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حيحِة، و إشارَة  أماَم اإلجابة الَغلط: 4-  أَضُع إِشارَة  أَماَم اإِلجابِة الصَّ

ُه. وُن ُعشَّ َف الحسَّ أبعَدِت الثِّيراُن ما َعلَِق ِمَن نُفاياٍت في الماِء.نظَّ

َفِت األرنُب الَوْكَر. عاَدِت البومُةُ ِمْن َسَفٍر َطويٍل.نظََّّّ

 ثانياًً:
1-  أُكِمُلُُُ شفويَّاًً بما يناسُب:

ُه. َفَ ُعّشَّ وُن نظَّّ            الحسُّ

ُةُ ...الِغْزالُن ...األرَنُب نّظَف ...  ُةُ و اإِلَوزَّ الَبطَّ

ثاِت البيَئِة:             ِمْن ُملَوِّ

- ...- ...- النُّفاياُتُُ .- ُدخاُن الَحراِئِق.

حيحَة: 2- أَختاُر اإلجاَبَة الصَّ

أَْعلََن أَميُر الغابِة َنتيَجَة الُمساَبَقِة:

َلَ في الغاَبِة. -  َقْبَل أْن َيَتَجوَّ

َل في الغابِة. -  َبْعَد أْن َتَجوَّ

لِِه في الغاَبِة.  -  في أثناِء َتجوُّ

ِة:  ُد ِمَن الِقصَّ 3-  أُحدِّ

ِة ... - الَمكاَن الّذي َجَرْت فيه حوادُثُُ الِقصَّ

ِة وهي  ... - َثالثاًً ِمْن شخصيِّاِت الِقصَّ

4-  أَذكُر حيواناٍت أُخرى أَعِرُفها َتعيُش في الغابِة ...
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اللُّغُة والتَّراكيُب 

حيحِة فيما َيْأتي:  1-  أَضُع دائرًة َحْوَل اإلجابِة الصَّ

َمْت أوراُق الغابِة.       َتَكوَّ

َمْت« َتْعني: َعْت. كلمُة »َتَكوَّ .- انَتَشَرْت.- َتَجمَّ - َيِبَسـْتْ

2- أَقرأُُ وأاُلحُظُ ) ما - ال - لن ( في ُكّلٍِِّّّّ ِمَن الُجَمِل اآلتيِة:

-  ما أَْهَمَل أَحٌد ِمْنُكم َنظافَة َبيِتِه.

. -  األْوراُقُ ال تُْحَرُقُُ

ُمها َعليكم. -  لَْن أُعِطَي الجاِئَزَة أِلََحٍد مْنكْم، َبْل َسأُقسِّ

تدريباُت القراءة

1-  أَقرأُ المقطَع الّثالَث، وأطرُح سؤااًلًً َيْبَدأُ بـ )ماذا(.

ابِع، وأَقرأُ َقولَُه. 2-  أُمثُِّلُ دوَر أميِر الغابِة في الَمْقطِع الرَّ

3-  أَقرأُ ما َيْأتي ُمَميِّزاًً لَْفَظ التَّنويِن في حاالِتِه الثَّالِث:

ٌة بالغابِة.        أتمنَّّى أْن تُحاِفُظوا دائماً على ِبيَئٍة َنظيَفٍة.     النَّاُر ُمِضرَّ

ل
تغ

ي

العربية
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ُق لُغتي  أَتذوَّ

ُف الَفْرَق َبْيَن َمعنى الكلَمَتْيِن الُمَتماِثلَتْيِن فيما َيأتي: 1-  أتعرَّ

كلمُة »اليابسة« تعني: الجاّفَّة.  أَبعَدِت الَحَيواناُت األعواَد اليابَسَة.

كلمُة »اليابسة« تعني: اأَلْرض.  َتْحِمالِن ماَعلَِقََ ِمَن نُفاياٍت في الماِء إلى الياِبسِة.

2-  أُميُِّز الحقيقَة ِمَن الَخياِل:

اِرَع . َكَنَس األرَنُب بيَتُه.  َكَنَس عامُل التَّنظيفاِت الشَّ

َموقٌفٌ ورأي 

  هل توافُق أميَر الغابِة على َموقِفِه في تقسيِم الجائزِة ؟

  لو أُُْعلَِن عن ُمسابقِة أنَظِف َصّفٍّ في مدرسِتَك، ما العمُل الّذي َسُتشاِرُك فيِه؟

أتعلََّّم من هذا الدَّرِس أّنني 

ُت في مسابقٍة عليَّ أْن: إذا شارْكْ

ُر... ِد، وأُُحضِّ ُم في الموعِد المحدَّ  أتقيََّد ِبُشروِطها، فأتقدَّ

أُعبِّرشفوّياًً
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ورَتْيِن اآلِتَيَتيِن، ثمَّ أُْكِمُلُ الحواَر: ُل الصُّ أَتأمَّ

  الَنَََََّّّّهُر الّنََّّظيُف: أَنا سعيٌد وَفِرٌح.

 النَّهُر الملّوُث: أنا حزيٌن وَمريٌض.

  الَنَََََّّّّهُر الّنََّّظيُف: لماذا؟

 النَّهُر الملّوُث: ألنَّ راِئحتي كريهٌة، و الَبعوُض َيْسُكُن ماِئي.

  الَنَََََّّّّهُر الّنََّّظيُف: ما سبُب ذلك؟

 النَّهُر الملّوُث: النَّاُس َرَموا اأَلوساَخ في مياِهي.

ُد دائماً. ْن عليَك يا صديقي، مياُهَك َتَتَجدَّ   الَنَََََّّّّهُر الّنََّّظيُف: َهوِّ

ثَة إلى النَّاِس.  النَّهُر الملّوُث: َنَعْم ... َنَعْم، و لكْن َسأَنقُل المياَه الُملَوَّ

  الَنَََََّّّّهُر الّنََّّظيُف: كيف؟  النَّهُر الملّوُث:  ... 

  الَنَََََّّّّهُر الّنََّّظيُف: ...      النَّهُر الملّوُث:  ...       الَنَََََّّّّهُر الّنََّّظيُف: ...

اإلمالُء المنظوُر
     أقرأُ ما يأتي، منتِبهاًًًً للتَّنويِن في آخِر األسماِء:

ال  فاأَلوراُق  بالغابِة،  ٌة  ُمِضرَّ النَّاُر  وقالَْت:  طويـٍلٍ  َسَفـٍر  ِمن  البوَمُة  وَصلَِت 
تُْحَرُق، بل تُرَدُم تحَت التُّراِب لتكوَن سماداًً لأَلشجاِر.

61
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ُث  أستمُع وأتحدَّ

أَسِئلًة عن عناصِرها ُمستخِدماً  ثمَّ أطرُح  َعْنها،  ُث  الُكلِّيََّة وأتحدَّ اللَّوحَة  ُل  أتأمَّ  -1
أدواِت االستفهاِم : )ماذا - لماذا - كيَف - أَيَن(.

2- أستمُع إلى المقطِع  األّوِل من النَّشيِد، ثمَّ أُُجيُب:

- ماذا حلَّ في بيَئِتنا؟

- َمْن صَنَع هذا الَخَطَر؟

- ماذا نثَر اإلنساُن في كلِّ مكاٍن مَن األرِض ؟

ا: 3- أَستِمُع إلى الَمْقَطِع الّثاني مَن النَّشيِد، ُثمَّ أتحدَُّث عمَّ

جرِة.                َساَق اإلنساُن إلى الَبْحِر. فعَل اإلنساُن بالشَّ

ديُق الِبيئِة معارُف ومهاراٌت �ضَ
ْر�ُس الثَّاين  الدَّ
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أقرأُ

)1(
ـــُر ـــَط ـــَخ ــــــلَّ ال ــــي بـــيـــَئـــِتـــنـــا َح ف

ـــاْن           ـــس ــــِع اإلن ـــــْن ُصــــْن َخــــَطــــٌر ِم

ــــاْن ؟ ــــس ـــــرى َفــــَعــــَل اإلن ـــــاذا تُ م
َمــــكــــاْن  ـــــلِّ  ـــــُك ِب أذاُه  ـــــَر  ـــــَث َن

ـــــَل اإِلنــــــســــــاْن. ـــــَع هــــــذا مــــا َف
)2(

ـــــــَر   ـــــــَج ـــــــشَّ َقـــــــــــَطـــــــــــَع ال
َحـــــــــــــــــــــَرَم الـــــــَبـــــــَشـــــــَر
ـــَجـــَرْة ـــٍر َتـــْجـــلـُــبُـــُه الـــشَّ ـــَط ــــْن َم ِم
ـــــــاَن َمــصــاِنــْع ـــــــَق ُدَخ َمـــــأَل اأُلْف
ـــاِرْع ـــشَّ ـــل ـــــــَدى ل ـــيـــجـــاً أْه َوضـــِج
ــــى الـــَبـــْحـــِر ــــــاَق إل ـــــاخـــــاً َس أْوَس
ـــِر ـــْح ـــسِّ ـــِه ِمــــــَن ال ـــي َد مــــا ف َبــــــــدَّ

)1( شعر: جمال علّوش من كتاب: ) قاموسي المصّور للبحر األحمر(.

ِديُق الِبيَئِة �ضَ

)3(
ـــُر                           ـــَط ـــَخ ــــــلَّ ال ـــنـــا َح ـــِت ـــيـــَئ ــــي ِب ف
ــُر ــَش ــَب واْســــَتــــْشــــرى، واحــــتــــاَر ال
ـــــــــْل ؟ ـــــــــَع ـــــــــْف ـــــــــــــــاذا َن م
ـــــــْل ـــــــَم ـــــــْع ــــــــاً َن ــــــــع ــــــــْب َط
ــى ــل ــا األْح ــن ــَئ ــاِط ــــْرِجــــَع َش ــــْي نُ َك
ــا أْجـــَمـــْل.  ــن ــَت ــَئ ــي ـــْجـــَعـــَل ِب ــــْي َن َك
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أَستوعُب وأَفهُم

اًل: أوَّ

1-  ما الَخَطُر الّذي َصنَعُه اإِلنساُن في البيئِة؟

2-  ماذا َمأَل األُْفَق؟

ا يأتي: حيحَة ِممَّ 3-  أَختاُر اإِلجابَة الصَّ

ياحيَِّة.النَّشيُد يتحدَُّث عن: ِث البيئِة.  ب - َجماِل َبلَِدي. ج - اأَلماِكِن السِّ أ - َتلوُّ

ياراِت  ازدحاُم السَّ
ارع : يُهدي الشَّ

جيَج. أ - الجماَل.       ب - الهدوَء.       ج - الضَّ

َرْمُي األوساِخ في 
الَبحر يُفِقُد الَبحَر:

ْحَر.        ج - الَمْوَج. ُفَن.        ب - السِّ أ - السُّ

4-  أَِصُل ُكلَّ فكرٍة ِبالَمْقَطِع الُمَناِسِب لها:

الَمْقَطُعالِفكرُة 

واِرِع والَهواِء. ُث الغاباِت والبحاِر و الشَّ المقطُع األّول    تلوُّ

ِث. المقطُع الثّاني    َتْفكيُر اإِلنساِن ِبَحلٍّ للتَّلوُّ

المقطُع الثّالث    اإلنساُن سبُب ُوقوِع الَخطِر في البيئِة .         
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ثانياً:

الَة على ُسلوِك اإلنساِن ِبصوَرِة الَخَطِر الّذي َيْنُتُج عْنُه: ورَة الدَّ  1- أَِصُل الصُّ

2-  أقرأُ المقطَع الّثاني، ُثمَّ أُكمُل:

ِث البيَئِة، وهو أْن:             أَْوَجَد اإلنساُن َحاًل  لِتلوُّ

َف ... و... و... و... يحمَي الغاباِت ِمْن َقْطِع األشجاِرِ والحرائِق.  يَُنظِّ
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ِة المناسبِة لُه: ُر منُه اإلنساُن بالحاسَّ َث الذي َيَتضرَّ 3-  أَِصُل التَّلوُّ

اللُّغُة والتَّراكيُب

ا بيَن القوسَين: حيحِة ممَّ 1-  أََضُع دائرًة حوَل اإِلجابِة الصَّ

    »اْسَتشَرى الَخطُر «.

.- اْشترى.- اِْزداَد. كلمُة »اْسَتشَرى« َتْعني: - َقلَّ

جرُة «     » مطٌر َتْجلُبُُه الشَّ

- تُْثِمُر.- تُْحِضُر.- تُْنِزُل. كلمُة »َتْجلُُب« َتْعني:

ل
تغ

ي

العربية
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2-  أَِصُل ُكلَّ َكلَِمٍة مَن الَحْقِل األّوِل بالَمْعنى الُمَناِسِب لها مَن الَحْقل الّثاني:

َد            َحلََّنَثَرالكلمة َبدَّ

َع            أَزاَلَوَقَعالمعنى َوزَّ

ُث ُمحاكياً النَّموَذَج: ورَة اآلتيَة، ُثمَّ أّتحدَّ ُل الصُّ 3- أَتأمَّ

  

ياراِت الُمْزَدِحَمِة سبُع سيَّاراٍت.  عدُد السَّ

ُث البيئَة ِبُدخاِنها .......... َسيَّاراٍت. ياراِت الّتي تلوِّ  َعدُد السَّ

 َعَدُد َمداِخِن الَمْصنِع ..........مداِخَن.



68

َتْدريباُت الِقراءِة

ْمِسيِّ بعَد /الـ/ التَّعريِف: 1-  أَْقرأُ ُمَميِّزاً لفَظ الَحْرِف الَقَمِريِّ والَحْرِف الشَّ

ْحِر.      في بيَئِتنا َحلَّ اْلَخَطُر. َد ما فيِه ِمَن السِّ       بدَّ

َجرة.      َخَطٌر ِمْن ُصْنِع اإِلْنساِن.       ِمْن مَطٍر تجلُبُُه الشَّ

ِث. 2-  أَْقرأُ الَمْقَطَع الّثاني ُمعبِّراً ِبَحركِة الَيَدْيِن، وُمِشيراً إلى أََماِكِن التَّلوُّ

عوِر بالثِّقِة: 3-  أَْقرأُ ُمَعبِّراً عِن الشُّ

      ماذا َنْفَعْل؟ 

       َطْبعاً َنْعَمْل.. َكْي نُْرِجَع َشاِطَئنا اأَلْحلى.. َكْي َنْجَعَل ِبيَئَتنا أَْجَمْل.

ُق لُغتي  أتذوَّ

1-  أُحاكي النَّموَذَج فيما َيْأتي ُمالِحظاً الكلَمَتين المتماثلَتين في كلِّ جملَتين.

، و َنَثَر اإِلنساُن األَذى .  َنَثَر الفَّالُح الَحبَّ

 َصَنَع الَمْعَمُل المالبَس، وصنَع اإِلنساُن ........................

ْهُر الجوَّ بـ ..........  َمأَلِت المصانُع اأُلْفَق بالدُّخاِن ، وَمأَل الزَّ

ارِع. ُه َهِديًَّة ، وأَْهَدى اإِلنساُن .............. للشَّ فُل أمَّ  أَْهَدى الطِّ

2-  أَقرأُ ما أَعَجَبِني ِمَن النَّشيِد.
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موقٌف ورأٌي 

ورِة؟ ما َرْأُيَك ِبُسلُوِك التَّالميِذ في الصُّ

لوَك ؟ َح هذا السُّ ماذا َتْفعُل حتَّى ُتصحِّ

أتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن 

      أَُكوَن َصديقاً لِْلبيَئِة َفـال أَْرِمي ... و...

أُعبِّر شفوّياً 

ُث َعْن: َوَر اآلتيَة، ُثمَّ أَتحدَّ ُل الصُّ      أَتأمَّ

وِن واألطفاِل. ياراِت، وَقْد قتَل َفْرَحَة الَحسُّ وِن واأَلطفاِل.   -  ُدخاِن السَّ - َفَرِح الَحسُّ

وِن، وُحْزِن األْطفاِل. - َمْوِت الَحسُّ

اإلمالُء المنظوُر

     أَقرأُ ما يأتي، منَتِبهاًًًًً لكتابِة الهمزِة في 

ل الكلماِت، ِوللتََّّّنويِن في آخِر الكلماِت:  أوَّ

      

خطٌر ِمْن ُصنِع اإلنساِن
َمأَل اأُلْفَق ُدَخاَن َمصاِنْع
اِرْع َوضجيجاً أَْهَدى للشَّ
أَْوَساخاً َساَق إِلى الَبْحِر
ْحِر َد ما فيِه ِمَن السِّ َبدَّ

وُن األطفاُل والَحسُّ
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ْر�س الأّول: الّديُك امَلْغروُر    ا�ضتماعالدَّ

معارُف ومهاراٌت

معارُف ومهاراٌت

ْر�سُ الّثاين: ُدْمَيتي الدَّ

ْر�ُس الّثالث: يف امَلْلَعِب الدَّ

رََة:   الَوْحَدُة احلاِدَيَة ع�ضْ

الِهواياُت
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 اأَلسئلُة
ِة، ُثمَّ أُجيُب: أَستمُع إلى الِقصَّ

َنْوَبِر الَبعيَدِة؟ 1-  َمْن كاَن َيعيُش في غاباِت الصَّ

2-  كيَف َيْقِضي ُكلٌّ ِمْن: َكْتكوٍت، والّديِك أَوَقاَتُهما؟

3-  ما الحكايُة الّتي َرواها كتكوٌت على الّديِك؟

ًة ثانيًة، ُثمَّ أُجيُب: ِة َمرَّ أستمُع إلى الِقصَّ
أّواًل:

ِة ِمَن الَكْتكوِت؟ 1-  ماذا َفَعَل الّديُك بعَد َسَماِع الِقصَّ

ُد؟ َم الّديُك الِمْصَيدَة؟           3-  ِبماذا كاَن الّديُك يُهدِّ 2-  لماذا َحطَّ

ثانياً:

 لماذا اْحَترَق َذيُل الّديِك؟             2- ماذا َعلَََّم كتكوٌت الّديَك؟- 1

3- لماذا اختاَر الّديُك َمْوِهبَة الِغناِء؟

أُفّكُر، ثمَّ أُجيُب:
بَب في َتْرِك الّديِك َمْوِهَبَة الِغناِء؟ 1-  أبيُِّن السَّ

: 2-  أُعبُِّر عن َرأيي في الَمواقِف اآلتيِة، وأقتِرُح الَحلَّ

  َرُجٌل يُْشِعُل النَّاَر في الَغاَبِة.

  ِطْفٌل يُماِرُس ِهوايَتُه في َوْقِت الَفَراِغ.

ْسِم.   ِطْفٌل يتُرُك الدِّراَسَة، ويُمارُس ِهواَيَتُه في الرَّ

ا�ضتماعالّديُك امَلْغُروُر
ْر�ُس الأّول  الدَّ
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معارُف ومهاراٌتُدْمَيتي
ْر�ُس الثَّاين  الدَّ

ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُل اللَّوحَة الُكلِّيََّة، ثمَّ أَتحدَُّث عن: 1-  أتأمَّ

موِع.-  ِزْيَنِة الُغْرَفِة. -  قالَِب الَحلوى، وَعدِد الشُّ
ِة  الُدْمَيَة.-  الَهدايا. -  ِصَناعِة الَجدَّ

2-  لماذا َدَعْت ديمُة ِرفاَقها؟
ُة؟ 3-  ماذا َصَنَعِت الَجدَّ

ي اأَلْلعاَب اآلتيَة: 4-  أُسمِّ
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أقرأُ
ُدْمَيتي

)1(                           
قالْت ديمُة لِِرفاِقها: أَدعوُكْم لُحضوِر َحْفلَِة عيِد ميالِدي الَيوَم، وفي الَمساِء أَْطَفأَْت 

لَها  فصفََّقْت   ، الّسابِعِ ميالِدها  عيِد  ُشموَع  ديمُة 

فاُق، وقالُوا لها: كلَّ عاٍم َوأنِت بخيٍر. اأُلْسَرُة والرِّ
)2(

غيُر:  أراَدْت ديمُة أْن َتْفتَح الهَدايا، فقاَل أَخوها الصَّ

َعدَّْت  أَْكَبُر،  َفهي  الثّانيَة  أو  اأُلولى  الُعْلَبَة  افتِحي 

نٍة   ُملَوَّ ُعلٍَب  ..أربُع  ..ثالٌث  ..اثنتاِن  واحدٌة  ديمُة: 

ُة  َجميلٍة، ُدْمَيٌة، وقطاٌر، وآلٌة موسيقيٌَّة. أمَسَكِت الَجدَّ

ُكْنُت  لُْعَبتي عندما  تذّكْرُت  ُمْبَتِسَمًة:  ْمَيَة، وقالَْت  الدُّ

َصغيرًة، سألَْتها ديمُة  ِبلَهفٍة: وما ِهي لُعبتُِك؟ قالَِت 

ُة: ُدْمَيٌة أَيضاً، و لكْن ُكنَّا َنْصَنُعها في البيِت. الَجدَّ
ُة: غداً سأَصَنُع لك ُدْمَيًة.  ُدِهَشْت ديَمُة وسألَْتها: في البيِت؟ كيَف؟ أجاَبِت الَجدَّ

)3(                           
ُقصاصاِت  ُة  الَجدَّ أَْحَضَرِت  التَّالي  اليوِم  وفي 
َنًة وعيداناً مَن  ُقماٍش، وأَزراراً، وخيوطاً صوِفيًَّة ُملَوَّ

الَقَصِب.
بالُقماِش،  لفَّْتُهما  َرفيَعْيِن،  ُعوَدْين  ُة  الَجدَّ اختاَرِت 
نا الَعْيَنْيِن، وَرسَمْت  ْيِن على الوْجِه لِيَُكوِّ وأَْلَصَقْت ِزرَّ
وعنَدما  َضفيَرَتيِن،  لها  ووضَعْت  وَشفَتيِن،  أَنفاً  لها 

َوَسَتَناُم َمعي في  يها ) لولو(،  ْمَيَة! سأَُسمِّ الدُّ ماأجمَل هذِه  يا هللاُ  قالَْت ديمُة:  انتَهْت، 
َمى.                                                                                  جمانة نعمان )بتصّرف(َسريري، وَسوَف أتعلَُّم ِمْن َجدَّتي ِصناَعَة الدُّ
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أَستوعُب وأَفهُم
اًل:  أوَّ

1-  َمْن  َحَضَر َحْفلَة عيِد الميالِد؟

2-  مَتى َحَضُروا إلى الَحْفلِة؟

َمْت لديمَة في عيِد ميالِدها؟ 3-  ما اأَلْلَعاُب الّتي ُقدِّ
ثانياً:

حيَحَة بوضِع خطٍّ تحَتها:  1-  أختاُر اإِلجابَة الصَّ

ج - تسَع سنواٍت.ب- َثماني سنواٍت.أ - سبَع سنواٍت.  أَْصَبَح ُعْمُر ديمَة:

ُة من ُطفولَِتها: فاَق.أـ الَمْدَرَسَة. تذَّكَرِت الَجدَّ ْمَيَة.ب- الرِّ ج - الدُّ

2-  أُْكِمُل َشفوّياً: 

مَيِة: ُة لِصَناعِة الدُّ - وأَزراراً و...... .- ُقَصاصاِت ُقماٍش. أَحَضَرِت الَجدَّ

ْميَة من: ُة الدُّ ........ وأَْلَصَقْت ........ وَرَسَمْت لها ...و... صنَعِت الَجدَّ

ْرِس ونوِعه: 3-  أَِصُل بيَن عنواِن الدَّ
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اللُّغُة والتَّراكيُب

1-  أَِصُل بيَن الَجْمِع و ُمْفَرِدِه فيما يأِتي:

2-  أَْسَتخِرُج مَن الُجْملِة التَّاليِة أضداَد الكلماِت اآلتيِة:

باَح - أشعلَْت - غاَب(                  )الصَّ

     وفي الَمساِء َحَضَر الَجميُع، وأْطَفأَْت ديمُة شموَع عيِد ميالِدها.

3-  أقرأُ الُجْملََتْيِن ُمنتِبهاً للَفْرِق في المعنى مع )أو- و(:

      اْفتِحي الُعْلَبَة اأُلولى أو الثّانيَة.

ُة أَزراراً وُخيوطاً وعيداناً.       أَْحَضَرِت الَجدَّ

َنَتْيِن: 4-  أقرأُ الُجْملََتْيِن اآلتيَتْيِن ُمَميِّزاً بيَن َمعنى الَكلَِمَتْيِن الُملَوَّ

ُة ُقَصاصاِت ُقماٍش.     في الَمساِء َحَضَر الَجميُع        أَحَضَرِت الَجدَّ

ُقَصاصاٌت

ِعيداٌن

أزراٌر

عوٌد

ِزرٌّ

ُقَصاصٌة

ل
تغ

ي

العربية
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 تدريباُت القراءِة 

باً ُمسَتْخِدماً َتعابيَر الَوْجِه: 1-  أَقرأُ ُمَتعجِّ

ْمَيَة !       يا هللاُ ما أَْجَمَل هذِه الدُّ

2-  أَقرأُ الُجْملََة اآلتيَة َمْنَتِبهاً لَتْنويِن الَفْتِح َفْوَق التَّاِء الَمربوَطِة:

َنًة «. ُة ُقصاصاِت ُقماٍش، وأَزراراً و ُخيوطاً صوفيًّة ُملوَّ       » أَحَضَرِت الَجدَّ

3-  أَْقَرأُ َما َيْأِتي ُمْنتِبهاً للَعَدِد:

     اِفَتِحي الُعْلَبَة اأُلولى، أَوالثّانيَة َفِهي أَْكَبُر.

َنٍة وَجميلٍة.       َعدَّْت ديمُة: واحدٌة .. اثنتاِن .. ثالٌث .. أربُع ُعلٍَبٍ ُملَوَّ

ُق لُغتي أتذوَّ

1-  أَقرأُ ُمْنتِبهاً لَتَشاُبِه ِنَهاياِت الُجَمِل اآلِتَيِة:

ْيِن.  َنا الَعينْيِن.- أَْلَصَقْت ِزرَّ َفَتْيِن.- لِيَُكوِّ - َوَضَعْت َضفيَرَتْيِن.-  َرَسَمِت الشَّ

2-  أَُميُِّز الَحِقيَقَة ِمَن الَخياِل ِفيَما يأتي:

مَيُة. -  ناَمْت أُْختي.- ناَمِت الدُّ

َمَن الّذي َحدَث فيِه كلُّ موقٍف مَن الموقَفيِن اآلِتَيين: ُد الزَّ 3-  أُحدِّ

ميَة ...........- حفلُة عيِد الميالِد ........... ِة الدُّ -  صناعُة الَجدَّ

موقٌف ورأٌي 

ِتها، ما َرْأُيَك ِبَهَذا الَقَراِر؟ ولَِماذا؟ َمى ِمن َجدَّ َرْت ِديَمُة أْن َتَتعلََّم ِصناَعَة الدُّ 1-  قرَّ

َمى، فَما الِهواَيُة الّتي ُتَماِرُسها أَْنَت؟ ُة ُتَماِرُس ِهَوايَة ِصَناَعِة الدُّ 2-  كاَنِت الَجدَّ
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أتعلَُّم من هذا الدَّرس أْن

 أََماِرَس ِهواَيِتي في َوْقِت الَفراِغ و... أَُشاِرَك ِرفاِقي في اللَِّعِب و...

أعبُِّر شفوّياً 

ِر ِصَناعِة اأَللَعاِب: ُث َعْن َتَطوُّ َوَر اآلتيَة، وأَتحدَّ ُل الصُّ أتأمَّ

اإلمالُء المنظوُر 

      أَقرأُ َما َيْأِتي ُمْنَتبهاً للتَّاِء والتنوين في آخِر الَكلَِمِة.

صوفيًّة وُخيوطاً  وأَزراراً  ُقماٍش،  ُقصاصاِت  ُة  الَجدَّ أحضَرِت  التّالي  الَيوِم   في 

ْيِن على الوْجِه. َنًة َوعيداناً ِمَن الَقَصِب، لفَّْت العوَديِن بالُقماِش، ولَصَقْت ِزرَّ ُملوَّ

صناعُة األلعاِب
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معارُف ومهاراٌتيف امَلْلَعِب
الُث  ْر�ُس الثَّ الدَّ

ُث  أستمُع وأتحدَّ

، ثمَّ أََتَحدَُّث عن:  ُل اللَّوَحَةََ الُكلِّيََّةَ 1-  أتأمَّ

- الُهُجوِم.- الُكَرِة.-  حارِس الَمْرَمى.- الَمْرَمى.- الَمْلَعِب. 

2-  إلى أَْيَن َيدعو الّتلميُذ ِرَفاَقُه؟

3-  ما اللُّعَبُة الّتي لَِعُبوها؟

ي أَْعَضاَء الَفريِق؟ 4-  أَُسمِّ
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أقرأُ

يف امَلْلَعِب)1(

َنعُدو ..َنْلَعْب ..ال..ال َنْتَعْبهيَّا  َنْذَهــْب َنْحَو الَمْلعْب

ُقْرَب الَمْرَمى َجْنَب الَحارْسأُْخِتي َسْلمى وأَِخي َفاِرْس

َوَرشــا َتْعــُدو َمَع َحّســاْنوُمَنى َتْهُجــُم في الَمْيداْن

اأَلْرَنْب ِمْثَل  َيقِفُز  َيْرُكُض َيْعُدو َوْسَط الَمْلعْبسامي 

َيحمي َدْرِبــي حيَن أُهاِجْمو أَنا ُقْرِبي َيْرُكُض حاِزْم 

َنْعُدو َنرُكْض َوْسَط الَمْلعْبَقْلٌب واحْد ... نحُن َنْلَعْب

لّما ُفْزنا  كاَن الَفَرُح

ُحْلواً ِجّداً كاَن الَمــَرُح
 

أَستوعُب وأفهُم
اًل: أوَّ

1-  أَيَن َتِقُف َسْلَمى، و أُخوها فارٌس؟

2-  كيَف َيقِفُز سامي؟

3-  كيَف كاَن الفريُق َيْلَعُب؟

4-  َمْن فاَز بالُمَباراِة؟

)1( أسعد الّديري - أغاني للبراعم الواعدة - اّتحاد الكّتاب العرب - 1988.
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ثانياً: 

ُة حاِزٍم في الَفريِق؟ 1-  ما َمهمَّ

ي الِعباً في َخطِّ الُهجوِم. 2-  أُسمِّ

3-  حقََّق الفريُق الفوَز. ما الّسبب؟

4-  َهُؤالِء التَّالميُذ يماِرسوَن ِهواَيَتُهم في لَِعِب الُكَرِة، ما ِهواَيُتَك أنَت؟

5- أَختاُر َنوَع نصِّ الدَّرِس:

اللُّغُة والتَّراكيُب 

1-  أَِصُل َبْيَن ُكلِّ َكلَِمَتْيِن ُمَتَماِثلََتْيِن في الَمْعنى:

2-  أُْكِمُل شَفوّياً:

أَدُعوُكْم لُِحُضوِر عيِد ميالِدي. أَْدُعو ِرفاقي إِلى عيِد ميالِدَي فأَقوُل: 

هيّا .................... أَْدعو ِرفاقي إلى اللَِّعِب فأََقوُل:

عاِم َفأُقوُل:  لوا................ أَْدعو ِرفاقي إلى الطَّ تفضَّ

َنْثرِشْعر

ل
تغ

ي

العربية
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3-  أَُدلُّ علَى الفعِل وَمْن قاَم ِبِه في الُجْملِة اآلتيِة َوْفَق النَُّموَذِج اآلتي:

َتعُدو َرشا

َمْن قاَم ِبِه: رشاالفعل: َتْعدو

َيْرُكُض حازٌم 

َمْن قاَم ِبِه: ........الفعُل:......... 

الََتْيِن َعلَى الَمَكاِن:  َنَتْيِن الدَّ 4-  أَقرأُ ُمْنَتِبهاً للَكلَِمَتْيِن الُملَوَّ

      أُخِتي َسْلَمى َوأَِخي َفاِرْس              ُقْرَب الَمرَمى َجْنَب الَحاِرْس. 

    أ- أَذُكُر من الّنشيِد كلمًة أُخرى تدلُّ على المكان.
    ب- أُضيُف إليها كلماٍت أُخرى ُمشابهة.

تدريباُت القراءِة 

1-  أَقرأُ النَّشيَد ُمعبِّراً بحركاِت الَيَديِن والَوْجِه.

عوِر بالَفرِح: 2-  أقرأُ ُمعبِّراً عِن الشُّ

ا ُفْزَنا كاَن الَفَرُح ُحْلواً ِجّداً كاَن الَمَرُح      لمَّ  

ُق لُغتي  أتذوَّ

1-  أَقرأُ النَّشيَد ُمْنَتِبهاً لنهاياِت اأَلبياِت.

بَب. 2-  أختاُر أجمَل َبيٍت ِمَن النَّشيِد، وأَذكُر السَّ

حازم:
مذكر

رشا:
مؤنث

أتذّكُر
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موقٌف ورأٌي 

1-  ما رأُيَك أْن تكوَن َسْلَمى حاِرساً للَمرَمى؟ ولَِماَذا ؟

2-  ما ُشعوُرك وأنَت َتْلَعُب َمَع ِرفاِقك ؟

أتعلَُّم من هذا الدَّرِس:

- أَْلَتِزَم َقَواِعَد اللُّْعَبِة و ... إذا لَِعْبُت َمَع ِرفاِقي في فريقٍ واحٍد َيِجُب عليَّ أْن:

أُعبُِّر َشَفوّياً 

أَتحدَُّث عن ُمَباراٍة َشاَهْدُتها في التِّلفاِز ُمَبيِّناً:

)الالِعبيَن - الَمْلَعَب - الَحَكَم  - الُجْمُهوَر(.

اإلمالُء المنظوُر

     أَقرأُ ما َيْأِتي ُمْنَتِبهاً للَهْمَزِة:

      َيْرُكُض َيْعُدو َوْسَط الَمْلعْب       ســـامي َيقِفـُز ِمْثَل اأَل ْرَنْب

      َيْحمـي َدْرِبـي حيَن أُهاِجـْم        و أَنا ُقْربي َيْرُكُض حاِزْم
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معارُف ومهاراٌت

معارُف ومهاراٌت

ْر�ُس الأّول: بيٌت ِمْن ِحَجارٍة  الدَّ

ْر�سُ الّثاين: م�ضروٌع تعاوينٌّ الدَّ

رََة:   الَوْحَدُة الّثانيَة ع�ضْ

الّتعاوُن
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معارُف ومهاراٌتَبْيٌت ِمْن ِحَجارٍة
ْر�ُس الأّول  الدَّ

ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُل اللَّْوَحَة الُكلِّيََّة، وأََتَحدَُّث عن: 1-  أتأمَّ

-  اأَلْعماِل الّتي َتقوُم بها الَقناِفُذ.-  َشْكِل الُقْنُفِذ.

ورِة. -  َفَرِح الَقنافِذ بالَبْيِت الَجديِد.-  المكاِن في الصُّ

2-  أَيَن كاَنْت َتْسُكُن الَقَناِفُذ الثَّالَثُة؟

3-  ما الِفْكرُة الّتي َعرَضها الُقْنُفُذ الَكبيُر على أََخَوْيِه؟

ِغيَر؟ 4-  َهْل أَْعجَبِت الِفْكَرُة الُقْنُفَذ الصَّ
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أقرأُ 
َبْيٌت ِمْن ِحَجارٍة )1( 

)1(

َتْسُكُن الَقناِفُذ الثَّالثُة في ُجْحِرَها الَقديِم الَمْحفوِر في َجْوِف اأَلْرِض، وذاَت لَْيلٍَة قاَل 
َبْيَتنا الَقديَم، لَنْبنَي َبْيتاً جديداً فْوَق األرِض؟. قاَل  الُقْنُفُذ الكبيُر أَلَخَوْيِه: لماذا النَُغيُِّر 
غيُر: ال ..ال  الُقنُفُذ اأَلْوَسُط: ِفْكَرٌة جيِّدٌة، ولكنَّها َتحتاُج إلى ُجهٍد َكبيٍر. قاَل ُقْنفوٌذ الصَّ

أريُد؛ إْن َنخُرْج َتْهُجْم َعلَينا ُوحوُش الغابِة.
)2(                                         

 قاَل الُقنفُذ اأَلْوَسُط: اسمْع يا ُقنفوُذ، نحُن ثالثٌة، 
و َسَنْبني بيَتنا ِمْن ِحجارٍة، ال يستطيُع أَيُّ َوْحٍش أْن 
غيُر: َبْيٌت من ِحجارٍة؟! اآلَن  َيْهِدَمُه، قاَل ُقْنفوٌذ الصَّ

مُس إلى بيِتنا الَجديِد؟ َفهْمُت، وهل َسَتدُخُل الشَّ
قاَل الُقنفوُذ الَكبيُر: نعْم، وَسَترى كلَّ َمْن َحْولََك ِمَن النَّاِفَذِة.

)3(                                         
وفي َصباِح الَيــوِم التَّالي،  راَحِت الَقنافُذ الثَّالثُة 

تتقاَســُم الَعَمَل فيمــا بيَنهــا،  فالُقْنُفُذ الَكبيــُر يْجَمُع 

ا ُقْنفوٌذ  يَن، أمَّ الِحجارَة، والُقْنُفُذ اأَلْوَســُط َيْجبُُل الطِّ

ـهُ حَمَل َحَجراً  غيُر فــكاَن َيْلَهُث مَن التَّعِب،ألنَـّ الصَّ

ٌة َقصيرٌة  َواِحــداً َصغيراً على َظِهرِه، وَماهَي إاِّل ُمدَّ

حتَّى َبَنِت الَقنافُذ َبيتاً ِمْن َحَجٍر َيُروُق النَّاِظريَن. 

َغَمَرِت الفْرَحُة قلوَب اإلْخوِة؛ فاْنَطلَُقوا َيدوروَن 

َحولَُه، وَيرُقُصوَن ويُْنِشدوَن.           
)1( فكرة القّصة مستوحاة من مجموعة البستان األزرق للكاتب عارف الخطيب.
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أَستوعُب وأَفهُم 

أّواًل:

1-  أيَن َسَتْبني الَقناِفُذ َبْيَتها الَجديَد؟

2-  لماذا كاَن َقنفوٌذ يْلَهُث؟

3-  أْنُسُب كلَّ َعَمٍل إلى صاحِبِه:

يِن وِبناُء الَبيِت.- اقِتراُح بناِء بيٍت جديٍد. - َحْمُل الِحجارِة.- َجْبُل الطِّ

4-  كيَف َبَدا َبْيُت الَقناِفِذ الثَّالثِة الَجِديُد؟

ثانياً:

1- أُْكِمُل َشَفوّياً: 

ِة هي: ... َشخصيَّاُت الِقصَّ

ُطوا للَمْشروِع و ... َنَجَح اإلْخوُة في ِبناِء الَبْيِت ألنَّهم: خطَّ

ِغيَر؟ ُط أَخاُه الصَّ 2-  َكْيَف أَْقَنَع الُقْنُفُذ الُمَتوسِّ

3-   كيَف َعبََّر اإلْخوُة عن َفَرِحهْم بالَبْيِت؟

ِة. 4-  أَتَحاَوُر مَع ِرفاِقي، وأََضُع ُعنواناً جديداً للِقصَّ

َة َشَفوّياً أماَم رفاِقي. 5-  أَْسُرُد الِقصَّ
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اللُّغُة والتَّراكيُب 

ا َيْأِتي بالَمْعنى الُمَماِثِل:  1- أَِصُل ُكاّلً ممَّ

2- أََتعاَوُن مَع َرفيقي، وأَْسَتْخِرُج الَكلِماِت الجديدَة ِمَن الجملِة اآلتيِة:

غيُر فَكاَن َيْلَهُث ِمَن التَّعِب «.  ا ُقْنفوُذٌ الصَّ يَن،  أمَّ » الُقْنُفُذ األْوَسُط َيْجبُُل الطِّ

3-  أَقرأُ الِعبارَتْيِن اآلتيَتْيِن ُمْنَتِبهاً لَحرَكة آخِر الِفْعليِن بعَد إْن:

-  إْن َنْخُرْج، َتْهُجْم وُحوُش الَغابِة َعلينا.

-  إْن َنَتعاَوْن، نُحقِّْق َما نُِريُد.  

تدريباُت القراءِة 

1-  أَقرأُ الَمقطَع الّثاني ِقراءًة ُمتَِّصلًة ُمراعياً َعالماِت التَّرقيِم .

2-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ُمَميِّزاً باللَّْفِظ َبْيَن الَهمزِة والَمّدِة  ) أ - آ (:

- » ال أُِريُد «ِ.- » اآلَن َفِهْمُت «.

ل
تغ

ي

العربية

جوُف اأَلرِض

َيروُق لي

النَّاِظريَن

يُْعِجبُني

الُمشاِهديَن

باِطُن األْرِض
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ْرِديََّة ِمَن الُجملِة الَوْصِفيَِّة فيما يأتي: 3-  أُميُِّز الُجْملََة السَّ

قاَل الُقنفُذ اأَلوسُط: اسمْع يا ُقنفوُذ، نحُن ثالثٌة، و َسَنْبني بيَتنا ِمْن ِحجارٍة، ال 
يستطيُع أَيُّ َوْحٍش أْن َيْهِدَمُه.

» نُغيُِّر بيَتنا الَقديَم الَمْحفوَر في َجوِف اأَلْرِض « .

4-  أَقرأُ مقطعاً ِمَن النَّصِّ قراءًة جهريًَّة سليمًة ُمعبِّرًة.

ُق لُغتي  أتذوَّ

1-  أُميُِّز الَحقيقَة مَن الَخياِل فيما َيْأتي:

-  الَقنافُذ اْنَطلَقْت َتْرُقُص وتُنِشُد.

-   أَعَضاُء الِفرَقِة الِغنائيَِّة اْنَطلُقوا َيرُقصوَن ويُْنِشُدوَن.

الِّ عليها: ماِن أوالَمَكاِن الدَّ 2-  أَِصُل الحادثَة بالزَّ

َمْوقٌف ورأٌي 

1-  ما رأُيَك ِبَتعاوِن اإلْخوِة الثَّالثِة في ِبناِء الَبيِت الَجديِد؟

2-  لو كْنَت مكاَن ُقْنفوٍذ َفما الَعمُل الذي سَتقوُم ِبِه؟
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أتعلُّم من هذا الّدرِس أْن 

- أََتعاَوَن مَع أَفراِد أُْسَرِتي لَتنفيِذ َمْشُروٍع ُمفيٍد للَجميِع.

- أََتعاوَن مَع ِرفاِقي لـ ...    - أَْهَتمَّ ِبتنِظيِم ...ألنَّ التَّخطيَط للَعَمِل يُؤّدي إلى ...

أُعبُِّر َشَفوّياً 

ُث َعن َتعـاوِن األُســـرِة في َتنفيِذ َمْشـــُروٍع َتعاونيٍّ  َوَر اآلتيـَة، وأَتحـدَّ ُل الصُّ أََتأمَّ

لِزراعِة الَخْضراواِت.

اإلمالُء المنظوُر 

      أقرأُ ُمنتِبهاً للتَّْنويِن وعالماِت الّترقيِم:

لماذا ال نَُغيُِّر َبيَتنا الَقديَم،  وَنخُرُج َفوَق اأَلْرِض وَنبِني َبْيتاً َجديداً؟ 

َقاَل الُقْنُفُذ اأَلْوَسُط: ِفْكرٌة َجيِّدٌة، ولَِكنَّها َتحتاُج إلى ُجهٍد َكبيٍر.

األُُسَرُة الُمَتعاوَنُة
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روٌع تعاوينٌّ معارُف ومهاراٌتَم�ضْ ْر�ُس الثَّاين الدَّ

ُث  أستمُع وأتحدَّ

ُل اللَّوَحَة الُكلِّيََّة، وأََتَحدَُّث عن: 1-  أتأمَّ

اولِة. ِع أَعضاِء اللَّْجنِة َحْوَل الطَّ  أَْعضاِء اللَّْجَنِة. َتَوزُّ

 التّلميِذ أَميٍر َيعِزُف على آلَِتِه الُموسيقيَِّة. التّلميذِة َفَرَح، وهي تَُغنّي.

2-  َمْن َحَضَر اْجِتماَع لَْجَنِة اإِلذاَعِة الَمْدرِسيَِّة؟

3-  لماذا اجتمَعْت لَْجنُة اإِلذاعِة الَمْدَرسيَِّة؟
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أقرأُ 
ُروٌع َتعاوينٌّ َم�ضْ

)1(                                            

اجتمَعْت لَْجَنُة اإِلذاَعِة الَمْدرسيَِّة ِبُحضوِر الُمَعلِّمِة الُمشرَفِة، إلْعداِد َبْرناَمٍج إِذاعيٍّ 
. ِبُمناَسَبِة ِنهايِة الَعاِم الدِّراسيِّ

)2(                                           
علَى  الَمهامِّ  َتْوزيَع  اللَّْجَنِة  َرئيُس  َبدأَ 
ُر  َستَُحضِّ َنادُر  يا  أنَت  َفقاَل:  ؛  التَّالميِذ 
وأَنِت  الَمْدَرَسِة،  في  للَعاِمليَن  ُشْكٍر  َكلِمَة 
َفَصوتُِك  الِغناِء،   ِفقرَة  نُعِطيِك  َمَرُح   يا 

َجميٌل، وأَميٌر َيْعِزُف لَِك على اآللِة الُموسيقيَِّة، قالَْت سمُر: وأنا سوَف أَْروي ُفكاهًة 
أُلْدِخَل البهجَة إلى نُُفوِس الَجميِع.

ُم الِفْقرَة الُموسيقيََّة؟ قاَل رئيُس اللَّْجَنِة: َمْجموَعٌة ِمن تالميِذ  سأَل أَميٌر: و َمْن َسيُقدِّ
فِّ الثّاني، سألَِت الُمعلِّمُة: َمْن َسيكوُن َعِريَف الَحْفِل؟ َقالَْت َنجوى:  باسٌل، فهو  الصَّ
أَْكتَب  أْن  رأيُُكْم  ما  الُمْشِرفُة:  الُمعلِّمُة  َقالَِت  الُمْسَتْقَبِل،  في  ُمِذيعاً  يُْصِبَح  أْن  ُط  يَُخطِّ

ِبطاقاِت الدَّعوِة إلى أَْولَياِء اأُلموِر ؟ َفقالُوا َجميعاً: ُمواِفقوَن. 
)3(                                            

ْكِر للُمَعلِِّم فكاَنْت ِمْن َنصيِب َنْجوى، ألنَّها َراِئدٌة في َمجاِل الَفَصاَحِة  ا ِفْقرُة الشُّ أمَّ

والَخَطابِة، وقْد َطلبُوا إليها أَْن تُسمَعُهم َبْعضاً ِمْنها، َفأَلَقْت َمْقطعاً 

ِمْن َقِصيدٍة َعِن الُمَعلِِّم جاَء فيِه:

ماْء     َنْجَمــــٌة وجُهــُه السَّ ُدروِب  في 

َكفُّــُه ال َتَمــلُّ الَعطــــاْء َغْيَمــــــٌة 
ه اأَلوِفيــــاْءفـــاْشــَهُدوا: إِنَـّ أَْوفــى 
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أستوعُب وأفهُم
أواًل:

1-  َمْن َحَضَر اجتماَع لَْجَنِة اإِلذاَعِة الَمْدَرسيَِّة؟

2-  ما الَعمُل الّذي َسيقوُم بِه َنادٌر؟

ا َيْأتي: حيحِة ممَّ اً َتْحَت اإِلجابِة الصَّ 3-  أََضُع َخطَّ

ْرِس: إعداُد َبْرناَمٍج إذاعيٍّ بُمناَسَبِة: َموضوُع الدَّ 

 . .1- اْنِتهاِء العاِم الدِّراسيِّ 3- عيِد الُمَعلِِّم.2- ِبدايِة العاِم الدِّراسيِّ

َسَيْعِزُف على اآللِة الموسيقيَِّة: 

3- رئيُس اللَّجنِة. 2- نادٌر.1- أميٌر.

ُم َنجوى ِفْقرَة ُشْكٍر لـ: َسَتُقدِّ 

3- أْولياِء اأُلموِر.2- الُمَعلَِّم.1- الُمديِر.

َم: اِْختاَرْت َسمُر أْن تَُقدِّ 

3- ُفكاهًة.2- َنشيداً. 1- أُغنيًة.

ثانياً:
بَب لالْخِتياراِت اآلتيِة: 1-  أَقرأُ الَمقطَع الّثاني، وأُبيُِّن السَّ

 َوأَنِت يا َمَرُح نُعطيِك ِفْقَرَة الِغناِء.

 قالَْت َسَمُر: و أنا َسْوَف أُْحِضُر ُفكاَهًة.
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ْكِر لَِنْجَوى؟ 2-  لماذا أَْعطى َرئيُس اللَّْجنِة ِفْقرَة الشُّ

3-  أُكِمُل َشَفوّياً:

َنجَح َفريُق لَْجنِة اإلذاعِة الَمْدرسيَِّة 

ِبَعملِه ألنَّه:

َط لعملِِه جيِّداً. - َخطَّ

-  أَْعَطى ُكلَّ َعَمٍل لَِمْن يُْتِقنُُه.

َع الَعَمَل على ... - َوزَّ

   اللُّغُة والتَّراكيُب

1- أَستْخِرُج ِمَن الُجملَِة اآلتيِة ُمراِدَف ُكلٍّ ِمَن الكلمتَيْن ) َتْقسيم - اأَلعمال (:

» بدأَ رئيُس اللَّْجَنِة َتْوزيَع المهامِّ على التَّالميِذ «

َمِن: 2-  أُضيُف ) س - َسْوَف ( إلى الفعِل، ُثمَّ أَقرأُ ُمْنتبهاً للَفْرِق في الزَّ

-  أنا ...أُحِضُر ُفكاهًة.أنا ...أُحِضُر ُفكاَهًة.- أَنا أُحِضُر ُفكاَهًة.

ِل الَحركِة وفَق الّنموذِج: 3-  أُدِخُل /الـ/ التَّعريِف على ما َيْأتي، ُثمَّ أقرأُ ُمْنَتِبهاً لَتبدُّ

اإلذاعُة المدرسيُّة.إذاَعٌة َمْدرسيٌَّة.

.....................ِفْقرٌة ُموسيقيٌَّة. 

تدريباُت القراءِة

1-  أقرأُ الَمْقطَع اآلتَي قراءًة متَّصلًة ُمراعياً َعالماِت التَّرقيِم:

ُم الِفْقرَة الُموسيقيََّة ؟ َسأَل أميٌر: و َمْن َسيقدِّ

فِّ الثّاني. َقاَل َرئيُس اللَّْجَنِة: َمْجموَعٌة مْن َتالميِذ الصَّ

ل
تغ

ي

العربية
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2-  أَحِذُف الاّلَم الّتي اّتصلَْت بـ/ الـ / التَّعريِف َوْفَق النَّموَذِج، ثّم أَْقرأُ: 

لِلَمْدَرسِة     الَمْدَرَسُة

 للعاِمِل       ...للمعلِِّم       ...للتِّلميِذ       ...

3-  أقرأُ مقطعاً ِمَن النَّصِّ قراءًة جهريًَّة سليمًة ُمعبِّرًة.
ُق لَُغتي   أتذوَّ

باِعيَّ لألبياِت اآلتيِة: ْكَل الطِّ 1-  أميُِّز الشَّ

َوْجُهُه  ماءَنجمـــٌة  في دروِب السَّ

ــُه كفُّ ال َتَمـــلُّ الَعَطـــاءْ َغْيمـــــٌة 

فـــي بيَئِتنـــا َحـــلَّ الَخَطر

َخَطـــٌر من ُصْنِع اإِلْنســـان

2-  أَخَتاُر ُجملًة أَْعَجَبْتني ِمَن النَّصِّ .

َمْوقٌف وَرْأٌي 

1-  لو كْنَت بيَن أَعضاِء لَجنِة اإِلذاَعِة الَمْدَرسيَِّة، ما الِفْقرُة الّتي َتْختاُر؟

2-  أُبيُِّن ُشعورَي َنْحَو َتعاوِن أفراِد لجنِة اإلذاعِة المدرسيَِّة.

أَتعلَُّم ِمن هذا الدَّرِس أْن

- أَقوَم ِبَعملِي ِبإتقاٍن . -  أُشاِرَك ِرفاقي في احتفاالِت الَمْدرسِة.

َي َمْوهَبتي ِمن خالِل ... و ... - أُنمِّ
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أُعبُِّر شفوّياً 

ْعَوِة. ُث َعْن َمْضُموِن الدَّ ورَة، وأتحدَّ ُل الصُّ      أََتأمَّ

اإلمالُء المنظوُر

فِة بـ/الـ/ والتي تبدأُ بهمزة:      أَقرأُ َما يأتي ُمْنتِبهاً للَكلَِماِت الُمَعرَّ

اجتمَعْت لَْجَنُةُ اإلذاَعِة الَمْدرسيِّة ِبُحضوِرِِ الُمَعلِِّّمِة الُمشِرفِة وَمْجموَعٍة مَن التَّالميِذ 

. إِلِعداِد َبْرناَمٍج إِذاعيٍّ ِبُمناَسَبِة نهايِة العاِم الدِّراسيِّ

نشاٌط

أُْنِشُد بأَداٍء َجميٍل وُمَعبٍِّر

َتعيُش َتعيُش َمْدَرَستي

َتعيُش َتعيُش َمدَرَستيَنشـيُد النُّوِر فــي َشَفتي

أُِحــبُِّك يــــا ُمَعلَِّمتــيأُِحــبُّ ُمَعلِّمي الغالِــــي

ْنيــا ِبَمْدَرَستـيأََرى َعلَمي أَرى َوَطني أَرى الدُّ

سليمان العيسى

ِبطاَقُة َدْعَوة


