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اْلأَ�ْشِئَلُة

َلَبِة؟ ِت اْلُمَعلَِّمُة َعلى الَطّ ماذا َعَر�شَ  -1

؟ ما اأَ�ْشماُء اللِّجاِن اْلواِرَدِة في الَنّ�سِّ  -2

ماذا َتْفَعُل َلْجَنُة النِّظاِم في اْلَمْدَر�َشِة؟  -3

َيِّة؟ ِة اْلَمْدَر�شِ َحّ ِلماذا ا�ْشَتَرَكْت �شاَرُة في َلْجَنِة ال�شِّ  -4

. َنْهِتُف َمًعا باْلِعباَرِة اْلأَخيَرِة اَلّتي َوَرَدْت في الَنّ�سِّ  -5

ُل َوّ ْر�ُص اْلأَ َمْدَر�َشتي اْلأَْحلىالَدّ

اأَ�ْشتَِمُع



لـجنة النظافة

لـجنة البيئة

العلم نور

لـجنة النظافة 

لـجنة البيئة

لـجنةالنظام

لـجنة الصحة 
الـمدرسية

ُث اأَتََحَدّ
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َمْدَر�َستي اْلأَْحلى

َلَبِة ال�ْشِتراَك في  ِت اْلُمَعلَِّمُة َعلى الطَّ ُيّ اْلَجديُد. َعَر�شَ را�شِ     َبَداأَ اْلعاُم الدِّ
ّبوَرِة. َيِّة، َوَكَتَبْت اأَ�ْشماَء اللِّجاِن َعلى ال�شَّ َطِة اْلَمْدَر�شِ ِلجاِن الأَْن�شِ

فِّ َواْلَمْدَر�َشِة. لى َلْجَنِة الَنّظاَفِة؛ ِلُمتاَبَعِة َنظاَفِة ال�شَّ ُمّ اإِ       قاَل ُعَمُر: �َشاَأْن�شَ

فوَف، َوَتْعَتني ِباْلَحديَقِة.       قاَلْت َفَرُح : اأُِحُبّ َلْجَنَة اْلبيَئِة، الّتي ُتَزيُِّن ال�شُّ

ُل َلْجَنَة النِّظاِم؛ ِلْلُم�شاَرَكِة في َتْنظيِم  اأَنا َفاأَُف�شِّ اأَّما  �ًشا:  اأَْحَمُد ُمَتَحمِّ     َرَدّ 
َلَبِة. ِطفاِف الَطّ ا�شْ

      قاَلِت اْلُمَعلَِّمُة: َوماذا َعْنِك يا �شاَرُة؟

َلَبِة ِبالْهِتماِم ِبِغذاِئِهْم َواأَْج�شاِمِهْم،       قاَلْت �شاَرُة: اأَْرَغُب في َتوِعَيِة الطَّ
َيِّة. ِة اْلَمْدَر�شِ َحّ �َشاأَ�ْشَتِرُك في َلْجَنِة ال�شِّ

ْد َمًعا: َمْدَر�َشتي اْلأَْحلى. َلَبِة، َوقاَلْت: َتعاَلْوا ُنَردِّ       اأَْثَنِت اْلُمَعلَِّمُة َعلى الَطّ

ُ اأَْقَراأ
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ِد:  اأَلِْفُظ الَْكِلماِت، ُمْنتَِبًها اإِلى الَْحْرِف الُْم�َشدَّ

ُمّ ُل          النِّظاِم             اأَْن�شَ الَنّظاَفِة         اأَُف�شِّ
 

يََّة: ْم�شِ ُن الاّلَم ال�َشّ َمّ ا تَْحَت الَْكِلَمِة الَّتي تَتَ�شَ ُع َخطًّ اأَلِْفُظ الَْكِلماِت، َواأ�شَ

ّبوَرِة ِة           اْلبيَئِة           ال�شَّ َحّ اْلعاُم             ال�شِّ

نََة ِبالَْكِلَمِة الُْمقاِربَِة لَها في الَْمْعنى:  ُل الَْكِلَمَة الُْمَلَوّ اأَ�شِ

اأ     - َتعَتني َلْجَنُة اْلبيَئِة ِباْلَحديَقِة.                           �َشَكَرْت    

َلَبِة.                     ُت�شاِعُد  ب - َتْرَغُب �شاَرُة في َتوِعَيِة الطَّ

َلَبِة.                             َتْهَتُمّ         جـ - اأَْثَنِت اْلُمَعلَِّمُة َعلى الَطّ

                                                                          َتْثقيِف    

7

1

2

3

ْدريباُت التَّ
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ها في الَْمْعنى في الَْعموِد) ب ( : دِّ ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد ) اأ ( ِب�شِ اأَ�شِ

           ) اأ (                                           ) ب (
          النِّظاُم                                         اأَْكَرُه

ُة                                       الْجِتهاُد حَّ           ال�شِّ
           اأُِحُبّ                                        اْلَفْو�شى
           اْلَجديُد                                     اْلَمَر�ُس

                                                           اْلَقديُم

ُع   داِئرًة  َحْولَها: اأَ�ْشتَْخِرُج ِمَن الُْجْمَلِة َكِلَمًة ِبَمْعنى )تَْرتيب(، َواأَ�شَ

َلَبِة.  ِطفاِف الَطّ              �شاَرَك اأَْحَمُد في َتْنظيِم ا�شْ

َن ُجْمَلتَْيِن ُمفيَدتَْيِن: اأُعيُد تَْرتيَب الَْكِلماِت في ُكلِّ َمْجموَعٍة؛ ِلأَُكوِّ

اللَّْجَنِة �َس      َتَحَمّ في      ِلال�ْشِتراِك     الّطاِلُب  
.            
.            

8

4

5

6
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اأُْكِمُل َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ُفّ الَنّظيُف َجميُلُ.                                ال�شَّ
، َمْحبوُبُ ( ُُ ُب           . ) َمْكروه الّطاِلُب اْلُمَهَذّ  اأ    - 
، َجميُلُ ( ُر     . ) َن�شيُطُ اْلُب�ْشتاُن الأَْخ�شَ  ب - 
ُع             . ) ُمْثِمُرُ، ُمفيُدُ ( اْلِغذاُء اْلُمَتَنوِّ  جـ - 

اأَْماَلأُ الَْفراَغ ِبَكِلَمٍة ُمنا�ِشبٍَة ُمْعتَِمداً َعلى نَ�صِّ الِْقراَءِة:

ّبوَرِة.   اأ    - َكَتَبِت اْلُمَعلَِّمُة اأَ�ْشماَء       َعلى ال�شَّ
َلَبِة. ُل اأَْحَمُد اْلُم�شاَرَكَة في َتْنظيِم        الَطّ ُيَف�شِّ  ب - 
ُتِحُبّ َفَرُح َلْجَنَة اْلبيَئِة؛ ِلأََنّها   ِباْلَحديَقِة.  جـ - 
َلَبِة. َيِّة َعلى        الَطّ ِة اْلَمْدَر�شِ َحّ  د   - َتْعَمُل َلْجَنُة ال�شِّ

ِت َعَر�شَ ِّلجانَ  َعلى   ال َلَبةِ  الَطّ اْلُمَعلَِّمُة   
.            
.            

9

7

8
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اأَْكتُُب

1

2

3

اأُْكِمُل الِْعباَرَة ِبَكِلَمتَْيِن تَْنتَِهياِن ِبـ ) ـة (:

و    . اأُِحُبِّك يا َمْدَر�َشتي؛ لأَنَِّك 

اأَْمالأُ الَْفراَغ بـ ) اأ( ،  اأو )اإ (، ثُمَّ اأَْقَراأُ: 

ْحَمُد في اللَّْجَنِة. ُدُ َو �شاَرَك ُمَحَمّ  اأ    - 

َلَبِة. ميُنُ ُدخوَل الَطّ َم  َنَظّ  ب - 

يماُن واِلَدها في اْلَبْيِت. ُت�شاِعُد   جـ - 

يَِّة َوالاّلمِ الَْقَمِريَِّة: ْم�شِ اأُعيُد ِكتابََة الُْجَمِل، ُمْنتَِبًها اإِلى الاّلِم ال�شَّ

ِدقاِء. �شاَلَة، َواأَْر�َشَلها اإِلى اْلأَ�شْ ُدُ الرِّ َكَتَب ُمَحَمّ

ْر�َس، َو�َشَكروا اْلُمَعلَِّم. اّلُب الدَّ َفِهَم الُطّ
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اأُْكِمُل الِْعباَرَة ِبَكِلَمتَْيِن تَْنتَِهياِن ِبـ ) ـة (:

و    . اأُِحُبِّك يا َمْدَر�َشتي؛ لأَنَِّك 

اأَْمالأُ الَْفراَغ بـ ) اأ( ،  اأو )اإ (، ثُمَّ اأَْقَراأُ: 

ْحَمُد في اللَّْجَنِة. ُدُ َو �شاَرَك ُمَحَمّ  اأ    - 

َلَبِة. ميُنُ ُدخوَل الَطّ َم  َنَظّ  ب - 

يماُن واِلَدها في اْلَبْيِت. ُت�شاِعُد   جـ - 

يَِّة َوالاّلمِ الَْقَمِريَِّة: ْم�شِ اأُعيُد ِكتابََة الُْجَمِل، ُمْنتَِبًها اإِلى الاّلِم ال�شَّ

ِدقاِء. �شاَلَة، َواأَْر�َشَلها اإِلى اْلأَ�شْ ُدُ الرِّ َكَتَب ُمَحَمّ

ْر�َس، َو�َشَكروا اْلُمَعلَِّم. اّلُب الدَّ َفِهَم الُطّ

بداأ العام الّدرا�شّي اجلديد.

لبة. اأثنت المعّلمة على الَطّ

اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

اْلإِْمالُء الَْمْنظوُر

�شـاَرَك       في              ِلُمتاَبَعــــِة َنظاَفــِة 
ِطفـاِف       َ   ،        . اأَْثَنِت                       ، َوَتْنظيِم ا�شْ

    ُ  َعلى ُح�ْشِن َتعاُوِنِهْم.       
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اأَنا ل اأَْعِرُف الَْك�َشال
ُد  اأُنْ�شِ

12

ـــال اأَنــا ل اأَْعـــِرُف اْلَك�شَ

َبْيــًتــــــا ِلـْلُعـــال  َواأَْبنـــي 

ـْدَق َواْلأََدبــا اأُِحــــُبّ ال�شِّ

اأُ�شــاِمــــُرهــا ُت�شـــاِمـُرني

بي اإِذا �شـــاَءْلــَت َعــْن َنـ�شَ

اْلُعـال َعَمـلي ـلي في  َفـاأَ�شْ

َواْلَعَمـــــال اْلِجـَدّ  اأُِحــُبّ 

ـــاأِْن ُمْكَتِمـــال َرفـيــَع ال�شَّ

ـْعـَر َواْلُكُتبـــا َواأَْهـوى ال�شِّ

َلبــــا َواأَْلقــى ِعْنــَدهــا الَطّ

بي ـلي َوَعْن َح�شَ َوَعـْن اأَ�شْ

بـي في اْلَهــوى ُكُتبـي َوَح�شَ

ْحمن َحْيدر َعْبد الَرّ
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اَلّتي  َيِّة  فِّ ال�شَّ اْلَقواِعِد  ِمَن  َمْجموَعٍة  َعلى  ُزَمالئي  َمَع  اأََتِّفُق 
. فِّ �َشَنْلَتِزُمها، ُثَمّ َنْكُتُبها َعلى َلْوَحٍة، َوُنَعلُِّقها في ُغْرَفِة ال�شَّ

يَُّة فِّ الَْقواِعُد ال�شَّ

1- اأَْحَتِرُم ُمَعلَِّمتي َوُزَمالئي.
.             -2

.             -3

 .            -4

.            -5

ُ نَ�شاُطُ
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ْر�ُص الثّاني َمـــْن اأَنــــــــــــا؟الَدّ

اأَ�ْشتَِمُع

اْلأَ�ْشِئَلُة

ِه؟ ما ا�ْشُم الُلّْعَبِة اَلّتي َلِعَبها ماِزُنُ َواأَْبناُء َعمِّ  -1

�شاَرَة ) ✗( اأَماَم اْلِعباَرِة  حيَحِة، َواإِ �شاَرَة )✓( اأَماَم اْلِعباَرِة ال�شَّ ُع اإِ اأَ�شَ  -2
اْلَخَطاأَ:

 )        ( ِر.                     َثْت َهناُء َعْن ِنْعَمِة اْلَب�شَ اأ    - َتَحَدّ

 )        ( ب - ُيْمِكُن اأَْن َنرى اْلَهواَء.                              

)        ( َث َعْن ِنْعَمِة اْلماِء ُهَو اأَْحَمُد.    جـ - اَلّذي َتَحَدّ

. ُد ِنَعًما اأُْخرى َلْم َتِرْد في النَّ�سِّ 3 - اأَُعدِّ

َيّ ِنْعَمٍة �َشُتَمثُِّل؟ 4 - َلْو ُكْنَت ُم�شاِرًكا في الُّلْعَبِة، َفاأَ

5 - ما واِجُبنا ِتجاَه اهلِل َتعالى خاِلِق هِذِه النَِّعمِ اْلَكثيَرِة؟ 
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ُث اأَتََحَدّ

1

3

2
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َمــــْن اأَنــــا؟

روا اأَْن َيْلَعبوا ُلْعَبَة ) َمْن اأَنا؟ (. َبَداأَ اأَْحَمُد  ِه، َوَقَرّ اْجَتَمَع ماِزُنُ َواأَْبناُء َعمِّ
َجَر. َفَمْن  ُر، َواأَْروي ال�شَّ ، َي�ْشَرُبني اْلَب�شَ َفقاَل: َخَلَق اهللُ ِمّني ُكَلّ �َشْيٍء َحيٍّ

اأَنا؟ اأَجاَب اْلأَْطفاُل: اأَْنَت اْلماُء.

ْت  َرَدّ َتَرْوَنني.  ل  اأََبًدا  لِكْن  َتِجدوَنني  َمكاٍن  ُكلِّ  في  ماِزُنُ:  اأَ�شاَف 
�َشْلمى: اأَْنَت َطْبًعا اْلَهواُء.

، َزْرقاُء  ُُ َنُةُ َجميَلة روَن، َوَعَلَيّ َتْعَتِمدوَن. ُمَلَوّ اأَّما َهناُء َفقاَلْت: بي ُتْب�شِ
راُء، اأو �َشْوداُء َكحيَلُةُ. َرَدّ اْلأَْطفاُل: اأَْنِت اْلَعْيُن، اأَْنِت اْلَعْيُن. اأَْو َخ�شْ

�َشاأََل ماِزُنُ: َوُكُلّنا ُمْجَتِمعيَن، َهْل َتْعِرفوَن َمْن َنكوُن؟ 

َرَدّ الأَْطفاُل: َنْحُن ِنَعُم اهلِل، َنْحُن ِنَعُم اهلِل.

ُ اأَْقَراأ



1

2

3

4

اأَلِْفُظ الَْكِلماِت، ُمْنتَِبًها اإِلى نُْطِق الَْهْمَزِة:
راُء       اْلَهواُء       َزْرقاُء     اْلماُء       َخ�شْ

اأَْقَراأُ الُْجْمَلتَْيِن ُم�ْشتَْفِهًما:
اأ    - َمْن اأَنا؟

ب - َهْل َتْعِرفوَن َمْن َنكوُن؟

اأَْقَراأُ ِقراَءًة ُمَعبَِّرًة:
اأ    - اأَْنِت اْلَعْيُن، اأَْنِت اْلَعْيُن.

ب - َنْحُن ِنَعُم اهلِل، َنْحُن ِنَعُم اهلِل.  

ها في الَْمْعنى في الَْعموِد)ب(:  دِّ ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد )اأ( ِب�شِ اأَ�شِ
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 ) اأ (                       ) ب (

الأَْطفالُ     َتْفِقُدوَنني
َتِجُدوَنني    اْلِكباُر

قيَن �َشْوداُء      ُمَتَفرِّ
ُمْجَتِمعيَن     َبْي�شاُء 

      اْلَخْيُر

ْدريباُت التَّ



5

6

7

8

18

ُع داِئَرًة َحْوَل الَْكِلَمِة الَّتي َمْعناها )النّا�ص (: اأَ�شَ
َجَر. ُر، َواأَْروي ال�شَّ ، َي�ْشَرُبني اْلَب�شَ َخَلَق اهللُ ِمّني ُكلَّ �َشْيٍء َحيٍّ

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ الَْفْرَق في الَْمْعنى:
اِفَيِة. َنرى           ما َحْوَلنا.           �َشِرْبُت ِمَن اْلَعْيِن ال�شَّ

َن ثاَلَث ُجَمٍل ُمفيَدٍة:  اأُعيُد تَْرتيَب الَْكِلماِت؛ ِلأَُكوِّ
في   ُكلِّ  ُيوَجدُ  اْلَهواءُ  َمكانٍ 

.        

.        

.        

اأَْماَلأُ الَْفراَغ ِبالَْكِلَمِة الُْمنا�ِشبَِة َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ُ ُ          اأَ�ْشجاُر      �َشَجَرُة

    ُُ      �َشَمَكة
اأَْوراُقُ       

 ُُ      َعَلُمُ      اأَْعالم

ُُ            اأَْقالم
     َوَلدُُ    



19

اأَْكتُُب

1

2

اأَْمالأُ الَْفراَغ ِبـ) اآ(، ثُمَّ اأَْقراأُ:

َنِة. ِخُر ُف�شوِل ال�شَّ اأ    - اْلَخريُف 
ب - َن�ْشعى ِلَتْحقيِق    ماِلنا.

ٍد. ُن َعلى �َشيِِّدنا ُمَحَمّ جـ -  َنَزَل اْلُقْر 

اأَْمالأُ الَْفراَغ ِبالَْكِلَمِة الُْمنا�ِشبَِة ِمّما بَْيَن الَْقْو�َشْيِن:

ماِء( ْحراِء، ال�شَّ تاِء، ال�شَّ )اْلَهواِء، ال�شِّ
. ُل      اأ    - َرَحَل َف�شْ

 . ماُت     ب - َهَبّْت َن�شَ
. جـ - �شاَهْدُت الُنّجوَم في    

 . د   - اْلَجَمُل �َشفيَنُة    

ُع َعالَمَة التَّْرقيمِ الُْمنا�ِشبََة )؟  / . ( في الَْفراِغ: اأَ�شَ

اأ    - اأَْيَن َتَقُع اْلَعَقَبُة       
ب - َكْم َحِفْظَت ِمَن اْلَق�شيَدِة      
جـ - ا�ْشَترى اأَبي �َشّياَرًة َجميَلًة       

3
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4

   5

اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

الإِْمالُء الَْمْنظوُر

اَلّذي  ِنَعُم اهلِل ل ُتَعُدّ َول ُتْح�شى، َنراها في ُكلِّ َمكاٍن؛ في    
. َجَر، َوفي اْلَهواِء، َو    ُر، َوَيْروي ال�شَّ َي�ْشَرُبُه اْلَب�شَ

اجتمع مازن واأبناء عّمه.

ي�رشبني الب�رش واأروي ال�ّشجر.

قاَل َتعالى:
{              }    �شوَرُة النَّْحل ]الآيُة 18[

ُ اأَْقَراأ
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قاَل َتعالى:
{              }    �شوَرُة النَّْحل ]الآيُة 18[

وَرِة في اْلَفراغِ:  ُع اْلَكِلَمَة الّدالََّة َعلى ال�شّ اأَ�شَ

اأَ�ْشَرَقِت        َوَزْقَزَقِت                 َوَتَفتََّحِت                           .

ريـِق َتناَولوا         َذَهَب اأَْفرادُ                         في ِرْحَلٍة اإِلى اْلأَْغـواِر، َوفي الطَّ

ْوا َنهاراً                  َو�َشِربوا      .  ُثمَّ اْنَطَلقوا اإِلى              . اأَْم�شَ
َجمياًل َوُمْمِتعًا، َوَقْبَل                 عادوا اإِلى َبْيِتِهْم َم�ْشروريَن.   

اأَ�ْشَرَقِت     َوَزْقَزَقِت          َوَتَفتََّحِت           .

ريِق َتناَولوا          َذَهَب اأَْفرادُ      في ِرْحَلٍة اإِلى اْلأَْغواِر، َوفي الطَّ

َو�َشِربوا                   . ُثمَّ اْنَطَلقوا اإِلى                    .   

ْوا َنهاراً  َجمياًل َوُمْمِتعًا، َوَقْبَل                  عادوا اإِلى َبْيِتِهْم   اأَْم�شَ
َم�ْشروريَن.   

ُ نَ�شاُطُ
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�شوَرُة الّطاِرق
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ْر�ُص الثّاِلُث ـِدقــــــاُءالَدّ اْلأَ�شْ

اأَ�ْشتَِمُع

اْلأَ�ْشِئَلُة

: اأُْكِمُل اْلِعباراِت �َشَفِويًّا، َكما َوَرَدْت في الَنّ�سِّ  -1
 . ًة َظَهَر َلُهْم       اأ    - َفْجاأَ
 . ب - َنْحُن َن�ْشَتطيُع اأَْن      
 . ِدقاُء َنْحَو      جـ - َرَك�َس اْلَأ�شْ

ِدقاِئِه؟ اأَْيَن �شاَر ال�ّشابُّ َمَع اأَ�شْ  -2
؟ بِّ َكْيَف ا�ْشَتطاَع ال�ّشابُّ الَنّجاَة ِمَن الُدّ  -3

؟ ُف ال�ّشابِّ ُرّ َعلى اأَيِّ �َشيٍء َيُدُلّ َت�شَ  -4
ُدها اأَماَم ُزَمالئي. ، َواأَُردِّ اأَْختاُر ِعباَرًة اأَْعَجَبْتني ِمَن الَنّ�سِّ  -5
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ُث اأَتََحَدّ
1

3
2

4
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ِدقاُء اْلأَ�سْ

ِدقاِئِه ُقْرَب غاَبٍة فيها َحَيواناُتُ ُمْفَتِر�َشُةُ. َفْجاأًَة  اأَ�شْ ُ َي�شيُر َمَع  كاَن �شابُّ
َر َعَلْيِه  : اْبَقْوا َمًعا، َنْحُن َن�ْشَتطيُع اأَْن َنْنَت�شِ ُ َكبيُرُ. قاَل ال�ّشابُّ َظَهَر َلُهْم ُدبُّ
َلّقوها َوَتَركوُه  اأَ�ْشجاٍر عاِلَيٍة، َت�شَ ِدقاَء َرَك�شوا َنْحَو  ُمْجَتِمعيَن، لِكَنّ اْلأَ�شْ
، َوَلْم َيْعِرْف ماذا َيْفَعُل، ُثَمّ ا�ْشَتْلقى َعلى اْلَأْر�ِس ِمْن  َوحيًدا. اْحتاَر ال�ّشابُّ
ُه، َوَظَنُّه َميًِّتا، ُثَمّ  ُمّ ، َواأََخَذ َي�شُ ُبّ َلْيِه الُدّ َل اإِ َغْيِر َحَرَكٍة، َوَكَتَم اأَْنفا�َشُه. َو�شَ

َتَرَكُه َوعاَد اإِلى اْلغاَبِة.

َفَمُه  ُع  َي�شَ َبّ  الُدّ َراَأْينا  ديَقُهْم:  َو�َشاأَلوا �شَ �ْشجاِر،  اْلأَ َعِن  ِدقاُء  اْلأَ�شْ َنَزَل 
ُقْرَب اأُُذِنَك، ماذا قاَل َلَك؟ 

لِء اْلُجَبناَء. يِق، َفال ُت�شاِحْب هوؤُ ديُق َوْقَت ال�شّ اأَجاَب: قاَل لي: ال�شَّ

ُ اأَْقَراأ



1

2

3

اأَلِْفُظ الَْكِلماِت:

َلْت        َنَزَل / َنَزَلْت        اأََخَذ / اأََخَذْت      َل / َو�شَ َو�شَ

ْوَت التَّْنويِن:  اأَْقَراأُ الُْجَمَل، ُمْبِرًزا �شَ

اأ   - َتَركوه َوحيًدا.
ِدقاِئِه. ُ َي�شيُر َمَع اأَ�شْ ب - كاَن �شابُّ

ِدقاُء َنْحَو اأَ�ْشجاٍر عاِلَيٍة. جـ - َرَك�َس اْلَأ�شْ

ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد )اأ( ِبالَْكِلَمِة الُْمقاِربَِة ِلَمْعناها في الَْعموِد )ب(: اأَ�شِ
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   ) اأ (              ) ب(

ُ            اأَْخفى ُمْفَتِر�َشُة
ُ ُة �شَ ُمَتَوحِّ َظَنّ              

َب َح�شِ َكَتَم              
ُ                      خاِئَفُة

ْدريباُت التَّ
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4

5

6

نَِة ِمّما بَْيَن الَْقْو�َشْيِن: دِّ الَْكِلَمِة الُْمَلَوّ ُع داِئَرًة َحْوَل �شِ اأَ�شَ

اأ   - ا�ْشَتْلقى ِمْن َغْيِر َحَرَكٍة.          )َفْو�شى، �ُشكوٍن،�ُشْرَعٍة(
ْخُمُ( ، َكبيُرُ،�شَ .                 )اأَليُفُ ُ ُمْفَتِر�ُسُ ب- َظَهَر ُدبُّ

ِة ، اْلَفَرِج( يِق.            )اْلُحْزِن ، اْلُقَوّ ديُق َوْقَت ال�شّ جـ- ال�شَّ
عيًفا ، َحيًّا ، َقِويًّا( ُبّ َميًِّتا.                      )�شَ د  - َظَنُّه الُدّ

نَتَْيِن: ُق في الَْمْعنى بَْيَن الَْكِلَمتَْيِن الُْمَلَوّ اأَُفرِّ

اّلُب َزميَلُهُم اْلَمري�َس. عاَد الُطّ ُبّ اإِلى اْلغاَبِة.   عاَد الُدّ

اأُ�شيُف )ان( َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ديقاِن �شَ ديُقُ  + ان     �شَ
َبْيـُتُ   + ان    
ِكتـاُبُ + ان    
ُمزاِرُعُ + ان    
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اأُْكِمُل َعلى نََمِط الِْمثاِل، َمَع ُمالَحَظِة )؟(:

ُجُل؟ َلَّق الَرّ ماذا َت�شَ َجَرَة.   ُجُل ال�شَّ َلَّق الَرّ َت�شَ

ماذا           َة.   اأ    - َقَراأَ َعّماُرُ  اْلِق�شَّ

ماذا            ب - �َشِرَبْت �َشْو�َشُن اْلَع�شيَر. 

ماذا            ْفُل اْلَحْلوى.   جـ - اأََكَل الطِّ

ماذا            َة.   َحّ د   - َوَهَبنا اهللُ ال�شِّ

ِل ِبما يُنا�ِشبُها في الَْعموِد الثّاني، ثَُمّ اأَْقَراأُ: ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد اْلأََوّ اأَ�شِ

   ) اأ (        ) ب(

ِدقائي اأَ�شْ ِهَي       

ديَقتي �شَ ُهَو       

ديقاَي �شَ ُهْم       

ديقي �شَ       
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اأَْكتُُب

1

2

3

اأَْماَلأُ الَْفراَغ بالَْكِلَمِة الُْمنا�ِشبَِة ِمّما بَْيَن الَْقْو�َشْيِن:
)ُمْثِمَرًة،  �شاِطًعا،  �شاِفَيًة،  �َشْهاًل(
اأ   - كاَن الّنوُر      .  
ماُء               .  ب- كاَنِت ال�شَّ
جـ- كاَن الْمِتحاُن       . 
َجَرُة              .  د  - كاَنِت ال�شَّ

اأَْماَلأُ الَْفراَغ ِبـ ) اء (، ثُمَّ اأَْقَراأُ:
. ْيُت َوْرَدًة َحْمر  اأ   - َراأَ
. لى اْلُفَقر  ُن اإِ ب- اأُْح�شِ
. ِدقـ  اأَْوِفيـ  جـ- لي اأَ�شْ

اأَْماَلأُ الَْفراَغ ِبـ )ا(، ثُمَّ اأَْقَراأُ:
اأ   - جاَءنا طاِلُبُ     �ْشُمُه َزْيُدُ.

ْهِم. ب-     ْنَطَلَق اْلُمَت�شاِبُق َكال�شَّ
ُه. جـ- َيْحُرُث     ْلُمزاِرُع اأَْر�شَ
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5

اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

الإِْمالُء الَْمْنظوُر
�َشَجَرًة  ِدقاُء  اْلَأ�شْ لََّق  َت�شَ اْلغاَبِة.  في  ِدقاِئِه  اأَ�شْ َمَع      ُ هاَجَم ُدبُّ
َوَكَتَم  اْلأَْر�ِس  َعلى  ُجُل  الَرّ ا�ْشَتْلقى   . ُجَل      عاِلَيًة، َوَتَركوا الَرّ

لى اْلغاَبِة. ُبّ        ، َفَتَرَكُه َوعاَد اإِ اأَْنفا�َشُه. َظَنُّه الُدّ

يق. ديق وقت ال�شّ ال�شّ

ل ت�شاحب هوؤلء اجلبناء.
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ّلى اهللُ َعَلْيِه َو�َشَلَّم:  - قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
ِه (.    ) ل ُيوؤِْمُن اأََحُدُكْم َحّتى ُيِحَبّ ِلأَخيِه ما ُيِحُبّ ِلَنْف�شِ

يِق. ديُق َوْقَت ال�شّ - ُيقاُل : ال�شَّ
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اأَْقَراأُ، َواأَْماَلأُ الَْفراَغ ِبالَْكِلَمِة الُْمنا�ِشبَِة ِمّما بَْيَن الَْقْو�َشْيِن:

الَْحديِث  َمْعنى  ِمْن  اأَ�ْشتَفيُد  َكْيَف  َوُمَعلِّمي  فِّ  ال�شَّ في  ِلُزَمالئي  اأُبَيُِّن 
ريِف اْلآتي في َعالَقتي ِباْلآَخريَن: ال�شَّ

فوَر،  اْلُع�شْ جاَجَة،  )الدَّ  ........ َواأُْخُتُه  ِه�شاُمُ  َلِعَب 

َة( الّطاِئَرَة، َو ........ )�َشَبَح، َفَتَح، �َشَمَح( اأبوُهما  الّري�شَ

)َفرا�شًا،   ........ ِه�شاُمُ  َع   َو�شَ ْهِر  الظُّ ِعْنَد  اْلَبْحِر.  في 

ِر، َوَتناَولوا ........  ِفرا�شًا، ُفْر�شاًة( َعلى اْلُع�ْشِب اْلأَْخ�شَ

الَم(. عاَم، اْلَكالَم، ال�شَّ )الطَّ

ُ نَ�شاُطُ

ّلى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلََّم : قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ

َيْلَتِقياِن  َلياٍل،  َثالِث  َفْوَق  اأَخاُه  َيْهُجَر  اأَْن  ِلُم�ْشِلمٍ  َيِحلُّ  ) ل   
الِم (. َفُيْعِر�ُس هذا َوُيْعِر�ُس هذا، َوَخْيُرُهما الَّذي َيْبَداأ ِبال�شَّ
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ْر�ُص الّراِبُع باَحُةالدَّ ال�شِّ

اأَ�ْشتَِمُع

اْلأَ�ْشِئَلُة

اإِلى اأَْيَن راَفَق َعْوُنُ اأَباُه؟  -1

باَحِة؟ َمْن كاَن َيَتوّلى التَّْدريَب َعلى ال�شِّ  - 2

باَحِة؟ ُة الَّتي اأَْم�شاها َعْوُنُ في َدْوَرِة ال�شِّ ما اْلُمدَّ  - 3

: ُب اْلِعباراِت اْلآِتَيَة َوْفًقا ِلما �َشِمْعُتُه في النَّ�سِّ وِّ اأُ�شَ  - 4

ًة واِحَدًة في اْلُأ�ْشبوِع. باَحِة َمرَّ َد َعْوُنُ اأَْن َيْذَهَب اإِلى ِبْرَكِة ال�شِّ اأ     - َتَعوَّ

�ْشِم. َث َعْوُنُ اإِلى اإِْخَوِتِه َعْن ُفنوِن الرَّ ب - َتَحدَّ

غاِر َفَقْط. باَحِة ِلل�شِّ جـ - ُتْعَقُد َدْوراُت ال�شِّ

باَحِة؟ ما فاِئَدُة ال�شِّ  - 5

َي اهللُ َعْنُه:»َعلِّموا  اأَْولَدُكُم ...«. 6 - اأُْكِمُل �َشَفِويًّا َقْوَل ُعَمَر ْبِن اْلَخّطاِب، َر�شِ
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ُث اأَتََحدَّ
1

3

2
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باَحُة ال�سِّ
َل في َدْوَرٍة ِمَن  باَحِة، َو�َشجَّ راَفَق َعْوُنُ اأَباُه اإِلى َمْرَكٍز ِللتَّْدريِب َعلى ال�شِّ

ْوراِت. الدَّ
ُب  َتْيِن في اْلأُ�ْشبوِع، َوكاَن َيَتَدرَّ باَحِة َمرَّ هاَب اإِلى ِبْرَكِة ال�شِّ َد َعْوُنُ الذَّ َتَعوَّ

بيَن ماِهريَن. ِباإِ�ْشراِف ُمَدرِّ
ُيجيُد  اْلِج�ْشِم،  َقِويَّ  َبْعَدها  َعْوُنُ  �شاَر  اأَ�شابيَع،  تََّة  �شِ ْوَرُة  الدَّ ِت  ا�ْشَتَمرَّ

باَحَة. ال�شِّ
باَحِة الَّتي  َثُهْم َعْن ُفنوِن ال�شِّ اأََبَوْيِه َواإِْخَوِتِه؛ ِلُيَحدِّ اإِلى  كاَن َعْوُنُ َيْجِل�ُس 

َتَعلََّمها.
غاِر دوَن اْلِكباِر؟ ْوراُت ِلل�شِّ َوَهْل ُتْعَقُد هِذِه الدَّ قاَل َلُه اأَبوُه    : 

غاِر َواْلِكباِر. ل، اإِنَّها ُتْعَقُد ِلل�شِّ قاَل َعْوُنُ       : 
ْوراِت؟ َوَهْل َيْقَبلوَن اأُْخَتَك َزْيَن في هِذِه الدَّ قاَلْت اأُمُّ َعْوٍن : 

َعَلْيها  ُت�ْشِرُف  اْلَفَتياِت  ِلَتْدريِب  َدْوراُتُ  ُتْعَقُد  َنَعْم،  قاَل َعْوُنُ       : 
. باُتُ ماِهراُت ُ ُمَدرِّ

َي اهللُ َعْنُه: »َعلِّموا اأَْولَدُكُم  قاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب، َر�شِ قاَلْت اأُمُّ َعْوٍن : 
باَحُة ُتَقّوي  ماَيَة َوُركــوَب اْلَخْيِل«، َفال�شِّ باَحَة َوالرِّ ال�شِّ
واِعِد ِفْتياِنِه َوَفَتياِتِه. اْلأَْج�شاَم، َول ُيْبنى هذا اْلَوَطُن اإِّل ِب�شَ

ُ اأَْقَراأ
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1

2

ِد: اأَلِْفُظ الَْكِلماِت، ُمْنتَِبًها اإِلى نُْطِق الَْحْرِف الُْم�َشدَّ

َث( )َحَدَث / َحدَّ

)�َشَبَح / �َشبََّح(

)َعِلَم / َعلََّم(

ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد )اأ( ِبما يُقاِرُب َمْعناها في الَْعموِد )ب(: اأَ�شِ

37

 

   ) اأ (              ) ب(

ُيْتِقنُ  راَفَق        

ُتقامُ  لَ      �َشجَّ  
�َشَكَر ُت�ْشِرُف       

�شاَحَب ُيجيُد        

مَّ اإِلى اْن�شَ ُتْعَقُد        

ُتتاِبُع        

ْدريباُت التَّ
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3

4

ها في الَْمْعنى في الَْعموِد ) ب ( :  دِّ ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد ) اأ ( ِب�شِ اأَ�شِ

اأَُوفُِّق بَْيَن الَْكِلَمِة َوما يُنا�ِشبُها:

) ، َعْذُبُ اْلإِْن�شاُن     َو    .  ) ماِلُحُ

اْلماُء        َو     .  ) َلْيُلُ، َنهاُرُ(

اْلَيْوُم        َو     .  ) َذَكُرُ، اأُْنثى(

38

   ) اأ (              ) ب(

َيْرُف�ُس       ُ َقِويُّ  
عيُفُ �شَ َيْجِل�ُس       

اْلِكباُر غاُر      ال�شِّ  

ُي�شاِعُد َيْقَبُل        

َيِقُف         
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5

6

ُع )الَّذي، الَّتي(  في الَْفراِغ َعلى نََمِط الِْمثالَْيِن: اأَ�شَ

يوَفُه. ُجَل الَّذي يُْكِرُم �شُ اأُِحُبّ الرَّ

ما اأَْجَمَل الَْهِديََّة الَّتي ا�ْشتَراها اأَبي!

ْيَر. ُم ال�شَّ ْرِطَيّ    ُيَنظِّ اأ    - اأَْحَتِرُم ال�شُّ
ُف اْلَحديَقَة    اأَْلَعُب فيها. ب - اأَُنظِّ
ديَقتي     َتْحَتِرُمني. ُر �شَ جـ - اأَُقدِّ

د   - اأُْعِجْبُت ِباْلِح�شاِن    َيْرَكُبُه اْلفاِر�ُس.

اأُْكِمُل الَْجْدَوَل َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ُ اأَْعالُم َعَلماِن َعَلُمُ

َجَر�شاِن َجَر�ُسُ

اأَْقماُرُ ُ َقَمُر

َقَلماِن

اأَْولُدُ 

39
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7  

    

40

اأَْماَلأُ الَْفراَغ َعلى نََمِط الِْمثاِل:

لِعباُتُ      ُ لِعبَُة

ُ عاِمَلُة

كاِتباُتُ      

باِحثاُتُ      

ُ �شاِدَقُة

ُ �شاِبَحُة
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اأَْكتُُب

1

2

3

اأَْكتُُب )ى( في الَْفراِغ، ثُمَّ اأَْقَراأُ:

َتَولّـ
ُب�ْشر

اأَْعطــ
َحْلو

اأَْماَلأُ الَْفراَغ ِبــ ) ــة ، ة ، ت(:

ديقي ُقْرَب باِب اْلَمْدَر�َشـ . اأ    - اْنَتَظْرُت �شَ

َرًة . َرًة َفا�ْشَتْيَقَظ ُمَبكِّ ب - ناَمْت غاَدُة ُمَبكِّ

جـ - َزَرْعُت َمَع اأَبي �َشَجَر َلْوٍز.

د   - �شاَفَر �شاِمَيـ اإِلى ُلْبناَن.

اأَ�ْشتَْخِرُج ِمَن النَّ�صِّ ما يَاأْتي، ثُمَّ اأَْكتُبُُه في الَْفراِغ:

َكِلَمًة َتْنَتهي ِبــ )ة(

َكِلَمَتْيِن َتْنَتِهياِن ِبــ )ـة(     ،   

َكِلَمَتْيِن َتْنَتِهياِن ِبــ )ت(     ،   
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 اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

اْلإِْمالُء الَْمْنظوُر

تََّة  �شِ ْت  ا�ْشَتَمرَّ َدْوَرٍة  في  َل  جَّ َف�شَ باَحَة،  ال�شِّ َيَتَعلََّم  اأَْن  َعْوُنُ  اأََحبَّ 
بوَن ماِهروَن، َحّتى �شاَر َقِويَّ اْلِج�ْشِم.  َتْعليَمُه ُمَدرِّ اأَ�شابيَع، َوَتَولّى 

َفِرَح اأبوَعْوٍن؛ َفاأَْهدى اْبَنُه َهِديًَّة َجميَلًة.

ّلى اهلل َعَلْيِه َو�َشلََّم : قاَل َر�شوُل اهلِل �شَ
 ) اْلَخْيُل َمْعقوُدُ  في َنوا�شيها اْلَخْيُر ( .

ال�ّشباحة تقّوي الج�شم.

ُيْبنى الوطن ب�شواعد فتيانه وفتياته.

4

5
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الِْح�شاُن الَْعَربي

ْلني َمْن اأَنا ل َت�شَ

َمِلُك اْلُح�ْشِن اأَنا

اْلأَ�شيُل اْبُن اْلأَ�شيل

اْلِح�شاُن اْلَعَربي

***
َمْوِطُن اْلُفْر�شاِن َظْهري

اأَْحِمُل اْلَبْرَق َواأَْجري

هيل اأَنا اأَ�ْشعاري �شَ

اأَنا َزْهُو اْلَعَربي

***
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َلْن َتَرْوا اأَْجَمَل ِمّني

َلْن َتَرْوا اأَْر�َشَق ِمّني

النَّبيُل اْبُن النَّبيل

اْلِح�شاُن اْلَعَربي

�ُشَلْيماُن الْعي�شى
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ِل في الَْكِلَمِة: اأَُرتُِّب الَْكِلماِت ِهجاِئيًّا ِبَح�َشِب الَْحْرِف اْلأََوّ

ُ ، َوَطُنُ، ِبْرَكُة باَحُةُ، َقَمُرُ، ِج�ْشُمُ، �َشْم�ُسُ �شِ
1 
2
3
4
5
6

ُ نَ�شاُطُ
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اْلأَ�ْشِئَلُة

1 - اأُْكِمُل ِبَكِلَمٍة واِحَدٍة �َشَفِويًّا:
. اأ    - َعرو�ُس اْلَبْحِر اْلأَْحَمِر 
. ب - اأَْكَبُر َقْلَعٍة في اْلُأْرُدنِّ 
2 - ما ُعْنواُن اْلِكتاِب الَّذي َتناَوَلُه اأَْحَمُد؟     .

3 - اأَْذُكُر اأَ�ْشماَء اْلأَماِكِن الَّتي زاَرها اأَْحَمُد.
فاُتُ ِلَمديَنِة اْلَبْترا. اأَْذُكُرها. 4 - َوَرَد في النَّ�سِّ �شِ

حيَحِة، َواإِ�شاَرَة )✗( اأَماَم اْلِعباَرِة  �شاَرَة )✓( اأَماَم اْلِعباَرِة ال�شَّ ُع اإِ 5 - اأَ�شَ
اْلَخَطاأَ:

اأ    - كاَن اأَْحَمُد خاِئًفا َوُهَو َيْرَكُب ِب�ساَط الّريِح.   )        (
ب - قاَلْت اأُمُّ اأَْحَمَد: حاَن َوْقُت الَع�شاِء.     )       (

ْر�ُص الْخاِم�ُص َوَطني اْلأُْرُدنُّالدَّ

اأَ�ْشتَِمُع
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ُث اأَتََحَدّ

1

3

5

4

2
العقبة

قلعة الكرك
البترا
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َوَطني اْلأُْرُدنُّ

ًة  َفحاِتِه، َوَفْجاأَ (. َبَداأُْت اأَُقلُِّب �شَ َتناَوْلُت ِكتاًبا ُعْنواُنُه )َوَطني اْلأُْرُدنُّ
اأََخَذني ِب�ساُط الّريِح عاِلًيا َواْلَفَرُح َيْمَلأُ َنْف�سي.

َواأَ�ْسجاُر  اْلُمَزيََّنُة  اْلِجباُل  ِبِه  ُتحيُط  َكبيٍر  َبْحٍر  ِعْنَد  اْلِب�ساُط  ِبي  َهَبَط 
النَّخيِل. ُقْلُت: اإِنَّها اْلَعَقَبُة؛ َعرو�ُس اْلَبْحِر اْلأَْحَمِر.

ْخِر،  عاَد اْلِب�ساُط َوَحلََّق عاِلًيا. َهَبَط في َمديَنٍة َوْرِديٍَّة َمْنحوَتٍة في ال�سَّ
نَّني في َمديَنِة اْلَبْترا. لوَن َجماَلها. اأَْدَرْكُت اأَ ّياِح َيَتاأَمَّ فيها اأَْفواُج ال�شُّ

َعَرْفُت   ، اْلأُْرُدنِّ في  َقْلَعٍة  اأَْكَبِر  ِعْنَد  َوَوَقَف  ْرَعٍة،  ِب�سُ اْلِب�ساُط  َك  َتَحرَّ
حيَنها اأَنَّني في َقْلَعِة اْلَكَرِك.

ْوِت اأُّمي  َرِكْبُت ِب�ساَط الّريِح ُم�ْستاًقا اإِلى ِزياَرِة ُبْقَعٍة اأُْخرى، َواإِذا ِب�سَ
ُتنادي: َتعاَل يا اأَْحَمُد. حاَن َوْقُت اْلَع�شاِء.

ُ اأَْقَراأ
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ْدريباُت التَّ

: اأَلِْفُظ الَْكِلماِت، َواأُلِحُظ نُْطَق َحْرِف الَْمدِّ

) )َعَرَف، عاِرُفُ   ،  ) (    ،  )َرِكَب ، راِكُبُ )َهَبَط ، هاِبُطُ

اأَْقَراأُ ِقراَءًة ُمَعبَِّرًة:
َتعاَل يا اأَْحَمُد. حاَن َوْقُت اْلَع�شاِء.     

نَِة:  اأَْختاُر الَْمْعنى الُْمنا�ِشَب ِلْلَكِلَمِة الُْمَلوَّ
)1( َحلََّق اْلِب�ساُط عاِلًيا:

جـ -  عاَد ب -  اْرَتَفَع         اأ   - َهَبَط   
ْخِر: )2( َمْنحوَتُةُ في ال�شَّ

ُُ جـ -  َمْحفوَرة   ُُ ب -  َمْبِنيَّة   ُُ       اأ   -  َمْو�شوَعة
ّياِح: )3( اأَْفواُج ال�شُّ

جـ - َقباِئُل   ُ ب - عاِئَلُة       اأ   - َمْجموعاُتُ 
)4( ُبْقَعُةُ اأُْخرى:

ُُ جـ - َطريَقة ب -  َمكاُنُ      ُُ       اأ   -  ِرْحَلة

1

2

3
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4

5

اأُْكِمُل �َشَفِويًّا َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ُ اأَنا اأُْرُدِنيُّ اأَنا ِمَن اْلأُْرُدنِّ    

اأَنا ِمْن توُن�َس    

ُ ِريُّ اأَنا ِمنْ      اأَنا ِم�شْ

اأَنا ِمْن ُلْبناَن

ُ اأَنا �شوِريُّ اأَنا ِمْن      

اَلأُ الَْفراَغ ِمّما بَْيَن الَْقْو�َشْيِن َعلى نََمِط الِْمثاِل، ثُمَّ اأَْقَراأُ: اأَْمْ

َبَح اْلأُْرُدنُّ َجمياًل. اأَ�شْ

َبَح اْلَجوُّ    . )َخّفاًقا، غاِئمًا( اأ    - اأَ�شْ

) .  )َطوياًل، َبْدراً َبَح اْلَقَمُر    ب - اأَ�شْ

. )�َشْهاًل، جاِئًعا( َبَح التَّْدريُب    جـ - اأَ�شْ

50
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اأَْماَلأُ الَْفراَغ َعلى نََمِط الِْمثاِل:6

ُهبوًطا َهبََط      

َنَزَل

َخَرَج

َجَل�َس

َل َو�شَ
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اأَْكتُُب

1

2

اأَْماَلأُ الَْفراَغ َعلى نََمِط الِْمثاِل ُمالِحظًا )!(، ثُمَّ اأَْقَراأُ:

ٍع.  ما اأَْو�َشَع اْلَم�ْشِجَد! لَّْيُت اْلَمْغِرَب في َم�ْشِجٍد وا�شِ �شَ

ما  اأ   - َتْر�ُشُم َخديَجُة َوْرَدًة َجميَلًة.  

ما ب - �َشِرْبُت َع�شيًرا َطيًِّبا.   

ما جـ - َراأَْيُت َجَباًل عاِلًيا.   

اأَْماَلأُ الَْفراَغ َعلى نََمِط الِْمثاِل: 

عاَدُة ِللّطالِب. ال�شَّ َي�ْشَعُد الّطاِلُب ِبالنَّجاِح.   

. اْلأَْجُر  ُق اَأْجًرا َعظيًما.  دِّ اأ   - َياْأُخُذ اْلُمَت�شَ

. ُر النَّ�شْ َر اْلُجنوُد في اْلَمْعَرَكِة.  ب - اْنَت�شَ

. ُق  التََّفوُّ ِه.  َق اْلُمْجَتِهُد في ُدرو�شِ جـ - َتَفوَّ
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5

 اأَْماَلأُ الَْفراَغ بــ)ــة(، )ة(، ثُمَّ اأَْقَراأ:3

َنـ        ُمَتعاِقَبُةُ. اأ    -  ُف�شوُل ال�شَّ
ماِء. ب - َحلََّقِت الّطاِئَر      في ال�شَّ

جـ - فاَزْت ُلْبنى ِباْلُم�شاَبَقـ       ِبَجداَر      .
 د  - َذَهَبْت فاِطَمـ      َمَع واِلَدْيها ِلأَداِء اْلُعْمَر      .

خر. هبط الب�ساط يف مدينة منحوتة يف ال�سّ

 يف البرتا اأفواج ال�ّشّياح يتاأّملون جمالها.

4

اْلإِْمالُء الَْمْنظوُر
 . َرِكَب اأَْحَمُد ِب�ساَط الّريِح، َوَحلََّق ِبِه عاِلًيا َفْوَق ُمُدٍن َجميَلٍة في اْلأْرُدنِّ
َهَبَط ِبِه في اْلَعَقَبِة َواْلَبْترا َوَقْلَعِة اْلَكَرِك.�ُشرَّ اأَْحَمُد، َوقاَل: ما اأَْجَمَل �شوَرَة 

َوَطني!

 اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:
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َعّمــــــــاُن

54

اأَْهـــــوى اأَنــــــا َعّمـــــاْن

ـــّم اأَْهــــوى اْلِجبـــاَل ال�شُّ

َهّيـــــــا َمعــــــي َغّنـــــوا

ُ اأَْن�شـــاُمهـــــــا ِعـْطــــــــُر

اْلأُْرُدّن ِفــــدا  روحـــــي 

َغّنــــــوا َمعـــــي َغّنــــــوا

َروابيهـــــــــا اأَْهــــــــوى 

َقـْلبــــــــــــي ُيَغّنيهـــــــــا

�ُشْبحــــــــاَن باريهــــــــــا

َليـاليهــــــــــا ِبيـــــــــ�ُسُ 

َوالـــّلـــــــُه حـاميهـــــــــا

�ُشْبحـــــــــاَن باريهـــــــــا

عبّي د. ِزياد الزُّ
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oßnØ rMnCG الَّذي اْلُمَربََّع  ُن  اأَُلوِّ ُثمَّ  اْلآِتَي،  اْلَجْدَوَل  اأَْر�ُشُم  ِباْلحا�شوِب،  ُم�ْشَتعيًنا   
َواْلُمَربََّع  ِر،  اْلأَْخ�شَ ِباللَّْوِن  واِحَدٍة  اأَْو  واِحٍد  َعلى  َتُدلُّ  َكِلَمًة  َيْحوي 

الَّذي َيْحوي َكِلَمًة َتُدلُّ َعلى اْثَنْيِن اأَِو اْثَنَتْيِن ِباللَّْوِن اْلأَْحَمِر. 

َوَلداِن ِمْفتاُحُ ُ فوُر ُع�شْ

فوراِن ُع�شْ َوَلُدُ ُ َفتاُة

ُ طاِلَبُة َفتاتاِن ِمْفتاحاِن

ُجْمَلتاِن طاِلَبتاِن ُ ُجْمَلُة

ُ نَ�شاُطُ
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ْر�ُص ال�ّشاِد�ُص ريـِقالدَّ فـي الطَّ

اأَ�ْشتَِمُع

اْلأَ�ْشِئَلُة

ِة اْلأولى؟ 1 - ماذا اأَ�شاَبِت اْلُكَرُة في اْلَمرَّ

َرُه اْلأَْولُد؟ 2 - ما اْلَخَطاأُ الَّذي َكرَّ

ّياَرِة َن�شيَحًة اإِلى اْلأَْولِد. اأَْذُكُرها. َم �شاِئُق ال�شَّ 3 - َقدَّ

ْر�ِس َحديُث ُ َنَبِويُّ ُ �َشريُف. اأَْذُكُرُه. 4 - َوَرَد في الدَّ

ريِق(؟ 5 - ماذا َتَعلَّْمَت ِمْن َدْر�ِس )في الطَّ
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ُث اأَتََحَدَّ
1

3

4

2
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ريِق في الطَّ

ريِق. في َيْوٍم َرَكَل اأََحُدُهُم اْلُكَرَة،  ُمُ َوِرفاُقُه اأَْن َيْلَعبوا في الطَّ اْعتاَد ها�شِ
ْفُل. َحِزَن اْلأَْولُد، َوَتَوقَّفوا  ريَق َمَع اأَخيِه؛ َفَبكى الطِّ َفاأَ�شاَبْت ِطْفاًل َيْعُبُر الطَّ

َعِن اللَِّعِب.

ُمُ  ها�شِ َرَب  �شَ ريِق.  الطَّ في  اللَِّعِب  لى  اإِ َوِرفاُقُه  ُمُ  ها�شِ عاَد  اأَيّامٍ  َبْعَد    
ريِق  ًبا، َوقاَل: اللَِّعُب في الطَّ ٍة، َفاأَ�شاَبْت �َشّياَرًة. َنَزَل ال�ّشاِئُق غا�شِ اْلُكَرَة ِبُقوَّ
ِة َوقاَل ِلاْلأَْولِد:  ُ  ِمَن اْلمارَّ ُكْم ِلْلَخَطِر. ُثمَّ جاَء َرُجُلُُُُ �شُ َة، َوُيَعرِّ ُيوؤْذي اْلمارَّ
ُه«،  َحقَّ ريَق  الطَّ َو�َشلََّم:»اأَْعطوا  َعَلْيِه  ّلى اهللُ  اهلِل �شَ َر�شوُل  قاَل  اأَِحّبائي،  يا 

�َس اْلآَخريَن ِلاْلأَذى. ريِق اأَّل ُنَعرِّ َوِمْن َحقِّ الطَّ

َنْحُن  َوقالوا:  ال�ّشاِئِق،  اإِلى  موا  َتَقدَّ ُثمَّ  َفَعلوا،  ما  َعلى  اْلأَْولُد  َنِدَم     
، َلْن َنْلَعَب َبْعَد اْلَيْوِم اإِّل في اْلَمْلَعِب.  فوَن يا َعمُّ اآ�شِ

اأَْقَراأُ
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1

2

3

َل:  ُل بَْيَن ُكلِّ َكِلَمتَْيِن ِب�َشْهٍم َكما في الِْمثالَْيِن، ثُمَّ اأَْقَراأُ ُمراعيًا الَْو�شْ اأَ�شِ

َة                 َنَزَل ال�ّشاِئُق        ُيوؤْذي اْلمارَّ

ْفلُ     َبْعَد اْلَيْوِم َبكى الطِّ ريقَ  َيْعُبُر الطَّ في اْلَمْلَعِب  

نَِة:  ُع داِئَرًة َحْوَل َمْعنى الَْكِلَمِة الُْمَلوَّ اأَ�شَ

َع( َرَب، َو�شَ َك، �شَ اأ    - َرَكَل اأََحُدُهُم اْلُكَرَة.            )َم�شَ

ِة.         )اْلإِ�شاَرِة، اْلِمْراآِة، اْلُم�شاِة( ريُق ِلْلمارَّ ب - الطَّ

اأَْختاُر َكِلَمًة ِمّما بَْيَن الَْقْو�َشْيِن، َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ُمُ اإِلى اْلَمْلَعِب، َوَلِعَب فيِه. َذَهَب ها�شِ

َلْيِه، َعَلْيِه( ) َعْنُه، اإِ  . ِدقاَءُه  َث اأَ�شْ اأ    - َقَراأَ خاِلُدُ ِكتاًبا، َوَحدَّ

)ِمْنُه، َعَلْيِه، اإَِلْيِه(  . ها، َو�َشلََّمْت  ب - �شاَهَدْت َخْوَلُة َعمَّ

.     )اإَِلْيِه، فيِه، ِمْنُه( جـ - َذَهَب واِلدي اإِلى اْلَبْحِر، َو�َشَبَح 

59

ْدريباُت التَّ
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اأَْماَلأُ الَْفراَغ َعلى نََمِط الِْمثاِل: 

ِدقاَءَك. ا�ْشُكْر اأَ�شْ ِدقاَءُه.     �َشَكَر فادي اأَ�شْ
َكَتَب �َشميُرُ َدْر�َشُه.     َدْر�َشَك.
َح اْلَوَلُد ِحذاَءُه.     ِحذاَءَك. َم�شَ
َحَمَل َحْمَزُة ُكُتَبُه.     ُكُتَبَك.

اأَ�شوُغ �ُشوؤاًل َعلى ُكلِّ ُجْمَلٍة، َعلى نََمِط الِْمثالِ:
َمتى �شاَفَر اأَخي؟ �شاَفَر اأَخي َيْوَم اْلَخمي�ِس.   

َر خاِلُدُ اْلَيْوَم.  اأ    - َح�شَ
ب - عاَد اأَبي َم�شاًء.

جـ - َظَهَر اْلِهالُل َلْياًل. 

اأُ�شيُف )ون( ِلْلَكِلَمِة، ثُمَّ اأَْقَراأُ:

َيْلَعُب      

َيْنِزلُ 

َيْخُرُج

َعُد َي�شْ
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اأَْماَلأُ الَْفراَغ ِمّما بَْيَن الَْقْو�َشْيِن:

يَِّع( )اأُ�شاِفَر، اأَزوَر، اأْرُك�َس، اأُ�شَ

اأ    - اأُريُد اأَْن     َجّدي في اْلَقْرَيِة.

ب - اأُِحبُّ اأَْن     في الّطاِئَرِة.

روفي. جـ - اأَْكَرُه اأَْن     َم�شْ

اأَُوفُِّق بَْيَن الُْجَمِل في ما يَاأْتي:

61

لَِّة. اإِّل في ال�شَّ   َلْن اأَْلَعَب    

اإِّل في اْلَمْلَعِب. َي         َلْن اأَْم�شِ  

�شيِف. اإِّل َعلى الرَّ ريَق    َلْن اأَْعُبَر الطَّ  

         َلْن اأُْلِقَي اْلُمْهَمالِت               اإِّل ِمْن َمَمرِّ اْلُم�شاِة.
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اأَْكتُُب

1

2

ـِـ ) ى(: اأَْماَلأُ الَْفراَغ ب

اْلَوَلُد اْلُكَرَة. اأ    - َرمـ
لى اأَْعماِل اْلَخْيِر. ب - �َشعـ     اأَبي اإِ

ْفُل. جـ - َبكـ     الطِّ
د   - َر اأ     اْلُم�شاِفُر َمناِظَر َجميَلًة.

اأَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمنا�ِشبََة، َواأَْكتُبُها في الَْفراِغ: 

) زاَر، َزاأََر( ديَقُه.    اأ    -       �َشليُمُ �شَ

) زاَر، َزاأََر( ًبا.    ب -       اْلأَ�َشُد غا�شِ

)زاَر، َزاأََر( جـ -             اأَبي اْلَمري�َس.   

)�شاَل، �َشاأََل( د   -             اْلماُء َعلى اْلأَْر�ِس.  

)�شاَل، �َشاأَل( هـ  -              ِبالُلُ  َعْن َقَلِمِه.   

)�شاَل، �َشاأََل(   و   -        اْلُمَعلُِّم �ُشوؤاًل.   
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ـِ )وا(، ثُمَّ اأَْقَراأُ: اأَْماَلأُ الَْفراَغ ب

اأ    - َذَهَب اْلَأْطفاُل اإِلى اْلَمْلَعِب، َوَلِعبــ ِباْلُكَرِة.

ْولُد اإِلى اْلَحْقِل، َو�شاَعد اأَباُهْم. َل اْلأَ ب - َو�شَ

اّلُب في الْمِتحاِن، َو�َشَكر ُمَعلَِّمُهْم. جـ - َنَجَح الطُّ

اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

اْلإِْمالُء الَْمْنظوُر

بوَن َحّتى    مٍ َوِرفاِقِه. َيَتَدرَّ َلُةُ ِعْنَد ها�شِ ُةُ ُمَف�شَّ ُكَرُة اْلَقَدِم ِريا�شَ
ِلأَنَُّهْم  اْلَمْلَعِب؛  في  اللَِّعَب  روا  َقرَّ اْلُمناِف�ِس.  اْلَفريِق  َعلى  اْلَفْوَز 

ريِق. َيْحَتِرموَن اآداَب الطَّ

نحن اآ�شفون يا عّم.

لن نلعب بعد اليوم اإّل يف الملعب. 
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اإِ�شاَرُة الُْمروِر

*    *    *

*    *    *

اإِ�شـــــــــــاَرُة اْلُمـــــــــروِر

ل َتـــْعـــــــِرُف اْلـــَغـِنــــيَّ
ُع اْلُخـطـــــــوَط ُتـــــــــَوزِّ

اأَْحَمــــُرهـا: ِقـفــوا، ِقــفـوا
َفـــُرهــا: َتَهــــيَّـــــــوؤوا اأَ�شْ
مـــــــوا ُرهـــا: َتَقـــدَّ اأَْخـ�شَ

َفــاْحَتِرمــــوا يـــا اإِْخـــَوتي 
َو�شاِعـــدوا  يــــا اإِْخـــَوتـي

َتــْعــــــــِدُل ل َتجــــــــوْر
ل َتْعــــــــِرُف اْلَفـــقيــــــْر
ــــــــــُم اْلــَم�شيــــــــْر ُتَنـظِّ

ْيــــــُرُكـــــْم َخــطيــــْر َف�شَ
ــــــْيـــِر، ِلـْلُعــبــــــوْر ِلـل�شَّ
َوتـــاِبـعـــــوا اْلــَم�شيــــــْر

اإِ�شـــــــــــاَرَة اْلــُمـــــــروْر
ريــــــْر عيـــــَف َوالـ�شَّ الـ�شَّ
َكمال َر�شيد
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اِلُح اْلُمواِطُن ال�سّ

ْخَرُة  ُرِق. كاَنِت ال�شَّ اإِْحدى الطُّ ْخَرًة َكبيَرًة كاَنْت في  اأَنَّ �شَ ُيْحكى 
َكْيَف  ِلَيرى  َيْوًما؛  اْلَمديَنِة  حاِكُم  اْخَتَباأَ  ريِق.  الطَّ َعلى  اْلَم�شيَر  ُتَعْرِقُل 

ْخَرِة. ُة ِتجاَه هِذِه ال�شَّ ُف اْلمارَّ رَّ َيَت�شَ

ْخَرِة ِمْن َغْيِر اأَْن ُيحاِولوا َتْحريَكها.  َمَرَّ َكثيُرُ ِمَن الّنا�ِس ِمْن جاِنِب ال�شَّ
َيْحِمُل  َفاّلُحُ  َمرَّ  اْلَأيّاِم  اأََحِد  اأَيّاٍم. في  َة  ِعدَّ اْلُمراَقَبِة  اْلحاِكُم في  ا�ْشَتَمَرَّ 

ـَع اأَْحماَلُه جاِنًبا،  ْخـَرِة، َوَو�شَ َعلـى َظْهـِرِه اأَْحمـاًل، َتـَوقََّف اأَمـاَم ال�شَّ
َفَوَجَد  اإِزاَحِتها،  ِمْن  َن  َتَمكَّ َحّتى  ِتِه،  ُقَوَّ ِبُكلِّ  ْخَرَة  ال�شَّ َيْدَفُع  َوراَح 
َتْحَتها كي�ًشا َمْملوًءا ُنقوًدا َذَهِبيًَّة، َوفيِه َوَرَقُةُ ِمَن اْلحاِكِم ُكِتَب َعَلْيها: 

ريِق«. ْخَرَة َعِن الطَّ »هذا اْلماُل ِلَمْن ُيزيُح ال�شَّ

(، َواأَْجَمُع نَ�شاُطُ ْنَتْرِنتِّ َبَكِة اْلعاَلِميَِّة ِلْلَمْعلوماِت )اْلإِ اأَْرِجُع اإِلى ال�شَّ
ُقها  يٍَّة ُمْخَتِلَفٍة، َواأَْكُتُب اَأ�ْشماَءها، ُثمَّ اأُْل�شِ لْعاٍب ِريا�شِ َوًرا ِلأَ �شُ

في َدْفَتري.
65
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ْر�ُص ال�ّشاِبُع ْفَلـُة َوالَْقـَمـــُرالدَّ الطِّ

اأَ�ْشتَِمُع

اْلأَ�ْشِئَلُة
؟ ْفَلُة في النَّ�سِّ َثِت الطِّ 1 - َمَع َمْن َتَحدَّ

2 - اأُْكِمُل اْلأَْقواَل �َشَفِويًّا َكما �َشِمْعُتها:
 . اأ    -  َراأَْت �َشناُء اْلَقَمَر، َفقاَلْت:   
قاَل اْلَقَمُر: َولِكنَّ          .  ب -   
. َمْت اأُمُّ �َشناَء، َوقاَلْت:      اْبَت�شَ جـ - 

حيَحِة: ُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِجاَبِة ال�شَّ 3 - اأَ�شَ
ْت �َشناُء في: )1( َجَل�شَ

     اأ  - َحديَقِة اْلَمْدَر�َشِة    ب - َحديَقِة اْلَبْيِت   جـ - َحديَقِة اْلأَْطفاِل
)2( َهَبَطِت اْلَمْرَكباُت اْلَف�شاِئيَُّة َعلى �َشْطحِ:

ْم�سِ         جـ - اْلأَْر�سِ              اأ -  اْلَقَمِر                  ب - ال�شَّ
)3( �شاَهَدْت �َشناُء اْلَقَمَر في:

ماِء           جـ -  اْلُحُلِم                 اأ -  التِّْلفاِز                 ب - ال�شَّ
ْن�شاُن ِلْلُو�شوِل اإِلى �َشْطِح اْلَقَمِر؟ 4 - ماذا ا�ْشَتْخَدَم اْلإِ



67

ُث اأَتََحَدَّ

1

3

4

2
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ْفَلُة َواْلَقَمُر  الطِّ

في  اْلَقَمَر  َراأِت  َّلْيِل.  ال َجماَل  ُل  َتَتاأَمَّ اْلَبْيِت  َحديَقِة  في  �َشناُء  ْت  َجَل�شَ
ماِء. قاَلْت: ما اأَْبَعَدَك اأَيُّها اْلَقَمُر! قاَل اْلَقَمُر: َولِكنَّ اْلإِْن�شاَن ا�ْشَتطاَع  ال�شَّ

. اْلُو�شوَل اإَِليَّ

قاَلْت �َشناُء: َكْيَف؟

َرِكَب  اْلعاَلِم.  ِباْكِت�شاِف  َقديًما  َيْحُلُم  ْن�شاُن  اْلإِ كاَن  اْلَقَمُر:  اأَجاَبها 
اْلِبحاَر، ُثمَّ اتََّجَه اإِلى اْلَف�شاِء ِبَمْرَكباٍت َف�شاِئيٍَّة َهَبَطْت َعلى �َشْطحي. 

ْن�شاُن ِباْلُو�شوِل اإَِلْيَك؟ قاَلْت �َشناُء: َهِل اْكَتفى اْلإِ

َكواِكَب  اْكِت�شاَف  ُيحاِوُل  زاَل  ما  اْلإِْن�شاُن  �َشناُء؛  يا  ل  اْلَقَمُر:  قاَل 
َوُنجوٍم اأُْخرى.

ثيَن يا اْبَنتي؟ اأََلْت: َمَع َمْن َتَتَحدَّ ها، َف�شَ �َشِمَعْتها اأُمُّ

قاَلْت �َشناُء: َمَع اْلَقَمِر. 

ها َوقاَلْت: ما اأَْجَمَل َخياَلِك يا �َشناُء!  َمْت اأُمُّ اْبَت�شَ

ُ اأَْقَراأ
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ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد ) اأ ( ِبما يُنا�ِشبُها في الَْعموِد ) ب(: اأَ�شِ

ُل الَْكِلَمَة في الَْعموِد )اأ( ِبما يُقاِرُب َمْعناها في الَْعموِد )ب(: اأَ�شِ

69

) ب( ) اأ (        

ُ ُة َوَرِقيَّ     ُ َمْرَكَبُة    

ُ َهواِئيَُّة     ُ طاِئَرُة    

ُ َف�شاِئيَُّة     ُ َدّراَجُة    

) ب( ) اأ (        

اْكَتفى ا�ْشَتطاَع        

َمْعِرَفُة َهَبَطْت        

َنَزَلْت اْكِت�شاُف        

َن َتَمكَّ         

ْدريباُت التَّ
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نَِة في الَْعموِد ) اأ(: دَّ الَْكِلماِت الُْمَلوَّ اأَْختاُر ِمَن الَْعموِد )ب( �شِ

) اأ (             ) ب (    
ْت �َشناُء في َحديَقِة اْلَبْيِت.         اأَْقَرَبَك اأ   - َجَل�شَ
ب - ما اأَْبَعَدَك اأَيُّها اْلَقَمُر!           َحديًثا
جـ - كاَن اْلإِْن�شاُن َيْحُلُم َقديًما ِباْكِت�شاِف اْلعاَلِم.      َوَقَفْت
 ُ                                               َكبيُر

اأَْماَلأُ الَْفراَغ َعلى نََمِط الِْمثاِل:
َوَقَفْت َوَقَف    

َذَهَب   
َخَرَج 

       َوَعَدْت
َفِهَمْت       

ُع َكِلَمَة )َعِلّي( بََدًل ِمْن )�َشناء(، ثُمَّ اأُْجري التَّْغييَر الُْمنا�ِشَب: اأَ�شَ

ْت �َشناُء في َحديَقِة َبْيِتها. َجَل�شَ

.         
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اأُ�شيُف )ون( اإِلى الَْكِلَمِة، َعلى نََمَط الِْمثاِل:

ُمَهْنِد�شوَن ُمَهْنِد�ُسُ     
ُمزاِرُعُ  

ُ ُم�شاِفُر

 ُمَعلُِّمُ
اأَْماَلأُ الَْفراَغ َعلى نََمِط الِْمثاِل:

جاِل�ُسُ َجَل�َس
َكَتَب
َوَقَف
َنَزَل

اأُْكِمُل َعلى نََمِط الِْمثاِل:
َحقيَقُةُ                                 َحقاِئُق

َغريَبُةُ                                                         
َعجاِئُب        

حيَفُةُ    �شَ
َدقيَقُةُ             
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اأَْكتُُب

1

2

3

اأَْكتُُب )وؤ( في الَْفراِغ، ثُمَّ اأَْقَراأُ: 

َلَبُة َعْن �ُشـ...اِل اْلُمَعلِِّم. اأ    - اأَجاَب الطَّ

ْل َعَمَل اْلَيْوِم اإِلى َغٍد. ب - ل ُتـ...جِّ

الِة. ُن ِلل�شَّ َن اْلُمـ...ذِّ جـ - اأَذَّ
ُع ) ! ( في ِنهايَِة الُْجْمَلِة: اأَ�شَ

اأ    - ما اأَ�ْشَرَع الّطاِئَرَة...               

ماَء...               ب - ما اأَْجَمَل ال�شَّ

جـ - ما اأَْعَظَم اْلُعَلماَء...
اأَْماَلأُ الَْفراَغ ِبـ )ا(:

ْرُع َبْعَد �ُسقوِط اْلَأْمطاِر. اأ    - َنمـ... الزَّ
َنِة. ِمُن ِباأَْفعاِلِه اْلَح�شَ ب - �َشمـ... اْلُموؤْ

جـ - َدنـ... اْلِح�شاُن ِمَن اْلُع�ْشِب.
د   - َعلــ... الّطاِئُر في اْلَف�شاِء.

ُجُل ِمَن اْلَخَطِر. هـ  - َنجــ... الرَّ
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4

5

اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

اْلإِْمالُء الَْمْنظوُر
ْم�َس ُم�ْشِرَقًة،  ، �شاَهَد ال�شَّ ًرا، َوَنَظَر ِمْن ناِفَذِة ُغْرَفتِهِ ا�ْشَتْيَقَظ          ُمَبكِّ
ِه            : ِلماذا ا�ْشَتطاَع اْلإِْن�شاُن اْلُو�شوَل اإِلى اْلَقَمِر،  َفَخَطَر في َنْف�شِ

ْم�ِس؟ ْل اإِلى ال�شَّ َوَلْم َي�شِ

كان الإن�شان يحلم باكت�شاف العالم.

ما اأجمل خيالك يا �شناء!
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غيُر الَْقَمُر ال�شَّ
ُد  اأُنْ�شِ

74

غيــــــــُر اْلـَقَمـــــــــُر الـ�شَّ

َوُكــــــــــلُّنــا ُنـِحبُّـــــــــُه

ِبـالّنــــــوِر ُمـــــــَزيَّــــــُنُ 

ِدقــــــاُء جـــاَءُكـْم يــــا اأَ�شْ

ـــــــالِم ِبـاْلأَْمـــــــِن َوال�شَّ

َحّيـاُكـــــــُم َحّيـاُكــــــــُم

َنـــــَزْلـُت ِمــــْن �َشمــــائي

اأُِحبُُّهـــــــــْم اأُِحبُُّهـــــــــْم

فــــي َحيِّنـــــــــا ُينيــــــــُر

َوَخْلَفــــــــــُه َن�شيــــــــــُر

هــــــــوِر ِبـاْلِعْطـــــِر َوالـزُّ

ــــــروِر ِبـاْلُحــــــبِّ َوال�شُّ

َواْلـــــــُودِّ َواْلـــــِوئــــــاِم

ِبـاأَْطـَيــــــِب اْلَكـــــــــالِم

ــــِدقــــــــائــــي  اأَزوُر اأَ�شْ

َيْحلــــو ِبِهــــْم ِلقـــــــائي

د َجمال َعْمرو ُمَحمَّ
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ُن ُكلَّ َعموٍد  ِب َنْوِعها، ُثمَّ اأَُلوِّ نُِّف اْلَكِلماِت في اْلَجْدَوِل ِبَح�شَ اأُ�شَ
ِبَلْوٍن ُمْخَتِلٍف:

ُلْبناُن،  َّلْيموُن،  ال الّطاِوَلُة،  َّلْوُح،  ال التُّّفاُح، خاِلُدُ،  اْلأَ�َشُد،   ، اْلأُْرُدنُّ
ُة، الّتيُن، اْلَجَمُل،  بيُب، اْلَفراِوَلُة، اْلِكتاُب، اْلَيَمُن، اْلَبطَّ النَّعاَمُة، الطَّ

فوُر. َمْحموُدُ، اْلُع�شْ

ُ َجماُد ُ بََلُد نَباُتُ ُ َحيَواُن ُ اإِنْ�شاُن

ُ نَ�شاُطُ
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�شوَرُة النَّْجم ]الآياُت 11-1[
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ْر�ُص الثّاِمُن  ابْـُن بَّطـوَطــــَةالدَّ

اأَ�ْشتَِمُع

اْلأَ�ْشِئَلُة

ّحاَلِة اْلُم�ْشِلميَن؟ 1 - َمْن اأَْعَظُم الرَّ

2 - ما �َشَبُب ِرْحالِت اْبِن َبّطوَطَة؟

. اأَْذُكُر َثالًثا ِمْنها. 3 - زاَر اْبُن َبّطوَطَة َمناِطَق َعديَدًة في اْلأُْرُدنِّ

�ِس. ِلماذا؟ 4 - ُتَعدُّ ِرْحالُت اْبِن َبّطوَطَة ِمْن اأَْطَرِف اْلِق�شَ

ّحاَلُة اْلأَميُن(؟ 5 - ِلماذا اأُْطِلَق َعلى اْبِن َبّطوَطَة )الرَّ
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ُث اأَتََحدَّ

1

23

4
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ّحاَلِة اْلُم�ْشِلميَن، َواأَْو�َشُعُهْم �ُشْهَرًة. اأََحبَّ التَّْرحاَل  اْبُن َبّطوَطَة اأَْعَظُم الرَّ
. كاَن �َشَبُب ِرْحالِتِه ُروؤَْيَة اأَْحواِل  �ْشالِميِّ َفَر، َوجاَب اأَْرجاَء اْلعاَلِم اْلإِ َوال�شَّ

َل َواْلُمغاَمَرَة. ْنيا، َو�َشْوَقُه اإِلى اْلَمْعِرَفِة، َوُحبَُّه التََّنقُّ الدُّ

؛  زاَر اْبُن َبّطوَطَة َمناِطَق َعديَدًة في اْلأُْرُدنِّ في اأَْثناِء ِرْحالِتِه اإِلى اْلَحجِّ
ِمْنها: َعْجلوُن، َواْلَكَرُك، َوَمعاُن.

اْلعاداِت  َغراِئِب  ِمْن  َتْحويِه  ِلما  �ِس؛  اْلِق�شَ اأَْطَرِف  ِمْن  ِرْحالُتُه  ُتَعدُّ   
َواْلأَْخباِر َواْلَحقاِئِق الَّتي َلْم َيْذُكْرها َغْيُرُه.

ُث  ُيَحدِّ اْلَمْوِت. كاَن  ِمَن  ِمراًرا  َواْلَمهاِلِك، َوَنجا  ِلاْلأْخطاِر  �َس  َتَعَرَّ  
ّحاَلُة  )الرَّ َعَلْيِه  ْطِلَق  اأُ ِلذِلَك  ْدٍق؛  ِب�شِ اْلأَ�ْشفاِر  َعجاِئِب  ِمْن  َراآُه  ِبما  الّنا�َس 

اْلأَميُن(.

ُ اأَْقَراأ

اْبُن َبّطوَطَة
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1

2

ُل التَّْركيَب في الَْعموِد )اأ( ِبما يُقاِرُب َمْعناُه في الَْعموِد )ب(: اأَ�شِ

ُم َمْعناُه في الَْعموِد )ب(: ُل ما في الَْعموِد )اأ( ِبما يُتَمِّ اأَ�شِ

81

   ) اأ (              ) ب(

واَجَهْتُه اْلأَْخطاُر اأَْو�َشُعُهْم �ُشْهَرًة     

اْلأَْعماُل اْلَغريَبُة جاَب اْلأَْرجاَء     

اأَْكَثُرُهْم �ُشْمَعًة َغراِئُب اْلعاداِت     

زاَر اْلُبْلداَن �َس ِلْلَمهاِلِك    َتَعرَّ  

   ) اأ (              ) ب(

اْلأَْقطاِر َلَبُة     َيْحَفُظ الطَّ  

ِلاْلأَْخطاِر �َس اْلُم�شاِفُر     َتَعرَّ  

الْنِتظاَر ّحاَلُة في    َيجوُل الرَّ  

اْلأَ�ْشعاَر         

ْدريباُت التَّ
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3

4

82

اأُْكِمُل َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ُ اأَ�ْشفاُر      ُ �َشَفُر  

ُ       َخَطُر

ُ اأَْولُد        

      َخَبُرُ 

اأَْعماُلُ        

اأَْماَلأُ الَْفراَغ في الَْجْدَوِل َعلى نََمِط الِْمثاِل:      

ِرْحالُتُ     ُ         ِرْحَلُة

 ُ عاَدُة   

ُمغاَمراُتُ        

غاَبُةُ           

ِزياراُتُ        
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5

6

83

اأُْكِمُل َعلى نََمِط الِْمثاِل:

َقَراأُْت اْلِكتاَب. َقَراأَ الّطاِلُب اْلِكتاَب.    

�شاَهْدُت           .  فوَر.   اأ    - �شاَهَد خاِلُدُ اْلُع�شْ

ُزْرُت           .  ب - زاَر اأَخي اْلَمْزَرَعَة.   

َر�َشْمُت          . جـ - َر�َشَم ُعْثماُن َبْيًتا.   

َقَطْفُت           . د   - َقَطَف اْلُمزاِرُع الثََّمَر.  

اأُْكِمُل َعلى نََمِط الِْمثاِل:

ّحاَلُة اْلُبْلداَن.            ّحاَلُة اْلُبْلداَن.            َيجوُب الرَّ جاَب الرَّ

                         . ّحاَلُة اْلأُْرُدنَّ الرَّ       . ّحاَلُة اْلأُْرُدنَّ اأ    - زاَر الرَّ

ْعًرا.                               ُجُل �شِ ْعًرا.            الرَّ ُجُل �شِ ب -  قاَل الرَّ

. ْقُر في اْلَجوِّ ال�شَّ     . ْقُر في اْلَجوِّ جـ - حاَم ال�شَّ

د   - عاَد الُم�شاِفُر اْلَيْوَم.         الُم�شاِفُر اْلَيْوَم.
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7

8

اأَْماَلأُ الَْفراَغ ُم�ْشتَعينًا ِبالِْمثاِل:

اْذُكْر َيْذُكُر َذَكَر
َي�ْشَمُع �َشِمَع

ا�ْشُجْد �َشَجَد
َي�ْشُكُر

َزَرَع

اأَْماَلأُ الَْفراَغ َكما في الِْمثاِل:

َقَراأُْت َعْن ِرْحالٍت َطريَفٍة، لِكنَّ ِرْحالِت اْبِن َبّطوَطَة اأَْطَرُف.

َعُةُ، لِكنَّ �شاَحَة اْلَمْلَعِب        . فِّ وا�شِ اأ    - ُغْرَفُة ال�شَّ

راَفِة          . ب - ُعُنُق اْلَغزاِل َطويُلُ، لِكنَّ ُعُنَق الزَّ

جـ - �َشَمَكُة اْلِقْر�ِس َكبيَرُةُ، لِكنَّ اْلحوَت       .

د   - اْلِقطاُر �َشريُعُ، لِكنَّ الّطاِئَرةَ   .
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اأَْكتُُب

1

2

 :ُ ُع تَْنويَن الَْفْتِح َعلى الَْكِلَمِة الَّتي تَْحتَها َخطُّ اأَ�شَ

َفِر.  اأ    - حيَن اأَْرَكُب �َشَيّاَرة اأْقَراأُ ُدعاَء ال�شَّ

ر. ديَقُه َع�شْ ب - زاَر ُمعاُذُ �شَ

جـ - اأََكْلُت ِقْطَعة ِمَن اْلُجْبِن.

د   - َقَراأَْت �ُشعاُد ِكتاب َعِن اْبِن َبّطوَطَة.

اأُعيُد ِكتابََة الَْكِلماِت ِباإِ�شاَفِة ) ا( اأو ) ى(:

اأ    - �َشعـ  

ب - َنمـ  

جـ - َرعـ   

د   - َدنـ   
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 اأَْكتُُب ِبَخطٍّ َجميٍل:

اْلإِْمالُء الَْمْنظوُر

�َس اْبُن َبّطوَطَة  ِلاْلأَْخطاِر َواْلَمهاِلِك،          ِمراًرا ِمَن اْلَمْوِت.  َتَعرَّ
ْطِلَق  ْدٍق؛ ِلذِلَك اأُ َوَقْد �َشعى ِلَنْقِل ما َراأى ِمْن َعجاِئِب اْلأَ�ْشفاِر ِب�شِ

ّحاَلُة اْلأَميُن(. َعَلْيِه )الرَّ

زار ابن بّطوطة مناطق عديدة يف الأردّن.

اأُطِلق على ابن بّطوطة الّرّحالة الأمني.

4

5

ُع )ء( في الَْفراِغ، ثُمَّ اأَْقَراأُ:3 اأَ�شَ

اأ    - ُيحاِفُظ اْلَعَرِبيُّ َعلى اْلُمرو     ِة.

ْر�َس ِقرا     ًة ُمَعبَِّرًة. ب - َقَراأَ الّطاِلُب الدَّ

ُجُل ِردا     ُه اْلَجديَد. جـ - َلِب�َس الرَّ
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غرَيُة ماَمُة ال�سَّ اْلَ

87

، َو�َشاأََلْتها َعِن  اْلُع�سِّ اإِلى  ها  اأُمِّ ِبَعْوَدِة  غيَرُة  َفِرَحِت اْلَحماَمُة ال�شَّ
َجناحاِك،  َوَقِوَي  غيَرتي،  �شَ يا  َكِبْرِت  َلَقْد   : اْلأُمُّ َفاأَجاَبِت  عاِم،  الطَّ

ِك ُمْنُذ اْلَيْوِم. َفاْعَتِمدي َعلىَنْف�شِ
ٍن َقريٍب،  ْت َعلى ُغ�شْ َرْفَرَفِت اْلأُمُّ ِبَجناَحْيها، ُثمَّ طاَرْت، َوَحطَّ
�شاَحِت  َوطيري.  ِبَجناَحْيِك،  َرْفِرفي  غيَرتي،  �شَ يا  َهّيا  َوقاَلْت: 
ها: َهّيا،كوني  اْلَحماَمُة ِبَخْوٍف: ل اأَ�ْشَتطيُع، ل اأَ�ْشَتطيُع، َفقاَلْت َلها اأُمُّ

�ُشجاَعًة.
ْغَلَقْت َعْيَنْيها، ُثمَّ َرْفَرَفْت ِبَجناَحْيها،  ها، َفاأَ اأَطاَعِت اْلَحماَمُة اأُمَّ

ٍن. َوطاَرْت اإِلى اأَْقَرِب ُغ�شْ
روٍر. ها َتْنُظُر اإَِلْيها ِب�شُ َوهَكذا اأَْعَجَبْتها اللُّْعَبُة، َفراحْت َتطيُر، َواأُمُّ
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َب  َن َكِلَمًة َجديَدًة َح�شَ َل ِمْن ُكلِّ َكِلَمٍة؛ ِلأَُكوِّ اأَْحِذُف اْلَحْرَف اْلأَوَّ
ما َبْيَن اْلَقْو�َشْيِن، ُثمَّ اأَْكُتُبها:

ْن�شاٍن( .................. َي�ْشَعُد )ا�ْشُم اإِ

ُل النَّهاِر( ................. باُحُ )اأَوَّ ِم�شْ

َيْحِمُل )ا�ْشُم َحَيواٍن( .................

َكريُمُ )ا�ْشُم َفتاٍة( .....................

نَ�شاُطُ
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