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ُلَغُتنا اْلَجميَلة
الفترُة الثّالثة



النِّتاجات
ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ال�ْنِتهاء ِمَن دراسة هذه الوحدة، َوالتَّفاُعِل َمَع ال�أْنِشَطِة، 

اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى:

١ الاستماع اإلى نصوص الاستماع، والتفاعل معها.

قراءة الدروس قراءة جهرية سليمة ومعّبرة.   ٢

استخراج الاأفكار العامة من الدروس.  ٣

٤ تفسير الكلمات والتّراكيب الجديدة. 

توظيف التدريبات اللغوية توظيفاً سليماً.  ٥

كتابة الحروف والكلمات والجمل بخّط النسخ.   ٦

التعبير شفوياً بجمل بسيطة عن صور.  ٧

أناشيد ملحنة.  غناء الا  ٨

تصميم لوحة حروف تتضمن الحرف مع المقاطع الطويلة والقصيرة.   ٩

املحتويات

النِّتاجات

٢َوَطن َيْسُكُن فينا الّدْرُس ال�أّول

١٠نَْبني َونَْبني الّدْرُس الثّاني

١٩في َمديَنِة الَْخليِل الّدْرُس الثّالِث

أْفعى الّدْرُس الّراِبع ٢٧الُعْصفوَرُة َوالا

٣٥التقييم



َنْسَتِمُع لَِنصِّ )فَِلْسطيُن اْلَجميَلُة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ِمْن اأْيَن َقِدَم اأْصِدقاُء خالٍِد؟  ١

أْصِدقاُء ِرْحَلَتُهم؟ اأْيَن َبَداأ اْلا  ٢

أْصِدقاُء في الُْقْدِس؟ ماذا زاَر اْلا  ٣
أْصِدقاُء في َطريِقِهم ِمَن الُْقْدِس  أماِكُن الَّتي َمرَّ بِها اْلا ما اْلا  ٤

اإِلى َحْيفا؟

ْهِل الَْقريِب ِمْن ِجنيَن؟ ما اْسُم السَّ  ٥

ْرُس ال�أوَُّل الدَّ

َوَطُنُ َيْسُكُن فينا

ُة: َسِة في َمديَنِة الُْقْدِس، اْلَمَهمَّ أماِكِن الُْمَقدَّ نَْبَحُث َعْن اأَهمِّ الا
ثُمَّ نَْكُتُبها.

٢



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

٣



َنْقَراأ:     
َوَطُنُ َيْسُكُن فينا

اتََّفَق ياِسُرُ َواأْخُتُه َعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة َصَحِفيٍَّة؛ 
لِِكتاَبِة َمقالٍَة َعْن ِفَلْسطيَن. 

َعبيُر: ماذا َسَنْكُتُب في الَْمقالَِة؟

ياِسُرُ: َسَنْكُتُب َعِن الَْوَطِن الَّذي َيْسُكُن فينا، َولا نَْسُكُن 
فيه.

َعبيُر: َوَكْيَف َسَنْكُتُب َعْن َوَطٍن لا نَْسَتطيُع الُْوصوَل اإِلَْيِه؟

َعكّا،  َعْن  نِّ  السِّ َوِكباَر  َة،  َوالَْجدَّ  ، الَْجدَّ نَْساأُل  ياِسُرُ: 
َوَحْيفا، َويافا، َوَصَفَد، َوَغْيِرها. 

نا في الَْعوَدِة اإِلى  َعبيُر: لَْن نَْنسى اأْن نَُعبَِّر َعْن ُحلُِمنا، َوَحقِّ
َوَطِننا، َوالَْعْيِش فيه. 

٤



ُر نَُفكِّ
ما َمْعنى: )الَْوَطُن الَّذي َيْسُكُن فينا، َولا نَْسُكُن فيه(؟_ ١

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ما الَْمْوضوُع الَّذي َسَيْكُتُبُه ياِسُرُ َوَعبيُر؟  ١

َمْن َساأَل ياِسُرُ َوَعبيُر َعِن الَْوَطِن؟  ٢

؟ ما اأْسماُء الُْمُدِن الَّتي َوَرَدْت في النَّصِّ  ٣

َنِة، َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ: ١ َنْختاُر ِضدَّ اْلَكِلماِت اْلُمَلوَّ

هاِبنََتَذكََّرنُجيُب ِصغاَراْخَتَلَفالذَّ

١- اتََّفَق ياِسُرُ َواأْخُتُه َعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة. 

َة.  ، َوالَْجدَّ ٢- ياِسُرُ: نَْساأُل الَْجدَّ
٥



٢ َنْختاُر اْلَكِلَمَة )اأْيَن، َمتى(، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب 
َكما في اْلِمثاَلْيِن:

اأْيَن َذَهَب ياسُرُ ؟َذَهَب ياِسُرُ اإِلى َصَفَد.

َمتى نََزَح َجّدي َعْن َعكّا؟نََزَح َجّدي َعْن َعكّا َسَنَة النَّْكَبِة.

َتها َيْوَم الُْجُمَعِة. َتها؟زاَرْت َعبيُر َجدَّ  زاَرْت َعبيُر َجدَّ

 عاَش َجدُّ ياِسٍر؟عاَش َجدُّ ياِسٍر في َمديَنِة َحْيفا.

 َتْسُكُن َعبيُر؟َتْسُكُن َعبيُر في الُْمَخيَِّم.

٣ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

َمْن َكَتَب َمقالًَة َعْن ِفَلْسطيَن؟َكَتَب ياِسُرُ َمقالًَة َعْن ِفَلْسطيَن.

 شاَرَكْت في ِكتاَبِة الَْمقالَِة؟شاَرَكْت َعبيُر في ِكتاَبِة الَْمقالَِة.

ّبوَرِة. ْرَس َعلى السَّ ّبوَرِة؟َكَتَب الُْمَعلُِّم الدَّ ْرَس َعلى السَّ  َكـَتَب الدَّ

 َرَسَمْت لَْوَحًة َجميَلًة؟َرَسَمِت الُْمَعلَِّمُة لَْوَحًة َجميَلًة.

نِّ َعْن َعكّا، َوَحْيفا، َويافا.  ٣- نَْساأُل ِكباَر السِّ

٤- َعبيُر: لَْن نَْنسى اأْن نَُعبَِّر َعْن ُحلُِمنا. 

٦



اْلِكتاَبُة

  َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

حاِفظَظْرفظيظوظاظ

ْملاُء اْل�إِ

١ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائِرًة َحْوَل التّاِء اْلَمْربوَطِة في اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

ُة     اْلَمْدَرَسُة     اْلَعْوَدُة     َمقاَلُةُ     اْلَجدَّ

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

اتََّفَق ياِسُرُ َواأْخُتُه َعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة َصَحِفيٍَّة.

٧



: التَّْعبيُر اْلِكتاِبيُّ

١ نُْكِمُل الُجَمَل ِبَكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

نَِّنْسُكُن فَِلْسطيَنالسِّ

١- اتََّفَق ياِسُرُ َوَعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة َصَحِفيٍَّة لِِكتاَبِة َمقالٍَة َعْن 
.

٢- قاَل ياِسُرُ: َسَنْكُتُب َعِن الَْوَطِن الَّذي َيْسُكُن فينا، َولا  فيه.

َة وِكباَر َعْن َعكّا، َوَحْيفا، َويافا، َوَصَفَد.  ٣- نَْساأُل الَْجدَّ َوالَْجدَّ

ُة: نَْكُتُب َخْمَس َكِلماٍت َتْنَتهي بِتاٍء َمْربوَطٍة ِمْن ُمحيِطنا.اْلَمَهمَّ

٨



نَُغنّي

َسلامًا يا َروابينا

اأمانينـــاَسلامـــاً يـــا َروابـــيــنــــا اأْحلـــى  َويـــا 

ُضّمينـــاَويا َشْمســـاً َعِشـــْقناها آَن  اْلا اإِليـــِك 

َمْوِطني الْغالي ماضينـــاَســـلاماً  اأْمجـــاَد  َويـــا 

تِنـــا ِعزَّ َرْمـــَز  َماآقينـــاَســـَتْبقى  فـــي  َوُحْلمـــاً 

اأسعد الديري

٩



َنْسَتِمُع لَِنصِّ )ِبناُء اْلُبيوِت(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ِممَّ تُْصَنُع الِْخياُم؟  ١

نْساُن َقديماً ُبيوتاً ِمَن الطّيِن؟ لِماذا َبنى اْلاإِ  ٢

َكْيَف تُْبنى الُْبيوُت في بِلاِدنا ِفَلْسطيَن؟  ٣

لِماذا َيْبني اأْهُل اْلاأْسكيمو ُبيوَتُهْم ِمَن الَْجليِد َوالثَّْلِج؟  ٤

لِماذا َيْبني النّاُس الُْبيوَت؟  ٥

ْرُس الثّاني الدَّ

نَْبني َونَْبني

ُة: أْسَرَة في الَموادِّ الَّتي نَْبني ِمْنها ُبيوَتنا في ِفَلْسطيَن.اْلَمَهمَّ نُناِقُش الا

١٠



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

١١



َنْقَراأ:     
َنْبني َوَنْبني

َســَكَن َكريــُمُ َمــَع عائَِلِتــِه فــي َبْيــٍت َقديــٍم فــي الُْقــْدِس، َوِرَثــُه 

ِه، َوفــي َيــْوٍم َحزيــٍن، جــاَءْت َجّرافــُة الاْحِتــلاِل؛  اأبــوُه َعــْن َجــدِّ

لَِتْهــِدَم الَْبْيــَت. َوَقــَف َكريــُمُ ُيراِقُبهــا، َوَقْلُبــُه َيْخُفــُق ُحْزنــاً، هــا ِهــَي 

ُغْرَفُتــُه َتْنهــاُر َحَجــراً َحَجــراً، َوَيَتصاَعــُد الُغبــاُر ِمْنهــا، َوَيَتناَثــُر الرُّكاُم، 

ــراٍب.  َوُهنــاَك الُْغْرَفــُة الَّتــي ولِــَد فيهــا َقــْد اأْصَبَحــْت َكْوَمــًة ِمــْن تُ

ما ِهَي اإِلا ســاعاُتُ َحتّى اأْصَبَح الْبيُت ُركاماً ِمَن الِْحجاَرِة 

ــراِب، َوَصِعــَدِت الَْجّراَفــُة َعلــى مــا َبِقــَي ِمــَن الَْبْيــِت. َتــَرَك  َوالتُّ

َكريــُمُ الَْمــكاَن، َوفــي َعْيِنــِه َدْمَعُةُ.

ــُه اإِلــى َصــْدِرِه،  أُب بَِيــِدِه َعلــى َراأِْس َكريــٍم، َوَضمَّ َمَســَح اْلا

وقــاَل: اإِْن َهَدمــوا لَنــا َبْيتــاً، َفَســَنْبني ُبيوتــاً. 

أمُّ: َسَنْبقى صاِمديَن في الُقْدِس، َولَْن نَْرَحَل،  صاَحِت الا

َمْهما َفَعلوا بِنا.
١٢



ُر نَُفكِّ

- لِماذا قاَل اْلاأُب: اإِْن َهَدموا َبْيتاً، َفَسَنْبني ُبيوتاً؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

اأْيَن َسَكَن َكريُمُ َمَع عائَِلِتِه؟  ١

ماذا َفَعَلْت َجّراَفُة الاْحِتلاِل بِالَْبْيِت؟  ٣

ماذا قاَل الْوالُِد لَِكريٍم؟  ٤

ها في اْلَعموِد الثّاني: ِل، َوِضدِّ ١ َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة في اْلَعموِد اْل�أوَّ

ُ َذَهَبْتَقديُم

َتْبنيَحزيُنُ

َسعيُدُجاَءْت

َجَلَسَتْهِدُم

َُوَقَف َجديُد

١٣



١  َنْختاُر اْلَكِلَمَة الُمناِسَبَة )في، َعلى(، َوَنْكُتـُبَها في اْلَفراِغ:

١- َسَكَن َكريُمُ َمَع عائَِلِتِه ______ َبْيٍت َقديٍم في الُْقْدِس.

٢- َصِعَدِت الَْجّراَفُة ______ ما َبِقَي ِمَن الَْبْيِت.

٣- َمَسَح اْلاأُب بَِيِدِه _____ َراأِْس َكريٍم.

٤- َصلّى ِهشاُمُ ___________ الَْمْسِجِد اْلاأْقصى.

٢ َنْكُتُب ُجْمَلًة َعلى ُكلِّ واِحَدٍة ِمْن )في، َعلى(:

 في

 َعلى

١٤



١  َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َسِمَعَدْعنيعيعوعاعـعـعـعـ

َفراغُغْرَفةغيغوغاغـغـغـغـ

اْلِكتاَبُة

١٥



ْملاُء اْل�إِ

١ َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلَكِلماِت اْلُمْنَتِهَيَة ِبالتّاِء اْلَمْربوَطِة ِباللَّْوِن اْل�أْحَمِر، 

َواْلُمْنَتِهَيَة ِبالتّاِء اْلَمْبسوَطِة ِباللَّْوِن اْل�أْخَضِر:

َبْيت
 

ِحجاَرة
 

ساعات
 

َكْوَمة
 

اأْصَبَحْت
 

َجّراَفة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

َســَكَن َكريــُمُ فــي َبْيــٍت َقديــٍم فــي الُْقــْدِس. َوفــي َيــْوٍم َحزيــٍن، جاَءْت 

َجّراَفــُة الاْحِتلاِل؛ لَِتْهــِدَم الَْبْيَت.

: التَّْعبيُر اْلِكتاِبيُّ

١ نُْكِمُل اْلُجَمَل اْل�آتَِيَة ِبَكِلَمٍة ُمناِسَبٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

الطّيِنالُْمَهْنِدُسالِْحجاَرِةالُْقماِش

١ -. تُْصَنُع الِْخياُم ِمَن 

ُبيوُت  َتْمَنُع ُدخوَل الَْحراَرِة.- ٢

٣ -. تُْبنى ُمْعَظُم ُبيوِت ِفَلْسطيَن ِمَن 

 ُيْشِرُف َعلى اأْعماِل الِْبناِء.- ٤

١٦



نَُغنّي

َلْن اأْرَحل
لا لَْن اأْرَحَل... لا ... لا

لَْن اأْسَتْسِلَم... لا .... لا

َفْوَق تُرابي اأْكُتُب َدْرسي

اأْبني َبْيتي، اأْسقي َغْرسي

اأْكِرُم جاري، اأْحُرُس قُْدسي

َفْوَق تُرابي، َفْوَق تُرابي

لَْن األِْقَي ِمْن َكّفي َفاأْسي
َفْوَق تُرابي، َفْوَق تُرابي

اأِْس اأنا اأْحيا َمْرفوَع الرَّ
١٧اإبراهيم العلي



ورقة عمل

التاء المبسوطة والمربوطة والهاء

الهدف: اأن يميز الطلبة بين التاء المبسوطة والمربوطة والهاء في الكلمات. 

النشاط الاأول: نقراأ النص الاآتي، ونستخرج الكلمات المطلوبة وفق الجدول:

باِح َحتّى الَْمساِء، َتْتَنِقُل ِمْن َزْهَرٍة اإِلى َزْهَرٍة، َوَتْصَنُع  النَّْحَلُة ِمَن الَْحَشراِت الُْمفيَدِة َوالنَّشيَطِة، َفِهَي َتطيُر َمسافاٍت َطويلٍة ِمَن الصَّ

غاَر َوالِْكباَر، َونَْصَنُع ِمْنُه َحَلوياٍت لَذيَذٍة. ِهّي الذي ُيِحّبُه َوَياأْكُلُُه الصِّ الَْعَسَل الشَّ

الهاء )ه(تاء مربوطة )ة(/ ـةتاء مبسوطة )ت(

النشاط الثاني: نلون الكلمات التي تحوي تاء مربوطة باللون الاأحمر والتي تحوي تاء مبسوطة باللون الاأزرق

 

النشاط الثالث: اأضع تاء )ت، ة ، ة( اأو هاء )ه، ه( في الفراغ:

المستوى العالي: يميز بين التاء المبسوطة والمربوطة والهاء قراءة وكتابة وتوظيفاً.

المستوى المرضي: يميز بين التاء المبسوطة والمربوطة والهاء قراءة وكتابة.

المستوى غير المرضي: يميز بين التاء المبسوطة والمربوطة والهاء بالمساعدة.

أْسَر---- الَْبْيـ-----اْلا ِشفا---

الْعائَِلـ---- اللّـ----

َذَهَبْت

لَِعَبْتَبطَّةَحقيَبة

َقَراأْتكَُرة الَْمْدَرَسة

َكتَبْت 

١٨



َنْسَتِمُع لَِنصِّ )رِْحَلُةُ اإِلى َبْيَت َلْحَم(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

اأْيَن توَجُد َكنيَسُة الَْمْهِد؟  ١

ماذا كاَن الرَُّجُل َيْفَعُل في ساَحِة الَْمْهِد؟  ٢

لِماذا َساأَل اأَحُد الّسائِحيَن َسْلوى َعِن الّسوِق؟  ٣

لِماذا َقرََّر عاِدُلُ ِدراَسَة التّاريِخ َواللُّغاِت؟  ٤

ياِحيَِّة في ِفَلْسطيَن. أماِكِن السِّ ُد َبْعَض اْلا نَُعدِّ  ٥

ْرُس الثّالث الدَّ

في َمديَنِة اْلَخليِل

ُة: ياِحيَِّة في ِفَلْسطيَن.اْلَمَهمَّ أماِكِن السِّ أْهِل َعْن اأَهمِّ الا نَْبَحُث َمَع الا

١٩



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

٢٠



َنْقَراأ:     
في َمديَنِة اْلَخليِل

راَفَقْت َعْلياُء خالَها َعْدناَن في َجْولٍَة اإِلى الَْبْلَدِة الَْقديَمِة 

َمْدَرَسِة  اإِلى  َوَوَصلا  ّلالَِة،  الشَّ شاِرِع  في  سارا  الَْخليِل،  في 

لَها اإِلى ُمْسَتْعَمَرٍة، ثُمَّ  اأساَمَة الَّتي َسْيَطَر َعَلْيها الاْحِتلاُل، َوَحوَّ

ْعِبيََّة، َوَمَحّلاِت الِْعطاَرِة،  شاَهدا سوَق الُْخضاِر، َوالَْملابَِس الشَّ

أْحِذَيِة، َوَغْيَرها. َوالَْحَلِويّاِت، َوَمصانَِع اْلا

لام- ِعْنَد َمْدَخِل  زارا َتِكيََّة َسيِِّدنا اإِْبراهيَم الَْخليِل -َعَلْيِه السَّ

. َدَخلا الَْحَرَم، َوَصلَّيا َرْكَعَتيِن لِلِّه َتعالى. ْبراهيِميِّ الَْحَرِم اْلاإِ

َبْعَد  َوَطِنِه  اإِلى  نْساُن  اْلاإِ َيعوَد  اأْن  اأْجَمَل  ما  َعْدناُن:  قاَل 

طوِل ِغياٍب! 

٢١



ُر نَُفكِّ
لِماذا َسْيَطَر الاْحِتلاُل َعلى َمْدَرَسِة اأساَمَة؟ـ ١

نُجيُب َشَفِوّيًا:

اأْيَن راَفَقْت َعْلياُء خالَها؟  ١
ماذا َفَعَل الاْحِتلاُل بَِمْدَرَسِة اأساَمَة؟  ٢

؟ ْبراهيِميِّ ماذا قاَل َعْدناُن َبْعَد اأْن َصلّى في الَْحَرِم اْلاإِ  ٣

١ َنِصُل ما في اْلَعموِد اْل�أْيَمِن ِبما ُيناِسُبُه في اْلَعموِد اْل�أْيَسِر، َوَنْقَراأ:

الّتي َسْيَطَر َعْلَيها اْلاْحِتلاُل.راَفَقْت َعْلياُء خالَها َعْدناَن

في َجْولٍَة اإِلى الَْبْلَدِة الَْقديَمِة.َوَصلا اإِلى َمْدَرَسِة اأساَمَة 

اإِْبراهيَم الَْخليِل.شاَهدا سوَق الُْخضاِر 

َوَمَحّلاِت الِْعطاَرِة َمّرا بَِعْيِن ساَرَة َوَتِكيَِّة َسيِِّدنا

ُة: أماِكِن الَمْشهوَرِة في الَخليِل، اْلَمَهمَّ أَهمِّ الا نَْجَمُع ُصَوراً لا
َونَْلِصُقها َعلى لَْوَحٍة. ٢٢



٢ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

ُُهَو طالُِبُ ِهَي طالَِبُة

ُ َطبيُبُ َطبيَبُة

٣  َنْقَراأ، َوَنْختاُر اْلَكِلَمَة الُمناِسَبَة )ُهَو، ِهَي(، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ:

٢-  بِْنُتُ نَظيَفُةُ.    . ١-  َصديُقُ ُمْخِلُصُ

٤-  سائُِقُ ماِهُرُ. ٣-  حاِرُسُ اأميُنُ.   

٦-  تِْلميَذُةُ َذِكيَُّةُ. ٥-  ِمياُهُ نَظيَفُةُ.   
٢٣



١  َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َصْيفِفراخفيفوفاففـ

سوقَقَلمقيقوقاققـ

اْلِكتاَبُة

٢٤



ْملاُء اْل�إِ

ـَِيِة، وَنْقَراأ: ١ نُْدِخُل )ال( التَّْعريِف َعلى اْلَكِلماِت اْل�آت

َدليلَرُجلسائِحِصناَعةشارِع

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
في  الَْقديَمِة  الَْبْلَدِة  اإِلى  َجْولٍَة  في  َعْدناَن  خالَها  َعْلياُء  راَفَقْت 

ّلالَِة. الَْخليِل، سارا في شاِرِع الشَّ

: التَّْعبيُر اْلِكتاِبيُّ

نُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة؛ لَِتْكويِن ُجَمٍل ُمفيَدٍة، َوَنْقَراأ:
يُِّد، في، ُولَِد.ـ ١ َبْيَت لَْحَم، الَْمسيُح، السَّ

الّسائُِح، ِشراَء، َتْذكاِريٍَّة، َهدايا، اأراَد.ـ ٢

ُة: نَْسَتْخِدُم الَكِلَمَتْيِن )ُهَو، ِهَي( في ُجْمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن. اْلَمَهمَّ

٢٥



ورقة عمل

اللام الشمسية والقمرية
الهدف: اأن يميز الطلبة بين اللام الشمسية والقمرية لفظًا وكتابة.

 النشاط الاأول: نقراأ النص التالي ونستخرج منه الكلمات التي تحتوي على لام شمسية وقمرية.

َز لِ�ْحِتفاِل اْلعيد. اْجَتَمَعْت اْلَحيواناُت في اْلغاَبِة َكْي تَُجهِّ

ْئُب:اأنا اأْحمي اْلمكاَن، قاَلْت الزَّراَفُة: اأنا اأَزيََّن اْلغاَبَة.، َوقاَل النَِّمُر: اأنا اأَجِهزَّ الطَّعام. قاَل الذِّ

 كلمات تشتمل ل�م شمسيةكلمات تشتمل ل�م قمرية

النشاط الثاني: اأصنف الكلمات ال�آتية بعد نطقها تحت الصورة:

---------------------                                    ---------------------

----------------------                                   ---------------------

-----------------------                                   ----------------------

النشاط الثالث: اأضيف )ال( الشمسية اأو )ال( القمرية اإلى الكلمات التي تحتها خط، واأكتبها:

 يوم َشَتويُّ وباِرد

َعْت عائِلة َحْوَل الِْمْدَفاأة َتَجمَّ

 َتساَقَط الَْمَطُر وثلج

 َبَدْت َعَلْيِهم َعلاماُت فرح

المستوى العالي: يميز بين اللام الشمسية والقمرية لفظا وكتابة مع معرفة الحروف لكل منهما.  

المستوى المرضي: يميز بين اللام الشمسية والقمرية لفظا وكتابة. 

المستوى غير المرضي: يميز بين اللام الشمسية والقمرية بالدعم والمساعدة.

موخالَْعَلم الشُّ الْجميلالِْوَطن ماء اهيالسَّ الزَّ

٢٦



َمَكُة َواْلَحّسوُن( َنْسَتِمُع لَِنصِّ )السَّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذا كاَن طائُِر الَْحّسوِن َيْفَعُل؟  ١

لِماذا َيخاُف طائُِر الَْحّسوِن ِمَن الَْبْحِر؟  ٢

َمَكُة اأْن َترى ما َيْحُدُث َعلى الّشاِطِئ؟ لِماذا لا َتْسَتطيُع السَّ  ٣

َمَكُة؟ ما الَّذي اتََّفَق َعَلْيِه طائُِر الَْحّسوِن َوالسَّ  ٤

؟ اأيُُّهما اأْجَمُل: الَْحياُة في الَْبْحِر اأِم الَْحياُة في الَْبرِّ َوالَْجوِّ  ٥

ْرُس الّراِبُع الدَّ

اْلُعْصفوَرُة َواْل�أْفعى

ُة: يٍَّة، َوَحَيواناٍت َبْحِريٍَّة في َدفاتِِرنا.اْلَمَهمَّ نَْكُتُب اأْسماَء ُطيوٍر َبرِّ
٢٧



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

٢٨



َنْقَراأ:     

اْلُعْصفوَرُة َواْل�أْفعى

َذَهَبــْت ُعْصفــوَرُةُ اإِلــى َحمامــٍة َتِقُف َعلى ُغْصِن َشــَجَرٍة، 

ــَرْت  ــَس َبْيضــي، َوَكُب ــْت لَهــا: يــا َصديَقتــي، كُلَّمــا َفَق وقالَ

ــَجَرِة،  ــى الشَّ ــَدْت َعل ــَرُةُ، َوَصِع ــى َكبي ــاَءْت اأْفًع ِفراخــي ج

َواأَكَلــِت الِْفــراَخ َوالَْبْيــَض. َفَفكِّــري لــي فــي َطريَقــٍة اأَتَخلَّــُص 

أْفعــى. بِهــا ِمــْن هــِذِه اْلا

ــِك َفــْوَق َشــَجَرٍة  ــَرِت الَْحماَمــُة، َوقالَــْت: اأقيمــي ُعشَّ َفكَّ

ــاُس  ــا النّ ــي َيزوُره ــِة، الَّت ــِق الْعامَّ ــدى الَْحدائِ ــي اإِْح ــٍة ف عالَي

ًة  ــرَّ ــاِس، َولا َتاأْتــي َم أْفعــى ِمــَن النّ َكثيــراً؛ ِعْنَدهــا َتخــاُف اْلا

ــْن َشــرِّها. ــَن ِم ــَك َتَتَخلَّصي اأْخــرى، وبِذلِ

٢٩



ُر نَُفكِّ
؟ - َكْيَف نََتَصرَُّف اإِذا شاَهْدنا اأْطفالاً َياأُْخذوَن الِْفراَخ ِمَن الُْعشِّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

لَِمْن َذَهَبِت الُْعْصفوَرُة؟  ١

أْفعى َتْفَعُل بِالِْفراِخ؟ ماذا كانَِت اْلا  ٢

ها؟ اأْيَن نََصَحِت الَْحماَمُة الُْعْصفوَرَة اأْن تُقيَم ُعشَّ  ٣

َة؟ َمْن َيزوُر الَْحدائَِق الْعامَّ  ٤

٣٠



١ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

َنْحُن ُمَتَفوِّقوَن.اأنا ُمَتَفوُِّقُ.

. ----- ُمَهْنِدسوَن.اأنا َمَهْنِدُسُ

----- ُعّماُلُ.اأنا عاِمُلُ.

.----- ُمَعلَِّمُةُ. َنْحُن ُمَعلِّماُتُ

.اأنا طالَِبُةُ. ---- طالِباُتُ

٢ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )اأنا، َنْحُن(، َوَنْكُتُبَها في اْلَفراِغ:

.ُ ------ طالُِبُ َذِكيُّ

------ َفتاُةُ نَشيطُةُ.

----- اأْطفاُلُ ِصغاُرُ.

. ----- َطبيباُتُ ماِهراُتُ
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اْلِكتاَبُة

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َضِحَكَكلامكيكوكاككـ

لَْيللاِمعليلولاللـ
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ْملاُء اْل�إِ

١ َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِيَة في اْلَجْدَوِل:

َجَرةالِْفراخ ديقالشَّ الَْعَملالنّاسالَْيْومالصَّ

ُ ُاْلَكِلماُت الَّتي ل�ُمها َقَمِريَّـُة اْلَكِلماُت التَّي ل�ُمها َشْمِسّيُة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

ــَجَرِة، َواأَكَلــِت الِْفــراَخ  َصِعــَدْت اأْفًعــى َكبيــَرُةُ َعلــى الشَّ

َوالَْبْيــَض. 
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: التَّْعبيُر اْلِكتاِبيُّ

َة ُمَرتََّبًة: ١ َنِصُل َبْيَن الّصوَرِة َواْلُجْمَلِة اْلُمناِسَبِة َلها، َوَنْكُتُب اْلِقصَّ

َيْقِطُف الَْفّلاُح الثِّماَر.

َيْذَهُب الَْفّلاُح اإِلى الَْحْقِل.

باِح. َيْسَتْيِقُظ الَْفّلاُح في الصَّ

َيِبيُع الَْفّلاُح الثِّماَر.

َة ُمَرتََّبًة: ٢ َنْكُتُب اْلِقصَّ
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
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التقييم

متوسط جيد جيد جدًا ممتاز المهارة

اأستمُع اإلى نّص الاستماع بانتباه. 

اأعّبُر شفوياً عن صور الدروس. 

اأقراأ الدروس قراءة جهرية معبرة. 

اأَفّسُر المفردات والتّراكيب الجديدة.

اأستنتُج الاأفكار الرئيسة.

أنماط اللغوية قراءة وكتابة.   اأوظُّف الا

اأكتُب بخط النسخ.

ملائي.  اأكتُب النص الاإ

اأوظُّف التعبير الكتابي في جمل مناسبة.

اأغنّي النشيد ملحناً. 
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