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أما بعد، فهذا الجزء الثاني من كتاب )القراءة واألناشيد( للفصل الدراسي الثاني نقدمه ألبنائنا وبناتنا تالميذ 
وتلميذات الصف الثالث من المرحلة االبتدائية، والكتاب بجزأْيه يبدأ حلقة جديدة في هذه المرحلة، بعد انتهاء 

الحلقة األولى.
ولعل من أهم ما يميز هذا الكتاب أنه مبنيٌّ على األُسس اآلتية :

)أ( رعاية مرحلة النضج التي يمر بها تلميذ وتلميذة الصف الثالث.
)ب( اتجاه المملكة في تنشئة أبنائها وبناتها.

)ج( المستوى التحصيلي الذي انتهت إليه الحلقة األولى.
)د( طبيعة اللغة العربية.

وقد أتت موضوعات الكتاب بين ما يالئم تلميذ وتلميذة هذا الصف، في لعبهما ونشاطهما داخل المدرسة 
وخارجها، وفي تطلعهما إلى معرفة جديدة من أمر بيئتهما وحياة الناس من حولهما، وسلوك يراد تنشئتهما عليه 
وفي مقدمته النواحي اإلسالمية التي تضعها الدولة على قمة أهدافها، ثم تأتي ألوان السلوك األخرى : وطنية، 
واجتماعية، وصحية، وغيرها مما يصل التلميذ والتلميذة بتقاليد األمة األصيلة، ويفتح عينيهما وقلبيهما على 

مظاهر النهضة الحديثة.
كما أتت الموضوعات من المستوى التحصيلي الذي بدأ منه الكتاب أمام ما انتهت إليه مهارات التلميذ 
والتلميذة وقدراتهما في الحلقة األولى، وأهم ما انتهت إليه أنهما خرجا من هذه الحلقة، وهما يستطيعان أن 
يقرآ موضوعًا من نحو ستين كلمة، وأن يعبرا شفهيًّا عن فكرة محدودة تدور في ذهنيهما، وأن يجيبا كتابيًّا عن 
األسئلة التي تالئمهما. ويمكن أن يجربا في كتابة نحو ثالثة أسطر عن شيء مألوف لهما، وذلك في أواخر هذه 
فا الحروف الهجائية بأشكالها وأصواتها، وقل خطؤهما في المتشابه منها، واستطاعا أن  الحلقة، بعد أن تعرَّ
يتقنا اإلمالء المنقول، وتعلما المنظور، وجربا اإلمالء االختباري، وأخذا بمحاكاة خط الكتاب في االعتدال، 

والوضوح، والسالمة من الخطأ.
كذلك يتلقاهما كتاب القراءة والمحفوظات في هذا الصف، فيساعد على تنمية هذه القدرات والمهارات 

مـقــــــدمــة

ما  أول  كـان  الـذي  األمـيــن،  نـبــيــه  على  والـســالم  والـصــالة  العـالـمـين،  رب  للـه  الـحـمــد 
	 	 	 	 	 	 تـلـقــاه مــن الوحـــي قــولـه :{	

      | )سـورة الـعـلـق(.



كلها شيًئا فشيًئا، ومنذ أول العام الدراسي إلى آخره. يبدأ حجم الموضوع القرائي للتلميذ والتلميذة يزداد، ويأخذ 
بشيء من القراءة الصامتة، ويتجه أداؤهما القرائي إلى الوحدات القصيرة، ويسيطرا إلى حد كبير على مهارات 
التعرف، وتنمو قدرتهما التعبيرية شفهية وكتابية، وعلى اإلمالء المنظور وشيء من االختباري، وتتسع ثروتهما 

اللغوية، ويتدرج خطهما نحو اإلجادة. والكتاب مخطط لذلك كله بموضوعاته وتدريباته.
، يأنس به التلميذ  والكتاب من الناحية اللغوية يمضي في هندسة الجملة والعبارة والفقرة في خط هادىٍء تامٍّ

والتلميذة، وال ينفران منه، أو ينقطعان عنه.
وحرصًا على متابعة تقويم كتب هذه المرحلة المهمة في حياة الطالب والطالبة الدراسية، فقد تم إعادة النظر 
في محتويات هذا الكتاب، حيث قام عدد من المشرفين التربويين والمعلمين بمراجعة هذا الكتاب وتعديله في 
ضوء خبراتهم، وفي ضوء ما ورد إلى اإلدارة العامة للمناهج من ملحوظات المشرفين والمعلمين في المناطق 

التعليمية. ولعلنا نجمل أهم هذه التعديالت في النقاط اآلتية :
- حذف بعض الموضوعات في القراءة والمحفوظات، وإضافة موضوعات أخرى.

- إضافة بعض التدريبات في النحو، واإلمالء، والخط، والتعبير؛ لتأكيد الربط بين فروع المادة.
- حذف بعض التدريبات وتعديل بعضها.

- ترتيب الكلمات المشروحة ترتيبًا أفقيًّا، وطلب شرح بعضها.
- روعي عند التعديل أن تكون الموضوعات مالئمة للخطة الدراسية.

ملحوظة :
1 - يطلب من التالميذ والتلميذات دراسة جميع الموضوعات النثرية والشعرية بجميع تدريباتها.

2 - يحفظ التالميذ والتلميذات ما ال يقل عن ثالثين )30( بيتًا من الشعر في كل فصل دراسي.

والله الهادي إلى سواء السبيل.



الفهرس وتوزيع املقرر عىل أسابيع الفصل الدراس الثان
مخس حصص يف األسبوع

الصفحةعدد أبيات النشيداملوضوعاألسبوع

7-طاعة الله والوالديناألول
11-الله يراناالثان

615رايتنا الخضراء )نشيد(الثالث
19-قطرة الماءالرابع

24-زراعتنا تتقدماخلامس
828بالدي )نشيد(السادس

33-حاول يا بنيالسابع
38-وطني الكبيرالثامن
41-احترام الكبيرالتاسع
845نشيد العمال )نشيد(العارش

49-مدينتي )أبها(احلادي عرش
54-بطولة فتاةالثان عرش

559دعاء التلميذ )نشيد(الثالث عرش
63-في مهنـة أهله )حديث شريف(الرابع عرش

66-المواصالت في بالدنااخلامس عرش
71-إلى مكة المكرمةالسادس عرش

675األمانة )نشيد(السابع عرش
33 بيتًا.جمموع النشيد
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أقَرُأ فِي َذلَِك اآلَياِت اآلتَِيَة :{

افَّات(.              |	)الصَّ

ِه َواْلَوالَِدْين َطاَعُة اللَّ

ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة
َمـنَـاًمـا

َهــمَّ

ُغاَلمٌ َحلِيمٌ

ُحـْلـًما.

َعــَزَم.

الُم. إْسَماِعيُل َعَلْيِه السَّ

َطَرَحُه

َهْب لِي

ْعي السَّ

أْلَقاُه َأْرًضا.

َأْعطِني.

الُقْدَرُة َعَلى الَعَمل.

االْبُن،  َوَكبَِر  إْسَماِعيَل،  اْبنَـُه   - اَلُم  السَّ -َعَلْيِه  إْبَراِهيَم  لِنَبِيِِّه  اللُه  َوَهَب 
َتَعاَلى-  اللَه -  َأنَّ  َرأى  َمـنَـاًمـا َعجًبا..  َرأى  َأَباُه  َوَلكِنَّ  ُتُه،  ُقوَّ ْت  َواْشَتدَّ

ِه. ْد فِي َتْنِفيِذ َأْمِر َربِّ َيْأُمُرُه بَِذْبِح اْبنِِه، َفَلْم َيَتَردَّ
َث اْبنَُه، َفَكاَن َمَثاًل لِلطَّاَعِة َقاَل : »َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمر« َفـَطـَرَحـُه  َوَحدَّ

َعَلى األَْرِض، َوَهـمَّ بَِذْبِحِه، َوَلكِنَّ َرْحَمَة اللِه - َتَعاَلى - أْنَقَذْتُه.
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َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

اَلُم - في َنْوِمِه ؟ 1 - َماَذا َرَأى َسيُِّدَنا إْبَراِهيُم - َعَلْيِه السَّ

َث َوَلَدُه إْسَماِعيَل ؟ 2 - بَِماَذا َحدَّ

3 - َماَذا َقاَل إْسَماِعيُل ألَبِيِه ؟

4 - بَِماَذا َنِصُف إْسَماِعيَل ؟

ْبِح ؟ 5 - َكْيَف َنَجا إْسَماِعيُل ِمَن الذَّ

تِِه َمَع َأبِيِه ؟ ُم ِمن ِقصَّ 6 - َماَذا َنَتَعلَّ

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة
أْسَلَما

ْقَت َصدَّ

َنْجـِزي

َفَدْينَاه

َخَضَعا ألَْمِر اللِه.

َنّفْذَت َما ُأِمْرَت بِِه.

ُنـَكـافِىء.

بِح. َخلَّْصنَاه ِمَن الذَّ

ُه لِْلَجبِين َتلَّ

ْؤيـا الـرُّ

الـَبـاَلء

ِذْبٍح َعظِيم

َجَعَل َوْجَهُه َعَلى األْرِض.

َما َرَأْيتُه فِي َمنَاِمَك.

االْختَِبار.

َكْبٍش َكبِير.
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)2(

)3(

َأَضُع َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة َمَكاَن النَُّقِط فِيَما َيْأتِي :
اَلُم - .................................. َعَجًبا. 1 - َرَأى إْبَراِهيُم - َعَلْيِه السَّ
2 - َلْم .................................. إْبَراِهيُم في َتنِْفيِذ َما َرآُه في َمنَاِمِه.

3 - َكاَن إْسَماِعيُل ....................................... لِلطَّاَعِة.
4 - ................................ َأ ُبوُه َعَلى األَْرِض، َو ................................ بَِذْبِحِه.

ُه إْسَماِعيَل بـ .................................... َعظِيٍم. 5 - َفَدى اللَّ
ـالُم- 6 - َكـاَن أْمـُر اللـِه - َتـَعـاَلى - لِـنَـبِـيِّـِه إْبـَراِهـيـَم -َعَلـْيـِه السَّ

................................... َعـظـيـًما.

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدي : َأَضُع ُكالًّ ِممَّ
َفـَدى   .   أْسـَلـَما   .   سـعـى   .   َنـْجـِزي   .   ُرْؤيـا   .   َرَأى.

)4(
ِل : ْطِر األَوَّ ا َيْأتِي َعَلى ِمَثاِل السَّ َأْكُتُب كلمًة ِضدَّ ُكلِّ َكلَِمٍة ِممَّ

َأَطـاع  :    َعَصى .  
َق  :  ................... َصـدَّ َنـــاَم  :  ...................     
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)5(

* إمـالءٌ َمـنْـظـور.
ا. ** يختار المعلم وتختار المعلمة من مقدمة طاعة الله والوالدين ما يلبي المهارات اإلمالئية المدروسة وتملى اختباريًّ

َن ِعَباَرًة َصحيَحًة : ُأَرتُِّب َكلَِماِت ُكلِّ َسْطٍر أِلَُكوِّ
1 - َرأى   .   َعَجًبا   .   إْبَراِهيُم   .   َمنَاًما .

2 - َرأى   .   َيْأُمُرُه   .   اللَه   .   أنَّ   .   بَِذْبِح   .   اْبنِِه.
ِه. 3 - َطَرَح   .   األَْرِض   .   إْسَماِعيَل   .   َنبيُّ   .   َعَلى   .   اللَّ

ُه   .   َعظِيٍم. 4 - َفَدى   .   إْسَماِعيَل   .   بِِذْبٍح   .   اللَّ

َأبِيِه. َمَع  إْسَماِعيَل  َة  ِقصَّ ف  الصَّ َعَلى  َأُقصُّ 

الُم - َوَلَدْيِن ُهَما : إْسَماِعيل وإْسَحاُق.  ُه إلْبَراِهيَم - َعَلْيِه السَّ َوَهَب اللَّ
ْحَمَن  الرَّ َولكنَّ  َيْذَبَحُه،  َأْن  َأَمَرُه  إْذ  إْسَماِعيَل،  اْبنِِه  في  اْبَتاَلُه  َه  اللَّ َوَلكنَّ 

ِحيَم َفَداُه بِِذْبٍح َعظِيٍم.* الرَّ
)8(

َأْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ :**
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)7(

)6(
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ــُه َيـــــــَراَنـــا الـلَّ

انِي ْرُس الثَّ الدَّ

ُروُق ... َطَلَع الَفْجُر، َوَدَنا الشُّ
َبَن، َواْخلِطِيِه بِاْلَماِء. ي اللَّ َوَناَدِت األُمُّ اْبنََتَها : َهيَّا ياْبنَتِي َأِعدِّ

وِق، لِنَبِيَعُه بِِرْبٍح َوفِيٍر. َوُخِذيِه إَلى السُّ
َم اْلِغشَّ َوإنَّ َأِميَر الُمْؤِمنِيَن ُعَمَر َنَهى َعنُْه. ي، إنَّ اإلْساَلَم َحرَّ َقاَلِت اْلبِنُْت : ُأمِّ

َقاَلِت األُمُّ : َوَأْيَن ُهَو َحتَّى َيَراَنا ؟
ُه - َتَعاَلى - َيَراَنا. َقاَلِت اْلبِنُْت : إَذا َلْم َيُكْن َيَراَنا َفاللَّ

ُه َعنُْه - َيْمِشي فِي ُطُرَقاِت اْلَمِدينَِة،  َوَكاَن َأِميُر اْلُمْؤِمنِيَن ُعَمُر - َرِضَي اللَّ
َها َفَأْعَجَبُه َذلَِك، ُثمَّ َناَدى  ُد ُأموَر َرِعيَّتِِه، َفَسِمَع َما َجَرى َبْيَن اْلبِنِْت َوُأمِّ َيَتَفقَّ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة
َدَنـــا

ـُد َيَتـَفـقَّ
َنْسـُلها

َقــُرَب.
ُف. َيَتـَعـرَّ
ـُتـها. يَّ ُذرِّ

َهــيَّـا
َشـْأ ُنـه

َتـَعـاَلـْي.
َمَكـاَنـُتـه.

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(

َأْعَجَبْتَك  َفإْن  اْلَفَتاَة،  َهِذِه  ُاْنُظْر   : َوَقاَل  اَر،  الدَّ َلُه  َوَوَصَف  َعاِصًما،  اِْبنَُه 
ْجَها، َفَقْد َيْرُزُقَك اللُه ِمنَْها َوَلدًا َلُه َشْأ ُنُه. َفَتَزوَّ

. َجَها َعاِصمٌ َوَتَزوَّ
اْلُمْسلِميَن  َخلِيَفُة  َعْبِدالَعِزيِز  ْبُن  ُعَمُر  َنْسلَِها  ِمْن  َوَكاَن  األْعَواُم،  ِت  َوَمرَّ

اِشِديَن. َوَخاِمُس الُخَلَفاِء الرَّ

ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ
1 - َمَتى َناَدِت األُمُّ اْبنََتها ؟
2 - َأيُّ َشْيٍء َطَلَبْتُه ِمنَْها ؟

3 - بَِم أَجاَبِت اْلبِنُْت ؟
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)2(

)3(

4 - َمِن الَِّذي َسِمَع ِحَواَر األُمِّ َمَع بِنْتَِها ؟
5 - لَِماَذا َأْعَجَبْتُه اْلَفَتاُة ؟

6 - َماَذا َطَلَب ِمن اْبنِِه ؟ َولَِماَذا ؟
ُة ؟ 7 - َأيُّ َشْيٍء ُتعلِّمنا َهِذِه اْلِقصَّ

ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي اْلمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ
ْنَيا. 1 - َدَنا ..................................... َفَأَضاَء الدُّ

2 - ..................................... َياْبنَتِي ، ُقوِمي ِمْن َنْوِمِك.
3 - َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ..................................... ُأُموَر َرِعيَّتِِه.

4 - َكاَن لُِعَمَر ْبِن َعْبِداْلَعِزيِز ..................................... َعظِيمٌ في التَّاِريِخ.
5 - ُعَمُر ْبُن َعْبِداْلَعِزيِز َخاِمُس ..................................... .

ِل : ْطِر األَوَّ ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ

َيـْدُنــوَدَنــاَيْجـِريَجـَرى
...................

...................

...................

َينْـَهى
َيْرِمي
َيْسَعى

...................

...................

...................

َيْعـُلـو
َيْسـُمو
َينْـُمو
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)4(

)5(

)6(

َنَة : َأْقـَرُأ وُأ اَلِحُظ اْلَكلَِماِت اْلُمَلوَّ
وِق. َبَن َواْخلِطِيِه بِاْلَماِء، َوُخِذيِه إَلى السُّ ي اللَّ َياْبنَتِي ، َأِعدِّ

َبَن َغْيَر َمْخُلوٍط بِاْلَماِء. ي ، َراِقبِي اللَه ، َوَأطِيعي َأِميَر اْلُمْؤِمنِيَن ، َوبيِعي اللَّ َياُأمِّ

ابِِق : َأَضُع َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة َمَكاَن النَُّقِط َعَلى ِمَثاِل الّتْدِريِب السَّ
َيا ُأْختِي ................................ إَلى اْلَمْدَرَسِة.

َو ................................ ُدُروَسِك.

َمَتِك. َو ................................ ُمَعلِّ

. ُروُق  .    ُعَمُر َنـَهـى َعِن اْلِغشِّ َطَلَع الَفْجُر ،  وَدَنا الشُّ
َها. َسِمَع ُعَمُر َما َجَرى َبْيَن اْلبِنِْت َوُأمِّ

َناَدى ُعَمُر اْبنَُه َعاِصًما.*

* إمــالءٌ َمـنْـظــور.



15

َراَيُتَنا َخْضَراُء

الُِث ْرُس الثَّ الدَّ

َأْفَتُح َعْينَيَّ َعَلى ُخْضرتَِها النَّاِضَرِة، الَّتِي  ُأِحبُّ َمْمَلَكتِي، َوُأِحبُّ َراَيَتَها، 
َكلَِمِة  َعْينَيَّ َعَلى  َوَأْفَتُح  اْلَجِميل،  َوَلْوَنَها  اْلَحبِيَبة،  باَِلِدي  ُزُروَع  ُرنِي  ُتَذكِّ

ـِه. ـدٌ َرُسـوُل اللَّ ـُه ُمـَحـمَّ التَّْوِحيِد : اَل إَلـَه إالَّ اللَّ

، َوَتْقِضي َعَلى الَباطِل. ِة الَّتِي َتْحِمي اْلَحقَّ ْيِف َرْمُز الُقوَّ َوَعَلى السَّ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعـنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة

النَّـاِضـَرة
ِشـَعـاُرَها

َتـْزُهــو
األَْرَجـاء

اْلَحـَسـنَـة.
َرْمـُزَها َوَعـاَلَمـُتـها.

َتـْفـَتـخر.
النَّـَواِحي واْلَجوانِب.

َراَيـُتـنَـا
ُمـْشـَهـر
َتـْخـِفـُق

َعَلُمـنَـا.
َمْسـُلول.

ُتـَرْفـِرُف.

1 - َراَيـُتـــنَـا َخــْضــــَراُء

2 - َيــزيـنُـها الـتَّــْوِحــيـُد

3 - ُقـلـــوُبـنَــا َتـــْرَعــاُه

ـْيـُف فِـيَها ُمـْشَهـُر 4 - الـسَّ

5 - َتـْخـِفـُق فِـي األَْرَجــاِء

6 - َنْمـِشي ُصـُفوًفا َخْلـَفـَها

ِشــَعـــاُرَهــا الـَعــــاَلُء

َواْلـَمـْجـــُد َوالـتَّــْأيِـيـُد

فِـــــَداُه َوُروُحـــنَـــــا 

َوتـْفــَخـُر بِــِه  َتــْزُهــو 

اْلــَبــــَهــاِء َنــاِضـــَرة 

َوَنـْطـُلـُب النَّْصــَر َلــَهـا

ُد َهـذا النَّـِشـيـَد : ُأَردِّ
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َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)2(

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

1 - َما َلْوُن َعَلِم اْلَمْمَلَكِة ؟
ْوُن ؟ 2 - َعَلى َأيِّ َشْيٍء َيُدلُّ َهَذا اللَّ

3 - َماَذا َنْقَرُأ فِي َراَيِة اْلَمْمَلَكة ؟ َوَعَلى َأيِّ َشْيٍء َيُدلُّ ؟
ْيُف َعَلى َراَيتِنَا. إَلى أيِّ َشْيٍء َيْرِمُز ؟ 4 - ُرِسَم السَّ

ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ
1 - األَْشَجاُر فِي اْلُبْسَتاِن ...................................... .

2 - َراَيُة باَِلِدي ..................................... فِي األَْرَجاء .
اَيِة. 3 - ..................................... ُصُفوًفا َخْلَف الرَّ

4 - َيْحِمُل اْلُجنِْديُّ ِساَلًحا ..................... َيُردُّ بِِه ................. َعِن اْلباَِلِد.

ا َيْأتِي ُثمَّ َأْكُتُبَها : ُل ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ َأَتَأمَّ
َنـْمـِشـي    .    َتـْرَعـى    .    َتـْقـِضـي    .    َتـْزُهـو    .    َتـْحـِمـي

...................           ...................         ...................           ...................         ...................     

)3(
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َأْكُتُب َما َيْأتِي فِي ُكراستي :

)4(

أ - َما َمْعنَى : التَّْوِحيُد   .   فَِداُه ؟
ُح َمْعنَى اْلَبْيَتْيِن بِِعَباَرتي. ب - ُأَوضِّ

ُث فـي الفـصـِل َعـْن َعـَلـِم اْلَمـْمـَلـَكـِة. َأ َتـَحـدَّ
)5(

)6(

لـتَّــْوِحــيـُد ا َيــزيـنُـها 
ُه َعــا َتـــْر ُبـنَــا  ُقـلـــو

َواْلـَمـْجـــُد َوالـتَّــْأيِـيـُد
فِـــــَداُه َوُروُحـــنَـــــا 

ُء ا َخــْضــــَر َيـُتـــنَـا  ا َر
األَْرَجــاِء فِـي  َتـْخـِفـُق 

الـَعــــاَلُء ِشــَعــاُرَهــا 
ْلــَبــــَهــاِء ا َنــاِضــَرة 
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َقـْطـــــَرُة اْلــَمـــــاِء

ابُِع ْرُس الرَّ الدَّ

ـنَِة الثَّالَِثـِة االْبـتِـَدائـيَّـِة. َهاِشـمٌ فِـي السَّ
نَابِير ُمَفتََّحًة، َتُصبُّ ِمياَهَها فِي األَْحَواِض.  َمرَّ َهاِشمٌ بَِدْوَرةِ اْلِمَياِه، َفَرَأى الصَّ
ـُق فِـيـَها بَِغـْيـِر ِحـَساٍب، َواْلُبـْسـَتانِيُّ  َمـرَّ بِاْلَحـِديـَقـِة، َفـَرَأى اْلَمـاَء َيـَتـَدفَّ

َمـْشـُغـولٌ َعـنْـُه.
َتـَألَّـَم َهاِشـمٌ، َوَقاَل فِي َنْفـِسِه : َهَذا َشـْيءٌ ُمـْؤلِمٌ. التَّـاَلِميـُذ الَ َيْعـِرُفـوَن 

َواِجـَبـُهْم َواْلُبـْسـَتانِيُّ الَ ُيـَؤدِّي َواِجـَبـُه.
ـَباِح َوَقال : َوفِـي اْلَيـْوِم التَّـالِي َوَقَف َهاِشـمٌ َأَماَم اْلِمـْذَياِع فِي الصَّ
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ـَهـا َثـــْرَوةٌ َغــالِـَيــةٌ . إنَّ َحـافِـْظ َعَلى َقـْطـَرَة الَمـاِء ،   

. إنَّ ُحُكوَمَتنَا َتْبُذُل َجْهًدا َكبِيًرا، َحتَّى َيِصَل  إْخَوانِي، إنَّ َقْطَرَة الَماِء َغالَِيةٌ
َها َتْحِفُر اآلَباَر، َوَتْعَمُل َعَلى إْعَذاِب  الَماُء إَلى ُكلِّ َفٍم، َوَيْسِقي ُكلَّ َزْرٍع. إنَّ

َماِء اْلَبْحِر.
َفِمْن َواِجبِنَا َأْن ُنَساِعَدَها، َوَنَضَع َأْيِدَينَا فِي َيِدَها، َوَنْجَعَل ِشَعاَر ُكلٍّ ِمنَّا :

َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة
نَابِيُر الصَّ

َتُصبُّ

َجْمُع ُصنُْبوٍر َوُهَو اْلَحنَِفيَُّة.

ُق. َتَتَدفَّ

َتْبُذُل

ِشَعاَر كلٍّ ِمنَّا

ُم. ُتَقدِّ

َما ُنَحافُِظ َعَلْيِه.
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َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)2(

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

1 - لَِماَذا َتألََّم َهاِشمٌ ؟
َث َنْفَسُه ؟ 2 - بَِم َحدَّ

ُح َذلَِك. 3 - َقْطَرُة اْلَماِء َغالِيةٌ فِي اْلَمْمَلَكِة. ُأَوضِّ
4 - َما اْلُجُهوُد الَّتِي َتُقوُم بَِها اْلَمْمَلَكُة لَِتْوفِيِر اْلِمَياِه ؟

5 - ِمْن َأْيَن َنْحُصُل َعَلى اْلِمَياِه فِي اْلَمْمَلَكِة ؟
6 - َكْيَف ُنَحافُِظ َعَلى َهِذِه الثَّْرَوِة ؟

ا َيْأتِي : َأَضُع َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ
1 - َرَأى َهاِشمٌ اْلَماَء .................................... فِي اْلَحِديَقِة بَِغْيِر ِحَساٍب.

نَابِيَر َمْفُتوَحًة .................................... ِمَياَهَها فِي األَْحَواِض. 2 - َرَأى الصَّ
ُه. 3 - .................................... فِي اْستِْخَداِم اْلَماِء َشْيءٌ الَ ُيِحبُّه اللَّ

4 - .................................... َهاِشمٌ َجْهًدا َكبِيًرا فِي اْستِْذَكاِر ُدُروِسِه.
ُل َبْعَد .................................... ماًء َعْذًبا. 5 - َماُء اْلَبْحِر َيَتَحوَّ
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)3(

)4(

)5(

َنٍة فِيَما َيْأتِي َكلَِمًة ُتَؤدِّي َمْعنَاَها : َأَضُع َأَماَم ُكلِّ َكلَِمٍة ملوَّ

1 - َتَألََّم َهاِشمٌ ِمْن َفْتِح َصنَابِيِر اْلِمَياِه.                   ) .................................. (

2 - َيْبُذُل َأِخي َجْهًدا َكبِيًرا فِي ِزَراَعتِِه.                   ) .................................. (

ُق فِي اْلَواِدي.                                    ) .................................. ( 3 - اْلَماُء َيَتَدفَّ

4 - إنَّ َقْطَرَة اْلَماِء َغالِيةٌ.                                          ) .................................. (

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدي : َأَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ

. ــُق    .    اْلـُبـْســَتـانِـيُّ َتــألَّــَم    .    َتـُصــبُّ    .    َيـَتـَدفَّ

ًة : َن ُجْمَلًة َتامَّ ُأَرتُِّب َكلَِماِت ُكلِّ َسْطٍر أِلَُكوِّ

ُق    .    َهاِشمٌ    .    اْلَحِديَقِة. 1 - َرَأى    .    اْلَماَء    .    فِي    .    َيَتَدفَّ

َباِح    .    َهاِشمٌ    .    َأَماَم     .    فِي. 2 - َوَقَف    .    اْلِمْذَياِع   .    الصَّ

3 - إنَّ    .    اْلَماِء    .    َغالَِيةٌ    .    َقْطَرَة.

َرَأْيُت َمْن َيَتَهاَوُن فِي إْغاَلِق َصنَابِيِر اْلِمَياِه. َفبَِم َأنصحُه ؟
)6(
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)7(
اَستِـي : َأْكـُتُب َما َيْأتِـي فِي ُكـرَّ

.. إنَّ ُحُكوَمَتنَا َتْبُذُل َجْهًدا َكبِيًرا؛ َحتَّى َتِصَل إَلى ُكلِّ  إنَّ َقْطَرَة اْلَماِء َغالَِيةٌ
َفٍم، َوَتْسِقَي ُكلَّ َزْرٍع.
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ُم ِزَراَعُتَنا َتَتَقدَّ

ْرُس الَخاِمُس الدَّ

ُس َتاَلِميـَذُه : َعَلـى أيِّ َمَصاِدِر الثَّـْرَوِة َتْعَتِمُد باَِلُدَنا ؟ َسـَأَل الُمَدرِّ

َقاَل َأَحـُد الـتَّـاَلِميِذ : َتْعـَتـِمُد َعَلى النِّـْفـِط. إنَّ إْنـَتاَجـُه َكـثِيرٌ. َفبِـاَلُدَنـا 
َرِة لِلنِّـْفـِط فِي اْلَعـاَلِم. َوِل اْلُمـَصـدِّ ُتـَعـدُّ ِمْن َأَوائِل الدُّ

َوَقاَل آَخـُر : َتْعَتِمُد َعَلى التَِّجـاَرِة.

نَاَعِة. َوَقاَل َثالِثٌ : َتْعـَتِمُد َعَلى الصِّ

َغاَيِة  فِي  َشْيًئا  َنِسيُتْم  َلَقْد  ؟  َهَذا  َما   : إلْخَوانِِه  َوَقاَل  إْصَبَعُه،  َسالِمٌ  َرَفَع 
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة
َرة لِلنِّْفِط الُمَصدِّ

َنَماءٌ

الَّتِي ُتْرِسُله َوتبِيُعه.

. ِزَياَدةٌ َوَكْثَرةٌ

ُف بَِها.َنْعَتزُّ بَِها َنْفَخُر بَِها َوَنَتَشرَّ

َراَعَة. يَِّة، َنِسيُتُم الزِّ األََهمِّ

َراَعِة عنَْدَنا َيا َسالُِم ؟ ُس : َوَماَذا َتْعِرُف َعِن الزِّ َسَأَلُه الُمَدرِّ

َها اْلَمْصَدُر الثَّانِي لِلثَّْرَوِة فِي اْلباَِلِد. َقاَل : َأْعِرُف أ نَّ

. َلَقد ُكنَّا َنِعيُش َعَلْيَها َقْبَل النِّْفِط، َوَسنََظلُّ  َوفِي باِلِدَنا اآلَن َنْهَضةٌ ِزَراِعيَّةٌ
َها َمْصَدرٌ َدائٌِم للثَّْرَوِة. َنـْعـَتـزُّ بَِها َمَعُه.. إنَّ

َراِعي  الزِّ لإلْنَتاِج  َوَشِرَكاتٌ  ُكْبرى،  ِزَراِعيَّةٌ  َمْشُروَعاتٌ  اْلَمْمَلَكِة  َوفِي 
َحارى إَلى ُخْضَرٍة َوَنَماٍء. َلِت الصَّ واْلَحَيوانِيِّ َحوَّ

. ُس : ُشْكًرا َيا َسالُِم. َهَذا َكاَلمٌ َجِميلٌ َوُمِفيدٌ َقاَل اْلُمَدرِّ

َوَشَكـَرُه التَّـاَلِميـُذ.
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)2(

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

1 - َعَلى َأيِّ َمَصاِدِر الثَّْرَوِة َتْعَتِمُد اْلباَِلُد ؟

ُل للثَّْرَوِة فِيَها ؟ 2 - َما اْلَمْصَدُر األَوَّ

3 - َما اْلَمْصَدُر الثَّانِي للثَّْرَوِة فِيَها ؟

َراَعِة ؟ 4 - ما َمَظاِهُر اْهتِماِم اْلَمْمَلَكِة بِالزِّ

ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ

1 - ......................................... ِمْن َمَصاِدِر الثَّْرَوِة فِي باَِلِدَنا.

. 2 - ......................................... اْلَمْمَلَكِة ِمَن النِّْفِط َكثِيرٌ

يَّة. 3 - َنِسيُتْم َشْيًئا فِي ......................................... األََهمِّ

َراَعَة ِهَي ......................................... الثَّانِي لِلثَّْرَوة. 4 - َأْعِرُف أنَّ الزِّ

َراَعُة َمْصَدرٌ ......................................... لِلثَّْرَوِة. 5 - الزِّ
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)3(

)4(

)5(

)6(
ُل ِهَجاَءُه : اَستِي، وَأَتَأمَّ َأْكُتُب َما َيْأتِي فِي ُكرَّ

َهـَذا    .    َهـِذِه    .    َهـؤالِء    .    َهـَذاِن    .    َهـاَتـاِن.

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدي : َأْكُتُب ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
ُكـْبــَرى    .    َغـاَيـة    .    َدائـم    .    َنـَمـاء    .    َأَوائـل.

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدة : ُأَرتُِّب َكلَِماِت ُكلِّ َسْطٍر لُِتَكوِّ
1 - َتْعَتِمُد   .   فِي   .   َعَلى   .   باِلِدَنا   .   الثَّْرَوُة   .   َكثِيَرة   .   َمَصاِدَر.

2 - فِي   .   النِّْفُط   .   باَِلِدَنا   .   َكثِيرٌ   .   إْنَتاُجُه.
يَِّة   .   َشْيئًا   .   َغاَيِة. 3 - َنِسيُتْم   .   فِي   .   األََهمِّ
. 4 - فِي   .   َنْهَضةٌ   .   باَِلِدَنا   .   اآلَن   .   ِزَراِعيَّةٌ

ُق َعَلْيَها. َراَعِة َواإلْنَتاِج اْلَحَيوانِيِّ فِي باِلِدَنا، وُأَعلِّ َأْجَمُع ُصَوًرا َعِن الزِّ
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بِـــــــــــاَلِدي

اِدُس ْرُس السَّ الدَّ

ُأِحـبُّ بِـاَلِدي !
فِي األَْرِض،  لِلنَّاِس  ُوِضَع  َبْيٍت  ُل  َأوَّ َوُهَو  َة،  بَِمكَّ اْلَحَراُم  اْلَمْسِجُد  فِيَها 
وفِيَها اْلَكْعَبُة الَّتِي َيُطوُف بَِها اْلُمْسلُِموَن، َوَيْقِصُدوَنَها ِمْن ُكلِّ َأْنَحاِء الَعاَلِم، 

َرة. ِريُف في الَمِدينِة الُمنَوَّ واْلَمْسِجُد النََّبِويُّ الشَّ
َعُة : َوفِيَها الطَّبِيَعُة اْلُمنَوَّ

َياُض  َوالرِّ َواْلَبَساتِيُن  اْلَواَحاُت،  َوفِيَها  َماُل،  َوالرِّ واألَْوِدَيُة  اْلِجَباُل  فِيَها 
َوفِيَها اْلُقَرى اْلُمْرَتِفَعُة َواْلِوَهاُد اْلُمنَْخِفَضُة.

َوفِي َجْوفَِها ُكنُوزٌ َظَهَر َبْعُضَها، َوَماَزاَل َبْعُضَها ُمْخَتِفًيا.
َها َأْرُض اللِه الطَّيَِّبُة، َونَِعُمُه َعَلْيَها الَ ُتْحَصى. إنَّ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة
ُوِضــَع

ُكــنُـوزٌ
َتـْهــُفـو

َبـِهــيَّــةٌ

َشـاِدَياتٌ

ُأِقيـَم لِْلِعَبـاَدِة.
. َثَرواتٌ َمْخُبوَءةٌ

َتِحّنٌ َوَتْشَتاُق.
. َجـِمـيــَلـةٌ

. َداتٌ ُمـَغـــرِّ

اْلـِوَهــاُد 
َلــُدْن

كِـيَّــُة الـزَّ

َشــــِذّيــَةٌ
ـِجـيَّـُة الشَّ

األََراِضي اْلُمنَْخِفَضُة.
ِعـنْــــَد.

الطَّـاِهـَرُة.
ائـَحـِة. طـيِّـَبـُة الرَّ

الُمـْطـِرَبة.

أْقــَرُأ الـنَّـِشـيـَد الـتَّـالـي :
َأ ْنـِت ِعـنْـِدي َياباَِلدي   - 1
َتْهُفو اللِه  َبـْيـُت  فِيِك   -  2

ِحَسانٌ َرْوَضاتٌ  فِيِك   -  3

َوَزْهــرٌ َأْشــَجارٌ  فِيِك   -  4

َشــاِديــاتٌ َوُطـُيــورٌ   -  5
َمـاءٌ فِـيـِك  َزْرعٌ  فِيـك   - 6
ـَحاَرى 7 - َوُكـنُـوزٌ فِي الصَّ
8 - َيابِـاَلِدي َأ ْنـِت ِعـنْـِدي

ــْة َهـِديَّ َربِّــي  َلـُدْن  ِمْن 
كِـيَّـْة َنـْحـَوُه النَّـْفـُس الـزَّ
َبـِهـــيَّـْة َوَبــَســـاتِـيــُن 
ــْة َشـــِذيَّ َوَرَيـاِحــيــُن 
ـــِجـيَّـْة الشَّ بَِأَغـانِـيــَهـا 
َذَهــبِــــيَّــْة َوِرَمـــــالٌ 
َوَغـنِـــيَّــْة َعـاِمــــَراتٌ 
ـْة يَّ َهـِد بِّـي  َر ْن  َلـُد ِمْن 
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)2(

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

ِل َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس ؟ َوَأْيَن َيَقع ؟ 1 - َما اْسُم َأوَّ
2 - َحْوَل َأيِّ َشْيٍء َيُطوُف اْلُمْسلُِمون ؟

3 - َماَذا َأَرى فِي باَِلِدي ِمَن اْلَمنَاظِِر الطَّبِيِعيَّة ؟
4 - َأْذُكُر َبْعَض اْلُكنُوِز الَّتِي َظَهَرْت فِي َأْرِض اْلَمْمَلَكِة ؟

5 - لَِماَذا ُنِحبُّ باَِلَدنا ؟

ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي ُكلِّ َمَكاٍن َخاٍل ِممَّ
. 1 - فِي ......................................... َخْيَراتٌ َكثِيَرةٌ

2 - ُكلُّ َنْفٍس َزكِيٍَّة ......................................... إلى َبْيِت اللِه.
3 - َتْهُفو إَلى اْلَخْيِر ُكلُّ َنْفٍس ......................................... .
َياِحيُن ......................................... َتْمأُل اْلَجوَّ ِعْطرًا. 4 - الرَّ

5 - الطُُّيوُر ......................................... َعَلى األَْغَصاِن.
6 - ُتَغنِّي الطُُّيوُر األََغانِي ......................................... .
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)3(

)4(

)5(
. ُأَعبِّـُر َعْن نَِعِم اللِه َعَلـى باَِلِدي فِـي َثـاَلَثـِة َأْسُطٍر َعَلى األََقلِّ

كِـيَّـة    .    َبِهـيَّـة ؟ 1 - َما َمْعنَـى : َلـُدْن    .    َتْهُفـو    .    الزَّ
ُح بِِعـَباَراتِـي َمَعـانِـَي اأْلَ ْبـَياِت. 2 - ُأَوضِّ

َن ُجْمـَلًة ُمِفـيَدًة : ُأَرتُِّب َكلَِماِت ُكلِّ َسـْطٍر أِلَُكـوِّ

1 - فِي   .   ُكنُوزٌ   .   َظَهَر   .   َجْوِف   .   َبْعُضَها   .   باَِلدي.

2 - نَِعُم   .   على   .   الَ ُتْحَصى   .   اللِه   .   باَِلِدي.

. 3 - فِي   .   َذَهبِيَّةٌ   .   باَِلِدي   .   ِرَمالٌ

. ِجيَِّة   .   بَأَغانِيَها   .   َشاِدَياتٌ 4 - الطُُّيوُر   .   الشَّ

ِعـنْـِدي ْنـِت  َأ باَِلدي  َيا
َتـْهـُفو اللِه  َبـْيـُت  فِيـِك 

ِحـَسانٌ َرْوَضـاتٌ  فِـيـِك 

ــْة ِمْن َلـُدْن َربِّــي َهـــِديَّ
كِـيَّـْة َنـْحـَوُه النَّـْفـُس الـزَّ
َبـِهـــيَّـْة َوَبــَســـاتِـيــُن 
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اَسـتِـي : َأْكـُتـُب َما َيـْأتِـي فِي ُكـرَّ
َمـاُل  َعُة : َفِفيَها اْلِجَباُل ، والِوْدَيـاُن ، والـرِّ في باِلِدي الطبِـيـَعـُة اْلـُمـنَـوَّ
َيـاُض ، َوفِـيـَها الُقـَرى الـُمـْرَتـِفـَعـُة  وفِيـَها الَواَحـاُت والَبـَسـاتِـيـُن والرِّ

اْلُمـنْـَخـِفـَضـُة. واْلـِوَهـاُد 

* يملي المعلم / المعلمة من موضوع )قطرة الماء( من أوله حتى قوله )ال يؤدي واجبه(.

َأْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ :*
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)7(

)6(
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َحـــــــاِوْل َيــاُبــــَنـــــيَّ

ابُِع ْرُس السَّ الدَّ

َها، َوُهَو فِي  َدَخَل اْلَوالُِد َعَلى اْبنِِه َسْهٍل، َوأَماَمُه َمْسأَلُة ِرَياِضيَّاٍت ُيَحاِوُل َحلَّ
ُم َوَلكِنَّ الطِّْفَل َباَدَرُه بَِقْولِِه : يِق. اْنَتَظَر األَُب َصاِمًتا الَ َيَتـَكلَّ َشْيٍء ِمَن الضِّ
ٍة َيْأتِي اْلَجَواُب  َأبِي، َلْن َأُحلَّ َهِذِه اْلَمْسَأَلَة، َلَقْد َحاَوْلُت َكثِيًرا، َوفِي ُكلِّ َمرَّ

ْعَبَة َيا َأبِي. َغْيـَر َصحيٍح. ُحلَّ لِي َهِذِه اْلَمْسَأَلَة الصَّ
الً، ُثمَّ َعَلى َنْفِسك. ِه َأوَّ َقاَل األَُب : ال َيا ُبنَي اِْعَتِمْد َعَلى اللَّ

اْشَتدَّ ِضيُق َسْهٍل َوَقاَل : َسَأْتُرُكَها.
. هل َتْعِرُف ِحَكاَيَة  َقاَل األَُب : الَ، َيِجُب أن ُتَحاِوَل َحتَّى َتِصَل إَلى اْلَحلِّ
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النَّْمَلِة َيا ُبنَيَّ ؟
َقاَل االبُن َوَما ِحَكاَيُتَها ؟

َقاَل األَُب : َبَحَثْت َنْمَلةٌ َحتَّى َوَجَدْت َحبََّة َقْمٍح َكبِيَرًة َفَحَمَلْتَها َوَحاَوَلْت 
أْن َتْصَعَد بَِها َصْخَرًة فِي َأْعاَلَها ُجْحُرَها. َوَوَقَعِت النَّْمَلُة، َفَسَقَطْت ِمنَْها 
اٍت  َمرَّ َذلَك  َر  َوَتَكرَّ َفَوَقَعْت،  َوَحاَوَلْت  َفَحَمَلْتَها،  َعاَدْت  َوَلكِنََّها  اْلَحبَُّة 
اْلَحبََّة إَلى ُجْحِرَها َوِهي  َتْيَأْس، وَكاَفَحْت َحتَّى َنَجَحْت، َوَحَمَلِت  َفَلْم 

بِنََجاِحَها. َمْسُروَرٌة 
َقاَل االبُن : اآلَن َفِهْمُت.

ـِه  َها. َوَصـاَر َيـْعـَتـِمـُد َبـْعـَد الـلَّ َوَعـاَد إَلى اْلَمْسَأَلِة، َوَحـاَوَل َحـتَّـى َحـلَّ
َعـَلـى َنـْفـِسـِه.
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة

َصاِمًتا
َتْصَعُد

َلم َتْيَأْس

َساكًِتا.
َتَتَسلَُّق.

َلْم َتْقَطع األََمل.

َباَدر
َحاَوَلْت
َكاَفَحْت

َأْسَرع.
َعاَدْت َتْحِمُل َحبََّة الَقْمح.

ٍة. َقاَوَمْت بُِقوَّ

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

1 - َكْيَف َرَأى اْلَوالُِد اْبنَُه َسْهاًل ؟

2 - لَِماَذا َلْم َيُحلَّ اْلَوالُِد اْلَمْسَأَلَة َلُه ؟

3 - َكْيَف اْسَتَطاَعِت النَّْمَلُة َأْن َتْأُخَذ اْلَحبََّة اْلَكبِيَرَة إَلى ُجْحِرَها ؟

4 - َماَذا َأْفَعُل إَذا َلْم َأْنَجْح فِي َأْمٍر ِمَن األُُموِر ؟

َم َسْهلٌ ِمْن ِحَكاَيِة النَّْمَلِة ؟ 5 - َماَذا َتَعلَّ
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)3(

)4(

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدي : َأَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
َبـاَدَر    ،    َيـْصـَعـُد    ،    َكـاَفـَح    ،    َيـْيـَأُس    ،    َسـَقـَطـْت.

َنٍة َكلَِمٍة ُتَؤدِّي َمْعنَاَها : َأَضُع َأَماَم ُكلَّ َكلَِمٍة ُمَلوَّ
1 - َباَدَر َسْهلٌ بَِحلِّ َواِجَباتِِه.                                )                            (.
اِعي َيْصَعُد َعَلى اْلَجَبل.                             )                            (. 2 - الرَّ
َراَسِة.                             )                            (. 3 - َكاَفَح التِّْلِميُذ فِي الدِّ

)2(
َحـاَوَلـت    ،    َتـْصـَعُد    ،    َحـتَّـى    ،    َبـاَدَر    ،    َأْعـَلـى.

ا َسَبَق َمَكاَن النَُّقِط فِيَما َيْأتِي : َأَضُع اْلَكلَِمَة اْلُمنَاِسَبة ِممَّ
1 - .............................. َسْهلٌ َوالِدُه بِاْلَحِديِث.

2 - النَّْمَلُة َتْحِمُل َحبََّة الَقْمِح و .............................. بَِها َصْخَرًة.
ْخَرِة. 3 - ُجْحُر النَّْمَلة فِي .............................. الصَّ

4 - .............................. النَّْمَلُة َحْمَل اْلَحبَِّة اْلَكبِيَرِة إَلى ُجْحِرَها َوَنَجَحْت.
5 - َحاَوَل َسْهلٌ َحلَّ اْلَمْسَأَلِة .............................. َنَجَح.
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)5(

ْرِس، ُثمَّ يمليانه إْمالًء اْختَِباِريًّا. ُم وتختاُر المعلمة َمْقطعًا ِمَن الدَّ * َيْخَتاُر الُمَعلِّ

َأْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ :*
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)6(

َن ِعَبـاَرًة ُمـتَّـِصَلًة : ُأَرتُِّب اْلُجـَمَل اآْلتِـَيـَة أِلَُكـوِّ
َها بِنَْفِسك. - َقاَل اْلَوالُِد : الَ ؛ َيِجُب أْن َتُحلَّ

َها. - َوَحاَوَل َحتَّى َحلَّ
- َقاَل َسْهلٌ لَِوالِِدِه : ُحلَّ لِي َهِذِه اْلَمْسَأَلَة.

- َعاَد َسْهلٌ إَلى اْلَمْسَأَلِة.
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َوَطنِي اْلَكبِيُر

اِمُن ْرُس الثَّ الدَّ

َكاَن َوالُِد َبْكٍر طيَّاًرا َيُقوُم ُكلَّ ُأْسُبوٍع بَِأْكَثَر ِمْن ِرْحَلٍة، َكاَنْت ِرْحاَلُتُه إَلى 
اْلَوَطِن اْلَعَربِيِّ َوإلى ُدَولِِه ُهنَا َوُهنَاك.

ُث  اِْعَتاَد األَُب أْن َيْجلَِس فِي َأْوَقاِت اْلَفَراِغ َمَع َأْبنَائِِه، ُيَساِمُرُهْم، َوَيَتَحدَّ
إَلْيِهْم، َويْرِوي ُمَشاَهَداتِِه فِي اْلباِلِد الَّتِي َكاَن َينِْزُل فِيَها.

َثُهْم َعْن ُدَوِل اْلَخلِيِج َوَنْهَضِة اْلُعْمَراِن فِيَها، َوَعْن ِمْصَر َونِيلَِها، وُتوُنَس  َحدَّ
َدْت َعَلى لَِسانِِه َأْسَماُء َكثِيٍر  َوُخْضَرِة َأَراِضيَها، َواْلَمْغِرِب َوَجَمالَِها. َوَتَردَّ

َوِل الَعَربِيَِّة األُْخَرى. ِمَن الدُّ
ـَر َوَقـاَل :  َكاَن َبْكـرٌ ُيـْصِغـي إَلى أبِـيـِه َوَيـْسَأ ُلـُه، َوَيـِعـي َما َيْذُكر. َوَفكَّ

. أبـي، إنَّ اْلَوَطـَن اْلَعـَربِـيَّ َكـبِـيـرٌ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة
ُيَساِمُرُهْم

اْلُعْمراُن
َيـِعــي

ْيِل. ُث إَلْيِهْم فِي اللَّ َيَتَحدَّ
اْلبِنَاُء والتَّْعِميُر.

َيـفـَهـُم.

َيـْرِوي
ُيْصِغي

َيـْحـكِي.
َيْسَتِمُع َوُينِْصُت.

َقاَل األَُب : َنَعْم َياَبـْكـُر.
. َقاَل َبْكر : َوُدَوُل َهَذا اْلَوَطِن َكثِيرةٌ

. َقاَل األَُب َنَعْم َياُبنَي، َوَلكِنَّ اْلَعَرَب َشْعبٌ َواِحدٌ، ُلَغُتُه َواِحَدةٌ، َوِدينُُه َواِحدٌ

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

1 - َما َعَمُل َوالِِد َبْكٍر ؟
2 - إَلى أْين َكاَنْت أْكَثـُر ِرْحاَلتِِه ؟

3 - ما اسم َأْرَبَع ُدَوٍل َعَربِيَّـٍة ؟
4 - اْلَوَطُن اْلَعَربِيُّ َشْعبٌ َواِحدٌ. لَِماَذا ؟
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)2(

)3(

)4(

َأْكُتُب َأْرَبَعَة َأْسُطٍر َعْن َدْوَلٍة َعَربِيٍَّة َأْعِرُفَها.
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)5(

ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ
1 - َكاَن اْلَوالُِد َيُقوُم ُكلَّ ............................... بَأْكَثَر ِمْن ............................. .

2 - ِمْن ُدَوِل ............................... َدْوَلُة اإلَماَراِت.
3 - َكاَن َبْكرٌ ........................... إَلى َكاَلِم َأبِيِه و ........................... َماَيْذُكُرُه.

. 4 - َنْهَضُة ............................... فِي باَِلِد اْلَخلِيِج َكبِيَرةٌ

ا َيْأتِي وُأ اَلِحُظ َنْوَع اْلَمدِّ فِيَها : َأْكُتُب ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
ُيَساِمُر   .   َيُقوُم   .   اْلُعْمَراُن   .   ُيْصِغي   .   ُأْسُبوع   .   اْلَخلِيج.
..............           ..............          ..............            ..............         ..............      ..............         

ُأ اَلِحُظ ِهَجاَء اْلَكلَِماِت اآْلتِـَيـِة ُثمَّ َأْكـُتـُبـَها :
     إلـى     .     َعـَلـى     .     َمـَتـى     .     َحـتَّـى.
..............                ..............                ..............             ..............   



41

اِْحـــتِــــَراُم اْلــَكــبِــيــِر

ْرُس التَّاِسُع الدَّ

َشـْهـٍر  ُكـلَّ  ُج  ُتـْخـِر  ، َفـِة ـَحـا لِلصِّ َجـَمـاَعـةٌ  َطـالٍل  َفـْصِل  فِـي 
َصـِحـيـَفـًة، ُتـَعـبِّـُر َعـْن أْنـَبـاِء الَفـْصِل، َوَنـَشـاطِـِه.

 ، َوُفـَكاَهـاتٌ ـِحـيـَفـِة، َوفـيـِه ِحَكاَيـاتٌ  َأْعـَداِد الصَّ َوَظـَهـَر َعـَددٌ ِمْن 
ِغيِر لِْلَكبِيِر( َكَتَب فِيِه : َوُطـَرفٌ، َوفِيه َمْوُضوعٌ لَطالٍل َعِن )اْحتَِراِم الصَّ

َهْل َتَغـيَّـرْت َحـَياُتـنَا ؟ َشاَهـْدُت َمنَاظِـَر ُمـْؤِسـَفـًة.. َشاَهـْدُت فِي َسـيَّاَرِة 
َصِغـيًرا  َوَشاَهْدُت  َيـْجـلُِس،  َوَوَلـًدا  َيِقـُف  َشـْيـًخا  اْلَجَماِعـيِّ  النَّـْقِل 
ُيـَزاِحـُم َكبِـيًرا فِي َمْدَخِل اْلَمـْتـَجِر، َوَسـاَءنِـي َمنْـَظـُر َشـابٍّ َيـنْـَدفُِع 
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة
ُطَرف

ُيَزاِحُم
الطُّْرَفُة اْلُمْسَتْحَدُث اْلَغِريُب.

َيْدَفُع.
ُمْؤِسَفًة
َساءنِي

ُمْحِزَنة.
آَلَمنِي.

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

َحاَفِة فِي اْلَفْصِل ؟ 1 - َماَذا َتْعَمُل َجَماَعُة الصِّ
2 - َعْن أيِّ َشْيٍء ُتَعبُِّر َصِحيَفُة اْلَفْصِل ؟

ِحيَفُة ِمْن َمْوُضوَعاٍت ؟ ُم الصَّ 3 - َماَذا ُتَقدِّ
ِحيَفة ؟ 4 - َما ُعنْواُن اْلَمْوُضوِع الَِّذي كَتَبُه َطاَلل فِي الصَّ

ِغيِر لِْلَكبِيِر. 5 - َأذكُر َبْعَض الَمَظاِهِر الَّتِي َتُدلُّ َعَلى اْحتَِراِم الصَّ

ـيَّاَرِة َوأَمـاَمـُه َشـْيـخٌ َيـْعـُبـُر الطَِّريَق. بِالسَّ
ِغيِر لِْلَكبِيِر َوَذَكْرُت َقْوَل  َشاَهْدُت َذلَِك َفَذَكْرُت َما َقَرْأُت َعِن اْحتَِراِم الصَّ

النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص : »َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَيْعِرَف َحقَّ َكبِيِرَنا«.
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)2(

)3(

ا َيأتِي فِي َمَكانَها الُمنَاسب مَن الُجَمل التَّالَية : َأَضُع ُكلَّ َكلَمٍة ممَّ
َحقَّ     .     ُتَعبِّر     .     ُمْؤِسَفة     .     َيْعُبُر     .     ُيَزاِحُم     .     َنْرَحَم.

1 - َرأيُت َشْيًخا ...................... الطَِّريَق.
ُب ال .......................... ُزَمالَءُه ِعنَْد ُدُخوِل الَفْصل. 2 - التْلِميُذ اْلُمَهذَّ

ِغيَر َوَنْعرَف .................... اْلَكبِير. 3 - َحثَّنَا اإلْساَلُم َعَلى أْن ...................... الصَّ
4 - َتْظَهُر فِي الطَّريِق َمنَاظُِر ............................. .
5 - َصِحيَفُة الَفْصِل ........................... َعْن َأْنبائِِه.

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدي : َأَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
َسـاَء        .        ُطـَرف        .        َيـنْـَدفِـع        .        َيـْعـِرف.  

َأْقـــَرُأ:
َأ ْنــَبـــاءٌ       .         َنــَبـــأ .
ُطــــَرفٌ       .        ُطـْرَفــةٌ .
ُصـُحـفٌ       .        َصحيَفةٌ .
َمـنَــاظِـُر       .        َمـنْـَظـرٌ .

)4(
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)5(

)6(

)7(

ابِق : ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل َما َقرأُت فِي التَّْدِريِب السَّ
ُفـُصـولٌ ................................................. .
َمَتـاِجـرُ ................................................. .
ُطـــُرقٌ ................................................. .

ات بخطٍّ جميٍل : اَستِي عدة مرَّ َأكُتُب َما َيأتِي فِي ُكرَّ
   َقاَل النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص : »َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم يرَحْم َصغيرَنا َويعِرْف َحقَّ َكبِيِرَنا«.

* يختار المعلم وتختار المعلمة من موضوع )وطني الكبير( في حدود 25 - 30 كلمة ذات مهارات إمالئية سابقة 
ا. وتملى إمالًء اختباريًّ

ِغـيِر لْلَكبِـيِر. ُث َعْن َمْظَهـٍر شاهـدُت فيه اْحتراَم الصَّ َأَتَحدَّ

َأْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ :*
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)8(
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ـاِل َنــِشـــيـُد الُعــمَّ

ْرُس اْلَعاِشُر الدَّ

ِغيُد، َوالَ َيِصُل إَلى َغاَيٍة َساِمَيٍة، إالَّ بِاْلَعَمِل  ُق لإِلْنَساِن اْلَعْيُش الرَّ الَ َيَتَحقَّ
ْعِي اْلَحثِيِث. ائِب َوالسَّ الدَّ

اُر والَفالَُّح َيَتَعاَوُنوَن َمًعا؛ لُِيَشيُِّدوا بَِعَرِق ِجَباِهِهم اْلَمنَاِزَل  اُد َوالنَّجَّ َفاْلَحدَّ
َواْلَمَداِرَس َواْلَمَزاِرَع.

َوِدينُنَا اإلْساَلِميُّ َيْأُمُرَنا بِاْلَعَمِل َوَيُحثُّنَا َعَلْيه.
					|	)التوبة : 105(. 	 	 	 	 	 َقاَل َتَعاَلى : {	

ْزَق اْلَحاَلَل َواْلَكْسَب الطَّيَِّب  ِة َعَلْيُكْم بِاْلَعَمِل، َفإنَّ فِيِه الرِّ َفَيا َشَباَب األُمَّ
َوِخْدَمَة النَّاِس.

ـصُّ              الـنَـّ

ُح ْلــَفـــالَّ ا َنــا  َأ نِّــي  إ

َجـْهــِدي ِمـْن  َطَعاُمـُكْم 

ــاُر ــجَّ الــنَـّ َأَنــا  إنِّــي 

ِمـْن َصـنْـَعـتِـي اْلَمــَوائِـُد

اْلكِـــَفـاُح َطـْبـــِعـَي  ِمـْن 

ي َكــــدِّ ِمْن  َوَخـــْيـُرُكـْم 

َرفِـيـــِقـــَي اْلِمـنْـــــَشـاُر

واْلـَمــَقـاِعــُد َواْلــَبــاُب 

اْلَفـالَُّح :

ـاُر : النَّجَّ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة
ِغيد الرَّ
اْلكَِفاح

َأْعَمُل في َتْجِديِد

اْلَعْيُش اْلَواِسُع الطَّيِّب.
. اقِّ اْلجَهاُد َواْلَعَمُل الشَّ

َأْصنَُع األَْشَياَء اْلَجِديَدة.

اْلَحثِيث
ي َكدِّ

اْلِحَمى

ِريع. السَّ
َتَعبِي َوَجْهِدي.

اْلَوَطن.

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(

اُد : اْلَحـدَّ

اْلَجِميُع :

اْلَحـــِديـِد ُكــَتـِل  فِــي 

ِمـْن َصـنْـَعـتِـي اْلَمــَدافِـُع

َراَعــُة َعـاَشــْت َلـنَـا الــزِّ

ْلـِمــَهـِن   بِـا ـنَـا  َفــُكـلُّ

َتـْجـــِديـِد فِـي  َأْعـــَمــُل 

َعــِن اْلـِحـــَمـى ُتـَدافِـــُع

ــنَـاَعــُة الـصِّ َوُأْخـُتـــَهـا 

اْلــَوَطــِن َشــْأَن  َنــْرَفــُع 

ُأِجيُب َعْن األَْسئَِلِة اآلتَِية :

1 - َماَذا َيْعَمُل اْلَفالَُّح ؟

2 - َمِن الَِّذي َيْصنَُع األَْبَواَب َواْلَمَقاِعَد ؟

3 - َما َفائَِدُة اْلَمَدافِع ؟
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)2(
ا َيْأتِي : َأَضُع َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ

1 - الَفالَُّح ِمْن َطْبِعِه ..................................... .

اُر َيْصنَُع ..................................... و ..................................... . 2 - النَّجَّ

3 - َنْرَفُع بِاْلِمَهِن َشأَن ..................................... .

اُد فِي ..................................... . 4 - َيْعَمُل اْلَحدَّ

َن ُجْمَلًة ُمِفـيـَدًة : ُأَرتِّـُب َكلِـَماِت ُكلِّ َسـْطـٍر أِلَُكـوِّ

. 1 - ُيـَؤدِّي    -    ُدُروَسـُه    -    َوَيْحـَفـُظ    -     النَّـِشـيَد     -    َسالِمٌ

2 - اْلَمـَدافِـُع    -    ِمـَن    -    ُتـْصـنَـُع    -    اْلَحـِديـِد.

ــَبـةٌ     -     الـنَّـظِـيـُف     -      َوُكـُتـُبـُه     - 3 - َفـْصـُلـُه     -     ُمـَرتَّ

        َنـظِـيـفٌ   -    الـطَّـالِـُب.

4 - بِـِجـدٍّ    -    الـَفـالَُّح    -    َيـْعـَمـُل    -    َوَنـشـاٍط.

)3(

ابِق. ُد اْلِمَهَن الَّتِي َوَرَدْت فِي النَِّشيد السَّ 4 - ُأَعدِّ

ل َأْن َأُقوَم بِِه ِعنَْدَما َأكبُر ؟ 5 - َأيُّ َعَمٍل ُأفضِّ
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)5(

)6(

ا َيْأتِي فِي ُجْملٍة ِمن ِعنِْدي : َأَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
َراَعـة      -      اْلـَوَطـن      -      اْلـَفـالَّح. اْلـَمـَدافِـع      -      الـزِّ

َراَعـِة : َأْكـُتُب َثـاَلثـََة َأْسـُطٍر َعْن الزَّ
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)4(
َأْقــَرُأ اْلَكلَِماِت اآْلتِـَيـَة، ُثمَّ َأْكـُتـُبها :

اُد ـاُر            اْلـَحـدَّ جَّ ُح           الـنَـّ      اْلـَفـالَّ
...................   ...................  ...................   
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َمــِديـَنـــتِــي َأْبــــَهــــا

ْرُس الَحاِدَي َعَشَر الدَّ

َسِعيدٌ َطالِبٌ ِمْن َأْبَها.
ُرَها  ُث َعْن َأْبَها َكثِيًرا َفُيَصوِّ اِم، َوَكاَن َيَتَحدَّ مَّ َكاَن فِي َمْدَرَسٍة اْبتَِدائيٍَّة فِي الدَّ

ِة اْلَفْصِل : َجنَّـًة َجِميَلًة. َقاَل َلُه اْلُمْشِرُف َعَلى َمَجلَّ
ْقـَتـنَا إَلْيـَها.. ُنِريُد َأْن َتْكـُتَب َلـنَـا َعنْـَها،  ْثـَتـنَا َعْن َأْبـَها، َفَشـوَّ َسِعـيدٌ َحـدَّ

ِة اْلَفـْصِل. َوَننْـُشَر َما َتْكـُتُب فِي َمَجـلَّ
ِة ُصوَرًة َرائَِعًة ألَْبَها، َتْظَهُر فِـيَها بَِمنَاظِـِرَها الطَّبِيِعيَّـِة،  َم َسِعيدٌ لِْلَمَجلَّ َقـدَّ
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وَرِة : َوَكـَتَب َتْحَت الصُّ
َبا اْلُمْرَتِفَعُة  َماُء بَِغْيثَِها، َوُتِحيُط بَِها الرُّ َأْبَها َجنَّـةٌ ِمْن َجنَّاِت باَِلدَِنا، َتْسِقيَها السَّ
فِيَها  َوَتْجِري  بِظاَِللَِها،  األَْشَجاُر  ُلَها  َوُتَظلِّ النَّاِضَرُة  اْلُخْضَرُة  َوَتْكُسوَها 

ُدوِد. ُع فِيَها اْلَماُء َوَراَء السُّ اْلَجَداِوُل، َوَيَتَجمَّ
َواْلَبَساتِيُن،  اْلَمَزاِرُع  َوُتَطالُِعَك  اْلَمَراِعَي،  وَرِة  الصُّ فِي  َتَرى  َوُهنَاك  َوُهنَا 

َواْلَجوُّ فِي َأْبَها َلطِيفٌ َلْيَس فِيِه اْلَحَراَرُة اْلُمْحِرَقُة َوالَ اْلُبـُروَدُة اْلَقاِرَسُة.
َوَقْد َأْصَبَحِت اْلُمَواَصاَلُت َكـثِـيَرًة، َتـْربِـُط َأْبـَها بَِأْنـَحـاِء اْلَمـْمَلـَكـِة، 

َوأَنـا َأْذَهُب إَلْيـَها َفَأُزوُر َأَقـاِربِـي، ِمْن ِحـيٍن إَلى ِحـيٍن.
ِمَن  اْلُمْصَطاُفوَن  َيْقِصُدَها  اْلَمَصايِِف،  َأْجَمِل  ِمْن  َمِصيًفا  َصاَرْت  َوَقْد 

اْلَمْمَلَكِة َوُدَوِل اْلَخلِيِج اْلَعـَربِـيِّ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة
ْقَتنَا إَلْيَها َشوَّ

َرائعًة

َبا الرُّ

َلطِيف

َأْنَحاُء اْلَمْمَلَكِة

َحبَّْبَتنَا إَلى ُرْؤَيتَِها.

َجِميَلًة ُتْعِجُب النَّاظِِريَن.

األََماكُِن اْلُمْرَتِفَعُة.

ُمْعَتِدل.

َنَواِحيَها.

َننُْشُر

َغْيُثَها

النَّاِضَرة

الَقاِرَسُة

َنْعرُض.

َمَطُرَها.

َذات اْلُخْضَرِة اْلَحَسنَِة.

ِديدُة الَبْرِد. الشَّ

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

1 - َما اْلَمِدينَُة الَّتِي َنَشَأ فِيَها َسِعيدٌ ؟
2 - َأْيَن َكاَن َيَتَعلَُّم ؟

َحاَفِة إَلى َأْبَها ؟ َق اْلُمْشِرُف َعَلى الصِّ 3 - لَِماَذا َتَشوَّ
4 - َماَذا ُيِحيُط بَِمِدينَِة َأْبَها ؟ َوَما الَِّذي َيْكُسو َأْرَضَها ؟

ُع الَماُء فِيَها ؟ 5 - َأْيَن َيَتَجمَّ
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)4(

* يشرح المعلم وتشرح المعلمة معنَى الناظرة، ويقارنان بينها وبين الناضرة.

)3(
اِد والظَّاِء، ُثمَّ َأْكُتـُبَها : ُق َبْيَن الضَّ َأْنطُِق اْلَكلَِماِت اآْلتَِيَة وُأَفـرِّ

َتْظَهر    .    النَّاظَِرة*    .    ظِـالل     .     اْلُخْضَرة     .      َمـنَاظِـر.
...............                    ...............                  ...............                 ...............          .................   

ُل ِهَجاَءُه، ُثمَّ َأْكـُتـُبـُه : َأْقـَرُأ َما َيْأتِـي وَأَتَأمَّ
َبـا      .      َرائِـَعـة      .      َوَراَء      .      َأْنـَحـاء. َأْبـَهـا      .      الـرُّ
...............                  ...............                ...............                    ...............              .................   

)2(
ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ
َم َسِعيدٌ ُصوَرًة ................................ ألَْبَها. 1 - قدَّ

2 - ُتِحيُط بَِأْبَها ................................ المرتفعة.
3 - تْكُسو أْرَضَها اْلُخْضَرُة ................................ .

ُع اْلَماُء َوَراَء ................................ . 4 - َيَتَجمَّ
5 - اْلَجوُّ فِي َأْبَها ................................ .

َها ؟ 6 - بِم يوصُف َجوُّ
7 - َما الَِّذي َيْربُِطها بَِأْنَحاِء اْلَمْمَلَكِة ؟



53

)5(
ِل : ْطِر األَوَّ ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ

اْلَجــْدَولاْلَجــَداِول

ُصـــور
ات َجـنَـّ
بِــــاَلد
َأْشـَجار
ُســُدود
َمــَزاِرع
َبَساتِـين

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................



54

ُبــُطـــوَلــُة َفــــَتـاٍة

انِي َعَشَر ْرُس الثَّ الدَّ

َوْقَت  اْلَبْيِت  فِي   - َعنُْهَما  ُه  اللَّ َرِضَي   - َبْكٍر  َأبِي  بِنُْت  َأْسَماُء  َكاَنْت 
الظَِّهيَرِة، َوَكاَنْت َمَعَها ُأْخُتَها َعائَِشُة.. َوَنَظَرْت َأْسَماُء فِي َدْهَشٍة : َرُسوُل 
اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُيْقبُِل، َوَوالُِدَها ُيْسِرُع إَلْيِه َفَيْلَقاُه بِاْهتَِماٍم َوَيْجلُِس َمَعُه َوَينَْتظُِر َما 

َيْأُمُر بِِه.. َوَينُظُر ملسو هيلع هللا ىلص، َوَيُقوُل َلُه : َأْخِرْج َمْن ِعْنَدَك.

َما ُهَما اْبنََتاَي ! َفُيِجيُب : إنَّ

ْحَبـَة  الصُّ  : َبْكٍر  َأُبو  َفـَيـُقـوُل  اْلِهْجـَرِة،  بَِأْمِر  َفُيْخبُِرُه  ملسو هيلع هللا ىلص  ُثـُه  َوُيَحدِّ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة

َدْهَشٍة
َشاّقٌ

َنِصيبٌ

َحْيَرٍة َواْستِْغَراٍب.
. َصْعبٌ

. ِقْسَمةٌ وَحظٌّ

ْحبَة الصُّ
َمـَدى

ُأِحبُّ َأْن ُأَرافَِقَك.
ُطول.

ْحَبـَة َيا َرُسوَل الّلِه ! َفَقاَل : َنَعْم. َوَيْخُرُج ملسو هيلع هللا ىلص، َوَمَعُه َصاِحُبُه، َفَيْذَهَباِن  الصُّ
َبْيَن اْلِجَباِل، َوَيْصَعَداِن فِي َجَبل َثْوٍر َحتَّى َيِصال إَلى اْلَغاِر فِي َأْعاَله.

اُر ُهنَا  ُق األَْقَداَم، َواْلُكفَّ الطَِّريُق إَلى اْلَغاِر َطِويلٌ َوَشاّقٌ، َوُصُخوُرُه ُتَمزِّ
َوُهنَاَك فِي ُكلِّ َناِحَيٍة.

ُه َعنَْها - َأْن َتْحِمَل إَلْيِهَما الطََّعاَم َواألَْخَباَر،  َوَكاَن َعَلى َأْسَماَء - َرِضَي اللَّ
إَلْيِهَما،  َتْذَهُب  َكاَنْت  اٍم  َأ يَّ َثاَلَثـِة  َمـَدى  َوَعَلى  الطَِّريَق،  َهَذا  َتْقَطَع  َوأْن 
ِت اْلِهْجَرُة ِمْن  َضًة َحَياَتَها لِْلَخَطِر فِي َسبِيِل اللِه.. َوبَِعْوِن ِمَن اللِه َتمَّ ُمَعرِّ
ْرِك إَلى َبَلِد اإلْساَلِم. َوَكاَنْت َأْسَماُء َبَطَلًة،  َة إَلى اْلَمِدينَِة، ِمْن َبَلِد الشِّ َمكَّ

َلها َنِصيبٌ َوُمَشاَرَكةٌ فِي َهَذا اْلَحَدِث اإلْساَلِميِّ اْلَعظِيِم.
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)2(
ا َيْأتِي : َأَضُع َكلَِمًة ُمَناِسَبًة فِي اْلَمَكاِن اْلَخالي ِممَّ

1 - الطَِّريُق إَلى اْلَغاِر َطِويلٌ .................................. .

2 - اْلَغاُر .................................. فِي اْلَجَبِل.

َضًة َحَياَتَها لِـ .................................. . 3 - َكاَنْت َتْذَهُب إَلى اْلَغاِر ُمَعرِّ

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َبْيِت َأبِي َبْكٍر ؟ 1 - َمَتى َأْقَبَل الرَّ

َيُه أ ُبو َبْكٍر - َرِضَي اللُه َعنُْه - بِاْهتَِماٍم ؟ 2 - لَِماَذا َلِقِ

3 - لَِماَذا َلْم ُيْخِرْج َأْسَماَء َوَعائَِشَة ؟

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ 4 - بَِماَذا َأْخَبَرُه الرَّ

ار ؟ ُسوُل َوَصاِحُبُه ِمْن َأَذى اْلُكفَّ 5 - َأْيَن اْخَتَبَأ الرَّ

6 - َما َمْعنَى اْلِهْجَرِة فِي اإلْساَلِم ؟

ُح َذلَِك. 7 - َكاَنْت َأْسَماُء َبَطَلًة َلَها َنِصيُبَها فِي َنَجاِح اْلِهْجَرِة . ُأَوضِّ
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)3(

)4(

ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدي : َأَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
ْحـَبـة     .     ُبـُطـوَلة     .     َمــَدى. الظَّـِهـيـَرة     .     الصُّ

َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة : ُأَرتُِّب َكلَِماِت ُكلِّ َسْطٍر أِلَُكوِّ

ُق     .     َجَبِل     .     األَْقَداَم. 1 - ُصُخوُر     .     َثْوٍر     .     ُتَمزِّ

2 - َكـاَن   .   َأْن   .   الطَّـَعاَم     .     َعَلى     .     َتْحـِمَل     .    َأْسـَماَء     .

         اْلـَغـاِر     .     إلـى.

ْت    .    َوَكاَنْت     .     َنِصيٌب   .   اْلِهْجَرُة   .   َأْسَماُء   . 3 - َبَطَلًة    .   َتمَّ

        َوُمَشاَرَكةٌ    .    َلَها    .    فِيَها.

)5(
َأْقــَرُأ اْلَكلَِماِت اآْلتِـَيـَة، وُأ اَلِحـُظ ِهَجاَءَها، ُثمَّ َأْكـُتـُبـَها :

    َأْسَماء      .      َصلَّى      .      َمَدى      .      ُهنَا.

)6(
ُث َعْن اْلِهْجَرِة فِيَما الَ َيِقلُّ َعْن َأْرَبَعِة َأْسُطٍر. َأَتَحدَّ
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اْلِجَباِل،  َبْيَن  َفَيْذَهَباِن  َصاِحُبه،  َوَمَعُه  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  َيْخُرُج 
َوَيْصَعـَداِن فِي َجَبـِل َثـْوٍر، َحتَّى َيِصاَل إَلى اْلَغـاِر فِـي َأْعاَلُه.

األَْقـَداَم،  ُق  ُتـَمـزِّ َوُصـُخـوُرُه  َشـاّقٌ  َطِريـقٌ  اْلَغـاِر  إَلى  الطَّـِريـُق 
ـاُر ُهـنَـا َوُهـنَـاَك فِي ُكـلِّ َناِحـيـة*. َواْلُكـفَّ

)7(

* إمــالءٌ َمـنْـظــور.
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ُدَعــاُء الـتِّــْلِمــيـِذ

الَِث َعَشَر ْرُس الثَّ الدَّ

نَا، َنْدُعوُه فِي ُكلِّ َوقٍت َنْعُبُدُه َوُنْخلُِص َله فِي اْلِعَباَدِة َوَنْسَأُلُه اْلَخْيَر  ُه َربُّ اللَّ
َعاَدُة، َكما َنْدُعوه أْن ُيِعينَنَا َعَلى  َواْلَبَرَكَة، َوَأْن َيْشَرَح ُصُدوَرَنا، َفَتْغُمُرَنا السَّ

ُدُروِسنَا َوَواِجَباتنَا، َوَأن ُينِيَر ُعُقوَلنَا وُقُلوَبَنا بِاإليَماِن َواْلِعْلِم النَّافِِع.
ُد َهَذا النَِّشيَد : ُأَردِّ

َيـا إَلـِهــي َيـا إَلـهــِي   - 1
2 - اِْجـَعِل اْلـَيـْوَم َسـِعـيًدا
اْنِشَراًحا ْدَر  الصَّ َواْمأل   -  3
ُدُروِسـي فِـي  ي  َوَأِعـنِـّ  -  4
5 - َوَأنِـْر َعـْقـلِـي َوَقـْلـبِـي

َعـَواِت الـدَّ ُمـِجـيـَب  َيـا 
اْلـَبــَرَكــاِت َوَكــثِـــيـَر 
بِـاْلـَبـَســَمـاِت َوَفـِمــي 
اْلــَواِجــــَبـــاِت َوَأَداِء 
الـنَّـافِـَعـاِت بِـاْلـُعــُلـوِم 
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َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(

َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة

َعاَدة َتْغُمرَنا السَّ
أَداء

َتْمأُل ُقُلوَبنَا.
َعَمل.

اِْنـِشـَراًحا
أنِـْر

ُســُروًرا.
أِضـْئ.

ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

َعاِء ؟ ُه بِالدُّ 1 - إَلى َمْن َنَتوجَّ

َه ِعنَْدَما َنْسَتْيِقُظ ؟ 2 - بَِماَذا َنْدُعو اللَّ

َعاَدُة ؟ 3 - َمَتى َتْغُمُرَنا السَّ

ْن ُيطلُب اْلَعْوُن ؟ 4 - ِممَّ

ي َمْن َيْحَفُظ ُدُروَسُه َوُيَؤدِّي َواِجَباتِِه ؟ 5 - َماَذا ُنَسمِّ
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)3(

)4(

)2(
ُأْكِمُل اْلَفَراَغ التَّالِي بَِكلَِمٍة ُمنَاِسَبٍة :

َه َفُيِعينَنِي .................................. ُدُروِسي. 1 - .................................. اللَّ
2 - َأْدُعو الله َفَيْمأُل .................................. اِنِشَراًحا.
َه َأْن ُينِيَر .................................. َوَقْلبِي. 3 - َأْسَأُل اللَّ

4 - أَتَلقَّى .................................. فِي اْلَمْدَرَسِة.

)أ( َما َمْعنَى : َكثِيَر اْلَبَرَكاِت - اْنِشَراًحا ؟
ُح َمْعنَى اْلَبْيِت الثَّانِي. )ب( ُأَوضِّ

ا َسـِعـيًد َم  ْلـَيـْو ا ْجـَعِل  اِ
ًحا ا ْنِشَر ا َر  ْد لصَّ ا ْمأل  ا َو

اْلـَبــَرَكــاِت َوَكــثِـــيـَر 
بِـاْلـَبـَســَمـاِت َوَفـِمــي 

ــافِـع الـنَّـافِـَعـاتالـنَـّ
.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

اْلَواِجَبات.
اْلَبـَرَكات.
َعَوات. الدَّ
اْلَبَسَمات.

ِل : ْطِر األَوَّ ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ
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)5(

اٍت : اَستِي َماَيلِي َثاَلَث َمرَّ َأْكُتُب فِي ُكرَّ
)6(

َلـِهــي إ َيـا  َلـهــِي  إ َيـا 
ا َسـِعـيًد َم  ْلـَيـْو ا ْجـَعِل  اِ

َعـَواِت الـدَّ ُمـِجـيـَب  َيـا 
اْلـَبــَرَكــاِت َوَكــثِـــيـَر 

َعـْقـُلـُهَعـْقـُلَكَعـْقـلِيَعـْقـٌل

َقـْلـبٌ

ُدُروسٌ

َيـــْومٌ

إَلــهٌ

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

ِل : ْطِر األَوَّ ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ
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ِفـي ِمــْهــَنـِة َأْهــِلــِه

ابَع َعَشَر ْرُس الرَّ الدَّ

ـُه ملسو هيلع هللا ىلص َيْصنَـُع  ُه َعنْـَها - : )َما َكـاَن َرُسـوُل اللَّ ُسئِـَلْت َعائِـَشُة - َرِضَي اللَّ
ُأ  اَلُة َيـَتوضَّ فِي َبـْيـتِـِه ؟ َقاَلْت : َيُكوُن فِي ِمْهنَـِة َأْهلِـِه، فإَذ َحَضَرِت الصَّ

الِة(.* َوَيـْخـُرُج إَلى الصَّ

* أخرجه البخاري، والترمذي.

ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ
ُه َعنَْها ؟ 1 - َماَذا َتْعِرُف َعْن َعائَِشَة َرِضَي اللَّ

ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص َيْصنَُع فِي َبْيتِِه ؟ 2 - َماَذا َكاَن الرَّ

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة
ُشْغُل َأْهلِِه َوَحَوائُِجُهْم.ِمْهنَِة َأْهلِِه

َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
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)2(

3 - َعاَلَم َيُدلُّ اْلَحِديُث ؟
ُح َذلِك. يَِّة َصاَلِة اْلَجَماَعِة ؟ ُأَوضِّ 4 - هل فِي اْلَحِديِث ِدالََلٌة َعَلى َأَهمِّ

ا َيأتِي فِي َمَكانِِه الُمنَاِسِب ِمَن اْلُجَمِل اآلتَِيِة : َأَضُع ُكالَّ ممَّ
ُأ     .     ِمـْهـنَـة. اْلَمْسِجـِد     .     َجـَمـاَعًة     .     َيـَتـَوضَّ  

اَلِة. 1 - َأْحَمُد .................................. َوَيْخُرُج إَلى الصَّ
اَلَة .................................. . 2 - َأْحَمُد ُيَؤدِّي الصَّ

3 - َأَنا َوَأِخي فِي .................................. َأْهلَِنا لَِقَضاِء َحَوائِِجِهْم.
الَة فِي .................................. . 4 - َنْحُن ُنؤدِّي الصَّ

)3(
ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعْنِدي : َأَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ

َيـْصـنَـُع        .        َحـَضـَرْت        .        َقـاَلـْت.  

َسْطَرْيِن  أْكُتُب  ُثمَّ  اْلَبْيِت،  فِي  َوْحِدي  بِِه  ُقْمُت  َعَمٍل  َعْن  َسْطَرْيِن  َأْكُتُب 
آَخَرْيِن َعْن َعَمٍل َتَعاَوْنُت فِيِه َمَع إْخَوتِي فِي اْلَبْيِت.

)4(
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َأْقـَرُأ ُثمَّ َأْكـُتُب َما َيْأتِـي :
َتاِن    .    الَِّذيَن    .    الالَّ تِـي . َذاِن    .    اللَّ    الَِّذي    .    الَّتِـي    .    اللَّ
..............            ..............           ..............           ..............         ..............        ..............    

..............            ..............           ..............           ..............         ..............        ..............    

اَستِـي : َأْكُتُب َما َيْأتِـي فِي ُكرَّ
ـاَلُة فـعلـيَّ َأْن َأتـوَضـَأ وُأصلِّـي. إَذا َحـَضـَرِت الـصَّ

)5(

)6(
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اْلـُمـَواَصـــاَلُت ِفي باَِلِدَنا

ْرُس الَخاِمَس َعَشَر الدَّ

ي فِي َجاَزاَن، َهْل ِهَي َبِعيَدةٌ َعْن َعْرَعَر ؟ َقاَل َخالِدٌ : َأبِي، ُأِريُد َأْن َنُزوَر َعمِّ
َماِل، َوَجاَزاُن فِي  َيا َخالِد، َوَنْحُن فِي الشَّ َقاَل األَُب : إنَّ َمْمَلَكَتنَا َرِحيَبةٌ 

َها َنائَِيةٌ َعنَّا، َوَلكِنََّها َقِريَبةٌ ِمنَّا. اْلَجنُوِب. إنَّ
َقاَل َخالِدٌ : َكْيَف َذلَِك َيا َأبِي ؟

اِخلِيََّة  َتِت الطُُّرَق، َوَأَقاَمِت اْلَمَطاَراِت الدَّ َقاَل األَُب : إنَّ ُحُكوَمَتنَا َيا َخالُِد َزفَّ
اِم  مَّ الدَّ َبْيَن  َحِديٍد  َة  ِسكَّ ْت  وَمدَّ اْلَكبِيَرَة،  اْلَمَوانِئ  َوأْنَشَأِت  ْولِيََّة،  َوالدَّ
َياِض. َفَرَبَطت َبْيَن أْنَحاِء اْلَمْمَلَكِة، َوُعنَِيْت بِاْلُمَواَصاَلِت اْلَخاِرِجيَِّة  والرِّ
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ا َوَبْحًرا، َفَأْصَبَحِت اْلَمْمَلَكُة َعَلى ِصَلٍة بَِأْرَجاِء اْلَعاَلِم. ا َوَبرًّ َجوًّ
َقاَل َخالِدٌ : َوَمَتى َنْذَهُب إَلى َجاَزاَن َيا َأبِي ؟

ُه. َقاَل األَُب : فِي األُْسُبوِع اْلَقاِدِم َنْرَكُب الطَّيَّاَرَة إَلْيَها إْن َشاَء اللَّ

َقاَل َخالِدٌ : أَنا فِي َدْهَشٍة ! َكْيَف َكاَن النَّاُس َينَْتِقُلوَن فِي اْلَماضي ؟
َعاَب. َكاُنوا َيْرَكُبوَن اْلَحِميَر َواْلَخْيَل َواْلِجَماَل.  َقاَل األَُب : َكاُنوا ُيَعاُنوَن الصِّ
ًما َكبِيًرا. َمْت َوَسائُِل اْلُمَواَصاَلِت ِعنَْدَنا بَِفْضِل اللِه َتَقدُّ ا اْلَيْوَم َفَقْد َتَقدَّ َأمَّ

َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة

َرِحيبةٌ
ُعنَِيْت

. َواِسَعةٌ
ْت. اِْهَتمَّ

َنائَِيةٌ
ُيَعاُنوَن

. َبِعيدةٌ
ُيَقاُسوَن.
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َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(

)2(

ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ
1 - َأْيَن َيِعيُش َعمُّ َخالٍِد ؟

2 - َأْيَن َتَقُع ُكّلٌ ِمْن َجاَزاَن َوَعْرَعَر ؟
ُح َذلِك. 3 - َقاَل األَُب لَِخالٍِد : َجاَزاُن َنائِيةٌ َعنَّا َوَلكِنََّها َقِريَبةٌ ِمنَّا. ُأَوضِّ

4 - َكْيَف َرَبَطِت اْلُحُكوَمُة َبْيَن َأْنَحاِء اْلَمْمَلَكِة ؟
5 - َوَكْيَف َرَبَطْت َبْينََها َوَبْيَن َأْرَجاِء اْلَعاَلِم ؟

6 - ما َوَسائَِل اْلُمَواَصالِت اْلَقِديَمَة َواْلَحِديَثَة فِي اْلَمْمَلَكِة ؟

ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ
. 1 - َأْرُض اْلَمْمَلَكِة .............................. َواِسَعةٌ

2 - َجاَزاُن .............................. َعْن َعْرَعَر.
3 - اْلُحُكوَمُة .............................. َشَبَكًة ِمَن الطُُّرِق.

ـَعـاَب اُس فِـي اْلَمْمـَلـكـِة َقـِديـًما .............................. الصِّ 4 - َكاَن الـنَـّ
         فِـي َسـَفـِرِهم.
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)3(

)4(

)5(

َنٍة فِيَما َيْأتي َكلَِمًة ُتَؤدِّي َمْعنَاَها : َأَضُع َأَماَم ُكلِّ َكلَِمٍة ُمَلوَّ
1 - إنَّ َمْمَلَكَتنَا َرِحيَبة.             ) ........................(
َتِت اْلُحُكوَمُة َكثِيًرا ِمَن الطُُّرِق.                            ) ........................( 2 - َزفَّ
اِخلِيَِّة َواْلَخاِرِجيَِّة.  ) ........................( وَلُة بِاْلُمَواَصاَلِت الدَّ 3 - ُعنَِيِت الدَّ

ا َيْأتِي : َأْكُتُب ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ
ُه.       َرِحيـَبـة    .    َنائِـية    .    ُيَعـانِـي    .    َأْرَجـاء    .    إْن َشاَء اللَّ
......................              ................            ................         ................        ................         

َأْقــَرُأ اْلَكـلَِماِت اآْلتِـَيـَة وُأ اَلِحُظ ِهَجاَءَها ُثمَّ َأْكُتـُبـَها :
     َأ ْنَحـاء    .    َأْرَجـاء    .    َأ ْنـَشَأْت    .    َوَسـائِل    .    اْلَمـوانِـئ.

..................              ................             ................                ................          ................    

)6(
ا َيْأتِي وَأسترِشُد بَِما َجاَء فِي اْلَمْوُضوِع : َأْكُتُب ُسَؤاَل ُكلِّ َجَواٍب ِممَّ

َخالِدٌ : .......................................................... ؟
األَُب : َنَعْم، ِهَي َنائَِيةٌ َعنَّا َوَلكِنََّها َقِريَبةٌ ِمنَّا.
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* يختار المعلم وتختار المعلمة مقطًعا أو أكثر من 25 - 30 كلمة من موضوع )بطولة فتاة( ذي مهارات إمالئية سابقة، 
ا. ثم تملى على الطالب والطالبات اختباريًّ

)7(

َأْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ :*
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ِم اْلُمَواَصاَلِت فِي باَِلِدَنا : َأْكُتُب َخْمَسَة َأْسُطٍر َعَلى األََقلِّ َعْن َتَقدُّ
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)8(

َخالِدٌ : .......................................................... ؟
األَُب : َنْذَهُب إَلْيَها فِي األُْسُبوِع اْلَقاِدِم.

َخالِدٌ : .......................................................... ؟
األَُب : َكاُنوا َيْرَكُبوَن اْلَحِميَر َواْلَخْيَل َواْلِجَماَل.
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َمــِة ــَة اْلُمَكــرَّ إَلى َمـكَّ

اِدَس َعَشَر ْرُس السَّ الدَّ

َمِة. َة اْلُمَكرَّ َذَهْبُت َمَع َأبِي إَلى َمكَّ

يَّاَرِة. َمِة بِالسَّ َة اْلُمَكرَّ َة، ُثمَّ َمَضْينَا إَلى َمكَّ ركِْبنَا الطَّيَّاَرَة إَلى جدَّ

َمِة ؟ ُة بِاْلُمَكرَّ َة ُقْلُت : َأبِي، لَِماَذا ُوِصَفْت َمكَّ َة إَلى َمكَّ َوفِي الطَِّريِق ِمْن جدَّ

ُل َبْيٍت ُوِضَع  ، إنَّ فِيَها اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َوفِيِه َأوَّ َفَها َيا ُبنَيَّ َقاَل : إنَّ الله َشرَّ
اَلِة. لِلنَّاِس، َوُهَو اْلَكْعَبُة الَّتِي َيتَِّجُه إَلْيَها ُكلُّ ُمْسلٍِم فِي الصَّ
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكلَِمُة

َمَضْينَا
َأْشَرَق

اْلُخُشوع

َذَهْبنَا.
َظَهَر َوَطَلَع.

ِه َتَعاَلى. اْلَخْوُف ِمَن اللَّ

فها َشرَّ
َيْسَتْقبُِلَها

َمَها. َكرَّ
َيْجَعُلوَنَها ِقْبَلًة َلُهْم.

ُقْلُت َولَِماَذا ُيِحبَُّها اْلُمْسلُِموَن ؟

َواْلَكْعَبُة  اْلَحَراُم،  اْلَبْيُت  فِيَها  ْنَيا،  الدُّ َعَلى  ُنوُر اإلْساَلِم  َأْشَرَق  ِمنَْها   : َقاَل 
َيْوٍم،  اٍت ُكلَّ  َيْسَتْقبُِلها اْلُمْسلُِموَن فِي َصاَلتِِهْم َخْمَس َمرَّ َفُة، الَّتِي  اْلُمَشرَّ
َعاَدَة  َة، َوَرَأْيُت اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم، َفأََحسَّ َقْلبِي السَّ وَن إَلْيَها. َوَبَلْغنَا َمكَّ َوَيُحجُّ
ُكلِّ  ِمْن  فِيِه  َوالنَّاُس  ُمْرَتِفَعةٌ،  َكثيَرةٌ  َوَمآِذُنُه  َواِسعٌ،  اْلَمْسِجُد   : َواْلُخُشوَع 

َمَكاٍن، َوِمْن ُكلِّ ِجنٍْس َولَِساٍن.

َوَدَخْلُت َمَع َأبِي، َوُكنُْت َأْعَمُل َكَما َيْعَمُل؛ ُطْفُت َمَعُه َحْوَل اْلَكْعَبِة َكَما 
َطاَف، َوَسَعْيُت َكَما َسَعى، َوَأْدَهَشنِي َأنَّ الطََّواَف الَ َينَْقطُِع َلْياًل َأْو َنَهاًرا. 

َة ِهي ِقْبَلُة اْلُمْسلِِميَن فِي ُكلِّ َمَكاٍن. ا؛ إنَّ َمكَّ َوُقْلُت : َحقًّ
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َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(

)2(

ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ
2 - َكْيَف َوَصاَل إَلْيَها ؟ 1 - إَلى َأْيَن َذَهَب اْلَوَلُد َمَع َأبِيِه ؟ 

ُة ُيِحبَُّها اْلُمْسلُِموَن. لَِماَذا؟ 4 - َمكَّ َمِة ؟  ُة بِاْلُمَكرَّ 3 - لَِماَذا ُوِصَفْت َمكَّ
5 - لَِماَذا الَ َينَْقطُِع الطََّواُف َحْوَل اْلَكْعَبِة ؟

ا َيْأتِي َكلَِمًة ُمنَاِسَبًة : َأَضُع فِي اْلَمَكاِن اْلَخالِي ِممَّ
يَّاَرِة. َمِة بِالسَّ َة اْلُمَكرَّ َة إَلى َمكَّ 1 - ................................ ِمْن ِجدَّ

َة. َه ................................ َمكَّ 2 - إنَّ اللَّ
3 - َيتَِّجُه ُكلُّ ُمْسلٍِم فِي َصاَلتِِه إَلى ................................ .

ُة ِهَي ِقْبَلُة ................................ فِي ُكلِّ َمَكاٍن. 4 - َمكَّ
ْنَيا. 5 - ِمن َمكَة ................................ اإلْساَلُم َعَلى الدُّ

َفِة الَ َينَْقطُِع. 6 - ................................ َحْوَل اْلَكْعَبِة اْلُمَشرَّ

)3(
ا َيْأتِي فِي ُجْمَلٍة ِمْن ِعنِْدي : َأَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِممَّ

ـة. َأْشــَرَق     .     َيـُطـوُف     .     اْلـَحـَرام     .     َمـكَّ  
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)5(

)6(

ا من موضوع )َمِدينتِي َأْبَها(  * يملي المعلم على التالميذ وتملي المعلمة على التلميذات من اختيارهما إْماَلًء اختباريًّ
من قوله : »َأْبـَهـا َجـنَّـةٌ« إلى قـوله : »والَبـساتـين«.

)7(
َأْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ :*

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)4(
َن ُجْمَلًة ُمِفيَدًة : ُأَرتُِّب َكلَِماِت ُكلِّ َسْطٍر أِلَُكوِّ

ة    .    إَلى. يَّاَراِت    .    َمكَّ َمِة    .    بِالسَّ 1 - َمَضْينَا    .    اْلُمَكرَّ
ُل   .   لِلنَّاِس   .   اْلَبْيُت   .   ُوِضَع   .   َبْيٍت    .   اْلَحَراُم. َة   .   َأوَّ 2 - بَِمكَّ

اَلِة. 3 - َيتَِّجُه    .    ُمْسلٍِم    .    اْلَكْعَبِة    .    إَلى    .    ُكلُّ    .    فِي الصَّ
ْنَيا    .    اإلْساَلُم. َة    .    َأْشَرَق    .    الدُّ 4 - ِمْن    .    َعَلى    .    َمكَّ

َأْقـَرُأ اْلَكلَِماِت اآْلتَِيَة ، ُثمَّ َأْكُتُبَها :
ْنَيا    .    َمْعنَى    .    َسَعى. ى    .    َمَضى    .    الدُّ       َقَضى    .    ُتَسمَّ

..............         ..............         ..............          ..............             ..............         ..............       

َمِة. َة اْلُمَكرَّ َأْكُتُب َأْرَبَعَة َأْسُطٍر َعْن َمكَّ
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اأَلَمــــــــــــاَنــُة

ابَِع َعَشَر ْرُس السَّ الدَّ

يُن َوَأَمَر بَها، َواإلْنَساُن األَِميُن َمْحُبوبٌ  األََماَنُة ِصَفةٌ َحِميَدةٌ، َحثَّ َعَلْيَها الدِّ

ِه َوِعنَْد النَّاِس، َمْرُغوبٌ َلَدْيِهْم، َيثُِقوَن فِيِه، َيْأَمنُوَنُه َعَلى َأْسَراِرِهْم،  ِعنَْد اللَّ

ُينْكُِر  ا، الَ  َيُقوُل إالَّ َحقًّ ُيْفِشي ِسرَّ َأَحٍد، َوالَ  َوُيوِدُعوَن ِعنَْدُه َأْمَواَلُهْم، الَ 

َوِديَعًة، َوالَ ُينِْقُص ِمنَْها َشْيًئا.

َأْقـَرُأ النَِّشيَد اآْلتِـي َوأْفَهُمُه :

ـصُّ الـنَـّ
َأِمـــيـــُن َفـــًتـــى  َأَنــا 

ُأِضــيــُعــُه اَل  َاْلــَحــقُّ 

َوُأْرِجـــــُع اْلــَوِديــَعــْة

َيــــــِدي نَّ  َأُمـــــدَّ َواَل 

َواَل َأُقــــــوُل َبـــاطِــاَل

األََمـــاَنــْة َيــُخــِن  َمـْن 

لِـــي ُخــُلــــقٌ َودِيــــُن

ُأِذيـــُعـــُه اَل  ــــرُّ  َوالـسِّ

اْلـَقـطِـيـَعـْة َمـَع  َحـتَّــى 

َأَحــــِد َمــَتــــاِع  إَلــى 

َســــائِــاَل ُأِضـــلُّ  َواَل 

اْلــِخــَيــاَنــْة بـِه  َأْوَدْت 
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َمــــَعــــانِــي اْلَكــِلــــَمـــــاِت

َمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُةَمـْعــنَـاَهـاالَكـلِـَمـُة

ُأِذيـُعــه
اْلَقطِيَعة

ُأِضــلُّ
َأْوَدْت

ُأْفـِشـيِه.
اْلُمَقاَطَعُة َواالْختاَِلُف.

ُأَضـيِّـع.

َأْهَلَكْت.

اْلَوِديـَعـة
َمَتاع َأَحد
َيــُخـــْن

األََمـاَنـِة.
َحقِّ َأَحٍد.

ُيـنْـكِـر.

َتــْدِريــَبــــــــــاتٌ

)1(
ا َيْأتِي : ُأِجيُب َعْن ُكلِّ ُسَؤاٍل ِممَّ

1 - بَِم َكاَن ُيوَصُف النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ؟

2 - َهِل اْلُمَحاَفَظُة َعَلى َأْسَراِر النَّاِس َأَماَنةٌ ؟ َأْذُكـُر ِمَثاالً لَِذلَِك.

3 - َماَذا َأْفَعُل إَذا َأْوَدَع ِعنِْدي إْنَسانٌ َوِديَعًة ؟

4 - ما َعَدُد ِصَفاِت الَفَتى األَِميِن الَّتِي َوَرَدْت فِي النَّصِّ ؟
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)2(
ِحيَحِة فِيَما يْأتِـي ُثمَّ َأْكُتـُبَها : َأَضُع َعاَلَمَة )  ( َأَماَم اإلَجاَبِة الصَّ

اإلْْساَلُم َحثَّ َعَلى
...............................................

اْلُمَحاَفَظِة َعَلى األََماَنِة.
إْنَكاِر األََماَنِة.

إَضاَعِة األََماَنِة.

يَِّئِة. ِمَن األَْخاَلِق السَّ
الَ َتُجوُز.

ِمَن األَْخاَلِق الطَّيَِّبِة.

ُيَعاِديِه النَّاُس.
َيثُِق فِيِه النَّاُس.

ُينْكُِرُه النَّاُس.

. إْنَسانٌ َأِمينٌ
. إْنَسانٌ َمْكُروهٌ

ُيوِدُعُه النَّاُس َأْسَراَرُهْم.

اْلُمَحاَفَظُة َعَلى األََماَنِة
...............................................

الَِّذي ُيْفِشي َأْسَراَر النَّاِس.
...............................................

الَِّذي ُيَحافُِظ َعَلى األََماَنِة
...............................................
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)4(

َأَضُع اْلَكلَِماِت اآْلتِـَيَة فِي اْلَفـَراِغ اْلُمنَاِسِب :
. ـرَّ األََماَنِة     -     َباطاًِل     -     اْلِخَياَنُة     -     َأُمـدُّ     -     السِّ  

1 - اْلُمْسلُِم ُيَحـافِـُظ َعَلى .......................................... .
. 2 - .......................................... ِصـَفـةٌ َسـيِّـَئـةٌ

3 - َأ َنا الَ َأ ُقـوُل .......................................... .
4 - َأ َنا الَ ُأ ْفـِشي .......................................... .

5 - اَل .......................................... َيِدي إَلى ِحُقوِق اآلَخِريَن.

)3(

1 - َما َمْعنَى : َفًتى أِمينٌ ، ُأِضيُعُه ، ُأذيُعُه ؟

2 - َأْسَتْخرُج ِمَن اْلَبْيَتْيِن َأْرَبَع َكلَِماٍت بَِها َمّدٌ بِاْلَياِء :
.......................  .......................  .......................  .......................

َأِمـــيـــُن َفـــًتـــى  َأَنــا 

ُأِضــيــُعــُه اَل  َاْلــَحــقُّ 

لِـــي ُخــُلــــقٌ َودِيــــُن

ُأِذيـــُعـــُه اَل  ــــرُّ  َوالـسِّ



79

)5(

)6(

* يختار المعلم وتختار المعلمة من موضوع )إلى مكة المكرمة( مقطعًا ذا مهارات إمالئية سابقة، ثم تملى على التالميذ 
ا. والتلميذات اختباريًّ

َأْكُتُب َما ُيْمَلى َعَليَّ :*
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

ِل : ْطِر األَوَّ ُأْكِمُل َعَلى ِمَثاِل السَّ
1 - َأَنـــا َفـًتــى َأِمـيـن.  

2 - َأْنَت ...................................... .  
3 - َأْنِت ...................................... .  
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