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المحتويات
الدّرس ال�أ ّول

ض
َذ َه ُب ال� أ ْر ِ

٢

الدّرس الثّاني

والس َل ْحفا ُة
ال� أ ْر َن ُب ُّ

١٢

الدّرس الثالث

َق ْر َيتُنا َنظي َف ٌة

٢٣

الدّرس الرابع

ال ُع ْصفو َر ُة َت ْبني ع َُّشها

٣٤

النِّتاجات
يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة ،والتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين
على:
 ١الاستماع �إلى نصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.
 ٢التعبير عن لوحات المحادثة وصورها بلغة سليمة.
 ٣قراءة النصوص قراءة جهرية سليمة ومعبرة.
 ٤التفاعل مع النصوص من خلال ال�أنشطة المختلفة.
 ٥توظيف بعض القضايا اللغوية وال�إ ملائية في كتاباتهم ولغتهم( التنوين,
التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء ,المفرد والمثنى والجمع ,ضمائر الغائب,
علامات الترقيم).
 ٦الكتابة وفق اصول خط النسخ.
 ٧التعبير كتابيا عن صور معطاة و�إعادة ترتيب كلمات لتكوين جمل صحيحة.
تاب.
 ٨كتابة بعض فقرات ال�إ ملاء بطريقة ال�إ ملاء المنظور.ا ْلوا ِر َد َة في ا ْل ِك ِ
� ٩إنشاد وحفظ بعض ال�أناشيد الملحنة.
 ١٠تمثل القيم ال إ�يجابية الواردة في الدروس.

س ال�أ َّول
ال َّد ْر ُ

ض
َذ َه ُب ال� أ ْر ِ
الاس ِتما ُع
ْ

ض)
ص ( َذ َه ُب ال� أ ْر ِ
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
َ ١متى ْاس َت ْي َق َظ أ�بو ُم َح َّم ٍد؟
 2ماذا َف َع َل أ�بو ُم َح َّم ٍد َب ْع َد أ� ِن ْاس َت ْي َق َظ؟
 3ماذا أ� ْح َض َر ُم َح َّم ٌد ِلوا ِل ِد ِه؟

ِ 4م َّم ْن َو ِر َث أ�بو ُم َح َّم ٍد أ� ْر َضهُ؟
 5ب َِم َو َع َد ُم َح َّم ٌد أ�با ُه؟

 6ما ا ْل َخ َط ُر ا َّلذي ُي َه ِّد ُد أ� ْر َضنا؟
َ 7ك ْي َف ُيحا ِف ُظ ا ْل ِف َل ْسطي ِن ُّي َعلى أ� ْر ِض ِه؟
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ش:
َن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
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4

ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َر�أ:

ض
َذ َه ُب ال� أ ْر ِ

قاسما َث ْر َو َة �أبي ِهما َب ْع َد َوفاتِ ِهَ ،وكان َِت
ُي ْحكى �أ َّن �أ َخ َو ْي ِن �أرادا �أ ْن َي َت َ
ض.
الثَّ ْر َو ُة َذ َهباً َو�أ ْرضاًَ ،فاخْ تا َر َّ
الص ُ
غير ال َّذ َه َبَ ،و َت َر َك لِ ْل َكبي ِر ا ْل� أ ْر َ

غيرَ ،و ُه َو في حالَ ٍة َس ِّي َئ ٍة،
َب ْع َد ُمرو ِر ثَلا َث ِة �أ ْعوا ٍم ،عا َد ال� أ ُخ َّ
الص ُ
َوقا َل لِ�أخي ِه :لَ ْم َي ْب َق َمعي ِم َن ال َّذ َه ِب شَ ْي ٌء.

بير كيساًَ ،وقا َل� :أ َترى هذا ال َّذ َه َب؟ �إِنَّ ُه ِم ْن ُت ِ
راب
�أخْ َر َج الْ َك ُ
ض� ،أ ْز َر ُعهاَ ،و�أ ْع َتني بِهاَ ،ف�أ ْح ُص ُل َعلى َخ ْي ٍر َوفيرٍ.
ا ْل� أ ْر ِ

بير �أخا ُه َم ْب َلغاً ِم َن الْ ِ
مالَ ،وقا َلَ :ه ّيا نَ ْع َم ْلَ ،ونَ ْك َس ْب
َم َن َح الْ َك ُ
ِر ْز َقنا ِم ْن �أ ْر ِضنا ال َّط ِّي َب ِة.
5

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
وان؟
قاس َم ْال أ�خَ ِ
 1ماذا َت َ
الصغي ُر؟
 2ماذا اخْ تا َر ْال أ�خُ َّ
الصغي ُر �ِإلى أ�خي ِه؟
َ 3متى عا َد ْال أ�خُ َّ

ِ 4م ْن أ� ْي َن َح َص َل ا ْل َكبي ُر َعلى ا ْلمالِ ؟
الصغي َر؟
َ 5ك ْي َف َ
ساع َد ا ْل َكبي ُر َّ

نُ َف ِّك ُر:
راب ْال أ� ْر ِض َذ َهب ًا؟
َ 1ك ْي َف َي َت َح َّو ُل ُت ُ
َ 2ل ْو ُك ّنا َم َ
الصغي ِر ماذا َس َن ْختا ُر؟ َو ِلماذا؟
كان ْال أ� ِخ َّ
َ 3ن ْق َت ِر ُح ُعنوان ًا �آخَ َر ِلل َّن ِّص.
 4ما َر أْ� ُي ُك ْم في َت َص ُّر ِف ْال أ� ِخ ا ْل َكبي ِر َم َع أ�خي ِه؟ َو ِلماذا؟
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ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ

 1ن َِص ُل َب ْي َن الْ َك ِل َم ِة َو َم ْعناها فيما َي�أْتي:

ا ْلخَ ِّي َرة
َكثير
أ� ْعطى
َس َنوات
أ� ْن َف َق
ُيقال

ُ -1ي ْحكى
 -٢أ� ْعوام
َ -3وفير
َ -4م َن َح
َّ -5
الط ِّي َبة
2

نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
الصغي ُر َّ
الذ َه َب.
أ� -اخْ تا َر َّ

اخْ تا َر ْت َعبي ُر َّ
الذ َه َب.

بَ -ل ِع َب صا ِل ٌح بِا ْل ُك َر ِة.

فاط َم ُة بِا ْل ُك َر ِة.
ِ

جْ -اش َترى خَ ٌ
ليل ِكتاب ًا.

ُسعا ُد ِكتاب ًا.

دَ -ق َر أ� خا ِل ٌد ا ْل ِق َّص َة.

عا ِئ َش ُة ا ْل ِق َّص َة.

ريض.
هـ -زا َر َم ْحمو ٌد ا ْل َم َ

ريض.
َس ْلمى ا ْل َم َ
7

نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ( :مهمة بيتية)

3
أ�-

َسنا ُء َل ْو َح ًة.

ب-

راهيم أ�ظا ِف َر ُه.
�ِإ ْب ُ

َر َس َم ْتَ ،ر َس َم

َق َّل َمَ ،ق َّل َم ْت

ج-

ليل ب ّ
خَ ُ
ِالطا ِئ َر ِة.

د-

ديج َة ِل َت َف ُّو ِقها.
ُم َع ِّل َم ُة َّ
الص ِّف خَ َ

ا ْل ِكتا َبة

سا َف َر ،سا َف َر ْت
َش َك َرَ ،ش َك َر ْت

�أ َّولاًَ :ن ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:

قاسما َث ْر َو َة �أبي ِهما َب ْع َد َوفاتِ ِهَ ،وكان َِت
ُي ْحكى �أ َّن �أ َخ َو ْي ِن �أرادا �أ ْن َي َت َ
ض.
الثَّ ْر َو ُة َذ َهباً َو�أ ْرضاًَ ،فاخْ تا َر َّ
الص ُ
غير ال َّذ َه َبَ ،و َت َر َك لِ ْل َكبي ِر ا ْل� أ ْر َ

ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:
غيرَ ،و ُه َو في حالَ ٍة َس ِّي َئ ٍةَ ،وقا َل
َب ْع َد ُمرو ِر ثَلا َث ِة �أ ْعوا ٍم ،عا َد ال� أ ُخ َّ
الص ُ
لِ�أخي ِه :لَ ْم َي ْب َق َمعي ِم َن ال َّذ َه ِب شَ ْي ٌء.
8

بير كيساًَ ،وقا َل� :أ َترى هذا ال َّذ َه َب؟ �إِنَّ ُه ِم ْن تُ ِ
راب
�أخْ َر َج الْ َك ُ
ض� ،أ ْز َر ُعهاَ ،و�أ ْع َتني بِهاَ ،ف�أ ْح ُص ُل َعلى َخ ْي ٍر َوفيرٍ.
ا ْل� أ ْر ِ
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

�أ ْن َف َق ُم ْؤ ِم ٌن ا ْلمالَ في َح ْف ِر ِب ْئ ٍر.

إِ
ال� ْملاء

وين في الْ َك ِ
لمات ال�آتِ َي ِة:
�أ َّولاً :نَ ْك ُت ُب نَ ْو َع ال َّت ْن ِ
ا ْل َك ِل َم ُة
َش ْي ٌء
َذ َهب ًا
حا َل ٍة

ْوين
َن ْو ُع ال َّتن ِ

		

أ� ْرض ًا
َس ِّي َئ ٍة
َوفي ٌر
9

ثانياً :ن ََض ُع َعلا َم َة ال َّترقي ِم الْ ُم ِ
ناس َب َة في َمكانِها ( ، .؟ ! :):
قا َل ْت ِودا ُد
َ
قال ٌ
سعيد
َس أ� َل ْت ِودا ُد

ما أ� ْج َم َل ا ْل َب ْح َر
�ِإ َّن ُه َج ٌ
ميل

ِلك َّن ُه ما ِل ٌح

َو ِلماذا

التَّ ْعبي ُر
تيب َك ِل ِ
مات كُ ِّل َس ْطرٍ ،لِ ُن َك ِّو َن ُج َملاً:
نُعي ُد َت ْر َ
الصغي ُر.
 1عا َد ،حا َل ٍةَ ،و ُه َوَ ،س ِّي َئ ٍة ،ال أ�خُ  ،فيَّ ،
ِ 2م َنَ ،م ْب َلغ ًاَ ،م َن َح ،ا ْلمالِ  ،ا ْل َكبي ُر ،أ�خا ُه.
ِ 3ر ْز َقناَ ،ن ْع َم ْل َّ
،الط ِّي َبةَ ،ه ّياِ ،م ْنَ ،ون َْك َس ْب ،أ� ْر ِضنا.
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نُ َغنّي ،و َن ْح َف ُظ:

َه ّيا يا �أ ْطفال

اج َت ِمعوا في ا ْل ْ
حال
قوموا َو ْ

َهــ ّيــــا َهــ ّيـــــا يـــا �أ ْط ْ
ـفـال

َه ّيـــــــا َه ّيــــا َن ْح ِف ْر ُح ْف َر ْة
لا َنــ ْنــساها َبــ ْل َنــ ْرعـاهـا

َو ْلـ َنز َر ْع في �أ ْرضي َش َجـ َر ْة

َنــ ْروي تُـ ْر َبــتَـها بِـا ْلمـــا ْء
ـف ِشتـا ْء
ت َـ ْبـقـى َم َعـنا َص ْي َ

َو َغــد ًا َت ْك َب ُر هـذي َّ
الش َج َر ْة

ـــبـاب
تُ ْـهـدي ِظـ ّلاً لِـ ْل� ْأح ْ
َو بِـها َيـ ْزهـو َد ْو َمـ ًا َو َطـنـي

تُ ْعـطي َز ْهـ َر ًا تُ ْعـطي َث َـمـر ًا

َتـ ْبـقـى �أ َمـلاً طـولَ الــ َّزم َـ ِن
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س الثّاني
ال َّد ْر ُ

الس َل ْحفا ُة
ا ْل� أ ْر َن ُب َو ُّ
الاس ِتما ُع
ْ

ص (الد ُ
ِّيك ا ْل َحكي ُم)
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

وانات ْال أ�لي َف ُة؟
ِ ١ل َم ْاج َت َم َع ِت ا ْل َح َي ُ
َ 2على َم ِن ْاع َتدى ال َّث ْع َل ُب؟

 3ما َر أْ� ُي ا ْل ِحما ِر في َح ِّل ا ْل ُم ْش ِك َل ِة؟
 4ماذا َر َّد ْال أ� ْرن َُب َعلى ا ْل ِحما ِر؟

وانات ِلل َّتخَ ُّل ِص ِم َن ال َّث ْع َل ِب؟
 5ما ا ْلخُ َّط ُة ا َّلتي َن َّف َذ ْتها ا ْل َح َي ُ
 6ما ا ْل َح َي ُ
وان ا َّلذي أ� ْع َج َب َك في ا ْل ِحكا َي ِة؟ َو ِلماذا؟
َ 7ن ْق َت ِر ُح خُ َّط ًة أ�خْ رى ِلل َّتخَ ُّل ِص ِم َن ال َّث ْع َل ِب.
12

ش:
َن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
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ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َر�أ:

الس َل ْحفا ُة
ا ْل� أ ْر َن ُب َو ُّ

الس َل ْحفا ِة َقريباً ِم ْن َب ْي ِت ا ْل� أ ْرن َِبَ .وكُلَّما َخ َر َج ا ْل� أ ْرن َُب ِم ْن َب ْي ِت ِه
كا َن َب ْي ُت ُّ
الس َل ْحفا ُة َت ْح َزنُ ،و ِه َي
َر�أى جا َر َت ُهَ ،و ْاس َت ْه َز�أ بِهاَ ،وناداها :يا َبطي َئ ُة،كان َِت ُّ
َت ْس َم ُع ا ْل�أرن ََب الْ َمغرو َر َي ْس َخ ُر ِم ْنها.
الس َل ْحفا ِةَ ،و َي ْس َخ ُر
َوفي َي ْو ٍم ِم َن ا ْل�أيّا ِمَ ،و َب ْي َنما كا َن ا ْل� أ ْرن َُب َي ْق ِف ُز �أما َم ُّ
ِم ْنهاَ ،س�ألَ ْت ُه :ما َر أْ� ُيكَ �أ ْن نَ َتسا َب َق؟
َق ْه َق َه ا ْل� أ ْرن َُبَ ،وقا َل ِ
ساخراً� :أنا َو�أنْ ِت...؟!
َقالَ ْت :نَ َع ْمَ ،و َس َنرى َم ْن َس َيفو ُز.
الس َل ْحفا ِةَ ،ف َل ْم َي ِج ْدها َخ ْل َف ُهَ ،فقَا َل في
َب َد�أ ِّ
السباقُ ،نَ َظ َر ا ْل� أ ْرن َُب �إِلى ُّ
السباقَ .
الس َل ْحفاةَُ ،س�ألْهو َو�ألْ َع ُب ال�آنَ ،ثُ َّم �أتابِ ُع ِّ
نَ ْف ِس ِه :لَ ْن َت ْغ ِل َبني ُّ
الس ِ
باقَ ،ونَ ِد َم
الس َل ْحفا ُة َفتا َب َع ِت الْ َم ْش َي َولَ ْم َت َت َوقَّ ْ
فَ ،وفا َز ْت في ِّ
�أ ّما ُّ
ا ْل� أ ْرن َُب.
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
الس َل ْحفا ُة َت ْس ُك ُن؟
 1أ� ْي َن كان َْت ُّ
 2ماذا َ
الس َل ْحفا َة؟
كان ال أ� ْرن َُب َي ْف َع ُل ُك َّلما َ
شاه َد ُّ
الس َل ْحفا ُة ْال أ� ْرن ََب؟
 3ماذا َس أ� َل ِت ُّ
 4ماذا َ
قال ْال أ� ْرن َُب في َن ْف ِس ِه؟
السباقِ ؟
الس َل ْحفا ُة في ِّ
ِ 5لماذا فا َز ِت ُّ

نُ َف ِّك ُر:
الس َ
الس َل ْحفا ِة؟
باق َر ْغ َم أ� َّن ُه أ� ْس َرعُ ِم َن ُّ
ِ 1لماذا خَ ِس َر ْال أ� ْرن َُب ِّ
لس َل ْحفا ِة.
 2ن َْس َت ْن ِت ُج ِم َن ال َّن ِّص ِص َف َت ْي ِن ِل ْل أ� ْرن َِبَ ،و ِص َف َت ْي ِن ِل ُّ
ْسان َك ً
كون ْال ِإ�ن ُ
ِ 3ب َر أْ�ي ُِك ْم ،أ� ُّي ُهما أ� ْف َض ُل ،أ� ْن َي َ
سولا أ� ْم ُم ْج َت ِهد ًا؟
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ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ

 1ن َِص ُل َب ْي َن الْ َك ِل َم ِة َو ِضدِّها فيما َي�أْتي:

َيخْ َسر
َت ْف َرح
َسري َعة
َبعيداً
َد َخ َل
ِ
ساخراً

َ -1قريباً
َ -2خ َر َج
َ -3يفو ُز
َ -4بطي َئة
َ -5ت ْح َزن
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
َ -1ي ْض َح ُك ْال أ� ْرن َُب.

الس َل ْحفا ُة.
َت ْض َح ُك ُّ

َ -2يفو ُز َس ٌ
السباقِ .
عيد في ِّ

السباقِ .
ُهدى في ِّ

َ -3ي ْك ُت ُب َع ِل ٌّي َد ْر َسهُ.

َم ْر َي ُم َد ْر َسها.
اح ُة أ� ْشجا َرها.
ا ْل َف ّل َ

اح أ� ْشجا َر ُه.
َ -4ي ْسقي ا ْل َف َّل ُ
هَ -ي ْذ َه ُب صا ِل ٌح �ِإلى ا ْل َم ْك َت َب ِة ِل ْل ِقرا َء ِة.
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َعبي ُر �ِإلى ا ْل َم ْك َت َب ِة ِل ْل ِقرا َء ِة.

 3نَختا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:

َي ِص ُل

تُسافِ ُر

ف
َت ْق ِط ُ

َي ْح ُص ُد

ب-

ال َّنجا ُر ا ْلخَ زا َن َة.
ُم َح َّم ٌد �ِإلى ا ْل َمد َر َس ِة ُم َب ِّكر ًا.

ج-

اح ا ْل َق ْم َح.
ا ْل َف ّل ُ

د-

ِهيا ُم �ِإلى ِم ْص َر َص ْيف ًا.

هـ -

َز ْي َن ُب ِثما َر ال ّت ِين َصباح ًا.

أ� -

ا ْل ِكتا َبة

َي ْص َن ُع

َت ْل َع ُب

�أ َّولاًَ :ن ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:
الس َل ْحفا ِة َقريباً ِم ْن َب ْي ِت ا ْل� أ ْرن َِبَ .وكُلَّما َخ َر َج ا ْل� أ ْرن َُب ِم ْن
كا َن َب ْي ُت ُّ
َب ْي ِت ِه َر�أى جا َر َت ُهَ ،و ْاس َت ْه َز�أ بِهاَ ،وناداها :يا َبطي َئ ُة.
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ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:

الس َل ْحفا ُة َت ْح َز ُن َو ِه َي َت ْس َم ُع ا ْل� أ ْرن ََب الْ َمغرو َر َي ْس َخ ُر ِم ْنها.
كان َِت ُّ
الس َل ْحفا ِةَ ،و َي ْس َخ ُر
َوفي َي ْو ٍم ِم َن ا ْل�أيّا ِمَ ،و َب ْي َنما كا َن ا ْل� أ ْرن َُب َي ْق ِف ُز �أما َم ُّ
ِم ْنهاَ ،س�ألَ ْت ُه :ما َر أْ� ُيكَ �أ ْن نَـ َتسا َب َق؟
َق ْه َق َه ا ْل� أ ْرن َُبَ ،وقا َل ِ
ساخراً� :أنا َو�أنْ ِت...؟!
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

زا َر ِ
ب.
باس ٌل َوعَبي ُر كُرو َم ا ْل ِع َن ِ

إِ
ال� ْملاء
ف الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َو ِل( :مهمة بيتية)
�أ َّولاً :ن َُص ِّن ُ

الس َل ْحفاة – َبطي َئة َ -ب ْي ِته َ -ب ْيت – جا َر َته  -فا َزت
َق ْه َق َه َ -قالَ ْت – ُّ

مات َت ْن َتهي بِها ٍء
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْبسو َط ٍة َك ِل ٌ
مات َت ْن َتهي بِتا ٍء َم ْربو َط ٍة َك ِل ٌ
َك ِل ٌ
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لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب �إِ ْم ً
َق ْه َق َه ا ْل� أ ْرن َُبَ ،وقا َل ِ
ساخراً� :أنا َو�أنْ ِت...؟! قالَ ْت :نَ َع ْمَ ،و َس َنرى َم ْن
َس َيفوز.
الس َل ْحفا ِةَ ،ف َل ْم َي ِج ْدها َخ ْل َف ُهَ ،فقَا َل في
َب َد�أ ِّ
السباقُ ،نَ َظ َر ا ْل� أ ْرن َُب �إِلى ُّ
الس َل ْحفاةُ.
نَ ْف ِس ِه :لَ ْن َت ْغ ِل َبني ُّ

التَّ ْعبي ُر

تيب َك ِل ِ
مات كُ ِّل َس ْطرٍ؛ لِ ُن َك ِّو َن ُج َملاً:
نُعي ُد َت ْر َ

وانات ،ال َّث ْع َل ِب ،أ� ْم ِر.
 1ا ْلغا َب ِةْ ،اج َت َم َع ْتِ ،ل ُمنا َق َش ِةَ ،ح َي ُ
ْ 2اع َت َدىْ ،ال أ� ْرن َِب ،ال َّث ْع َل ُبَ ،على.
َّعلبِ ،م َن.
 3لل َّتخَ ُّل ِص ،حي َل ٍةَ ،ف َّك َر ،فيْ ،ال أ� ْرن َُب ،الث ِ
الد ُ
َ 4ش َج َر ٍةِّ ،
يكُ ،غ ْص َنْ ،اع َتلى.
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نُ َغنّيَ ،و َن ْح َف ُظ:

ا ْل� أ ْر َنب

َ
ــب
َقـ َفـ َز ا ْل� أ ْرنـ َـ ْب
خـاف ا ْل� أ ْر َن ْ
ـب
كُـنـ ْـ ُ
ت َقـريــبــــ ًا ِمــــ ْنـــ ُه �أ ْل َع ْ
ض ِم ْثــ َل النّــــــــــــو ْر
ض �أ ْب َي ُ
�أ ْب َي ُ

ُـــض في ا ْلب ُـ ْس ِ
تان َيـــدو ْر
َيــ ْرك ُ
َــن َو َر ٍ
قــات ُخ ْ
ـح ُ
ــض ِر
ــث ع ْ
َيــ ْب َ

ـخ ِ
َي ْ
ـجــري
ـطـــ ُفـهـا كَـا ْل َبـ ْر ِق َو َي ْ
ــــب
لا َت ْـهــ ُر ْب ِمــنّــي يـــا �أ ْر َن ْ
ــت َصـديــقــي َه ّيــــا َن ْل َع ْب
�أ ْن َ

سليمان العيسى
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ورقة عمل
التعبير الكتابي
تيب َك ِل ِ
مات كُ ِّل َس ْط ٍر لِ َت ْكوينِ ُج َملٍ ُمفيد ٍة.
الهدف� :أ ْن ُيعي َد ال َّط َل َب ُة َت ْر َ

ـب كَلمـ ِ
ـات كُ ّل َســط ٍر لِ َت ْكويــنِ ُج َمــلٍ ُمفيــدةَ ,ونَ ْك ُت ُبهــا
ه ّيــا �أحبائــي ال َّطلبــة نُعيـ ُد َترتيـ َ
فــي الفــراغ:
َ 1-1جميلةَ ,ز َر َع ْت ,في ,المنز ِِلَ ,حديق ِةَ ,و ْردةًَ ,ف َر ُح.
...........................................................
الجيرانَ ,ق ْطف ,لِ ُمسا َع َد ِة� ,أ ْس َر َع ,ال َّز ْي ِ
ِ
تون ,في.
َ 2-2جما ُل,
...........................................................
بيرَ ,م ْب َلغاً� ,أخا ُهِ ,منَ ,م َن َح ,المال.
3-3ال َك ُ
...........................................................
السباق ,ال� أ ِ
الس َلحفاةُ.,
4-4علىِّ ,
رنب ,فا َز ِت ,فيُّ ,
...........................................................
سطيني ,علىُ ,يحا ِف ُظ� ,أ ْر ِض ِه ,بِزِرا َع ِتها.
5-5بِزِرا َع ِتها ,ال ِف َل
ُّ
...........................................................
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س الثالث
ال َّد ْر ُ

َق ْر َيتُنا َنظي َف ٌة
الاس ِتما ُع
ْ

ص ( َم ْد َر َستُنا َنظي َف ٌة):
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
الس ّبو َر ِة؟
 ١ماذا َك َت َب ا ْل ُم َع ِّل ُم َعلى َّ
موعات الثَّلا َث ِة؟
 2ما أ� ْسما ُء ا ْل َم ْج
ِ

موع ٍة؟
 3ماذا َط َل َب ا ْل ُم َع ِّل ُم ِم ْن ُك ِّل َم ْج َ
موعاتْ :ال أ�ولىَ ،والثّا ِن َي ُةَ ،والثّا ِل َث ُة؟
 4ماذا َك َت َب ِت ا ْل َم ْج
ُ
 5ما أ� ْف َض ُل ِكتا َب ٍة؟ َو ِلماذا؟
َ 6ن ْق َت ِر ُح أ� ْفكار ًا أ�خْ رى ِل َت َ
كون َم ْد َر َس ُتنا نَظي َف ًة.
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ش:
َن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
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ا ْل ِقرا َء ُة
َق ْر َيتُنا َنظي َف ٌة
َن ْق َر�أ:

ماح َعلى طالِ ِ
بات َص ِّفها �أ ْن َي ُق ْم َن بِ َح ْم َل ِة نَظا َف ٍة في الْ َق ْر َي ِة َي ْو َم
ا ْق َت َر َح ْت َس ُ
باح َي ْو ِم الْ ُج ُم َع ِة َت َج َّم ْع َن
الْ ُج ُم َع ِةُ .س َّر ِت الطّالِ ُ
ماحَ ،وفي َص ِ
بات بِا ْق ِت ِ
راح َس َ
ساح ِة الْ َق ْر َي ِة.
في َ
ـت فــي حـ ِ
ـات �إِلــى َم ْجمو َعـ ٍ
ـارات الْ َق ْر َي ـ ِة
ـات ،و َت َو َّز َعـ ْ
انْقَس ـ َم ِت الطّالبـ ُ
ـف الشّ ــا ِر َعَ ،و�أخْ ــرى َت ْج َم ـ ُع ال ُّنفايـ ِ
ـاتَ ،وثالِ َث ـ ٍة
َوشَ ــوا ِر ِعهاَ :م ْجمو َع ـ ٍة تُ َن ِّظـ ُ
َت ْن ُق ـ ُل ال ُّنفايـ ِ
ص.
ـات �إِلــى َمكانِهــا الْ ُم َخ َّص ـ ِ
السرور؛
َق ْب َل ال ُّظ ْه ِر كان َِت الْ َق ْر َي ُة نَظي َف ًةَ ،وشَ َع َر ِت الطّالِ ُ
السعا َد ِة َو ُّ
بات بِ َّ
بِما قُ ْم َن بِ ِه.
دير ُة الْ َم ْد َر َس ِة الطّالِ ِ
بات َعلى ُمبا َد َرتِ ِه َّنَ ،و َق َّد َم ْت
في الْ َيو ِم التّالي شَ َك َر ْت ُم َ
لَ ُه َّن َجوائِ َز َت ْقدي ِريّ ًةَ ،وقالَ ْت :ما �أ ْج َم َل �أ ْن َت َظ َّل َق ْر َي ُت َنا نَظي َف ًة!
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
بات َص ِّفها؟
ماح َعلى طا ِل ِ
 1ماذا ا ْق َت َر َح ْت َس ُ
 2ماذا َف َع َل ِت ّ
باح َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة؟
الطا ِل ُ
بات َص َ
ِ 3لماذا َش َع َر ِت ّ
ِالسعا َد ِة؟
الطا ِل ُ
بات ب َّ

َ 4ك ْي َف كا َف أ� ْت ُمدي َر ُة ا ْل َم ْد َر َس ِة ّ
بات؟
الطا ِل ِ
 5ما ا ْل َه َد ُف ِم ِن ا ْن ِقسا ِم ّ
موعات؟
بات �إلى َم ْج
ٍ
الطا ِل ِ

نُ َف ِّك ُر:
سات ا َّلتي َيقو ُم بِها ْال ِإ�ن ُ
ْسانَ ،و َت ُض ُّر بِا ْلبي َئ ِة؟
 1ما ا ْل ُمما َر ُ
 2ما َد ْو ُرنا في ا ْل ُمحا َفظِ ِة َعلى ا ْلبي َئ ِة؟
صيب ْال ِإ�ن َ
ْسان في بي َئ ٍة َغ ْي ِر نَظي َف ٍة؟
 3ما ْال أ� ْضرا ُر ا َّلتي ُت ُ
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ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ

َ 1نخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َةَ ،و َن ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ( :مهمة بيتية)
َجوائِ َز

نَظي َف ًة

�أ ْج َم َل

التّالي

ديرة ُ
ِفي الْ َي ْو ِم
شَ َك َر ْت ُم َ
َت ْقدي ِر َّي ًةَ ،وقالَ ْت :ما
لَ ُه َّن

الْ َم ْد َر َس ِة

الطّالِ ِ
بات َعلى ُمبا َد َرتِ ِه َّنَ ،و َق َّد َم ْت
!
�أ ْن َت َظ َّل َق ْر َي ُتنا

 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
طالِ َب ٌة

شَ وارِع

طالِ َب ِ
تان

َط َبيب ٌة
َصدي َق ٌة
َس ّيا َر ٌة
طائِ َر ٌة
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بات
طالِ ٌ

 ٣نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
س
ُمهَ ْن ِد ٌ

ُمهَ ْن ِدسان

ُمهَ ْن ِدسون

ِ
ناج ٌح
ُمزارِ ٌع
عا ِب ٌد
صا ِد ٌق

ا ْل ِكتا َبة

�أ َّولاً :نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:
دير ُة الْ َم ْد َر َس ِة الطّالِ ِ
بات َعلى ُمبا َد َرتِ ِه َّن،
في الْ َيو ِم التّالي شَ َك َر ْت ُم َ
َو َق َد َّم ْت لَ ُه َّن َجوائِ َز َت ْقدي ِريّ ًةَ ،وقالَ ْت :ما �أ ْج َم َل �أ ْن َت َظ َّل َق ْر َي ُت َنا نَظي َف ًة!
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ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:

ِ
ٍ
حارات الْ َق ْر َي ِة
موعات ،و َت َو َّز َع ْت في
البات �إِلى َم ْج
انْق ََس َم ِت الطّ ُ
ف الشّ ا ِر َعَ ،و�أخْ رى َت ْج َم ُع ال ُّن ِ
فاياتَ ،وثالِ َث ٍة َت ْن ُق ُل
َوشَ وار ِِعهاَ :م ْجمو َع ٍة ُت َن ِّظ ُ
ال ُّن ِ
ص.
فايات �إِلى َمكانِها الْ ُم َخ َّص ِ
السرور؛
َق ْب َل ال ُّظ ْه ِر كان َِت الْ َق ْر َي ُة نَظي َف ًةَ ،وشَ َع َر ِت الطّالِ ُ
السعا َد ِة َو ُّ
بات بِ َّ
بِما قُ ْم َن بِ ِه.
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

َورِ َث حارِ ٌ
ث َث ْر َو ًة كَبي َر ًة.

ا ْل إِ� ْملاء
ف الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َو ِل:
�أ َّولاً :ن َُص ِّن ُ
السعا َدة -الْ ُج ُم َعة -الشّ ارِع  -الْ َم ْد َر َسة  -الْ ُم َخ َّصص
الطّالِبات-ال ُّنفايات  -الْ َق ْر َيةَّ -
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مات َت ْب َد�أ بِال ّلا ِم الشَّ ْم ِس ّي ِة
َك ِل ٌ

َلمات َت ْب َد�أ بِال ّلا ِم ال َق َم ِريّ ِة
ك ٌ

لاء َم ْنظوراً:
ثانِياً :نَ ْك ُت ُب �إِ ْم ً

ِ
البــات �إِلــى َم ْجمو َع ٍ
حــارات الْ َق ْر َيــ ِة
ــت فــي
ــات ،و َت َو َّز َع ْ
انْقَســ َم ِت الطّ ُ
ــف الشّ ــا ِر َعَ ،و�أخْ ــرى َت ْج َمــ ُع ال ُّن ِ
فايــات.
َوشَ ــوا ِر ِعهاَ :م ْجمو َعــ ٍة تُ َن ِّظ ُ

التَّ ْعبي ُر

ن ََض ُع كُ َّل َك ِل َم ٍة ِم َن الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة:
 1نَظا َفة:
 2نُفايات:
 3با َد َر:
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 4ا ْق َت َر َح:
َ 5ش َك َر:

نُ َغنّي و َن ْح َف ُظ:

ا ْل َفتى النَّظيف

ظيف
�أنا ا ْل َفتى النَّ ْ
باح
�أقو ُم في الصَّ ْ
ْــن
َفـ�أ ْغ ِس ُل ا ْل َيـدَ ي ْ
يـاب
س الثّ ِـ ْ
َو�أل ْـب َـ ُ
�أسي ُر َن ْح َو ا ْل ِع ْل ْم
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طـيـف
ُمـهَ ـ َّذ ٌب َل
ْ
لاح
�أسعى إ�ِلى ا ْل َف ْ
َوا ْل َو ْج َه َوال ِّر ْج َل ْي ْن
تـاب
َو�أ ْحمـ ِـ ُل ا ْل ِك ْ
بِـهِـــ َّمـ ٍة َوعَــــــ ْز ْم
مصطفى ع ّزوز

ورقة عمل
التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء

الهدف� :أ ْن ُي َم ِّي َز ال َّط َل َب ُة َب ْي َن التّا ِء الم ْربوط ِة والتّا ِء ال ِمبسوط ِة والْهاء.

ِ
الج ْدول:
ف
الكلمات ال�آتي َة َو ْف َق َ
�أولا :ن َُص ِّن ُ

السلحفاة * فا َزت* س ّيا َرتُه ,عا ِملاتَ ,حديقَة.
َبطيئة * َق ْهقَه * َس�ألَ ْته * تا َب َعت * ُّ
تاء مربوطة

تاء مبسوطة

هاء

ِ
اقص َة في ال ِف ْق َر ِة ال�أتي ِة بــــــــ (ت ,ـــــــة  ,ة ,ـــــــه):
ثانياً :نُ ْك ِم ُل
الكلمات النّ َ

ـت نا ِد َيـــــ__ �إلــى َالب ّقالَــــــــ___ لِ َت ْشـ َتر َِي ُع ْبـ َو___ ِميــا____� ,أ ْع َطــــ____ البائِـ َع
َذ َه َبـ ْ
مســـــ__ قُــروشَ ,وشَ ـ َك َرتْـــ___ علــى ُح ْســنِ الْ ُمعا َم َلـــ___.
َخ َ
َلاث ك ٍ
ثالثاً :ه ّيا �أ ِح ّبائي ال َّط َلبة نَ ْك ُت ْب ث َ
َلمات من �إِنْشائِنا َح ْس َب ال�آتي:
ْ 1-1اس ُم َح َي ٍ
وان َي ْن َتهي بِتا ٍء َم ْربو َطة................................ .
ْ 2-2اس ُم ٍ
بنت َي ْن َتهي بتاء َم ْبسو َطة ..................................
3-3اس ُم َجما ٍد يِ ْن َتهي بِهاء ..................................
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س الرابع
ال َّد ْر ُ

ا ْل ُع ْصفو َر ُة َت ْبني ع َُّشها
الاس ِتما ُع
ْ

ص (ا ْل ُحـ ِّر َّي ُة �أ ْغلى):
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١ماذا َ
باح؟
كان ا ْل ُب ْل ُب ُل َي ْف َع ُل ُك َّل َص ٍ
َ 2بم َف َّك َر أ� ْح َم ُد؟

َ 3ك ْي َف ْاصطا َد أ� ْح َم ُد ا ْل ُب ْل ُب َل؟
 4أ� ْي َن َو َض َع أ� ْح َم ُد ا ْل ُب ْل ُب َل َب ْع َد َص ْي ِد ِه؟
ِ 5ل َم َح ِز َن أ� ْح َم ُد؟
ِ 6لماذا َس َك َت ا ْل ُب ْل ُب ُل َع ِن ا ْل ِغناءِ؟
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ش:
َن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
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ا ْل ِقرا َء ُة
ا ْل ُع ْصفو َر ُة َت ْبني ع َُّشها
َن ْق َر�أ:
طير ِم ْن َم ٍ
َش.
ناء ُع ْصفو َر ًة َت ُ
را َق َب ْت َس ُ
كان �إِلى � َآخ َرَ ،و َت ْج َم ُع الْق َّ
َش ،يا �أ ّمي؟
َس�ألَ ْت �أ َّمها :لِماذا َت ْج َم ُع الْ ُع ْصفو َر ُة الْق َّ

ا ْل� أ ُّمَ :حتّى َت ْب ِني ُعشّ اً؛ لِ َت ْس ُك َن في ِه َم َع ِف ِ
راخها.
َ

ناء
َج َّه َز ِت الْ ُع ْصفو َر ُة ُعشَّ ها ،ثُ َّم َ
باض ْت في ِهَ ،و َب ْع َد َف ْت َر ٍة شا َهد َْت َس ُ
ناء َو ِه َي َترى الْ ُع ْصفو َر َة ا ْل� أ َّم
ُع ْصفو َر ْي ِن َص َ
شُ .س َّر ْت َس ُ
غير ْي ِن في الْ ُع ِّ
َت ْل َت ِق ُط الْ َح َّب بِ ِم ْنقارِهاَ ،و َت َض ُع ُه في َف ِم كُ ِّل ِ
غير ْي ِن.
واح ٍد ِم َن َّ
الص َ
ناء ُعشِّ هاَ ،و�إِ ْطعا َم ِف ِ
راخها ،يا �أ ّمي؟
ناءَ :م ْن َعلَّ َم الْ ُع ْصفو َر َة بِ َ
َس�ألَ ْت َس ُ
َت َب َّس َم ِت ا ْل� أ ُّمَ ،وقالَت :اللّ ُه ُس ْبحانَ ُهُ ،ه َو الْها ِديَ ،و ُه َو ال ّرا ِزقُ.

37

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 1ماذا را َق َب ْت َسنا ُء؟
 2ماذا كان َْت ا ْل ُع ْصفو َر ُة َت ْف َع ُل؟
باض ِت ا ْل ُع ْصفو َر ُة؟
 3أ� ْي َن َ

نُ َف ِّك ُر:

ِ 4ل َم َف ِر َح ْت َسنا ُء؟
َ 5ك ْي َف ُت ْط ِع ُم ا ْل ُع ْصفو َر ُة ِصغا َرها؟
َ ٦م ْن َع َّل َم ا ْل ُع ْصفو َر َة بِنا َء ُع ِّشها؟

َ 1ل ْو أ� ْم َس َك أ� َح ُدنا ا ْل ُع ْصفو َر َةَ ،و َو َض َعها في َق َف ٍص،
الصغي َر ْي ِن؟
ماذا َس َي ْح ُد ُث ِل ْل َف ْرخَ ْي ِن َّ
غيران ِع ْن َدما
الص ِ
 2ماذا َن َت َو َّق ُع أ� ْن َي ْف َع َل ا ْل َف ْر ِ
خان َّ
ران؟
َي ْك ُب ِ

 ٣ما أ� َث ُر ال َعصافي ِر في َجمالِ البي َئ ِة؟
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ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ

 ١نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:

ِه َي كاتِ َب ٌة ما ِه َرةٌ.

�أُ -ه َو كاتِ ٌب ما ِه ٌر.

ِه َي

ُمخْ ِل َص ٌة في َع َم ِلها.

بوب في َم ْد َر َس ِت ِه.
جُ -ه َو َم ْح ٌ

ِه َي

في َم ْد َر َس ِتها.

دُ -ه َو َصدي ٌق لِ ْل َم ْك َت َب ِة.

ِه َي

لِ ْل َم ْك َت َب ِة.

ص في َع َم ِل ِه.
بُ -ه َو ُم َوظَّ ٌ
ف ُمخْ ِل ٌ

 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
�أُ -هما َص ِ
ديقان.

ُهما َصديق ِ
َتان.

بُ -هما ِ
عام ِ
لان.

ُهما

.

جُ -هما �أ ِ
مينان.

ُهما

.

دُ -هما ُم ْس ِع ِ
فان.

ُهما

.
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 ٣نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
ُه َّن ُم ِ
لات.
ناض ٌ

�أُ -ه ْم ُم ِ
ناضلونَ.

ُه َّن

في ال ِّت ْلفازِ.

جُ -ه ْم قارِئو َن لِ ْل ُق ْر� ِآن.

ُه َّن

لِ ْل ُق ْر� ِآن.

دُ -ه ْم زائِرو َن لِق َْص ِر ِهشا ٍم.

ُه َّن

لِق َْص ِر ِهشا ٍم.

هـُ -ه ْم ُمسا ِفرو َن لِ ْل َح ِّج.

ُه َّن

لِ ْل َح ِّج.

بُ -ه ْم ُمذيعو َن في ال ِّت ْلفازِ.

ا ْل ِكتا َبة

�أ َّولاً :نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:

طير ِم ْن َم ٍ
َش.
ناء ُع ْصفو َر ًة َت ُ
را َق َب ْت َس ُ
كان لِ� آ َخ َرَ ،و َت ْج َم ُع الْق َّ
َش ،يا �أ ّمي؟
َس�ألَ ْت �أ َّمها :لِماذا َت ْج َم ُع الْ ُع ْصفو َر ُة الْق َّ
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ثانِياً :نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:

ناء
َج َّه َز ِت الْ ُع ْصفو َر ُة ُعشَّ ها ،ثُ َّم َ
باض ْت ِفي ِهَ ،و َب ْع َد َف ْت َر ٍة شا َهد َْت َس ُ
ناء َو ِه َي َترى الْ ُع ْصفو َر َة ا ْل� أ َّم
ُع ْصفو َر ْي ِن َص َ
شُ .س َّر ْت َس ُ
غير ْي ِن في الْ ُع ِّ
َت ْل َت ِق ُط الْ َح َّب بِ ِم ْنقارِهاَ ،و َت َض ُع ُه في َف ِم كُ ِّل ِ
غير ْي ِن.
واح ٍد ِم َن َّ
الص َ
ثالِثاً :نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

ّاح.
ِم ْن �أ ْسما ِء اللّ ِه ا ْل ُح ْسنى :ال َّرحي ُمَ ،وال َفت ُ

إِ
ال� ْملاء
�أ َّولاً:نُ ْد ِخ ُل ( ال ) ال َّت ْع ِ
ريف َعلى الْ َك ِل ِ
ماتَ ،ونَ ْق َر�أ ،ثُ َّم نَ ْك ُت ُب:
ُع ْصفو َرة

		

ِفراخ

		

َر ّزاق
َطعام

ُع ّش

		

َصغير
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ف الْ َك ِل ِ
مات ال�آتِ َي َة َو ْف َق الْ َج ْد َو ِل الْ َم ْرسو ِم �أ ْدناه( :مهمة بيتية)
ثانياً:ن َُص ِّن ُ
ا ْلفا ِكهَ ةّ ،
الشاي ،ا ْلهَ ِديَّة ،ال َّر ّ
ف ،ا ْلحاسوب ،ال ّزا ِو َية.
مات لا ُمها شَ ْم ِس َّي ٌة
َك ِل ٌ

مات لا ُمها َق َم ِر َّي ٌة
َك ِل ٌ

التَّ ْعبي ُر

ن ََض ُع كُ َّل َك ِل َم ٍة ِم َن الْ َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة:
 1ا ْلغا َبة:
َّ 2
الط َيران:
ُ 3ت َع ِّل ُم:
ّ 4
الديك:
 5ا ْل ُع ّش:
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نُ َغنّي ،و َن ْح َف ُظ:

�ألا طيري

َو َغـنّي يـا عَـــصافـيـري
َلدَ ي ِْك ا ْل َح ْقـ ُل َوا ْل ُع ْش ُب
بِـلا َخـ ْو ٍ
ف مـ ِـ َن الصَّ ْي ِد
َفـ َغنـّي يـا عَــصافـيــري

�ألا طيري �ألا طيري
َلدَ ي ِ
ْك ا ْلما ُء َوا ْل َح ُّب
َتعالي َر ْف ِرفي ِع ْندي
ت َصـ ّياد ًا
ـس ُ
َف إِ�نّي َل ْ

غالب مهنّا
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ورقة عمل تقويمية
ُجيب َعن ال� أ ْس ِئلة :
�أ ّولاً :نَ ْق َر�أ ال ِف ْق َر ِة ال�آتي َة ثُ َّم ن ُ
ـت فــي حـ ِ
ـات �إلــى َمجموعـ ٍ
ـارات الْ َق ْر َيـ ِة َوشَ ــوا ِر ِعها:
ـاتَ ،و َت َو َّز َعـ ْ
« انْق ََسـ َم ِت الطّالبـ ُ
ـف الشّ ــارع ،و�أخــرى َت ْج َم ـ ُع ال ُّنفايــات ،وثالِ َث ـ ٍة َت ْن ُق ـ ُل ال ُّنفايـ ِ
ـات �إلــى
َم ْجموع ـ ٍة تُ َن َّطـ ُ
َمكانِهــا الْ ُم َخ َّصــص».
� 1-1أ ْي َن َت َو َّز َع ِت الْ َم ْجموعات؟
...........................................................
ُّروس الْ ُم ْس َتفاد ُة ِم ْن هذ ِه الْ ِف ْق َرة؟
2-2ما الد ُ
................................و ..........................
السابقة :
ثانياً :ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال ِف ْق َر ِة ّ
َك ِل َمــ ًة َتــ ُد ُّل َعلــى الْ َج ْم ِــع َ ...............ك ِل َمــ ًة َتــ ُد ُّل علــى
ا لْ ُم ْفــرد.................
الج ْد َو َل ال�آتي:
ثالثاً :نُ ْك ِم ُل َ
جمع
مثنى
مفرد
ِ
صام ٌد
كاتِبتان
ِ
المناس َب َة مما َب ْي َن ال َق ْو َس ْينَ ,ون ََض ُعها في الفَرا ِغ الْ ُمناسب
رابعاً :نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة
ُ ....... 1-1م َح َّم ٌد ِق َّصة ,وُ .......سعا ُد َقصيدَةَ ( .ق َر�أ ْتَ ,ق َر�أَ ,ق َر�أْنَ)
ــف,
ــفُ ,ي َن ِّظ ُ
 ....... 2-2ما ِهــ ٌر �أ ْســنانَه ...........لُبنــى �أســنانها (.تُ َن ِّظ ُ
ُي َن ِّظ ِ
فــان)
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الج َملِ ال�آتية:
خامساً :ن ََض ُع( هو ,هي ,هما ,هم ,ه َّن) في الفراغ في ُ
هاتِ .......عما ُد الْ َو َطن.
باب�........أ َم ُل ال ُم ْس َت ْق َبلِ ,وال� أ َّم ُ
1-1الشَّ ُ
ِ
لى..........اللتان فا َزتا بِالْجائِ َزة.
2-2لُبنى ولَ ْي
ــت �أبــي َب ْكــ ٍر
ــماء بِ ْن ُ
3-3خالِــ ُد ْبــ ُن الْ َوليــ ِد َ ......ســ ْي ُ
ف اللــ ِه المســلول ,و�أ ْس ُ
........ذات ال َّنطا َق ْيــن.
ُ
سادساً :نُ ْك ِم ُل الْ َج ْد َو َل ال�آتي
تنوين الكسر
تنوين الفتح
تنوين الضم
الكلمة
ك َُرة
ِ
لاع ٌب
سابعاً  :ن ََض ُع كُ َّل َك ِل َم ٍة ِم َن الْ َك ِل ِ
مات ال�آتية في ُج ْم َل ٍة ُمفيد ٍة ِم ْن �إِنْشائِنا :
َ 1-1ق َّد َم ْت ...................................................
َ 2-2جوائِز ....................................................
ِ
تاسعاً :نُ ْك ِم ُل الْفَرا َغ في ال�أنْشود ِة ال�آتِ َية:
�أنا الْفَتى ال َّنظيف ..................
� ..................أ ْسعى �إِلى الْفَلاح
..................
َف�أ ْغ ِس ُل َالي َد ْين
ِ
عاشراً :نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ َّط ال َّن ْسخ:
يجب أ�ن نحافظ شوارعنا نظيفة
					
					 ____________________________
______________________________
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التقييم
التقدير

السلوك  /المهارة

ممتاز جيد جدا جيد مقبول

 -1الاستماع لنصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.
 -٢قراءة نصوص الدروس قراءة جهرية سليمة معبرة.
 -٣التعبير شفويا عن لوحة المحادثة بلغة سليمة.
 -٤الكتابة وفق قواعد خط النسخ بخط واضح وجميل.
 -٥الكتابة ال�إ ملائية دون �أخطاء بطريقة ال�إ ملاء غير المنظور �أو
الاختباري.
 -٦التعبير كتابيا بلغة سليمة.
� -٧أداء النشيد غيبا ملحنا مع التنغيم.
 -٨حل التدريبات بسرعة مناسبة دون �أخطاء.
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