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 ُحْزُن اُألمّ      
 اَلرْحـَمة     
 ِمَن اْلَقَفص     
 أَنَا ُحرّ      
 َمَع اُألمّ      
 يَا ِسْنَجابـِي     

٥٧ 
 
٥٩ 
٦٠ 
٦٢ 
٦٤ 
٧١ 
 
٧٣ 
٧٤ 
٧٦ 
٧٨ 
٨١ 
٧٣ 





٧ 

 الصف الثّالث 7

 قراءة  كيراال العربية 

 الدَعاء

نَــا  رَبـنَـــــا ِإنـــــا اْهَتَديْـــــــنَـــا ْكــُر َعَليـْ فـََلَك الش 

نَــــــا      بِالرَجـاِل اْلُمْحِسِنينَــا أَْنَت َأْحَسْنَت ِإلَيـْ

 َوَرَعـــــْوُه ُمـْخـــِلِصينَـــــا     َحَفـــُظوا اْلُقْرآَن ِفينَــا

يَــــا َوِدينَــــا  نِْعَم َأْجُر الصاِدِقينَــــا  َصَدُقوا ُدنـْ
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������� 
�  الوحدة األولى  

 � فـَْرَحُة اْلِعيد   
 ِعيٌد َسِعيد     

 يـَْوُم اْلِعيد   
 َحْوَل اْلَجدّ    
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 قراءة  كيراال العربية 

 َما َهِذِه؟ -
�َهْل َحَصْلُتْم َعَلى ِمْثِلَها؟ َوَمَتى؟ -
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 ِعيٌد َسِعيدٌ 

 َما َأْحـــَلى تِْلَك ْاَألْعيَــاد  ِعيُد اَألْضَحى ِعيُد اْلِفطْـــــرِ 

 ُكل َجـــــِديــــــٍد يَـــــا َأْوَالد  نـَْلُهو، نـَْلَعُب، نـَْلَبُس ِفيَهــــا

 نـَْلَعُب ِفي َسْهٍل َأْو َواد   َتْحُلو ِفي اْلِعيِد الرْحَالت 

 الَ تـَْبــِذيـــَر َوالَ ِإْفـَســــــــاد َيْمَرُح ِفي اْلِعيِد اَألْصَحاب 
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 قراءة  كيراال العربية 

 َهيا َنْكَتِشْف اْلَكِلَماِت اْلُمَسجعة ِمَن الَمْنظُوِم َوَنْكُتْب َعَلى الالِئِحات      

 َأْوَالد َأْعَياد
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 ُنَالِحُظ الصَوَر َوَنْكُتُب َكَما ِفي اْلِمثَال    

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   

 

 

  ِخَمار       قـََلْنُسَوة      َقِميص  تـَنورَة   

 ِمْعَطف     َعَباَءة         بـَْنطَُلون             ِإزَار    

 يـَْلَبُس ْاَألُخ اْلبَـْنطَُلونَ  ...........تـَْلَبُس ْاُألْخُت 

................... ................. 

.................... .................. 

..................... .................. 

 -ِفي يـَْوِم اْلِعيِد 
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 قراءة  كيراال العربية 

 يـَْوُم اْلِعيد 

 اَلسَالُم َعَلْيُكْم يَاَجدي، ِعيدُُكْم ُمَباَرك : َحاِشر
 َوَعَلْيُكْم اَلسَالم، تـََقبَل اهللاُ ِمنا َوِمْنُكمْ  :  اْلَجدّ 
 َكْيَف اْلِعيُد َمَعُكْم؟ : َحاِشر
 ِعيٌد َسِعيٌد، اَْلَحْمُد هللاِ  :  اْلَجد! 
ُة؟ : َحاِشر أَْيَن اْلَجد 
 أَنَا َمْوُجوَدة، أَْنَت َوْحَدَك؟ : ةُ  اْلَجد ، يَا بـَُني 
 أَْيَن فَاِطمة؟. َال، بَابَا َوَماَما ِفي الطرِيقِ  : َحاِشر
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 .ِهَي تـَْلَعُب ِفي بـَْيِت َجارِنَا : اْلَجدةُ  
 َمَتى يَْأِتي اْلَخاُل ِمَن ُدَبْي؟ : َحاِشر 
  بـَْعَد َساَعٍة يـَْنِزُل ِفي اْلَمطَار :  اْلَجد. 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اَلسَالُم َعَلْيُكْم   : َحاِشر
 َوَعَلْيُكُم السَالم  : اْلَخاُل 

 َمنْ  َكْيفَ   َمَتى  َماَذا أَْيَن   

 ُنَالِحُظ الصورََة َوُنْكِمُل اْلِحَوار
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 قراءة  كيراال العربية 

 َهَبَطِت الطاِئَرة؟.......   :  فَاِطَمةُ 
 . قـَْبَل َساَعةٍ  :  الَخالُ 
 َكاَنْت الرْحَلة؟.......  :  َماِجد
 )يـَْنظُُر اْلَخاُل ِإَلى فَاِطَمةَ (ُمرِيَحة   :  الَخالُ 
 ِفي َيِدِك يَا فَاِطَمُة؟.......  :  الَخالُ 
  .َهِذِه لُْعَبِتي :  فَاِطَمةُ 
 َوَصْلُتْم ِإَلى اْلَمطَاِر؟........  :  الَخالُ 
يارَةِ  :  َهاِشم ِفي الس. 
اِئُق؟.........  :  الَخالُ  اَلس 
 َجارُنَا ُكَمار؟ :  فَاِطَمةُ 
 ُكَمار؟........  :  الَخالُ 
يارَةِ  :  فَاِطَمةُ  ُهَو ِفي الس. 
 .َحَسًنا، َنْذَهُب ِإَلى اْلبَـْيتِ  :  الَخالُ 
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 َحْوَل اْلَجدّ 

بـَْعَد تـََناُوِل . يـَْوُم اْلِعيِد يـَْوٌم َسِعيدٌ . َهَذا يـَْوُم اْلِعيدِ          
يَا َجدي، نـَُروُح : قَاَلْت فَاِطَمة. اْلَغَداِء َجَلُسوا َحْوَل اْلَجدّ 

اْلَبْحرِ  َتْجِري ِفي اْلَبْحِر . َوَذِلَك َمْنَظٌر َجِميلٌ . ِإَلى َساِحل ِ
ِفيَنُة َوالزْوَرُق َواْلَقاِربُ  نـََعْم، بـَْعَد زِيَارَِة : قَاَل اْلَجدّ . الس

 .َأقَارِبَِنا
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 قراءة  كيراال العربية 

 ُنَالِحُظ الصورَة َوَنْكُتب

 ِفي يـَْوِم اْلِعيِد زَاُروا اْلَعمّ 

 ..............ِفي يـَْوِم اْلِعيِد زَاُروا  

 ................................. 

 ................................. 
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 ...............................................َأْعَضاُء ْاُألْسَرِة  

........................................................................ 

 .ُنَالِحُظ اْلَمْنَظَر َونُِعد اْلبَـَياَن ِبُمَساَعَدِة ْاَألْسِئَلِة، َونـَُعْنِونُهُ 

 

 أَْيَن َأْعَضاُء ْاُألْسَرِة؟ - 
 َماَذا َيْجِري ِفي اْلَبْحِر؟ - 
 َماَذا يَِبيُع التاِجُر؟ - 
 َمْن يـَْلَعُب بِالطائَِرِة اْلَوَرِقـيِة؟ - 
 َمَتى َوَصُلوا ِإَلى َساِحِل اْلَبْحر؟_    
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 قراءة  كيراال العربية 

 َنْخَتاُر اْلُمَناِسَب َوَنْكُتب
 

 اْلَماء

 ِسكة اْلَحِديدِ 

 اْلَجوّ 

 الشارِع

 .....................َيِسيُر 
........................... 

 ارَُة ِفي اْلَجويَتِسيُر الط 
...................... 

�الطيارَة

�اْلَحاِفَلة

�اْلِقطَار

�الَقاِرب

 )إ�� ا����( ��ّ� آ�� ا���اآ� و�
	� أ���ءه�  )إ�� ا����( ��ّ� آ�� ا���اآ� و�
	� أ���ءه� 
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    )ُمَهاتـََفة(نـََتَخيُل َوَنْكُتب        
 

 
 

 َهُلو، َمْن َمِعي؟ :   َعاِمر
 أَنَا َحاِشر :  َحاِشر
 !َأْهًال، ِعيدُُكْم ُمَباَرك :   َعاِمر

 َمَتى َتِجيُء؟. ِعيد َسِعيد :  َحاِشر
 ............................ :   َعاِمر

 .ُهَنا َصِديُقَنا رَاُهل :  َحاِشر
 !زَْين :   َعاِمر

 ................................. :  َحاِشر
 ................................. :   َعاِمر

 َهْل َسوْيَت اْلِبطَاَقة؟ :  َحاِشر
َلة، ِإْن َشاَء اهللا :   َعاِمر  َال، َسُأَسوي الليـْ
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 قراءة  كيراال العربية 

 َنْكُتُب َكِلَمَة التـْهِنَئة َتْحَت الصَور    

����

  

 

 

 

.........................                 ....................... 

 

 

 

 

 

   ........................ 

 )���������( .َوَجنَْمُع ِيف املَِلفات. نُِعد ِبطَاقَات ُمَعايََدة لِْلُمَناَسَباِت اْلُمْخَتِلَفة )إ�� ا����( ��ّ� آ�� ا���اآ� و�
	� أ���ءه� 



 قراءة  كيراال العربية 

 

 قراءة  كيراال العربية  ٢٢

 الصف الثّالث 22

 التـْقوِيُم الذاِتي����

يحتاج إلى 
 التْحِسين

َعلِمية   ُمـْمَتاز َجيد َواِتج التـ النـ 

 اَْلَمْنظُوم  أَقْـَتِدُر َعَلى ِإْنَشاِد اْلَمْنظُوم � � �

 

� 
 

� 
 

� 
أَقْـَتِدُر َعَلى َتْكِمَلة احلَِوار ِمبَُساَعَدة 

 الَكِلَمات

 َاْحلَِوار

 

� 
 

� 
 

� 
أَقْـَتِدُر َعَلى ِإْعَداِد البَـَياَن ِمبَُساَعَدِة 

 ُصَوِر اْلَمرَاِكب وَأْمسَائَِها 

اْلَمَباِدُئ 
 اللَغِوية 

   أَِقُف َعَلى َأْمسَاِء اْلَمالَِبس � � �
 
 البَـَيان

أَقْـَتِدُر َعَلى ِكَتابَِة اُجلَمل مبساعدة ُصَوِر  � � �
 اْلَمالَِبس وَأْمسَائَِها 

 أَِقُف َعَلى أْمسَاِء أَفْـرَاِد اُألْسرَة  � � �

أَقْـَتِدُر َعَلى ِإْعَداِد ِبطَاقَاِت اْلُمَعاَيَدة  � � �
  

ِبطَاقَاُت 
 اْلُمَعاَيَدة 

أَقْـَتِدُر َعَلى ِكَتابَِة َكِلَماِت الّتِحّياِت  � � �
 والتـَهاِين 
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 قراءة  كيراال العربية 
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 قراءة  كيراال العربية  ٢٤

 الصف الثّالث 24


 ا�ْ�ِْ��ِ ُ��ِ �َ�ْ
َ

 ا�ْ�ِْ��ِ ِ��ُ
 اْ�ُ��ِ �َ�ْ
َ

 ا�ْ�ِْ��ِ ِ��ُ
 اْ�ُ��ِ �َ�ْ
َ

 ا�ْ�ِْ��ِ ِ��ُ
 اْ�ُ��ِ �َ�ْ
َ
ْ��َ�د �  �  �  �  ِ��ُ
 اْ�

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
ْ��َ�د َ�� أ

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
ْ��َ�د َ�� أ

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
ْ��َ�د َ�� أ

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
    َ�� أ


 ا�ْ�ِْ��ِ ُ��ِ �َ�ْ
َ

 ا�ْ�ِْ��ِ ِ��ُ
 اْ�ُ��ِ �َ�ْ
َ

 ا�ْ�ِْ��ِ ِ��ُ
 اْ�ُ��ِ �َ�ْ
َ

 ا�ْ�ِْ��ِ ِ��ُ
 اْ�ُ��ِ �َ�ْ
َ
ْ��َ�د �  �  �  �  ِ��ُ
 اْ�

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
ْ��َ�د َ�� أ

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
ْ��َ�د َ�� أ

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
ْ��َ�د َ�� أ

َ
ْ�َ� �ِ�َْ� اْ�

َ
    َ�� أ

 ِّ
َ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ
ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ

ِّ َ%�ََ$ أَ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ

ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ

ِّ َ%�ََ$ أَ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ

ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ

ِّ َ%�ََ$ أَ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ

ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ
    َ%�ََ$ أ

 ِّ
َ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ
ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ

ِّ َ%�ََ$ أَ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ

ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ

ِّ َ%�ََ$ أَ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ

ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ

ِّ َ%�ََ$ أَ�ْ َةِ َ�ْ�َل اْ

ُ
ْ#َ"�ُء اْ�

َ
    َ%�ََ$ أ
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 قراءة  كيراال العربية 

 
 

 الوحدة الثّانية  
   نِْعَمَتان    

 اَْلَفُطوُر َجاِهز    
 َهَذا يـَْوُمَنا    
 أَنَا َوِحيد    
 ُخْرَدُة الشَرار    

 

 



 قراءة  كيراال العربية 
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 ِلَم يـَْبِكي الطْفُل الصِغير؟ -
 َماَذا يـَْفَعُل اْآلَخُرون؟ -
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 قراءة  كيراال العربية 

 الَفُطوُر َجاِهز

َماَما، تََأخْرُت، َهاِتي : َجَلَس َجاِبٌر َأَماَم اْلَماِئَدِة َونَاَدى أُمهُ 

 .   اْلَفطُور

    اُألم: ِاْغِسْل َيَدْيَك، َوُقْل ِبْسِم اهللاِ . اْلَفطُوُر َجاِهٌز يَا بـَُني . 

اَْلَحْمُد : فـَتَـَناَوَل َجاِبر اْلَفطُوَر ثُم قَالَ .  نـََعْم يَا َماَما: َجاِبر

 .َغَسَل َجاِبٌر َيَدْيِه، َوَأْسَرَع ِإَلى اْلَمْدَرَسةِ . هللاِ 
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 قراءة  كيراال العربية  ٢٨
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 َسم  اِإلَلَه يَا غُـــــَالم  ِإَذا َجلَـــْسَت ِللــطَعـــاِم 
 ِمــــما يَِليـــــَك بِـنِـــظَامِ  ُكْل  بَِيِمينِــَك َدائِــًمـــــا 
 َحـْمًدا ِلَخاِلِق األَنَامِ   َواْغِسْل َيَدْيَك ُثم ُقلْ 

 نـُْنِشُد َونـََتَذوقُ       

 ُقْل ِبْسِم اهللا
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 قراءة  كيراال العربية 

 .ُنَالِحُظ الصَوَر َوَنْخَتاُر اْلُمَناِسَب ِمَن اْلُمَربِع َوَنْكُتُب بـََيانًا         

 ٢ ِبْسِم اهللا ١ 

٤ ٣ 

 ٦ ٥ اَْلَحْمُد ِلَله



 قراءة  كيراال العربية 

 

 قراءة  كيراال العربية  ٣٠
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 يـَُقوُل َجاِبٌر ِبْسِم اِهللا قـَْبَل ْاَألْكِل 

 يـَْغِسُل َجاِبٌر َيَدْيِه بـَْعَد ْاَألْكلِ 

 يـَْغِسُل َجاِبٌر َيَدْيِه قـَْبَل ْاَألْكلِ 

    يَْأُكُل َجاِبٌر َجاِلًسا  

 َيْشَرُب َجاِبٌر بَِيِميِنِه 

 يـَُقوُل َجاِبٌر اَْلَحْمُد ِهللا بـَْعَد ْاَألْكل

 

.................................................................. 

 

 

 

.................................................................. 

 

 

 

.................................................................. 

 

 

 

.................................................................. 

 

 

 

.................................................................. 

 

 

 

.................................................................. 
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 قراءة  كيراال العربية 

 َهَذا يـَْوُمَنا                  
 

 
 
 

 
 

 َأْهالً يَا رَاُهل : َجاِبر 
 َأْهالً َوَسْهًال يَا َجاِبر  :  رَاُهل
 ُشْكًرا، َمَتى َوَصْلَت؟ : َجاِبر 
 تـَوا، َهْل تـََناَوْلَت اْلَفُطوَر؟ : رَاُهل
 أَيـَْوه  : َجاِبر 
 َمَعَك َغَداء؟ :  رَاُهل
 نـََعْم، أَْيَن َنْذَهُب َأوًال؟ : َجاِبر 



 قراءة  كيراال العربية 

 

 قراءة  كيراال العربية  ٣٢
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 ’ُكوَداْيَكانَال‘ثُم ’ ُأوِتي‘ :  رَاُهل
 !َما َشاَء اهللا  : َجاِبر 

 
 

   .َنْخَتاُر اْلَكِلَماِت التَـْهِذيِبيَة ِمْن َهَذا اْلِحَوار          
  ................... 
  ................... 
  ................... 
  ................... 

 

    .َنْكَتِشُف اْلَكِلَماِت التَـْهِذيِبية           

  َصَباُح اْلَخْير : مثل  

  ................... 
  ................... 
  ................... 
  ................... 
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 قراءة  كيراال العربية 

 ُنَالِحُظ الصورََة َوَنْكُتُب َأْسَماَء اْلَوَجَباتِ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 َفطُور   َغَداء  َعَشاء

   

 

  ................................................................ 

  ................................................................ 

 اَْلَفطُوُر َجاِهز، َهيا نَْأُكل
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 أَنَا َوِحيد

 

 

 

 

 

 

 ،...َأِحباِئي
ــُرورِ    ــي بِــاْلــَفــَرِح َوالســْنــُت َمــَع أُم َمْســَكــنِــي تِــْلــَك .  ُك

َوُهْم يـَـْرُمـوَن .  وَُكل يـَْوٍم َنْجِلُس ُهَنا ِلُمَصاَحَبِة الناس. الشَجَرة
َنا طََعاَمُهْم اْلَباِقي ِفـيـَهـا .  يـَْوًما َوَجَدْت أُمي ُعـْلـبَـًة َجـِمـيـلَـةً .  ِإلَيـْ

َها قَِليالً .  طََعاُم اْلُخْرَدةِ  . َفَصـاَر بَـطْـنُــَهـا َخـَرابًـا.  َأَكَلْت أُمي ِمنـْ
 .قـَْبَل ُأْسُبوٍع أُمي فَاَرقـَْتِني َفِصْرُت َوِحيًدا

 نـََتَحدث
أين مسكنه؟   من يبكي؟  من الشخصية يف هذه القصة؟:    مؤشرات التحدث 

 كيف ماتت أمه؟ من يرمي الطعام؟ ماذا وجدت أمه؟  مل؟ 
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 قراءة  كيراال العربية 

 ُنْكِمُل اْلِحَوار        

 

 
 

 

 َماَذا ُهَنا؟ :  اَألْصِدقَاء 

 ............ :   رَاُهل 

 أَْيَن أُمُه؟ :  اَألْصِدقَاء 

 ............ :   َجاِبر 

 ؟.......... :  اَألْصِدقَاء 

 ........َأْعطَاَها الناُس  :   رَاُهل 

 ثُم؟ :  اَألْصِدقَاء 

 .َفَماَتتْ ...... َصاَر َبْطنُـَها  :   َجاِبر 

ِقْرٌد َصِغيٌر   طََعاَم اْلُخْرَدة  َكْيفَ 
 َخَرابًا  َماَتتْ 
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 ُخْرَدُة الشَرار
 

 

 

 

 

 
ــَمـــــار تَــنَــاَولُــوا تَــنَــاَولُــوا    ُخـْضــَرَة الثـ 

ــــَرار تَــَجنــبُـوا تَــَجنــبُـوا   ُخــــــْرَدَة الـش 

ُروا َتَحـــذُروا   ـــَرار َتَحذطُـــــْعـَمـَة الض 

ُنوا   ُنوا َتَحسِطــــيـلَــَة ْاَألْعــَمــار َتَحس 



٣٧ 

 الصف الثّالث 37

 قراءة  كيراال العربية 

 نـَْنِظُم اْلَمْنظُوَم ِباْسِتْخَداِم اْلَكِلَماِت َونـَُعْنوِنُه  
 
 

 ........................  ............................ 

 ........................  ............................ 

 ........................  ............................ 

 

َرار      ِفي اللْيِل َوالنـَهار  َتَأدبُوا    تَـَعوُدوا    َأْكَلَة األَبـْ

 .ُنَالِحُظ الصورََة َونـَُناِقُش َشَفوِيا
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اِتي  ْقوِيُم الذ التـ 

يحتاج إلى 
 التْحِسين

َعلِمية   ُمْمَتاز َجيد َواِتج التـ النـ 

رَأُ احلَِْكايَة َو أَِقُف َعَلى آَداِب األْكل ���� ���� ����   أَقـْ
 اَلِحَكايَة 

َتِدُر َعَلى إْعَداِد بـََياٍن َصِغري ِمبَُساَعَدِة الصَوِر  ���� ���� ����  أَقـْ

أَِقُف َعَلى اِحلَوار َو اْكَتَشْفُت ِمْنُه األْلَفاَظ  ���� ���� ����
 التـْهِذيِبية

 
 اَْلِحَوار 

َتِدُر َعَلى ِإَضاَفِة أْلَفاِظ التِحيات ِإَىل ِكَتاِيب  ���� ���� ����   أَقـْ

 الَمَباِدُئ اللغوِية  أَِقُف َعَلى َأْمسَاَء اْلَوَجَبات ���� ���� ����

َتِدُر َعلى اْلُمَناَقَشة  ���� ���� ����  :الِقصة أَِقُف َعَلى الِقصة َوأَقـْ

ْنُظوِم وأَُقوُم بَِنْظِم األبيات  ���� ���� ����
َ
أَُقوُم بَِتَذوِق امل

 ِمبَُساَعَدِة الَكِلَمات

 الَمْنُظوم

َناَقَشة َعْن َأْسَباب السْمنة َفِهْمُت  ���� ���� ����
ُ
أَُشارُِك ِيف امل

 الصَور

 

    التَحدث 
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 قراءة  كيراال العربية 
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َ'�م  �2َ� َو1َ  َ* 0َْ/َ.ْ'ِ-ْ, َوَ* �َُ"�ِِّ( ا��)

َ'�م َ'�م2َ� َو1َ  َ* 0َْ/.َْ'ِ-ْ, َوَ* �َُ"�ِِّ( ا��) َ'�م2َ� َو1َ  َ* 0َْ/.َْ'ِ-ْ, َوَ* �َُ"�ِِّ( ا��) َ'�م2َ� َو1َ  َ* 0َْ/.َْ'ِ-ْ, َوَ* �َُ"�ِِّ( ا��)  �2َ� َو1َ  َ* 0َْ/.َْ'ِ-ْ, َوَ* �َُ"�ِِّ( ا��)

,3ْ
َ

 اْ�َ'ْ4َ ِ (5ِ 
3ِْ, َوا6َْ7ُْ

َ
 �ُ>ْ, ;ِْ/ِ: ا5) 89ََْ, اْ�

,3ْ
َ

 اْ�َ'ْ4َ ِ (5ِ 
3ِْ, َوا6َْ7ُْ

َ
3ْ,>ُْ, ;ِْ/ِ: ا5) 89ََْ, اْ�

َ

 اْ�َ'ْ4َ ِ (5ِ 
3ِْ, َوا6َْ7ُْ

َ
3ْ,>ُْ, ;ِْ/ِ: ا5) 89ََْ, اْ�

َ

 اْ�َ'ْ4َ ِ (5ِ 
3ِْ, َوا6َْ7ُْ

َ
3ْ,>ُْ, ;ِْ/ِ: ا5) 89ََْ, اْ�

َ

 اْ�َ'ْ4َ ِ (5ِ 
3ِْ, َوا6َْ7ُْ

َ
    ����>ُْ, ;ِْ/ِ: ا5) 89ََْ, اْ�
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 قراءة  كيراال العربية 

 
 

 
 الوحدة الثّالثة

 َقْطُر َمَطر  
 ِمَن اْلَجَبِل ِإَلى اْلَبْحر   
 َهْل ُتَصاِحُبِني؟   
     َماُء النـْهر   
 ُنُصوٌص قـَيَمة   



 قراءة  كيراال العربية 
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 َماَذا ِفي الصورَة؟    ••••
ُتْم ِمثْـَلُه؟ •  َهْل رَأَيـْ



٤٣ 

���  الصف الثّالث

�قراءة  كيراال العربية 

 ِمَن اْلَجَبِل ِإَلى اْلَبْحرِ 

 
 
 
 
 

 

َهْل تـَْعرِفُِني؟ أَنَا َصِديُقَك، اَْلَقاِدُم ِمَن اْلَجَبل،   

ًنا َهزِيَلة َوِفي الطرِيِق َصاَحَبْتِني . ِفي اْلِبَدايَِة ُكْنُت َعيـْ

اْلَجَداِوُل َفِصْرُت نـَْهًرا، َأْجِري ِإَلى اْلَبْحِر َلْيَل نـََهاَر، َأْسِقي 

 .اِإلْنَساَن َواْلَحيَـَوانَاِت َوالطُيوَر َوالنَباتَاِت َواَألْشَجار
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 .ُنَالِحُظ الصَوَر َونُِعد بـََيانًا َحْوَلَها ِبُمَساَعَدِة اْلِمثَال            
 

 

َأنَا طَائٌِر َصِغٌير، َلْوِني َأْسَوُد،             .أَنَا ُغَراب      
َقاٌر َحاد،  َأُقوُم بِتَـْنِظيِف اْلِبيَئِة،       ِلي ِمنـْ
 .َأْسُكُن َعَلى الشَجَرةِ      

 

ـْرَوٌة نَـاِعـَمـٌة، (         ُأُذٌن َطِويَلٌة، َوَذيْـٌل َقِصـيـٌر، َوفـَ
 ) ُأِحب اْلَجَزرَ      

          ..................................... 
     .....................................   
)َحيَـَواٌن َكِبيٌر، َذيْـٌل َقِصـيـٌر، ُخـْرطُـوٌم طَـوِيـٌل (     

         ..................................... 
     ..................................... 
 )طَاِئٌر رَاِقٌص، رِيٌش َجِميٌل، َعَلى رَْأِسي تَاجٌ (      

     ..................................... 
     ..................................... 
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 قراءة  كيراال العربية 

 .نـَْرُسُم َحيَـَوانًا يـُْعِجبـَُنا وَنْكُتُب بـََيانًا َحْوَلهُ           
�
�
�
�
�
�

�..............................................................�
�..............................................................�
�..............................................................�

�

نَـنَا          نـَتَـَعاَرُف بـَيـْ
............................................   أَنَا  
 ................................................ 

 

 مكان امليالد ) ٣ .     اسم الوالدة) ٢     اسم الوالد) ١  :نقاط المناقشة    
 العنوان) ٧   الصف) ٦     اسم املدرسة ) ٥  العمر  ) ٤    
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 َهْل ُتَصاِحُبِني؟
 

 !َأْهالً َأْهالً  :   النـْهرُ  
 .َأْهالً َوَسْهالً  :  اْلَجْدَولُ  
 َمْن أَْنَت؟ :   النـْهرُ  
 .أَنَا َجْدَول :  اْلَجْدَولُ  
 ِمْن أَْيَن أَْنَت قَاِدم؟ :   النـْهرُ  
 .ِمَن اْلَجَبلِ  :  اْلَجْدَوُل  
 أَْيَن تـَُروُح؟ :   النـْهرُ  
 .ِإَلى اْلَبْحرِ  :  اْلَجْدَولُ  
 َهْل ُتَصاِحُبِني؟ :   النـْهرُ  
 .نـََعْم ، َنْجِري َمًعا :  اْلَجْدَولُ  

َذاَت يـَْوٍم َجاَء َغزَاٌل ِلُشْرِب اْلَماِء َوَجَرى بـَْنيَ . َكاَن النـْهُر َجيْرِى ُُِدوءٍ      
 النـْهِر َوالَغَزاِل ِحَوارٌ 



٤٧ 
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 !َأْهالً يَا َغَزالُ  :   النـْهرُ ��
 .َأْهالً َوَسْهالً  :  الَغَزالُ   
 َكْيَف أَْنَت؟   :  النـْهرُ   
 ...............  : الَغَزالُ   
 ................ :   النـْهرُ   
 ................ :  الَغَزالُ   
 ................ :   النـْهرُ   
 ................ :  الَغَزالُ   
�................ :   النـْهرُ   

 ُنَالِحُظ الصورَة َوُنْكِمُل اْلِحَواَر 
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 نـَْرُسُم َوُنَساِعُد الَغَزال        
 

َكاَن اْلَغَزاُل يـَْرِجُع ِإَلى ُأمِه َفَضل الطرِيق، ُنَالِحُظ الصورََة  
 .َوُنَساِعُد اْلَغَزال

 
  

 
 
 
 
 

 

 .َنْكَتِشُف َمَوارَِد اْلِمَياِه الِتي َمر ِبَها اْلَغَزال         
   ........................... 
   ........................... 
   ........................... 



٤٩ 
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 قراءة  كيراال العربية 

���������$3:��1	:��1א�1�89��7و1א��123456;�
���

 الَ تـَْغِسل اْلَمَراِكبَ 
 بـَِماِء الشْرب 

 اَْلَماُء نَِفيٌس، 
 َأْغِلق الصْنُبور

 َال تـَْغِسل الصُحون، 
 اَْلَماُء لِلشْرِب فـََقط
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 ِحـيــَن َدَعـــــاُه َصْوُت اْلَبْحـــرِ     َماُء النـْهِر َأْسَرَع َيْجـــِري  

ْهــــَل َواْلُمــْنَحـَدرَة    ثُم اْنطََلَق يـَْرِوي  اْلَبَشــرَ    َيْسِقي الس 

 يـَْرقُـُص فـََرًحا يـَْبَحُث بَـْهَجــة    زَبَــٌد ُحـــــْلٌو يـَْعــُلو َمْوجــًــا  

 ِإني اْشــتَـْقــُت ِإلَــْيــــــَك بُــــنَــي     قَاَل اْلبَـْحـــُر تَـَعـــاَل َحــيـــا  

 ماَُء النـْهر



٥١ 
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 قراءة  كيراال العربية 

َياَت َوَنْكَتِشُف أَْلَحانًا تـَُواِفُق ِشْعرَ               ’َماُء النـْهرِ ‘نـُْنِشُد األَبـْ
 

 قـَْبَل ُعْصــُفوٍر َوطَْيــــرِ  أَنَا َأْصُحو ِفي َصَباِحي 

 َشـــاِكًرا َأْعَظَم ُشـــْكرِ   َوُأَصلى فَـــــْرَض رَبــــــــي      
����������������������������    

    

  َجاَء اْلَمَطُر رَاَق الَقطْــــــــــرُ   
 فَاَض النـْهُر َمَرًحا َمَرًحا     
 نـََبَت اْلَغْرُس ثـََبَت األُْنسُ   
 زَاَل البُـْؤُس َمَرًحا َمَرًحا     

    

��������������������������������    

    

 َصِبي َيْجَمُع الَصَدفَ   َأَماَم اْلَبْحـِر قَـْد َوَقفَ  
 َأَحس اْلبَـْرَد َواْرَتَجفَ   َوِحيَن اْلَمـْوُج بَــلــلَــــــهُ  

 )إىل امللف(جنمع مزيدا من األبيات عن موارد املياه     
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 نـَْقَرأُ الِقصَة الصَورِية َونُِعد اَألْسِئَلة        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .......................  ....................... 

 .......................  ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِاْختَـَفْيُت ِفي الَغَمام

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِاْشَتد اْلَحر َفاْرتـََفْعُت ِإَلى السَماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 أَنَا َقْطَرُة َماء ُكْنُت ِفي اْلَبْحر

 

 

 

 

 

 

 

 

أَنَا َصِغيٌر ِفي اْلَحْجم َكِبيٌر ِفي 
 اْلَعَمل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 َسَقْيُت اَألْرَض اْلَمْيَتة

 

 

 

 

 

 
 
 

َهبت الريُح اْلَبارَِدة فَـنَـَزْلُت 
 َمَطًرا

 َمَتى  َكْيفَ   َماَذا  أَْيَن 
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 قراءة  كيراال العربية 

 نـَْقَرأُ َأْحَسَن اْلَكَالم َونـَْفَهمُ 

BْـAَـ@)ـ�هُ ِ= 
َ
CَـD ٍر
�6َءِ َ��ًء GَِHـَ (/Jا Kَ�ِ �َLْMَN

َ
BْـAَـ@)ـ�هُ ِ= َوأ

َ
CَـD ٍر
�6َءِ َ��ًء GَِHـَ (/Jا Kَ�ِ �َLْMَN

َ
BْـAَـ@)ـ�هُ ِ= َوأ

َ
CَـD ٍر
�6َءِ َ��ًء GَِHـَ (/Jا Kَ�ِ �َLْMَN

َ
BْـAَـ@)ـ�هُ ِ= َوأ

َ
CَـD ٍر
�6َءِ َ��ًء GَِHـَ (/Jا Kَ�ِ �َLْMَN

َ
َوأ

رِْض 
َ
رِْض اْ�
َ
رِْض اْ�
َ
رِْض اْ�
َ
ٰ َذ�Tٍَب �Gََ� ِRِHدُِرونَ     ۖ��ۖۖ��ۖ    اْ� َWَ �(NX َدُِرون�Gََ� ِRِH ٍب�Tََذ ٰ َWَ �(NX َدُِرون�Gََ� ِRِH ٍب�Tََذ ٰ َWَ �(NX َدُِرون�Gََ� ِRِH ٍب�Tََذ ٰ َWَ �(NX    ����YYYY����     َـ�N

ْ
Z[َ\

َ
CَD َـ�N

ْ
Z[َ\

َ
CَD َـ�N

ْ
Z[َ\

َ
CَD َـ�N

ْ
Z[َ\

َ
CَD

ْ�َ@�ٍب �)ُ_ْ: ^ِ�ـَ[ـ� 
َ
ِ�ٍ, َوأ (̀  K ْ�َ@�ٍب �)ُ_ْ: ^ِ�ـَ[ـ� �َُ_: RِHِ َ%@)�ٍت ِ�ّ
َ
ِ�ٍ, َوأ (̀  K ْ�َ@�ٍب �)ُ_ْ: ^ِ�ـَ[ـ� �َُ_: RِHِ َ%@)�ٍت ِ�ّ
َ
ِ�ٍ, َوأ (̀  K ْ�َ@�ٍب �)ُ_ْ: ^ِ�ـَ[ـ� �َُ_: RِHِ َ%@)�ٍت ِ�ّ
َ
ِ�ٍ, َوأ (̀  K �َُ_: RِHِ َ%@)�ٍت ِ�ّ

3ُُ��نَ 
ْ
Cَ� �]َْ@�ِةٌ َوcَِdeَ Rُِeا�ََD َن��ُ3ُ
ْ
Cَ� �]َْ@�ِةٌ َوcَِdeَ Rُِeا�ََD َن��ُ3ُ
ْ
Cَ� �]َْ@�ِةٌ َوcَِdeَ Rُِeا�ََD َن��ُ3ُ
ْ
Cَ� �]َْ@�ِةٌ َوcَِdeَ Rُِeا�ََD    ����ffff����                                             سورة المؤمنون                        

� �� �� �� �                    ����    

     :_ُ�ِg
ْ
Cَ2 K6ََ̂ �ًرا ْhَ :ْ3ُُؤj�َ kََ8lْ

َ
nُْ.ْ: إِْن أ

َ
oَر

َ
gِ�ُ_:     >ُْ, أ

ْ
Cَ2 K6ََ̂ �ًرا ْhَ :ْ3ُُؤj�َ kََ8lْ

َ
nُْ.ْ: إِْن أ

َ
oَر

َ
gِ�ُ_:     >ُْ, أ

ْ
Cَ2 K6ََ̂ �ًرا ْhَ :ْ3ُُؤj�َ kََ8lْ

َ
nُْ.ْ: إِْن أ

َ
oَر

َ
gِ�ُ_:     >ُْ, أ

ْ
Cَ2 K6ََ̂ �ًرا ْhَ :ْ3ُُؤj�َ kََ8lْ

َ
nُْ.ْ: إِْن أ

َ
oَر

َ
    >ُْ, أ

                 pٍِ' '�6َِH pٍٍِء �) '�6َِH pٍٍِء �) '�6َِH pٍٍِء �)                                                         سورة الملك                                         �6َِH����qqqqٍء �)

� 
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 التـْقوِيُم الذاِتي
     

 
يحتاج  إلى 

 التْحِسين
 ُمـْمَتاز َجيد

أَِقُف َعَلى الِقصة َوأَُقوُم بِِإْعَداِد  ���� ���� ����
 البَـَيان َعِن اْحلَيَـَوانَات َوالطُيور 

 
اتَِية  ة الذاَلِقص 

 التـْعرِيِف الَذاِيت أَقْـَتِدُر َعَلى  ���� ���� ����

َعَلى أَقْـَتِدُر أَِقُف َعَلى  اِحلَوار و ���� ���� ����
 . الّتْكِمَلة

 َاحلَِْوار

َباِدُئ اللّغوِية  أَفْـَهُم َأْمسَاَء َمَوارِِد اْلِمَياه  ���� ���� ����
َ
 امل

 اْلَمْنظُوم أََتَذوُق اْلَمْنُظوم َوأَفْـَهُم إِيَقاَعهُ  ���� ���� ����

أَُقوُم ِبِقرَاَءِة اْلِقصة الصَورِيّة َو  ���� ���� ����
 إِْنَشاِء األْسِئَلةأَقْـَتِدُر َعَلى 

 الِقصة الصَورِية

ِتَالَوِة اآليَاِت الَكرِمية أَقْـَتِدُر َعَلى  ���� ���� ����
 ُمرَتال

النُصوُص 
 الّقيَمة

َعلِمية  َواِتج التـ النـ 



٥٥ 
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 قراءة  كيراال العربية 

�����
 َأْغَلق

����
 َحبْر

���	
�
 ِبَدايَة

�����
 بِيَئة

�����	��
 تـَْنِظيف

���
 َجَبل

������
 َجْدَول

��������
 َحادّ 

���
������� �
 رَاِقص

�!"��
 َصْحن

��#��
 ُصْنُبور

�� �
 َغَزال

����
�
 فـَْرَوة

����
 َقِدم

���	��
 ِمنـَْقار

����$
�
 نَِفيس

�%�
 نـَْهر

���&�
 َهزِيل

�����
 َعْني 

�� �
 َغَزال

 المعجم
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ْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َ����    

ْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َْب rsJ�6َِءِ اH tَِe6ََْ�اJا ,ِ/ِuْgَ *َ����    

�vَْwْا xَِ8َِ, إ َ� اzَ �ُ]ْ(Lِْ�ى Kَ�ِ اْ

�vَْwْا xَِ8َِ, إ َ� اzَ �ُ]ْ(Lِْ�ى Kَ�ِ اْ
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 قراءة  كيراال العربية 

 

 

 الوحدة الّرابعة 
  َنْحَو اْلُخْضَرة   
ْبُن اْلُمِطيع      َاْالِ
 اَْلَمْزرََعُة اْلَجـِمـيَلة    
 ُهَو َوالشـْمِسية    
 يـَْوُم الْـَحَصاد    
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 َمْن َهَذا الرُجل؟ - 
 ِإَلى أَْيَن َيْذَهُب؟ - 



٥٩ 

���  الصف الثّالث

�قراءة  كيراال العربية 

       ِاْسـُمـُه َشـْمـبُـو.  ُهَو ُمَزارٌِع ُمْجـتَـِهـدٌ . َكاَن ِفي َغابٍَة ُدب .
يَـا :  يـَـْوًمـا قَـاَل ِالبْـنِـِه َجـْمـبُـو.  ُهَو يـَْقِضي نـَـَهـارَُه ِفـي الْـَمـْزَرَعـةِ 

، ِصْرُت َعاِجًزا، َوَال َأْقِدُر َعَلى الزرَاَعةِ  َوِلَذا ِاْذَهْب ِإلَـى .  بـَُني
َال تَـْذَهـْب َوَال تـَـْرِجـْع ِفـي :  َوَنِصيَحِتي لَـكَ .  اْلَمْزَرَعِة ُكل يـَْومٍ 

 . َفكَر َجْمُبو ِفي َنِصيَحِة أَبِيهِ . الشْمسِ 
�نـََتَحدُث َونـَُناِقش     

 َاِالْبُن اْلُمِطيعُ 

�  كيف يذهب االبن إلى المزرعة؟  
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 .ِاْمَتَأل قـَْلُبُه بِاْلَفرَِح َوالسُرورِ . َوِيف اْلَغِد َوَصَل َمجُْبو ِإَىل اْلَمْزَرَعةِ 

 َمْن؟. َمَشى َمجُْبو ِيف اْلَمْزَرَعِة يـََتَمتُع ِجبََماِهلَا َفَسِمَع َصْوًتا ِمْن َقرِيبٍ    
 . ـــــــ  ِاقْـتـََرَب َمجُْبو ِمَن اْخلَِيارِ ’ أَنَا ِخَيار، تـََعال‘: اِْلتَـَفَت َمجُْبو   

 َمْزَرَعٌة َجِميَلةٌ 
 
 
 
 
 

 
 

ِفيَها َأْزَهاٌر َكِثيَرٌة َونـََباتَاٌت َصِغيَرٌة . َهِذِه َمْزَرَعٌة َجِميَلةٌ  
بَاِمَيا، َطَماِطُم،  -ُهَنا َخْضَراَواٌت ُمْخَتِلَفةٌ . َوَأْشَجاٌر َكِبيَرةٌ 

 -ُهَناَك أَْثَماٌر َلِذيَذةٌ ... ِخَيار، َعَدس، فـُْلُفل، بَاِذْنَجان، 
 .َهَذا َمْنَظٌر َجِميل... َمْوز، َماْنَجا، ُجَواَفة، بـََبايَا 
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 .نـَْقَرأُ اْلِحَواَر َوُنْكِمُل ِمَن اْلَخَيالِ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .....................  : اَْلِخَيار 
 .أَنَا َجْمُبو، ِاْبُن َصاِحِب اْلَمْزَرَعةِ  :  َجْمُبو  
 .....................  : اَْلِخَيار 
 .َهِذِه َشْمِسيُة أَِبي :  َجْمُبو  
تُـَها ِعْنَد أَبِيَك، أَْيَن أَبُوَك؟  : اَْلِخَيار   َما رَأَيـْ
 .، ُهَو َعاِجزٌ ................ :  َجْمُبو  
 ...................... : اَْلِخَيار 
 ...................... :  َجْمُبو  

َنُه َوبـَْنيَ أَبِيِه ِحَوارٌ    َرَجَع َمجُْبو ِمَن اْلَمْزَرَعِة َوَداَر بـَيـْ
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 ُهَو َوالشْمِسية
 

 .َمْرَحًبا يَا بـَُني  :   اَألب
 !َمْرَحًبا :  َجْمُبو
 َهْل ُزْرَت اْلَمْزَرَعة؟  :  اَألب
 .نـََعْم، َمْزَرَعتُـَنا َجِميَلة :  َجْمُبو
 َمَتى َذَهْبَت ِإَلى اْلَمْزَرَعة؟ :  اَألب
 .ِفي الظِهيَرة :  َجْمُبو
 ِفي الشْمِس يَا بـَُنّي؟ :   اَألب
 .َال، َكاَنْت َمِعي َشْمِسية :  َجْمُبو
 )َيْضَحُك اَألب(   
 يَا بـَُنّي، ُكْنُت َذاِهًبا قـَْبَل الشُروِق َورَاِجًعا  :   اَألب
 .ِعْنَد اْلُغُروب   
 .اآلَن، َفِهْمُت َنِصيَحَتَك يَا بَابَا :  َجْمُبو
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 نـَْقَرأُ َونـَْفَهُم َو َنْكُتب

 
 َصَباًحا

 َيْذَهُب اْلُمَزارُِع ِإَىل احلَْْقل

 يـَُروُح اْلَوَلُد ِإَىل اْلَمْدَرَسة

 أَتـََناَوُل اْلَفطُوَر  

 
 ظُْهًرا

 يـََناُم الطْفلُ 

 َيْسَرتِيُح اْلُعمالُ 

 يَْأُكُل الطالبُ 

 
 َمَساءً 

 يـَْلَعُب اْألَْوَالدُ 

ُر ِإَىل اْلُعشّ   يـَْرِجُع الطيـْ

 يـَُعوُد اْلُمَزارُِع ِإَىل اْلبَـْيتِ 

 
 لَْيالً 

...................... 
..................... 

...................... 
..................... 

...................... 
..................... 
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 َأْشــَجـــــارَُهــــا َورِيَقــة  ِفـي بـَْيتِــنَــا َحــــِديَقــة 
 زِيـــــَنُة الـــــــَحـــــِديــَقـة  الُخـــَضــــُر َوالثَمـــــار  
 َنِظـــــــيَفـــــٌة أَنِيـــــــــَقـــــة  َصـــــِغــــــيَرٌة، ولـــــِكنْ  
 أُْنُشـــــــــوَدًة َرِقــــــيــَقـة  َتْشـُدو الطُيوُر فيَهـا 
 ِبُخــــطْــــــَوٍة َرِشـــيــَقـة  َنظَـــل نَـــْجِري ِفيـــَها 
 َيِطـيــُر ِفي الَحِديَقة  َونَـــْتـبَـــــُع الـــَفــــــــَراشَ  
 َسِعــــــــــيَدًة طَــِليـــــــَقة  َونَــْرقُــــــُب الــطيُـــــــورَ  
 َأْشَجـــــــارَُهـــا َورِيــَقـة  ِفـي بـَْيتِــنَــا َحــــِديَقــة 

. بـَْعَد أَياٍم َوَصَل َمجُْبو أََماَم َواِلِدِه ِمبَْحُصوٍل ُمتَـَوفر. َصاَر اِالْبُن ُمزَارًِعا ُخمِْلًصا
 .فَأَْنَشُدوا َمَع اْلَفرَِح َوالسُرورِ 

 ِظل ظَِليلٌ  
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 ْكَتِشف ِمَن اْلَمْنُظوم األْلَفاَظ السَجِعية َوَنْكُتبنَ    

 َحِديَقة  ١  
  ٢  .................. 
  ٣  .................. 
  ٤  .................. 
  ٥  .................. 
  ٦  .................. 

 

َجاَء َجْمُبو بِالَمْحُصول، نْكتَـِشـف الْـَخـْضـَراَواِت والْـَفـَواِكـَه الـتِـي َجـاَء بِـَهـا، 
 َونُِعد َكْشَفَها
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ِت  ـالَحصَد َجْمبُـو ِمـَن الْـَمـْزَرَعـة الْـَخـْضـَرَوات والْـَفـَواِكـه َوَجـَمـَعـَهـا ِفـي الس
 :وَعدها َعشَراٍت، ُنَساِعُده

 

 َمخُْسون، -٥٠أَْربـَُعون،   -٤٠َثَالثُون،   -٣٠ِعْشُرون،   -٢٠َعَشرَة،   -١٠ 
ُعون،   -٧٠ِستون،   -٦٠  ِماَئة -١٠٠ِتْسُعون،   -٩٠ثَـَمانُون،   -٨٠َسبـْ

 
 

 َعَشَرة

 
 

١٠ 

 

 
 

............................. 

 
 

.......... 

 

 
 

............................. 

 
 

.......... 

 

 
 

............................. 

 
 

.......... 
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......................
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.......... 

 

 
 
 

..................... 

 
 
 

.......... 

 

 
 

 ِمائَة
 
 

١٠٠ 
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 التـْقوِيُم الذاِتي

  
   

يحتاج إلى  
 التْحِسين

 ُمـْمَتاز َجيد

َأِقُف َعَلى بـََياِن اْلَمْزرََعة َو َأْعَدْدُت  ���� ���� ����
 اْلَكْشَف َعِن اْلُخَضاِر َواْلَفَواِكه

 اَْلبَـَيان

َأُقوُم بَِتْكِميل الِحَوار ِبَوْضِع الَكلِماِت  ���� ���� ����
 الُمَناِسَبة

 اَْلِحَوار

اِْكِتَشاف األَْلَفاِظ َأقْـَتِدُر َعَلى  ���� ���� ����
 السْجِعية ِمَن اْلَمْنُظوم

 اَْلَمْنُظوم

َأقْـَتِدُر َعَلى َتْمِييِز أْسَماِء األْوقَاِت  ���� ���� ����
 واْسِتْعَماِلَها 

الَمَباِدُئ 
 اللَغوِية 

 ١٠ِكَتابَة اَألْرقَام ِمْن َأقْـَتِدُر َعَلى  ���� ���� ����
 َحْرفًا َورَْقًما) َعَشَرات( ١٠٠ِإلى 

َعلِمية   َواِتج التـ النـ 
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Aià\mbn 
 َعَجزَ 

� َعَدس ��

ImSv 
 َغابَة

AkvXabw 
 ُغُروب

apfIv 
 فـُْلُفل

cpNnbpÅ 
 َلِذيَذة

IrjnØew 
 َمْزَرَعة

hmg¸gw 
 َمْوز

kky§Ä 
 نـََباتَات

D]tZiw 
 َنِصيَحة

hgpX\ 
 بَاِذْجنَان

sh− 
 بَاِمَية

t]cbv¡ 
 ُجَواَفة

�)�%ി�' َخْضَراَوات 

I¡cn 
 ِخَيار

IcSn 
 ُدبّ 

DZbw 
 ُشُروق

X¡mfn 
 َطَماِطم

D¨ 
 َظِهريَة

 المعجم
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     إHَِْ�اِT�Mَ�ُ :ُارٌِع ُ~َْ.ِ[ٌ
  Gْnَِ{ َ|َ[�َرهُ ِ= اMْ6َْJرََ#}

     إHَِْ�اِT�Mَ�ُ :ُارٌِع ُ~َْ.ِ[ٌ
  Gْnَِ{ َ|َ[�َرهُ ِ= اMْ6َْJرََ#}

{�َِ�.َْ�ُ Rُِeا�ََDاَواٌت َو   ِ= اMْ6َْJرََ#}ِ َ�ْ�َ

{�َِ�.َْ�ُ Rُِeا�ََDاَواٌت َو   ِ= اMْ6َْJرََ#}ِ َ�ْ�َ
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 قراءة  كيراال العربية 

 
   

 
 الوحدة الخامسة 

 ِاْرَحْم تـُْرَحمْ    
 ُحْزُن األُمّ    
 اَلرْحـَمة   
 ِمَن اْلَقَفص   
 أَنَا ُحرّ    
 َمَع األُمّ    
 يَا ِسْنَجابـِي   
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 ِلَم َتْخَتِفي اَألفْـَراخ؟ - 
  ِإَالَم تـَْنظُُر ُأم اَألفْـَراخ؟ - 
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 ُحْزُن األُمّ 
 
 
 
 
 
 
 

 

َيْسُكُن . رَاِشد َوَلٌد َصِغير، َوَلُه ُأْخٌت ِاْسُمَها َرِشيَدة 
َوَحَبَسُه ِفي . يـَْوًما قـََبَض رَاِشد ِسْنَجابًا. رَاِشد َمَع اَألِب َواُألمّ 

. فـََرَأى ِسْنَجابًا ِفي اْلَقَفص. َذاَت يـَْوِم َجاَء َجد رَاِشد. قـََفص
 .َو ُأم السْنَجاب َتْمِشي َحْوَل اْلَقَفص، َو تـَْبِكى ُحْزنًا

 نـََتَحدث َونـَُناِقش 
 .....ماذا فعل اجلّد بالسنجاب؟  هل أطلق السنجاب؟:  مؤشرات حتّدث          
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 اَلرْحَمة
 

  ِبيفـََرَأى َأَحُد . َوَمَعُه َأْصَحابُه. ِفي َسَفر ����يـَْوًما َكاَن الن

َراخ َراخَ . الصَحابَة طَائًِرا َمَع اْألَفـْ ُر . فََأَخَذ اْألَفـْ َفَجاَء الطيـْ

ُردوا ‘: ����فـََقاَل النِبي . َهَذا اْلَمْنَظر ����رََأى النِبي . يـَْبِكي

َها  .’َوَلَدَها ِإلَيـْ

يف َسـَفـٍر ،  ����ُكـنـا مـع رسـوِل اهللا « :  قـال   -رمحـه اهللا  -عن عبد اهللا بـن مسـعـود  
َرُة ،  َرة معها َفرَخاِن ، فََأَخْذنَا َفرَخيها ، َفَجاءت اُحلمفانطلَق حلَاَجِته، فـََرأينا ُمح

َمْن َفَجَع هذه بِـَولَـِدَهـا ؟ : قال   ����فَجَعلْت تـَُعرُش ، فَلَما جاَء رسوُل اهللا    
: َمن َأحَرَق هذه؟ قُـلـنـا : ُردوا ولَدَها ِإليها، وَرأى َقريََة َمنٍْل َقْد أْحَرقناَها ، فقال

  .  »ِإنُه ال ينبغي َأْن يـَُعذَب بعذاب الناِر ِإال َرب النار: حنن، قال
 .َأخرجه أبو داود              
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 نـََتَحدُث َوَنْكُتب          

 َكْيَف َنْسَتْجِوُب ِفي اْلَمَواِقف اآلتِية
 

 ِإَذا َوَجْدَت فـَْرًخا َسَقَط ِمَن اْلُعشّ 

............................  

 
 ِإَذا رَأَْيَت ِقطا يـَْبِكي ِمَن اْلُجوع

............................ 

 
َلًة َذبـَُلْت   ِإَذا رَأَْيَت َشتـْ

............................ 
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 ِمَن اْلَقَفص
َوَقَف َأَماَم اْلَقَفِص َوَنَظَر . ِاْسَتَمَع رَاِشد ِإَلى ِقصِة اْلَجدّ  

. َهْل ُأْطِلُقُه؟ َفَجاَءْت ُأْخُتُه َرِشيَدة: ِإَلى السْنَجاب وََكاَن يـَُفكرُ 

 َماَذا تـَُفكُر يَا رَاِشد؟:     َوقَاَلتْ 

 ُأرِيُد َأْن ُأْطِلَق السْنَجابَ :    رَاِشد  

 ِلَم؟:   َرِشيَدة  

 َهْل َسِمْعِت اْلِقصة؟:    رَاِشد  

 .نـََعْم، ُنْطِلقُ :   َرِشيَدة  

َأْطَلَق رَاِشد َو َرِشيَدة السْنَجاَب َو َكاَن السْنَجاُب ُيْسرُِع  

 .ِإَلى أُمه
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 قراءة  كيراال العربية 

 ُنَالِحُظ الصَوَر َونـَُرتُب اْلِقصة َوُنْكِمُلَها        

 

 

 

 

 

 
            ..............................................................       ............................................................ 

 َأْطَلَق نَِبيل اَلسْنَجاَب وَأْسَرَع ِإَلى ُأمه
 َهَذا ِسْنَجاِبي َأْطِلْقه: قَاَل رَاِشد لَِنِبيل

ْنَجاب فَأْمَسَك نَِبيل الس 
ْنَجاَب َعَلى َكْتِف نَِبيل  رَأى رَاِشد َو َرِشيَدة الس 

 
            ..............................................................       ............................................................ 
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 أَنَا ُحرّ 

 
 
 
 
 
 
 

 َولَْيــَس ِفـــيـِه طَــــَربِــــــي اَْلَحْبُس َلْيَس َمْذَهــِبي  

 َوِإْن َيُكْن ِمـْن َذَهــب  َوَلْسُت َأْرَضـى قـََفًصـا 

 َواْلَعْيُش ِفيَهـا َمْطَلِبي  غَــابَـــاُت رَبي غَــــايَـــِتي 

 َو رَاَق ِفيَها َمْشـــَربِــي  َوطَــاَب ِفيــَها َمـْطَعِمي 
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 قراءة  كيراال العربية 

 َنْكَتِشُف اْلَمْسَكن       

 
 

َغاء                            بـَْيت       بـَبـْ
 

 
 

 َأَسد                               ُجْحر          
 
 

 ثـُْعَبان                              َعرِين                

 
 

 ُغَراب                             َتْجوِيف                
 
 

 

 َوَلد                                ُعشّ                 
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 َنْكُتُب َونـَْقَرأ        

 
 

 اَْلبَـْيُت َمْسَكُن اْلَوَلد   َهَذا بـَْيت   
 

 
 ................................   َهَذا ُجْحر   

 
 

 ................................   َهَذا َعرِين   
 
 

 
 ................................  َهَذا َتْجوِيف   

 
 
 

 ................................   َهَذا ُعشّ    
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 قراءة  كيراال العربية 

 َمَع اْألُمّ 
 

  .َمْرَحًبا يَا بـَُنيّ  :   َاُألمّ  
 َمْرَحًبا يَا َماَما،   :   اَلسْنَجاب 
 َسِلْمَت ِمَن اْلَقَفص؟ :   َاُألمّ  
 نـََعم، اَْلَحْمُد لِله  :   اَلسْنَجاب 
 أَنَا فـَْرَحى :   َاُألمّ  
 أَنَا أَْيًضا فـَْرَحان :   اَلسْنَجاب 
 َهْل َأْعَطْوَك الطَعام؟ :   َاُألمّ  
 .نـََعْم، َأْعَطْوِني اْلَفَواِكَه َواْلَحِليب :   اَلسْنَجاب 
 َمْن َأْطَلَقك؟ :   َاُألمّ  
 رَاِشد :   اَلسْنَجاب 
ًرا :   َاُألمّ    .َجَزاُه اهللا َخيـْ
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 الَحِليب
 اَْلَمْوز

 اَلسَمك

 اَلطَماِطم
 اَللْحم

 اَْلَفَنس

 اَلدَجاج

 اَْلِعَنب

 نـََتَخيل َوَنْكُتب        
 

اِئَرة قَ  َعام، ِاْخَتر ِمَن الدَواًعا ِمَن الط َم رَاِشد ِللسْنَجاب أَنـْ د
ْنَجاب َها السَأْطِعَمًة ُيِحبـ: 

 
 
 
 
 
 
 

 أَنَا سنَجاب ُأِحب الَحِليب 
 ........ ...............أَنَا سنَجاب  
 ................................... 
 ................................... 
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 قراءة  كيراال العربية 

 يَا ِسْنَجاِبي
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تـَْلَعُب يـَْوًما ِمْن َجْنِبي  يَا ِسْنَجاِبي يَا ِسْنَجاِبي  

 َتْسُكُن َدْوًما ِفي قـَْلِبي  يَا ِسْنَجاِبي يَا ِسْنَجاِبي  

 أَْنَت اْلُحْلُو ِفي َكْبِدي  يَا ِسْنَجاِبي يَا ِسْنَجاِبي 
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 ‘  يَا ِسْنَجاِبي’نـَْنِظم َكَما ِفي َمْنُظوم            
 

 

   ...............  ................. 

   ...............  ................. 

غَاء       .................  ...............  بـَبـْ

 

 

 

   ...............  ................. 

   ...............  ................. 

 .................  ...............  طَاُووس  

  
 

    ...............  ................. 

 .................  ...............  َسنور 
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 قراءة  كيراال العربية 
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 �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا     

 �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا �ِ�َ�َ ِR�ِ^ $َْ�ََو� �ِTَ�ْ�َ $َْ�َ� $ُْ�َ7َْا     

@َْ-�ب ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�@َْ-�بkَ�ََN  اْ ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�@َْ-�بkَ�ََN  اْ ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�@َْ-�بkَ�ََN  اْ ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�    ����kَ�ََN  اْ

@َْ-�ب ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�@َْ-�بkَ�ََN  اْ ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�@َْ-�بkَ�ََN  اْ ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�@َْ-�بkَ�ََN  اْ ّ/ِJَ�ِق  ا�ِْ�ِ4 r
َ�    ����kَ�ََN  اْ
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 قراءة  كيراال العربية 

 التـْقوِيُم الذاِتي
   

َيْحَتاُج إلى 
 التْحِسين

 ُمـْمَتاز َجيد

َهُم َمَعانِيها ���� ���� ����   َأقْـَرُأ اْلِقصة َوَأفـْ
 

     
 اَْلِقصة 

 ُأرَتُب اْلُجَمل َحَسَب الصَور َوُأِعد ِقصةً  ���� ���� ����

َأقْـَتِدُر َعَلى اْلُمَناَقَشَة َمَع اْلُمَدرس َو  ���� ���� ����
 اَألْصِدقَاء

 َأُقوُم بِإْعَداِد اْلَمْنُظوم ِبُمَساَعَدِة الصَوِر  ���� ���� ����
 وَمْنُظوِم الدْرس

 
   

 اَْلَمْنُظوم

  َأِقُف َعَلى الَكِلَماِت التـْهِذيِبية لْلِحَوار ���� ���� ����

 الِحَوار

الَمَباِدُئ      َأِقُف َعلى أْسَماِء َمْسَكِن اْلَحيَـَوانَات ���� ���� ����
 اللَغِوية

 النـَواِتج التـَعلِمية  
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