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٢

 النِّتاجاُت:
ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاِء ِمَن هِذِه اْلَوْحَدِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف 

الَمهاراِت ال�أْرَبِع )ال�ْسِتماِع، والُمحاَدَثِة، والِقراَءِة، والِكتاَبِة(، ِمْن ِخلاِل:

١- ال�ْسِتماِع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع بِانِْتباه. 
َوِر َشَفِويّاً َتْعبيراً َسليماً.  ٢- التَّْعبيِر َعِن اللَّْوحاِت َوالصُّ

ئيَسِة في الدُّروس. أْفكاِر الرَّ 3- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة؛ ل�ْسِتْنتاِج ال�
٤- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة َوُمَعبَِّرة. 

أنِْشَطِة الُْمْخَتِلَفِة. 5- التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص، ِمْن ِخلاِل ال�
، َوالنّاِقِد، َوَحلِّ الُْمْشِكلاِت(.  ْبداِعيِّ 6- اْكِتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر الُْعْليا )ال�إِ

7- اْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِويٍَّة )ُمْفَرداٍت، َوَتراكيَب، َواأنْماٍط لَُغِويٍَّة َجديَدٍة(. 
8- ِكتاَبِة ُجْمَلٍة اأْو ِعباَرٍة َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ.

، ُمراعيَن الَْمهاراِت الْواِرَدَة  ْملاِء َغْيِر الَْمْنظوِر َوالِ�ْخِتباِريِّ 9- ِكتاَبِة نُصوٍص ِمَن ال�إِ
في الِْكتاِب. 

١٠- التَّْعبيِر ِكتابِّياً َعْن َمواِقَف َوُصَوٍر ُمْعطاٍة.
أناشيِد َمَع التَّْلحيِن. ١١- اإِنْشاِد َمْجموَعٍة ِمَن ال�

يجابِيَِّة وال�تِّجاهاِت تُجاَه لَُغِتِهْم، َوَوَطِنِهْم، َوَعلاقاتِِهُم ال�ْجِتماِعيَِّة،  ١٢- َتَمثُِّل الِْقَيِم ال�إ
َوبيَئِتِهْم... اإلخ. 

٣الْفضُل لُِمَعلَِّمتيالّدرس ال�أّول

١١َزْهَرُة الَْحنّونالّدرس الثّاني

٢٣ُدْمَيُة َحْسَنةالّدرس الثّالث

٣٣اإراَدتي ِسرُّ نَجاحيالّدرس الّرابع

المحتويات



٣

ْرُس اْل�أوَُّل الدَّ

الَفْضُل لُِمَعلَِّمتي

  َنْسَتِمُع اإلى َنصِّ )زِياَرٌة اإِلى تِْلفازِ فَِلْسطين(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- َمِن الَّذي اْقَتَرَح َعلى الُْمَعلَِّمِة اأْن َتْصَحَبُهْم في ِرْحَلٍة اإِلى تِْلفاِز ِفَلْسطيَن؟

٢- َمتى ُسرَّ الطُّّلاُب َوالطّالِباُت َكثيراً؟

أْخباِر َوُجْدرانِها؟ 3- ماذا نَُسّمي ما ُيْلَصُق َعلى اأْرِضيَِّة ُغْرَفِة اْل�

٤- لَِكْي تُْصِبَح ِهْنُد ُمذيَعًة، ماذا َعَلْيها اأْن َتْعَمَل؟ 

5- ماذا َفَعَلِت الُْمَعلَِّمُة في نِهاَيِة الَْجْولَِة؟



٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٥



6

الَفْضُل لُِمَعلَِّمتي

 َنْقَراأ:
لُِكلِّ واِحٍد ِمنّا قُُدراٌت، َوِعْنَدُه َمواِهُب، َتْخَتِلُف ِمْن اإِنْساٍن اإِلى اآَخَر، َول� 

َتْبُرُز هِذِه الُقُدراُت َوتِْلَك الَمواِهُب اإِلّ� اإِذا َوَجَدْت َمْن َيْكَتِشُفها، َوَيْرعاها، 
َوَيْهَتمُّ بِها.       

ـَر اللُّه لَهـا ُمَعلَِّمًة اْكَتَشـَفْت َمْوِهَبَتها  َهيـا واِحـَدٌة ِمـْن هـِذِه الَمواِهـِب، َيسَّ
ُمَبكِّـراً، كانَـْت بِْنتـاً َخجولـًة، َتْحتـاُج اإِلـى َمـْن َيزيـُد ثَِقَتهـا بَِنْفِسـها، َفَعِمَلـْت 

َمْتها  ، َوَقدَّ لْقاِء، َواإِْعـداِد الَموادِّ ُمَعلَِّمُتهـا َعلـى ذلِـَك، َوقاَمـْت بَِتْدريِبهـا َعلى ال�إِ
ذاَعـِة الَمْدَرِسـيَِّة، َفاأْظَهـَرْت اإِْبداعـاً َوَتَميُّـزاً. لِْلاإِ

، َتْسَتضيُف  َمُة َبراِمِج اأْطفاٍل َمْشهوَرٌة في التِّْلفاِز الَوَطِنيِّ الَْيْوَم َهيا ُمَقدِّ
أْطفاُل ُيِحّبونَها َكثيراً، َوُينادونَها: ماما َهيا. أْطفاَل، َوَتْكَتِشُف َمواِهَبُهْم، َوال� ال�

ٍة: َكْيَف اأْصَبْحِت نَْجَمًة اإِْعلاِميًَّة؟ قالَْت: الَفْضُل  َساألَها َصَحِفيٌّ ذاَت َمرَّ
َعني ذلَِك اأْن  في َكثيٍر ِمْنُه لُِمَعلَِّمتي َمْيساَن الَّتي اْكَتَشَفْت َمْوِهَبتي، َوَقْد َشجَّ

ُم  ْعلاِم، َواأَتَخرََّج فيها، َوُحّبَي لِلاأْطفاِل َجَعَلني اأَقدِّ حاَفِة َوال�إِ اأْدُخَل كُلِّيََّة الصِّ

. ، َوَيْعَمَل فيما ُيِحبُّ َبراِمَج لَُهْم، َوِمَن الَخْيِر لُِكلٍّ ِمنّا اأْن َيْدُرَس ما ُيِحبُّ



٧

 نُجيُب َشَفِوّيًا:    
١- َكْيَف َتْبُرُز الُْقُدراُت َوالَْمواِهُب ِعْنَد النّاِس؟

٢- َمِن الَّتي اْكَتَشفْت َمْوِهَبَة َهيا؟

3- اأْيَن َتْعَمُل َهيا؟

: َكْيَف اأْصَبْحِت نَْجَمًة اإِْعلاِميًَّة؟ ٤- ماذا اأجاَبْت َهيا، ِعْنَدما َساألَها َصَحِفيٌّ

ُم َبراِمَج لِْلاأْطفاِل؟ 5- ما الَّذي َجَعَل َهيا تَُقدِّ

ُر:    نَُفكِّ
أْطفاُل ُينادوَن َهيا : )ماما َهيا(، َفَعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟ ١- اْل�

نْساُن لَِكْي ُيْبِدَع اإِلى اأشياَء َكثيَرٍة. اأَسّمي اْثَنْيِن ِمْنها. ٢- َيْحتاُج اْل�إِ

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
١- َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َوَمْعناها:

لاأ- َتْبُرُز َسهَّ

َمْشهوَرةب- َيْهَتمُّ

َر َيْعَتنيج- َيسَّ

َتْظَهُر



٨

اْلَجواِب  َوْفَق  الَفراِغ،  في  اْلُمناِسَبَة  ال�ْسِتفهاِم  اأداَة  َنَضُع   -٢
اْلُمقاِبِل:

)اأْيَن، َمتى، َمْن، َكْيَف، لِماذا، َكْم، ما، َهْل، ماذا(

َة. اأ-  َتْسُكُن؟        في َغزَّ

ب- َتْفَعُل ِعْنَدما َيْشَتدُّ الَْبْرُد؟       األَْبُس الَْملابَِس الّصوِفيََّة.

تاِء؟  ل� َتْخُرُج. ج-  َتْخُرُج الَْحيَُّة ِمْن ُجْحِرها في َفْصِل الشِّ

لاِة. ُن؟              ِعْنَدما َيحيُن َوْقُت الصَّ ُن الُْمَؤذِّ د-  ُيَؤذِّ

ِكتاباً َقَراأِْت في الُْعْطَلِة؟       ِعْشريَن ِكتاباً. هـ- 

أْمراِض. و-  نَْغِسُل اأْيِدَينا َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم؟      لِْلِوقاَيِة ِمَن اْل�

ي-  ِضدُّ َكِلَمِة َكريٍم؟        َبخيل.

٣- َنْكُتُب َخْمَس ُجَمٍل َتْبَداأ َباأداِة ال�ْسِتْفهاِم ال�آتَِيِة:

؟ اأ- َمْن     

؟ ب- َكْيَف 

؟ ج- ماذا   

؟ د- َهْل    

؟ هـ- اأْيَن   



٩

 اْلِكتاَبُة: 
َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

لُِكلِّ واِحٍد ِمنّا قُُدراٌت، َوَلُه َمواِهُب.

ْملاء ال�إِ

١- َنْقَراأ اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة، َونُلاِحُظ َلْفَظ )ال( التَّْعريِف: 

حاَفةالتِّْلفاز الصِّ اْل�أْطفالاْلَمواِهبالثَِّقة

نستنتج:

الّلاُم اْلَقَمِريَُّة: ِهَي الَّتي تُْكَتُب َوتُْلَفُظ. 

داً.  ْمِسيَُّة: ِهَي الَّتي تُْكَتُب َول� تُْلَفُظ، َوَيكوُن الَْحْرُف َبْعَدها ُمَشدَّ الّلاُم الشَّ

٢- نُْدِخُل )ال( َعلى اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة، َوَنْقَراأ: 
َبْيت، َجَمل، َحْقل، َشجاَعة، َوْرَدة، َطْير، ِظّل، َكْلب.

٣- َنْكُتُب ما ُيملى َعلْينا: )تُْؤَخُذ ِمْن َدليِل اْلُمَعلِّم(.



١٠

 التَّْعبيُر:
ْفَتِر: نُعيُد َتْرتيَب َكِلماِت ُكلِّ َسْطٍر؛ لَِتْكويِن ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َوَنْكُتُبها في الدَّ

َمُة. ١- َبراِمَج، َهيا، َمْشهوَرٌة، اأْطفاٍل، ُمَقدِّ

٢- اإِْعلاِميًَّة، نَْجَمًة، َكْيَف، اأْصَبْحِت؟

أْطفاُل، َهيا، ُيِحّبوَن. 3- َكثيراً، اْل�

ُم، َبراِمَج، لَُهْم، ُحبَِّي، َجَعَلني. أْطفاَل، اأَقدِّ ٤- اْل�



١١

ْرُس الثّاني الدَّ

َزْهَرُة الَحنّوِن

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َشقائُِق النُّْعماِن(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- في اأيِّ َفْصٍل َتْنُبُت َزْهَرُة الَحنّوِن؟ 

٢- نَْذكُُر اْسَمْيِن اآَخَرْيِن لَِزْهَرِة الَحنّوِن. 

َيْت َشقائُِق النُّْعماِن بِهذا ال�ْسِم؟  3- لِماذا ُسمِّ

٤- اإِل�َم َتْرُمُز َزْهَرُة الَحنّوِن؟ 

5- َعلاَم َتُدلُّ ِعباَرُة: )َوما اأْكَثَر َزَهراِت الَحنّوِن في بِلاِدنا!(؟



١٢

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١٣



١٤

 َزْهَرُة الَحنّوِن

 َنْقَراأ:
تُلاِحُق  الَجميَلِة،  الُحقوِل  في  الَحنّوِن  اأْزهاِر  َبْيَن  َتْلَعُب  لَْيلى  كانَْت 
، َفَتَوقََّفْت  ْسَمْنِتيَّ نََة، َوَظلَّْت َتْركُُض َحتّى َوَصَلِت الِجداَر ال�إ الَفراشاِت الُمَلوَّ
َحزيَنًة، ل� َتْعِرُف ماذا َتْفَعُل، َراأْت َزْهَرَة َحنّوٍن َوحيَدًة ِعْنَد اأْسَفِل الِجداِر. 

اْقَتَرَبْت ِمَن الَفراشاِت َوَهَمَسْت: لِماذا ِهَي َوحيَدٌة هَكذا؟!

أنَّ الِجداَر َيْفِصُل َبْيَنها َوَبْيَن اأَخواتِها.  ْرقاُء: لِ� اأجاَبِت الَفراَشُة الزَّ

الُحقوَل  لَِترى  َمَعها؛  َتْصَحَبها  اأْن  تُريُد  اأنَّها  لَْيلى  الَفراشاُت  اأْخَبَرِت 
َخْلَف الِجداِر. 

َبْت لَْيلى، َوقالَْت: لَِكْن َكْيَف؟! َتَعجَّ

الَفراشاُت: نَطيُر َمعاً َخْلَف الِجداِر. 

َوما  الُحقوَل!  هِذِه  اأْجَمَل  ما  َوقالَْت:  الَفراشاِت،  َمَع  لَْيلى  طاَرْت 
اأْوَسَعها!

الَفراَشُة الَحْمراُء: هذا َسْهُل َمْرِج اْبِن عاِمٍر. 

لَْيلى: َوما اْسُم ذلَِك الَجَبِل؟



١٥

الَفراَشُة الَبْيضاُء: اْسُمُه الَكْرِمُل، َوَيَقُع في َمديَنِة َحْيفا.

َوَقْبَل اأْن َيُحلَّ الظَّلاُم، راَفَقِت الَفراشاُت لَْيلى اإِلى َبْيِتها. 

: َحْتماً َسَنعوُد. َشَكَرْت لَْيلى الَفراشاِت، َوقالَْت لَُهنَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- اأْيَن كانَْت لَْيلى َتْلَعُب؟

٢- ماذا كانَْت لَْيلى تُلاِحُق؟

3- لِماذا كانَْت َزْهَرُة الَحنّوِن َوحيَدًة؟

٤- َكْيَف اْسَتطاَعْت لَْيلى الُوصوَل اإلى الِجداِر؟

5- ماذا شاَهَدْت لَْيلى َمَع الَفراشاِت اأْثناَء الطََّيراِن؟

6- ماذا قالَْت لَْيلى لِْلَفراشاِت َبْعَد َعْوَدتِها اإِلى الَبْيِت؟ 

 نَُفكُِّر:
١- ماذا ُيَمثُِّل الِجداُر بِالنِّْسَبِة اإلى لَْيلى؟

٢- َكْيَف نُزيُل الِجداَر؟ 

. 3- نَْسَتْنِتُج الِعْبَرَة ِمَن النَّصِّ



١6

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها: ١- َنِصُل اْلُجْمَلَة ِبِضدِّ

ما اأْقَبَح ال�ْحِتلاَل! اأ- اْقَتَرَبْت ِمَن الِْجداِر.           

َجَلَسْت َوحيَدًة. ب- ما اأْضَيَق هِذِه الُْحقوَل!        

اْبَتَعَدْت َعِن الِْجداِر. ج- َظلَّْت واِقَفًة.                 

َظلَّْت جالَِسًة. د- َجَلَسْت َمَع اأَخواتِها.           

ما اأْوَسَع هِذِه الُْحقوَل!           

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

َعْطشىَعْطشاُنَزْرقاُءاأْزَرُقكاتَِبٌةكاتٌِب

َجْوعاُناأْحَمُرشاِعٌر

َغْضباُناأْخَضُرجالٌِس

َحْيراُناأْصَفُرُمْبِدٌع



١٧

٣- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 

بيُب ُمْخِلٌصاْلُمَهْنِدُس ُمْبِدٌعالّطالُِب َمَتَفوٌِّق الطَّ

َقٌة الطّالَِبُة ُمَتَفوِّ

قاِن الطّالِباِن ُمَتَفوِّ

َقتاِن الطّالَِبتاِن ُمَتَفوِّ

قوَن الطُّّلاُب ُمَتَفوِّ

قاٌت الطّالِباُت ُمَتَفوِّ

 اْلِكتاَبُة:
٣ – َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ما اأْجَمَل  هِذِه  الُحقوَل،  َوما  اأْوَسَعها!



١٨

ْملاء ال�إِ

١- َنْقَراأ اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة، َونُلاِحُظ اْلَكِلماِت اْلَمْختوَمَة ِبالنّوِن الّسْاِكَنِة، 
َواْلَكِلماِت اْلَمْختوَمَة ِبالتَّْنويِن: 

 ُمَبكِّرًا، خان، اْلَقّطانين، َقديمًا، صوَرٍة، َيْعَملون، اْلُقْطن، 
ُمباَشَرًة، ثائٌِر.

٢– نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي، َكما في اْلِمثاِل:

مِّاْلَكِلَمُة َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن اْلَفْتِحَتْنويُن الضَّ

اأْسواٍقاأْسواقًااأْسواٌقاأْسواق

تَُحف

حاِفَلة

َمرَّة



١٩

َتْحَت  ْيِن  وَخطَّ بنوٍن،  َتْنَتهي  الَّتي  الَكِلماِت  َتْحَت  َخّطًا  َنَضُع   -٣
الَكِلماِت الَّتي َتْنَتهي بَتْنوين: 

ْيِت. ُه اإِلى سوِق باِب خاِن الزَّ اأ- َدَخَل ثائٌِر َوَجدُّ

ِه اأماَم باِب الَْعموِد. َل صوَرٍة لَِجدِّ ب- الَْتَقَط ثائٌِر اأوَّ

ها ُمباَشَرًة اإِلى سوِق اللَّّحاميَن. ج- ثُمَّ َتَوجَّ

د- اْشُتِهَر سوُق الَْقطّانيَن َقديماً بَِبْيِع الُْقْطن.



٢٠

 التَّْعبيُر:
نَُكوُِّن ُجَملاً، َكما في اْلِمثاِل: 

باِح.  ْمُس في الصَّ اْلِمثاُل: تُْشِرُق الشَّ

ْمُس.  باِح تُْشِرُق الشَّ         في الصَّ

١- نَْذَهُب اإِلى الَْمْدَرَسِة ُمَبكِّرين. 

٢- َيصوُم الُْمْسِلموَن في َرَمضاَن. 

3- ُيعالَُج الَْمريُض في الَْمْشفى.  

٤- َتْرقُُد الدَّجاَجُة َعلى الَْبْيِض.  

5- ساَفَر َجّدي بِالطّائَِرِة.        



٢١

 
اْلَوْحَدُة

    

    

لِــْلاأول�ْد َيْومــًا  قاَلــْت 

اأْول�ْد يــا  ِمْثلــي  كونــوا 

ِباْل�أْســواْر َتْعَتِرفــوا  ل� 

َواْل�أْحـــراْر يَّـــِة  لِْلُحرِّ

اْل�أْول�ْد َملاييــَن  َنْحــُن 

ــداْد ــَن اْل�أْج ــا َوَط ْدن        َوحَّ

اْلُعْصفــوَرْة اأنَّ  ُيْحكــى 

َمْنــذوَرْة لِْلَوْحــَدِة  اأنــْا 

اْلَعــَرِب اأْرِض  فــي  طيــروا 

َواأبــي اأّمــي  َرّبانــي 

اْلُعْصفــوَرْة ِمْثــَل  ِطْرنــا 

اْلَمْقهــوَرْة اْل�أْرَض  ْرنــا     َحرَّ

  

 

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٢٢

ورقة عمل )اأسماء ال�ستفهام(
الَْهَدف: اْسِتْخداُم اْسُم ال�ْسِتْفهاِم الُْمناِسِب.

آتَِيــِة: )مــاذا، َمتــى، َكْيــَف، اأْيــَن،  ١- نَْســاأُل َعّمــا َتْحَتــُه َخــطٍّ بِاْســِتْخداِم اأْســماِء ال�ْســِتْفهاِم ال�
 ) َكْم

١- َشِرَب الطِّْفُل َكاأْساً ِمَن الَْحليِب.

____________________________________________________________

أْقداِم. ٢- َذَهَب سامي اإِلى الَْمْدَرَسِة َسْيراً َعلى ال�

____________________________________________________________

ْثَنْيِن الْماضي. 3- لَِعَب اأْحَمُد َوَسعيد ُمباراًة  َيْوَم ال�إ

____________________________________________________________

٤- َذَهَبْت اأَمُل َوحناُن اإِلى الَْمْسَبِح.

____________________________________________________________

٢- نُساِعُد اأْحمَد في َصْوغ ِاأْسِئَلٍة َعِن الَْمْكَتَبِة:

   ماذا .......................                 َمتى .........................

    َمْن ........................                    َكْيَف .........................

3- نَْختاُر اْسَم ال�ْسِتْفهاِم الُْمناِسِب لَِملِء الَْفراِغ:) ما ،ماذا ،َكم(.

.........................ُعُمَرك؟        ٢.........................اْسُمك؟

ملاحظات المعلم/ة: ________________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر: ________________________________________________



٢٣

ْرُس الثّالث الدَّ

ُدْمَيُة َحْسَنَة

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ُصَوٌر َوِمْفتاٌح(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُه؟ ١- ماذا َساأَل سامي َجدَّ

راً؟  ٢- اأْيَن كاَن الَْجدُّ َيْعَمُل ُمَصوِّ

َتْيِن. ماذا اأْخَرَج في كُلِّ َمرٍَّة؟ ْندوِق الَْقديِم َمرَّ 3- َمدَّ الَْجدُّ َيَدُه اإِلى الصُّ

٤- بَِم اأْوصى الَْجدُّ َحفيَدُه؟

5- بَِراأْيِك، اأْيَن َيْسُكُن َجدُّ سامي الَْيْوَم؟



٢٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٢٥
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 َنْقَراأ:
ُة َحْسَنُة َوَحْولَها اأْحفاُدها في ُمَخيَِّم َعْيِن الُحْلَوِة في  َجَلَسِت الحاجَّ
تي، َفانَْحَدَرْت  ثينا َعِن النَّْكَبِة يا َجدَّ لُْبناَن، َفقاَل لَها َحفيُدها َمْحموٌد: َحدِّ
ِمْن َعْيِنها َدْمَعٌة، َوقالَْت: كُْنُت حيَنِئٍذ بِْنَت تِْسِع ِسنيَن، َوالَفْصُل َربيٌع، 
َفَخَرْجُت َمَع َصديقاتي اإِلى َبّياَرٍة َجميَلٍة في يافا، َوِعْنَدما َتِعْبنا ِمَن اللَِّعِب، 
نَْصَنْع  َهّيا  فاِطَمُة:  َفقالَْت َصديَقتي  َكبيرٍة،  ُبْرتُقاٍل  َشَجَرِة  َتْحَت  َجَلْسنا 

ُدْمَيًة ِمَن الُقماِش.

ْمَيَة، َسِمْعنا انِْفجاراٍت َكثيَرًة قاَمْت بِها الِعصاباُت  َوَبْيَنما كُنّا نَْصَنُع الدُّ
َمكاٍن،  ِمْن كُلِّ  ِصياحاً  َوَسِمْعنا  الَمديَنِة،  َعلى  اأْثناَء ُهجوِمها  ْهيونِيَُّة  الصِّ
َوجاَء اأْهلُنا َيْبَحثوَن َعنّا، َفَجَذَبني اأبي بُِسْرَعٍة، َفاأَخْذُت اأصيُح: اأبي، اأبي، 
ْرِقيَِّة ِمَن الَمديَنِة. ُدْمَيتي ُدْمَيتي!! َولِكنَّ اأبي َمضى بي ُمْسِرعاً اإِلى الِجَهِة الشَّ

َوجاَء بِنا اأبي اإِلى ُهنا، َولَْم َيْخُطْر بِبالي اأنَّ ُغْرَبَتنا َسَتطوُل اإِلى هذا 
ْمَيِة َتْحَت  أْكِمَل ُصْنَع الدُّ ، َوما ِزلُْت اأنَْتِظُر الَيْوَم الَّذي اأعوُد فيِه؛ لِ� الَحدِّ

َمُن. ْذِن اللِه َسَنعوُد َحْتماً، َواإِْن طاَل الزَّ الُبْرتُقالَِة، َوبِاإِ

ُدْمَيُة َحْسَنَة



٢٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
ُة َحْسَنُة؟ ١– اأْيَن َتْسُكُن الْحاجَّ

َثُه؟ تِِه اأْن تَُحدِّ ٢- ماذا َطَلَب َمْحموٌد ِمْن َجدَّ

ِة َحْسَنَة َيْوَم التَّْهجيِر؟ 3- َكْم كاَن ُعْمُر الْحاجَّ

٤- ماذا اْقَتَرَحْت فاِطَمُة َعلى َصديقاتِها؟

5- لِماذا صاَحْت َحْسَنُة َبْعَدما َجَذَبها اأبوها بُِسْرَعٍة؟

ُة َحْسَنُة؟ 6- ماذا َتْنَتِظُر الْحاجَّ

 نَُفكُِّر:
ِة َحْسَنَة؟ ١- ما َسَبُب َبقاِء َيْوِم النَّْكَبِة راِسخاً في ِذْهِن الْحاجَّ

أَمَل بِالَْعْوَدِة؟ ُة َحْسَنُة اْل� ٢- لِماذا لَْم َتْفِقِد الْحاجَّ

َق ُحلَُم الَْعْوَدِة؟ 3- َكْيَف ُيْمِكُن اأْن نَُحقِّ



٢٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها: ١- َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة، َوِضدِّ

اأْبَعَدني انَْحَدَرْت               

َوَقَفْت َخَرَجْت                  

اأْهِمُس َجَذَبني                  

َصِعَدْت    اأصيُح                    

َدَخَلْت َجَلَسْت               

َوَقَعْت        

 

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

ْيُف ُيْقِبُل جيُن َيْبَتِسُمالضَّ اْلُمجاِهُد اْنَتَصَراْلُمسافُِر َرَجَعالسَّ

ْيفاِن ُيْقِبلاِن الُْمساِفراِن َرَجعاالضَّ
يوُف ُيْقِبلوَن الُْمساِفروَن َرَجعواالضُّ

ْيَفُة تُْقِبُل الُْمساِفَرُة َرَجَعْت الضَّ
ْيَفتاِن تُْقِبلاِن الُْمساِفَرتاِن َرَجَعتاالضَّ
ْيفاُت ُيْقِبْلَن الُْمساِفراُت َرَجْعَنالضَّ



٢٩

٣- َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنَضُعها في اْلَفراِغ:
ُيْنِشْدَن( ُيغاِدروَن،  َيَتَجوَُّل،  اْنَتَصَر،  َتخيطاِن،  )اأْسَعْفَن، 

اأ- الّسائُِح       في الِْبلاِد.
أْشعاَر. ب- الّشاِعراُت  اْل�
جـ- الّزائِروَن    الَْمكاَن.

د- الُْمَمرِّضاُت  الَْمريَض.      
ّجاِن. هـ- اْل�أسيُر    َعلى السَّ

 اْلِكتاَبُة: 
َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َوما  زِْلُت  اأْنَتِظُر  الَيْوَم  الَّذي  اأعوُد  فيِه.



٣٠

ْملاء ال�إِ

١- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي، َكما في اْلِمثاِل: 

مِّاْلَكِلَمُة َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن اْلَفْتِحَتْنويُن الضَّ

بريٍدبريدًابريٌدبريد

كثير

َعليم

َقْلَعة

٢- َنْكُتُب اإِْملاًء غيَر َمْنظورٍ:

الِعصاباُت  بِها  قاَمْت  َكثيَرًة  انِْفجاراٍت  َسِمْعنا  ْمَيَة،  الدُّ نَْصَنُع  كُنّا  َوَبْيَنما 
ْهيونِيَُّة اأْثناَء ُهجوِمها َعلى الَمديَنِة، َوَسِمْعنا ِصياحاً ِمْن كُلِّ َمكاٍن.  الصُّ

َفاأَخْذُت اأصيُح: اأبي، اأبي،  اأبي بُِسْرَعٍة،  َيْبَحثوَن َعنّا، َفَجَذَبني  اأْهلُنا  َوجاَء 
ُدْمَيتي ُدْمَيتي!!



٣١

 التَّْعبيُر:
نَُكوُِّن ُجْمَلَتْيِن َعلى ُكلِّ َكِلَمٍة، َكما في اْلِمثاِل: 

ّراَجَة. ّراَجة   اأ- َرِكَب سامي الدَّ  اْلِمثاُل: الدَّ

ّراَجُة َسريَعٌة.  ب- الدَّ         

اأ-  ١- الِْكتاب.   

ب-          

اأ-  ٢- الُْعطور.   

ب-          

اأ-  3- الَْمْدَرَسة.   

ب-          



٣٢

ورقة عمل )النون الساكنة والتنوين(

الَْهَدُف: التَّْمييُز َبْيَن النّوِن الّساِكَنِة َوالتَّْنويِن:  

نََة ِمْنها: آتَِيَة َونَْسَتْخِرُج الَْكِلماِت الُْمَنوَّ ١- نَْقَراأ الِْفْقَرَة ال�
   )الَْفــلَّاُح الِْفَلْســطيِنيُّ نَشــيٌط َوُمْخِلــٌص فــي َعَمِلــِه، َيْخــُرٌج اإِلــى َحْقِلــِه َصباحــاً حاِمــلاً َفاأَْســُه 

َوقوَتُه،َيْعَمــُل بِِجــدٍّ َونَشــاٍط ِمــْن اأْجــِل اإِْســعاِد اأْبنــاِء َوَطِنِه(.

َتْنوين َكْسرَتْنويُن َضمَتْنويُن َفْتح

ــٍن:  ــوٍن ســاِكَنٍة َوَكِلمــاٍت َتْنَتهــي بَِتْنوي ــى َكِلمــاٍت َتْنَتهــي بِن ــَة اإِل ــُف الَْكِلمــاِت التّالَِي ٢.نَُصنِّ
ُمْجِتِهداً،َبريٍد،ُســَليمان،َكلماٌت،فاتِن( )َرَمضــان، 

َكِلماٌت َتْنَتهي بِنوٍن ساِكَنٍةَكِلماٌت َتْنَتهي بَِتْنويٍن

: 3.نَْقَراأ َونََضُع التَّْنويَن لِْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ
 اأ.ل� َخْيَر في عاِمٍل َكسول.

ُة َمديَنة ِفَلْسطيِنيٌَّة. ب.َغزَّ

ها َعلى ُغْصِن َشَجَرة. ج.َبَنِت الُْعْصفوَرُة ُعشًّ

ملاحظات المعلم/ة: __________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر: __________________________________________



٣٣

ْرُس الّرابُع الدَّ

اإِراَدتي ِسرُّ َنجاحي

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلحاجُّ َعْطواُن(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُل الْحاجُّ َعْطواُن؟ َولِماذا؟ ١- َكْيَف َيَتَنقَّ

٢- ماذا َيْعَمُل الْحاجُّ َعْطواُن؟

بائُِن الْحاجَّ َعْطواَن؟ 3- لِماذا ُيِحبُّ الزَّ

٤- بَِراأْيِك، ما الَّذي َجَعَل الْحاجَّ َعْطواَن َيْرفُُض ُمساَعَدَة النّاِس؟



٣٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٣٥



٣6

 َنْقَراأ:
ألْواَن، َيعيُش في َقْرَيٍة َصغيَرٍة، َيْطَمُح  َسعيٌد ِطْفٌل َمْوهوٌب، ُيِحبُّ ال�

اأْن ُيْصِبَح َفنّاناً َمْشهوراً حيَنما َيْكَبُر. 

كاَن كُلَّ َيْوٍم ُيراِقُب الَعصافيَر َوال�أْشجاَر ِمْن ناِفَذِة ُغْرَفِتِه، َوَيْرُسُمها، 
َسّياَرٌة  َمرَّْت  الّشاِرَع،  َيْقَطُع  كاَن  َوَبْيَنما  َيْوٍم،  َوذاَت  بِاأْقلاِمِه.  نُها  َوُيَلوِّ
أيّاٍم، َواأْفَقَدْتُه الُقْدَرَة َعلى الرَّْسِم  ُمْسِرَعٌة، َفَدَهَسْتُه، َواأْبَقْتُه َطريَح الِفراِش لِ�
َعلى  الُمَعلََّقَة  لَْوحاتِِه  ُل  َيَتاأمَّ َحزيناً  ُغْرَفِتِه  في  الطِّْفُل  َجَلَس  الُيْمنى.  بَِيِدِه 

غيَرِة. ُجْدراِن ُغْرَفِتِه الصَّ

ِة اأْشُهٍر، َشَعَر الطِّْفُل بِالَْحنيِن لَِمْوِهَبِتِه، َفحاَوَل اأْن ُيْمِسَك  َوَبْعَد ِعدَّ
ًة اأْخرى بَِيِدِه  ريَشَتُه  بَِيِدِه الُيْمنى، َفَسَقَطِت الّريشُة اأْرضاً، َتناَوَل الّريشَة َمرَّ
َظلَّ  لِلرَّْسِم،  ُحبَُّه  لِكنَّ  َيْسَتِطْع،  َفَلْم  َزْهَرًة،  َيْرُسَم  اأْن  َوحاَوَل  الُيْسرى، 
ُر الُمحاَولََة كُلَّ َيْوٍم، َحتّى عاَد ُيْمِسُك ريَشَتُه الُمْبِدَعَة، َوَيْرُسُم  َيْدَفُعُه لُِيَكرِّ

اأْجَمَل ِمّما كاَن َيْرُسُم.

اإِراَدتي ِسرُّ َنجاحي



٣٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
؟ ١- ماذا كاَن َسعيٌد ُيِحبُّ

٢- ماذا كاَن َسعيٌد َيْفَعُل كُلَّ َيْوٍم؟

3- ماذا َحلَّ بَِسعيٍد اأْثناَء َقْطِعِه الّشاِرَع؟

٤- بَِم َشَعَر َسعيٌد َبْعَد الْحاِدِث؟

5- َكْيَف اْسَتطاَع َسعيٌد اأْن َيعوَد لُِمماَرَسِة ِهواَيِتِه؟

 نَُفكِّر:
ُح ذلَِك. عاَقُة ل� َتُحدُّ ِمْن ُمواَصَلِة الَْعَمِل. نَُوضِّ ١- اْل�إِ

عاَقِة؟ ٢- ما واِجُبنا تُجاَه ذوي اْل�إِ

عاَقِة. 3- نَْذكُُر ِقَصَص نَجاٍح اأْخرى لَِذوي اْل�إِ

ُهها لِلّسائِِق؟ ٤- ما الرِّسالَُة الَّتي نَُوجِّ

عاَقِة؟ ساِت تُجاَه َذوي اْل�إِ 5- ما واِجُب الُْمَؤسَّ



٣٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
 ١- نَُفرُِّق في اْلَمْعنى َبْيَن ما َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلِّ ُجْمَلَتْيِن

ُمَتقاِبَلَتْيِن:

اأ- َشَعَر الطِّْفُل بِالَْحنيِن لَِمْوِهَبِتِه.        - َدَرَسْت َحنيُن الطِّبَّ في الْجاِمَعِة.

ب- َيْطَمُح َسعيٌد اأْن ُيْصِبَح َفنّاناً.      - َرَجَع اأْحَمُد ِمْن ِرْحَلِتِه َوُهَو َسعيٌد.      

ُم الَْعُدوُّ في َمْوِقٍع َيْدَفُعُه َعْنُه الثُّّواُر. ج-ُحبُّ الطِّْفِل للرَّْسِم َبِقَي  َيْدَفُعُه  لُِيحاِوَل.   - كُلَّما َيَتَقدَّ

ًة اأْخرى.      - َشِرْبُت الَْقْهَوَة ُمرًَّة.        د- َتناوَل الطِّْفُل الَْقَلَم َمرَّ

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

نَْحُن ساَفْرنااأنا ساَفْرُت
      َعَزْفُت
      َشِرْبُت
      َعِمْلُت

٣- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

نَْحُن نُحاِوُلاأنا اأحاِوُل

ُر      اأَحضِّ
     اأَصلّي
     اأْمَرُح

   اأْسَهُر



٣٩

 اْلِكتاَبُة:

َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

       َسعيٌد  ِطْفٌل  َمْوهوٌب،  ُيِحبُّ  ال�أْلواَن.

ْملاء ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

َشَعَر الطِّْفُل بِالَْحنيِن لَِمْوِهَبِتِه، َفحاَوَل اأْن ُيْمِسَك ريَشَتُه  بَِيِدِه الُيْمنى، َفَسَقَطِت 
ًة اأْخرى بَِيِدِه الُيْسرى، َوحاَوَل اأْن َيْرُسَم َزْهَرًة، َفَلْم  الّريشُة اأْرضاً، َتناَوَل الّريشَة َمرَّ
ُر الُمحاَولََة كُلَّ َيْوٍم، َحتّى عاَد ُيْمِسُك  َيْسَتِطْع، لِكنَّ ُحبَُّه لِلرَّْسِم، َظلَّ َيْدَفُعُه لُِيَكرِّ

ريَشَتُه الُمْبِدَعَة.



٤٠

 التَّْعبيُر:

 نَُحوُِّل اْلُجَمَل اْلَبسيَطَة، َكما في اْلِمثاِل: 

 . لاَم الَْوَطِنيَّ  اْلِمثاُل: ُيْنِشُد الطُّّلاُب السَّ

 . لاَم الَْوَطِنيَّ كُلَّ َصباٍح، ِعْنَدما ُيْرَفُع الَْعَلُم الِْفَلْسطيِنيُّ ُيْنِشُد الطُّّلاُب السَّ  

١- َرَسَمْت َعبيُر لَْوَحًة. 

هاتِنا.    ٢- نُساِعُد اأمَّ

3- طاَر الُْعْصفوُر. 



٤١

ورقة عمل تقويمية 
)َفْهُم اْلَمْقروِء(:

أْسِئَلِة ِمْن )١-5(: َهّيا اأِحّبائي نَْقَراأ النَّصَّ التّالي ثُمَّ نُجيُب َعِن ال�

ثينا  ُة َحْسَنُة َوَحْولَها اأْحفاُدها في ُمَخيَِّم َعْيِن الُْحْلَوِة في لُْبناَن، َفقاَل لَها َحفيُدها َمْحموٌد: َحدِّ َجَلَسِت الْحاجَّ  
َربيٌع،  َوالَْفْصُل  تِْسِع ِسنيَن،  بِْنَت  َدْمَعٌة،َوقالَْت: كُْنُت حيَنِئٍذ  َعْيِنها  ِمْن  َفانَْحَدَرْت  تي،  يا َجدَّ النَّْكَبِة  َعِن 
َفَخَرْجُت َمَع َصديقاتي اإِلى َبّياَرٍة َجميَلٍة في يافا، َوِعْنَدما َتِعْبنا ِمَن الْلَِّعَب، َجَلْسنا َتْحَت َشَجَرِة ُبْرتُقاٍل َكبيرٍة، 

َفقالَْت َصديَقتي فاِطَمُة: َهّيا نَْصَنُع ُدْمَيًة ِمَن الِْقماِش. 

١- اأْيَن َجَلَسْت الْحاّجُة َحْسَنَة؟ 
___________________________________________________    

أَمَل بِالَْعْوَدِة ؟ ُة َحْسَنُة ال� ٢- لِماذا لَْم َتْفِقِد الْحاجَّ
___________________________________________________    

؟ 3- الُعْنواُن الُْمناِسِب لِلنَّصِّ
___________________________________________________    

٤- ما ِضدُّ َكِلَمِة )انَْحَدَرْت( في ُجْمَلِة )َفانَْحَدَرْت ِمْن َعْيِنها َدْمَعٌة(؟

   اأ- نََزلَت             ب- َصِعَدت           ج- َوَقًفت            د- َجَلَست

5- نَُوظُِّف َكِلَمَة )النَّْكَبة( في ُجْمَلٍة َجميَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا؟
 ___________________________________________________   

ْرفِيَُّة(: )التَّدريباُت النََّحِويَُّة َوالصَّ

تي(؟ 6- مااْلَكِلَمُة الَّتي َتُدلُّ َعلى اْسِم اْسِتْفهاٍم في ُجْمَلِة )اأْيَن َيعيُش َجدِّي َوَجدَّ
تي          ب- اأْيَن          ج- َيعيُش          د-َجّدي      اأ- َجدَّ

7- نَصوُغ ُسؤاَل�ً لِما َتْحَتُه َخطٍّ َمَع ُمراعاِة َوْضِع َعلاَمِة التَّْرقيِم الُْمناِسَبة: 

   نَْشَرُب الَْحليَب َصباحاً.
___________________________________________________     

ُح ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأتي: 8- نَُصحِّ
    نَْحُن ل�ِعٌب َقِويٌّ .............................



٤٢

     اأنا ُجنوٌد ُمْخِلصوَن ............................

     اأنا ُحّجاُج َبْيِت اللِه ............................

أْقواِس: حيَحة ِمّما َبْيَن ال� جاَبَة الصَّ 9- نَْختاُر ال�إِ
    ١- النِّساُء ............الِْجراِر.             )َْمَلاأ _ َيْمَلاأِن _  َيْمَلاآِن _  َيْمَلؤوَن( 
.           )لَِبسا_  لَِبسوا _  لََبِستا  _   لَِبْسَن(       ٢- الَْفتاتاِن ..............الزِّيَّ
لوَن............َجماَعًة.           )َصلَّتا_  َصلّوا_  َصلَّت_   َصلَّْيَن(      3- الُْمصَّ
َجَرة.  )َيِقفوَن _  َيِقفاِن _ َيِقْف_ َتِقْف (     ٤- الُْعْصفوراِن.............َعلى الشَّ

)ال�ْملاء(:
ْمِســيَُّة َواأْخــرى فيهــا الــّلاُم الَْقَمِريَّــة: )الطْفَلــة - الَبْيــت  ١٠- نَُصنِّــُف الَْكِلمــاِت التّالَِيــَة اإِلــى َكِلمــاٍت فيهــا الــّلاُم الشَّ

- الَحديَقــة - الســعاَدة - الِكتــاب(

َكِلماٌت َتْحوي ل�ٌم َقَمِريَّةَكِلماٌت َتْحوي ل�ٌم َشْمِسيَّة

آتَِيِة :  ْملائي في الُْجَمِل ال� ُح الَْخَطاأ ال�إِ ١١- نَُصحِّ
َتن َجميَلًة لًِيشاِرَك في َمْشروِع الُْقّراِء.    )             (              اأ- اْشِترى اأْحَمُد ِمَن الَْمْكَتَبِة ِقصَّ

    ب- َوَقَف خالٌِد َعلى ُشْرَفِة َمْنِزلِِه َصباَحْن.                               )             (              
   ج- عاَدت فاِطَمُة ِمَن الَْمْدَرَسِة ُمْسِرَعَتْن.                                 )              (

ْولَُة َمْشفى اً ًكبيراً .                                          )              (      د- َبَنِت الدَّ

)التّْعبير(:

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة: ١٢- نَُوظُِّف الِْعباراِت ال�
َتْحَت الْماِء:________________________________________
َجَرة: _______________________________________ َفْوَق الشَّ

__________________________________________________

)اْلَخّط(:
آتَِيَة َوْفَق َقواِعِد َخطِّ النَّْسِخ:  ١3- نَْكُتُب الُْجْمَلَة ال�

               َعزَّ َمْن َقَنْع ، َوَذلَّ َمْن َطَمع
___________________________________________________

ملاحظات المعلم/ة: __________________________________________________________
ملاحظات ولي ال�أمر: _________________________________________________________



٤٣

ِاسُم 
الّطالِب

اْلَمهارات
َدَرَجُة التَّْقديِر

١٢٣٤٥

١- ال�ْســِتماُع اإِلــى نُصــوِص ال�ْســِتماِع بِانِْتبــاٍه، ُمراِعيــاً 
اآداَب ال�ْســِتماِع، َوَفْهَمــُه.

َرًة. ْرِس ِقراَءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ ٢- ِقراَءُة الدَّ

ــِتماِع،  ــي ال�ْس ــْن نَصَّ ــِة ِم ــَرِة العامَّ ــِتْخراُج الِفْك 3- اْس
ــراَءِة. َوالِق

ِة الَمْعنى. ْرِس بُِجَمٍل تامَّ ٤- التّْعبيُر َعِن ُصَوِر الدَّ

5- َتْوظيــُف ُمْفــَرداٍت َوَتراكيــَب َجديــَدًة فــي ُجَمــٍل 
ــَدٍة. ُمفي

6- َحلُّ التَّْدريباِت اللَُّغِويََّة الِقرائِيََّة َوالِكتابِيََّة.

7- الِْكتاَبُة بَِخطِّ النَّْسِخ.

8- َتْوظيُف التَّْعبيَر في ُجَمٍل ُمناِسَبٍة.

َفُظها. َنًة، َوِحْ أناشيِد ُمَلحَّ 9- ِغناُء ال�

ط       5: َمْقبول ** ١: ُمْمتاز       ٢: َجّيد ِجّداً        3: َجّيد          ٤: ُمَتوسِّ

ُسلَُّم التّقديِر


