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54الّصفحة  فِّ الّثالِث اإلِبتدائيّ  اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الصَّ

ِمْن َنواِدِر أَْشَعبَ ِمْن َنواِدِر أَْشَعبَ 

ْرُس  فِّ الّثالِث اإلِبتدائيّ 34الدَّ اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الصَّ

ِمْن َنواِدِر أَْشَعبَ ِمْن َنواِدِر أَْشَعبَ 



ا َنْقَرأُ  َھیَّ

َمَرُق اْلَبطِّ 

كاَن أَْشَعُب عاِئًدا ِمْن ِزیاَرِة أََحِد اْألَْصِدقاِء اْلُبَخالِء، َوفي َطریقِِھ َمرَّ ِبُبَحْیَرٍة َملَیَئٍة 
ى ِبھا َوَیُسدَّ ُجوَعُھ، لَِكنَّ اْلَبطَّ كاَن َیقًِظا َفلَْم  ، َفحاَوَل أَْن َیْصطاَد واِحَدًة؛ لَِیَتَغذَّ ِباْلَبطِّ
أَْخَرَج أَْشَعُب ِكْسَرًة ِمَن اْلُخْبِز اْلیاِبِس َوغَمَسھا 
ْھَشُة َفصاَح  ِة ما َیْفَعلُُھ أَْشَعُب، َفأََخَذْتُھ الدَّ الَحَظ أََحُد اْلمارَّ

ُجُل؟ أََتْغِمُس اْلُخْبَز في ماِء اْلُبَحْیَرِة ُثمَّ تأُْكلُھُ  :  َردَّ أَْشَعبُ ! ما َھذا أَیُّھا الرَّ ُجُل؟ أََتْغِمُس اْلُخْبَز في ماِء اْلُبَحْیَرِة ُثمَّ تأُْكلُھُ  :  َردَّ أَْشَعبُ ! ما َھذا أَیُّھا الرَّ
، َفَعلَْیَك االْسِتفاَدةُ ِمْن َمَرقِھِ  ُب یا أَخي؟ إِذا فاَتَك أَْكُل اْلَبطِّ ُجُل . لِماذا َتَتَعجَّ َضِحَك الرَّ

لَِذلَك َسْوَف أَْصَحُبَك َمعي إِلى َولیَمٍة َعظیَمٍة 

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

َمَرُق اْلَبطِّ . أ

كاَن أَْشَعُب عاِئًدا ِمْن ِزیاَرِة أََحِد اْألَْصِدقاِء اْلُبَخالِء، َوفي َطریقِِھ َمرَّ ِبُبَحْیَرٍة َملَیَئٍة 
ى ِبھا َوَیُسدَّ ُجوَعُھ، لَِكنَّ اْلَبطَّ كاَن َیقًِظا َفلَْم  ، َفحاَوَل أَْن َیْصطاَد واِحَدًة؛ لَِیَتَغذَّ ِباْلَبطِّ

ِة واِحَدٍة ِمْنھا أَْخَرَج أَْشَعُب ِكْسَرًة ِمَن اْلُخْبِز اْلیاِبِس َوغَمَسھا . َیْسَتِطْع أَن ُیْمِسَك ِبأَیَّ
ْھَشُة َفصاَح . في ماِء اْلُبَحْیَرِة َوأََكلَھا ِة ما َیْفَعلُُھ أَْشَعُب، َفأََخَذْتُھ الدَّ الَحَظ أََحُد اْلمارَّ

ًبا ُجُل؟ أََتْغِمُس اْلُخْبَز في ماِء اْلُبَحْیَرِة ُثمَّ تأُْكلُھُ : ُمَتَعجِّ ما َھذا أَیُّھا الرَّ ًبا ُجُل؟ أََتْغِمُس اْلُخْبَز في ماِء اْلُبَحْیَرِة ُثمَّ تأُْكلُھُ : ُمَتَعجِّ ما َھذا أَیُّھا الرَّ
، َفَعلَْیَك االْسِتفاَدةُ ِمْن َمَرقِھِ  ُب یا أَخي؟ إِذا فاَتَك أَْكُل اْلَبطِّ لِماذا َتَتَعجَّ

لَِذلَك َسْوَف أَْصَحُبَك َمعي إِلى َولیَمٍة َعظیَمٍة ! یا لََك َمْن َرُجٍل َظریٍف َحّقًا: َوقالَ 
.  َدعاني إِلْیھا أََحُد اْألَْصِدقاِء اْلُكَرماءِ 



ا َنْقَرأُ  َھیَّ

َمَرُق اْلَبطِّ 

َر حاَل ِثیاِبِھ اْلبالَیِة َفقالَ  ُھ َتَذكَّ إِنَّ ِثیابي بالَِیٌة ال َتلیُق ِبَھَذِه : َتَھلََّل َوْجُھ أَْشَعَب، لَِكنَّ
ُجُل َعلى َكِتِف أَْشَعَب َوَطْمأََنھ قاِئًال  ال َتْقلَْق، َسأَْمَنُحَك َثْوًبا َجدیًدا : َربََّت الرَّ

َذَھَب أَْشَعُب ِبِرْفَقِة . َفَشَكَرهُ أَْشَعُب على َصنیِعِھ َوَمْعروفِھِ 
ًبا َوأَْجلََسُھ ِبِجواِرِه، َوَوَضَع  ُجِل لُِحضوِر اْلَولیَمِة، َفاْسَتْقَبلَُھ صاِحُب اْلَمْنِزِل ُمَرحِّ الرَّ

عاَم اْلِتھاًما، . أََماَمُھ أَْشھى اْلَمأْكوالِت َوأَْطَیَب أَْنواِع اْلفاِكَھةِ  راَح أَْشَعُب َیْلَتِھُم الطَّ
َھ أََحُد اْلجالِسیَن . َوفي أَْثناِء َذلَِك َكاَنْت أَْكماُم َثْوِبِھ َتغوُص في اْلَمَرِق واْألَُرزِّ  َنبَّ

عاَم اْلِتھاًما، أََماَمُھ أَْشھى اْلَمأْكوالِت َوأَْطَیَب أَْنواِع اْلفاِكَھةِ  راَح أَْشَعُب َیْلَتِھُم الطَّ
َھ أََحُد اْلجالِسیَن . َوفي أَْثناِء َذلَِك َكاَنْت أَْكماُم َثْوِبِھ َتغوُص في اْلَمَرِق واْألَُرزِّ  َنبَّ

اْبَتَسَم أَْشَعُب . إِنَّ ُكمَّ ِجْلباِبَك َقْد أَصاَبُھ اْلَمَرُق َواْألَُرزُّ 
أَال َیِحقُّ لُِكّمي أَْن َیأُْكَل ُھَو اْآلَخُر؟

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

َمَرُق اْلَبطِّ . أ

َر حاَل ِثیاِبِھ اْلبالَیِة َفقالَ  ُھ َتَذكَّ َتَھلََّل َوْجُھ أَْشَعَب، لَِكنَّ
ْعَوةِ  ُجُل َعلى َكِتِف أَْشَعَب َوَطْمأََنھ قاِئًال . الدَّ َربََّت الرَّ

َقةِ  ِتَك اْلُمَمزَّ َفَشَكَرهُ أَْشَعُب على َصنیِعِھ َوَمْعروفِھِ . َبَدًال ِمْن ُجبَّ
ًبا َوأَْجلََسُھ ِبِجواِرِه، َوَوَضَع  ُجِل لُِحضوِر اْلَولیَمِة، َفاْسَتْقَبلَُھ صاِحُب اْلَمْنِزِل ُمَرحِّ الرَّ

أََماَمُھ أَْشھى اْلَمأْكوالِت َوأَْطَیَب أَْنواِع اْلفاِكَھةِ 
َوفي أَْثناِء َذلَِك َكاَنْت أَْكماُم َثْوِبِھ َتغوُص في اْلَمَرِق واْألَُرزِّ 

أََماَمُھ أَْشھى اْلَمأْكوالِت َوأَْطَیَب أَْنواِع اْلفاِكَھةِ 
َوفي أَْثناِء َذلَِك َكاَنْت أَْكماُم َثْوِبِھ َتغوُص في اْلَمَرِق واْألَُرزِّ 

إِنَّ ُكمَّ ِجْلباِبَك َقْد أَصاَبُھ اْلَمَرُق َواْألَُرزُّ . اْحَذْر یا َرُجلُ : أَْشَعَب قاِئًال 
أَال َیِحقُّ لُِكّمي أَْن َیأُْكَل ُھَو اْآلَخُر؟: وقاَل مازًحا



ا َنْقَرأُ  َھیَّ

امٌ  اْبُن اْلَوزِّ َعوَّ

ْیُف إِلى  َدعا أَْشَعُب أََحَد أَْصحاِبِھ إِلى ِزیاَرِتِھ في َمْنِزلِِھ، َوفي اْلَمساِء َذَھَب الضَّ
غِیُر َیْلَعُب ِبِجواِره ْیُف لِْلَولَِد . َبْیِت أَْشَعَب َفَوَجَدهُ جالًِسا، واْبُنھ الصَّ قاَل الضَّ

غیرُ  .  أَْنَصُحَك أَّال َتذوَقُھ، َفْھَو ُمرٌّ : َفَردَّ الصَّ
غیُر قاِئًال  إِنَّ اْلماَء الّذي ِعْنَدنا : َضحَك الصَّ

ْیُف َوَسأَلَھُ  َب الضَّ ما الّذي ُیوَجُد في َبْیِتُكم إَِذْن؟ : َتَعجَّ
ریفُ  ْیُف الظَّ ، َوالضَّ قِيُّ ُثمَّ َخَرَج َیْعدو خاِرَج اْلَبْیِت . اْلَھواُء النَّ

ما الّذي ُیوَجُد في َبْیِتُكم إَِذْن؟ 
ریفُ  ْیُف الظَّ ، َوالضَّ قِيُّ ُثمَّ َخَرَج َیْعدو خاِرَج اْلَبْیِت . اْلَھواُء النَّ

ْیَف غاِرًقا في َدْھَشِتِھ َواْسِتْغراِبھِ  .َتاِرًكا الضَّ

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

امٌ .ب اْبُن اْلَوزِّ َعوَّ

ْیُف إِلى  َدعا أَْشَعُب أََحَد أَْصحاِبِھ إِلى ِزیاَرِتِھ في َمْنِزلِِھ، َوفي اْلَمساِء َذَھَب الضَّ
غِیُر َیْلَعُب ِبِجواِره َبْیِت أَْشَعَب َفَوَجَدهُ جالًِسا، واْبُنھ الصَّ

غیرُ . یا ُبَنيَّ أَْطِعْمني ِمْن ُخْبِزُكم: الّصغیر َفَردَّ الصَّ
ْیفُ  غیُر قاِئًال . إَِذْن آِتني ِبكوٍب ِمَن اْلماءِ : قاَل الضَّ َضحَك الصَّ

ْیُف َوَسأَلَھُ . مالٌِح، َفأَْنَصُحَك أَّال َتْشَرَبھُ  َب الضَّ َتَعجَّ
غیرُ  ریفُ : أَجاَب الصَّ ْیُف الظَّ ، َوالضَّ قِيُّ اْلَھواُء النَّ غیرُ  ریفُ : أَجاَب الصَّ ْیُف الظَّ ، َوالضَّ قِيُّ اْلَھواُء النَّ

ْیَف غاِرًقا في َدْھَشِتِھ َواْسِتْغراِبھِ  َتاِرًكا الضَّ



ِحیَحَة فِیَما َیلِي :اْخَتاُر اْإلَِجاَبَة الصَّ
َماّذا ُیوَجُد ِبالُبِحیَرِة الَّتي َمرَّ ِبَھا أْشَعُب؟ 

َبطٌّ . جَسالحفٌ . 

یُف إِلى َمْنِزِل أَْشَعِب؟  َمتى َذَھَب الضَّ

َباحِ  فِي اْلَفْجرِ . جفِي الصَّ

ِحیَحَة فِیَما َیلِي اْخَتاُر اْإلَِجاَبَة الصَّ
َماّذا ُیوَجُد ِبالُبِحیَرِة الَّتي َمرَّ ِبَھا أْشَعُب؟  -1

1َتْمِرین َرَقَم 

. بَسَمكٌ . أ

یُف إِلى َمْنِزِل أَْشَعِب؟  -2 َمتى َذَھَب الضَّ

َباحِ . بفِي اْلَمَساءِ . أ فِي الصَّ



ا َنَتَعلَُّم َقاُموَس اْلَكلَِماتِ  َھیَّ

َمْعَناَھا َمْعَناَھا 
قِْطَعةٌ 
أَْشَرقَ 

اْلَحدیثِ  ُحْلوُ 
َخذُ  لَِجماَعٍة أَْو لَِدْعَوةٍ  ُكلُّ َطعاٍم ُیتَّ

َحَسنٍ  ُكلُّ فِْعلٍ  َحَسنٍ  ُكلُّ فِْعلٍ 
ما ُصنَع ِمْن َخْیرٍ  ُكلُّ 

ُتناِسبُ 
أُْعِطي

ا َنَتَعلَُّم َقاُموَس اْلَكلَِماتِ  َھیَّ

اْلَكلَِمة اْلَكلَِمة 
ِكْسَرةٌ 
َتَھلَّلَ 

ریفُ  الظَّ
َولیَمةٌ 

َمْعروفٌ َمْعروفٌ 
َصنیعٌ 
َتلیقُ 
أَمَنحُ 



:اْلُجَمِل التَّالِیَةِ ي ِة فِ بَ اسَ 

َتلیقُ صنیعٌ 

.ِعْنَدَما َحَصل أَْحَمُد َعلى اْلَعَالَمِة اْلَكاِملَة        َوْجِھِھ فرًحا

متُھ لَُھْم ِبْقلٍب َصاِدقٌ  .َال َیْنَسى اْآلَخِرین         َقدَّ

َمُھ لِلنَّاِس اْلَیْوم لَْن َیْنَتِھي َجَمالُھ فِي اْلَغدِ  .الَّذي ُتَقدِّ

َبِة الَّتي       ِباْإلِْنَساِن اْلُمْسلِم .اْسَتْخَدُم َداِئًما اْلَكلَِماِت الَطیِّ

اسَ نَ مُ ال اْلَكلَِمةَ اُر اْختَ  2َتْمِرین َرَقَم 

َتَھلَّلَ  َمْعروف

ِعْنَدَما َحَصل أَْحَمُد َعلى اْلَعَالَمِة اْلَكاِملَة        َوْجِھِھ فرًحا -1

متُھ لَُھْم ِبْقلٍب َصاِدقٌ  -2 َال َیْنَسى اْآلَخِرین         َقدَّ

َتَھلَّلَ 

صنیعٌ 

َمُھ لِلنَّاِس اْلَیْوم لَْن َیْنَتِھي َجَمالُھ فِي اْلَغدِ           الــ -3 الَّذي ُتَقدِّ

َبِة الَّتي       ِباْإلِْنَساِن اْلُمْسلِم -4 َتلیقُ اْسَتْخَدُم َداِئًما اْلَكلَِماِت الَطیِّ

َمْعروفُ 



ما َجْمُع ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن اْلَكلِماِت اْآلتِیَة؟

أَْكَمامٌ 

أَْكَتافٌ 

َفَواِكھٌ َفَواِكھٌ 

ُكِرَماءٌ 

ْثَواًباأَ 

ما َجْمُع ُكلِّ َكلَِمٍة ِمَن اْلَكلِماِت اْآلتِیَة؟

ُكمٌ . أ

َكِتفٌ . ب

فاِكَھةٌ . ج فاِكَھةٌ . ج

َكِریمٌ . د

َثْوًبا. ه



:أَُرتُِّب اْلَكلِماِت اْآلتِیَةَ أَلِْفبائِیًّا

لِ  :بَِحَسِب اْلَحْرِف اْألَوَّ

، َظریفٌ ، َغَمَس، َدْھَشةٌ 

اني :بَِحَسِب اْلَحْرِف الثَّ

ِكْسَرةٌ َغَمسَ 

اني :بَِحَسِب اْلَحْرِف الثَّ
، ُصْحَبةٌ ، َصْیدٌ ، َصدیقٌ 

َصْیدٌ َصنیعٌ َصدیقٌ 

أَُرتُِّب اْلَكلِماِت اْآلتِیَةَ أَلِْفبائِیًّا

لِ . أ بَِحَسِب اْلَحْرِف اْألَوَّ

، َغَمَس، َدْھَشةٌ ِكْسَرةٌ 

اني. ب بَِحَسِب اْلَحْرِف الثَّ

َظریفٌ َدْھشةٌ 

اني. ب بَِحَسِب اْلَحْرِف الثَّ
، َصدیقٌ َصنیعٌ 

َصدیقٌ ُصْحَبةٌ 



: أَْعَمُل َكما في اْلِمثالِ 

ْعَوةِ  .َتلیُق ِبَھِذِه الدَّ

.َیْبَخُل ِبمالِھِ  ال

.َیْرَفُع َصْوَتُھ َعلى َغْیِرهِ  ال

.ُتْھِمُل واِجباِتھا ال

.ىضَ رْ مَ ى الْ سَ نْ یَ  ال

أَْعَمُل َكما في اْلِمثالِ 

ْعَوةِ  الِثیابي ِمثالٌ  َتلیُق ِبَھِذِه الدَّ

ُجُل اْلَكریمُ . أ الرَّ

بُ  اْلَولَُد اْلُمَؤدَّ بُ . ب اْلَولَُد اْلُمَؤدَّ

الَِبُة اْلُمْجَتِھَدةُ . ج الطَّ

بِ . د .صُ لِ لُمخْ یُب اْ الطَّ



: َكما في اْلِمثاِل )) ال((أُْكِمُل اْلُجَمَل اْآلتِیةَ بَِوْضِع 

.ال َتْقلَْق َسأَْمَنُحَك َثْوًبا َجدیًدا

.َتْكُتْب َعلى اْلُجْدرانِ  ال

.ُتْكِثْر ِمْن َتناُوِل اْلَحلَِویَّاتِ  ال

.ِك الّصحيَ َتْنِسْي أَْن َتَتَناَولِیَن ِغذائِ  ال
.ارِ َخاِذ اْلَقرَ َتَتسرْع فِي اتِّ  ال

أُْكِمُل اْلُجَمَل اْآلتِیةَ بَِوْضِع 

ال َتْقلَْق َسأَْمَنُحَك َثْوًبا َجدیًداِمثالٌ 

:قاَل أُساَمُة لَِصدیقِھِ . أ

قالَِت اْألُمُّ ِالْبِنھا :قالَِت اْألُمُّ ِالْبِنھا. ب

:ُة لَِطالَِبُتَھالِّمَ ُمعَ قالَِت الْ . ج

:ھِ نِ قاَل األُب ِالبْ . د



:  أَْستَْخِرُج ِمَن النَّصِّ 

ًبا ْھَشُة َفصاَح ُمَتَعجِّ ِة ما َیْفَعلُُھ أَْشَعُب، َفأََخَذْتُھ الدَّ ًباالَحَظ أََحُد اْلمارَّ ْھَشُة َفصاَح ُمَتَعجِّ ِة ما َیْفَعلُُھ أَْشَعُب، َفأََخَذْتُھ الدَّ ما َھذا : الَحَظ أََحُد اْلمارَّ
ُجُل؟ أََتْغِمُس اْلُخْبَز في ماِء اْلُبَحْیَرِة ُثمَّ تأُْكلُھُ  لِماذا : َردَّ أَْشَعبُ ! أَیُّھا الرَّ

، َفَعلَْیَك االْسِتفاَدةُ ِمْن َمَرقِھِ  ُب یا أَخي؟ إِذا فاَتَك أَْكُل اْلَبطِّ .َتَتَعجَّ

تأُْكلُھُ َفأََخَذْتھُ 

:ِبتاٍء َمْربوَطةٍ 

اْلُبَحْیَرةِ  ْھَشةُ  الدَّ

تأُْكلُھُ َفأََخَذْتھُ 

أَْستَْخِرُج ِمَن النَّصِّ 

ًبا ْھَشُة َفصاَح ُمَتَعجِّ ِة ما َیْفَعلُُھ أَْشَعُب، َفأََخَذْتُھ الدَّ الَحَظ أََحُد اْلمارَّ

3 َتْمِرین َرَقمَ 

:ِبھاءٍ َثالَث َكلِماٍت َتْنَتھي . أ

ًبا ْھَشُة َفصاَح ُمَتَعجِّ ِة ما َیْفَعلُُھ أَْشَعُب، َفأََخَذْتُھ الدَّ الَحَظ أََحُد اْلمارَّ
ُجُل؟ أََتْغِمُس اْلُخْبَز في ماِء اْلُبَحْیَرِة ُثمَّ تأُْكلُھُ  أَیُّھا الرَّ

، َفَعلَْیَك االْسِتفاَدةُ ِمْن َمَرقِھِ  ُب یا أَخي؟ إِذا فاَتَك أَْكُل اْلَبطِّ َتَتَعجَّ

َیْفَعلُھُ 

ِبتاٍء َمْربوَطةٍ َثالَث َكلِماٍت َتْنَتھي . ب

ةِ  المارَّ

َیْفَعلُھُ 



:  أَْستَْخِرُج ِمَن النَّصِّ 

َواْألَُرزُّ اْلَمَرقُ أَصاَبھُ ِجْلباِبكَ ُكمَّ 

:بَِھْمَزِة َقْطعٍ 

 اْبَتَسمَ  .َواْألَُرزُّ  اْلَمَرقُ  أَصاَبھُ  َقدْ  ِجْلباِبكَ  ُكمَّ  إِنَّ  .َرُجلُ 
 في ِزیاَرِتھِ  إِلى أَْصحاِبھِ  أََحدَ  أَْشَعبُ  َدعا اْآلَخُر؟ ُھوَ 

غِیرُ  واْبُنھ جالًِسا، َفَوَجَدهُ  أَْشَعبَ    .ِبِجواِره َیْلَعبُ  الصَّ

إِنَّ أَْشَعبَ 

:بَِھْمَزِة َوْصلٍ 

إِنَّ أَْشَعبَ 

اْبُنھاْبَتَسم

أَْستَْخِرُج ِمَن النَّصِّ 

اْحَذرْ قاِئًال أَْشَعبَ اْلجالِسینَ أََحدُ 

3َتْمِرین َرَقَم 

بَِھْمَزِة َقْطعٍ َثالَث َكلِماٍت َتْبَدأُ . ج

ھَ  َرُجلُ  یا اْحَذرْ  :قاِئًال  أَْشَعبَ  اْلجالِسینَ  أََحدُ  َنبَّ
ُھوَ  َیأُْكلَ  أَنْ  لُِكّمي َیِحقُّ  أَال :مازًحا وقالَ  أَْشَعبُ 
ْیفُ  َذَھبَ  اْلَمساءِ  َوفي َمْنِزلِِھ، أَْشَعبَ  َبْیتِ  إِلى الضَّ

أََحدُ 

بَِھْمَزِة َوْصلٍ َثالَث َكلِماٍت َتْبَدأُ . د

اْحَذرْ 

أََحدُ 



قََك هللاَوفَّ قََك هللاَوفَّ قََك هللاقََك هللا



أَْحَسْنتأَْحَسْنت

1َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتأَْحَسْنت

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

1َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 



أَْحَسْنتأَْحَسْنت

2َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتأَْحَسْنت

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

2َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 


