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تقديـم
يتصف ال�إ صلاح التربوي باأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة ،المستند اإلى واقعية
النشاأة ،ال�أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية
وال�حتياجات ال�جتماعية ،والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون ،من خلال
عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ،يتفاعل المواطن معها ،ويعي تراكيبها واأدواتها ،ويسهم في صياغة برنامج
اإصلاح يحقق ال�آمال ،ويلامس ال�أماني ،ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.
ولما كانت المناهج أاداة التربية في تطوير المشهد التربوي ،بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه ،فقد جاءت
ضمن خطة متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها ،بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية
بكل اقتدار ،وال�إ عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة ،دون التورط باإشكالية التشتت بين العولمة
والبحث عن ال�أصالة وال�نتماء ،وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة ،وينعم
بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تل ّقي المعرفة ،وصول� ً لما يجب أان يكون من اإنتاجها ،وباستحضار
وا ٍع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد ،وللبنية المعرفية والفكريّة المتوخّاة ،جاء تطوير المناهج
الفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثقافة ،والتكنولوجيا،
وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كان له ليكون لول� التناغم بين ال�أهداف
والغايات والمنطلقات والمرجعيات ،فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً
وفكرياً.
ث ّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير ،بما يع ّزز أاخذ جزئية الكتب المقر ّرة من المنهاج دورها الماأمول في التاأسيس
لتوازن اإبداعي خ ّلاق بين المطلوب معرفياً ،وفكرياً ،ووطنياً ،وفي هذا ال�إ طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها،
لتوجه الجهد،
وفي طليعتها وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني ،بال�إ ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ ّ
وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.
ومع اإنجاز هذه المرحلة من الجهد ،يغدو اإزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التاأليف والمراجعة،
والتدقيق ،وال�إ شراف ،والتصميم ،وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه ،فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير ،ونحن
واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مركز المناهج الفلسطينية
اآب 2016/

مقدمة
الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على خير البشر والمرسلين وبعد،
نضع بين اأيديكم هذا الكتاب الجديد في اللغة العربية للصف الثالث ال�أساسي ،الذي جاء بعد مرحلة تقويم المناهج السابقة ،ودراسة
الملاحظات التي تم جمعها من الميدان ،وقد مر تاأليف الكتاب بمراحل مختلفة كصياغة ال�أهداف العامة ،ووضع الخطوط العريضة بما
ينسجم مع تطوير العملية التربوية برمتها؛ لتنسجم مع مهارات الحياة المختلفة.
اإن المنهاج الجديد يتمحور حول الطالب ،وياأخذ بيده بطريقة بنائية حلزونية لتوظيف مهارات اللغة ال�أساسية ال�أربع (ال�ستماع،
والقراءة ،والمحادثة ،والتعبير) في المحيط الذي يعيشه ،كما يراعي المنهاج مستويات التفكير المختلفة خصوصا العليا منها ،وقد اعتمد
المنهاج الجديد نظام الدرس بدل الوحدة ،وبني على النحو ال�آتي:
 ال�ستماع :تضمن كل درس نصا استماعياً يسمعه الطالب ،ويتفاعل معه ،وهذا النص مسجل على اأسطوانة ،ومدون في الدليل.المحادثة والتعبير الشفوي :ركز المنهاج على اإظهار لوحة المحادثة من خلال تاأملها ،وتحليلها اإلى عناصرها؛ لتكون ال�نطلاقة لدرسالقراءة ،مما ينمي خيال الطالب ويعززه.
نص القراءة :اتسم نص القراءة في المنهاج بقصره ،وتنوع موضوعاته ،التي ركزت على القصص المشوقة ،وقد راعينا عند اختيارالنصوص ال�أبعاد الوطنية وال�إ نسانية وال�جتماعية والدينية.
التدريبات اللغوية :تضمن الدرس ثلاثة تدريبات :تدريبا لغويا ،وتدريبين لنمط لغوي واحد يعتمد المحاكاة دون التقعيد.الكتابة :تم اإلغاء كراس الخط ،وتخصيص مكان للكتابة في كتاب الطالب ،من خلال كتابة جملة ثلاث مرات تركز على حرفمعين ،كما تم ال�هتمام بمهارة النسخ واإظهارها من خلال تخصيص مساحة في كتاب الطالب لنسخ فقرة معينة من الدرس في
حصة الكتابة ،ونسخ فقرة اأخرى في دفتر النسخ.
ال�إ ملاء :يبداأ ال�إ ملاء بتدريب اإملائي يركز على قضية اإملائية معينة ،يليه النص ال�إ ملائي المنظور.التعبير  :تضمن المنهاج التعبير بنوعيه الشفوي من خلال لوحة المحادثة ،والكتابي من خلال تخصيص مساحة له في كتابالطالب ،روعي التدرج بعرض مهاراته.
 النشيد :تضمن الكتاب مقطوعات مغناة ،سهلة التلحين تحت عنوان نغني ،تتذوقها ال�أذن ،وتستمتع بها مسجلة على اأسطوانة،ث ّم يحفظها الطالب.
اأخي المعلم /اأختي المعلمة،
اأنت من يتمثل العملية التعليمية باأبعادها المختلفة ،ويوظف اأنجح الوسائل وال�أساليب التي تاأخذ الطالب اإلى اآفاق التفكير الرحبة،
وتزيد من قدرته على الفهم وال�ستيعاب والتفكير ،وال�ستخدام الوظيفي التواصلي السليم للغة العربية ،ونحن بانتظار ملاحظاتك حول
المنهاج ،فلا تبخل علينا بها.
وفق الله الجميع لخدمة وطننا وطلابنا
المؤلفون

المحتويات
الدّرس ال�أ ّول

ض
َذهَ ُب ال� أ ْر ِ

٣

الدّرس الثّاني

والس َل ْحفا ُة
ال� أ ْر َن ُب ّ

١٣

الدّرس الثّالث

ا ْل َف أاْ َر ُة والثّ ْعبانُ

٢٣

الدّرس ال ّرابع

َق ْر َيتُنا َنظي َف ٌة

٣٣

الدّرس الخامس

دينا َوا ْل َق َم ُر

٤٣

السادس
الدّرس ّ

ال ُع ْصفو َر ُة َت ْبني ع َُشها

٥٣

السابع
الدّرس ّ

َم ْك َت َبتي َصدي َقتي

٦٣

الدّرس الثّامن

ِحذا ُء ا ْل َحكي ِم

٧٣

الدّرس التّاسع

َ
الخ ّبا ُز

٨٣

الدّرس العاشر

عاقِ َب ُة ال َط َم ِع

٩٣

الدّرس الحادي عشر

َروس ا ْل َبح ِر
ع ُ

١٠٣

الدّرس الثّاني عشر

زين
ال ِذ ْئ ُب َومالِ ٌك ا ْل َح ُ

١١٣

الدّرس الثّالث عشر

ا ْل ُمهْ ُر الصَ غي ُر

١٢٣

الدّرس ال ّرابع عشر

َبراءٌ

١٣٣

الدّرس الخامس عشر

ِم ْن َنوا ِدرِ ُجحا

١٤٣

ا ْل� أ ْه ُ
داف ا ْلعا َم ُة

راس ِة هذا الْ ِك ِ
رين َعلى:
تاب اأ ْن َيكونوا قا ِد َ
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال َط َل َب ِة َب ْع َد ِد َ
ليم.
َ 1ت ْو ِ
ظيف ال ُل َغ ِة ا ْل َع َر ِب َي ِة في ال� ِتصالِ َوال َت ُ
واص ِل ب َِش ْك ٍل َس ٍ

فاع ٍل.
ماع بِا ْن ِتبا ٍه َو َت ُ
ُصوص ْ
ْ 2
ماع اإلى ن ِ
ال�س ِت ِ
ال�س ِت ِ
ليم ٍة.
 ٣ال َت ْعبي ِر َع ْن َل ْو ِ
حات ا ْل ُمحا َد َث ِة َو ُص َو ِرها َش َف ِو ّي ًا ِب ُل َغ ٍة َس َ
ليم ًة َو ُم َع ِب َر ًة.
ُصوص ِم ْن (َ )٩0–60ك ِل َم ًة ِقرا َء ًة َج ْه ِر َي ًة َس َ
ِ ٤قرا َء ِة ن ٍ
صوص ِم ْن ِخلالِ ال أ�ن ِْش َط ِة ا ْل ُم ْخ َت ِل َف ِة.
 5ال َت ُ
فاع ِل َم َع ال ُن ِ
لات.
داع ِيَ ،)...و َح ِل ا ْل ُم ْش ِك ِ
ساب َم ِ
هارات ال َت ْفكي ِر (ال ّنا ِق ِد وا ِل إ� ْب ِ
ْ 6اك ِت ِ
ْماط ُل َغ ِو ّي ٍة َج َ
ديد ٍة).
ساب َث ْر َو ٍة ُل َغ ِو َي ٍة ( ُم ْف َر ٍ
راكيبَ ،و أان ٍ
ْ 7اك ِت ِ
داتَ ،و َت َ
ِ ٨كتا َب ِة ُج َم ٍل َو ْف َق أاصولِ خَ ِط ال َن ْس ِخ.
هارات
راعين ا ْل َم ِ
ُصوص ِم ْن (َ )٣0–20ك ِل َم ًة اِإ ْملا ًء َم ْنظور ًاُ ،م َ
ِ ٩كتا َب ِة ن ٍ
تاب.
ا ْلوا ِر َد َة في ا ْل ِك ِ
 10ال َت ْعبي ِر ِكتا ِب ّي ًا عن َموا ِق َف َو ُص َو ٍر ُم ْعطا ٍة.
حين.
 11اِإنْشا ِد َم ْج َ
موع ٍة ِم َن ْال أ� ِ
ناشيد َم َع ال َت ْل ِ
َ 12ت َمث ُِل ا ْل ِق َي ِم ْال إ�يجا ِب َي ِةِ ،مث ِْلُ :ح ِب ا ْل َو َط ِنَ ،و ْال ْ�ع ِتزا ِز بِال ُل َغ ِة ا ْل َع َر ِب َي ِة،
رين َو ْاح ِترا ِم ِهم ...اإلخ.
الص ْدقِ َ ،و ُم َ
َو ْال إ�يثا ِرَ ،و ِ
ساع َد ِة ْال آ�خَ َ
٢

س ال�أ َول
ال َد ْر ُ

ض
َذ َه ُب ال� أ ْر ِ
ال�س ِتما ُع
ْ

ض)
ص ( َذ َه ُب ال� أ ْر ِ
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
َ ١متى ْاس َت ْي َق َظ أابو ُم َح َم ٍد؟
 ٢ماذا َف َع َل أابو ُم َح َم ٍد َب ْع َد أا ِن ْاس َت ْي َق َظ؟
 ٣ماذا أا ْح َض َر ُم َح َم ٌد ِلوا ِل ِد ِه؟
ِ ٤م َم ْن َو ِر َث أابو ُم َح َم ٍد أا ْر َضهُ؟
 ٥ب َِم َو َع َد ُم َح َم ٌد أابا ُه؟

 ٦ما ا ْلخَ َط ُر ا َلذي ُي َه ِد ُد أا ْر َضنا؟
َ ٧ك ْي َف ُيحا ِف ُظ ا ْل ِف َل ْسطي ِن ُي َعلى أا ْر ِض ِه؟
٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٤

٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ض
َذ َه ُب ال� أ ْر ِ

قاسما َث ْر َو َة اأبي ِهما َب ْع َد َوفاتِ ِهَ ،وكان َِت
ُي ْحكى اأ َن اأ َخ َو ْي ِن اأرادا اأ ْن َي َت َ
ض.
الثَ ْر َو ُة َذ َهباً َواأ ْرضاًَ ،فاخْ تا َر َ
الص ُ
غير ال َذ َه َبَ ،و َت َر َك لِ ْل َكبي ِر ا ْل� أ ْر َ

غيرَ ،و ُه َو في حالَ ٍة َس ِي َئ ٍة،
َب ْع َد ُمرو ِر ثَلا َث ِة اأ ْعوا ٍم ،عا َد ال� أ ُخ َ
الص ُ
َوقا َل لِ�أخي ِه :لَ ْم َي ْب َق َمعي ِم َن ال َذ َه ِب شَ ْي ٌء.
بير كيساًَ ،وقا َل :اأ َترى هذا ال َذ َه َب؟ اإِنَ ُه ِم ْن ُت ِ
راب
اأخْ َر َج الْ َك ُ
ض ،اأ ْز َر ُعهاَ ،واأ ْع َتني بِهاَ ،فاأ ْح ُص ُل َعلى َخ ْي ٍر َوفيرٍ.
ا ْل� أ ْر ِ

بير اأخا ُه َم ْب َلغاً ِم َن الْ ِ
مالَ ،وقا َلَ :ه ّيا نَ ْع َم ْلَ ،ونَ ْك َس ْب
َم َن َح الْ َك ُ
ِر ْز َقنا ِم ْن اأ ْر ِضنا ال َط ِي َب ِة.
٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
1
2
٣
٤

وان؟
قاس َم ْال أ�خَ ِ
ماذا َت َ
الصغي ُر؟
ماذا اخْ تا َر ْال أ�خُ َ
الصغي ُر اِإلى أاخي ِه؟
َمتى عا َد ْال أ�خُ َ
ِم ْن أا ْي َن َح َص َل ا ْل َكبي ُر َعلى ا ْلمالِ ؟

الصغي َر؟
َ 5ك ْي َف َ
ساع َد ا ْل َكبي ُر َ

نُ َف ِك ُر:
راب ْال أ� ْر ِض َذ َهب ًا؟
َ 1ك ْي َف َي َت َح َو ُل ُت ُ
َ 2ل ْو ُك ّنا َم َ
الصغي ِر ماذا َس َن ْختا ُر؟ َو ِلماذا؟
كان ْال أ� ِخ َ
َ ٣ن ْق َت ِر ُح ُعنوان ًا اآخَ َر ِلل َن ِص.
 ٤ما َر أاْ ُي ُك ْم في َت َص ُر ِف ْال أ� ِخ ا ْل َكبي ِر َم َع أاخي ِه؟ َو ِلماذا؟

٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1ن َِص ُل َب ْي َن الْ َك ِل َم ِة َو َم ْعناها فيما َياأْتي:

ا ْلخَ ِي َرة
َكثير
أا ْعطى
َس َنوات
أا ْن َف َق
ُيقال

ُ -1ي ْحكى
 -2أا ْعوام
َ -٣وفير
َ -٤م َن َح
َ -5
الط ِي َبة
2

نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
الصغي ُر َ
الذ َه َب.
أا -اخْ تا َر َ

اخْ تا َر ْت َعبي ُر َ
الذ َه َب.

بَ -ل ِع َب صا ِل ٌح بِا ْل ُك َر ِة.

فاط َم ُة بِا ْل ُك َر ِة.
ِ

جْ -اش َترى خَ ٌ
ليل ِكتاب ًا.

ُسعا ُد ِكتاب ًا.

دَ -ق َر أا خا ِل ٌد ا ْل ِق َص َة.

عا ِئ َش ُة ا ْل ِق َص َة.

ريض.
هـ -زا َر َم ْحمو ٌد ا ْل َم َ

ريض.
َس ْلمى ا ْل َم َ
٨

نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:

٣
أا-

َسنا ُء َل ْو َح ًة.

ب-

راهيم أاظا ِف َر ُه.
اِإ ْب ُ

َر َس َم ْتَ ،ر َس َم

َق َل َمَ ،ق َل َم ْت

ج-

ليل ب ّ
خَ ُ
ِالطا ِئ َر ِة.

د-

ديج َة ِل َت َف ُو ِقها.
ُم َع ِل َم ُة َ
الص ِف خَ َ

ا ْل ِكتا َبة

سا َف َر ،سا َف َر ْت
َش َك َرَ ،ش َك َر ْت

اأ َول�ًَ :ن ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:

قاسما َث ْر َو َة اأبي ِهما َب ْع َد َوفاتِ ِهَ ،وكان َِت الثَ ْر َو ُة
ُي ْحكى اأ َن اأ َخ َو ْي ِن اأرادا اأ ْن َي َت َ
ض.
َذ َهباً َواأ ْرضاًَ ،فاخْ تا َر َ
الص ُ
غير ال َذ َه َبَ ،و َت َر َك لِ ْل َكبي ِر ا ْل� أ ْر َ

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:
غيرَ ،و ُه َو في حالَ ٍة َس ِي َئ ٍةَ ،وقا َل
َب ْع َد ُمرو ِر ثَلا َث ِة اأ ْعوا ٍم ،عا َد ال� أ ُخ َ
الص ُ
لِ�أخي ِه :لَ ْم َي ْب َق َمعي ِم َن ال َذ َه ِب شَ ْي ٌء.
٩

بير كيساًَ ،وقا َل :اأ َترى هذا ال َذ َه َب؟ اإِنَ ُه ِم ْن تُ ِ
ض،
راب ا ْل� أ ْر ِ
اأخْ َر َج الْ َك ُ
اأ ْز َر ُعها َواأ ْع َتني بِهاَ ،فاأ ْح ُص ُل َعلى َخ ْي ٍر َوفيرٍ.
ثالِثاًَ :ن ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

اأ ْن َف َق ُم ْؤ ِم ٌن ا ْلمالَ في َح ْف ِر ِب ْئ ٍر.

إِ
ال� ْملاء

وين في الْ َك ِ
لمات ال�آتِ َي ِة:
اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب نَ ْو َع ال َت ْن ِ
ا ْل َك ِل َم ُة
َش ْي ٌء
َذ َهب ًا
حا َل ٍة

ْوين
َن ْو ُع ال َتن ِ

أا ْرض ًا
َس ِي َئ ٍة
َوفي ٌر
١٠

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
بير كيساًَ ،وقا َل :اأ َترى هذا ال َذ َه َب؟ اإِنَ ُه ِم ْن تُ ِ
ض،
راب ا ْل� أ ْر ِ
اأخْ َر َج الْ َك ُ
اأ ْز َر ُعها َواأ ْع َتني بِهاَ ،فاأ ْح ُص ُل َعلى َخ ْي ٍر َوفيرٍ.

التَ ْعبي ُر
تيب َك ِل ِ
مات كُ ِل َس ْطرٍ ،لِ ُن َك ِو َن ُج َملاً:
نُعي ُد َت ْر َ
الصغي ُر.
 1عا َد ،حا َل ٍةَ ،و ُه َوَ ،س ِي َئ ٍة ،ال أ�خُ  ،فيَ ،
ِ 2م َنَ ،م ْب َلغ ًاَ ،م َن َح ،ا ْلمالِ  ،ا ْل َكبي ُر ،أاخا ُه.
ِ ٣ر ْز َقناَ ،ن ْع َم ْل َ
،الط ِي َبةَ ،ه ّياِ ،م ْنَ ،ون َْك َس ْب ،أا ْر ِضنا.
وانَ ،ث ْر َو َة.
قاسما ،أارا َد ،أا ْن ،أابي ِهما ،ال أ�خَ ِ
َ ٤ي َت َ
١١

نُ َغنّي ،و َن ْح َف ُظ:

َه ّيا يا اأ ْطفال

اج َت ِمعوا في ا ْل ْ
حال
قوموا َو ْ

َهــ ّيــــا َهــ ّيـــــا يـــا اأ ْط ْ
ـفـال

َه ّيـــــــا َه ّيــــا َن ْح ِف ْر ُح ْف َر ْة
ل� َنــ ْنــساها َبــ ْل َنــ ْرعـاهـا

َو ْلـ َنز َر ْع في اأ ْرضي َش َجـ َر ْة

َنــ ْروي تُـ ْر َبــتَـها بِـا ْلمـــا ْء
ـف ِشتـا ْء
ت َـ ْبـقـى َم َعـنا َص ْي َ

َو َغــد ًا َت ْك ُبـ ُر هـذي َ
الش َج َر ْة

ـــبـاب
تُ ْـهـدي ِظـ ّلاً لِـ ْلا ْأح ْ
َو بِـها َيـ ْزهـو َد ْو َمـ ًا َو َطـنـي

تُ ْعـطي َز ْهـ َر ًا تُ ْعـطي َث َـمـر ًا
َتـ ْبـقـى اأ َمـلاً طـولَ الــ َزم َـ ِن

١٢

س الثّاني
ال َد ْر ُ

الس َل ْحفا ُة
ا ْل� أ ْر َن ُب َو ّ
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (الد ُ
ِيك ا ْل َحكي ُم)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
وانات ْال أ�لي َف ُة؟
ِ ١ل َم ْاج َت َم َع ِت ا ْل َح َي ُ
َ ٢على َم ِن ْاع َتدى ال َث ْع َل ُب؟

 ٣ما َر أاْ ُي ا ْل ِحما ِر في َح ِل ا ْل ُم ْش ِك َل ِة؟
 ٤ماذا َر َد ْال أ� ْرن َُب َعلى ا ْل ِحما ِر؟

وانات ِلل َتخَ ُل ِص ِم َن ال َث ْع َل ِب؟
 ٥ما ا ْلخُ َط ُة ا َلتي َن َف َذ ْتها ا ْل َح َي ُ
 ٦ما ا ْل َح َي ُ
وان ا َلذي أا ْع َج َب َك في ا ْل ِحكا َي ِة؟ َو ِلماذا؟
َ ٧ن ْق َت ِر ُح خُ َط ًة أاخْ رى ِلل َت َخ ُل ِص ِم َن ال َث ْع َل ِب.
١٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

١٤

١٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

الس َل ْحفا ُة
ا ْل� أ ْر َن ُب َو ّ

الس َل ْحفا ِة َقريباً ِم ْن َب ْي ِت ا ْل� أ ْرن َِبَ .وكُلَما َخ َر َج ا ْل� أ ْرن َُب ِم ْن َب ْي ِت ِه
كا َن َب ْي ُت ُ
الس َل ْحفا ُة َت ْح َزنُ ،و ِه َي
َراأى جا َر َت ُهَ ،و ْاس َت ْه َزاأ بِهاَ ،وناداها :يا َبطي َئ ُة،كان َِت ُ
َت ْس َم ُع ا ْل�أرن ََب الْ َمغرو َر َي ْس َخ ُر ِم ْنها.
الس َل ْحفا ِةَ ،و َي ْس َخ ُر
َوفي َي ْو ٍم ِم َن ا ْل�أيّا ِمَ ،و َب ْي َنما كا َن ا ْل� أ ْرن َُب َي ْق ِف ُز اأما َم ُ
ِم ْنهاَ ،ساألَ ْت ُه :ما َر أاْ ُيكَ اأ ْن نَ َتسا َب َق؟
َق ْه َق َه ا ْل� أ ْرن َُبَ ،وقا َل ِ
ساخراً :اأنا َواأنْ ِت...؟!
َقالَ ْت :نَ َع ْمَ ،و َس َنرى َم ْن َس َيفو ُز.
الس َل ْحفا ِةَ ،ف َل ْم َي ِج ْدها َخ ْل َف ُهَ ،فقَا َل في
َب َداأ ِ
السباقُ ،نَ َظ َر ا ْل� أ ْرن َُب اإِلى ُ
السباقَ .
الس َل ْحفاةَُ ،ساألْهو َواألْ َع ُب ال�آنَ ،ثُ َم اأتابِ ُع ِ
نَ ْف ِس ِه :لَ ْن َت ْغ ِل َبني ُ
الس ِ
باقَ ،ونَ ِد َم
الس َل ْحفا ُة َفتا َب َع ِت الْ َم ْش َي َولَ ْم َت َت َوقَ ْ
فَ ،وفا َز ْت في ِ
اأ ّما ُ
ا ْل� أ ْرن َُب.
١٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
الس َل ْحفا ُة َت ْس ُك ُن؟
 1أا ْي َن كان َْت ُ
 2ماذا َ
الس َل ْحفا َة؟
كان ال أ� ْرن َُب َي ْف َع ُل ُك َلما َ
شاه َد ُ
الس َل ْحفا ُة ْال أ� ْرن ََب؟
 ٣ماذا َس أا َل ِت ُ
 ٤ماذا َ
قال ْال أ� ْرن َُب في َن ْف ِس ِه؟
السباقِ ؟
الس َل ْحفا ُة في ِ
ِ 5لماذا فا َز ِت ُ

نُ َف ِك ُر:
الس َ
الس َل ْحفا ِة؟
باق َر ْغ َم أا َن ُه أا ْس َرعُ ِم َن ُ
ِ 1لماذا خَ ِس َر ْال أ� ْرن َُب ِ
لس َل ْحفا ِة.
 2ن َْس َت ْن ِت ُج ِم َن ال َن ِص ِص َف َت ْي ِن ِل ْل أا ْرن َِبَ ،و ِص َف َت ْي ِن ِل ُ
ِ ٣ب َر أاْي ُِك ْم ،أا ُي ُهما أا ْف َض ُل ،أا ْن َي َ
كون ْال ِإ�ن ُ
ْسان َق ِو ّي ًا أا ْم ُم ْج َت ِهد ًا؟

١٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1ن َِص ُل َب ْي َن الْ َك ِل َم ِة َو ِضدِها فيما َياأْتي:

َيخْ َسر
َت ْف َرح
َسري َعة
َبعيداً
َد َخ َل
ِ
ساخراً

َ -1قريباً
َ -2خ َر َج
َ -٣يفو ُز
َ -٤بطي َئة
َ -5ت ْح َزن
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
َ -1ي ْض َح ُك ْال أ� ْرن َُب ب َِص ْو ٍت َق ِويٍ .

الس َل ْحفا ُة ب َِص ْو ٍت َق ِويٍ .
َت ْض َح ُك ُ

َ -2يفو ُز َس ٌ
السباقِ .
عيد في ِ

السباقِ .
ُهدى في ِ

َ -٣ي ْك ُت ُب َع ِل ٌي َد ْر َسهُ.

َم ْر َي ُم َد ْر َسها.

اح أا ْشجا َر ُه.
َ -٤ي ْسقي ا ْل َف َل ُ

اح ُة أا ْشجا َرها.
ا ْل َف ّل َ

هَ -ي ْذ َه ُب صا ِل ٌح اِإلى ا ْل َم ْك َت َب ِة ِل ْل ِقرا َء ِة.

َعبي ُر اِإلى ا ْل َم ْك َت َب ِة ِل ْل ِقرا َء ِة.

١٨

 ٣نَختا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:

َي ِص ُل

تُسافِ ُر

ف
َت ْق ِط ُ

َي ْح ُص ُد

ب-

ال َنجا ُر ا ْلخَ زا َن َة.
ُم َح َم ٌد اِإلى ا ْل َمد َر َس ِة ُم َب ِكر ًا.
اح ا ْل َق ْم َح.
ا ْل َف ّل ُ

د-

ِهيا ُم اِإلى ِم ْص َر َص ْيف ًا.

هـ -

َز ْي َن ُب ِثما َر ال ّت ِين َصباح ًا.

أا -
ج-

ا ْل ِكتا َبة

َي ْص َن ُع

َت ْل َع ُب

اأ َول�ًَ :ن ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
الس َل ْحفا ِة َقريباً ِم ْن َب ْي ِت ا ْل� أ ْرن َِبَ .وكُلَما َخ َر َج ا ْل� أ ْرن َُب ِم ْن َب ْي ِت ِه
كا َن َب ْي ُت ُ
َراأى جا َر َت ُهَ ،و ْاس َت ْه َزاأ بِهاَ ،وناداها :يا َبطي َئ ُة.

١٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

الس َل ْحفا ُة َت ْح َز ُن َو ِه َي َت ْس َم ُع ا ْل� أ ْرن ََب الْ َمغرو َر َي ْس َخ ُر ِم ْنها.
كان َِت ُ
الس َل ْحفا ِةَ ،و َي ْس َخ ُر
َوفي َي ْو ٍم ِم َن ا ْل�أيّا ِمَ ،و َب ْي َنما كا َن ا ْل� أ ْرن َُب َي ْق ِف ُز اأما َم ُ
ِم ْنهاَ ،ساألَ ْت ُه :ما َر أاْ ُيكَ اأ ْن نَـ َتسا َب َق؟
َق ْه َق َه ا ْل� أ ْرن َُبَ ،وقا َل ِ
ساخراً :اأنا َواأنْ ِت...؟!
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

زا َر ِ
ب.
باس ٌل َوعَبي ُر كُرو َم ا ْل ِع َن ِ

إِ
ال� ْملاء
ف الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َو ِل:
اأ َول�ً :ن َُص ِن ُ
الس َل ْحفاة – َبطي َئة َ -ب ْي ِته َ -ب ْيت – جا َر َته  -فا َزت
َق ْه َق َه َ -قالَ ْت – ُ

مات َت ْن َتهي بِها ٍء
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْبسو َط ٍة َك ِل ٌ
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْربو َط ٍة َك ِل ٌ
َك ِل ٌ

٢٠

لاء َم ْنظور ًا:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
َق ْه َق َه ا ْل� أ ْرن َُبَ ،وقا َل ِ
ساخراً :اأنا َواأنْ ِت...؟! قالَ ْت :نَ َع ْمَ ،و َس َنرى َم ْن
َس َيفوز.
الس َل ْحفا ِةَ ،ف َل ْم َي ِج ْدها َخ ْل َف ُهَ ،فقَا َل في
َب َداأ ِ
السباقُ ،نَ َظ َر ا ْل� أ ْرن َُب اإِلى ُ
الس َل ْحفاةُ.
نَ ْف ِس ِه :لَ ْن َت ْغ ِل َبني ُ

التَ ْعبي ُر
تيب َك ِل ِ
مات كُ ِل َس ْطرٍ؛ لِ ُن َك ِو َن ُج َملاً:
نُعي ُد َت ْر َ
وانات ،ال َث ْع َل ِب ،أا ْم ِر.
 1ا ْلغا َب ِةْ ،اج َت َم َع ْتِ ،ل ُمنا َق َش ِةَ ،ح َي ُ
ْ 2اع َت َدىْ ،ال أ� ْرن َِب ،ال َث ْع َل ُبَ ،على.
َعلبِ ،م َن.
 ٣لل َتخَ ُل ِص ،حي َل ٍةَ ،ف َك َر ،فيْ ،ال أ� ْرن َُب ،الث ِ
الد ُ
َ ٤ش َج َر ٍةِ ،
يكُ ،غ ْص َنْ ،اع َتلى.

٢١

نُ َغنّيَ ،و َن ْح َف ُظ:

ا ْل� أ ْر َنب

َ
ــب
َقـ َفـ َز ا ْل� أ ْرنـ َـ ْب
خـاف ا ْل� أ ْر َن ْ
ـب
كُـنـ ْـ ُ
ت َقـريــبــــ ًا ِمــــ ْنـــ ُه اأ ْل َع ْ
ض ِم ْثــ َل النّــــــــــــو ْر
ض اأ ْب َي ُ
اأ ْب َي ُ

ُـــض في ا ْلب ُـ ْس ِ
تان َيـــدو ْر
َيــ ْرك ُ
َــن َو َر ٍ
قــات ُخ ْ
ـح ُ
ــض ِر
ــث ع ْ
َيــ ْب َ

ـخ ِ
َي ْ
ـجــري
ـطـــ ُفـهـا كَـا ْل َبـ ْر ِق َو َي ْ
ــــب
ل� َت ْـهــ ُر ْب ِمــنّــي يـــا اأ ْر َن ْ
ــت َصـديــقــي َه ّيــــا َن ْل َع ْب
اأ ْن َ

سليمان العيسى

٢٢

س الثّالِث
ال َد ْر ُ

ا ْل َف أاْ َر ُة َوالثّ ْعبانُ
ال�س ِتما ُع
ْ

ص ( َلبا َق ُة ُسعاد):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١ماذا قا َل ْت ُسعا ُد ِل أ�بيها؟
 ٢ماذا َ
قال ْال أ� ُب ِل� ْب َن ِت ِه؟

 ٣ماذا ا ْق َت َر َح ْت ُسعا ُد َعلى َصدي َق ِتها؟
طاع ْت ُسعا ُد أا ْن ُتسا ِع َد َصدي َق َتها َ
دون أا ْن َت ْش ُع َر؟
َ ٤ك ْي َف ْاس َت َ
َ ٥علا َم َي ُد ُل َت َص ُر ُف ُسعا َد؟
ساع َد ِة َصدي َق ِة ُسعا َد.
َ ٦ن ْق َت ِر ُح ِف ْك َر ًة أاخْ رى ِل ُم َ
٢٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٢٤

٢٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ا ْل َف أاْ َر ُة َوالثّ ْعبانُ

َد َخ َل ثُ ْعبا ٌن ُج ْحر َفاأْ
ٍ
َ
ف
ر
و
،
ة
ر
ض اأ ْن َيخْ ُر َج ِم ْن ُهَ ،ف َك َر ِت الْ َفاأْ َر ُة في حي َل ٍة
َ
َ
َ
َ
َ

راج الثُ ْع ِ
بان ِم ْن َب ْي ِتها ،نَ َظ َر ْت َح ْولَ َهاَ ،ف َو َجد َْت َر ُجلا ً نائِماً َت ْح َت ِظ ِل
ل ِ إِ�خْ ِ
ض ال َر ُج ُل ِ
غاضباً،
شَ َج َر ٍة ،اأ ْس َر َع ْت اإِلَ ْي ِهَ ،واأ َخ َذ ْت َت ْق ِف ُز َعلى َو ْج ِه ِهَ ،ف َن َه َ

َو َظ َل ُيطا ِر ُدها َحتّى َو َص َل ْت بِ ِه اإِلى ُج ْحرِها.

ناو َل َعصا ُهَ ،و َض َر َب
ش ال َر ُج ُل ِع ْندَما َراأى الثُ ْعبانََ ،ف َن ِس َي الْ َفاأْ َرةََ ،و َت َ
انْ َد َه َ
لاصها ِم َن الثُ ْع ِ
الثُ ْعبانََ ،ف َق َت َل ُهُ .س َر ِت الْ َفاأْ َر ُة لِ َخ ِ
بانَ ،و َد َخ َل ْت َب ْي َتها َسعي َد ًة
ُم ْط َم ِئ َن ًة.

٢٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
1
2
٣
٤

أا ْي َن َدخَ َل ال ُث ْع ُ
بان؟
ماذا َو َج َد ِت ا ْل َف أاْ َر ُة َت ْح َت َ
الش َج َر ِة؟
بان؟
َك ْي َف تَخَ َل َص ِت ا ْل َف أاْ َر ُة ِم َن ال ُث ْع ِ
ِلماذا َف ِر َح ِت ا ْل َف أاْ َر ُة؟

نُ َف ِك ُر:
َ 1ل ْو ُك ّنا َم َ
كان ال َر ُج ِل ما ا َلذي َس َن ْف َع ُلهُ؟
 2ما َ
بان َوا ْل َف أاْ ِر؟
الض َر ُر ا َلذي ُي َس ِب ُب ُه ُك ٌل ِم ْن :ال ُث ْع ِ
بان ،ماذا َن َت َو َق ُع أا ْن
َ ٣ل ْو َدخَ َل ِق ٌط ُج ْح َر ا ْل َف أاْ َر ِة َب َد َل ال ُث ْع ِ
َي ْح ُد َث؟

٢٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

تيج ِة الْ ُم ِ
ناس َب ِة ِفيما َياأْتي:
الس َب ِب َوال َن َ
 1ن َِص ُل َب ْي َن َ
َك ْي َن َت َع َل َم.

أاُ -س َر ِت ا ْل َف أاْ َر ُة
بَ -ي ْذ َه ُب سا ِل ٌم اِإلى َح ْق ِل ِه
ج-ن َْذ َه ُب اِإلى ا ْل َم ْد َر َس ِة

بان.
ِلخَ ِ
لاصها ِم َن ال ُث ْع ِ
ِل ْل َع َم ِل في ِه.

حان.
َك ْي َت ْن َج َح في ال� ْم ِت ِ

دَ -ت ْد ُر ُس ُر َق َي ُة بِجِ ٍد
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
س
ُمهَ ْن ِد ٌ

ُمهَ ْن ِدسان

ِ
ناج ٌح
ُمزارِ ٌع
عا ِب ٌد
صا ِد ٌق
٢٨

ُمهَ ْن ِدسون

 ٣نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:

بارِ ٌع

ال َر ّسامو َن

شا ِك ِ
ران

الْ ُمزا ِر ُع

عائِدو َن

ِ
باح ِ
ثان

أا -ال ّلاجِ َ
.
ئون
بَ -ص َم َم
َل ْو َح ًة َجمي َل ًة.
ج -سا ِم ٌح َوموسى
حاث.
في َم ْر َك ِز ْال أ� ْب ِ
دُ -م َح َم ٌد
في َس ْر ِد ا ْل ِق َص ِص.
َي ْح ُر ُث ْال أ� ْر َض.
هـ-

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
َد َخ َل ثُ ْعبا ٌن ُج ْحر َفاأْ
ٍ
َ
ف
ر
و
،
ة
ر
ض اأ ْن َيخْ ُر َج ِم ْن ُهَ ،ف َك َر ِت الْ َفاأْ َر ُة في ِحي َل ٍة
َ
َ
َ
َ
َ
راج الثُ ْع ِ
بان ِم ْن َب ْي ِتها ،نَ َظ َر ْت َح ْولَ َهاَ ،ف َو َجد َْت َر ُجلا ً نائِماً َت ْح َت ِظ ِل
ل ِ إِ�خْ ِ
ض ال َر ُج ُل ِ
غاضباً.
شَ َج َر ٍة ،اأ ْس َر َع ْت اإِلَ ْي ِهَ ،واأ َخ َذ ْت َت ْق ِف ُز َعلى َو ْج ِه ِهَ ،ف َن َه َ

٢٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

َو َجد َْت َر ُجلا ً نائِماً َت ْح َت ِظ ِل شَ َج َر ٍة ،اأ ْس َر َع ْت اإِلَ ْي ِهَ ،واأ َخ َذ ْت َت ْق ِف ُز َعلى
ض ال َر ُج ُل ِ
غاضباًَ ،و َظ َل ُيطا ِر ُدها َحتّى َو َص َل ْت بِ ِه اإِلى ُج ْحرِها.
َو ْج ِه ِهَ ،ف َن َه َ
ْ
ناو َل َعصا ُهَ ،و َض َر َب
ت
و
َ،
ة
ر
َ
َ
ش ال َر ُج ُل ِع ْندَما َراأى الثُ ْعبانََ ،ف َن ِس َي الْ َفاأ َ َ
انْ َد َه َ
الثُ ْعبانََ ،ف َق َت َل ُه.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

بات في َت ْن ِ
اح ِة.
عاو َن ِت ال ّطالِ ُ
الس َ
ظيف ّ
َت َ

٣٠

إِ
ال� ْملاء
َلاث َك ِل ٍ
َلاث َك ِل ٍ
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْربو َط ٍةَ ،وث َ
سث َ
مات
اأ َول�ً:ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال َد ْر ِ
َلاث َك ِل ٍ
َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْبسو َط ٍةَ ،وث َ
مات اأخْ رى َت ْن ِتهي بِها ٍء.
مات َت ْن َتهي بِها ٍء
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْبسو َط ٍة َك ِل ٌ
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْربو َط ٍة َك ِل ٌ
َك ِل ٌ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
ناو َل َعصا ُهَ ،و َض َر َب
ش ال َر ُج ُل ِع ْندَما َراأى الثُ ْعبانََ ،ف َن ِس َي الْ َفاأْ َرةََ ،و َت َ
انْ َد َه َ
الثُ ْعبانََ ،ف َق َت َل ُه.
لاصها ِم َن الثُ ْع ِ
ُس ّر ِت الْ َفاأْ َر ُة لِ َخ ِ
بانَ ،و َد َخ َل ْت َب ْي َتها َسعي َد ًة ُم ْط َم ِئ َن ًة.

٣١

التَ ْعبي ُر
تيب َك ِل ِ
مات كُ ِل َس ْطرٍ؛ لِ ُن َك ِو َن ُج َملاً:
نُعي ُد َت ْر َ
ُ 1ت َن ّميِ ،ع ْن َد ،ا ْل ُمطا َل َع ُةَ ،
ْسان.
الذكا َءْ ،ال ِإ�ن ِ
ْران ،ا ْل ُع َلما ُء ،ال َتجا ِر َبُ ،ي ْجري.
َ 2على ،ا ْل ِفئ ِ
 ٣وا ِئ ٌلَ ،
عابُ ،ي ِح ُب.
الذكاءِ ،أا ْل َ
ْ ٤ال أ� ْفعىُ ،ي َس ّمىَ ،فحيح ًاَ ،ص ْو ُت.

٣٢

س ال ّرا ِب ُع
ال َد ْر ُ

َق ْر َيتُنا َنظي َف ٌة

ال�س ِتما ُع
ْ

ص ( َم ْد َر َستُنا َنظي َف ٌة):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
الس ّبو َر ِة؟
 ١ماذا َك َت َب ا ْل ُم َع ِل ُم َعلى َ
موعات الثَلا َث ِة؟
 ٢ما أا ْسما ُء ا ْل َم ْج
ِ

موع ٍة؟
 ٣ماذا َط َل َب ا ْل ُم َع ِل ُم ِم ْن ُك ِل َم ْج َ
موعاتْ :ال أ�ولىَ ،والثّا ِن َي ُةَ ،والثّا ِل َث ُة؟
 ٤ماذا َك َت َب ِت ا ْل َم ْج
ُ
 ٥ما أا ْف َض ُل ِكتا َب ٍة؟ َو ِلماذا؟
َ ٦ن ْق َت ِر ُح أا ْفكار ًا أاخْ رى ِل َت َ
كون َم ْد َر َس ُتنا نَظي َف ًة.
٣٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٣٤

٣٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َق ْر َيتُنا َنظي َف ٌة
َن ْق َراأ:

ماح َعلى طالِ ِ
بات َص ِفها اأ ْن َي ُق ْم َن بِ َح ْم َل ِة نَظا َف ٍة في الْ َق ْر َي ِة َي ْو َم
ا ْق َت َر َح ْت َس ُ
باح َي ْو ِم الْ ُج ُم َع ِة َت َج َم ْع َن
الْ ُج ُم َع ِةُ .س َر ِت الطّالِ ُ
راح َسماحَ ،وفي َص ِ
بات بِا ْق ِت ِ
ساح ِة الْ َق ْر َي ِة.
في َ
ـت فــي حـ ِ
ـات اإِلــى َم ْجمو َعـ ٍ
ـارات الْ َق ْر َي ـ ِة
ـات ،و َت َو َز َعـ ْ
انْقَس ـ َم ِت الطّالبـ ُ
ـف الشّ ــا ِر َعَ ،واأخْ ــرى َت ْج َم ـ ُع ال ُنفايـ ِ
ـاتَ ،وثالِ َث ـ ٍة
َوشَ ــوا ِر ِعهاَ :م ْجمو َع ـ ٍة تُ َن ِظـ ُ

َت ْن ُق ـ ُل ال ُنفايـ ِ
ص.
ـات اإِلــى َمكانِهــا الْ ُم َخ َص ـ ِ

السرور؛
َق ْب َل ال ُظ ْه ِر كان َِت الْ َق ْر َي ُة نَظي َف ًةَ ،وشَ َع َر ِت الطّالِ ُ
السعا َد ِة َو ُ
بات بِ َ
بِما قُ ْم َن بِ ِه.
دير ُة الْ َم ْد َر َس ِة الطّالِ ِ
بات َعلى ُمبا َد َرتِ ِه َنَ ،و َق َد َم ْت
في الْ َيو ِم التّالي شَ َك َر ْت ُم َ
لَ ُه َن َجوائِ َز َت ْقدي ِريّ ًةَ ،وقالَ ْت :ما اأ ْج َم َل اأ ْن َت َظ َل َق ْر َي ُت َنا نَظي َف ًة!
٣٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
بات َص ِفها؟
ماح َعلى طا ِل ِ
 1ماذا ا ْق َت َر َح ْت َس ُ
 2ماذا َف َع َل ِت ّ
باح َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة؟
الطا ِل ُ
بات َص َ
ِ ٣لماذا َش َع َر ِت ّ
ِالسعا َد ِة؟
الطا ِل ُ
بات ب َ

َ ٤ك ْي َف كا َف أا ْت ُمدي َر ُة ا ْل َم ْد َر َس ِة ّ
بات؟
الطا ِل ِ
 5ما ا ْل َه َد ُف ِم ِن ا ْن ِقسا ِم ّ
موعات؟
بات اإلى َم ْج
ٍ
الطا ِل ِ

نُ َف ِك ُر:
سات ا َلتي َيقو ُم بِها ْال ِإ�ن ُ
ْسانَ ،و َت ُض ُر بِا ْلبي َئ ِة؟
 1ما ا ْل ُمما َر ُ
 2ما َد ْو ُرنا في ا ْل ُمحا َفظِ ِة َعلى ا ْلبي َئ ِة؟
صيب ْال ِإ�ن َ
ْسان في بي َئ ٍة َغ ْي ِر نَظي َف ٍة؟
 ٣ما ْال أ� ْضرا ُر ا َلتي ُت ُ

٣٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

َ 1نخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،و َن ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
َجوائِ َز
التّالي
اأ ْج َم َل
الْ َم ْد َر َس ِة
نَظي َف ًة

الطّالِ ِ
بات َعلى ُمبا َد َرتِ ِه َنَ ،و َق َد َم ْت
!
اأ ْن َت َظ َل َق ْر َي ُتنا

ديرة ُ
ِفي الْ َي ْو ِم
شَ َك َر ْت ُم َ
َت ْقدي ِر َي ًةَ ،وقالَ ْت :ما
لَ ُه َن
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
طالِ َب ٌة

شَ وارِع

طالِ َب ِ
تان

َط َبيب ٌة
َصدي َق ٌة
َس ّيا َر ٌة
طائِ َر ٌة
٣٨

بات
طالِ ٌ

 ٣نَختا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
ضات ال ّل ِ
تان ّ
اع ِ
ب الْ ُم َعلِ َم ِ
بان ال ّطالِ ِ
ا ْل ُم َم ِر ُ
الش ِاع َر ُة ا ْل َف ّلاحات
أاَ -تبا َد َل
ب  -دا َو َم ِت
ج  -أا ْل َق ِت
دَ -ش َر َح ِت
هـ -أا ْثنى ا ْل ُم َع ِل ُم َعلى

َمكان َُهما ِفي ا ْل َم ْل َع ِب.
في ا ْل َم ْشفى َل ْيل ًا.

َق َ
�ح ِتفالِ .
صيد ًة في ْال ْ
َ
ميذات.
الد ْر َس ِلل ِت ْل ِ

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
دير ُة الْ َم ْد َر َس ِة الطّالِ ِ
بات َعلى ُمبا َد َرتِ ِه َن،
في الْ َيو ِم التّالي شَ َك َر ْت ُم َ
َو َق َد َم ْت لَ ُه َن َجوائِ َز َت ْقدي ِريّ ًةَ ،وقالَ ْت :ما اأ ْج َم َل اأ ْن َت َظ َل َق ْر َي ُت َنا نَظي َف ًة!

٣٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

ِ
ٍ
حارات الْ َق ْر َي ِة
موعات ،و َت َو َز َع ْت في
البات اإِلى َم ْج
انْق ََس َم ِت الطّ ُ
ف الشّ ا ِر َعَ ،واأخْ رى َت ْج َم ُع ال ُن ِ
فاياتَ ،وثالِ َث ٍة َت ْن ُق ُل
َوشَ وار ِِعهاَ :م ْجمو َع ٍة ُت َن ِظ ُ
ال ُن ِ
ص.
فايات اإِلى َمكانِها الْ ُم َخ َص ِ
السرور؛
َق ْب َل ال ُظ ْه ِر كان َِت الْ َق ْر َي ُة نَظي َف ًةَ ،وشَ َع َر ِت الطّالِ ُ
السعا َد ِة َو ُ
بات بِ َ
بِما قُ ْم َن بِ ِه.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

َورِ َث حارِ ٌ
ث َث ْر َو ًة كَبي َر ًة.

ا ْل إِ� ْملاء
ف الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َو ِل الْ َم ْرسو ِم اأ ْدناه:
اأ َول�ً:ن َُص ِن ُ
السعا َدة -الْ ُج ُم َعة -الشّ ارِع  -الْ َم ْد َر َسة  -الْ ُم َخ َصص
الطّالِبات-ال ُنفايات  -الْ َق ْر َيةَ -
٤٠

مات َت ْب َداأ بِلا ٍم شَ ْم ِس ّي ٍة
َك ِل ٌ

َلمات َت ْب َداأ بِلا ٍم َق َم ِريّ ٍة
ك ٌ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً

ِ
البــات اإِلــى َم ْجمو َع ٍ
حــارات الْ َق ْر َيــ ِة
ــت فــي
ــات ،و َت َو َز َع ْ
انْقَســ َم ِت الطّ ُ
ــف الشّ ــا ِر َعَ ،و أاخْ ــرى َت ْج َمــ ُع ال ُن ِ
فايــات.
َوشَ ــوا ِر ِعهاَ :م ْجمو َعــ ٍة تُ َن ِظ ُ

التَ ْعبي ُر

ن ََض ُع كُ َل َك ِل َم ٍة ِم َن الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة:
 1نَظا َفة:
 2نُفايات:
 ٣با َد َر:
٤١

 ٤ا ْق َت َر َح:
َ 5ش َك َر:

نُ َغنّي و َن ْح َف ُظ:

ا ْل َفتى النَظيف

ظيف
اأنا ا ْل َفتى النَ ْ
باح
اأقو ُم في الصَ ْ
ْــن
َفـاأ ْغ ِس ُل ا ْل َيـدَ ي ْ
يـاب
س الثّ ِـ ْ
َواأل ْـب َـ ُ
اأسي ُر َن ْح َو ا ْل ِع ْل ْم
٤٢

طـيـف
ُمـهَ ـ َذ ٌب َل
ْ
لاح
اأسعى إاِلى ا ْل َف ْ

َوا ْل َو ْج َه َوال ِر ْج َل ْي ْن
تـاب
َواأ ْحمـ ِـ ُل ا ْل ِك ْ
بِـهِـــ َمـ ٍة َوعَــــــ ْز ْم
مصطفى ع ّزوز

س
س ا ْلخا ِم ُ
ال َد ْر ُ

دينا َوا ْل َق َم ُر
ال�س ِتما ُع
ْ

(جحا ُي ْن ِق ُذ ا ْل َق َم َر):
ص ُ
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١ماذا َر أاى ُجحا في ما ِء ا ْل ِب ْئ ِر؟

ِ ٢م َم َت َع َج َب ُجحا؟
راج ا ْل َق َم ِر ِم َن ا ْل ِب ْئ ِر؟
 ٣ما َوسي َل ُة ُجحا في اِإخْ ِ
ِ ٤لماذا َل ْم َي ْر َت ِف ِع َ
الد ْل ُو ِم َن ا ْل ِب ْئ ِر؟

قوط ُجحا َعلى َظ ْه ِر ِه؟
 ٥ما َس َب ُب ُس ِ
راج ا ْل َق َم ِر ِم َن ا ْل ِب ْئ ِر؟ َو ِلماذا؟
َ ٦ه ْل ن ََج َح ُجحا في اِإخْ ِ
َ ٧علا َم َي ُد ُل َت َص ُر ُف ُجحا في ا ْل ِحكا َي ِة؟
٤٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٤٤

٤٥

ا ْل ِقرا َء ُة
دينا َوا ْل َق َم ُر
َن ْق َراأ:

َج َل َس ْت دينا في َحدي َق ِة َب ْي ِتها َت َتاأ َم ُل الْ َق َم َر.
قالَ ْت :ما اأ ْب َع َد َك اأ ُيها الْ َق َم ُر!
لي؟
قا َل الْ َق َم ُرَ :ه ْل َت ْع َل َ
مين يا دينا اأ َن ا ْل إِ�نْسا َن ْاس َتطا َع الْ ُوصو َل اإِ ّ
ف ذلِكَ ؟
قا َل ْت دي َناَ :و َك ْي َ
جاب الْ َق َم ُرَ :ر ِك َب َسفي َن َة الْف ََضا ِء َو َح َط َعلى َس ْطحي.
اأ َ

يوج ُد َعلى َس ْط ِحكَ ؟
َساألَ ْت دي َناَ :وماذا َ
الصخورَِ ،و ِ
واء.
قا َل الْ َق َم ُر:اأنا َغ ِن ٌي بِا ْل� أ ْت ِر َب ِة َو ُ
ماء َوالْ َه ُ
لك ْن َي ْنق ُُصني الْ ُ
َثين يا دينا؟
َس ِم َعها أاخوها ُع َم ُرَ ،ف َساألَهاَ :م َع َم ْن َت َت َحد َ
اأجا َب ْت ديناَ :م َع الْ َق َمرِ.
قا َل ُع َم ُر :لَ َد ْي ِك َخيا ٌل ِ
واس ٌع يا دينا.
٤٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1أا ْي َن َج َل َس ْت دينا؟
 2ماذا َت أا َم َل ْت دينا؟
َ ٣ك ْي َف َو َص َل ْال ِإ�ن ُ
ْسان اِإلى ا ْل َق َم ِر؟
يوج ُد َعلى َس ْط ِح ا ْل َق َم ِر؟
 ٤ماذا َ

َ 5ه ْل ُي ْم ِك ُن ا ْل َع ْي ُش َعلى َس ْط ِح ا ْل َق َم ِر؟ ِلماذا؟

نُ َف ِك ُر:
َ 1ه ِل ا ْل ِق َص ُة َحقي ِق ّي ٌة أا ْم خَ يا ِل ّي ٌة؟ ِلماذا؟
َ 2ه ْل ُي ْم ِك ُن أا ْن َي َ
كون هذا ا ْل ِحوا ُر َب ْي َن دينا َو َ
الش ْم ِس؟
ِلماذا؟
َ ٣ل ْو َو َص ْلنا َي ْوم ًا اِإلى َس ْط ِح ا ْل َق َم ِر ،ماذا َس َن ْف َع ُل ُه َ
ناك؟

٤٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل الْ َك ِل َم ِة الْ ُمخالِ َف ِة في كُ ِل َم ْجمو َع ٍة ِم ّما َياأْتي:
ماء،
اأَ -س ٌ

َق َم ٌر،

َب ْي ٌت ،ن َْج ٌم.

بَ -حدي َق ٌةُ ،ب ْستانٌَ ،ح ْق ٌلَ ،سفي َن ٌة.
رابُ ،صخو ٌر.
سِ ،حجا َرةٌ ،تُ ٌ
جَ -ملابِ ُ
دَ -م ْد َر َس ٌةِ ،ق َط ٌة،

ُم َعلِ َم ٌة ،طالِ َب ٌة.

 2نُ ْك ِم ُل الْفَرا َغ فيما َياأْتي:
أا-
َل ْيلى ِرسا َل ًة.
ريض.
بُ -تعا ِل ُج
ا ْل َم َ
َط َلب ًا ِل ْل ِع ْل ِم.
ج -سا َف َر
ساع ُد
دُ -ي ِ
هـ-

أا َم ُه في ا ْل َم ْط َب ِخ.
سون ِ
َم ْي ُ
الط َب.
٤٨

ف الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي َة اإِلى ُم ْف َر ٍد َو ُم َثنّى َو َج ْم ٍع:
 ٣ن َُص ِن ُ
ِ
َبيرتانَ ،و ْر َدة،
صامدونَ ،م ْد َر َستانُ ،م ْس ِلمونُ ،مديرُ ،م ْج َت ِهدات ،ك َ
ُم َوظَفانُ ،ع ْصفور.
ُم ْف َرد

ُم َثنّى

ا ْل ِكتا َبة

َج ْمع

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
واء.
قا َل الْ َق َم ُر :اأنا َغ ِن ٌي بِا ْل� أ ْت ِر َب ِة َو ُ
ماء َوالْ َه ُ
الصخورَِ ،ول ِك ْن َي ْنق ُُصني الْ ُ
َثين يا دينا؟ اأجا َب ْت دينا:
َس ِم َعها اأخوها ُع َم ُرَ ،و َساألَهاَ :م ْع َم ْن َت َت َحد َ
َم َع الْ َق َمرِ.

٤٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:
يوج ُد َعلى َس ْط ِحكَ ؟
َساألَ ْت دي َناَ :وماذا َ
واء.
قا َل الْ َق َم ُر :اأنا َغ ِن ٌي بِا ْل� أ ْت ِر َب ِة َو ُ
ماء َوالْ َه ُ
الصخورَِ ،ول ِك ْن َي ْنق ُُصني الْ ُ
َثين يا دينا؟
َس ِم َعها أاخوها ُع َم ُرَ ،ف َساألَهاَ :م ْع َم ْن َت َت َحد َ
اأجا َب ْت ديناَ :م َع الْ َق َمرِ.

قا َل ُع َم ُر :لَ َد ْي ِك َخيا ٌل ِ
واس ٌع يا دينا.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

ِم ْن ُم َخ ّي ِ
مات بِلاديَ :جبالياَ ،وا ْل َج َلزونُ َ ،وا ْل ُب َريْج.

إِ
ال� ْملاء
اأ َول�ً :ن ََض ُع َعلا َم َة ال َترقي ِم الْ ُم ِ
ناس َب َة في َمكانِها ( ، .؟ ! :):
قا َل ْت ِودا ُد
َ
قال ٌ
سعيد
َس أا َل ْت ِودا ُد

ما أا ْج َم َل ا ْل َب ْح َر
اِإ َن ُه َج ٌ
ميل
َو ِلماذا
٥٠

ِلك َن ُه ما ِل ٌح

لاء َم ْنظور ًا:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
قالَ ْت :ما اأ ْب َع َد َك اأ ُيها ا ْل َق َم ُر!
لي؟
قا َل الْ َق َم ُرَ :ه ْل َت ْع َل َ
مين يا دينا اأ َن ا ْل إِ�نْسا َن ْاس َتطا َع الْ ُوصو َل اإِ ّ
ف ذلِكَ ؟
قالَ ْت ديناَ :و َك ْي َ
جاب الْ َق َم ُرَ :ر ِك َب َسفي َن َة الْف ََضا ِء َو َح َط َعلى َس ْطحي.
اأ َ

التَ ْعبي ُر

ن ََض ُع كُ َل َك ِل َم ٍة ِم َن الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِة في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة:
 1خَ يال:
َ 2ع ِل َق:
 ٣ا ْل ِبئْر:
 ٤أا ْن َق َذ:
 5ا ْل َق َمر:

٥١

ا ْل َق َـم ُر

نُ َغنّيَ ،و َن ْح َف ُظ:

اأ ْمــلا أ الــ ّد ْنيا ِ
ضــيـا ْء
ئِــ َر في َر ْحبِ ا ْل َفـضـا ْء
ثُــ َم اأ ْمضـي في النَمـا ْء
مـن َجـبيني َو َبـهـا ْء
ْ

السمـا ْء
إِانَنـي َب ْـد ُر َ
السائِ َر وا ْلـحا
اأ ْر ِش ُد ّ
اأبْـدَ اأ ا ْلـ ُعم َر ِهلال�ً
َغ َـم َر ال�آ َ
فــاق نـور ًا

٥٢

س
س ّ
السا ِد ُ
ال َد ْر ُ

ا ْل ُع ْصفو َر ُة َت ْبني ع َُشها
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (ا ْل ُحـ ِر َي ُة اأ ْغلى):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١ماذا َ
باح؟
كان ا ْل ُب ْل ُب ُل َي ْف َع ُل ُك َل َص ٍ
َ ٢بم َف َك َر أا ْح َم ُد؟

َ ٣ك ْي َف ْاصطا َد أا ْح َم ُد ا ْل ُب ْل ُب َل؟
 ٤أا ْي َن َو َض َع أا ْح َم ُد ا ْل ُب ْل ُب َل َب ْع َد َص ْي ِد ِه؟
ِ ٥ل َم َح ِز َن أا ْح َم ُد؟
ِ ٦لماذا َس َك َت ا ْل ُب ْل ُب ُل َع ِن ا ْل ِغناءِ؟
٥٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٥٤

٥٥

ا ْل ِقرا َء ُة
ا ْل ُع ْصفو َر ُة َت ْبني ع َُشها
َن ْق َراأ:
طير ِم ْن َم ٍ
َش.
ناء ُع ْصفو َر ًة َت ُ
را َق َب ْت َس ُ
كان لِ� آ َخ َرَ ،و َت ْج َم ُع الْق َ
َش ،يا اأ ّمي؟
َساألَ ْت اأ َمها :لِماذا َت ْج َم ُع الْ ُع ْصفو َر ُة الْق َ

ا ْل� أ ُمَ :حتّى َت ْب ِني ُعشّ اً؛ لِ َت ْس ُك َن في ِه َم َع ِف ِ
راخها.
َ

ناء
َج َه َز ِت الْ ُع ْصفو َر ُة ُعشَ ها ،ثُ َم َ
باض ْت في ِهَ ،و َب ْع َد َف ْت َر ٍة شا َهد َْت َس ُ
ناء َو ِه َي َترى الْ ُع ْصفو َر َة ا ْل� أ َم
ُع ْصفو َر ْي ِن َص َ
شُ .س َر ْت َس ُ
غير ْي ِن في الْ ُع ِ
َت ْل َت ِق ُط الْ َح َب بِ ِم ْنقارِهاَ ،و َت َض ُع ُه في َف ِم كُ ِل ِ
غير ْي ِن.
واح ٍد ِم َن َ
الص َ
ناء ُعشِ هاَ ،واإِ ْطعا َم ِف ِ
راخها ،يا اأ ّمي؟
ناءَ :م ْن َعلَ َم الْ ُع ْصفو َر َة بِ َ
َساألَ ْت َس ُ
َت َب َس َم ِت ا ْل� أ ُمَ ،وقالَت :اللّ ُه ُس ْبحانَ ُهُ ،ه َو الْها ِديَ ،و ُه َو ال ّرا ِزقُ.

٥٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1ماذا را َق َب ْت َسنا ُء؟
 2ماذا كان َْت ا ْل ُع ْصفو َر ُة َت ْف َع ُل؟
باض ِت ا ْل ُع ْصفو َر ُة؟
 ٣أا ْي َن َ

نُ َف ِك ُر:

ِ ٤ل َم َف ِر َح ْت َسنا ُء؟
َ 5ك ْي َف ُت ْط ِع ُم ا ْل ُع ْصفو َر ُة ِصغا َرها؟
َ 6م ْن َع َل َم ا ْل ُع ْصفو َر َة بِنا َء ُع ِشها؟

َ 1ل ْو أا ْم َس َك أا َح ُدنا ا ْل ُع ْصفو َر َةَ ،و َو َض َعها في َق َف ٍص ،ماذا
الصغي َر ْي ِن؟
َس َي ْح ُد ُث ِل ْل َف ْرخَ ْي ِن َ
ران؟
غيران ِع ْن َدما َي ْك ُب ِ
الص ِ
 2ماذا َن َت َو َق ُع أا ْن َي ْف َع َل ا ْل َف ْر ِ
خان َ

٥٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1ن َِص ُل َب ْي َن الْ َح َي ِ
وان َو َب ْي ِت ِه فيما َياأْتي:

َجاج
الد ِ
ال� أ َس ِد
الْ َع ْن َك ِ
بوت
الْ َفاأْ ِر
الْ ُع ْصفو ِر
ال� أ ْغنا ِم

ش
ُ -1ع ُ
ُ -2ج ْح ُر
 -٣قُ ُن
َ -٤عري ُن
ظير ُة
َ -5ح َ
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:

ِه َي كاتِ َب ٌة ما ِه َرةٌ.

اأُ -ه َو كاتِ ٌب ما ِه ٌر.
ص في َع َم ِل ِه.
بُ -ه َو ُم َوظَ ٌ
ف ُمخْ ِل ٌ

ِه َي

ُمخْ ِل َص ٌة في َع َم ِلها.

بوب في َم ْد َر َس ِت ِه.
جُ -ه َو َم ْح ٌ

ِه َي

في َم ْد َر َس ِتها.

دُ -ه َو َصدي ٌق لِ ْل َم ْك َت َب ِة.

ِه َي

لِ ْل َم ْك َت َب ِة.

هـُ -ه َو ُم ِج ٌد في ُد ِ
روس ِه.

ِه َي

في ُد ِ
روسها.

٥٨

 ٣نَ ْك ُت ُب في الْفَرا ِغ ( ُه َوِ ،ه َي ) فيما َياأْتي:
صا ِد َق ٌة في َكلا ِمها.
أا-
ب-

ُمدي َر ٌة ناجِ َح ٌة.
َح ّم ٌال َق ِو ٌي.

د-

باح ِة.
الس َ
با ِرعٌ في ِ

ج-

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:

طير ِم ْن َم ٍ
َش.
ناء ُع ْصفو َر ًة َت ُ
را َق َب ْت َس ُ
كان لِ� آ َخ َرَ ،و َت ْج َم ُع الْق َ
َش ،يا اأ ّمي؟
َساأ َل ْت اأ َمها :لِماذا َت ْج َم ُع الْ ُع ْصفو َر ُة الْق َ

٥٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

ناء
َج َه َز ِت الْ ُع ْصفو َر ُة ُعشَ ها ،ثُ َم َ
باض ْت ِفي ِهَ ،و َب ْع َد َف ْت َر ٍة شا َهد َْت َس ُ
ناء َو ِه َي َترى الْ ُع ْصفو َر َة ا ْل� أ َم
ُع ْصفو َر ْي ِن َص َ
شُ .س َر ْت َس ُ
غير ْي ِن في الْ ُع ِ
َت ْل َت ِق ُط الْ َح َب بِ ِم ْنقارِهاَ ،و َت َض ُع ُه في َف ِم كُ ِل ِ
غير ْي ِن.
واح ٍد ِم َن َ
الص َ
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

ّاح.
ِم ْن اأ ْسما ِء اللّ ِه ا ْل ُح ْسنى :ال َرحي ُمَ ،وال َفت ُ

إِ
ال� ْملاء
اأ َول�ً:نُ ْد ِخ ُل ( ال ) ال َت ْع ِ
ريف َعلى الْ َك ِل ِ
ماتَ ،ونَ ْق َراأ ،ثُ َم نَ ْك ُت ُب:
َر ّزاق

ُع ْصفو َرة

َطعام

ِفراخ
ُع ّش

َصغير
٦٠

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
ناء ُعشِ ها َ ،واإِ ْطعا َم ِف ِ
راخها ،يا اأ ّمي؟
ناءَ :م ْن َعلَ َم الْ ُع ْصفو َر َة بِ َ
َساأ َل ْت َس ُ
َت َب َس َم ِت ا ْل� أ ُمَ ،وقالَت :اللَ ُه ُس ْبحانَ ُهُ ،ه َو الْها ِديَ ،و ُه َو ال ّرا ِزقُ.

التَ ْعبي ُر

ن ََض ُع كُ َل َك ِل َم ٍة ِم َن الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة:
 1ا ْلغا َبة:
َ 2
الط َيران:
ُ ٣ت َع ِل ُم:
ّ ٤
الديك:
 5ا ْل ُع ّش:

٦١

نُ َغنّي ،و َن ْح َف ُظ:

األ� طيري

َو َغـنّي يـا عَـصافـيـري
َلدَ ي ِْك ا ْل َح ْق ُل َوا ْل ُع ْش ُب
ِـلاخـ ْو ٍ
ب َ
ف مـ ِـ َن الصَ ْي ِد
َفـ َغنـّي يـا عَـصافـيـري

األ� طيري األ� طيري
َلدَ ي ِ
ْك ا ْلما ُء َوا ْل َح ّب
َتعالي َر ْف ِرفي ِع ْندي
ت َصـ ّياد ًا
ـس ُ
َف إِانّي َل ْ

غالب مهنّا

٦٢

السا ِب ُع
س ّ
ال َد ْر ُ

َم ْك َت َبتي َصدي َقتي
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (ا ْل َم ْك َت َب ُة ا ْلعا َم ُة):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
فاط َم ُة ِم َن ا ْل َم ْد َر َس ِة؟
َ ١ك ْي َف عا َد ْت ِ
فاط َم ُة ِل أ� ِمها؟
 ٢ماذا قا َل ْت ِ

فاط َم ُة في ا ْل َم ْك َت َب ِة؟
 ٣ماذا َ
شاه َد ْت ِ
 ٤كيف َت َج َو َل ِت ّ
بات في ا ْل َم ْك َت َب ِة؟
الطا ِل ُ
 ٥أا ْي َن َت َج َم َع ِت ّ
بات؟
الطا ِل ُ
 ٦ماذا أا ْع َط ِت ا ْل ُم َع ِل َم ُة ُك َل طا ِل َب ٍة؟
فاط َم ُة؟
 ٧ما ْاس ُم ا ْل ِق َص ِة ا َلتي أاخَ َذ ْتها ِ
٦٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٦٤

٦٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

َم ْك َت َبتي َصدي َقتي

َس ْل َمى ُم ِج َد ٌة في ُد ِ
راءةَْ ،اش َت َر ْت َصدي َق ُتها ُعلا َه ِد َي ًة
روسهاَ ،وتُ ِح ُب الْ ِق َ
راح ْت َتزو ُرها.
لَهاَ ،و َ
ناولَ ْت
َر َح َب ْت َس ْلمى بِ َصدي َق ِتهاَ ،و َق َد َم ْت لَها الشّ ا َي َوالْفا ِك َه َة ،ثُ َم َت َ
َس ْلمى الْ َه ِد َي َةَ ،واأزالَ ْت ِغلا َفها.
حين َراأ ْت ِكتاباً ُم َص َوراًَ ،وقالَ ْت :اأ ْش ُك ُر ِك يا ُعلاَ ،ه ِد َي ُت ِك
َفر َِح ْت َس ْلمى َ
رائِ َع ٌة ،اأنا اأ ِح ُب الْ ُك ُت َب.
َه ّيا َ ...ه ّيا َمعي َوشا ِهدي َم ْك َت َبتي.
يب الْ ُك ُت ِب َعلى ال ُر ِ
ُد ِه َش ْت ُعلا لِ َت ْرتِ ِ
فوف ،اأشا َر ْت َس ْلمى بِ َي ِدهاُ :هنا
وات
الْ ُك ُت ُب الْ ُم َص َو َرةَُ ،و َعلى ذا َك ال َر ِ
صَ ،وفي تِ ْلكَ ال َزا ِو َي ِة اأ َد ُ
ف َ
توج ُد الْ ِق َص ُ
ٍ
ص
ال َر ْس ِم َوالْ ِكتا َب ِةَ ،و َعلى َهذ ِه الطّا ِولَ ِة ِجها ُز
حاسوب و َم ْجمو َع ٌة ِم َن ا ْل� أ ْقرا ِ
ال َتعلي ِم َي ِة.
الصديق ِ
ض الْ َموا ِد
راء ِة الْ ِق َصصَ ،و ُمشا َه َد ِة َب ْع ِ
َق َض ِت َ
َتان َو ْقتاً ُم ْم ِتعاً في ِق َ
ال َت ْعلي ِم َي ِة في الْ
ِ
حاسوب.
٦٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1ماذا ْاش َت َر ْت ُعلا؟
 2ماذا َق َد َم ْت َس ْلمى ِل َصدي َق ِتها؟
 ٣ما َه ِد َي ُة ُعلا ِل َس ْلمى؟
ِ ٤لماذا ُد ِه َش ْت ُعلا؟
تان في ا ْل َم ْك َت َب ِة؟
الصدي َق ِ
 5ماذا َف َع َل ِت َ

نُ َف ِك ُر:
1
2
٣
٤

َك ْي َف ُن ْن ِشى ُء َم ْك َت َب ًة َص ِف َي ًة؟
ما ا َلذي ن َْس َت ُ
فيد ُه ِم َن ا ْل َم ْك َت َب ِة؟
راس ِتنا؟
َك ْي َف ن َْس َت ْخ ِد ُم ا ْل
َ
حاسوب في ِد َ
َك ْي َف ُي ْم ِك ُن أا ْن َن َت َع َو َد َعلى عا َد ِة ا ْل ِقرا َء ِة؟

٦٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل ُمرا ِد ِف الْ َك ِل َم ِة:
ُ -1مجِ َد ٌة
َ -2تنا َو َل ْت

ُم ْج َت ِه َدةٌ ،كَسولَ ٌةَ ،خلو َق ٌة
َر َم ْتْ ،اش َت َر ْت ،اأ َخ َذ ْت

َ -٣ف ِر َح ْت

َغ ِض َب ْتُ ،س ّر ْت ،قا َم ْت
نا َم ْت ،أا ْم َض ْت ،أا َك َل ْت

َ -٤ق َض ْت
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
اأُ -هما َص ِ
ديقان.

ُهما َصديق ِ
َتان.

بُ -هما عا ِم ِ
لان.

ُهما

.

جُ -هما اأ ِ
مينان.

ُهما

.

دُ -هما ُم ْس ِع ِ
فان.

ُهما

.

هـُ -هما َفائِ ِ
زان.

ُهما

.

٦٨

 ٣نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َة ِم َن الشَ ْك ِلَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
أا -ن ٌ
بان في ا ْل ُمبارا ِة.
َبيل َوخا ِل ٌد َي ْل َع ِ

ُهما

في ا ْل ُمبارا ِة.

ل�عبونَ ِ ،
تانِ ،
ِ
ل�ع ِ
ل�ع َب ِ
بان.
عان ا ْل َق ْم َح.
ب -خَ ْو َل ُة َوعا ِئ َش ُة َت ْز َر ِ

ُهما

في ا ْل َح ْق ِل.

عانُ ،مزارِعونَ ُ ،مزارِع ِ
ُمزارِ ِ
َتان.
بيعان في ُ
الد ّك ِان.
ليم َوحا ِم ٌد َي ِ
ج َ -س ٌ

ُهما

في ُ
الد ّك ِان.

عان ،بائِ َع ِ
بائِعونَ  ،بائِ ِ
تان.
مان في ا ْل َم ْد َر َس ِةُ .هما
ميس َو َل ْميا ُء ُت َع ِل ِ
دَ -ل ُ
تانُ ،م َع ِل ِ
ُم َع ِل َم ِ
مانُ ،م َع ِلمونَ

٦٩

في ا ْل َم ْد َر َس ِة.

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
ناولَ ْت
َر َح َب ْت َس ْلمى بِ َصدي َق ِتهاَ ،و َق َد َم ْت لَها الشَ ا َي َوالْفا ِك َه َة ،ثُ َم َت َ
َس ْلمى الْ َه ِد َي َةَ ،واأزالَ ْت ِغلا َفها.
حين َراأ ْت ِكتاباً ُم َص َوراًَ ،وقالَ ْت :اأ ْش ُك ُر ِك يا ُعلا،
َفر َِح ْت َس ْلمى َ
َه ِد َي ُت ِك رائِ َع ٌة.

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

َس ْل َمى ُم ِج َد ٌة َفي ُد ِ
راءةَْ ،اش َت َر ْت َصدي َق ُتها ُعلا َه ِد َي ًة
روسهاَ ،وتُ ِح ُب الْ ِق َ
راح ْت َتزو ُرها.
لَهاَ ،و َ
ناولَ ْت
َر َح َب ْت َس ْلمى بِ َصدي َق ِتهاَ ،و َق َد َم ْت لَها الشَ َ
اي َوالْفا ِك َه َة ،ثُ َم َت َ
َس ْلمى الْ َه ِد َي َة َواأزالَ ْت ِغلا َفها.

٧٠

ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

وب َوا ْل َخ ْوخُ ِم ْن اأ ْشجارِ بِلادي.
ا ْل َخ ّر ُ

إِ
ال� ْملاء
ف الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َو ِل الْ َم ْرسو ِم اأ ْدناه:
اأ َول�ً:ن َُص ِن ُ
ا ْلفا ِكهَ ةّ ،
الشاي ،ا ْلهَ ِديَة ،ال َر ّ
ف ،ا ْلحاسوب ،ال ّزا ِو َية.
مات ل� ُمها شَ ْم ِس َي ٌة
َك ِل ٌ

مات ل� ُمها َق َم ِر َي ٌة
َك ِل ٌ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
يب الْ ُك ُت ِب َعلى ال ُر ِ
ُد ِه َش ْت ُعلا لِ َت ْرتِ ِ
فوف ،اأشا َر ْت َس ْلمى بِ َي ِدهاُ :هنا
وات
الْ ُك ُت ُب الْ ُم َص َو َرةَُ ،و َعلى ذا َك ال َر ِ
صَ ،وفي تِ ْلكَ ال َزا ِو َي ِة اأ َد ُ
ف َ
توج ُد الْ ِق َص ُ
ال َر ْس ِم َوالْ ِكتا َب ِة.
٧١

التَ ْعبي ُر
نُ َع ِب ُر َع ْن كُ ِل صو َر ٍة بِ ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة:
1

2

٣

٤

٧٢

س الثّا ِم ُن
ال َد ْر ُ

ِحذا ُء ا ْل َحكي ِم
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (ا ْل َحسو ُد َوا ْل َبخي ُل):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١ماذا َ
قال ا ْل َم ِل ُك ِلل َر ُج َل ْي ِن؟
 ٢ما َ
الش ْر ُط ا َلذي َو َض َع ُه ا ْل َم ِل ُك َعلى ال َر ُج َل ْي ِن؟
لان في َ
الط َل ِب؟
ِ ٣ل َم َت أاخَ َر ال َر ُج ِ
 ٤ب َِم َه َد َد ا ْل َم ِل ُك ال َر ُج َل ْي ِن؟
 ٥ماذا َط َل َب ا ْل َحسو ُد أاخير ًا؟

خيل؟
 ٦ما ن َ
َتيج ُة َط َل ِب ا ْل َحسو ِد َعلى ا ْل َب ِ
َتيج ُة ا ْل َح َس ِد َوا ْل ُب ْخ ِل؟
 ٧ما ن َ
٧٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
حطة

ا ْلم

ْمحطة
ال

٧٤

حطة

ا ْلم

٧٥

ا ْل ِقرا َء ُة
ِحذا ُء ا ْل َحكي ِم
َن ْق َراأ:
ُي ْحكى اأ َن َحكيماً كا َن َي ْجري بِ ُس ْر َع ٍة لِ َي ْل َح َق بِالْ ِقطارَِ ،و َق ْد َب َداأ الْ ِقطا ُر
ناء ُصعو ِد ِه اإِلى الْ ِقطا ِر َس َق َط ْت اإِ ْحدى َف ْر َد َت ْي ِحذائِ ِهَ ،فما كا َن
بِ َ
الس ْيرَِ ،واأ ْث َ
ِم ْن ُه اإِلّ� اأ ْن َخ َل َع الْ َف ْر َد َة الثّانِ َي َةَ ،و َرماها بِ ُس ْر َع ٍة بِ ِجوا ِر الْ َف ْر َد ِة ا ْل�أولى َعلى ِس َك ِة
الْ ِقطارِ.
َت َع َج َب أا ْص ِدقا ُؤ ُه ِم ّما َف َع َلَ ،ف َس أالو ُهِ :لماذا َر َم ْي َت َف ْر َد َة ا ْل ِحذا ِء ْال أ�خْ رى؟
َف َ
كيم :أا ْح َب ْب ُت ِل ْل َفقي ِر ا َلذي َس َيجِ ُد ا ْل ِحذا َء أا ْن َيجِ َد َف ْر َد َت ْي ِن،
قال ا ْل َح ُ

فيد ُهَ ،و َل ْن أا ْس َت َ
واح َد ًة َف َل ْن ُت َ
فيد
طيع ْال� ْنتِفاعَ ِب ِهماَ ،ف َل ْو َو َج َد َف ْر َد ًة ِ
َف َي ْس َت َ
أانا ِم ْنها أا ْيض ًا.

٧٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
كيم ب ُِس ْر َع ٍة؟
ِ 1لماذا َجرى ا ْل َح ُ
كيم اِإلى ا ْل ِقطا ِر؟
 2ماذا َح َد َث َلدى ُصعو ِد ا ْل َح ِ
كيم؟
ِ ٣م َم َت َع َج َب أا ْص ِدقا ُء ا ْل َح ِ
كيم َف ْر َد َة ِحذا ِئ ِه الثّا ِن َي َة؟
ِ ٤ل َم َرمى ا ْل َح ُ

نُ َف ِك ُر:
ِ 1بر أاْ
ُ
ْ
ْ
َ
ا
ب
كان
ل
ه
،
م
ِك
ي
كيم ْاس ِت ْرجاعُ َف ْر َد ِة
ح
ل
ا
كان
م
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
َ
إ
ْ
َ
ِ
ِحذا ِئ ِه ا َلتي َس َق َط ْت؟ ِلماذا؟
 2ماذا َن ْف َع ُلَ ،ل ْو ُك ّنا َم َ
كيم؟
كان ا ْل َح ِ
 ٣ماذا ن َْس َت ُ
فيد ِم َن ا ْل ِق َص ِة؟

٧٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

َلاث َك ِل ٍ
 1نُ َك ِو ُن ث َ
مات ِم ْن كُ ِل َم ْجمو َع ٍة ِم َن ال� أ ْح ُر ِف ال�آتِ َي ِة:
ل ،م ،ح

ح ،ب ،ر
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
ُه َن ُم ِ
لات.
ناض ٌ

اأُ -ه ْم ُم ِ
ناضلونَ.
بُ -ه ْم ُمذيعو َن في ال ِت ْلفازِ.

ُه َن

في ال ِت ْلفازِ.

جُ -ه ْم قارِئو َن لِ ْل ُق ْرا ِآن.

ُه َن

لِ ْل ُق ْرا ِآن.

دُ -ه ْم زائِرو َن لِق َْص ِر ِهشا ٍم.

ُه َن

لِق َْص ِر ِهشا ٍم.

هـُ -ه ْم ُمسا ِفرو َن لِ ْل َح ِج.

ُه َن

لِ ْل َح ِج.

٧٨

 ٣نَختا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
دات
ُم ْر ِش ٌ

فات
وا ِق ٌ

ُ -1ه ْم

َ
َشيطون.
ن

ُ -2ه َن

ياح ِة.
لس َ
ِل ِ
ِل ْلجِ بالِ .

ُ -٤ه َن

تاب.
ِل ْل ِك ِ

ُ -٣ه ْم

فات
ُم َؤلِ ٌ

ا ْل ِكتا َبة

ُم َوظَفو َن

ُم َت َسلِقو َن

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
َت َع َج َب اأ ْص ِدقا ُؤ ُه ِم ّما َف َع َلَ ،ف َساألو ُه :لِماذا َر َم ْي َت َف ْر َد َة الْ ِحذا ِء ا ْل�أخْ رى؟
ذاء اأ ْن َي ِج َد َف ْر َد َت ْي ِن،
َفقا َل الْ َحكي ُم :أا ْح َب ْب ُت لِ ْلفَقي ِر الَذي َس َي ِج ُد الْ ِح َ
َف َي ْس َتطي َع ال�نْ ِتفا َع بِ ِهما.

٧٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

ُي ْحكى اأ َن َحكيماً كا َن َي ْجري بِ ُس ْر َع ٍة لِ َي ْل َح َق بِالْ ِقطارَِ ،و َق ْد َب َداأ الْ ِقطا ُر
ناء ُصعو ِد ِه اإِلى الْ ِقطا ِر َس َق َط ْت اإِ ْحدى َف ْر َد َت ْي ِحذائِ ِهَ ،فما كا َن
بِ َ
الس ْيرَِ ،واأ ْث َ
ِم ْن ُه اإِلّ� اأ ْن َخ َل َع الْ َف ْر َد َة الثّانِ َي َةَ ،و َرماها بِ ُس ْر َع ٍة بِجوا ِر الْ َف ْر َد ِة ا ْل�أولى َعلى
ِس َك ِة الْ ِقطارِ.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

ا ْل َك ِذ ُب داءٌَ ،والصِ ْد ُق َدواءٌ.

إِ
ال� ْملاء
اأ َول�ً :نُ ْك ِم ُل الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة بـ (ه ،ـه ،ة ،ـة  ،ت):
َ ،ق َل ُمـــ
َ ،و ْر َد
ُ ،م َه ْن ِد َســ
ِ ،ميا
َب ْيــــ
سا َف َر

٨٠

،

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
ناء ُصعو ِد ِه اإِلى ا ْل ِقطا ِر َس َق َط ْت اإِ ْحدى َف ْر َد َت ْي ِحذائِ ِهَ ،فما كا َن ِم ْن ُه اإِلّ�
َواأ ْث َ
اأ ْن َخ َل َع الْ َف ْر َد َة الثّانِ َي َةَ ،و َرماها بِ ُس ْر َع ٍة بِ ِجوا ِر الْ َف ْر َد ِة ا ْل�أولى َعلى ِس َك ِة الْ ِقطارِ.

التَ ْعبي ُر

الصو َر ِة ال�آتِ َي ِة بِ َث ِ
لاث ُج َم ٍل ُمفي َد ٍة:
نُ َع ِب ُر َع ِن ّ
1

.

2

.

٣

.
٨١

َر ّيان

نُ َغنّي ،و َن ْح َف ُظ:

ْ
ــــــــــــان
ُهـــــــ َو َر ّي
هوب َفنّ ْ
ــان
ِطـــــ ْفــــــ ٌل َم ْو ٌ
ي َـ ْر ُس ُم في الـ َد ْف َت ِر َفـ ّلاح ًا
َيـ ْر ُسـ ُم َو ْرد ًا فـي ا ْلـ ُب ْس ْ
تـان
ـــــع َحــ ْلوى في ُدك ْ
ّان
بائِ َ
اأط ْـفال�ً في ِح ّص َـ ِة َر ْسـ ٍم
ـص ِعـ ْندَ ُه ُم ا ْل� أ ْل ْ
وان
َتـ ْرقُ ُ
ْ
ــــــــــــان
ُهـــــــ َو َر ّي
س لي :في ُك ِل َم ْ
كان
َي ْه ِم ُ
ــن َفــــنّــي
َساأفي ُد ا ْلعا َل َم ِم ْ
َـــي اأ ْصب َِح َح ّق ًا إِا ْن ْ
سان
ك ْ
٨٢

س الت ِ
ّاس ُع
ال َد ْر ُ

ا ْل َخ ّبا ُز

ال�س ِتما ُع
ْ

(ح ّب ا ْل َع َم ِل):
ص ُ
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١ماذا َس أا َل خا ِل ٌد أا َمهُ؟
ِ ٢لماذا َذ َه َب ا ْل ُع ّم ُال اِإلى ا ْل َب ّيا َر ِة؟
 ٣ماذا َر أاى خا ِل ٌد في ا ْل َب ّيا َر ِة؟
 ٤ماذا َط َل َب خا ِل ٌد ِم ْن أابي ِه؟

ساع َد خا ِل ٌد أابا ُه في ا ْل َع َم ِل؟
َ ٥ك ْي َف َ
 ٦ما ْال أ� ْشجا ُر ا َلتي ُت ْز َرعُ في ا ْل َب ّيا َر ِة؟
 ٧في أايِ َف ْص ٍل َن ْقطِ ُف ا ْل ُب ْر ُت َ
قال؟
٨٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٨٤

٨٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ا ْل َخ ّبا ُز

باس ٍم ِم َن ا ْب ِنها اأ ْن َي ْش َتر َِي لَ ُه ْم ُخ ْبزاًَ ،ذ َه َب ِ
َط َل َب ْت اأ ُم ِ
باس ٌم اإِلى
َبير ٍةَ ،حتّى اإِذا ْاس َتدا َر َو َض َع ُه
الْ َمخْ َبزَِ ،ف َراأى الْ َخ ّبا َز َي ُر ُق الْ َع َ
جين بِ ُس ْر َع ٍة ك َ
َعلى َخ َش َب ٍة َطوي َل ٍةَ ،و َرمى بِ ِه اإِلى ِ
بيت النّارِ .كا َن الْ َخ ّبا ُز ما ِهراًَ ،وكا َن
الْ َع َر ُق َي ْق ُط ُر ِم ْن َجبي ِن ِه.

باس ٌم اإِلى الْ َب ْي ِت َي ْح ِم ُل الْ ُخ ْب َز ال ّس ِ
عا َد ِ
اخ َنَ ،وقا َل لِوالِ ِد ِهَ :ع َم ُل
الْ َخ ّبا ِز شا ٌق يا اأبي .قا َل الْوالِدُ :نَ َع ْم ،اإِنَ ُه َي ْع َم ُل بِلا َك َل ٍل ل ِ إ� ْط ِ
عامنا الْ ُخ ْب َز

الشَ ِه َي ،اإِيّا َك يا ُب َن َي ،اأ ْن َت ْر ِم َي الْ ُخ ْب َز ال ّزائِ َد َع ِن ا ْل� أ ْك ِلَ ،فالْ ُخ ْب ُز نِ ْع َم ٌة ِم َن
اللّ ِه يا َولَديَ ،ي ِج ُب اأ ْن نُحا ِف َظ َع َل ْيها.
٨٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
باس ٍم؟
 1ماذا َط َل َب ِت ال أ� ُم ِم ْن ِ
 2ماذا َ
كان ا ْل َخ ّبا ُز َي ْف َع ُل؟
باسم ًا؟
 ٣ب َِم أا ْوصى ا ْلوا ِل ُد ِ
 ٤ماذا َ
باس ٌم ِلوا ِل ِد ِه؟
قال ِ

نُ َف ِك ُر:
ِ 1لماذا ُي َع ُد َع َم ُل ا ْل َخ ّبا ِز شا ّق ًا؟
حاج ِة؟
َ 2ك ْي َف َن َت َص َر ُف ِب ِق َط ِع ا ْلخُ ْب ِز ال ّزا ِئ َد ِة َع ِن ا ْل َ

٨٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1نَ ْك ُت ُب اأضْ دا َد الْ َك ِل ِ
مات الَتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط في الْفَرا ِغ الْ ُمقابِ ِل:
صير ٍة
َق َ

ُم ْن َخ ِف َض ًة

الْبا ِر َد

َب ْي َع

بِ ُب ْط ٍء

َخ َر َج

باس ٌم ِشرا َء ا ْلخُ ْب ِز.
 -1أارا َد ِ
باس ٌم ا ْل َم ْخ َب َز.
َ -2دخَ َل ِ

 -٣كان َِت ا ْل َحرا َر ُة عا ِل َي ًة.
َ -٤
جين ب ُِس ْر َع ٍة.
كان ا ْلخَ ّبا ُز َي ُر ُق ا ْل َع َ
جين َعلى خَ َش َب ٍة َطوي َل ٍة.
َ -5و َض َع ا ْل َخ ّبا ُز ا ْل َع َ
 2نُ ْك ِم ُل الْ َج ْد َو َل ال�آتي:
ُه َو

ُهما

ُه ْم

جائِ ِ
عان
ِ
باح ٌث
ِ
راحلو َن
ِ
َشيطان
ن
َم ْسرو ٌر
٨٨

 ٣نُ ْك ِم ُل الْ َج ْد َو َل ال�آتي:
ِه َي
-1

ُم َت َف ِو َق ٌة

-2

اح ٌة
َف َل َ

-٣

ُهما

صابِ َر ِ
تان

-٤

ُه َن

مات
عالِ ٌ

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:

باس ٌم اإِلى الْ َب ْي ِت َي ْح ِم ُل الْ ُخ ْب َز ال ّس ِ
عا َد ِ
اخ َنَ ،وقا َل لِوالِ ِد ِهَ :ع َم ُل الْ َخ ّبا ِز
شا ٌق يا اأبي .قا َل الْوالِدُ :نَ َع ْم ،اإِنَ ُه َي ْع َم ُل بِلا َك َل ٍل ل ِ إ� ْطعا ِمنا الْ ُخ ْب َز الشَ ِه َي.

٨٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

باس ٌم اإِلى ا ْل َب ْي ِت َي ْح ِم ُل ا ْل ُخ ْب َز ال ّس ِ
عا َد ِ
اخ َنَ ،وقا َل لِوالِ ِد ِهَ :ع َم ُل
الْ َخ ّبا ِز شا ٌق يا اأبي .قا َل الْوالِدُ :نَ َع ْم ،اإِنَ ُه َي ْع َم ُل بِلا َك َل ٍل ل ِ إ� ْط ِ
عامنا الْ ُخ ْب َز
الشَ ِه َي ،اإِيّا َك يا ُب َن َي ،اأ ْن َت ْر ِم َي الْ ُخ ْب َز ال ّزائِ َد َع ِن ا ْل� أ ْك ِلَ ،فالْ ُخ ْب ُز نِ ْع َم ٌة ِم َن
اللّ ِه يا َولَديَ ،ي ِج ُب اأ ْن نُحا ِف َظ َع َل ْيها.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

اح َذرِ ا ْل َك ِذ َب.
يا ُمعا ُذْ ،

٩٠

إِ
ال� ْملاء
اأ َول�ً :نُ َن ِو ُن الْ َك ِل ِ
وين الثَلا َث ِة:
مات ال�آتِ َي َة بِاأنْوا ِع ال َت ْن ِ
ال َك ِل َم ُة

وين ال َف ْتح
َت ْن ُ

وين َ
الض ّم
َت ْن ُ

وين ال َك ْسر
َت ْن ُ

باب
لَ ْيل
قيبة
َح َ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
باس ٍم ِم َن ا ْب ِنها اأ ْن َي ْش َت ِر َي لَ ُه ْم ُخ ْبزاًَ ،ذ َه َب ِ
َط َل َب ْت اأ ُم ِ
باس ٌم اإِلى الْ َمخْ َبزِ،
َبير ٍةَ ،حتّى اإِذا ْاس َتدا َر َو َض َع ُه َعلى َخ َش َب ٍة
َف َراأى الْ َخ ّبا َز َي ُر ُق الْ َع َ
جين بِ ُس ْر َع ٍة ك َ
َطوي َل ٍةَ ،و َرمى بِ ِه اإِلى ِ
بيت النّارِ.

٩١

التَ ْعبي ُر

نَ ْك ُت ُب ْاس َم ِ
صاح ِب كُ ِل ِم ْه َن ٍة ِم َن الْ ِم َه ِن ا ْل�آتِ َي ِة ،والْ َع َم َل الَذي َيقو ُم بِ ِه:
1

2

٣
٤

5
٩٢

س ِ
العاش ُر
ال َد ْر ُ

عاقِ َب ُة ال َط َم ِع
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (عاقِ َب ُة ال َط َم ِع):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

ماذا َس َر َق ا ْل َك ْل ُب؟
ِلماذا َجرى ا ْل َك ْل ُب ُم ْس ِرع ًا؟
ِلماذا حا َو َل ا ْل َك ْل ُب ُعبو َر ال َن ْه ِر؟
الصو َر ُة ا َلتي َراآها ا ْل َك ْل ُب في ا ْلماءِ؟
ما ّ

ماذا َظ َن ا ْل َك ْل ُب؟
ماذا َق َر َر ا ْل َك ْل ُب أا ْن َي ْف َع َل؟
َك ْي َف ن َِص ُف ا ْل َك ْل َب؟
٩٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

٩٤

٩٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

عاقِ َب ُة ال َط َم ِع

سير اإلى َب ْي ِتها ،ا ْع َت َر َض ْت َطريقَها َق ْط َر ُة َع َس ٍل،
َب ْي َنما كان َِت ال َن ْم َل ُة َت ُ
ِف الْ َع َس َل .ا ْق َت َر َب ِت ال َن ْم َل ُة ِم َن الْ َق ْط َر ِة بِ َح َذ ٍر شَ دي ٍد،
َوكان َِت ال َن ْم َل ُة ل� َت ْعر ُ
َو َت َذ َو َق ْتهاَ ،ف َو َجد َْت َط ْع َمها ُح ْلواً لَذيذاً.

ناولَ ِت ال َن ْم َل ُة َر ْش َف ًة ثانِ َي ًة َوثالِ َث ًة ،ثُ َم َت َرك َِت الْ َق ْط َرةََ ،و ْاس َتم َر ْت في َس ْيرِها
َت َ
اإِلى الْ َب ْي ِت َق ْب َل اأ ْن َي ُح َل ال َظلا ُمِ .
لاو َة الْ َع َس ِلَ ،فعا َد ْت
س َح َ
لك َنها لَ ْم َت ْن َ
راح ْت َت ْل َع ُق الْ َع َس َل بِ َشرا َه ٍةَ ،و َب ْع َد اأ ْن
اإِلى الْ َق ْط َر ِةَ ،و َد َخ َل ْت في َو َس ِطهاَ ،و َ

َتيج َة
روج ِم ْنهاَ ،ف َل ْم َت ْق ِد ْر َعلى ذلِكَ َ ،وما َت ْت في الْ َق ْط َر ِة ن َ
شَ ِب َع ْت اأرا َد ِت الْ ُخ َ
َط َم ِعها.
٩٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1اِإلى أا ْي َن كان َِت ال َن ْم َل ُة َتسي ُر؟
ريق ال َن ْم َل ِة؟
 2ماذا ْاع َت َر َض َط َ
 ٣ماذا َف َع َل ِت ال َن ْم َل ُة ِع ْن َدما َو َج َد ْت َق ْط َر َة ا ْل َع َس ِل؟
ِ ٤ل َم عا َد ِت ال َن ْم َل ُة ِل ْل َق ْط َر ِة َم َر ًة أاخْ رى؟
َ 5ك ْي َف كان َِت ال َن ْم َل ُة َت ْل َع ُق ا ْل َع َس َل؟
 6ماذا َ
كان َمصي ُر ال َن ْم َل ِة؟ َو ِلماذا؟

نُ َف ِك ُر:
 1ماذا َن َت َو َق ُع أا ْن َي ْح ُد َث ِلل َن ْم َل ِة َل ْو أا ْب َل َغ ْت َزميلا ِتها،
َو أا َك ْل َن َم َعها ا ْل َع َس َل؟ َو ِلماذا؟
 2ن َْذ ُك ُر َمثَل ًا َش ْع ِب ّي ًا َي ْن َطب ُِق َعلى ا ْل ِق َص ِة؟

٩٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1ن َِص ُل َب ْي َن الْ ِع ِ
بارات في الْ َعمو ِد ال� أ ْي َمنِ َ ،وما ُي َت ِم ُم َم ْعناها في الْ َعمو ِد الْ ُمقابِ ِل:

َف َو َج َد ْت ُه ُح ْلو ًا.
َحلا َو َة ا ْل َع َس ِل.

-1كان َِت ال َن ْم َل ُة َتسي ُر
ْ -2اع َت َر َض ْت َطري َقها

َ -٣ت َذ َو َق ِت ال َن ْم َل ُة ا ْل َع َس َل
َ -٤ل ْم َت ْن َس ال َن ْم َل ُة
َ -5ل ِع َق ِت ال َن ْم َل ُة ا ْل َع َس َل

راه ٍة.
ب َِش َ
اِإلى َب ْي ِتها.
َق ْط َر ُة َع َس ٍل.

َتيج َة َط َم ِعها.
ن َ

 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:

 -1اأنْ ِت اأمي َن ٌة.

 -1اأنْ َت اأمي ٌن.
ص.
 -2اأنْ َت ُمخْ ِل ٌ

 -2اأنْ ِت

 -٣اأنْ َت َصدي ٌق لِ ْلبي َئ ِة.

 -٣اأنْ ِت

لِ ْلبي َئ ِة.

 -٤اأنْ َت ُمطي ٌع لِوالِ َد ْيكَ .

 -٤اأنْ ِت

لِوالِ َد ْي ِك.

 -5اأنْ َت ُم َت َحد ٌ
ِث با ِر ٌع.

 -5اأنْ ِت

با ِر َع ٌة.

٩٨

 ٣نَختا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
ُم َد ِر َب ٌة

سا ِر ٌد

 -1أان َْت يا ُ
سعيد،
 -2أان ِْت يا ُمني َر ُة،
 -٣أان َْت
نت يا َك ْو َث ُر،
 -٤أا ِ
 -5أان ِْت

طالِ َب ٌة

قا ِرئَ ٌة

ف
وا ِق ٌ

ُم َد ِر ٌب

را ِئ ٌع ِل ُك َر ِة ا ْل َق َد ِم.
ياض ّي.
يات في ال ّنادي ال ِر ِ
ِل ْل َف َت ِ
َج ِي ٌد ِل ْل ِق َص ِص.
َج ِي َد ٌة ِل ْل ُك ُت ِب.
ُم َت َف ِو َق ٌة.

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
سير اإلى َب ْي ِتها ،ا ْع َت َر َض ْت َطريقَها َق ْط َر ُة َع َس ٍل،
َب ْي َنما كان َِت ال َن ْم َل ُة َت ُ
ِف الْ َع َس َل .ا ْق َت َر َب ِت ال َنم َل ُة ِم َن الْ َق ْط َر ِة بِ َح َذ ٍر شَ دي ٍد،
َوكان َِت ال َنم َل ُة ل� َت ْعر ُ
َو َت َذ َو َق ْتها َف َو َجد َْت َط ْع َمها ُح ْلواً لَذيذاً.

٩٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

لاو َة الْ َع َس ِلَ ،فعا َد ْت اإِلى الْ َق ْط َر ِةَ ،و َد َخ َل ْت في
س ال َن ْم َل َة َح َ
لَ ْم َت ْن َ
روج
راح ْت َت ْل َع ُق الْ َع َس َل بِ َشرا َه ٍةَ ،و َب ْع َد اأ ْن شَ ِب َع ْت اأرا َد ِت الْ ُخ َ
َو َس ِطهاَ ،و َ
َتيج َة َط َم ِعها.
ِم ْنهاَ ،ف َل ْم َت ْق ِد ْر َعلى ذلِكَ َ ،وما َت ْت في الْ َق ْط َر ِة ن َ
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

زا َر َع ّما ٌر َر َف َح َواأريحا.

١٠٠

إِ
ال� ْملاء
َلاث َك ِل ٍ
َلاث َك ِل ٍ
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْبسو َط ٍةَ ،وث َ
اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ث َ
مات َت ْن َتهي
بِتا ٍء َم ْربو َط ٍة.
تاء َم ْبسو َط ٌة
ٌ

تاء َم ْربو َط ٌة
ٌ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإ ْم ً
ناو َل ِت ال َن ْم َل ُة َر ْش َف ًة ثانِ َي ًة َوثالِ َث ًة ،ثُ َم َت َرك َِت الْ َق ْط َرةََ ،و ْاس َتم َر ْت في َس ْيرِها
َت َ
اإِلى الْ َب ْي ِت َق ْب َل اأ ْن َي ُح َل ال َظلا ُمِ .
لاو َة الْ َع َس ِلَ ،فعا َد ْت اإِلى
س َح َ
لك َنها لَ ْم َت ْن َ
الْ َق ْط َر ِة.

١٠١

التَ ْعبي ُر

نُ َع ِب ُر َع ْن كُ ِل صو َر ٍة بِ ُج ْم َل ٍة:
1

2
٣

٤
5
١٠٢

س
ال َد ْر ُ
الحادي ع ََشر

َروس ا ْل َب ْح ِر
ع ُ
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (عَلى ِ
شاطى ِء ا ْل َب ْح ِر):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١أا ْي َن َذ َه َب سامي َو أا ْس َر ُتهُ؟
شاط ِءى ا ْل َب ْح ِر؟
 ٢ماذا َف َع َل سامي على ِ
الش ِاط ِءى ؟
 ٣ماذا َبنى ْال أ� ْول� ُد َعلى ّ
َ ٤ك ْي َف َو َج َد سامي ا ْل َب ْح َر؟
ياضات ا َلتي ن ُِح ُب أا ْن نُما ِر َسها؟
 ٥ما ال ِر
ُ
 ٦ما ْال أ�خْ طا ُر ا َلتي َيجِ ُب أا ْن َن َت َن َب َه اِإ َل ْيها ِع ْن َدما ن َْس َب ُح؟
١٠٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
مدينة يافا

١٠٤

١٠٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

َروس ا ْل َب ْح ِر
ع ُ

روس الْ َب ْحرِ ،أانا َمدي َن ٌة ِف َل ْسطي ِن َي ٌةَ ،بناني اأ ْجدا ُد ُك ُم
أانا يافا ،أانا َع ُ
آل�ف عا ٍم َعلى ِ
َماءَ ،ق ْب َل ِس َت ِة ا ِ
ساح ِل الْ َب ْح ِر الْ ُم َت َو ِس ِط ،كُ ْن ُت
الْ َع َر ُب الْ ُقد ُ
الس ُف ُن َت ْرسو في مينائي.
َب ّوا َب ًة لَ ُه ْم اإِلى الْعالَ ِم الْخار ِِج ِيَ ،وما زالَ ِت ُ

ات َوالْفَوا ِك ُهُ ،ب ْرتُقالي ِم ْن اأ ْج َو ِد اأنْوا ِع
في َب ّياراتي تُ ْز َر ُع الْ ِح ْم ِض ّي ُ
قال في الْعالَ ِمُ ،يشا ِه ُد ال ّسائِ ُح ِع ْندَما َيزو ُرني ا ْل�أما ِك َن التّ ِ
الْ ُب ْر ُت ِ
اريخ َي َة،
س
ياء الْقَدي َم َة ك ََح ِي الْ َع َج ِم ِي ،كَما َي ْط َر ُب َو ُه َو َي ْس َم ُع َص ْو َت اأ ْجرا ِ
َوا ْل� أ ْح َ
س ُيعانِ ُق َص ْو َت ال� أ ِ
ذان في الْ َم ِ
ساج ِدَ ،و ُي َصلّي في َم ْس ِج ِد َح َسن
الْ َكنائِ ِ
بِكَ ،و َي ْقضي َو ْقتاً ُم ْم ِتعاً َعلى ِ
شاطئي الْ َجمي ِل.
١٠٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1أا ْي َن َت َق ُع َمدي َن ُة يافا؟
َ 2متى َبنى ا ْل َع َر ُب َمدي َن َة يافا؟
ارات يافا؟
 ٣ماذا ُي ْز َرعُ في َب ّي ِ
السا ِئ ُح في يافا؟
 ٤ماذا ُيشا ِه ُد ّ
 5ن َْذ ُك ُر ْاس َم َح ٍي ِم ْن أا ْحيا ِء يافا.

نُ َف ِك ُر:
روس ا ْل َب ْح ِر)؟
ِ 1لماذا ُي ْط َل ُق َعلى يافا ْاس ُم َ
(ع ُ
شاطى ِء ا ْل َب ْح ِر.
 2ن َُس ّمي ُم ُدن ًا ِف َل ْسطي ِن َي ًة َت ْق ُع َعلى ِ
 ٣يافا َمدي َن ٌة ُم ِه َم ٌة .نُنا ِق ُش ذ ِلك.

١٠٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ في الْ ُج َم ِل ال�آتِ َي ِة:
ِ
شاطئي ال ّسائِ ُح
َب ّياراتي اأ ْجدا ُدكُ ُم ا ْل�أما ِك َن
َب ّوا َب ًة
َ -1بناني
 -2كُ ْن ُت
 -٣في

َماء.
الْ َع َر ُب الْ ُقد ُ
لَ ُه ْم اإِلى الْعالَ ِم الْخار ِِج ِي.
ات َوا ْلفَوا ِك ُه.
ُت ْز َر ُع ا ْل ِح ْم ِض ّي ُ

ُ -٤يشا ِه ُد ال ّسائِ ُح ِع ْندَما َيزو ُرني
السائِ ُح َو ْقت ًا ُم ْم ِتع ًا َعلى
َ -5ي ْقضي ّ
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:

التّ ِ
اريخ َي َة.
ميل.
ا ْل َج ِ

ِ
َشيطان.
-1اأنْ ُتما ن

-1اأنْ ُتما نَشي َط ِ
تان.

-2اأنْ ُتما عا ِم ِ
لان ُم ِجد ِّان.

-2اأنْ ُتما

رام ِج الث ِ
عان لِ ْل َب ِ
-٣اأنْ ُتما ُمتابِ ِ
َقاف َية.

-٣اأنْ ُتما

ُم ِجد ِ
َتان.
لِ ْل َبرا ِم ِج الثَقا ِف َي ِة.

-٤اأنْ ُتما ُم ِ
نان صالِ ِ
واط ِ
حان.

-٤اأنْ ُتما

صالِ َح ِ
تان.

ران ُم ْب ِد ِ
-5اأنْ ُتما شا ِع ِ
عان.

-5اأنْ ُتما

ُم ْب ِد َع ِ
تان.

عيدان بِ َن ِ
-6اأنْ ُتما َس ِ
جاح ُكما.

-6اأنْ ُتما

بِ َن ِ
جاح ُكما.

١٠٨

 ٣نَختا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:

ِعات ،بارِعونَ ،با ِر َع ِ
تان.
بار ٌ

 -1أا ْن ُتما

في ال َر ْس ِم.

 -2أا ْن ُتما

ساع ْد ُتما ا ْل َ
جيران.
َف َق ْد َ

 -٣أا ْن ُتما

صان.
ُم ْخ ِل ِ

 -٤أا ْن ُتما

ريص ِ
َعلى َم ْص َل َح ِة ّ
ريصات.
ريص ٌةَ ،ح
ٌ
الطا ِل ِ
تانَ ،ح َ
باتَ .ح َ

 -5أا ْن ُتما

رائِعونَ ،رائِ ِ
عات.
عان ،رائِ ٌ
ديقاتَ ،ص ِ
قاء.
َص ٌ
ديقان ،اأ ْص ِد ٌ
الْفائِ ُز ،الْفائِزونَ ،الْفائِ ِ
زان.

في ا ْلجا ِئ َز ِة.

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
روس الْ َب ْحرِ ،اأنا َمدي َن ٌة ِف َل ْسطي ِن َي ٌةَ ،بناني اأ ْجدا ُدكُ ُم الْ َع َر ُب
اأنا يافا ،اأنا َع ُ
آل�ف عا ٍم َعلى ِ
َماءَ ،ق ْب َل ِس َت ِة ا ِ
ساح ِل الْ َب ْح ِر الْ ُم َت َو ِس ِط،كُ ْن ُت َب ّوا َب ًة لَ ُه ْم
الْ ُقد ُ
الس ُف ُن َت ْرسو في مينائي.
اإِلى الْعالَ ِم الْخار ِِج ِيَ ،وما زالَ ِت ُ

١٠٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

ات َوالْفَوا ِك ُهُ ،ب ْرتُقالي ِم ْن اأ ْج َو ِد اأنْوا ِع الْ ُب ْرتُ ِ
قال
في َب ّياراتي تُ ْز َر ُع الْ ِح ْم ِض ّي ُ
السائِ ُح ِع ْندَما َيزو ُرني ال�أما ِك َن التّ ِ
ياء
في الْعالَ ِمُ ،يشا ِه ُد ّ
اريخ َي َةَ ،وال� أ ْح َ
الْقَدي َم َة ك ََح ِي الْ َع َج ِم ِي.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

زا َر َر ْمزي َزمي َل ُه َف ْوزي.

إِ
ال� ْملاء

ف الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َول الْ َم ْرسو ِم اأ ْدناه:
اأ َول�ً :ن َُص ِن ُ
ت – ناس ًا – َب ْح ٍر– َص ْي ٍ
باح ًة – اأ ْطفا ٌل
َب ْي ٌ
ف – ُك َر ٌة – ِس َ
وين ضَ ّم
َت ْن ُ

وين َف ْتح
َت ْن ُ

١١٠

وين ك َْسر
َت ْن ُ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
س ُيعانِ ُق َص ْو َت ال� أ ِ
ذان
السائِ ُح َو ُه َو َي ْس َم ُع َص ْو َت اأ ْجرا ِ
س الْ َكنائِ ِ
َي ْط َر ُب ّ
في الْ َم ِ
ساج ِدَ ،و ُي َصلّي في َم ْس ِج ِد َح َسن بِكَ ،و َي ْقضي َو ْقتاً ُم ْم ِتعاً َعلى
ِ
ميل.
شاطئي الْ َج ِ

التَ ْعبي ُر

نُ ْبدي َراأْ َينا بِ ُج ْم َل ٍة َح ْو َل كُ ِل َم ْو ِق ٍف ِم َن الْ َموا ِق ِف ال�آتِ َي ِة:
1

2

٣

١١١

نُ َغنّيَ ،و َن ْح َف ُظ:

يافا ا ْل َجمي َلة

الش ِ
يافا َو ّ
اطىُء َوا ْل َب ْح ُر
ارات َحــوا َلـ ْيـهـا
َوا ْلـ َب ّيـ ْـ ُ
ا ْلـ ُكـ ّل ُي ِ
ـح ّب ِك يـا يـافـا
يـافا َقــ ْلبي يـافـا ُحـ ّبي

َو َنـسيـ ٌم عَـ َط َر ُه الـ َز ْهـ ُر
جـيـرا ٌن مـا دا َم الـ َد ْه ُر
الش ِ
الس ْه ُل ّ
اطىُء َوا ْل َب ْح ُر
َ
ـح ُر
َـروس َز َي َنـها ال ْـ َب ْ
َوع ٌ

فتح اللّه الدَخيل

١١٢

س
ال َد ْر ُ
الثّاني ع ََشر

ِ
ْ
ٌ
زين
ح
ل
ا
ك
ال ِذ ْئ ُب َومال
َ
ُ
ال�س ِتما ُع
ْ

ص ِ
(حكا َي ُة َص ْق ٍر):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

 ١ماذا ن َُس ّمي ال ِر ْح َل َة ا َلتي قا َم بِها َعلا ٌء؟
 ٢ماذا َر أاى َعلا ٌء؟
 ٣ماذا َو َج َد َعلا ٌء في ا ْل ُع ِش؟
الص ْق ِر؟
 ٤أا ْي َن َو َض َع َعلا ٌء َف ْر َخ َ

الص ْق ُر ِع ْن َدما َ
ساح ِة ا ْل ُق ِن؟
 ٥ماذا َ
شاه َد َ
كان َي ْل َع ُب في َ
الص ْق ُر؟
 ٦ماذا َت َم ّنى َ
ِ ٧لماذا َض ِح َك ِت َ
الص ْق ِر؟
الد
ُ
جاجات ِم َن َ
ليق عا ِلي ًا؟ ِلماذا؟
الص ْق ُر ال َت ْح َ
َ ٨ه ِل ْاس َتطاعَ َ
١١٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

١١٤

١١٥

ا ْل ِقرا َء ُة
زين
ال ِذ ْئ ُب َومالِ ٌك ا ْل َح ُ
َن ْق َراأ:
اصطا َد ُهَ ،وفي اأ ْثنا ِء اأ ْك ِل ِه ا ْع َت َر َض ْت
كا َن ُهنا َك ِذئْ ٌب َياأْكُ ُل َح َيواناً ْ
راجها ِم ْن َف ِم ِه اأ ْو َب ْل َعهاَ ،فاأ َخ َذ
ض الْ ِعظا ِم َح ْل َق ُهَ ،ف َل ْم َي ْس َت ِط ْع اإِخْ َ
َب ْع ُ
واناتَ ،و َي ْب َح ُث َع َم ْن ُي ِ
َي َت َج َو ُل َب ْي َن الْ َح َي ِ
راج الْ ِعظا ِم
ساع ُد ُه في اإِخْ ِ
وانات َع ْن ذلِكَ َ ،حتّى اأ َتى مالِكٌ
َبير ٍةَ ،ع ِج َز ِت الْ َح َي ُ
ُمقابِ َل جائِ َز ٍة ك َ
الْ َحزي ُن؛ لِ َي ُح َل الْ ُم ْش ِك َل َة.
قا َل مالِكٌ الْ َحزي ُن لِل ِذئْ ِب :اأنا َساأخْ ر ُِج الْ ِعظا َمَ ،وا ُآخ ُذ الْجائِ َزةَ.
اأ ْد َخ َل مالِكٌ الْ َحزي ُن َراأْ َس ُه في َف ِم ال ِذئْ ِبَ ،و َم َد َر َق َب َت ُه ال َطوي َل َةَ ،حتّى
َو َص َل اإِلى الْ ِعظا ِمَ ،فالْ َت َق َطها بِ ِم ْنقا ِر ِه َواأخْ َر َجهاَ ،وقا َل لِل ِذئْ ِب :اأ ْع ِطني
الْجائِ َز َة الَتي َو َع ْد َتني بِهاَ .فقا َل ال ِذئْ ُب :اإِ َن اأ ْع َظ َم جائِ َز ٍة َم َن ْح ُتكَ اإِيّاها
ذى.
ِه َي اأنَكَ اأ ْد َخ ْل َت َراأْ َسكَ في َفميَ ،واأخْ َر ْج َت ُه سالِماً دو َن اأ ً
١١٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
1
2
٣

كان ِ
ماذا َ
الذ ْئ ُب َي أاْ ُك ُل؟
ماذا ْاع َت َر َض َح ْل َق ِ
الذ ْئ ُب؟
واج َه ِت ِ
الذ ْئ َب؟
ما ا ْل ُم ْش ِك َل ُة ا َلتي َ
ماذا َف َع َل ِ
الذ ْئ ُب ِل َي ُح َل ا ْل ُم ْش ِك َل َة؟

٤
 5ما ْاس ُم ّ
ساع َد َة ِل ِلذ ْئ ِب؟
الطا ِئ ِر ا َلذي َق َد َم ا ْل ُم َ
زين َعلى ا ْلجا ِئ َز ِة؟ ِلماذا؟
َ 6ه ْل َح َص َل ما ِل ٌك ا ْل َح ُ

نُ َف ِك ُر:
َ 1ل ْم َي ُك ِن ِ
زين
الذ ْئ ُب صا ِدق ًا في اِإ ْعطا ِء ما ِل ٍك ا ْل َح ِ
ا ْلجا ِئ َز َة؟ ِلماذا؟
 2ن ْق َت ِر ُح ِنها َي ًة أاخْ رى ِل ْل ِق َص ِة.

١١٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

ُجيب بـِ ( نَ َع ٍم ) اأ ْو (ل�) َع ِن الْ ِع ِ
بارات ال�آتِ َي ِة:
 1ن ُ
اع َت َر َض ِت ا ْل ِعظا ُم َح ْل َق ِالذ ْئ ِب.
أا ْ
راج ا ْل ِعظا ِم ِم ْن َح ْل ِق ِ
الذ ْئ ِب.
ب-عجِ َز ِت ا ْل َح َي ُ
َ
وانات َع ْن اِإخْ ِ
ج -أاخْ َر َج ِ
الذ ْئ ُب ا ْل ِعظا َم ِم ْن َح ْل ِق ِه ِب َن ْف ِس ِه.
زين َقصي َر ًة.
د-كان َْت َر َق َب ُة ما ِل ٍك ا ْل َح ِ
هـ-ا ْل َت َق َط ما ِل ٌك ا ْل ِعظا َم ب َِمخا ِل ِب ِه.
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
ات.
 -1اأنْ ُت َن ِف َل ْسطي ِن ّي ٌ

 -1اأنْ ُت ْم ِف َل ْسطي ِن ّيونَ.
اب ُم َم َيزونَ.
 -2اأنْ ُت ْم ُط ّل ٌ

 -2اأنْ ُت َن

زات.
ُم َم َي ٌ

 -٣اأنْ ُت ْم ُم ْح ِسنونَ.

 -٣اأنْ ُت َن

.

لاح ِت ِ
فال.
 -٤اأنْ ُت ْم ُم َن ِظمو َن لِ ْ

 -٤اأنْ ُت َن

لاح ِت ِ
فال.
لِ ْ

 -6اأنْ ُت ْم عائِدو َن لِ ْل َو َط ِن.

 -5اأنْ ُت َن

لِ ْل َو َط ِن.

١١٨

ف الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َو ِل:
 ٣ن َُص ِن ُ

لاتِ ،
بيباتُ ،م َه َذبونَ ،نَ ّجارونَِ ،
باحثونَ،
فاض ٌ
ديقاتَ ،ط ٌ
َص ٌ
ِ
حاتَ ،حريصونَ.
ناج ٌ
اأنْ ُت َن

اأنْ ُت ْم

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
قا َل مالِكٌ الْ َحزي ُن لِل ِذئْ ِب :اأنا َساأخْ ر ُِج الْ ِعظا َمَ ،وا ُآخ ُذ الْجائِ َزةَ .اأ ْد َخ َل
مالِكٌ الْ َحزي ُن َراأْ َس ُه في َف ِم ال ِذئْ ِبَ ،و َم َد َر َق َب َت ُه ال َطوي َل َةَ ،حتّى َو َص َل اإِلى
الْ ِعظا ِمَ ،فالْ َت َق َطها بِ ِم ْنقا ِر ِه َواأخْ َر َجها.

١١٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

َم َد َر َق َب َت ُه ال َطوي َل َةَ ،حتّى َو َص َل اإِلى الْ ِعظا ِمَ ،فالْ َت َق َطها بِ ِم ْنقا ِر ِه َواأخْ َر َجها،
َوقا َل لِل ِذئْ ِب :اأ ْع ِطني الْجائِ َز َة الَتي َو َع ْد َتني بِهاَ .فقا َل ال ِذئْ ُب :اإِ َن اأ ْع َظ َم
جائِ َز ٍة َم َن ْح ُتكَ اإِيّاها ِه َي اأنَكَ اأ ْد َخ ْل َت َراأْ َسكَ في َفميَ ،واأخْ َر ْج َت ُه سالِماً
ذى.
دو َن اأ ً
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

س.
س َو َس ْل ُ
ِم ْن ُمد ُِن فِ َل ْس َ
فيت َونا ُب ْل ُ
طين :ا ْل ُق ْد ُ

إِ
ال� ْملاء
اأ َول�ً :ن ََض ُع الشَ َد َة َف ْوقَ الْ َح ْر ِف الْ ُم ِ
ناس ِب فيما َياأْتيَ ،ونَ ْق َراأ:
َي َت َجو ُل َ ،ي ُحل  ،الطوي َلة  ،الذئْب  ،اأنكَ َ ،مد
١٢٠

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
اأ َخ َذ ال ِذئْ ُب َي َت َج َو ُل َب ْي َن الْ َح َي ِ
راج
واناتَ ،و َي ْب َح ُث َع َم ْن ُيسا ِع ُد ُه في اإِخْ ِ
وانات َع ْن ذلِكَ َ ،حتّى اأتى مالِكٌ
َبير ٍةَ ،ف َع ِج َز ِت الْ َح َي ُ
الْ ِعظا ِمُ ،مقابِ َل جائِ َز ٍة ك َ
الْ َحزي ُن؛ لِ َي ُح َل الْ ُم ْش ِك َل َة.

التَ ْعبي ُر

ف كُ َل َح َي ٍ
وان ِم َن الْ َح َي ِ
وانات ال�آتِ َي ِة بِ ُج ْم َل ٍة:
ن َِص ُ
1
2
٣
٤
5
١٢١

نُ َغنّي ،و َن ْح َف ُظ:

ُبكا ُء َث ْع َلب

ـــب َيــتَــ َغــ ّذى
كــانَ ِذ ْئ ٌ

َف َج َر ْت في ال َز ْورِ َع ْظ َم ْة

اأ ْلــ َز َمـ ْتــ ُه الـصَ ــ ْو َم َحـتّى

وح ِج ْس َمهْ
َف َج َع ْت في ال ّر ِ

َو ُيــ َعــــ ّزي فــيــــ ِه اأ َمـــــهْ

ـــب َي ْبــكي
َفـاأتـى الثـَـ ْع َل ُ

ِــي ِمــ ّمــا ب ِ
ِـــــك ُغــ َم ْة
ب َ

قـالَ  :يـا اأ َم َصـــــديـقـي
َفـاصْ ـبِري َصـ ْبر ًا َجـميـلاً

ــمــ ْة
إِا َن َصـــ ْبــ َر ا ْل� أ ِم َر ْح َ

مــات ِب َعـ ْظ َمــ ْة
َقـــ ْو ُلـهُ ْم
َ

ـحـــ ِزنُ َحـــ ّقــ ًا
إِا َن مـا ي ُـ ْ

أاحمد شوقي

١٢٢

س
ال َد ْر ُ
ال َثالِ َث ع ََشر

ا ْل ُم ْه ُر الصَ غي ُر
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (ا ْل ِحصانُ ال َذ ِك ّي):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١أا ْين َو َق َع ا ْل ِح ُ
صان؟
 ٢ب َِم َف َك َر ا ْل ُمزا ِرعُ ؟

٣
٤
٥
٦
٧
٨

المزا ِرعُ ؟ َو ِلماذا؟
ماذا َق َر َر ُ
ساع َد ا ْل ُمزا ِرعَ في َر ْد ِم ا ْل ِب ْئ ِر؟
َم ْن َ
ميع؟
ب َِم َت َ
فاج أا ا ْل َج ُ
ما ا َلذي أا ْد َه َش ا ْل ُمزا ِرعَ ِع ْن َدما ن ََظ َر في ا ْل ِب ْئ ِر؟
صان َوا ْل ُمزا ِر ِع؟
ما َر أاْ ُي ُك ْم في َت َص ُر ِف ُك ٍل ِم َن :ا ْل ِح ِ
كان ا ْل ُمزا ِر ِع َك ْي َف َس ُن ْن ِق ُذ ا ْل ِح َ
َل ْو ُك ّنا َم َ
صان؟
١٢٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

١٢٤

١٢٥

ا ْل ِقرا َء ُة

ا ْل ُم ْه ُر الصَ غي ُر
َن ْق َراأ:
ذات َي ْو ٍم شَ َع َر
عيش َم َع اأ ِم ِه في َم ْز َر َع ٍة َجمي َل ٍةَ ،و َ
كا َن ُم ْه ٌر َصغي ٌر َي ُ
الْ ُم ْه ُر بِالْ َم َل ِل؛ َف َق َر َر ال َرحي َل َع ِن الْ َم ْز َر َع ِةَ .ر َف َض ِت ال� أ ُم الْ ِف ْك َرةَ ،ل ِك َن
حيل ،لَ ْم َت ْت ُر ْك ُه اأ ُم ُه ُيسا ِف ُر َو ْح َد ُهَ ،واأ َخذا َي ِ
سيران
الْ ُم ْه َر َص َم َم َعلى ال َر ِ
ض َم َن َع ُهما اأ ْصحا ُبها ِم َن إِال�قا َم ِة فيها.
ضَ ،وكُلَما َم ّرا بِاأ ْر ٍ
في ا ْل� أ ْر ِ
اأ ْق َب َل اللَ ْي ُلَ ،ولَ ْم َي ِجدا َمكاناً َياأْوي ِهماَ ،فباتا في الْ َعرا ِء جائِ َع ْي ِن َق ِل َق ْي ِن.
الص ْع َب ِة ،نَ ِد َم الْ ُم ْه ُر َعلى ِف ْع َل ِت ِهَ ،و َق َر َر الْ َع ْو َد َة َم َع
َو َب ْع َد انْ ِقضا ِء ه ِذ ِه اللَ ْي َل ِة َ
اأ ِم ِه اإِلى الْ َم ْز َر َع ِةَ ،فقالَ ِت ا ْل� أ ُمَ :م ْن َي ْر َح ْل َع ْن َو َط ِن ِه َيخْ َس ْر يا ُب َن ّي.

١٢٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1أا ْي َن َ
عيشان؟
الصغي ُر َو أا ُم ُه َي ِ
كان ا ْل ُم ْه ُر َ
الصغي ُر؟
 2ماذا َق َر َر ا ْل ُم ْه ُر َ
حيل؟ َو ِلماذا؟
َ ٣ه ْل وا َف َق ِت ال أ� ُم َعلى ال َر ِ

ِ ٤لماذا َص ِح َب ِت ال أ� ُم ا ْب َنها في َرحي ِل ِه؟
ِ 5لماذا ن َِد َم ا ْل ُم ْه ُرَ ،وعا َد َم َع أا ِم ِه اِإلى ا ْل َم ْز َر َع ِة؟

نُ َف ِك ُر:
حيل َصحيح ًا .نُنا ِق ُش؟
َ 1ل ْم َي ُك ْن َقرا ُر ا ْل ُم ْه ِر في ال َر ِ
َ 2ه ْل َ
كان َم ْو ِق ُف أا ِم ا ْل ُم ْه ِر َصحيح ًا؟ ُن َو ِض ُح.
باب َكثي َر ٌةَ :ب ْع ُضها َم ْق ٌ
بول،
حيل َع ِن ا ْل َو َط ِن أا ْس ٌ
ِ ٣لل َر ِ
َو َب ْع ُضها َغ ْي ُر َم ْقبولٍ  .نُنا ِق ُشها.

١٢٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

 1ن ََض ُع دائِ َر ًة َح ْو َل الْ َك ِل َم ِة الشّ ا َذ ِة فيما َياأْتي:
َغ ٌ
زال.
أا ْرن ٌَب ،أا ْفعى،
ُ -1م ْه ٌر،
 -2أا ٌم،

أا ٌب،

أاخٌ ،

تاب،
ِ -٣ك ٌ

َش َج َر ٌة،
َط ٌ
ويل ،

َد ْف َت ٌر،

ديق.
َص ٌ
َق َل ٌم.

ُم ْب َت ِس ٌم،

َف ِر ٌح.

َ -٤م ْسرو ٌر،

 2نَخْ تا ُر اأنْ َت ،اأنْ ُتما ،اأنْ ُتم َ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
-1

بان.
ُم َؤ َد ِ

-2

ل� ِع ُب َش َط َرنْج.

-٣

ادان.
َح ّد ِ

-٤

صا ِد َ
قون في َحدي ِث ُك ْم.

-5

كا ِت ٌب.

-6

صاب َ
ِرون.
١٢٨

 ٣نَخْ تا ُر ( اأنْ ِت ،اأنْ ُتما ،اأنْ ُت َن )َ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
-1

ريمات.
َك ٌ

-2

ُم ْخ ِل َص ٌة.

-٣

تان.
غا ِئ َب ِ

-٤

بات.
ُم َه َذ ٌ

-5

ن َ
تان.
َشيط ِ

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
الص ْع َب ِة ،نَ ِد َم الْ ُم ْه ُر َعلى ِف ْع َل ِت ِهَ ،و َق َر َر الْ َع ْو َد َة
َب ْع َد انْ ِقضا ِء ه ِذ ِه اللَ ْي َل ِة َ
َم َع اأ ِم ِه اإِلى الْ َم ْز َر َع ِةَ ،فقالَ ِت ا ْل� أ ُمَ :م ْن َي ْر َح ْل َع ْن َو َط ِن ِه َيخْ َس ْر يا ُب َن ّي.

١٢٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

لك َن الْ ُم ْه َر َص َم َم َعلى ال َرحي ِل ،لَ ْم َت ْت ُر ْك ُه اأ ُم ُه ُي ِ
َر َف َض ِت ال� أ ُم الْ ِف ْك َرةَِ ،
ساف ُر
َو ْح َد ُهَ ،واأ َخذا َي ِ
ض َم َن َع ُهما اأ ْصحا ُبها ِم َن
ضَ ،وكُلَما َم ّرا بِاأ ْر ٍ
سيران في ا ْل� أ ْر ِ
إِال�قا َم ِة فيها.
اأ ْق َب َل اللَ ْي ُلَ ،و َل ْم َي ِجدا َمكاناً َياأْوي ِهماَ ،فباتا في الْ َعرا ِء جائِ َع ْي ِن َق ِل َق ْي ِن.
ثالِثاًَ :ن ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

ش في بِلادي.
َت ْنت َِش ُر اأ ْشجا ُر ال ُم ْش ُم ِ

١٣٠

إِ
ال� ْملاء
س َك ِل ٍ
مات َت ْحوي الشَ َدةَ:
رج ِم َن ال َد ْر ِ
اأ َول�ً :ن َْس َتخْ ُ
س َخ ْم َ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً

ذات َي ْو ٍم شَ َع َر الْ ُم ْه ُر
عيش َم َع اأ ِم ِه في َم ْز َر َع ٍة َجمي َل ٍةَ ،و َ
كا َن ُم ْه ٌر َصغي ٌر َي ُ
بِالْ َم َل ِل؛ َف َق َر َر ال َرحي َل َع ِن الْ َم ْز َر َع ِة.

١٣١

التَ ْعبي ُر

ُجيب َع ِن ال� أ ْس ِئ َل ِة ِكتابِ ّياً:
ن ُ
ماك ِن ّ
الدي ِن َي ِة ا ْل َم ْوجو َد ِة في ا ْل ُق ْد ِس؟
 1ما أا َه ُم ال أ� ِ

اس اإلى ا ْل ُق ْد ِس؟
ِ 2لماذا َي ْذ َه ُب ال ّن ُ

 ٣ما واجِ ُب َك ُتجا َه ا ْل ُق ْد ِس؟

 ٤ن َْك ُت ُب ُج ْم َل ًة َع ِن ا ْل ُق ْد ِس.

١٣٢

س
ال َد ْر ُ
ال ّرا ِب َع ع ََشر

َبراءٌ
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (ال َزرا َف ُة ا ْل َعجو ُز):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١أا ْي َن كان َِت ال َزراف ُة ا ْل َعجو ُز َت ْع ُ
يش؟
وانات ا ْلغا َب ِة ُتجا َه ال َزرا َف ِة؟
 ٢ما ُشعو ُر َح َي ِ
 ٣ماذا قا َل ِت ال َن ْح َل ُة َع ِن ال َزرا َف ِة؟

٤
٥
٦
٧

ماذا قا َل ِت ا ْل َف َ
راش ُة ِلل َزرا َف ِة؟
ِلماذا َح ِزن َِت ال َزرا َف ُة؟
وانات؟
ِم َم َح َذ َر ِت ال َزرا َف ُة ا ْل َح َي ِ
عاص َف ِة؟
ماذا َف َع َل ِت ا ْل َح َي ُ
وانات َب ْع َد ا ْل ِ
١٣٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

١٣٤

١٣٥

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

َبراءٌ

راء ِط ْف ٌل في الْ ِ
عاش َر ِة ِم ْن ُع ْم ِر ِه .كا َن َسعيداً َو ُه َو َي ْع َم ُل َم َع اإِخْ وانِ ِه في
َب ٌ
َت ْر ِ
تيب َب ْي ِت ِهم الْ َجدي ِد.
راء َقضيباً ِم َن الشُ ّب ِ
َضيب َس ُي َغ ِي ُر
اكَ ،ولَ ْم َي ُك ْن َي ْع َل ُم اأ َن هذا الْق َ
َرمى َب ٌ
باءَ ،و َت َر َك ْت ُه
س ِ
الس ْلكَ الْ َك ْه َربائِ َي؛ َف َص َع َق ْت ُه الْ َك ْه َر ُ
َم ْجرى َحياتِ ِه؛ اإِ ْذ ل� َم َ
َم ْقطو َع الْ َي َد ْي ِن َوال ِر ْج َل ْي ِن.
راء َواأ ُم ُه تُ ْط ِع ُم ُهَ ،و َبكى َواأخو ُه َي ْد َف ُع َع َر َب َت ُهَ ،وشَ َع َر بِالْ ُح ْز ِن؛ لِ�أنَ ُه ل�
َتاأثَ َر َب ٌ
َي ْس َتطي ُع ُمشا َر َك َة اأ ْص ِدقائِ ِه َو ُه ْم َي ْل َعبون.
�س ِت ْسلا ِم لِ ْلوا ِق ِع الْ َجدي ِدَ .ج َد َو ْاج َت َه َد
راءَ ،و َص َم َم َعلى َع َد ِم ا ْل ْ
س َب ٌ
لَ ْم َي ْياأ ْ
َوا ْه َت َم بِد ِ
ُروس ِه ،كا َن َي َض ُع الْ َق َل َم بِ َف ِم ِه َو َي ْك ُت ُب.
واج َت َه َد فيها ،كا َن ُي ِص ُر َعلى َت ْو ِ
ظيف
راء َوالْ َت َح َق بِالْجا ِم َع ِةْ ،
ن ََج َح َب ٌ
راس ِت ِهَ ،و َي ْط َب ُع ما ُيري ُد َعلى شاشَ ِة الْ
الْ
ِ
ِ
حاسوبَ ،وذلِكَ
حاسوب في ِد َ
فاتيح.
بِ َ
الضغ ِْط بِ ِل ْح َي ِت ِه َوشَ َف َت ْي ِه َعلى لَ ْو َح ِة الْ َم ِ
راء في الْجا ِم َع ِةَ ،و َت َز َو َج َواأنْ َج َب اأ ْطفال�ًَ ،و ُه َو َي ْع َم ُل ال� آ َن ُم ِ
حاسباً
َت َخ َر َج َب ٌ
في اإِ ْحدى الشَ ر ِ
ِكات.
١٣٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

 1ما َس َب ُب َسعا َد ِة َبراءٍ؟
 2ما َس َب ُب َص ْع َق ِة ا ْل َك ْه َرباءِ؟
َتيج ُة ا ْلحا ِد ِث؟
 ٣ما ن َ
َ ٤متى َ
كان َبرا ٌء َي ْبكي؟
َ 5علا َم َص َم َم َبرا ٌء؟
َ 6ك ْي َف َ
روس ٌه في ا ْل َم ْد َر َسة
كان َبرا ٌء َي ْك ُت ُب ُد َ
َوا ْلجا ِم َع ِة؟
 7ماذا َع ِم َل َبرا ٌء َب ْع َد َت َخ ُرجِ ِه في ا ْلجا ِم َع ِة؟

نُ َف ِك ُر:
َجاح َبراءٍ؟
 1ما َس َب ُب ن ِ
 2ن َِص ُف َحيا َة َبرا ٍء َل ْو َب ِق َي َي ْشكي حا َلهَُ ،و ْاس َت ْس َل َم
عوبات.
لص ِ
ِل ُ
َ ٣
نض ُع ِنها َي ًة أاخْ رى ِل ْل ِحكا َي ِة.
١٣٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

راغ ِض َد ُك ِل َك ِل َم ٍة َت ْح َتها خَ ٌط:
 1ن َْك ُت ُب في ا ْل َف ِ

أا َ
كان َبرا ٌء َسعيد ًا َو ُه َو َي ْع َم ُل َم َع اِإخْ وا ِن ِه.طيع ُمشا َر َك َة أا ْص ِدقا ِئ ِه
بَ -ش َع َر َبرا ٌء بِا ْل ُح ْز ِن ِل أ� َن ُه ل� َي ْس َت ُ
َو ُه ْم َي ْل َعبون.
ديد.
ال�س ِت ْسلا ِم ِل ْلوا ِق ِع ا ْل َج ِ
ج َ
ص َم َم َبرا ٌء َعلى َع َد ِم ْدَ -بكى َبرا ٌء َو أاخو ُه َي ْد َف ُع َع َر َب َتهُ.
هـ -ن ََج َح َبرا ٌء َوا ْل َت َح َق بِا ْلجا ِم َع ِة.
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
ف.
 -1اأنا ُم َوظَ ٌ

 -1ن َْح ُن ُم َوظَفونَ.

 -2اأنا ُم ِ
ساف ٌر لِ ْل َح ِج.

 -2ن َْح ُن

لِ ْل َح ِج.

صيح ِة.
 -٣اأنا ُم ْح ٌ
تاج لِل َن َ
 -٤اأنا ِ
ل�ع ٌب ما ِه ٌر.

 -٣ن َْح ُن

صيح ِة.
لِل َن َ

 -٤ن َْح ُن

ما ِهرونَ.

 -5اأنا َح ّر ٌ
اث في ال� أ ْرضِ.

 -5ن َْح ُن

في ال� أ ْرضِ.

 -6اأنا ُم َص ِو ٌر.
١٣٨

 -6ن َْح ُن

.

 ٣ن ََض ُع ( اأنا ،ن َْح ُن ) في الْفَرا ِغ الْ ُم ِ
ناس ِب فيما َياأْتي:
-1

َم ْسرو ٌر.

-5

َم ْسرورونَ.

-2

ُم َعلِمونَ.

-6

ُم َعلِ ٌم.

-٣

ُم َؤلِفونَ.

-7

ف.
ُم َؤلِ ٌ

-٤

نَشي َط ٌة.

-٨

َشيطات.
ن
ٌ

ا ْل ِكتا َبة

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
.ج َد
�س ِت ْسلا ِم لِ ْلوا ِق ِع الْ َجدي ِد َ
راءَ ،و َص َم َم َعلى َع َد ِم ا ْل ْ
س َب ٌ
لَ ْم َي ْياأ ْ
َو ْاج َت َه َد َوا ْه َت َم بِد ِ
راء َوالْ َت َح َق
ُروس ِه ،كا َن َي َض ُع الْ َق َل َم بِ َف ِم ِه َو َي ْك ُت ُب .ن ََج َح َب ٌ
بِالْجا ِم َع ِة.

١٣٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

راء ُي ِص ُر َعلى َت ْو ِ
ظيف الْ
ِ
راس ِت ِهَ ،و َي ْط َب ُع ما ُيري ُد َعلى
كا َن َب ٌ
حاسوب في ِد َ
شاشَ ِة الْ
ِ
فاتيح.
حاسوبَ ،وذلِكَ بِ َ
الضغ ِْط بِ ِل ْح َي ِت ِه َوشَ َف َت ْي ِه َعلى لَ ْو َح ِة الْ َم ِ
راء في ا ْل ِ
جام َع ِةَ ،و َت َز َوج َو أا ْن َج َب أا ْطفال�ًَ ،و ُه َو َي ْع َم ُل ال� آ َن ُم ِ
حاسباً
َت َخ َر َج َب ٌ
في اإِ ْحدى الشَ ر ِ
ِكات.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:
ص.
َو َض َع الصَ ّيا ُد الصَ ْق َر في ا ْل َق َف ِ

١٤٠

إِ
ال� ْملاء
اأ َول�ً :نُ ْد ِخ ُل ( ال) ال َت ْع ِ
ريف َعلى الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِةَ ،ونَ ْق َراأ:
شُ ّباك

َقضيب

ك َْه َرباء

ِس ْلك

َيدان

ر ِْجل

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
راء َقضيباً ِم َن الشُ ّب ِ
َضيب َس ُي َغ ِي ُر
اكَ ،ولَ ْم َي ُك ْن َي ْع َل ُم اأ َن هذا الْق َ
َرمى َب ٌ
باءَ ،و َت َر َك ْت ُه
س ِ
الس ْلكَ الْ َك ْه َربائِ ّي؛ َف َص َع َق ْت ُه الْ َك ْه َر ُ
َم ْجرى َحياتِ ِه؛ اإِ ْذ ل� َم َ
َم ْقطو َع الْ َي َد ْي ِن َوال ِر ْج َل ْي ِن.

١٤١

التَ ْعبي ُر

نُ َع ِب ُر َع ِن الْ َم ِ
واق ِف ا ْل�آتِ َي ِة بِ ُج َم ٍل ُمفي َد ٍة:
1

2

٣

٤

١٤٢

س
ال َد ْر ُ
س ع ََشر
الخا ِم َ

ِم ْن َنوا ِدرِ ُجحا
ال�س ِتما ُع
ْ

ص (ال ِر ْف ُق بِا ْل َح َي ِ
وان):
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

 ١ماذا َر أاى وا ِل ُد َسمي ٍر؟
َ ٢ك ْي َف َ
كان ا ْل ِحما ُر َي ْمشي؟

 ٣ماذا َط َل َب ْال أ� ُب ِم ْن َسمي ٍر؟
ِ ٤لماذا َي ْع َت ِق ُد َسمي ٌر أا َن ا ْل ِحما َر ل� َي ْت َع ُب؟
وانِ ،لماذا؟
ِ ٥م ْن واجِ بِنا أا ْن َن ْعطِ َف َعلى ا ْل َح َي ِ
َ ٦ك ْي َف َن َت َص َر ُف اِإذا َر أا ْينا:
ِق َط ًة َصغي َر ًة جا ِئ َع ًة.

أا ْط ً
لاع َ
بون َكل ْب ًا َصغير ًا ِب َق ْس َو ٍة؟
فال� ُي ِ
١٤٣

ش:
َن َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

١٤٤

١٤٥

ا ْل ِقرا َء ُة
ِم ْن َنوا ِدرِ ُجحا
َن ْق َراأ:
ذات َي ْو ٍمَ ،و َذ َه َب اإِلى ِ
سوق الْ َمدي َن ِةْ ،اش َترى
َر ِك َب ُجحا ِحما َر ُه َ
َبير ٍة ،ثُ َم َر ِك َب ِحما َر ُه،
َثير ًة َو َو َض َعها في َسلَ ٍة ك َ
ُخضاراً َو َفوا ِك َه ك َ
السلَ َة َعلى َظ ْهرِه عائِداً اإِلى َب ْي ِت ِه َم ْسروراً.
َو َو َض َع َ
ض الْما َر ِةَ ،فقا َل اأ َح ُد ُهم :لِماذا تُ ْت ِع ُب
َوفي ال َطريقِ شا َه َد ُه َب ْع ُ
السلَ َة َعلى َظ ْه ِر َك؟ َض ْعها اأما َمكَ .
نَ ْف َسكَ يا ُجحاَ ،و َت ْح ِم ُل َ
عيف ل� َي ْقوى َعلى اأ ْن َي ْح ِم َلني اأنا
قا َل ُجحا :اإِ َن ِحمارِي َض ٌ

السلَ َة .
َو َ

١٤٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1أا ْي َن َذ َه َب ُجحا؟
السوقِ ؟
 2ماذا ْاش َترى ُجحا ِم َن ّ
الس َل َة؟
 ٣أا ْي َن َو َض َع ُجحا َ
اس ِم ْن ُجحا؟
ِ ٤لماذا َس ِخ َر ال ّن ُ
 5ب َِم ن َِص ُف ُجحا؟

نُ َف ِك ُر:
 1ما َر أاْ ُي ُك ْم في:
َت َص ُر ِف ُجحا؟
اس ِم ْنهُ؟
ُس ْخ ِر َي ِة ال ّن ِ

١٤٧

ريبات ال ّل َغ ِو َي ُة
التَ ْد ُ

س:
 1نُ ْك ِم ُل الْ ُج َم َل ال�آتِ َي َة كَما َو َر َد ْت في ال َد ْر ِ
السلَ َة َعلى
اأَ -و َض َع ُجحا َ

.

بْ -اش َترى ُجحا ُخضاراً

.

جَ -و َض َع الْ ُخضا َر في َسلَ ٍة
د -عا َد اإِلى َب ْي ِت ِه

.
.

هـَ -ذ َه َب ُجحا اإِلى

.

 2نُ ْك ِم ُل الْ َج ْد َو َل ال�آتِي:
ِه َي

ُه َو
اأَ -ك َت َب
بَ -ي ْق َراأ
جَ -س ِم َع
دَ -ي ْج َم ُع
١٤٨

 ٣نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُتبها في الْفَرا ِغ:
ُه َو
ُه َن
ن َْح ُن
اأنْ ُتما
-1

عاب ٌِد أا َص ّلي ِل َل ِه.

-2

سات َي ْن َتظِ ْر َن ا ْل ُمبارا ِة.
جا ِل ٌ
مارات.
مين ا ْل ِع ِ
ُم َه ْن ِد َس ٌة ُت َص ِم َ
َم ْس َ
ؤولون َع ْن نَظا َف ِة ا ْل َم ْد َر َس ِة.

-5

تان.
تان َم ْشهو َر ِ
ُمذي َع ِ

-٣
-٤

ا ْل ِكتا َبة

اأنا

اأ ْن ِت

اأ َول�ً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي في الْفَرا ِغ:
ذات َي ْو ٍمَ ،و َذ َه َب اإِلى ال ّس ِ
وق في الْ َمدي َن ِةْ ،اش َترى
َر ِك َب ُجحا ِحما َر ُه َ
َبير ٍة ،ثُ َم َر ِك َب ِحما َر ُهَ ،و َو َض َع
َثيرةًَ ،و َو َض َعها في َسلَ ٍة ك َ
ُخضار ًا َو َفوا ِك َه ك َ
السلَ َة َعلى َظ ْهرِه عائِداً اإِلى َب ْي ِت ِه َم ْسروراً.
َ

١٤٩

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َياأْتي في َد ْف َت ِر ال َن ْس ِخ:

السلَ َة َعلى َظ ْهرِه عائِداً اإِلى َب ْي ِت ِه َم ْسروراً.
َر ِك َب ِحما َر ُهَ ،و َو َض َع َ
ض الْما َر ِةَ ،فقا َل اأ َح ُد ُهم :لِماذا تُ ْت ِع ُب نَ ْف َسكَ يا
َوفي ال َطريقِ شا َه َد ُه َب ْع ُ
السلَ َة َعلى َظ ْه ِر َك؟ َض ْعها اأما َمكَ .
ُجحاَ ،و َت ْح ِم ُل َ
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َياأْتي بِ َخ ِط ال َن ْس ِخ:

ض َو ُك َر ِة ا ْل ِم ْض َر ِب.
س رِياضَ َة ال َر ْك ِ
اأمارِ ُ

إِ
ال� ْملاء
لامات ال َت ْرقي ِم الْ ُم ِ
اأ َول�ً :ن ََض ُع َع ِ
ناس َب َة في الْ ُج َم ِل ال�آتِ َي ِة:
وان
َ -1ذ َه َب ْت َف َر ُح اِإلى َحدي َق ِة ا ْل َح َي ِ
َ -2ك ْم ُع ْم ُر َك
بيع
 -٣ما أا ْج َم َل ال َر َ
َ -٤ه َت َف ال أ� ْول� ُد

ا ْل ُق ْد ُس َلنا
١٥٠

َو َلنا ا ْل َب ْح ُر

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب اإِ ْم ً
ض الْما َر ِةَ ،فقا َل اأ َح ُد ُهم :لِماذا ُت ْت ِع ُب َن ْف َسكَ يا
في ال َطريقِ شا َه َد ُه َب ْع ُ
السلَ َة على َظ ْه ِر َك؟ َض ْعها اأما َمك.
ُجحاَ ،و َت ْح ِم ُل َ

التَ ْعبي ُر
تيب الْ ُج َم ِل ا ْل�آتِ َي ِة؛ لِ ُن َك ِو َن ِق َص ًة َقصيرةً:
نُعي ُد َت ْر َ
َ 1و َج َع َل ا ْل َغ ْي َم َة َعلا َم ًة َي ْس َت ِد ُل بِها.
َ 2فعا َد َحزين ًا اِإلى َب ْي ِت ِه.
َ ٣و َج َد ا ْل َغ ْي َم َة َق ْد َر َح َل ْت.
الص ْحراءِ.
َ ٤د َف َن ُجحا َدرا ِه َم في َ
َ 5و َل ّما عا َد ِل َي أاْخُ َذ َ
الدرا ِه َم.

١٥١

لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

اأ .عزام اأبو بكر

اأ .ثروت زيد

اأ .علي مناصرة

د .شهناز الفار

د .سمية النخالة

م .جهاد دريدي

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية
اأ .اأحمد الخطيب (منسقاً)

اأ.د .حسن السلوادي

اأ.د .حمدي الجبالي

اأ.د .كمال غنيم

اأ.د محمود اأبو كتة

اأ.د .نعمان علوان

اأ.د .يحيى جبر

د .اإياد عبد الجواد

د .جمال الفليت

د .حسام التميمي

د .رانية المبيض

د .نبيل رمانة

د .يوسف عمرو

اأ .اأماني اأبو كلوب

اأ .اإيمان زيدان

اأ .رائد شريدة

اأ .رنا مناصرة
اأ.عصام اأبو خليل

اأ .سناء اأبو بها
اأ .عطاف برغوثي

اأ .شفاء جبر
اأ .عمر حسونة

اأ .عبد الرحمن خليفة
اأ .فداء زكارنة

اأ .معين الفار

اأ .منى طهبوب

اأ .منال النخالة

اأ .وعد منصور

اأ .ياسر غنايم

ف الثّالث
المشاركون في ورشة عمل مبحث لغتنا الجميلة ّ
للص ّ
اأ .خيرية عمران

اأ .رنا مخامرة

اأ .رياض دراويش

اأ .زياد العواودة

اأ .سوزان خلف

اأ .شفاء جبر

اأ .عاطف دويكات

اأ .فداء زكارنة

اأ .فلسطين سرحان

اأ .كفاية دراغمة

اأ .ماجدولين جالودي

اأ .نتاشا اأبو الهيجا

اأ .هالة الهور

اأ .ياسمين خم ّيس

ت ّم بحمد اللّه

