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٢

 النِّتاجاُت:
ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن هِذِه اْلَوْحَدِة اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف 

الَمهاراِت الاأْرَبِع )الاْسِتماِع، والُمحاَدَثِة، والِقراَءِة، والِكتاَبِة(، ِمْن ِخلاِل:

١- ال�ْسِتماِع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع بِانِْتباه وتفاعل. 
َ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 الُْمتنّوعِة. 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 الْوارَِدَة في الِْكتاِب.  ْملاِء َغْيرِ الَْمْنظورِ َوالِ�ْخِتبارِيِّ 9- ِكتاَبةِ نُصوٍص ِمَن ال�إِ
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. 

٣ الُجْنُدُب والنّملةالّدرس الاأّول

١٣ رسائل بلا ساٍعالّدرس الثّاني

٢٣ وطني اأغلىالّدرس الثّالث

٣٣ما اأجمل السماء! الّدرس الّرابع

المحتويات



٣

ْرُس اْلاأوَُّل الدَّ

الُجْنُدُب َوالنَّْمَلُة

 

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َحّصاَلُة َوليٍد(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ماذا كاَن َوليٌد َيْصَنُع في اأيّاِم الُْعَطِل ُمْنُذ ِصَغِرِه؟

أُب اأْن َيكوَن اْبُنُه ُمْسَتْقبلاً؟ ٢- ماذا اأراَد ال�

3- لِماذا اْشَترى َوليٌد الَْحّصالََة؟

َر اإِْخَوُة َوليٍد َواأَخواتُُه اأْن َيْشَتِرَي كُلٌّ ِمْنُهْم َحّصالًَة؟ ٤- لِماذا َقرَّ



٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٥



6

 َنْقَراأ:
ْيِف، َوَقَف ُجْنُدٌب َقريباً ِمْن نَْمَلٍة، َفَوَجَدها َتْسعى بِِجدٍّ  في َفْصِل الصَّ
في َجْمِع َطعاِمها، َفَضِحَك ساِخراً ِمْنها، َوقاَل لَها: َتعالَْي َمعي؛ لُِنَغنَِّي، 
ما  َعلى  اأُدلَُّك  األ�  َفقالَْت:  ِغنائي،  لَْحِن  َعلى  َتْرقُصيَن  َواأنِْت  اأَغنّي  َفاأنا 
تاِء، َكما اأْفَعُل  َيْنَفْعَك في َفْصِل الشِّ ُهَو اأنَْفُع لََك؟ اْجَمْع لَِنْفِسَك َطعاماً 
تاِء،  أَتَغّذى َعَلْيها في َفْصِل الشِّ آَن، َفاأنا اأْجَمُعها؛ لِ� اأنا، َفالُْحبوُب َكثيَرٌة ال�
ِعْنَدماَ َيْمَنُعني الَمَطُر َوالَْبْرُد ِمَن الُْخروِج. قاَل الُجْنُدُب: اأناْ اأريُد اأْن اأَتَمتََّع، 

َواأَغنّي.
ْيُف ُمْسِرعاً َوالُجْنُدُب ُيَغنّي، َوجاَء الَخريُف، َوَهَطَل الَْمَطُر  َذَهَب الصَّ
ُمَبكِّراً، َولَْم َيْسَتِطِع الُجْنُدُب اأْن َيْحُصَل َعلى َطعاٍم، َوكاَد الْجوُع َيْقُتلُُه، 
َفقاَل في نَْفِسِه: َساأْذَهُب اإِلى جاَرتي النَّْمَلِة، َفاأْطلُُب ِمْنها َبْعَض الطَّعاِم، 
تاِء  الشِّ َيْكفيني في  َجَمْعُتُه  الَّذي  الطَّعاُم  لَُه:  قالَْت  اإِلَْيها،  َذَهَب  َوِعْنَدما 
تَُغنّي،  كُْنَت  ْيِف  الصَّ في  نَصيَحتي،  َتْقَبْل  َفَلْم  نََصْحُتَك  َوَقْد  َوْحدي، 

آَن اإَِذْن! َفاْرقُِص ال�

أواِن. َخَرَج الُجْنُدُب ِمْن ِعْنِدها ناِدماً َيلوُم نَْفَسُه، َولِكْن َبْعَد َفواِت ال�

الُجْنُدُب َوالنَّْمَلُة



٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- في اأيِّ َفْصٍل ُيَغنّي الُجْنُدُب؟

٢- ما الَْعَمُل النّاِفُع الَّذي َدلَِّت النَّْمَلُة الُجْنُدَب َعلى ِفْعِلِه؟

3- َهْل َقِبَل الُجْنُدُب النَّصيَحَة؟ َوماذا قاَل؟

َر الُجْنُدُب ِعْنَدما لَْم َيْسَتِطْع َتْوفيَر َطعاِمِه؟ ٤- ماذا َقرَّ

5- َسِخَرِت النَّْمَلُة ِمَن الُجْنُدِب، َفماذا قالَْت لَُه؟

 نَُفكُِّر:
- ما َراأُْيك في َرْفِض النَّْمَلِة اإِْعطاَء الُجْنُدِب َطعاماً؟



٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
٢- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل الاآتَِي:

َسَجَدَصَدَقَعَرَفُهَو

َعَرفاُهما

َعَرفواُهْم

َعَرَفْتِهَي

َعَرَفتاُهما

َعَرْفَنُهنَّ

٣- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل الاآتَي، َكما في اْلِمثاِل:

ميُر  اْلِفْعُلالضَّ

ُيساِمُحَيْعَجُبَيْفَرُحُهَو

َيْفَرحاِنُهما

َيْفَرحوَنُهْم

َتْفَرُحِهَي

َتْفَرحاِنُهما

َيْفَرْحَنُهنَّ



٩

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

تاِء. اْجَمْع لَِنْفِسَك َطعامًا َيْنَفْعَك في َفْصِل الشِّ

ْملاء الاإِ

١– َنْقَراأ اْلَكِلماِت الاآتَِيَة، َونُلاِحُظ َلْفَظها َمَع َتْنويِن اْلَفْتِح: 

ُبخار — بخاراً                خالِد — خالِداً       

َغزير – َغزيراً    واِسع – واِسعاً   

٢- نُضيُف َتْنويَن اْلَفْتِح في اآِخِر الاأْسماِء الاآتَِيِة: 

َصباح:   َجليد:   سائَِلة:   َقْطَرة:    



١٠

٣- َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

َوَقَف خالٌِد َعلى ُشْرَفِة َمْنِزلِِه َصباحاً، َفَسِمَع َقْطَرَة ماٍء َتقوُل لَُه: َمْرَحباً، اأناْ 
لُْت اإِلى  ، َوِعْنَدما انَْخَفَضْت َدَرَجُة الَْحراَرِة، َتَحوَّ َقْطَرُة ماٍء، كُْنُت ُبخاراً في الَْجوِّ

َقْطَرٍة سائَِلٍة، َوَسَقْطُت َعلى ُوروِدَك.



١١

 التَّْعبيُر:

نَُعبُِّر َعِن الّصوَرِة ِبَثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

 -١

 -٢

-3



١٢

 
َوصايا َجّدي

د َضْمَرة            ُمَحمَّ

اأْوصانـي َجـّدي  اأْوصانـي 

اأْحبابـي َوصايـا  َفَحِفْظـُت 

اأْقَطُعـُه َعْهـدًا  اأْحَفـَظ  اأْن 

ُمْبَتِسـمًا لَِصْحِبـَي  َواأجـوَد 

اأْنسـى َفَلـْن  واَعـْدُت  اإِذا  َو

َوَهدانـي َعلََّمنـي  َواأبـي 

ِباإيمانـي اْلَعـْزَم  َوَعَقـْدُت 

اْلِخــّلاِن َوفِـيَّ  َواأكـــــوَن 

َوَحنانـي ُحّبـي  اأْعطيِهـْم 

ْنسـاِن الاإِ َوْعـَد  اأْخِلـَف  اأْو 

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:

ُة التَّْعليِميَُّة: الَمَهمَّ

ِخُر َبْعضاً ِمْن َمْصروِفنا الَيْوِميِّ في َحّصالٍَة. نَدَّ



١٣

ْرُس الثّاني الدَّ

َرسائُِل ِبلا ساٍع

 

ِة َوفِيََّة(:   َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )رِساَلُة اْلحاجَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُة َوِفيَُّة ِمَن اْبِنها؟ ١- ما الَّذي اْعتاَدْت َعَلْيِه الْحاجَّ

ُة َوِفيَُّة؟ ٢- لِماذا َقِلَقِت الْحاجَّ

؟ 3- ما الّشائَِعُة الَّتي انَْتَشَرْت في الَْحيِّ

٤- َكْم َشْهراً َمضى َحتّى َوَصَلْتها ِرسالَُة اْبِنها؟

ُة َوِفيَُّة ِمْن ساعي الَْبريِد اأْن َيْقَراأ الرِّسالََة؟ 5- لِماذا َطَلَبِت الْحاجَّ

َتْيِن، ما َسَبُب ُبكائِها في كُلِّ َمرٍَّة؟ ُة َوِفيَُّة َمرَّ 6- َبَكِت الْحاجَّ

7- لِلاْغِتراِب َمناِفُع َوَمضارُّ، نُناِقُشها.



١٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١٥



١6

 َنْقَراأ:
لِْكترونِيِّ  ال�إِ َبريِدَي  َعْبَر  َواأْسَتْقِبلُها  الرَّسائَِل،  اأْرِسُل  اأّمي  َراأْتني  ِعْنَدما 
بَِمهاَرٍة فائَِقٍة، قالَْت لي: لَْو َتْعَلميَن يا ُهدى َكْيَف كانَِت الرَّسائُِل تُْرَسُل 
الُْمْرِسِل  َبْيَن  العاِديِّ  الَبريِد  َيِتمُّ ذلَِك َعْن َطريِق  َقْبُل، كاَن  ِمْن  َوتُْسَتْقَبُل 
َوالُْمْسَتْقِبِل، َوكاَن ُوصولُها اإِلى اأْصحابِها َيَتَطلَُّب َوْقتاً َوُجْهداً َومال�ً، َوَيِتمُّ 
أْهُل َيْقَلقوَن ِعْنَدما  التَّعاُمُل َمَعها َيَدِويّاً، َفكاَن َبْعُضها َيضيُع، َوَكْم كاَن ال�
َتْنَقِطُع اأْخباُر اأْحبابِِهْم في بِلاِد الُْغْرَبِة، َوكانوا َيْنَتِظروَن بَِلْهَفٍة ساِعَي الَْبريِد؛ 

ْوِق. َفَلَعلَُّه َيْحِمُل لَُهْم ِرسالََة ُبْشرى، تُْطِفُئ ناَر الشَّ

ٌة؛ َفكانَْت  ماِن نَْكَهٌة خاصَّ َصحيٌح يا ُهدى اأنَُّه كاَن لِلرَّسائِِل في ذلَِك الزَّ
أِحبَِّة الَّذيَن لََمَسْتها اأْيديِهْم، َولِكنَّ  تُْكَتُب بَِخطِّ الَيِد، َونَْشَتمُّ ِمْنها رائَِحَة ال�
َل َعَلْينا التَّواُصَل، َوَجَعَلنا نَْسَتْقِبُل الرَّسائَِل بِلا ساٍع،  لِْكترونِيَّ َسهَّ الَْبريَد ال�إِ
أْحباِب  َفَكثَُر بَِسَبِبِه اأْصِدقاُؤنا، َواأْصَبْحنا َعلى اطِّلاٍع دائٍِم َعلى اأْحواِل ال�

أْصِدقاِء في َجميِع اأنْحاِء الَْمعموَرِة. َوال�

َرسائُِل ِبلا ساٍع



١٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- َكْيَف تُْرِسُل ُهدى الرَّسائَِل َوَتْسَتْقِبلُها؟

٢- َهْل كانَْت ُهدى ماِهَرًة في اإِْرساِل الرَّسائِِل َواْسِتْقبالِها؟

نَْتْرنِّت؟ 3- ما الَْمكاُن الَّذي كُنّا نُْرِسُل ِمْن ِخلالِِه َرسائَِلنا َونَْسَتْقِبلُها َقْبَل ُظهوِر اْل�إِ

لِْكترونِيِّ اإِلى ساٍع؟ ٤- َهْل َتْحتاُج الرَّسائُِل َعْبَر الَْبريِد اْل�إِ

ٌة؟ 5- لِماذا كاَن للرَّسائِِل في الَقديِم نَْكَهٌة خاصَّ

 نَُفكُِّر:
- نَْبَحُث َعْن ُطُرٍق لِلتَّواُصِل َبْيَن النّاِس َقديماً، َوَحديثاً.



١٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

٢- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل الاآتَِي، َكما في اْلِمثاِل:

ميُر اْلِفْعُلالضَّ

َزرَْعَتَرِغْبَتَسِمْعَتاأْنَت

َسِمْعُتمااأنُْتما

َسِمْعُتماأنُْتم

َسِمْعِتاأنِْت

َسِمْعُتمااأنُْتما

َسِمْعُتنَّاأنُْتنَّ

٣- نُْكِمُل اْلَجْدوَل الاآتَِي، َكما في اْلِمثاِل:

ميُر اْلِفْعُلالضَّ

تُدافُِعَتْصَنُعَتْغِرُساأْنَت

َتْغِرساِناأنُْتما

َتْغِرسوَناأنُْتْم

َتْغِرسيَناأنِْت

َتْغِرساِناأنُْتما

َتْغِرْسَناأنُْتنَّ



١٩

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ٌة. كاَن لِلرَّسائِِل في ذلَِك الزَّماِن َنْكَهٌة خاصَّ

   

   

  

ْملاء الاإِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

َوَيِتمُّ التَّعاُمُل َمَعها  َوُجْهداً َومال�ً،  َوْقتاً  َيَتَطلَُّب  اإِلى اأْصحابِها  َوكاَن ُوصولُها 
أْهُل َيْقَلقوَن ِعْنَدما َتْنَقِطُع اأْخباُر اأْحبابِِهْم  َيَدِويّاً، َفكاَن َبْعُضها َيضيُع، َوَكْم كاَن ال�
ِرسالََة  لَُهْم  َيْحِمُل  َفَلَعلَُّه  الَْبريِد؛  ساِعَي  بَِلْهَفٍة  َيْنَتِظروَن  َوكانوا  الُْغْرَبِة!  بِلاِد  في 

ْوِق. ُبْشرى، تُْطِفُئ ناَر الشَّ



٢٠

 التَّْعبيُر:
ًة:  نَُعبُِّر َعْن ُكلِّ صوَرٍة، َونَُكوُِّن قِصَّ



٢١

  



٢٢

ورقة عمل )الضمائر (  

ميِر المناسب:  الَْهَدُف: اْسِتْخداُم الضَّ

١- نُْكِمُل الَْفراَغ بِالَْكِلَمِة الُْمناِسَبِة:

                 ) اأنَْت ، ُهَو، اأنا ، ُهُم، اأنُْتما (

اأ- .............تُراِقباِن الَْمكاَن.

ب- .............زاَر َمديَنَة الُْقْدِس.

ج- ............. عالَْجُت الَْمريَض.

د- ...............اْشَتَركوا في الُْمساَبَقِة.

ميِر المنفصِل: ٢- نََضُع َخطّاً َتْحَت الضَّ

اأ- اأنا ُمْعَجٌب بِالْقائِِد َصلاُح الّديِن.

ب- ُهْم ُجنوُد الَْوَطِن.

ج- اأنُْتما تاِجراِن اأميناِن.

أْبطاَل. د- نَْحُن نَْحَتِرُم ال�

، اأنُْتم، اأنِْت(: ميَر في الَْفراِغ الُْمناِسِب )اأنَْت، اأنُْتما، اأنُْتنَّ 3- نََضُع الضَّ

أْصِدقــاُء:........... َصديقــاِن       قاَبــَل ســامي َوخالـِـٌد اأْصِدقاَءُهــْم فــي الَْحديَقــِة، قــاَل ال�
ُمْخِلصــاِن، َفــَردَّ ســامي َوخالـِـٌد: َو............. اأْصِدقــاٌء َطيِّبــوَن، اأّمــا............ يــا 
ُحســاُم، ســاِعِد الُْمْحتــاَج، َو........ يــا رائِــد اْعِطــْف َعلــى الَْيتيــِم، َو.............. 

أْصِدقــاُء: ُشــْكراً لَُكمــا ........... رائِعــاِن. ٌب َوَظريــٌف، قــاَل ال� يــا ســائِد ُمَهــذَّ

ملاحظات المعلم:___________________________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر:__________________________________________________________



٢٣

ْرُس الثّالِث الدَّ

َوَطني اأْغلى

 

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلَحماَمُة اْلعائَِدُة(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- اأْيَن َحطَِّت الَْحماَمُة؟ 

٢- لِماذا كانَِت الَْحماَمُة َتْبكي؟

َمَكُة لِْلَحماَمِة؟ َمْتها السَّ 3- ما النَّصيَحُة الَّتي َقدَّ

ها؟ أمُّ اإِلى ُعشِّ ٤- َمتى عاَدِت الَْحماَمُة اْل�

غيَرُة؟  5- اأْيَن كانَِت الَْحماَمُة الصَّ



٢٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٢٥



٢6

 َنْقَراأ:
ُع اأْهَلُه، َوَيقوُل: َساأغيُب  موُع َتسيُل َعلى َخدِّ جوٍد، َوُهَو ُيَودِّ كانَِت الدُّ
ُق ُحلُمي. ساَفَر جوٌد، َوَبَداأ َيْعَمُل بائِعاً  َسَنَتْيِن، اأْبني فيِهما ُمْسَتْقَبلي، َواأَحقِّ
َنواُت َوُهَو ُمْنَهِمٌك في  ل�ً في بِلاِد الُْغْرَبِة. َجدَّ في َعَمِلِه. َتوالَِت السَّ ُمَتَجوِّ

تِجاَرتِِه، َحتّى صاَر تاِجراً َكبيراً، َيْمِلُك َثْرَوًة َكثيَرًة.

ألََم  اأْسبوعاً، ُيعاني ال� الَْمْشفى  َيْوٍم، َمِرَض جوٌد، َوَمَكَث في  َوذاَت 
اأْهِلِه  لُِرْؤَيِة  اْشتاَق  َغريٌب.  اأنَُّه  َشَعَر  اأَحٌد،  َمَرِضِه  في  َيُزْرُه  لَْم  َوالَْوْحَدَة. 
َر اأْن َيبيَع  َوَقْرَيِتِه. قاَل في نَْفِسِه: اإِلى َمتى َساأَظلُّ َغريباً؟ َفكََّر َكثيراً، ثُمَّ َقرَّ

ُمْمَتَلكاتِِه، َوَيعوَد اإِلى َوَطِنِه.

اْحَتَفَل  َوالَْفَرِح،  عاَدِة  بِالسَّ اأَحسَّ  َوَطِنِه،  اأْرَض  َقَدماُه  ِعْنَدما ل�َمَسْت 
نْشاِء َمْصَنٍع في َقْرَيِتِه؛ َكْي ُيْسِهَم  أْصِدقاُء بَِعْوَدتِِه. َبَداأ ُيَخطُِّط ل�إِ أْهُل َوال� ال�

في َتْشغيِل اأْبناِء الَْقْرَيِة، َوُيحاِفَظ َعلى َثْرَوتِِه.

َوَطني اأْغلى



٢٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
ُع اأْهَلُه؟ ١- َكْيَف كانَْت حالَُة جوٍد َوُهَو ُيَودِّ

٢- َكْم َسَنًة نَوى جوٌد اأْن َيغيَب؟

3- ماذا َعِمَل جوٌد في بِلاِد الُْغْرَبِة؟

٤- لِماذا َقرََّر جوٌد اأْن َيعوَد اإِلى َوَطِنِه؟

5- بِماذا اأَحسَّ جوٌد ِعْنَدما ل�َمَسْت َقَدماُه اأْرَض َوَطِنِه؟

نْشاِء َمْصَنٍع في َقْرَيِتِه؟ 6- لِماذا َبَداأ ُيَخطُِّط جوٌد ل�إِ

 نَُفكُِّر:
   - نُناِقُش َمناِفَع ال�ْغِتراِب، َوَمضارَُّه.



٢٨

      التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 

هِذِه ِمْسَطَرٌة.هذا َقَلٌم.

  ِرسالٌَة. َبريٌد.

   َحديَقٌة. َبْيٌت.

 لَُبَؤٌة. اأَسٌد

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 

هذاِن

 ناجحان

هاتاِن 

 ناِجحتاِن

هُؤلاِء

 ناِجحوَن

هُؤلاِء 

ناِجحاٌت

اأولِئَك 

ناِجحوَن

اأولِئَك 

ناجحاٌت

ُمْبِدعاِن



٢٩

شاَرِة ِمَن الاآتَِيِة في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب: ٣- َنَضُع اْسَم الاإِ

)هذاِن، هاتاِن، هُؤلاِء، اأولِئَك(.

اأ-     َزْهرتاِن.

ب-  َمْصَنعاِن.

ج-   اأْبناٌء.

د-   عاِملاٌت.

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

لاَمَسْت  َقَدماُه  اأْرَض  َوَطِنِه.
   

   

  



٣٠

ْملاء الاإِ

١- َنْقَراأ اْلَكِلماِت الاآتَِيَة، َونُلاِحُظ الاأْحُرَف الَّتي تُْكَتُب   َولا تُْلَفُظ: 
باعوا،  اْعَتَمدوا،  حاَولوا،  اأْصَبحوا،  َزرَعوا.

 نستنتج: 

اْلَجماَعِة في  واِو  َبْعَد  تُْكَتُب  الَّتي  الاألُِف  ِهَي  )التفريق(:  الفارَِقُة  الاألُِف 

اْلِفْعِل، َولا تُْلَفُظ.

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 
اْسَتَقلَّ         اْسَتَقلّوا         

َزَرَع               

انَْطَلَق       

َسَبَح        

اأْكَرَم         

  

٣- َنْكُتُب اإِْملاًء اْخِتبارِّيًا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدلِْيِل اْلُمَعلِِّم(.



٣١

 التَّْعبيُر:
نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل اْلاآتَِيِة؛ لَِتْكويِن فِْقَرٍة: 

١- َواأَخَذ ُيماِرُس التَّْدريباِت، َوَيْعَتني بَِجَسِدِه. 

٢- حاَز َعلى لََقِب َبَطِل ِفَلْسطيَن لَِسنَواٍت َعديَدٍة. 

3- شاَرَك في ُبطول�ٍت َعديَدٍة، َوفاَز في َكثيٍر ِمْنها.

باَحِة.  ٤- كاَن َيْحلُُم اأْن ُيْصِبَح َبَطلاً في الْسِّ

باَحِة.  5- انَْضمَّ اإِلى ُصفوِف نادي الْسِّ

باَحِة، َوِمَن الُْمْعَجبيَن بِها.  6- ناِدٌر ِمْن ُعّشاِق ِرياَضِة الْسِّ

  

  

  

  

  

  



٣٢

ُة التَّْعليِميَُّة: الَمَهمَّ

ْفَتِر.  نَْبَحُث َعْن اأْسماِء َمصانَِع في َوَطِننا ِفَلْسطيَن، ثُمَّ نَْكُتُبها في الدَّ



٣٣

ْرُس الّراِبع الدَّ

ماَء! ما اأْجَمَل السَّ

 

بيِع(:   َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َجماُل الرَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- ما اأْجَمُل فُصوِل الْعاِم؟

٢- ما الَّذي َتْحِملُُه النَّسائُِم ِعْنَدما َتُهبُّ في الرَّبيِع؟

3- َكْيَف َتْبدو الطُّيوُر في َفْصِل الرَّبيِع؟

٤- ما اللَّْوُن الْغالُِب َعلى َشقائِِق النُّْعماِن؟ 



٣٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٣٥



٣6

 َنْقَراأ:
ْيِف، َفاأْبَصَرِت  ماِء في لَْيَلٍة صاِفَيٍة ِمْن لَيالي الصَّ نََظَرْت َسماُح اإِلى السَّ

ماَء! الَْقَمَر َوالنُّجوَم َوَبْعَض الَكواِكِب، َفقالَْت: ما اأْجَمَل السَّ

ماِويَِّة، َراأْت ِجْرماً ُمَتاألِّقاً بِجانِِب  أْجراِم السَّ َوفي َوْسِط الَعَشراِت ِمَن ال�

ْرَقِة، َفَساألَْت اأمَّها: ما هذا يا اأّمي؟ قالَْت: هذا  الَْقَمِر، َيميُل لَْونُُه اإِلى الزُّ

الَْعَرُب. قالَْت َسماُح: يا  تَُسّميِه  الَْقَمِر، َكما  اأْو َشقيَقُة  َهَرِة،  الزُّ َكْوَكُب 

اإِلهي، لَْونُُه ُمْزِهٌر ِفْعلاً!

اإِلى  لَْونُُه  َيميُل  ِجْرماً  َراأْت  ماِء،  السَّ في  ُل  َتَتاأمَّ َسماُح  كانَْت  َوَبْيَنما 

ها: انُْظري يا اأّمي  أمِّ ْوِء، قالَْت لِ� الُْحْمَرِة، َوُيْرِسُل َوَمضاٍت ُمْرَتِعَشًة ِمَن الضَّ

اإِلى ذلَِك الِْجْرِم، ما اْسُمُه؟ قالَْت اأمُّها: هذا َكْوَكُب الَْمّريِخ.

قالَْت َسماُح: عالَُم الَكواِكِب َوالنُّجوِم عالٌَم ُمْمِتٌع َحّقاً، قالَْت اأمُّها: 

ِعْنَدما َتْكَبريَن، اْدُرسي ِعْلَم الَفَلِك؛ َكْي تُْصِبحي عالَِمَة َفَلٍك.

ماَء! ما اأْجَمَل السَّ



٣٧

 

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماِء؟ َنِة، نََظَرْت َسماُح اإِلى السَّ ١- في اأيِّ َفْصٍل ِمْن فُصوِل السَّ

ماَء، َفماذا قالَْت؟ َبْت َسماُح لَّما اأْبَصَرِت السَّ ٢- َتَعجَّ

3- ما اْسُم  الَْكْوَكِب الَّذي َراأْتُه َسماُح بِجانِِب الَْقَمِر؟

٤- ماذا نَُسّمي الْعالَِم الَّذي َيْدُرُس النُّجوَم؟

5- ما لَْوُن َكْوكِب الَْمّريِخ؟

 نَُفكُِّر:
عوُد اإِلى الَْفضاِء اأِم الَْغْوُص في اأْعماِق الِْبحاِر؟ ُل، الصُّ - اأيُُّهما نَُفضِّ



٣٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
في  َكـ(  ِبـ،  لِـ،  َعْن،  في،  َعلى،  اإِلى،  )ِمْن،  اْلَجرِّ  َحْرَف  َنَضُع   -١

اْلَفراِغ اْلُمناِسِب:

اأ- اأريُد الَْعْوَدَة  َوَطني.

ب- ساَح الَْعَسُل  َراأِْسِه.

ج- ساَفْرُت  َحْيفا  يافا.

ماِء. ُل  السَّ د- كانَْت َسماُح َتـَتـاأمَّ

: ٢- نَُكوُِّن ُجْمَلًة ُمشاِبَهًة، فيها َحْرُف اْلَجرِّ الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ

اأ- الطَّعاُم َعلى الْمائَِدِة.                      

ب- َيعيُش الْحوُت في الَْبْحِر.                



٣٩

 اْلِكتاَبُة:
٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

 عاَلُم  الَكواِكِب  َوالنُّجوِم  عاَلٌم  ُمْمِتٌع  َحّقًا.

  

  

  

ْملاء  الاإِ

َنْكُتُب اإِْملاًء اْخِتبارِّيًا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدلِْيِل اْلُمَعلِِّم(.



٤٠

 التَّْعبيُر:
نَُكوُِّن فِْقَرًة ِمَن اْلُجَمِل اْلاآتَِيِة، َوَنْحِذُف اْلُجْمَلَة الّزائَِدَة:

ها الُْمْعَتِدِل الّرائِِع. ١- َوَتْمتاُز بَِجوِّ

٢- َياأْتي اإِلَْيها الّزائِروَن.

3- َحْيفا َمديَنٌة َجميَلٌة . 

٤- َوَيْسَبحوا َعلى شاِطِئها الَْجميِل.

5- َتَقُع َشماَل ِفَلْسطيَن، بِالُْقْرِب ِمْن َعكّا.

6- لَِيْسَتْمِتعوا بَِمناِظِرها الّرائَِعِة.

7- عاِصَمُة َدْولَِة ِفَلْسطيَن.



٤١

 نَُغنّي، وَنْحَفُظ:

َسفيَنُة اْلَفضاء

ـَضــاْء َسـفـيَنُة اْلف

ـُـيــــوْم َوَتـْعـُبــُر اْلغ

َتَظلُّ في اْلَفضـــاءْ 

جـوْم َوَحْوَلـهـاالنُـّ

ـَـْر تُـقـارُِب اْلَقـمـ

َوحيَنـمــا َتِصـــْل

ّواْد َوَيْنــــِزُل الرُّ

لَِيْجــَمعوا اْلُعلوْم

ّواْد يا اأيُّــهــا الرُّ

ِبَقْلِبنـــــــــــا اأْنُتــــْم

َتطــيـُر في اْلَهــواْء

ــمــــاْء تُعــانِـُق السَّ

ــــــٍة َتــــدوْر ِبِخـفَّ

َكاأنَّهـــــا زُهـــــوْر

لا َتْرَهـــُب اْلَخَطْر

َتُحــطُّ في َحــَذْر

َكاأنَُّهـــْم ُفْرســــاْن

ْنسـاْن لِِخــْدَمــِة اْلاإِ

يا اأيُّهــا اْلاأْبــطــاْل

َزرَْعُتــــُم اْلاآمــــاْل

ُة التَّْعليِميَُّة: الَمَهمَّ

نَْبَحُث َعْن َزْهَرِة ِفَلْسطيَن الَوَطِنيَِّة.



٤٢

ورقة عمل تقويمية 
)َفْهُم اْلَمْقروِء(:

أْسِئَلِة ِمْن ) 6-١٠ (: ؤاُل ال�أول: َهّيا اأِحّبائي نَْقَراأ النَّصَّ ال�آتي، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� السُّ

ُق  ُع اأْهَلُه، َوَيقوُل: َساأغيُب َسَنَتْيِن، اأْبني فيها ُمْسَتْقَبلي، َواأَحقِّ موُع َتسيُل َعلى َخدِّ جوٍد، َوُهَو ُيَودِّ   كانَِت الدُّ
َنواُت َوُهَو ُمْنَهِمٌك  ل�ً في بِلاِد الُْغْرَبِة. َجدَّ في َعَمِلِه. َتوالَِت السَّ ُحلُمي. ساَفَر جوٌد، َوَبَداأ َيْعَمُل بائِعاً ُمَتَجوِّ

في تِجاَرتِِه، َحتّى صاَر تاِجراً َكبيراً، َيْمِلُك َثْرَوًة َكثيَرًة.
ُع اأْهَله؟  ١- َكْيَف كانَْت حالَُة جوٍد َوُهَو ُيَودِّ

_________________________________________________
٢- َكْم َسَنًة نَوى جوٌد اأْن َيغيَب؟ 

___________________________________________________
؟ 3- الُْعنواُن الُْمناِسُب لِلنَّصِّ

__________________________________________________
ُع اأْهَلُه( ؟ ٤- ما ِضدُّ َكِلَمِة ) ُيَوِدع( في ُجْمَلِة )َوُهَو ُيَودِّ

      اأ- َيْسَتْقِبل.         ب- َيْذَهب.           ج- َيعود.          د- َيْرِجع.

5- نَُوظُِّف َكِلَمَة  )الُْغْرَبة( في ُجْمَلٍة ُمفيدٍة ِمْن اإِنْشائِنا. ______________________________

 التَّدريباُت اللّغوّية:

أْقواِس: آتَِيِة بِالَْكِلَمِة الُْمناِسَبِة ِمّما َبْيَن ال� ١- نَْمَلاأ الَْفراَغ في الُْجَمِل ال�

أماِمّي.           )ُهما - اأنُْتْم - ُهْم ( اأ- .................. َتْجِلساِن في الَْمْقَعِد ال�

ب-............. َتْشَتِركون في َتْنظيِف ساَحة ِالَْمْدَرسِة.       )ُهنَّ - اأنُْتْم - ُهْم (

           ) .            )ُهنَّ - اأْنُْتْم - اأنُْتنَّ ج-.................. فُْزتُنَّ في النَّشاِط الَْمْدَرِسيِّ

د-.................   اأْدُرُس ِعْلَم الَْفَلك.                     )اأنا - اأنِْت - اأنَْت(

هـ-................ َيْرُسُم بَِمهاَرٍة.                             )ُهَو - اأنا - اأنَْت( 

٢- ما الَْكِلَمُة الَّتي َتُدلُّ َعلى اْسِم اإِشاَرٍة ِمّما َياأتي: 

   اأ- اأنُْتم.           ب- اللَّواتي.             ج- َكْيَف.          د- هؤل�ِء.

3- نَْمَلاأ ُالَْفراَغ بَِحْرِف الَْجرِّ الُْمناِسِب )اإِلى، ِمْن ، في، َعلى، ل، َعْن، ك(:

ْمِس.        اأ- اأَضُع َملابِسي............ الِْخزانَِة.           ب- ل� َتْنُظْر........ الشَّ

َجَرِة. سمنت.       د- الُْعْصفوُر............الشَّ ج- نَبني الُْبيوَت ............. ال�إ

      هـ- الُْقْدُس..........نا.                      



٤٣

 )الاْملاء(:

آتية فيها َحْرٌف ُيْكَتُب َول� ُيْلَفٌظ؟   ١- اأيُّ الَْكِلماِت ال�

    اأ- َدَرسوا.           ب- ُهما.            ج- لِكن.            د- َحّسان.

آتَِيِة:      ٢-نَْكُتُب َعلاَمَتي التَّْرقيِم الُْمناِسَبَتْيِن لِْلَفراَغْيِن في الُْجْمَلِة ال�

َم تُعاني _____ َساأَل الطَّبيُب الطِّْفَل ____مِّ

حيَحُة لَِكِلَمِة )َرجاء( َبْعَد اإِلْحاِقها بَِتْنويِن الَْفْتِح؟  3- ما الِْكتاَبُة الصَّ

   اأ- َرجاَءاً.           ب- َرجاًء.            ج- َرجاَءْن.         د- َرجاأً.

ْملائِيَّ في ُجْمَلِة:  ُح الَْخَطاأً ال�إ ٤- نَُصحِّ

                  )هاذان الطّالِباِن ُمْجَتِهدان(.

َتْصحيُح الَْخَطاأ : .......................................

 )التَّْعبير( :

آُن َفْلُنساِعْد َسْنفوَرًة في َتْرتيِب الُْجَمِل؛ لَِتْكويِن ِفْقَرٍة: ١- اأّما ال�

       َواأْمَسَك َيَدُه َحتّى اأْوَصَلُه اإِلى َحْيُث ُيريد. 

ّياراُت الْمارَُّة.         َفخاَف َعَلْيِه اأْن َتْصِدَمُه السَّ

       َفَشَكَرُه الرَُّجُل َعلى َصنيِعِه.

       َفَوَجَد َرُجلاً َكفيفاً ُيريُد اأْن َيْجتاَز الّشاِرَع. 

       َخَرَج اأْحَمُد اإِلى الّشاِرِع َوْقَت الظَّهيَرِة. 

)اْلَخّط(:

آتَِيَة َوْفَق َقواِعِد َخطِّ النَّْسخ:  ١- نَْكُتُب الُْجْمَلَة ال�

الْماُء ِعماُد الَْحياة.

___________________________________________________                 

ملاحظات المعلم/ة: __________________________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر: _________________________________________________________

___________________________________________________



٤٤

ِاسُم 
الّطالِب

اْلَمهارة
َدَرَجُة التَّْقديِر

١٢٣٤٥

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

َرًة. ْرِس ِقراَءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ ٢- ِقراَءُة الدَّ

ِة ِمْن َدْرِس الِقراَءِة. 3- اْسِتْخراُج الِفْكَرِة العامَّ

ِ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


