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األدبي اجلنس 
معلوماتّية. كتب  واقعّي،  أدب 

كيف ينمو؟



كيف ينمو؟ كيف ينمو؟2     الوحدة االولى

ُل ِمَن الِوْحَدِة  القسم اأَلوَّ

ُر                                                                 َأنا ُأَفكِّ

َلْحفاِة« ِقراَءًة َجْهِريًَّة َوِقراَءًة ُمْشَتََكًة،- 1-1 َبْعَد ِقراَءِة ِكتاِب »ُفَرْيُخ السُّ
َأْكُتُب َبْعَض اأَلْسِئَلِة َعِن الِكتاِب َوُأناِقُشها َمَع َزِميلي. - 1-1

نقّسم الصّف جمموعتني ونطلب من كّل جمموعة كتابة عشرة أسئلة حول أ- 
الكتاب باستعمال أدوات استفهام خمتلفة وكتابتها على بطاقات.

تسّلم كّل  جمموعة بطاقتها إىل اجملموعة األخرى.ب- 
تبحث كّل  جمموعة عن األجوبة املناسبة لألسئلة وتسجّلها على بطاقات. ج- 
تعرض كّل  جمموعة األسئلة واإلجابات اليت توّصلت إليها.د- 
يتناقش التالميذ حول اإلجابات. - 
تعرض البطاقات بالصّف.و- 

َلْحفاِة الَبْحِريَِّة. - 1-1 َلْحفاِة الَبِّيَِّة َوالسُّ ُأقاِرُن َبنْيَ السُّ
يقسم الصف جمموعتني، تستخرُج اجملموعة األوىل صفات السلحفاة الّبّية أ- 

من الكتاب، وتستخرُج اجملموعة الثانية صفات السلحفاة املائّية، ثّمّ  ختتاُر كّل  
جمموعة ممثاًل عنها لعرض هذ  اخلصائص ووضعها مبجسم خارطة املقارنة. 

ثّم  يتم حتديد الصفات املشتكة ووضعها يف امَلكاِن املخصص على اخلارطة.ب- 
َلْحفاِة - 1-1 َأْمأَلُ خاِرَطِة َوْصِف السُّ
َأْسَتْخِرُج اجُلَمَل الَّيت ُتَعبُِّ َعْن َحقيَقٍة َواجُلَمَل الَّيت ُتَعبُِّ َعْن َرْأٍي ِمَن الِكتاِب.- 1-1
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َأنا َأْكُتبُُ                                                                     

أََْسَتْخِرُج اجُلَمَل االْسِتْفهاِميََّة ِمَن الِكتاِب.  - 1-1
ُم الِكتاَب ُفُصواًل َوُأْعِطي ُعْنواًنا ِلُكلٍّ ِمْنها.- 1-1 ُأَقسِّ

ُر َوَأْرُسُم                                                              َأنا ُأفكِّ

َلْحفاِة، َوَأْرُسُم َدْوَرَة َحياِتها . - 1-1  ُأَرتُِّب َمراِحَل َتَطوُِّر السُّ
َلْحفاِة ِإىَل الّشاِطِئ. أ-  َتْسَبُح السُّ

َهِذِ  َبْيَضٌة َتْفِقُس َوَيُْرْج ِمْنها ُفَرْيُها، هاُهَو الُفَرْيُخ َيتَِّجُه ِإىَل املاِء. ب- 
َيْنمو الُفَرْيُخ َوَيْكَبُ؛ ِإنَُّه َيْأُكُل اأَلْعشاَب. ج- 
ي الَبْيَض ِبالرَّْمِل. د-  ُثمَّ ُتَغطِّ
حَتُْفُر ُحفَرًة َوَتَضُع الَبْيَض ِفيها.  - 



كيف ينمو؟ كيف ينمو؟4     الوحدة االولى

ِط الّتالي:- 1-1 َلْحفاِة يف امُلَخطَّ َأْرُسُم َدْوَرَة حياِة السُّ

ُر                                                                 َأنا ُأفكِّ

َأْرِبُط ُكلَّ َحيواٍن ِبَبْيِتِه.- -1-1

َبْيُتُهاحَلْيَواُن
ُجْحٌرالُعْصفوُر
َعريٌناأَلَسُد
ُقنٌّالَفْأُر

ُعشٌّالدَّجاَجُة
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َأْرِبُط ُكلَّ َحَيواٍن ِبَصْوِتِه:- 1-11

َصْوُتُهاحَلَيواُن 
ُعواٌءالِقطُّ

َزئرٌيالَكْلُب
ْئُب َصهيٌلالذِّ
ُنباٌحاأَلَسُد

ُمواٌءاحِلصاُن  
َنهيٌقاحِلماُر 

َأْرِبُط ُكلَّ َحَيواٍن ِبَصغرِيِ .- 1-11

َصغرُيُهاحَلَيواُن
َفْيَصٌلاجَلَمُل
ُمْهٌراحِلماُر
َجْرٌواحِلصاُن
َحٌَلاأَلَسُد

َجْحٌشالدًُّبُّ
ِشْبٌلالَكْلْب
َدْيَسٌماخَلروُف
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َأْرِبُط ُكلَّ َحَيواٍن ِبُأْنثا .- 1-11

 َبَقْرٌة ِحاٌر 

َنْعَجٌة َثْوٌر

َفَرٌس َكْبٌش 

 َأتاٌنِحصاٌن 

َأنا َأَتعلَُّم اُلْفَرداِت                                                    

• َأْسَتْبِدُل بالَكِلماِت الَّيت حَتَْتها َخطٌّ ُمَراِدٍفا َلا، ُثمَّ َأْكُتُب اجُلْمَلَة َوَأْقَرُأها.	
الِحُف الَبَِّيُة َزواِحُف َتعيُش َعَلى الياِبَسِة.أ-  السَّ

ٌر. ب-  الِحِف ُتْرٌس ُمْرَتِفٌع َوُمَدوَّ ِلذا النَّْوِع ِمَن السَّ

َتْذَهُب ِإَلْيِه ِلَتَضَع َبْيَضها.ج- 

الِحُف الَبْحِريَُّة ُمْعَظم َوْقِتها يف الـَماِء.د-  تَِْضي السَّ
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الِحِف الَبْحِريَِّة ِإىَل املاِء.  -  َتتَِّجُه ُفَرْياُت السَّ

ُر َوُأَصنُِّف                                                       َأنا ُأفكِّ

أَصنُِّف احَلَيواناِت التَّاِلَيَة ِإىَل َبُيوَضٍة َوَثْدِييٍَّة.- 1-11
. . . . َسََكٌة   ، ٌن ُثْعبا  ، ٌح تِْسا  ، ٌة َبَقَر  ، ٌة ا ِمْعز َكْلٌب،   ، ِقطٌّ  ، َجٌة دجا

َحْيواناٌت َثْدِييٌَّة َتَتكاَثُر ِبالِواَلَدِةَحْيواناٌت َبُيوَضٌة َتَتكاَثُر ِبالَبْيِض
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َأنا َأَتعلَُّم اُلْفَرداِت                                                         

َأْسَتْبِدُل بالَكِلَماِت الَّيت حَتَْتها َخطٌّ َأْضَداَدَها ُثمَّ َاْكُتُب اجُلْمَلَة َوَاْقَرُأها.- 1-11
َتَضُع الُبيوَض يف احُلْفَرِة.أ- 

ي الَبْيَض ِبالرَّْمِل.ب-  ُتَغطِّ

َتعوُد ِإىَل املاِء.ج- 

َلْحفاِة. د-  َيُْرُج ِمْنها ُفَرْيُخ السُّ

أنا أْبُث                                                                                          

الِحِف. - 1-11 َبَكِة الَعْنَكبوِتيَِّة َعْن َأنواِع السَّ َأْبَُث ِبالشَّ
ُد َذِلَك َعَلى خاِرَطِة العاَلِ.- 1-11 الِحِف َوُأَحدِّ َأْبَُث َعْن َأماِكن ُوجوِد السَّ
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الِحُف.- 1-11 َوَل الَعَرِبيََّة الَّيت َتعيُش فيها السَّ ُد الدُّ ُأَحدِّ
ُد ُوُجوَدَها.- 1-11 الِحِف َوامَلخاِطِر الَّيت ُتَهدِّ َأْبَُث َعْن َمصرِي السَّ

اْسُم احَلَيواِن

َشْكُلُه

َمْوِطُنُه

ِغَذاؤُ 

عاِئَلُتُه

َأْعَداؤُ  

َمصرُيُ , امَلخاِطُر 
ُد ُوجوَدُ  الَّيت ُتَهدِّ

َمْصَدُر امَلْعلوماِت 

َأنا ُأناِقشُُ                                                                              

الِحُف- -1-1 السَّ
ْكِل فحسُب؟ أ-  الِحُف يف الشَّ َهْل خَتَْتِلُف السَّ

ْكِل؟ب-  َكْيَف ُيَؤثُِّر َوَسُط الَعْيِش ِفـي الشَّ
َأْخَتاُر ُعْنواًنا آَخَر ِللِكتاِب.ج- 
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أْرُسُم ِغالًفا َجديًدا ِللِكتاِب.د- 
َوُر الَّيت ُيِْكُن َأْن ُأضيَفها ِإىل الِكَتاِب؟ -  ما امَلْعلوماُت َوالصُّ
ِإذا ُكْنُت سأعيُد ِكتاَبَة َهذا الِكتاَب، ما امَلْعلوماُت الَّيت و- 

َأضيفها إليه؟
الِحِف َولَْ ُتْذَكْر ز-  ما امَلْعلوماُت الَّيت َعَرْفُتها َعِن السَّ

ِبالِكتاِب؟
ور َوامَلْعلوماِت الَّيت ِبالكتاِب؟ ما ح-  ما رأيي يف الصُّ

امَلْعلوَمُة الَّيت اْسَتْغَرْبُتها؟ 
ما امَلْعلوماُت اجَلدَيُدة الَّيت َتَعلَّْمَتها؟ - 
ما َرْأيي يف أسلوب الِكتاِب؟ ي- 
َوِر؟ -  ما َرْأيي يف اْخِتياِر الكاِتِب ِللصُّ
َكْيَف ُأساِهُم َأنا َوَأْصِدقائي يف امُلاَفَظِة َعَلى الِبيَئِة الِفْطِريَِّة يف ِبالدي؟ ل- 

َأنا َأْكُتبُُ                                                                     

َأْسَتْخِرُج الَكِلماِت الَبَصِريََّة ِمَن الِكتاِب ) َكْيَف، َلُه، َبْعَد، َيعيُش، لا، َبْعض، - 1-11
َهْل، َيْوم، َقْد، الَّذي-
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، يف، ِخاَلَل، - 1-11  َأْسَتْخِرُج َأَدواِت الرَّْبِط َوَأْسَتْعِمُلها يف ُجٍَل) َبْعَدِئٍذ, ُثمَّ
َأثناَء)َأشهر؟- ، يف، َحْيُث ، َلِكنَّها...- 

َأْسَتْخِرُج ُحروَف اجَلرِّ.- 1-11

َأْسَتْخِرُج اأَلْفعاَل.- 1-11

َأْسَتْخِرُج اأَلْساَء َوُأَصنُِّفها ِإىَل ُمْفَرٍد َأْو َجٍْع.- 1-11

اجَلْمُعاُلْفَرُد
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ُأَحوُِّل الَكِلماِت ِمَن اجَلْمِع ِإىَل امُلْفَرِد َوِبالَعْكِس.- 1-11

اجَلْمُعاُلْفَرُد

ُفَرْياٌت

 ُسَلْحفاٌة

َنباتاٌت

َبْيَضٌة

َأْعشاٌب

َأْكُتُب َفْقَرًة َأحَتَدَُّث فيها َعن َفواِئِد َأَحِد احَلَيواناِت:- 1-11
• الَبَقَرِة َمْثاًل َأِو النَّْعَجِة...	

َنَة ِإىَل امُلَثنَّى. - 1-11 ُأَحوُِّل الَكِلَمَة امُلَلوَّ
• َلْحفاُة املاِئيَُّة ِإىَل الّشاِطِئ.	 َتْسَبُح السُّ
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• َتْفِقُس الَبْيَضُة َوَيُْرُج ِمْنها ُفَرْيٌخ.	

َلْحفاِة« )ماِئيَّة، َبرَِّية، ُمَكفََّفة....-- 1-11 فاِت ِمْن ِكتاِب »ُفَرْيُخ السُّ َأْسَتْخِرُج الصِّ

َفَة ِبامَلْوصوِف امُلناِسِب.- -1-1 َأْرِبُط الصِّ

َعميَقٌة ُسَلْحفاٌة

َبرِّيٌَّة ِغشاٌء

َخْلِفيٌَّة َبْيَضٌة 

ماِئيٌَّة ُحْفَرٌة 

َصغرَيٌة َقواِئُم 

ُهالِميٌّ ترس  

ُصْلٌب       

ُأَرتُِّب اجُلَمَل َترتيًبا ُمَتَسْلِساًل.- 1-11
َلْحفاُة الَبْيَض. َتَضُع السُّ

َلْحفاُة ُحْفَرًة. حَتُْفُر السُّ
َتْفُقُص الُبيوُض َوخَتُْرُج ِمْنها الُفَرْياُت. 
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َلْحفاُة احُلْفَرَة ِبالرَّْمِل. ي السُّ ُتَغطِّ
َتَضُع َبْيَضها ِباحُلْفَرِة. 

َلْحفاُة ِإىَل الّشاِطِئ. َتْسَبُح السُّ
َأْكُتُب اجُلَمَل الّساِبَقَة َبْعَد َتْرتيِبها يف َفْقَرٍة ُمْسَتْخِدًما َأَدواِت الرَّْبِط امُلناِسَبَة - 1-11

ِل، ُمْسَتعيًنا ِبَعناِصِر الَوْصِف التَّاِلَيِة: - 1-11 َأْكُتُب َوْصًفا َخاِرجيًّا حِلََيواِني امُلَفضَّ
ي ِجْسَمُه، َلْوُنُه ...- )َحْجُمُه، َعَدُد َقواِئِمِه، َفِصيَلُتُه، َمْوِطُنُه، ما ُيَغطِّ

فصيلُتُه

َموِطُنُه

َحْجُمُه

َعَدُد َقَواِئِمِه

ي ِجسَمُه ُيَغطِّ

َلوُنُه
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• َأْكُتُب الَفْقَرَة ُهنا 	

َل.- 1-11 َأْمأَلُ خاِرَطًة َوَأِصُف َحَيواِني امُلَفضَّ

َأَضُع َحْرَف اجّلرِّ امُلناِسَب َمكاَن النُّقاِ : )ب، إىل، عن، يف، ل،على -- 1-11
َتْسَبُح اإِلناُث الّشاِطِئ. َتْذَهُب َتَضَع ُبيوَضها. حَتُْفُر ُحْفَرًة  

ي الَبْيَض الرَّْمِل .َتعوُد املاِء.  الرَّْمِل. َتَضُع الَبْيَض احُلْفَرِة. ُتَغطِّ
َتْبَقى الُفَرْياُت الياِبَسِة.

ِغذاؤُ 

َموِطُنُه

عاِئلُتُه

َشْكُلُه

اْسُم احليوان

ِصفاُتُه
َوَتصرُّفاُتُه

َمصرُيُ 

أْعداؤُ 

فواِئُدُ 
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َأْسَتْعِمُل الَكِلماِت التَّاِلَيَة يف ُجٍَل ُمفيَدٍة. - 1-11
ُتْرٌس، َتْفِقُس، َبرِّيَّة، ُفَرْيخ، شاِطئ، ُحْفَرة، َتتَِّجه. 

ماِئِر. - 1-11 ُأْسِنُد اجُلْمَلَة التَّاِلَيَة ِإىَل َهِذِ  الضَّ
َلْحفاُة ِإىَل الّشاِطِئ.  َتْسَبُح السُّ •	

َأْنَت 
َأْنِت
َأْنُتم
َأنا 

َنُْن 

َأنا أقرأ
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ُأَحوُِّل َهِذِ  اجُلَمَل ِإىَل املاِضي َوُأَغريِّ ما َيْلَزُم. - 1-11
َلحفاُة ِإىَل الّشاِطِئ. أ-  َتْسَبُح السُّ

حَتُْفُر ُحْفَرًة َوَتَضُع الَبْيَض ِفيها. ب- 

ي الَبْيَض ِبالرَّْمِل .ج-  ُثمَّ ُتَغطِّ

َهِذِ  َبْيَضٌة َتْفِقُس َوَيُْرُج ِمْنها ُفَرْيٌخ. د- 

اكيَب التَّاِلَيَة يف ُجٍَل. - 1-11 َأْسَتْعِمُل التَّ
• َتْبدو....َلِكنَّها.....	
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• َتْبقى.......َحْيُث 	

• يف ِخاَلِل......	

• 	..... حَتُْفُر....ُثمَّ

ْفَحِة 1 بالِكتاِب َكِلماٍت َوأْضَداَدَها َوَأْكُتُبها يف الـجدَوِل - -1-1 َأْسَتْخِرُج ِمَن الصَّ
الّتالي.

َضدُّها  الَكِلَمُة 
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َأنا أعَمُل بيديَّ                                                                          

ْفِدِع َوَأحَتَدَُّث َعْنها. - 1-11 ْلصاِل َدْوَرَة َحياِة الضِّ ُل ِبالصَّ ُأَشكِّ
ْفِدِع َوَأْكُتُب َتعِليًقا َعَلى َمراِحِلها. - 1-11 َأْرُسُم َدْوَرَة َحياِة الضِّ
َأْسَتْخِرُج ِمَن اإلنتنت ُصَوًرا ملَراِحِل َتَطوُِّر َحَيواٍن َبُيوٍض َوُأَعلُِّق َعَلْيها.- 1-11
وَرَة الَّيت ُتَعبُِّ َعْن ُكلٍّ ِمْنها. - 1-11 َأْقَرُأ اجُلَمَل التَّاِلَيَة َوَأْرُسُم الصُّ

َلْحفاُة الَبِّيَُّة َبْيَضها َبنْيَ اأَلْعشاِب.  َتَضُع السُّ

َلْحفاِة َبْيَضها ِبالَقشِّ َواأَلْوراِق.  ي ُأْنَثى السُّ ُتَغطِّ
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َلْحفاِة الَبِّيَِّة.  َتْفِقُس الُبيوُض َوخَتُْرُج ِمْنها ُفَرْياُت السُّ

َلْحفاِة الَبِّيَِّة َيْزَحُف َبًْثا َعِن الِغذاِء.  ها ُهَو ُفَرْيُخ السُّ

ِريََّة.  إنَُّه َيْأُكُل اأَلْعشاَب الطَّ
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َأْختاُر َصْفَحًة ُمَعيَِّنًة َوُأْحِصي الكِلماِت َوُأَصنُِّفها َحَسَب خاِصيٍَّة ُمَعيََّنٍة )اْسم، - 1-11
ُل َرْسًا َبياِنيًّا ِلَذِلَك. ِفْعل، ِصَفة، َحْرف...- َوُأَشكِّ

ْفَحُة  ِمْن ِكتاِب   الصَّ

َحْرٌفِصَفٌة ِفْعٌل اْسٌم 

ُن امُلَربَّعاِت ِبَعَدِد الَكِلماِت أِلَْحُصَل َعَلى َرْسٍم َبياِنيٍّ ُأُفِقيٍّ- 1-11 ُأَلوِّ
    

َحْرٌفِصَفٌة ِفْعٌلاْسٌم 
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الِقْسُم الّثاني ِمَن الِوْحَدِة

َأنا َأْكُتُب                                                                                 

ُح َمْعناها.- 1-1 أَضُع الَكِلماِت الّتاِلَيَة يف ُجٍَل ُمفيَدٍة ُتَوضِّ
َشْرغوف، َيْنمو، داِكَنة، ُصْلب، اْنِتزاع.

.1

.1

.1

.1

.1
ْرغوَف َعَلى الَعيِش والنَُّموِّ. - 1-1 َأْكُتُب َثالَثَة َأْشياَء ُتساِعُد الشُّ

.1

.1

.1
ُح - 1-1 َأْكُتُب َخَْس َكلماٍت َجدَيدٍة َتَعلَّْمُتها ِمَن الِكتاِب َوَأَضُعها يف ُجٍَل ُتَوضِّ

َمْعناها.
.1
.1
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.1

.1

.1
َأْمأَلُ الَفراَغ ِبالَكِلَمِة امُلناِسَبِة ِمَن الَكِلماِت الّتاِلَيِة: قاِئمتاِن، اخَلياشيُم، ِضْفِدًعا، - 1-1

َذْيٌل، َيَتَقلَُّص، اأَلسابيِع.
ْرغوِف ُيْصِبُحأ-  ِعْنَدما َيْكَتِمُل نُُوُّ الشُّ

ُقِويٌّ ُيساِعُدُ  َعَلى الّسباَحِة.ب-  ْرغوِف للشُّ
ْرغوِف َخْلفيتاِن. ِعْنَدما َيْكَتِمُل نُُوُّ َرَئَتْيِه ج-  َبْعَد َأساِبيَع َقليَلٍة َتْنمو ِللشُّ

ِنهاِئيًّا. خَتَْتفي 
ْرغوِف ِخالَل اأَلخرَيِة. د-  َيْبَدُأ َذْيُل الشُّ

َأنا َأَتعلَُّم اُلْفَرداِت                                                    

َأْكُتُب أْضداَد الَكِلماِت الّتاِلَيِة.- 1-1
ْرغوِف َفٌم ُصْلٌب أ-  ِللشُّ

َبْعَد َأسابيَع َقليَلٍة ب- 
ْرغوِف قاِئمتاِن َخْلِفيَّتاِن ج-  َتْنمو للشُّ
َأّما َخياِشيُمُه َفَتْخَتفي داِخَل ِجْسِمِه  د- 
ْرغوُف َرْأَسُه ِمَن املاِء   -  ُيِْرُج الشُّ
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َأنا َأْكُتُب                                                                                 

اِكيَب التَّاِلَية يف ُجٍَل ِمْن َتْأِليِفي. - 1-1 َأْسَتْعِمُل التَّ
ِعْنَدما، يف الِبداَيِة، ِخالَل َأيَّاٍم، َوُسْرعاَن ما، َبْعَد َذِلِك، َلِكْن. 

.1

.1

.1

.1

.1

.1
ُأَرتُِّب َهِذِ  اجُلَمَل يف َفْقَرٍة َواْقَرْأها ِلَزميِلي. - 1-1

ْرغوِف قاِئَمتاِن َخْلِفيَّتاِن.أ-  َتْنمو للشُّ
ْرغوِف قاِئمتاِن َأماِميَّتاِن. ب-  َتْنمو للشُّ
ْرغوُف.ج-  َتْفِقُس الَبْيَضُة َوَيُْرُج ِمْنها الشُّ
خَتَْتفي َخياشيُمُه داِخَل ِجْسِمِه.د- 
ْرغوُف َرْأَسُه ِمَن املاِء ِلَيَتَنفََّس.  -  ُيِْرُج الشَّ
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ُر                                                                   َأنا ُأَفكِّ

ٍر. - 1-1 ُأَصنُِّف الَكِلماِت الّتاِلَيَة ِإىَل ُمَؤنٍَّث َوُمَذكَّ
َفٌم، ُشْرغوٌف، َنباتاٌت، ِحجاَرٌة، ِبْرَكٌة، َأسابيُع، َقاِئمتاِن، َخياشيُم، ِجْسٌم، املاُء، 

َسْطٌح، ِرَئٌة..

ٌرُمَؤنٌَّث ُمَذكَّ
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ِة الَكِلماِت الَّيت َتُدلُّ َعَلى امُلَثنَّى. - 1-1 َأْسَتْخِرُج ِمَن الِقصَّ
َأْسَتْخِرُج َكِلماٍت َتُدلُّ َعَلى اجَلْمِع . - 1-1

َكِلماٌت َتُدلُّ َعَلى اجَلْمِعَكِلماٌت َتُدلُّ َعَلى اُلَثنَّى

َأْسَتْخِرُج َثالَث ِصفاٍت َوَأْسَتْعِمُلَها يف ُجٍَل.- -1-1

َأْسَتْخِرُج َثالَثة َأْساٍء َوَأْسَتْعِمُلَها يف ُجٍَل.- 1-11
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َأْسَتْخِرُج َثالَثة َأْفعاٍل َوَأْسَتْعِمُلَها يف ُجٍَل.- 1-11

َأْسَتْخِرُج َثالَثَة ُحروِف َجرٍّ َوَأْسَتْعِمُلَها يف ُجٍَل.- 1-11

َأْسَتْخِرُج َثالَث َأَدواِت َرْبٍط َوَأْسَتْعِمُلَها يف ُجٍَل.- 1-11

ِبيََّة.- 1-11 َأْسَتْخِرُج اجُلَمَل التََّعجُّ
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