
ישראלמדינת

החינוךמשרד

ادسللصّف السعربيّةاللغة درس في ال

األسباب والنتائج: موضوع الدرس

منظومة بّث ُقطريّة

بدارنةأمل : المعلّمةمع 



نبدأ بمتعة
لقد أرجعتكم من ! هل أنتم مسرورين منّي؟

ت في بيوتكم، وكذلك ألغي  لتجلسونالمدرسة، 

أريد حالوةً؟.. االمتحانات، كّل هذا بسببي



لتالية ة من خالل المعطيات اا نستنتج سويّ هيّ 

.من المرض  ي  ف  حمد الدواء لش  ألو تناول 

ماذا نستنتج؟

.حمد الدواءألم يأخذ •

.احمد ما زال مريضً أ•



لتالية هيّا نستنتج سويّة من خالل المعطيات ا

إذا أمطرت السماء سوف تؤّجل المباراة

ماذا نستنتج؟

قد تمطر السماء•

.قد تؤّجل المباراة•



لتالية هيّا نستنتج سويّة من خالل المعطيات ا

.نة مساءغابت الشمس في ساعة متأّخرة، لعب األوالد في الملعب حتّى الساعة الثام

ماذا نستنتج؟

.حدث ذلك في الصيف•

.الشمس في الصيف تغيب متأّخًرا•



اآلن سنتعلّم

"لُغز غريب في المزرعة"ادخل إلى الرابط التالي، اقرأ نّص 

وقم بحّل التمرين

رتا االبتعاد شعرت األسباب والنتائج بالضجر من البقاء طول الوقت معًا، فقرّ •

.هيّا نساعدهما للعودة إلى مكانهما الطبيعيّ . قلياًل 



اآلن سنتعلّم

وكان ارج،في اليوم التالي، في ساعات الظهر تماًما، سمْعنا صراخ العّم سامي في الخ

ن عج الت ال شاحنة هذه المّرة غاضبًا جدًّا، جريت  أنا وابنة عّمي إليه، فرأينا أّن ثالثة م 

ن الهواء ن فعل ذلك؟! واآلن. "فارغة م  ن لقد ضجر! أال تريدان االعتراف بأنّكما م  ت  م 

ن البيت يا عّمي، ب: "أجبت  مباشرة!". هذه اللعبة سبب هذا ولكن، نحن لم نخرج اليوم م 

مخيّم الصيفّي، ولم ال يمكن ذلك، ف ه م في ال: "، فقال نافيًا!"الحّر الشديد؛ لعلّه أحد األطفال

ن قبل العج الت، فنفخ قال ذلك، ثّم أحضر آلة لنفخ!". هذا األمر بات يقلقني. يفعلوها أبًدا م 
.بة الموضوعالعج الت الثالثة، وانتظر قلياًل، فلم يالحْظ وجود أّي ث قب، مّما زاد غرا

لُغز غريب في المزرعة



اآلن سنتعلّم

ي مكان الفتى الذكّي تخيّلت  نفس. قّررت  أن أكشف اللغز بنفسي، فبدأت  أجمع الحقائق

حد ث في الجريمة ت: "، وفّكرت  "المحقّق كونان"المعروف في أفالم الكرتون باْسم 

ن الهواء، ساعات الظهر، حين يكون الحّر شديًدا، والعج الت ال ت ثقب أبًدا بل ت   غ م  فر 

ن يا ترى لديه غاية في فعل ذلك؟ فكّ  ن أطفال الحارة؛ فم  ري يا لبيبة، والمجرم ليس  م 

إلى جوار نعم، هناك شابٌّ أراه كّل صباح يمارس رياضة المْشي، ويتوقّف! فّكري

ه وهو يقوم أظّن أنّه هو، وسأجد الدليل وأضبط. المزرعة، ويتأّملها، ثّم يتابع السير

ق النظر إلى سأجلس قبل الظهر بقليل إلى جوار الباب، وأست ر  ! وجدت ها. بفعلته هذه

حكت  وقلت  في ض". الشاحنة، حتّى إذا ما أتى هذا الشاّب، صرخت  ل يْلتّم عليه الجميع

، وراقبت  جلست  خلف الباب". حقّاً، أنا محقّقة موهوبة، وسأفضح هذا المجرم: "سّري

!الشاحنة بكّل حواّسي

لُغز غريب في المزرعة



لُغز غريب في المزرعةاآلن سنتعلّم

ولماق،باإلرهشعرت  ي طاق،النحوعلىشديًداالحرّ كانساعة،نصفمّرتْ 

يأتيفيفخهواءصوت  سمعت  حتّىعينيّ أغلقكدت  وماالنعاس،مقاومةأستطع

ن ألرىقلياًل ونهضت  وسعهما،علىعيني  فتحت  ،"سسسسسس":الشاحنةناحيةم 

نأغربهما.يحدثمابوضوح ،الشاحنةجوارإلىيقفغرابهناككان!منظرم 

ل،فيالذيالهواءصّمامعلىويضغط تبريدبالغرابليبدأالهواء،فيخرجالعج 

يهيحّركوهوجسده، .بسرورجناح 



لُغز غريب في المزرعةاآلن سنتعلّم

نأنتإذًا":أصيحوأناالغرابنحوركضت  فمي،ملءضحكت   منّاخريسكانم 

إلّي،فنظره،بيتإلىعائًدااألثناءهذهفيالرياضيّ الشابّ كان."هههالوقت،طيلة

كانلكنّهله،ألتأّسفعينيّ رفعت  ثمّ خجاًل،األسفلإلىرأسيفحنيت  التحيّة،ألقى

ادرًساليتارًكاابتعد،قد .حياتيطيلةأتعلّمههامًّ

وجهي،علىسمترتاالنتصاروبهجةبحماس،فانطلقت  سريعًا،ابتسامتيليعادتْ 

"!.الل غزحللت  لقد،عّميعّمي":أصيحوأنا



...نرتّب األسباب والنتائج

النتيجةالسبب

تريدان االعتراف بأنّكما من فعل ذلك؟اأا: سألهماسمعنا صراخ العّم سامي في الخارج

وابنة عّمي إليهجريت أنافارغةرأى العّم سامي عجالت الشاحنة

بدأت تجمع الحقائقبآلة النفخنفخ العّم سامي العجالت

لم يالحظ وجود أّي ثقبهااللغز بنفسقّررت الفتاة أن تكشف

جلست خلف الباب تنتظر مجيء الفاعليرأت الفتاة شابًّا يمارس رياضة المش

ظنّت أنّه هو وستضبطه وهو يفعل ذلك  أرادت الفتاة أن تراقب الشاحنة



النتيجةأداة الربطالسبب

استغرب وعاد إلى البيتلم يحّب العّم سامي أّي مسمار في العجل

ها يتوقّف إلى جوار المزرعة يتأّملهناك شاّب يمارس رياضة المشي

يخرج الهواء والغراب يبّرد جسدهيضغط الغراب على صّمام الهواء في العجل

كان قد ابتعدالفتاة أن تتأّسف للشاّب  أرادت

انطلقت بحماسعادت 

خيراأ، بناء على، وو، الفاء، الواو، لكن، لذلك، ثمّ أمما، 

لية أمامك مخزن ألدوات الربط، اختر أداة الربط المناسبة للجمل التا



مهّمة بيتيّة

ربع نتائج، ال اختر أّي فقرة من أّي نّص من كتابك المدرسّي واستخلص أربعة أسباب وأ

.تنس أدوات الربط بينها
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...أشكركم على حسن إصغائكم


