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المقدمة

ل عليه في بناء الوطن ونه�سته، حر�ست المملكة العربية ال�سعودية على الإن�سان، فهو المورد الأ�سا�سّي الذي ُيَعوَّ
ولهذا كان الهتمام بتطوير التعليم وتجويده؛ تحقيًقا لتطلعات الوطن في اأبنائه وفق روؤية المملكة2030.

اإعــداد مناهج   " في  الطموح  الروؤية  بتلك  التزاًما  المناهج وتحديثها  بتطوير  التعليم  وزارة  اهتمام  ومن هنا جاء 
تعليمية متطورة تركز على المهارات الأ�سا�سية، بالإ�سافة اإلى تطوير المواهب وبناء ال�سخ�سية".

الإ�سالمية  الثقافية  الهوية  تاأكيد  الجوهري في  لدورها  التعليمية؛  المناهج  اأهم  العربية من  اللغة  وُتعدُّ مناهج 
العربية، وتعزيز ال�سخ�سية الوطنية ال�سعودية.

اإن كتاب لغتي الجميلة لل�سف الرابع البتدائي يج�سد رغبة �سادقة في اأن ت�سبح اللغة العربية جزًءا اأ�سا�سًيا في 
وتقدير  ذاتــه  اكت�ساف  نحو  وطريًقا  والمعرفي،  العاطفي  تكوينه  عنا�سر  من  مهًما  وعن�سًرا  الطالب،  حياة 
تراثه والعتزاز به، وُمنطلًقا لتفوقه في حياته، واإعداده لمجالت العمل التي �سيلتحق بها م�ستقباًل، محقًقا 

طموحاته وم�سهًما في تلبية تطلعات وطنه واآمال اأ�سرته.

وياأتي كتاب لغتي الجميلة لل�سف الرابع البتدائي في جزاأين، يمثل هذا الكتاب الجزء الخا�س بالف�سل الدرا�سي 
الأول ويت�سمن وحدتين: الأولى بعنوان" �سحتي وبيئتي"، والثانية بعنوان "منا�سبات ورحالت".

ُمثقٍف  يعتمد على معلٍم  التعليمية، فهو  العملية  فاعلين في  والمتعلم  المعلم  يكون  اأن  يوؤكد على  الكتاب  اإن هذا 
ٍن تمكًنا عالًيا من مادته، وَحِري�ٍس على تطوير اأ�ساليبه وطرائق تدري�سه، َكَما يتطلع اإلى ُمتعلٍِّم ي�ستثمر  ُمتمكِّ
المهارات الأ�سا�سية في اللغة: القراءة والكتابة وال�ستماع والمحادثة في تكوينه العلمي والمعرفي وفي �سناعة 

�سخ�سيته الإن�سانية والوطنية.

ة منه، واأن يوفق الجميع لما فيه خير  واهلَل ن�ساأل اأن يحقق هذا الكتاب الأهداف المرجوَّ
الوطن وتقّدمه وازدهاره.
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ف الرابعـ  الف�سل الدرا�سّي الأول، ويحتوي على وحدتين: الأولى بعنوان ”�سحتي  هذا كتابكما ”لغتي الجميلة“ لل�سّ
ي لديكما القدرة على  وبيئتي“، والثانية بعنوان ”منا�سبات ورحالت“، وت�سمل كلُّ وحدة ن�ساطاٍت متنوعة، تنمِّ
َل لقيم الإ�سالم  التَّوا�سل اللغوّي، ال�سفهّي والكتابّي، وُتْذِكي في نف�َسيُكما روَح البحث والجد والمثابرة، والتَّمثُّ

واآدابه؛ لتكونا فردين �سالحين، تبنيان �سخ�سيتيكما، وتخدمان وطنكما. 
ولكي ت�ستفيدا من كتابكما، في اإثراء لغتكما والرتقاء بم�ستوى اأدائكما فيها، يلزمكما اإنجاز الن�ساطات الواردة فيه، 

معتمدين على نف�سيكما، وم�ستر�سدين بتوجيهات المعلم/ المعلمة.

                                                                            وفقكما اهلل ورعاكما.

تها الطالبة العزيزة: ها الطالب العزيز/ أيَّ أي�

تها المعلمة العزيزة: ها المعلم العزيز/ أيَّ أي�

والتربويَّة  التعليميَّة  وغاياته  لأهدافه  الكتاب  تحقيق  واإن  ر�سالة،  اأ�سمى  تحمالن  بل  مهنة،  باأعظم  تقومان  اإنكما 
مرهوٌن بوعيكما بمقا�سده، وطرائق تنظيمه وبنائه، وتطبيقكما ا�ستراتيجيات التَّدري�س، التي تتمحور حول المتعلم، 
لًعا. ول�سمان جودة المخرجات، وتحقق التطلعات الماأمولة  ًرا مبدًعا، وباحًثا مطَّ وتجعل منه متعلًِّما ن�سًطا، ومفكِّ

نرجو منكما اللتزام بالأمور الآتية:
ال�سابقة مع الطالب وتطبيق الختبار الت�سخي�سي في الأ�سبوع الأول من •  الحر�س على مراجعة المكت�سبات 

بداية العام، وت�سحيح الإجابات، وا�ستخال�س النتائج؛ لمعرفة م�ستويات الطالب منذ البداية والتعامل وفق 
ما تقت�سيه الفروق الفردية.

”م�سروع الوحدة“؛ فالم�ساريع ت�سهم في زيادة وعي •  الهتمام بتفعيل الم�ساريع وفق الطريقة المقترحة في 
الطالب باأهمية م�سمون الوحدة، وتحيل ما يتعلمونه اإلى واقع عملي يمار�سونه في حياتهم العامة.

التركيز على تنمية مهارات اللغة الأربع )ال�ستماع والقراءة والتحدث والكتابة(، وخير و�سيلة لكت�سابها اأن يروا • 
فيكما مثاًل يحتذى ونموذًجا يقتدى في حب اللغة العربية وتمثل مهاراتها في كل الأحوال.

ال�ستفادة من نموذج اختبار الوحدة في:• 
- بناء اأ�سئلة اختبار نهاية كل وحدة؛ لقيا�س اأثر التَّعلُّم.

- تدريب الطالب على قراءة الأ�سئلة وحلها بالعتماد على اأنف�سهم.
                                                                             وفقكما اهلل ورعاكما.

هذا كتابكما ”لغتي ال
“

ولكي ت�ستفيدا من كتابكما، في اإثرا
دين على نف�سيكما، وم�سمعتمدين على نف�سيكما، وم�سمعتمدين على نف�سيكما، وم�س

                                                                            وفقكما

مهنة، باأعظم  تقومان  مهنة،اإنكما  باأعظم  تقومان  مهنة،اإنكما  باأعظم  تقومان  ا 
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دليل الأ�سرة

ة باإ�سراك الأ�سرة في كتاب لغتي الجميلة فهر�س اأن�سطة خا�سّ

رقم ال�سفحةمو�سع الن�ساطالوحدة

الأولى )�سحتي وبيئتي(

22غالف الوحدة

30م�سروع الوحدة 

50ن�س الفهم القرائي 

الثانية )منا�سبات ورحالت(

108غالف الوحدة

126م�سروع الوحدة 

184التوا�سل اللغوي

 راماالأمور ال �اأولي
اأهاًل و�سهاًل بكم ....

اء ناأمل اأن يكون هذا العام مثمًرا ومفيًدا  لكم ولأبنائكم الأعزَّ

 نود في بداية هذا العام الدرا�سّي اأن نذكركم بالهدف من تعليم مقرر )لغتي الجميلة(، وهو اكت�ساب الأبناء ر�سيًدا وافًرا 
من الألفاظ والأ�ساليب اللغوية الف�سيحة التي تمّكنهم من الفهم ال�سحيح لآيات القراآن  الكريم ون�سو�س الحديث 
ال�سريف والتراث الإ�سالمّي، واكت�سابهم القدرة اللغوية التي تعينهم على الفهم والإنتاج اللغوّي ال�سليم؛ لذا 

ناأمل منكم م�ساركة اأبنائكم في تحقيق هذا الهدف ....

كم، ون�ساًطا ت�ساركون اأبناءكم في تنفيذه....                                                     و�ستجدون في كل وحدة درا�سية اأيقونة تحوي ر�سالة تخ�سّ
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المكونات الرئي�سة والحقول التابعة لهاالمكونات الرئي�سة والحقول التابعة لها:

الوحدة م�سروع
اأنجز م�سروعي

الوحدة دليل
الكفايات الم�ستهدفة 

الوحدة غالف
رقمها 

مجالها

الوحدة مدخل
ن�ساطات متنوعة 

في القراءة والكتابة 
والتحدث وال�ستماع 

- الن�س ال�سعري 
اأقراأ• 
اأنمي لغتي• 
اأفهم واأحلل• 
 اأتذوق• 
 اأن�سد• 
 اأردد واأحفظ• 

- الر�سم الكتابي
اأقراأ• 
األحظ• 
اأعيد واأر�سم • 

- الظاهرة الإمالئية
اأقراأ• 
األحظ• 
اأحلل واأفهم• 
اأ�ستنتج• 
اأ�ستفيد• 
اأطبق• 

- الوظيفة النحوية
اأقراأ• 
األحظ• 
اأحلل• 
اأ�ستنتج• 
اأ�ستفيد• 
اأطبق• 
اأحاكي الأ�سلوب اللغوي• 
اأعرب• 
اأتعلم واأت�سلى • 

- ن�س ال�ستماع
 اأ�ستمع ثم اأجيب • 

- ن�س الفهم القرائي
اأقراأ • 
اأنّمي لغتي• 
اأفهم واأجيب • 
اأحلل• 
اأحاكي الأ�سلوب اللغوي• 
اأكتب • 
اأغني ملف تعلمي• 

تقويم الوحدة  التوا�سل اللغوي 
- التوا�سل ال�سفهّي - التوا�سل الكتابّي 

التهيئة:
ال�سابقة مكت�سباتي 1-مراجعة

الت�سخي�سي 2-الختبار
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محتويات الكتاب والخطة الزمنية للدرو�س*

*في مدار�س تحفيظ القراآن الكريم يتناول المعلم من الأن�سطة ما يتنا�سب مع الخطة الدرا�سية مع مراعاة عدم اإغفال 

اأيِّ من مهارات الكتاب

ال�سفحةاحتوى

5اقدمة
6ر�سائل )اإ الطالب/ اإ اعلم(

7دليل الأ�سرة
8اكونات الرئي�سة واقول التابعة لها

9فهر�س احتويات
10ن�سو�س ال�ستظهار

عدداكونالأ�سبوع
ا�س�س

الوحدة الأو
الوحدة الثانيةالأ�سبوعال�سفحة)�سحتي وبيئتي(

ال�سفحة)منا�سبات ورحالت(

8التهيئةالأول
12مراجعة مكت�سباتي ال�سابقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19الختبار الت�سخي�سي

*في مدار�س تحفيظ القراآن الكريم يتناول المعلم من الأن�سطة ما يتنا�سب مع الخطة الدرا�سية مع مراعاة عدم اإغفال 

محتويات الكتاب والخطة الزمنية للدرو�س* الفهر�س

الثا
24اأن�سطة هيدية6مدخل الوحدة

التا�سع
110اأن�سطة هيدية

126التعريف با�سروع30التعريف با�سروع2م�سروع الوحدة

الثالث
127عيُد الأ�سحى32ناقُل الأمرا�ِس2ن�س ال�ستماع

ن�س الفهم
القرائي

6
ر واأثُره  البيئِة 130مدينِتيالعا�سر36التَّ�سحُّ

الرابع

2

الظاهرة
6الإمالئية

كلماٌت حذفت الألُف من
و�سِطها

همزتا القطع والو�سل

51

54

اادي
ع�سر

 دخوُل )ال( على الكلمات
م ابدوءة بالالَّ

 التاء اربوطة والتاء افتوحة

140

144

الوظيفةاام�س
النحوية

الثا58اأنواع الكلمة واملة4
ع�سر

150اأنواع الفعل

4بتداأ وا162الفاعل68ا

ال�ساد�س
اروف ارتكزة على ال�سطر4الر�سم الكتابي

الثالث75)1( [ب ـ د ـ ط ـ ف]
ع�سر

اروف ارتكزة على ال�سطر
)2([اأ ـ ك ـ هـ]

واروف التي ينزل جزء منها عن
ال�سطر)1( [م ـ ل]

171

177زيارة �ساحية85 تاأِت الفرا�سُة؟4الن�س ال�سعري

ال�سابع

التوا�سل
اإبداء الراأي4ال�سفهي

و�سف م�ساهدات
91
93

الرابع ع�سر

يِه مواقف التعب عما َتْقَت�سِ
تلفة

 �سياغة اأ�سئلة.
 اإكمال ادثة هاتفًيا

181

183
185

التوا�سل
4الكتابي

 كتابة ق�سة من م�ساهد
معرو�سة

بناء فقرت 

95

97

 كتابة بطاقة لأغرا�س متنوعة
 كتابة ر�سائل لأغرا�س متنوعة

187
191

اام�س101اختبار الوحدة الأو8اختبار الوحدةالثامن
193اختبار الوحدة الثانيةع�سر
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مقدار ال�ستظهار رقم ال�سفحةموا�سعهان�سو�س ال�ستظهارعنوان الوحدة رقم الوحدة

�سحتي وبيئتيالأولى
الآية التا�سعة والت�سعون من

الآية كاملة25مدخل الوحدة�سورة الأنعام

الأبيات كاملة85الن�س ال�سعريِلَم تاألمت الفرا�سة؟

منا�سبات ورحالتالثانية
الحديُث ال�سريف ” مثل
الموؤمنين في توادهم ..

الحديث كاماًل121مدخل الوحدة

الأبيات كاملة177الن�س ال�سعريزيارة �ساحية

    ن�سو�س ال�ستظهار
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مراجعة مكت�سباتي
ال�سابقة
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 ال اأَو  ةي ال�ص�ب�ت�صمراجعة م

ُة ْم�ِصي ال�ص الُة َمريَال ال ْم�ِصيُة ال�ص الُةْم�ِصي ال�ص الُةْم�ِصي ال�ص ال

الُحُروُف التي َتاأِتي َبْعَدَها:الُحُروُف التي َتاأِتي َبْعَدَها:

ت، ث، د، ذ، ر، ز، �س، �س، �س، 
�س، ط، ظ، ن، ل

ع، ، ف، ق،   ، ،ب، ج، ح ، اأ
ي و،   ، هـ م،  ك، 

ُتْكَتُب
ولُتْنَطُق

َم  الالَّ َيِلي  الِذي  الَحْرُف 

ًدا. ُم�َسدَّ َيُكوُن  َة  ْم�ِسيَّ ال�سَّ

ُة �َساِكَنٌة  ُم الَقَمريَّ الالَّ

والَحْرُف الِذي َيِليَها َيُكوُن 

ًكا. ُمَتَحرِّ

ُتْكَتُب
وُتْنَطُق

الَفْرُ َبْين
ْم�ِسيَّة ال�سَّ )ال(
)ال( الَقَمريَِّة
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� ني�َ  

ُحُروُف الَمدِّ
ِويَلُة ال ُ�ََرَال

   )ُحُروُف الَمدِّ َل َحَرَكَة َعلَيَها(

َياأِْتي َقْبلَُه )َفْتَحٌة(

َياأِْتي َقْبلَُه )َك�ْسَرٌة(

ٌة( َياأِْتي َقْبلَُه )�َسمَّ

الَحْرُف
الَمْمدوُد

الَحْرُف
الَمْمدوُد

الَحْرُف
الَمْمدوُد

َحْرُف
الَمدِّ

َحْرُف
الَمدِّ

َحْرُف
الَمدِّ

قة
ساب

ال�
تي 

ابا
ت�س

مك
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�َسَماٌء

اأَِخي

اأَُكوُن
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ُة د ال�ص
لُهما �َساِكٌن  ُد: َحْرَفاِن اأَوَّ الَحْرُف الُم�َسدَّ
ــانــي ُمــَتــَحــرٌك، َفـــاأُْدِغـــَم الــَحــْرفــاِن  والــثَّ

ًدا. َبَحا َحْرًفا َواِحًدا ُم�َسدَّ َفاأَ�سْ

ِة  دَّ ُفوَر ِفي ِكَتابِة ال�سَّ اأُ�َساِعُد الُع�سْ
ِحيِح. َعلى الَحْرِف ال�سَّ

َعمي

�َسلم

ُنِحب

�َسبورة

َرف

ُثم

� ِل�َ  
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�ُ الَمفُتوَحُة والَمْرُبوَُة الت
ُق َبينُهما؟( )َكْيَف اأَُفرِّ

ِعْندَما ُتِريُد ِكَتابَة اأَيِّ َكِلَمٍة ِفي ِنهايِتها َتاٌء َل َتْعلَُم َهْل ِهي
ْل َهِذِه التَّاَء اإِلى َهاٍء )ُنطًقا(:  َمْفُتوحٌة اأْو َمْرُبوَطٌة، َحوِّ

ْر َمْعَ الَِلَمِة يا َلْم َيَتَِا

ٌةَمرُبو ٌ�َ  �ََلْم اأَنْ�َف  
َر َمْعَ الَِلَمِة يَ اَِا

َمْفُتوحٌة ٌ�َ  �ََلْم اأَنْ�َف

مثال

ُكون َتْنِطُقَها )َهاًء( ال�سُّ اإَِذا َوَقْفَت َعلَى ) التَّاِء الَمْرُبوَطِة ( ِبِ

ُر، اإَِذْن َفِهي َتاٌء َمْرُبوَطٌة.  ْطقِ، ُناَلِحُظ اأَنَّ الَمْعَنى َل يَتغيَّ ُل التَّاَء اإِلى َهاٍء ِفي النُّ احٌة( ُنَحوِّ َكِلَمُة )ُتَفّ
ُر، اإَِذْن َفِهي َتاٌء َمْفُتوَحٌة. ْطِق، ُناَلِحُظ اأَنَّ المْعَنى يَتغيَّ ُل التَّاَء اإِلى َهاٍء ِفي النُّ َكِلَمُة )َبيٌت( ُنَحوِّ

� َرابع  � َرابع  
قة
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ال�

تي 
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ت�س
مك
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اج
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� ِم�ص�َ  

ْرِقيِم الت ُ�مََ
                                 

                                    
                        

ْقَطُة النُّ

لَُة الَفا�سِ

لَُة  الَفا�سِ
المْنُقوَطُة

ال�ْسِتْفَهاُم 

ُب التََّعجُّ

ْقَطتاِن النُّ
اأْ�ِسيَّتاِن الرَّ

ْرطُة ال�سَّ

اأُِحبُّ اأَْن اأُْنِهَي الَكاَلَم؛ ِلَذا َتِجُدِني ِفي ِنَهايِة الُجْملِة.

ِلَذا  ِقَراءِتها؛  ِفي  َتْتَعَب  َل  َحتَّى  ِويلَِة؛  الطَّ الُجَمِل  َبيَن  َل  اأَْف�سِ اأَْن  اأُِحبُّ 
َتِجُدِني َبيَن الُجَمِل الُمَتَتاِبعِة.

لََة، َلِكنِّي ل اأَْعَمُل َكِثيًرا ِمْثلَها، َتِجُدِني ِبيَن الُجَمِل الِتي  ْخِتي الَفا�سِ اأُ�ْسِبُه اأُ
وِل َما َقْبلَها. َبَب في ُح�سُ َتْذُكُر ال�سَّ

اأُِحبُّ َطْرَح الأَ�ْسئلَِة؛ ِلَذلَك َتِجُدِني ِفي ِنَهايِة الُجْملِة ال�ْسِتفهاميَِّة.

الِتي  الُجْملِة  ِنَهايِة  ِفي  َتِجُدِني  ِلَذلَك  َوالَعَواطِف؛  الَم�َساِعِر  َعِن  اأَُعبُِّر 
ًبا اأَْو َفَرًحا اأَْو ُحْزًنا. ًرا �َسَواًء َكاَنْت َتَعجُّ َتْحِمُل َتاأثُّ

ْيِء َواأَْق�َسامِه. اتِه، َو َبْيَن ال�سَّ نا، َوناأْتي َبْعَد الَقوِل َوُم�ْستقَّ َنِقُف َفوَق َبْع�سِ

ِبَدايِة الُجَمِل الُمْعتِر�سِة، وِفي  َوَتِجُدِني َكذلَك ِفي  ِبي ِفي الِحَواِر،  ُيْبداأُ 
ِنهايِتها.
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ا  التَّْنويُن: ُنوٌن �َساِكَنٌة َتْلَحُق اآِخَر ال�ْسِم ُنْطًقا َل َخطًّ
اًل َل َوْقًفا. َوَو�سْ

ِويِن ُل الت�َصَاأ

ِة  َماَعَدا: )ة ـ اأ ـ اء( ِعْنَد التَّْنويِن ِبالَفْتِح َنِزيُد اأَِلًفا َعلَى َجِميِع الُحُروِف الِهَجاِئيَّ
الأَْمثلُة:

َمْدَر�َسًة - َمْلجاأً - َم�َساًء
"ُْلَال" ٌَقْل  ويَنْ ُل التْال" اَلَي"ِب ُُدوْاال�ْصُم الم ٌةوَُمْل

� ص�ِ�َص�

ِِب�لَفْت
� ب َ
� َقْل

م صِب�ل
ٌ ُ
ٌقْل

ِب�لَ�ْصِر
 ِ

قْل

ْْ

قة
ساب
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تي 
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ت�س
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عة 
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بطاقة تقويم مهارات القراءة الجهرية لدى المتعلم

بطاقة تقويم مهارات الإمالء لدى المتعلم*

م   المهارات م
درجة توفر المهارة

مالحظات

نطق الكلمات نطًقا �سليًما.1

التمييز بين الحروف المتقاربة في النطق.2

�سبط اأحرف الكلمة �سبًطا �سحيًحا.3

التفريق في النطق بين همزتي الو�سل والقطع.4

النطالق في القراءة دون تردد.5

6
التنويع في نبرات ال�سوت وفقا لمعاني الن�س 

المقروء كالدعاء والتعجب......

مراعاة عالمات الترقيم المنا�سبة للو�سل والوقف.7

�سعيفةمتو�سطةعالية

  المهارات م
درجة توفر المهارة

مالحظات

كتابة الالم ال�سم�سية والقمرية كتابة �سحيحة.1

كتابة ال�سدة على الحرف الم�سدد.2

كتابة التنوين باأ�سكاله الثالثة كتابة �سحيحة.3

تمييز التاء المفتوحة من التاء المربوطة عند الكتابة.4

التفريق بين الحركة الق�سيرة والطويلة للحرف.5

كتابة عالمات الترقيم في موا�سعها ال�سحيحة.6

�سعيفةمتو�سطةعالية

* بالإ�سافة اإلى المهارات التي ت�سمنتها البطاقة توجد مهارات اأخرى �ستدر�س في هذا ال�سف.
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ِي َجد ُُدوْ صُ
ِتي َكِبيٌر َوَجِميٌل،  ِتي. َبْيُت َجدَّ �ْسَرِتي اإَِلى َبْيِت َجدَّ ِفي ِنَهاَيِة ُكلِّ اأُ�ْسُبوٍع، اأَْذَهُب َمَع اأُ

ِتي! ِعي�َس ِفي َبْيِت َجدَّ َوُتِحيُط ِبِه َحِديَقٌة َوا�ِسَعٌة. َكْم اأََتَمنَّى اأَْن اأَ

ِتــي، َدَعْتِني  ٍة ُزْرَنا َجدَّ ِفــي اآِخــِر َمــرَّ
َهــاِب َمَعَهــا، َوَقاَلْت      َتَعاَلي َمِعي يا  للذَّ
ْطِلْع َعلَْيِه  ْطِلُعِك َعلَى �ِسرٍّ َلْم اأُ وَنُة، �َساأُ اأَمُّ
ْتِني ِبَهَذا  اأََحًدا َقْبلَِك. َفَفِرْحُت اأَنََّها َخ�سَّ

رِّ ِمْن َبْيِن الَجِميِع ال�سِّ

ْنُدوٍق اأَ�ْسَوَد َكِبيٍر.   ْدَخلَْتِني ُغْرَفَتَها َحتَّى اْنَتَهْيَنا اإَِلى �سُ ِتي ِبَيِدي َواأَ اأَْم�َسَكْت َجدَّ

ُرِ  ْخ�سَ َوالأَ ْزَرِق  َوالأَ ْحَمِر  ِبالأَ ٍة:  ِعــدَّ ْلَواٍن  ِباأَ ُمَزْخَرٌف  ْنُدوَق   ال�سُّ َهَذا  اأَْجَمَل  َما 
َة الَباِرَزَة الِتي ُتِحيُط ِباأَْطَراِفِه! َهِبيَّ َواِئَر الذَّ َفِر، َوَما اأَْجَمَل َهِذِه الدَّ َوالأَ�سْ

ْنُدوُق  َزٌة، ُثمَّ َقاَلْت: َهَذا ال�سُّ ٌة ُمَميَّ ْنُدوَق  َفَفاَحْت َراِئَحٌة ِعْطِريَّ ِتي ال�سُّ َفَتَحْت َجدَّ
اُه َواِلِدي َقْبَل َزَواِجي. َلَقْد َجَمْعُت ِفيِه ُكلَّ  ِةِ اأَْعَطاِني ِاإيَّ ْرِعيَّ ْعبِي في الدِّ وِق ال�سَّ ِمَن ال�سُّ
اُه ُدْفَعًة َواِحَدًة، َفِفي ُكلِّ  يَّ َها، َوالِتي َتْحِمُل ِذْكَرَياٍت َعِزيَزًة، َوَلْن اأُِريِك اإِ الأَ�ْسَياِء الِتي اأُِحبُّ

َتُه.  ٍة َتاأِْتيَن لِزَياَرِتَنا اأُِريِك �َسْيًئا َواِحًدا، َواأَْحِكي َلِك ِق�سَّ َمرَّ

ِتي. ْنُدوِق َجدَّ ِتي  َكْي اأََرى �َسْيًئا َجِديًدا ِفي �سُ َهاِب اإَِلى َبْيِت َجدَّ َقٌة ِللذَّ اأََنا ُمَت�َسوِّ  
  

                     وفاء ال�سبيل: 1430ه، حكايات اأمونة، الريا�س، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.
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ي �ْصِخي�صِ ُر الت�َِتْاال
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     َثانًيا       اأَ�ْستخرُج ِمَن النَّ�سِّ َما َياأِْتي: 

	: نًة َتْنويَن �َسمٍّ َكِلمًة ُمَنوَّ
َكِلمًة ِفيها َمدٌّ ِبالَواِو:	
ٌد:	 َكِلمًة ِفيها َحْرٌف ُم�َسدَّ
ْم�سيَِّة:	 َكِلمًة َمْبُدوَءًة ِبـ)ال( ال�سَّ
َكِلمًة َمْبُدوَءًة بـِ )ال( الَقَمريَِّة:	
َكِلمًة َمْخُتوَمًة ِبَتاٍء َمْربوطٍة:	
ْخُتوَمًة ِبَتاٍء َمْفتوحٍة:	 َكِلمًة َمَ

ِحيحَة ِفيَما َياأِْتي: ًل      اأَْخَتاُر الإَِجابَة ال�سَّ اأَوَّ

اِمتًة ُمَتاأنِّيًة؛ ِلأُِجيَب َعِن الآِتي:ناِقَلُة الأَْمَرا�ِس اِبَق ِقَراءًة �سَ اأَْقراأُ النَّ�سَّ ال�سَّ

1. اأَْكثُر الَكِلماِت َتْكراًرا ِفي النَّ�سِّ َكِلَمُة:
ِتي ي   اأُْخِتي  َجدَّ  اأَِبي   اأُمِّ

2. اللَّوُن الِذي لْم ُيْذكْر ِفي النَّ�سِّ ُهَو اللَّْوُن:
فُر  الأَْبي�ُس   الأَْزرقُ  الأَْحمرُ  الأَ�سْ

ْندوَق ِمَن:  ِة ال�سُّ 3. اأَْح�سَر َوالُد الَجدَّ
ِة   الُعَيْيَنِة ُحَرْيِماَلءَ  �َسْقَراَء  ْرِعيَّ  الدِّ

: ِتها ُكلَّ ونُة ِلَبيِت َجدَّ 4. َتْذَهُب اأَمُّ
اٍم اٍم        ِت�ْسعِة اأَيَّ يَّ امٍ       َثَماِنيِة اأَ امٍ  اأَْربعِة اأيَّ �َسْبعِة اأَيَّ
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�َساِد�ًسا

�َسابًعا

َثالًثا

ِتَها؟	 ونُة اأَْن َتِعي�َس في َبيِت َجدَّ ِلَماَذا َتمنَّْت اأَمُّ
وَنَة َعليِه؟	 ُة اأمُّ رُّ الِذي اأَْطلعِت الَجدَّ َما ال�سِّ
ْنُدوِق ُدْفعًة َواِحدًة؟	 ونَة ُكلَّ َما ِفي ال�سُّ ُة اأَمُّ ِلَم َلْم ُتِر الَجدَّ

سي
ي�

سخ
لت�

ار ا
ختب
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ونُة، واأَْكتُبها  اأَمُّ ْنُدوِق َكَما َذكَرْتها  فاِت ال�سُّ ُد ِمَن النَّ�سِّ ُموا�سَ اأَُحدِّ  
�ِس: ِفي الَمَكاِن الُمَخ�سَّ

اأُِجيُب �َسَفهيَّا:

ًة ُمَراعًيا َمَهاَراِتها. اأَْقراأُ النَّ�سَّ ِقَراءًة َجْهرَيّ

:  اأَْكتُب َما ُيملَى َعليَّ

ِيم ِفي الَمَكاِن الُمَنا�ِسِب ِمَن النَّ�سِّ َداِخَل الُمَربعاِت.   َرابًعا اأَ�َسُع َعاَلماِت التَّرقَّ

َخاِم�ًسا

ِة ريَِة الراِال ُرا�ََم    
وِت.	 وُح ال�سَّ ُو�سُ
القُة.	 الطَّ
َتمِثيُل المْعَنى.	
ْطِق. 	 �َسالمُة النُّ
ْبِط	 ُةُ ال�سَّ حَّ  �سِ
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الِوْحَدُة الأُوَلى

ْكت�سُب َمَع ُزَمالئي -ِباإْذِن اهلِل- ُثمَّ ِبُم�َساعدِة  ِتي َوِبيَئِتي( �َساأَ حَّ ِخاَلَل ِدَرا�َستي ِلِوحدِة )�سِ
َتْنفيِذ  ِفي  ُم�َساَعَدَتُكم  واأَْحتاُج  الِوْحدِة،  َدِليِل  ِفي  الــَواِرَدَة  والمَهاراِت  الَمَفاِهيَم  الُمَعلِِّم/ة 

َبْع�ِس الأَْن�سطِة. َمع َخاِل�ِس ُحبِّي َوَتْقديِري.  اْبُنكم /اْبَنُتكم

َص�ُط� ال

 ْع َص مُ ِة  َيِة ِب�ل�ص�ََد الِعُِن َقَوا م ِتيَ َتصَ  َص�ِرِ اب َابَت في َِت�َبِة اَلِئِة اأَْتي ِب�صِ
 م�ِب�ْنِت �ِيَْ َلَ

اأ�صري العية

ِتي َوِبيَِتي  صِ
ْو اإِْن�َساٌن  ُكُل ِمْنُه َطْيٌر اأَ : »َما ِمْن ُم�ْسِلٍم َيْغِر�ُس َغْر�ًسا اأَْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَياأْ َقاَل َر�ُسوُل اهلِل 

َدَقًة«.   اأخرجه البخاري برقم )2320( وم�سلم برقم )1553(اأَْو َبِهيَمٌة اإِلِّ َكاَن َلُه ِبِه �سَ
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      َيُكوُن الُمَتَعلُِّم في ِنهاَيِة الِوْحَدِة قاِدًرا - ِبَم�ِسيَئِة اهلِل- َعلى :

	. يِّ والِبيِئيِّ حِّ اْكِت�َساِب اتَِّجاهاٍت وِقيٍم َتَتعلَُّق بِالَمَجاِل ال�سِّ

َفْهِم النَّ�سِّ الَم�ْسموِع َوُمراعاِة اآداِب ال�ْسِتماِع .	

ِليَمِة.	 ِة ، واْكِت�ساِب َمَهاراِت الِقَراَءِة ال�سَّ ُعوباِت الِقَراِئيَّ َتَجاوِز ال�سُّ

	. ي والِبيِئيِّ حِّ ٍل بِالَمَجاِل ال�سِّ يٍد َمْعرفيٍّ وُلَغويٍّ ُمتَّ�سِ اْكِت�َساِب َر�سِ

ِل والقْطِع وَكِلَماٍت ُحِذَفِت الأَِلُف ِمْن َو�َسِطها. 	 و�ٍس َتْحوي َهْمَزتي الَو�سْ ِكَتاَبِة ُن�سُ

ِف اأَْنواِع الَكِلمِة َوالُجْملَِة وَتمِييِزَها َوا�ْسِتْعماِلها .	 َتَعرُّ

ِف ال�ْسِم الُمْفرِد والُمَثنَّى والَجْمِع َوَتْمييزِه وا�ْسِتعمالِه.	 تَعرُّ

ِفِ الُجْملَِة الُمْثَبَتِة والَمْنفيِة َوَتْمييزِهما َوا�ْسِتعماِلهما.	 َتَعرُّ

ِف الُمْبَتَداأِ َوالَخَبِر، َوَتمييِزهما َوا�ْسِتْعماِلهما.	 َتَعرُّ

ِكتابِة الُحُروِف )ب، د، ط، ف( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ ِكَتابًة �َسِليمًة. 	

ٍة َو اأَ�ساليَب َبالغيٍَّة .	 ور َجَماليَّ ِق َما ِفيَها ِمْن �سُ و�ِس َوَتَذوُّ َفْهِم النُّ�سُ

	. َفهيِّ والِكتاِبيِّ ِل ال�سَّ ، وا�ْسِتْعَماِلِه فـي التَّوا�سُ يِد اللَُّغويِّ �سِ اإِْغناِء الرَّ

ٍة عن اأَْرَبَعِة َم�َساِهَد َمْعُرو�َسٍة .	 َتاأْليِف ِق�سَّ

اْكِت�ساِب اآداٍب ِمْن �ِسيَرِة النَّبيِّ  وَهْديِه .	

اْكِت�ساِب ِقيٍم َتَتعلَُّق بالَعَدالِة والَم�ْسوؤوليَِّة.	

الَِف�ي�ُ الُم�ْصَتدفُة

ِف اْلُجْملَِة اْلُمْثَبَتِة 	 تَعرُّ
وَتْمييِزها.
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َماَم الَكِلَمِة الّدالِة َعلَيها: ورِة اأَ وَر ِفي الأَْعلى، ُثّم اأَْكُتُب َرْقَم ال�سُّ ُل ال�سُّ 1. اأََتاأَمَّ

يٌّ ُمَتوازٌن حِّ ِغَذاٌء �سِ ِبيَئٌة َنِظيفٌة                                     

ٌة                                  يَّ حِّ ْق�ِس               َعاداٌت �سِ ُرُموُز اأَْحواِل الطَّ

َف ما ُن�َساِهُدُه ُثمَّ ُنْبِدي َراأيَنا ِفيها �َسَفهيًّا.  اِبقِة؛ ِلَن�سِ وِر ال�سَّ 2. اأَْخَتاُر َمَع َمْجُموَعتي اإِْحَدى ال�سُّ

َمْدَُل الِوْحدِة 

1

3

2

4
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اأ. َوَرَد في الآيِة الَكِريمِة ِذْكُر اأَ�ْسماِء اأَْطِعمٍة َمْعُروَفٍة، ِهَي:

ب. َوَرَدْت ِفي الآيِة الَكِريمِة ِنْعمٌة ِمْن اأَْعَظِم النَِّعِم، ِبُدونها َل تْحَيا الَكاِئناُت،
      ِقيَل َعْنها: )اأَْغلى َمْفقوٍد واأَْرَخ�ُس َمْوُجوٍد( َفَما َهِذِه النِّْعمُة؟

َرها ِب�َساَلٍم وَغَمَرنا اأَ َلنا الأَْر�َس؛ ِلَنِعي�َس َعلَيها ِباأَماٍن، وُنَعمِّ د. َخلََقنا اهلُل �ُسْبَحانُه وَتَعالى، وَهيَّ
    ِبالنَِّعِم، َفَما َواِجُبنا َنْحوَها؟ )�سفهي(

3.  اأَ�ْسَتِمُع واأََتَدبَُّر: 

.]99 ]الأَنَعـام:

﴿

﴾

تعالى: قال

ُم�ْسَتِبًها َوَغْ ُمَت�َساِبٍه: َيَت�َساَبُه ِفـي َوَرِقِه َوَيْخَتِلُف ِفـي َثَمِرِه.
ِجِه. َيْنِعِه:       ُن�سْ

اآََياٌت:     َدَلَلٌت َعلَى َكَماِل ُقدَرِة اهلِل.
ِقْنواٌن:   َجْمُع )ِقْنٍو( َوُهَو ِعْذُق النَّْخلِة الـُمْحتوي َعلَى التَّْمِر.

ر. َزْرًعا َو�سجًرا اأَْخ�سَ ا:  َرً َخ�سِ
.ِِع ُه َفْوَق َبْع�ٍس َك�َسَناِبِل الَقْمِح َوال�سَّ َبْع�سُ اِكًبا:  ََُم

ورُة �ِسَعاًرا ِللَبْرَنامِج الَوَطنيِّ الِذي اأَْطلَقْته  جـ. ُتَمثُِّل َهِذه ال�سُّ
ْقَراأُ  )�َســِركُة الِمَياِه الَوَطِنيَِّة( ِلَخْف�ِس ا�ْسِتهالِك الَفرِد ِلْلَماِء. اأَ

ا َعْنُه. �سً ي ُملَخَّّ فِّ َعْن َهَذا الَبْرنامِج الَوَطنيِّ َواأُْلِقي اأََماَم �سَ

دة
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دخ

م
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4.اأَْقراأُ الِحَواَر الآِتي َمَع َمْجموعِتي، ُثمَّ اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئلِة الآِتيِة:

َلى َمْطعٍم َقِريٍب؛ ِلَتناوِل َوْجبٍة َخِفيفٍة؟ اأَْيمُن: اأَ�ْسعُر ِبالُجوِع َيا َماِجُد، َما َراأُيَك اأَْن َنْذهَب اإِ

ا ِبَنا. َعاِم ِفي َبْيتِنا، وَلِكْن َل َباأ�َس ِفي اأَْن َناأُكَل الَيوَم ِفي الَمْطَعِم. َهَيّ ُل َتَناوَل الطَّ َماِجٌد: اأَُف�سِّ

)داخَل المطعِم(

الُم َعلَيُكْم وَرْحمُة اهلِل وَبَركاُته. اأَْيمُن: ال�سَّ

اَلُم وَرْحمُة اهلِل وَبَركاُته. النَّاِدُل: وَعلَيكْم ال�َسّ

َعاُم الِذي ُتِريداِنِه؟ َما الطَّ

يَر ُبْرتقاٍل َطاَزًجا، و�َسلَطَة َمْلفوٍف. اأَْيمُن: اأُِريُد َفِطيرًة باللَّْحِم، وَع�سِ

َجاِج وُعْلَبَة َماٍء، و�َسلطَة َفَواكَه. َماِجٌد: واأََنا اأُِريُد َفِطيرًة بالدَّ

)بعَد النتهاِء من تناوِل الوجبِة(

ِر. اَلِة الَع�سْ اأَْيمُن: َهّيا ِبَنا َيا َماجُد، َفَقْد َذَكْرُت َموِعًدا ِلي َبْعَد �سَ

َماِجٌد: اْنَتظْر َقِلياًل، َل َيِليُق اأَْن َنْترَك الَمَكاَن َهَكَذا. 

اأَيمُن: َتْنِظيُف الَمَكاِن َدوُر َعاِمِل النََّظافِة، وَلْي�َس َم�ْسوؤوليََّتنا.

ِة  رَّ نــا َم�ْســوؤوٌل َيــا اأَْيمــُن.  وَقــْد َربَّاِنــي اأَِبــي  -َحِفَظــُه اهلُل- َعلَــى َذِلك، َفِفــي ُكلِّ َمَ َماِجــٌد: ُكلُّ

َق ِبِه َعلَى َمــْن َيْحتاُجه،  َعاَم النَِّظيــَف؛ ِلَنَت�سدَّ َنْنتِهــي ِفيَهــا ِمــْن َتَنــاُوِل الَوْجَبِة، َناأُْخــُذ الطَّ

َعــاِم ِفي َمَكاٍن ُمَنا�ســٍب؛ ِلَتاأُكلَُه الَبَهائُم، وِبَهذا َنُكوُن َقْد �َســَكْرَنا اهلَل َعلَى  ــُع َبَقاَيــا الطَّ وَن�سَ

ِنَعِمِه، وَحاَفْظَنا َعلَى َنَظافِة ِبيَئِتنا.
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َبَب: 5.اأَْر�ُسُم َداِئرًة َحْوَل الَكِلَمِة الُمْخَتِلَفِة واأَْذُكُر ال�سَّ

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: 	 اأَُعّيُن الإَِجابَة ال�سَّ

النَّاِدُل ُهَو:	

َعاِم              الُمَحا�ِسُب ُم الطَّ اِحُب الَمْطعِم           َعاِمُل النََّظافِة                 ُمَقدِّ  �سَ

الَوْجبُة الِتي َتَناولَها اأَْيمُن وَماِجٌد ِفي الَمْطعِم ِهَي: 	

ُحوُر    الَفُطوُر                الَغَداُء                                الَع�َساُء                       ال�سَّ

َتَعلَّم َماِجٌد ِحْفَظ النِّْعمِة ِمْن:	

ِديِقه    اأَِبيه        اأُْخِته                                  ُمَعلِِّمه                      �سَ

تفكير اإبداعي
َفه ُيَعدُّ �ُسْكًرا ِللنَِّعِم، وِحَفاًظا َعلَى الِبيَئِة.	 َذَكَر َماِجٌد اأَنَّ َت�َسرُّ

ِف َغيَر َما ُذِكَر.  ًة ِلَهذا التَّ�َسرُّ َجاِبيَّ ُد َجَوانَب اأُْخرى اإِيَّ        اأَُعدِّ

ْثرى                      ُخْبٌز                          ُخْبٌز                          ِتيٌن  ْثرى                     ُكمَّ ُكمَّ احٌة                      احٌة                      ُتفَّ  ُتفَّ
َبُب: .......................................................................................................................................      ال�سَّ

َفاياُت  النََّباتاُت                 النََّباتاُت                  النُّ َياراِت        َياراِت         َعَواِدُم ال�سَّ  الُمِبيداُت                     الُمِبيداُت                      َعَواِدُم ال�سَّ
َبُب:.......................................................................................................................................      ال�سَّ

راواٌت                  �َسَمٌك  راواٌت                  َخ�سْ يٌر َطاَزٌج              َخ�سْ يٌر َطاَزٌج             َع�سِ ٌة          َع�سِ ٌة          َم�ْسروباٌت َغاِزيَّ  َم�ْسروباٌت َغاِزيَّ
َبُب: ......................................................................................................................................      ال�سَّ

َفه ُيَعدُّ �ُسْكًرا ِللنَِّعِم، وِحَفاًظا َعلَى الِبيَئِة. َذَكَر َماِجٌد اأَنَّ َت�َسرُّ
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ِل: 6. اأُْكِمُل الَجْدوَل الآِتي َوَما َبْعَدُه ُم�ْستعيًنا ِبالِمَثاِل الأَوَّ

7. اأَ�ْسرُد:

ى ..........................................................................................	 ال�ْسُم الِذي َيُدلُّ َعلَى َواِحٍد ُي�َسمَّ
ى .........................................................................................	 ال�ْسُم الِذي َيُدلُّ َعلَى اْثَنيِن ُي�َسمَّ
ى ........................................................................	 ال�ْسُم الِذي َيُدلُّ َعلَى َثاَلَثٍة َفاأَْكَثَر ُي�َسمَّ

ي. فِّ ا اأََماَم �سَ ْطفاِل، اأَ�ْسرُد َهذِه الِحَكايَة �َسَفهيًّ لَْحَفاُة والأَْرَنُب( ِحَكايٌة �َسِهيرٌة ِلالأَ اأ. )ال�سُّ

ْو َقَراأُْتها. ْخرى، �َسِمْعُتها اأَ ًة اأُ ب. اأَ�ْسرُد �َسَفهيًّا ِق�سَّ

5/4/3.... )َثالثٌة َفاأَْكَثَر( 2)اْثَنان(1)َواِحٌد(

اأَْقاَلٌمَقلََماِنَقلٌَم

َباَباِن

َزْهَرٌة

اأَْمَرا�ٌس
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َل َعلَى ِفْقرٍة ُمَترابطٍة، واأَْكتُبها في   8.  اأَُرتُِّب الُجَمَل الآِتيَة؛ ِلأَْح�سُ
�ِس، َمَع ُمَراَعاِة اللِتزاِم ِبَعاَلماِت التَّْرقيِم:       الَمَكاِن الُمَخ�سَّ

ْلُت  اأَِبي َعْنها                   •  َلي�َس َلها اأَْوَراٌق. •   َف�َساأَ
ي.                •   َفَقاَل: اإِنَّها �َسَجرُة التِّيِن.  •   ِلُم�َساهدِة ُب�ْستاِن َعمِّ

ِل الَخِريِف ِبي ِفي َف�سْ •   َفَراأيُت �َسَجرًة َكِبيرًة.                   •  َذَهْبُت َمَع اأَ

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

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

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

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

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

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

: 9. اأَْكُتُب َماُيْملَى َعلَيَّ
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ِ

َن�َص�ٌط اأُ�ْصِري

0
ِليمِة للتََّعامِل َمَع الِبيَئِة؛ ِلَيُكوَن  ِريَقِة ال�سَّ  �َساِعِد اْبَنك/ اْبَنتك َعلَى َمْعِرَفِة الطَّ

ْقَرانُه في َتْنفيِذ الَم�ْسروِع الَمْطُلوِب َعلَى الَوْجِه الأْكَمِل. ِديًقا َلها، َوُي�سارَك اأَ �سَ

ُمَعاهدُة الِحَفاِظ َعلَى الِبيَئِةاأُنِجُز َم�ْسُروِعي

ا اأثناء درا�سة الوحدة. ٭ ملحوظة: ينفذ الم�سروع مرحليًّ

فِّ اأَْربَع َمْجُموَعاٍت ُمَت�ساويِة الَعَدِد وَتْختاُر ُكلُّ َمْجُموَعٍة  ُن َمَع ُزَمالِئي ِفي ال�سَّ • اأَُكوِّ
اإِْحدى اللَّوَحاِت الآِتيِة:

ي. فِّ 1 -اللَّْوَحُة الأُوَلى: َنْكُتُب اأَْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الأَْفَكاِر ِللُمَحافظِة َعلَى ِبيَئِة �سَ

2-اللَّْوَحُة الثَّاِنَيُة: َنْكُتُب اأَْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الأَْفَكاِر ِللُمَحافظِة َعلَى ِبيَئِة َمْدر�سِتي.

3-اللَّْوَحُة الثَّاِلَثُة: َنْكُتُب اأَْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الأَْفَكاِر ِللُمَحافظِة َعلَى ِبيَئِة َمْنزِلي. 

اِبَعُة: َنْكُتُب اأَْكَبَر َعَدٍد ُمْمِكٍن ِمَن الأَْفَكاِر ِللُمَحافظِة َعلَى ِبيَئِة َوَطِني. 4 -اللَّْوَحُة الرَّ

وِع اللَّوَحِة التي اُْخِتيرْت، ُثمَّ  ٍو ِفي الَمْجُموَعِة ِبِكَتاَبِة اأَْفَكاٍر َحْوَل َمْو�سُ • يقوُم ُكلُّ ُع�سْ
ِر  اِء َمجُموعِته ِبَفْرِزها، وا�ْسِتْبعاِد الُمَكرَّ َيْجمُع َقاِئُد الَمْجُموعِة الأَْفَكاَر؛ ِليُقوَم َمَع اأَْع�سَ

ِة َتْنفيِذه. يتِه واإِْمَكانيَّ ي ِبَح�َسِب اأََهمِّ ِمْنَها، وَتْرتيِب الُمَتَبقِّ

ُع ُكلٌّ ِمنَّا َعلَى الُمَعاَهدِة. • َنَتَعاهُد َجِميًعا َعلى َتْطِبيِقها ِفي َحياِتنا الَواِقعيَِّة وُيَوقِّ

 َم�ْصُروُع الِوْحَدِة٭
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معاهدة الِحَفاِظ َعلَى الِبيِئِة

اِبِع .... فِّ الرَّ البُة ...........ِفي ال�سَّ الُب/ الَطّ              اأُِقرُّ اأََنا الطَّ

ا ِللِبيَئِة، َداِخل المْدَر�سِة وَخاِرَجها  ِديًقا َوِفيًّ               اأَْن اأَُكوَن �سَ

ُر َثْرواِتها، واأَْعِتني ِبمْمَتلَكاتِها.                 اأَُقدِّ

َة َحَياِتي.                  َو�َسَتَظلُّ َهَذِه المَعاَهدِة َوْعًدا اأَْلَتزُم ِبه مدَّ

               و�َسَتُكوُن اأُ�ْسرِتي َخيَر ُمِعيٍن ِلي ِفي ُمَتاِبَعتي َواإِْر�َساِدي.

                توقيع الطالب:  

                التاريخ

معاهدة الِحَفاِظ َعلَى الِبيِئِةمعاهدة الِحَفاِظ َعلَى الِبيِئِةمعاهدة الِحَفاِظ َعلَى الِبيِئِةمعاهدة الِحَفاِظ َعلَى الِبيِئِة

اِبِع .... فِّ الرَّ البُة ...........ِفي ال�سَّ الُب/ الَطّ اِبِع ....             اأُِقرُّ اأََنا الطَّ فِّ الرَّ البُة ...........ِفي ال�سَّ الُب/ الَطّ اِبِع ....             اأُِقرُّ اأََنا الطَّ فِّ الرَّ البُة ...........ِفي ال�سَّ الُب/ الَطّ اِبِع ....             اأُِقرُّ اأََنا الطَّ فِّ الرَّ البُة ...........ِفي ال�سَّ الُب/ الَطّ              اأُِقرُّ اأََنا الطَّ

ا ِللِبيَئِة، َداِخل المْدَر�سِة وَخاِرَجها  ِديًقا َوِفيًّ ا ِللِبيَئِة، َداِخل المْدَر�سِة وَخاِرَجها               اأَْن اأَُكوَن �سَ ِديًقا َوِفيًّ ا ِللِبيَئِة، َداِخل المْدَر�سِة وَخاِرَجها               اأَْن اأَُكوَن �سَ ِديًقا َوِفيًّ ا ِللِبيَئِة، َداِخل المْدَر�سِة وَخاِرَجها               اأَْن اأَُكوَن �سَ ِديًقا َوِفيًّ               اأَْن اأَُكوَن �سَ

ُر َثْرواِتها، واأَْعِتني ِبمْمَتلَكاتِها.  ُر َثْرواِتها، واأَْعِتني ِبمْمَتلَكاتِها.                اأَُقدِّ ُر َثْرواِتها، واأَْعِتني ِبمْمَتلَكاتِها.                اأَُقدِّ ُر َثْرواِتها، واأَْعِتني ِبمْمَتلَكاتِها.                اأَُقدِّ                اأَُقدِّ

َة َحَياِتي. َة َحَياِتي.                 َو�َسَتَظلُّ َهَذِه المَعاَهدِة َوْعًدا اأَْلَتزُم ِبه مدَّ َة َحَياِتي.                 َو�َسَتَظلُّ َهَذِه المَعاَهدِة َوْعًدا اأَْلَتزُم ِبه مدَّ َة َحَياِتي.                 َو�َسَتَظلُّ َهَذِه المَعاَهدِة َوْعًدا اأَْلَتزُم ِبه مدَّ                  َو�َسَتَظلُّ َهَذِه المَعاَهدِة َوْعًدا اأَْلَتزُم ِبه مدَّ

               و�َسَتُكوُن اأُ�ْسرِتي َخيَر ُمِعيٍن ِلي ِفي ُمَتاِبَعتي َواإِْر�َساِدي.

                توقيع الطالب:  

                التاريخ

اِلبَة ....................................................................  اِلَب/ الطَّ ، اأََنا الطَّ اأُِقرُّ

ا ِللِبيَئِة،  ِديًقا َوِفيًّ اِبِع  ............................ ، اأَْن اأَُكوَن �سَ فِّ الرَّ ِفي ال�سَّ
ُر َثَرواِتها، واأَْعتِني ِبُمْمَتلكاِتَها  .  َداِخَل الَمْدَر�سِة وَخاِرَجها، اأَُقدِّ

َة َحَياِتي. َو�َسَتَظلُّ َهَذِه الُمَعاَهدُة َوْعًدا اأَْلَتزُم ِبه ُمدَّ

َو�َسَتُكوُن اأُ�ْسرِتي َخيَر ُمِعيٍن ِلي ِفي ُمَتاَبَعِتي َواإِْر�َساِدي.

توقيع الطالب:  
التاريخ:

ُمَعاهدُة الِحَفاِظ َعلَى الِبيَئِة

حدة
الو

وع 
�سر

م

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

......./......../....144هـ
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: وُد ِبَناِقِل الأَْمرا�ِس ِفي النَّ�سِّ 1.  الَمْق�سُ

ب ـ الَجَراُد اأ ـ الَبُعو�ُس                          

َباُب                               د ـ النَّْمُل  جـ ـ الذُّ

: ُبُه َناِقُل الأَْمرا�ِس وَلْم ُيْذَكْر ِفي النَّ�سِّ 2. َمَر�ٌس ي�َسبِّ

ب ـ الُكوِليَرا لُّ                                  اأـ ال�سُّ

ُة جـ ـ التَّْيُفوِئيد                           د ـ النَّْزَلُة الِمَعِويَّ

باُب اأَْن ُيْبِعُد َما اْلَت�سَق ِبج�ْسِمِه َفاإنَُّه: 3. ِعْندما ُيِريُد الذُّ

ب ـ َيَقُع َعلَى الأَْر�ِس اأـ َيِطيُر �َسِريًعا                        

ُك َجَناَحُه جـ ـ َيُحكُّ ِج�ْسَمه                       دـ ُيَحرِّ

ِل:  َباِب َفي َف�سْ 4. َيُكوُن َتَكاثُر الذُّ

ب ـ الَخِريِف يِف                              اأـ ال�سَّ

ِبيِع  د ـ الرَّ َتاِء                                جـ ـ ال�سِّ

ِحيَحَة ِفيما َياأِْتي:   اأوًل   اأَْخَتاُر الإَِجابَة ال�سَّ

ِن�ِقُل االأَْمَرا

اأَ�ْسَتمُع ُثمَّ اأُِجيُب٭:

اَاُ اال�ْصِتم�ِع
غاُء الَجيُِّد.	 الإِ�سْ
ُب َكْثرِة الَحَركِة.	 َتَجنُّ
ِث.	 النََّظُر اإَلى الُمَتحدِّ
اإِْظَهاُر َماَلمِح الَفْهِم.	
ُب الُمَقاَطَعِة. 	 َتَجنُّ

َن� اال�ْصِتم�ِع

يحل الطالب الأن�سطة بمفرده خالل زمن محدد لتنمية مهارة ال�ستماع. ٭
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.......................... َباِب ِللَجراِثيِم، َفَما َعِليَك اإِل ا�ْسِتخداُم 1ـ  اإَِذا َحاوْلَت َمْعرفَة َكْيفيَِّة َحْمِل الذُّ

َباِب َتُكوُن بـِـ................................................................................................ 2ـ  اأَْي�َسُر َطِريَقٍة ِللتَّخلُّ�ِس ِمَن الذُّ

................................................و....................................................... َباُب الأَْمرا�َس والأَْوِبَئَة ِمَن 3.  َيْحِمُل الذُّ

َباَب ِب�َسَبِب...............................................................و.................................................................... 4ـ  َيْكَرُه النَّا�ُس الذُّ

: ثانًيا         اأُْكمُل الَفراغاِت الآِتيَة ِبَكِلماٍت ا�ْسَتمعُت اإِليها ِمَن النَّ�سِّ

ماع
�ست

ال
�س 

ن

ُم ا�ْصِتَم�ِي اأَُقو 

ِحيحًة، َفُم�ْستَوى ا�ْسِتماِعي َجيٌِّد.	 جابًة �سَ اِبقِة اإِ  اإْن اأَجْبُت َعْن َجمِيِع الِفْقراِت ال�سَّ

ٌط.	 ِحيحًة، َفُم�ْستَوى ا�ْسِتماِعي ُمَتَو�سِّ اإْن اأَجْبُت َعْن َخْم�ِس ِفْقراٍت َفاأَْكَثَر اإِجابًة �سَ

َنا بَحاَجٍة اإَِلى ِزَيادِة َتْركيٍز.	 ِحيحًة، َفاأَ ْربِع ِفْقراٍت َفاأَقلَّ اإِجابًة �سَ اإْن اأَجْبُت َعْن اأَ
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َيْنُفُر وَيْكَرُه

ِليِم اِء مَن الَمِري�ِس اإَِلى ال�سَّ ِاْنِتَقاُل الدَّ

ِاْقَترَب

ُك  َيْدُلُك وُيَحرِّ

ُرقاِت ِمْن اأَْو�َساٍ َوُمَخلَّفاٍت َما ُيْجمُع في الُبُيوِت والطُّ

الَعْدَوى               

َدَنا                

َي�ْسَمِئزُّ                

الُقَماَمُة             

 َيُحكُّ        

 . 1. ُعْنواًنا ُمَنا�ِسًبا ِللنَّ�سِّ

َباِب. ًة ِللتَّخلُّ�ِس ِمَن الذُّ 2. َو�َسائَل َعَمِليَّ

َراِبًعا       بالتَّعاوِن َمَع َمْجُموَعتي اأَْقتَرُح َما َياأِْتي:

ُل َبيَن الَكِلمِة والَمْعَنى الِذي ُيَنا�ِسُبها:  َثاِلًثا        اأَ�سِ

تفكير اإبداعي
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�َساد�ًسا

: َخاِم�ًسا      اأُْكِمُل الَخِريطَة الَمْعِرِفيََّة الآَتيَة ِبِكَتابِة اأََهمِّ الأَْفَكاِر الِتي َداَر َحْوَلها النَّ�سُّ

ي.    فِّ َماَم �سَ َباِب، واأَْقَروؤَها ِبَترتيٍل اأَ اأَْبَحُث ِفي �ُسورِة الَحجِّ َعِن الآيِة الِتي َوَرَد ِفيَها ِذْكُر الذُّ

َناِقُل الأَْمرا�ِس



36

َواِحي الُمَجاِوَرِة؛  اٍز َوُنوَرَة، اإَِلى اإِْحَدى ال�سَّ َباًحا، َمَع َحِفيَديِه َفوَّ ِاْنَطلََق الَجدُّ ِم�ْسعٌل �سَ
اِء َيْوٍم َجِميٍل، َبِعيًدا َعْن اأَْجَواِء الُمُدِن. ِلَق�سَ

دُّ َعلَى اأَْن َتُكوَن  اٍز َوُنوَرَة؛ ِلَذِلَك َحَر�َس الجَّ اَرِة َتْجِرَبًة َجِديَدًة ِلَفوَّ يَّ َفُر ِبال�سَّ  َكاَن ال�سَّ
ُمِريَحًة َوُمْبِهَجًة َلُهَما، واأَْن َتْتُرَك اأََثًرا َطيًِّبا ِفي َذاِكَرتِهَما. 

َر اأَْن ُيوِقَف  اِحِة، َفَقرَّ لٍَة، �َسَعَر الَجدُّ ِبَحاَجِة َحِفيَدْيِه اإَِلى الرَّ َوَبْعَد َم�ِسيَرِة �َساَعٍة ُمَتَوا�سِ
ِريِق. اَرَة َقِلياًل َعلَى َجاِنِب الطَّ يَّ ال�سَّ

ُكلٌّ  َـالأَ  لَيْم َحِفيَديِه؛  َمَع  الَجدُّ  َوَقَف  ِريِق،  الطَّ َجاِنَبي  َعلَى  ِة  الُمْمَتدَّ الُحُقوِل  َواأََمــاَم 
 . ْدَرُه بِالَهَواِء النَِّقيِّ ِمْنُهْم �سَ

ُر َواأَُرُ في الِيَِة  الت�صَ

ُكلٌّ  َـالأَ  لَيْم َحِفيَديِه؛  َمَع  الَجدُّ  َوَقَف  ِريِق،  الطَّ َجاِنَبي  َعلَى  ِة  الُمْمَتدَّ الُحُقوِل  َواأََمــاَم 
 . ْدَرُه بِالَهَواِء النَِّقيِّ ِمْنُهْم �سَ

 َراِئيِِم الْالَف �َن
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ِريِق َقاِئلًَة: َما اأََجَمَل َمْنَظَر َهِذِه الُحُقوِل! َواأَْثَناَء َذِلَك اأَْر�َسلَْت ُنوَرُة َب�َسَرَها ِفي اأَْنَحاِء الطَّ

َرُة ُمْبِهَجٌة ِللنَّْف�ِس، ُمِريَحٌة ِلْلَعْيِن، َوَلِكنََّنا ا الُخ�سْ اٌز ُموؤَِيًدا َوَقاَل: َحقًّ َفاْلَتَفَت اإَِلْيَها َفوَّ

 َل َنَرى َذِلَك َعاَدًة ِفي الَمِديَنِة.

َدْه�َسَتُكْم �َسَتُكوُن  َوَلِكنَّ  ا،  َمْنَظُر الُحُقوِل ُمْدِه�ٌس َحقًّ �َسا:  َيْملَوؤَُها الرِّ ِباإِيَماَءٍة  َردَّ الَجدُّ 
ا. اأَْكَبَر ِعْنَدَما َتْكَت�ِسُفوَن َعَظَمَة َخْلِق اهلِل ِللنََّباِت، َواأََثَرُه ِفي َحَياِة الإِْن�َساِن َوالَحَيَواِن اأَْي�سً

ْفلَْيِن َرْغَبٌة �َسِديَدٌة ِفي ال�ْسِتَزاَدِة، َفَقاَل ِب�َسْوٍت َواِحٍد:  ِحيَنَها َظَهَرْت َعلَى َماَلِمِح الطِّ
ي. ْثَنا َعْن َذِلَك َيا َجدِّ ي، َحدِّ ْثَنا َعْن َذِلَك َيا َجدِّ َحدِّ

لََة  ُمَوا�سَ َعلَْيَنا  َوَلِكْن  َح�َسًنا،  َقاِئاًل:  اإَِليِه  ُهَما  َو�َسمَّ َحِفيَديِه،  ِمْن  ُمْقَتِرًبا  الَجدُّ  َم  َتَب�سَّ
الَم�ِسيِر. 

ْن�َســاِن  نَّ ِللنََّباَتــاِت َفَواِئــَد َعِديــَدًة، َفالنََّباَتــاُت ِغــَذاٌء ِلاْلإِ اإِ َقــاَل:  اَرَة  ــيَّ َواأَْثَنــاَء ِقَياَدِتــِه ال�سَّ
َها  ُهــوِن َوالأَْلَياِف، َكَما َيْحَتــِوي َبْع�سُ َوالَحَيــَواِن؛ ِلْحِتَواِئَهــا َعلَــى الِفيَتاِميَنــاِت َوالأَْمــاَلِح َوالدُّ

َراَعَة. اِع الَِّذيَن َيْمَتِهُنوَن الزِّ رَّ َدَر ِرْزٍق ِللزُّ َعلَى الُبُروِتيِن، َوِهَي ُت�َسّكُل َم�سْ

ُيوِت  َدٌر َرِئِي�ٌس ِلاْلأَْدِوَيِة َوالُعُطوِر َوالزُّ ا  اأَنَّ النََّباَتاِت َم�سْ ِحيٌح، َوَلَقْد َقَراأُْت اأَْي�سً اٌز: �سَ َفوَّ
اهلُل  َمَنَحَها  َما  ِل  ِبَف�سْ الأَْر�ِس؛  َكْوَكِب  َعلَى  ِلاْلأُْك�ُسِجيِن  الُمَتَجّدُد  َدُر  الَم�سْ َوِهِي  َوالأَْن�ِسَجِة، 
ْك�ُسِجيِن الِذي  اأُْك�ِسيِد الَكْرُبوِن اإَِلى َغاِز الأُ �ُسْبَحاَنه َوَتَعاَلى ِمْن ُقْدَرٍة َعلَى َتْحِويِل َغاِز َثاِني 

�ُسُه الإِْن�َساُن َوالَحَيَواُن. َيَتَنَفّ
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ِر َتْحِمي الأَْر�َس  اُز، َوَل َتْن�َس اأَنَّ النََّباَتاِت ِباأَ�ْسَجاِرَها َوِغَطاِئَها الأَْخ�سَ : اأَْح�َسْنَت َيا َفوَّ الَجدُّ
ْرَبِة. ِر، َوِمِن اْنِجَراِف التُّ ِمَن التَّ�َسحُّ

اَن؟ ِر، في  �َسَهِر َرَم�سَ ي؟ َوَهْل َلُه َعاَلَقٌة ِبالتَّ�َسحُّ ِر َيا َجدِّ ُنوَرُة: َماَذا َتْعِني ِبالتَّ�َسحُّ

ْذِن اهلِل. ُث َعْن َذِلَك ِباإِ َلى َمَكاٍن ُمَنا�ِسٍب، َو�َسَنَتَحدَّ ُل اإِ �َسِحَك الَجدُّ َوَقاَل: َقِريًبا �َسَن�سِ

الِتي  َراواِت  والَخ�سْ الَفواَكِه  َبْع�َس  ُنــوَرُة  َزْت  َجهَّ ِد،  الُمَحدَّ الَمَكاِن  اإَِلى  وِلِهْم  ُو�سُ َوِعْنَد 
َرْت ما َوَعَدُهْم ِبِه  ْتها َلُهْم؛ ِلَيَتناَوُلوَها في ِرْحلَِتِهم، َوِفي الَوْقِت َنْف�ِسِه َتَذكَّ ها َقْد اأََعدَّ َكاَنْت اأُمُّ

ي. ر َِكَما َوَعْدَت َيا َجدِّ ْثَنا عِن التَّ�َسحُّ الَجدُّ َفَقاَلْت: َحدِّ

ِلَتَدْهُوِر  الأَْر�ــِس  َكْوَكَب  �ُس  ُتَعرِّ ٌة  َعاَلِميَّ ُم�ْسِكلٌَة   - اأَْبَناِئي  -َيا  ُر  التَّ�َسحُّ َح�َسًنا.   : الَجدُّ
ْحَراَء.  ي اإَِلى َما ُي�ْسِبُه ال�سَّ ُل الأََرا�سِ ، اإِْذ َتَتَحوَّ ؛ ِب�َسَبِب َنْق�ِس الِغَطاِء النََّباِتيِّ ِنَظاِمِه الِبيِئيِّ

ِر اْرِتَفاُع َدَرَجاِت الَحَراَرِة َو َقلَُّة الأَْمَطاِر  َوِمَن الَعَواِمِل الِتي اأَ�ْسَهَمْت ِفي َظاِهَرِة التَّ�َسحُّ

ْرَبِة. ِر، َوِمِن اْنِجَراِف التُّ ِمَن التَّ�َسحُّ

اَن؟ ِر، في  �َسَهِر َرَم�سَ ي؟ َوَهْل َلُه َعاَلَقٌة ِبالتَّ�َسحُّ ِر َيا َجدِّ ُنوَرُة: َماَذا َتْعِني ِبالتَّ�َسحُّ

ْذِن اهلِل. ُث َعْن َذِلَك ِباإِ َلى َمَكاٍن ُمَنا�ِسٍب، َو�َسَنَتَحدَّ ُل اإِ �َسِحَك الَجدُّ َوَقاَل: َقِريًبا �َسَن�سِ
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َياِح،  الرِّ ِبِفْعِل  ِة  ْمِليَّ الرَّ الُكْثَباِن  َزْحِف  اإَِلى  ِبالإِ�َسافِة  ِة،  َراِعيَّ الزِّ ْرَبِة  التُّ ِفي  الأَْمــالِح  َوَتراُكُم 
ْرَبِة ِمْن اأَْجِل ِبَناِء الَم�َساِكِن. ُكلُّ َذِلَك  َواْرِتَفاِع َمْن�ُسوِب الِمَياِه الَجْوِفيَِّة. َوَكَذِلَك َتْجِريُف التُّ

ي.  ِر الأََرا�سِ ِة َوَت�َسحُّ َراِعيَّ ُيوؤَدِّي اإَِلى َتَناُق�ِس الِم�َساَحاِت الزِّ

َحاِري  ِد ال�سَّ َوِل؛ ِب�َسَبِب تَمدُّ ُر َتاأِْثيًرا َخِطيًرا َعلَى الَحاَلِة الْقِت�َساِدّيِة ِللدُّ ُر يوؤثِّ والتَّ�َسحُّ
�ْسَعاِرَها. َراِعّيِة، َوَتَزاُيِد اأَ يِل الزِّ يَها َوَذِلَك ُيوؤَدِّي اإَلى ِقلَِّة الَمَحا�سِ َعلَى اأََرا�سِ
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ِة، ِليْبَقى َحواَلي  َراِعيَّ ي الزِّ ا �َسْبَعِماَئِة ِكيُلو ِمْتٍر ُمَربٍَّع ِمَن الأََرا�سِ َكَما َيْفِقُد الَعاَلُم �َسَنِويًّ
ِر. ا ِللتَّ�َسحُّ �سً ِة ُمَعرَّ يَّ ي َعلَى الُكَرِة الأَْر�سِ ُثُلِث الأََرا�سِ

ي ِلَهِذِه الُم�ْسِكلَِة َبْعَد اأَْن َعَرْفَنا اأَ�ْسَباَبَها؟ ي َكْيَف ُيْمِكُنَنا التَّ�َسدِّ ُنوَرُة: َوَلِكْن َيا َجدِّ

َراِء َحْوَل  ِع ِفي ا�ْسِتْخَداِم الأَْحِزَمِة الَخ�سْ ي ِلَهِذِه الُم�ْسِكلَِة، ِبالتََّو�سُّ : ُيْمِكُن التَّ�َسدِّ الَجدُّ
َيِاِح َعْنَها، َوالِعَنايِة ِبَت�ْسِجيِر الِم�َساَحاِت الَخاِلَيِة  دِّ الرِّ ُرِق الَخاِرِجيَِّة؛ ِل�سَّ الُمُدِن َوالُقَرى َوالطُّ

َكِنيَِّة. َداِخَل الَمَناِطِق ال�سَّ

ِة، َوَحْفُر الآَباِر؛ ِل�ْسِتْخراِج الِمَياِه  ْحَراِويَّ َوَكَذِلَك اإِْن�َساُء الَمَخاِزِن الَماِئيَِّة ِفي الَمَناِطِق ال�سَّ
ْحَراِء، َوا�ْسِتْخَداُم الَو�َساِئِل الَحِديَثِة  ِة، َوال�ْسِتَفاَدِة ِمْنَها ِفي ِزَياِدِة الِغَطاِء النََّباتيِّ ِفي ال�سَّ الَجْوِفيَّ
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ِليَمِة   ِة ِبالَو�َساِئِل ال�سَّ ِراِعيَّ ي الزِّ ِة، َوالِحْر�ُس َعلَى ا�ْسِتْثَماِر الأََرا�سِ ْمِليَّ ِفي َتْثبيِت الُكْثَباِن الرَّ
ِر  التَّ�َسحُّ ُم�ْسِكلَِة  َتاأِْثيِر  ِمْن  الَحدِّ  ِفي  النَّاِجَعِة  الأَ�َساِليِب  ِمَن  ُيَعدُّ  َذِلَك  ُكلُّ  ا�ْسِتْنَزاِفَها،  ُدوَن 

َعلَى الِبيَئِة.

ُر َواإِلَّ حُّ ْبَها التَّ�سّ ي، َوالَحْمُد هلِلِ اأَنَّ َهِذِه الَقْرَيَة َلْم ُي�سِ اٌز: َلَقْد ُجْعَنا َيا َجدِّ َفوَّ

َما َوَجْدَنا َما َناأُْكُلُه.

ا، الَحْمُد هلِلِ َحْمًدا َكِثيًرا َعلَى ِنَعِمِه الِتي ل ُتَعدُّ َول ُتْح�َسى. : َحقًّ ا، الَحْمُد هلِلِ َحْمًدا َكِثيًرا َعلَى ِنَعِمِه الِتي ل ُتَعدُّ َول ُتْح�َسى.الَجدُّ : َحقًّ الَجدُّ
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اِحيِة َم�َساًء.     )     ( اأـ ِاْنَطلَق الَجدُّ َمَع َحِفيديِه اإَِلى ال�سَّ

يَّارِة .         )     ( َفَر ِبال�سَّ اٌز َوُنورُة ال�سَّ  ب ـ َلْم َيْعَتْد َفوَّ

          . ِة اٌز َوُنورُة ِلَمنظِر الُحُقوِل الُمْمَتدَّ  جـ. َدِه�َس َفوَّ

ابَقِة َتُدلُّ َعلَى ُم�ْستوى ِقَراءِتي َوَمَدى َفْهِمي ِللنَّ�سِّ الَمْقُروِء.   اإَجاَبِتي َعِن الِفْقراِت ال�سَّ

1. اأَ�َسُع َعاَلمَة           اأَْو          اأََماَم الِعَباراِت الآِتيِة:

ِريِق؟ يَّارِة َعلَى َجاِنِب الطَّ َف الَجدُّ ِبال�سَّ 2. ِلَم َتوقَّ

َة َخم�ِس َدَقاِئَق، ُثمَّ اأُِجيُب َعِن الآِتي٭: اِمَتًة ُمدَّ  اأَْقَراأُ )من اْنطلَق.....اإَلى الَمدينِة( ِقَراءًة �سَ

 �يُم اَلبد مْن َمْعرفِتِ�َمَف
، َتْحِوي ِفْكرًة َواِحدًة.	 ُل ُجْزًءا ِمَن النَّ�سِّ الِفْقرُة: َمْجموعٌة مَن الُجمِل ُت�َسكِّ

ُن َمْو�سوًعا َواِحًدا.	 : َمْجموُع الِفْقراِت التي ُتَكوِّ النَّ�سُّ

ِمَتِة� ِة ال�صََراِال ُاَا
َفتيِن.	 النََّظُر ِبالَعْينيِن ُدوَن َتْحريِك ال�سَّ

ِد.	 الْلِتزاُم بالَوْقِت المَحدَّ

الإِْم�َساُك ِبالَقلَِم ِلالإَِجاَبِة َعِن المْطُلوِب	

َة َخم�ِس َدَقاِئَق، ُثمَّ اأُِجيُب َعِن الآِتي اِمَتًة ُمدَّ  اأَْقَراأُ )من اْنطلَق.....اإَلى الَمدينِة( ِقَراءًة �سَ

 اأَْقَراأُ
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ِة ُدوَن ا�ْسِتْنزاِفها.                       	 َراعيَّ ي الزِّ ا�ْسِتثماُر الأََرا�سِ

�َسا.	 َردَّ الَجدُّ ِباإِيَماءٍة َيملَوؤَها الرِّ

ْفلَْيِن.	 ِحيَنَها َظَهَرْت َعلَى َماَلِمِح الطِّ

ي ِلَهِذِه الُم�ْسِكلَِة.	 َكْيَف ُيْمِكُنَنا التَّ�َسدِّ

اُع  - النََّباتاُت  - الآَباُر رَّ ي - الُحُقوُل  - الأَ�ْسجاُر - الأَْدِويُة - الُعُطوُر - الزُّ الأََرا�سِ

َداِد الَكِلَماِت الآِتيِة:     3. اآِتي ِمَن النَّ�سِّ ِباأَ�سْ

اّر - اْنِخَفا�س اّر - اْنِخَفا�سُمَعاِر�س - َم�سَ ُمَعاِر�س - َم�سَ

نِة ُثمَّ اأَْختاُر ِمَن الَمَعاِني الُمَقاِبلَِة َلَها َما ُيَراِدُفَها: ُه ِللَكِلماِت الُملَوَّ 1. اأََتَنبَّ

2.  اآِتي ِبُمْفرِد الُجُموِع الآِتيِة:  

ًة َمَع ُمَراَعاِة َمَهاَراِتَها.     اأَْقَراأُ النَّ�سَّ ِقَراِءًة َجْهِريَّ
ِة ريَِْة الَراِال ُرا�ََم    

وِت.	 وُح ال�سَّ ُو�سُ
القُة.	 الطَّ
َتْمِثيُل الَمْعَنى.	
ْطِق. 	 �َساَلمُة النُّ
ْبِط	 ُة ال�سَّ حَّ  �سِ

- الُمواَجَهُة

- َحَرَكٍة َواإ�َساَرٍة 

- َعاَلَماِت الَوْجِه 

-  ا�ْسِتهالِكها

ي ُلَغِتي    اأَُنمِّ

ئي
قرا

م ال
فه

س ال
ن�



44

َل: 4. اأُْكِمُل الَجْدوَل الآِتي ُمَحاِكًيا الَحْقَل اَلأوََّ

الَِّة عليِه ِفيَما َياأِْتي: ورِة الدَّ َطلَح الُمَنا�ِسَب َتْحَت ال�سُّ 5. اأَْكُتُب الُم�سْ

ُر  ربِة - التَّ�َسحُّ راُء - َتْجريُف التُّ ْمليَُّة - الأَْحزَمُة الَخ�سْ الِمَياُه الَجوفيَُّة - الُكْثباُن الرَّ

الُمَثنَّىالُمْفَرُد
ْفُل ْفالِنالطِّ الطِّ

َحِفيداِن

                                ِغاِلٌف 

�َسَجَرتاِن

                               َحِديَقةٌ 
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الِعَبارُة   
اْرِتَفاُع َدَرَجاِت الَحَراَرِة.	
َحْفُر الآَباِر ِل�ْسِتْخراِج الِمَياِه الَجْوِفيَِّة.	
َراِعيَِّة.	 ْرَبِة الزِّ َتراَُكُم الأَْماَلِح ِفي التُّ
ِقلَُّة الأَْمَطاِر.	
راِء َحْوَل 	 ا�ْسِتْخَداُم الأَْحِزَمِة الَخ�سْ

الُمُدِن َوالُقَرى.

ِع َعاَلَمِة ِر ِفي الِعَباراِت الآِتيِة ِبَو�سْ بِب والِعاَلِج ِلُم�ْسكلِة التَّ�َسحُّ 2. اأَُمّيُز َبيَن ال�سَّ

ُر التَّ�َسحُّ
النَّباِت  يُة  اأَهمِّ
ـــــاِن  لـــــالإْنـــــ�ـــــسَ

والَحَيواِن 

ِر َمْفهوُم التَّ�َسحُّ

ِر ِعالٌج ِلُم�ْسكلِة التَّ�َسحُّ ِر �َسَبٌب ِلُم�ْسكلِة التَّ�َسحُّ

ِجيُب: اأَْفَهُم َواأُ

 : 1. اأُْكمُل الَخِريطَة الَمْعرفيََّة الآِتيَة ِبِكَتابِة اأَهمِّ الأَْفَكاِر الِتي َداَر َحولَها النَّ�سُّ

ئي
قرا

م ال
فه

س ال
ن�
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َياِح.	 ِة ِبِفْعِل الرِّ ْمِليَّ  َزْحُف الُكْثَباِن الرَّ

راِعيَِّة.	 ي الزِّ الِحْر�ُس َعلَى ا�ْسِتْثَماِر الأََرا�سِ

ِة.	 ْحَراِويَّ اإِْن�َساُء الَمَخاِزِن الَماِئيَِّة ِفي الَمَناِطِق ال�سَّ

ْرَبِة ِمْن اأَْجِل ِبَناِء الَم�َساِكِن.	 َتْجِريُف التُّ

َكِنيَِّة.	 َت�ْسِجيُر الِم�َساَحاِت الَخاِلَيِة َداِخَل الَمَناِطِق ال�سَّ

ِر ِعالٌج ِلُم�ْسكلِة التَّ�َسحُّ ِر �َسَبٌب ِلُم�ْسكلِة التَّ�َسحُّ

ِة،  ي الّزَراِعيَّ َرا�سِ ا �َســْبَعِماَئِة ِكيُلو ِمْتٍر ُمَربٍَّع ِمــَن الأَ 3. َكَمــا َيْفِقُد الَعاَلُم �َســَنِويًّ
ِر. ا ِللتَّ�َسحُّ �سً ِة ُمَعرَّ يَّ ي َعلَى الُكَرِة الأَْر�سِ ِليْبَقى َحواَلي ُثُلِث الأََرا�سِ

ْكَل الِذي ُيَمثُِّل الُثُلَث ِمن ِبيِن الأَ�ْسَكاِل الآِتيِة، ُثمَّ اأَْكُتُب الَك�ْسَر الِذي  ُد ال�سَّ اأَُحدِّ
ُيَمثِّلُه ُكلُّ �َسْكٍل ِمْنَها:
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1. اأُْبِدي َراأِيي ِفي الَمْوِقَفين الآِتييِن:

     اأَُحلُِّل �سفهيًّا:

ِهَما اإَِليِه.  ِم الَجدِّ وِاْقِتراِبِه ِمْن َحِفيَديِه، َو�َسمِّ   اأ. َتَب�سُّ
اَزجِة.  ب. َتناُوِل الَفَواِكِه والَع�َسائِر الطَّ

به:4

ئي
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ُيوِت. َدٌر َرِئِي�ٌس ِلاْلأَْدِوَيِة َوالُعُطوِر َوالزُّ ا اأنَّ النََّباَتاِت َم�سْ ِحيٌح َوَلَقْد َقَراأُْت اأَْي�سً اٌز:�سَ َقاَل َفوَّ

اًزا َلْم َيُكْن َقْد َقَراأَ َعْن َفَوائِد النََّباتاِت، َفَهْل �َسَيُكوُن ِباإْمَكاِنه الُم�َسارَكُة ِفي الَحِديِث؟   َلْو اأَنَّ َفوَّ

3.  اأَ�ْسَتِمُع واأََتَدبَُّر:

2. َماَذا اأَ�ْستفيُد 

َقاَل َتَعاَلى:

.]32-24 ]عب�س:

ُع�ْسًبا. اأَبًّا: ُمَتَكاِثَفَة الأَ�ْسَجاِر.   ُغْلًبا: ا َرطًبا.   َعلََفً َبا:  َق�سْ

تفكير ناقد
ُع الُمَنا�ِسُب َلها  ِر، َفاأَْيَن الَمْو�سِ َلْو اأََرْدُت ال�ْسِت�ْسهاَد ِبهِذه الآياِت الُقراآِنّيِة ِفي َن�سِّ التَّ�َسحُّ

؟ ِمَن النَّ�سِّ
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    اأَْكتُب في َدْفتِري:

اٍز َوُنوَرَة(. اَرِة َتْجِرَبًة َجِديَدًة ِلَفوَّ يَّ َفُر ِبال�سَّ  اأ.   )َكاَن ال�سَّ

اِكرِة.  َعادًة َما َيُكوُن ِللتَّْجِربِة الأُوَلى َوْقٌع ِفي النَّْف�ِس وُر�ُسوٌ في الذَّ

ائرِة اأَْو اأَْمٍر اآَخَر ِفي َِثاَلثِة  اأَ�ْسطٍر.  اأُ�َسّطُر ِبَقلِمي َتْجِربِتي الأُوَلى ِفي ُدُخوِل الَمْدَر�سِة اأَْو ُرُكوِب الطَّ

ِر واأَْكُتُبَها في َدْفتِري  ي ِلَظاهرِة التَّ�َسحُّ ُث َعِن التَّ�َسدِّ ُد الِفْقرَة الِتي َتَتحدَّ ب.  اأَُحدِّ

وَح الَخطِّ والتَّ�ْسِكيِل.         ُمَراعًيا ُو�سُ

الُجَمُل الَمْنِفيَُّةالُجَمُل الُمْثَبتُة
ُر ُم�ْسِكلٌَة َعاَلِميٌَّة. ُر.التَّ�َسحُّ ْبَها التَّ�َسحُّ َهِذِه الَقْرَيُة َلْم ُي�سِ

ِنَعُم اهلِل ل ُتَعدُّ ول ُتْح�َسى.الَحْمُد هلِلِ َحْمًدا َكِثيًرا َعلَى ِنَعِمِه.

: اأَُحاِكي اُل�ْسلوَب اللَُّغويَّ

ئي
قرا
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اأُْغني ِملفَّ َتَعلُّمي

                                                       
        

ورُويِة والُعَِْة االأ�َ ِ�� ِفي صِ ِة ِمَن ال�اال�ْصِتف ِِفي اأَ�َص�لي ِتَاْبَِمَع اْب ْاْب

َن�َساٌط اأُ�ْسريٌّ

اأُْغني ِملفَّ َتَعلُّمي

 يةرو دامن اأ

لذلك، 	 واإن�سانيًّا؛  وخلقيًّا  دينيًّا  واجبنا  مــن  الطبيعية  ومقدراتنا  بيئتنا  على  حفاظنا  يعّد 
�سنعمل على الحّد من التلّوث برفع كفاءة اإدارة المخّلفات والحّد من التلوث بمختلف اأنواعه، 
التر�سيد  عبر  المائية  لثروتنا  الأمثل  ال�ستثمار  على  و�سنعمل  الت�سّحر،  ظاهرة  �سنقاوم  كما 

وا�ستخدام المياه المعالجة والمتجددة.
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ُة ِئيَِْمَرُة االِ� ال

   1. اأَْقَراأُ الُجَمَل الآِتيَة:

2. َماَذا اأَُلِحُظ؟

                                

	                                       
	               

          

ئية
مال

الإ
رة 

ظاه
ال
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ِفي َبع�ِس الَكِلماِت َنْنِطُق الأَِلَف َوَلَنْكُتُبها، ِمْن َهِذِه الَكِلماِت: 

	                                 
	                                          
	                                  

اأُلِحُظ

اأَ�ْسَتْنِتُج

1. اأَْنِطُق الَكِلماِت الآِتَيَة، ُثمَّ اأَْر�ُسُم َداِئَرًة َحْوَل الَكِلمِة الَِّتي  ِفيَها اأَِلٌف ُتْنَطُق َوَل ُتْكَتُب:

َهذِه
َهَتَف

اأُوَلِئَك

َذَهَب

َذِلَك

َلكنَّ

َلُكْم

َهاِتٌف

اأَُطبُِّق 

ِفي َبع�ِس الَكِلماِت َنْنِطُق الأَِلَف َوَلَنْكُتُبها، ِمْن َهِذِه الَكِلماِت: 
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َع اَلأِلِف الِتي ُتْنَطُق َوَل ُتْكَتُب ِفي الَكِلماِت الآِتيِة: ُد َمو�سِ اأَُحدِّ .2

3ـ اأَْكُتُب الَكِلَماِت ِفي الَفَراَغاِت ِعْنَد �َسَماِعَها:

َمواِت    ِحيُم، َخلََق ال�سَّ                               َربُّ ُكلِّ �َسيٍء، ُهَو     الرَّ
َدَها. يَئِة، وَخلََق الأَْر�َس وَمهَّ َنَها بـالَكَواِكِب الُم�سِ وَرَفَعَها، وَزيَّ

َو الُم�ْسلُم �َسُكوٌر ِلَربِّه، َيَتَدبَُّر الَكْوَن، َوَيْلهُج ِل�َساُنه ِبِذْكِر                ؟ اإِنَّ 
                         الَكوَن َمِليٌئ ِبالآياِت الَعِظيَمِة                                             

ْنِع اهلِل َتَعاَلى. ُروَن ِفي َبِديِع �سُ لـ    الَِّذيَن َيَتَفكَّ

اإِلٌه اأُوَلئَك َذِلكَهوؤُلِء

ئية
مال

الإ
رة 

ظاه
ال
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ِل ْر�ُس الثَّاني: َهْمَزَتا الَقْطِع َوالَو�سْ الدَّ
ِل ِعنَد الِكَتابِة.   الهدُف: َتْمييُز َهْمزِة الَقْطِع ِمَن الَو�سْ

اأَْقَراأُ الُجْملََتْيِن ِفي الَمْجُموَعِة )ب(
اأَُلِحُظ الَكِلماِت الآِتيَة:

َباًحا.  ِاْنَطلََق الَجدُّ ِم�ْسَعٌل �سَ
ًدا. اٌز ُموؤَيِّ َفاْلَتَفَت اإَِلْيَها َفوَّ

اأَْقَراأُ الُجْملََتْيِن ِفي الَمْجُموَعِة )اأ(  
اأَُلِحُظ الَكِلماِت الآِتيَة:

ِر  الأَْخ�سَ ِباأَ�ْسجاِرها َفاْلَتفَت  دُّ   الجَّ اأنَّ   اأَْح�سنَت    ِاْنطلَق 

اِبَقَة. اِبَقَة.1. اأَْنِطُق الَكِلماِت ال�سَّ 1. اأَْنِطُق الَكِلماِت ال�سَّ

ــَبــاَتــاِت  الــنَّ نَّ  اأَ َتــْنــ�ــَس  َوَل  اُز،  ــوَّ ــ َفـ َيــا  ــْنــَت  اأَْحــ�ــَس
ِر َتْحِمي الأَْر�َس  ِباأَ�ْسَجاِرَها َوِغَطاِئَها الأَْخ�سَ

ِر. ِمَن التَّ�َسحُّ

اأَُحلُِّل

َاأَقَراأُ
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2. هْل َنَطْقَت الَهْمَزَة ؟
َنَطْقُت الَهْمزَة ِفي الَكِلَمتين الأُْولى 

والثَّاِنيِة، وَلم اأَْنِطْقَها في الثَّاِلثِة.
ِلها  ِل الَكاَلِم اأَْم ِعْنَد َو�سْ 3. َهْل َنَطْقَتَها ِفي اأَوَّ

ِبما َقْبلَها؟
َنَطْقُتَها ِفي ِبداَيِة الَكاَلِم، َوَلْم اأَْنِطْقَها 

ِلها ِبما َقْبلَها. ِعْنَد َو�سْ
ِل؟  4. َكْيَف ُر�ِسَمْت َهْمَزُة الَو�سْ

ُر�ِسَمْت اأَِلًفا ِباَل َهْمَزٍة )ا(.
    اإَِذْن ما َهْمَزُة الَو�سِل ؟ َوَكْيَف ُتْر�َسُم؟

2. َهْل َنَطْقَت الَهْمَزَة في اأَْثناِء الِقَراءِة؟ 
َنَعْم، َنَطْقُتَها.

ِل الَكاَلِم َوفي َو�َسِطِه؟ 3. َهْل َنَطْقَتَها ِفي اأَوَّ
ِل الَكاَلِم َوِفي  َنَعْم، َنَطْقُت ِبها في اأَوَّ

َو�َسِطِه.
4. َكْيَف ُر�ِسَمْت َهْمَزُة الَقْطِع؟

ُر�ِسَمْت اأَِلًفا َفْوَقَها َهْمَزٌة  )اأَ، اأُ(. 
5. َكْيَف ُتْر�َسُم اإِذا كاَنْت َمْك�سوَرًة؟

.) ُتْر�َسُم اأَِلًفا َتْحَتَها َهْمَزٌة )اإِ

       اإَِذْن ما َهْمَزُة الَقْطِع ؟ َوَكْيَف ُتْر�َسُم؟

ِل:ِهي الَّتي  َهْمَزُة الَو�سْ
ِل الَكِلمِة،  َتُكوُن في اأَوَّ
ِل الَكاَلِم  ُتْنَطُق ِفي اأَوَّ

ِلها ِبما  َوَلُتْنَطُق ِعنَد َو�سْ
َقْبلَها.      

وَرُتها : ُتْر�َسُم  َهْمَزُة  �سُ
ِل اأَِلًفا )ا( ُبُدوِن  الَو�سْ

ِكَتاَبِة الَهْمَزِة.

َهْمَزُة الَقْطِع: ِهي 
ِل  الَّتي تكوُن في اأَوَّ
الَكِلمِة، ُتْنَطُق ِفي 

ِل الَكاَلِم وِفي  اأَوَّ
َو�َسِطِه.

وَرُتها : ُتْر�َسُم  �سُ
َهْمَزُة الَقْطِع هَكذا 

) اأَ،  اإِ، اأُ(.

ِل الَكِلَمِة َنْوَعاِن: َزُة ِفي اأَوَّ الَهَمْ اأَ�ْسَتْنِتُج

ِهي 
ِل  الَّتي تكوُن في اأَوَّ
الَكِلمِة، ُتْنَطُق ِفي 

 ُتْر�َسُم 
َهْمَزُة الَقْطِع هَكذا َهْمَزُة الَقْطِع هَكذا 

ِل: َهْمَزُة الَو�سْ
ِل الَكِلمِة،  َتُكوُن في اأَوَّ
ِل الَكاَلِم  ُتْنَطُق ِفي اأَوَّ
ِل الَكِلمِة،  َتُكوُن في اأَوَّ
ِل الَكاَلِم  ُتْنَطُق ِفي اأَوَّ
ِل الَكِلمِة،  َتُكوُن في اأَوَّ

ِلها ِبما  َوَلُتْنَطُق ِعنَد َو�سْ
َقْبلَها.      
وَرُتها : �سُ

ِل اأَِلًفا )ا( ُبُدوِن  ِل اأَِلًفا )ا( ُبُدوِن الَو�سْ الَو�سْ
ِكَتاَبِة الَهْمَزِة.

ِل الَكِلَمِة َنْوَعاِن: َزُة ِفي اأَوَّ الَهَمْ

ئية
مال

الإ
رة 

ظاه
ال
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اأَ�سَتِفْيُد

ِل ِمْن َهْمَزِة   الَقْطِع ِفي الَكِلَمِة   اأُْدِخُل َعلَيَها َحْرَف الَواِو، واأَْنِطُقها َمَعه،  َكي اأَُميَِّز َهْمَزَة الَو�سْ

ٍل،  ْطــِق َفهــي َهْمــَزُة َو�سْ ْطــِق كاَنــْت َهْمــَزَة َقْطــٍع، َواإِذا اْخَتَفــْت فــي النُّ َفــاإِذا َظَهــَرْت فــي النُّ

ٍل(.  اْكُتْب  َواْكُتْب )َهْمَزُة َو�سْ ِمْثل: )و(  اإِذا  واإِذا )َهْمَزُة َقْطٍع(. )و(

َتَعلَّْمُت َقواِعَد ل اأَْن�ساها

ٍل، َوَهْمَزُة َقْطٍع . ِل الَكِلَمِة َنْوعاِن : َهْمَزُة َو�سْ الَهْمَزُة في اأَوَّ
ِلها ِبَما  ِل الَكالِم َوَل ُتْنَطُق ِعْنَد َو�سْ ِل : ِهَي الَّتي ُتْنَطُق في اأَوَّ َهْمَزُة الَو�سْ

َقْبلَها. َوُتْر�َسُم اأَِلًفا بال َهْمَزة )ا(.
ِل الَكالِم َوِفي َو�َسِطِه، َوُتْكَتُب )اأ( اإِْن  َوَهْمَزُة الَقْطِع : ِهي الَّتي  ُتْنَطُق ِفي اأَوَّ
اإِْن  )اإِ(  َوُتْكَتُب   ،) اأَْن   ( َمْفُتوَحًة  اأَْو  )اأُْخٌت(،  ُموَمًة  َم�سْ َكاَنْت 

َكاَنْت َمْك�ُسوَرًة )اإِْن�ساٌن(.

َهِذِه  َمْنَظَر  اَجَمَل  َما  َقاِئلًَة:  ِريِق  الطَّ اْنَحاِء  ِفي  َب�َسَرَها  ُنوَرُة  ار�َسلَْت  َذِلَك  َواثناء 
الُحُقوِل!

َرُة ُمْبِهَجٌة ِللنَّْف�ِس، ُمِريَحٌة ِلْلَعْيِن. ا الُخ�سْ ًدا َوَقاَل: َحقًّ اٌز ُموؤَيِّ اْلَتَفَت اَلْيَها َفوَّ

نَة، واأَْكُتُب )َهْمَزًة( ِعْندما اأَْنِطُق َهِذِه الَهْمَزَة، َوَل اأَْكُتُبها اإَِذا َلْم  اأَُلِحُظ الأَِلَف الُملَوَّ .1

ْطِق:       َتْظَهْر في النُّ

اأَُطبُِّق 
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2. اأُْدِخُل الَواَو َعلَى ُكلِّ َكِلَمٍة واأَْنِطُقُهَما، ُثمَّ اأَُلِحُظ الَكِلَمَة الَّتي َت�ْسُقُط َهْمَزُتها في 
ْطِق: ْطِق، والَكِلَمَة الَّتي َتْظَهُر َهْمَزُتها في النُّ النُّ

َو اأَْقَبلاأَْقَبَل

َطحَب ا�سْ

األ
اإلى

الَعرق

اْبت�َسَم

حاب ال�سَّ

ا�ستقبلاأَ�ْسَرَع

3.  اأَْكُتُب الَكِلَماِت ِفي الَفَراَغاِت ِعْنَد �َسَماِعَها: 
َتِعي�ُس...............  ِغيَرٌة  �سَ َلْوٍز  �َسَجَرُة  َكاَنْت  الَبِعيَدِة،  الَغاَباِت  ِفي............... 
َنْوَبِر  َتاُء َنَظَرْت �َسَجَرُة اللَّْوِز اإَِلى �َسَجَرِة ال�سَّ َنْوَبِر َوِعْنَدَما َحلَّ ال�سِّ َجاِنِب �َسَجَرِة ال�سَّ
َيِب�َسْت  َكْيَف  اأَْوَراِقَي..............  اإَِلى   .............. ا،  ِجدًّ ........َحِزيَنٌة  َلَها:  َوَقاَلْت 
َنْوَبِر َوَقاَلْت: َل َتْحَزِني َيا  َفَر................ ِمْنَها �َسَجَرُة ال�سَّ َل َلْوُنَها اإَِلى اأ�سْ َوَتَحوَّ

............. َتُموُت ِلَتُعوَد َوَتْحَيا ِمْن َجِديٍد. نَّ ِديَقِتِي، َفاإِ �سَ

اأَْكُتُب ِفي َدْفَتِري َماُيْمِلي َعلَيَّ ُمَعلِِّمي.	

ئية
مال

الإ
رة 

ظاه
ال

َنْوَبِر َوَقاَلْت: َل َتْحَزِني َيا  َفَر................ ِمْنَها �َسَجَرُة ال�سَّ َل َلْوُنَها اإَِلى اأ�سْ َوَتَحوَّ

أرجع إلى كتاب اإلمالء والخط على بوابة عين
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اأَ�ْسَتْنِتُجاأَ�ْسَتْنِتُج

ُل: اأَْنواُع الَكِلَمِة والُجْملَِة                                                        ْر�ُس الأوَّ الدَّ
ِنيُف الَكِلَماِت اإَلى اأَْنَواًعا.  الهدُف:  1- َت�سْ
ِنيُف الُجَمِل اإَلى اأَْنَواًعا.         2- َت�سْ

ُة ِويْ يَفُة الِالَو

اأَْقراأُ
الَكِلَمُة: َمْجُموَعٌة ِمَن الُحُروِف ُتِفيُد َمْعًنى.

والَكِلَمُة في ُلَغِتنا َثالثُة اأَْنواٍع: 

ال�ْسُم: َوُهَو َما َدلَّ َعلَى َمْعًنى ِفي َنْف�ِسِه َغيَر ُمْقَترٍن ِبَزَمٍن، ِمْثُل: النَّا�ِس، الَحِديَقِة...........................

الِفْعُل: َما َدلَّ َعلَى َمْعًنى في َنْف�ِسِه ُمْقَتِرًنا ِبَزَمٍن، ِمْثُل: َيْقَراأُ، َدَر�َس، اُْكُتْب ..............................................

ُح َمْعَناُه ِفي َغْيِرِه، ِمْثُل: ِفي، اإَِلى، َعْن.................. الَحْرُف: َما َل َيُدلُّ َعلَى َمْعًنى ِفي َنْف�ِسِه، اإِنََّما َيتَّ�سِ

اِبَقِة َوَفْهِمَها: نُِّف الَكِلَماِت الآِتَيِةَ اإَِلى اأَْنَواِعَها َبْعَد ِقَراَءِة الَقاِعَدِة ال�سَّ  اأُ�سَ
َف - انِجَراف - َمْنَظر - في - َيْماَلأُ ة - اأَ�ْسَجار - َتوقَّ �َسَفر - ُحُقول - ِمْن - اْنَطلََق - اإِلى - ُمْمَتدَّ

الَكِلَمُة النَّوعُ       
ا�ْسمٌ 
ِفْعلٌ 

َحْرٌف 
َجَمَع الإَِماُم ابُن َماِلٍك - َرِحَمُه اهلُل َتَعالى - َهِذِه الأَْنواَع في َبيٍت َجِميٍل، َفَقاَل:

َكاَلُمَنا َلْفٌظ ُمِفيٌد َكا�ْسَتِقْم .. َوا�ْسٌم َوِفْعٌل ُثمَّ َحْرٌف الَكِلْم

ُ       النَّوعُ 

َحلُِّل اأَْفَهُم َواأُ

الَكِلَمُة َثاَلَثُة اأَْق�َساٍم: ِا�ْسٌم َوِفْعٌل َوَحْرٌف.

نُِّف الَكِلَماِت الآِتَيِةَ اإَِلى اأَْنَواِعَها  اأُ�سَ
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َكي اأَُميَِّز ال�سَم ِمَن الِفْعِل، اأُْدِخُل )ال( َعلَى الَكِلَمِة، َفاإْن َقِبلْتَها َفِهي )ا�ْسٌم(، واإِْن َلْم َتْقَبْلَها 
َفِهَي)ِفْعل(، ِمَثال: َناَم / َبْيت

حُّ ُدُخوُل )ال( َعلَى َهِذِه الَكِلَمِة، َوِبَذِلَك اأَ�ْسَتْنِتُج  اأُْدِخُل )ال( َعلَى َكِلَمِة )َناَم(، �َساأَْكَت�ِسُف  اأَنَُّه ل َي�سِ
اأنَّ َكِلَمة )َناَم( ِفْعٌل.

حُّ ُدُخوُل )ال( َعلَى َهِذِه الَكِلَمِة،    اأُْدِخُل )ال( َعلَى َكِلَمِة )َبْيٍت(  )الَبْيُت(، �َساأَْكَت�ِسُف  اأَنَُّه َي�سِ
نَّ َكِلَمَة )َبْيٍت( ا�سٌم. َِوِبَذِلَك اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ

َجَمَع الإَِماُم ابُن َماِلٍك - َرِحَمُه اهلُل َتَعالى - َمَع َهِذِه الَعاَلَمِة َعاَلَماٍت اأُخَرى ُتَمّيُز ال�ْسَم
 في َبْيٍت َجِميٍل، َفَقاَل:

     ِبالَجرِّ َوالتَّنويِن َوالنَِّدا َواأْل             َوُم�ْسَنٍد لال�ْسِم َتْمِييٌز َح�َسل

      اأَُطبُِّق:

َنَة ِفي الَجْدَوِل: نُِّف الَكِلَماِت الُملَوَّ 1. اأُ�سَ
َراواِت الِتي َكاَنْت  َزْت ُنوَرُة َبْع�َس الَفواَكِه والَخ�سْ ِد، َجهَّ وِلِهْم اإَِلى الَمَكاِن الُمَحدَّ َوِعْنَد ُو�سُ

ْتها َلُهْم؛ ِلَيَتناَوُلوَها في ِرْحلَِتِهم. ها َقْد اأََعدَّ اأُمُّ

          

اأَ�سَتِفْيُد

وية
نح

ة ال
ظيف

الو

الَحْرُفالِفْعُلال�ْسُم
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اأَْنواُع الَكِلَمِة

َن َمْعًنى ُمِفيًدا: اأَُرتُِّب الَكِلَماِت الآِتيَة ِفي ُكلِّ �َسْطٍر ِلأَُكوِّ
الَقَمِر / َنَظْرُت / اإِلى 

َتَنا / ِلَنْحِمَي/ ُنَحاِفُظ حَّ ِبيَئِتنا/ َعلَى/ �سِ

َعلَى/ الُمَتواِزِن/ الِغَذاِء/اأَْحِر�ُس

�ُس َما َتَعلَّْمُت َعْن اأَْنَواِع الَكِلَمِة ِفي َهِذِه الَخِريَطِة الَمْعِرِفيَِّة.  2. اأَُلخِّ







َحلُِّل: اأَْفَهُم َواأُ
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اأَ�ْسَتْنِتُج

ُد النَّ�َساَط. َوالإِ�ْسَراُف ِفيِه ُي�َسبُِّب ُع�ْسَر  َة، َوُيَجدِّ ي الِج�ْسَم، َوَيْحَفُظ الُقوَّ اإِ�ْسَراٍف ُيَغذِّ َعاُم ِباَل  1. الطَّ
�َس ِلالأَْمَرا�ِس. ِم، َوُخُموَل الِج�ْسِم، والتََّعرُّ الَه�سْ

اِبَقِة. اأ. اأَْذُكُر َعَدَد الُجَمِل في الِفْقرِة ال�سَّ

ْذُكُر َنْوَع ُكلِّ َكِلَمٍة.  ب. اأَُحلُِّل الُجْملََة الأُوَلى اإِلى َكِلَماٍت َواأَ

اأَ�َسُع )،( َبْيَن الُجَمل ِفي الِفْقرة ِالآِتَيِة:  .2

َماِل َوَيْحِفُروَن الآَباَر  وَر ِبالرِّ غاُر َيْبُنوَن الُق�سُ اِطِئ َذَهِبيٌَّة الأْطَفاُل ال�سِّ الَبْحُر َهاِدٌ َوِرَماُل ال�سَّ
ْلَعاِبِهْم. ِباأََدَواِتِهْم َواأَ

1. النََّباَتاُت ِغَذاٌء ِلالإِْن�َساِن.

َباًحا. 2. ِاْنَطلََق الَجدُّ ِم�ْسعٌل َمَع َحِفيَدْيِه �سَ

َما َنْوُع الَكِلَمِة الَِّتي َبَداأَْت ِبَها الُجْملَُة الأُوَلى؟   

ى ُجْملًَة ِا�ْسِميًَّة. اإَِذْن ُت�َسمَّ

َما َنْوُع الَكِلَمِة الَِّتي َبداأَْت ِبَها الُجْملَُة الثَّاِنَيُة؟  

ى ُجْملًَة              .  اإَِذْن ُت�َسمَّ

اأَ�ْسَتْنِتُج:
ى )ُجْملًة(. ِعْنَدَما َتْجَتِمُع الَكِلَماُت ِلَتْكِويِن َمْعًنى ُمِفيٍد، ِفاإنَّها ُت�َسمَّ

وية
نح

ة ال
ظيف

الو





اأَُطبُِّق

اأَْقَراأُ
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ِة ِفيَما َياأِْتي: َة ِمَن الُجْملَِة الِفْعِليَّ 1. اأَُميُِّز الُجْملََة ال�ْسِميَّ
َيا�ِس الُمْزِهَرِة.    َيْخُرُج النَّا�ُس اإَِلى الرِّ

  . يُّ َمْطلٌَب �َسُروريٌّ حِّ الَوْعُي ال�سِّ
ِبيَعِة.    ُت�َسرُّ الَمْخُلوَقاُت ِبَجَماِل الطَّ

ِحيُح الِج�ْسِم َيْنَعُم ِبالَحَياِة.   ال�سَّ

ُل الُجَمَل الِفْعِليََّة الآِتيَة اإَِلى ُجَمٍل ا�ْسِميٍَّة:   2. اأَُحوِّ
ِت الأَْر�ُس. رَّ ، َوَتَفتَّْحِت الأَْزَهاُر، َواْخ�سَ ِبيُع، َفاْعَتَدَل الَجوُّ اأَْقَبَل الرَّ

ُل الُجَمَل ال�ْسِميََّة الآِتيَة اإَِلى ُجَمٍل ِفْعِليٍِّة:   3. اأَُحوِّ
ْفُء َعمَّ الَكوَن. َهِبيََّة، والدِّ َتَها الذَّ ْم�ُس ُتْر�ِسُل اأَ�ِسعَّ اِفَيٌة، َوال�سَّ َماُء �سَ ال�سَّ

ْمَطاِرِه الَغِزيَرِة. َتاُء ِبَبْرِدِه الَقاِر�ِس َواأَ 4. َرَحَل ال�سِّ
اِبَقَة: اأَُحاِكي الُجْملََة ال�سَّ

ْيُف  َرَحَل ال�سَّ

�ُس َفْهِمي لأَْنَواِع الُجْملَِة ِفي َخِريَطٍة َمْعِرِفيٍَّة:  5. اأَُلخِّ

ُة َتْبَداأُ ِبِفْعٍل.اأَ�ْسَتْنِتُج ُة َتْبَداأُ ِبا�ْسٍم َوالِفْعِليَّ ٌة َوِفْعِليٌَّة. ال�ْسِميَّ  الُجْملَُة ِفي ُلَغِتَنا َنْوَعاِن: ِا�ْسِميَّ

اأَُطبُِّق
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ُح الأَْزَهاِر( ِبَعَدٍد ِمَن الُجَمِل.  َعبََّرْت ُنوَرُة َواأَْحاَلُم َعْن َحَدٍث َوُهَو )َتَفتُّ
ِحيَحَة ِفيَما َبْيَن الَقْو�َسْيِن: ُل َما َقاَلْتُه ُكلٌّ ِمْنُهَما، ِلأَْخَتاَر الإَِجاَبَة ال�سَّ  اأََتاأَمَّ

ًة َوِفْعِليًَّة(.	 ْحاَلُم ِفي التَّْعِبيِر َعِن الَحَدِث )ُجَماًل ِفْعِليًَّة - ُجَماًل ا�ْسِميَّ ِا�ْسَتْخَدَمْت ُنوَرُة َواأَ
َرْت ِبِه ُنوَرُة َيُدلُّ َعلَى )ُوُقوِع الَحَدِث- َعَدِم ُوُقوِع الَحَدِث(. 	 الأُ�ْسُلوُب الَِّذي َعبَّ
َرْت ِبِه اأَْحاَلُم َيُدلُّ َعلَى )ُوُقوِع الَحَدِث - َعَدِم ُوُقوِع الَحَدِث(. 	 الأُ�ْسُلوُب الَِّذي َعبَّ

ى ُجَماًل ُمْثَبَتًة. ِا�ْسَتْخَدَمْت ُنوَرُة ُجَماًل َتُدلُّ َعلَى ُوُقوِع الَحَدِث؛ ِلَذا ُت�َسمَّ
ى ُجَماًل َمْنِفيًَّة. ا اأَْحاَلُم َفا�ْسَتْخَدَمْت ُجَماًل َتُدلُّ َعلَى َعَدِم ُوُقوِع الَحَدِث؛ ِلَذا ُت�َسمَّ  اأَمَّ

          
       

                
         

          
         

نورة
                                             

اأحالم 

اأَ�ْسَتْنِتُج
َيْت ُجْملًَة ُمْثَبتًة َواإَِذا َلْم      ق �ُسمِّ 1- اإَِذا َكاَن الَحَدُث ِفي الُجْملَِة َقْد َثَبَت َوَتَحقَّ

َيْت ُجْملًَة َمْنِفيًَّة. ْق �ُسمِّ       َيَتَحقَّ
: َلْي�َس، َلْم، َما، َلْن. 2- ِمْن اأََدواِت النَّفيِّ

اأَُحاِكي الأُ�ْسُلوَب اللَُّغِويَّ

َيْت ُجْملًَة ُمْثَبتًة َواإَِذا َلْم      ق �ُسمِّ - اإَِذا َكاَن الَحَدُث ِفي الُجْملَِة َقْد َثَبَت َوَتَحقَّ
َيْت ُجْملًَة َمْنِفيًَّة. ْق �ُسمِّ       َيَتَحقَّ

: َلْي�َس، َلْم، َما، َلْن. 2- ِمْن اأََدواِت النَّفيِّ
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نُِّف الُجَمَل الآِتَيَة اإَِلى ُجَمٍل ُمْثَبتٍة َوُجَمٍل َمْنِفيٍَّة: 1. اأُ�سَ
َنُع الَحِريَر. ُدوَدُة الَقزِّ َت�سْ

َث ِبيَئِتي. َلْن اأَُلوِّ
النََّظاَفُة اأَْي�َسُر َطِريَقٍة ِللتََّخلُّ�ِس ِمَن الَجَراِثيِم. 

ُل الُجَمَل الُمْثَبَتَة ِفي الِعَباَرِة الآِتيِة اإَِلى ُجَمٍل َمْنِفيٍَّة: 2. اأَُحوِّ
ْم�ُس َوَنَزَل الَمَطُر. َغاَبِت ال�سَّ

ُل الُجَمَل الَمْنِفيََّة ِفي الِعَباَرِة الآِتيِة اإَِلى ُجَمٍل ُمْثَبتٍة: 3. اأَُحوِّ
ًة َوَما اْقَتلَْعِت الأَ�ْسَجاَر. َياُح َقِويَّ َلْي�َسِت الرِّ

َد تْرِتيِبها ُمَراعًيا َعاَلَماِت التَّْرِقيِم. يَرًة َبَعْ ُن ِمَن الُجَمِل الآِتيِة ِفْقَرًة َق�سِ 4. اأَُكوِّ

ْزَهِة / َخَرَجْت  اِم / َو�َسَكُروا َواِلَدُهْم َعلَى ِتْلَك النُّ اِفَيًة / ِفي اأََحِد الأَيَّ ماُء �سَ ْحًوا/ وال�سَّ َوَكاَن الَجوُّ �سَ
ِه  َلى ُمَتَنزَّ َجِر / اإِ َتَها َعلَى ال�سَّ م�ُس ُتْر�ِسُل اأَ�ِسعَّ ْوا َوْقًتا ُمْمِتًعا / وال�سَّ َلْيلَى َوِهنٌد َمَع َعاِئلتِهَما / َق�سَ

وَدِة ِفي َع�ِسيٍر. ال�سُّ

اأَُطبُِّق:
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         �َساَهَد         َعِمَل     َرَفَع             اإِلى       �َسَكَر

َ ام  َم        ِفي     َثْروٌة          َيْجَمُع        �سَ           َتاألَّ

ى         َحاَفَظ      َيْحِمي َيَتَغذَّ          ُيَداِفُع       ِمْن   

َت�َسلَّى:  اأََتَعلَُّم َواأَ

ْنُدوِق: 1ـ  اأََتَعاَوُن َمَع َمْجُموَعِتي ِلَجْمِع الأَْوَراِق الَِّتي َتْحِوي اأَْفَعاًل، ُثمَّ اأَ�َسُعَها ِفي ال�سُّ
                                                                                

2.  اأَْبَحُث َعِن ا�ْسٍم َواِحٍد َفَقْط ِمْن َبْيِن َمْجُموَعِة الَكِلَماِت ِخاَلَل َخْم�ِس َثَواٍن:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

اأَ�ْسَرَق

ِرُدُمَتَكاِمٌلَيْن�َسُحَفَواِكُه ُطُيوٌرُيغَّ

�َساَعَدَدَواٌء�َسَماٌء ُر َحَراَرٌةُيفَكّ
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3ـ  اأَْخَتاُر اأََنا َوَمْن ِبَجاِنِبي َحْرًفا ِمْن ُحُروِف الِهَجاِء، ُثمَّ َياأِْتي ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّا ِبا�ْسٍم َيْبَداأُ ِبالَحْرِف  

ِحيَحًة. ًل َوَتُكوُن اإَِجاَبُتُه �سَ      الَِّذي ِاْخَتْرَناُه َوفَق الَجْدَوِل الآِتي. َوالَفاِئُز ُهَو َمْن َيْنَتِهي اأَوَّ
     
     
     

  ا�سم بلد   ا�سم جماد      ا�سم نبات   ا�سم حيوان  ا�سم اإن�سانالحرف
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: الَواِجُب الَمْنِزِليُّ

َبِب:  ُد الَكِلَمَة اأَِو الُجْملََة الُمْخَتِلَفَة ِفي ُكلِّ �َسْطٍر َمَع ِذْكِر ال�سَّ ًل:  اأَُحدِّ اأَوَّ

1.     َهَواٌء                 اإَِلى                        َوْرَدٌة                      ِغَذاٌء
َبُب  ال�سَّ

ْم�ُس          َلْم َيْنِزِل الَمَطُر            الَقَمُر �َساِطٌع 2.     الَهَواُء َعِليٌل           اأَ�ْسَرَقِت ال�سَّ
َبُب ال�سَّ

3 .   ُمَحاَفَظٌة                  اأَْعَتِني                      ُيَحافُظ                   َيْحَتِرُم
َبُب  ال�سَّ

َجٌة            َتَت�َساَقُط الأَْوَراُق َيْعَتِدُل الَجوُّ           َتَتَفتَُّح الأَْزَهاُر          الثَِّماُر َنا�سِ   .4
َبُب  ال�سَّ

5.   ِمْن                  اإَِلى                    َيُزوُر                      ِفي
َبُب ال�سَّ

َثانًيا: اأَُمثُِّل ِلما َياأْتي ِفي ُجَمٍل ِمْن اإِْن�َساِئي:

ٍة ُمْثَبتٍة. 1ـ ُجْملٍة ا�ْسِميَّ

ٍة َمْنفيٍَّة. 2ـ ُجْملٍة ا�ْسِميَّ

ٍة، ِفْعُلها َم�ْسُبوٌق بـِاأََداِة النَّْفيِّ )َلْن( اأَْو)َلْم(. 3ـ ُجْملٍة ِفْعليَّ

ٍة ُمْثَبتٍة. 4ـ ُجْملٍة ِفْعليَّ
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ْر�ُس الثَّاِني: الُمْبَتَداأُ والَخَبُر. الدَّ
 الهدف: َتْمِيِيُز الُمْبَتداأِ والَخَبِر وا�ْسِتْعماُلُهما.

- ا�ْسِتنتاُج َعاَلَمِة اإِْعراِب الُمْبتداأِ والَخَبِر

1.  اأَْقَراأُ اْلُجَمَل الآِتيَة

اِبَقُة؟	 ما الَكِلماُت الَّتي اْبَتَداأَْت ِبها الُجَمُل ال�سَّ
َماُء، ....................، ....................، ....................، ....................،         )ال�سَّ

)،.................... ،.................... ،....................       
	.).........................( اأاأ�ْسَماٌء َهِذِه الَكِلَماُت اأَْم اأَْفعاٌل اأَْم ُحُروٌف ؟  
	.).........................( ي الُجْملََة التي َتْبداأُ ِبا�ْسٍم؟       َماذا ُن�َسمِّ
يِه ُمْبَتَداأ(.	 ي ال�ْسَم الَّذي َيَقُع في اْبِتداِء الُجْملَِة؟    )ُن�َسمِّ َماذا ُن�َسمِّ
	.).........................( َهْل َيْحتاُج الُمْبَتَداأُ اإِلى َكِلَمٍة ُتِتمُّ َمْعناه؟   
	.).........................( ِت الـَمْعنى ِفي الُجْملَِة الأُوَلى ؟  َما الَكِلَمُة الَّتي اأََتمََّ
	.).........................( َما َنوُعها؟ اأَِفْعٌل ِهَي اأَْم ا�ْسٌم اأَْم َحَرٌف؟    

الَوَطُن ِنْعَمٌة َدٌة ُمَغرِّ يوُر الطُّ ُم�ْسِرَقٌة ْم�ُس ال�سَّ اِفيٌة َماُء �سَ ال�سَّ

َجميٌل ُه الُمَتَنزَّ َحَياُة الإِْن�َسانِ  الَماُء َقاِتٌم َحاُب ال�سَّ الأَْمطاُر َغِزيَرٌة

اِبَقُة؟ ما الَكِلماُت الَّتي اْبَتَداأَْت ِبها الُجَمُل ال�سَّ
اأَُحلُِّل
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يِه: َخَبًرا(.	 ا؟ )ُن�َسمِّ ي ال�ْسَم الَّذي ُيْخِبُر َعِن الُمْبَتداأِ َوُيِفيُد َمَعُه َمْعًنى َتامًّ  ماذا ُن�َسمِّ
اِبَقِة .  اأَُعيُِّن ُكلَّ َخَبٍر في الُجَمِل ال�سَّ

ُن الُجْملُة ال�ْسِميَُّة؟	  ِممَّ َتَتكوَّ

ُة ِمْن ُرْكَنيِن اأَ�َسا�ِسيَّيِن، ُهَما: .......................و....................... ن الُجْملُة ال�ْسِميَّ َتَتكوَّ

يَُّة: ِهَي الُجْملَُة الَِّتي َتْبَداأُ ِبا�ْسٍم. الُجْملَُة ال�ْسِمِْ
ُة ِمْن ُرْكَنْيـِن اأَ�َسا�سيَّيِن؛ ُهَما: )الُمبَتَداأُ، والَخَبُر(. ِميَّ ُن الُجْملَُة ال�ْسِْ َتَتكوَّ

الُمْبَتَداأُ: ُهَو اْل�سُم الَِّذي َتْبَداأُ ِبِه الُجْملَُة.
ـا. الـَخَبـُر: ُهَو ال�سُم الَِّذي ُيخِبُر َعِن الُمْبَتداأِ وُيفيُد َمَعُه َمْعًنى َتامًّ

اِبَقِة، واأَُلِحُظ الَحَرَكَة َعلَى اآِخِر الُمْبَتداأِ والَخَبِر. اأَُعوُد اإلى الُجَمِل ال�سَّ
َما الَحَركُة الَّتي َتْظَهُر َعلَى اآِخِر الُمْبَتَداأِ والَخَبِر ؟ ).........................(

ُة. مَّ الَحَركُة الَّتي َتْظَهُر َعلَى اآِخر الُمْبَتداأِ والَخَبِر ِهي ال�سَّ

ُة  مَّ ِة َثاَلٌث، َوهَي: ال�سَّ َغِة الَعَرِبيَّ الَحَرَكاُت الَِّتي َتْظَهُر َعلَى اأََواِخِر الأَ�ْسَماِء في اللُّ
والَفْتَحُة والَك�ْسَرُة.

ْفِع. ُة الَّتي َتْظَهُر َعلَى اآِخِر الُمْبَتداأِ والَخَبِر ُهنا  ِهَي َعاَلمُة الرَّ مَّ  وال�سَّ

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأَ�سَتِفْيُد

الَحَركُة الَّتي َتْظَهُر َعلَى اآِخر 
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الُمْبَتَداأُ: ُهَو ال�ْسُم الِذي َتْبَداأُ ِبِه الُجْملُة.
ا. ُهَو ال�ْسُم الَِّذي ُيْخِبُر َعِن الُمْبَتداأِ وُيفيُد َمَعَه َمْعًنى َتامًّ الَخَبُر: 

ُة. مَّ الُمْبَتَداأُ والَخَبُر - َمْرُفوَعاِن َداِئًما َوَعاَلمُة َرْفِعِهَما - ُهَنا - ال�سَّ    

َتَعلَّْمُت َقواِعَد َل اأَْن�َساها:

ْبِط: ُد الُمْبَتَداأَ َوالَخَبَر ِفي الُجَمِل الآِتَيِة واأَْنِطُقُهما َمَع ال�سَّ 1ـ  اأَُحدِّ

الُجَمُل               الُمْبتَداأُ         الَخَبُر
ُطُرُق ِباَلِدي َنِظيفٌة   

النََّباَتاُت ِغَذاٌء ِلاْلإِْن�َساِن.  

َرُة ُمْبِهَجٌة ِللنَّْف�ِس.   الُخ�سْ

ُر ُم�ْسِكلٌَة َعاَلِميٌَّة.   التَّ�َسحُّ

ا.   َمْنَظُر الُحُقوِل ُمْدِه�ٌس َحقًّ

اأَُطِبُق

الُجَمُل               الُمْبتَداأُ         الَخَبُرالُجَمُل               الُمْبتَداأُ         الَخَبُرالُجَمُل               الُمْبتَداأُ         الَخَبُرالُجَمُل               الُمْبتَداأُ         الَخَبُرالُجَمُل               الُمْبتَداأُ         الَخَبُر

ْلُت اإَِلْيِه ِفي َخِريَطٍة َمْعِرِفيٍَّة: �ُس َما َتَو�سَّ 2. اأَُلخِّ

ُة   الُجْملَُة ال�ْسِميَّ

مثال مثال
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................. َجِميٌل             الأَْزَهاُر            .................. َبِديٌع                الِمْئَذَنُة

ِبيُع                                                الُوُروُد                                             الرَّ
ْم�ُس                                              الَمْنَظُر                                                                                ال�سَّ

                              

الَجوُّ             .................. ُمْزِهَرٌة           ..................َداِفَئٌة               

َماُل                                                                                                                                                                     الرِّ
ُل                                               َف�سْ                                 

ْكِل. ِبُط ُرْكَنْيَها ِبال�سَّ ًة، َواأَ�سْ ي الَجِميِل ُجَماًل ا�ْسِميَّ 4. اأَْكُتُب ِبَخطِّ

ِب:  الَّ ٍة، َفَكاَنْت َهِذِه اإَِجاَبَة اأََحِد الطُّ اِبِع ِكتابَة �ِستِّ ُجَمٍل ا�ْسِميَّ فِّ الرَّ ِب ال�سَّ 5. َطلََب الُمَعلُِّم ِمْن ُطالَّ

.           • الَماُء ِنْعَمٌة.          • النََّباَتاُت َثْرَوٌة. يُّ حِّ َعاُم ال�سِّ    • الطَّ
ِبيُع.  ُر َظاِهَرٌة َخِطيَرٌة      • اأَْقبَل الرَّ             • َحِديَقُة الَمْنِزِل.   • التَّ�َسحُّ

َبَب. ُح ال�سَّ َجاَبِتِه، َواأُُو�سِّ اأُْبِدي َراأِْيي َحْوَل اإِ

الَحَدائُق
النََّباُت

الَفاِكَهُة

َة ُنْطًقا �َسِليًما : ْنِطُق الُجْملََة ال�ْسِميَّ 3ـ اأَْخَتاُر ِمَن الَقاِئَمِة ُمْبَتَداأً ُمَنا�ِسًبا ِلُكلِّ َخَبٍر ِمّما َياأِْتي، ُثمَّ اأَ

تفكيرناقد

وية
نح

ة ال
ظيف

الو
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6ـ  اأَْجَعُل الُمْبَتَداأَ ُمْفَرًدا في الُجَمل ِالآِتَيِة َواأَُغيُِّر َما َيلزُم:  

ي َقاِحلٌَة ُجوُم َلِمَعٌة      الأَرا�سِ     الأَ�ْسَجاُر ُموِرَقٌة          النُّ
  

7ـ  اأَْجَعُل الُمْبَتَداأَ َجْمًعا ِفي ُكّل ُجْملٍَة ِمَن الِعبارِة الآتيِة َواأَُغيُِّر َماَيلزُم: 

َحابُة ُمْمِطَرٌة. ، َوالتَّلُّ ُمْع�ِسٌب، وال�سَّ ْهُل ُمْنَب�ِسٌط، َوالنَّْهُر ُمْمَتدٌّ الَجَبُل ُمْرَتِفٌع، َوال�سَّ

ِة َكوِنها  حَّ ُر َعَدَم �سِ ِحقِة، ُثمَّ اأَُبرِّ َفاِت الآِتيِة َما اأَْماَلأُ ِبِه الَفَراَ ِفي الِفْقرِة الالَّ اأَْخَتاُر ِمَن ال�سِّ .8

َخَبًرا ِلْلُمْبتَداأِ الَمْذُكوِر: 

ُة. الَغِزيَرُة - الَكِثيَفُة - الَعْط�َسى - الَقِويَّ

ُحُب............................. ُمَتَراِكَمٌة، َوالأَْمَطاُر َفٌة، َوال�سُّ َياُح............................. َعا�سِ الرِّ

ٌة ِل�ْسِتْقَباِلَها. َعٌة َوالأَْر�ُس............................. ُم�ْسَتِعدَّ ............................. ُمَتَوقَّ

9. اأَُعبُِّر َعِن الَمَعاِني الآِتَيِة ِبُجْملٍَة ا�ْسِميٍَّة: 

• ِا�ْسِتَداُد الَحرِّ
َماِء  َفاُء ال�سَّ • �سَ
•  ُعُذوَبُة الَماِء

ي َقاِحلٌَة ُجوُم َلِمَعٌة      الأَرا�سِ ي َقاِحلٌَة    الأَ�ْسَجاُر ُموِرَقٌة          النُّ ُجوُم َلِمَعٌة      الأَرا�سِ ي َقاِحلٌَة    الأَ�ْسَجاُر ُموِرَقٌة          النُّ ُجوُم َلِمَعٌة      الأَرا�سِ     الأَ�ْسَجاُر ُموِرَقٌة          النُّ
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اِهَرُة َعلَى اآِخرِه. ُة الظَّ مَّ َمْرُفوٌع َوَعاَلَمُة َرْفِعِه ال�سَّ الأَْمَطاُر: ُمْبَتَداأٌ
اِهَرُة َعلَى اآِخرِه. ُة الظَّ مَّ َغِزيَرٌة: َخَبٌر َمْرُفوٌع َوَعاَلَمُة َرْفِعِه ال�سَّ

ب. اأُ�َساِرُك ِفي الإِْعَراِب:

 الَعاِمُل: ُمْبَتَداأٌ............................. َوَعاَلَمُة َرْفِعِه ....................................
اِهَرُة َعلَى اآِخرِه. ُة الظَّ مَّ  َن�ِسيٌط: .................................... َمْرُفوٌع.............................. ال�سَّ

ا: جـ. اأُْعِرُب الُجْملََة الآِتيَة اإِْعَراًبا َتامًّ

  اأََتَعلَُّم َواأََت�َسلَّى 
ْنُدوُق الَكِلَماِت.  �سُ

ُل َمْجُموَعَتْيِن: ُيْق�َسُم الَف�سْ
ِغيَرٍة، �ْسَخا�ٍس، ِفي ِبَطاَقاٍت �سَ َفًة ِب )ال(  اأَْو اأَ�ْسَماَء اأَ • الَمْجُموَعُة )اأَ( َتْكُتُب اأَ�ْسَماًء ُمَعرَّ

ْنُدوٍق.      ُثمَّ ُتو�َسُع ِفي �سُ
اأَْو  اًفــا ِمْثــَل : )َنِظيــٌف(  ْو�سَ اِنَيــُة )ب( َتْكُتــُب َكِلَمــاٍت ِبــُدوِن )ال( َوَتُكــوُن اأَ • الَمْجُموَعــُة الثَّ

ْنُدوٍق اآَخَر. ِغيَرٍة َوُتو�َسُع ِفي �سُ َبٌة( ِفي ِبَطاَقاٍت �سَ     )ُمَرتَّ

ُِرُْاأ

 الأَْمَطاُر َغِزيَرٌة. 

)ُم�سطلحاُت الإعراِب(

ُمْبَتَداأٌ
)المْوِقُع الإِْعَراَبَُّي(

َمْرُفوٌع

ُة مَّ ال�سَّ
)الَحاَلُة الإِْعَرابَيَُّة(

)الَعاَلَمُةَ الإِْعَرابَيَُّة(

اأ. ُنُموَذُج اإِْعَراٍب:

وية
نح

ة ال
ظيف

الو

الِبيَئُة َثْرَوٌة.

اأََتَعلَُّم َواأََت�َسلَّى
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ِبَطاَقًة  ـا  َع�ْسَواِئيًّ ِمْنُهَمـا  ُكلٌّ  َوي�ْسَحُب  َمْجُموَعـٍة  ُكـلِّ  ِمْن  َطاِلباِن/َطاِلَبَتـــاِن  َيْخُرُج 
الُجْملََة    ُيْكِمُل  َو  )اأَ(،  الَمْجُموَعَة  ُيَمثُِّل  الَِّذي  اِلَبُ  الطَّ ًل  اأَوَّ َيْقَراأُ   ُثمَّ  ْنُدوِق  ال�سُّ ِمَن 

)ب(.  الَمْجُموَعَة  ُيَمثُِّل  الَّذي  اِلُب  الطَّ
ِحيًحا. َنْت َلُهما  ُجْملٌَة ُمِفيَدٌة، َوَكاَن �َسْبُطُهْما ِللُجْملَِة �سَ اِلَباِن الَفاِئَزاِن ُهَما َمْن َتَكوَّ •الطَّ

:   الَواِجُب الَمْنِزِليُّ

ْنِطُقَها ُنْطًقا �َسِليًما. كِل،  َواأَ ِبُط اآِخَر الُمْبَتَداأِ َوالَخَبِر بال�سَّ َقِط، َواأَ�سْ 1. اأَ�َسُع َخَبًرا ُمَنا�ِسًبا َمَكاَن النُّ
ْهَرة ..................................................... الزَّ

الَفاِكَهة .....................................................
الَتّْمر ........................................................
الأَْغ�َسان ...................................................

ًة، ُثمَّ اأَْكُتُب الُجْملََة  َن ُجْملًَة ا�ْسِميَّ ِم َلُه؛ ِلأَُكوِّ ُل كلَّ ُمْبَتَداأٍ ِبالَخَبِر الُمَنا�ِسِب الُمَتمِّ 2. اأَ�سِ
َة َكاِملًَة ِفي الَمَكاِن الَخاِلي َواأْنِطُقَها ُنْطًقا �َسِليًما:       ال�ْسِميَّ

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

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

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

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

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

َدٌة ُمَغرِّ َماُء     ال�سَّ
َزْرَقاُء الأَْمَواُج    

َجِميلٌَة اِئَحُة     الرَّ
َعاِلَيٌة الَع�َساِفيُر   
 الُوُروُد     َزِكيٌَّة
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َت�ِبيِْصُم ال� الر

ْطِر [ب ـ د ـ ط ـ ف ] الُحُروُف الُمْرَتِكَزُة َعلَى ال�سَّ
بيَتْمِهيد:

كتا
م ال

ر�س
ال
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    ثانًيا    اأَماِمي َمْجُموَعٌة مَن الِعَباراِت الِتي ِقيلْت ِفي الَخطِّ الَعَربّي.

                  

                             

	                      

	             

	       

	          

	                                  

اِبَقَة َواأُِجيُب َعْن الآِتي �َسَفِهيًّا: ُل اللَّْوَحاِت ال�سَّ اأوًل      اأََتاأَمَّ
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ْنَواِع الُخُطوِط الَعَربيَِّة ِفي الَجْدوِل الآِتي:     ثالًثا      اأَْقراأُ اأَ�سَماَء اأَ�ْسَهِر اأَ

ِمَثاُلُهَنْوُع الَخطِّ    

الُكوِفيُّ 

النَّ�سُخ 

ْقعُة الرُّ

يَواِنيُّ  الدِّ

الَفاِر�سيُّ 

ُلُث الثُّ

َي ِبَهَذا اِل�ْسِم؟ ُر: ِلَم �ُسمِّ ِة ُهَو َخطُّ النَّ�ْسِخ.اأَُفكِّ الَخطُّ الَِّذي َنْدُر�ُسُه ِفي الَمْرَحلَِة اِلبتدائيَّ

	                  

	                     

	               

	          

	             

• ُحُروُف َخطِّ النَّ�ْسِخ:

ِْص� ال َ ُاَ ُمَمي        

بي
كتا

م ال
ر�س

ال
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ْطِر ِق�ْسَمْيِن ُهَما: َتْنَق�ِسُم ُحُروُف النَّ�ْسِخ ِمْن َحْيُث ِكَتاَبُتَها َعلَى ال�سَّ

اأَْجِل�ُس ُمْعتِدًل.

اأَْجعُل َيدي َمائلًة اإَِلى الَيِميِن.

ُم�ْستِنًدا  والإِْبَهاِم  اَبِة  بَّ ال�سَّ بيَن  الَقلََم  اأَ�َسُع 

َعلَى الُو�ْسطى.

اأَ�َسُع َيِدَي الُي�ْسَرى َعلَى الَوَرَقِة ِلَتثبيتها.

اأَ�َسُع َقَدميَّ ِكْلَتيِهما َعلَى الأَْر�ِس.

اأُْبِعُد الَوَرَقَة َعن َعيِني َم�َساَفَة 30�سم، َواأَْجَعُلها َماِئلًة اإَِلى الَي�َساِر َقِلياًل.

ْفحِة اإَِلى اأَْعالها. �ْسفِل ال�سَّ اأَْبداأُ الِكَتابَة ِمْن اأَ

َقَط والَحَرَكاِت. وِلها، ُثمَّ اأَ�َسُع النُّ ٍف َحتَّى النِتهاِء ِمْن اأُ�سُ اأَْكتُب الَكِلمَة ُدوَن َتوقُّ

اأَْهتمُّ ِبَنَظافِة الَوَرَقِة َوَترِتِيِبها.

ـِبُع الإر�ساداِت الآتيَة ِعْنَد الِكَتابِة:	 اأَتَّ
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َيِميُل َيِميًنا  1

َقو�ٌس اإلى الأَعلى  3

طِر ُم�ْستقرٌّ على ال�سَّ  2

ب ت ث َر�ْسُم الُحُروِف )ب، ت، ث ( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ

نِة: الُملَوَّ 1. اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ ِكتاَبَة الُحُروِف

3. اأُِعيُد واأَْر�ُسُم الُحُروَف )ب، ت، ث( ُمْنَفِرَدًة وُمتَّ�سلـًة:

اأَر�ُسُماأُِعيُد 

ـبـبـبـبـبـبـبـب
ـتـتـتـت
ـثـثـثـث



ِرْ ال�َص َلَ ُِي َيرِال ِرَال َُْج ُاأُالِح 2. اأَُلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا لتِّجاِه الأَ�ْسهِم:

ُيوِر، وَيْنُبُت الُع�ْسُب. ِبيِع َت�ْسُدو اأَ�ْسَراُب الطُّ ِل الرَّ ِفي َف�سْ

بي
كتا

م ال
ر�س

ال
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ُل الأَْطفاُل  ْيِف ُيَف�سِّ ِل ال�سَّ ِفي َف�سْ

هاَب اإِلى اْلَبحِر. الذَّ

ف

ِج�ْسُم الَباِء

ٌ َراأْ�ًس ُمَفرَّ
ُعُنق

َنِة: 1. اأَْقَراأُ الُجْملََة واأَُلِحُظ ِكتابَة الُحُروِف الُملَوَّ

2. اأُلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا ِلتِّجاِه الأَ�ْسهِم:

فرا

لًة: ْر�سُم الَفــاء ُمْنَفِرَدًة وُمتَّ�سِ 3. اأُِعيُد َواأَ

اأَر�ُسُماأُِعيُد

ـفـفـفـفـفـفـفـف
ـفـفـفـف
ـفـفـفـف

اأْ�ِس  نْقَطٌة َفوَق الرَّ
َقٍة ِبِه َغيُر ُمْلَت�سِ

َر�ْسُم الَفاِء ِبَخطِّ النَّ�سِخ

 َلَ ُِرََو َ�اْل ُْص�ُ تيال ِروُِمَن ال ُ�الَف
يِرِاالأ �َُِلُ يِر ِفْ ال�ص
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د ذ

اْجَعْل ِغَذاَءَك َدَواَءَك.
َنْيِن: 1. اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ ِكتاَبَة الَحْرَفْيِن الُملَوَّ

2. اأَُلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الَحْرَفيِن َتَبًعا لتِّجاِه الأَ�ْسهِم:

ò` P ó` O

لَْيِن: 3. اأُِعيُد واأَْر�ُسُم الَحْرَفْيِن )د، ذ( ُمْنَفِرَدْيِن وُمتَّ�سِ

اأَر�ُسُماأُِعيُد

ـذذـددـذذـدد
ـذذـدد
ـذذـدد

َر�ْسُم الحْرَفيِن )د ، ذ( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ

ُح اأَْدناه: ال ِبُخْطَوتين َكَما َيتَّ�سِ َيُمرُّ َر�ْسُم الدَّ

ال�سطر على م�ستقر

ا يمين يميل

ال(  ال والذَّ اأُلِحُظ ِعْنَد اْلِكتاَبِة اأَنَّ َحْرفي )الدَّ
ْطِر. اِن َعلَى ال�سَّ َي�ْسَتِقرَّ

بي
كتا

م ال
ر�س

ال
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َنْيِن: 1. اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ ِكتاَبَة الَحْرَفْيِن الُملَوَّ

َر�ْسُم الحْرَفيِن )ط ، ظ( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ

اًل: اِء ُمْنَفرًدا َوُمتَّ�سِ 3. اأُِعيُد واأَْر�ُسُم َحْرَف الطَّ

اأَر�ُسُماأُِعيُد

•`W`£`§`•`W`£`§`
•`W`£`§`
•`W`£`§`

2. اأُلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا ِلتِّجاِه الأَ�ْسهِم:

ر ِقلَُّة الأَْمَطاِر. ِمَن الَعَواِمِل التي اأَ�ْسَهمْت ِفي َظاِهرِة التَّ�َسحُّ

: pAÉ s£dG pº r°S nQ ná n≤jô nW oß pM’oCG

• OÉ°U ¢SCGQ
∞dCG á«∏M

ô£°ùdG øe kÓ«∏b ™ØJôj

 øY ∫õæj ’ (•) ±ô◊G
ô£°ùdG

Ò¨°U ±ôW

ط ظ

§`    `£`    `W    •
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4. اأَْر�ُسُم الُحُروَف النَّاِق�سَة )ب / ف / د / ط( ِفي الُجَمِل الآِتيِة ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ: 

يـ............ ...........رَح النَّا�ُس ِلُقـ..........وِم ال�سَّ

َيْذَهُب الأَ..........َفاُل اإَِلى الـ...........ْحِر.

اِطئ. اأَْعِر........َطِريَق ال�سَّ

َنْت ِمَن َهِذِه الُحُروِف )ب، ت، ث، ف، د، ط( َمْجُموَعٌة ِمَن الَكِلَماِت: 5. َتَكوَّ

ِطبٌّ         ُدبٌّ          َثَبَت          َتُبثُّ           ُدفٌّ         َتَفتََّت      َبطٌّ 

ْيِن َتْحَت الأَْفَعاِل. 	 ا َتْحَت الأَ�ْسَماِء ِمْنَها َوَخطَّ اأَ�َسُع َخطًّ
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ْطِر الأَِخيِر : 6. اأَكُتُب الَكِلماِت الآِتيَة ِبَخطٍّ َجِميٍل، َواأَْبَداأُ ِمَن ال�سَّ
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ِلَم َتاأَلَّمِت الَفَرا�َسُة؟

محمد الفا�سل �سليمان   

ل ــــــــــــــــــــــــــــوَّ ََ فــــــــِـــــــي َهـــــــــــَنـــــــــــاٍء ِمــــــــــْثــــــــــَل ُبـــــــْلـــــــُبـــــــْلُْكــــــــــــْنــــــــــــُت َدْوًمــــــــــــــــــــــــــــا اأَ

َقـــَرْنـــُفـــــــــــــــــــْلُكـــــــْنـــــــــــــــُت اأَْلــــــــــــُهــــــــــــو فــــــــِـــــــي َرَخـــــــــــــــاٍء اأَْو  َوْرٍد  َحـــــــــــــــــــــــــــْوَل 

ــُت اأَْمـــــــَتـــــــــــــــ�ـــسُّ َرِحــــــــيـــــــــــًقـــــــــــا     ــــ ــــ ــْنـ ــــ ــــ ـــــــــــــــــْلُكـ ــا َعــــْذًبــــــــــــــا ُمــَعــــــــ�ــسَّ ــًيـ ــــ ــــ ــاِفـ ــــ ــــ ـ ــسَ �ـ

ــُر َيـــْوًمـــــــــــــــــــا ــُعـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــسْ ــْم اأَُكــــــــــْن اأَ�ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ِبـــــــــــــــــــــــــــُدَواٍر ُقـــــــــــــــــــــــْرَب َجـــــــــــــــــــــــــــْدَوْلَل

اآًهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الآَن  اأَنَّ  ــَر  ــ ـــ ــ ـــ ـْـ ـــ ــ ـــ ــ ــي ــ َّــْرَغ ــْد َتــــــــــــــــــــــــــــــــَغــــــــــــــيــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــلُّ �ـــَســـــــــــْيٍء َق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ُكـــ

ــــــــِقـــــــــــــــــيُّ ــــْرَفـــــــــــــــَبـــــــــــــــَدا اَــــــــــــــــــــــــــاُء الــــــــنَّ ــَب الـــــــــــــــلَّـــــــْوِن ُمـــــــــَعــــكَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاِح ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسَ ــ �

ـــــــــــــــــــِذيُّ ــُر الـــــــــــ�ـــسَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ْه ــزَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــْحــــــريُّ اأَْدَبـــــــــــــــــــْرَوَكـــــــــــــــَذا ال ــُه الــــــ�ــــــسِّ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــْوُنـ ــ َلـ

اأَْمــــ�َســــــــــــــــــى َحــــــْنــــــَظــــــْلَوَرِحــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق الآ�ِس  ِمـــــــــْثـــــــــَل   ِ َطـــــــْعـــــــُمـــــــُه 

ــاُر ـــ ـــ ـــ ـــ ــَغ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي َيــــــــــــــا �ــسِ ــــ ــــ ــــ ــُذوِنـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــِقـ ــــــــي الـــــــــــــَقـــــــــــــَذاَرْةاأَْنـ اأَْبـــــــــــــــِعـــــــــــــــُدوا َعــــــــنِّ

ــًرا ـــ ـــ ـــ ــاَن ِعــْطـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَت ــ�ــْس ـــــــــــــــــــُروا الــُب ـــــــــــــــــــاَرْةَواْنـــ�ـــسُ ـــ�ـــسَ ــاَج الـــــــــــنَّ ــــ ــــ ــــ ــــ َواْرَفـــــُعـــــــــــــــــوا َتـ

ــــظــــــاَفــــــــــــــــــــْة الـنَّ َدْرَب  ــاَرْةوا�ْســــــــُلـــــــــُكــــــــوا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسَ َفـــِهـــــــــــــــــــَي ُعــــــــْنــــــــَواُن اَــــ�ــ

ــــــي ــــ ــاآِخـ ــــ ــــ ــّتـ ــــ الـ ُروَح  ـــــــــــــــــــُقـــــــــــــــــــوا  ــْلَحـــــــــــقِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــوَن الـــَعـــْيـــ�ـــُس اأَْفــ�ــسَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــُك ــْي َي ـــ ـــ ـــ ـــ َك

ْعِريُّ النَّ�سُّ ال�سِّ

ري
�سع

س ال
ن�

ال
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َرًة	 اأَْقَراأُ الأَْبَياَت َمَع َمْجُموَعِتي ِقَراَءًة ُمَعبِّ
	. فِّ اِء َمْجُموَعِتَنا ِلإِْلَقاِء الأَْبَياِت اأََماَم ال�سَّ ُح اأََحَد اأَْع�سَ ُنَر�سِّ

ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِبَمْعَناَها ِفيَما َياأِْتي: 1. اأَ�سِ

ُل ِمْن َمَكاٍن اإَِلى اآَخَر. - اأََتَنقَّ  �َساِحٌب                    
- الُح�ْسُن َوالإِ�ْسَراُق. ُل                         اأََتَجوَّ
ُة. - التََّفاُهُم َوالَمَحبَّ اَرُة                      النَّ�سَ

- ُمَتَغيُِّر اللَّْوِن، َذاِبٌل.  التَّاآِخي                   

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي:  2ـ اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

ُز َنَباُت الَحْنَظِل ِباأَنَُّه:	 َيَتَميَّ
    َكِثيُر الَحاَلَوِة                 �َسِديُد الَمَراَرِة             �َسِديُد الُمُلوَحِة             �َسِديُد الُحُمو�َسِة

َغْيَر اأَنَّ الآَن اآًها              ُكلُّ �َسْيٍء َقْد َتَغيَّْر.	
َكِلَمُة )اآًها( ِفي الَبْيِت َتُدلُّ َعلَى:

ِب ِب    الَغ�سَ �َسا                  التََّعجُّ ِم                 الرِّ اأَلُّ  التَّ
الَكِلَمُة الُمْخَتِلَفُة ِهي َكِلَمُة:	

ٍر اٍف         َعْذٍب                 َنِقيٍّ                       ُمَعكَّ  �سَ

ي ُلَغِتي    اأَُنمِّ

اأَْقَراأُ
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َغِر:  َة ِمَن الأَْكَبِر اإَِلى الأَ�سْ 3ـ  اأُرتُِّب الَمَواِرَد الَمائيَّ

       َنْهٌر          ُمِحيٌط                 َجْدَوٌل    َبْحٌر  

َحلُِّل: اأَْفَهُم َواأُ  

ِث الِبيئِة الِتي َكانْت َتعِي�ُس ِفيها.	 ُل َبيَن الأَْزَهاِر َقبَل َتلوُّ ُف َحاَل الَفَرا�َسِة َوِهي َتَتجوَّ اأَ�سِ

يَحُة الِتي َخَتَم بها ال�َساِعُر اأَْبياَتُه؟  	 َما النَّ�سِ

اأَ�ْسَتخرُج ِمن النَّ�سِّ َما َياأِْتي: 	

َكِلمًة بَداأْت ِبَهْمَزِة  َقْطعٍ 

ٍل   َكِلَمًة َبَداأْت ِبَهْمَزِة  َو�سْ

دَّ َكِلَمِة )اأَْقَبَل(  �سِ

ِغيٍر(   َجْمَع َكِلَمِة )�سَ

وِتِه ا�ْسَم َطاِئٍر ُعِرَف ِبُح�سِن �سَ

الِّ َعليَها ِفيما ياأِْتي:	 ورِة وال�ْسِم الدَّ اأَْرِبُط َبيَن ال�سُّ

َزْهرُة الَقَرْنُفِل   َنَباُت الَحْنَظِل    َزْهرُة الآ�ِس  

ِث الِبيئِة الِتي َكانْت َتعِي�ُس ِفيها. ُل َبيَن الأَْزَهاِر َقبَل َتلوُّ ُف َحاَل الَفَرا�َسِة َوِهي َتَتجوَّ اأَ�سِ

تفكيرناقد

ري
�سع

س ال
ن�
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َبِه َوالْخِتالِف َبْيَن الَفَرا�سِة والنَّْحلِة.         	 اأَُبيُِّن اأَْوُجَه ال�سَّ

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

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

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

اَرْة.  	 َوا�ْسُلُكوا َدْرَب النََّظاَفْة        َفِهَي ُعْنَواُن الَح�سَ

َنا َعلَى النََّظاَفِة، َوَيَتَجلَّى َذِلَك ِفي َمَظاِهَر َعِديَدٍة ِمْنَها: ِديُنَنا الإِ�ْسالِميُّ َيُحثُّ

اَلِة. 	 ِة ال�سَّ حَّ وَء �َسْرٌط ِل�سِ اأَنَّ الُو�سُ
النَّْهُي َعْن اإِْلَقاِء الَقاُذوراِت ِفي َطِريِق النَّا�ِس َوِظلِِّهْم. 	
      

 اأََتَعاَوُن َمَع َمْجموعتي ِفي ِذْكِر َمَظاِهَر اأُْخَرى َتُدلُّ َعلَى اأَنَّ ِدْيَننا ُهَو ِديُن النََّظاَفِة.

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

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

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

ِق، اأَْكُتُب ِمَن النَّ�سِّ ُجْملًَة َتُدلُّ  	 مِّ والتََّذوُّ ِة الَب�َسِر وال�سَّ ِاْعَتَمَد النَّ�سُّ َعلَى ا�ْسِتخداِم َحا�سَّ
ٍة:  َعلى ُكلِّ َحا�سَّ

ُة الَب�َسر ِ .................................................................................  	 َحا�سَّ

مِّ .................................................................................  	 ُة ال�سَّ َحا�سَّ

ِق .................................................................................. 	 ُة التََّذوُّ َحا�سَّ

تفكيرناقد



89

ُق                           اأََتذوَّ

اأَيُّ التَّْعِبيريِن اأَْجَمُل َوِلَماَذا؟ )�َساِحُب اللَّوِن( اأَْو)ُمتغيُِّر اللَّوِن(.	

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

َغاُر( ؟ 	 َغاَر ِبالنَِّداِء )اأَْنِقُذوِني َيا �سِ ِت الَفَرا�َسُة ال�سِّ ِلَم َخ�سَّ

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

    اأُْن�ِسُد: 

ِقها اأَُقوُم ِبَما َياأِتي: يَدَة َوَتَذوُّ َبَعَد َفْهِمَي الَق�سِ

1. اأَْقَتِرُح َمَع َمْجُموَعِتي َلْحًنا َجِمياًل وُنْن�ِسُد الأَْبياَت َمًعا.

ي. فِّ يَدِة وُنْن�ِسُدُهَما اأََماَم �سَ فِّ َوَنخَتاُر َبيَتيِن ِمَن الَق�سِ ُح َزِمياًل )َزِميلًة( ِلي ِفي ال�سَّ 2. اأَُر�سِّ

ْن�َساًدا َجِمياًل. ي اإِ فِّ َماَم �سَ 3. اأُْن�ِسُد الأَْبياَت َكاِملًَة اأَ

ُق                           اأََتذوَّ

ِقها اأَُقوُم ِبَما َياأِتي: يَدَة َوَتَذوُّ َبَعَد َفْهِمَي الَق�سِ

ري
�سع
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ُد َواأَْحَفُظ:      اأَُردِّ

َبْعَد َهَذا الإِْن�َساِد الَجِميِل الَِّذي ا�ْسَتَمْعَنا اإَِلْيِه َوا�ْسَتْمَتْعَنا ِبِه، ا�ْسَتَطْعُت ِحْفَظ َبْع�ِس الأَْبَياِت.
اأَ�َسُع َعاَلَمَة       اأََماَم ِمْقَداِر الأَْبَياِت الَِّتي ا�ْسَتَطْعُت ِحْفَظَها:      •

            

ُد َواأَْحَفُظ:  ُد َواأَْحَفُظ:     اأَُردِّ     اأَُردِّ
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اأِْي    ُل: اإِْبَداُء الرَّ ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

وي
للغ

ل ا
�س

توا
 ال

ويَُل الل َواصُ الت

َفِهيُّ ُل ال�سَّ التََّوا�سُ

ٍة. يَّ �ْسَرِتي ِفي ُنْزَهٍة َبرِّ َعام َِعلَى الأَْر�ِس، اأَْثناَء ُخُروِجنا َمَع اأُ 1. ِقَياُم اأَِخي ِبَرمِي َبَقايا الطَّ

ٍن ِمْن �َسَجرٍة ُمْزهرٍة، ِمْن ِقبِل  اأََحِد الأَْطَفاِل. 2. َقْطُع ُغ�سْ

�سيَن ِل�ِسراِء الأَْطِعمِة َبْعَد اْنتهاِء الَيوِم  اليَن َغْيِر الُمَرَخّ ب َحَوَل الَباعِة الَجوَّ الَّ ُع الطُّ 3. َتَجمُّ
. َرا�سيَّ الدِّ

َواأُِجيُب َعِن الَمْطُلوِب: اِمَتًة  ِقَراَءًة �سَ اأَْقَراأُ الَمَواِقَف الآِتيَة  ًل       اأَوَّ

                 ُِدَ َل التَْق �ِ�َاأُُموٌر الُبد ِمن ُمَرا
ال�ْسِتعَداُد ِللَحِديِث وَترِتيُب الأِْفَكاِر.	

َحى الَي�ِسيرِة.	 اأَْن َيُكوَن الَحِديُث ِباللُّغِة الُف�سْ

ِث.	 ِد للُمَتَحدِّ الْلِتزاُم ِبالَوقِت الُمَحدَّ

الَنَّظُر للُجْمُهوِر والتََّفاُعُل َمَعُهم. 	

َتوِظيُف َما َتعلَّمه ِفي الِوْحدة ِِمن َمعاِرَف 	

وَما اكَت�سَبه ِمن َر�سيٍد ُلغوٍي.

اأِْي؟                 َما َمْعَنى اإِْبَداِء الرَّ
َتْعِبيُر الَفْرِد َعْن َراأِْيِه ِفي َمْوِقٍف اأَْو ُم�ْسِكلٍَة اأَْو اأَْمٍر ِمَن الأُُموِر ُمْعَتِمًدا َعلَى َما 

َلَدْيِه ِمْن اأَْفَكاٍر َوُمْعَتَقَداٍت. 

هيا
�سف

سل 
وا�

اأت
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ْكُله َمَبا�َسَرًة. َراُء الِعَنِب َواأَ وِق و�ِسِ َهاُب اإَِلى ال�سُّ 4. الذَّ
اِلَباِت ِقْطَعًة ِمْن �َسِطيَرِتها ِفي ِفناِء الَمْدَر�سِة. 5. َرْمُي اإِْحدَى الطَّ

َة َمَع َوْجبِة الإِْفَطاِر. 6. َتْقِديُم َبْع�ِس الأُ�َسِر الَم�ْسُروِباِت الَغاِزيَّ
ْنبوِر الَماِء َمفُتوًحا، اأَْثناَء َتْفري�ِس الأَ�ْسناِن. 7. َتْرُك �سُ

ِة ِفي َتْنِظيِف الَمْنزِل.  فاِت الِكيَماويَّ 8. الإِْكثاُر ِمِن ا�ْسِتخداِم الُمَنظِّ

الَمْوقُف الِذي اأَْختاُر الَحِديَث َعنُه ُهَو: •

، وَما َوعتُه َذاِكرتي ِمْن َمَعارَف  يٍد ُلغويٍّ عٍة، َوَر�سِ ُف َما َتَعلَّْمُته ِمْن اأَ�ساليَب ُمَتنوِّ َوظِّ اأَُرتِّب اأَْفَكاِري َواأُ
ِد ِلي. ي، ُملتزًما ِبالَوْقت ِالُمحدَّ فِّ َوَمْعُلوماٍت واأَ�سَتعدُّ ِللَحديِث اأََماَم �سَ

ثروة البيئة بيئتنا                                        نحمي

َعاِر. ُثمَّ اأُْبِدي َراأْيي ِفيهِما.	 �ْسِم َوُمَنا�َسبُة ال�سِّ ُة الرَّ ُل اللَّوَحتيِن، ِمن َحيُث ِدقَّ اأََتاأمَّ

اأََقاَمْت اإِْحَدى الَمَدار�س ُِم�َسابقَة )اأَف�سُل َلوحٍة فنَّيٍة ُتَعبُِّر َعِن الِبيَئِة(، 
ْنتاِج  اإِ ِمن  َماَمك  اأَ الَموُجودتاِن  اللَّوَحتاِن  َفَكاَنِت  َلها،  �ِسَعاٍر  ِكَتابِة  َ َمــَع 

الَمدَر�سِة. َهذِه  ِب  ُطالَّ
  � ني�
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ا �َسِمْعُت َو �َسَمْمُت .  ا َراأَْيُت، وَعمَّ ُث عمَّ بيِع اإِلى َحِديَقٍة َقِريَبٍةٍ . اأََتَحدَّ ِل الرَّ َخَرْجُت ِفي ُنْزَهٍة في َف�سْ
َمَع اإِْبداِء �ُسُعوِري واأُْمنياِتي .

اأَ�ْسَتعيُن باإَِجاباِت الأَ�ْسِئلَِة الآِتيِة: :	
زَهِة ؟ َواإَِلى اأَْيَن َكاَنْت ؟ وَمَع َمْن َخَرْجُت ؟ َوِلماَذا ؟. 1 َمَتى َخَرْجُت ِفي َهِذِه النُّ
�ْسَجاَر والأَْزَهاَر والَح�َسراِت والأَْطَياَر .... 2 َماَء َوالأَ ُف ال�سَّ َماَذا َراأَْيُت؟  اأَ�سِ
َجِر - َزْقزقَة الَع�َساِفيِر .... 3 َماَذا �َسِمْعُت؟ َخِريَر الَماِء - َحِفيَف ال�سَّ
َماَذا �َسَمْمُت؟ َرَوائَح الأَْزَهاِر الَعِطَرِة .... 4
َعاَدُة - َت�ْسِبيُح الَخاِلِق - َليَت الَحَياَة َربيٌع َدائٌم .... 5 ِبَم اأ�ْسُعُر؟ َوَماَذا اأََتَمنَّى ؟ الَفرُح وال�سَّ

ُل وُع االأَو الَمْوصُ

وي
للغ

ل ا
�س

توا
 ال

هيا
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سل 
وا�

اأت

           

ِف ُم�َساَهَداٍت؟ َما َمْعَنى َو�سْ

َواٍت. َوٍر واأَ�سْ ُهَو َر�ْسٌم ِبالَكِلَمِة الُمَعبِّرِة ِلكلَّ َما َتلَتِقُطه الَحوا�سُّ ِمْن �سُ

ُف َما َتَعلَّمُته ِمْن اأَ�َساليَب  وَعيِن الآِتييِن َواأَُرتُِّب اأَْفَكاِري َواأَُوظِّ اأَْختاُر اأََحَد الَمْو�سُ •

يٍد ُلَغِويٍّ َوَما َوَعْتُه َذاِكَرِتي ِمْن ِمِعارَف َوَمْعُلوماٍت َواأ�ْسَتِعدُّ ِللَحِديِث اأََماَم  عٍة َوَر�سِ ُمَتَنوِّ
ِد ِلي. ي ُمْلتزًما ِبالَوْقِت الُمَحدَّ فِّ �سَ



94

ني� وُع ال الَمْوصُ
ِرَْال ِِ�َص َلَ يَِمَع اأُ�ْصَر ةَْيِف في ُن ِم ال�ص� ِمْن اأَي � َيوم ُي َقصَ

َة َدِقيَقتيِن :	 ْزَهِة ُمدَّ اأَ�ْسَتعيُن ِباإَِجاباِت الأَ�سِئلَِة الآِتيِة ِفي الَحِديِث َعِن النُّ

  َكْيَف َكاَن الَجوُّ ِفي َذِلَك الَيوِم؟. 1
َمتى َخَرْجُت ِمَن الَمْنِزِل؟ َوَمْن َكاَن َمِعي؟. 2
اطِئ؟. 3  َكْيَف َذَهْبُت اإَِلى ال�سَّ
َماَذا اأََخْذُت َمِعي؟. 4
ِريِق؟ َوَما النَّ�َساَطاُت الَّتي ُقْمُت ِبها؟. 5 َماذاَ �َساَهْدُت ِفي الطَّ

ُح اأََثَرُه ِفي َنْف�ِسي.. 6 ُف َمْنَظَر الَبْحِر، َواأَُو�سِّ  اأَ�سِ
 َمتى ُعْدُت اإَِلى الَمْنِزِل؟. 7

اأَ�ْستفيُد ِمَن الَكِلماِت الآِتيِة في ِبَناِء َحِديِثي:	

َعام َباَحِة- الَبْحر - الَماء - الثَّْلج- الطَّ ْحلَِة: َماَلِب�س ال�سِّ 1.ال�سِتْعَداُد ِللرِّ
َباَحة...  ّياَرة- الِفَرا�س- الِمَظلَّة- النَّار- الُكَرة- ال�سِّ ْحلَِة: ال�سَّ 2. الأَْعَماُل اأَْثَناَء الرِّ

َفاَياِت - الَحاِجيَّات - ال�ْسِتْحَمام... ْحلَِة: َحاِوية النُّ 3. ِخَتاُم الرِّ



95

ٍة ِمْن َم�َساِهَد َمْعُرو�َسٍة. ُل: ِكَتاَبُة ِق�سَّ ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َت�ِبيُِل ال َواصُ الت

وَرِة؟ َمْن  في ال�سُّ  
ِمْن اأَْيَن َيْخُرجاِن ؟  
َماَذا َيْحِمُل اأَْحَمُد ؟  
َماَذا َيْرَتدي اأَْيَمُن ؟  

َل اإِليِه اأَْحَمُد َواأَْيَمُن؟ َما الَمكاُن الَِّذي َو�سَ  
ُف الَمَكاَن. اأَ�سِ  

َما الأَ�ْسَياُء الَّتي اأََراَها ِفيِه؟  
َهاُب اإَِلى الَمَكاِن ُمَنا�ِسٌب؟ اأَُعلُِّل. َهِل الذَّ  

َماَذا َيْفَعُل اأَْحَمُد َو اأَْيَمُن ؟  
ِلماَذا ِيْفعالِن َذِلَك ؟  

َماَذا ُيْمكُن اأَْن ُيَقاَل َلُهَما؟  

اأَحمُد واأَيمُن يْخـُرَجاِن ِمَن الَمْنزِل.

اأَحمُد َيراقُب الَفرا�َس، واأَيمُن َيقطُف الأَزهاَر.

َل اأَْحمُد واأَْيمُن اإَلى َحِديقٍة ُمْزهرٍة. َو�سَ

ُل الَم�َساِهَد َواأَْقراأُ اْلِعَباراِت واأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة . اأََتاأَمَّ  -1
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غيراِن اإَِلى َمْنزلـِهما َتَغيََّر الَجوُّ فاأ�سَرَع ال�سَّ

ًة َزاِهيًة،  يَّ َخَرَج اأَْيَمُن واأَْحَمُد ِمْن َمْنِزِلِهما . اأَيَمُن َيْرِتدي َماَلب�َس ِرَيا�سِ
ُكولِت الَخِفيَفِة، َو�َساَرا ِباتَِّجاه............. َواأَْحَمُد َيْحِمُل �َسلًَّة َمِليَئًة ِبالَماأْ

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

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

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

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

َماَذا َحَدَث ِلْلَجوِّ ؟   
ْيَمُن ؟ َماَذا َفَعَل اأْحَمُد َواأَ  

ُفهما َح�َسٌن ؟ َهْل َت�َسرُّ  
ْزَهِة ؟ َهِل ا�ْسَتْمَتعا ِبالنُّ  

يَرًة. ًة َق�سِ َن ِق�سَّ اأَْرِبُط َبْيَن الإِجاَباِت لأَُكوِّ -2
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ُل وُع االأَو  الَمْوصُ

 sº oK ,»æ néndÉ nY … pòqdG pÖ«pÑ s£dG ≈``ndpEG »pH nCG »pæ nÑ në n£ r°UÉa ,»pdÉ«s∏dG i nó rMpEG »pa s»n∏ nY sónà r°TG ,» p°SG nô r°VnCG »na mºndnCG rø nY oÖoà rcnCG
. pá njÉ nb pƒdG n≥pFG nô nW »pd Ékæu« nÑ oe É n¡ r«n∏ nY pá n¶naÉ në oªdÉpH »pæ në n°ü nfh p¿Énæ r°SnC’G nás« uª ngnCG »pd nøs« nH

 اأ. اأََتَقيَُّد ِبالتَّْعِليماِت الآِتيِة:

اأَْكُتُب ِفي ِفْقَرتيِن.	
اأَْتُرُك َفَراًغا ِفي ِبَدايِة الِفْقَرِة.	
اأَ�َسُع َعاَلَماِت التَّْرِقيِم الُمَنا�ِسَبَة ِفي اأََماِكنَها.	
، فـ(.	 و، ُثمَّ ْبِط اَلُمَنا�ِسبَة )َو، اأَ َدواِت الرَّ اأَ�ْسَتْخِدُم اأَ
ِحيَحًة.	 اأَْكُتُب الَكِلَماِت ِكَتاَبًة �سَ
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 ب. اأ�ْسَتِعيُن بالآِتي:

َة الأََلِم الَِّذي اأَ�ْسُعُر ِبِه. ُف �ِسدَّ اأَ�سِ  

ا َفَعْلُته للتَّْخِفيِف ِمَن الأََلِم. اأَُعبُِّر َعمَّ  

َمْتُه ِلي  اأَُعبُِّر َعْن َحاَلِة اأُ�ْسَرتي َوَما َقدَّ  

ِمْن ُم�َساَعَدٍة.

ِبيِب َوا�ْسِتْقَباَله ِلي. ُف ِعَياَدَة الطَّ اأَ�سِ  

ُث عْن َكْيِفيَِّة ِعاَلِجي.  اأَتَحدَّ  

ِة  يَّ اأَْذُكُر َتْوِجيهاِته ِلي َعن اأََهمِّ  

ِة الُمَحاَفَظِة َعلَْيَها. الأَ�ْسَناِن وَكْيِفيَّ

اأَْخِتُم الَمْو�سوَع ِبِذْكِر َما َفَعْلُتُه بْعَد   

ِبيِب. ُمَغاَدرِة ِعَياَدِة الطَّ

التَّوِجيَهاِت والَمْلُحوَظاِت:

َمتى �َسَعْرَت بالأََلِم؟ هِل اْرَتفعْت   

؟ َم اْلَخدُّ َدَرَجُة اْلَحرارِة؟ هْل َتَورَّ

ِبيِب؟  َلى الطَّ َمَتى اأََخذَك اأَُبوَك اإِ  

َكْيَف وَجدُتَما َقاَعَة الْنِتَظاِر؟ 

ِبيُب؟  َكْيَف ا�ْسَتْقَبلََك الطَّ

َهْل اأَْح�َس�ْسَت ِباأََلٍم في اأَْثَناِء َخْلِع   

الأَ�ْسَناِن؟ َماَذا َفَعْلَت ِعْنَد ُمَغاَدَرِتَك 

ِبيِب؟ ِعَيادَة الطَّ

الأَ�ْسِئلِة:

وِع. ٍت اأَْو ِق�َس�ٍس َلَها َعالقٌة ِبالَمو�سُ اأَْقَراأُ ِفي ُكُتٍب اأَو َمَجالَّ
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الَبُعو�َسُة،  ِة  ارَّ ال�سَّ الَح�َسَراِت  ِمَن 
َوَقْد َوَرَد ِذْكُرَها في الُقْراآِن الَكريِم 
اِد�َسِة َوالِع�ْسِرين ِمْن  ِفي الآيِة ال�سَّ

�ُسوَرِة )الَبَقَرِة(.

ِر الآِتيِة: اأَْكُتُب ِفي َدْفَتِري َعْن َهذِه الَح�سَرِة ِفي ُحُدوِد ِفْقَرَتْيِن َمَع ال�ْسِتر�ساِد ِبالَعنا�سِ

َغِرَها 	 ٍة  َتُدلُّ َعلَى اأَنَّ َمخُلوقاِت اهلِل  َجميَعها ِمْن اأَ�سْ ال�ْسِتْهالُل ِباآَيٍة ُقراآنيَّ

ِغيَرًة، َفَقْد اأَْوَدَع  ٌة َعلَى ُقْدَرِة اهلِل َوَعَظَمِتِه َواإِْن َبدْت �سَ َحتَّى اأَْكَبِرَها ِهَي اآيٌة َدالَّ

اهلُل ِفيَها ِمْن اآَياِتِه وُقْدَرِتِه َما َتْعَجُز َعنُه الُعُقوُل.

ناُت ِج�ْسِم الَبُعو�َسِة. 	 ُمَكوِّ

الأَْمَرا�ُس الَِّتي َتْنُقُلَها الَبُعو�سُة.	

َو�َسائُل ُمَكاَفَحِة الَبُعو�ِس.	

ني� وُع ال الَمْوصُ
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 اأَْجَمُع الَمْعلوماِت الُمنا�ِسَبَة.   	

ُمَها.   	 اأَُنظِّ

اأَ�ْسَتِفيُد ِمَن الأَْلَفاِظ َوالُجَمِل الواِرَدِة ِفي ن�سِّ »ناِقَلُ الأَْمَرا�ِس«.	

اأَْكُتُب ِفي ِفْقَرتيِن. 	

اأَْتُرُك َفَراًغا في ِبَدايِة الِفْقَرِة.   	

ِحيَحًة.	 اأَْكُتُب الَكِلَماِت ِكَتاَبًة �سَ

، فـ(.	 ْو، ُثمَّ ْبِط الُمَنا�ِسبَة )َو، اأَ َدواِت الرَّ اأَ�ْسَتْخِدُم اأَ

اأَ�َسُع َعاَلماِت التَّْرِقيِم الُمَنا�ِسَبَة ِفي اأََماِكنَها.	

ِة الُعُلوم.	 ِمْن ُمَعلِّم َمادَّ

ُث َعِن الَح�َسَراِت.	 ِمْن َمو�ُسوَعٍة َتَتَحدَّ

وِع.	  ِمْن ُكُتٍب اأَْو َمجاّلٍت اأَْو ِق�َس�ٍس  َلَها َعالقٌة ِبالَمو�سُ

بكِة الَعالِميَِّة )الإنترنت(.	 ِمَن الَبْحِث ِفي ال�سَّ

ِمْن َطِبيِب الَحيِّ اأَِو الَمْدَر�َسِة.	

وَع؟ َكيَف اأْكُتُب الَمو�سُ

ُل علَى َهِذه الَمْعُلوَماِت؟ ِمْن اأَْيَن اأَْح�سُ

ُمَها.�  اأَُنظِّ
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ْمَطاِر َوالُع�ْسِب، َوَكاَنِت الَحَيَواَناُت ِفي ِتْلَك الأَْر�ِس  ُيْحَكى اأَنَّ اأَ�َسًدا َكاَن ِفي اأَْر�ٍس َكِثيَرِة الأَ
ٌة، اإلَّ اأَنَُّه َلْم َيُكْن َيْنَفُعَها َذِلَك؛ ِلَخْوِفَها  رَّ َتِعي�ُس ِفي َرَخاٍء، َحيُث الِمَياُه َوِفيَرٌة والأَْر�ُس ُمْخ�سَ
ابََّة َبْعَد الَجْهِد َوالتََّعِب، َوَقْد َراأَْيَنا َلَك َراأًْيا ِفيِه  يُب ِمنَّا الدَّ ِمَن الأَ�َسِد، َفَقاَلْت َلُه: اإِنََّك َلُت�سِ
َلْيَك  ْنَتَنا َوَلْم ُتِخْفَنا َفلََك َعلَْيَنا ِفي ُكلِّ َيْوٍم َدابٌَّة ُنْر�ِسُل ِبَها اإِ مَّ ْمِرَك، َفاإِن اأَْنَت اأَ اَلُح اأَْمِرَنا َواأَ �سَ
اَبِت  �سَ اأَ ِبِه. ُثمَّ  َلُه  اَلَح الَحَيَواَناِت َعلَْيِه، َوَوَفْيَن  ِبَذِلَك، َو�سَ َي الأَ�َسُد  ِفي َوْقِت َغَداِئَك؛ َفَر�سِ
ْن اأُِريَحُكنَّ ِمَن  نِّي َلأَْرُجو اأَ اَرْت َغَداَء الأَ�َسِد، َفَقاَلْت ِلْلَحَيَواَناِت: اإِ الُقْرَعُة َذاَت َيْوٍم اأَْرَنًبا، َو�سَ
ِبيُل اإَِلى َذِلَك؟ َنْخ�َسى اأَْن َيُعوَد َبْط�ُسُه، َوَنُعوَد اإَِلى  َبِت الَحَيَواَناُت َوُقْلَن: َكْيَف ال�سَّ الأَ�َسِد، َفَتَعجَّ

َفَزِعَنا! َفَطْماأََنِت الَحَيَواَناِت َوَقاَلْت: اْتُرْكَن الأَْمَر ِلي.

 ُاالأْرَن ُاالأْرَن
يِ اليِ ال

ُر الِوْحَدِة االأُوَل�َِتْا
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َمْت اإَِلْيِه َوْحَدَها ُرَوْيًدا، َوَكاَن َقْد  ِاْنَطلََقِت الأَْرَنُب ِفي َوْقِت َغَداِء الأ�َسِد ُمَتَباِطَئًة، ُثمَّ َتَقدَّ
َنا َر�ُسوُل الَحَيَواَناِت  ْقَبْلِت؟ َقاَلْت: اأَ ِرَها، َوَقاَم ِمْن َمَكاِنِه َوَقاَل: ِمْن اأَْيَن اأَ َب ِمْن َتاأَخُّ َجاَع، َفَغ�سِ
ِريِق، َفاأََخَذَها ِمنِّي، َوَقاَل: اأََنا اأَْوَلى  اإَِلْيَك، َوَمِعَي اأَْرَنٌب َلَك، َفَتِبَعِني اأَ�َسٌد ِفي َبْع�ِس ِتْلَك الطَّ

َبنَُّه، َف�َسبََّك و�َسَتَمَك. ِبَهِذِه الأَْر�ِس. َفُقْلُت َلُه: َهَذا َغَداُء الَمِلِك َفاَل ُتْغ�سِ

اإَِلى  َفاْنَطلََقِت الأَْرَنــُب  َهَذا الأَ�َسِد،  َع  َمْو�سِ َفاأَِريِني  َمِعي  اْنَطِلِقي  َوَقاَل:  َب الأَ�َسُد  َغ�سِ
لََع الأَ�َسُد َفَراأَى ِظلَُّه  لََعْت ِفيِه، َوَقاَلْت: َهَذا الَمَكاُن، َفاطَّ اٍف، َفاطَّ ُجبٍّ )1( ِفيِه َماٌء َعاِمٌر �سَ
، َواْنَقلََبِت  َوِظلَّ الأَْرَنِب ِفي الَماِء َفلَْم َي�ُسكَّ ِفي َقْوِلَها؛ َوَوَثَب اإَِلْيِه ِلُيَقاِتلَُه َفَغِرَق ِفي الُجبِّ

الأَْرَنُب ِب�َساَلٍم.

من كتاب كليلة ودمنة لبن المقفع )بت�سرف(
: الِبْئُر الُجبُّ
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ِجيُب َعِن الآِتي: اِبَقَة ِبِا�ْسِتْمَتاٍع َوَتْرِكيٍز ُثمَّ اأُ َة ال�سَّ   اأَْقَراأُ الِق�سَّ

ِحيَحَة:      اأَْوًل         اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

ِة: 1ـ َعَدُد اأَ�ْسماِء الَحيواَناِت التي َوَرَدْت في الِق�سَّ

َخْم�َسٌة اأَْرَبَعُة       اثْنان       َثاَلَثٌة   

ِة: ُل اّلِذي ُذِكَر ِفي الِق�سَّ 2. الَف�سْ

ِبيُع َتاُء             الرَّ ال�سِّ الَخِريُف   ْيُف    ال�سَّ

3. )َوَثَب( َتْعني:

  َم�َسى       َقَفَز      اأََكَل     َجَرى

4. الَكِلَمُة الُمْخَتِلَفُة ِهَي: 

   اأَْرَنٌب       اأَْمَطاٌر     َيوٌم     َمِلٌك  

5. َلْي�َسِت ا�سًما:

 الَغابُة        ِمْن              الُع�ْسُب             الَطرِيُق

دُّ َكِلَمِة َخْوٍف: 6. �سِ

   َثَراٌء      اأَْمٌن      ُجوٌع     َك�َسٌل
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َثانًيا      اأُِجيُب َوْفَق الَمْطُلوِب َبْيَن الأَْقَوا�ِس:

َة اإَِلى ُجْملٍَة ُمْثَبَتٍة( ُل الُجْملََة الَمْنِفيَّ 1. َلم َي�ُسكَّ ِفي َقْوِلَها )اأَُحوِّ

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

ِحيِح( ْكِل ال�سَّ ِبُطُهَما ِبال�سَّ ِة، َواأَ�سْ ي َرْكِنِي الُجْملَِة اِل�ْسِميَّ 2.  الِمَياه َوفيرة )اأُ�َسمِّ

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

َلى ُجْملٍَة َمْنِفيٍَّة( ُل الُجْملََة الُمْثَبتَة اإِ َب الأَ�َسُد )اأَُحوِّ 3. َغ�سِ

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

ِبُطُه(. �سْ ................. )اأَ�َسُع ِفي الَفَراِ َخَبًرا ُمَنا�ِسًبا ُثمَّ اأَ . الأَْرَنُب اأَِليٌف َوالأ�َسُدُ  4

5. ................. َوا�ِسَعٌة )اأَ�َسُع ِفي الَفَراِ ُمْبَتَداأً ُمَنا�ِسًبا(.

ا( ْعَراًبا َتامًّ ُب الُجْملََة اإِ ٌة )اأُْعِرِ رَّ 6. الأَْر�ُس ُمْخ�سَ

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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�ْسَتْخِرُج ِمْنُه َما َياأتي: اِبِق َواأَ ثالًثا       اأَُعوُد اإَِلى النَّ�سِّ ال�سَّ

ٍل        َهْمَزَة َقْطٍع       َكِلَمًة ُحِذَفْت الأَِلُف ِمْن َو�َسِطَها ٍل        َهْمَزَة َقْطٍع            َهْمَزَة َو�سَ ٍل        َهْمَزَة َقْطٍع            َهْمَزَة َو�سَ      َهْمَزَة َو�سَ

نُِّف الَكِلَماِت الآِتيَة َح�َسَب َنْوِعَها )ِا�ْسٌم َوِفْعٌل َوَحْرٌف(: رابًعا        اأُ�سَ

َب  اأَْر�ٌس - َقاَلْت - ِغَذاَء - الُع�ْسِب - ِفي - اإَِلى - اِْنَطلَقْت - ِمْن - َغ�سِ

َحْرٌف َحْرٌف        ِا�ْسٌم           ِفْعٌل    َحْرٌف ِا�ْسٌم           ِفْعٌل     ِا�ْسٌم           ِفْعٌل   
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ا َياأْتي: ئي�َسِة التي َوَرَدْت في النَّ�س ِممَّ    خام�ًسا         اأَ�َسع َُعاَلَمَة        اأََماَم الأَْفَكار ِالرَّ

َخوُف َحَيَواَناِت الَغاَبِة َواْنِزَعاُجَها ِمْن الأَ�َسِد.	

التَِّفاُق الَِّذي َتمَّ َبْيَن الأَ�َسِد َوَحَيَواَناِت الَغاَبِة.	

ُهُطوُل اأَْمَطاٍر َغِزيَرٍة َوُهُروُب الَحَيَواَناِت.	

َرْت ِبَها الأَْرَنُب ِللتََّخلُّ�ِس ِمْن اأََذى الأَ�سِد.	 الِحيلَُة الَِّتي َفكَّ

ْئِب َعلَى َقِطيِع الأَْغَناِم.	 ُهُجوُم الذِّ

َنَجاُة الأَْرَنِب َوَنَجاُح ِحيلَِتَها.	

  �ساد�ًسا 

ْكُتُبه. اأََتَخيَُّل الِحَواَر الَِّذي �َسَيُدوُر َبْيَن الأَْرَنِب َوالَحَيَواَناِت ِحيَن َتُعوُد اإَِلى الَغاَبِة َواأَ

َواْنَطلَْقِت الأَْرَنُب ُم�ْسِرَعًة َنْحَو الَغاَبِة َفَقاَبلَْتَها َمْجُموَعٌة ِمَن الَحَيَواَناِت َوَداَر َبْيَنُهَما 

الِحَواُر الآِتي:

الَحَيَواَناُت: ..........................................................................................................

الأَْرَنُب: ...............................................................................................................

الَحَيَواناَُت: ..........................................................................................................

الأَْرَنُب: ...............................................................................................................
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................................................................................................................................

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

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

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

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

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

�سابًعا     اأَْكُتُب َما ُيملَى علّي:
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اأُ�ْسَرِتي  ِمْنِك  اأُرجــو  ِلَذا  وِرَحــالٌت(؛  )ُمَنا�َسباٌت  الثَّاِنيِة  الِوْحَدِة  ِدَرا�َسَة  الَيوَم  ْبَداأُ  �َساأَ
الَعِزيَزَة ُم�َساَرَكِتي ِفي َتْنِفيِذ َبْع�ِس الأَْن�ِسَطِة. َوَلُكْم ِمنِّي َخاِل�ُس الُحبِّ والتَّْقِديِر.

ُل  الأَوَّ ــرُف  الــطَّ َيــذُكــُر  ُمَنا�سبٌة(:  )ِعــْنــِدي  ُلْعبَة  /اْبــَنــِتــَك  اْبــِنــَك  َمــَع  اْلــَعــْب  النَّ�َساُط: 
َوَيِتمُّ  الُمَنا�سبِة،  ِلَهِذِه  الُماَلئمَة  التَّْهِنَئِة  ِعَبارَة  الآَخُر  َرُف  الطَّ َيُقوُل  ُثمَّ  الُمَنا�سبَة، 

َتَباُدُل الأَْدَواِر.

اأ�صري العية

ُمَ��َصٌ�َ َوِرَحٌَالِوْحَدُة الثَّاِنيُة
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	. اْكِت�َساِب اتَِّجاهاٍت وقيٍم َتَتعلَُّق بالَمَجاِل الْجِتَماعيِّ والَوَطنيِّ
َفْهِم النَّ�سِّ الَم�ْسموِع، َوُمراعاِة اآداِب ال�ْسِتماِع .	
ِليَمِة.	 ِة ، واْكِت�ساِب َمَهاراِت الِقَراَءِة ال�سَّ ُعوباِت الِقَراِئيَّ َتَجاُوِز ال�سُّ
	. ٍل بِالَمَجاِل الْجِتَماعيِّ والَوَطنيِّ يٍد َمْعرفيِّ وُلَغويِّ ُمتَّ�سِ اْكِت�َساِب َر�سِ
ِم َدَخلَْت َعلَْيَها )ال(.	 ِحيِح ِلَكِلماٍت َمْبُدَوءٍة ِبالالَّ �ْسِم ال�سَّ الرَّ
التَّْمِييِز َبْيَن التَّاِء الَمْرُبوِطِة والتَّاِء الَمْفُتوحِة في الِكَتاَبِة.	
اِرِع والأَْمِر( وَتْميِيزِه وا�ْسِتْعَمالِه.	 ي والُم�سَ ِف الِفْعِل )الَما�سِ َتَعرُّ
ِر َوالُموؤَنَِّث، َواأُ�ْسُلوِب الأَْمِر َوالنَّهي، َوَتمييِزها َوا�ْسِتْعماِلها. 	 ِف الُمَذكَّ َتَعرُّ
ليَِّة.	 ِف الَفاِعِل وَتْمِييِزه وا�ْسِتْعمالِه ِبالَعالمِة الأَ�سْ َتَعرُّ
ِكَتاَبِة الُحُروِف )اأ،ك، م، هـ، ل،ل( ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ ِكَتاَبًة �َسِليَمًة.	
ٍة َو اأَ�ساليَب َبالغيٍة .	 َوٍر َجَماليَّ ِق َما ِفيها ِمْن �سُ َفْهِم النُّ�سو�ِس، َوَتذوُّ
	. َفهيِّ والِكتاِبيِّ ِل ال�سَّ ، وا�ْسِتْعَماِلِه ِفي التَّوا�سُ يِد اللَُّغويِّ �سِ اإِْغناِء الرَّ
َعٍة. 	 ِليٍة ُمَتَنوِّ ِكَتاَبِة ِبَطاقاٍت وَر�َساِئَل للتَّْعِبيِر َعْن اأَْغَرا�ٍس َتَوا�سُ
اْكِت�ساِب اآداٍب ِمْن �ِسيَرِة النَّبيِّ  وَهْديِهِ .	
اْكِت�ساِب ِقيٍم َتَتعلَُّق ِبالَعَدالِة َوالَم�ْسوؤوليَِّة.	

الَِف�ي�ُ الُم�ْصَتدفُة

       �سَيُكوُن الُمَتَعلُِّم في ِنهاَيِة الِوْحَدِة قاِدًرا - ِبَم�ِسيَئِة اهلِل- َعلى:
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وَرِة؟ َمِن الأَ�ْسَخا�ُس الَِّذيَن في ال�سُّ  
َماَذا َيْفَعُل الَوَلُد الُمْم�ِسُك بيِد اأَِبيِه؟ 

ُلوِك؟ َوَما َراأْيك ِفي َهذا ال�سُّ
ُروُر َعلَى الأَْطَفاِل؟ ِلَماَذا َيْظَهُر ال�سُّ  

ُل الَم�َساِهَد ، ُثمَّ اأُِجيُب: 1. اأَتاأَمَّ

َماَذا َترى في الَم�ْسَهِد؟  
ُجُل؟ َماَذا ا�ْسَتَرى الرَّ  

َماَذا َيْفَعُل النَّا�ُس في َهَذا   
الَمَكاِن؟

وَرِة؟ َمِن الأَ�ْسَخا�ُس الَِّذيَن في ال�سُّ  
َماَذا َيْفَعُل الَوَلُد الُمْم�ِسُك بيِد اأَِبيِه؟ 

ُلوِك؟ َوَما َراأْيك ِفي َهذا ال�سُّ
ُروُر َعلَى الأَْطَفاِل؟ ِلَماَذا َيْظَهُر ال�سُّ  

َمْدَُل الِوْحدِة 
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َماَذا َيْفَعُل َهَذا الَوَلُد؟  
َة؟ َوِلَماَذا؟ ِلَمْن ُيْعِطي الَهِديَّ  

ِلَماَذا َيـْبـَت�ِسُم؟  
َما َراأُْيَك في ُم�َساَعَدِة الُفَقَراِء في الِعيِد؟   

فِّ ِفي  يَحًة ِلُزَماَلِئي في ال�سَّ ُم َن�سِ اأَُقدِّ  
ِعيَدِة. ِمْثِل َهِذِه الُمَنا�َسَبِة ال�سَّ

َماَذا َيْفَعُل الأَْولُد ِفي الَم�ْسَهِد؟  

ى َهَذا الَمَكاُن؟ َماَذا ُي�َسمَّ  

اأَْذُكُر اأَ�ْسَماَء َثالِث  اأَْلَعاٍب ُمْخَتِلَفٍة   

ها. اأُِحبُّ
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عبد العزيز عتيق

اأَْقَل الِعيُداأَْقَل الِعيُد

2. اأَْقراأُ النَّ�سيَد الآِتَي َمَع َمجُموعِتي ِبلَحٍن َجميٍل

ة الُيْمن: البرَكَ نا   نَحَ َحَبانا: مَ ُعود: األَفْراح   ال�سُّ َوَائل  َتَبا�س: أ

ــــُعــــــــــــوِد ِبَتَبا�ســـــــــيــــــــِر ال�سُّ
ــِد ــِزيــ ــ ــِه ِمــــــْن َم ــ ــْي ــ ــلَ ــ ــا َع ــ َمـ
ــوِد ــ ــُقـ ــ ـ ــنُّ ــ ِبـــــالـــــَهـــــَداَيـــــا والـ
ــِد ــِديــ ـــوِب اَــ ِفـــيـــه ِبـــالـــثَّ
ـْدِق الـــُعــُهـــوِد ـنـَا عــلَـــى �سِ
ِلــــــــَقــــــــِريــــــــٍب َوَبـــــــِعـــــــيـــــــِد
ِعيِد  ال�سَّ اِيــــــــــــِل  ــــــَة  اأُمَّ
ُيـْمــِن فـــــي َعـــــْهــــٍد َحـِميــِد 
ِعـيــــِد ُكــــــلِّ   ِ ِلــْلــُعــــــــال 

ــال ــ ــاأَْه ــُد فــ ــيــ ــ ــِع اأَْقــــــَبــــــَل الــ
َقــــــــْد َنِعْمــــَنــــــــــــا ِب�ُســــــــــــُروٍر
َوَحـــــــــَبـــــــــاَنـــــــــا اأََبــــــــــــَواَنــــــــــــا
َوَخــــــــَرْجــــــــَنــــــــا َنــــَتــــَحــــلَّــــى
ـــ ــــ ــــ ــاأَْيـــِديـ ــا ِبـ ــَنـ ــْحـ ــاَفـ ـ ــسَ ــ�ـ َوَتـ
ِـــَهـــا ــا ِبـــالـــتَّ ــ ــَن ــ ــْي ــ ــسَ ــ�ــ ــ َوَمََ
َفــــــــاأِْت يـــا ِعـــيـــُد َواأَْفــــــــــِرْح
َواْم�ِس يـــاِعيُد َوُعْد بــــالــ
َبِقيـُتــم الُعــــــــْرِب  َبِني  َيا 
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وَر الآِتيَة، ُثمَّ اأُِجيُب: لُّ ال�سُّ 3ـ اأََتاأَمَّ
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يِم اِئيِّ في َحاِئَل                         ُبْرُج ُبَريَدَة في ِمْنَطَقِة الَق�سِ اُر َحاِتٍم الطَّ ُدوََّ

ْرِقيِة  َيا�ِس                   َواَحُة الأَْح�َساِء في الِمْنَطَقِة ال�سَّ َمطاُر المِلِك َخاِلٍد في الرِّ

َرِة             َمِة                      َجَبُل اأُُحٍد في الَمِديَنِة الُمَنوَّ َة الُمَكرَّ الَم�ْسِجُد الَحَراُم في َمكَّ

ْرِقيِة.   اَقِة في الِمْنَطَقِة ال�سَّ  ُجُزُر َفَر�َساَن في َجاَزاَن         َمِدينُة الَمِلِك �َسلَماَن للطَّ

ِة َعلَيَها: الَّ وَرِة َتْحَت الُجْملَِة الدَّ  اأَْكُتُب َرْقَم ال�سُّ

4. اأَْقراأُ الِبَطاَقاِت الآِتيَة ُثمَّ اأَْكُتُب ُمَنا�َسبَة ُكَلّ ِبَطاَقٍة:
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َكُن في َمْنزٍل َجِديٍد  ال�سَّ

يِرًة َتُدلُّ َعلى الُمَنا�َسبِة غِيرًة و اأَْكُتُب ِفيَها ِعباََرًة َق�سِ ٍة ِبَطاَقًة �سَ َماَم ُكلِّ َهديَّ 5.  اأَْر�ُسُم اأَ
     المْذُكَوَرِة َعلَيَها:

الِعيُد

ُج مَن الَجاِمعِة التََّخرُّ �ُسْكٌر َعلى َدْعوٍة

َفاُء مْن َمَر�ٍس  ال�سِّ
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ِحيِح: ُلوَك َغيَر ال�سَّ 6. اأَ�َسُع َعاَلمَة         َفوَق الِعَبارِة التي ُتمثُِّل ال�سُّ

اأََناُم النَّهاَر 

َن ِمَن  كَّ َََِلأ ُكلَّه
َهِر َلياًل. ال�َسّ

اأَُقبُِّل َراأْ�َس 
ي  َاأِبي َوُاأمِّ

َواأَْدُعو َلُهَما.

اأَُحاِفُظ َعلَى 
ُكلِّ َمِدينٍة  َنَظافِة

اأَُزوُرها. 

 ِ اأْلَعُب
اِب َحتَّى َتـّت�ِسَخ  َ ُّال

َمالب�ِسي.

ُق َعلَى  اأََت�سدَّ
الُفَقَراِء 

.ََوالـُمْحَتاِج

اأَْذَهُب َمَع اأَِبي ِلأََداِء
اَلِة الِعيِد. �سَ

اأَ�ْسَخُر ِمَن الَعاَداِت 
التي ل اأَْعرُفها. 

اأَ�ْسُكُر ُكلَّ َمْن 
ـًة. َم ِ َهديَّ َقدَّ

راٍت  اأَْكتُب ُمَذكِّ
َعْن ِزَيارِتي ِلُكلِّ 
َمِدينٍة اأَو َقْريٍة.

اأُِلحُّ َعلَى َواِلِدي َعْنِدَما 
اأَْطُلُب �َسْيًئا.

اأُْكِرُم َمْن َحلَّ 
�َسيًفا َعلَى 

َمِديَنِتنا.
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7. اأَْقراأُ الأَْعماَل الآِتَيَة، واأْكُتُب اأَْرقاَمها ِفي الَمْجُموَعِة الُمنا�ِسَبِة:

1.   الْغِت�ساُل. 
ِحيَِّة. 2.   َذْبُح الأُ�سْ

ْحلَِة. ِتها ِللرِّ ُد ِمْن َجاِهِزيَّ يَّارِة والتَّاأكُّ 3.   َفْح�ُس ال�سَّ
ِحَيِة َعلَى الُفَقراِء والَم�َساِكيِن. 4.   َتْوِزيُع الأُ�سْ

ْحلَِة وَمْوِعِدها.  5.   التِّفاُق َعلَى َمَكاِن الرِّ
الُة الِعيِد.  6.   �سَ

7.   ِا�ْسِتْقباُل الُمَهنِِّئيَن ِبالِعيِد.       
8.   اإِْعَداُد ما َتْحَتاُجُه الأُ�ْسَرُة ِمْن  اأََدَواٍت وِلَبا�ٍس.  

9.   َتْوِزيُع الَمَهامِّ والأَْدَواِر َبْيَن اأَْفَراِد الأُ�ْسَرِة.
ِدقاِء. 10.   ِزياَرُة الأَْقِرباِء والأَ�سْ

الُم َعلَيِهم. 11.   َتْوِديُع الأَْهِل وال�سَّ

َقْبَل 
ْحلَِة  الرِّ

َيْوَم 
الِعيِد



119

ْلِفي ـ  ام ـ ُروْيِغب ـ �َساِجرـ الزُّ مَّ مُّ َوَطِني الَعِديَد ِمَن الُمُدِن والُقَرى ِمْثِل: الدَّ 8. َي�سُ
ار ـ َعْرَعر ـ  اَرة ـ ُعَنيَزة ـ المْجَمَعة ـ َنْجَران ـ الَهدَّ الَحْوِميَّات ـ الُخَبرـ النَّْبَهاِنيَّة ـ الَفوَّ

الَق�َسب ـ اأَْبها ـ الُجْحَفة ـ َتُبوك ـ َيْنُبع ـ المَراح ـ ُلوَقة 

اِبَق ِذْكُرها في الَجْدَوِل الآِتي: نُِّف الُمُدَن والُقَرى ال�سَّ اأ. اأُ�سَ

الُقَرىالُمُدُن
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ِل: نُة في الَعُموِد الأَوَّ ُر الُمَدوَّ ب. اأَُقاِرُن َبْيَن الَمِديَنِة والَقْرَيِة ِمْن حيُث الَعَنا�سِ

ِة اإِلى َمِديَنٍة ِمْن ُمُدِن َوَطِني اأَْم اإَِلى َقْرَيٍة  يِفيَّ ُل اأَْن َتُكوَن ِزَيارِتي ِفي الإَِجاَزِة ال�سَّ َما اأَُف�سِّ جـ.   اأَيُّ
َبِب. )�َسَفهيَّا(  ِمْن ُقَراَها؟ َمَع َبَياِن ال�سَّ

ُر الُمَقاَرَنِة الَقْريُةالَمِدينُة َعَنا�سِ

الَمَباِني 

ُرُق الطُّ

الَهَواُء   

اِن كَّ َعَدُد ال�سُّ

الأَْعَماُل

تفكير ناقد
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الِعيُد ِفي الإِ�ْسالِم َفَرٌح ِبِعباَدِة اهلِل َوَطاَعتِه ، و�ُسْكٌر هلِلِ َعلَى َتَماِم الِعَباَدِة، َيْخرُج الُم�ْسلموَن ِفي   

الِة ِبالثِّياِب الَجِديَدِة ، َوُهْم ُيكبِّروَن: اهلُل اأَْكَبُر، اهلُل اأَْكَبُر،  َل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، اهلُل اأَْكَبُر، اهلُل  ِبيحِته اإَِلى ال�سَّ �سَ

َياَراِت، َحْيُث َيْلَقى الُم�َسلُم  اأَْكَبُر، َوهلِلِ الَحْمُد. ُثمَّ َيُعودوَن اإَِلى ُبُيوِتهم؛ ل�ْستْقباِل الُمَهّنِئيَن، وَتَباُدِل الزِّ

ُم  ُتَقدَّ الُبُيوِت  وِفي  َوالَبَرَكاِت.  بالَخْيِر  َوَعلَْيُكْم  َعلَْينا  اهلُل  اأعــاَدُه  بَخْيٍر،  واأَْنـَت  َعاٍم  ُكلُّ  َلــُه:  َفَيُقوُل  اأََخــاُه 

ُقوَد ِلاِلأَْطفاِل؛ ِلَتُكوَن َفْرحُة الأَْطَفاِل ِبالِعيِد فْرَحَتين. اِئريَن َيَهُبوَن النُّ الَحْلَوى، َوَكِثيٌر ِمَن الزَّ

ُد  ِدَقاِئِه َوَيُزوُر اأََقاِرَبُه، ّوَيَتَفقَّ �سْ ِبيحِة الِعيِد ُي�َسلُِّم َعلَى َواِلَديِه، َوَياأَْن�ُس ِباإْخَواِنه َواأَ والُم�ْسلُم ِفي �سَ  

ِجيَراَنُه، وُيْح�ِسُن اإَِلى الُمْحَتاِجيَن َوَيْعِطُف َعلَْيِهْم، ُم�ْستْح�سًرا َحِديَث َر�ُسوِل اهلِل � : »َمَثُل الُموؤْمنيَن ِفي 

ى  هِر والُحمَّ َتَوادِِّهم َوَتَراُحِمِهم َوَتَعاُطِفِهم َمَثُل الَج�َسِد، اإَِذا ا�ْسَتَكى ِمْنُه ُع�سٌو َتَداَعى َلُه �َسائُر الَج�َسِد ِبال�سَّ

لم�سلم[. واللفظ   )2320 ( برقم  والبخاري   )2586 ( برقم  م�سلم  ]اأخرجه   .»

الُم�ْصِلُم َوالِعيُد
ِبِعيَديِن،  َعــاٍم  ُكــلَّ  الُم�ْسلموَن  َيْحـَتِفــُل   
ــَحــى. َفــَبــْعــَد �سياِم  ِعــيــِد الــِفـــــْطــِر َوِعــيــِد الأَ�ــسْ
َرَم�ساَن َيْفـَرُح الُم�ْسلـمـوَن ِبـِعيـِد الِفْطـِر؛ لأنَُّهـم 
الَحــجِّ  َوَبـْعـَد  َربَُّهـم.  واأََطاُعـوا  �َسْهـَرُهم  اُموا  �سَ

ـَحى الُمَبارِك. َيْفـرُحـوَن بعـيـِد الأ�سْ
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اِمَتًة، ُثمَّ اأُِجيُب عِن الآِتي:        9. اأَْقَراأُ النَّ�سَّ ِقَراَءًة �سَ

َحى. ي الِعَباَدَة الَعِظيَمَة الِتي َت�ْسِبُق ِعيَد الِفْطِر وِعيَد الأَ�سْ جـ.  اأُ�َسمِّ

الِعَباَدُة الَعِظيَمُة الِتي َت�ْسِبُق ِعيَد الِفْطِر ِهَي: ...............

َحى ِهَي: .............. الِعَباَدُة الَعِظيَمُة الِتي َت�ْسِبُق ِعيَد الأ�سْ

د.  َما َموِقُف الُم�ْسِلِم ِمْن اإِْخَواِنِه الُمْحَتاِجيَن؟

يَغِة التَّْكِبيِر ِبَخطٍّ َجِميٍل ُمَراِعًيا َقَواَعَد النَّ�ْسِخ الِتي َتَعلَّْمُتها. هـ. اأُِعيُد ِكَتاَبَة �سِ

اأ. اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن النَّ�سِّ الَكِلَماِت الَّتي 

َتُدلُّ َعلَى الَمَعاِني الآِتيِة :

ُه  َدَعا َبْع�سُ
ا َبْع�سً

َمْن َتْرِبُطَك ِبِه  
َعاَلَقُة َرِحٍم

َمْن ُيَجاِوُرَك 
ِفي الَم�ْسَكِن

ب. اأَْن�ِسُج َعلَى َنَمِط الُجْملَِة الأُوَلى:

ِهْم َوتَراُحِمِهم  َمَثُل الُموؤِْمِنيَن ِفي َتَوادِّ
َمَثُل الَج�َسِد الَواِحِد.

َمَثُل التِّْلِميِذ في اجِتَهاِدِه َو�َسْعيِه في 
َطلَِب الِعْلِم َكَمثِل 

َمَثُل    

     َكَمثِل 
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ْت َبهْمزٍة، ُثمَّ اأَُبيُِّن َنْوَع الَهْمزِة ِفي ُكلِّ َكِلَمٍة. ْطِر التَّا�ِسِع الَكِلَماِت الِتي َبَداأَ و.    اأَْلَتِقُط ِمَن ال�سَّ

ز.    اأَ�ْسَتْخرُج من النَّ�سِّ َثاَلَثَة اأَ�ْسَماٍء وَثاَلَثَة اأَْفَعاٍل وَثاَلَثَة ُحُروٍف، واأَْكُتُبها ِفي الَمَكاِن الُمَنا�ِسِب:

الأَ�ْسَماُء 

الأَْفَعاُل 

الُحُروُف 
حـ.   )الِعيُد ِفي الإِ�ْساَلِم َفَرٌح(  )َيْحَتِفُل الُم�ْسِلُموَن ُكلَّ َعاٍم ِبِعيَديِن(

َبَب: ِة َواأَذكُر ال�سَّ َة ِمَن الُجْملَِة الِفْعِلَيَّ اأَُميُِّز الُجْملََة ال�ْسِميَّ

ا َياأِْتي: َة ِلُكلِّ َحْقٍل ِممَّ َللَة الَعَدِديَّ ُح الدَّ ط. اأَ�َسُع ُعْنواًنا ُمَنا�سًبا ُيَو�سِّ

َفْرَحَتيِن          الأَْطَفاُل     الُم�ْسِلُم    

ُقوُد الِعيَديِن           النُّ      الأَُب    

َفْرَحَتيِن          الأَْطَفاُل     الُم�ْسِلُم    

ُقوُد الِعيَديِن           النُّ      الأَُب    

َفْرَحَتيِن          الأَْطَفاُل     الُم�ْسِلُم    

ُقوُد الِعيَديِن           النُّ      الأَُب    

َفْرَحَتيِن          الأَْطَفاُل     الُم�ْسِلُم    

ُقوُد الِعيَديِن           النُّ      الأَُب    

َفْرَحَتيِن          الأَْطَفاُل     الُم�ْسِلُم    

ُقوُد الِعيَديِن           النُّ      الأَُب    

دة
وح

ل ال
دخ

م



124

ي ُكلَّ َمْجُموَعٍة ِمْنَها:  نَة ِفي النَّ�سِّ َثاَلَث َمْجُموَعاٍت ِبَح�َسِب اآِخِرَها، ُثمَّ اأُ�سمِّ نُِّف الَكِلَماِت الُملَوَّ ي. اأُ�سَ

         الَمْجُموَعُة الأُْوَلى                 الَمْجُموَعُة الثَّاِنيُة           الَمْجُموَعُة الثَّاِلَثُة 

  
  

  َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ ................................     َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ ..............................    َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ ...............................

         الَمْجُموَعُة الأُْوَلى                 الَمْجُموَعُة الثَّاِنيُة           الَمْجُموَعُة الثَّاِلَثُة          الَمْجُموَعُة الأُْوَلى                 الَمْجُموَعُة الثَّاِنيُة           الَمْجُموَعُة الثَّاِلَثُة          الَمْجُموَعُة الأُْوَلى                 الَمْجُموَعُة الثَّاِنيُة           الَمْجُموَعُة الثَّاِلَثُة 

  َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ ................................     َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ ..............................    َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ ...............................

         الَمْجُموَعُة الأُْوَلى                 الَمْجُموَعُة الثَّاِنيُة           الَمْجُموَعُة الثَّاِلَثُة          الَمْجُموَعُة الأُْوَلى                 الَمْجُموَعُة الثَّاِنيُة           الَمْجُموَعُة الثَّاِلَثُة 

     َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ     َكِلَماٌت َتْنَتِهي بـ 

َر ِمَن الُموؤَنَِّث: �َساَرِة الُمَنا�ِسِب؛ ِلأَُميَِّز الُمَذكَّ ا َياأِْتي ِبا�ْسِم الإِ وَرٍة ِممَّ َلى ُكلِّ �سُ 11. اأُ�ِسيُر اإِ

11.اأَْقَراأُ النَّ�سَّ ِقَراءًة َجْهريًة َمَع ُمَراَعاِة َمَهاَراِتَها
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يحًة ِلاِلآَخِر. َم ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما َن�سِ َفَق اأَْحَمُد واأَْيَمُن َعلَى اأَْن ُيَقدِّ ِاتَّ

ْل اأَْرَحاَمَك. ْدَق َداِئًما، واأَْكِرْم َجاَرَك، و�سِ َفَقاَل اأَْيَمُن: ُقِل ال�سِّ

ْر في ِخْدَمِة َواِلَديَك.  ْب، ول َت�ْسَخْر ِمْن َغْيِرك، ول ُتَق�سِّ وَقاَل اأَْحَمُد: ل َتْغ�سَ

يَحُة الأُوَلى:	 النَّ�سِ

ْعَماِل ـ َيُكفَّ َعْن َهِذِه الأَْعَماِل( َوِهَي ْن )َيُقوَم ِباأََداِء َهِذِه الأَ  َيْطُلُب اأَْيَمُن ِمْن اأَْحَمَد اأَ

ِحِم ُم�ْسَتْخِدًما اأُ�ْسُلوَب )الأَْمِر ـ النَّْهِي( لَُة الرَّ ْدِق َواإِْكَراُم الَجاِر َو�سِ َقوُل ال�سِّ

يَحُة الثَّاِنيُة:	 النَّ�سِ

ْعَماِل ـ َيُكفَّ َعْن َهِذِه الأَْعَماِل( َوِهَي ْن )َيُقوَم ِباأََداِء َهِذِه الأَ َيْطُلُب اأَْحمُد ِمْن اأَْيَمَن اأَ

�ْسُلوَب )الأَْمِر ـ النَّْهِي( ْخِريُة والتَّْق�سيُر َمَع الَواِلديِن َو�َساأَ�ْسَتْخِدُم اأُ ُب وال�سُّ الَغ�سَ

13. َيْفرُح ُكلٌّ ِمنَّا ِبالِعيِد وَيْزَداُد َفَرُحُه و�ُسُروُرُه ِبُوُجوِده َبْيَن اأُ�ْسَرِتِه واأََقاِرِبِه، َلِكنَّ ِفَئًة 
اِئِق وَغيِرِهما  ي الِعيَد َبِعيًدا َعْن اأَْهِلَها واأَْبناِئَها َكالَعاِملَِة الَمْنِزليَِّة وال�سَّ ِمَن النَّا�ِس َتْق�سِ

ِمَن الَعَماَلِة الَواِفدِة.

ُروَر ِفي َيوِم الِعيِد.  ُهم َعْن ُغْرَبِتهم، وُنْدِخُل َعلَيِهُم ال�سُّ �سُ ِبَراأِْيك َكْيَف ُنَعوِّ

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: 12. اأَْقراأُ َواأَْخَتاُر الإَجاَبَة ال�سَّ

تفكير اإبداعي
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ِزمُة: اأ.الأَدَواُت والَموادُّ الالَّ
ْمٌ )ِغَراء(. ى ُمْخَتِلُف الألواِن.      �سَ َوَرٌق ُمقوًّ  

ِمَق�سٌّ لالأْوَراِق.       ِم�ْسَطرٌة.  
�َسِريُط ُقَما�ٍس )اأَكثُر ِمْن َلْوٍن(.  

ب. َطِريَقُة التَّنِفيِذ:
ى ِب�سكٍل َهْنَد�سيٍّ . اأَُق�سُّ الَورَق الُمقوَّ  

نٍة َغيِر َلوِن الِبطاقِة. وراٍق ُملوَّ اأًُق�سُّ �َسَرائَط ِمْن اأَ  
ِغيرٍة. رائِط َعلَى �َسْكِل ُمثلثاٍت �سَ اأَُق�سُّ َبْع�َس ال�سَّ  

اأَكُتُب الِعَباراِت الَمْطلوبَة َخْلَف الِبَطاقِة.  
َرائَط والأَ�ْسكاَل الُمثلَّثَة َعلَى الِبَطاَقِة  ِب�َسْكٍل ُمَتنا�ِسٍق َوَجِميٍل. ُق ال�سَّ اأُْل�سِ

َناق�ُس َما َياأتي: جـ. َبْعَد اإِْنَجاِز الَم�ْسروِع اأُ
اأِْن. �سُوِل � الُم�ْسلميَن في َهَذا ال�سَّ َة التََّهاِدي ِفي َحياِتنا.       َتْوِجيَه الرَّ يَّ اأَهمِّ

الإِْح�َسا�َس بالَفْخِر والعِتَزاِز ِعنَد الْنتهاِء ِمْن َعَمٍل ما.  

ِميُم ِبَطاَقِة َتْهِنَئٍة بالِعيِد َت�سْ 1. اأُْنِجُز َم�ْسُروِعي:

َم�ْصُروُع الِوْحَدِة

رِة ِفي َمْنِزِلنا،  ميِم ِبَطاَقِة َتْهِنئٍة ِبالِعيِد. َو�َساأَ�ْسَتْخِدُم َخاَماِت الِبيَئِة الُمَتَوفِّ َنْخِتُم ِوْحَدَتَنا )ُمَنا�َسَباٌت َوَرَحاَلٌت( ِبَت�سْ
ِلَذا اأَْحَتاُج ُم�ْساعَدَتكم ِفي َتْنِفيِذ َهَذا الَم�ْسُروِع. 

َن�َساطُّ اأُ�ْسِريُّ
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    اأَ�ْسَتِمُع ُثمَّ اأُِجيُب٭        :

ِحيحِة ِفيَما َياأِْتي: ِحيَحِة وَعاَلَمَة           اأََماَم الِعَباَرِة َغيِر ال�سَّ اأَّْوًل     اأَ�َسُع َعاَلمَة            اأََماَم الِعَباَرِة ال�سَّ

)      ( 1. َداَر الِحواُر َبْيَن الأَِب واأَْبَناِئه.           

)      ( ِحيًَّة.          ى اأُ�سْ ْبُح َقْبَل الِعيِد ل ُي�َسمَّ 2. الذَّ

)      ( اُج.   َعاِئِر الَِّتي ُيوؤَدِّيَها الُحجَّ 3. الَهْدُي ِمَن ال�سَّ

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: َثاِنًيا    اأَْختاَُر الإَِجاَبَة ال�سَّ

1.  َكاَن الِحَواُر ِفي َوْقِت:
ب. الُظْهِر ْبِح      اأ .  ال�سُّ

د. الَمْغِرِب  ِر      جـ . الَع�سْ
2.  الَمَكاُن الِذي َداَر ِفيِه الِحَواُر ُهُو:

اِرُع ب. ال�سَّ اأ .  الَم�ْسِجُد     

اَرُة يَّ د. ال�سَّ جـ . الَمْنِزُل     

َن� اال�ْصِتَم�ِع

َ ِيُد االأصْ

٭        

ال�ستماع ٭ يحل الطالب الأن�سطة بمفرده خالل زمن محدد لتنمية مهارة
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َحى ُيَواِفُق: 3. ِعيُد الأَ�سْ
ب. التَّا�ِسَع ِمْن �َسْهِر َرَجٍب اٍل     َل ِمْن �َسْهِر �َسوَّ اأ.  الأَوَّ

ِة د.  الَعا�ِسَر ِمْن �َسْهِر ِذي الِحجَّ ِة    جـ. الثَّاِمَن ِمْن �َسْهِر ِذي الِحجَّ
يَّاِت في الِحَواِر:  ْخ�سِ 4. َعَدُد ال�سَّ

ب. اأَْربعٌة اأ.   َثاَلثٌة        
د . �ِستٌَّة جـ . َخْم�سٌة      

5. َوَرَد في الِحَواِر ا�ْسِت�سهاٌد ِبــــ:
ب. َحِديثيِن �َسِريفيِن اأ . اآَيَتين َِكِريمتيِن                         

د . َحِديٍث �َسِريٍف ُثمَّ اآيٍة َكِريمٍة جـ. اآَيةٍ َكِريمٍة ُثمَّ َحِديٍث �َسِريٍف   

  

َثاِلًثا
ِة، ِبالتََّعاُوِن َمَع  ِحيَّ ملسو هيلع هللا ىلصِفي َذْبِح الأُ�سْ ٍد َوَرَد ِفي النَّ�سِّ َهْدُي َر�ُسوِلنا ُمَحمَّ  

وٍر ِمْن َهْدِيِه: َمْجُموَعتي َنْذُكُر َثاَلَث �سُ

ُم ا�ْصِتَم�ِي اأَُقو 

ِحيحًة، َفُم�ْستَوى ا�ْسِتماِعي َجيٌِّد.	 جابًة �سَ اِبقِة اإِ  اإِْن اأََجْبُت َعْن َجمِيِع الِفْقراِت ال�سَّ

ٌط.	 ِحيحًة، َفُم�ْستَوى ا�ْسِتماِعي ُمَتَو�سِّ اإِْن اأََجْبُت َعْن َخْم�ِس ِفْقراٍت َفاأَْكَثَر اإِجابًة �سَ

َنا ِبَحاَجٍة اإَِلى ِزَياَدِة َتْرِكيٍز.	 ِحيحًة، َفاأَ ْربِع ِفْقراٍت َفاأَقلَّ اإِجابًة �سَ اإِْن اأََجْبُت َعْن اأَ
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َفَنْنحَر. 1.   ُثمَّ َنرِجَع

�ُسِك ِفي �َسْيٍء. 2.  َلي�َس ِمَن النُّ

َة  َكي َيَتعّلَم الَقاِدُروَن ِمن ِعَباِده ِحيَّ 3.  �َسَرَع اهلُل الأُ�سْ

     الُموؤِمنيَن َتقِديَم الَعْوِن للُمْحَتاجيَن.

ُجِل َواأَْهِل َبيِته. اَة ُتْجِزُ َعِن الرَّ 4.  اأَّن ال�سَّ

ي حِّ الُم - ُي�سَ اَلُة وال�سَّ �ُسوُل - َعليه ال�سَّ 5.  َكاَن الرَّ

اأَْقَرنيِن . الِعَباَدِة     ُكلَّ �َسنٍة ِبَكب�َسيِن اأَْملَحيِن

َنْذَبَح َتْكِفي  

اأَ�ْسَوَديِن َيْعلو َراأْ�َسُهَما 
َبَيا�ٌس

الُم�ساَعَدِة  

؟ ْبُح ِمْن �َسَعاِئِر الَحجِّ      َهِل الذَّ
ِحيَِّة؟ اَلُم ِفي َذْبِح الأُ�سْ الُة وال�سَّ       َما َهْدُي َر�ُسوِلَنا َعلَيِه ال�سَّ

                         

ي.	 اأَْخِبِريَنا ِبَذِلَك َيا اأُمِّ

ي.	  َهالَّ اأَْخَبرِتنا ِبَذِلَك َيا اأُمِّ

اِم الِعيِد،     ُل اأََيّ َة اأَ�ْسُهٍر وَغًدا ُهَو اأَوَّ ْت اإَِلى الَقِطيَعِة ِعدَّ دَّ         َبيَن اأََحِد اأََقاِرِبك َوَواِلدَك �َسْحناُء، اأَ
الِح الَعاَلقِة ِبْيَنُهما ِفي َهِذِه الُمَنا�َسبِة الُمَبارَكِة؟ ْوُر الِذي َت�ْسَتِطيُع الِقَياَم ِبِه؛ ِلإ�سْ               َما الدَّ

                         

ْقِم الُمَنا�ِسِب : نِة َوَمْعناَها ِبِكَتاَبِة الرَّ ُل بيَن الَكِلَمِة الُملَوَّ اأَ�سِ َرابًعا 

َخاِم�ًسا

�َساِد�ًسا

: وؤاَل َكَما �َسِمعُته ِمَن النَّ�سِّ يَِّة التي َطرَحِت ال�سُّ ْخ�سِ اأَْذُكُر اأََماَم ُكلِّ �ُسوؤَاٍل ا�ْسَم ال�سَّ

َلْم َيُكِن الأَُب َمَع اأُ�ْسَرِتِه ِعْنَدَما َعاَدِت الأُ�ْسَرُة اإِلى الَبْيِت. اأَْيَن َذَهَب ِبَراأِْيك؟

. فِّ ا اأََماَم ُزَماَلِئي ِفي ال�سَّ الَة الِعيِد َعَمليًّ اأَُطبُِّق �سَ �َسابًعا      

َثامًنا       اأَيُّ التَّْعِبيريِن اأَْجَمُل ِفي الِخَطاِب؟ َوِلَماَذا؟

َتِا�سًعا
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َراِئيِِم الْالَف �َن

اِنَها  واِئها الَباِهَرِة، َو�َســَواِرِعها الُمْزَدِحَمِة، َوَتْعَداِد �ُســكَّ َت�ْســَتْهوي الَمِدينُة �َســاِكنيَها ِباأَ�سْ

ًفــا َموِقَعُه الَّذي  ــٌد َوا�سِ َث ُمَهنَّ الَكِبيــِر، َفَتزيــُد َفْرَحُتُهــم ِبهــا َوَتْكُبــُر َمَحّبُتُهــم َلهــا. َوَقــْد َتَحدَّ

َيِقُف فيه َفقاَل: 

وَرِتــي َواأَنا َواِقٌف  ا�ْســمي ُمَهنٌَّد، َواأَْنُتم ُت�َســاِهدوَن �سُ  

اأَمــاَم اأََحــِد الَمَعاِلــِم الَم�ْســهوَرِة ِفــي َمِديَنِتــي، َفَمديَنِتــي 

ــْرقيِّ ِلْلَبْحــِر اْلأْحَمــِر،  ــاِطِئ ال�سَّ َتَقــُع ِعْنــَد ُمْنَت�َســِف ال�سَّ

ــِريَفْيِن،  َة ِلْلَحَرَمْيِن ال�سَّ يَّ ــَة َوالَجوِّ اَبــَة الَبْحِريَّ َوُتَعــدُّ الَبوَّ

ئي�َس ِفي الِبالِد، َوِهي اإِْحَدى اأََهمِّ  رياَن التَِّجاِريَّ الرَّ وال�سِّ

. اِحِليَِّة ِفي الَمْملَكِةِ ِة ال�سَّ َياحيَّ الُمُدِن ال�سِّ

َفَمِديَنتــي َت�ُســدُّ النَّاِظِريــَن اإَِلْيهــا ِبَجَماِلهــا َوَتْنِظيِمهــا، ف�َســَواِرُعَها َوا�ِســَعٌة، و�َســَواِطُئها   

يــِف ِلَهــذا  ــي ُعَمــُر فــي ُعْطلَــِة ال�سَّ الَعاِم، َوا�سَطَحْبُتُه َمَع َجميلَــٌة َوَنِظيَفــٌة. َزاَرنــي ابــُن َعمِّ

اٍم:  َة اأَيَّ َواِلِدي في َجْوَلٍة �َساِملٍَة َعلى َمِديَنِتي ا�ْسَتْغَرَقْت ِعدَّ

الَقِديَمــَة،  ــَة  التَّاِريِخيَّ الِمْنَطَقــَة  ُزْرَنــا  ِل  وَّ الأَ الَيــوِم  َفِفــي   

ِة، َوالِبيئِة  َراِثيَّ َو�َساَهْدنا ِفيها َرْوَعَة الِبَناِء الَقِديِم، َوالَم�َساِكِن التُّ

ِة الَّتي َت�ْسَتِهُر ِبها  ْعبيَّ ِة، َوَتناوْلنا َبع�َس الَماأَُكولِت ال�سَّ التَّْقليديَّ

َمديَنِتي، َوَقِد ا�ْسَتْمَتَع ُعَمُر ِبَما �َساَهَدُه َوَراآُه.

ََِِتي
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ْلنــا فــي  ــَة، وَتَجوَّ ــَة والَمْرَكزيَّ َوفــي الَيــْوِم الثَّانــي ُزْرنــا ِمْنَطَقــَة الأَْعمــاِل التِّجاِريَّ  
ِت،  ْعداُد الَكِبيــَرُة ِلُمرتاِدي َهــذِه الَمَحالَّ َدِة، َوَقــَد �َســَدّ اْنِتَبــاَه ُعَمــَر الأَ ِتهــا الُمَتَعــدِّ َمَحالَّ

يَّاراِت . َواأَماِكِن الَبيِع ِبالُجْملَِة، َوَكْثرُة ال�سَّ

َزَة  َوِفي الَيوِم الثَّالِث ُزْرنا الِمْنطَقَة الَحِديَثَة، الَواِقَعَة في �َسَماِل َمِديَنتي، الُمَتَميِّ  
ِة  َعاِتها التَّ�ْســويقيَّ ْلنا في ُمَجمَّ اِقَيِة، َوَتَجوَّ ِة الرَّ ــَكِنيَّ ْحَياِئها ال�سَّ ِب�َســواِرِعها الَوا�ِســَعِة َواأَ
ــُد، َوَلقــْد �ُســِرْرُت بما  نَّ َمِديَنَتكــم َمِديَنــٌة َكِبيــرٌة يــا ُمَهنَّ ــا اإِ ْخَمــِة، َوقــاَل ُعَمــُر: َحقًّ ال�سَّ

ِة. َعاِت التَِّجاريَّ واِرِع والُمَجمَّ َراأََْيُت، َواأْدَه�َسني َعَدُد النَّا�ِس، َوَكْثَرُتُهْم في ال�سَّ

َليَهــا َجميًعا، َحْيــُث َوَقْفنا َعلَى  اِبــِع ُقْمنــا ِبِزياَرٍة َطاَلَما َت�َســّوْقنا اإِ َوِفــي الَيــْوِم الرَّ  
ْمَواِجِه، َوا�ْســَتْمِتْع  ْل ُزْرَقَة اأَ �َســاِحِل َمِديَنِتي، َفُقْلُت َيا ُعَمُر: �َســاِهْد َجَماَل الَبْحِر، َوَتاأَمَّ
. ُثــمَّ َجلَ�ْســنا َوَتناَوْلنا َبْع�ــَس الُمَثلََّجــاِت والَع�َسائِر الَبــاِرَدِة، َوقْد  بَهــَواِء الَبْحــِر النَِّقــيِّ
نََّها َتْغِط�ُس  ْم�َس َوكاأَ ْم�ِس، َحْيُث �َساهَد ال�سَّ ًة وْقَت ُغُروِب ال�سَّ اأَْدَه�َس الَمْنَظُر ُعَمَر، َخا�سَّ
ِة  ْم�ــِس ِاْنَطلََقــْت ِمَيــاُه النَّاُفــورِة الَماِئيَّ ِفــي الَمــاِء وَتْخَتفــي ِبَداِخِلــه، َوَبْعــَد ُغــروِب ال�سَّ

يَّاٍت ِمَن الَماِء ِمْن َقْلِب الَبْحِر. َوَزاَدْت ِمِن ا�ْسِتْمتاِعنا ِبها، َوهي َتْرَفُع َكمِّ

ِتــي َنالــْت  اإِْعَجاَب ُعَمــَر َقاَل َم�ْســُروًرا: َت�ْســَتِحقُّ َمِديَنُتُكم  َيــاَرِة الَّ َوفــي ِنهاَيــِة الزِّ  
ِفْعاًل اأَْن ُيْطلََق َعلَْيها َعُرو�ُس الَبْحِر الأَْحَمِر.

َفُقْلُت َلُه: َحيَّاَك اهلُل َيا ُعَمُر، اأَ�ْسِعْدَنا ِبِزَياَرٍة اأُْخَرى، َوَل َتْنَقِطْع َعنَّا.
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     اأَْقَراأُ  

ِحيَحَة ِفيَما َياأِْتي: 1. اأَْخَتاُر الإَِجاَبَة ال�سَّ
َكاَنْت ِرْحلَُة ُعْمَر ِلَمِدينِة ُمَهنٍَّد ِفي:	

َرا�َسِة. اِم الدِّ د. اأَيَّ جـ.  ِنَهايِة الأُ�ْسبوِع   يِف  ب. ُعْطلِة ال�سَّ ِل   اأ.ُمْنت�سِف الَف�سْ

وَرِة ُهَو:	 َليِه ُمَهنٌَّد ِفي ال�سُّ الَمْعلَُم الِذي اأَ�َساَر اإِ

ُط. د. الَبْحُر المَتَو�سِّ جـ .  الَبْحُر الأَْحَمرُ  ب . َبْحُر الَعَرِب   اأ. الَخِليُج الَعَرِبيُّ  

َعاَلقُة ُعَمَر بُمَهنٍَّد:	

جـ.  َعاَلقُة َقَرابةٍ  د. َعاَلقُة َعَمٍل . َداقٍة   ب. َعاَلقُة �سَ اأ. َعاَلقُة اأُُخوٍة  

ِل:	 َياَرِة ِفي الَيْوِم الأَوَّ َلْي�َس ِمَن اأَْحداِث الزِّ

ِة. َعاِت التَِّجاِريَّ ب . ِزَياَرُة الُمَجمَّ اأ. ُم�َساَهَدُة َرْوعِة الِبَناِء الَقِديِم.   

ِة. َراثيَّ ْعِبيَِّة.    د.  ُم�َساَهدُة الَم�َساِكِن التُّ جـ. َتَناُوُل الَماأُْكوَلِت ال�سَّ

اٍف َتُدلُّ َعلَيَها. ِة اأَْو�سَ َفها ِبِعدَّ َراحًة، اإِنَّما َو�سَ 2. َلْم َيْذُكْر ُمَهنٌَّد ا�ْسَم َمِديَنِتِه �سَ

ِف.  ي َمِديَنَة ُمَهنٍَّد ِمْن ِخاَلِل الَو�سْ اأ. اأُ�َسمِّ
َفاِت َمِديَنِتِه َكَما َذَكَرها. ب. اأَْذكُر َبْع�َس �سِ

اِبقِة َتُدلُّ َعلى ُم�ْسَتوى ِقَراءِتي وَفْهِمي للنَّ�سِّ الَمْقُروِء.  اإَِجابِتي َعِن الِفْقراِت ال�سَّ

َة َخْم�ِس َدَقاِئَق، ُثمَّ اأُِجيُب َعِن الآِتي٭: اِمَتًة ُمدَّ اأَْقَراأُ ِمْن )َت�ْسَتْهِوي المِديَنُة..... اإلى ِبَما �َساَهَدُه وَراآُه( ِقَراَءًة �سَ

ِمَتِة� َِة ال�صََراِال ُاَا
َفتيِن.	 النََّظُر ِبالَعْينيِن ُدوَن َتْحريِك ال�سَّ

ِد.	  الْلِتزاُم بالَوْقِت المَحدَّ
 الإِْم�َساُك ِباَلقلَِم ِلالإَِجاَبِة َعِن الَمْطُلوِب.	

٭ يحل الطالب الأن�سطة بمفرده خالل زمن محدد لتنمية مهارة القراءة ال�سامتة.
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ًة، َمَع ُمَراعاِة �َسْبِط اأَْحُرِف الَكِلَماِت الآِتِية: 1. اأَْقَراأُ النَّ�سَّ ِقَراَءًة َجْهِريَّ

ِل )تاًء( َوِعْنَد الَوْقِف )هاًء(: 2. اأَْقَراأُ الُجَمَل َواأَْنِطُق الَتاَء الَمرُبوَطَة ِعْنَد الَو�سْ

ـَزَة  ِب�َســواِرِعــهــــا  ُزْرنا الِمْنطــَقَة الحِديَثـــَة، الـــواِقَعَة في �َسَمـــــاِل َمـِديَنـتي، َوالُمَتَميِّ
ْخَمِة. ِة ال�سَّ َعاِتها التَّ�ْسويقيَّ ْلنــــا في ُمَجمَّ اِقَيِة، َوَتـَجوَّ ِة الــــرَّ ـَكِنيَّ الـَوا�ِسَعـِة َواأْحَيـائها ال�سَّ

3. اأَْقَراأُ ِب�ُسْرَعٍة َواْنِطالٍق:

ـْمـ�َس  ْم�ِس، َحيـُْث �َسـاَهَد ال�سَّ ـًة َوْقـَت ُغـُروِب ال�سَّ اأَْدَهــ�َس الَمــْنـَظُر ُعــَمَر، َخا�سَّ َوَلـقــْد 
َوَكـاأَنََّها َتـْغِطــ�ُس فـِـي الــَمـاِء وَتــْخـَتــفي ِبداِخِله.

َطَحْبُتُه عاِتَها - ا�سْ ِتَها - ُمَجمَّ َتْعَداِد - ُمْرتاِدي - َروَعَة - َمَحالَّ

ُة النُّطِق. 	 حَّ �سِ
كل. 	 بِط ِبال�سَّ ُة ال�سَّ حَّ �سِ
ُمَراعاُة َمَوا�سِع الَوْقف. 	

ُل الَمْعنى )الأداُء الُمَعبِّر(. 	 َتَمثُّ
ال�ْسِتْر�َساُل )الْنِطالُق(. 	

ِة:  ِمْن َمَهاراِت الِقَراءِة  الَجْهِريَّ
ُر اأَتذكَّ
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الَّ َعليها ِبلَْوٍن َواِحٍد ُمَميٍَّز: ُن ُكلَّ َكِلَمٍة َوالَمْعنى الدَّ 1. اأَُلوِّ

مظنم.................................ُمْفَرُد  )الَمَعاِلِم(

ندملا.................................َجْمُع  )الَمِديَنِة(

ملعملا.................................ُمراِدُف  )َنِقّي(

ٍق( فيظن.................................َمَعنى  )ُمَن�سَّ

دُّ  )�َساِملٍَة( ة�سقان.................................�سِ

ي ُلَغِتي   اأََنمِّ

الَمَعاِلُمَرْوعٌةُمْرَتاِدي

َجَماٌل

ِعْرٌق َناِب�ٌس َي�ْسِري 
ُم ِفيِه الدَّ ِدي َقا�سِ

الأََماِكُن الباِرَزُة

ْرياُن ال�سِّ

�ِس: ْكُتُبه ِفي الَمكاِن الُمَخ�سَّ ا َما َياأِْتي، ُثمَّ اأَ 2. اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن الُمَرّبعاِت اأُفقيًّ
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5ـ  اأَ�َسُع الَكِلَماِت الآِتيَة ِفي الَجْدوِل ِبَح�َسِب َدَلَلِتها الَعَدِديَِّة:

ُكوَلُت - الَبْحُر - النَّاُفوَرُة   ِريفيِن - الَماأْ اِطُئ - الَحَرميِن - النَّاِظِريَن - ال�سَّ َواُء - ال�سَّ اأَ�سْ

  

  

  

ُح َمْعَنى َكِلَمِة ) �ِسْرَيان ( ِفيَما َياأِْتي: 3. اأُو�سِّ

يٌق في �ِسْرياِن اَب َجاَرنا �سِ اأَ�سَ
الَقْلِب ِب�َسبِب التَّْدخيِن.

ُتَعدُّ َعُرو�ُس الَبْحِر الأَْحَمِر 
ِئي�َس  ِفي  ْرياَن التَِّجاريَّ الرَّ ال�سِّ

الِباَلِد.

ُعوَر.4. اأَ�ْسَتْخِدُم َكِلَمَة ) َت�ْسَتْهوي ( فـي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة. َمْعَنى )َت�ْسَتهِوي(: ُتْعِجُب وُتِثيُر ال�سُّ

الُمَثنَّى        الَجْمُع    الُمْفَرُد    
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اأَْفَهُم واأُِجيُب: 

اٍم، اأُْكمُل َتْلِخي�َس َة اأَيَّ ْحبِة اأَِبيِه ِعدَّ ْحلُة التي َقاَم ِبها ُعَمُر َمَع ُمَهنٍَّد ِب�سُ 1.  ا�ْسَتْغرقِت الرِّ
ْحلَِة ِفي الَجْدوِل الآِتي:      َهِذِه الرِّ

ُحها  ٌة ُتَو�سِّ ِئي�َسُة ِبَمَثابِة ُعْنواِن الِفْقَرِة، َوِلُكلِّ ِفْكرٍة َرئي�سٍة اأَْفَكاٌر َفْرعيَّ 2. الِفْكرُة الرَّ

ُرها، َكَما ِفي َهَذا النَُّموَذِج :      وُتَف�سِّ

اِطئ  ال�سَّ ِف  ُمْنَت�سَ ِعْنَد  َتَقُع  َمديَنِتي 

الَبّواَبَة  وُتــَعــدُّ  الأْحــَمــِر،  للَبحِر  ْرقّي  ال�سَّ

ـــــَرَمــيــِن  ـــ ـــ ـــَة لــلــَحـــ يَّ ــــــوِّ ــــ ــــ ــَة َوالـــَجـ ــريَّ ـــ ـــ ـــ ــْح ــَب ال

ـــَجـــاِريَّ  ــاَن الـــتِّ ــْرَي ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــِريــَفــيــِن، والــ�ــسِّ الــ�ــسَّ

ــي اإِْحــــَدى اأهــمِّ  ئــيــ�ــَس فــي الـــِبـــاَلِد، َوِهـ الــرَّ

اِحليَِّة في الَمْملَكِة. ياحيِة ال�سَّ الُمُدِن ال�سِّ

الِفْقَرُة :
ِئي�َسُة : الِفْكَرُة الرَّ

الأََفَكاُر الَفْرعيَُّة :
َة َموقُع َمِدينِة ُجدَّ

اِطِئ 	 َة ِعْنَد ُمْنت�سِف ال�سَّ ُوُقوُع ُجدَّ
ْرقيِّ ِلْلبحِر الأَْحَمِر.  ال�سَّ

ُة ِلْلَحَرميِن 	 ُة والَجويَّ ُة الَبّوابُة الَبْحريَّ ُجدَّ
ِريَفيِن.  ال�سَّ

ئي�ُس في الَمْملكِة.	 ــْرياُن التِّجاريُّ الرَّ ُة ال�سِّ ُجدَّ
ُة اإِْحَدى اأََهمِّ الُمُدِن ِفي الَمْملكِة.	 ُجدَّ

ْحلِةالَمَكاُن الَيوُم َمْوِقُف ُعَمَر اأَْحَداُث الرِّ

ُل ُة الَقِديمُةالأَوَّ - ُم�َساَهدُة َرْوعِة الِبَناِء الَقِديِمالَمَناِطُق التَّاِريِخيَّ
ْعبيَِّة. ا�ْسَتمتَع ُعَمُر ِبما �َساَهَدُه- َتَناُوُل الماأُْكولِت ال�سَّ

ِةالثَّاِني ِة.ِمْنَطقُة الأَْعَماِل التَِّجاِريَّ ِت التَِّجاِريَّ ُل ِفي الَمَحالَّ َدِه�َس ُعَمُر ِلَكْثرِة النَّا�ِسالتََّجوُّ

الثَّاِلُث

اِبُع الرَّ
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ِفْقَرُة اأُْخَرى:

َة الَقِديَمَة، َو�َساَهْدنا ِفيَها َرْوَعَة  ل ُزْرَنا الِمْنَطَقَة التَّاِريخيَّ ِفي الَيوِم الأَوَّ

ِة، َوَتناوْلنا َبْع�َس الَماأُْكولِت  يِة َوالِبيَئِة الَتْقِليِديَّ َراثِّ الِبَناِء الَقِديِم والَم�َساِكِن التُّ

ِة الِتي َت�ْسَتِهُر ِبَها َمِديَنِتي، َوَقْد ا�ْسَتْمَتَع ُعَمُر ِبَما �َساَهَدُه َوَراآُه. ْعِبيَّ ال�سَّ

اِبَقِة بال�ْسِتر�ساد ِبما �َسَبَق: َة ِمَن الِفْقرِة ال�سَّ ِئي�سَة والأَْفكاَر الَفْرعيَّ ُد الِفْكرَة الرَّ 3.  اأَُحدِّ

ِئي�َسُة : الِفْكَرُة الرَّ

الأَْفَكاُر الَفْرِعيَُّة :
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يَّاٍت ِمَن الَماِء ِمْن َقْلِب الَبْحِر. اأ. َتْرَفُع النَّاُفوَرُة ِكمِّ
َهْل ِلْلَبْحِر َقْلٌب؟

اِدٍق؟ َهْل ُمَهنٌَّد َغْيُر �سَ
اإَِذْن َما َتْف�ِسيُر َهِذِه الُجْملَِة؟

ِطَحاِبه َلها؟ لُة ِل�سْ ب. َلْو َزاَر َقِريٌب َلك َمِديَنَتك اأَْو َقْرَيَتك َفَما الأََماِكُن الُمَف�سَّ

ِة ُمَهنٍَّد؟ يَّ جـ. َماَذا اأَْعَجَبك ِفي �َسْخ�سِ

اأَِت الُفْر�سُة ِلُعَمَر ِلَيُزوَر اإِْحَدى ُمُدِن الَوِطِن الَغاِلي، ويتعرفها. د. َتَهيَّ
ِف ُمُدِنِه َوُقَراه، ِلَمْن لْم َت�ْسمْح َلُهُم  الِع َعلَى َمَعالِم الَوَطِن وتََّعرُّ ْخرى ِلالطِّ اأَْقترُح َو�َسائَل اأُ

َفِر. الُظُروُف ِبال�سَّ

ِة ُجَمٍل، اأَُعوُد اإَِلى النَّ�سِّ واأَْكُتُبها ِفي  ِه ِبِعَبارٍة ا�ْسَتملْت َعلَى ِعدَّ َخَتَم ُمَهنٌَّد ِرْحلتُه َمَع اْبِن َعمِّ
ُل الأَ�َساليَب الَِّتي َحَوْتَها ُكلُّ ُجْملٍَة. الَمَكاِن الَخاِلي، ُثمَّ اأََتاأمَّ

َعاُء ُثمَّ الأَْمُر ُثمَّ النَّْهُي. الأَ�َساِليُب الَِّتي ا�ْسَتْخدمَها ُمَهنٌَّد ِفي ِعَبارتِه الأَِخيَرِة َعلى التَّْرِتيِب: الدُّ

اَُحلُِّل
يَّاٍت ِمَن الم َرُة ِكمِّ

اأَُحاِكي الأُ�ْسُلوَب اللَُّغِويَّ

تفكير اإبداعي
اأَِت الُفْر�سُة ِلُعَم َّ
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َب َعلى ا�ْسِتْخداِم ِتْلَك الأَ�َساليِب ِفي َحِديِثي: اأَُحاِكي الُجَمَل الآِتيَة؛ لأََتَدرَّ
ي َباَرَك اهلُل ِفيِك. اأَْيِقِظيني ُمَبِكًرا َيا اأُمَّ

َل َتَتاأخْر َعليَّ َيا اأَِبي اأََطاَل اهلُل ِفي ُعْمِرك.

     اأَْكُتُب: 
َي الَجِميِل. اأَُعوُد اإَِلى النَّ�سِّ واأَْختاُر َثاَلَث ُجَمٍل اأَْعَجبتِني واأَْكُتُبها ُهَنا ِبَخطِّ

   اأُْغِني ِملَفَّ َتَعلُِّمي:

�ِسيدُة  َنتها ُروؤيُة 2030م َواأَْوَلْتها ُحُكوَمُتنا الرَّ مَّ َم�ْسُرُو ُع الَبْحِر الأَْحَمِر ِمَن الَم�َساِريِع الِتي َت�سَ

ُنه ِملَفَّ َتَعلُِّمي.   وِع َواأُ�َسمِّ اْهِتَماًما َباِلًغا. اأَْبَحُث ِفي َهَذا الَمْو�سُ
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ُة ِئيَِْمَرُة االِ� ال

ِم(: ُل: ُدُخوُل )ال( َعلَى الَكِلماِت الَمْبُدوَءِة بـ )الالَّ ْر�ُس الأوَّ الدَّ
ِحيًحا. ِم( َبْعَد ُدُخوِل)ال( َعلَيَها َر�ْسًما �سَ   الَهَدُف: َر�ْسُم الَكِلَماِت الَمْبُدوَءِة بـ )الالَّ

حيًحا: َنَة ُنْطًقا �سَ    اأَْقَراأُ النَّ�سَّ الآتي َو اأَْنِطُق الَكِلماِت الُملَوَّ

َدُه الُم�َسافُر في  ا�ْسَتهَر الَعَرُب ِبالُجوِد والَكَرِم، َفالَبَدويُّ ُي�ْسعُل النَّاَر في اللَّيِل؛ ِليْق�سِ
اللَّْحِم ِمَن  َعاَم  الطَّ َلُه  ُم  ُيَقدِّ ُثمَّ  َيَت�َساَمراِن،  الَبَدِويِّ و�َسيِفِه.  َبْيَن  اللَِّقاُء  َيْحُلو  ْحَراِء.  ال�سَّ

ُز َلُه الِفَرا�َس واللَِّحاَف؛ ِليَناَم �َسِعيًدا َهاِنًئا. والَمَرِق، واللََّبِن والتَّْمِر، وُيَجهِّ

اأَُحلُِّل
َنَة َداِخَل الأَ�ْسَكاِل الآِتيِة: 1. اأَْكُتُب الَكِلماِت الُملَوَّ

اِبَقِة، ُثمَّ اأَْكُتُبها َداِخَل الأَ�ْسَكاِل الآِتيِة: 2. اأَْحِذُف )ال( ِمَن الَكِلماِت ال�سَّ

لـَْحم

     اأَْقَراأُ
   اأَْقَراأُ النَّ�سَّ الآتي َو اأَْنِطُق الَكِلمات
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: ُل الَجْدوَل الَمْعُرو�َس عليَّ 3. اأََتاأمَّ

جـباأ

اللَّْيلالـ   َلْيلَلـْيل
اللَّـَقاءالـ  ِلَقاءِلَقاء
اللَّـْحمالـ  َلْحمَلـْحم
اللََّبنالـ  َلَبنَلَبن

اللَِّحافالـ  ِلَحافِلَحاف

.).....................( َما الَحْرُف الَّذي اْبَتَداأَْت ِبِه الَكِلماُت في الَقاِئَمِة )اأ(؟   

.).....................( َما الَِّذي َدَخَل َعلَى َهِذِه الَكِلماِت ِفي الَقائَمِة )ب(؟   

.).....................( َكْم لًما اْجَتَمَعْت في َكِلماِت الَقائَمِة )جـ(؟     
دًة(. )ُتْنَطُق َلًما َواِحدًة ُم�َسدَّ ماِن؟   َكيَف ُتْنَطُق الالَّ  
ِم الثَّانيِة(. عْت َعلَى الالَّ )ُو�سِ ُة؟   دَّ َعِت ال�سَّ اأَْيَن ُو�سِ  

ماِن َمًعا الّلـ ُلها )ل( ُكِتَبت الالَّ اإَِذا َدَخلَْت )ال( َعلَى َكِلمٍة اأَوَّ
ِم الثَّانيِة. ُة َعلَى الالَّ دَّ َوَظَهَرِت ال�سَّ

ِكَتابُة الَكِلماِت الآِتيِة ِبالٍم َواحدٍة	

)اللَّْحم- اللَّْيل- اللََّبن- اللَِّقاء - اللَِّحاف( 
َخطاأٌ اإِمالئٌي ُيْح�َسُب َعليَّ

ِم الثَّانيِة(. عْت َعلَى الالَّ )ُو�سِ ُة؟   دَّ َعِت ال�سَّ اأَْيَن ُو�سِ ِم الثَّانيِة(.  عْت َعلَى الالَّ )ُو�سِ ُة؟   دَّ َعِت ال�سَّ اأَْيَن ُو�سِ ِم الثَّانيِة(.  عْت َعلَى الالَّ )ُو�سِ ُة؟   دَّ َعِت ال�سَّ اأَْيَن ُو�سِ  
اأَ�ْسَتنتُج 
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 . 1

ِحيَحًة.	 اِبَقَة ِقَراَءًة �سَ اأَْقَراأُ الَكِلَماِت ال�سَّ
ْكُتُبَها في الَفَراَغاِت الآِتيِة.	 َها، ُثمَّ اأَ اِبَقِة واأَْقروؤُ اأُْدِخُل )ال( َعلَى الَكِلَماِت ال�سَّ

اأ�َسُع ُكلَّ كِلَمٍة ِمْنَها ِفي ُجْملٍَة ُمِفيَدٍة َبْعَد ُدخوِل )ال( َعلَْيَها.	

ِحيًحا. 2. اأُْكِمُل  الُجَمَل الآِتَيَة ِبَكِلَماٍت َمْبُدوَءٍة بـ )ل( َدَخلْت َعلَيها )ال(، َو اأَْنِطُقَها ُنْطًقا �سَ

ُة ِمْن اأَْغَنى......................................	 ُلَغُتنا الَعَرِبيَّ

 اُْطُلبوا الِعْلَم ِمَن الَمْهِد اإِلى ..............................	

َر؛ ِلأنَُّه َلْوُن َعلَِم ِبالِدي.	  اأُِحبُّ .......................... الأَْخ�سَ

ِل اأَْنواِع ..................	  الثَّوُب الَعَربيُّ ِمْن اأَْف�سَ

ِة الَجيَِّدِة.	 حَّ ُة َتُدلُّ َعلَى ال�سِّ ...................... الَبَدنيَّ

 ُلْطٌف  َلْيموٌن   َلْيٌث   ُلْقَمٌة   َلَهٌب 

اأَُطبُِّق
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يُف )ال( اإَِلى الَكِلَماِت التي َبْيَن َقْو�سيِن، ثمَّ اأَْكُتُب الِعَباَرِتيِن َكاِملََتيِن: 3. اأُ�سِ

( َياأْكُل )َلْوزًة( التي �َسَقَطْت ِمْن �َسَجرِة )َلوٍز(.	 َوَقَف )َلْقلٌَق(ُذو )َلوٍن( )َلْيُموِنِيّ

ا( ِفي )َلْيٍل(.	 اِن التَّاِجِر)َلِبيٍب( و�َسَرَق )ُلوؤُْلوؤً ( اإَِلى ُدكَّ َدَخَل )ِل�سٌّ

ِم وِهَي:  ْر�ِس اأَْكَثَر ِمْن ِع�ْسريَن َكِلمًة َتْبداأُ ِبَحرِف الالَّ فُت في َهَذا الدَّ 4. َتَعرَّ

ْدِخُل َعليها )ال(: َواأُ ِم 5. اأَْكُتُب َكِلماٍت اأُْخَرى َتْبداأُ ِبَحرِف الالَّ

اأرجع اإلى كتاب الإمالء والخط على بوابة عين
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ِني� ال ُ�ْر الد
        

                            

  اأَْقَراأُ َما َياأتي

الَحِديثَة، الَواِقعَة ِفي �َسماِل َمِديَنتي، الُمَتَميِّزَة  )اأ(   َوِفي الَيْوِم الثَّاِلِث ُزْرَنا الِمْنَطقَة
        ِب�َسَوارِعها الَوا�ِسعِة.

َوارِع   )ب( َقاَل ُعَمُر: َلَقْد �ُسِرْرُت بَما راأْيُت. َواأَْدَه�َسِني َعَدُد النَّا�ِس، وَكْثرُتهم ِفي ال�سَّ
عاِت التَِّجاريَِّة. والُمَجمَّ

اأ ُةَُموْالَم

  اأَُلِحُظ

               
              

                   
   

ُةَُموْالَم

  اأَُلِحُظ
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ُكوِن؟ َكْيَف ُتْنَطُق اإَِذا ُوِقَف َعلَيها ِبال�سُّ

ُتْنَطُق هاًء

لَْت بَما َبْعَدَها؟  َكْيَف ُتْنَطُق اإَِذا ُو�سِ

كًة( )ُتْنَطُق تاًء ُمَتَحرِّ

اأَ�ْسَتنتُج 

ِعْنــَد  )َتــاًء(  ُتْنَطــُق  الَمْرُبوطــَة  ــاَء  التَّ اأَنَّ 

ــِل، وِعْنــَد الَوْقــِف َعِليَهــا ُتْنَطُق)هاًء(  الَو�سْ

وُتْكتُب َهَكَذا »ة« اأو »ـــــــة«

ــاِء  ــى الــتَّ ــلَ ــِع ُنــْقــَطــتــيــِن َع ـ ــسْ ــى َو�ـ ــ ــُه اإَِلـ ـ ــبَّ ــَنـ اأََتـ

الَمْرُبوطِة َدائًما.

   

اأَ�ْسَتفيُد:

والَهاِء  الَمْرُبوطِة،  التَّاِء  َبْيَن  َق  اأََفرِّ اأَْن  َعلَيَّ 

ِل والَوْقِف ول َنْكتُب  الِتي ُتْنَطُق َهاًء ِفي الَو�سْ

َعلَيها ُنْقطتيِن. )َمَعُه / �َسيَّاَرُتُه/ ِكَتاُبُه(.

ُكوِن؟ كيَف ُتْنَطُق اإذا ُوِقَف َعلَيها ِبال�سُّ

ُتْنَطُق تاًء

لَْت بما َبْعَدَها؟  َكْيَف ُتْنَطُق اإَِذا ُو�سِ

ا. )ُتْنَطُق تاًء( اأَْي�سً

اأَ�ْسَتنتُج 

ِعْنَد  )تاًء(  ُتْنَطُق  الَمْفُتوحَة  التَّاَء  اأنَّ 

ِل والَوْقِف. الَو�سْ

اأَ�ْسَتفيُد

ُكوِن َعلَى الَكِلمِة اِلتي اآِخُرَها تاٌء،  اأَِقُف ِبال�سُّ

َفاإْن َنَطقُتها تاًء َفِهَي تاٌء مْفُتوحٌة.

ِق ِمْن َقاِعدِة ُنْطِق التَّاِء الَمْرُبوطِة والتَّاِء الَمْفُتوحِة.  اِبقِة َمَع التَّحقُّ اأُِعيُد ِقَراَءَة الِفْقَرِة ال�سَّ
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ُع  1. ُتكتُب التَّاُء الَمْربوطُة ِفي ِنَهايِة الأَ�ْسماِء اإِْذا ُنِطَقْت َهاًء ِعْنَد الَوْقِف، َوَن�سَ
ْقطتيِن َفوَقها َداِئًما. النُّ

2. الَفْرُق بيَن التَّاِء الَمْربوطِة والَهاِء ِفي ِنَهايِة الأَ�ْسماِء : اأنَّ الَهاَء ِفي ِنَهايِة الأَ�ْسَماِء 
ُع َعلَيها ُنْقَطتيِن.  ِل َوِفي الَوْقِف ، َوَل َن�سَ ُتْنَطُق َهاًء ِفي الَو�سْ

ِل بَما َبْعَدَها. 3. ُتْنَطُق التَّاُء الَمْفتوحُة َتاًء ِعْنَد الَوْقِف َعِليَها َوِعْنَد الَو�سْ

1. اأَْقراأُ ِمَن النَّ�سِّ ُجَماًل َتْحَتوي َعلَى َكِلماٍت َمْختومٍة ِبَتاٍء َمْربوطٍة، َمَع       
ِل َوالَوْقِف.      َتْطبيِق َقاِعدِة الَو�سْ

ِن اإَِذا َكاَن َتاًء َمْربوطًة،  2. اأَْقَراأُ الُجَمَل الآِتيَة، َواأَ�َسُع ُنْقطتيِن َعلى الَحرِف الُملَوَّ
ْقطتيِن اإَِذا َكاَن الَحرُف َهاًء.     َوَل اأَ�َسُع النُّ

ِغيرٍه َبِعيدٍه َعِن الَمِدينِه.	 اأَِعي�ُس ِفي َقْريٍه �سَ
َناَعِه الَماَلِب�ِس َوالأَْحذيِه.	 وُفه وِجْلُده؛ ِل�سِ ُيوؤَْكُل َلْحُم الَخُروِف َوُيوؤَخُذ �سُ
ِجْئُت اأَُزوُر الَجاِمَع الَكِبيَر ِفي الَمِدينِه واأُ�َساِهُد ِمْئَذَنَتُه الَعاِليَه.	
ٌه. 	 ِفي َمِديَنتنا َرْو�سُه اأَْطفاٍل، َوِعَيادٌه َو�ُسوٌق َوَحِديقٌه َعامَّ

3.  اأَْمالأُ الَفراَ بالَكِلمِة الُمَنا�ِسَبِة، َواأَُلِحُظ ُنْطَق التَّاِء َوَر�ْسَمَها ُثمَّ اأَْقَروؤُها:
 َت�َسلََّل الَجْي�ُس. َت�َسلَّلِت الُجُيو�ُس.	
ُخوُر.	 ْخُر         ال�سُّ َر ال�سَّ  َتَك�سَّ
 َنَبَح الَكْلُب                   الِكاَلُب.	

َتعلَّْمُت َقَواعَد َل اأَْن�ساها.

اأَُطبُِّق
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4. اأُْن�ِسُد واأَْنَتِبُه ِلْلَهاِء والتَّاِء الَمْربوطِة:

َي�ْسَتْوِجُب:  َيْلَزُم.
َثْغُرَك:  َفُمَك.

ل َنْبَرُح:  ل َنْتُرُك.
َتــْكــَدُح:  َتْعمُل.

ــَظــــــاَفــْة َيا َعــاِمــــَل الــنَّ َــِحــــــــيًَّة َخاِل�ســــــــــــــــةً  تــ

َي�ْســَتــــْوِجــُب احِتراَمــْه َفــاأَْنَت َخــــْيُر َعاِمــــــــــلٍ 

ـــــتــــــاِء  ــيــِف وال�سِّ وال�سَّ ْبِح والَم�سـاءِ  ِفــي ال�سُّ

ِفي َثْغــِرَك ِاْبتــِ�ســــــامْة َتُطوُف ِفي الأَْحــــــَياءِ 

َوَبْيــــَتــــــنــــــــــا لَنْبــــــــــَرْح ِفي اللَّيِل َنْحُن َنْمَرحْ 

ــــَظــــــــــاَفْة َيا َعامــــَِل النَّ َواأَْنَت ِفــيــِه َتــــــْكــــــــَدحْ 

َفاأَْنَت ِمْن ُجْنِد الَخَفـا ُحيِّيَت َيا َرْمــَز الَوفـــــا 

ــَظــــــــــاَفْة َيا َعــــاِمــَل النَّ ــــفا  َيـــْكِفــيــَك اأَْن ُتَنــظِّ

ــــَظـــــــــــــــاَفْة ِلَعــــامــِل النَّ ــــنــــــــــــــاءُ  ــــْكــــُر والثَّ ال�سُّ

ِه ِلُنْطِق التَّاِء  الَمْفتوحِة: 5. اأُْن�ِسُد َمَع التََّنبُّ

ــــُط لــــــــالأُْفــــــــِق َجـــَنـــاَحـــيـــهـــا َوُتـــــَحـــــلِّـــــُق َفــــــــوَق الـــَغـــيـــَمـــاْت تــــَبــــ�ــــسُ
ــُع َوالــــــُحــــــلــــــُم ُيــــــــــَراِوُدَهــــــــــا ــ ــ ــِل ــ ــ ــْق ــ ــ ـــَجـــَمـــاْتُت الـــنَّ ــَن  ــيـ َبـ ـــَبـــَح  َتـــ�ـــسْ اأَْن 
ي َوَتم�سِ الأَْر�ـــسِ  َفـــــــوَق  ــاْتَتــــــــــــــعُلو  ــَمـ ــُلـ ـ ــظُّ ــَن الـ ــيــ ــ ـــَهـــاٍب َب  َكـــ�ـــسِ
ــــِرَعــــًة نـــــَيـــــا ُمــــ�ــــسْ ــاَعــاْتَوَتــــــــُجــــــــوُب الـــــدُّ ــ�ــَس رَب ِب ــدَّ ــ ــ ــُر ال ــْخــَتــ�ــسِ  َت
ــاَلْتَطـــــــيـــــــٌر َيـــــــْلـــــــَمـــــــُع ِفـــــــــي الآَفـــــــــــــــاِق ــَجـ ــَعـ ــَي الـ ــ ــ  َوالأَقـــــــــــداَم ُِه

عبدالإله بكار

اأفهم الن�سيد
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نُِّف الَكِلماِت الَمْخُتومَة ِبَتاٍء َمْرُبوطٍة  6. اأَْقراأُ الِفْقرَة الآِتيَة َمَع ُمَراعاِة ُنْطِق التَّاِء الَمْرُبوطِة، ُثمَّ اأُ�سَ
ا َياأِْتي: �ِس َلَها ِممَّ ِفي الَمَكاِن الُمَخ�سَّ

ِغيًرا، وَنْملُك َمْزرعًة َكِبيرًة،  �ْسَرِتي َحَياًة َهاِنئًة ِفي َقْريٍة َهاِدَئٍة، َن�ْسُكُن َمْنزًل �سَ اأَِعي�ُس َمَع اأُ
ِفيَها اأَْنواٌع َكِثيرٌة ِمَن النَّْخِل والأَ�ْسَجاِر.

ة     ـــــــة     

ْقَروؤها: �ْسماٍء َتْنتِهي ِبَتاٍء َمْفتوحٍة، ُثمَّ اأَ 7. اأُْكمُل الُجَمَل الآتيَة ِباأَ

 الَيوُم الِذي ِيِلي الُجُمعَة ُهَو ...........	

	. اإِنَّ ........ِنَهايُة ُكلِّ َحيٍّ

واِت.	  .........الُبْلبِل ِمْن اأَْجمِل الأَ�سْ

ِة.	 حَّ يوِت ِلل�سِّ ْيتوِن ِمْن اأَْف�سِل الزُّ ........الزَّ

ة     ـــــــة ة     ـــــــة     ة     ـــــــة         
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اأَْكتُب َما ُيْملَى َعليَّ ِفي َدْفَتري	

�ُس َما َتَعلَّْمُت:	 اأَُلخِّ

ْكِل الآِتي: ُلها في ال�سَّ ِريقِة التي اأَُف�سِّ ها بالطَّ �سُ ًة،  اأَُلخِّ       َتَعلَّْمُت ِفي ِهِذه الِوْحَدِة َظَواِهَر اإِْماَلِئيَّ

ئية
مال

الإ
رة 

ظاه
ال

اأرجع اإلى كتاب الإمالء والخط على بوابة عين
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ُة ِويْ يَفُة الِالَو

ُل: اأَْنَواُع الِفْعِل. ْر�ُس الأَوَّ الدَّ
ِنيُف الأَْفَعاِل اأَْنواًعا َوا�ْسِتْعمالها.  الَهَدُف: - َت�سْ

ِة ِلُكلِّ َنْوٍع.                             - ا�ْسِتنَتاُج الَعاَلَمِة الإِْعَراِبيَّ

. اأُْكْمُل الَخِريَطَة الآِتيَة: 1

اأَْنواُع الَكِلَمِة 





ُر اأَنَّ الِفْعَل َيُدلُّ َعلى َحَدٍث ُمْقترٍن ِبَزمٍن. اأََتَذكَّ
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َزاَر ُعَمُر الَمَناِطَق الَقِديمَة والَجِديَدَة.  
ْم�َس َوَكاأَنَّها َتْغِط�ُس ِفي الَماِء. �َساَهَد ال�سَّ

يَّاٍت ِمَن الَماِء ِمْن َقْلِب الَبْحِر. َتْرَفُع النَّاُفوَرُة َكمِّ
�َسَنْبداأُ َجْوَلتنا في اأَْنَحاِء الَمِديَنِة.

ْف ُمْنَجَزاِت َوَطِنك.       َتَعرَّ
اُ�ْسُكْر ربَّك َعلَى ِنْعَمِة الأَْمِن.

 . 1

َنَة: اأْقَراأُ الُجَمَل َواأَُلِحُظ الَكلَماِت الُملوَّ

اَُحلُِّل

)َتُدلُّ َعلَى َعَمٍل( اأ. َعالَم تدلُّ َهِذه الَكِلماُت )َزاَرـ �َساَهَد ـ َتْرَفُع ـ �َسَنْبداأ....( 
) ى ِفْعاَلً )ُت�َسمَّ ى َهِذِه الَكِلماُت؟  ب. َماَذا ُت�َسمَّ
)ِفي ِبَداَيِتَها( جـ. اأَْيَن َوَقَعْت َهذِه الَكِلماُت ِمَن الُجْملَِة؟ 

يَها ُجْملًَة ِفْعِليًَّة( )ُن�َسمِّ ي الُجْملََة الَِّتي َتْبَداأُ ِبِفْعٍل؟  د. َماَذا ُن�َسمِّ
هـ. اإَذْن َماَذا اأ�ْسَتْنِتُج؟

الُجْملَُة الِفْعلّيُة ِهَي اّلِتي َتْبَداأُ ِبِفْعٍل. اأَ�ْسَتْنِتُج

اأْقَراأُ

وية
نح

ة ال
ظيف
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: ُل الَجدوَل الَمْعُرو�َس َعليَّ 2 . اأََتاأمَّ

            
       



        

       

         

            

               

              

ِل الَجْدوِل اْكَت�َسْفُت: 3. َبْعَد َتاأَمُّ

نَّها َتُدلُّ  َعلَى اأْعَماٍل. 	 ْف ـ ا�ْسُكر( اأَْفَعاٌل؛ لأَ اأَنَّ الَكِلماِت )َزاَر ـ �َساَهد ـ َتْرَفُع ـ �َسَنْبَداأُ ـ َتعرَّ
َمِن 	 ياِرِة َواْلُم�َساهدِة( َح�َسال ِفي الزَّ اأنَّ الِفْعلَين )َزاَر ـ �َساَهَد( َيُدّلن َعلى َعَملَين )الزِّ

ياِن، واأَنَّ َحركَة الَحْرِف الأَِخيِر فيِهما ِهي الَفْتَحُة. ي، َفُهما ِفْعالن َما�سِ الَما�سِ
ِر( 	 َمِن الَحا�سِ ْفِع ( َيْح�سُل الآَن )في الزَّ اأَنَّ الِفْعَل ) َتْرفُع ( يُدلُّ َعلَى اأَنَّ َعَمَل ) الرَّ

ُة. مَّ اِرٌع، واأَنَّ َحَركَة الَحْرِف الأَِخير ِمْنُه ِهي ال�سَّ َفُهَو ِفْعٌل ُم�سَ
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اأنَّ الِفْعَل ) �َسَنبداأُ ( يُدلُّ على اأنَّ َعمَل ) الَبْدِء ( �سيكوُن بعَد زمِن التََّكلُِّم )في 	
ُة. مَّ الُم�ْسَتْقَبِل( َفُهو ِفْعٌل ُم�ساِرٌع، واأَنَّ َحَركَة الَحرِف الأَخيِر ِمْنُه ِهي ال�سَّ

ِن َعلى اأََنّ الُمَتَكلَِّم َيْطُلُب ِمَن الُمَخاَطِب الِقِياَم 	 ْف ـ اُ�ْسُكْر( َيُدلَّ الِفْعلين )َتَعرَّ
ِم، َفُهُو ِفْعُل اأَْمٍر، َوَعاَلمُة الَحْرِف  ْكِر( َبَعَد َزَمِن التََّكلُّ ِف وال�سُّ ِبَعَمليِن )التََّعرُّ

ُكوُن. الأَِخيِر ِمْنُه ال�سُّ

َيارِة الآَن؟ ِلَماَذا؟ ْن َنمَنَعه ِمَن الزِّ - اإَِذا َكاَن ُعَمُر َقْد )َزاَر( َفَهْل َن�ْسَتِطيُع اأَ  
(؟            - َما الَفْرُق َبيَن )َنْبَداأُ( و )�َسنْبداأُ

تعلَّْمُت َقَواِعَد َل اأَْن�َساَها: 

ِهَي الُجْملَُة الَِّتي َتْبَداأُ ِبِفْعٍل. 1. الُجْملَُة الِفْعليَُّة: 
ي َقْبَل َزمِن التَّكلُِّم،   مِن الَما�سِ ُهَو َما َدلَّ َعلى ُحُدوِث َعَمٍل ِفي الزَّ ي:   2. الِفْعُل الَما�سِ

    والَحركُة الَِّتي تْظَهُر َعلَى الَحْرِف الأَِخيِر ِمْنُه ُهَنا الَفْتَحـــــــــُة. 
ِر اأَِو الُم�ْسَتْقَبِل،   مِن الَحا�سِ ُهَو َما َدلَّ َعلى ُحُدوِث َعَمٍل ِفي الزَّ اِرُع:  3. الِفْعُل الُم�سَ

ُة. مَّ والَحركُة اّلِتي تْظَهُر على الَحرِف الأَِخيِر ِمْنُه ُهَنا ال�سَّ  
4. ِفْعُل الأَْمِر:   ُهَو َكِلمٌة َنْطلُب بها ِمَن الُمَخاَطِب الِقَياَم ِبَعَمٍل َما، والَعاَلمُة  

ُكوُن. التي َتْظَهُر َعلى اآِخِر الِفْعِل ال�سُّ  

وية
نح

ة ال
ظيف

الو
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ال�ْسُم: اأََنا ال�ْسُم، َنْوٌع ِمْن اأَْنَواِع الَكِلمِة. 
ْنواِع الَكِلمِة. الِفْعُل: َواأََنا الِفْعُل، َنْوٌع اآَخُر ِمْن اأَ

ال�ْسُم: َتْبَداأُ ِبَي الُجْملَُة ال�ْسِميَُّة.
الِفْعُل: َواأََنا َتْبداأُ ِبَي الُجْملُة الِفْعليَُّة.

ها: اأَنِّي اأَْقَبُل ُدُخوَل )ال( وَكَذلَك اأَْقَبُل  ُز َعْنَك َوَعِن الَحْرِف ِبَعاَلَماٍت َكِثيَرٍة، ِمْن اأََهمِّ ال�ْسُم: اأََتميَّ
الَتَّْنويَن، َفَمثاًل َكِلمُة )َمِديَنُة( ا�ْسٌم، حيُث َقِبلَْت الَعاَلَمَتيِن )المِديَنُة( و)َمِديَنٌة(.

ُز ُكلَّ نَوِع ِمْن  ِحيٌح اأَنَّي َل اأَْقبُل َعالَماِتك، َوَلِكْن ِلَي َعاَلَماٌت اأُْخَرى ُتَميُِّزِني َبْل ُتَميٍّ الِفْعُل: �سَ
َتاِء المَتَكلِِّم ِمْثُل: َفِهَم  ها َقُبوُل  اأََهمِّ ي َله َعاَلماٌت َكِثيرٌة ِمْن  اأَْنواِعي، َفالِفْعُل الَما�سِ
يِن و�َسوَف ِمْثُل ُي�َسافُر  ها ُدُخوُل ال�سِّ ُة َعالَماٍت، ِمْن اأََهمِّ ارُع َكَذلَك َله ِعدَّ َفِهْمُت، والُم�سَ
ْبَرِز َعاَلماِته َقُبوُل َياِء المَخاَطَبِة ِمْثُل:  �َسُي�َسافُر و �َسوَف ُي�َساِفُر، والأْْمُر َكَذِلَك ِمْن اأَ

اْجَمْع اْجَمِعي.
اأَْنواعَك �َسَتجعُل ُكلَّ َمْن َيَتعلَُّم  ها الِفْعُل! اإنَّ ُوُجوَد َعالمٍة ِلُكلِّ َنْوٍع من  اأَيُّ اأَْروعــَك  َما  ال�ْسُم: 

ُق َبْينها ِب�ُسُهولٍة. اللُّغَة الَعربيَة ُيَفرِّ
نَُّه َيْبداأُ ِباأََحِد  اِرَع لُه َعالمٌة َل ُتَفارُقه، َوِهَي اأَ ْف اإلى َذلَك اأَنَّ الِفْعَل الُم�سَ اأْكيِد. اأَ�سِ الِفْعُل: ِبالتَّ

وُن( َمْجُموعٌة في َكِلمِة )ناأيت( . َهذِه الأَْحرِف )الَهْمزُة ـ التَّاُء ـ الَياُء ـ النُّ

ْل )اأَْدُر�ُس ـ َتْدُر�ُس ـ َيْدُر�ُس ـ َنْدُر�ُس(.  • َتاأَمَّ

ِحَواٌر َبْيَن ال�ْسِم والِفْعِل:
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اأَُطبُِّق

   
 

َيْلَتِحُق 

َحَر�َس 

الإِْنَجاُز 
      

  

ِل: 1. اأُْكِمُل َكَما ِفي الِمَثاِل الأَوَّ

وية
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ة ال
ظيف
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2.  اأَْمالأُ الَفَراغاِت في الِعَبارِة الآِتَيِة بالأَْفَعاِل الُمَنا�َسبِة ِمَن الَقاِئمِة:

َنُزوَر - َلِب�ْسُت - �َسلَّْمُت - َخَرْجَنا - ُن�َساِهَد - َنْلَعَب 

ي واإِْخَوِتي، و    مِّ َماَلب�َس َجِديدًة، و   َعلَى اأَِبي َواأُ ِعْنَد ُحُلوِل الِعيِد    
ِبالأَْلَعاِب و   َفْرَحَة الِعيِد. َة والأََقاِرَب و   ِمَن الَبْيِت؛ لـ   الَجدَّ

اِرَعٍة َمَع �َسْبِط اآِخِرَها: َيَة اإِلى اأَْفَعاٍل ُم�سَ ُل الأَْفَعاَل الَما�سِ 3. اأَُحوِّ
ًة ُمِفيدًة.                           َقَراأَ التِّْلِميُذ ِق�سَّ

اأَْنجَز الُمَهْند�ُس الَم�ْسُروَع.                           
َتَبادَل النَّا�ُس التََّهانَي ِفي الِعيِد.                   

ِبُط اآخَر    ٍة، َواأَ�سْ َوِر الآِتَيِة ِبُجْملٍَة ِفْعليَّ وَرٍة ِمَن ال�سُّ ا تدلُّ َعلَْيِه ُكلُّ �سُ 4.  اأُعبُِّر عمَّ
      الِفْعِل بالَحَركِة الُمنا�ِسَبِة:

الُجْملَُة :الُجْملَُة :

َوِر الآِتَيِة وَرٍة ِمَن ال�سُّ ا تدلُّ َعلَْيِه ُكلُّ �سُ اأُعبُِّر عمَّ
      الِفْعِل بالَحَركِة الُمنا�ِسَبِة:

الُجْملَُة :
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الـُجْملَُة :

َبَب ِفيَما َياأْتي: َبيُِّن ال�سَّ ِحيحَة، َواأُ 5.  اأَْختاُر الإَِجابَة ال�سَّ

ِحيِح ُهَو:	 ْكِل ال�سَّ ِبَط اآِخُره بال�سَّ الِفْعُل الِذي �سُ

َدَر�ِس                َدَر�ُس َدَر�ْس                  َدَر�َس  

الِفْعُل الُمْخَتِلُف ُهَو:	

ْفَتُح              َنِدَم             َن�ْسُكرُ          َيَت�سابُق         �َساأَ

ِحيِح ُهَو:	 ْكِل ال�سَّ بْط اآِخُره بال�سَّ الِفْعُل الِذي َلْم ُي�سْ
اأَ              َتَعلََّم            اْجَتَهدَ             َفِهُم             َتَو�سَّ

ُل، 	 اِرُع ُهُو الأََوّ ي، والُم�سَ ارِع والَما�سِ َلَديَك اأَْربُع َكِلماٍت، اإَذا َكاَن ِفْعُل الأَْمِر َبْيَن الِفْعِل الُم�سَ
ِحيَح لَهِذه الَكِلماِت ُهَو:  وال�ْسُم ُهَو الَكِلَمُة الأَِخيَرُة َفاإِنَّ التَّْرِتيَب ال�سَّ

َر. 1.  اْحَفْظـ ــ ُنَداِفُع ــ َراَيٌة ــ َفكَّ
َر ــ اْحَفْظ. 2.  َراَيٌة ــ ُنَداِفُع ــ َفكَّ
َر ــ َراَيٌة. 3.  ُنَداِفُع ــ اْحَفْظ ــ َفكَّ
َر ــ َراَيٌة ــ اْحَفْظـ ــ ُنَداِفُع. 4.  َفكَّ

الـُجْملَُة :

وية
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نُموَذٌج ُمْعَرٌب:	
َزاَر ُعَمُر الَمَناطَق الَقِديمَة والَجِديدَة. 

َزاَر: ِفْعل ٌ َما�ٍس َمبْنيٌّ َعلَى الَفْتِح.
يَّاٍت ِمَن الَماِء ِمْن َقْلِب الَبْحِر. َتْرَفُع النَّاُفوَرُة َكمِّ

اِهَرُة َعلَى اآِخرِه. ُة الظَّ مَّ ارٌع َمْرفوٌع وَعاَلمُة َرْفِعه ال�سَّ َتْرَفُع: ِفْعٌل ُم�سَ
اُ�ْسُكْر َربَّك َعلَى ِنْعَمِة الأَْمِن.

ُكوِن. اُ�ْسُكْر: ِفْعُل اأَْمٍر َمبْنيٌّ َعلَى ال�سُّ
اأُ�َسارُك ِفي الإِْعراِب:	

ْم�َس َوَكاأَنَّها َتْغِط�ُس ِفي الَماِء. �َساَهَد ال�سَّ
َمبْنيٌّ َعلَى   �َساَهَد: ِفْعٌل   

�َسنَبداأُ َجْولَتنا ِفي اأَْنحاِء الَمِديَنِة.
َعلَى اآخِرِه. َمْرفوٌع وَعاَلمُة َرْفعِه    َنْبداأُ: ِفْعٌل    

ْف ُمْنجَزاِت َوَطِنك.   َتَعرَّ
اأَْمٍر َمْبنيٌّ َعلَى    ْف:     َتَعَرّ

نَة:    	 اأُْعِرُب الَكلماِت الُملوَّ
اْقَراأْ ِكَتاًبا ُمِفيًدا.

اأَْنَجَز الُمَهْند�ُس الَم�ْسُروَع. 

َيَتَباَدُل النَّا�ُس التََّهانَي ِفي الِعيِد. 

ُِرُْاأ
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: الأُ�ْسُلوَب اللَُّغويَّ اأَُحاِكي

اإَِذا َطلَْبُت ِمَن الُمَخاَطِب الِقَياَم ِبَعمٍل َما، اأَ�ْستخدُم ِفْعَل الأَْمِر وَتُكوُن الُجْملُة اأُ�ْسُلوَب اأَْمٍر.
ارَع وَقْبلَه َل النَّاِهيُة  ا َلْوَطلَْبُت ِمَن الُمَخاَطِب الَكفَّ َعِن الِقَياِم ِبَعَمِل َما، َفاإّني اأَ�ْستخدُم الِفْعَل الُم�سَ اأَمَّ

وَتُكوُن الُجْملُة اأُ�ْسُلوَب َنْهٍي.
َل، ُثمَّ اأَُحاِكيِه: اأََتاأََمُل الِمَثاَل الأَوَّ

ْثناَء الِقَيادِة.                                       َل ُت�ْسرْع اأَثْناَء الِقَيادِة. اأَُخوك ُي�ْسرُع اأَ
ِديُقك َي�ْسخُر ِمَن الآَخرِيَن.  �سَ

اأَْحَمُد �َسْخ�ٌس ُي�ْسرُف ِفي الماِء.                          

مَها اأَْحُمد واأَْيمُن،     يحَة الِتي َقدَّ اأَُعوُد اإِلى النَّ�َساِط الّثانَي َع�َسَر  ِفي َمْدَخِل الِوْحَدِة َواأَْقَراأُ النَّ�سِ

ُف الأُ�ْسلوَب الذي ا�ْسَتخدَمُه ُكلٌّ ِمْنُهما.              واأَ�سِ

ْطُلَب ِمنُه الِقَياَم ِبَعَمٍل َما، َفَماَذا اأَُقوُل؟ اٌز: َعْنَدما َيُكوُن الُمَخاَطُب اأَْكبَر ِمنِّي ِ�سًنا َوَقْدًرا، َواأََرْدُت اأَْن اأَ َفوَّ
لَِب )الأَْمُر ـ النَّْهُي( َمَع َمْن ُهْم اأَْكَبُر ِمَنّا. َف ِفي الطَّ ُنوَرُة: ِمَن الأََدِب اأَْن َنَتلطَّ

َفواٌز: َكْيَف َذِلَك؟
ِف الَمْعُروفِة اأَْو َنْدُعو للُمَخاطِب اأَِو الْثَنيِن مًعا. وَهِذِه اأَْمِثلٌة َعلَى َذِلك: ُنوَرُة: َن�ْستْخدُم اأَْلفاَظ التَّلَطُّ

نِّي اأَُقوُل:  واَء، َفاإِ ِعْنَدَما اأُِريُد ِمْن َواِلدِتي اأَْن ُتْعِطَيني الدَّ
َواَء.  ي اأَْعِطيِني الدَّ ِلِك َيا اأُمِّ                         ِمْن َف�سْ

ي، َباَرَك اهلُل ِفيِك. َواَء َيا اأُمِّ                          اأو اأَْعِطيِني الدَّ

اأُ�ْسُلوُب َنْهي

اأُ�ْسُلوُب َنْهي
اأُ�ْسُلوُب َنْهي

اأَ�ْستخدُم ِفْعَل الأَْمِر وَتُكوُن الُجْملُة

وية
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ة ال
ظيف
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َل َموِعَد الْخِتباِر، َفاإِنِّي اأَُقوُل: ِعْنَدَما اأُِريُد ِمْن ُمَعلِّمي اأَّل ُيوؤِجّ
ْل َمْوِعَد الْخِتباِر مَت َيا ُمَعلِمي َل ُتوؤَجِّ                                    َلْو َتَكرَّ
ْل َمْوِعَد الْخِتباِر، َجَزاَك اهلُل َخْيًرا.                                    اأو َل ُتوؤَجِّ

اٌز: َباَرَك اهلل ِفيِك َيا ُنورُة، َفَقْد َتَعلَّْمُت ِمْنِك َفاِئدًة َلِطيَفًة. َفوَّ
َعاِء ِفي الَموِقفيِن الآِتييِن: ِف والدُّ ُحوًبا باأَْلفاَظ التَّلَطُّ ِو النَّْهِي َم�سْ ْمِر اأَ �ْسُلوَب الأَ اأَ�ْسَتْخِدُم اأُ

َتْطُلُب ِمْن اأَِبيَك الُم�َساَعدَة في الَبْحِث َعْن َمْعلومٍة. 
  

الِة َعْن َوْقِتها. َتْطُلُب ِمْن اأَِخيَك َعَدَم َتاأْخيِر ال�سَّ

ٍب اأَْو َطاِلَباٍت  مِن ِفي ِبَطاقاٍت، وُتو�َسُع في �َسلٍَّة. َيْخرُج َثاَلثُة ُطالَّ 1. ُتْكتُب اأَْفعاٌل ُمَتنوعُة الزَّ

اِرَع والثَّاِلُث ِفْعَل الأَْمِر. والَفائُز ُهُو َمْن  ي، والثَّاِني الِفْعَل الُم�سَ ُل َيْجمُع الِفْعَل الَما�سِ الأَوَّ

َد َلُه. َيْجمُع اأَْكبَر َقْدٍر ِمَن الِبَطاقاِت َتْحوي الِفْعَل الِذي ُحدِّ

2. اأَْعثُر َعلَى ِفْعٍل َما�ٍس َواِحٍد َفَقط ِمْن َبْيِن َمْجموعِة الأَْفَعاِل الآِتيِة ِخاَلَل َخْم�ِس َثواٍن: 

اأَتعلَُّم واأََت�سلَّى:

َيَهُب�َسَيناُمَيْرفُعَنْعمُلَيْبتهُج

ُم وُماْجَمْعاْنَت�سَراْعلَْمَيَتاألَّ َن�سُ

ُعُيَحافُظاْفَهْمَداِفْع ُت�َساعُد�َسُيَودِّ
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وِلِه اإلى الَحْقِل: اٌز ِعْنَد ُو�سُ ٍة َيُقوُم ِبها َفوَّ اأَْكُتُب َثاَلَثَة اأَْفعاٍل ِفي ُجَمٍل َتامَّ  

ِغيِر والَكِبيِر. اَلُم َعلَى ال�سَّ ال�سَّ

الإِْح�َساُن اإَِلى الُفَقراِء.

ورَة واأََتقيَُّد ِبالتَّْعِليماِت  الآِتَيِة: ُن ال�سُّ 1- اأَُلوِّ

ُموِر الآِتيِة: 2- اأ�ستْخدُم ِفعَل الأَمر ِلأَطُلَب ِمْن  اأَِخي الِقَياَم ِبالأُ

الَواجُب الَمنزلّي:

ُع  ٍة اأتوقَّ اأَْكُتُب َثاَلَثَة اأَْفعاٍل ِفي ُجَمٍل َتامَّ  
وِله اإلى الَحْقِل: اأَنَّ فواًزا قاَم ِبها َقْبَل ُو�سُ

اٍز الِقَياَم ِبَها َبْعَد ُخُروِجِه: ُع ِمَن َفوَّ ٍة اأََتَوقَّ اأَْكُتُب َثاَلَثَة اأَْفَعاٍل ِفي ُجَمٍل َتامَّ  

َفِر. ائُر باللَّوِن الأ�سْ الطَّ
. ِريُق باللَّوِن اْلُبنِّيِّ الطَّ
الثَِّماُر باللَّْوِن الأْحَمِر.

َبِقيَُّة الأ�ْسَياِء اأَْخَتاُر اللَّوَن الُمَنا�ِسَب َلَها.

ورَة واأََتقيَُّد ِبالتَّْعِليماِت  الآِتَيِة: ُن ال�سُّ - اأَُلوِّ
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ْر�ُس الثَّاِني: الَفاِعُل. الدَّ
 الهدُف: - َتْمِييُز الَفاِعِل وا�ْسِتعماُله.       

ِة ِلْلفاعِل.                                                                 - ا�ْسِتنتاُج الَعاَلمِة الإْعرابيَّ

اأُْكِمُل الَبَياَناِت ِفي الَخِريطِة الآِتيِة:

اأَْنواُع الُجْملَِة

ِفعٌل 

َة َوَلَها ُرْكناِن اأَ�َسا�ِسيَّاِن، ُهما...........و.........	 فُت في الوْحدِة الأُوَلى الُجْملَة ال�ْسِميَّ َتَعرَّ

َل ِمْن اأَْرَكاِن الُجْملِة الفعليَّة وُهَو ............	 ْكَن الأَوَّ ابِق الرُّ ْر�ِس ال�سَّ فُت في الدَّ وَتَعرَّ

ْكَن الثَّانَي ِمْن اأَْرَكان الُجْملِة الِفعليَِّة.	 ُف الرُّ والَيوَم ـ ِباإْذِن اهلِل ـ �َساأَتعرَّ
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 َلْو َقاَل َلَك �َسْخ�ٌس:

اأََحٌد، وَكَذلَك ِبَطاقُة التَّْهنئِة  اأََحٌد، وِتْلَك الأَْوراُق َلْم ُيَمّزْقها  نْعه  اإنَّ َهَذا الَكْعَك َلْم َي�سْ  

الَجميلِة َلْم َيْكتْبها اأََحٌد، فَما َراأُْيك ِبَكالمِه؟ وَكيَف َتُردُّ َعليِه؟ 

       

نَة:  اأَْقراأُ الُجَمَل الآِتيَة واأَُلِحُظ الَكِلماِت الُملَوَّ

َوَقَف ُمَهنٌَّد اأََماَم اأََحِد َمَعالِم َمِديَنتِه.	

َزاَر ُعَمُر الَمَناِطَق الَقِديَمَة والَجِديدَة.	

 َيفْرُح النَّا�ُس ِبالِعيِد َوَيَتَباَدُلون التََّهاِني.	

ُيَقبُِّل الْبُن َيَدْي َواِلَديِه، وَياأْن�ُس ِباإْخواِنِه واأََقارِبِه.	

اأَْقَراأُ              

الَجميلِة َلْم َيْكتْبها اأََحٌد، فَما َراأُْيك ِبَكالمِه؟ وَكيَف َتُردُّ َعليِه؟ 

نَة:  اأَْقراأُ الُجَمَل الآِتيَة واأَُلِحُظ الَكِلماِت الُملَوَّ

       

ْرَكاِن الُجْملِة الِفْعليَِّة: ْكَن الثَّاني ِمْن اأَ وؤاِل؛ ِلأَْكت�سَف الرُّ وَر الآِتيَة واأُِجيُب َعِن ال�سُّ ُل ال�سُّ اأََتاأمَّ

تفكير ناقد
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نُة اأَ�ْسماٌء اأَْم  اأَْفعاٌل اأَْم  ُحُروٌف؟ 	 َهِل الَكِلماُت الُملَوَّ

ْفعاٌل اأَْم ُحُروٌف؟	 ْم  اأَ َهِل الَكِلماُت الِتي َقْبلها اأَ�ْسماٌء اأَ

نِة ِبما َقْبلَها؟ 	 َما َعاَلقُة الَكِلماِت الُملَوَّ

ي َمْن َقاَم ِبالِفْعِل؟ 	 َماَذا ُن�َسمِّ

َهْل ُيْمِكُن اأَْن َيْحُدَث ِفْعٌل ِبُدوِن َفاِعٍل؟ 	

ُن ِمْن ُرْكَنيِن اأ�َسا�ِسييِن، ُهما     	 ُة َتَتكوَّ الُجْملُة الِفْعليَّ

َبْعَد َفْهِمي الَقاِعَدَة، اأَُقوُم ِباإْكَماِل الَجْدوِل الآِتي:	

الَفاِعُلالِفْعُل الُجْملَُة 

َوَقَف  ُمَهنٌَّد اأََماَم اأََحِد َمَعالِم َمِديَنتِه.

َزاَر ُعَمُر الَمَناِطَق الَقِديَمَة والَجِديدَة.

َيفْرُح النَّا�ُس ِبالِعيِد ويَتَباَدُلون التََّهاِني.

ُيَقبُِّل الْبُن َيَدْي َواِلَديِه، وَياأْن�ُس ِباإْخواِنِه واأََقارِبِه.

َو

اَُحلُِّل
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اِبقِة واأُلِحُظ  الَفاِعَل:  1. اأَْرِجُع اإَِلى الُجَمِل ال�سَّ

ُة(  مَّ )ال�سَّ َما الَحَركُة الَّتي  َتْظهُر َعلَى اآِخرِه؟ 
ْفِع( )َتُدلُّ َعلَى الرَّ ِة(؟  مَّ َعاَلَم َتُدلُّ َحَركُة )ال�سَّ

اأَنَّ الَفاِعَل َياأِْتي َبْعَد الِفْعِل.

     

ُة َتَتكوُن ِمْن ُرْكنيِن اأَ�َسا�ِسيَّيِن )الِفْعِل، َوالَفاِعِل(. 1. الُجْملُة الِفْعليَّ
2. الَفاِعُل: ا�ْسٌم َمْرفوٌع َيُدلُّ َعلَى َمْن َقاَم ِبالِفعِل.

ُة الِتي َتْظهُر َعلَى الَحْرِف الأَِخيِر مْنُه. مَّ 3. َعاَلمُة َرفِع الَفاِعِل ُهَنا: ال�سَّ

ُن ِمْن ُرْكنْين اأَ�َسا�ِسيَّيِن، ُهَما الِفْعُل َوالَفاِعُل. ُة َتَتَكوَّ الُجْملُة الِفْعليَّ
  ِا�ْسٌم َيُدلُّ َعلَى َمْن قاَم ِبالِفْعِل.  

اأَ�ْسَتْنِتُج

الَفاِعُل َمْرفوٌع َدائًما، والَعاَلمُة الِتي َتْظهُر 
َعلَى اآِخِرِه - ُهَنا - ِهي: ..................................

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأَ�سَتِفْيُد

ِلُكلَّ ِفْعٍل َفاعٌل.	

َفاإِذا َوَجدُت ِفعاًل َوَجَب َعلّي اأَّن اأََبَحَث  َعْن َفاِعِلِه .	

الَفاِعُل َمْرفوٌع َدائًما، والَعاَلمُة الِتي َتْظهُر 
َعلَى اآِخِرِه - ُهَنا - ِهي: 

ُن ِمْن ُرْكنْين  ُة َتَتَكوَّ الُجْملُة الِفْعليَّ
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1. اأَ�َسُع الأَ�ْسماَء الآِتيَة ِفي ُجَمٍل َتُكوُن ِفيَها َفاِعاًل، ُثمَّ اأَْنِطُقها ُنْطًقا �َسِليًما:

         الِعيُد        الُمَعلَِّمُة       الُم�َساِفُر  

2. اأَ�َسُع َفاِعاًل ِلُكلِّ ِفْعٍل ِمَن الأَْفَعاِل الآِتَيِة ُثمَّ اأَْنِطُق الُجْملََة ُنْطًقا �َسِليًما:

َهبَّت َل             َيْزَدِحُم            َو�سَ

ِحيًحا: ُد الِفْعَل والَفاِعَل، واأَْنِطُقهما ُنْطًقا �سَ 3. اأَْقَراأُ الِفْقرَة الآِتَيَة، واأَُحدِّ

ــَعــاَدُة  ــِت الــ�ــسَّ ـــَرَقـــْت �ــَســْمــ�ــُس الــِعــيــِد؛ َفــَعــمَّ اأَ�ـــسْ
ــَدْت َمــَظــاِهــُر الــِعــيــِد َعــلَــى ُكــلِّ  ــ الــَجــِمــيــَع، َوَبـ
ـــَوارِع،  ــُيـــوِت والـــ�ـــسَّ ــُبـ ــلِّ الـ ــ ــي ُك ــ الــــُوُجــــوِه، وِف
ــاراِت  ــَب ِع ــَنــُة  الأَْلــ�ــِس ُد  ــَردِّ ــ وُتـ ــَواُه  ــ ــ الأَْف َتْبت�سُم 
غِيُر والَكِبيُر الماَلِب�َس  التَّْهنئِة، َيْرتدي ال�سَّ
اِت   ُل الأَْطَفاُل َعلَى الِعيِدَيّ الَجِديدَة، وَيْح�سُ

ِمَن الأَْهِل والأََقارِب. 

الَفاِعُل الِفْعُل

اأَُطبُِّق 



167

ِحيِح: ْبِط ال�سَّ ٍة واأَْقَروؤُها َمَع ال�سَّ 4. اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسئلِة الآِتيِة ِبُجمٍل ِفْعليَّ

َماَذا َيْفعُل الُمَعلُِّم؟  

َماَذا َيْفعُل الَخبَّاُز؟  

ِبيُب؟   َماَذا َيْفعُل الطَّ

ْر�ِس؟   َماَذا َفَعَل التِّْلميُذ ِفي الدَّ

اِرُع؟   َماَذا َفَعَل الزَّ

كِل: 5. اأَْجعُل الَفاِعَل ُمْفرًدا ِفي الُجَمِل الآِتَيِة َواأَ�سبُطه ِبال�سَّ

كِل: 6. اأَْجعُل الَفاِعَل َجْمًعا في الُجَمِل الآِتَيِة َواأَ�سبُطه ِبال�سَّ

ُجوُم   ُتوِرُق الأَ�ْسَجاُر    َفِرَح الأَْطَفاُلَتْلمُع النُّ

َيْلَعُب الَولُد ِبالُكرِة.اْنَت�سَر الُجْنديُّ َعلَى الأَْعَداِءَطاَف الَحاجُّ َحوَل الَكْعبِة

وية
نح
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الو
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ٍف ُمَنا�ِسٍب: 7. اأَ�ْستفيُد ِمَن الَكِلماِت الآِتيِة لأُْثرَي الَفاِعَل ِبَو�سْ

اِطعُة               الُمْجَتِهدُة    الَجِميُل     ال�سَّ

اِئرُ           اْبِتهاًجا بالِعيِد.   َد الطَّ  ّغرَّ

َجاِئزًة.  َناَلِت التِّْلميذُة    

ْم�ُس         اأَ�ْسرقِت ال�سَّ

8. اأَُعّبُر َعِن الَمَعاِني الآِتيِة ِبُجمٍل ِفْعليٍَّة: 

ِزَيارِة الأََقارِب                   ُم�َساعدِة الُمْحتاِجيَن               َتْقديِم الَهَداَيا       

9. اأُجيُب َح�َسَب الَمطُلوِب َبْيَن الَقْو�َسيِن:

از« َواأُِعيُد ِكَتابَة الُجْملِة(. 	 َباَح الِعيِد َن�ِسيًطا. )اأَ�َسُع »ُنوَرة »َبَدَل »َفوَّ اٌز �سَ ا�ْستَيقَظ فوَّ

 

َيْهتمُّ الأَُب ِبَترِبيِة اأَْبنائِه.  )اأَ�َسُع »الأُم » َبَدل » الأَب« واأُِعيُد ِكَتابَة الُجْملِة(. 	

- َما َنوُع الَفاِعِل ِمْن َحْيُث )التَّْذِكيُر والتَّاأْنيُث( ِفي الُجَمِل الَمْكُتوبِة؟    

 

- َما َنوُع الَفاِعِل ِمْن َحيُث )التَّْذِكيُر والتَّاأْنيُث( ِفي الُجَمِل الِتي ُقْمُت ِباإَعاَدِة ِكَتابِتها؟  
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ُر يُكالُمَذكَّ اِلُبالدِّ اََمُلالطَّ

َجاجُةالُموؤَنَُّث اُةالُمَعلِّمُةالدَّ ال�سَّ

اأُْكِمُل الَجْدوَل الآِتي: •

اأْنيِث ِهَي التَّاُء الَمْرُبوطُة ِفي اآِخِر ال�ْسِم.	 اأَْبَرُز َعاَلمٍة ِللتَّ
ر با�ِسِم الإِ�َساَرِة )َهَذا(، َوُي�َساُر ِلال�ْسِم الُموؤَنَِّث با�ِسِم الإِ�َساَرِة 	 ُي�َساُر ِلال�ْسِم الُمَذَكّ

)َهَذِه(.

َنُموَذٌج ُمْعَرٌب:	
ِحيََّة.       �َسَرَع اهلُل الأُ�سْ

�َسَرَع: ِفْعٌل َما�ٍس َمْبنيٌّ َعلَى الَفْتِح.  
اِهرُة َعلَى اآِخِرِه. ُة الظَّ مَّ اهلُل: ا�ْسُم الَجاَللِة، َفاِعٌل َمْرفوٌع وَعاَلمُة َرْفعِه ال�سَّ  

اأُ�َساِرُك ِفي الإِْعراِب:	
  َعاَدِت الأُ�ْسَرُة اإَِلى الَمْنزِل.

عاَدِت:      َمْبنيٌّ َعلَى الَفْتِح.  
الأُ�ْسَرُة: َفاِعٌل َمْرفوٌع    

َنَة ِفيَما َياأِْتي: 	 اأُْعِرُب الَكِلماِت الُملَوَّ
اَلتِه.      ُيَحاِفُظ الُم�ْسِلُم َعلى �سَ

اأَ�سَتِفْيُد
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اأُعِرُب
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اأََتَعلَُّم واأََت�سلَّى: 
اِلُث 	 ، وَيْبداأُ اأَحُدَنا ِبِذْكِر ِفْعٍل، والثَّاِني َياأِْتي ِبَفاِعٍل، والَثّ فِّ ِب ال�سَّ اأَِقُف اأََنا َوَمْجُموعٌة من ُطالَّ

ٍل  َياأْتي ِبُمَكمِّ
اِبُع ُيْعِرُب الَفاِعَل، والَخاِم�ُس َيْبداأُ ِبِفْعٍل َجِديٍد وَهَكَذا .... للُجْملِة والرَّ

ٍة َواِحَدٍة َيْخُرْج ِمَن اللُّْعبِة وَياأِْتي َبَدًل َعْنُه َطاِلٌب اآَخُر.   وَمْن ُيْخِطئ ِلَمرَّ
: الَواِجُب الَمْنِزليُّ

ْكِل واأَْنِطُقها ُنْطًقا �َسِليًما: ِبُط اآِخَر الِفْعِل والَفاِعِل بال�سَّ َقِط واأَ�سْ 1. اأَ�َسُع َفاِعاًل ُمَنا�ِسًبا َمَكاَن النُّ

َها. اأُمَّ �َساَعدْت     
ِفي الَماِء. َيِعي�س     

َكْعَكَة الِعيِد. َنعت      �سَ
ًة، ُثمَّ اأَْكُتُب الُجْملَة الِفْعِلّيَة َكاِملًة ِفي  َن ُجْملًة ِفْعلَيّ ُل ُكلَّ ِفْعٍل ِبالَفاِعِل الُمَنا�ِسِب َلُه؛ ِلأَُكوِّ 2. اأَ�سِ

الَمَكاِن الَخالي واأَْنِطُقها ُنْطًقا �َسِليًما:                                                       

ٍة ِمْن اإِْن�َساِئي: ن َثاَلَث ُجَمٍل ِفْعليَّ 3. اأَُكوِّ

َدِت اِئحُةَغرَّ الرَّ

َد يوُرَتَجمَّ الطُّ

الَبالبُلاْنَت�سرِت

الَماُءُتَهاجُر
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        اأَْق�َساُم ُحُروِف النَّ�ْسِخ    ُمميَزاُت َخطِّ النَّ�ْسِخ

َرْوعُة ُحُروفِه وَجَماُل َتْرِكيبِتِه.

ُحُروفُه َغْيُر َمْطمو�سٍة ماَعدا )م. ع. ( َفلَها َحاَلٌت.

�ُسُهوَلُة ِقراَءِة الَكِلماِت والُجَمِل.

َت�َساوي اأَْحَجاِم الُحُروِف.

الْهِتماُم ِبَو�سِع الحَرَكاِت.

ْطِر ِق�ْسَمين ُهما: َتْنق�سُم ُحُروُف النَّ�ْسِخ ِمْن َحْيُث ِكَتابُتها َعلى ال�سَّ
ْطِر َوِهَي: 1.  الُحُروُف الُم�ْسَتقّرُة )الُمْرَتكزُة( على ال�سَّ

    )اأ ـ ب ـ دـ ـ ط ـ ف ـ ك ـ هـ(
ْطِر َوِهَي: 2. الُحُروُف النَّاِزَلُة َعِن ال�سَّ

    )ن، �س، ل، ي، �س، ر، و، ق، ج، م، ع،ـ هــ( َوِهَي َمجُموُع ُحُروِف
     الُجْملِة )ن�سلي �سروق جمعه(. 

اإِْر�َساداٌت للِكَتابِة:
اأَْخَتاُر الَقلَم الُمَنا�ِسَب.	
اأُْبعُد الَوَرقَة َعْن َعْيِني َم�َسافَة30�سم، واأَْجَعُلها َماِئلًَة اإِلى الَي�َساِر َقِلياًل.	
اَبِة والإِْبَهاِم ُم�ْستِنًدا َعلَى الُو�ْسَطى.	 َبّ اأَ�َسُع الَقلََم َبْيَن ال�َسّ
ْفحِة اإَِلى اأَْعاَلها.	 �ْسفِل ال�سَّ اأَْبداأُ الِكَتابَة ِمْن اأَ
َقَط والَحَركاِت.	 وِلها، ُثمَّ اأَ�َسُع النُّ ٍف َحتَّى الْنَتهاِء ِمْن اأُ�سُ اأَْكتُب الَكِلمَة ُدوَن َتَوقُّ
اأَْهتمُّ ِبَنظافِة الَوَرقِة وَتْرتيِبها.	

َت�ِبيِْصُم ال� الر

ْطِر )2( [اأ ـ ك ـ هـ الُحُروُف الُمْرَتِكَزُة َعلَى ال�سَّ
ْطِر)1( [م ـ ل الُحُروُف التي َينزل ُجزٌء ِمنَها َعِن ال�سَّ

. ّط الَعَرِبيِّ َتْعرفُت في الِوْحدِة الأُوَلى َعلَى َمجموَعٍة مَن الِعَباراِت الِتي ِقيلْت ِفي الخَّ

ُنها ُهَنا ي، َواأَُدوِّ ُر الِعَباَرَة التي اأَْعَجبتِني، َوَجَعلُتها �ِسَعاري في َتْح�سيِن خطِّ اأََتَذَكّ

]
]

اأَُراِجُع َما َتَعلَّْمُته في الِوْحَدِة الأُْوَلى:

بي
كتا

م ال
ر�س

ال
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نِة: 1. اأَْقراأُ َواأََلِحُظ ِكَتابَة الُحُروِف الُملَوَّ

اأَْكَبُر اإَِلَه اإِلَّ اهلُل واهلُل          
ْهِم:  2. اأَُلِحُظ َطِريَقَة َر�ْسِم الَحْرِف َتَبًعا ِلتََّجاِه ال�سَّ

اأُِعيُد   اأ                                            اأَْر�ُسُم      اأ

ـاأـاأاأـاأـاأاأ
ـاأـاأاأ
ـاأـاأاأ

ا َر�ْسُم َحْرِف الأَِلِف ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ: 

اًل: اأُِعيُد واأَْر�ُسُم َحْرَف الأِلِف ُمْنَفِرًدا َوُمتَّ�سِ  .3

يليل

ميله
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انحناء

ك  م
َنِة: 1. اأَْقَراأُ  َواأُلِحُظ ِكَتابَة  الُحُروِف  الُملَوَّ

َر�ْسُم الَحْرَفْيِن )ك، م( ِبَخطِّ النَّ�سِخ

َوَكاَن  َما َلْم َتُكن َتْعلَُم َقاَل َتَعاَلى َوَعلََّمَك

.] [  ُل اهلِل َعلَْيَك َعِظيًما َف�سْ

ك األف

ت�سبه الباء

راأ�س كاثلثم

األف

�سارة الكاف

:رف )ك( يتكون من خطوتر�سم ا

ُن ِمْن ثالِث ُخطواٍت: رف )م( يتكوَّ َْر�سم ا

ك    كـ    م    مـ
2. اأُلِحُظ َطريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا ِلتِّجاِه الأَ�ْسهِم:

اأَر�ُسُماأُِعيُد

مـمكـكمـمكـك
مـمكـك
مـمكـك

لَْيِن: 3. اأُِعيُد واأَْر�ُسُم الَحْرَفْيِن ) ك، م ( ُمْنَفِرَدْيِن وُمتَّ�سِ

بي
كتا

م ال
ر�س

ال
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َنِة: 1. اأَْقَراأُ  َواأُلِحُظ ِكَتابَة  الُحُروِف  الُملَوَّ

اأُلِحُظ َطريَقَة َر�ْسِم الَحْرِف َتَبًعا ِلتِّجاِه الأَ�ْسهِم:  .2

اأَْر�سُم اأُِعيُد 
ـهـهـههــهـهـههـ
ـهـهـههـ
ـهـهـههـ

اأُِعيُد واأَْر�ُسُم َحْرَف الهاِء:  .3

جَها.  �َساَهْدَنا َجَماَل الَبْحِر َوُزْرقَة اأَْمواِجِه وَتَدرُّ

هـ   ه   ـهـ   ـه
2

1

3 4

َطٌة هـَفــاٌء ُمَتَو�سِّ

ِبَخطِّ النَّ�سِخ هـ ةَر�ْسُم َحْرِف )هـ(
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ل    ـلـ    ـل    ـال

َنِة: اأَْقَراأُ  َواأُلِحُظ ِكَتابَة  الُحُروِف  الُملَوَّ  .1

اأُلِحُظ َطريَقَة َر�ْسِم الُحُروِف َتَبًعا ِلتِّجاِه الأَ�ْسهِم:  .2

لَْيِن: اأُِعيُد واأَْر�ُسُم الَحْرَفْيِن ) ل، ل ( ُمْنَفِرَدْيِن وُمتَّ�سِ  .3

َيْحتفُل الُم�ْسِلموَن ُكلَّ َعاٍم 
ِبِعيديِن: ِعيِد الِفْطِر وِعيِد 

َحى. الأَ�سْ
ل األف

كاأ�س تنزل ت ال�سطر

ل
ل

لم 
ناق�سة الكاأ�س

و�سلة

األف مائلة

اأَر�ُسُماأَِعيُد 

ـلـلــالللـلـلــاللل
ـلـلــاللل
ـلـلــاللل

ل  لَر�ْسُم الَحْرَفْيِن )ل، ل( ِبَخطِّ النَّ�سِخ

ُن ِمْن ثالِث ُخطواٍت: رف )ل( يتكوَّ َْر�سم ا

:ِرِف )ل( َيتكوُن ِمْن ُخْطوتََر�ْسُم ا

بي
كتا

م ال
ر�س

ال

ل
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ْطِر الأَِخيِر: اأَكُتُب الَكِلماِت الآِتَيَة ِبَخطٍّ َجِميٍل، َواأَْبَداأُ ِمَن ال�سَّ  .4
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َيةِ ََُِ

َــــْة ـِر يـَْوٍم  �َســاِحيـ ِفــي َعـ�سْ ةً  َــــْدنــــــــَا  َمــــــرَّ َّــــــا  َقــــ�سـ اإِنـ
َـْة بـَيـَْن  الِجـَهــــاِت الــَخـالـِيـ َنــْم�ســِي  َعـــلَى  اأَْقـــَدامــَِنـــا
ـــاقـِــَيـــــْة ُتـــْرَوى  ِبــَمــاِء ال�سَّ ــــــيَرةٌ  َفـــاإِذا الـُحـُقـــوُل نـَ�سِ
ــــوِر الــَعــاِلـيــْة َحــْوَل الـُقـ�سُ ــَراُء  َيـْزهــو  َزْرُعــَهـــا  َخـ�سْ
ـــَيـــــْة َت�ْســِقــي  َوتــْزَرُع  َرا�سِ ـا�ُس  فـِي  اأَْنــَحــاِئــــهــا  والـنَّ
َفــْوَق  الـِمــَيـــاِه  الـَجــــاِريــْة ًـا  َوالـَبــطُّ  َيــْلَعــُب  �َســاِبــحـ

ــــافـَِيــْة  ِفـيـَهـا  الـَمـِعيـ�َسـُة �سَ ِفـيــَهــا  الـَحـَيــاُة  َجـِمـيـــــلَـةٌ 

ْعري ال�ص ُ�ال

ري
�سع

س ال
ن�

ال
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لى النَّ�سِّ ِبتَركيٍز واْنِتباٍه؛ ِلأُْن�سَدُه اإِْن�ساًدا َجِمياَل َخاِلًيا ِمَن الَخَطاأِ.-  اأَ�ْستمُع اإِ

اأَْقَراأُ الأَْبياَت َمَع َمْجموعِتي ِقَراءًة ُمَعبِّرًة.	

	. فِّ ْبياِت اأََماَم ال�سَّ اِء َمْجموعِتنا ِلإْن�َساِد الأَ ُح اأََحَد اأَْع�سَ ُنَر�سِّ

اأَْقراأُ

لى النَّ�سِّ ِبتَركيٍز واْنِتباٍه؛ ِلأُْن�سَدُه اإِْن�ساًدا َجِمياَل َخاِلًيا ِمَن الَخَطاأِ. اأَ�ْستمُع اإِ

اأَْقَراأُ الأَْبياَت َمَع َمْجموعِتي ِقَراءًة ُمَعبِّرًة.

، ُثمَّ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمْنُه الآِتي:   اأَْقَراأُ النَّ�سَّ

َحْرَفْيِن :      	

ا�ْسَم َطْيٍر :           	

اِرَعٍة :                      	 َثالَثَة اأَْفَعاٍل ُم�سَ

ِمْن اأَ�ْسماِء الأَْوقاِت :           	

وِر( :	 َكِلَمًة علَى َوْزِن )الُق�سُ
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َتْيِن. ورِة الُم�َساِحبِة ِللنَّ�سِّ ِبُجْملََتْيِن تامَّ 3. اأَُعبُِّر َعِن ال�سُّ

كِل ِلُكلِّ َكِلَمٍة ِمَن الَكِلَماِت الآِتيِة: 1. اأَْخَتاُر الَمْعَنى الُمَنا�ِسَب ِمَن ال�سَّ

................................................ َق�َسْدَنا 

................................................ اِحَيةُ  ال�سَّ

................................................ يَرةٌ  َن�سِ

................................................ َيْزُهو 

................................................ ُتْرَوى 

................................................ َيةٌ  َرا�سِ

................................................ اِقيةُ  ال�سَّ

َجِميلٌَةُت�ْسَقى

اتََّجْهَنا اإلى

ِمْنَطَقٌة َخاِرَج الَمِديَنِة.

َيْنُمو َوَيُطوُل �َسِعيَدٌة

ْرِع َطِريقٌة َقِديمٌة ِل�َسْقِي الزَّ

ُح َمْعَناَها. ٍة ُتَو�سِّ 2. اأَ�َسُع َكِلَمَة )اأَْنَحاء( ِفي ُجْملٍَة َتامَّ

ي ُلَغِتي   اأَُنمِّ

ري
�سع

س ال
ن�

ال
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اأَفهُم واأُحلُِّل

ُق اأََتَذوَّ

اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسِئلِة الآِتيِة :  

اِحَيَة ؟	 َحاُبُه ال�سَّ اِعُر َواأَ�سْ َمَتى َق�َسَد ال�سَّ

َكْيَف َذَهُبوا اإَِلى ُهَناَك؟	

اِعُر ِلْلُحُقوِل ؟	 ُف الَِّذي َذَكَرُه ال�سَّ َما الَو�سْ

ُحوَن اأَْعَماَلُهم ؟	 َكيَف ُيوؤَدِّي الَفالَّ

َبَحْت ُتْروى الآَن ؟	 اِقَيِة ، َفِبَم اأَ�سْ َجاَء في النَّ�سِّ : اأَنَّ الُحُقوَل ُتْروى ِبال�سَّ

اُر الَم�ْسَي َعلَى الأَْقداِم في َراأْيك ؟	 وَّ ِلَماذا اْخَتاَر الزُّ

ُح الِقيَمَة  ْقَروؤُُه ُثمَّ اأَْذُكُر الَبْيَت الَمْطُلوَب، َواأَُو�سِّ يَدِة، اأَ َحِد اأَْبَياِت الَق�سِ 1. ِفيَما َياأِتي �َسْرُح اأَ
الَّتي َيُدلُّ َعلَْيها :

اِعُر؛ ِللتَّْعِبيِر َعِن الأَْلَواِن َوالَحَرَكِة. يَدِة الأَْلَفاَظ الَِّتي ا�ْسَتْخَدَمَها ال�سَّ ُد ِمَن الَق�سِ 2 . اأَُحدِّ

ْعَجَبِني، َواأَ�ْسَرُحُه َكَما َفِهْمُتُه . يَدِة اأَ 3 . اأَْخَتاُر َبْيًتا ِمَن الَق�سِ

اِحيِة َي�ْسُقوَن َوَيْزَرُعوَن َفِرحين َم�ْسروريَن. النَّا�ُس ِفي َجَواِنِب ال�سَّ
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َفِهيُّ ُل ال�سَّ التََّوا�سُ

ُل: ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

يِه َمَواِقُف ُمْخَتِلفٌة. ا َتْقَت�سِ ًل: التَّْعبيُر َعمَّ اأَوَّ

َياَغُة اأَ�ْسِئلٍَة.  َثاِنًيا: �سِ

ِث: اأُُموٌر َلُبدَّ ِمْن ُمَراَعاِتها َقْبَل التََّحدُّ

ال�ْسِتْعداُد للَحِديِث وَتْرِتيُب الأَْفَكاِر.	

يَحِة الَي�ِسيرِة.	 َغِة الَف�سِ اأَْن َيُكوَن الَحِديُث باللُّ

ِد للُمَتَحّدِث.	 الْلِتزاُم بالَوْقِت الُمَحدَّ

النََّظُر للُجْمُهوِر والتََّفاُعُل َمَعُهم. 	

	. يٍد ُلَغويٍّ َتْوِظيُف َما َتَعلََّمه ِفي الِوْحدة ِمن َمَعارَف وَما اْكَت�َسَبُه ِمْن َر�سِ

ويَصُل اللَوا الت 
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      اأوًل        َماذا اأُقوُل ِفي الَمَواِقِف الآِتَيِة:

ُمَقاَبلِة َخاَلِتي َيْوَم الِعيِد؛ ِلَتْهِنَئِتها ِبَهَذا الَيْوِم الُمَباَرِك.	

�ِسَراِء َواِلِدي ِثَياًبا َجِديَدًة ِلي ِفي الِعيِد، َوَرْغبِتي ِفي �ُسْكره.	

اِحِب َمَحلِّ الأَْلَعاِب َعْن َثَمِن ُلْعبٍة.	 اِل �سَ �ُسوؤَ

ِة(.	 ِغيِر ِفيَما َيْفَعُل ِبُنُقوِد الِعيِد)الِعيِديَّ َتْقديِم الَم�ُسوَرِة ِلأَِخي ال�سَّ

ِبيَحَة الِعيِد.	 َيارِة  �سَ وَلى ِبالزِّ ْخ�ِس الأَ ِبي ِفي ال�سَّ ا�ْسِت�سارِة اأَ

ي َلَنا اأَْثَناَء ِزِيارتَنا َلُه ِفي ِمِدينتِه َوَرْغبِتي ِفي �ُسْكره.	 اإِْكراِم َعمِّ

َياَفتنا.	 َعْزِمَنا َعلَى الَعْوَدِة ِلَبلِدنا وَتْوديِع َمْن اأَْكرُموا �سِ

دٍة ِمْن َمَناطِق َوَطِننا الَغاِلي.	 ْغبِة ِلواِلدَك ِفي ِزَيارِة َمَناطَق ُمَتعدِّ اإِْبَداِء الرَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.	 َفِر الِذي َوَرَد َعْن َنِبيِّنا ُمَحمَّ َتْذِكيِر الأَْهِل ِبُدَعاِء ال�سَّ
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وؤاِل، وَيختاُر  يَغَة الُمَنا�ِسَبَة ِلَطْرِح ال�سُّ ُد ال�سِّ اأَْختاُر َثالَثًة ِمَن الأُُموِر الَمْذُكورِة َلِحًقا، واأَُحدِّ

وؤاِل، يَغَة الُمَنا�ِسَبَة ِلَطْرِح ال�سُّ ُد ال�سِّ َزِميِلي / َزِميلَِتي َثاَلثَة اأُُموٍر اأُْخَرى، وُيَحدِّ

ُثمَّ َنَتبادُل الأَْدَواَر َفَتارًة اأَُكوُن �َساِئاًل، وَتاَرًة ُمِجيًبا.

َحى.	 ال�َسْهُر الِذي َيُكوُن ِفيِه ِعيُد الأَ�سْ

ِة.	 ُعوِدَيّ ِة ال�سُّ َمُة الَمْملََكِة الَعَربيَّ َعا�سِ

ال�ْسِتعداُد ِل�ْسِتقباِل الِعيِد.	

ياَغُة اأَ�ْسِئلٍَة: ثانًيا       �سِ
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ِة. 	 ُعوِدَيّ ِة ال�سُّ َمِلُك الَمْملَكِة الَعَربيَّ

اَلِة الِعيِد. 	 َعَدُد َرْكعاِت �سَ

اِلِة الِعيِد. 	 ْكعِة الأُْولى والثَّاِنيِة ِفي �سَ َعَدُد التَّْكبيراِت في الرَّ

ولِة. 	 َياَحِة ِفي ِميَزاِنيَِّة الدَّ َنَتاِئُج َتْوِطيِن ال�سِّ

اَلِة الِعيِد. 	 َوْقُت �سَ

اَلِة الِعيِد. 	 َمَكاُن �سَ

ُل ِزَيارَتها ِفي َمِدينِته. 	 الأََماكُن الِتي ُيَف�سِّ

ْر�ِس الَوَطِن. 	 اِء الإَجاَزِة َخاِرَج اأَ يُل َبْع�ِس الأُ�َسِر َق�سَ َتْف�سِ

وِع: َناِق�سهم في َمْو�سُ ْفَراِد اأُ�ْسَرِتي، واأُ اأَ�ْسَتثمُر َوَقَت اْجِتَماِع اأَ
ِدَقاِء ِفي َيوِم الِعيِد.   اأََثِر َتَباُدِل الَهَداَيا َوِبَطاَقاِت التََّهاِني َبْيَن الأََقارِب َوالأَ�سْ

َن�َساٌط اأُ�ْسِريٌّ
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اَلُم َعلَيكْم. ال�سَّ اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

اأََنا اأَْيَمُن. ُكلُّ َعاٍم َواأَْنَت ِبَخيٍر، َيا اأَِخي اأَْحَمُد. اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

اِت. َتمّنى اأَْن َيُعوَد َعلَى َوَطِنَنا ِبالَخْيِر والَم�َسرَّ َواأَ اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

ِبيَحَة الَيوِم؟ َماذا َفَعْلَت �سَ اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

ِدَقاَء؟ أَ�سْ وَهْل ُزْرَت ال اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

َوَمْن ُزْرَت منُهم؟ اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

اَفْحَت �َسْعًدا؟ وَهْل �سَ اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

ديَقاِن. َباَرَك اهلُل ِفيُكما، َفاأَنُتما �سَ اأَْيَمُن: 

َهْل َتلَّقْيَت َهَدايا يا اأَْيَمُن؟ اأَْحَمُد: 

اأَْيَمُن:

َفِهيُّ ُل ال�سَّ التََّوا�سُ

اّت�َسَل اأْيَمُن باأَْحَمَد م�ساَء َيْوِم الِعيــــــــــِد.

ْر�ُس الثَّاني: اإِْكماَُل الُمَحاَدَثِة الَهاِتِفيَِّة اَلدَّ
اأُِتمُّ النَّاِق�َس ِفي الُمَحاَدَثِة الَهاِتِفيَِّة الآتَيِة:	
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َماَذا �َسَتْفَعُل ِبَها؟ اأَْحَمُد: 

�َسِعْدُت ِبُمَحاَدَثِتَك َيا اأَْحَمُد. �َساَلِمي َلَك وِلأهِلَك. اأَْيَمُن: 

اأَْحَمُد:

َعلَى 	 وَيتَّفقاِن   ، فِّ ال�سَّ ِفي  لَها  َزِميلًة  ِتْلميذٍة  ُكلُّ   / َله  َزِمياًل  ِتْلميٍذ  ُكلُّ  َيْختاُر 
الُمَحادَثِة  ِلَتمثيِل  اِن  وَي�ْستعدَّ اأَْفكاَرُهما  وُيَرتباِن  ٍد،  ُمَحدَّ وٍع  َمو�سُ ِفي  الَحِديِث 
يِد  �سِ والرَّ َتَعلََّمَها،  الِتي  الَمَعارِف  َتوِظيِف  ُمراَعاِة  َمَع   ، فِّ ال�سَّ اأََماَم  ِة  الَهاِتفيَّ

ِد للَحِديِث. َمِن الُمَحدَّ اللَُّغويِّ الِذي اْكَت�َسَبُه، والزَّ

ُل ِبِه.	 ْقِم الَّذي اأَتَّ�سِ ِة الرَّ حَّ ُد ِمْن �سِ اأََتاأَكَّ

اأَْختاُر الَوْقَت الُمنا�ِسَب ِلالتِّ�ساِل.	

اأَْبَداأُ ِبَتِحيَِّة الإ�ْسالِم.	

اأَْخِبُر َعِن ا�ْسِمي.	

اأَتََّحّدُث ِب�َسْوٍت َم�ْسُموٍع.	

َث.	 َل اأُِطيُل التََّحدُّ

ِدقاِئي ِلَتْهِنئِتهم ِبِه.	 ُل ِفي الِعيِد َعلَى اأَْقِرباِئي واأَ�سْ اأَتَّ�سِ



187

ُل الِكَتابيُّ التََّوا�سُ

عٍة. ُل: ِكَتابُة ِبَطاقٍة ِلأَْغرا�ٍس ُمَتنوِّ ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

َمْن ُمْر�ِسُل الِبطاَقِة؟ وِلَمْن اأَْر�َسلََها؟  بْسم هللا الر�حمن الر�حيم 
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ِلَماذا اأَْر�سلَها؟ بْسم هللا الر�حمن الر�حيم 
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َماَذا َيْرُجو ِلَنْف�ِسه َولأِخيِه؟  
بْسم هللا الر�حمن الر�حيم
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َوَرَد في الِبَطاِقة ِعبارَتا تهِنئٍة اأَْكُتُبهما ُهنا: بْسم هللا الر�حمن الر�حيم 
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ابِق : 2. اأَُرتُِّب الُجَمَل الآِتيَة، واأَْكُتُبَها ِفي َموا�سِعها ِمَن  الِبَطاَقِة، َمَع ال�ْسِتر�ساِد ِبالنَُّموَذِج  ال�سَّ

حيم. حمن الرَّ ب�ْسم اهلل الرَّ  
واأْنَتِهُز ُفر�سَة ُحلوِل الِعيِد.               

الُم َعلَْيُكم ورْحَمُة اهلِل  ال�سَّ  
وَبَرَكاُته.

ِعيًدا ُمبارًكا تْنَعِميَن فيِه بالَخيِر 
روِر. وال�سُّ

ياَمُه. اأَُهنُِّئِك على اإتَماِمِك �سِ  

اأُْخِتي الَغاِلية  هند.  
1441/10/1هـ - مكة المكرمة.

ُع �سْهًرا ُمَباَرًكا.  ونْحُن ُنَودِّ  
اأْخُتِك: عبير.  

َم لِك َخاِل�س اأُمِنياِتي باأْن  لأَقدِّ
يجعلَُه اهلُل.

الَب�ْسَملُة

الُمر�َسُل اإِليه
َتِحيَُّة الإِ�سالِم

الُمْر�ِسُل والَتاِريُخ
وَمَكاُن الإِْر�ساِل

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

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

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

َن�سُّ التَّْهنئِة
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ِديقي الَعِزيَز / ُعَمَر �سَ

الُم َعلَْيُكم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبرَكاُته.  ال�سَّ

- َوَنْحُن َن�ْسَتْمِتُع ِباإِجاَزِة ِنهاَيِة العاِم - اأَْن  َي�ُسرُّ

اأَْدُعَوَك ِلِزيارِة َمديَنتي اَميلَِة؛ ُِ�ساهدِة َمَعاِِها 

يِف افيدِة .   ائِع َوبَرامِج ال�سَّ َوَمباِنيها َو�َساِطِئها الرَّ

الُم عليكم َوَرحمُة اهلِل وَبركاُته         وال�سَّ

َك: ُمَهنٌَّد ابُن عمِّ

جدة    8/4/ 1441هـ


�َسِديقي الَعِزيَز / ُمَهنًَّدا

الُم َعلَْيُكم َوَرْحَمُة اهلِل َوبَرَكاُته  ال�سَّ
ــالِعــي َعــلَــى َمَعاِلِمها َوَمــراِفــِقــهــا،  َبــْعــَد زيــاَرتــي َمــِديــَنــَتــَك، َواطِّ ْكِر َوالتَّْقديِر   ُم َلَك ِبواِفِر ال�سُّ َتَقدَّ اِئِع؛ اأَ ياَفِتَك، َوِطيِب َكَرِمَك، َوَتعريفي ِبَمِديَنِتَك .َوا�ْسِتْمتاِعي ِب�َساِطِئها الرَّ الُم َعلَيُكم َوَرْحمُة اهلِل َوبَركاُتهَعلى ُح�ْسِن �سِ ك : ُعَمُر        وال�سَّ الريا�س  8/10/ 1441هـابُن عمِّ

بيا
كتا

سل 
وا�

اأت
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الِبَطاقُة الثَّاِنيُةالِبَطاقُة الأُوَلى

الَب�ْسَملَُة
)ِعَباَرُة الْفِتَتاِح(

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

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

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

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

َتحيَُّة الإِ�ْساَلِم
)ِعَبارُة التَّْقِديِم(

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

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

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

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

.................................الُمِر�َسُل اإَِليِه

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

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

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

.................................الُمْر�ِسُل

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

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

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

َمَكاُن اِلإْر�َساِل 
َوَتاِريُخه

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

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

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

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

.................................الُمَنا�َسَبُة

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

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

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

اِبَقتيِن: اأَْماَلأُ الَجْدَوَل ِبالَمْطُلوِب: َبْعد قراءة الِبَطاقِتين ال�سَّ
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َرها، َمَع ال�ْسِتفادِة ِمَن اِلمَثاِل:  ُد َعَنا�سِ �سالَة الآِتيَة، َواأَُحدِّ اأَْقَراأُ الرِّ  .1
الَب�ْسملُة - الُمْر�ِسُل - الُمْر�َسُل اإِليِه - ُعْنواُن الُمْر�ِسِل - َتاِريُخ الإِْر�ساِل

�َساَلِة - ِعَباَرُة الِختاِم. التَِّحّيُة - َن�سُّ الرِّ

اَلْب�سَملَُة

ا َِ َة                                       َوف في َِيَِي صَ
           

والَديَّ  َوَتِحيَّاِت  �ْسواِقي،  ِباأَ لًة  ُمَحمَّ اأَْكُتُبَها  �ُسُطوٌر  َفَهِذه 
اأَْفراِد  َوَجَميُع  َواأَنِت  َهذِه  ِر�سالِتي  لَِك  َت�سِ اأَْن  َع�َسى  َواإِْخوِتي، 
َغايِة  ِفي  َواأَناَ  َواأُْخبُرِك   ، وَجلَّ َعزَّ  اهلِل  ِمَن  ِبَخيٍر  اأُ�ْسرتِك 
اِئِف  ْيِف ِلَهَذا الَعاِم ِفي الطَّ َعادِة ِباأنَّنا �َسَنِق�سي ُعْطلَة ال�سَّ ال�سَّ

ُن ِمْن ِلَقاِئُكم؟ اإْن �َساَء اهلُل، َفَهْل �َسَنتمكَّ

دِّ َعلَى ِر�َسالِتي، اأَ�ْستوِدُعِك اهللَ . ِري ِبالرَّ اأََتَمنَّى اأَلَّ َتَتاأخَّ

ك: اآمنة.                ابَنُة َعمِّ
               التوقيع:               التوقيع:



عٍة ْر�ُس الثَّاني: ِكَتابُة َر�َسائَل ِلأَْغرا�ٍس ُمَتنوِّ الدَّ

بيا
كتا

سل 
وا�

اأت
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�سالِة، َوَلَحْظُت اأنَّها َتتَِّفُق َمَع  ِر الرِّ همَّ َعَنا�سِ ِفي �َسْوِء اإِْنَجاِزي َما �َسَبَق، اْكَت�َسْفُت اأَ  .2
َزُه اأُِجيُب َعِن الأَ�ْسئلِة الآتيِة:  ِر الِبطاقِة، َمَع َفارٍق َواحٍد َفقْط؛ِلَكي اأُميِّ َعَنا�سِ

�َسالِة؟   ِر الرِّ ٍر ِمن َعَنا�سِ َما اأَكبُر ُعْن�سُ
................................

ُهما اأَْكَبُر؟   �َسالِة، اأَيُّ اأَُعوُد اإلى الِبَطاَقِة واأَقارُن ِم�ساَحَتها بِم�ساَحِة الرِّ
................................

ِويـــلَِة. �َساِئِل الطَّ ِغيرٌة، وُت�ْسَتْخَدُم َحْيُث َل َي�ْسَمُح الَوْقُت ِبِكَتاَبِة الرَّ ِم�َساَحُة الِبَطاقِة �سَ

اأَ�ْسَتْنِتُج

�ِنيِة ُر الِوْحَدِة ال�ِتْا
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ُث َعْن  َماِم، َوَكاَن َيَتَحدَّ �َسِعيٌد ِطاِلٌب ِمْن اأَْبَها، َكاَن َيْدُر�ُس ِفي َمْدَر�َسٍة اْبِتدائيٍِّة ِفي الدَّ
ُرها َجنًَّة َجِميلًَة. اأَْبَها َكِثيًرا َفُي�َسوِّ

ْقتَنا اإَِليَها ..ُنِريُد  ْثَتنا َعْن اأَْبَها، َف�َسوَّ ِل: �ِسِعيُد، َحدَّ َقاَل َلُه الُم�ْسِرُف َعلَى َمَجلَِّة الَف�سْ
ِل. اأَْن َتْكُتَب َلَنا َعْنَها، َوَنْن�سَر َما َتْكُتُب ِفي َمَجلَِّة الَف�سْ

ِة، َوَكَتَب َتْحَت  ِبيعيَّ وَرًة َراِئَعًة ِلأَْبَها، َتْظَهُر ِفيَها ِبَمَناِظِرَها الطَّ َم �َسِعيٌد ِللَمَجلَِّة �سُ َقدَّ
وَرِة: ال�سُّ

َبا الُمْرَتفعُة، َوَتْك�ُسوَها   اأَْبَها َجنٌَّة ِمْن َجنَّاِت ِباَلِدَنا، َي�ْسِقيها اهلُل ِبالَغيِث، َوُتِحيُط ِبَها الرُّ
ُع ِفيَها الَماُء  َرُة، َوُتِظلَُّها الأَ�ْسَجاُر ِبِظاَلِلها، َوَتْجِري ِفيَها الَجَداِوُل، َوَيَتَجمَّ َرُة النَّا�سِ الُخ�سْ

ُدوِد. ِعْنَد ال�سُّ
وَرِة الَمِراِعَي، َوُتَطاِلُعَك الَمَزارُع َوالَب�َساِتيُن، َوالَجوُّ ِفي اأَْبها  َوُهَنا َوُهَناَك َتَرى ِفي ال�سُّ

َلِطيٌف، َلي�َس ِفيِه الَحَراَرُة الُمْحِرَقُة َوَل الُبروَدُة الَقاِر�َسُة.
َلْيها َفاأَُزوُر  ْبها ِباأْنَحاِء الَمْملَكِة، َواأََنا اأَْذَهُب اإِ اَلُت َكثِيرًة، َتْرِبُط اأَ َبَحِت الُمَوا�سَ َوَقْد اأَ�سْ
َطاُفوَن  ُدَها الُم�سْ اَرْت ِمْن اأَْجَمِل الَم�َسايِف الِتي َيْق�سِ اأََقاِربي، ِمْن ِحيٍن اإَِلى ِحيٍن. َوَقْد �سَ

. ِمَن الَمْملََكِة َوُدَوِل الَخِليِج الَعَرِبيِّ

 َ َِتي اََِ

�ِنيِة ُر الِوْحَدِة ال�ِتْا

نية
لثا

دة ا
وح

ر ال
تبا

اخ
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ِجيُب َعِن الآِتي: ابَق بِا�ْسِتمتاٍع َوَتْركيٍز، ُثّم اأُ اأَْقراأُ النَّ�سَّ ال�سَّ

ِحيحَة: ًل     اأَْختاُر الإَِجابَة ال�سَّ        اأَوَّ

1 ـ �َسِعيٌد َطالٌب ِفي الَمْرَحلِة:

• الَجاِمعيَِّة ِة   • الثَّاَنِويَّ طةِ   • الُمَتَو�سِّ ِة   • الْبِتدائيَّ

ِمْن ُمُدِن الِمْنَطقِة: ُتَعدُّ اأَبَها .2

• الَجُنوبيَِّة ِة   َماليَّ • ال�سَّ ِة   • الَغْربيَّ ْرقيَّةِ    • ال�سَّ
3. الغيُث هَو: 

َياُح • الرِّ • الُع�ْسُب   • الَمَطُر   • الثََّمُر   

    َثانًيا     اأُِجيُب َح�َسَب الَمْطُلوِب َبْيَن الأَْقوا�ِس:

ِحيِح(. ْكِل ال�سَّ ْبِط بال�سَّ ُد ُرْكَني الُجْملِة الِفْعليِِّة َمَع ال�سَّ ع الَماء ِفيَها )اأَُحدِّ 1ـ َيَتجمَّ

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

َة اإِِلى ُجْملٍَة ا�ْسِميٍَّة(. ُل الُجْملََة الِفْعليَّ 2ـ َتْجِري الَجَداِوُل )اأَُحوِّ

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

ِحيِح(. ْكِل ال�سَّ ْبِط بال�سَّ 3ـ ....... التِّْلِميُذ َجاِئزًة )اأَ�َسُع في الَفراِ ِفْعاًل ُمَنا�سًبا َمَع ال�سَّ

ِحيِح(. ْكِل ال�سَّ ْبِط بال�سَّ 4ـ �َساَفَر ............ )اأَ�َسُع في الَفراِ َفاِعاًل ُمَنا�سبـًا َمَع ال�سَّ



195

   َرابًعا

ِبيِعيَّة وَرة - َطاِلب - الطَّ ل - �َسِعيد - �سُ الَحَراَرة - الَف�سْ
ٌر/ ُمَذكَّ

ُموؤَنٌَّث/

 خام�ًسا

َعاِء. ُحوًبا باأُ�ْسُلوِب الدُّ اأَ�ْسَتخدُم الأُ�ْسُلوَب الُمَنا�ِسَب )الأَْمَر ـ النَّْهَي( في الَموقفيِن الآَتييِن َم�سْ
ِميِم ِبَطاقِة َتْهِنَئٍة. ْن ُي�َساعَدني في َت�سْ اأَْطُلُب ِمْن اأَِخي الأَْكبِر اأَ

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

َغِر الَكفَّ َعِن اللَِّعِب ِبالُكرِة َداِخَل الَبيِت. اأَْطُلُب ِمْن اأَِخي الأَ�سْ
....................................................................................................................

اأَْكُتُب َما ُيملَى َعلَّي:
....................................................................................................................

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

ي اِرع   َتْحويُله اإَلى الأَْمر الِفْعُل الَما�سِ َتْحويُله اإَلى الأَْمرالِفْعُل الُم�سَ

نية
لثا

دة ا
وح

ر ال
تبا

اخ

نُِّف الأَ�ْسماَء الآِتيَة َح�َسَب َنْوِعَها: اأُ�سَ

ْكِل  ُلها اإََلى اأَْفَعاِل اأَْمٍر َمَع �َسْبِطها ِبال�سَّ َحوِّ اِرعًة ُثمَّ اأُ يًة وُم�سَ اأَ�ْستخرُج ِمَن النَّ�سِّ اأَْفَعاًل َما�سِ
واأَ�َسُعها في الَجْدوِل الآِتي: َثالًثا



196


