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١

النِّتاجات
ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاء ِمَن دراسة هذه الوحدة، َوالتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، اأْن:

١ يستمع ويتفاعل مع نصوص الاستماع مراعيا اآداب الاستماع وفهمه.

يقراأ الدروس قراءة جهرية معبرة.   ٢

يستخرج الاأفكار العامة من الدروس ومفسرا الكلمات الجديدة.   ٣

يوظف التدريبات اللغوية )تمييز الحروف لفظا وشكلا وتحليلها وتركيبها(.  ٤

يكتب الحروف والكلمات والجمل بخط النسخ.   ٥

يعبر شفويا بجمل بسيطة  عن صور.  ٦

أناشيد ملحنة.  يغني الا  ٧

يصمم الطالب لوحة حروف تتضمن الحرف مع المقاطع الطويلة والقصيرة.   ٨

سرائيلية. ٩  تصمم مجلة حائط حول معاناة الاأسرى في السجون الاإ

معرض رسم حول المزروعات في فلسطين.  ١٠

املحتويات

1النِّتاجات

٢الحّرّيـــة اأجمل الّدرس ال�أّول

الصغيرة الّدرس الثاني 9الرســـامة 

18ال�أرض الّدرس الثالث

٢7جحا وحميره العشـــرة الّدرس الرابع

35التقييم



٢٣

أْسرانا( يَُّة لِ� َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلُحرِّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْمُر الَّذي اْسَتَعدَّ لَُه اأْهُل الَقْرَيِة؟ ما الا  ١

ْجِن؟ َكْم عاماً َقضى اأْحَمُد في السِّ  ٢

لِماذا َفِرَحْت ُرَقـيَُّة؟  ٣

ماذا َفَعَلِت النِّساُء؟  ٤

ما واِجُبنا تُجاَه اْلاأْسرى؟  ٥

ال�ْسِتماُع

رُس الدَّ

يَُّة اأْجَمُلال�أوَُّل اْلُحرِّ



٢٣

ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل اللَّْوَحَة اْلا نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة



٤

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
يَُّة اأْجَمُل اْلُحرِّ

َشَعَر ُعْصفوُرُ بِالْجوِع َوالَْعَطِش، َفاأَخَذ َيْبَحُث َعْن َطعاٍم 

َعلى  َراأى  َتِعَب،  َوِعْنَدما  َبعيداً،  الُْعْصفوُر  طاَر  َوَشراٍب. 

ُشْرَفِة اأَحِد الُْبيوِت ُبْلُبلاً في َقَفٍص َجميٍل، َواأماَمُه َطعاُمُ َكثيُرُ 

. َوَشراُبُ

قاَل الُْعْصفوُر: ما اأْجَمَل َحياَتَك ُهنا اأيُّها الُْبْلُبُل! َتاأْكُُل 

َفاأنا َمْسجوُنُ،  الُْبْلُبُل: َولِكنّي َحزيُنُ؛  بِاأماٍن. قاَل  َوَتْشَرُب 

أْجَمُل يا  يَُّة ِهَي اْلا َولا اأْسَتطيُع اأْن اأْخُرَج ِمَن الَْقَفِص. الُْحرِّ

َصديقي.



٥

ُر نَُفكِّ

اأيُُّهما اأْفَضُل، َحياُة الُْبْلُبِل اأْم َحياُة الُْعْصفوِر؟ لِماذا؟  

نُجيُب َشَفِوّيًا:

بِماذا َشَعَر الُْعْصفوُر؟  ١

ماذا َراأى الُعْصفوُر على ُشْرَفِة اأَحِد الُبيوِت؟  ٢

1 َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل )بـ، ب( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

بِاأمانَشرابَتِعَبُبْلُبلَبعيد



٦

٢ َنْقَراأ، َونَُجرُِّد َحْرَف )تـ، ت( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

ـةةتتـ

يَّةطاَرتالَْبْيتاأْسَتطيعَشَجَرةَتاأْكُل الُْحرِّ

ـََة، َونَُلوُِّن اْلُمْسَتطيَل الذي َيْحَتوي  3 نَُركُِّب اْلُحروَف اْل�آتِي

َعلى ) ثـ، ث (، َوَنْقَراأ:

ُيـثـَكـ ثلِـاثـُثَحـْبـَيـُر

4 َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلبالوَن الذي فيِه َحْرُف )د( ِباللَّْوِن اْل�أْحَمِر، 

َونَُلوُِّن اْلبالوَن الذي فيِه َحْرُف )ذ( ِباللَّْوِن اْل�أْزَرِق:

ُالَْجديُداأَخَذعاَد ُة ُِشدَّ لَذيُذ



٧

اْلِكتاَبُة

1 َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: )مهمة تعليمية(.

اأَخَذ الُْعْصفوُر َيْبَحُث َعْن َطعاٍم َوَشراٍب.

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

باببيبوبابـب

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أْجَمُل يا َصديقي. يـَُّة ِهَي اْلا قاَل الُبْلُبُل: الُْحرِّ



٨

                       

نَُغنّي

اأسعد الديريالُعْصفوَرُة

نوْر ِمـــْن  َتطيـــُر فـــي الَْفضاْءُعْصفـــوَرُةُ 

ُســـروْر فـــي  ماْء!َتقـــوُل  السَّ اأْجَمَل  ما 

ألْحاْنَتاأْتـــي اإِلى الُْبْســـتاْن َكْي تُْبِدَع اْلا

ـــلاْم السَّ الَْفـْجــَرُعْصفـــوَرُة  تُـعانِــــــــُق 

ـَْرَكـــْم َتْعَشـــُق الَْغماْم َوالْـَخـي َوالْـُحـبَّ 

الْـُقيـوْدَتـْخشـى ِمَن الُْقْضباْن َوَتــْرفُــــُض 

جـــاْن َحــقــــــوْدالَْمـــــْوُت لِلسَّ ــــُه  أنـَـّ لِا



٩

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َفْضُل اْلُمَعلِِّم(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ما َعَمُل ِعصاٍم؟  ١

بماذا اْحَتَفَل اْلاأهالي؟  ٢

لِماذا نََزَل ِعصاُمُ َعْن َمْسَرِح الَْحْفِل؟  ٣

اأْيَن َمشى ِعصاُمُ َمَع ُمَعلِِّمِه؟  ٤

ماذا قاَل ِعصاُمُ في النِّهايِة؟  ٥

ال�ْسِتماُع

رُس الدَّ

غيَرُةالثّاني الرَّّساَمُة الصَّ



١٠



١١

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     

غيَرُة الرَّّساَمُة الصَّ

ْمِل. كاَن الَْمْوُج  َجَلَسْت ُخلوُد َعلى الّشاِطِئ َتْرُسُم َعَلماً َعلى الرَّ

َيْمحو ما َتْرُسُم. شاَهَدْتها اأمُّها، َفاْشَتَرْت لَها َدْفَتَر َرْسٍم َواألْواناً. 

ْفَتِر كُلَّ ما َتراُه. َوصاَر لََدْيها لَْوحاُتُ  اأَخَذْت ُخلوُد َتْرُسُم في الدَّ

ُةُ َكثيَرُةُ. َوِعْنَدما َراأْت ُمَعلَِّمُة ُخلوَد اللَّْوحاِت، قالَْت: َرْسُمِك  خاصَّ

َجمَيُلُ يا ُخلوُد، َوَساأْعِرُض لَْوحاتِِك في َمْعِرِض الَْمْدَرسِة، َوَسُتْصِبحين 

َرّساَمًة َمْشهوَرًة.



١٢

ُر نَُفكِّ

٤ ما ِهواياتُُكْم؟ 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذا كانَْت ُخلوُد َتْفَعُل َعلى الّشاِطِئ؟  ١

ماذا َفَعَلْت اأمُّ ُخلوَد ِعْندما شاَهَدْتها؟  ٢

ـََة َوْفَق اْلَجْدَوِل ال�آتي: 1 َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

ُُاأريجاأَخَذْت َيْمحوُخلوُدَسماُحَجميل

َحْرُف )خ(َحْرُف )ح(َحْرُف )ج(



١٣

٢ َنْقَراأ، َونَُجرُِّد َحْرَف )ر(، َوَنَضُعُه في اْلُمَربَّع:

ُعْصفورَصغيرطاَرْتريَشةَمَطر

3 َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل الَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلى 

َحْرِف )ز(:

ُزاَر َُزْيتونريشَغزيُر َمَطُر

1 َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: )مهمة تعليمية(.

ْفَتِر كُلَّ ما َتراُه. اأَخَذْت ُخلوُد َتْرُسُم في الدَّ



١٤

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َتْمرتيتوتاتـت

ثالِثثيثوثاثـث

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َجَلَسْت ُخلوُد َعلى الّشاِطى َتْرُسُم َعَلماً.



١٥

اْلِكتاَبُة

1 َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َهبَّْت عاِصَفُةُ َقِويَُّةُ، َوَتناَثَر ريُش الُْعْصفوِر.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

طاَرِت الَْعصافيُر لَِتْخَتِبَئ، َولِكنَّ ُعْصفوراً َصغيراً َوَقَع َعلى 

ِة الْعاِصَفِة، َواأْصَبَح َغْيَر قاِدٍر َعلى الطََّيراِن. أْرِض ِمْن ِشدَّ اْلا



١٦

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

اأَخَذ كُلُّ ُعْصفوٍر ريشًة ِمْن ِجْسِمِه.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ثالِثثيثوثاثـث

َدجاججيجوجاجـج

ْملاُء اْل�إِ



١٧



١٨١٩ ١٨

) َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ ) ِبلادي َجميَلةࣱ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ما اْلاأْشجاُر الَّتي نُشاِهُدها في ِجباِل بِلاِدنا؟  ١

ْيتوِن في بِلاِدنا؟ َمْن َزَرَع اأْشجاَر الزَّ  ٢

ماذا نَْزَرُع في الَْغْوِر؟  ٣

ما الَْمزروعاُت الَّتي َيْزَرُعها اأْهُل َبْلَدتُِكم؟  ٤

راَعِة؟ َكْيَف نُساِعُد اأْهَلنا في الزِّ  ٥

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ

اْل�أْرُضالّراِبُع



١٨١٩

ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل اللَّْوَحَة اْلا نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة



٢٠٢٠

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْل�أْرُض

أْرَبَعَة، َوقاَل لَُهم: َتَرْكُت لَُكْم في هِذِه  َجَمَع الَْفّلاُح اأْبناَءُه اْلا

أْبناُء ِمْن ِعْنِد اأبيِهم، َفَحَمَل  أْرِض َكْنزاً َكبيراً، َفاْبَحثوا َعْنُه. َخَرَج الا الا

الَْكْنِز،  َعِن  لَِيْبَحَث  أْرَض؛  اْلا َيْنُكُش  َوَبَداأ  َفاأَْسُه،  ِمْنُهم  واِحٍد  كُلُّ 

َولكنَُّهم لَْم َيِجدوا َشْيئاً. َرَجعوا اإلى اأبيِهم، َوقالوا: لَْم نَِجْد َكْنزاً في 

أْرِض يا اأبي. اْلا

أْرُض ِهَي الَْكْنُز، حاَفَظ َعَليها اأْجداُدنا  اْبَتَسَم اْلاأُب، َوقاَل: اْلا

نيَن؛ َفحاِفظوا َعَلْيها ِمْثَلُهْم، َواْزَرعوها، َوَسُتْعطيُكْم  ُمْنُذ اآلاِف السِّ

َخْيراٍت َكثيَرًة.



٢١٢١

                          

ُر نَُفكِّ

َث َعِن الَْكْنِز؟ ماذا كاَن الَْفّلاُح َيْقِصُد ِعْنَدما َتَحدَّ  ١

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْبنائِِه؟ ماذا قاَل الَْفّلاُح لِا  ١

أْبناُء َبْعَد اأْن َخَرجوا ِمن ِعْنِد اأبيِهم؟ ماذا َعِمَل اْلا  ٢

ـََة في اْلجْدَوِل: 1 َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

ُاْبَتَسَمَشْيئًا ِمْشِمشَسَنُة

َحْرُف )ش(َحْرُف )س(



٢٢

٢ َنْكُتُب َحْرَف )صـ، ص( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة، َوَنْقَراأ 

اْلَكِلماِت:

ـَــــــــُلَيْرقُـــــــــــْيف اأْقفاـــــــي

3 َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلُمْسَتطيَل الذي َيْحَتوي َعلى َكِلَمٍة فيها 

َحْرُف )ضـ، ض(:

ُاأْرض غيرِضْفَدُع َضبابَطَلَبالصَّ

4 َنقراأ، ونَُلوُِّن اْلَغْيَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحْرِف )ط( ِباللَّْوِن 

ِباللَّْوِن  )ظ(  َحْرِف  َعلى  َتْحَتوي  الَّتي  َواْلَغْيَمَة  اْل�أْحَمِر، 

ال�أْخَضِر:

َظْرفَعِطَشنَظيفنََظَرالطَّويل



٢٣

5 َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة َوْفَق اْلَجْدَوِل:

َفراغَسعيدِدْرعَصْمغالرَّبيعَصغيَرةاأْعلىالُْغراب

َحْرُف )غ(َحْرُف )ع(

1 َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: )مهمة تعليمية(.

أْبناُء ِمْن ِعْنِد اأبيِهم. َخَرَج اْلا



٢٤

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َسماحُحسامحيحوحاحـح

َخْوخخيخوخاخـخ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أْرُض ِهَي الَْكْنُز، حاَفَظ َعَلْيها اأْجداُدنا. اْلا



٢٥

       

نَُغنّي

اأْطفاُل فَِلْسطين
اإِْبراهيم الَْعلي

َزْهَرة اأنا  ِشْبُلُ  للثَّْوَرةاأنا  الّروَح  َوَهْبنا 

دوراً اأْجداُدنا  الُْحرَّةَبنى  اأْرِضنا  في  لَنا 

َزْهَرة اأنا  ِشْبُلُ  الثَّْوَرةاأنا  َجْمَرَة  َحَمْلنا 

يافا اإِلى  َحْيفا  ْخَرةاإِلى  اإِلى اْلاأْقصى اإِلى الصَّ



٢٦٢٧ ٢٦



٢٦٢٧

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلَفّلاُح النَّشيُط(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذا َيْعَمُل صالُِحُ؟  ١

لِماذا َذَهَب صالُِحُ اإِلى الّسوِق؟  ٢

ماذا اْشَترى صالُِحُ ِمْن سوِق الَْحَيواناِت؟  ٣

ماذا نَْعِرُف َعِن الِْحماِر؟  ٤

اْل�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ

ُجحا َوَحميُرُه اْلَعَشَرُةالّساِبُع



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل اللَّْوَحَة اْلا نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة



٢٩

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
ُجحا َوَحميُرُه اْلَعَشَرُة

َرِكَب ُجحا  َعَشَرَة َحميٍر.  الّسوِق، واْشَترى  اإِلى  َذَهَب ُجحا 

ُجحا  َعدَّ  الطَّريِق،  وفي  اأماَمُه،  الَْحميِر  َبِقيََّة  َوساَق  ِمْنها،  واِحداً 

الَحميَر الَّتي اأماَمُه، َفَوَجَدها تِْسَعًة. 

ًة ثانَِيًة، َفَوَجَدها َعَشَرَة َحميٍر، َفَقاَل  ها َمرَّ نََزَل َعِن الِْحماِر، َوَعدَّ

ُجحا: اأْمشي، َواأْكِسُب ِحماراً، اأْفَضُل لي ِمْن اأْن اأْرَكَب، َواأْخَسَر 

ِحماراً.



٣٠

ُر نَُفكِّ

لِماذا َوَجَد ُجحا الَْحميَر تِْسَعًة؟  ١

بِماذا نَِصُف ُجحا؟  ٢

الَْحميِر؟  َعَدِد  في  نَُشكُّ  َهْل  ُجحا،  َمكاَن  كُنّا  لَْو   ٣

لِماذا؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

اأْيَن َذَهَب ُجحا؟  ١

َكْم ِحماراً اْشَترى ُجحا ِمَن الّسوِق؟  ٢

؟ َكْم ِحماراً كاَن اأماَم ُجحا َوُهَو راِكبࣱ  ٣

ماذا قاَل ُجحا َبْعَد اأْن َعدَّ الَْحميَر؟  ٤



٣١

1 َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل َحْرِف )فـ، ف( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

َتْنظيفَفّلاحَعفافَفِرَحْت

٢ َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْل�أْشكاَل الَّتي َتْحَتوي َعلى َكِلماٍت فيها َحْرُف 

)قـ، ق( :

الِْقْشَطةسوقِفَلْسطيناأْبقار

3 َنْكُتُب َشْكَل َحْرِف )كـ، ك( اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ، َوَنْقَراأ:

َشَبـــاأْسما ــــَشــــــَرــــثيراً

ْرِس اأْرَبَع َكِلماٍت فيها َحْرُف 4 َنْسَتْخِرُج ِمَن الدَّ

)لــ، ل(، وَنْقَراأ:



٣٢

5 َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل َحْرِف )نـ، ن( في اْلَكِلماِت 

اْل�آتِـَيِة: )مهمة تعليمية(.

كانونثانَِيةِمْنهانَـَزَل

٦ َنْقَراأ، ونَُصنُِّف اْلَكِلماِت: )مهمة تعليمية(.

َكْنُزهِحماُرهاأماَمهِمْنُهَذَهَبنَْهرَفْهدَهَجَم

ـههـهـهـ

7 َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي على َحْرِف )و(:

هاَفَوَجَدهاتِْسَعةسوق َحميرَوَعدَّ



٣٣

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َحّدادديكديدوداد

1 َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َعدَّ ُجحا الَْحميَر الَّتي اأماَمُه.

لَذيذذيذوذاذ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َذَهَب ُجحا اإِلى الّسوِق، َواْشَترى َعَشَرَة َحميٍر.



٣٤



٣٥

التقييم

متوسط جيد جيد جدا ممتاز المهارة

الاستماع والتفاعل مع نصوص الاستماع 

التعبير شفويا عن صور الدروس 

قراءة الدروس قراءة جهرية معبرة 

استنتاج الاأفكار الرئيسة وتفسير المفردات 
الجديدة

أنماط اللغوية قراءة وكتابة   توظيف الا

الكتابة بخط النسخ 

ملائي  كتابة النص الاإ

غناء النشيد ملحنا 


