
 مزكشة حعضَض
  5: انسىت

عشتٛح: انًجال  

لشاءج: انُشاط  

  صثشٍٚ/ غفشاٌ/ َادٚح / نٛهٗ/ عثًاٌ  :3: انفشٚك انًعُٙ

ذعضٚض يكرسثاخ انًرعهى: انٓذف  

راخ صثاح . كاٌ فٙ دذٚمح تُفسجح جًٛهح طٛثح انعطش، ذعٛش لاَعح تٍٛ أذشاتٓا ٔذرًاٚم فشدح تٍٛ األعشاب

فهى ذشض انثُفسجح تانعٛش لشٚثح . خ ٔسدج ذرطأل َذٕ انسًاء تمايرٓا انٓٛفاءسفعد سأسٓا َٔظشخ دٕنٓا، فشأ

ٔأخزخ ذكذ ٔذجذ إنٗ أٌ أصثذد عانٛح فٕق . يٍ سطخ األسض ٔعضيد عهٗ أٌ ذصثخ طٕٚهح يثم انٕسٔد

 ٔرا ٕٚو ْثد عاصفح شذٚذج كسشخ األغصاٌ، ٔالرهعد األصْاس، ٔنى ذثك إالّ انُثراخ انصغٛشج انرٙ. األصْاس

.ذهرصك تاألسض  

 انسىذ

 انخطأ مصذس انخطأ انجهاص انعالجٍ

:انىشاط األول  

لشاءج انُص لشاءج صايرح  -  

كٛف كاَد ذعٛش انثُفسجح ؟ -  

عهم إجاترّ ٚسرخشج لشُٚح خ -  

:انىشاط انثاوٍ  

ٚسرخشج يٍ انُص جًهح ذثٍٛ كٛف أصثذد ذعٛش ْزِ انثُفسجح؟  -  

جذ؟ٚذذد نًارا أخزخ انثُفسجح ذكذ ٔخ  -  

:انىشاط انثهث  

ٚثذ٘ سأّٚ فٙ يٍ ٚمهذ اٜخشٍٚ ذمهٛذا أعًٗ -  

ٚعهم سأّٚ -  

 

:انىشاط انشابع  

:ٚشذة انجًم انرانٛح  -  

كسشخ انعاصفح األغصاٌ ٔالرهعد األصْاس*   

أسادخ انثُفسجح أٌ ذمهذج ٔسدج طٕٚهح*   

نى ذثك انعاصفح سٕٖ انُثاذاخ انصغٛشج*   

يثم طٕٚهح كانٕسدج أخزخ انثُفسجح ذكذ ٔذجذ نرصثخ*   

ْثد عاصفح لٕٚح*   

.صاسخ انثُفسجح عانٛح فٕق األصْاس ٔانٕسٔد*   

 

:انىشاط انخامس  

ٚشتط تٍٛ ْزِ انجًم نٛكٌٕ َصا ٔٚمشؤِ عهٗ سفالّ لشاءج يسرشسهح -  

:انخمُُم  
انُص لشاءج يسرشسهح يُغًحٚمشأ  -  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:انىص  

 

ج انعطش، ذعٛش لاَعح تٍٛ أذشاتٓا ٔذرًاٚم كاٌ فٙ دذٚمح يُفشدج تُفسجح جًٛهح طٛة

راخ صثاح سفعد سأسٓا َٔظشخ دٕنٓا، فشأخ ٔسدج . فشدح تٍٛ األعشاب

فهى ذشض انثُفسجح تانعٛش لشٚثح يٍ سطخ . ذرطأل َذٕ انسًاء تمايرٓا انٓٛفاء

ٔأخزخ ذكذ ٔذجذ إنٗ أٌ . األسض ٔعضيد عهٗ أٌ ذصثخ طٕٚهح يثم انٕسٔد

ٔرا ٕٚو ْثد عاصفح شذٚذج كسشخ األغصاٌ، . صْاسأصثذد عانٛح فٕق األ

.ٔالرهعد األصْاس، ٔنى ذثك إالّ انُثراخ انصغٛشج انرٙ ذهرصك تاألسض  

 

:أشرغم عهٗ انُص  

ألشأ انىص لشاءة صامخت  -1  

كاوج حعُش انبىفسجت ؟ فأركش كٍ -2  

  عهم إجابخٍسخخشج لشَىت ثأ -3

هزي انبىفسجت؟ أسخخشج مه انىص جمهت حبُه كُف أصبحج حعُش -4  

حذد نمارا أخزث انبىفسجت حكذ وحجذ؟أ  -5  

فٍ مه َمهذ اِخشَه حمهُذا أعمً أبذٌ سأٍَ -6  

أعهم سأٍَ -  

:سحب انجمم انخانُتأ -7  

كسشث انعاصفت األغصان والخهعج األصهاس*   

أسادث انبىفسجت أن حمهذة وسدة طىَهت*   

نم حبك انعاصفت سىي انىباحاث انصغُشة*   

بىفسجت حكذ وحجذ نخصبح مثم طىَهت كانىسدةأخزث ال*   

هبج عاصفت لىَت*   

.صاسث انبىفسجت عانُت فىق األصهاس وانىسود*   

 

لشاءة مسخشسهت أسبط بُه هزي انجمم ألكىن وصا وألشؤي عهً سفالٍ -8  
 


