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تــقــديــم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب أانــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند إالــى واقعيــة
النشــ أاة ،ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة
الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة ،والعمــل علــى إارســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون،
مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و أادواتهــا ،ويســهم فــي
صياغــة برنامــج إاصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي ،ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج أاداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علمـ ًا لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت
ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت أاركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة
بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب إاشــكالية التشــتت بيــن العولمــة
والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء ،وال�نتقــال إالــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه أاكثــر إانســانية وعدالــة ،وينعم
بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــول�ً لمــا يجــب أان يكــون مــن إانتاجهــا ،وباســتحضار
ّ
المتوخــاة ،جــاء تطويــر
وا ٍع لعديــد المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة
المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة ب إاطــار قوامــه الوصــول إالــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة،
والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم
بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات ،فقــد ت آالفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــر ًا عــن توليفــة تحقــق
المطلــوب معرفي ـ ًا وتربوي ـ ًا وفكري ـ ًا.
ث ّمــة مرجعيــات تؤ ّطــر لهــذا التطويــر ،بمــا يع ـ ّزز أاخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم أامــول فــي
الت أاســيس؛ لتــوازن إابداعــي خ ـ ّلاق بيــن المطلــوب معرفي ـ ًا ،وفكري ـ ًا ،ووطني ـ ًا ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي
تــم ال�ســتناد إاليهــا ،وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة إالــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي
ال�أول؛ لتو ّجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ومــع إانجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو إازجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت أاليــف
والمراجعــة ،والتدقيــق ،وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العليــا أاقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن
التطويــر ،ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية
تـــشـــريـن �لــثـــانـــي ٢٠١٧ /

مقدمة
�لســلا ُم َعلــى �لْ َم ْبعـ ِ
ـوث َر ْح َمـ ًة لِ ْلعالَميــن َو َعلــى �آلِـ ِه َو َص ْح ِبـ ِه َو َمـ ْـن ســا َر َعلــى َد ْربِـ ِه
�لْ َح ْمـ ُد لِلّـ ِه َر ِّب �لْعالَميــنَ ،و َّ
�لصــلا ُة َو َّ
�إِلــى َيـ ْو ِم �لّديــنِ َ ،و َب ْعــد.
ـاب �لثّانــي فــي ِس ْل ِسـ َل ِة كُ ُتـ ِ
ـب
ـاب (لُ َغ ُتنــا �لْ َجمي َلـ ُة) لِ َط َل َبـ ِة َّ
�لصـ ِّ
ـف �لثّانــي � ْل�أساسـ ّـي فــي َد ْولَـ ِة ِف َل ْســطينَ ،و ُهـ َو �لْ ِكتـ ُ
َفهــذ� ِكتـ ُ
ـاء َت ْر َج َمـ ًة لِ ْل إِاطــا ِر �لْعــا ِّم لِ ْل َمنا ِهـ ِـج و�لْ ُخطـ ِ
ـاج �للُّ َغـ ِة �لْ َع َربِ َّيـ ِة َو�آد�بِهــا �لَّــذي �أنْ َجـ َز ُه �لْفَريـ ُق
ـوط �لْ َع َ
ريضـ ِة لِ ِم ْنهـ ِ
�للُّ َغـ ِة �لْ َع َربِ َّيـ ِةَ .و َقـ ْد جـ َ
ني .
� ْل َو َط ُّ
ـس ِمـ ْـن َور� ِء َت ْعليـ ِم �للُّ َغـ ِة �لْ َع َربِ َّيـ ِة ُهـ َو َت ْمكيـ ُن �ل َّط َل َبـ ِة ِمـ ْـن توظيــف �للُّ َغـ ِة بِ َف ّعاليــة فــي َع َم ِل ّيـ ِ
ـات � ْل�تِّصـ ِ
ـال
�إِ َّن �لْ َهـد َ
َف �ل َّرئيـ َ
و�صــلِ فــي � ْل َم ِ
و�قـ ِ
ـف � ْل َحياتِ َي ـ ِة � ْل ُم َت َع ـ ِّد َد ِة.
َو�ل َّت ُ
و�ح ـ ُد ِم ْنهــا َو ْح ـ َد ًة ُم َت ِ
ـث ُي َمثِّ ـ ُل �لْ ِ
س ل� �لْ َو َحـ ِ
كام َل ـ ًةَ .و َي ِت ـ ُّم في ـ ِه َت ْنظي ـ ُم
س �ل ـدُّرو ِ
ـاب َعلــى �أســا ِ
ـد�تَ ،ح ْيـ ُ
وقــد ُب ِنـ َـي �لْ ِكتـ ُ
ـر�ت �ل َّت ْعلي ِم َّيـ ِة لِ َتكــو ُن فــي �إِطــا ٍر ُم َت ِ
�لْ ِخ ْبـ ِ
كامــلٍ وليــس فــي �أ ْجــز� ٍء ُم ْنف ِ
ض َم ْجمو َعـ ٍة ِم َن � ْل� أ ْفــكا ِر و�لْ َمفاهي ِم
َص َلـ ٍةَ .وفيـ ِه �أ ْيضـاً َي ِت ُّم َع ْر ُ
ِ
ٍ
ِّجاهــات
ــض �لْ ِق َيــ ِم َو� ْل�ت
و�لْ َمعــار ِِف َو�لْ َحقائِــقِ �لْ ُم َتر�بِ َطــ ِةَ ،و َي َتــ َّد َر ُب �ل َّط َل َبــ ُة َعلــى َم
هــار�ت َوظي ِف َّيــ ٍة ُم َحــ َّد َد ٍة َو َي ْك َت ِســبو َن َب ْع َ
�ج ِت ِ
َو�لْ َمعــار ِِف �لْ ُم ْر َت ِب َطـ ِة بِالْ ِخ ْبـ ِ
ماع َّيـ َةَ ،و�ل� أ َسـ ِر َّي َةَ ،و� ْل إِ�نْســانِ َّي َة.
ـاب �ل ِق َيــم �لدّي ِن َّيـ َةَ ،و�لْ َو َط ِن َّيـ َةَ ،و� ْل ْ
ـر�ت �ل َّت ْعلي ِم َّيـ ِةَ .ولَـ ْم ُي ْغ ِفــلِ �لْ ِكتـ ُ
ـص َف َم ْوجــو َد ٌة فــي ِكتـ ِ
ـاب �ل َّطالِـ ِ
ـبَ .و ِمـ ْـن َثـ َّم،
ـص � ْل ْ
�سـ ِتما ِع َو ُهـ َو َم ْوجــو ٌد فــي َدليــلِ �لْ ُم َعلِّـ ِم� ،أ ّمــا �أ ْسـ ِئ َل ُة �ل َّنـ ِّ
س بِ َنـ ِّ
َي ْبـ َد�أ �لـ َّد ْر ُ
ـر�ء ِةَ ،و َقـ ْد ُربِـ َ
ـر�ء ِة َو َت ِب َعـ ُه
َ
ـص �لْ ِقـ َ
س �لْ ِقـ َ
س �لْ ُمحا َد َثـ ِة بِال َّت ْعبيـ ِر �لشَّ ـ َف ِو ّيَ .و َب ْعـ َد ذلِــكَ ُب ِنـ َـي نَـ ُّ
ـط َد ْر ُ
توجـ ُد لَ ْو َحـ ٌة لِ ْل ُمحا َد َثـ ِة تُحاكــي َد ْر َ
ـث �إِ َّن �أ ْسـ ِئ َل َة �ل َّت ْفكيـ ِر �أ ْسـ ِئ َل ٌة َغ ْيـ ُـر ُم ِ
باشـ َـر ٍة َت ْسـ َت ْدعي َمهــار�ت �ل َّت ْفكيـ ِر
ـب شَ ـ َف ِويّاً َونُ َف ِّكـ ُـرَ ،ح ْيـ ُ
نَ ْوعــان ِمـ َـن � ْل� أ ْسـ ِئ َل ِةَ ،و ِهـ َـي :نُجيـ ُ
وليـ ِ
ـاب َعلــى ثَلا َثـ ِة
خاصـ ًةَ ،ح ْيـ ُ
�لْ ُع ْليــا� .أ ّمــا �ل َّت ْدريبـ ُ
ـت �لْ ِكتا َبـ ُة �أ َه ِّم َّيـ ًة َّ
ـر�ء ِةَ .و َقـ ْد �أ َ
ـث ْ�شـ َت َم َل �لْ ِكتـ ُ
ـص �لْ ِقـ َ
ـاتَ ،فجـ َ
ـاء ْت ُم ْر َت ِب َطـ ًة بِ َنـ ِّ
ـاب مــا َب ْيـ َـن �لْ َم ْنقـ ِ
ـلاء فــي هــذ� �لْ ِكتـ ِ
ـاب َعلــى �أناشــي َد
ـول َو�لْ َم ْنظــورِ .كَمــا ْ�شـ َت َم َل �لْ ِكتـ ُ
�أنْ ِشـ َط ٍة ُمخْ َت َّصـ ٍة بِالْ ِكتا َبـ ِةَ .و َت َنـ َّو َع � ْل إِ� ْمـ ُ
ُم َت َن ِّو َعـ ٍة بِ ُع ْنـ ِ
ـر�ء ِة.
ـاء ْت ُم ْر َت ِب َطـ ًة بِ ُنصــو ِ
ص �لْ ِقـ َ
ـو�ن (نُ َغنّــي) ،جـ َ
�لصف َِّيـ ِة؛
ـاجَ ،و ُي َطب ّقـ ُه فــي �لْ ُغ ْر َفـ ِة َّ
ـس فــي �لْ َع َم ِل َيـ ِة �ل َّت ْعلي ِم َّيـ ِة �ل َّت َعلُ ِم َّيـ ِةَ ،و ُهـ َو �لَّــذي ُي َن ِّفـ ُذ �لْ ِم ْنهـ ِ
�إِ َّن �لْ ُم َعلِّـ َم ُهـ َو �لْ َم َحــكُّ �ل َّرئيـ ُ
لِــذ� ،كُلُّنــا �أ َمـ ٌل فــي �أ ْن ُت َز ِّودونــا بِ َت ْغ ِذ َيـ ٍة ِ
ر�ج َعـ ٍة لِ ْل ِكتـ ِ
ـث �إ َّن هـ ِذ ِه �ل َّط ْب َعـ َة َط ْب َعـ ٌة َت ْجري ِب َّيـ ٌةَ .ون َْحـ ُن
ـاب � ْل َم ْوجــو ِد َب ْيـ َـن أ� ْيدي ُكــمَ ،ح ْيـ ُ
ـابَ ،وتُســا ِه ُم فــي َت ْطويـ ِر مهـ ِ
ـار�ت �أ ْطفالِنــا َتخْ ـ ِد ُم � ْل َم ْص َل َحـ َة � ْلفُضْ لــى
َعلــى َيقيــنٍ �أ َّن تِلــكَ �لتّغذيـ َة �ل ّر�جعـ َة َسـ ْو َ
ف تُغْنــي � ْل ِكتـ َ
لِ� أ ْطفالِنا.

َوفَّ َق ُكم الل ُه لِما في ِه َم ْص َل َح ُة ا ْل َو َط ِن.
فريق التّ أاليف
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الدّيـــك ال ّذ ّ
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الدّرس الخامس عشر

النّظافة

١33

النِّتاجات
ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال ّط َل َب ِة َب ْعدَ ال� ْن ِتهاء ِم َن ال ُج ْز ِء ال� أ َّو ِل ِم ْن هذا ا ْل ِك ِ
تابَ ،والتَّفا ُع ِل
توظيف َم ِ
ِ
هارات ال ُّل َغ ِة ال َع َر ِب َّي ِة ال� أ ْر َب ِع
رين عَلى
َم َع ال� أ ْن ِش َط ِة ،اأ ْن َيكونوا قا ِد َ
ال�تصال والتواصل ِم ْن ِخ ِ
ِ
لال:
(ال�س ِتما ِعَ ،وال ُمحا َد َث ِةَ ،وال ِقرا َء ِةَ ،وال ِكتا َب ِة) ،في
ْ
١
�س ِتما ِع بِانْ ِتبا ٍه َو َتفا ُعلٍ .
�ل�س ِتما ِع �إِلى نُصو ِ
ص � ْل ْ
ْ

� ٢ل َّت ْعبي ِر َع ْن لَ ْو ِ
حات �لْ ُمحا َد َث ِة َو ُص َورِها شَ َف ِويّاً َت ْعبير�ً َسليماً.
حيح ًة َو ُم َع ِّب َرةً.
ر�ء ِة نُصو ٍ
ر�ء ًة َج ْه ِر َّي ًة َص َ
ص ِم ْن (َ )٧٠ – 5٠ك ِل َم ًة ِق َ
ِ ٣ق َ
ص ِم ْن ِخ ِ
لال � ْل�أنْ ِش َط ِة �لْ ُمخْ َت ِل َف ِة.
� ٤ل َّتفا ُع ِل َم َع �ل ُّنصو ِ
هار�ت �ل َّت ْفكي ِر �ل ُع ْليا (�لنّ ِاق ِ
ْ
ساب َم ِ
ْ � 5ك ِت ِ
�إ
د�عيَ ،و َح ِّل �لْ ُم ْش ِكلات).
ب
ل
�
و
،
د
ْ
َ
ِّ
ر�كيبَ ،و�أنْ ٍ
ساب َث ْر َو ٍة لُ َغ ِو َّي ٍة ( ُم ْف َر ٍ
ْ � ٦ك ِت ِ
ماط لُ َغ ِو َّي ٍة َجديد ٍة).
د�تَ ،و َت َ
 ٧ن َْس ِخ َك ِل ٍ
مات َو ُج َملٍ بِ َخ ٍّط َجميلٍ .
روف َو َم ِ
ِ ٨كتا َب ِة ُح ٍ
قاط َع َو َك ِل ٍ
مات ِك َتا َب ًة َصحيح ًة َو ْف َق �أ ِ
صول َخ ِّط �ل َّن ْس ِخ.
ر�عين
ِ ٩كتا َب ِة نُصو ٍ
لاء َم ْنقول� ً َو َم ْنظور�ً ِكتا َب ًة َصحيح ًةُ ،م َ
ص (لِغاي ِة  ٢٠كلمة) �إِ ْم ً
�لْ َم ِ
هار�ت �لو� ِر َد َة في �لْ ِك ِ
تاب.
٢

� ١٠إِنْشا ِد َم ْجمو َع ٍة ِم َن � ْل�أناشي ِد َم َع �للَّ ْحنِ .
ِ
عاو ِن،
َ ١١ت َمثُّ ِل �لْ ِق َي ِم � ْل�إ يجابِ َّيـ ِة َو�ل�ت
ِّجاهات مث ِل�( :لْ ُح ِّريـَّـ ِةَ ،و َت ْن ِم َي ِة �لْ َمو� ِه ِبَ ،و�ل َّت ُ
�لصنا َع ِة �ل َو َط ِن َّي ِةَ ،و� ِ
آد�ب �ل ُمرورِ،
جيع ِّ
َو ُح ِّب �لْ َو َطنِ َ ،و� ْل� ِقتصا ِد في �لْما ِءَ ،و َت ْش ِ
َو�ل ِّر ْفقِ بِالْ َح َي ِ
و�نَ ،و َد ْو ِر �ل َّط ِ
بيبَ ،و ْ�ح ِتر� ِم �لْ ِح َر ِف �لْ ُمخْ َت ِل َف ِةَ ،و�لْ ُمحا َف َظ ِة َعلى
تاب َو َوسائِ ِل �ل�ت ِ
�لْ ِك ِ
ِّصالَ ،و�ل َّنظا َف ِة� ... ،إلخ).

٣

اأ ِح ُّب ُل َغتي.

٤

رس
ال َّد ُ
ال�أ َّولُ

ا ْل ُح ِّر َّي ُة اأ ْج َم ُل

ال�س ِتما ُع
ْ
ص (ا ْل ُح ِّر َّي ُة ِل� أ ْسرانا)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

ما �ل� أ ْم ُر �لَّذي ْ�س َت َع َّد لَ ُه �أ ْه ُل �ل َق ْر َي ِة؟
�لس ْج ِن؟
َك ْم عاماً َقضى �أ ْح َم ُد في ِّ
لِماذ� َفر َِح ْت ُر َقـ َّي ُة؟
ساء؟
ماذ� َف َع َل ِت �ل ِّن ُ
ما ِ
و�ج ُبنا ُتجا َه � ْل� أ ْسرى؟
5

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٦

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

٧

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ا ْل ُح ِّر َّي ُة اأ ْج َم ُل

شَ ،فاأ َخ َذ َي ْب َح ُث َع ْن َطعا ٍم
شَ َع َر ُع ْصفور ُ بِالْجو ِع َو�لْ َع َط ِ
َوشَ ٍ
ر�ب .طا َر �لْ ُع ْصفو ُر َبعيد�ًَ ،و ِع ْندَما َت ِع َبَ ،ر�أى َعلى
شُ ْر َف ِة �أ َح ِد �لْ ُب ِ
ص َج ٍ
يوت ُب ْل ُبلا ً في َق َف ٍ
ثير ُ
ميلَ ،و�أما َم ُه َطعا ُم ُ َك ُ
ر�ب.
َوشَ ُ
قا َل �لْ ُع ْصفو ُر :ما �أ ْج َم َل َحيا َتكَ ُهنا �أ ُّيها �لْ ُب ْل ُب ُل! َتاأْكُ ُل
َو َت ْش َر ُب بِاأ ٍ
مان .قا َل �لْ ُب ْل ُب ُلَ :ول ِكنّي َحزي ُنُ؛ َفاأنا َم ْسجو ُن ُ،
ص� .لْ ُح ِّر َّي ُة ِه َي � ْل� أ ْج َم ُل يا
َول� �أ ْس َتطي ُع �أ ْن �أخْ ُر َج ِم َن �لْ َق َف ِ
َصديقي.
٨

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

بِماذ� شَ َع َر �لْ ُع ْصفو ُر؟
ماذ� َر�أى �ل ُع ْصفو ُر على شُ ْر َف ِة �أ َح ِد ُ�لب ِ
يوت؟
ص؟
ماذ� كا َن في �لْ َق َف ِ
ص؟
روج ِم َن �لْ َق َف ِ
لِماذ� ل� َي ْس َتطي ُع �لْ ُب ْل ُب ُل �لْ ُخ َ

نُ َف ِّك ُر

 ١لِماذ� كا َن �لْ ُب ْل ُب ُل َحزيناً؟
� ٢أ ُّي ُهما �أ ْف َض ُلَ ،حيا ُة �لْ ُب ْل ُب ِل �أ ْم َحيا ُة �لْ ُع ْصفورِ؟ لِماذ�؟
 ٣ما شُ عو ُر أ� ْبنا ِء � ْل� أ ْسرى؟

٩

َ ١ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ (بـ ،ب) في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:

ُب ْل ُبل

َبعيد

َت ِع َب

بِاأمان

شَ ر�ب

َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ َج ِّر ُد َح ْر َف (تـ ،ت) في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:
َتاأْكُل

١٠

تـ
شَ َج َرة

ت
�أ ْس َتطيع

ة

ـة

�لْ َب ْيت

طا َرت

�لْ ُح ِّر َّية

 3نُ َر ِّك ُب ا ْل ُح َ
روف ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل ُم ْستَطي َل الذي َي ْحتَوي
عَلى ( ثـ ،ث )َ ،و َن ْق َراأ:
ثـ � لِـ ث
ث
َيـ ْبـ َحـ ُ
كَـ ثـ يـ ُر ُ

مات ا ْل�آتِي َـ َة َو ْف َق اأ ْح ُر ِ
ف ا ْل َك ِل ِ
ف ا ْل َمدِّ:
َ ٤ن ْق َراأَ ،ونُ َصنِّ ُ
ع ُْصفور

ماء

َم ّد بِا ْل�ألِف (�)

َشراب َجميل َم ْسجون َصديقي
َم ّد بِالْو�و (و)

َم ّد بِالْياء (ي)

١١

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
�أ َخ َذ �لْ ُع ْصفو ُر َي ْب َح ُث َع ْن َطعا ٍم َوشَ ٍ
ر�ب.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
طا َر �لْ ُع ْصفو ُر َبعيد�ًَ ،و ِع ْندَما َت ِع َبَ ،ر�أى َعلى شُ ْر َف ِة �أ َح ِد
�لْ ُب ِ
شر�ب.
ص َج ٍ
يوت ُب ْل ُبلا ً في َق َف ٍ
ميلَ ،و�أما َم ُه َطعا ُم ُ ك ُ
َثير ُ َو ُ ُ

١٢

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ب

بـ

با

بو

بي

باب

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
قا َل ُ�لب ْل ُب ُل� :لْ ُح ِّريـَّ ُة ِه َي � ْل� أ ْج َم ُل يا َصديقي.

١٣

نُ َغنّي

ـــن نو ْر
ُع ْصفـــو َر ُة ُ ِم ْ
َتقـــو ُل فـــي ُســـرو ْر
َتاأْتـــي �إِلى �لْ ُب ْســـتا ْن
�لســـلا ْم
ُع ْصفـــو َر ُة َّ
كَـــ ْم َت ْع َشـــ ُق �لْ َغما ْم

١٤

َتـخْ شـى ِم َن �لْ ُقضْ با ْن
لسجـــا ْن
�لْ َمـــــ ْو ُت لِ َّ

�ل ُع ْصفو َر ُة

�أسعد �لديري

طيـــر فـــي �لْفَضا ْء
َت ُ
�لسما ْء!
ما �أ ْج َم َل َّ
ك َْي تُ ْب ِد َع � ْل�ألْحا ْن

َـج َــر
تُـعانِــــــــ ُق �لْف ْ
ـب َو�لْ َـخـي ْـ َر
َو�لْ ُ
ـح َّ
ــــض �لْـقُيـو ْد
َو َتــ ْرفُ ُ

لِ�أنـَّـــــ ُه َحــقــــــو ْد

رس
ال َّد ُ
الثّاني

ال�س ِتما ُع
ْ

ال َّر ّسا َم ُة الصَّ غي َر ُة

ص ( َف ْض ُل ا ْل ُم َع ِّل ِم)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

 ١ما َع َم ُل ِعصا ٍم؟
 ٢بماذ� ْ�ح َت َف َل � ْل�أهالي؟
 ٣لِماذ� نَ َز َل ِعصا ُم ُ َع ْن َم ْس َر ِح �لْ َح ْف ِل؟
� ٤أ ْي َن َمشى ِعصا ُم ُ َم َع ُم َعلِّ ِم ِه؟
 5ماذ� قا َل ِعصا ُم ُ في �ل ِّنهاي ِة؟

١5

ا ْل ُمحا َد َث ُة

١٦

ِ
ش:
ق
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ُ

١٧

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ال َّر ّسا َم ُة الصَّ غي َر ُة

َج َل َس ْت ُخلو ُد َعلى �لشّ ِاط ِئ َت ْر ُس ُم َع َلماً َعلى �ل َّر ْم ِل .كا َن
�لْ َم ْو ُج َي ْمحو ما َت ْر ُس ُم .شا َه َدتْها �أ ُّمهاَ ،ف ْاش َت َر ْت لَها َد ْف َت َر َر ْس ٍم
َو�ألْو�ناً.
�أ َخ َذ ْت ُخلو ُد َت ْر ُس ُم في �ل َّد ْف َت ِر كُ َّل ما َتر� ُهَ .وصا َر لَ َد ْيها
َثير ُة َُ .و ِع ْندَما َر�أ ْت ُم َعلِّ َم ُة ُخلو َد �للَّ ْو ِ
حات ،قالَ ْت:
لَ ْو ُ ُ
حات َّ
خاص ُة ُ ك َ
ض �لْ َم ْد َرس ِة،
ِض لَ ْوحاتِ ِك في َم ْع ِر ِ
َر ْس ُم ِك َج َ
مي ُلُ يا ُخلو ُدَ ،و َساأ ْعر ُ
َو َس ُت ْص ِبحين َر ّسا َم ًة َم ْشهو َرةً.
١٨

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

١
٢
٣
٤

ماذ� كان َْت ُخلو ُد َت ْف َع ُل َعلى �لشّ ِاط ِئ؟
ماذ� َف َع َل ْت �أ ُّم ُخلو َد ِع ْندما شا َه َدتْها؟
ِ
َ
حات
و
ل
د
لو
خ
د
ن
ع
ف �أ ْص َب َح
َثير ُة ُ؟
ك
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
َك ْي َ
َ
ماذ� قالَ ْت ُم َعلِّ َم ُة ُخلو َد ِع ْندَما َر�أ ْت لَ ْوحاتِها؟

نُ َف ِّك ُر

١
٢
٣
٤

لِماذ� ْ�ش َت َر ْت �أ ُّم ُخلو َد َد ْف َتر�ً َو�ألْو�ناً لِ� ْب َن ِتها؟
ماذ� كا َن َس َي ْحد ُُث َل ْو َظلَّ ْت ُخلو ُد َت ْر ُس ُم َعلى
�ل َّر ْم ِل َفق َْط؟
ما َر�أْ ُي ُكم بِما قالَ ْت ُه �لْ ُم َعلِّ َم ُة لِ ُخلو َد؟
ما ِهو�ياتُ ُك ْم؟
١٩

ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِي َـ َة َو ْف َق ا ْل َج ْد َو ِل ال�آتي:
َ ١ن ْق َراأَ ،ونُ َصنِّ ُ
ا ْل َم ْو ُج

ميل
َج ُُ

ِحين
تُ ْصب َ
ف (ج)
َح ْر ُ

٢٠

ماح
َس ُ

ُخلو ُد

َي ْمحو

َخ ْوخ

اأ َخ َذ ْت

اأريج

ف (ح)
َح ْر ُ

ف (خ)
َح ْر ُ

َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ َح ِّل ُل ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي َة:
َج َم ُل ُ

ُخلو ُد

حات
َل ْو ُ ُ

كات عَلى ال� أ ْح ُر ِ
َ 3ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع ا ْل َح َر ِ
ف ا ْل ُم َل َّو َن ِة:
�لْ َف ْت َحة
�لض َّمة
ّ
�لْ َك ْس َرة

�لسكون
ُّ

ج َل َس ْت
خلو ُد

ت ْر ُسم
أ� ّمي

�لشّ اطئ

عامر
َليلى

�ل ّرمل

٢١

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
�أ َخ َذ ْت ُخلو ُد َت ْر ُس ُم في �ل َّد ْف َت ِر كُ َّل ما َتر� ُه.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
ِع ْندَما َر�أ ْت ُم َعلِّ َم ُة ُخلو َد �لْـلَّ ْو ِ
حات ،قالَ ْتَ :ر ْس ُم ِك َجمي ُل ُ
حين َر ّسا َم ًة َم ْشهو َرةً.
يا ُخلو ُدَ ،و َس ُت ْص ِب َ

٢٢

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ت

تـ

تا

تو

تي

َت ْمر

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
َج َل َس ْت ُخلو ُد َعلى �لشّ ِاطى َت ْر ُس ُم َع َلماً.

٢٣

نُ َغنّي

ال َّر ّسا ُم الصَّ غي ُر
�أنـــا ِط ْفـــ ُل ُ �أ ْر ُســـ ُم ط ّيـــا َرة
�لصو َر ِة �أ ْحلامي
�أ ْج َع ُل في ّ

�أ ْحلُـــ ُم �أنّـــي َفـــ ْوقَ �ل ِق َمـــ ِم
َو َسمائي َتضْ َحكُ في �لْعالي
٢٤

َم ْرزوق َبدَوي

َو َصديقـــي َي ْر ُســـ ُم َســـ ّيا َرة
َو �أ َز ِّيـ ُنـهــــا كَـال� أ ْعــــلا ِم
ـــر ِم
َط ّيـــا ُر ُ َي ْســـمو كَالْ َه َ

�أ ْهـــلا ً �أ ْهـــلا ً يـــا �أ ْطفالـــي

س
ال َّد ْر ُ
الثّالِ ُث

َع ْو َد ُة ال ّطائِ ِر

ال�س ِتما ُع
ْ
س)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ
ص (ال َّط ْق ُ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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س؟
َك ْي َ
ف َيكو ُن �لْ َج ُّو ِع ْندَما تُ ْش ِر ُق �لشَّ ْم ُ
في �أ ِّي َف ْص ٍل َي ْسق ُُط �لْ َم َط ُر؟
�أ ْي َن نَ ْل َع ُب ِع ْندَما َي ْسق ُُط �لْ َم َط ُر؟
ف َيكو ُن �لْ َج ُّو ِع ْندَما َي ْسق ُُط �لثَّ ْل ُج؟
َك ْي َ
ف �لْ َج َّو هذ� �لْ َي ْوم.
ن َِص ُ
٢5

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٢٦

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

٢٧

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

َع ْو َد ُة ال ّطائِ ِر

طير َفر َِح ًة بِالْ َج ِّو �ل ّد ِ�ف ِئَ .ف ْجاأ ًة َه َّب ْت ِ
عاص َف ُة ُ
صافير َت ُ
كان َِت �لْ َع ُ
صافير لِ َتخْ َت ِب َئَ ،و ِ
لك َّن ُع ْصفور�ً
َق ِو َّي ُةَُ ،و َسق ََط َم َط ُر ُ َغ ُ
زيرُ .طا َر ِت �لْ َع ُ
ض ِم ْن ِش َّد ِة �لْ ِ
ريش ُهَ ،فاأ ْص َب َح
َصغير�ً َو َق َع َعلى � ْل� أ ْر ِ
عاص َف ِةَ ،و َتناث ََر ُ
َغ ْي َر قا ِد ٍر َعلى �ل َّط َي ِ
ر�ن.
ريش ًة ِم ْن ِج ْس ِم ِه،
صافيرَ ،و�أ َخ َذ كُ ُّل ُع ْصفو ٍر َ
ْ�ج َت َم َع ِت �لْ َع ُ
ش �لْ َجدي ِد ،طا َر �لْ ُع ْصفو ُر
�لصغيرَِ .وبِ َفضْ ِل �ل ّري ِ
َو�أ ْعطاها لِ ْل ُع ْصفو ِر َّ
َم َع �أ ْص ِدقائِ ِهَ ،وعا َد �إِلى ُعشِّ ِه بِاأ ٍ
مان.
٢٨

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

طير؟
َك ْي َ
صافير َت ُ
ف كا َن �لْ َج ُّو ِع ْندَما كان َِت �لْ َع ُ
ماذ� َحد ََث لِ ْل َج ِّو َب ْع َد ذلِكَ ؟
�لصغيرِ؟
ماذ� َحد ََث لِ ْل ُع ْصفو ِر َّ
صافير؟
َك ْي َ
ف سا َع َد ْت ُه �لْ َع ُ

نُ َف ِّك ُر
ْ
ْ
ِ
َ
َ
�لصغيرِ؟
ع
ل
�
ه
ت
ل
ع
ف
ما
ب
ك
ي
ْ
صافير َمع �لْ ُع ْصفو ِر َّ
ُ
 ١ما َر�أ ُ
َ َ ُ
صافير ُمسا َع َد َة
 ٢نُ َف ِّك ُر في َطري َق ٍة �أخْ رى َت ْس َتطي ُع بِها �لْ َع ُ
�لصغيرِ؟
�لْ ُع ْصفو ِر َّ
ُكافئ َم ْن َق َّد َم لَنا ُمسا َع َد ًة في َم ْو ِق ٍف َص ْع ٍب؟
َ ٣ك ْي َ
فن ُ
٢٩

َ ١ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْلبالونَ الذي في ِه َح ْر ُف (د) بِال َّل ْو ِن ا ْل� أ ْح َم ِر،
َونُ َل ِّونُ ا ْلبالونَ الذي في ِه َح ْر ُف (ذ) بِال َّل ْو ِن ا ْل� أ ْز َر ِق:
عا َد

�أ َخ َذ

�لْ َجدي ُد

ِش َّد ُة ُ

لَذي ُذ ُ

َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ َج ِّر ُد َح ْر َف (ر)َ ،و َن َض ُع ُه في ا ْل ُم َر َّبع:
َم َطر

٣٠

ريشة
َ

طا َر ْت

َصغير

ُع ْصفور

َ 3ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ ال َك ِل َم ِة الَّتي َت ْحتَوي عَلى
َح ْر ِ
ف (ز):
ز� َر

زير ُ
َغ ُ

ريش

َز ْيتون

َم َط ُر ُ

 ٤نُ َر ِّك ُب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي َةَ ،و َن ْق َراأ:
ِز ّر

ذ ُ َر ة

د � ِفـ ئ

َتـ نـ � ثَـ َر

٣١

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
َه َّب ْت ِ
ريش �لْ ُع ْصفورِ.
عاص َف ُة ُ َق ِو َّي ُةَُ ،و َتناث ََر ُ

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
صافير لِ َتخْ َت ِب َئَ ،و ِ
لك َّن ُع ْصفور�ً َصغير�ً َو َق َع َعلى
طا َر ِت �لْ َع ُ
عاص َف ِةَ ،و�أ ْص َب َح َغ ْي َر قا ِد ٍر َعلى �ل َّط َي ِ
ض ِم ْن ِش َّد ِة �لْ ِ
ر�ن.
� ْل� أ ْر ِ

٣٢

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ث

ثـ

ثا

ثو

ثي

ثالِث

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
�أ َخ َذ كُ ُّل ُع ْصفو ٍر ريش ًة ِم ْن ِج ْس ِم ِه.

٣٣

نُ َغنّي

باح
الصَّ ُ
َغـــ َّر َد �لْ ُع ْصفو ُر لَ ْحناً
باح
�لص ْ
ِع ْندَما َهـــ َّل َّ
فاح
َف إِاذ� �لْ َحـ ْقــــ ُل َتــ َغنّى
َف َرحـــاً َو�لْـــ َو ْر ُد ْ
باح
�أ ُّيها �لْ ُع ْصفو ُر قُ ْل لي
�لص ْ
ف ُيغْريكَ َّ
َك ْي َ
�إسماعيل زويرق

�أ ُّيهـــا �ل ِّط ْفـــ ُل َت َعلَّـــ ْم
قُـــ ْم َخفيفـــاً َو َت َق َّد ْم

٣٤

باح
�لص ْ
ِم ْن َعصافي ِر َّ
في ن ٍ
ر�ح
َشـــاط َو� ْن ِش ْ

س
ال َّد ْر ُ
ال ّرا ِب ُع

ْ
أ
ض
ر
�
ل
ا ْ ُ

ال�س ِتما ُع
ْ
ص ( بِلادي َجمي َلةࣱ)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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ما � ْل� أ ْشجا ُر �لَّتي نُشا ِهدُها في ِج ِ
بال بِلا ِدنا؟
َم ْن َز َر َع �أ ْشجا َر �ل َّز ْي ِ
تون في بِلا ِدنا؟
ماذ� نَ ْز َر ُع في �لْ َغ ْورِ؟
زروعات �لَّتي َي ْز َر ُعها �أ ْه ُل َب ْل َدتِ ُكم؟
ما �لْ َم
ُ
فن ِ
ُساع ُد �أ ْه َلنا في �ل ِّزر� َع ِة؟
َك ْي َ
٣5

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٣٦

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

٣٧

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ض
ا ْل� أ ْر ُ

ناء ُه � ْل� أ ْر َب َع َةَ ،وقا َل لَ ُهمَ :ت َر ْك ُت لَ ُك ْم في ه ِذ ِه
َج َم َع �لْ َف ّل ُ
اح �أ ْب َ
ناء ِم ْن ِع ْن ِد �أبي ِهم،
�ل� أ ْر ِ
ض َك ْنز�ً كَبير�ًَ ،فا ْب َحثو� َع ْن ُهَ .خ َر َج �ل� أ ْب ُ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ْ
أ
ُ
أ
َ
أ
ض؛ لِ َي ْب َح َث َع ِن
ر
�
ل
�
ش
ك
ن
ي
�
د
ب
و
،
ه
س
ا
ف
م
ه
ن
م
د
و�ح
َف َح َم َل كُ ُّل
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
�لْ َك ْنزَِ ،ولك َّن ُهم لَ ْم َي ِجدو� شَ ْيئاًَ .ر َجعو� �إلى �أبي ِهمَ ،وقالو� :لَ ْم ن َِج ْد
ض يا �أبي.
َك ْنز�ً في � ْل� أ ْر ِ
ض ِه َي �لْ َك ْن ُز ،حا َف َظ َع َليها �أ ْجد� ُدنا
� ْب َت َس َم � ْل� أ ُبَ ،وقا َلْ � :ل� أ ْر ُ
نين؛ َف ِ
ُم ْن ُذ � ِ
حافظو� َع َل ْيها ِم ْث َل ُه ْمَ ،و� ْز َرعوهاَ ،و َس ُت ْعطي ُك ْم
�لس َ
آل�ف ِّ
َخ ْي ٍ
َثيرةً.
ر�ت ك َ
٣٨

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

اح لِ� أ ْبنائِ ِه؟
ماذ� قا َل �لْ َف ّل ُ
ناء َب ْع َد �أ ْن َخ َرجو� ِمن ِع ْن ِد �أبي ِهم؟
ماذ� َع ِم َل � ْل� أ ْب ُ
ناء ِع ْندَما َر َجعو� لِ�أبيهم؟
ماذ� قا َل � ْل� أ ْب ُ
ض ِع ْندَما نَ ْز َر ُعها؟
ماذ� تُ ْعطينا � ْل� أ ْر ُ

نُ َف ِّك ُر
اح َي ْق ِص ُد ِع ْندَما َت َحد ََّث َع ِن �لْ َك ْنزِ؟
 ١ماذ� كا َن �لْ َف ّل ُ
فن ِ
ض؟
ُحاف ُظ َعلى � ْل� أ ْر ِ
َ ٢ك ْي َ

٣٩

ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِي َـ َة في ا ْل ْ
جد َو ِل:
َ ١ن ْق َراأَ ،ونُ َصنِّ ُ
َف أاْس

َش ْيئ ًا

ش
َي ْن ُك ُ
ف (س)
َح ْر ُ

َس َن ُة ُ ِم ْش ِمش

ا ْبت ََس َم

ف (ش)
َح ْر ُ

َ ٢ن ْكت ُُب َح ْر َف (صـ ،ص) في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِةَ ،و َن ْق َراأ
ا ْل َك ِل ِ
مات:
ـــــ ْيف
٤٠

َي ْرقُــــــ

ي َـــــــــ ُل

�أ ْقفاـــــــ

َ 3ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل ُم ْستَطي َل الذي َي ْحتَوي عَلى َك ِل َم ٍة فيها
َح ْر ُف (ضـ ،ض):
�أ ْرض

ِض ْف َد ُع ُ

�لصغير
َّ

َط َل َب

َضباب

َ ٤ن ْق َراأَ ،ونُ َح ِّل ُل ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي َة:
شَ ْمس

َي ْح ُصد

� ْل� أ ْرض

٤١

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
ناء ِم ْن ِع ْن ِد �أبي ِهم.
َخ َر َج � ْل� أ ْب ُ

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
ناء ُه � ْل� أ ْر َب َع َةَ ،وقا َل لَ ُهمَ :ت َر ْك ُت لَ ُكم في
َج َم َع �لْ َف ّل ُ
اح �أ ْب َ
ض َك ْنز�ً كَبير�ًَ ،فا ْب َحثو� َع ْن ُه.
ه ِذ ِه � ْل� أ ْر ِ

٤٢

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ج

جـ

جا

جو

جي

َدجاج

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
ض ِه َي �لْ َك ْن ُز ،حا َف َظ َع َل ْيها �أ ْجد� ُدنا.
� ْل� أ ْر ُ

٤٣

نُ َغنّي

اأ ْطفالُ فِ َل ْسطين
�أنا ِش ْب ُل ُ أ�نا َز ْه َرة
َبنى �أ ْجد� ُدنا دور ً�
�أنا ِش ْب ُل ُ �أنا َز ْه َرة
�إِلى َح ْيفا �إِلى يافا
٤٤

وح
َو َه ْبنا �ل ّر َ
لَنا في �أ ْر ِضنا

�إِ ْبر�هيم �لْ َعلي

للثَّ ْو َرة
�لْ ُح َّرة

َح َم ْلنا َج ْم َر َة �لثَّ ْو َرة
�لصخْ َرة
�إِلى � ْل� أ ْقصى �إِلى َّ

س
ال َّد ْر ُ
ِ
س
م
ا ْلخا ُ

راب َوا ْل َج َّر ُة
ا ْل ُغ ُ

�س ِتما ُع
ا ْل ْ
ص ( َف ْص ُل الصَّ ْي ِ
ف)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

�لص ْي ِف في بِلا ِدنا.
ف َف ْص َل َّ
ن َِص ُ
�لص ْي ِف؟
ماذ� َي ْكثُ ُر في َف ْص ِل َّ
�لص ْي ِف.
نُ َع ِّد ُد �لْفَو� ِك َه �لَّتي َت ْن َض ُج في َّ
َض ُل؟ لِماذ�؟
ما َف ْصلُك �لْ ُمف َّ
�لص ْي ِف.
ف ر ِْح َل ًة َخ َر ْجنا فيها َم َع �أ َسرِنا في َف ْص ِل َّ
ن َِص ُ
٤5

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٤٦

ِ
ْ
ِ
آ
َ
ش:
ق
ُنا
ن
و
،
ة
ـ
ي
ت
�
ل
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة �
َ
َ
ُ

٤٧

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

راب َوا ْل َج َّر ُة
ا ْل ُغ ُ

ر�ب كَثير�ًَ ،فاأ َخ َذ َي ْب َح ُث َع ِن
ش �لْ ُغ ُ
في َي ْو ٍم َص ْي ِف ٍّي حا ٍّرَ ،ع ِط َ
حاو َل �أ ْن َي ِص َل
�لْما ِءَ .و َب ْع َد �لْ َب ْح ِث �ل َّط ِ
ماءَُ .
ويلَ ،و َج َد َج َّر ًة فيها ُ
�إِلى �لْما ِء بِ ِم ْنقا ِر ِهَ ،ف َل ْم َي ْق ِد ْر.
ف ُي ْم ِك ُن �أ ْن َي ِص َل �إِلى �لْما ِء.نَ َظ َر َح ْولَ ُهَ ،ف َو َج َد
َف َّك َر َطويلا ً َك ْي َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
أ
َ
ماء
ل
�
ع
ف
ت
ر
�
.
ة
ر
ج
ل
�
في
ة
ر
جا
ح
ل
�
قي
ل
ي
ر�ب
غ
ل
�
ذ
خ
�
ً.
ة
غير
ص
ة
جار
ح
َ
ً
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
ر�بَ ،وشَ ر َِب َحتّى � ْر َتوى.
�إِلى �أ ْعلىَ .فر َِح �لْ ُغ ُ

٤٨

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

ِ
ِ
ر�ب كَثير�ً؟
ط
ع
ماذ�
 -١ل
َ
ش �لْ ُغ ُ
َ
ماء؟
� -٢أ ْي َن َو َج َد �لْ ُغ ُ
ر�ب ً
ر�ب �لْ ُوصو َل �إِلى �لْما ِء بِ ِم ْنقارِه؟
 -٣لِماذ� لَ ْم َي ْس َت ِط ِع �لْ ُغ ُ
ر�ب لِ َك ْي َي ِص َل �إِلى �لْما ِء؟
 -٤ماذ� َف َع َل �لْ ُغ ُ

نُ َف ِّك ُر
١
٢
٣
٤

لَو كُـنّا َمكا َن �لْ ُغ ِ
ف ن َِص ُل �إِلى �لْما ِء؟
ر�بَ ،ك ْي َ
ماء في �لْ َج َّر ِة؟
لِماذ� � ْر َت َف َع �لْ ُ
فن ِ
ُحاف ُظ َعلى �لْ ِميا ِه في بِلا ِدنا؟
َك ْي َ
�لماء صالِحاً لِلشُّ ْر ِب؟
َك ْي َ
ف َيكو ُن ُ
٤٩

َ ١نقراأ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل َغ ْي َم َة الَّتي َت ْحتَوي عَلى َح ْر ِ
ف (ط) بِال َّل ْو ِن
ا ْل� أ ْح َم ِرَ ،وا ْل َغ ْي َم َة الَّتي َت ْحتَوي عَلى َح ْر ِ
ف (ظ) بِال َّل ْو ِن
ال� أ ْخ َض ِر:
�ل َّطويل

نَ َظ َر

نَظيف

ش
َع ِط َ

َظ ْرف

ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي َة َو ْف َق ا ْل َج ْد َو ِل:
َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ َصنِّ ُ
غيرة �ل َّربيع َص ْمغ ِد ْرع َسعيد َفر�غ
�لْ ُغر�ب �أ ْعلى َص َ
َح ْر ُف (ع)

5٠

َح ْر ُف (غ)

 3نُ َر ِّك ُب ا ْل َم ِ
قاط َع ا ْل�آتِـ َي َة إالى َك ِل ٍ
ماتَ ،و َن ْق َراأ:
عا

ِدل
ِصم
ِمل

غا

ئِم
ئِب
لِب

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
ِ
ِ
ر�ب كَثير�ً.
ط
ع
،
ر
حا
ي
ف
َ
ٍّ
ش �لْ ُغ ُ
َ
في َي ْو ٍم َص ْي ٍّ
5١

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
حاو َل �أ ْن َي ِص َل �إِلى �لْما ِء بِ ِم ْنقا ِر ِهَ ،ف َل ْم َي ْق ِد ْر.
َ
َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ح

حـ

حا

حو

حي ُحسام َسماح

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:

ر�ب ُي ْلقي �لْ ِحجا َر َة في �لْ َج َّر ِة.
�أ َخ َذ �لْ ُغ ُ

5٢

س
ال َّد ْر ُ
ادس
ّ
الس ُ

َم ْص َن ُع ا ْل�أ ْل ِ
بان

ال�س ِتما ُع
ْ
ص ِ
(صناعاتُنا ا ْل َو َط ِن َّي ُة)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

�لص ِ
ابون؟
ماذ� ن َْس َتخْ ِد ُم لِ ِصنا َع ِة ّ
بِاأ ِّي ِص ٍ
ليل؟
ناعات َت ْش َت ِه ُر َمدي َن ُة �لْ َخ ِ
�لص ِ
ناعات � ْل�أخْ رى في ِف َل ْسطين.
ض ِّ
نَ ْذك ُُر َب ْع َ
ما �أ َه ِّمـ َّيـ ُة ُوجو ِد َمصانِ َع في بِلا ِدنا؟
5٣

ا ْل ُمحا َد َث ُة

5٤

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ
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ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

َم ْص َن ُع ا ْل� أ ْل ِ
بان

فاف في زِيا َر ٍة �إِلى َم ْص َن ِع �ألْ ٍ
بانِ .ع ْندَما
َذ َه ْب ُت َم َع َصديقَتي َع َ
َو َص ْلنا �إِلى �لْ َم ْص َن ِعَ ،و َج ْدنا َم ْز َر َع َة �أ ْبقا ٍر بِجانِب ِهَ ،وكان َِت � ْل� أ ْبقا ُر
َت ْرعى �لْ ُع ْش َب.
ِ
صاح ُب �لْ َم ْص َن ِع �أنَّ ُهم َي ْح ُصلو َن َعلى �لْ َح ِ
ليب ِم َن
�أخْ َب َرنا
� ْل� أ ْبقارَِ ،و َيبيعو َن ُج ْزء�ً ِم ْن ُهَ ،و َي ْس َتخْ ِدمو َن �لْ ِ
باق َي لِصنا َع ِة �للَّ َب ِن،
َو�للَّ َب َن ِةَ ،و�لْ ُج ْب ِنَ ،و�لْ ِق ْش َط ِة.
ِ
ْ
ض َه ِذ ِه �لْ ُم ْن َت ِ
جاتَ ،و َفر ِْح ُت بِها
ع
ب
ع
ن
ص
م
ل
�
ب
صاح
�أ ْهد�نا
ْ
َ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
كَثير�ً .شَ َك ْرتُ ُهَ ،وقُ ْل ُت لَ ُه� :أ ِح ُّب ُم ْنـ َت ِ
ناعات
جات بِلادي؛ لِ�أنـَّها ِص ُ ُ
َو َط ِن َّي ُةُ.
5٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

فاف َو َصدي َق ُتها؟
�أ ْي َن َذ َه َب ْت َع ُ
ِم ْن أ� ْي َن َي ْح ُص ُل �لْ َم ْص َن ُع َعلى �لْ َح ِ
ليب؟
ماذ� ُي ْص َن ُع ِم َن �لْ َح ِ
ليب؟
ماذ� �أ ْهد� ُهما ِ
صاح ُب �لْ َم ْص َن ِع؟
الص ِ
ناعات �ل َو َط ِن َّي ِة؟
ما �لْ َم ْقصو ُد بِ ِّ

نُ َف ِّك ُر

جات �لْ َو َط ِن َّي ِة في �لْ َم َح ّل ِ
ف َعلى �لْ ُم ْن َت ِ
ات
ف نَـ َت َع َّر ُ
َ ١ك ْي َ
�ل ِّتجا ِر َّي ِة؟
ِف أ� َّن �لْ ُم ْن َت ِ
لاس ِت ْع ِ
مال؟
ف َن ْعر ُ
َ ٢ك ْي َ
جات صالِ َح ٌة لِ ْ
�لص ِ
 ٣ما ِ
ناعات �لْو َط ِن َّي ِة؟
و�ج ُبنا تُجا َه ِّ
5٧

َ ١ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َح ْر ِ
ف (فـ ،ف) في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:

َفر َِح ْت

َعفاف

َف ّلاح

ِف َل ْسطين

سوق

َت ْنظيف

َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل�أ ْشكالَ الَّتي َت ْحتَوي عَلى َك ِل ٍ
مات فيها َح ْر ُف
(قـ ،ق) :

�أ ْبقار

�لْ ِق ْش َطة

َ 3ن ْكت ُُب َش ْك َل َح ْر ِ
ف (كـ ،ك) ا ْل ُم ِ
ناس َب في ا ْل َفرا ِغَ ،و َن ْق َراأ:

ــــثير�ً

ــــــر
شَ َ

�أ ْسما ــــ

شَ َبـــ

س اأ ْر َب َع َك ِل ٍ
مات فيها َح ْر ُف
َ ٤ن ْست َْخ ِر ُج ِم َن ال َّد ْر ِ
(لــ ،ل) ،و َن ْق َراأ:
5٨

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:

�أ ِح ُّب ُم ْن َت ِ
ناعات َو َط ِن َّي ُةُ.
جات بِلادي؛ لِ�أنـَّها ِص ُ ُ

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
َي ْح ُصلو َن َعلى �لْ َح ِ
ليب ِم َن � ْل� أ ْبقارَِ ،و َيبيعو َن ُج ْزء�ً ِم ْن ُه،
َو َي ْس َتخْ ِدمو َن �لْ ِ
باق َي لِصنا َع ِة �للَّ َب ِنَ ،و�للَّ َب َن ِةَ ،و�لْ ُج ْب ِنَ ،و�لْ ِق ْش َط ِة.

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
خ

خـ

خا

خو

خي

َخ ْوخ

5٩

ا ْل إِ� ْملا ُء

إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
فاف في زِيا َر ٍة �إِلى َم ْص َن ِع �ألْ ٍ
بان.
َذ َه ْب ُت َم َع َصديقَتي َع َ

نُ َغنّي

٦٠

باب �لْ ِح َرفْ
ن َْح ُن �أ ْر ُ
ـــرفْ
َولَنـــا كُ ُّل �لشَّ َ
ن َْحـــ ُن �أ ْهـــ ُل ُ لِ ْل َبر� َعة
َو َلنا في كُ ِّل ســـا َعة

ِ
الح َر ُف

�أحمد شوقي

ـــس َي ْعنينـــا �ل َّت َرفْ
لَ ْي َ
�أنَّنـــا ن ُْح ِيـــي �لْ ِم َه ْن

في �أ ِ
�لصنا َعة
ساليب ِّ
ن َْه َض ُة ُ فـــي كُ ِّل َف ّْن

س
ال َّد ْر ُ
السا ِب ُع
ّ

�س ِتما ُع
ا ْل ْ

ُجحا َو َحمي ُر ُه ا ْل َع َش َر ُة

اح النَّ ُ
شيط)
ص (ا ْل َف ّل ُ
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

ماذ� َي ْع َم ُل صالِ ُ ُح؟
�لس ِ
وق؟
لِماذ� َذ َه َب صالِ ُ ُح �إِلى ّ
ماذ� ْ�ش َترى صالِ ُ ُح ِم ْن ِ
سوق �لْ َح َي ِ
و�نات؟
ِف َع ِن �لْ ِحمارِ؟
ماذ� نَ ْعر ُ
٦١

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٦٢

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

٦٣

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ُجحا َو َحمي ُر ُه ا ْل َع َش َر ُة

�لس ِ
وقْ ،
و�ش َترى َع َش َر َة َحميرٍَ .ر ِك َب ُجحا
َذ َه َب ُجحا �إِلى ّ
ِ
ريقَ ،ع َّد ُجحا
و�حد�ً ِم ْنهاَ ،وساقَ َب ِق َّي َة �لْ َحمي ِر �أما َم ُه ،وفي �ل َّط ِ
مير �لَّتي �أما َم ُهَ ،ف َو َجدَها تِ ْس َع ًة.
َ
�لح َ
نَ َز َل َع ِن �لْ ِحمارَِ ،و َعدَّها َم َّر ًة ثانِ َي ًةَ ،ف َو َجدَها َع َش َر َة َحميرٍَ ،فقَا َل
ُجحا� :أ ْمشيَ ،و�أ ْك ِس ُب ِحمار�ً� ،أ ْف َض ُل لي ِم ْن �أ ْن �أ ْرك ََبَ ،و�أخْ َس َر
ِحمار�ً.

٦٤

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

�أ ْي َن َذ َه َب ُجحا؟
�لس ِ
وق؟
َك ْم ِحمار�ً ْ�ش َترى ُجحا ِم َن ّ
َك ْم ِحمار�ً كا َن �أما َم ُجحا َو ُه َو ر� ِكبࣱ؟
مير؟
ماذ� قا َل ُجحا َب ْع َد �أ ْن َع َّد �لْ َح َ

نُ َف ِّك ُر
مير تِ ْس َع ًة؟
 ١لِماذ� َو َج َد ُجحا �لْ َح َ
ف ُجحا؟
 ٢بِماذ� ن َِص ُ
 ٣لَ ْو كُنّا َمكا َن ُجحاَ ،ه ْل ن َُش ُّ
ك في َع َد ِد �لْ َحميرِ؟
لِماذ�؟
٦5

َ ٢ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ َح ْر ِ
ف (نـ ،ن) في ا ْل َك ِل ِ
مات
ا ْل�آتِـ َي ِة:
كانون
ثانِ َية
ِم ْنها
نَـ َز َل
 ١نُ َر ِّك ُب ا ْل َم ِ
قاط َع ا ْل�آتِـ َي َة ،ثُ َّم َن ْق َراأ:

٦٦

َم

صا
نا
عا

ما

ِجد
ِهر
زِن

ف ا ْل َك ِل ِ
مات:
َ 3ن ْق َراأ ،ونُ َصنِّ ُ
َه َج َم َف ْهد
هـ

ن َْهر َذ َه َب ِم ْن ُه
ـهـ

�أما َمه ِحما ُره َك ْن ُزه
ـه

ه

َ ٤ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل َك ِل َم َة الَّتي َت ْحتَوي على َح ْر ِ
ف (و):
سوق

تِ ْس َعة

َف َو َجدَها

َو َعدَّها

َحمير

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
مير �لَّتي �أما َم ُه.
َع َّد ُجحا �لْ َح َ
٦٧

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
نَ َز َل َع ِن �لْ ِحمارَِ ،و َعدَّها َم َّر ًة ثانِ َي ًةَ ،ف َو َجدَها َع َش َر َة
َحميرٍَ ،فقَا َل ُجحا� :أ ْمشيَ ،و�أ ْك ِس ُب ِحمار�ً� ،أ ْف َض ُل لي ِم ْن �أ ْن
�أ ْرك ََبَ ،و�أخْ َس َر ِحمار�ً.
َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
د

د�

دو

دي

ديك

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
�لس ِ
وقَ ،و ْ�ش َترى َع َش َر َة َحميرٍ.
َذ َه َب ُجحا �إِلى ّ
٦٨

َح ّد�د

س
ال َّد ْر ُ
الثّا ِم ُن

ال�س ِتما ُع
ْ

َي ْو ُم ا ْل ُمرورِ

يناس َوا ْل َعجو ُز)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ
ص ( إا ُ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

يناس؟
�إِلى �أ ْي َن َذ َه َب ْت �إ ُ
ريق؟
يناس في �ل َّط ِ
ماذ� شا َهد َْت �إ ُ
ِم ْن �أ ْي َن كان َِت �لْ َم ْر�أ ُة �لْ َعجو ُز َت ْق َط ُع �لشّ ا ِر َع؟
يناس ِع ْندَما شا َهد َِت �لْ َم ْر�أ َة �لْ َعجو َز َت ْح ِم ُل
ماذ� َف َع َل ْت �إ ُ
َثيرةً؟
�أ ْكياساً ك َ
ما َر�أْ
ُ
ِ
َ
َ
يناس؟
�
ه
ت
ل
ع
ف
ما
ب
م
ك
ي
إ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
٦٩

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٧٠

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

٧١

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

َي ْو ُم ا ْل ُمرورِ

مات َم ْجمو َع ًة ِم ْن َط َل َب ِة �ل َم ْد َر َس ِة �إِلى
َص ِح َب �ل ُم َعلِّمو َن َو�ل ُم َعلِّ ُ
ف
�لشّ ا ِر ِع في َي ْو ِم �ل ُمرورَِ ،و َو َّزعو� � ْل� أ ْطفا َل ِّ
�لصغا َر في �لشَّ و� ِر ِعَ .و َق َ
�لس ْيرَِ ،و َقدَّمو� لَ ُهم �لْ ُورو َد.
�ل� أ ْطفا ُل بِجانِ ِب شُ ْر َط ِة َّ
ف فادي َولَ ْيلى َم َع
�لس ْيرَِ ،ف َو َق َ
شا َر َك � ْل� أ ْطفا ُل �لشُّ ْر َط َة في َت ْنظي ِم َّ
�لشُّ ْر ِط ِّي في �أ َح ِد �لْ ُم ْف َت َر ِ
�لس ْي ِر َو ُعبو َر �لشّ ا ِر ِع،
قاتَ ،ونَ َّظما َح َر َك َة َّ
صول بِاأ ٍ
مان �إِلى �ل َّر ِ
�لس ِّن في �لْ ُو ِ
صيف
َوسا َعد� �ل َّتلامي َذ ِّ
�لصغا َر َو ِكبا َر ِّ
�ل ُمقابِ ِلَ .فر َِح � ْل� أ ْطفا ُل؛ لِ�أنـَّ ُهم سا َعدو� في َت ْنظي ِم َح َر َك ِة �لْ ُمرو ِر في
�لشَّ و� ِر ِع.
٧٢

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

ماذ� َق َّد َم � ْل� أ ْطفا ُل لِ ُش ْر َط ِة �لْ ُمرورِ؟
ف فادي َولَيلى؟
�أ ْي َن َو َق َ
�لس ِّن؟
ف سا َع َد فادي َولَ ْيلى �ل َّتلامي َذ ِّ
َك ْي َ
�لصغا َر َو ِكبا َر ِّ
لِماذ� َفر َِح � ْل� أ ْطفا ُل؟

١
٢
٣
٤

نُ َف ِّك ُر

ِم ْن �أ ْي َن نَ ْق َط ُع �لشّ ا ِر َع؟
ما َر أ�ْ ُي ُك ْم في َع َم ِل شُ ْر َط ِة �لْ ُمرورِ؟
ف فادي َولَ ْيلى؟
َعلى ماذ� َي ُد ُّل َت َص ُّر ُ
شار�ت �لْ ُمرو ِر َّي ُة � ْل�آتِ َـي ُة؟
ماذ� َت ْعني � ْل إِ� ُ

٧٣

َ ١ن ْكت ُُب َح ْر َف (يـ ،ي) في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة ،و َن ْق َراأ:
فاد ــــ

�لسـَّــــر

ــــ ْوم

�ل َّرصــــف

َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَوي على (ى):
لَ ْيلى

َح ْلوى
َس ْلوى

٧٤

شُ ْر ِط ّي
و�دي

ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آت ِـ َي َة َو ْف َق ا ْل ْ
جد َو ِل:
َ 3ن ْق َراأ ،ونُ َصنِّ ُ
ُل ْبنى

شادي ْ
اشتَرى َي ْبني
حرف (ي)

اأ ْعلى

َع ِل ّي

حرف (ى)

 ٤نُ َر ِّك ُب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي َة ،و َن ْق َراأ:
أ� ْر و ى

َعـ لَـ مـ ي

َتـ ْنـ ظ يـ م
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ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
�لس ْيرِ.
شا َر َك � ْل� أ ْطفا ُل �لشُّ ْر َط َة في َت ْنظي ِم َّ

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
�لس ِّن في
سا َع َد فادي َو َل ْيلى �ل َّتلامي َذ ِّ
�لصغا َر َو ِكبا َر ِّ
صول �إِلى �ل َّر ِ
�لْ ُو ِ
صيف �لْ ُمقابِ ِلَ .فر َِح � ْل� أ ْطفا ُل؛ لِ�أنـَّ ُهم سا َعدو�
في َت ْنظي ِم َح َر َك ِة �لْ ُمرو ِر في �لشَّ و� ِر ِع.

٧٦

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ذ

ذ�

ذو

ذي

لَذيذ

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
ف فادي َولَ ْيلى َم َع �لشُّ ْر ِط ِّي في �أ َح ِد �لْ ُم ْف َت ِ
رقات.
َو َق َ

٧٧

نُ َغنّي

ريق ا ْلعام
عَلى ال َّط ِ
ســـير فـــي نِظـــا ْم
ريـــق �لْعا ْم
َعلـــى �ل َّط ِ
أ� ُ
ظيف
في �لشّ ا ِر ِع �ل َّن ْ
�أ ْح َتـــ ِر ُم �لْ ُمـــرو ْر

صيف
�أمشي َعلى �ل َّر ْ
فـــي لَ ْح َظـــ ِة �لْ ُعبو ْر

َح ْمـــر� ْء
َخضْ ر� ْء
لِ ْلاأمـــا ْم

َتقـــو ُل ل� َت ُمـــ ّر
ـــت ُمـــ ّر
َتقـــو ُل �أنْ َ

�إِشـــا َر ُة ُ
�إِشا َر ُة ُ
٧٨

ســـير
�أ ُ

�أ ُمـــ ُّر فـــي َســـلا ْم

س
ال َّد ْر ُ
الت ِ
ّاس ُع

ا ْل َخ ُ
روف َوال ِّذ ْئ ُب

ال�س ِتما ُع
ْ
ص (ال ّراعي)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
باح؟
� ١أ ْي َن َي ْذ َه ُب عا ِد ُل ُ كُ َّل َص ٍ
 ٢ماذ� َي ْح ِم ُل عا ِد ُل ُ َم َع ُه؟
 ٣ماذ� َت ْف َع ُل � ْل� أ ْغنا ُم في �لْ َم ْرعى؟
 ٤ما َع َم ُل عا ِد ٍل؟
٧٩

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٨٠

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

٨١

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ا ْل َخ ُ
روف َوال ِّذ ْئ ُب

روف َع ِن
َب ْي َنما كا َن �ل ّر�عي َي ْرعى َغ َن َم ُه في �لْ َب ِّريـَّ ِةْ � ،ب َت َع َد َخ ُ ُ
روف� :إِ َّن �ل ّر ِ�ع َي
ب؛ لِ َياأْكُ َل ُهَ .فقا َل لَ ُه �لْ َخ ُ
�لْق ِ
َطيع؛ َف َه َج َم َع َل ْي ِه ِذئْ ُ ُ
�أ ْر َس َلني �إِلَ ْيكَ ؛ لِ َتاأْكُ َلنيَ ،و ِ
لك َّن ُه �أ َم َرني �أ ْن �أ َغ ِّن َي لَكَ َق ْب َل �أ ْن َتاأْكُ َلني،
َفقا َل �ل ِّذئْ ُبَ :ه ْل َص ْوتُكَ َح َس ُنُ؟ قا َل :نَ َع ْم� ،إِ َّن َص ْوتِ َي َجمي ُل ُ
ِج ّد ً�َ ،فقا َل لَ ُه �ل ِّذ ْئ ُبَ :غ ِّنَ ،و� ْر َف ْع َص ْو َتكَ .
روف َص ْو َت ُهَ ،ف َس ِم َع ُه �ل ّر�عيَ ،و�أ ْق َب َل َوفي َي ِد ِه َع ًصا
َر َف َع �لْ َخ ُ
روف ِم َن �ل ِّذئْ ِب.
َطوي َل ُةَُ .ر�آ ُه �ل ِّذئْ ُب ُم ْق ِبلاًَ ،ف َف َّر هارِباًَ ،ونَجا �لْ َخ ُ
٨٢

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

ماذ� كا َن �ل ّر�عي َي ْف َع ُل في �لْ َب ِّريـَّ ِة؟
َم ِن �لَّذي َه َج َم َعلى �لْ َخ ِ
روف؟
روف لِل ِّذئْ ِب؟
ماذ� قا َل �لْ َخ ُ
روف َص ْو َت ُه؟
ماذ� َحد ََث ِع ْندَما َر َف َع �لْ َخ ُ

نُ َف ِّك ُر
روف؟
 ١ما �لْ َخ َطاأ �لَّذي � ْر َت َك َب ُه �لْ َخ ُ
 ٢لَ ْو كُـنّا َمكا َن �لْ َخ ِ
ف؟
ف نَـ َت َص َّر ُ
روفَ ،ك ْي َ
ف ُق ْمنا بِ َحلِّها.
 ٣نَ ْذك ُُر ُم ْش ِك َل ًة َم َّر ْت بِناَ ،و َك ْي َ
٨٣

َ ١ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ (ا ْلهَ ْم َز ِة) في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:

لِ َياأْكُ َله

ب
ِذ ْئ ُ ُ

�إِلَ ْيكَ

�أ ْق َـب َل

ُم ْؤ ِم ُنُ

ماء ُ
ُ

ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِي َـ َة َو ْف َق َش ْك ِل ا ْلهَ ْم َز ِة في
َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ َصنِّ ُ
ا ْل َك ِل َم ِة:
ُسؤال ُ
�أ

اأ ْر َس َل
ئـ

ِب ْئرُُ

عَشاء ُ

ء

ؤ

 3نُ َح ِّل ُل ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي َة إاِلى اأ ْح ُرفِها:
اأ َم َرني
٨٤

ِذئاب

َسماء

َ ٤ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُمخالِ َف َة:
-١

ماء

َهو�ء

-٢

�أ ْرض

َدو�ء

َفاأْر

ثائِر

َفاأْس

َر�أْس

ُ -3م ْؤ ِمن

ُي ْؤكَل

ُس ِئ َل

ُب ْؤ ُبؤ

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
روف َص ْو َت ُهَ ،ف َس ِم َع ُه �ل ّر�عي.
َر َف َع �لْ َخ ُ

٨5

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
ب؛ لِ َياأْكُ َل ُه،
� ْب َت َع َد َخ ُ ُ
روف َع ِن �لْق ِ
َطيع؛ َف َه َج َم َع َل ْي ِه ِذئْ ُ ُ
روف� :إِ َّن �ل ّر ِ�ع َي �أ ْر َس َلني �إِلَ ْيكَ ؛ لِ َتاأْكُ َلني.
َفقا َل لَ ُه �لْ َخ ُ
َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ر

ر�

رو

ري

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:

٨٦

قا َل �ل ِّذئْ ُبَ :ه ْل َص ْو ُتكَ َح َس ُنُ؟
روف :نَ َع ْم.
قا َل �لْ َخ ُ

ريم

ُمرور

س
ال َّد ْر ُ
ِ
العاش ُر

ال�س ِتما ُع
ْ

َطبي َب ُة ا ْل َق ْر َي ِة

عادات الصِّ ِّحـ َّي ُة)
ص (ا ْل
ُ
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

١
٢
٣
٤
5

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

َمتى َي ْصحو َخلي ُلُ؟
ماذ� َي ْف َع ُل َخلي ُل ُ َق ْب َل �أ ْن َي ْذ َه َب �إِلى �لْ َم ْد َر َس ِة؟
لِماذ� َياأْ
ُ
ض �لْفَو� ِك ِه َو�لْ ُخضارِ؟
ع
ب
ه
ع
م
ذ
خ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
�لص ِّحـ َّي ِة �لَّتي ُي ْم ِك ُن �أ ْن نَر�ها في
نَ ْذك ُُر � ْل� أ ْط ِع َم َة َغ ْي َر ِّ
�لس ِ
وق �أ ِو �لْ َم ْق ِص ِف.
ّ
ماذ� نَ ْف َع ُل َق ْب َل �أ ْن نَ ْذ َه َب �إِلى �لْ َم ْد َر َس ِة؟
٨٧

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٨٨

ِ
ش:
ق
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ُ

٨٩

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

َطبي َب ُة ا ْل َق ْر َي ِة

غير ٍة .كان َْت تُ ِح ُّب
َس َ
مير ُة طالِ َب ُة ُ ُم ْج َت ِه َد ُة َُ ،ت ْس ُك ُن في َق ْر َي ٍة َص َ
س ِط َّب
�أ ْه َل َق ْر َي ِتها َو َّ
خاص ًة � ْل� أ ْطفا َلَ ،و ِع ْندَما ك َُب َر ْت سا َف َر ْت؛ لِ َت ْد ُر َ
ر�س َتها ،عا َد ْت �إِلى �لْ َق ْر َي ِة؛ لِ ُت ِ
� ْل� أ ْط ِ
ساع َد �أ ْه َل
فالَ ،و َب ْع َد �أ ْن �أنْ َه ْت ِد َ
َق ْر َي ِتها.
مير ُة َم ْد َر َس َة �لْ َق ْر َي ِةَ ،و َت َح َّدث َْت �إِلى
في �أ َّو ِل �أيّا ِم َع َم ِلها ،ز� َر ْت َس َ
� ْل� أ ْط ِ
فال َع ِن �ل َّنظا َف ِة َو�أ َه ِّمـ َّي ِتها في �لْ ُمحا َف َظ ِة َعلى ِص َّحـ ِتهمَ .فر َِح
� ْل� أ ْطفا ُل ِم ْن َحدي ِثهاَ ،و َقدَّمو� لَها بِ ِ
طاقات شُ ْكرٍَ ،وعادو� �إِلى �أ ْه ِل ِهم
ُي َحدِّثونَ ُهم َع ْن �أ َه ِّمـ َّي ِة �ل َّنظا َف ِة.
٩٠

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

�أ ْي َن َت ْس ُك ُن َسميرةُ؟
لِماذ� َد َر َس ْت َسمير ُة ِط َّب � ْل� أ ْط ِ
فال؟
ماذ� َف َع َل ْت في �أ َّو ِل �أيّا ِم َع َم ِلها؟
ماذ� َق َّد َم � ْل� أ ْطفا ُل لِ َسميرةَ؟

نُ َف ِّك ُر
ف تُ ِ
�لص َّح ِة؟
ساع ُد �ل َّنظا َف ُة في �لْ ُمحا َف َظ ِة َعلى ِّ
َ ١ك ْي َ
َ ٢ل ْو ُكنّا َمكا َن َسميرةََ ،هل َس َنعو ُد لِ ْل َع َم ِل في َق ْر َي ِتنا �أ ْو
َمدي َن ِتنا؟ لِماذ�؟
س ِع ْندَما نَ ْك َب ُر؟ لِماذ�؟
 ٣ماذ� ن ُِح ُّب �أ ْن نَ ْد ُر َ
٩١

َ ١ن ْق َراأ ال َك ِل ِ
نوين في ا ْل َج ْد َو ِل ال�آتي:
ماتَ ،ونُ َصنِّ ُفها َو ْف َق َن ْو ِع التَّ ِ
طالِب ُة ُ

ي ْوماً

وين ا ْل َف ْت ِح
َت ْن ُ

َم ْد َرس ًة

ُم َعلِّ ٍم

وين َّ
الض ِّم
َت ْن ُ

تاب
ِك ُ ُ

َد ْفت ٍر

وين ا ْل َك ْس ِر
َت ْن ُ

نوين عَلى ا ْل َك ِل ِ
ماتَ ،ونُضي ُفها ،كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
َ ٢ن ْق َراأ التَّ َ
ِط ْفل
وين َّ
الض ِّم
َت ْن ُ
ِط ْف ُل ُ

٩٢

َقلم

َق ْر َية

نوين ا ْل َف ْت ِح
َت ُ
ِطفلا ً

شُ ْكر
وين ا ْل َك ْس ِر
َت ْن ُ
ِط ْف ٍل

 3نُ َر ِّك ُب ا ْل َم ِ
قاط َع ا ْل�آتِـ َي َة ،و َن ْكت ُُب ،و َن ْق َراأ:
نا

ُر ُ
ب
ُُ
س
ُُ

نا

ر�ً
باً
ساً

نا

ٍر
ٍب
س
ٍ

٩٣

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
َفر َِح � ْل� أ ْطفا ُل ِم ْن َحديِثهاَ ،و َقدَّمو� لَها بِ ِ
طاقات شُ ْكرٍ.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
مير ُة َم ْد َر َس َة �لْ َق ْر َي ِةَ ،و َت َح َّدث َْت
في �أ َّو ِل �أيّا ِم َع َم ِلها ،ز� َر ْت َس َ
�إِلى � ْل� أ ْط ِ
فال َع ِن �ل َّنظا َف ِة َو�أ َه ِّمـ َّي ِتها في �لْ ُمحا َف َظ ِة َعلى ِص َّحـ ِتهم.

٩٤

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ز

ز�

زو

زي

ز� َر

َعزيز

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:
غير ٍة .كان َْت تُ ِح ُّب
َسمير ُة طالِ َب ُة ُ ُم ْج َت ِه َد ُة َُ ،ت ْس ُك ُن في َق ْر َي ٍة َص َ
�أ ْه َل َق ْر َي ِتها.

٩5

نُ َغنّي

بــيــب
في َح ِّيـــنــا َط ْ
ب لَ
ــبــيـــب
ْ
ُم َــهـــ َّذ ُ ُ
َي ْســ َتــ ْقـــ ِب ُل �لــــ ُّز ّو� ْر
ِ
ش � ْل� أ ْبصا ْر
ه
َك ْم تُ ْد ُ
ــــــرة
بِــ َمــ ْر َهــــ ٍم َو�إِ ْب َ
ـــرة
َو ِفــ ْطــ َنــــ ٍة َو ِخـب ْـ َ
٩٦

بيب
ال َّط ُ

�أسعد �لديري

�لــســقــيـــ ْم
ُيعالِ ُ
ــج َّ
َيــ ْدعــونَ ُه �لْ َحــكي ْم
ــســ َمـ ٍة لَـطـيــفَــ ْة
بِ َب ْ
ثَــيــا ُبـــ ُه �لـ َّنــظـيـفَـ ْة
َو ُعـــــ ْل َبــــ ِة �لـــدَّو� ْء
َي ْرجــو لَــنــا �لشِّ فا ْء

س
ال َّد ْر ُ

الحادي ع ََشر

ال�س ِتما ُع
ْ

ا ْل� أ َس ُد َوا ْل َف أا ُرْ

ص ( َم ِل ُك ا ْلغا َب ِة)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

١
٢
٣
٤
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

عيش � ْل� أ َسدُ؟
�أ ْي َن َي ُ
ماذ� ُي َس ّمى َب ْي ُت � ْل� أ َس ِد؟
ِم َّم َت َت َك َّو ُن عائِ َل ُة � ْل� أ َس ِد؟
َه ْل شا َه ْدتُم �أ َسد�ً ِم ْن َق ْبل؟ �أ ْي َن؟
ذين َي ْش َترِكو َن في �لْ َكشَّ ا َف ِة
لِماذ� ن َُس ّمي � ْل� أ ْطفا َل �لَّ َ
�أ ْشبال�ً؟
٩٧

ا ْل ُمحا َد َث ُة

٩٨

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

٩٩

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ا ْل� أ َس ُد َوا ْل َف أاْ ُر

في َي ْو ٍم ِم َن �ل�أيّا ِمَ ،م َّر َفاأْ
ر
ص
غير ُ قُ ْر َب �أ َس ٍد نائِ ٍمَ ،و�أ ْز َع َج ُه،
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َف َغ ِض َب � ْل� أ َسدَُ ،و َه َّم بِاأ ْك ِل ِهَ .فقا َل لَ ُه �لْ َفاأ
أ
عيف
ض
ن
و�
ي
ح
نا
�
:
ر
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُُ
َ
تاج لِ ُمسا َعدَتي
غيرُ ،ول� �أ ْكفيكَ �إِذ� �أ َك ْل َتني� .ت ُْر ْكنيَ ،ف َق ْد َت ْح ُ
َو َص ُ
َي ْوماً ماَ ،ف َت َر َك ُه �ل� أ َسدَُ ،وعا َد لِ َن ْو ِمه.
ذ�ت َي ْو ٍمَ ،و َق َع �ل� أ َس ُد في شَ َب َك ِة َص ّيا ٍدَ ،ف َر�آ ُه �لْ َفاأ ُرَ ،فقا َل
َو َ
�ل� أ َسدُِ :
ساع ْدني �أ ُّيها �ل َفاأْ ُرَ ،ف َق َط َع �ل َفاأْ ُر �لشَّ َب َك َة بِاأ ْسنانِ ِه؛ َحتّى
�أخْ َر َج � ْل� أ َسدَُ .س َّر � ْل� أ َس ُد ِم َن �لْ َفاأْرَِ ،وشَ َك َر ُه.

١٠٠

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

١
٢
٣
٤

لِماذ� َه َّم �ل� أ َس ُد بِاأ ْك ِل �لْ َفاأْرِ؟
ماذ� قا َل �لْ َفاأْ ُر لِ ْلا أ َس ِد؟
أ� ْي َن َو َق َع � ْل� أ َسدُ؟
ماذ� َف َع َل �لْ َفاأْ ُر بِالشَّ َب َك ِة؟

نُ َف ِّك ُر
ف �أ ْق َن َع �لْ َفاأْ
غير � ْل� أ َس َد بِ َت ْر ِك ِه؟
�لص
ر
َّ
ُ
َ ١ك ْي َ
ُ
ْ
َ
صير ُه
م
ن
كو
ي
س
ماذ�
ف
،
غير
�لص
ر
ُ
َّ
 ٢لَ ْو �أ َّن �ل� أ َس َد �أ َك َل �لْ َفاأ َ
َ ُ
ََ
َ
ِع ْندَما َو َق َع في �لشَّ َب َك ِة؟
ف؟
َ ٣ه ْل سا َع ْدتُم أ� َحد ً� َعلى َح ِّل ُم ْش ِك َل ٍة؟ َك ْي َ
١٠١

َ ١ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ ا ْل َح ْر ِ
ف ال ُم َش َّد ِد في ا ْل َك ِل ِ
مات
ا ْل�آتِ َي ِة:
َه َّم

َص ّيا ُد

ُم َعلِّم

ُس َّر

الش َّد َة عَلى ا ْل َح ْر ِ
ف ا ْل ُم ِ
َ ٢ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع َّ
ب:
ناس ِ
حب
َر َ

كر
َف َ

َه ِدية

�لشب َكة
َ

السا ِك َن في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
َ 3ن ْق َراأَ ،ونُ َج ِّر ُد ا ْل َح ْر َف ّ
َي ْوم

١٠٢

َف أاْر

َّ
الش ْمس

َّ
الض ْيف

 ٤نُ َس ّمي اأ ْنثى ا ْل َح َي ِ
وانات ا ْل�آتِ َي ِة:
ال� أ َس ُد

الد ُ
ِّيك

ش
ال َك ْب ُ

ا ْل َج َم ُل

ا ْل ِق ُّط

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
َو َق َع � ْل� أ َس ُد في شَ َب َك ِة َص ّيا ٍد.
َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
ْ
أ
غيرَُ ،ول� �أ ْكفيكَ �إِذ�
ص
و
عيف
ض
ن
و�
ي
ح
نا
�
:
ر
ُ
ُ
َ
قا َل �لْ َفاأ ُ
ُُ َ َ ُ
ََ
تاج لِ ُمسا َعدَتي َي ْوماً ما.
�أ َك ْل َتني� .ت ُْر ْكنيَ ،ف َق ْد َت ْح ُ
١٠٣

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
س

سـ

سا

سو

سي سوس

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنقولُ ُ:

َم َّر َفاأْ
ر
ص
غير ُ قُ ْر َب �أ َس ٍد نائ ٍمَ ،و�أ ْز َع َج ُهَ ،ف َغ ِض َب � ْل� أ َسدُ،
َ
ُ
ُ
ُ
َو َه َّم بِاأ ْك ِل ِه.

١٠٤

س
ال َّد ْر ُ

الصَّ ّيا ُد

الثَّاني ع ََش َر

ال�س ِتما ُع
ْ
ص (لينا َوا ْل َب ْح ُر)
َن ْس َت ِم ُع إالى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
� ١أ ْي َن َذ َه َب ْت لينا َم َع �أ ْس َرتِها؟
 ٢ماذ� كا َن �ل َّر ُج ُل َي ْف َع ُل؟
 ٣ما ِم ْه َن ُة �ل َّر ُج ِل؟
 ٤ماذ� َي ْف َع ُل �ل َّر ُج ُل بِال� أ ْس ِ
ماك؟
١٠5

ا ْل ُمحا َد َث ُة

١٠٦

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

١٠٧

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

الصَّ ّيا ُد

�لص ّيا ُد قا ِر َب ُهَ ،و َد َخ َل بِ ِه �إِلى �لْ َب ْحرَِ ،ق َط َع َمسا َف ًة ُم ْب َت ِعد�ً
َر ِك َب َّ
َع ِن �لشّ ِاط ِئ ،ثُ َّم �ألْقى ِشبا َك ُه في �لْ َب ْحرَِ ،و�نْ َت َظ َر َطويلاً؛ َحتّى
�لص ّيا ُد �إِلى
َت َت َج َّم َع � ْل� أ ْسما ُك في �لشَّ َب َك ِةَ ،و ِع ْندَما � ْم َت َلا أ ِت ،شَ دَّها َّ
�أ ْعلىَ ،و َو َض َع �لشَّ َب َك َة بِاأ ْسما ِكها �لْ ُم َت َن ِّو َع ِة في �لْقار ِِب ،ثُ َّم عا َد �إِلى
�لشّ ِاط ِ
�لس ِ
وق؛ لِ َيبي َع ُهَ ،و ُي ْن ِف َق َعلى نَ ْف ِس ِه
ل
م
ح
و
،
ئ
َ
َ
َ
َ
�لس َمكَ �إِلى ّ
َّ
َو ِعيالِ ِه.

١٠٨

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

�لص ّيا ُد لِ َي ْد ُخ َل �إِلى �لْ َب ْحرِ؟
ماذ� َر ِك َب َّ
�لص ّيا ُد في �لْ َب ْحر؟
ماذ� أ�لْقى َّ
�لص ّيا ُد �لشَّ َب َك َة �إِلى أ� ْعلى؟
َمتى شَ َّد َّ
�لس ِ
وق؟
لِماذ� َح َم َل َّ
�لس َمكَ �إِلى ّ
�لص ّيا ُد َّ

نُ َف ِّك ُر
١
٢
٣
٤

�لص ّيا ُد َع ِن �لشّ ِاط ِئ ِع ْندَما �أر� َد �أ ْن َي ْصطا َد
لِماذ� � ْب َت َع َد َّ
�لس َمكَ ؟
َّ
�لس َم ِك؟ نَ ْذك ُُرها.
َه ْل ُهنا َك ُط ُر ُقُ �أخْ رى لِ َص ْي ِد َّ
�لس َم ِك في ِف َل ْسطين؟
ِم ْن �أ ْي َن ن َْح ُص ُل َعلى َّ
�لس َمكَ في �لْ َب ْي ِت؟
َك ْي َ
ف ُي ْم ِك ُن �أ ْن ن َُر ِّب َي َّ
١٠٩

 ١نُ ْك ِم ُل كما في ا ْل ِمثال:
ال ُم َذ َّك ُر

ا ْل ُم َؤنَّ ُث

تِ ْلميذ

تِ ْلمي َذة

ُم َعلِّم
ِ
ل�عب
شُ ْر ِط ّي
َمريض
١١٠

َ ٢ن ْق َراأَ ،و َن ْكت ُُب ُم َذ َّك َر ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
نَشي َطة

غيرة
َص َ

َجمي َلة

َحزي َنة

َ 3ن ْق َراأ ،ونُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
ب ُم ْج َت ِه ُد ُ
طالِ ُ ُ

طالِ َب ُة ُ ُم ْج َت ِه َد ُة ُ
َط َبيب ُة ُ ما ِه َر ُة ُ
َصدي َق ُة ُ ُمخْ ِل َص ُة ُ

ُم َعلِّ ُم ُ ُم ْب ِد ُع ُ

١١١

ا ْل ِكتا َب ُة

َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:

َق َط َع َمسا َف ًة ُم ْب َت ِعد�ً َع ِن �لشّ ِاط ِئ.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:

�لص ّيا ُد �إِلى �أ ْعلىَ ،و َو َض َع �لشَّ َب َك َة
َو ِع ْندَما � ْم َت َلا أ ِت ،شَ دَّها َّ
بِاأ ْسما ِكها �لْ ُم َت َن ِّو َع ِة في �لْقار ِِبُ ،ث َّم عا َد �إِلى �لشّ ِاط ِئ.

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ش

١١٢

شـ

شا

شو

شي شَ َب َكة ِفر�ش

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنظو ُر ُ:
َ ١ن ْق َراأَ ،ونُ ِ
لاح ُظ َل ْف َظ اللام في (الـ) (

)

�لْ َق َمر
�لْ َب ْحر
�لْ َم ْد َر َسة
�لْ ِكتاب
َظ في �لْ َك ِل ِ
َن ْس َت ْن ِت ُج� :ل ّلا ُم �لَّتي تُ ْلف ُ
دوء ِة بـ (�لـ)
مات �لْ َم ْب َ
ُت َس ّمى ل�ماً َق َم ِر َّي ًة.
 ٢نكتب ما ي أاتي إاملا ًء منظور ًا:
�لص ّيا ُد قا ِر َب ُهَ ،و َد َخ َل بِ ِه �إِلى �لْ َب ْحرِ.
َر ِك َب َّ
١١٣

نُ َغنّي

الصَّ ّياد

يوسف �لفقي

يـــا أا ُّيهــــــــــا ا ْل�أول� ْد
ــــــع الصَّ ّيـــا ْد
َه ّيـــا َم َ
فـــي رِ ْح َلـــ ٍة َج ِمي َلـــ ْة
لِل َب ْحــ ِر َك ـ ْـي َن ْص َط ــا ْد
ِصنّا َرتـــي طويلــــــــــ ْة
تيـــــــــن
َو َخ ْي ُطهـــــا َم
ْ
اأ ْســــماكُنا كَثيــــــــر ْة
ميــــــــن
َو َصيـ ُدنـــــا َث
ْ
١١٤

س
ال َّد ْر ُ

ا ْل ِ
غيرات
ثات الصَّ
ُ
باح ُ

الثّالِ َث ع ََش َر

ال�س ِتما ُع
ْ
ص ( َب ْن ُك ا ْل َم ْع ِ
لومات)
َن ْس َت ِم ُع إالى َن ِّ

١
٢
٣
٤
5

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

ف �لْ
تاب؟
لِماذ� �خْ َت َل َ
حاسوب َو�ل ِّت ْلفا ُز َو�لْ ِك ُ
ُ
نَ ْذك ُُر َعدَد ً� ِم َن �لْ َب ِ
ر�م ِج �لَّتي نُشا ِهدُها في �ل ِّت ْلفازِ.
ف نَ َت َحد َُّث َم َع �أ ْص ِدقائِنا بِ ْاس ِتخْ د� ِم �لْ
ِ
حاسوب؟
َك ْي َ
ِم ْن ُي َق ِّد ُم َلنا �لْ َم ْع ِ
ص �لْ َجمي َل َة؟
لومات �لْ ُمفي َد َة َو�لْ ِق َص َ
بِ َر�أْيِ ُك ْم ما � ْل� أ ْف َض ُل َب ْي َنهما؟ لِماذ�؟
١١5

ا ْل ُمحا َد َث ُة

١١٦

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

١١٧

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

ا ْل ِ
غيرات
ثات الصَّ
ُ
باح ُ

ف �لثّاني ِكتا َب َة َم ْع ٍ
َط َل َب ِت �لْ ُم َعلِّ َم ُة ِم ْن طالِ ِ
لومات َع ْن
بات َّ
�لص ِّ
َمدي َن ٍة ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة.
�س ِتخْ د� ِم شَ َب َك ِة � ْل إِ�نْ َت ْرنِت؛
قالَ ْت َهلا� :أنا َساأ ْطلُ ُب ُمسا َع َد َة �أخي ل ِ ْ
لِ� أ ِج َد َم ْع ٍ
لومات َع ْن َمدي َن ِة َغ َّزةَ.
فاء :أ�نا َساأ ْذ َه ُب �إِلى �لْ َم ْك َت َب ِة �لْعا َّم ِة؛ لِ� أ ْق َر�أ َع ْن َمدي َن ِة
قا َل ْت َص ُ
ليل.
�لْ َخ ِ
ِض �ل ِّت ْلفا ُز في ْلماً َع ْن َمدي َن ِة �أريحا،
قالَ ْت َس َم ُر� :لْ َي ْو َم َس َي ْعر ُ
َساأشا ِه ُد ُهَ ،و�أ َت َحد َُّث َع ْن ُه.
قالَ ْت َم َر ُح� :أنا َساأ ْطلُ ُب ِم ْن َجدَّتي �أن َت ْح ِك َي لي َع ْن َمدي َن ِة
َح ْيفا.
١١٨

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

ماذ� َط َل َب ِت �لْ ُم َعلِّ َم ُة ِم ْن طالِ ِ
ف �لثّاني؟
بات َّ
�لص ِّ
ما �لْ َمدين ُة �لَّتي �خْ تا َرتْها َهلا؟
فاء �لْ َم ْع ِ
ليل؟
لومات َع ْن َمدي َن ِة �لْ َخ ِ
َك ْي َ
ف َس َت ِج ُد َص ُ
ص؟
ن َُس ِّمي �لْ ُم ُد َن �لْ ِف َل ْسطي ِنـ َّيـ َة �لْو� ِر َد َة في �ل َّن ِّ

نُ َف ِّك ُر
 ١ما �لْ َمدي َن ُة �لْ ِف َل ْسطي ِنـ َّيـ ُة �ل ُم َح َّب َب ُة لَ َد ْي ُكم؟ لِماذ�؟
ِ
ر�ء ُة ِق َّص ٍة ،أ� ْم ُمشا َه َد ُة �ل ِّت ْلفازِ،
ق
 ٢ما �لْ ُمف َّ
َض ُل لَدَي ُكمَ ،
أ� ِم ْ�س ِتخْ د� ُم �لْ
ِ
حاسوب؟ لِماذ�؟

١١٩

َ ١ن ْق َراأَ ،و َن ِص ُل َب ْي َن ا ْل َعمو َدي ِْنَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ا ْل ُم َثنّى:
ا ْل ُم ْف َر ُد
َق َلم
ِكتاب

ا ْل ُم َثنّى
َم ْك َت َبتان

َق َلمان
َحقيبتان
قيبة
َح َ
ِكتابان
َم ْكتبة
َ ٢ن ْكت ُُب ُم َثنّى ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة ،كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
ُمهَ ْن ِدس طالِب َنظيف َطبي َب َة ُم َع ِّل َمة َذ ِك َّية
ُمهَ ْن ِدسان
 3نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال ،و َن ْق َراأ:
َم ْد َر َس ُة ُ َجمي َل ُة ُ
َم ْد َر َستان َجمي َلتان
َشيطُ
ُم َعلِّ ُم ُ ن ُ
شَ َج َر ُة ُ ع ِالَي ُة ُ
ِ
ب َسري ُع ُ
ل�ع ُ ُ

١٢٠

ا ْل ِكتا َب ُة

َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:

فاء� :أنا َساأ ْذ َه ُب �إِلى �لْ َم ْك َت َـب ِة �لْعا َّم ِة.
قالَ ْت َص ُ

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
ِض �ل ِّت ْلفا ُز ِف ْلماً َع ْن َمدي َن ِة
قالَ ْت َس َم ُر� :لْ َي ْو َم َس َي ْعر ُ
�أريحاَ ،ساأشا ِه ُد ُهَ ،و�أ َت َحد َُّث َع ْن ُه.
قالَ ْت َم َر ُح� :أنا َساأ ْطلُ ُب ِم ْن َجدَّتي �أن َت ْح ِك َي لي َع ْن
َمدي َن ِة َح ْيفا.
َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ص

صـ

صا

صو

صي صوص

١٢١

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنظو ُر ُ:
َ ١ن ْق َراأ ،ونُ ِ
لاح ُظ َل ْف َظ ال ّلام في (ال):
شَ ْمس
طالِبات
ف
َص ّ
ثاني
َس ّبو َرة

�لشَّ ْمس
�لطّالِبات
ف
َّ
�لص ّ
�لثّاني
�لس ّبو َرة
َّ

َظ في �لْ َك ِل ِ
َن ْس َت ْن ِت ُج� :ل ّلا ُم �لَّتي ل� تُ ْلف ُ
دوء ِة بـ (�لـ)
مات �لْ َم ْب َ
ُت َس ّمى ل�ماً شَ ْم ِس َّي ًة.
 ٢نكتب ما ي أاتي إاملا ًء منظور ًا:
ف �لثّاني ِكتا َب َة َم ْع ٍ
َط َل َب ِت �لْ ُم َعلِّ َم ُة ِم ْن طالِ ِ
لومات َع ْن
بات َّ
�لص ِّ
َمدي َن ٍة ِف َل ْسطي ِن َّي ٍة.
١٢٢

س
ال َّد ْر ُ

الد ُ
ّيك ال َّذ ِك ُّي

ال ّرا ِب َع ع ََشر

ال�س ِتما ُع
ْ
ص (الد ُ
ّيك)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

ماذ� ُي َغطّي ِج ْس َم �ل ّد ِ
يك؟
س �لد ِ
ِّيك؟
يوج ُد َعلى َر�أْ ِ
ماذ� َ
َه ْل َي ْس َتطي ُع �لدّيكُ �ل َّط َير� َن لِ َم ٍ
سافات َطوي َل ٍة؟
ض �ل ُّطيو ِر �لَّتي ن َُرب ّيها في �لْ َم ْنز ِِل؟
نُ َع ِّد ُد َب ْع َ
١٢٣

ا ْل ُمحا َد َث ُة

١٢٤

ِ
ش:
ُناق
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ون ُ

١٢٤

١٢5

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

الد ُ
ّيك ال َّذ ِك ُّي

ر�خ في نُ ْز َه ٍةَ .ط َل َب �لدّيكُ ِم َن
َّجاج ِة َو�لْ ِف ِ
َخ َر َج �لدّيكُ َم َع �لد َ
ف شَ َج َر ٍة َبعيد ٍة.
�لْ ِف ِ
ب َخ ْل َ
ر�خ َع َد َم �ل� ْب ِتعا ِد َع ْن ُه .كا َن َث ْع َل ُ ُ
َض �لثَّ ْع َل ُب َع َل ْي ِه َ،و َب َد�أ
�أ َخ َذ ِت �لْ ِف ُ
ر�خ َت ْل َع ُب ،فا ْب َت َع َد �أ َحدُهاَ ،فانْق َّ
َض ن َْح َو ُهَ .تظا َه َر �لثَّ ْع َل ُب
�لْ َف ْر ُخ بِ ِّ
الص ِ
ياحَ .س ِم َع �لدّيكُ ِص َ
ياح ُهَ ،ف َرك َ
موت َو َف ُم ُه
بِالْ َم ْو ِتَ ،و�لْ َف ْر ُخ َب ْي َن َف َّك ْي ِهَ ،فقا َل �لدّيكُ � :إِ َّن �لثَّ ْع َل َب َي ُ
توحَ .س ِم َع �لثَّ ْع َل ُب َذلِكَ َ ،ف َف َت َح َف َم ُه؛ َفاأ ْف َل َت �لْ َف ْر َخَ ،و�أ ْص َب َح
َم ْف ُ ُ
بِاأ ٍ
مان .شَ َك ِ
ر�خ �لدّيكَ َ ،و�أ ْع ِجبو� بِ َذكائِ ِه.
رت �لْ ِف ُ

١٢٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

ر�خ؟
�أ ْي َن َخ َر َج �لدّيكُ َو�لْ ِف ُ
ر�خ؟
ماذ� َط َل َب �لدّيكُ ِم َن �لِ ْف ِ
ف ْ�ستطا َع �لثَّ ْع َل ُب �أ ْن ُي ْم ِسكَ بِالْ َف ْر ِخ؟
َك ْي َ
ما �لْحي َل ُة �لَّتي َل َجاأ �إِ َل ْيها �لدّيكُ ل ِ إِ�نْقا ِذ �لْ َف ْر ِخ؟

نُ َف ِّك ُر
١
٢
٣
٤

ف �لشَّ َج َر ِة؟
لِماذ� كا َن �لثَّ ْع َل ُب َخ ْل َ
َّجاج ُة ِع ْندَما َذ َه َب �لدّيكُ لِ ُي ْن ِق َذ �لْ َف ْر َخ؟
أ� ْي َن َب ِق َي ِت �لد َ
لِماذ� ُي َس ّمى �لثَّ ْع َل ُب بِالْما ِكرِ؟
ناء َق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ْ
أ
يامنا
ث
�
ة
ص
ق
ل
�
ه
ذ
ه
ن
م
ُها
د
في
ت
َس
ن
تي
ل
�
ة
ر
ب
ع
ما �ل
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
بِر ِْح َل ٍة َم ْد َر ِس َّي ٍة؟
١٢٧

َ ١ن ْق َراأَ ،و َن ِص ُل َب ْي َن ا ْل َعمو َديْن:
تاب
ِك ُ ُ
َح ْق ُل ُ

ب
طالِ ُ ُ
َد ْف َت ُر ُ
َ ٢ن ْكت ُُب َج ْم َع ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:
�ل ُم ْف َرد
ن َّجار
ُم َه ْن ِدس
ُمز�رِع
١٢٨

َص ّياد

ُحقو ُل ُ
ب
كُ ُت ُ ُ
َدفاتِ ُر
اب
ُط ّل ُ ُ
�لج ْمع
َ

الس ِّر في ُم َر َّب ِع ا ْل ُح ِ
روف ا ْل�آتيَ ،و َن ْك ُت ُبها في
َ 3ن ِج ُد َك ِل َم َة ِّ
ا ْلف َرا ِغ ا ْل ُم ِ
ب:
ناس ِ
�
�
�
�
�

ل
ل
ل
ل
ل

ف ر � خ
ح ق و ل
م � ك ر
د ي و ك
س هـ و ل

َ -١ج ْم ُع �لْ َف ْر ِخ
�لس ْه ِل
َ -٢ج ْم ُع َّ
َ -٣ج ْم ُع �ل ّد ِ
يك
�لح ْق ِل
َ -٤ج ْم ُع َ

�لس ِّر� :لثَّ ْع َل ُب
َك ِل َم ُة ِّ
١٢٩

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
َض ن َْح َو ُه.
َس ِم َع �لدّيكُ ِص َ
ياح ُهَ ،ف َرك َ

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:
َتظا َه َر �لثَّ ْع َل ُب بِالْ َم ْو ِتَ ،و�لْ َف ْر ُخ َب ْي َن َف َّك ْي ِهَ ،فقا َل
توحَ .س ِم َع �لثَّ ْع َل ُب ذلِكَ ،
�لدّيكُ � :إِ َّن �لثَّ ْع َل َب َي ُ
موت َو َف ُم ُه َم ْف ُ ُ
َف َف َت َح َف َم ُه.

١٣٠

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ضـ

ض

ضا

ضو ضي ِض ْفدَع �أ ْرض

ا ْل إِ� ْملا ُء
 ١نُ َل ِّونُ ال َّدوائِ َر الَّتي َت ْحتَوي عَلى ال ّلا ِم ا ْل َق َم ِر َّي ِة بِال َّل ْو ِن ا ْل� أ ْز َر ِق
َوالَّتي َت ْحتَوي عَلى ال ّلا ِم َّ
الش ْم ِس َّي ِة بِال َّل ْو ِن ا ْل� أ ْح َم ِر:
�لدَّجاجة
�ل ّديك

�لْ ِفر�خ
�لْ ُمجا ِور

�لْ َح ْقل
�لثَّ ْع َلب
١٣١

إِا ْملا ُء ُ َم ْنظو ُر ُ:
 ٢نكتب ما ي أاتي إاملا ًء منظور ًا:
ر�خ �إِلى �لْ َح ْق ِل �لْ ُمجا ِو ِر في
َّجاج ِة َو�لْ ِف ِ
َخ َر َج �لدّيكُ َم َع �لد َ
نُ ْز َه ٍة.

١٣٢

س
ال َّد ْر ُ

النَّظا َف ُة

س ع ََشر
ا ْلخا ِم َ

ال�س ِتما ُع
ْ
ص (في ا ْل َحدي َق ِة)
َن ْس َت ِم ُع إاِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

�أ ْي َن �أ َخ َذ ِت �لْ ُم َعلِّ َم ُة �ل َّتلامي َذ؟
س �ل َّتلامي ُذ َعلى �لْ َم ِ
ِ
َ
قاع ِد؟
ل
ج
ماذ�
ل
َ
َ
ماذ� قالَ ِت �لْ ُم َعلِّ َم ُة لِ ُحسا ٍم؟
لِماذ� � ْع َت َذ َر ُحسا ُمُ؟
١٣٣

ا ْل ُمحا َد َث ُة

١٣٤

ش:
نَـ َتاأ َّم ُل �للَّ ْو َح َة � ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُنا ِق ُ

١٣5

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َراأ:

النَّظا َف ُة

ساح ِة
�تَّ َف َق ُع َم ُر َم َع �أ ْص ِدقائِ ِه َعلى �للِّقا ِء َب ْع َد �لْ َع ْصرِ؛ لِلَّ ِع ِب في َ
فايات ُم ْن َت ِش َر ًة في كُ ِّل َم ٍ
�لْ َح ِّي .وفي َطري ِق ِهم ،شا َهدو� �ل ُّن ِ
كان،
عاو َن َجميعاً في َت ْن ِ
ظيف َح ِّينا؟
َفقا َل ُع َم ُر لِ� أ ْص ِدقائِه :ما َر�أْ ُي ُكم �أ ْن نَ َت َ
قاء :ه ِذ ِه ِف ْك َر ُة ُ َج ِّي َد ُة َُ ،ف َب َد�أ � ْل� أ ْطفا ُل �لْ َع َم َلَ ،و ِع ْندَما
قا َل � ْل� أ ْص ِد ُ
َر�أ ْت �أ ُّم ُع َم َر � ْل� أ ْطفا َل َي ْع َملونَ� ،أ ْع َج َبها َع َملُ ُهمَ ،ف َص َن َع ْت َل ُهم
ماءَ .وقالَ ْت لَ ُهم :شُ ْكر�ً لَ ُكم،
َك ْع َك ًةَ ،و َق َّد َم ْت لَ ُهم �لْ َع َ
صير َو�لْ َ
َي ِج ُب َع َل ْينا �أ ْن ن ِ
ُحاف َظ َعلى َح ِّينا نَظيفاً.

١٣٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

١
٢
٣
٤

ما �لَّذي �تَّ َف َق َع َل ْي ِه ُع َم ُر َو�أ ْص ِدقا ُؤ ُه؟
ريق؟
ماذ� شا َه َد ُع َم ُر َو أ� ْص ِدقا ُؤ ُه في �ل َّط ِ
ما �لْ ُمبا َد َر ُة �لَّتي َق َّد َمها ُع َم ُر؟
�أ َف ِّس ُر َس َب َب �إِ ْع ِ
جاب أ� ِّم ُع َم َر بِ َع َم ِل ُع َم َر َو�أ ْص ِدقائِ ِه.

نُ َف ِّك ُر

ما َر�أْ ُي ُك ْم بِما َف َع َل ُه ُع َم ُر؟ لِماذ�؟
نَ ْق َتر ُِح ُمبا َد َر ًة ِم ْث َل ُمبا َد َر ِة ُع َم َرَ ،ونُ َو ِّض ُح َس َب َبهاَ ،وفائِ َد َتها.
ف َي َتعاو ُن ُك ُّل َم ْن في �لْ َم ْد َر َس ِة في �ل ُمحا َف َظ ِة
َك ْي َ
َعلى نَظا َف ِتها؟
ما َر�أْ ُي ُك ْم في ُس ِ
لوك �أ ِّم ُع َم َر؟
١٣٧

 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل َج ْد َولَ ال�آتِ َي:
ا ْل ُم َثنّى
ا ْل ُم ْف َر ُد
َم ْد َر َستان
َم ْد َر َسة
َق َلم
صو َرتان

ا ْل َج ْم ُع
َمد�رِس

َم ْل َعب

َتلاميذ

َ ٢ن ْق َراأَ ،و َن ْكت ُُب ُم ْف َر َد ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:
ا ْل َج ْمع �أ ْص ِدقاء ساحات �أ ْطفال �أما ِكن
ال ُم ْف َرد َصديق

رِجال

َ 3ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِّونُ ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُمخالِ َف َة:
َف ّلاحون
١٣٨

سائِحان

ُم ِ
سافرون

صائِمون

ُم َعلِّمان

ُمز�رِعان

كاتِب

ُمدير�ن

ا ْل ِكتا َب ُة

َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ال َّد ْف َت ِر:
شا َه َد � ْل� أ ْطفا ُل �لـ ُّن ِ
ريق.
فايات في �ل َّط ِ
َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَّ ْس ِخ:

فايات ُم ْن َت ِش َر ًة في كُ ِّل َم ٍ
َوفي َطري ِق ِهم ،شا َهدو� �ل ُّن ِ
كان،
عاو َن َجميعاً في َت ْن ِ
ظيف
َفقا َل ُع َم ُر لِ� أ ْص ِدقائِ ِه :ما َر�أْ ُي ُكم �أ ْن نَـ َت َ
َح ِّينا؟

َ 3ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ط

طا

طو

طي

ِط ْفل

َبلاط

١٣٩

ا ْل إِ� ْملا ُء
إِا ْملا ُء ُ َم ْنظو ُر ُ:
ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِي َـ َة َو ْف َق ا ْل ْ
جد َو ِل:
َ ١ن ْق َراأ ،ونُ َصنِّ ُ
احة �لْ َعصير
�لس َ
ّ

�لْماء �ل ُّنفايات �لْ َح ّي

ال َّلا ُم َّ
الش ْم ِس َّي ُة ( )

ال َّلا ُم ا ْل َق َم ِر َّيـ ُة (

�ل َّنظا َفة
)

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
َب ْع َد َت ْن ِ
اح ِة ِمن �ل ُّن ِ
فاياتَ ،ق َّد َم ْت �أ ُّم ُع َم َر لَ ُهم
�لس َ
ظيف َّ
ماء.
�لْ َع َ
صير َو�لْ َ
١٤٠

نُ َغنّي

النَّظا َف ُة
نَظا َفـــ ُة
ـــف
نُ َن ِّظ ُ
ـــر ُك
ونَ ْف ُ
َف َي ْن َش ُ
ـــط

� ْل إِ�نْســـا ْن
ـــن
َ�لي َد ْي ْ
� ْل� أ ْســـنا ْن
�لْ َبـــ َد ْن

جمال قعو�ر

َعلا َمـــ ُة � ْل إِ�يمـــا ْن
ـــن
و�ل َو ْجـــ َه و�ل َع ْي َن ْي ْ
ـــق َو�لْ َحنـــا ْن
بِال ِّر ْف ِ
في �لْ َم ْظ َه ِر �لْ َح َس ْن

١٤١

َت َعلّ ْم ُت ما َياأْتي:

اأ َق ِّي ُم ذاتي

النّ
تاجات
ُ
�ل�ســ ِتما ِع بِانْ ِتبــا ٍهُ ،م ِ
آد�ب
� -١أ ْن �أ ْســ َت ِم َع �إِلــى نُصــو ِ
ص ْ
ر�عيــاً � َ
�ل�ســ ِتما ِعَ ،و َف ْه َمــ ُه.
ْ
س بِ ُج َملٍ تا َّم ِة �ل َم ْعنى.
� -٢أ ْن �أ َع ِّب َر َع ْن ُص َو ِر �ل َّد ْر ِ
ف ُم ْف َر ٍ
ر�كيب َجدي َد ًة في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة.
� -٣أ ْن �أ َو ِّظ َ
د�ت َو َت َ
ف �ل َّت ْد ِ
ر�ءةًَ ،و ِكتا َب ًة.
� -٤أ ْن �أ َو ِّظ َ
ريبات �للُّ َغ ِو َّي َة ِق َ
ر�ءةًَ ،و ِكتا َب ًة.
�لح َ
� -5أ ْن �أ َم ّي َز ُ
روف ِق َ
� -٦أ ْن �أ ْك ُت َب بِ َخ ِّط �ل َّن ْس ِخ.
� -٧أ ْن �أ َغ ِّن َي �ل�أناشي َد ُم َل َّح َن ًة.

١٤٢

التَّقيي ُم

ُم ْر َت ِفع ُم َت َو ّسط ُم ْن َخ ِفض

َت َّم ب َِح ْم ِد اللّه

لجنة �لمناهج �لوز�رية:

د .صبري صيدم
�أ .ثروت زيد
م .جهاد دريدي

د .بصري صالح
�أ .علي مناصرة

لجنة �لوثيقة �لوطنية لمنهاج �للغة �لعربية

م .فو�ز مجاهد
د .شهناز �لفار

�أ .عز�م �أبو بكر
د .سمية �لنخالة

�أ� .أحمد �لخطيب (منسقاً)

�أ.د .حسن �لسلو�دي

�أ.د .حمدي �لجبالي

�أ.د .كمال غنيم

�أ.د محمود �أبو كتة

�أ.د .نعمان علو�ن

�أ.د .يحيى جبر

د� .إياد عبد �لجو�د

د .جمال �لفليت

د .حسام �لتميمي

د .ر�نية �لمبيض

د .سهير قاسم

د .نبيل رمانة

د .يوسف عمرو

�أ� .أماني �أبو كلوب

�أ� .إيمان زيد�ن

�أ .حسان نز�ل

�أ .ر�ئد شريدة

�أ .رنا مناصرة

�أ .سناء �أبو بها

�أ .سها طه

�أ .شفاء جبر

�أ .عبد �لرحمن خليفة

�أ.عصام �أبو خليل

�أ .عطاف برغوثي

�أ .عمر حسونة

�أ .عمر ر�ضي

�أ .فد�ء زكارنة

�أ .معين �لفار

�أ .منى طهبوب

�أ .منال �لنخالة

�أ .نائل طحيمر

�أ .وعد منصور

�أ .ياسر غنايم

ف �لثّاني:
�لمشاركون في ورشة عمل مبحث لغتنا �لجميلة ّ
للص ّ

�أ� .إيمان �لحسنات

�أ .بهاء سليم

�أ .جمال�ت منصور

�أ .جهاد غريب

�أ .حسن عميرة

�أ .ر�ئدة سعيد

�أ .رزق سليمان

�أ .رنا حمدية

�أ .شفاء جبر

�أ .فد�ء زكارنة

�أ .لبنى زهد

�أ .منال سلامة

�أ .نصرة خطيب

�أ .هدى �أبو �لرب

