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فحةعنوان الدَّرسالدَّرسالَوحدة الصَّ

 اآلثاُر والتُّراث

الَوَطُن

ُمنَجزاٌت َحَضاريٌََّة

َغراِئُب وَعَجاِئُب

الَعَمُل الُمْنِتُج

الِعْلُم واالختراُع

الفهر�س



5

ْر�ُس الّثاين: الدَّ

َق�صرُ ابِن َورداَن

ْر�ُس الرّابُع: الدَّ

َعَب   من َنواِدِر اأَ�صْ

اِبَعُة: الَوْحَدُة ال�صَّ

اُث  الآثاُر والتُُّ
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ُر أتذكَّ

حيحَة ِمّما َيأتي: أَختاُر اإِلجابَة الصَّ

اُف بـ:  َتَنبأَ الَعرَّ

حيِل عن الَقصِر. بيِّ ِبلدَغِة َعْقَرب. ب- َسَكِن اأَلشباِح في الَقصِر. أ- الرَّ ج - َمْوِت الصَّ

 بُنَي َقصُر ابِن َورداَن من:

.        أ- الَحَجِر اأَلبيِض.  .          ب- اآلُجرِّ الَمشويِّ ج - الَحَجِر الَورديِّ

بيِّ من : َتسلََّل الَعقَرُب إِلى ُغرفِة الصَّ

ج - النَّاِفَذِة.                     ب- ُفتَحِة الباِب.           أ- ُعنقوِد الِعَنِب.   

َيعَبُق الَقْصُر ِبراِئحِة الِمْسِك والَوْرِد ُكلَّما:
ياُح.   ج - َدَخلَُه زائٌر.            ب- َهَطَل الَمَطُر.          أ- َهبَِّت الرِّ

ر�ُس الّثاين َق�صرُ ابِن َورداَنالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أقرأُ ُكّلَّ ُجملٍة من الُجَمِل اآلتيِة ُمنَتِبهاً للَحرِف المشار إليه بخط:

       َيهِطُل الَمَطُر، وَتبَتلُّ الُجْدراُن.

       َتجّمَعِت الغيُوُم فوَق الَقْصِر، ثُمَّ هطَل المطُر.

شيِد.        َسنزوُر َقصَر الِحيِر، أو َقصَر الرَّ

أتعلَُّم

 أُسّمي ) و - أو- ُثمَّ ( أَْحُرَف َعْطٍف.

2-  أَضُع كلَّ حرٍف من أحرِف العطِف اآلتية ) أو - و - ُثمَّ ( في مكاِنِه الُمناِسب:

  استشاَر الَملُِك ُحكماَءُه           وزراَءه.

ِة.   أَقــرأُ ِمَن الِكتـاِب           مَن الِقصَّ

ْصها أَماَم رفاِقَك. ِة،           لَخِّ   اسَتِمْع إِلى الِقصَّ

3-  أَكتُب  َثالثَة أَسُطٍر عن َقصِر ابِن َورداَن  ُمستخِدماً أحرف العطف: ) و - أو - ثّم (.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �
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الّتدريباُت الكتابّيُة
: اإِلمالُء الّتعليميُّ

1-  أَقرأُ، وأاُلحُظ الَفرَق في اللّفِظ َبيَن ) نا ، َن (:

» ُزْرنا َقلعَة الِحْصِن وَصـِعْدنا أَعلى البُرِج، َبينما التِّلميذاُت َصِعْدَن إِلى الُجسوِر، وُزْرَن 

هاريَج والُمستودعاِت«. الصَّ

2-  أَضُع ) نا ، َن ( في المكاِن الُمناِسب:

يِن، وَنزلـ ... إِلى الَخْندِق، والتِّلميذاُت بقيـ ... َفوَق  ثُمَّ َتوّجهـ ... َجميعاً إِلى َقلعِة صالِح الدِّ

ِك ، ثُمَّ َنَزلـ ... إِلى الَبّوابِة. الِجْسِر الُمتحرِّ

إِمالٌء َمنظور

: أَكتُب ما ُيْملى عليَّ

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



9

الَخّط

ُل الِعبارَة اآلتيَة ُمنَتِبهاً لَرسِم َحرِف الهاِء: 1-  أَتأَمَّ

طِر: قَعِة َحرَف الهاِء بأَشكالِه الُمختلفِة ُمراعياً َموِقَعُه في السَّ 2-  أَرُسُم ِبَخّط الرُّ

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَعِة ُمنَتِبهاً للَمسافِة َبين الَكلماِت. 3-  أَكتُب الِعبارَة اآلتيَة ِبَخطِّ الرُّ

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



10

التَّعبيُر الِكتابيُّ

َوَر اآلتيَة: ُل الصُّ أتأمَّ

أَتعاوُن أنا وَمجموَعتي على تنفيِذ التدَّريباِت اآلتيِة: 

ُثمَّ أََضُعها في  ابقِة،  َوِر السَّ فُت إليها في الصُّ 1- أُسّمي اأَلماِكَن األثريََّة والّسياحيََّة التي َتعرَّ

الَجدوِل اآلتي َوْفَق النَّموَذِج:

أَشهُر َمعالِمها اأَلثريَّةاسُم الَمدينة

  الَجامُع اأُلَمويِدمشق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُقدس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاهرة

أّواًل: أتعّرُف
آثاُر ِبالدي

إعداد شرائح العرض
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ثانياً: أتدّرُب

أَختاُر َمدينًة واحدًة، وأُصّمُم بالتَّعاوِن مَع َرفيقي ُمحتوًى لعرٍض تقديميٍّ عِن مدينتي:

2- أَكتُب َمْعلوماتي في َشرائَح على النَّحواآلتي:

ريحُة رقم )1( صورٌة للمدينِة التي اخترتُهاالشَّ

ريحُة رقم )2( صورٌة لآلثاِر البارزِة فيهاالشَّ

ريحُة رقم )3( صورٌة لألسواِق والّشوارعالشَّ

ريحُة رقم )4( صورٌة للحدائِق والمالعِب الرياضيّةالشَّ

رائح ( في الحاسوِب، أو أجعلُها على بطاقاٍت  رائَح ِبواسطِة َبرناَمِج )عاِرض الشَّ ُذ الشَّ 3-  أُنفِّ

َوِر ما استطْعُت. ُمرفقًة بالصُّ

ثالثاً: أطّبُق

فِّ وَنتبادُل الَمْعلومات. ريَط أماَم ِرفاقي في الصَّ رائَح أو الشَّ 1-  أَِعرُض أنا وَرفيقي الشَّ

2-  أَسَتِمُع إِلى آراِء ِرفاقي  بالتَّصميِم الذي َقّدْمُتُه.
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أَتذكَّر

ِة ِبَحْسِب َتسلُسلِها فيما َيأتي: أُرتُِّب َحوادَث الِقصَّ

عاِم وَطْبِخه. ِقياُم صاِحِب النَّاقِة بَتْحضيِر الطَّ

جِل أَْن َيحِملَُه مَعُه على ناقِتِه. َطلُب أَشعَب من الرَّ

ُجِل ِمْن أَشعَب. َغَضُب الرَّ

جِل من أَشعَب. َيْأُس الرَّ

ر�ُس الرّابُع عَبالدَّ ِمن َنواِدِر اأَ�صْ
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التَّدريبات اللُّغويَُّة  

1-  أَقرأُ الُجملََتين اآلتيَتيِن وأالحُظ الَكلِماِت المشار إليها بخّط:

                النّاقُة الكبيرُة سريعٌة.
               شاهَد أَشعُب َرجاًل راِكباً على ناَقِته.

2-  أكمْل كتابَة الجمِل اآلتيِة بالكلمِة المناسبِة مّما يأتي:
          ) رياضّياً - الّنظيفُة - الواِسعُة - الجميِل (

  ذهَب األطفاُل إلى الّشاطِئ ـــــــــــــــــــــــــ .

  المدرسُة ــــــــــــــــــــــــــ جّذابٌة.

  أَحبَّ ماهٌر أْن يصبَح الِعباً ـــــــــــــــــــــ  .

 الحدائُق ـــــــــــــــــــــ  ملعٌب لألطفال.

3-  أقرأُ الجملَتين اآلتيَتين، وأالحُظ المشاَر إليه بخطٍّ منها:

-  اجتمَعِت اأُلسرُة َمساًء.            - عاَد ماهٌر إلى  البيِت َمسروراً.

4-  أكِمُل كتابَة الجملَتين بكلمٍة مناسبٍة: ) َصباحاً - غاِضباً (

جَل ــــــــــــــــــــ .   الَتقى أشعُب الرَّ

يِف  ــــــــــــــــــــ ..  جُل الّطعاَم للضَّ   وضَع الرَّ

p :5-  أكمُل كتابَة الجمِل بالكلمِة المناسبِة مّما يأتي

              ) راِئعاً - َعْصراً - ضاِحكاً (

    t  نذهُب إلى الحديقِة ــــــــــــــــــــ .

  صّمْمُت إعالناً ــــــــــــــــــــــــــ .

  عاَد الفاِئُز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 
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الّتدريباُت الكتابّيُة

اإِلمالُء الّتعليمّي
1-  أَقرأُ وأاُلحُظ ) نا - َن ( المشار إليهما بخطٍّ  في الُجملَتْين اآلِتَيَتين: 

َمَع ِصـَفٌة َمذمومٌة.       َقَرْأنا ِقّصَة أَشعَب، وَتعلّْمنا منها أنَّ الطَّ

َمَع ِصـَفٌة َمذمومٌة.       التِّلميذاُت َقَرْأَن ِقّصَة أَشعَب وتعلّْمـَن منها أَنَّ الطَّ

2-  أُصّنُف ) نا ( الجماعِة ونوَن النِّسوِة ) َن ( في الَجدوِل اآلتي َوْفَق النَّموذِج:

3-  أَكتُب ) نا ( و ) َن ( في الَفراِغ الُمناسِب:

الُمديُر  َم  كرَّ الَسلِّة،  ِبُكرِة  ــــــــ  ـْ  لعب والتّلميذاُت  الَقدِم،  ِبُكرِة  ـــــــ  ـْ  لعب َنحُن  التَّالميُذ:  قاَل 

الفائَز، أّما الُمعلِّماُت فقْد صّفْقـ ـــــــ للجميِع .

)ن( الّنسوة)نا( الجماعةالِفعل

ناَحِفظنا

ـنشرْحَن

]
�
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إِمالٌء غيُر َمنظور

أَكتُب ما ُيملى عليَّ ُمنَتِبهاً لـ ) نا ( الجماعِة و ) ن ( النِّسوِة: 

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الَخطُّ

1-  أَقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمنَتِبهاً لرسِم حرِف الميم بكلِّ أشكالِه: 

قَعِة َحْرَف الميِم بأَشكالِه: 2-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَعِة ُمراِعياً الَمسافاِت َبين الَكلِماِت، واْرِتكاَز األحرِف على  3-  أَكتُب الُجملَة اآلتيَة ِبَخطِّ الرُّ

طِر: الّسّّّّّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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التَّعبيُر الِكتابي

ُف أّواًل: أتعرَّ
1- أَقرأُ النَّصَّ اآلتَي، ُثمَّ أُجيب: 

َيقُع ُمدرُج بُْصرى الّشاِم في َمدينِة بُْصرى في َسهِل َحْوراَن، فيِه مسرٌح للعرِض بناُه 

الّرومان، ولُه ُمدّرجاُت واِسعُة. وَيبلُُغ ُطولُه )45( َخمسًة وأَربعيَن ِمتراً، وفي ُكلِّ عاٍم يُقاُم 

. عليه َمهرجاُن  بُصرى الفنّيُّ

2-  أَمأُل الُمخّطَط اآلتَي ِمَن النَّصِّ الّسابِق:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتابُة مقطٍع َوْصفّيُمدرُج ُبْصرى الّشام
)َوصُف أََثر(

مسرح بصرى
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ثانياً: أُطّبُق

َوِر اآلتيِة: 3-  أَكتُب َمقطعاً أَصُف فيِه أثراً من آثاِر َتدُمَر، وأَذكُر اسَمُه وصفاِتِه مستعيناً بالصُّ

اسُم األَثِر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكاُن األَثِر:.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صفاُت األَثِر:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

4- أُُعيُد كتابَة الَمْقَطِع، وأضُع َعالماِت التَّرقيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوابة تدمر

معبدالشارع الطويل

مسرح تدمر
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ْر�ُس الّثاين: الدَّ

 عيُد اجَلالِء

ْر�ُس الّثالُث: الدَّ

َوَطني الغايل

امنُة: الَوْحَدُة الثَّ

 الَوَطُن
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ُر أتذكَّ

أَكتُب َثالَث معلوماٍت عن عيِد الَجالء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�ُس الّثاين عيُد اجَلالِءالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغوّية

1-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ُثمَّ أَمأُل الَجدوَل بالمطلوِب َوْفَق النَّموذِج:

الفاعُلالِفعُل َنوُع الُجملة الُجملُة

هداَء َم اأَلجداُد الشُّ َمفعليّةَقدَّ اأَلجداُدَقدَّ

أََتذكَّر:

  الُجملَُة الِفعلِيَُّة هي الُجملُة التي َتبدأُ بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الَفاعُل هو ــــــــــــ َيُدلُّ على َمْن قاَم بـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  حركُة آخِر الفاعِل: ـــــــــــــــــــــــــــــ

2-  أُجيُب عن اأَلسئلِة اآلتيِة: 

َم اأَلجداُد؟                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ماذا َقدَّ

-  ماذا َرَفَع الّناُس؟                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عُب على ُقبوِر الّشهداِء؟   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  ماذا َوَضَع الشَّ
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ُل الَكلِماِت اآلتيَة: 3-  أَتأَمَّ

هداَء، األعالَم، اأَلكاليَل. الشُّ

-  ما َنوُع هذه الَكلِماِت، اسٌم أو ِفعٌل؟   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ما َحرَكُة آخِرها ؟                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هداَء، األعالَم، اأَلكاليَل ( مفعواًل به. أَتعلُّم: أُسّمي األسماَء اآلتيَة: )الشُّ
         َحَرَكُة آخِر المفعوِل بِه الفتحُة.

4-  أَتعاوُن أنا وَرفيقي وأََصنُِّف الَكلِماِت في الُجَمِل اآلتيِة في الَجدوِل:

حركُة آخِرهالَمفعوُل بهحركُة آخِرهالفاعُلالِفْعُل
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5-  أََضُع َحرَكَة ُكلٍّ ِمَن الِفعِل والَفاعِل والَمفعوِل به فيما َيأتي:

 يُحّب التَّالميذ الَوطن. 

هداِء.  َكّرم القائد أَبناء الشُّ

 أَنَشد التَّالميذ َنشيد الَوَطِن.

6-  أََضُع الَمفعوَل به المناسب في الَفراِغ الُمناِسِب فيما َيأتي، وأَْضِبُط آخَرُه بالحركِة المناسبِة.

 َزيََّن التَّالميُذ ــــــــــــــــــــــــــ 

 يرَفُع الُجنوُد ــــــــــــــــــــــــــــ 

هداُء ــــــــــــــــــــــــــ الوطِن بدماِئهم.  َسقى الشُّ

الّتدريباُت الكتابّيُة

اإلمالُء الّتعليميُّ

كِل َبين ) ى ، ا (: 1-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة ُممّيزاً بالشَّ

ا التَّالميُذ الَعلَم.        حيَـّ

هيُد روَحه للَوَطِن.         أَهدى الشَّ

      دعـا التَّالميُذ اأَلصدقاَء في عيِد الجالِء.

هداُء أَرَض الَوطِن ِبدماِئهم.        َرّوى الشُّ

ابقِة ُمنَتِبهاً لَرسِم األلف. 2-  أُعيُد ِكتابَة الَكلِماِت السَّ

ــــــــــــ     ــــــــــــ     ــــــــــــ     ــــــــــــ
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3-  أَتعاوُن أنا وَرفيقي وأَكتُب َكلماٍت ُمماثلًة لما َيأتي: 
   َبكى            َسعى          َسما           َدنا 

ــــــــــــ       ــــــــــــ      ــــــــــــ     ــــــــــــ

إِمالٌء َغيُر َمنظور

: أَكتُب ما ُيملى عليَّ

الَخطُّ 

1-  أَقرأُ ما َيأتي ُمنَتِبهاً لَرْسم َحرَفي )              (:

قَعِة: 2-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

نصُّ اإلمالِء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قَعِة الِعبارَة اآلتيَة: 3-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

التَّعبيُر الكتابّي        

ُف اًل: أتعرَّ أوَّ

ِل وما يناِسُبُه في الَحْقِل الّثاني فيما َيأتي: 1- أَِصُل َبين الُمشبَِّه في الَحقِل اأَلوَّ

ِجناُن الُخْلِد الَبعيُد عن الوطِن

يُر الُمهاجُرأَرُض اأَلجداِد الطَّ

الَكنُز  الغاليُربوُع الوطِن

ابقِة، ُثمَّ أُعيُد ِكتابَتها: بِط َبيَن الُمشبَِّه والمشّبِه بِه في الجمِل السَّ 2- أَستخدُم ) ِمثل - كـ ( للرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استخدام التشبيه في الكتابة



26

ثانياً: أطبُِّق

ابقِة. 3- أَكتُب ِرسالًة إِلى َرفيٍق لي في الَمهَجِر أُْقِنُعُه فيها بالَعْودِة إِلى الَوَطن ُمستفيداً مَن التَّشبيهاِت السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أُِعدُّ َمع َمجموَعتي ِفْقرًة َنكُتُُبها في َمجلَِّة الَحائِط ِبُمناَسَبِة يوِم الَجالِء. َنشاٌط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أَتذكَّر

حيحِة مّما يأتي: 1-  أضُع إشارة  أماَم اإلجابِة الصَّ

- َنصُّ » َوَطني الغالي «:

ٌة.             َنْثٌر.            ِشْعٌر.             ِقصَّ

- اسُم الّشاعِر الذي َكتَب َنصَّ » َوطني الغالي «:

          عبُد الّرحمن حيدر.     خالد يوسف.       سليمان العيسى.

ر�ُس الّثالُث َوَطني الغايلالدَّ
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2-  أُكِمُل ما َيأتي:

ــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــ  اأَلخضِرَكَتْبُت   فيـ 

ـِرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــكَّ السُّ مــَن  أَحلــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيْضَحُكـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ َيْنَفــُدو ماُؤُه  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ْمُس ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشَّ

التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، ُثمَّ أُجيب:

) ب () أ (

       أَكتُب في َدفتري.

فُل.        َيلعُب الطِّ

       َقَطَف الَفاّلُح ِثماَر التُّفاِح.

       اْكتُْب في دفترَك. 

       اْلَعْب يا طفُل.

       اْقِطْف ثماَر التّفاِح يا فاّلُح . 

  أدلُّ على الفعِل في المجموعِة )أ(، وأبيُّن نوَعُه )ماٍض - مضارع(، وحركَة آخِرِه؟

  أدلُّ على الفعِل في المجموعِة )ب(، وأبيُّن حركَة آخِره؟

ــمي كاّلً مـن: اكُتـْب، العـَْب، اقِطـْف  فعـَل أمـٍر.  أسِّ
كون. أََتعلَُّم:  حركُة آخِر فعِل األمِر: السُّ

: ُل الفعَل الماضَي والمضارَع إلى فعِل أمٍر فيما يأتي، وأَضُع الحركَة المناسبَةَ 2- أحوِّ

يَرَفُع صالٌح الَعلََم.َرَسَم هشاٌم لوحًة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُهها إِلى َرفيقي الَّذي ال َيْنَتِبه في الِحّصِة  3-  أَكتُب َثالَث ُجمٍل َيشَتِمُل ُكلٌّ ِمنها على ِفْعل أَمٍر أَُوجِّ

. فِّ و ال ُيغلُِق صنابيَر المياِه في الَمدرسِة، وال ُيحاِفُظ على نظافِة الصَّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، ُثمَّ أَمأُل الَجدوَل اآلتَي بالَمطلوِب :

َر َسعيٌد الذَّهاَب مع تالميِذ مدرسِتِه في ِرحلٍة إِلى الاّلذقيَِّة، فقاَل لَُه والُدُه: ُخْذ معَك  » َقرَّ

الُمْرِشِد. َسِمَع َسعيٌد كالَم والِده،  َتعليماِت  َمنَظٍر َجميٍل، والَتِزْم  ْر ُكلَّ  التَّصويِر، وَصوِّ آلَة 

وَمضى ُمسِرعاً مع ِرفاِقِه َيحلُُم ِبيوٍم ُممتٍع«. 

َحركُة آخرهِفعُل اأَلمرَحركُة آخرهالِفعُل الُمضارعَحركُة آخرهالِفعُل الماضي

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

الّتدريباُت الكتابيَُّة 

اإِلمالُء الّتعليميُّ

1-  أَقرأُ اأَلسماَء اآلتيَة، وأُسّمي َنوَع اأَللِف في ِنهاَيِة ُكلٍّ منها:

  

اِبَقِة ُمنَتِبهاً لِكتابِة اأَللِف الَمقصوَرِة واأَللِف الَممدوَدِة في ُكلٍّ منها. 2-  أُعيُد ِكتابَة اأَلسماِء السَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُل بأَلٍف َمقصورٍة، وينتهي الثَّاني بأَلٍف َممدوَدٍة. 3-  أَكتُب اسَمْيِن: َينَتهي اأَلوَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلمالُء المنظوُر

: أَكتُب ما ُيملى عليَّ

الَخطُّ  
ُل الُجَمَل اآلتيَة ُمنَتِبهاً لَرْسِم َحرِف الكاِف بأَشكالِه: 1- أَتأَمَّ

ابقِة: ُن َحْرَف الكاِف من الُجَمِل السَّ قَعِة الَكلِماِت الّتي َتَتضمَّ 2- أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصُّ اإلمالِء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قَعِة ُمراعياً الَمسافَة َبيَن الَكلِماِت، واْرِتكاَز اأَلحرِف على الّسطِر: 3-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

 

التَّعبيُر الِكتابيُّ 

1-  أُكِمُل الِحواَر الَناقَص الَّذي َداَر َبين فراٍس و َصديقِه َمهراَن َحْوَل َضـرورِة َعودِة الُمهاِجِر 
إِلى َوَطِنِه:

ِفراٌس: َيجُب أَن يعوَد الُمهاجُر إِلى َوَطنِه.

َمهراُن: لماذا؟

ِفراٌس: أَلنَّ الَوَطَن بحاجٍة إليه .

َمهراُن: ولماذا يحتاُج إليِه الوطُن؟

ِفراٌس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

اٌل كثيروَن في الَوطِن. ــــــــــ : ولكْن يُوجُد ُعمَّ

ــــــــــ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

هادِة العلميَِّة ؟ ــــــــــ : وَهْل يحتاُج الَوطُن إِلى الشَّ

ــــــــــ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

هاداُت الِعلميَُّة لتطويِر الَوَطِن وازدهاِرِه ؟ ــــــــــ : وَهْل َتكفي الشَّ

ــــــــــ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

. الَوطُن بحاجٍة إِلى أَبناِئِه أَينما كانوا. ــــــــــ : َمعَك َحقٌّ

ــــــــــ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

كتابُة  حواٍرَبْيَن َصديَقين
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ُل: ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ـدُّ الُفراِت �صَ

ْر�ُس الّثاين: الدَّ

ِة ميناُء الَّالذقيَّ

ا�صعُة: الَوْحَدُة التَّ

ٌة ُمنجزاٌت َح�صاريَّ
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ُر أتذكَّ

ي ما َيأتي: أُكِمُل من ذاِكَرت	 

-     َيحُجُز َسـدُّ الُفراِت ِمياَه النَّهِر َخْلَفُه لـ:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل وَّ
ر�ُس الأَ ـدُّ الُفراِتالدَّ �صَ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أَقرأُ الُجْملََة اآلتيَة، ثّم أُجيب:   الّسدُّ َعظيٌم.

  - أحّدُد نوَع كلٍّ مَن الكلمَتيْن في الُجملِة الّسابقِة. اسٌم أو فعٌل؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  أُصنُِّف األسماَء اآلتيَة في الجدوِل اآلتي:
كلٌب  -  بَُحْيرٌة  -  َرُجٌل  -  َزْهرٌة

َجماٌدَنباٌتَحَيواٌنإنساٌن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  أمأُل الفراَغ باسٍم ُمناِسب:

 - َجماٌد ــــــــــــــــــ  .- َنباٌت ـــــــــــــــــــــ- َحَيواٌن ــــــــــــــــــــــ.- إنساٌن ـــــــــــــــــــــــ

4-  أكتُب ثالَث ُجمٍل َتْبدأُ كلٌّ منها بَنْوٍع من أنواِع االسِم َوفَق الّنموَذج:  الّرحلُة ُممتعٌة

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

الّتدريباُت الكتابيَُّة

اإلمالُء التعليميُّ
1-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، وأَنتبُه للَمدِّ الَّذي ُيلَفُظ وال ُيكَتُب في اسِم اإِلشارِة:

2-  أَكتُب اسَم اإلشارِة الُمناِسَب في الَفراِغ ِمّما َيأتي، وأالحُظ الَفْرَق بيَن اللَّفِظ والكتابِة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإِلنجاُز حديٌث.
راعيََّة.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  البُحيرُة َتروي اأَلراضَي الزِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الُمهنِدسوَن ُمبِدعوَن.

   أتعلُّم:  االسُم: كلمٌة تدلُّ على إنساٍن أو َحَيواٍن أو نباٍت أو جمادٍ.
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اإِلمالُء الَمنظوُر

: أَكتُب ما ُيملى عليَّ

الَخّط

قَعِة:  اء ) ظ ( ِبَخطِّ الرُّ 1-  أَقرأُ ما َيأتي ُمنَتِبهاً لَرسِم َحرِف الظَّ

قَعِة:  2-  أَكتُب  ِبَخطِّ الرُّ

نصُّ اإلمالِء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قَعِة الُجملََة اآلتيَة ُمراعياً حجَم األحرِف والَمسافاِت َبين الَكلِماِت: 3-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

تابيُّ التَّعبيُر الِكِ

ُل ُصـَوَر الُمنَجزاِت الَحضاريَِّة اآلتيِة في سورَيَة، ُثمَّ أَكتُب أربَع جمٍل عن واحدٍة منها: 1- أَتأَمَّ

2- أَحِرُص في ِكتاَبتي على ِذْكِر ما َيأتي:

 ُشعوري ِتجاَه الُمنَجِز. اسُم الُمنَجِز، اسُم الُمحافظِة، أَهميَُّة الُمنَجِز أو فواِئُده. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة حلب

مصفاة نفط حمص

مشفى البيروني الجامعي بدمشق

دار األوبرا السورية

كتابُة َمْقَطٍع َوْصفّيَوْصُف ُمنَجٍز َحضاِريٍّ
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أَتذكَّر

ذقيَِّة: ُل فيما َيأتي أَربعَة أَقساٍم لِميناء الالَّ 1-  أُسجِّ

2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  أُسّمي ميناًء آخَر في سورَيَة.

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

ر�ُس الّثاين ِةالدَّ ذقيَّ ميناُء الالَّ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

1-  أَقرأُ، وأاُلحُظ الَفرَق في الدَّاللِة على الَعدِد فيما يأتي: 

فِن. ٌع لِِصيانِة السُّ ُفن.       هذا ُمجمَّ عاِن لِصيانِة السُّ        هذان ُمجمَّ

        مَرْرُت بالعاملَْيِن الُمخلَِصْين.       َمَرْرُت بالعامِل الُمخلِص.

كَر إِلى الُمرِشدة. كَر إِلى الُمرِشَدَتْين.       قّدْمتُّ الشُّ         قّدْمُت الشُّ

ر: أََتذكَّ

ي ما يُدلُّ على اثَنيِن )مثنَّى(.  أســمِّ
أتعلَُّم: 

المثنَّى: اسٌم يضاُف إلى مفردِه ألٌف ونوٌن أو ياٌء ونوٌن.

2-  أَصوُغ ُجماًل َوْفَق الُجَمِل اآلتيِة:

الفاّلحاِن َنشيطاِن.الفاّلُح َنشيٌط.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأْيُت العاملََتْين نشيَطَتْين.َرأْيُت العاِملََة َنشيطًة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أُْعِجْبُت بالمهندَسْيِن في الميناِء.أُْعِجْبُت بالُمهنِدِس في الميناء.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3-  أُعيُد ِكتابَة الُجملِة اآلتيِة في الُمثنَّى:

                     المعلُِّم محبوٌب                           المعلِّمُة محبوبٌة

الُمثنّى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4-  أصوُغ ُجملَتين وفَق الّنموَذج:

     -  التّلميذاِن َفِرحان.                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    -  التّلميَذتاِن  َفِرَحتان.                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الّتدريباُت الكتابّيُة

اإلمالُء التعليميُّ

1-  أَقرأُ ما َيأتي، وأاُلحُظ آخَر اأَلفعاِل المشار إليها بخطٍّ فيما يأتي:

اَل.        َقضى التَّالميُذ َوقتاً ُممِتعاً في الميناِء.       َرأى التاّلميُذ الُعمَّ

سوَم عن َرْمِل الشاطِئ.       َدنا التَّالميُذ من الباِخرِة.        َمحا الَموُج الرُّ

2-  أَكتُب ُكاّلً من ) ى - ا ( في َمْوِضـِعها الُمناِسِب فيما َيأتي:

َجر ــــــــــــــــــــ الماُء في الوادي.

َحبـ ــــــــــــــــــــ الّطفُل على اأَلرِض. 

َرمـ ــــــــــــــــــــ الاّلعُب الُكرَة.
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إمالٌء َغيُر َمنظور  

أَكتُب ما ُيملى عليَّ ُمنَتِبهاً لأَللِف في ِنهايِة الَكلَِمة:

الَخطِّ  

  1-  أَقرأُ ُمنَتِبهاً للَحْرِف المشار إليه بخّط:

2-  أَقرأُ الدَّاللَة الُمروريََّة اآلتيَة، ثمَّ أكتبها: 

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصُّ اإلمالِء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قَعِة: 3-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

قَعِة الِعبارَة اآلتيَة منتبهاً لحجِم األحرِف واْرِتكاِزها على الّسطر: 4-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ
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التَّعبيُر الِكتابّي 

أّواًل: أتعّرف

ُل هذا الخبَر، ُثمَّ أُجيُب عِن األسئلِة:  -  أَتأَمَّ

المؤّسسُة العاّمُة للخطوِط الحديدّية

أَعلَنْت ُمَؤّسسُة الُخطوِط الحديديِّة الّسوريُّة بمناسبِة ِذْكرى الَجالِء عن َتْسييِر أّوِل رحلٍة 

بالقطاِر الحديِث وبشكٍل يوِميٍّ من حمَص إلى َحلَب، وبالعكِس، ويتّسُع القطاُر لـ  250 راِكباً. 

فيِه شاشاُت عرٍض خاّصٌة، وقسٌم مخّصٌص  احِة واألماِن،  الرَّ بجميِع وسائِل  ُمجّهٌز  وهَو 

أللعاِب األطفاِل.

1-  ما اسُم الجهِة التي أعلَنِت الخبَر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حلُة ؟ وأَْيَن َتْنَتهي؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2-  ِمْن أيَن  تْنَطلُِق الرِّ

وريِّ الَحديث؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3-  كم َسَعُة الِقطاِر السُّ

4-  ماذا يتواَفُر في القطاِر الّسوريِّ الَحديث؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياًً: أُُطّبق
ُن: وريِّ يتضمَّ  -  أَكتُب َتقريراً عن ِرْحالِت الِقطاِر السُّ

ْحلِة. 1 -  ُعنواَن التَّقريِر. ْحالِت.2 -  اتجاَه الرِّ 3 -  َموعَد الرِّ

5 -  أَهميََّة الِقطاِر.4 -  َسعَة الِقطاِر.

ابِق في كتابِة الّتقريِر.  -  أستفيُد مَن المعلوماِت التي َقَرْأُتها في الخبِر السَّ

-  أُضيُف إِلى َعناِصِر الّتقريِر:

-  اسَم كاتِب التَّقريِر. -  تاريَخ  ِكتابِة التَّقريِر.

كتابُة َتْقريٍر
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ْر�ُس الّثاين: الدَّ

لفنُي ـديُقنا الدُّ �صَ

ْر�ُس الّثالُث: الدَّ

حِل َلكُة النَّ  َمْ

الَوْحَدُة العا�صرُة:

َغراِئُب وَعجاِئُب
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ُر أتذكَّ

حيحِة، وإشارَة  أَماَم المعلومِة المغلوطِة فيما َيأتي: أَضُع إشارَة  أَماَم المعلومِة الصَّ

َتَتواَصُل الدَّالفيُن مَع بعِضها باألسماِء.

. يَّ ْلفيُن الَهواَء الَجوِّ يَتنفَُّس الدُّ

َتَتعاَوُن الدَّالفيُن على َصـيِد اأَلسماِك.

ر�ُس الّثاين ْلفنُي الدَّ  �صديُقنا الدُّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ُمنَتِبهاً للكلمِة المشار إليها بخّط، ثمَّ أمأُلُ الفراَغ وفَق النَّموذج.

ْلفين.      الغّواصوَن جالسوَن ِبُقرِب الدَّالفين.      الَغّواُص جالٌِس ِبُقرِب الدُّ

ُب بارٌع.       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       المُدرِّ

عباُت ماِهراٌت.       الاّلِعَبُة ماهرٌة.        الالَّ

فلُة سعيدٌة.       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الطِّ

2-  أَمأُل ُكلَّ َفراٍغ بالَكلمِة الُمناسبِة فيما َيأتي: 

بَّاحوَن ــــــــــــــــــــــــ إلى البحِر.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فائزون.    السَّ

يَّادوَن ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نائموَن.  الصَّ

باُت ــــــــــــــــــــــــــــــــ   المدرِّ

3-  أَصوُغ ُجَماًل َوْفَق النَّموَذِج فيما َيأتي: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- الُمتساِبقوَن حاِضرون.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2- الُمتساِبقاُت حاِضراٌت. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3- اأَلبطاُل َمحبوبون. 

ي ما يُدلُّ على أكثِر من اثَنيِن )َجْمعاً(.  ر:  أُســمِّ أََتذكَّ

الاّلعبون - نازلون - األطفاُل - عاِئدوَن - نشيطات
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التَّدريباُت الكتابّيُة

اإلمالُء الّتعليميُّ
 : 1-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، وأاُلحُظ الَحرَف المشار إليه بخطٍّ

اصوَن غاصـوا في أَعماِق الَبْحِر.       الغوَّ

لفيِن.        اأَلطفاُل َصـفَّقوا للدُّ

َمْتها الدَّالفيُن.  بوَن َفِرحوا بالُعروِض التي قدَّ       الُمدرِّ

2-  أَكتُب الَكلِماِت اآلتيَة في الَفراغاِت الُمناسبِة:

اِص، و ـــــــــــــــــــــــ تحَت الماِء َفترًة  الغّواصوَن ـــــــــــــــــــــــ ِجهاَز التَّنفُِّس الخاصَّ بالَغوَّ

ـــــــــــــــــــــــ  و  البحريَِّة  الَحَيواناِت  عِن  كثيرٌة  َمعلوماٌت  ومعُهْم  ـــــــــــــــــــــــ  ثُمَّ  طويلًة، 

النَّاَس ِمْنها، فالَقْوا ُكلَّ التَّقديِر واالحِترام.

اإِلمالُء المنظوُر

: أَكتُب ما ُيملى عليَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الَخّط  

 : 1-  أَقرأُ الُجملَة اآلتيَة، وأاُلحُظ َرْسَم َحرِف النُّوِن ) ن ( المشار إليه بخطٍّ

قَعِة: 2-  أَكتُب َحرَف الّنوِن ِبَخطِّ الرُّ

قَعِة ُمراعياً الهوامَش: 3-  أَكتُب في الِبطاقِة الِعباراِت اآلتيَة ِبَخطِّ الرُّ
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التَّعبيُر الِكتابيُّ  

أّواًل: أتعّرف

ُل ُكلَّ ُصورٍة، ُثمَّ أُجيب في َدفتري: 1-  أَتأَمَّ

ورِة؟ 1- ماذا َترى في هذِه الصُّ
2- هل َتجُرُؤ على ُدخوِل َهِذِه الغاَبِة؟ ولماذا؟

1- َمِن الذي َيدُخُل َهذِه الغابَة؟
2- لماذا َيدُخُل هذا الّطفُل الَغابَة َوحَدُه في رأِيَك؟

ورِة؟ 1- ما َسَبُب َخْوِف الّطفِل في هذِه الصُّ
2- ما َخَطُر التِّمساِح على اإِلنساِن؟

جَرَة؟ 1- لماذا َيَتسلَُّق الّطفُل الشَّ
2- ماذا يُريُد النَِّمُر ِمنُه؟

فُل الُمغاِمُر الطِّ
كتابُة ِقّصٍة خياليٍَّة
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فُل هاِرباً؟ 1-  في رأِيَك، لماذا َفرَّ الطِّ

2-  َهـْل َحقَّـَق الُمغامـُر َهدَفـُه في اكتشــاِف 

الغابِة وحَدُه؟ ولماذا؟

َة ُمغاَمرِة الّطفِل في َهِذِه الغابِة ُمفيداً مَن األسئلِة الّساِبقة.  2-  أَكتُب ِقصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  أَقرأُ ما َكتْبُت، ُثمَّ أَمأُل االسِتمارَة التَّقويميََّة 
اآلتيَة:

النعم الِعبارُة 

َهْل كتْبُت َمراحَل الُمغاَمرِة كاملًة؟

هل َكتْبُت َمراحَل الُمغامرِة ُمتسلِسلًَة؟

فحِة؟ هل راَعْيُت الَهوامَش في الصَّ

هل وَضـْعُت عالماِت التَّرقيِم؟

هل كاَن لديَّ أَخطاٌء إِمالئيٌَّة؟

هل كاَن َخّطي َجمياًل؟

هل حاَفْظُت على َنظافِة الَورقِة؟

ثانياًً: أطّبق
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أَتذكَّر

حيحـِة، وإشــارَة  أَماَم الَمعلوَمــِة الَغلَط، أضُع إشــارَة  أماَم المعلومِة الصَّ

لَط: ُب الَغَ فيما يأتي، ُثمَّ أُصوِّ

1-  للنّحِل َثالثُة أَنواٍع: الَملِكُة والَعاِمالُت والذُّكوُر.   

2-  َسَعُة ُمخِّ النَّحلِة يُساوي َسَعَة ُمخِّ اإِلنساِن .        

َوِر من َعيِن اإِلنساِن.  3-  َعيُن النَّحلِة أَْقوى بالتقاِط الصُّ

ْمِع.         ُة السَّ 4-  لَُغُة التَّعاُرِف َبيَن النَّحِل هَي: حاسَّ

5-  َتحوُم النّحلُة فوَق الَعَسِل لتُجّفَفُه مْن بُخاِر الماِء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�ُس الّثالُث حِلالدَّ َلكُة النَّ َمْ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة   

ُل الُجملَتيِن اآلتيَتيِن، ُثمَّ أُجيب: 1- أَتأَمَّ

َعيُن النَّحلِة َقويٌّة.َبحَث َميموٌن في الَموسوَعِة الِعلميَِّة.

  أُحلُِّل الُجملَتيِن اآلتيَتيِن إِلى َكلَِماٍت:

  َبحَث َميموٌن في الَمْوسوعِة الِعلميَِّة                               َعْيُن النَّحلِة قويٌّة

ُد َنْوَع الَكلِمِة التي َبدأَْت بها ُكلٌّ مَن الُجملَتين الّسابقَتين: ) اسم أو فعل(:   أُحدِّ

- َعْيُن : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- َبحَث: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أََتذكَّر:

ي الُجملَة الَّتي َتبدأُ باسٍم: ُجملًة اسميًَّة. ي الُجملَة التي َتبدأُ ِبفعٍل: ُجملًة ِفعليًَّة، وأُسمِّ أُسمِّ

أَتعاوُن أنا وَرفيقي 

2-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ِقراءًة ُمتأنيًَّة، ُثمَّ أُصنُِّفها في الَجدَوِل التَّالي:

-  النَّحلُة َذّواقٌة.                

-  َينَتمي النَّْحُل إِلى َعالَِم الَحَشراِت. 

-  َتْصَنُع النَّحلُة الَعَسَل. 

-  الَعَمُل عظيٌم. 

-  َيعيُش النّحُل في بُيوٍت َداخَل الِجباِل.

-  الَمعلوماُت جاِهَزٌة.

الُجملُة االسميَُّة الُجملُة الِفعليَُّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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3- أَعمُل ِبُمفَردي 

أَكتُب ُجملًة تبدأُ ِبفعٍل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَكتُب ُجملًة َتبدأ باسٍم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُف 4- أَوظِّ

ُف الُجملَة الفعليََّة والُجملَة االسميََّة في ِكتابِة َسطَريِن عن فوائِد الَعَسِل.  أُوظِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الّتدريباُت الكتابّيُة

اإلمالُء التعليميُّ
1-  أَضُع َعالماِت التَّرقيِم الُمناسبَة في الُمسَتطيل:

قالَْت رباُب      وأنا حَصْلُت على المعلوماِت اآلتيِة      َسَعُة الُمخِّ عنَد النَّحلِة يُساوي

مِّ لتُميَِّز رفيقاِتها النَّحالِت َة الشَّ ُخْمَس َسَعِة ُمخِّ اإلنساِن      وَتستخِدُم النَّحلُة حاسَّ

2-  أَضُع َحْرَف التَّاِء )             ( في الَفراِغ:
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إِمالٌء غيُر َمنظوٍر

أَكتُب ما ُيملى عليَّ ُمنَتِبهاً لَعالماِت التَّرقيِم:

 الَخطُّ 

اِء ) ط (: ُل الِعباراِت اآلتيَة ُمنَتِبهاً لَرْسم َحرِف الطَّ 1-  أَتأَمَّ

قَعِة:   2-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قَعِة:  3-  أَكتُب الِعبارَة اآلتيَة ِبَخطِّ الرُّ

التَّعبيُر الِكتابيُّ 

أّواًل: أتعّرُف
ليًَّة، ُثمَّ أُجيب: اًل: أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة ِقراءًة تأمُّ أوَّ

1-  ما الَحَيواُن الذي تتحدَُّث عنُه الِفْقرة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2-  ما ِصـفاُت النَّعاَمِة ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  ما االعتقاُد الَخاِطُئ الَمعروُف عِن النَّعاَمِة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على هذا االعتقاِد الَخاِطِئ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4-  َكْيَف أُردُّ 

يوِر، وهَي  الطُّ أَكبِر  َكبيٌر من  النَّعامُة طائٌر   «

على  ريٌش  يُوجُد  ال  َيراِن،  الطَّ على  قادرٍة  َغيُر 

ا باقي ِجسِمها  رأِسها ورَقَبِتها وال على ساَقْيها، أمَّ

يُش. َفيكسوُه الرِّ

حراِء وَتَتغذَّى على النَّباِت، وهي  إنَّها َتعيُش في الصَّ

َقويٌَّة َسريعٌة َتستطيُع أَْن َتجرَي لِمسافاٍت َكبيرٍة، ومَن الُمعتَقداِت الَخَطأ 

إْن  التُّراِب،  َتُدسُّ رأَسها في   ، أنَّها َحَيواٌن َجباٌن َغبيٌّ النَّعاَمِة:  عِن 

رآها َعدوٌّ َظنَّ أَنَّها َتختبُئ منُه«.

ٍالَردُّ على اعتقاٍد خاطئ
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أعمُل بمفردي 

ُد االعتقاَد الَخاطَئ: 1-  أُحدِّ
، َتدسُّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النَّعاَمُة َحَيواٌن َجباٌن وَغبيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  أقرأُ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أُجيب:

َفتظنُّها  الَحشراِت  لِتخَدَع  التُّراِب  في  َرأَسها  َتُدسُّ  فهَي  َغبيًَّة،  أو  َجبانًة  ليَسْت  النَّعامُة 

َصـْخرًة أو َشَجرًة؛ َفَتِقُف عليها وَتصيُدها. وهَي َسريعٌة وَقويٌَّة، وَتستطيُع أن َتجرَي ِبُسرعٍة 

. َكبيرٍة ولَِمسافاٍت َطويلٍة؛ وبذلك َتنجو من الَعدوِّ

حيحُة عِن النَّعامِة ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ما الفكرُة الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيحِة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليَل على الفكرِة الصَّ ُد الدَّ   أُحدِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أتدّرب
 أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيب:

يوِر الجواِرِح، َيناُم في النَّهاِر وَيْظَهُر  » البوُم طائٌر مَن الطُّ

َضُه  كاِن، ولكنَّ هللاَ َعوَّ في اللَّيِل، َعيناُه واسعتاِن جاِمَدتاِن ال َتَتحرَّ

ْأِس، َفرأُسُه يتحّرُك ِبَدوَرٍة كاملٍة.  عْن َحركِة الُعيوِن بَحَركِة الرَّ

والَعصافيِر  واأَلفاعي  والِفئراِن  الــِجــرذاِن  على  َيَتغّذى 

لِنفسِه، لذلَك َيسُكُن  واأَلرانِب، وهَو َطيٌر َكسوٌل، ال َيبني ُعّشاً 

ْؤِم والَخراب«. البُيوَت واأَلعشاَش الَمهجورَة والَمناطَق العاليَة والَخِربَة، وَيراُه َبعُضهم َرمزاً للشُّ
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ابقُة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ائُر الذي َتَتحدَُّث عنه الِفْقرُة السَّ 1-  ما الطَّ

2-  ما ِصـفاُت البوِم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقِة اعتقاداً خاِطئاً عن طائِر البوِم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُد مَن الِفْقرِة السَّ 3-  أُحدِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4-  أَردُّ على االعتقاِد الخاِطئ، ثُمَّ أَتعاوُن أنا وَمجموَعتي، وأذكُر:

حيحَة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الِفَكَر الصَّ

                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليَل:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدَّ

             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: أُطّبق

أَعمُل بُمفَردي

دِّ على الِفكرِة الَغلَط : -  أرتُِّب الخطواِت اآلتيَة التي اّتبعُتها في الرَّ

حيحِة  - تحديُد الفكرِة الَغلَط. ليِل -  بياُن الفكرِة الصَّ     تحديُد الدَّ

ْؤَم«   مَن الُمعتَقداِت الخاِطَئِة عن طاِئر الُغراب: » أَنَّه َيجلُُب النَّْحَس والشُّ

-  أَردُّ على هذا االعتقاِد الخاطِئ ِبِفْكرٍة صحيحٍة، وأَُؤيُِّد الِفْكرَة ِبَدليٍل ُمستعيناً بُمعلِّمي/ أُسَرتي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



58

ُل: ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

رُ كَّ ال�صُّ

ْر�ُس الّثاين: الدَّ

الثُة احَلكيُم والفالَّحوَن الثَّ

رَة: الَوْحَدُة احلاديَة َع�صْ

الَعمُل امُلْنِتُج
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ُر أتذكَّ

راِت َرامٍز: 1-  أُرتُِّب فيما َيأَتي حواِدَث ُمذكَّ

.   ذهاُب راِمٍز إلى الَبقاليّة.   التَّحدُُّث عِن الَهرِم الِغذائيِّ

ِه.  َجولٌَة في أَقساِم الَمْعَمِل.   َتحدُُّث رامٍز مَع أُمِّ

ِر، وَضَرراً واحداً لَُه: كَّ 2-  أذكُر فائدًة واحدًة للسُّ

الفـاِئـدُة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َرُر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضَّ

ُل وَّ
ر�ُس الأَ رُالدَّ كَّ ال�صُّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ُمشيراً إِلى الَعَدِد:

        َيحتاُج إِلى َمسيِر َثالِث ساعاٍت.

ِت األيّاُم ) واحٌد ، اثنان .. وخمسُة أَيّاٍم( وأَنا أَنَتِظُر.        َمرَّ

يارُة.        وَبعَد ِعشريَن  َيوماً جاَءِت الزِّ

ا يأتي: 2-  أََضُع الَعَدَد في الَمكاِن الُمناِسِب مَن الَفراَغاِت ِممَّ

الّشهُر ـــــــــــــــــــــــ َيوماً و ـــــــــــــــــــــــ أَسابيَع.

واأُلسبوُع ـــــــــــــــــــــــ أَْياٍم.

َع ُكلُّ واحٍد منّا َبَيْوٍم ـــــــــــــــــــــــ ِمْن َعَملِِه من أَجِل َتحسيِن الَمدينِة لصاَرْت  َفلَْو َتطوَّ

َجنًَّة ِمَن الِجناِن.

3-  أمأُل الفراغاِت اآلتيَة باألعداِد المناسبِة فيما يأتي:

عدُد أفراِد َمجموعتي ـــــــــــــــــــــــ أفراٍد.               - )خمُس - خمسُة(

تَة( - ونعمُل معاً ـــــــــــــــــــــــ أيَّاٍم في األسبوع.              )ستَّ - سَّ

َيستغِرُق َتنفيُذ الّنشاِط ـــــــــــــــــــــــ دقائَق.              )سبَع - سبعَة(  -
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إِمالٌء غيُر َمنظوٍر 

: أَكتُب ما ُيملى عليَّ

الَخّط  

لّشيِن                  : وا لّسيِن  ا ُل الِفْقرَة اآلتيَة ُمنَتِبهاً لِكتابِة َحرَفي  1-  أَتأَمَّ

نصُّ اإلمالِء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قَعِة: 2-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

فيها حرُف  َكلماٍت  ُمستخِدماً  ِر(  كَّ السُّ َتناُوِل  مْن  )اإِلكثاِر  ِمَن  َتحذيراً  قَعِة  الرُّ ِبَخطِّ  أَكتُب    -3

الّسيِن فيما َيأتي:

قَعِة ُمراِعياً الَمساَفَة َبيَن الَكلِماِت: 4-  أُعيُد ِكتابَة الِفْقرِة اآلتيِة ِبَخطِّ الرُّ
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التَّعبيُر الِكتابيُّ

أواًل: أتعّرف
ـَوَر اآلتيَة، ُثمَّ  أُجيُب َشفوّياً: ُل الصُّ أَتأَمَّ

1

34

2

1-  أَتحــدَُّث عــــن َعَمـــِل العامـِل في 

ورِة اأُلولى. الصُّ

فــــي  العـاِمــــُل  يفــعــُل  مــــاذا    -3

ــورِة الثّالثــِة؟ الصُّ

2-  ماذا َيَضُع الَعامُل ِبداِخِل ِقْطعِة الَعجيِن 

ورة الثّانيِة؟ في الصُّ

4-  ماذا َيســـــُكُب َفــوَق الَحْلــوى فــــي 

ابعــِة؟ ورِة الرَّ الصُّ

كتابُة مْقطٍع عن ِمهَنةِصناعُة الَحْلوى
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أتدّرب
  أَكتُب ُجملًة َعن ُكلِّ صوَرٍة.

. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أَجمُع الُجَمَل وأَرُبُط بيَنها باستخداِم أحُرِف الَعْطِف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أََضُع عنواناً مناسباً للمقطع.   
       أَقرأُ الَمقطَع أَماَم ِرفاقي، وأَستِمُع إِلى َرأِيِهم.

ُب أَغالطي.   أَستفيُد ِمْن ُمالحظاِتهم، وأُصوِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5

5-  َمِن الَّذي َيشتري الَحلوى؟

فِل فماذا َتشَتري من أَنواِع الَحلوى؟ 6-  لو ُكْنَت مكاَن الطِّ
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أَتذكَّر

ِة )الَحكيُم والَفالَّحوَن الثَّالثُة( أَكتُب من ذاكَرتي:   من ِقصَّ

    الّصفُة المشتركُة بيَن الفاّلحيَن الثاّلثِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خصيَُّة الّرئيسُة في الِقصَّ   الشَّ

   أذكُر المكاَن الذي داَرْت فيِه حواِدُث الِقّصِة.   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر�ُس الّثاين الثُة الدَّ احَلكيُم والَفالَّحوَن الثَّ



66

التَّدريباُت اللُّغويَُّة

	 أَتــعـــاوُن أنا وَرفيقي عــلى َملِء الَجــدَوِل ِبُجَمــٍل َوْفَق النَّمـــوَذِج فـــــي ُكلِّ َمجموعـــــٍة 

مَن المجموعاِت اآلتيِة:

المجموعُة - ج -المجموعُة - ب -المجموعُة - أ -

اأَلرَضأَنـــــا أَمتــــلُِك المــاَء َتحــُرث  الَحــبَّأَنَت  َيبــُذر  هــو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــأنَتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــأناـ  هوـ 

الَحــبَّأنــِت َتحُرثيَن اأَلرَض نحــُن َنمتـــلُِك المـاَء َتبــُذُر  هــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــأنِتـ ـــــــــــــــــــــــــــــــنحنـ ــــــــــــــــــــــــــــ هيـ 

اأَلرَض  َتحُرثاِن  َيبــُذراِن الَحبَّأَنتُما  همــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــأنتما ــــــــــــــــــــــــــــــ هماـ 

اأَلرَض  َتحُرثوَن  الَحبَّأَنتْم  َيبــُذروَن  هــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ همـ ـــــــــــــــــــــــــــــــأنتمـ 

هــنَّ َيبــُذْرَن الَحــبَّأنتــنَّ َتحُرْثَن اأَلرَض 

هنَّ ــــــــــــــــــــــــــــــأَنتّنـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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التَّدريباُت الكتابّيُة

اإلمالُء التعليميُّ
1-  أَقرأُ ما َيأتي:

، ُثمَّ أُعيُد ِكتابَتها فيما َيأتي: ُل الَكلِماِت التي تحَتها َخطٌّ 2-  أَتأَمَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-  أُكّوُن ثالَث ُجَمٍل في ُكلِّ ُجملٍة كلمٌة َتشتِمُل على حرِف الّتاِء ) المربوطِة (:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإِلمالُء الَمنظوُر

أَكتُب ما ُيملي عليَّ ُمَعلِمي:

نصُّ اإلمالِء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الَخطُّ

قَعِة: 1-  أَقرأُ ما َيأتي ُمنَتِبهاً لَرسِم َحرِف الَعيِن ِبَخطِّ الرُّ

ابقِة.  2-  أُعيُد ِكتابَة حرِف الَعيِن كما ورَد في الكلماِت السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَعِة ما َيأتي: 3-  أَكُتُب ِبَخطِّ الرُّ
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التَّعبيُر الِكتابيُّ

ثانياً: أُطّبُق

ورِة: أُسّمي الِمهنَة التي أَرى َمنتوَجها في الصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورِة: أُسّمي الِمهنَة التي أَراها في الصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَِصُف َمنتوَجها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَِصُف َمنتوَجها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَذكُر أهميََّة َمنتوِجها في حياِتنا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أَذكُر أهميََّة َمنتوِجها في حياِتنا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـِة ِبَبلِدنا: عبيِّة الخاصَّ ناعاِت الشَّ أُوّضُح َضـرورَة الِحفاِظ على الصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقَة في َمقَطٍع، وال أَنسى أْن: أختاُر مهنًة مّما سبَق، وأجمُع المعلوماِت السَّ

ـفحِة. -  أََضَع لَُه ُعنواناً.   -  أُراعَي الَهوامَش وَعالماِت التَّرقيِم.    -  أُحافَظ على َنظافِة الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتابُة مقطٍع عن ِمهنة
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ُل: ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

الرَّجُل الآيلُّ

ْر�ُس الّثاين: الدَّ

ـناعُةُ الدُّمى  �صِ

الَوْحَدُة الثانيَة ع�صرَة:

الِعْلُم والخرتاُع



71

ُر أتذكَّ

ُم الُجَمَل في القائمِة ) أ (، ُثمَّ أَكتُبها: أَختاُر من الَقائمِة ) ب ( ما ُيَتمِّ

          ) ب (           ) أ (

ُجُل اآلليُّ هَو ِعبارٌة عن  ِد بِه.الرَّ الَبرنامِج الحاسوبيِّ الُمَزوَّ

ُجُل اآلليُّ بواسطِة م بِه.َيعمُل الرَّ َبرنامٌج حاسوبيٌّ يَتحكَّ

ُجِل اآلليِّ هو الَكْهَرباِء الَموجودِة في المّدخرِة.الَعقُل اإِللكترونيُّ في الرَّ

ُجِل اآلليِّ ِبَحْسِب آلٍة حديديٍَّة من ُصـْنِع اإِلنساِن. َتْخَتلُِف أَنواُع الرَّ

ُل وَّ
ر�ُس الأَ الرَُّجُل الآَيلُّالدَّ
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التَّدريباُت اللُّغوّيُة

1-  أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة قراءًة ُمعبِّرًة عن َمضموِنها ُمستخِدماً الحَركاِت الُمناسبة:

ـًة حقيقيًَّة.         لم يُتابْع على التِّلفاِز ِقصَّ

        لن أُصيَب أَحداً بأَذًى.

        ال ، ال أُريُد أْنْ أُصِبَح َرُجاًل آليَّاً.

. َل إِلى َرجٍل آليٍّ         ما أَحبَّ ماهٌر أن َيتحوَّ

ي:) لم - لن - ال- ما ( أحرَف نفي.  ر:أُســمِّ أََتذكَّ

2- أَصوُغ ُجَماًل َوْفَق ما َيأتي، وأَضُع الحركَة المناسبَة على آخِر الفعِل:

ْر ماهٌر عِن المدرسِة. َر ِبواجباتي.- لْم يتأَخَّ - لْن أُقصِّ

- لن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- لم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ما شاهَد ماهٌر التِّلفاَز اليوَم.- ال أَمدُّ يدي إِلى ُممَتلكاِت اآلَخريَن.

- ما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التَّدريباُت الكتابّيُة

اإلمالُء الّتعليمّي
1-  أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة، وأاُلحُظ الَحرَف المشاَر إليِه بخّط:

فَحَصَل   . اآلليِّ ُجِل  الرَّ َحْوَل  َمعلوماٍت  عِن  ابكِة  الشَّ في  َبحَث  البيِت  إِلى  ماِهٌر  عاَد  َبعَدما 

وبوِت  ميزاٌت َكثيرٌة، إنَّه َيستطيُع الَعزَف على اآلالِت الموسيقيَِّة  على المعلوَمِة اآلتيِة: لـلرُّ

ِة، فـالعقُل اإللكترونيُّ في داِخلِه يُرِسُل  كـاإِلنساِن، وذلَك عْن طريِق أَجهزٍة َتعمُل بـاأَلشعَّ

اأَلوامَر لـألطراِف؛ فَتعِزُف الموسيقا.

2-  أُحلُِّل الَكلِماِت اآلتيَة، وأاُلحُظ الحرَف الَمحذوَف َوْفَق النَّموَذِج:

3-  أُدخُل األحرَف                                      على الَكلِماِت اآلتيِة َوْفَق النَّموَذِج:
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إِمالٌء غيُر َمنظوٍر 

أَكتُب ما ُيملى عليَّ ُمَعلِمي:

الَخطُّ

قَعِة: 1-  أَقرأُ ما َيأتي ُمنَتِبهاً لَرسِم َحرِف المدِّ ِبَخطِّ الرُّ

، ُثمَّ أُعيُد ِكتابَته: ُل ِكتابَة حرِف المدِّ 2-  أَتأَمَّ

نصُّ اإلمالِء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قَعِة الُجملَة اآلتيَة ُمنَتِبهاً لَحجم الَكلِماِت: 3-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ

التَّعبيُر الكتابيُّ 
َوســــــائـُط النَّقـِل

أّواًل: أتعّرف
أَتعاوُن أنا وَمجموعتي

َوَر اآلتيَة: ُل الصُّ 1- أَتأَمَّ

حيحِة َوْفَق النَّموَذِج: 2-  أُكِمُل ِكتابَة الَجدوِل بالُمَسّمياِت الصَّ

َمكاُن الوقوفالَمجاُل الذي تسيُر فيهواِسَطُة النَّقل

كاِبالّطريُق الّدوليُّةالّسيَّارُة محّطُة الرُّ

الِقطاُر

الباِخرُة

الّطيَّارُة

النَّصُّ الَموضوعيُّ
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ِ واسطِة َنْقل. 3-  أذُكُر َفائَدًة لكلِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانياً: أُطّبق

أَعمُل بمفردي

ابقِة، وأَكتُب َمْقَطعاً عن واسطٍة واحدٍة من وسائِط النَّقِل، وأُبيُِّن  1-  أَستفيُد من الَمعلوماِت السَّ
يََّتَها: أَهمِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُم ِكتابَة الَمقطِع بعَد َملِء الِبطاقِة التَّقويميَِّة اآلتيِة: 2-  أُقوِّ

العبارُة
التّقويم

النعم
َهْل َوَضْعُت ُعنواناً للَمقَطِع ؟

َهْل َسّمْيُت واسطَة النَّقِل ومجاالِتها وَمواقَفها ؟

يَتها ؟ َهْل َذَكْرُت َفوائَدها وأَهمِّ

َهْل َترْكُت َفراغاً في ِبدايِة الَمقَطِع ؟

َهْل راَعْيُت َهواِمَش الّصفَحِة ؟

َهْل َوَضـْعُت عالماِت التَّرقيِم ؟
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ُر أَتذكَّ

حيحِة، وإشارَة  أَماَم اإِلجابِة الَغلَط فيما َيأتي: أضُع إشارَة  أَماَم اإِلجابِة الصَّ

-  كاَنِت الدُّمى تُوَضـُع في ُقبوِر الَفراعنِة اأَلثِرياِء لتُدلَّ على ُحزِنهم. 

-  اكتُشَفِت الدُّمى الَخشبيَُّة في َعصِر الَفراِعنِة. 

اِبكِة.  -  يُماِرُس اأَلطفاُل األلعاَب اإللكترونيََّة على الشَّ

ر�ُس الّثاين ـناَعُة الدُّمىالدَّ �صِ
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التَّدريباُت اللُّغويَُّة

: 1-  أَقرأُ الُجملَتْيِن اآلتيَتْيِن ُمنَتِبهاً للَكلِماِت المشار إليها بخطٍّ

ْر.        مْن يجتهْد في ِعْلِمِه وَعَملِِه َينجْح وَيتطوَّ

بيعِة َيشعْر باالسِتْمتاِع.        َمْن َيخُرْج إِلى الطَّ

2-  أَضُع اأَلفعاَل اآلتيَة في الَفراِغ الُمناسِب لُكلٍّ منها فيما يلي:

    َمْن َيرُكْض كثيراً ــــــــــــــــــــــــــ

   َمْن ــــــــــــــــــــــــــ  ينجْح.

   َمْن ـــــــــــــــــــــــــ َحليباً تُصبْح ِعظاُمُه قويًَّة.

3-  أَصوُغ ُجملَتْين َوْفَق النَّموَذِج اآلتي:

َمْن َيصَنْع لُعبًة َجميلًة يُسِعْد أَطفااًل َكثيرين.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التَّدريباُت الكتابّيُة

اإلمالُء الّتعليميُّ
: َة على الحروِف المشار إليها بخطٍّ دَّ 1-  أَقرأُ الَمقَطَع اآلتـَي، ُثمَّ أَضُع الشَّ

إن صناعَة الدمى قديمٌة جدا، حيُث كاَنْت تُْصَنُع مَن المواد البسيطِة كالطيِن أِو الشمِع. 

ابِق: ِف في الَمقَطِع السَّ 2-  أُعيُد ِكتابَة الَكلِماِت التي اشَتملْت على الَحرِف الُمَضـعَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إمالٌء غيُر منظوٍر

ِة: أَكتُب ما ُيملى َعليَّ ُمنَتِبهاً لِكتابِة الّشدَّ

نصُّ اإلمالِء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُب أغالطي أُصوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الَخطُّ  

: قَعِة والمشار إليها بخطٍّ 1-  أَقرأُ ما يأتي ُمنَتِبهاً لَرسِم الهمزِة واأللِف ِبَخطِّ الرُّ

قَعِة، ُثمَّ أُعيُد ِكتابَتها: ُل ِكتابَة الهمزِة واأللِف ِبَخطِّ الرُّ 2-  أَتأَمَّ

قَعِة الُجملَة اآلتيَة ُمنَتِبهاً لَحجِم الَكلِماِت: 3-  أَكتُب ِبَخطِّ الرُّ
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التَّعبيُر الِكتابيُّ

أّواًل: أتعّرف

: فِّ 	 أَتبادُل الدَّوَر وأُمثُِّل الِحواَر مَع َرفيقي في الصَّ

ْرَت يا َعدناُن، َستبدأُ الُمباراُة. -  َتأخَّ

اِبكِة. -  كنَّا َنَتحدَُّث مَع َعّمي في تونَس بواسطِة الشَّ

ْثنا مَع خالي في البرازيِل بالهاتِف الثَّاِبِت. -  وَنحُن أَيضاً َتحدَّ

-  صاَر الهاِتُف الثّاِبُت قديماً.

-  ال ... يـا ِعصاُم ، لقد اخَتــَرَع الُعلمــاُء ِجــهازاً جـديداً يوَصـُل بالهاتـــِف والتِّلفــاِز فـي

   آٍن واحٍد، وَتستطيُع بذلك أَن ترى وَتسَمَع َمْن يتَِّصـُل ِبَك.

ابكِة َتبقى أَقلَّ من غْيِرها. -  هذا َصـحيٌح، ولكّن ُكلفَة االتّصاِل بالشَّ

ثانياً: أطّبق

أَعمُل وحدي

أُكِمُل الِحواَر اآلتَي ُمستعيناً بما َسَبق:

	 أيُّهما أَفضُل في رأِيَك يا َعدناُن: الهاتُف الَمحموُل أم الهاِتُف الثَّابُت؟
	 لِكلِّ ِجهاٍز فائدتُه يا ِعصاُم.

نعم، ولكنَّ الهاتَف الَمحموَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 

ِة. حَّ ٌة بالصِّ َتُه ُمِضرَّ 	 هذا َصحيٌح، ولكّن أشعَّ
	 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 

َحْوَل الهاِتف
كتابُة حواٍر
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	 أَقرأُ النَّصَّ اآلتَي، ُثمَّ أُجيب:

هل َرأيَت َيوماً َقوَس ُقَزَح؟

ـيِف الحاّر؟ َهْل سأْلَت َنفَسَك لماذا ال َيظهُر َقوُس ُقَزَح في الصَّ

ما هو َقوُس ُقَزَح؟

التي  الماِء  ْمِس َقطراِت  الشَّ ُة  ماِء، وَتختِرُق أشعَّ السَّ ُمنَتَصِف  ْمُس عن  الشَّ َتميُل  »عندما 

َدٍة. ًة ثانيًة، ولكن بألواٍن ُمتعدِّ ِة مرَّ َتحِملُها الَغْيمُة، تقوُم َقطَرُة الماِء ِبَعْكِس هذِه اأَلشعَّ

لذلَك  ُقَزَح.  َقوِس  روا ظاِهرَة  َفسَّ اأَلْبيِض، حتى  اللَّوِن  ناِت  ُمكوِّ الُعلماُء ساِبقاً  َيعرِف  لم 

واأَلصفُر،   ، والبرتقاليُّ اأَلحمُر،  أَلواٍن هي:  سبعِة  َمزيِج  من  ُن  يتكوَّ اأَلبيُض  اللَّوُن  قالوا: 

ْيِف. هذا هو قـــَوُس ُقَزَح،  ْوها ألواَن الطَّ . َوســمَّ ، والنّيليُّ واأَلخضُر، واأَلزرُق، والَبنفسجيُّ

يا لَُه من َمنَظٍر َبديٍع!«.

: 1-  أَقرأُ ما َيأتي، ثمَّ أذُكُر داللَة الكلماِت المشار إليها بخطٍِّ

        َهْل رأْيَت َقوَس ُقَزَح؟

ـيِف؟         لماذا ال َيظهُر َقوُس ُقَزَح في الصَّ

        ما َقوُس ُقَزَح؟

اِبِق َتبدأُ بـ )متى - أيَن - ماذا(. 2-  أَطرُح أَسئلًة َحوَل النَّصِّ السَّ

ٌة  اأَن�صِطٌة َتقومييَّ
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ابق: 3-  أُكِمُل الِعبارَة اآلتيَة بما ُيناسُبها من النَّصِّ السَّ

بيُع  َظهَر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  إذا جاَء الرَّ

ْمِس َقَطراِت الماِء في الَغْيَمِة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  إذا اخترَقْت أَشّعُة الشَّ

4-  أَقرأُ وأاُلحُظ الكلِمَتيِن المشار إليهما بخطٍّ في الُجَملَِتيِن اآلتيَتيِن، ُثمَّ أَصوُغ َوْفَقهما:

َة. غيرُة َتْعِكُس اأَلشعَّ         الَقطَرُة الصَّ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌن من سبعِة أَلواٍن ُمْخَتلِفٍة.         اللَّوُن اأَلْبيُض مكوَّ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابِق: 5-  أَستخرُج مَن النَّصِّ السَّ

أ- ُجملًة فيها َعَدٌد: .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب- ُجملًة فيها اسُم إِشارٍة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت- ُجملًة فيها )جمٌع(: .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث- ُجملًة فيها َحرُف )لم(: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6-  أَصوُغ ُجملَتيِن فيهما ) هذا - هذه (.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7-  أمأُل الفراَغ باسٍم مناسٍب فيما يأتي:

-  ــــــــــــــــــــــــ يُْلقي المحفوَظَة

-  ـــــــــــــــــــــــــــ في ُمْنتَصِف الّسماِء.
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8-  أمأُل الفراَغ بالفعِل المناسِب فيما يأتي:

فُل بألعاِبِه. ًة ممتعًة.    ــــــــــــــــــــــــــــــ  الطِّ ــــــــــــــــــــــــــــــ والدي ِقصَّ

ُل الفاعَل في الُجملِة اآلتيِة إلى الُمثّنى، ُثمَّ إلى الَجمِع: 9-  أُحوِّ

- َرَكَض الالَِّعُب في الَملَعِب.

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10-  أََضُع كاّلً مَن الحرَفيِن ) لْن - ال (  في ُجملَتيِن من ِعندي. 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأضُع الحركَة المناسبَة على آخِرِه  11-  أَمأُل الَفراَغ ِبَحرِف الَجرِّ الُمناسِب ُمسَتِعيناً بالنَّصِّ
وآخِر االسِم َبعَده.

ماِء. ْمُس ــــــــــــــــــــ ُمنَتصف السَّ -  َتميُل الشَّ

ـْيف؟ -  لماذا ال َيظهُر َقوُس ُقَزَح ـــــــــــــــــــ  الصَّ

-  يا لَُه ــــــــــــــــــــ َمنَظر َبديٍع!

12- أََضُع الَكلَِمَة الُمناسبَة في الَفراِغ ِمّما َيأتي:

َفِرحاً - ُمتَعباً - ُمَرفِرفاً 

فِّ ـــــــــــــــــ - َدخَل التَّلميُذ إِلى الصَّ

- عاَد الُمسافُر ــــــــــــــــ

- َيخُفُق َعلُم ِبالدي ـــــــــــــــ في ســماِء الَوَطِن. 

ٌر، وفي الُجملِة الّثانيِة الفاعُل مؤنٌَّت. 13- أَصوُغ ُجملَتيِن فعليََّتيِن، في الُجملِة األُولى الفاعُل ُمذكَّ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


