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المحتويات

٣الَخّباُز         الّدرس ال�أول

١٣َعروُس اْلَبحِر    الّدرس الحادي عشر

ْئُب َومالٌِك اْلَحزيُن الّدرس الثّاني عشر ٢٤الذِّ

٣٥َبراءٌ ل� َيْعِرُف الَياأَْس  الّدرس الّرابع عشر

النِّتاجات
ُيتوقَُّع ِمَن الطّلبِة بعَد دراسِة هذِه الَوحدِة المتمازجِة، والتّفاعِل مَع اأنشطِتها اأْن َيكونوا 

قادريَن على:

١ ال�ستماِع اإلى نصوِص ال�ستماِع بانتباٍه وتفاعٍل.

٢ الّتعبيِر عْن لوحاِت المحادثِة وُصوِرها بلغٍة سليمٍة.
٣ قراءِة النّصوِص قراءًة جهريًة سليمًة ومعّبرًة.

عِة.  ٤ التّفاعِل مَع النّصوِص مْن خلاِل ال�أنشطِة المتنوِّ
ملائّيِة في كتاباتِهْم ولغِتهْم )التّنويِن،    ٥ توظيِف بعِض القضايا اللّغويِّة وال�إ

    والتّاِء المربوطِة والتّاِء المبسوطِة والهاِء، والمفرِد والمثنى والجمِع، وضمائِر  
   الغائِب، وعلاماِت التّرقيِم(.

٦ الكتابِة َوفَق اأصوِل خطِّ النَّسِخ. 
٧ التّعبيِر كتابّياً عْن صورٍ معطاٍة، واإعادِة ترتيِب كلماٍت؛ لتكويِن جمٍل صحيحٍة.
ملاِء المنظوِر اْلواِرَدِة في اْلِكتاِب. ملاِء بطريقِة ال�إ ٨ كتابِة بعِض ِفقراِت ال�إ

أناشيِد الملّحنِة، وِحفِظها. ٩ اإنشاِد بعِض ال�

يجابّيِة الواردِة في الّدروِس. ١٠ تمثِّل القيِم ال�إ



٣

ال�ْسِتماُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُه؟ ١ ماذا َساأَل خاِلٌد اأمَّ

٢ ِلماذا َذَهَب اْلُعّماُل اإِلى اْلَبّياَرِة؟

٣ ماذا َراأى خاِلٌد في اْلَبّياَرِة؟

٤ ماذا َطَلَب خاِلٌد ِمْن اأبيِه؟

٥ َكْيَف ساَعَد خاِلٌد اأباُه في اْلَعَمِل؟

ْشجاُر الَّتي ُتْزَرُع في اْلَبّياَرِة؟ 6 ما اْل�أ

٧ في اأيِّ َفْصٍل َنْقِطُف اْلُبْرُتقاَل؟ 

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ُحبُّ اْلَعَمِل(: 

ْرُس ال�أول الدَّ

اْلَخّباُز



٤

 َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:



٥



6

اْلِقراَءُة

 اْلَخّباُز

 َنْقَراأ: 

اإِلى  باِسٌم  َذَهَب  ُخْبزاً،  لَُهْم  َيْشَتِرَي  اأْن  اْبِنها  ِمَن  باِسٍم  اأمُّ  َطَلَبْت 

الَْمْخَبِز، َفَراأى الَْخّباَز َيُرقُّ الَْعجيَن بُِسْرَعٍة َكبيَرٍة، َحتّى اإِذا اْسَتداَر َوَضَعُه 

َعلى َخَشَبٍة َطويَلٍة، َوَرمى بِِه اإِلى َبْيِت النّاِر. كاَن الَْخّباُز ماِهراً، َوكاَن 

الَْعَرُق َيْقُطُر ِمْن َجبيِنِه.

َعَمُل  لِوالِِدِه:  َوقاَل  الّساِخَن،  الُْخْبَز  َيْحِمُل  الَْبْيِت  اإِلى  باِسٌم  عاَد 

ْطعاِمنا الُْخْبَز  الَْخّباِز شاقٌّ يا اأبي. قاَل الْوالُِد: نََعْم، اإِنَُّه َيْعَمُل بِلا َكَلٍل لِ�إ

أْكِل، َفالُْخْبُز نِْعَمٌة ِمَن  ، اأْن َتْرِمَي الُْخْبَز الّزائَِد َعِن اْل� ، اإِيّاَك يا ُبَنيَّ ِهيَّ الشَّ

اللِّه يا َولَدي، َيِجُب اأْن نُحاِفَظ َعَلْيها.



٧

 ِلماذا ُيَعدُّ َعَمُل اْلَخّباِز شاّقًا؟

 نَُفكُِّر: 

مُّ ِمْن باِسٍم؟ ١ ماذا َطَلَبِت ال�أ

٢ ماذا كاَن اْلَخّباُز َيْفَعُل؟

٣ ِبماذا اأْوصى اْلواِلُد باِسمًا؟

٤ ماذا قاَل باِسٌم ِلواِلِدِه؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



٨

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

٢ نُْكِمُل الَْجْدَوَل اْل�آتي:

ُهْمُهما ُهَو

جائِعاِن

 باِحٌث   

 راِحلوَن

نَشيطاِن

َمْسروٌر

١ نَْكُتُب اأْضداَد الَْكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط في الَْفراِغ الُْمقابِِل:

بُِبْطٍءَخَرَج الْباِرَد َبْيَعُمْنَخِفَضًة َقصيَرٍة

١- اأراَد باِسٌم ِشراَء اْلُخْبِز.         

٢- َدَخَل باِسٌم اإِلى اْلَمْخَبِز.          

٣- كاَنِت اْلَحراَرُة عاِلَيًة.                                 

٤- كاَن اْلَخّباُز َيُرقُّ اْلَعجيَن ِبُسْرَعٍة.                  

٥- َوَضَع اْلَخّباُز اْلَعجيَن َعلى َخَشَبٍة َطويَلٍة.             



٩

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

  عاَد باِسٌم اإِلى الَْبْيِت َيْحِمُل الُْخْبَز الّساِخَن، َوقاَل لِوالِِدِه: َعَمُل الَْخّباِز 

. ِهيَّ ْطعاِمنا الُْخْبَز الشَّ شاقٌّ يا اأبي. قاَل الْوالُِد: نََعْم، اإِنَُّه َيْعَمُل بِلا َكَلٍل لِ�إ

اْلِكتاَبة

٣ نُْكِمُل الَْجْدَوَل اْل�آتي:

ُهنَُّهما ِهَي

َقٌة١-  ُمَتَفوِّ

 َفلَّاَحٌة     ٢-

صابَِرتاِن٣- 

عالِماٌت ٤-



١٠

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َعَمُل  لِوالِِدِه:  َوقاَل  الّساِخَن،  الُْخْبَز  َيْحِمُل  الَْبْيِت  اإِلى  باِسٌم  عاَد 

ْطعاِمنا الُْخْبَز  الَْخّباِز شاقٌّ يا اأبي. قاَل الْوالُِد: نََعْم، اإِنَُّه َيْعَمُل بِلا َكَلٍل لِ�إ

أْكِل، َفالُْخْبُز نِْعَمٌة ِمَن  ، اأْن َتْرِمَي الُْخْبَز الّزائَِد َعِن اْل� ، اإِيّاَك يا ُبَنيَّ ِهيَّ الشَّ

اللِّه يا َولَدي، َيِجُب اأْن نُحاِفَظ َعَلْيها.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

يا ُمعاُذ،  اْحَذرِ اْلَكِذَب.



١١

ْملاء ال�إِ

آتَِيَة بِاأنْواِع التَّْنويِن الثَّلاَثِة: ُن الَْكِلماِت اْل� ل�ً- نَُنوِّ اأوَّ

ّماْلَكِلَمُة َتْنويُن اْلَكْسرَتْنويُن اْلَفْتحَتْنويُن اْلضَّ

باب

لَْيل

َحقيَبة

ثانِياً- نَْكُتُب اإِْملاًء َمْنظوراً:

َطَلَبْت اأمُّ باِسٍم ِمَن اْبِنها اأْن َيْشَتِرَي لَُهْم ُخْبزاً، َذَهَب باِسٌم اإِلى الَْمْخَبِز، 

َفَراأى الَْخّباَز َيُرقُّ الَْعجيَن بُِسْرَعٍة َكبيَرٍة، َحتّى اإِذا اْسَتداَر َوَضَعُه َعلى َخَشَبٍة 

َطويَلٍة، َوَرمى بِِه اإِلى بيِت النّاِر.
 



١٢

آتَِيِة، َونَُعبُِّر َعْنُه بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة: نَْكُتُب اْسَم صاِحِب كُلِّ ِمْهَنٍة ِمَن الِْمَهِن اْل�

 ١

  

٢

  ٣

  ٤

التَّْعبيُر

ٌة َتْعليِميٌَّة: ُف ِبِقَطِع اْلُخْبِز الّزاِئَدِة َعِن اْلحاَجِة؟َمَهمَّ َكْيَف َنَتَصرَّ



١٣

ال�ْسِتماُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ اأْيَن َذَهَب سامي َواأْسَرُتُه؟

٢ ماذا َفَعَل سامي على شاِطىِء اْلَبْحِر؟

؟ ْول�ُد َعلى الّشاِطىِء ٣ ماذا َبنى اْل�أ

٤ َكْيَف َوَجَد سامي اْلَبْحَر؟

ياضاُت الَّتي ُنِحبُّ اأْن ُنماِرَسها؟ ٥ ما الرِّ

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َعلى شاِطىِء اْلَبْحِر(:

ْرُس  الدَّ

الثّاني

َعروُس اْلَبْحِر



١٤

 َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:

مدينة يافا



١٥



١6

اْلِقراَءُة

َعروُس اْلَبْحِر

 َنْقَراأ: 

اأْجداُدكُُم  َبناني  ِفَلْسطيِنيٌَّة،  َمديَنٌة  اأنا  الَْبْحِر،  َعروُس  اأنا  يافا،  اأنا 

ِط، كُْنُت  الَْعَرُب الُْقَدماُء َقْبَل ِستَِّة اآل�ِف عاٍم َعلى ساِحِل الَْبْحِر الُْمَتَوسِّ

ُفُن َتْرسو في مينائي. ، َوما زالَِت السُّ َبّواَبًة لَُهْم اإِلى الْعالَِم الْخاِرِجيِّ

اأنْواِع  اأْجَوِد  ِمْن  َوُبْرتُقالي  َوالَْفواِكُه،  الَْحْمِضّياُت  تُْزَرُع  َبّياراتي  في 

أماِكَن التّاريِخيََّة،  الُْبْرتُقاِل في الْعالَِم. ُيشاِهُد الّسائُِح ِعْنَدما َيزوُرني اْل�

، َكما َيْطَرُب َوُهَو َيْسَمُع َصْوَت اأْجراِس  أْحياَء الَْقديَمَة َكَحيِّ الَْعَجِميِّ َواْل�

أذاِن في الَْمساِجِد، َوُيَصلّي في َمْسِجِد َحَسن  الَْكنائِِس ُيعانُِق َصْوَت ال�

بيك، َوَيْقضي َوْقتاً ُمْمِتعاً َعلى شاِطئي الَْجميِل.



١٧

١ ِلماذا ُيْطَلُق َعلى يافا اْسُم َعروِس اْلَبْحِر؟ 

٢    ُنَسّمي ُمُدنًا ِفَلْسطيِنيًَّة َتْقُع َعلى شاِطىِء اْلَبْحِر. 

 نَُفكُِّر: 

١ اأْيَن َتَقُع َمديَنُة يافا؟

٢ َمتى َبنى اْلَعَرُب َمديَنَة يافا؟

٣ ماذا ُيْزَرُع في َبّياراِت يافا؟

٤ ماذا ُيشاِهُد الّساِئُح في يافا؟

٥ َنْذُكُر اْسَم َحيٍّ ِمْن اأْحياِء يافا.

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



١٨

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة
آتَِيِة: ١ نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ في الُْجَمِل ال�

١- َبناني  الَْعَرُب الُْقَدماُء.

. ٢- كُْنُت  لَُهْم اإِلى الْعالَِم الْخاِرِجيِّ

٣- في  تُْزَرُع الَْحْمِضّياُت َوالَْفواِكُه.

٤- ُيشاِهُد الّسائُِح ِعْنَدما َيزوُرني  التّاريِخيََّة.

٥- َيْقضي الّسائُِح َوْقتًا ُمْمِتعًا َعلى  اْلَجميِل.

أماِكَناأْجداُدكُُمَبّياراتي  الّسائُِحشاِطئي َبّواَبًة اْل�

٢ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

   اأنِْت اأميَنٌة. الِمثاُل: اأنَْت اأميٌن.   

 ١- اأنِْت  

٢- اأنِْت  لِْلبيَئِة.

 ٣- اأنِْت  لِوالَِدْيِك.

٢- اأنَْت َصديٌق لِْلبيَئِة. 

 ١- اأنَْت ُمْخِلٌص.

٣- اأنَْت ُمطيٌع لِوالَِدْيَك. 



١٩

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ
  اأنا يافا، اأنا َعروُس الَْبْحِر، اأنا َمديَنٌة ِفَلْسطيِنيٌَّة، َبناني اأْجداُدكُُم الَْعَرُب 
ِط، كُْنُت َبّواَبًة لَُهْم  الُْقَدماُء َقْبَل ِستَِّة اآل�ِف عاٍم َعلى ساِحِل الَْبْحِر الُْمَتَوسِّ

ُفُن َتْرسو في مينائي. ، َوما زالَِت السُّ اإِلى الْعالَِم الْخاِرِجيِّ

اْلِكتاَبة

٣ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

  اأنُْتما نَشيَطتاِن. الِمثاُل: اأنُْتما نَشيطاِن.   

تاِن.  ١- اأنُْتما  ُمِجدَّ

  ٢- اأنُْتما  صالَِحتاِن.    

 ١- اأنُْتما عاِملاِن ُمِجّداِن.

٢- اأنُْتما ُمواِطناِن صالِحاِن.  

 ٣- اأنُْتما بَِنجاِحُكما. ٣- اأنُْتما َسعيداِن بَِنجاِحُكما.



٢٠

ْملاء ال�إِ

آتَِيَة َوْفَق الَْجْدَول الَْمْرسوِم اأْدناه:  ل�ً- نَُصنُِّف الَْكِلماِت ال� اأوَّ

َبْيٌت، اأناسًا، َبْحٍر، َصْيٍف، ُكَرٌة، ِسباَحًة.-

َتْنويُن َكْسرَتْنويُن َفْتحَتْنويُن َضّم

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

في َبّياراتي تُْزَرُع الَْحْمِضّياُت َوالَْفواِكُه، ُبْرتُقالي ِمْن اأْجَوِد اأنْواِع الُْبْرتُقاِل 

أْحياَء  َواْل� التّاريِخيََّة،  أماِكَن  اْل� َيزوُرني  ِعْنَدما  الّسائُِح  ُيشاِهُد  الْعالَِم،  في 

. الَْقديَمَة َكَحيِّ الَْعَجِميِّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

زاَر  َرْمزي  َزميَلُه  َفْوزي. 



٢١

ثانِياً- نَْكُتُب اإِْملاًء َمْنظوراً:

أذاِن  َيْطَرُب الّسائُِح َوُهَو َيْسَمُع َصْوَت اأْجراِس الَْكنائِِس ُيعانُِق َصْوَت اْل�

في الَْمساِجِد، َوُيَصلّي في َمْسِجِد َحَسن بيك، َوَيْقضي َوْقتاً ُمْمِتعاً َعلى 

شاِطئي الَْجميِل.

التَّْعبيُر

آتَِيِة: نُْبدي َراأَْينا بُِجْمَلٍة َحْوَل كُلِّ َمْوِقٍف ِمَن الَْمواِقِف اْل�

 ١

 ٢

 
٣

        



٢٢

يافا اْلَجميَلةنَُغنّي، َوَنْحَفُظ:

خيل فتح اللّه الدَّ

َواْلَبْحُر يافا َوالّشاِطىُء

ـْاراُت َحــواَلـْيـهـا َواْلـَبّيـ

اْلـُكـلُّ ُيـِحبُِّك يـا يـافـا

يـافا َقــْلبي يـافـا ُحـّبي

ْهـُر َرُه الـزَّ َوَنـسيـٌم َعـطَّ

ْهُر جـيـراٌن مـا داَم الـدَّ

َواْلَبْحُر  ْهُل الّشاِطىُء السَّ

َوَعـروٌس َزيََّنـها اْلـَبـْحُر

ٌة َتْعليِميٌَّة: لاَمِة ِعْنَد َذهاِبنا اإِلى اْلَبْحِر.َمَهمَّ َنْبَحُث َمَع اأَسِرنا اإِْجراءاِت السَّ



٢٣

ورقة عمل

التّنوين

الهدف: اأْن ُيَميَِّز الطََّلَبُة بْيَن اأنْواِع التَّْنوين.

آتيَة َوْفَق الَجْدَوِل اأْدناها: ل�ً- نَُصنُِّف الكلماِت اْل� اأوَّ

  َعَلٌم، َوْقتاً، َقَلٍم، َجميٌل، سائِقاً، َوجيٍه، طاولٍة، ِكتاٌب، اأْرضاً

تنوين كسرتنوين فتحتنوين ضّم

ثانياً- نَضُع التّنويَن اأواخَر الكلماِت المعطاِة في الْجْدَول اْل�آتي:

تنوين كسرتنوين فتحتنوين ضّمالكلمة

َمْكتبة

ِوعاء

هِلال

َوَطن



٢٤

ال�ْسِتماُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ْحَلَة الَّتي قاَم ِبها َعلاٌء؟ ١ ماذا ُنَسّمي الرِّ

٢ ماذا َراأى َعلاٌء؟

؟ ٣ ماذا َوَجَد َعلاٌء في اْلُعشِّ

ْقِر؟ ٤ اأْيَن َوَضَع َعلاٌء َفْرَخ الصَّ

؟ ْقُر ِعْنَدما كاَن َيْلَعُب في ساَحِة اْلُقنِّ ٥ ماذا شاَهَد الصَّ

ْقُر؟ 6 ماذا َتَمّنى الصَّ

ْقِر؟ جاجاُت ِمَن الصَّ ٧ ِلماذا َضِحَكِت الدَّ

ْقُر التَّْحليَق عاِليًا؟ ِلماذا؟ ٨ َهِل اْسَتطاَع الصَّ

 َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ِحكاَيُة َصْقٍر(:

ْرُس  الدَّ

الثّالث

ْئُب َومالٌِك اْلَحزيُن الذِّ



٢٥



٢6



٢٧

اْلِقراَءُة

ْئُب َومالٌِك اْلَحزيُن الذِّ

 َنْقَراأ: 

اْصطاَد ِذئٌْب َحَيواناً، َوفي اأْثناِء اأْكِلِه اْعَتَرَضْت َبْعُض الِْعظاِم َحْلَقُه، 

ُل َبْيَن الَْحَيواناِت،  َفَلْم َيْسَتِطْع اإِْخراَجها ِمْن َفِمِه اأْو َبْلَعها، َفاأَخَذ َيَتَجوَّ

ْن ُيساِعُدُه في اإِْخراِج الِْعظاِم ُمقابَِل جائَِزٍة َكبيَرٍة، َعِجَزِت  َوَيْبَحُث َعمَّ

الَْحَيواناُت َعْن ذلَِك، َحتّى اأتى مالٌِك الَْحزيُن؛ لَِيُحلَّ الُْمْشِكَلَة. 

الْجائَِزَة.  َواآُخُذ  الِْعظاَم،  َساأْخِرُج  اأنا  ئِْب:  لِلذِّ الَْحزيُن  مالٌِك  قاَل 

ئِْب، َوَمدَّ َرَقَبَتُه الطَّويَلَة، َحتّى  اأْدَخَل مالٌِك الَْحزيُن َراأَْسُه في َفِم الذِّ

ئِْب: اأْعِطني  َوَصَل اإِلى الِْعظاِم، َفالَْتَقَطها بِِمْنقاِرِه، َواأْخَرَجها، َوقاَل لِلذِّ

ئُْب: اإِنَّ اأْعَظَم جائَِزٍة َمَنْحُتَك اإِيّاها  الْجائَِزَة الَّتي َوَعْدَتني بِها. َفقاَل الذِّ

ِهَي اأنََّك اأْدَخْلَت َراأَْسَك في َفمي، َواأْخَرْجَتُه سالِماً دوَن اأًذى.



٢٨

ُْكُل؟ ْئُب َياأ ١ ماذا كاَن الذِّ

ْئِب؟ ٢ ماذا اْعَتَرَض َحْلَق الذِّ

ْئَب؟ ٣ ما اْلُمْشِكَلُة الَّتي واَجَهِت الذِّ

ْئُب ِلَيُحلَّ اْلُمْشِكَلَة؟ ٤ ماذا َفَعَل الذِّ

ْئِب؟ َم اْلُمساَعَدَة ِللذِّ ٥ ما اْسُم الّطاِئِر الَّذي َقدَّ

٦ َهْل َحَصَل ماِلٌك اْلَحزيُن َعلى اْلجاِئَزِة؟ ِلماذا؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفكُِّر: 

ْئُب صاِدقًا في اإِْعطاِء ماِلٍك اْلَحزيِن اْلجاِئَزَة؟ ِلماذا؟  َلْم َيُكِن الذِّ



٢٩

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

٢ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

حيَحِة، َواإِشاَرَة )x( اأماَم الِعباَرِة  ١ نَُضُع اإِشاَرَة )    ( اأماَم الِعباَرِة الصَّ

حيَحِة:     َغْيِر الصَّ

ْئِب. اأ- اْعَتَرَضِت اْلِعظاُم َحْلَق الذِّ

ْئِب. ب- َعِجَزِت اْلَحَيواناُت َعْن اإِْخراِج اْلِعظاِم ِمْن َحْلِق الذِّ

ْئُب اْلِعظاَم ِمْن َحْلِقِه ِبَنْفِسِه. ج- اأْخَرَج الذِّ

د- كاَنْت َرَقَبُة ماِلٍك اْلَحزيِن َقصيَرًة.

هـ- اْلَتَقَط ماِلٌك اْلِعظاَم ِبَمخاِلِبِه.

الِمثاُل: اأنُْتْم ِفَلْسطيِنّيوَن.

٣- اأنُْتنَّ لِْلَوَطِن.

    اأنُْتنَّ ِفَلْسطيِنّياٌت.

 ١- اأنُْتنَّ ُمَميَّزاٌت.

. ٢- اأنُْتنَّ  ٢- اأنُْتْم ُمْحِسنوَن.

١- اأنُْتْم ُطّلاٌب ُمَميَّزوَن.

٣- اأنُْتْم عائِدوَن لِْلَوَطِن.       



٣٠

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

ئِْب: اأنا َساأْخِرُج الِْعظاَم، َواآُخُذ الْجائَِزَة. اأْدَخَل  قاَل مالٌِك الَْحزيُن لِلذِّ

ئِْب، َوَمدَّ َرَقَبَتُه الطَّويَلَة، َحتّى َوَصَل اإِلى  مالٌِك الَْحزيُن َراأَْسُه في َفِم الذِّ

الِْعظاِم، َفالَْتَقَطها بِِمْنقاِرِه َواأْخَرَجها.

اْلِكتاَبة

آتَِيَة َوْفَق الَْجْدَوِل: ٣ نَُصنُِّف الَْكِلماِت اْل�

اأنُْتنَّ اأنُْتْم

بوَن، نَّجاروَن، فاِضلاٌت، باِحثوَن، ناِجحاٌت.  َصديقاٌت، ُمَهذَّ



٣١

ْملاء اْل�إِ

َة َفْوَق الَْحْرِف الُْمناِسِب فيما َياأْتي، َونَْقَراأ: دَّ ل�ً- نََضُع الشَّ اأوَّ

َيَتَجوُل، َيُحل، الطويَلة، الذئْب، اأنَك، َمد.

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َمدَّ َرَقَبَتُه الطَّويَلَة، َحتّى َوَصَل اإِلى الِْعظاِم، َفالَْتَقَطها بِِمْنقاِرِه َواأْخَرَجها، 

ئُْب: اإِنَّ اأْعَظَم  ئِْب: اأْعِطني الْجائَِزَة الَّتي َوَعْدَتني بِها. َفقاَل الذِّ َوقاَل لِلذِّ

َواأْخَرْجَتُه سالِماً  َراأَْسَك في َفمي،  اأْدَخْلَت  اأنََّك  اإِيّاها ِهَي  َمَنْحُتَك  جائَِزٍة 

دوَن اأذًى.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

  ِمْن ُمُدِن فَِلْسطيَن: اْلُقْدُس، َوَسْلفيُت، َوناُبُلُس.



٣٢

ثانِياً- نَْكُتُب اإِْملاًء َمْنظوراً:

اإِْخراِج  ُيساِعُدُه في  ْن  َعمَّ َوَيْبَحُث  الَْحَيواناِت،  َبْيَن  ُل  َيَتَجوَّ ئُْب  الذِّ اأَخَذ 

الِْعظاِم ُمقابَِل جائَِزٍة َكبيَرٍة، َفَعِجَزِت الَْحَيواناُت َعْن ذلَِك، َحتّى اأتى مالٌِك 

الَْحزيُن؛ لَِيُحلَّ الُْمْشِكَلَة. 

آتَِيِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة: نَِصُف كُلَّ َحَيواٍن ِمَن الَْحَيواناِت اْل�

 ١

 

 

 

 

التَّْعبيُر

٢

٣

٤

ٌة َتْعليِميٌَّة: يوِر في ِفَلْسطيَن.َمَهمَّ َنْبَحُث َمَع اأَسِرنا َعْن اأْنواِعِِ الطُّ



٣٣

ُبكاُء َثْعَلب

ْورِ َعْظَمْة َفَجَرْت في الزَّ

َفَجَعْت في الّروِح ِجْسَمْه

ـــــْه َوُيــَعــــزّي فــيــــِه اأمَّ

ْة ِبــَي ِمــّمــا ِبـــــِك ُغــمَّ

اإِنَّ َصـــْبــَر اْل�أمِّ َرْحــَمــْة

َقـــْوُلـُهْم مــاَت ِبَعـْظَمــْة

كــاَن ِذْئـــٌب َيــَتــَغــّذى

ــْوَم َحـتّى اأْلــَزَمـْتــُه الـصَّ

ْعَلـــُب َيْبــكي َفـاأتـى الثـَـّ

قـاَل: يـا اأمَّ َصـــــديـقـي

َفـاْصـِبري َصـْبرًا َجـميـلاً

ـُـْحـــِزُن َحـــّقــًا اإِنَّ مـا ي

نَُغنّي، وَنْحَفُظ:

اأحمد شوقي



٣٤

ورقة عمل    

ضمائر الُْمخاطب

الهدف: اأْن ُيَوظََّف الطََّلَبُة َضمائَِر الُْمخاَطِب بَِطريَقٍة َصحيَحة.

اأول�ً- نَْختاُر الكلَمَة الُمناِسَبَة، ونَْكُتُبها في الْفراغ:

باق. )َسريع، َسريعان، َسريعون(. ١- اأنُْتما ............. في السِّ

آَخرين. )َسّباقون، َسّباقان، َسّباق(. ٢- اأنَت .............. في ُمساَعَدِة ال�

٣- اأنُْتما ............ في الَْعَمل. )ُمْخِلصتان، ُمْخِلصات، ُمْخِلَصة(.

٤- اأنِت ............ على حلِّ الواجب. )َحريَصٌة، َحريٌص، َحريصاِن(.

، اأنِت، اأنتما، اأنَت( في الَْفراِغ الُْمناِسِب فيما َياأْتي: ثانياً- هيا نََضْع )اأنتم، اأنتنَّ

١- ............. مؤمناٌت    

٢- ........... صامدون.

٣- ............ ُمجاهدان.

٤- ............ بارٌع.

٥- ............ مجتهدٌة

٦- ............ نَشيَطتان.



٣٥

ال�ْسِتماُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

رافُة اْلَعجوُز َتْعيُش؟  ١ اأْيَن كاَنِت الزَّ

راَفِة؟  ٢ ما ُشعوُر َحَيواناِت اْلغاَبِة ُتجاَه الزَّ

راَفِة؟  ٣ ماذا قاَلِت النَّْحَلُة َعِن الزَّ

راَفِة؟  ٤ ماذا قاَلِت اْلَفراَشُة ِللزَّ

راَفُة؟  ٥ ِلماذا َحِزَنِت الزَّ

راَفُة اْلَحَيواناِت؟  َرِت الزَّ 6 ِمْن ماذا َحذَّ

٧ ماذا َفَعَلِت اْلَحَيواناُت َبْعَد اْلعاِصَفِة؟ 

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )الزَّراَفُة اْلَعجوُز(:  

ْرُس  الدَّ

 الّراِبُع

َبراءٌ ل� َيْعِرُف اْلَياأَْس
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 َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:



٣٧
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اْلِقراَءُة

َبراءٌ ل� َيْعِرُف اْلَياأَْس

 َنْقَراأ: 

اإِْخَوتِِه،  َمَع  َيْعَمُل  َوُهَو  ُعُمِرِه، كاَن َسعيداً  ِمْن  الْعاِشَرِة  ِطْفٌل في  َبراٌء 

َواأَخواتِِه في َتْرتيِب َبْيِتِهُم الَْجديِد.

ّباِك، َولَْم َيُكْن َيْعَلُم اأنَّ هذا الَقضيَب  َرمى َبراٌء َقضيَب َحديٍد ِمَن الشُّ

، َفَصَعَقْتُه الَْكْهَرباُء؛ ما  ْلَك الَْكْهَربائِيَّ َسُيَغيُِّر َمْجرى َحياتِِه؛ اإِْذ ل�َمَس السِّ

اأّدى اإِلى اإِصاَبِتِه بِاإِعاَقٍة َشديَدٍة في َيَدْيِه.

أنَُّه ل� َيْسَتطيُع ُمشاَرَكَة اأْصِدقائِِه َوُهْم َيْلَعبوَن،  َتاأثََّر َبراٌء، َوَشَعَر بِالُْحْزِن؛ لِ�

 ، َجدَّ الَجديِد،  لِْلواِقِع  ال�ْسِتْسلاِم  َعَدِم  َعلى  َم  َوَصمَّ َيْياأْس،  لَْم  اأنَُّه  اإِلّ� 

َواْجَتَهَد، َواْهَتمَّ بُِدروِسِه.

ٍق،  ِة، َوالَْتَحَق بِالْجاِمَعِة، َوَتَخرََّج فيها بَِتَفوُّ نََجَح َبراٌء في الثّانَِويَِّة الْعامَّ

ِركاِت، َفباَت  آَن في اإِْحدى الشَّ َج، ثُمَّ اأنَْجَب اأْطفال�ً، َوُهَو َيْعَمُل اْل� َوَتَزوَّ

َة نَجاٍح ُيْضَرُب بِها الَْمَثُل. ِقصَّ
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١ ما َسَبُب َسعاَدِة َبراٍء؟

٢ ما َسَبُب َصْعَقِة اْلَكْهَرباِء؟

٣ ما َنتيَجُة اْلحاِدِث؟

َم َبراٌء؟ ٤ َعلى ماذا َصمَّ

ِجِه في اْلجاِمَعِة؟ ٥ ماذا َعِمَل َبراٌء َبْعَد َتَخرُّ

١ ما َسَبُب َنجاِح َبراٍء؟  

٢ َنِصُف َحياَة َبراٍء َلْو َبِقَي َيْشكو حاَلُه، َواْسَتْسَلَم 

عوباِت. ِللصُّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفكُِّر: 
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٢ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة
: ١ َنْكُتُب في اْلَفراِغ ِضدَّ ُكلِّ َكِلَمٍة َتْحَتها َخطٌّ

 اأ- كاَن َبراٌء َسعيدًا َوُهَو َيْعَمُل َمَع اإِْخواِنِه، َواأَخواِتِه.               

َم َبراٌء َعلى َعَدِم ال�ْسِتْسلاِم ِلْلواِقِع اْلَجديِد.                     ب- َصمَّ

ج- َنَجَح َبراٌء َواْلَتَحَق ِباْلجاِمَعِة.                  

    نَْحُن ُمَوظَّفوَن. الِمثاُل: اأنا ُمَوظٌَّف. 

١- نَْحُن لِلنَّصيَحِة.

 ٢- نَْحُن ماِهروَن.

١- اأنا ُمْحتاٌج لِلنَّصيَحِة. 

٢- اأنا ل�ِعٌب ماِهٌر. 

ٌر. .   ٣- اأنا ُمَصوِّ ٣- نَْحُن 
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ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

ّباِك، َولَْم َيُكْن َيْعَلُم اأنَّ هذا الَْقضيَب  َرمى َبراٌء َقضيَب َحديٍد ِمَن الشُّ

، َفَصَعَقْتُه الَْكْهَرباُء؛ ما  ْلَك الَْكْهَربائِيَّ َسُيَغيُِّر َمْجرى َحياتِِه؛ اإِْذ ل�َمَس السِّ

اأّدى اإِلى اإِصاَبِتِه بِاإِعاَقٍة َشديَدٍة في َيَدْيِه.

اْلِكتاَبة

٣ نََضُع )اأنا، نَْحُن( في الَْفراِغ الُْمناِسِب فيما َياأْتي:

١-  َمْسروٌر. 

٢-  ُمَعلِّموَن.

٣-  ُمَؤلِّفوَن. 

٤-  نَشيَطٌة.   

٥-  َمْسروروَن.

٦-  ُمَعلٌِّم.

٧-  ُمَؤلٌِّف.

٨-  نَشيطاٌت.
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ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

أنَُّه ل� َيْسَتطيُع ُمشاَرَكَة اأْصِدقائِِه َوُهْم َيْلَعبوَن،  َتاأثََّر َبراٌء، َوَشَعَر بِالُحْزِن؛ لِ�

 ، َجدَّ الَجديِد،  لِْلواِقِع  ال�ْسِتْسلاِم  َعَدِم  َعلى  َم  َوَصمَّ َيْياأْس،  لَْم  اأنَُّه  اإِلّ� 

َواْجَتَهَد، َواْهَتمَّ بُِدروِسِه.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

ْقَر في اْلَقَفِص. ّياُد الصَّ      َوَضَع الصَّ



٤٣

ْملاء ال�إِ

آتَِيِة، َونَْقَراأ: ل�ً- نُْدِخُل ) ال( التَّْعريِف َعلى الَْكِلماِت ال� اأوَّ

 ثانِياً- نَْكُتُب اإِْملاًء َمْنظوراً:

ٍق،  ِة، َوالَْتَحَق بِالْجاِمَعِة، َوَتَخرََّج فيها بَِتَفوُّ نََجَح َبراٌء في الثّانَِويَِّة الْعامَّ

ِركاِت، َفباَت  آَن في اإِْحدى الشَّ َج، ثُمَّ اأنَْجَب اأْطفال�ً، َوُهَو َيْعَمُل اْل� َوَتَزوَّ

َة نَجاٍح ُيْضَرُب بِها الَْمَثُل. ِقصَّ

َكْهَرباءَقضيبُشّباك 

َجديد َيدان ِسْلك



٤٤

التَّْعبيُر

آتَِيِة بُِجَمٍل ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعِن الَْمواِقِف اْل�

     ١

         

     ٢

         

     ٣

          

ٌة َتْعليِميٌَّة: ليَفِة في ِفَلْسطيَن.َمَهمَّ ليَفِة َوَغْيِر اْل�أ َنْبَحُث َعْن اْلَحَيواناِت اْل�أ



٤٥

 ورقة عمل تقويمية

آتية: آتية، ثّم نجيب عن ال�أسئلة ال� اأول�ً- نقراأ الفقرة اْل�

ــه  ــَع اإِْخوت ــُل َم ــَو َيْعَم ــعيداً َوُه ــِرِه، كاَن َس ــْن ُعْم ــَرِة ِم ــي الْعاِش ــٌل ف ــراٌء ِطْف       »َب
ــِد. ــم الَْجدي ــِب َبْيِتِه ــي َتْرتي ــه ف واأخوات

ــُيَغيُِّر  ــَب َس ــُم اأنَّ هــذا الَْقضي ــْن َيْعَل ــْم َيُك ــّباِك، َولَ ــَن الشُّ ــاً ِم ــراٌء َقضيب        َرمــى َب
ــاُء. ــُه الَْكْهَرب ؛ َفَصَعَقْت ــيَّ ــْلَك الَْكْهَربائِ ــَس السِّ ــِه؛ اإِْذ ل�َم ــرى َحياتِ َمْج

١- لماذا كاَن َبراٌء َسعيداً؟
.............................................................

٢- ما الذي َغيََّر َمْجرى َحياِة َبراء؟
.............................................................

ة؟ ٣- كيَف ُيْمِكُن اأْن نَِصَف َبراًء في الِقصَّ
.............................................................

ثانياً- هيا نََضْع )اأنا، نَْحُن، هو، اأنَت، هما( في الَْفراِغ الُْمناِسِب فيما َياأْتي:

١-.......... َقَراأَْت َقصيَدًة.     ٢- ......... منتصرون باإذن الله.

٣-........... اأِحبُّ اأّمي.       ٤ - ......... خاشٌع في صلاتِه.

آتيِة، ثُمَّ نُِبيَُّن نَْوَع اللام فيها )شمسية، قمرية(: ثالثاً- نْدِخُل )ال( التَّْعريِف على الكلماِت ال�

نوع الّلامالكلمة معرّفةالكلمة

صابون

ِمْنَجل

اإنشاء
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ًة نَْكُتُبها في الَفراغ: ُن ِقصَّ آتية َبْعَد َتْرتيِبها، ونَُكوِّ َورِ ال�  رابعاً- نَُعبُِّر ِكتابِّياً َعْن الصُّ

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

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

................................................................
آتَِيــَة بمــا يلــزم: أنْشــوَدَة ال� خامســاً- نُْكِمــُل ال�

كاَن ِذئٌْب َيَتَغّذى               ............

ْوَم َحتّى               ............ األَْزَمْتُه الصَّ

..............               ويعزي فيه اأّمـــــه

..............               بي مما بك غّمة

سادساً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

عدم اْلياأس طريق اإلى النّجاح.  

___________________________  

 __________________________  



٤٧

التقييم

المهارة
التقدير

مقبولجّيدجّيد جّدًاممتاز

١- ال�ستماع لنصوص ال�ستماع بانتباه وتفاعل.

٢- قراءة نصوص الّدروس قراءة جهرية سليمة معّبرة.

٣- التّعبير شفوياً عن لوحة المحادثة بلغة سليمة.

٤- الكتابة وفق قواعد خط النسخ بخّط واضح وجميل.

ملاء المنظور. ملائية دون اأخطاء بطريقة ال�إ ٥- الكتابة ال�إ

٦- التّعبير كتابياً بلغة سليمة.

٧- اأداء النشيد غيباً ملّحناً مع التنغيم.

٨- حّل التّدريبات دون اأخطاء.


