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2ـ توزيع النّ�سو�ص املنطوقة على املقاطع  :
املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنص املنطوق املقترحالتعّلمّية

املقطع 
األول 

الوحدة 
األولى

األخوان

حول مائدة الطعام
َعاِم،  حان وقت العش���اء، كأّلفراد العائلة جلس���وا حول طاولة الطَّ
وبس���رعة أفرغ َوس���يم في صحنه كمّية كبيرة من الكسكس، ثّم َمدَّ 

َيده ألخذ قطعة حلم كبيرة كانت أمام أخيه .
األّم : ماه���ذا التصرف ياوس���يم، كل مّما يليك ! فرس���ولنا الكرمي 

صّلى اهلل عليه وسّلم يقول :
»يا غالم ..سّم اهلل، وكل بيمينك، وكل مّما يليك« .

وسيم : أريد قطعة الّلحم الكبيرة فأنا جوعان .
األم : ال تؤثر نفسك بأكبر قطعة و أحسنها فهذه أنانّية  !

األب : ِاحت���رم آداب األكل م���ع اجلماع���ة ي���ا بن���ي، واقن���ع باجلزء 
املخّصص لك فقط وال تبدأ األكل قبل اآلخرين .

حمي���د: صحيح يا أب���ي البد أن يحبَّ اإلنس���ان لغي���ره ما يحّبه 
لنفس���ه، وأن يحترم آداب األكل م���ع اجلماعة حتى يحترمه اآلخرون 

ويرضى عنه اهلل ورسوله .
 أستمع وأجيب :

• أين جلست العائلة ؟ ومتى ؟  • ماذا فعل وسيم ؟
ُف وسيم َيدُلّ على : • ِاختر اإلجابة الّصّحيحة / َتَصرُّ

راَهة ة           الشَّ          الّلياقة             الطيبة            اأَلناِنيَّ
• أّنبته أمه ماذا قالت له؟  

• ملاذا يريد وسيم قطعة الّلحم الكبيرة ؟ 
• ماذا قال له والده ؟ما رأيك في كالم حميد؟

ح اجلملة وانطقها :  • َصحِّ
- ال َتُخصَّ َنْفَسَك، ِبأْصَغِر ِقْطَعٍة َوَأْسَوِئها .

- الُبدَّ أْن َتْبَدَأ اأَلْكَل َقْبَل اآلَخِرين.
أعّبر عن املشهد : 

• عنّي أفراد العائلة، وتعّرف عليهم في الّصورة، ثّم صف ما تراه .
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املقطع 
التعّلمي

الوحدة 
الّنص املنطوق املقترحالتعّلمّية

املقطع 
األول 

الوحدة 
الّثانية
الوعد

العنوان )مالكي(
ِارتفع���ت حرارتي ورح���ت أئّن فجاء مالكي وضع منش���فة على 

رأسي حتى شفيت...
رأيت كابوس���ا أفزعن���ي وجعلني أنهض مذع���ورا فرحت أصرخ 
وأص���رخ وأن���ادي ...فحض���ر مالكي وخّف���ف عّن���ي ...كان احلّر 
شديدا، فعطشت فأتى مالكي وسقاني من املاء جرعة فارتويت...
كان البرد شديدا سقط الغطاء من فوقي، فظهر مالكي وغطآني.
كان الّظالم من حولي شعرت باخلوف، فاذا مبالكي يبتسم فنمت 

قرير العني .
مالكي أبيض القلب، باسم الوجه، طّيب املالمح، عذب الّصوت، 

يحرسني في الّليل كما في الّنهار، أعرفتم من هو مالكي ؟
قصة زينب منعم )العربي الّصغير( -

أستمع وأجيب :
• م���ن جاء لتقدمي املس���اعدة عندما ارتفعت درج���ة حرارة الطفل ؟ 

ماذا فعلت لها ؟
• ما الّذي جعل الّطفل يفزع من نومه ؟

• من خّفف عنه خوفه ؟
• ماذا حدث مع الّطفل عندما شعر بالبرد ؟

• من سقاه ورواه عندما أحّس بالعطش ؟
• ماهي صفات مالك هذا الّطفل ؟

• من يكون مالكه ؟
• ماهي صفات مالكك أنت ؟ وماهو واجبك نحوه ؟

أعّبر عن املشهد : 
• كيف يبدو هذا الّطفل ؟ من بجانبه يرعاه ويخّفف عنه؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّتعلمّية

الّنص املنطوق املقترح

املقطع 
األول 

الوحدة 
الثالثة

النملة 
والفراشة  

الّديك املغرور 
ج���اع الثعلب يوما جوعا ش���ديدا، فوجد ديكا ف���ي احلقل مزهّوا 
بنفسه يصيح من على حائط مرتفع، فتقّدم منه بحذر، وراح يتظاهر 

بالّضعف واملرض والعجز. 
ثّم خاطبه قائال:

»صباح اخلير أّيها الّديك اجلميل، يا ملك الّطيور وسّيد الّدجاج«.
الّديك: أهال بك، ماذا تريد مني ؟

الّثعلب: أنا ال أطلب شيئا لنفسي، لكّنني سمعت أّن جماعة من 
الّدجاج تبحث عن ديك ش���جاع جميل، صاحب عرف يليق بالّتاج 

َجُه ملكا عليها. تعال معي ألنّصبك قبل فوات األوان. لُتَتوِّ
الّديك: نعم سآتي معك بفرح وسرور.

مش���ى الّثعلب عل���ى مهل، والّديك أمامه يس���تعجل الوصول إلى 
اململك���ة، وعلى الّطريقهج���م عليه الّثعلب من اخلل���ف، فدّق عنقه 
وأكله وهو يقول:«هذا جزاء الغرور، واآلن أبحث عن مغرور آخر.«

العربي الصغير )بتصرف(

أستمع وأجيب :
• سّم شخصّيات القصة.

• مباذا شعر الّثعلب؟ ماذا وجد في احلقل؟ كيف وجده؟
• مباذا تظاهر الّثعلب؟

• ماذا قال الّثعلب للّديك؟
• ماهي احليلة التي ِاستعملها الّثعلب لإليقاع بالّديك؟

• هل ِانطلت هذه احليلة على الّديك؟
• كيف كانت نهاية الّديك وملاذا؟

• اُذكر الّصفات املناسبة لكل شخصّية.
أعّبر عن املشهد:

• أين يقف الّديك ؟ كيف يبدو ؟ مباذا أخبره الّثعلب ؟
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املقطع 
التعّلمي

الوحدة 
الّنّص املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الثاني 

الوحدة 
األولى
العيد

َكْبُش َاْلِعيِد
ِعْنَدَم���ا ِاْقَت���َرَب ِعْيُد اأََلْضَحى ، َذَهَب َجَماُل ِإلَّى الُس���وِق َوِاْش���َتَرى 
اَء َأَحِد اَْلُبُيوِت ، َفَقاَبَلُه  َكْبشَّ اَْلِعيِد ، َوِفي الَطِريِق َش���َرَد ِمْن���ُه َوَدَخَل ِفنَّ
ْد َجاَءَنا َخُروُف اَْلِعيد!   ي َلقَّ ي ، ُأمِّ َأْطَفاٌل ِصَغاٌر ِباْلَفَرِح َوالَتْهِليِل : »ُأمِّ
َع اأُلمَّ َوِهيَّ َتُقول: »ِإنَُّه َلْيَس َلَنا َيا َأْبَناِئي، َفَمْن  َقُه جمال َس���مِ مَلَّا حَلِ

َكاَن َيْشَتِري َلُكْم َخُروَف اَْلِعيِد َقْد َماَت ».
َتَأثََّر جمال ِلَكاَلِمَها َوَقاَل َلَها :« َلَقْد َوَصَل اخَلُروُف ِإلَّى َأْهِلِه » . ُثمَّ 
���وِق َوُهَو َيُعُد َما َتَبَق���ى َمَعُه ِمْن َماٍل ، َفَصاَدَفُه َرُجٌل ُيْنِزُل  َرَجَع ِإلَّى اَْلسُّ

ا اخَلُروف ؟ اِحَنِة َفَسَأَلُه ِبَكْم َتِبيُعِني َهذَّ اخِلرَفاَن ِمَن الَشّ
ا  ِغي���ر؟! ُخْذ َهذَّ ُروُف اََلصَّ ا اخَْلَ َرَد الَباِئ���ُع :َهْل َحًق���ا ، َأْعَجَبَك َه���ذَّ

اَْلَكْبَش اأَلْقَرَن َأحسن َسَيْفَرُح ِبِه َأواَلُدك.
جمال : اَل مُيِْكُنِني ، َفَأَنا اَل َأْمِلُك ِإالَّ اَْلَقِليَل ِمنَّ امَْلَال .

ا الَكْبَش  اَْلَباِئُع : َأْنَت َمَحُظوٌظ َيا َرُجل ! َفَلَقْد َوَعْدُت ِبَأْن اُْعِطي َهذَّ
ِل َزُب���وٍن َيْقِصُدِني؛ أِلَنَّ اهلَل َأْنَقَذِني ِلَتِوي ِمْن َحاِدِث ُمُروٍر َخِطيٍر َأنَّا  َوّ أِلَ

َوَماِشَيِتي.
َشَكَر َجَماُل الَباِئَع َواْنَصَرَف َفِرًحا َمْسُروًرا ، َوَهَكَذا َرَزَق اهلُل الَعاِئَلَتنْي .

 عن قّصة حقيقّية بتصّرف )االنترنيت(
أستمع وأجيب :

اِت املَُتَحاِوَرة. ْخِصيَّ • َسمِّ الشَّ
ِحيَحِة مِمَّا َيِلي: جرت هذه القّصة: • َعنيِّ اإلَجاباِت الصَّ

قبيل العيد                    يوم العيد                    بعد العيد
• إلى أين توّجه جمال ؟ وملاذا ؟ماذا حدث معه في طريق العودة ؟

• ماهي الكلمات التي تأثر بها جمال ؟  
• ه���ل ميل���ك جمال الكثير من املال ؟ ماال���ذي يدّل على ذلك ؟كيف 

كافأه اهلل على صنيعه مع األرملة وأبنائها ؟
أعّبر عن املشهد:  

• م���ع من يقف جمال ؟ ما س���بب فرحة الولدي���ن ؟ ماذا أعطى الّتاجر 
جلمال ؟ صف هذا الكبش.
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املقطع 
الّتعّلمي

الوحدة 
الّنص املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الثاني     

الوحدة 
الثانية
ختان 
زهير

عرس اجلارة 
مس���اء يوم الّثالثاء، خرجت منال من غرفتها مسرعة وهي تقول : 

أّمي، أّمي أسمع أصوات غناء وزغاريد قريبة من منزلنا !
فرّدت أّمها قائلة : نعم، إّنه عرس ابن جارتنا تاسعديت، أمّت اهلل له .

منال : هذا خبر مفرح، وهل نحن مدعّوون ؟
األّم : بالّطبع، آه لقد نسيت أن أريك بطاقة الّدعوة !

منال : أرسلوا لنا بطاقة دعوة ! أرجوك أّمي أرني إّياها .
األمّ : إّنها فوق الّطاولة على ميني املزهرّية، اذهبي وأحضريها. 

من���ال : يالها م���ن بطاقة رائعة ! زّينت بالورود وصورة العروس���ني، 
لقد كتب عليها أّننا مدعّوون يوم اخلميس إلى قاعة حفالت اس���مها 

»الهناء«، هل تعرفينها يا أّمي ؟
األم : لقد أحس���نت جارتن���ا االختيار فهي قاع���ة حفالت جميلة 

وراقية تقع بجانب محّطة احلافالت .
ْهِرِي وَأَساِوري ، َأَلْيَس كذلك ؟! َمَناٌل : َأَنا َسِعيَدٌة، سألبس ُفْسَتاِنِي الزَّ
اأْلُمُّ : بال، َوَأْقَراَطَك وَخامِتََك أيضا وستبدين َجِميَلًة ِمْثَل اْلَعُروِس !

أستمع وأجيب :
اِت املَُتَحاِوَرة. ْخِصيَّ • َسمِّ الشَّ

• متى خرجت منال ؟ ومن أين ؟ ماذا سمعت ؟          
• حتّصلت عائلة منال على :

               بطاقة تهنئة                بطاقة دعوة
• بأّي مناسبة تلقوا هذه البطاقة ؟

• مااسم قاعة احلفالت التي سيقام فيها العرس ؟ وأين تقع ؟
• اْسَتْخِرُج ما َيُدلُّ على ِإْعجاِب منال ببطاقة الّدعوة .      

• قل ُجَماًل أخرى على َنْفِس املِْنوال.
• اْذُكْر احُلَلي الّتي س�َ��َتْلِبُسها »منال«. كيف ستبدو منال ؟

أعّبر عن املشهد:  
• مع من تقف منال ؟ ماذا يبدو على وجهها ؟ ماذا يوجد على الّطاولة ؟
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املقطع 
الّتعّلمي

الوحدة 
الّنص املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الّثاني 

الوحدة 
الثالثة

الّتاجر 
والّشهر 
الفضيل

عند بائع احللوّيات
ِف���ي َصِبيَحِة َي���وٍم ِمْن َأَياِم َرَمَضان َذَهَب َس���اِمي َوَواِلَديِه ِإلَّى َمَحِلّ 
ا  َلِويَّاِت َوَما ِإْن َدَخلوا َحتَّى َقاَل َساِمي: َأِبي ُأِريُد ِقْطَعًة ِمْن َهذَّ َبْيِع احَْلَ
ا َأْيًض���ا َوُأخَرى ِمْن َذاَك َوَفِطيَرُة اَْلُش���ُكواَلَتِة الّتِّي َعَلْيَها  اَْلَن���وع، َوَهذَّ

اُت اَْلَكَرِز َأْيضا. َحبَّ
ِه  ُنّ َأنََّك َس���َتْأُكُل ُكلَّ َهذِّ اأَْلَُب: َمْه���اًل، َمْهاًل َيا َس���اِمي َوَه���ْل َتظُّ

ْفَطار؟! َلِويَّاِت َبْعَد اإَْلِ احَْلَ
ِة اجَْلُوع ! ْبِع َسَأْفَعُل، ِإنَّ َعَصاِفيَر َبْطِني ُتَزْقِزُق ِمْن ِشدَّ َساِمي: ِباْلطَّ

ير ! ا َتْبِذّ اأَْلَُب: اَل َيْنبَِّغي َأْن َنْشَتِري َفوَق َحاَجِتَنا َفَهذَّ
يَن ُيَعاُنوَن  َر ُكلَّ اَْلذِّ اأَْلُُم: ِعْنَدَما ُنِحسُّ ِبَأَلِم اجْلُوِع، َيِجُب َأْن َنَتَذكَّ

ْرَمان . اَْلَفْقَر َواحَْلِ
َساِمي: َحَسًنا َسَأْكَتِفي ِبَأْخِذ ِقْطَعٍة ِمْن َهَذا اَْلَنوِع َفَقْط، َوَسَأَتَعَلُم 

وَع ِمَن اَْلَيوِم َفَصاِعًدا َوَلْن َأْشَتكي. ُل اجَْلُ َمّ ْبَر َوَأحَتَ اَْلصَّ
أستمع وأجيب :

أجب بنعم أو ال :
سامي مع َواِلَديِه في الِبقاَلة .

اْشَترى اأَلُب أْنواًعا َكِثيَرًة من احَلَلِوّيات .
ُب َصْوَم َيْوٍم في َشْهر َرَمضان . سامي ُيَجرِّ

ْرِب وال َنْغَضب . في َرَمَضاَن َنْصِبُر عن اأَلْكِل والشُّ
ث ؟         ًة َسِمْعَت ساِمي َيَتَحدَّ • كم مرَّ

• في أيِّ َشْهرٍ َجَرى َهذا احِلوار ؟ 
• َهْل َساِمي َصاِئٌم؟ كيف َعَرْفَت َذِلَك ؟   

ْبِذير ماذا قال له ؟ مارأيك في ذلك ؟  • نهى َواِلُد سامي عن التَّ
• ماذا تعلّم سامي من حديث والديه ؟  

أعّبر عن املشهد:  
ْف على الّشخوص املتحاورة في املشهد؟ إلى ماذا يشير سامي؟  • َتعرَّ

على ماذا يعّبر ما قام به سامي؟
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املقطع 
الّتعّلمي

الوحدة 
الّنص املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الثالث 

الوحدة 
األولى
خدمة 
األرض

أحّب وطني:
مبناس���بة عيد الّثورة، طلبت مّنا املعّلمة أن نعّبر عن حّبنا للجزائر 
بالّرس���م والكلم���ة، وبعد عرض أعمالن���ا، أعجب���ت املعّلمة ببعض 

األعمال لكّنها لم تعّلق على جدار القسم سوى لوحة أكرم.
فلّما رآها منيرقال : يا اهلّل كم هو ماهر ! أليس كذلك ياعماد ؟

عم���اد : ب���ال، لوحت���ه رائعة، انظر كيف قّس���م ورقت���ه إلى أربعة 
مّربعات تّضمنت رس���ومات لفاّلحني يخدمون األرض، وعمال في 
املصنع، وش���باب في اجليش، وطاّلب على مقاعد الّدراس���ة يقرؤون 

الكتب .
قال���ت املعّلمة : واألفضل من هذه الّلوحة ي���ا أبنائي هو ماكتبه، 

تفّضل يا أكرم واقرأ ما كتبت .
وق���ف أكرم من مقعده وق���ال : إّنك يا وطني جه���د فاّلح، وقّوة 

عامل، وعني جندّي ساهر وكتاب متعّلم .
التالميذ : يا اهلل ما أروع كلماته !

أستمع وأجيب :
اَلِميِذ؟ َمُة ِمَن الَتّ • َماَذا َطَلَبِت امْلَُعِلّ

• َمَتى َوَأْيَن َطَلَبْت ِمْنُهْم َذِلَك؟
ٌة َنْحَتِفُل ِبَها  ْوَرِة ُمَناَس���َبٌة َوَطِنَيّ • ِاخت���ر اإلجاب���ة الّصحيحة : ِعيُد الَثّ

َيْوم: 
1 نوفمبر                     5 جِويلية

• مِلَْن َكاَن َأْحَسُن َعَمل؟ مِلَاَذا ؟
وَرِة وقلها لزمالئك . ُر َعِن الُصّ ْمَلَة اَلِّتي ُتَعِبّ ْر اجْلُ • َتَذَكّ

أعّبر عن املشهد:  
• صف الّصورة التي رسمها أكرم.

• َما َرْأُيَك َأْنَت ِفي َهَذا اْلَعَمل؟ َهْل مُيِْكُن َأْن ُتْنِجَز ِمْثَلُه؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الثالث 

الوحدة 
الثانية
عمر 
ياسف

عمر الّصغير
���يِنَما  ْحَم���ِن مع واِلِده إَلى اَْلسِّ ���اِم اَْلُعْطَلِة، َذَهَب َعُب���ُد اَْلَرّ ِف���ي َأَح���ِد َأَيّ
َزاِئِر«، لكن عب���د الّرحمن  لم َيْصِبْر حّتى َيرى  ليَش���اَهَدا »ِفْلَم َمْعَرَكَة اجَْلَ
، ُترى كيف َس���َتكوُن  الِنّهاَيَة وَس���َأَل واِلَده قائال : هذا الَوَلُد َبَطٌل َحقيقيٌّ
ِنهاَيُة الِفْلم يا أبي ؟ َفَأجاَبُه : إّن عمر ياس���ف املعروف  ب� »عمر الّصغير« 
أروع مث���ال في الّتضحية واإلقدام بالنس���بة ملش���اركة الّطفل اجلزائري في 
ث���ورة الّتحري���ر الكبرى، وكان عنصرا مهّما ف���ي ملحمة »معركة اجلزائر« 
والت���ي احتضن مآثره���ا »حّي القصبة«، وكان له ش���رف العمل جنبا إلى 
جن���ب مع صّناع تاريخنا على غ���رار »احلكيم العربي بن مهيدي والّزعيم 
خاله ياس���ف سعدي«، و»الباس���ل علي البوانت« و»احلمامة حسيبة بن 
بوعل���ي«. ه���ذان البطالن األخيران س���قطا ف���ي ميدان الّش���رف مع عمر 
الّصغي���ر ومحم���ود بوحاميدي بعد تفجير املنزل ال���ذي جلؤوا إليه في حّي 

»أبديرام« بالقصبة .
- إذن هذه القّصة حقيقّية ! لكن لألسف نهايتها حزينة !

- ال ي���ا بني، لق���د ضّحى عمر بطفولته لتعيش أنت في ظّل االس���تقالل 
وتترعرع وتكبر في أرض اجلزائر املس���تقّلة، أّما هو فسيعيش كبيرا في 

ذاكرة كل جزائري .
َجاَعِة ؟ - ك�َْيَف َأنَّ ِطْفاًل َصِغيًرا َيُكوُن ِبَهذاَ اَْلَقَدَر ِمَن اَْلَشّ

َجاَعُة والُبطوَلُة الِسنَّ َلهما . - َلْيَتني ُكْنُت َبَطاًل ِمْثَله . - الشَّ
ْيِر َوَطِنه،  َتِهُد في ِدراَسِتَك وَتصير في املُْسَتْقبِل َرُجاًل َيْعمُل خِلَ - عندما جَتْ

َتُكْن َبَطاًل يا عبد الّرحمن .
أستمع وأجيب :

َه ِإلى َقاَعِة اَْلّسيِنما؟ • َمْن َتَوجَّ
• َماَذا َشاهد؟ َمْن ُهَو الَبَطُل الذي يتحّدُث عنه عبد الّرحمن ؟

• ماهو السؤال الذي طرحه عبد الّرحمن على والده ؟
• م���اذا قال األب ع���ن عمر الّصغير ؟ أين حدثت أحداث ملحمة معركة 
اجلزائر ؟ مع من عمل عمر ؟ من استشهد معه بعد تفجير املنزل املوجود 

بأبديرام ؟ ماذا متّنى عبد الّرحمن ؟ مباذا أجابه والده ؟
أعّبر عن املشهد:  

• ما هو املكان الذي يظهر في الّصورة ؟ صفه لنا .
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65دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي

املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الرابع 

الوحدة 
الثانية

الفصول 
األربعة

العلم
في أحد األّيام، س���ألت معّلمي : ملاذا نرفع العلم صباحا  كّلما دخلنا 
إلى املدرسة؟ فأجابني : »إن لك يا بني وطنا من خير األوطان ،فهو طّيب 
ف���ي مناخه، وجميل ف���ي منظره وخصب في تربته ، اس���مه« اجلزائر«من 
أحلى ما تنطق به األلس���نة في الّش���رق والغرب ؛إكب���ارا وإجالال لكفاحه 
ونضاله ، وال ش���ك أّنك جتد في االنتماء إليه كل فخر واعتزاز، والعلم يا 
بن���ي م���ا هو إال رمز من رموز الُهوّية الوطنّية ،وهو  دليل على حرّية اجلزائر 
و تضحي���ة الّش���هداء ،فارفعه عاليا وقل أنا ابن اجلزائ���ر ...« . منذ ذلك 
اليوم وكّلما وقفت أمام العلم أتذّكر كلمات معّلمي الّتي عّرفتني بقيمة 
العل���م ، وأحم���د اهلل أني أعيش حّرا على ت���راب وطني � رعاه اهلل وحفظه 

من كل سوء...  .
                                   باعزيز بن عمر)بتصرف(

أستمع وأجيب :

لاَباَ اْل معاَ لّم مناَ التاَّالاَ مي ذ؟ ا طاَ اذاَ • ماَ
• ما الّسؤال الذي سأله ال ّتلميذ ملعّلمه ؟

؟ ن كاَ طاَ ا ا ْس م واَ • ماَ
اًرا للجزائر ؟ إ ْكباَ اًل واَ ع و ب إ ْجالاَ • ملاذا تاَ ق ف ااَْلُشّ

ْي ش فاَْوقاَ أاَْر ض ه؟ ااَْلعاَ ا تاَ جد ف ي االنتساب إ لاَْي ه واَ اذاَ • ماَ
• ماذا ميثل العلم وعالم يدّل رفعه ؟

• ماذا يحدث مع هذا الّطفل كلما وقف أمام العلم ؟
: داَ ف مْن حاَ دي ث ااَمْلعلم هواَ • ااَْلهاَ

أعّبر عن املشهد:  
• كيف يبدو املكان ؟ ماهي الفواكه التي تظهر في الصورة ؟ من هي 

الشخصيات التي تظهر في الصورة ؟ ماذا يفعلون ؟

ْعِريُف ِبُحُدود التَّ
ن طاَ  اْلواَ

االعتزاز بالعلم 
الوطني

ن  طاَ ُة ُحبُّ اْلواَ ْنِمياَ تاَ
ا ِفي ُقُلوبناَ
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الرابع 

الوحدة 
األولى

طاحونة 
سي 

لونيس

زيارة إلى أدرار
في األسبوع الثاني ، من عطلة الّشتاء زرت وعائلتي خالي الّساكن في 
مدينة أدرار، خرجنا معه في جولة إلى منطقة قصر كيركن )كيرتن( ،  
و فجأة ، ظهرت أمامنا اثنتا عشرة مروحة عمالقة متتّد على مدى البصر. 

فسألت خالي في دهشة؟
- ما هذه األشياء الغريبة يا خال؟!   - إنها مو لّدات كهربائي ة هوائية .

- عجبا! و هل الهواء يعطي كهرباء ؟
- نعم يا عصام إن هذا أّول حقل إلنتاج الكهرباء بالّط اقة الّريحية ،و هذه 

احملّطة تعمل مند. شهر جويلة 2014        - هذا أمر رائع!
- و أكثر مّما تتصّو ر ، فمنطقتنا تتمّيز بهبوب الّر ياح طيلة أي ام الّسنة ، 

هذه الّطاقة الّنظيفة املتجّددة دّع مت بشكل كبير حاجياتنا للكهرباء .
أستمع وأجيب :

• أّي مدينة زارت العائلة ومتى كان ذلك؟
• اختر اإلجابة الّص حيحة /هل املنطقة التي جتّولوا فيها هي:

• في ال ّنّص شيء أدهش عصام، ما هو؟ وأنت هل كنت تعلم أن قّوة 
الّرياح تعطي كهرباء؟

• مند متى بدأت تعمل هذه احملّط ة؟ اذكر مزايا الّط اقة الهوائ ّية.
• ضع صحيح، أو خطا:

• مت اختيار مدينة أدرار لتكون أّول حقل لتوليد الّط اقة الهوائّية ألّن:
• منطقة أدرار متتاز بكثرة األمطار.

• منطقة أدرار متتاز بكثرة هبوب الرياح.
• منطقة أدرار محاطة بالبحر من كل مكان.

• ماذا تنتج املولّدات الكهربائّية؟
• اذكر إذا ما كانت األعمال الّتالية مفاجأة أم ال: تساقط املطر صيفا في 
الّص حراء /هبوب عاصفة رمل ّية بالّص حراء / جناح املجتهد /ظهور 

صحن فضائي.
أعّبر عن املشهد:  

• كيف يبدو هذا املكان ؟ صفه.

قصر البركانقصر البخاريقصر كيركن
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الرابع 

الوحدة 
الثانية

الفصول 
األربعة

جنينتي
في جنينتي ثمار، عنب ، تني ، تفاح، وتوت ..ال أعرف ماذا أختار، انا 

ولد محتار ، ما بني تفاح وتني أو عنب وتوت .
- هل تعرف ماذا أختار؟

تني  هنالك  يناجيني،  أحمر  تفاح  هناك   ، يناديني  أشقر  عنب  هنا   -
وتوت .. تعال ، تعال ، نحن ثمار طيبة !

الفاكهتان ال لّتان اشتهيتهما هما الت فاح واخلوخ أكلت منهما حتى 
شبعت، ورحت أجري فوق العشب األخضر ألهو مع رامي وفادي حت 
ى تعبنا وجعنا، فتذّك رت ثمار اجلنينة الشهي ة ، هرعنا إليها، قطفنا 
منها إّج اصا وتينا ، عنبا وتوتا .... أكلنا أكلنا ، حتى انتفخنا ، وما 

طقنا أن منشي ، أو نخرج من اجلنينة .....!
كتاب سراج الطفولة بتصرف

أستمع وأجيب :
• ماذا يوجد في اجلنينة ؟
• ملاذا احتار هذا الطفل ؟

• ما هما الفاكهتان ال لّتان اشتهاهما ؟
• مع من راح يلهو ؟ أين ؟ ماذا فعلوا عندما أحّسوا باجلوع ؟

• ماذا حدث لألطفال بعد أن أكلوا الكثير من الفواكه ؟
• لو كنت هناك من أّي ال ّثمار تأكل وملاذا ؟

• ماهي الّثمار التي تكثر في فصل الّصيف؟

أعّبر عن املشهد:  
• كيف يبدو املكان ؟ ماهي الفواكه التي تظهر في الصورة ؟ من هي 

الشخصيات التي تظهر في الصورة ؟ ماذا يفعلون ؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الرابع 

الوحدة 
الثالثة

سرطان 
البحر

شبكة احلياة
رأينا  إن وصلنا حت ى  وما   ، قريتنا  القريبة من  الغابة  في  نتمّشى  كّنا 

مجموعة من الّشّبان يحملون بنادق الّصيد.
»أنتم تقومون بأذى: صرخت نورة ثّم ركضت باجتاه الّصّيادين وقالت 
لهم بكل ثقة »انظروا !«! « كبير يطال شبكة احلياة بأكملها أّيها الّسادة 
ملاذا تقولني هذا يا آنستي الّصغيرة؟ » : فرّد واحد منهم بكّل اهتمام أنتم 
الّش جرة، وموت  تأكل  والّدودة  الّدودة،  يأكل  الذي  العصفور  تقتلون 
الّش جرة يتسب ب في «.« اجنراف الّتربة إلى البحر عندما ينهمر املطر، 

وهذا يؤّدي إلى موت األسماك
تاركة   ، مشوارنا  نكمل  كي  أدراجها  وعادت   ، ذلك  نورة  قالت   -

الّصّيادين في حيرة من أمرهم.
ندى أمني األعور مجلة نسيم االلكترونية

أستمع وأجيب :
• سم شخصيات القصة.
• في أي مكان اجتمعوا؟

• ماذا كان يفعل الشبان هناك؟
• ما هو األذى الذي كانوا يقومون به؟

• من يتضرر بهذا الفعل؟
• هل نورة محقة في كالمها؟ ملاذا؟

أعّبر عن املشهد:  
- ماهو املكان الذي يظهر في ال صورة ؟ صفه .

- ماذا يحمل ال ش ب ان الثالثة ؟من اقترب منهم ؟ وملاذا ؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
اخلامس 

الوحدة 
األولى
كرة 
القدم

رشيق يحب الرياضة
اشِة. يشاِه د  ينتظر رشيق ِبشوٍق برنامج *الّرياضة في أسبوع* على الشاَّ

ِسباقا في الراَّكِض ،
ألعاب  ا  أماَّ املاِء  باحة والتاَّزل ِج على  الِسّ القفِز ،ويتاِبع ِبحماٍس  وآخر في 
اولِة وكرِة  لِة والِم ض رِب إلى كرِة الطاَّ الكرِة في ِحب ها كلاَّها من كرِة الساَّ

لِة هي لعبة كرة القدم. ا لعبته املفضاَّ ائرِة أماَّ الطاَّ
هو ال يسأم من متابعتها بحماس ملّد ة تسعني دقيقة ، خاصة إذا كانت 
املهاجمني  ؛  الالعبني  كل  أسماء  يعرف  فهو  الوطني  للفريق  مباراة 
واملدافعني وحارس املرمى، فهو مناصر وفّي ، فما من أحد يتحّد ث عن 

فريقنا الوطني إال و استمع إليه بشغف و اهتمام .
ترى أي رياضٍة سيختار رشيق عندما يكبر....؟!

أستمع وأجيب :
• اختر عنوانا مناسبا ملا سمعت مّما يلي:

• ا صغ جّيدا و صّح ح اخلطأ إن وجد.
- ينتظر رشيق برنامج (صدى املالعب)

- يتابع رشيق الّر ياضات املائية فقط.
- يفّض ل رشيق كرة القدم.

• ما هي املباريات املفّض لة عند رشيق؟
• كيف يستمع رشيق ألخبار الفريق الوطني؟

• في رأيك ما هي الّر ياضة التي سيختارها رشيق؟

أعّبر عن املشهد:  
• ماذا ترى في املشهد املصّور ؟ ماهي أنواع الّر ياضات التي تب ّينها ؟

رشيق يهوى الّرياضةبطل الّسباحةرشيق الولد املشاغب

https://ManaraDocs.blogspot.com/

https://ManaraDocs.blogspot.com/

https://www.facebook.com/manaradocs
https://ManaraDocs.blogspot.com/

ManaraDocs@                                                                                                                                             موقع اِّـنارة التعليمي



دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي 70

املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
اخلامس 

الوحدة 
الثانية
مرض
 نزمي

وحدة التلقيح
غيِر فادي ثم  ه و هي مس���تعِجلة ؛ تغِس���ل أِل خيه الصاَّ كان نزمي يراِقب أماَّ

تلِبّسه مالبس جِديدة ، فرا ح يسألها : الى أين تأخذين فادي يا أِمّي ؟
األم : إلى املستوصِف يا ِابني اناَّه يوم التاَّلقيح .

استغرب نزمي قائاًل : التاَّلقيح ؟
ر لكن عند د خوِلك املدرس���ة  األم: ِمثلك أنت ، أعِر ف اناَّك ال تتذكاَّ

أتذكر...؟
رت عندما جاءت الّطبيبة الى مدرسِتنا و هي  ترتدي  قاطعها نزمي : آه تذكاَّ
افٍة و حتِمل حقنة كبي���رة كم كنت خائفا منها  اٍت ش���فاَّ ِمئ���زرا أبيض وقفازاَّ

...! لكن لم أحس إال بوخز صغير.
األم : نعم ألنك طفل شجاع ،وستصير قوي ا تتغ لّب على كل األمراض 
ة محاربة األمراِض اخلطيرة  بفضل ال لّقاح ، فهو يعطي األطفال مثلك قواَّ
......فعندما مرضت ، لم تكن حالتك خطيرًة و اس���تطعت أن تتعافى 
م ،و ِاستطاع ِجسمك أن يقاوم  املرض فشفيت  ح ومطعاَّ بسرعة ألنك ملقاَّ

ة قصيرة. في مداَّ
نظر نزمي ألخيه فادي : البأس يا فادي ، عليك أن تكون شجاعاً.

أستمع وأجيب :
• ا ختر اإلجابة الّص حيحة: يتحد ث ال ّنص عن :

• قل )صحيح(  أو )خطأ(كلما سمعت جملة :
- تأخذ األم الّصغير فادي عند الّطبيب ليفحصه.

- تذّكر نزمي أول تلقيح له.
- الّتلقيح مؤلم ومفيد.

- التلقيح يحارب مرض احلصبة والسل.
- الّطفل امللّقح ميرض كثيرا وال يعاني من مرض احلصبة.

 - تعرف على الّش خصيات من الّص ورة وصف نزمي.
 - ماذا تفعل األم؟

األمراض الّنادرة

األمراض األطفال

أدوية األمراض اخلطيرة

الّتلقيح ضّد األمراض اخلطيرة
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
اخلامس 

الوحدة 
الثالثة
الغذاء

 الصحي

كيف أنمو جيدا؟
احِة ، صاحت  ِاجتمع االصِدقاء في ساحِة املدرسِة أتناء فترة الراَّ

شهدة: » شيء مذِهل صار فستاني قصيرا«.
وقالت نهلة : »وأنا أ يضا زاد طولي، وِحذائي أ صبح ضِيّقا على

ِرجلي«.
 - هل تريدان أن تكبرا أ كثر أنتما وكلاَّ اال صدقاء ؟ سأل هما فادي. 

اء  ٍة : »طبعا ، نريد ان نكون أِصحاَّ أجاب كل االطفال ِببراءٍة تاماَّ
لوا من أ كِل  د عظامك موت منو ، قِلّ وأقِوياء. » رداَّ فادي: »ِلكي تتمداَّ

كاِكِر واملشروباِت الغازياَّة ،و أ كِثروا من شرِب احلليب.« الساَّ
اصاِت  فقالت شهدة : وماذا أفعل ؟ انا ا ِحبها ، و متعتي في ق ضم املصاَّ

والشكوالتة ومضِغ العلكة .
يا  احللوياِتّ  من  عك  »د   : قائلة  نصحتها  املرِبياَّة  ها  سِمعت  حينما 
عزيزتي، فهي تسّوس أسنانِك اجلميلة وتفقدها بياضها ، حاِفظي على 
تها بتنظيفها بعد كل وجبٍة . وتناولوا يا أطفال الكثير من  اخلضر  ِصحاَّ
ى لكِلّ االمراِض«. والفواكه واحلليب ....حتاَّى ينمو جسمكم ويتصداَّ

أستمع وأجيب :
• سم الشخصيات التي سمعتها في النص؟

• أين اجتمع األصدقاء : في امللعب ، في ساحة املدرسة؟ في الشارع؟
• كيف عرفت البنتان أ ّنهما منتا ؟

• اصغ جّيدا ، وتعرف على الّنصائح ال ّثالث التي قد مها فادي ألصدقائه:
- أكثروا من أكل اللحوم .

كا كر . - قّللوا من أْك ل الساَّ
- أكثروا من أكل اخلبز .

- قللوا من املشروبات الغازية .
- أكثروا من شرب املاء .

- أكثروا من شرب احلليب.
• ما هي الّنصيحة التي قدمتها املربية لشهدة ؟ وأنت هل تعمل بهذه 

لنصيحة ؟ ملاذا؟
أعّبر عن املشهد:  

• ماذا تشاهد في الصورة ؟ سّم الشخصيات التي تظهر فيها ؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
السادس 

الوحدة 
األولى

كم أحب 
املوسيقى!

 

آلة اإلمزاد
داسني فتاة طارقية صغيرة، كانت وسط أهلها في املناسبات االحتفالية 
وفي سهرات الّسمر الطويلة، تعزف أنغاما عذبة على آلة إمزاد، فتضعها 
على ركبتيها الّصغيرتني ، وها هي حتّرك القوس بحركات متناسقة بارعة، 
أحلانها  مع  فتتعالى  يطرب،  ما  األصوات  من  لآللة  الوحيد  الوتر  فيرجع 

أشعار، وأغاني شعبّية يؤّد يها رجال الّط وارق.
كم تعتّز داسني بهذا الفن الذي تعّلمته من جّدتها ومن نساء الطوارق 

وظّل متوارثا ألجيال .
شرح: داسني هو اسم يعود لداسني أولت مّيا ملكة طارقية حملت الّسالم 

بني الطوارق.

أستمع وأجيب :

• من هي داسني؟
• على أ ي آلة تعزف؟ ما هي املناسبة التي تعزف فيها على هذه اآللة؟

• كي���ف تس���تعملها؟ كم وترا في هذه اآللة؟ ه���ل يعزف ال رجال على 
هذه اآللة؟

• ملاذا تعتز داسني بهذا الفن؟
• باي طبوع املوسيقى تشتهر مدينتك؟

أعّبر عن املشهد:  

• حول ماذا جتلس الن سوة ؟ ماذا تفعل داسني ؟ استخرج من الصورة ما 
يد ل على البيئة ال صحراوية ؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
السادس 

الوحدة 
الثانية
املسرح

 

متعة العرض
التلفزة،  تقدمها  التي  الّسيرك  عروض  كبير  بشغف  تابعت  ما  كثيرا 
مدّربون  فّنانون  يعرضها  التي  الفنّية  الّلقطات  لتلك  أستغرب  وكنت 

تدريبا صارما.
وجاءتني فرصة مشاهدة الّسيرك عندما حضر إلى مدينتنا ونصب في 
امللعب، بدأ العرض فشعرت بالّدهشة وأنا أرى الفهود املفترسة تنصاع 

ألوامر مدّربها دون أن تؤذيه.
شرعت األسود الّشرسة تقفز داخل حلقة من نار وتنّط من مقعد إلى 

مقعد وتتمّرغ على ظهورها.
وأخذت الكالب تتقاذف الكرة بأرجلها وتنام على أجنابها أو تقف 
لهذا  واستغربت  قرب  عن  الفيل  رأيت  كما  األمامّيتني.  قائمتيها  على 
احليوان الّضخم الذي يذعن ملدّربه الّذي هو في حجم أحد أرجله األربعة 

فيالعب الكرة بخرطومه أو يقعد على مؤخّرته.
وعدت إلى البيت وصور تلك احليوانات ال تغادر مخّيلتي.

جميلة زنير
أستمع وأجيب :

• ماهي الفرصة التي حصلت عليها الفتاة؟
• أين نصبت خيمة ال س يرك؟

• ملاذا اندهشت الفتاة؟
• ماذا فعلت األسود ال ش رسة؟

• كيف تقاذفت الكالب الكرات؟ ماذا فعلت أيضا؟
• ملن كان يصغي الفيل؟

• كيف يبدو املد ر ب بالنسبة إليه؟
• ماذا يفعل بخرطومه؟

• كيف غادرت الفتاة املكان؟
• ماهي احليوانات التي ظهرت في الصورة ؟ من يقف بجانبها ؟

أعّبر عن املشهد:  
• ماهي احليوانات التي تظهرها الصورة ؟ من يقف بجانبها ؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
السادس 

الوحدة 
الثالثة

عادات 
منطقة

األوراس

عادات من األوراس
اوْس  اْلِتي الطَّ ْت خاَ طاَ ساَ اِس، تاَواَ ْوراَ اِل اأْلاَ اِلي ِجباَ ِبيِعيٍ ُمْشِمٍس ِبأاَعاَ ْوٍم راَ ِفي ياَ
ْيًئا  شاَ واَ ْوِش«.  احْلاَ اِئراَ  راَ حاَ ياَا  وت،  الصاَ اْمِعنْي  ساَ »ياَا  اِدياًَة:  ُمناَ ْوِش  احْلاَ ةاَ  احاَ ساَ
ر،  اِحد ِتْلواَ اأْلاَخاَ ال اْلواَ ْطفاَ اأْلاَ اِت واَ ياَ تاَ اْلفاَ ِة واَ ِفيٌر ِمناَ النِّْسواَ ْمٌع غاَ ماَ جاَ ْيًئا تاٌَقداَ فاَشاَ

اوْس!« لاَة الطاَ ْير ياَا الاَ ٍة: »خاَ اِفتاَ اٍت خاَ ِديناَ ِبأاَْصواَ ِدّ ُمراَ
ْمنَّ أاَناَ  ْعلاَ اء ، أاَْننتَّ تاَ ا ِنساَ اءاَ اهللاَ ، ياَ ْيٌر ِإْن شاَ ًة:«خاَ ِسماَ اوْس ُمْبتاَ الاَُة الطاَ ِت اخْلاَ داَ راَ
ا  ُكُلناَ ة ،واَ ِليحاَ ِتِهْم صاَ ُروناَ ِلِزفاَاِف ِاْبناَ ضِّ ُ- ُيحاَ ُه اهللاَ ِحماَ اِجي - راَ راَ اراَ ِسي الدَّ داَ

اِلِهْم .« ُم ِبحاَ ناَْعلاَ
اناَِتِهْم«. ا إِلعاَ ِبي ُيِعيُنناَ اِرْك ، راَ ُة: »اهلل ُيباَ ِت الِنْسواَ داَ راَ

ِع امْلاَاِء،  ْنباَ ًدا ِفي ماَ اؤناَا غاَ ا: »ِلقاَ ْجِههاَ اِسيماَ واَ ُ تاَقاَ ْألاَ ُة متاَ قاَ الثِّ اوْس واَ لاَة الطَّ الاَْت الاَ  قاَ
ْتِل اْلُكْسُكِسي .« اِري ِلفاَ ْحِن داَ ِمُع ِفي صاَ تاَ ْ ٍد جناَ ُثماَ باَْعداَ غاَ

أستمع وأجيب :
ة: يتحدث النص عن: حيحاَ اباَة الصاَّ نْي اإْلجاَ • عاَ

• تمثلت شخصيات النص في:
- شبا ب ا لقرية

- أهل القرية كلهم
- اللة الطاو س
- شيخ القرية

- األطفال والفتيات
- النسا ء.

• أين وقعت أحداث النص؟ كيف كانت حالة اجلو؟ كيف استطاعت 
اللة الطاوس جمع اجليران ؟

• ملاذا جمعتهم ؟ ماذا يحدث في منزل سي الدراجي ؟عالم يدل كالم 
النسوة معها بصوت خافت ؟هل قبلن بعرضها عليهن ؟ماذا قالت النسوة 
لها ؟متى كان املوعد الذي حددته اللة الطاوس ؟ وأين ؟ ماذا ستفعل 

النسوة في منزلها ؟
أعّبر عن املشهد:  

• عّبر عن املشهد املصّور .

اُوُن باَنْياَ اجليران عاَ اءالتَّ ْحراَ ان الصَّ اُت ُسكاَ اداَ اسعاَ اُة ِفي األْوراَ ياَ احلاَ

https://ManaraDocs.blogspot.com/

https://ManaraDocs.blogspot.com/

https://www.facebook.com/manaradocs
https://ManaraDocs.blogspot.com/

ManaraDocs@                                                                                                                                             موقع اِّـنارة التعليمي



75دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدئي

املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
السابع 

الوحدة 
األولى

محمول 
جدتي

في محطة البنزين
الّسّيارة  ليزّودا  ؛  البنزين  محّطة  إلى  والده  مع  أسبوعّيا  يوسف  يذهب 
بالوقود ،وهذه املّر ة لفت انتباهه لوحة تشير إلى منع استخدام الهاتف 

الّنّقال .فسأل والده: ملاذا مينع استخدام الهاتف الّنقاّل هنا يا أبي؟
األب، مينع استخدام الهاتف الّنقاّل في محّطات البنزين ؛ ألّنه ميكن أن 
عند  منه،  املنبعثة  واألبخرة  الوقود  إشعال  على  تساعد  بشرارة  يتسّبب 

تلقي املكاملة.
يوسف: اّنها معلومة مفيدة لم أكن أعرفها من قبل!

األب: أضف إلى معلوماتك أيضا، أّنه مينع استخدام الهاتف الّنقال في 
املستشفى  في  فيها، وكذلك  االّتصال  أجهزة  ألّنه يشّوش على  الّطائرة 
الطبّية، وفي بعض األماكن كاملسجد  يؤّثر على بعض األجهزة  ألّنه قد 
ألّنه قد يزعج املصّلني، وعندما ننام أيضا ،علينا أن نغلق هواتفنا الن قالة 

،أو نبعدها عّنا ، حّتى ال نتأّذى باألشّعة الّصادرة منها.
يوس���ف: ش���كرا، يا أبي عل���ى هذه املعلوم���ات القّيمة، أنا أس���تعمل 
الهات���ف الّنقال يومّيا وال أعرف أّنه قد يتس���بب باألذى أو اإلزعاج ، من 

اليوم فصاعدا سأستعمل الهاتف الّنقال للّضرورة فقط.

أستمع وأجيب :
• إلى أين يذهب يوسف مع والده أسبوعيا؟ ماذا يفعلون هناك؟

• ماذا لفت انتباه يوسف؟ عّم سأل يوسف أباه؟ مب أجابه؟
• ماهي األماكن التي مينع فيها استخدام الهاتف النقال؟ ملاذا؟

• ما هو الشيء الذي لم يكن يعرفه يوسف عن الهاتف الّنقال؟
• مباذا وعد يوسف والده؟

أعّبر عن املشهد:  
• أين يقف األب ؟ ماذا يفعل ؟ أين وضعت اللوحة؟ إلى ماذا تشير ؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
السابع 

الوحدة 
الثانية

البساط 
السحري

اِئَّرة ِرْحَلٌة في الَطّ

أتتني فرصة الّسفر إلى مدينة متنراست وركوب الّطائرة ألول مرة، ِامتطيت 
ِة، وما إن حتراَّكت الطاِئرة حتى  املركبة العمالقة وأخذت مكانا ِبِجواِر الكواَّ
يتوقف حني  قلبي  وكاد  أسرعت،  الهلع حني  وأصابني  برعب،  شعرت 

أقلعت في اجلو.
التجمعات  فشاهدت  أفتحهما  وأحيانا  عيناي،  أغمض  أحيانا  وصرت 
الّصغيرة،  كالّلعب  تبدو  والّسيارات  فشيئا،  شيئا  تتقّلص  الّسكانية 
واملسّطحات املائية تلمع حتت الّشمس بألوان زرقاء و خضراء، و دخلت 
الّطائرة وسط الّسحب فبدت وكأنها أكوام من القطن، وأخذت أنقل بصري 
بني اجلبال والسهول اخلضراء، التي بدأت تختفي لتترك مكانها ملساحات 
شاسعة من الرمال والكثبان، فنسيت خوفي أمام كل هذا اجلمال، و لكن 
وبقيت  أذني وجّف حلقي،  قلبي وطنت  فانتفض  الطائرة،  ِاهتزت  فجأة 
على هذا احلال كلما ارتفعت أو انخفضت، وما أحسست بالّراحة إال حني 

حّطت الّطائرة بأمان على مدرج املطار فحمدت اهلل على الّسالمة.

أستمع وأجيب :
• إلى أين تتوّجه الطائرة ؟

• هل سبق للكاتب أن ركب الّطائرة ؟
• ملاذا اختار السفر  بالطائرة ؟
• اختر عنوانا آخر ملا سمعت:

ّرحلة شّيقة    -    بني املتعة واخلوف    -     رْحلة بني األمواج

أعّبر عن املشهد:  
• كيف يبدو الّط فل في املشهد ؟ احك لنا ما حدث معه ؟
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
السابع 

الوحدة 
الثانية

البساط 
السحري

املرشد االلكتروني
في العطلة الّر بيعية، ذهبنا إلى مدينة اجلزائر العاصمة على منت سيارتنا 
اجلديدة، قادمني إليها من مدينة بسكرة التي تقع باجلهة اجلنوبية الشرقية 
والتسلية  احليوانات  حديقة  إلى  متوجهني  للتجول  خرجنا  للعاصمة، 
أبي  على  اختلطت  وقد  وندور  ندور  وبدأنا  عكنون،  بن  في  املتواجدة 
إلى  يأت  لم  ألنه  معامله  كل  وفقد  الّسريعة،  الطرق  ومخارج  مداخل 

العاصمة منذ مّدة.
أشعل  ، حيث  االضطراري  الوقوف  في شريط  لبرهة  الّسيارة  أبي  ركن 
الّصوت  و شرع  النقال،  هاتفه  على  الّصناعي  بالقمر  التوجيه  نظام  أبي 
يقّدم تعليمات بوضوح محّددا املكان الذي نتواجد فيه ،ثم يرشد إلى 
الذي يجب أن نسير فيه الحقا قائال :« بعد مائتي مترا دوروا  الّطريق 
نحو طريق حيدرة ...اآلن أكملوا مباشرة ...« وهكذا شيئا فشيئا إلى 
أن وصلنا إلى املكان الذي برمجه أبي على الهاتف، وكلنا منبهرون أمام 

هذا الصوت املنقذ.
التوّجه  نظام  عن  املدرسة  إلى  رجوعي  عند  معّلمتي  أحّدث  أن  قّررت 
وكيفية  األربع  االجتاهات  سندرس  ونحن  خاّصة  الّصناعي،  بالقمر 

استعمال البوصلة.
أستمع وأجيب :

• إلى أي مكان تتوّج ه العائلة ؟ و متى كان ذلك ؟
• ملاذا بقي األب يدور و يدور في الطرق الّس ريعة :

• ملاذا توقف األب على شريط الّتوقف االضطراري؟
• ما اسم هذا املرشد االلكتروني؟

• هل تتذّكر الّتعليمات التي قدمها اجلهاز؟
• كيف توّجهت العائلة بعد ذلك إلى املكان املقصود؟
• ما رأيك في هذا اجلهاز االلكتروني؟ ما هي فائدته؟

• ملاذا قّر ر الّر اوي احلديث عن املوضوع في القسم؟
• هل كان ميكن أن يتوجه في مدينة كبيرة باالعتماد على البوصلة فقط؟

أعّبر عن املشهد:  
• من هي الشخصّيات التي تظهرها الّصورة ؟ ماهي وسيلة الّنقل التي 

تركبها األسرة ؟ ماذا يفعلون بداخلها ؟

ليكشف األطفال مدينة اجلزائر

ألن األب تاه في الّطريق

ألن مداخل ومخارج الّطرق الّسريعة اختلطت عبى األب
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
الثامن 

الوحدة 
األولى

مع سائق 
أجرة

ايرلندي

رحلة إلى صاحبة اللغز السابع
الذي  املكان  حول  ليتشاوروا  عائلتها  مع  سعاد  جلست   ، ليلة  في 

سيختارونه لقضاء العطلة.
سعاد: أنا ، أريد أن أكتشف بلدا خارج حدود وطننا اجلزائر.

األب: ما رأيكم لو ّأننا نزور صاحبة الّلغز السابع؟
سعاد: صاحبة الّلغز السابع...!اسمها مشوق، ماذا تعرف عنها يا أبي؟

األب: أنصتوا ، لقبت هكذا الرتباطها بالرقم سبعة وأكثر من مرة:
مساء،*وسبعة  فتغلق  الغرباء  من  حصنها  كانت  أبواب  سبعة  *فيها 
الّصعبة،*وسبعة  لتضاريسها  نظرا  التنّقل  حركة  تسّهل  قدمية  جسور 
 ، الكرمي  القرآن  حلفظ  زوايا  وسبعة   ، ألهاليها  مأوى  كانت  كهوف 
*وسبعة رحبات لألعمال احلرفّية التقليدّية كالّنقش على الّنحاس والّطرز 
علىاحلرير بخيوط الّذهب ،والّصاغة ،وتقطير الورد، وحلوى اجلوزّية الّتي 

تنفرد بها.
سعاد: ما كل هذا يا أبي ! أمتنى أن تكفينا العطلة لزيارة كل ما قلته، 

وهل أحتاج جلواز سفري ؟
األب: ال يا بنيتي ، لن حتتاجيه .... صاحبة الّلغز الّسابع موجودة في 

وطننا اجلميل ...اجلزائر.
لغزك  اجلزائر،  في  االسم  بهذا  مدينة  اعرف  ال  أنا  تقول؟  ماذا  سعاد: 

صعب يا ابي !
العلم  مدينة   ، سيرتا  إنها   ، العتيق  الّصخر  مدينة  إّنها  مبتسما:  األب 

والعلماء، عاصمة الّثقافة العربية،...إّنها قسنطينة.
فيها كّل هذا؟!.......وطننا جميل  سعاد: قسنطينة.....قسنطينة 

ونحن ال نعرفه .....هذا حّقا مؤسف!.
األب: اجلزائر شاسعة وجميلة من شمالها جلنوبها ، ومن شرقها لغربها، 
تفتح لنا أحضانها ، فلم نغادر بعيدا بحثا عن املتعة وفي بالدنا كل ما 

نريد؟!.
سعاد: لوال حديثك هذا، ما عرفت حّل لغزك يا أبي! حقا صدق الّشاعر 

حني قال: »موطني اجلالل واجلمال والّسناء و البهاء في رباك«.
أستمع وأجيب :

• مع من جلست سعاد ؟ وملاذا ؟ إلى أين تريد سعاد الذهاب؟
• ماهو املكان الذي اقترح األب زيارته ؟ ملاذا ارتبط اسم املكان بالعدد سبعة ؟
• هل عرفت سعاد اسم هذا املكان ؟ هل حتتاج سعاد جلواز السفر حتى 

تسافر إلى هذااملكان ؟ ملاذا ؟
• سّمى األب هذا املكان بعّدة تسميات ، أعد ذكر اجلملة التي قالها .

• قالت سعاد بيتا شعري ا من قصيدة » موطني » أعد ذكره ، على ماذا 
يدّل هذا الكالم ؟

أعّبر عن املشهد:  
• صف ما تراه في املشهد.
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املقطع 
الّتعلمي

الوحدة 
الّنصُّ املنطوق املقترحالّتعلمّية

املقطع 
السابع 

الوحدة 
الثانية

البساط 
السحري

رحلة إلى كينيا
كان أمني يلعب حتت الّشجرة ، و إذا بصوت يأتي من األعلى إنه صديقه 
فسأله  قدميه،  بني  نزل  و  ضخمة  كطائرة  جناحيه  بسط  لقد  الّنسر، 

أمني:إلى أين الّرحلة هذه املّرة ؟
عرفته  إن   ، دافئ  وطقسه  ساطعة  إفريقي، شمسه  بلد  إلى  »سأحملك 
أعطيتك ما تريد« قالها وهو يبتسم ثّم حنى ظهره قليال ، فقفز فوقه أمني 
ثم حّلق به في الّسماء العالية. خفض أمني بصره، فرأى مناظر خاّلبة، 

البراري و البحيرات و الّتالل و الّسهول و شاهد واحة برّية
تعّج بأنواع احليوانات : األسود و النمور و الفيلة و الّظباء و حمر الوحش 
و هي جتوب األراضي...و أخذ يراقب حتركاتها في شغف ، فلم يسبق له 
أن رآها عن كثب ، و هنا صاح أمني في الّنسر قاِئال : أنزلني من فضلك، 

لقد عرفتها ، لقد عرفتها !
»ماذا عرفت يا ولد ؟ هل حتمل خريطة في رأسك؟!«

- لقد وصلنا إلى كينيا بالد  املاساي و قماش الّساموبا املزركش باأللوان البديعة.
أستمع وأجيب :

• من هو صديق أمني؟
• كيف يسافران ؟ و أين يقع املكان الذي سيرحالن إليه؟

• افريقيا هل هي مدينة أو بالد أو قارة ؟
• كيف كانت املناظر التي رآها أمني؟

• سم األشياء التي شاهدها.
• ما هي احليوانات التي سمعت عنها في النص؟

• أين تعيش؟
• قال الّنسر ألمني : و هل حتمل خريطة في رأسك ليعبر عن:

• ما اسم أشهر القبائل التي تسكن كينيا ؟ وما اسم القماش املزركش 
الذي تصنعه النساء الكينّيات يدوّيا ؟

كينيا«  في  احليوانّية  »احملمّيات  عن  أخرى  معلومات  عن  بحث  ا   •
و»املاساي« مع شخص كبير عبر شبكة االنترنت.

أعّبر عن املشهد:  
• ماهي احليوانات التي يظهرها املشهد؟ ما رأيك في املناظر املوجودة في 

كينيا ، هل أعجبتك؟

الّسْحريةالّدهشةاإلعجاب
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