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انطالقًا من منهجنا المعاصر في اكتساب اللّغة عبر األدب ،ارتأت دار فينيكس أن ت ُلحق مختارات
من إصداراتها القصص ّية بـ كُتَ ِّيب التَّطْبيق الْ ِكتابي  ،خدمة للطّالب والمعلّم ،وتيسي ًرا لتعليم اللّغة
العربية وتعلمها .تهدف هذه ال ُكتَ ِّيبات إلى تحقيق نتاجات تعليمية محددة عبر التمرين .وعمدنا
في الدار ،اعتماد العربية الفصحى المعاصرة التي يتداولها كافة الناطقين بالعربية كلغة مكتوبة
مشتركة ،بعيدا عن المفردة العامية ألي من اللّهجات العربية .ويتضمن كُتَ ِّيب التَّطْبيق الْ ِكتابي
روعي فيها التّنوع واالستفادة من المادة القرائية (القصة) على وجوه متعددة .كما
تمارين كتابية َ
اعتمدنا مبدأ المحاكاة في الكثير من التمارين ليحاكي الطالب المثال ويقتدي به .وتشمل هذه
األنشطة تمارين تدعم مهارات القراءة ،والتعبير الكتابي ،والقواعد واإلمالء ،والنسخ والخط.

ال ّنتاجات ال ّتعليمية المستهدفة:

 يقرأ القصة مراع ًيا الحركات وفق معايير القراءة الجيدة. يجيب على أسئلة محددة إجابات تامة. يتذوق فنون اإلبداع األدبي في اللغة. يتعرف إلى عناصر القصة و أساسيات تحليلها. يتع ّرف على مواقف وقيم واتجاهات إيجابية يوظفها في حياته. يرت ّب أحداث القصة حسب تسلسلها. يتع ّرف إلى مفردات وتراكيب جديدة ،ويوظّفها في جمل مفيدة. يح ّدد أقسام الكالم (اسم ،فعل ،حرف) ويوظّفها بطريقة سليمه. يحول بين صيغتي المؤنث والمذكر. يح ّول من صيغة إلى أخرى بين المفرد والمثنى والجمع. يستخدم أسماء اإلشارة. يستخدام أدوات االستفهام. يكتب مراع ًيا التنوين والتضعيف والمدود والسكون. يم ّيز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة ويكتبها بشكل سليم. -يكتب بخط واضح أنيق مراع ًيا عالمات الترقيم والضبط.

www.fenixförlag.se
Barcode here

أَ ْي َن الْكَ ْن ُز؟

كُتَ ِّيب التَّطْبيق لِلطّالِ ِب

يحتوي هذا الكت ّيب على:
• كلمة إلى المعلّم
• ال ّنتاجات التّعليمية المستهدفة
• أنشطة متن ّوعة في:
 القراءة والتّعبير الكتابي(الفهم واالستيعاب ،المفردات والتّراكيب ،تحليل عناصر القصة)
 البحث والتّقصي القواعد واإلمالء -ال ّنسخ والخط

إعداد :فلورا مجدالوي
إخراج فني :تالة هاشم
ALL RIGHTS RESERVED.
© Fenixförlag 2019.

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ
تمرين :1

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة التالية إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أَ ْق َرأُ ال َّن َّص اآلتي ثُ َّم أُ ُ
ُم ْن ُذ أَسابي َعَ ،ونَ ْح ُن نَتَ َعلَّ ُم َعنِ الْ َخرائِ ِط.
َخرائِ ُط كَبي َرةٌَ ،و َخرائِ ُط َصغي َرةٌ.
 1كَ َّر َر الْكاتِ ُب كَلِ َم ُة َخرائِط ث َالثَ َم ّر ٍ
الص ْف َح ِة ْالولى ِم َن
ات في َّ
الْ ِق َّص ِةِ .ب َرأْي َِك ،لِماذا فَ َع َل َذلِ َك؟

َ 2ه ْل ت َْستَ ْخ ِد ُم الْخا ِرطَ ِة في َحياتِ َك الْ َي ْو ِم َّي ِة؟ كَ ْي َف ت َْستَفي ُد ِم ْنها؟

 3ما أَ َه ِّم َّية أَ ْن نُتْ ِق َن َمها َرة ِقرا َءة الْ َخرائط؟

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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2

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :2

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أَ ْق َرأُ ال َّن َّص اآلتي ثُ َّم أُ ُ
ُم ْن ُذ أَسابي َعَ ،ونَ ْح ُن نَتَ َعلَّ ُم َعنِ الْ َخرائِ ِط.
ميم َخرائِ َط لِ ُج ُز ٍر ِم ْن َخيالِنا ال يَ ْس ُك ُنها أَ َح ٌد.
ب ِْالَ ْم ِس ،قُ ْمنا ِبتَ ْص ِ
ميم َجزي َر ِة الْ َم ْوز.
َع ِمل ُْت أَنا َولين َو َع َدن َعلى ت َْص ِ
ْخاص بِها.
فَأَل َْصق ْ
َت لين َعلى الْخا ِرطَ ِة الْ َعلَ َم ال َّ
َوقُ ْم ُت أَنا َو َع َدن ِب َر ْس ِم الْ َح َي ِ
وانات.
أَ ْعتَ ِق ُد أَ َّن َجزي َرتَنا ِه َي األَ ْج َم ُل بَ ْي َن َخرائِ ِط الْ َجميعِ.

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

 1ما ُه َو الْ َم ْوضوع الذّي يَتَ َعلَّ ُم َع ْن ُه التَّالميذُ؟
 2ماذا َص ّم َم التَّالميذُ؟
 3كَ ْي َف ق ََّس َم التَّالمي ُذ ْالَ ْدوا َر؟
َ 4ع ِّد ْد الشَّ ْخ ِصيات الْوا ِر َدة في ال َّن ِص؟
الضمي َر أَنا.
 5يَ ْروي ال َّن ُص أَ َح َد التَّالمي ُذ فَ َي ْستَ ْخ ِد ُم َّ
ماذا نُ َس ّمي َم ْن يَ ْروي ال َّن َص؟

 6كَ ْي َف َو َص َف ال ّراوي الْ َجزي َر َة التّي َص َّم َمها فَري َق ُه؟
ُ 7ع ْد إِلى الْ ِق َّص ِةْ ،استَ ْخر ِْج ماذا نُ َس ّمي الْ َع َم َل حين يَشْ تَر ُِك ِب ِه
أَكْثَ َر ِم ْن شَ ْخ ٍص؟

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :3

أُ َرت ُِّب ْالَ ْح َ
داث َح َس َب ُورو ُدها في ِق َّص ِة أين الكَ ْنز؟
أَ َخ َذتْ َم ْي الْ ُعلْبَ َة َو َرك ََض ْت بِها.
َرأَ ِت الْ ُم َعلِّ َم ُة الْ ُعلْ َب َة َعلى ِم ْن َض َد ِة َم ْي ،ف ََسأَل َْت :ماذا لَ َديْ ِك ُهنا؟
خاص يَ ْب َحثُ َع ْن ُه.
ق ََّس َمتْنا الْ ُم َعلِّ َم ُة إِلى ِف َرقٍ َ .وكا َن لِك ُِّل ف ٍ
َريق كَ ْن ٌز ٌّ
َ 5ذ َه ْبنا إِلى أَ ْسفَلِ الْغابَ ِة َورا َء الْ َم ْد َر َس ِة.
بَ ْع َد َذلِ َكَ ،ر َس َم ك ٌُّل ِم ّنا َخريطَ ًة تُبَي ُّن ُغ ْرفَتَ ُه في الْ َم ْن ِز ِل.
َو َعلى ْالَ ْر ِض بِجانِ ِب الْ َم ْق َع ِد ،كا َن ُه َ
ناك ُعلْ َب ٌة ملْفوفَ ٌة ِب َو َرقٍ َذ َهب ٍِّي.
لص ِّف.
 1في الْبِدايَ ِةَ ،ر َس ْمنا َخريطَ ًة لِ َّ
الص ِّف َو ِه َي ت ُ
َقول :أَنا ُمتَأَكِّ َد ٌة أَنَّ ُه ُم َج َّر ُد سو ِء فَ ْه ٍم.
ث ُ َّم َد َخل َِت الْ ُمدي َر ُة إِلى َّ
ميم َخرائِ َط لِ ُج ُز ٍر ِم ْن َخيالِنا.
ث ُ َّم ،قُ ْمنا ِبتَ ْص ِ
كا َن ُه َ
ناك َر ُجالنِ يَ ْجلِسانِ َعلى الْ َم ْق َع ِد!
َو َصلْنا إِلى ُم ْن َعطَ ٍفَ ،وت ََس َّم ْرنا في َمكانِنا.

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ
تمرين :4

أَ َّو ًل :أَ ِص ُل الْكَلِ َم َة ِب ُمرا ِد ُفها في الْ َم ْعنى.
الْ َكلِ َمة
ت ُ َب ِّين
بِـ ُم ْف َر ِدنا
ق ََّس َمتْنا
َخ َّبأَت
قَ ْه َق َه

الْ َم ْعنى
َو َّز َعتْنا
أَ ْخفَت
َو ْح َدنا
َض ِحك
تُظْهِر

ثانِ ًيا :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى الْ ُم َن ِاس َب لِك ُِّل كَلِ َم ٍة ِم َن ال ُم ْس َتطيل أَ ْدناه،
َوأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َراغِ الْ ُمقَابِلِ .
الْف ََضالت ُم َك ْر َمشَ ة ِب َغزا َرة إنْتَهى تَ َوقَّفْنا طا ِولَة
ُم َج َّع َدة
ِبكَثافَة
ال ُّن ِ
فايات
نَ َف َد
ت ََس َّم ْرنا
ِم ْن َض َدة

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :5

أَ َّو ًلِ :
أص ُل الْكَلِ َم َة ب ِِضدِّ ها كَما في الْ ِم ِ
ثال
الْ َكلِ َمة
َع َمل َجما ِع ّي
ت ُ َبي ّن
األَ ْجمل
َخ َّبأْتُ
أَ ْعلى
شَ مالً

الضد
ّ
الْ َقْ َبح
أَ ْسفَل

َجنوبًا
َع َمل فَ ْر ِد ّي
تُ ْخفي
أَظْ َه ْرتُ

ثانِ ًيا :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى ال ُمعاكس لِك ُِّل كَلِ َم ٍة ِم َن الْمستطيل
َوأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َرا ِغ الْ ُمقَابِلِ .
لَطيف نُ ْب ِطىء َملْساء عابَت َمأْلوف نَ ْجلِس
نَ ِقف

غَريب

نُ ْسرِع

لَئيم

ُم َج َّع َدة

أَث ْ َنت

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

تمرين :6

أَ ْس َت ْخ ِد ُم الْكَل ِمات ال ّتالِية في ُج َملٍ ُمفيدَ ٍة كَما في الْ ِم ِ
ثال:
ت َْصميم :يُ ْب ِد ُع الْ ُم َه ْن ِد ُس ِب ِت ْصميم ِمباني تَج َم ُع بين ال ِعل ِْم َوالْ َجمال.
َخرائِط:
الكنز:
أُ َص ِّمم:
أَثنى:
َخ ّبأتُ :
قَ ْهقَه:
َعثَ َر:
لئيم:
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أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :7

أُ َرت ُِّب الْكَلِ ِ
ذات َم ْعنى.
مات ال ّتالِ َي َة ِلُشَ ك َِّل ُج ْملَ ًة َ
(ال أَنْسى ال ُّن ْقطَ َة في آ ِخ ِر الْ ُج ْملَ ِة)
ِبكَثافَ ٍة ْالَشْ جا ُر ت َ ْنمو ُهنا
َليل ُم َج َّع َد ًة أَ ْص َب َح ِت
الْ َخريطَ ُة ق ً
الص ِّف َم ْن أَف َْض ُل يَ ْر ُس ُم ِه َي في
َع َدن َّ
الْ َموا ِقعِ ال َّنقّا ِل نِظا ٌم لَ َد َّي هاتِفي لِتَ ْح ِ
ديد َعلى
الْغابَ ِة تَجِدوها كُنوزًا في َعلَ ْي ُك ْم َخ َّبأْتُ لَ َق ْد أَ ْن َو ْال َن
َعلَ ْيها َم ْوجو َد ٌة َجمي ُع ُعل ٍَب ُج ْم ُج َم ٌة ُر ِس َم ْت الْكُنو ِز في

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ
تمرين :8

أَكْ ُت ُب ُج َم ًل ِمن تَأْليفي ُم ْق َت ِد ًيا بِال َّن َم ِط الْ ُم َب َّي ِن كَما في الْ ِم ِ
ثال.
نمط 1

َهذانِ ال َّر ُجالنِ لَ ْيسا ِم َن الْكائِ ِ
نات الْفَضائِ َّي ِة.
َهذانِ الكتابان لَ ْيسا ِم َن الكتب المقررة.

نمط 2

كانَ ْت تِل َْك الْ ُعلْ َب َة ِه َي َه ِديَّ ُة ِ
عيد ميال ِد ِه.

نمط 3

ْباب.
في تِل َْك اللَّ ْحظَ ِة ،فُ ِت َح ال ُ

نمط 4

ماذا لَ ْو لَ ْم ت َ ُك ْن ُعلْ َبتَنا؟

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

ال َب ْحث َوالتَّقَصي

تمرين :9

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أب َحث وأَتَق َّصى ،ثُ َّم أُ ُ
 1ما ْاسم أَ َّو َّل عالِ ٍم َر َس َم خارطة للعالم؟
 2ما ْاسم َم ْو ِط ِن ِه؟
 3في أَ ِّي فَتْ َر ٍة َز َم ِن َّي ٍة َ
عاش َهذا العالِم؟

ال َب ْحث َوالتَّقَصي

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

 4أكْتُ ُب َع ْن َهذا الْعالِ ِم ِف ْق َرة قَصي َرة َم َع ِذكْ ِر الْ َم ْص َد ِر الذّي ْاستَ َق ْي ُت
ِم ْن ُه َم ْعلوماتي.

 5تُ َب ِّي ُن ِق َّص ُة أَيْ َن الكَ ْنز؟ أَ َه ِّم َّي ِة َمها َرة ِقرا َء ِة الخارِطة َو َمها َرة َر ْس ِمها.
ِب َرأْيِك َه ْل َو َّض َح ِت الْ ِق َّص ُة َذلِ َك بِشَ كْلٍ َج ِّي ٍد؟ َعل ِّْل ا ِإلجابَة.
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أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :10

َب ْعدَ ِقرا ِء ِة ِق َّصة “ أَ ْي َن الكَ ْنز” ،أَ ْمأل الْ َفرا َغ فيما يلي:
ئيسة:
الشَّ ْخ ِص َّية ال َّر َ
الشَّ ْخ ِص َّيات الثَّانَ ِويَّة:
الْ ُمشْ ِكلَة:
الْ َح ّل:
أَكْثَر صو َرة أعجتني هي ِع ْن َدما
أَكثَر َح َد ٍث أَ ْع َج َبني ُه َو ِع ْن ِدما

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة
تمرين :11

َمس شَ خ ِْص ّي ٍ
ات من ِق َّص ِة “أَ ْي َن الْكَ ْنز؟”َ ،وأوا ِف ُق َب ْي َنها َو َب ْي َن
أَخْتا ُر خ َ
الس َم ِة ال ّتي ت ِ
ُناس ُبها َوأُ َعلِّل ا ْخ ِتياري.
ِّ
ُم ْهتَم

فَ ْو َضوي

َح َسن التَّ َص ُّرف

ُم ِح ٌّب لِلْ َم ْع ِرفَة

ُمجازِف
َجبان

شُ جاع

ُم ْض ِحك
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تمرين :12

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

َهذا ُه َو الْ َمكان ال ّذي َح َصل َْت فيه أَ ْح ُ
داث ِق َّص ِة “أَيْ َن الْكَ ْنز”.
الص ْف َح ِة الْ ُمقا ِبلَ ِة َح ْس َب تَ َو ُقعاتي.
أُحدِّ ُد ْالما ِكن الم ْذكو َرة في َّ

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

الْ َم ْد َر َسة الْ َحديقَة الْعا ّمة َم ْو ِق ْع َح ْفرِيات ج ِْسر الْ ُمشاة
َم ْو ِقف الْحا ِفلَة َم َم ُّر ُمشاة شَ ارِع َرئيسي

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :13

االس ِم َو َخطَّ ْين تَ ْح َت ال ِف ْعلِ ،
أَ ْق َرأُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َي َة َوأَضَ ُع َخطًا تَ ْح َت ْ
كَما في الْ ِمثال:
الص ِّف.
َع َدن ِه َي أَف َْض ُل َم ْن يَ ْر ُس ُم يف َّ
َر َس ْم ُت َخريطَ ًة ت ُ َب ِّ ُي ُغ ْرفَتي يف الْ َم ْن ِز ِل.
َت لني الْ َعلَ َم.
أَل َْصق ْ
َخ َّبأْتُ كُنوزًا يف الْغابَ ِة.
الص ِّف.
قَ َر َر ِت الْ ُم َعلِّ َم ُة أَ ْن نُ ْب ِق َي الْ َهواتِ َف يف َّ
َو َض ْعنا الْ َخريطَ َة َعىل ْالَ ْر ِض.
َص َن ْع ُت شَ ك َْل َر ُجلٍ َعجوزٍ.
َذ َه ْبنا إِىل أَ ْسفَلِ الْغابَ ِة َورا َء الْ َم ْد َر َس ِة.
ال ِْحجا َر ُة َملْسا ُء َزلِ َق ٌة.
ْت َونَظَ ْرتُ يف الْ َخريطَ ِة.
تَ َوقَّف ُ
َهذا ُه َو الْ َم ْق َع ُد ْالَ ْز َر ُق.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ُحروف ال َج ِّر ِ :من إِلى َع ْن َعلى بِـ في
تمرين :14

أَضَ ُع دائِ َر ًة َح ْو َل َح ِ
ف
رف ال َج ِّر في الْ ُج ِملِ ال ّتالية ،ثُ َّم ْأس َت ْخ ِد ُم الْ َح ْر َ
في ُج ْملَ ٍة ِم ْن تأْليفي .كَما في الْ ِمثال:
نَتَ َعلَّ ُم َعنِ الْ َخرائِ ِط.
َعن :قَ َرأَتُ َعن عالِ ٍم شَ هي ٍر في الْ ُج ْغرافيا.
َص َّم ْمنا َخرائِ َط لِ ُج ُز ٍر ِم ْن َخيالِنا.

َريق لين دائِـ ًما.
ال يُـ ْم ِك ُن َك أَ ْن ت َكو َن في ف ِ
لَ َد َّي نِظا ٌم لِتَ ْح ِ
ديد الْ َموا ِقعِ َعلى هاتِفي ال َّنقّا ِل.
كانوا يَ ْعرِفو َن ِبأَ َّي اتِّجا ٍه َس َيسيرونَ.
َذ َه ْبنا إِلى أَ ْسفَلِ الْغابَ ِة َورا َء الْ َم ْد َر َس ِة.

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :15

ملُ الْ َفراغ ِألتْمام صي َغ ِة الْ ُم ْف َر ِد َوالْ ُم َث ّنى َوالْ َج ْم ِع كَما في الْ ِم ِ
أَ َ
ثال:
الْ ُم ْف َرد

الْ ُمثَ ّنى

الْ َج ْمع

َخريطَة

َخريطَتان

َخرائِط

َر ُجالن
هاتِف
َم َمر
ال ِْحجا َرة
ْالَشْ جا ُر
غ ُْصن
َم ْق َعد
ُم َعلِّ َمة
كُنوز

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء
تمرين :16

أَضَ ُع دائِ َر ًة بِاللّونِ ْالَ ْز َرق َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الْ َف ْتح،
َودائِ َر ًة بِاللّونِ ْالَخْضَ ر َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الضَّ م،
َودائِ َر ًة بِاللّونِ ْالَ ْح َمر َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الْك َْسرِ،
كَما في الْ ِمثال:
كانَ ْت ت َ ْح ِم ُل ُعلْ َب ًة ُر ِس َم ْت َعلَ ْيها ُج ْم ُج َم ٌة.
امل.
ما ُه َو َص ْع ٌب َحقًّا تَ ْحدي ُد ما يَ َق ُع شَ ً
ت ََسلَّل َْت َم ّي ُم ْبتَ ِع َدةً.
َه ْل َح َصلْتُ ْم َعىل ُعلْبَ ٍة َذ َه ِبيَّ ٍة؟
أَنا ُمتَأَكِّ َد ٌة أَنَّ ُه ُم َج َّر ُد سو ِء فَ ْه ٍم.
َخرائِ ُط كَب َريةٌَ ،و َخرائِ ُط َصغ َريةٌ.
خاص يَ ْب َحثُ َع ْن ُه.
لِك ُِّل ف ٍ
َريق كَ ْن ٌز ٌّ
لَدى ُم َعلِّ َم ِتنا ُمفا َجأَ ٌة أيْ ًضا.
ْتوب ِب ُوضو ٍح.
َذلِ َك َمك ٌ

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :17

أُ َح ِّو ُل ِم ْن صي َغ ِة الْ ُم َذكَّ ِر إِلى الْ ُم َؤن َِّث أو ِم ْن صي َغ ِة الْ ُم َؤن َِّث إِلى الْ ُم َذكَّ ِر
كَما في الْ ِم ِ
ثال:
َهذا الْ َولَ ُد ُه َو الّذي يَ ْر ُس ُم ِب ِإتْقانٍ َ .ه ِذ ِه الْ ِب ْن ُت ِه َي الّتي ت َ ْر ُس ُم ِب ِإت ْقانٍ .
وهي تُلَ ِّو ُن الْخا ِرطَ َة.
أَل َْصق ْ
َت ا ْل َعلَ َم َ
َو َض َع الْ َخريطَ َة َعلى ْالَ ْر ِض َو ُه َو يَ ْص َنع شَ ك َْل َر ُجلٍ َعجوزٍ.
ال يَ ْستَطي ُع أَ ْن يَرى با ِق َي ْالَ ْوالد وهم يركضون.
إِ ْن كا َن الْفَتى يَ ْعر ُِف إِلى أَيْ َن َسيَ ْذ َه ُب.
َسأَل ََْت الْفَتا ُة ِبفُضو ٍل :كَيْ َف يَبْدو الْ َك ْن ُز بِا ْع ِتقا ِد َ ِك؟
قَ ْد تَكو ُن ُم َعلِّ َمتُنا َخبَّأَ ِت الْ َك ْن َز في ُغ ْرفَ ِتها.
َت َونَظَ َرتْ َو ِه َي ت ُ ْم ِس ُك في الْ َخريطَ ِة.
تَ َوقَّف ْ

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء
تمرين :18

أً َم ِّي ُز بين التاء المفتوحة ت والتاء الربوطة ة ،وأمأل الفراغ شكل التاء
المناسب ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:

نَظَ َر ت

إِىل الْ َخريطَـ ـة

الْ َحلْوى يف الْ ُعلْ َبـ

ذا

يف تِل َْك اللَّ ْحظَـ

 ،ظَ َه َر

َوابْتَ َس َمـ ت .
الْ ُج ْم ُج َمـ
الْ ُمدي َر

َهذانِ ال َّر ُجالنِ لَ ْيسا ِم َن الْكائِنا
َر َس َمـ
ق ََص ْصـ

البنـ
الْ َو َرقَـ

َخريطَـ

ال َّز ْرقا ِء دو َن ُمك ََّسا
.

الْفَضائِ َّيـ
ت ُ َب ِّ ُي ُغ ْرفَـ

َو َرس ْمـ

.

.
الجلوس يف الْبيـ

الْ َح َيوانا

.

.
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الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ْاسماء اإلِشا َر ِة َ :هذا َه ِذه تِل َْك َذلِ َك َهذان هاتان َهؤُالء
تمرين :19

أَضَ ُع ْاسم اإلِشا َر ِة الْ ُم ِ
ناس ِب في الْ َفراغِ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
َه ِذه

َخرائِ ُط كَبي َرةٌَ ،و

غيرةٌ.
تِل َْك َخرائِ ُط َص َ

		

		
ِه َي ُعلْ َبتُنا َو

		

َجزي َرتان َمليئتان بِالْ ُو ِ
حوش.

		

ُه َو كَ ْن ُزنا		.

التَّالمي ُذ يَ ْعرِفو َن ِبأَ َّي ات ِّجا ٍه َس َيسيرونَ.

		

ُه َو الْ َم ْق َع ُد ْالَ ْز َر ُق أَ ْسف ََل التَّ ِّل.

		

َر ُجالنِ يَ ْجلِسانِ َعىل الْ َم ْق َع ِد.

		

َخريطَ ٌة ت ُ َب ِّي ُن ُغ ْرفَتي.

		

َمكا ُن الْ َك ْن ِز الْ ُم َخ َّبأِ.

		

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ف  ،ك َْم َ ،ه ْل ،ماذا ،ما
االس ِتفْهام ِ  :أَيْ َنَ ،متى  ،كَ ْي َ
أَ َدوات ْ
تمرين :20

ْهام ُم ِ
ناس َب ٍة ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
أُكْ ِم ُل ِبأَدا ِة ْاس ِتف ٍ
سؤال :ما ُه َو الْ َم ْوضوع الذّي يَتَ َعلَّ ُم َع ْن ُه التَّالميذُ؟
جواب :يَتَ َعلَّ ُم التَّالمي ُذ َعنِ الْخرائِ ِط.
يَ َق ُع َمكا ُن الك ْنزِ؟
سؤال		:
جواب :يَ َق ُع َمكا ُن الك ْنز ِع ْن َد الْ ِتقا ِء َم َم َر ِّي الْ ُمشا ِة.
الصحيح؟
سؤال		:
َو َجدْتَ الْ َك ْن َز َّ
جواب :ال َ ،و َجدْتُ الْكَن َز الْ َخطَأ.
قس َم ْت الْمعلِّ َم ُة التَّالميذَ؟
سؤال		:
َّ
قس َم ْت الْمعلِّ َم ُة التَّالمي َذ إِلى ِف َرقٍ .
جوابَّ :
بَ َدأَ ال َب ْحثُ َعنِ الْك ْنز؟
سؤال		:
االس ِترا َح ِة.
جواب :بَ َدأَ ال َب ْحثُ َعنِ الْك ْنز بَ ْع َد ْ
رسوم َعلَ ْيها ُج ْم ُج َم ٌة؟
		
سؤال:
يو َج ُد في ال ُعل ِْب الْ َم ِ
رسوم َعلَ ْيها ُج ْم ُج َم ٌة.
جواب :يو َج ُد َحلْوى في ال ُعل ِْب الْ َم ِ

أَكْتُ ُب ِب ِثقَة
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ال َّن ْس ُخ َوالْ َخ ُّط

تمرين :21

أَن َْسخُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َية ِبخ ٍَط ِ
نيق،
واضحٍ َوأَ ٍ
ُمرا ِع ًيا َع ِ
قيم َوالضَّ ْب ِط.
المات ال َّت ْر ِ
كانَ ْت تَ ْح ِم ُل ُعلْ َب ًة ُر ِس َم ْت َعلَ ْيها ُج ْم ُج َم ٌة .

ْحاسوب َو َرأَ ِت الْ ُعلْ َب َة َعىل الْ ِم ْن َض َد ِة.
أَ ْغلَق َِت الْ ُم َعلِّ َم ُة ال
َ

س
أَكْتُ ُب ِب ُي ْ ٍ

LÄTT att SKRIVA
إلى المعلّم
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أَ ْي َن الْكَ ْن ُز؟

كُتَ ِّيب التَّطْبيق لِلطّالِ ِب

