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ُل ِمَن الِوْحَدِة  القسم اأَلوَّ

َأنا َأْسَتِمُع                                                                                  

ِة ِبُعْنواِن »ِبلٌل وعاِمٌر« ِمْن ُمَدرِِّسي. ثمَّ ُأقاِرُن ما َحَدَث يف - 1-1 َأْسَتِمُع ِإَل الِقصَّ
ِة َأْم َبعيَدًة؟  ِة َمَع الَِّذي َتَوقَّْعُتُه َوَأْحُكُم َهْل كاَنْت َتَوقُّعاِتي َقِريَبًة ِمَن الِقصَّ الِقصَّ
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َأنا ُأناِقُش                                                                                    

ُأناِقُش اأَلْسَئِلَة التَّاِلَيِة:- 1-1
ِة؟ أ-  ما هَو ُعنواُن الِقصَّ

َأْيَن َيْسُكُن ِبلٌل؟ب- 
ًل ِلُيناِدي َصِديَقُه ِلَيْلَعَب َمَعُه؟ج-  َمْن َيُْرُج َأوَّ
َكْيَف َيُردُّ عاِمٌر َعَلى َصديِقِه ِبلٍل؟د- 
َأْيَن َيْلَعُب ِبلٌل َوعاِمٌر؟ ملاذا؟ - 
لَِّة؟و-  ملاذا َيفوُز ِبلٌل ِعْنَدما َيْلَعُب َمَع َصِديِقِه عاِمٍر ُكَرَة السَّ
ملاذا َيْطُلُب عاِمٌر ِمْن ِبلٍل َأْن ل َيْرمي الُكَرَة َبعِيًدا؟ز- 
باِق َمَع ِبلٍل؟ -  ملاذا َيفوُز عاِمٌر ِبالسِّ
ما ِهَي الَعلَمُة ِعْنَد َخطِّ النِّهاَيِة؟ ملاذا؟ - 
َمَتى عاد ِبلٌل َوعاِمٌر ِإَل الَبْيِت؟ي- 
؟ -  َر عاِمٌر يف الدُّخوِل ِإَل الَبْيتِِ ملاذا َتَأخَّ
ملاذا كان عاِمٌر َيروُ  َوَيِيُء؟ل- 
ملاذا َيِْلُس عاِمٌر َعَلى ُكْرِسيٍّ ِبَدوالِيَب؟م- 
ًدا؟ ملاذا؟ن-  َمتَى الَتقى ِبلٌل َوعاِمٌر ُمَدَّ
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َأنا َأْكُتُب                                                                     

ِة »ِبلٌل وعاِمٌر«؟- 1-1 َأْكُتُب الِفْكَرَة الرَِّئيَسَة ِلِقصَّ

ُر                                                                       َأنا ُأفكِّ
ِة:- 1-1 َتْقْييُم اْسِتيعاِب الِقصَّ

ُة »ِبلٌل وعاِمٌر«  ِقصَّ
1- ما َنْوُع الِكتاِب ؟ َوما اجلنس اأَلَدِبيُّ الَّذي َيْنَتِمي ِإَلْيِه؟

ِة َوَمكاَنها. ُد  َزماَن َأْحداِث الِقصَّ 1-  ُأَحدِّ

ِة َوُأعرُِّف ِبُكلٍّ ِمْنها.  ُد َشْخِصيَّاِت الِقصَّ 1- ُأَحدِّ
ْخِصيَُّة اأُلوَل:  الشَّ
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ْخِصيَُّة الثَّاِنَيُة:  الشَّ

ِة؟ َوملاذا ؟  1- ما احَلَدُث امُلفاِجُئ يف َهِذِ  الِقصَّ

ِة. 5- ُأَقاِرُن َبْيَ ِبلٍل َوعاِمٍر. َأْسَتْخِرُج َهِذِ  امُلقاَرَنَة ِمَن الِقصَّ

6- َأِصُف املِْنَطَقَة الَّيت َيْسُكُن فيها ِبلٌل َوعاِمٌر.
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َأنا َأْكُتُب                                                                     

ِة »ِبلٌل وعاِمٌر« َعْن َخِْس َكِلماٍت َوَأْكُتُب ُمراِدفاِتها.- 1-5 َأْبَُث يف ِقصَّ

ِة »ِبلٌل وعاِمٌر« َعْن َخِْس َكِلماٍت َوَأْكُتُب َأْضَداَدها.- 1-6 َأْبَُث يف ِقصَّ

َص - 1-1 داَقِة، ُثمَّ َأْكُتُب ُمَلخَّ ٍة َتَتَكلَُّم َعِن الصَّ َأْبَُث يف امَلْكَتَبِة َعْن ِكتاٍب َأْو ِقصَّ
ُمها ِلُزَملِئي َشَفِهيًّا َوَل َأْنَسى َأْن َأْكُتَب َرْأيي  ، ُثمَّ ُأَقدِّ ِة ِبُأْسلوِبي اخَلاصِّ الِقصَّ

ام يف الِكَتاِب َوَأِصُفُهما. ِة، َكما ُألِحُظ ُأْسلوَب الَكاِتِب َوالرَّسَّ ْخِصيِّ يف الِقصَّ الشَّ
َأْقَرُأ َوُأَصنُِّف ُثمَّ َأْكُتُب َكِلماٍت ِمَن الِكتاِب يف الِفئاِت التَّاِلَيِة:- 1-1
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ِصفاٌتَأْساٌءَأْفعاٌل

َأنا َاْكُتُب َوَأَتَدَُّث                                                         

داَقِة َبْيَ النَّاِس، ُثمَّ - 1-1 يَِّة الصَّ َأْكُتُب َرْأْيي ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة الُفْصَحى َعْن َأَهمِّ
ِة  ُم َرْأْيي. ُثمَّ َأْذُكُر َبْعَض اأَلْحداِث الَّيت َوَرَدْت يف الِقصَّ َأَتَدَُّث َأماُم ُزَملئي َوُأَقدِّ

َتْدُعُم َرْأْيي.

ُر َوَأْكُتُب                                                              َأنا ُأَفكِّ
ِة َعْن َصداَقِة ِبلٍل َوعاِمِر َوَكْيَف َيْقِضياِن َأْوَقاَتُهما، َوَأنَُّهما - -1-1 َقَرْأُت يف الِقصَّ

ُن الَّذي  ِة. َلِكْن َهْل َأْعِرُف ما ُهَو امَلْغَزى امُلَبطَّ اِهِريُّ ِلْلِقصَّ َجاراِن. َهذا ُهَو امَلْعَنى الظَّ
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ُر ُثمَّ َأكُتُب َعْن َذِلَك ُثمَّ ُأْخِبُ ُزَملِئي ِبالنَِّتيَجِة. َأراَدْتُه الَكاِتَبُة؟ ُأَفكِّ

َأنا َأْعَمُل                                                                                           

ْندوِق: - 1-11 ِة ِعْنَدما َأْكُتُب اإِلجاَبَة يف الصُّ َأْعَمُل خاِرَطًة ِلْلِقصَّ
الزَّماُن:أ- 

َمَتى َبَدْأِت الِقصَُّة؟

ِإلى َأيِّ َوْقٍت َبِقَي عاِمٌر َوِبالٌل َيْلعباِن في الَمْلَعِب؟

َمَتى َتناَوَل عاِمٌر َوِبالٌل الَغداَء؟

َمَتى َذَهَب ِبالٌل َوعاِمٌر ِإَلى الَمْلَعِب ِلُمَشاَهَدِة ُمباراِة ُكَرِة الَقَدِم؟ 

؟ َمَتى اْنَتَهِت الِقصَُّة

امَلكاُن:ب- 
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:  الِبداَيُة
َبْيُت ِبالٍل 

َوعاِمٍر

في 
الَمْلَعِب

َشَجرِة 
الَبْيتالَجْوز

:  النِّهاَيُة
في 

الَمْلَعِب

ُر                                                                       َأنا ُأَفكِّ

َأْذُكُر َخْسًة - 1-11 َبَكِة اإِلَلْكرتوِنيَِّة َعْن َأْسباِب اإِلعاَقِة اجَلَسِديَِّة ُثمَّ  َأْبَُث يف الشَّ
َزِميلي ِبها. َوُأْخِبُ  ِمْنها يف قاِئَمٍة 

َأْكُتُب ماذا َسَيْحُصُل َلْو لَْ َيُكْن ِبلٌل َصِديَق عاِمٍر؟ َأِصُف ُشعوَر ُكلٍّ ِمْنُهما؟ - 1-11
ْندوِق التَّالي ُثمَّ َأْقَرُأها ملَُِدرِِّسي. َأْكُتُب اإِلجاَبَة يف الصُّ

البداية:
بيت بلل 

وعامر 

يف امللعب 

شجرة 
اجلوز

البيت

الّنهاية: 
يف امللعب
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ُم                                                                       ُر َوُأناِقُش َوُأَقدِّ َأنا َأْكُتُب َوُأَفكِّ

ِة: »ِبلٌل َوعاِمٌر« - 1-11 َة ُماِثَلًة َحَدَثْت َمِعي ُمَشاِبَهًة ِلِقصَّ َأْكُتُب ِقصَّ

ُر                                                                       َأنا ُأَفكِّ

فاِت الَّيت ُأِحبُّها يف َصِديقِي يف الِقْسم اأَليَِْن ِمَن اجَلْدَوِل، - 1-15 َأْكُتُب اأَلْشياَء َوالصِّ
فاِت الَّيت َل ُأِحبُّها يف َصِديقي يف الِقْسم اأَلْيَسِر: َواأَلْشياَء َوالصِّ

َل ُأِحبُّ يف َصديقيُأِحبُّ يف َصديقي

َأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًةَأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًة
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ُأْخِبُ ُزَمَلِئي َعْن ُأْسلوِب الَكاِتَبِة نبيهة حميدلي. ُثمَّ َأْذُكُر َرْأِيي يف ِكتاَبِتها - 1-16
ِة. ِة َوما ِهَي اأَلْشياُء الَّيت ُيِْكُن َأْن ُتِضيَفها الَكاِتَبُة ِإَل اْلِقصَّ ِلْلِقصَّ

ِة »ِبلٌل َوعاِمٌر« َعْن اأَلْفعاِل الَّيت َوَرَدْت يف ِصيَغِة امُلَثنَّى َواأَلْفعاِل - 1-11 َأْبَُث يف ِقصَّ
الَّيت َوَرَدْت يف ِصيَغِة امُلْفَرِد ُثمَّ َأْكُتُبها يف اجَلْدَوِل التَّاِلي.

الِفْعُل ِبِصيَغِة امُلَثنَّىالِفْعُل ِبِصيَغِة امُلْفَرِد
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َأنا َأْقَرُأ َوَأْكُتُب                                                                                           

َأْقَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب الَكِلَماِت الَبَصِريََّة التَّاِلَيَة:- 1-11
كان- أنا- هذا- يا- ماما- بابا- يف- من- مع- كّل- بيت- باب- 

قال- ما- أن- رسم- أسود- أكل- عند- نعم.
ُثمَّ َأْسَتْعِمُل َخًْسا ِمْنُها يف ُجٍَل ُمِفيَدٍة:

َأَتَيَُّل َأنِّي َذَهْبُت َمَع ِبلٍل َوعاِمٍر ِإَل املَْلَعِب َبْعَد الَغداِء ملُِشاَهَدِة ُمباراِة ُكَرِة - 1-11
الَقَدم. َأْكُتُب ما َشاَهْدُت يف املَْلَعِب َوماذا َحَدَث َمَع ِبلٍل َوعاِمِر يف املَْلَعِب َوَمَتى َعادا 

ِإَل الَبْيِت. َوُيِْكُن َأْن ُأِضيَف َأْحداًثا ُأْخَرى. ُثمَّ َأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًة َعَما َكَتْبُت.



الوحدة االولى     13الّصّداَقةالّصّداَقة

الِكتاَبُة:
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                                                                                      
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                                                                                      
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                                                                                      
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                   
                                                                   

وَرُة: الصُّ
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ُر                                                                       َأنا ُأَفكِّ

َأْحِذُف ُحُروفًًا ِمَن الَكِلماِت التَّاِلَيِة َوُأِضيُف ِإَلْيَها ُحروًفا ُأْخَرى.- -1-1

الَكِلَمُة اجَلِديَدُةاحَلْرُف امُلضاُفاحَلْرُف املَْذوُفالَكِلَمُة

ُلْعَبت

ُكَرِتي

طاِئَرة

َصَباح

ُرِق الَّيت ُيِْكُن َأْن ُأساِعَد ِبها َصِديقي امُلعاَق َجَسِدًيا، َحتَّى َأْجَعَل - 1-11 ُر يف الطُّ ُأَفكِّ
َبَكِة اإِلَلْكرْتوِنيَِّة َأْو َأْسَأَل  َحياَتُه َأْسَهَل. َأْكُتُب َذِلَك يف قاِئَمٍة. ُيِْكُن َأْن َأْسَتعَي ِبالشَّ

َأَحَد َأْفراِد ُأْسَرِتي.
ْندوِق ُثمَّ ُأِجْيُب َعِن الّسَؤاِل َوَأْكُتُبُه يف - 1-11 َأْقَرُأ الِعَباَرَة الَّيت يف داِخِل الصُّ

ْندوِق الَفاِرِغ: الصُّ
ِة  َلُة َلَديَّ ِمْن ِقصَّ اجُلْمَلُة امُلَفضَّ

»ِبالٌل َوعاِمٌر«  ِهَي:

ِة  اجُلْزُء اأَلْكَثُر َتْشِويًقا ِمْن ِقصَّ
»ِبالٌل َوعاِمٌر«  ُهَو:
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ِة »ِبالٌل  أْكُتُب ُعنواًنا آَخَر ِلِقصَّ
َوعاِمٌر«.

ِة َكِلماٍت ِفيها لُم َقَمِريٌَّة َوَكِلماٍت ِفيها لُم شَِّْسيٌَّة ُثمَّ َأْكُتُبها - 1-11 َأْختاُر ِمَن الِقصَّ
يف اجَلْدَوِل التَّالي:

ْمِسيَُّةَكِلماٌت ِفيها لُم الَقَمِريَُّة َكِلماٌت فيها لُم الشَّ

َأْكُتُب اأَلْعماَل الَّيت َعليَّ الِقياُم ِبها أِلَكوَن َصِديًقا حَمْبوًبا.- 1-11
َمَثًل: َعَليَّ َأْن َأَتَكلََّم ِبَكِلماٍت َلِطيَفٍة.

ُأساِعُد َصديِقي ِعْنَدما ُيرِيُد.أ- 
ُأشاِرُ  َصديِقي ِبالَّلِعِب يف َأْلعاِبي. ب- 

َأنا ُأناِقُش                                                                                      

ُأناِقُش َمَع ُزَملئي اأَلْلواَن َوالرُّسوَم َوَشْكَل الِغلِف َوَحْجَم الَكِلماِت الَّيت - 1-15
ِة. كاَنْت يف الِقصَّ
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َأنا َأْبَُث                                                                                     

َبَكِة اإِللْكرْتوِنيَِّة. - 1-16 َأْبَُث َعْن َتْعِريٍف ِبالكاِتَبِة نبيهة حميدلي ُيِْكُن َأْن َأْسَتعَي ِبالشَّ
ما ِهَي ِدراَسُتها؟ ملاذا َتْكُتُب؟ َوَأْكُتُب َأْساَء ُكُتٍب َوِقَصٍص َقْد َكَتَبْتها. 

ُم                                                                            ُر َوُأناِقُش َوُأَقدِّ َأنا َأْكُتُب َوُأَفكِّ

ُم َعَمِلي ِلْلُمَدرِِّس َبْعَد َأْن أْمَلَ اْسِتماَرَة - 1-11 ِة »ِبلٌل َوعاِمٌر« ُثمَّ ُأَقدِّ َأْكُتُب َعْن ِقصَّ
ِة. اِتيِّ ِلِكتاَبِة الِقصَّ التَّْقْييم الذَّ

َأنا َأَتَكلَُّم                                                                                     

ِة َأماَم ُزَملِئي:- 1-11 ُم َمْشروَع الِقصَّ ُأَقدِّ
َة.أ-  ُأخَلُِّص الِقصَّ

ُة.ب-  داَقِة الَّيت َطَرَحْتها الِقصَّ ُأناِقُش َقِضيََّة الصَّ
داَقِة َذوِي اإِلَعاقاِت اجَلَسِديَِّة. ج-  ُأناِقُش َقِضيََّة صَّ
• ُمَلَحَظٌة: َأَتَكلَُّم ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة الُفْصَحى. َأَتَكلَُّم ِبَصْوٍت َواِضٍح. ِعْنَدما 	

َأَتَكلَُّم ُأتاِبُع النََّظَر ِإَل ُوُجوِ  امُلْسَتِمعِيَ. َأْجَعُل امَلْوُضوُع َشاِمًل ِلُكلِّ َأْحداِث 
ِة َوالَقَضايا الَّيت ُأناِقُشها.  الِقصَّ

ِة َحتَّى َأْحُصَل - 1-11 ِعْنَد َعَمِل امَلْشروِع َأتَّبُِع اخُلُطواِت التَّاِلَيَة ِللتَّْقِييم اْلذاِتيِّ ِلْلِقصَّ
َعَلى  َأْحَسِن النَّتاِئِج.
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ُر                                                                       َأنا ُأَفكِّ

ِل. َأْكُتُب اأَلْشياَء امُلْشرَتََكَة يف ِمْنَطَقِة َتقاُطِع - -1-1 ُأقاِرُن َبْيَ َنْفِسي َوَصِديقي امُلَفضَّ
َة َعْن  َة يف َشْخِصي يف الِقْسم اأَليَِْن، َواأَلْشياَء اخَلاصَّ الّداِئَرَتْيِ، َواأَلْشياَء اخَلاصَّ

َشْخِص َصِديقي يف الِقْسم اأَلْيَسِر.

ِة َمْقَطًعا ُأَمثُِّلُه َمَع َصِديقي َيُقوُم َأَحُدنا ِبَدْوِر ِبلٍل َواآلَخُر - 1-11 َأْخَتُار ِمَن الِقصَّ
ِبَدْوِر عاِمٍر. ُثمَّ َنْعِرُض َذِلَك َأماَم ُزَملِئنا َوامُلَدرِِّس.
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    الِقْسُم الّثاني ِمَن الِوْحَدِة

َأنا َأْقَرُأ                                                                                  

• الِقراَءُة امُلْشرَتََكُة:	
يِت« َمَع َأْصحابي. ُأِعيُد ِقراَءَة الَكِلَمِة اخَلَطأ.أ-  ُة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ َأْقَرُأ ِقصَّ

ِة ُثمَّ َيْسَألوَن َبْعَضُهُم الَبْعَض َعْن ب-  اِلُب َمَع ُزَملِئِه يف ِقراَءِة الِقصَّ َيْشرَتُِ  الطَّ
ِة. َأْحداِث الِقصَّ

• الِقراَءُة امُلْسَتِقلَُّة:	
داَقِة ِقراَءًة ُمْسَتِقلًَّة. َأْختاُر ِقَصًصا َأْو ُكُتًبا أِلَْقَرَأها يف الَبْيِت َمْضموُنها َعِن الصَّ

رُُ                                                                                َأنا ُأَفكِّ

يِت« ِقراَءًة َجْهِريًَّة َوِقراَءًة ُمْشرَتََكًة، َأْكُتُب - 1-1 َة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ َبْعَد َأْن َأْقَرَأ ِقصَّ
ِة. الِفْكَرَة الرَِّئَيَسَة ِلْلِقصَّ

َأنا ُأناِقُش                                                                                           

ِة؟                                                                  - 1-1 ما هَو ُعنواُن الِقصَّ
ِة؟- 1-1 َمْن ُهَو راوي الِقصَّ

ُدُهْم.- 1-1 ِمْن َكْم َشْخٍص َتَتَكوَُّن اأُلْسَرُة؟ ُأَعدِّ
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َمْن ُهُم اجِلرياُن اجُلُدُد؟- 1-5

َمْن ُهما التَّْوَأم؟ ماذا َتْعيِن َكِلَمُة )َتْوَأم-؟- 1-6

َمْن زاَر ُأْسَرَة ُنوٍر؟- 1-1

ماذا َفَعَلْت َنوٌر ِعْندما َجاَءْت ُأمُّ َعْدناَن؟- 1-1

ملاذا كان َعْدناُن ُمْنَزِعًجا؟- 1-1

ماذا الَّذي اْعَتَقَدْت ُنوٌر َأنَُّه َسبََّب اْنِزعاَج َعْدناَن؟ ماذا َفَعَلْت؟- -1-1

ما ُمْشِكَلُة َعْدناَن؟- 1-11

ماذا َحَدَث َبْعَد َأْن َوَضَع َعْدناُن َسَّاَعَتُه؟- 1-11

ماذا َتْفَعُل ُنوٌر يف ُكلِّ َمرٍَّة َيْأِتي َعْدناُن ِلِزياَرِتها؟- 1-11
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ماذا َيْفَعُل َعْدناُن يف ُكلِّ َمرٍَّة َيْأتي ِلِزياَرِة اجِلرياِن؟- 1-11

َأنا َأْكُتُب                                                                               

يِت«. - 1-11 ِة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ َأْكُتُب الِفْكَرَة الرَِّئيَسَة ِلِقصَّ

ُر                                                                                َأنا ُأَفكِّ

ِة:- 1-16 َتْقْييُم اْسِتيعاِب الِقصَّ
1-  ما َنْوُع الِكتاِب ؟ َوما اجلنس اأَلَدِبيُّ الَّذي َيْنَتِمي ِإَلْيِه؟

ِة َوَمَكاَنَها ُد َزماَن َأْحداِث الِقصَّ 1-  ُأَحدِّ

ِة َوُأَعرُِّف ِبُكلٍّ ِمْنها.  ُد َشْخِصيَّاِت الِقصَّ 1- ُأَحدِّ
ْخِصيَُّة اأُلوَل: أ-  الشَّ
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ْخِصيَُّة الثَّاِنَيُة: ب-  الشَّ

ْخِصيَُّة الثَّاِلَثُة: ج-  الشَّ

ْخِصيَُّة الرَّاِبَعُة: د-  الشَّ

ْخِصيَُّة اخَلاِمَسُة:  -  الشَّ

اِدَسُة: و-  ْخِصيَُّة السَّ الشَّ

اِبَعُة: ز-  ْخِصيَُّة السَّ الشَّ
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ِة؟ ُأعلُِّل إَجابيت ؟  1- ماِهَي الُعْقَدُة يف َهِذِ  الِقصَّ

ِة؟ وملاذا؟ 5- ما احَلَدُث امُلفاِجُئ الَّذي َسُيَغريُِّ َأْحداَث الِقصَّ

6- َأِصُف َشْخِصيََّة ُنوٍر.

1-  َأِصُف َشْخِصيََّة َعْدناَن.

1-  َأِصُف املِْنَطَقَة الَّيت َتْسُكُن ِفيها ُأْسَرُة َعْدناَن َوُأْسَرُة ُنوٍر.

َمُم ِإَل ِإعاَقٍة ُأْخَرى؟ ملاذا؟ 1-  ما ِهَي ِإعاَقُة َعْدناَن اجَلَسِديَُّة؟ َهْل يَؤدِّي الصَّ
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َأنا َأْكُتُب                                                                              

يِت« َعْن َخِْس َكِلماٍت َوَأْكُتُب - 1-11 ِة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ َأْبَُث يف ِقصَّ
ُمراِدفاِتها.

= =
= =

=
يِت« َعْن َخِْس َكِلماٍت َوَأْكُتُب َأْضداَدها.- 1-11 ِة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ َأْبَُث يف ِقصَّ

ٍة َتَتَكلَُّم َعِن َصداَقِة َذِوي اإِلعاَقاِت - 1-11 َأْبَُث يف امَلْكَتَبِة َعْن ِكتاٍب َأْو ِقصَّ
ُمها ِلُزَملِئي، وأتذكر  ، ُثمَّ ُأَقدِّ ِة ِبُأْسلوِبي اخَلاصِّ َص الِقصَّ اجَلَسِديَِّة، ُثمَّ َأْكُتُب ُمَلخَّ

ام يف الِكَتاِب  ِة، َكَما ُأَلِحُظ ُأْسُلوَبْي الَكاِتِب َوالرَّسَّ ْخِصيَّ ِبالِقصَّ َأْن َأْكُتَب َرْأيي الشَّ
َوَأِصُف َهَذْيِن اأُلْسلوبْيِ.
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َأْقَرُأ َوُأَصنُِّف ُثمَّ َأْكُتُب َكِلماٍت ِمَن الِكتاِب يف الِفئاِت التَّاِلَيِة:- -1-1

ِصفاٌتَأْساٌءَأْفعاٌل

َأنا َاْكُتُب َوَأَتَدَُّث                                                                                         

داَقِة َبْيَ اإِلْنساِن العاِديِّ - 1-11 يَِّة الصَّ َأْكُتُب َرْأْيي ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة الُفْصَحى َعْن َأَهمِّ
داَقِة ِلُكلٍّ ِمْنُهما؟ َوما َتْأِثرُي َهِذِ   َواإِلْنساِن ِذي اإِلَعاَقِة اجَلَسِديَِّة. ما هي فاِئَدُة َهِذِ  الصَّ

ُم َرْأيي. ُثمَّ َأْذُكُر َبْعَض اأَلْحداِث  داَقِة يف امُلَْتَمِع؟ ُثمَّ َأَتَدَُّث َأماَم ُزَملئي َوُأَقدِّ الصَّ
ِة واّليت َتْدُعُم َرْأيي. الَّيت َوَرَدْت يف الِقصَّ
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ر َوَأْكُتُب                                                                                           َأنا ُأَفكِّ

ِة َعْن اْهِتمام ُنوِر ِباأَلْولِد اأَلْصَغِر ِسنًّا َمْنها، َوَكْيَف ُتِبُّ - 1-11 َقَرْأَت يف الِقصَّ
ِة.  َلِكْن َهْل  اِهِريُّ ِلْلِقصَّ ُنوٌر َأْن َتْقِضَي َأْوقاَتها َمْعُهْم َوُتَسلَِّيهْم، َهذا ُهَو امَلْعَنى الظَّ
ُر ُثْم َأْكُتُب  ُن الَّذي َأراَدْتُه الَكاِتَبُة »ملياء عبد الصاحب«؟ ُأَفكِّ َأْعِرُف ما امَلْغَزى امُلَبطَّ

َعْن َذِلَك ُثْم ُأْخِبُ ُزَمَلِئي ِبالنَِّتيَجِة.
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َأنا َأْعَمُل                                                                                            

ْندوِق: - 1-11 ِة ِعْنَدما َأْكُتُب اإِلجاَبَة يف الصُّ َأْعَمُل خاِرَطًة ِلْلِقصَّ
الزَّماُن:

ُة؟ الِقصَّ َبَدْأِت  َمَتى 

ُنوٍر؟ ُأمَّ  اجَلديَدَة  جاَرَتها  َعْدناَن  ُأمُّ  َزاَرْت  ملاذا 

َيْسَمُع؟ ل  َأَصمُّ  َعْدناَن  َأْن  ُنوٌر  َعَرَفْت  َمْتى 

اجِلرياِن؟  َبْيَت  َيزوُر  ِعْنَدما  َعْدناُن  َيْفَعُل  ماذا 

ُة؟ الِقصَّ اْنَتَهِت  َمَتى 
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امَلكاُن:

ةِ  صَّ ى القِ لَ دْنانُ إِ عُ عَ تَمِ ُورٍ وَيَسْ لَى بَيْتِ ن وْدَةُ إِ العَ
رُّ بِها ى . وَيُسَ لَ دْنانُ إِ عُ عَ رِ وْمِ يُسْ نْذُ ذَلِكَ اليَ وَمُ

ُورٍ  َكْتَبَةِ في بَيْتِ ن  .امل

بَتْ  نْدَما ذَهَ دْنانَ عِ ُمِّ عَ بَيْتُ أ
ةَ  اعَ مَّ رَتِ السَّ ضَ َحْ .وَأ

ُورٍ  رَةِ ن ُسْ بَّاكِ : بَيْتُ أ نَ الشُّ رُ مِ ٌ تَنْظُ ُور كانَتْ ن
دُ اجلِيرانَ اجلُدَدَ  َوُتشاِهُد . وَتُشاهِ بَّاِ   الشُّ ِمَن  َتْنُظُر  ُنوٌر  كاَنْت  ُنوٍر:  ُأْسَرِة  َبْيُت 

 . اجُلَدَد اجِلرياَن 

َوَأْحَضَرِت  َذَهَبْت  ِعْنَدما  َعْدناَن  ُأمِّ  َبْيُت 
. َعَة ا مَّ لسَّ ا

ِإَل  َعْدناُن  َوَيْسَتِمُع  ُنوٍر  َبْيِت  ِإَل  ُة  الَعْوَد
ُيْسِرُع  الَيْوم  َذِلَك  َوُمْنُذ  ِبها.  َوُيَسرُّ  ِة  الِقصَّ

ُنوٍر.  َبْيِت  يف  امَلْكَتَبِة  ِإَل  َعْدناُن 

ُر                                                                                َأنا ُأَفكِّ

، فَهْل َأْعِرُف ماِهَي؟ َأْكُتُبَها :- 1-11 َخَلَق اهلُل ُسْبحاَنُه َوَتعاَل َلنا َخَْس َحواسٍّ
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ْمِع َوالَكلِم، َلِكْن يف َنْفِس الَوْقِت َقِد - 1-15 َأْنَعَم اهلُل َعَلْيَنا ِبِنْعَمِة النََّظِر َوالسَّ
بِّ  ِر الطِّ اْمَتَحَن َبْعَض النَّاِس ِبُفْقداِن ِإْحَدى َهِذِ  النَِّعم. َلِكْن ِبَفْضِل اهلِل ُثمَّ ِبَتَطوُّ
َن اإِلْنساُن َأْن َيْرَتَِع ُطُرًقا َوِعلَجاٍت ِلَتْسهيِل َهِذِ  اإِلعاقاِت، َفاأَلْعَمى  َواأَلْدِوَيِة تََكَّ

َبَكِة  َيْقَرُأ َواأَلْبَكُم )اأَلْخَرُس- َيَتَكلَُّم َواأَلَصمُّ )اأَلْطَرُش- َيْسَمُع. َأْبَُث يف الشَّ
َل ِإَلْيها اإِلْنساُن ِلَتْسِهيِل َحياِة اأَلْعَمى  اإِلَلْكرتوِنيَِّة َعْن َهِذِ  الْخرِتاعاِت الَّيت َتَوصَّ

َواأَلَصمِّ َواأَلْبَكم. َأْكُتُب َعْن َذِلَك.

َأْكُتُب ماذا َسَيْحُصُل َلْو لَْ َيُكْن ِعْنَد َعْدناَن َسَّاَعٌة؟ َأِصُف ُشعوَرُ  وَأْكُتُب - 1-16
ْندوِق التَّالي ُثمَّ َأْقَرُأها ملَُِدرِِّسي: اإِلجاَبَة يف الصُّ
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ُم                                                                            ُر َوُأناِقُش َوُأَقدِّ َأنا َأْكُتُب َوُأَفكِّ

يِت« َحْيُث - 1-11 ِة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ ًة ُماِثَلًة َحَدَثْت َمِعي ُمَشاِبَهًة ِلِقصَّ أْكُتُب ِقصَّ
َقاَبْلُت َشْخًصا كاَن ذا ِإعاَقٍة َجَسِديٍَّة، َأِصُف َكْيَف كاَن ُشعوِري َوَكْيَف َتعاَمْلُت َمَع 

َة.  ْخِص، وِإْن لَْ َيُْدْث َوَأْن َقاَبْلُت َأَحًدا، َأَتَيَُّل الِقصَّ َهذا الشَّ

ُر                                                                                َأنا ُأَفكِّ

فاِت الَّيت ُأِحبُّها يف ِجرياِني يف الِقْسم اأَليَِْن ِمَن اجَلْدَوِل، - 1-11 َأْكُتُب األمور َوالصِّ
فاِت واألمور الَّيت َل ُأِحبُّها يف ِجرياِني يف الِقْسم اأَلْيَسِر: َوالصِّ

ل ُأِحبُّ يف ِجرياِنيُأِحبُّ يف ِجرياِني

َأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًةَأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًة
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ُأْخِبُ ُزَمَلِئي َعْن ُأْسلوِب الَكاِتَبِة ملياء عبد الّصاحب. ُثمَّ َأْذُكُر َرْأْيي يف - 1-11
ِة. ِة َوُرسوماِتها، َوما هي اأَلْشياُء الَّيت ُيِْكُن َأْن ُتِضيَفها الَكاِتَبُة ِإل اْلِقصَّ ِكتاَبِتها ِلْلِقصَّ

يِت« ُثمَّ َأْبَُث ِفيها َعْن َأْساِء الُكُتِب - -1-1 ِة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ َأَتَصفَُّح َصَفحاِت ِقصَّ
َفحاِت.  الَّيت كاَنْت ُصَوُرها َقْد َوَرَدْت يف الصَّ

َأنا َأْقَرُأ َوَأْكُتُب                                                                                  

َأْقَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب الَكِلَماِت الَبَصِريََّة التَّاِلَيَة:- 1-11
 تت - إل – عندي – حنن – هنا  – أريد – ركض – ركب – ذلك - هو.

ُثمَّ َأْسَتْعِمُل َخًْسا ِمْنُها يف ُجٍَل ُمِفيَدٍة:
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ُر َوَأْكُتُب                                                                                             َأنا ُأَفكِّ

َأَتَيَُّل َأنِّي َذَهْبُت ِلِزياَرِة َبْيِت ُنوٍر َوُأْسَرِتها. َأْكُتُب ما شاَهْدُت يف َبْيِت ُنوٍر. - 1-11
ا  َأِصُف الَبْيَت َوالُغَرَف، َوُيِْكُن َأْن ُأِضيَف َأْحداًثا ُأْخَرى. ُثمَّ َأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًة َعمَّ

َكَتْبُت.

وَرُة:الِكتاَبُة: الصُّ

ُر                                                                               َأنا ُأَفكِّ

ِة ُأشاِهُد َأْفعاَل ُأمِّ َعْدناَن َوُأمِّ ُنوٍر َوَتَصرُّفاِتهما، - 1-11 ِمْن ِخلِل َتَصفُِّح الِقصَّ
َذِلَك ِمْن ِخَلِل ُمشاَهَدِة  َأْكُتُب َعْن  َمًعا، َوما ِهَي ِهواياُتُهما.  َوْقَتُهما  َوَكْيَف َقَضَيتا 

َوِر. الصُّ
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َأنا َأْعَمُل ِبَيَديَّ                                                                                    

َأْرُسُم احُلروَف اأَلْبَِديَِّة الَعَرِبيَِّة ِبُلَغِة اإِلشاَرِة َعَلى َوَرٍق ُثمَّ ُألِصُقها َعَلى - 1-11
وَرِة التَّاِلَيِة: ِجداِر َصفِّي ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ

م َوالُبْكم ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة ُصَوُر احُلروِف ِبُلَغِة اإِلَشاَرِة ِللصُّ

ُر                                                                                  َأنا ُأَفكِّ

ْجُع ُهَو َتواُفُق ِنهاياِت - 1-15 ِة. السَّ َأْبَُث َعْن الَكِلماِت الَّيت ِفيها َسْجٌع ِمَن الِقصَّ
ْجِع َعَلى َنْفِس  الَكِلماِت َعَلى َوْزٍن واِحٍد. ُثمَّ َأْكُتُب الَكِلماِت الَّيت َعَلى َنْفِس السَّ

ْطِر يف اجَلْدَوِل. السَّ
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، َحتَّى َأْجَعَل َحياَتُه - 1-16 ُرِق الَّيت ُيِْكُن َأْن ُأساِعَد ِبها َصدِيقي اأَلَصمَّ ُر يف الطُّ ُأَفكِّ
َبَكِة اإِلَلْكرْتوِنيَِّة َأْو َأْسَأَل َأَحَد  َأْسَهَل. َأْكُتُب َذِلَك يف قاِئَمٍة، ُيِْكُن َأْن َأْسَتِعَي ِبالشَّ

َأْفراِد ُأْسَرِتي.
ْندوِق ُثمَّ ُأِجْيُب َعِن الّسَؤاِل َوَأْكُتُبُه يف - 1-11 َأْقَرُأ الِعَباَرَة الَّيت يف داِخِل الصُّ

ْندوِق الَفاِرِغ: الصُّ

َلَديَّ  َلُة  امُلَفضَّ اجُلْمَلُة 
َل  »َعدناُن  ِة  ِقصَّ ِمْن 

ِهَي: ِت«   ِقصَّ ُيِبُّ 

اجُلْزُء اأَلْكَثُر َتْشِويًقا ِمْن 
ِة »َعدناُن َل ُيِبُّ  ِقصَّ

ِت«  ُهَو: ِقصَّ

ِة  أْكُتُب ُعنواًنا آَخَر ِلِقصَّ
ِت«. »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ

ِة  َأْكُتُب ِنهاَيًة ُأْخَرى ِلِقصَّ
ِت« »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ

ِة َكِلماٍت ِفيها لم َقَمِريٌَّة َوَكِلماٍت ِفيها لم شَِّْسيٌَّة ُثمَّ َأْكُتُبها - 1-11 َأْختاُر ِمَن الِقصَّ
يف اجَلْدَوِل التَّالي: 
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َكِلماٌت فيها لُم شَِّْسيَُّةَكِلماٌت ِفيها لُم َقَمِريَُّة

َأْكُتُب اأَلْعماَل الَّيت َعليَّ الِقياُم ِبها أِلَكوَن جاًرا حَمُْبوًبا.- 1-11

َأنا ُأناِقُش                                                                                             

ُأناِقُش َمَع ُزَملئي اأَلْلواَن َوالرُّسوَم َوَشْكَل الِغلِف َوَحْجَم - -1-1
ِة. الَكِلماِت الَّيت كاَنْت يف الِقصَّ

َلْو ُكْنُت أْسَتطيُع َأْن ُأَغريَِّ َشْيًئا يف الِكتاِب، َفما ُهَو؟ َوماذا - 1-11
ُأحبُّ َأْن َأْكُتَب ِعَوًضا َعْنُه؟
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ِة؟ ملاذا؟- 1-11 ْفحاِت يف الِقصَّ ْفَحُة الَّيت َأْحَبْبُتها َأْكَثَر ِمْن باِقي الصَّ ما هي الصَّ
ِة؟ ما ُهَو؟- 1-11 َهْل ُأريُد ِمَن الَكاِتَبِة َأْن ُتِضيَف َشْيًئا ِإَل الِقصَّ
ِة؟ ما ُهَو؟- 1-11 َهْل ُأريُد ِمَن الَكاِتَبِة َأْن َتِْذَف َشْيًئا ِمَن الِقصَّ

َأنا َأْبَُث                                                                                              

َبَكِة - 1-15 اِحِب. ُيِْكُن َأْن َأْسَتعَي ِبالشَّ َأْبَُث َعْن َتْعِريِف ِبالكاِتَبِة ملياُء َعْبُد الصَّ
اإِللْكرْتوِنيَِّة. ما ِهَي ِدراَسُتها؟ ملاذا َتْكُتُب؟ َوَأْكُتُب َأْساَء ُكُتٍب َوِقَصٍص َقْد َكَتَبْتها. 

ُم                                                                           ُر َوُأناِقُش َوُأَقدِّ َأنا َأْكُتُب َوُأَفكِّ

ُم َعَمِلي ِلْلُمَدرِِّس.- 1-16 يِت« ُثمَّ ُأَقدِّ ِة »َعدناُن َل ُيِبُّ ِقصَّ َأْكُتُب َعْن ِقصَّ

ُر                                                                               َأنا ُأَفكِّ

ْمِع َوالنُّْطِق، َوَكْيَف ُيعاِني الَِّذي َفَقَدُهما. َأْكُتُب اأُلموَر - 1-11 ُأقاِرُن َبْيَ ِنْعَميَتْ السَّ
الَّيِت َيَتَمتَُّع ِبها اإِلْنَساُن غري املعّوق يف الِقْسم اأَليَِْن، َواأُلموَر الَّيت َيتَِّصُف ِبَها 
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اإِلْنَساُن الَفاِقُد لَِاَتْيِ النِّْعَمَتْيِ يف الِقْسم اأَلْيَسِر، واأُلموَر امُلْشرَتََكَة َبْيَنُهما يف ِمْنَطَقِة 
َتَقاُطِع الّداِئَرَتْيِ. 
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الِقْسُم الْثاِلُث ِمَن الِوْحَدِة

ُر                                                                                 َأنا ُأَفكِّ

• َة »ِحَكاَيَتاِن« ِقراَءًة َجْهِريًَّة َوِقراَءًة ُمْشرَتََكًة، َأْكُتُب الِفْكَرَة 	 َبْعَد َأْن َأْقَرَأ ِقصَّ
ِة. الرَِّئَيَسِة ِلْلِقصَّ

َأنا ُأناِقُش                                                                                                    

ُأناِقُش اأَلْسَئِلِة التَّاِلَيِة- 1-1
ِة؟ أ-  ما هَو ُعنواُن الِقصَّ

ِة؟ب-  َمْن ُهَو راوي الِقصَّ
ِة؟ج-  َمْن ِهَي َشْخِصيَّاُت الِقصَّ
ماذا ُيِبُّ َحِبيٌب؟د- 
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ماذا ُيِبُّ ِفراٌس؟  - 
ماذا ُيَهيُِّئ ِفراٌس َوَحِبيٌب ِللْحِتفاِل؟و- 
ماذا َتْعيِن َكِلَمُة »َبَلِديَُّة«؟ز- 
َمْن َفاَز ِبَأْحَسِن النَّتاِئِج؟ َأَتَكلَُّم َعْن َذِلَك. - 
َكْيَف َشَعَر َحِبيٌب ِبَتْصِفيِق َواِلَدْيِه؟ - 
َكْيَف ُيِْكُن َأْن َنَتَنبََّأ ِمْن َكِلماِت الَكاِتِب َأنَّ ِفراًسا َأَصٌم؟ ي- 
ْكَر ِلواِلَدْيِه َوِلْلَجِميِع. َأمَّا  -  َم الشُّ ِة ِإنَّ َحِبيبًا َتَكلََّم َوَقدَّ قال الرَّاِوي يف الِقصَّ

ْكِر. ِمْن َهِذِ  الِعباَراِت، َماذا ُيِْكُن َأْن  ِفراٌس َفَقْد َأشاَر ِإَل اجَلِميِع َوَواِلَدْيِه ِبالشُّ
ُتِْبَ َوَتَتَكلََّم َعْن َشْخِصيَِّة ُكلٍّ ِمْن ِفراٍس َوَحِبيٍب؟

ماذا َكاَن ُيَغينِّ َحِبيٌب؟ اْشَرْ  َمْعَنى َذِلَك.ل- 
ِة؟م-  ماذا َأْخَبَنا الرَّاِوي يف ِنَهاَيِة الِقصَّ

َأنا َأْكُتُب                                                                               

ِة »ِحَكاَيَتاِن«. - 1-1 َأْكُتُب الِفْكَرَة الرَِّئيَسَة ِلِقصَّ

ُر                                                                               َأنا ُأَفكِّ

تقييم استيعاب القصة - 1-1
1- ما َنْوُع الِكتاِب ؟ َوما الَفنُّ اأَلَدِبيُّ الَّذي َيْنَتِمي ِإَلْيِه؟
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ِة َوَمكاَنَها. 1- ُأحِدُد َزماَن َأْحداِث الِقصَّ

ِة َوُأَعرُِّف ِبُكلٍّ ِمْنها.  1- ُأحِدُد َشْخِصيَّاِت الِقصَّ
ْخِصيَُّة اأُلوَل: أ-  الشَّ

ْخِصيَُّة الّثاِنَيُة: ب-  الشَّ

ْخِصيَُّة الثَّاِلَثُة: ج-  الشَّ
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ِة؟ َوملاذا ؟  1- َهْل ُيوَجُد ُعْقَدٌة يف َهِذِ  الِقصَّ

ِة؟ ملاذا؟ 5- ما ُهَو احَلَدُث الَِّذي َأثاَر ِإْعَجاِبي يف الِقصَّ

6- َأِصُف َشْخِصيََّة َحبيٍب.

1- َأِصُف َشْخِصيََّة ِفراٍس.

1- َأِصُف الَبَلِديََّة َوَرِئيَس الَبَلِديَِّة.

1- ما ِهَي ِإَعاَقُة َحِبيٍب اجَلَسِديَُّة؟ ما ِهَي ِإعاَقُة ِفراٍس اجَلَسِديَُّة؟ ملاذا؟
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َأنا َأْكُتُب                                                                            

ِة »ِحَكاَيَتاِن« َاْقَرُأ َهِذِ  الِعَباراِت ُثمَّ َأْكُتُب ُمراِدَفاٍت لََا َتِْمُل َنْفَس - 1-1 ِمْن ِقصَّ
امَلْعَنى.

)يف َقْلِب َيْنُمو ِإْحَساٌس- =أ- 

)َوَأَرى الَبْهَجَة َدْوًما ُقْرِبي- = ب- 

)َلْوَحيِت َصاَرْت َأْجََل ِباأَلْحَِر- = ج- 

)َحِبيٌب َفَقَد َبَصَرُ - = د- 

)ِفراٌس َفَقَد َسَْعُه- =  - 
ِة »ِحَكاَيَتاِن« َعْن َخِْس َكِلماٍت َوَأْكُتُب َأْضداَدها.- 1-5 َأْبَُث يف ِقصَّ

x x
x x

x
َص - 1-6 ٍة َتَتَكلَُّم َعِن َحَياِة الُعْمَياِن، ُثمَّ َأْكُتُب ُمَلخَّ َأْبَُث يف امَلْكَتَبِة َعْن ِكتاٍب َأْو ِقصَّ

ْخِصيَّ  ، ُثمَّ ُأَقدُِّمها ِلُزَملِئي، َوَل َأْنَسى َأْن َأْكُتَب َرْأيي الشَّ ِة ِبُأْسلوِبي اخَلاصِّ الِقصَّ
ام يف الِكَتاِب. ِة، َكما ُألِحُظ َوَأِصُف ُأْسلوَب الَكاِتِب َوالرَّسَّ ِبالِقصَّ
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َأْقَرُأ ثّم ُأَصنُِّف ُثمَّ َأْكُتُب َكِلماٍت ِمَن الِكتاِب يف الِفئاِت التَّاِلَيِة:- 1-1

ِصفاٌتَأْساٌءَأْفعاٌل

َأنا َاْكُتُب َوَأَتَدَُّث                                                                                        

يَِّة اإِلْبداِع يف َحياِة اإِلْنساِن. َوَهْل ِإَعاَقُة - 1-1 ُمستخِدمًا الَفصيحة، ُأَعبُِّ َعْن َأَهمِّ
ِمِه؟ َأْعِطي َأْمِثَلًة َعْن َمَشاِهرَي ُمْبِدِعَي َكاَنْت ِعْنَدُهْم  اإِلْنَساِن َتُكوُن َحاِجًزا ِلَتَقدُّ

ُم  ُث َأماُم ُزَملئي َوُأَقدِّ ْخِص؟ ُثمَّ َأَتَدَّ ِإَعاَقاٌت َجَسِديٌَّة؛ َوما َتْأِثرُي َهِذِ  اإِلَعاَقِة يِف الشَّ
ِة َتْدُعُم َرْأْيي. َرْأِيي. ُثمَّ َأْذُكُر َبْعَض اأَلْحداِث الَّيت َوَرَدْت يف الِقصَّ
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ُر َوَأْكُتُب                                                                                          َأنا ُأَفكِّ

ِة َعْن َفْوِز َحِبيٍب َوِفراٍس يف ُمَساَبَقِة الَبَلِديَِّة. َهذا ُهَو امَلْعَنى - 1-1 َقَرْأُت يف الِقصَّ
َأراَدْتُه الَكاِتَبُة نبيهة  ُن الَّذي  امُلَبطَّ امَلْغَزَى  َأْعِرُف ما  َلِكْن َهْل  ِة  ِلْلِقصَّ اِهِريُّ  الظَّ

ِبالنَِّتيَجِة. ُزَمَلِئي  َوُأْخِبُ  َذِلَك  َأْكُتُب َعْن  ُر ُثمَّ  ُأَفكِّ حميدلي؟ 

َأنا َأْعَملُُ                                                                                            

ْندوِق: - -1-1 ِة ِعْنَدما َأْكُتُب اإِلجاَبَة يف الصُّ َأْعَمُل خاِرَطًة ِلْلِقصَّ
الزَّماُن:أ- 
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امَلكاُن:ب- 
ُة؟ َأْيَن َحَدَثِت الِقصَّ

ُر                                                                                َأنا ُأَفكِّ

َأْسَأُل َنْفِسي اأَلْسَئِلَةَ التَّاِلَيَة: - 1-11
َهْل َيْقَرُأ اأَلْعَمى؟ أ- 

َكْيَف َيْقَرُأ اأَلْعَمى؟  ب- 

ُة؟ الِقصَّ َبَدْأِت  َمَتى 

َيْسَمُع؟ َل  َأَصمُّ  ِفراًسا  َأْن  اجَلِميُع  َعَرَف  َمَتى 

َيرَى؟  َل  َكْفيٌف  َحِبيًبا  َأْن  اجَلِميُع  َعَرَف  َمَتى 

ُة؟ الِقصَّ اْنَتَهِت  َمَتى 
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ما اْسُم اللَُّغِة الَّيت َيْقَرُأها الُعْمياُن؟ج- 
َمْن اْخرَتََع ُلَغَة بَراْيل؟ َأَتَكلَُّم َعْنُه.د- 
َبَكِة اإِلَلْكرْتوِنيَِّة ُثمَّ َأْكُتُب َعْن َذِلَك. -  َأْبَُث َعْن ُلَغِة ِبَراْيل َوِتْقِنيَّاِتها يف الشَّ

ِفراٌس - 1-11 َوَيَتَعلَّْم  امُلوِسيَقى،  َحِبيٌب  َيَتَعلَّْم  لَْ  َلْو  َسَيْحُصُل  ماذا  َأْكُتُب 
ُياِرَس  َأْن  ُروِريِّ  الضَّ ِمَن  َوَهْل  ِهواَيَتْيِهما؟  ُماَرَسِة  ُشعوَرُهما يف  َأِصُف  ْسَم؟  الرَّ
َأْقَرُأها  ُثمَّ  التَّالي  ْندوِق  الصُّ اإِلَجاَبَة يف  َأْكُتُب  َوُيْتِقُنها.  ُيِبُّها  ِهواَيًة  ِإْنساٍن  ُكلُّ 

ِسي: ملَُِدرِّ
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ُم                                                                       ُر َوُأناِقُش َوُأَقدِّ َأنا َأْكُتُب َوُأَفكِّ

ِة: »ِحَكاَيَتاِن« َحْيُث َكاَن - 1-11 ًة َحَدَثْت َمِعي َأْو َقَرْأُتها ُمَشاِبَهًة ِلِقصَّ َأْكُتُب ِقصَّ
ِة ذا ِإَعاَقٍة َجَسِديٍَّة. َأِصُف َكْيَف َكاَن ُشعوِري، َوَكْيَف َشَعْرُت ِتَاَ  َذِلَك  َبَطُل الِقصَّ

ْخِص، َوَكْيَف َأثََّر يف َنْفِسي، َوَحثَّيِن َعَلى الَعَمِل ِبُْهٍد َوَنَشاٍ  َوِإبَداٍع. الشَّ

ُر                                                                                َأنا ُأَفكِّ

فاِت الَّيت ُأِحبُّها َأْن َتُكوَن يف َشْخِصي يف الِقْسم اأَليَِْن - 1-11 َأْكُتُب اأَلْشياَء َوالصِّ
َفاِت َواأَلْشَياَء الَّيت ل ُأِحبَّها َأْن َتُكوَن يف َشْخِصي يف الِقْسم  ِمَن اجَلْدَوِل، َوالصِّ

اأَلْيَسِر: 

ل ُأِحبُّ يف َشْخِصيُأِحبُّ يف َشْخِصي
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َأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًةَأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًة

ُأْخِبُ ُزَمَلِئي َعْن ُأْسلوِب الَكاِتَبِة نبيهة حميدلي. ُثمَّ َأْذُكُر َرْأْيي يف ِكتاَبِتها - 1-15
ِة. ِة َوُرسوماِتها، َوما ِهَي اأُلموُر الَّيت ُيِْكُن َأْن ُتِضيَفها الَكاِتَبُة ِإل الِقصَّ ِلْلِقصَّ

َأنا ُأَقاِرُن                                                                                              

َة الَّيت َأْحَبْبُتها ِمَن َبْيِ الِقَصِص الثَّلِث الَّيت َوَرَدْت يف الِوْحَدِة. - 1-16 َأْختاُر الِقصَّ
ِة َوَعن َسَبِب َتْفِضيِلي لََا ِمْن َبْيِ الِقَصِص. َأْكُتُب ُعْنواَن الِقصَّ
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َأنا َأْقَرُأ َوَأْكُتُب                                                                                              

َأْقَرُأ ُثمَّ َأْكُتُب الَكِلَماِت الَبَصِريََّة التَّاِلَيَة:- 1-11
. ة – َجٌَل – ِفيٌل - ُدبٌّ َجاَء – ُيِبُّ – ماذا - َل- ِهَي – ُهْم – َأَسٌد – َبطَّ

ُثمَّ َأْسَتْعِمُل َخًْسا ِمْنُها يف ُجٍَل ُمِفيَدٍة:

ُر َوَأْكُتُب                                                                                          َأنا ُأَفكِّ

َأَتَيَُّل َأنِّي َحَضْرُت َحْفَل الَبَلِديَِّة َوَشاَهْدُت َحِبيًبا َوَفِراًسا. َأِصُف ما َشاَهْدُت - 1-11
َوَسِْعُت، َأِصُف احَلْفَل، َوَطِريَقَة َعْزِف َحِبيٍب، َوَأِصُف َلْوَحَة ِفراٍس َوَأْلواَنها. ُيِْكُن َأْن 

ُأِضيَف َأْحداًثا ُأْخَرى. ُثمَّ َأْرُسُم ُصوَرًة ُمناِسَبًة َعْن ما َكَتْبُت.



الوحدة االولى     49الّصّداَقةالّصّداَقة

وَرُة:الِكتاَبُة: الصُّ

ُر                                                                               َأنا ُأَفكِّ

ِة وصور َحِبيٍب َوِفراٍس َوَتَصرَُّفاِتَهما، َوَكْيَف َكانا - 1-11 ِمْن ِخلِل َتَصفُِّح ِقصَّ
َوِر. َيَتَدرَّباِن، َوما ِهَي ِهواياُتُهما. َأْكُتُب َعْن َذِلَك ِمْن ِخَلِل ُمشاَهَدِة الصُّ

َأنا َأْعَمُل ِبَيَديَّ                                                                                              

َأْرُسُم احُلروَف اأَلْبَِديَِّة الَعَرِبيَِّة ِبُلَغِة ِبراْيل َعَلى َوَرٍق ُثمَّ ُألِصُقها َعَلى ِجداِر - -1-1
وَرِة التَّاِلَيِة: َصفِّي ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ
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صور احلروف بلغة بريل

رَُ                                                                               أنا ُأَفكِّ

ْجُع ُهَو َتواُفُق ِنهاياِت - 1-11 ِة. السَّ َأْبَُث َعْن الَكِلماِت الَّيت ِفيها َسْجٌع ِمَن الِقصَّ
َجِع َعَلى َنْفِس  الَكِلماِت َعَلى َوْزٍن واِحٍد. ُثمَّ َأْكُتُب الَكِلماِت الَّيت َعَلى َنْفِس السَّ

ْطِر يف اجَلْدَوِل. السَّ
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، َحتَّى َأْجَعَل َحياَتُه - 1-11 ُرِق الَّيت ُيِْكُن َأْن ُأساِعَد ِبها َصدِيقي اأَلَصمَّ ُر يف الطُّ ُأَفكِّ
َبَكِة اإِلَلْكرْتوِنيَِّة َأْو َأْسَأَل َأَحَد  َأْسَهَل. َأْكُتُب َذِلَك يف قاِئَمٍة، ُيِْكُن َأْن َأْسَتِعَي ِبالشَّ

َأْفراِد ُأْسَرِتي.
ْندوِق ُثمَّ ُأِجْيُب َعِن الّسَؤاِل َوَأْكُتُبُه يف - 1-11 َأْقَرُأ الِعَباَرَة الَّيت يف داِخِل الصُّ

ْندوِق الَفاِرِغ: الصُّ

َلُة َلَديَّ ِمْن  اجُلْمَلُة امُلَفضَّ
ِة »ِحَكاَيَتاِن«  ِهَي: ِقصَّ

اجُلْزُء اأَلْكَثُر َتْشِويًقا ِمْن 
ِة »ِحَكاَيَتاِن«  ُهَو: ِقصَّ

ِة  أْكُتُب ُعنواًنا آَخَر ِلِقصَّ
»ِحَكاَيَتاِن«.

ِة  َأْكُتُب ِنهاَيًة ُأْخَرى ِلِقصَّ
»ِحَكاَيَتاِن«.
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ِة َكِلماٍت ِفيها لُم َقَمِريَِّة َوَكِلماٍت ِفيها َلٌم َشسيٌَّة ُثمَّ َأْكُتُبها - 1-11 َأْختاُر ِمَن الِقصَّ
يف اجَلْدَوِل التَّالي:

َكِلماٌت فيها َلٌم َشسيٌَّةَكِلماٌت ِفيها لُم َقَمِريَُّة

َأْكُتُب اأَلْعماَل الَّيت َعليَّ الِقياُم ِبها أِلَكوَن ُمْبِدًعا.- 1-15

ُأناِقُش َمَع ُزَملئي اأَلْلواَن َوالرُّسوَم َوَشْكَل الِغلِف َوَحْجَم الَكِلماِت الَّيت - 1-16
ِة. كاَنْت يف الِقصَّ
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ُر                                                                                َأنا ُأَفكِّ

ِة »ِحَكاَيَتاِن« َأِصُف َأَساِليَب الكاِتَبِة نبيهة حميدلي الَّيت - 1-11 ِمْن ِخَلِل ِقَراَءِتي ِلِقصَّ
ُم َأْمِثَلًة  َوِر َواْسِتْخداَم التَّعاِبرِي البلِغيَِّة َوُأَقدِّ اْسَتْخَدَمْتها ِللتَّأْثرِيِ يِف الَقاِرِئ )َنْوَع الصُّ

ِة-. َعَلى َذِلَك ِمَن الِقصَّ

َأنا َأْبَُث                                                                                              

َأْبَُث َعْن الَفْرِق َبْيَ ُأْسلوِب الَكاِتَبِة نبيهة حميدلي َوالَكاِتَبِة ملياء عبد - 1-11
َبَكِة اإِللْكرْتوِنيَِّة. ما ِهَي ِدراَسُتُهما ؟ ما الَفْرُق َبْيَ  الّصاحب. ُيِْكُن َأْن َأْسَتعَي ِبالشَّ

ُأْسلوَبْيهما؟ َمْن َأْعَجَبيِن ُأْسلوُبها َأْكَثَر؟ وملاذا؟ 

َأنا َأْكُتب وأفّكر وأناقش بها                                                                          

ُم َعَمِلي ِلْلُمَدرِِّس.- 1-11 ِة »ِحَكاَيَتاِن« ُثمَّ ُأَقدِّ َأْكُتُب َعْن ِقصَّ
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ُر                                                                                  َأنا ُأَفكِّ

ِة َمْقطًعا ُأَمثُِّلُه َمَع َصدِيقي. َيُقوُم َأَحُدنا ِبَدْوِر َحِبيٍب َواآلَخُر - -1-1 َأختاُر ِمَن الِقصَّ
ِبَدْوِر ِفراٍس َوآَخَرون ِبَدْوِر احُلُضوِر َوَرِئيِس الَبَلِديَِّة. ُثمَّ َنَعرُض َذِلَك َأماَم ُزَملِئنا 

َوامُلَدرِِّس.
َنتاِئُج ِنهاَيِة الِوْحَدِة - 1-11

ماذا َتَعلَّْمُت ِمْن َهَذِ  الِوْحَدِة؟أ- 

ماذا ُأِريُد َأْن َأْعِرَف َأْكَثَر ؟ ب- 

َكْيَف َسَأْعِرُف َذِلَك ؟ ج- 
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ما َرْأُيَك يف الِقَصِص امَلْدروَسِة ؟ د- 



ّّ التفكري بالتفكري
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أختاُر نشاطا من األنشطة اّليت أعجبتين يف هذ  الوحدة.  ما اّلذي ساعدني على 
الّنجا  يف حّل/عمل هذا الّنشا ؟ ما كانت الصعوبات اّليت واجهتين؟
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