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  ً ٍّ ٍة  إَمٓ َعٓيّن َدَرا ٍَ ًِّ َىٓحُيّد  ّفي ُنٓز َبٓت َعاّئَنُة امَع ٍَ بّيّع َذ اّو ُعٓطَنّة امرَّ ٍو ّىٓن أيَّ ّٓ ّفي َي
َّن ّفي امَيٓقَعّد امَخٓنفْي ّىَن  ُيَغنُّ َِ َسٓنَيٓ َفّرّحيَن ُيَصْفُقَّن  َِ أّىيُن  َِ كَاَن األٓبَناُء  َراّىي 

اَرّة  يَّ  .امسَّ
َ هُ  ا بَّساِط ّىَن األٓعَشاّب امَخٓضَراّء ِاَِ ََ اُء َيكُٓسّ أٓرَض َّ َحّديَقِة َغنَّ ٍُ   إَمٓ امَيكَاّن َفإَذا 

ُُ َفاّطَيُة  َجُت ِٓ َز َِ ا َىٓحُيِّد  َّٕحُقَّن امَفَراَشاّت أىَّ ُي َِ يٓيَرُحَّن   َِ َفآنَطَنَق األٓطَفاُل َيرُٓكُضَّن 
َّٕن   ًْ َجَنَسا َيَتأىَّ َفَرَشا بَّساًطا  ُث َِ  ًٕ آخَتاَرا َىكَاًنا َجّيي َِ ازَّو امْرٓحَنَة  َّ َٕ بَحٓيّه  َم َفَقٓد آنَشَغ

اّضَرةَ  ا امنَّ ََ َة بّأٓعَشابّ ا امَيانَّعةَ  امُيُرَِو امَخٓضَراَء امُيٓيَتدَّ ٍَ ُرَِد ُِ َِ ٓقُت امَغَذاّء .    َِ ِّعٓنَدَىا َحاَن 
َطاَب  َِ ُمّا َىا َمذَّ  َِ َتَنا َِ امُجُّع  َِ َعُب  ًٓ  امتَّ َُ كَ ََ َِ َقٓد أٓن ا  َفأٓقَبُنّا ُىٓسرّّعيَن  ٍَ َناَدٓت األوُّ أٓبَناَء

اَحّة   بٓعَد أٓخّذ ّقٓسٍط ّىَن امرَّ َِ ٓحَنَة  ٌّ امرِّ ّذ ََ يًصا م ا اأُلوُّ ّخصِّ ََ ّىَن امَيأُكَّّٔت امّتي َحْضرٓت
امَيَرّح  َِ ّعّب  اَ َنّة امنَّ َّ  .آنَطَنُقّا ُىٓسرّّعيَن مُّي

يٓنَبّسُط َعَنٓ امَيكَانّ َبٓعَد ُسّٓيَعاٍت   َِ َُٕو يٓيَتدُّ   َدّة َبَدأ املَّ ّٓ ٓقُت امَع َِ َجَيَعٓت .    َفَحاَن 
أَثاَر  َِ  ُُ َر َنٓفَس َّٕق َمَيَح األُب َشٓيًئا كَدَّ قٓبَه أٓنّط َِ اَرّة  ا ّفي امَسيَّ ََ ا  مّّٓضّع ََ امَعاّئَنُة أٓغَراَض

  ُّ ُُ َفَقاَل بَنٓبَرٍة َغاّضَبٍة ألٓبَناّئ ٓ ّفي :" َغَضَب َي َتَتَجنَّ ٍٓ ا ِ ٍَ َٕ ُآنُلُرِا إَمٓ امْطّبيَعّة َىا أٓح
ا  ََ ٓ ُحَنّن ََ ا امَعّبَقةّ أٓب ٍَ اّر ٍَ َّّ ّعٓطًرا بّأٓز ا بَّتٓرّك َفأٓنَعَشٓت  َفَي ٓت امَج ََ ٓه ُنكَاّفُئ ََ ُنُفَّسَنا َف

ِد ؟  ِف َجيِّ َذا َتَصرُّ ٍَ ٓه  ٍَ َفاَياّت ؟  امنِّ َِ َساّخ  ِٓ ًٓ َمَقٓد َترَُكّا " األ َّ ًَ  األٓطَفاُل  َقٓصَد أبّي َّ َف
ا    ّفي  ٍَ ًَّ َجَيُعّ ًٓ ُث َّ َساَخ ُىٓنَقاًة  َعَنٓ األٓعَشاّب   َفآعَتُذُرِا  َخّجّنين  ّىٓن ّفٓعنّت ِٓ األ

ا  ّفي أٓقَرّب ُ ٓنُدِّق ُقَياَىٍة  ََ َياَرّة مَّرٓىّي ا  ّفي امسَّ ٍَ َِضُعّ َِ  . ّكيٍس َبٕٓسّتيّكيٍّ  
ا  اىًّ ٍَ َقٓد َتَعْنُيّا  َدٓرًسا  َِ اَرَة  َ َعُدِا  امَسيَّ َِ................................... 
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 :األسئنة 

ًْ َىٓحُيّد في امُعٓطَنة  (1 َبٓت َعائَنُة امَع ٍَ   ؟أٓيَن َذ

 ًَ ٍّ ٍة إَمٓ َعٓيّن َدَرا ٍَ ًْ َىٓحُيّد ّفي ُنٓز َبٓت َعاّئَنُة امَع ٍَ .              َذ  

 :أٓسَتٓخّرُو امُجٓيَنَة امْداَمَة َعَنٓ َذمَك ىَن امْنص  ( 2

ٍة  إَمٓ  (2 ٍَ ًِّ َىٓحُيّد  ّفي ُنٓز َبٓت َعاّئَنُة امَع ٍَ بّيّع َذ اّو ُعٓطَنّة امرَّ ٍو ّىٓن أيَّ ّٓ ّفي َي
 ً ٍّ  . َعٓيّن َدَرا

اْمة َعَنٓ َذمَك   (3 َة أٓذُكُر امَقّريَنَة امدَّ ٍَ ٓز ٌّ امنُّ ّذ ََ  .األٓطَفاُل َفّرّحين بّ

َّن   :  امقرينة               ُيَغنُّ َِ َسٓنَيٓ َفّرّحيَن ُيَصْفُقَّن  َِ أّىيُن  َِ  ...كَاَن األٓبَناُء  َراّىي 
َِ َفَرَش امّبَساَط  ؟ ( 4 اَرّة  يَّ  َىّن امّذي َحَيَه َمّازَّو امْرٓحَنَة  ّىَن امسَّ

 .األب ىحيّد ِاألْو فاطية 

 :امقرينة امداْمة عنٓ ذمك 

آخَتاَرا َىكَاًنا  َِ ازَّو امْرٓحَنَة  َّ َٕ بَحٓيّه  َم ُُ َفاّطَيُة َفَقٓد آنَشَغ َجُت ِٓ َز َِ ا َىٓحُيِّد  أىَّ
َفَرَشا بَّساًطا َِ  ًٕ   ..  َجّيي

 أجيب بٖ نعً أِ ٔ   ( 5 

ُمّا امَغَذاّء  َِ ًٓ َيَتَنا َم َِ ّعّب   .آنَشَغَه األٓطَفاُل بّامنَّ

ٔ 

ابي َّ  أكُتُب ُجٓيَنًة في امنْص َتُدْل َعَنٓ ّ ْحة َج

ا اأُلوُّ  ََ َطاَب ّىَن امَيأُكَّّٔت امّتي َحْضرٓت َِ ُمّا َىا َمذَّ  َِ َتَنا َِ... 
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ُض امُيٓفَرَدَة امُيَسْطَرَة بكنيات مَا نفس اميعنٓ  ( 6 ّْ  :  أَع

اَحة  َّّ اّفَرُة امُعٓشّب -  امَف نُ -  َِ  َتَتَزيَّ

 ٓ اَتَتَجنَّ ََ ٓ ُحَنّن ََ نُ  =  ّفي أٓب  َتَتَزيَّ

ا  ٍَ اّر ٍَ اَحة=  امَعّبَقةّ بّأٓز َّّ  امَف

اءُ َحّديَقِة  اّفَرُة امُعٓشّب =  َغنَّ َِ 

 غضب األب ىن تصْرف أبنائُ مياذا ؟ ( 7

َساَخ ُىٓنَقاًة  َعَنٓ األٓعَشاّب  ِٓ   .َمَقٓد َترَُكّا األ

 :أبدي رأيي في ذمك 

َساّخ  ِٓ َعَدّو َرٓىّي األ َِ ُُ َيّجُب َعَنٓيَنا امُيَحاَفَلَة َعَنٓ امّبيئّة  ِف َخاطِئ ألنَّ َذا َتَصرُّ ٍَ
َّٕت   .ِ امَفَض

 َحسَب َرأيك ىا ٍّ امْدرس امذي تعْنيُ األبناء  ؟ ( 8

أٓن َنٓبُذَل ُقَصاَرْ ُجُ َنّليَفة مكَٓي َتٓبَقٓ  امّبيَئة ّحَياية  َيّجُب َعَنٓيَنا  مَيٓنّع َرٓىي دَنا َِِ
امُيَحاَفَلّة  َِ َساّخ  ِٓ األ َِ َّٕت   بّيَئة َنّليَفٍة َخامَّيٍة ّىَن  امَعٓيّش ّفي  ّفيَنا َعَنٓ َحْق امَفَض

اْىةّ  َثاّت امسَّ َّّ ُتَسْبُب َمَنا امَعّديَد ّىَن األىَراّض امُيَن َِ  . امّتي َتُضرُّ َجّييَع امكَائَناّت امَحْيّة  

 جدِل اميعايير

 معيار التميز معيار الحد األدنى 

  ب3مع  أ3مع ج2مع ب2مع أ2مع

--- 0 0 0 3 2 

--+ 3/1.5 1 3/1.5 

-++ 4.5/3 2 4.5/3 

+++ 6 3 6 
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