ََ َ
رَسَائَلََسَلَسَبَيَلََالَضََادَ
َ

الرسالةَاألوىلَ َ
التاريخََ24َ:نيسانَأبريلََ 2015
َ،ذبََ)
ََلَََ،حَطََ َََ
َََََبـَهَامَ)ََ-أفعالَ (َ:نَاوَ
َََرنَبَةََ،إَ
ََََ،أَ
الرصيدَاللغويَََ:أمساءَ(َ:أَنــََََمََلةَ
لتعريَفَََبالَذَبََابَ َ َ
علميَََ:اَََ
الرصيدَال َََ ََََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
حقوقَالنشرَحمفوظةَلسلسبيلَالضادََ©™َ َ

مينعَبيعَمادةَهذهَالسلسلةَبشكلَمباشرَأوَغريَمباشرَدونَإذنَخطيَصريحَمنَسلسبيلَالضادََََ
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ََََ َ
َََاألفطفالَ
سَالةَ
رَ َ
ََََذبابةَ
َََََ
َرحلةَ

َ

َََََََ َ،وتسَألَتََ َ:
عنَفطعامَ
ََََحبَثََ َ ََ
يفَرحلةَ
ََريََ َََ
ََلََصغ
ََََََ َ،حطَتََعلىَرأسََفطف
ََََمَنََأَنــََََ َمَلة
صغريةَََََأصغرَ
ََََََ ََ
َذبابةَ
يفَهذاَاجلسمََاَلكبََريََ؟َ
َََََ ََ َ ََََ َ َ
أيَ َنَ َميكَنََأَنَََأجَدََاَلطعامَ
وتسألَتَََ َ:
ََََ ََ َ
علىَاألَ َرنبةَ
واسرتاحَتََ ََ َََ
علىَََفطَ َولََاَألنَفََ ََ َ ََ
َََتََ ََ
وتزحلقَ
فنَََزلَتََ َََ
؟َأيَنََ؟َأيَنََ؟َ َ
َََََ ََ
أنَأجَدََاَلطعامَ
مكنَََ َََ
أيَ َن يَ َ َ
ََنَََ .
ىلَاألذ
َ،سأفطَريََإَ َََ
َََتَََقرَيبَََةَََمنََاَألَذَنََ ََ ََ
صََار
ََََََ َ:
ََََوََتقولَ
ََنَََ َهبدوءَ
تدخَلَََاألذ
ََََََ ََ،
َََََمجيلةَ
صوتََأَغنيةَ
َََذَنََالَصَغَريََ،فَسَمَعَتََ ََ
علىَأَ
وحطَتََ ََ
فطارتََ َ َ
َََ
َََشَرَبَ َ
.....بيديَأَ
ََبَََََََََََبَيَدَيَآكَلََ َ َ َ َ َََ َ
َََلع
َََيَدَيَأَ
َ....بَ
َََكتََبََ َ َ َ
بيديَأَ
َ َََ َ
َََصَنَعَ َ
بينََ......بيديَأَ
ََََ ََ َ َ َ َ َ ََََ َ
بيديَأَ
َََدَفَعََََََََََََََ َ
يَ.....بيديَأَ
َََ َعطَ ََ َ َ َ َ َََ َ
بيديَأَ
ََ َ
لألوفطاََنََََََََََََكََانََبَفَضَلَ يَدََاَإلَنساََنََ َ
ََََكَلََمَفَيَدَ َ ََ
َََ َ
ََََهََبيََدَيهَ
يتناولََفطعامَ
َََََََََ
احليوانَََ َ،وأَنهَ
َََفََعَنَََ ََََ
نسانََخيتل
َََََََأنََاَإلَ ََ
َََتََاَلذبابةَ
فهم
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ََََهََ َ
اَمنَفطعامَ
ََََهََ؛َعَلَهَََاَجتَدََبقايـََََ ََ
ََََأصابعَ
فأسرعَتََحنوَ
َََ ََ
َََََ َ
اَملَجتَدََاَلطعامَ
ََََََ،لكنَََهَََََ
اإلهبامَ
َََََ َ
َََصبعَ
علىَإَ
حَطَتََ ََ
منَجَديَدََََ َ،وتسأََلَتَََ:
َََأَسَهَََ ََ
علىَرَ
فطارتََوَحَطَتََ ََ
عادتََوَ َََ
َََ
ََََرَىَ؟َ َ
يدورَياَتَ
ََََ َ َََ
ََأَسََياَتَرَىَ؟ََماذا
يفَهذاََالرَ
ََََ ََ َ َََ
ََََ َيدورَ
ماذا
َََبَََ .
َََنَََاحللي
َََريَدََكَأَسَاَمَ
ََََميَأَ
نادىَالَصَغَريََأَمَهَََ:أَ
َََ ََ
َََبَََ ََ.
َََكَأَسَََاحللي
ََََاَََسَأَََنتظرَ
ََََََوََقالَتَََ:إذَ
ََحَتََاَلذبابةَ
فر
ََ
ََ
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األسئلة َ
ََََََََأكالَ لَهَاَ؟ َ
َََجَدََاَلذبابةَ
أيَ َنَ َميكَنَََأنَتَ
َََهَاَ؟ َ
احليواَََناتََأكلَ
ََلَََ َََ
َََتَنَاوَ
َهلَتَ
قرتابََأمََََسَيَذَبـَهَاَ؟َ َ
ََََََباََالََ ََ
َهلَََسَيَسَمَحََالَطَفَلََََللذبابةَ
توجيهاتَللمعلمََ َ:
ََََمرتنيَ َ
َسَرَدََالَقَصَةََ َهبدوءَإىلَحجمََ
َََََالَسَبَابَََةَ لَيَشَريَََ ََ َ َ
َََاَفطَنََأَنــََََمََلة
علىَبَ
ََََََبَوَضَعََفطَرَفََاَإلَهبَامََََ ََ
َََرَحَلَةََاَلذبابةَ
َََََبتَََتَبعَ
األفطفالَ
ََََ َ
ََََمََمعَ
َََََاملعل
ََيقومَََََََ َ
فطننيََاَلذبابةَ
ََََدََ ََ
َََتقلي
َََََعلىَاجلسَمََمعَ
َََالَذَبابةَ
َََََََثمََتَتَبَعََمَسَارَ
اَلذبابةَ
ََََ .
ََضَََاََلقصةَ
َََََعر
َََجََاَفَتَحَ يَاَََسَمَسَمَأَثناءَ
َََرَنام
َََنَب
ََََلََ)َمَ
ََََأَغَنَيَةََ(َبَيَدَيَآك
–َمساعَ
َََتَ َ
لنشافطاََتََوَاَََلتدَرَيبا
اَََ ََ
لكلماتََ َ
لفهمََاَ ََََ
َََسَََََ
إىلَإشراكََ َعدةََََحوا
ََََ َََ َََ
نشطةَ
هتدفََ َهذهََََاَألَ َ
ََ
وتناولََ(نشاطَ–َمتثيل)
ناولََ َََََ
علىَفعلَََََ
 -1اَََلتدَريَبََ ََ ََََ
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َََ
ََلَََآخرَ
ََلَهَاَ َلطف
ََََولَهَاَ ََوأنَ يَنَاو
واحَدََأنَيتنا
َََلََ ََ
ََََقََو يَطَلَبَََمنَك
ََضَََاألورا
األفطفالََبع
َََوَسَطَََ َ َََ
ََبأنَ يَ َوضعَ
َََ
ََاَئرَ
َََاَلضم
َََلََمعَ
ََََاَلفع
استخدامَ
ََََلََ(ماضيَ–َمضارعَ–َأمرَ)َوََ ََ َ
ََََََللفع
ََََََََاملختلفةَ
َََََاألزمنةَ
استخدامَ
َََََ ََ َ
مبراعاةَ
َََ
َََََ .
املنفصلةَ
ََََ
ليكتشَفََ
َََََدَََأسَدََََ ََ
َََبتقلي
ََََََآخرَ
ََََهََبَينَََمََاَيقومَ
َََََََفطعامَ
نسانََبتناولَ
َََََدََاَإلَ ََ
األفطفالََبتقلي
ََََََأحَدَََ َ َََ
التمثيلَََ:يقومَ
َََََََأَكَلَهََ
حيوانََيتناولَ
َََ ََََ
ََلََوَجَودَ
َََََحو
علىَاألفطفالَ
َََََ ََ َََ َ
َََو يَطَرَحََاَلسؤالَ
َََهَََبيََدَيهَ
يتناولََأكلَ
ََََنََالَََََََ
َََََأَنَََاحليوا
األفطفالَ
ََ
بَيَديَهََََ.
ََهَََاألبَََاَهََيمََ(لعب)َ
ََََوَمجعَ
اإلهبامَ
علىَإسمَََ َ
 -2اَََلتدَريَبََ ََ َََ َ

َََََاَألَبَاَهَيَمََ َ:يَطَلَبََمَنََاَألَفطَفَالََََأَنَ يَؤَشَرَواَبَََََأَبَاَهَيَمَهَمََإىلَفََََوَقََ
لعبةَ
آدابََ
َََخَصَََََ
َََبَعَضََالَسَلَوكََََاتََالَتَيَتَ
َََألَفطَفَالَ
واَالَسَلَ َوكََوَ يَعَرَضََالَمَعَلَمََعَلَىَا
َََفَضَ َََ
اَألَسَفَلَََإَذَاَرَ

واَعلىَالَسَلَوكََوَإَىلَ
ََََافَََقَ َََ ََ ََ
َإَذاَوَ

الَطَعَامََََوَََالنَََظَافَََةََ.
َََضَعََ(َالتمثيلَ)َ
َََعَلََحَطَََبَمَعَنَىَوَ
 -3اَََلتدَريَبََعَلَىَفَ
ََهََحَمَلََو يَطَلَبََمنَ
َََرَبَعَََ.يَوَضَعََعَلَىَََظَهرَ
يَعلىَأَ
ََرَسََو يَمَشَ ََ ََ
َََحَدََاَألَفطَفََالََأَنَ يَقَلَدَََالفَ
يَطَلَبََمَنَأَ
َََ
َََ َعددَ
َََتَكَرَرََمعَ
َََألَرَضََ(َتَ
اَعلىَا
اَثم يَحَطَهَََ ََ
ََََأنَ يَحَطََالَحَمَلََعَنَهََو يَحَمَلَهَاَََهَوََعَلَىَََظَهَرَهََََ َ
ََلَََآخرَ
فطف
َََلََاملاضيَمنَ:حَطََحَطَطَتََ
ََََةََ(َََاَلفع
َََةَََاألزمنَ
ََََكافَ
استخدامَ
َََََ ََ َ
ََََ ََراعاةَ
َََتََ)َمعَمَ
مَحسَبََاَلوق
َََََََهَ ََ َ
َََمَأوَكلَ
منهَ
)ََ .
 -4اَََلتدَريَبََعلىَاألفعالََ(َحَطََ–َهَبَطََ–َسَقَطََ)َ(َأشغالَورقية)َ
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ئراتَََ.يفَ
َََََللطَاََََ
لرحالَتَََاجلَوَيةَ
َََقََََتبدأََََاَََ َ
مَمنَََاَلور
ََََهَ َََ
َََفطََائراتَ
بصناعةَ
ََََََ َََ
األفطفالَ
ََََََ َ
ََََدََأَنََيقومَ
رحلةَجويةََ:بع
َََرَياََََبينماَ
َََََََ
ضطرا
بوفطاََََاَََ َ
هتبطََهَََ
ََََ ََ
ََََاَلثََاَنيةَ
ََََ َومهَيََوَيفَََاَََلرحلةَ
يفَمطارَ
بأمانََ َََ
ئراتََََََ
َََحَطََاَلطََاَََ
األوىلَتَ
َََََ ََ
اَََلرحلةَ
َََََََدََ
املعلمََمعَتقلي
َََََََ
املرفقََََبرسَاَلةَ
ََََََََ
لكلماتََاَََلثالثةَ
ََحََاَ ََََ
َََاَ َلشر
ََََوتَََتَحَطَمََوَذَلكََوفقَ
َََََاََلثَالثةَ
تَسَقَطََيفََََاََلرحلةَ
صوتََالطائرةََ.
ََ
علىَفعلََذَبََ(َأشغالَورقيةَ)َ:
 -5التدريَبََ ََ ََََ
ََََ
ََلَََثالثةَ
َََََبطو
لسطورَ
َََََمَسَطَرَةََو يَقَصََاَ َ
َََقََبأََنََََيأخَذََورقةَ
ََلََأَنَ يَصَنَعََمَذَبـَةَََمنَََاَلور
َََلََفطف
يَطَلَبَََمنَكَ
لالصقََ
ََََضَهَاَ)َوَتَلَصَقََبَاَ َ َ
ََحَةََ(َتَلَفََعَلَىَبع
ىَاَلصف
ََََمنَََأحَدََالضلعنيََالطويلنيَثَمََتَطَوَ ََ
ََََََالَسَطرَ
أرباعَ
َََََََ
َََََبقية
ََََََيقومَ
بإزعاََجََا َآلخَريَنََبينما
َََََََََ
ََََاَلذبابةَ
َََََلََدورَ
األفطفالََبتمثي
ََََََأحَدَََ َ َََ
ََدَهَاَيقومَ
ََصََبع
املقصو
ََََغريََََ
يفَاجلزءَ
َََ
َََذَبـََاتَََ.
ََََََبذبَََهََبامل
األفطفالَ
ََ
-6

َََالَمَلَفََ
يفَآخرَ
لبطاقاتََالَمَعَدَةََ َََ
َََََََ ََ:حسَبََاَََ ََََ
حرفََاأللـَفََحبركاتـَهََََاملختلفةَ
ََلََعلىَنَ َطقََ ََ
تدريبََاَلطف
ََََ

ََ
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رسالةَاملعلم َ
ََ وهيَرؤوسَ
َالت،
ََََلَ وأَََمنَ َ
َََََنام
َصبعَ،واجلمعَأَ
َََإلَ َََََََ
لظفرَمنَا
ََََََاَ َََََ
لذيَفيهَ
َََألَعَََلىَََاَ َ
ََََ،املَََفَصََلَا
َََوَاَألَنـــََََ َمَلةَ
 -1اَألنَـــََََمََلة
ََََ.
اَألََصابع
َََآلَعمرانََََ َ119
ََََََإَذََاَََخَلَوَاََََعَضََواَََََعَلَيَكَمَََٱََألنَـَامَََلََََمََنََََٱلَغَيَظََََ ََ ََََ
لقرآنَََ:وَ
َمنلةَيفَََاَََََ
اَألَ ََََ
َََنََ
ََََواََألَنثَََىَم
علىَََاَلذكرَ
فتطلقََ ََ
ََََََََََاألَرنَبََََ ََ
ىَاألرنَبََأماَكلمةَ
 -2اَألَرنَبَةََ:اَألَرنَبَة فطَرَفََاَألَنـفََوَََليسَتََأَنثَََ َََ َ
ََانَبََ
َاألر
َمَ،وهلاَ
َََ
ََدَََََ
ََاَلق
؛َقالَابنَسيدهَ:وقدَتكونََيفَََاَليَََدَََو
ََََ ََََََََ ََ ََ ََََََ َََ ََ
َََََََََََ َؤنثة
َمىَ،معروفةَم
ََظَ َ
ََََََاَل َع
َََألََصابعَ:
َََ َمنَا
 -3اإلبـَهامَ
ََهَََيمَََ
َََََألََبا
واجلمعَا
َالنَََ ََ
مَفَصَ َ
ََََقَََ،
ََََََلَََاألورا
َََََ،تناو
ََََََلَََاألمرَ
ََََأخَذَهََبيديهَََ،تناو
لشيءَ
َ،تناولََاَ َ
َََهََبيََدَيََ ََََََ
اَأعطيتَ
ََََََ َ
ََلََََ:ناََولَتََفَالنَََاَشيئَ
 -4نَاوَ
ََلََالَجَمَيَعَََ.
َََتَنَاوَ
ََََقََيفَمَ
َ،األورا
ََََكَلَهََ َََ
يََأنهَأَ
َََعنَََ ََ
ََََََأخَذَهََََبيدهََََ َوالَتَ
ََََََاَلطعامَ
تناولَ
َََشَكَلََمَنَظَمََومَََحَكَمََوَبَقَوَانَنيََو لَيَسََعَشَوائـَيَاََ
َََألَعلَََىَبَ
َََمَعَنَىَ نَزَلََ َ:نَزَلََوَانَحَدَرَََمنَا
 -5حَطَََ:بَ
َََهَبَطََإَالََاَضَطَراريـَاََ
ََََتَحَطََ َوالَتَ
لطَائرةَ
قوانَنيََالطائرةَََ َواَ َ
َََََ
ومنهاَأخَذَََاََلبشرَ
بقواَننيََ َََََََ
كَالَطَريَ يَحَطَََََ
إىلََالتَََحَطَمََوَيقالَهبوطَاضطراريَ َ
يَالَهَبَوَطَََ ََ
مَوَالَ يَؤَدَ ََ
اَوغَريََمَنَظَ ََََ
يكونََعَشَوَائـَيََََ
َ:الَهَبَ َوطَ َ ََ
هَبَطََ ََ
ََََ)َ(َ،السقوطَ
يؤديَإىلََالتَََحَطَمََ(َيفَحالةََاَلطَاَئرةَ
ََََََ َََ ََ
وَخرابََوَهو
ََََفََأَ ََ َََ
 -6سَقَطَََ:هوَفعلَيَنَتَجََ َعنَتل
احلرَيفَالفيزياء) َ
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ََعنَََ
ََََ َ
َََألَحََمال
َََضََعَا
ََفانَحَطَ .واََحلَطَََ:و
ََ،حَطََهَ يَحَطََهَََحَطََاََ
ََضَعَ ََ
َََضَعَََ:اَحلَطَََََ:اَلوَ
َََمَعَنَىَوَ
 -7حَطَََ:بَ
ََ،تقولَ :حَطَطَتَ عَنَهَاََ َ
َوابَ َََََ
الَدَ ََ
غفرانََ
َََسَؤاََلََ ََََ
منَاحلطةَ
َََََََََ َََ َ
ََََيَلََ:املرادَ
َََََََ–َ58األعرافََ)161وقَ
َََََ(َالبقرةَ
َََقَولََواَََََحَطَ َةَََََ
ََ ََرآنَََ:وَ
يفََالقَ
ََ
َََََهللََغَفَرََانََذنَوبَََهَمََ .
اَأيَََسَأَلواَا
َََنََََ
َََنوبَ
الَذَََنوبَََأيَََحَطََعَنَاَذَ
َََمَنَعَ ،وََذَبَبََتََعَنَهَ
ََََفَعَََو
ََبَاَََ:د
َََ يَذَبَََذَ
ََبََََعنه
َََنَعَ .وَالَذَبَََََ:الَطَرَدَ .وذَ
ََوَالـ َم
َََالَذَبَََََ:الَدَفَعَََ
َ -8ذبََََ:
َبعدََ َََ.
َََسَمَيََالَذَبـَاَبََبَهَذَاَاَالَسَمََمَنََكَثَرَةَمَا يَذَبََويَََ ََ
َََالَذََباََبَََ.و
َََذَبَةَََ:أداةَيَذَبََََهباَ
اَلـمَ
ََلَوََََ
َََََو
ََبََابا
ََََوَنََََٱَللَََهَ لََنَ يَخَلَقََواََََذَ
يفَالقرآنَ { َ:يَأَيَهََاَََٱَلنَََاَسََََضَرَبََََمََثَلَََفَََٱَسَتَمَعََوَاََ لَهَََإَََنََََٱلَذَيَنَََتَََدَعََوَنَََمَََنَد
َوبََََََ}ََاحلجََ 73
ََٱلَمَطَلَ َ
ََذََوهَََََمََنَهََََضَعَفََََٱلَطَالَبَََوَ
ََإََنَ يَسَلَبَهَمََََٱلَذَبََاَبََََشَيََئاَََََالَ يَسَتََنقَ
ٱَجَتَمَعََوَاََ لَهَََوَ
يفَاحلَديَثََاَلشَريَفَََ َ:
َََََذَبََ َََ
كلمةَ
ََََيفَ
وسلمَََ"َ:مَنََذَبََعَنَ لَحَمَََأخيهَ
َََََ َ ََ
ََََاَهللََصلَََىَاَهللََعليهَ
ََََبنََتَ َيزيَدَََ،قالتََ:قالَ َرسولَ
َعنََأمساءَ
َََ"ََمسندَأمحدَبنَحنبلَََ(َاحلديثَصحيحَ) َ
ََََهََمَنَََالنَََارَ
ََاَعلىَاَهللَََأنََيعتقَ
كانََحقَ
َََََََََ،
اَلغيبةَ
َََنََونَكَهََاتََ
ََََََمَنَفَ
ََََََاألكََلََبَمَاَفيهَ
رقىَََأَنواعَ
َََََ ََ
َََََفهوَأَ
أماَاَلطعامَ
واحليوانََََََ
نسانََ ََ ََََ
َ:األكََلَ لَإلَ ََ
َََََ َََ
َ -9األكََلََ َواَلطعامَ
نسانَََ َََ.
َََََاَإلَ ََ
عنَفطعامَ
يفََالنََصََََتبحَثََ َ ََ
َََََ ََ
َ.مالحظةََ:الَذَبابةَ
َََلـَهََ َََ َ َ َََََ
إىلَآدابََتَنَاوَ
ََةََإَضَافَََةَََ َََََ
وَجَودَ
َ
َ
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أَ َ

أَََنـفَ َ

أَرَنبة
َََ

أَ َ

َذنَ َ
أَ َ

َََََ َ
أَنـملة
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إَ َ

إَصبع َ

إَهبام َ

أَ َ

رأَََسَ َ

كأَََسَ َ

َ
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