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كيز على املهارات  ن الترّ فرّ الثالث، وتت�ضمرّ مها لتالميذنا ف ي ال�ضرّ ، نقدرّ اتيرّ ة من موادرّ التعلرّم الذرّ هذه مادرّ
هة للترّالميذ الذين مل ي�ض���تطيعوا الو�ض���ول اإىل املدر�ضة  الأ�ضا�ض���يرّة من كتاب )العربيرّة لغتي(،وهي موجرّ
���ف يرّة لتكون لهم عونًا على التعلرّم.كما ت�ض���اعدهم على التعلرّم ف ي حال عدم  ي التعلرّيم ف ي الغرفة ال�ضرّ لتلقرّ

. توفر الكتاب املدر�ضيرّ
ن التالميذ  وميكن اأن ي�ضتف يد من هذه املادة املعلرّم والترّلميذ داخل املدر�ضة والغرفة ال�ضف يرّة، ف ي حال متكرّ
ة ت�ض���ر وفق  ر الكتاب املدر�ض���يرّ بني يديه، علمًا اأنَّ هذه املادرّ من الو�ض���ول اإىل املدر�ض���ة، وف ي حال توفرّ
، وما ت�ض���منه من وحدات ودرو�ض واأن�ض���طة وتدريبات، كما اأُ�ض���يفت بع�ض  منهجية الكتاب املدر�ض���يرّ
ً جزئيًا لتكون عوناًَ للتلميذ ف ي اإكمال  الأن�ضطة الإثرائيرّة مع حلولها وبع�ض التمارين التي ت�ضمنت حالرّ

ريبات.  حلرّ التمرين وبقية التمارين والتدرّ
وكل م���ا يج���ده التلميذ اأو املعلرّم من اأن�ض���طة وتدريب���ات وتعليقات غر واردة ف ي الكتاب املدر�ض���يرّ هي 
اإثراءات اأُدخلت اإىل هذه املوادرّ لتغنيها، وتعني التالميذ على امتالك املهارات املطلوبة، وت�ضاعدهم على 
ة  ر ملادرّ اكت�ض���اب امله���ارات واملعارف واحلقائق واملب���ادئ والقيم والجتاهات الواردة ف ي املنه���اج املقررّ

ابع، وهذه املهارات هي: ف الررّ العربيرّة لغتي لل�ضرّ
ال�ضتيعاب والفهم.  �

ة. ر�ض قراءة �ضليمة ومعبرّ �  قراءة جمل الدرّ

ة الواردة ف ي الدرو�ض. حماكاة الأمناط اللغويرّ  �

ئي�ضة والفرعيرّة - حتديد معاين املفردات اجلديدة واأ�ضدادها. حتديد الفكر الررّ  �

. ف حقوق الطفل من خالل الن�ضرّ تعررّ  �

اإبداء الراأي ف ي مواقف حياتيرّة.  �

ي الرقعة والن�ضخ  التمييز ف ي الكتابة بني خطرّ  �

التعبر الكتابيرّ وال�ضفويرّ من خالل: كتابة الر�ضائل، التقارير، الإعالنات، و�ضف الآثار، و�ضف   �

املدن وكتابة مقالت.
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ناأمل مراعاة ت�ضل�ض���ل الوحدات الواردة ف ي هذه املادة وطريقة بنائها، وعدم النتقال من وحدة  	�

وري تخ�ضي�ض وقٍت  ا�ضة الوحدة وفهمها ب�ضكٍل كامل، ومن ال�ضرّ اإىل اأخرى قبل النتهاء من دررّ
كاٍف ف ي الأ�ضبوع ملراجعة املواد واملو�ضوعات التي متت درا�ضتها.

الأهل الكرام:
ّف الّرابع: اإر�صادات لكيف ّية الّتعامل مع اأوراق الّتعّلم الّذاتّي لكتاب)العربّية لغتي( لل�صّ

	ُبنيت اأوراق التعلرّم جميعها بروح وا�ضتاتيجية واحدة، بدءًا من �ضفحة الوحدة املت�ضمنة عناوين  �
ر�ض حتت ا�ضم )ما �ضتتعلمه(  رو�ض وكلرّ در�ض يبداأ باأهداف الدَّ درو�ض الوحدة، ومن ثمَّ ت�ضل�ضل الدُّ
ة الترّعلرّم  نة املتطلبات الأ�ضا�ض���يرّة لكلِّ در�ض، ومن ثمرّ مادرّ ة التعلرّم مت�ض���مرّ ف ي هذا الدر�ض، ومن ثمرّ مادرّ
، وعلى املتعلرّم اأن يتابع  اجلديدة، وبعدها تاأتي الأمثلة املحلولة، وتليها اأن�ضطة حملولة ب�ضكل جزئيرّ

حلرّها.
	على	كل	تلميذ	حّل	تدريبات	الّدر�س،	كي يختب املعلومات واملهارات التي اكت�ضبها. �

رو�ض ف ي مادة التعلرّم الذاتيرّ واللتزام بحلرّ الأن�ضطة  	ُيرجى النتباه ملراعاة ت�ضل�ضل الوحدات والدرّ �
والتدريب���ات ل���كلرّ در�ض من درو����ض الوحدة، ومن ثمرّ حلرّ تدريبات الوح���دة وبعد ذلك يختب الترّلميذ 

نف�ضه ذاتياَ، ومدى ا�ضتيعابه ملفاهيم الوحدة بحلرّ اختبار الوحدة )اإن وجد(. 
ب على املهارات املطلوبة، وذلك  ة والتدررّ �ض وقتًا كاف يًا ومنا�ضبًا لدرا�ضة املادرّ 	على املتعلرّم اأن ُيخ�ضرّ �

اعة يوميًا ملادة اللرّغة العربيرّة.  يحتاج اإىل ما يقارب ال�ضرّ

تو�صية:
ة اللرّغ���ة العربيرّة عليه اأن يقارنه���ا بالأمثلة املحلولة ف ي  ة حلوله ف ي مادرّ ���د املتعلرّم من �ض���حرّ ك���ي يتاأكرّ
، اأو ي�ضتعني بامل�ضف املكلرّف اإن وجد  الدرو�ض، اأو بالتمارين امل�ضابهة لها، واملت�ضمنة اإر�ضادات للحلرّ

لتقدمي النرّ�ضح والتوجيهات املنا�ضبة با�ضتعمال طرائق بديلة لتذليل ال�ضعوبات عند املتعلرّم. 

نرجو لكم التوف يق
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الوحدة ال�ّصابعة: الآثار والرتاث

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

يك الطائر 10 الدرّ معارف ومهارات ل الأورّ

يك الطائر )اجلملة ال�ضميرّة( 20 الدرّ تدريٌب لغويرّ الثرّاين

ة( 26 يك الطائر )كتابة فقرة عن ق�ضرّ الدرّ الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

عازف القيثارة  29 معارف ومهارات ابع الررّ

عازف القيثارة )اجلملة الفعليرّة( 36 تدريب لغويرّ اخلام�ض

40 
عازف القيثارة 

)التعليق على ال�ضورة(
الترّعبر الكتابيرّ

اد�ض ال�ضرّ

الهدهد 46 حمفوظات ابع ال�ضرّ
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الوحدة الّثامنة: الوطن

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

القد�ض حتت الحتالل 50 معارف ومهارات ل الأورّ

62 
القد�ض حتت الحتالل 

)اجلاررّ واملجرور(

تدريب لغويرّ
الثرّاين

القد�ض حتت الحتالل )كتابة مقطع( 66 الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

عر�ض ف�ي اجلولن 71 معارف و مهارات ابع الررّ

79 
عر�ض ف�ي اجلولن

)حروف اجلررّ املت�ضلة بال�ضم(

تدريب لغويرّ
اخلام�ض

86 
عر�ض ف�ي اجلولن 

ة( )كتابة مقطع من ق�ضرّ
الترّعبر كتابيرّ

اد�ض ال�ضرّ
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الوحدة الّتا�صعة: منجزات ح�صارية

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

م�ضنع ال�ضيرّارات 88 معارف ومهارات ل الأورّ

م�ضنع ال�ضيرّارات )اجلملة ال�ضميرّة( 94 تدريٌب لغويرّ الثرّاين

98 ) م�ضنع ال�ضيرّارات )مقطع و�ضفيرّ الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

دار الأوبرا ال�ضوريرّة 101 معارف ومهارات ابع الررّ

ة )املبتداأ واخلب( 107 دار الأوبرا ال�ضوريرّ تدريٌب لغويرّ اخلام�ض

دار الأوبرا ال�ضوريرّة 110

) )كتابة مقطع و�ضفيرّ
الترّعبر الكتابيرّ

اد�ض ال�ضرّ

م�ضح ب�ضى )اأن�ضطة تقومييرّة( 113 تدريٌب لغويرّ ابع ال�ضرّ
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الوحدة العا�صرة: غرائب وعجائب

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

احلدائق املعلرّقة 118 معارف ومهارات ل الأورّ

احلدائق املعلرّقة  124

)اجلملة الفعليرّة وال�ضميرّة(

تدريٌب لغويرّ
الثرّاين

128 ) و�ضف حديقة )مقطع و�ضفيرّ الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

من غرائب احليوانات  132 معارف ومهارات ابع الررّ

من غرائب احليوانات  138

)الفعل املا�ضي(

تدريٌب لغويرّ
اخلام�ض

من غرائب احليوانات 142

)و�ضف حيوان(
الترّعبر الكتابيرّ

اد�ض ال�ضرّ

الع�ضفور 144 حمفوظات ابع ال�ضرّ
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ال�ضناعات القطنيرّة )الفعل امل�ضارع( 157 تدريٌب لغويرّ الثرّاين

ال�ضناعات القطنيرّة  161

)و�ضف معمل للن�ضيج(
الترّعبر الكتابيرّ

الثرّالث

م�ضوع تعاوينرّ )حمفوظات( 165 معارف ومهارات ابع الررّ

م�ضوع تعاوينرّ )حروف العطف( 174 تدريب لغويرّ اخلام�ض
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الوحدة الّثانية ع�صرة: العلم والخرتاع

رقم ال�صفحة عنوان الّدر�س املجال رقم الّدر�س

م�ضيرّة 178 اقة ال�ضرّ الطرّ معارف ومهارات ل الأورّ

م�ضيرّة )حروف اجلواب( 184 اقة ال�ضرّ الطرّ تدريٌب لغويرّ الثرّاين

188 ) م�ضيرّة )النرّ�ضرّ املو�ضوعيرّ اقة ال�ضرّ الطرّ الترّعبر الكتابيرّ الثرّالث

الكهرباء 190 معارف ومهارات ابع الررّ

الكهرباء )فعل الأمر( 196 تدريب لغويرّ اخلام�ض

190 ) الكهرباء )مقطع و�ضفيرّ الترّعبر الكتابيرّ اد�ض ال�ضرّ

ب�ض( 201 اأن�ضطة تقومييرّة )الدرّ معارف ومهارات ابع ال�ضرّ

ب�ض( 207 اأن�ضطة تقومييرّة )الدرّ ة تدريبات لغويرّ الثرّامن
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 الّديك الطائرالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 ر�ض قراءة �ضليمًة معبرّ قراءِة الدرّ

ة..	2 خ�ضيات ف ي الق�ضرّ اخليرّة واخلارجيرّة لل�ضرّ فات الدرّ حتديِد ال�ضرّ

الترّمييِز بني احلقيقة واخليال..	3

اأي ف ي عواقب الغرور..	4 اإبداِء الررّ

د..	5 �ضياغِة جمل وفق منوذج حمدرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

هل حتبرّ قراءة الق�ض�ض؟ 	■

 

ما اأنواع الق�ض�ض التي تعرفها؟ 	■

 

ر�ض؟ 	■ ع اأن يكون مو�ضوع الدرّ ماذا تتوقرّ
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الأن�صطة
ور،ثّم اأجيب عن الأ�صئلة التي تليها:  اأتاأّمل ال�صّ

ِر الذي َيطُر ف ي ال�َضماء؟  1 ما ا�ضم الطرّ

 

 

 

؟  يُك ِبَتَكبرّ 2 ف ي راأِيَك، ملاذا مي�ضي الدرّ

 

 

ر�ِض؟  ُع اأن يكوَن مو�ضوُع الدرّ 3 ماذا تتوقرّ

 

 

تعال لنقراأ الفقرة الآتية:
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راِن،  َل ف ي الطَّ يوِر، وحاَز املَرَكَز الأورّ ماِن ديٌك َيطُر ِب�َضكٍل اأف�َضَل من َجميِع الطُّ كاَن ف ي قدمِي الزَّ
يُك ُمن�ِضدًا حَلَن النت�ضاِر:  وَح�َضَل على جائزٍة كبرٍة، واجلائزُة ُعرٌف اأحمُر. يوَمها �ضاَح الدرّ

َراَن والتَّحليَق اأح�ضَن ِمنِّي، وم�َضى َفخورًا ناِف�ضًا ري�َضُه اجلميَل  كوكو... كوكو. ل اأحَد ي�ضتطيُع الطَّ
َن َفِرحًا ِبُعْرِفِه الأحمِر بعَد انت�ضاِرِه العظيِم. امللورّ

ُب على  ُث ع�ن بط�ولِتِه، وي�اأُكُل وَي�ْض�َرُب كثي�رًا ول يتدرَّ واأ�ضَبَح َيق�ضي َنهاَرُه وَليَلُه يتح�دَّ
َراِن، فازداَد َوْزُنُه َيومًا بعَد َيوم. الطرّ
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-2-

يُك، البارحَة َراأَيُت �َضقرًا يطُر على ارتفاٍع �ضاهٍق..  وف�ي يوٍم زاَرتُه َحمامٌة وقاَلت َلُه: اأَيُّها الدرّ
ٍق ما تقوُلُه احَلمامُة. وف�ي يوٍم اآخَر دَخَل عليِه الَعقَعُق على َعَجٍل وقاَل: َهل َتْعَلُم  َهزَّ َراأ�َضُه غَر ُم�َضدرّ

َراِن والتَّحليِق؟ َم َرقَمَك الِقَيا�ِضيَّ ف ي الطَّ اأنَّ الُغراَب الأ�ضوَد قد َحطَّ

يُك والَقَلُق ظاِهٌر  قال مدهو�ضًا: ماذا؟! َهْل هذا �ضحيٌح؟ قاَل الَعقَعُق: اأُق�ِضُم على ذلَك، فقاَل الدرّ
اهُم َجميعًا �ضباَح الَغد. عليِه: َح�َضنًا. انَتِظر، و�ضَتى كيَف �ضاأحتدَّ
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يوِر ف ي املَرِج، وملرّا قاَرَب الوقُت ُمنت�ضَف النَّهاِر و�َضَل  َعت اأَ�ضاُب الطرّ وف�ي َفجِر الَيوِم الترّايل جَتمرّ
يُك ُمتاًل بُعرِفِه الأحَمِر، و�ضاَح ُمبتِهجًا. وَمدَّ َجناَحْيِه، ثمَّ طاَر قلياًل، ولكنَُّه �ضقَط على الأر�ِض  الدرّ

ُه مْل َيرتِفْع اأكرَث من َثالثِة اأقداٍم.. لقْد كاَن َثقياًل و�َضمينًا.  مَع اأنَّ

ًة ثانيًة، وانفَجَر  َة اأَقداٍم و�َضَقَط َمررّ ولكنَُّه ا�ضَتجَمَع ُقواُه ثانيًة، وِب�ُضعوبٍة ارتفَع عِن الأر�ِض �ِضترّ
اجَلميُع �ضاِحكنَي ها...ها...ها، ُثمرّ عادوا اإىل ُبيوِتهم.. اْرَتَبَك كثرًا، وابَتَعَد َخِجاًل ِمَن اجَلميِع 

ِحِك َتِرنُّ ف ي اأُُذَنْيه. وُمنُذ ذلَك الَوقِت مْل َي�ضتِطْع اأيُّ ديٍك اأْن َيطَر عاليًا، ومازاَل الُعرُف  واأ�ضواُت ال�ضَّ
ُة وَوجُهُه الِقْرِمِزيُّ َدللًة على اخَلَجل. الأحمُر فوَق راأ�ِضِه ثابتًا وَظلرّْت ِم�ْضَيُتُه املُتكبِّ
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املفردات اجلديدة
الَعْقَعُق: طائر �ضغر. ُمتاًل: متباهيًاً.

اأ�صتوعُب واأفهُم 

- اأّوًل -

ران؟  ائر الذي فاَز ف ي ُمباراِة الطرّ 1 ما ا�ضُم الطرّ

 

 
يُك َيق�ضي َنهاَرُه وليَلُه بعَد َفوِزه؟ 2 َكْيَف �ضاَر الدرّ

 

 
ة. 3 اأَ�َضُع ُعنوانًا اآخَر للِق�ضرّ
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- ثانياً -

يُك؟ وما َدللُتها؟  1 ما اجلائزُة التي َح�َضَل عليها الدرّ

 
حيحَة مَن الإجابِة الغلِط فيما ياأتي: 2 اأميرُّز الإجابَة ال�ضرّ

ُه:   َتنِي الثرّانيِة والثرّالثِة لأنرّ َراَن ف ي املرَّ يُك الطرّ مَل َي�ضتِطِع الدرّ

كاَن ُمتَعبًا. )...(	■

َراِن. )...(	■ ب على الطَّ مل يتدرَّ

َيحِمُل ُعرَفُه الأحمَر َفْوَق راأ�ِضِه. )...(	■

كاَن ثقياًل و�َضمينًا. )...(	■

3 اأكمل وفق النرّموذرّجِ الآتي:
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4 اأُميرُّز احلقيقَة مَن اخلياِل فيما َياأتي:

■	.)........( مازاَل الُعرف الأحمُر فوَق راأ�ِضِه ثابتًا. 

■	.)........( يُك على جائزٍة كبرٍة، واجلائزُة ُعرٌف اأحَمُر.  َح�َضَل الدرّ

الّلغة والرّتاكيب

1 اأَختاُر مَن املقَطِع الأّول:

كلمَتنْيِ متادفَتنْي.  	■

ُمْفرَد كلمِة: )جوائز(.  	■

دَّ كلمِة: )ُمَتوا�ضعًا(.  	■ �ضِ

جمَع كلمِة: )َطْر(.  	■

نة: 2 اأُ�صوُغ َوْفَق النَّموَذِج الآتي ُمنتبهاً للكلمِة امللوَّ

َل. 	■ يُك املَرَكَز الأوَّ حاَز الدِّ

 

 
ًة ثانيًة. 	■ يُك على الأر�ِض مررّ �ضقَط الدِّ
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تدريباُت قرائّية

اِء َلفظًا �َضحيحًا: اِء والطَّ 1 اأَقراأُ الِعبارَة الآتيَة، واألِفُظ َحرَف�ي الترّ

َراَن اأَح�َضَن ِمنرّي.   راِن والتَّحليِق. ل اأحَد ي�ضت�طيُع الطرّ يُك َبطُل الطَّ الدِّ

2 اأقراأُ اجُلملَة الآت�يَة ُم�ضتخدمًا اإمياءاِت الَوجِه وحركاِت اليَدين للترّعبِر عِن املَعنى: 

راَن والترّحليَق اأح�َضَن ِمنرّي. ل اأحَد َي�ضتطيُع الطرّ

اأتذّوُق 

اأَّيهما اأجَمٌل؟ وملاذا؟ 

حِك َتِرنُّ ف ي اأُُذَنْيه. 	■ يُك َخِجاًل ِمَن اجَلميِع واأ�ضواُت ال�ضَّ ابَتَعَد الدرّ

ِحِك ف ي اأُُذَنيِه.	■ يُك َخِجاًل واأَ�ضواُت ال�ضَّ ابتعَد الدرّ

 

 

 

موقف وراأي

َل، فما العمل ُ الذي �ضتقوُم ِبه؟ وملاذا؟ يِك واأحرزَت املَرَكَز الأورّ لو كنت مكاَن الدرّ
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الّتقومي النهائّي

1 هل اأعجَبتَك ِنهايُة الّديِك؟ وملاذا؟ 

 

2 ماذا نتعّلُم من �صلوِك الّديِك؟ 

 

 

ِة. ٌة َخيالّيٌة: اذُكُر دلياًل على َذلَك ِمَن الِق�صّ ُة الّديِك الّطائِر ِق�صّ 3 ِق�صّ

 

 

 

 Muhammad Ghouri :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/etobicokesouth/623784887/ :امل�صدر 
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اجلملة ال�صمّيةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ِف املبتداأ واخلب..	1 تعررّ

د..	2 �ضياغِة جمل ا�ضميرّة وفق منوذج حمدرّ

ف همزة الو�ضل والألف الفارقة وكتابة اأمثلة عن كلٍّ منهما..	3 تعررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

ما اأنواع اجلمل؟  	■

مباذا تبداأ اجلملة ال�ضميرّة؟  	■

اأقراأُ اجلمَل الآتيَة، ثّم اأجيُب:

يُك َمغروٌر. اأ. الدرّ
اِئراِن �َضعيداِن. ب. الطرّ

جوَن ُمنَدِه�ضوَن. ت. املتفررّ

بب.  ٌة؟ اذكِر ال�ضرّ ٌة اأو ا�ضميرّ ابقِة فعليرّ 1 ما نوُع اجُلَمِل ال�ضرّ

 

اِبقة؟  2 ما ال�ضُم الذي بداأت بِه كلٌّ من اجُلمِل ال�ضرّ
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3 ال�ضُم الذي اأخبنا بِه عِن الَديِك ف ي اجلملِة الأوىل هو مغروٌر. 

 

4 ما ال�صُم الذي اأخَبنا بِه عن املبتداأ )الطائراِن، املتفرجوَن( ف ي اجلملتنِي الّثانيِة والّثالثة؟

 

5 اأ�صوغ جملًة ا�صمّيًة َوفَق ُكّل منوذٍج مّما ياأتي:

املذّكراملوؤّنث

ٌرال�ضيرّارُة جميلٌة املَ�ضَنُع متطورّ

  

باِناملمر�ضتاِن ن�ضَطتاِن العاِمالِن ُمَتدررّ

  

املواِطنوَن َفِرحوَنالعاِمالُت ُمبدِعاٌت

  

 

اأتعّلُم
ي ال�ضَم الذي نبداأ بِه اجلملَة ال�ضميرّة املُبتداأ.	■ اأ�ضمرّ

ِة اخَلَب.	■ اأ�ضمي ال�ضَم الذي ُنخِبُ بِه عِن املبتداأ ف ي اجلملِة ال�ضميرّ
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	اأمالأ الَفراَغ باخَلَبِ املُنا�صِب فيما ياأتي: 6  

البيُت  	■

ائقوَن  	■ ال�ضرّ

ال�ضيرّارتان  	■

العاِمالُت  	■

	اأمالأ الَفراَغ باملبتداأِ امَلنا�صِب فيما ياأتي: 7

  ُمتِقناِن ِلَعمِلهما. 	■

■	 .   طائٌر َليليرّ

  ُمبدَعتاِن. 	■

  ُمبِحَرٌة. 	■

  متعبون. 	■

  ُمتعاِوناٌت. 	■

ِة الّديِك الّطائر. 	اكتُب اأربَع ُجَمٍل ا�صمّيٍة عن ِق�صّ 8
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الإمالء الّتعليمّي

اأقراأُ الّن�ّس الآتَي منتبهاَ للُحروِف التي و�صَع حتَتها خّط:

يُك ف ي املباراِة بعَد اأن حلرَّق على ِارتفاٍع �ضاهٍق، وم�ضى بُعرفِه الأحمِر بعَد انت�ضاٍر عظيٍم.  ِانت�َض الدرّ
وراَح ياأكُل وي�ضب حتى ازداد وزنه، فا�ض���تطاَع بع�ُض املت�ض���ابقني اأن يحلرّقوا على ِارتفاٍع اأكرَث من 

يِك، وَحققوا الفوَز عليِه. ِارتفاع الدرّ

اأُعيُد ِكتابَة الَكِلماِت اّلتي اأُ�صرَي اإليها بخٍط ف ي الفقرِة ال�ّصابقة:

 

 

اأتعّلُم
ِل الكلمِة همزَة و�ضٍل، وف�ي اآخِر الكلمِة بعَد الواِو الأِلَف  ي احلرف الذي اأُ�ضَر اإليه ف ي اأورّ اأ�ضمرّ

الفاِرقة.

)انَت�َض، ارتفاٍع، انت�ضاٍر(؟ ِل الكلماِت:  1 َهل األِفُظ همَزَة الو�ضِل ف ي اأورّ

 

، وارتفاٍع، وانت�ضاٍر(؟ )وانَت�َضَ 2 َهل األِفُظ همَزَة الو�ضِل ف ي و�ضِط الكلماِت:  

 

قوا(؟ )ُيحلرّقوا، َحقرّ 3 َهل األِفُظ الألَف بعَد الواِو ف ي اآخِر الكلمتني: 
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اأتعّلُم
ُتر�ضُم َهمزُة الَو�ضِل األفًا ُتلفُظ ف ي بدِء الكالِم، وُتر�َضُم ول تلفُظ ف ي و�ضطه.	■

ُتكَتُب الألُف الفاِرقُة بعَد واِو )اجلماعِة املترّ�ِضلِة بالأفعاِل( ول ُتلَفظ.	■

الّتقومي النهائّي

ُل بني املبتداأ واخَلَبِ فيما ياأتي: 1 اأ�صِ

َن�ضيطوَناحلمامُة

ائراِن ُمِتَعٌةالطرّ

يرّوَن َجميالِنالريرّا�ضِ

ُة ٌةالق�ضرّ وفيرّ

	اأكتب ثالَث كِلماٍت ي�صتمُل كلٌّ منها على َهمزِة َو�صل. 2

 

 
3 اأكتُب ثالُث كلماٍت ي�صتمُل كلٌّ منها على األٍف فاِرقٍة بعَد الواِو.
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اخلّط

	اأكتُب اجلملَة الآتيَة بخّط الّرقعِة ُمراعياً َحجَم الكلماِت وتنا�ُصَقَها: 1

	اأُوازُن َبنَي ماكتبتُه وَبنَي اجُلملِة ال�ّصابقِة، ثَم اأُعيُد كتابَتها مّرًة ثانية: 2
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ةالّتعبري الكتابّي كتابة فقرة عن ق�صّ
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 حتديِد عنا�ِض الق�ضرّ

بِط جلمع املعلومات ف ي فقرة..	2 ا�ضتخداِم اأدواِت الررّ

قيِم املنا�ضبة..	3 ٍة م�ضتخدمًا عالمات الترّ كتابِة فقرة عن ق�ضرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً

ائر؟	■ يك الطرّ ة الدرّ هل تذكر ق�ضرّ

 

رين باأهم اأحداثها.	■ ما راأيك اأن تذكرّ

 

ة الّديك الّطائِر:  	اأحّدد ف ي ق�صّ 1

ة نوع الق�صّ

املكان

الّزمان

ال�ّصخ�صّيات الّرئي�صة

ال�ّصخ�صّيات الّثانوّية
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اأتعّلُم
ة:	■ لكتابِة فقرٍة اأ�صُف فيها ق�صّ

ِة. ُد عنا�َض الق�ضرّ � اأحدرّ

بِط جلمِع املعلوماِت ف ي الفقرة. � ا�ضتخدُم اأدواِت الررّ

قيم. � اأ�ضع عالماِت الترّ

� اأترُك فراغًا ف ي بداية الفقرة.

من اأدوات الّربط )ثّم، اإّن، كّلما(.	■

	اأجمع امَلعلوماِت ال�ّصابقة، ثّم اقراأُ: 2

ماِن عنَد منت�ض���ِف  ، حدثت على املَ���رِج ف ي قدمِي الزرّ ���عبيرّ اِث ال�ضرّ ي���ِك َخيالي���ٌة مَن الترّ ���ُة الدرّ ِق�ضرّ
خ�ضيرّاُت الثرّانويُة:  يُك، وال�ضرّ ئي�ضُة: الدرّ ُة الررّ خ�ضيرّ النرّهاِر.ال�ضخ�ضيرّاُت فيها رئي�ض���ٌة، وثانويٌة. ال�ضرّ

يوِر. قُر، والغراُب، وجمموعٌة من الطرّ احلمامُة والَعقَعُق، وال�ضرّ

الرّة على كلٍّ منهما ف ي الفقرِة 	■ ماِن واملكاِن كما ورَد ف ي اجلدوِل، وبنَي اجلملِة الدرّ اأق���ارُن ب���نَي الزرّ
وُغ وتركيُب اجلملِة. ابقِة من حيُث ال�ضرّ ال�ضرّ
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بِط التي ا�ضتخدمُتها ف ي كتابِة الفقرِة.	■ قيِم واأدواِت الررّ ي عالماِت الترّ اأ�ضمرّ

 

 

ة الّديك الّطائر واأكتبها: 	اأتخّيُل نهايًة اأخرى لق�صّ 3
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عازف القيثارةالّدر�س الّثاين
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة النرّ�ضرّ قراءًة �ضليمًة ومعبرّ

الترّمييِز ف ي املعنى بني الكلماِت املت�ضابهة..	2

د..	3 �ضياغِة جمٍل وفق منوذج حمدرّ

اأي ف ي بع�ض املواقف احلياتيرّة. .	4 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابق؟	■ ماذا كان عنوان در�ضنا ال�ضرّ

  

ف ي اأيرّ حمافظة تقع مدينة �ضهبا؟ 	■

 

هل حتبُّ املو�ضيقا؟ ما راأيَك بالقيثارة؟ 	■
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ورتني ثّم اأجيب عن الأ�صئلة: اأتاأّمل ال�صّ

Groundhopping Merseburg :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4446143540/ :امل�صدر 
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وَرة.   	اأُ�َصّمي عنا�صَر كلِّ �صُ 1

 

ُع: 	اأَتوقَّ 2

ورِة الأوىل. 	■ خ�ضيرّة ف ي ال�ضُّ العَمَل الذي َتقوم به ال�ضَّ

 

ر�ض.	■ َمو�ضوَع الدَّ

 

الآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نقراأ الّن�س الآتي:

- 1 -

َّةِ قامَت مَدَر�ض���ُتنا  �ضِ���منَ بَرنامَجِ الرِّحالتِ املَعرِفِي
���ويداِء التي تَقُع  بزي���ارِة مدينِة �َض���هبا ف ي حُماَفظِة ال�ضُّ
عل���ى بعِد ت�ض���عنَي كيلو ِم���تًا َجنوَب �َضِق ِدم�ض���َق َبنْيَ 

الب�ضاتنِي والُكروِم.

ه���ا َم�ض���َقُط راأ����ِض الإمباط���وِر  ُت�ْض���َتَهُر �َض���ْهبا باأنَّ
وم���اينرّ فيلي���َب العرب���يرّ ال���ذي حَكَم روما قب���َل األٍف  الررّ
و�َض���بِعمئِة �َضنٍة تقريبًا، وقد ُعِنَي بها ِعنايًة فاِئَقًة خالَل 

ُحكِمِه.



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين32

- 2 -

ُفنا  ياحيُّ واأَخَذ ُيعرِّ ليُل ال�ضرّ ���اعِة العا�ضِة �َضباحًا و�َضلنا اإىل املُتَحِف، َحيُث ا�ض���تقبَلَنا الدرّ وف�ي ال�ضرّ
باملُتَحِف قاِئاًل: كاَن هذا الِبناُء قدميًا َمنِزًل �َض���خمًا. وقد احَتوى اأَرَبعًا وِع�ضيَن ُغرفًة، اأر�ُض���ُه ُمبلََّطٌة 
ِتها،  ٍة �َض���ليمٍة، َتترّ�ِض���ُف بَروعِتها وجماِلها وِدقَّ بالُف�ضيِف�ض���اِء، ُوِجَدْت ف ي اإِحدى ُغَرِفِه اأربُع لوحاٍت اأثريَّ
���ُل اآلهَة الَكرمِة، وَلوحٌة مُتثُِّل اآلهَة احُل���بِّ واجَلماِل، والثرّالثُة  وَترُم���ُز اإىل الأ�ض���اطِر القدميِة، فَلْوحٌة مُتثِّ

لآلهِة الَبْحر. 

- 3 -

�����اعَر املو�ضيقيَّ الأُ�ض�����طوريَّ ع��ازَف القيث��ارِة اأُورفيو�َض ج��ال�ضًا  ا اللرّوح��ُة الأخ��رُة فُتم�ثُِّل ال�ضرّ اأمرّ
ِة ف ي  يرّ َة اللرّوِن، َترُمُز األواُنها اإىل احُلرِّ َعًة اأُرجوانيرّ ًا، وَي�َضُع على راأ�ِضِه ُقبَّ قيرّ ًا �َضْ على �َضْخرٍة ُمرتديًا ِزيرّ
واوي����ُض والثرّعابنُي والُفهوُد والِفْئراُن وَحَيواناٌت اأُخرى  عٌة، منها الطرّ روم���ا، ومن َحوِلِه َحَيواناٌت ُمتنوِّ
َة َع�َضَ  ًة، وَجميُعها ُين�ِضُت اإىل املو�ضيقا التي َيعِزُفها على قيثاَرِتِه املوؤلرّفِة من �ِضترّ َخَذت اأ�ضكاًل اأُ�ضطوريرّ اترّ

َوَترًا.

ِتها  اهيِة وِدقرّ ٍة َدقيقٍة. وكانت باألواِنه���ا الزَّ اأُحيَط���ِت اللرّوحُة باإطاٍر جميٍل ُمَزخَرٍف باأ�ض���كاٍل َهند�ض���يرّ
ورِة. العاليِة َدلياًل على مهارِة الفنرّاِن، وُقدرِتِه على اإظهاِر ُجزئيَّاِت ال�ضُّ

-4-

َدنا  ، وقب���َل اأن ُنغ���اِدَر َزوَّ ���ياحيِّ ليِل ال�ضِّ َلَق���ْد ُقْمن���ا ِبت�ض���جيِل ُكلِّ املعلوم���اِت التي �َض���ِمعناها ِمَن الدرّ
ائعِة، ُثمَّ ُعْدنا ونحُن َن�ْضُعُر بالفتخاِر والعتزاز. مَبن�ضوراٍت و�ُضَوٍر لهذِه الآثاِر اخلالدِة الرَّ



33

املفردات اجلديدة
الأُ�صــطورّي: اخليايل الذي ل اأ�ضل له. اأُرجوانّية: حمراء.

اأ�صتوعب واأفهم 

1 ما املدينُة التي زاَرها َتالميُذ املَدَر�ضة؟ 

 

2 ماذا َزاَر التالميُذ ف ي مدينِة �َضهبا؟ 

 

ر�ض.  3 اأ�َضُع ُعنوانًا اآخَر للدرّ

 

الّلغة والرّتاكيب

	اأُمّيُز َمْعنى الكلمات املُت�صابهة ف ي الّلفِظ ف ي اجُلَمِل الآتية: 1

■	 . وماينرّ ال�ضوريرّ مدينُة �َضْهبا َم�ضَقُط َراأ�ِض الإمباطوِر الررّ

َمُة �َضلَطَنِة ُعماَن.  	■ مدينُة َم�ْضَقَط عا�ضِ

َم�ضَقُط املََطِر على املُرتفعاِت اجَلبليرّة.  	■
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نِة فيما ياأتي: حيحَة للكلمِة املُلوَّ 	اأختاُر الإجابَة ال�صَّ 2

ِة: 	■ َة اللرّوِن. تعني بالعربيرّ َعًة اأُرجوانيرّ ي�ضُع اأُورفيو�ُض على راأ�ِضِه ُقبرّ

حمراء. �

زرقاَء. �

�ضفراَء. �

ف ي املتحف اأربع لوحات اأثرية �ضليمة �ضدها:	■

قدمية. �

جميلة. �

حديثة. �

ح َمْعناها: )املُتَحُف، ُمزخرف، الآثار(. ُع كاّلً ِمَن الكلمات الآتية ف ي ُجَمٍل ُتو�صّ 	اأ�صَ 3

 
 
 

	اأ�صوُغ ُجْملًة َوْفَق كّل منوذٍج مّما ياأتي: 4

َو�َضَل الترّالميُذ اإىل ُمتَحِف �َضهبا.  	■

ليُل الترّالميَذ.  	■ ا�ضتقبَل الدرّ
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	اأقرا الن�ّس قراءًة �صليمًة مراعياً نطق الأحرف الّلثوّية نطقاً �صحيحاً: 5

	اأّيهما اأجمُل؟ وملاذا؟ 6

جميُع احليواناِت كاَنت ُتن�ِضُت اإىل املو�ضيقا.  	■

جميُع احليواناِت كاَنت َت�ضتِمُع اإىل املو�ضيقا.  	■

موقف وراأي
لو كنت مع الّتالميذ ف ي حمافظة ال�ّصويداء، فماذا تزور فيها؟

 

 

الّتقومي النهائّي

	اأ�صع عنواناً منا�صباً للّن�ّس.  1

 

	ما املعلومات اجلديدة التي اأ�صفتها اإىل مزونك املعرفـّي من الّدر�س؟ 2

 

حان معناهما )املتحف، الآثار(. 	اأ�صع كاّلً من الكلمتني الآتيتني ف ي جملتني تو�صّ 3
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اجلملة الفعلّيةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ِف الفاعل واملفعول به وحركة اآخرهما..	1 تعررّ

قراءَة بع�ض اجلمِل الفعليرّة، وحتديِد الفاعل واملفعول به وحركة اآخرهما..	2

الترّمييِز بني همزة الو�ضل وهمزة القطع..	3

قعة..	4 كتابَة بع�ض اجلمل بخطرّ الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواع الكلمة؟ ……………… و……………… و………………	■

ممرّ تتاألرُّف اجلملة الفعليرّة؟ 	■

 

ما اأنواع الفعل؟ اذكر مثاًل على كلِّ نوع. 	■

 

اأ�صّنُف ُمكّوناِت ُكّل من اجُلملَتنِي الآتيَتنِي ف ي اجَلدوِل الآتي:

ليُل الترّالميَذ. اأ. ا�ضتقبَل الدرّ
ب. زاَر الترّالميُذ املُتحَف.
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حركة اآخرهاملفعول بهحركة اآخرهالفاعلالفعل

     

     

اأدّل على الفاعل واأ�صبُط اآخرُه باحَلَرَكِة املُنا�صبِة ف ي اجلمل الآتية:

اأ. َت�ضمرّ الغرفَة اأربَع َلوحاٍت.
َل التالميذ لوحَة عازِف القيثارة. ب. تاأمرّ

واَر. ياحيرّ الزُّ ليل ال�ضرّ ت. ا�ضتقبَل الدرّ

اأتعّلُم
ة.  مرّ الفاعُل: ا�ضٌم يدلرّ على من يقوُم بالفعِل. حركُة اآخرِه ال�ضَّ

اأقراأُ اجلملتنِي الآتيتنِي قراءًة م�صبوطًة باحلركات:

. ياحيرّ ليِل ال�ضرّ اأ. �َضِمَع التالميُذ كالَم الدرّ
ب. زاَر التالميُذ اآثاَر مدينِة �َضهبا.

اأدّل على املفعوِل بِه، ثّم اأذكُر حركَة اآخرِه ف ي اجلملتني ال�ّصابقتنِي.
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اأتعّلُم
املفعوُل بِه: 

ا�ضٌم من�ضوٌب وعالمُة ن�ضبِه الَفتحة.	■

يدل على من وقَع عليِه فعُل الفاعِل، وحركُة اآخِرِه الَفتحة.	■

الإمالء الّتعليمّي

اأقــراأُ الن�ــسّ الآتي، ثّم اأُ�صّنُف الكلماِت املبدوَءَة بهمزِة و�صــِل، والكلماِت املبدوءَة ِبهمزِة َقطٍع 
ف ي اجلدوِل الّتايل:

ليُل اأماَم باِب املتَحِف، وابتداأ الكالَم قاِئاًل: كاَن هذا الِبناُء فيما م�ض���ى منزًل �َض���خمًا  ا�ض���تقَبَلنا الدرّ
ٍة. َي�ضمرّ اأرَبعًا وِع�ضيَن ُغرفًة، اأر�ُضُه ُمبلرّطٌة بالُف�َضيف�ضاء، ُوِجَدت ف ي اإحدى ُغَرِفِه اأربُع َلوحاٍت اأثريرّ

الكلماُت املبدوَءُة بهمزِة َقطعالكلماُت املبدوَءُة بهمزِة َو�صل
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الّتقومي النهائّي

اأقراأ اجلمل الآتية واأمالأ اجلدول باملطلوب:

ت�ضمرّ الغرفُة اأربَع لوحاٍت.	■

ر�ضَم الفناُن لوحًة اأ�ضطوريرّة.	■

ترَك الأجداُد لنا الآثاَر اخلالدة.	■

املفعوُل به عالمُة رفعِهالفاعل مرفوٌعالفعل
من�صوٌب

عالمُة ن�صبِه

اخلّط

َع حَتَتها خّط: 	اأَتاأّمُل اجُلملَة الآتيَة ُمنَتبهاً لالأحُرِف التي ُو�صِ 1

	اأكتُب بخّط الّرقعِة الأحُرَف الآتيَة ُمنتبهاً مَلوِقعها على ال�ّصطِر وحتَتُه: 2
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الّتعليق على �صورةالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ِل �ضورٍة وو�ضِف مو�ضوِعها..	1 تاأمرّ

ورة. .	2 كتابِة ن�ضرّ عن هذه ال�ضرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ُر عندما ت�ضاِهُد لوحًة جميلًة؟ 	■ مباذا تفكرّ

 

 

رَت يومًا ف ي و�ضِفها والترّعبِر عن �ضعورَك جِتاَهها؟ 	■ هل فكرّ

 

 

ًا عن لوحٍة ما.	■ ما راأُيَك اليوَم اأن نتعلرَّم كيف نكُتب َن�ضرّ
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اأتاأمل الّلوَحة الأثرية الآتيَة، ثّم اأحتدث عن مو�صوِعها:

 

 

 

 

 

 

 

Taras Kalapun :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/xslim/308450385/ :امل�صدر 
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ورِة ال�ّصابقِة، ثمَّ اأُجيُب: اأقراأُ الّتعليَق على ال�صُّ
���ُز اآثاُرها اأفاميا ِبَكرثِة اأعِمَدِته���ا وطوِلها.اأَعِمدُة  ٌة تق���ُع ف ي حُمافظِة َحماة. َتَتميَّ اأفامي���ا مدينٌة اأثريرّ

َزٌة. زرّ اأفاميا َكثرٌة وُمرَتِفعة. الأَعمدُة التي حُتيُط بال�َضارِع القدمِي ف ي اأفاميا عاليٌة وحُمَ

َثِت اجُلملُة الأُوىل؟   1 عمرّ حَتدرّ

اليُة؟   َثِت اجُلمُل الثرّالُث الترّ 2 عمرّ حَتدرّ

ابقة؟   3 ما املَو�ضوُع الذي جَمَع َبنَي اجُلَمِل ال�ضرّ

اأتعّلُم
ورِة هو َو�ضٌف دقيٌق لعنا�ِضها البارزِة ف ي َن�ضرّ ُمتابط. الترّعليُق على ال�ضرّ

Taras Kalapun :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/xslim/308450385/ :امل�صدر 
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اأتدّرُب

1 اأتاأّمُل قلعَة امَلرَقِب املرَتِفَعَة َفوَق �َصطِح الَبحر:

فاِت البارزِة ف ي القلعِة ُم�صَتعيناَ مبا �َصَبَق. 2 اأكتُب اأربَع ُجَمٍل عِن ال�صّ

 

 

 

 

Groundhopping Merseburg :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/fchmksfkcb/4452858474/ :امل�صدر 
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اأُطّبق
وَر الآتيَة:  1 اأتاأّمُل ال�صُّ

Paul Saad :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/kartaba/16653081785/ :امل�صدر

 Lesya Dolyk :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/128268906@N07/17001876292/ :امل�صدر 
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ابقِة ُمراعياً: َوِر ال�صَّ اً ف ي ثالثِة اأَ�صطٍر عِن اإحدى ال�صّ 2 اأكتُب ن�صّ

حوِن.	■الألواَن املُختلفَة.	■نوَع الَطعاِم.	■ َتزينَي ال�ضرّ

 

 

 

Paul Saad :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/kartaba/15339179660/ :امل�صدر
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الّدر�س الّثالث

حمفوظات
الهدهد

عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضيِد قراءًة معبرّ

تبادِل الأدواِر مع الأ�ضدقاء..	2

الترّمييِز بني احلقيقة واخليال..	3

تعال لنتذّكر معاً:

يور؟ 	■ د ثالثًة من اأنواِع الطرّ عدرّ

 

 

 

َث معه �ضيرّدنا �ضليمان؟ 	■ ائر الذي حتدرّ ما ا�ضُم الطرّ
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الهدهد

ـــُد ف ي ــــ ـــدُه ـــُه ــــَف ال ـــــ ــــْةوَق ــاَن بــِذلَـّ ــم ــي ــل ـــ ــصُ بـــــاِب �

ـــــْولَي ُقـــْل يل ــا َم ــــاَل: ي ــةق ــلَّ عــَيــ�ــصــتــي �ـــصـــــــاَرْت ُمِ

ـــّر ـــــــِة ُب ــــْن َحـــبَّ ـــْقـــُت ِم ُغلَّْة �ـــصِ دِر  ال�صَّ ف ي  ــْت  اأحــَدَث

ــا ــه ــْروي ـــيـــِل َت ِدْجـــَلـــــــْةلمـــيـــــــاُه الـــنِّ ــــــواُج  ـــــــ اأَم ول 

ــًا ـــ ــي ــل َق ـــــْت  ــــــ داَم ــْةواإذا  ـــ ــل ــْت ــرَّ ِق ـــ ـــ ــصَ ــي � ــن ــْت ــَل ــَت َق

ــايل ــع ـــُد ال ـــيِّ ـــاَر الـــ�ـــصَّ ـــاأ�ـــصــــ ـــْهَف ــــ ـــْولَ َح ـــــاَن  ك ـــــْن  َم اإىل 

ــًا ــب ــُد َذْن ــدُه ــُه ــْةقــْد َجــنــى ال ــَل ــْع ِف ــــوؤِْم  الــــلُّ واأَتـــــى ف ي 

اإل ــــــَة  احَلــــــبَّ اأَرى  ــْةمــــا  ــَل ــن َبــْيــِت َنْ ـــْت م َق ِ �ـــ�ُ

ـــــْدراً ـــــصَ � ــــامِل  ــــّظ ــــل ل ــْةاإنَّ  ــلَّ ــــْ�ِ ِع َيــ�ــصــَتــكــي ِمـــْن َغ

ديوان الأطفال اأحمد �صوقي – 

املفردات اجلديدة
بِذلَّـْة: َذلياًل. ُغلَّْة: ُحْرقة الَعَط�ِض.
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ا�صتوعُب واأفهُم

- اأّوًل -

نّفُذ الأن�صطَة الآتيَة: اقراأُ الّن�صيَد، ُثّم اأُ

ورة. ائَر الذي اأراُه ف ي ال�ضُّ ي الطرّ 1 اأُ�ضمرّ

 

ْر. 2 اأَذُكُر ا�ضَم نبيرّ اهلِل الذي كلَم الطرّ

 

 S Vivek :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/godvivek/3373136364/ :امل�صدر
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ائُر. ُد الِعلرَّة التي ا�ضَتَكى منها الطرّ 3 اأُحدرّ

 

4 اأَ�َضُع ُعنوانًا اآخَر للن�ضيد.

 

- ثانياً -

�صيَد ثانيًة، ُثّم اأُجيُب: اأقراأُ الَنّ

ُد ِمَن الق�ضيدِة: 1 اأُحدرّ

احلوادث: 	■

 

 

خ�ضيرّات: 	■ ال�ضرّ

 

 

2 اأقراأُ قوَل الُهدُهِد ُمثِّاًل املعنى باإمياءاِت الَوجِه وحركاِت اليديِن.

: )احلرف الأخِر من كلِّ َبيٍت(. ويرّ وَر مع رفيقي واأن�ِضُد النرّ�ضيَد ُمنتبهًا للفِظ الررّ 3 اأتبادُل الدرّ
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القد�س حتت الحتاللالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية النموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ

2	.. ة للن�ضرّ حتديِد الفكرِة العاَمرّ

3	.. البحِث عن معاين بع�ِض املفردات من الن�ضرّ

اأي حوَل موقفَك من الحتالل..	4 اإبداِء الررّ

ما راأيك اأن جنيب عن الأ�صئلة الآتية:

مُة ِفل�ضطني؟  	■ ما عا�ضِ

ما اأهمرّ معامِل الُقد�ِض؟ 	■

 

 

ممرّ تعاين مدينُة الُقد�ِض؟ 	■

 

 

َرها؟  	■ كيف ميكُن اأن نحِررّ
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عزيزي الّتلميذ لنجب عن الأ�صئلة الآتية بعد تاأّمل ال�صور:

ورِة الأُوىل.  ُث عن جماِل امل�ضجد ف ي ال�ضُّ 1 اأحتدَّ

 

 

 

 

 

 

 

Reinhardt König :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/kingreinhardt/13409580103/ :امل�صدر 
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ورِة الثرّانيِة.   م الُبيوَت َفوَق اأ�ضحاِبها ف ي ال�ضرّ ي العدورّ الذي هدرّ 2 اأ�ضمرّ

 

 

 

 

 

 

 

andlun1 :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/andreasl/3286231988/ :امل�صدر
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ورِة الثرّالثة؟  هيوينرّ َجداَر الَعزِل العن�ضيرّ ف ي ِفَل�ضطني ف ي ال�ضرّ ُح �ضبَب بناِء العدوِّ ال�ضرّ 3 اأُو�ضرّ

 

 

 

 

 

 

 

 

ر�ض؟   ُع اأن يكون َمو�ضوُع الدرّ 4 ماذا تتوقرّ

gnuckx :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/gnuckx/3333699338/ :امل�صدر
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-1-

يا ُقْد�ُس, يا مدينَة الأَحزاْن

يا َدْمعًة كب�ًة َتوُل ف ي الأَجفاْن

َمْن يوِقُف الُعدواْن؟

َمْن َيْغ�ِصُل الّدماَء عن حجارِة اجُلدراْن؟

َمْن ُينِقُذ الإِن�صاْن؟

jaime.silva :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/20792787@N00/2720265228/ :امل�صدر 
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-2-

يا ُقْد�ُس, يا َمديَنتي

يا قد�ُس, يا َحبيَبتي

َغداً.. َغداً.. �َصُيْزِهُر اللَّْيموْن

ْيتوْن نابُل اخَل��اُء والزَّ وَتْفَرُح ال�صَّ

َحُك الُعيوْن... وَت�صْ

-3-

وَتْرِجُع احلماِئُم املُهاِجرْة

اإىل ال�ّصقوِف الّطاِهرْة

وَيْرِجُع الأطفاُل َيْلعبوْن

وَيلَتقي الآباُء والَبنوْن

اِهرة على ُرباِك الزَّ

يا َبلَدي

يتون. اِم والزَّ يا َبَلَد ال�صَّ

ال�ّصاعر نزار قّباين
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اأ�صتوعُب واأفهُم
- اأّوًل -

اعُر ف ي الق�ضيدِة؟ وف�ي اأيرّ ُقطٍر عربيرّ َتَقع؟  1 ما ا�ضُم املدينِة التي ذكَرها ال�ضرّ

 

2 مِمرّ ُتعاين مدينُة الُقد�ض؟ 

 

3 َمِن الذي �َضَيفَرُح غدًا ف ي الُقد�ض؟ 

 

4 اإىل اأَيَن �ضتِجُع احلمائُم املُهاِجرة؟ 

 

 : َة الن�ضرّ 5 اأَمالأُ ُهِويرّ

■	  : ا�ضُم الن�ضِّ

■	  : ُنوُع الن�ضِّ

اعر:  	■ ا�ضُم ال�ضرّ
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- ثانياً -

ا ياأتي: حيحَة مرّ 1 اأَختاُر الإجابَة ال�ضَّ

 الِفكَرُة العاّمُة ف ي الق�صيدِة، هي: 

اعِر ف ي الُقد�ِض. ب. القد�ُض حتَت الحتالِل والأمُل بالعودِة. اأ. ِذكرياُت ال�ضرّ

ت. القد�ُض مدينٌة عربيرٌّة.

2 مار�َض العدورّ ال�ضهيوينرّ اأعماًل َب�ِضَعًة ف ي ِفَل�ضطنَي. اأختاُر مَن الن�ضرّ اجُلمَل التي َتُدلرّ على: 

َقتِل الأَبرياِء: 	■

 

 

 

 

ِد اأفراِد الأُ�َضِة الواِحدة: 	■ َت�ضرّ
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الّلغة والرّتاكيب

	اأختار مّما ياأتي ُمرادَف كّل من الكلماِت امللّونِة فيما ياأتي: 1

ياَدمعًة جَتوُل ف ي الأجفان.	■

ُتَخَباأ. �

َتطوف. �

َت�ضيل. �

َمن ُينِقُذ الإِن�ضان..؟	■

ُينجي. �

ُيداوي. �

َيحُر�ض. �

اهرة.	■ اإىل ال�ضقوِف الطرّ

العالية. �

العظيمة. �

يفة. � ال�ضرّ
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	اأُكِمُل ما ياأتي: 2

الَكِلماُت التي َتدلرّ على:
ل: الأحزان و………………… و………………… 	■ احُلزِن ف ي املقطِع الأورّ
بيعِة ف ي املقطِع الثرّاين: اللَّيمون و………………… و…………………	■ الطرّ
َعودِة الأهل اإىل دياِرهم ف ي املقطِع الثرّالِث: َترِجُع احَلماِئُم و……………… و……………… 	■

	اأجمُع كاّلً مَن الكلمتنِي الآتيتني َوْفَق الّنموذِج: 3

حمامة  َحمام     َحمائم	■

مدينة  …………………  …………………	■

ُل ا�صَم املدينِة بالّلقِب الذي ُعرَفت بِه عب التاريِخ: 	اأ�صِ 4

ُةالُقد�ُضَحلُبِدم�ضُق ذقيرّ َتدُمُرالالرّ

الِم حراِءَمدينُة ال�ضرّ هباُءالَفيحاُء عرو�ُض ال�ضرّ احِلال�ضرّ عرو�ُض ال�ضَّ

	اأ�صوُغ كلماٍت َوْفَق الّنموَذِج: 5

َوَقَقتَرِجَعتَزهَرتَطُهَرت
   طاِهَرة
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تدريبات قرائّية

نًا �ضوتي بالنفعال املنا�ضب. اأقراأ الن�ضرّ ملورّ

اأتذّوُق

عوِر املنا�صِب لها: ُل كلَّ جملٍة ِمَن الق�صيدة بال�صُّ 	اأ�صِ 1

احُلبُّيا َدمعًة كبرَة جَتوُل ف ي الأجفان

التَّفاوؤُليا ُقد�ُض يا َحبيبتي

الَفَرحغدًا...غدًا �َضُيزِهُر اللَّيمون

احُلزنوَيلَتقي الآباُء والَبنوْن

بَب: 	اأُحّدُد اأّيهما اأجمُل، واأبنّيُ ال�صَّ 2

يتون. 	■ نابُل اخَل�ضاُء والزرّ وَتفَرُح ال�ضرّ

يتون. 	■ ناِبُل اخَل�ضاُء والزرّ وُتثِمُر ال�ضرّ
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موقٌف وراأي

ُ َموِقفي مَن الحتالِل والعتداِء على اأَرا�صينا. اأبنيِّ

 

 

 

 

الّتقومي النهائّي 

، ويقوُل ف ي الن�ّس عن الُقد�ِس: يا بلدي. مب تعّلُل ذلك؟ 	ال�ّصاعُر ِنزاُر َقّباين �صاعٌر �صوريٌّ 1

 

 

 

	اأ�صُف �ُصعوري ِتاَه اأهلنا ف ي فل�صطني. 2
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اجلاّر واملجرورتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

حتديد ال�ضم املجروِر وحركة اآخره..	1

ٍد..	2 �ضياغِة جمٍل وفق منٍط حمدرّ

كتابِة ن�ضرّ اإمالئيرّ م�ضتعينًا باأحِد اأفراِد العائلِة. .	3

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ت معك �ضابقًا. 	■ د بع�َض حروِف اجلررّ التي مررّ اأعدرّ

 

؟ 	■ ما نوُع الكلمِة التي تاأتي بعَد حرِف اجلررّ

 

واليوم عزيزي الّتلميذ �صنتعّرف ال�صَم املجرور.
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الأن�صطة

	اأقراأُ اجُلَمَل، واأمالأُ اجلدوَل بامَلطلوب: 1

حرف اجلملة
اجَلّر

ال�صُم بعَد حرف 
اجلّر

حركُة 
اآخرِه

   يا دمعًة كبرًة جتوُل ف ي الأجفان
ماَء عن ِحجارِة  َمن َيغ�ِضُل الدرّ

   اجُلدران؟

وترِجُع احلمائُم املهاجرُة اإىل 
اِهرة.    ال�ضقوِف الطرّ

ويلتقي الآباُء والَبنون على الأر�ِض 
اهرة.    الزرّ

اأتذّكُر
ي الكلمَة بعَد حرِف اجلررّ ا�ضمًا جمرورًا.	■ اأُ�ضمرّ

: )ِمن، اإىل، عن، على، ف ي(.	■ من اأحرِف اجلررّ

حركُة اآخِر ال�ضِم املجروِر الك�ضة.	■
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	اأَ�صوُغ جملًة وفق كّل منوذٍج مّما ياأتي: 2  

مُياِر�ُض الَعدورّ الُعنَف ف ي الُقد�ِض. 	■

 

�َضَنطُرُد املُحتلرّ مَن الأَر�ِض املحتلرّة. 	■

 

الإمالء الّتعليمّي

اأُدلُّ على احَلرِف املحذوِف لفظاً من الكلمتنِي الآتيتني، واأَذكُر ال�ّصبب:

جِن. 	■ كال�ضِّ

 

عِب. 	■ لل�ضرّ
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الّتقومي النهائّي 

اأكُتــُب حتــَت ُعنواِن )وطنــي الَعَربّي( معلومــاٍت عن فل�صطــني لأن�ُصَرها ف ي َملَّــِة احلائِط ف ي 
حيحة. َمدَر�َصتي ُمنتِبهاً للِكتابِة الإمالئّيِة ال�صّ

اخلَطّ
قعِة ُمنَتبهاً للّتنا�ُصِق َبنَي َحجِم احلروِف وامل�صافِة َبني الكِلمات: اأكُتُب بَخطِّ الرُّ
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كتابة مقطعالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

1	.. كتابِة مقطٍع عن مار�ضاِت العدِورّ ال�ضهيوينرّ

تقومِي ما كتبَت ُم�ضتعينًا بالِبطاقِة التقومييرّة. .	2

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما راأيَك بق�ضيدِة الُقد�ِض حتَت الحتالل؟ 	■

 

ما املعلوماِت التي ح�ضلَت عليها مَن الق�ضيدة؟ 	■

 

 

.  

. ما راأيَك اأن جتَمَع هذِه املعلوماِت ف ي مقطٍع َت�ِضُف فيِه ُماَر�ضاِت العدورّ
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ُنُه  مِّ وَرة، ُثّم اأكتُب مقطعاً عن مُمار�صاِت الَعدوِّ ال�صهيويّن ف ي ِفل�صطنَي واجَلولِن، واأُ�صَ اأتاأَّمُل ال�صُّ
العنا�صَر الآتية:

َهدم ُ البيوِت َفوَق اأَ�ضحاِبها:	■

 

 

 

 

 

 glouces ter2gaza :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/glouces ter2gaza/3388465776/ :امل�صدر 
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العتداُء على الأماكِن املُقد�ضة:	■

 

 

 

 

 

 

 

jaime.silva :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/20792787@N00/2720265228/ :امل�صدر 
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يتون:	■ َقطُع اأَ�ضجاِر الَزرّ

 

 

 

 

 

 

 

Gary Fields :امل�صور
http://pages.ucsd.edu/~gfields/Pales tinePhotos/uprootingtreesjabara.jpg :امل�صدر 
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اأقّوُم كتاَبتي املقطَع ُم�صتعيناً بالِبطاقِة التقوميّيِة الآتية:

الّتقوميالعبارُة

لنعم

َو�َضعُت ُعنوانًا للمقطِع.

قيم. راَعيُت عالماِت الترّ

بُت الأَخطاَء. قراأُت ماكتبُت و�ضورّ

ابقِة ف ي كتابِة املقطِع. ا�ضتفدُت من َمْعلوماتي ال�ضرّ
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ر�س الَثّاين ُعر�س ف ي اجلولنالَدّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة ُمعبرّ

2	.. ِة للن�ضرّ  حتديِد الِفكرة العامرّ

اكت�ضاِف معاين بع�ِض املفرداِت ف ي �ِضياقاٍت ُمتلفٍة..	3

اأي فيما يعانيِه الأطفاُل ف ي ِفل�ضطني..	4 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابق؟ 	■ ما مو�ضوُع در�ِضنا ال�ضرّ

 

ما الذي يرُبُط بنَي ِفل�ضطنَي واجلولن؟ 	■

 

 

 

 

؟ ما راأُيَك اأن ُنتابَع ُعر�ضًا ف ي اجَلولِن املحتلرّ
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امل�صدر: الوكالة العربية ال�صورية لالأنباء
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ًا عن كلرّ �ضورة. 1 اأعبرّ �ضفويرّ

2 ف ي راأيك ملاذا خرج النرّا�ض ف ي ال�ضورة الأوىل؟ 

 

ه العرو�ض ف ي ال�ضورة الثرّانية؟  3 اأين تتوجرّ

 

4 كيف يتوا�ضل اجلولنيرّون مع اأهلهم؟ 

 

ر�ض؟  ع اأن يكون مو�ضوع الدرّ 5 ماذا تتوقرّ

 

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نقراأ الفقرة الآتية:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Umm_Qais_Galilee-Golan_panorama.jpg :امل�صدر
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- 1 -

���باِح الباِكِر ف ي منِزِل  ف ي َقريِة َعنِي ِقنيَة ِمن ُربا اجَلولِن املُحتلِّ اجتمَع الأَهُل والأ�ض���دقاُء ُمنُذ ال�ضرّ
فاِف، بَكِت النرّ�ضاُء وانطلَقت  َعريَن ِلوداِعها، فخرَجت عليِهم َت�َضُع تاجًا وترَتدي َطرحَة الُعر�ِض وَثوَب الزرّ

جاِل من ُمقاومِة ُدموعِهم. ن َبع�ُض الررّ غاريِد، ومل يتمكرّ حناِجُر َبع�ِضِهنرّ بالزرّ

و�َض���َع اأَخوها الأمتعَة ف ي �ض���اِحنٍة �ض���ُتاِفُقها اإىل ِدَم�ض���َق، َوَبينم���ا اأف�راُد الع�ائ�ل���ِة يقتب��وَن منها 
ِلوداِع�ه���ا، وق�َف اأب�وها ينُظُر اإليها بعيَننِي دامعَتنِي �ض���امتًا ف ي ُرك�ٍن ِم����ن باح�ِة البي�ِت، وق��اَل: ل اأدري 

متى �ضاأراها ثانيًة؟

- 2 -

اِه َمع���َبِ الُقَنيَطَرِة ف ي اجلولِن املُحتلرّ حيُث وقَف  َك َموكٌب َطويٌل باجترّ حيِل فتحررّ حاَن���ت �ض���اعُة الررّ
���م�ِض، لكنرّ �ض���م�َض  اراٍت �ض���ودًا على ُعيوِنهم حلماَيِتها مَن ال�ضرّ جنوٌد �ض���هاِيَنٌة ُم�ض���لَّحوَن َي�ض���عوَن نظرّ

هاِيَنَة يومًا ما ل حمالة. اجَلولِن ُملتهبٌة كم�ضاعِر اأهِلِه، و�َضَتحُرُق ال�ضرّ

���ائكِة املُ�ض���َطَنعِة  َمت َعَب الأَ�ض���الِك ال�ضرّ �ض���اَرت َعري���ُن بُخطًا َحِذَرٍة ف ي َثوِب زِفاِفها الأبي�ِض، وتقدرّ
؛ لتلتقَي َزوَجها ف ي اجلانِب الآَخِر من الأرا�ضي  ���وريرّ املحتلرّ عن الوطِن الأُمرّ التي َتف�ِض���ُل اجَلولَن ال�ضرّ

وريرّة. وقبل اأن َتبتِعَد التفَتت بعيَننِي دامعتنِي لُتلقَي َنظرًة حزينًة على اأر�ِض َموِلِدها الغاِلية.  ال�ضرّ

- 3 -

وَقَف ُجنوٌد �ضهايَنٌة ُم�ضلرّحوَن على احلاجِز، مَيَنعوَن َعريَن من ُمغادرِة اأر�ِض اآباِئها املحتلَِّة، حتى 
ي بالإقامِة ف ي اجَلولن. َع ورقًة تقوُل: اإينرّ اأتنازُل عن َحقرّ ُتَوقرّ

اَح اجَلولِن، ُثمَّ   َديِن، كما َتغ�ِض���ُل ِمياُه املََطِر ُتفرّ يها املُتورِّ موُع َعيَنيها، و�ض���اَلت َتغ�ِض���ُل خدَّ َمالأِت الدرّ

ا ل اأَعوُد، و لكنرّي واثقٌة باأنرّ اأَبنائَي واأَحفادَي �َضيعودوَن.  قاَلْت: ُرمبرّ
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اأ�صتوعب واأفهم

ر�ض؟  1 ما َمو�ضوُع الدَّ

 

2 اأَيَن تقُع اجَلولُن؟ 

 

هاِيَنُة اجَلولن؟  3 متى احتلرّ ال�ضرّ

 

4 ملاذا اجتَمع الأهُل والأ�ضدقاُء ف ي َمنزِل والِد َعرين 

 

مِة واملجاِل الذي َتن�َضُط فيِه: ُل مب�ضاعدِة معلرّمي َبنَي املنظرّ 5 اأَ�ضِ

ليُب الأحمُر فِلال�ضرّ ُحقوُق الطرّ

وليرُّة الثرّقافُة والعلوماليوني�ضيف الدرّ

ُة وليرّ املَجاُل الإن�ضاينُّاليون�ضكو الدرّ
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الّلغة والرّتاكيب

	اأتعاوُن مع رفيقي واأبَحث ف ي املُْعجِم مب�صاعدِة ُمعّلمي عن َمعنى كلَمَتي: 1

َعرين:  	■

َجولن:  	■

	اأختاُر الإجابَة ال�صحيحَة للكلمِة امللّونِة مّما ياأتي: 2

هايَنَة َيومًا ما لحَمالَة. تعني:	■ �ضُتحِرُق �َضم�ُض اجَلولِن ال�ضَّ

� . ل ُبدرّ

ل َباأ�َض. �

� . ل �َضكرّ

حيِل، تعني: 	■ حاَنْت �ضاعُة الررّ

اقَتَبت. �

اأَ�ضاَبت. �

ابتعَدت.  �

ُح الَفْرَق ف ي الّدللِة َبنْي الرّتكيَبنْي املت�صابَهنْيِ فيما ياأتي: 	اأو�صّ 3

هايَنُة اأهَل اجَلولِن من بالِدِهم. 	■ َر ال�ضرّ هجَّ

جُل اإىل بالٍد اأُخرى للَعَمل.	■ هاجَر الررّ
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	اأ�صوُغ كلماٍت َوفَق الّنموَذِج: 4

راَقَب�ضاَفَحراَفَقغاَدَر
   ُمغاَدرة

تدريبات قرائّية 

اأقراأ الّن�س قراءة جهرية معّبة.

اأتذّوق

اأُكِمُل ما َياأتي َوْفَق النَّموذِج:

اح اجَلولِن.	■ َدين، كما تغ�ضُل مياُه املطِر تفرّ ْيها املُتوررّ موُع َتغ�ِضُل خَدرّ �ضاَلِت الدرّ

اندفَعِت الأ�ضواُت مَن احلناِجِر، كما  	■

َرُح الأطفاُل ف ي ُربا اجَلولن، كما  	■ مَيْ

موقٌف وراأي

وّجْه ِعبارًة لأهِلنا ف ي ِفل�صطنَي ُتعّب فيها عن وقوِفَك اإىل جاِنِبهم. 

.  
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الّتقومي النهائّي

	اأ�صُع ُعنواناً َجديدًا للّن�ّس.  1

 

هايَنُة ف ي اجَلولِن وِفل�صطني.  	ما حقُّ الإن�صاِن الذي انتَهَكُه ال�صَّ 2

 

 

 

 

	متى ُحّرَرِت الُقنيطَرة؟ ومن قاَد حرَب الّتحريِر؟  3
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حروف اجلّر املت�صلة بال�صمتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

قراءِة اجُلمِل ُمنتِبهًا للُحروِف املترّ�ِضلِة بالأَ�ضماء..	1

اإعراِب اجلاررّ واملجروِر اإعرابًا كاماًل..	2

الترّمييِز بنَي َهمزتي الَو�ضِل والَقطِع ف ي اأثناِء الِكتابِة. .	3

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

د حروف اجلررّ املنف�ضلة عن ال�ضم؟ 	■ اأعدرّ

 

؟ 	■ ي ال�ضم بعد حرف اجلررّ ماذا ن�ضمرّ

 

اأكتب كلمة تبداأ بهمزة و�ضل، وكلمة تبداأ بهمزة قطع. 	■

 

اأتذّكُر
■	. ِم، الباِء( املترّ�ضَل بال�ضِم َحرَف َجررّ ي َحرَف )الكاِف، الالرّ اأُ�َضمرّ

حركُة اآخِر ال�ضِم املجروِر الَك�ضة.	■
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الأن�صطة 

َع حتَتها خّط، ُثّم اأُجيب: اأَقرُا اجُلمَل الآتيَة ُمنتبهاً للكلمِة التي ُو�صِ

اأ. املحتلرّ َيطمُع بخراِت بالِدنا.
ب. لكن �ضم�َض اجَلولِن ُملَتِهَبٌة َكَم�ضاِعِر اأَهلها.

الِم. يتوُن َيرمُز لل�ضرّ ت. الزرّ

الم(؟ 1 ما احَلرُف الذي ات�َضَل بكلرّ من الكلماِت )خرات، م�ضاعر، ال�ضرّ

 

2 ما َحَركُة اآخِر كلٍّ منها؟ 

 

م، الكاف، الباء(؟  ً مَن الأحرِف )الالرّ ي كالرّ 3 ماذا اأ�ضمرّ

 

اأمالأُ الفراغ بحرِف اجلّر املنا�صِب مّما َبنَي الَقو�َصنِي )ك  ، ل  ، ب (، ثّم اأَ�صبُط حركة ال�صِم بعَدُه:

اجَتمَع الأَهُل والأَ�ضِدقاُء ………… وداع َعريَن.	■

■	. هيوينرّ �ضا�ض َفوَق املُحتلرّ ال�ضرّ غاريُد ………… الررّ انَطَلَقِت الزرّ

ُه اإلرّ ………… النرّ�ضال.	■ عُب حقرّ لي�ضتجُع ال�ضرّ
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اأقراأُ ُثّم اأمالأ اجلدوَل بامَلطلوب:

. ليِب الأحمِر ف ي املجاِل الإن�ضاينرّ ُة لل�َضرّ وليرّ َتعمُل اللرّجنُة الدرّ

عالمُة جّرهال�صُم املجرورحرُف اجلّر

   

اأعرُب ال�صَم املجروَر ف ي اجلملِة الآتيِة : يرمُز الّزيتوُن لل�ّصالِم وفَق الّنموذج

يطمُع املحتّل باخلرياِت:

. باخلرياِت: الباُء حرُف جررّ

اهرة. ِه الك�ضُة الظرّ اخلرياِت: ا�ضٌم جمروٌر بحرِف اجلرِّ وعالمُة جررّ

 

 

الإمالُء الّتعليمّي 

اأقراأُ الّن�ّس الآتَي، ُثّم اأُجيُب:

ِة.اأجاَب  اأقب���َل الأُب على َوَلِدِه قائاًل: ا�ض���َمْع ي���ا َوَلدي، اجَلولُن اأر�ُض���نا، وقد اأََخَذها املحَت���لُّ بالُقورّ
ُل حترّى َتعوَد لنا. ًة، و�َضُننا�ضِ ، و�ضَتبقى َعربيًة �ضوريرّ َ الَوَلُد: اأَعَلُم يا اأَبي اأنرّ ا�ضَم اجَلولِن لن َيَتغررّ
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- اأّوًل -

1 الِفعُل ا�ضمع فعُل اأمٍر. ما ِفعلُُه املا�ضي؟ 

 

2 َكْم َعَدُد اأحُرِفِه ف ي املا�ضي؟ 

 

ِل فعِل الأمِر ا�ضمع؟ همزَة قطٍع اأو همزَة و�ضٍل؟ ي الَهمزَة التي جاَءت ف ي اأورّ 3 ماذا اأُ�ضمرّ

 

4 ما َنوُع الهمزِة ف ي كلمِة ا�ضم؟ 

 

اأتعّلُم
ى َهمزَة 	■ ِل ِفعِل الأمِر الذي َعَدُد اأحُرِف ِفعلِه املا�ض���ي ثالثٌة، وُت�ض���مرّ ُتر�َض���ُم الهم���َزُة اأَِلفًا ف ي اأورّ

َو�ْضٍل.

ى همزَة و�ضٍل.	■ ِل كلمِة )ا�ضم( اأِلفًا، وُت�ضمرّ ُتر�َضُم الهمزُة ف ي اأورّ
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- ثانياً -

1 ماَنوُع كلٍّ مَن الكلَمتنِي الآتَيتني: اأََخَذ، اأَقَبَل، اأهي فعٌل اأم ا�ضٌم؟ 

 

منيرّة لكلٍّ منهما؟  للُة الزَّ 2 ما الدرّ

 

3 ما عدُد اأحرِف كلٍّ منهما؟ 

 

4 اأيَن جاَءِت الهمزُة ف ي كلٍّ منهما؟ 

 

َ املَْعنى؟  ابقَتنِي من دوِن اأن يتغررّ 5 هل ميكُن حذُف الهمزِة مَن الكلَمتنِي ال�ضرّ

 

ماذا ن�صتنتُج؟ 

ن�صتنتُج
ِل الفعَلنِي: اإذا جاءِت الهمزُة ف ي اأورّ

: )اأَخَذ(.	■ املا�ضي الثرّالثيرّ

باعيرّ )اأقَبَل(. ُتكتُب همزَة قطٍع.	■ املا�ضي الررّ
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الّتقومي النهائّي

	اأعرُب اجلاّر واملجروَر ف ي اجلملِة الآتيِة اإعراباً كاماًل. 1

املحتلرّ يطمُع بخراِت بالِدنا. 

 

 

	اأَتعاوُن اأنا وَرفيقي، ونكتُب اأكَب عدٍد من: 2

ُلها همزُة َو�ضٍل من مثِل: ا�ضمْع.	■ اأَفعاِل الأَمِر التي اأورّ

 

 

ُلها همزُة قطٍع من مثِل: اأَخَذ�، اأَقَبَل.	■ اأفعاٍل اأورّ

 

 

	اأ�صتخدُم كلمَة ا�صم ف ي جملٍة من عندي. 3
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اخلّط

اأَكتُب ِبَخّط الّرقعِة العبارَة الآتيَة ُمراعياً َجماَل اخَلّط:
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ةتعبري كتابّي كتابة مقطع من ق�صّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة.  كتابِة مقطٍع من ق�ضرّ

تعاَل نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

َة َعرين؟	■ رَت بق�ضَّ هل تاأثَّ

  
 

ِة؟ 	■ ًة م�ضاِبهًة، وَنكُتَب َمقَطعًا عن الِق�ضرّ َف ِق�ضرّ ما راأيك اأن نتعرَّ

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Hobran_dam_dam.jpg :امل�صدر
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َة َعريَن، اأَكَمَلْت ِدرا�َضَتها، و�ض���ُتغاِدُر اأَهَلها اإىل اجَلولِن  ���ُتها ُت�ضبُه ق�ضرّ ���ويداِء، ِق�ضرّ َنوى َفتاٌة مَن ال�ضرّ
، لتلَتِحَق بَزوِجها ف ي قريِة بقعاثا. املُحتلرّ

ِة الفتــاِة اجَلولنّيِة َعريَن  ــِة جنوى ُم�صتفيدًا مــن ِق�صّ اأَكتــُب مقطعــاً من َخم�صــِة اأ�صُطٍر عن ِق�صّ
ُمراعياً عنا�صَر كتابِة امَلقطِع مّما مّر �صابقاً.
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م�صنع ال�صّياراتالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة النرّ�ضرّ قراءًة �ضليمًة ُمعبرّ

2	.. ِة للنرّ�ضرّ حتديِد الفكرِة العامرّ

3	.. البحِث عن معاين بع�ِض الكلماِت من النرّ�ضرّ

د..	4 �ضياغِة ُجمٍل وفَق مَنٍط حُمدرّ

نَجزاِت الوطن..	5 اأِي مِبُ اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

اأين ت�ضُكن؟  	■

ر احليرّ الذي ت�ضُكُن فيِه؟ 	■ هل �ضعرَت بتطورّ

 

نت خدماُت املواطِن ف ي حيرّك؟ 	■ هل حَت�ضرّ

 

ف ي اأيرّ منطقٍة من �ضورية يَقُع م�ضَنُع ال�ضيرّارات؟ 	■

 

ُف معًا هذا املنَجَز احل�ضاِريرّ ف ي اأر�ِض الوطن: والآن عزيزي الترّلميذ هيرّا بنا نتعررّ
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الأ�صئلة

ورِة. اأَتاأّمُل الّلوحَة جّيدًا، ثّم اأحتّدُث عن م�صنع ال�صّيارات ف ي �صورية بح�صِب ما اأراُه ف ي ال�صّ

تعاَل نقراأ معاً هذه الفقرة عن م�صنع ال�صّيارات:

ِة  ِة والنرّ�ض���يجيرّ وائيرّ ِة والدرّ ���ناعاِت الغذائيرّ ���ناعُة ف ي �ض���وريَة ف ���ي كلِّ املجالِت، مثَل ال�ضرّ رِت ال�ضرّ َتَطورّ
َعدُّ َمفَخَرًة للوطِن، �ض���اعَدت على َنه�َض���ِتِه،  ���ناعيرّة عظيمٌة ُتُ ���ِة، وارتفَعت ف ي �ض���وريَة �ضوح �ضِ واملعدنيرّ
اُت  ُحُف واملحطرّ َثت عنُه ال�ضرّ ، وكاَن اآِخُر ُمنَجٍز َح�ضاريرّ حتدرّ وعلى ُبروِز ا�ضِمِه على م�ضتوى دَوِل العامَلِ
ِة احلكيم���ِة ِلقائِد الَوَطِن  يا�ض���ِة القت�ض���اديرّ ُة َم�ض���َنَع ال�ض���يرّاراِت ف ي َعْدرا الذي جاَء َوفَق ال�ضرّ الف�ض���ائيرّ

َع َفخٍر لها. ئي�ِض َب�ضاِر الأ�ضِد، وقد اأَ�ضبَح هذا امل�ضنُع َرمزًا ل�ضوريَة، وَمو�ضِ الررّ
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ٍة  ُة لهذا امل�ض���َنِع اإىل َع�َضِة اآلِف �ض���يرّارٍة ف ي العاِم الواحِد، مبوا�َضفاٍت عامليرّ اقُة الإنتاجيرّ ت�ض���ُل الطرّ
، وَقد اأُطِلَق على هذِه ال�ضيرّاراِت ا�ضُم �ضام. ُتناِف�ُض �ضوَق ال�ضيرّاراِت ف ي العامَلِ

ا الأيدي العاِملُة ف ي هذا امل�ضَنِع فهي اأيٍد �ضورية، مترّ تدريُبها ِبِعنايٍة واهتماٍم، ويبلُُغ عدُد العاملنَي  اأمرّ
حاليًا ِمئَة عامٍل وُمهند�ٍض، و�ضي�ضُل اإىل اأربعمئِة عامٍل ف ي املَرحلِة الثرّانيِة.

املفردات اجلديدة
الّطاقة: القدرة.

اأ�صتوعُب واأفهُم

؟  ُث الن�ضُّ 1 َعمرّ يتحدرّ

 

اُر الأ�ضد؟  ئي�ُض ب�ضرّ ُد الررّ َن ال�ضيرّ 2 ماذا د�ضرّ

 

3 كْم �ضيرّارًة ُينتُج امل�ضنُع ف ي العاِم؟ 

 

ر�ض.  4 اأ�ضُع عنوانًا جديدًا للدرّ

 

اِل الذين يعملون ف ي م�ضَنِع ال�ضيرّاراِت؟ وعالَم يدلرّ ف ي راأيَك؟ ُة الُعمرّ 5 ما ِجن�ضيرّ
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الّلغة والرّتاكيب

	اأ�صتبعُد الكلمة التي لتنتمي اإىل اأ�صرة الكلماِت فيما ياأتي: 1

اهتمام.	■

َمهَما.	■

ة.	■ ُمهمرّ

■	. ُمِهمرّ

	اأ�صُع الكلماِت الآتية ف ي جمٍل ُمفيدٍة: 2

اإناز.	■

�ضيرّارة �ضام.	■

ُز.	■ ُيحفرّ
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	اأرّتُب الكلماِت الآتيَة بَح�صِب َت�صل�ُصِل الأحرِف الهجائيِة: 3

َرمز.	■

َوَطن.	■

�ضام.	■

َدَفع.	■

َفخر.	■

 

 

رٌة. ناعُة ف ي �ضوريَة ُمتطوِّ 4 اأ�صوُغ ُجملًة َوْفَق الّنمِط:ال�ضرّ

 

اأتذّوُق

اأّيُهما اأجمُل؟ وملاذا؟

ُز فينا روَح الإبداع. 	■ �ضيرّارة �ضام اإناٌز ُيحفرّ

�ضيرّارُة �ضام اإناٌز يدفعنا اإىل الإبداِع. 	■
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الّتقومي النهائّي

	اأ�صع عنواناً جديدًا للّن�ّس. 1

 

	اأبنّي الَفرَق ف ي املعنى َبني الكلمتني املت�صابهتني فيما ياأتي: 2

ُة للَم�ضنِع َع�َضُة اآلِف �ضيرّارٍة ف ي العاِم.	■ اقُة الإنتاجيرّ الطرّ

هِر َت�ضمُّ اأكرَث ِمن َع�ِض َزْهراٍت.	■ اقُة مَن الزرّ الطرّ

 

 

 

 

َر ال�صناعِة ف ي وطِنك؟ 	ما �صعوُرَك واأنَت ت�صهُد تطوُّ 3
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اجلملة ال�صّميةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

قراءِة اجلَمل قراءًة �ضليمًة. .	1

حتديِد املبتداأ واخلِب وحركِة اآِخِرِهما..	2

تكويِن ُجَمٍل ا�ضميرٍّة..	3

تعال نتذّكر بع�َس املعلوماِت التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواُع اجُلَمِل؟  	■

ُة؟   	■ ممرّ تتاألرُّف اجُلملُة ال�ضميرّ

اأقراأُ اجُلملَتني الآتيَتني، ثَمّ اأُجيب:

ٌر. اأ. َم�ضَنُع ال�ضيرّاراِت ُمَتطورّ
ب. ال�ضعُر منا�ضٌب للُمواطِن.

ابقَتني.  ُد املبتداأ واخلَب ف ي كلرّ مَن اجلملَتنِي ال�ضرّ 1 اأحدرّ

 

َعْت اآخَر املُبتداأ ف ي اجُلملِة الأُوىل؟ وف�ي اجُلملِة الثرّانية؟   2 ما احَلَركُة التي ُو�ضِ

َعت اآخَر اخَلَبِ ف ي اجُلملِة الأُوىل؟ وف�ي اجُلملِة الثرّانية؟   3 ما احَلَركُة التي ُو�ضِ
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اأتعَلُّم
ة. مرّ حركُة اآخر ُكلرّ مَن املُبتداأ واخَلَب املفرِد ال�ضرّ

ورَة، ُثّم اأُكّوُن ثالَث ُجمٍل ا�صمّيٍة عن َم�صموِنها، واأ�صِبُط اآخَر كّل مَن املبتداأ واخلِب  اأَتاأّمــُل ال�صّ
باحلركةِ املنا�صبة:
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الإمالء الّتعليمّي

	اأُدخُل )ال ( الّتعريف على الكلمات الآتيِة َوْفَق الّنموذج: 1

ٌة: الإنتاجيرُّة.	■ اإنتاجيرّ

اأ�ضعاٌر: �	■

اإناٌز: �	■

اإبداٌع: �	■

	اأُدِخُل الأحرَف الآتيَة على الَكلماِت املُعّرفِة ب  )ال ( فيما ياأتي َوْفَق الّنموذِج، ُثّم اأَقراأ: 2

)الواو، الكاف، الباء، الفاء(.

ناعات ناعاتال�ضرّ ناعاتوال�ضرّ ناعاتكال�ضرّ ناعات.بال�ضرّ فال�ضرّ
    املعدنيرّة

    القائمني

اأتعَلُّم
اإذا دخَلِت الأَحُرُف: )الواُو، الكاُف، الباُء، الفاُء( على )ال ( الترّعريِف لُتلَفُظ همزُة الو�ضِل 

فيها.
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الّتقومي النهائّي

	اأ�صِبُط اآخَر ُكلٍّ مَن املبتداأِ واخَلَبِ باحَلَركِة املُنا�صبِة ف ي اجُلمِل الآتية: 1

َم�ضاحة امل�ضنِع وا�ضعة.	■

طاقة الإنتاِج كبرة.	■

املُواطن ُمل�ض ِلَوطِنِه.	■

	اأُدِخُل الأَحرَف الآتيَة على الَكِلماِت املعّرفِة ب  )ال ( فيما ياأتي، ثّم اأَقراأُ: 2

)الواو، الكاف، الباء، الفاء(.

 الطائرة 

 

 

 

اخلّط

اأُعيُد ِكتابَة اجُلملِة ُمراعياً َجماَل اخلّط:
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مقطع و�صفّيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

بط. كتابِة مقطٍع و�ضفيرّ م�ضتخدمًا عنا�ض الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات:

وري؟  	■ احل ال�ضرّ هل زرت ال�ضرّ

احلية؟  	■ ما اأهمرّ املدن ال�ضرّ

Toto :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/draier/5482345380/:امل�صدر
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والآن عزيزي الترّلميذ ما راأيك اأن نكتب مقطعًا ن�ضف فيه �ضاطئ طرطو�ض: 

اأتعّرُف

	اأُكمِلُ عنا�صرَ ال�صّورةِ الآتية: 1

 

 

 

 

Taras Kalapun :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/xslim/310073751/:امل�صدر
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ٍر بُجملُتني: ُف ُكّل ُعن�صُ 	اأَ�صِ 2

 

 

 

 

اأُطّبُق

اً َو�صفّياً، ول اأَن�صى اأدواِت الرَّبط: ُن ن�صّ 1 اأَجمُع اجُلَمَل، واأكوِّ

 

 

 

 

 

 

 

2 اأَقراأُ الّن�سَّ اأماَم ِرفاقي، واأ�صتِمُع اإىل اآراِئهِم.
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دار الأوبراالّدر�س الّثاين
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة ُمعبرّ

البحِث وال�ضتق�ضاِء ُم�ضتخِدمًا معجَم اللرّغة العربيرّة..	2

�ضياغِة �ضوؤاٍل َوفَق مَنوذٍج ُمعطى..	3

ة. .	4 اأي حوَل ُمنجزاِتنا احَل�ضاريرّ اإبداِء الررّ

ما راأيَك اأن تزّودنا ببع�ِس املعلومات :

ابق؟ 	■ ما مو�ضوُع در�ِضنا ال�ضرّ

 

ي م�ضنع ال�ضيرّارات الوطني؟ 	■ ماذا ُن�ضمرّ

 

ة؟ 	■ براأيَك كيَف ُنحافَظ على ُمنجزاِتنا احل�ضاريرّ

 

ف مبنجٍز ح�ضاريرّ جديد: ما راأيَك اأن نتعررّ
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اأتاأمّلُ ال�صّور الآتية ثمّ اأجيبُ عن الأ�صئلة التي تليها:

1 اأ�ضف ما اأراه ف ي ال�ضورة؟ 

 

2 هل راأيت هذا املكان �ضابقًا؟ 

 

ع اأن يكون املكان ف ي ال�ضورة؟  3 ماذا تتوقرّ

 

4 ماذا ُيعر�ض فيها؟ 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Damascus_Opera_House.jpg :امل�صدر
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عزيزي الّتلميذ تعال لنقراأ الفقرة الآتية:

- 1 -

ٍع؟  �َضاأَل وليُد رفيَقُه �ضعيدًا: هل َتعِرُف دارًا م�َضاحُتها خم�ضُة اآلٍف وثالثمئِة مٍت مربرّ

قال �صعيٌد: وهل توجُد داٌر بهذِه امل�ضاحِة؟

ًة. وليٌد: نعم، اإنها لي�َضت دارًا عاِديرّ

�صعيٌد: وماِهَي اإذًا؟

�ضت عاَم 2003 األفنِي وثالثٍة. ِة، واملعروفُة بداِر الأوبرا التي تاأ�َضرّ وليٌد: هَي داُر الأ�ضِد للفنوِن امل�ضحيرّ

اُر؟ �صعيٌد: واأَيَن َتَقُع هذه الدرّ

ِة  اُر على �ض���احِة الأمويرّنَي ف ي ِدم�ض���َق، مقابلًة َمكتبَة الأ�ض���ِد وجُماورًة مبنى الَهيئِة العامرّ وليٌد: َتِطلرّ الدرّ
لالإذاعِة والترّلفزيوِن.

- 2 -

اِر بالن�ضبِة اإلينا؟ ُة الدرّ �صعيٌد: وما اأهميرّ

اُر مَع املَعَه���ِد العايل للفن���وِن امل�ضحيرِّة واملعهِد العايل للمو�ض���يقا  ُل الدرّ ه���ا ����ضٌح عظيٌم، ُت�ض���كرّ وليــٌد: اإنرّ
ًة واحدًة، َبينهما ِفناٌء داخليٌّ وا�ضٌع. ومدر�ضِة الباليه ُكتلًة ِمعماريرّ

اِر الوا�ضعِة من باٍب واحٍد؟! ائروَن اإىل هذِه الدرّ �صعيٌد: وهل َيدخُل الزرّ

ئي�ضيرّ هو الأجمُل، اإذ مَتَتدرّ على ي�ضاِر املدخِل اباٍت، واملَدخُل الررّ وليٌد: طبعًا ل.. فلها َخم�ُض َبورّ

حدائُق رائعُة الترّ�ضميِم متلفُة الأزهاِر والأ�ضجاِر.
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اأ�صتوعُب واأفهُم

1 ما املُنَجُز الذي داَر حوَلُه احِلواُر بنَي وليٍد و�ضعيٍد؟ 

 

ِة؟  �َضت داُر الأ�ضِد للفنوِن امل�ضحيرّ 2 متى تاأ�ضرّ

 

اُر؟  3 اأيَن تقُع الدرّ

 

. ار بعد قراءِة الن�ضرّ 4 اأذكُر ثالَث معلوماٍت َعِلَقت ف ي ذاكرتي عِن الدرّ

 

 

 

 . 5 اأَ�ضُع ُعنواناُ اآخَر للن�ضرّ

 

تدريبات قرائّية

وتي بالنِفعال املنا�صِب لل�ّصوؤال واجلواب. اأقراأُ الن�س ُملّوناً �صَ
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الّلغة والرّتاكيب

�َضت داُر الأُوْبرا عاَم 2003 األَفني وَثالثة؟ اأ�صوُغ �صوؤاًل َوفَق الّنموذج الآتي: هل تاأ�ضرّ

�َضت داُر الأُوبرا؟	■ مَتى تاأ�ضرّ

؟	■ َهل ذهبَت اإىل  

؟	■ متى  

ٌة، ولكن اإِذا اأردُت اأن اأبَحَث عن كلمِة  ها عربيرّ اإذا اأَردُت اأن اأبحَث عن كلمِة زاَر ف�ضاأِجُدها ف ي املعَجِم لأنرّ
ى َدخيلًة على اللرّغِة العربيرّة. اأُوبرا فلن اأجَدها ف ي املعجِم؛ لأنرّها غُر عربيٍة وُت�َضمَّ

اأتعَلُّم
ى )َدخيلًة(. ِة ُت�ضمرّ الكلمُة التي ل اأ�ْضَل لها ف ي اللرّغِة العربيرّ

من الكلمات الدرّخيلة )التلفون، التلفزيون(.

اأتذّوُق

اأبنّيُ الفرَق ف ي املعنى بني الكلمتني املتماثلَتني فيما ياأتي:

َبيَنها ِفناٌء داخليرّ وا�ِضٌع:  	■

نيا داُر َفناٍء:  	■ الدرّ
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الَتّقومي النهائّي

	اأ�صُع ُعنواناً منا�ِصباً للنَّ�ّس:  1

 

	اأكّوُن جملتني اأُظهر فيهما م�صاعري تاه هذا املنجز. 2

 

 

3 اأتبادُل احِلواَر ال�ّصابَق مع اأحِد الأ�صدقاء.
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املبتداأ واخلبتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

حتديِد حركة اآخر املبتداأ واخلب..	1

اإعراِب جمل ا�ضميرّة وفق منوذج معطى..	2

قيم املنا�ضبة ف ي مكانها املنا�ضب..	3 كتابِة عالمة الترّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواع الكلمة؟  	■

ما اأنواع اجلمل؟  	■

ممرّ تتاألرّف اجلملة ال�ضميرّة؟  	■

ف اليوم اإعراب املبتداأ واخلب اإعرابًا كاماًل. الآن عزيزي الترّلميذ �ضنتعررّ

الأن�صطة

اأدّل على املبتداأ واخلِب ف ي اجلملِة الآتية، واأحّدُد حركَة اآخِر كّل منهما:

ال�ضالُة فخمٌة.

حركة اآخرِهاخلُبحركة اآخرِهاملبتداأُ
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اأتعَلُّم
ة.  املبتداأُ: ا�ضٌم مرفوٌع وعالمُة رفعِه ال�ضمرّ
ة. اخلُب: ا�ضٌم مرفوٌع وعالمُة رفعِه ال�ضمرّ

اأقراأُ، ُثّم اأمالأُ اجلدوَل باملطلوِب َوفَق الّنموذج:

عالمُة رفعهاخلُبعالمُة رفعهاملبتداأُاجلملة

ةاحلدائُقاحلدائُق راِئعُة الت�ضميِم. ةرائعٌةال�ضمرّ ال�ضمرّ

    املُنجزاُت َفخٌر لنا جميعًا.

اأعرب جملَة: الّداُر وا�صعٌة، َوْفَق الّنموذِج الآتي: 

البيُت جميٌل.	■

اهرُة على اآِخِرِه. ُة الظرّ مرّ البيُت: مبتداأٌ مرفوٌع وعالَمُة رفعِه ال�ضرّ

اهرُة على اآِخِرِه. ُة الظرّ مرّ جميٌل: خٌب مرفوٌع وعالَمُة رفعِه ال�ضرّ

اُر وا�ِضَعٌة:	■ الدرّ
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الإمالء الّتعليمّي

اأ�ضيرّتاِن):( بعَد فعِل الَقوِل.	■ قيِم النُّقطتاِن الرَّ ُتو�َضُع عالمُة الترّ

قيِم النُّقطُة).(عِند متاِم املعنى ف ي ِنهاَيِة اجُلمَلِة اأو الِفقَرِة اأَوالَكالم.	■ ُتو�َضُع عالمُة الترّ

قيِم الفا�ضلة )،( عند تتايل جملتني.	■ تو�َضُع عالمُة الترّ

اأ�صُع عالمَة الرّتقيِم املُنا�صبَة ف ي الَفراِغ مّما ياأتي:

���خَمُة …… واجلامعاُت ……واحَلداِئُق  ة …… منها املَكَتباُت ال�ضرّ ٌة ف ي �ض���وريرّ َلَدينا ُمنَجزاٌت َح�ض���اريرّ
رُة …… عَلينا اأن ن�ض���تخِدَمها ب�ض���كٍل �َض���حيٍح  ���ُة املَُتَطِورّ ���دوُد …… واملراك���ُز الِعلمَيرّ ���ُة …… وال�ضرّ العامرّ

وُنحاِفَظ عيلها …… .

اخلّط

اأكتُب اجُلملَة الآتيَة ُمراِعياً تنا�ُصَق الكلماِت واحُلروف:
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كتابة مقطع و�صفّيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

�ضم..	1 و�ضِف معر�ِض الررّ

2	.. كتابِة مقطٍع و�ضفيرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

لوحة للفنان فاحت املدر�ش. )اأغنية لأطفال احلجارة( 1995. زيت على قما�ش 180بـ 120�سم
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�ضم؟ 	■ هل زرَت معِر�ضًا للررّ

 

�ضْف يل ما �ضاهدَت ف ي املعر�ض. 	■

 

اأتعّرُف

ُف ف ي هذا املعِر�ِس: اأقاَمِت امَلدر�َصُة َمْعِر�صاً ِلُر�صوماِت التالميِذ فيها.اأ�صِ

عل���ى 	■ املُعلرّق���ِة  اللرّوح���اِت  َعر����ضِ  َطريق���َة 
اجُل���دراِن، واللرّوحاِت املَو�ض���وَعِة بطريقٍة 

اولِت. ٍة على الطرّ َفَنيرّ

املَناظَر والأَ�ضكاَل املَْوجودَة ف ي اللرّوحاِت.	■

الأَلواَن.	■

الأَ�ضماَء التي ُكِتَبت ف ي اأَ�ضفِل اللرّوحاِت.	■

ائري���َن الهادَئَة اإىل مكاِن 	■ طريق���َة ُدخوِل الزرّ
الَعر�ِض.

ُر اأتذَكّ
قيِم. ، وُمراعاَة عالماِت الترّ َو�ضَع عنواٍن للنرّ�ضرّ

لوحة للفنان اأ�سعد عرابي. )ق�سة حب( 1995. 
اأكريليك على قما�ش 148 بـ 148�سم
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اأُطّبُق

اً ُمرتابطاً. ُن َن�صّ اأَجمُع امَلعلوماِت ال�ّصابقَة واأكوِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لوحة للفنان لوؤي كيايل. )قيلولة( 1997.
زيت على قما�ش  75بـ 95�سم
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اأن�صطة تقوميّيةتدريٌب لغوّي
ى ُح ُب��ْ َم�ْ�َ

َّ اأمالأ اجلدوَلَ باملطلوب: اأقراأُ اجلُمَلَ الآتيةَ، ثُم

. واِق الُعلِْويِّ اأ. الطبَقُة الثرّالثُة من امل�ضاهديَن ُت�ضاِهُد الُعرو�َض ف ي الرُّ

ومانيرّاِت. جاِت الررّ ومانيِّنَي واملتفرِّ جنَي الررّ ُم املَ�َضُح اإىل طبقاٍت ثالث مَن املَتَفِررّ ب. ُيق�ضرّ

ت. ُب�َضى َوداُر الأُوِبرا َم�َضحاِن َعظيماِن.

Shane Horan :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/shaneh/5031373058/ :امل�صدر
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نوع الّتطابقال�صمان املتطابقان

بقُة ُمفرد، موؤَنرّثالثرّالثةالطرّ

واق  العلويرّالررّ
جاِت ومانيرّاتاملتفررّ  الررّ
جنَي ومانيرّنياملتفررّ  الررّ
 عظيمانَم�ضحاِن

ُل العدَد من َرقٍم اإىل كتابٍة َوفَق الّنموذج: اأُحوِّ

جني. ثالثُة ُمتفرجنَي.	■  3 ُمتفررّ

 6 تلميذات. �ِضترّ تلميذات.	■

 5 لعبني:  	■

 7 �ضجرات: 	■

جًا.	■  25 ُمتفرجًا: خم�ضة وع�ضوَن ُمتفررّ

ٌة.	■ ة: ثالٌث وثالثوَن ق�ضرّ  33 ق�ضرّ

 24 ُمت�ضابقًا ……… و……… مت�ضابقًا.	■

 59 ورقة:  	■



115

اأقراأ ثّم اأمالأُ اجلدوَل باملطلوِب:

اجلملُة
مبتداأ 
مرفوع

عالمُة 
رفِعه

عالمُة َرفِعهخب مرفوع

ُج َم�ضوٌر بالَعر�ِض امل�ضحيرّ     املتفررّ
ُة هاِدفٌة للَخِر     امل�ضحيرّ

اأقراأُ اجُلمَل الآتيَة، ثّم اأماُل اجلدوَل بامَلطلوب:

اجلملُة
الفاعُل 
مرفوٌع

عالمُة 
رفعِه

املفعوُل بِه 
من�صوٌب

عالمُة 
ن�صبِه

واق     ُي�ضاِهُد الَعبيُد الَعر�َض من الررّ
وَت بو�ضوٍح     ي�ضَمُع اجلاِل�ُض ال�ضرّ

وماُن املدينَة باإتقاٍن     بنى الررّ

اأعرُب اجلملة الآتية: امل�ضاهُد �ضعيٌد بالعر�ِض.
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اأقراأُ الِفقرَة الآتيَة، ثّم امالأ اجلدول باملطلوب:

وماِنيرّوَن  ِة، لذلَك َبناها الررّ ومانيرّ ِة الررّ ومايِنرّ عا�ضمًة للوليِة العربيرّ اِم ف ي الَعهِد الررّ كاَنت ُب�ضى ال�ضرّ

َرٍة عن مدينِة روم���ا، ومن اأهمِّ َمعامِلِه���ا: املَ�ضُح الذي ُيق�ض���ُم اإىل ثالِث َطبقاٍت  على �ض���كِل �ض���وَرٍة ُم�ض���غرّ

وَت ِبو�ضوٍح. ِج اجلاِل�ِض ف ي اآخِر املَ�َضِح اأن َي�ضمَع ال�ضَّ وباإمكاِن املُتفررّ

عالمُة جّرهال�صُم املجروُرحرُف اجلّر
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اأ�صوُغ اأربعَة اأ�صئلٍة َحوَل َم�صرِح ُب�صرى تبداأ ب :

َكيَف 	■

؟  

َمتى  	■

؟  

ما  	■

؟  

اأَيَن  	■

؟  
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احلدائق املعّلقةالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

قراءِة الن�ضرّ قراءًة جهوريًة �ضليمة..	1

ِة للنرّ�ض..	2 حتديِد الِفكرِة العامرّ

ِف مدلوِل بع�ِض الكلمات..	3 تعررّ

اأي ف ي بع�ِض املواقف..	4 اإبداِء الررّ

تعال لنتعّرف منك على بع�س املعلومات:

بع؟ 	■ نيا ال�ضرّ ما هي عجائُب الدُّ

 

 

 

هل �َضِمعَت باحلدائِق املعلرّقة؟ واأين تقع؟ 	■
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والآن عزيزي التلميذ اأتاأّمُل ال�صورة الآتيَة:

اأقراأُ الن�ّس، ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليه:

لقد َبَنى نبوخذ ن�ضرّ احلدائَق املُعلرّقَة على �َض���كِل ُعقوٍد ُت�ض���بُه ُعقوَد الأحجاِر النفي�ضِة َف�ضيرَّدها على 

َجٍة، واحدًة فوَق الأخ���رى، حَممولًة على  �َض���كِل َطَبقاٍت يرَتِفُع بع�ُض���ها َف���وَق بع�ٍض على َم�ض���اِطَب ُمَدررّ

نِي، وَغر�ض���وا فيها الأ�ض���جاَر املُختِلفَة،  خاِم واحَلَجِر، اأفَرغوها وَمَلوؤوها بالطِّ َعواِر����ضَ واأَعِمَدٍة مَن الررّ

هوَر  َ والَفواِكَه والزرّ ���ندياِن، وَزرعوا فيها اخُل����ضَ ���نوبِر، وال�ضرّ ���اِن، والنرّخيِل، وال�ضَّ مرّ كالُبتق���اِل، والرُّ

املُختلفَة.

ها ُب�ض���تاٌن ُمعلرٌّق  بيُع واأورَقِت الأ�ض���جاُر وتفترّحِت الأزهاُر، َيرى النرّاِظُر احلدائَق كاأنرّ واإذا ما حَلرّ الررّ

ف ي الَف�ضاِء.
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املفردات اجلديدة
الّنفي�صة: الغالية الثرّمن.

اأ�صتوعُب واأفهُم

دث عنه النرّ�ض؟  1 ما الأثر احل�ضاري الذي يتحرّ

 

2 على اأيرّ �ضكل بنى امللك نبوخذ ن�ضرّ احلدائق املعلرّقة؟ 

 

د من الن�ضرّ اأنواع الغرا�ض والأ�ضجار ف ي احلدائق. 3 اأحدرّ

 

 

الّلغة والرّتاكيب

	اأ�صُل ُكّل كلمٍة من احلقِل الأّوِل مبدلوِلها: 1

ٌد ُيجَل�ُض عليه.اجلنائُن مكاٌن ُمهرّ

جِر والنرّخيِل.املَ�ضاِطُب احلدائُق ذاُت ال�ضرّ
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	اأذُكُر ُجموَع الكلماِت الآتيِة َم�صبوطة بال�َصكِل ُم�صتعيناُ بالن�ّس: 2

عقد  	■

ِم�ضَطَبة  	■

َحجر  	■

حديقة  	■

	اأ�صتبدُل بالكلمات امللّونِة ف ي الِعبارِة الآتية كلماٍت متاثُلها ف ي املهّمة: 3

���ا طريق���ُة ريرّ ه���ذِه احلدائِق املعلَّق���ِة فكاَنت بَرفِع املاِء م���ن جَمرى نهِر الُف���راِت اإىل خزاناٍت ف ي  اأمرّ
الطبقاِت العليا.

 

 

 

 

	اأ�صوُغ كلمات وفَق الّنموذِج: 4

َيجري جَرى	■

َي�ضقي …………………………	■

َيروي …………………………	■

مَي�ضي …………………………	■
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	اأُكِمُل ما ياأتي: 5

اإذا كاَنِت احلرارُة ُمعتدلًة اأقوُل: الَنرّ�ضيُم ُمنع�ٌض.	■

واإذا كاَنِت احلرارُة منخف�ضًة اأقوُل: اجلورّ …………………………	■

تدريبات قرائّية

اقراأ الفقرة الآتية مبزًا �صعور الإعجاب:

���م�ِض احلارقَة كانت َتَت�ض���لرُّط على اأر�ِض بابَل �ضيفًا، لكنرّ ُحُجراِت  َة ال�ضرّ وما يدعو اإىل العجب اأنرّ اأ�ِض���عرّ
ُر. ُق�ضوِر احلدائِق كانت معتِدلَة احَلرارِة، َي�ضي ِخالَلها النرّ�ضيُم املنع�ُض املَُعطرّ

موقٌف وراأي

هل املحافظة على عجائب الّدنيا واجٌب وطنّي اأو واجٌب عاملّي؟ وملاذا؟ 
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الّتقومي النهائّي

	اأ�صُع عنواناً اآخر للن�ّس.  1

 

	اأذكُر بع�َس عجاِئِب الّدنيا ال�ّصبع.  2

 

 

 

 

 

	ماذا اأعَجَبَك ف ي احَلداِئِق املَُعّلقة؟ ومِلاذا؟ 3
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اجلملة الفعلّية وال�صمّيةتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

قراَءِة اجُلَمِل ِقراءًة جيرّدة..	1

ماِت ف ي جمٍل معطاة. .	2 ت�ضنيِف الأ�ضا�ضيرّاِت واملتمرّ

ِل الكلمة )قطع اأو و�ضل(. .	3 حتديِد نوِع الهمزِة ف ي اأورّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

د اأنواع اجلمل.   	■ عدرّ

ممرّ تتاألرّف اجلملة الفعليرّة؟ مع ذكر مثاٍل عليها.  	■

ممرّ تتاألرّف اجلملة ال�ضميرّة؟ مع ذكر مثاٍل عليها.  	■

اأدّل على اأَ�صا�صّياِت اجُلملِة َوْفَق الّنموذِج ف ي اجلدَولني الآتَيني:

اجُلملُة الفعلّيُة
الأ�صا�صّيات

املَُتّمماُت
الفاعُلالفعُل

احلدائَق على �ضكِل عقوٍدنبوخُذَبنىَبنى َنبوخذ احَلدائَق على �ضكِل ُعقوٍد

بقاُتترتفُعترَتِفُع الطبقاُت على َم�ضاِطَب  الطرّ
   َيرى النرّاِظُر احلدائَق كالُب�ضتاِن املُعلرِّق

بيِع    توِرُق الأ�ضجاُر ف ي الررّ
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اجُلملُة ال�صمّية
الأ�صا�صّيات

املَُتّمماُت
اخلُباملبتداأُ

رائعُة اجَلماِلُق�ضوٌراحلدائُقاحلدائُق ُق�ضوٌر رائعُة اجَلماِل

 َمعزولةٌ الأ�ضُطُحالأ�ضُطُح َمعزولٌة بالإ�ضَفلِت
   احلرارُة ُمعتدلٌة ف ي الُق�ضور
ٌة ف ي اأر�ِض باِبَل م�ُض حاررّ    ال�ضرّ

اأتعَلُّم
اأ�صا�صّياُت اجلملِة الفعلّيِة:

الفعُل. 	■

الفاعُل.	■

اأ�صا�صياُت اجلملة ال�صمّيِة:

املبتداأُ.	■

اخلُب.	■
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الإمالء الَتّعليمّي

اأقراأُ ما ياأتي، ثّم اأُحّدُد نوَع الهمزِة التي جاءت ف ي اأّول كّل كلمٍة:

م�َض احلاِرقَة َتَت�َضلرُّط على اأر�ِض باِبَل واحَلرارُة ف ي الُق�ضوِر ُمعتِدلٌة.	■ وما َيدعو اإىل الَعَجِب اأنرّ ال�ضرّ

بيُع َفَتَفتَحِت الأزهاُر واأَوَرَقِت الأ�ضجاُر.	■ اأتى الررّ

ِة.	■ ا�ضتفاَد املَِلُك َنبوخُذ مَن الإِمكاناِت الَب�َضيرّ

ا�ضُم احلدائِق املُعلَّقِة َجنائُن باِبَل.	■

الكلمة التي بداأت بهمزِة و�صٍلالكلمة التي بداأت بهمزِة قطٍع
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الّتقومي النهائّي

اأ�صّنُف اجلمل الآتية اإىل اأ�صا�صّياٍت ومتّمماٍت:

بيِع.	■ الأزهاُر زاهيٌة ف ي الررّ

راأي التالميُذ حدائَق لالأطفاِل.	■

هاريِج.	■ اُل املاَء ف ي ال�ضرّ ن العمرّ خزرّ

احلدائُق ِرئاٌت للُمدِن.	■

الفاعلالفعلاخلباملبتداأ
املتّممات

اجلاّر واملجروراملفعول به

      

      

      

      

      

اخلّط

اأكتــُب بخــطِّ الّرقعِة ما ياأتــي ُمراعياً تنا�ُصــَق احُلروِف وارتكازهــا على ال�ّصطــِر وامل�صافَة َبنَي 
الكلماِت:
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مقطع و�صفّيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ل �ضورة، ثمرّ كتابة مقطٍع و�ضفيٍّ مراعيًا قواعد الكتابة.  تاأمرّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما راأيَك باحَلدائِق املعلرّقة؟ 	■

 

 

ما الفرُق بيَنها وبنَي احلداِئِق احلديثة؟ 	■

 

 

هيرّا بنا عزيزي التلميذ نكتب مقطعًا و�ضفيرًّا حلديقٍة جميلة من حدائِق الوطن:
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ُف اأتعَرّ

اأتاأملّ ال�صورةَ الآتيةَ، ثُمّ اأُجيبُ:

ورُة؟  ثُِّل هذِه ال�ضرّ 1 ماذا مُتَ

 

َعِت الأزهار فيها؟  2 كيَف ُوزرّ

 

ُف �َضكَلها؟  اٌت للنرّا�ِض؟ اأ�ضِ ررّ هِر َمَ 3 َهل يوَجُد َبنَي اأحوا�ِض الزَّ

 

 Spetsnaz1945 :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/58380178@N06/5370313811/ :امل�صدر 
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ائروَن للحديقِة؟  4 اأيَن مَي�ضي الزرّ

 

 

عت؟  5 ما �َضكُل الأ�ضجاِر فيها؟ كيَف توزرّ

 

 

6 ما َلوُن الأزهاِر فيها؟ 

 

 

ُة هذِه احلدائِق لبالِدنا؟  7 ما اأهميرّ
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ُب اأتدَرّ

ُف هذِه احلديقَة ف ي مقطٍع ُم�صتفيدًا من اإجاباِت الأ�صئلِة ال�ّصابقِة ُمراعياً قواِعَد كتابِة امَلقَطع: اأ�صِ
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ر�س الّثاين من غراِئب احليواناتالَدّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراَءة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة ُمعبرّ

البحث عن معاين بع�ِض املفردات..	2

�ضياغِة جمٍل مفيدة..	3

اأي بطريقِة تعاُمِل احليواناِت مع بع�ضها بع�ضًا..	4 اإبداِء الررّ

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابق؟ 	■ ما مو�ضوُع َدر�ِضنا ال�ضرّ

 

ما راأيَك بعامَلِ احليوان؟ 	■

 

 

هل �ضاهدَت حيوانًا يقوُم باأفعاٍل غريبة؟ 	■

 

 

ف غرائَب بع�ِض احليوانات من خالل در�ضنا هذا اليوم. هيرّا بنا  عزيزي التلميذ نتعررّ
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ورة الآتية ثمَّ اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليها: اأتاأمل ال�صُّ

1 ما احَلَيواناُت املوجودُة ف ي اللرّوحِة؟ 

 

2 ماذا حَتِمُل اأنثى الَعقَرُب على ظهِرها؟ 

 

3 ما الأ�ضياُء الغريبُة املوجودُة ف ي اللرّوحِة؟ 

 

ر�ِض؟  ع اأن يكوَن مو�ضوُع الدرّ 2 ماذا تتوقرّ

 

والآن تعال لنقراأ الّن�س الآتي:
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- 1 -

عاب���ِة واملَ���َرِح، فهي  مَتَت���اُز الِغرب���اُن ِب���روِح الدرّ
داَعب���ِة �ض���ائِر احَلَيوان���اِت، َفِم���ن اأََح���بِّ  ُموَلَع���ٌة مِبُ
عاداِته���ا اإزعاُج احَلَيواناِت ف ي اأَثناِء َنوِمها، وَكثرًا 
ما َنراها َتنَق�ضُّ على اأرنٍب ناِئٍم، وَت�ِضُبُه مِبنقاِرها 

ف ي َراأ�ِضِه، َفَتجعلُُه َيُهبُّ من نوِمِه َمذعورًا.

ها  وعندَم���ا ترى بَقرًة ُم�ض���َتلقيًة ف ي َغف���َوٍة، فاإنرّ
طُّ َعَليها، وَتنُقُرها ف ي اأنحاٍء ُمتلفٍة من ِج�ضِمها  حَتُ

حتى توِقَظها.

- 2 -

هرماَن باحلناِن  ى ال�ضرّ ُيعَرُف البطرّ البيرّ امل�ضمرّ
���غاُرُه خَلَطٍر ما،  �َض �ضِ ِة، فاإذا َتعررّ ���ِة الأ�َضيرّ واملحبرّ
���َة الأمرّ َتقوُم مُبناورٍة حُمَكَمٍة، وجَتعُل من  فاإنرّ البطرّ
غاِرها، فاإن ماَتِت  َد اخَلَطَر عن �ضِ َنف�ِض���ها َدريئًة ِلَترّ
ٌة اأُخرى ِبَكفالِة ال�ضغاِر الَيتامَى  ، َتقوُم َبطرّ ُة الأمُّ الَبطَّ
هرماَن قد  ًا اإنرّ ال�ضرّ ���غاِرها. حقرّ وِرعايِتهم بجانِب �ضِ

. َب َمَثاًل راِئعًا ف ي الترّكاُفِل الجِتماعيرّ �َضَ
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اأ�صتوعُب واأفهُم
1 ما احليواناُت التي ُذِكرت ف ي النرّ�ض؟ 

 

ُز الغراب؟   2 مباذا يتميرّ

�ضت للَخطر؟ غارها اإذا تعررّ هرماِن �ضِ ة ال�ضرّ هرمان؟ و كيف حتمي بطرّ 3 مباذا يتميُز ال�ضرّ

 

 

الّلغة والرّتاكيب

1 اأختاُر الإجابة ال�صحيحة للكلماِت امللّونة ف ي اجلمِل الآتيِة:

هَرماُن تقوُم مبناورٍة حُمَكَمٍة. تعني:	■ ُة ال�ضرّ البطرّ

املخادعة. �الإ�ضاق. �الإنارة. �

العقرُب َيل�ضُع احل�ضاِت والعناكَب. ُمفرُدها:	■

عنكبة. �عنكبوت. �عنكب. �

ها:	■ دُّ ت�ِضُب الِغرباُن الأرنَب النرّائَم على راأ�ِضِه فيُهبُّ من َنوِمِه. �ضِ

يرك�ض. �ينام. �ي�ضتيقظ. �

الترّكافُل الجتماعيُّ تركيب لغويرّ يعني:	■

الترّ�ضامح. �رعاية الأيتاِم. �العمل. �
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	اأبنّيُ الَفرَق َبنَي الكلمتني املت�صابهتني فيما ياأتي: 2

َة اأ�ضبوعني.	■ ها مدرّ غاُر َفوَق َظهِر اأمرّ تبقى العقاِرُب ال�ضرّ

اعِة ب�ضكٍل ُمنَتظم.	■ تدوُر العقارُب ف ي ال�ضرّ

 

 

َت�ُضلرّ العقرُب حركَة احل�ضاِت.	■

ِر.	■ ت�ُضلرّ احلوادُث حركَة ال�ضرّ

 

ُع الكلماِت الآتيَة ف ي ُجمٍل مفيدة: 	اأ�صَ 3

الفري�ضة.	■َتلتِهُم.	■ُمداعبة.	■

 

 

 

تدريباُت قرائّية

اأقراأُ العباراِت الآتيَة ُمعّبًا عن �ُصعوِر الإعجاِب:

. هرماَن قد �َضَب َمثاًل راِئعاُ ف ي الترّكاُفِل الجتماعيِّ حقًا اإنرّ ال�ضرّ



137

اأتذّوُق

اأيُّ احَلَيواناِت اأثاَرت اإعجاَبَك ف ي الّدر�ِس؟ ومِلاذا؟

 

 

 

 

الّتّقومي النهائي

	اأ�صُع عنواناً منا�ِصباً للّن�ّس.  1

 

	اأُكمُل مبا ينا�صب:اأتعّلم من:  2

■	 ، �ضلوك الغربان  

هرمان.  	■ ة ال�ضرّ �ضلوك البطرّ

	ماذا تقوُل ل�صّياٍد يرفُع بندقيتُه لي�صطاَد حيواناً اأو طريًا ما: 3
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الفعل املا�صيتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراَءِة اجلَمِل قراءًة جهريرّ

حتديِد الِفعِل املا�ضي وحركِة اآخره..	2

ِة اإعرابًا كاماًل..	3 اإعراب الكلمات ف ي اجلملِة الفعليرّ

اإدخاِل الباِء على )ال ( الترّعريف..	4

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ممرّ تتاألُف اجلملُة الفعليرّة؟ 	■

 

ما اأنواُع الفعل؟ 	■

 

ما حركُة اآخر الفعِل املا�ضيِ ؟ 	■
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اأقراأُ اجُلمَل الآتيَة، ثّم اأُجيُب ُمنتبهاً لالأفعاِل امل�صاِر اإليها بخّط:

غاُر البطِة الأِمرّ خِلطٍر، فقاَمت مبناَوَرٍة حُمَكَمٍة. �َضت �ضِ اأ. تعررّ
ًا. ِو على راأ�ِض التِّم�ضاِح واأخرَج �َضفرًا خا�ضرّ ب. َوَقَف طائُر ال�ضَّ

مانوُع كّل من الأفعال ال�ّصابقة: )َتعّر�َس، قام، َوَقَف، اأخرَج(؟ وماحركُة اآخِرها؟

 

 

اأتعَلُّم
الفعُل املا�ضي مبنيرّ على الفتحِة.	■

حركُة اآخِر الفعِل املا�ضي الفتحُة.	■

اأ�صتخرُج الفعل املا�صي ف ي كّل من اجلملتنِي الآتيتنِي، واأُبنّيُ عالمَة بنائِه:

َب الُغراُب مِبنقاِرِه راأ�َض الأرنِب. 	■ �َضَ

 

 
َلَطَم الترّم�ضاُح الفري�ضَة بذيِلِه. 	■

 

 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين140

اأُعِرُب الفعَل املا�صَي ف ي اجلملِة التاليِة ِوفَق الّنموذِج: 

�َض الأرنُب للخطِر.	■ تعررّ
اهرِة على اآخِرِه. تعّر�َس: فعٌل ما�ٍض مبنيرّ على الفتحِة الظرّ

امتاَز الُغراُب بالإخال�ِض. 	■
 

ائُر �َضفرًا. اأعرُب اجلملَة الآتيَة: اأخرَج الطرّ

اأخرَج:  	■

ائُر:  	■ الطرّ

�َضفرًا:  	■

الإمالء الّتعليمّي 

	ا�صتخرُج الكلماِت املعّرفَة ب  )ال ( مّما ياأتي: 1

الَعقَرُب ل َيُع�ضرّ لكنرُّه يلَدُغ احَل�َضاِت والَعناِكَب، لَي�ُضلرّ َحركَتها َقبَل الِتهاِمها، وهَو ِخالُف النرّحِل 
َة. ل َيعِرُف احَلياَة الجتماعيرّ

 

دخل عليها حرَف الباء: 	اأُعيُد ِكتابَة الكلماِت ال�ّصابقَة، ثّم اأُ 2
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اخلّط

	اأكتُب بخطِّ الّرقعِة حرَف الّتاء: 1

قعِة منتبهاَ لَتنا�صِق احلروف: 	اأُعيُد ِكتابَة اجُلملِة بَخطِّ الرُّ 2
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 و�صف حيوانالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

كتابة ن�ضٍّ و�ضفيٍّ عن حيوان.

تعال لنتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً

ابق؟   ما عنواُن در�ِضنا ال�ضرّ

م���ا راأُي���َك اأن نتعلرّم الي���وم كيَف ن�ض���ُف حيوانًا له 
ه الِقرد.  عاداٌت غريبٌة، اإنرّ
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اأتعّرُف

ورَة ال�ّصابقة، ثّم اأُجيُب: اأتاأّمُل ال�صّ

ورِة؟   1 ما ا�ضُم احلَيواِن ف ي ال�ضُّ

2 ما َلوُنُه؟  

3 اأيَن َيجِل�ُض؟  

4 َكيَف َيبدو َحجمُه؟  

5 ما الَغريُب ف ي َجل�َضِتِه؟  

6 مباذا توحي لَك هذِه اجَلل�ضُة؟  

اأتدّرُب

اً َو�صفّياً عن القرِد. اأجمُع الإجاباِت ال�ّصابقَة، ثّم اأربُط بني اجُلمِل ُمكّوناً ن�صّ

 

 

 

 

 

قيم ل تن�ض عالمات الترّ
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ر�س الَثّالث الَدّ

حمفوظات
الع�صفور

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ

حتديِد البدايِة والعقدِة واخلامتة..	2

اأي ف ي بع�ِض املواقف..	3 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

ابق؟ 	■ ما مو�ضوع در�ضنا ال�ضرّ

 

مباذا يتميرّز الغراب؟ 	■

 

 



145

ة الع�صفور: والآن تعال لنتعّرف ق�صّ

فوُر ُع�سْ الأغ�ساِن  ــروُرعلى  ــْغ َم ــنِّ  الــ�ــسِّ غرُي  �سَ
َرقَطا ــٍة  َحــيَّ ــْن  ِم َمــ�ــْروُرراأى  فهَو  نًا  ُح�سْ َء 
ـ ال�سُّ بـــاأنَّ  يـــْدري  ــا  توُروم َم�سْ اِب  النَّ حتَت  ـمَّ 
عى َي�سْ َنحَوها  ــَل  الَع�ســافيــُرواأَقــَب فــنــاَدْتــُه 
ــعــى ُرُه ِمـــَن الأْف ُزورحُتــــذِّ ــا  ــه ــاَن ــن َح فــــاإنَّ 
َحْت َن�سَ ِبا  َيْعَباأْ  ـــاأثـــرُيَفَلْم  ـــــاِم َت ـــــ�أَْوه ول
ــًا ــَرب ــا َط ــه ــْولَ ــى َح َمقبوروغــنَّ وهـــَو  فــاأْمــ�ــســى 
ــاِم ــالأوه ـــْن َيــغــرَّ ِب ـــقـــاديـــُروَم ُتـــهـــِلـــْكـــُه املَ

عبد العليم القباين, ق�صائد من حديقة احليوان
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املفردات اجلديدة
طة اأبي�ض واأ�ضود. َم�صتوُر: مبوء. ُزور: باطل وكاذب. َيعَباأ: يبايل. َرقطاء: منقرّ

- اأّوًل -

ابقة؟  عريِة ال�ضرّ ِة ال�ضرّ 1 ما احَلَيواناِن اللذاِن ُذِكرا ف ي الِق�ضرّ

 

2 ماذا راأى الع�ضفوُر ف ي احليرّة؟ 

 

ُة اأَماَم الُع�ضفور؟  3 مباذا تظاهَرِت احليرّ

 

4 هل �ضمع الع�ضفور ن�ضيحة رفاقه؟ ماذا فعل؟

 

 

اها؟  5 ما العاقبة التي تلقرّ
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-�ثانياً�-

	اأَقراأُ من املحفوظِة الَبيَت الذي َيدّل على كّل معنًى مّما ياأتي: 1

�ُضمُّ الأفعى ف ي ناِبها. 	■

غر.	■ َن�ضيحُة الَع�ضافِر لأخيها ال�ضرّ

عدُم ُمبالِة الُع�ضفوِر بَن�ضيحِة ِرفاقِه.	■

فِة.	■ على الإن�ضاِن األرّ ُيخَدَع بالأموِر املَزيرّ

ِة ال�ّصعريِة ال�ّصابقة: 	اأُحّدُد مَن الِق�صّ 2

ة:	■ ِبدايَة الِق�ضرّ

 

 

الُعقدَة: 	■

 

 

اخلامِتَة:	■
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فَة املُنا�ِصبة: ُل ُكّل �ّصخ�صّيٍة بال�صّ 	اأ�صِ 3

فُةال�ّصخ�صّيُة ال�صّ

الُع�ضفوُر
الغروُر 

اخُلبُث

احليرُّة
وُت العذُب ال�ضرّ

ُط الَلرّوُن املُنقَّ

اكيب الّلغة والرَتّ

ُل الرّتاكيَب باملعنى امَلق�صوِد بِه: اأ�صِ

فُة الباِطلُةُتهِلُكُه املقاديُر تخدُعُه الأموُر املزيرّ

نهايُتُه املوُتحناُنها ُزوُر

ِلنُي َملَم�ِضها خاِدٌعَيغَترّ بالأوهاِم
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اأتذّوُق
	ماذا تقوُل مَن املحفوظِة ف ي املواقِف الآتية: 1

ًة وتعاونًا: 	■ برّ اإذا اأَظَهَر لنا الَعدورّ َعطفًا وحَمَ

 

 

 

را�ضِة: 	■ عيًا اأنرّ َيومًا واحدًا َقبَل المتحاِن َيكفي للدرّ َل تلميٌذ درا�ضَتُه ُمدرّ اإذا اأَجرّ

 

 

 

َفَقِة واحَلناِن: 	■ اإذا َتَظاَهَر املخاِدُع بال�ضرّ

 

 

 

	اأُن�ِصُد املحفوظة اأماَم رفاقي ُم�صتخدماً اإمياءاِت الَوجِه وَحَركَة الَيدين للّتعبرِي عِن امَلْعنى. 2
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ال�صناعات القطنّيةالّدر�س الأّول
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة النرّ�ضرّ قراءًة �ضليمًة ومعبرّ

2	.. البحِث عن معاين بع�ِض املُفرداِت من النرّ�ضرّ

�ضياغِة ُجَمٍل ُمفيدٍة من كلماٍت معروفة..	3

الترّمييِز بني احلقيقِة واخليال..	4

5	.. اأِي ف ي موقٍف وطنيرّ اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً.

راعاُت التي َت�ضَتِهُر بها �ضورية؟ 	■ ما الزرّ

 

هل تعِرُف ف ي اأيرّ منطقٍة ف ي �ضورية ُيزَرُع القطن؟ 	■

 

ماذا ن�ضتفيُد من زراَعِة القطن؟ 	■

 

 

ُف ال�ضناعات القطنيرّة.  واليوم عزيزي الترّلميذ �ضنتعررّ
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اأتاأّمُل ال�صورتني الآتيتني، ُثّم اأُجيُب:

 Martin LaBar :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/martinlabar/2997265506/ :امل�صدر 

Vanie Castro :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/55674398@N06/16523658775/ :امل�صدر 
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ورِة الأوىل؟  1 ماَنوُع النرّباتاِت املوجودِة ف ي ال�ضرّ

 

ورِة الثرّانيِة؟  2 ماذا ُتنِتُج الآلُت ف ي ال�ضرّ

 

ر�ِض ف ي راأِيَك؟  3 ما َمو�ضوُع الدرّ

 

والآن عزيزي الّتلميذ تعاَل نقراأُ الفقرَة الآتيَة:

���عبيِة واهتماَمها ُمنُذ اأكرَث من َخم�ض���نَي  ِة وال�ضرّ �ض���ميرّ ح���اَز الُقط���ُن ف ي �ض���ورية رعايَة الأو�ض���اِط الررّ

رت َهيَئُة  ُة التي قاَدها القائد اخلالُد حافُظ الأ�ض���د، حيُث تَطورّ َمِتها احَلَركُة الت�ض���حيحيرّ �ض���نًة، وف�ي ُمَقدرّ

لِج الأقطاِن وت�ضويِقها، ِبَهَدِف َتنظيِم ا�ضِتالِم الأقطاِن وَحلِجها  ِة حِلَ �َضِة العامرّ ت�ضويِق الأقطاِن اإىل املوؤ�ضرّ

�ض���َبَحت تتنامى باطراٍد، �ض���واٌء ف ���ي القطِن املحلوِج  ِة التي اأَ وَت�ض���ويِقها ِلتاأمنِي حاجِة الأ�ض���واِق املَحليرّ

يوِت، وت�ضديِر الفاِئ�ِض منها لالأ�ضواِق اخلارجيرِّة. كاِت الزرّ ل�ضكاِت الغزِل اأو البُذور ل�َضِ
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املفردات اجلديدة
لِج: تخلي�ضه من البذر. باطراٍد: با�ضتمرار. حاَز: جمع. حِلَ

اأ�صتوعب واأفهم

؟  1 عمرّ يتحدرّث الن�ضرّ

 

ر هيئة ت�ضويق القطن؟  2 َمن طورّ

 

ولة بالقطن الفائ�ض عن احلاجة؟  3 ماذا تفعل الدرّ

 

 

 

4 ما اأهميرّة القطن لالإن�ضان؟ 

 

 

 



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين154

الّلغة والرّتاكيب

	اأُحّدُد العالقة بنَي كّل كلمتنِي من الكلماِت الآتيِة: 1

النرّاِق�ُض. 	■الفائ�ُض.	■

 
تَتزاَيُد.	■َتَتناَمى.	■

 
َح�َضل.	■حاَز.	■

 
املَحليرّة.	■اخلارِجيرّة. 	■

 

ُع الكلماِت الآتيَة ف ي ُجمٍل مفيدٍة: 	اأ�صَ 2

ناَعة.	■الفاِئ�ض.	■الُقطُن.	■ �ضِ

 

 

 

	اأُدّل على الَكِلمِة الَغريبِة من حيُث املعنى من َبنِي الكلماِت الآتيِة: 3

حَملوج.	■َحاَلج.	■َجَلَح.	■َحَلَج.	■
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تدريباُت قرائّية

ًة مراعيًا الف�ضَل بني الكالم ِلبياِن املعنى. اأقراأُ الن�ضرّ قراءًة جهريرّ

ُق اأتذَوّ

ُة َتخلو مَن الت�ضبيهاِت واخلياِل. هل تُد ف ي الّدر�ِس ت�صبيهاً اأو خياًل؟ وملاذا؟ املقالُة الِعلميرّ
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الَتّقومي النهائّي 

1 اأ�صُع ُعنواناً اآخَر للن�ّس. 

 

2 اأحّدُد من الن�ّس جملًة تخلو من الّت�صبيِه واخليال: 

 

 

�صاَعدِة الأهل اأحّدد مناِطَق زراعِة القطن ف ي �صورية: 3 مِبُ

 

 

 

بب: 4 ِقيَل �صورية تلب�ُس ما ُتنتُج ما راأُيك ف ي هذا القول؟ اذكر ال�َصّ
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الفعل امل�صارعتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة اجلمل قراءة �ضليمًة معبرّ

حتويِل الفعل املا�ضي اإىل امل�ضارع..	2

اإعراِب الفعل امل�ضارع اإعرابًا كاماًل..	3

ا�ضتخراِج كلمات من ن�ضرّ ما ت�ضتمل على اأحرف ُتكتب ول تلفظ..	4

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

■	……………………… ما اأنواع اجلمل؟ ……………………… 

■	  ……………………… ما اأنواع الفعل؟ ……………………… 

هات اأمثلة على الفعل امل�ضارع وبني حركة اآخره:  	■

ف اأكرث بالفعل امل�ضارع. تعال نتعررّ

الأن�صطة

ُع احلركَة املنا�صبَة على اآخرها: 	اأحّوُل الأفعاَل املا�صيَة اإىل اأفعاٍل ُم�صارعٍة، واأ�صَ 1

�َضِلمت َيداَك يا زاِرَع الُقطِن.  	■

َة.  	■ اأنَتجِت املوؤ�ض�ضُة املالب�َض القطنيرّ

اٌل ماِهرون.  	■ اأ�ضَف على املَعَمِل ُعمرّ
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اأتعّلُم
ة.	■ مرّ الفعُل امل�ضارُع مرفوٌع وعالمُة رفعِة ال�ضرّ

ة.	■ مرّ حركُة اآخِر الفعِل امل�ضارِع ال�ضرّ

	اأ�صتخرُج الفعل امل�صارع ف ي اجلملتني الآتيتني، واأمالأُ اجلدوَل باملطلوب: 2

■	. تعمُل الآلُت ب�ضكٍل اآينرّ

خمَة.	■ َي�ضمُّ َمعَمُل النرّ�ضيِج الآلِت ال�ضرّ

عالمة رفعهالفعل امل�صارع 

  

	اأحّوُل الأفعاَل املا�صيَة اإىل اأفعاٍل ُم�صارعٍة، واأ�صُع على اآخرها عالمَة الّرفِع َوفَق الّنموذِج  3
فيما ياأتي:

�ُض.	■ �َضْت. تَتعررّ َتعررّ

َوَقَف. ……………………… 	■

قاَمت. ………………………	■

اأخرَج. ………………………	■
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	اأعِرُب الفعَل امل�صارَع ف ي اجلملِة الّتاليِة وفَق الّنموذج:  4

ورِة. 	■ َتظَهُر الآلُت ف ي ال�ضرّ

مة. تظهُر: فعٌل م�ضارٌع مرفوٌع وعالمُة رفعه ال�ضرّ

َي�ُضمُّ املعمُل اآلٍت �ضخمًة.	■

  : ي�ُصمُّ

الإمالء الَتّعليمّي

اقراأُ الإعالَن الآتي، ثّم اأُجيُب:

اِء من هذِه الأقِم�َض���ِة  ٍة باأ�ض���عاٍر مفرّ�ض���ٍة. ب���اِدروا اإىل ال�ضرّ َكُة النرّ�ض���يِج عن بيِع اأقِم�ض���ٍة ُقطنيرّ ُتعِلُن �َضِ
ُكم. نا. زورونا جتدوَن ماَي�ُضرّ وا�ضتفيدوا من ُعرو�ضِ

ابِق الكلماِت التي ا�ضتملت على اأحرٍف ُكتبت ومل ُتلَفظ. 1 اأ�ضتخِرُج من الإعالِن ال�ضرّ

 

 

2 اأكتُب كلماٍت من ِعندي َت�ضَتِمُل على اأحرٍف ُتكَتُب ول ُتلَفُظ.
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الَتّقومي النهائّي

اأعرُب اجلملَة الآتيَة: تنتُج املوؤ�ص�صُة املالب�س.

تنتُج:  	■

  

املوؤ�ض�ضة:  	■

 

املالب�ض:  	■

 

اخلّط

اأكتُب بَخّط الّرقعِة الإعالن الآتي ُمنتِبهاً جلمال اخلّط:
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و�صف معمل الّن�صيجالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

كتابِة ن�ضٍّ و�ضفيٍّ عن معمل النرّ�ضيج.

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ابق؟  	■ ما عنوان در�ضنا ال�ضرّ

هل زرت معماًل للن�ضيج؟  	■

ما اأكرث �ضيء �ضدرّ انتباهك ف ي املعمل؟  	■

ًا عن معمٍل للنرّ�ضيج.� ًا و�ضفيرّ والآن عزيزي الترّلميذ تعاَل نكتب ن�ضرّ

ُف اأتعَرّ

اأقراأُ العبارةَ الآتيةَ، ثُمّ اأُجيبُ: 
َي�ض���مرّ َمعم���ُل الَنرّ�ض���يج اآلٍت �ض���خمًة 
َتعمُل ب�ضكٍل اآيلٍّ، وف�ي اأعالها بكراٌت.

trialsanderrors :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/trialsanderrors/2848172045 :امل�صدر
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ورِة؟  فُة الآلِت كما َظهَرت ف ي ال�ضُّ 1 ما �ضِ

 

2 كيَف تعمُل هذِه الآلُت؟

 

3 ماذا يوجُد ف ي اأعالها؟ 

 

4 ما َلوُن الَبكراِت؟ 

 

5 َمن ُي�ِضُف على ت�ضغيِل هذِه الآلِت؟ 

 

اأتدّرُب

اأجمُع الإجابات ف ي َن�ّس َو�صفّي، ثّم اأقراأُ:

َي�ض���مرّ َمعَمل النرّ�ض���يِج اآلٍت �ضخمًة َتعمُل ب�ض���كٍل اآيلرّ. يوجُد ف ي اأعالها َبَكراٌت �ض���خمٌة ذاُت َلوٍن اأبي�َض 
اٌل ماهروَن. نا�ضٍع، ُي�ِضُف على الآلِت ُعمرّ
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اأطّبُق

اأتاأمّلُ ال�صورةَ الآتيةَ، ثُمّ اأكتبُ ن�صّاً و�صفيّاً عن حمُتويات ال�صّورةِ مُ�صتفيداً ممّا �صبقَ:

 

 

 

 

 

 

Natural Resources Defense Council (NRDC) :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/nrdc_media/5009249315/ :امل�صدر 
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ُر اأتذَكّ
قيِم جتعُل الن�ضرّ اأكرَث متا�ُضكًا. عالماُت الترّ
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ر�س الّثاين الَدّ

حمفوظات
م�صروع تعاويّن

عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة معبرّ

كتابِة جمٍل وفق منوذٍج معطى..	2

الترّمييِز بنَي احلقيقِة واخلياِل..	3

4	.. تبيني راأيي بامل�ضوع التعاوينرّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

هل تتعاوُن مع اأفراِد عائلتَك ف ي املنزل؟ 	■

 

؟ 	■ ما راأُيَك بالعمِل التعاوينرّ
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اأتاأّمُل ال�صور الآتية، ثّم اأُجيُب عن الأ�صئلِة التي تليها:
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ورِة الأوىل؟  1 كيَف تبدو الَقريُة ف ي ال�ضرّ

 

 

 

ورِة الثرّانيِة؟  2 ماذا يفعُل اأهُل القريِة ف ي ال�ضرّ

 

 

 

 

ورِة الثرّالثِة ف ي راأيك؟  ِت احُلقوُل وعادِت احلياُة اإليها ف ي ال�ضرّ 3 ملاذا اخ�َضرّ

 

 

 

 

 

ر�ِض؟  ُع اأن يكوَن مو�ضوُع الدرّ 4 ماذا تتوقرّ
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م��وع تعاويّن

َمغموَرْةُيقاُل: كانْت قريٌة َمعمورْة وبالِغنى  باأهِلها, 
ها الَعميِم اُنها من َخْ�ِ عيِم�ُصكَّ ِة النَّ قد اأ�صَبحوا ف ي َجنَّ
زماُن جاَءُهم  ُثمَّ  وغاَب عنُهْم ِظلُُّه الَفْيناُن�ِصننَي, 
ْرُع ْبُع وماَت الزَّ َب النَّ مُعَفن�صَ وغَلَب احُلْزُن و�صاَل الدَّ

اِن بَّ لل�صُّ يوُخ  ال�صُّ الأَمُر �َصهٌل وهَو ف ي الإِمكاِنفقالَِت 
املاُء اأْن َيدوَم  اأََرْدنا  لَِن�صقَي الأر�َس مَتى َن�صاُءاإذا 
ومنُه َنْروي َزْرَعنا على َقَدْرُنقيُم �َصّداً فيِه َنحَفُظ امَلَطْر

�َ�يعافا�صَتح�َصُنوا َمقالَُهْم جميعا لِ�ُصغِلِهْم  وَنه�صوا 
دِّفاأْيَنـَعْت ُحقــولُُهْم بالَكــدِّ َد ال�ّصّاُل َفْوَق ال�صَّ وَغرَّ

اإبراهيم العزب

املفردات اجلديدة
رع.  . َقَدر: مايحتاجه الزرّ َب: جفَّ جر املُمتد. َفن�صَ الَفْيناُن: ال�ضرّ

فاأْيَنـَعْت: حان ِقطافها.
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اأَ�صتوعُب واأفهُم

- اأَّوًل -

 . َث عنُه الن�ضرّ ي املَ�ضوَع الترّعاوينرّ الذي حتدرّ 1 اأُ�ضمِّ

 

َل حاُل اأهِل الَقرية؟  2 اأذُكُر مَن الأبياِت َكيَف تبدرّ

 

 

 

ُد مَن الأبياِت: 3 اأُحدرّ

الأَ�ضباَب التي َدَعت اإىل القياِم بهذا املَ�ضوع. 	■

 

 

 

■	 . درّ اقتاَح اإقامِة ال�ضرّ
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- ثانياً -

اأَبَحُث ف ي الن�ّس َعِن:

املُ�ضكلِة. 	■

  

احَللرّ املُقَتِح. 	■

 

■	 . الأ�ضباِب التي جعلت اأهَل القريِة يتفقوَن على اتخاِذ هذا احَللرّ

 

اِن؟ 	■ يوُخ الأمَر لل�ضبرّ َل ال�ضرّ كيَف �َضهرّ

 

الّلغة والرّتاكيب

	اأُكِمُل َوْفَق الّنموَذِج ُم�صتعيناً بالن�ّس: 1

رُع َنِفَد املاُء وماَت الزرّ

َغَلَب …………………… و……………………

	اأُ�صرُي اإىل الكلمِة الَغريبِة من َحْيُث امَلْعنى: 2

الإِعمار. 	■الترّعمر.	■الُعمر.	■املَعموَرة.	■
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	اأُرّتُب الكلماِت الآتيَة ِبَح�ْصِب َت�َصل�ُصِل احُلروِف الِهجائّية: 3

حفظ.	■

نه�ض.	■

غاب.	■

اأقام.	■

زرع.	■

 

 

تدريباُت قرائّية 

	اأُعيُد ِقراَءَة الن�ّس قراءًة ُمّت�صلًة باأ�صلوِب الّراوي ُمتباِدًل الأدواَر مَع ِرفاقي. 1

حيَح لالأحُرِف املُلّونة: 	اأقراأُ الكلماِت الآتيَة ُمراعياً ال�ّصبَط ال�صّ 2

ِظلرّه.	■

الَفينان.	■

َن�َضب.	■

مع.	■ الدرّ

بَّان. 	■ لل�ضرّ

	اأَُمّيُز َهمزَة الَو�صِل من َهمزِة الَقطِع عنَد ِقراءِة الكلماِت الآِتية: 3

فاأيَنعت.	■فا�ضَتح�َضُنوا.	■اأردنا.	■

ُع ال�صّدَة واحَلَركَة ال�صحيحَة ف ي مكاِنِهما املُنا�ِصَبنِي، ُثّم اأقراأُ: 	اأَ�صَ 4

بالكد.	■ال�ضالل.	■غرد.	■�ضدا.	■
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اأَتذّوُق

	اأُ�صّنُف اجلمَل الآتيَة َوفَق اجلدوِل الّتايل: 1

الرُّل. َد ال�ضرّ ، َغررّ مُع، نَحَفُظ املطَر، اأَََيَنَعت ُحقوُلُهْم بالَكدرّ رُع، �ضاَل الدرّ ماَت الزرّ

اخليالاحلقيقة

  

  

  

	اأكتُب الّنتيجَة لل�َصبِب َوْفَق الآتي: 2

الّنتيجُةال�ّصَبُب

عيدُة )اأ�ضبحوا ف ي َجنة النَّعيم(اخَلُر الَعميُم احلياُة ال�ضرّ

َن�َضَب النرّبُع
 

ًا ُنقيُم �ضدرّ
 

ا�ضتح�ضنوا مقاَلُهْم َجميعًا
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الَتّقومي النهائّي

	اأ�صُع عنواناً اآخَر للن�ّس.  1

 

	اأبنّي كيف عّب اأهُل القريِة عن ا�صِتجابِتهم للعمل. 2

 

 

 

	اأبنّي ماذا اأتعّلم من اجتماع ال�صّبان وال�ّصيوخ ف ي امل�صروع. 3

 

 

 

 

	اأعيد قراءة الّن�س اأمام اأفراد عائلتي. 4
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حروف العطفتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

قراءِة اجُلَمِل قراءًة �ضليمًة..	1

ِف َحرَف�ي الَعطِف )الفاء و َبل(..	2 تعررّ

�ضياغِة اأ�ضئلٍة لأجوبٍة ُمعطاة..	3

كتابِة الكلماِت بعَد اإدخاِل )الباء، الواو، الكاف، الفاء( على )ال�( الترّعريف. .	4

تعاَل نتذّكر بع�َس املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

د ُحروَف العطِف التي تعلرّمَتها �ضابقًا؟ 	■ اأعدرّ

 

ابقة؟ 	■ اأكتُب جملًة ت�ضتمُل اأحَد حروِف العطِف ال�ضرّ
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الأن�صطة

	اأُكِمُل َوفَق الّنموذِج: 1

مِل.	■ ذهبُت اإىل امل�ضبِح ولعبُت بالررّ

�ضافرُت …………………… و…………………… 

اأ�َضُب حليبًا اأو َع�ضرًا.	■

اأر�ضُم …………………… اأو …………………… 

نوَن، ُثمرّ جاَء اجَلفاُف.	■ َم�َضِت ال�ضرّ

ت …………………… ُثمرّ ……………………  مررّ

بيع.	■ تاُء فالررّ اأقبَل ال�ضرّ

جاَء …………………… ف  …………………… 

بيَع.	■ تاَء بِل الررّ اأُِحبرّ ال�ضرّ

اأذهُب اإىل …………………… بل …………………… 

اأتعَلُّم
ي: )الفاء، َبل( اأحُرَف َعطٍف.	■ اأُ�ضمرّ

( اأحُرَف عطٍف.	■ )و، اأو، ُثمرّ
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ُع ف ي الفراِغ حرَف الَعطِف املُنا�ِصِب )اأو، و، بل، ثّم( فيما ياأتي:  	اأ�صَ 2

اأَرَتدي ِثيابي، ………… اأذهُب اإىل املَدر�ضِة.	■

يا�ضيرَّة.	■ وِق، ………… اأُ�ضاِهُد املُباراَة الررّ اأذهُب اإىل ال�ضرّ

ًة ………… ِح�ضانًا.	■ اأَر�ضُم بطرّ

بيعِة ………… ُن�ضاِهُد املناظَر اجَلميلة.	■ نخرُج اإىل الطرّ

	اأجيُب عِن الأ�صئلِة ُم�صتخدماً ما ينا�صُب مّما ياأتي: )َنَعم، بلى، ل(. 3

■	…………… األ�ضَت ُتريُد اأن َنذهَب اإىل النرّزهِة؟ 

■	…………… برّ املُطالعَة؟  اأحُتِ

■	…………… َهل تقِطُف اأزهاَر احلديقِة؟ 

اأَتعّلُم
ً ِمن: )َنَعم، بلى، ل( حرَف جواٍب. ي كالرّ اأُ�ضمِّ

	اأ�صوُغ �ُصوؤاًل ِلكلِّ اإجابٍة فيما ياأتي: 4

اأَل�ضَت ………………………………؟ َبلى، اأحبُّ الَفَواِكَه.	■

هل ………………………………؟ َنَعم، �ضافَر ُح�ضاٌم.	■
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الإمالء الّتعلميمّي

اأعيــُد ِكتابَة الكلمــاِت الآتيِة ُمنتِبهاً ِلَلفِظها بعَد ُدخوِل اأحرِف )البــاء، الواو، الكاف، الفاء( على 
)ال ( الّتعريف:

بالَكدِّ  	■

الل  	■ كال�ضرّ

والَعَمل  	■

هول.  	■ فال�ضرّ

اخلّط

قعة: عِر الآتي بخّط الرُّ اأكتُب َبْيَت ال�صِّ
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ل ر�س الأَوّ الّطاقة ال�ّصم�صّيةالَدّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة النرّ�ضرّ قراءًة �ضليمة معبرّ

2	.. البحِث عن معاين بع�ض املفردات من النرّ�ضرّ

د..	3 �ضياغِة جمٍل وفق منوذٍج حمدرّ

فات الأطفال..	4 اأي ف ي بع�ِض ت�ضرّ اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

اقة؟ 	■ ما اأهمُّ م�ضادِر الطرّ

 

م�ضيرّة على اأ�ضطِح اأحِد البيوت؟ 	■ اقة ال�ضرّ هل �ضاهدت األواَح الطرّ

 

ف ي راأيَك كيف تعمُل هذه الألواح؟ 	■

 

 

 

يَتها ف ي احلفاِظ على البيئِة.  م�ضيرّة، واأهمرّ اقة ال�ضرّ ف الطرّ والآن عزيزي الترّلميذ هيرّا بنا نتعررّ
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ورتني ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليهما: اأتاأّمُل ال�صّ

Greens MPs :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/greensmps/9180614416/ :امل�صدر

Mike Linksvayer :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/mlinksva/4961841275/ :امل�صدر 
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اُل فوق �َضطِح الِبناِء؟  ُب العمرّ 1 ماذا ُيركرّ

 

2 اإلَم حتتاُج هذِه الآلِت كي تعمَل؟ 

 

3 َهل تعمُل ف ي اللرّيِل؟ وملاذا؟ 

 

ر�ِض ف ي راأِيَك؟  4 ما َمو�ضوُع الدرّ

 

والآن تعاَل لنقراأ الفقرة الآتية:

، وف�ي احِلفاِظ على البيئِة، وذلَك با�ضتخداِم  ٌة َعظيمٌة ف ي القت�ضاِد العامَليرّ ِة اأَهميرّ م�ض���يرّ اَقِة ال�ضرّ وللطرّ

اناُت من اأَلواٍح و�َضفائَح �ضوٍد، واأنابيَب  خرّ ُن هذه ال�ضرّ ، وَتَتَكورّ ِة ف ي ُمعَظِم ُدَوِل العامَلِ م�ضيرّ اناِت ال�ضرّ خرّ ال�ضرّ

���َعت هذِه الأَلواُح ِب�َض���كٍل مائٍل لمِت�ض���ا�ِض اأكِب َقدٍر  َة، وقد ُو�ضِ ���م�ِض احلراريرّ َغٍة مَتَت�ضرّ طاقَة ال�ضرّ ُمَفررّ

ٍة مترّ�ِضلٍة باأنابيِب املَنِزل. اناٍت مائيرّ عُة فيها اإىل َخزرّ ُه احلراَرُة املُجمَّ م�ِض، ُثمرّ تتوجرّ ِة ال�ضرّ ُمكٍن من اأ�ضعرّ

ِة،  م�ض���يرّ اناِت ال�ضرّ ���خرّ ٌة َعظيمٌة ف ي احِلفاِظ على البيئِة با�ض���تخداِم هذِه ال�ضرّ ِة اأََهميَّ م�ِض���يَّ اق���ِة ال�ضرّ وللطرّ

���اخنَة على َم���داِر الَيوِم. اإِنرّ  ُن املِياَه ال�ضرّ ���ُر املاَل، وُتوؤَمرّ َحي���ُث ُي�ض���تعا�ُض بها عِن الغ���اِز والَكهَرباِء؛ َفُتَوفرّ

م�ضيرّ َوقوٌد ِبال ُدخاٍن، وناٌر ِبال ا�ضتعاٍل، َفناأَمُن بها على اأَنُف�ِضنا وعلى اأَولِدنا وُبيوِتنا مَن  اَن ال�ضرّ خرّ ال�ضرّ

الحِتاِق.
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اأ�صتوعُب واأفهُم

ُة؟  م�ضيرّ اناُت ال�ضرّ ُن ال�َضخرّ 1 ممرّ َتتكورّ

 

ِة ِب�ضكٍل مائٍل.  م�ضيرّ اناِت ال�ضرّ خرّ 2 اأُعلُِّل �َضَبَب َو�ضِع ال�ضرّ

 

اخنة.   ِة ف ي: ال�ض���ِتغناء عن الغاِز والكهرباِء وَتوفِر املاِل واملياِه ال�ضرّ م�ض���يرّ اَقِة ال�ضرّ 2 تكُمُن فاِئدُة الطرّ
اأذكُر فوائَد اأُخرى لها.

 

 

اِبُق َينتمي اإىل: حيحَة: الن�ضرّ ال�ضرّ 2 اأختاُر الإجابَة ال�ضرّ

ِة.	■ الِق�ضرّ

املَقالِة الِعلميرِّة.	■

املَقالِة الأدبيرِّة.	■



برنامج التعـّلم الّذاتّي, الّلغة العربّية, ال�صـّـف الّرابع الأ�صــا�صــّي, الف�صل الّثاين182

الَلّغة والرّتاكيب

	اأبحث ف ي الن�ّس عن:  1

مرادف كلمة مرتبطة  	■

قة  	■ �ضدرّ كلمة املتفررّ

جمع كلمة �ضفيحة  	■

مفرد كلمة الأموال  	■

	اأ�صُع الكلمات الآتية ف ي جمٍل مفيدة:  2

متت�ضرّ	■توليد.	■

	

	

	اأَ�صوغ ُجملًة َوْفَق الّنموذِج الآتي: 3

َة ُمفيدٌة لالإن�ضاِن.  م�ضيرّ اقَة ال�ضرّ واهلِل، اإِنرّ الطرّ

	

	اأبنّيُ الَفْرَق بنَي الكلمَتنْيِ املت�صابهَتنْيِ فيما ياأتي: 4

َة ف ي حتِلَيِة املِياِه.  	■ م�ضيرّ اقَة ال�ضرّ ا�ضتغلرّ الإن�ضاُن الطرّ

ر.  	■ اأُِحبرّ حَتِليَة كوِب احَلليِب بال�ضكرّ
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تدريبات قرائّية

ني نطقًا �ضحيحًا.  ني وال�ضرّ ، واأنطُق حْرَف�ي ال�ضرّ اأقراأ الن�ضرّ

اأتذّوق

. ُد هذِه الفكرة من الن�ضرّ ز على فكرٍة واحدٍة، اأحدرّ م�ضيرّة وركرّ اقِة ال�ضرّ ابُق عن الطرّ َث الن�ضرّ ال�ضرّ درّ حَتَ

 

الَتّقومي النهائّي
	اأ�صُع ُعنواناً منا�ِصباً للّن�س.  1

 

	اأذكر املعلومات التي اأفدتها من الّدر�س.  2

 

 

 

 

	لو كان لديَك الآن بيٌت، فهل ت�صتخدم ال�ّصّخانات ال�ّصم�صّية؟ وملاذا؟ 3
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حروف اجلوابتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ًة �ضليمة..	1 قراءِة اجلَمِل قراءًة جهريرّ

و�ضِع حرِف اجلواِب املنا�ِضِب..	2

د..	3 �ضياغِة جمٍل وفَق منٍط حمدرّ

قيِم املنا�ضبِة ف ي مكانها..	4 و�ضِع عالمِة الترّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

برّ والديك؟	■ هل حُتِ

 

األي�َض لديَك اأخوٌة اأ�ضغَر منَك؟ 	■

 

تعال نتعلرّم اأ�ضياَء جديدًة. 
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الأن�صطة

ُع حرَف اجلواِب املُنا�صب ملا ياأتي: 	 اأ�صَ 1

م�ِض؟	■ َهل ي�ضَتفيُد الإن�ضاُن من حرارِة ال�ضرّ

 

 

ُة ُمفيدًة لالإن�ضاِن؟	■ م�ضيرّ اقُة ال�ضرّ اأََلي�َضِت الطرّ

 

 

	اأ�صوُغ ُجماًل َوفَق كلِّ منوَذٍج مّما ياأتي: 2

َة حُتافُظ على البيئِة.	■ م�ضيرّ خاناِت ال�ضرّ واهلِل، اإنرّ ال�ضَّ

 

ِة اأف�ضَل مَن الترّ�ضخنِي بالكهرباِء؟	■ م�ضيرّ اقِة ال�ضرّ اأَلي�َض الترّ�ضخنُي بالطرّ

 

م�ضيرّة.	■ اناِت ال�ضرّ خرّ عليَك اأن َت�ضتفيَد من ال�ضرّ

 

خانات ال�ضم�ضيرّة!	■ ما اأوفَر اأن ن�ضتخدَم ال�ضرّ
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الإمالء الّتعليمّي
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اأقراأُ الن�ّس الآتي، واأ�صُع َعالماِت الرّتقيِم املنا�صبَة فيه:

ِق( ...  َب ب  )اإدي�ضوِن ال�ضرّ باح ... َعامِلٌ ُلبناينرّ ُلقرّ َح�َضن كامل ال�ضُّ
ُوِلَد ف ي َجنوِب لبناَن عاَم 1895 ... كاَن موَلعًا بالريا�ضيرّاِت والُعلوِم 
يا�ض���يرّات ف ���ي �ض���وريَة، ُثمرّ هاَج���َر اإىل الولي���اِت املترّحدِة  َفَدَر����َض الررّ
���ِة ... وِمن اأهمرّ  الأمريكيرّة ... ليتابَع ِدرا�ض���َتُه ف ي الهند�ض���ِة الكهَربائيرّ
ُلها  م�ِض وُيحورّ َة ال�ضرّ ُن اأ�ضعرّ ُه �ضَنَع ِجهازًا للترّلفاِز ُيخِزرّ اختاعاِتِه ... اأنرّ
وِر واملناِظِر ... وِجهاَز  ِة ... و�َضنَع ُمر�ِضاًل لل�ضرّ ٍة كهَربائيرّ اإىل تيرّاٍر وقورّ

اإر�ضاٍل تلفزيوينرّ ... وغَره...

اخلّط

	اأتتبُع خطَّ الّر�صِم ف ي اجُلملِة الآتيِة: 1

قعِة ُمراعياً َجماَل اخلّط: 	اأُعيُد ِكتابَة اجُلملِة ال�ّصابقِة بخطِّ الرُّ 2
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الن�ّس املو�صوعّيالّتعبري الكتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

م�ضيرّة. اقة ال�ضرّ كتابِة ن�ضرّ مو�ضوعيرّ عن الطرّ

م�ضيرّة،  اقة ال�ضرّ ت معك �ضابقًا عن الطرّ والآن اأرجو منك اأن جتمَع على ورقٍة خارجيرّة ُكلرّ املعلوماِت التي مررّ
ًا عنها.  ًا مو�ضوعيرّ لنكتب ن�ضرّ

اً مو�صوعّياً عن الّطاقِة ال�ّصم�صّيِة: )اأهمّيُته، مــالُت ا�صتخداِمها( ُم�صتعيناً باجُلَمِل  اأكتــُب ن�صّ
الآتية:

ُة ُمنِقَذُة البيئِة.	■ م�ضيرّ اقُة ال�ضرّ الطرّ

ُة ِنعمٌة، َعلينا اأن ن�ضتفيَد منها.	■ م�ضيرّ اقُة ال�ضرّ الطرّ

ُة ُمعينٌة لالإن�ضاِن.	■ م�ضيرّ اقُة ال�ضرّ الطرّ

 

 

 

 

 

 

 



189
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ر�س الّثاين الكهرباءالَدّ
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

ة..	1 قراءِة الن�ضرّ قراءًة �ضليمًة ومعبرّ

2	.. ِة للنرّ�ضرّ حتديِد الفكرِة العامرّ

3	.. البحِث عن معاين بع�ِض الكلماِت من النرّ�ضرّ

اأي ف ي بع�ِض ت�ضفاِت الأطفال..	4 اإبداِء الررّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ِة ف ي منزيل؟ 	■ ُد بع�َض الأجهزِة الكهربائيرّ اأعدرّ

 

ما الأجهزُة الكهربائيرّة الأكرث ا�ضتخدامًا ف ي املنزل؟ 	■

 

هل تعرُف )توما�ض اأدي�ضون(؟ 	■

 

ف اأكرَث بالكهرباء. مُه للب�ضيرّة، تعاَل نتعررّ ، اأعظُم اختاٍع قدرّ اإَنرّه متُع امل�ضباِح الكهربائيرّ
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ورة ثّم اأجيُب عن الأ�صئلة التي تليها: اأتاأّمُل ال�صّ

ُة املوجودة ف ي اللرّوحة؟  1 ما الأجهزُة الكهَربائيرّ

 

2 ماذا يوَجُد بجانِب العاِمِل ف ي اللرّوحِة؟ 

 

؟  3 َمِن اختَع املِ�ضباَح الكهَربائيرّ

 

تعال نقراأ الفقرة الآتية:

 Bilfinger SE :امل�صور
https://www.flickr.com/photos/bilfinger/16244256993/ :امل�صدر 
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ل �ِضاٌج �َض���عيٌف، ومْل  ُف من ُظلمِتِه اإِ فمن���ُذ اأك���رَث من ِمئَتي �َض���نٍة كاَن العامَلُ َيعي�ُض ف ي َظالٍم ل ُيَخفرّ

ِة  ���ناعيرّ ���لوا اإىل َتوليِد الَكهَرباِء ال�ضرّ ناُفِر، اإىل اأن َتَو�ضرّ َيعِرِف الُعَلماُء عِن الَكهَرباِء �ِض���وى الترّجاُذِب والترّ

َرِت اكت�ض���افاُت الُعلماِء وجتاِرُبُهم اإىل اأن و�َض���لوا اإىل َتولي���ِد الَكهَرباِء كما ف ي  ٍة، وَتطورّ م���ن َم�ض���ادَر ِعدرّ

ِة  ���دوِد والأنهاِر، اأو مَن الُقورّ اِت الترّوليِد التي اأُن�ِض���َئت على ال�ضرّ ِق املِياِه َكَمحطرّ ِة َتدفرّ َع�ِضنا احلايلرّ من ُقورّ

���ِة  ِة اأو اخلا�ضرّ راعيرّ ���غرِة اأو الزرّ ِة ال�ضرّ ���ناعيرّ ���غرِة ف ي املُن�ض���اآِت ال�ضرّ اِت ال�ضرّ النرّاجمِة عِن الَوقوِد كاملَحطرّ

كنيرّة. باملَجاِل الترّجاريرّ اأو الأبنيِة ال�ضرّ

َم اإىل العامل اختاعاٍت كث���رًة تعمُل بفعل الَكهرباء، مثل  ث���م ظهَر العامُل توما�ض اأدي�ض���ون الذي قدرّ

ادِة الكهربائيرّة، وامل�ضباح الكهربائيرّ الذي اأنار  ك الكهربائيرّ والعدرّ ، واملحررّ التلفاز، والفيلم الكهربائيرّ

ِة احلاِلك. ليَل الب�ضيرّ

اأ�صتوعب واأفهم

1 ممرّ ُتولرُّد الَكهَرباُء ف ي َع�ِضنا؟ 

 

ة؟  َمها العامِلُ اأدي�ضون للَب�َضيرّ 2 ما الختاعاُت التي َقدَّ

 

3 ما املُعاناُة التي كاَن ُيعانيها الإن�ضاُن قبَل َتوليِد الَكهَرباِء براأِيك؟ 
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4 اأوازُن َبنَي اللرّيِل َقبَل اكت�ضاِف الَكهَرباِء واللرّيِل َبعِد اكت�ضاِف الَكهَرباِء من َحيُث:

الَعمُل.	■َحركُة النرّا�ِض.	■الإِنارة.	■

 

 

 

 

الّلغة والرّتاكيب

	اأَختاُر الإجاَبَة املُنا�صبَة للَكِلماِت امللّونِة فيما ياأتي:  1

ة النرّاجمِة عِن الُوقوِد. تعني:	■ ُتَولرُّد الَكهَرباُء مَن الُقورّ

النرّاجِتة. �

احلاِئزة. �

القاِئمة. �

َرِت اكت�ضافاُت الُعَلماِء وجَتاِرُبهم. ُمفرُدها:	■ َتَطورّ

ُمكت�ِضف. �

ُمكت�ِضفة. �

اكِت�ضاف.  �
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	اأَبَحُث ف ي الّن�ّس ال�صابق عن َكلمتني ُمت�صاّدَتني. 2

 

	اأَ�صُع الَكلماِت الآتيَة ف ي ُجَمٍل ُمفيدٍة:  3

ات.	■ اج.	■املَحطرّ النرّاجمة.	■ال�ضرّ

 

 

 

	اأَ�صوُغ مَن الِفعِل املا�صي ِفعاًل ُم�صاِرعاً َوْفَق الّنموذِج الآتي: 4

اِبَكِة.	■ َيبَحُث ف ي ال�ضرّ ابَكِة.   َبَحَث ف ي ال�ضرّ

َبت َع�ضرًا.   	■ �َضِ

�ضاَهدُت الَبامَج املفيدَة   	■

تدريبات قرائّية

اأَقراأُ الِعباراِت الآتيَة ُمعّبًا عِن ال�ّصعوِر بال�ّصعادِة والطِمئنان:

اَد َفَتى فيِه  ٍة، وَتفتُح الَبرّ ٍة اأو َترفيهيرّ َتفتُح الترّلفاَز ُكلرّ َيوٍم، وُت�ضاهُد ما َيحلو لَك ِمن َبرامَج تعليميرّ
اب. عاِم وال�ضرّ الَعديَد ِمْن اأَنواِع الطرّ
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اأتذّوُق

ماذا َتقوُل ل�صاحب ُكّل ت�صّرٍف مّما ياأتي:

طفٌل َيخُرُج ِمن ُغرفِتِه وَيُتُك املِ�ضباَح الَكهَربائيرّ ُمنارًا.  	■

■	  . طفٌل َيخُرُج ِمن ُغرفِتِه، وُيطِفُئ املِ�ضباَح الَكهربائيرّ

طفٌل يغ�ضُل يديه ِمن �ُضنبوِر املاِء، وَيُتُكُه َمفتوحًا.  	■

طفٌل يغ�ضُل يديه ِمن �ُضنبوِر املاِء، وُيغِلُقُه جيِّدًا.  	■

الّتقومي النهائّي

	اأ�صُع عنواناً منا�صباً للّن�ّس.  1

 

	اذكُر املعلومات التي ا�صتفدتها من الّدر�س.  2

 

 

	ماذا تتوّقُع اأن يحدَث للعامِل من دوِن كهرباء؟ 2

 

 

	اأ�صوُغ جملًة وفق الّنموذج الآتي: هل فّكرت يوماً ما بالكهرباء؟  2
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فعل الأمرتدريٌب لغوّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

حتويِل الفعِل املا�ضي وامل�ضارع اإىل فعِل اأمر..	1

اإعراِب الفعِل الأمر اإعرابًا كاماًل..	2

3	.. توظيِف همزتي الو�ضِل والقطِع ف ي ن�ضٍّ اإمالئيٍّ

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

ما اأنواع الفعل؟ 	■

 

ما حركة اآخر الفعل الأمر؟ 	■

 

ل الأفعال الآتية اإىل فعل اأمر:	■ اأحورّ

كتَب …………………  �

يلعُب ………………… �

اأكَل …………………  �
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الأن�صطة

	اأحّوُل الأفعاَل ف ي اجلمِل الآتيِة اإىل فعِل اأمٍر، واأبنّيُ حركَة اآخرِه وفَق الّنموذج: 1

■	. ا�ضب ياِطفُل الع�ضَر الطبيعيرّ  . َي�ضُب الطفُل الع�ضَر الطبيعيرّ

َيلتزُم املواطُن قواعَد تر�ضيِد الَكهرباِء.	■

 

َم املخِتُع ِخدماٍت ُمفيدًة.	■ َقدرّ

 

اأتعَلُّم
كون. فعُل الأمِر مبنيٌّ على ال�ضرّ

	ا�صتخرُج فعَل الأمِر، واأُبنّيُ بناَءه ف ي اجلملَتني: 2

اأَِنر ِم�ضباَح الُغرَفِة ف ي اللرّيِل.  	■

ِة.  	■ اقِة الكهربائيرّ حاِفظ على الطرّ

	اأعرُب فعَل الأمِر ف ي اجلملِة الّتاليِة وفَق الّنموذج: 3

كون.	■ ْر: فعُل اأمٍر مبنيرّ على ال�ضرّ قدِّ ْر اإنازات الُعلماء.  قدِّ

ابَحْث عن قواعِد تر�ضيِد الكهرباِء.  	■
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الإمالء الّتعليمّي

اً ف ي ثالثِة اأَ�صطــٍر، اأَحتّدُث فيه عن اأهمّية الكهرباِء ف ي املنــِزِل ُموظفاً همَزتي الو�صِل  اأكتــُب ن�صّ
والَقطع.

 
 
 

اخلّط

ُع النرّقاِط مَن احلروف: 1 اأقراأُ اجُلملَة الآتيَة ُمالِحظًا َمو�ضِ

ُع َر�صَم النقطَتنِي والنقاِط الّثالِث بَخطِّ الّرقعِة: 	اأَتَتَبّ 2

ُع َر�ضَم الكلماِت والنرّقاِط فيما َياأتي، ُثمرّ اأعيُد كتاَبتها: 3 اأَتَتبرّ

. قعة مراعيًا جمال اخلطرّ 4 اأعيد كتابة اجلملة ال�ضابقة بخطرّ الررّ
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مقطع و�صفّيتعبري كتابّي
عزيزي التلميذ ُيتوّقع منك ف ي نهاية الّنموذج اأن تكون قادرًا على:

كتابِة مقطٍع عن الكهرباء. 

تعال نتذّكر بع�س املعلومات التي تعّلمتها �صابقاً:

من ُمَتع امل�ضباح الكهربائي؟ 	■

 

اأذكُر املعلومات التي ا�ضتفدتها من در�ِض الكهرباء. 	■

 

 

اأكتُب مقَطعاً عن الكهرباء وفوائِدها.
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ُر اأتذَكّ
من خطواِت ِكتابِة املقطِع:

ئي�ضِة والِفكِر الفرعيرِّة.	■ حَتديُد الِفكرِة الررّ

بط.	■ ِة با�ضتخداِم اأدواِت الررّ ئي�ضِة والِفكِر الفرعيرّ بُط بنَي الِفكرِة الررّ الررّ

ترُك فراٍغ ف ي بدايِة الفقرِة.	■

قيِم.	■ مراعاُة عالماِت الترّ

و�ضُع عنواٍن للفقرِة.	■
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اأن�صطة تقوميّيةمعارف ومهارات

الّدب�ُس

https://en.wikipedia.org/wiki/Molasses#/media/File:Blacks trapmolasses.JPG :امل�صدر
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ب�ض املغذرّي الذي  بيُب احُللُو الذي َن�ض���تلذرّ باأكلِه؟ وهذا الدرّ هل �ض���األَت نف�َض���َك َيومًا ممرّ ُي�ضنُع هذا الزرّ
اقِة والدرّفِء؟ نا بالطرّ تاء، ليُمدرّ ناأكلُُه ف ي ال�ضرّ

افئ  ���ُذ الِعنُب ف ي ِنهايِة املَو�ض���ِم، ُثمرّ ُيغ�َض���ُل ف ي ِوعاٍء َكبٍر بامل���اء النرّظيِف الدرّ بي���ِب يوؤخرّ ِل�ض���ناعِة الزرّ
ِة ع�ضيَن اإىل واِحٍد وع�ضين يومًا  يتوِن. وُين�َضُ بعَدها ملدرّ وُي�ضاُف اإليِه َبلُّوراُت البوتا�ضيوم وَزيُت الزرّ
فَردِه، اأو َيدُخُل  ، وُي�ضبُح َزبيبًا لذيذًا يوؤَكُل مِبُ على الأ�ضُطِح اأو على الأر�ِض النظيفِة ف ي احُلقوِل، َفَيِجفُّ

ف ي حت�ضِر بع�ِض اأنواِع احللوى.

���واِئِب، ثمرّ ُيغ�َض���ُل، وُي���تُك َيوَمنِي اثَننِي،  ى من ال�ضرّ ب�ُض، فكيَف ُي�ض���نُع؟ ُيقَطُف الِعَنُب، وُينقرّ اأما الدرّ
ُة احلواري وهَي َنوٌع مَن  ، وَبعَدها ُت�ضاُف اإىل الَع�ِض مادرّ ِة، فُيهَر�ُض، وُيع�َضُ وبعَدها ُينقُل اإىل املَع�َضَ

penanghill :امل�صدر
https://www.flickr.com/photos/penanghill/8153503302/ :امل�صدر
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ى �َض���وائبُه التي َتطفو على  ِة �ض���اعٍة وُتَنقرّ ُن ملدرّ قيِق، وُي�ض���خرّ مِل الأبي�ِض الدرّ اِب الأَبي�ِض النرّاعِم اأو الررّ الترّ
ى هذه  لَل، وت�ضمرّ اف�ي الذي ُي�ضِبُه املاَء الزرّ ُد لأربٍع وع�ضيَن �ضاعًة، ُثمرّ ُيوؤَخُذ النرّاجُت ال�ضرّ �َضطِحِه، ثمرّ ُيَرقرّ
َة ثالِث �ضاعاٍت، وُيَتُك حتى َيُبَد وُي�ضِبُح  ُة الترّكريَر، فيو�َضُع ف ي ِقدٍر ِلَيغِلَي على النرّاِر الهادَئِة ُمدرّ العمليرّ
فاِئِح، وُيَتُك اإِىل الَيوِم الثرّالِث،  جاجاِت واجِلراِر وال�ضرّ ���غرُة كالزرّ بعَدها ِدب�ض���ًا، ومُتالأُ منُه الأَوِعَيُة ال�ضرّ

عام. َفَيجُمُد وُي�ضبُح جاهزًا للطرّ

الأ�صئلُة

ناعاُت التي تقوُم على الِعنب كما َوَرَد ف ي الّن�ّس؟ 1 ما ال�صّ

 

ب�ِس: ناعِة الِدّ ناعِة الّزبيِب وَمراحَل �صِ 2 اأو�صُح ف ي املخّطِط الآتي َمراحَل �صِ

العنب

�صناعة الّدْب�ِس�صناعة الّزبيِب
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3 ما فوائُد ِدب�ِس الِعَنِب؟ 

 

ّحّياِن، اأعّلُل ذلك.  4 الّزبيُب وِدب�ُس الِعَنِب ِغذاءاِن �صِ

 

 

 

5 ف ي راأِيَك، َهل �صناعُة الّدب�ِس َعَمٌل ُمنِتٌج؟ وملاذا؟ 

 

 

6 اأ�صِبط بنيَة الكلماِت الآتيِة ُم�صتعيناً بالن�ّس:

بيب.	■ الزرّ

يهر�ض.	■

يجمد.	■

لل.	■ الزرّ

7 اأقراأ ما ياأتي منتبهاً للَو�صِل ف ي لفِظ احُلروِف املُلّونِة:

ُة الترّكريَر. لل هذه العمليرّ �اف�ي الذي ُي�ضِبُه املاَء الزرّ ُثمرّ ُيوؤَخُذ النرّات�ُج ال�ضرّ
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8 اأبحُث ف ي الن�ّس عن:

درّ كلمِة:	■ �ضِ

بداية.  �

العكر.  �

�  . املررّ

مرادف كلمة: 	■

ف.   � ينظرّ

َييَب�ض.  �

�  . النرّقيرّ

ُمفرد كلمة: 	■

موا�ضم.   �

اأ�ضطحة.   �

�ضوائب.   �

نواجِت.   �
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9 اأّيهما اأجمُل؟ وملاذا؟

اف�ي. 	■ ُيوؤَخُذ النرّاجِتُ ال�ضرّ

لَل. 	■ اف�ي الذي ي�ضبُه املاء الزرّ ُيوؤَخُذ النرّاجِتُ ال�ضرّ

 

 

 اأ�صتخرُج من َ الن�ّس:

مفهوماً علمّياً.  	■

َكِلمًة َدخيلًة.  	■
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اأن�صطة تقوميّيةتدريبات لغوّية
الّدب�ُس

	اأقراأُ ما َياأتي، ُثّم اأمالأُ اجَلدوَل باملطلوِب: 1

���وائِب، ُث���مرّ ياأخُذ املُزارُع 	■ اِت الِعَنِب مَن ال�ضرّ ���الُح الِعَنَب ف ي ِنهايِة املو�ِض���ِم، وُينقرّي حبرّ َيقِط���ُف الفرّ
النرّاجِتَ ال�ضاف�ي من الع�ضِر.

لَل.	■ ُي�ضبُه الَع�ضُر املاَء الزرّ

 Angela Llop :امل�صدر
https://www.flickr.com/photos/angela_llop/7937742920/ :امل�صدر
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ُمَتّمماُت اجُلملِةالفاِعُلالفعُل

   

   

   

   

	اأقراأُ الن�ّس الآتَي، ُثّم اأُجيُب: 2

اِتِه  بيِب، فجمَع الِعنَب ف ي ِنهايِة املو�ضِم، ثمرّ َغ�َضَل حبرّ ���يِف ِل�ضناعِة الزرّ ُح ف ي ِنهايِة ال�ضَّ ا�ض���تعدرّ الَفالرّ
يتوِن، ثمرّ   افئ، واأ�ض���اَف اإليها بلرّوراِت البوتا�ض���يوِم وقلياًل من َزيِت الزرّ ف ي ِوعاٍء كبٍر باملاِء النرّظيِف الدرّ
َة ِع�ضيَن َيومًا، اأو واحٍد وع�ضيَن يومًا على الأ�ض���ُطِح اأو على الأر�ِض النظيفِة ف ي احُلقوِل،  َن�َضها ُمدرّ

ناعِة َبع�ِض اأنواِع احللوى والأطعمِة. ا َجفَّت، اأ�ضَبَحت َزبيبًا َلذيذًا ُيوؤَكُل مُبفَرِدِه، اأو َيدخُل ف ي �ضِ َفلمرّ

	ا�صتخرُج من الن�ّس ال�ّصابِق: 3

عدداً  	■

ِفعاًل ما�ضياً  	■

ِفعاًل ُم�ضارعًا   	■

َكِلمًة مبدوءًة بهمزِة َو�ضلٍ  	■

َكِلمًة مبدوءًة بهمزِة قطعٍ  	■
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	 اأ�صوُغ اأ�صئلًة حول فكِر الِفقرة ال�ّصابقة مبدوءًة ب : 4

؟	■ متى:  

؟	■ اأيَن:  

؟	■ ماذا:  

؟	■ كْم:  

	اأ�صوُغ ُجملًة َوفَق الّنموذِج: 5

اُت الِعَنِب اأ�ضَبَحت َزبيبًا. ملا جفرّت َحبرّ

 

 

	اأُحّوُل كلمَة الفاّلح اإىل املثّنى، ثّم اإىل اجَلمِع ف ي اجُلملِة الآتيِة: 6

بيِب. يِف ِل�ضناعِة الزرّ ُح ف ي ِنهايِة ال�ضرّ ا�ضتعدرّ الَفالرّ

املثّنى: 	■

 

اجلمُع: 	■
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	اأُكمل كتابة اجلمل الآتية ُم�صتخدماً الفعَل يرَفُع ب�صورٍة �صحيحٍة وفَق الّنموذج: 7

التلميذتان َترَفعاِن الكتاَب.	■ التلميذ يرَفُع الكتاَب.  

الن  	■ احَلمرّ

الوَن  	■ احَلمرّ

	اأ�صَتخرُج اأحُرَف اجلّر من الن�ّس الآتي، ُثّم اأُنّظُم اإجاباتي ف ي اجلدول: 8

َة ثالِث �ض���اعاٍت، وُيتُك حترّ�ض���ى يبَد  يو�ض���ُع الع�ض���ُر ف ���ي ِقدٍر ِليغلي عل���ى النرّاِر الهادئِة مدرّ
فائِح، وُيَتُك اإىل  جاجاِت واجلراِر وال�ضرّ وي�ض���بُح بعدها دب�ضًا، ومتالأُ منُه الأوِعَيُة ال�ض���غرُة كالزرّ

الَيوِم الثرّالِث فَيجُمُد، وُي�ضِبُح جاِهزًا للطعاِم.

عالمُة جّرهال�صُم املجروُرحرُف اجلّر
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	اأقراأُ اجُلَمَل الآتيَة، ُثّم اأُكِمُل الإجابُة:  9

َة ِع�ضيَن َيومًا. ها ُمدرّ يتوِن، ُثمرّ َن�َضَ اأ. اأ�ضاَف اإليها َبلُّوراِت البوتا�ضيوم وقلياًل من زيِت الزرّ
عاِم. ب�ُض بعَد َغلِيِه اإىل الَيوِم الثرّالِث، فيجُمُد، وُي�ضبُح جاهزًا للطرّ ب. ُيتُك الدرّ

حرُف الَعطِف )الواو( َرَبَط بني:	■

َكلمِة البوتا�ضيوم و…………………………

( َرَبَط َبنَي:	■ حرُف العطِف )ُثمرّ

ُجملِة ………………………… و …………………………

حرُف العطِف )الفاء( َرَبَط بنَي:	■

………………………… و …………………………

حرُف العطف )الواو( َرَبَط بني:	■

………………………… و …………………………

	اأكتُب الِفعَل املا�صّي، ثّم فعَل الأمِر مَن الأفعاِل الآتيِة، ُثّم اأبنّيُ عالمَة بنائِه:

■	………………………  ………………………  ……………………… ين�ضُ 

■	………………………  ………………………  ……………………… يتكُ 

■	………………………  ………………………  ……………………… مَيالأُ 
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	اأمّيُز اجلمع من املُفَرد:

فائُح، اجِلراُر، ِوعاُء. الأوعيُة، الَيوُم، ال�ضرّ

اجلمعاملفرد

  

  

  

 اأ�صُع اإ�صارَة)✓( اأماَم اخلياِر ال�صحيح للجملتنْي الآتَيَتني:

ب�ُض ِغذاٌء ُمفيٌد.	■ الدرّ

جملٌة فعليرّة. )...( �

جملٌة ا�ضميرّة. )...( �

ب�ُض اجِل�ضَم َحرارًة وطاقًة.	■ ميَنُح الدرّ

جملٌة فعليرّة. )...( �

جملٌة ا�ضميرٌّة. )...( �
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ُح العنَب.  اأعرُب اجلملَة الآتيَة: يقطُف الفالرّ

يقطُف:  	■

ُح:  	■ الفالرّ

العنَب:  	■
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 فريق الـعـمل الـفـنّي: 
] تنفيذ [ مـجـموعة من اخلرباء املخت�صني ف ي الّلغة العربّية والّلغة الإنكليزّية والريا�صّيات والهند�صة والّر�صم اليدوّي 
والت�صوير ال�صوئّي واخلـّط العربّي والّر�صم الّرقمّي والت�صميم الكرافيكّي والإخراج الطباعي و اإدارة امل�صاريع الفنّية 

 
 ] اإنتاج [ مركز بابل, ��كة معروف لاإنتاج الفني, دم�صق, اجلمهورية العربية ال�صورية

www.babel.productions ] املوقع الإلكرتوين [ 

 فريق الـعـمل الـعـلـمّي: 
] اإعداد وحت�ص� [ مـجـموعة من املـخـتـ�صني التـربويني من وزارة الرتبية ف ي اجلمهورية العربية ال�صورية ووكالة الأمـم املـتـحدة لاإغـاثة وت�صغـيل 

الّاجئني الفل�صطـيـنيني ف ي ال��ق الأدنى الأونروا ومنـظـمـة الأمـم املتــحـــدة للـطـفـولـة اليونـيـ�صـف.








 

 








 












 

 








 




