


املؤلّفون
نَي ِفئٌة من املختصِّ

مصادُر التَّعلُّمِ واألعالمُ الواردةُ في الكتاِب متوفّرةٌ على القرِص الُمدمَِج الُمرفَِق بالكتاِب

حقوُق الطِّباعِة والتَّوزيِع محفوظةٌ للمؤّسسِة العامِّة للطِّباعِة

َِّة حقوُق التأليِف والنَّشِر محفوظةٌ للمركِز الوطنيِّ لتطويِر المناهِج التَّربوي

وريّةُ َّةُ العربيَّةُ السُّ وزارة التربية – الُجمهوري



مة
ّ

د
َ
امُلق

يهُدُف تعليُم اللُّغِة العربيِّة في مرحلِة التَّعليمِ األساسيِّ إلى إكساِب الُمتََعلِّمِ المهاراِت اللُّغويّةَ،

بلغٍَة  ِّصاِل مع اآلخريَن  االت ِللتََّمكُِّن من  اللُّغويَِّة  ثَروِتِه  وكتابةً، وتنميِة  ثاً  وقراءًة وتحدُّ استماعاً 
ما  فَهمِ  على  قدَرِتِه  وتَنميِة  والكتابِة،  الُمحادثِة  طريِق  عن  ويُسٍر،  سهولٍة  ِبُكلِّ  فصيحٍة  عربيٍَّة 
حيَحِة الَجميلِة في ضِوء  قِه، وإبدِاء الّرأي في جماليَِّته وَصقِل مهارِة الِكتابِة الصَّ يستمُع إليِه وتذوُّ

ليم. ، ورفِع قُدَرِة الُمتعلِّمِ على التَّعبيِر السَّ قواعِد اإلماِلء والَخطِّ الَعربيِّ

فِّ الثَّالث األساسيِّ َوفَْق وثيَقِة اإلطاِر العامِّ للِمنهاج  ابَقِة بُِنَي ِمنْهاُج الصَّ ولتَحقيِق األهداِف السَّ
رِة، وقد تضمََّن المنهاج ِستَّ وحداٍت  َِّة، ووثيقِة المعايير الُمطوَّ وري َِّة الَعربيَِّة السُّ الوطنيِّ للُجمهوري
دَْرسيٍَّة موّزعة على فصلَين دراسيَّين )ثالث وحدات لكّل فصل(، اِختيَرْت موضوعاتُها َوفَْق ما 
راسيّة الاّلحقة، وجاءَْت هذه  َّةَ للتِّلميذ، وما يحتاُج إليه أساساً للمرحلِة الدِّ يُناِسُب المرحلةَ الُعمري

الَوْحداُت على النَّحِو اآلتي:

المواطنــة واالنتمــاء: تناولْنــا فيهــا موضوعــاٍت تَُعــّزُز لــدى الُمتََعلّمِ القيــَم الوطنيّةَ واإلنســانيَّةَ، 	. 
وتعّرفــه أهميـّـةَ أداِئــه واجباِتــه وحصوِلــه علــى حقوِقه.

دنيا العلوم: تناولْنا فيها موضوعاٍت تُزّودُ الُمتَعلَّم ثقافةً علميّةً تكّوُن قيمةً مُضافَةً لما تناولَتُْه 	. 
معارَف وقيماً موجَّهة نحَو الحفاِظ على مكّوناِت  الُمتَعلّمِ  الموادُّ األُخرى، وتُنَّمي لدى 

البيئِة بوصِفها ثروًة وطنيّةً وإنسانيّة باإلضافِة إلى إغناِء معارِفه ببعِض العلومِ الطّبيعيّة.

أماكن من بلدي: تناولْنا فيها وصفاً لبعِض األماكن من بلدنا بهدِف تعريف المتعلّم تنّوع 	. 
المعالم الحضارية والثقافية في بلدنا، فمن فيحاء الّشام إلى عروس الصحراء )تدمر( وصوالً 

إلى الالذقية ثمَّ الحسكة.

عالقاٌت أُسريّةٌ: عالْجنا في هذه الوحدِة موضوعاٍت تُبرُز أهميَّةَ التّواصل بين البيت والمدرسة 	. 
وتشير إلى آداب التعامل بين أفراِد األسرة بما يعّزُز وعي المتعلّم بدوره االجتماعي.

والنّفسيّة 	.  الجسديّة  بالّصّحِة  تَتَعلُّق  موضوعاٍت  الوحدة  هذه  عالََجْت  والتّوعية:  ة  حَّ الصِّ
والَعقليّة، وتوجيِه اهتمامِ الُمتَعلمِ إلى الّرياضِة والنّظافَِة الشَّخصيَّة، ِلتُِصبَح سلوكاً في حياِتِه 
اليَوميَّة، تأكيداً على التّكامِل الواضِح مع الموادّ الّدراسيَِّة األخرى، والسيّما مادَّتَي العلومِ 

والتّربيِّة الّرياضيّة.



قصٌص وأمثاٌل: قّدمْنا فيها موضوعاٍت تُغني هويّةَ الُمتََعلِّمِ الثَّقافيّة، بدءاً من تذّوقِه الجاِنَب 	. 
الَفنّّي الذي يتميُّز به تُراثُنا األدبّي وصوالً إلى اكتساِب الِعبَِر والِحكمِ التي ترافُقنا في حياتنا 

اليوميّة.

قدرِة  تنميِة  إلى  هاِدفيَن  النّثريّة،  والنّصوِص  َّة  عري الشِّ بالنّصوِص  الكتاب  إثرِاء  على  وَحِرْصنا 
صيِد في حياِتِه اليوميّة، وقد تضمََّن  غَِر، واستعماِل هذا الرَّ ِق الّشعري مَن الصِّ التّلميِذ على التَّذوُّ

كلُّ درٍس مهاراِت اللّغِة جميعها، فُعِرَضْت دروُس الكتاِب وفَق المنهجيَِّة اآلتيِة:

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

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

الُمتعلّم، ويتيُح لُه ِمن بعد فُرصة مناقشِة ما يستمُع إليِه.

أقرأُ: الهدُف من هذه المهارِة تنميةُ أدِاء المتعلّم القرائّي بما يَتَضّمنُُه هذا األداء من سالمٍة 	. 
لغويٍّة وتلويٍن صوتيٍّ مناسٍب للموضوعاِت المعروضة.

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

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

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

ُّلغِة: اشتملَت على النَّحِو واإِلمالء والخطِّ وتنميِة اللّغِة، والهدُف منها تعزيُز القدراِت 	.  قواعُد ال
مُحاكاِة  إطاِر  في  إال  القواعديّة،  التّفصيالِت  عن  بعيداً  اللّغِة  مهاراِت  يَْخِدمُ  بما  اللُّغويِّة 
الُمتعلَّم على االستعماِل اللغويِّ الّصحيح، وتُطِلُعُه  اللُّغويِّة التي تَُدّرُب  النّماذِج والقوالِب 

َّة تمهيداً للّسنواِت الاّلحقة. على بعِض المفهومات النحوي

َِّة تندرُج ِضمَن األنشطِة اإلبداعيّة 	.  ألعُب وأتعلَُّم: عرَض الكتاُب مجموعةً من األلعاِب اللُّغوي
ى تفكيَر المتعلّم، وتُكِسبُُه قيمةً مُضافَةً لمعاِرفِه اللُّغويِّة في جّو من الُمتعِة والفائدة. التي تتحدَّ



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

َصْوِغ ِفقرة.

أتواصُل مع أسرتي: الهدُف من هذه الفْقرِة تشجيُع الُمتعلّم على عمليَِّة البحِث في مصادر 	. 
الّرئيسةَ،  الّدرس بما يخُدم الفكَر  للتوّسِع في معلومات  المتنّوعِة بمساعدِة أسرتِه،  التّعلّم 

ويحّقُق النّمو الُمتكامَل لشخصيِّة المتعلّم.

وضعنا  وقد  الكتاِب،  دروِس  من  درس  كلِّ  في  وردَْت  التي  االستماِع  أنشطِة  إلى  باإلضافِة 
درسيِن في االستماع تضمَّنا مُستوياِت الفهم االستماعيِّ جميِعها.

العلميِّ من جهٍة،  البَحِث  دْنا الكتاَب بمشروعاٍت تعليميٍّة تهُدُف إلى تنميِة مهاراِت  وقَْد زوَّ
وتَنميِة الُقدَرِة على التّعلُّمِ الذّاتّي، وتَحقيِق الُمتعة في أثناِء عمليَّة التّعلم.

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

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

والَّ نسأُل التَّوفيق

ِّفون الُمؤل  



مدرسة

ت الكتاب ــو�ي حمت



56 املؤلِّفون حبَُّة القمِح )نرث( األوَّل

دنيا العلوِم الّثانية
66 إبراهيم عبد الله إبراهيم العنكبوُت )شعر( الثَّاِن

76 املؤلِّفون ابنُة املحارة )نرث( الثَّالث

86 مفيد نبزو صديقي القمُر )شعر( الرَّابع

ورقُة عمٍل

100 د. عيل صقر أحمد تَْدُمر )استامع( األوَّل

أماكُن من بلدي الثُة الثَّ
102 د. جامل أبو سمرة الفيحاُء )شعر( الثَّاِن

112 هيسم أبو سعيد طبيعتُنا الجميلُة )نرث( الثَّالث

120 منري خلف الحسكُة الرَّابع

ورقُة عمٍل

10 املؤلِّفون أرُضنا )نرث( األوَّل

االنتماُء 
واملواطنُة األولى

20 صالح هوَّاري نا )شعر( من حقِّ الثَّاِن

30 محمد ماهر مارديني يداً بيٍد )نرث( الثَّالث

40 محمد منذر زريق الكلُّ سيعمُل )شعر( الرَّابع

ورقُة عمٍل

فحة الصَّ اعر/ الكاتب الشَّ عنواُن الدرِس رقُم الدرِس عنواُن الوحدِة الوحدُة



مدرسة

موضوعاُت الوحدِة

أرُضنا.

نا. من حقِّ

يداً بيٍد.

الكلُّ سيعمُل. 

ورِة. - وصِف ُمحتَوياِت الصُّ

- االست�ِع إىل النُّصوِص، وفهِمها ُمراِعياً آداَب االست�ِع.

ًة مراِعياً أُسلوَب الِحواِر، وُمتمثِّالً املعنى. - قراءِة النُّصوِص قراءًة سليمًة معربِّ

- فهِم النُّصوِص الِقرائيَِّة فَه�ً ُمْجَمالً وتَفصيليَّاً.

- تعرُِّف ُمفرِد بَعِض الَكلِ�ِت وُجموِعها وأضداِدها ومعانيَها.

بُت عليها. فويِّ التي تدرَّ - أداِء مهاراِت التَّواصِل الشَّ

. َة اإلمالئيَّة وج�َل الخطِّ حَّ - كتابِة ُجمٍل ُمراِعياً الصِّ

- كتابِة كَلِ�ٍت وُجَمٍل ِبخطِّ الرُّقعِة ُمحاكِياً النَّ�ذَج املعروضَة.

روِس. - اقرتاِح ُحلوٍل ملشكالٍت َمعروَضٍة يف بَعِض الدُّ

- محاكاِة اسِتْع�ِل بعِض املفاهيِم النَّحويَّة (أَقساُم الكالِم - أَزمنُة األفعاِل - الفعُل 

املضارُع املرفوُع - الفعُل املايض). 

- محاكاِة اسِتْع�ِل بعِض املفاهيِم اإلمالئيَّة (التَّضعيُف - ال التَّعريِف مع األحرِف 

الّشمسيَِّة والقمريَِّة).

- تغيÆِ كل�ٍت بكل�ٍت أُخرى من ُمعجمي اللُّغوّي.

وريَِّة. - تقديِر االنت�ِء إىل الُجمهوريَِّة الَعَربيَّة السُّ

ِك باألَرِض، والعمِل من أجلها. - تقديِر التَّمسُّ
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مدرسة

موضوعاُت الوحدِة

أرُضنا.

نا. من حقِّ

يداً بيٍد.

الكلُّ سيعمُل. 

ورِة. - وصِف ُمحتَوياِت الصُّ

- االست�ِع إىل النُّصوِص، وفهِمها ُمراِعياً آداَب االست�ِع.

ًة مراِعياً أُسلوَب الِحواِر، وُمتمثِّالً املعنى. - قراءِة النُّصوِص قراءًة سليمًة معربِّ

- فهِم النُّصوِص الِقرائيَِّة فَه�ً ُمْجَمالً وتَفصيليَّاً.

- تعرُِّف ُمفرِد بَعِض الَكلِ�ِت وُجموِعها وأضداِدها ومعانيَها.

بُت عليها. فويِّ التي تدرَّ - أداِء مهاراِت التَّواصِل الشَّ

. َة اإلمالئيَّة وج�َل الخطِّ حَّ - كتابِة ُجمٍل ُمراِعياً الصِّ

- كتابِة كَلِ�ٍت وُجَمٍل ِبخطِّ الرُّقعِة ُمحاكِياً النَّ�ذَج املعروضَة.

روِس. - اقرتاِح ُحلوٍل ملشكالٍت َمعروَضٍة يف بَعِض الدُّ

- محاكاِة اسِتْع�ِل بعِض املفاهيِم النَّحويَّة (أَقساُم الكالِم - أَزمنُة األفعاِل - الفعُل 

املضارُع املرفوُع - الفعُل املايض). 

- محاكاِة اسِتْع�ِل بعِض املفاهيِم اإلمالئيَّة (التَّضعيُف - ال التَّعريِف مع األحرِف 

الّشمسيَِّة والقمريَِّة).

- تغيÆِ كل�ٍت بكل�ٍت أُخرى من ُمعجمي اللُّغوّي.

وريَِّة. - تقديِر االنت�ِء إىل الُجمهوريَِّة الَعَربيَّة السُّ

ِك باألَرِض، والعمِل من أجلها. - تقديِر التَّمسُّ

:� ع
ً
ِة قادرا

َ
ِ هذه الَوْحد



 تع	

َ
 بعد

ُ
كون سأ ِء وا�واطنِة  ا�ن 

ُ
وحدة





أقرأُ النصَّ قراءًة جهريّةً سليمةً مُحاِكياً 	. 
قراءَة الُمعلِّم. 

أقرأُ المقطَع الثّاني مُراعياً أُسلوَب الِحوار.	. 

 أقرأُ العبارَة اآلتيةَ مُراعياً عالماِت التّرقيم.	. 
ارَ إلَّ عليها.( : إنَّها األرُض يا َصغيري! األرُض التي لن نستطيعَ أن نبنَي الدَّ )الجدُّ

ْرُضنا
َ
أ

.. 1 ..

ِه وَجّدِتِه ِليُساِعَدهُما في ِقطاِف الّزيتوِن، وأمامَ األشجاِر الُمثَقلَِة بحبّاِت   َخَرَج جود مَع َجدِّ
باً: كْم يبلُُغ عُُمُرِك أيّتُها األَشجاُر الخيِّرةُ؟! الّزيتوِن تساءََل مُتعجِّ

نيَن يا صغيري، وعاهْدُت  ي قبَل عشراِت السِّ ، واحتضَن حفيَدهُ قائالً: لقد زرَعها جدِّ َم الجدُّ فتبسَّ
نفسي أن أرعاها؛ ألترَكها ألَوالدي وأَحفادي من بعدي.

َرفَعِت الجّدةُ بيِدها َحفنَةً مَن التُّراِب، وقالَْت مفتخرًة: لَو تَعلَُم يا َصغيري َكم مَن التّضحياِت 
مها أَجدادَُك ليَبقى هذا التُّراُب ُحّراً طاِهراً! قدَّ

.. 2 ..

ةُ صندوقاً قديماً، وقالَْت: سأروي لكم الليلةَ حكايةَ حقِلنا   وفي سهرِة العائلِة أحضَرِت الجدَّ
: ما الذي تَراهُ في هذِه الّصوِر  ندوِق، وبعَد عرِضها، سأَل الجدُّ بُصوٍر احتفظُْت بها في هذا الصُّ

وِر؟ : وما أَهمُّ ما تراهُ في الصُّ يا جودُ؟ أجاَب: أرى داراً وأشجاراً وَحقالً، فسألَُه الجدُّ

: الّداُر ضروريّةٌ نعيُش فيها، ولكنَّها  بََدِت الحيرةُ على وجِه جود، وتساءََل: أهَي الّداُر؟ قاَل الجدُّ
. قاَل جود: أهَي األشجاُر؟  مَْت نُعيُد ِبناءَها فهي ليسِت األهمَّ تتشقَُّق، وإذا ما تَهدَّ

: األشجاُر مهّمةٌ ولكنَّها تكبُُر وإذا ما يَِبسْت نزرُع غيَرها ِمْن َجديٍد، ونَجني ِثماَرها. قاَل الَجدُّ

قاَل جود: فهَو الحقُل. 

هَزَّ الجدُّ رأَسُه: الحقُل أيضاً نَرعاهُ ونُعيُد ِزراَعتَُه كلَّ عامٍ.

ي؟ تَساءََل الّصغيُر بَحيرٍة: ما الذي تَعنيِه يا َجدِّ

َّها األرُض يا َصغيري... األرُض التي لن نَستطيَع أْن نَبنَي الّداَر إاّل عليها، ولْن  : إن أجاَب الجدُّ
نستطيَع أن نَغِرَس شجرًة أو نزرَع حقالً ِمن دوِنها، لهذا يجُب أْن نَُمدَّ جذوَرنا فيها، ونتشبََّث 

ي في َسبيِلها. يتوِن بها، وأْن نعمَل ونُضحِّ بها كتشبُِّث ُجذوِر أشجاِر الزَّ

َأقرُأ

معجُم
الكلماتِ

الَهِرمة: الكبيَرة

َحْفنَة: ِملءُ الكفِّ أو الكفَّيِن من شيٍء

ُك نتشبَُّث: نتعلَُّق ونتمسَّ
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الَفهُم الِقرائيُّ 

أمألُ الفراغاِت اآلتيةَ بما يُناسبُها مَن النَّّص:	. 

صناديق

أَحفاد

َشَجرة

َجذر

مفرُدها:

مفرُدها:

جمُعها:

جمُعها:

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

أتعاوُن أنا وُزمالِئي على ملِء الفراغاِت 	. 
بكلماٍت مَن النَّصِّ تَنتمي إلى الَوطَن.

----------------------

----------- الحقل

الوطن

ُث أنا وُزمالِئي عِن الُحلوِل الواردِة 	.  أتحدَّ
في النَّصِّ لكلٍّ مّما يأتي:

مْت دُوُرنا؟	  ماذا يَحُدُث لو تهدَّ

 
ماذا يحدُث لو يِبَسِت األَشجاُر؟	 

 

 .	: أُعبُِّر بجملٍة عّما تعلَّمتُُه مَن النَّصِّ

 
أُكِمُل الفراغَيِن اآلتييَن بما يُناِسُب 	. 

ً منهما:  ُكالَّ

بدا على جوٍد وهَو يَِقُف أمامَ أشجاِر 	 
الّزيتوِن  

حفنةَ 	  تحمُل  وهي  ِة  الجدَّ على  بدا 
التُّراِب شعوُر  

أميُِّز الحقيقةَ مَن الّرأي: 	. 

أَجدادَُك 	  مَها  قدَّ التّضحياِت  مَن  َكم 
ليَبقى هذا التُّراُب ُحّراً طاِهراً!

الّداُر هي األهمُّ في الّصورِة. 	 

 .	 ، أختاُر عبارًة أعَجبَتني مَن النَّصِّ
وأبيُِّن الّسبب:
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َشَفويًَّاأتَواَصُل

أعبُِّر بجملٍة عْن ُحبّي ِلَوطَني.	 

بَب.	  يِء األَغلى في َوطَني مُبيِّناً السَّ ُث زمالئي عِن الشَّ أتخيَُّل نَفسي مَكاَن )جود(، وأحدِّ

مالء: الإ

ِن:	.  أقرأُ الُجملةَ اآلتيةَ، وأنتِبُه للفِظ الحرِف الُملوَّ

أَعدَّ الَجدُّ ُمفاجأًة لحفيِدِه.

 َد ْد 

 ُد ْد 

ُر لفَظ الكلمِة الُمَضعَّفة.	.  ِن، ثَمّ أكرِّ أضُع الشّدَة فوَق الحرِف الملَوّ

قاَل الجد: األرُض... نبنَي الداَر عليها، ويجُب أن نمد جذورنا فيها، ونتشبَث بها، – 
ونَُضحي من أجِلها.

أختاُر من شبكِة المفرداِت الكلمةَ المضعَّفةَ، وأمألُ الّزهرَة بها.	. 

ظّلالّزيتون 

الخيّرة

الجّدة

التّراب 

َحْفنة
الَعملالّصور 

ّ
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ثمَّ أكتبُ ما يمليه عليّ معلّمي.





هو



أحلُّل الُجملَتنِي اآلتيَتنِي وفَق الجدوِل اآليت:. 3

َّها األرُض يا َصغيري.–  : إن أجاَب الجدُّ

اصطفَّ التاّلميُذ في الباحِة.– 

حرففعلاسم

أقرأُ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أمألُ املخطََّط باملطلوِب.. 4

ةُ في يِدها حفنةً مَن التّراِب.–  َجلَس الجميُع على التّراِب، َرفَعِت الجدَّ

كلماٌت تدلُّ على اسم
 (إنسان-نبات-حيوان-جماد)

كلماٌت تدلُّ على حرفكلماٌت تدلُّ على فعل

فائدة:

يُقَسم الكالُم إلى:

اسم - فعل - حرف
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ورَة اآلتَيَة، ثُمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أَتأَمَّ

1
2

3

ورَة بوضعِ َرقِم الِقطَعِ النَّاِقَصِة ف َمكانَِها املُناِسب.. 1 أُكِمُل الصُّ

 أُكِمُل الُجَمَل اآلتَيَة بالكلَِمِة املُناِسَبِة، وأُحّدُد نَوَعَها:. 2

)اسم - فعل - َحرف(.

لَِّة. نوعَُها:  التُّفَّاُح   السَّ

ُح التُّفَّاَح. نوعَُها:    الفالَّ

جرِة. نوعَُها:  تقُف   أَسَفَل الشَّ
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ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

نَة بكلامٍت ُمناسبٍة مَن املعجِم اللُّغوّي ألجعَل الفقرَة أَجمل.. 1 أغّيُ الكلامِت امللوَّ

فنمنحه

إع�رُه

الثّم�

الغايل

نضّحي
الحبيب

نتشبُّث

تتشبَُّث

ُك الّشجرةُ بتُراِبها، فنعطيِه أرواَحنا، ونعمُل –  ُك بِه كما تتمسَّ نُحبُّ َوطنَنا العزيَز، ونتمسَّ
 على بناِئِه والّدفاِع َعنُه دائماً.

 

ورِة اآلتَيِة.. 2 أصوُغ ثالَث جمٍل تعّبُ عن احرتامي لَعلِم الوطَِن وحّبي لُه، ُمستعيناً بالصُّ

  
  
 

ي
أ�ن وأرس�ت

ــُر عــن ُحبّــي ألرضــي  ــاراٍت تعبِّ ــُب فيهــا عب ــةً أكت ّ ــَرتي مَطِوي ــراِد أُس ــِد أف ــُم مــَع أَح أصمِّ
. ــفِّ ــي الصَّ ــي ف ــى ُزمالئ ــمَّ أعِرُضهــا عل ــزازي بهــا، ث واعِت
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َأقرُأ

أقرأُ األنشودَة قراءًة جهريّةً مُحاكياً قراءَة الُمعلِّمِ.	. 

 .	. َل قراءًة جهريّةً سليمةً مُراعياً حروَف المدِّ أقرأُ المقطَع األوَّ

أقرأ المقطَع الثّاني مراعياً اللفَظ الّصحيَح لحرفي )ل - ج(.	. 

نا
ّ
ِمن حق

- 1 -

الّصغار نحُن  َحّقنا  ــانِمــن  أَمـ ــٌم يف  ــري ك ــٌش  ــي ع

ــٍة ــيَـ ــالـ خـ ــٍة  ــئـ ــيـ بـ خــانيف  والــدُّ الّضجيِج  ــَن  م

فيها نُغّني كالطُّيور

يف الَحقِل نَغدو ونَروح

َهيّا لنزرَع الّسفوح

- 2 -

ــل ــ ــُس األََم ــم ــالبـــالُدنـــا َش ــب ــى ِج ــ ــا أَع ــه ــالُ ــب ِج

ــل ــَم ــَع ال زاَد  ــام  ــلّـ َجاملوكُـ زاَدت  أَجلِها،  ِمن 

فتّانٌة تُغري الُعيون

بوح ِبَوجِهها الُحلو الصَّ

ــا لـــنـــزرَع الــّســفــوح ــيّ ــوحه ــف فــــاّلً وأزهـــــــاراً تَ

صالح هّواري

معجُم
الكلماتِ

نَغُدو: نذهُب وننطلُق.

تُغري: تُعجُب. َّانة: جذّابة.   فَت

بوح: بمعنى المشرِق الجميِل. الصَّ
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أختارُ مقطعاً أعجبين مثّ أحفظهُ ألنشده أمام زمالئي 





مثّ أكتب ما ميليه عليّ معلمي





أو
أو





ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

أَختاُر مْن َعَربَِة البائِعِ األفعاَل املُناِسَبَة لكلِّ منطاٍد.

َوزِّْع  يصُرُخ

طَارَ ارجْع
يحِمُل

ادفْع

حََدَث
الفعُل وحصلَ

يَحُدُث
الفعُل ويحصُل

يُطْلَُب
حصوُل الفعلِ

يطيُر ذَهََب
َوقََف
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ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

أصُل كلَّ كلمٍة بعكِسها ماّم يأيت.. 1

املجموعُة الثَّانيُةاملجموعُة األوىل

أُعطيقَّل

زاَدأَتعلَُّم

أَجهُلأحافُظ

أُهِمُلآُخُذ

أمألُ الفراغاِت بكلامٍت ورَدْت ف املجموعَتني الّسابقَتنِي:. 2

، وأْن أعيَش في أُسرٍة مُتعاونٍة، ألعُب وأقومُ –  أنا طفٌل، ِمن َحّقي أن  
بواِجبي تُجاهَ الَجميع، و  َوطني جهدي كلُّه، و  على 

أرِضِه الغاِلية.

وَرتنَِي اآلتيتنِي:. 3 ُث فيها عن حّق األطفاِل ف الرعايِة الّصّحيَِّة مستعيناً بالصُّ أكّوُن ثالَث جمٍل أتحدَّ

  
  
 

ي
أ�ن وأرس�ت

 أبحــُث مــَع أُســَرتي فــي مصــادِر التعلُّــمِ الُمختلفــِة عــن ُحلــوٍل لمشــكلِة َعَمــِل الطّفــِل فــي
ّف. سنٍّ مُبكِّرة، ثُمَّ أكتُبُها في بطاقٍة، وأُناقُش فيها ُزمالئي في الصَّ
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بني القوسني فيما أختاُر



َأقرُأ

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريّةً مُحاكياً قراءَة المعلِّمِ.	. 

وتيَّ المناسَب للحواِر.	.  أقرأُ المقطَع األّوَل مراعياً التَّلويَن الصَّ

 أقرأُ العبارَة اآلتيةَ مُتمثِّالً الَمعنى: 	. 
ما رأيُكم أْن نُضيَف عباراٍت نوضُِّح فيها 

أهمِّيَّةَ الحفاِظ على نظافِة النَّهِر؟

 بَيٍد
ً
يدا

- 1 -

َّفْقنا عليِه  الثَّامنةُ صباحاً من عطلِة نهايِة األسبوِع، الموعُد الذي ات اعةُ  َّها السَّ  إن
عيٍّ لتنظيِف مجرى نهِر بردى بعَد أِن انخفَضْت  من أجِل المشاركِة في عمٍل تطوُّ

ثاٍت. مياهُُه، وأصبَح باإلمكاِن إزالةُ ما عِلَق فيِه من مُلوِّ

أسرعْنا لتجهيِز الوجباِت التي سنتناولُها عنَد االستراحِة مَع الفريِق. قالَْت أمِّي: سنردُّ 
اليومَ شيئاً من كَرمِ نهِر بردى علينا. أضافَْت ريم: سنعمُل اليومَ بانتظامٍ كخليَِّة نحٍل، 
ما  والدي:  قاَل  عمِلنا.  من  االنتهاِء  بعَد  للنَّهِر  وِر  الصُّ بعَض  سألتقُط  قائالً:  تابعُت 
الحفاِظ على نظافِة  ُح فيها أهمِّيَّةَ  وِر عباراٍت نوضِّ رأيُكم أْن نضيَف إلى تلَك الصُّ

؟ فوافْقناهُ الّرأَي مرحِّبيَن. النَّهِر لتنشَرها إدارةُ المدرسِة في موقِعها اإللكترونيِّ

- 2 -

بصحبِة  أتَوا  قد  أصدقائي  من  الكثيُر  وكاَن  فرحيَن،  الحيِّ  ساحِة  في   اجتمْعنا 
ةُ  الخاصَّ األدواُت  ومَعهم  المياهَ،  تقيهم  التي  المالبَس  يرتدوَن  وهم  عائالِتهم 

بالتَّنظيِف.

وبعَد وصوِلنا إلى النَّهِر ارتفَعِت الهمَّةُ للعمِل، وقامَ كلُّ فرٍد من الفريِق بدوِرِه، وما 
احنةُ بالنُّفاياِت التي جمَعها الفريُق ليصبَح مجرى  هي إالَّ ساعاٌت حتّى امتألَِت الشَّ
رُع  والزَّ النَّهَر  ودَّعْنا  حيَن  تعبَهم  الجميُع  نسَي  المساِء  حلوِل  ومَع  نظيفاً،  النَّهِر 

األخضُر على جانبيِه يتمايُل فرحاً وامتناناً.

معجُم
الكلماتِ

المجتمِع  لخدمِة  عمٌل   : عيٌّ تطوُّ عمٌل 
ثات: موادُّ غريبةٌ  مُلوِّ دوَن مقابٍل. 

تقيهم: تحميهم.  ةٌ.    ضارَّ
ةُ. الهّمة: العزيمةُ والقوَّ
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الَفهُم الِقرائيُّ 

ِل جمَع كلٍّ 	.  أستخرُج مَن المقطِع األوَّ
مَن المفرداِت اآلتيِة، ثُمَّ أُضيُف جمعاً 

آخَر أكتُُب مفردَهُ.

وجبةعبارةماء

أستخرُج مَن المقطِع الثَّاني أضدادَ كلٍّ 	. 
مَن المفرداِت المكتوبِة في البطاقاِت 

اآلتيِة:

مُتَِّسخانخفَضْت

تذكََّر

--------------------------

-------------

أتعاوُن أنا وُزمالِئي على شرِح مَعنى 	. 
نِة وفَق سياِقها في  الكلماِت الُملوَّ

. النَّصِّ

أسرعْنا لتجهيِز الوجباِت التي سنتناولُها.	 

وِر للنَّهِر.	  سألتقُط بعَض الصُّ

يتمايُل 	  جانبيِه  على  األخضُر  رُع  ــزَّ وال
فرحاً.

ُِّب باألرقامِ األحداَث اآلتيةَ وفَق 	.  أرت
: تسلسِلها في النَّصِّ

 	. اجتماُع األهالي في ساحِة الحيِّ

تجهيُز الوجباِت.	 

عيَن في العمِل.	  ازديادُ نشاِط الُمتطوِّ

 أكمُل ما يأتي:	. 
 تعلَّمُت ِمن أهالي الحيِّ

 
 .	: عوَر الّذي لم يبُد في النَّصِّ أستبِعُد الشُّ

الحزنالَفَرح

األمل

أكتُب في البطاقِة اآلتيِة َوعداً أقّدمُه 	. 
للنّهِر.
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َشَفويًَّاأتَواَصُل

أعبُّر عِن الّصورتَين اآلتيتَين بُجملتَين.	 

أسأُل َزميلي عن ثالثِة واجباٍت يمكُن أن نقومَ بها للمحافظِة على نظافِة َحيِّنا.	 

مالء: الإ

أقرأُ الجملتَيِن اآلتيتَيِن مُنتبهاً للفِظ )الـ( مع الحرِف بعَدها.	. 

يُنيُر الْقمُر األرَض ليالً.– 

هبيّةَ.–  تُرِسُل الّشمُس األشّعةَ الذَّ

نِة:	.  أقرأُ الفقرَة اآلتيةَ منتبهاً للفِظ )الـالم( ساكنةً قبَل الحروِف الملَوّ

، وكاَن الكثيُر من أصدقائي قد أتَوا وهم يرتدوَن المالبَس التي –  اجتمْعنا في ساحِة الحيِّ
تقيهم المياهَ. 

ِن مضعَّفاً.	.  أقرأُ الجملةَ اآلتيةَ مُنتِبهاً للفِظ الحرِف الملوَّ

اعةُ الثّامنةُ صباحاً.–  َّها السَّ إن
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 ثمَّ أكتبُ مايمليه عليّ معلّمي

 أتدّربُ بإشرافِ معلّمي على كتابة العبارات

المًا





أقرأُ الجمَل اآلتيَة منتبهاً إىل الكلمة امللّونة:

ي ُلَغتي ُأَنِّ

لَِعَب األطفاُل قُرَب النّهِر.– 

ناَل حاتٌم الجائزَة.– 

َث مجرى النّهِر.–  تلوَّ
أمألُ الفراغنِي اآلتينِي محاكياً النامذَج الّسابقَة:. 1

  أهُل الحيِّ النهَر.– 
  األطفاُل في المسبِح.– 

 أدلُّ عىل الفعِل الوارِد ف األمثلِة الّسابقِة كلِّها. . 2

 

3 . :  أختاُر زمَن حصوِل هذِه األفعاِل مامَّ بنَي القوَسنْيِ

)املايض – الحارض – املستقبل(.

ندوِق.. 4 أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثّم أستخرُج الفعَل املايض، وأضُعُه ف الصُّ

َخَرَج األوالدُ في نُزهٍة.– 

يُنظُِّف الُشبّاُن ِضفَّةَ النّهِر.– 

استَحقَّ الجنديُّ ِوسامَ البُطولِة.– 

فِّ الثَّاِلِث مجلَّةَ الحاِئِط.–  أَنجَز تالميُذ الصَّ

الفعلُ الماضي 

فائدة:

ي الفعَل الذي  أسمِّ

حدَث في الزَّمِن 

الَماضي: فعالً ماضياً.
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ُ تعلَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ

ألّوُن القطَع التي كُِتَب عليها أفعاٌل باللّوِن األخرض، وألّوُن القطََع التي 

كُِتَب عليها أسامٌء بألواٍن مختلفٍة ألُكمَل اللَّوحة.

 َعَمَل
تعاوَن

َجَمَع

نظََّفَحَمَل
َسَمكة

شمس

عصفور

 أُخبُ زماليئ عن زمن حدوث األفعال ف اللوحة الّسابقة.

أكتُب عبارًة أصُف فيها اللَّوحَة التي حصلُت عليها، ثّم أُسِمُعها لزماليئ.
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ي
أ�ن وأرس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

أقرأُ الفقرَة اآلتيَة، ثمَّ أُغّيُ الكلامِت امللّونَة بكلامٍت من ُمعجمي الُّلغوّي لتصبَح أجمَل.. 1

ما أجمَل مدينتَنا تزيّنُها الحدائُق العامّةُ، والّشوارُع المضيئةُ، وتكثُر فيها المدارُس – 
التي نتعلَُّم فيها الكثير! ولكي تَبقى مدينتُنا جميلةً علينا المحافظة على مرافِقها العامِّة، 

 واالهتمام بنظافِتها كي ننعَم بها دائماً.
  
  
 

ورتنَِي اآلتيَتنِي:. 2 ّية الحفاِظ عىل املرافِق العاّمِة مستعيناً بالصُّ أكّوُن ثالَث جمٍل أعّبُ فيها عن أهمِّ

 

 

 

أخبــُر أحــَد أفــراد أســرتي بمــا تعلَّْمتـُـُه مــن نــصِّ )يــداً بيـَـٍد(، ثـُـمَّ أطلــُب منــه أن يخبَرنــي 
. عــن قّصــٍة تشــبُه مــا وردَ فــي النـّـصِّ
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.
ت

�  �ن
ً
... معا ي

 نب�ن
ً
معا

ــَيعَمل4  َس
ُّ ُ

الك

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ُذ األنشطَة: وَر اآلتيَة، ثمَّ أُنفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

وِر.	.  أذكُر الِمَهَن التي أراها في الصُّ

وِر الّسابقِة.	.  أضيُف مهنةً أُحبُّها إلى الصُّ

وِر.	.  أسمِّي الّشيءَ الُمشتَرَك بيَن الصُّ

ُذ األنشطَة اآلتيَة: أستمُع لألُنشودِة، ثمَّ أُنفِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

اعُر في األنشودِة.	.  خصيَّتيِن اللَّتيِن خاطبَهما الشَّ أذكُر الشَّ

أسمِّي األماكَن في النّص.	. 

أكمُل العباراِت اآلتيةَ وفَق ما سمعتُُه في النّص:	. 

ونُنظُِّف كلَّ  ونزيُّن كلَّ  – 
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َأقرُأ

أقرأُ األُنشودَة قراءًة جهريّةً سليمةً، محاكياً قراءَة المعلِّم.	. 

 .	. َل قراءًة جهريّةً مراعياً ُحروَف المدِّ أقرأُ المقطَع األوَّ

أقرأُ المقطَع الثّاني مراعياً حركاِت اليدين وإيماءاِت الوجِه.	. 

 َسَيعَمل
ُّ ُ

الك

- 1 -

املِعَول ناِولني  عامُر  نَعَمليا  يك  انَهض  ماِهر  يا 

ــا ــان أَوط ــُد  ــشــيّ ونُ َريحانانَبني  ــَة  ب ــرُّ ال ــســّوي  ونُ

وِبـــالدي بَيتي  ــُر  األَجـــداِدســأعــمِّ أرَض  ُس  ــدِّ ــ وأق

ــروراً َم َسيَعَمُل  ــوراً  والُكلُّ  ــب ــاً وُح ــرَح ويـُـغــّنــي فَ

- 2 -

للَمصَنع ُحــبّــاً  نَــزَرعوسَنميض  أو  َدربـــاً  ــُد  ونُــعــبِّ

ــرقــاِت ـُن كــلَّ الــطّ ــاراِتونــزيِـّ ــح ــلَّ ال ونــنــظِّــُف ك

أَجَمل صارَت  بَلدي  املعَملهذي  ويَحيا  األرُض  تَحيا 

املِعَول ناِولني  عامُر  نَعَمليا  يَك  اِنَهض  ماهر  يا 

محمد منذر زريق  

معجُم
الكلماتِ

الِمْعَول: آلةٌ تُحَفُر بها األرُض.

ُد الطَّريَق. نَُعبُِّد: نُمهِّ ُس: أبارُك.  أُقدِّ

ُحبوَراً: ُسروراً.
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 أختار مقطعاً أعجبين مث أحفظه ألنشده
أمام زمالئي

 أختارُ اجلملة األمجل فيما يأيت



َشَفويًَّاأتَواَصُل

أتعاوُن أنا وُزمالئي على ذكِر أُحجيٍة تُعبُِّر عن ِمَهٍن تُسِهُم في بناِء الوطِن كما في المثاِل 	 
اآلتي:

أشارُك في تربيِة األجياِل، وأنيُر أمامَُهم دُروَب العلمِ والمعرفِة، فَمْن أنا؟  – 

  ، فَمن أنا؟  – 
  ، فَمن أنا؟  – 
  ، فَمن أنا؟  – 

ِة دقيقتيِن عن مهنٍة أحبُّ أن أماِرَسها في الُمستقبِل.	  ُث زمالئي لمدَّ أحدِّ

مالء: الإ

، وكلماٍت فيها حرٌف قمريٌّ بعد 	.  أستخرُج مَن الجمِل اآلتيِة كلماٍت فيها حرٌف شمسيٌّ
ً منها َوفَق الجدوِل التَّالي: )الـ( التَّعريِف، ثُمَّ أُصنُِّف ُكالَّ

أُِحبُّ الْعاِمَل النّشيَط.– 

ُس أرَض اأْلجداد.–  أُقدِّ

نُسّوي التُّربةَ َريحاناً.– 

نُزيُّن كلَّ الطُُّرقاِت.– 

 

الكلمُة التي تحتوي حرفاً قمريّاً بعد )الــ(الكلمُة التي تحتوي حرفاً شمسّياً بعد )الــ(
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أقرأُ الجمَل اآلتيَة، منتبهاً إىل الكلامِت امللّونة:

ي ُلَغتي ُأَنِّ

يُتِقُن العاِمُل َعَملَُه.– 

يَزَرُع الفاّلُح الَحقَل.– 

تُغّردُ الَعصافيُر مَسروَرًة.– 
أمألُ الفراغاِت بالفعِل املضارعِ املناسِب ألُكِمَل َمعنى الُجمِل اآلتيِة.. 1

  األوالدُ في الملعِب.– 
  التلميُذ األُنشودَة.– 
  سامٌر مَعِرَض الِكتاِب.– 

أدلُّ عىل الفعِل الوارِد ف األمثلِة الّسابقِة كلّها، ثمَّ أختاُر زمَن حصوِل . 2

 هذه األفعاِل ماّم يأيت

)املايض - الحارض - املستقبل(.

أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثّم أستخرُج فعالً ُمضارعاً، وأضبطُُه بالّشكل املُناِسب:. 3

يَذهَب األطفاُل في نُزهٍَة مَع أُسَرِتِهم.– 

يُنشد التاّلميُذ فَِرحيَن بنَجاِحِهم.– 

يَستحّق الّشهيُد التّكريَم.– 

فائدة:

ي الفعَل الذي  أسمِّ

يحدُث في الزَّمِن 

الحاضِر أو الُمستقبِل: 

فعال ًمضارعاً.
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الشكلِ اآلتي



أرتّب الحروف في كلّ مرّة
:



ي
أ�ن وأرس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

نٍة كلمًة من قامئِة الكلامِت لتصبَح الِفقرُة أجمَل، ثّم أعيُد كتابَة الِفقرة:. 1 أضُع ُمقابَل كّل كلمٍة ُملوَّ

الغالي

حبَّة

فؤاده

كنوزيصون

أحبُّ َوطَني الحبيَب، وأعتزُّ بكلِّ ُجنديٍّ يحمي حدودَهُ، ويحمُل علَم بالدي في قلِبِه – 
قبَل يديِه، فحفنةٌ من تراِب وطني أثمُن من ذهِب األرِض. 

  
 

أعّبُ عِن الّصورِة اآلتيِة بثالِث ُجَمٍل من عندي موّضحاً ُشعوري ف نهايِة الَعَمِل.. 2

  
  
 

ُز مع أُسرتي حملةً لزراعِة حديقِة بيِتنا، واالعتناِء بها وبنظافِتها. أُجهِّ
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َوَرقُة
َعَمل

5051

 أرسُم عقارَب الّساعِة وفقَ وقِت البدِء بتنفيِذ المهمَّة.

الً: أجيُب عن السؤالنِي اآلتينِي: أوَّ

أقرأُ الكلامِت اآلتيَة، ثمَّ أمألُ الجدوَل باملطلوِب:. 1

أشجار - صورة – أزهار - بنى - طيور - يصون – حديقة – شادَ - ساعات - يحمي.

أفعاٌل مرادفٌة يف املعنىمفرُدهاكلامٌت وردْت جمعاًجمُعهاكلامٌت وردْت مفردًة 

أكمُل خريطََتي املفرداِت اآلتيتنِي باملطلوِب.. 2

نُشيد

ها ضدُّ

نوعُهامعناها
أعلى

ها ضدُّ

أضُعها فيمعناها
جملٍة مفيدٍة

ء �تِ
ْ
َنِة والن

َ
 املواط

ُ
َوحدة







أكتب كلمةً تعبّر عن الصّورةِ في العبارة اآلتية، ثمَّ أعيد كتابتها بخطّ الرقعة



موضوعاُت الَوحدة

حبَُّة القمِح.

العنكبوُت.

ابنُة املحارة.

صديقي القمُر. 

دنيا العلوم

َوِر املعروَضِة. - وصِف تَفاصيِل الصُّ

- االست�ِع إىل النُّصوِص، وفهِمها ُمراعياً آداَب االسِت�ع.

و�َّ املناِسَب. ًة مراِعياً التَّلويَن الصَّ - قراءِة النُّصوِص قراءًة سليمًة معربِّ

- فهِم النُّصوِص الِقرائيَِّة فَه�ً ُمْجَمالً وتَفصيليَّاً.

- تعرُِّف مفردات بَعِض الَكلِ�ِت وُجموِعها وأضداِدها ومعانِيها.

- ±ثيِل أدواِر َشْخصيَّاٍت واردٍة يف النُّصوص.

بُت عليها. فويِّ التي تدرَّ - أداِء مهاراِت التَّواصِل الشَّ

ياِق. - تحديِد معا· املفرداِت الواردِة يف السِّ

- ±ييِز الحقيقِة من الرَّأي.

- ربِط النَّتيجِة املعروضِة ِبسببها.

- استبداِل ُمفرداٍت أجمَل ºُِفرَداٍت َمعروَضٍة.

- كتابِة كَلِ�ٍت وُجَمٍل ِبخطِّ الرُّقعِة ُمحاكِياً النَّ�ِذَج املعروضَة.

- محاكاِة اسِتع�ِل بعِض املفاهيِم النَّحويَّة (الفعُل املضارُع املنصوُب – الفعُل املضارُع 

املجزوُم – فعُل األمِر – حروُف الجرِّ واالسُم املجروُر).

- محاكاِة اسِتْع�ِل بعِض املفاهيِم اإلمالئيَّة (همزُة القطعِ – همزُة الوصِل).

- تغيÈِ تراكيَب معروضٍة لتصبَح أجمَل.

اِث. - تقديِر الُعلوِم والرتُّ

 ع�:
ً
ِة قادرا

َ
ِ هذه الَوْحد

�
 تع�

َ
 بعد

ُ
كون سأ



موضوعاُت الَوحدة

حبَُّة القمِح.

العنكبوُت.

ابنُة املحارة.

صديقي القمُر. 

دنيا العلوم

َوِر املعروَضِة. - وصِف تَفاصيِل الصُّ

- االست�ِع إىل النُّصوِص، وفهِمها ُمراعياً آداَب االسِت�ع.

و�َّ املناِسَب. ًة مراِعياً التَّلويَن الصَّ - قراءِة النُّصوِص قراءًة سليمًة معربِّ

- فهِم النُّصوِص الِقرائيَِّة فَه�ً ُمْجَمالً وتَفصيليَّاً.

- تعرُِّف مفردات بَعِض الَكلِ�ِت وُجموِعها وأضداِدها ومعانِيها.

- ±ثيِل أدواِر َشْخصيَّاٍت واردٍة يف النُّصوص.

بُت عليها. فويِّ التي تدرَّ - أداِء مهاراِت التَّواصِل الشَّ

ياِق. - تحديِد معا· املفرداِت الواردِة يف السِّ

- ±ييِز الحقيقِة من الرَّأي.

- ربِط النَّتيجِة املعروضِة ِبسببها.

- استبداِل ُمفرداٍت أجمَل ºُِفرَداٍت َمعروَضٍة.

- كتابِة كَلِ�ٍت وُجَمٍل ِبخطِّ الرُّقعِة ُمحاكِياً النَّ�ِذَج املعروضَة.

- محاكاِة اسِتع�ِل بعِض املفاهيِم النَّحويَّة (الفعُل املضارُع املنصوُب – الفعُل املضارُع 

املجزوُم – فعُل األمِر – حروُف الجرِّ واالسُم املجروُر).

- محاكاِة اسِتْع�ِل بعِض املفاهيِم اإلمالئيَّة (همزُة القطعِ – همزُة الوصِل).

- تغيÈِ تراكيَب معروضٍة لتصبَح أجمَل.

اِث. - تقديِر الُعلوِم والرتُّ

 ع�:
ً
ِة قادرا

َ
ِ هذه الَوْحد

�
 تع�

َ
 بعد

ُ
كون سأ



رض... 
أَ
ذهُب ال

 الياة.
ُ

وقوت

1
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مِح
َ
 الق

ُ
ــة َحبَّ

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ُذ األَنِشطَة: ُل املُخطََّط اآليِتَ، ثمَّ أُنفِّ أتأمَّ

أتعاوُن أنا وَزميِلي على اكتشاِف الّرابِط بيَن أجزاِء الُمخطَِّط الّسابِق.	. 

أعبُِّر عِن الُمخطَِّط الّسابِق بِحكايٍة.	. 

أضُع عنواناً مُناِسباً لِحكايتي.	. 

ُذ األنشطَة اآلتيَة: ، ثُمَّ أُنفِّ أستمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

دُ الشَّخصيّاِت التي وردَْت في النّّص.	.  أعدِّ

أتعاوُن أنا وَزميِلي على:	. 

ذكِر ِصفٍة للَقمِح َسِمعتُها في النَّّص.– 

نِة َسِمعتُُهما في النَّّص.–  ذكِر فصلَيِن من فُُصوِل السَّ

أُكِمُل العبارَة اآلتيةَ بما أراهُ مناسباً.	. 

أُعبُِّر عن ُشكري لحبَِّة الَقمِح فأقوُل:  – 





   أُرتّبُ اجلملَ اآلتيةَ حسبَ ورودها يف النَّص
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أكمُل ما يأتي:	. 

استفدُت مَن النَّصِّ في حياتي اليوميّة بــــ:  	 

ً من الكلمتَيِن اآلتيتَيِن في ِسياقهما الُمناسب، ثُمَّ أُبيُِّن معنى ُكلٍّ منهما.	.  أضُع كالَّ

تََهُب - تَُهبُّ

معنى الكلمِة    حبّةُ القمِح نفَسها لألرِض.	 

تاء.	  ياُح في فصِل الشِّ معنى الكلمِة    الرِّ

أستبعُد الكلمةَ التي ال تَنتمي إلى عائلِة الَقمِح.	. 

)َرغيف - طَحين - أُرّز - مَعَكرونة - ِقطعةُ بَسكويت(.	 

أضُع كلمةَ »َخيال« إلى جانِب الجملِة التي تُمثُِّل الَخياَل.	. 

 	)  ( أنا حبّةُ الَقمِح. 

 	)  ( ِبساِعدي األسَمِر أََعتني بَمحصولي. 

 	)  ( أهَُب نَفسي لألرِض. 

أصنُِّف مَع َزميلي الكلماِت اآلتيةَ َوفَق المجموعاِت، وأُضيُف مفردًة من ِعندي لكلِّ 	. 
مَجموعة.

الخيرنقودالجمالجميلةالعطاءخُبزذهبيَّة

المجموعةُ األولى: من صفاِت سنابِل الَقمِح  	 

المجموعةُ الثَّانيةُ: من فوائِد القمِح  	 

المجموعةُ الثَّالثةُ: ِقيٌَم تعلَّمتُها مَن النَّصِّ  	 

َشَفويًَّاأتَواَصُل

ُث ُزمالئي عن شكِلِه وفوائِدِه وطريقِة استعماِله.	  أختاُر نباتاً مفيداً، وأحدِّ

أَحكي لُزمالئي قّصةَ ُوصوِل َرغيِف الُخبِز إلى ماِئَدتي.	 
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مالء: الإ

أقرأُ الجمَل اآلتيةَ مُنتِبهاً للفِظ الهمزِة، ثُمَّ أستخرُج الكلماِت التي تبدأُ بهمزٍة، وأكتُبُها في 	. 
الفراغات:

أَنا القمُح َرمُز الخيِر والعطاِء.– 

أُساعُد والَدتي في تَحضيِر الطّعامِ.– 

 ِإكرامُ الّضيِف واجٌب.– 
 
 
 

أقرأُ الفقرَة اآلتيةَ، وأمألُ الجدوَل بما يناِسبُه:	. 

)أنا فاّلٌح نَشيٌط، أَعمُل في أَرضي، وأَعتني بها، وأُخلُص في َعَملي، وأَحُصُل على ِإنتاٍج – 
َوفيٍر(.

الكلمُة التي تبدأ بـ إِالكلمُة التي تبدأ بـ أُالكلمُة التي تبدأ بـ أَ

جرِة بكلماٍت من ذاِكَرتي تبدأُ بـ : )أَ - أُ - ِإ(.	.  أمألُ أوراَق الشَّ

ِإ
ُ أ

َ أ

إمالٌء منظور:

ُب على كتابِة النَّصِّ اآلِتي مُنتبهاً لهمزِة الَقطِع.	  أَتدرَّ

أَحتوي العديَد مَن العناصِر الِغذائيِّة الُمهّمِة، أهَُب نَفسي لألرِض، فأَخرُج منها ُسنبلةً – 
َخضراءَ.

أَرأَيتُم يا أَصِدقائي؟.. َكما قُلُت لَُكم... أنا رمٌز للخيِر والعطاِء والَجماِل... أنا َحبَّةُ الَقمِح.– 

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

:
ُّ

ط الن

أكتُب بخّط الرُّقعِة الكلامِت اآلتيَة ُمنتبهاً لرسِم حرِف الهمزِة محافظاً عىل نظافِة َدفرتي.. 1

فائدة:

ي الهمزَة األوَّليََّة  أسمِّ

التي تُكتَب وتُلَفُظ 

)همزة قطع(.



مثّ أكتبُ ما ميليه عليّ معلّميّ  العبارات
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ُ حركَة آخرِه. . 2 ُد الفعَل املضارَع ف املجموعِة األوىل، وأبَنيِّ  أحدِّ

 

ُد األحرَف التي سبَقِت الفعَل املضارَع ف املجموعِة الّثانيِة. . 3  أحدِّ

 

فائدة:

ي )أن – لن – كي( أحرفاً ناصبًة تسبُق الفعَل  - أسمِّ

ِة إلى الفتحِة. مَّ المضارَع، وتُغيُِّر حركتَُه من الضَّ

- يأتي الفعُل المضارُع المسبوُق بحرٍف ناصٍب 

منصوباً، وحركُة آخرِه الفتحة.

    

كِل املُناِسِب.. 4 أضُع فعالً مضارعاً مناسباً ف الفراغِ، ثّم أضبُط آخرَُه بالشَّ

نَطَحُن القمَح كي   خبزاً لذيذاً.– 

لن   دروَسنا.– 

أرجو أن   الجائزَة.– 

أحلُّل أنا وزُماليِئ الجمَل اآلتيَة وفَق الَجدول التَّايل.. 5

علينا أْن نهتمَّ بالّزرِع.– 

لْن نَحُصَد القمَح قبَل أواِنِه.– 

احتَفظْنا بُقشوِر القمِح كي نُطِعَم الَحيَواناِت.– 

حركُة آخرِهالفعُل املضارُع املنصوُبالحرُف الناصُب

أتشارُك أنا وزمييل ف تكويِن ثالِث جمٍل ُمستعِمالً:. 6

أن – لن – كي
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ي
أ�ن وأرس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

أستبدُل بالكلامِت املوضوعِ تحتها خطٌّ كلامٍت من ُمعجمي اللُّغويِّ لتصبَح الُجمُل أجمَل:. 1

النّباتاُت على األرِض ذاُت أهمِّيٍَّة كبيرٍة، فهَي مَصَدُر ِغذاِء الكثيِر مَن الَحيَواناِت، وهَي – 
 مصدُر األُوكسجين للحياِة.

  
 

أتعاوُن أنا وَمجُموَعتي عىل إكامِل الجمِل اآلتية:. 2

، فازدهَرِت األرُض، و   –  تعاَوَن الفاّلحوَن على  
. مَحصوالً  

ؤاِل السابِق:. 3 أرسُم لوحًة تعّبُ عن العباراِت التي أكملُتها ف السُّ

أبحــُث أنــا وأُســَرتي عــن نباتــاٍت يَســتعملُها اإلنســاُن، وأكتــُب فواِئَدهــا واســتعماالِتها، 
ُث زمالئــي فــي الصــّف عنهــا. ثــمَّ أحــدِّ



أُخربُ أحدَ الكبارأَبتعدُ عن مكانِ وجودهأَستعملُ املـُبيد احلشرّي
أرتّب شفويّاً خطوات السالمة عند رؤيةِ عنكبوت ألمحي نفسي منه

أخرب زمالئي جبملة استعملها للتحذير من هذا الكائن

يكونُ سامّاً وقد يكون أليفًا



6667

َأقرُأ

أقرأُ األُنشودَة قراءًة سليمةً محاكياً قراءَة المعلِّمِ.	. 

أقرأُ المقطَع األّوَل منتبهاً للفِظ َحرفَي التّاِء والباِء.	. 

 .	. أقرأُ المقطَع الثّالَث مراعياً التّلويَن الّصوتيَّ

ُ
بوت

َ
الَعنك

- 1 -

ــٍف ــخــتَ ــوُت ُم ــب ــك ــن ــَع ــاِنال ــســت ــبُ وال ــّداِر  ــ ــ ال يف 

ــِه ــطــِن ــن بَ ــاِنتَــدفّــَقــت ِمـ ــط ــي ــخ ــُم ال ــ ــواِعـ ــ نَـ

َمــســَكــنــاً منها  ــاِنيـــَحـــوُك  ــ ــق ــ اإلت غــــايَــــِة  يف 

- 2 -

ــاِنِغــــــــــذاؤُه فَــــرائِــــٌس ــ ــس ــ ــاإلِن ــ تَــــــــُرُّ ب

ــاِنِســـــالُحـــــُه لُـــعـــابُـــُه ــع ــطّ وال ــِص  ــن ــَق ال يف 

ــٌة يَـــدَعـــُمـــهـــا ــ ـ ــفَّ ــ ــتـــامِنوِخـ ــِكـ ــِر والـ ــّصـ ــالـ بـ

- 3 -

ــًة ــ ــاب ــ ُذب رَأى  ــإن  ــ املـــكـــاِنفـ يف  ــوُم  ــ ــح ــ ت

ــا   ــهـ ــّصـ رهـــــا وقَـ ثَـــــــواِنَخـــــدَّ يف  وغــــــــاَب 

ــا ِمـــهـــَنـــتُـــُه ــ ـ ــأنَّ ــ ــاِنكـ ــ ــك ــ نَــــظــــافــــُة امل

إبراهيم عبد اللّه إبراهيم

معجُم
الكلماتِ

َجمُع  ــس:  ــراِئ فَ اإلتقان: اإلجادة.  
 فريسة )ما يصطادهُ الَحيوان(. 

 الِكتمان: اإلخفاء. 
تَحوم: تدور.



أختار مقطعاً أعجبين مث أحفظه ألنشده
أمام زمالئي 
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أقرأُ الجمَل اآلتيَة، منتبهاً إىل الكلمِة امللّونة:

ي ُلَغتي ُأَنِّ

المجموعةُ الثَّانيةُالمجموعةُ األولى
َُّق نواِعُم الخيطاِن. َّْق نواِعُم الخيطاِن.تَتدف لم تتدف
لم ينسْج عادٌل الخيوَط.ينَُسُج عادٌل الخيوَط.

ال تقترْب من خليَّة النَّحِل.يقترُب الطِّفُل من خليَِّة النَّحِل.
أمألُ الفراغنِي اآلتينِي محاكياً النامذَج الّسابقَة:. 1

  أوراُق األشجاِر.تتفتُّح أوراُق األشجار– 
  العنكبوت.تلمُس الَعنكبوَت– 

ُ حركَة آخرِِه.  . 2 أحّدُد الفعَل املضارَع ف كلِّ جملٍة مَن املجموعِة األوىل، ثمَّ أبنيِّ

أحّدُد الحرَف الذي سبَق الفعَل املضارَع ف املجموعِة . 3

الّثانيِة.

 

أحّدُد حركَة آخِر الفعِل املضارعِ ف املجموعِة الّثانيِة، . 4

بعد دخوِل الحرفنِي )مل – ال(.  

أرسُم دائرًة حوَل الحرِف الجازِم، ومستطيالً حوَل الفعِل املضارعِ املجزوِم ف كلِّ جملٍة ماّم يأيت:. 5

لم يَحُضْر غيٌث إلى المدرسِة.– ال تَعبُْر شارعاً قبَل التَّأكُِّد من إشارِة المروِر.– 
لم يَقِطْف باسٌم األزهاَر.– 

أدخُل )مل( عىل الجملِة اآلتيِة، وأُجري الّتغييَ املناسَب:  . 6

يذهُب هاني إلى الملعِب.
أتشارُك أنا وزَمييل ف تكويِن ُجملََتنِي نستعمُل فيهام الَحرَفني اآلتَيني:. 7

لم  –  ال

فائدة:

- أسّمي كاّلً من )لم - ال( حرفاً جازماً.

- يسبُق الفعَل المضارَع ويحوُِّل حركَة الضّمة إلى 

سكون.

- يأتي الفعُل المضارُع المسبوُق بحرٍف جازٍم مجزوماً.
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هاِب إىل البساتِنِي لجمعِ الرَّحيِق.  أَبَكَّرِت النَّحلُة ف الذَّ

أُساِعُدها ف اختياِر الُبستاِن الذي ميكنني أن أركَّب من حروفه مفرداٍت تناسُب 

الحرَف الجازم الذي تحملُُه ف السلّة، ثُمَّ أُركُّب من ُحُروفِه كَلاِمٍت أُكمُل بها 

الُجَمَل.

لم أ

ح

م
ُل

َص

َن

َع

ُ أ

َ أ

َ ذأ
ْبه

ْعسل

ْرصق
أنا النحلة:

جمعُت العسلَ
ولْم ـــــــــــــــ متأّخرًة.

  لْم ـــــــــــــــ في عمَلي.
  لْم ـــــــــــــــ أَحداً.



تتعلَّقُ بالوقايِة

من لدغةِ العنكبوت



ي احملارة...
ن

� 
ُ

أعيش

ي امَلغارة، 
ن

� ِ
ن اكلك�ن

...... أ�ن
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ِة3  احملار
ُ
ابنــة

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ُذ األنشطَة: ورَة اآلتيَة، ثمَّ أُنفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

ورِة.	.  أعبُِّر بجملٍة عّما أشاهُدهُ في الصُّ

ورِة التي تعرُضها المعلِّمةُ على التَّالميِذ.	.  أُخبُر زمالئي بما أشاهُدهُ في الصُّ

ورِة؟	.  ُث زمالئي عن شعوِر التَّالميِذ في الصُّ أحدِّ

ُذ األنشطَة اآلتيَة: ، ثمَّ أُنفِّ أستمُع للنَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

ؤاَل الذي حيََّر التَّالميَذ.	.  أذكُر السُّ

 .	: أتعاوُن أنا وزميلي ألكمَل شفويّاً الجمَل اآلتيةَ باالعتماِد على ما سمْعناهُ من النَّصِّ

ةً بعنواِن:  –  اختاَرِت المعلِّمةُ قصَّ

الغّواُص يجوُب أعماَق البحاِر بحثاً عن  – 

فغادْرنا المكتبةَ بــ   وكلٌّ منّا يحمُل   – 

 .	. أقترُح عنواناً آخَر للنَّصِّ



7475

أقرأُ النّصَّ قراءًة جهريّةً سليمةً محاكياً قراءَة المعلِّمِ.	. 

َل مراعياً تسلسَل األحداِث	.  أقرأُ المقطَع األوَّ

أقرأُ المقطَع الثّاني منتبهاً لمخرِج 	. 
كلٍّ من حرفي الحاِء والجيمِ.

 احملارة 
ُ
ابنة

.. 1 ..

أْن  األسبوِع  هذا  نشاُط  وكاَن  متميٍِّز،  بنشاٍط  األسبوَع  نُنهَي  أْن  في صفِّنا  العادةُ   جَرِت 
تصطحبَنا المعلِّمةُ إلى مكتبِة المدرسِة، وهناَك تحلَّْقنا حولَها، وبدأْنا نصغي إليها باهتمامٍ.

لنا تفاصيَل يومٍ  وَر، وتقرأُ  المحارِة«، وبدأَْت تعرُض الصُّ بعنواِن »ابنةُ  ةً  اختاَرِت المعلِّمةُ قصَّ
بحريٍّ لغّواصٍ يبحُث عن َصدفاٍت.

فتسلَّلَْت إلى مخيِّلِة كلٍّ منّا ُصَوُر أعماِق البحاِر، وأَصبَحْت أَشكاُل الكاِئناِت الَحيَِّة بألواِنها 
يمسُك  فتارًة  األعماَق،  الغّواِص وهو يجوُب  ذاَك  َّنا بصحبِة  أمامنا، وكأن مُرتِسمةً  َعِة  الُمتنوِّ
صدفةً كبيرًة، ليَضعَها في َسلَّتِه، وتارًة أُخرى يَحِفُر ِرماَل القاِع ليبحَث عن َصدفاٍت أُخرى، 
دفاِت بعنواِن  ثُمَّ يصَعُد بها إلى قَاِرِبِه ليُخِرَج منها َحبَّاِت اللُّؤلِؤ. سأَل ورد: وماعالقةُ هذِه الصَّ

تنا؟ ِقصَّ

.. 2 ..

لُُه المحارةُ، حين  َّها اللؤلؤةُ، كنٌز تُشكِّ  أَجابَِت المعلِّمةُ: هل َعرفتُم اآلن، ما ابنةُ الَمحاَرِة؟ إن
ُل  الَحبَّةَ، وتُشكِّ تُغلُِّف هذِه  بِإفراِز مادٍَّة  الَمحاَرةُ  فتبدأُ  دفَِة،  الصَّ َرمٍل في جوِف  َحبَّةُ  تستِقرُّ 
حولها طبقاٍت متراكمةً من ِعرِق اللؤلِؤ لتعطَي اللؤلؤَة في النِّهايِة حجَمها ولمعانَها البلَّوريَّ 

الفريَد.

ِة، فغادْرنا المكتبةَ بانتظامٍ وكلٌّ منّا يحمُل ذكرى سعيدًة عن هذا  وهنا قُِرَع جرُس انتهاِء الحصَّ
اليومِ الغَنيِّ بمعلوماِتِه.

ي حيَن كاَن يَِصُفنا بقوِلِه: أنتم يا أَحفاِدي َحبَّاُت لؤلٍؤ،  أمَّا أنا فقد فِهمُت ما كان يقصُدهُ َجدِّ
. لُكلٍّ منْكم ِسحُرهُ الخاصُّ

َأقرُأ

معجُم
الكلماتِ

تحلَّْقنا: جلْسنا بشكٍل  ٍد.  مُتميٍِّز: مُتفرِّ
نصغي: نستمُع باهتمامٍ.  .  دائريٍّ

خويّاتِ   المحارة: نوٌع من الرَّ
دفِة. يَعيُش داخَل الصَّ
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الَفهُم الِقرائيُّ 

أمألُ الفراَغ بالكلمِة المناسبِة مَن 	. 
المقطِع الثّاني.

ـــُل حـــبّـــةُ الـــلـــؤلـــِؤ داخــــَل 	  تـــتـــشـــَكّ
.  

 	. عكُس كلمِة )ابتداء(  

 	. جمُع كلمِة )حبَّة(  

 .	 : أستبعُد الفكرَة التي ال تَنتمي إلى النّصِّ

تشبيُه
الجدِّ

ألحفاِدِه
بحبّاِت
اللؤلک

بحُث
الغّواِص

عِن اللؤلک
على سطِح

البحِر 

تحلُّق
التَّالميِذ 

حوَل المعِلّمِة
لسماِع
ِة  القصَّ

نِة وفَق سياِقها:	.  أبيِّن مَعنى الكلمِة الملوَّ

 	. لمَعْت حبَّةُ اللؤلِؤ  

الكاتِب 	  مخيِّلِة  فــي  الفكرةُ  لمَعِت 
.  

أختاُر مَن النصِّ معلومةً أعجبَتني، 	. 
 وأكتبُها.

 
أكمُل الجدوَل اآلتي بما يُناسبُُه من 	. 

  : النَّصِّ

ببالنتيجة  السَّ

 
 

تستقرُّ حبَّةُ 
رمٍل في جوِف 

دفِة. الصَّ

أميُِّز الحقيقةَ مَن الّرأِي في العبارتَيِن 	. 
اآلتيتَيِن:

 يُستَخرُج اللؤلُؤ من أعماِق البحاِر  	 
.)  (

 ألواُن اللؤلِؤ جميلةٌ  	 
.)  (

عوِر الذي تعبُِّر عنُه فيما يأتي:	.  أصل ُكلَّ جملٍة بالشُّ

أنتم يا أحفادي حّباُت

لؤلٍؤ لكلٍّ مْنكم

. سحرُُه الخاصُّ

تسلَّلَْت إىل مخيِّلِة

كلٍّ مّنا ُصَوُر

أع�ِق البحاِر.

كلٌّ مّنا يحمُل ذكرى

سعيدًة عن هذا اليوِم

الغنيِّ �علوماتِِه.

اإلعجابالفرح
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َشَفويًَّاأتَواَصُل

وَر اآلتيةَ، ثَمّ أحكي لزمالئي قّصةَ تَشكُِّل اللّؤلؤ.	  أرتُّب الصُّ

أصُف بجملتَيِن جماَل اللّؤلِؤ واستعماالِتِه	 

 

 





ِ
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وَر اآلتيَة، ثُمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أَتأَمَّ

أَختاُر مْن كلِّ صورٍة حبََّة اللّؤلُِؤ التي تحتوي فعالً يدلُّ عىل 

ورِة األَخيِة،  الطّلَِب، ثمَّ أكُتب الفعَل ف حّباِت الِعقِد ف الصُّ

وأُنّفُذ املطلوب.

اجمْع

يجمُع

جمَع

اصَنْع

يصنُع

صَنع

استخرَج

يستخرُج

استخِرْج

أقرأُ األفعاَل عىل ِعْقِد اللؤلِؤ، ثّم 

ُرب عنُه هذِه  أُخُرب زمال� عّ� تعِّ

األفعاُل املُتتاليُة.

١

٢

٣

٤

٥

بحَث

يبحُث

ابحْث
َغطََس

اغطْسيغطُس
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ي
أ�ن وأرس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

ٍن لتصبَح الفقرُة اآلتيُة أجمَل ف رأيي، ثمَّ أعيُد كتابَتها: . 1 أضُع تركيباً آخَر بدالً مَن كّل تركيٍب ُملوَّ

البحُر عالٌَم كبيٌر يعيُش فيِه الكثيُر مَن الكائناِت الَحيَِّة الُمدهشِة بأشكاِلها وأنواِعها – 
 الُمختلفِة.

 

أصوُغ جملَتني أصُف فيهام شيئاً أُحبُُّه ف البحِر ُمستعمالً )يشبُه( أو )كـ(، ُمستِعيناً بالّنموذجِ اآليت:. 2

افيِة.–  ماِء الصَّ  ُزرقةُ مياِه البحِر كالسَّ
  
 

، ثمَّ أعرُضها على زمالئي. أجمُع مَع أُسَرتي معلوماٍت وصوراً عن كائٍن بحريٍّ
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َأقرُأ
 

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريّةً سليمةً محاكياً 	. 
قراءَة الُمعلِّمِ.

َل مراعياً لفَظ المدوِد 	.  أقرأُ المقطَع األوَّ
الطَّويلِة والَقصيرِة.

 .	. وتيَّ أقرأُ النَّصَّ قراءًة مَقطعيَّةً مراعياً التَّلويَن الصَّ

َمر
َ
ي الق

َصدي�ت

- 1 -

ــنَي الــنُّــجــوِم ــ ــَرقَـــَمـــٌر ب ــبَ ــعِ ال ــن هـــَو مـــْن ُص

ــاف ــض ــا فــيــِه يُ ــلُّ مـ ــ اِلخـــــــراٍع واكــِتــشــافك

ــاف ــف ــَج ــرفــــإذا َحــــلَّ ال ــطَ امل يـــأيت  أْن  ــَل  ــب ق

يُرِسُل الِعلَم ُصَور

يُرِسُل البَثَّ َخَر

يُرِسُل الَحلَّ ُصَور

- 2 -

ــواُن الــَحــضــارة ــن ــالــةأنـــَت ُع أنــــَت لـــــأرِض رِس

إلينا الـــنُّـــوَر  ــل  ــرِسـ ــوٍط مـــْن َحــــرارةتُـ ــي ــخ ب

فإذا الجّواُل والحاسوُب َصوٌت ونَظَر

وإذا التّلفاُز واألَخباُر َصوٌت وِعَر

- 3 -

ــة بـــَت املــســافَ ــنَي قـــرَّ للثّقافَةحـ ــاً  ــ َروض ِصَت 

جميعاً ــاُس  ــّن ال فرتَلتَقي  السَّ دوِن  ــن  م ــَك  بـ

يا َصديقي يا قََمر

مفيد نبزو

معجُم
الكلماتِ

 االخِتراع: االبتكار. 
 اكِتشاف: معرفة المجهول. 

 بَثَّ الخبَر: أذاَعُه ونشَرهُ. 
َروضاً: بستاناً. ِعبْرة: مَوِعظة. 
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الَفهُم الِقرائيُّ 

أذكُر ضدَّ الكلمتيِن اآلتيتيِن مّما وردَ 	. 
ِل:  في المقطِع األَوّ

الجهُل الِخصُب

أستخرُج اسماً مفرداً وردَ في المقطِع 	. 
ِل، وأكتبُُه، ثمَّ أستخرُج جمَعُه من  األَوّ

المقطِع الثَّاني، وأكتبُُه: 

 	. االسُم المفردُ  

 	. جمُعُه  

أتعاوُن أنا وُزمالِئي على ملِء الفراغيِن 	. 
ً منهما: بما يُناِسُب ُكالَّ

اعِر: 	  في قوِل الشَّ
بَْت املسافَة ِصَت َروضاً للثّقافَةحنَي قرَّ

ينقُل  	  ــاعــيَّ  ــن ــصِّ ال ــقــمــَر  ال أنَّ  قــصــد 
   من أبعِد   

اعِر: 	  في قوِل الشَّ

قبَل أْن يأتي المطَرفإذا َحلَّ الَجفاف

يُرِسُل الِعلَم ُصَور

الطَّقِس، 	  بحالِة  التَّنبُُّؤ  يُمكنُنا  َُّه  أن قصَد 
ناعيَّ  الصِّ القمَر  ألنَّ  احتياطاِتنا؛  وأخُذ 

 

عريَّ الذي يعبُِّر عِن 	.  أكتُب البيَت الشِّ
ورِة اآلتيِة مُستِعيناً بالمقطِع الثَّالِث  الصُّ

: مَن النَِّصّ

ناعيَّ في 	.  شبََّه الّشاعُر القمَر الصِّ
سالِة« وفي المقطِع  المقطِع الثّاني »بالرِّ

وض(، أختاُر التشبيَه  الثّالِث )بالرَّ
بَب.  األجمَل برأيي مُبيِّناً السَّ

 
أمألُ الجدوَل اآلتَي بما يُناسبُه.	. 

َمعلومايت الّسابقُة عن 

القمِر: 

املعلوماُت الجديدُة 

: التي تعلَّْمُتها ف النَّصِّ
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َشَفويًَّاأتَواَصُل

والَقَمِر 	  ناعيِّ  الصِّ القمِر  بيَن  الفضاِء  في  يَجري  حواٍر  تخيُِّل  على  ومَجموَعتي  أنا  أتعاوُن 
ُث كلٌّ منُهما عن: )شكِلِه - فائدِتِه للنّاس(. الحقيقّي، يتحدَّ

 	. فِّ ابَق في الصَّ أمثُِّل أنا وَزميلي الِحواَر السَّ
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فائدة:

تسّمى )ِمْن – إلى 

– عن – على – في – 

الالم – الباء – الكاف( 

. أحرَف جرٍّ

أضُع ف الفراغاِت حرَف الجّر املناسَب، ثمَّ أضبُط االسَم الذي يأيت بعَده.. 6

)لـ - كـ - بـ - من – إلى – عن – على - في(

ألرض ِرسالة.–  أنَت 

خيوط  حرارة.–  تُرسُل النّوَر إليــنا  

اللُؤلُؤ.–  النّجومُ  الّسماِء تلمُع 

أقرأُ الجملَة اآلتيَة، ثّم أمألُ الجدوَل باملطلوِب:. 7

تُحلُِّق الطّائرةُ في الّسماِء.

حركُة آخرِِهاالسُم املجروُرحرُف الجرِّالفعل

    

ً من أحرِف الجّر )الباء- الالم - الكاف( ف جمٍل مفيدٍة، وأضبُط االسَم بعدها بالّشكِل املُناسِب.. 8 أضُع كالَّ
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ي
أ�ن وأرس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

أَكتُب ِعبارًة عىل منِط العبارِة اآلتية:. 1

ماء فتُنيُر األرض.–  تسبُح النُّجومُ في السَّ

  

ُن ثالَث ُجمٍل مستعيناً بالّصورِة اآلتيِة، ثمَّ أُضيُفها إىل النَّصِّ اآليت ليصبَح أجمَل:. 2 أكوِّ

يَسعى اإلنساُن إىل اِكتشاِف عالَِم الَفضاِء

امليلِء باألرساِر الَعجيبِة، فيدرُس الكواكَب

يِخ واملشرتي، ويدرُس القمَر والّنجوَم، كاملرِّ

ويحاوُل حلَّ ألغازِها. 

  
  
 

ــرى  ــَد أُخ ــِة عــن فواِئ ــمِ المختلف ــي أحــِد مصــادِر التعلُّ ــرتي ف ــراِد أُس ــَع أحــِد أف أبحــُث م
ــي. ــا ُزمالئ ــُر به ــمَّ أُخب ــابكة...(، ث ــاز – ش ــِة: )جــّوال – تلف ــاِر الّصناعيّ لألَقم





َوَرقُة
َعَمل
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رابعاً: أكتُب بخّط الرُّقعِة الكلامِت اآلتيَة َوفَق الفراغِ املُناِسِب لكُّل منها:

أبيضالمحارةاللؤلؤ

خامساً: أقرأُ العبارتنَِي اآلتيَتنِي، ثمَّ أمألُ الجدوَل مبا يناسُبه:

مِل إلى المحارِة، فيتشكَُّل اللُّؤلُؤ.–  تدخُل حبّةُ الرَّ

تََهُب حبَّةُ القمِح نفَسها لألرِض، فتخرُج منها سنبلةٌ خضراء.– 

بب النَّتيجةالسَّ

  

سادساً: أصّنُف الجمَل اآلتيَة إىل )حقيقة – رأي – خيال(:

أنا حبّةُ القمِح.– 

غذاءُ العنكبوِت فرائُس تضرُّ باإلنساِن.– 

لوُن اللؤلؤ رائٌع.– 
سابعاً: بعَد دراستي وحدَة دنيا العلوِم تعلَّْمُت:

:من صفاِت العنكبوت:من فوائِد حبَِّة القمِح: ناعيِّ من فوائِد القمِر الصِّ

اعِة وفقَ وقِت انتهاِء تنفيِذ المهمَِّة.  أرسُم عقارَب السَّ

ِد ، وقد أنجْزتُها  اسمي   )نفَّذُت / لم أنفِّْذ( مَهمَّتي ضمَن الوقِت الُمحدَّ
ًة ثانيةً. ِّي )أحتاُج / ال أحتاُج( إلى مراجعِة الوحدِة مرَّ بشكٍل )ممتاز- جيِّد – وسط( وأجُد أن







ّبع كعروٍس عىل عرِش  دّرة ت�ت

......
ُ
ا مدينة حراِء، إ�نّ الصَّ

ع ��اس
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دُمر
َ
ت

، ثمَّ أُجيُب: أستمُع إىل النَّصِّ

 .	. َث عنها النَّصُّ أُسّمي الَمملكةَ التي تحدَّ

أذكُر المحافظةَ التي توجُد فيها.	. 

أسّمي أشهَر ملوِكها.	. 

أقترُح عنواناً للنَّّص.	. 

أستمُع إىل النَّّص مرًّة ثانيًة، ثمَّ أُجيُب:

َأسَتِمُع وُأناِقُش

 .	. أذكُر كلمةً وردَ مفردُها وجمُعها في بدايِة النَّصِّ

 



ع ��اس
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 .	: أكمُل الفراغاِت اآلتيةَ بما يُناِسبُها من النَّصِّ

أُطلَق على مملكِة تدمَُر لََقُب  – 

أُطلَق على ملكِة تدمَُر لََقُب  – 

من صفاِت مَلكِة تَدمَُر  – 

أمألُ الُمخطََّط اآلتَي بما يُناِسبُه:	. 

من آثاِر تَدمَُر

َث النَّصُّ عِن التَّاريِخ القديمِ أمِ الحديِث؟ أذكُر جملةً مَن النَّصِّ تدلُّ على ذلك.	.  أتحدَّ

 
أتعاوُن أنا وَزميلي على مَلِء الفراغاِت التَّالية:	. 

َّةُ بألقاٍب جميلٍة، أسمِّي المدينةَ الملقَّبةَ بـ :	  وري لُقِّبَِت المدُن السُّ

مدينِة الياَسمين  – 

عروِس الّساحِل  – 

الّشهباِء  – 

ُث أنا وُزمالئي عن:	.  أتحدَّ

ٍَّة زْرتُها أو سمْعُت عنها:  –  منطقٍة أثري

 واِجبي تجاهَ آثاِر ِبالِدنا:  – 



ي 
ن

ي و� ي قل�ب
ن

دِك �  حمب
ُ

قرأت

د، أنِت  تِب....... ما احملب
ُ
الك

 مل يِغِب.
ُ

د احملب

ُء يحــا
َ
الف ٢

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ُذ األنشطَة: ُل الّصورتنَِي اآلتيَتنِي، ثَّم أُنفِّ أتأمَّ

ورِة األولى.	.  أصُف ما أراهُ في الصُّ

إالمَ يرمُز ُكلٌّ مّما يأتي:	. 

 –. نباُت الياَسميِن  

 –. مَشقيُّ   الّسيُف الدِّ

 أكمُل العبارَة اآلتيةَ:	. 
تُلقَُّب المدينةُ في النَّصِّ باسمِ النّباِت الموجوِد 

في الّصورِة الثّانيِة، فلََقبُها هَو مدينةُ 

ُذ األنشطَة اآلتيَة: أستمُع إىل األنشودِة، ثمَّ أُنفِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

َث عنها الّشاعُر في األُنشودِة.	.  أُسمِّي المدينةَ التي تحدَّ

حيحةَ مّما بيَن القوَسيِن:	.  أختاُر اإلجابةَ الَصّ

ذُِكَر اسُم مدينِة دمشَق في األُنشودِة: )مّرة واحدة – مّرتين - ثالث مّرات(.– 

ً من العبارتَيِن اآلتيتَيِن بالكلمِة المناسبِة مّما سمعته من األنشودة:	.  أكمُل ُكالَّ

 –. دمشُق ويسبُح فيها  

 –. ويحُرُسها شاِمخاً  
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َأقرُأ

أقرأُ األنشودَة قراءًة جهريّةً سليمةً محاكياً قراءَة الُمعلِّمِ.	. 

َل مَن النّشيِد مراعياً الوقوَف على النّوِن الّساكنِة.	.  أقرأُ المقطَع األوَّ

أقرأُ ما يأتي مُمثِّالً بَحركاِت اليديِن 	. 
وتعابيِر الوجِه:

لتبقَ دمشُق كأمٍّ حَنون
ُل بالعطِر كلَّ العُيون تُكَحِّ

الفيحاء

- 1 -

دمشُق... وميتدُّ فينا الَحنني

فَِمن قاسيوَن

إىل الغوطتنَِي

إىل قلعٍة ُعمرُها املجُد

والياَسمني

- 2 -

دمشُق... ويَسبَُح فيها الَقَمر

ببَحرِة ماٍء

ونافورٍة

ويُغّني البََر

- 3 -

لتبَق دمشُق كأمٍّ َحنون

ُل بالعطِر كلَّ الُعيون تَُكحِّ

تَُسطُِّر باملجِد َمعنى الَحياة

ويَحرُُسها شامخاً

قاسيون

جامل أبو سمرة 

معجُم
الكلماتِ

تُسطُِّر: تكتُب.

المجد: النّبل والّشرف.

شامخاَ: فخوراً ومرتفعاً.
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َشَفويًَّاأتَواَصُل

وِر اآلتيِة:	  ُث أنا وُزمالئي بجملٍة عن كلٍّ من الصُّ أتحدَّ

أتخيُّل نَفسي واقفاً على جبِل قاسيون أتأمُّل مدينةَ دمشق. ماذا سأقوُل لزمالئي عن مُشاهداتي؟	 

مالء: الإ

أقرأُ الجمَل اآلتيةَ مُنتبهاً للفِظ تنويِن الجرِّ والّرفِع والنَّصِب:	. 
دمشُق مدينةٌ عريقةٌ.– قرأُت في كتاٍب مفيٍد.– 
شربُْت مَن النّبِع ماءً عذبا.ً– زرعُت زهرًة جميلةً.– 

أقرأُ الجمَل اآلتيةَ، ثّم أختاُر اإلجابةَ الّصحيحةَ مّما بيَن القوَسيِن:	. 

 في بَيِتنا ِقطَّةٌ أَليفةٌ. أكتُب تنويَن الّرفِع:– 
 )ضمَّتين فوَق الحرِف - كسرتَين تحَت الحرِف - فتحتين فوَق الحرِف(.

 –:  َصِعدُت إلى مكاٍن مرتفٍع.أكتُب تنويَن الجرِّ
 )ضّمتَين فوَق الحرِف – كسرتَين تحَت الحرِف – فتحتَين فوَق الحرِف(.

 ُزرُت بُرجاً عاِلياً. أكتُب تنويَن النصِب:– 
 )ضّمتَين فوَق الحرِف – كسرتَين تحَت الحرِف – فتحتَين فوَق الحرِف(.

نِة أو تحتها فيما يأتي:	.  أضُع التّنويَن الُمناِسَب فوَق األحرِف الملَوّ

ِاستََمْعُت إلى لحن جميل.– 

ماِء قمر منير.–  في السَّ

اشتريُت مَن المكتبِة كتابا مفيدا.– 

شاهْدُت مدينة جميلة.– 

فائدة:

- أكتُب تنويَن النَّصِب فتحتَيِن فوَق الحرِف)ــــــً(.

تيِن فوَق الحرِف )ـــــــٌ(. - أكتُب تنويَن الرفعِ ضمَّ

- أكتُب تنويَن الجرِّ كسرتَيِن تحَت الحرِف )ـــــٍ(.
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إمالٌء منظور:

ُب بإشراِف معلِّمي على كتابِة الفقرِة اآلتيِة مُراعياً التّنوين.	  أتدرَّ

دمشُق أرُض الجماِل والعطاء، وستبقى ُحبَّاً ال ينتهي  في قلوٍب تعشُقها دوماً.  – 

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ

:
ُّ

ط الن

أكتُب بخطِّ الرُّقعِة الكلامِت اآلتيَة منتبهاً لرسِم حرَف )ي – ى(:. 1

أكتُب بخطِّ الرُّقعِة العباراِت اآلتيَة منتبهاً لحجِم الحروِف والكلامِت:. 2

طِر: . 3 أكتُب العبارَة اآلتيَة بخطِّ الرُّقعِة منتبهاً ملوقعِ حرف )ي - ى( مَن السَّ

أقرأُ الجمَل اآلتيَة، ثُمَّ أُجيُب:

ي ُلَغتي ُأَنِّ

ابتَِعْد عن ِرفاِق الّسوِء.– َحطَّ الَحمامُ على األرِض.– - تَصُمُد دمشُق في وجِه األَعداِء.

أبيُِّن نوَع كلِّ فعٍل مَن األفعاِل في الُجمِل الّسابقِة،ثُمَّ أذكُر حركةَ آخِرِه وفَق الجدوِل اآلتي.	 

حركُة آخرِهنوعهالفعل

أصُل كلَّ فعٍل ماّم يأيت بزمِن ُحدوثِه.. 1

-1--2-

مِن الماضييَصَعُد حدَث في الزَّ
اكتُْب

مِن الحاضِرلّوْن يحدُث في الزَّ
يرُسُم
يُطلَُب حدوثُُه في المستقبِلَشِرَب

حيحِ مستعيناً . 2 أحّوُل الفعَل املايَض ف الجملِة اآلتيِة إىل فعٍل مضارعٍ، ثُمَّ إىل فعِل أمٍر، وأنتبُه للّضبِط الصَّ

بالّنموذجِ.

ً ًردّدَ التاّلميُذ نشيدا ًيردِّدُ التاّلميُذ نشيدا َردِّدْ نشيدا
  َرفََع التّلميُذ َعلَماً

أتعاوُن أنا وزماليئ عىل ترتيِب الجمِل اآلتيِة وفَق تسلُسلِها الزَّمنّي.. 3

اكتُْب موضوعاً عن قلعِة دمشَق.– يَِصُف التاّلميُذ القلعةَ. – 
ذَهََب التاّلميُذ في رحلٍة إلى قلعِة دمشَق.– 

األمرالمضارعالماضي

 



 وردات كُتَِب





ا،  �نُ ّصِ
ت

� 
ُ

بال ا والب �نُ ّيِ ن البحُر �يُ

ا  ا، إ�نّ ِ ا وحدائ�ت هو ببساتي�نِ ن �تَ

........
ُ
مدينة

ــ�تُ مي ــا الب بيَعُتن
َ
ط 3

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

ُذ األنشطَة: وَر اآلتيَة، ثَمَّ أُنفِّ ُل الصُّ أتأمَّ

أتعاوُن أنا ومجموَعتي على وصِف موجوداِت الّصورِة األولى.	. 

ورِة الثَّانيِة.	.  أذكُر اسَم المكاِن في الصُّ

وِر الثَّالِث.	.  أذكُر أنا وَزميلي البيئاِت الظَّاهرَة في الصُّ

ُذ األنشطَة اآلتيَة: ، ثمَّ أُنفِّ أستمُع إىل النَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

أسمِّي أمريِن فقط تتميُّز بهما الالذقيَّةُ.	. 

 .	. أَذكُر عددَ المحميَّاِت الطَّبيعيَِّة التي ذُِكَرْت في النَّصِّ

حيحةَ مّما بيَن القوَسيِن.	.   أختاُر اإلجابةَ الَصّ
مَن األشجاِر التي انتشَرْت بساتينُها على الطّريِق: )النَّخيل - التُّفَّاح - الَموز(. 
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َأقرُأ

أقرأُ النَّصَّ قراءًة سليمةً محاكياً قراءَة المعلِّمِ. 	. 

 .	 . أقرأُ المقطَع األّوَل مراعياً التَّلويَن الّصوتيَّ

أقرأُ الِفقَرَة اآلتيةَ مراعياً الوقوَف على ساكن.	. 

ُّفَّاحِ –  والطَّريُق إلى هذِه الغاباِت من أجملِ الطُّرِق، يشقُّ الِجبالَ عبَر مروِج األزهاِر، وُكرومِ الت
والكرِز واللَّوزيَّاِت، وأَلحاِن الينابيِع 

ّللِت، وقد تَنْفتُح في هذه  والشَّ
. الغاباِت إطللٌت على البحِر الممتدِّ

مي�تُ َ بيَعُتنا الب
َ
ط

- 1 -

البحِر  ساِحِل  من  تمتدُّ  الطَّبيعيَِّة،  الغاباِت  وأُمُّ   ، وريِّ السُّ اِحِل  السَّ عروُس  ذقيَّةُ   الالَّ
نةً غاباٍت  ُع فيها األلواُن واألشجاُر الُمعمَّرةُ مكوِّ إلى أَعاِلي الِجباِل في لوَحٍة فنِّيٍَّة تتنوَّ
ُل مع غاباِت البسيِط  تسحُر العقوَل وتُبِهُر األنظاَر. ومن أهمِّها غاباُت الفرنلِق التي تُشكِّ
عديدةٌ  أنواٌع  فيها  تعيُش  طبيعيٍَّة،  محميَّاٍت  خمَس  الطُّيوِر  وأُمِّ  وسوالس،  وِح،  والشُّ
، ففيها  ِع النَّباتيِّ من الحيواناِت والطُّيوِر النَّاِدرِة، وتَُعدُّ األغنى في الوطِن العربيِّ بالتَّنوُّ

َّةٌ كانْت مصدَر اهتمامٍ للعطَّاِرين. أعشاٌب طبِّيَّةٌ، ونباتاٌت ِعطري

- 2 -

األزهاِر،  مروِج  عبَر  الِجباَل  يشقُّ  الطُّرِق،  أجمِل  من  الغاباِت  هذِه  إلى   والطَّريُق 
هذه  في  تنفتُح  وقد  اّلالِت،  والشَّ الينابيِع  وأَلحاِن  َّاِت،  واللَّوزي والكرِز  التُّفَّاِح  وُكرومِ 

الغاباِت إطالالٌت جميلةٌ على البحِر الُمْمتَّد.

قُق  عبيَّةُ، والفنادُق والشُّ هاُت والمطاِعُم والمقاِهي الشَّ تنتشُر على جانبي الطَّريِق المتنزَّ
هيَِّة، وهذا مايجِذُب إليها  ناعاِت اليدويِّة واألطعمِة الشَّ كنيَّةُ، ومحاّلُت الهدايا والصِّ السَّ

اَر والسيَّاَح من ُكلِّ أنحاِء سوريةَ والوطِن العربيِّ والعالَمِ. وَّ الزُّ

َّها طبيعتُنا... طبيعةُ الخيِر والجماِل. حقَّاً... إن
هيسم أبو سعيد

معجُم
الكلماتِ تسحُر: تستميُل وتجُذب.
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الَفهُم الِقرائيُّ 

ً ممَّا 	.  ِل كالَّ أستخرُج مَن المقطِع األَوَّ
يأِتي:

مُراِدُف كلمِة (تُعِجُب) مُراِدُف كلمِة (األبصار)

ضدُّ كلمِة (األفْقر) ضدُّ كلمِة (ِإهمال)

ُِّب األماكَن اآلتيةَ وفَق تََسلُْسِل 	.  أرت
  : وروِدها في النَِّصّ

أُمُّ الطُّيورالينابيعالبسيط

ّالالتالمطاعم البحرالشَّ

  
 

أتعاوُن أنا وزميلي ألبِيَّن مَعنى الكلمِة 	. 
نِة ضمَن الّسياِق: الملوَّ

ــوَل 	  ــق ــع ــســحــُر ال نـــةً غـــابـــاٍت ت مـــكـــوَّ
.  

أتعاوُن أنا وُزمالِئي على استخراِج 	. 
سبَبَيِن للنّتيجِة اآلتيِة:

النَّتيجة:
اَر  وَّ تجِذُب طبيعتُنا الزُّ

والسيَّاَح إليها

بب: السَّ
-١
-٢

أمألُ الفراَغ في العبارِة َوفَق النَّموذِج 	. 
اآلتي:

َّها طبيعتُنا... طبيعةُ الخيِر والجماِل.	  إن

 	. َّها طبيعتُنا... طبيعةُ   إن

أميُِّز )الحقيقةَ من الخياِل( في 	. 
العبارتَيِن اآلتيتَيِن:

ــوريِّ 	  ــاِحــِل الــسُّ ذقــيَّــةُ عــروُس الــسَّ الــالَّ
.  

ِع 	  بالتَّنوُّ العربيِّ  الوطِن  في  األغنى  تَُعدُّ 
. النَّباتيِّ  

أكمُل ما يأتي:	. 

ــْت 	  ــ ــَع ــ ــِط ــ ُ ــو ق ــ مـــــــاذا يـــحـــصـــُل لـ
ِاحـــتَـــَرقَـــْت؟ أو  ــاِت  ــاب ــغ ال  أشـــجـــاُر 

 

َشَفويًَّاأتَواَصُل

ُث ُزمالئي عن مكاٍن سياحيٍّ ُزرتُُه في مُحافَظَتي.	  أُحدِّ

ُث بُجملتَين عن واجبي تجاهَ المناطِق الّسياحيِّة في بَلدي سورية.	  أتحدَّ

مالء: الإ

أقرأُ الجمَل اآلتيةَ، ثّم أُجيُب:	. 

 –. راِئعةً  شاهَْدنا في َكَسَب مناظَر 

مئاُت  األشجاِر.–  في الغاباِت 

 –. دافئةٌ مياهُ الينابيِع 

 	. أكتُب الكلماِت التي داخَل المربَِّع في الجمِل الّسابقِة   

َل الكلمة – وسَط الكلمة – آخَر الكلمة(.	  ُكِتبَِت الهمزةُ في الكلماِت الّسابقِة: )أوَّ

الحرُف الذي ُكِتبَت عليه هو: )الواو – النبرة – األلف(.	 

أضُع الَهمزَة على النَّبْرِة في الكلماِت اآلتيِة:	. 
ـل ـةسا  ـيةرِ  َضو 

 أتعاوُن أنا وزمالئي على كتابِة ثالِث كلماٍت ُكتبْت فيها الهمزةُ المتوسِّطةُ على نَبْرة.	. 
 

إمالٌء منظور:

ُب بإشراِف معلِّمي على كتابِة العبارِة اآلتيِة:	  أتدَرّ

ُسِئَل التِّلميُذ عن طبيعِة شواِطِئنا التي نستمتُع بصفاِئها.– 

ُب أَغالِطي: * أُصوِّ
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أقرأُ الجمَل اآلتيَة،منتبهاً إىل الكلامِت امللّونة:

ي ُلَغتي ُأَنِّ

وَر.– تمتََّع األصدقاءُ بالّرحلِة.– عادَ الُمسافُر.–  يَّاُح الصُّ يلتِقُط السُّ
أكمُل الجمَل اآلتيَة بالكلمِة املناسبِة محاكياً النامذَج الّسابقة.. 1

غاَصْت  غّردَ  فاَز  

ُ نوَعها.. 2 ابقِة، وأُبنيِّ أَدلُّ عىل الكلمِة التي بدأْت بها كلٌّ من الُجمِل السَّ

 

أَدلُّ عىل الكلمِة التي َدلَّْت عىل َمْن قاَم بالفعِل ف كلٍّ من الُجمِل . 3

ُ نوَعها، وحركَة آخرِها. ابقِة، وأُبنيِّ السَّ

 

أحلُّل الجمَل اآلتيَة وفَق الجدَوِل:. 4

 –. وريَّ احَل السُّ دَ العصفوُر.– زاَر التَّالميُذ السَّ يحافُظ النَّاُس على اآلثاِر.– غرَّ

حركُة آخِر الفاعِلالفاعلزمنُهالفعل

ُن الفاعَل، وأضبطُها . 5 ورِة اآلتيِة بجملٍة تتضمَّ أعّبُ عن الصَّ

بالّشكِل املُناِسِب.

 

أكّوُن جملَتنِي تشتمالِن عىل فعٍل وفاعٍل، وأضبُط آخَر كّل . 6

كِل املُناِسب. منهام بالشَّ

  
 

ي الكلمَة التي  فائدة: - أسمِّ

تدلُّ على َمْن قاَم بالفعِل 

ُة. الفاعَل، حركُة آخرِِه الضمَّ

- الفاعُل اسٌم حركُة آخرِِه 

ُة )مرفوٌع(. مَّ الضَّ



ُ تعملَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ
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َ الّسمكة.اصطاد

ذهَب الطفُل مع جَّده وجلسوا على طرِف
البُحيرِة وهناَك التقوا صياداً عرَض عليهما

التّسابقَ الصطياِد أّوِل سمكٍَة.
أتبُع خيوطَ الّصنّارِة ألخبَر زُمالئي من حصلَ

مكِة األولى. على الَسّ
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ي
أ�ن وأرس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

ُث عن مدينِة َحلَب.. 1 أعيُد ترتيَب العباراِت اآلتيِة ألحصَل عىل مقطعٍ يتحدَّ

تُحيُط بها أسواٌق قديمةٌ.– 

َّةٌ.–  ُط المدينةَ قلعةٌ أثري تتوسَّ

َِّة.–  وري َِّة العربيَِّة السُّ تقُع مدينةُ حلَب شماَل الُجمهوري

هباِء.–   وتُلقَُّب بالشَّ
  
  
  
 

أكتُب ثالَث جمٍل أصُف فيها َمديَنتي:. 2

ِذقيَّــِة، وأجمــُع معُهــم صــوراً لهــا، ثــمَّ  أَحكــي ألُســَرتي عّمــا َعَرفتـُـُه اليــومَ عــن مدينــِة الالَّ
أَضُعهــا فــي ملــفِّ إنجــازي.



ن   الّتار�ي
ُ

 والفراِت، عبق
نَ دج�تَ ب�ي

صنع 
َ
ا ن ا�تِ ا، من خ�ي ا�بِ ي �ت

ن
�

......
ُ
ا مدينة مقّوماِت الياة، إ�نّ

ُ
ة

َ
َلَسك ا 4

ُث  ُل وأَتدَّ َأتأمَّ

وَرتنِي اآلتيتنِي، ثمَّ أُجيُب: ُل الصُّ أتأمَّ

ورتين الّسابقتيِن. 	.  أذكُر العمَل الذي تقومُ بِه الشَّخصيَّاُت في الصُّ

ورتين الّسابقتيِن. 	.  راعيّةَ في الصُّ أسمِّي المحاصيَل الزِّ

ورتين 	.  أُخبُر زمالئي بمنتجاٍت مصنوعٍة من المحاصيل الزراعيّة التي أراها في في الصُّ
الّسابقتيِن.

ُذ األنشطَة اآلتيَة: ، ثمَّ أُنفِّ أستمُع إىل النَّصِّ

َأسَتِمُع وُأناِقُش

 .	 . ُث عنها النَّصُّ أسمِّي المدينةَ التي يتحدَّ

أكمُل الفراغَيِن اآلتيَيِن بما يُناسبهما:	. 

 –. مُ مدينةُ الَحَسكة   تُقدِّ

 –. عُُمُرها  

 .	. أذكُر اسَم نهٍر سمعتُُه في النَّصِّ
116117



َأقرُأ

أقرأُ النَّصَّ قراءًة جهريّةً سليمةً محاكياً قراءَة الُمعلِّمِ. 	. 

َل مُمثِّالً دوَر مدينِة الَحَسكة. 	.  أقرأُ المقطَع األوَّ

أقرأُ المقطَع الثَّاني مَن النَّصِّ مُنتِبهاً إلى لَفِظ حرفَي )ص - ض(.	. 

 
ُ
اَلَسكة

- 1 -

الَحضاراِت  وَشقيَقةُ  األثريِّة،  التاّلِل  أمُّ  أنا  َّةُ،  وري السُّ العربيَّةُ  الجزيرةُ   أنا 
آالِف  سبعةُ  العالمِ، عمري  مُُدِن  أقدمِ  من  الَحسكةُ  أنا  الَعالَمِ،  في  القديمِة 
عام من عُمِر التاّلِل التي تتربَُّع على ِضفاِف أنهاري الثاّلثِة ِدجلةَ، والخابوِر، 
مُ األصالةَ والَجماَل  والجغجِغ، وما أزاُل صبيّةً أُحبُّ األرَض والَحياَة، وأُقدِّ
المحافظاِت  ثالَث  وأَُعدُّ  سوريةَ،  بَلِدنا  من  بُقعٍة  ُكلِّ  في  الطّيّبيَن  ألبنائي 

َِّة من حيُث المساحةُ. الّسوري

- 2 -

مُ بِكلتا يَديَّ الُخبَز،   أنا الحسكةُ أُمُّ الذّهِب األصفِر واألبيِض واألسوِد، أُقدِّ
 وسنابَل الَقمِح، وبيَن أَحضاِني يُزرُع الُقطُن، ومن أعماِق أَرضي يَنبُُع النِّفُط.
أنا بلُد الكثيِر مَن الشَّخصيَّاِت التي خلَّدها التّاريُخ، وعلى تُراِب أَرضي ُشيَِّدْت 
أَرقَى الَمساِجِد والَكناِئِس والمعاِبِد، أنا الماِضي والحاضُر والمستقبُل، أنا 

الَحَسكة.  
منري خلف

معجُم
الكلماتِ

ُشيَِّدت: بُنيَْت وارتفعْت.

تَتربَُّع: يقصُد بها تقع.

116117



118119

الَفهُم الِقرائيُّ 

أستخرُج مَن المقطِع الثَّاني جمَع المفرداِت اآلتية:	. 
كَنيسةَمسِجد َشخصيَّة ُسْنُبلَة 

    
أكمُل الفراغاِت اآلتيةَ:	. 

الَحَسكة: تتربُّع التِّالُل على ِضفاِف أنهاري الثَّالثِة:     	 
 

 .	: أشرُح مَعنى كلمِة )بُقَعة( َوفَق ِسياقها في النَّصِّ

مُ األصالةَ والَجماَل ألبنائي الطّيِّبيَن في ُكلِّ بُقعٍة من بَلِدنا سوريةَ  	  أُقدِّ

 .	.  أتعاوُن أنا وزمالئي على استنتاِج ثالٍث من مميّزاِت الَحَسكة َوفَق وروِدها في النَّصِّ
 
أبيُِّن الَمعنى الَحقيقيَّ لآلتي: 	. 

 الَحَسكةُ أمُّ الذّهِب األصفِر، واألبيِض، واألسوِد. 	 
 

أستبعُد العبارَة التي لم تذُكْرها الَحَسكةُ عنَد التّعريِف بنفِسها:	. 

َِّة من حيُث الَمساحة . 	  وري أنا ثالُث المحافظاِت السُّ

أتميُّز بإطاللٍة ساحَرٍة على البَحِر . 	 

بلُد الكثيِر مَن الشَّخصيَّاِت التي خلََّدها التَّاريُخ.	 

، وأُبيُِّن سبَب إعجابي.	.   أختاُر جملةً أعَجبَتْني مَن النَّصِّ
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َشَفويًَّاأتَواَصُل

ُف عنها بُجملتَيِن. 	  أُمثُِّل دوَر مَدينِة الحسكِة، وأُعرِّ

أُخبُر ُزمالئي بأسماِء مَحاصيَل زراعيٍّة أو صناعاٍت تَشتِهُر بها مَنِطَقتي. 	 

مالء: الإ

أقرأُ الكلماِت اآلتيةَ، منتبهاً لموضِع الَهمزة	. 

َرأس مَسؤول َرأيمَسألةُسؤالُكؤوس

أقرأُ الجمَل اآلتيةَ، ثّم أُجيُب:	. 

اللُؤلُؤ َحَجٌر ثَميٌن.– 

دبَّرِت األمُّ ُشؤوَن الَمنِزِل.– 

َرفَع التاّلميُذ ُرؤوَسُهم تجاهَ الَعلَمِ.– 

سأَل الُمتعلُِّم عن َحلِّ الَمسألِة.– 

نةَ منتبهاً لموضِع الهمزِة. 	   أكتُب الكلماِت الملوَّ
 
دُ موضَع الهمزِة: )أّوَل الكلمة – َوَسَط الكلمة – آِخَر الكلمة(.	  أحدِّ

ابقِة: )الواو – األلف – الياء(.	  أسمِّي الحرَف الذي ُكِتبَت عليِه في الكلماِت السَّ

أرسُم الهمزَة على حرِف )الواو( في الكلماِت اآلتيِة:	. 

لوي فووسمومن
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أقرأُ الُجملَتنِي اآلتيَتني، منتبهاً إىل الكلمَتنِي امللّونَتنِي:

ي ُلَغتي ُأَنِّ

يَزرُع الفاّلُح القمَح.– 

يزوُر السيّاُح مدينةَ الحسكِة.– 
أكمُل الجمَل اآلتيَة بكلمٍة تدلُّ عىل ما وقع عليِه الفعُل محاكياً النامذَج السابقَة.. 1

)الِجسَر - األرَض - النّفَط(

 –. حوَن   َسقى الفالَّ

 –. استخرَج الُعمَّاُل  

 –. بَنى الُمهندسوَن  

أستخرُج األفعاَل من الجمِل الّسابقِة، ثمَّ أبنّيُ زمَن كلٍّ منها.. 2

 

أدلُّ عىل الكلمِة التي وقَع عليها الفعُل ف الجمِل الّسابقِة.. 3

 

 َدلِّت الكلمتان )القمَح – مدينَة( عىل: . 4

)َمْن قاَم بالفعِل – الفعِل – ما وقَع عليِه الفعُل(.

فائدة:

ي الكلمَة التي تدلُّ على ما وقَع عليِه فعُل  -أسمِّ

الفاعِل مفعوالً به، وحركُة آخرِه الفتحُة.
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أحلُِّل الجمَل اآلتيَة وفَق الجدوِل:. 5

تلبُس األرُض ثوباً جميالً.– 

باَع الّرجُل المحصوَل.– 

شمَّ الولُد الّزهرَة.– 

حركُة آخِر املفعول بِهاملفعول بهالفاعلزمنهالفعل

ورِة اآلتيِة.. 6 ُ عن محافظِة الحسكة بجملٍة تحتوي مفعوالً به مستعيناً بالصُّ أعبِّ

 

كِل.. 7 ُن ثالَث ُجمٍل تحتوي مفعوالً به ُمراعياً ضبطَها بالشَّ أكوِّ

 

 

 



ُ تعملَّ
َ
لعُب وأ

َ
أ
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ةاحمملام

فةبيقحلا

فلحمقلا

ب

لصةكسحلا

لعو

لامعلا

هطفنلا

تُنتُج الحسكةُ النّفط.استخدمَ الولُد الممحاة.
زارَ التالميُذ الحسكة.حملَ التِّلميُذ الحقيبة.
مَ الوطُن العّمال.زيَّنَ التَّالميُذ الّصف. كرَّ

ُح القمح. يزرعُ الفالَّ

بكِة التَّاليِة: أبحُث عن الكِلماِت التي تحتها خطٌّ، ثُمَّ أشطُبها من الشَّ 1

بكِة، أجمُع األحرَف المتبقِّيَةَ في الشَّ
ألحصلَ على كلمِة الّسرِّ ــــــــــــــــــــــــــــ.

2
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ي
أ�ن وأرس�ت

ًا  ُر ِكتابيَّ ُأعبِّ

أرتُّب العباراِت اآلتيَة ألحصَل عىل ِفقرٍة ُمرتابطٍة أكتُبها مع مراعاِة وضعِ عالماِت الرّتقيِم، وتَرِك مسافٍة قصيٍة . 1

ِل: طِر األوَّ ف بدايِة السَّ

وتُستخَرُج من بُذوِرِه الّزيوُت.– 

الذي يتّصُف بفوائَد عظيمٍة لذلَك يُسمِّيِه النّاُس الذّهَب األبيَض.– 

ونَصنَُع ِمن ِثماِرِه أفضَل الَمالِبِس.– 

َّةُ بزراعِة الُقطِن.–  وري َّةُ العربيَّةُ السُّ  تشتِهُر الجمهوري
  
  
 

وِر اآلتيِة.. 2 ُث فيها عن أهّمّيِة الّزراعِة ف الُجمهوريِّة العربّيِة الّسوريِّة ُمستعيناً بالصُّ أكتُب ثالَث ُجَمٍل أتحدَّ

 
  
 

ي
أ�ن وأرس�ت

أجمــُع أنــا وأُســَرتي صــوراً لمدينــِة الَحَســكِة ومَعاِلِمهــا، ثُمَّ أعِرُضهــا على ُزمالِئــي، وأُلِصُقها 
فــي مجلـّـِة الحاِئِط.



َوَرقُة
َعَمل
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اعِة وفقَ وقِت البدِء بتنفيِذ المَهمَِّة.  أرسُم عقارَب السَّ

الً:  أمّيُز العبارَة الّصحيحَة بوضعِ إشارِة )✔( والعبارَة املغلوَط فيها بوضعِ إشارِة )✗( ف نهايِة العباراِت  أوَّ

اآلتيِة. 

 – ) ( مفردُ كلمِة ينابيع: ينبوع    

 –) ( جمُع كلمِة ملكة: ملوك    

 –) ( افية(: متضادَّتان   قراقة والصَّ كلمتا )الرَّ

 –) ( ضدُّ كلمِة الكسِل: النَّشاط   

ثانياً: أختاُر اإلجابَة الصحيحَة ماّم بنَي القوسني ف العباراِت اآلتيِة.

من األنهاِر التي تربَّعْت على ضفاِف مدينةُ الحسكِة نهُر: )الفرات - بردى- الجغجغ(.– 

يحيُط بمدينِة دمشــــَق )جبالن - غوطتان - نهران(.– 

الهمزةُ في كلمِة )دافئة( همزة )متوسِّطة - قطع - وصل(. – 

الفاعُل في جملِة )تعلَّقِت العيوُن بأشجاِر الغاِر( هو )األشجار - الغار - العيون(.– 

وَر.–   التقَط السيّاُح الصُّ
ابقِة على )الفعل – مَْن قامَ بالفعل - مَْن َوقَع عليِه  تدلُّ كلمةُ )الّصوَر( في الجملِة السَّ

الفعل(.

كَن من بلدي  أما
ُ
َوحدة



َوَرقُة
َعَمل
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هب( ف املُخطَِّط اآليت، وأكتُبه. ثالثاً: أذكُر مدلوَل كلمِة )الذَّ

هبالذَّهب هبالذَّ الذَّ
األبيض

نبات

األصفراألسود

نبات

رابعاً: أحّوُل الفعَل ف الجملِة اآلتيِة من صيغِة املايض إىل املضارعِ ثمَّ األمِر.

استقبلْت مدينةُ الالذقيِّة السيَّاَح.

خامساً: أصّنُف الكلامِت الواردَة ف الجمِل اآلتيِة وفَق الجدوِل:

ُِّن الياسميُن دمشَق.–  يزي

اطىءَ.–  ودََّع األطفاُل الشَّ

حملَْت سعادُ ثماَر التُّفَّاِح.– 

املفعول بهالفاعلالفعل





الفصل
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أَختاُر َمرشوَعاً مامَّ يَأيِت ألَعرَِضُه ِف نِهايِة الَفصِل الثَّايِن، أَو أَقرتُح َمرشوَعاً آخَر أُحبُّ تَنفيَذُه َمع زُماليئ:. 1

الَمشروُع األَّوُل: من عالمِ النّباِت أو الحيواِن.

الَمشروُع الثَّاني: َجماُل ِبالِدي.
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مراحُل املروِع األوَّل فردّي

من عامِل النَّباِت.....

من عامِل الحيواِن.......

مرحلُة التَّخطيِط

)املعلِّم واملتعلِّمون(

ُد أنَّ األداَء فردّي.	  يرُح املعلُِّم للمتعلِّمنَي جميِعهم فكرَة املروِع، ويؤكِّ

رشُح أهداِف املروِع للمتعلِّمنَي جميِعهم:	 

يناسُب 	  ما  فيديوهات النتقاِء  أو  أو كتب  )ُصور  املعلوماِت  أكِر عدٍد ممكٍن من  جمُع 

منها( عن نباٍت أو حيواٍن يعيش يف الَرِّ أو يف الَبحِر )فواِئده وأهّمّيته(.

تجهيُز بطاقٍة تحتوي ُخالصَة ما جمعُتُه، وتزييُنها تزييناً فنِّيَّاً مالمئاً. 	 

أو 	  املدرسِة  إعالناِت  لوحِة  يف  لُتعرَض  جدارّيٍة  لوحٍة  يف  وُترتَُّب  البطاقاُت،  هذِه  ُتجَمُع 

معرِض نهايِة العاِم.

ابكِة عن املفرداِت اآلتيِة: فاِئَدة – ِعلم – ِصناَعة – ِزراَعة – َموِسم 	  البحُث يف املراجِع والشَّ

- ِغَذاء .... 

ِة مبروعِه: َمطوّيات – ِعبارات – َعرض شائق 	  ُيجّهُز كلُّ متعّلٍم قامئًة باملستلزماِت الخاصَّ

وَجاذب – َكرتون-ألوان – ُمخّلفات البيئة.

الفصِل 	  امتداِد  عى  بالتَّواريِخ  مضبوطًة  املروِع  إلنجاِز  املحّددَة  الزَّمنيََّة  َتُه  خطَّ يكتُب 

األوَّل.

مرحلُة التَّنفيِذ

)املعلِّم واملتعلِّمون(

البدُء بتنفيِذ اإلجراءاِت واألنشطِة التي تحّقُق أهداَف املروِع ومخرَجاتِه )لوحة جدارّية(.	 

مساَعدُة املتعلِّمنَي يف حاِل وجوِد عقباٍت لحّلها.	 

ُل إليِه.	  مناقشُة املتعلِّمنَي فيام تمَّ التوصُّ

عرُض نتائِج املروِع

)املتعلِّمون(

البدُء بتنفيِذ اإلجراءاِت واألنشطِة التي تحّقُق أهداَف املروِع ومخرَجاتِه )لوحة جدارّية(.	 

مساَعدُة املتعلِّمنَي يف حاِل وجوِد عقباٍت لحلِّها.	 

ُل إليِه.	  مناقشُة املتعلِّمنَي فيام تمَّ التوصُّ

ُ عن مشاِعرِِه.	 تقويُم املروع ِق أهداِف املروِع، ويعرِّ ُر مدى تحقُّ ُيقيُِّم املتعّلُم أداَءه ذاتّياً وُيقدِّ

تقويُم املَروِع من ِقَبِل األقراِن واملعلِِّم َوفَق معايرِي تقويِم املروعاِت.	 



132133

ُم مرشوعي: أَقوِّ

، ِشعاِري: –  اسُم مشروعي: 

ُمالحظاتالنعممعاييُ تقويِم املرَشوع

ِد. مِن الُمحدَّ نفَّْذُت مَراحَل الخطَِّة َوفَق الزَّ

البحُث الذي أَجريتُُه كاَن مفيداً.

وظَّْفُت معلوماِت البحِث في كلِّ خطوٍة من خطواِت التَّنفيِذ.

مْتُها مُناِسبةٌ. وُر التي قَدَّ الصُّ

ينِة المالئمِة للوَحتي. َصنْعُت من مُخلَّفاِت مَنِزلنا بعَض الزِّ

بعُض الّصعوباِت التي واجَهتْني في أثناِء تنفيِذ المشروِع:– 

  
عوباِت:–  الُحلوُل التي ساعَدتْني على مواجهِة الصُّ
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ُصوٌر من مَشروعي: – 
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َمراحُل املروِع التَّعاوّن: َجامُل ِبالِدي

مرحلُة التَّخطيِط

)املعلِّم واملتعلِّمون(

تكويُن ثالِث مجموعاٍت للمتعلِّمنَي َوفَق اختياِر ُكلِّ متعّلٍم:

فتَر القاّلَب الذي سيعرُض معلوماٍت وصوراً عن أَماِكَن من سورية.	.  ُم الدَّ مجموعُة تصمِّ

وريَِّة.	.  مجموعٌة تختاُر مكاناً من ُكلِّ ُمحاَفَظٍة ِمن ُمحافَظاِت الُجمُهوريَِّة العربيَِّة السُّ

وَر الُمناِسبَة 	.  ُلُها، وُتضيُف الصُّ مجموعٌة ُتوثُِّق األَمِكنَة الُمختارَة التي َتمَّ اخِتيارها، وتَسجِّ

إليها.

ّيِة للتِّلميِذ الختياِر مجموعِتِه.	  ُل ترُك الحرِّ ُيفضَّ

رشُح أهداِف املروِع ملجموعاِت املتعلِّمنَي، ثمَّ التأكيُد عى تنفيِذ املروِع َوفَق الّروِط 	 

املناسبِة.

ابكِة عن معلوماٍت وصوٍر ملا تمَّ اختيارُه: ) ُمْتَحف – أََثر – ُسوق 	  البحُث يف املَراجِع والشَّ

– َقلَعة... (.

ِة مبروِعها: )َكرتون وأقالم ُملّونة – ِبطاقات 	  ُز كلُّ مجموعٍة قامئًة باملستلزماِت الخاصَّ ُتجهِّ

نة، وُتوزَُّع عى املتعلِّمنَي ليكتَب كلٌّ منهم َمَكاناً ِمن ُسوريَة َيودُّ َتوثيَقُه، وَسبَب  َصغرية ُملوَّ

نٌة(. توثيِقِه الختياِر املوضوع- مخلَّفاُت البيئِة املنزليَِّة – أوراٌق ُملوَّ

يف 	  فرٍد  كلِّ  رغبِة  َوفَق  املجموعِة  أعضاِء  عى  ويوزُِّعها  األدواَر،  املجموعِة  ِقياديُّ  ُد  ُيحدِّ

لوَن املهامَّ بجواِر األسامِء لتسِليمها للمعلِِّم امُلرِف. املجموعِة، وُيسجِّ

دًة إلنجاِز املروِع مضبوطًة بالتَّواريِخ عى امتداِد 	  تضُع كلُّ مجموعٍة خّطًة زمنّيًة محدَّ

الفصِل األّوِل.

مرحلُة التَّنفيِذ

)املعلِّم واملتعلِّمون(

ُق أهداَف املروِع ومخرجاِته.	  الَبدُء بتنفيِذ اإلجراءاِت واألنشطِة التي ُتحقِّ

مساعدُة املتعلِّمنَي يف حاِل وجوِد عقباٍت لحلِّها.	 

ُل إليِه.	  مناقشُة مجموعاِت املتعلِّمنَي فيام تمَّ التَّوصُّ

عرُض نتائِج املروِع

)مجموعاُت املتعلِّمني(

إعداُد ورقِة عمٍل تتضّمُن مراحَل العمِل يف املروِع. 	 

عرُض الّنتائِج أماَم اآلخريَن وُمناقشُتها.	 

، وَتجهيُز وسائَل عرٍض جاذبٍة من قبِل 	  نويِّ عرُض نتاِج عمِل املجموعاِت يف املعرِض السَّ

املجموعاِت، وتجهيُز عباراٍت لرِح خطواِت التَّنفيِذ لضيوِف املعرِض.

إلنجاِز 	 تقويُم املروع أدائِه  فعالّيِة  ومدى  دورِِه  بتوضيِح  ذاتّياً  مجموعِته  ضمَن  أداَءُه  املتعلُِّم  ُم  ُيقوِّ

 ُ ِق أهداِف املروِع ويعرِّ ُر مدى تحقُّ ُم أداَء مجموعِتِه تقومياً كاماًل، وُيقدِّ املروِع، ُثمَّ ُيقوِّ

عن مشاعرِه.

تقويُم املروِع من ِقبِل األقراِن واملعّلِم َوفَق معايرِي تقويِم املروعاِت.	 
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ُم مرشوعي: أَقوِّ

، ِشعاِري: –  اسُم مشروعي: 

ُمالحظاتالنعممعاييُ تقويِم املرَشوع

قامَ كلُّ فرٍد في المجموعِة بدورِه على أكمِل وجه.

ِد.  مِن المحدَّ نُفَِّذت مراحُل الخطِّة َوفَق الزَّ

البحُث الذي أَجريْناهُ كاَن منظَّماً ومفيداً.

تمَّ توظيُف معلوماِت البحِث في كلِّ خطوٍة من خطواِت التَّنفيِذ.

الوقِت  نهائيَّاً وبصورٍة مالئمٍة في  نتاَج عمِلِه َعرضاً  الفريُق  عَرَض 
ِد. المحدَّ

الموضوُع الذي َعرْضناهُ مُِهمٌّ ومتكامٌل.

بعُض الّصعوباِت التي واجَهتْنا في أثناِء تنفيِذ المشروِع:– 

  
عوباِت:–  الُحلوُل التي ساعَدتْنا على مواجهِة الصُّ

  
مَقترحاتي لتطويِر أدائي:– 
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ُصوٌر من مَشروعي: – 
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