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يهُدُف تعليُم اللُّغِة العربيِّة في مرحلِة التَّعليمِ األساسيِّ إلى إكساِب الُمتََعلِّمِ المهاراِت اللُّغويّةَ، 
ِّصاِل مع اآلخريَن بلغٍَة عربيٍَّة فصيحٍة  استماعاً وقراءًة وكتابةً، وتنميِة ثَروِتِه اللُّغويَِّة ِللتََّمكُِّن من االت
قِه،  ِبُكلِّ سهولٍة و يُسٍر، عن طريِق الُمحادثِة والكتابِة، وتَنميِة قدَرِتِه على فَهمِ ما يستمُع إليِه وتذوُّ
اإلمالِء  قواعِد  ضوِء  في  الَجميلِة  حيَحِة  الصَّ الِكتابِة  مهارِة  وَصقل  جماليِّتَِه  في  الّرأي  وإبداِء 

ليم. ، ورفِع قُدَرِة الُمتعلمِ على التَّعبيِر السَّ والَخطِّ الَعربيِّ

ابِع األساسيِّ َوفَْق وثيَقِة اإلطاِر العامِّ للِمنهاج  فِّ الرَّ ابَقِة بُِنَي ِمنْهاُج الصَّ ولتَحقيِق األهداِف السَّ
رِة، وتضمََّن ِستَّ وحداٍت دَْرسيٍِّة  َِّة، ووثيقِة المعايير الُمطوَّ وري َِّة الَعربيَِّة السُّ الوطنيِّ للُجمهوري
موّزعة على فصلَين دراسيَّين )ثالث وحدات لكلِّ فصل(، اخِتيَرْت موضوعاتُها َوفَْق ما يُناِسُب 
راسيّة التّالية، وجاءَْت هذه الَوْحداُت  َّةَ للتِّلميذ، وما يحتاُج إليه أساساً للمرحلِة الدِّ المرحلةَ الُعمري

على النَّحِو اآلتي:

ــع المــوادِّ األخــرى مــن جهــة، 	.  ــُل م عــةً تتكام ــةً مُتَنوِّ ــا فيهــا موضوعــاٍت بيئيّ ــة: تناولْن البيئ
نــاِت البيئــِة بوصِفها  وتُنَّمــي لــدى الُمتَعلِّــمِ معــارَف وقيمــاً موجَّهــة نحــَو الحفــاِظ علــى مكوِّ

ثــروًة وطنيـّـةً وإنســانيِّة.

ة والتّوعية: عالََجْت موضوعاٍت تَتَعلُّق بالّصّحِة الجسديّة والنّفسيّة والَعقليّة، وتوجيِه 	.  حَّ الصِّ
اهتمامِ الُمتَعلمِ إلى الّرياضِة و النّظافَِة الشَّخصيِّة، وتنظيم وقتِه و إكساِبِه قيماً ِلتُصِبَح سلوكاً 
راسيَِّة األخرى، والسيّما مادَّتَي العلومِ  في حياِتِه اليَوميِّة، في تكامٍُل واضح مع الموادِّ الدِّ

ياضيّة. والتّربيِّة الرِّ

لما 	.  مُضافَةً  قيمةً  ُن  تكوِّ علميٍّة  بثقافٍة  الُمتَعلَِّم  دُ  تُزوِّ موضوعاٍت  فيها  تناولْنا  العلوم:  دنيا 
َحٍة بشيٍء مَن الباَلغِة  تناولَتُْه الموادُّ األُخرى، مع إيالِء االهتمام بتزويِدِه بقواِلَب لغويٍَّة مُتَوشِّ

والُمفرداِت والتّراكيِب التي تُشّكُل أساساً ِلتكويِن بُنيٍة لغويٍّة في الَمراحِل الّدراسيِّة التّالية.

ُز لدى الُمتََعلِّمِ القيَم الوطنيّةَ واإلنسانيَّةَ، وتَُركُِّز 	.  المواطنة واالنتماء: تناولْنا فيها موضوعاٍت تَُعزِّ
َّةَ،  َّةَ التّاريخيّةَ والحضاري ُح لَُه مكانةَ سوري على توضيح مَفهومَي الُمواطنِة واالنتماء، وتُوضِّ

بما يُنمِّي لديِه شعوَر االعتزاز واالفِتخار.

ِعِ في المجتمِع 	.  التَّنوُّ التّواصل والتّنوع: عالْجنا من خالل موضوعاِت هذه الوحدِة أهميَّةَ 
الواحِد واحترامَ اآلخر، ليُدِرَك الُمتَعلُِّم أنَّ االختالَف في اآلراِء حالةٌ صحيَّةٌ تُكِسُب الُمجتمَع 

قّوًة وجماالً، وتجعلُه أكثَر تحّضراً وتماُسكاً.



ِقِه 	.  الفنون والتّراث: قّدمْنا فيها موضوعاٍت تُغني هويّةَ الُمتََعلِّمِ الثَّقافيّةَ والوطنيّةَ، بدءاً من تذوُّ
التي تُشّكُل تُراَث أجداِدِه ِلتَتَكامََل  القديمةَ  َّةَ  ِفِه الِحَرَف السوري بتعرُّ للجانِب الَفنّّي مروراً 

راساِت االجتماعيِّة والتَّربية الَفنيّة. راسيَّة األخرى، والسيّما مادَّتَي الدِّ بذلَك مع الموادِّ الدِّ

َّة التي زادَْت ِنسبتُها على النّصوِص النّثريّة، هاِدفيَن  عري وَحِرْصنا على إثراِء الكتاب بالنّصوِص الشِّ
حياِتِه  في  صيِد  الرَّ هذا  واستعماِل  غَِر،  الصِّ مَن  الّشعري  ِق  التَذوُّ على  التّلميِذ  قدرِة  تنميِة  إلى 

ناً من المهاراِت اآلتية: ومماَرَسِتِه اللّغة، وتضمََّن كلُّ درٍس مهاراِت اللّغِة جميعها، فجاءَ مَُكوَّ

أتأمـّـل وأتحــّدث: الهــدُف مــن هــذه المهــارِة إعمــاُل خيــاِل الطّفــِل، وإعطــاُؤه فرصــةً للتّعبيِر 	. 
ــوِر وتحليــِل مضموِنها. عــن قدرِتــِه علــى قــراءة الصُّ

جهٍة، 	.  من  الَفهم  إلى  الهادِف  االستماِع  مهارِة  تنميِة  أهميّة  من  انطالقاً  وأناقش:  أستمُع 
استماَع  يقيُس  نشاٍط  على وضِع  َحِرْصنا  ثاِنيَة،  من جهٍة  االستماع  آداِب  على  ِب  والتّدرُّ

الُمتعلِّم، ويتيُح لُه فيما بعد فُرصة مناقشِة ما يستمُع إليِه، لتنميِة مهارِة التّعبيِر الّشفوّي.

أقرأ: الهدُف من هذه المهارِة تنميةُ أداِء المتعلّم القرائّي بما يَتَضّمنُُه هذا األداءُ من سالمٍة 	. 
لغويٍّة وتلويٍن صوتيٍّ مناسٍب للموضوعاِت المعروضة.

: عملْنا على استيفاِء مهاراِت الفهمِ القرائّي بمستوياِتِه المختلفِة بدءاً من الفهم 	.  الفهُم القرائيُّ
الحرفّي وانتهاءً بالَفهمِ النّاقِد، وغايتُنا أن يُبنى التَعلُم على التّحليِل العلمّي بدالً من التّلقين.

َّاً: الهدُف من هذه المهارِة تحقيُق أَحِد منطلقاِت وثيقِة اإِلطاِر العام للِمنْهاِج 	.  أتواَصُل َشَفوي
، وهو التَّواصل الذي يهدف إلى تنميِة شخصيَِّة الُمتعلِّمِ، وتعزيِز قدرِته على الحواِر  الَوطنيِّ

أي، تمهيداً للمرحلِة التّالية التي تَتَطلَُّب تََعُمّقاً أكثَر في هذه المهارة. وإبداِء الرَّ

قواعُد اللّغة: اشتملَت على النَّحِواإلمالِء والخطِّ وتنميِة اللّغِة، والهدُف منها تعزيُز القدراِت 	. 
مُحاكاِة  إطاِر  في  إالّ  القواعديّة،  التّفصيالِت  عن  بعيداً  اللّغِة  مهاراِت  يَْخِدمُ  بما  اللُّغويِّة 

ُب الُمتعلَِّم على االستعماِل اللغويِّ الّصحيح. النّماذِج والقوالِب اللُّغويِّة التي تَُدرِّ

َِّة، تندرُج ِضمَن األنشطِة اإلبداعيّة 	.  ألعُب وأتعلَّم: عرَض الكتاُب مجموعةً من األلعاِب اللُّغوي
ى تفكيَر المتعلم، وتُكِسبُُه قيمةً مُضافَةً لمعاِرِفِه اللُّغويِّة في جوٍّ من الُمتعِة والفائدة. التي تتحدَّ



أعبِّر كتابيَّاً: تَُعدُّ هذِه المهارةُ حصيلةَ المهاراِت اللُّغويِّة جميعها، إذ يستعمُل فيها المتعلُِّم كّل 	. 
عٍة، وقد بُِنيَْت هذه المهارةُ َوفَْق استراتيجيٍَّة  مكتسباِتِه اللُّغويّة للتَّعبيِر عن موضوعاٍت متنوِّ
دَِة الُخطواِت بدأَْت من استبداِل الكلمِة األجمِل بالكلمِة المعروضِة عليه، وانتَهْت إلى  مُتََعدِّ

َصْوِغ الموضوع.

أتواصل مع أسرتي: الهدُف من هذه الفْقرِة تشجيُع التّلميِذ على عمليَِّة البحِث في مصادر 	. 
التّعلّم المتنّوعِة، للحصول على المعلوماِت بمساعدِة أسرتِه، وبذلك تطّلُع األسرةُ علي ما 
تعلّمُه في المدرسِة، وتتوفر حالةٌ من التواصِل بين البيت والمدرسة، لخلِق شخصيٍَّة متوازنٍة 

قادرٍة على نقِل أثِر ما تعلّمُه في المدرسِة إلى سلوٍك في المجتمع.

أربعةَ  الكتاِب، وضعنا  التي وردَْت في كلِّ درس من دروِس  أنشطِة االستماِع  إلى  باإلضافِة 
العامِّ  الَفهمِ  من  بدءاً  جميَعها،  االستماعيِّ  الفهم  مُستوياِت  تضمَّنَْت  االستماع،  في  دروٍس 
مروراً بالفهمِ التَفصيلّي الذي يقيُس المستوياِت المختلفةَ التي تتضمَُّن الفهَم الحرفّي والفهَم 
أي فيما يستمُع إليِه  االستنتاجيَّ والفهَم النّاقَد، ليتوّصَل الُمتعلُِّم في النِّهايِة إلى مهارِة إبداِء الرَّ

على أسٍس يضُعها ِلنَْفِسه.

العلميِّ من جهٍة،  البَحِث  دْنا الكتاَب بمشروعاٍت تعليميٍّة تهُدُف إلى تنميِة مهاراِت  وقَْد زوَّ
وتُنّمي لديِه الُقدَرَة على التّعلُّمِ الذّاتّي، وتُشعُره بأهميِّة ما يتعلَُّمُه، وتُحقُِّق له الُمتعة في عمليَّة 

التّعلم.

وحرْصنا على توفيِر أنشطٍة نوعيٍّة بعيدٍة عن التّكرار غيِر المدروِس، رغبةً منّا في تحقيِق الُجودِة 
دٍة. المطلوبِة للمنهاِج الّسورّي بناءً على معاييَر مَُحدَّ

منا،  مالِء الُمعلّمين واألهِل الكرامِ واألبناِء األعّزاء تزويَدنا بمالحظاِتهم حوَل ما قدَّ آمليَن من الزُّ
بُغيةَ تطويِر منهاٍج وطنيٍّ يُسِهُم في إنجاِزِه جميُع أبناِء سورية.

واللَّ نسأُل التَّوفيق

ِّفون الُمؤل     



س لِفْهــِر ا



٤٦ سليمن العيىس مهاراُت اللغِة كرُة الَقَدم

الّصحُة والّتوعية

٥٤ سليمن العيىس مهاراُت اللغِة سوَف أبدو َورَْدة

٦٢ لينا الكيالين مهاراُت اللغِة أطفاٌل بنَي الواقعِ والَخيال

٧٠ جمل علّوش استمع خيبُة أََمِل املكروبات

٧٢ أَخترُب معلوَمايت

٧٤ أُقيُّم مرشوعي

٧٨ كامل كيالين مهاراُت اللغِة َملَِكة النَّحل

ُدنيا الُعلوم

٨٦ صالح هّواري مهاراُت اللغِة الباِخرَة  

٩٤ الباحثون الّسوريّون مهاراُت اللغِة اعة البيُولوِجيَّة السَّ

١٠٢ أَخترُب معلوَمايت

١٠٤ عرض املرشوعات

١٠٦ مقياُس امليوِل

١٢ سائر إبراهيم مهاراُت اللغِة بيع عاَد الرَّ

الِبيَئة

٢٠ أحمد شوقي مهاراُت اللغِة الَحيواُن َخلُْق

٢٨ املؤلّفون مهاراُت اللغِة رِئَُة األرض

٣٦ أمل غانم  استمع الطَّبيَعُة ُمعلٌِّم دائِم

٣٨ أَخترُب معلوَمايت

٤٠ عرض املرشوعات

الصفحة اسم الكاتب نوع الدرس الدرس الوحدة



البيَئة

 هي املكاُن الذي تعيُش فيِه الكائِناُت الحيَُّة. 

واملُحافَظُة عليها أساُس استمراِر الحياِة عىل سطِح 

 �ناتِها ل األرِض، لذلك ينبَغي لنا االهت�ُم بكلِّ مكوِّ

نَْضَمَن ألنفِسنا حياًة أفضل. 

موضوعاُت الَوحدة

بيع. عاَد الرَّ

الَحيواُن َخلْق.

رِئَُة األرض.

الطَّبيَعُة ُمعلٌِّم دائِم. 

الِبيَئة 
َوِر املَعروَضِة ووْصِفها.  - تعرُِّف َعناِرصِ الصُّ

. - تَتَبُّعِ التَّفاصيِل من خالِل اإلِصغاِء الجيِِّد للنَّصِّ

ِم القمِريَِّة. مسيَِّة والالَّ ِم الشَّ - قراَءِة نُصوِص الَوحدِة قراءًة جهريًَّة صحيَحًة، ُمراِعياً لفَظ الالَّ

- تعرُِّف فوائِِد وجوِد الَحيَواناِت يف البيئَة.

بيع. - َوْصِف ج�ِل فصِل الرَّ

- تقديِر قيمِة الغاباِت وفوائِِدها.

- ِذكِْر الِفَكِر املنتميِة إىل النَّصِّ وترتيِبها.

- التَّعبÇِ عن أفكاري بانِتقاِء األلفاِظ املُناِسبَِة يف أثناِء الَحديِث.

. - استبداِل ُمفرداٍت أجمَل ببعِض ُمفرداِت النَّصِّ

دٍة بَخطِّ الرُّقَعة . - كتابَِة جمٍل ُمحدَّ

- محاكاِة النَّ�ِذِج اللَُّغويَِّة املعروَضِة أمامي.

- استع�ِل بعِض املفاهيِم النَّْحويَِّة .

- Ïثُِّل القيِم الَّتي تعلَّمتُها مَن الطَّبيعِة يف َحياÍ اليوميَّة.
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البيَئة

 هي املكاُن الذي تعيُش فيِه الكائِناُت الحيَُّة. 

واملُحافَظُة عليها أساُس استمراِر الحياِة عىل سطِح 

 �ناتِها ل األرِض، لذلك ينبَغي لنا االهت�ُم بكلِّ مكوِّ

نَْضَمَن ألنفِسنا حياًة أفضل. 

موضوعاُت الَوحدة

بيع. عاَد الرَّ

الَحيواُن َخلْق.

رِئَُة األرض.

الطَّبيَعُة ُمعلٌِّم دائِم. 

الِبيَئة 
َوِر املَعروَضِة ووْصِفها.  - تعرُِّف َعناِرصِ الصُّ

. - تَتَبُّعِ التَّفاصيِل من خالِل اإلِصغاِء الجيِِّد للنَّصِّ

ِم القمِريَِّة. مسيَِّة والالَّ ِم الشَّ - قراَءِة نُصوِص الَوحدِة قراءًة جهريًَّة صحيَحًة، ُمراِعياً لفَظ الالَّ

- تعرُِّف فوائِِد وجوِد الَحيَواناِت يف البيئَة.

بيع. - َوْصِف ج�ِل فصِل الرَّ

- تقديِر قيمِة الغاباِت وفوائِِدها.

- ِذكِْر الِفَكِر املنتميِة إىل النَّصِّ وترتيِبها.

- التَّعبÇِ عن أفكاري بانِتقاِء األلفاِظ املُناِسبَِة يف أثناِء الَحديِث.

. - استبداِل ُمفرداٍت أجمَل ببعِض ُمفرداِت النَّصِّ

دٍة بَخطِّ الرُّقَعة . - كتابَِة جمٍل ُمحدَّ

- محاكاِة النَّ�ِذِج اللَُّغويَِّة املعروَضِة أمامي.

- استع�ِل بعِض املفاهيِم النَّْحويَِّة .

- Ïثُِّل القيِم الَّتي تعلَّمتُها مَن الطَّبيعِة يف َحياÍ اليوميَّة.
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ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ُل الّصوَر الآتيَة، ثمَّ أُجيُب: أتأمَّ

ابقة.	.  أَتعاوُن مع زمالئي في المجموعِة على وصِف الّصور السَّ

ُِّب الفصوَل األربعةَ مُبتِدئاً بالفصِل الذي تُزِهُر فيِه األشجاُر.	.  أُرت

أيُّ الُفصوِل أَحبُّ إليَك، ولماذا؟	. 

ُذ الأنشطَة الآتيَة: أستمُع للّنّص)*(، ثمَّ أنفِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

ما الفصُل الذي عادَ إلينا كما وردَ في النّّص؟	. 

أُسمِّي بعَض عناصِر الطَّبيعِة الواردِة في النّّص.	. 

أُعطي صفتَيِن لفصِل الّربيِع، واحدًة َسمعتُها في النّّص، والثّانيةَ ِمـْن عندي.	. 

ِمْن آداِب االستماِع:

إبداُء االهتماِم 

ِث بالمتحدِّ

* النَّص يف دليل األنشطة. 

طبيعٌة غّناْء ، جماٌل.. 
.. وعطاْء، ترى في  حبٌّ

أيِّ فصٍل تكوُن؟

بيــُع لرَّ ا َد  عــا 1
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مسيِّة والاّلمِ القمريّة.	.  َّةً سليمةً، مُراعياً لفَظِ الاّلمِ الشَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

وتيَّ الُمناِسَب للموضوع.	.  ليَم والتّلويَن الصَّ أردِّدُ النَّصَّ مُراعياً النُّطَق السَّ

 .	. فِّ أَحفُظ مَْقطَعاً أَعجبَني، وأُلقيِه )مُنغَّماً( أَمامَ ُزمالئي في الصَّ

َأقرُأ
ــُر ـــ ـــ ــُع األخــضـــ ـــيـ ب ــرَّ عـــــاَد الـ
فــــــــــاألَرُض ثَــــــــوٌب ُمـــزهـــُر
ــري ضــاِحــكــاً ــ ــْج ــ والـــّنـــهـــُر يَ
ــُر ـــ ـــ ـــ ـــُ ــث ــن ــاًء وخـــــــــراً.. ي ــ ــ م
ــىَس ــتَـ ــِح اكْـ ــم ــق ــال والـــحـــقـــُل ب
ــُل ــبُ ــلْ ــبُ ــاَد ال ــ ــِه.. ع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي وإل
ــم ــسَّ ال ِحـــضـــِن  يف  ـــمـــُس  والـــشَّ
َضــــــــوءاً وِدفـــــئـــــاً تَــــْغــــزُِل

******
ـــٌة ونــــــســــــائِــــــٌم عــــطــــريَـّ
ــَر الـــزَّنـــبـــِق ــ ــب ــ رِشبَـــــــــْت ع
وفــــــــراشــــــــٌة َمــــــــــــرورٌة
ــوٍن ُمــــــــرشِِق ــ ــلـ ــ تَـــلـــهـــو بـ
ــذي ــا أَْجــــَمــــَل الــفــصــَل الـ مـ
ــاْة ــحــي ــال ــَة ب ــع ــي ــب ــطّ يــســقــي ال

******
ــا بــــنــــا.. يــــا إْخـــــــَويت ــ ــيّ ــ ه
ــاُه.. نـــشـــدو األغــنــيــاْت ــقـ ــلـ نـ
ــٌم ــلِّ ــع بــــيــــعِ.. م ــُل الــــرَّ ــصـ فـ
ــطــاْء ــع ــدُق ال ــ ودروُســــــــُه.. ِصـ
ــا ــنـ ــاُمـ ِوسـ الـــــجـــــمَل..  إنَّ 
ــاْء ــخ ــسَّ ال ــا  ــن ــُج ــه ــْن َم ــاَن  ــ ك إْن 

*******
سائر عيل إبراهيم

بيُع عاَد الرَّ
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أَقرأُ النَّصَّ قراءًة صاِمتًة، ثمَّ أنّفُذ الأنشطَة الآتيَة:

الَفهُم الِقرائيُّ 

ئيسةَ اآلتيةَ، َوفَْق 	.  ُِّب الِفكَر الرَّ أُرت
: تَسلْسِل وروِدها في النَّصِّ

خاِء والعطاِء. بيُع فصُل السَّ 1. الرَّ

2. ِاكتساءُ األرِض باألزهاِر.

3. ِاستقباُل فصِل الّربيِع بالغناِء.

الِفَكُر َوفَْق وروِدها في النّّص	 

  .1

  .2

  .3

أجيُب بإشارِة )✔( أو )✗( على ما 	. 
 يأتي:

مَن األفكاِر الواردِة في النّّص:

الّراعي يرعى األغنامَ.  	 

جماُل فصل الّربيع.  	 

أَِصُف حالةَ كلٍّ مّما يأتـي َوفَق 	. 
: وروِدها في النَّصِّ

النَّهُر: )زاحٌف، أزرُق، ضاحٌك(.

مُس: )تضحُك، تتثاءَُب، تَغِْزُل(. الشَّ

الَفراشةُ: )ترقُص، تلهو، تلعب(.

أَتعاوُن مع ُزمالئي على استخراِج 	. 
كلماٍت من النَّصِّ لها الَمعنى نفُسُه، 

َوفَْق النَّموذِج:

مسروٌرضاحٌك

أَْكتُب األضدادَ الُممكنةَ لكلٍّ مَن 	. 
الكلماِت اآلتيِة:

يَْجري

 

 
 

ِدفئاً

 

 
 

ْ العطاء

 

 
 

تعلََّمُت من فصِل الّربيِع:	. 
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َشَفويًَّاَأتواَصُلُ

	 .: ي الّصفِّ
ي �ف

أُكمُل َشَفويَّاً الجمَل الآتيَة، ثمَّ أمّثُل الحواَر الناتَج مع زمال�أ

يِف،  أنا فصُل الصَّ

يُِحبُّني النَّاُس أليّن:

تاِء،  أنا فصُل الشِّ

يُِحبُّني النَّاُس أليّن:

بيعِ،  أنا فصُل الرَّ

يُِحبُّني النَّاُس أليّن:

أنا فصُل الخريِف، 

يُِحبُّني النَّاُس أليّن:

ي لها.. 	
حاً سبَب محبَّ�ت ي أُِحبُّها، موضِّ

ي عن الفصوِل ال�ت
أَتحّدُث أماَم زُمال�أ

ِإمالٌء َمنظوٌر
ي تليِه:

، ثمَّ أُنّفُذ الأنشطَة ال�ت َ ي
أقرأُ المقطَع الآ�ت

ي الّصباِح 
ي الّربيِع، فرأى نجوماً تتالألأُ عنَد المساِء، وشمَّ رائحَة نساِئمِه الَعِطرِة، و�ف

تأّمَل وائٌل الّطبيعَة �ف

اِت الّندى الالّمعِة كالّلؤلِؤ. أَعجَبُه منظُر حبَّ

 .	. نِة في النَّصِّ ُب على كتابِة الكلماِت الملوَّ  أَتدرَّ
 
حيحةَ مّما بيَن القوسيِن:	.  أَختاُر اإلجابةَ الصَّ

 الهمزةُ في الكلماِت: )ُرْؤيةٌ ـ ساِئٌل ـ َكأٌْس( تقُع في:	 
ِلها( )َوَسِط الكلمِة ـ آِخِرها ـ أوَّ

 أَقوى الحركاِت هَي: 	 
كوُن( ّمةُ ـ الفتحةُ ـ الكسرةُ ـ السُّ )الضَّ

أَذكُر حركةَ الهمزِة وحركةَ الَحْرِف الذي قبلَها في 	. 
الكلماِت اآلتيِة:

َّذي قبلَها     ُسَؤال: حركة ُالهمزِة     وَحركةُ الَحرِف ال

َّذي قبلَها     َرِئيس: حركة ُالهمزِة     وَحركةُ الَحرِف ال

َّذي قبلَها     َرأْس: الهمزةُ      وَحركةُ الَحرِف ال

عندما أتواَصُل َشَفويَّاً أَحرُِص على انتقاِء 

األَلفاِظ الُمناسبِة في أثناِء حديثي

أتذكَُّر: تُرتَُّب الحركاُت 

من األضعِف إلى 

األقوى كاآلتي:

)الّسكون/ الفتحة/ 

الّضمة/ الكسرة(
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ابَق كتابةً َصحيحةً:	.  أَكتُب النَّصَّ السَّ

الخّط
، ُمحافظاً عىل تناسِق خطِّي ونظافِة . 	 ف ف والّش�ي َي الّس�ي

قعِة ُمنتبهاً ِلرَسِم حر�ف ي بخطِّ الرُّ
أكتُب ما يأ�ت

ي: َدْف�ت

أَستبِعُد الَكِلمَة الَمكتوبَة بخطٍّ ُمختلٍف:. 	

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

نصيحة: يجُب أن تكوَن يُدَك ُمرتاحًة على 

طاولِة الكتابِة لتحُصَل على خطٍّ أجمل.
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ابَق كتابةً َصحيحةً:	.  أَكتُب النَّصَّ السَّ

الخّط
، ُمحافظاً عىل تناسِق خطِّي ونظافِة . 	 ف ف والّش�ي َي الّس�ي

قعِة ُمنتبهاً ِلرَسِم حر�ف ي بخطِّ الرُّ
أكتُب ما يأ�ت

ي: َدْف�ت

أَستبِعُد الَكِلمَة الَمكتوبَة بخطٍّ ُمختلٍف:. 	

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

نصيحة: يجُب أن تكوَن يُدَك ُمرتاحًة على 

طاولِة الكتابِة لتحُصَل على خطٍّ أجمل.

	 .: ، ُمراعياً َضْبَط السِم المجروِر بحرِف الجرِّ ي
ُ الجدوَل بما يناسُب فيما يأ�ت أمالأ

ي ُلَغتي ُأَنِّ

مُس في ِحضِن الّسماِء.	  والشَّ

بيِع.	  ثني صديقي عن جماِل فصِل الرَّ حدَّ

يذهُب النَّاُس إلى القريِة، فيَحصلون على الهواِء النَّظيِف.	 

االسُم املجروُرحرُف الجرِّ

ابِق حركَة السِم المجروِر، وأكُتُبَها:. 	 أَستنتُج من الجدوِل السَّ

حركةُ االسمِ المجروِر.  	 

نَة بالحركِة الُمناِسبِة:. 	 أَْضِبُط الكلمَة الملوَّ

يَعِزُف الّراعي على الّشبّابة.	 

َشِربَِت األغنامُ من الّساقية.	 

من أحرُِف تُزِهُر األشجاُر في الّربيع.	 

الجرِّ
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أَلعُب وأَتعلَُّم

ي 
ِة للكلماِت الآتيِة بعَض أحرِف الجرِّ ال�ت ُب من الأحرِف الأخ�ي أركِّ

تعلَّمُتها:

نسيم

بستان

ناي

بديع
ربيع

عسل
غصن مرعى

وارف
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ي
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

 أَْسَتبِدُل الُمفرداِت الآتيَة ببعِض ُمفرداِت النَّصِّ التالي لُيصبَح أَجمل.. 	
عاً( َها ـ ُمرصَّ د ـ عب�ي )الّتجدُّ

َُّه فصُل التَّغيير والجماِل، فيِه ترتدي األرُض ثوباً أَخضَر مُبَرقَعاً باألزهاِر  بيِع ! إن ما أجمَل فصَل الرَّ
َّه فصل الحياِة. الجميلِة الّتي تنشُر راِئَحتَها في كلِّ مكاٍن، إن

بيِع:. 	 أكتُب أربعَة أسطٍر أَِصُف فيها جماَل فصِل الرَّ

أتعلُّم: من مهاراِت التّعبيِر استبداُل 

مفرداٍت أجمَل ببعِض مفرداِت الّنصِّ 

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

أَتعلُّم:

لموضوع التّعبيِر ثالثُة أقسام ينبغي مراعاتها:

١. المقّدمُة ٢. العرُض ٣. الخاتمة

ُث عــن أحــِد فصــوِل  أتعــاوُن مــَع أســرتي علــى البَحــِث فــي مصــاِدِر التَّعلُّــمِ عــن نــصٍّ يتحــدَّ
 . ــفِّ ــنِة، وأكتُبـُـُه فــي دفتــري، وأُلقيــِه أمــامَ زمالئــي فــي الصَّ السَّ
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ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ُل الّصوَر الآتيَة، ثمَّ أُجيب: أتأمَّ

أَتعاوُن مع زمالئي في المجموعِة على وصِف واحٍد من الحيواناِت الواردِة في الّصوِر 	. 
ابقِة. السَّ

ُث عن طريقِة تنقُِّل كلٍّ من الحيواناِت الموجودِة في الّصور.	.  أَتحدَّ

ابقِة، وأَِصُفُه.	.  أَقترُح إضافةَ صورِة حيواٍن أُِحبُّه إلى الّصوِر السَّ

، ثُّم أُنّفُذ الأَنشطَة الآتيَة: أَستمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

؟	.  ما فواِئُد الحيواناِت كَما َوَردَْت في النَّصِّ

أُسّمي من بيئتي ثالثةَ حيواناٍت مُفيدٍة لإِلنساِن.	. 

َّذي استمْعُت لَُه.	.  َُّع عنواَن النَّصِّ ال أَتوق

ِمْن آداِب االِستماِع:

إبداُء االهتماِم 

ِث بالُمتحدِّ

ماذا لو اختَفِت 
الَحَيواناُت من البيئِة؟

َخْلــُق٢ ُن  ا حليــو ا
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َأقرُأ

ــُق  ــ ــلْ ــ لَـــــــُه عـــلـــيـــَك حـــقُّالــــحــــيــــواُن َخ

ــُه لــكــا  ــ ــل ــ ــرَه ال ــ ـ ــخَّ ــ ــاَسـ ــك ــل ــبْ ولـــلـــِعـــبـــاِد قَ

ــاِل ــ ــق ــ ــُع األَطـــفـــاِلَحـــُمـــولـــُة األَث ــ ــرِْضـ ــ وُمـ

ــْه ــمَع ــج ــُم ال ــِعـ ــطْـ وخــــــــاِدُم الــــزِّراعــــْهوُمـ

ــقــا ــرْفَ يُ أن  ــِه  ــّق ح ــاِمـــْن  ــقـ ــرَهـ يُـ وأالَّ  بــــه 

ــَرِْح ــس ي ــُه  ــ دْع ــلَّ  كَـ ُجـــــِرْحإْن  إذا  وداِوِه 

ــا ــ دارك يف  يَـــُجـــْع  ِجـــوارِكـــاوال  يف  يَـــظْـــَم  أو 

أحمد شوقي

مُرِضع األطفاِل:  إشارة إلى حليب األَغنام واألَبقار.

: تَِعَب َكلَّ

يَظَْم: يعطش.

َّةً َصحيحةً مُراعياً لَْفَظ 	.  أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري
مسيّة و الاّلم القمريّة. الاّلم الشَّ

وتيَّ الُمناِسَب.	.  أُردِّدُ النَّصَّ مُراعياً التّلويَن الصَّ

 .	. َل والثَّاني من النَّصِّ أَْحَفُظ البيتَين األوَّ

الحيواُن َخْلُق
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ُذ الأنشطَة الآتيَة: أقرأُ الّنّص قراءًة صاِمتًة، ثُمَّ أُنَفِّ

الَفهُم الِقرائيُّ 

 .	: ُِّب الِفكَر اآلتيةَ َوفَْق تََسلُْسِلها في النَّصِّ أُرت

فُق بالحيواِن.	  الرِّ

تسخيُر الحيواِن لخدمِة اإلنساِن.	 

فواِئُد الحيواِن.	 

الِفَكُر

 	

 	

 	

أَتعاَوُن مع زمالئي على تفسيِر 	. 
التَّراكيِب اآلتيِة :

َحُمولةُ األثقاِل:	 

 
مُطِْعُم الجماعه:	 

 

أَِصُل الِعبارَة بَما يُناسبها:	. 

راعِة	   الحيواُن خاِدمُ الزِّ

 الحيواُن َخلُْق	 

فُق بالحيواِن	  الرِّ

رأي

حقيقة

َّتي ال تَدلُّ على 	.  أَستبِعُد العبارَة ال
الحقيقة:

تَنْتقُل الطّيوُر على شكِل أسراٍب.	 

الطّيوُر كريمةٌ.	 

يكسو الّريُش ِجسَم الطّيوِر.	 

أَتعاوُن مع زمالئي على تَْصنيِف 	. 
الحيواناِت اآلتيِة ِضْمَن الجدوِل َوفَْق 

قاعدٍة أَختاُرها.

ديٌك – حمامةٌ – سمٌك – أغنامٌ – حماٌر 
– كلٌب
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َشَفويًَّاأتَواَصُل

ي عىل إقامِة ندوٍة َحْوَل:
أتعاوُن مع زمال�أ

ُض لها الحيواناُت.	  الَمخاطر الّتي قَْد تتعرَّ

وسائل الَحدِّ من هذِه المخاطِر للحفاِظ على الثَّروِة الحيوانيّة.	 

ِإمالٌء َمنظوٌر
أُكِمُل َوفَْق النّموذِج:	. 

حمامةٌ

حمامات

دجاجةٌ

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

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

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

ةً جميلةً، ثُمَّ أكتبها.	.  َن ِقصَّ أَتعاَوُن مَع زمالئي على تَرتيِب العباراِت اآلتيِة أِلُكوِّ

جاجةُ ـ أمِّ زهرة ـ ضاعْت دجاجةُ ـ  ومعها تسعةُ صيصاٍن ـ فبحثَْت عنها كثيراً ـ عادَِت الدَّ
وبعَد فترة

 
أُْكِمُل الجدوَل اآلتَي، مُستعيناً بالِقّصِة الّتي كتبتُها َسابقاً:	. 

كَلِمٌت ُمنتهيٌة بتاٍء َمبْسوطٍةكَلِمٌت ُمنتهيٌة ِبتاٍء َمْربوطٍة

عندما أتواَصُل َشَفويَّاً 

أْحرُِص على انتقاِء 

األلفاِظ المناسبِة في 

أثناِء حديثي.
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أَكتُُب الِقّصةَ الّسابقةَ كتابةً سليمةً.	. 

الخطُّ
: قعِة، ُمْنَتِبَهاً ِلرَْسِم َحرِف )الهاء(، ُمراعياً تَناُسَق الَخطِّ ي بخطِّ الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ
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أَكتُُب الِقّصةَ الّسابقةَ كتابةً سليمةً.	. 

الخطُّ
: قعِة، ُمْنَتِبَهاً ِلرَْسِم َحرِف )الهاء(، ُمراعياً تَناُسَق الَخطِّ ي بخطِّ الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

، ثمَّ أُجيُب:. 	 ي
أَقرأُ ما يأ�ت

ي ُلَغتي ُأَنِّ

يجُب على اإلنساِن أْن يُحافَظ على بيئِتِه كي تُِصبَح أَْجَمَل، فالبيئةُ لَْن تكوَن َجميلةً إال بالتَّعاوِن 
والَعَمِل.

نةَ.أ.  َّتي سبََقِت األفعاَل الملوَّ ابِق األحرَف ال أَستخِرُج مَن النَّصِّ السَّ

نِة الّتي وردَْت في النَّصِّ الّسابق.	.  أذكُر حركةَ األفعاِل الملوَّ

َحرَكَتُُهالِفعُل

	 .: ي
أَكُتُب َوْفَق النَّموذِج الآ�ت

يحافُظ

أن يحافَظ

لن يحافَظ

كي يحافَظ

تصبُح

أن  

  تصبَح

كي  
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أَلعُب وأَتعلَُّم

ِلِه. ف ْ ِ المتاهَة مع صديقنا كي يَصَل إل َم�ف
ف َ لَنج�ت

ي ساَعَدتْنا عىل ِاجتياِز المتاهِة؟
ما الأْحرُف اّل�ت
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ي
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

، لُيصبَح أَْجَمَل:. 	  أَْسَتبِدُل الُمفرداِت الآتيَة ببعِض ُمفرداِت النَّصِّ
)تشعُر - بالعنايِة - تحتضُن(

َّها توصينا باالهتمامِ  تُمِسُك األرُض أبناءَها من حيواناٍت ونباتاٍت كما تُمِسُك األمُّ أَطفالَها، وكأن
بهم، ومعاملِتهم ِبِرفٍْق، فهَي كاِئناٌت حيَّةٌ تحسُّ لكنَّها ال تستطيُع الكالمَ.

ُلُه بأربعِة أسطٍر مناسبٍة، ُمستعيناً . 	 ّي قمُت بزيارِة حديقِة الحيواناِت، ثمَّ أصُف ما أتخيَّ
ُل أ�ف أَتخيَّ

ورِة الآَتية: بالصُّ

ٍد بااِلنقــراِض وأُلِصُقهــا علــى دَفتــري،  أبحــُث، بمســاعدِة أُســرتي، عــن صــورِة حيــواٍن مُهــدَّ
. ــفِّ ثــمَّ أَْجَمــُع مَْعلومــاٍت َعنـْـُه، وأَعِرُضهــا علــى ُزمالئــي فــي الصَّ
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ُث  ُل وَأَتدَّ َأتأمَّ

، ثمَّ أجيُب: ف َ الآتيَت�ي ف أَتأّمل الصّورتَ�ي

أَتعاوُن مع زميلي في المقعِد على وصِف الّصورتَين الّسابقتَين.	. 

بِه وااِلختالِف بيَن الّصورتين.	.  أَتحّدُث عن أَوُجِه الشَّ

أُكِمُل الجزءَ النَّاقَص في الّصورِة األولى بما يناِسبُها، ثُمَّ أُعبُِّر عنها بُجْملٍة مُفيدٍة.	. 

أَتعاوُن مع زمالئي على:

َشْرِح أَهميِّة الغاباِت.	. 

َض لها الغاباُت.	.  ُِّع األَخطاِر الّتي يُمكُن أَْن تَتَعرَّ تََوق

ِاقتراِح حلوٍل للحدِّ من هذِه األَخطاِر.	. 

ِمْن آداِب االستماِع:

إبداُء االهتماِم 

ِث بالُمتحدِّ
ُذ الأنشطَة الآتيَة: ، ثُمَّ أُنفِّ أستمُع جّيداً للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

لماذا يلجُأ مرضى الجهاِز 
الّتنّفسّي إلى الغاباِت؟

ِض3 رْ أل ا َئــُة  رِ
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أقرأُ النّصَّ قراءًة جهريّةً سليمةً مراعياً الوقَف عنَد اكتماِل المعنى.	. 

 .	. أستعمُل طريقةَ التّنّقِل في جميِع األنحاِء لتنفيِذ القراءِة الُجمليَِّة للنّصِّ

َأقرُأ
1

الغاباُت مَساحاٌت تُغطِّي بَعضاً ِمن َجَسِد األَرِض، تَفُرُش 
َّها ِاصطفَّْت  ِبساطَها األَخضَر، وقد تشابََكْت أَشجاُرها وكأن
بكِة إحياءً لُعرِس الطّبيعِة، بينما ارتََفَعْت أَعناقُها تطاوُل  للدَّ
الَحيَواناِت،  ِلُمختلِف  داِفــئٌ  ِحضٌن  فهَي  ماِء،  السَّ َحدَّ 

ومَْسَرٌح تَتَراقُص على أَلحاِن طيورِه أَغصاُن األشجاِر.

2

يح، فَتَمتصُّ الغباَر  ُل أَشجاُرها َسّداً مَنيعاً في وجِه الرِّ تُشكِّ
وتُنّقي الهواءَ من شواِئبِه ِلتجعلَُه صافياً رقيقاً، وهَي ِدرٌع 

َحصيٌن يَْمنُع زحَف الّصحراِء إلى ضفاِفنا الخضراء.

في  أَخشابَها  فاْستَثْمَر  معها،  التَّعامَل  اإلنساُن  يُحسِن  لم 
شؤوِن حياتِه الُمختلفِة بشكٍل جاِئٍر حيناً، وترَكها عُرضةً 
فالتَهَمتْها بال رحمٍة أو شفقٍة، وباتِت  آخَر،  للنّيراِن حيناً 

االستفادَةُ منها قليلةً غيَر مُنظّمٍة.

3

مُحيّاها  على  ِلتَرتَِسَم  موارِدها  تَجديَد  الغاباُت  تُحاوُل 
من َجديٍد ماَلِمُح النَّضارِة، فهيا نَْعَمُل معاً يا أصدقاءُ على 
حمايِتَها كي تبقى في حياِتنا رمزاً للجماِل ومصدراً للخيِر 

والَعطاِء.
املؤلِّفون

))وليكْن شعاُرنا أبداً: زراعةُ األَشجاِر ورعايتُها وِحمايتُها واجباٌت علينا جميعاً القيامُ بها((

ِرئَُة الأرِْض
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ُذ الأنشطَة الآتيَة: أقرأ الّنّص قراءًة صامتًة، ثمَّ أُنفِّ

الَفهُم الِقرائيُّ 

أتعاوُن مع زمالئي على شرِح 	. 
الكلماِت الملّونِة في الجمِل اآلتيِة:

الغابةُ مسرٌح تتراقُص على ألحاِن 
طيورِه أغصاُن األشجاِر.  

تشّكُل أشجاُرها سّداً منيعاً في وجِه 
الّريِح.  

 ترتسُم على مُحيّاها مالمُح النّضارِة.
 

أتعاوُن مع زمالئي على ترتيِب الِفَكِر 	. 
الّرئيسِة للمقاطع، ثمَّ استنتاِج الفكرِة 

العامّة:

الحفاُظ على الغاباِت	 

وصُف الغاباِت	 

أهميّةُ الغاباِت واألخطاُر التي 	 
تتعّرُض لها

�ول��فكرة المقطع ا
فكرة المقطع الثالثفكرة المقطع الثا��

ُر معنى الكلمِة الملّونة َوفَْق سياقها 	.  أُفسِّ
في الجملتَين اآلتيتَين:

األمُّ تعانُق طفلَها  

األشجاُر تعانُق الّسماءَ  

أتعاوُن مع زمالئي ضمَن الفريِق على 	. 
إكماِل الجدوِل وفَق النّموذِج:

الّسبُبالّنتيجُة

ألنّها رئَُة األرِْضنحافُظ عىل الغاباِت

 نحافُظ عىل املاِء

أختاُر الصّورَة المناسبةَ لما أشعُر 	. 
به ِعنَد قراءة ِالجملِة اآلتيِة، مُعلِّالً 

االختيار:

بكِة إحياءً لُعرِس  اصطفَِّت األشجاُر للدَّ
الطَّبيعة

1   2
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َشَفويًَّاَأتواَصُل

	 .: ي َشَفويَّاً، ثّم أمثُِّله مع زميىلي
أكمُل الحواَر الآ�ت

ُ َمنظوٍر ِإمالٌء َغ�ي
ُب بإشراِف معلِّمي في المدرسِة على كتابِة النّّص)1( الذي يحّددهُ لي.	.  أتدرَّ

 .	: أتدّرُب على كتابِة الكلماِت اآلتيِة في النّصِّ

الغاباُت  

مساحاٌت  
للّدبكِة  

تشابكْت  
الطّبيعةُ  

الحيواناُت  

تَقطَعني،  أن  ــّرْرَت  ق لماذا  الّشجرةُ:  
وأنا خضراءُ جميلةٌ؟!

الحطّاُب:  كي أستفيَد من أخشاِبك.

الّشجرةُ: ..................................

الحطّاُب: .................................

الّشجرةُ: ..................................

الحطّاُب: .................................

١. النَّص يف دليل األنشطة. 
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أكتُب النّصَّ الذي يمليه عليَّ معلّمي:	. 

الَخطُّ

ي: َي الّراِء والّزاي، محافظاً عىل نظافِة دف�ت
ي بخطِّ الّرقعِة، منتبهاً لرسِم حر�ف

أكتُب ما يأ�ت

أحافُظ على نظافِة دفتري

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

أحافُظ على جماِل خطِّي
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الّنضارُة

متتصُّ

جسٌد

تفرُشتاوُل

أكتُب النّصَّ الذي يمليه عليَّ معلّمي:	. 

الَخطُّ

ي: َي الّراِء والّزاي، محافظاً عىل نظافِة دف�ت
ي بخطِّ الّرقعِة، منتبهاً لرسِم حر�ف

أكتُب ما يأ�ت

أحافُظ على نظافِة دفتري

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

أحافُظ على جماِل خطِّي

، ثمَّ أقرأ الكلماِت الآتيَة:. 	 ي
أشّكُل دائرًة مَع زمال�أ

ي ُلَغتي ُأَنِّ

تدّل  الكلمةُ  كانِت  إذا  صفقتَين  أصّفُق 
على فعٍل، وصفقةً واحدًة إذا كانت تدّل 

على اسم.

	 .: ي
أحاكي الّنموذَج الآ�ت

ارُسميرُسُمرَسَم

........................................................قَطََع

............................ينرُش............................ 

غرّْد........................................................

....................................................................................
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أَلعُب وأَتعلَُّم

َ بالمطلوِ	: ي
أكمُل الجدوَل الآ�ت

فعٌل َحَدَث في األمِس	. 

ِفعٌل يحُدُث اآلَن	. 

فعٌل يُدلُّ على الطَّلَِب	. 

ر١

ر٢

ر٣
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ي
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

ي اللغويِّة لُيصبَح الّنصُّ أجَمَل:. 	
ي مفرداٍت من ثرو�ت

أستبدُل ببعِض مفرداِت الّنصِّ الآ�ت

تماَسَكْت  وقْد  األْخَضَر،  ِبَساطَها  تَفِرُش  األَرِض،  َجَسِد  ِمْن  بعضاً  تُغطِّي  مساحاٌت  الغاباُت 
َحدَّ  تُطاوُل  أَعْنَاقُها  ارتفَعْت  بينما  الطّبيعِة،  لعرِس  إحياءً  للّدبكة  تَجّمَعْت  َّها  وكأن أْشجاُرها، 
ُن أَْجَمُل  الّسماِء، فهَي َوَسٌط داِفئٌ ِلُمْختَلَِف الحيواناِت والطّيوِر، وعلى أغصاِن أشجاِرها تتكوَّ

األلحاِن.

ورُة الّسابقُة:. 	 ي تُمثُّلها الصُّ
ُ فيها عِن البيئِة البحريِّة اّل�ت ِّ أكتُب أربعَة أسطٍر أع�ب

أبحُث في مصادِر التّعلّمِ، بمساعدِة أسرتي، عْن أنواِع األشجاِر في الغاباِت الّسوريِّة.
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أستمُع إل القّصِة، ثمَّ أجيُب:

ِة؟ ي القصَّ
ُة الرَّئيسُة �ف خصيَّ  ما الشَّ

 

ِة؟	.  ئيَسةَ في الِقصَّ َّتي شارَكِت الشَّخصيَّةَ الرَّ  ما الشَّخصيَّاُت ال
 
ةُ واقعيَّةً أم خياليَّةً؟ أعلُِّل إجابتي.	.   أَكانَِت الِقصَّ
 
أََضُع عُنواناً آخَر للِقّصِة.  	. 

الطَّبيعُة ُمعلٌِّم َداِئٌم
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ةَ، معلالً الّسبب.	.  أختاُر جملةً أعَجبتْني في القِصّ

الجملة:  

التّعليل:  

أكتُب القيَم الّتي تعلمتُها مَن الطَّبيعِة.	. 

علََّمتْني الطَّبيعةُ

 

 

ُذ الأنشطة َالآتيَة: ِة مرًَّة ثانيًة، ثُمَّ أنفِّ أستمُع إل الِقصَّ

ة:	.  أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ ممَّا بيَن القوسيِن، مستفيداً ممَّا وردَ في القَصّ

ُ ـ الجماُل ـ القّوةُ(	  )العطاء مْن صفاِت الجبِل    

جاعةُ(	  ُ ـ القّوةُ ـ الشَّ )العطاء جرِة     من صفاِت الشَّ

موُخ(	  )الوضوُح ـ المثابرةُ ـ الشَّ مْن صفاِت النّهِر    

ِة:	.  َّتي لم تِردْ في القصَّ أستبعُد العباراِت ال

سألتزمُ النّظامَ على مدى األعوامِ.	 

ُّها الجبُل مَوزوٌن.	  كالمُك أي

ُّها النُّوُر.	  سأكوُن عنَد ُحسِن ظنَّك أي

نعْم سأفعُل وأكوُن من الُمجّدين.	 

أذكُر مفردَ الُجموع ِاآلتية:	. 

ثماٌر  نفوٌس  أحضاٌن  

ة.	.  أستخرُج كلمتَيِن متضادّتَيِن مَن القصَّ

 
ب، وجملةً أُخرى تدلُّ على االستفهامِ:	.  ة تدلُّ على التَّعجُّ   أُعطي جملةً من القصَّ

التعّجب       االستفهام      
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ء

أضُع إشارَة )✔( بعَد العبارِة الّصحيحِة وإشارة )✗( بعَد العبارِة المغلوِط فيها:. 	

)الّسخاءُ والعطاءُ( كلمتاِن مُتراِدفتاِن في المعنى. )   (	 

ْفء(. )   (	  ها كلمةُ )الدِّ ( ضدُّ كلمةُ )الَحرُّ

التّرتيُب الّصحيُح لقّوِة الحركاِت: )الكسرةُ ـ الّضمةُ ـ الفتحةُ ـ الّسكوُن(. )   (	 

جمُع كلمِة )طاِئرةٌ( هو )طائراٌت(. )   (	 

لحرِف )الّراِء( ثالثةُ أشكاٍل في الكتابة. )   (	 

	 .: ف ف القوَس�ي ا ب�ي حيحِة ممَّ ُ الفراَغ بالإجابِة الصَّ أمالأ

)الغاباُت ـ الغاباِت ـ الغاباَت(	  َّها ِرئَةُ األرض.   نُحافُظ على  ألن

)هو ـ أو ـ ِمْن(	     . من أحرِف الَجرِّ 

)يكتُب ـ اكتْب ـ كتَب(	  زاَرني صديقي بعَد أن  وظائَفُه. 

)يدرُس ـ درَس ـ ادرْس(	  َق.  قلُت لصديقي  بجدٍّ كي تتفوَّ

)على ـ أو ـ كي(	    . من أحرِف النَّصِب: 

)نهتمِّ ـ نهتمَّ ـ نهتمُّ(	  علينا أْن  بتربيِة الحيوانات. 

تيجَة الُمناسبَة لكلِّ سبٍب:. 	 ُح النَّ ، ثمَّ أوضِّ ف ِ الآتيَت�ي
ف اقرأُ الجملَت�ي

َل سّداً منيعاً في وجه الّريِح يمنُع َزْحَف الّصحراء.	  نزرُع األشجاَر لتُشكِّ

نرأَُف بالَحيَواناِت، ألنّها كائناٌت حيَّةٌ مثلُنا.	 

الّنتيجُةالّسبُب

وحدُة البيئِة
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ء

أضُع خطاً تحت الكلمِة الغريبِة عن عائلِة )َخلْق(:. 	

)يخلُق ـ خالق ـ أخالق ـ مخلوق(

	 .: ي
ي الَعُموِد الّثا�ف

ي الَعُموِد الأّوِل ِبما يناسبها �ف
أصُل العباراِت �ف

العمود الثّاينالعمود األّوُل

حقيقٌةتشابَكْت أشجارُها وَكأنَّها اصطفَّت للّدبكِة.

بَْت عبَر الزّنبِق. رَشِ

رأٌي
الغاباُت مساحاٌت خرضاُء

خياٌلأجمُل فصوِل الّسنِة هَو فصُل الّربيع.

ي وحدَة البيئِة تعلَّمُت من:. 	
بعد دراس�ت

درس )الحيواُن َخلُْق(:درس )عادَ الّربيُع(:

درس )ِرئَةُ األرِض(:
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وعاً آخَر أحبُّ تنفيَذه.. 	 ُح م�ش ِّ الأّوِل، أو أق�ت ي ِنهايَِة الفصِل الدراسي
ي لأعِرَضه �ف

وعاً مّما يأ�ت أختاُر م�ش

المشروُع األّوُل: تأليُف مسرحيِّة الطّبيعِة وتمثيلُها.

المشروُع الثّاني: تأليُف معجمِ معاني المفرداِت.

المشروُع الثّالُث: تصميُم كتيِّب قصٍص شعبيٍَّة.

المشروُع الرابُع: إجراءُ لقاٍء صحفيٍّ مَع شخصيٍَّة عامَِّة.

المشروع ُالخامُس: تصميُم رقصٍة شعبيٍّة.

المشروع ُالّسادُس:  تنظيُم حفٍل مدرسيٍّ تُعَرُض فيه المشاريُع 
والتّعريُف بها، و يتخلَّلُه غناءٌ أو شعٌر.

 المشروعاُت المقترحةُ من قبِل التّلميِذ 
  
  
  
 

 

نصيحة:

أفكُِّر جيِّداً قبَل اختياري عنواَن المشروع، وأختاُر ما 

يناسُب ميولي وقدراتي.
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وِع لالستئناس ِبها مْن قبِل المعّلِم والّتلمّيذ. أمثلٌة توّضُح طريقَة وضِع خطواِت الم�ش

تأليُف مرحيِّة الطبيعِة ومتثيلُها)جمعّي(ُعنواُن املرشوِع

فكرُة املرشوِع

نا جميعاً( )الطبيعُة هي الِحْضُن الَّذي يضمُّ

ُ فيها دوَر كلٍّ  أتعاوُن مع زماليئ عىل تأليِف مرحيٍَّة عن الطّبيعِة، ثُمَّ متثيلِها، نُبنيَّ

من الفصوِل األربعِة، وأهميَّة األشجاِر، ورضورَة املحافظِة عىل املاِء والرّفِق بالحيواِن.

التّخطيُط للمرشوِع

أتابُع عرَض املعلِّم ملرحيٍّة مصوَّرة أستأنُس بها عنَد إعداِد املرشوِع.	 

أُدِّوُن ما أحتاُج إليِه من مصادَر تفيدين يف تنفيِذ هذا املرشوِع.	 

ُد األدواِت الاّلزمَة للمرشوع ِمثل: ) لباس – أدوات موسيقيّة.....الخ(.	  أحدِّ

أناقُش املعلَّم وأعضاَء املجموعِة لتحديِد الزّماِن واملكاِن املناَسبنِي لعرِض املرشوِع.	 

ُد الّشخصيّاِت مثل: )فصُل الّربيع – فصُل الّشتاء- فصُل 	  أُجهُِّز املرحيََّة و أحدِّ

الخريف – فصُل الّصيف – قطرُة ماٍء – شجرٌة –أحُد الَحيَواناِت........الخ(.

أتعاوُن مع مجموعتي عىل توزيع األدواِر بحيُث تناسُب شخصيَّة كلٍّ مّنا وقدراتِِه.	 

تنفيُذ املرشوِع

أتدرَُّب عىل أداِء األدواِر.	 

يلٍّ أماَم املعلِّم، و أستفيُد مْن توجيهاتِه ومالحظاتِه.	  أقوُم بعرٍض أوَّ

أتبادُل الّرأَي مَع أعضاِء املجموعِة حوَل املالحظاِت وأُعّدُل املناسَب منها.	 

ُق مع املعلِّم لإلعالِن عن يوِم العرض ومكانِه.	  أنسِّ

متابعُة املرشوِع
أُناقُش املعلَِّم فيم قمُت به يف أثناِء تنفيِذ املرشوِع وأستفيُد من املالحظاِت التي 	 

ها ليصِبَح املرشوُع جاهزاً للعرِض النهايّئ.  يقدمُّ

تقييُم املرشوِع

واملُرشِد 	  املدرسِة  )مديِر  من:  تتألُّف  لجنٍة  قبِل  من  املرشوُع  يَُقيَُّم 

اآلتيِة: الّنقاِط  وفَق  املرشوِع  تقييُم   ،) الّصفِّ ومعلِّم   االجتمعيِّ 

)اللّغُة املستعَملُة – إتقاُن الّدوِر املكلَِّف القياُم به - تناغُم عمِل املجموعِة – 

مدى إيصاِل املرشوِع للِفكرِة املطروحِة – تنظيُم الزّمِن(.

نهايِة 	  يف  املتوفِّرَِة  االستمرِة  خالل  من  بها  األخُذ  ينبغي  التي  النقاَط  أتعرَُّف 

الوحدِة الثالثِة.
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تأليُف معجِم معاين املفرداِت )جمعّي أو فردّي(ُعنواُن املرشوِع

فكرُة املرشوِع

)الّلغُة العربّيُة بحٌر واسٌع من المفرداِت(

يحتوي  كتيٍّب  شكل  عىل  املفردات  ٍملعاين  معجم  تصميِم  عىل  زماليئ  مَع  أتعاوُن 

معاين املفرداِت الجديدة املوجودِة يف املنهاِج مرتّبًة وفَق تسلسِل الوحداِت، وأدعُمها 

بالّصوِر إْن أمكن.

التّخطيُط للمرشوِع

أشاهُد عرَض منوذج ٍمن قبِل املعلِّم ملعجِم املعاين.	 

ُد األدواِت املستعملَة يف املرشوِع مثل: )أوراٌق بيضاُء – أقالٌم ملونٌة -....الخ(.	  أُحدِّ

نوزُّع األدواَر ضمَن املجموعِة مثل: )تلميٌذ يُكلَُّف َجْمَع مفرداِت الوحدِة األوىل 	 

وِر.....الخ(. وآخُر جمَع الصُّ

تنفيُذ املرشوِع

ُل املفرداِت ومعانيها يف نهايِة كلِّ درس.	  أُسجِّ

أُصنُِّف املفرداِت وفَق تَسلُْسِل وروِدها يف محتوى املنهاِج.	 

ُم غالفاً للكتيِّب، ثمَّ أجمُع الّصوَر املتوفّرَة واملناسبَة للمفردات.	  أصمِّ

ُم كتيَّب املفردات ِمع الّصوِر.	  أصمِّ

متابعُة املرشوِع
دَة الكتيِّب عىل املعلِّم، وأستفيُد من توجيهاته.	  أعرُض مسوَّ

ُل املناسب، ثمَّ نعلُن زماَن تنفيِذ املرشوِع ومكانَُه.	  أتحاور مَع املجموعِة، ونعدِّ

تقييُم املرشوِع

االجتمعيِّ 	  واملرشِد  املدرسِة  )مديِر  من:  تتألُّف  لجنٍة  قبِل  مْن  املرشوُع  يَُقيَُّم 

اآلتيِة: بالّنقاِط  األخُذ  املرشوع  تقييِم  عنَد  ويُراعى   ،) فِّ الصَّ  ومعلِِّم 

وِر  الصُّ جمُل   – املعاين  دقُّة   – للمنهاِج  املفرداِت  شموليُّة   – الكتيِّب  )مظهُر 

ومناسبتُها للمفرداِت- تناغُم عمِل املجموعِة(.

نهايِة 	  يف  املتوفِّرَِة  االستمرِة  خالل  من  بها  األخُذ  ينبغي  التي  النقاَط  أتعرَُّف 

الوحدِة الثالثِة.
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تصميُم كتيِّب قصٍص شعبيٍّة )جمعّي أو فردّي(ُعنواُن املرشوِع

فكرُة املرشوِع

)تأخذنا قصُصنا الّشعبّيُة إل عالٍم جميٍل من الخيال(

أتعاوُن مَع زماليئ عىل تصميِم كتيٍّب يحتوي قصصاً شعبيًّة متداولًة يف محيطنا، نقوُم 

بتلخيِصها وكتابِتها باللّغِة العربيِّة الفصيحِة.

التّخطيُط للمرشوِع

أشاهُد عرَض أمنوذٍج من قبِل املعلِّم ملجموعِة قصٍص.	 

ُد األدواِت املستعملََة يف املرشوِع مثل: ) أوراٌق بيضاُء– أقالٌم ملّونٌة(	  أُحدِّ

ُد املصادَر الّتي ميكُن اإلفادُة منها مثل: )مكتبُة املدرسِة – املركُز الثّقايفُّ - 	  أحدِّ

الّشابكُة.... الخ(.

نّوزُع أدواَر العمل ِمَع بعِضنا يف املجموَعِة.	 

تنفيُذ املرشوِع

أقوُم بتجميعِ القصِص الّشعبيِّة املنتقاِة واملتَّفِق عليها.	 

ألّخُص الِقصَص لتتناسَب مع حجم الكتيِِّب.	 
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ُم غالَف الكتيِّب.	  أجمُع الّصوَر املناسبَة للِقَصص، ثمَّ أصمِّ

ُم كتيِّباً يحوي الِقصص. 	  أصمِّ

متابعُة املرشوِع

أعرُِض مسّودَة الكتيِّب عىل املعلِّم لالستفادِة من توجيهاته.	 

ُل املناسب.	  أتحاوُر مَع املجموعِة، وأعدِّ

نعلُن موعَد عرِض املرشوع بصورتِه النهائية ومكانَه.	 

تقييُم املرشوِع

املدرسِة 	  )مديِر  من:  تتألُّف  لجنٍة  قبِل  من  املرشوُع  يَُقيَُّم 

اآليت: تقييِمِه  عند  ويالَحُظ   ،) الّصفِّ ومعلِّم  االجتمعيِّ   واملرشِد 

القصِص  جمُل   –ِ التّلخيص  مهارُة   – اإلمالئيِّة  الكتابِة  دقُّة   – الكتيِّب  )مظهُر 

املُنتقاِة – رسُد القصص ِمن قبِل التاّلميِذ – استنتاُج املغزى من القّصِة(.

نهايِة 	  يف  املتوفِّرَِة  االستمرِة  خالل  من  بها  األخُذ  ينبغي  التي  النقاَط  أتعرَُّف 
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درهُم وقايٍة خ�ٌ من قنطاِر عالج 

يعدُّ موضوُع التَّوعيِة الّصّحيَّة من أهمِّ املوضوعاِت 

ِة الَعقليَِّة  ً من الصحَّ الحياتيِّة، وينبغي لنا أن نويل كالَّ

َه املتعلّم إىل أهّميَِّة  والَجَسديَِّة أكَرب االهت�م، وأن نوجِّ

كلٍّ منه�، وكيفيَِّة املحافظِة عليه�.

موضوعاُت الَوحدة

 كرُة الَقَدم. 

 سوَف أبدو َورَْدة.

 أطفاٌل بªَ الواقعِ والَخيال.

 خيبُة أََمِل املِكروبات. 

وعية ُة والتَّ حَّ الصِّ
وِر املَعروَضِة أمامي . - اكِتشاِف العالقاِت بª الصُّ

 . - ُمتابَعِة حديِث املعلِِّم للوصوِل إىل تفاصيِل النَّصِّ

َة. - قراءِة نصوِص الَوحَدِة قراءًة جهريًَّة صحيحًة ُمعربِّ

ٍة جسديٍَّة وعقليَّة. ياَضِة للتَّمتُّعِ بصحَّ - تعرُِّف أهميَِّة ُم�رَسِة الرِّ

ِة اإلِنساِن وج�لِِه. - تقديِر قيمِة النَّظافِة يف الحفاِظ عىل ِصحَّ

- تعرُِّف أخطاِر االستع�ِل الخاطىِء لأللعاِب  اإللكرتونيَِّة.

ِل إىل الحلوِل والبدائِل املُفيَدِة لأللعاِب اإللكرتونيَِّة. - التوصُّ

الِة التي تَحمي جسمي مَن املكروبات. - تعرُِّف األساليِب الَفعَّ

- تحديِد الِفَكِر الرَّئيَسِة والَفرعيَِّة للنَّصِّ املستََمعِ إليه.

ٍد، ُمراعياً استع�َل مالمِح الَوجِه وحركاِت الَجسد. - Çثيِل حواٍر يف موضوٍع  ُمحدَّ

- كتابِة ُجمٍل بخطِّ الرُّقَعِة ُمحاكياً النَّ�ذَج املعروضَة أمامي.

- ُمحاكاِة النَّ�ذِج اللُّغويَِّة املعروضِة أمامي.

د. - اسِتبْداِل تراكيَب أجمَل ببعِض تراكيِب النَّصِّ للتَّعبËِ عن موضوٍع محدَّ
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ُث  ُل وَأَتدَّ َأتأمَّ

َوَر الآِتَيَة، ثمَّ أُجيب: أتأّمل الصُّ

ُث عنها.. 1 ابقِة وأَتَحدَّ َوِر السَّ أَختاُر ِإحدى الصُّ

َوِر الّسابقة؟. 2 ابُط بين الصُّ ما الرَّ

ابقة.. 3 َوِر السَّ ياَضِة إلى الصُّ أَقتِرُح ِإَضافةَ نوٍع من أَنواِع الرِّ

، ثُمَّ أُنّفُذ الأنِشطَة الآتيَة: أستمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

مََع مَْن تلَعُب؟ وأيَن؟. 1

؟. 2 ما الوقُت الُمنَاسُب ِللَّعِب، َوفَْق ما وردَ في النَّصِّ

3 .. َُّع عُنواناً مُنَاسباً للنَّصِّ أَتَوق

من آداب االستماع:

االنتباُه إلى المَعلِِّم

أنا صّحٌة ومتعٌة 
 وحياٌة.....

)فمن أنا؟(

ِم1 ــَد لقَّ ا ُة  ُكــر
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رَعةَ الُمنَاسبةَ في أَثناِء القراءة.. 1 َّةً سليْمةً، مُراِعيَاً السُّ أَقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

كِل والتّلويَن الصوتي الُمناسب.. 2 بَط بالشَّ أُردِّدُ النَّصَّ مُراعيَاً الضَّ

3 .. أَْحفُظ مَقطََعاً أَعَْجبَني ِمن النَّصِّ

ــِبَأقرُأ ــع ــلْ امل ــييف  ــب ــا ثِ ــ ــيَّ ــ َه
ــَديئ ــ ــْه ــ تَ ــيال  ــب ــَع ــتْ تَ ال 
ــَدْم ــ ــْن قَ ــ قَـــــــَدْموِمـ إىل 

****
ــْم ــَغـ ــنَّـ مـــثـــَل ارتــــعــــاشــــاِت الـ
ــاْر ــغـ ـ ــصِّ ــاُر والـ ــبـ ــكـ يُـــِحـــبُّـــهـــا الـ
ــاْر ــ ــن ن ــ ــورٌة م ــ ــف ــ ــص ــ ــا ُع ــهـ ــأنَـّ كـ
والــفــضــاْء األرِض  يف  ــا  ــه ــاتُ ــي ح
ــورُة الــغــنــاْء ــحـ ــسـ أنــــشــــودٌة مـ

****
ــِب ــع ــلْ امل ــييف  ــب ــا ثِ ــ ــيَّ ــ َه
ــَديئ ــ ــْه ــ تَ ــيال  ــب ــَع ــتْ تَ ال 
ــَدْم ــ ــْن قَ ــ قَـــــــَدْموِمـ إىل 

ــْم ــ ــَك ــ ــَح ــ ــــَر ال ــى يُــــصــــفِّ ــ ــتّ ــ ح
ثَــَواْنتَرْتاُح يف املَيْداْن ِمْن  أقلَّ 

ــْر األث ُعــصــفــورُة  تــطــْر   ... وفَــْجــأًة 

****
ــدي يَـ يْف  األَلــــــــواِن  ــَوَة  ــ ــلْ ــ ُح ــا  يـ
وَمــْعــهــدي َدريْس  ــى  ــه ــت ان إذا 
ــهــِم يف الــطـّـريــْق قَــَفــزُْت مــثــَل الــسَّ
ــْق ــي ــاِق َعـــْن رَف ــزُّقـ الـ ــُت يف  ــثْ ــَح بَ

ــِب ــع ــلْ امل ــييف  ــب ــا ثِ ــ ــيَّ ــ َه
ــَديئ ــ ــْه ــ تَ ــيال  ــب ــَع ــتْ تَ ال 
ــَدْم ــ ــْن قَ ــ قَـــــــَدْموِمـ إىل 

كــــــــــــــــــــــــــــــالنَّغْم تُرَفرِفنَي 

ُسليامن العيىس

ُكرَُة الَقَدِم

4647



ذ الأنشَطَة الآتيَة: أَقرأُ النَّصَّ قراءًة َصامتًة، ثُمَّ أُنفِّ

الَفهُم الِقرائيُّ 

حيحةَ ممَّا بيَن . 1 أَختاُر اإلجابةَ الصَّ
القوسين:

اِعُر الُكرَة ِبـ :أ.    َشبََّه الشَّ
)الحمامِة ـ العصفورِة ـ النَّسِر(.

اِعُر بقوِلِه:	.  قََصَد الشَّ

 »ارتعاشاِت النَّغم«:	 
)ابتعادُ الُكَرِة ـ تراقُُص الُكرِة(

 »عُْصفورةٌ من نَار«:	 
)ُكَرةٌ سريعةٌ ـ كرةٌ بَطيئةٌ(

أَتَعاوُن مََع ُزماَلئي على إكمال . 2
 الُمخطََّط اآلتي:

�ول��ِفكرَة المقطع ا
�ِفكرَة المقطع الثالثِفكرَة المقطع الثا

3 .: أَستبعُد القيمةَ الَّتي لَْم تَِردْ في النَّصِّ

النَّظَافَةُالَمَحبَّةُالتَّعاوُن

أُعطي من عندي ُجملتَين، واحدًة تدلُّ . 4
على الواقِع والثَّانية تدلُّ على الَخياِل:

  .١

  .٢

يَاضةَ مُِهمَّةٌ في . 5 تََعلَّْمُت مَن النَّصِّ أَنَّ الرَّ
َّها:  حياِتنا ِلن

  .١

  .٢
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َشفويًّاَأتواصُل

، ي
ُث عنها أماَم زُمال�أ ها وأَتحدَّ  أَختاُر رياضًة أُِحبُّ

وِر. مستعيناً بالصُّ

ِإْمالٌء َمْنظوٌر
، ثُمَّ أتدرَُّ	 عىل كتابِتِه، ُمنتبهاً للتَّضعيف: ي

أقرأُ النَّصَّ الآ�ت

ِة )التَّضعيف(:. 1 دَّ ُب على كتابَِة الَكِلماِت اآلتيِة مَُراعياً موضَع الشَّ  أَتََدرَّ
قاق ـ النَّغَم حتَّى ـ يَُصّفَر ـ الزُّ

 أَضُع التَّضعيَف في مكاِنِه الُمناِسِب.. 2
الرياضةُُ ـ صحةٌ ـ قوةٌ ـ تقدمٌ ـ محبةٌ

عندما أتواَصُل َشَفويّاً 

أَحرُِص على اِستْعماِل 

مالمِح الَوجِه وحركاِت 

الجَسِد في أثناِء 

الحدِيِث

ــَديئ ــ ــْه ــ تَ ــيال  ــب ــَع ــتْ تَ ال 
ــَدْم ــ ــْن قَ ــ قَـــــــَدْموِمـ إىل 

ــَر الـــَحـــَكـــْم ــ ــفِّ ــ ــص ــ ــى يُ ــ ــتَّ ــ ح
ثَــَواْنتَرْتاُح يف املَيْداْن ِمْن  أقلَّ 

ــْر األث ُعــصــفــورُة  تطْر  ــأًة...  ــْجـ وفَـ
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ابَق ِكتابةً َصحيَحةً.. 3 أَكتُب النَّصَّ السَّ

الَخطَّ
ي.. 1 ْقَعِة، ُمحاِفظاً عىل نََظافِة َدف�ت ي بَخطِّ الرُّ

أَكتُب ما يأ�ت

أحوُط الكلماِت الَّتي ُكِتَبْت بَخطٍّ ُمختلٍف بدائرة:2. 

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ
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ابَق ِكتابةً َصحيَحةً.. 3 أَكتُب النَّصَّ السَّ

الَخطَّ
ي.. 1 ْقَعِة، ُمحاِفظاً عىل نََظافِة َدف�ت ي بَخطِّ الرُّ

أَكتُب ما يأ�ت

أحوُط الكلماِت الَّتي ُكِتَبْت بَخطٍّ ُمختلٍف بدائرة:2. 

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

َ َوْفَق النَّموذِج:. 1 ي
أُكِمُل الَجْدَوَل الآ�ت

ي ُلَغتي ُأَنِّ

َمْدروٌسدارٌِسَدرََس

........................................................كَتََب

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

اِفرََة ِعُب َساِمٌعَسِمَع الاّلعُب الصَّ اِفرَُة َمْسموَعٌةالالَّ  الصَّ

الَحْقُل .............الَفاّلُح .............َزَرَع الفاّلُح الَحْقَل

أُكمُل الفراَغ بالكلمِة الُمناسبِة:2. 

نُسّمي مَْن يَْركُض )................ (، َونُسّمي مَْن تَْرُكُض )..................(

ا بيَن الَقوَسين:3.  حيحَة ممَّ أختاُر الإجابَة الصَّ

ْرَس. قََرأَ التِّلميُذ الدَّ

التِّلميُذ )قاِرئٌ – مَْقروءٌ – ِقراءَةٌ(	 

ْرُس )قاِرئٌ – مَْقروءٌ – ِقراءةٌ( 	  الدَّ

5051



أَلعُب وأَتعلَُّم

أُْكِمُل الَجدوَل بالُحروِف المفُقوَدِة لأَْحَصَل عىل بَْعِض 
ياضيُّون. ي ينبغي أَْن يتحىّل بَها الرِّ

فاِت اّل�ت الصِّ

التَّوافُُق. 1

2 . 
3 . 
4 . 
5 . 

قفاوتلا١

ةبلا٢

حتلا٣

لا٤
ع

وا

رثلا٥
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ي 
يأَتواَصُل َمَع أرَُس�ت
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

اكيَب الآتيَة لُيصبَح الّنصُّ أَجمَل.. 1 َّ  أَسَتْبِدُل ببعِض تَراكيِب النَّصِّ ال�ت
َاَهٍة( ز َ َة - يََتنافسوَن ب�ز )الّرياَضُة حياٌة - تُزيُّن ُوجوَهَهم الَبهيَّ

ما أجمَل الّرياضةَ! َومَا أَجَمَل هؤالِء الّرياضييّن! إنّهم يلعبُوَن ِبَشرٍف ِلَكْسِب النّقاِط 

 
وإْحَراِز الهْداف، والّضِحكاُت تَْمألُ ُوُجوهَُهم الَجميلةَ الّتي تَزدادُ ألَقاً َوفَْخراً ِعنَد 

 
تحقيِق الَفوِز. َحّقاً إنَّ الّرياضةَ قّوة.

 

يََّة التي أُقيَمْت بين 2.  أَْكُتُب أَربََعَة أَْسُطٍر أَِصُف فيها الُمباراَة الودِّ
مدرََسِتي ومدرسِة الحيِّ الُمجاِوِر.

تََعلّْمُت: أنَّ من مهاراِت 

التّعبيِر استبداَل التّراكيِب.

أتذكّر:

لِموضوِع التّعبيِر ثالثُة 

أقسام ينبَغي ُمراعاتُها:

١. الُمقّدمة

٢. الَعرض

٣. الخاتِمة

ــمَّ  ُ ــاً، ث ــا قَديَم ــي حيِّن ــاَرُس ف ــْت تَُم ــْعبيّة كان ــاٍب َش ــْن أَلْع ــرتي، َع ــاعدِة أُس ــُث، بمس أبح
ــي. ــامَ ُزمالئ ــا أَم ُث َعنَْه ــدَّ أَتح
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ُث  ُل وَأَتدَّ َأتأمَّ

ُذ الأنِشَطَة: َوَر الآِتَيَة، ثُمَّ أُِنفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

اِبَقِة، وأَِصُفها؟. 1 َوِر السَّ أَْختاُر ُصوَرًة من الصُّ

ابقة؟. 2 وِر السَّ ابُط بيَن الصُّ ما الرَّ

ْخصيّةَ؟. 3 كيَف تَْهتَمُّ ِبنظافَِتَك الشَّ

ذ الأنشطَة الآتية: ، ثُمَّ أُنفِّ أستمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

؟. 1 َث عنُه النَّصُّ َّذي تحدَّ ما الموضوُع ال

بماذا استََحمَِّت الزاهير؟. 2

؟. 3 كيَف أَبْدو ِمثَل الَوْردَِة َوفَْق النَّصِّ

من آداِب االِستماِع:

االنتباُه إلى المَعلِِّم

ماذا يحُدُث إذا لْم َنْهتمَّ 
ِة؟ خصيَّ بنظاَفِتنا الشَّ

ًة ٢ َد رْ َو و  بْــُد أ َف  ســو
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َِّة.. 1 َّةً سليمةً، مُراِعياً لَْفَظ الَْحُرِف اللِّثَوي أَقرأُ النَّصَّ قراءًة جهري

وتّي.. 2 أُردِّدُ النَّصَّ مُراعياً التَّلويَن الصَّ

3 .. أَْحَفُظ الَمقطَعيِن الّوَل والثَّاني ِمَن النَّصِّ

َأقرُأ

ويَديَّا؟ َوجهي  أَغِسُل  ال  كيَف 

ونقيَّا؟ نَظيفاً  أَبـــدو  ال  كيَف 

باملطْر ــْت  ــمَّ ــَح ــتَ اِس ــُر  ــ األَزاهـ
جْر الشَّ ــْوَق  فَـ ــَنــًة  ِفــتْ ت  ــدَّ ــبَ وتَ

******
تْجلو مِس  الشَّ بضوِء  والعصافُر 
وتَْحلو ــزْداُن  ــتَ فَ الْحلَْو  ريَشها 
اِرتـَـحــْل ــطِّ  الــشَّ إىل  املَـــوُج  وإذا 
اْغتََسْل ــمَّ  ثُ ــُه،  لَ الــرَّمــُل  َضِحَك 

******
ــْل غدا ــورَد َســلــوُه َه وَســلــوا الـ
النَّدى؟ ُحبَيْبَاُت  ــْوال  ل ســاِحــراً 
إليَّا فانْظُْر  َورَْدًة،  ــدو  أَب ســوَف 
ويـَـديـّـا َوْجــهــي  ــُل  ــِس أَْغ ِعندما 

*******
ُسليامن العيىس

ِفتْنَةً: راِئعةُ الَجمال

تْجلو: تتَّضح »وهنا تدلُّ على النَّظافة«

فتزداُن: تتجمَّل

سوَف أبُْدو َورَْدًة
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أَقرأُ النَّصَّ ِقراَءًة صاِمَتًة، ثُمَّ أُنّفُذ الأَنْشطَة الآتية:

الَفهُم الِقرائيُّ 

أُْكِمُل الَجْدَوَل بما يُناِسُب من . 1
: النَّصِّ

املُراِدُفالَكلِمُة

ظََهرَْت

قَطَراُت

، ثمَّ أكمُل . 2 أستنتُج ِفَكَر النَّصِّ
المخطَّط بما يُناسب:

�ول��ِفكرَة المقطع ا
�ِفكرَة المقطع الثالثِفكرَة المقطع الثا

َّتي ال تَنْتَمي . 3 أَْستبِعُد الِفْكَرَة الَفرعيَّة ال
: إلى النَّصِّ

تَزيُد َحبَّاُت النَّدى من جماِل الَوْرِد.	 

باَح جماالً.	  مُس تَزيُد الصَّ الشَّ

مُل بالَموِج.	  يَغْتَِسُل الرَّ

أَْكتِشُف َسبَباً ونَتيَجةً مُناِسبَةً في النَّصِّ . 4
ابق: السَّ

بَُبالنَّتيجُة السَّ

أختاُر من النَّصِّ ُجَمالً أَعجبتني، مَُعلِّالً . 5
بََب: السَّ

الُجملةُ:  

لماذا أَعَْجبَتْني؟  

الُجملةُ:  

لماذا أَعَْجبَتْني؟  
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َشفويًَّاَأتواصُل

ي :
َ َمَع زمال�أ ي

أُمثُِّل الحواَر الآ�ت

ِإمالٌء َمنظوٌر
، ثمَّ أتدرُّ	 عىل كتابِته، منتبهاً للّتضعيف: ي

أقرأُ النَّصَّ الآ�ت

ة.. 1 دَّ ُب على كتابِة الكلماِت اآلتيِة، مُنتبهاً ِلَموِضع الشَّ  أتدرَّ
. مُْل ـ ثُمَّ ّط ـ الرَّ ت ـ الشَّ نقيَّا ـ ِاستََحمَّْت ـ تَبَدَّ

عندما أتواصُل شفويّاً 

أحرُص على استعماِل 

مالمِح الوجِه وحركاِت 

الجسِد في أثناِء 

الِحوار

قَطْرَُة املاِء:

قَطْرُة ماٍء تُحيي العاملَ يا أَطْفال

قَطْرَُة املاِء:

تَروي ُعصفوراً ظآمناً فيُغّني ُمرتاَح البال

قَطْرَُة املاِء:

قَطْرُة ماٍء يا أَحبايب أَغىل ِمْن َذَهٍب أَو مال

مجد:

ماْء .. ماْء،

الَجيِّد فينا َمْن يحفُظ هذا املاء.

بهاء:

ماْء .. ماْء، كَْم يُنِعشني َهذا املاء! أَْغِسُل 

ِجسمي بالّصابون وبعِض املاء

جود:

ماْء .. ماْء،

يا أحبايب هذا املاء أحىل كنٍز لألَحياء.

الَجْوقَُة: ماْء .. ماْء ِمثُل اللُّؤلِؤ َهذا املاء

كيف ال أبدو نَظيفاً ونقيّا؟

ْت باملطْر األزاهُر استحمَّ

ت ِفتَْنًة فوَق الّشجْر وتَبَدَّ

طِّ ارتحْل وإذا املوُج إىل الشَّ

َضِحَك الرَّمُل لُه، ثمَّ اغتسْل
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اِبَق ِكتابَةً َصحيَحةً، ِبَخطٍّ َجميٍل.. 2 أَْكتُُب الَمْقطََع السَّ

الَخطُّ

ي.. 1 ْقَعِة، ُمحاِفظاً عىل نَظاَفِة َدف�ت ي ِبَخطِّ الرُّ
أَْكُتُب ما يأ�ت

أَْسَتِبعُد الَكِلَمَة الَمْكتوبََة ِبَخطٍّ ُمْخَتِلٍف :2. 

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

نصيحة: أُحاِفُظ على َجماِل َخطّي
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اِبَق ِكتابَةً َصحيَحةً، ِبَخطٍّ َجميٍل.. 2 أَْكتُُب الَمْقطََع السَّ

الَخطُّ

ي.. 1 ْقَعِة، ُمحاِفظاً عىل نَظاَفِة َدف�ت ي ِبَخطِّ الرُّ
أَْكُتُب ما يأ�ت

أَْسَتِبعُد الَكِلَمَة الَمْكتوبََة ِبَخطٍّ ُمْخَتِلٍف :2. 

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

نصيحة: أُحاِفُظ على َجماِل َخطّي

نة:. 1 أكتُب ُجمالً َوْفَق الّنماذج الآتية، ُمنتبهاً ِلستعماِل الأَحرُِف الُملوَّ

ي ُلَغتي ُأَنِّ

 أَبدو نظيفاً ونقيّاً.	 
 
 َضِحَك الَمْوُج، ثمَّ ِاغْتََسل.	 
 
 أَهتمُّ ِبنَظافَتي أو أَمَْرُض.	 
 

( في مكاِنها المناِسب:2.  أضُع الأحرَف الآتيَة )أو – و – ثمَّ

إلى  صاِعَدًة  الَهواِء  في  ُر  أَتَبَخَّ مِس على َوْجهي، فَتَْرتَِفُع َحرارتي،     تسُقُط أَشعَّةُ الشَّ
ماِء،    بَعَدها أَعودُ إلى الرِض إمَّا مطراً،    ثَلجاً. السَّ

أَْكُتُب ُجملًة ُمفيَدًة ُمسَتْعِمالً أََحَد الأَحرُِف الآتيِة: )أو – و – ثّم(.3. 
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أَلعُب وأَتعلَُّم

: ز ز الآِتَيَت�ي ي عىل َحلِّ الأُحِجَيَت�ي
أَتَعاوُن َمَع زَُمال�أ

 َكِلَمةٌ تَِدلُّ على لَْوٍن ِمن أَْربََعِة أَْحُرٍف إذا جَمْعَت:	 
 الّول + الثالث = حرُف عطف

 الثّاني + الّرابع = ما يحجُز الماءَ خلَفه
مَْن أنا؟  

ٍَّث من أَربعِة أَحرٍف إذا جَمْعَت 	  ِاسُم علمٍ مَؤن
 بالتَّرتيب:

ل = تُْوقَُد تحت الطعام  الرَّابع + الثَّالث + الوَّ
 الحرُف الثّاني هو حرُف عطٍف

مَْن أنا؟ 
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ي 
يأَتواَصُل َمَع أرَُس�ت
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا  ُر كتابيَّ ُأعبِّ

اكيَب الآتيَة لُيصِبَح النَّصُّ أجمل.. 1 َّ  أَستبدُل ِبَبعِض تراكيِب النَّصِّ ال�ت
)غيمٌة تُسافر - طبيعًة خالّبًة - روُح الحياِة(

الماءُ هو ِسرُّ الحياة، حيثما ُوِجَد الماء كانت الحياةُ وكاَن الَجماُل، فقطراُت الماِء 

 
ُ ماء بعيداً حتّى تَبُْردَ، فتلجأ غيرةُ ترحُل من الِبَحاِر لتتحّوَل إلى غيمٍة تطيُر في السَّ الصَّ

 
َُّه ِنْعمةٌ َعظيمةٌ علينا أْن نُحاِفَظ عليها وال  إلى ُحْضِن الرِض خاِلقةً طَبيعةً ُحلْوًة. حّقاً إن

 
نهِدُرها، فال حياَة ِمْن دوِن ماء.

 

ُر فيها عن أَهمّيِة النَّظافِة في حياتنا.2.  أكتُب أربعَة أَسطٍر أُعبِّ

أبحــُث بالتّعــاوِن مــَع أُســرتي، وباالســتعانِة بمصــادِر التَّعلُّــمِ، عــن أَســباِب التّلــّوث البيئــّي 
. ــفِّ وكيفيـّـِة الَحــدِّ منهــا، ثــّم أُلقيهــا أمــامَ زمالئــي فــي الصَّ
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ُث  ُل وَأَتدَّ َأتأمَّ

، ثمَّ أُجيُب: ز ِ الآتيَت�ي
ز ورتَ�ي ُل الصُّ أتأمَّ

ورِة الولى.. 1 أَتعاوُن أنا وزميلي على وصِف ما أشاهُدهُ في الصُّ

ُِّد استبداَل الجهزِة االلكترونّيِة بُكتِبَك المدرسيَِّة؟ لماذا؟. 2 هل تؤي

ورةُ الثَّانية؟. 3 ماذا تُوحي لَك الصُّ

ي عىل الإجابِة عِن الأسئلِة الآتيِة:
، ثمَّ أتعاوُن أنا وزمال�أ أستمُع جَيداً للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

ما ِفْكَرةُ النَّصِّ الذي استََمْعَت لَُه؟. 1

دُ الضراَر الّتي تَحدُث بسبِب اإلكثاِر مَن اللعاِب اإللكترونيَّة؟. 2 أُحدِّ

ما سبُب تعلُِّق الطفاِل بالهواتِف النّقالِة )الخليوي(؟. 3

؟ وما الحلُّ برأيك؟. 4 ماِن كما وردَْت في النّصِّ ما ِعلَّةُ هذا الزَّ

من آداِب ااِلستماع:

االنتباُه إلى المَعلِِّم

ماذا لو قَضينا 
وقَتنا باللَّعِب؟

ل ٣ خَليــا ا و ِقــِع  ا لو ا بــَن  ٌل  طفــا َأ
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َّةً سليمةً، مُراعياً عالمات التَّرقيم)، _ .(.. 1 أَقرأُ النّّص قراءًة جهري

2 .. أَستِعمُل طريقةَ التَّنقُِّل في جميِع الَنحاِء لتنفيِذ القراءِة الُجَمليَّة  للنَّصِّ

َأقرُأ
١

اِعتْدنا ساِبقاً رؤيَة أَطفالِنا يستيقظوَن بصّحٍة َوحيويٍّة ونَشاٍط، 

ويَْسَعون إىل مدارِسهم وأناشيِدِهم وَمرَِحِهم، وأّن الحياَة تسُر 

َِت األحواُل، فازَداَد  ِبانتظاٍم، ولكْن لألسِف هذه األيّاُم تغرَّ

َولَُعهم بالحواسيِب والجوَّاالِت وألعاِب الفيديو ِبُكلِّ األَوقات.

٢
أَطفاٌل يتواعدوَن فيام بينهم، ويتباَدلوَن األقراَص املُْدَمَجة 

فيام  ويتنافسوَن  اآلخــُر،  رآُه  ما  عىل  أَحُدهم  يطَّلَِع  َك 

تهْم، إنّهم  يحصلوَن عليِه من ألعاٍب قد تكوُن ُمِضًَّة ِبصحَّ

الحدائِق  يف  بَعضاً  بعضِهم  لقاِء  ومن  الّنوِم  ِمَن  يَهُربوَن 

واملالعِب، ورّبا يف املدارِِس َويَركضوَن حتّى تاُلمَس أَصاِبُعهم 

وكلُّ  الّشاشاِت،  وفوَق  الهواتِف  يف  حريَّة  السِّ األزراَر  تِلَك 

هذا يَحملُهم مْن عاملِِهم الواقعّي إىل عامٍل أكرثَ من خيايّل.

3
النَّافذِة،  بزجاِج  يرتطُم  فهذا  تائهنَي،  األطــفــاَل  ــرى  نَ

يَْحَسبُه  ــا  مل ــُم  ــلِ ــْس ــتَ ــْس ويَ عيَنيِه  ــغــِمــُض  يُ وذاَك 

األخــطــاُر. تحارصُهم  ِصــغــاٌر  ُمــدِمــنــوَن  إنَّــهــم  نــومــاً، 

!؟ ُهْم ِقلٌَّة، لكّنهم واقعوَن يف الِعلَِّة. ِعلَِّة هذا الزَّماِن.. فام ُهَو الَحلُّ

لينا الكيالين )بترصُّف(

ولُعهم: حبُّهم الّشديد.

تائهون: ضاِئعون.

مُدِمنوَن: مُفِرطون باللَِّعِب.

الِعلّة: المرُض الفتّاك.

ز الواِقِع والَخيال أطفاٌل ب�ي
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ُذ الأنشطَة الآتيَة: أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ثمَّ أنفِّ

الَفهُم الِقرائيُّ 

أُكِمُل الُجمَل اآلتية:. 1

 ١.  كاَن الَطفاُل ساِبقاً يستيقظوَن
 

 ٢.  يَجتِمُع الَطفاُل اآلَن من أجِل
 

3. أواِجُه َخطََر اللعاِب اإللكترونيَِّة 
 عْن طريِق

 
ة( . 2 أَذُكُر الْضدادَ الُمْمِكنَةَ ِلَكِلمِة )مُِضرَّ

 

ئيسِة . 3 أَمألُ الُمَخطََّط اآلتَي بالِفكِر الرَّ
للمقاطِع:

١

٢

٣

أَِصُل ُكلَّ ُجملٍة بما يناُسبها:. 4

خيالواقع

يُمسكوَن الهواِتَف في أيديهم.	 

تَرقُص الهواتُف في أيديهم.	 

أَتعاوُن مَع ُزمالئي على إيجاِد حلوٍل . 5
لُمشكلِة اإلدماِن على اللعاِب 

اإللكترونيَّة:

الُحلوُلاملشكلُة

أَكتُُب ما أََضْفُت إلى ثروتي اللُّغوية:. 6

املفرداُت
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َشفويًَّاَأتواصُل

: ي
ي تَمثيِل الِحواِر الآ�ت

أتبادُل الأَدواََر أنا وزميىلي �ز

ُّها الِكتاب. الجّواُل: مرحباً أي

الكتاُب: )بُحزن واضٍح(: أهالً وسهالً.

الجّواُل: ما بَك تشعُر بالحزن؟

الكتاُب: لقد هََجَرني الطفاُل، وأصبحُت أَشُعُر بالَملِل َوحدي.

الجّواُل:  أفهمَك جيّداً، فالطفاُل متعلّقوَن بي، وال يستطيعوَن قضاءَ أوقاِتهم من دوني.

الكتاُب:  ولكنَّهم ال يعرفوَن الضراَر الّتي يمكن أن تسبّبَها كثرةُ ِاستعمالهم لَك.

الجّوال: ما الَحلُّ ِبرأيك؟

الِكتاُب:  عليهم أن يقضوا َوقْتَهم في أشياءَ مفيدٍة أكثر، ويقلِّلُوا ِمَن اللَِّعِب باللعاِب اإلِلكترونيَِّة 
ِتهْم.  ِليحافظُوا على ِصحَّ

الجّواُل: كالمَُك صحيٌح، وأتمنّى أن يستعملوني ِعنَد الحاجِة فقط.

ُ منظور إمالٌء غ�ي

.)1(
ي المدرسة عىل كتابِة النَّصِّ اّلذي يحّدده لي

اِف معلِّمي �ز أتدرَّ	 بإرسش

ب على كتابِة الكلماِت اآلتيِة، منتبهاً لألحرف المضّعفة والتَّاِء المربوطِة والمبسوطِة:. 1 أتدرَّ

رؤيةٌ  

بصّحٍة  

الحياةُ  

اليّامُ  

تغيََّرْت  
الجّواالِت  

الوقاِت  

ِعندما أَتواصُل شفويَّاً 

أَحرُِص على اِسِتْعماِل 

مالِمِح الوجِه وَحرَكاِت 

الَجَسِد في أثناِء 

الِحوار. 

١. النَّص يف دليل األنشطة
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أَكتُب النّّص الّذي يُمليه عليَّ معلِّمي:. 2

الَخطُّ
ي: قعِة ُمحافظاً عىل نظافِة َدف�ت ي بخّط الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ
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أَكتُب النّّص الّذي يُمليه عليَّ معلِّمي:. 2

الَخطُّ
ي: قعِة ُمحافظاً عىل نظافِة َدف�ت ي بخّط الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

أُكِمُل الُجمَل الآتية َوْفَق الّنموذج:. 1

ي ُلَغتي ُأَنِّ

الباحةُ واِسعةٌ.	 

فُّ   	  الصَّ

    كبيٌر	 

نَِة بالَحَركِة الُمناِسَبة:2.  أضِبُط أواِخَر الَكِلماِت الملوَّ

الَجّو ماطٌر.	 

مُس ساطعة.	  الشَّ

الَقَمر جميل.	 

ن أَربَع ُجمٍل صحيحًة على 3.  ِل ما يناسُبها من كلماِت الّصفِّ الثَّاني، لأكوِّ وَّ
أختاُر من كلماِت الّصفِّ الأ

، ثمَّ أكتُبها: الأقلِّ

العلُمالكتُبالرياضُةالحاسوُب

مفيٌدممِتعٌةُمرَتَّبٌةنافٌع
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أَلعُب وأَتعلَُّم

. أَكُتُب مْن بعض حروِف كلمِة »حاسو	« كلماٍت ذاَت مع�ز
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ي 
يأَتواَصُل َمَع أرَُس�ت
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا  ُر كتابيَّ ُأعبِّ

ي اللَُّغويَِّة لُيصبَح النَّصُّ أْجَمَل:. 1
نَِة تراكيباً من ثرو�ت اكيِب الُملوَّ َّ أستبدُل بال�ت

التُّكنولوجيا جميلةٌ، لكنَّها ِسالٌح ذو وجهيَن في أيدي أَطفاِلنا ِعندما ال يعرفوَن منها

 
سوى اللعاِب اإللكترونيِّة الّتي تقودُهم إلى اإلدماِن وتضيُّع وقتَُهم بال فائدٍة، فليسِت

 
التّكنولوجيا ِبَحدِّ ذاِتها هي المشكلةُ، بل المشكلةُ في كيفيِّة استعماِلها، وفي قُْدَرِتنا

 
على تنظيمِ وقِتنا، فأَطفاُل اليومِ هُْم بُناةُ الغَِد وأمُل القاِدمِ.

 

أكتُب أربعَة أسطٍر عن النَّشاطاِت المفيدِة اّلتي يمكُن أن أقوَم بها في أوقاِت فراغي.2. 

أضُع بمساعدِة أهلي برنامجاً أُنظُِّم فيِه:
)نومي، طعامي، هواياتي، دراستي...(، وأعلِّقُه في غرفتي، ملتزماً تنفيَذهُ.
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  َخيبُة أََمِل الِمْكروبات

أَسَتِمُع للنَّّص، ثمَّ أجيُب:

َّذي داَر فيِه الحواُر.. 1 دُ الّشخصيّاِت المتحاِورِة والمكاَن ال أُحدِّ

َّتي داَر حولَها الحواُر؟. 2 ما الفكَرةُ ال

ر الِمكروبان في نهاية ِالحواِر؟. 3 ماذا قرَّ

4 .. أَقترُح أكثَر مْن عُنواٍن للنّصِّ
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َّذي استََمْعَت . 6 يُقال )ِدرهُم وقايٍة خيٌر من ِقنطاِر عالٍج(. هل يرتبُط ذلَك بالحواِر ال
إليِه؟ وّضْح إجابتََك.

 
ما الَّذي ستفعلُُه المكروبات لتالميِذ المدرَسِة إذا لم يهتمُّوا ِبنظافَِتهم الشَّخصيَِّة كلَّ . 7

يومٍ.

 
َّتي أتعلُّم فيها مْن حيُث:. 8 أُقارُن بين َالمدرسِة المذكورِة ومدرستي ال

فوُف ـ التاّلميُذُ(. )الباحةُ ـ الصُّ

أستمُع للّنّص مرّة ثانيًة، ثمَّ أنّفذ الأنشطة الآتية:

َّتي تميَّز بها التّلميُذ في المدرسة؟. 1 َفةُ ال ما الصِّ

مها الِمكروُب الّول لَه؟. 2 َّتي قدَّ َّذي أزعَج المكروُب الثَّاني؟ وما المقترحاُت ال ما ال

أَِصُل الُجملةَ بالسلوِب الُمستَعمل، ثمَّ أضُع عالمة َالتَّرقيمِ المناسبة إلى جوارها.. 3

ُب	  التّعجُّ هْل حاولَْت التَّسلَُّل إليِه عْن طريِق ما يأكُل  

االستفهامُ	  يا لهْم من مُْزِعجيَن  

أُصنُِّف الفعاَل اآلتيةَ َوفَْق الجدول:. 4

أحاوُل، يشيُر، حاوْل، تسلََّل،

فكَّرْت، يهتموَن.

أُكِمُل المخطَّط اآلتَي:. 5

هزيالً

الّضدالمرادف

التّسلّل

الّضدالمرادف

الّرحيل

الّضدالمرادف

الطلبالحارضاملايض
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ء

أضُع كلمَة )صح( بعد العبارِة الّصحيحِة و كلمَة )غلط( بعد العبارِة المغلوِط فيها:. 1

 	)     ( ياضةُ حياًة ومتعةً.      تَُعدُّ الرَّ

 	)     ( الكلمتاِن )رابٌح – فائٌز( مُتضادّتان.    

 	)     ( النَّظافةُ عُنواُن الجماِل.      

 	)     ( حرُف الميمِ له ثالثةُ أَشكاٍل في الكتابِة.   

 	)     ( تُساِعُدنا اللعاُب اإللكترونيَّة على التَّركيِز في دروِسنا. 

 	)     ( َجْمُع كلمِة )حاسوٌب( هو حواسيب.    

أَضُع خّطاً تحت الإجابة الّصحيحة:2. 

)الشًّمس ـ الوردة ـ النَّحلة(	  عندما أغسُل وجهي ويديَّ أَبدو مثل:   

)ِمْن ـ لن ـ ثّم(	  من أحرِف الَعطْف:     

ً ـ مفيٌد ـ مفيٍد(	  )مفيدا     ) نقوُل: التّنظيُم )

)قطٍع ـ وصٍل ـ متوسِّطٍة(	  أُسمِّي الهمزة الّتي تُرسم في أوّل الكلمة، همزة: 

)الّراِء ـ الفاِء ـ الّصاِد (	  نضُع التّضعيَف في كلمِة )الصرف( فوَق حرِف: 

)الحزُن ـ المرُض ـ العافيّةُ(	  الِعلَّة تَْعني:      

َحِة والتَّوِعَية وحدة الصِّ
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ء

الأخالُق اّلتي يجُب أْن يتحلَّى بها من يُماِرُس الّرياضَة هي:3. 

  .١

  .٢

  .3

بعد دراستي وحدَة )الّصحة والّتوعية( تعّلمُت معاني الكلماِت الجديدِة الآتية:4. 

 

 

 

ِة والتَّوعيِة تعلَّمُت من:5.  بعد دراستي وحدَة الّصحَّ

درس )سوَف أبدو وردًة(:درس )كرِة القدمِ(:

درس )أطفاٌل بيَن الواقِع والخياِل(:
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الُعلوم 

بحٌر واِسٌع من املَعارِِف، تُحيُط ِبنا من كلِّ جانٍب؛ 

لذلك علينا أن نعمَل عىل زياَدِة ثَروتِنا اللُّغويَِّة .. 

واألدِبيَِّة .. والِعلِْميَّة، وتعميِق التَّفك� التّحلييلِّ 

بطريقٍة إيجابيٍّة.

موضوعاُت الَوحدة

الباِخرَة.

َملَِكة النَّحل.

اعة البيُولوِجيَّة. السَّ

ُدنيا الُعلوم  
وِر املَعروَضِة أمامي. - اكِتشاِف الَعالقَِة ب¦ الصُّ

. - تتبُّعِ التَّفاصيِل من خالِل اإلِصغاِء الجيِِّد للنَّصِّ

. بَط النَّحويَّ - قراءِة نصوِص الَوحَدِة قراءًة جهريًِّة سليمًة مراِعياً الضَّ

- تقديِر أهّميَِّة التَّعاوِن يف الَعَمِل.

- تعرُِّف فوائِد الباِخرَِة كِإحدى وسائِِل النَّقِل.

- تقديِر أهّميَِّة تنظيِم الوقِت يف حيا¾ اليوميَّة.

بب. - إبداِء الرَّأي يف ِفْكرٍة، ُمِعلِّالً السَّ

ٍد بأسلوÃ الخاّص. - إعاَدِة صياَغِة َمقطعٍ محدَّ

- َحذِف بعِض ُمفرداِت النَّصِّ ليُصبَح أَْجَمَل.

- تفس�ِ َمعاÊ الَكلÉِِت وفَق وروِدها يف الُجَمِل املَعروَضِة.

- ُمحاكاِة األساليِب اللُّغويِِّة املَطلوبَِة واسِتعÉلِها بَشكٍل َصحيح.

- كتابَِة كلÉٍت تحتوي عىل همزٍَة أو تاٍء مربوطة.

- Íييِز الَكلِمِة املَكتُوبَِة ِبَخطِّ الرُّقَعة.



الُعلوم 

بحٌر واِسٌع من املَعارِِف، تُحيُط ِبنا من كلِّ جانٍب؛ 

لذلك علينا أن نعمَل عىل زياَدِة ثَروتِنا اللُّغويَِّة .. 

واألدِبيَِّة .. والِعلِْميَّة، وتعميِق التَّفك� التّحلييلِّ 

بطريقٍة إيجابيٍّة.

موضوعاُت الَوحدة

الباِخرَة.

َملَِكة النَّحل.

اعة البيُولوِجيَّة. السَّ

ُدنيا الُعلوم  
وِر املَعروَضِة أمامي. - اكِتشاِف الَعالقَِة ب¦ الصُّ

. - تتبُّعِ التَّفاصيِل من خالِل اإلِصغاِء الجيِِّد للنَّصِّ

. بَط النَّحويَّ - قراءِة نصوِص الَوحَدِة قراءًة جهريًِّة سليمًة مراِعياً الضَّ

- تقديِر أهّميَِّة التَّعاوِن يف الَعَمِل.

- تعرُِّف فوائِد الباِخرَِة كِإحدى وسائِِل النَّقِل.

- تقديِر أهّميَِّة تنظيِم الوقِت يف حيا¾ اليوميَّة.

بب. - إبداِء الرَّأي يف ِفْكرٍة، ُمِعلِّالً السَّ

ٍد بأسلوÃ الخاّص. - إعاَدِة صياَغِة َمقطعٍ محدَّ

- َحذِف بعِض ُمفرداِت النَّصِّ ليُصبَح أَْجَمَل.

- تفس�ِ َمعاÊ الَكلÉِِت وفَق وروِدها يف الُجَمِل املَعروَضِة.

- ُمحاكاِة األساليِب اللُّغويِِّة املَطلوبَِة واسِتعÉلِها بَشكٍل َصحيح.

- كتابَِة كلÉٍت تحتوي عىل همزٍَة أو تاٍء مربوطة.

- Íييِز الَكلِمِة املَكتُوبَِة ِبَخطِّ الرُّقَعة.



ُث  ُل وَأَتدَّ َأتأمَّ

ورََة الآِتَيَة، ثُمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أتَأمَّ

ابَقِة.. 1 ورِة السَّ أصُف عناصَر الصُّ

ورِة؟. 2 كيَف تبدو النَّحالُت في الصَّ

ورِة؟. 3 برأيَك، ما العمُل الّذي تقومُ به النَّحالُت في الصُّ

، ثُمَّ أنّفُذ الأنشطَة الآتيَة: أسَتِمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

؟ وما صفاتُها؟. 1 َث عنها النَّصُّ َّتي تَحدَّ خِصيَّةُ ال ما الشَّ

أَذكُر واحدًة من فوائِد العسِل التي وردَْت في النّّص.. 2

أقترُح عُنواناً للنّّص.. 3

من آداب االستامع:

ِث مَع  عدُم التحدُّ

زماليئ يف أثناء 

استامعي للّنّص

العسُل دواٌء لكلِّ داء، ما 
فوائُدُه، ومن أيَن َنحُصُل 

عليه ؟

حــل  النَّ َملَِكــُة  1
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َأقرُأ

نَشيٌط  يَــْعــُســوٌب  الَْخليـــّــــْهأَنَـــا  أُمُّ  ــا  َوأَنَ

ــٌر أم ــحــِل  ــّن ال ــا يف  ــهأنَـ ــرَّعــيَّ ــادٌم بـــَن ال ــ خ

ــٌذ ــذي ــٌو لَ ــل ــي ُح ــَس ــى ِغـــَذاْءَع ــَه َعــَســِي أَْش

ــوٍر ــطُ فُ يف  َوَعَشــــــاْءفَـــُكـــلُـــوُه  َوَغـــــَداٍء 

ــاٍم ــَع ــِي َخـــْرُ طَ ــَس ــْمَع ــي ــِق ــٍح َوَس ــي ــِح ــَص لِ

َشْهِدي أَنَّ  َعرَفْتُْم  الَْعِميـم؟َهْل  الَخْرِ  َمْصَدُر 

َوَحْسِبي النَّاَس  ــْعأَنَْفُع  ــَف ــا ِلَنْ ــيَ ــي أَْح ــِن أَنَّ

ــاَس َوَمــا ِل ــنَّ ــُع ال ــَف َمطَْمْعأَنْ النَّاِس  نَْفعِ  َغْرُ 

كامل كيالين

: ملكة النّحل يَْعُسوٌبَ

َسِقيْم: مريض

الَْعِميم: الكثير

أقرأُ النّّص قراءًة جهريةً سليمةً.. 1

أقرأُ النّّص متمثاّلً دوَر ملكِة النّحِل مَع مراعاِة التّلويِن الّصوتّي.. 2

أحفُظ األبياَت األربعةَ األولى من النّّص.. 3

َمِلَكُة النَّحِل
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ُذ الأنشطَة الآتيَة: أقرأُ النَّصَّ قراءًة صامتًة ثمَّ أنفِّ

 الَفهُم الِقرائيُّ  

أستخرُج مَن النّصِّ ضدَّ الكلَمتيِن . 1
اآلتيتَين:

سقيٌم

كسول

أقرأُ من النّّص ما يدلُّ على الِفَكِر . 2
اآلتية:

كرُم الّنحِل

فائدُة العسِل الذي يصنُعُه الّنحُل، وأهمّيتُه

نشاُط ملَكِة الّنحِل

أستبعُد الكلمةَ الغريبةَ مّما بيَن . 3
القوسين:

)الّنحلُة، الّشهُد، الحريُر، العسُل(

ُم، أُعطي( )أمنُح، أَْرَعى، أُقدِّ

نةَ في الُجمِل . 4 ُر الكلماِت الُملوَّ أُفسِّ
اآلتيِة:

َشهُد العسِل لذيٌذ.	 

َشاهَد الطّفُل نحلةً.	 

تعلَّمُت مَن النّحِل دروساً أستفيُد منها . 5
في حياتي، وهي:

 

 

 

يادة يف الحرِف تُغّرُ  أالحُظ أنَّ الزِّ

معنى الكلمة.
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َشفويًَّاَأتواَصُل

ي عىل حلِّ الأنِشَطِة الآِتَيِة:
أتعاوُن مَع زُمال�أ

قمِ الُمناِسِب إلى جانِب الّصورِة َوفْقاً لمراحِل إنتاِج . 1 أُرتُّب الّصوَر الّسابقةَ بوضِع الرَّ
العسل.

َوِر المناِسبَِة.. 2 ُث شفويّاً عْن مراحِل إنتاِج النّحِل للعسِل، مُستِعيناً بالصُّ أتحدَّ

إمالٌء َمْنظوٌر
، ثمَّ أتدرُّب عىل كتابِته، منتبهاً للّتاِء المربوطِة أو المبسوطِة: ي

أقرأُ النَّصَّ الآ�ت

ــيطاِت  ــالِت النّش ــرى النّح ــِر ت ــاِح الباك ــي الّصب ــِة، فف ق ــمِ والدِّ ــِل بالتَّنظي ــُف مملكــةُ النّح تتّص
منتشــرًة فــي الحقــوِل، متعاونــةً فيمــا بينهــا لجمــِع رحيــِق الّزهــراِت، فتصنــُع منــُه عســالً شــهيَّاً 

يكــوُن غــذاءً ودواءً لإلنســاِن.

ُب على كتابِتها:. 1 أستخرُج الكلماِت التي تنتهي بتاٍء مربوطٍة أو مبسوطٍة، وأتدرَّ

 
أكتُب كلماٍت من ذاكرتي تنتهي بـتاٍء مبسوطٍة أو مربوطٍة.. 2

 

عندما أتواصُل 

شفويّاً أحرُِص عىل 

التّعبرِ عن أفكاري 

بسهولٍة ويرٍُس

عسل
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أكتُب النّّص الّسابَق كتابةً صحيحةً.. 3

الَخطُّ
ي: قعِة محافظاً عىل نظافِة دف�ت ي بخّط الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ
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أكتُب النّّص الّسابَق كتابةً صحيحةً.. 3

الَخطُّ
ي: قعِة محافظاً عىل نظافِة دف�ت ي بخّط الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

1 .: ي
أُْكِمُل َوْفَق الّنموذِج الآ�ت

ي ُلَغتي ُأَنِّ

زهراٌتزهرٌة

عاملٌة

صديقاٌت

ُل الُجملَة الآتيَة إىل صيغِة الجمِع :. 2 أُحوِّ

النّحلةُ عاملةٌ نشيطةٌ	 

 

3 .: ي
أضُع خّطاً تحَت الجمع الذي يدلُّ عىل المؤنَِّث فيما يأ�ت

)وردةٌ – طائراٌت – طفالٌت – عاملوَن – ملكاٌت – أميٌر (	 
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أَلعُب وأَتعلَُّم

ي َوْفَق الّنموذج:
أكمُل الجدوَل الآ�ت

تأكيُد املعنى بداللٍة مختلفٍةجملٌة ذاُت معنى

أنا نحلٌة غُر كسولٍةأنا نحلٌة نشيطة ٌ

أنا تلميٌذ مجتهٌد

هذه نحلٌة كرميٌة

هذا بيٌت كبٌر
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ي 
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

ِ لُيصِبَح الّنصُّ أجمل:. 1
ن َ قوس�ي ن ي الجمِل الموضوعِة ب�ي

ي أراها زائدًة �ن
أشطُب الكلمات اّل�ت

)تطيُر ِمْن زهرٍة منتَِقلةً إلى زهرٍة( تُقبُّل هذه وتقُف على تلَك، إنّها النّحلةُ، تلك 

 
المهندسةُ البارعةُ والطاهيّةُ المجتهدةُ التي تصنُع لنا )عسالً شهيّاً لذيذاً طيِّباً(.

 
ســتْني النّظــامَ( وحــبَّ العمــِل واالجتهــاِد، فمــا أعظــَم  يــا لهــا مــن معلّمــٍة ماهــرٍة، )علّمتنــي ودرَّ

 
صنَع اهللِ في خلِقِه!.

   

ي إنجاِز أّي عمٍل يعوُد بالّنفِع عىل الجميع.. 2
ة الّتعاوِن �ن ُث فيها عن أهميَّ أكتُب أربعَة أسطٍر أتحدَّ

مالحظة:

ملوضوع التعبر ثالثة أقسام

ينبغي مراعاتها:

 1. املقّدمة، 2. العرض،

3. الخامتة

 

تعلّمت: أنَّ من مهاراِت التَّعبرِ شطَب 

الكلامِت الزَّائدِة.

أبحــُث فــي مصــادِر التّعلـّـم، وبمســاعدِة أســرتي عــن معلومــاٍت حــوَل الحيــاِة الجماعيَّــة 
ــّف. للنّمــِل، وأعرُضهــا أمــامَ زمالئــي فــي الصَّ
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ُث  ُل وَأَتدَّ َأتأمَّ

ورََة الآِتَيَة، ثُمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أتأمَّ

ورة.. 1 أُسّمي عناصَر الصُّ

ورة.. 2 أتعاَون مَع زمالئي على وصِف عناصِر الصُّ

أذكُر بعَض وسائِط النّقِل الّتي تُْستَْعَمُل للتنقُّل بين األماكن.. 3

ُذ الأنِشَطَة الآِتَيَة:  ، ثمَّ أُنَفِّ أسَتِمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

أذكُر فائدًة من فوائِد الباخرِة كما وردت في النّصِّ المسُموع.. 1

 أستبعُد الّصفةَ الّتي لْم يستَْعِملْها الّشاعُر في وصِفِه الباخرَة:. 2
)جزيرةٌ 	 مدينةٌ – ملعٌب – قريةٌ(.

أَتَوقُّع عُنواَن النّّص.. 3

من آداب االستامع: 

ِث مَع  عدُم التحدُّ

زماليئ يف أثناِء 

استامعي للّنّص

أنا وسيلٌة نقٍل، أسيُر 
فوق الماِء وأحمل النَّاس 

والبضائع، فما اسمي؟

ة ِخــَر لبا ا 2
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َأقرُأ
الباِخرَْه  لِتلَْك  ــاِدرَْهانظْر  ــه ــاِه ال ــوق املــي ف

ال املَــوِج..  َصــدَر  ــرَْهتَشقُّ  ــائ مَتَــــلُّ وهـــَي س

ــرٌة ــ ــزي ــ ــاَصَْه كـــأنّـــهـــا ج ــ ــح ــ مبــائــهــا م

ــُه ـ ــُؤمُّ تَـ ــعــٌب  ــل م نــــــوارٌس ُمــســافــرْهأو 

املـــــاُء عىل ــرَهيُـــبـــعـــِرُ  ــ ــ ــا دوائ ــه ــِن ــي ــب َج

لها املــــوُج  ــزُِل  ــغـ مــن فــّضــٍة أســــاورَهويـ

*******

بها الـــّنـــاُس  ــُر  ــســاف ــُن الــبــضــائِــُعيُ ــَح ــْش وتُ

الّــذي الّنفَط  ــُعوتحمُل  ــانِ ــص ــِه امل تــحــيــا بـ

جّنًة تَغدو  البحِر  ــُعيف  ــ ــّروائ ــ متــلــُؤهــا ال

عــامئــًة قـــريـــًة  ــهــا الـــّشـــوارُعأو  تــشــقُّ

*******

رحلِتها مــن  عـــاِمـــرَْهتــعــوُد  يشٍء  ــلِّ  ــك ب

حينام الــّصــغــاَر  الّصافرْهنحُن  صوَت  نسمُع 

فَرحِتنا ــن  م الباخرْهنــهــتــُف  وتَحيا  تَحيا.. 

صالح هّواري

بَط النّحوّي.. 1 أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريّةً سليمةً، مراعياً الضَّ

أُردِّد أبياَت النّّص، مراعياً التّلويَن الّصوتيَّ المناِسَب.. 2

أحفُظ مقطَعيِن أختاُرهما مَن النَّّص.. 3

الباِخرُة
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ُذ الأنشطَة الآتية: أقرأُ الّنّص قراءًة صاِمتًة، ثمَّ أنفِّ

الَفهُم الِقرائيُّ 

حيِح للكلماِت . 1 أستبعُد المعنى غيَر الصَّ
نة: الملوَّ

 فوَق المياِه الهادرة:	 
اكدة –  َّة – المياه الرَّ )األمواج القوي

الّصوت العالي(

 ملعٌب تَؤمُُّه النّوارُس:	 
)تقصُدهُ – تزوُرهُ – تبنيِه(

 قرية عائمة في البحِر:	 
)طافية 	 سابحة – غاطسة(

، ثّم . 2 أستخرُج ثالثةَ جموع من النَّصِّ
أحّولها إلى المفرِد:

مفردهالجمع

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

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

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

أستخرُج من النَّصِّ جملتَين َوفَْق . 3
المطلوب، وأكتبُهما:

 
واقٌع

 
خياٌل

4 .: اعُر في النَّصِّ  قاَل الشَّ
تَملُّ وهَي  )تَشقُّ َصدَر الَموِج.. ال 

ساِئرْة(

فكرة البيت الّسابق	 

 
وصَف الّشاعُر الباخرَة بصفاٍت . 5

جميلٍة، أُضيُف وصفاً لْم يَِردْ في 
. النَّصِّ
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فويًَّاَأتواصُل ِشَ

ن الأدواَر: ي شفويّاً، ثّم أتحاوُر مع زميىلي متبادَل�ي
أُكمُل ما يأ�ت

. الولُد:  مرحباً أيّها البحُر الكبيُر والقويُّ

البحُر:  أهالً بَك يا صغيري الجميَل واللّطيَف.

الولُد:  كيــَف لــَك أن تســاعَدني علــى زيــارِة البــالِد 
البعيدِة؟

البحُر: ................................................

الولُد: .................................................

ِإمالٌء َمنظوٌر 
ي وسط الكلمة:

، ثمَّ أتدرُّب عىل كتابِته، منتبهاً للهمزة �ن ي
أقرأُ النَّصَّ الآ�ت

الباخرْه  لتلك  ــهــادرْهانــظــْر  ــاِه ال فــوَق املــي

ال املَــوِج..  َصــدَر  ــَي ســائِــرْهتَشقُّ  ــ ــلُّ وه ــ مَت

ــرٌة ــ ــزي ــ ــاَصَْهكـــأنّـــهـــا ج ــ ــح ــ مبــائِــهــا ُم

ــُه ـ ــُؤمُّ تَـ ــعــٌب  ــل م ــرهأو  ــاف ــس نـــــــوارٌس ُم

املـــــاُء عىل ــرَهيُـــبـــعـــِرُ  ــ ــ ــا دوائ ــه ــِن ــي ــب َج

1 .. نِة في النّصِّ ُب على ِكتابَِة الكلماِت الملوَّ أتََدرَّ

 

 

عندما أتواصُل 

شفويّاً أَحرُِص عىل 

التَّعبرِ عن أفكاري 

بُسهولٍَة ويرٍُس
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أكتُب النّّص الّسابَق كتابةً صحيحةً.. 2

الَخطُّ
ي:. 1 قعِة محافظاً عىل نظافِة دف�ت ي بخّط الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

2 .: ن َ قوس�ي ن ي تنتمي إىل نوِع الخّط نفِسِه مّما ب�ي
، بالكلمِة الَّ�ت ي

ي البيِت الآ�ت
أكمُل الفراَغ �ن

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

أُحاِفُظ عىل َجامِل َخطِّي 
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أكتُب النّّص الّسابَق كتابةً صحيحةً.. 2

الَخطُّ
ي:. 1 قعِة محافظاً عىل نظافِة دف�ت ي بخّط الرُّ

أكتُب ما يأ�ت

2 .: ن َ قوس�ي ن ي تنتمي إىل نوِع الخّط نفِسِه مّما ب�ي
، بالكلمِة الَّ�ت ي

ي البيِت الآ�ت
أكمُل الفراَغ �ن

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

أُحاِفُظ عىل َجامِل َخطِّي 

1 .: ي
أُْكِمُل الَجدَوَل َوفَق النَّموَذِج الآ�ت

ي ُلَغتي ُأَنِّ

متى تعوُد الباخرة؟ماذا تحمُل الباخرة؟أيَن تسُر الباخرة؟كْم مرًَّة سافرَت يف الباخرة؟

متى ......................ماذا ..................أين ...............كم ............................

أضُع الأسئلَة المناسبَة لالإجاباِت الآتية:. 2

ر حرُف الغيِن أربَع مراٍت في النّّص.	  تكرَّ

؟  
تنطلُق الباخرةُ َصباحاً.	 

؟  
ذهبَِت الباخرةُ في رحلٍة طويلٍة.	 

؟  
قاَل األطفاُل: تَحيا الباخرة.	 

؟  

ي . 3
ي الأدواِت اّل�ت

ا يأ�ت أختار ممَّ
ماذاهذاكْمتناسُب الستفهاَم:

أيَن أنا م�تأو

هَو
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أَلعُب وأَتعلَُّم

اا

ا

ا

ر

ل

ل

ل

فم

ه

م

م

اا

ا

س

ذ ب

ح

ح

ت

ت

َ أحرف كلماِت الجملِة )ماذا تحمُل البحار؟(، ثمَّ أستنِتُج الكِلَمة المفقودَة ِمَن  ن ابق ب�ي ي الجدوِل السَّ
أصُل �ن

الأحرِف المتبقيَّة.

اِبَقِة، وهو: أسلوب الكلمةُ المفقودةُ تدلُّ على األسلوِب المستخَدمِ في الُجملِة السَّ
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ي 
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

؛ لُيصِبَح الّنصُّ أجمل:. 1 ِ
ن ن القوس�ي ي الجمِل الموضوعِة ب�ي

ي أراها زائدًة �ن
أشطُب الكلماِت اّل�ت

كوسامٍ مُعلٍَّق على صدِر البحِر)تسيُر بفخٍر واعتزاٍز وشموٍخ( تنقُل النَّاَس والبضائَع،

 
عَب( ممكناً )هي الباخرةُ تلك القريةُ العائمةُ الطافيةُ( التي )جعلَِت المستحيَل الصَّ

 
والبعيَد قريباً.

 

َته.. 2 أكُتُب أربََعَة أْسُطٍر أِصُف فيها جماَل الَبْحِر وأهّميَّ

أتعــاوُن مــَع أســرتي علــى البحــِث فــي مصــادِر التعلُّــمِ عــن وســائَط نقــٍل أُخــرى، وأجمــُع 
صــوراً عنهــا، ثــمَّ أعرُضهــا علــى زمالئــي فــي الّصــّف.
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ُث  ُل وَأَتدَّ َأتأمَّ

، ثمَّ أُجيُب: ن ِ الآِتَيت�ي
ن ورَتَ�ي ُل الصُّ أتأمَّ

ابقتين.. 1 وَرتَين السَّ أصُف ما أشاهدهُ في الصُّ

ورة األولى.. 2 أبيُّن المغزى من وجوِد ساعٍة في رأِس اإلنساِن في الصُّ

اعِة والغذاء.. 3 وَرتَين في اكتشاِف العالقِة بيَن السَّ أستعيُن بالصُّ

ذ الأنشَطة الآتيَة: ، ثمَّ أنفِّ أستمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

؟. 1 ما الّشيءُ الغريُب الموجودُ في جسِدنا َوفَْق ما وردَ في النَِّصّ

اعة؟. 2 كيَف نتحكَُّم بهذه السَّ

أتوقُّع عنواَن النّّص.. 3

النوم

الطاقة

املزاج

من آداب االستامع:

ال أتحّدث مع 

زماليئ يف أثناِء 

استامعي للّنّص.

ــُة البيولوجيَّ ــاعُة  السَّ ٣
هل فّكرتم باالستيقاِظ في 

دٍة، وهل استيقظتم  ساعٍة محدَّ
ِد من دوِن  في الوقِت المحدَّ

ٍه؟ كيفَ حدَث ذلك؟ منبِّ
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َأقرُأ

ً

هــل تعلمــوَن يــا أصدقائــي بوجوِد ســاعٍة داخَل أجســاِمنا؟! 
َّتــي تعرفونَهــا. إنّهــا موجــودةٌ داخــَل كلِّ  لكنَّهــا ليَســْت كال
خليـّـٍة مــن خاليــا الجســد، وهــي تنظِّــم كلَّ أوقــاِت حياِتنــا، 

دُ ســاعاِت الّدراســِة والعمــِل والتفكيــِر والنّوم. وتحــدِّ

ــوِء ونوعيّةُ  ِّــر فــي هذه الّســاعة بشــكٍل مباشــٍر كميَّــةُ الضَّ يُؤث
الغــذاِء والمحادثــةُ الذّاتيـّـةُ الّتــي نجريهــا مــع أنفِســنا، فهــل 
ــَق  ــا وفْ ــِة، وضبطُه ــي ســاعِتنا البيولوجيَّ ــُر ف ــا التّأثي بإمكانن

مــا نريــُد؟!

ـه بإمكاننــا  َـّ قــد تســتغربوَن يــا أحبَّائــي إذا أخبُرتكــم أن
إلــى  بحاجــٍة  لهــا مُّدخــرًة خاّصــةً  بهــا، وأّن  التّحكُّــُم 
احــِة  ــِر ليــالً، والرَّ الّشــحن المســتمرِّ عــن طريــِق النـّـومِ المبكِّ
ــاِت، ُكلُّ  ــكريّاِت والفيتامين ــّي بالسُّ ــوازِن الغن والغــذاِء المت
ــاِع  ــة، وإيق ــط ِســاعِتنا البيولوجيّ ــى ضب ــك يســاعُدنا عل ذل

ــدنا بشــكٍل أفضــل. َجِس
الباحثون الّسوريّون »بترصّف«

َّة.. 1 أقرأُ النََّصّ قراءًة جهريةً سليمةً، مراعياً األساليَب اللغوي

2 .. أقرأُ مقطعاً أختارهُ من النَّصِّ

ــوان  ــات والَحيَ ــاء )النّب ــُم األحي البيولوجيا:  عل
ــم( والجراثي

ــةٌ  ّ ــادَّةٌ عضوي ــو م ــن وه الفيتامينات:  ج. فيتامي
بعــض  فــي  توجــد  عــةٌ  متنوِّ

. األطعمــِة

اَعُة الُبيولوجيَّة السَّ

9293



ُذ الأنشطَة الآتية: أَقرأُ النَّصَّ قراءًة صاِمتًة، ثمَّ أنفِّ

الَفهُم الِقرائيُّ 

أتعاوُن مَع زمالئي على اإلجابِة عّما . 1
يأتي، مستفيداً مّما وردَ في النَّص:

الّساعة البيولوجيّة كما فهمتُها من 	 
النَّّص: 

 
الفوائُد الّتي جنيتُها من النَّصِّ هَي:	 

 

 

أعيُد قراءَة النَّّص، ثمَّ أمألُ الجدوَل بما . 2
يناسب:

تََعرّفُت املفرداِت الجديدَة اآلتية:

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

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

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

أختاُر بطاقةً مّما يأتي، ثم َّأُبدي رأيي فيها:. 3

خرٌة خاّصٌة بحاجٍة  لها مدَّ

إىل الّشحِن المستمرِّ
كثاُر من تناوِل  الإ

الحلوياِت يفيُد الّساعَة 
البيولوجّيَة

الغذاُء المتوازُن يساعدنا 
عىل ضبِط ساعتنا 

البيولوجّية.

أُعيُد صياغةَ مقاِطِع النَِّصّ بأسلوبي، مستعيناً بالِفكِر اآلتيِة:. 4

مة لِعمل جسِمنا الّساعُة املنظِّ

 
 
 

م بالّساعِة البيولوجّية التَّحكُّ

 
 
 

سالمة الّساعِة البيولوجّية
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َشفويًَّاَأتواصُل

اعة  أتحاوُر مع زميىلي حول كيفّية الستفادة من السَّ
ي حياتنا اليومّية

البيولوجّية �ن

ُ منظوٍر ِإمالٌء غ�ي
:)1(

ي المدرسِة عىل كتابة الّنّص الذي يحّدده ىلي
اِف معلِّمي �ن أتدرَّب بإرسش

ُب على كتابِة الكلمات اآلتية:. 1  أتدرَّ
أصدقائي ـ أجسامنا ـ إنّها ـ أحبّائي

 

 

عندما أتواصُل 

شفويّاً عيَّ مراعاُة 

التّعبرِ عن أفكاري 

بسهولٍة ويرٍس

1. النَّص يف دليل النشطة
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َّذي يمليِه عليَّ معلِّمي:. 2 أكتُب النَّصَّ ال

الَخطُّ

ي. قعِة، محاِفظاً عىل نظافِة دف�ت ي بخطِّ الرُّ
أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

أحافُظ عىل جامِل خطّي 
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َّذي يمليِه عليَّ معلِّمي:. 2 أكتُب النَّصَّ ال

الَخطُّ

ي. قعِة، محاِفظاً عىل نظافِة دف�ت ي بخطِّ الرُّ
أكتُب ما يأ�ت

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

أحافُظ عىل جامِل خطّي 

أكمُل َوْفَق الّنموذِج:. 1

ي ُلَغتي ُأَنِّ

نساَن ! ما أعظَم العلَم! الإ  

قيِم المناسبَة له.. 2 ّ ي الُجمِل الّسابقِة، ثم أضُع عالمَة ال�ت
أُسّمي الأسلوَب المستعمَل �ن

 

قيِم المناسبَة:. 3 ّ ي بالّصورِة ، وأضُع عالمَة ال�ت ُ فيها عْن إعجا�ب ّ أكتُب عبارًة أع�ب
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أَلعُب وأَتعلَُّم

وَر  اكيِب الآتيِة، متمثِّالً الدَّ ّ ي إعطاِء أضداِد ال�ت
ي �ن

أتنافُس مع زمال�أ
المناسَب للحالِة :

أنا نائٌم 

أشعر بالحرِّ 

 ٌ أنا بطيء

أنا فََرحةٌ 

أنا األخيَرةُ 
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ي 
أَتواَصُل مَع أرَُس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

ي النَّصِّ لُيصِبَح الّنصُّ أجمل:. 1
ي أراها زائدًة �ن

أشطُب الكلماِت اّل�ت

أصدقائــي: ال تســتغربوا وال تندهشــوا إْن َعِلْمتـُـم أنَّ هنــاك ســاعةً داخــَل أجســاِدنا وأجســامنا ، 
لكنَّهــا ليســت كمــا تعرفونهــا وتدركونهــا. إنّهــا موجــودةٌ داخــل كلِّ خليـّـٍة من خاليا أجســاِدنا، 
راســِة والعمــِل والتَّفكيــِر والنَـّـومِ  د وتنظــُم ســاعاِت الِدّ وهــي تنظِّــُم كلَّ أوقــاِت حياِتنــا، وتحــدِّ

والقيــامِ بالنّشــاطاِت األخــرى.

ي حياِتنا، وفواِئِد . 2
ِة الوقِت �ن يِف إْن لم تقطْعُه قَطعك«. أكتُب أربعَة أسطٍر حول أهميَّ »الوقُت كالسَّ

تنظِيِمِه.

التقومي

أفكار

إدارة الوقت

أعمــُل بمســاعدِة أســرتي علــى تجريــِب التّحكُّــم بالّســاعِة البيولوجيـّـِة من خالِل االســتيقاظ 
ِفــي ســاعٍة محــّددٍة مــن دوِن منبِّه.
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ء

1 .: ي
ي الَعموِد الّثا�ن

ِل لُه �ن ي الَعموِد الأّول بالّشطِر الُمَكمِّ
أصُل كلَّ شطٍر �ن

العمود الثاينالعمود الول

نَشيٌط1 يَــْعــُســوٌب  َوَسِقيــْمأَنَـــا  لِــَصــِحــيــٍح 

ــه2 تَــؤمُّ ــٌب  ــع ــل م الَْخليـــّـْةأو  أُمُّ  َوأَنَـــا 

ــاٍم3 ــَع ــِي َخـــْرُ طَ ــَس ــاَصَْةَع ــ ــح ــ مبــائِــهــا ُم

ــرٌة٤ ــ ــزي ــ ــرْةكـــأنّـــهـــا ج ــاف ــس م نــــــوارٌس   

ُ الفراغاِت بما يناِسب:. 2 أمالأ

 ساعةً أحتاُج ألنجَز واجباتي؟	 

 	!  التّفّوَق الّدراسيَّ

 تَصنْعَن الَعَسَل الّشهّي.	 

 تسكُن يا صديقي؟	 

3 .: ي
ي وحدة )ُدنيا العلوِم( أكمُل ما يأ�ت

بعد دراس�ت

من مهاراِت التَّعبيِر الكتابّي. 1

 
فوّي. 2 من مهاراِت التّعبيِر الشَّ

 
من آداِب االستماِع. 3

 

وحدُة ُدنيا العلوم
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ء

، ثمَّ أُجيُب:. 4 ن ن الآتي�ي أقرأُ البيت�ي

ــي ُحــلْــٌو لَــذيــذ ــَس ــى ِغـــَذاْءَع ــَه َعــَســِي أَْش

َّه:   اعُر أنَّ العسَل حلٌو لذيٌذ، وأخبركم أنا أن يخبرنا الشَّ

ــًة ــ ــامئ ــ ــا الـــشـــوارُعقـــــريـــــًة ع ــه ــشــقُّ ت

اعُر الباخرَة بالقريِة، وأَُشِبُهها أنا بـ:   شبه الشَّ

ي وحدة ) ُدنيا العلوم( تعلَّْمُت من:. 5
بعد دراس�ت

درس )الباخرة(:درس )ملكةُ النَّحِل(:

درس )الّساعةُ البيولوجيَّة(:
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وع. ي الم�ش
ُ الجدول، مقّيماً إنجازي �ن أمالأ

أحتاُج إىل:النعمالُخطوات املُراُد تقييُمها:

دُت مصادَر تخُدُم املرشوَع.	  حدَّ

وزَّعُت الدواَر عىل أفراِد املجموعِة بشكٍل مناسٍب.	 

ْقُت بَن الّتخطيِط و ُخطواِت العمل.	  وفَّ

قمُت بتجريٍب أّولٍّ للمرشوع.	 

عرْضُت املرشوَع عىل امُلعلِّم.	 

ْلُت املرشوَع بناًء عىل العرِض الّوّل.	  عدَّ

ْدُت املكاَن املناِسَب للمرشوِع.	  حدَّ

ْدُت الزّماَن املناِسَب للمرشوِع.	  حدَّ

ْدُت مدى جاهزّية املرشوِع للتَّنفيِذ.	  حدَّ

ْدُت الّصعوباِت اّلتي واجَهِت العمل.	  حدَّ

وعي أُقيُِّم م�ش
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وِع: ُمتابعُة المعّلم للم�ش

اسم التّلميذ:

التّاريخ:
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ل، أضُع إشارًة في الحقِل الذي يُعبُِّر عْن رأِْيي في  بعَد دراستي الفصَل األوَّ
العباراِت الموجودِة في الجدول اآلتي:

ً قليالً جدا قليالً كثراً العبارة م

أَعدُّ القراءَة من هوايايت املفّضلِة. 1

أُِحبُّ قراءَة الِقَصِص واملَجاّلِت. 2

أَْرَغُب يف اقتناِء الُكتُِب املُفيدِة وجمِعها. 3

أَِجُد الكتاَب َصديقاً وأنيساً. ٤

أَشعُر بأهميَِّة القراءِة يف الحِياِة اليوميَّة »خارج املدرسة« ٥

أَشعُر بأَهميَّة الِكتابِة للتَّعبرِ عن الفكاِر واملشاعِر. ٦

أَشعُر باملُتعِة حن يُطلَُب إلَّ كتابُة موضوٍع  يف التَّعبر. ٧

أُِحبُّ كتابَة  الِقَصِص أو اليوميَّات. ٨

أَْرَغُب يف الكتابِة يف أوقاِت الَفراغ. ٩

أَعدُّ الكتابَة من هوايايت املفّضلِة. 1٠

والكتابــة القــراءة  نحــو  امليــول  مقيــاس 




