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منظومة بّث قُطریّة

درُس لغٍة َعربیٍّة للصّف الثالث 
االبتدائّي 



ماذا سنتعلُّم الیوَم؟

 َسنبدأ بسؤاٍل•
 َسنتعّرف مًعا على موضوِع الدرِس •
نتعلُّم الموضوع ونتدّرُب مًعا•
 إجمال موجز للدرس•
مھّمة للتدّرب•



ماذا سنتعلُّم الیوَم؟

https://www.pexels.com/search/food/

https://www.pexels.com/search/food/


نَْحُن نَْختَار
ر نَْحن نُقَرِّ

نختاُر بناًء َعلَى ِمیَزِة 
َواِحَدة أو أحِد المعاییر أو 

أَْو ُمْمِكٌن أَْن تَُكوَن َمیََّزات ُمَضافَة نَْختَارالمقاییس 

 َحْسبَھا

اتَِّخاذ القَرارات 
ِحیَح https://www.clipart.email/download/88026.htmlنتّخُذ اْلقَراَر الصَّ

https://www.clipart.email/download/88026.html


َمْوُضوُع الدَّْرِس اْلیَْوَم 

َمھارةُ اتَِّخاِذ القَراِر 

ِحیح الصَّ

َھیَّا نَتََعلَّم اْلَموُضوَع َعْن 

ٍة طَِریِق قِصَّ

https://www.pexels.com/search/reading/

https://www.pexels.com/search/reading/


نَْبَدأ بُِمْتَعة

وَرِة تُْمِعنُوا فِي الصُّ
َماَذا تََرْوَن؟

ةُ َحَسب َرْأیَُكم؟ َعّما ستَتَحّدُث اْلقِصَّ



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: اآلَن 
 أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا. 

أُّمي دائًِما تَقوُل لَھُ: یا رازي أنَت تُْكثُِر ِمَن الِمْلِح على طَعاِمَك وھذا غیُر َجیّد. 
أّما أبي فَیقوُل لَھُ: ِمَن الضرورّي أْن تُقلَّل الِملَح َعلى الطعاِم ألنّھ ُمَضّر 

للصّحِة. َوجّدي یَقوُل لَھُ: أنَت، یا رازي، تَُذّكُرني بِأیّاِم َشبابي، فَقَْد ُكْنُت ِمثلََك 
تماًما، أُِحبُّ أَْن أُضیَف الِمْلَح إلى ُكلِّ أنواِع الطعاِم، إلى أَْن أْوصاني الطبیُب 

بَِعَدِم اإلْكثاِر ِمن الِملِح َعلى طَعامي لِتَأثیِره َعلى َضغِط الدِم.



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

ذاَت یوٍم ُزْرنا عّمتي في بَْیتِھا الَجدیِد، فَأْحَضَرْت لَنا البِطّیَخ اْلُمقَّسَم إلى 
قِطٍَع صغیَرٍة، وقالت لي: تفّضلي یا ریما. أّما رازي فقد تََرّدَد َولَم یَأُخِذ 

البِطیَخ، فََسأَلَْتھُ َعّمتي: لِماذا ال تریُد أْن تَأُكَل البِطّیَخ؟ فَأجابَھا: ألنّني أُِحبّھُ 
مالًِحا، أحِضري لي ُعْلبَةَ الِمْلِح، لَْو َسَمْحِت، أریُد أْن أُضیَف الِمْلَح إلى 

البِطّیِخ! ِعنَدھا نَظْرنا إلى بَْعِضنا باستغراٍب! َوَغرْقنا في الضحِك.
                                                                    تألیف:  لبنى حدید



َھیَّا نَتََعّرف َعلَى قِّصتِ
 نا 

ة َحتَّى ا َعّما تَتََحّدُث اْلقِصَّ
ْآلَن

لنبحَث َعن الفِكَرة اْلَمركِزیَّة فِي 
ُكلِّ فِقَرة



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

اْلفِْقَرةَ اْألُولَى:
في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.

َعاَدةُ َراِزي فِي تَنَاُوِل الطََّعاِم َمَع اْلِمْلح



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

اْلفِْقَرةَ الثّانیّة:
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...

َرازي یُحبُّ الطّعاَم مالًِحا ویُضیُف اْلِمْلَح إلى َجِمیِع وجباتِِھ



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

اْلفِْقَرةَ الثّالثة:
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.

یُْصبِح طََعاُم َراِزي لَِذیًذا ِعنَد إَضافَة اْلِملح لَھُ



َھیَّا نَتََعّرف َعلَى قِّص
تِنا 

ؤال األّول: السُّ
ِة َحتَّى ا َمْن َشْخِصیَاُت اْلقِصَّ

َآلن؟ 



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.



َھیَّا نَتََعّرف َعلَى قِّص
تِنا 

ؤال األّول: السُّ
َمْن 

ِة َحتَّى اَالن؟ َشْخِصیَاُت اْلقِصَّ
ثَةُ َوِھي األُخت   1. الشَّْخِصیَّةُ اْلُمتََحدِّ
ریما 

2. 
َراِزي



َھیَّا نَتََعّرف َعلَى قِّص
تِنا 

ؤال الثاني: السُّ
أَْیَن َحدَّثَْت أَْحَداُث اْلقِصَّ

ِة؟
َجابَِة؟ أَْیَن یجُب أْن نبحَث َعِن اْإلِ



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.



َھیَّا نَتََعّرف َعلَى قِّص
تِنا 

ؤال الثّالث: السُّ
َمتَى َحدَّثَْت أَْحَداُث اْلقِصَّ

ِة؟
أَْیَن یجُب أْن 

َجابَِة؟ نبحَث َعِن اْإلِ



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.



ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.



َھیَّا نَتََعّرف َعلَى قِّص
تِنا 

ؤال الثّالث: السُّ
َمتَى َحدَّثَْت أَْحَداُث اْلقِصَّ

ِة؟

في ُكلِّ یَوٍم

نستَنتُِج

أَنََّھا ِمْن َعاَداِت َر

اِزي

في الصباِح

نَستَنتُِج

ة َحتَّى أَنَّھُ َزَمُن اْلقِصَّ

 اْآلن



َھیَّا نَتََعّرف َعلَى قِ
ّصتِنا

ؤال الرابع: السُّ
َكْیف َعَرْفنَا أَنَّ َراِزي یُِحّب الطََّعاَم 

مالًحا؟

https://www.pexels.com/sv-se/sok/salt/

لَحظة!
ُھنَا یَِجُب أَْن نُفكر 

جیًّدا
َحَسب أَّي معاییر نَتَِّخذ اْلقََراَر َونُِجیُب َعْن ال

َؤاِل؟ سُّ

https://www.pexels.com/sv-se/sok/salt/


َر الفِكَرةَ اْلَمركِزیَّةَ فِي ُكلِّ  لِنَتََذكَّ
فِقَرة

 .1
َعاَدة َراِزي فِي تَنَاُوِل الطََّعاِم َمَع اْلِم

2. َرازي یُحب الطّعاَم مالًِحا ویُضیف اْلِمْلح إلى ْلح
َجِمیِع وجباتِِھ

 .3
یُْصبِح طََعاُم َراِزي لَِذیًذا ِعنَد إَضافَة اْلِملح

 لَھُ



ؤاَل الرابَِع:  َر السُّ لنَتَذكَّ
َكْیف َعَرْفنَا أَنَّ َراِزي یُِحّب الطََّعاَم مالًحا؟
َؤاِل ِمَن الفِْقَرات  نَْستَِطیُع اِإلَجابَةَ َعْن َھَذا السُّ

الثالث: 

https://www.pexels.com/sv-se/sok/emoji/

َجابَِة فِي الفقرات أّوًال نبحُث َعِن اْإلِ
ثُّم نَُحاِول َدْمَج اِإلجابات فِي إَجابَة َواِح

َدة

https://www.pexels.com/sv-se/sok/emoji/


ة: ِملُح الطّعاِم اْلقِصَّ

في ُكلِّ یَوٍم یَدُخُل أَخي رازي إلى الَمطبَِخ یَْبَدأُ بِالبَْحِث قَْبَل ُكلِّ َشيٍء َعْن 
ُعْلبَِة الِمْلِح، فَال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ الِمْلِح 

َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة.
إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا؛ فَإذا أَكَل األُرزَّ َوَضَع َعلَْیِھ ِمْلًحا، َوإذا أَكَل 

البَطاطا أَضاَف إلَْیھا ِمْلًحا، َوإذا كاَن أماَمھُ َصْحٌن ِمْن َحساٍء ساِخٍن َرشَّ 
یَّةً ِمَن الِمْلِح  الِمْلَح علیِھ، َوإذا تَناَوَل َوْجبَةَ البیِض في الصباِح َوَضَع َكمِّ

أْیًضا، وإذا َرِغَب بِتَناُوِل السلَطِة یَزیُد إلَْیھا الِمْلَح...
َوفَقط بَعَد أْن یُضیَف أخي الِمْلَح إلى طَعاِمِھ، یَبَدأُ حاًال بِاألْكِل َوْھَو یَقوُل: 

اآلَن أْصبََح الطعاُم لَذیًذا... الِمْلُح یَْجَعُل طَعاَمي طَیّبًا.

یِضیُف اْلِم
ْلَح إلى 

ُكّل أَْنَواع 
الطََعاِم



ؤاُل الرابُع:  السُّ
اآلن نَُحاِوُل َدْمَج اِإلجابات فِي ُجملٍة َكْیف َعَرْفنَا أَنَّ َراِزي یُِحّب الطََّعاَم مالًحا؟

َواِحَدٍة

رازي ال یَْجلُِس لِیَأُكَل َعلى مائِدِة الطعاِم إّال إذا كانَت ُعْلبَةُ 
الِمْلِح َمْوجوَدةً َعلى المائِدِة، إنّھُ یُِحبُّ الطعاَم مالًِحا 

ویُِضیف اْلِمْلح لُِكّل أَْنَواع طََعاِمھ، ویقوُل َرازي إَن الِمْلَح 
یَْجَعُل طَعاَمھ طَیّبًا. 



َضافَِة إلَى َمَھاَرِة اتّخاذ اْلقََرار  إًذا َماَذا تََعلَّْمنَا بِاْإلِ
ِحیح؟ الصَّ

تََعلَّْمنَا أیًضا َمَھاَرةَ الدََّمج فِي ا
لنَّصِّ 

اتَِّخاذ القَراََرات... وكیَف 
ِحیَح؟ نتّخُذ اْلقََراَر الصَّ

https://www.pexels.com/sv-se/sok/smiley/

َمْوُضوُع 
الدَّْرِس اْلیَوم
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نُنھي ونُجمل

 تعّرفنا َمًعا على موضوِع الدرِس وھو اتّخاُذ القراراِت الصحیحة •

تعلّمنا الموضوَع ونَجْحنا في اتّخاذ القرارات الصحیحة لإلجابَِة عِن •

األسئلة، وتَدّربنا مًعا

تعلّمنا أیًضا مھارةَ الدمِج لإلجابِة عن سؤال•

اآلَن أجَمْلنا الّدرَس•

لكن تَنقُصنا مھّمةٌ للتدّرِب•



َب نواِصُل التّدرُّ

َمھّمتي اْألُولى لَُكْم یَا أَْصِدقَائِي أَْن تَْدُخلُ
ك اْلبَْحث جوجل بُمساعدِة  وا إلَى ُمَحرِّ

أحِد الِكبار َوأن تطّلعوا على فََوائِد 
َوأَْضَراِر ِمْلح الطََّعام

مھّمتي الثَّانِیَة: أن تتّخذوا القراَر 
الصحیَح بالنسبَِة لتناوِل 

الطََّعاِم َمَع اْلِمْلح اْلَكثِیر

https://www.pexels.com/sv-se/sok/salt/
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