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المقدَّمـــة

فِّ الثَّاني األساسيِّ معتمديَن في  اِء في الصَّ ُمه لِتالميِذنا األعزَّ هذا كتاُب »العربيَُّة لُغتي« نُقدِّ
الحفاِظ على خصوصيِّتنا  اللُّغاِت مع  تعليِم  الحديثُة في  النَّظريَّاُت  إليِه  لْت  آخَر ما توصَّ تأليِفِه 
في تعليِم اللُّغِة العَربيِّة وتمكيِنها، والتي تجاوزِت التّعقيداِت المناقضَة لمبادِئ التّربيِة الحديثِة، 
ورّكزت على التَّعلُِّم من خالِل العمليّات العقليِّة االستقرائيَِّة واالستنتاجيَِّة والتَّحليليَِّة والتَّركيبيَِّة 
مَع التَّطبيِق العمليِّ لها استخداماً وتوظيفاً على أنّها عمليَّاٌت راقيٌة، بُغيَة الوصوِل إلى  إتقاِن 
عًة إلى مهارَتْيِن شفويٍَّة وكتابيٍَّة  المهاراِت اللُّغويَِّة األربِع استماعاً ومحادثًة وقراءًة وكتابًة، موزَّ
ُن:  ( والثَّاني يتضمَّ فويَّ ُل: )االستماَع - المحادثَة - القراءَة والتَّعبيَر الشَّ ُن األوَّ في كتاَبْيِن يتضمَّ

 .) )التَّدريَب اللُّغويَّ -  اإلمالَء والخطَّ - التَّعبيَر الكتابيَّ

ِة من دوِن أن نثقَل على  وبذلك يتحّقَُّق ُمدخُل التَّكامِل والوحدِة بيَن مهاراِت اللُّغِة ومجاالِت المادَّ
ِة المعرفيَِّة  ، مع مراعاِة عرِض المادَّ فويِّ والكتابيِّ التِّلميِذ في وزِن الحقيبِة، ونشتَِّت ذهَنُه بيَن الشَّ
َد لتعلُِّمها في الخّطِة الّدرسيّة، واتّباِع أسلوٍب يتدَّرُج  ِبما يتناسُب والُمستوى الُعمريَّ والوقَت المحدَّ
دِة ابتداًء من مراجعٍة عاّمٍة متضّمنٍة المهاراِت التي مّرْت في  بالتّلميِذ لتيسيِر استعادِة المهارِة المحدَّ

فويَِّة والكتابيِة. ِل بنوَعْيها الشَّ فِّ األوَّ الصَّ

ُة العلميُّة والمعرفيُّة  ة من الكتاِب فيما يخصُّ  المعارَف، ُعِرَضِت المادَّ ولتحقيِق الغايِة المرجوَّ
وفَق خّطٍة منهجيٍّة مدروسٍة تناولَْت عنواناٍت رئيسًة، ولكّل عنواٍن منها هدٌف وغايٌة ورَدْت في 
- أستوعُب وأفهم -  َنْت في كتاِب التّلميذ: )أستمُع وأتحّدُث- أقرأُ  الكتاِب بقسَمْيِه بصيغٍة تضمَّ
ق لغتي- موقٌف ورأٌي - أتعلَّم من هذا الدرس - أعبُِّر  اللُّغُة والتَّراكيب - تدريباُت القراءة- أتذوَّ

شفويّاً-  نصُّ اإلمالء المنظور( .

ُب لغويّاً- التّدريباُت الكتابيّة: )إمالٌء - خطٌّ - أعبُِّر كتابياً(     ُر- أتدرَّ  وفي دفتر التِّلميذ: )أتذكَّ
اللغوي(،  )التدريب  مرحلِة  إلى  بعَدها  لينتقَل  )أتذّكر(  في  تعلَّمُه  ما  التّلميُذ  فيها  يسترجُع  إذ 
قعِة وبعد ذلك )اإلمالء( لينتقَل تدريجياً  فيتدّرَب على )قواعِد اللُّغِة( ثمَّ )قواعِد الكتابِة( بخِط الرُّ

 .) إلى )التّعبيِر الكتابيِّ

آخذيَن بعيِن االعتباِر بناَء منهاِج اللُّغِة العربيِّة وفَق نظريِّة الُقدرِة اللُّغويّة والمهاراِت اللُّغويّة 
بذلك  مراعيـَن  تفاعليّة  تواصليّـٌة  عملياٌت  أنّها  على  والكتابِة  والقراءِة  والتحدُِّث  االستماِع  في 
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فِّ الثَّاني أن يتعلَّمه من معارَف حياتيٍَّة بـ:  المعاييَر المعرفية: وتناولت ما ينبغي على تلميذ الصَّ

بمجـــاالِت  المتعلَّقــِة  واألدبيِّ  واللُّغــويِّ  الفكريِّ  لمستواُه  المناســبِة  النّصوِص  اختياِر   -1

ة من مثل: )البيت - األسرة - الحّي - المدرسة - الوطن - المدن - الّصّحة  االحتياجاِت الملحَّ

- البيئة المحليّة - العلم والعمل..... (.

2- التَّواصِل مع اآلخرين بلغٍة سليمٍة من خالِل األنشطِة البسيطِة مثل: )طرح األسئلِة حوَل 

المسائِل المألوفِة للمتعلّم(.

3- التَّفاعِل مع وسِطِه والتَّعبيِر عْن مشاعِرِه بطريقٍة بسيطة.

أما المعاييُر المهاريَُّة: فقد توّزعت على مهارَتي اللُّغِة الشفويِّة والكتابيِّة بـ:

1- مواصفاٍت لغويّة:  تحلُِّل المعارَف اللّغويََّة إلى: )مفردات وأفكار وقواعد نحوية وإمالئية(.

2- كفاءٍة وظيفيَّة: تستخدُم الحديَث المنطوَق والنصَّ المكتوَب ألهداٍف وظيفيٍّة كبرى وصغرى 

على شكل: )منطوقات قصيرة - أدوار متبادلة - تعاريف - أخبار - طرح أسئلة - إجابة عن 

أسئلة - تعبير عن موقف - استدراج - إقناع(.

والعمِل  والغناِء  بالتحّدِث  وتطّوُرها  واألصواِت،  النُّطِق  مهاراِت  ُف  تعرِّ صوتيَّة:  كفاءٍة   -3

الجماعيِّ والقراءِة بصوٍت مرتفع.

والموضوعاِت  والجمِل  والكلماِت  والمقاطِع  األحرِف  كتابِة  مهارَة  ُف  تعرِّ إمالئيٍّة:  كفاءٍة   -4

واستخداِم عالمات التّرقيم.

ُف استخداَم القواعِد النحويّة واإلمالئية لتنقَل الَمعنى )القيمة التواصليّة  5- أشكاٍل قواعديٍَّة: تعرِّ

بالمحاكاة والمقارنة(.

6- موضوعاٍت: تثيُر اهتماَم المتعلِّم وتُنّمي مهارَته في اللغِة موّزعًة على المجاِل الشخصّي 

والعاِم والوظيفّي والتربوّي.

آملين أْن نكوَن قد قّدْمنا ما يسهُم في تطويِر المناهِج وتحديِثها على أْن يوافيَنا الّزمالُء المعلّمون 

والمشرفون وأولياء األمور بمالحظاِتِهْم لنفيَد منها في تطويِر الكتاب.

                                                                                          المؤلّفون
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الصفحةعناوين الدروسالدروسالوحدات

البيُت

األسرُة

الحيُّ

المدرسُة

الَوطُن

المدُن

الفهر�س 

الُحروُف الهجائيَّة
أ-  ب -  ت -  ث- ج - ح - خ - د -  ذ - ر-  ز - س - ش - ص- ض 
 ط -  ظ  - ع - غ - ف - ق - ك - ل - م - ن - هـ - و - ي .
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ُولََ الَوْحَدُة الأ

الَبْيـت

 

ة ل:         مراجعٌة عامَّ ر�ُس الأوَّ الدَّ

ر�ُس الّثاين:      الُع�سفورُة وفراُخها      ا�ستماع       الدَّ

الُث:     ما اأَْحَلى َبْيتي!              معارُف ومهارات ر�ُس الثَّ الدَّ
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ُب األحرَف ألكّوَن كلماٍت، ثمَّ أقرأُ: 1-  أُركِّ

جـ   ـلـ  س        

ع  ا  م  ل            

كـ   ـتـ   ب

ز  ا  ر  ع

لـ ـعـ ـب

ض  ا  ح  ك

2-  أقرأُ الكلماِت اآلتيَة، ثمَّ أَحلِّلُها إلى مقاطَع:

مفتاحعيدمسرورشارع

َة كلماٍت، ثمَّ أكتبُها: َن ِعدَّ 3-  أَِصُل بيَن المقاطِع أُلُكوِّ

                                   س       ..............    ................    ................      

ُن كلماٍت وفَق النّموذِج، ثمَّ أقرأُ: 4-  أختاُر أحرفاً من مجموعِة األحرِف اآلتيِة، وأكوِّ

      س   م     و     ر     ا  ق     ش     ج

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

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

ُل     ر�ُس الأوَّ ٌةالدَّ مراجعٌة عامَّ

دا  ر

فا  ر

حا  ر

سرج

جرس
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فِّ الثَّاني. 5-  أَقرأُ الجملَة اآلتيَة:  أنا في الصَّ

َن ُجماًل، ثمَّ أقرأُ: 6-  أُعيُد ترتيَب الكلماِت اآلتيِة ألكوِّ

يا تّلميُذ - الحقيبة - احمْل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجَة - سامٌر - َرِكَب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرَّ

في - األطفاُل - يلعُب - الحديقِة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7-  أقرأ الِفْقرَة اآلتيَة:

فِّ الثَّاني، سأقرأُ ُدروسي وأكتُب  ِل، وَنَجْحُت إلى الصَّ فِّ األوَّ كْنُت في الصَّ

قاً. َوظاِئفي أُلْصِبَح ُمَتفوِّ

َن ِفْقَرًة، ثمَّ أقرأُ: 8-  أُعيُد ترتيَب الجمِل ألكوِّ

ْســَم، وأخَذ َمَعُه  وَرَسَم لوَحــًة جمــيلًة، وخرَج إلى الحديقــِة، تعلََّم ِفلِفٌل الرَّ

سم. أدواِت الرَّ
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األسئلة

أستمُع، ثمَّ أُجيب:

1-  أيَن كاَنْت تعيُش الُعصفوَرُة وِفراُخها ؟

2-  ماذا ستَُعلُِّم الُعصفورُة ِفراَخها؟

ًة ثانيًة، ثمَّ أجيُب: أستمُع مرَّ

يراَن ؟ 1-  لماذا التستطيُع الِفراُخ الطَّ

ُل أْن يطيَر؟ 2-  لماذا رَفَض الَفْرُخ األوَّ

3-  ما سبُب سقوِط الفرِخ الثَّاني؟

ُر، ثمَّ أُجيب: أفكِّ

يراَن؟ 1-  كيَف استطاَع الفرُخ الثَّاني الطَّ

2-  أَِصُل الجملَة بقاِئلِها:

يراَن. ولكنَّنا النعرُف الطَّ

ال، ال، الأُُريُد، إنَّني خائٌف.

كونوا ُشجعاناً، وألقوا بأنفِسُكْم في الفضاِء.

األّم

الِفراخ

ُل الَفْرُخ األوَّ

ليِم  السَّ النُّطِق  قواعَد  فِّ مراعياً  الصَّ في  وِرفاقي  ُمعلِّمي  أماَم  َة  الِقصَّ أَسرُد    -3    
الُمعبّر.

ر�ُس الّثاين     ا�ستماعالدَّ الُع�سفورُة وِفراُخها
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الث     ر�ُس الثَّ معارُف ومهاراٌتالدَّ ما اأَحَلى َبْيتي!

 أستمُع وأتحدَّث 

ُد: 1- أَُحدِّ

	 َمْوضوَع اللُّعبة.	 اِسَم اللُّعبِة الّتي لَِعبوها.	 َمكاَن اجتماِع اأَلْصدقاء.

ا أَراُه في كلٍّ منها:  وَر اآلتيَة، ثمَّ أَتحدَُّث عمَّ ُل الصُّ 2-  أتأمَّ
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!
)1(

 أقـرأُ           ما اأَحلى  َبْيتي

)1(
َجلََس األصدقاُء على َمْقعٍد في الَحديَقِة َيْلعبوَن لُْعبَة 
)) لماذا؟((. افتتَح ُحساٌم اللُّْعبَة وسأَل: ما أَْحلَى َبْيٍت 

في العالَِم؟ ولِماذا؟ 
)2(

َقاَل ســـامٌر: ليَس َبْيتي أكبَر البيوِت وال أجملَها، لكنَُّه 
ي  ي وإِْخوِتي، صوُت أُمِّ األْحلَى. فيِه أُْســرتي: أَبي وأُمِّ
ُكلُُّه ُحبٌّ َوَحناٌن، َوحضوُر أَبي َيْمَنُحني الَفرَح واأَلَماَن، 

عادُة واأَلمل. وَحَرَكُة إِخوتي كالَعصافيِر، فيها السَّ
)3(

ُت ُخْطواتي  قاَل وائٌل: َبيتي أَحلَى، ألنَّني فيِه  َمَشــيْ
اأُلولــى، وَنطْقُت أَْحُرفي اأُلولــى، َضِحْكُت وَبكْيُت، 
َوقْفُت وَوقْعُت، وساَعَدْتني أُْسرتي في أشياَء كثيرة. 

)4(
َوقـَف َسـعيٌد َفخوراً، وقاَل: ما أَْحلَى َبْيتي! فيِه  ألعابي 
ُجدرانِه  وعلى  وأَتعلَُّم،  أَنمو  أَحضانِه  وبيَن  الَجميلُة، 

لَوَحاٌت َرَسْمتُها ِبَيدي، لذلَك هَو البيُت اأَلجَمل.    
فِّ  يا أصدَقاُء سَنَتَحدَُّث َعِن الصَّ قاَل ُحساٌم: َغداً 

اأَلجمل.

)1( منى بشير )بتصرف(.

  يكلف المعلم التالميذ قراءة الدرس في البيت قراءة معبّرة تعزيزاً للمهارة الّشفوية والقراءة الّسليمة، وتحفيز المجد 

منهم بجائزة.
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 أَستوعُب وأَفهُم 
أّواًل

1-  لماذا َيرى سامٌر َبيَتُه البيَت اأَلْحلى؟

2-  ماذا علََّق سعيٌد على جدراِن غرفِته؟

؟  3-  أَتعاوُن أنا وِرفاِقي، وَنَضُع ُعْنواناً جديداً للنَّصِّ

ثانياً: 

  أُكِمُل ما يأتي: 

ـاُت في النَّصِّ هي: ...  1-  الَشْخِصيّـَ

2-   َيرى وائٌل بيَتــُه اأَلْحلَـى، ألنَُّه...، وَيرى سعيٌد بيَتُه األحلى، ألنَُّه... 

3-  أتخيَُّل أَنَّني أَلعـُب مع ِرفاقــي » لعبَة لماذا؟ «، فأقـــوُل: َبْيتي اأَلحــلَى، ألنَُّه...

4-  أَصوُغ ُسؤااًل عن َمْضُموِن العبارِة اآلتيِة مستخدماً )لماذا(:

      »َبْيتي اأَلْحلَى، ألنَّني فيِه َمشْيُت ُخْطواتي اأُلولى«.

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

َنة: حيِح للكلماِت الُملوَّ 1-  أضُع إِشارَة ) √ ( أماَم الَمْعنى الصَّ

   وبيَن أَحضاِنِه أَنمو: 

ج.  أَْصُغُرب.  أَضُعُفأَ.  أكــــبُـُر

ل
تغ

ي

العربية
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   ُحضوُر أَِبي َيمَنُحني الَفرَح و اأَلماَن:

ج.  يُسِعُدنيب.  يُْعطينيأ.  يُطِعُمني

2-  أبحُث في المقطِع الثَّالِث عن ضدِّ: 

    َمَشْيُت     َبَكْيُت 

َنِة في الُجمِل اآلتيِة، ثُمَّ أَقرأ : ي َحركَة آخِر الكلمِة الملوَّ 3- أُسمِّ

	  أَتعلَُّم بيَن أَحضاِنِه.	  تُساِعُد اأُلسَرُة أفراَدها.	  َمْن يُواِفُق سامراً ؟ 

 تدريباُت القراءِة  

1-  أَقرأُ ما يأتي ُمميِّزاً باللََّْفِظ بيَن الجيِم والحاِء والخاِء )ج - ح - خ(: 

عاَدُة واأَلَمُل.  على ُجْدراِنِه لَْوحاٌت َرَسْمتُها ِبَيدي.َحركُة إِخوتي كالَعصافيِر، فيها السَّ

2-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة منتِبهاً لنهايِة كلٍّ ِمْنها:

وقْفُت ووقْعُت.َضِحْكُت وَبكْيُت، َمَشْيُت ُخْطواتي اأُلولى، وَنَطْقُت أَحرفي اأُلولى.

َب فيه. ماً التَّعجُّ اِبَع مَن النَّصِّ ُمنغِّ 3-  أَقرأُ الَمقطَع الرَّ
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ُق    أَتَذوَّ

-  أَِصُل الُجملَة بما يُناسبُها َوْفَق النَّموَذَجْيِن: 

بيَن أَْحضاِنِه أَْنمو كالَغْرَسِة

َجلَس األصدقاُء على َمْقعٍد في الَحِديَقِة.تـعبيـٌر مباشــٌر

حركُة إخوتي كالعصافيِرتعبيٌر غيـُر ُمباشــر

َنَطْقُت أَحُرفي اأُلولَى.

موقٌف ورأٌي 

    أُْبدي رأيي في الُّلعبِة الّتي لَِعَبها اأَلطفاُل في الَحديقِة.

 : أتعلَُّم من هذا الدَّرس أنَّ

ـــــعادِة و...     محبََّة َبْيتي َتمَنُحني الثِّقَة  و...     تُشــــــِعُرني بالسَّ



17

 أعبُِّر شفوّياً  

َيْوُم الُعْطَلة

ا أَقوُم ِبِه َصباَح يوِم الُعْطلَِة اأُلسبوعيَِّة  ُث أماَم رفاِقي عمَّ وَراآلتيَة، ثمَّ أتحدَّ ُل الصُّ أََتأمَّ � 
ُمستعيناً باأَلسئلِة اآلتية:

 

 اإلمالُء المنظوُر  

- أقرأُ ما َيأتي ُمنَتِبهاً للفظ التَّاِء ) ت - ـة - ة ( في آخِر الَكلِمات :

عاَدُة  قاَل سامٌر: َصْوُت أُّمي ُكلُُّه ُحبٌّ وَحناٌن، وَحرَكُة إِخوتي كالَعصافيِر، فيها السَّ

واأَلَمُل.

-  متى أَستيقُظ ؟

باِح ؟ -  ماذا أَقوُل أَلْفراِد أُْسَرتي في الصَّ

باِح ؟ -  ما اأَلْعماُل الّتي أَقوُم بها في الصَّ

-  إلى أيَن سَنْذَهُب ؟
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ــرَة الأُ�سْ

 

ْلفاز                      معارُف ومهارات      ُل: ُم�ساَهَدُة التِّ ر�ُس الأوَّ الدَّ

غريُة مت�سي            معارُف ومهارات    ر�ُس الّثاين: اأُْختي ال�سَّ الدَّ

الَوْحَدُة الّثانية
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ُل ر�ُس الأوَّ الدَّ

ا أراُه في اللَّوحة. ي الَحَشَرَة الّتي شاَهْدتُها في التِّلفاز.1-  أُعبُِّر َعمَّ 2- أُسمِّ

فُل ِمْن والِده؟ 4-  بماذا أجاَب اأَلُب؟3-  ماذا َطلََب الطِّ

معارُف ومهارات ْلفاز ُم�ساهَدُة التِّ

ُث   أستمُع وأتحدَّ

َور: ُث عِن النَّْملِة َوفَق تسلسِل الصُّ َوَر اآلتيَة، ثمَّ أَتحدَّ ُل الصُّ - أَتأمَّ

1234
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 أقـرأُ 
لفاِز ُم�ساَهَدُة التِّ

-1-
يُشاِهُد  َوأَبي  اأَلطفاِل  َبرناَمِج  َمْوِعُد  َجاَء 

أَِبي   يا  لي  َتْسمُح  هل  لَُه:  فقْلُت  التِّْلفاَز، 

فـَقاَل:َحَسناً،  اأَلطَفــاِل؟  َبْرنامـِج  ِبُمشاَهَدِة 

ولكْن ما رأيَُك أَْن تُتابَع َمعي هذا الَبرناَمَج 

اًل ؟ ُقْلُت: بكلِّ ُسرور.  َعِن النَّْمِل أَوَّ

-2-
ٍة عنَدما  قاً أَكثَر، وبَخاصَّ تاَبْعُت الَبْرَناَمَج وأَصَبْحُت متشــوِّ

دًة للنَّْمِل، والُمذيعاِن َيتباَدالِن الَحديَث. رأَْيُت ُصَوراً ُمَتعدِّ

مِّ  والشَّ لِلَّمِس  ٌة  َحادَّ َحواسُّ  للنَّْمِل  ُل:  اأَلوَّ المذيُع  قاَل 

ثُمَّ  اأَلْشـياِء،  لَِفْحِص  َيســتْخِدُمها  ُقروٌن  ولُه  ِق،  والتََّذوُّ

َة وغيَرها. َتاَبَع: َيْأُكُل النَّْمُل الَموادَّ النَّباتيََّة والَحَيوانيّـَ

-3-
ـُة«، التي لَونَُها   قــاَل الُمـذيــُع الثّاني: َولَُه أَنــواٌع كثيرٌة ِمْنهــا »النَّْملُة الِفْرَعْوِنيّـَ

ِد، وتُوَجُد في الَمناِزِل   َيخَتلُِف من البُنِّيِّ إلى اأَلْســوَ

اِرَقَة؛ أَلنََّها  ى النَّْملَة السَّ والَمكاِتِب والَمشافي. وتَُسمَّ

َر، فَتْنُقُل  كَّ ًة السُّ َتْغزو الَمطاِبَخ، وَتأُكُل الِغَذاَء وَخاصَّ

األمراض.
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 أَستوعُب، وأَفهُم  
اًل أوَّ

؟ َم الَبْرناَمَج التِّلفاِزيَّ 2-  ما أَنواُع َحَواسِّ النَّْمِل؟ 1-  َكْم ُمذيعاً َقدَّ
4-  ما لَْوُن النَّْملِة الِفْرَعْوِنيَِّة؟3-  أيَن تعيُش النَّْملُة الِفْرَعْوِنيَُّة؟

ثانياً

1-  ماذا َيسَتخِدُم النَّْمُل لَِفْحِص اأَلشياِء َوَنْقِل الَمعلوماِت؟

2-  أُرتُِّب المعلوماِت اآلتيَة ِبَحْسِب َتسلُسلِها في النِص ُمْستخِدماً األرقاَم:

ارَقَة. ى النَّْملُة الِفْرَعوِنيَُّة النَّملَة السَّ  تُسمَّ

 َتْنُقُل النَّْملُة الِفْرَعوِنيَُّة اأَلمراَض.

 يستخِدُم النَّْمُل ُقروَنُه لَِفْحِص اأَلشياِء.

3- أَسأُل ِرَفاِقي ُسؤالَيِن عِن الُجملََتْيِن اآلِتَيَتْيِن ُمسَتْخِدماً / َمْن ،  ماذا/ : 

    	  يأكُل النَّمُل الَموادَّ النَّباتيََّة والَحَيوانيََّة وغيَرها.
    	  أَبي يُشاِهُد التِّلفاَز.

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

َنِة في الجمِل اآلتيِة: حيَح لكلٍّ ِمَن الَكلِماِت الُملَوَّ 1-  أَخَتاُر الُمراِدَف الصَّ

(.النَّْملَُة الِفْرَعوِنيَُّة َتغُزو الَمطاِبَخ تُــغــاِدُر    - تُهاِجُم    - تُخاِطُب   (

(.َيسَتخِدُم الُقُُروَن لَِفحِص اأَلشياِء   لــَمــعــِرفــِة   - لــَســمــاِع   - لَنقِل   (

2-   أُحاكي الُجملََتْيِن اآلتَيَتْيِن في حالََتي الُمْفرِد والُمثنَّى:

	  َيتبادُل الُمِذيعاِن الَحديَث.    	  يُشاِهُد اأَلُب التِّلفاَز.          

ل
تغ

ي

العربية
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 تدريباُت القراءِة 

ماً االْسِتْفهاَم. َل ُمنغِّ 1-  أَقرأُ الَمقَطَع األوَّ

نة: 2-  أَقرأُ ُمنَتِبهاً لَحركِة آخِر الَكلماِت الُملوَّ

اِرقَة.    	  وللنَّمِل أَنواٌع َكثيرٌة. ى النَّْملَة السَّ  	  تُسمَّ

3-  أقرأُ المْقَطَعْيِن الثَّاني والثَّالَث ِقراءًة جهريًَّة سليمًة ُمَعبِّرًة ُمراعياً الَفْصَل والَوْصَل 

بيَن الُجمِل.

ُق    أَتذوَّ

. 1-  أَقرأُ َمْعلومًة أَعجَبْتني ِمَن النَّصِّ

2-  أقرأ منتبهاً للتَّوازِن في ُكلٍّ من الُجْملََتْيِن اآلتَيَتْين:

     َتْغزو المطاِبَخ     ،     وتأُكُل الِغذاَء.

 َموقٌف ورأٌي 

عاِم َمكشوفاً في الَمطَبِخ ؟ 1-  ما رأيُك ِبترِك الطَّ

2-  َماذا َتقوُل لِطفٍل يَُحاِوُل إِدَخاَل َعصاً في َوْكِر النَّمِل؟

 أتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن: 

     	  أتابَع مَع أُْسَرتي َبراِمَج ُمفيدًة في التِّْلفاِز .

     	  أَسـَتأِذَن ِمْن َوالديَّ َقبَل َطلَِب أَيِّ شيٍء .

    	  أبيَِّن وجهَة َنَظري في ...
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 أُعبُِّر شفوّياً 

ُل الّصورَة وأُعبُِّر شفوّياً َعْن: - أتأمَّ

	  َوْقِت اْجِتماِع اأُلْسرِة.

	  الَبرناَمِج الَِّذي َيجَمُع أَفراَد اأُلْسَرِة. 

	  آَداِب ُمَشاَهدِة التِّلَفاِز ِضْمَن اأُلْسَرِة.

 اإلمالُء المنظوُر 

ة: دَّ  أَقَرأُ ما َيْأِتي ُمْنَتبهاً للشَّ

الموادَّ  النَّْمُل  َيأكُل  ِق.  والتََّذوُّ مِّ  للَّمِس والشَّ ٌة  َحواسُّ حادَّ للنَّْمِل  ُل:  اأَلوَّ المذيُع  َقاَل 

النَّباتيََّة والحيوانيََّة وغيَرها.

لفاز اأَماَم التِّ
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ر�ُس الثَّاين معارُف ومهاراٌتالدَّ غريُة مَت�سي اأُختي ال�سَّ

ُث   أستمُع وأتحدَّ

َراَسِة واالْعِتَناِء ِبأُخِتِه. َم َوْقَتُه َبين اللَّعِبِ َوالدِّ 6-  أَتحدَُّث َعن ِسناٍن؛ َكْيَف َنظَّ

1- ما الُمناَسَبُة الَّتي أَْسَعَدِت اأُلْسَرَة؟

2- ما األمُر الّذي َيْشَغُل باَل اأُلْسرِة؟

3- أَيَن َيْعَمُل اأَلُب؟

غيرِة ِعنَدما َتْبكي؟ 4- َكْيَف َيعَتِني ِسَناٌن ِبأُختِه الصَّ

ِة: ُث َعْن ُمْجَرياِت الِقصَّ َوَر اآلتَيَة، ثُمَّ أََتحدَّ ُل الصُّ 5-  أتأمَّ
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)1(
غريُة مت�سي  أقـرأُ                          اأُختي ال�سَّ

-1-
غيَرَة ندى، وســافَر  تي الصَّ ي أُِخْ ُكْنــُت في الثَّاِمَنــِة ِمــْن ُعمِري، عنَدما َولَــَدْت أُمِّ

فٌة.  ي ُمَوظَّ أَبي إلى خارِج البالِد، وأُمِّ
ي: َنحُن أَماَم ُمشــِكلَِة ندى،  قالَــْت أُمِّ
. قْلُت: أَنا ســأَْعتِني  وَنحَتاُج إِلى َحلٍّ
بهــا بعــَد َعْوَدِتها مــن الحضانِة في 
غياِبــِك، َفقالَْت: َنعــْم، ولكــن اِْنَتِبْه 

لُدروِسَك يا سناُن. 
-2-

كْنُت  َتبكي  وِعندَما  َناِئَمًة،  الَوْقِت  ُمْعَظَم  ندى  كاَنْت 
أَْنَصِرُف أَلْدُرَس  ثُمَّ  َتناَم،  ي حتَّى  أُمِّ َتْفعُل  َكما  أُناِغيها 

أَوأََْلعَب في َزاِويٍة َقريبٍة ِمنها.
ُف اأَلشياَء ِمْن َحولِها، وتُصِدُر  َكِبَرْت ندى وَبَدأَْت تتعرَّ
أَصواتاً َكأنَّها تُكلُِّمنا، َفُرْحُت أعلُِّمها نُْطَق الكالِم، فأقوُل: 

ما.. ما.. با.. با، حتّى اْستطاَعْت أَْن  تُقلَِّدني.
-3- 

نَة ِصْرُت  أُْمِسُك بَيِدها   وَقبَل أَْن تُْكِمَل أُْختي السَّ
َبها على الُوقوِف، ثمَّ الَمْشي.  أُلَدرِّ

َندى  َصــاَرْت  ِعنَدما  َكبْيَرًة  َفرَحتُنا  كاَنْت  كْم   
َتْرُكُض في أَرجاِء الَبْيِت !. 

)1( حسن عبد هللا )بتصرف( - من سلسلة )من طفل إلى طفل( برنامج 

معهد صحة الطفل - جامعة لندن.
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 أستوعُب وأفهُم 

أّواًل
1-  ما المشكلُة التي واجَهِت اأُلْسَرة ؟

2-  ماذا يفعُل ِسناٌن عندما تناُم أُختُه ؟

3-  في رأِيك، لماذا َيْلَعُب ِسناٌن في زاويٍة قريبٍة من أُْخِته؟
ثانياً

1-  أُرتُِّب َمراِحَل نُموِّ َندى ِبوضِع اأَلرَقام:

)    (  اسَتطاَعْت أَْن تُقلَِّد أَخاها في الَكالِم.

)    (  َتَعلََّمِت الَمشَي.

2-  أصوُغ أَسِئلًَة مستخدماً: ) لماذا؟ ، متى؟ ، أين؟( حول َمْضموِن الِفْقرِة اآلتية .

َبها على الُوقوِف، ثمَّ الَمْشي. نَة، ِصْرُت  أُْمِسُك بَيِدها أُلَدرِّ وَقبَل أَْن تُْكِمَل أُْختي السَّ

كْم كاَنْت َفرَحتُنا َكبيَرًة ِعنَدما َصاَرْت َندى َتْرُكُض في أَرجاِء الَبْيِت !. 

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

1-  أضُع دائرًة حوَل اإلجابِة الّصحيحِة لكلٍّ مّما يأتي:

      كْنُت أُناغيها كما تفعُل أُّمي.

أَسقيهاأُْطِعُمهاأُُكلُِّمهاأَُناِغيها تعني:

      أُختي الّصغيرُة َتْمشي.   

      َتقف    تْجلِسترُكُض     » تْمشي « ضدُّها:

ل
تغ

ي

العربية

)    (  َتعلََّمْت ندى الُوُقوَف.
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ُد َحركَة آخِر الَكلِمِة الُملّوَنِة في الُجمِل اآلتية: 2-  أَقرأُ، ثمَّ أُحدِّ

     	   ساَفَر أَبي إِلى َخارِج الِبالِد .

     	   نحُن أماَم مشكلٍة تحتاُج إلى حلٍّ .

     	   اِنتبْه لُدروِسَك يا سناُن.

3-  أصوُغ ُجْملََتْين َوْفَق النَُّموَذِج اآلتي:

      - َنحُن أَماَم ُمْشِكلٍَة .     - أَنا َسأعَتِني بها في غياِبك.

   أُضيُف إلى َمْعلُوماِتي:

نحن: لجماعة المتكلِّمين.أنا: للُمْفَرِد الُمَتَكلِِّم

 تدريباُت القراءِة 

1-  أَقرأُ َما َيأتي ُمْنَتبهاً للَْفِظ َحرِف الثَّاِء:

	  ثمَّ أَنَصِرُف أَلدُرَس .	  أنا َسأَعَتِني بها في أَْثناِء غياِبِك.

2-  أقرأُ الُجملَة اآلتـيَة ُمنتِبهاً لحركاِت أَواخِر الكلمات:

     كاَنْت َندى ُمعَظَم اْلوْقِت َناِئَمًة.

َن منها ُجملًَة، ثمَّ أَقرأُ: 3-  أرتُِّب الكلماِت اآلتيَة ألكوِّ

     ُدروِسَك  -  لـ  -  سناُن  -  يا - انَتبْه.
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ُعوِر بالَفرِح: 4-  أقرأُ العبارَة اآلتيَة ُمعبِّراً َعِن الشُّ

َكْم كاَنْت فرَحتُنا َكبيرًة ِعنَدما صاَرْت َندى 

َتْرُكُض في أَْرجاِء الَبيِت!.  

5-  أقرأُ المقطَع الثَّاني قراءًة سليمًة معبِّرًة.

ُق     أَتذوَّ

ُد المكاَن في كلٍّ مَن الحدَثْيِن اآلتَيْين: -  أُحدِّ

  	  سناٌن يُناغي َندى َكي َتناَم في ) ... (   	  َندى تَُحاوُل الَمشَي في  ) ... (

 موقٌف ورأٌي  

1-  لو كْنَت َمكاَن سناٍن، ماذا تْفَعُل؟

2-  أَْقَتِرُح َحاّلً آخَر لُمْشِكلَِة اأُلْسَرِة.

  أتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن: 

 	  أُبدَي َرْأيي في َحلِّ أَيَِّة ُمْشِكلٍَة تُواِجُه أُْسَرتي .

......  	 
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 أعبُِّر شفوّياً                     حقوٌق وواجبات

َوَر، ثمَّ أُعبُِّر شفوّياً عن: ُل الصُّ أتأمَّ

 إمالٌء َمنُظوٌر 

أَقرأُ َما َيأِتي ُمنَتِبهاً لَحْرَفي الَمدِّ ) ا ، ى (:

أَْنَصِرُف أَلْدُرَس  ثُمَّ  َتَناَم،  ي كي  أُمِّ َتْفعُل  أَُناِغيها َكما  ُكْنُت  َتبِكي ندى  َوِعنَدما 

أوأَْلَعَب في َزاويٍة َقريَبٍة ِمنها حتَّى إِذا َبَكْت أَسَمُعها.

 نشاٌط     أُْنِشُد وأْحَفُظ

ــي ــوت ـــــي أُِحـــــــبُّ إخ ـــيإنّ ـــت وُكـــــلُّـــــُهـــــم أحـــبَّ

ـِــالُت ــــ ــاُةتـــجـــمـــُعـــَنـــا ص ــي ــح ــا ال ــه جــــــاَدْت ب
  

ـــٍد ـــَت ســْقــٍف واح ـــْح ـــــــديوَت والِـــــَدتـــــي ووالِ
ــوِب ــب ــْح ــَم ــــــُف الــــُقــــلــــوِبفــي بــيــِتــنــا ال ــــــآلُ َت

خليل مطران

أُلقي النَّشيَد أماَم ِرفاقي ُمراِعياً اإليقاَع.

ورِة اأُلولى. فِل الّذي في الصُّ ورِة الثّانية.	 َحقِّ الطِّ فِل الّذي في الصُّ 	 حقِّ الطِّ

ورِة الثَّالثِة َنحَو الوالَدْيِن. فلْيِن اللََّذْيِن في الصُّ 	 واجِب الطِّ
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احَلــّي

 

َلْحفاة        ا�ستماع تاِن وال�سُّ ل:            البطَّ ر�ُس الأوَّ الدَّ

ر�ُس الثَّاين:         نزهٌة ق�سرية                       معارُف ومهارات     الدَّ

ق                   معارُف ومهارات    وُّ �سَ الُث:        َمْرَكزُ التَّ ر�ُس الثَّ الدَّ

الثة الَوْحدُة الثَّ
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: األسئلُةُُُُُُُُُُ
ة، ُثمَّ أُجيب:  أَستمُع إلى الِقصَّ

ة؟ ُث الِقصَّ 1-  عمَّ تتحدَّ

تاِن؟ 2- أيَن َتعيُش الَبطَّ

3-  ماذا َتأُكالِن؟

4-  أَيَن َتْخَتبئاِن في اللَّيِل؟

، ُثمَّ أُجيُب:  ِةِ ِل في الِقصََّ ًة ثانيًة إلى المقطِعِ األوََّ أستمُع مرَّ

1-  ماذا َحصَلَ ِعنَدَما َقلَِّت اأَلْمَطاُر؟

َتْيِن؟ 2-  ما الَحَيواُن الّذي كان يعيُش مع البطَّ

لَْحفاُة؟ 3-  لماذا َبَكِت السُّ

، ُثمَّ أجيُب: ِةِ أَستمُع إلى المقطِعِ الثََّاني مَن الِقصَّ

لَْحَفاة؟ تاِن السُّ 1-  كيَف َسَتْحِمُل الَبطَّ

َتْين؟ لَْحفاَة َبْيَن الَبطَّ 2-  ماذا قاَل اأَلوالُد ِعنَدما شاهدوا السُّ

ُر، ثمَّ أُجيُب:  أُفكِّ

ِة. ي ُشخصيّاِت الِقصَّ 1-  أُُسمِّ

لَْحفاِة. 2-  أُبيُِّن َسبَب ُسقوِط السُّ

لَْحفاِة.  تاِن للسُّ 3-  أُِعيُد الِعبارَة الّتي َقالْتها الَبطَّ

فِّ أَماَم ِرَفاِقي، وفي البيِت أَماَم أُْسَرِتي مراعياً قواعَد الّنطِق  َة في الصَّ أَْسُرُد الِقصَّ
ليِم المعّبرة. السَّ

ُل ر�ُس الأوَّ ا�ستماعالدَّ َلْحفاة تاِنِ وال�سُّ البطَّ
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ُل اللَّوَحَة الُكلِّيََّة، ثمَّ أَتحدَُّث عن: 1- أتأمَّ

	 أَلواِن اأَلزهاِر.	 أَنواِع اأَلشجاِر.

	 العمِل الّذي تقوُم به الُمعلَِّمة.	 األلعاِب الَّتي َيلعبُها التَّالميُذ.

ة. 2- أُسّمي َشخِصيَّاِت الِقصَّ

ر�ُس الّثاين معارُف ومهاراٌتالدَّ ُنْزَهٌة ق�سريٌة 

ُث   أَستمُع وأتحدَّ
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رَيٌة  أَقـرأُ                                  ُنْزَهٌة َق�سِ
-1-

َصِحَبْتـَنــا الُمعـلِّمـُة 
َقصيــَرٍة  نُْزَهــٍة  فــي 
الَحــيِّ  َحديَقــِة  إلــى 
ــِة الثَّالثِة،  َبعــَد الِحصَّ
َوصــْلنــــا  َوِعنَدمـــا 
أََكْلنا َشـــــَطاِئَر الُجْبِن 
عـتِر، وشــــرْبَنـا  والزَّ
الَعصيــَر، ثــمَّ لَِعْبنـــا 

رِة )كاميرا(، َبعَدهــا َطلََبْت إلينا أْن َنكتَُب  ُرَنا بالُمَصوِّ َكثيــراً، وَكاَنـِت الُمعلِّمــُة تُصوِّ
ِفْقرًة َعِن الَحديَقِة وما يوَجُد فيها، لَنعِرَضُه في َمجلَِّة الَحاِئط.

-2-
يَنِة، وأَزَهاٌر  َكتْبُت في َدفَتري : »في الَحديَقِة أَشَجاٌر َجِميلٌة، ِمْنها ُمثِمرٌة وِمنها للزِّ

اشاُت  َذاُت أَشَكاٍل وأَْلواٍن َبديَعٍة، وفيها َرشَّ
في  تطيُر  وأراجيُح  الُعْشِب،  ــَريِّ  لِ ِمياٍه 
َمَقاِعُد َخَشبيٌَّة  الهواِء وميزاٌن للّعِب، وِفيها 
الفتاٌت  وفيها  الُمشاُة،  َيعبُُرها  اٌت  َوَمَمرَّ
األلعاِب  سالمِة  على  نُحافَظ  كْي  تُرِشُدَنا 
ونظافِة الحديقة، ولَها ُسوٌر َجميٌل َنرى ِمْنُه 

ارع. َة في الشَّ الَمارَّ
و بعَد َنْحِو َساَعَتْيِن ُعْدَنا إِلى ِبيوِتَنا َفِرحين.
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 أَْسَتوِعُب وأَْفهُم 
اًل أوَّ

 3-  ما أَنَواُع اأَلْلَعاِب الَموُجوَدِة ِفي الَحديَقة؟1-  أَيَن َذَهَب التَّالميُذ؟

 4-  أَْذكُر أَشَياَء أُْخرى َمْوجوَدًة في الَحديَقة.2-  َمتى َذَهَب التَّالميُذ إلى الَحِديَقة؟

ثانياً

ِحيَحَة مَن النَّصِّ فيما يأتي: 1-  أَخَتاُر اإِلَجابَة الصَّ

       َسَيْعِرُض اأَلطَفاُل َما َيكتُبوَن في: 
ُحِف الَيوميَّة.ب -  َمجلَِّة الَحاِئط.أ-  َمَجلَِّة اأَلْطَفال. ت -  الصُّ

ِت:  2-  أُْكِمُل َما َيأتي َشَفويّاً:           أَنَواُع الَمَجالَّ

       َمجلَُّة ـــــــــــــــــــــَمجلٌَّة إلكتروِنيٌَّةَمَجلٌَّة َمْطبُوَعٌة

أَنَواُع أَدواِت التَّسجيل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُقْرٌص َمْضغوٌط
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 أُضيُف إِلى َمعلُوَماتي  
 

رُة  الــــُمــــَصــــوِّ
َتنقُل  َقــمــيَّــُة  الــرَّ
ـــَوَر إلــى  ـــصُّ ال
ُقْرٍص َمضُغوط.

رُة  ـــَصـــوِّ ـــُم ال
الَعاديـــَُّة َتْنقـُل 
إلى  ــَوَر  ــصُّ ال
َشراِئَح )فيلم(. 

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

ا يأتـي بوضع إشارة:  َمْعَنى َكلِمِة:   حيحَة ممَّ 1-  أَختاُر اإلجابَة الصَّ

يُّ «: قايُة» الرِّ راعُةالِقطاُفالسِّ الزِّ

ُة «: وارُعالُمشاُةالَباعُة» الَمارَّ الشَّ

َنة: 2-  أَقرأُ الجملَتين اآلتيَتين ُمنَتبهاً للَكلماِت الُملَوَّ

     في الَحِديَقِة أَْشَجاٌر َجِميلَة، وأَزَهاٌر ِبأَْلواٍن َبِديَعة.

ارع.  َة في الَشَّ      لها سوٌر جميٌل َنَرى ِمْنُه المارَّ

3-  أَُصوُغ ُجملًَة َوْفَق الُجملَِة اآلتَية: 

اشاُت مياٍه.    في الحديقِة العاّمة رشَّ

ل
تغ

ي

العربية
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 َتدريَباُت الِقراَءِة 

مسيََّة والُحروَف الَقَمريََّة: 1-  أَقرأُ ُمراعياً الوصل في لفِظ الُحروَف الشَّ

ِة الثَّالَِثة.  صحَبْتَنا الُمَعلِّمُة في نُْزَهٍة َقصيرٍة إلى َحديقِة الَحيِّ بعَد الِحصَّ

2-  أَقرأُ الَمقَطَع الثَّاني ِقراَءًة ُمتَِّصلًَة ُمراِعياً َعالَماِت التَّرِقيِم .

ُق    أتذوَّ

1-  أُميُِّز الَمعَنى الُمَباَشَر ِمَن الَمعَنى َغيِر الُمَباَشِر في الُجملََتْيِن اآلِتَيتْيِن:

.     -  َتطيُر اأَلَراِجيُح في الَهواِء .     -  َتعلُو اأَلراجيُح في الَهواِءِ

ُف َمعنى الَكلِمَتْيِن الُمَتماثلََتْيِن ِفيما َيأتي: 2-  أَقرأُ، ثُمَّ  أَتعرَّ

َة الُكبَرى ِمَن الَكعَكِة.      	  أََخَذ الَفاِئُز الِحصَّ

ِة الثَّالثة.       	  َصحَبْتَنا الُمَعلَِّمُة إلى َحديقِة الَحّي َبعَد الِحصَّ

 موقٌف ورأٌي 

ما َمْوِقفي من:

	 ِطفٍل َيْقِطُف اأَلزَهاَر؟
	 ِطفٍلٍ َيْرِمي ُقُشوَر الَفواِكِه في الَحِديَقة؟

	 ِطفٍل يُْغلُِق َصَنابيَر الِمياِه الَمْفتُوَحَة؟

 أتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن: 

- ــــــــــــــــــــــــــــــــ-  أَُحاِفَظ على َنظافِة الَمكاِن الّذي أَْجلُِس فيِه.
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 أُعبُِّر شفوّياً                      يف حديقِة الألعاب

أتاّمل اللوحة ثم أتحدث عن: 
- موعد الزيارة مع األسرة.

- يعدد محتويات الحديقة.

- يذكر عمل كل فرد من أفراد األسرة.

 اإلمالُء الَمنُظوُر 

أَقرأُ َما َيأِتي ِقراَءًة َصحيَحًة واِضَحًة منتبهاً للفِظ ) الـ - نا(:

أََكْلَنا  الثَّالَِثِة. َوِعنَدَما َوصْلَنا،  ِة  » َصِحَبْتَنا الُمَعلِّمُة إلى حديقِة الحيِّ َبعَد الِحصَّ
عتِر، وَشِرْبنا الَعصيَر، ثمَّ لَِعْبنا َكِثيراً «. َشطاِئَر الُجْبِنِ َوالزَّ

 نشاٌط    أُْنِشُد وأْحَفُظ           

ــْة ــْزَرع ــَم ــي ال ــنــا ف ـــا ُه أَن

ــْة ــيَّ ــِق ــنَّ ـْســَمــُة ال ــْرالــنّـَ ــَج ــشَّ ـــاُء وال ـــَم وال

الَبهيَّْة ــَرُة  ــْض ــُخ ــــلُّ والـــثَّـــَمـــْر وال والــــظِّ

  

ــاْء ــَض ــَف ـــــــُه ال أَُعـــــاِنـــــُق الـــَفـــَرْحأَُواِج

ـــاْء ــا أَش ــَم الَمَرْحَيــْومــي َك في  أُْمضـــيِه 

سليمان العيسى

- أُْلقي النَّشيَد غيباً أماَم ِرفاقي ُمراِعياً اإليقاع.
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ُل اللَّوحَة الُكلِّيََّة، ثمَّ أتحدَُّث عن:  1- أتأمَّ

ِق. ِع األْقساِم في َمْرَكِز التََّسوُّ  توزُّ

 َتْعِرَفِة اأَلسعاِر على اأَلشياِء.

 َحَرَكِة النَّاِس في الَمْرَكِز.

2- ماذا أََعدَِّت األمُّ؟

َرِت الَعاِئلُة أَْن َتْشَتِرَي َحاجاِتها؟ 3- ِمْن أيَن قرَّ

الُث ر�ُس الثَّ معارُف ومهاراٌتالدَّ ق وُّ �سَ َمْرَكزُ التَّ

ُث   أستمُع وأتحدَّ
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ِق وُّ �سَ  أَقـرأُ                                  َمْرَكزُ التَّ
-1-

َل أَبي الِئَحًة الُمْشَتَرياِت، َوَقاَل: َهِذِه َتحَتاُج إِلى ُجْهٍد وَوْقٍت َطويٍل، َما َرْأيُُكم في  َتأَمَّ

ِق، لَنشَترَي ِمْنُه َحاجاِتَنا؟  الذَّهاِب إِلى َمْرَكٍز للتََّسوُّ

-2-
َمْبَنًى  أََماَم  ــيَّاَرُة  السَّ َوَقَفِت 

َكبيٍر ُمَؤلٍَّف ِمْن أَرَبَعِة طوابَق 

َعَرَبًة  أََخْذَنا  اأَلنَواُر.  َتحوُطُه 

ابُق  ُل، َكاَن الطَّ َوَبَدْأَنــا َنَتَجــوَّ

ُل لْلَمــوادِّ الِغذائيَِّة، أََخْذنا  األوَّ

حاجاِتنــا ِمْنــُه، ثُــمَّ َصِعْدَنــا 

ابِق   َرَج الَكْهَرَبائيَّ إِلى الطَّ الدَّ

ياِضيَِّة َوالُكتُِب َوالِقَصِص. َولََفَت اْنِتباِهي- وأَنا  ِة والرِّ الثَّاني، َوَكاَن لأَلَدواِت الَمدَرســيَّ

َة في الَعَربِة  غيرُة َتْمشــي«. َوَضْعُت الِقصَّ ُة »أُْختي الصَّ أَْقَرأُ َعَناويَن الِقَصِص- ِقـصَّ

اِبِع .  ابِق الثَّالِث ثمَّ الرَّ وَتاَبْعُت مَع أُْسَرتي التَّجواَل إِلى الطَّ

-3-
َولّما اْنَتَهْيَنا، َوَقَف والدي َمَع الَعرَبِة أََماَم ِقْسِم الُمَحاَسَبِة، َو َقاَل: َما أَْروَع َهذِه اآللَة! 

لُها َعلى الَحاسوِب، ثُمَّ َيْخُرُج َكْشُف  اأَلسعاَر، و تُسجِّ َتْقَرأُ   ، إِنَّها ِبَحْجِم َقْبَضِة الَكفِّ

الِحساِب ِمْن َمَكاٍن آخر. 
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 أستوعُب وأفهُم 
أّواًل

ِل؟ ابق األوَّ 1-  ماذا يوَجُد في الطَّ

ابق الثّاني؟ 2-  ماذا في الطَّ

فُل ؟ ِة الّتي اختاَرها الطِّ 3-  ما اسُم الِقصَّ

اًل ؟ لماذا؟ ُل أَْن َتزوَرُه أَوَّ ِق، أّي ِقْسٍمٍ تَُفضِّ 4-  لو َدخْلَت َمرَكزاً للتَّسوُّ

ثانياً

ابِع؟ ابِق الرَّ ابِق الثَّالِث والطَّ 1-  ما البضائُع الَّتي َتَتوقَُّع أَْن تُكوَن في الطَّ

ِق؟ باِئَن في َمْرَكِز التََّسوُّ ندوِق الزَّ ُف الصُّ 2-  َكْيَف يُحاِسُب ُمَوظَّ

ِق؟ َرِج الَكْهَرباِئيِّ في َمْرَكِز التَّسوُّ 3-  في َرْأِيَك، ما فائدُة الدَّ

فُل:  ِة الَّتي اْختاَرَها الطِّ 4-  أقرأُ، ثمَّ أَْمأُل الَبياناِت التَّوثيقيََّة لِْلِقصَّ

»قّصُة أُختي الّصغيرُة َتْمشي« الُمَؤلُِّف َحَسن َعْبُد هللاِ، داُر النَّْشر: َورَشُة الَمَواِرِد 

الَعَرِبيَِّة، َعاُم النَّشِر »2000«.

ِة  َعاُم النَّْشِرداُر النَّْشِراسُم الُمَؤلِِّف   اسُم الِقصَّ

 أُضيُف إِلى َمعلوَماتي  

َسٌة لِِطباَعِة الُكتُِب َوَنْشِرها.   داُر النَّْشر: ُمَؤسَّ
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اللُّغُة والتَّراكيُب 

1-  أَِصُل كلَّ َكلِمٍة في الَحْقِل )أ( بما يناسبُها في الَحْقِل )ب(، ثمَّ أقرأُ:

)ب(        )أ(
- الِئَحٌة

ُل - َنَتَجوَّ
- َكْشُف الِحساِب 

قيَمُة الُمشتَرياِت
َنتنقَُّل
َقاِئَمٌة

2-  أُكِمُل الُجَمَل اآلِتَيَة بَكلَِمٍة ُمَناِسَبٍة َوْفَق النَّموَذِج:

استَرْحنا... ظالِل األشجاِر.مَشْينا...الجْسر.َوَقْفنا أماَم ِقْسِم الُمحاَسبة. 

َنِة فيما َيأتي: 3-  أَقرأُ ُمنَتِبهاً للَكلَِمِة الُملَوَّ

َة الجميلَة في الَعَربة«.      »َوَضْعُت الِقصَّ

4-  أَقرأُ ُمنَتبهاً للَْفِظ الَعَدِد:

الِغَذاِئيَِّة،  للَموادِّ  ُل  اأَلوَّ ابُق  الطَّ كاَن  طوابَق،  أَرَبعِة  ِمْن  ُمؤلٌَّف  »الَمْرَكُز 

ياِضيَِّة والُكتُِب والِقَصِص«. ابُق الثَّاني لأَِلَدواِت الَمْدَرِسيَِّة والرِّ والطَّ

 تدريباُت القراءِة 

1-  أَْقَرأُ ُمَعبِّراً عِن:

ِق لَنشَتِرَي ِمْنُه َحاجاِتَنا؟ : َما َرْأيُكْم في الذَّهاِب إِلى َمْرَكٍز للتََّسوُّ االِستْفهاِم	 

: َما أَْرَوَع َهِذِه اآللََةَ !  ِب	  التََّعجُّ

ل
تغ

ي

العربية
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2- أَقرأُ الَمْقَطَع الثَّالَث ُمَراِعياً الفصَل والوصَل وَعالماِت التَّرقيِم.

ُق   أتذوَّ

أُميِّزُّ الَحقيقَة ِمَن الَخياِل َوْفَق النَّموذِج ِفيَما َيْأتي:

لَُّم الَكْهَرَبائيُّ حقيقةالسُّ

لَُّم الَهوائّي خياٌلالسُّ

جُل الَعنكبوُت ائرُة........الرَّ ........الطَّ
جُل اآلليُّ يِح........الرَّ ........ِبساُط الرِّ

 َموقٌف ورأٌي     َماذا أَْفَعُل إذا رأيُت:

على  الِحساِب  ورَقـَة  َيرمي  	 َزبوناً 
اأَلرِض؟

في  الَمْوُجوَدِة  باأَلْشياِء  َيْعَبُث  	 ِطْفاًل 
ِق؟ َمْرَكِز التََّسوُّ

 أَتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن: 

اًل.  وَق الّذي أَْدخلُُه أَوَّ َف السُّ ـــــــــــــــــــــ	 أََتَعرَّ أختاَر 	 



43

وِق  أُعبُِّر شفوّياً                      يف ال�سُّ

ي. وَق ِبِرْفَقِة أُمِّ ُث َعْن:  - ِزيارتي السُّ أَتحدَّ
وِق.                  - اختياِر موعِد الذَّهاِب إلى السُّ

وِق واختياِر المناسِب. ِل في السُّ                  - التجوُّ

 اإلمالُء الَمْنظوُر 

ِة والتَّنوين(: أَقرأُ َما َيْأتي قراءًة صحيحًة واضحًة منتبهاً )للشدَّ

ِق. َصِعْدَنا الّدَرَج الَكهَرَبائّي إِلَى الّطابـِق الثّاني،  َذهْبنا إلى َمْركٍز َحديٍث للتَّسوُّّ

ل. َوَكاَن لأَِلَدَواِت الَمدَرســـِيِّة والّرياضيِّة والُكتُب. أخْذنا عربًة وبدأنا نتجوَّ
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ـــة اَلْدَر�سَ

 

ل:         َحقيَبتي                              معارُف ومهارات       ر�ُس الأوَّ الدَّ

فوُر وِرفاُقه               معارُف ومهارات     ر�ُس الّثاين:        الُع�سْ الدَّ

اِبَعة الَوْحَدُة الرَّ
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ُل اللَّوَحَة، ثمَّ أُجيب:  1-  أََتأَمَّ

وَرِة ؟ 	 ما األشياُء الَموجوَدُة في َحقيَبتي َوَغْيُر َموجوَدٍة في الصُّ
وَرِة َوَغْيُر َموجوَدٍة في َحقيَبتي؟ 	 ما األشياُء الَموجوَدُة في الصُّ

فُل َفْوَق َظهِره؟ 2-  ماذا َيْحِمُل الطِّ

3-  ما الُكنُوُز الّتي تُوَجُد في الَحقيَبة؟

4-  َما أَْسَماُء الُكتُِب الَّتي في َحقيَبِتك؟

ُل ر�ُس الأوَّ معارُف ومهاراٌتالدَّ َحِقيَبتي

 أستمُع وأتحدَّث 
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 أقـرأُُ 
َحقيَبتي

َحقيَبْة ْهر  الّظَّ ــْوَق  َف أَْحِمُل 

 

ــاْة ــي َح فيها  َنـــجـــاٌة،  فيها 

 

َخصيَبْة ِجــدُّ  ــوٌز  ــنُ ُك فيها 

 

ـــراْة ـــْب ـــٌم وِكــــتــــاٌب، ِم ـــلَ َق

 

***

ــْب ــَج ــُه أَْع ــِمــْن ــُم َف ــلَ ـــا الــَق أمَّ

 

! ْفَتْر  الدَّ َفْوَق  َيْجري  َذا  َكْم 

 

َيْشَرْب ــاً  َدْوم أَْزَرَق  براً  ِحْ

 

َفَيْبَهـْر! ــوَر  الــنُّ َيُخـطُّ  ثــمَّ 

 

***

ِكتاِبي أَْحلى  َمــــا  َوِكتابي، 

 

»اِْقــَرْأ« فيِه  َدْرٍس  ُل  أَوَّ

 

ـــلَّ َصــواب ـــَرْأ فــيــِه ُك ـــاْق َف

 

َتْبـَرْأ أوَهــاِمــَك  ِمــْن  َواْقـــرْأ 

 

***

أَْحيا أَنــا  الِعْلِم  َرْوِض  في 

 

طيـَبْه أَْســَتــْنــِشـــــُق  ِبــَهــنــاٍء 

 

نيا الدُّ ْهِر  الظَّ فــوَق  أَْحــِمــُل 

 

َحقيَبْة ــْوِف  َج في  َفالعالَـُم 

 

                     د. عبد المعطي الّداالتي

عبد المعطي الّداالتي: شاعر سوري من دواوينه: )لكم يغني الربيع(.
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 أَْسَتْوِعُب، َوأَفهُم  

اًل أوَّ

3-  ماذا َتقرأُ في الِكتاِب ؟1-  ماذا يوَجُد في الحقيبة ؟

ْفُل ؟2-  ما الكنوُز الَّتي في الحقيبة ؟ 4-  أيَن َيحيا الطِّ

ثانياً

ُم ُكاّلً من الُجملََتْيِن اآلِتَيَتْيِن بِما يناسُب: 1-  أَُتمِّ
 

     - َيْشَرُب الَقلَُم           )عصيراً لذيذاً - ِحْبراً أَزرَق - ماًء صافياً (

     - فاْقرْأ فيِه ُكلَّ          ) ِعتاب،  َصواِب، ِخطاِب (.

2- أَختاُر الَمْعنى المناسَب:

:)     - َيُخطُّ الَقلَُم النُّوَر، َتْعني كلمة )َيُخطُّ

 يَُغذِّي الَقلَُم الِجْسَم   يكتُب الَقلَُم الكالَم يُْعطي الَقلَُم الِعْلَم

حيِح، وإشارَة )×( أماَم المعنى المغلوِط فيما يأتي: 3- أضُع إشارَة )√( أماَم المعنى الصَّ

    -  في الَحقيَبِة ُكنُوٌز َثمينة.       )         (

    -  الَقلَُم َيجري َفْوَق الكتاب.           )         (
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 اللُّغُة والتَّراكيُب 

ـَوِر  الصُّ ِمَن  ُكلِّ صورٍة  َعْن  يُعبُِّر  الّذي  عريِّ  الشِّ البيِت  َعِن  النَّصِّ  في  أَْبَحُث    -1

اآلِتَيِة، ثُمَّ أَْقَرُؤه:

  

ا َبْيَن الَقْوَسْيِن:  2-  أختاُر ِضدَّ كلٍّ من الَكلِماِت اآلتيِة ِممَّ

     َجْوف:

     َرْوض:

     َتْبرأ:

)داخل - خارج - فوق(.

) بستان- صحراء - نهر(.

)تمرض - تشفى - تعيش(.

ل
تغ

ي

العربية
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3-  أُكِمُل ما َيْأتي َوْفَق النَّموَذِج:

    أُعبُِّر َعِن القيمِة الَكبيرِة للُكنوِز فأَقوُل: الكنوُز ِجدُّ َخصيَبة.

ْقِس فأَقوُل: ...     أُعبُِّر عن بُرودِة الطَّ

نِة وحركَة االسِم بعَدها فيما يأتي: 4- أَقرأُ ُمْنَتِبهاً للَكلَِمِة الُملوَّ

	  في َرْوِض الِعْلِم أَنا أَْحَيا.    	  واْقَرْأ ِمَن األوهاِم َتْبَرْأ. 

5- أَُصوُغ َشَفويّاً َوْفَق النَّموَذِج:

أَْخُرُج صباحاً إلى المدرسِة.    َيْشَرُب الَقلَُم ِمَن الِمْحَبَرِة.      

 تدريباُت القراءِة 

1- أَْقَرأُ ُمَميِّزاً َبْيَن لَْفِظ َحْرَفي ) الَحاِء و الَهاِء(:

ْهِر َحقيَبْة أَْحِمُل َفْوَق الظَّ

فيها َنجاٌة ، فيها َحياْة

ا - فـ (: 2- أَْقَرأُ ُمْنَتِبهاً الْسِتْخداِم ) أمَّ

ا الَقلَُم َفِمْنُه أَْعَجْب.     أَمَّ

3- أَقَرأُ النَّشيَد أَماَم ِرفاقي ُمَعبِّراً َعْن ُشعوِر الَفَرِح ِبَحَركاِت الَوْجِه والَيَدين.

4- أَحفُظ َغيباً المقطَعيِن األّول والثّاني، ثّم أُُنشد.
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ُق    أتذوَّ

- أميُِّز الَمْعنى المباَشَر مَن الَمْعنى غيِر المباَشِر ُمسَتعيناً بالنَّموَذِج:

َمعنى غيُر ُمباَشٍر       فالعالُم في جوِف َحقيبة  

ُل درٍس فيِه )اِْقرأ(           معنى مباَشٌر       أَوَّ

معنى ...      ِحبراً أزرَق دوماً َيْشَرب   

معنى ... ْهِر َحقيَبة         أَْحِمُل فوَق الظَّ

 موقٌف ورأٌي    ما َمْوِقُفَك ِمْن:

-  ِتْلميٍذ َيْذَهُب إلى الَمْكَتَبِة، وَيْقَرأُ الِقَصَص.

 أُعبُِّر َشَفوّياً                      اآداٌب اجتماعيٌة

َوَراآلتيَة، ثمَّ أَُعبُِّر عن آداِب التَِّحيَِّة واالسِتْئذاِن لُكلِّ صوَرة: ُل الصُّ 1-  أَتأمَّ

2-  أُضيُف َموِقفاً أَسَتْأِذُن ِفيِه أَو أُلقي التَّحيََّة ، وآخَر أعتذُر فيِه.

 اإِلمالُء الَمْنُظوُر 

أَْقرأُ ما َيْأتي ُمْنَتِبهاً للتَّاِء الَمْربوَطِة:

ْهِر َحقيَبْة    فيها َنجاٌة ، فيها َحياْة أَْحِمُل َفْوَق الّظَّ

فيها ُكنـوٌز ِجـدُّ َخصيبـْة     َقلٌَم  َوِكتـاٌب ، ِمْبراْة
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ُل اللَّوَحَة الُكلِّيََّة، ثُمَّ أََتحدَُّث َعن: 1- أََتأَمَّ

	 ُعشِّ الُعْصفوِر: َمْوِقِعِه َوَشْكلِِه.	 التَّالميِذ في باحِة الَمْدَرَسِة.
. ُه.	 َفَرِح الُغراِب باْحِتالِل الُعشِّ 	 َحاِل الُعْصفوِر بعَد أْن فقَد ُعشَّ

2-  ما العمُل الّذي قاَم  بِه الُغراُب؟

3-  إلى َمْن لََجأَ الُعْصفوُر؟ 

4-  الُعْصفوُر أَماَم ُمْشِكلٍَة، أَْقَتِرُح عليِه َحاّلً لُِمْشِكلَِتِه. 

ر�ُس الّثاين معارُف ومهاراٌتالدَّ فوُر وِرفاُقُه الُع�سْ

 أستمُع وأتحدَّث 
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)1(
فوُر و ِرفاُقُه  أقـرأُ            الُع�سْ

-1-
ُموُع  والدُّ الَحكيِم،  البُْلبُِل  َصديِقِه  إلى  الُعْصفوُر  لَجأَ 
َن، َسألَُه البُلبُُل: ماذا أَصاَبَك أَيُّها  ُه الُملَوَّ الَغزيرُةُ تَُبلُِّل ِريَشَ
الَمْدَرَسِة،  َمْكَتَبِة  َناِفَذِة  في  ْشُتُ  عشََّ لََقْد  َقاَل:  الُعْصُفوُر؟ 
َوُكْنُت كلَّما أََتْيُت إِلى الُعشِّ َفِرَح التَّالميُذ ِبُقدومي، ثُمَّ جاَء 
َبْيٍت،  ِبال  فِصْرُت   ، الُعشِّ َعِن  َبعيداً  َوَطَرَدني  الُغراُب، 

َوال أَْعِرُف أَيَن أَْبني ُعّشاً َجديداً.

ُعّشاً  َتْبني  أَْن  الَحلُّ  لَْيَس  َصديقي،  َيا  البُْلبُُل:  َقاَل 
َجديداً.

-2-
ِمَن  َوَقاَل:  َد،  َفَتَنهَّ البُْلبُُل،  َيْقِصُدُه  َما  الُعْصفوُر  أَْدَرَك 
ي، إِنَّ الُغراَب أَْكَبُر ِمنَّي، َوأَْقَوى.  ْعِب أَْن أَْسَتعيَد ُعشِّ الصَّ

َقاَل البُْلبُُل: أَلَْيَس لََدْيَك ِرفاٌق؟ َقاَل الُعْصُفوُر: َبلَى.
أجاَب البُْلبُُل: إِنَّ َعَشـَرًة ِمْن ِرفـاِقَك أَْقَوى ِمَن الُغراِب. 

فقاَل الُعْصفوُر: َفِهْمُت ما َتعنيه.
-3-

في الَيوِم التَّالي، ُفوِجَئ الُغراُب ِبَمْجُموَعٍة َكبيَرٍة ِمَن 
فتَرَك  أخَطأَ،  أنَُّه  َعلَِم  ذلَك  عنَد  إليِه،  قادَمٍة  الَعصاِفيِر 
َيْنَعُق:  َوُهَو  َبعيداً  ِبَجناَحْيِه  وَرْفرَف  الُعْصفوِر،  ُعشَّ 

َغاْق - َغاْق - َغاْق.

)1( عن قّصة )زهرة بابونج للعصفورة( - طالل حسن - من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب - دمشق 2002 - )بتصّرف(.
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 أَْسَتوعُب، وأَفهُم 
اًل  أوَّ

-  أََضُع إَِشاَرَة )√( أََماَم الِعباَرِة الّصحيحِة، وإِشاَرَةَ )×( أماَم العبارِة المغلوطِة:

َش الُعْصفوُر في ناِفَذِة َمْخَبِر العلوِم.           )      ( -  َعشَّ
-  لَجأَ الُعْصفوُر إلى الَحمامِة َشاِكياً.            )      (
-  اْحتلَّ الُغراُب ُعشَّ الُعْصفوِر.             )      (
َر الُعْصفوُر ِبِبناِء ُعشٍّ جديٍد.     )      ( -  فكَّ

ثانياً

1-  أُكِمُل ما َيْأتي:

األْسباُب الّتي َجَعلَِت الُغَراب أَْقَوى ِمَن الُعْصفوِر: � 
-  منقاُرُه أَْطَوُل و... و...

:» اً َجديداً � َقَصَد البُلبُل الَحكيُم بَقولِِه: »ليَس الَحلُّ أَْن َتْبِنَي ُعشَّ
َر الُعْصفوُر بَحلٍّ َجِديٍد و ... و ... -  أَْن يَُفكِّ

2-  َكْيَف اْسَتَردَّ َبْيَتُه؟

3-  لَْو ُكْنَت َمَكاَن البُْلبُِل فَماذا َتقوُل لِْلُعْصفوِر؟

ْث َعْنها. 4-  َهْل توَجُد َمْكَتَبٌة في َمدرَسِتَك؟ َتَحدَّ

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

ُف:    - »َطَرَدني بعيداً« َتعني: أبعَدني.         1- أََتَعرَّ
                  - »َبلَى« َتْعِني: َنَعْم.

                  - »أَدَرَك سوَء عملِِه« َتعني: َفِهَم أوَعلَِم.

ل
تغ

ي

العربية
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2- أَْخَتاُر ِمَن الَمْقطِع األّوِل َمْعَنى كلٍّ مَن التَّركيَبْين: )حلَّ بك(، َو)جئت(.

3-  أَْقَرأُ، وأاُلِحُظ اإلجابَة:

    -  أَلَْيَس لديَك ِرفاٌق ؟       بلى .    -  َهْل لديَك ِرفاٌق ؟      نعم .

ا بيَن القوَسْين لكلِّ سؤاٍل مّما يأتي: 4-  أختاُر اإلجابَة المناسبَة ممَّ

َش الُعْصفوُر في ناِفَذِة الَمْكَتَبِة ؟       )َنَعْم، َبلَى(     -   َهْل َعشَّ

    -   أليَس ُمخِطئاً؟                                      )َنَعْم، َبلَى(

 تدريباُت القراءِة 
َل ِقراَءًة َواِضَحًة ُمْنَتِبهاً للفِظ كلِّ حرٍف مّما يأتي: )س - ص- ت - ط(. 1-  أَقرأُ المْقَطَع اأَلوَّ

ُعوِر بـ : 2-  أَْقَرأُ ُمَعبِّراً َعِن الشُّ

.» اأَللَِم:	  »جاَء الُغراُب، َوَطَرَدني َبعيداً َعِن الُعشِّ

ْرِد مْن أُْسلوِب الَوْصِف: 3-  أَْقَرأُ ُمَميِّزاً أُسلوَب السَّ

رِد: ُفوِجَئ الُغراُب ِبَمْجُموَعٍة ِمَن الَعَصافيِر قادمٍة إِلَيِه عنَد ذلَك  أُسلوُب السَّ
َعلِم أنَُّه أخطأَ. 

اهي. َن الزَّ ُموُع الَغزَيرُة تَُبلُِّل ِريَشُه الملوَّ أُْسلُوُب الَوْصِف: الدُّ

ُق     أتذوَّ
ِة َوَمكاِن ُحُدوِثِه: 1-  أَِصُل َبْيَن ُكلِّ َموِقٍف َحَصَل في الِقصَّ

     َبَنى الُعْصُفوُر ُعّشاً                           
     لجأَ الُعْصُفوُر إِلى َصِديِقِه البُلبِل الَحكيِم        
َمِت الَعصاِفيُر نحَو الُغراِب                      تقدَّ

في ُعشِّ الُعْصفوِر. 
فوَق نافذِة َمْكَتَبِة الَمْدَرَسِة.

في حديقِة َمْنِزٍل ُمجاِوٍر للَمْدَرَسِة.
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خِصيَِّة  ة، َوإَِشارة )×( أَماَم الشَّ ْخِصيَِّة الَخيَِّرِة في الِقصَّ 2-  أََضُع إِشارَة )√( أَماَم الشَّ
ِة: يَرِة في الِقصَّ رِّ الشِّ

)     (     َشْخصيَُّة الُغراِبِ   )     (       َشْخصيَُّة البُلبُِل  

 موقٌف ورأٌي       
 -  ماذا َتفَعُل إذا رأْيَت اْثَنْيِن ِمْن ِرفاِقَك َيَتَشاَجراِن؟

  :  أتعلَُّم ِمْن هذا الدَّرِس أَنَّ

ِفاَق َتكوُن َعالَقَة َمَحبٍَّة    و ...       و ... 	 الَعالَقَة َبْيَن الرِّ
ديِق أْن َيْنَصَح َصِديَقُه ، وأْن ... 	 َواجَب الصَّ

 أَُعبُِّر شفوّياً                  يف اَلْلَعب

وَرَة، ثمَّ أَُعبُِّر َشَفويّاً َعن: ُل الصُّ أََتأَمَّ
-  َمْلَعِب الَمدرَسِة.

-  توّزِع التاّلميِذ إلى مجموعَتين.

ياَضِة الّتي تْلعبُها كّل مجموعة . -  َنْوِع الرِّ

عادِة على وجوِه التَّالميذ. -  َعالماِت الَفرِح والسَّ

 اإلمالُء المنظوُر 

َنِة، ولعالماِت التَّرقيِم. أقرأُ ما يْأتي، ُمْنَتِبهاً لُِدُخوِلِ )الـ( التَّْعريِف على الَكلِماِت الُملَوَّ

ي، إِنَّ الُغَراَب أَْكَبُر ِمنّي، وأَْقَوى«.  ْعِب أَْن أَسَتعيَد ُعشِّ قاَل الُعْصفوُر: » ِمَن الصَّ

َقاَل البُلبُُل: أَلَيَس لََديَك ِرفاٌق؟ َقاَل الُعْصفوُر: َبلَى.
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الَوَطن

 

يٌف ِمْن بلِدي                     ا�ستماع ل:        �سَ ر�ُس الأوَّ الدَّ

اٌت ِمْن َوَطني          معارُف ومهارات      ر�ُس الّثاين:    �سخ�سيَّ الدَّ

الث:    َجماُل َوَطني                         معارُف ومهارات     ر�ُس الثَّ الدَّ

ة الَوْحَدُة اخَلاِم�سَ
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األسئلُة:

أَسَتمُع إِلى الُمَقاَبلَِة اإلَذاِعيَِّة، ُثمَّ أُجيب:

1-  ما اْسُم الَبْرَناَمِج الّذي اْسَتَمْعَت إِلَيِه؟

ْيُف الّذي استقَبلَْتُه الُمذيَعُة؟ 2-  َمِن الضَّ

3-  ما اْسُم بلَِده؟

أَسَتِمُع إِلى المَقْطِع األّوِل من الُمَقاَبلَِة اإِلَذاِعيَِّة 

ًة َثانَيًة، ُثمَّ أُجيب: َمرَّ

هيُد البطُل  1-  ما الَمعَرَكُة التي َشاَرَك فيها الشَّ
ال(؟ )جول َجمَّ

2-  ماذا َكاَن َيقوُد؟

اُد؟ رَّ 3-  ما الطَّ

ًة أُْخرى، ُثمَّ أُجيب: أَسَتِمُع إِلى الَمْقَطِع الّثاني من الُمَقاَبلَِة َمرَّ

ال؟ 1-  َكيَف استُْشِهَد الَبطُل جوُل َجمَّ

مَتها بَقاِربِه؟ ِفيَنِة التي َضَرَب َمقدِّ 2-  ما اْسُم السَّ

ُل       ر�ُس الأوَّ ا�ستماعالدَّ ْيٌف ِمْن َبَلدي �سَ
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ُر، ُثمَّ أُجيُب: أَُفكِّ

هيِد. 1-  أَُبيُِّن الَفْرَق َبْيَن الَمْيِت والشَّ

فاِع َعِن الَوطِن. الَح الّذي َيْستخِدُمُه التِّلميُذ للدِّ 2-  أذُكُر السِّ

3-  أَذكُر أُُموراً أُخَرى أستطيُع أْن أَُقوَم ِبها لِِحَماَيِة َوَطني.

نشـاٌط :

- أُْجري ُمَقابلًَة إَِذاعيًَّة مَع َرفيقي، وأَسأَلُُه عن:

  2-  اْسِم َوالِِدِه، َوَوالَدِتِه، َوإِْخَوِتِه.         3-  َمواليِدِه.1-  اْسِمِه .

   5- سبِب اختيارِه الهواية التي يُحّب.4-  ماذا يُِحبُّ أْن يكوَن في الُمسَتْقبِل .

اد جان بارت الطرَّ
اُل رها البطُل جوُل جمَّ الَّتي دمَّ
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ناِتها: ُث َعْن ُمَكوِّ ُل اللَّوَحَة، ثمَّ أََتَحدَّ 1-  أََتأَمَّ

	 َحْرُب ِتْشريَن التَّحريريَُّة.	 اسُم العلِم المرفوِع.

	 َمْعَركُة َمْيَسلوَن.

2-  َعمَّ َكاَن َيْبَحُث َحاِزٌم؟

خِصيَّاِت التي َجَمَع حاِزٌم َمْعلوَماٍت َعْنها؟ 3-  ما أَسَماُء الشَّ

ر�ُس الّثاين       معارُف ومهاراٌتالدَّ اٌت ِمْن َوَطِني يَّ خ�سِ �سَ

ُث   أستمُع وأتحدَّ
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اٌت ِمْن َوَطني يَّ خ�سِ  أقـرأُ                           �سَ
-1-

اِبَكِة، َفَسأْلتُُه: َعمَّ  َجلَْسُت أُراِقُب أَخي حاِزماً أَماَم َشاَشِة الحاسوِب، َيْبَحُث في الشَّ

َتْبَحُث؟ َقاَل: كلََّفنا الُمَعلُِّم َجْمَع َمْعلُوَماٍت َعن َشخصيَّاٍت خَدَمِت الَوَطَن، َوأَْخلََصْت لَُه. 

اْسَمْع َما َكَتْبُت، وال تَُقاِطْع حتَّى أَْنَتهَي:

هايَنِة في َحْرِب ِتْشريَن التَّحريريَِّة،  َر الُقَنْيِطَرَة ِمَن الصَّ القائُد الَخالُد حاِفُظ اأَلسد حرَّ

َوَبَنى سوِرَيَة الَحديَثة. 

. الَفَرنِسيِّ االسِتْعماِر  ِضدَّ  َمْيَسلُوَن  َمْعَرَكِة  في  استُْشِهَد  الَعْظَمة  يُوُسُف  والَبَطُل 

-2-
وَبعَد أَْن أَْنَهى َحديَثُه، َسأَْلتُُه: َهْل ُهَناَك َشخصيَّاٌت 

أُخَرى؟ َقاَل: َنَعْم، َوِهَي كثيرٌة، والَمَداِرُس في سوريَة  

َوالمشافي  َواِرُع،  الشَّ َوَكَذلَِك  أَسَماَءُهْم،  َحَملَْت 

َفَهذا  والعالُِم،  اِعُر  والشَّ الفنَّاُن  َفِمْنهم  لهم،  َتكريماً 

اِعِر ِنَزار َقبَّاِني، وَذاك مشَفى باْسِم  َشاِرٌع ِباْسِم الشَّ

 . الَعالِم ابِن النَّفيِسِ

قْلُت: يا هللاُ! ما أَْغَنى َوَطني ِبأَْبناِئِه الُعَظماِء!.

شارع نزار قبَّاني

مستشفى ابِن النَّفيس
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 أَستوعُب، وأفهُم  

اًل أوَّ

1-  أَْنِسُب كلَّ شخصيٍَّة إلى الَعَمِل الّذي قاَمْت بِه:

     الَقاِئُد الَخالُِد َحاِفُظ اأَلسد          َمْعَرَكُة َمْيَسلوَن.

     يُوُسُف الَعْظَمة                    َحْرُب ِتْشريَن التَّحِريِريَُّة.

هاينِة الُمحتلِّيَن؟ َرَها القائُد الخالُد حافُظ األســد ِمَن الصَّ 2-  ما اسُم المدينِة الّسوريَّة الَّتي حرَّ

هيُد يُوُسُف الَعْظَمة ؟ 3- ما اسُم الَبلِد الَّذي َدافَع عنُه الشَّ
ثانياً

، ثمَّ أقرأُُ: 1-  أَِصُل َبْيَن الَمْعرَكِة الَّتي خاَضها َبلَدي واسِم الُمْسَتعِمِر الُمْحَتلِّ

ْهَيوِنيُّ  الَعدوُّ الصِّ      َمْعرَكُة َمْيَسلُوَن     

     َحْرُب ِتشريَن التَّحريريَُّة           الُمسَتْعِمُر الَفَرنِسيُّ 

خصيَّاِت اآلتَيَة على الَجْدَوِل الَّذي يليها: ُع الشَّ 2-  أُوزِّ

 - َقبَّاِني  ِنَزاُر   - الَعْظمة  يُوُســُف   - النَّفيـِس  ابُن   - اأَلســـد  َحاِفُظ  الَخالُد  القاِئُد 

ُسلَْيَماُن العيسى.
 

شاعٌرعالٌِمبطٌل
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 اللُّغُة والتَّراكيُب 

ا بيَن القوَسْيِن َمْعنى ُكلِّ َكلَِمٍة فيما َيْأتي: 1- أَْخَتاُر ِممَّ

َر:          )َخلََّص -  َشاَهَد - َهاَجَم (.      َحرَّ

     َتْكريماً:          ) َتْوديعاً - َتْقديراً - َتْرتيباً (.

2-  أَْشَرُح َمْعَنى َكلمِة ) كلََّف( في الُجْملَتيِن اآلِتَيَتْيِن:

     كلََّف الُمَعلُِّم التَّالِميَذ جمَع المعلوماِت.  

     كلََّف الثَّوُب أَْلَف لَْيَرٍة.   

: 3-  أُضيُف إلى َرصيدي اللُّغويِّ

اِبَكُة: هي اإِلْنَترِنْت، وهي َوِسيلُة اِتَِّصاٍل َعالَِميٌَّة.       الشَّ

4-  أُْكِمُل الُجَمَل اآلتَيَة َشَفويّاً َوْفَق النَّموَذِج: 

	 ال...	 ال... واإلشارُة حْمَراُء.	  ال تَُقاِطْع حتَّى أَْنَتهَي .

 تدريباُت القراءِة 

َب: ماً االسِتْفهاَم والتَّعجُّ 1-  أَقرأُ ُمَنغِّ

	 َعمَّ َتْبَحُث؟ 

	  هْل ُهَناَك َشخصيَّاٌت أُخرى؟

	  يا هللاُ! ما أَغَنى َوَطني ِبأَبناِئِه الُعَظَماِء!

ل
تغ

ي

العربية
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َنِة نُْطقاً َصحيحاً فيما َيْأتي: 2-  أَقرأُ مراعياً نُْطَق الُحروِف الُملوَّ

َجلَْسُت أُراِقُب أَخي َحاِزماً أََماَم َشاَشِة الحاُسوِب. 

كلََّفَنا الُمَعلُِّم َجْمَع َمعلُوماٍت َعن َشخصيَّاٍت خَدَمِت الَوَطَن.

3-  أقرأُ مقطعاً مَن النَّصِّ قراءًة سليمًة ُمَعبَِّرًة.

ُق    أتذوَّ

أُْكِمُل ما يأتي:

ْرِس: ... 1-  لَفَت اْنِتَباهي في لَْوَحِة الدَّ

2-  أَْجَمُل ِعباَرٍة أَْعَجَبتني في الدَّرِس: ...

 موقٌف ورأٌي 

هداِء واأَلبطاِل والُعلماِء والّشعراء؟ ي الَمداِرَس بأسماِء الشُّ 1-  في َرْأِيَك، لماذا نُسمِّ

َيْت َمْدَرَستَُك باْســِم َشــْخِصيٍَّة َوطنيٍَّة ؟ ما اسـُمَها؟  2-  هل ُســـمِّ

 أَتعلَُّم من هذا الدَّْرس أَْن: 

خِصيَّاِت الوطنيَِّة في بلِدي. 	 و ...	 أعَتزَّ بالشَّ

َعراَء والفنَّانين. َر الُعلَماَء والشُّ 	 و ...	 أُقدِّ
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 أُعبُِّر َشَفوّياً          

اِبَقِة. ُث َعْن أَْلواِن اأَلْعالِم السَّ 2- أَِصُف َعلََم وطني سورَيَة.1- أََتَحدَّ

3- أَْنُسُب ُكلَّ َعلٍَم مَن األعالِم الّسابقِة إِلى َبلَِدِه ِبُمَساَعدِة ُمَعلِِّمي.

 اإلمالُء المنظوُر 

أَقرأُ ما َيأتي قراءًة صحيحًة واضحًة منتبهاً لـ )ت - ة - ـة( ولفِظ األحرِف الّشمسيِّة 
والقمريِّة مَع ) الـ ( التّعريف. 

َهاِيَنِة ِفي  َحرِب ِتْشريَن التَّْحِريريَِّة«. َر اْلُقَنيِطَرَة ِمَن الصَّ » اْلَقاِئُد اْلَخالُِد َحاِفُظ األَسد َحرَّ
ُة أسماَءها. وارُع واْلمشافي العامَّ وهناَك شخصيّاٌت َخدَمِت اْلوطَن وحملَِت اْلمدارُس والشَّ

 نشـاٌط     أُْنِشُد وأْحَفُظ

ــْر ــَض ــْح يــا َوَطــنــي اأَلْخ ــَت ـــَك لـــــــأَلطـــَفـــــــاْلاْف ــــ ـــَب ـــْل َق

ــْر ــَم ـــ ــي اأَلْس ــن ــا َوَط ــْح ي ــت ـــاْلاف ــــ ـــآم َصـــــــــــــدَرَك ل

    
حمْة الرَّ ــَد  ــلَ َب ــا  َي ــدي،  ــلَ َب ــا  ـــــــراْتَي ـــالـــَخـــْي اْدُفـــــــــــْق ِب

النَّْجمـْة َوَمـــاِزْلـــَت  ــَت،  ــْن ــاْتُك ــم ــلُ ــُظ َتــْهـــــدي ِفـــي ال

سليمان العيسى
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الَجرِّ  أَْحُرَف  ُمْسَتْخِدماً  َعَناِصِرَها  َعن  أََتَحدَُّث  ثمَّ  الُكلِّيََّة،  اللَّوَحَة  ُل  أََتأَمَّ   -1

)ِمْن - على - إلى(.

ُث َمَع َحاِزٍم؟  2-  َمْن كاَن َيتحدَّ

؟ وريِّ اِحِل السُّ 3-  ما الَمَناِظُر الّتي َكَتَب َعْنَها َحاِزٌم في السَّ

4-  َمَتى تتوقَُّع أْن يزوَر َراِشٌد صديَقُه؟ 

َوِر الُموُجوَدِة في اللَّوَحِة الُكلِّيَِّة. ُث ِبإِعَجاٍب َعْن َواِحدٍة ِمَن الصُّ 5-  أََتحدَّ

الُث       ر�ُس الثَّ معارُف ومهاراٌتالدَّ َجَماُل َوَطني

ُث    أستمُع وأتحدَّ
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 أقـرأُ                َجَماُل َوَطني
-1-

َكاَن َحاِزٌم يَُحدُِّث َصديَقُه َراِشداً ِفي َدْولَِة العراق 
اِبَكِة )اإلْنَتْرِنْت(. َنَقَر ِزرَّ الَفْأَرِة، وأَْرَسَل  َعْبَر الشَّ

رسالََةً َعن َبلَِدِه سورَيَة َكَتَب ِفيَها:
وريِّ  ــاِحِل السُّ »اْنُظْر َيا َصِديقي، َهِذِه ِجباُل السَّ
ــماَء، َتْكســوها الَغاباُت،  العاليُة وكأنَّها تُعاِنُق السَّ
الُل الواِرفُة، َوَهَذا َشاِطُئ الَبحِر  َوَتْنتشــُر فيها الظِّ

اِحِل«.  ِذِقيَِّة َعروِس السَّ الَواِسُع في الالَّ
-2-

َردَّ َعلَيِه َراشٌد ِبِرسالٍَة َكَتَب ِفيَها:
َهْل يوَجُد في سورَيَة بُحْيراٌت ومحميَّاٌت للِغزالِن؟ 

-3-
اِم،  أرسَل َحاِزٌم ُصَوراً لبحيرِة األسِد َوَباِدَيِة الشَّ

وَكَتَب معلوماٍت عنها:
في  بَُحْيَرٍة  أَْكَبــُر  َوِهَي  اأَلَســِد،  بَُحْيـَرُة  َهِذِه   «
ُسوِرَيَة، َتَقُع َعلَى َنْهِر الُفراِت، وتُحيُط  ِبها ُسهـوٌل 
ـًة  َمْحِميّـَ الدَّولَُة  أَْنَشأَِت  َفَقْد  الِغْزالُن  ا  أَمَّ ِخْصَبــٌة. 
في  حراِويَِّة  الصَّ الَحَيواناِت  ِمَن  ولَِغْيـِرَها  لَها، 

اِم. َباِدَيـِة الشَّ
ال  َوَطني؟  ِبَجماِل  َمعاً  لِنْسَتْمِتَع  سَتُزوُرني  متى   

ْر يا َصديقي.    َتَتأَخَّ
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 أَستوعُب، وأفهُم 

اًل أوَّ

1-  ما اسُم البلَِد الذي َيْسُكُن فيِه َراِشٌد؟

؟ وِريِّ اِحِل السُّ 2-  َماذا َيْكسو ِجباَل السَّ

3-  لماذا َطلََب َحاِزٌم إلى َصِديِقِه أَْن َيُزوَرُه؟ 

حيَحَة: 4-  أَْخَتاُر اإِلجاَبَة الصَّ

َث َحاِزٌم إِلى َصديِقِه ِبواِسَطِة:         َتَحدَّ

اِبَكِة. اِل      - الشَّ                              - الَهاِتِف الثَّاِبِت        - الَهاِتِف الَجوَّ

     َتَقُع بَُحيَرُة اأَلَسِد َعلَى نهِر:

                             -  الَعاصي        - الُفراِت          - ِدْجلََة.

ورّي. احِل السُّ ي َمديَنًة أُْخَرى َعلَى السَّ 5-  أَُسمِّ

ثانياً

 أُضيُف إلى َمْعلُوَماتي 

واِل  ـُة هــَي: ِمْنِطَقٌة َتعيُش فْيَها َحَيَواَنــاٌت، تُحاِفُظ َعلَْيَها الدَّولَــُة ِمَن الزَّ الَمْحِميّـَ

لِِحماَيِة البيَئِة.

ُهوِل. حراِء والجباِل والسُّ يَُّة: حيواناٌت تعيُش في الصَّ الَحَيواناُت البرِّ

الَحَيواناُت الماِئيَُّة: حيواناٌت تعيُش في الماِء.
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 اللُّغُة والتَّراكيُب 

حيَحَة فيما يأتي:  1-  أختاُر اإِلجاَبَة الصَّ

الُل الواِرَفُة. أ  -    في َقْولِنا: ََتْنتِشُر فيها الظِّ

ُة     -   الَقليلَُة    -   العاليُة(.         َمْعَنى )الَواِرَفُة( :          )الُمْمَتدَّ

ب -   في َقْولِنا: هذِه جباُل الّساحِل الّسورّي. 

        ِضدُّ )ِجباُل( :              )ِهضاٌب    -    ِقالٌع    -    ِودياٌن(.

2-  أَِصُل َبْيَن الُمْفَرِد ُوَجْمِعِه َوْفَق النَُّموَذج:
        

 بَُحْيراٌت                        َغَزاٌل 
                               ِغْزالٌن                          ِظلٌّ

    ِظالٌل                         بَُحْيرٌة

ين، ثُمَّ أَْقَرأُ: 3-  أََضُع / َسْوَف / بداًل مَن السِّ
   

ْيَف «.      » َسأَُزوُرَك َهَذا الصَّ

4-  أُكِمُل َشَفويّاً ُمْسَتِعيناً بالنَّصِّ ُمْنَتِبهاً أَلداِة االسِتفهاِم:

َمِن	  الَمسُؤوُل َعن حمايِة ...   ؟	 َما اسُم أَْكَبِر بَُحْيَرٍة ِفي سورَيَة؟

ما	  ...  ؟َمتى	   ...   ؟

ل
تغ

ي

العربية
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 تدريباُت القراءِة 

ماً االْسِتفهاَم والنَّْهَي ِفي الِعباراِت اآلِتَيِة: 1-  أَْقَرأُ ُمَنغِّ

ْر َيا َصديقي.      مَتى َسَتزوُرني لَِنسَتْمِتَع َمعاً ِبَجَماِل َوَطني؟ ال َتَتأخَّ

َكَتْيِن،  ُمَتَحرِّ الَمْبسوَطِة  والتَّاِء  الَمْربُوَطِة  التَّاِء  لَْفَظ  ُمراِعياً  الثَّالَث  الَمْقَطَع  أَقرأُ    -2

َوَساِكَنَتْيِن.

3-  أَْقرأُ مقطعاً ِقَراَءًة َجْهِريًَّة َسليَمًة ُمَعبَِّرًة.

ُق    أَتذوَّ

1-  أَُميُِّز الَمْعَنى الُمَباَشَر ِمَن الَمْعَنى َغْيِر الُمَباَشِر في الُجْملََتْيِن اآلِتَيتْيِن:

ماَء.                          معنى ......      الِجَباُل تُعاِنُق السَّ

     بَُحْيرُة اأَلَسِد أَكَبُر بَُحْيَرٍة في سورَيَة.  معنى ......

ُح َمْعَنى َكلَِمِة » َفْأَرٍة « في الُجْملََتْيِن اآلِتَيَتْيِن: 2-  أَُوضِّ

      

      َنَقَر ِزرَّ َفْأَرِة الحاسوِب.                               طاَرَد الِهرُّ َفْأَرًة.

 موقٌف ورأٌي 

ثُُه َعْنُه؟ -  لَو َكاَن لََديَك َصديٌق َخاِرَج الَوَطِن، َما الَمَكاُن الّذي تَُحدِّ
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 أَتعلَُّم ِمْن َهذا الدَّرِس أَْن: 

	 أُحبَُّ َوَطِني سورَيَة و ...

 أُعبُِّر َشَفوّياً                     �سوٌر من َوَطني

ا َيأتي ُمسَتعيناً بالّصوِر: - أَُعبُِّر َعن ُكلٍّ ِممَّ

اِم.-  بَُحْيرُة اأَلسِد.-  سدُّ الُفراِت. -  َباِدَيُة الشَّ

 اإلمالُء الَمنظوُر 

أَقرأُ َما َيأِتي ُمْنَتِبِهاً للتَّاِء ِفي آخِرِِ الَكلِماِت:

الُل الواِرَفُة. وريِّ العاليُة، َتْكُسوَها الَغاباُت وَتْنَتِشُر ِفيها الظِّ اِحِل السُّ َهِذِه ِجباُل السَّ

َكَتَب راِشٌد في رسالتِه: َهْل يوَجُد في سورَيَة بحيراٌت ومحِميَّاٌت للِغزالِن؟

 نشاٌط    أُْنِشُد وأْحَفُظ

ــالْم السَّ ــي  مــنِّ أَْجــــــــداديعـليــِك  أَْرَض  يــــــــا 

الُمقــاْم ـــاَب  ط ــاديففيـــِك  ـــ ـــ ـــ ــَش ـــاَب إِْن ــــ وَطــــ

مــْر السَّ فيـــِك  ـــــاديَعــِشــْقــُت  ـــ ـــ ــنَّ ــَة ال ـــ ـَــ ـــ ــج ــْه وَب

الَقمــْر َضـــْوَء  الهـــاديَعِشْقـــُت  ــَب  ـــ ـــ ــْوَك ــَك وال

شعر: حليم دّموس
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اُلُدن

 

ل:       َمديَنتي                             معارُف ومهارات      ر�ُس الأوَّ الدَّ

ر�ُس الّثاين:    يف اَلْطَعم                       معارُف ومهارات     الدَّ

ة َّالَوْحَدُة الـ�ساِد�سَ
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ا َيْأتي ُمسَتْخِدماً أَسـَماَء اإِلَشـاَرِة )هذا،  ُث َعمَّ ُل اللَّوَحَة الُكلِّيََّة، ثمَّ أَتحدَّ 1-  أََتأَمَّ

هذِه، هؤالِء(:

وِق.	 ُشْرطيُّ الُمروِر. 	 إشارُة المروِر.	 النَّاُس في السُّ

2-  َهِل الَّلوَحُة تُعبُِّر َعِن الَقريِة أوَعِن الَمدينِة؟

3-  أطرُح أسئلًة على ِرفاقي عْن عناصِر اللَّْوَحِة ُمْستخِدماً بعَض أدواِت االستفهاِم. 

ُل ر�ُس الأوَّ معارُف ومهاراٌتالدَّ َمديَنتي

ُث   أستمُع وأتحدَّ



73

 أقـرأُ               َمديَنتي

ـــْة ــــفُّ الـــَمـــديـــَن ــــلُ الَمصـــــاِنْعَي ُدَخـــــاُن 

ــْة ــَن ــكــي ــــواِرْعَتـــُمـــوُت الــسَّ الشَّ ِبَصْخِب 

َباِئــــْعَفــِمــْن َصــــْوِت َشـــاٍر َصـــوِت  ــى  إل

ــالــى« ــَع َت  « ـــــوٌق  َيُشـــــــقُّ الَمســــــاِمْعَوُب

َعَجِل على  الَحَياُة  َملَِلَتُمرُّ  وال  َكَســٍل،  ِبــال 

بالَعَمِل الَمديَنُة  باأَلَمـــِلوتزهو  َتْكُبُر  وَتْكُبُر، 

                 أنطوان الفّوالْ 
) ف بتصّر (
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 أَستوِعُب، وأَفهُم 

اًل أوَّ

1-  َماذا َيلُفُّ المدينَة؟

وارِع: َخِب في الشَّ 2-  أُْكِمُل: سبُب الصَّ

اري و ... و ... و ... َصْوُت الشَّ

ثانياً

: ا يأتي ُمْسَتعيناً بالنَّصِّ حيحَة ممَّ 1-  أختاُر اإلجابَة الصَّ

واِرع - العمِل (.  كينة بـ    ) ُدَخاِن الَمَصاِنع - َصَخِب الشَّ -  تموُت السَّ

-  َتُضجُّ المدينة  بـ     ) الَكَسل - الَعمِل - المصانِع (. 

-  تكبُُر المدينة   بـ      ) الَملَِل - اأَلَمِل - الحياِة (. 

طِر الّشعريِّ والَمْعنى المقصوِد: 2-  أربُط َبْيَن الشَّ

ـــــــكينــة. تــموُت السَّ

تمرُّ الحياُة على َعجْل.

بال َكَســـــٍل، وال َملَْل.

تضجُّ المدينــُة بالعمِل.

تــمرُّ األيـاُم ســــريعًة.

بحــَركٍة ونشــــــــاٍط .

يكثُر الَعمُل في المدينِة.

ال يـــوجــــُد هـــــدوٌء.

3-  أََقرأُ مَن النَّصِّ ما يدلُُّّ على:

ِة العمِل في الَمدينِة. 	 ُمروِر الحياِة ِبُسْرعٍة في المدينِة.	 ضجَّ
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 أضيُف إلى معلوماتي 

 . ٌث َهوائيٌّ . ُدَخاُن المَصانِع: َتلوُّ ٌث مائيٌّ اأَلْوساُخ في األْنهارِ: َتلوُّ

 . ٌث َبَصريٌّ .اأَلْوساُخ في الحدائِق: َتلوُّ ٌث َسْمعيٌّ خُب والّضجيُج: َتلوُّ الصَّ

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

1-  أَصُل َبْيَن الكلمِة وضدِّها:

اري                   ُةالكسُل     الشَّ جَّ الضَّ

كينُة النَّشاُطالبائُع     السَّ

2-  أُْدِخُل » َسوَف « على الفعِل في الجمِل اآلتيِة َوْفَق النَّموَذِج، ثُمَّ أقرأُ:

	  ...   تْكبُُر باألمِل.سوَف	  َيلُفُّ الَمدينَة.

يَن على الفعِل في الجمِل اآلتيِة َوْفَق النَّموَذِج، ثُمَّ أقرأُ: 3-  أُدِخُل السِّ

تمرُّ الحياُة على َعَجل . ـــــــــــــ	  تكبُر المدينُة باألمِل .س	 

 تدريباُت القراءِة 

اعِر واسَم النَّشيد. 1-  أقرأُ اسَم الشَّ

ناً َصوتي باالنفعاِل المناسِب. 2-  أُْكِمُل شفويّاًًَ ملوِّ

َيلُــــفُّ المدينـــْة           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــوارِع   ـــــــــــــــــــــــــــــ             بَصْخـِب الشَّ
فِمْن َصوِت شاٍر           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل
تغ

ي

العربية
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ــــاد )ص(  3- أقــــرأُ مــا يأتــي ُمراعياً نُْطــَق حرِف الســــــيِن )س( وحــرِف الصَّ

نُْطقــاً َصحيحاً:

ُدَخاُن الَمَصانِع                                       َيُشقُّ الَمساِمَع

 . 4- أحفُظ وأنشُد مقطَعيْن أختاُرُهما مَن النَّصِّ

ُق    أتذوَّ

« في كلٍّ مَن الجملََتْيِن اآلتَيَتْيِن: 1-  أختاُرمّما بيَن القوَسْيِن َمْعنى كلمِة » َيلُفُّ

ي(.  -  َيلُفُّ المدينَة ُدخاُن الَمَصانِع      )يدوُر  -  يغطِّ

ي(. -   َيلُفُّ الاّلِعُب حوَل الملعِب        )يدوُر  -  يغطِّ

2-  أختاُر أجمَل بيٍت أَعجَبني في النَّشيِد، ثمَّ أقرأُ.

3-  أختاُر التَّعبيَر غيَر المباشِر ِمْن َبْيِن التَّعبيَرْيِن اآلتَيْيِن بوضِع إشارِة ) √(:

كينُة مكُة     َتموُت السَّ      َتموُت السَّ

 موقٌف ورأٌي 

ْن يرَفُع َصْوَته في: -  ما َموِقُفَك ممَّ

الّشارِع     ؟المدرسِة البيِت 
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 أتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن: 

	 أُحافَظ على سالمِة َبْيتي، فال أرفُع َصْوتي، وال أرفُع َصْوَت التِّْلفاِز.

	 و... و... 

 أُعبُِّر َشَفوّياً                                   قـراءُة َخـَبٍ 

حيفِة، ثّم أَقرأُ فيها عناويَن واضحًة. ُل ُصوَرَة الصَّ 1-  أَتأَمَّ

ورِة ُمسَتْخِدماً أدواِت االستفهاِم المناسبة. 2-  أطرُح أسئلًة على ِرفاقي حوَل الصُّ

 إمالٌء منظوٌر   

فِة بـ /الـ/ :  أقرأُ ما يأتي ُمْنَتبهاً لُدخوِل الفاِء والواِو والباء َعلَى الَكلَِمة الُمَعرَّ

راُء، والدُّخاُن َينَتِشُر  وارُع في الَمدينِة واسعٌة  وُمزَدِحَمٌة، َيكثُُر فيها الَبْيُع والشِّ الشَّ

ِمَن الَمصاِنِع، فالمدينُة تُضجُّ بالعمِل.
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ُثُ عن: ُل اللَّوَحَة الُكلِّيََّة، ثّم أَتحدَّ 1-  أََتأَمَّ

اولِة.	 َشْكِل الَمْطَعِم مَن الَخارِج. 	 َتْرتيِب الطَّ

عاَم.	 لباِس النَّاِدلَْيِن. ُم بها النَّادُل الطَّ ريقِة التي يُقدِّ 	 الطَّ

2-  متى ذهَبِت اأُلْسَرُة إلى الَمْطَعِم ؟

3-  أين َيَقُع الَمْطَعُم ؟ 

ر�ُس الّثاين معارُف ومهاراٌتالدَّ يف اَلْطَعِم 

 أستمُع وأتحدَّث 
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ْطَعِم  أقـرأُ                 يف َاْلَ

-1-
َصِحَبَنا َوالدي في َيوِم ُعطلٍَة إِلى َمْطَعٍم في الَجَبِل، 
ا َوَصْلنا، َبَدا لَنا الَمْطَعُم َفْخماً، َتْنَتِشُر فيِه الوروُد  َولمَّ
َبْشكٍل  اوالُت  الطَّ وتتوّزع  َمكاٍن،  ُكلِّ  في  نُة  الُملوَّ

ُمَتناسٍق في َصالَِتِه الَواِسَعِة. 
-2-

ٍب  ُمهذَّ ِبأُسلوٍب  فيِه  العاِمليَن  أحُد  فاْسَتقَبلَنا  َدَخْلنا، 
عليها  طاولًة  هــاِدٍئ  َمكاٍن  في  اخَتْرَنا  ثُمَّ  لَطيٍف، 
ُصحوٌن بيٌض، وإلى جانِب كلِّ َصْحٍن لِفافٌة َبْيضاُء، 
كاللُّْؤلُِؤ. َيْبُرُق  وكأٌس  يٌن،  وِسكِّ وَشْوَكٌة  ِملَعقٌة  فيها 
عاِم. قاَل لنا والدي: اختاروا ما  وقائمٌة بأنواِع الطَّ

َتشَتهوَن، فاختاَر كلٌّ منَّا ما يُريُد.
-3-

ٌة زمنيٌَّة أحَسْسُت أنَّها طويلٌة، ُقْلُت   ومَضْت ُمدَّ
عاَم؟ قالَْت: اآلَن.. اآلَن،   ي: متى َسَيْجلُبُوَن الطَّ أُلمِّ
ي: اِصِبْر  روا، قْلُت: إنَّني جائٌع. َهَمَسْت أُمِّ لَْن َيَتأَخَّ

قلياًل، واستمِتْع بالمناِظِر الَجميلِة .
-4-

عاِم  وَما هَي إالَّ دقائُق حتّى جاَء النَّاِدالِن بأطباِق الطَّ
، تناوْلَنا َوْجَبَتنا ِبُهدوٍء وَهناٍء، وبعَد أِن انتَهْينا،  هيِّ الشَّ
وَخْيراً  آِمناً،  َبلَداً  وَهَبَنا  الّذي  هللِ  الحمُد  والدي:  قاَل 

واِفراً، وُقلوباً ُمِحبًَّة.
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 أستوعُب، وأفهُم 

اًل أوَّ

ا يأتي: حيحَة ممَّ 1- أختاُر اإلجابَة الصَّ

ُة في الدَّْرِس هي:  	   الِفْكرُة العامَّ
   

عاِم ُة والِغذاُءَغداٌء في الَمْطَعِمأطباُق الطَّ حَّ   الصِّ

ي أْن:  	  طلَبْت إليَّ أُمِّ

لَباِتأْشـَرَب المـاَء أْسَتْمِتَع بالَمَناظِرالَجميلِةأقرأَ الئحَة الطَّ

2-  أين يقُع المطعُم؟

اولِة؟ 3-  ماذا يوجُد على الطَّ
ثانياً

1-  أرتُِّب الفكَر اآلتيَة ِبَحْسِب َتَسْلُسلِها، ثمَّ أقرأُ:

	 ترتيُب الّطاِوالِت في الَمْطَعِم.                                   )   (

	 ذهاُب اأُلْسرِة إلى الَمْطَعِم.                     )   (

عاِم.                                  )   ( 	 تقديُم النَّاِدلَْيِن أَطباَق الطَّ

عاِم.                                          )   ( 	 اختياُر أَْنواِع الطَّ

2-  أطرُح على ِرفاقي سؤالَْيِن حوَل النَّصِّ يبدأان بـ )ماذا، متى(.

عاِم؟ 3-  ما العبارُة التي قالَها اأَلُب بعَد االنتهاِء ِمَن الطَّ
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 أضيُف إلى رصيدي اللُّغويِّ   

راِب. عاِم والشَّ بائِن في المطعِم بتقديِم الطَّ النّاِدُل :  َمْن يقوُم على خدمِة الزَّ

:  هَي ُغرفٌة واِسعٌة ِجّداً. الّصالََةُ

 اللُّغُة والتَّراكيُب 

1- أختاُر من بْيِن القوَسْيِن الَمْعَنى المناسَب لكلٍّ مَن الكلمَتْيِن اآلتَيْتِيِن:

) ُمشِرٌف - ُمرتٌَّب (

            ُمِطلٌّ : ...     ُمَتَناسٌق :  ...   

ا َيْأتي: دَّ لكلِّ كلمٍة ِممَّ 2-  أَختاُر الضِّ

ضيِّقٌة - طويلٌة - عاليٌة  واسعٌة      

نـاعـٌم - غليـٌظ - جميٌل  لطيٌف     

آِمٌن             هادٌئ - َخِطٌر - مريٌح

نِة: 3-  أقرأُ ُمْنَتبهاً للكلمِة الُملَوَّ

ُهَو َيسَبُحأنَت َتسَبُحأنا أَسَبُح

، ثُمَّ أعيُد قراءَة الُجَمِل: 4-  أُْكِمُل الُجَمَل بالكلَمِة الُمناِسبِة ُمْسَتِعيناً بالنَّصِّ

تحيُط به الوروُد ...

استقَبلَنا أحُد الَعاِمليَن بأُسلوٍب ...

الحمُد هللِ الّذي َوَهَبنا َبلَداً  ... ، وَخْيراً ... 

ل
تغ

ي

العربية
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 تدريباُت القراءِة 

ابِق )في الَمْطَعِم( قراءًة َسليمًة معبِّرًة. 1-  أقرأُ لِرفاقي الِفْقرَة األخيرَة مَن الّدْرِس السَّ

ماً ما َيُدلُّ على: 2-  أقرأُ ُمَنغِّ

عاَم؟ -  متى َسَيجلُبوَن الطَّ االستفهاِم: 

ٍب لَطيٍف.  - اْسَتْقَبلَنا أحُد العامليَن فيِه بأُسلوٍب ُمهذَّ التَّقريِر: 

ْرِس الِعَبارَة الَّتي َتُدلُّ على: 3-  أقرأُ مَن الدَّ

اولِة-  َمْنَظِر الَمْطَعِمِ -  َتْرتيِب الطَّ

ُق    أتذوَّ

1-  أَُدلُّ بإشارِة ) √(على المعنى غيِر الُمباشِر فيما يأتي:

نُة.   )     ( الُكؤوُس َتْبُرُق كاللُّؤلُِؤ.     )     (تحيُط به الُوروُد الُملوَّ

وَرِة: 2-  أُكِمُل الُجْملََة التَّاليَة لتُصبَح تعبيراً غيَر ُمباَشٍر ُمْستعيناً بالصُّ

العاِملُوَن في الَمْطَعِم نشيطوَن كـ  ... 
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 موقٌف ورأٌي 
لوِك المغلوِط: حيِح، وإشارَة )×( أماَم السُّ لوِك الصَّ -  أضُع إشارَة )√( أماَم السُّ

)    ( اولِة في الَمْطَعِم.      ِة تحَت الطَّ 	 ِطفٌل َيرمي بقايا الّطعاِم للِهرَّ

حِن.                   )    ( 	 ِطْفٌل يأكُل في الَمْطَعِم مَن الصَّ

	 ِطْفٌل َيْعَبُث بنافوَرِة الماِء في الَمْطَعِم.           )    (

 أتعلَُّم من هذا الدَّرِس أْن: 

عاِم، 	 و...         و...	 أحافَظ َعلَى آداِب الطَّ

 أعبُِّر شفوّياً                       زيارُة َمْطَعٍم

ورَة، ثمَّ أُعبُِّر عن زياَرتي المطعَم، وأتحدَُّث عن: ُل الصُّ أتأمَّ

	 إطــــاللِة الَمْطَعِم.
	 َترتيِب الّطاوالِت.
	 لِبــــاِس النّاِدلَْيــِن.
عـِة. 	 الوروِد الُمَوزَّ

اِر الَمْطـَعـــــِم. 	  ُزوَّ

 اإلمالُء المنظوُر 

أقرأُ ما يأتي قراءًة صحيحًة واضحًة منتبهاً لـ )آ - ا(:


