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 ( بم ٌستعٌن نمار الخشب تثبٌت نفسه فً أثناء النمر ؟ٔ

 برجلٌن فً كل منهما أربعة أصابع وبذٌل ٌستند إلٌه   

 ( كٌف ٌبنً نمار الخشب عشه ؟ٕ

 سفلطوٌال لال االشجرة، ثم ٌحفر ممرٌحفر ثمبا فً    

 ( لماذا تعد األشجار المدٌمة أو المٌتة البٌئة المناسبة لنمارالخشب ؟ٖ

 ت والدٌدان التً ٌتغذى بهاراألنه ٌجد فٌها حاجته من الحش   

 ( ما فائدة األنسجة االسفنجٌة التً تصل ما بٌن الجمجمة والمنمار لدى نمار الخشب ؟ٗ

 متصاص الصدمات الكثٌرة التً ٌتعرض نمار الخشب لها فً أثناء النمرا  

 ( ماذا ٌحدث اذا انحرف الرأس والمنمار فً أثناء النمر ؟٘

 ٌتمزق دماغ نمار الخشب   

 ( ٌعادل حجم دماغ نمار الخشب حبة :ٙ

  جـ ـ الكرزالمشمش                          -الجوز                              ب -أ      

 

 ( عند حفظ األوانً المابلة للكسر توضع توضع بٌنها مادة ) البولٌستر( . اربط هذه المعلومة مع ما ورد فً النص .8 

رت، وكذلن مادة البولٌستر بٌن الخشب مثل ماص الصدمات فً السٌا عمل األنسجة اإلسفنجٌة فً جمجمة نمار    

 تعرض للصدمات.األوانً الزجاجٌة تمنع تكسرها عند ال

 

 

 

 

 

 

 عالم الطٌور الوحدة الثانٌة : 

 اإلستماع
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الطٌور من أجمل المخلولات ، وأنواعها تمترب من ثمانٌة آالف نوع تختلف فً أشكالها وحجومها ، 

ولدراتها ، وأطوال أعمارها ، وطرٌمة عٌشها . فمنها ما ٌطٌر ، مثل : العصافٌر ، والبالبل ، والحمام ، 

لحبوب والحشرات كالٌمام ، ومنها ما ٌعجز عن الطٌران كالدجاج ، والنعام ، والبطرٌك ، ومنها ما ٌأكل ا

 ومنها ما ٌمتات على اللحوم مثل : النسور والصمور .والببغاء ، 

 

أما لوائم الطٌور وسٌمانها فتتناسب مع طرٌمتها فً العٌش ، فالتً تتخذ األشجار مكاناً لها تحتاج الى 

اضة كاللملك ، سٌمان لصٌرة وألدام لوٌة ، لتمبض بها على األغصان ، فً حٌن تحتاج الطٌور الخوّ 

لوف فً الماء ، وتحتاج الكواسر الى مخالب وومالن الحزٌن ، الى سٌمان طوٌلة تمكنها من المشً وال

واإلوز ، فتحتاج إلى  لوٌة تمكنها من اإلمسان بفرائسها ولتلها أما الطٌور التً تغوص فً الماء ، كالبط 

 ص .لوائم متصل بها ما ٌُشبه النسٌج ، حتى تساعدها على الغو

 

 المراءة

 الطٌور
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والرٌش لدى الطٌور كالشعر لدى األنسان ، ٌحتاج الى عناٌة ورعاٌة . وحتى ٌحفظ الطائر رٌشه من 

الحشرات واألوساخ التً لد تعلك به فإنه ٌنظفه عدة مرات فً الٌوم الواحد ، باالستحمام بالماء أو 

 التدحرج فوق التراب ، ثم ٌرتبه بالمنمار .

الى آخر تبعاً الختالف نوع الطعام ، فعلى سبٌل المثال ٌتخذ من طائر والمنمار ٌختلف فً شكله وحجمه 

فً للب الزهرة ، منمار الطائر الطنان شكالً انبوبٌاً ٌُمكنُّه من شرب رحٌك األزهار بعد أن ٌغرزه عمٌماً 

ن فً السمكة التً ٌصطادها ، فً الولفأما طائر البجع  ت له منمار طوٌل وكٌس لحمً أسفله ، كً ٌُخّزِ

الذي تتمٌز فٌه منالٌر الطٌور المفترسة ، كالصمور، والنسور ، بالموة ، وهً حادة ومعموفة لألسفل 

 تمكنها من تمزٌك فرائسها .

وٌتمٌز الجناح لدى الطٌور بشكله الممّوس ؛ لٌمر الهواء على سطحه العلوي بسرعة تفوق سرعة مروره 

. وتساعد الجناح فً هذه الوظٌفة خفة الهٌكل العظمً  أسفله ؛ مما ٌعٌن الطائر على اإلرتفاع والتحلٌك

 المجّوف لدى الطائر ، وعضالت الصدر الموٌة التً تمكنه من تحرٌن جناحٌه بموة وسرعة .

والطعام ، اذ تسعى الى األماكن الدافئة المناسبة لوضع بٌضها وتهاجر بعض الطٌور بحثاَ عن الدفء 

الطعام المناسب لها ولصغارها . والطٌور المهاجرة ذات غرائز وبناء أعشاشها ، مع توافر الحشرات و

تساعدها فً معرفة اإلتجاه ، وهً غالباً ما ترجع إلى مكانها األول مستخدمة الطرٌك نفسها ، وال أحد 

 ٌعرف كٌف تتكمن هذه الطٌور من سلون طرٌمها فً هذه الرحالت الطوٌلة .

 فسبحان هللا الذي خلك فأبدع خلمه !
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وتكٌفها مع البٌئة التً تعٌش فٌها ، وخصائصها : مثل لدراتها وطعامها ،  ٌتحدث النص عن لبٌلة الطٌور من عدة نواحٍ 

 وغرائزها وٌتعرض النص اٌضا الى آلٌة طٌرانها وهجرة بعضها من مكان الى آخر .

 

 

 ( أضف الى معجمن اللغوي :ٔ

   

 

 

 

 ( فّرق فً المعنى بٌن الكلمات التً تحتها خط فً ما ٌأتً :ٕ

 ]  ما ٌكون فً السنبلة أو األكمام [                                                            الحبوبتأكل بعض الطٌور  -أ 

 ] ألراص صغٌرة من األدوٌة [المسكنة من غٌر استشارة طبٌب                                      الحبوبال تتناول    

 

 ] المبض علٌها [بفرائسها                           اإلمسانتحتاج الكواسر الى مخالب تمكنها من   -ب

 [تجمد ما فً األمعاء، صعوبة تصرٌف الفضالت من الجسم]                              اإلمسانٌعانً المرٌض من      

 

 صون وٌحمً [] ٌ                 الطائر رٌشه من الحشرات واألوساخ بتنظٌفه عدة مرات فً الٌوم  ٌحفظجـ ـ 

 ] ٌضبط وٌعً [                                                                           وسام المصٌدة  ٌحفظ      

 ( صل بخط بٌن الكلمة وضدها فً المعنى :ٖ

 

 

     

 

 

 ٌتغذى على علىٌمتات 

 الطٌور التً تدخل الماء وتمشً فٌه الطٌور الخواضة

 الطٌور التً تعتمد فً غذائها على اللحوم الطٌور الكواسر

 ممّوسة نحو األسفل معموفة 

 المفرغ من داخله المجّوف

 جو النص

 المعجم والداللة

 تطفو

 دافئة

 عناٌة

 أجمل

 ألبح

 إهمال

 ترسب

 باردة

 أسوأ 
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 ما مفرد الجموع اآلتٌة : (ٗ

 رحلة   رحالتفرٌسة            فرائسطٌر                طٌورمنمار               منالٌر   

 

 . )غرائز(( عد الى أحد المعاجم المتٌسرة لدٌن ، وتعرف معنى كلمة ٘

 ٌترن لتمدٌر المعلم والطالب     

 

 

 اإلختالف بٌن الطٌور كما ورد فً الفمرة األولى .( اذكر مظاهر ٔ

 ت، وأطوال أعمارها، وطرٌمة العٌشرااألشكال، والحجوم، والمد     

 ( كٌف ٌساعد الجناح الطائر على اإلرتفاع والتحلٌك ؟ٕ

ً بشكله المموس، حٌث ٌمر الهواء على سطحه العلوي بسرعة تفوق سرعة مروره أسفله، وخفة الهٌكل العظم     

 المجوف للطائر

 ( أجب عن كل مما ٌأتً بـ )نعم( أو )ال( ، حسب ما ورد فً النص .ٖ

 (   ال )      أ ــ  السٌمان الطوٌلة تناسب الطٌور التً تتخذ األشجار مكاناً لها      

 ( نعم)    ن على نوعٌة طعامه              ب ــ شكل منمار الطائر وحجمه ٌدال 

 (نعم فً كٌس لحمً أسفل المنمار            )  جـ ــ  طائر البجع ٌخزن طعامه  

 (ال  د ــ  ترتب الطٌور رٌشها عن طرٌك االستحمام بالماء                   )   

 

  ( ِلَم تهاجر بعض الطٌور ، كما جاء فً النص ؟ٗ

 وتوافر الغذاء المناسب لهاللبحث عن األماكن الدافئة لوضع بٌضها وبناء أعشاشها،   

 ( اكتب صفات الكواسر ، كما جاء فً النص ؟٘

 سفل، تحلك عالٌا فً السماءتمتات على اللحوم، مخالبها لوٌة، أجنحتها كبٌرة، منالٌرها حادة مموسة لأل  

 ( أي التعبٌرٌن اآلتٌٌن أجمل فً رأٌن ؟ ولماذا ؟ٙ

 سبحان هللا الذي خلك فأبدع فً خلمه ! –أ 

 تجلى ابداع الخلك فً الطٌور .ٌ -ب

 ٌترن لتمدٌر الطالب والمعلم 

 الفهم واإلستٌعاب والتحلٌل
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 ( فّسر ما ٌأتً مستعٌناً بما درست :8

 ل "لصغٌرة على إرتفاعات أك الطٌور ال" تحلك النسور والصمور على ارتفاعات عالٌة ، بٌنما تحل

 أجنحتها الكبٌرة تزٌد من مساحة الهواء الذي تتعرض له فتحلك عالٌا   

 أكثر شًء أعجبن فً الدرس ؟ ولماذا ؟( ما 7

 ٌترن لتمدٌر الطالب والمعلم

 

 

 النكرة والمعرفة 

 من أنواع المعرفة ) العلم ، والمعرف بـ )أل( (

 إسم ٌدل على شًء معٌن معروف . وٌمسم فً هذا الدرس الى لسمٌن ::  المعرفة

 األسماء الشخصٌة ) أحمد ، سارة (   + أسماء البلدان والمحافظات ) األردن ، فلسطٌن ، روسٌا ( :إسم العلم -ٔ

 المعرف بـ )أل( : أي إسم ٌبدأ بأل التعرٌف ) الطالب ، الحصان ، الضٌف ، الطعام ....( -ٕ

 طعام ، كتاب ، ضٌف ، شجرة(إسم ٌدل على شًء غٌر معٌن وغٌر معروف .   ) طالب ، حصان ، :  النكرة

 

 إجعل النكرة التً تحتها خط معرفة ، والمعرفة نكرة فً ما ٌأتً : -ٔ

 ] الطٌر [فً حدٌمة المنزل .                                 طًٌرا أطعمت هدٌل  -أ 

 [ ] حارس                               على أمن حدٌمة الطٌور .  الحارسٌحافظ  -ب

 مناسبة : مامأل الفراغ فً الجمل اآلتٌة بأعال -ٕ

 ] إربد [على ............. عروس الشمال .                                  كٌطل -أ

 ] جرش[ٌمام سنوٌاً مهرجان .......... للثمافة والفنون .                           -ب

 ] عّمان [ا ، عمون                جـ ـ سمٌت .......... بأسماء عدٌدة منها : فٌالدلفٌ

 عٌن المعرفة فً ما ٌأتً :  -ٖ

 لال عمرو أبو رٌشة ٌصف طائرةً : -أ

 وثبت تستمرب النجم مجاال                      وتهادت تسحب الذٌل اختٌاال               

 النجم ، الذٌل ( عمرو ابو رٌشة ،)     

 التراكٌب واألسالٌب اللغوٌة 

 التدرٌبات
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 عجلون ذات طبٌعة جبلٌة جمٌلة . -ب

 )عجلون( 

 جـ ـ الترحت الدلٌلة السٌاحٌة على السائحٌن زٌارة منطمتً : زي و دبٌن 

 ) الدلٌلة ، السٌاحٌة ، السائحٌن ، زي ، دبٌن (

 لال أحمد شولً : -د

  سالم من صبا بردى أرقُّ                     ودمع ال ٌكفكف ٌا دمشك        

 أحمد شولً ، دمشك () 

 دة عائشة _ رضً هللا عنها _ عالمة جلٌلة .كانت أمنا السٌ -هـ 

 ) السٌدة ، عائشة ، هللا ( 

 صنف المعارف التً تحتها خط فً ما ٌأتً الى علم أو معرف بـ )أل (: -ٗ

 إنه كان صدٌماً نبٌا (إدرٌس  الكتابلال تعالى : ) واذكر فً  -أ

 لال الشاعر :  -ب

 الح لناظر              على صفحات الماء وهو رفٌع  كالنجم تواضع تكن         

 جـ ــ لال حٌدر محمود : 

 اختالً بجمالن                           وتباهً بصمود رجالن  عّمان        

 وال أرى خٌالً. النورجبران عن زهرة تصف نفسها : أنا انظر الى أعلى كً أرى خلٌل  جبرانلال  -د

 حتى ٌنعموا برؤٌة الطبٌعة الصحراوٌة الفرٌدة . رممنطمة  السائحونهـ ـ ٌمصد 

 علم  المعرف بـ )أل(

 إدرٌس الكتاب

 عّمان  النجم 

 جبران الماء

 خلٌل النور

 رم السائحون

 كون ثالث جمل اسمٌة ٌكون فٌها المبتدأ معرفة والخبر نكرة . -٘ 

 ( السماُء صافٌةٌ ٔ

 ( أحمد رجٌل كرٌمٕ

 ( فلسطٌن عربٌة ٖ
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 حالات استثنائية في كتابة الهمزة المتوسطة 

تعرفنا سابماً عن كتابة الهمزة المتوسطة وعلمنا أنها تعتمد على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي لبلها وعلمنا أٌضاً  

زة الكسرة وكان ما لبلها مضموم أن ألوى الحركات الكسرة ، فالضمة، فالفتحة ،فالسكون أي أنه اذا كانت حركة الهم

ئِل( وأنه أٌضاً اذا كانت حركة الهمزة الفتحة وما لبلها مضموم فتكتب على واو )ؤ( فتكتب على نبرة )ئـ( مثل كلمة ) سُ 

 مثل )لَُؤي( وهكذا ..

 فً كتابة الهمزة المتوسطة والحالة هً : حالة استثنائٌةلكن فً هذا الدرس هنان 

 فإنها تكتب فً حالتٌن : ساكنوما لبلها  مفتوحةاذا كانت الهمزة 

 ( )عباءة، لراءة ، نُبوءةاذا كانت مفتوحة وما لبلها )ا أو و( ساكنٌن       مثل   :  على السطر -ٔ

 ) برٌئة ، مضٌئة (اذا كانت مفتوحة وما لبلها ٌاء ساكنة               مثل   :    على نبرة -ٕ

 

 الهمزة المتوسطة  رسماً  صحٌحاً  فً الفراغ فً كل مما ٌأتً :( ارسم ٔ

ٌْـ...ـة هندامها .   -أ  ة [ئـ] هٌ                                           تحافظ حنان على ه

     ة [ء] المرا                   ٌا شروق ، داومً على المطالعة ، فالمرا...ة دوام للعمل . -ب

 ة[ء] المرولٌس من المرْو...ة أن تنكر معروف الناس الٌن .                            جـ ـ 

 ( إمأل الفراغ فً الكلمات بالشكل المناسب للهمزة مما بٌن الموسٌن :ٕ

 ( ئـ، ؤ ، ء ،  أَسـ....ل عمر والده عن فئات العملة األردنٌة .                 )  -أ

 ( ئـ،  ءفً المكتبة لصص تتوا...م ومستوى الطالب .               ) أ ، ؤ ،  -ب

 ، ئـ ( ء) أ ، ؤ ،          .جـ ـ أحرص فً الكتابة على أن تكون كلماتً ممرو...ة 

 ( ئـصممت هند بطالات تهنِـ ...ـة بالعٌد .                          ) أ ، ؤ ، ء ،  -د

 ( ئـالعزم تأتً العزا...ــم.                        ) أ ، ؤ ، ء ،  " على لدر أهل -هـ 

 ، ء ، ئـ ( ؤ) أ ،                    التفا...ل واالجتهاد فً العمل أساس النجاح . -و

 ( رتب الكلمات اآلتٌة مراعٌاً كتابة الهمزة بصورتها الصحٌحة :ٖ

 تساُؤل             ت س ا ُء ل

 ُسئِل                   ُس ِء ل

 َسأَل                  َس َء ل

 تساءل       َت س ا َء ل     

 الكتابة

 التدرٌبات

 عمل )الوحدة األولى(أوراق 

 . أحمد دمحم صٌامأ 
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