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المحتويات

٢َذَهُب ال�أْرِض          الّدرس ال�أّول

َلْحفاُة     الّدرس الثّاني ١٢ال�أْرَنُب والسُّ

٢٣ َقْرَيُتنا َنظيَفٌة          الّدرس الثالث

ها  الّدرس الرابع ٣٤الُعْصفوَرُة َتْبني ُعشَّ

النِّتاجات

يتوقع من الطلبة بعد  دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين 
على:

١ الاستماع اإلى نصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.
٢ التعبير عن لوحات المحادثة وصورها بلغة سليمة.

٣  قراءة النصوص قراءة جهرية سليمة ومعبرة.
٤  التفاعل مع النصوص من خلال الاأنشطة المختلفة. 

ملائية في كتاباتهم ولغتهم)  التنوين,  ٥  توظيف بعض القضايا اللغوية والاإ
التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء, المفرد والمثنى والجمع, ضمائر الغائب, 

علامات الترقيم.(
٦  الكتابة وفق اصول خط النسخ.  

٧ التعبير كتابيا عن صور معطاة واإعادة ترتيب كلمات لتكوين جمل صحيحة.

ملاء المنظور.اْلواِرَدَة في اْلِكتاِب. ملاء بطريقة الاإ ٨  كتابة بعض فقرات الاإ
أناشيد الملحنة. ٩ اإنشاد وحفظ بعض الا

يجابية الواردة في الدروس. ١٠ تمثل القيم الاإ



٢

ال�ْسِتماُع

ْرُس ال�أوَّل الدَّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ٍد؟ ١ َمتى اْسَتْيَقَظ اأبو ُمَحمَّ

ٍد َبْعَد اأِن اْسَتْيَقَظ؟ ٢ ماذا َفَعَل اأبو ُمَحمَّ

ٌد ِلواِلِدِه؟  ٣ ماذا اأْحَضَر ُمَحمَّ

ٍد اأْرَضُه؟  ْن َوِرَث اأبو ُمَحمَّ ٤ ِممَّ

ٌد اأباُه؟  ٥ ِبَم َوَعَد ُمَحمَّ

ُد اأْرَضنا؟ 6 ما اْلَخَطُر الَّذي ُيَهدِّ

٧ َكْيَف ُيحاِفُظ اْلِفَلْسطيِنيُّ َعلى اأْرِضِه؟

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َذَهُب ال�أْرِض(

َذَهُب ال�أْرِض 



٣

 َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:



٤



٥

اْلِقراَءُة

َذَهُب ال�أْرِض 

 َنْقَراأ: 

ُيْحكى اأنَّ اأَخَوْيِن اأرادا اأْن َيَتقاَسما َثْرَوَة اأبيِهما َبْعَد َوفاتِِه، َوكانَِت 

أْرَض.  َهَب، َوَتَرَك لِْلَكبيِر اْلا غيُر الذَّ الثَّْرَوُة َذَهباً َواأْرضاً، َفاْختاَر الصَّ

َئٍة،  غيُر، َوُهَو في حالٍَة َسيِّ أُخ الصَّ اأْعواٍم، عاَد الا َبْعَد ُمروِر َثلاَثِة 

َهِب َشْيٌء. أخيِه: لَْم َيْبَق َمعي ِمَن الذَّ َوقاَل لِا

تُراِب  ِمْن  اإِنَُّه  َهَب؟  الذَّ هذا  اأَترى  َوقاَل:  كيساً،  الَْكبيُر  اأْخَرَج 

أْرِض، اأْزَرُعها، َواأْعَتني بِها، َفاأْحُصُل َعلى َخْيٍر َوفيٍر.  اْلا

َونَْكَسْب  نَْعَمْل،  َهّيا  َوقاَل:  الْماِل،  ِمَن  َمْبَلغاً  اأخاُه  الَْكبيُر  َمَنَح 

َبِة. ِرْزَقنا ِمْن اأْرِضنا الطَّيِّ



6

َخواِن؟  ١ ماذا َتقاَسَم اْلاأ

غيُر؟  ُخ الصَّ ٢ ماذا اْختاَر اْلاأ

غيُر اإِلى اأخيِه؟ ُخ الصَّ ٣ َمتى عاَد اْلاأ

٤ ِمْن اأْيَن َحَصَل اْلَكبيُر َعلى اْلماِل؟

غيَر؟ ٥ َكْيَف ساَعَد اْلَكبيُر الصَّ

ْرِض َذَهبًا؟  ُل ُتراُب اْلاأ ١ َكْيَف َيَتَحوَّ

غيِر ماذا َسَنْختاُر؟ َوِلماذا؟ ِخ الصَّ ٢ َلْو ُكّنا َمكاَن اْلاأ

 . ٣ َنْقَتِرُح ُعنوانًا اآَخَر ِللنَّصِّ

ِخ اْلَكبيِر َمَع اأخيِه؟ َوِلماذا؟ ٤ ما َراأُْيُكْم في َتَصرُِّف اْلاأ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفكُِّر: 



٧

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة
١ نَِصُل َبْيَن الَْكِلَمِة َوَمْعناها فيما َياأْتي:

٢   نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

َهَب.  غيُر الذَّ َهَب.اأ- اْختاَر الصَّ اْختاَرْت َعبيُر الذَّ

 فاِطَمُة ِباْلُكَرِة.ب- َلِعَب صاِلٌح ِباْلُكَرِة. 

 ُسعاُد ِكتابًا.ج- اْشَترى َخليٌل ِكتابًا.  

َة.   َة.د- َقَراأ خاِلٌد اْلِقصَّ  عاِئَشُة اْلِقصَّ

 َسْلمى اْلَمريَض.هـ-  زاَر َمْحموٌد اْلَمريَض. 

١- ُيْحكى

٢- اأْعوام

٣- َوفير 

٤- َمَنَح

يَِّبة ٥- الطَّ

اْلَخيَِّرة

َكثير

اأْعطى

َسَنوات

اأْنَفَق

ُيقال



٨

لاً: نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

َوكانَِت  َوفاتِِه،  َبْعَد  اأبيِهما  َثْرَوَة  َيَتقاَسما  اأْن  اأرادا  اأَخَوْيِن  اأنَّ  ُيْحكى 

أْرَض.  َهَب، َوَتَرَك لِْلَكبيِر اْلا غيُر الذَّ الثَّْرَوُة َذَهباً َواأْرضاً، َفاْختاَر الصَّ

ثانِياً: نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َئٍة، َوقاَل  غيُر، َوُهَو في حالٍَة َسيِّ أُخ الصَّ    َبْعَد ُمروِر َثلاَثِة اأْعواٍم، عاَد الا

َهِب َشْيٌء. أخيِه: لَْم َيْبَق َمعي ِمَن الذَّ لِا

اْلِكتاَبة

٣   نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ:  )مهمة بيتية(

 اأ-  َسناُء َلْوَحًة.

ب-  اإِْبراهيُم اأظاِفَرُه. 

ج- َخليُل ِبالّطاِئَرِة.

ِقها. فِّ َخديَجَة ِلَتَفوُّ د- ُمَعلَِّمُة الصَّ

 َقلََّم، َقلََّمْت

َرَسَمْت، َرَسَم

 ساَفَر، ساَفَرْت

 َشَكَر، َشَكَرْت  



٩

ْملاء ال�إِ

آتَِيِة:   لاً: نَْكُتُب نَْوَع التَّْنويِن في الَْكلماِت الا  اأوَّ

اْلَكِلَمُة                      َنوُْع التَّْنويِن

َشْيٌء                      

َذَهبًا                       

حاَلٍة                      

اأْرضًا                      

َسيَِّئٍة                      

َوفيٌر                       

تُراِب  ِمْن  اإِنَُّه  َهَب؟  الذَّ اأَترى هذا  َوقاَل:  الَْكبيُر كيساً،  اأْخَرَج 
أْرِض، اأْزَرُعها، َواأْعَتني بِها، َفاأْحُصُل َعلى َخْيٍر َوفيٍر.  اْلا

ثالِثاً: نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

    اأْنَفَق  ُمْؤِمٌن  اْلماَل في َحْفِر  ِبْئٍر.



١٠

َن ُجَملاً: نُعيُد َتْرتيَب َكِلماِت كُلِّ َسْطٍر، لُِنَكوِّ

غيُر. ُخ، في، الصَّ ١ عاَد، حاَلٍة، َوُهَو، َسيَِّئٍة، الاأ

٢ ِمَن، َمْبَلغًا، َمَنَح، اْلماِل، اْلَكبيُر، اأخاُه.

يَِّبة، َهّيا، ِمْن، َوَنْكَسْب، اأْرِضنا. ٣ ِرْزَقنا، َنْعَمْل،الطَّ

التَّْعبيُر

 ثانياً: نََضُع َعلاَمَة التَّرقيِم الُْمناِسَبَة في َمكانِها ).  ،  ؟  !  :(:

 قاَلْت ِوداُد  ما اأْجَمَل اْلَبْحَر 

قاَل سعيٌد  اإِنَُّه َجميٌل   لِكنَُّه ماِلٌح 

َساأَلْت ِوداُد  َوِلماذا 



١١

                            

قوموا َواْجَتِمعوا في اْلحاْل َهــّيــــا َهــّيـــــا يـــا اأْطـفـاْل      

َوْلـَنزرَْع في اأْرضي َشَجـَرْة َهّيـــــــا َهّيــــا  َنْحِفْر ُحْفَرْة    

ل� َنــْنــساها َبــْل َنــرْعـاهـا     َنــْروي تُـْرَبــَتـها ِبـاْلمـــاْء

ـَْبـقـى َمَعـنا َصْيـَف ِشتـاْء َجَرْة    ت َوَغــدًا َتْكَبُر هـذي الشَّ

تُـْهـدي ِظـّلاً لِـْلاأْحـــبـاْب تُْعـطي َزْهـَرًا تُْعـطي َثـَمـرًا    

ِبـها َيـْزهـو َدْوَمـًا َوَطـنـي َو ـَِن    َتـْبـقـى اأَمـلاً طـوَل الــزَّم

َهّيا يا اأْطفال نَُغنّي، وَنْحَفُظ:



١٢

ال�ْسِتماُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ليَفُة؟ ١ ِلَم اْجَتَمَعِت اْلَحَيواناُت اْلاأ

٢ َعلى َمِن اْعَتدى الثَّْعَلُب؟

٣ ما َراأُْي اْلِحماِر في َحلِّ اْلُمْشِكَلِة؟

ْرَنُب َعلى اْلِحماِر؟ ٤ ماذا َردَّ اْلاأ

َذْتها اْلَحَيواناُت ِللتََّخلُِّص ِمَن الثَّْعَلِب؟ ُة الَّتي َنفَّ ٥ ما اْلُخطَّ

6 ما اْلَحَيواُن الَّذي اأْعَجَبَك في اْلِحكاَيِة؟ َوِلماذا؟

ًة اأْخرى ِللتََّخلُِّص ِمَن الثَّْعَلِب.  ٧ َنْقَتِرُح ُخطَّ

يُك اْلَحكيُم( َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )الدِّ

ْرُس الثّاني الدَّ

َلْحفاُة اْل�أْرَنُب َوالسُّ



١٣

 َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:



١٤



١٥

اْلِقراَءُة

َلْحفاُة اْل�أْرَنُب َوالسُّ

 َنْقَراأ: 
أْرنَُب ِمْن َبْيِتِه  أْرنَِب. َوكُلَّما َخَرَج اْلا َلْحفاِة َقريباً ِمْن َبْيِت اْلا كاَن َبْيُت السُّ

َلْحفاُة َتْحَزُن، وِهَي  َراأى جاَرَتُه، َواْسَتْهَزاأ بِها، َوناداها: يا َبطيَئُة،كانَِت السُّ

أرنََب الَْمغروَر َيْسَخُر ِمْنها. َتْسَمُع اْلا

َلْحفاِة، َوَيْسَخُر أْرنَُب َيْقِفُز اأماَم السُّ أيّاِم، َوَبْيَنما كاَن اْلا َوفي َيْوٍم ِمَن اْلا

اأُْيَك اأْن نََتساَبَق؟  ِمْنها، َساألَْتُه: ما َرَ

أْرنَُب، َوقاَل ساِخراً: اأنا َواأنِْت...؟! َقْهَقَه اْلا

َقالَْت: نََعْم، َوَسَنرى َمْن َسَيفوُز.

َفَقاَل في  َخْلَفُه،  َيِجْدها  َفَلْم  َلْحفاِة،  السُّ اإِلى  أْرنَُب  اْلا نََظَر  باُق،  السِّ َبَداأ 

باَق. آَن، ثُمَّ اأتابُِع السِّ َلْحفاُة، َساألْهو َواألَْعُب الا نَْفِسِه: لَْن َتْغِلَبني السُّ

َونَِدَم  باِق،  السِّ في  َوفاَزْت  َتَتَوقَّْف،  َولَْم  الَْمْشَي  َفتاَبَعِت  َلْحفاُة  السُّ اأّما 

أْرنَُب.   اْلا



١6

َلْحفاُة َتْسُكُن؟ ١ اأْيَن كاَنْت السُّ

َلْحفاَة؟ ْرَنُب َيْفَعُل ُكلَّما شاَهَد السُّ ٢ ماذا كاَن الاأ

ْرَنَب؟ َلْحفاُة اْلاأ ٣ ماذا َساأَلِت السُّ

ْرَنُب في َنْفِسِه؟ ٤ ماذا قاَل اْلاأ

باِق؟ َلْحفاُة في السِّ ٥ ِلماذا فاَزِت السُّ

َلْحفاِة؟  باَق َرْغَم اأنَُّه اأْسَرُع ِمَن السُّ ْرَنُب السِّ ١ ِلماذا َخِسَر اْلاأ

َلْحفاِة.  ْرَنِب، َوِصَفَتْيِن ِللسُّ ٢ َنْسَتْنِتُج ِمَن النَّصِّ ِصَفَتْيِن ِلْلاأ

ْنساُن َكسولًا اأْم ُمْجَتِهدًا؟  ٣ ِبَراأِْيُكْم، اأيُُّهما اأْفَضُل، اأْن َيكوَن اْلاإِ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفكُِّر: 



١٧

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة
ها فيما َياأْتي: ١ نَِصُل َبْيَن الَْكِلَمِة َوِضدِّ

َيْخَسر

َتْفَرح

َسريَعة
َبعيداً

َدَخَل
ساِخراً

١- َقريباً

٢- َخَرَج

٣- َيفوُز

٤- َبطيَئة 

٥- َتْحَزن

٢ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

باِق.    ُهدى في السِّ

  َمْرَيُم َدْرَسها.

ْرَنُب. َلْحفاُة.١- َيْضَحُك اْلاأ َتْضَحُك السُّ

باِق.  ٢- َيفوُز َسعيٌد في السِّ

٣- َيْكُتُب َعِليٌّ َدْرَسُه. 

اُح اأْشجاَرُه.      اْلَفّلاَحُة اأْشجاَرها.  ٤- َيْسقي اْلَفلَّ

 َعبيُر اإِلى اْلَمْكَتَبِة ِلْلِقراَءِة.ه- َيْذَهُب صاِلٌح اإِلى اْلَمْكَتَبِة ِلْلِقراَءِة.



١٨

٣ نَختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ:

 اأ -   النَّجاُر اْلَخزاَنَة.

رًا. ٌد اإِلى اْلَمدَرَسِة ُمَبكِّ ب -   ُمَحمَّ

ج -   اْلَفّلاُح اْلَقْمَح.

د -   ِهياُم اإِلى ِمْصَر َصْيفًا.

هـ -   َزْيَنُب ِثماَر الّتيِن َصباحًا.

َتْلَعُبَيْصَنُع َتْقِطُف تُسافُِر  َيْحُصُدَيِصُل

لاً: نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

أْرنَُب ِمْن  أْرنَِب. َوكُلَّما َخَرَج اْلا ِمْن َبْيِت اْلا َلْحفاِة َقريباً  كاَن َبْيُت السُّ

َبْيِتِه َراأى جاَرَتُه، َواْسَتْهَزاأ بِها، َوناداها: يا َبطيَئُة.

اْلِكتاَبة



١٩

ْملاء ال�إِ

آتَِيَة َوْفَق الَْجْدَوِل:  )مهمة بيتية( لاً: نَُصنُِّف الَْكِلماِت الا اأوَّ

َلْحفاة – َبطيَئة -  َبْيِته -  َبْيت – جاَرَته - فاَزت   َقْهَقَه -  َقالَْت – السُّ

َكِلماٌت َتْنَتهي  بِهاٍءَكِلماٌت َتْنَتهي بِتاٍء َمْبسوَطٍةَكِلماٌت َتْنَتهي بِتاٍء َمْربوَطٍة

ثانِياً: نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

أْرنََب الَْمغروَر َيْسَخُر ِمْنها. َلْحفاُة َتْحَزُن َوِهَي َتْسَمُع اْلا كانَِت السُّ

َلْحفاِة، َوَيْسَخُر  أْرنَُب َيْقِفُز اأماَم السُّ أيّاِم، َوَبْيَنما كاَن اْلا َوفي َيْوٍم ِمَن اْلا

ِمْنها، َساألَْتُه: ما َراأُْيَك اأْن نَـَتساَبَق؟

أْرنَُب، َوقاَل ساِخراً: اأنا َواأنِْت...؟! َقْهَقَه اْلا
ثالِثاً: نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

زاَر  باِسٌل  َوَعبيُر  ُكروَم  اْلِعَنِب.



٢٠

ثانِياً: نَْكُتُب اإِْملاًء َمْنظوراً:

َمْن  َوَسَنرى  نََعْم،  قالَْت:  َواأنِْت...؟!  اأنا  ساِخراً:  َوقاَل  أْرنَُب،  اْلا َقْهَقَه 

َسَيفوز.

َفَقاَل في  َخْلَفُه،  َيِجْدها  َفَلْم  َلْحفاِة،  السُّ اإِلى  أْرنَُب  اْلا نََظَر  باُق،  السِّ َبَداأ 

َلْحفاُة. نَْفِسِه: لَْن َتْغِلَبني السُّ

َن ُجَملاً: نُعيُد َتْرتيَب َكِلماِت كُلِّ َسْطٍر؛ لُِنَكوِّ

١ اْلغاَبِة، اْجَتَمَعْت، ِلُمناَقَشِة، َحَيواناُت، الثَّْعَلِب، اأْمِر.

ْرَنِب، الثَّْعَلُب، َعلى. ٢ اْعَتَدى، اْلاأ

ْرَنُب، الثَّعلِب، ِمَن. َر، في، اْلاأ ٣ للتََّخلُِّص، حيَلٍة، َفكَّ

يُك، ُغْصَن، اْعَتلى. ٤ َشَجَرٍة، الدِّ

التَّْعبيُر



٢١

                            

ـَْب خـاَف اْل�أْرَنــْب  َقـَفـَز اْل�أْرنـ

ـُْت َقـريــبــــًا ِمــــْنـــُه اأْلَعـْب ُكـنـ

اأْبَيُض اأْبَيُض ِمْثــَل النّــــــــــــوْر

ـُْستاِن َيـــدوْر  َيــْرُكـــُض في اْلب

َيــْبـَحــُث َعــْن َوَرقــاٍت ُخــْضِر

َيـْخـِطـــُفـهـا َكـاْلَبـْرِق َوَيـْجــري

ل� َتـْهــُرْب ِمــنّــي يـــا اأْرَنــــْب

اأْنــَت َصـديــقــي َهّيــــا َنْلَعْب

اْل�أْرَنب

سليمان العيسى

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٢٢

ورقة عمل

التعبير الكتابي

الهدف: اأْن ُيعيَد الطََّلَبُة َتْرتيَب َكِلماِت كُلِّ َسْطٍر لَِتْكويِن ُجَمٍل ُمفيدٍة.

هّيــا اأحبائــي الطَّلبــة نُعيــُد َترتيــَب َكلمــاِت كُّل َســطٍر لَِتْكويــِن ُجَمــٍل ُمفيــدة, َونَْكُتُبهــا 
فــي الفــراغ:

َجميلة, َزَرَعْت, في, المنِزِل, َحديقِة, َوْردًة, َفَرُح.- 1

...........................................................

ْيتوِن, في. - 2 َجماُل, الجيراِن, َقْطف, لُِمساَعَدِة, اأْسَرَع, الزَّ

...........................................................

الَكبيُر, َمْبَلغاً, اأخاُه, ِمن, َمَنَح, المال.- 3

...........................................................

َلحفاُة,.- 4 أرنِب, فاَزِت, في, السُّ باق, الا على, السِّ

...........................................................

, على, ُيحاِفُظ, اأْرِضِه, بِِزراَعِتها.- 5 بِِزراَعِتها, الِفَلسطينيُّ

...........................................................



٢٣

ال�ْسِتماُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ّبوَرِة؟ ١ ماذا َكَتَب اْلُمَعلُِّم َعلى السَّ

٢ ما اأْسماُء اْلَمْجموعاِت الثَّلاَثِة؟

٣ ماذا َطَلَب اْلُمَعلُِّم ِمْن ُكلِّ َمْجموَعٍة؟

ولى، َوالّثاِنَيُة، َوالّثاِلَثُة؟ ٤ ماذا َكَتَبِت اْلَمْجموعاُت: اْلاأ

٥ ما اأْفَضُل ِكتاَبٍة؟ َوِلماذا؟

6 َنْقَتِرُح اأْفكارًا اأْخرى ِلَتكوَن َمْدَرَسُتنا َنظيَفًة.

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َمْدَرَسُتنا  َنظيَفٌة(:

ْرُس الثالث  الدَّ

   َقْرَيُتنا َنظيَفٌة



٢٤

 َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:



٢٥



٢6

اْلِقراَءُة

   َقْرَيُتنا َنظيَفٌة

 َنْقَراأ: 

ها اأْن َيُقْمَن بَِحْمَلِة نَظاَفٍة في الَْقْرَيِة َيْوَم  اْقَتَرَحْت َسماُح َعلى طالِباِت َصفِّ

ْعَن  الُْجُمَعِة. ُسرَِّت الطّالِباُت بِاْقِتراِح َسماَح، َوفي َصباِح َيْوِم الُْجُمَعِة َتَجمَّ

في ساَحِة الَْقْرَيِة.

ــِة  ــاراِت الَْقْرَي ــي ح ــْت ف ــاٍت، وَتَوزََّع ــى َمْجموَع ــاُت اإِل انَْقســَمِت الطّالب

ــٍة  ــُف الّشــاِرَع، َواأْخــرى َتْجَمــُع النُّفايــاِت، َوثالَِث َوَشــواِرِعها: َمْجموَعــٍة تَُنظِّ

ــِص. ــا الُْمَخصَّ ــى َمكانِه ــاِت اإِل ــُل النُّفاي َتْنُق

رور؛  عاَدِة َوالسُّ َقْبَل الظُّْهِر كانَِت الَْقْرَيُة نَظيَفًة، َوَشَعَرِت الطّالِباُت بِالسَّ

بِما قُْمَن بِِه.

َمْت  ، َوَقدَّ في الَْيوِم التّالي َشَكَرْت ُمديَرُة الَْمْدَرَسِة الطّالِباِت َعلى ُمباَدَرتِِهنَّ

لَُهنَّ َجوائَِز َتْقديِريًّة، َوقالَْت: ما اأْجَمَل اأْن َتَظلَّ َقْرَيُتَنا نَظيَفًة!



٢٧

ها؟ ١ ماذا اْقَتَرَحْت َسماُح َعلى طاِلباِت َصفِّ

٢ ماذا َفَعَلِت الّطاِلباُت َصباَح َيْوِم اْلُجُمَعِة؟

عاَدِة؟ ٣ ِلماذا َشَعَرِت الّطاِلباُت ِبالسَّ

٤ َكْيَف كاَفاأْت ُمديَرُة اْلَمْدَرَسِة الّطاِلباِت؟

٥ ما اْلَهَدُف ِمِن اْنِقساِم الّطاِلباِت اإلى َمْجموعاٍت؟

ْنساُن، َوَتُضرُّ ِباْلبيَئِة؟ ١ ما اْلُمماَرساُت الَّتي َيقوُم ِبها اْلاإِ

٢ ما َدْوُرنا في اْلُمحاَفِظِة َعلى اْلبيَئِة؟ 

ْنساَن في بيَئٍة َغْيِر َنظيَفٍة؟      ْضراُر الَّتي ُتصيُب اْلاإِ ٣ ما اْلاأ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفكُِّر: 



٢٨

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة
١ نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ:  )مهمة بيتية(

َمْت  ، َوَقدَّ ِفي الَْيْوِم  َشَكَرْت ُمديَرةُ  الطّالِباِت َعلى ُمباَدَرتِِهنَّ

! لَُهنَّ  َتْقديِريًَّة، َوقالَْت: ما  اأْن َتَظلَّ َقْرَيُتنا 

َشواِرع نَظيَفًة الَْمْدَرَسِةالتّالي َجوائَِز اأْجَمَل

٢ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

طالِباٌتطالَِبتاِنطالَِبٌة

َطبيَبٌة

َصديَقٌة   

َسّياَرٌة

طائَِرٌة



٢٩

لاً: نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

 ، ُمباَدَرتِِهنَّ َعلى  الطّالِباِت  الَْمْدَرَسِة  ُمديَرُة  َشَكَرْت  التّالي  الَْيوِم  في 

ْت لَُهنَّ َجوائَِز َتْقديِريًّة، َوقالَْت: ما اأْجَمَل اأْن َتَظلَّ َقْرَيُتَنا نَظيَفًة! َوَقَدمَّ

اْلِكتاَبة

٣ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

ُمَهْنِدسونُمَهْنِدسانُمَهْنِدٌس

ناِجٌح

ُمزارٌِع   

عاِبٌد

صاِدٌق



٣٠

ثانِياً: نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

الَْقْرَيِة  حاراِت  في  وَتَوزََّعْت  َمْجموعاٍت،  اإِلى  الطّالباُت  انَْقَسَمِت 

َوَشواِرِعها: َمْجموَعٍة تَُنظُِّف الّشاِرَع، َواأْخرى َتْجَمُع النُّفاياِت، َوثالَِثٍة َتْنُقُل 

ِص. النُّفاياِت اإِلى َمكانِها الُْمَخصَّ

رور؛  عاَدِة َوالسُّ َقْبَل الظُّْهِر كانَِت الَْقْرَيُة نَظيَفًة، َوَشَعَرِت الطّالِباُت بِالسَّ

بِما قُْمَن بِِه.

ثالِثاً: نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

    َورَِث حارٌِث َثْرَوًة َكبيَرًة.

ْملاء اْل�إِ

آتَِيَة َوْفَق الَْجْدَوِل: لاً: نَُصنُِّف الَْكِلماِت اْلا اأوَّ

ص عاَدة- الُْجُمَعة- الّشاِرع - الَْمْدَرَسة - الُْمَخصَّ الطّالِبات-النُّفايات - الَْقْرَية- السَّ



٣١

ْمِسّيِةَكلماٌت َتْبَداأ بِالّلاِم الَقَمِريِّة َكِلماٌت َتْبَداأ بِالّلاِم الشَّ

ثانِياً: نَْكُتُب اإِْملاًء َمْنظوراً:

انَْقســَمِت الطّالبــاُت اإِلــى َمْجموَعــاٍت، وَتَوزََّعــْت فــي حــاراِت الَْقْرَيــِة 

َوَشــواِرِعها: َمْجموَعــٍة تَُنظِّــُف الّشــاِرَع، َواأْخــرى َتْجَمــُع النُّفايــاِت.

آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة: نََضُع كُلَّ َكِلَمٍة ِمَن الَْكِلماِت اْلا

١ َنظاَفة: 

٢ ُنفايات:

٣ باَدَر:   

التَّْعبيُر



٣٢

٤   اْقَتَرَح: 

٥   َشَكَر: 

                            

ٌب َلطـيـْف اأنا اْلَفتى النَّظيْف          ُمـَهـذَّ

باْح          اأسعى اإِلى اْلَفلاْح اأقوُم في الصَّ

َفـاأْغِسُل اْلَيـَدْيــْن           َواْلَوْجَه َوالرِّْجَلْيْن

ـُِل اْلِكتـاْب ـِيـاْب           َواأْحمـ ـَُس الثّ ـْب َواأل

ـٍة َوَعــــــْزْم اأسيُر َنْحَو اْلِعْلْم         ِبـِهـــمَّ

  اْلَفتى النَّظيفنَُغنّي وَنْحَفُظ:

مصطفى عّزوز



٣٣

ورقة عمل

التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء

الهدف: اأْن ُيَميَِّز الطََّلَبُة َبْيَن التّاِء المْربوطِة والتّاِء الِمبسوطِة والْهاء.

آتيَة َوْفَق الَجْدول: اأولا: نَُصنُِّف الكلماِت الا

لحفاة * فاَزت* سّياَرتُه, عاِملات, َحديَقة. َبطيئة * َقْهَقه * َساألَْته * تاَبَعت * السُّ

هاءتاء مبسوطةتاء مربوطة

أتيِة  بــــــــ )ت, ـــــــة , ة, ـــــــه(: ثانياً: نُْكِمُل الكلماِت النّاقَصَة في الِفْقَرِة الا

َذَهَبــْت ناِدَيـــــ__ اإلــى الَبّقالَــــــــ___ لَِتْشــَتِرَي ُعْبــَو___ ِميــا____, اأْعَطــــ____ البائـِـَع  

َخمَســـــ__ قـُـروش, َوَشــَكَرْتـــ___ علــى ُحْســِن الُْمعاَمَلـــ___.

ثالثاً: هّيا اأِحّبائي الطََّلبة نَْكُتْب َثلاَث َكلماٍت من اإِنْشائِنا َحْسَب الاآتي:

اْسُم َحَيواٍن َيْنَتهي بِتاٍء َمْربوَطة.  ................................- 1

اْسُم بنٍت َيْنَتهي بتاء َمْبسوَطة ..................................- 2

اسُم َجماٍد يِْنَتهي بِهاء ..................................- 3
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ال�ْسِتماُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ماذا كاَن اْلُبْلُبُل َيْفَعُل ُكلَّ َصباٍح؟

َر اأْحَمُد؟ ٢ بَم َفكَّ

٣ َكْيَف اْصطاَد اأْحَمُد اْلُبْلُبَل؟

٤ اأْيَن َوَضَع اأْحَمُد اْلُبْلُبَل َبْعَد َصْيِدِه؟

٥ ِلَم َحِزَن اأْحَمُد؟

6 ِلماذا َسَكَت اْلُبْلُبُل َعِن اْلِغناِء؟

يَُّة اأْغلى(: َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلُحـرِّ

ْرُس الرابع الدَّ

ها اْلُعْصفوَرُة َتْبني ُعشَّ



٣٥

 َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:



٣6
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اْلِقراَءُة

ها اْلُعْصفوَرُة َتْبني ُعشَّ

 َنْقَراأ: 

    . راَقَبْت َسناُء ُعْصفوَرًة َتطيُر ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر، َوَتْجَمُع الَْقشَّ

، يا اأّمي؟ َساألَْت اأمَّها: لِماذا َتْجَمُع الُْعْصفوَرُة الَْقشَّ

أمُّ: َحتّى َتْبِنَي ُعّشاً؛ لَِتْسُكَن فيِه َمَع ِفراِخها. اْلا

ها، ثُمَّ باَضْت فيِه، َوَبْعَد َفْتَرٍة شاَهَدْت َسناُء  َزِت الُْعْصفوَرُة ُعشَّ َجهَّ

أمَّ  اْلا الُْعْصفوَرَة  َترى  َوِهَي  َسناُء  ُسرَّْت   . الُْعشِّ في  َصغيَرْيِن  ُعْصفوَرْيِن 

غيَرْيِن. َتْلَتِقُط الَْحبَّ بِِمْنقاِرها، َوَتَضُعُه في َفِم كُلِّ واِحٍد ِمَن الصَّ

ها، َواإِْطعاَم  ِفراِخها، يا اأّمي؟   َساألَْت َسناُء: َمْن َعلََّم الُْعْصفوَرَة بِناَء ُعشِّ

أمُّ، َوقالَت: اللُّه ُسْبحانَُه، ُهَو الْهاِدي، َوُهَو الّراِزُق. َمِت اْلا َتَبسَّ



٣٨

١ ماذا راَقَبْت َسناُء؟

٢ ماذا كاَنْت اْلُعْصفوَرُة َتْفَعُل؟

٣ اأْيَن باَضِت اْلُعْصفوَرُة؟

٤ ِلَم َفِرَحْت َسناُء؟

٥ َكْيَف ُتْطِعُم اْلُعْصفوَرُة ِصغاَرها؟

ها؟ ٦ َمْن َعلََّم اْلُعْصفوَرَة ِبناَء ُعشِّ

١ َلْو اأْمَسَك اأَحُدنا اْلُعْصفوَرَة، َوَوَضَعها في َقَفٍص، 

غيَرْيِن؟ ماذا َسَيْحُدُث ِلْلَفْرَخْيِن الصَّ

ِعْنَدما  غيراِن  الصَّ اْلَفْرخاِن  َيْفَعَل  اأْن  ُع  َنَتَوقَّ ماذا   ٢

َيْكُبراِن؟

٣ ما اأَثُر الَعصافيِر في َجماِل البيَئِة؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفكُِّر: 



٣٩

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

١ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

ِهَي كاتَِبٌة ماِهَرٌة.اأ- ُهَو كاتٌِب ماِهٌر.  

ُمْخِلَصٌة في َعَمِلها.ب- ُهَو ُمَوظٌَّف ُمْخِلٌص في َعَمِلِه. ِهَي

 ِهَي  في َمْدَرَسِتها.ج- ُهَو َمْحبوٌب في َمْدَرَسِتِه.  

 ِهَي   لِْلَمْكَتَبِة.د- ُهَو َصديٌق لِْلَمْكَتَبِة. 

٢ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

ُهما َصديَقتاِن.اأ- ُهما َصديقاِن.

.ب- ُهما عاِملاِن. ُهما 

. ج- ُهما اأميناِن.   ُهما 

.د- ُهما ُمْسِعفاِن. ُهما 



٤٠

لاً: نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

    . آَخَر، َوَتْجَمُع الَْقشَّ    راَقَبْت َسناُء ُعْصفوَرًة َتطيُر ِمْن َمكاٍن لِا

، يا اأّمي؟ َساألَْت اأمَّها: لِماذا َتْجَمُع الُْعْصفوَرُة الَْقشَّ

اْلِكتاَبة

٣ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

ُهنَّ ُمناِضلاٌت. اأ- ُهْم ُمناِضلوَن.  

  ُهنَّ  في التِّْلفاِز.ب- ُهْم ُمذيعوَن في التِّْلفاِز.

 ُهنَّ  لِْلُقْراآِن.ج- ُهْم قاِرئوَن لِْلُقْراآِن.  

  ُهنَّ  لَِقْصِر ِهشاٍم. د- ُهْم زائِروَن لَِقْصِر ِهشاٍم.   

. .هـ-  ُهْم ُمساِفروَن لِْلَحجِّ ُهنَّ  لِْلَحجِّ



٤١

ْملاء ال�إِ

لاً:نُْدِخُل ) ال ( التَّْعريِف َعلى الَْكِلماِت، َونَْقَراأ، ثُمَّ نَْكُتُب:  اأوَّ

َرّزاق    ُعْصفوَرة      

َطعام     ِفراخ          

َصغير     ُعّش           

ثانِياً: نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ها، ثُمَّ باَضْت ِفيِه، َوَبْعَد َفْتَرٍة شاَهَدْت َسناُء  َزِت الُْعْصفوَرُة ُعشَّ َجهَّ

أمَّ  اْلا الُْعْصفوَرَة  َترى  َوِهَي  َسناُء  ُسرَّْت   . الُْعشِّ في  َصغيَرْيِن  ُعْصفوَرْيِن 

غيَرْيِن. َتْلَتِقُط الَْحبَّ بِِمْنقاِرها، َوَتَضُعُه في َفِم كُلِّ واِحٍد ِمَن الصَّ

ثالِثاً: نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

ِمْن اأْسماِء اللِّه اْلُحْسنى: الرَّحيُم، َوالَفتّاُح.  
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آتَِيِة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة: نََضُع كُلَّ َكِلَمٍة ِمَن الَْكِلماِت اْلا

١ اْلغاَبة:   

َيران:  ٢ الطَّ

٣ ُتَعلُِّم:    

٤ الّديك: 

٥ اْلُعّش:  

التَّْعبيُر

آتَِيَة َوْفَق الَْجْدَوِل الَْمْرسوِم اأْدناه: )مهمة بيتية( ثانياً:نَُصنُِّف الَْكِلماِت الا

اْلفاِكَهة، الّشاي، اْلَهِديَّة، الرَّّف، اْلحاسوب، الّزاِوَية.

َكِلماٌت لاُمها َشْمِسيٌَّةَكِلماٌت لاُمها َقَمِريٌَّة



٤٣

                            

األ� طيري األ� طيري       َوَغـنّي يـا َعـــصافـيـري

َلَدْيِك اْلماُء َواْلَحبُّ      َلَدْيِك اْلَحْقـُل َواْلُعْشُب

ْيِد ـَِن الصَّ َتعالي َرْفِرفي ِعْندي       ِبـلا َخـْوٍف مـ

َفاإِنّي َلـْسُت َصـّيادًا       َفـَغنـّي يـا َعــصافـيــري

األ� طيري نَُغنّي، وَنْحَفُظ:

غالب مهنّا



٤٤

ورقة عمل تقويمية 

أْسِئلة : آتيَة ثُمَّ نُجيُب َعن الا اأّولاً: نَْقَراأ الِفْقَرِة الا

» انَْقَســَمِت الطّالبــاُت اإلــى َمجموعــاٍت، َوَتَوزََّعــْت فــي حــاراِت الَْقْرَيــِة َوَشــواِرِعها: 
ــاِت اإلــى  ــُل النُّفاي ــٍة َتْنُق ــُع النُّفايــات، وثالَِث ــُف الّشــارع، واأخــرى َتْجَم َمْجموعــٍة تَُنطَّ

ــص.« ــا الُْمَخصَّ َمكانِه

 اأْيَن َتَوزََّعِت الَْمْجموعات؟- 1

...........................................................

روُس الُْمْسَتفادُة ِمْن هذِه الِْفْقَرة؟- 2 ما الدُّ

................................و ..........................

ثانياً: نَْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة الّسابقة :

علــى  َتــُدلُّ  َكِلَمــًة   ............... الَْجْمــِع  َعلــى  َتــُدلُّ  َكِلَمــًة   
. . . . ............. د لُْمْفــر ا

ثالثاً: نُْكِمُل الَجْدَوَل الاآتي: 

جمعمثنىمفرد

 صاِمٌد

كاتِبتان 
رابعاً: نَْختاُر الَْكِلَمَة المناِسَبَة مما َبْيَن الَقْوَسْين, َونََضُعها في الَفراِغ الُْمناسب

ة, و....... ُسعاُد َقصيَدة. )َقَراأْت, َقَراأ, َقَراأَْن( - 1 ٌد ِقصَّ  .......ُمَحمَّ

ُيَنظِّــُف, - 2 تَُنظِّــُف,  اأســنانها.)  لُبنــى  اأْســنانَه...........  ماِهــٌر   .......  
ُيَنظِّفــاِن(
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آتية: ( في الفراغ في الُجَمِل الا خامساً: نََضُع) هو, هي, هما, هم, هنَّ

أمَّهاُت.......ِعماُد الَْوَطن.- 1 باُب........اأَمُل الُمْسَتْقَبِل, والا الشَّ

لُبنى ولَْيلى..........اللتاِن فاَزتا بِالْجائَِزة.- 2

خالِــُد ْبــُن الَْوليــِد ...... َســْيُف اللــِه المســلول, واأْســماُء بِْنــُت اأبــي َبْكــٍر - 3
النَّطاَقْيــن. ........ذاُت 

سادساً: نُْكِمُل الَْجْدَوَل الاآتي

تنوين الكسرتنوين الفتحتنوين الضمالكلمة

كَُرة

لاِعٌب
آتية في ُجْمَلٍة ُمفيدٍة ِمْن اإِنْشائِنا : سابعاً : نََضُع كُلَّ َكِلَمٍة ِمَن الَْكِلماِت الا

َمْت   ...................................................- 1  َقدَّ

 َجوائِز  ....................................................- 2

آتَِية: أنْشودِة الا تاِسعاً: نُْكِمُل الَْفراَغ في الا

         اأنا الَْفتى النَّظيف     ..................

         ..................    اأْسعى اإِلى الَْفلاح 

       َفاأْغِسُل الَيَدْين         ..................

عاِشراً: نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطَّ النَّْسخ:

يجب اأن نحافظ  شوارعنا نظيفة      

____________________________      

______________________________   
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التقييم

السلوك / المهارة
التقدير

مقبولجيدجيد جداممتاز

١- الاستماع لنصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.

٢- قراءة نصوص الدروس قراءة جهرية سليمة معبرة.

٣- التعبير شفويا عن لوحة المحادثة بلغة سليمة.

٤- الكتابة وفق قواعد خط النسخ بخط واضح وجميل.

ملاء غير المنظور اأو  ملائية دون اأخطاء بطريقة الاإ ٥- الكتابة الاإ
الاختباري.

٦- التعبير كتابيا بلغة سليمة.

٧- اأداء النشيد غيبا ملحنا مع التنغيم.

٨- حل التدريبات بسرعة مناسبة دون اأخطاء.


