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

أنا َصدیَقُتُكمْ 

4444صفحة صفحة 

ْرسُ  25الدَّ

الَحلَقَةُ األُولى الَحلَقَةُ األُولى اللُّغةُ الَعربیّةُ اللُّغةُ الَعربیّةُ  الَحلَقَةُ األُولى الَحلَقَةُ األُولى ––اللُّغةُ الَعربیّةُ اللُّغةُ الَعربیّةُ 

أنا َصدیَقُتُكمْ 



مانِ  أَْذِكُر َدْوَرَة َحیاِة َشَجَرِة الرُّ

ُن الُبذوُر داِخلَ  َتَتَكوَّ
مارِ  الثِّ

ماِن  ثِماُر الرُّ

ماِن  أَْزھاُر الرُّ

مانِ  أَْذِكُر َدْوَرَة َحیاِة َشَجَرِة الرُّ

ُن الُبذوُر داِخلَ  َتَتَكوَّ
مارِ  الثِّ

باِدَرةٌ 

مانِ  َشَجَرةُ الرُّ



 أُْسَرِتھا
 لِتشاِھدَ  لِتشاِھدَ 
 الَبراِمجِ 
باتاتِ   والنَّ

ِة إِْعالًنا  َوفي َیْوٍم َعَرَضْت َقناةُ الَبْحَرْیِن الَفضائیِّ
َجَرِة،  َجَرِة، َعِن اْحِتفاالِت الَمْمَلَكِة ِبُمناَسَبِة َیْوِم الشَّ َعِن اْحِتفاالِت الَمْمَلَكِة ِبُمناَسَبِة َیْوِم الشَّ

َفَخَطَر َعلى باِل فاِطَمَة ِفْكَرةُ إِْعداِد َكلَِمٍة َحْوَل 
ِة،  ُمھا في اإلذاَعِة الَمْدَرسیَّ َھذِه الُمناَسَبِة، ُتَقدِّ

أُْسَرِتھا َمعَ  الُجلوسَ  ُتِحبُّ  َصغیَرةٌ  ِطْفَلةٌ  فاِطَمةُ 
ْلفازِ  شاِشةِ  أَمامَ  لِتشاِھدَ  َفراِغھا؛ أَْوقاتِ  ِفي التِّ
أَْفالمَ 
ْلفازِ  شاِشةِ  أَمامَ  لِتشاِھدَ  َفراِغھا؛ أَْوقاتِ  ِفي التِّ
سومِ ( أَْفالمَ  َكةِ  الرُّ الَبراِمجِ  َوَبْعضَ  )الُمَتَحرِّ

ثُ  الَّتي الِعْلِمیَّةِ  باتاتِ  الحَیواناتِ  َعنِ  َتَتحدَّ والنَّ
.البیَئةِ  في

ِة إِْعالًنا  َوفي َیْوٍم َعَرَضْت َقناةُ الَبْحَرْیِن الَفضائیِّ
َجَرِة،  َجَرِة، َعِن اْحِتفاالِت الَمْمَلَكِة ِبُمناَسَبِة َیْوِم الشَّ َعِن اْحِتفاالِت الَمْمَلَكِة ِبُمناَسَبِة َیْوِم الشَّ

َفَخَطَر َعلى باِل فاِطَمَة ِفْكَرةُ إِْعداِد َكلَِمٍة َحْوَل 
ِة،  ُمھا في اإلذاَعِة الَمْدَرسیَّ َھذِه الُمناَسَبِة، ُتَقدِّ



َرْت َلْو كاَنْت َمكاَن الشََّجرِة، َفماذا َسَتقوُل؟ َفَفكَّ

یُح َتَتمایُل أْغصاني، َلِكنِّي أََظلُّ  ِعْندما َتُھبُّ الرِّ

َرْت َلْو كاَنْت َمكاَن الشََّجرِة، َفماذا َسَتقوُل؟ َفَفكَّ
.أنا َصدیَقُتُكم الّداِئَمةُ 

ْنیا أَْجَملَ  ُبوجودي ُتْصِبُح الدُّ
أنا َصدیَقُتُكم الّداِئَمةُ 

ْنیا أَْجَملَ  .ُبوجودي ُتْصِبُح الدُّ
ْنیا أَْفَضلَ  .ُبوجودي ُتْصِبُح الدُّ

.رأسي َیْعلوهُ تاٌج أَْخَضرُ 
.تاٌج مْن َوَرٍق َغضٍّ أَْخَضرَ 

.ِجْذعي َسمیٌك و ُغصوني ُمَتَفِرَعةٌ .ِجْذعي َسمیٌك و ُغصوني ُمَتَفِرَعةٌ 
یُح َتَتمایُل أْغصاني، َلِكنِّي أََظلُّ  ِعْندما َتُھبُّ الرِّ

.في َمكاني ثِاِبَتةً 
ةٌ َقویَّةٌ  ني إلى األَْرِض ُجذوٌر ُمْمَتدَّ .َتُشدُّ



أَنا ِمَظلَُّتُكْم الَخْضراُء الَّتي َتْلَعبوَن َتْحَت ِظاللِھا.أَنا ِمَظلَُّتُكْم الَخْضراُء الَّتي َتْلَعبوَن َتْحَت ِظاللِھا

.

یوِر  ْحِل  وأَنا َمْسَكُن الطُّ .الَعناِكبِ  والنَّ
أَنا ِمَظلَُّتُكْم الَخْضراُء الَّتي َتْلَعبوَن َتْحَت ِظاللِھاأَنا ِمَظلَُّتُكْم الَخْضراُء الَّتي َتْلَعبوَن َتْحَت ِظاللِھا

...  أنا... أنا... أنا 
َفَھْل َعَرْفُتموني؟

َجَرةُ  .أنا َصدیَقُتُكْم الَخْضراُء الشَّ
.إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَنني ال َتْقَطعوني، وال ُتھِملوني

و ُكلَّما اْسَتَطْعُتْم َضعوا َبْذَرًة ، واْغِرسوا و ُكلَّما اْسَتَطْعُتْم َضعوا َبْذَرًة ، واْغِرسوا 
.ُشَجْیَرةً 



أَْفَھُم النَّصَّ 

حیَحةِ  حیَحةِ :أماَم اإلِجاَبِة الصَّ :أماَم اإلِجاَبِة الصَّ
ُة إِْعالًنا َعِن اْحِتفاالِت الَمْمَلَكِة ِبُمناَسَبةِ  َعَرَضْت َقناةُ الَبْحَرْیِن الَفضائیِّ

.َیْوُم األُْسَرةِ .                َیْوُم الَشَجَرةِ 
َرْت فاَطَمُة ماذا َسَتقوُل، َلْو كاَنْت َمكاَن الشََّجرِة؟ َفكَّ

ُكمْ  .أَنا َصدیَقُتُكمْ .                     أَنا أُمُّ ✓ ُكمْ  أَنا َصدیَقُتُكمْ أَنا أُمُّ

.َصغیرٌ .                     َضعیفٌ 

✓

أَْفَھُم النَّصَّ 

حیَحةِ ) ✓(أََضُع َعالَمَة  - 1 أماَم اإلِجاَبِة الصَّ حیَحةِ ) (أََضُع َعالَمَة  - 1 أماَم اإلِجاَبِة الصَّ
 ُِة إِْعالًنا َعِن اْحِتفاالِت الَمْمَلَكِة ِبُمناَسَبة َعَرَضْت َقناةُ الَبْحَرْیِن الَفضائیِّ

الِ        َیْوُم الَشَجَرةِ .                       َیْوُم الُعمَّ
َرْت فاَطَمُة ماذا َسَتقوُل، َلْو كاَنْت َمكاَن الشََّجرِة؟ َفكَّ

ُكمْ .                        أَنا أُْخُتُكمْ        أَنا أُمُّ

✓

ُكمْ أَنا أُْخُتُكمْ  أَنا أُمُّ
  َُجَرِة َیُكون :  ِجْذُع الشَّ

َضعیفٌ .                           َسِمیكٌ       ✓



أَْفَھُم النَّصَّ 

فِي الَفراغِ : فِي الَفراغِ 

: فِي الَفراغِ 

أَْفَھُم النَّصَّ 

فِي الَفراغِ ) َسمیَكةٌ ( أَْو ) َسمیٌك ( أََضُع َكلَِمَة  - 2
ھذا ِجْذُع َشَجَرٍة          

فِي الَفراغِ 
.ھذا ِجْذُع َشَجَرٍة          

خوُر           .  َھذِه الصُّ

ةً (أَْو ) َغضٌّ (أََضُع َكلَِمَة  - 3 فِي الَفراغِ ) َغضَّ
.أََكْلُت َوَرَقَة ِنْعناٍع          

َسمیكٌ 
َسمیَكةٌ 

ةً  .أََكْلُت َوَرَقَة ِنْعناٍع          َغضَّ
.َجناُح الَفراَشِة        

                                     
َغضُّ 

ةً  َغضَّ



:أَْقرأُ الفِْقَرةَ اآلتِیةَ ، ثُمَّ أَْمألُ الَخریطَةَ 
البیَئُة ِھي ُكلُّ ما ُیحیُط بنا ِمْن َسماٍء، وَشْمٍس وأْقماٍر وھواٍء، وأَْرٍض واِسَعٍة، بِھا أَْنھاٌر 

َعةٌ  .  وبِحاٌر وِجبالٌ وأَْشجاٌر َونباتاٌت ُمْخَتلَِفٌة، َوَحَیواناٌت ُمتَنوِّ

في البیئة 
الطبیعیة

بحار

أنھار

أرض

ھواء

أَْقرأُ الفِْقَرةَ اآلتِیةَ ، ثُمَّ أَْمألُ الَخریطَةَ -3
البیَئُة ِھي ُكلُّ ما ُیحیُط بنا ِمْن َسماٍء، وَشْمٍس وأْقماٍر وھواٍء، وأَْرٍض واِسَعٍة، بِھا أَْنھاٌر •

َعةٌ  وبِحاٌر وِجبالٌ وأَْشجاٌر َونباتاٌت ُمْخَتلَِفٌة، َوَحَیواناٌت ُمتَنوِّ

سماء

إنسان

أقمار

شمس



َجَرِة، ِبَحَسِب النَّصِّ  َفَة الُمناِسَبَة َتْحَت ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن أَْجزاِء الشَّ :  أََضُع الصِّ

َغضٍّ  ةٌ َسمیكٌ  قویَّ

رأسي یعلوه تاٌج ِمْن 

ورٍق أغصان 

ُمَتَفِرعةٍ ُمَتَفِرعةٍ 
َغضٍّ أَْخَضٌر 

قویٌَّة 

ةٌ  ُمْمتدَّ ُجذوري 

َجَرِة، ِبَحَسِب النَّصِّ  َفَة الُمناِسَبَة َتْحَت ُكلِّ ُجْزٍء ِمْن أَْجزاِء الشَّ أََضُع الصِّ

َعةٍ أَْخَضرٌ  ُمَتَفرِّ ةٌ  ُمْمَتدَّ

سمیٌك جذعي 



:  َكما فِي اْلِمثالِ ) ب(بما ُیناِسُبھا من 

ِتكَ  - .ُتحافُِظ َعلى ِصحَّ
.َتتمایُل األَْغصانُ -
.َتموُت األَْسماكُ  -
.َیْنقى الَھواءُ -

بما ُیناِسُبھا من ) أ(أَِصلُ الُجْمَلَة في الَعموِد •
 

یحُ  - ِعندما َتُھبُّ الرِّ
ُث الِبحارُ  - ِعْندما َتَتلوَّ
ِعْندما َتْكُثُر األَْشجارُ -
ِعْندما َتَتغّذى َجیًدا-ِعْندما َتَتغّذى َجیًدا-



فیھا) ض( أو ) ظـ (أَْقَراُ الَكلِماِت اآلتِیَة، وأَْنَتبُِھ إلى َلْفِظ 

لَّةظمِ  لَّةظمِ 

باِح الباِكِر إِلى َحْقلِِھ؛ لَِیْرِوي َزْرَعُھ، َوَیْغِرَس الشُّجیراِت  َخَرَج الَفالُح في الصَّ

ــْھِر، وِعْندما َتِعَب ....، َوواَصلَ العَمِل حتى الــ 

ـــراِء .....ــــِھ  الَخــ...ـــُر إلى أَرْ .....ــــلِّ َشَجَرٍة َكبیَرٍة، وأََخَذ ینــ 

ــُظــ

ــْضـِضــــُظــ

أَْقَراُ الَكلِماِت اآلتِیَة، وأَْنَتبُِھ إلى َلْفِظ 

ْفَدعضِ ْفَدعضِ 

: في الَمكاِن الُمناِسبِ ) ظـ(أو ) ض(أََضُع 

باِح الباِكِر إِلى َحْقلِِھ؛ لَِیْرِوي َزْرَعُھ، َوَیْغِرَس الشُّجیراِت  َخَرَج الَفالُح في الصَّ

غیَرَة في ُصفوٍف ُمْنَتـ  ، َوواَصلَ العَمِل حتى الــ مةــ.....الصَّ

ــــلِّ َشَجَرٍة َكبیَرٍة، وأََخَذ ینــ ....َجلََس َتْحَت 
.الَجمیلَِة بإِْعجاٍب َوُحبٍّ 

ــظــ

ِظـــ 



َوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللا


