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تــقــديــم
يتصف ال�إ صلاح التربوي باأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة ،المستند اإلى واقعية النشاأة،
ال�أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات
ال�جتماعية ،والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون ،من خلال عقد اجتماعي قائم على
الحقوق والواجبات ،يتفاعل المواطن معها ،ويعي تراكيبها واأدواتها ،ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق ال�آمال ،ويلامس
ال�أماني ،ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.
ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي ،بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه ،فقد جاءت ضمن خطة
متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها ،بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار ،وال�إ عداد
لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة ،دون التورط باإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن ال�أصالة وال�نتماء،
وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة ،وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تل ّقي المعرفة ،وصول� ً لما يجب اأن يكون من اإنتاجها ،وباستحضار وا ٍع لعديد
المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد ،وللبنية المعرفية والفكريّة المتوخّاة ،جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية
محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم ،والعلم ،والثقافة ،والتكنولوجيا ،وتلبية المتطلبات الكفيلة
بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة ،وهو ما كان له ليكون لول� التناغم بين ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات،
فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.
ث ّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير ،بما يع ّزز اأخذ جزئية الكتب المقر ّرة من المنهاج دورها الماأمول في التاأسيس؛ لتوازن
اإبداعي خ ّلاق بين المطلوب معرفياً ،وفكرياً ،ووطنياً ،وفي هذا ال�إ طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها ،وفي طليعتها
لتوجه الجهد ،وتعكس ذاتها على
وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني ،بال�إ ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ ّ
مجمل المخرجات.
ومع اإنجاز هذه المرحلة من الجهد ،يغدو اإزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التاأليف والمراجعة ،والتدقيق،
وال�إ شراف ،والتصميم ،وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه ،فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير ،ونحن واثقون من تواصل
هذه الحالة من العمل.
وزارة التربية والتعليم العالي
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
كانون ال�أول ٢٠١٦ /

مقدمة
الســلا ُم َعلــى الْ َم ْبعـ ِ
ـوث َر ْح َمـ ًة لِ ْلعالَميــن َو َعلــى اآلِـ ِه َو َص ْح ِبـ ِه َو َمـ ْـن ســا َر َعلــى
الْ َح ْمـ ُد لِلّـ ِه َر ِب الْعالَميــنَ ،و َ
الصــلا ُة َو َ
َد ْربِـ ِه اإِلــى َيـ ْو ِم الّديــنِ َ ،و َب ْعــد.
ـاب الثّانــي فــي ِس ْل ِسـ َل ِة
ـاب (لُ َغ ُتنــا ا ْل َجمي َلـ ُة) لِ َط َل َبـ ِة َ
الصـ ِ
ـف الثّانــي ا ْل�أساســي فــي َد ْو َلـ ِة ِف َل ْســطينَ ،و ُهـ َو ا ْل ِكتـ ُ
َفهــذا ِكتـ ُ
ـاء َت ْر َج َمـ ًة لِ ْل إِاطــا ِر ا ْلعــا ِم لِ ْل َمنا ِهـ ِـج وا ْل ُخطـ ِ
كُ ُتـ ِ
ـاج اللُ َغـ ِة ا ْل َع َربِ َيـ ِة َواآدابِهــا الَــذي
ـوط ا ْل َع َ
ريضـ ِة لِ ِم ْنهـ ِ
ـب اللُ َغـ ِة ا ْل َع َربِ َيـ ِةَ .و َقـ ْد جـ َ
اأنْ َجـ َز ُه ا ْلفَريـ ُق ا ْل َو َطنـ ُـي.
ـال فــي َع َم ِل ّيـ ِ
ـس ِمـ ْـن َورا ِء َت ْعليـ ِم اللُ َغـ ِة ا ْل َع َربِ َيـ ِة ُهـ َو َت ْمكيـ ُن ال َط َل َبـ ِة ِمـ ْـن توظيــف اللُ َغـ ِة بِشَ ـ ْكلٍ َف ّعـ ٍ
ـات
اإِ َن ا ْل َهـد َ
َف ال َرئيـ َ
واصــلِ فــي الْ َموا ِقـ ِ
ا ْل�ِتصـ ِ
ـف الْ َحياتِ َيـ ِة الْ ُمخْ َت ِل َفـ ِة.
ـال َوال َت ُ
ـث ُي َمثِ ـ ُل الْ ِ
س ل� الْ َو ْحـ ِ
واح ـ ُد ِم ْنهــا َو ْح ـ َد ًة ُم َتكا ِم َل ـ ًةَ ،و َي ِت ـ ُم في ـ ِه
س ال ـدُرو ِ
ـاب َعلــى اأســا ِ
ـداتَ ،ح ْيـ ُ
وقــد ُب ِنـ َـي الْ ِكتـ ُ
ـث َتكــو ُن فــي اإِطــا ٍر ُم َتكا ِمــلٍ وليــس فــي اأ ْجــزا ٍء ُم ْنف ِ
َت ْنظيـ ُم الْ ِخ ْبـ ِ
ض َم ْجمو َعـ ٍة
ـرات ال َت ْعلي ِم َيـ ِة بِ َح ْيـ ُ
َص َلـ ٍةَ .وفيـ ِه اأ ْيضـاً َي ِتـ ُم َعـ ْر ُ

ِمـ َـن ا ْل� أ ْفــكا ِر وا ْل َمفاهي ـ ِم وا ْل َمعــار ِِف َوا ْل َحقائِــقِ الْ ُم َترابِ َط ـ ِةَ ،و َي َت ـ َد َر ُب ال َط َل َب ـ ُة َعلــى َمهـ ٍ
ـارات َوظي ِف َي ـ ٍة ُم َح ـ َد َد ٍةَ ،و َي ْك َت ِســبو َن
ِجاهــات َوالْ َمعــار ِِف الْ ُم ْر َت ِب َطــ ِة بِالْ ِخ ْب ِ
ِ
ــض الْ ِق َيــ ِم َوا ْل�ت
تــاب ال ِق َيــ َم الدّي ِن َيــ َةَ ،والْ َو َط ِن َيــ َة،
ــرات ال َت ْعلي ِم َيــ ِةَ .ولَــ ْم ُي ْغ ِفــ ِل الْ ِك ُ
َب ْع َ
�ج ِتما ِع َي ـ َةَ ،وال� أ َس ـ ِر َي َةَ ،وا ْل إِ�نْســانِ َي َة.
َوا ْل ْ
ص ُم ْد َمـ ٍـج ،و ُه ـ َو َم ْوجــو ٌد فــي َدلي ـ ِل ا ْل ُم َعلِ ـ ِم ،اأ ّمــا اأ ْس ـ ِئ َل ُة
ـج ٌل َعلــى قُ ـ ْر ٍ
�س ـ ِتما ِعَ ،و ُه ـ َو ُم َسـ َ
ـص ا ْل ْ
س بِ َنـ ِ
َي ْب ـ َداأ ال ـ َد ْر ُ
ـراء ِةَ ،و َقـ ْد ُربِـ َ
ـص َف َم ْوجــو َد ٌة فــي ِكتـ ِ
ـاب ال َطالِـ ِ
س ا ْل ُمحا َد َثـ ِة
ـبَ .و ِمـ ْـن َثـ َمَ ،
س ا ْل ِقـ َ
ال َنـ ِ
ـط َد ْر ُ
توجـ ُد لَ ْو َحـ ٌة لِ ْل ُمحا َد َثـ ِة تُحاكــي َد ْر َ
ـث اإِ َن
ـب شَ ـ َف ِويّاً َونُ َف ِكـ ُـرَ ،ح ْيـ ُ
ـراء ِةَ ،و َت ِب َعـ ُه نَ ْوعــان ِمـ َـن ا ْل� أ ْسـ ِئ َل ِةَ ،و ِهـ َـي :نُجيـ ُ
ـص الْ ِقـ َ
بِال َت ْعبيـ ِر الشَ ـ َف ِو ّيَ .و َب ْعـ َد ذلِــكَ ُب ِنـ َـي نَـ ُ
اأ ْسـ ِئ َل َة ال َت ْفكيـ ِر اأ ْسـ ِئ َل ٌة َغ ْيـ ُـر ُم ِ
ـراء ِةَ .و َقـ ْد
باشـ َـر ٍة َت ْسـ َت ْدعي َمهــارات ال َت ْفكيـ ِر الْ ُع ْليــا .اأ ّمــا ال َت ْدريبـ ُ
ـص الْ ِقـ َ
ـاتَ ،فجـ َ
ـاء ْت ُم ْر َت ِب َطـ ًة بِ َنـ ِ
ـلاث َمهـ ٍ
ـاب َعلــى َثـ ِ
ـلاء فــي هــذا
خاصـ ًةَ ،ح ْيـ ُ
اأوليــت الْ ِكتا َبـ ِة اأ َه ِم َيـ ًة َ
ـث ْاشـ َت َم َل الْ ِكتـ ُ
ـارات ُمخْ َت َصـ ٍة بِالْ ِكتا َبـ ِةَ .و َت َنـ َو َع ا ْل إِ� ْمـ ُ
ـاب َعلــى اأناشــي َد ُم َت َن ِو َعـ ٍة بِ ُع ْنـ ِ
ـاب َب ْيـ َـن الْ َم ْنقـ ِ
الْ ِكتـ ِ
ص
ـاء ْت ُم ْر َت ِب َطـ ًة بِ ُنصــو ِ
ـول َوالْ َم ْنظــورِ ،كَمــا ْاشـ َت َم َل الْ ِكتـ ُ
ـوان (نُ َغنّــي) ،جـ َ
ـاب َعلــى َت ْدريبـ ٍ
ـراء ِةْ ،
ـات تُ َن ّمــي َمهــارا ِة ال َت ْعبيـ ِر الْ ِكتابِـ ِـي.
واشـ َت َمل الْ ِكتـ ُ
الْ ِقـ َ
ـاج َو َت ْطبي ِقــه فــي
ـس فــي الْ َع َم ِل َيـ ِة ال َت ْعلي ِم َيـ ِة ال َت َعلُ ِم َيـ ِةَ ،و ُهـ َو الَــذي َيقــو ُم بِ َت ْنفيـ ِذ الْ ِم ْنهـ ِ
اإِ َن الْ ُم َعلِـ َم ُهـ َو الْ َم َحــكُ ال َرئيـ ُ
الصف َِيـ ِة؛ لِــذا ،كُلُنــا اأ َمـ ٌل فــي اأ ْن تُ َز ِودونــا بِ َت ْغ ِذ َيـ ٍة ِ
راج َعـ ٍة لِ ْل ِكتـ ِ
ـث اإ َن هـ ِذ ِه ال َط ْب َعـ َة
ـاب الْ َم ْوجــو ِد َب ْيـ َـن اأ ْيدي ُكــمَ ،ح ْيـ ُ
الْ ُغ ْر َفـ ِة َ
ـابَ ،وتُســا ِه ُم فــي َت ْطويـ ِر مهـ ِ
ـارات اأ ْطفالِنــا ،و َتخْ ـ ِد ُم
ِعبــا َر ٌة َعـ ْـن َط ْب َعـ ٍة َت ْجري ِب َيـ ٍةَ .ون َْحـ ُن َعلــى َيقيــنٍ اأنَهــا َسـ ْو َ
ف تُغْنــي الْ ِكتـ َ
الْ َم ْص َل َحـ َة الْفُضْ لــى ل ُهــم.
َوفَ َق ُكم الل ُه لِما في ِه َم ْص َل َح ُة ا ْل َو َط ِن.
ا ْل ُم َؤلِفون
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١١3

ش
ال َد ْر ُس الثّالِثَ َع َ َ

الص ْق ُر
َسعي ُد ُ َو َ

١٢3

ش
ال َد ْر ُس ال ّرا ِب َع َع َ َ

ي الْ َبقّالَ ِة

١33

ش ِم ْن نَوا ِد ِر أَشْ َع َب
ال َد ْر ُس الْخا ِم َس َع َ َ

١٤3

ا ْل� أ ْه ُ
داف ا ْلعا َمـ ُة
راس ِة هذا ا ْل ِك ِ
تاب اأ ْن:
ُي َت َوقَ ُع ِم َن ال ّط ِ
الب َب ْعدَ ِد َ
ف اللُ َغ َة في ال�ت ِـ ِ
واصلِ بِ َش ْكلٍ سلي ٍم.
صال َوال َت ُ
ُ ١ي َو ِظ َ
ال�س ِتما ِع بِانْ ِتبا ٍه َو َتفا ُعلٍ .
َ ٢ي ْس َت ِم َع اإِلى نُصو ِ
ص ْ
ُ ٣ي َع ِب َر َع ْن لَ ْو ِ
حات الْ ُمحا َد َث ِة َو ُص َورِها شَ َف ِويّاً بِ َش ْكلٍ َسلي ٍم.
حيح ًة َو ُم َع ِب َرةً.
راء ًة َج ْه ِر َي ًة َص َ
َ ٤ي ْق َراأ نُصوصاً ِم ْن (َ )٨٠ – 5٠ك ِل َم ًة ِق َ
ص ِم ْن ِخ ِ
لال ا ْل�أنْ ِش َط ِة الْ ُمخْ َت ِل َف ِة.
َ 5ي َتفا َع َل َم َع ال ُنصو ِ
ِِ
َ ٦ي ْك َت ِس َب َم ِ
داعي)َ ،و َح ِل الْ ُم ْش ِكلات.
هارات ال َت ْفكي ِر ال ُع ْليا (النّاقدَ ،وا ْل�إ ْب ِ
َ ٧ي ْك َت ِس َب َث ْر َو ًة لُ َغ ِو َي ًة ( ُم ْف َر ٍ
راكيبَ ،واأنْماطاً لُ َغ ِو َي ًة َجديدةً).
داتَ ،و َت َ
َ ٨ي ْن َس َخ َك ِل ٍ
مات َو ُج َملا ً بِ َخ ٍط َجميلٍ .
َ ٩ي ْك ُت َب ُحروفاً َو َم ِ
قاط َع َو َك ِل ٍ
مات ِك َتا َب ًة َصحيح ًة َو ْف َق اأ ِ
صول َخ ِط ال َن ْس ِخ.
ُ ١٠ي َع ِب َر ِكتابِ ّياً َع ْن َم ِ
ف َو ُص َو ٍر ُم ْعطا ٍة.
واق َ
حيح ًةُ ،م ِ
راعياً الْ َم ِ
هارات
لاء َم ْنظوراً ِكتا َب ًة َص َ
َ ١١ي ْك ُت َب نُصوصاً (لِغا َي ِة َ ٢٠ك ِل َم ًة) اإِ ْم ً
الوا ِر َد َة في الْ ِك ِ
تاب.
ُ ١٢ي ْن ِش َد َم ْجمو َع ًة ِم َن ا ْل�أناشي ِد َم َع ال َت ْلحينِ .
ماء لِ ْل َو َطنِ َ ،و ْاس ِتخْ دا َم الْ َع ْقلِ َ ،و َح َل الْ ُم ْش ِك ِ
لاتَ ،و ُحقوقَ
َ ١٣ي َت َمثَ َل الْ ِق َي َم ا ْل�إ يجابِ َيـ َة (ا ْل�نْ ِت َ
لومات ِع ْل ِم َي ًةَ ،وا ْل�أمانَ َةَ ،والْ ُمثا َب َر َة لِ َت ْحقيقِ الْ ُحلُ ِمَ ،والْ َع ِ
ال ِط ْف ِلَ ،و َم ْع ٍ
لاقات ا ْل� أ َس ِر َي َة،
كير َق ْب َل الْ َح ِ
كير َق ْب َل اإِ ْصدا ِر اأ ْحكا ٍمَ ،و ُمحا َر َب َة الْفَسا ِد... ،اإلخ).
ديثَ ،وال َت ْف َ
َوال َت ْف َ

٢

س ال�أ َولُ
ال َد ْر ُ

َو َط ُنُ َي ْس ُك ُن فينا
طين ا ْل َجمي َل ُة)
ص (فِ َل ْس ُ
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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قاء خالِ ٍد؟
ِم ْن اأ ْي َن َق ِد َم اأ ْص ِد ُ
قاء ر ِْح َل َت ُهم؟
اأ ْي َن َب َداأ ا ْل� أ ْص ِد ُ
س؟
قاء في الْ ُق ْد ِ
ماذا زا َر ا ْل� أ ْص ِد ُ
س
قاء في َطري ِق ِهم ِم َن الْ ُق ْد ِ
ما ا ْل�أما ِك ُن الَتي َم َر بِها ا ْل� أ ْص ِد ُ
اإِلى َح ْيفا؟
الس ْه ِل الْق ِ
نين؟
َريب ِم ْن ِج َ
ما ْاس ُم َ
٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٤

5

َن ْق َراأ:

َو َط ُنُ َي ْس ُك ُن فينا

اتَ َف َق ِ
بير َعلى الْ ُمشا َر َك ِة في ُمسا َب َق ٍة َص َح ِف َي ٍة؛
ياس ُر ُ َواأخْ ُت ُه َع ُ
طين.
لِ ِكتا َب ِة َمقالَ ٍة َع ْن ِف َل ْس َ
بير :ماذا َس َن ْك ُت ُب في الْ َمقالَ ِة؟
َع ُ
ِ
ياس ُرَُ :س َن ْك ُت ُب َع ِن الْ َو َط ِن الَذي َي ْس ُك ُن فيناَ ،ول� ن َْس ُك ُن
فيه.
ف َس َن ْك ُت ُب َع ْن َو َط ٍن ل� ن َْس َتطي ُع الْ ُوصو َل اإِلَ ْي ِه؟
بيرَ :و َك ْي َ
َع ُ
ِ
ِ
الس ِن َع ْن َعكّا،
ر
با
ك
ياس ُرُ :ن َْساأ ُل الْ َجدََ ،والْ َج َدةََ ،و
َ
ِ
َو َح ْيفاَ ،ويافاَ ،و َص َفدََ ،و َغ ْيرِها.
بير :لَ ْن نَ ْنسى اأ ْن نُ َع ِب َر َع ْن ُحلُ ِمناَ ،و َح ِقنا في الْ َعو َد ِة اإِلى
َع ُ
ش فيه.
َو َط ِنناَ ،والْ َع ْي ِ
٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
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_١
_٢
_٣
_٤

ما الْ ُمسا َب َق ُة الَتي اتَ َف َق ِ
بير َعلى الْ ُمشا َر َك ِة فيها؟
ياس ُر ُ َو َع ُ
ما الْ َم ْوضو ُع الَذي َس َي ْك ُت ُب ُه ِ
بير؟
ياس ُر ُ َو َع ُ
َم ْن َساأ َل ِ
بير َع ِن الْ َو َط ِن؟
ياس ُر ُ َو َع ُ
ص؟
ما اأ ْس ُ
ماء الْ ُمد ُِن الَتي َو َر َد ْت في ال َن ِ
ماء ُمد ٍُن َوقُ ًرى ِف َل ْسطين َي ٍة اأخْ رى.
نُ َع ِد ُد اأ ْس َ

نُ َف ِك ُر

لِماذا لَ ْم َي ْس َتط ْع ِ
بير الْ ُوصو َل اإِلى الْ َو َط ِن؟
ياس ُر ُ َو َع ُ
لِماذا َساأ َل ِ
بير الْ َج َد َوالْ َج َد َة َع ِن الْ َو َط ِن؟
ياس ُر ُ َو َع ُ
ما َم ْعنى( :الْ َو َط ُن الَذي َي ْس ُك ُن فيناَ ،ول� ن َْس ُك ُن فيه)؟
ما ُحلُ ُم ِ
بير؟
ياس ٍر َو َع َ
٧

َ ١ن ْختا ُر ِض َد ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُم َل َو َن ِةَ ،و َن ْك ُت ُبها في ا ْل َفرا ِغ:
ُجيب
ن ُ

نَ َت َذكَ َر

ال َذ ِ
هاب

ف
اخْ َت َل َ

 -١اتَ َف َق ِ
بير َعلى الْ ُمشا َر َك ِة في ُمسا َب َق ٍة.
ياس ُر ُ َواأخْ ُت ُه َع ُ
ِ -٢
ياس ُرُ :ن َْساأ ُل الْ َجدََ ،والْ َج َدةَ.
الس ِن َع ْن َع ّكاَ ،و َح ْيفاَ ،ويافا.
 -٣ن َْساأ ُل ِكبا َر ِ
بير :لَ ْن نَ ْنسى اأ ْن نُ َع ِب َر َع ْن ُحلُ ِمنا.
َ -٤ع ُ
بير :لَ ْن نَ ْنسى اأ ْن نُ َع ِب َر َع ْن َح ِقنا في الْ َعو َد ِة اإِلَ ْيه.
 -5قالَ ْت َع ُ

ِصغا َر

َ ٢ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة (اأي َْنَ ،متى)َ ،و َن ْكتُـ ُبها في ا ْل َفرا ِغ ا ْل ُم ِ
ب
ناس ِ
كَما في ا ْل ِمثا َل ْي ِن:
َذ َه َب ِ
ياس ُر ُ اإِلى َص َفدَ.
نَ َز َح َج ّدي َع ْن َعكّا َس َن َة ال َن ْك َب ِة.
بير َج َد َتها َي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة.
زا َر ْت َع ُ
عاش َج ُد ِ
ياس ٍر في َمدي َن ِة َح ْيفا.
َ
بير في الْ ُم َخ َي ِم.
َت ْس ُك ُن َع ُ

٨

ياسر ُ؟
اأ ْي َن َذ َه َب ُ
َمتى نَ َز َح َج ّدي َع ْن َعكّا؟
بير َج َد َتها؟
زا َر ْت َع ُ
عاش َج ُد ِ
ياسرٍ؟
َ
بير؟
َت ْس ُك ُن َع ُ

 ٣نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
َك َت َب ِ
طين؟
ياس ُر ُ َمقالَ ًة َع ْن ِف َل ْس َ
طينَ .م ْن َك َت َب َمقالَ ًة َع ْن ِف َل ْس َ
بير في ِكتا َب ِة الْ َمقالَ ِة.
شا َرك َْت َع ُ

شا َرك َْت في ِكتا َب ِة الْ َمقالَ ِة؟

الس ّبو َر ِة.
س َعلى َ
َك َت َب الْ ُم َعلِ ُم ال َد ْر َ

الس ّبو َر ِة؟
س َعلى َ
كَـ َت َب ال َد ْر َ

َر َس َم ِت الْ ُم َعلِ َم ُة لَ ْو َح ًة َجمي َل ًة.

َر َس َم ْت لَ ْو َح ًة َجمي َل ًة؟

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
ِ
ياس ُرَُ :س َن ْك ُت ُب َع ِن الْ َو َط ِن الَذي َي ْس ُك ُن فينا.

٩

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
ف َس َن ْك ُت ُب َع ْن َو َط ٍن ل� ن َْس َتطي ُع الْ ُوصو َل اإِلَ ْي ِه؟
بيرَ :و َك ْي َ
َع ُ
ِ
الس ِن َع ْن َعكّاَ ،و َح ْيفا،
ياس ُرُ :ن َْساأ ُل الْ َجدََ ،والْ َج َدةََ ،و ِكبا َر ِ
َويافاَ ،و َص َفدََ ،و َغ ْيرِها.

َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
ظ

١٠

ظا

ظو

ظي

ِ
حافظ
َظ ْرف

ا ْل إِ� ْملا ُء
َ ١ن ْق َراأَ ،و َن َض ُع دائِر ًة َح ْولَ التّا ِء ا ْل َم ْربو َط ِة في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
ا ْل َع ْو َد ُة

َمقا َل ُة ُ

ا ْل َج َد ُة

ا ْل َم ْد َر َس ُة ا ْل َم ْك َت َب ُة

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
اتَ َف َق ِ
بير َعلى الْ ُمشا َر َك ِة في ُمسا َب َق ٍة َص َح ِف َي ٍة.
ياس ُر ُ َو أاخْ ُت ُه َع ُ

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:

راغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
ناس َب ِة ِم ْن َب ْي ِن ا ْل َك ِل ِ
 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل َف َ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:

طين
ا ْل َع ْو َد ِة
الس ِن
َن ْس ُك ُن
ِ
فِ َل ْس َ
 -١اتَ َف َق ِ
بير َعلى الْ ُمشا َر َك ِة في ُمسا َب َق ٍة َص َح ِف َي ٍة لِ ِكتا َب ِة َمقالَ ٍة َع ْن
ياس ُر ُ َو َع ُ
.
 -٢قا َل ِ
فيه.
ياس ُرَُ :س َن ْك ُت ُب َع ِن الْ َو َط ِن الَذي َي ْس ُك ُن فيناَ ،ول�
 -٣ن َْساأ ُل الْ َج َد َوالْ َج َد َة و ِكبا َر
َع ْن َعكّاَ ،و َح ْيفاَ ،ويافا،
َو َص َفدَ.
َ -٤ي ْحلُ ُم ِ
بير بِــ
اإِلى الْ َو َط ِن.
ياس ُر ُ َو َع ُ

١١

نُ َغنّي
َسلام ًا يا َروابينا
َسلامـــاً يـــا َروابـــيــنــــا
َويا شَ ْمســـاً َع ِشـــ ْقناها
َســـلاماً َم ْو ِطني الْغالي
َســـ َت ْبقى َر ْمـــ َز ِع َزتِنـــا

َويـــا اأ ْحلـــى اأمانينـــا
اإ ِ ِ
ليـــك ا ْل� آ َن ُض ّمينـــا
َويـــا اأ ْمجـــا َد ماضينـــا
َو ُح ْلمـــاً فـــي َماآقينـــا
اأسعد الديري

١٢

س الثّاني
ال َد ْر ُ

ِ
ّ
ْ
اب
ط
ح
ل
ا
و
ر
م
النَ ُ َ َ ُ
ص (ا ْلغا َب ُة)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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ض الْ َح َي ِ
عيش في الْغا َب ِة.
نُ َع ِد ُد َب ْع َ
وانات الَتي َت ُ
ف ن َْح ُص ُل َعلى الْ َخ َش ِب؟
َك ْي َ
ماذا ن َْص َن ُع ِم َن الْ َخ َش ِب؟
لِماذا نَ ْز َر ُع اأ ْشجاراً َمكا َن ا ْل� أ ْشجا ِر الَتي نَ ْق َط ُعها؟
فن ِ
ُحاف ُظ َعلى الْ ِ
غابات؟
َك ْي َ
١٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

١٤

١5

َن ْق َراأ:

ِ
ّ
ْ
اب
ط
ح
ل
ا
و
ر
م
َ
َ
ُ
النَ ُ

َمشــى نَ ِمـ ُـر ُ فــي الْغا َب ـ ِة ُم َت َكـ ـ ِبراً َيقــو ُل :اأنــا ا ْل� أ ْقــوىَ .س ـ ِم َع ُه ِق ـ ْر ُد ُ
كا َن َي ْق ِف ـ ُز َعلــى شَ ـ َـج َر ٍةَ ،فقــا َل لَ ـ ُه سـ ِ
ـاخراً :ا ْل إِ�نْســا ُن اأ ْقــوى ِم ْنــكَ .
سا َر ال َن ِم ُر ِ
غاضباًَ ،ف َو َج َد َحطّاباً ،فقا َل ال َن ِم ُرَ :تعا َل نَ َتصا َرعْ.
واف ُقَُ ،و ِ
اب :اأنا ُم ِ
َسيت قُ َوتي.
لكنّي ن ُ
قا َل الْ َحطّ ُ
َسيت قُ َو َتكَ ؟
ال َن ِم ُر :اأ ْي َن ن َ
َسيت قُ َوتي في الْ َب ْي ِتَ ،ساأ ْذ َه ُب لِ� أ ْح ِض َرها.
اب :ن ُ
الْ َحطّ ُ
ال َن ِم ُرَ :متى َس َتعو ُد؟
ابَ :ساأعو ُد َب ْع َد سا َع ٍةَ ،واإِيّا َك اأ ْن َت ْه ُر َب.
الْ َحطّ ُ
ال َن ِم ُر :لَ ْن اأ ْه ُر َب.
ـابَ :و َمـ ْـن َيضْ َم ـ ُن لــي ذلِــكَ ؟ َد ْعنــي اأ ْربِ ْطــكَ فــي ه ـ ِذ ِه
الْ َحطّـ ُ
ــن ِص ْد ِقــكَ .
ــج َر ِة؛ َحتّــى اأ َتاأكَــ َد ِم ْ
الشَ َ
صاحَ :م ِن ا ْل� أ ْقوى يا نَ ِم ُر؟
اب ،ثُ َم َ
وا َف َق ال َن ِم ُرَ ،ف َر َب َط ُه الْ َحطّ ُ
١٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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٦

ف َمشى الـ َن ِم ُر في الْغا َب ِة؟
َك ْي َ
َم ِن الَذي أا ْغ َض َب ال َن ِم َر؟
ماذا َف َع َل ال َن ِم ُر َب ْع َد اأ ْن َس ِخ َر ِم ْن ُه الْ ِق ْر ُد؟
ماذا َط َل َب ال َن ِم ُر ِم َن الْ َحطّ ِ
اب؟
اب ال َن ِم َر؟
اأ ْي َن َر َب َط الْ َحطّ ُ
اب َعلى الـ َن ِمرِ؟
َك ْي َ
ف َت َغلَ َب الْ َحطّ ُ

نُ َف ِك ُر

١ـ لِماذا كا َن ال َن ِم ُر َي ْب َح ُث َع ْن اإِنْ ٍ
سان؟
َسيت قُـ َوتي في الْ َب ْي ِت؟
اب :ن ُ
٢ـ لِماذا َقا َل الْ َحطّ ُ
اب ال َن ِم َرَ ،ه ْل َي ْغ ِل ُب ُه؟ لِماذا؟
٣ـ لَ ْو صا َر َع الْ َحطّ ُ
١٧

َ ١ن ْختا ُر ُمرا ِد َف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُم َل َو َن ِة في ا ْل ُج َم ِل ا ْل�آتِ َي ِةَ ،و َن ْك ُت ُب ُه
في ا ْل َفرا ِغ:
َ ١س ِم َع ُه ِق ْر ُدَُ ،فقا َل لَ ُه ِ
ساخراً.

( ُم ْس َت ْهزِئاًَ ،حزيناً ،صائِحاً)

 ٢سا َر ال َن ِم ُرَ ،ف َو َج َد َحطّاباً.

َضَ ،مشى)
َ(و َق َ
فَ ،رك َ

ابَ :و َم ْن َيضْ َم ُن لي ذلِكَ ؟
َ ٣ر َد الْ َحطّ ُ

( َي ْك ُف ُلُ ،ي َوفِ ُرَ ،يقو ُل)

َ ٤د ْعني اأ ْربِ ْطكَ في ه ِذ ِه الشَ َج َر ِة.

(سا ِع ْدني ،ات ُْر ْكني ،سا ِم ْحني)

 5قا َل ال َن ِم ُر لِ ْل َحطّ ِ
ابَ :تعا َل نَ َتصا َرعْ.

(نَ ْل َع ْب ،نَ َتقا َت ْل ،نَ َتسا َب ْق)

١٨

َ ٢ن ِص ُل ما في ا ْل َعمو ِد ا ْل�أي َْم ِن بِما ُي ِ
ناس ُب ُه في ا ْل َعمو ِد ا ْل�أي َْس ِر،
َو َن ْق َراأ:

اأ ْي َن كا َن الْ ِق ْر ُد َي ْق ِف ُز؟

اب قُ َو َت ُه في الْ َب ْي ِت.
ن َِس َي الْ َحطّ ُ

اب قُ َو َت ُه؟
اأ ْي َن ن َِس َي الْ َحطّ ُ

َس ِخ َر الْ ِق ْر ُد ِم َن ال َن ِمرِ.

َم ْن َس ِخ َر ِم َن ال َن ِمرِ؟

اب لِل َن ِمرِ؟
َمتى َس َيعو ُد الْ َحطّ ُ

اب لِل َن ِم ِر َب ْع َد سا َع ٍة.
َ
سيعو ُد الْ َحطّ ُ

كا َن الْ ِق ْر ُد َي ْق ِف ُز َعلى شَ َج َر ٍة.

َ ٣ن ْق َراأ ا ْل ُج َم َل ا ْل�آتِـ َي َةَ ،ونُ َك ِونُ اأ ْس ِئ َل ًة َتكونُ إاِجاباتُها
ا ْل َك ِل ِ
مات الَتي َت ْحتَها ُخطوطُ ُ:
وانات في الْغا َب ِة.
عيش الْ َح َي ُ
َت ُ
باح
اب في َ
الص ِ
شا َه َد ال َن ِم ُر الْ َحطّ َ
اب ال َن ِم َر في الشَ َج َر ِة.
َر َب َط الْ َحطّ ُ
اب اإِلى َب ْي ِت ِه في الْ َمسا ِء.
عا َد الْ َحطّ ُ
١٩

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
َمشى نَ ِم ُر ُ في الْغا َب ِة ُم َت َك ِبراً َيقو ُل :اأنا ا ْل� أ ْقوى.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
َد ْعني اأ ْربِ ْطكَ في ه ِذ ِه الشَ َج َر ِة؛ َحتّى اأ َتاأكَ َد ِم ْن ِص ْد ِقكَ .
صاحَ :م ِن ا ْل� أ ْقوى يا نَ ِم ُر؟
اب ،ثُ َم َ
وا َف َق ال َن ِم ُرَ ،ف َر َب َط ُه الْ َحطّ ُ

٢٠

َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
عـ

ـعـ

ـع

ع

عا

عو

عي َد ْعني َس ِم َع

ا ْل إِ� ْملا ُء
َ ١ن ْكت ُُب التّا َء ا ْل َم ْبسوط َة (ت) في نِها َي ِة ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:
َبناـــــــــ
الْ َب ْيـــــــــ َح َيواناـــــــــ نَسيــــــــــ بِ ْنــــــــــ
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:

َسيت قُ َو َتكَ ؟
ال َن ِم ُر :اأ ْي َن ن َ
َسيت قُ َوتي في الْ َب ْي ِتَ ،ساأ ْذ َه ُب لِ� أ ْح ِض َرها.
اب :ن ُ
الْ َحطّ ُ

٢١

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل ِب َك ِل َم ٍة ِم َن ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
ا ْل�أسو ِد

اْل ِف َي َل ِة

وانات ا ْل� أ َ
ثاث نَ ْق َط ُعها
اأ ْشجا ُر ُ َح َي ُ ُ

ض ِ
واس َع ُة ُ َت ْنمو فيها
١ـ الْغا َب ُة اأ ْر ُ ُ
٢ـ َت ْس ُك ُن الْغا َب َة
ُم َت َن ِو َع ُةُ.
ِم َن ا ْل�أخْ ِ
شاب.
٣ـ ن َْص َن ُع
عيش في الْ ِ
وانات َعدي َد ُة ُِ ،م ْث َل:
غابات َح َي ُ ُ
٤ـ َي ُ
َو
5ـ نَ ْز َر ُع اأ ْشجا َراً َمكا َن ا ْل� أ ْشجا ِر الَتي

َثير ُة ُ.
ك َ

.

٢٢

.

س الثّالِ ُث
ال َد ْر ُ

َن ْبني َو َن ْبني

ص (بِنا ُء ا ْل ُب ِ
يوت)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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ِم َم ُت ْص َن ُع الْ ِخيا ُم؟
لِماذا َبنى ا ْل إِ�نْسا ُن َقديماً ُبيوتاً ِم َن الطّ ِين؟
طين؟
ف تُ ْبنى الْ ُب ُ
يوت في بِلا ِدنا ِف َل ْس َ
َك ْي َ
لِماذا َي ْبني أا ْه ُل ا ْل� أ ْسكيمو ُبيو َت ُه ْم ِم َن الْ َجلي ِد َوالثَ ْل ِج؟
ِ
يوت؟
ن
ال
ني
ب
ي
ماذا
ل
اس الْ ُب َ
ّ
ْ
َ
ُ
٢٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٢٤

٢5

َن ْق َراأ:

َن ْبني َو َن ْبني

َس ـ َك َن َكري ـ ُم ُ َم ـ َع عائِ َل ِت ـ ِه فــي َب ْيـ ٍ
س،
ـت َقدي ـ ٍم فــي الْ ُق ـ ْد ِ
ِ
جــاء ْت َج ّرافــ ُة
،
زيــن
ح
م
و
ــ
ي
فــي
و
،
ه
ــن َجــ ِد
ٍ
ٍ
ْ
َو ِر َثــ ُه اأبــو ُه َع ْ
َ
َ
َ
َ
ـف َكريـ ُم ُ ُي ِ
ال�ح ِتـ ِ
راق ُبهــاَ ،و َق ْل ُبـ ُه َيخْ ُف ُق
ْ
ـلال؛ لِ َت ْهـ ِد َم الْ َب ْيـ َ
ـتَ .و َقـ َ
ُح ْزن ـاً ،هــا ِهـ َـي ُغ ْر َف ُت ـ ُه َت ْنهــا ُر َح َجــراً َح َجــراًَ ،و ُهنــا َك الْ ُغ ْر َف ـ ُة
ـت َك ْو َم ـ ًة ِمـ ْـن تُـ ٍ
ـراب.
الَتــي ولِـ َد فيهــا َق ـ ْد اأ ْص َب َحـ ْ
مــا ِ
ــي اإِل�
ــن
ه
ُُ
ــح ال ْب ُ
ســاعات َحتّــى اأ ْص َب َ
يــت ُركامــاً ِم َ
َ
الْ ِحجــا َر ِة َوال ُتـ ِ
ـرابَ ،و َص ِع ـد َِت الْ َج ّرا َف ـ ُة َعلــى مــا َب ِقـ َـي ِمـ َـن
الْ َب ْي ِ
ــتَ .ت َــر َك َكريــ ُم الْ َمــكانََ ،وفــي َع ْي ِنــ ِه َد ْم َعــ ُةُ.
س َكريـ ٍمَ ،و َض َمـ ُه اإِلى َص ْد ِر ِه،
َم َسـ َـح ا ْل� أ ُب بِ َيـ ِد ِه َعلــى َراأْ ِ
وقــا َل :اإِ ْن َهدَمــوا لَنــا َب ْيتـاًَ ،ف َسـ َن ْبني ُبيوتاً.
٢٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
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اأ ْي َن َس َك َن كَري ُم ُ َم َع عائِ َل ِت ِه؟
لِماذا كا َن الْ َي ْو ُم َحزيناً؟
ال�ح ِت ِ
لال بِالْ َب ْي ِت؟
ماذا َف َع َل ْت َج ّرا َف ُة ْ
ٍ
ساعات؟
ف أا ْص َب َح الْ َب ْي ُت َب ْع َد
َك ْي َ
ماذا قا َل الْوالِ ُد لِ َكري ٍم؟

نُ َف ِك ُر

١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

لِماذا َه َد َم ِت الْ َج ّرا َف ُة الْ َب ْي َت؟
ف ن َْحمي ُبيو َتنا ِم ْن َج ّر ِ
ال�ح ِت ِ
لال؟
افات ْ
َك ْي َ
لِماذا قا َل ا ْل� أ ُب :اإِ ْن َهدَموا َب ْيتاًَ ،ف َس َن ْبني ُبيوتاً؟
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ِ
َ
أ
ْ
ناء َب ْي ِت ِهم
ب
م
ت
ي
ى
ت
ح
ه
ت
ل
ئ
عا
و
ا
َريم
ك
د
ُساع
ن
ن
ا
ن
ك
ف ُي ْم
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َك ْي َ
ُ
الْ َجدي ِد؟
٢٧

َ ١ن ِص ُل َب ْي َن ا ْل َك ِل َم ِة في ا ْل َعمو ِد ا ْل� أ َو ِلَ ،و ِضدِها في ا ْل َعمو ِد الثّاني:

َقدي ُم ُ

َذ َه َب ْت

َحزي ُنُ

َت ْبني

جاء ْت
َ

َسعي ُد ُ

َت ْه ِد ُم

س
َج َل َ

ف
َو َق َ

َجدي ُد ُ

َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ ِ
لاح ُظ ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم َل َو َن َة:
تاب َعلى الطّا ِولَ ِة.
الْ ِك ُ

٢٨

ش.
الْ َب ْي ُ
ض في الْ ُع ِ
ا ْل� أ ْطبا ُق َعلى الطّا ِولَ ِة.

قيب ِة.
ا ْل� أ ْورا ُق في الْ َح َ

َ ٣ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة (في ،عَلى)َ ،و َن ْكتُـ ُبهَ ا في ا ْل َفرا ِغ:
س.
َ -١س َك َن كَري ُم ُ َم َع عائِ َل ِت ِه ______ َب ْي ٍت َقدي ٍم في الْ ُق ْد ِ
َ -٢ص ِعد َِت الْ َج ّرا َف ُة ______ ما َب ِق َي ِم َن الْ َب ْي ِت.
س كَري ٍم.
َ -٣م َس َح ا ْل� أ ُب بِ َي ِد ِه _____ َراأْ ِ
َ -٤صلّى ِهشا ُم ُ ___________ الْ َم ْس ِج ِد ا ْل� أ ْقصى.

٢٩

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

َض َم ُه والِ ُد ُه اإِلى َص ْد ِر ِهَ ،وقا َل :اإِ ْن َهدَموا لَنا َب ْيتاًَ ،ف َس َن ْبني ُبيوتاً.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
ـت ُركاماً ِمـ َـن الْ ِحجا َر ِة
مــا ِهـ َـي اإِل� سـ ُ ُ
ـاعاتَ ،حتّــى اأ ْص َبـ َـح الْ َب ْيـ ُ
َوال ُتـ ِ
ـرابَ .تـ َـر َك كَريـ ُم الْ َمــكانََ ،وفي َع ْي ِنـ ِه َد ْم َع ُةُ.
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
غـ

٣٠

ـغـ

ـغ

غ

غا

غو

غي ُغ ْر َفة َفراغ

ا ْل إِ� ْملا ُء

َ ١ن ْق َراأَ ،ونُ َل ِونُ ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُم ْن َت ِه َي َة بِالتّا ِء ا ْل َم ْربو َط ِة بِال َل ْو ِن ا ْل� أ ْح َم ِر،
َوا ْل ُم ْن َت ِه َي َة بِالتّا ِء ا ْل َم ْبسو َط ِة بِال َل ْو ِن ا ْل� أ ْخ َض ِر:
َج ّرا َفة اأ ْص َب َح ْت
َب ْيت
َك ْو َمة ساعات ِحجا َرة
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:

َسـ َك َن كَريـ ُم ُ فــي َب ْيـ ٍ
جاء ْت
ـت َقديـ ٍم فــي الْ ُقـ ْد ِ
سَ .وفــي َيـ ْو ٍم َحزيـ ٍـنَ ،
ال�ح ِت ِ
لال؛ لِ َت ْهـ ِد َم الْ َب ْي َت.
َج ّرا َفـ ُة ْ

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:

 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل ا ْل�آتِ َي َة ِب َك ِل َم ٍة ُم ِ
ناس َب ٍة ِم َن ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
ش الْ ِحجا َر ِة ال ِز ِ
س الطّ ِين
الْقُما ِ
راع َي ِة الْ ُم َه ْن ِد ُ
-١
-٢
-٣
-٤
-5

تُ ْص َن ُع الْ ِخيا ُم ِم َن
.
يوت
َت ْم َن ُع ُدخو َل الْ َحرا َر ِة.
ُب ُ
تُ ْبنى ُم ْع َظ ُم ُب ِ
طين ِم َن
.
يوت ِف َل ْس َ
ِف َعلى اأ ْع ِ
مال الْ ِبنا ِء.
ُي ْشر ُ
.
اس ُبيو َت ُهم في ا ْل�أراضي
ل� َي ْبني النّ ُ

٣١

نُ َغنّي

َل ْن اأ ْر َحل

٣٢

ل� لَ ْن اأ ْر َح َل ...ل�  ...ل�
لَ ْن اأ ْس َت ْس ِل َم ...ل�  ....ل�
َف ْوقَ ُترابي اأ ْك ُت ُب َد ْرسي
اأ ْبني َب ْيتي ،اأ ْسقي َغ ْرسي
س قُ ْدسي
اأ ْك ِر ُم جاري ،اأ ْح ُر ُ
َف ْوقَ ُترابيَ ،ف ْوقَ ُترابي
لَ ْن األْ ِق َي ِم ْن َك ّفي َفاأْسي
َف ْوقَ ُترابيَ ،ف ْوقَ ُترابي
س
اأنا اأ ْحيا َم ْرفو َع ال َراأْ ِ

اإبراهيم العلي

س ال ّرا ِب ُع
ال َد ْر ُ

ا ْل ُع ْصفو َر ُة َوا ْل� أ ْفعى
(الس َم َك ُة َوا ْل َح ّسونُ )
ص َ
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

ماذا كا َن طائِ ُر الْ َح ّس ِ
ون َي ْف َع ُل؟
خاف طائِ ُر الْ َح ّس ِ
ون ِم َن الْ َب ْحرِ؟
لِماذا َي ُ
الس َم َك ُة اأ ْن َترى ما َي ْحد ُُث َعلى الشّ ِاط ِئ؟
لِماذا ل� َت ْس َتطي ُع َ
ما الَذي اتَ َف َق َع َل ْي ِه طائِ ُر الْ َح ّس ِ
الس َم َك ُة؟
ون َو َ
اأ ُي ُهما اأ ْج َم ُل :الْ َحيا ُة في الْ َب ْح ِر اأ ِم الْ َحيا ُة في الْ َب ِر َوالْ َج ِو؟
٣٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٣٤

٣5

َن ْق َراأ:
ا ْل ُع ْصفو َر ُة َوا ْل� أ ْفعى
ف َعلى ُغ ْص ِن شَ ـ َـج َر ٍة،
َذ َه َبـ ْ
ـت ُع ْصفــو َر ُة ُ اإِلــى َحمامـ ٍة َت ِق ُ
ـس َب ْيضــيَ ،و َك ُبـ َـر ْت
وقالَـ ْ
ـت لَهــا :يــا َصديقَتــي ،كُلَمــا َف َقـ َ
ــج َر ِة،
بيــر ُة َُ ،و َص ِعــد َْت َعلــى الشَ َ
جــاء ْت اأ ْف ًعــى َك َ
ِفراخــي َ
ٍ
ِ
ْ
ـت الْ
َواأ َك َلـ ِ
َ
ِ
َ
َ
أ
َ
َ
ـص
ـ
ل
خ
ت
ا
ة
ـ
ق
ري
ط
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
ل
ـري
ـ
ك
ف
ف
.
ـض
ـ
ي
ب
ل
ا
و
ـراخ
ـ
ف
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
ُ
بِهــا ِمـ ْـن هـ ِذ ِه ا ْل� أ ْفعــى.
ـت :اأقيمــي ُعشَ ـ ِ
ـك َفـ ْوقَ شَ ـ َـج َر ٍة
َف َكـ َـر ِت الْ َحما َمـ ُةَ ،وقالَـ ْ
ِ
ٍ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
ـاس
ـ
ن
ال
ـا
ـ
ه
ر
زو
ي
ـي
ـ
ت
ل
ا
،
ة
ـ
م
عا
ل
ا
ـق
ـ
ئ
دا
ح
ل
ا
ـدى
ـ
ح
ا
ـي
ـ
ف
ة
عالي ـ
ِ
إ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
سَ ،ول� َتاأْتــي َم ـ َر ًة
ـاف ا ْل� أ ْفعــى ِمـ َـن النّــا ِ
َكثيــراً؛ ِع ْندَهــا َتخـ ُ
اأخْ ــرى ،وبِذلِــكَ َت َت َخلَصيـ َـن ِمـ ْـن شَ ـ ِرها.
٣٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

لِ َم ْن َذ َه َب ِت الْ ُع ْصفو َرةُ؟
راخ؟
ماذا كان َِت ا ْل� أ ْفعى َت ْف َع ُل بِالْ ِف ِ
اأ ْي َن ن ََص َح ِت الْ َحما َم ُة الْ ُع ْصفو َر َة اأ ْن ُتقي َم ُعشَ ها؟
َم ْن َيزو ُر الْ َحدائِ َق الْعا َم َة؟

نُ َف ِك ُر
_١
_٢
_٣
_٤

راخها ْم َن ا ْل� أ ْفعى؟
ف اأنْ َق َذ ِت الْ ُع ْصفو َر ُة ِف َ
َك ْي َ
اأ ْي َن َت ْبني ال ُطيو ُر اأ ْعشاشَ ها؟
ف الْ َحما َم َة؟
بِماذا ن َِص ُ
راخ ِم َن
ف نَ َت َص َر ُ
ف اإِذا شا َه ْدنا اأ ْطفال� ً َياأْ ُخذو َن الْ ِف َ
َك ْي َ
ش؟
الْ ُع ِ
٣٧

َ ١ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َةَ ،و َن ْكتُـ ُبها في ا ْل َفرا ِغ:
س
راخ
ض
الْعا َم َة
عالِ َي ٍة
النّا ِ
الْ ِف ُ
الْ َب ْي ُ
-١
-٢
-٣
-٤

اس الْ َحدائِ َق
َيزو ُر النّ ُ
َ ،و َت ْك ُب ُر
ُس
ِع ْندَما َي ْفق ُ
ا ْل� أ ْفعى.
ش َف ْوقَ شَ َج َر ٍة
َب َن ِت الْ ُع ْصفو َر ُة الْ ُع َ
.
خاف ا ْل� أ ْفعى ِم َن
َت ُ

.

َتاأْكُلُها
.

َ ٢ن ْق َراأَ ،و َن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة (في ،عَلى)َ ،و َن ْكتُـ ُبها في ا ْل َفرا ِغ:

بيض الْ ُع ْصفو َر ُة
َ -١ت ُ
ف الْ َحما َم ُة
َ -٢ت ِق ُ
َ -٣ص ِعد َِت ا ْل� أ ْفعى
َ -٤ف َك َر ِت الْ َحما َم ُة
 -5اأقيمي ُعشَ ِك َف ْوقَ
الْعا َم ِة.

٣٨

ش.
الْ ُع ِ
ُغ ْص ِن شَ َج َر ٍة.
الشَ َج َر ِة.
ص ِم َن ا ْل� أ ْفعى.
َطري َق ٍة لِل َت َخلُ ِ
عالي ٍة
اإِ ْحدى الْ َحدائِ ِق
شَ َج َر ٍة َ

َ ٣ن ْكت ُُب ُج ْم َل َت ْي ِن عَلى ُك ِل ِ
واحدَ ٍة ِم ْن (في ،عَلى):
في

عَلى

()١
()٢
()١
()٢

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
سَ ،ول� َتاأْتي َم َر ًة اأخْ رى.
خاف ا ْل� أ ْفعى ِم َن النّا ِ
َت ُ
٣٩

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
َس
َذ َه َب ْت ُع ْصفو َر ُة ُ اإِلى َحما َم ٍةَ ،وقالَ ْت لَها :يا َصديقَتي ،كُلَما َفق َ
َبير ُة َُ ،و َص ِعد َْت َعلى الشَ َج َر ِة.
جاء ْت اأ ْف ًعى ك َ
َب ْيضيَ ،وك َُب َر ْت ِفراخي َ
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
فـ

٤٠

ف

فا

فو

في

ِفراخ َص ْيف

ا ْل إِ� ْملا ُء
ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي َة َو ْف َق ا ْل َج ْد ِ
ول:
 ١نُ َصنِ ُ
ُع ْصفو َرة

في ِه

اإِلَ ْي ِه

َك ِلمات ُ َت ْنتَهي بِتا ٍء َم ْربو َط ٍة

َحما َمة

ِمياه

َطريقَة

َك ِلمات ُ َت ْنتَهي بِها ٍء

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ٍ
َ
أ
ص بِها ِم ْن ه ِذ ِه ا ْل� أ ْفعى.
ل
خ
ت
ا
ة
َف ِكري لي في َطري َق
َ
َ
ُ

٤١

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
ترتيب ا ْل َك ِل ِ
وين ُج َم ٍل َمفيدَ ٍةَ ،و َن ْق َراأ ا ْل ُج َم َل:
نُعي ُد
مات ا ْل�آتِ َي َة؛ لِ َت ْك ِ
َ
راخ ،ا ْل� أ ْفعىَ ،تاأْكُ ُل.
١ـ الْ ِف َ
٢ـ ُعشَ ِك ،عالِ َي ٍةَ ،ف ْوقَ  ،اأقيمي ،شَ َج َر ٍة.
اس ،كَثيراً.
٣ـ الْعا َم َة ،الْ َحدائِ َقَ ،يزو ُر ،النّ ُ
خاف.
٤ـ ِم َن ،النّا ِ
س ،ا ْل� أ ْفعىَ ،ت ُ
راخهاَ ،ت ْحمي.
5ـ الْ ُع ْصفو َرةُِ ،م َن ،ا ْل� أ ْفعىِ ،ف َ

٤٢

ِ
س
م
س ا ْلخا ُ
ال َد ْر ُ

في َمدي َن ِة ا ْل َخلي ِل
ص (رِ ْح َل ُة ُ إاِلى َب ْي َت َل ْح َم)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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َنيس ُة الْ َم ْه ِد؟
اأ ْي َن َ
توج ُد ك َ
ساح ِة الْ َم ْه ِد؟
ماذا كا َن ال َر ُج ُل َي ْف َع ُل في َ
الس ِ
وق؟
السائِ َ
حين َس ْلوى َع ِن ّ
لِماذا َساأ َل اأ َح ُد ّ
اريخ َواللُ ِ
غات؟
راس َة التّ ِ
لِماذا َق َر َر عا ِد ُل ُ ِد َ
الس ِ
طين.
ياح َي ِة في ِف َل ْس َ
ض ا ْل�أما ِك ِن ِ
نُ َع ِد ُد َب ْع َ
٤٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٤٤

٤5

َن ْق َراأ:

في َمدي َن ِة ا ْل َخلي ِل

ياء خالَها َع ْدنا َن في َج ْولَ ٍة اإِلى الْ َب ْل َد ِة الْقَدي َم ِة
را َفق ْ
َت َع ْل ُ
في الْ َخلي ِل ،سارا في شا ِر ِع الشَ ّلالَ ِةَ ،و َو َصلا اإِلى َم ْد َر َس ِة
ال�ح ِتلا ُلَ ،و َح َولَها اإِلى ُم ْس َت ْع َم َر ٍة ،ثُ َم
اأسا َم َة الَتي َس ْي َط َر َع َل ْيها ْ
س الشَ ْع ِب َي َةَ ،و َم َح ّل ِ
ات الْ ِعطا َر ِة،
شا َهدا سوقَ الْ ُخضا ِرَ ،والْ َملابِ َ
َوالْ َح َل ِويّ ِ
اتَ ،و َمصانِ َع ا ْل� أ ْح ِذ َي ِةَ ،و َغ ْي َرها.
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ِ
السلام-
ه
ي
ل
ع
ليل
خ
ل
ا
م
راهي
ب
ا
نا
د
ي
س
ة
ي
ك
ِ
إ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َم ّرا بِ َع ْي ِن سا َرةََ ،و َت َ َ ِ
َ
ِع ْن َد َم ْد َخ ِل الْ َح َر ِم ا ْل إِ� ْبراهي ِم ِيَ .د َخلا الْ َح َر َمَ ،و َصلَيا َر ْك َع َت ِين
لِلّ ِه َتعالى.
قا َل َع ْدنانُ :ما اأ ْج َم َل اأ ْن َيعو َد ا ْل إِ�نْسا ُن اإِلى َو َط ِن ِه َب ْع َد
ِ
طول ِغ ٍ
ياب!
٤٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

ياء خالَها؟
اأ ْي َن را َفق ْ
َت َع ْل ُ
ياء َم َع خالِها؟
ما ْاس ُم الشّ ا ِر ِع الَذي سا َر ْت في ِه َع ْل ُ
ال�ح ِتلا ُل بِ َم ْد َر َس ِة اأسا َم َة؟
ماذا َف َع َل ْ
ليل؟
ياء َم َع خالِها في الْ َخ ِ
ماذا شا َهد َْت َع ْل ُ
ماذا قا َل َع ْدنا ُن َب ْع َد اأ ْن َصلّى في الْ َح َر ِم ا ْل إِ� ْبراهي ِم ِي؟

نُ َف ِك ُر
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

ف َع َر ْف ُت ْم؟
َه ْل َي ْس ُك ُن َع ْدنا ُن في الْ َخ ِ
ليل؟ َك ْي َ
ال�ح ِتلا ُل َعلى َم ْد َر َس ِة أاسا َم َة؟
لِماذا َس ْي َط َر ْ
ذين كانوا َي ْد ُرسو َن في َم ْد َر َس ِة اأسا َم َة؟
اأ ْي َن َذ َه َب ا ْل� أ ْطفا ُل الَ َ
ما الْ َمشا ِك ُل الَتي ُيعاني ِم ْنها ُسكّا ُن َم ْن ِط َق ِة الْ َح َر ِم ا ْل إِ� ْبراهي ِم ِي
ليل؟
في الْ َخ ِ
٤٧

َ ١ن ِص ُل ما في ا ْل َعمو ِد ا ْل�أي َْم ِن بِما ُي ِ
ناس ُب ُه في ا ْل َعمو ِد ا ْل�أي َْس ِر،
َو َن ْق َراأ:

ياء خالَها َع ْدنا َن
را َفق ْ
َت َع ْل ُ

�ح ِتلا ُل.
الّتي َس ْي َط َر َع ْل َيها ا ْل ْ

َو َصلا اإِلى َم ْد َر َس ِة اأسا َم َة

في َج ْولَ ٍة اإِلى الْ َب ْل َد ِة الْقَدي َم ِة.

شا َهدا سوقَ الْ ُخضا ِر

ليل.
اإِ ْبراهي َم الْ َخ ِ

َم ّرا بِ َع ْي ِن سا َر َة َو َت ِك َي ِة َس ِي ِدنا

َيعو َد ا ْل�إ نْسا ُن اإِلى َو َط ِن ِه!

قا َل َع ْدنانُ :ما اأ ْج َم َل اأ ْن

َو َم َح ّل ِ
ات الْ ِعطا َر ِة.

٤٨

 ٢نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:

ب
ُه َو طالِ ُ ُ

ِه َي طالِ َب ُة ُ

بيب
َط ُ ُ

َط َبيب ُة ُ

ُم َعلِ ُم ُ

ُم َعلِ َم ُة ُ

شُ ْر ِط ُ ُي

شُ ْر ِط َي ُة ُ

٤٩

َ ٣ن ْق َراأَ ،و َن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة ( ُه َوِ ،ه َي)َ ،و َن ْكتُـ ُبها في ا ْل َفرا ِغ:

-١
-٣
-5

ص.
َصدي ُق ُ ُمخْ ِل ُ ُ
ِس اأمي ُنُ.
حار ُ ُ
ل� ِع َب ُة ُ َسري َع ُةُ.

-٢
-٤
-٦

ت نَظي َف ُةُ.
بِ ْن ُ ُ
سائِ ُق ُ ما ِه ُرُ.

تِ ْلمي َذ ُة ُ َذ ِك َي ُةُ.

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
السلام.-
َم ّرا بِ َع ْي ِن سا َرةََ ،و َت ِك َي ِة َس ِي ِدنا اإِ ْبراهي َم الْ َخ ِ
ليل َ -ع َل ْي ِه َ
َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
َد َخلا الْ َح َر َمَ ،و َصلَيا َر ْك َع َت ْي ِن لِلّ ِه َتعالى.
قا َل َع ْدنانُ :ما أا ْج َم َل أا ْن َيعو َد ا ْل إِ� ْنسا ُن اإِلى َو َط ِن ِه َب ْع َد ِ
طول ِغ ٍ
ياب!
5٠

َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
قـ

ق

قا

قو

قي

َق َلم

سوق

ا ْل إِ� ْملا ُء
ريف عَلى ا ْل َك ِل ِ
 ١نُ ْد ِخ ُل (ال) التَ ْع ِ
مات ا ْل�آت ِـ َي ِة ،و َن ْق َراأ:
شارِع

ِصناعَة

سائِح

َر ُجل

َدليل

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ياء خالَها َع ْدنا َن في َج ْولَ ٍة اإِلى الْ َب ْل َد ِة الْقَدي َم ِة في
را َفق ْ
َت َع ْل ُ
ليل ،سارا في شا ِر ِع الشَ ّلالَ ِة.
الْ َخ ِ
5١

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
نُعي ُد ترتيب ا ْل َك ِل ِ
وين ُج َم ٍل َمفيدَ ٍةَ ،و َن ْق َراأ:
مات ا ْل�آتِ َي َة؛ لِ َت ْك ِ
الس ِيدُ ،فيُ ،ولِدَ.
١ـ َب ْي َت لَ ْح َم ،الْ َم ُ
سيحَ ،
راءَ ،ت ْذكا ِر َي ٍةَ ،هدايا ،اأرا َد.
٢ـ ّ
السائِ ُحِ ،ش َ
السائِ ُح ،ال ّس ِ
وق.
٣ـ َع ِنَ ،ساأ َلَ ،س ْلوىّ ،
الس ِ
َنيس ِة الْ َم ْه ِدَ ،ت َحد ََث.
٤ـ ِ
ياح ُي ،الدَلي ُلَ ،ع ْن ،ك َ
الس ِ
ياح َي َة ،الْ َمعالِ َمَ ،يزو ُر ،في.
السائِحونَِ ،ف َل ْس َ
5ـ ّ
طينِ ،

5٢

ِ
س
د
س ّ
السا ُ
ال َد ْر ُ

باح َجدي ُدُ
َص ُ ُ
ص (ال َل ْي ُل َوالنَها ُر)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
لِماذا َتخْ ُر ُج ال ُطيو ُر ِم ْن اأ ْع ِ
شاشها؟
أا ْي َن َي ْذ َه ُب الْ ِ
باح؟
عام ُل في َ
الص ِ
َمتى َت ْظ َه ُر ال ُنجو ُم؟
ِ
اس اإِلى ُبيوتِ ِه ْم؟
ن
ال
د
عو
ي
ماذا
ل
ّ
ُ
َ
ُ

١
٢
٣
٤
ض الْ ِم َه ِن الَتي َي ْع َم ُل اأ ْصحا ُبها لَ ْيلاً.
 5نُ َع ِد ُد َب ْع َ
5٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

5٤
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َن ْق َراأ:

باح َجدي ُد ُ
َص ُ ُ

َن َظ َر بِلا ُل ُ ِم َن النّ ِاف َذ ِة ِع ْن َد الْ ُغ ِ
صاح :انْ ُظري يا
روبَ ،و َ
َ
س ،اإِنَها َت ْغ َر ُق في الْ َب ْحرِ.
ميس! انْ ُظري اإِلى الشَ ْم ِ
ل ُ
باح َة
الس َ
سَ :ه ْل َت ْعر َ
ِفين ِ
ميس :قولي لي يا شَ ْم ُ
نا َد ْت لَ ُ
عودين اإِلَ ْينا؟
ص؟ َه ْل َس َت َ
َوالْ َغ ْو َ
ِ
ْ
ِ
أ
َ
َ
أ
س ل� َت ْغ َر ُق
م
نائي.
ب
ا
يا
ل�
ل�،
:
ت
ل
قا
و
،
م
�
ل
ا
ت
ك
ح
َض
الشَ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ِ
ْ
ْ
أ
ْ
َ
ْ
س في
م
ب
ر
غ
ت
ف
ها،
س
ف
ن
ل
و
ح
ض
ر
�
ل
ا
ر
دو
ت
ل
ب
ِ،
ر
ح
ب
في ال
الشَ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
بِلا ِدناَ ،وتُ ْش ِر ُق في بِلا ٍد اأخْ رى.
باح ا ْل� آ َن في تِ ْلكَ الْ ِبلا ِد ،يا
َساأ َل بِلا ُلَُ :ه ْل َي ْب َداأ َ
الص ُ
اأ ّمي؟
قالَ ِت ا ْل� أ ُم :نَ َع ْمُ ،ه ْم َي ْبدَؤو َن نَشا َط ُهم ا ْل�آنََ ،ب ْي َنما َس َن ْذ َه ُب
ن َْح ُن اإِلى ال َن ْو ِم.
5٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

َمتى نَ َظ َر بِلا ُل ُ ِم َن النّ ِاف َذ ِة؟
س؟
ميس لِلشَ ْم ِ
ماذا قا َل ْت َل ُ
ِ
س ِع ْندَناَ ،وتُ ْش ِر ُق في بِلا ٍد اأخْ رى؟
م
ب
ْر
غ
ت
ماذا
ل
الشَ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ؤال بِ ٍ
بماذا اأجا َب ِت ا ْل� أ ُم َع ْن ُس ِ
لال؟

نُ َف ِك ُر
_١
_٢
_٣
_٤

س؟
َمتى تُ ْش ِر ُق الشَ ْم ُ
ِ
ْ
َ
ِ
ميس لِل َن ْو ِم؟
ل
و
ل
لا
ب
ب
ه
ذ
ي
س
ماذا
ل
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ ُ
ُ
في اأ ِي َو ْق ٍت نَ ْذ َه ُب لِل َن ْو ِم؟
س؟
ما فائِ َد ُة الشَ ْم ِ
5٧

١

َن ْق َراأ ا ْل ُج َم َل ا ْل�آتِـ َي َةَ ،و َن ْختا ُر ِض َد ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُم َل َو َن ِةَ ،و َن ْك ُت ُب ُه في ا ْل َفرا ِغ:

َي ْنـ َتهي الشُ ِ
روق
الْ َمسا ِء
 -١نَ َظ َر بِلا ُل ُ ِم َن النّ ِاف َذ ِة ِع ْن َد الْ ُغ ِ
روب.
باح.
س اإِلَ ْينا في َ
الص ِ
َ -٢تعو ُد الشَ ْم ُ
باح ا ْل�آنَ؟
َ -٣ساأ َل بِلا ُلَُ :ه ْل َي ْب َداأ َ
الص ُ
ُ -٤ه ْم َي ْبدَؤو َن ال َن َ
شاط ا ْل�آن.
س ل� َتغ َْر ُق في الْ َب ْحرِ.
 -5الشَ ْم ُ
 ٢نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
س.
س.
ِه َي زا َر ْت َمدي َن َة الْ ُق ْد ِ
ُه َو زا َر َمدي َن َة الْ ُق ْد ِ
الصخْ َر ِة.
الصخْ َر ِة
___ شا َهد َْت قُـ َبـ َة َ
ُه َو شا َه َد قُـ َبـ َة َ
ُه َو سا َف َر اإِلى َمدي َن ِة َغ َزةَ.
____ سا َف َر ْت اإِلى َمدي َن ِة َغ َزةَ.
الْ َب ِر

____ َس َب َح في الْ َب ْحرِ.

___ اأ َك َل َس َمكاً لَذيذاً.
5٨

الْ َك َس َل
.
.
.
.
.

ِه َي َس َب َح ْت في الْ َب ْحرِ.
ِه َي اأ َك َل ْت َس َمكاً لَذيذاً.

 ٣نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
س ِع ْن َد الْ ُغ ِ
س ِع ْن َد الْ ُغ ِ
روب.
ُه َو َي ْن ُظ ُر اإِلى الشَ ْم ِ
روبِ .ه َي َت ْن ُظ ُر اإِلى الشَ ْم ِ

ُه َو َي ْب َداأ نَشا َط ُه ا ْل�آنَ.
ُه َو َي ْر ُس ُم بِالْ
ِ
حاسوب.

____ َت ْب َداأ نَشا َطها ا ْل�آنَ.
____ َت ْر ُس ُم بِالْ
ِ
حاسوب.

ساح ِة الْ َب ْي ِت.
ساح ِة الْ َب ْي ِتِ .ه َي َت ْل َع ُب في َ
____ َي ْل َع ُب في َ
ِهي تُ ِ
____ ُي ِ
أ
غير.
.
غير
الص
ه
خا
ا
د
ساع
ُ
ساع ُد اأخاها َ
َ
ُ
الص َ
َ
َ

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

ص؟
الس َ
سَ :ه ْل َت ْعر َ
ِفين ِ
باح َة َوالْ َغ ْو َ
قولي لي يا شَ ْم ُ

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

س ل� َتغ َْر ُق في الْ َب ْحرَِ ،ب ْل
َض ِح َك ِت ا ْل� أ ُمَ ،وقالَ ْت :ل� ،ل� يا اأ ْبنائي .الشَ ْم ُ
س في بِلا ِدناَ ،وتُ ْش ِر ُق في بِلا ٍد اأخرى.
َتدو ُر ا ْل� أ ْر ُ
ض َح ْو َل نَ ْف ِسهاَ ،فتغ ُْر ُب الشَ ْم ُ

5٩

َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
كـ

ك

كا

كو

كَلام َض ِحكَ

كي

ا ْل إِ� ْملا ُء
ريف عَلى ا ْل َك ِل ِ
 ١نُ ْد ِخ ُل (ال) التَ ْع ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِةَ ،و َن ْق َراأ:
َب ْحر

٦٠

َغ ْوص

َم ْس ِجد

َك َرم

ِحجا َرة

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
نَ َظ َر بِلا ُل ُ ِم َن النّ ِاف َذ ِة ِع ْن َد الْ ُغ ِ
ميس اإِلى
روبَ ،و َ
صاح :انْ ُظري يا لَ ُ
س ،اإِنَها َتغ َْر ُق في الْ َب ْحرِ.
الشَ ْم ِ

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
نُعي ُد ترتيب ا ْل َك ِل ِ
وين ُج َم ٍل َمفيدَ ٍةَ ،و َن ْق َراأ ا ْل ُج َم َل:
مات ا ْل�آتِ َي َة لِ َت ْك ِ
سَ ،تغ َْرقُ ،في ،ل� ،الْ َب ْحرِ.
١ـ الشَ ْم ُ
سُ ،ت ْش ِرقُ ،في.
٢ـ َي ْو ٍم ،كُ ِل ،الشَ ْم ُ
٣ـ اللَ ْي ِل ،في ،ال ُنجو ُمَ ،ت ْظ َه ُر.
السما ِء.
َثيرةٌ ،الْ ُغيو ُم ،فيَ ،
٤ـ ك َ
5ـ ا ْل إِ�نْسانُ ،الْ َق َمرِ ،اإِلىَ ،و َص َل.

٦١

نُ َغنّي

َ
س
الش ْم ُ

غـــاب الْ َق َم ُر
ِع ْنـــ َد الْف َْجـــ ِر
َ
س َت ْح ِم ُل ِس ّراً
هذي الشَ ـــ ْم ُ
ـــت َف َرحـــاً لِ ْل ُب ْســـتا ْن
َح َم َل ْ
ـــج ْت ِظـــ ّلا ً لِ ْلا أ ْشـــجا ْر
ن ََس َ
مـــا اأ ْج َم َلهـــا! مـــا اأ ْحلاها!
٦٢

س َف َصحا الشَ َج ُر
َب َز َغ ْت شَ ْم ُ ُ
يـــن تُ ِطـــ ُل تُ ْبـــ ِد ُع َخ ْيـــراً
ِح َ
اأ ْهـــد َْت نـــوراً لِ ْل إِانْســـا ْن
شَ ـــ َق ْت َد ْربـــاً لِ ْلا أ ْطيـــا ْر
حيـــن اأراها
َت ْح ِم ُل ُب ْشـــرى
َ
اأسعد الديري

السا ِب ُع
س ّ
ال َد ْر ُ

َ
ُ
ّ
اح
ل
ف
ة
حي َل
ٍ

ص (ال ِر ْف ُق بِا ْل َح َي ِ
وان)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
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لِماذا ُي ِح ُب ِ
حام ُد ُ َث ْو َر ُه؟
ماذا َحد ََث لِلثَ ْورِ؟
بيب؟
ماذا قا َل ال َط ُ
ف َرعى ِ
حام ُد ُ َث ْو َر ُه في َم َر ِض ِه؟
َك ْي َ
ص ِ
حام ُد ُ ِم َن الثَ ْو ِر ِع ْندَما ك ُِس َر ْت ساقُ ُه؟
لِماذا لَ ْم َي َت َخلَ ْ
٦٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٦٤

٦5

َن ْق َراأ:
اح
حي َل ُة َف ّل ٍ
ِ
الس ِ
وق؛
احينَ ،ف َذ َه َب الْ َف ّل ُ
صُ َث ْو َر اأ َح ِد الْ َف ّل َ
اح اإِلى ّ
َس َرقَ ل ُ
الس ِ
صاح:
وق َو َج َد َث ْو َر ُهَ ،فاأ ْم َسكَ بِ ِهَ ،و َ
لِ َي ْش َتر َِي َغ ْي َر ُهَ .وفي ّ
ِ
ِ
اح،
ل
ال
ع
م
اس َح ْولَ ُهَ .س
ص َكلا َم الْ َف ّل ِ
َ
ُ
هذا َث ْوري ،ف َت َج َم َع النّ ُ
جاء اإِلَ ْي ِهَ ،وقا َل :ل� ،هذا َث ْوري اأنا.
َف َ
اح بِ ُس ْر َع ٍة َع ْي َن ِي الثَ ْو ِرَ ،وقا َل :اإِ َن اإِ ْحدى َع ْي َن ِي
َغطّى الْ َف ّل ُ
ص ُم ْض َطرِباً :الْ َع ْي ُن
راءَ ،فاأخْ ِب ْرني أا ُي ُهما َع ْو ُ
الثَ ْو ِر َع ْو ُ
راء؟ َفقا َل اللِ ُ
اس
الْ ُي ْمنى؛ َف َض ِحكَ الْ َف ّل ُ
احَ ،و َك َش َ
ف َع ْن َع ْي َن ِي الثَ ْو ِرَ ،ف َراأى النّ ُ
ِ
ِ
َ
صَ ،فاأ َخذوا ِم ْن ُه الثَ ْو َرَ ،و َر ّدو ُه اإِلى
ل
ال
فوا
ر
ع
ف
،
تان
اأنَ ُهما َسلي َم
َ
َ
َ
ِ
صاح ِب ِه.
٦٦
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ص؟
ماذا َس َرقَ اللِ ُ
الس ِ
وق؟
لِماذا َذ َه َب الْ َف ّل ُ
اح اإِلى ّ
اح َث ْو َر ُه؟
اأ ْي َن َو َج َد الْ َف ّل ُ
راء؟
ص اإِنّها َع ْو ُ
اأ ُي َع ْي ٍن قا َل اللِ ُ
اس بِالثَ ْورِ؟
ماذا َف َع َل النّ ُ

نُ َف ِك ُر
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

اح َث ْو َر ُه؟
ف َع َر َ
ف الْ َف ّل ُ
َك ْي َ
اح َع ْي َن ِي الثَ ْورِ؟
لِماذا َغطّى الْ َف ّل ُ
ِ
ِ
ص ُمضْ َطرِباً؟
ل
ال
ن
كا
ماذا
ل
َ
ُ
السار ِِق؟
قاب ّ
ما ِع ُ
٦٧

َ ١ن ْق َراأ ا ْل ُج َم َل ا ْل�آتِـ َي َةَ ،و َن ْختا ُر ُمرا ِد َف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُم َل َو َن ِة،
َو َن ْك ُت ُب ُه في ا ْل َفرا ِغ:
اأ ْظ َه َر

اأخْ فى

حائِراً

ياء
َع ْم ُ

اح َع ْي َن ِي الثَ ْور.
َ -١غطّى الْ َف ّل ُ

راء.
 -٢اإِ ْحدى َع ْي َن ِي الثَ ْو ِر َع ْو ُ
ص ُمضْ َطرِباً :الْ َع ْي ُن الْ ُي ْمنى.
 -٣قا َل اللِ ُ
اح َع ْن َع ْي َن ِي الثَ ْورِ.
ف الْ َف ّل ُ
 -٤ك ََش َ
 -5اأ َخذوا ِم ْن ُه الثَ ْو َرَ ،و َر ّدو ُه اإِلى ِ
صاح ِب ِه.

 ٢نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:

٦٨

اح.
اأنا َف ّل ُ ُ

َن ْح ُن َف ّلاحونَ .

س.
اأنا َمهَ ْن ِد ُ ُ

ُ -----مهَ ْن ِدسونَ .

اأ ْر َجعو ُه

اأنا عا ِم ُلُ.

ُ -----ع ّمالُ ُ.

ُ -----م َع ِل َم ُةُ.

مات.
َن ْح ُن ُم َع ِل ُ ُ

اأنا طالِ َب ُةُ.

بات.
 ----طالِ ُ ُ

َ ----ر ّسا َم ُةُ.

امات.
َن ْح ُن َر ّس ُ ُ

َ ٣ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َة (اأناَ ،ن ْح ُن)َ ،و َن ْك ُت ُبهَ ا في ا ْل َفرا ِغ:
اح َذ ِك ُيُ.
َ -----ف ّل ُ َُ -----فتا ُة ُ نَشيط ُةُ. ----اأ ْطفا ُل ُ ِصغا ُرُ.رات.
بيبات ما ِه ُ ُ
َ ----ط ُ َُ ----ر ُج ُل ُ كَري ُمُ. ----سائِ َح ُة ُ اأ ْج َن ِب َي ُةُ.ُ ----جنو ُد الْ َو َط ِن.

٦٩

ا ْل ِكتا َب ُة

َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
جاء اإِلَ ْي ِهَ ،وقا َل :ل� ،هذا َث ْوري اأنا.
ص كَلا َم الْ َف ّل ِ
احَ ،ف َ
َس ِم َع اللِ ُ
َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
ِ
الس ِ
وق؛ لِ َي ْش َتر َِي
احينَ ،ف َذ َه َب الْ َف ّل ُ
صُ َث ْو َر اأ َح ِد الْ َف ّل َ
اح اإِلى ّ
َس َرقَ ل ُ
الس ِ
صاح :هذا َث ْوري.
وق َو َج َد َث ْو َر ُهَ ،فاأ ْم َسكَ بِ ِهَ ،و َ
َغ ْي َر ُهَ .وفي ّ
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
لـ

٧٠

ل

ل�

لو

لي

ِ
ل�مع

لَ ْيل

ا ْل إِ� ْملا ُء
ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِي َة في ا ْل َج ْد َو ِل:
َ ١ن ْق َراأَ ،ونُ َصنِ ُ
الْ َف ّلاح

الثَ ْور

السوق
ّ

الْ َي ْوم

النّاس

الْ َع َمل

مات التَي ل� ُمها َش ْم ِس ّي ُة ُ
مات الَتي ل� ُمها َق َم ِريَـ ُة ُ ا ْل َك ِل ُ
ا ْل َك ِل ُ

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ف َع ْن
ص ُمضْ َطرِباً :الْ َع ْي ُن الْ ُي ْمنى؛ َف َض ِحكَ الْ َف ّل ُ
احَ ،وك ََش َ
قا َل اللِ ُ
اس اأنَ ُهما َسلي َم ِ
تان.
َع ْي َن ِي الثَ ْورَِ ،ف َراأى النّ ُ

٧١

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:

الصو َر ِة َوا ْل ُج ْم َل ِة ا ْل ُم ِ
ناس َب ِة َلهاَ ،و َن ْكت ُُب ا ْل ِقصَ َة ُم َرتَ َب ًة:
َ ١ن ِص ُل َب ْي َن ّ
اح الثِما َر.
ف الْ َف ّل ُ
َي ْق ِط ُ
اح اإِلى الْ َح ْق ِل.
َي ْذ َه ُب الْ َف ّل ُ
باح.
اح في َ
الص ِ
َي ْس َت ْي ِق ُظ الْ َف ّل ُ
اح الثِما َر.
َي ِبي ُع الْ َف ّل ُ

َ ٢ن ْكت ُُب ا ْل ِقصَ َة ُم َرتَ َب ًة:

___________________________________________ -١
___________________________________________ -٢
___________________________________________ -٣
___________________________________________ -٤ ٧٢

س الثّا ِم ُن
ال َد ْر ُ

َي ْو ُم ال ِط ْف ِل ا ْل ِف َل ْسطي ِن ِي
ص ( ِم ْن َح ّقي اأ ْن اأ َت َع َل َم)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
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عيش اإيمانُ؟
اأ ْي َن َت ُ
س َواإيمانَ؟
ما ُحلُ ُم فا ِر ٍ
س الَتي تُ ْبنى في َم ْن ِط َق ِة
�ح ِتلا ُل بِالْ َمدا ِر ِ
ماذا َي ْف َع ُل ا ْل ْ
س َواإيمانَ؟
َس َك ِن فا ِر ٍ
ِس َواإيما ُن َمسا َف ًة َطوي َل ًة؟
لِماذا َي ْمشي فار ُ ُ
س َواإيمانَ.
نُ َف ِك ُر بِ َح ٍل لِ ُم ْش ِك َل ِة فا ِر ٍ
٧٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٧٤

٧5

َن ْق َراأ:
َي ْو ُم ال ِط ْف ِل ا ْل ِف َل ْسطي ِن ِي
فــي الْ ِ
س ِمـ ْـن نَ ْيســا َن ِمـ ْـن كُ ِل عــا ٍمَ ،ي ْح َت ِفـ ُل اأ ْطفــا ُل
خامـ ِ
ناسـ َـب ِة ،األْقــى
ِف َل ْسـ َ
ـطين بِ َي ـ ْو ِم ال ِط ْف ـ ِل الْ ِف َل ْســطي ِن ِيَ .وبِه ـ ِذ ِه الْ ُم َ
سـ ِ
ـام ُر ُ َك ِل َمـ ًة فــي ا ْل إِ�ذا َعـ ِة الْ َم ْد َر ِسـ َي ِة ،قــا َل فيهــا :ن َْحـ ُن اأ ْطفــا ُل
ـطين ،لَنــا ُحقــو ُق ُ َكثيـ َـر ُة َُ :ف ِمـ ْـن َح ِقنــا اأ ْن َيكــو َن لَنــا ْاسـ ُم ُ
ِف َل ْسـ َ
ـش فــي َم ْسـ َك ٍن ُم ِ
ناسـ ٍ
ـبَ ،واأ ْن نَــ َت َلـــ ّقى فيـ ِه
َجميـ ُلَُ ،واأ ْن نَعيـ َ
ِ
ْ
الســلي َمَ .ولَنــا الْ َحـ ُق فــي ال َت ْعليـ ِم،
ـ
غ
ال ِرعا َيـ َة ِ
ـذاء َ
الص ِح َيـ َةَ ،وال َ
ـش َواأ َت َن َق ـ َل فــي َو َطنــي
َوالْ ُمعا َم َل ـ ِة الْ َح َس ـ َن ِة .اأنــا اأ ْحلُـ ُم اأ ْن اأعيـ َ
بِ ُح ِريـَـ ٍةَ ،واأ ْمـ ٍـنَ ،و َســلا ٍمَ .ت ِح َيـ ًة لِل ِط ْفـ ِل الْ ِف َل ْســطي ِن ِي فــي هــذا
الْ َيـ ْو ِمَ ،وفــي كُ ِل َيـ ْو ٍم.
٧٦
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١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

طين بِ َي ْو ِم ال ِط ْف ِل اْلِف َل ْسطي ِن ِي؟
َمتى َي ْح َت ِف ُل اأ ْطفا ُل ِف َل ْس َ
َم ْن أالْقى َك ِل َم ًة في ا ْل إِ�ذا َع ِة الْ َم ْد َر ِس َي ِة؟
ِ
ِ
عيش في َم ْس َك ٍن ُم ِ
أ
ْ
ر
سام
د
ري
ي
ماذا
ل
ناس ٍب؟
ي
ن
ا
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َعيش في َو َط ِننا؟
َك ْي َ
ف َي ِج ُب اأ ْن ن َ
قوق الَتي َذك ََرها ِ
نُ َع ِد ُد ثَلا َث ًة ِم َن الْ ُح ِ
سام ُر ُ في َك ِل َم ِت ِه.

نُ َف ِك ُر

لِماذا ُيري ُد ِ
عيش في َو َط ِن ِه بِاأ ْم ٍن َو َسلا ٍم؟
سام ُر ُ اأ ْن َي َ
اأ ُي ُ ِم َن الْ ُح ِ
السابِ َق ِة بِ َراأْيِ ُك ْم اأ ْك َث ُر اأ َه ِمـ َي ًة؟ َولِماذا؟
قوق ّ
ِف ُحقوقاً اأخْ رى لِل ِط ْف ِل الْ ِف َل ْسطي ِن ِي؟ نَ ْذك ُُر َب ْعضاً
َهل نَ ْعر ُ
ِم ْنها.
ف ن َْح َت ِف ُل بِ َي ْو ِم ال ِط ْف ِل الْ ِف َل ْسطي ِن ِي؟
َك ْي َ
٧٧

َ ١ن ِص ُل َب ْي َن ا ْل َك ِل َم ِة في ا ْل َعمو ِد ا ْل� أ َو ِلَ ،و ِضدِها في ا ْل َعمو ِد الثّاني:

الْ ُح ِريـَ ُة

ا ْل� أ ْس ُر
الْ َج ْه ُل

الْ َح َس َن ُة

َقلي َل ُة ُ

الْ ِع ْل ُم

الْ َح ْر ُب

السلا ُم
َ

الس ِي َئ ُة
َ

َثير ُة ُ
ك َ

َ ٢ن ْقراأَ ،ونُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
 -١اأنا اأ ْذ َه ُب اإِلى الْ َم ْد َر َس ِة -١ .ن َْح ُن نَ ْذ َه ُب اإِلى الْ َم ْد َر َس ِة.
طين.
-٢
سطين.
ن ُِح ُب ِف َل ْس َ
 -٢اأنا اأ ِح ُب ِف َل َ
نَ ْل َع ُب بِالْ ُك َر ِة.
-٣
 -٣اأنا األْ َع ُب بِالْ ُك َر ِة.
اأ ْش ُك ُر اللّ َه َعلى نِ َع ِم ِه -٤ .ن َْح ُن ن َْش ُك ُر اللّ َه َعلى نِ َع ِم ِه.
-٤
بير.
بير.
-5
 -5ن َْح ُن ن َْح َت ِر ُم الْ َك َ
اأ ْح َت ِر ُم الْ َك َ
٧٨

َ ٣ن ْق َراأَ ،و َن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة (اأناَ ،ن ْح ُن)َ ،و َن ْك ُت ُبهَ ا في ا ْل َفرا ِغ:

-١
-٢
-٣
-٤
-5
-٦

عيش في َو َطني بِ ُح ِريـَ ٍة َو َسلا ٍم.
 ------اأ ْحلُ ُم اأ ْن اأ ََثير ُة ُ.
 ------اأ ْطفا ُل ِف َل ْس َطين لَنا ُحقو ُق ُ ك َ
 -----اأ ْس ُك ُن في َق ْر َي ٍة َجمي َل ٍة. ------اأ ِح ُب اأبي َواأ ّمي. ------ن ُِحاف ُظ على نَظا َف ِة َب َل ِدنا.
 -------ن َْح َت ِر ُم الْ ُع ّما َل.

ا ْل ِكتا َب ُة

َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
َت ِح َيـ ًة لِل ِط ْف ِل الْ ِف َل ْسطي ِن ِي في هذا الْ َي ْو ِمَ ،وفي كُ ِل َي ْو ٍم.
َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
األْقى سا ِم ُر ُ َك ِل َم ًة في ا ْل إِ�ذا َع ِة الْ َم ْد َر ِس َي ِة ،قا َل فيها :ن َْح ُن اأ ْطفا ُل
ِ
َثير ُة َُ :ف ِ
َ
َ
َ
أ
ْ
ِ
ُ
.
ل
مي
ج
م
اس
نا
ل
ن
كو
ي
ن
ا
نا
ق
ح
ن
م
ك
ق
ُ
قو
ح
نا
ل
طين
س
ل
ف
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
٧٩

َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
مـ

م

ما

مو

مي

َمكان كَريم

ا ْل إِ� ْملا ُء
َ ١ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ ا ْل َح ْر ِ
ف ا ْل ُم َش َد ِدَ ،و َن ْق َراأ:
َت ِح َيـ ُة ُ
نَـ َت َل ّقى
كُ ُل
َح ُقنا
ال ِط ْف ُل
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:

ِ
َعيش في َم ْس َك ٍن ُم ِ
أ
ْ
ِ
ناس ٍبَ ،واأ ْن نَــ َت َلــ ّقى فيه
ن
ن
ا
نا
ق
ح
ن
م
ْ
َ
َ
السلي َم.
ال ِرعا َي َة ِ
ذاء َ
الص ِح َي َةَ ،والْ ِغ َ
٨٠

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
 ١الصُ َو ُر ا ْل�آتِ َي ُة تُ َمثِ ُل َم ْجمو َع ًة ِم ْن ُح ِ
فل .نُ َع ِب ُر َع ْنها
قوق ال ِط ِ
ب ُِج َم ٍل ُمفيدَ ٍةَ ،و َن ْقراأ ا ْل ُج َم َل:
.
.

.

.
٨١

نُ َغنّي

اأنا ال ِط ْف ُل ا ْل ِف َل ْسطيني

أانا في َغضْ َبتـــي الْ َب ْح ُر
اأنا ال ِط ْف ُل الْ ِف َل ْســـطيني
اأنا النّو ُر  ...اأنا الْف َْج ُر
ـــر
اأنا ا ْل�إ يمـــا ُن َوالْفَخْ ُ
ـــداء الْ َحـــ ِق َي ْكفيني
اأنا ال ِط ْف ُل الْ ِف َل ْســـطيني
نِ ُ
تُ َح ِر قُني َ ...و تُ ْبكيني
اأنـــا اأ ْمجـــا ُد اأ َم ِتنـــا
اأنا ال ِط ْف ُل الْ ِف َل ْسطيني
٨٢

محمد عامر

س الت ِ
ّاس ُع
ال َد ْر ُ

ع َُم ُر َوا ْل ُغلا ُم

ص (ع َُم ُر َوبائِ َع ُة ال َل َب ِن)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
ماذا َس ِم َع ُع َم ُر َو ُه َو َي َت َف َق ُد اأمو َر ال َر ِع َي ِة؟
ماذا َط َل َب ِت ا ْل� أ ُم ِم َن ا ْب َن ِتها؟
ماذا َر َد ِت الْ ِب ْن ُت َعلى اأ ِمها؟
لِ َم ْن َز َو َج ُع َم ُر الْفَتاةَ؟

١
٢
٣
٤
َ 5على ماذا َي ُد ُل َق ْو ُل الْ ِب ْن ِت :اإِ َن اللّ َه َيرانا؟
٨٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٨٤

٨5

َن ْق َراأ:
ع َُم ُر َوا ْل ُغلا ُم
اب َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهَ -ي ْوماً
الخطّ ِ
َخ َر َج الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن َ
راف الْ َمدي َن ِة َراأى ُغلاماً
َي َت َف ّق ُد اأ ْحوا َل ال َر ِع َي ِةَ ،و ِع ْندَما َو َص َل اأ ْط َ
َي ْرعى الْ َغ َن َمَ ،ف َت َق َد َم ِم ْن ُهَ ،واأرا َد اأ ْن َيخْ َت ِب َر اأمانَـ َت ُهَ ،ف َط َل َب ِم ْن ُه
راف
ض الْ ُغلا ُمَ ،وقا َل لَ ُه :ه ِذ ِه الْ ِخ ُ
أا ْن َيبي َع ُه َخروفاً َصغير ًاَ ،ف َر َف َ
َل ْي َس ْت لي.
ف اأ ْعطيكَ مال� ً
روفَ ،و َس ْو َ
قا َل الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر :اأ ْع ِطني الْ َخ َ
َكثيراًَ ،وقُ ْل لِ ِ
صاح ِب الْ ِخ ِ
راف :اأ َك َل ُه ال ِذئْ ُب.
نَ َظ َر الْ ُغلا ُم اإِلى الْ َخلي َف ِةَ ،وقا َل :اأ ْي َن اللّ ُه؟!
َف َبكى ُع َم ُرَ ،وقا َلَ :ص َد ْق َت .اأنْ َت ُغلا ُم ُ اأمي ُنُ.

٨٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

لِماذا َخ َر َج الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن الْ َخطّ ِ
اب؟
اإِلى أا ْي َن َو َص َل الْ َخلي َف ُة؟
ماذا كا َن الْ ُغلا ُم َي ْف َع ُل؟
ماذا َط َل َب الْ َخلي َف ُة ِم َن الْ ُغلا ِم؟
ض الْ ُغلا ُم اأ ْن َيبي َع َخروفاً لِ ْل َخلي َف ِة؟
لِماذا َر َف َ

نُ َف ِك ُر
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

ف َي َت َف َق ُد الْحا ِك ُم اأ ْحوا َل ال َر ِع َي ِة؟
َك ْي َ
ما َراأْ ُي ُك ْم في َت َص ُر ِف الْ ُغلا ِم؟
ِ
خْ
ف؟
شَ
ا
ن
م
اإِذا َط َل َب
ف نَ َت َص َر ُ
ّ
ص اأ ْن نَ ْر َت ِك َب َع َملا ً َس ِيئاًَ ،ك ْي َ
ُُ
ف َت َص ُرفاً ِ
خاطئاً؟
ف ِع ْندَما نَرى شَ خْ صاً َي َت َص َر ُ
ف نَ َت َص َر ُ
َك ْي َ
٨٧

َ ١ن ْختا ُر ُمرا ِد َف ا ْل َك ِل ِ
مات الَتي َت ْحتَها ُخ ُ ُ
طوطَ ،و َن ْك ُت ُبها في ا ْل َفرا ِغ:

ص
َي ْف َح َ

س
النّا ِ

حا ِك ُم الْ ُم ْس ِلمين َي ْط َم ِئ ُن َعلى َص ِب ٍي

الخطّ ِ
اب َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهَ -ي ْوماً َي َت َف َق ُد اأ ْحوا َل
َخ َر َج ا ْل َخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن َ
ال َر ِع َي ِةَ ،م َر ِب ُغلا ٍم َي ْرعى الْ َغ َن َمَ ،ف َت َق َد َم ِم ْن ُهَ ،واأرا َد اأ ْن َي ْخ َت ِب َر اأمانَـ َتـ ُه.
اب َي ْوماً
الخطّ ِ
َخ َر َج
ُع َم ُر ْب ُن َ
اأ ْح ِ
َي ْرعى الْ َغ َنمَ ،ف َت َق ّد َم ِم ْن ُهَ ،واأرا َد اأ ْن
َ ،م َر بِـ
وال
اأمانَـ َتـ ُه.
 ٢نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
اأنْ َت ُغلا ُم ُ اأمي ُنُ.
ت اأمي َن ُةُ.
اأنْ ِت بِ ْن ُ ُ
ِ --- ---ع ِام ُل ُ ن َُشيطُ.
عام َل ُة ُ نَشي َط ُةُ.
َ ---ر ُج ُل ُ اأمي ُنُ. ---ا ْم َراأ ُة ُ اأمي َن ُةُ.ُ ---م َعلِ ُم ُ ُم ْب ِد ُعُ.ُ ---م َعلِ َم ُة ُ ُم ْب ِد َع ُةُ.ف َعزي ُزُ.
َ ---ض ْي َف ُة ُ َعزي َز ُة ُ.َ ---ض ْي ُ َُ ---فـنّا ُن ُ رائِ ُعُ.َ ---فـنّانَ ُة ُ رائِ َع ُةُ.٨٨

َ ٣ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ال ُم ِ
ناس َب َة (اأ ْن َت ،اأ ْن ِت)َ ،و َن ْك ُت ُبهَ ا في ا ْل َفرا ِغ:
ِ
ص.
ل
َ --------- -١صدي ُق ُ ُمخْ ُ ُ
َ -------- -٢فتا ُة ُ ُم َؤ َد َب ُةُ.
ريص.
 ------ -٣سائِ ُق ُ َح ُ ُ
ِ ------ -٤
غير ُة ُ.
باح َث ُة ُ َص َ
 ------ -5حا ِك ُم ُ عا ِد ُلُ.
 ------ -٦اأ ُم ُ َحنونَ ُةُ.

٨٩

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
الخطّ ِ
اب َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهَ -ي ْوماً َي َت َف ّق ُد
َخ َر َج الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن َ
اأ ْحوا َل ال َر ِع َي ِة.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
ف اأ ْعطيكَ مال� ً كَثيراً،
روفَ ،و َس ْو َ
قا َل الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر :اأ ْع ِطني الْ َخ َ
َوقُ ْل لِ ِ
صاح ِب الْ ِخ ِ
راف :اأ َك َل ُه ال ِذئْ ُب.
نَ َظ َر الْ ُغلا ُم اإِلى الْ َخلي َف ِةَ ،وقا َل :اأ ْي َن اللّ ُه؟!
٩٠

َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
نـ

ن

نا

نو

ني

نَ َظ َر

اأمان

ا ْل إِ� ْملا ُء
الش َد َة عَلى ا ْل َح ْر ِ
َ ١ن َض ُع َ
ف ا ْل�أخي ِر في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:
اأ ِحب
َرد
ُسر
َي ُمر
َي ُعد
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
راف الْ َمدي َن ِةَ ،و َم َر بِ ُغلا ٍم َي ْرعى الْ َغ َن َمَ ،ف َت َق َد َم
َو َص َل الْ َخلي َف ُة أا ْط َ
ِم ْن ُهَ ،واأرا َد اأ ْن َيخْ َت ِب َر اأمانَـ َت ُه.
٩١

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:

الصو َر ِة َوا ْل ُج ْم َل ِة ا ْل ُم ِ
ناس َب ِة َلهاَ ،و َن ْكت ُُب ا ْل ِقصَ َة ُم َرتَ َب ًة:
َن ِص ُل َب ْي َن ّ
ْاس َت َل َم اأمي ُنُ ِم ْح َف َظ َت ُه ِم َن الشُ ْر َط ِةَ ،وشَ َك َر
الْ َب ِ
نات.
نات اإِلى َمخْ َف ِر الشُ ْر َط ِة.
َذ َه َب ِت الْ َب ُ

َر َف َع ْت َمنا ُر الْ ِم ْح َف َظ َةَ ،و َساألَ ْت :ماذا نَ ْف َع ُل؟
َو َجد َْت َمنا ُر َو َصديقاتُها الْ ِم ْح َف َظ َة.
مين.
َس َق َط ْت ِم ْح َف َظ ُة اأ ٍ
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ ٩٢

س ا ْل ِ
عاش ُر
ال َد ْر ُ

َلدَ َي ُح ُل ُم ُ

(الس ْن ِدبا ُد)
ص ِ
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

١
٢
٣
٤
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الس ْن ِدبا ُد َعلى ِ
شاط ِئ الْ َب ْحرِ؟
لِماذا َو َق َ
ف ِ
الس ُف ُن َت ْذ َه ُب؟
اأ ْي َن كَان َِت ُ
الس ْن ِدبا ُد ِع ْندَما ك َُب َر؟
ماذا ْاش َترى ِ
الس ْن ِدبا ُد ِم ْن ر ِْحلاتِ ِه؟
ماذا ْاستفا َد ِ
َن َت َحد َُث َع ْن ُمغا َم َر ٍة ِم ْن ُمغا َم ِ
الس ْن ِدبا ِد.
رات ِ
٩٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

٩٤

٩5

َن ْق َراأ:
َلدَ َي ُح ُل ُم ُ
ناس ُي ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
راق ُب ال ُطيو َر َو ِه َي
ر
ف
ن
ب
اس
ب
ع
ي
ب
ر
ع
ل
ا
م
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
كا َن الْعال َ ُ ّ ُ
تُ َحلِ ُق في الْ َج ِوَ ،و ُي ِ
لاح ُظ َح َركاتِها ،و َي ْحلُ ُم بِال َط َي ِ
رانَ .ف َك َر
ش،
ناح ْي ِنَ ،و َكسا ِج ْس َم ُه بِال ّري ِ
في َت ْقلي ِدهاَ ،ف َص َن َع لِ َن ْف ِس ِه َج َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ْ
َ
َ
اس
ب
ع
ع
طا
ت
اس
.
ء
وا
ه
ل
ا
في
ز
ف
ق
و
،
ة
ع
ف
ت
ر
م
ة
ف َعلى َصخْ َر
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َو َو َق َ
ّ
ْ
ُ
ِ
أ
ْ
طير َمسا َف ًة ،ثُ َم َو َق َع.
ي
ن
ا
رناس
ف
ْب ُن
َ
َ
َ
َظ َل ا ْل إِ�نْسا ُن َي ْحلُ ُم بِال َط َي ِ
ران اإِلى اأ ْن َت َم َك َن اأخيراً ِم ْن ُص ْن ِع
ليق بِها في الْ َج ِو.
الطّائِ َر ِةَ ،وال َت ْح ِ

٩٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤

رناس ُي ِ
راق ُب؟
اس ْب ُن ِف َ
ماذا كا َن َع ّب ُ
رناس َي ْحلُ ُم؟
اس ْب ُن ِف َ
بِماذا كا َن َع ّب ُ
ِ
رناس ال ُطيو َر؟
ف
باس ْب ُن
َك ْي َ
َ
ف َقلَ َد َع ُ
ف َت َم َك َن ا ْل إِ�نْسا ُن ِم َن ال َط َي ِ
ران؟
َك ْي َ

نُ َف ِك ُر
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

ِ
ِ
َ
رناس َعلى َصخْ َر ٍة ُم ْر َت ِف َع ٍة؟
ف
ن
ب
اس
ب
ع
ف
ق
و
ماذا
ل
َ
ْ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ُ
ناس؟
اس ْب ُن ِف ْر َ
لِماذا َو َق َع َع ّب ُ
ما فائِ َد ُة الطّائِ َر ِة لِ ْل إِانْ ِ
سان؟
ِ
ناس بِال َط َي ِ
رانَ ،فما ُحلُ ُم ُك ْم؟
ر
ف
اس ْب ُن
ْ
َ
َحلُ َم َع ّب ُ
٩٧

َ ١ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
سَ ،و َن ْكتُـ ُبها في ا ْل َفرا ِغ:
ناس َب َة كَما َو َر َد ْت في ال َد ْر ِ

ناس _________ال ُطيو َر.
اس ْب ُن ِف ْر َ
 ١كا َن الْعالِ ُم الْ َع َربِ ُي َع ّب ُ
ب ُي ِ
راق ُب
جـ ُي ْط ِع ُم
اأ ُيشا ِه ُد
َ ٢ف َك َر في َت ْقلي ِد ال ُطيورَِ ،ف َص َن َع لِ َن ْف ِس ِه ________.
جـ طائِ َر ًة
ناح ْي ِن
ب َذ ْيلا ً
اأ َج َ
ف َعلى_________ ُم ْر َت ِف َع ٍةَ ،و َق َف َز في الْ َهوا ِء.
َ ٣و َق َ
ب ُب ْر ٍج
اأ َعما َر ٍة
جـ َصخْ َر ٍة
ناس اأ ْن __________ َمسا َف ًة.
اس ْب ُن ِف ْر َ
ْ ٤اس َتطا َع َع ّب ُ
طير
ُض
سير
ب َي َ
اأ َي َ
جـ َي ْرك َ
َ ٢ن ْق َراأَ ،ونُ ْك ِم ُل كما في ا ْل ِم ِ
ثال:
حان .اأنْ ِت ن ََج ْح ِت في ال� ْم ِت ِ
اأنْ َت ن ََج ْح َت في ال� ْم ِت ِ
حان.
اأنْ َت َت َعلَ ْم َت لُ َغ ًة َجدي َدةًَ ___ .ت َعلَ ْم ِت لُ َغ ًة َجدي َدةً.
الصحي َف َة.
الصحي َف َة.
___ َق َراأْ ِت َ
اأنْ َت َق َراأْ َت َ
___ لَ ِع ْب ِت الْ ُمباراةَ.
اأنْ َت لَ ِع ْب َت الْ ُمباراةَ.
٩٨

اأنْ َت سا َف ْر َت َح ْو َل الْعالَ ِم ____ .سا َف ْر ِت َح ْو َل الْعالَ ِم.
نت َت َج َولْ َت في َمدي َن ِة َغ َزةََ ____ .ت َج َو ِ
لت في َمدي َن ِة َغ َزةَ.
اأ َ
َ ٣ن ْق َراأَ ،ونُ ْك ِم ُل كما في ا ْل ِم ِ
ثال:
اأنْ ِت تُ ِ
اأنْ َت تُ ِ
بين ال ُطيو َر.
راق ُب ال ُطيو َر
راق َ
مين بِال َط َي ِ
اأنْ َت َت ْحلُ ُم بِال َط َي ِ
ران.
ران.
_____ َت ْحلُ َ
حين في الْ َب ْحرِ.
____ َت ْس َب ُح في الْ َب ْحرِ.
اأنْ ِت َت ْس َب َ
طيعين اأ ِ
باك.
اأنْ َت تُطي ُع اأبا َك.
____ تُ َ
____ تُ ِ
اأنْ َت تُ ِ
تاج.
تاج.
دين الْ ُم ْح َ
ساع ُد الْ ُم ْح َ
ساع َ
اأنْ َت تُ ِ
ساف ُر كَثيراً.

____ تُ ِ
رين كَثيراً.
ساف َ

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

طير َمسا َف ًة.
رناس اأ ْن َي َ
اس ْب ُن ِف َ
ْاس َتطا َع َع ّب ُ
٩٩

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
ش،
ناح ْي ِنَ ،وكَسا ِج ْس َم ُه بِال ّري ِ
َف َك َر في َت ْقلي ِدهاَ ،ف َص َن َع لِ َن ْف ِس ِه َج َ
ف َعلى َصخْ َر ٍة ُم ْر َت ِف َع ٍةَ ،و َق َف َز في الْ َهوا ِء.
َو َو َق َ
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
هـ

ـهـ

ـه

ه

ها

هو

هي

َهواء ِج ْس ُمه

ا ْل إِ� ْملا ُء
الش َد َة عَلى ا ْل َح ْر ِ
َ ١ن َض ُع َ
ف ا ْل ُم َل َو ِن في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آت ِـ َي ِةَ ،و َن ْق َراأ:
الْ َعربي

١٠٠

الطيور

الْ َجو

الريش

َظل

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ناس ُي ِ
راق ُب ال ُطيو َر َو ِه َي تُ َحلِ ُق في
اس ْب ُن ِف ْر َ
كا َن الْعالِ ُم الْ َع َربِ ُي َع ّب ُ
الْ َج ِوَ ،و ُي ِ
لاح ُظ َح َركاتِها في ال َط َير ِان ،و َي ْحلُ ُم بِال َط َي ِ
ران.

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
تيب ا ْل ُج َم ِل ا ْل�آتِ َي ِة؛ لِ ُن َك ِونَ قِصَ ًة ،ثُ َم َن ْق َراأ ا ْل ِقصَ َة:
نُعي ُد َت ْر َ
َ -١حلُ َم نَدي ُم ُ اأ ْن ُي ْص ِب َح َط ّياراً.
َ -٢ج َد نَدي ُمَُ ،و ْاج َت َه َد في ُد ِ
روس ِه.
َ -٣ع ِم َل نَدي ُم ُ َط ّياراً في الْ ُخ ِ
طوط الْ َج ِو َيـ ِة ال ِف َل ْسطي ِن َي ِة.
َ -٤ت َف َوقَ نَدي ُم ُ في الثّانَ ِو َيـ ِةَ ،و َد َخ َل كُلِ َي َة ال َط َي ِ
ران.
َ -5ت َد َر َب نَدي ُم ُ َعلى ال َط َي ِ
بح َط ّياراً.
رانَ ،حتّى اأ ْص َ

١٠١

نُ َغنّي

الس ْن ِدبا ُد
ِ

َو ِد ْد ُت يا اأ ْول� ْد
اأ ْحيا كَما اأشا ْء
طير في الْفَضا ْء
اأ ُ
ـــر الْ ِبحـــا ْر
َواأ ْع ُب ُ
َواأ ْص َع ُد الْ ِجبا ْل
اس
َو ِص َيتـــي لِلنّ ْ
السلا ْم
َو َو ِرثوا َ
١٠٢

لَو ُك ْن ُت ِس ْن ِدبا ْد
طوف في الْ ِبلا ْد
اأ ُ
ب َم ْرك َِب الـــ ُر ّوا ْد
بِقار ِِب ا ْل�أجدا ْد
َواأ ْه ِب ُ
ـــط الْ ِوها ْد
عيشوا بِلا اأ ْحقا ْد
والْ ُح َب لِ ْلا أ ْحفا ْد
اإبراهيم العلي

س
ال َد ْر ُ
ا ْلحا ِد َي ع ََش َر

ِ
ْ
بيب
ح
ل
ا
دي
وال
َ َ
ص (اأبْنائِ َي ال� أ ِع ّزا َء)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

ف َو َص َل ا ْل� أ ُب اإِلى الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد؟
َك ْي َ
ف الْ َمبانِ َي َوالشَ وا ِر َع في الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد.
ن َِص ُ
ما الَذي اأ ْع َج َب ا ْل� أ َب في الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد؟
َمتى َس َيعو ُد ا ْل� أ ُب لِ ُر ْؤ َي ِة اأ ْبنائِ ِه؟
لِماذا سا َف َر ا ْل� أ ُب خار َِج َب َل ِد ِه؟
١٠٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

١٠٤

١٠5

َن ْق َراأ:

ِ
ْ
بيب
ح
ل
ا
دي
وال
َ
َ

عاء رِسالَ ًة لِوالِ ِدها الْ ُم ْغ َتر ِِب ،قالَ ْت فيها:
اأ ْر َس َل ْت ُد ُ
بيب،
والِدي الْ َح َ
ن َْشــتا ُق اإِلَ ْيــكَ كَثيــراًَ .يـ ْو َم الْ ُج ُم َعـ ِة َذ َه ْبنــا لِزِيــا َر ِة َج ّدي
ـت َجدَتــي َم ْن َســفاً
َو َجدَتــيُ .س ـ َر َج ـ ّدي لِ ُوجو ِدنــاَ ،و َط َهـ ْ
شَ ـ ِه ّياًَ .ت َج َم ْعنــا َح ـ ْو َل الْمائِـ َد ِة ،اأ َك ْلنــاَ ،وشَ ـ ِر ْبناَ ،و َت َم َن ْينــا
الصــو َرةَ .هــذا اأخــي
ـت َم َعنــاَ .و َق ـ ِد الْ َت َق ْطنــا ه ـ ِذ ِه ّ
لَ ـ ْو كُ ْنـ َ
الصغيـ ُـر ســائِ ُد ُ َي ْب َت ِسـ ُم لَــكَ َ ،وهــذا َجـ ّدي ُي ْهديكَ َســلا َم ُه.
َ
اأناَ ،واأ ّميَ ،واإِخْ َوتي :خالِ ُد َُ ،وســائِ ُد َُ ،و َرزا ُن ُم ْشــتاقو َن
الص ْبــرَِ ،ونَ َت َذكَ ُــر دائِمــاً
لَــكَ َ ،ونَ ْن َت ِظ ُــر َع ْو َد َتــكَ بِفــا ِر ِغ َ
رِعا َي َتــكَ َ ،و ُملا َع َب َتــكَ لَنــاَ ،و َحنانَــكَ َع َل ْينــا.
ِ
قاء َك َع ّما َق ٍ
ريب.
ن ُِح ُبكَ يا اأبيَ ،ونَ َت َمنّى ل َ
ا ْب َنت َُك ا ْل ُم ْشتا َق ُة
ُدعا ُء

١٠٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

َم ِن الَتي اأ ْر َس َل ِت ال ِرسالَ َة اإِلى والِ ِدها؟
عاء َوعائِ َل ُتها َي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة؟
أا ْي َن َذ َه َب ْت ُد ُ
ماذا َط َه ِت الْ َج َدةُ؟
لِماذا َت َج َم َع ِت الْعائِ َل ُة َح ْو َل الْمائِ َد ِة؟
عاء َوعائِ َل ُتها؟
ماذا َت َت َذكَ ُر ُد ُ

نُ َف ِك ُر
_١
_٢
_٣
_٤

عاء ُم ْغ َترِباً؟
لِماذا كا َن والِ ُد ُد َ
لَ ْو ُط ِل َب ِم ْن ُك ْم اأ ْن َت ْك ُتبوا رِسالَ ًة لِوالِ ِدكُم ،ماذا َت ْك ُتبو َن فيها؟
بِ َراأْيِ ُك ْم ،ما شُ عو ُر ا ْل� أ ِب ِع ْن َد ْاس ِت ِ
لام ِه ال ِرسالَ َة؟
السف ََر اإِلى الْخار ِِج؟ لِماذا؟
َه ْل تُ ِح ّبو َن َ
١٠٧

َ ١ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
سَ ،و َن ْك ُت ُبهُ ا في ا ْل َفرا ِغ:
ناس َب َة كَما َو َر َد ْت في ال َد ْر ِ

عاء رِسالَ ًة _____ الْ ُم ْغ َتر ِِب( .لِ َع ِمها ،لِخالِها ،لِوالِ ِدها).
 ١اأ ْر َس َل ْت ُد ُ
َ ٢ي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة _____ لِزِيا َر ِة َج ّدي َو َجدَتيَ ( .ذ َه ْبنا ،ا َت َف ْقناَ ،ق ّر ْرنا).
َ ٣ت َج َم ْعنا َح ْو َل ____ ،اأ َك ْلناَ ،وشَ ِر ْبنا( .ال ِتلفازِ ،الْمائِ َد ِة ،الشَ َج َر ِة).
(الص ْبرِ ،الشَ ْو ِق ،ا ْل ُح ِب).
َ ٤ن ْن َت ِظ ُر َع ْو َد َتكَ بِفا ِر ِغ _____َ .

قاء َك َع ّما _____ ( َبعي ٍدَ ،ق ٍ
ريبَ ،سعي ٍد).
 5ن ُِح ُبكَ يا اأبيَ ،ونَـ َت َمنّى لِ َ
َ ٢ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َة (هذا ،ه ِذ ِه)َ ،ونُ ْك ِم ُل كَما في ال ِم ِ
ثال:

هذا َولَ ُد ُ.

١٠٨

ت.
ه ِذ ِه بِ ْن ُ ُ
____ ِ
عامل ُةُ.

____ ِ
عام ُلُ.
ب.
____ طالِ ُ ُ

____ طالِ َب ُةُ.

____ ُمزا ِر ُعُ.

____ ُمزا ِر َع ُةُ.

َ ٣ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َة (هذا ،ه ِذ ِه)َ ،و َن ْكتُـ ُبهُ ا في ا ْل َفرا ِغ:
غير ُة َرزانُ.
غير سائِ ُد ُ.
 ____ ٢اأخْ تي َ
 ____ ١اأخي َ
الص َ
الص ُ
َ ____ ٣ج ّدي ُي ْهديكَ َسلا َم ُه ____ ٤ .صو َر ُة ُ عائِ ِل َي ُةُ.
بيب.
 ____ 5اأ ّمي ُم ْشتا َق ُة ُ لَكَ .
 ____ ٦والِدي الْ َح َ

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

نَ َت َذكَ ُر دائِماً رِعا َي َتكَ َ ،و ُملا َع َب َتكَ لَناَ ،و َحنانَكَ َع َل ْينا.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
َت َج َم ْعنا َح ْو َل الْمائِ َد ِة ،اأ َك ْلناَ ،وشَ ِر ْبناَ ،و َت َم َن ْينا لَ ْو كُ ْن َت َم َعنا.
الصو َرةَ.
َو َق ِد الْ َت َق ْطنا ه ِذ ِه ّ
اأناَ ،واأ ّميَ ،واإِخْ َوتي :خالِ ُد َُ ،وسائِ ُد َُ ،و َرزا ُن ُم ْشتاقو َن لَكَ َ ،ونَ ْن َت ِظ ُر
الص ْبرِ.
َع ْو َد َتكَ بِفا ِر ِغ َ
١٠٩

َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
و

وا

وو

وي

الصو َر ُة
والِدي
ّ

ا ْل إِ� ْملا ُء
وين ا ْل َف ْت ِح:
َ ١ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ ا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم َن َو َن ِة ِب َت ْن ِ
َحقي َب ُة ُ ِم ْمحا ًة ِم ْس َط َر ٍة َق َلم ًا
ِكتاب ًا
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ن َْشتا ُق اإِ َل ْيكَ كَثير ًاَ .ي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة َذ َه ْبنا لِزِيا َر ِة َج ّدي َو َجدَتي.
ُس َر َج ّدي لِ ُوجو ِدناَ ،و َط َه ْت َجدَتي َم ْن َسفاً شَ ِه ّياً.
١١٠

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
وين قِصَ ٍة:
تيب ا ْل ُج َم ِل ا ْل�آتِ َي ِة؛ لِ َت ْك ِ
نُعي ُد َت ْر َ
 -١اأ ْع َج َب ُه نِظا ُم الشَ وا ِر ِع َوالْ َمبانيَ ،ونَظا َف ُة الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد.
ض الْ َمطارِ.
َ -٢و َص َل بِالطّائِ َر ِة اإِلى اأ ْر ِ
ميحُ اإِلى َب َل ٍد َغ ٍ
ريب.
 -٣سا َف َر َس ُ
َ -٤خ َر َج ِم َن الْ َمطارِ؛ لِ َي ْذ َه َب اإِلى شُ َق ِت ِه.
َ -5ولَ ِك َن ُه َظ َل ُم ْشتاقاً لِعائِ َل ِت ِهَ ،ولِ َو َط ِن ِهَ ،ولِ َش َج َر ِة ال َز ْي ِ
تون.
َن ْكت ُُب ا ْل ِقصَ َة ُم َرتَـ َب ًة:

١١١

نُ َغنّي

َحبيبـــي َب ْه َجـــ ُة ال ُدنْيـــا
حيـــن َت ْلقانـــي
َكاأنّـــي
َ
اأبـــي يـــا اأ ْج َمـــ َل الْ َك ِلما
بِ ِحضْ ِنـــكَ َج َنـــ ُة ال ُدنْيـــا
اأبـــي اأ ْم ِن َيتـــي اأ ْعـــدو
قاســـ ْيـ
َفاأ ْمحـــو َع ْنكَ ما َ
١١٢

اأبي

َونـــو ُر الْ َق ْل ِ
ـــن
ـــب َوالْ َع ْي ِ
الس ْع َد في الْ َك ْو ِن
َم َل ْك ُت َ
ِت اأ ْع َذ َبهـــا َعلـــى َق ْلبي
ـــب
و َق ْل ُبـــكَ َم ْن َبـــ ُع الْ ُح ِ
َـــي اأ ْك َب ْر
َعلـــى ا ْل�أيّـــا ِم ك ْ
ــت اأ ْغدو َع ْونَكَ ا ْل� أ َج َد ْر
َ
عبد الحميد ضحا

س
ال َد ْر ُ
الثّانِ َي ع ََش َر

ا ْل َب َبغا ُء الثَ ْرثا ُر
ص (قُ ْل َخ ْير ًا)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
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َم ْن كا َن َي ْل َع ُب ك َُر َة الْ َق َد ِم؟
فيق؟
ماذا َف َع َل ْت أا ُم َت ْو ٍ
ريف؟
اأ ْي َن َس ِم َع َت ْوفي ُق ُ َواأ ُم ُه الْ َح َ
ديث الشَ َ
ريف؟
ماذا َيقو ُل الْ َح ُ
ديث الشَ ُ
ف َي ِج ُب اأ ْن َيكو َن كَلا ُم الْ ُم ْؤ ِم ِن دائِماً؟
َك ْي َ
١١٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

١١٤

١١5

َن ْق َراأ:

ا ْل َب َبغا ُء الثَ ْرثا ُر

َغ ِض َبـ ِ
ـات ِمـ َـن الْ َب َبغــا ِء الَــذي َي َت َح ـد َُث َكثيــر ًا،
ـت الْ َح َيوانـ ُ
َو ُي َــر ِد ُد كُ َل مــا َي ْســ َم ُع دو َن اأ ْن ُي َف ِك َــر .قالَ ِ
وانــات:
ــت الْ َح َي ُ
ـاء
ـاء َث ْرثــا ُرَُ ،و َي ِجـ ُ
هــذا الْ َب َبغـ ُ
ـب اأ ْن نُ َعلِ َمـ ُه َد ْرسـاً لَـ ْـن َي ْنســا ُه .جـ َ
ـث الْ َح َيوانـ ِ
ـاءَ ،وحـ َـاو َل اأ ْن َي ْس ـ َت ِم َع لِ َحديـ ِ
ـات.
الْ َب َبغـ ُ
قالَـ ِ
ـزال بِ َص ْو ٍت ٍ
ـت ال َزرا َفـ ُة لِ ْل َغـ ِ
عال :األَ ْم َت ْسـ َم ْع اأ َن الْ ُق ْنـفُــ َذ
اأ َك َل َخ ْم َس ـ َة ثيـ ٍ
ـاح؟ قــا َل الْ َغــزا ُل :ه ـ ِذ ِه ِق َص ـ ُة ُ
ـران هــذا َ
الصبـ َ
َسـ ِم ْع ُتها َق ْبـ َل َقليـ ٍـل.
ـاء َحدي َث ُهمــاَ ،فطا َر ُم ْسـرِعاًَ ،و ُه َو ُيـ َـر ِد ُد :الْ ُق ْن ُف ُذ
َسـ ِم َع الْ َب َبغـ ُ
اأ َك َل َخ ْم َسـ َة ٍ
ثيران.
َض ِح َكـ ِ
غاء
ـت الْ َح َيوانـ ُ
ـاتَ ،و َسـ ِـخ َر ْت ِمـ َـن الْ َب َبغا ِء .عــا َد الْ َب َب ُ
اإِلــى ال َزرا َف ـ ِة ِ
غاضب ـاًَ ،ي ْس ـاأ ُل َعـ ْـن َسـ َـب ِب ُســخْ ِر َي ِة الْ َح َيوانـ ِ
ـات
ِم ْنـ ُه .اأجا َب ْتـ ُه ال َزرا َفـ ُةَ :ف ِكـ ْرَ ،ول� ُتـ َـر ِد ْد كُ َل مــا َت ْسـ َم ُع.
١١٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢

وانات ِم َن الْ َب َبغا ِء؟
لِماذا َغ ِض َب ِت الْ َح َي ُ
ماذا قا َل ِت ال َزرا َف ُة لِ ْل َغ ِ
زال؟
غاء َب ْع َد اأ ْن َس ِم َع ما قالَ ْت ُه ال َزرا َف ُة لِ ْل َغ ِ
زال؟
ماذا َف َع َل الْ َب َب ُ
غاء اإِلى ال َزرا َف ِة؟
َك ْي َ
ف عا َد الْ َب َب ُ

٣
٤
 5بِماذا اأجا َب ِت ال َزرا َف ُة؟

نُ َف ِك ُر
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

وانات الْ ِق َص ِة؟
عيش َح َي ُ
اأ ْي َن َت ُ
َه ْل َياأْكُ ُل الْ ُق ْن ُف ُذ الثّيرانَ؟ لِماذا؟
هل َيجو ُز اأ ْن ن َُحد َِث بِ ُك ِل ما ن َْس َم ُع؟ لِماذا؟
َثير الْ َكلا ِم؟
صك َ
ماذا ن َُس ّمي الشَ خْ َ
١١٧

َ ١ن ْكت ُُب ِض َد ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة في ا ْل َج ْد َو ِل:
ِ
الض ُد
ا ْل َك ِل َم ُة
ٍ
عال
َي َت َحد َُث
عا َد
اأجا َب ْت
َي ْنسى
َ ٢ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َة (هذا ،ه ِذ ِه)َ ،و َن ْكتُـ ُبها في ا ْل َفرا ِغ:
َ ____ -١غزا ُل ُ َسري ُعُ.
غير ُة ُ.
َ ____ -٢زرا َف ُة ُ َص َ
غاء ُ َث ْرثا ُرُ.
َ ____ -٣بـ َب ُ
 ____ -٤صو َر ُة ُ َجمي َل ُةُ.
ليل.
ِ ____ -5ق َص ُة ُ َس ِم ْع ُتها َق ْب َل َق ٍ
ُ ____ -٦ع ْصفو ُر ُ ُم َل َو ُن ُ.

١١٨

َ ٣ن ْكت ُُب ُج ْم َل َت ْي ِن عَلى ُك ِل ِ
واحدَ ٍة ِم ْن (هذا ،ه ِذ ِه):
هذا
ه ِذ ِه

()١
()٢
()١
()٢

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
اأجا َب ْت ُه ال َزرا َف ُةَ :ف ِك ْرَ ،ول� تُ َر ِد ُد كُ َل ما َت ْس َم ُع.

١١٩

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
وانات ِم َن الْ َب َبغا ِء الَذي ُي َر ِد ُد ُك َل ما َي ْس َم ُع دو َن
َغ ِض َب ِت الْ َح َي ُ
حاو َل اأ ْن
غاءَ ،و َ
جاء الْ َب َب ُ
اأ ْن ُي َف ِك َرَ ،و َق َر َر ْت اأ ْن تُ َعلِ َم ُه َد ْرساً لَ ْن َي ْنسا ُهَ .
ديث الْ َح َي ِ
َي ْس َت ِم َع لِ َح ِ
وانات.
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
يـ

١٢٠

ي

يا

يو

يي

َي ْس َت ِم ُع

ناي

ا ْل إِ� ْملا ُء
وين ا ْل َك ْس ِر عَلى آا ِخ ِر ا ْل َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي ِةَ ،و َن ْق َراأ:
َ ١ن َض ُع َت ْن َ
َح َيوانات َغزال

َزرا َفة

َب َبغاء

قُ ْن ُفذ

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
زال بِ َص ْو ٍت ٍ
قالَ ِت ال َزرا َف ُة لِ ْل َغ ِ
عال :األَ ْم َت ْس َم ْع اأ َن الْ ُق ْنـفُـ َذ اأ َك َل
َخ ْم َس َة ٍ
باح؟
ثيران هذا َ
الص َ
ِ
ْ
غاء َحدي َث ُهماَ ،فطا َر ُم ْسرِعاً.
ب
ب
ل
ا
ع
م
َس
َ
َ
َ
ُ

١٢١

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
 ١نُ َرتِ ُب ا ْل ُج َم َل ا ْل�آتِـ َي َة؛ لِ ُن َك ِونَ ِم ْنها قِصَ ًة:
صُ.
َ -١راآ ُه الْ َب ّب ُ
صُ ،لِ ُ
غاءَ ،فاأ َخ َذ َي ْص ُر ُخ :لِ ُ
ْ -٢اس َت ْيق ََظ ِ
ص.
صاح ُب الْ َب ْي ِتَ ،و َو َج َد اللِ َ
غاءُ.
صُ َي ْس ِر ُق ِم ْن َب ْي ٍت في ِه َب َب ُ
َ -٣د َخ َل لِ ُ

 -٤األْق ِ
ص.
َت الشُ ْر َط ُة الْ َق ْب َ
ض َعلى اللِ ِ
 -5اتَ َص َل ِ
صاح ُب الْ َب ْي ِت بِالشُ ْر َط ِة.

َ ٢ن ْكت ُُب ا ْل ِقصَ َة ُم َرتَ َب ًة:

١٢٢

س
ال َد ْر ُ
الثّالِ َث ع ََش َر

َسعي ُد ُ َوالصَ ْق ُر
ص (الصَ ْق ُر)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
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َعلى ماذا َت َت َغ ّذى ال ُطيو ُر الْجار َِح ُة؟
ريس ِت ِه ِم َن ا ْرتِ ٍ
َبير ٍة؟
ف َي َت َم َك ُن َ
َك ْي َ
فاعات ك َ
الص ْق ُر ِم ْن َت ْحدي ِد َف َ
الص ْق ُر ُعشَ ُه؟
اأ ْي َن َي ْبني َ
طين؟
ما ِشعا ُر َد ْولَ ِة ِف َل ْس َ
طين.
نُ َع ِد ُد اأنْوا َع ال ُطيو ِر في بي َئ ِة ِف َل ْس َ
١٢٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

١٢٤

١٢5

َن ْق َراأ:
َسعي ُد ُ َوالصَ ْق ُر
الص ْي ِد .في
كا َن ِع ْن َد َسعي ٍد َص ْق ُر ُ ُي ِح ُب ُهَ ،و َي ْس َتخْ ِد ُم ُه في َ
ِ
ٍ
ِ
ْ
أ
ْ
َ
أ
ِ
د
عي
س
ن
م
َي ْو ٍم
ج
ر
خ
،
م
ا
ي
�
ل
ا
ناء ال ِر ْح َل ِة شَ َع َر
ث
ا
و
،
د
ي
ص
ة
ل
ح
ر
في
ُ
ُ
َ
ِ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
ماء َيسي ُل نُ ْق َط ًة نُ ْق َط ًة ِم ْن اأ ْعلى َت ٍل ُم ْر َت ِف ٍع،
بِالْ َع َط ِ
شَ ،ف َو َج َد ً
س َب ْع َد َو ْق ٍت
َف َب َداأ َي ْم َلا أ َكاأْ َس ُهَ ،و ِع ْندَما انْ َتهى ِم ْن َم ْل ِء الْ َكاأْ ِ
سَ ،فاأ ْس َق َط ُه أا ْرضاً.
الص ْق ُر َعلى الْ َكاأْ ِ
َط ٍ
ويلَ ،ه َج َم َ
الص ْقرَِ ،و َض َر َب ُه ،ثُ َم َص ِع َد ال َت َل اإِلى َم ْن َب ِع
َغ ِض َب َسعي ُد ُ ِم َن َ
الص ْق َر
الْما ِءَ ،ف َو َج َد في ِه اأ ْف ًعى َم ْي َت ًةَ .ع َر َ
ف َسعي ُد ُ اأ َن َصدي َق ُه َ
كا َن ُيري ُد ِحما َي َت ُه ،فا ْع َت َذ َر لَ ُه.
١٢٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

في َم كا َن َي ْس َتخْ ِد ُم َسعي ُد ُ َص ْق َر ُه؟
ناء ال ِر ْح َل ِة؟
بِماذا شَ َع َر َسعي ُد ُ أا ْث َ
ماء؟
اأ ْي َن َو َج َد َسعي ُد الْ َ
س؟
الص ْق ُر َعلى الْ َكاأْ ِ
َمتى َه َج َم َ
ماذا َو َج َد َسعي ُد ُ في نَ ْب ِع الْما ِء؟

نُ َف ِك ُر
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

الص ْي ِد؟
الص ْق َر في َ
الص ّيادو َن َ
لِماذا َي ْس َتخْ ِد ُم َ
لِماذا اأ َخ َذ الْ َكاأْ
س َو ْقتاً َطويلا ً لِ َي ْم َت ِل َئ؟
ُ
س؟
الص ْق ُر َعلى الْ َكاأْ ِ
لِماذا َه َج َم َ
ماذا َت ْف َعلو َن لَو َو َج ْدتُم َصديقاً لَ ُك ْم في ُم ْش ِك َل ٍة؟
١٢٧

َ ١ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َةَ ،و َن ْك ُت ُبهُ ا في ا ْل َفرا ِغ:
َيسي ُل

َصي ٍد

الصَ ْق ِر

ا ْلما ِء

س
ا ْل َك أاْ ِ

َ ١خ َر َج َسعي ُد ُ في ر ِْح َل ِة .--------------
ماء  ----------نُ ْق َط ًة نُ ْق َط ًة ِم ْن اأ ْعلى َت ٍل ُم ْر َت ِف ٍع.
َ ٢و َج َد ً
الص ْق ُر َعلى َ ،---------فاأ ْس َق َط ُه اأ ْرضاً.
َ ٣ه َج َم َ
َ ٤غ ِض َب َسعي ُد ُ ِم َن َ ،---------و َض َر َب ُه.
َ 5ص ِع َد َسعي ُد ال َت َل اإِلى َم ْن َب ِع َ ،--------ف َو َج َد في ِه اأ ْف ًعى َم ْي َت ًة.

١٢٨

مات ا ْل َعمو ِد ا ْل�أول بِما ِ
َ ٢نص ُل بين َك ِل ِ
يناس ُبها ِم َن ا ْل َعمو ِد الثّاني،
َونُعي ُد ِكتا َب َة ا ْل ُج َم ِل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:

الص ْق ُر َسري ُعُ.
الص ْق ُر
سا َم ُة ُ َ -١
َ
__________________ -٢
ا ْل� أ ْفعى
زير ُ
َغ ُ
ال َت ُل
ُمفي َد ُة ُ __________________ -٣
َسري ُع ُ __________________ -٤
الْ ُغيو ُم
ُم ْر َت ِف ُع ُ __________________ -5
الْ َم َط ُر
َثير ُة ُ __________________ -٦
ياض ُة
ال ِر َ
ك َ
َ ٣ن ْكت ُُب ُج َملاً َت ْبدَ اأ بِا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
الص ّيا ُد
.
َ ١
 ٢ا ْل� أ َس ُد
.
ُ ٣سعا ُد
.
.
 ٤خالِ ُد ُ

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
الص ْق ُر َع َل ْي ِه.
س َب ْع َد َو ْق ٍت َط ٍ
ِع ْندَما انْ َتهى ِم ْن َم ْل ِء ال َكاأْ ِ
ويلَ ،ه َج َم َ
١٢٩

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

الص ْقرَِ ،و َض َر َب ُه ،ثُ َم َص ِع َد ال َت َل اإِلى َم ْن َب ِع
َغ ِض َب َسعي ُد ُ ِم َن َ
الص ْق َر كا َن
الْما ِءَ ،ف َو َج َد في ِه اأ ْف ًعى َم ْيـ َت ًةَ .ع َر َ
ف َسعي ُد ُ اأ َن َصدي َق ُه َ
ُيري ُد ِحما َي َت ُه ،فا ْع َت َذ َر لَ ُه.
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
اأ

اأ ْرض

ء

بِئْر

ماء

ُم ْؤ ِمن

ا ْل إِ� ْملا ُء
الض ِم عَلى آا ِخ ِر ا ْل َك ِل ِ
وين َ
مات ا ْل�آتِ َي ِةَ ،و َن ْق َراأ:
َ ١ن َض ُع َت ْن َ
رِ ْح َلة
١٣٠

َص ْيد

َص ْقر

َع َطش

ماء

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
الص ْي ِد .في َي ْو ٍم ِم َن
كا َن ِع ْن َد َسعي ٍد َص ْق ُر ُ ُي ِح ُب ُهَ ،و َي ْس َتخْ ِد ُم ُه في َ
ا ْل�أيّا ِمَ ،خ َر َج َسعي ُد ُ في ر ِْح َل ِة َص ْي ٍد.

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل ِقصَ َة ا ْل�آتِ َي َة:

َ -١راأى َص ْق ُر ُ اأ ْرنَباً َب ِريّاً َياأْكُ ُل الْ ُع ْش َب.

َ -٢ه َج َم

.

َض
َ -٣رك َ

.

-٤

.
١٣١

نُ َغنّي

ا ْلغا َب ُة الصَ غي َرة

ـــرقَ ال َنها ْر
َقـــ ْد اأ ْش َ
َو َه َب ِ
ـــت ا ْل� أ ْزهـــا ْر
اب
َجمالُهـــا َخـــ ّل ْ
يـــاب
ر ُ
ِياحهـــا اأ ْط ْ
من
َك ْم اأ ْب َد َع ال َر ْح ْ
َو َهـــ ِذ ِه ا ْل� أ ْكـــوا ْن
١٣٢

َو َغ َن ِ
ـــت ا ْل� أ ْطيـــا ْر
غيرة
في الْغا َب ِة َ
الص َ
ســـاب
َوماؤُهـــا ُم ْن ْ
َثيـــرة
اأ ْســـرا ُرها ك َ
ما َي ْش َتهي ا ْل إِ�نْسا ْن
بِ َفضْ ِلـــ ِه َمغْمـــو َرة
سليم عبد القادر

س
ال َد ْر ُ
ال ّرا ِب َع ع ََش َر

في ا ْل َب ّقا َل ِة
ص ( َطعا ُم ُ ِ
فاس ُدُ)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١ما ا ْل�آل� ُم الَتي شَ َع َر ْت بِها َس َح ُر؟
 ٢ما َس َب ُب اإِصا َب ِة َس َح َر بِ ُج ْرثو َم ٍة؟
بيب؟
 ٣ماذا ن ََص َحها ال َط ُ
ف اإِذا َو َج ْدنا َطعاماً ِ
فاسداً؟
ف نَ َت َص َر ُ
َ ٤ك ْي َ
ض ا ْل� أ ْط ِع َم ِة الَتي ُي ْم ِك ُن اأ ْن َت ْف ُس َد في الْ َب ْي ِت.
 5نُ َع ِد ُد َب ْع َ
١٣٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

١٣٤

١٣5

َن ْق َراأ:
في ا ْل َب ّقا َل ِة
غير َة َم ْر َي َم اإِلى الْ َب ّقالَ ِة؛ لِ َي ْش َتر َِي لَها الْ َح ْلوى.
اأ َخ َذ َسلي ُم ُ اأخْ َت ُه َ
الص َ
ل�ح َظ َسلي ُم الْ ُع ّما َل َي َضعو َن ُم ْل َص ٍ
قات َف ْوقَ
َو َب ْي َنما كانا في الْ َب ّقالَ ِةَ ،
بوب َوا ْل� أ ْج ِ
ُع َل ِب الْ ُح ِ
بان.
َب ْعدَما َذ َه َب الْ ُع ّما ُلَ ،ت َو َج َه َسلي ُم ُ اإِلى ال ُر ِ
فوف؛ لِ ُيشا ِه َد ما كانوا
تاريخ
تاجَ ،و َ
ُي ْل ِصقونَ ُهَ ،ف َو َج َد اأنَ ُه ْم األْ َصقوا َو َر َق ًة اأخْ فَوا فيها َ
تاريخ ا ْل إِ�نْ ِ
الص ِ
لاح َي ِة.
انْ ِتها ِء َ
َذ َه َب َسلي ُم ُ اإِلى الْ َب ْي ِتَ ،و َحكى ما راآه لِوالِ ِده .قا َل ا ْل� أ ُبَ :ي ِج ُب
الص َح ِة؛
اأ ْن نَ َت َو َج َه اإِلى َج ْمع َي ِة ِحما َي ِة الْ ُم ْس َت ْه ِل ِكَ ،ودائِ َر ِة ِ
َع ِن الْبائِ ِعَ ،حتّى َيقوموا بِ َض ْب ِط ال َت ْزويرَِ ،واإِت ِ
ْلاف الْ ُم ْن َت ِ
جات
الص ِ
لاح َي ِةَ ،و َت ْقدي ِم الْبائِ ِع لِ ْل َعدالَ ِة.
َ
١٣٦

ليغ
لِل َت ْب ِ
ُم ْن َت ِه َي ِة

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
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غير َة َم ْر َي َم؟
اأ ْي َن اأ َخ َذ َسلي ُم ُ اأخْ َت ُه َ
الص َ
ماذا كا َن الْ ُع ّما ُل َي ْف َعلونَ؟
ماذا تُخْ في الْ َو َر َق ُة الَتي األْ َصقَها الْ ُع ّما ُل؟
ليغ َع ِن الْبائِ ِع؟
اأ ْي َن ُيري ُد ا ْل� أ ُب اأ ْن َي َت َو َج َه؛ لِل َتـ ْب ِ
ماذا َس َت ْف َع ُل َج ْم ِع َي ُة ِحما َي ِة الْ ُم ْس َت ْه ِل ِك َم َع الْبائِ ِع؟

نُ َف ِك ُر
١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ

الص ِ
لاح َي ِة؟
تاج َو َ
لِماذا اأخْ فى الْ ُع ّما ُل َ
تاريخ انْ ِتها ِء َ
تاريخ ا ْل إِ�نْ ِ
تاج َوال� ْن ِتها ِء َعلى ُع ْل َب ِة الْ ُم ْن َت ِج؟
لِماذا ُي ْك َت ُب ُ
تاريخ ا ْل إِ� ْن ِ
جات الَتي ْاش َت َر ْيناها ِ
ف اإِذا ا ْك َت َش ْفنا أا َن الْ ُم ْن َت ِ
فاس َد ُة ُ؟
ف نَ َت َص َر ُ
َك ْي َ
ف نُحار ُِب الْفَسا َد؟
َك ْي َ
١٣٧

َ ١ن ْكت ُُب ُمرا ِد َف ا ْل َك ِل ِ
مات الَتي َت ْحتَها ُخ ُ ُ
طوط:
َغ َطوا ُم َؤ َس َس ِة ال ُدكّ ِان َذ َه َب
الْ َبضائِ ِع
غير َة َم ْر َي َم اإِلى الْ َب ّقالَ ِة_____________ .
 ١اأ َخ َذ َسليم ُ اأخْ َت ُه َ
الص َ
 ٢قا َل ا ْل� أ ُبَ :ي ِج ُب اأ ْن نَ َت َو َج َه اإِلى َج ْم ِع َي ِة ِحما َي ِة الْ ُم ْس َت ْه ِل ِك____ .
َ ٣ت َو َج َه َسلي ٌم اإِلى ال ُر ِ
فوف_____________ .
الص ِ
لاح َي ِة_____ .
 ٤األْ َصقوا َو َر َق ًة اأخْ َف ْوا فيها َ
تاج َوانْ ِتها ِء َ
تاريخ ا ْل�إ نْ ِ
الص ِ
ْلاف الْ ُم ْن َت ِ
لاح َي ِة________ .
َ 5ي ِج ُب اإِت ُ
جات ُم ْن َت ِه َي ِة َ

١٣٨

َ ٢ن ْق َراأَ ،و َن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َةَ ،و َن ْك ُت ُبها في ا ْل َفرا ِغ:
َوضَ َع

اأ َخ َذ

اأ ْخفى ْ
اش َت َر ْت

َي ْق َراأ

قالَ

َ _____ ١سلي ُم ُ اأخْ َت ُه اإِلى الْ َب ّقالَ ِة.
َ _____ ٢م ْر َي ُم الْ َح ْلوى.

بوب َوا ْل� أ ْج ِ
 _____ ٣الْ ُع ّما ُل ُم ْل َص ٍ
قات َف ْوقَ ُع َل ِب الْ ُح ِ
بان.
الص ِ
لاح َي ِة.
 _____ ٤الْ ُع ّما ُل َ
تاج َو َ
تاريخ ا ْل إِ�نْ ِ
 _____ 5ا ْل� أ ُبَ :ي ِج ُب اأ ْن نَ َت ّو َج َه اإِلى َج ْم ِع َي ِة ِحما َي ِة الْ ُم ْس َت ْه ِل ِك.
ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي َة في ُج َم ٍل ُمفيدَ ٍة:
 ٣نُ َو ِظ ُ
 ١اأ َك َل

________________________________ :

َ ٢ي ْل َع ُب
 ٣تُ ِ
ساع ُد

________________________________ :
________________________________ :

َ ٤ر َس َم ْت ________________________________ :
١٣٩

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

َت َو َج َه َسلي ُم ُ اإِلى ال ُر ِ
فوف؛ لِ ُيشا ِه َد ما كانوا ُي ْل ِصقونَ ُه.

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
َذ َه َب َسلي ُم ُ اإِلى الْ َب ْي ِتَ ،و َحكى ما راآه لِوالِ ِده .قا َل ا ْل� أ ُبَ :ي ِج ُب اأ ْن
ليغ َع ِن الْبائِ ِع.
نَ َت َو َج َه اإِلى َج ْم ِع َي ِة ِحما َي ِة الْ ُم ْس َت ْه ِل ِكَ ،ودائِ َر ِة ِ
الص َح ِة؛ لِل َت ْب ِ
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
ى

١٤٠

ى

َح ْلوى

انْ َتهى

ا ْل إِ� ْملا ُء
وين عَلى ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:
 ١نُ ْد ِخ ُل التَ ْن َ
وين َ
وين ا ْل َك ْس ِر
وين ا ْل َف ْت ِح َت ْن ُ
الض ِم َت ْن ُ
ا ْل َك ِل َم ُة َت ْن ُ
َسليم
َفساد
َو َر َقة
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:

غير َة َم ْر َي َم اإِلى الْ َب ّقالَ ِة؛ لِ َي ْش َتر َِي لَها الْ َح ْلوى.
اأ َخ َذ َسلي ُم ُ اأخْ َت ُه َ
الص َ
ل�ح َظ َسلي ُم الْ ُع ّما َل َي َضعو َن ُم ْل َص ٍ
قات َف ْوقَ ُع َل ِب
َو َب ْي َنما كانا في الْ َب ّقالَ ِةَ ،
بوب َوا ْل� أ ْج ِ
الْ ُح ِ
بان.

١٤١

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
َ ١ن ْكت ُُب قِصَ ًة ع َْن ِط ْف ٍل ْ
َعينين بِا ْل ُج َم ِل ا ْل�آتِـ َي ِة:
اشتَرى ُل ْع َب ًةُ ،م ْست َ

َذ َه َب طا ِر ُق ُ اإِلى _______________________________.
ْاش َترى طا ِر ُق ُ _________________________________.
َف َت َح طا ِر ُق ُ _______________________َ ،ف َو َجدَها َم ْكسو َرةً.
اأعا َد طا ِر ُق ُ __________________________________.

١٤٢

س
ال َد ْر ُ
ِ
س ع ََش َر
م
ا ْلخا َ

ِم ْن َنوا ِدرِ اأ ْش َع َب

ص ( ِم ْن َنوا ِدرِ ُجحا)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
5

الس ِ
وق؟
ماذا ْاش َترى ُجحا ِم َن ّ
ماذا َحد ََث لِ ِحما ِر ُجحا؟
ض؟
لِماذا َسق ََط ُجحا َعلى ا ْل� أ ْر ِ
لِماذا َفر َِح ُجحا َو َق ْد ضا َع ِحما ُر ُه؟
بِماذا َت ِصفو َن ُجحا؟
١٤٣

ش:
َنـ َتاأ َم ُل ال َل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ

١٤٤

١٤5

َن ْق َراأ:
ِ
ْ
ِ
َ
أ
عب
ش
ا
ر
د
وا
ن
ن
م
ِ
ْ
َ
ديق لَ ُه في َس َفرٍَ ،و ِع ْندَما حا َن َو ْق ُت الْ َغدا ِء،
َخ َر َج اأ ْش َع ُب َم َع َص ٍ
الصدي ُق :قُ ْم يا اأ ْش َع ُبَ ،واأ ْش ِع ِل النّا َر .قا َل اأ ْش َع ُب :اإِ َن َع ْيني
قا َل َ
تُ ْؤلِ ُمنيَ ،ول� أا َت َح َم ُل الدُخانَ.
خاف ِم َن
الصدي ُقُ :ق ْمَ ،و َق ِط ِع اللَ ْح َم .قا َل أا ْش َع ُب :أانا أا ُ
قا َل َ
الصدي ُق :قُ ْمَ ،وا ْط ُب ِخ ال َطعا َم .قا َل اأ ْش َع ُب :ل� اأ َت َح َم ُل
السكّ ِين .قا َل َ
ِ
ال َن َظ َر لِل َطعا ِمَ ،واأنا جائِ ُعُ.
ناو ْل َطعا َمكَ .
اأ َع َد َ
الصدي ُق ال َطعا َمَ ،وقا َل لَ ُه :تعا َل يا اأ ْش َع ُبَ ،و َت َ
قا َل اأ ْش َع ُب :لَ َق ِد ا ْع َت َذ ْر ُت لَكَ كَثيراًَ ،حتّى َخ ِج ْل ُت ِم ْنكَ َ ،ساأشا ِركُكَ
ال َطعا َم.
١٤٦

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١اأ ْي َن َخ َر َج اأ ْش َع ُب َم َع َصدي ِق ِه؟
الصدي ُق ِم ْن اأ ْش َع َب اأ َول�ً؟
 ٢ماذا َط َل َب َ
ِ
َ
ض اأ ْش َع ُب اأ ْن ُي َق ِط َع اللَ ْح َم؟
ف
ر
ماذا
 ٣ل
َ
َ
َ ٤م ِن الَذي اأ َع َد ال َطعا َم؟
ناو ِل ال َطعا ِم َم َع َصدي ِق ِه؟
 5لِماذا وا َف َق اأ ْش َع ُب َعلى َت ُ

نُ َف ِك ُر
ف َت ِصفو َن اأ ْش َع َب؟
١ـ َك ْي َ
ف َت َت َص َرفون؟
٢ـ لَ ْو كُ ْن ُت ْم َمكا َن َص ِ
ديق اأ ْش َع َبَ ،ك ْي َ
٣ـ ما الْ ُمسا َع َد ُة الَتي ُت َقدِمونَها في اأ ْع ِ
مال الْ َم ْنز ِِل؟
١٤٧

َ ١ن ْق َراأ ا ْل ُج َم َل ا ْل�آتِـ َي َةَ ،و َن ْكت ُُب ِض َد ا ْل َك ِل ِ
مات الَتي َت ْحتَها ُخ ُ ُ
طوط:

ديق لَ ُه في َس َفرٍ_________________ .
َ ١خ َر َج اأ ْش َع ُب َم ْع َص ٍ
الصدي ُق :قُ ْم يا اأ ْش َع ُبَ ،واأ ْش ِع ِل النّا َر_____________ .
 ٢قا َل َ
الصدي ُق :قُ ْمَ ،و َق ِط ِع اللَ ْح َم___________________ .
 ٣قا َل َ
 ٤قا َل اأ ْش َع ُب :ل� اأ َت َح َم ُل ال َن َظ َر لِل َطعا ِم َواأنا جائِ ُعُ__________ .
ناو ْل َطعا َمكَ ______________ .
 5قا َل لَ ُهَ :تعا َل يا اأ ْش َع ُبَ ،و َت َ
مات في ا ْل َعمو ِد ا ْل� أ ّو ِلَ ،وما ُي ِ
َ ٢ن ِص ُل َب ْي َن ا ْل َك ِل ِ
ناس ُبها في
ا ْل َعمو ِد الثَانيَ ،و َن ْكت ُُب ُج َملاً:

١٤٨

الصدي ُق
اأ ْش َع َل َ
اأ َك َل اأ ْش َع ُب
اح
َز َر َع الْ َف ّل ُ
ا ْل� أ ْزها ُر
الْ َج ُو
الْ ِحكا َي ُة

َجمي َل ُة ُ
الصدي ُق النّا َر.
 -١اأ ْش َع َل َ
_______________ -٢
با ِر ُد ُ
ُم َسلِ َي ُة ُ
_______________ -٣
_______________ -٤
ال َطعا َم
_______________ -5
النّا َر
شَ َج َر َة َز ْي ٍ
تون _______________ -٦

 ٣نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
ليل.
سا َف َر ُم ْع َت ُز ُ اإِلى الْ َخ ِ
َذ َه َب ْت لَ ْيلى اإِلى الْ ِ
جام َع ِة.
َخ َر َج اأ ْش َع ُب في ر ِْح َل ٍة.

 -------ا ْل� أ ُم ال َطعا َم.

الصدي ُق اللَ ْح َم.
َ --------

ليل.
ُم ْع َت ُز ُ سا َف َر اإِلى الْ َخ ِ
لَ ْيلى  -------اإِلى الْ ِ
جام َع ِة.
اأ ْش َع ُب  ---------في ر ِْح َل ٍة.

ا ْل� أ ُم َط َب َخ ِت ال َطعا َم.
الصدي ُق َق َط َع اللَ ْح َم.
َ

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أاْتي في ا ْل َفرا ِغ:
ناو ْل َطعا َمكَ .
اأ َع َد َ
الصدي ُق ال َطعا َمَ ،وقا َل لَ ُه :تعا َل يا اأ ْش َع ُبَ ،و َت َ

١٤٩

َ ٢ن ْن َس ُخ ما َي أاْتي في َد ْف َت ِر النَ ْس ِخ:
خاف ِم َن
الصدي ُق :قُ ْمَ ،و َق ِط ِع اللَ ْح َم .قا َل اأ ْش َع ُب :اأنا اأ ُ
قا َل َ
الصدي ُق :قُ ْمَ ،وا ْط ُب ِخ ال َطعا َم .قا َل اأ ْش َع ُب :ل� اأ َت َح َم ُل
السكّ ِين .قا َل َ
ِ
ال َن َظ َر لِل َطعا ِمَ ،واأنا جائِ ُعُ.
َ ٣ن ْكت ُُب ما َي أاْتي ب َِخ ِط النَ ْس ِخ:
ة

١5٠

ـة

غير ُة ُ
َص َ

عالِ َي ُة ُ

ا ْل إِ� ْملا ُء
نوين في ا ْل َك ِل ِ
َ ١ن ْق َراأَ ،ونُ َم ِي ُز َب ْي َن النّ ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
ون َوالتَ ِ
َو َرق ًة

ُدخان َش َجر ُة ُ

ِمن

نارٍ

ِس ّكين

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أاْتي إِا ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ديق لَ ُه في َس َفرٍَ ،و ِع ْندَما حا َن َو ْق ُت الْ َغدا ِء ،قا َل
َخ َر َج اأ ْش َع ُب َم َع َص ٍ
الصدي ُق :قُ ْم يا اأ ْش َع ُبَ ،واأ ْش ِع ِل النّا َر .قا َل اأ ْش َع ُب :ل� اأ َت َح َم ُل الدُخانَ.
َ

التَ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِي:
 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل ال�آتِ َي َة؛ لِ ُن َك ِونَ فِ ْق َر ًة ع َِن ا ْل ِغذا ِء الصِ ِح ِي:
ناولَ ْت _________ َطعا َم الْفَطورِ.
١ـ َت َ
٢ـ اأ َك َل ْت __________________________.
٣ـ شَ ِر َب ْت _________________________.
٤ـ _____________________________.
5ـ _________ تُ ِ
حاف ُظ َعلى ِص َح ِ
ها.
ت
١5١

لجنة المناهج الوزارية
د .صبري صيدم

د .بصري صالح

م .فواز مجاهد

اأ .عزام اأبو بكر

اأ .ثروت زيد

اأ .علي مناصرة

د .شهناز الفار

د .سمية النخالة

م .جهاد دريدي
لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية
اأ .اأحمد الخطيب (منسقاً)

اأ.د .حسن السلوادي

اأ.د .حمدي الجبالي

اأ.د .كمال غنيم

اأ.د محمود اأبو كتة

اأ.د .نعمان علوان

اأ.د .يحيى جبر

د .اإياد عبد الجواد

د .جمال الفليت

د .حسام التميمي

د .رانية المبيض

د .سهير قاسم

د .نبيل رمانة

د .يوسف عمرو

اأ .اأماني اأبو كلوب

اأ .اإيمان زيدان

اأ .حسان نزال

اأ .رائد شريدة

اأ .رنا مناصرة

اأ .سناء اأبو بها

اأ .سها طه

اأ .شفاء جبر

اأ .عبد الرحمن خليفة

اأ.عصام اأبو خليل

اأ .عطاف برغوثي

اأ .عمر حسونة

اأ .عمر راضي

اأ .فداء زكارنة

اأ .معين الفار

اأ .منى طهبوب

اأ .منال النخالة

اأ .نائل طحيمر

اأ .وعد منصور

اأ .ياسر غنايم

المشاركون في ورشات عمل الكتاب
عمر اأبو كلوب

ليلى الحجار

سامية صلاح

نفيسة عبد السلام

سهيلة ضهير

اأحمد القديري

رائدة سعيد

لبنى زهد

بهاء سليم

اإيمان الحسنات

منال سلامة

رنا حمدية

هدى اأبو الرب

جهاد غريب

رزق سليمان

جمال�ت منصور

حسن عميرة

نصرة خطيب

ت ّم بحمد الله
١5٢

