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اإلعداد

التقويم

ــــر ــــخــــيّ د.مـــيـــســـاء أبــوشــنــببــــثــــيــــنــــة ال
ـــي ـــوان ـــل ـــع ـــز ال ـــت ـــع ــــــو ســمــرةم جــــمــــال أب

المطلق سليمان  فرح  أ.د. 
ـــمـــوســـى ال ـــي  ـــل ع أ. 
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املقدمة
هذا كتاب العربية لغتي نقّدمه إلى الدارسين في المستوى  الثّاني من الفئة )ب( مّمن فاتهم 
التحصيل النظامي، معتمدين فيه آخر ما توّصلت إليه النظريات الحديثة في تعليم اللغة العربية 
مراعين تجاوز التفاصيل والتعقيدات المناقضة لمبادئ التربية الحديثة، بغية الوصول إلى إتقان 

مهارات اللغة استماعاً ومحادثة وقراءة وكتابة موّزعة إلى مهارتين شفوية وكتابية.
وقد جاء عرض المادة المعرفيّة بما يتناسب والمستوى العمري والوقت المحدد لتعلّمها في 
الخّطة الدرسيّة، وفق خّطة منهجيّة مدروسة تناولت المهارة الشفوية في أفعال إجرائية؛ )أقرأ 
– أستوعب وأفهم – أعبّر شفوياً( لتزويده بثروة لغوية تمّكنه من االنتقال إلى المهارة الكتابية،  
حيث يتدرب على قواعد اللغة بالمحاكاة ويتعّرف أساسيات في النحو واإلمالء والكتابة بخّط 

الرقعة، ومن ثمَّ التعبير الكتابي الوظيفي واإلبداعي.
وروعي في بناء الكتاب توزيع المحتوى المعرفي في كتاب واحد لتمكين المتعلّم من القراءة 
الجهرية السليمة باختيار نصوص نثريّة وشعريّة تزيد من ثروته اللغوية، وتدّربه على استخدام 
اللغة العربية استخداماً عفوياً سليماً )مشافهة وكتابة(، حيث يتّخذ من األنماط الشفويّة والكتابيّة 
التي ضّمها الكتاب أساليب تواصل متنّوعة في المواقف التي يواجهها في حياته العمليّة بمحاكاة 
هذه األنماط، ثّم االستفادة منها في توليد أساليب جديدة مبنيّة بطريقة تشعره بقربه من لغته، 
وتوّفر له الفرصة في التعبير عن فكره وآرائه ومشاعره، ويتمثّل ذلك بالتركيز على استيعاب 
النصوص وخصائص األلفاظ والتراكيب ومعرفة مرادف الكلمة أو ضّدها أو جمعها أو أسلوبها، 
يعقب ذلك تدريبات لغويّة ومعارف نحويّة وإمالئيّة، يستخدم فيها قواعد اللغة استخداماً سليماً 
المتعلّم  الفعليّة والجملة االسميّة مع متّممات كّل منهما، وبما يطّور مهارة  بما يتعلّق بالجملة 
إعرابها  ثّم  مماثلة، ومن  وتكوين جمل  مفيدة  في محاكاة جمل  والخط  اللغة واإلمالء  بقواعد 
لتكوين  جمل  وتأليف  فقرة،  لتكوين  الجمل  بترتيب  بدءاً  الكتابي  التعبير  مهارة  تمليكه  بهدف 
فقرة، وصواًل إلى تعّرف تقنيات كتابة أنماط مختلفة تتناول الرسالة - الحوار - التقدير- جمع 

المعلومات - المقطع الوصفي.
آملين بذلك أن نكون قد قّدمنا ما يسهم في تطوير المنهاج التعليمي للمستوى )ب( وتحديثه 
على أن يوافينا الزمالء المعلّمون والمشرفون التربويّون وأولياء األمور بمالحظاتهم الميدانيّة 
لنفيد منها في تطوير عملنا، وتدارك ما فاتنا لتقريبه من الكمال؛ خدمة ألجيالنا وإعالء للغتنا 

القوميّة وتراثها األصيل. 
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النشيد العربي السوري

َســالْم عليُكــْم  يـاِر  الـدِّ الِكـراْمُحمـاَة  النُّفـوُس  َتـِذلَّ  أْن  أََبــْت 

َحـراْم َبْيـٌت  الُعروبـِة  ــموِس ِحمًى   ال  يُضاْمَعريـُن  وَعـْرُش الشُّ

الَعـالْء بُروُج  ــآِم  الشَّ ــناْءُربـوُع  ـــماَء ِبَعالي السَّ تُحاِكي السَّ

موِس الِوَضاْء ـــماْءفأَْرٌض َزَهْت    بالشُّ ســــماٌء لََعْمــُرَك أو َكالسَّ

َعلـى َعلَـٍم َضـمَّ َشــــْمَل الِبــالْدَرفيـُف ااَلمـانـي َوَخْفـُق الُفـؤاْد

ِمــداْدأََمـا فيـِه ِمـْن ُكـلِّ َعْيـٍن َســواْد َشــــــهيٍد  ُكـلِّ  َدِم  وِمـْن 

أُبــاٌة ومـاٍض َمجيـــْد َعتيْدنُُفــوٌس  َرِقيٌب  اأَلَضاحي  َوروُح 

شـــيْد ـا الـَوليــُد وِمنّــا الرَّ َفلِــْم ال َنُســــوُد ولِــْم ال نشــــيْدَفِمنَـّ

أِقُف باحتراٍم وتقديٍر لَِعلَِم َوطني ُسورَيَة وأُحيِّيه: 

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

فَحُةالّدروس الصَّ

ُل:  أُسرتي 8)معارف ومهارات(الدَّرُس األوَّ

14)معارف ومهارات(الدَّرُس الثَّاني: ِهوايٌة أُِحبُّها

هرُة والُعصفوُر الدُّوريُّ 22)معارف ومهارات(الدَّرُس الثَّالُث: الزَّ

ابُع: أُغنيُة الَخريِف 28)معارف ومهارات(الدَّرُس الرَّ

34)معارف ومهارات(الدَّرُس الخامُس: قصُر ابِن َوْردان

ادُس: عيُد الَجالء 40)معارف ومهارات(الدَّرُس السَّ

ابُع: وطني الغالي 46)معارف ومهارات(الدَّرُس السَّ

52)معارف ومهارات(الدَّرُس الثَّامُن: ميناء الالذقية

58)معارف ومهارات(الدَّرُس التَّاسُع: الَحكْيُم والَفاّلحوَن الثَّالَثُة

64)معارف ومهارات(الدَّرُس العاِشُر: مجلُس األطفال

70)معارف ومهارات(الدَّرُس الحادَي َعشر:  يا أطفاَل العالَم 

76)معارف ومهارات(الدَّرُس الّثاني َعشر: هوايُة الّتمثيل

81)معارف ومهارات(الدَّرُس الّثالث َعشر: عالٌم من بلدي

87)معارف ومهارات(الدَّرُس الّرابع َعشر: جماُل الغابة
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فَحُةالّدروس الصَّ

92)معارف ومهارات(الدَّرُس الخامس َعشر: الّديُك الّطائر

100)معارف ومهارات(الدَّرُس الّسادس َعشر: عازُف القيثارة

َشر: مصنُع السّيارات 106)معارف ومهارات(الدَّرُس الّسابُع َعَ

َشر: من غرائب الحيوان 112)معارف ومهارات(الدَّرُس الّثامُن َعَ

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

احُلروُف الهجائيَّة
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-1-
في  فاً  ُموظَّ أبي  َيْعَمُل  أْوالٍد،  وَثالثِة  وأُمٍّ،  أٍب  ِمْن  نٍة  ُمكوَّ أُْسرٍة  في  أََعيُش  طارٌق:  قاَل 
ا  أمَّ الخاِمِس،  فِّ  الصَّ لتالميِذ  العلوَم  ُس  تُدرِّ سٌة  ُمدرِّ ي  الَكْهَرباِء منُذ عْشِر سنواٍت، وأُمِّ َشِرَكِة 
اِدِس يُِحبُّ أْن يْلعَب  ِبُكَرِة القدِم حيناً ويرُسَم حيناً آخر. وأُْختي  فِّ السَّ أخي األكبُر فُهَو في الصَّ
فِّ  غيرُة في الَحَضانِة تُشرُف عليِها ُمربِّيٌة تُتِقُن رعايَة األطفال، وَتْهَتمُّ بِهم، وأنا في الصَّ الصَّ

الثَّالِث في َمْدَرَسٍة التبعُد كثيراً َعْن َبْيِتنا.
-2-

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

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

1- ما الِهواياُت الّتي ُيمارُسها األخ األكبر؟ أّوالً 
ا يأتي: َة للنَّصِّ ممَّ ُد الِفكرَة العامَّ          2- أُحدِّ

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

أُْســــرَتي ل معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس األوَّ

أَقرأُ 

أَْستوِعُب وأَْفُهُم
ثمَّ أُجيب
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الّنْبـــُر  ــُم:  أتعلَـّ
َرْفـــُع صوِتِِ  هو 
الَحْرِف أو الكلمِة 

في المقطِع.

ثانياً
حيَحَة فيما يأتي: 1- أختاُر اإلجابَة الصَّ

سِة الُمواَصالِت   فاً في:     ُمَؤسَّ سِة الِمياِه   َشِرَكِة الَكْهرباِء   أَبي َيْعَمُل ُمَوظَّ ُمَؤسَّ
ُس:              العلوَم       ي ُتَدرِّ ياضيَّاِت .     اللُّغَة العربيَّة       أُمِّ الرِّ

2- أُرتُِّب الِفكَر اآلتيَة بَحْسِب تسْلُسلِها، ثمَّ أقرأ:

فِل               التَّعريُف باأُلْسرِة            ِصفاُت اأُلْسرِة    أُمنيُة الطِّ

: فِل الّتي ورَدْت في النَّصِّ 3- أُميُِّز فيما يأتي حقوَق الطِّ
عايُة الّصحيَُّة العيُش في أُْسرٍة     ْأِي            التّعلُُّم            اللَِّعُب  الرِّ التعبيُر عن الرَّ

نِة ِمّما بيَن الَقوَسْين:  ُد َمْعنى الكلمِة الُملوَّ 1 - أُحدِّ
)أُّم - مدّرسة - ُمْشِرَفة(.   تُشِرُف عليهْم مربِّيٌة

دُق َمنبُع الخيِر والَعطاِء )مصدر- ملجأ - مركز(   الصِّ
ا بين القوسين ) بـ ، كـ( في الُجمِل اآلتيِة : 2- أختاُر الحرَف المناِسَب للفراغ ممَّ

     أُمارُس بعَض الهواياِت التي أُِحبُّها ... الموسيقا وقراءة الِقَصص.

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

1- أقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة قراَءًة جهريًَّة ُمبرزاً َصوَت النَّْبر:

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

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

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

الُّلغُة والتَّراكيُب

َتْدريباُت الِقراَءِة
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دُق فيه الَخيُر والعطاُء. دُق َمْنَبُع الَخيِر والعطاِء.    الصِّ *  أيُُّهما أجمُل؟ ولماذا؟    الصِّ

  ماذا أَْفعُل إذا كانت:  أُّمي ناِئمًة وإِْخوتي يضّجون في الَبْيِت؟

1- أُصنُِّف الجملَة اآلتيَة: )أعيُش في أُْسَرٍة ( إلى كلماتٍ وفَق الجدوِل اآلتي:

2- أصنِّف الكلمات اآلتية وفق الجدول : أَب - فيل - شجرة - بيت . 

3- أقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة منتبهاً للفعِل وحركِة آخِره: 
        رجَع األُب إلى البيِت وَقْد حمَل بيدِه أكياساً كثيرًة، فَفَتَح َسعيٌد الباَب بسرعٍة ألنَُّه رأى 

     والَدُه يحِمُل أَكياساً، قال األُب: اْحِمْل هذا الكيَس ياسعيُد.

َنةِ اآلتيِة بالحَركات:     * أَتبادُل أنا وِرفاقي َتمثيَل الكلماِت الملوَّ
                   َحَمَل  -   يحِمُل   -   احِمْل .        

ابقِة؟ ومتى؟                                     * ما العمُل الذي َدلَّ عليِه كلٌّ مَن األفعاِل السَّ

ابقِة في زمٍن واحٍد؟                             * َهْل َحدَثْت كلُّ األفعاِل السَّ

َحَمَل    َيحِمُل    احِمْل

          الِفـعـل

جمادنباتحيوانإنسان

    أَتعلَّم :
   االسم: كلمة تدل على إنسان أوحيوان أو نبات أو جماد.

حرففعل أتذّكُر: الكلمُة ثالثُة أنواعٍ : اسم
اسٌم و ِفْعٌل وَحْرٌف

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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ُد الّزمن: * أَصُل ُكلَّ فعٍل بالعمِل الّذي يدلُّ عليِه فيما يأتي، وأُحدِّ

:              فعـٌل يدلُّ على طلِب حصوِل الَحْمـِل فـي الّزمِن الحاضر أو الحالي.           حمَلَ

يحِمُل:             فعـٌل يـدلُّ علـى حصوِل الَحْمــل فــي زمــٍن مضى.  

         احِمْل:              فعـٌل يـدلُّ علـى حصوِل الـَحْمـِل فــي الّزمــِن الحاضِر أوالمستقبل.          

4- أكتُب في دفتري الِفعَل الُمناِسَب مّما يأتي :) تُتابُع – ثابَر – ساِعْد (.
فُل على ِدراَسِتِه .         - ... دروَسك يا سعيُد . ي  ُدروسي .       - ... الطِّ - ... أُمِّ  

5- أُصوُغ أفعااًل أُخرى من األفعــاِل الملّونِة الواردِة في الفقرة الّســـاِبقِة وفـَق الّنموذج، ثّم  

     أكُتبها في دفتري .                )عمَل - يعَمُل - اعمْل (.

6- أََضُع ُكاّلً ِمَن الَكلماِت اآلتيِة في ُجملٍة َتبدأُُ ِبفعٍل مناسٍب مستوفياً أنواع الفعل، ثمَّ أكُتبها 

في دفتري:                     ) األصدقاُء- يا سامُر - الُمعلُِّم (.

اإِلمالُء التعليمّي:

1- أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة ُمْبِرزاً َصوَت األلِف الَممدودِة ) ا ( والَمقصورِة ) ى ( في آخِراأَلفعاِل:

         - أَتمنَّى لُِكلِّ ِطفٍل أن يعيَش َسعيداً.          - َمحا أخي ما َكَتَبُه في الّدفَتِر .

ْرُع في الَحْقِل .  - َمضى أَبي إلى َعَملِه .                       - َنما الزَّ  

م          أتعلَـّ
ى : اأَللَِف الَمقصورَة.       - األلُف ) ى ( تُسمَّ
ى : اأَللَِف الَمْمــدوَدَة .      - األلُف )  ا  ( تُسمَّ

    أَتعلَّم :
        الِفعُل : َكلمٌة َتدلُّ على َعَمٍل َحصَل في َزَمٍن ُمعيٍَّن. 

التَّدريباُت الكتابيَّة     
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2- أَكتُب في دفتري اأَلفعاَل في الَجْدَوِل َوْفَق النَّموَذج : 
                              َرجا – َمضى – َدعا – َجرى – َسقى – َدنا

َنوُع اأَللِفَرسُم اأَللِفالِفعُل
َممدودة اَرجا

َمقصورةىَمضى

3- أَكتُب في َدفتري ما ُيملى عليَّ ُمنَتِبهاً لحرِف اأَللِف ) ا - ى ( في آخِرِِ اأَلفعاِل .    

 
الخّط   

1- أالحُظ كتابة َحرَفي الّسيِنِ والّشيِنِ )س – ش( بخطِّ الرقعِة، ثمَّ أكتُب في دفتري:  

ْقعِة  ُمنَتِبهاً لِلَمسافِة َبيَن الَكلماِت :         2- أكتُب  في دفتري بَخطِّ  الرُّ

   *  يُملي المعلم ُجمل التدريب رقم )1( غيباً .

اإلمالُء )غير المنظور(
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بيُر      التعَّ
   الكتابّي

أواًل: أتعلّم 
سالَة اآلتيَة:        1- أَقرأُ الرِّ

               
                  صديقي ...       

                ِدَمشق 2011/3/25  
َتِحيًَّة َطيَِّبًة 

اً.  فِل في التََّعلُِّم، َكاَنْت َجميلًَة ِجدَّ َحَضْرُت َمْسَرحيًَّة َعن َحقِّ الطِّ
فِل ؟ َفَهْل َتْعِرُف ُحقوقاً أُخرى لِلطِّ

أَْرجو أَْن َتُردَّ َعلى ِرَسالَتي .
َصديُقَك ...

ابقِة ما َيدلُّ على ُكلِّ ُعنصٍر من الَعناصِر اآَلتيِة، ُثمَّ أَكتُبه في  سالِة السَّ 2- أَستخرُجُ من الرِّ
دفتري:

 - اسُم الُمرَسِل إليِه.    - الِجهُة والتَّاريُخ .      - التَّحيَّةُ .     - الَمْوُضوُع .     - اسُم الُمْرِسِل.
سالِة اآلتيِة إلى َمكاِنها الُمناِسِب في مخّطٍط مماثٍل، ثّم أكُتُبها في َدفَتري: 3- أنقُل َعناصَر الرِّ

    والِدي العزيَز 
    َحلب 2011/3/26

    ابنُك سامي 
ْوِق .      تحيًَّة مليئًة بالشَّ

    إنَّني أُثاِبُر على ِدراستي، وأُساِعُد أُختي في ُدروِسها، 
نا، وَنحَتِرُم ُمعلَِّمنا .     ونُطيُع أُمَّ

المِة ، وَندعو لَك بالَخْير.      َننَتِظُر وصولََك بالسَّ

ثانياً: أُطبِّق
4- أَكتُب في دفتري ِرسالًة َجوابيًَّة أَُردُّ فيها على ِرسالِة َسعيٍد ، وأذكر فيها َبعضاً من ُحقوِق 

الّطفِلِ الّتي تعلَّْمُتها في المدرسِة ، وفَق المخّطِط الّسابق.

والدي_______
______   ______
______________
______________
______________
______                 

           

الّرسالة



 14

-1-
َدْت أْن َتْرُسَم  سَم كثيراً، َتعوَّ َتْيماُء ِطْفلٌة ذكيٌَّة، تسُكُن مع أسرِتها في بيٍت جميٍل، َتهوى الرَّ

اِطِئ ُرسوماٍت جميلًة، ولكنَّ الَبْحَر َيمتدُّ فيُزيُل ما رسَمْتُه. َفْوَق َرْمِل الشَّ
-2-

وفي أَحِد األيَّاِم ذهَبْت َتْيماُء إلى َحديقِة الَحَيوانات، َفَرأَْت فياًل َبدا لها أكبَر ِمْن منزلِها، 
فقالَْت: يالَُه ِمْن فيٍل َضْخٍم ! كيَف أَْرُسُم هذا الَحيواَن على َرْمِل الّشاِطئ من دوِن 
نٌةَ أْخَرَجْتها األمواُج ِمْن  َبيِن َحبَّات  أَْن َيْمُحَوُه َمْوُج الَبْحِر؟ وَفْجأًة لََمَعْت َصَدَفٌة ملوَّ

مِل، فصاَحْت: وجْدتُها.  الرَّ
-3-

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

ِت اأُلمُّ ابنَتها، وقالَْت: أَْحسـْنِت، إنَِّك - يا تيماُء - فنَّانٌة ُمبدِعٌة. أََمــواُج الَبــْحِر. َضـمَّ

                                                           د . طارق البكري ) بتصّرف (

الَفَشل

ُمخترعة

أَقرأُ 

ِهوايٌَة أُِحبُّها معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس الّثاني
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اًل: أَوَّ
َدْت تيماُء أْن ترسَم؟  1- أَْيَن تعوَّ

2- ماذا شاهَدْت في َحديقِة الَحَيواِن؟ 
رْت تيماُء؟ 3- بماذا فكَّ

ثانياً:
َدَفَة فقالَْت: )) َوَجْدُتها ((. ماذا َقَصَدْت بهذِه الكلمِة؟  1- رأَْت تيماُء الصَّ

ِة، ُثمَّ أَسُرُدها أماَم ِرفاقي . 2- أتخيَُّل خاِتمًة أخرى للِقصَّ

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

ْسَم كثيراً .         معناها: َتميُل         َتْكَره          تُِحبُّ             إِنَّها َتهوى الرَّ

    َنهضْت َتجمُع األصداَف.        مفردها:  صَدٌف       ُمصادفٌة      َصَدفٌة   

ا يأتي:) َرَقَصْت - َوَصل - َذَهَبْت (، ُثمَّ أَقرأُ:  2- أُكمُل بالفعِل الُمناِسِب في الفراِغ ممَّ

     -... َتْيماُء إلى َحديقِة الَحيواِن .      -... َمْوُج الَبْحِر إليِه.        -... أَْمواُج الَبْحر .

ِب واالسِتْفهاِم:  1- أقرأُ  العبارَة اآلتيَة ُمعبِّراً َعِن التَّعجُّ

اِطئ من دوِن أَْن َيْمُحَوُه      قالَْت: يالَُه ِمْن فيٍل َضْخٍم ! كيَف أَْرُسُم َهذا الَحَيواَن على َرْمِل الشَّ
َمْوُج الَبْحِر؟ 

أَْستوِعُب وأَْفُهُم
ثمَّ أُجيب

الُّلغُة والتَّراكيُب

َتْدريباُت الِقراَءِة
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2- أقرأُ الجملَتْين اآلتيَتْين، ُثمَّ أُجيُب:  
                   إِنَِّك َفنَّاَنٌة ُمْبِدَعٌة.      إِنَِّك - يا َتْيماُء - َفنَّاَنٌة ُمْبِدَعٌة!       

   أ  - أقرأُ الُجملتين األُولى والّثانية ، وأالِحُظ َمْوِضَع الَوْقِف في كلٍّ منهما.  
َبب.     ب - ما الَفْرُق َبيَن قراءِة الُجْملِة األُولى والُجْملَِة الثَّانيِة؟ أذكُر السَّ

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

الُجْملَــُةالَمْعَنــى

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

ْسِم. ...وصوُل الَبْحِر إلى الرَّ

  ماذا أفعل:  إذا شاهْدُت بعَض األطفاِل َيرموَن النُّفاياِت على شاطِئ الَبْحِر؟

أقرأ منتبهاً للوصل في لفظ )الـ( التعريف ، ثّم أكتب :  
ْخَم دوَن أَْن َيْمحَوُه َمْوُج الَبْحِر؟ وَفْجأًة لََمَعْت  ُر: َكْيَف َسَتْرُسُم الفيَل الضَّ جلََسْت تيماء تفكِّ

مِل، فصاَحْت: وجْدتُها.  نٌةَ أْخرَجْتها األمواُج ِمْن  َبيِن َحبَّات الرَّ َصَدَفٌة ملوَّ

1- أدلُّ على الفعِل في الُجملََتْيِن اآلتيَتْين، وحركَة آخِر ُكلٍّ ِمنهما ،ثمَّ أُحّدد الزمن: 
سَم .      - َوَصَل َمْوُج اْلَبْحِر إلى الّشاِطِئ.             - أزاَل اْلَمْوُج الرَّ

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء )المنظور(

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

ب على اإلمالء المنظور في البيت. يطلب إلى المتعلم التدرُّ
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ورِة الّتي تُدلُّ على َزَمِنِه  مع تمثيل الحركة:  2- أَِصُل الفعَل بالصُّ

        أغلَق                            يُغلُِق 

           أَتعلَّم
َمِن الماضي .                  الِفْعُل الماضي : يدلُّ على َعَمٍل َحَصَل في الزَّ

                  الِفْعُل الماضي : مبنيٌّ على الفتحة.                  

3- أَُدلُّ على الِفْعِل الماضي في ُكلِّ ُجْملٍةٍ مّما يأتي َوْفَق النَّموَذج :

عالمة بنائهالِفعُلُ الَماضيالُجملَـُة

باِح . ....أَشَرَق + ْت   - أَشَرَقْت َشمُس الصَّ

.......   - َهَطَل الَمطُر َغزيراً . 

.......   - َذَهَب باِسٌل إلى اْلمدرسة .

.......   - َقرأَْت ندى النَّشيَد.

4- أُّحدُد الِفعَل الماضَي الُمناسَب لكل جملة من الُجمِل اآلتَيِة،ُمراعياً ضبَط آخرِه بالفتحة، ُثمَّ 
أكُتبها في دفتري:          َشَكَرت – َشاَرَك – فاَز – ماَرَست

     ...َمْيسوُن ِهواَيَتها في َوْقِت الَفراِغ .      ... التَّالميُذ بالمسابقة.

     ...الُمعلِّمُة َعريَف الَحْفِل النَّشيَط .         ... المتساِبُق بالجائزة.

اكنة تدلُّ على المؤنث. يوّضح المعلم أن التاء السَّ
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5- أقرأُ الجملَتيِن اآلتيَتيِن منتبهاً للكلماِت الملّونِة، ثمَّ أمأُل الجدوَل اآلتَي بالمطلوِب بعَد نقلِه 
إلى دفتري :

. - َصفََّق الُحضوُر للفائزيَن.                    - فاَز التِّلميُذ في المسابقِةِ  

االسُمالفعُل

6- أذكُر االسَم الذي يدلُّ على َمْن قاَم بفعِل )صفََّق( وفعِل )فاَز(.

ُد في دفتري الَفاِعَل وحركَة  7- أتباَدُل أنا وِرفاقي َتمثيَل َمْعنى الُجملَتْيِن اآلتيَتْيِن، ُثمَّ أُحدِّ
آخِره، وفَق الجدول اآلتي:

                     - َقَفَزْت ماجدُة.                                 -  َكَتَب َسعيٌد الوظيفَة.    
حركُة آخِرِهالفاِعُل  

 أَتعلَّم : 1- الفاعُل: اسٌم يُدلُّ على َمْن قاَم بالِفْعل.
مة.            2- الفاعُل:مرفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ

               
َن ُجَماًل، َوأَضُع الحركَة الُمناسبة، ثّم أكُتبها في  8- أختاُر الفاِعَل الُمناسَب مما يأتي ألُكوِّ

    دفتري .                          ) العاِمل – الّتلميذ – الُمسافر(
فِر.           َوَصَل ... أَسالَك الهاِتِِف .          َوَصَل ... الَكلِمَة ِبمعناها .    َوَصَل ...  ِمَن السَّ

اإلمالُء التعليمّي:
1- أَقرأُ، وأاُلِحُظ الَفْرَق في لفِظ الُحروِف 

َنة:     الُملَوَّ
   أ- اْلقَمُر َيْطلَُع في اللَّيِل .   

ي االسَم الذي يدلُّ على من قاَم بفعٍل: الفاعَل .   أتعلَُّم: أُسمِّ

  أتعلُّم:
ي َحرَف القاِفِ )ق( َحْرفاً قمريّاً،   أُسمِّ

أَلنَّ الَم )الـ( التَّعريِف تُلَفُظ َقبلَُه.

التَّدريباُت الكتابيَّة     
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باِح .   مُسُ تُشِرُق في الصَّ -  الشَّ

كوِنِ في لَْفِظ ) الـ ( التَّعريِف، وأُسّمي نوَع الحرِف بعَدها:  ِة والسُّ دَّ 2- أَقرأُ ُمنتِبهاً لِلشَّ
اطِئِ ؟       كيَف أَْرُسُم هذا اْلقارَب على َرمِل الشَّ

3- أمّيُز الحرَف الّشمسيَّ مَن الحرِف القمرّي فيما يأتي:
مِل . فَة من َبيِن َحبَّاِت الرَّ َدَ    - أَخرَجْت تيماُء الصَّ

   - َوَضَعِت األصداَف اْلجميلَة َفْوَق اْلُخطوِط . 

أكتُب في دفتري ما ُيملى علّي .

الخّط

قعِة، ثمَّ أكتُبهما في دفتري: اِل ) د – ذ ( ِبخطِّ  الرُّ اِل والذَّ -  أاُلِحُظ َرْسَم َحرَفي الدَّ

بيُر     التعَّ
     الكتابّي

                                                  
1-  طلبت إلينا المعلمة كتابة فقرة عن البلدة التي نعيش فيها. 

َط اآلتي،  َم الُمخطَّ َر مازٌن َمليّاً، كيَف َيبدأُ ِبكتابِة الِفْقَرِة، ثُمَّ لََمَعْت ِبرأِسه ِفْكرٌة، وَصمَّ   - َفكَّ
ليستعيَن بِه في كتابِتها:

    1- أُعّرف باسم المدينة / البلدة التي أعيش فيها.                 
- أحدِّد موقعها.                 -أتحّدث عن أهّم ما تُشتهر به.   
    2- أجمع ما كتبت في فقرة مترابطة، وأضع لها عنواناً مناسباً. 

               يملي المعلم نص اإلمالء المنظور على مدار العام.

ى َحرُف  الّشيِن   )ش( َحْرفاً    أتعلَُّم: - يُسمَّ
َشمسيّاً، أَلنَّ الَم )الـ( التَّعريِف ال تُلَفُظ َقبلَُه.



كتابُة فقرة

    أكمُل في دفتري كتابّياً:
مسيَِّة: الّشين و...و...و...   - مَن الُحروِف الَقمريَّة : القاف و...و...و...  - مَن الُحروِف الشَّ

اإلمالُء )غير المنظور(
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ِط اآلتـي: 1- أُجري ُمقابلًة َمَع ِطْفلٍة َمْوهوبٍة ُمْسَتِعيناً بالُمخطَّ
أبدأُ الِحواَر في المقابلة:  

فلُة الَمْوهوبُة: - ...         َمْرَحباً بِك. - ...          الطِّ
فينا بَنْفِسِك .         ِمْن َفْضلِِك َعرِّ

ُه سؤااًل: أوجِّ  
      في أيِّ َصفٍّ أَْنِت؟  - ...       ما اسُم َمْدَرَسِتِك؟  - ...  

ُه أسئلًة حوَل موضوِع الحواِر: أوجِّ  
      ما ِهواَيتُِك؟  - ...         أيَن تُمارسيَنها؟ ومتى؟   - ...      - ...  - ...

أخِتُم الِحواَر:  
      ماذا َتقوليَن لألطفاِل الَمْوهوبيَن؟ 

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

أُحاوُر َرفيقي وأسأَلُُه َعْن:

اعاِت الّتي َيْقضيها في الدِّراَسة.      اسِمِه .                     َصفَّه.             عدِد السَّ
     األشخاِص الَّذيَن يُساعدوَنُه في الدِّراَسة.

     نوِع ِهَوايِتِه ومتى يُماِرُسها .         البرامِج الّتي يُشاِهُدها في التِّلفاِز .
     أَسماِء الِقَصِص الّتي يُِحبُّ ِقراَءَتها .

     أعمال أخرى يقوم بها .          ما يريد أن يقول لرفاقه.

أحاوُر

غير املُذيُع الصَّ  )احلوار(   تعبير شفوي
  /مقابلة/

أواًل: أتعلم

ثانياً: أَُطبُِّق
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-1-
هرُة. َهْل لي  ــمِس قائاًل: صباُح الَخْيِر أيَّتُها الزَّ اِر الشَّ وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على زهرِة َدوَّ

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

رِق، وعنَد الغروِب أتَّجُه نحَو الغرِب. باِح أتَّجُه نحَو الشَّ مس، ففي الصَّ هرُة: ألنَّني أُحبُّ الشَّ الزَّ
مِس؟ اِر الشَّ ْوِك زهرَة َدوَّ بِب سمَّ :  نعْم فهْمُت، ألهذا السَّ الّدوريُّ

فراُء ائريَّ الَّذي تُحيُط بــهِ الُوَرْيقاُت الصَّ ــبِب فقْط، ولكن ألنَّ شــكلَي الدَّ هرُة:  لَْيَس لِهذا السَّ الزَّ
مَس أيضاً .             يشبُه الشَّ

-2-
- تأّمَل الُعصفوُر الّزهرَة وعاَد يسألُها:

- وماذا َتْفعليَن بهذِه البُذوِر؟
يَت المعروَف  عها على الَعصافيِر، وعلى اإلنساِن الَّذي يأكلُها أو َيستخرُج منها الزَّ هرُة: أُوزِّ الزَّ

مِس. مِس أوعبّاِد الشَّ اِر الشَّ بَزْيِت َدوَّ
هرُة عندما يْقِطُفِك اإلنساُن ويأخُذ بُذوَرِك؟ : أال تحزنيَن أيَّتُها الزَّ الّدوريُّ

هــرُة: ال، ألنَّ اإلنســاَن يحــُرُث األرَض، فأنبُــُت فيهــا مــَع َغْيــري ِمــَن الَمزروعــاِت           الزَّ
الكثيرِة.

أَقرأُ 

معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس الّثالث وريُّ  الزَّْهرَُة والُعصفورُ الدُّ
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: وأنِت ماذا تُعطيَن األرَض؟ الّدوريُّ
هرُة: أُعطيَها الجماَل والَبْهجَة، وأُعطيها أوراقي وعيداني لتُصبَح َسماداً لها.  الزَّ

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

مريم خير بك )بتصرف( 

       أّواًلً
مِس ُبذوَرَها؟ ُع زهرُة َدّواِر الشَّ مِس؟             2ـ لمْن توزِّ 1ـ ماذا ُتشِبُه َزهرُة َدّواِر الشَّ

      ثانياً

مِس هذا االسم؟ َيْت زهرُة دّواِر الشَّ 1ـ لماذا ُسمِّ
2ـ لَِمْن أخَذ الُعصفوُر الدُّوريُّ البذرَة؟ ولماذا؟

فِة و صاِحِبها فيما يأتي:  3ـ أِصُل  َبيَن الصِّ

الَوفاُء                  الَكَرم                  الَجماُل                  الّشكُل الّدائريُّ     

ا يأتي: َنِة ممَّ 1- أُحّدُد َمْعَنى الَكلَِماِت الُملوَّ
غيرُة.      الُوَريقاُت الّصفراِء:       األوراُق الكبيرُة  -  األوراُق المتوّسطُة  -  األوراُق الصَّ

هرُة الِمْعطاءُة:    البخيلُة  -  الوفيُّة  -  الكريمُة.      إلى اللّقاِء أيَّتُها الزَّ
2- أصوُغ سؤااًل مستخدماً )ماذا تفعل...؟( وفَق النَّموذِج:

      ماذا تفعلين بهذه البذور؟

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب
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َتْدريباُت الِقراَءِة

1ـ  أَقرأُ  العبارَة اآلتيَة ُمعبِّراً عن أسلوِب االستغراِب واالستفهاِم:
هرُة عندما يقِطُفِك اإلنساُن، ويأخُذ بُذوَرِك؟       أال تحزنيَن أيَّتُها الزَّ

2ـ أرّتُب األحرَف الهجائّيَة بحسِب تسلُسلِها، ُثمَّ أَقرأُ:
    ) د - ب - ذ - ت - ث - ج - خ - ح - ز - أ - ش - س - ض - ص - ط - ظ - ف

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

*  أَقرأُ الجملَتْيِن اآلتيَتْيِن، ُثمَّ أمّيُز الجملَةَ الَّتي َتْخلو ِمَن العاطفِة:
مَس. مِس.         إنَّني أُِحبُّ الشَّ اِر الشَّ      وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على زهرِة دوَّ

اقَة الكهَربائيََّة، وُتقلُِّل التَّكلِفَة الماديََّة. مسيَُّة توفُِّر الطَّ * أجهزُة الّطاقِة الشَّ
      ــ  ما رأُيَك في هذا االختراِع؟     ــ  ِبَم تنصُح اآلخريَن؟ 

*  أَقرأُ منتبهاً لعالمات الترقيم ، والوصل في لفظ )الـ( التعريف:
بب سّموك زهرَة دّواِر الّشمس؟      الّدوري : ألهذا السَّ

فراُء ائريَّ الَّذي تُحيُط بــِه الُوَرْيقاُت الصَّ ــبِب فقْط، ولكن ألنَّ شــكلَي الدَّ هــرُة:  لَْيَس لِهذا السَّ    الزَّ
مَس أيضاً .            يشبُه الشَّ

مُس. - أقرأُ الجملَتيِن اآلتيتيِن، ُثمَّ أُُجيُب:    ـ يحُرُث الفاّلُح األرَض.       ـ تُشِرُق الشَّ
حيحَة فيما يأتي: 1ـ أختاُر اإلجابَة الصَّ

مِن: الماضي / الحاضروالمستقبل / الحاِضِرِ   يحرُث: ِفعٌل َدلَّ على ُحدوِث َعَمٍل ما في الزَّ

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء )المنظور()*(

الّتدريباُتُ اللّغوّية 



 24

2- دلَّ الفعُل )يحرُث( على عمِل الحراثِة. ما العمل الذي دلَّ عليِه الفعل )ُتشِرُق(؟ ما َزمُنه؟
 3- ما حركُة آخِر ُكلِّ فعٍل ِمَن الِفعليِن )يحرُث -  ُتشِرُق(؟ 

4- أتعاوُن أنا وَرفيقي في َتْصنيِف األفعاِل في الُجمِل اآلتيِة َوْفَق الجدوِل الّذي  َيليها، ُثّم 
أكُتبها في َدفَتري :

هرِة. مُس.              ـ وقَف الُعصفوُر الدُّوريُّ على الزَّ ـ أَتَِّجُه نحَو الَغْرِب حيَن تغُرُب الشَّ
مِس. ـ الَتَقَط الُعصفوُر ِبذرًة. اِر الشَّ يَت ِمْن بذوِر َدوَّ ـ يستخرُج اإلنساُن الزَّ

عالمُة رفعِه الفعُل الُمضارع عالمة بنائه الفعُل الماضي

5- أختاُر الفعَل المضارَع الُمناسَب للُجمِل اآلتيِة مما بين القوسين، ُثمَّ أَضِبُط آخَرُه بالحركِة 
الُمناسبة، وأكُتبها في َدفَتري :     ) ُتْبِحر، ُيَزْقِزق ،  َيغِرس.( 

فينُة في البحِر. ـجرِة .      ـ ...  الفـالُحُ الِغــراَس.        ـ ... السَّ ـ ... الُعصفوُر َفــْوَق الشَّ
6ـ أكتُب في دفتري ُجَملًة أصُف فيها ُعصفوراً َجمياًل ُمستخِدماً الفعَل المضارع.

7- أعرب وفق النموذج: تشرُق الّشمُس ،  يطلُع القمُر.
     تشرُق : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

     الشمُس: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. 

اإلمالُء التعليمّي               
1- أقرأُ الجمَل اآلتيَة ُمنتِبهاً لِعالماِت التَّرقيِم، ُثّم أُجيُب:

هرُة: صباُح الَخْيِر أيُّها الُعصفوُر الجميُل.    قالـِت الزَّ
ٍة في الَيْوِم؟    قاَل الُعصفوُر: لماذا تُغيِّريَن اتجاَهِك أكثَر مْن مرَّ

هرُة: في الصباح أتجه نحو الشرق، وعند الغرب أتجه نحو الغرب .     قالـِت الزَّ
هرُة  و قاَل الُعصفورُ(  ؟     - ما عالمُة التَّرقيِمِ الّتي ُوِضَعْت بعَد ُكلٍّ من :) قالِت الزَّ

    - ما عالمُة التَّرقيِمِ الّتي ُوِضَعْت في نهايِة الُجملِة األُولى؟
ؤاِل؟     - ما عالمُة التَّرقيِمِ الّتي ُوِضَعْت بعَد السُّ

    - أين وضعت عالمة الترقيم )الفاصلة( ؟ 

مِن الحاضِر.   أتعلَّم:   - الِفعُل الُمضارع: َيُدلُّ على َعَمٍل يحصل  في الزَّ
ُة . مَّ   - الِفعُل الُمضارع: مرفوع وعالمة رفعِه الضَّ

التَّدريباُت الكتابيَّة     
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أتعلَّم:
أسّيتاِن ):( بعَد الَقْوِل. - ُتوَضُع عالمُة التَّرقيِم النُّقطتاِن الرَّ

- ُتوَضُع عالمُة التَّرقيِم الفاصلة في وسط الكالم بين جملتين فعلّيتين أواسمّيتين.
- ُتوَضُع عالمُة التَّرقيِم النُّقطُة ).( ِعنَد تماِم المعنى في ِنهاَيِة الُجملَِة أَو الِفْقَرِة أَو الَكالم . 

ؤاِل. - توَضُع عالمُة التَّرقيِم االستفهام ) ؟ ( بعَد السُّ

3- أنقُل المقطَع اآلتَي إلى َدفَتري، ُثّم أَضُع عالماِت التَّرقيِم ) : ؟  .  ،( في الفراِغ الُمناِسب:

غيُر  هْل تعرفيَنني  أعلُم أنَِّك ماِزْلِت صغيرًة    قال  أنا ماهٌر أخوِك الصَّ

التستطيعيَن الكالَم 

4- أَقرأُ الِفْقَرَة اآلتيَة ، ُثّم أُجيب: 

قاَل الُمعلُِّم : حاوَل عبّاَسُ بُن ِفرناَس الّطيراَنَ َقبَل أَكثَر من أَلِف سنٍة، أْي َقبَل أَن 
تظهَر في أَوروبَّا َحضارتُها الحديثُة ِبقروٍن عديدة.

   - أستخرج من الفقرة الّسابقة: 

      - عالماِت الّترقيم .         - كلمًة فيها حرٌف قمرّي، و أُخرى فيها حرٌف شمسّي .

- أَكتُب  في َدفَتري ما ُيملى عليَّ ُمراعياً َعالماِت التَّرقيِم الُمناسبَة.

الخّط
ْطر : قعِة ُمنتِبهاً لَموقِعِه من السَّ - أَكتُب في دفتري  حرَف الهاِء بَخطِّ  الرُّ

اإلمالُء )المنظور(
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َوْصُف َنْهر

1ـ أَقرأُ المقطع اآلتي، ُثمَّ أُجيُب:

هوِل،  َيْجري النَّهُر في الوادي بسرعٍة، ويعبُُر الجباَل، وَيسيُر بهدوٍء وِرقٍَّة في السُّ
وَيروي الُحقوَل والبساتيَن، وَيسقي اإِلنساَن والحيواَن، وتنمو حولَُه األْشجاُر.

ورِة َوْفَق النَّموذِج: - أكتُب ُجَماًل تِصُف ُكلَّ ُجْزٍء ِمْن أجزاِء الصُّ

بيوُت القريِة : تتوّزع على .................................

ُرُق ضيّقٌة  ......................................              ُرق : الطُّ الطُّ

اأَلْشَجاُر : َتْنَتِشُرُ  ................................................

- أجمُع الُجَمَل في مقطع، وأضُع عنواناً ُمناسباً لها ُمستخِدماً عالماِت التَّرقيِم.
      

بيُر     التعَّ
     الكتابّي

كتابة مقطع و�صفي

)1(

أواًل: أتعلم

ثانياً: أَُطبُِّق
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الَخريْف َفْصــُل  إنَّنــي َفْصــٌل لَطيــفإنَّنــي 

الِعَنــُب َيْحلــو  الَقَصــبفــيَّ  َيشــدو  ِفــيَّ 
***

يــور تطلُُب الــدِّفَء تُهاِجرفــيَّ أســراُب الطُّ

ُحبُــور فــي  بِح تُســاِفروتُغنِّــي  ومــَع الصُّ
***

بــوع الرُّ َفــالُح  ينثُــُر الَحــبَّ الَكثيــرِفــيَّ 

ـي فــي ُخشــوْع ْبــَح الوِفيرويُصلِـّ يطلُــُب الرِّ
***

المــداِرس آالُف  تُفَتُح األبــواُب ُصْبحاًفــيَّ 

الَغــا الجــَرُس  ء الحيِّ َصْدحاًفيعــوُد  في لَِمْلْ

الَخريف فْصــُل  إنَّنــي فْصــٌل لطيــفإنَّنــي 
                                              

         محمد منذر لطفي

سرور

األرض الخصبة

طَرَباًالنائم

أُغنيُة اخلريِف معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس الّرابع

أَقرأُ 
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أّواًل
؟                           2- ما الّذي َيْحلو في فصِل الَخريف؟ ُث في النَّصِّ 1- َمِن الُمتحدِّ

. بوِع إلى الله؟                4- أضُع ُعنواناً جديداً للنصِّ 3- ماذا يطلُب َفالُح الرُّ
ثانياً

1- أقرأُ ِمَن النَّصِّ البيَت الذي َيدلُّ على الَمْعنى الُمناسِب مّما يأتي: 
ِباح فرحًة.      الجوُّ جميٌل في فصِل الخريف.       الّطيوُر تُغادُر في الصَّ

     الَفالُح َيرجو مَن اللِه الخيَر الكثير.      صوُت جرِس المدرسِة يمأُل الَحيَّ بألحاِنه. 
 : 2- أختاُر مّما يأتي الحوادَث الّتي وقَعْت عنَد الّصباِح كما ورَدْت في النَّصِّ
يوِر - غناُء الَقصِب - دعاُء الَفالِح  - رنيُن الجرِس. هجرُة الطُّ

ا يأتي / تراُدف - َتَضاد/:  حيحَة  َبيَن ُكلِّ كلمَتْين ممَّ 1- أَختاُر العالقَة الصَّ
    ) َيْشدو - يُغنِّي ( ، ) الوفير - القليل ( ، ) الدِّْفء - الَبْرد ( .             

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

                     ـبا    ُب   
        ـفا    ُر

أْســـ
                    

                               ـعا    ُر

بيعِة ُمراعياً تلويَن َصوتي: 1- أقرأُ ُمَعبِّراً َعْن ُشعوِر الُحبِّ للطَّ

ــــماء فيَّ أسراُب الُغيوم       تتراَءى في السَّ   

كَفراٍش أبيِض اللَّو      ِن مضى نحَو الّضياء                   

الُّلغُة والتَّراكيُب

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

َتْدريباُت الِقراَءِة
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ُد النَّصَّ ُمنتبهيَن للّضْبِط الّصحيح. 2- أتبادُل األدواَر أنا ورفاقي، وُنردِّ
3- ألُقي المقاِطَع الثَّالثَة األُولى َغْيباً مَع الَحَركات.                             

1- أُكمُل َوْفَق النَّموَذِج ُمستخدماً )ك - مثل(: 
    أسراُب الغيوِم كَفراٍش أبيِض اللَّون.                           َيشــدو الَقـَصُب كـ...

فِّ مثَل ... ماِء مثُل األزهاِر في األرِض.      يُْنِشُد األطفاُل في الصَّ يوِر في السَّ     أسراُب الطُّ
2- أَختاُر الُجمَل الَّتي ُتعبُِّر َعْن مشاعِر الُحبِّ للّطبيعِة: 

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

 
- أُعبِّر عْن رأيي في الموقَفيِن اآلتَييِن ِحفاظاً على البيئة: 

    َحْرُق َحَطِب األشجاِر اليابسِة للتخلُِّص منها.
    إشعاُل الِمْصباِح الكهربائيِّ َنهاراً.

- أقرأ منتبهاً للشّدة ، والوصل في لفظ )ال( التعريف.

ماِء، وتُهاِجُر إلى بالٍد دافَئٍة.                   يوُر تُحلُِّق في السَّ      َفصُل الخريِف فصٌل جميٌل، ففيِه الطُّ
، وتبدوعناقيُد الِعَنِب كأنَّها الثّريَّا، والُعشُب األصفُر كأنَُّه الذََّهب.                             والفالَُّح َيبذُر الَحبَّ

ُل الِفْقَرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب:  - أَتأَمَّ

)) اغتاَظْت َشجرُة التِّيِن من الَعصافيِر، أَلنَّها َتِقُف علَيها وَتبني فيها أَعشاَشها، ومن 

َرْت الشجرُة أاَّل تُوِرَق أو تُثِمَر العاَم  اإِلنساِن أَلنَُّه َيستِظلُّ ِبظلِّها، وَيأكُل من َثَمِرها، َفقرَّ
بيُع، أوَرَقْت كلُّ أشجاِر البُستاِن إاّل َشَجرَة التِّيِن، َفَعمَد البُستانيُّ إِلى  ا جاَء الرَّ القاِدَم، ولمَّ

تاِء القاِرِس ((.  َقَطِعها ليجعلَها َحَطباً للشِّ

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء )المنظور(

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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ابقِة :  1- أََتعاوُن أنا وِرفاقي، وأستخرج ِمن الِفْقَرِة السَّ
- األفعال الماضية، وأذكر عالمة بنائها.

- فاعَل كلِّ فعٍل ماٍض، وأذكر عالمَة رفعِه.
- األفعال المضارعة، وأذكر عالمَة رفعها.

( وفَق النموذج: جاَء الربيُع 2- أعرُب: )جاَء البستانيُّ
     - جاء: فعٌل ماٍض مبنيٌّ على الفتحة.

     - الربيُع: فاعٌل مرفوٌع وعالمُة رفعِه الضّمُة.

اإِلمالُء التعليمّي                 
- أَقرأُ ما يأتي، ُثَم أُجيُب: 

: َقطَع البُستانيُّ َشَجرَة التِّيِن . يالَها من َشَجرٍة َحْمقاَء! َقالْت َشجرُة الِعَنِبِ
َنسَيْت - ساَمَحها هللاُ - أَنَّ اأَلنانيََّة َتقتُُل صاِحَبها. 

ابقِة؟  1-  ما َعالمُة التَّرقيِم الّتي ُوِضَعْت بعَد ُكلِّ ُجملٍة مَن الُجمِل السَّ
2- أَِصُل َعالمَة التَّرقيِم بالجملِة الُمناسبِة لها، توَضُع :

      النُّقطُة ) . (          عندما َيعتِرُض كالٌم بيَن ُجزأَي الُجملِة.

     عالَمُة التَّعُجِب ) ! (     عندما تتتالى جملتان. 

     الُمعَتِرَضتان ) - - (    عندما َتنَتهي الِفْقرُة أو الكالُم.

ُب من أَمٍر ما.      الفاصلُة ) ، (                        عندما َنَتعجَّ

3 - أَضُع ُكلَّ عالمٍة من عالماِت التَّرقيِم اآلتيِة ) ،  !   -   -  . ( في َمكاِنها الُمناسِب، بعّد 
َنقلِها إلى َدفَتري: 

  احِرْص    َرِحَمَك اللُه    على َثْرواِت الَوَطِن       

بيِع     وتتفتَُّح اأَلزهاُر    ما أَطيَب َنسيَم الرَّ
بيِع تُوِرُق األشجاُر     في الرَّ

التَّدريباُت الكتابيَّة     
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- أكتُب  في َدفَتري ما ُيملى عليَّ .

الخّط   

طر:  اِء ُمنتِبهاً لِلسَّ اِل و الرَّ قعِة حرَفي الدَّ -  أكتُب في دفتري بخطِّ  الرُّ
   

                        َوْصُف فصِل الخريف                   
بيُر     التعَّ
  الكتابّي

   
- أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيُب:

ماِء، وتُهاِجُر إلى بـــالٍد   يوُر تُحلُِّق في السَّ ، الطُّ     َفصُل الخريِف فصٌل جميٌل، ففيِه يبرُد الجوُُّ
، وتبدوعناقيُد الِعَنِب كأنَّها الثّريَّا، والُعشُب األصفُر كأنَُّه الذََّهب.                          دافَئٍة.والفالَُّح َيبذُر الَحبَّ

ُد العناصَر التي ورَدْت عن فصِل الخريِف: - أحدِّ

     - الجوُّ         - الطيوُر.         - الفاّلُح.         - عناقيُد العنِب.           - العشُب.

          

ُنها العناصَر اآلتية: تاِء تْبدأُ كلٌّ منها باسٍم، وأُضمِّ 1- أكتُب جماًل بمساعدِة ) معلّمي(عن فصِل الشِّ

ـــــماُء                                             - األمطـــــاُر       - السَّ
يـــــوُر      - األشـــــجاُر                                           - الطُّ

َن ِفقرًة. ابقَة ألُكوِّ 2- أجمُع الُجمَل السَّ

اإلمالُء غير المنظور)1(

كتابة فقرة)3(

ثانياً: أَُطبُِّق

أواًل: أتعلم
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-1-
،َشْرقيَّ َمدينِة َحماة،وهو َقصٌر َمعجوٌن بالِمْسِك     َيَقُع َقْصُر ابِن َوْرداَن على ُحدوِد باديِة الّشاِمِ
بَماِء  الَمخلوِط  الِمْسِك  رائحُة  منه  تفوُح  الَمَطُر،  الُغيوُم،َويْنهِمُر  َفْوَقُه  َتطيُر  والَوْرِد،وحيَن 

-2-الَوْرد.
    وإِلَْيُكُم الِحكايَة:

اٌف بأَنَّ َولََدُه الَوحيَد َسْوَف يموت ِبَسَبِب لَْدَغِة َعْقَرٍب. حاَر  َتَنبَّأََ لُه َعرَّ  » يُحَكى أَنَّ َملِكاً 
الَملُِك في أَمِرِه، فاسـتشـاَر ُحَكماَءُه َوُوَزراَءُه، فاْقَتَرحوا عليـِه أْن َيْبـِنَي لــُه َقْصـراً ِمَن اآلُجرِّ 

بالِمْسِك؛ألنَّ  الَمخلوِط  الَوْرِد  بماِء  شيِّها  َقْبـَلَ  الّطيَنُة  تُْعَجـَن  أَْن  ،على  الَمْشــويِّ
راِئحَة هذا الماِء تُْبِعُد الَعقاِرَب.

ِر، لكْن أَْيَن الَملُِك ِمْن  وبالِفْعِل بنى العمال القصر بكاِملِِه ِمَن اآلُجرِّ الَمعجوِن بالماِء الُمَعطَّ
ِحْكمِة الَقَدِر؟! لقد َعلَِق َعْقرٌب ِبَجَسِد َبعيٍر واقٍف ُقْرَب ناِفَذِة ُغْرَفِة االْبِن، َحكَّ الَبعيُر َظْهَرُه، 

َفتسلَّلَ الَعْقرُب إِلى ُغْرَفِتِه َعْبَر النَّافذِة، وتحقََّقِت النّبوَءُة، َفَترَكِت الَملَِك َمْشدوهاً 
-3-بالُمصاِب الَعظيم.

الَمَطُر،  َهَطَل  كلَّما  الَعِطرُة  الّرائحُة  منُه  تفوُح  ومازالَْت  الَقْصُر  وُهِجَر  نوَن،  السِّ ِت  َمرَّ
ٍة رائحَة َنْبَتٍة ِعْطِريٍَّة َنّفاَذٍة َتْسُكُن في أَرجاِء الَقْصِر. ِل َمرَّ ائُر ألوَّ وابَتلَّْت ُجْدرانُُه؛ فَيُظنُّها الزَّ

هذا هَو  َقْصُر ابِن َوْرداَن، فهْل َعرْفتُموه ؟                         
    لينا هويّان الحسن

ف(                             )بتصرُّ

باً  ُمتعجِّ

القْرِميد

معارُف ومهاراٌت الّدْرُس الخامس َقْصُر ابِْن وَرْداَن 

أَقرأُ 
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اًل: أَوَّ
1- أَْيَن َيَقُع  َقْصُر ابِن َوْرداَن ؟   

اِئَحُة الّتي َتْسكُن الَقْصَر؟ 2- ما الرَّ
3- َمتى َتفوُح راِئَحُة الِمْسِك ِمَن الَقْصِر؟

ثانياً:
ِط الّتالي ِبَحْسِب َتسلُسلِها : أَُرتُِّب حواِدَث الِحكايِة في المخطَّ 1 -

أ   - ِبناُء الَقْصِر ِمَن اآلُجرِّ الَمخلوِط بماِء الَوْرِد والِمْسِك.
بيِّ ِبَسبِب لَْدَغِة َعْقَرٍب. اِف ِبَمْوِت الصَّ ب - َتَنبُُّؤ الَعرَّ

جـ - استشارُة الَملِِك الُحَكماَء والوَزراَء.
. بيِّ  د - وقوُف الَبعيِر بجانِب نافذِة الصَّ

. بيِّ هـ - لَْدَغُة الَعْقَرِب، وَمْوُت الصَّ
. بيِّ  و -  َتسلُّلُ العَقرِب إِلى ُغرَفِة الصَّ

الِحكايُة
  

                  
       الِبدايُة               َتسلُسُل الَحوادِث               الُعْقَدُة                    النِّهاَيُة 

      ...................        ....................        َتسلُّلُ الَعْقَرِب            ...................

بيِّ       ...................                  ...................        ...................         إِلى ُغْرَفِة الصَّ

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

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

اُف للَملِِك ؟ 2-  ِبَم َتَنّبأََ العرَّ
3- لماذا أَشاَر الُحكماُء على الَملِِك َخْلَط طينِة اآلُجرِّ بماِء الَوْرِد والِمْسِك ؟

أَْستوِعُب وأَْفُهُم
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َتْدريباُت الِقراَءِة

 

ناً َصْوتي بما ُيناسُب الَمْعنى ِمْن َتْفصيٍل ووْصٍف. َل ِقراءًة َجْهريًَّة ُملوِّ أَقرأُ الَمقَطَع األوَّ 1 -

أَقرأُ الَمقَطَع الّثاني بطريقِة الَحَكواتيِّ . 2 -

                     
َنَة بما َيُدلُّ عليها: 1- أَِصُل الكلمَة الُملوَّ

َتوقَّْعت- َرأْيُت َشَبحاً في الَقْصِر

َخَياُل- زاَرني َطْيُف َجدِّي في الَمناِم

يَُّة ِبَهْطِل الَمَطِر َشْخصاً غيَر واضٍح- َتَنبَّأَِت اأَلْرصاُد الَجوِّ

َل، ثمَّ أَستخرُج ِمْنُه : 2- أَقرأُ الَمقَطَع األوَّ

ـَبِح: ... - ُمراِدَف َيهِطُل: ...      - ِضدَّ الحقيقِة : ...     - ُمفَرَد الُقصوِر: ...      - َجْمَع الشَّ

           
ائِر في ُجْملِة : ) َتطيُر َفوَقُه الُغيوُم (، أكتب في    * في المقطِع األّوِل َشبََّه الكاتُب الُغيوَم بالطَّ

دفتري جملة مماثلة فيها تشبيه آخر.

* أَتحدَُّث عن َرأيي في الَموِقَفين اآلتيين:
ُب آثاَر بالِدِه. - َرُجٌل يَُخرِّ

- ُمْرِشٌد يُراِفُق ُسيَّاحاً في َجْولٍَة أََثريٍَّة.

الُّلغُة والتَّراكيُب

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي
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 أُسّمي ) و - أو- ُثمَّ ( أَْحُرَف َعْطٍف.

-  أقرأُ منتبهاً للفظ ) نا، ن ( :

ـهباَء، ُزْرنا الجاِمَع اأُلَمويَّ الَكبيَر، وَدَخْلنا  " َصِحَبنا ُمعلُِّمنا في ِرْحلٍة إِلى َحلَب الشَّ

ْلَن في ساَحِتِه، وَشاَهْدَن ُغَرَف الّدراسِةِ فيِه، وبعَدها  إِلى ِمحراِبِه، َبْينما التِّلميذاُت َتَجوَّ

لَْت إِلى َمطاِعَم َفْخَمٍة، واخَتْرنا َوْجباٍت َشْعبيًَّة وكذلَِك  َقَصْدنا البُيوَت اأَلثريََّة الّتي َتَحوَّ

عام " . التّلميذاُتُ اخَتْرَن أَْنواعاً أُخرَى مَن الطَّ

ِن: 1-  أقرأُ ُكّلَّ ُجملٍة من الُجَمِل اآلتيِة ُمنَتِبهاً للَحرِف الُملوَّ

       َيهِطُل الَمَطُر، وَتبَتلُّ الُجْدراُن.

       َتجّمَعِت الغيُوُم فوَق الَقْصِر، ثُمَّ هطَل المطُر.

شيِد.        َسنزوُر َقصَر الِحيِر، أو َقصَر الرَّ

أتعلَُّم

  2-  أَختاُر حرَف العطِف المناسِب مما يأتي:  ) أو - و - ُثمَّ ( ، ثمَّ أقرأ:

  استشاَر الَملُِك ُحكماَءُه ....... وزراَءه.

ِة.   أَقــرأُ ِمَن الِكتـاِب ....... مَن الِقصَّ

ْصها أَماَم رفاِقَك. ِة، ....... لَخِّ   اسَتِمْع إِلى الِقصَّ

 3-  أَكتـــُب  في َدفــَتري َثالثَة أَســــُطٍر عـن َقصــِر ابـِن َورداَن  ُمســـتخِدماً أحـــرَف 
       العطــف: ) و - أو - ثّم (.

  

اإلمالُء )المنظور(

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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: 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-  أكتُب في دفتري حرفي ) نا ، ن( فيما يأتي: 

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

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

طِر: قَعِة َحرَف الظاء بأَشكالِه الُمختلفِة ُمراعياً َموِقَعُه على السَّ 1-  أَرُسُم في دفتري ِبَخّط الرُّ

قَعِة ُمنَتِبهاً لحرفّي الّصاد و الّطاء: 2-  أَكتُب في دفتري الِعبارَة اآلتية ِبَخطِّ الرُّ

الخط

التَّدريباُت الكتابيَّة     

اإلمالُء )غير المنظور()*(
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بيُر     التعَّ
  الكتابّي

                                 آثاُر ِبالدي              
َوَر اآلتيَة: ُل الصُّ أتأمَّ

مدرج بصرى

المسجد األقصى

بوابة تدمر

أهرامات مصر

2- أختاُر صورَة أثٍر مّما سبق، وأكتب أربَع معلوماٍت تتضمن:

اسَم األثِر - موقَعه - شكلَه - أقساَمه - أهميَته ...

3- أجمع المعلوماِت الّسابقَة في مقطٍع، وأضُع عنواناً مناسباً لها.

جمُع املعلومات
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-1-

اْصَطفَّ التَّالميُذ في باَحِة الَمْدَرَسِة وقْد تزيَّنْت باأَلعالِم وُصَوِر قائِد الَوَطِن، 
دقيقَة  بالوقوِف  ثمَّ   ، الوطنيِّ بالنَّشيِد  االحتفاُل  َبدأ  الَجالِء.  َيْوَم  ُم  تَُعظِّ والفتاٍت 

هداِء الِعظاِم . َصْمٍت على روِح القائِد الخالِد حافِظ األسد وأَرواِح الشُّ
-2-

َم َعريُف الَحْفِل مديرَة الَمْدَرَسِة، فأَْلَقْت َكلَِمًة قالَْت فيها:  َبْعَد ذلَك قدَّ
، وأنتْم في َعهِد  إِنَّكْم - يا أَبنائي - َتْنَعموَن في هذا الَوَطِن باأَلماِن و الُحبِّ
أَجِل  مْن  اهَرَة  الطَّ الدِّماَء  وَبَذلوا  الُمستعِمَر،  َحاَربوا  فقْد  أجداُدُكْم  ا  أَمَّ الُحّريَِّة، 

اهرة . هداِء الطَّ ِه، َفلنَُحيِّ َجميعاً أرواَح الشُّ هداَء لَتحريِرِ الَوَطِن، وقدَّموا الشُّ
-3-

أَْعطوا

أَقرأُ 

عيُد اجلاَلِء معارُف ومهاراٌتالدَّرُس السادس
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َم مجموعٌة مَن التَّالميِذ ِفْقَرًة عِن الَجالِء، فحمَل تلميٌذ ِبَطاقًة باسِم الَبَطِل  قدَّ
يِخ صالِح العلّي«، وثالٌث  »إبراهيم هنانو«، وآخُر َحَمَل ِبطاَقًة ِباْسِم البطِل »الشَّ
اط « وتحّدثوا عن بطوالِتِهم،  كاَنْت على َصْدِرِه بطاقٌة باسم الَبطِل »َحسِن الَخرَّ
باشا  »ُسلطان  وريَِّة  السُّ الثَّورِة  قائِد  بالحديِث عْن  الِفقرَة  اخَتَتَم  فقد  ابع  الرَّ ا  أمَّ

األطرش «.
-4-

ابَع َعَشَر ِمْن َنْيساَن، ِذكرى  لقد كاَن َيْوماً راِئعاً، َيْوماً لن َنْنساُه أبداً، إنَُّه السَّ
وأربعيَن  وستٍَّة  ِتسعِمئٍة  و  ألٍف  عاَم  بالِدنا،  عْن  الَفرْنِسيِّ  الُمستعِمِر  َجالِء 
ميالدّي، فهْل هناَك أعظُم من هذا الَيْوِم ؟! ما أَْسَعَدنا فيِه ! و كْم أَتمنَّى أْن  يأتَي 

ُر فيِه َجْواَلنَنا الَحبيَب ! . الَيْوُم الّذي نُحرِّ

اًل: أَوَّ
1- أَْيَن اْصَطفَّ التَّالميُذ ؟    

2- َكْيَف كاَنْت باَحُة الَمْدَرَسِة ؟
3- ِبَم بدأَ االحتفاُل ؟   

4- لَم وَقَف التَّالميُذ دقيقَة َصْمٍت ؟ 
ثانياً: 

1- في أيِّ َزَمٍن عاَش كلٌّ ِمَن اأَلبناِء واأَلجداِد ؟ 
2- أَِصُل َبْيَن  قائِد كلِّ َثْورٍة ومكاِنها فيما َيْأِتي وفق النموذج: 

ْيُخ َصالُح العلّي ِدَمْشقالشَّ

اِط َوْيداءَحسُن الَخرَّ السُّ

إِدلبُسلطاُن باشا اأَلطَرش

َطرطوسإبراهيُم َهنانوِ

إخراج 

أَْستوِعُب وأَْفُهُم
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1- أَختاُر ما ُيناسُب َمْعنى كلمِة ) َجال ( فيما َيْأِتي:

َكَشـَفَجال الُمستعِمُر عن أَرِض الَوَطِن .

باِح َظالَم اللَّيِل . َرَحَلَجال ُنوُر الصَّ

ا َيْأِتي: 2- أَذكُر ُمفَرَد ُكلِّ َجْمٍع ِممَّ

الّشهداُءُ   -  أَجداٌد   -   الفتاٌت .

1- أََضُع ُكاّلً من عالماِت الّترقيِم: ) ،  .   ؟   ! ( في مكاِنها الُمناسِب في الِفْقرِة اآلتيِة، ثمَّ 
مسّي والَحرِف القَمرّي والحرف المشدَّد:      أَقرأُ ِقراءًة ُمعبِّرًة منتبهاً لُِنطِق الَحرِف الشَّ

ابَع َعَشَر من َنْيساَن ... ِذكرى جالِء الُمستعِمِر الَفرنسيِّ عْن بالِدنا ... فهْل  إنُّه السَّ
ُر فيِه  نا فيِه ... وكْم أَتمنَّى أْن يأتَي الَيْوُم الّذي نُحرِّ هناَك أعظُم ِمْن هذا الَيْوِم ... ما أَسعَدَ

َجْوالَننا الَحبيَب ... 

ناً َصْوتَي باالنفعاِل الُمَؤدِّي للَمْعَنى. 2- أَقرأُ الَمقَطَع الّرابَع ِمَن الَنصِّ ُملوِّ

 أَقرأُ الُجملَتيِن اآلتيَتيِن، ُثمَّ أُْكِمُل َشفوّياً بما ُيناِسب :

كيَِّة ( ) َسَقْوا تُراَبها بدماِئهم الزَّ
هداِء بـ  ...  الَّذي َيْسقي اأَلْرَض.  شبََّه الكاِتُب ِدماَء الشُّ

َم الَحْفَل أَو ُتْلقي َكلِمًة ؟ ولِماذا؟   ماذا َتتمنَّى في َحفِل عيِد الجالِء: أَْن ُتقدِّ

الُّلغُة والتَّراكيُب

َتْدريباُت الِقراَءِة

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي
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1-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ُثمَّ أصّمُم في َدفتَري جدواًل وفَق اآلتي، وأملؤُه بالمطلوِب:

عالمة رفعِهالفاعُلعالمة بنائهالِفعُل الماضي َنوعها الُجملُة

هداَء َم اأَلجداُد الشُّ َمفعليّةَقدَّ الضّمةاأَلجداُدَقدَّ

2-  أُجيُب  في دفتري عن اأَلسئلِة اآلتيِة: 

عُب على ُقبوِر الّشهداِء؟  َم اأَلجداُد؟  -  ماذا َرَفَع الّناُس؟   -  ماذا َوَضَع الشَّ -  ماذا َقدَّ

ُل الَكلِماِت اآلتيَة: 3-  أَتأَمَّ

ا سَبق. هداَء، األعالَم، اأَلكاليَل: هي أعماٌل قاَم بها الفاعُل في كلِّ جملٍة ممَّ الشُّ

-  ما َنوُع هذه الَكلِماِت، اسٌم أو ِفعٌل؟                          -  ما َحرَكُة آخِرها ؟  

-أُسّمي االسَم الذي يقوُم بِه الفاعل مفعواًل به.

أَتعلُّم:     المفعول به: - اسٌم يقوُم بِه الفاعل وحركة آخره الفتحة.
                           - منصوٌب وعالمُة نصبِه الفتحة.

4- أكمُل الفراَغ بالَمفعوِل به الُمناِسِب فيما َيأتي، وأَُبّين عالمَة نصبِه، ثّم أكتبُه في دفتري:

هداُء ... الوطِن بدماِئهم.   َزيََّن التَّالميُذ...                                  َسقى الشُّ

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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5- أَتعاوُن أنا وَرفيقي ، وأََصنُِّف الَكلِماِت في الُجَمِل اآلتيِة إلى فعٍل وفاعٍل ومعفوٍل به:

       

6- أََضُع َحرَكَة ُكلٍّ ِمَن الِفعِل والَفاعِل والَمفعوِل به فيما َيأتي وفق الّنموذج، ثمَّ أكتُبُه في دفتري:

هداِء.  يُحبُّ التَّالميُذ الَوطَن.                            يكّرم القائد أَبناء الشُّ

7- أُعرُب وفَق الّنموذج : يناُل األبطاُل الّشهادَة : 
   ُيحّب : قعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

التالميِذُ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
الوطَن : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

اإلمالُء الّتعليميُّ

1-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة، و أنتبُه إلى المدِّ الذي ُيلفُظ و ال ُيكتُب في اسِم اإلشارة:

هيُد قّدَم روَحه للَوَطِن. 1- هذا الشَّ

2-هؤالء األبطاُل نالوا الّشهادَة.

3- هذِه المديرُة ألَقْت كلمًة.

هداُء رَووا أَرَض الَوطِن ِبدماِئهم.  4- هؤالِء الشُّ

2-  أكتُب في َدفتري اسَم اإلشارِة المناسِب في الفراِغ مّما يأتي، وأالحُظ الفرَق بيَن 

اُل ُمجّدون ،،،، اللّفِظِ  و الكتابة:     ....التُّلميُذ بارٌع، ....المعلِّمُة لطيفٌة، ....العمَّ

  * يُملي المعلّم المقطع الّرابع من نّص القراءة.

التَّدريباُت الكتابيَّة     

اإلمالُءغير المنظور)*(
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الخّط

قَعِة:                                                         1-  أَكتُب في دفتري  ِبَخطِّ الرُّ

قَعِة الِعبارَة اآلتيَة: 2-  أَكتُب في دفتري ِبَخطِّ الرُّ

بيُر     التعَّ
  الكتابّي

    

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

الَبعيُد عن الوطِن

أَرُض اأَلجداِد

ُربوُع الوطِن

ِجناُن الُخْلِد

يُر الُمهاجُر الطَّ

الَكنُز  الغالي

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

   

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

                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر�صالة/تعزيز/

أواًل: أتعلم

ثانياً: أَُطبُِّق
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الَغالي                  وََطني 

َعــْن َوَطني اأَلْخَضِر   َكـَتـْبْـُت فـي َدْفـَتــري               
ِر  ــكَّ أَحــلَـى ِمـــَن السُّ أُْغـِنـيـَــًة  ُحــْلـــــــَوًة  

ـْـَوُد  َهـــُب اأَلســ والـذَّ َيضَحــُك فـيـِه الَغـــُد   
َيـجـــري وال َيْنفـَــــُد  و مـاُؤُه َســـــلَســـــٌل   

          ولَــــْم َتــــَزْل أَرُضــُه  
                    ِثـمــاُرهــا مـْن َذَهــِب 

ُم  لِـِعــــّزِهِ  ُســــــــــلَـّ ـــمـــُسُ  واأَلنجـُم    الشَّ
نـــا َتحــلُــُم  بــــِه  الـدُّ َو َمْجــــُدُه  بـــاِهــــٌر   

         قْد صاَر َعْبَر الِحَقـِب   
         َبـْيـتــاً لُِكـــلِّ الَعــَرِب 

خالد يوسف                        

وطني الَغالي معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس الّسابع

أَقرأُ 
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، ُثمَّ أُجيب:  * أَقرأُ النَّصَّ
اًل:  أَوَّ

اعُر في َوطِنِه ؟ 2- ما األشياُء الّتي َذكَرها الشَّ اِعُر في دفتِرِه؟   1- َعمَّ َكَتَب الشَّ
اعُر ِثماَر اأَلْرِض ؟ 3- بماذا َوَصَف الشَّ

ثانياً: 
* أُحّدُد الَبْيَت الُمناسَب لُِكلِّ َمْعَنى مّما َيأتي:

مِن َبلَداً لِكلِّ َعَربيٍّ .  - َتْحلُُم َجميُع اأَلوطاِن ِبَمْجِدِه الَعظيِم .  - أَْضحى َوَطني َعْبَر الزَّ
فيِه َخْيراٌت َيْضحُك لها الُمستقبُل.        - َيْجري الماُء َغزيراً في َوَطني وال َيْنَقِطع.   -

  

ا َيْأِتي: حيَحَة ِممَّ 1- أَختاُر اإِلجابَة الصَّ

الّذَهُب األسوُد ،  هــو : ) النُّحاُس    -    الحديُد    -   النَّْفــُط (.
ماؤُه َســلَســٌل ،  ماؤُه : ) َعـْذٌب      -    َغزيٌر     -   قـليـٌل (.

2- أُحّدُد جمَع المفَرِد مّما َيْأِتي:

اأَلْنُجُم   ِحَقٌب                       دفتر           
          دفاتر                                     الَنْجُم                      ِحْقَبٌة

ِة واالفتخاِر: 1- أَقرأُ ُمعبِّراً عن ُشعوِر الِعزَّ

ِه ُســـلَُّم      لِِعــزِّ ْمُس واأَلنُجُم           الشَّ
نا َتْحلُُم  ِبِه الدُّ َو َمْجـُدُه بـاِهــٌر     

قْد صاَر َعْبَر الِحَقـِب   
َبْيتــاً لُِكـــــلِّ الَعـَرِب   

2- أُنِشُد المحفوَظة ُمعبِّراً بحَركِة الَيَديِن وإِيماءاِت الَوجِه َعِن الَمعاني. 

الُّلغُة والتَّراكيُب

َتْدريباُت الِقراَءِة
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1- أختاُر اإلجابة الّصحيَحَة فيما يأتي:

ْهَشُة . الّشعوُر في الّنصِّ :                       االفتخاُر            الّشوُق            الدَّ
ْمُس واأَلْنُجُم لِعّزِه ُسلَُّم ( :  ) الشَّ

َرِج . ريِق           الدَّ ْمَس واأَلنجَم بـ :       الّسالِم               الطَّ اعُر الشَّ شبََّه الشَّ

2- أُْلِقي النَّصَّ َغْيباً أماَم ِرفاقي بأداٍء ُمَعبٍِّر.

 ماذا َتفعُل لُتعبَِّر عن ُحبَِّك لوطِنَك ؟

أقرأُ الّنصَّ اآلِتَي منتبهاً للتاء المربوطة والتاء المبسوطة:

عِن  الَبعيدِة  الُقرى  إِْحدى  في  َحياِتها  أياِم  أَْحلى  عاَشْت  وَنشيطٌة،  بٌة  ُمِهذَّ فتاٌة  َمها    
المدينِة.

    كاَنْت َصغيرًة َتْهوى ُمطالَعَة الَمْوضوعاِت التي تحتاُج إلى بحٍث ، وبقَيْت على ذلَك 
حتَّى أصبَحْت باِرَعًة في مجاٍل ُمهمٍّ مَن المجاالِت العلميّة.

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 . 

الباِحثة

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء )المنظور(

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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  أدلُّ على الفعِل في المجموعِة )أ(، وأبيُّن نوَعُه )ماض - مضارع(، وحركَة آخِرِه؟
  أدلُّ على الفعِل في المجموعِة )ب(، وأبيُّن حركَة آخِره؟

ــمي كاّلً مـن: اكُتـْب، العـَْب، اقِطـْف  فعـَل أمـٍر حركة آخره الّسكون.       - أسِّ

كون. أََتعلَُّم:  فعُل األمر مبنٌي على السُّ

ُل الفعَل الماضَي والمضارَع إلى فعِل أمٍر فيما يأتي، وأبين عالمة بنائه: 2- أحوِّ

يَرَفُع صالٌح الَعلََم.َرَسَم هشاٌم لوحًة.

ُهها إِلى َرفيقي الَّذي ال َيْنَتِبه  3-  أَكتُب في َدفَتري ثالث جمل َيشَتِمُل ُكلٌّ ِمنها على ِفْعل أَمٍر أَُوجِّ
. فِّ في الِحّصِة و ال ُيغلُِق صنابيَر المياِه في الَمدرسِة، وال ُيحاِفُظ على نظافِة الصَّ

4- أَقرأُ الُجَمَل اآلتيَة، ُثمَّ أصّمم جدواًل وفَق اآلتَي في َدفَتري وأملؤُه بالَمطلوب :

َ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«. 

َعالمُة بناِئِهِفعُل اأَلمرَعالمُة َرفِعِهالِفعُل الُمضارعَعالمُة بناِئِهالِفعُل الماضي

اإِلمالُء الّتعليميُّ
1-  أَقرأُ البيتين اآلتيين، وأُسّمي َنوَع التَّاء في ِنهاَيِة ُكلٍّ منها:

2-  أُعيُد ِكتابَة البيتين السابقين في دفتري ُمنَتِبهاً لِكتابِة التاء المبسوطة و التاء المربوطة  
       في ُكلٍّ منها.

التَّدريباُت الكتابيَّة     
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. أَكتُب في َدفَتري ما ُيملى عليَّ

                                                                                                      الخّط
قَعِة: 1- أَكتُب في َدفَتري الُجَمَل اآلتيَة بَخطِّ الرُّ

 
2-  أَكتُب في َدفَتري ُمنَتِبهاً لَرْسِم َحرِف الكاف:

 

                                                                            
بيُر     التعَّ
  الكتابّي

بالخطواِت  فُقْمُت   ، لِةِ الُمفضَّ هواَيِتنا  عن  تقريراً  نكُتَب  أْن  الُمعلِّمُة  إلينا  طلَبْت  رامي:  قاَل 
اآلتيِة:

أّواًل: أتعلَّم                               ِهواَيتي الُمَفّضلة
َطَ الكتابِة اآلتي:   1- َرسْمُت ُمخطَّ

  2- سّجلَُت  المعلوماِت المطلوبَة في كلِّ ُعنُصٍر.

ُعنواُن الّتقرير

ُةاملُقّدمة اخلاتمِ الَعرُْض

كتابُة تقرير
)1(

اإلمالُء غيُر )المنظور()*(



 49

أنا رامي ، في مدرسِة الُعروبِة.اسمي مدرستيالمقّدمُة
لَُةالَعْرُض ْسُم على الُقماِش.ِهواَيتي المفضَّ الرَّ

سَم؟  ْيِفيِّ بَمْدَرستي.كيَف تعلَّْمُت الّرَّ سَم في النَّادي الصَّ تعلَّمُت الرَّ

اأَلَدواُت الَّتي أستخِدُمها 
: سِمِ للرَّ

الَخْيِش،  وُقماِش  الُقطنيِّ  الُقماِش  على  أرسـُـُم 
وأستخِدُم أَقالَم التَّلويِن.

بيِع.األلواُن الّتي أُِحبُّها: ، ألنَّهـا ألـواُن الرَّ األبَيُض واألخضُر والورديُّ

شـاَرْكُت في َمْعـِرِض َمْدَرســـــتي وفي ُمسابقات ُمشاَركاتي:الخاِتمُة
سِم. ِالرَّ

ْلُتها في َدفتري وفَق اآلتي، ولْم أُهِمْل:  3- َجَمْعُت الَمعلوماِت الّتي َسجَّ
- ُعنـواَن التَّقريـِر- َتاريـَخ الَيْوِم - َعالمـاِت التَّرقيِم  - الَفراَغ في  ِبدايِة ُكـلِّ ِفْقَرة .

4- تباَدْلُت الَمْعلوماِت مع ِرفاقي . 
، واستَمْعُت إلى رأيِهْم ِبُسروٍر .  فِّ - َقَرْأُت التَّقريَر على رفاقي في الصَّ

                                                              
ثانياً: أطّبق

لة، وال أَْنسى ُمخّطَط التَّقريِر.  - أكتُب تقريراً َعْن ِهواَيتي الُمفضَّ  

لة (
َّ
فض

ُ
تي امل

َ
 ) هِواي

ْ
ن

َ
 ع

ٌ
تقرير

لة (
َّ
فض

ُ
تي امل

َ
 ) هِواي

ْ
ن

َ
 ع

ٌ
تقرير

الّثالثاء  19 / 10/ 2011 

أنا رامي ، في مدرَسةمِ الُعروبة .                      

درستي، أرسُم  ، تعلَّْمُت الرَّسَم في الّنادي الّصيفيِّ بمِ وايَتي الرَّسُم على الُقماشمِ همِ

بُّ أْن أرُسَم األطفاَل  ، أُحمِ ُم أقالَم التَّلوينمِ ، وأستخدمِ على الُقماشمِ الُقطنيِّ وُقماشمِ اخَلْيشمِ

. ؛ ألنَّها ألواُن الرَّبيعمِمِ ْندي األبيُض واألخضُر والَوردمِيُّ بيعَة، أفَضُل األلوانمِ عمِ والطَّ

شارْكُت في َمْعرمِضمِ َمْدرَستي، وفي ُمسابقاتمِ الرَّسممِمِ بَلوحاٍت جميلة. 

ُة. مُة - الَعرُْض ) معلومات عن املَوضوع( - اخلاتمِ أتعلَّم: عناصُر الّتقريَرمِ: املُقدَّ
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-1-

أَعلَنِت الَمْدَرَسُة عن ِرحلٍَة إلى ِميناِء الاّلذقيِّة، فاستأذْنُت والديَّ وشارْكُت فيها.

في الميناِء رافَقنا ُمْرشٌد ِسياحيٌّ وَشَرَح لنا عِن الميناِء قاِئاًل: ميناُء الاّلذقيِة ميناٌء َقديٌم ِجّداً، 

قبَل  اأُلخرى  الدُّوِل  إلى  والَمنسوجاِت  والُحبوِب  يتوِن  الزَّ لَنقِل  الُقدامى  الّسوِريّوَن  استخَدَمُه 

)3000( ثالثِة آالِف سنٍة بواسطِة الّسُفِن الّشراعيِّة، وَقْد َشِهَد َنهضًة َعظيمًة في َعهِد القائِد 

الخالِد حافِظ األسد.
-2-

ّكاِب الستقباِل الُمسافريَن والعائدين،  ُة الرُّ ثُمَّ َصِحَبنا الُمرِشُد إلى بناٍء َضْخٍم، وقاَل: هذِه َمحطَّ

الُب ُعلوَم الِمالَحِة  ُفن، وُهنا َمدرَسٌة للنّقِل الَبحريِّ َيدرُس فيها الطُّ وتلَك اأَلرِصَفُة لوقوِف السُّ

ــُفن، وهــذا بناُء الِخْدمــاِت الّطبّيِّة للعاِمليَن في المينــاِء حيُث يتلقَّْوَن الِعالَج َمّجاناً.  وِقياَدِة السُّ

اَل ؟ إنّهم َيعملوَن بِجدٍّ وَنشاط. أال َتَرْوَن هؤالِء العمَّ

ٌة عـِن المينــاء ؟ أجــاَب: بـلـى،  ُم الُمْرِشــَد: أليــَس لـديُكـْم َمنشـــوراٌت َتعـريفيَـّ َســأَل الُمعلِـّ

ُدُكـْم ِبهــا.  سُنعطيُكم وَســنَُزوِّ

بحرّية

أَقرأُ 

ذقيَِّة ميناُء الالاّ معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس الّثامن
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-3-  
ُقْبطاناً،  َسأَصيُر  غداً  الَمِرَحِة:  بلهَجِتِه  عاِصٌم  وقاَل  الُمرِشَد،  َشَكْرنا  الَجْولِة  نهاَيِة  وفي 

فينِة في ِرحلٍة َبحريَّة. وَسأْصَحبُُكم َمعي بالسَّ

اًل: أَوَّ
1- ماذا أَْعلَنِت الَمْدَرَسُة؟ 

حلَة؟ َر الّتلميُذ للرِّ 2- ماذا َحضَّ
3- َمْن رافَق التَّالميَذ في َجولِتِهْم في الميناِء؟

ثانياً:
َدُه؟      1- َمْن أنشأَ ميناَء الاّلذقيَِّة ؟ وَمْن َجدَّ

     2- لماذا استخدَم الّسورّيوَن الُقدامى الميناَء؟ 
     3- ما َنْوُع الّسُفِن الّتي استخَدموها آنذاك؟

حلِة بحسِب تسلسلِها في النَّّص:     4- أُرتُِّب َمراحَل الرِّ

حلِة. - الَجولُة في الميناِء.              - اإلعالُن َعِن الرِّ
- التَّْعريُف بالميناِء.               - األحاديُث التي داَرْت في نهايِة الجولة.

1- أَِصُل كلَّ كلمٍة مَن الَكلِماِت اآلتيِة بالَمْعنى الَّذي َيُدلُّ عليها :

* َمكاِتُب متخّصصٌة  تُساِعُد الُمراِجعيَن .- المنشوُر

فينَة.- االستعالماُت * المالَُّح الَّذي َيقوُد السَّ

ُن التَّعريَف بموضوٍع ما.- الُقْبطاُن * أوراٌق من َصْفحٍة أو أكثَر َتتضمَّ

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب
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ابِع عن:  2- أَبحُث مَع َمجموَعتي في الَمقَطِع الرَّ
- ضدِّ ) َكَسل( ...    - ُمفرِد )الُمرِشدون( ...   ّصيف( ...  - َجمِع )الرَّ   

3- أصوُغ تراكيَب َوْفَق ما َيْأِتي:

اَل ؟       -  أليَس لديُكْم َمنشوراٌت َتعريفيٌَّة ؟  - أال َتَروَن هؤالِء الُعمَّ

1- أعيُد ِقراءَة ما توقََّعُه عاِصٌم مَع التَّمثيِل.

رُح والتَّفسـير. ناً َصْوِتَي بما يقتضْيِه الشَّ ابَع ُملَوِّ 2- أَقرأُ الَمقَطَع الرَّ

ـــياحــيِّ  والتَّالميـذ. 3- أَقرأُ وأمثِّـُل مـع ِرفـاقـي َدوَر الُمرشــِد السِّ

عوِر الَّذي َتدلُّ عليِه : * أَِصُل الُجْملَة بَنْوِع الشُّ

شعوُر ااِلعتزاِز.أال َتَرْوَن َمعي هؤالِء الُعّماَل ؟ إنَُّهم َيعملوَن ِبجدٍّ وَنشاط.

شعوُر اإلعجاِب.سورَيُة َعظيمٌة وَسَتْبقى َعظيمًة.

ُل أْن َتكوَن ُمرِشداً ِسياحّياً أم ُقْبطاناً ؟ ولِماذا ؟  * أُتفضِّ

-أَقرأُ، منتبهاً لكتابِة الّشدة والّتاِء المربوطة والمبسوطة:

ميناُء  فيها.  وشارْكُت  والديَّ  فاستأذْنُت  الاّلذقيِّة،  ِميناِء  إلى  ِرحلٍَة  عن  الَمْدَرَسُة  أَعلَنِت 
الاّلذقيِّة  قديٌم جّداً اسَتخَدمُه الّسوريّون لنقِل الّزيتوِن والحبوِب والمنسوجات بواسطِة الُسفن 

راعيّة.  الشِّ

َمْوِقٌف ورأٌي

ق أتذوَّ

َتْدريباُت الِقراَءِة

اإلمالُء المنظور
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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         قّدْمتُّ الشُّ

ر: أََتذكَّ

ي ما يُدلُّ على اثَنيِن )مثنَّى(.  أســمِّ

أتعلَُّم: 

المثنَّى: اسٌم يضاُف إلى مفردِه ألٌف ونوٌن 

          أو ياٌء ونوٌن.

2- أكتُب في دفتري ُجماًل َوْفَق الُجَمِل اآلتيِة:

الفاّلحاِن َنشيطاِن.هذا الفاّلُح َنشيٌط.

رأْيُت هاتين العاملََتْين.َرأْيُت هذه العاِملََة.

أُْعِجْبُت بالمهندَسْيِن في الميناِء.أُْعِجْبُت بالُمهنِدِس في الميناء.

3-  أُعيُد ِكتابَة الُجملِة اآلتيِة في حالة الُمثنَّى:

المعلُِّم محبوٌب      المعلِّمُة محبوبٌة
4-  أصوُغ ُجملَتين وفَق الّنموَذج:

                          -  التّلميذاِن َفِرحان.                      -  التّلميَذتاِن  َفِرَحتان.     

اإلمالُء التعليميُّ
َة فيما َيأتي: 1-  أَقرأُ وأاُلحُظ الشدَّ

اَل.        إنّهم يعملوَن بجدٍّ ونشاط .       َرأى التَّالميذ الُعمَّ

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

التَّدريباُت الكتابيَّة     
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ّدة. ُن الشَّ 2-  أَكتُب في َدفَتري الكلماِت التي تتضمَّ

. أَكتُب في َدفَتري ما ُيملى عليَّ

الخّط   

قَعِة الِعبــارَة اآلتيَة منتبهـاً الرتكاِز األحرِف على السطر: -  أَكتُب في دفتري ِبَخطِّ الرُّ

 

بيُر     التعَّ
كتابُة الخبر  الكتابّي

                                المؤسسُة العاّمُة للخطوِط الحديدّية                   
أّواًل: أتعّرف

ُل هذا الخبَر، ُثمَّ أُجيُب عِن األسئلِة:  -  أَتأَمَّ
أَعلَنْت ُمَؤّسسُة الُخطوِط الحديديِّة الّسوريُّة بمناسبِة ِذْكرى الَجالِء عن َتْسييِر أّوِل رحلٍة 
لـ  250  القطاُر  ويتّسُع  وبالعكِس،  َحلَب،  إلى  يوِميٍّ من حمَص  الحديِث وبشكٍل  بالقطاِر 
احِة واألماِن، فيِه شاشاُت عرٍض خاّصٌة، وقسٌم مخّصٌص  راِكباً. وهَو ُمجّهٌز بكاّفِة وسائِل الرَّ

أللعاِب األطفاِل.

حلُة ؟ وأَْيَن َتْنَتهي؟ ـ 2-  ِمْن أيَن  تْنَطلُِق الرِّ 1-  ما اسُم الجهِة التي أعلَنِت الخبَر؟  
4-  ماذا يتواَفُر في القطاِر الّسوريِّ الَحديث؟  وريِّ الَحديث؟   3-  كم ِسَعُة الِقطاِر السُّ

ثانياًً: أُُطّبق

ُن: وريَّة يتضمَّ  -  أَكتُب خبراً عن ِرْحالِت َشركِة الطَيران العربيَّة السُّ
ناسبة. 1 -  الِجَهة الُمعلِنة. ْحلِة.2 -  الِمُ 3- اتجاَه الرِّ

ْحالِت. 6 - وساِئل الّراحة.5 -  ِسعَة الطاِئرة.4 -  َموعَد الرِّ

اإلمالُء )غير المنظور(
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ابِق في كتابِة خبر جديد. -  أستفيُد مَن المعلوماِت التي َقَرْأُتها في الخبِر السَّ
-  أُضيُف إِلى َعناِصِر الخبر:

-  أماكن التسجيل. -  تخفيض األسعار.

-  أنقُل المخطط اآلتي إلى دفتري وأكتُب الَخَبَر المطلوب : 
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-1- 
ِل ِمْنهم ِبئٌر َغزيرُة المياِه   كاَن في إِحدى الُقرى الَبعيدِة َثالثُة فالَّحيَن ُفقراُء، كاَن عنَد األوَّ
ْرِب والَغسيِل. وعنَد الثَّاني َبَقرٌة التُفيُدُه إالَّ ِبَحليِبها الَقليِل، وعنَد  َعْذبٌة ال يُْنتَفُع منها إال بالشُّ

الثَّالِث أَرٌض واِسعٌة قاِحلٌة التُْنِبُت إاّل الَقليل.
-2-

ُل ُسوَء حالِِه، فقاَل لُه  وذاَت َيْوٍم جاَء إِلى الَقريِة حكيٌم، َنزَل َضْيفاً عنَد أهلها فَشكا لُه األوَّ
الحكيُم: ولكنَّك َتمَتلُِك الماَء.

وَمرَّ على الَفاّلِح الثَّاني فَشكا للحكيِم قاِئاًل: اليوجُد ِعندي ِسوى هذِه الَبَقَرِة.
وفي َطريِقِه لَِقَي الَفاّلَح الثَّالَِث، َفشكا إِليِه َفْقَر حالِِه، فاستغرَب الحكيُم َقائاًل: ليَس َفقيراً َمْن 

َيملُِك أَْرضاً أو بقرة. 
-3-

َر الحكيُم بأَحواِل الَفالَّحيَن الثَّالثِة وقاَل للثَّالِِث: لَديَّ َحلٌّ يُغنيَك، أَرِسْل  َفكَّ
ِبَطلِب َجاَرْيَك الفَّالَحْيِن الفقيَرْين .

ثُهْم قاِئاًل: بإِمكاِنُكم أَن تُْصِبحوا أَغنياَء، ولكْن  حوَن الثَّالثُة، وَراَح الحكيُم يُحدِّ اجتمَع الَفالَّ
الَمحبََّة  يباِدلُُه  َبْل  ألخيِه  رَّ  الشَّ أَحُدُكِم  َيْنوي  فال  الَعَمِل،  في  وتُْخلِصوا  َتَتعاَونوا  أَْن  َشْرَط 

والَوفاَء.
ريقُة لِنُصبَح أَغنياَء ؟ قالُوا: سَيكوُن ذلَك، ولكْن ما الطَّ

وِعيالُُكْم  الثَّالثُة  وأَنتْم  َتْسقيها،  والِبْئُر  اأَلرَض،  َتحُرُث  الَبَقرُة  قاَل: 
َتْعَملوَن في اأَلرِض وَتعيشوَن من َخْيراِتها.

عن قصة مشروع تعاونيِّ
د. شوقي أبو خليل - د. نزار أباظة 

 )بتصّرف( 

ِعندي

أَبناُؤُكم 
وأزواُجكم

حوَن الثَّالثَُة الَحكْيُم والَفالاّ معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس التاسع

أَقرأُ 
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اًل: أَوَّ
1- َمن الَّذي َزاَر الَقريَة ؟   
2- َكْيَف َوَجَد الحكيُم الَفالََّح الثَّاني؟ 

3- ماذا قاَل الحكيُم للَفالَِّح الثَّالث؟       

ثانياً:
ْرُط الَّذي قالَُه الحكيُم للفالَّحيَن الثَّالثة ؟ ما الشَّ 1 -

فُة الُمشتَرَكُة َبْيَن الفاّلحيَن الثَّالثة ؟ ما الصِّ 2 -
ِة ِبَحْسِب َتسلُسلها: أُرتُِّب َحواِدَث الِقصَّ 3 -

 - َحلُّ ُمشكلَِة الَفْقِر للفالَّحيَن الثَّالثِة.           - اجتماُع أَُسِر الفالَّحيَن.   
  - َتوزيُع الَعَمِل َبْيَن أَُسِر الفالَّحيَن الثَّالثِة.    - ُقدوُم الَحكيِم إِلى الَقْرَيِة.             

                         

ِل أَضداَد الَكلِماِت اآلتيِة: أَستخرُج من الَمقَطِع األوَّ 1 -

َضيَِّقٌة...،                           ِخْصبٌة...، 

2- أستبدُل بالفعِل ) َنَزَل( في الُجمِل اآلتيِة ِفعاًل مَن األفعاِل اآلتيِة، ثمَّ أَقرأُ :

) َهَطَل - َحلَّ - َخَرَج(

ِل .       - َنَزَل التَّالميُذ إلى الباحِة .        - َنَزَل المطُر غزيراً .    - َنَزَل َضْيفاً عنَد األوَّ

( فيما يأتي: 3- أضُع الكلماِت اآلتيَة ) َرَدَم - أصلََح - أغلََق ( َمَحلَّ الفعِل ) َسدَّ

 أ  -  َسدَّ العاِمُل َثْغَرًة في الِجداِر.     ب - َسدَّ والدي الَباَب.

اِرِع. اُل الُحْفرَة في الشَّ حـ - َسدَّ الُعمَّ

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب
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اجتمَع الحكيُم بالفالحين الثالثة قائاًل: لديَّ حلٌّ يغنيُكم، فالبقرُة تحرُث األرَض والبئَر تسقيها، 

ووّجه كالَمُه للفالح الثالِث: وأنَت تقّدُم األرَض، ثمَّ قال: وأنتم وعيالُكم تعملوَن فيها، وَتعيشوَن 

من خيراِتها.

أَقرأُ الِعباَرَة اآلتيَة ُمعبِّراً عِن الَمْعنى: 1 -

- قاَل الحكيُم: لَديَّ َحلٌّ يُغنيَك، أَرِسْل ِبَطلِب َجاَرْيَك الفاّلَحْيِن الفقيَرْين.
- قاَل الفالَّحوَن: سيكوُن ذلَك ؛ ولكْن ما الَطريقُة لنُصبَح أَغِنياء ؟ 

َل ُمراِعياً ُنْطَق اأَلحُرِف اللِّثويَِّة ُنطقاً َصحيحاً. أَقرأُ الَمقَطَع األوَّ 2 -

    أُكمُل نتائَج الَعمِل التَّعاونيِّ َبْيني وَبْيَن ِرفاقي الثًَّالثِة إِلنجاِز َبْحٍث فيما يأتي:

الَعَمٌل التَّعاونيُّ إلنجاِز َبْحٍث

ْرَعُة في إِنجاِز الَبْحِث النَّجاُحالسُّ

    * ما َرْأُيَك في الَحكيم؟ ولماذا ؟ 
    
 

   * أقرأ ُثّم أكتُب منتبهاً: للوصل في لفظ ) الـ ( التعريف:

ق أتذوَّ

َتْدريباُت الِقراَءِة

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء )المنظور(
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- أَتــعاوُن أنا وَرفيقي عــلى َملِء الَجــدَوِل ِبُجَمــٍل َوْفَق النَّمـــوَذِج فـــــي ُكلِّ َمجموعـــــٍة مَن 
المجموعاِت اآلتيِة:

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

هو َيبُذر الَحبَّأَنَت َتحُرث اأَلرَضأَنا أَمتلُِك الماَء

هو ...أنَت ...أنا ...

نحُن َنمتلُِك الماء

نحن ...

هي َتبُذُر الَحبَّ أنِت َتحُرثيَن اأَلرَض
هي ...أنِت ..

هما َيبُذراِن الَحبَّ أَنتُما َتحُرثاِن اأَلرَض

هما ...أنتما ...
هم َيبُذروَن الَحبَّ أَنتْم َتحُرثوَن اأَلرَضَ

هم ...أنتم ...
هنَّ َيبُذْرَن الَحبَّ أنتنَّ َتحُرْثَن اأَلرَض

هنَّ ...أَنتّن ...

))

 3-  أُدخُل حرَف الفاء ُثّم الالم على الكلمات : ) الحكيم - الفالح - الثاني - البقرة ( .ُأدخُل حرَف الفاء ثم الالم على الكلمات: ( الناعورة-الماء-البئر-الصناعة )،

التَّدريباُت الكتابيَّة     

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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))

ُأدخُل حرَف الفاء ثم الالم على الكلمات: ( الناعورة-الماء-البئر-الصناعة )،

- أُتأّمُل الّصورتيِن اآلتيتيِن، ثمَّ أُجيُب عِن األسئلِة الّتالية:

ورِة: ورِة:أُسّمي الِمهنَة التي أَرى َمنتوَجها في الصُّ أُسّمي الِمهنَة التي أَراها في الصُّ

أَِصُف َمنتوَجها:...أَِصُف َمنتوَجها:...

أَذكُر أهميََّة َمنتوِجها في حياِتنا:...أَذكُر أهميََّة َمنتوِجها في حياِتنا:...

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

ابقَة في َمقَطٍع، وال أَنسى أْن: - أختاُر مهنًة مّما سبَق، وأجمُع المعلوماِت السَّ
-  أََضَع لَُه ُعنواناً.  

-  أُراعَي الَهوامَش وَعالماِت التَّرقيِم.   
ـفحِة. -  أُحافَظ على َنظافِة الصَّ

بيُر     التعَّ
كتابُة مقطٍع عن ِمهنة  الكتابّي

- أعيُد ِكتابَة الُجملة الّسابقة في دفتري بخط الرقعة .

اإلمالُء )المنظور(
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-1- 
َة أُسبوٍع كامٍل  فولِة في مدينة َدْيِر الّزوِر ُمدَّ     في َشهِر أَيلوَل عاَم )2006( كاَن ُعرُس الطُّ

فل(، واختُِتَم اأُلسبوُع بانتخاِب أَعضاِء مجلسٍ  لألطفاِل من  َتحَت ِشعاِر )َثقافة الطِّ
َم اأَلطفاُل الُمشاركوَن فيه أَنفَسُهم في لِجاٍن َكثيرٍة،  َمدينِة َديِر الّزوِر وِريِفها، َنظَّ

فِل ِمَن الُعنف.                           ِمْنها: لَجنُة البيئِة، ولَجنُة حمايِة الطِّ
-2- 

بَصْوٍت  وقاَل  البيئِة،  لَجنِة  من  أمجُد  وقَف  ثّم  ُمشكالِتِهم،  اْلَجْلَسِة  في  اأَلطفاُل  ناقَش 
َجْهَورّي:))الَحدائُق ِرئُة الَمدينِة، لذلَك نطلُب إلى الكباِر أْن َيزيدوا عدَد الَحدائِق 
في كلِّ َمكاٍن، وأْن َيمَنعوا بيَع األطعمِة المكشوفِة لَِيعيَش اأَلطفاُل في بيئٍة نظيفٍة، 

ٍة جيّدٍة ((.  وصحَّ
الُحزِن  ونبــرُة  َتَتحـدَُّث  َوَقََفْت  فقْد  الُعنِف،  ِمَن  فِل  الطِّ ِحمايِة  لَجنِة  ِمْن  َمرَوُة  فلُة  الطِّ ا  أمَّ
ضوَن للـُعنِف ، لــذلَك نطلُب إلى العالَِم  واأَلسى في َصوِتها قائلًة: ))األطفاُل في كلِّ مكاٍن يتعرَّ

.)) ِحماَيتُهم مَن الُعنف والُعدواِنِ
ثمَّ تابَعْت وقْد أصبَح صوتُها أقوى: إّن بعَض اأُلَسِر َيدفعوَن أطفالَُهم إلى العمِل برغَم إصداِر 

-3-القوانيِن التي تمنُع ذلك.
وفي نهاية الجلسة توّصَل األطفال إلى جملٍة من التوصيات تتضّمُن رعايَة األطفال رعايًة 

سلميًة ورفعوها إلى الجهات المختّصة .                                                      

عالٍ  

اختيار 

جريدة الفرات العدد 10\9\2006

َمجلُِس األطفاِل معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس العاشر

أَقرأُ 
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اًل     أوَّ
؟ وَمَتى؟ فولِة َوْفَق ما جاَء في النَّصِّ أْيَن كاَن ُعْرُس الطُّ  -1

فولَة؟ بَم اخُتِتَم ُعرُس الطُّ  -2
لَهما اأَلطفاُل كما ورَد في النَّصِّ ؟ ما اسُم اللّجنَتْين الّلَتْين َشكَّ  -3

   ثانياً
حيحَة مّما يأِتي: أُحّدُد اإلجابَة الصَّ  -1

- ناقَش اأَلطفاُل في َجْلَسِتهم :
- ُطموحاِتِهْم وأحالَمُهم.   - ُخَطَطُهم لْلمسَتْقَبل.  - ُمشِكالِتِهم.        

- أَْمَجُد ِمْن ) لَجَنِة البيَئِة( طالََب بـ :   
- َتنظيِف اأَلْنهاِر.         - ِزياَدِة َعدِد الَحداِئق. - ِحماَيِة الغاباِت .      

ِط اآلتي وفَق الّنموذج :  2- أُحلُِّل الِفَكرَة العاّمَة في الُمَخطَّ
                 

فِل التي ورَدْت في النَّّص. 3- أَذكُر ُحقوَق الطِّ

1- أَصوُغ َكلماٍت َوفَق النَّموذِج :

جلَس    َمْجلِس           َوقَف...           َنزَل   ...

2- أَتعاَوُن أنا َوَرفيقي، وأَبحُث ِفي المقطِع الّثاني عْن َجْمِع ُكلِّ َكلَمٍة مَن الَكلِماِت اآلتَية:

                  مشكلة  ...             حديَقة  ...                  قانون ...

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب

مناقشُة مشكلة 
البيئة

مشكلُة عمِل األطفال  

َمْجلُِس األطفاِل في دير الّزور

فكرة رئيسة   
َسْيُر الَجلَسة

فكرة رئيسة 
اختتاُم الَجلسة

مناقشُة حماية 
الّطفِل من العنف
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ناً  صوتي بنبرة اإلصرار والتصميم . آ   - قول الطفل / أمجد/ ملوِّ
ناً َصْوتي بَنْبرِة الُحزِن واأَلسى . فلِة ))َمروَة(( ُملوِّ ب - َقْوَل الطِّ

 
* أيُُّهما أَجَمُل؟ ولماذا؟

     - الحدائُق ِرَئُة المدينِة.      - الحداِئُق زينُة الَمدينِة.
  

- أُبِدي رأِيي في َجْلسِة َمجلِس األطفال ، وأذكر بعض المقترحات لحمايتهم . 

   
    أقرأ منتبهاً لكتابة التاء المبسوطة والمربوطة .

    وقفت مروة تتحدث قائلة : نطلب إلى العالم حماية األطفال .
وفي نهاية الجلسة توّصَل األطفال إلى جملٍة من التوصيات تتضّمُن رعايَة األطفال رعايًة 

سلميًة ورفعوها إلى الجهات المختّصة .                                                      

ق أتذوَّ

َتْدريباُت الِقراَءِة

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء )المنظور(

أَقرأُ 
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1-  أَْقرأُ ما يأتي، ُثمَّ أجيب:
  - ناَقَش اأَلطفاُل ُمشكالِتهم.

  - الحدائُق ِرَئُة المدينة. 

  - ما نوع الكلمة التي بدأت بها الجملة األولى . اسم أم فعل ؟
  - ما نوع الكلمة التي بدأت بها الجملة الثانية . اسم أم فعل ؟

2-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ثّم أَُصنُِّف الفعَل والفاعَل في الجدوِل الّذي َيليها:

    َعقَد األطفاُل الجلسَة الثّانَية.                يمنُع الِكباُر بيَع األطعمِة المكشوفة.  

فِل ِمَن الُعْنف.      تحّدَثْت مروُة عن حمايِة الطِّ

عالمة رفعهالفاعلعالمة رفعهعالمة بنائهنوُعهالفعل

4-  أُصنُِّف الجمَل اآلتيَة في الجدوِل َوْفَق النَّموذج:

فِل. � الحدائُق ِرئٌة للمدينة. اللَِّعُب َضروريٌّ للطِّ الِعْلُم ُمفيٌد. � � 
َحَركُة آخِرهالخبُرَحَركُة آخِرهالمبتدأُ

الضّمةِرئٌةالضّمةالحدائُق

  أتعلَُّم: تتألُّف الجملُة االسمّيُة من مبتدأ وخبر:
   المبتدأ اسٌم نبدأ به الجملَة االسمّيَة وعالمة رفعه الضمة . 

ة. مَّ    الخبر اسٌم نخبر به عن المبتدأ وعالمة رفعه الضَّ

4- أكّون جملتين فعلَيتين، وُجملتين اسمّيتين، وأضبُط آخَر كّل منها بالحركة المناسبة:

أتعلّم: 
جملة  بفعل -  تبدأُ  التي  الجملَة  أسمي 

فعلّية . 
جملة  باسم -  تبدأُ  التي  الجملَة  أسمي 

اسمّية.

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

أتعلّم: 
تتكــّوُن الجملـُة الفعلّيـُة مـن الفعـل والفاعل. - 



 65

اإلمالُء الّتعليمّي

1- أقرأُ ما يأتي، ثمَّ أَْمأُل الجدوَل بالمطلوِب بعد نقلِه إلى َدفَتري:

ناقَش األطفاُل في الجلسِة ُمشكالِتِهم، تحّدثْت َمروُة عن حمايِة الّطفِل مَن الُعنِف، وقاَل أمجُد 

بصوٍت جهوّري: » الحدائِق رئُة المدينة«. لذلَك َنُطلُب مَن الكباِر زيادَة عدِد الحدائِق.

الّتاء المربوطةالّتاء المبسوطة

2- أكمِل الكلماِت اآلتيَة بما يناسُب: )ت - ـة - ة(:

__  -  حاجا__ . فولـ__  -  تاَبْعـ__  -  الُمقترحا__  -  الُمدَّ      لجنـ__ -  الطُّ

3- أكُتُب في َدفَتري ما ُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي .

قعِة منتبهاً للمسافِة بيَن الكلمات: 1- أكتُب في َدفَتري بخطِّ الرُّ

طِر. ابقِة ُمراعياً َموِقَع الُحروِف مَن السَّ 2- أُعيُد كتابَة الِفْقرِة السَّ

الخّط
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سالة: ثه عن مهنٍة أحبُّ أن أعمل بها وفَق عناصِر الرِّ 1-  أَكتُب ِرسالًة إِلى َصديقي، أحدِّ

أتذكَّر: 
سالة: عناصُر الرِّ

اسُم الُمْرَسِل إِليه:
الجهُة والتاريخ:

التَّحيَّة:
الَموضوع:

اسُم المُرِسل:
عنواُن المُرِسل:

صديقي العزيز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التَّدريباُت الكتابيَّة     
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َغنُّوا َمَعنا لُطفولَِتنا يا أَْطَفاَل الَعالَْم

ِبَسعاَدِتُكْم َوَسعاَدِتنا َنْبني َمْجَد الَعالَْم

ْة يَـّ إنَّـا ِمْن َوَطِن الُحرِّ

َونَُناِديُكْم ِمْن ُسوِريْة

يا أَْطَفاَل الَعالَْم

*********

ال َتْنَسْوا ِطْفاًل َمْحروَماً ِفي ُكلِّ ِبالٍد ُمْحَتلَّْة

أَو ِطْفاًل َيْحيا َمْظلوماً .. أو َدمعاً َيحُرُق ِفي الُمْقلَْة

ْلِم .. ال لِْلَقْهِر َوال لِْلَخْوِف ال لِْلجوِع َوال لِلظُّ

ال لِْلَجْهِل َوال لِْلَعنِت .. في أَْنحاِء الَعالَْم

وب )شاعر سوري(
ّ
                                                                         عيسى أي

العيـن

الُمعاناة - التعب 

يا أْطفاَل الَعالَم   الّدْرُس الَحادي
عشر

معارُف ومهاراٌت

أَقرأُ 
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    أّواًل
ُث في النَّصِّ ؟ وَمِن الُمخاطُب؟ 1- َمِن الُمتحدِّ

2- بماذا سَيبني األطفاُل َمجَد العالَم؟
ُر أطفاُل العالَِم الِكباَر في المقطِع الّثاني؟ 3- بماذا ُيَذكِّ

    ثانياً
1- أُحّدُد شفوّياً رَقَم الَمقطِع الُمناسِب للِفكرة:

   الَمقَطـع                 الِفْكرة 

ْلِم . واجب الكباِر ِحمايُة اأَلطفاِل ِمَن الظُّ      )1(     

ِنداُء أَطفاِل سورَيَة أَطفاَل العالم .      )2(     

ُن كلَّ ِفكرٍة مّما يأتي : عريِّ الّذي َيتضمَّ 2- أَُدلُّ على الَبْيِت الشِّ
- الدعوُة لحمايِة األطفاِل في البلداِن الُمْسَتعمرة.

يَِّة واأَلحرار. - سورَيُة وَطُن الُحرِّ
فِل أْن يعيَش في بلٍد آمٍن . - من ُحقوِق الطِّ

1- أَبحُث في الّنصِّ َعن:
                    ُمرادِف كلمِة ) يعيش (    ...  ،  ضد كلمًة ) محتلّة (    ... 

2- أَصوُغ شفوّياً ُجماًل َوْفَق الَنموَذَجْين اآلتَيين:

ال َتنَسْوا ِطفاًل َمحروماً في كلِّ بالٍد ُمحتلٍَّة .        ال ... 

لِم .                                  ال ... ، وال ... ال لِْلجوِع، وال لِلظُّ

الُّلغُة والتَّراكيُب

أَْستوِعُب وأَْفُهُم
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ناً َصْوِتَي باالنِفعاِل الُمناِسب. َل والثَّاني ُملوِّ 1- أَقرأُ الَمقطَع األوَّ
2- أَتبادُل اأَلدواَر أنا وِرفاقي، ونقرأُ النَّصَّ قراءًة ُمعّبرة.

 

 

ُد الُمشبََّه فيما يأتي: * أحدِّ

المشّبه بهالمشّبهالُجملة

النّارَدْمعاً َيْحُرُق في الُمقلة

ارع.    - فتاٍة تُْحَرُم من متابَعِة َتْعليِمها. أُعبُِّر عن َرأيي في: - طفٍل يُمارُس اللََِّعَب في الشَّ

أقرأ منتبهاً لكتابة الهمزة :

يّة . - إنّا من وطِن الُحرِّ

- ال تنَسوا طفاًل محروماً أو طفاًل يحيا مظلوماً .

لِم وال للَجهل في أنحاء العالم . - ال للظُّ

ق أتذوَّ

َتْدريباُت الِقراَءِة

َمْوِقٌف ورأٌي

اإلمالُء )المنظور(
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- أقرأُ األمثلَة، ثمَّ أجيُب عِن األسئلِة اآلتية:

   إنّا من وطن الحريّة.     الِعْلُم للّطفِل كالنّوِر.   ال للّظْلِم في أنحاء العالم

1-  أُبّيُن نوَع ُكلٍّ مَن الكلماِت اآلتيِة، اسٌم أم فعٌل؟

فل - النّور- وطن (. لم -أنحاء - الطِّ             )الظُّ

2-  أذكُر الَحْرَف الذي سبق كاًل من هذه األسماء أو اّتصل بها.

ابقة. 3-  أُدلُّ على حركِة كلٍّ من هذِه األسماِء بعد كلِّ حرف من األحرف السَّ

أتعلَُّم: 
 . اّلً ِمْن: ) من- إلى عن- على - في - الباء -الكاف - الالم (: حرَف جرٍّ ي ُكَ - أُسمِّ

: اسماً َمجروراً. ي االسَم الّذي يتَّصُل به حرُف الجرِّ - أُسمِّ
- عالمُة جرِّ االسِم المجرور الكسرُة.

 أَتعاوُن مع مجموَعتي 

-  أَقرأُ  الِفْقرَة اآلتيَة، ثمَّ أَمأُل الَجْدوَل َوفَق النَّموذج: 

ُد في ُكلِّ مكاٍن َكَتغريِد  نِة في الُحقوِل، وِضـْحكاتُُهم تُغرِّ      »األطفاُل كالَفراشاِت الُملَوَّ

هِر، وُهْم للَقْلِب َهناَءٌة وَسعاَدٌة، وللَعْيِن نوٌر وِضياء«. الَعصافيِر للزَّ

هاالسُم المجرورحرُف الجرِّ االسُم عالمُة جرِّ

الكسرةالفراشاِتالكافكالفراشات

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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اإلمالُء الّتعليمّي

1-  أَقرأُ ما يأتي، ُثمَّ أُجيُب: 

) ِقْرٌد في غاَبِة الَجْوِز (
    ابتعَد الِقْرُد عْن غابِة اْلَجْوِز فضاَع. لَِقَيُه اإِلنساُن، 

َفأخَذُه إِلى حديقِة الَحيواِن، لكنَُّه ظلَّ َيبكي، فَحملَُه إِلى 

نْوَبِر، ولّما رأَى األشجاَر واأَلزهاَر والّطيوَر  غاَبِة الصَّ

ُسرَّ كثيراً، لكنَُّه َرَفَض الََعْيَش فيها ألنَّها ليَسْت َغابَتُه، 

وَسِمَع َصـْوَت ِغناٍء، فقاَل: أَعِرُف هذِه اأُلغِنيَة. إنَّهم 

ِرفاقي، وانطلَق ُمسِرعاً نحَوُهم.

2-  أكتُب في َدفَتري الَكلِماِت اآلتيَة بعَد حذِف  )الـ(، ثمَّ أَقرؤها منتبهاً لحركِة الهمزة:

االنسان  -  االشجار  -  االزهار  -   االغنية 

3-  أَكتُب في َدفَتري ثالَث كلماٍت أُخرى تبدأُ ِبهمَزٍة، وأُدِخُل َعليها )الـ( التَّعريِف.

أكتُب في َدفَتري ما ُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي.

ِء
ُءَءَء

قعِة منتبهاً للتَّناُسِق بيَن الَبيَتين: 1-  أكتُب بخطِّ الرُّ
الخّط

اإلمالُء )غير المنظور(
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حواٌر بيَن رفيَقين    

ُل َتَرَك الَمْدرسَة، وراَح َيعمُل في بّقالّيٍة، والثَّانيُة مازالَْت  أَتخيَُّل ِحواراً داَر بيَن ِطْفلَيِن، األوَّ

ابع. فِّ الرَّ َتتعلَُّم في َمْدَرَسِتها، وهَي اآلَن في الصَّ

أُكِمُل هذا الِحواَر: 

َمرحباً يا رواُن. - 

َمرحباً. - 

فِّ الثَّالِث.    أَلم َتَتذَكريني؟ ُكنَّا معاً في الصَّ - 

ْرتَُك. ولكْن... بلى تذكَّ - 

... - 

بيُر     التعَّ
كتابُة احِلَوار     الكتابّي
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أحبَّ

تُضيُء  
َمحاِسُن َوجهِه

َثبات

أدهَش

محمد تيمور ) كاتب مصري( 
)بتصرف(

أَقرأُ 

هوايَُة التاّمثيل   الّدْرُس الَحادي
عشر

معارُف ومهاراٌت

-1- 
       ُشِغَف ُحَساٌم ِبَفنِّ التَّْمثيِل، وكان ُكلََّما َجلَس بمفرِده َتَخيََّل َكْيَف سيَُمثُِّل َدوَرُه، 

عوباُت الّتي َسيُواِجُهها ؟ لكْن َكْيَف َسَيِصُل إِلى ُحْلِمِه في الُمسَتقَبِل؟ وما الصُّ
-2-               

     بدأَ ُحساٌم َيسَتِعدُّ لِْلُمشارَكِة في َعرِض َمسرحيٍَّة في الَمدَرسِة، فكاَن في أوَقاِت َفراِغِه يقف 
لُُه على َهيَئاٍت ُمْخَتلَِفٍة. كاَن َيْضَحُك أَماَم الِمرآة َفتُْشِرُق  أمام المرآة ، َوينُظُر إِلى َوجِهِه وهو يَُشكِّ

َرُر  ُب حاِجَبيِه، أوَيْغَضُب َفيتطاَيُر الشَّ أساريُرُه، وَتلَتِمُع َعيَناُه َفيعِبُس َوجُهُه، َويَُقطِّ
ِمْن َعْيَنْيِه وَتتَصلَُّب َعَضالتُُه. َوكاَن َيَتَنقَُّل في ُغرَفِتِه ِبَتثاُقٍل أو ِخفٍَّة؛ َيتطاَوُل أو 
َيصيُح  وتارًة  تارًة،  وليٍن  ُهدوٍء  في  أو  اضطراٍب  في  يَدْيِه  ُك  َويَُحرِّ َيتقاَصُر 

ُث َنْفَسُه،  ، ثُّم ينَفِجُر َغاِضباً ِبَصْوٍت َغليٍظ ، َويَُتمِتُم ِبَصْوٍت خاِفٍت َكأَنَُّه يَُحدِّ ِبَصْوٍت َجْهَوِريٍّ
َيْهِمُس ِبَصوٍت الَيكاُد يُسَمُع، وحيَن تُْتِعبُُه تلَك التَّماريُن َيْسَتلقي على ِفَراِشِه، وَيأُخُذ في اسِتْظهاِر 

-3-الِخطاباِت الّتي َيقولُها عنَد أَداِء َدْوِره .
      وِفي َيْوم َتقديِم الَعْرِض أَسَرَع إِلى الَمسَرِح، فَوَجَد ِرفاَقُه ِمَن الُمَمثِّالِت والُمَمثِّليَن وقد لَِبَس 

ُل هيئاِتِهم ُن ُوجوَهُهم،ويَُشكِّ ُكلُّ واِحٍد الثِّياَب الُمالِئمَة لَِدْوِرِه، َوأََخَذ الُمَزيُِّن يُلَوِّ
باتّجاِه َخَشبِة  َدْوُر ُحساٍم، هاهَو ذا َيمشي بَرصانٍة  ثُّم جاَء    . الُمالِئم  النَّحِو  على 
على  اِئَعِة  الرَّ بإِطاللَِتِه  الَجميَع  أَذَهَل  لكنَُّه  لُه.  ُل   األوَّ هوُر  الظُّ إنَُّه  الَمسَرِح، 

الُمشاهِدين. 
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اًل    أَوَّ
ما اأَلحالُم الّتي كاَنْت ُتداِعُب َنفَس ُحساٍم؟ وهل تحّقَق ُحلُمُه؟  -1

3- أَضُع ُعنواناً آخَر للنَّصِّ . بماذا اشتَرَك ُحساٌم؟     -2
   ثانياً

، ثمَّ أُجيب : * أقرأُ المقطَع الّثاِني ِمَن النَّصِّ
ُب في أوقاِت َفراِغه ؟ أْيَن كاَن حساٌم َيتدرَّ  -1

ُد األموَر الّتي َدّرَبَ ُحساٌم نفَسُه عليها َوفَق النَّموذج : أُحدِّ  -2
َيْضَحُك أو َيعِبُس أو َيغَضُب . َحركاُت الَوجِه     

َيتنقَُّل في الُغرفِة بتثاقٍل أو ِخّفٍة. جلَْين    َحركاُت الرِّ  
وِت ...             َحركاُت اليَدْين   ...            َهيئُة القامِة ...          َنْبراُت الصَّ  

عوباِت الّتي كاَنْت َتنَتِظُره؟ َكْيَف واجَه ُحساٌم الصُّ  -3

نة :  حيَح للكلمِة الملوَّ    1- أَختاُر الَمْعنى الصَّ

- َيَتنقَُّل في ُغرفتِه بتثاقٍل :         

- يأخُذ في استظهاِر الِخطابات:

2- أذكُر ُكلَّ َمْوقٍف مّما يأتي واألداَء الُمناسَب له:

الَخطابُةالغَضُبالَملَُلالموقف

الَمشُي بتثاُقلالّصْوُت الغليظالّصْوُت الَجهَورّياألداء

وِت:   ) يتحدَُّث – َيْهِمُس – َيصيُح – يُتمِتُم ( . ِة الصَّ 3- أرتُِّب األفعاَل اآلتيَة بحسِب قوََّ

بسرعة – برغبة – ببطء 

مشاهدة – حفظ – كتابة

الُّلغُة والتَّراكيُب

أَْستوِعُب وأَْفُهُم



 75

َل ُمعبِّراً عِن االستفهاِم. 1- أَقرأُ الَمقطَع األوَّ
2- أَقرأُ ما يأتي ُمعبِّراً بَحَركاِت الَوجِه:

ُب  ويُقطِّ َوجُهُه،  فَيعِبُس  عيناُه،  وتلَتمُع  أسـاريُرُه،  َفتُشِرُق  المرآِة،  أَماَم  َيضـَحُك  كاَن 
َرُر من َعيَنيِه، وَتَتصلَُّب َعضالتُُه. حاِجَبْيِه، أو يغَضُب فيتطايُر الشَّ

* أَختاُر شخصيًَّة فنِّيًَّة ُتمارُس الّتْمثيَل، ُثّم أُقلُِّدها أماَم ِرفاقي.

، فكيَف ُتْقِنُعُه؟ * َتخّيْل أنَّ والَدَك رَفَض أْن َتشتِرَك في نشاطاِت الَمسرِح الَمدرسيِّ

- أقرأ منتبهاً للفظ التنوين:
له على هيئاٍت مختلفٍة، تارًة يصيح  كاَن حساٌم يقُف أماَم المرآة، وينظُر إلى وجِهِه ويشكِّ

بصوًت جهورٍي، ثمَّ ينفجُر غاضباً بصوٍت غليٍظ.

1-  أَقرأُ الِعبارَة اآلتيَة ُمنتبهاً للكلماِت الُملَّونة:
        كلَّما َجلَس ُحساٌم بمفَرِدِه، داَعَبْت أَحالُم الَيَقَظة خياَلُه.

2-  أكتُب في َدفَتري جملًة مناسبًة بعَد )ُكلَّما( لِيكَتِمَل الَمْعنى منتبهاً لَزَمِن الفعِل:
     كلّما ... ، فاَح الِعطُر ِمْن َقصِر ابِن َورداَن.

3-  أَقرأُ الِعبارَة اآلتيَة ُمنتِبهاً لزمِن الِفْعِل وحَركِة آخِره:
        متَى َيْدُخْل حساٌم ُغرَفَتُه، ينظْر إِلى الِمرآِة.

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

َتْدريباُت الِقراَءِة

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

اإلمالُء )المنظور(
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اإلمالُء الّتعليمّي
1-  أقرأُ ما يأتي ُمنتبهاً للّتنوين في الكلماِت الُملّونة:

         بدأَ ُحساٌم يستعدُّ للُمشاَركِة في عرِض َمسرحيٍَّة في المدرسة.
ُك َيْديِه مضطرباً. ٍة ، ويحرِّ         كاَن حساٌم يتنقَُّل في غرفِتِه بتثاُقٍل أو خفَّ

ِة. 2-  أكتُب في َدفَتري الكلماِت اآلتيَة منتبهاً للشدَّ
      حساٌم - مسرحيٍة - تثاقٍل - خفٍة - مضطرباً. 

-  أكتُب في َدفَتري ما ُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي*.

- أكتُب بخط الّرقعة منتبهاً الرتكاز األحرف على السطر.

- أعيد كتابة العبارة الّسابقة ُمراعياً جماَل الخط .

الخّط

اإلمالُء )غير المنظور(

4-أكمل الفراغ بفعل مناسب ليكتمل المعنى منتبهاً لزمن الفعل وحركة آخره.

        متَى ...... وقَتك تنجْح في حياتك.

  أتعلَُّم:  
1- )َمتى - ُكلَّما( اسمان يداّلن على الّزمان.

2- ُكلَّما: اسم يدلُّ على الزمان الماضي.
     متى: اسم يدلُّ على الزمان في الحاضر.

        
5-  أَكتُب في َدفَتري ُجملَتْين ِمْن ِعندي ُمستخِدماً فيهما )متى وكلّما(، منتبهاً لزمن الفعل.
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                                               َوْصُف صورٍة

أتعاوُن أنا ورفيقي

ُد عناِصَرها. ورَة اآلتيَة، ثمَّ أُحدِّ ُل الصُّ 1-  أَتأمَّ

2-  أَكتُب ُجملًَة َعْن ُكلِّ ُعنصٍر فيها.

ابقَة في ِفْقرٍة ُمتماِسكة،  3-  أَْجَمُع في َدفَتري اْلُجمَل السَّ
ُثمَّ أكتُبها.

أَعمُل ِبُمْفردي: 

ورَة اآلتيـَة، ُثمَّ أكـتُب ِفْقـرًة مراعياً َوصَف َعناصِرها. ُل الصُّ أَتأَمَّ

ثانياً: أَُطبُِّق

أوالً: أَتعّلم

بيُر     التعَّ
كتابة مقطع و�صفي     الكتابّي
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-1-
َمَة َبراِمَج ِعلميٍَّة في الَقناِة التَّرَبِويَِّة  ُط أَلْن تُصِبَح ُمَقدِّ اِبِع، تَُخطِّ فِّ الرَّ ُعروَبُة ِتْلميَذٌة في الصَّ
ْت إِلى لَجَنِة اإِلذاَعِة الَمدَرِسيَِّة، وأَْجَرْت مَع َرفيِقها زياٍد ِحواراً تْمثيلياً عْن  وريَِّة، لذلَك انَضمَّ السُّ

عالٍِم َعَرِبيٍّ ِمْن وَطِننا، وَبدأَ الِحواُر :
-2-

- ِرفاِقي التَّالميَذ، َنسَتضيُف الَيْوَم في َبْرَناَمِج ))عالٌِم ِمْن َبلَِدي(( َعالِماً َعظيماً وُمَهْنِدساً َباِرعاً، 
َبَرَع في ُفنوٍن ُمتعّددٍة ِمْن ُفنُوِن الِعلِم والَمْعِرَفة.
ُفنا بنفِسَك ؟ أْيَن ُولِْدَت؟ وَمتى؟ - أهاًل بَك..َهْل ُتعرِّ

- اسمي الَحَسُن بُن الَهيَثِم، ُولِْدُت في َمديَنِة الَبْصَرِة في الِعراِق، َقْبَل أَْلِف َسنٍة َتقريباً.
- ما الُعلوُم الّتي اشَتَغْلَت ِبها؟.

ْوِء، وأَنا َعالٌِم ُمْخَتصٌّ  ياِضيَّاِت والَهْندسِة والَفلَِك وِعْلِم الضَّ - أَنا عالٌِم في الرِّ
بعلوِم الَعْين.

-3-
تكتشف  كنت  كيف  التَّالميَذ  َف  تَُعرِّ أَْن  بإِمكاِنَك  َهْل  َكثيرًة،  أُموراً  اكَتَشْفَت  أَنََّك  َسمْعُت   -

األمور؟
َة اأَلْمِر أو بُْطالَنُه، وُكْنُت أَقْضي ُكلَّ َوْقتي في  - ُكْنُت أُجِري التَّجاِرَب كثيراً حتَّى أُْثِبَت ِصحَّ

الِقراءِة والبحِث والتّجريِب .                                                          
ْمَت لِلَبَشِريَِّة ِخْدَماٍت َعظيَمًة . - ُشكراً لَك أيَُّها العالُِم الَعظيُم، َفإِنََّك قْد َقدَّ

بوَن    - ُشـــكراً لِك..ولكْن أُريُد أَْن أُوِصَي التَّالميَذ ِبَضروَرِة الِحفاِظ على الَعيــِن، فـال يُقرِّ
     الِكَتاَب كثيراً ِمْن ُعيوِنِهم في أَْثناِء الِقراءِة.

علٌم يبحُث في 
حركِة النّجوم  

موسوعة علماء العرب
يوسف فرحان )بتصرف(

عالٌِم ِمْن بَلَدي   الّدْرُس الَحادي
عشر

معارُف ومهاراٌت

أَقرأُ 
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   أّواًل
فُّ الذي َتْدُرُس فيِه ُعروبُة؟ وما أُمنيُتها؟ ما الصَّ  -1

كيَف كاَن العالُِم َيكتِشُف األموَر؟  -2
. أَضُع ُعنواناً ُمناسباً للنَّصِّ  -3

   ثانياً 
ما اسُم العالِم العربيِّ الّذي َمّثَل زياٌد َدوَرُه ؟  -1

ُد بعضاً منها. َبَرَع ابُن الَهْيثِم في علوٍم كثيرٍة. أُعدِّ  -2
حيحَة مَن اإلجابِة الَغلَط ، ُثمَّ أصّوُب الغلط : أُمّيُز اإلجابَة الصَّ  -3

ِة.              رَّ         *الَحَسُن بُن الهيثِم عالٌِم ُمختصٌّ بعلوِم الذَّ
        * َيكتشُف ابُن الهيثِم األشياَء بالتَّجريِب.                   

1- أَذكُر الكلمَة وَمْعناها فيما يأتي:

أَفخُر   َمجلٌِس       باِرٌع           

ٌق ُ ُمتفوِّ َمْحِفٌل       أعتّز    

بيِب االختصاصيِّ ُمنذٍر، طبيِب العائلِة.  2- َشعَر ِزياٌد بأَلٍَم في ِسنِِّه فأَراَد االّتصاَل بالطَّ
    أَُرِشُد ِزياداً الستخداِم دليِل الهاتِف َوْفَق اآلتي : 

ليَل على ِقسِم الَحْرِف األّوِل من نسبِة الّطبيِب. - افتِح الدَّ

ِة االسِم ورَقِم الهاتِف الَمْوجوِد إِلى جانبِه. ْد مَن ِصحَّ - ابحْث عن اسِم ُمنذٍر، وَتأَكَّ

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب
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أَقرأُ الِعبارَة ُمراعياً لَْفَظ َحرَفي الّضاِد والّظاِء فيما يأتي:   -1

بوَن الكتاَب كثيراً ِمْن  ))...ولكْن أُريُد أْن أوصَي التَّالميَذ بَضرورِة الِحفاِظ على الَعيِن، فال يُقرِّ
ُعيوِنِهم في أثناِء القراءِة.((

ْوَر مَع ِرفاقي، وَنقرأُ الِحواَر الّذي َداَر َبْين ُعروبَة وِزياٍد . 2- أتبادُل الدَّ
ُمعبِّراً عِن  القَة في الكالِم، ثمَّ الخاتمَة  َبدأَْت بها ُعروبُة ُمراِعياً الطَّ الّتي  مَة  الُمقدِّ أَقرأُ   -3

الُجرأِة والّثقة.

، ابِن الَهيثِم في ُجملَتْين. * أُعبُِّر عْن ُشعوري تجاَه العالِِم الَعربيِّ

ــ تخّيْل أّنُه ُطلَب إليَك تقديَم َبرنامٍج في التِّلفاز . أيُّ برناَمجٍ َتختاُره ؟ ولماذا ؟ 

1-  أَضُع في الفراِغ االسَم الَموصوَل )الّّذي - الّتي - الّذين( الُمناِسَب، ُثّم أكتُبه في َدفَتري.
ُم ِخْدماٍت لِْلَبشريِّة. -  نحتِرُم العالَِم ... يُقدِّ

ُم ِخْدماٍت لِْلَبشريِّة. -  َنحتِرُم العالِمَة ... تُقدِّ
-  َنحتِرُم الُعلَماَء ... يُقدِّموَن ِخْدماٍت لِْلَبشريِّة.

أتذّكر:   ِمَن األسماِء الَمْوصولِة:
ِر، الّتي للُمفرِد المؤنَِّث، الّذين لجمِع الذُّكوِر(. )الّذي للُمفرِد المَذكَّ

2-  أَقرأُ الُجمَل اآلتيَة، ثمَّ أُجيُب:
الَِبتاِن اللَّتاِن أَفخُر ِبهما. الِباِن اللَّذاِن أَفَخُر ِبهما.               أنتما الطَّ    أنتما الطَّ

. الباُت اللَّواتي أَفخُر ِبهنَّ    أنتنَّ الطَّ

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

َمْوِقٌف ورأٌي

ق أتذوَّ

َتْدريباُت الِقراَءِة
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ابقِة وفَق اْلَجدوِل اآلتي، ُثّم  3-  أُصنُِّف )اللَّذاِن، اللَّتاِن، اللَّواتي ( الواردَة في اْلُجمِل السَّ
      أنقلُه إلى َدفَتري.

ر جمُع الُمؤنَّثالمثنَّى الُمؤنَّثالُمثنَّى الُمذكَّ

)اللَّذاِن، اللَّتاِن، اللَّواتي( أَسماٌء  َمْوصولٌة.
ِر، واللَّتاِن للُمثنَّى المؤنَِّث، واللَّواتي للَِجمِع المَؤنَِّث. ُيستخَدُم االسُم الموصوُل: اللَّذاِن للُمثنَّى المَذكَّ

4-  أكمُل باالسِم الَمْوصوِل الُمناِسب:
وَصلَْت طبيباُت الُعيوِن ...	  َيْعَمْلَن في الَمْشفى.

بيِب. التَزَم الَمريضاِن ...	  َيَتداوياِن، َتعليماِت الطَّ
ِت الُمذيعتاِن ...	  َستُقدِّماِن الَبْرناَمَج في الَمْوعِد. استعدَّ

ْشَفى ُزْرُتُه ُمستخِدماً فيها: )اللَّذاِن، اللَّتاِن، اللَّواتي(. 5-  أكتُب في َدفَتري ثالَث ُجَمٍل َعن َمَ

اإلمالُء الّتعليمّي

1-  أَقرأُ الِفْقرَة اآلتيَة، ثمَّ أُجيب:

أتعلَُّم

ي َمواهَب التَّالميِذ كالَفصاحِة ، والَخطاَبِة ، والتَّمثيِل     إنَّ اإلذاعَة الَمْدرسيََّة تَُنمِّ

وتُساعُد على ُممارسِتها.

وتُفيُدهم أيضاً في اأُلموِر الّتي تتعلَُّق بشخصيَِّة التّلميِذ كالُجرأَِة ، والثِّقِة بالنَّفِس وكذلَك 

دُهم على البْحِث وَجْمِع المعلوماِت وُمتابعِة البرامِج الثّقافيَِّة. فيْكَسبوَن المحبََّة والتقديَر  تُعوِّ

ِمْن معلِّميهم وِرفاِقهم في الَمْدرسِة.
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اإلمالُء )غير المنظور(

  2-  أَخَتاُر كلماٍت َتحَتوي على: - ) الـ ( الّتعريف شمسّية وقمرّية .
       - ) تاء ( مبسوطة ومربوطة  .

)*(                               

-  أَكتُب في َدفَتري ما ُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي .

قعِة الجملَة اآلتية منتبهاً لحرِف الميم: - أكتُب ِبخطِّ الرُّ

 

الخّط

* يملي المعلم المقطع األّول من درس القراءة.



 83

1-  أَقرأُ النَّصَّ اآلتي، ثمَّ أُجيب:

التَّالميُذ في الباَحة
فاِتهم: َل زياٌد التَّالميَذ في الباحِة فكتَب الفقرَة اآلتيَة َيِصُف فيها َحركاِتهم وَتصرُّ تأَمَّ

عوَن في أََرجاِء الباحِة إِلى مجموعاٍت ثُنائيٍَّة وثاُلثيٍَّة وُرباعيٍَّة، منهُم الَّذيَن  )) التَّالميُذ ُموزَّ

َمْن تْحِمُل  يَتناقشوَن في أُموٍر ُمختلفٍة، ومنهُم  َيتبادلوَن اأَلحاديَث أو  الّذيَن  َيلعبوَن، ومنهُم 
كتاَبها وتقرأُ فيِه، وهنا تلميٌذ جالٌِس على َمقعٍد خشبيٍّ َيأكُل َشطيرًة، وُهناَك ِتلميذٌة جداِئلُها 

طويلٌة ُمسرعٌة نحَو المكَتبة ((.

* َمْن َوَصَف زياٌد في النَّصِّ الّذي كَتَبُه ؟     * َكْيَف َوَصَف زياٌد َحَرَكَة التَّالميِذ في الباَحِة؟ 
* أكتُب َوصفاً آخَر لحركِة ِرفاقي في باَحِة الَمْدَرسة.

ابقِة: فَل ُمستفيداً ِمَن الِفْقرِة السَّ 2- أختاُر صورًة مّما يأتي، ثمَّ أِصُف الطِّ

َوْصُف َشْخِصيَّة

فِل: فِل:                   اللبِّاَس:                 مشاعَر الطِّ المكاَن:                 حركَة الطِّ

بخطٍّ جميٍل ما َجمعُت من معلوماٍت في فقرٍة متماسكة.أكتُب         

ُب أغالطي مراعياًعالماِت التّرقيِم.أُعيُد قراَءَة ما كتْبُت، وأصوِّ

الِفْقرَة الَّتي كتْبتُها.أقرأُ

أَِصُف 

- أَصُف أطفااًل في العيِد.

أوالً: أَتعرَُّف

ثانياً: أَُطبُِّق

كتابة مقطع و�صفي
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-1-
َدلَِّني اْلِعْطُر َعلَْيها                   َواْلـَعصافيُر إِلَـْيها
 فإذا َعْيني لََدْيــها                   ال َترى إاِّل الَعَجْب

ِعْنَد غاباِت َكَسْب

ِتلَك أَشجاُر الّصَنَْوَبْر               َشَمَخْت َفالَكْوُن أَْخَضْر  -2-
َغــْب     ْر              َقــْريـًَة فـيهــا الـزَّ ْيـُر َعـمَّ وَعلَْيهـا الطَّ

 َيْمأُل اْلَجوَّ َصَخْب

-3-
ى اأَلديْم                  َمْع ُزهوٍر َكالنُّجوْم        ُسْنُدٌس َغطَّ

َواْلَفراشاُت َتـحوْم                   في ُسروٍر َوَطَرْب
َجلَّ َربِّي َمْن َوَهْب

د. صادر محمد غازي
)شاعر سورّي(

 وجُه األرض

  ِصغاُر الِفراخ

َجماُل الَغابَِة   الّدْرُس الرابع
عشر

محفوظات
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، ُثمَّ أُجيب:   أقرأُ النَّصَّ

   أّواًل
2- أْيَن َتقُع غاباُت َكَسب ؟ ُث الّشاِعُر في الّنصِّ الّسابِق ؟    1- َعمَّ َيتحدَّ

. 3- أَضُع عنواناً آخَر للنَّصِّ
   ثانياً

نجاُب َبْيَن األشجاِر ؟ ُل السِّ 2- َكْيَف َيَتَنقَّ 1- أْيَن َبَنِت الَعصافيُر أعشاَشها ؟   
3- أَختار الَمْعنى الُمناسَب للَبْيِت الّشعريِّ لَُه فيما يأتي:

تُرشـــُد حركُة الَعصافيِر ورائحُة األزهاِر 
الّشــاعَر إِلى مكاِن الغابـة. 

دلَّنـي الِعطـــُر َعليهــا    والَعصــافيــُر إليهــــا

علـى  واألزهــاُر  اأَلعشــاُب  ظهـَرِت 
وجـِه األرِض َفَبـدْت كالنُّجوم .

نوبْر    شَمخْت فالَكْوُن أخَضْر تلَك أشــجاُر الصَّ

الطبيعَة  العاليُة  الّصنوبِر  أشجاُر  تُعطي 
اللّوَن األخضر.

ـى اأَلديـم    َمـْع ُزهــوٍر كالنُّجـــوم ُسـنُدٌس َغطَّ

نِة  فيما يأتي :  حيَح للَكلمِة الُملوَّ   4- أَختاُر المعنى الصَّ
ٌة     ب- ُصراٌخ    جـ - ُهدوٌء . - َيمأُل الَجوَّ َصَخْب : ِضدُّها:        أ -  َضجَّ

ى األديم . الَمْقصوُد بها: - ُسنُدٌس َغطَّ

اُد الفاِخُر نُة              جـ - الّسجَّ ن              ب - اأَلزهاُر الُملوَّ أ - الَحريُر الُمتلوِّ

5- أَتَعاَوُن أنا وِرفاقي، وأقرأُ الَمْقَطَع اأَلخيَر ُمعبِّراً َعنِ اإِلعجاب .

ه.  يُر بَنى ُعشَّ َر قريَتَه.    - الطَّ يُر عمَّ *  أيُّهما أجمُل؟ ولماذا؟     الطَّ

أتذّوُق
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1ـ  أقرأُ ما يأتي، وأالحُظ الفرَق:
)1()2(

يُر َقرَيًة. َر الطَّ    عمَّ

ْنجاَب َيْلهو.              أُِحبُّ السِّ

يُر َقرَيًة. َر الطَّ ما عمَّ

ْنجاَب َيْلهو. ال أُِحبُّ السِّ

- ما َنْوُع الكلمِة التي جاَءْت بعَد )ما ، ال( ِفعٌل أْم اِْسم؟

ر قريًة مَن القائمة )2( ؟ يُر قريًة في المثاِل األّول في القائمة )1( - هل عمَّ َر الطَّ - أَعمَّ
- أُحبُّ الّسنجاب يلهو في القائمة )1( - هل أَحبُّ الّسنجاب يلهو في القائمة )2(؟

َثَبتة، وأسّمي الجملة بعد )ما، ال( جملة منفية؟  ي الُجملة التي ال يسبقها )ما، ال( جملة ِمُ - أسمِّ

             ) ما - ال( حرفاِن ينفياِن الجملَةَ الفعليَّة.

2ـ  أَِصُل، وأتعلُّم:

ما طارِت الَعصافيُر.            � 
ْنجاُب الَعَطب. ال َيْخشى السِّ � 

ندُس األديَم. ى السُّ غطَّ � 

           أُسّمي الُجملة الفعلّية التي ال يسبقها حرف نفي جملة فعلية مثبتة.
           أُسّمي الُجملة الفعلّية التي يسبقها حرف نفي جملة فعلية منفية.

3ـ  أكتُب في َدفَتري ُجملًة فعلّيًة مثبتًة، وأُخرى منفّيًة.
ُل الُجملَة الفعلّيَة اآلتيَة إلى النَّفي باستخداِم )ال( ُمنتبهاً لزَمن الِفْعل، ثمَّ أكُتُبها في  4ـ  أحوِّ

َدفَتري.
يُعجبُني الُعصفوُر في الَقَفِص.   

ُل الُجملَة الفعلّيَة الُمثبتَة إلى جملٍة منفيٍَّة باستخداِم )ما( ُمنتبهاً لزَمن الِفْعل،ثمَّ أكُتُبها  5ـ أُحوِّ
في َدفَتري .                          

هوِر     انتَشَر ِعْطُر الزُّ

جملٌة فعليٌَّة ُمْثَبَتٌة

جملٌة فعليٌَّة َمْنِفيٌَّة

أتعلَُّم

أتعلَُّم

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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اإلمالُء الّتعليميُّ

نة: 1ـ  أَقرأُ  النَّصَّ اآلتَي ُمنتِبهاً للَكلِماِت الُملَوَّ

بيِع َفأْزَهَرِت اأَلشجاُر،    جاَء َفصُل الرَّ
ناِجُب  ُد، والسَّ وأَْوَرَقْت، وأَخَذِت العصافيُر تُغرِّ
َتنَتِقُل َبْيَن األغصاِن، والَفراشاُت َتحوُم َفْوَق 

األزهاِر، من زهرٍة إلى زهرِة.
أَخضَر، يروُق  ِبســاطاً  ولَِبَسـِت األرُض 

بيِع جميٌل ورائٌع. النّاِظريَن. إنَّ َفْصَل الرَّ

ابِق،  نَة الواردة في النَّصِّ السَّ 2ـ  أنقُل الجدوَل اآلتي إلى َدفَتري ، ثمَّ أُصنُِّف الكلماِت الملوَّ
وأقرأ:

األحرُفاأَلفعاُلاأَلسماُء
ابقَة في َدفَتري بعَد حذِف )الـ( َوْفَق النَّمـوَذِج، وأقرأُ منتبهاً للفظ  3-أُعيـُد كتابَة األســماَء السَّ

الهمزة:                                   )اأَلْشجار/ أشجار(

4ـ  أاَلحظ األفعال واألحرف المبدوءة بهمزة قطع .

ي الهمزَة األوليََّة التي ُتْكتُب وُتْلفُظ همزَة َقْطٍع. أتعلَُّم:  أُسمِّ

ِل بعِض اأَلسماِء واأَلْفعاِل واأَلحُرِف.           تأتي همزُة القطِع في أَوَّ

   - أَكتُب في َدفَتري ماُيمليِه عليَّ ُمعلِّمي.*

*  يُملي المعلّم على التالميذ نصَّ اإلمالء التعليمي.

اإلمالُء )غير المنظور(
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قعِة ُمنتبهاً للمسافِة بيَن الكلماِت: عريَّ اآلتي بخطِّ الرُّ 1-  أكتُب الَبْيَت الشِّ

. قعِة ُمراعياً َجماَل الَخطِّ عريِّ الّسابِق بخطِّ الرُّ 2-  أُعيُد ِكتابَة الَبْيِت الشِّ

*  أقرأُ الفَقرَة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيب: 

اِبقة؟      2- ما الكلمٌة التي َدلَّْت َعلَْيه؟  ُث في الِفْقرِة السَّ 1- َمِن الُمتحّدً
ابِق: 3- أُكمُل في َدفَتري مَن النَّصِّ السَّ

  - ِمَن األخباِر الخياليََّةِ : - كتَب َفْصُل الّشتاِء عْن نفِسهِ.
ماء.  ْت ُغيومي السَّ :- غطَّ   - ِمَن األخباِر الواقعّيِة في النَّصِّ
4- ما نوُع األفعاِل التي َوَرَدْت في المقطِع مْن حيُث الّزمِن؟

بيعِة  ابقِة ِفّقرًة َسْرِديًَّة ، أَِصُف فيها أحَد َجوانِب الطَّ *  أَكُتُب في َدفَتري ُمستعيناً بالفَقرِة السَّ
ْيِف- َمْوٍسٌم ِزراِعيٌّ - َغابةٌ(.       اآلتية:   ) َفْصُل الصَّ

أتعلَُّم:
ْرُد: هَو الكالُم الّذي َينُقْل  السَّ
أخبــــاراً واقعّيــــًة أو خياليًة 

تتعلُّق بشيٍء ُمحّدٍد. 
باستخداِم  الّسرُد  يكوُن  - 

الفعِل الماضي غالباً.

راِتِه: تاِء في ُمذكِّ بعَدما انقَضى هذا العاُم كتَب َفصُل الشِّ
َحَملَِت الّتي  ماَء  السَّ ُغيومي  ْت  غطَّ البارُد،  تاِء  الشِّ َفْصُل  أنا 
ما  َمَطري  فلوال  النَّاَس،  وَسقى  األرَض،  َمَطري  ى  فَروَّ المطَر، 
هَو َفمائي  النَّهُر،  جَرى  وما  بيُع،  الرَّ ُولَِد  وما  الكاِئناُت،  عاَشِت 

ا َثلجي فقد َهَطَل، وأَْلَبَس األشجاَر َثْوباً أَبَيَض راَق النَّاِظرين، حتّى  ظنّوا أنَّها ُمزِهرة. الحياُة. أمَّ

تاء
ّ
 الش

ُ
صل

َ
ف

أوالً:

ثانياً: أَُطبُِّق

الخّط

بيُر     التعَّ
     الكتابّي

مقطع �صردي
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-2-
وفي يوٍم زاَرْتُه "َحمامٌة" وقالَْت لَُه: أَيُّها الّديُك، البارحَة َرأَْيُت َصْقراً يطيُر على 
ٍق ما تقولُُه الَحمامُة. وفي يوٍم آخَر دَخَل عليِه  ارتفاعٍ شاهٍق.. َهزَّ َرأَسُه غيَر ُمَصدِّ
َم َرقَمَك الِقَياِسيَّ في  َتْعلَُم أنَّ الُغراَب األسوَد قْد َحطَّ الَعْقَعُق على َعَجٍل وقاَل: َهْل 

اهُم َجميعاً صباَح الَغد ؟ !  َيراِن والتَّحليِق؟ فقاَل الّديُك سَترى كيَف سأتحدَّ الطَّ
-3-

الّديُك  الَمْرِج، ووَصَل  يوِر في  الطُّ أَسراُب  َتجّمَعْت  التّالي  الَيْوِم  َفجِر   وفي 
ُمختااًل بُعرِفِه األحَمِر، وصاَح ُمبتِهجاً. وَمدَّ َجناَحْيِه، ثمَّ طاَر قلياًل، ولكنَُّه سقَط على 

األرِض مَع أنَُّه لْم َيْرتِفْع أكثَر مْن َثالثِة أقداٍم.. لقْد كاَن َثقياًل وَسميناً. 
ولكنَُّه اسَتجَمَع ُقواُه ثانيًة، وِبُصعوبٍة ارتفَع عِن األرِض ِستََّة أَقداٍم وَسَقَط َمّرًة 

ثانيًة، وانفَجَر الَجميُع ضاِحكيَن ها...ها...ها، ثُّم عادوا إلى بُيوِتهم..
ِحِك َتِرنُّ في أُُذَنْيه. وُمنُذ ذلَك الَوْقِت  اْرَتَبَك كثيراً، وابَتَعَد َخِجاًل ِمَن الَجميِع وأصواُت الضَّ
ِمْشَيتُُه  وَظلَّْت  ثابتاً  رأِسِه  فوَق  األحمُر  الُعْرُف  ومازاَل  عالياً،  َيطيَر  أْن  ديٍك  أيُّ  َيستِطْع  لْم 

الُمتكبِّرُة وَوجُهُه الِقْرِمِزيُّ َداللًة على الَخَجل.
من األدب العالمي         
تأليف جين حيانغ         
تعريب محمد رحيِّم         

طائٌر 
َصغير

ُمَتباِهياً

-1-
يوِر، وحاَز الَمْرَكَز األّوَل  ماِن »ديٌك« َيطيُر ِبَشكٍل أفَضَل مْن َجميِع الطُّ كاَن في قديِم الزَّ

يراِن، وَحَصَل على جائزٍة كبيرٍة، والجائزُة ُعْرٌف أحمُر. يوَمها صاَح ُمْنِشداً  في الطَّ
َيراَن والتَّحليَق أحسَن ِمنِّي، ومَشى  لَْحَن االنتصاِر: كوكو... كوكو. ال أحَد يستطيُع الطَّ

َفخوراً ناِفشاً ريَشُه الجميَل الملّوَن َفِرحاً ِبُعْرِفِه األحمِر بعَد انتصاِرِه العظيِم.
ُب على  وأصَبَح َيْقضي َنهاَرُه ولَْيلَُه يتحـدَُّث عـن بطـوالِتِه، ويـأُكُل وَيْشـَرُب كثيـراً وال يتدرَّ

الّطَيراِن، فازداَد َوْزنُُه َيْوماً بعَد َيْوم.

االرتفاع

ائُِر يك الطَّ الدِّ معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس  الخامس عشر

أَقرأُ 
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أّواًل:
ائُر الّذي فاَز في ُمباراِة الّطيران؟ 1- ما الطَّ

ة. 3- أََضُع ُعنواناً آخَر للِقصَّ 2- َكْيَف صاَر الّديُك َيْقضي َنهاَرُه وليلَُه بعَد َفْوِزه؟  
ثانياً:

1- ما الجائزُة الّتي َحَصَل عليها الّديُك؟ وما َداللُتها؟
حيحَة مَن اإلجابِة الغلِط فيما يأتي: 2- أميُِّز اإلجابَة الصَّ

َتْيِن الثّانيِة والثّالثِة ألنَُّه:   َيراَن في المرَّ لَْم َيستِطِع الّديُك الطَّ
َيراِن. ْب على الطَّ - لْم يتدرَّ - كاَن ُمتَعباً.        

- كاَن ثقياًل وَسميناً.  - َيْحِمُل ُعْرَفُه األحمَر َفْوَق رأِسِه.     

ُم مخّططاً ِوفَق اآلتي، ُثمَّ أُكِمُل َوْفَق النَّموَذج: 3- أصمِّ

الّشخصيَّاُت في الِقّصة

شخصّياٌتٌ َفرعيَّةشخصّياٌتٌ َرئيَسة

الّديك

الّصفاُت 
الخارجّية

الّصفاُت 
الّداخلّية

ن ريشُه ُملوَّ
..............
..............

َكسوٌل
..............
..............

فاِت:      للّشخصّيِة في الِقّصِة َنْوعاِن من الصِّ
صفاٌت خارجيٌَّة: تِصُف الّشكَل والّسلوَك.

صفاٌت داخليٌَّة: َتِصُف الِقَيَم واألخالَق 
والمشاِعر.

أتعلّم

أَْستوِعُب وأَْفُهُم
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1- أَختاُر مَن المقَطِع األّول:
- ُمرادف كلمة الطيران.                - ُمْفرَد كلمِة: "جوائز".

- ِضدَّ كلمِة: " ُمَتواضعاً ".      - جمَع كلمِة: "َطْير".

نة: 2- أُصوُغ َوْفَق النَّموَذِج اآلتي ُمنتبهاً للكلمِة الملوَّ
يُك على األرِض مّرًة ثانيًة.  َل.       - سقَط الدِّ يُك الَمرَكَز األوَّ - حاَز الدِّ

3- أُكِمل بما ُيناِسب:
يكاِن...    يُك فخوٌر     - الدِّ - الدِّ

بون...  . -... ماهٌر          -... ماهراِن    - الُمدرِّ

اِء لَفظاً َصحيحاً: 1- أَقرأُ الِعبارَة اآلتيَة، وألِفُظ َحرَفي التَّاِء والطَّ
َيراَن أَْحَسَن ِمنِّي.   يراِن والتَّحليِق. ال أحَد يستـطيُع الطَّ يُك َبطُل الطَّ الدِّ

2- أقرأُ الُجملَة اآلتـيَة ُمستخدماً إيماءاِت الَوْجِه وحركاِت اليَدْين للتَّعبيِر عِن الَمْعنى: 
يراَن والتَّحليَق أْحَسَن ِمنِّي. ال أحَد َيستطيُع الطَّ
3- أَقرأُ ما يأتي ُمَعبِّراً عن حالَِة الَقلَِق واالرتباِك:

َحَسناً، انتِظْر، وَسَترى كيَف سأتحّداُهم جميعاً َصباَح الَغد.

* أَيُّ الِعبارَتيِن أَْجَمُل  فيما َيأتي؟ ولماذا؟

حِك َتِرنُّ في أُُذَنْيه. اْبَتَعَد " الّديُك " َخِجاًل ِمَن الَجميِع وأصواُت الضَّ

ِحِك في أُُذَنْيِه. ابتعَد " الّديُك " َخِجاًل وأَصواُت الضَّ

اِئر«؟  يِك الطَّ ِة » الدِّ 	 ماذا تعلّْمَت من ِقصَّ

الُّلغُة والتَّراكيُب

َتْدريباُت الِقراَءِة

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي
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1- أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثمَّ أُجيب:
جوَن ُمْنَدِهشوَن. يُك َمْغروٌر.     - الّطاِئراِن َسعيداِن.        - الُمتفرِّ    - الدِّ

بب. أ- ما نوُع الُجَمِل الّسابقِة فعليٌّة أو اسميٌّة؟ اذكِر السَّ
ب- ما االسُم الذي بدأَْت بِه الجملة األولى. هل دلَّ على مفرد أو أكثر؟.

يِك في الجملِة اأُلولى هو مغروٌر. هل دلَّ على مفرد أو  ج- االسُم الذي أَخَبْرنا بِه عِن الدِّ
أكثر؟

د - أدلَّ المبتدأ في الجملَتيِن الثّانيِة والثّالثة على مفرد أو أكثر؟ عالَم َدلَّ الخبر في كلٍّ 
منهما  على ُمفرد أم أكثر ؟

2- أَصوُغ ُجملًة اسمّيًة َوْفَق ُكلِّ َنموذٍج مّما يأتي:
ّيارُة َجميلٌة...المؤّنث َضتاِن نشيَطتاِن...السَّ العاِمالُت ُمْبِدعاٌت...الممرِّ

ٌر...المذّكر الُمواِطنوَن َفِرحوَن...  العاِمالِن ُمَتَدّرباِن...الَمْصَنُع ُمتطوِّ

أَشيُر إلى الُمبتدأ والَخَبِر المناسِب لُه فيما يأتي:  -3
ُمْمِتَعٌة    الّطائراِن   َنشيطوَن   الحمامُة   

وفيٌّة  الِقّصُة    َجميالنِ   الريّاِضيّوَن  

أكمٌل في َدفَتري الَفراَغ بالَخَبِر الُمناسِب فيما يأتي:  -4
العاِمالُت ... ائقوَن ...    السَّ يّارتاِن ...    السَّ البيُت ...   

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

 تتكّون  الُجملَة االسميَّة  من الُمبتدأ و الَخبر.

 يأتي الُمبتدأ والَخبر اسماً ُمذكراً أو مؤنثاً ُمفرداً أو ُمثنى أو َجمعاً.

أتذكر:
 

أتعلم :
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أتعّلم:

أَمأل الَفراَغ بالمبتدأِ الُمناسِب فيما يأتي:   -5
-... ُمْبِحَرٌة - ... ُمْتِقناِن لَِعملِهما.    

-...ُمتَعبوَن.    . -...طائٌر لَْيليٌّ  
-....ُمتعاِوناٌت -... ُمبِدَعتاِن.     

اِئر. ِة الّديِك الطَّ أكتُب في َدفَتري ُجَملَتيِن اسمّيَتيِن عن ِقصَّ  -6

اإلمالُء التَّعليميُّ

نِة: 1-  أَقرأُ النَّصَّ اآلتـَي ُمنَتِبهاً للُحروِف الُملَوَّ

اْنَتصَر الّديُك في الُمباراِة بعَد أْن حلََّق على ارتفاٍع شاِهٍق، وَمشى َفِرحاً بُعْرفِه األحمِر بعَد 

انتصاٍر َعظيٍم. وراَح يأكُل ويشَرُب حتَّى ازداَد َوْزنُه، فاستطاَع بعُض الُمتسابقيَن أْن يُحلِّقوا 

على ارتفاٍع أَكثَر من ارتفاِع الّديِك، وَحقَّقوا الَفْوَز علَْيِه.

ِن مَن الفقرِة الّساِبقة.  أ   -  أكتُب في َدفَتري الَكلِماِت الّتي اشتَملَْت على الَحرِف الُملوَّ

ِل الكلماِت: )انَتَصَر – ارتفاٍع – انتصاٍر(؟   ب - َهْل ألِفُظ َهمَزَة الَوْصِل في أَوَّ

 ج  - هل ألِفُظ َهمَزَة الَوْصِل في وسِط الكلماِت: )وانَتَصَر – وارتفاٍع – وانتصاٍر(؟

د - هل ألِفُظ األلَف بعَد الواِو في آخِر الكلمَتين: )يُحلِّقوا – َحقَّقوا(؟

2- أكتُب في َدفَتري كلمًة َتشَتِمُل على َهمزِة َوْصل .

3- أكتُب في َدفَتري كلمًة َتشَتِمُل على ألٍف فاِرَقٍة بعَد الواِو .......

- ُترسُم َهمـزُة الَوصـِل ألفاً ُتلــَفُظ في َبـْدِء الكالِم، وُترَسُم وال ُتلَفُظ في وَسِطِه.

أُسّمي الحرَف الملّوَن في آخِر الكلمِة بعَد الواِو األلَِف الفاِرقة.
ُتكَتُب األلُف الفاِرَقُة بعَد واٍو)الجماعِة الُمتَِّصلَِة باألفعاِل( وال ُتلَفُظ . 

أتذكر:
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- أَكتُب في َدفَتري ما ُيملى عليَّ منتبهاً لهمزِة الَوْصل.

طِر وَتْحَتُه. قعِة ُمنَتبهاً لَوضِعها َفْوَق السَّ نِة في َدفَتري بخطِّ الرُّ 1- أعيُد كتابَة األحُرِف الُملَوَّ

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

قعِة ُمراِعياً َحجَم الكلماِت وتناُسَقَها: 2- أكتُب الجملَة اآلتَيَة بخطِّ الرُّ

ائِر: ِة الّديِك الطَّ ُد في ِقصَّ 1- أَُحدِّ

َنْوَع الِقّصِة

الَمكاَن

الّزماَن

الّشخصّياِت الّرئيسَة

الّشخصّياِت الّثانوّيَة

1. يملي المعلّم على التالميذ الفقرتين الثّانيِة والثّالثة من المقطِع الثّالِث في الّدرس.

الخّط

بيُر     التعَّ
     الكتابّي

أوالً: أَتعرَُّف

اإلمالُء )غير المنظور(

كتابُة ِفْقَرة
عن ِقّصة

الّديُك الّطاِئُر
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ابَقَة، ُثمَّ أقرأُ: 2- أَجَمُع الَمعلوماِت السَّ
قـديِم  في  الَمـْرِج  على  َحــَدَثْت   ، ــعبيِّ الشَّ التُّــراِث  مـَن  ٌة  َخيـاليَـّ الطاِئِر  الّديـِك  ُة  ِقصَّ

الّزمــاِن عنَد منتصِف النَّهاِر .
خصيَّاُت فيها رئيسٌة، وثانويٌّة.  الشَّ

يوِر. خصيَّاُت الثّانويُّة: الحمامُة والَعْقَعُق، ومجموعٌة مَن الطُّ ئيسُة: الدِّيُك، والشَّ خصيَُّة الرَّ الشَّ
ِة والّزماِن والمكاِن كما ورَد في الجدوِل وبيَن الجملِة الّدالِّة على  أ- أقارُن بيَن نوِع القصَّ

كلٍّ ِمنُهما في الفقرِة الّسابقِة من حيُث الّصوُغ وتركيُب الُجملة.
بِط التي استخدْمُتها في كتابِة الِفْقرة. ي عالماِت الّترقيِم وأدواِت الرَّ ب - أُسمِّ

َة اآلتيَة، ُثمَّ أُجيب: 1- أقرأُ الِقصَّ

غيُر الُقْنُفُذ الصَّ

أَتعلَُّم
ٍة: 	 لكتابِة فقرٍة عن ِقصَّ

الّشـخصيّات:   - المكان  الزمان-  الِقّصة.  عناصَر  ُد  أحدِّ  -
الرئيسة - الثّانويّة .

- أستخدُم أدواِت الّربِط لجمِع المعلوماِت في الِفْقرة.
- أضُع عالماِت التّرقيم.

- أترُك فراغاً في بدايِة الِفْقرة.
بِط: ) ُثّم ، إّن ، ُكلّما (. 	 من أدواِت الرَّ

ُل  ْيِف، وراَحْت َجميُع الَحَيواناِت َتَتجوَّ أَتى َفصُل الصَّ
في الّطبيعِة، فقالِت الُقنُفَذُة لَِصغيِرها: إيَّاَك أْن تبتعَد 
كي  النَّهِر  مَن  َتْقَترْب  وال  الّصغيَر،  ُقنُفذي  يا  كثيراً 
َتخافي  ال  الُقنُفُذ:  قاَل  فيِه.  وَيرميَك  الثَّعلُب،  الَيراَك 

ي .. ياأُمِّ

أتدرّب
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 ... انُظْر  لُه:  فقاَل  ِجّداً،  َصغيراً  َثْعلَباً  َرأى  َطريِقِه  وفي 
الثَّعلُب  َصَرَخ  ِبه.  َسأضِرُبَك  ؟  القاسَي  َشْوكَي  َترى  أال 

ي .. أَْنِقذيني .. ي .. أُمِّ غيُر: أُمِّ الصَّ

القنفُذ  فخاَف  َصغيري؟  يا  مالَك  َترُكُض:  األُمُّ  جاَءِت 
غيُر، وخّبأَ رأَسُه وأَرُجلَُه، فصاَر ِمثَل الُكرِة، وراَحِت  الصَّ

الثَّعلبُة ُتَدْحِرُجُه حتَّى َرَمْتُه في ماِء النَّهِر.

غيُر بالَبْرِد، فمدَّ رأَسُه وأرجلَُه .. وعْنَدها  َشعَر الُقنفُذ الصَّ
الّتقطْتُه الثَّعلبُة. 

غيِر من َحْيُث: 2- أَِصُف ِقّصَة الُقنفِذ الصَّ
خصيَّاُت. ماُن.           - الشَّ ِة.           - المكاُن.          - الزَّ - َنْوُع الِقصَّ

ِة، ثمَّ أكتُبها َدفَتري.  3- أتخيَُّل نهايًة أُْخرى للِقصَّ

الّترقيِم  وعالماِت  الّربـِط  أدواِت  مســتخدماً  قصة،  كتابة  في  ابقَة  السَّ المعلوماِت  أَجَمـُع   -

المناســبَة، ُثمَّ أَقَرُؤها .

ثانياً: أَُطبُِّق
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متحف شهبا

الخيالّي الذي 
ال أصَل لُه

-1-
ْحالِت الَمعِرِفيَِّة قاَمْت َمدَرستُنا بزيارِة  ِضْمَن َبرناَمِج الرِّ
وْيداِء الَّتي تَقُع على بعِد تسعيَن  مدينِة َشْهبا في ُمحاَفظِة السُّ
والُكروِم. البساتيِن  َبْيَن  ِدمشَق  َشرِق  َجنوَب  ِمْتراً  كيلو 

اإلْمبراطوِر  رأِس  َمسَقُط  بأنَّها  )َشْهبا(  تُْشَتَهُر 
الّرومانيِّ فيليَب العربيِّ الّذي حَكَم روما قبَل ألٍف وَسبِعمئِة 
ُحْكِمِه.  خالَل  فاِئَقًة  ِعنايًة  بها  ُعِنَي  وقد  تقريباً،  َسنٍة 

-2-
ُفنا بالُمتَحِف وما يوجد فيِه من لوحاٍت أثريّة  ياحيُّ وأَخَذ يُعرِّ وعند وصولِنا استقبلََنا الّدليُل السِّ
والَجماِل،  الُحبِّ  آلهَة  تُمثُِّل  ولَْوحٌة  )الَكْرمِة(،  آلهَة  تُمثُِّل  فلَْوحٌة  القديمِة،  األساطيِر  إلى  َترُمُز 

والثّالثُة آللهِة الَبْحر. 
عــازَف  اأُلســطوريَّ  الموسيقيَّ  الّشــاعَر  فتُمـثُِّل  األخــيرُة  اللّوحــُة  أّما 
َشْرقيّاً، وَيَضُع على رأِسِه  ِزيّاً  القيثــارِة )أُورفيوَس( جــالساً على َصْخرٍة ُمرتدياً 
َحَيواناٌت  َحْولِِه  ومن  روما،  في  يِّة  الُحرِّ إلى  ألوانُها  َترُمُز  اللّْوِن،  أُرجوانيَّة  ُقبََّعًة 

عٌة، منها الّطواويُس والثّعابيُن والُفهوُد والِفْئراُن وَحَيواناٌت  ُمتنوِّ
يُْنِصُت إلى الموسيقا  اتَّخَذْت أشكااًل أُسطوريًّة، وَجميُعها  أُخرى 

التي َيعِزُفها على قيثاَرِتِه المؤلّفِة من ِستَّة َعَشَر َوَتراً.
-3-

الّدليِل  ِمَن  َسِمْعناها  التي  المعلوماِت  ُكلِّ  ِبتسجيِل  قُْمنا  لََقْد 
َدنا بَمْنشوراٍت وُصَوٍر لهذِه اآلثاِر  نُغاِدَر َزوَّ ، وقبَل أن  ياحيِّ السِّ

ائعِة، ثُمَّ ُعْدنا ونحُن َنْشُعُر باالفتخاِر واالعتزاز. الخالدِة الرَّ

حمراء

كتاب سورية – من منشورات وزارة السياحة

عـازُِف الِقيَثـارَة   الّدْرُس الّسادس 
عشر

معارُف ومهاراٌت

أَقرأُ 
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2- ماذا َزاَر التَّالميُذ في مدينِة َشْهبا؟ 1- ما المدينُة الّتي زاَرها َتالميُذ الَمْدَرسة؟  
3- أَضُع ُعنواناً آخَر للّدْرس.

1- أختاُر اإلجابَة الّصحيحَة مّما بيَن قوَسيِن: َنْوُع النَّصِّ الّسابِق: )تقريٌر، ِقّصٌة، مسرحيٌّة(.
2- بماذا ُتْشتَهُر مدينُة َشْهبا؟

حيَحَة مَن العبارِة الغلِط فيما يأتي: 3- أُمّيُز الِعبارَة الصَّ
- َترُمُز اللَّْْوحاُت اأَلربُع إلى األساطيِر الَقديمة.     

- عاِزُف الِقيثارِة هَو الموسيقيُّ اأُلسطوريُّ "أورفيوس".    
- ترُمُز الُقبََّعُة اأُلرجوانيَُّة إلى َعلَِم روما.   

ياحّي.     - اكتفَى التاّلميُذ بَسماِع الَمْعلوماِت ِمَن الّدليِل السِّ

1- أُمّيُز َمْعنى الكلماِت الُمتشاِبهِة في اللّفِظ في الُجَمِل اآلتية:
مدينُة َشْهبا َمْسَقُط َرْأِس اإلمبراطوِر الّرومانيِّ الّسورّي.

مدينَةُ َمْسَقَط عاِصَمُة َسْلَطَنِة ُعماَن.
َمْسَقُط الَمَطِر على الُمْرتفعاِت الَجبليَّة.

نِة فيما يأتي: حيحَة للكلمِة الُملوَّ 2- أختاُر اإلجابَة الصَّ
يضُع أُورفيوُس على رأِسِه ُقبََّعًة أُرجوانيَّة اللّوِن. 

تعني بالعربيِّة: )حمراَء- زرقاَء - صفراَء(.
حاِن َمْعناُهما: الُمتَحُف - اآلثاُر. 3- أَضُع ُكاّلًً ِمَن الكلمَتيِن اآلتيَتيِن في ُجَملَتيِن ُتوضِّ

4- أصوُغ ُجْملًة َوْفَق كلِّ َنموَذٍج مّما يأتي:
- استقبَل الّدليُل التَّالميَذ.  - َوَصَل التاّلميُذ إلى ُمتَحِف َشْهبا.     

أوالً:

ثانَياً :

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب
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1- أقرأُ الَمقَطَع الّثالَث ِقراءًة سليمًة ُمراعياً ُنْطَق األحُرِف اللِّثويَِّة ُنْطقاً َصحيحاً.
بِط: ُمْتَحٌف، ُقبََّعٌة أُْرُجواِنيٌَّة، الُفَسْيِفساِئّي. 2- أقرأُ الكلماِت اآلتيَة ِقراءًة َصحيحَة الضَّ

1- أطَرُح ُسؤااًل َيُدلُّ على المكاِن مَن الَمقَطِع األّول، وآخَر يدلُّ على الّزماِن مَن 
     المقطعِ  الّثاني . 

َوْيداِء، فماذا تزوُر فيها؟ * لَْو كْنَت مَع التَّالميِذ في ُمحافَظِة السُّ

1- أقرأ ُثمَّ أُجيب:
- يزوُر التَّالميُذ الُمتحَف. ليُل التاّلميَذ.    - اْستقبَل الدَّ   

1- ما نوع كلٍّ من الُجملتين الّسابقتين ؟ اسمية أم فعلّية؟ 
2- أَُحّدُد زمَن الفعل، وحركَة آخره في كّل منهما. 

3- أدلُّ على الفاعل والمفعول به ، وأُسّمي حرَكَة آخِر كلٍّ منهما في المثالين الّسابقين.  

2- أكمل الفراغ في الُجمل اآلتية بالمطلوب، 
وأضبط آخَرُه بالَحَرَكِة الُمناسبة .

- ... الُغْرفُة من أَربِع لَْوحات.
-  تأّمَل ... لوحَة عازِف القيثارة.

ياحيُّ ... ليُل السِّ - يستقبُل الدَّ

ُر:  أتذكَّ
الفعُل الماضي  مبنيٌّ على الفتحة . 

رفعه  وعالمُة  مرفوٌع  الُمضارع   الفعُل 
الضمة .

الفاِعُل اسم مرفوٌع وعالمُة رفعه الضمة.
المفعوُل بِه  اسم منصوٌب وعالمُة نصبه 

الفتحة .

َتْدريباُت الِقراَءِة

ق أتذوَّ

َمْوِقٌف ورأٌي

الّتدريباُتُ اللّغوّية 
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فل العزَف( وفَق الّنموذج: 3-  أعرب الُجملتين اآلتيتين : ) َرَسَم الفّنان لَْوَحًة - ُيِحبُّ الطِّ
* زاَر التالميُذ اآلثاَر. 

زاَر : فعل ماض مبني على الفتح الظاهر .
التالميُذ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة .

اآلثاَر : مفعول به منصوب وعالمة نصبِه الفتحة الظاهرة .

* يزوُر التالميُذ اآلثاَر. 
يزوُر : فعل مضارع مرفوع  وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة.

التالميُذ : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة .
اآلثاَر : مفعول به منصوب وعالمة نصبِه الفتحة الظاهرة .

اإلمالُء التَّعليمّي  

* أَقرأُ الّنصَّ اآلتَي، ُثمَّ أَُصنُِّف في َدفَتري الكلماِت الَمبدوَءَة ِبهمزِة َوْصٍل، والكلماِت 

المبدوءَة ِبَهمزِة َقْطٍع وفَق الجدوِل اآلتي :

َمْنِزاًل  َمضى  فيما  الِبناُء  هذا  كاَن  قاِئاًل:  الكالَم  وابتدأَ  الُمْتَحِف،  باِب  أماَم  الّدليُل  استقَبلَنا 

َضْخماً َيضمُّ أرَبعاً وِعشريَن ُغرفًة، أرُضُه ُمبلَّطٌة بالُفَسْيفِساء، ُوِجَدْت في إحدى ُغَرِفِه أَربُع 

لَْوحاٍت أثريٍَّة .

الكلماُت المبدوَءُة بهمزِة َقْطعالكلماُت المبدوَءُة بهمزِة َوْصل

- أَكتُب في َدفَتري ما ُيملى عليَّ ُمنتبهاً للَكلَمِة الَمبدوءِة بهمزِة َوْصٍل أو قطٍع )1(.

1.  يملي المعلم على التاّلميذ جملة من الّدرس تشتمل على همزة الوصل والقطع.

اإلمالُء )غير المنظور(
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نة: - أَكتُب الُجملَة اآلتيَة ُمنَتبهاً لألحُرِف الُملَوَّ

- أجمُع معلوماٍت عن مدينتي في مقطٍع، وأكُتبها في َدفَتري.

فيليب العربي

الخّط

بيُر     التعَّ
     الكتابّي
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-1-
ارتفَعْت في ســورَيَة ُصروٌح ِصناعيٌّة عظيمٌة تَُعدُّ َمْفَخَرًة للَوَطِن، ســاعَدْت على َنْهَضِته، 
ُحُف  َثْت عنُه الصُّ وعلى بُروِز اســِمِه على ُمســتوى ُدَوِل العالَِم، وكاَن آِخَر ُمْنَجٍز َحضاريٍّ تحدَّ
يّاراِت في "َعْدرا"، الذي جاَء َوْفَق الّسياسِة االقتصاديِّة الَحكيمِة  والمحّطاُت الَفضائيُّة، َمْصَنُع السَّ

لِقـائـِد الَوَطـِن الّرئيـِس َبّشــاِر األســِد، فأَصبـَح َرْمزاً لسورَيَة، وَمْوِضـَع َفْخٍر لها.
-2-

ئيُس َبّشاُر األَسد انطالقَة الَمْرحلِة اأُلولى من َمْصَنِع سيّاراِت "شام" في  وَقْد أَْعلَن السيُّد الرَّ
ُِّع على ُدخوِل ِصناعاٍت جديدٍة إلى سورَيَة، يُلبّي  عاِم ألَفْين وَســْبعٍة، والَمْصَنُع ُمِهمٌّ ألنَُّه سيَُشــج

حاجَة الُمواطِن والّسوِق الّسوريِّة المحليِّة والّسوِق العربيّة.
-3 -           

َتِصُل الّطاقُة اإلنتاجيُّة لهذا الَمصَنِع إلى َعَشرِة آالِف سيّارٍة  في العاِم الواحِد، 
ـيَّاراِت  يَّاراِت في العالَِم، وَقْد أُْطلَِق على هذِه السَّ بُمواَصفاٍت عالميٍّة تُناِفُس سوَق السَّ

اسُم "شام".
عدُد  ويبلُُغ  واهتماٍم،  ِبِعنايٍة  َبْت  ُدرِّ سوريٌّة  أيٍد  فهي  الَمصَنِع  هذا  في  العاِملَُة  األيدي  أّما 

العامليَن حاليّاً ِمئَة عامٍل وُمهندٍس، وسيصُل إلى أربِع ِمئِة عامٍل في الَمْرحلِة الثَّانية. 
-4-

ونظراً الهتماِم الّرئيِس القائِد بالُمواطِن، فقد وّجَه لتقديِم كلِّ التّسهيالِت من أْجِل حصوِل  
المواطن على سيّارِة "شام".

لْم َتُعْد سيّارُة "شام" ُمنَتجاً َوطنيّاً َفَحْسب، بْل هَي إنجاٌز رائٌع َنْفَتِخُر بِه.

القدرة

معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس الّسابع عشر يَّارات َمَصنُع السَّ

أَقرأُ 
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اًل: أَوَّ
2- ماذا دّشَن السّيُد الّرئيُس بّشاُر األسد؟ ؟    1- َعمَّ يتحّدُث النَّصُّ

3- كْم سّيارًة ُينتُج المصنُع في العام؟ 
ثانياً:

حيحَة فيما يأتي: 1- أختاُر اإلجابَة الصَّ
يّاراِت ُمهمٌّ ألنَُّه: َمْصنُع السَّ

ُع على ُدخوِل صناعاٍت جديدة.   	 يُشجِّ
	   موضُع َفْخٍر لسورية.    	 في المدينِة الّصناعيِّة بحسيا.           

ـّياراِت؟ وعالَم يدلُّ في رأِيَك؟ 2- ما ِجْنَسّيُة الُعّماِل الّذين يعملوَن في َمصَنِع السَّ
ئيُس َبشاُر األسد لَِمصلََحِة الُمواطن؟ َهُه السّيُد الرَّ 3- ما الّتوجيُه الكريُم الذي وجَّ

1- أستخرُج من الَمقطِع الّرابِع ما يأتي:

- َجمَع َكلَِمِة: "مصنع". - مرادَف كلمة: "تباري"  

2- أَسَتبِعُد الكلمَة التي ال َتنَتمي إلى أُسرِة الكلماِت فيما يأتي:

ُمِهّمُمهّمةَمْهَمااهتمام

3- أُرتُِّب الكلماِت اآلتيَة بَحْسِب َتسلُسِل األحرِف الهجائّيِة:

َفْخرَدَفعشامَوَطنسوق

رٌة. 4- أصوُغ ُجملًة َوْفَق النَّمط:    الّصناعُة في سورَيَة ُمتطوِّ

  )*(   )موقع شام كار على الّشابكة(.

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب
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َل ِقراءًة جهرّيًة ُمعّبراً عن ُشعوِر االفتخاِر واالْعِتزاز. 1- أقرأُ الَمقطَع اأَلوَّ
2- أقرأُ المقطَع الثَّالَث ُمراعياً الوقَف المناسَب لعالماِت التَّْرقيم.

* أَُبيِِّن الَفْرَق في المعنى َبْين الكلمَتْيِن الُمتشابهَتْيِن فيما يأتي:

الّطاقُة اإلنتاجيُّة للَمْصنِع َعَشرُة آالِف سيّارٍة في العام.

ْهِر َتضمُّ أكثَر ِمْن َعْشِر َزْهرات. اقُة مَن الزَّ الطَّ

	 ما ُشعوُرَك ِتجاَه هذا الّتطوِر الّصناعيِّ في سورَية؟

1- أَقرأُ الُجملَتْين اآلتيَتْين، ُثمَّ أُجيب:

عُر مناسٌب للُمواطِن. * السِّ ٌر.    * َمْصَنُع الّسيّاراِت ُمَتطوِّ        

- أحّدُد المبتدأَ والخبَر في كلٍّ مَن الجملَتيِن الّسابقَتين.

- ما الَحَركُة الّتي ُوِضَعْت آخَر الُمبتدأ والخبر في الُجملتين اأُلولى والثّانية ؟    

- ما إعراب الُمبتدأ والَخبر؟

أتذّوُق

أتذّكر:

ّمة.أتعلّم : كّل من الُمبتدأ و الَخبر مرفوع وَعالمُة رفِعه الضَّ

َتْدريباُت الِقراَءِة

َمْوِقٌف ورأٌي

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

ّمة. كلٌّ من الُمبتدأ و الَخبر اسٌم حَركُة آخِره الضَّ
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2- أَكمل الفراغ بخبٍر ُمناسب :
- َمساحُة المصنِع ... .                     - طاقة اإلنتاِج ... .

3- أعرُب الُجملَة اآلتية : ) المصنُع مُنجٌز حضاريٌّ ( وفق الّنموذج :  
     ) المواطُن مخلٌص لوطنِه (     

المواطُن : مبتدأٌ مرفوٌع وعالمُة رفعِه الّضمة . 
مخلـٌص : خبٌر لمبتدأ مرفوٌع وعالمُة رفعِه الّضمة . 

اإلمالُء التعليمّي  

فِة بـ )الـ( فيما يأتي  1- أُدِخُل اأَلحَرَف اآلتيَة على الَكلَماِت )الَمعِدنيّة-القاِئمين-الّطاِئرة( الُمعرَّ

َوْفَق النّموذِج، ثُمَّ أكتبُها في َدفَتري.               

الّصناعات: والّصناعات ، كالّصناعات ، بالّصناعات ، فالّصناعات.   

2- أُدِخُل ) الـ ( التّعريِف على الَكلماِت اآلتيِة ) أَسعاٌر- إِنجاٌز-  أولى ( َوْفَق النَّموذج، ثّم أكتبُها 

- اإلنتاجيُّة.     في َدفَتري:     -  إنتاجيٌّة          

فِة بـ )الـ(. أَكتُب في َدفَتري  ما ُيملى عليَّ منتبهاً لدخوِل بعِض األحرِف على الكلماِت المعرَّ

إذا دخلَِت األَحُرُف: )الواُو ، الكاُف ، الباُء ، الفاُء( على )الـ( التَّعريِف التُلَفُظ همزُة الوصِل فيها.
أتذّكر

تُرسُم همزةُ القطِع األوليّة فوَق األلِف أو تحَت األلِف إذا دخلَت عليها )الـ( التَّعريِف.
أتعلَُّم

اإلمالُء )غير المنظور(

يملي المعلم المقطع الثالث من درس القراءة.
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قعة: 1- أقرأُ الُجملَة اآلتيَة ُمنتبهاً لَرسِم األحرِف والنِّقاِط بخطِّ الرُّ

.  2- أكتُب الُجملَة الّسابقة ُمراعياً َجماَل الخطِّ

الخّط

ورِة اآلتية:  1- أُكِمُل َعناِصَر الصُّ

... - ... - - الّشاِرعُ               - ...

 2- أَِصُف ُكلَّ ُعنُصٍر بُجملَتْين .

ْبط. ُن َنّصاً َوصفّياً، وال أَنسى أَدواِت الرَّ       1- أَجمُع الُجَمَل، وأُكوِّ

2- أَقرأُ الّنصَّ أماَم ِرفاقي، وأَستمِعُ إلى آراِئِهم.

     3- أستفيُد من آراِء ِرفاقي في ِكتابِة َنصٍّ آخَر.

 شاطئ طرطوس

ثانياً: أَُطبُِّق

أوالً: أَتعرَُّف

وصف صورة بيُر     التعَّ
     الكتابّي
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-1-
َفِمْن أََحبِّ  الَحَيواناِت،  ِبُمداَعبِة سائِر  الدُّعابِة والَمَرِح، فهي ُمولََعٌة  الِغرباُن ِبروِح  َتمَتاُز 

عاداِتها إزعاُج الَحَيواناِت في أَْثناِء َنْوِمها، وَكثيراً 
ما َنراها َتْنَقضُّ على أرنٍب ناِئٍم، وَتضِربُُه بِمْنقاِرها 

في َرأِسِه، َفَتجعلُُه َيُهبُّ من نوِمِه َمذعوراً.

-2-
الَعْقَرُب ال َيَعضُّ لكنَُّه يلَدُغ الَحَشراِت والعناِكَب 
النَّحِل ال  الِتهاِمها، وهو ِخالُف  َقْبَل  َحَركَتها  لَِيُشلَّ 
َيعِرُف الَحياَة االجِتماعيَة بْل َيعيُش ُكلٌّ منُه ُمنَفِرداً 

َتْقتَُل  حتَّى  َتقاتلَتا  الَعقرِب  أُنَثى  ِمْن  اثَنتاِن  الَتَقِت  وإذا  ُعْزلٍَة،  وفي 
إِحداُهما اأُلخرى، ثُمَّ َتْلَتِهَمها.

بيِع، تلتهُم َزْوَجها الِمسكيَن، ثُمَّ ما إْن َتَضُع َبْيَضها  والَعقرُب إذا ما حَملَْت ِبَبْيِضها في َفصِل الرَّ
ها مدََّة أسبُوَعيِن،  غاُر َفْوَق َظهِر أُمِّ حتى َتحِملَُه َفْوَق َظهِرها، وعنَدما َتْفِقُس الَبْيَض، َتبَقى الَعقارُب الصِّ

غاُر الِتهاَم األمِّ أيضاً، فالَجزاُء ِمن ِجنِس الَعَمل. ثُمَّ َتبدأُ الصِّ
-3-

ى  أّما أجَمُل ُصَوِر التَّعاوِن ذاَك الّذي َنراُه َبْيَن التِّمساِح في النَّهِر وَبْيَن طائٍر َصغيٍر يُسمَّ
غيُر  ائُر الصَّ ْرَو، فعنَدما يسَتغِرُق التِّمساُح في نوٍم هادئٍ على ِضفَِّة النَّهِر، َيِقُف ذلك الطَّ الصَّ
قيِب، حتّى إذا لَمَح َفريسًة َتقتِرُب ِمَن الَمكاِن أخرَج َصفيراً خاّصاً  على رأِسِه، لَِيقوَم ِبَدْوِر الرَّ
ُمها  يُقدِّ الِخْدَمُة  وهذِه  بالتهاِمها،  ويأُخُذ   ، القويِّ ِبَذْيلِِه  الَفريسَة  فيلِطُم  التِّمساَح،  ينبُِّه  َحْلِقِه،  ِمن 
عاِم الّتي َتَتَخلَُّف َبْيَن أسناِنِه َبعَد أن  غيُر للتِّمساِح ُمقاِبَل أْن َيسَمَح له بالِتهاِم َبقايا الطَّ ائُر الصَّ الطَّ

َينَتهَي من َتناُوِل فريسِتِه، ففي التَّعاوِن خيٌر للجميِع.
مواقع على الشابكة

ِمْن َغرائِِب احلََيواناِت معارُف ومهاراٌت  الّدْرُس الثامن عشر

أَقرأُ 



 108

أّواًل:
1- ما الَحَيواناُت الّتي ُذِكَرْت في الدَّْرس؟   

2- بماذا يتميَُّز الُغراب؟
ْرِو على رأِس الّتمساِح في أثناِء َنْوِمه؟ 3- لماذا َيقُف طائُر الصَّ

ثانياً:
1- أُوازُن َبْيَن النَّحِل والَعْقَرِب من َحْيُث التَّعاوُن.

فَة المناسبَة لَُه مّما يأتي: يَر والصِّ 2- أذُكُر الَحَيواَن أو الطَّ

ْرو والتِّمساُحالِغرباُنالَعقارُب الصَّ

الِمزاُحاألذىالتَّضحيُة واإلحساُن

حيحَة للكلمة الملّوَنِة في الُجملة اآلتية: 1- أَختاُر اإلجابَة الصَّ
- العقرُب َيْلسُع الحشراِت والَعناكَب. ُمفرُدها: )عنكب – عنكبوت – عنكبة(.

2- أبيُِّن الَفْرَق َبْيَن الكلمَتين الُمتشابهَتين فيما يأتي:
َة أُسبوَعين. ها ُمدَّ غاُر َفْوَق َظهِر أمِّ َتبقى العقاِرُب الصِّ

تدوُر العقارُب في الّساعِة بشكٍل ُمنَتظم.
3- أَضُع الكلماِت اآلتيَة في ُجمٍل مفيدة:   ُمداعبة – َتْلتِهُم – الفريسة.

أَْستوِعُب وأَْفُهُم

الُّلغُة والتَّراكيُب

َتْدريباُت الِقراَءِة
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1- أقرأُُ المقطع الثالث معبِّراً بالصوت عن حركِة طائِر الّصرو.

كل: 2- أقرأُ الكلماِت اآلتيَة مضبوطًة بالشَّ

َعاَبُة – ُمولََعٌة – التَّكاُفُل – َيْلِطُم – َيفِقس. الدُّ

3- أقرأُ المقطَع األّوَل ُمراِعياً ُنْطَق األحرِف اللّثوّيِة ُنْطقاً َصحيحاً.

* أُكِمُل بما ُيناِسُب:

أتعلَُّم ِمْن:

- ُسلوِك الِغرباِن... يِر َمحبََّة الَخْيِر لآلخريَن.   - ُسلوِك الَعقرِب الّشرِّ

ْرِو.. - سلوِك التّمساِح وطائِر الصَّ

1- أقرأُ ما يأتي ثّم أجيب :

- ابحْث َعن المعلوماِت يا حساُم .

- اِْذهْب إلى المدرسِة يا تلميُذ . 

- أصّنُف الُجملتين الّسابقتين وفَق الجدول اآلتي: 

عالمة جّرِهاالسم المجرورحرف الجرعالمة بنائِهفعل األمر

أتذّوُق

ُر:  أتذكَّ
فعل األمر مبنيٌّ على الّسكون .

من أحرف الجّر : 
من - إلى- عن - على - الالم- الباء ، االسم الذي 

يأتي بعدها مجرور ، وعالمة جره الكسرة.

الّتدريباُتُ اللّغوّية 

َمْوِقٌف ورأٌي
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اإلمالُء)المنظور(

2- أْتِمم الَفراَغ بفعِل أمٍر مناسب وأضبُط آخَرُه بالّشكل:

- ... على االستفادة من الوقت.               - ... أخاَك على أداء الواجب. 

3- أْتِمُم الَفراَغ بحرف جّر مناسب، وأضبُط االسَم المجروَر بعده: 

ُه ... الَحديقة الُمجاِوَرِة.               - َنْذَهُب ... الَبحر َصيفاً.  - نتَنزَّ
  4- أعرب الُجملَتين اآلتيَتيِن ، وفق النَّموذج : 

- »اذهْب إلى المكتبِة «   جيِج «      - »توقَّْف َعِن الضَّ
* الَعْب بالكرِة . 

   - الَعْب : فعٌل أمٍر مبنيٌّ على الّسكون الّظاهرعلى آخِره.
   - بالكرِة : الباء: حرف جر- الكرِة : اسم مجرور، وعالمُة جّره الكسرة الّظاهرعلى آخِره.

 
اإلمالُء التَّعليميُّ

 1- أستخرُج الكلماِت المنونة والمبدوءة بهمزة أولية )وصل - قطع(:
"الَعْقَرُب ال َيَعضُّ لكنَُّه يلَدُغ الَحَشراِت والَعناِكَب، لَيُشلَّ َحركَتها َقبَل الِتهاِمها، وهَو ِخالُف 
النّحِل ال َيعِرُف الَحياَة االجِتماعيَّة بل يعيُش كلٌّ منه منفرداً أو في عزلة، وإذا التَقت اثنتان 

مْن أُنثى العقرب تقاتلَتا حتى تقتَل إحداُهنَّ اأُلخرى، ثم تلتهمها".
 2- أُعيُد لفظ الكلماِت الّسابقَة، ثمَّ أكتبها.

)1(                                   

المنّونة والمبدوءة بهمزة أولية )وصل -  للكلمات  ُيملى عليَّ منتبهاً  َدفَتري ما  أَكتُب في   -
قطع(.

1. يملي المعلّم على التاّلميذ المقطع الثالث من درس القراءة. 
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قعِة حرَف التّاء:  1- أَكتُب  في َدفَتري بخطِّ الرُّ

قعِة ُمنتِبهاً لَتناُسِق الُحروف: 3- أَكتُب الُجملَة اآلتية في َدفَتري بَخطِّ الرُّ

     
                                    

 َوْصُف َحَيواٍن

ورَة اآلتية، ُثمَّ أُجيب: ُل الصُّ 	  أَتأَمَّ

2- ما لَْونُُه؟  ورِة ؟  1- ما اسُم الَحيَواِن في الصُّ
3- أْيَن َيجلُِس؟                             4- َكْيَف َيبدو َحجُمُه ؟ 

5- ماذا يوجُد في الَمكاِن الّذي يجلُِس فيِه ؟           6- ما الَغريُب في َجلَسِتِه ؟
7-  بماذا تُوحي لَك هذِه الَجلسُة ؟ 

الخّط

بيُر     التعَّ
     الكتابّي

أوالً: أَتعرَُّف

الّنص الوصفي
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ناً نّصاً َوصفّياً عن الِقْرد.   *  أَجمُع اإلجاباِت الّسابقَة، ثمَّ أرُبُط َبْيَن الُجمِل ُمَكوِّ

ثانياً: أُطّبُق

1- أَتأَّمُل الّصورَتْيِن اآلتيَتْين:

رافِة في ُشرِب الماِء، وال أَنسى أْن أضَع  2- أكتُب َنّصاً أصُف فيِه طريقة كلٍّ من الّسعداِن والزَّ
ُعنواناً للنَّّص.

   أتدرّب


