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تالميذ الصّف األ ّول أساس ّي يعرضون أشعاراً
حفظوها ويعرّفون رفاقهم في الصّف الثاني
أساس ّي على ناظمي هذه األشعار.
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تالميذ الصّف الخامس كتبوا شعراً باللّغة العربيّة واللّغة
 وشاركوا في مسابقة الدالّلة حيث استخدموا هذه،الفرنسيّة
. لبقى محفورة في أذهانهم،األشعار لتزيين الدالالت

La nature الطبيعة

ً س
Le printemps هال
َ أهالً و

َّ َ تَن،رائِ َحةُ الطبي َعةِ الز ِكيَّ ِة
ُش ْقت

 َس ِمعْنا،صافير
 زَ ْقزَ قاتِ ال َع،الصباح
في
ِ
ِ

ُ قَطَ ْفت،ُال ُورو َد ال ُملَ َّونَةُ َوالرائِ َعة

 تَ َذ َّو ْقنا،ََجة
َ  الفا ِك َهةَ الطاز،في الطبي َع ِة

َ األَشْجا َر
ُسلَّ ْقت
َ َ ت،ُالخضْ را َء َوالشا ِم َخة

 ا ْست َْلقَيْنا،هار النا ِع َمة
ِ  على األَ ْز،في البَساتين

!ما أحالها طَبي َعتَنا

 فَفَ ِرحْ نا،الج ُّو ها ِدئًا
َ ََك ْم كان

Avec tes feuilles, tes arbres et tes plantes tu sembles
très sauvage

Les rayons du soleil font pousser les buissons
La verdure fait la beauté de la nature

Quand on voit ton immense jardin on te sent légendaire

Les bateaux naviguent jusqu’à l’horizon
Les oiseaux qui volent dans le ciel murmurent
ْ
Le brouillard terrifiant de l’automne est parti ت ال َغيْمات
ِ فاختَفَت َونا َم
ْ َو َمرحْ نا في أَح،تَنَ َّزهْنا
Au printemps, avec mes amis ضان الغابات
ِ
Le matin, le réveil de la nature  َوتَ َسلَّيْنا في أَرجاء الساحات،لَ ِعبْنا
Les oiseaux dans le ciel murmurent َعنْ خَ فايا وأَسْرار الحيوانات
CM2A

Avec tous tes bruits d’animaux à l’intérieur de toi,
tu es musicale
Ah آه
Que j’aime la nature !!!
Comme elle est belle َو ِه َي َخضْ راء
Et remplie بِاألَزْ هار
Avec tous les compliments أراك ُم َميَّزة
ِ
printemps في فَصْ لnature أُحبّك يا

زار طالّب الصّف الثامن المكتبة الوطنيّة في بيروت للتعرّف إليها والتج ّول بين الكتب الموجودة فيها  ،وقد اغتنموا
فرصة هذه الزيارة إلجراء بحث حول بعض ال ّشعراء اللّبنانيين مستفدين من المراجع المت ّوفرة في هذه المكتبة.

