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39الّصفحة  فِّ الّثالِث اإلِبتدائيّ  اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الصَّ

المِ  المِ َمدیَنُة السَّ َمدیَنُة السَّ

ْرُس  فِّ الّثالِث اإلِبتدائيّ 29الدَّ اْلَحْلَقة اْألَولَى، اللَُّغة اْلَعَرِبیَّة، الصَّ

المِ  المِ َمدیَنُة السَّ َمدیَنُة السَّ



ا َنْقَرأُ  َھیَّ
خرِة َفَرآھا  ِة الصَّ َتَسلََّم حاِمٌد ِبطاَقَة َتْھِنَئٍة ِمْن َصدیٍق َلُھ، َتْحِمُل صوَرَة قُبَّ

!ما أَْجَمَل َھِذِه الّصوَرةَ !ما أَْجَمَل َھِذِه الّصوَرةَ 
ْخَرِة في َمدیَنِة اْلقُْدسِ  ِة الصَّ .إِنَّھا صوَرةُ قُبَّ

َھْل َتْعِرفیَن اْلقُْدَس یا ُخلوُد؟: 
أََجْل یا ُمْنِذُر، القُْدُس َمدیَنٌة ُمباَرَكٌة َلھا َمْنِزَلٌة َعظیَمٌة في 

.ُنفوِس اْلَعَرِب َواْلُمْسلِمیَن، َوِھَي إِْحدى ُمُدِن فَِلْسطیَن اْلَحبیَبةِ 
.َوأَْیَن َتَقُع فَِلْسطیَن اْلَحبیَبةِ .َوأَْیَن َتَقُع فَِلْسطیَن اْلَحبیَبةِ 

ا َنْقَرأُ  َھیَّ
خرِة َفَرآھا  ِة الصَّ َتَسلََّم حاِمٌد ِبطاَقَة َتْھِنَئٍة ِمْن َصدیٍق َلُھ، َتْحِمُل صوَرَة قُبَّ

غیُر ُمْنِذٌر َوقالَ  ما أَْجَمَل َھِذِه الّصوَرةَ : أَخوهُ الصَّ غیُر ُمْنِذٌر َوقالَ  ما أَْجَمَل َھِذِه الّصوَرةَ : أَخوهُ الصَّ
ْخَرِة في َمدیَنِة اْلقُْدسِ : قاَل حاِمدٌ  ِة الصَّ إِنَّھا صوَرةُ قُبَّ

: اْلَتَفَت ُمْنِذٌر إِلى أُْخِتِھ ُخلوَد َوَسأََلھا
أََجْل یا ُمْنِذُر، القُْدُس َمدیَنٌة ُمباَرَكٌة َلھا َمْنِزَلٌة َعظیَمٌة في : قاَلْت ُخلودُ 

ُنفوِس اْلَعَرِب َواْلُمْسلِمیَن، َوِھَي إِْحدى ُمُدِن فَِلْسطیَن اْلَحبیَبةِ 
َوأَْیَن َتَقُع فَِلْسطیَن اْلَحبیَبةِ : َسأََل ُمْنِذٌر أُْخَتھُ  َوأَْیَن َتَقُع فَِلْسطیَن اْلَحبیَبةِ : َسأََل ُمْنِذٌر أُْخَتھُ 

 



ا َنْقَرأُ  َھیَّ

هُ لُْبناُن ِمَن  ِة آِسیا، َیُحدُّ فَِلْسطیُن َبَلٌد َعَربٌي َیَقُع في قارَّ
ْرِق، َواْلَبْحُر  ُة ِمَن الشَّ ْرِق، َواْلَبْحُر الشَّماِل، َوِمْصُر ِمَن اْلَجنوِب، َواألُْرُدنُّ َوسوِریَّ ُة ِمَن الشَّ الشَّماِل، َوِمْصُر ِمَن اْلَجنوِب، َواألُْرُدنُّ َوسوِریَّ

َسٌة عاَش فیھا أَْجداُدنا ُمْنُذ  َنَعْم یا أُْختي، اْلقُْدُس َمدیَنٌة ُمَقدَّ
ُسِل، َوَقْد باَرَكھا ّهللاُ،  نیَن، َكما عاَش فیھا َكثیٌر ِمَن اْألَْنِبیاِء َوالرُّ آالِف السِّ

َوذَكَرھا في اْلقُْرآِن اْلَكریِم، َوفیھا َبْیُت اْلَمْقِدِس َواْلَمْسِجُد اْألَْقصى َوُھَو َوذَكَرھا في اْلقُْرآِن اْلَكریِم، َوفیھا َبْیُت اْلَمْقِدِس َواْلَمْسِجُد اْألَْقصى َوُھَو 

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

هُ لُْبناُن ِمَن : أَجاَبْت ُخلودُ  ِة آِسیا، َیُحدُّ فَِلْسطیُن َبَلٌد َعَربٌي َیَقُع في قارَّ
ْرِق، َواْلَبْحُر  ُة ِمَن الشَّ ْرِق، َواْلَبْحُر الشَّماِل، َوِمْصُر ِمَن اْلَجنوِب، َواألُْرُدنُّ َوسوِریَّ ُة ِمَن الشَّ الشَّماِل، َوِمْصُر ِمَن اْلَجنوِب، َواألُْرُدنُّ َوسوِریَّ

ُط ِمَن اْلَغْربِ  .اْألَْبَیُض اْلُمَتَوسِّ
َسٌة عاَش فیھا أَْجداُدنا ُمْنُذ : أَضاَف حاِمدٌ  َنَعْم یا أُْختي، اْلقُْدُس َمدیَنٌة ُمَقدَّ

ُسِل، َوَقْد باَرَكھا ّهللاُ،  نیَن، َكما عاَش فیھا َكثیٌر ِمَن اْألَْنِبیاِء َوالرُّ آالِف السِّ
َوذَكَرھا في اْلقُْرآِن اْلَكریِم، َوفیھا َبْیُت اْلَمْقِدِس َواْلَمْسِجُد اْألَْقصى َوُھَو 

ُل ِقْبَلٍة لِْلُمْسلِمینَ  أَوَّ
َوذَكَرھا في اْلقُْرآِن اْلَكریِم، َوفیھا َبْیُت اْلَمْقِدِس َواْلَمْسِجُد اْألَْقصى َوُھَو 

ُل ِقْبَلٍة لِْلُمْسلِمینَ  .أَوَّ



ا َنْقَرأُ  َھیَّ

ا ُیْؤلُِم َحّقًا أَنَّ اْلقُْدَس اْآلَن َیْحَتلُّھا  ِممَّ
دوا أَْھَلھا، َوَقَتلوا النِّساَء َواْألَْطفاَل، َوَحَرقوا  ھاِیَنُة الّذیَن َشرَّ دوا أَْھَلھا، َوَقَتلوا النِّساَء َواْألَْطفاَل، َوَحَرقوا اْألَْعداُء الصَّ ھاِیَنُة الّذیَن َشرَّ اْألَْعداُء الصَّ
َسِة، َوال  الِة في اْألَماِكِن اْلُمَقدَّ اْلَمْسِجَد اْألَْقصى َوَمَنعوا اْلُمْسلِمیَن ِمَن الصَّ

ْعِب اْلِفَلْسطیِنيِّ َوَتْعذیِبھِ  یَن في ُظْلِم الشَّ .َیزالوَن ُمْسَتِمرِّ
ٌة َوَسَتْبقى َكَذلَِك،  ٌة إِْسالِمیَّ اْلقُْدُس َعَرِبیَّ

َوَعلى َجمیِع اْلَعَرِب َواْلُمْسلِمیَن أَْن ُیجاِھدوا؛ لَِتْحریِرھا ِمْن َیِد اْألَْعداِء َوَعلى َجمیِع اْلَعَرِب َواْلُمْسلِمیَن أَْن ُیجاِھدوا؛ لَِتْحریِرھا ِمْن َیِد اْألَْعداِء 
یَن  لیِبیِّ َرھا َصالُح الّدیِن اْألَیُّوِبيُّ ِمْن أَْیدي الصَّ الّذیَن اْغَتَصبوھا َكما َحرَّ

ا َنْقَرأُ  َھیَّ

ا ُیْؤلُِم َحّقًا أَنَّ اْلقُْدَس اْآلَن َیْحَتلُّھا : قاَلْت ُخلوُد في َصْوٍت َحزینٍ  ِممَّ
دوا أَْھَلھا، َوَقَتلوا النِّساَء َواْألَْطفاَل، َوَحَرقوا  ھاِیَنُة الّذیَن َشرَّ اْألَْعداُء الصَّ

قاَلْت ُخلوُد في َصْوٍت َحزینٍ 
دوا أَْھَلھا، َوَقَتلوا النِّساَء َواْألَْطفاَل، َوَحَرقوا  ھاِیَنُة الّذیَن َشرَّ اْألَْعداُء الصَّ
َسِة، َوال  الِة في اْألَماِكِن اْلُمَقدَّ اْلَمْسِجَد اْألَْقصى َوَمَنعوا اْلُمْسلِمیَن ِمَن الصَّ

ْعِب اْلِفَلْسطیِنيِّ َوَتْعذیِبھِ  یَن في ُظْلِم الشَّ َیزالوَن ُمْسَتِمرِّ
ُل اْلبطاَقةَ  ٌة َوَسَتْبقى َكَذلَِك، : قاَل حاِمٌد َوُھَو َیَتأَمَّ ٌة إِْسالِمیَّ اْلقُْدُس َعَرِبیَّ

َوَعلى َجمیِع اْلَعَرِب َواْلُمْسلِمیَن أَْن ُیجاِھدوا؛ لَِتْحریِرھا ِمْن َیِد اْألَْعداِء َوَعلى َجمیِع اْلَعَرِب َواْلُمْسلِمیَن أَْن ُیجاِھدوا؛ لَِتْحریِرھا ِمْن َیِد اْألَْعداِء 
یَن  لیِبیِّ َرھا َصالُح الّدیِن اْألَیُّوِبيُّ ِمْن أَْیدي الصَّ الّذیَن اْغَتَصبوھا َكما َحرَّ

  .َقْبَل قُروٍن َعدیَدةٍ 



ِحیَحَة فِیَما َیلِي :اْخَتاُر اْإلَِجاَبَة الصَّ

َر فَِلْسطینَ  لیبیِّین الَّذي َحرَّ   ؟ِمْن أَْیدي الصَّ

ابُن َخْلُدون. جَصالُح الّدیِن اْألَیُّوِبيُّ 

ةُ أَْوُروَبا ةُ آِسیا. جقارُّ قارَّ

ِحیَحَة فِیَما َیلِي اْخَتاُر اْإلَِجاَبَة الصَّ

َر فَِلْسطینَ  الَقاِئدُ َمْن ُھَو  -1 الَّذي َحرَّ

1َتْمِرین َرَقَم 

َصالُح الّدیِن اْألَیُّوِبيُّ . باْلُمَتَنِبي. أ

؟ أَْیَن َتَقُع فَِلْسطیُن  -2

ةُ أْفِریْقَیا. أ ةُ أَْوُروَبا. بقارَّ قارُّ



ا َنَتَعلَُّم َقاُموَس اْلَكلَِمات َھیَّ

َمْعَناَھا َمْعَناَھا 
ُیجاِورُ 
ِجَھةٌ 
َطَردَ 

ْيِء في ِدقَّةٍ  َیْنُظُر إِلى الشَّ
َقْرٌن، وُھو ماَئُة َسَنةٍ : ُمْفَرُدھا َقْرٌن، وُھو ماَئُة َسَنةٍ : ُمْفَرُدھا

ةِ  َیْسَتْولي َعلى اْلَمكاِن ِباْلقُوَّ

ا َنَتَعلَُّم َقاُموَس اْلَكلَِمات َھیَّ

اْلَكلَِمة اْلَكلَِمة 
هُ  َیُحدُّ
قِْبلَةٌ 
دَ  شرَّ
لُ  َیَتأَمَّ
قُرونقُرون
َیْحَتلُّ 



:اْلُجَمِل التَّالِیَةِ ي فِ  ةَ بَ اسَ 

لُ  ونقُرُ َیَتأَمَّ

. ھِ لَ وْ حَ  

اسَ نَ مُ ال اْلَكلَِمةَ اُر اْختَ  2َتْمِرین َرَقَم 

هُ  َیُحدُّ َیْحَتلُّ 

.ةنَ سَ  500ي اوِ سَ تُ خمُس           -1

 نْ مِ  وبِ لُ في قُ  ةً یَ الِ عَ  ةً انَ كَ مَ  بُ یِّ الطَّ  انُ سَ نْ اْإلِ         -2

ونقُرُ 

َیْحَتلُ 

.الْسوُق المركزي    منزُل ُمنذٌر        -3

.باجِ وَ لْ لِ  ھِ یمِ لِ سْ تَ  لَ بْ قَ  ھِ تِ ابَ جَ إِ  مُ اسِ جَ         -4 لُ  َیَتأَمَّ

هُ  َیُحدُّ



: أَْعَمُل َكما في اْلِمثالِ 

!أَْعَز الَوَطنَ ما 

!الِبطاَقةَ ما أَْجَمَل 

!أْشَجَع الُجْنِديَّ ما 

!أْذَكى اْلَولَدَ ما 

!أَْطَیَب اْلُمَعلِمَ ما 

أَْعَمُل َكما في اْلِمثالِ 

.َجمیَلةٌ اْلِبطاَقُة ِمثالٌ 

.الَوَطُن َعزیزٌ . أ

.الُجْنِديُّ ُشجاعٌ . ب
.الولُد ذكيُّ . ج
.اْلُمَعلُم طیبٌ . د



: َكما في اْلِمثالِ )) 

.اْلَمْسِجَد ُمنیرٌ إِنَّ 

.إِنَّ هللاَ َرحیمٌ 

َسةٌ إِنَّ  .اْلَكْعَبَة ُمَقدَّ

.اْلَمْدَرَسَة َجِمْیلَةٌ إِنَّ 

)) إِنَّ ((أَْستَْعِمُل 

.هللاُ َرحیمٌ ِمثالٌ 

.اْلَمْسِجُد ُمنیرٌ . أ

َسةٌ . ب .اْلَكْعَبُة ُمَقدَّ

.ةٌ لَ یْ مِ جَ  ةُ سَ اْلَمْدرَ . ج



: أُْكِمُل َكما في اْلِمثالِ 

َسأَلوا

عواأَْسرَ 

دوا َشرَّ

عواأَْسرَ 

َتَسلَّموا

تأَلَّموا

أُْكِمُل َكما في اْلِمثالِ 

دَ ِمثالٌ  َشرَّ

َسأَلَ •

أَْسَرعَ • أَْسَرعَ •
َتَسلَّمَ •
َتأَلَّمَ •



: أُْكِمُل اْلفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمناسبٍة ِمّما یَأْتي

 ِمنْ  َشْعَبھا          وَ  َطویلَة َسَنواتٍ  
، َغْیرِ  ِمنْ  ُمْمَتلَكاِتھِ   اْلحینِ  َذلِكَ  َوُمْنذُ  َحقٍّ

الِمَ  اْلَعُدوَّ   لِ  َوُیحاِربوَنھُ  الظَّ

اْسَتْولَْواَطَردوا

َطَردوا

وا َیْسًتِردُّ الِمَ  اْلَعُدوَّ   لِ  َوُیحاِربوَنھُ  الظَّ
 .َوَسالمٍ 

وا َیْسًتِردُّ

أُْكِمُل اْلفَراَغ بَِكلَِمٍة ُمناسبٍة ِمّما یَأْتي

وا َیْسًتِردُّ

 َقْبلَ  فلَْسطینَ  اْإلِْسراِئیلِّیونَ  اْحَتلَّ 
ُمْمَتلَكاِتھِ  َعلى      وَ  أَْرِضِھ،

اْلَعُدوَّ  َھذا ُیقاِومونَ  َواْلفِلَْسطیِنّیونَ 

َیعیُشوا

اْسَتْولَْوا
اْلَعُدوَّ  َھذا ُیقاِومونَ  َواْلفِلَْسطیِنّیونَ 

َوَسالمٍ  أَْمنٍ  في         وَ  أَْرَضُھْم،  َیعیُشوا



: ٍة ُمفِْیَدةٍ لَ مْ في جُ  أَْضُع أدواِت االْستِْفَھامِ 

َمتىأَْینَ َماَذا

َجاِح فِي كلِّ اْألَْوَقاِت؟ الُِب اْلُمْجَتِھُد َقاِدٌر َعلى َتْحقِیِق النَّ الطَّ

(لَِماَذا، َھلْ ، َماَذا، أَْینَ ، َمتى)
أَْینَ 

(لَِماَذا، َھلْ ، َماَذا، أَْینَ ، َمتى)

(لَِماَذا، َھلْ ، َماَذا، أَْینَ ، َمتى)
(لَِماَذا، َھلْ ، َماَذا، أَْینَ ، َمتى)

(لَِماَذا، َھلْ ، َماَذا، أَْینَ ، َمتى)

أَْضُع أدواِت االْستِْفَھامِ  3َتْمِرین َرَقَم 

َھلْ  لَِماَذا

َجاِح فِي كلِّ اْألَْوَقاِت؟     -1 الُِب اْلُمْجَتِھُد َقاِدٌر َعلى َتْحقِیِق النَّ الطَّ
َیَقْع َمْدَرَسُتَك؟     َ-2

نأُْكُل الَخْضرواِت؟

َھلْ 

أَْینَ 

نأُْكُل الَخْضرواِت؟       -3
َتْرَجُع إلى اْلَمْنِزِل؟       -4

اِولَِة؟      -5 َعلى الطَّ

لَِماَذا

َماَذا

َمتى



قََك هللاَوفَّ قََك هللاَوفَّ قََك هللاقََك هللا



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

1َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

1َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

2َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

2َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 



أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

3َتْمِرین َرَقَم 

أَْحَسْنتَ أَْحَسْنتَ 

َتْمِرین َرَقَم 



ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

3َتْمِرین َرَقَم 

ة أُْخَرى ة أُْخَرىَحاَول َمّرً َحاَول َمّرً

َتْمِرین َرَقَم 


