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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

بيُع َعلَْينا َسيًعا"؟ ( يف الُْجْملَِة: "َحلَّ الرَّ ما َمْعنى كَلَِمة )َحلَّ

بيعِ"؟ ( ُهَو )جاَء( َفام َمْعنى كَلَِمِة )ُحلول( يف الُْعْنواِن "ُحلوُل الرَّ إِذا كاَن َمْعنى )َحلَّ

بيعِ ُحلوُل الرَّ

امِء فَْصاًل كاِماًل، فَأَْشَقَِت  بيُع َعلَيْنا َسيًعا، بَْعَد أَِن ارْتََوِت اأْلَرُْض ِمْن ماِء السَّ َحلَّ الرَّ

ْمُس الّداِفئَُة، َونَبَتَِت األَْعشاُب الطَِّريَُّة، َوتََفتََّحِت األَزْهاُر، َوَغرََّدِت اأْلَطْياُر، َوظََهرَِت  الشَّ

الَْفراشاُت ِبأَْجَمِل اأْلَلْواِن، حيَنها َخرَْجنا ِبَشْوٍق يف نُزَْهٍة إِىل الطَّبيَعِة.

1

3

 فَكَّ   فَِرَح    جاَء    َذَهَب

 أَْجِوبَُة   إِذابَةُ     َمجيُء    نُزوُل

1اَلَْفراَشُة

بيعِ.َحلَّ َمْوِعُد االْمِتحاِن.     َحلَّ فَْصُل الرَّ

يُْف ِبَحرِِّه.     َحلَّ التِّلْميُذ االْمِتحاَن.َحلَّ الصَّ

"؟ أَيُّ ُجْملٍَة ِمَن الُْجَمِل الّتالَيِة لَها َمْعًنى ُمْخَتلٌِف لِلِْفْعِل "َحلَّ 2

اِْشتاقَْت كَثريًا لُِشِْب الاْمِء.ُسِقيَْت َماًء مِبَا ِفيِه الِكَفايَُة.   

َعِطَشِت األَرُْض َعطًَشا َشديًدا.ُسِقيَْت َماًء قَلياًل ِبال فائَِدٍة.   

امِء"؟ ما َمْعنى التَّْعبريِ: "اِْرتََوِت اْلَْرُض ِمْن ماِء السَّ 4
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ْجُع: اَلسَّ

ْقيِم! اِْقَرإِ الُْجْملََة الّتالَِيَة واِقًفا َعىل َعالماِت التَّ

بيُع بَْعَد أَِن ارْتََوِت اأْلَرُْض ِمْن ِمياِه اْلَْمطار، فَتََفتََّحِت الَزْهار، َوَغرََّدِت اْلَطْيار. َحلَّ الرَّ

ماذا تاُلِحُظ؟

الَْوقِْف،  َمواِضعِ  يف  اأْلَخريَُة  الُْحروُف  فيها  تَوافََقْت  كَلِامٍت  الُْجْملَِة  يف  أَنَّ  أاُلِحُظ 

فَأَْعطَْت نَْغَمًة موسيِقيًَّة َجميلًَة، َوهِذِه الَْكلِامُت ِهَي: اَْلَْمطار ، اَْلَزْهار ، اَْلَطْيار. 

ْجعِ. َوهذا ما يَُسّمى يف اللَُّغِة ِبالسَّ

أَكُْل الَْجَزر، يَُقّوي النَّظَر.

َذَهبَْت ُسهى، لِِزيارَِة َصديَقِتها نُهى.

أَْمِثلٌَة أُْخرى لُِجَمٍل َمْسجوَعٍة:

أَكِْمْل َسْجَع الُْجَمِل الّتالَِيِة ُمْسَتعيًنا ِبَْخزَِن الْكَلاِمِت! 11

. تاِء تَْهطُُل اأْلَْمطار، فَتَْمتَلُِئ الِْوْدياُن َو  يف الشِّ

. َذَهبُْت إىِل جاري الَْحبيب؛ ِلُخَذ ِمْنُه اللََّبَ َو 

. نَظَّْفُت الْيَْوَم َحديَقتي، أَنا َوأُّمي َو 

. يف َوقِْت االْسرَتاَحة، أَكَلُْت فَطريًَة َو 

. اَلْبارَِحَة ُزرُْت َصديَقتي َحنني، َوالْيَْوَم َصديَقتي 

رَنني  ، َصديَقتي   ، اأْلَنْهار   ، تُّفاَحة   ، الَْحليب  اَلَْمْخزَُن: 

1

2

3

4

5
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ما َمْعَنى كَلَِمِة "تَفوُح":

َخرَْجنا يف نُزَْهٍة إِىل الطَّبيَعِة، كاَن حيَنها الَْجوُّ لَطيًفا، َوالَْهواُء َعلياًل، وَكانَِت األَزْهاُر 

كَالِْبساِط،  األَْخَضَ  ُعْشبَها  فَرََشْت  قَْد  َواأْلَرُْض  كَالِْعطِْر،  َزكِيٌَّة  رائَِحٌة  ِمْنها  تَفوُح 

َوبَيَْنام نَْحُن سائِروَن ُمْستَْمِتعنَي ِبَجامِل الطَّبيَعِة، إِْذ ظََهَر لَنا فَْجأًَة َمْخلوٌق َجميٌل، 

ِة  ِشدَّ ِمْن  َمبْهوريَن  إِلَيِْه  نَظَرْنا  َجّذابٍَة،  َوأَْشكاٍل  ِبُخطوٍط  ُمَزْركٌَش  خاّلبٌَة،  أَلْوانُُه 

َجاملِِه، َوَرْوَعِة أَلْوانِِه...

 تَْنتَِشُ     تَطرُي    تُزِْهُر1

2نُزَْهٌة يف الطَّبيَعِة

ياِق يف الُْجْملَِة: "اَلَْهواُء َعليٌل"؟ أَيُّ َمْعًنى َمْنِطِقيٍّ لِكَلَِمِة )َعليل( َحْسَب السِّ 2

 َمريٌض   َشديٌد    لَطيٌف    َسمنٌي

ُة: ما الْكَلَِمُة الّشاذَّ 3

ثَقيٌل  ، ُمْنِعٌش   ، َعليٌل   ، لَطيٌف 

يوَجُد َمْعًنى آَخَر لِكَلَِمِة )َعليل(. َفام َمْعنى كَلَِمِة )َعليل( َحْسَب ِسياِقها يف الُْجَمِل الّتالَِيِة؟ 4

ال يَزاُل الطِّْفُل يف الُْمْستَْشفى َعلياًل.1

ال يَزاُل الَْهواُء َحتْى الَن َعلياًل. 2
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

بِْط الُْمناِسَبَة ِمْن بَْيِ الْقواِس! اِْخَتْ كَلَِمَة الرَّ 3

1

2

3

4

5

َمَنَح اللُّه َجاماًل لِلَْفراَشِة لَْم يُْعِطِه لَِغرْيِها ِمَن الَْحَشاِت، )كَذلَِك ، أِلَنَّها ، لِذلَِك( فَِهَي 

أَْجَمُل الَْحَشاِت.

اَلَْفراَشُة َجميلٌَة؛ )كَذلَِك ، أِلَنَّها ، هَكذا( تَتََميَُّز بطَبيعٍة رَقيقٍة َوساِحرٍَة، وأَلْواٍن زاِهيٍَة 

بَرّاقٍَة.

أَنا أُِحبُّ الَْفراَش كَثريًا، )أِلَنَّ ، حيَنام ، أَّما( أَخي فَِإنَُّه يُِحبُّ الِْقطََط أَكَْثَ.

َمْن يُشاِهُد الَْفراَش الَْجميَل )أِلَنَُّه ، فَِإنَُّه ، ِبأَنَُّه( يَْشُعُر ِبراَحِة الَْعنْيِ َواالْسرِتْخاِء.

نَُة. ُن َجميٌل، )وَكَذلَِك ، َوأِلَنَّ ، َولِذلَِك( الطُّيوُر الُْملَوَّ اَلَْفراُش الُْملَوَّ

أَكِْمْل! 4

بيُع ِبـ ____________________________. يَتََميَُّز الرَّ

كَيِِّة. تَتََميُّز ___________ ِبرائَِحِتها الزَّ

يَتََميَُّز اإلنْساُن ِبـ ___________________________.

يَتََميُّز ___________ ِبطَْعِمِه الُْحلِْو.

ْمُس ِبـ ___________________________. تَتََميَُّز الشَّ

يَتََميَُّز ___________________________________.

يَتََميَُّز الَْفراُش ِبطَبيعٍة رَقيقٍة َوساِحرٍَة.

1

2

3

4

5

6
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ِصْف َمْنظََر الَْفراَشِة الَّتي أَماَمَك!

ِل الرَّْسَمَة الَّتي أَماَمَك، ثُمَّ أَِجْب َعِن الَْسِئلَِة الّتي تَليها! تَأَمَّ

7

8

أَلْوانُها، َشْكُل َجناِحها، َوْصُف َجاملِها، أَْشكاُل ُخطوِط َجناِحها...

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

أَرى أَمامي فَراَشًة...

ِصْف ماذا يَْفَعُل ساِمٌح!

ِصْف ماذا تَْفَعُل اْختُُه ُسْنُدُس!

1

2
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

الَْمرَْحلَُة الرّاِبَعُة: 4

اَلُْجْملَُة االنِْفعالِيَُّة:

ُ َعِن انِْفعاٍل  الُْجْملَُة "أُْعِجبُْت كَثريًا ِبَجامِل الَْفراِش!" ِهَي ُجْملٌَة اِنِْفعالِيٌَّة؛ أِلَنَّها تَُعربِّ

َوَمشاِعَر.

اُكُْتْب ُجَماًل انِْفعالِيًَّة ُمناِسَبًة لِحاالِت االنِْفعاِل الّتالَِيِة دوَن اْسِتْخداِم كَلَِمِة أَْشُعْر! )اِْسَتِعْن 

ِبالِْمثاِل(

5

تَُك لِِزيارَتُِكْم.1 َك َوَجدُّ ديِد ِعْنَدما جاَء َجدُّ أَنَْت تَْشُعُر بالَْفَرِح الشَّ

اَلِْمثاُل: 
أَنَْت تَْشُعُر بالُْحزِْن لَِضياِع ِقطَِّتَك الْيَْوَم.

ا لَِضياِع ِقطَّتي الَْجميلَِة! أَنا الْيَْوَم َحزيٌن ِجدًّ

ِعْنَدما جاَء َجّدي 

ِمْن ماذا انَْفَعَل الُْمَتكَلُِّم ِعْنَدما قاَل: "أُْعِجْبُت كَثريًا ِبَجامِل الَْفراِش!"؟ 4

 اِنَْفَعَل ِمْن قُبِْح الَْفراِش.

 اِنَْفَعَل ِمْن اْخِتفاِء الَْفراِش.

 اِنَْفَعَل ِمْن َجامِل الَْفراِش.
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

طاَر قَلْبي فَرًَحا ِبالْجائِزَِة. 

طارَِت الطّائِرَُة َمسافًَة طَويلًَة.

أَماَمَك ُجْملٌَة َمجاِزيٌَّة َحوِّلْها إىِل ُجْملٍَة َحقيِقيٍَّة!

اُكُْتْب تَْعبريًا َحقيِقيًّا َوتَْعبريًا َمجاِزيًّا ِمَن الِْفْعِل )اْحَتََق(!

حاِوْل أَْن تَكُْتَب َجْملًَة َحقيِقيًَّة َوُجْملًَة َمجاِزيًَّة ِمْن ِعْنِدَك! )ُيِْكُنَك اْسِتْخداَم ما َمرَّ ِمْن أَْفعاٍل(

20

21

22

: تَْعبرٌي َمجاِزيٌّ

: تَْعبرٌي َحقيِقيٌّ

: تَْعبرٌي َحقيِقيٌّ

َسَقَط قَلُْب األُمِّ َخْوفًا َعىل َوليِدها.

اِْحرَتََق

اِْحرَتََق

 : تَْعبرٌي َحقيِقيٌّ

: تَْعبرٌي َمجاِزيٌّ

: تَْعبرٌي َمجاِزيٌّ

ما الَْمْقصوُد ِبـ "َهلَّ الْعيُد"؟

َوقََف  اِنْتَهى          غاَب       جاءَ     

23

3
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

جاَء يف الِْفْقرَِة الخريَِة: "حيَنام يَُهلُّ َعلَْينا الْعيُد، يَْبَدأُ االْستعداُد الْسِتْقبالِِه".

ُيِْكُننا اِْسِتْبداُل "حيَنام" بـِ:

حيَحِة لَِمْعَنى التَّْعبري "تُْضفي الَْبْهَجَة َعىل الَْجميعِ".  اِْخَتْ َجميَع اإلجاباِت الصَّ

اَلَْمْعنى ُهَو تَزيُد الَْجميَع:

ام            كُلَّام       ِعْنَدما      بَيَْنام       ُربَـّ

 ُسوًرا         ابِْتهاًجا     َملاًَل     َسعاَدًة    فَرَْحًة

24

26

أَكِْمْل َعىل ِمْنواِل الُْجْملَِة الّتالَِيِة: 25

1

2

3

4

5

6

"حيَنام يَُهلُّ َعلَيْنا الْعيُد، يَبَْدأُ االْستعداُد الْسِتْقبالِِه"

. حيَنام يَُدقُّ َجرَُس الَْمْدرََسِة، 

. َفِر،  حيَنام يَحنُي َمْوِعُد السَّ

تَِويََّة. ، أَلِْبُس الَْمالِبَس الشَّ

، تَبَْدأُ أُّمي ِبتَْحضريِ الطَّعاِم لَنا.

.  حيَنام يَُحلُّ اللَّيُْل، 

.  ،
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ِصْف أَْجواَء الْعيِد الَّتي تَظَْهُر يف الرَّْسَمِة الّتالَِيِة ُمَتطَرًِّقا إىِل الّزيَنِة َوالَْهدايا َوُشعوِر الَطْفاِل 

ٌ أَْدناُه! َوكَْيِفيَِّة اْسِتْقبالِِهْم لِلْعيِد ُمْسَتعيًنا ِبا ُهَو ُمَبيَّ
28

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

لَِبَس األََخواِن ُحساٌم َوطاِرٌق...

اِْستَْقبََل األََخواِن... ِبَفَرٍح َو...

َزيََّن األََخواِن بَيْتَُهام بـ... وَكَتَبا َعىل... ثُّم َعلَّقاها َعىل...

فَِرَح ُحساٌم ِبـ... الَّتي أَْهداها لَُه...

َشَعَر األََخواِن ِبـ...

اُكُْتْب ُجْملًَة فيها كَلَِمة "يَُزيُِّن" ِبَثالثَِة طُرٍُق! 27

1

2

3

_________________________________________________________________
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

اِْقَرإِ الُْجْملََة الّتالَِيَة! 5

أَْدِخِل الْكَلاِمِت الّتالَِيَة يف ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 3

أَتوُق 

ِهّي اَلشَّ

تُِعدُّ  

َجّدي

بِْط الُْمناِسَبَة ِمْن بَْيِ الْقواِس! اِْخَتْ كَلَِمَة الرَّ 4

1

2

3

4

أَْجَمُل ما يف الْعيِد ِزيارَُة األَقارِِب  ) لِذلَِك ، ألَنَّ ، هَكذا (  الْعائِلََة تَْجتَِمُع َمًعا.

كاكَِر ِمْن أَْجلِنا. يت الَْكْعَك  ) ألَّن َ، لِذا ، كَذلَِك ( تَْشرَتي السَّ ُ َجدَّ تَُحضِّ

يت. أَرْتَدي املاَلِبَس الَْجديَدَة يف الْعيِد  ) َكْ ، ألَنَّ ، كَأَنَُّه ( تَراها َجدَّ

نَْجتَِمُع يَْوَم الْعيِد ) َكْ ، ألَنَّ ، حيَنام (  يَِحلُّ الَْمساُء لِتَناُوِل الطَّعاِم.

يت الَْعزيزَةالَْعزيزَة. أَرْتَدي َمالِبيس الَْجديَدةالَْجديَدة؛ لرَِتاها َجدَّ

ماذا نَُسّمي هِذِه الظّاِهرَُة يف اللَُّغِة؟ماذا نَُسّمي هِذِه الظّاِهرَُة يف اللَُّغِة؟ 
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ْن ِمْن أَْجِوبَِتَك ِفْقرًَة ُمَتاِبطًَة! أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الَّتي تَْحَت الَْمْشَهِد الّتايل، ثُمَّ كَوِّ 12

أَيَْن تَدوُر أَْحداُث الرَّْسَمِة؟ 1

ما الُْمناَسبَُة؟ 2

ماذا تَْصَنُع نِساُء الْعائِلَِة؟ َولاِمذا؟ 3

4

5

ماذا يَْفَعُل األَُب؟ 

مِباذا يَْشُعروَن؟ 

اُكُْتْب ِفْقرًَة َحْوَل الَْمْشَهِد أَْعالُه ِبناًء َعىل أَْجِوبَِتَك الّساِبَقِة! 13

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

جاَء الْعيُد أَخريًا، اِرْتََديْنا َمالِبَس الْعيِد الَْجديَدَة، َوقُْمنا ِبِزيارَِة األَقارِِب، َوُزرُْت 

يت الَّتي أُِحبُّها، َوَمَكثُْت ِعْنَدها َوقْتًا طَوياًل، فَأَكَلُْت ِمْن كَْعِكها َوما اْشرَتَتُْه يل ِمْن  َجدَّ

َسكاكَِر َوَحلْوى، ثُمَّ داَر بَيَْننا الِْحواُر التّايل:

5يَْوُم الْعيِد

تِِه! أَكِْمِل الِْحواَر بَْيَ َجامٍل َوَجدَّ 1

يت! َهْل مُيِْكُننا الُْخروَج إىل نُزَْهٍة يف الْعيِد؟ - َجامٌل: َجدَّ

ُة: _________________________________________ - الَْجدَّ

يت! َهْل َستُْخرِبيَن أيَب َوأُّمي ِباألَْمِر؟ - َجامٌل: ُشْكرًا َجدَّ

ُة: _________________________________________ - الَْجدَّ

يت إِىل النُّزَْهِة؟ - َجامٌل: رائٌِع! َوَمتَى َسَنْخُرُج يا َجدَّ

ُة: _________________________________________ - الَْجدَّ

باِح باكِرًا. - َجامل: َحَسًنا َسأَناُم اللَّيْلََة باكِرًا، َحتَّى أَنَْهَض يف الصَّ

ُة: _________________________________________ - الَْجدَّ

يت؟ - َجامٌل: َولِكْن إِىل أَيَْن َسَنْذَهُب يا َجدَّ

ُة: _________________________________________ - الَْجدَّ

هاَب يف َجْولٍَة إِىل َحديَقِة الَْحيَواناِت! - َجامٌل: كَْم أُِحبُّ الذَّ

اِْسَتْخِرْج ِمَن الِْفْقرَِة الوىل َمعاِنَ الْكَلاِمِت الّتالَِيِة: 2

بَقيُت: لَِبْسنا: 
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

12

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

ِصْف ما تُشاِهُدُه ِمْن َمظاِهِر الْعيِد َحْسَب ما تََعلَّْمَت ساِبًقا ِمْن ُمْفرَداٍت َوتَعابريَ!

ِة الّتالَِيِة ُمْسَتعيًنا ِبالرَّْسَمِة! أَكِْمْل ِبدايََة الِْقصَّ

نِْسيُن فَتاٌة ُمِحبٌَّة لِِفْعِل الَْخرْيِ، وقَبَْل ُحلوِل الْعيِد _________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

13

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

أَكِْمْل َعىل ِمْنواِل هِذِه الُْجْملَِة ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن! 9

1

2

3

4

5

6

تاِء إِاّل أَنَُّه فَْصُل الَْخرْيِ َوالرَْبَكَِة. بالرُّْغِم ِمْن بُروَدِة الشِّ

. واِء إِالَّ أَنَُّه  بالرُّْغِم ِمْن َمرارَِة الدَّ

. بالرُّْغِم ِمْن أَْشغايِل الَكثريَِة إِاّل أَنَّني 

. بالرُّْغِم ِمْن ُمضايََقِتَك يل إِاّل أَنَّني 

. بالرُّْغِم ِمْن ُحصويل َعىل الُْمكافَأَِة إِاّل أَنَّني 

. بالرُّْغِم ِمْن َمرَِض ُحساٍم إِاّل أَنَُّه 

. بالرُّْغِم ِمْن تَْصنيِف كورونا َوباًء عالَِميًّا إِاّل أَنَُّه 

يْطَرَُة َعلَيِْه َذَهَب إِىل الَْمْدرََسِة      ،    َسأَْستَِمرُّ ِبالُْمنافََسِة    ،    مُيِْكُن السَّ

ُمفيٌد َوُمزيٌل لِلَْمرَِض    ،   ِجئُْت أِلَْسأََل َعْنَك       ،      َسأَبْقى أُِحبَُّك
اَلَْمْخزَُن: 

اُكُْتْب ُجْملََتْيِ ِمْن ِعْنِدَك َعىل ِغراِر التَّْمريِن الّساِبِق! 10

1

2

بالرُّْغِم 

بالرُّْغِم 

إاِلَّ

إاِلَّ
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

َهيَّا جاَء َدْورَُك لَِتكُْتَب ُجْماًل تَْحتوي َعىل ظاِهرَِة التَّأْنيِس! 7

َعِن الِْحصاِن 1

َعِن الْبَْحِر 2

َعِن األَْشجاِر3

" يف ُجْملََتْيِ ُمفيَدتَْيِ ِمْن ِعْنِدَك! أَْدِخْل كَلَِمَة "أُِحبُّ

أَْدِخْل كَلَِمَة "أَكْرَُه" يف ُجْملََتْيِ ُمفيَدتَْيِ ِمْن ِعْنِدَك!

8

9

1

1

2

2

تاِء! اُكُْتْب َعْن ُشعورَِك تِجاَه َفْصِل الشِّ 10

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

تاِء َحْسَب ما تُشاِهُدُه يف الرَّْسَمِة؟ كَْيَف يَْقيض نوُر َوأَخوها نَبيٌل َوْقَتُهام يف َفْصِل الشِّ

ٍة! اُكُْتِب الَْحداَث ِمْن ِخالِل ِقصَّ

تَطَرَّْق إِىل الزَّماِن، الَْمكاِن، حالَِة الَْجّو، اللِّباِس، اْلَلْعاِب َوالَْعامِل الَّتي قاموا ِبها!

11

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ِة! َضْع دائِرًَة َحْوَل الْكَلَِمِة الّشاذَّ 4

1

2

3

4

َسعاَدٌة   ، فَرَْحٌة   ، بَْهَجٌة   ، زَْهرٌَة 

قَِدَم   ، َمىض   ، جاَء   ، َحلَّ 

رائَِعٌة   ، َجميلٌَة   ، قَدميٌَة   ، َخاّلبٌَة 

أَْشجاٌر  ، ُحقوٌل   ، بَساتنُي   ، َحدائُِق 

نًَة ِمْن ِستِّ كَلاِمٍت َفام َفْوَق! أَْدِخِل التَّعابريَ الّتالَِيَة يف ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك َعىل أَْن تَكوَن ُمكَوَّ 5

ِبَفَرٍح َوُحبوٍر: 1

أَْهاًل ِبَك: 2

3

4

ثَْوب َجميل: 

أَلْوان َخاّلبَة: 

بيُع بَْهَجُة الُْفصوِل، َيَْلُ الَْحياَة َفرًَحا َوُحبوًرا". ما َمْعنى )ُحبور(؟ "اَلرَّ

"الَْبالِبُل تَْشدو ِبأَنْغاِمها". ما َمْعنى كَلَِمِة )تَْشدو(؟

ُشعور  ُجنون         ُمرور       ُسور    

تَأْكُُل  تَْقِفُز          تَطرُي        تَُغّني     

2

3
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

، فََقَرأَ التاّلميُذ ما  فِّ كَتَبَْت نوُر َعْن فَْصِل الَْخريِف، َوَعلََّقْت َمْوضوَعها َعىل لَْوَحِة الصَّ

كَتَبَتُْه نوُر:

ْمُس، َواْعتََدلَِت الَْحرارَُة، فَالُْغيوُم الرَّماِديَُّة ترََتاكَُم َوَتَْلُ الَْفضاَء َحتّى  ها قَْد َضُعَفِت الشَّ

ْت  امِء. تََعرَِّت األَْشجاُر فَتَساقَطَْت أَْوراقُها، َولَْم يَبَْق لِلطُّيوِر َملَْجأٌ، فََكفَّ تَُغطّي ُزرْقََة السَّ

َوالْبَساتنِي،  الَْحدائِِق  ذاِبلًَة يف  َحزيَنًة  األَزْهاُر  َوبََدِت  أَْعشاَشها،  َوَهَجرَْت  التَّْغريِد،  َعِن 

األَرُْض  بََدأَِت  الطَّبيَعِة، حيَنها  ُهناَك َمجاٌل لَِجامِل  يَُعْد  َولَْم  َوالَْفراُش،  النَّْحُل  فَغاَدرَها 

تاِء. تَْستَِعدُّ اِلْسِتْقباِل أَْمطاِر الشِّ

6َفْصُل الَْخريِف

أ

ا َوبارَِدٌة طوَل الَْوقِْت. َدرَجاُت الَْحرارَِة ُمْنَخِفَضٌة ِجدًّ

طٌَة ال ِهَي بالْحارَِّة َوال ِبالْبارَِدِة. َدرَجاُت الَْحرارَِة ُمتََوسِّ

ا َوحارٌَّة طوَل الَْوقِْت. َدرَجاُت الَْحرارَِة ُمرْتَِفَعٌة ِجدًّ

َجوٌّ َشديُد الَْحرارَِة يف اللَّيِْل َوالنَّهاِر.

َجوٌّ ُمْنَخِفُض الَْحرارَِة يف اللَّيِْل َوالنَّهاِر.

ٌط بنَْيَ الَْحرارَِة َوالرُْبوَدِة. َجوٌّ ُمتََوسِّ

ما الَْمْقصوُد ِبالِْعباَرِة: "اِْعَتَدلَِت الَْحراَرُة"؟

"َجوٌّ ُمْعَتِدٌل" أَي:

1

2
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أَكِْمِل الّناِقَص ُمْسَتعيًنا ِبَْخزَِن الْكَلاِمِت: 6

1

2

3

4

تاِء. لَْم يَُعْد ُهناَك َمجاٌل لَِجامِل الطَّبيَعِة، حيَنها بََدأَِت الَْرُض تَْسَتِعدُّ اِلْسِتْقباِل أَْمطاِر الشِّ

ْمُس َونَْحُن يف الْغابَِة حيَنها __________________________. غابَِت الشَّ

اِنَْكَسَْت رِْجيل يف الرِّْحلَِة حيَنها ______________________________.

أَنَْهيُْت طَعاَم الَْعشاِء َمَع إِْخَويت حيَنها __________________________.

َحلَلُْت َوظائِفي الْبَيِْتيَِّة كُلَّها حيَنها ____________________________.

َخرَْجُت لِلَِّعِب ، َذَهبُْت إِىل النَّْوِم ، ِغبُْت َعِن الَْمْدرََسِة ، ُعْدنا إِىل الْبَيِْت اَلَْمْخزَُن: 

اُكُْتْب ُجْملََتْي ِمْن ِعْنِدَك َعىل ِغراِر التَّْمريِن الّساِبِق! 7

 حيَنها 

 حيَنها 

1

2

أَكِْمْل كَام يف الِْمثاِل: 8

ْمُس َضعيَفٌة.اَلِْمثاُل:  ْمُس: اَلشَّ َضُعَفِت الشَّ

اِْعتََدلَِت الَْحرارَُة: الَْحرارَُة 1

اَلُْغيوُم ترََتاكَُم: اَلُْغيوُم 2

3

4

تََعرَِّت األَْشجاُر: األَْشجاُر 

تَساقَطَِت األَْوراُق: األَْوراُق 
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

أَْدِخْل كَلَِمَة )أَْقلََع( الَّتي ِبَْعنى )تَرََك( يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك! 4

َغِضبُْت ْسُت    تََنفَّ فَرِْحتُ         اِرْتَبَْكُت   

غاَدَر ُدِهَش    أُْعِجَب          اِنْبََهَر   

      طَوياًل طَوياًل   قَلياًل قَلياًل   ثَقياًل ثَقياًل    بَعيًدا بَعيًدا

ما َمْعَنى الِْفْعل "اِْضطََربُْت"؟ )َسطْر2(

ما اَلِْفْعُل الّشاذُّ ِمْن بَْيِ الَْفعاِل الّتالَِيِة؟

ُيِْكُن اْسِتْبداُل التَّْعبريِ "ُرَويًْدا ُرَويًْدا" بـِ:

5

7

8

___________________________________________________اَلُْجْملَُة: 

: أَْدِخِل الِْفْعَل )اِْضطََربُْت( يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك كَام يف الِْمثالَْيِ الّتالَِيْيِ

أَْدِخِل التَّْعبريَ "ُرَويًْدا ُرَويًْدا" يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك كَام يف الِْمثاِل الّتايِل:

6

9

اِْضطََربُْت حنَي َسِمْعُت َصْوَت الرَّْعِد.

ِعْنَدما بََدأَ االْمِتحاُن اِْضطََربُْت قَلياًل. 

بََدأَِت النَّبْتَُة تَْنمو ُرَويًْدا ُرَويًْدا.

اَلُْجْملَُة: 

اَلُْجْملَُة: 

___________________________________________________

___________________________________________________
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

اَلَْمشاِهُد الَْجميلَُة الَّتي اْستَْمتَْعُت ِبها كَثريًا َوأَنا يف الطّائِرَِة، قَْد أََخْذْت تَْصُغُر 

َوتَْصُغُر َحتَّى َحلََّقِت الطّائِرَُة فَْوَق الُْغيوِم الْبَيْضاِء، فََحَجبَِت الرُّْؤيََة َعّني، َوَمع هذا 

ا َوال يَِقلُّ َجاملُُه َعاّم َسبََقُه  فََقْد تََجىّل يل َمْنظٌَر َجديٌد َغرْيُ َمأْلوٍف يل، قَْد بََهَرين ِجدًّ

ِمْن َمناِظَر، فََقْد شاَهْدُت ِمْن تَْحتي ُغيوًما بَيْضاَء َجميلًَة َمْفروَشًة ِبأَْشكاٍل ُمْختَلَِفٍة 

وَكَأَنَّ نَّحاتًا قاَم ِبَنْحِتها ِبأَْجَمِل صورٍَة َوأَبْهى ُحلٍَّة.

3َفْوَق الُْغيوِم

اُكُْتْب َمْعنى "أََخَذْت" َحَسْب ِسياِقها يف الُْجَمِل الّتالَيِة! )اِْسَتِعْن بالَْمْخزَِن!( 1

أََخَذِت الَْمشاِهُد تَْصُغُر َوتَْصُغُر.1

أََخَذِت الُْمَعلَِّمُة الِْكتاَب ِمّني.2

تَناَولَْت  ، بََدأَْت  اَلَْمْخزَُن: 

أَْدِخِل الِْفْعَل أََخَذ الَّتي ِبَْعنى بََدأَ يف ُجْملََتْيِ ُمفيَدتَْيِ ِمْن ِعْنِدَك!

أَْدِخِل الِْفْعَل أََخَذ الَّتي ِبَْعنى تَناَوَل يف ُجْملََتْيِ ُمفيَدتَْيِ ِمْن ِعْنِدَك!

2

3

1

1

أََخَذ:

أََخَذ:

2

2

أََخَذ: 

أََخَذ: 
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َمَنَعتْني ِمَن الرُّْؤيَِة.َجَعلَتْني أََرى ِبَشْكٍل أَْوَضٍح.    

ْؤيََة  ما اَلَْمْقصوُد بالِْفْعل )َحَجَبْت( يف الُْجْملَِة "َحلََّقِت الطّائِرَُة َفْوَق الُْغيوِم َفَحَجَبِت الرُّ

َعّني"؟

4

َضْع َعالَمَة × ِبجانِِب الْكَلَِمِة الَّتي لَْيَسْت ِمْن ُمراِدفاِت الِْفْعل "َحَجَب" فيام يَيل: 5

__ أَْخفى__ َغطّى__ اِبْتََعَد__ َمَنَع__ َسرَتَ

ْؤيََة َعّني، َوَمْع هذا َفَقْد تََجىّل يل َمْنظٌَر َجديٌد". : "َحَجَبِت الُْغيوُم الرُّ جاَء يف النَّصِّ

أَكِْمِل الُْجَمَل الّتالَِيَة ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن!

6

1

2

3

باِح َمريًضا َوَمْع هذا اِْستَيَْقظُْت يف الصَّ

قََرأُْت َجيًِّدا لاِلْمِتحاِن َوَمْع هذا

اِْعتََنيُْت ِبالَْورَْدِة َجيًِّدا َوَمْع هذا

أَنَْجْح لَْم    ، الَْمْدرََسِة   إىِل  َذَهبُْت    ، ماتَْت   فََقْد  اَلَْمْخزَُن: 

أَْدِخِل التَّْعبريَ "َوَمْع هذا" يف ُجْملٍَة ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك! 7

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

اِْسَتْخِرْج ِمَن الِْفْقرَِة الّثالَِثِة َزْوَجْيِ ِمَن الْكَلاِمِت الُْمَتعاِكَسِة! 9

اُكُْتْب ِصفاِت الْسامِء الّتالَِيِة كَام َوَرَدْت يف الِْفْقرَِة الّثالَِثِة! 10

هولاَلْجبال: اَلسُّ

حراء اَلصَّ

اَلِْمياه

اَلْغابات

اَلِْمياه

"يوَجُد يف الَْرِض ِجباٌل شاِهَقٌة". ما َمْعنى كَلَِمِة )شاِهَقة(؟  11

أَكِْمْل ما يَيل لَِتْحُصَل َعىل تَْعريٍف للْجاِذِبيَِّة ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن! 12

ُة الَّتي  األَْجساَم  َمرْكَِز األَرِْض  اَلْجاِذِبيَُّة األَرِْضيَُّة: ِهَي الُْقوَّ

. إِىل  َحتّى ال  األَْجساُم يف 

تَْجِذُب   ، نَْحَو   ، تَتَطايََر   ، الَْهواِء   ، األَْسَفِل  اَلَْمْخزَُن: 

َشدَّ َوَسَحَب.قَطََع َوفََصَل. أَعاَد َوأَرَْجَع. كََذَب َوخادََع. 

ما َمْعنى )َجَذَب(؟ 13

1

2
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فُّ الّثالث ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

لِْلَرِْض ِغالٌف َجوِّيٌّ يَْحتَوي َعىل األوكُْسجنِي َوُهَو 

أََهمُّ أَساِسيّاِت الَْحياِة، فَِبدوِن األوكُْسجنِي َوالاْمِء ال 

ُوجوَد لِلَْحياِة.

فََحْسُب،  لإلنْساِن  الَْحياِة  كَوْكََب  لَيَْسْت  اأَلَرُْض 

ى اإلِنْساُن  ا لُِكلِّ الْكائِناِت الَْحيَِّة، فَِمْنها يَتََغذَّ َوإنِّ

َمْسَكَنُه،  اإلنْساُن  يُقيُم  َوَعلَيْها  َوالنَّباُت،  َوالَْحيَواُن 

َوتَبْني الطُّيوُر أَْعشاَشها، َوالَْحيَواناُت أَوْكارَها.

بَقائِها صالَِحًة  َعىل  َوالِْحرَْص  ِبها،  االْهِتامَم  ِمّنا  تَتَطَلَُّب  األَرِْض  َعىل  الَْحياَة  إِنَّ 

ِث؛ ألَنَّ األَرَْض  للَْحياِة قَْدَر الُْمْستَطاِع، ِمْن ِخالِل الُْمحافَظَِة َعىل الْبيئَِة ِمَن التَّلَوُّ

بَيْتُنا الَّذي يَِجُب أَْن نُحاِفَظ َعلَيِْه َونَْرعاُه َونَْحميِه ِمْن كُلِّ ما يَُضُُّه، فَاألَرُْض َمْصَدُر 

تِنا، َوَسعاَدتِنا، َوُعْنواُن راَحِتنا. قُوَّ

اَلَْحياُة َعىل الَْرِض

ب

ٌء    يُْصَنُع ِمْن يَْشَمُل َعىل    يَْنُقُصُه َشْ

ما َمْعَنى الِْفْعل "يَْحَتوي" يف الُْجْملَِة: "يَْحَتوي ِغالُف الَْرِض الَْجِويُّ َعىل الوكُْسجي"؟ 1

! أَْدِخْل كَلَِمَة )يَْحَتوي( يف ُجْملََتْيِ ُمفيَدتَْيِ 2

1

2

6
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ْث َعْن تَْجِربٍَة َمَرْرَت ِبها أَثْناَء َسَفرَِك ِبالطّائِرَِة! ِصْف ما شاَهْدتَُه أَثْناَء إِْقالعِ الطّائِرَِة  تََحدَّ

ِمَن الَْمطاِر َوماذا كاَن شعورَُك َحياَل ذلَِك؟

6

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

ًسا ... َوَشَعرُْت ... لَْقَد شاَهْدُت ِمْن ناِفَذِة الطّائِرَِة .... لََقْد كُْنُت ُمتََحمِّ

ا َمْعلوماتِيًّا َعْن كَوْكَِب الَْرِض ِبكَلِامتَِك ُمْسَتعيًنا بالَْمْعلوماِت الَّتي َحَصلَْت  اُكُْتْب نَصَّ

َعلَْيها فيام َسَبَق!

7

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


