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ُف الثَّانيّ ––الَحلَقَةُ األُولى الَحلَقَةُ األُولى  ُف الثَّانيّ الصَّ ُف الثَّانيّ ––الَحلَقَةُ األُولى الَحلَقَةُ األُولى       االْبتِدائيّ  الصَّ ُف الثَّانيّ الصَّ       االْبتِدائيّ  الصَّ

ْفلُ َواْلَفراَشةُ   الطِّ

4444صفحة صفحة 

ْرسُ  25الدَّ

الَحلَقَةُ األُولى الَحلَقَةُ األُولى ––اللّغةُ العربیّةُ اللّغةُ العربیّةُ  الَحلَقَةُ األُولى الَحلَقَةُ األُولى ––اللّغةُ العربیّةُ اللّغةُ العربیّةُ 

ْفلُ َواْلَفراَشةُ  الطِّ



أَْذِكُر َدْوَرَة َحیاِة الَفراَشِة 

َفراَشٌة ُمْكَتِملَُة  َبْیَضةٌ 
ُموِّ  النُّ

َفراَشٌة َصغیَرةٌ 

أَْذِكُر َدْوَرَة َحیاِة الَفراَشِة 

َبْیَضةٌ 

َیَرَقةٌ 

َشْرَنَقٌة 



ٍة         نَــة َرأَْیُت ذاَت َمرَّ فَراَشــــــةً ُملَوَّ ٍة         نَــة َرأَْیُت ذاَت َمرَّ فَراَشــــــةً ُملَوَّ
نَة        ِمْن َذھٍَب ُمَكـــوَّ
تَطیُر َوِھَي حالَِمة ِمْن َزْھَرٍة لَِزْھَرٍة       

تَْحِملُھا أَْجنِحـَـــةٌ        ِمْثُل اْلَحریِر ناِعَمة 

ٍة         ٍة        َرأَْیُت ذاَت َمرَّ َرأَْیُت ذاَت َمرَّ
ـھا لُِحْسنِھــا        َكأَنـَّ

ِمْن َزْھَرٍة لَِزْھَرٍة       
تَْحِملُھا أَْجنِحـَـــةٌ        ِمْثُل اْلَحریِر ناِعَمة 



فـــــي فَــَرٍح نَْرقُبُھــا 
بِِمْضـَرٍب یَْضِربُھـــا بِِمْضـَرٍب یَْضِربُھـــا 
فَأَْفلَتَْت ِمْن یَِدِه       لَِكْن ھََوْت فَْوَق الثَّرى 
أَْجَمـــُل َمْشـــھٍَد َجرى 

فـــــي فَــَرٍح نَْرقُبُھــا ُكنَّا َمًعا       َوبَْینَما 
بِِمْضـَرٍب یَْضِربُھـــا إِذا بِِطْفٍل ھائٍِج       بِِمْضـَرٍب یَْضِربُھـــا إِذا بِِطْفٍل ھائٍِج       

فَأَْفلَتَْت ِمْن یَِدِه       لَِكْن ھََوْت فَْوَق الثَّرى 
أَْجَمـــُل َمْشـــھٍَد َجرى یَْلَحقَھا      َوقَْبَل أَْن 

 



یُْدِرَكھا َكيْ  فَھَبَّ             
  یُْمِسَكھا أَنْ  قُبَْیلَ          

  أَبَتــي یــا أُریــُدھا           
  َمَحبَّةٍ  فــي إِلَــْیھِ            
  تُِحبُّھا كـــَمْ  أَْعلَمُ             تُِحبُّھا كـــَمْ  أَْعلَمُ           
  نُِحبُّھــا َجمیُعنــا           
 اْلیَدِ  لَْمسُ  یَْقتُلُھــا           

ـھ             !َولَدي؟ یا نُِحبـُّ

            واقِفًــا أَبــوهُ  كــــانَ 
            َصغیَرةُ  ُمْحتَِضنًــــا

غیرُ  صاحَ       باِكیاً  الصَّ
ــھُ  أَبــــاهُ  لَِكــنْ             َضمَّ

          َولــــَدي یــا :لَھُ  قالَ           َولــــَدي یــا :لَھُ  قالَ 
           َجمیـلـَـــةٌ  ِألَنَّھــــــا
ـھــا            َرقیقَـــــــةٌ  لَِكنـَّ

ـــْيءَ  أَنَْقتُلُ      الَّذي الشَّ



إِْصبََعھْ  إِلَْیھا َمدَّ        
 أَْدُمَعھْ  َرأَْینا أُْخرى      
  ! َمَعھْ  یَْرنو فَِرًحا       

       َوما الطِّْفلُ  فََوقَفَ 
ةً  طاَرتْ  َوحینَ        َمرَّ
       َوأَبوهُ  یَْرنو َوكانَ 



أَْفَھُم النَّصَّ 

ٌة              َوْصُف َمكاٍن  َوْصُف َحَدٍث                    أُْقصوَصٌة ِشْعِریَّ

َنًة َكأَْنھا  َذَھٌب ِبَجمالِھا َوَتطیُر ِمْن َزھرٍة إِلى َزْھَرةٍ  .رأى الّشاِعُر َفراشًة ُملَوَّ
فِِھ؟  ْفلُ باْلَفراَشِة؟ َوما َرأُیَك في َتَصرُّ ماذا َفَعلَ الطِّ

َنًة َكأَْنھا  َذَھٌب ِبَجمالِھا َوَتطیُر ِمْن َزھرٍة إِلى َزْھَرةٍ  رأى الّشاِعُر َفراشًة ُملَوَّ
فِِھ؟  ْفلُ باْلَفراَشِة؟ َوما َرأُیَك في َتَصرُّ ماذا َفَعلَ الطِّ

) .ُیْترك الرأي للطالبِ ( 

أَْفَھُم النَّصَّ 

: أماَم َنْوِع النَّصِّ ) ✓(أََضُع َعالَمَة • : أماَم َنْوِع النَّصِّ ) (أََضُع َعالَمَة •
ٌة              َوْصُف َمكاٍن        َوْصُف َحَدٍث                    أُْقصوَصٌة ِشْعِریَّ

ماذا َرأَى الَشاِعُر؟  - 2
َنًة َكأَْنھا  َذَھٌب ِبَجمالِھا َوَتطیُر ِمْن َزھرٍة إِلى َزْھَرةٍ  رأى الّشاِعُر َفراشًة ُملَوَّ

فِِھ؟  ْفلُ باْلَفراَشِة؟ َوما َرأُیَك في َتَصرُّ ماذا َفَعلَ الطِّ

✓

َنًة َكأَْنھا  َذَھٌب ِبَجمالِھا َوَتطیُر ِمْن َزھرٍة إِلى َزْھَرةٍ  رأى الّشاِعُر َفراشًة ُملَوَّ
فِِھ؟  - 3 ْفلُ باْلَفراَشِة؟ َوما َرأُیَك في َتَصرُّ ماذا َفَعلَ الطِّ

ْفلُ ِبمالَحَقِة الَفراَشِة بِمْضَرِبِھ ،  ( قاَم الطِّ



أَْفَھُم النَّصَّ 

ْفلَ ِمْن َمْسِك اْلَفراَشِة ؟ َولِماذا ؟  ْفلَ ِمْن َمْسِك اْلَفراَشِة ؟ َولِماذا ؟ َمن الَّذي َمَنَع الطِّ َمن الَّذي َمَنَع الطِّ
ْفلَ ِمْن َمْسِك اْلَفراَشِة؛ لیْسَتْمتَِع الَجمیُع ِبَمْنَظِر الَفراَشِة َوَكذلَِك اإلْمساِك  ھا بِھاَمَنَع األُب الطِّ .َیُضرُّ

، مضاد كلمة  ----------) :  أَْزَھارٌ  ، مضاد كلمة  ----------) :  أَْزَھارٌ 

أَْفَھُم النَّصَّ 

ْفلَ ِمْن َمْسِك اْلَفراَشِة ؟ َولِماذا ؟  -4 َمن الَّذي َمَنَع الطِّ ْفلَ ِمْن َمْسِك اْلَفراَشِة ؟ َولِماذا ؟  -4 َمن الَّذي َمَنَع الطِّ
ْفلَ ِمْن َمْسِك اْلَفراَشِة؛ لیْسَتْمتَِع الَجمیُع ِبَمْنَظِر الَفراَشِة َوَكذلَِك اإلْمساِك  َمَنَع األُب الطِّ

ْفِل ألَبیِھ؟  -5 ما الَّذي َیُدلُّ َعلى طاَعِة الطَّ
ماِع لْلَنصیَحةِ  ْفِل ألَبیِھ َوالسَّ .َیُدلُّ َعلى اْحتِراِم الطِّ

) : َزْھَرةٌ (َجْمُع َكلَِمِة ) :أ(اْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ  -6 ) : َزْھَرةٌ (َجْمُع َكلَِمِة ) :أ(اْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ  -6

-------):ةٌ نَ شِ خَ (
                                      

ناِعَمةٌ 



ُط اْلَكلَِمَة اْلَغریَبَة في ُكلِّ َمْجموَعةٍ  : أَُحوِّ

َقِبیٌح َقِبیٌح 
َجِمیلٌ 
َخّالبٌ 
ابٌ  َجذَّ

ُط اْلَكلَِمَة اْلَغریَبَة في ُكلِّ َمْجموَعةٍ  - 7 أَُحوِّ

ِطْفلٌ  َرْملٌ 
ُتَراٌب 
َثَرى

ُخور الصُّ

ِطْفلٌ 
َكْھلٌ 
َمْولُودٌ 
َوَلدٌ 



َن اْلَقْوَسیِن َكما فِي اْلِمثالِ  :  لُِكلِّ َكلَِمًة َحْمراَء، و أَْكُتُبُھ َبیَّ
.  اْلَفراَشَة وھي َتطیرُ 

ْھَرةِ  .الّطْفُل الفراشة َفْوَق الزَّ

 َھَوتِ  َمْشَھدٍ 

. األُب إلى اْلَفراَشِة؛ لُِیْنِقَذھا

َن اْلَقْوَسیِن َكما فِي اْلِمثالِ ) ُمراِدف( أَْختاُر َمْعنى • لُِكلِّ َكلَِمًة َحْمراَء، و أَْكُتُبُھ َبیَّ
اْلَفراَشَة وھي َتطیرُ ) ُنراقِبُ (  ُنالِحظُ :مثال•

ْھَرةِ )     (   یشاھد الّطْفُل الفراشة َفْوَق الزَّ
الَفراَشُة َفْوَق الثَّرى(     )  سقطت.
 اِعُر أَْجَمَل (      ).  َمْنَظرٍ َرأى الشَّ

 َھبَّ  َیْرنو

َیْرنو
 َھَوتِ 

َمْشَھدٍ   اِعُر أَْجَمَل (      ).  َمْنَظرٍ َرأى الشَّ
 األُب إلى اْلَفراَشِة؛ لُِیْنِقَذھا(    ) أْسَرَع

َمْشَھدٍ 
َھبَّ 



ْفلُ َو الَفراَشةُ  :َكلِماٍت َتْنَتھي ِبـــ) الطِّ

ة

ةٌ  َمرَّ

َصغیَرةٌ 

َزْھَرةٌ 

ْفلُ َو الَفراَشةُ (أَْسَتْخِرُج ِمْن َنصِّ  الطِّ

ـــــة 

َفراَشةٌ 

َنةٌ  ُمَلوَّ

حالَِمةٌ 



َكما فِي اْلِمثاِل بِھاٍء أْو تاٍء َمْربوطٍَة 

 .
والَِدةُ 
والِِدهِ   .

فَق ِبالَحَیوانِ  ٍد إِلى اْبِنھا الرَّ .  ُمَحمَّ
والِِدهِ 

خالُھ 
خالةُ 

ةُ  َعمَّ
ھُ  َعمَّ

بِھاٍء أْو تاٍء َمْربوطٍَة أََضُع في الفَراِغ الَكلَِمةَ الُمناِسبَةَ 
:  التَّالِي

ْفلُ إلى  . أَْن ُیْمسَك الَفراَشةَ  َوالِِدهِ َطَلَب الطَّ ْفلُ إلى  . أَْن ُیْمسَك الَفراَشةَ  َوالِِدهِ َطَلَب الطَّ
فَق ِبالَحَیوانِ  والِدةُ َطَلَبْت  ٍد إِلى اْبِنھا الرَّ ُمَحمَّ

.َحَمٍد َتعیُش رفي َمدیَنِة عیسى      
.زاَر         َحَمٌد  َیْوَم الُجْمَعةِ 

خالةُ 
خالھُ 

َضةً  .َتْعملُ            َصدیقي ُمَمرِّ
.ُیِحبُّ خالٌد         أَْحَمدَ 

 

ةُ  َعمَّ
ھُ  َعمَّ



َن ِمْنھا ُجْملًَة ُمفیدةً  :أُعیُد َتْرتیَب الَكلِماِت في ُكلِّ َمْجموَعٍة؛ ألَُكوِّ

.أْعداَءهُ 

 ُ .َتْنقُل

َن ِمْنھا ُجْملًَة ُمفیدةً  أُعیُد َتْرتیَب الَكلِماِت في ُكلِّ َمْجموَعٍة؛ ألَُكوِّ

َتُھ  ْمعِ –َخلِیَّ ْحلُ –ِمن –َیْبني  -الشَّ .  النَّ
ْمعِ  َتُھ ِمن الشَّ ْحلُ َخلِیَّ ْمعِ .َیْبني النَّ َتُھ ِمن الشَّ ْحلُ َخلِیَّ َیْبني النَّ

ِة –الَعْقَرُب –ِبَشْوَكِتِھ  امَّ أْعداَءهُ –َیْلَسُع –السَّ

ةِ  امَّ    .َیْلَسُع الَعْقَرُب أْعداَءهُ ِبَشْوَكِتِھ السَّ

باَبُة –َحَشَرةٌ  ةٌ –األَْمراَض –الذُّ ُ –ضارَّ َتْنقُل

ةٌ  َتْنقُلُ األَْمراضَ   باَبُة َحَشَرةٌ ضارَّ .الذُّ
 



َوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللا


