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المقّدمة

وقد  األساسّي  الثَّالث  فِّ  الصَّ في  األعّزاِء  لتالميِذنا  نقّدُمه  لغتي((  ))العربية  كتاُب  هذا        
روعَي في تأليِفه تحقيُق أهداِف اللّغة العربيّة ومعاييِرها العامة كما وردت في الوثيقة، وتجسيُد 
طموحات وزارة التّربية في التّطوير والتّحديث، وتلبيُة حاجات المتعلّمين الكتساب المعارِف، 
وتوظيِف المفاهيِم وإتقاِن المهارات؛ كما روعي في تأليفه التركيُز على المهاراِت اللغويِة األربع 
أساسياِت  الثالثة  المعايير  مدخالِت  إلى  استناداً   / والكتابة  والقراءة  والمحادثة  االستماع   /

المعرفة والتكامِل والمهارات.
      وحرصت لجنُة التّأليِف على تقديم الكتاب في قسمين كتابِ الّتلميذ ويركُز على تنمية األداء 
شفوياً بـ: )االستماع - القراءة - المحفوظات - التعبير الشفهي(، ودفتِر الّتلميذ ويرّكز على 
( وبذلك تحّقق  تنمية األداء كتابيّاً بـ: )الّتدريبات اللّغوّية والكتابّية  - إمالء وخّط ـ أعّبر كتابياً
مدخُل التكامِل والوحدة بين مهارات اللغة ومجاالت المادة من دون أن نشتّت ذهَن التّلميِذ بين 

 . الشفويِّ والكتابيِّ
      ولتحقيِق الغايِة المرجّوِة من الكتاِب فيما يخصُّ مدخُل أساسياِت المعرفِة فقد حرصت لجنُة 
التأليِف على مراعاِة ما يجُب تقديُمه للتاّلميِذ في هذا الّصفِّ باختياِر نصوٍص تُناسُب مستواه 
، وتثيُر اهتماَمه، وتتعلُّق بمجاالٍت شخصيٍّة ومعرفيٍّة وثقافيّة، وترّسُخ  الفكريَّ واللغويَّ واألدبيَّ
مجموعًة من المفاهيِم مثل: )حقوِق الطفِل - البيئِة - الوطِن - المجتمِع - العلِم..( وغيرها من 
ة المعرفّيِة بما يتناسُب  مفاهيَم أساسيٍّة مهّمٍة للمتعلِّم في هذه المرحلِة مع مراعاِة عرِض المادَّ
د لتعلّمها في الخطة الدرسيّة، واتّباع أسلوٍب يتدّرُج بالتّلميذ  والمستوى العمريَّ والوقَت المحدَّ

لتيسيِر استعادِة المهارِة المحّددِة ابتداًء بتهيئٍة لغويٍّة حسيٍّة تتمثُّل بـلوحِة المحوِر.
      وأما فيما يخصُّ ُمدخُل المهاراِت فقد تمّثلت في كفاءٍة )صوتية - إمالئية -  نحوّية - لغوّية 

- وظيفّية - تعبيرّية (.
بناء الكتاب:

َع المحتوى المعرفيُّ في الكتاب إلى اثنَتي عْشرَة وحدًة درسّيًة في الصّف الثّالث          وزِّ
الصّحة   - الهوايات   - الطفل  حقوق   ( تناولت   ، دراسيٍّ فصٍل  لكلِّ  وحداٍت  ستُّ  األساسّي، 
والحياة- الّطبيعة - األسفار والمغامرات - المدن - اآلثار والّتراث - الوطن - منجزات حضارّية 
نْت كلُّ وحدٍة  (، وتضمَّ العلم واالختراع "الّتكنولوجيا"  المنتج-  العمل  - غرائب وعجائب- 
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أربعَة دروٍس شملت في كتاِب الّتلميِذ درساً في االستماِع بالتّبايُِن مع درٍس في المحفوظاِت، 
َص لكلٍّ منهما أنشطٌة خاّصٌة به، ودرسيِن في المعارِف والمهاراِت وفَق خّطٍة منهجيٍّة  وُخصِّ
مدروسٍة تناولت عناويَن رئيسًة، ولكّل عنواٍن منها هدٌف وغايٌة على النّحو اآلتي: )أستوعُب 
وأفهُم - اللغُة والتراكيُب - تدريباُت القراءِة - أتذّوُق - موقٌف ورأٌي(، وتنتهي الوحدُة بدرٍس 
ُممنهٍج في التعبيِر الشفويٍّ يُُنّمي لدى الُمتعلِّم مهارَة التّواصِل والحواِر وحلِّ المشكالِت وإعداِد 
البحِث، وتضّمنت في دفتِر الّتلميِذ تدريباٍت كتابيًَّة على النحِو اآلتي: )أتذّكر- الّتدريبات اللغوّية 
واإلمالِء  والخطِّ   اللّغة  قواعد  على  التّلميُذ  فيتدّرُب  كتابياً(،  أعبّر   - خّط   - إمالء  والكتابّية: 

ويمتلُك تقنياِت التّعبيِر الكتابّي وبذلَك يتدّرُج في:
ف مهاراِت النطِق والمالمح الصوتية، وقراءِة االستفهاِم  - القدرِة على القراءِة السليمة، وتعرُّ
الحّسيّة  المدركاُت  ُر  فتتطوَّ بنوعيها  التعريف   )) الـ  و))  اللثوية  والحروف  والنَّْبر  ِب  والتعجُّ

والذهنيّة لديه بتطبيقِه سلسلًة من التدريباِت، سواء في كتاِب التلميِذ أم في دفتِر التلميِذ. 
- تنميِة مهاراِت التّفكير لدى التلميذ بدمِجها في مضموِن الوحداِت التّعليميّة تدريجيّاً. 

بحٍث  عرِض  أو  رأي،  عن  تعبيٍر  أو  أسئلٍة،  بطرِح  سليمة  بلغٍة  اآلخرين  مع  التواصِل   -
شفهيّاً. 

- التفاعِل مع وسطِه والتعبيِر عن مشاعرِه بطريقة بسيطٍة بكتابِة رسالٍة، أو إعالٍن، أو تقريٍر 
عن رحلٍة أو مقطٍع وصفي أو سردي.

ُن المتعلََّم من التعلِّم        واضعين بالحسبان توظيَف المعارفِ المكتسبة في مواقَف حياتيٍة تمكِّ
الذاتيِّ وضمن فريق، ومن حل المشكالِت واتخاذ القراِر، واستخداِم المراجِع واعتماِد البحِث 

واالستقصاِء والتفكيِر الناقِد.
يوافَينا  أن  على  وتحديثِه  المنهاج  تطويِر  في  يسهُم  ما  قدَّمنا  قد  نكوَن  أن  بذلك  آملين        
الزمالُء المعلموَن والمشرفوَن التربويّون وأولياُء األموِر بمالحظاِتهُم الميدانيِّة لنفيَد منها في 
تطويِر عملِنا، وتدارِك ما فاتنا لتقريبِه من الكماِل خدمًة ألجيالنا وإعالًء للغتنا القوميَّة وتراِثها 

األصيل.

المؤلِّفون          
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النشيد العربي السوري

َســالْم عليُكــْم  يـاِر  الـدِّ الِكـراْمُحمـاَة  النُّفـوُس  َتـِذلَّ  أْن  أََبــْت 

َحـراْم َبْيـٌت  الُعروبـِة  ــموِس ِحمًى   ال  يُضاْمَعريـُن  وَعـْرُش الشُّ

الَعـالْء بُروُج  ــآِم  الشَّ ــناْءُربـوُع  السَّ ِبَعالي  ـــماَء  السَّ تُحاِكي 

موِس الِوَضاْء ـــماْءفأَْرٌض َزَهْت بالشُّ َكالسَّ أو  لََعْمــُرَك  ســــماٌء 

الُفـؤاْد َوَخْفـُق  ااَلمـانـي  الِبــالْدَرفيـُف  َشــــْمَل  َضـمَّ  َعلَـٍم  َعلـى 

َســواْد َعْيـٍن  ُكـلِّ  ِمـْن  فيـِه  ِمــداْدأََمـا  َشــــــهيٍد  ُكـلِّ  َدِم  وِمـْن 

َمجيـــْد ومـاٍض  أُبــاٌة  َعتيْدنُُفــوٌس  َرِقيٌب  اأَلَضاحي  َوروُح 

شـــيْد الرَّ وِمنّــا  الـَوليــُد  ـا  نشــــيْدَفِمنَـّ ال  ولِــْم  َنُســــوُد  ال  َفلِــْم 

أِقُف باحتراٍم وتقديٍر لَِعلَِم َوطني ُسورَيَة وأُحيِّيه: 

تأليـــف : خليــل مــردم بــك 
تلحين : األخوين فليفل
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                                             الَفْهَر�ُس

فَحُةالوحدات الصَّ

فِل الَوحدُة األولى: حقوُق الطِّ
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33)معارف ومهارات(الدَّرُس الثَّالُث: أغنيُة اآلالِت الموسيقيَِّة

غيُر : الُمذيُع الصَّ اِبُعُ 37)تعبير شفوّي(الدَّرُس الرَّ

ُة والحياُة حَّ الَوحدُة الّثالثُة: الصِّ

ُل: الَهَرُم الِغَذائيُّ   41)معارف ومهارات(الدَّرُس اأَلوَّ
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اِبُع: كيف أجعل ابني يفّكر؟   53)تعبير شفوّي(الدَّرُس الرَّ
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فَحُةالوحدات الصَّ

الوحدُة الّرابعُة: الّطبيعُة

57) استماع(الدَّرُس األّوُل: اللّيمونُة الحزينُة 

هرُة والُعصفوُر الدُّوريُّ 59)معارف ومهارات(الدَّرُس الثَّاني: الزَّ

64)معارف ومهارات(الدَّرُس الثَّالُث: أُغنيُة الَخريِف

ابُع: ِرْحلٌة  69)تعبير شفوّي(الدَّرُس الرَّ

الوحدُة الخامسُة: األسفاُر والمغامراُت

73)معارف ومهارات(الدَّرُس األّوُل: عبّاُس بُن ِفْرناَس  

ندباِد 78)معارف ومهارات(الدَّرُس الثّاني: ِمْن ِحكاياِت السِّ

ندباُد   نا السِّ 82)محفوظات(الدَّرُس الثّالُث: َجدُّ

ندباِد 84)تعبير شفوّي(الدَّرُس الّرابُع: حكاياُت السِّ

الوحدُة الّسادسُة: الُمُدُن

88) استماع(الدَّرُس األّوُل:  ماجٌد في القدِس 
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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 .

الُحروُف 
الهجائيَّة
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الَوْحدُة األُْولى

فل ُحقوُق الطِّ

معارف ومهاراتأُْسَرتي الدَّرُس األّول

لالدَّرُس الثَّاني  معارف ومهاراتالفائُز اأَلوَّ

محفوظاتِصغاُر الَوَطنالدَّرُس الثَّالث

ابع تعبير شفوّيحواٌر بين طفلَْينالدَّرُس الرَّ
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األسئلُة
ُل اللّْوَحَة، ُثمَّ أُجيُب:  أتأمَّ

؟ 1- ماذا ُتعلُِّم األُمُّ

ْفلَة؟ 2- بماذا َتْلَعُب الطِّ

ْفُل؟ وَكْيَف َيْبدو شكلُه؟ 3- أيَن يِقُف الطِّ

4- ماذا َتتوقَُّع أَن يكوَن َمْوضوُع الَوْحدة؟

الَوْحدُة األولى

ْفِل ُحقوُق الطِّ
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وَرَة، ثمَّ أُجيُب:  أتأّمُل الصُّ
ُد أفراَد األُْسَرة . 1 – أُعدِّ

وَرة. ُث عّما ُيسِعُد اأَلْطفاَل كما أََرى في الصُّ 2 – أَتحدَّ

3 – أَْذُكُر أموراً أُخرى أَْعِرُفها ُتسِعُد اأَلطفاَل.

4 – ماذا تتوّقُع أن يكوَن َمْوضوُع الدَّرِس؟

ل معارُف ومهاراٌتأُْســــَرتيالدَّرُس األوَّ
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أُْســـــَرتي*
-1-

في  فاً  ُموظَّ أبي  َيْعَمُل  أْوالٍد،  وَثالثِة  وأُمٍّ،  أٍب  ِمْن  نٍة  ُمكوَّ أُْسرٍة  في  أََعيُش  طارٌق:  قاَل 
ا  أمَّ الخاِمِس،  فِّ  الصَّ لتالميِذ  العلوَم  ُس  تُدرِّ سٌة  ُمدرِّ ي  الَكْهَرباِء منُذ عْشِر سنواٍت، وأُمِّ َشِرَكِة 
اِدِس يُِحبُّ أْن يْلعَب  ِبُكَرِة القدِم حيناً ويرُسَم حيناً آخر. وأُْختي  فِّ السَّ أخي األكبُر فُهَو في الصَّ
فِّ  غيرُة في الَحَضانِة تُشرُف عليِها ُمربِّيٌة تُتِقُن رعايَة األطفال، وَتْهَتمُّ بِهم، وأنا في الصَّ الصَّ

الثَّالِث في َمْدَرَسٍة التبعُد كثيراً َعْن َبْيِتنا.
-2-

الُمحتاَج  وأُثاِبَر على  الّصغيِر، وأساعَد  الكبيَر وأعِطَف على  أْن أحتِرَم  علََّمني والداَي 
دراَستي، وأُماِرَس َبْعَض الِهواياِت الّتي أُحبُّها كالُموسيقا وقراءِة الِقَصص.  

ُعني  ي تُتاِبُع ُدروسي في الموادِّ جميِعها، ِبما في َذلَك اللَُّغَة الَعربيََّة و اللََّغَة اأَلْجنبيََّة، وتَُشجِّ أُمِّ
ِة بالُمتميِّزيَن  رِف الخاصَّ َل اْسمي في لَْوَحِة الشَّ قيَن، ويَُسجَّ على القراَءِة الُمفيدِة أَلكوَن ِمَن الُمَتفوِّ

َفتفَخُر بي أُْسَرتي ِمْثلما أَفَخُر ِبها. 
-3-

دِق ألنُّه منبُع الخيِر والعطاِء.  َنْحُن أُْسرٌة َجمَع الُحبُّ أفراَدها، َنَشْأنا على الصِّ
أنا َفِرٌح َوَمْسروٌر ألنَّني أنتمي إلى أُْسرتي، وأَتمنَّى لُِكلِّ ِطْفٍل أْن يعيَش َسعيداً في أُْسرٍة 

يِجُد فيها الَحناَن واألمان.
د. شوقي المعري )بتصّرف( 

أّواًل

فَل في ُدُروِسِه؟ 1- َمْن يتابُع الطِّ

فُل؟ 2- ما الِهواياُت الّتي ُيمارُسها الطِّ

* احرص على أن يكون تنفيذ أنشطة )أستوعب وأفهم شفهياً( تمكيناً للتواصل الشفوي والفهم الشفوي، وفي الواجب البيتي 
تكليف التــالميذ قــراءة نــص القراءة قــراءة جهرية مع التركيز على أساسياتها - نطق األحرف اللثوية / الفصل - الوصل - 

ال التعريف - التنغيم - االستفهام - التعجب ...

أَْقَرأُ *

أَستوِعُب وأَفَهُم



13

13

ِة للنَّصِّ ِفيما يأتي: اً تحَت الِفكرِة العامَّ 3- أضُع خطَّ

عيدُة غاُر.ب- األبناُء الَمْوهوبوَنآ- اأُلْسرُة السَّ ج - اإِلخوُة الصِّ
ثانياً

حيَحَة فيما يأتي:  قال طارق: 1- أختاُر اإلجابَة الصَّ

فاً في:    أَبي َيْعَمُل ُمَوظَّ

سِة الُمواَصالِت  سِة الِمياِه َشِرَكِة الَكْهرباِء ُمَؤسَّ ُمَؤسَّ

ُس: ي ُتَدرِّ    أُمِّ

ياضيَّاِت اللُّغَة العربيَّة العلوَم      الرِّ

2- أُرتُِّب الِفكَر اآلتيَة بَحْسِب تسْلُسلِها في الّنصِّ بوضِع األرقاِم، ثمَّ أقرأ: 

فِل        التَّعريُف باأُلْسرِة    أُمنيُة الطِّ

 ِصفاُت اأُلْسرِة          َدوُر الوالَدْيِن   
 

أتعلَُّم:

فِل: اللَِّعُب فِل: الّتعاوُن مَع اآلخريَنِمْن حقوِق الطِّ ِمْن واجباِت الطِّ

:) فِل الّتي ورَدْت في النَّصِّ بوضِع إشارِة ) 3- أُميُِّز فيما يأتي حقوَق الطِّ

عايُة الّصحيَُّة العيُش في أُْسرٍة  ْأِي الرِّ التعبيُر عن الرَّ

اللَِّعُب              التّعلُُّم              

َور اآلتيِة: ي أفراَد األُسِر الّتي يعيُش فيها األطفاُل في الصُّ 4- أُسمِّ

مدرسة أبناء الشهداء



14

14

ي مصادَر الَمْعرَفِة اآلتيَة: 5- أُسمِّ

نِة ِمّما بيَن الَقوَسْين: اً تحَت َمْعنى الكلمِة الُملوَّ 1 - أََضُع خطَّ

م الَمُعونَة لمْن ُهْم بحاجٍة إليها: عاَدة(.   أُقدِّ    )الُمساَعدة - التَّسلَية - السَّ
   )أُّم - مدّرسة - ُمْشِرَفة(.   تُشِرُف عليهْم مربِّيٌة

ة - أُْهِمُل(:    2- أَْبحُث في الُجْملََتْيِن اآلتيَتْيِن َعْن ِضدِّ ُكلٍّ ِمَن الَكلمَتْين )الُمِضرَّ

       )) أُساِعُد الُمْحتاَج، وأُثاِبُر علَى ِدراَستي(( .
قين(( . ُعني على الِقراءِة الُمفيدِة أِلَكوَن ِمَن الُمَتفوِّ        )) وتُشجِّ

3- أحلُِّل الجملَة اآلتيَة إلى كلماٍت:     أعيُش في أُسرٍة 

4- أَمأُل الفراَغ في الُجمِل اآلتيِة بالحرِف المناِسِب ) في، بـ، لـ، كـ( منتبهاً لحركِة االسِم بعدها:

     أَبي َيْعَمُل ُمَوّظفاً ــــــــــــــــــــــ  َشِرَكِة الَكْهَرباِء .

     أُمارُس بعَض الهواياِت التي أُِحبُّها ــــــــــــــــــــــ قراءِة الِقَصِص والموسيقا.

فِّ الخامِس. ُس العلوم  ــــــــــــــــــــــ تالميِذ الصَّ ي تدرِّ      أُمِّ

ِة  ــــــــــــــــــــــ التالميذ الُمتميِّزيَن. رِف الخاصَّ ُل اسمي في لَْوحِة الشَّ      يَُسجَّ

1- أقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة قراَءًة جهريًَّة ُمبرزاً َصوَت النَّْبر:

ُه َمْنَبُع الَخيِر والَعطاِء(. دِق أِلَنَـّ )َنْحُن أُْسرٌة َجَمَع الُحبُّ أفراَدها. َنَشْأنا على الصِّ

الُّلغُة والتَّراكيُب

الّنْبـــُر َتْدريباُت الِقراَءِة ــُم:  أتعلَـّ
َرْفـــُع صوِتِِ  هو 
الَحْرِف أو الكلمِة 

في المقطِع.



15

15

2- أقرأُ َجهراً ُمراعياً لفَظ األحرِف اللّثويَِّة: )ث - ظ - ذ(:

ي  فاً منُذ َعْشِر سنواٍت، وأُمِّ َنٍَة ِمْن أٍَب وأُمٍّ وثالثِة أَوالٍد. أَبي َيْعَمُل ُموظَّ )أَعيُش في أُْسرٍة ُمكوَّ
فِّ الخامِس(. ُس العلوَم لتالميِذ الصَّ سٌة تُدرِّ مدرِّ

َل مَن النَّصِّ ُمراِعياً لفَظ األحرِف )ت - ط - س - ص( لفظاً صحيحاً. 3- أقرأُ المقطَع األوَّ

عوِر بالَفرِح: 1- أقرأُ الجملَة الّتي تدلُّ على الشُّ

فِّ الثَّالِث.      أنا فِرٌح ومسروٌر ألنَّني أتعاوُن مَع أُْسرتي.       أنا في الصَّ

2- أيُُّهما أجمُل؟ ولماذا؟  

دُق َمْنَبُع الَخيِر والعطاِء. دُق فيه الَخيُر والعطاُء.     الصِّ     الصِّ

  ماذا أَْفعُل إذا كانت: 

  - أُّمي ناِئمًة وإِْخوتي ُيحِدثوَن َضجيجاً في الَبْيِت؟

 - جارُتنا الَعُجوُز َتْصَعُد الدَّرَج وبيِدها أَْكياٌس؟

أقرأ منتبهاً لأللف )ا - ى( في نهاية الكلمة ثمَّ أكتب:

افية، ومشى فيها  المياِه الصَّ الذهبيّة. بدا البحر ساكناً، دنا أيهُم من  ماِل  الرِّ الّرفاُق إلى  مضى 
نة. كم كاَنْت َجميلة! َدفاِت الملوَّ ليلتقَط بعض الصَّ

ثمَّ  صوت سلمى قائاًل: إنّها في الماِء أكثُر روعة. ُردَّها إلى الَبحر.

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء المنظور

ُق أتذوَّ
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وَرَة، ُثمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أتأمَّ
ي المكاَن في الصّورِة.     1- أُسمِّ

ُد المكاَن الَّذي يِقُف فيه َعريُف الَحْفِل.     2- أُحدِّ

    3- أقرأُ ما ُكتَب على الاّلفتِة َخْلَف َعريِف الَحْفِل.

ها.     4- َهْل شارْكَت في مسابقٍة ُمعيََّنٍة؟ َسمِّ

ُمها؟     5- لْو كْنَت مكاَن أحِد الفاِئزيَن، ما الِفْقرُة الّتي ُتقدِّ

َّاني ُلالدَّرُس الث معارُف ومهاراٌتالَفاِئُز اأَلوَّ
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ُل الفاِئُز اأَلوَّ
-1-

الَمْسرِح  الَفصاَحِة والَخطاَبِة (( وعلى  الفاِئزيَن في ُمسابقِة ))  لَتكريِم األطفاِل  َحْفٌل  أُقيَم 
الَمْدرسيِّ وقَف َعريُف الَحْفِل، وأَْعلَن اسَم الفاِئِز الثَّالِث، فألَقى َقصيَدًة َعِن اأُلمِّ وقْد تميََّز بَصْوِتِه 
الثَّانيِة الّتي ألَقْت َقصيدًة َعِن  أَْعلَن َعِريُف الَحْفِل َعِن الفاِئزِة  ليِم. بعَد ذلَك  الواِضِح ونُْطِقِه السَّ

الُمعلِِّم َعبَّرْت فيها َعْن َمعاني الَكلِماِت بَحركاِت اليَديِن فَصفََّق الحضوُر لَها ِبَحرارة.
-2-

عوباِت. إِنَُّه  ًة ثالَِثًة إلى الَمْسرِح، وقاَل: الَقويُّ َمْن يتغلَُّب على الصُّ عاَد َعِريُف الَحْفِل َمرَّ
ُمبَتِسماً، َحيَّا الحاِضريَن  الَمْسَرِح  ُل ))سامي((، فصفََّق الَجميُع، َوَصِعَد سامي إلى  الفاِئُز األوَّ
َوراَء  ووَقَف  َيَدْيِن  ِبال  َظَهَر  ِعنَدما  كبيرًة  ْهَشُة  الدَّ كاَنِت  الَخْيِر.  َمساُء  وقاَل:  َبِسيطٍة  بانِحناءٍة 

الِمْصوات)1(، وأخَذ يُلقي َقِصيَدًة جميلًة: 
َنْحُن ِصغاُر الَوَطِن الغالي         أََمٌل يكبُُر ... َرْجُع أغاِن

قَِّة واللِّيِن،  ا انَتهى َصفََّق الُحضوُر َطوياًل إلعجاِبهْم بَفصاحِتِه، وَتْلويِن َصْوتِه َبيَن الرِّ ولمَّ
البة. ِة والصَّ والقوَّ

-3-
ثني قائاًل: َتعلَّْمُت  ديِد ِبِه، وبُحضوِرِه الُمتميِِّز. فحدَّ اقتَرْبُت ِمْنُه، وعبَّْرُت لُه َعْن إِعجابي الشَّ
لَْو أنَّني أستْخدُم أَصابَع  أُْمِسُك الَقلَم والُفْرشاَة كما  ِبِها   ، َقَدَميَّ سَم باسِتْخداِم أصاِبِع  الِكتابَة والرَّ
اليَدْيِن، وَسأَْدعوَك إلى َمْعِرٍض لُِرسومي تُقيُمُه َمْدرستي، ُفقْلُت لُه: َحماَك اللُه  ياسامي َوَرعاَك، 

إِنَّنا َنْفَخُر ِبَك وِبأَْمثالَِك.
بيان الصفدي ) بتصرف(

اًل أَوَّ
1- ما الُمسابقُة الّتي شاَرَك فيها الفاِئزوَن؟

2- أيَن أُقيَم َحْفُل التَّكريِم؟

ِل في الُمسابقِة؟ 3- ما اسُم الفاِئِز األوَّ

أَْقَرأُ

أَستوِعُب وأَفَهُم

وِت: اللفُظ الصحيُح لُه )الِمْصوات( ويعني القط الّصوت ومكبّره )1( مَكبِّر الصَّ



18

18

ثانياً
ِل؟ فاُت الّتي جعلَْت ساِمياً يفوُز بالمركِز اأَلوَّ 1- ما الصِّ

2- كيَف تعلََّم سامي الكتابَة والّرسَم؟

وِر اآلتية: فِل في كلِّ صورٍة مَن الصُّ ي َحقَّ الطِّ 3-  أُسمِّ

4ـ أَْكتُب في دفتري ِبطاَقتي الشخصّية )ُهِويَّتي(، ثمَّ أقرأ:

الجمهورية العربية السورية                                   بطاقة شخصية

        وزارة الداخلية

االسُم:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النِّسبُة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسُم اأَلِب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسُم ونسبُة األُمِّ
محُل و تاريُخ الِوالَدِة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الرقُم الوطني: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقِة. فِل ُمستعيناً بالِبطاقِة الذاتيَِّة السَّ 5ـ أَْذُكُر حقوَق الطِّ
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيَحَة فيما يأتي: 1- أختاُر اإلجابَة الصَّ

     - أَْعلَن َعِريُف الَحْفِل اسَم الفاِئِز. )) َعِريُف الَحْفِل (( هو: 

ُم الَحْفل   ُمَنظِّ َرئيُس الَحْفل    ُم الَحْفل             ُمقدِّ

اللُّغُة والتَّراكيُب
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     - فاَز سامي ِبُمسابقِة الَفصاحِة والَخطابِة. )) الَفَصاَحُة (( َتْعني:

ُغُموَض األلفاظ  َسالمَة األلفاظ            ُصعوبَة األلفاِظ    

قَِّة واللِّيِن. ِضدُّ كلمِة )) اللِّين ((:      - َتْلويُن َصْوتِه  َبيَن الرِّ

ُة     الُقوَّ هولَُة      السُّ         الُمرونُة     

2- أَُصوُغ جملًة وْفَق النَّموذِج اآلتي:  وقَف وراَء الِمْصواِت وأخَذ ُيلقي َقصيدًة.

نِة: 3- أقرأُ ُمنتبهاً لِلكلمِة الُملوَّ
عاَد َعريُف الَحْفِل إلى الَمْسَرِح .      صفََّق الُحضوُر طوياًل.          َحماَك اللُه يا سامي. 

1- أقرأُ المقطَع اآلتي ُمراعياً عالماِت التَّرقيِم:
، ِبها أُمِسُك القلَم والُفْرشاَة كما لو  سَم باسِتْخداِم أصابِع َقَدَميَّ حدَّثني سامي: تعلَّْمُت الِكتابَة والرَّ

أنَّني أستخدُم أصابَع اليَدْيِن، وسأْدعوَك إلى َمْعِرٍض لُرسومي، َستقيُمُه َمْدَرَستي .
سَم باستخداِم أصابِع قدميَّ ((. 2- أَقرأُ الجملَة اآلتيَة ُمْبِرزاً ُشُعوَر الثِّقِة بالنَّْفِس: )) تعلَّْمُت الكتابَة والرَّ

3- أقرأُ المقطَع الّثاني مراعياً تلويَن الّصوِت بحسِب الموقِف.

ِة سامي. - أَْذُكُر ما أعجَبني في ِقصَّ
  إنَّنا نفخُر ِبَك وبأمثالِك؟  َنْفَخُر ِبَك وبأمثالِك؟- أيُّهما أَْجَمل:

ُه ُجملَتْيِن للفاِئِز سامي، ُمبّيناً رأيي فيِه. 2- ماذا تتعلَُّم ِمْن سامي؟1- أُوجِّ

أقرأُ ما يأتي منتبهاً للوصل في لفظ )ال( التعريف:
، ِبها أُْمِسُك القلَم والُفْرشاَة كما لو أنّني  ْسَم باستخداِم أَصابِع َقَدميَّ قاَل َسامي: تعلَّْمُت الكتابَة والرَّ

أستخِدُم أَصابَع اليَدْيِن، وسأَْدعوَك إلى َمْعِرٍض لُرسومي، َستُقيُمُه َمْدرَستي.

َتْدريباُت الِقراَءِة

ُق أَتذوَّ

َمْوِقٌف َورأٌي

اإِلمالُء المنظور
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َّالُث ْرُس الث ِصغاُر الَوَطِنالدَّ

الَغالي الـــَوَطـــِن  ــاُر  ــغ ِص ــُن  ــْح َن
ـــِه ـــِت ـــي َرْوَض َنـــْحـــُن َغـــــراٌس ِف
ِه ِد ِر ا ِبــمــو . . يــــنا يُـــغـــــذِّ و

َيْحمـــيــنا ــاً  ُحبَـّ َيــْرَعــانــــــــا 
حيناً ــَرُح  ــْم َن ــُب..  ــَع ــْل َن  .. ــَرأُ  ــْق َن

ــــاٌح فـــي َمـــْدَرَســـتـــي ــــْرت أنـــا ُم
ــِه ــِت ــَئ ــي ــى ب ــل ـــِل ع ـــْف ـــطِّ َحـــــقُّ ال

ــــاِن أََغ َرْجــــُع   .. ــُر  ــبُ ــْك َي أََمــــٌل 
ني ْلبُســـتــا كــا . . نـــــا ـــُد َيَتــَعــهَّ
ـــِل األْوطـــــاِن ـــْق ـــُر فـــي َح َنـــْكـــبُ

ُعــــــدواِن أو  ـــٍد  ـــري ـــش َت ِمـــــْن 
ــــاِن ــــي ـــي َبـــْعـــَض اأَلْح ـــنِّ ـــَغ ونُ

ــــفــــاِن ــــــبٌّ وَت ـــي ُح ـــت ـــْي فــــي َب
َحـــنـــاِن ِبــــُكــــلِّ  َتــــْرعــــاُه  أَْن 
                         عبد الرحمن حيدر

محفوظات

، ُثمَّ أُجيب: أقرأُ النَّصَّ
أواًل

؟ ُث في النَّصِّ          2- ِممَّ َيْحمينا الَوَطُن؟1- َمِن الُمتحدِّ
ُد بعَض خيراِت الوطِن. ينا الَوَطُن؟ أُعدِّ 3- ِبَم ُيغذِّ

     : 4- أَكتُب ُهِويََّة النَّصِّ

يعتني بنا

الـُعـنــــــواُن . . . . . . . . .                     َنــوُع النََّصِّ . . . . . . . . .  

اِعِر . . . . . . . . .                      اسُم الشَّ

****

****
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ثانياً
ا يأتي َوْفَق النَّموَذج:  1- أقرأُ الَبْيَت الّذي َيُدلُّ على ُكلٍّ ممَّ

فِل في أْن يكوَن لُه َوَطٌن يحميِه:     َيْرعانا ُحبَّاً َيْحِمينا      ِمْن َتشريٍد أو ُعدوان     أ - حقُّ الطِّ

فِل في التَّعلُِّم واللَّعِب.                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ب - َحقُّ الطِّ

عايُة والَحناُن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فِل على الُمجَتمِع الرِّ     جـ - َحقُّ الطِّ

 2- أقرأُ وأُمثُِّل بحركاِت اليَدْين:       َنْحُن ِصغاُر الَوَطِن الَغالي        أََمٌل َيْكبُُر .. َرْجُع أََغاِن

                                              َنْقَرأُ .. َنْلَعُب.. َنْمَرُح حيناً         ونَُغنِّي َبْعـَض اأَلْحيـاِن

ا َبْيَن الَقْوَسيِن ) طغيان - الُبْلدان( نِة كلَمًة ُمماِثلًة في المعنى والرويِّ ممَّ 1- أَستبدُل بالكلَمِة الُملوَّ

    َوْفَق النَّموَذِج:

ينا بمواِرِده                 َنْكبُُر في َحْقِل األْوطان                        ويَُغذِّ

ينا بمواِرِده                 َنْكبُُر فـي َحْقل ــــــــــــــــــــــ                        ويَُغذِّ

                                            

                       َيْرَعانا ُحبَّاً َيْحمينا               ِمْن َتْشريٍد أْو ُعْدوان

                       َيْرَعانا ُحبَّاً َيْحمينا               ِمْن َتْشريٍد  أو ــــــــــــــــــــــ

: عوِر باالْطِمْئناِن والُحبِّ 2- أَقرأُ الَبيَت الّشعريَّ اآلتي ُمعبِّراً َعِن الشُّ

               أنا ُمْرتاٌح في َمْدَرَستي                 في َبْيِتي ُحبٌّ وَتفاِن

. ُد النَّصَّ ُع األبياَت مَع ِرفاقي ونردِّ - أتوزَّ

- أُلِقي النَّصَّ َغْيباً أماَم ِرفاقي بأداٍء معبٍِّر وَجميل.

زميلي المعلم راجع كتاب المعلم لتنفيذ دروس المحفوظات.

ُق أتذوَّ

عر أُلقي الشِّ
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أواًل: أتعّرف
1(   أتبادُل الدَّوَر أنا ورفيقي، وُنْجري الحواَر الّذي داَر َبيَن زياٍد وريَم، ُثمَّ ُنجيُب 

َعِن األسئلِة التي تليِه:
زياٌد: َمْرحباً يا ريُم.

ريُم: أَهاًل يا زياُد.

زياٌد: ماذا َتْفَعلين؟ 

ًة. ريُم: أقرأُ  ِقصَّ

زياٌد: َهذا راِئٌع، ما اسُمها؟

غيراِن، انُظْر، ُرسوُمها َتُشدُّ االنتباه. ريُم: الصيَّاداِن الصَّ

ساُم الّذي َرسَم لَوحاِتها فنَّاٌن ُمْبِدٌع . زياٌد: الرَّ

ِة، نتعلَُّم ِمْنها الَكِثيَر . ريُم: َحقَّاً إنَّها راِئَعٌة، وكذلَك َمْضموُن الِقصَّ

زياٌد: َهْل يُمكنُني أْن أسَتعيَرها ِمْنِك؟

اِبُع ْرُس الرَّ الدَّ

ِحواٌر بيَن ِطْفلَْين

        تعبيُر شفويُّ )الحوار(



23

23

ْل. ريُم: بُكلِّ سروٍر. لقِد انتهْيُت ِمْن قراَءِتها، َتَفضَّ

زياٌد: َولَِكْن ...

ريُم: ولكْن ماذا؟ أاَل َيْسَمُح لَك والُدَك بقراءِة الِقَصص؟

ُعني، ولَِكْن عنِدي ُدروٌس وواِجباٌت َكثيَرة. زياٌد: َطْبعاً َيسمُح لي ويُشجِّ

ْر ِبَحلٍّ يُساعُدك على قراءِة الِقَصص. ريُم: إذْن َفكِّ

زياٌد: ُشكراً لَِك سأُحاوُل.

2( أَْفَهُم الِحَواَر 

ُد موضوَع الِحوار . 1- أحدِّ

ي الّشخصّيَتْيِن اللَتْيِن شارَكتا في الِحواِر. 2- أُسمِّ

3- أُعيُد الَقْوَل الّذي بدأَ بِه الِحواُر.

أَتعاوُن أنا وِرفاقي، ثمَّ أُجيُب: 

ِة الّتي كاَنْت َتْقرُؤها ريم؟ 1- ما اسُم الِقصَّ

ة؟ 2- ما األشياُء الّتي لفَتْت انتباَه زياٍد في الِقصَّ

ة؟ 3- ماذا أَْعَجَب )ريَم( في الِقصَّ

ثانياً: أُطّبق
3( أنطلُق وأحاور

؟ َر زياٌد بَحلٍّ ُيساعُدُه على ُمماَرسِة المطالعِة، ماذا تتوقَُّع أْن يكوَن الَحلُّ 1- فكَّ
2- أحاوُر زياداً في َحلٍّ أَقتِرُحُه عليِه، ومْن ذلَك تنظيُم الَوْقِت للقياِم ِبما يأتي:

   الدِّراسُة.                   ُمشاَهَدُة َبراِمَج ُمعيَّنٍة في التِّْلفاِز .

   اللِّعُب .                     قراءُة الِقَصص .

w

أتعلّم:
الحوار: هَو كالٌم بيَن شخَصْيِن حوَل 

د فيه سؤاٌل وجواب. موضوٍع ُمَحدَّ

	 أبدأُ الحواَر بالتَّحية.

	 الجمُل في الحواِر تكوُن قصيرة.
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الَوْحدُة الثَّانية

الِهواَيات

استماعَتسلُُّق اأَلْشجارالدَّرُس األّول

معارُف ومهاراتِهوايٌة أُحبُّهاالدَّرُس الثَّاني 

معارُف ومهاراتأغنيُة اآلالِت الموسيقيَّةالدَّرُس الثَّالث

ابع غيرالدَّرُس الرَّ تعبير شفوّيالُمذيُع الصَّ
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ُل اللّْوَحَة، ثمَّ أُجيُب: أَتأَمَّ
1- ما الهواياُت الّتي ُيماِرُسها األطفاُل في الّصور؟

ُث أماَم ِرفاقي َعْن كيفيَِّة ُمماَرَسِتها.  2- أَختاُر ِهوايًة ِمْن هذِه الِهواياِت، وأَتحدَّ

الَوْحدُة الثَّانيُة

الِهواَياُت
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* أَستِمُع، ُثمَّ أُجيُب:

   1- ما ِهواَيُة فراٍس عندَما كاَن َصغيراً؟ 

   2- َمْن كاَن ُيشارُك فراساً ِهوايَة التَّسلُّقِ ؟ 

   3- ماذا حدَث مَع فراٍس على َشجرِة الِمْشِمش؟ 

ًة ثانيًة، ُثمَّ أُجيُب: * أَستِمُع مرَّ
بابيِر؟     1- كيَف تخلََّص فراٌس ِمْن ِسْرِب الدَّ

رصوِر الذي َرآُه فراٌس على َشجرِة اللَّوِز؟     2- ما صفاُت الصُّ
ُة األُولى؟  َتْين، فَمتى كاَنِت الَمرَّ    3- اتخَذ فراٌس قراَر اإلقالِع َعِن التَّسلُِّق َمرَّ

ِة األُولى؟     4- لماذا َتراجَع َعْن َقرارِه في الَمرَّ

ل استماعَتَسلُُّق األْشجارالدَّرُس األوَّ
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ًة أُخرى، ثّم أُجيُب:  * أَستِمُع َمرَّ
ا يأتي:  ُد شفوّياً مكاَن ُكلِّ َحَدٍث ممَّ    1- أُحدِّ

     - تسلُُّق فراٍس اأَلْشجاَر.   

بابيِر على ِفراٍس .         - ُهجوُم الدَّ

رصوَر.       - ُمشاَهَدُة ِفراٍس الصُّ

ِة، وأُضيُف ما يأتي:    2- أُكِمُل َعناِصَر الِقصَّ

أتعلَُّم
ة ي )فراساً - أمَّ فراس - أبناَء عمِّ فراس( شخصياِت الِقصَّ أسمِّ

ة. وهي التي تقوُم باألعماِل في مراحِل سيِر الِقصَّ

جرِة، ماذا أْفعُل؟  رصوِر فوَق الشَّ 1- أَتخيَُّل َنْفسي مكاَن فراٍس أماَم الصُّ

ُح لماذا؟  ِة الّثانيِة. ثّم أوضِّ 2- أُبيُِّن رأيي بقراِر فراٍس في المرَّ

ِة أماَم ِرفاقي.  3- أُِعيُد َسرَد حوادِث الِقصَّ

العنوان

الّشخصّياُت

عناصر القصة

المكاُن الخاتمةالّزماُن

ر فكِّ



28

28

وَرَة، ُثمَّ أُجيُب:  ُل الصُّ أتأمَّ
فلُة؟  1- ماذا َتْرُسُم الطِّ

2- أَْيَن َتْرُسُم؟ وِبماذا؟ 

ِة؟  3- ماذا َتَتوقَُّع أْن يكوَن موضوُع الِقصَّ

َّاني معارُف ومهاراٌتِهواَيٌة أُِحبُّهاالدَّرُس الث
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ِهـوايـٌة أُحبُّهــا
-1-

كثيراً،  سَم  الرَّ َتهوى  جميٍل،  بيٍت  في  أسرِتها  مع  تسُكُن  ذكيٌَّة،  ِطْفلٌة  َتْيماُء 
ِبُحروٍف  اسَمها  وَتْكتَُب  جميلًة،  ُرسوماٍت  اِطِئ  الشَّ َرْمِل  َفْوَق  َتْرُسَم  أْن  َدْت  َتعوَّ
يُزِعُجها  األمُر  َيُكْن هذا  ولْم  وَكَتبْتُه،  فيُزيُل ما رسَمْتُه  َيمتدُّ  الَبْحَر  كبيرٍة، ولكنَّ 

ألنَّها تُِحبُّ الّرسَم.

-2-

وفي أَحِد األيَّاِم ذهَبْت َتْيماُء إلى َحديقِة الَحَيوانات، َفَرأَْت فياًل َبدا لها أكبَر ِمْن 
منزلِها، فقالَْت: يالَُه ِمْن فيٍل َضْخٍم ! كيَف أَْرُسُم هذا الَحيواَن على َرْمِل الّشاِطئ؟ 

ِبَيِدها  ها وأَبيها، وَحَملَْت  أُمِّ اِطئ بُصْحَبِة  َتْيماُء إلى الشَّ َنَزلَْت  وعند الغروب 
ويَل، وبُسْرَعٍة  َعصاً طويلًة، وَبدأَْت ترُسُم على الّرمِل رأَس الفيِل وخرطوَمُه الطَّ

وصَل َمْوُج الَبْحِر فأَزاَل ما َرَسَمْت كالعادة.

-3-

ُر: َكْيَف  تُْكِمْل َرْسَم الفيِل، فجلََسْت َحزينًة تفكِّ َتْيماُء بالَخْيبِة ألنَّها لم  شعَرْت 
نٌةَ أْخَرَجْتها  ْخَم دوَن أَْن َيْمُحَوُه َمْوُج الَبْحِر؟ وَفْجأًة لََمَعْت َصَدَفٌة ملوَّ َسَتْرُسُم الفيَل الضَّ

مِل، فصاَحْت: وجْدتُها.  األمواُج ِمْن  َبيِن َحبَّات الرَّ

-4-

َمْوُج  إليه  يصُل  ال  مكاٍن  في  وتضُعها  األصداَف،  َتْجَمُع  ُمْسِرَعًة  نهَضْت 
ويَل، َوبدأَْت تضُع األصداَف الجميلَة  الَبْحِر، ثُمَّ رسَمْت رأَس الفيِل وُخْرطوَمُه الطَّ
أُس كأنَُّه لَْوَحٌة فنيٌَّة، ثُمَّ َرَسَمْت لُه إِطاراً، وزيََّنْتُه باألصداِف  َفْوَق الُخطوِط َفَبدا الرَّ
ِت اأُلمُّ ابنَتها، وقالَْت:  ولّما انتَهْت، صـفََّقِت اأُلمُّ، ورَقَصــْت أََمــواُج الَبــْحِر. َضـمَّ

أَْحسـْنِت، إنَِّك - يا تيماُء - فنَّانٌة ُمبدِعٌة.

                                                           د . طارق البكري ) بتصّرف (

أَْقَرأُ

الَفَشل

ُمخترعة
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اًل: أَوَّ

َدْت تيماُء أْن ترسَم؟  1- أَْيَن تعوَّ

2- ماذا شاهَدْت في َحديقِة الَحَيواِن؟ 

رْت تيماُء؟ 3- بماذا فكَّ

ثانياً:

1- لماذا َشعَرَتْ تيماُء بالَخْيبِة؟ 

َدَفَة فقالَْت: )) َوَجْدُتها ((. ماذا َقَصَدْت بهذِه الكلمِة؟  2- رأَْت تيماُء الصَّ

3- ماذا َتْفعُل، لو ُكْنَت مكاَن تيماَء وَمَحْت أمواُج الَبْحِر ما َرَسْمَت ؟ 

4- أُكِمُل شفوّياً ِبما ُيناِسُب ِمْن نَّصِّ )ِهواَيٌة أُِحبُّها(:

ِة، ُثمَّ أَسُرُدها أماَم ِرفاقي . 5- أتخيَُّل خاِتمًة أخرى للِقصَّ

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

ِهوايٌة أُحبُّها

الَخاِتمةالَمكاُن الزمان الّشخصّياُت

الفرعيَُّة الّرئيسُة
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َنِة فيما يأتي:  حيحَة للَكلِمِة الُملوَّ  1- أختاُر اإلجابَة الصَّ

ْسَم كثيراً .         معناها: َتميُل         َتْكَره          تُِحبُّ          إِنَّها َتهوى الرَّ

    امتدَّ إليِه َمْوُج الَبْحِر فأََزالُه.     ِضدُّها: َزيََّنُه          أَْبقاُه           َمحاُه      

    َنهضْت َتجمُع األصداَف.        مفردها:  صَدٌف       ُمصادفٌة      َصَدفٌة   

ا يأتي، ُثمَّ أَقرأُ: 2- أََضُع الفعَل الُمناِسَب في الفراِغ ممَّ

     َرَقَصْت - َوَصل - َذَهَبْت 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َتْيماُء إلى َحديقِة الَحيواِن .

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َمْوُج الَبْحِر إليِه.

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أَْمواُج الَبْحر .

ِب واالسِتْفهاِم:  1- أقرأُ  العبارَة اآلتيَة ُمعبِّراً َعِن التَّعجُّ

اِطئ؟      قالَْت: يالَُه ِمْن فيٍل َضْخٍم ! كيَف أَْرُسُم َهذا الَحَيواَن على َرْمِل الشَّ

2- أقرأُ الجملَتْين اآلتيَتْين، ُثمَّ أُجيُب:  

       إِنَِّك َفنَّاَنٌة ُمْبِدَعٌة.

       إِنَِّك - يا َتْيماُء - َفنَّاَنٌة ُمْبِدَعٌة.

أ - أقرأُ الُجملَة األُولى وأالِحُظ َمْوِضَع الَوْقِف فيها؟  

    أقرأُ الُجملَة الثانية وأالِحُظ َمْوِضَع الَوْقِف فيها؟

َبب.  ب- ما الَفْرُق َبيَن قراءِة الُجْملتين األُولى والثَّانيِة؟ أُذكُر السَّ

اللُّغُة والتَّراكيُب

َتْدريباُت الِقراءِة

أتعلَُّم:
التَّرقيِم  عالمـــَة  ي  أُســـمِّ

)-    -( عالمَة اعتراٍض.



32

32

3- أكتُب كلمًة مناسبًة في الفراِغ ليكتمَل َمْعنى الُجملِة مَع وضِع عالمِة االعتراِض )-   -(، ثمَّ أقرأ:

     أنِت - ياتيماُء - فنّانٌة مبدعٌة.                      أنِت . . . . . . . .   عازفٌة ماهرٌة.

     أنَت . . . . . . . .  فنّاٌن ُمبدٌع.                             أنَت . . . . . . . .   عازٌف ماهٌر.

ِل ُجْملًَة أَْعَطِت الَمْعنى ِبَشْكٍل ُمباَشٍر وْفَق النَّموذِج، ُثمَّ أَقرُؤها: 1- أختاُر ِمَن المقطِع األوَّ

الُجْملَــُةالَمْعَنــى

اِطئ. ْسُم على َرْمِل الشَّ اِطئ ُرسوماٍت جميلًة.الرَّ َتْرُسُم َفْوَق َرْمِل الشَّ

ْسِم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصوُل الَبْحِر إلى الرَّ

2- أصـــداُف الَبْحـــِر الّتـــي َجَمَعْتها َتْيمـــاُء أَْصبَحـــْت ملكاً لهـــا، َفوضَعْتها في َمـــكاٍن َبعيٍد 

     لَتْحمَيها ِمْن َمْوِج الَبْحر. 

      اذكر أشياء أملكها.                  ماذا َتْفَعُل بها لَتْحمَيها ِمَن اأَلَذى أو التَّلِف؟ 

  ماذا تقوُل:  - إذا شاهْدَت بعَض األطفاِل َيرموَن النُّفاياِت على شاطِئ الَبْحِر؟

؟                     - إذا شاهْدَت أطفااًل َيضعوَن النُّفاياِت في وعاٍء خاصٍّ

أقرأ منتبهاً للشّدة، والوصل في لفظ )ال( التعريف:

ْخَم  ُر: َكْيَف َسَتْرُسُم الفيَل الضَّ شعَرْت َتْيماُء بالَخْيبِة ألنَّها لم تُْكِمْل َرْسَم الفيِل، فجلََسْت َحزينًة تفكِّ
مِل،  نٌةَ أْخرَجْتها األمواُج ِمْن  َبيِن َحبَّات الرَّ دوَن أَْن َيْمحَوهُ َمْوُج الَبْحِر؟ وَفْجأًة لََمَعْت َصَدَفٌة ملوَّ

فصاَحْت: وجْدتُها. 

ُق أَتذوَّ

موقٌف ورأٌي

اإلمالُء المنظوُر
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َنعـــِزُف للّناِس لكـــْي َتْفرْحَنْحُن - اآلالِت - على الَمْسَرْح

وُنشـــاِرُك في َفـــَرِح النَّاْسَنعـــِزُف فـــي ُكلِّ اأَلْعراْس

*  *  *
وَصديقي الّناُي الَمســـحوْرأنا اسمي )) الّطبُل (( الَمشهوْر

ُســـعداْء ناٍس  َعْن  ومســـاْءَنْبحـــُث  ُصْبحـــاً  لُِنغنِّـــي 

*  *  *
ووروْدأنا اسمي )) العوُد (( الَمسعوْد أَْطيـــاٌف  لَْحنـــي 

األلحاْن أَوتـــاري الخْمَســـُة إِخواْن َبْيـــِت  في  َتْســـُكُن 

                             نبيل ياسين

ج  طيف: الخيال

َّالث ْرُس الث معارُف ومهاراٌتأُغِنَيُة اآلالِت الموسيقيَِّةالدَّ
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أَّواًل
1- أمأُل ُهِويََّة النَّصِّ في الَجْدوِل اآلتي؟ 

؟ ُث في النَّصِّ 2- َمِن الُمتحدِّ
3- أيَن تعِزُف اآلالُت الموسيقيَُّة؟

ثانياً
1-  لماذا تعزُف اآلالُت الموسيقيَُّة للنَّاِس؟

بِل والنَّاِي؟ ولماذا؟ ن َيْبحُث ُكلٌّ ِمَن الطَّ 2- عمَّ

3-  أقرأُ مَن النَّصِّ الَبْيَت الَّذي َيُدلُّ على كلِّ معنى ِمَن المعاني اآلتيِة:

بُل والنَّاُي عْن أناٍس َفِرحيَن ليغنُّوا معاً.    َيْبحُث  الطَّ
   تُشاِرك اآلالُت الموسيقيُّة في أعراِس النّاِس وأفراحِهم.

   يوجُد خمسُة أوتاٍر للعوِد، وهي أخوة له.

نة:  ( عنَد اإلجابِة الّصحيحِة للكلمِة الملوَّ 1- أَضُع إشارَة )

 نعِزُف للّناِس لكي َتْفَرَح تعني:

ُم للنّاِس األنغاَم واأللحانَ     نُقدِّ نرُقُص للنّاِس        نُغنِّي للنّاِس      

 أَْوتاري الَخْمسُة إخوان ُمفَرُدها:

أُخت              أَخ      إِخوة       

بَل الَمشهوَر أَلنَُّه: بُل الطَّ ي الطَّ   ُسمِّ

ْوِت       كبيُر الَحْجِم       َمْعروٌف  َبيَن النَّاِس      ضعيُف الصَّ

َي العوُد العوَد المسعوَد ألنَُّه:   ُسمِّ

 يُْسِعُد النَّاَس            َيْجلُُب الَحظَّ للنّاِس       يساِعُد النَّاَس      

أَستوِعُب وأَْفهُم

اللّغُة والتَّراكيُب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُعْنواُن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَنْوُع النَّصِّ

اِعِر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُم الشَّ
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2-  أقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ُثمَّ أضُع عالمَة التَّرقيِم الُمناِسَبَة لُكلٍّ ِمْنَها: 

ْبُل َصديقان         ما أجمَل َصوَت النَّاي    َمْن َصديقي        النَّاُي والطَّ

، ثمَّ أَقرأُ: 3- أُْكِمُل الفراَغ باسٍم مناسٍب ُمسَتعيناً بالنَّصِّ

ْبُل ...       أنا اسمي العوُد ...    وَصديقي النَّاُي ...     أنا اسمي الطَّ

ـــعريَّ اآلتي ُمراعياً الوصل في ُنطَق الكلماِت الّتي َتْحتوي الُحروَف القمريََّة 1- أقرأُ الَبْيَت الشِّ
مسيَّة:       والحروَف الشَّ

بُل اْلمشهور           وصديقي النَّاُي اْلَمسحور                  أنا اْسمي الطَّ

. ُد النَّصَّ 2- أُمثُِّل مَع ِرفاقي َدْوَر اآلالِت الموسيقيَِّة، ُثمَّ نردِّ

3- أقرأُ المقطَع الثَّاني ُمَعبِّراً َعِن االفتخاِر والثِّقِة بالنَّفِس .

4- أُلقي النَّصَّ غيباً أماَم ِرفاقي مَع الَحركاِت .

- أختاُر مَن المقطَعين الّثاني والّثالِث ُجْملًة تدلُّ على الَمْعنى المناسِب لكلٍّ مّما ورَد في الجدول 

ِ  َوْفَق النَّموَذِج:

الُجْملَُةالَمْعَنى

َعٌة. لَْحني أَْطياٌف وورود.أَْلحاني َجميلٌة ُمنوَّ

بُل َيترافقاِن في الَعْزِف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنَّاُي والطَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللُعوِد خمسُة أوتاٍر.

َتدريباُت الِقراَءِة

ُق أَتذوَّ
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حيَح: لوَك الصَّ ورِة اآلتيِة، ُثمَّ أَقتِرُح السُّ لوِك الذي أَراُه في الصُّ ُه َنْقداً َحْوَل السُّ - أُوجِّ

لوُك الُمْقَترح: ........................................................................... السُّ

 أَقرأُ ما يأتي منتبهاً لكتابة التاء والكاف:
فلُة العوَد: ماذا أفعُل ألسمَع ألحاَنَك؟ سأَلَِت الطِّ

كي أناِملَِك على أَْوتاري، واجَعليني َرفيَقِك في أَْوقاِت فراِغِك. قاَل: حرِّ

فلُة تعِزُف، فقالَْت لها اأَلْلعاُب: َعَزْفِت ألحاناً جميلًة َفُسِعْدنا بها. راَحِت الطِّ

فلُة: شكراً لَك أيُّها العود. ِت الطِّ ردَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

اإِلمالُء المنظور
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ِط اآلتـي: - أُجري ُمقابلًة َمَع ِطْفلٍة َمْوهوبٍة ُمْسَتِعيناً بالُمخطَّ

أبدأُ المقابلة:
      َمْرَحباً بَك .

فلُة الَمْوهوبُة: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       الطِّ

فينا بَنْفِسِك .       ِمْن َفْضلِِك َعرِّ

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

ُه سؤااًل: أوجِّ
      في أيِّ َصفٍّ أَْنِت؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        

      ما اسُم َمْدَرَسِتِك؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        

ُه أسئلًة حوَل موضوِع المقابلة: أوجِّ
      ما ِهواَيتُِك؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        

      أيَن تُمارسيَنها؟ ومتى؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -        

اِبُع ْرُس الرَّ غيرالدَّ تعبير شفوي )الحوار(الُمذيُع الصَّ
  /مقابلة/

أُحاِوُر
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أخِتُم المقابلة:
1- ماذا َتقوليَن لألطفاِل الُمْوهوبيَن؟ 

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

ُل الِحواَر على آلِة التَّسجيِل، ُثمَّ أُِعيُد سماَعُه بعَد االنتهاِء . 2- أُسجِّ

َق وأسأَلُُه َعْن: أجري مقابلة مع َرفيقي الُمتفوِّ

      اسِمِه .     َصفَّه.

اعاِت الّتي َيْقضيها في الدِّراَسة.       عدِد السَّ

      األشخاِص الَّذيَن يُساعدوَنُه في الدِّراَسة.

      نوِع ِهَوايِتِه ومتى يُماِرُسها .

      البرامِج الّتي يُشاِهُدها في التِّلفاِز .

      أَسماِء الِقَصِص الّتي يُِحبُّ ِقراَءَتها .

ُل المقابلة على آلِة التَّسجيِل وَنسَمُعُه َمعاً . أُسجِّ

اتيِّ اآلتية: ُم ُقْدَرتي على الحواِر ُمسَتِعيناً ِببطاَقِة التَّقويِم الذَّ أُقوِّ

ال نعم الِعباَرُة

َبَدْأُت المقابلة بالتَّحيَّة. 1

ْفُت ُهِويََّة رفيقي الذي أُحاِوُره. تعرَّ 2

ؤاَل الَقصيَر. استخَدْمُت السُّ 3

أنهْيُت المقابلة بخاِتَمٍة ُمناِسَبة. 4

اسَتمْعُت إلى َمْن أُحاِوُرُه ولْم أُقاِطْعه. 5

َنظْرُت إلى ُمحاوري في أثناِء الِحوار. 6
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الَوْحدُة الثَّالثة

ُة والَحياة حَّ الصِّ

معارف ومهاراتالَهَرُم الِغَذائّيالدَّرُس األّول

معارف ومهاراتطبيٌب َعربّيالدَّرُس الثَّاني 

باحالدَّرُس الثَّالث اَحُة الصَّ محفوظاتُتفَّ

ابع تعبير شفوّيكيف أجعل ابني يفّكر؟الدَّرُس الرَّ
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ُل اللّْوَحَة، ُثمَّ أُجيُب:  أتأمَّ
1- ماذا َيْفعُل اأَلْطفاُل؟

2- َمْن ُيشاِرُكُهُم اللَِّعَب؟

3- في رأيَك، لماذا شاَرَكِت الَفواكُه والُخَضُر األطفاَل اللَِّعَب؟.

الَوْحَدُة الثَّالثُة

ُة والَحياُة حَّ الصِّ
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وَرَة، ُثمَّ أُجيُب: ُل  الصُّ أتأمَّ
ورة؟  كِل الهندسيِّ الَموجوِد في الصُّ 1- ما نوُع الشَّ

2- ما أنواُع األطعمِة الَموجودُة في الَهَرِم؟

3- ما األنواُع الّتي ُتِحبُّها في الَهَرِم؟

4- ماذا َتَتوقَُّع أْن يكوَن موضوُع دْرِسنا الَيْوَم؟ 

ل ْرُس األوَّ        معارُف ومهاراٌتالَهَرُم الِغَذاِئيُّالدَّ
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الَهـَرُم الِغذائـيُّ
-1-

ُة الجيِّدُة ُمرِتبَطٌة بالِغذاِء الذي نأُكلُُه، فسوُء التَّغذيِة يُقلُِّل ِمَن النّشاِط والقدرِة على  حَّ الصِّ
ًة جيِّدًة، وَتزيُد مَن النّشاِط الِذهنّي.  حيَُّة ِصحَّ التَّفكيِر، بينما تُعطي التَّغذيُة الصِّ

-2-

(، حيُث َوَضعوا األطعمَة في مجموعاٍت  وفي عاِم 1992م ابتكَر الُعلماُء )الَهرَم الِغذائيَّ
يَِّة التَّنويِع في الِغذاِء، ِمْن أجِل الحصوِل على  على شــكِل ِسلســلٍة َهَرميٍَّة تُذّكُر الَفرَد بأهمِّ

جميِع العناصِر الغذائيَِّة ِبِنَسٍب معقولٍة.

-3-

دًة ِمَن  ُن الَهرُم الِغذائيُّ ِمْن ســـتِّ مجموعاٍت، َتضمُّ كلُّ مجموعــٍة أنواعاً ُمحدَّ ويتكــوَّ
.........،  والمجموعُة الثانيُة  عاِم. المجموعُة األولى َتشـــُمُل الحبوَب والُخبـَز واألُرزَّ الطَّ
تشـــُمُل الُخَضَر، والمجموعُة الثّالثـُة تْشــُمُل الفواكَه، والمجموعُة الّرابعُة تشــُمُل اللحوَم 
ا المجموعُة  واألسماَك والَبْيَض، والمجموعُة الخامسُة تشُمُل الحليَب واأللباَن واألجباَن، أمَّ

يوَت والحلوياِت.  الّسادسُة واألخيرُة فتشُمُل الدُّهوَن والزِّ

-4-

كُل الهرميُّ يُرِشُدنا إلى تناوِل األطعمِة الَموجودِة في قاعدِة الَهـَرِم )المجموَعُة  وهذا الشَّ
يَِّة  اأُلْولــى ( أكثــَر ِمْن غيِرها. وُكلَّما َصِعْدنا درجًة فيه يجــُب َعلَْينا أْن نُقلَِّل ِمْن تناوِل كمِّ
عــام في المجموعاِت اأُلخرى. وبذلــَك نتخلُّص من الَبدانِة وأمــراِض القلِب، وندُمُج  الطَّ
ْهُن. ، ألنَّ جميَع أعضاِء الجسِم تستفيُد منُه بما فيها الذِّ الغذاَء المتوازَن في النَّشاِط البدنيِّ

أَْقرأُ

منة السِّ
نجمُع

الُمتعادل

أَْستوِعُب وأَْفهُم

اًل أَوَّ
ُة الجيِّدُة؟ حَّ 1- بماذا َترَتِبُط الصِّ

(؟ 2- في أيِّ عاٍم ابتكَر الُعلماُء )الَهرَم الِغذائيَّ

منشورات وزارة الزراعة
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ثانياً
(؟ 1- لماذا ابتكَر الُعلماُء )الَهرَم الِغذائيَّ

ُن ) الَهرُم الِغذائيُّ (؟  2- ِممِّ يتكوَّ

3- عالَم تشتِمُل كلُّ مجموعٍة فيِه؟

حيحِة، وإشارَة )  ( أماَم العبارِة الغلط فيما يأتي: ( أماَم العبارِة الصَّ 4- أضُع إشارَة )

 َعَدُم التَّوازِن في الِغذاِء يزيُد من إصابِة الَفْرِد بأمراٍض تُقلُِّل من نشاِطِه.  

     كلَّما اتَّجْهَنا إلى اأَلْعلى في الَهرِم الغذائيِّ ازداَدْت كميَُّة اأَلْطعَمِة.                     

     اإِلكثاُر مْن تناوِل األطعمِة الّتي تشُمُل الدُّهوَن والحلوياِت تسبُِّب البدانَة.             

َة.                دٍة مَن األطعمِة تُفيُد الِصحَّ      االعتماُد على أنواٍع محدَّ

     اقتصَر الَهرُم الغذائيُّ على تذكيِر اإلنساِن بأهميَِّة التَّنويِع في الِغذاء.      

نِة في الُجَمِل اآلتيِة: 1- أختاُر المعنى الُمناِسَب للكلماِت الُملوَّ

     َنشاٌط ِذْهنيٌّ فاِئق:                            ُممتاز           َجيِّد        ضعيف  

:               ابتدأ          اختار         اخترع            ابتكَر العلماُء الهرَم الغذائيَّ

كُل الَهَرِميُّ يُرِشُدنا إلى األطعمِة:     يدلُّنا          يُعطينا        يغّذينا          الشَّ

2- أقرأُ  حروف لغتي بَحْسِب َترِتيبها:

    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/.

ِل فـــي ُكلٍّ ِمْنها مســـتفيداً ِمَن 3- أرتِّـــُب األغذيـــَة اآلتيـــَة بَحســـِب َتَسْلُســـِل الَحـــْرِف األوَّ

    الّترتيِب الّسابِق للحروف:

    بيض – جزر- تّفاح – عنب – دجاج – سمك – خيار- أُرز.

اللُّغُة والتَّراكيُب
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اِل لفظاً صحيحاً. ل والثَّاني وأَْلِفُظ َحْرَف الذَّ 1- أقرأُ المقطَعْيِن األوَّ

وتّي: 2- أقرأُ الُجَمل اآلتيَة قراءًة جهرّيًة ُمْنَتِبهاً لـ )لَْم - َبْل( ِمْن ِخالل الحركاِت والتَّلويِن الصَّ

َرُه  ) لــْم َيْقتصِر الهرُم الغذائيُّ على تذكيِر اإلنســاِن بأهميَِّة التَّنويــِع في الِغذاِء فقط، بْل َذكَّ
 .) بأهميَِّة َدْمِج الِغَذاِء الُمتواِزِن في النَّشاِط الَبدِنيِّ

. 3- أَقرأُ أَماَم ِرفاقي تاريَخ انتهاِء صالحيَِّة الُمْنَتِج الِغذائيِّ

1- قّدَم لي َرفيقي النَّصيحَة اآلتيَة:
ِة (. حَّ ٌة بالصِّ ) ال تُْكِثْر من الَمشروباِت الَغاِزيَِّة، أَلنَّها ُمِضرَّ

ا يأتي:  ابقِة ممَّ      أختاُر الكلمَة الُمعبَِّرَة َعْن شعوِر رفيقي ِتجاهي في النَّصيَحِة السَّ
التَّناُفس   اإِلْعَجاب   الَمَحبَّة    

َم لَِي النَّصيَحَة؟     ماذا أقوُل لِرفيقي الّذي َقدَّ
2- أُكمُل الفراَغ ِبما ُيناِسُب ِمَن العبارِة اآلتية:

ُسْوُء التَّغذيِة يصيُب الَفْرَد بأَْمراٍض تُقلُِّل ِمْن َنشاِطِه وقدرته على التَّفكيِر.

َبُب النَّتيَجُةالسَّ
ــــــــــــــــــــــُسْوُء             ــــــــــــــــــــ

 ماذا تَفعُل إذا:   - ذهْبَت إلى البقَّاِل وأعطاَك َعصيراً انتَهْت صالِحيته؟

أقرأ منتبهاً لكتابة التاء المربوطة والمبسوطة:
ــكُل الهرميُّ يرشُدنا إلى أنَّ كّميَّة األطعمِة الموجودِة في قاعدِة الهرِم تكوُن أكثَر بمّراٍت  هذا الشَّ
عاِم الّتي  مــن غيِرهــا. وأنّنا كلّما صِعْدنــا درجًة فيِه يجُب علَْينــا أْن نقلَّل من تناوِل كميّــاِت الطَّ

نتناولُها في المجموعاِت األْعلى، وبذلَك نتجنَُّب البدانَة وأمراَض القلِب.

َتدريباُت الِقراَءِة

ُق أَتذوَّ

اإِلمالُء الَمنظوُر

موقٌف ورأٌي
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وَرَة، ُثمَّ أُجيُب: ُل  الصُّ أَتأَمَّ
فُل ِمْن َمكاِنه؟ 1- لماذا قاَم الطِّ

2-  َمْن َيِقُف إلى جانِب الّطبيِب؟ ولماذا؟

يُخ الِعصابَة على عيَنْيِه؟ 3-  لماذا يَضُع الشَّ

ْرُس الثَّاني        معارُف ومهاراٌتطبيٌب َعرِبيٌّالدَّ
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َطبيٌب َعَرِبيٌّ
- 1 -

بيُب العربيُّ عالُء الدِّين أبو الَعالِء المعروُف بابِن النَّفيِس، ُولَد وترعَرَع  إنَُّه الطَّ
في مدينِة دمشق عام 1208م.

بَّ في البيمارســتان النُّوريِّ الَّذي كاَن  كاَن يُِحــبُّ الِعْلــَم، وبعَد أْن أُصيَب بالُحّمى تعلََّم الطِّ
لََع على الكثيِر ِمْن أَْسراِرِه، ثُمَّ انتقَل  جامعًة ومشفى في آٍن واحٍد، فدرَس فيها ِطبَّ العيوِن، واطَّ

بِّ وَبرَع ِفيه. إلى القاهرِة، وأَكمَل دراسَتُه في الطِّ
-2-

انتشَر الَمرُض بِمْصَر، فتصدَّى لُه ))ابُن النَّفيِس(( مَع فريِق عمٍل مَن األطبَّاِء حتَّى استطاَع 
َمُه أهُل ِمْصَر، وجعلوُه رئيساً لألطبّاِء. االنتصاَر عليِه، وأنقَذ النّاَس مَن الهالِك، فكرَّ

-3-
غرى، وقــْد أخَذ علماُء الَغْرِب هذا االكتشــاَف  اكتشــَف ابــُن النّفيِس الــدَّورَة الّدمويََّة الصُّ
ؤيِة واإِلبصاِر، وتكريماً  َم معلوماٍت كثيرًة َعِن الرُّ وَنسبُوُه إليِهْم، كما َبَرَع في ِطبِّ العيوِن، وقدَّ

َي مشفى العيوِن في دمشَق ِباسمِه . له ُسمِّ
اُه القاِتَل الّصامَت، وعندما  ُل طبيٍب نصَح َمْرضاُه بالتّقليِل ِمْن َتناُوِل الِمْلِح، وقد سمَّ وهو أوَّ

بلََغ الثّمانيَن مَن الُعْمِر َمِرَض َمَرَضاً شديداً.  تُوفَِّي في عاِم 1288م.
َم لإلنسانيِّة ِخْدماٍت َجليلًة. بيَب الَعربيَّ ))ابَن النَّفيِس(( فقْد قدَّ رِحَم الله الطَّ

                                                                                                            يوسف فرحات 
) الموسوعة العربية – علماء العرب(

أّواًل
؟ َث َعْنُه النَّصُّ بيُب الَّذي تحدَّ 1- َمِن الطَّ

َم لِطبِّ العيوِن؟ 2- ماذا قدَّ

3- ما أَهمُّ اكتشافاِتِه؟

4- بماذا َنَصَح َمرَضاُه؟ ولماذا؟

أَقرأُ

أَستوِعُب وأَفهُم

نما

تفّوق

عظيمة
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ثانياً
1- أُكِمُل ُهويََّة الّطبيِب العربيِّ ابِن النَّفيِس .

اسمُه: َعالُء الدِّين.
لقُبُه: ابُن النَّفيِس.

َمكاُن وتاريُخ الِوالَدِة:ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تاريُخ الَوفاِة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

العلم الذي برع فيه:ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسُم الجامعِة الَّتي َدَرَس فيها:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المدن التي دَرَس فيها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر، ثمَّ أُجيُب بالتعاوِن مَع رفاِقي: 2- أُفكِّ

َر مْنُه ابُن النَّفيِس؟ وكيَف عبََّر عْن ذلَك؟     آ- ما الّسلوُك الِغذائيُّ الخاِطُئ الَّذي حذَّ

: َة للنَّصِّ ا يأتي الِفَكَرَة العامَّ     ب- أختاُر ممَّ

         آ - رحالُت ابِن النَّفيس.                 جـ - َنْشأُة ابِن النَّفيس وإنجازاتُُه العلميَُّة.   

غرى.     بِّيَُّة في ِمْصَر            د - اكتشاُف الّدورِة الدمويِّة الصُّ         ب - ِخْدماتُُه الطِّ

3- أَربُط  السبَب بالّنتيجِة الُمناسَبِة:

فأَكرَمُه أهلُها. ى                                              أُصيَب ابُن النَّفيِس بالُحمَّ

. بِّ َر دراسَة الطِّ فقرَّ      تصدَّى ابُن النَّفيِس للوباِءِ الّذي حلَّ بِمْصَر         

، َونقوُم بـ: فِّ 4- أتعاَوُن مَع رفيقي في الصَّ

     أ( توضيِح معَنى الُمصطلحاِت اآلتيِة باالستعانِة بُمعلِِّمنا أَو بالّشابكِة:

        البيمارستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْغرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         الّدورُة الدَّمويَُّة الصُّ

        اإلنجازاُت الِعلميَُّة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــابكِة أو من أيِّ موســـوعٍة علميٍَّة، ب(  جمـــِع معلوماٍت َعْن طبيٍبٍ عربيٍّ آخَر بوَســـاطِة الشَّ

. فتِرِ لُها في الدَّ       ُثمَّ أسجِّ
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َنِة في الُجَمِل اآلتيِة: ا َبيَن القوَسْين معنى كلٍّ ِمَن الَكلَِماِت الُملوَّ 1- أَختاُر ممَّ

     )الموت - واِضـح - َفَشل(:

       أنقَذ ابُن النفيس النّاَس ِمَن الهالِك.

       َعِجَز األطبَّاُء َعْن ُمداواتِه.

أي.        كاَن ابُن النَّفيِس كريَم النَّفِس، َصْريَح الرَّ

2- أَصوُغ تركيباً أستخِدُم فيِه َحْرَف )) الفاِء (( َوْفَق النَّموَذِج:

     انتشر المرُض بِمْصَر، فتصدَّى لُه ابُن النَّفيِس. 

1-  أَقرأُ ما يأتي ُمْنَتِبهاً لِلفِظ َحْرَفي: )ت – ـة – ط(

، فســافَر إلى دمشَق ليدرَس  َر دراســةَ الّطبِّ ى قرَّ )كاَن يحبُّ العلَم، وبعَد أْن أُصيَب بالُحمَّ
لَع  في البيمارستاِن النُّوريِّ الذي كاَن جامعًة ومشفى في آٍن واحٍد، فدرَس فيها ِطبَّ العيوِن، واطَّ

على الكثيِر ِمْن أسراره(.

2-  أَقرأُ المقطَع الّثالَث منتهباً للتَّفصيِل في الكالِم.

1- أُميُِّز الَمْعنى الُمباَشَر ِمَن المْعنى غيِر الُمباشِر فيما يأتي َوْفَق النَّموَذج:

معنى مباَشر ى             أُصيَب بالحمَّ

معنى غيِر ُمباَشر  أَْي: )عالََجُهْم من الَمَرض(      أنقَذ الّطبيُب النّاَس ِمَن الهالِك         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      انتشَر المرُض بِمْصـَر      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      تصــدَّى لـُه ابُن النَّفيـِس      

اللُّغُة والتَّراكيُب

َتدريباُت الِقراءِة

ُق أتذوَّ
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2- أَيُّهما أجمل:    انتَصَر ابُن النَّفيِس على المرِض.

                        عالَج ابُن النَّفيِس المرَض.

ُر فيِه مْن سلوٍك غيِر صحيٍح في الِغذاِء َوْفَق النَّموَذِج: ُه نصيحًة أُحذِّ - أُوجِّ

ـاِمَت احذِر القاِتَل الصَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــ                                   ــــــــــــــــــــــــــ

أقرأُ النَّصَّ اآلتَي منتبهاً للفِظ الحرِف بعد )ال( الّشمسّيِة والقمرّية:
غــرى، وَقْد أخَذ علماُء الغرِب هذا االكتشــاَف  اكتَشــَف ابــُن النَّفيِس الــّدورَة الّدمويََّة الصُّ

ؤيِة واإِلبصاِر. َم معلوماٍت كثيرًة َعِن الرُّ وَنسبُوُه إليِهْم، كما َبَرَع في ِطبِّ العيوِن، وقدَّ
وكاَن أّوَل طبيٍب سّمى الملَح )) القاتَل الّصامَت ((.

موقٌف ورأٌي

اإلمالُء المنظوُر
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َيــدي فــي  بــاِح  الصَّ تُفَّاَحــُة 

ِمــْن قبــِل أْن أمشــي لَِمْعَهــدي

يــروُق لــي كأٌس ِمــَن الحليــْب

َيطيــْب َيِدهــا  ِمــْن  فُشــربُُه 

وأَْعَشــُق الَحلــوى بال إِْســراْف

َيــدي فــي  بــاِح  الصَّ تُفَّاحــُة 

ِمــْن قبــِل أَْن أمشــي لَِمْعهــدي

بُرتقاْل ــأُس  ك أو  َمـــْوَزٌة،  أو  

اأَلْطفاْل بــِه  َيقوى  ما  أَخــتــاُر 

ــــُذُب ــــْع ُه الــمــامــا وَي ــــدُّ ــــِع تُ

ـــــَرُب ــا وأَْش ــام ــا َم ــِت ي ــْم ــلِ َس

ِمــْن ُكلِّ مــا يُــؤذي أنــا أخــاْف

ــــــواِن ـــدِة اأَلْل ــٍة عـــدي ــم ــْج ــَن ك

ــَطــْرُت ِمــْن َزماِن َقــْد أَْف أَُكــوُن 

* * *

* * *

                          سليمان العيسى

َّالث ْرُس الث باِحالدَّ        محفوظاتُتّفاَحُة الصَّ



51

51

أواًل

، ُثمَّ أُجيُب: أَقرأُ النَّصَّ
فِل؟ 1- ماذا يوَجُد في يِد الطِّ

ـباِح؟ 2- ماذا ُتِعدُّ األُمُّ البِنها في الصَّ

فُل؟ 3- ما الّطعاُم الّذي َيعَشُقُه الطِّ

: 4- أَكتُب ُهِويََّة النَّصِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنواُن: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : النَّـــصِّ نوُع 

اِعر:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اسُم الشَّ

اســـُم الَمصدِر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ثانياً
ُد النَّصَّ . 1- أَتبادُل اأَلدواَر أنا ورفاقي، وُنردِّ

عريَّ الّذي َيدلُّ على ُكلِّ َمْعنًى ِمَن الَمعاني اآلتية: 2- أََقرأُ البيَت الشِّ

.      يَتناوُل التِّلميُذ الَفطوَر قبَلَ الدَّواِم الَمْدَرسيِّ

فُل مَن الحلوى، ويبتعُد َعْن ُكلِّ ما يُؤذيه.      يُقلُِّل الطِّ

ي بِه ِجسَمُه . فُل ِمَن األغذيِة ما يُقوِّ      يختاُر الطِّ

ُمُه األمُّ َصـباحاً . فُل الحليَب الذي تُقدِّ      يشَرُب الطِّ

ا بيَن الَقْوَسْيِن: َنِة ممَّ 3- أَختاُر َمْعنى الكلمِة الُملوَّ

     ِمْن قبِل أَْن أَمشي لَِمْعهدي:        ) َصـفِّي - َمدَرَستي - َمْكَتَبتي (

     َيروُق لي كأٌس ِمَن الَحليِب:       ) ُيعِجُبني - َيْظَهُر لي - َيْضَحك لي (

     شرابُُه ِمْن َيِدها َيطيُب:             ) َيْكُثر - َيْصُفو - َيْحلو (
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1- أَختاُر التَّشبيَه األجمَل في رأيي للُتفاحِة، ُثمَّ أُعيُد كتابَة الُجملِة:

بيعِة.     - ِدْرٌع َيْحمينا ِمَن اأَلمراِض.      - بيٌت مَن الفيتامينات.     - صْيدلِيٌَّة من الطَّ

ا يأتي بما ُيناِسُبُه ِمَن الَمشاعر: 2- أَِصُل ُكلَّ َبيٍت ِشعريٍّ ممَّ

بــاح في يــدي        كَنْجمــــــٍة عديدِة اأَلْلـوان       اإِلعجاُب       تُفَّاحــــُة الصَّ

      فُشــــْربُُه مـن َيـــِدها َيطيـْب        َســــلِْمِت يـا ماما وأَْشَربُ       الَخوُف

      وأَْعَشُق الَحلوى بال إِْسراْف         مْن ُكلِّ ما يُؤذي أنا أخاْف             الَفرُح

ُد النَّصَّ ُمراعياً التَّنغيم. 1- أُردِّ

2- أُلِقي النَّصَّ َغْيباً أماَم ِرفاقي بأداٍء جميٍل وُمعبٍِّر.

ُق أَتذوَّ

أُلقي الشعر

زميلي المعلم راجع كتاب المعلم لتنفيذ دروس المحفوظات.
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َة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب: أَقرأُ الِقصَّ

-1-
الذَّهاَب  َولِدها فراٍس  إلى  طلَبِت األمُّ 
فراٌس  َذهَب  الَبَندوَرِة،  وِشراَء  البّقاِل  إلى 
الَبَندوَرِة،  كيَس  حاِماًل  وعاَد  البّقاِل،  إلى 
قلَّبِت اأُلمُّ الحبّاِت، وجَدْت أنَّ أغلَبها فاسٌد.

لماذا  لولِدها:  وقالَْت  اأُلمُّ  غضَبِت 
أجاَب  ِشراِئها؟  قبَل  الَبَندوَرَة  ِص  تتفحَّ لْم 
أشترَي  أْن  لي  ُقْلِت  ي  أمِّ يا  ولكْن  فراٌس: 

َصها. الَبَندوَرَة، ولْم تطلبي إليَّ أْن أتفحَّ

-2-

تاِء طلَبِت األمُّ إلى فراٍس أن يُدِخَل الدَّجاَج إلى أقفاِصِه حتّى  وفي يوٍم بارٍد ِمْن أيَّاِم الشِّ
باِح  ِة الَبْرِد. جرى فراٌس وراَء الّدجاجاِت حتَّى أدخلَها إلى القفِص. وفي الصَّ اليموَت ِمْن ِشدَّ
ِة الَبْرِد، فصاَحْت  َتفاجأِت األمُّ بموِت الِفراخ ِمْن ِشدَّ

بفراٍس: لماذا لْم تُْدِخِل الِفراَخ إلى القفِص؟

ي ُقْلِت لي أْن أُدِخَل الدَّجاَج  أجاَب فراٌس: يا أُمِّ
َرِت  إلى اأَلْقفاِص ولْم تقولي: الدجاَج والِفراَخ.  َفكَّ
ُر وال يتتبَُّع الكالَم  : كيَف أجعُل ابني العزيَز يَُفكِّ اأُلمُّ

َحرفيَّاً؟! 

مجلة العربي الصغير )سبتمبر 2005(

                                                                                          ) بتصرف(

اِبُع ْرُس الرَّ الدَّ

ُر؟ كيَف أجعُل ابني ُيفكِّ

تعبير شفوّي
)حّل مشكلة(
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الُمناِسَبِة لحلِّ  الحلوِل  ِمَن  َمْجموعٍة  إيجاِد  أُمَّ فراٍس على  أنا وِرفاقي وُنساِعُد  أَتعاوُن   
ُمشكلِة ابِنها:

الُمشِكلُة الّتي تحتاُج إلى َحلٍّ ِهَي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َة حلوٍل ُمْمكنٍة ُتساِعُد األُمَّ على َحلِّ ُمشكلِة ابِنها: - أَْكُتُب ِعدَّ

- أتناقُش مَع ِرفاقي وُمعلِّمي َحْوَل إيجابيِّاِت الحلوِل وسلبيَّاِتها:

َحلُّ الُمِشكلَة

السلبيَّاُتاإليجابيَّاُت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقِة. - أَنتقي الَحلَّ األفضَل ِمْن َبيِن الُحلوِل السَّ

                                        الَحلُّ الُمْمِكُن اّتخاُذه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: - أُبيُِّن سبَب اختياري َهذا الَحلَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- أَْكُتُب إيجابيِّاِت الَحلِّ الُمتََّخِذ وسلبيِّاِته:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُذ طلباِتِه َحْرِفّياً كماتذكُر له تفاصيل ما تريد ُتَنفِّ
يفعُل هو )التَّعامُل بالِمْثِل(

الحلوُل الممكنُة
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اِبَعة الَوحدُة الرَّ

بيَعة الطَّ

استماعاللَّْيمونُة الَحزينةالدَّرُس األّول

هرُة والُعصفوُر الدُّورّيالدَّرُس الثَّاني  معارف ومهاراتالزَّ

معارف ومهاراتأُغنيُة الَخريفالدَّرُس الثَّالث

ابع تعبير شفوّيِرْحلةالدَّرُس الرَّ
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ُل اللّْوَحَة، ُثمَّ أُجيُب. أَتأَمَّ
1ـ ما الَمْشهُد الَّذي َنراُه في اللَّْوحة؟

2ـ ما أنواُع األشجاِر فيِه؟

3ـ ماذا يفعُل الَفالَُّح؟

مِس؟ اِر الشَّ 4ـ ماذا يأكُل الُعْصـفوُر ِمْن َزْهرِة َدوَّ

اِبَعُة الَوْحدُة الرَّ

بيَعُة الطَّ
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ِة، ُثمَّ أُجيُب: أستمُع إلى الَقصَّ
لًة؟ 1- بماذا  كاَنْت شجرُة اللّيموِن ُمحمَّ

2- لماذا اختبأِت اللََّيموَنُة الموجوَدُة في أعلى الّشجرة؟

؟ 3- ما المرُض الَّذي َحلَّ في الَحيِّ

ًة ثانيًة، ُثمَّ أُجيُب:  ِة مرَّ أستمُع إلى الِقصَّ
1- ما فائدُة اللَّيموِن؟

2- لماذا َحِزَنِت اللّيمونُة الُمتكبِّرة؟

3- كيف َسقَطِت اللّيمونُة الُمتكبِّرُة في الُحفرة؟

4- كانْت نهايُة اللّيمونِة الُمتكبِّرِة حزينًة. اذُكْرها مبيِّناً رْأَيَك ِبهذِه النِّهاية.

ل استماعاللَّْيمونُة الَحزينُةالدَّرُس األوَّ
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ًة أخرى، ُثمَّ أُجيُب:  أستمُع إلى القّصِة مرَّ

ُد مكاَن كلٍّ ِمَن الحوادِث اآلتيِة وزماِنها َوْفَق  النَّموَذج: 1- أُحدِّ

2-  أقرأُ:

للنَّــاِسالنَّحلُة  قالَْت في ِكْبٍر ِشــفاٌء  ــْهُد  الشَّ

َغْيري ويأكلُه  فأناُل ســعادَة إِحساسيأجنيـِه 

يِف القــادِم، ألّن الَعصافيَر تأكُل  رْت شــجرُة التِّيِن أنّها لْن تُثِمَر، ولْن تُورَق في الصَّ قــرَّ
ثمَرها، والنّاَس يجلسوَن في ِظلِّها. فقّرَر صاحُب البُستاِن أْن يقَطَعها.

3- وازْن بيَن شجرِة التِّيِن والنَّحلِة ِمْن حيُث:

 - القراُر الّذي اتخذْتُه كلٌّ ِمْنُهما.

 - العاقبُة.

ي ورفاقي. ِة، ُثمَّ أسُرُدها أماَم معلمِّ 4- أتعاوُن أنا ورفيقي، وأضُع خاتمًة أُخرى للِقصَّ

اللّيمونُة الحزينُة

حوادُث القّصِة

خروُج األطفاِل ِمْن منازلِهْمسقوُط اللّيمونِة وقوُع وباِء األُنفلونزا

المكاُن
الحيُّ

ماُن الزَّ
تاِء  فصُل الشِّ

المكاُن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماُن الزَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكاُن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماُن الزَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكِّر
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وَرَة، ُثمَّ أتحدَُّث: ُل الصُّ أَتأَمَّ
هرِة الَموجودِة في الحقِل؟ 1- ما اسُم الزَّ

2- هْل َتعرُف شكَل ُبذوِرها؟ ِصْفها.

3- ماذا َتَتوقَُّع أْن َيكوَن َموضوُع الدَّرِس؟

ْهَرُة والُعصفوُر الدُّوريُّالدَّرُس الثَّاني معارُف ومهاراٌت الزَّ
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هرُة والُعصفوُر الدُّوريُّ الزَّ
-1-

هرُة. َهْل لي  ــمِس قائاًل: صباُح الَخْيِر أيَّتُها الزَّ اِر الشَّ وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على زهرِة َدوَّ
أْن أَسألَِك ُسؤااًل؟

ْل. هرُة: صباُح الَخْيِر أيُّها الُعْصفوُر الَجميُل؛  تفضَّ قالِت الزَّ
: لماذا تُغيِّريَن اتجاَهِك أكثَر ِمْن مّرٍة في الَيْوِم؟ قاَل الدُّوريُّ

ــمُس، وعنَد  ُق الشَّ ــرِق حيَن َتشــرُ باِح أتَّجُه نحَو الشَّ ــمس، ففي الصَّ هرُة: ألنَّني أُحبُّ الشَّ الزَّ
مُس.            الغروِب أتَّجُه نحَو الغرِب حيَن تغُرُب الشَّ

مِس؟ اِر الشَّ ْوِك زهرَة َدوَّ بِب سمَّ :  نعْم فهْمُت، ألهذا السَّ الّدوريُّ
فراُء ائريَّ الَّذي تُحيُط بــِه الُوَرْيقاُت الصَّ ــبِب فقْط، أيضاً ألنَّ شــكلَي الدَّ هــرُة:  لَْيَس لِهذا السَّ الزَّ

مَس.             يشبُه الشَّ
-2-

- تأّمَل الُعصفوُر الّزهرَة وعاَد يسألُها:
- وماذا َتْفعليَن بهذِه البُذوِر؟

ُعها. هرُة: إنَّني أوزِّ الزَّ
:  لَِمْن؟ الّدوريُّ

اِر يــَت المعروَف بَزْيِت َدوَّ هرُة:  للَعصافيِر، ولإلنســاِن الَّذي يأكلُها أو َيســتخرُج منها الزَّ الزَّ
مِس. مِس أو عبّاِد الشَّ            الشَّ

هرُة عندما يْقِطُفِك اإلنساُن ويأخُذ بُذوَرِك؟ : أال تحزنيَن أيَّتُها الزَّ الّدوريُّ
هرُة: ال، ألنَّ اإلنساَن يحُرُث األرَض ويعَتني بها، فأنبُُت فيها مَع َغْيري ِمَن الَمزروعاِت الزَّ

          الكثيرِة.
: وأنِت ماذا تُعطيَن األرَض؟ الّدوريُّ

هرُة: أُعطيَها الجماَل والَبْهجَة، وأُعطيها أوراقي وعيداني لتُصبَح َسماداً لها.  الزَّ
-3-

رفَّ الُعصفوُر بجناحْيِه وقاَل: هْل تسمحيَن لي أْن أَْلتقَط ِبذرًة ِمْن بُذوِرِك؟
هرُة:  بكلِّ ُسروٍر. ُخْذ ماِشْئَت. الزَّ

هرُة الِمْعطاَءة.  التقَط الُعصفوُر ِبْذرًة، وطاَر بها إلى صديِقِه المريِض وقاَل: إلى اللّقاِء أيَّتُها الزَّ

أقرأ

مريم خير بك )بتصرف( 
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أّواًلً

مِس؟ 1ـ ماذا ُتشِبُه َزهرُة َدّواِر الشَّ

مِس ُبذوَرَها؟ ُع زهرُة َدّواِر الشَّ 2ـ لمْن توزِّ

هرِة؟ 3ـ ماذا طلَب الُعصفوُر الدُّوريُّ مَن الزَّ

ثانياً

مِس هذا االسم؟ َيْت زهرُة دّواِر الشَّ 1ـ لماذا ُسمِّ

2ـ لَِمْن أخَذ الُعصفوُر الدُّوريُّ البذرَة؟ ولماذا؟

؟. ِف الُعصفوِر الدُّوريِّ تجاَه صديقِه المريِض كما فهمَت ِمَن النَّصِّ 3ـ ما رأُيَك بتصرُّ

فِة و صاِحِبها فيما يأتي:  4ـ أِصُل  َبيَن الصِّ

الَوفاُء

الَكَرُم

الَجماُل

الّشكُل الّدائريُّ

5-  أطرُح سؤااًل على كلِّ جملٍة مَن الُجَمِل اآلتيِة ُمستخدماً )ماذا - أين(:

مِس. اِر الشَّ             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟    وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على زهرِة َدوَّ

باِح.             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟    أجابِت الّزهرُة: أتِّجُه نحَو المْشِرِق في الصَّ

أَستوِعُب وأَْفهُم
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ا يأتي: ( أماَم العبارِة الّصحيحِة ممَّ 6ـ أضُع إشارَة )

     أستخدُم )الخطَّ العريَض( في طباعِة النَّصِّ عنَد كتابِة:

       أ ـ النَّصِّ         ب ـ ُعنواِن النَّصِّ         ت ـ العنواِنِ والنَّصِّ   

ا يأتي: َنِة ممَّ 1- أضُع خّطاً تحَت َمْعَنى الَكلَِماِت الُملوَّ

غيرُة.      الُوَريقاُت الّصفراء:       األوراُق الكبيرُة  -  األوراُق المتوّسطُة  -  األوراُق الصَّ

     ألتِقُط بذرًة مْن بُذوِرِك:   آُخُذ  -  أَْرمي  -  أَْحَتِفظ.

هرُة الِمْعطاءُة:    البخيلُة  -  الوفيُّة  -  الكريمُة.      إلى اللّقاِء أيَّتُها الزَّ

2- أصوُغ سؤااًل مستخدماً )هل تسمُح...؟( وفَق النَّموذِج:

      هل تسمحيَن أَْن أَلتِقَط بذرًة من بذورِك؟

1ـ  أَقرأُ  العبارَة اآلتيَة ُمعبِّراً عن أسلوِب االستغراِب واالستفهاِم:

هرُة عندما يقِطُفِك اإلنساُن، ويأخُذ بُذوَرِك؟       أال تحزنيَن أيَّتُها الزَّ

2ـ أرّتُب األحرَف الهجائّيَة بحسِب تسلُسلِها، ُثمَّ أَقرأُ:

    ) د - ب - ذ - ت - ث - ج - خ - ح - ز - أ - ش - س - ض - ص - ط - ظ - ف

     ق - ك - ل - ن - م - ي - هـ - غ - و - ع - ر (.

هرَة والُعصفوَر. 3ـ أتبادُل الّدوَر أنا وَرفيقي، ونمثِّل الزَّ

اللُّغُة والتَّراكيُب

تدريباُت الِقراءة
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1ـ أَقرأُ الجملَتْيِن اآلتيَتْيِن، ُثمَّ أمّيُز الجملَةَ الَّتي َتْخلو ِمَن العاطفِة:

مَس. مِس.                 إنَّني أُِحبُّ الشَّ اِر الشَّ      وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على زهرِة دوَّ

2ـ أبحُث في النَّّص عْن ُجمٍل ُمماثلٍة تخلو ِمَن العاطفِة. 

3ـ أُوازُن َبيَن اللّيمونِة الُمتكّبرِة وزهرِة دّواِر الّشمِس مْن حيُث:    العطاُء ومحبُّة اآلخرين. 

4ـ ُتحبُّ الّزهرُة الّشمَس فتتبُعها أيَنما اّتجَهْت. هْل ُتحبُّ أنَت الّشمَس؟ لماذا؟

َتشُرُق  حيَن  رِق  الشَّ نحَو  أتَّجُه  باِح  الصَّ ففي   ، مسَّ الشَّ أُِحبُّ  إنّني  الشمِس:  اِر  َدوَّ زهرُة  قالت 
مُس، وعنَد الغروِب أتَّجُه نحَو الغرِب حين تغُرُب. الشَّ

وِء والحرارة و...   نستفيد من حرارة الشمس في: الضَّ

أضيف إلى معلوماتي:

اقَة الكهَربائيََّة وُتقلُِّل التَّكلِفَة الماديََّة. مسيَِّة توفُِّر الطَّ أجهزُة الّطاقِة الشَّ

ــ  ما رأُيَك في هذا االختراِع؟
ــ  ِبَم تنصُح اآلخريَن؟

أقرأ النص اآلتي منتبهاً لعالمات الترقيم:
ْل. هرُة: صباُح الَخْيِر أيُّها الُعْصفوُر الَجميُل؛  تفضَّ قالِت الزَّ

: ما أجملَِك أيَّتُها الزهرة!، ولكن لماذا تُغيِّريَن اتجاَهِك أكثَر ِمْن َمّرٍة في الَيْوِم؟ قاَل الدُّوريُّ
مُس، وعنَد  ــرِق حيَن َتشُرُق الشَّ باِح أتَّجُه نحَو الشَّ ــمس، ففي الصَّ هرُة: ألنَّني أُحبُّ الشَّ قالِت الزَّ

مُس. الغروِب أتَّجُه نحَو الغرِب حيَن تغُرُب الشَّ

أتذّوُق

موقٌف ورأٌي

اإلمالُء الَمنظور
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وَرَة، ُثمَّ أُجيُب: أتأّمُل الصُّ
يوُر؟ ولماذا؟  1- إلى أيَن ُتهاجُر الطُّ

2- ماذا يْفعُل الفاّلُح؟ 

3- في أيِّ شهٍر تفتُح المدرسُة أبواَبها للّتالميِذ؟ 

4- في رأيَك، ماالفصُل الذي يبدو في الّلوحة؟ 

ْرُس الثَّالث معارف ومهاراتأُغنيُة الخريِفالدَّ
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أُغِنَيُة الَخِريِف

الَخريْف َفْصــُل  إنَّنــي َفْصــٌل لَطيــفإنَّنــي 

الِعَنــُب َيْحلــو  الَقَصــبفــيَّ  َيشــدو  ِفــيَّ 

***

يــور تطلُُب الــدِّفَء تُهاِجرفــيَّ أســراُب الطُّ

ُحبُــور فــي  بِح تُســاِفروتُغنِّــي  ومــَع الصُّ

***

بــوع الرُّ َفــالُح  ينثُــُر الَحــبَّ الَكثيــرِفــيَّ 

ـي فــي ُخشــوْع ْبــَح الوِفيرويُصلِـّ يطلُــُب الرِّ

***

الغيــوم أســراُب  ــماءِفــيَّ  َتَتــراءى في السَّ

ـو ياءكَفــراٍش أَْبَيــِض اللَـّ ِن َمضى نْحَو الضِّ

***

المــداِرس آالُف  تُفَتُح األبــواُب ُصْبحاًفــيَّ 

الَغــا الجــَرُس  ء الحيَّ َصْدحاًفيعــوُد  في لَِمْلْ

الَخريف فْصــُل  إنَّنــي فْصــٌل لطيــفإنَّنــي 

                                                 محمد منذر لطفي

أقرأ

سرور

األرض الخصبة

َتظهر

طَرَباًالنائم
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أّواًل
؟ ُث في النَّصِّ 1- َمِن الُمتحدِّ

2- ما الّذي َيْحلو في فصِل الَخريف؟

بوِع ِمْن الله؟ 3- ماذا يطلُب َفالُح الرُّ

. 4- أضُع ُعنواناً جديداً للنصِّ

ثانياً
1- أقرأُ ِمَن النَّصِّ البيَت الذي َيدلُّ على الَمْعنى الُمناسِب مّما يأتي: 

     الجوُّ جميٌل في فصِل الخريف.

ِباح فرحًة.      الّطيوُر تُغادُر في الصَّ

     الَفالُح َيرجو مَن اللِه الخيَر الكثير.

     صوُت جرِس المدرسِة يمأُل الَحيَّ بألحاِنه. 

2- أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة: 

يوُر في الخريِف َطلَباً:      ُتهاجُر الطُّ

       أ - للِغذاِء                    ب - للدِّْفِء                  جـ - للماِء 

راعّيِة في الخريِف:       ِمَن األعماِل الزِّ

رِع       جـ - ِقطاُف الُقْطِن           أ - َنْثُر الِبذاِر      ب - حصاُد الزَّ

 : 3- أختاُر مّما يأتي الحوادَث الّتي وقَعْت عنَد الّصباِح كما ورَدْت في النَّصِّ

يوِر - غناُء الَقصِب - دعاُء الَفالِح  - رنيُن الجرِس. هجرُة الطُّ

أَستوِعُب وأَفهُم
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ا يأتي:  حيحَة  َبيَن ُكلِّ كلمَتْين ممَّ 1- أَختاُر العالقَة الصَّ

    ) َيْشدو - يُغنِّي (              تراُدف - َتَضاد 

    ) الوفير - القليل (            تراُدف - تضاد

    ) الدِّْفء - الَبْرد (             تراُدف - تضاد 

2- أِصُل بيَن المقطِع وما يكملُُه، ُثمَّ أقرأُ َوْفَق النَّموَذج:

ـرا    ب      

ـبا    ب         

ـفا    ر      

ـعا    ر      

بيعِة ُمراعياً التلويَن الّصوتَي: 1- أقرأُ ُمَعبِّراً َعْن شعوِر الُحبِّ للطَّ

ــــماء فيَّ أسراُب الُغيوم       تتراَءى في السَّ   

كَفراٍش أبيِض اللَّو      ِن مضَى نحَو الّضياء   

2- أقرأُ ُمبرزاً صوَت المدوِد الّطويلِة: 

يور      تطلُُب الدِّفَء تُهاجر فيَّ أسراُب الطُّ   

بِح تُســـاِفر ـي فــي ُحبُور      ومَع الصُّ وتُغنِـّ   

ُد النَّصَّ ُمنتبهيَن للّضْبِط الّصحيِح. 3- أتبادُل األدواَر أنا ورفاقي وُنردِّ

4- ألُقي المقاِطَع الثَّالثَة األُولى َغْيباً مَع الحركات.

أْســـ

اللُّغُة والّتراكيُب

تدريباُت القراءِة
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1- أُكمُل َوْفَق النَّموَذِج ُمستخدماً )ك - مثل(: 
     أسراُب الغيوِم كَفراٍش أبيِض اللَّون.

     َيشــدو الَقـَصُب كـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ماِء مثَل األزهاِر في األرِض. يوِر في السَّ      أسراُب الطُّ
فِّ مثُل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.      يُْنِشُد األطفاُل في الصَّ

َنِة َوْفَق النَّموَذِج:  2- أضُع كلمًة ِمْن عندي ُتماِثُل في الموسيقا الَكلَِماِت الُملوَّ
ينــثُُر اْلَحبَّ الَكــثــير  بوع        فّي فـــاّلُح الرُّ
ينــثُر ــــــــــــــــ الَكــثـــير  هول         فّي فــاّلُح السُّ
ياء  ِن مضى نْحَو الضِّ      كفراٍش أبيِض اللّو  

ِن مضى نْحَو ــــــــــــــــ .      كفراٍش أبيِض اللّو  
3- أَختاُر الُجمَل الَّتي ُتعبُِّر َعْن مشاعِر الُحبِّ للّطبيعِة: 

    أ - تُغنّي في ُحبور        ب - فيَّ آالُف الَمدارس         ج - فيَّ َيشدو الَقصب 

 - أُعبِّر عْن رأيي في المواقِف اآلتيِة ِحفاظاً على البيئِة: 

    َجْمُع الَحطِب في َفصِل الخريف.    إشعاُل الِمْصباِح الكهربائيِّ َنهاراً.

    َحْرُق َحَطِب األشجاِر اليابسِة للتخلُِّص منها.

   

جاَء يوُم العطلِة الموعوُد، فاجتمَع الّرفاُق في باحِة المدرسِة يحملوَن أدواِت رحلتِهم. 
قالــت المعلمــُة: ما أجمــَل الصباَح! أرجو منكــم المحافظَة على النظــاِم في رحلِتنا، 

واعلموا أنَّ سالمَتنا في بقاِئنا مع بعِضنا.
قاَل ســامٌر: وهْل ســنأكُل كذلَك معاً؟ قالْت مبتســمًة: نعْم - ســامَحَك اللُه - يا سامُر، 

فاألكُل مع الجماعِة ُمْتعة.

أتذّوُق

موقٌف ورأٌي

اإلمالُء الَمْنظور
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ُذ المطلوب: أقرأُ المقطَع اآلتي، ثمَّ أُنفِّ

)) َصِحَبْتنا الُمعلِّمُة برْحلٍة إلى بُســتاٍن قريٍب ِمَن المدرسِة، وطلَبْت إلينا أْن نُسّجَل األشياَء 
َث َعْنها في اليوِم  حلِة، لنتحدَّ الَّتي شــاهْدناها، ما أعجَبنا فيها، وما لم يُعِجْبنا، وشــعوَرنا تجاَه الرِّ

التَّالي في ِحّصِة التَّعبيِر((.

أواًل- أتعّرف
ُل النقاَط التي سأتحدَُّث عنها. َط اآلتي، وأسجِّ 1- أرُسُم الُمخطَّ

رحلٌة إلى بستان

ما لْم ُيعجْبني فيهاما أعَجَبني فيها األشياُء التي شاَهْدُتها

ابع ْرُس الرَّ تعبير شفوّيِرْحلَـٌةالدَّ
)عرض شفوّي(
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ُل المعلوماِت الالزمَة لكلٍّ منها: ُم بطاقة لكلِّ فكرة، وأُسجِّ 2- أُصمِّ
 

بطاقٌة رقم )1(

األشياُء الّتي شاهْدُتها             

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

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

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

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

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

بطاقٌة رقم )2(

ما أعَجَبني مْنها

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

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

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

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

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

بطاقٌة رقم )3(

ما لم ُيعجْبني فيها

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

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

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

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

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

ثانياً- أطّبق
ُث َعْن أفكاري ُمســـتعيناً بالبطاقاِت  أَِقـــُف أماَم رفاقي بثَقـــٍة، وأُلقي الّتحيَّـــَة، وأتحدَّ

ْمُتها، وال أطيُل النَّظَر فيها.   الَّتي صمَّ

َدْتُه لَِي الُمعلِّمُة للحديِث.  ألتزُم الوقَت الَّذي حدَّ

ْمُت.   أشُكُر ِرفاقي على آرائِهْم بما قدَّ
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الَوْحدُة الخامسة

اأَلسفاُر والُمغامرات

معارف ومهاراتعّباُس بُن ِفرناسالدَّرُس األّول

ندبادالدَّرُس الثَّاني  معارف ومهاراتِمْن حكاياِت السِّ

ندبادالدَّرُس الثَّالث نا السِّ محفوظاتَجدُّ

ابع ندبادالدَّرُس الرَّ تعبير شفوّيحكاياُت السِّ
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ُل اللّوَحَة، ُثمَّ أُجيُب: أَتأَمَّ

ا أراُه في اللّوحة. 1- أُعبُِّر عمَّ

2- أكتشُف موضوَع الَوْحدِة.

الَوْحَدُة الخامسُة

اأَلسفاُر والُمغامراُت
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وَرَة، ُثمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أَتأَمَّ
1- أصُف: 

. أ-  شكَل الّشخِص الَّذي َيطيُر في الَجوِّ    

          ب- المكاَن الذي كاَن يقُف عليِه.

2- أكتشُف موضوَع الدَّرس.

ل معارُف ومهاراٌتعّباُس بُن ِفْرناَسالدَّرُس األوَّ
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عّباُس بُن ِفْرناَس
-1-

يوَر وهي َتِرفُّ بأجنحِتها ثُمَّ تطيُر، وَتمنَّى لَْو كان لُه ِمثُل هذِه  رأى اإلنساُن منُذ القديِم الطُّ
َن ِمْن تْقليِدها فــي َطَيراِنها! ويحِفُل التّاريُخ بِذْكِر الّذيــَن قاموا بهذِه الُمحاوالِت  األجنحــِة، ليتمكَّ

وكاَن أسبقَهْم إلى ذلَك: عبّاُس بُن ِفْرناَس.

-2-

يراِن في  ْيِر في التّاريخ، َفَقْد َتمّكَن ِمَن الطَّ إّن هذا العالَِم العربيَّ أّوُل مْن َنَجَح في تقليِد الطَّ
ٍة َصَنعها ِمْن ِريٍش، وَصَنَع لها جناَحْين ِمثَل  الهواِء مســافًة طويلًة وذلَك ِبوســاطِة ُســْترٍة خاصَّ
يوِر لْم  يِش، وعندما أراَد الهبوَط مثَل الطُّ أجنحِة الّطيوِر، ولكنَُّه َنِســَي أن يضَع لها ذياًل ِمَن الرِّ

َيقدْر فسقَط على األرِض وأُصيَب باألذى.

-3-

حــاوَل عبّاُس بُن فرناَس الّطيراَن قبَل أكثَر ِمْن ألِف ســنٍة، أْي قبــَل أن تظهَر في أوروبّا 
حضارتُها الحديثُة بقروٍن عديدٍة.

-4-

لَِرْصِد  التُّراِب والِحجارِة، واخترَع ِجهازاً  ِمَن  جاِج  الزُّ لُصْنِع  ِفرناَس طريقًة  ابُن  ابتكَر 
النُّجوِم والكواكِب السيّارِة، وكاَن هذا الُمخَتِرُع الَعربيُّ موسيقيّاً بارعاً َتفّوَق على أكثِر الموسيقيّين 

في األندلس.

إّن ابَن ِفْرناَس العالَِِم العربيَّ الكبيَر يَُعدُّ َمْفخرًة ِمْن مفاِخِرنا العربيِّة الخالدِة.

أقرأ

من مناهج وزارة التربية
2000 - 2001م
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أّواًل
1ـ ما أُمنيُة اإلنساِن منُذ القديِم؟

قاً لتحقيِق هذِه األمنية؟ 2ـ لماذا كاَن اإلنساُن ُمتشوِّ

ْير؟ 3ـ َمِن العالُِم العربيُّ الَّذي حاوَل تقليَد الطَّ

ثانياً
ئيسِة رقَم المقطِع المناسِب لها: 1ـ أَضُع أماَم الفكرِة الرَّ

يراَن.       ُمحاولُة العالِِم العربيِّ عبّاِس بِن ِفرناَس الطَّ

     األعماُل العلميَُّة البِن فرناس.      

حيحَة  بوضع إشارة )✓( فيما يأتي: 2ـ  أَختاُر اإلجابَة الصَّ

يراِن ألّنُه َنِسَي أْن:      آ - لْم ينجْح عباُس بُن فرناَس بمحاولِة الطَّ

           يضَع الجناَح األيمَن للُسترة. 

           يضَع الّذيَل للُسترة.    

           يلَبَس الُسترة.   

     ب - سبَق ابُن فرناَس العالََم في:

           اختراِع اآلالِت الموسيقيّة . 

           اختراِع الطائرة.    

يران.               محاولِة الطَّ

ُد ِمَن النَّصِّ العبارَة الَّتي َتدلُّ على أّن العرَب كانوا الّسّباقيَن في الِعْلِم والحضارِة. 3- أُحدِّ

4- لو ُكنَت في َزمِن عّباِس بِن فرناَس وشاهْدَتُه، ماذا تقوُل لُه؟

أَستوِعُب وأفهُم
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1ـ أِصُل  َبيَن الكلمِة الملّونِة في الجملِة والمعنى الُمناسِب:

     قاَم العلماُء بهذِه المحاوالِت.

الكتاباِت
          

التَّجاِرِب
          

اأَلقواِل
       

     َيحِفُل التَّاريُخ بذكِر الذيَن قاموا بهذِه الُمحاوالِت.

 
يُكِثُر ذكَرهم

          
يُْهِمُل أمَرهم

          
يُقيُم حفلًة للعلماء

       

2ـ أستبعُد الكلمَة غيَر المنتميِة إلى المجموعِة:

    ابِتكار ـ اخِتراع ـ تحليق – اكِتشاف .

3ـ أذكُر مفرَد ُكلٍّ ِمَن الَكلَِماِت اآلتيِة:

خين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الكواكُب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ُقرون: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      الُمؤرِّ

4- أذكُر االسَم المناسَب َوْفَق النَّموَذِج:

َمْصَنع جاُج .         المكاُن الَّذي يُصنُع فيه الزُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      المكاُن الَّذي تُْرَصُد منه النّجوُم والكواكُب.     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      المكاُن الَّذي َتْهِبُط فيه الّطائراُت.        

1ـ  أَقرأُ المقطَع  الّثالَث ُمراعياً الوقوَف على ساكٍن عنَد نهايِة كّل جملٍة.

اللُّغة والتَّراكيُب

تدريباُت الِقراءة
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2ـ  أَقرأُ الَكلَِماِت اآلتيَة  ُمْنَتِبهاً لِلفِظ الحرَفْين )ث، س( لَفظاً صحيحاً:

يوَر وهي تِرفُّ بأجنحِتهــا ثمَّ تطيُر، وتمنّى لو كاَن لُه مثُل        )) رأى اإلنســاُن منــُذ القديِم الطُّ
هذه األجنحِة ((.

َن - يْحِفُل - ابِتكار - َمْفَخرة - اْلُمْخَتِرُع. 3ـ  أَقرأُ الَكلَِماِت اآلتيَة مضبوطًة بالّشكل:     لَِيَتَمكَّ

ة. 4ـ أَقرأُ الجملَة األولى ِمَن المقّدمِة، والجملَة األخيرَة ِمَن الخاتمِة في القصَّ

1ـ أُبيُِّن َنوَع الّشعوِر في الجملِة اآلتيِة:

    )) إنَّ ابَن ِفرناَس العالَِم العربيَّ يُعدُّ مفخرًة ِمْن َمفاِخِرنا العربيِّة الخالدة ((.

2- أُرتُِّب مراحَل الّطيراِن اآلتيَة: ُتحلُِّق - َتِرفُّ - َتطيُر.

1- ماذا تختاُر: أْن تكوَن طيَّاراً أو َبّحاراً؟ ولماذا؟

2- شاهْدَت على شاشِة التِّلفاِز مغامرًة خيالّيًة. تحدَّْث عنها أماَم رفاِقَك، ُثمَّ تبادِل الّرأَي َمَعُهم.

أقرأُ النَّصَّ اآلتي منتبهاً للتنوين، وللتاء المربوطة:

: قاَل كاتُب النَّصِّ

يراِن في  ْيِر في التّاريخ، َفَقْد َتمّكَن ِمَن الطَّ إّن هذا العالَِم العربيَّ أّوُل مْن َنَجَح في تقليِد الطَّ
ٍة َصَنعها من ِريٍش، وَصَنَع لها جناَحْين ِمثَل  الهواِء مســافًة طويلًة وذلَك ِبوســاطِة ُســْترٍة خاصَّ

يِش. أجنحِة الّطيوِر، ولكنُّه َنِسَي أْن يضَع لها ذياًل ِمَن الرِّ

ُق أتذوَّ

موقٌف ورأٌي

اإلمالُء الَمْنظور
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وَرَة، ُثمَّ أجيُب: ُل الصُّ أتأمَّ
1- َمِن الّشخصّيُة التي ُتشاهُدها؟ وماذا تعرُف عنها؟

2- ِبَم استعاَن الّسندباُد لينجَو ِمَن الغرِق؟

. أيَن ُتِحبُّ الذَّهاَب؟ ولماذا؟ر 3- تخيَّْل نفَسَك فوَق ِبساٍط ِسْحريٍّ

ندبادالدَّرُس الثَّاني معارُف ومهاراٌتِمْن ِحكاياِت السِّ
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ندباُد قائاًل: ثنا السِّ َحدَّ
-1-

وذاَت يوٍم وبيَنما نحُن ســائروَن في ُعْرِض الَبحِر إذ الَحْت لنا جزيرٌة َصغيرٌة 
ُمرتفعٌة عن سطِح الماِء، فاقتَرْبنا منها، وَنَزَل بعُض التُّجاِر- ونزْلُت مَعهم - وبقْينا على 
فينِة،  هذِه الجزيرِة زمناً ونحُن َنلهو ونلعُب، فلّما جاَء وقُت الغداِء أتْينا بخَشٍب مَن السَّ
وأوقْدنا بها النّاَر لِنْطبَُخ عليها، وحيَن اشــتعلَِت النّــاُر اهتّزِت الجزيرُة، َفَصرْخنا مَن 

عِب، وصاَح ُربّاُن الّسفينِة: اُنجوا بأنُفِسكم قبَل أْن َيُحلَّ بكُم الَهالُك. الَفَزِع والرُّ
-2-

غاَصِت الجزيرُة كلُّها في البحِر مّرًة واحدًة، فأسرَع إلى الّسفينِة َمْن كاَن قريباً 
منهــا، ولم تُكْن هذِه جزيرًة - كما َحِســْبنا - بل كانْت ُحوتــاً هائاًل من ِحيتاِن الَبحِر، 
كاَن نائماً على ســطِح الماِء. وعندما أوقْدنا النّاَر أحسَّ الحرارَة، فاستيقَظ مْن َنْوِمِه، 

وغاَص في البحِر. فَنجا َمْن َنجا، وَغِرَق َمْن َغِرَق.
-3-

أّما أَنا فكْنُت بعيداً عن الّسفينِة، وقْد ِكْدُتُ أغرُق لو لْم أتعلَّْق بلَْوحٍ  ِمَن الَخَشِب 
الَّذي أتْينا بِه مَن الّســفينِة، وُرْحُت أْصُرُخ بأعلى َصْوتي. ولم يسمْعني أحٌد. ورأْيُت 
، وقد أصبَحُت تحَت َرحمِة األمــواِج الهائجِة، والغرُق  الّســفينَة تختفي عــْن ناِظَريَّ
ُدنــي فــي كلِّ لحظٍة. وفي صباِح اليوِم التّالي َقَذَفني الموُج إلى شــاطىِء جزيرٍة  يهدِّ
عاليٍة، فيها أشــجاٌر ُمِطلٌّة على البحِر َوجْدُت - لُحْســن َحّظي - َفرَع شــجرٍة مائاًل 

فتعلّقُت بِه. وَصِعْدُت إلى الجزيرِة.
ندباد )في ألف ليلة وليلة( من حكايات السِّ

أّواًل
؟  1- َمِن الّراوي في هذا النَّصِّ

2- ضع عنواناً آخَر للنَّّص.

أقرأ

وسط

 قائد

 عينّي

ندباد ِمْن ِحكاياِت السِّ

أستوعُب وأفهُم
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ثانياً
1- َهْل حوادُث نصِّ )ِمْن حكاياِت الّسندباِد( حقيقّيٌة أْم خيالّيٌة؟ ما دليلَُك على ذلَك؟ 

ِت الجزيرُة الَّتي نزَل الّسندباُد ورفاُقُه عليها؟ ولماذا؟ 2- متى اهتزَّ

ّكاِب؟  4- ماذا َحصَل للرُّ

5- كيَف استطاَع الّسندباُد أْن ينجَو بنفسِه؟

6- هْل يمكُن أْن تكوَن الجزيرُة الّثانيُة الَّتي وصَل إليها الّسندباُد ُحوتاً؟ ولماذا؟ 

ا يأتي بالَمْعنى الُمضاِد لها: 1- أِصُل كلَّ كلمٍة ممَّ

األْمُن غاَص    الَهالك   

النَّجاُة الَخْوف    طفا   

2-  أَقـــرأُ المقطع األّوَل، ُثمَّ أتعاوُن أنا ورفيقي وَنســـتخرُج منُه الكلمَة التي تدلُّ على كلٍّ ِمَن 
الّتراكيِب اآلتيِة:

َظَهَرت : ...          -           الَخْوف : ...      -           أَشَعلنا  : ...  

3-  أَصوُغ جملًة على نمِط الُجملِة اآلتيِة:

      بينما نحُن سائروَن في ُعْرِض البحِر إذ الَحْت لنا جزيرٌة صغيرٌة مرتفعٌة.

      بينما ... إذ ...

اللّغُة والّتراكيُب

أضيُف إلى معلوماتي:
- ورَد في النَّصِّ كلمُة ) الهائجة (  في قولِِه: ))األمواُج الهائجُة(( وتعني )العالية( ومْن معانيها:

كُة. ماُل الهاِئجُة: الُمتحرِّ ياُح الهاِئجُة: القويَُّة - الرِّ   الرِّ
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1- أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة بأداٍء حسٍن: 
عــِب وصاَح بنا ُربّاُن  )) حيــن اشــتعلَِت النّاُر اهتّزْت الجزيــرُة، فصَرْخنا ِمَن الَفَزِع والرُّ

الّسفينِة: انجوا بأنفِسُكم قبَل أْن َيُحلَّ بكِم الهالُك ((.
2- أَقرأُ الفقرَة اآلتيَة ُمْنَتِبهاً لِلفِظ األحرِف اآلتيِة: ) ذ، س، ص ( لفظاً سليماً.  

)وذاَت يــوٍم وبينما نحُن ســائروَن في ُعْرِض الَبحر إذ الَحــْت لنا جزيرٌة صغيرٌة مرتفعٌة 
عْن سطِح الماِء(.

3- أرتُِّب الَكلَِماِت اآلتيَة بحسِب الّترتيِب) الهجائيِّ ( وأتقيَُّد بالحرِف األّوِل:
ساِئرون - الَحْت - جزيرةٌ - صغيرةٌ - نزَل - َبحر - تّجاُر - زمناً - وْقَت - أتْينا - طعاَمنا. 

ندباِد، وأذكُر الّسبَب: 1( أعّبُر َعْن رأيي فيما قرأُتُه ِمْن مغامرِة السِّ
      أعجَبْتني المغامرُة ألنَّها ...   لْم تُعجْبني الُمغامرُة ألنَّها  ...

2( أيُّهما أجمُل في رأيك؟ أن نقوَل:
ي - فرَع شجرٍة متدلِّياً.        َوجْدُت فرَع شجرٍة مائاًل.                  وجْدُت - لُحْسِن حظِّ

- َقضْيَت عطلَة نهايِة األُسبوِع في نزهٍة مَع أُْسَرِتَك:
    َتحدَّْث عْن حادثٍة مفاجئٍة حصلَْت في النُّزَهة.

أقرأ منتبهاً للتنوين في آخر األسماء:
الَحــْت لنا جزيرٌة مرتفعٌة عن ســطِح الماِء، ولم تكــْن هذه جزيرًة بل حوتاً هائاًل كان نائماً على 

سطِح الماِء، وكدُت أغرُق لوال أن قذَفني الموُج إلى شاطِئ جزيرٍة عالية.

أتذّوق

موقٌف ورأٌي

تدريباُت القراءة

اإلمالُء الَمْنظور
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ــاْد ــدب ــن ــسِّ ـــا ال ن ــالْدجـــدُّ ــِب ـــاَف كـــلَّ ال ط
ــــلُّ الـــّســـَفـــْر ــــَم الَخَطْرالَي ــخــاُف  ي ال 

نا الّسندباد جدُّ
ـــْح ـــَت ـــَف ـــَرْحولــــهــــذا اْن ـــَف ـــل ــــٌم ل ــــالَ ع
ــاْب ــه َي ال  ـــــذي  عاْبوالّ الصِّ ِتــلــَك  ــلَّ  ُك

نا الّسندباد جدُّ
الّطويْل الّرحيِل  َجميْلفي  شـــيٍء  كـــلُّ 
الِبحاْر ُكـــلِّ  ــِم  ــاْس غاْرب سوَف  َيْدعو الصِّ

ندباْد نا السِّ جدَّ

، ُثمَّ أجيُب: أقرأُ النَّصَّ
اًل أوَّ

؟ 1- أقترُح عنواناً آخَر للّنصِّ
ندباُد بُمغامراِتِه، أَقرأُ الكلمَة الَّتي دلَّْت على صفاِتِه ِمَن المقطِع األّوِل؟ 2- اشتهَر السِّ

عاب . نا الّسندباِد: - الّتغلَب على الصِّ 3- نتعلُّم ِمْن َجدِّ
                                    - الُجرأَة والّشجاعَة. 

- ُدلَّ على ذلَك في األبياِت؟ 

ْرُس الثَّالث ندبادالدَّ نا السِّ َمْحفوظاتجدُّ

ال يخاف

بيان الّصفدي
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ثانياً

؟ 1- ُمغامراُت الّسندباِد كاَنْت في الّزمِن الماضي، ما الكلمُة الَّتي دلَّْت على ذلَك ِمَن النَّصِّ

ِد الفوائَد الَّتي تستفيُد منها ِعندما ُتسافُر في ِرحلٍة طويلٍة؟ 2- عدِّ

َل(، أبّيُن معنى )طاَف( في كلٍّ ِمَن الُجَمِل اآلتيِة: 3- معنى )طاَف( في البيِت األّوِل )تجوَّ

    طاَف النَّهُر أْي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طاَف الُحّجاُج حوَل الكعبِة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاً معنى العباراِت اآلتيِة: 4- أُكِمُل ُمَوضِّ

     انفتَح عالٌم للفرِح: شعَر بـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     انفتَحْت شهيِّتي للّطعاِم: شعْرُت بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     )اليهاُب الّصعاَب (:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َل منتبهاً للتَّناُغِم بيَن الكلِمات. 1- أَقرأُ المقطَع األوَّ

ندباِد. 2- أُنشُد المقطَع الَّذي َيُدلُّ على ُحبِّ األطفاِل للسِّ

ماً مَع ِرفاقي. ُد النَّصَّ ُمنغَّ 1- أُردِّ

. 2- أُلقي النَّصَّ غيباً أماَم ِرفاقي بأداٍء شعريٍّ

أتذّوُق

عَر أُلْقي الشِّ
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أواًل: أتعرف

1- أمأُل خريطَة مغامرِة الّسندباِد كما قرْأُت في درِس)ِمْن حكاياِت الّسندباد(:

     الّزماُن: وقُت الغداء

     المكاُن: البحُر، و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     الّشخصيُّة الّرئيسُة: الّسندباُد 

     الّشخصيَّتان الفرعيّتان: الُحْوُت، و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- أَْسُرُد حكايَة الّسندباِد أماَم ِرفاقي في ثالِث دقائَق ُمستعيناً بالخريطِة الّسابقة.

حكاياُت الّسندباد

العنوان

المكاُن الّشخصّياُتالّزماُن

الفرعّيُةالّرئيسُة

أتعلَُّم  
ِة: شروُط الّسْرِد الّناجِح للقصَّ

ُث باللّغِة العربيِّة الفصيحِة . - الحديُث بَصوٍت واضٍح .                            - التّحدُّ
ِد . -  ِذْكُر عناصِر القّصِة كاملًة .                        - التزاُم الوقِت المحدَّ

- النَّظُر إلى الّرفاِق بهدوٍء في أثناِء الحديِث .

ابُع ْرُس الرَّ التّعبيُر الّشفوّيالدَّ
ٍة خياليٍّة( )َسْرُد قصَّ

حكاياُت الّسندباِد



85

85

ثانياً: أطّبق
ِة بما يناسُب: 3– أقرأُ  الّنصَّ اآلتي، ثمَّ أمأُل خريطَة القصَّ

ر أْن يتســلََّق أعلى جبــاِل العالَِم وأخطَرها،  )) يُحكى أنَّ شــابّاً ِمْن ُهواِة تســلُِّق الجباِل، قرَّ
وعنَدما بدأَْت رحلتُُه  في الّصباِح الباكِر، مّرِت الّساعاُت سريعًة دوَن أْن يشُعَر، ولّما َوصَل 

إلــى ُمنتصــِف الّطريِق فاجأَُه اللّيُل بظالِمــِه، ولْم َيُعْد يرى 
طريَقُه َوَســَط هذا الّظالِم والَبرِد القارِس، وبعَد ساعاٍت، وقبَل 
وصولــِه إلى الِقّمِة، كاَد أْن يفِقَد توازَنُه وَيســُقَط ِمْن أعلى قّمِة 
ــكَ بالَحبِل الّذي كاَن قْد ربَطُه في َوَســِطِه منُذ  الَجبِل لكنَُّه تمسَّ
ــابُّ أْن يصَل إلى قّمِة الجبِل،  بدايِة الّرحلِة، اســتطاَع هذا الشًَّ

وهناَك وجَد شباباً ُمغامريَن سبقوُه إلى ذلَك المكاِن ((.

َد لي.  َة أماَم رفاقي ُملتزماً الوقَت الُمحدَّ 4- أسُرُد الِقصَّ

ُم ُقدرتي على َسْرِد القّصِة فأمأُل بطاقَة الّتقويِم الّذاتيِّ اآلتيَة: 5- أُقوِّ

الّتقويمالِعــبـــــارة
النعم

ذكْرُت الّزماَن و المكاَن .1
ذكْرُت المقّدمَة والخاتمَة .2
ْيُت الّشخصيّاِت في القّصِة .3 سمَّ
ْثُت باللّغِة العربيّة الفصيحِة.4 تحدَّ
ثُت بصوٍت واضح.5 تحدَّ
نقَّْلُت نظري بيَن رفاقي بهدوٍء .6
َد لي .7 التزْمُت الوقَت المحدَّ

ُمغاَمرُة شابٍّ

العنوان

المكاُن الّشخصّياُتالّزماُن

الفرعّيُةالّرئيسُة
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الَوْحدُة الّسادسة

الُمُدن

استماعماجٌد في الُقْدسالدَّرُس األّول

معارف ومهاراتِرْحلٌة إلى َبغدادالدَّرُس الثَّاني 

معارف ومهاراتدّراجتيالدَّرُس الثَّالث

ابع تعبير شفوّيالُمُدنالدَّرُس الرَّ
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أتأّمُل اللّوحَة، ُثمَّ أجيُب:
1- ماذا ترى في الّصورتين األُولى والثَّانية؟ تحدَّْث عنهما؟

2- ماذا تمثُِّل الّصورُة الثَّالثة؟ 

َوُر الّسابقُة؟ 3- إالَم تشيُر الصُّ

القدسدمشق

بغداد

الَوْحَدُة الّسادسُة

الُمُدن
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أستمُع إلى القّصِة، ُثمَّ أُجيُب:  

1- ماذا رأى ماجٌد عندما نظَر ِمَن الّنافذِة؟

2- ما الّشيُء الَّذي دخَل ِمْن نافذِة ماجد؟

3- إلى أيَن سافَر بِه ِبساُط الّريِح؟

أستمُع مّرًة ثانيًة، ُثمَّ أُجيُب: 

ُد مشاهداِت ماجٍد في أثناِء الّرحلِة:  - أُحدِّ

    أ - في الّسماِء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ب - في األرِض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ج - المعالُم األثرّيُة في الُقْدِس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أستمُع مّرًة أخرى، ثمَّ أُجيُب: 

ُد عناصَر القّصِة:  1- أُحدِّ

2- أَِصُل َبْيَن الّشخصّيِة ونوِعها فيما يأتي: 

     ماجد                                           شخصيٌَّة رئيسٌة 

يح                                   شخصيٌَّة ثانويٌَّة       بساُط الرِّ

     الُمصلّون 

ماجٌد في الُقْدِس

ة النِّهايةحوادُث القصَّ البدايُة

ل استماعماجٌد في القدِسالدَّرُس األوَّ

أتعلّم:
الّشخصيُّة الثانويُّة هي التي 
تساعُد الّشخصيَة الرئيسَة 

على تنفيِذ األعمال.
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يرَة ِمْن شخصّياِت القّصِة. رِّ 3- أُسّمي الّشخصّيَة الشِّ

4- أُحاِكي  النَّموَذَج فيما يأتي باستخداِم أسماِء ُمُدٍن عربّيٍة أخرى . 

      القدُس عربيٌّة وَسَتْبقى عاصمًة لفلسطين.

      القاهرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تخّيْل نفَسَك مكاَن ماجٍد، ماذا تزوُر في الُقْدِس؟ ولماذا؟

2- ماذا تقوُل ألطفاِل ِفلَْسطين؟ 

َفكِّر
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وَرَة، ُثمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أتأمَّ
1- أيَن يقُف األطفاُل مَع معلَِّمِتهم؟

ورِة؟  2- في رأِيِك، لَمِن التِّمثاُل الّذي في الصُّ

3- نهر دجلَة يعبُر مدينة بغداد. ما الّذي تراُه في النَّهِر؟

4- أُسّمي الّشجَر الّذي أراَُه في الّصورِة. 

ْرُس الثَّاني معارُف ومهاراٌتِرْحلٌة إلى َبغداَدالدَّ
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ِرْحلٌة إلى بغداَد
-1-

قالَــْت فاطمــُة: توقََّفــْت حافلتَُنا في ســاحِة التّحريِر وْســَط بغداَد، 
ْلنا في شارِع الّرشيِد،  فشــاهْدنا في َصْدِر الّســاحِة )نُْصَب الحّريَِّة(. تجوَّ
ُع اأَلعمدُة األثريُّة  وهو شــارٌع عظيٌم َيقِســُم بغداَد إلى ِقســَمْين، وَتتــوزَّ

المزخرفُة على جانَبْيِه.

تابْعَنــا التّجّواَل فشــاهْدنا ِتمثااًل َضْخماً، قالــِت المعلِّمُة: هذا ِتمثاُل 
، إنُّه شــاعُر العراِق الّشهيُر، لقد كتَب قصائَد كثيرًة،  صافيِّ معروٍف الرُّ

َخصَّ األطفاَل ببعٍض منها. 

-2-

سأْلُت المعلِّمَة: متى بُنَيْت مدينُة بغداَد؟

قالَْت: بُنيْت مدينُة بغداَد، في عهِد الخليفِة العبّاسيِّ أبي جعفٍر الَمنصوِر، وصاَرْت عاصمَة 
يْت ))َبْيَت  الّدولِة العربيَِّة، وَمـركزاً للتّجارِة، وإشــعاعاً للحضارِة، وكاَنْت فيها مكتبٌة ضخمٌة ُسمِّ

الحكمِة (( . 

-3-

ِه على شــواطِئ نهِر ِدجلَة، فشــاهْدَنا المراكَب الَّتي  تنُقُل النّاَس والبضائَع،  ثُّم ُقْمَنا بالتنزُّ
والّصياديَن الّذين يصطادوَن الّسمَك، وغاباِت النّخيِل الخضراَء. 

تابْعنا المســيَر إلى حديقِة الّزْوراِء، لقد  كاَنْت في 
ْوعــِة والجماِل، وفي ِقمِة الّســحِر والخياِل،  ُمنتهــى الرَّ
ُد فيها  تزيِّنُهــا اآلالُف مــَن النّباتاِت واألشــجاِر، ويُغــرِّ

الكثيُر مَن العصافيِر واألطياِر. 

ولّما حلَّ المساُء، غاَدْرنا المدينَة التي بدأَْت تغيُب 
ُح لنا  عْن عيوِننا ُرَوْيداً ُرَوْيداً، وكأنَّ رؤوَس النّخيِل تُلوِّ

ُمودِّعًة.

أقرأ

بيان الصفدي )بتصرف(
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أّواًل
1- ما اسُم المدينِة الّتي زاَرها التَّالميُذ؟

2- أيَن توقََّفْت حافلُة التَّالميِذ؟

3- أُعّدُد ثالثًة مَن األماكِن الّتي زاَرها التَّالميُذ في بغَداَد .

َة للّنصِّ مّما يأتي:  4- أختاُر الفكرَة العامَّ

     وصُف مدينِة بغداد.            ساحُة التّحريِر في بغداَد.            شواطُئ نهِر ِدجلَة.

ثانياً
 1- أضُع رقَم المقطِع بجانِب الُعنوان الّداِل عليه: 

ِه في بغداَد.                            َعودُة التاّلميِذ ِمَن الّرحلِة.        أَماكُن التنزُّ

     َتجواُل التاّلميِذ في شوارِع بغداد.                َبغداُد َعْبَر التّاريِخ .         

2- أُكِمُل المعلوماِت اآلتيَة عْن مدينِة بغداَد:

     االسُم: مدينُة بغداد                          الُقطُر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     أهمُّ أنهاِرها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أشُهر معالِمها )آثارها(: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     أشهُر شعراِئها:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- أُحّدُد َموقَع الَمعالِم اآلتيَة في بغداَد: 

     نُْصُب الحريِّة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صافيِّ      ِتمثاُل الّشاعِر معروٍف الرُّ

     األعمدُة األثريُّة المزخرفُة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا يأتي ما يميُِّز حديقَة الّزوراِء: 4- أَختاُر ممَّ
حِر والجماِل.      - مركٌز للحضارِة.       - مّزينٌة بالنباتاِت واألشجاِر الكثيرِة.  ٌة في السِّ      هي:  - ِقمَّ

أَستوِعُب وأَفهُم
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ُل ما يأتي، ُثمَّ أُجيُب: أَتأَمَّ

لينا الكيالني
الفهرس

رقم الّصفحةاسُم القّصة

)) يُحكى أنَّ ((: 
مجموعٌة قصصيّــٌة لألطفاِل 
ِمْن منشــوراِت اتحاِد الُكتّاِب 

العرِب 1999.

)ِمْن قصِصها(
الغياُب ليَس في الحساِب
الطائُر الطيُب العجيُب
ثوُب الدميِة سلمى 

هديٌة بال أذية
ال  قّطتي

اللّيمونُة الحزينُة

7
10
11
13
15
17

أوثُِّق ِقّصَة اللّيمونِة الحزينِة فأكتُب:
رقَم الّصفحِة: 17  اسَم القّصِة: اللّيمونُة الَحزينُة     

اسَم المؤلِّف: لينا الكيالني  اسَم الكتاِب: ))يُحكى أّن((     
عاَم النّشِر: 1999 اسَم النّاشِر: اتحاُد الُكتّاِب العرِب    

. فِّ - أَختاُر ِقّصًة ثانيًة من الفهرِس وأوّثُقها في َدفتري، ُثمَّ أَتبادُل المعلوماِت أنا ورفاقي في الصَّ

 

َنِة:  1-  أَختاُر المعنى المقصوَد للكلمِة  الُملوَّ

ُر  نُْصُب الُحريِّة الّساحَة: يقُع:        يتصدَّ

احة.              في آِخِر الّساحة.             َخْلَف الّساحة.            في مقّدمِة السَّ

       صاَرْت مرَكزاً للتّجارِة وإْشعاعاً للَحضارِة: أي

         بقاًء للحضارة.             نشراً للحضارة.         مكاناً للحضارة. 

2- أذكُر أضداَد الكلماِت الَّتي تحَتها خّط: 

حِر والخيال.       توّقَفْت حافلتُنا في الّساحِة.                             كاَنْت في ِقّمِة السِّ

ُح لنا ُمودِّعًة.      كأنَّ األشجاَر تلوِّ

اللّغُة والّتراكيب
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3- أقرأُ العبارَة اآلتيَة، ثمَّ أنّفُذ النَّشاَط الذي يليها:
َك، وتنقل المراِكُب  ه األطفاُل على شــواطِئ نهــِر دجلَة حيُث يصطاد الصيَّادوَن الســمَّ  )َتَنزَّ

النَّاَس والبضاِئَع(.
 أضُع خّطاً تحَت األفعاِل في الفقرِة الّسابقة، وأضبُط أواخَرها بالحركِة المناسبِة. 

1- أَقرأُ ِمَن النَّصِّ ما يدلُّ على المعاني اآلتيِة: 
شيد.                     وصُف شاِطئ دجلة.        وصُف شارِع الرَّ

2- أَقرأُ معبِّراً عْن شعوِر اإلعجاِب: 
)) تابْعنــا الَمســيَر إلى حديقِة الّزوراِء، لقــْد كاَنْت في ُمنتهى الّروعــِة والجماِل، وفي قّمِة 

الّسحِر والَخيال (( . 
3- أَقرأُ المقطَع األّوَل ِقراءًة جهرّيًة صحيحَة الّضبِط . 

1- أَقرأُ وأاُلحُظ تشاُبَه نهايَتي الجملَتين:  - كانت َمركزاً للتِّجارِة.      - وإشعاعاً للحضارِة.
2- أستخرُج ِمَن الَمقطِع الثَّالِث جملَتْين تتشابهان في الّنهايِة. 

3- ماذا أعجَبَك في مدينِة بغداَد؟ ولماذا؟

ماذا تفعُل إذا رأيَت إنساناً:
1- يُسيُء إلى آثاِر مديَنِته.              2- يحافُظ على نظافِة الحديقِة في المدينة.

أقرأ منتبهاً للتنوين والتاء المربوطة والمبسوطة:
قالَْت فاطمُة: توقََّفِت الحافلة في ســاحٍة كبيرٍة وْســَط بغداَد، فشــاهْدنا نصباً رائعاً يُســمى 
ُع  ْلنا في شارِع الّرشيِد، وهو شارٌع عظيٌم َيقِسُم بغداَد إلى ِقسَمْين، وَتتوزَّ )نُْصَب الحّريَِّة(. وتجوَّ

على جانَبْيِه أعمدٌة أثريٌّة مزخرفٌة.

تدريباُت القراءِة

أتذّوق

موقٌف ورأٌي

اإلمالُء الَمْنظور
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وَرَة، ُثمَّ أتحّدُث: ُل الصُّ - أَتأَمَّ
وَرة؟ فُل في الصُّ 1- ماذا يركُب الطِّ

وَرة؟ 2- أعّدُد عناصَر أخرى في الصُّ

3- ما األشياُء الموجودُة في بلدِتَك؟

4- َهْل عَرْفَت موضوَع َدْرِسنا؟ ماُهَو؟

ْرُس الثَّالث معارُف ومهاراٌتدّراَجِتيالدَّ



96

96

اَجتي      َدرَّ
-1-

نُْزَهِتي فــي  ــي  ــت اج ــِةَدرَّ ــْرَح ــي َف ــا ف ــه ــبُ أَْرَك
ــــنــــي َبْلَدتيأُِحــــبُّــــهــــا أَلنّ فيها  أَُجــــوُب 
ــا ــه ــولُ ــق ـــي ُح ـــَدت ـــْل ــِةوَب ــنّ ــَج كــأَنَّــهــا فـــي ال
ــٌة ــلَ ــي ــم كاللَّْوَحِةوَبــــْلــــَدتــــي َج ــٌة  ــوَم ــْرُس َم

-2-
ـــٌة ـــَق ـــي اجـــــتـــــي أَِن ــِةَدرَّ ــفَّ ــي ِخ وَســْيــُرهــا ف
ِبها ـاً  َيــْوِمــيَـّ ـــَحـــاَرِةأَُطـــــوُف  ـــــاَرٍة لِ ـــْن َح ِم
حاَجتي ــغــي  أَْب ــُت  ُرفقتيركــْب ـــْن  َع ــاً  وبــاحــث

-3-
ــــاِذٌر ــــح ـــنـــي ُم ـــنَّ ـــِك ــيلَ ــت ــَع َوْق ـــوَن  ـــُك َت أاّل 
َمـــَخـــاِطـــِر الــّســيّــاَرةفالَخْوُف ُكلُّ الَخْوِف ِمْن

أّواًل

؟ 1- عمَّ يتحّدُث الّنصُّ
فِل دّراجَتُه؟ 2- ماسبُب ُحبِّ الطِّ

فُل َبلدَتُه؟ 3- كيف رأى الطِّ
ثانياً

1- أيَن يطوُف الّطفُل؟ 
ْن يبحُث؟ 2- عمَّ

3- ماالذي يحَذُرُه عنَد ركوِب الَدّراجِة؟

أَْقرأُ

د. فاروق مواسي

أَستوِعُب وأَفهُم



97

97

4- أقرأُ ِمَن الّنصِّ ماَيُدّل على:

       جماِل الَبْلَدة.                خّفِة الدّراجة.                الخوِف ِمْن مخاطِر السيّارة.

5- شّبَه الّشاعُر بلدَتُه بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- أوثُِّق نصَّ ))َدّراجتي((  ِمَن هذا الكتاِب مراعياً:

 عنواَن المحفوظِة:   . . . .

 اسَم الّشاعِر:          . . . .

 رقَم الّصفحِة:         . . . .

 اسَم الوحدِة:          . . . .

 اسَم الكتاِب:           . . . .

َنِة فيما يأتي:    1- أَختاُر الَمْعنى الُمناسَب للكلمِة  الُملوَّ

أجيُب - أتنقَُّل - أسرُع.      أُِحبُّها أَلنّني أَُجوُب  فيها َبْلَدتي تعني:   

بطٍء  - َخْوف - َنشاط. اجتي أَِنيَقٌة وَسْيُرها في ِخفَِّة تعني:              َدرَّ

أُِحبُّ - أطلُُب - أعِرُف.      َرِكْبُت أبغي حاَجتي تعني:    

2- أُكِمُل الّتراكيَب اآلتيَة َوْفَق النَّموَذِج اآلتي:

اجتي في نُْزَهِتي أَْرَكبُها في َفْرَحِة.      َدرَّ

     أُحبُّها ألنّني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

          وَبْلَدتي حقولُها كأنّها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     وَبْلَدتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كاللّوحة.

اللّغُة والّتراكيُب
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1- أَقرأُ المقطَع الّثاني ِمَن الَنصِّ قراءًة متأنِّيًة ُمعّبراً عن الحركِة والّنشاِط.
2- أَقرأُ المقطَع الّثالَث من الّنصِّ ُمعبِّراً عن الحذِر والخوِف.

مرسومٌة كاللّْوحِة 3- أَقرأُ ما يأتي ُمعبِّراً عن الَمْعنى:      وبلدتي جميلٌة  
. فِّ ماً أماَم معلِّمي وِرفاقي في الصَّ 4- أحفُظ  الّنصَّ غيباً وألقيه ُمنغَّ

َنِة: 1-  أَقرأُ المقطَع الّثاني وأبّيُن الّتشابَه َبيَن الَكلَِماِت  الُملوَّ
ـــٌة ـــَق ـــي اجـــــتـــــي أَِن ــِةَدرَّ ــفَّ ــي ِخ وَســْيــُرهــا ف
ِبها ـاً  َيــْوِمــيَـّ ـــَحـــاَرِةأَُطـــــوُف  ـــــاَرٍة لِ ـــْن َح ِم
حاَجتي ــغــي  أَْب ــُت  ُرفقتيركــْب ـــْن  َع ــاً  وبــاحــث

2- أصوُغ َوْفَق الّنموذِج اآلتي:
 . ُل دائماً بها من حيٍّ إلى حيٍّ       أَُطوُف َيْوِميَّاً ِبها ِمْن َحاَرٍة لَِحاَرِة.              أتجوَّ

      الَخْوُف ُكلُّ الَخْوِف ِمْن َمَخاِطِر الّسيّاَرِة.      ....

ماذا تقوُل لطفٍل:
1-  َيْقضي الوقَت في اللَّعِب ويُْهِمُل دروَسُه.           2-  يمارُس رياضَة ُركوِب الدَّراجِة.

أقرأ منتبهاً لدخول الالم على االسم المعرف بـ )ال(:
 . وجَد الســنجاُب قطعَة حلوى في الغابة، فســــأل: لمن هذِه القطعــة؟ قــال الغــراُب 
ــنجاُب األرنب: أهذه لَك؟ قال: ال للّدجاجِة. بحـَث عن الّدجــاجِة فســألها أهــذِه لــِك؟  فســأل السِّ
ــلَْحفاِة - ذهَب إليها وســألها: أهذِه لِك؟ قالْت: ال للبومِة. فســأَل البومَة فقالت: نعم،  قـالْت: ال للسُّ

ولكن تعالوا لنتقاَسْمها جميعاً.

اإلمالُء َغْيُر الَمْنظور

تدريباُت القراءِة

أتذّوق

موقٌف ورأٌي
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ُل ما َيْأتي، ُثمَّ أُجيُب: أَتأَمَّ
مدينُة دمشَق

ى دمشــَق الفيحاَء. َيسقيها نهُر بردى و تُحيُط بها الَغْوطتاِن  ِمْن أقدِم عواصِم العالَِم وتُســمَّ
الّشرقيَُّة والغربيَُّة، ِمْن أهمِّ معالِمها األثريِّة: 

1- قلعُة دمشَق: الَّتي تُحيُط بها األبراُج والخنادُق، 
وتوجُد في داخلِها الحّماماُت والمدارُس والمساِجُد.

يْت  2- ســوُق الحميديِّة: وهي سوٌق شعبيٌَّة، وُسمِّ
هذا االسَم، ألنّها أقيمْت في زمِن الّسلطاِن عبِد الحميِد.

: وهَو ُمْسَتْشفى وجامعٌة  3- البيمارستان النّوريُّ
. وَقْد درَس فيه ابن النفيِس. بَّ ُس الطِّ في آٍن واحٍد، وكاَن يُدرِّ

وَتشتِهُر مدينُة دمشَق ببيوِتها القديمِة الَّتي تتميُّز ِبَبْحراِت الماِء وَشَجِر الياسميِن والورِد. 

مدينُة الَحَسَكِة
تقُع مدينُة الَحَســكِة على نهِر الخابوِر شماليَّ 
يْت هذا االسَم نسبًة إلى نباٍت شوكيٍّ  ســورَيَة، وُسمِّ

كاَن يْنبُُت في المنطقِة.

 وكاَن ُســّكانُها األوائــُل يعملــوَن بالتّجــارِة 
والّصناعِة والِحَرِف، وكانوا أصحاَب ثقافٍة وِعْلٍم.

ـُز الحســكُة بَوْفَرِة مياِههــا وُخصوبِة   وتتميَـّ
عٌة، ويوجُد  أرِضهــا وَجماِل طبيعِتها، وكثرِة آثاِرهــا، وقد أُقيمْت حولَها مشــاريُع زراعيٌّة منوَّ
بالُقرِب منها منشــآٌت ِبتروليٌّة كثيرٌة، ِمْن أهمِّ معالِمها األثريِّة: جامُع الّصحابيِّ الَجليِل ُمعاِذ بِن 
ــراي واألســواُق القديمُة، ِمْنها ســوُق المأموِن وكنيســُة القّديِس جرجس وكنيسُة  جبٍل وداُر السَّ

الِكْلداِن.
من كتاب الدليل السياحي /سورية/

بع ْرُس الرَّ الّتعبير الّشفوّي / تصميُم بطاقِة معلومات /الُمُدنالدَّ
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أعمُل مَع َمْجموَعتي:
-  أَختاُر مدينًة واحدًة مَن الُمدِن الّسابقِة وأبحُث َعِن:
اسِمها - موقِعها - أهمِّ معالِمها األثريَِّة - ما َتشتِهُر بِه.
ُمها في الّدفتر. ُل المعلوماِت في بطاقاٍت ُنصمِّ - نسجِّ

بطاقُة معلومات

االسُم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموقُع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أهمُّ األماكِن األثريَّةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماَتشتِهر بِهـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فِّ عِن المدينِة الَّتي اختْرُتها، ُمســـتعيناً ُث باســـِم المجموعِة أماَم رفاقي في الصَّ - أتحدَّ
ْمُتها.    بالبطاقاِت الَّتي نظَّ

- نتبادُل المعلوماِت مَع المجموعاِت األُخرى.
- أستعيُن بُمعلِّمي أو بأُسرتي وُنرِفُق المعلوماِت بُصَوٍر عِن المدينِة.    

أحفُظ وأُنِشُد:                 دمشُق: ويمتدُّ فينا الحنيْن
فِمْن قاسيوَن
إلى الغوطَتْين

إلى َقْلَعٍة ُعْمُرها المجُد
والياسمين

***
دمشُق: ويسَبُح فيها القمْر

ببحرة ماٍء
ونافورٍة

هْر ويغنِّي الزَّ
***

     لِتبَق ِدَمْشُق كأمٍّ َحنون
ُل بالِعطر ُكلَّ العيوْن      تُكحِّ
ُر بالمجِد َمْعنى الحياة      تَُسطِّ

     وَيحُرُسها شامخاً
جمال جميل أبو سمرة     قاسيون.


