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املحتويات
النِّتاجات
الدّرس ال�أ ّول
الدّرس الثّاني
الدّرس الثّالث
الدّرس ال ّرابع

١

ُع َم ُر َوالْ ُغلا ُم
بيب
والِدي الْ َح َ

٢
١٠

الص ْق ُر
َسعي ُد ُ َو َّ
ِم ْن نَوا ِد ِر �أ ْش َع َب

التقييم

٢٠
٢٩

٣٨

النِّتاجات

ُي َت َوقَّ ُع ِم َن ال ّط َل َب ِة َب ْعدَ الا ْن ِتهاء ِم َن دراسة هذه الوحدةَ ،والتَّفا ُع ِل َم َع ال� أ ْن ِش َط ِة� ،أ ْن
يكونوا قادرين على:
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

الاستماع �إلى نصوص الاستماع ،والتفاعل معها.
قراءة الدروس قراءة جهرية سليمة ومعبرة.
تفسير الكلمات الجديدة ،واستخراج ال�أفكار العامة من الدروس.
توظيف التدريبات اللغوية قراء ًة وكتاب ًة.
كتابة الحروف والكلمات والجمل بخط النسخ.
التعبير شفوياً بجمل بسيطة عن صور.
غناء ال�أناشيد ملحنة.
كتابة قصة قصيرة عن العدل وال�أمانة.

س ال� أ َّول
ال َّد ْر ُ

ع َُم ُر َوا ْل ُغلا ُم

ص (ع َُم ُر َوبائِ َع ُة ال َّل َب ِن)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
ماذا َس ِم َع ُع َم ُر َو ُه َو َي َت َف َّق ُد �أمو َر ال َّر ِع َّي ِة؟
ماذا َط َل َب ِت ا ْل� أ ُّم ِم َن ا ْب َن ِتها؟
ماذا َر َّد ِت الْ ِب ْن ُت َعلى �أ ِّمها؟
لِ َم ْن َز َّو َج ُع َم ُر الْفَتاةَ؟

١
٢
٣
٤
َ ٥على ماذا َي ُد ُّل َق ْو ُل الْ ِب ْن ِت� :إِ َّن اللّ َه َيرانا؟
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ش:
َنـ َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ
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َن ْق َر�أ:
ع َُم ُر َوا ْل ُغلا ُم
اب َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهَ -ي ْوماً
الخطّ ِ
َخ َر َج الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن َ
راف الْ َمدي َن ِة َر�أى ُغلاماً
َي َت َف ّق ُد �أ ْحوا َل ال َّر ِع َّي ِةَ ،و ِع ْندَما َو َص َل �أ ْط َ
َي ْرعى الْ َغ َن َمَ ،ف َت َق َّد َم ِم ْن ُهَ ،و�أرا َد �أ ْن َيخْ َت ِب َر �أمانَـ َت ُهَ ،ف َط َل َب ِم ْن ُه
راف
ض الْ ُغلا ُمَ ،وقا َل لَ ُه :ه ِذ ِه الْ ِخ ُ
أ� ْن َيبي َع ُه َخروفاً َصغير ًاَ ،ف َر َف َ
َل ْي َس ْت لي.
ف �أ ْعطيكَ مالا ً
روفَ ،و َس ْو َ
قا َل الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر� :أ ْع ِطني الْ َخ َ
َكثيراًَ ،وقُ ْل لِ ِ
صاح ِب الْ ِخ ِ
راف� :أ َك َل ُه ال ِّذئْ ُب.
نَ َظ َر الْ ُغلا ُم �إِلى الْ َخلي َف ِةَ ،وقا َل� :أ ْي َن اللّ ُه؟!
َف َبكى ُع َم ُرَ ،وقا َلَ :ص َد ْق َت� .أنْ َت ُغلا ُم ُ �أمي ُنُ.
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

 ١لِماذا َخ َر َج الْ َخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن الْ َخطّ ِ
اب؟
 2ماذا َط َل َب الْ َخلي َف ُة ِم َن الْ ُغلا ِم؟
ض الْ ُغلا ُم �أ ْن َيبي َع َخروفاً لِ ْل َخلي َف ِة؟
 3لِماذا َر َف َ

نُ َف ِّك ُر

ف َي َت َف َّق ُد الْحا ِك ُم �أ ْحوا َل ال َّر ِع َّي ِة؟
1ـ َ 1ك ْي َ
َ ١ن ْختا ُر ُمرا ِد َف ا ْل َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ُ ُ
طوطَ ،و َن ْك ُت ُبها في ا ْل َفرا ِغ:

س حا ِك ُم الْ ُم ْس ِلمين َي ْط َم ِئ ُّن َعلى
ص النّا ِ
َي ْف َح َ

َص ِب ٍّي

الخطّ ِ
اب َ -ر ِض َي اللّ ُه َع ْن ُهَ -ي ْوماً َي َت َف َّق ُد �أ ْحوا َل
َخ َر َج ا ْل َخلي َف ُة ُع َم ُر ْب ُن َ
ال َّر ِع َّي ِةَ ،م َّر ِب ُغلا ٍم َي ْرعى الْ َغ َن َمَ ،ف َت َق َّد َم ِم ْن ُهَ ،و�أرا َد �أ ْن َي ْخ َت ِب َر �أمانَـ َتـ ُه.
َخ َر َج
�أ ْح ِ
وال
�أ ْن

اب َي ْوماً
الخطّ ِ
ُع َم ُر ْب ُن َ
َي ْرعى الْ َغ َنمَ ،ف َت َق ّد َم ِم ْن ُهَ ،و�أرا َد
َ ،م َّر بِـ
�أمانَـ َتـ ُه.
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 1نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
�أنْ َت ُغلا ُم ُ �أمي ُنُ.
ت �أمي َن ُةُ.
�أنْ ِت بِ ْن ُ ُ
َ ---ر ُج ُل ُ �أمي ُنُ. ---ا ْم َر�أ ُة ُ �أمي َن ُةُ.ُ ---م َعلِّ َم ُة ُ ُم ْب ِد َع ُةُ.ُ ---م َعلِّ ُم ُ ُم ْب ِد ُعُ.َ ---فـنّا ُن ُ رائِ ُعُ.َ ---فـنّا َن ُة ُ رائِ َع ُةُ.َ ٢ن ْق َر�أَ ،ونُ ْك ِم ُل كما في ا ْل ِم ِ
ثال:

حان� .أنْ ِت ن ََج ْح ِت في الا ْم ِت ِ
�أنْ َت ن ََج ْح َت في الا ْم ِت ِ
حان.
___ َق َر�أْ ِت الْ ِق َّص َة.
�أنْ َت َق َر�أْ َت الْ ِق َّص َة.
___ لَ ِع ْب ِت الْ ُمباراةَ.
�أنْ َت لَ ِع ْب َت الْ ُمباراةَ.
�أنْ َت سا َف ْر َت َح ْو َل الْعالَ ِم ____ .سا َف ْر ِت َح ْو َل الْعالَ ِم.
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ا ْل ِكتا َب ُة
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
مـ

م

ما

مو

مي

َمكان كَريم

نـ

ن

نا

نو

ني

نَ َظ َر

�أمان
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ا ْل إِ� ْملا ُء
الش َّد َة ( )عَلى ا ْل َح ْر ِ
َ ١ن َض ُع َّ
ف ا ْل�أخي ِر في ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِـ َي ِة:
�أ ِحب
َرد
ُسر
َي ُمر
َي ُعد
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي إِ� ْملا ًء َم ْنظور ًا:
راف الْ َمدي َن ِةَ ،و َم َّر بِ ُغلا ٍم َي ْرعى الْ َغ َن َمَ ،ف َت َق َّد َم
َو َص َل الْ َخلي َف ُة أ� ْط َ
ِم ْن ُهَ ،و أ�را َد أ� ْن َيخْ َت ِب َر أ�مانَـ َت ُه.

ا ْل َم َه َّم ُة:

ض ال�أخْ ِ
لاق الْ َحمي َد ِة الَّتي َي َت َحلّى بِها ُزملاؤُنا.
1 _1نَ ْر ُص ُد َب ْع َ
ميري الْ ُمخا َط ِب (�أنْ َت،
2 _2نَ ْك ُت ُب ُج ْم َل َت ْي ِن ن َْس َتخْ ِد ُم في ِهما َض َ
�أنْ ِت) ِم ّما ن َْس َم ُع ُه.
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نُ َغنّي

الس ْن ِدبا ُد
ِّ

َو ِد ْد ُت يا �أ ْولا ْد
�أ ْحيا كَما �أشا ْء
طير في الْفَضا ْء
�أ ُ
ـــر الْ ِبحـــا ْر
َو�أ ْع ُب ُ
َو�أ ْص َع ُد الْ ِجبا ْل
اس
َو ِص َّيتـــي لِلنّ ْ
السلا ْم
َو َو ِّرثوا َّ

لَو ُك ْن ُت ِس ْن ِدبا ْد
طوف في الْ ِبلا ْد
�أ ُ
ب َم ْرك َِب الـــ ُّر ّوا ْد
بِقار ِِب ا ْل�أجدا ْد
َو�أ ْه ِب ُ
ـــط الْ ِوها ْد
عيشوا بِلا �أ ْحقا ْد
والْ ُح َّب لِ ْل� أ ْحفا ْد
�إبراهيم العلي
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س
ال َّد ْر ُ
الثّانِي

ِ
ْ
بيب
ح
ل
ا
دي
وال
َ َ
ص (عائِ َلتي ا ْل َحبي َب ُة)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
٥
10

ف َو َص َل ا ْل� أ ُب �إِلى الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد؟
َك ْي َ
ف الْ َمبانِ َي َوالشَّ وا ِر َع في الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد.
ن َِص ُ
ما الَّذي �أ ْع َج َب ا ْل� أ َب في الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد؟
َمتى َس َيعو ُد ا ْل� أ ُب لِ ُر ْؤ َي ِة �أ ْبنائِ ِه؟
لِماذا سا َف َر ا ْل� أ ُب خار َِج َب َل ِد ِه؟

ش:
َنـ َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ
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َن ْق َر�أ
					
:
ِ
ْ
بيب
ح
ل
ا
دي
وال
َ
َ

عاء رِسالَ ًة لِوالِ ِدها الْ ُم ْغ َتر ِِب ،قالَ ْت فيها:
�أ ْر َس َل ْت ُد ُ
بيب،
والِدي الْ َح َ
ن َْشــتا ُق �إِلَ ْيــكَ كَثيــراًَ .يـ ْو َم الْ ُج ُم َعـ ِة َذ َه ْبنــا لِزِيــا َر ِة َج ّدي
ـت َجدَّتــي َم ْن َســفاً
َو َجدَّتــيُ .س ـ َّر َج ـ ّدي لِ ُوجو ِدنــاَ ،و َط َهـ ْ
شَ ـ ِه ّياًَ .ت َج َّم ْعنــا َح ـ ْو َل الْمائِـ َد ِة� ،أ َك ْلنــاَ ،وشَ ـ ِر ْبناَ ،و َت َم َّن ْينــا
الصــو َرةَ .هــذا �أخــي
ـت َم َعنــاَ .و َق ـ ِد الْ َت َق ْطنــا ه ـ ِذ ِه ّ
لَ ـ ْو كُ ْنـ َ
الصغيـ ُـر ســائِ ُد ُ َي ْب َت ِسـ ُم لَــكَ َ ،وهــذا َجـ ّدي ُي ْهديكَ َســلا َم ُه.
َّ
�أناَ ،و�أ ّميَ ،و�إِخْ َوتي :خالِ ُد َُ ،وســائِ ُد َُ ،و َرزا ُن ُم ْشــتاقو َن
الص ْبــرَِ ،ونَ َت َذكَّ ُــر دائِمــاً
لَــكَ َ ،ونَ ْن َت ِظ ُــر َع ْو َد َتــكَ بِفــا ِر ِغ َّ
رِعا َي َتــكَ َ ،و ُملا َع َب َتــكَ لَنــاَ ،و َحنانَــكَ َع َل ْينــا.
ِ
قاء َك َع ّما َق ٍ
ريب.
ن ُِح ُّبكَ يا �أبيَ ،ونَ َت َمنّى ل َ
ا ْب َنت َُك ا ْل ُم ْشتا َق ُة
ُدعا ُء
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
٥

َم ِن الَّتي �أ ْر َس َل ِت ال ِّرسالَ َة �إِلى والِ ِدها؟
عاء َوعائِ َل ُتها َي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة؟
أ� ْي َن َذ َه َب ْت ُد ُ
ماذا َط َه ِت الْ َج َّدةُ؟
لِماذا َت َج َّم َع ِت الْعائِ َل ُة َح ْو َل الْمائِ َد ِة؟
عاء َوعائِ َل ُتها؟
ماذا َت َت َذكَّ ُر ُد ُ

نُ َف ِّك ُر

 -لَ ْو ُط ِل َب ِم ْن ُك ْم �أ ْن َت ْك ُتبوا رِسالَ ًة لِوالِ َديّ ُك ْم ،ماذا َت ْك ُتبو َن فيها؟

ا ْل َم َه َّم ُة:

َن ْك ُت ُب رِسالَ َة شُ ْك ٍر لِوالِدينا َت ْقديراً لَ ُه ْم.
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َ ١ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
سَ ،و َن ْك ُت ُبهُ ا في ا ْل َفرا ِغ:
ناس َب َة كَما َو َر َد ْت في ال َّد ْر ِ

عاء رِسالَ ًة _____ الْ ُم ْغ َتر ِِب( .لِ َع ِّمها ،لِخالِها ،لِوالِ ِدها).
� ١أ ْر َس َل ْت ُد ُ
َ ٢ي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة _____ لِزِيا َر ِة َج ّدي َو َجدَّتيَ ( .ذ َه ْبنا ،ا َت َف ْقناَ ،ق ّر ْرنا).
َ ٣ت َج َّم ْعنا َح ْو َل ____� ،أ َك ْلناَ ،وشَ ِر ْبنا( .ال ِّتلفازِ ،الْمائِ َد ِة ،الشَّ َج َر ِة).
(الص ْبرِ ،الشَّ ْو ِق ،الْ ُح ِّب).
 ٤نَ ْن َت ِظ ُر َع ْو َد َتكَ بِفا ِر ِغ _____َّ .

َ ٢ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َة (هذا ،ه ِذ ِه)َ ،ونُ ْك ِم ُل كَما في ال ِم ِ
ثال:

هذا َولَ ُد ُ.

ت.
ه ِذ ِه بِ ْن ُ ُ

ب.
____ طالِ ُ ُ

____ طالِ َب ُة ُ.

____ عالِ ُم ُ.
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____ عالِ َم ُة ُ.

َ ٣ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
ناس َب َة (هذا ،ه ِذ ِه)َ ،و َن ْكتُـ ُبهُ ا في ا ْل َفرا ِغ:
غير ُة َرزانُ.
		
غير سائِ ُد ُ.
� ____ ٢أخْ تي َّ
� ____ ١أخي َّ
الص َ
الص ُ
َ ____ ٤جدَّتي.
َ ____ ٣ج ّدي.
بيب.
� ____ ٥أ ّمي الْ َح َبيب ُة.
 ____ ٦والِدي الْ َح َ

ا ْل ِكتا َب ُة
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
هـ

ـهـ

و

ـه

ه

وا

ها

وو

هو

وي

هي

َهواء ِج ْس ُمه

الصو َر ُة
والِدي
ّ
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ا ْل إِ� ْملا ُء
وين ا ْل َف ْت ِح:
َ ١ن َض ُع دائِ َر ًة َح ْولَ ا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم َن َّو َن ِة ِب َت ْن ِ
َحقي َب ُة ُ ِم ْمحا ًة ِم ْس َط َر ٍة َق َلم ًا
ِكتاب ًا
َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي إِ� ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ن َْشتا ُق �إِلَ ْيكَ كَثيراًَ .ي ْو َم الْ ُج ُم َع ِة َذ َه ْبنا لِزِيا َر ِة َج ّدي َو َجدَّتي.
ُس َّر َج ّدي لِ ُوجو ِدناَ ،و َط َه ْت َجدَّتي َم ْن َسفاً شَ ِه ّياً.

ا ْل َم َه َّم ُة:

نَ ْك ُت ُب ُج ْم َل َت ْي ِن ن َْس َتخْ ِد ُم في ِهما (هذا ،ه ِذ ِه).
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التَّ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِّي:
وين قِصَّ ٍة:
تيب ا ْل ُج َم ِل ا ْل�آتِ َي ِة؛ لِ َت ْك ِ
نُعي ُد َت ْر َ
� -١أ ْع َج َب ُه نِظا ُم الشَّ وا ِر ِع َوالْ َمبانيَ ،ونَظا َف ُة الْ َب َل ِد الْ َجدي ِد.
ض الْ َمطارِ.
َ -٢و َص َل بِالطّائِ َر ِة �إِلى �أ ْر ِ
ميحُ �إِلى َب َل ٍد َغ ٍ
ريب.
 -٣سا َف َر َس ُ
َ -٤خ َر َج ِم َن الْ َمطارِ؛ لِ َي ْب َح َث َع ْن شُ َّق ٍة.
َ -5ولَ ِك َّن ُه َظ َّل ُم ْشتاقاً لِعائِ َل ِت ِهَ ،ولِ َو َط ِن ِهَ ،ولِ َش َج َر ِة ال َّز ْي ِ
تون.
َن ْكت ُُب ا ْل ِقصَّ َة ُم َرتَّـ َب ًة:

17

نُ َغنّي
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َحبيبـــي َب ْه َجـــ ُة ال ُّد ْنيـــا
حيـــن َت ْلقانـــي
َك�أنّـــي
َ
�أبـــي يـــا �أ ْج َمـــ َل الْ َك ِلما
بِ ِحضْ ِنـــكَ َج َّنـــ ُة ال ُّدنْيـــا
�أبـــي �أ ْم ِن َّيتـــي �أ ْعـــدو
قاســـ ْيـ
َف�أ ْمحـــو َع ْنكَ ما َ

�أبي

َونـــو ُر الْ َق ْل ِ
ـــن
ـــب َوالْ َع ْي ِ
الس ْع َد في الْ َك ْو ِن
َم َل ْك ُت َّ
ِت �أ ْع َذ َبهـــا َعلـــى َق ْلبي
ـــب
و َق ْل ُبـــكَ َم ْن َبـــ ُع الْ ُح ِّ
َـــي �أ ْك َب ْر
َعلـــى ا ْل�أيّـــا ِم ك ْ
ــت �أ ْغدو َع ْونَكَ ا ْل� أ َج َد ْر
َ
عبد الحميد ضحا

ورقة عمل
عنوان الورقة :الضمائر للغائب (هو ،هي)
الهدف� :أن يوظف الطلبة الضمائر السابقة توظيفا سليما.
النشاط ال�أول :نختار ورقة من كل وردة ،ونكتب الجمل المتكونة:
هو

هي

عام ُل ُ

ما ِه ُر ُ

ِ
عامل ُة ُ

ما ِهر ُة ُ

الجمل:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النشاط الثاني :نضع بدلا ً من ال�أسماء التي تحتها خطوط( .هو ،هي) كما في المثال:
ِ
باسمُ لا ِع ُ
ب ُ َسري ُع ُ

هو لا ِعبُ ُ َسريعُ ُ

ُسعا ُد ُ َفتاةُ َجمي َل ُة
مؤدب
كَري ُم ُ َول ُُد
ُُ
عُلا َط َيبي ُة �أ ْسنان
المستوى العالي :يوظف ضمائر الغائب توظيفا سليما ويميز بينها.
المستوى المرضي :يوظف ضمائر الغائب توظيفا سليما.
المستوى غير المرضي :يوظف ضمائر الغائب بالمساعدة.
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س
ال َّد ْر ُ
الثّالِث

َسعي ُد ُ َوالصَّ ْق ُر
ص (الصَّ ْق ُر)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
٥
20

َعلى ماذا َت َت َغ ّذى ال ُّطيو ُر الْجار َِح ُة؟
ريس ِت ِه ِم َن ا ْرتِ ٍ
َبير ٍة؟
ف َي َت َم َّك ُن َّ
َك ْي َ
فاعات ك َ
الص ْق ُر ِم ْن َت ْحدي ِد َف َ
الص ْق ُر ُعشَّ ُه؟
�أ ْي َن َي ْبني َّ
طين؟
ما ِشعا ُر َد ْولَ ِة ِف َل ْس َ
الص ْي ِد؟
الص ْق َر في َّ
الص َيادو َن َّ
لِماذا َي ْس َتخْ ِد ُم َّ

ش:
َنـ َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ
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َن ْق َر�أ:
َسعي ُد ُ َوالصَّ ْق ُر
الص ْي ِد .في
كا َن ِع ْن َد َسعي ٍد َص ْق ُر ُ ُي ِح ُّب ُهَ ،و َي ْس َتخْ ِد ُم ُه في َّ
ِ
ٍ
ِ
ْ
أ
ْ
َ
أ
ِ
ناء ال ِّر ْح َل ِة شَ َع َر
ث
�
و
،
د
ي
ص
ة
ل
ح
ر
في
د
عي
س
ج
ر
خ
،
م
ا
ي
�
ل
ا
ن
م
َي ْو ٍم
ُ
ُ
َ
ِ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
ماء َيسي ُل نُ ْق َط ًة نُ ْق َط ًة ِم ْن �أ ْعلى َت ٍّل ُم ْر َت ِف ٍع،
بِالْ َع َط ِ
شَ ،ف َو َج َد ً
س َب ْع َد َو ْق ٍت
َف َب َد�أ َي ْم َل� أ َك�أْ َس ُهَ ،و ِع ْندَما انْ َتهى ِم ْن َم ْل ِء الْ َك�أْ ِ
سَ ،ف�أ ْس َق َط ُه أ� ْرضاً.
الص ْق ُر َعلى الْ َك�أْ ِ
َط ٍ
ويلَ ،ه َج َم َّ
الص ْقرِ ،ثُ َّم َص ِع َد ال َّت َّل �إِلى َم ْن َب ِع الْما ِء،
َغ ِض َب َسعي ُد ُ ِم َن َّ
الص ْق َر كا َن ُيري ُد
َف َو َج َد في ِه �أ ْف ًعى َم ْي َت ًةَ .ع َر َ
ف َسعي ُد ُ �أ َّن َصدي َق ُه َّ
ِحما َي َت ُه.
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
٥

في َم كا َن َي ْس َتخْ ِد ُم َسعي ُد ُ َص ْق َر ُه؟
ناء ال ِّر ْح َل ِة؟
بِماذا شَ َع َر َسعي ُد ُ أ� ْث َ
ماء؟
�أ ْي َن َو َج َد َسعي ُد ُ الْ َ
س؟
الص ْق ُر َعلى الْ َك�أْ ِ
َمتى َه َج َم َّ
ماذا َو َج َد َسعي ُد ُ في نَ ْب ِع الْما ِء؟

نُ َف ِّك ُر
 -ماذا َت ْف َعلو َن لَو َو َج ْدتُم َصديقاً لَ ُك ْم في ُم ْش ِك َل ٍة؟

ا ْل َم َه َّم ُة:

طين.
نُ َع ِّد ُد �أنْوا َع ال ُّطيو ِر في بي َئ ِة ِف َل ْس َ
23

َ ١ن ْختا ُر ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُم ِ
غ( :مهمة
ناس َب َةَ ،و َن ْك ُت ُبهُ ا في ا ْل َفرا ِ
تعليمية).

َيسي ُل

َصي ٍد

ا ْلما ِء

س
ا ْل َك أ�ْ ِ

َ ١خ َر َج َسعي ُد ُ في ر ِْح َل ِة .--------------
ماء  ----------نُ ْق َط ًة نُ ْق َط ًة ِم ْن �أ ْعلى َت ٍّل ُم ْر َت ِف ٍع.
َ ٢و َج َد ً
الص ْق ُر َعلى َ ،---------ف�أ ْس َق َط ُه �أ ْرضاً.
َ ٣ه َج َم َّ
َ ٤ص ِع َد َسعي ُد ُ ال َّت َّل �إِلى َم ْن َب ِع َ ،--------ف َو َج َد في ِه �أ ْف ًعى َم ْي َت ًة.
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مات ا ْل َعمو ِد ا ْل�أول بِما ِ
َ ٢نص ُل بين َك ِل ِ
يناس ُبها ِم َن ا ْل َعمو ِد
الثّانيَ ،ونُعي ُد ِكتا َب َة ا ْل ُج َم ِل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:

الص ْق ُر َسري ُع ُ.
الص ْق ُر
سا َّم ُة ُ َّ -١
َّ
__________________ -٢
ا ْل� أ ْفعى
زير ُ
َغ ُ
ُمفي َد ُة ُ __________________ -٣
ال َّت ُّل
َسري ُع ُ __________________ -٤
الْ ُغيو ُم
ُم ْر َت ِف ُع ُ __________________ -٥
الْ َم َط ُر
َثير ُة ُ __________________ -٦
ياض ُة
ال ِّر َ
ك َ
َ ٣ن ْكت ُُب ُج َملاً َت ْبدَ �أ بِا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
.
الص ّيا ُد
َّ ١
 ٢ا ْل� أ َس ُد
.
ُ ٣سعا ُد
.
ف ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل�آتِ َي َة في ُج َم ٍل ُمفيدَ ٍة:
 ٤نُ َو ِّظ ُ
� ١أ َك َل________________________________ :
َ ٢ي ْل َع ُب ________________________________ :
ُ ٣ت ِ
ساعدُ________________________________ :
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ا ْل ِكتا َب ُة
َن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
�أ

�أ ْرض

ء

بِئْر

ماء

ُم ْؤ ِمن

ا ْل إِ� ْملا ُء
الض ِّم عَلى آ� ِخ ِر ا ْل َك ِل ِ
وين َّ
مات ا ْل�آتِ َي ِةَ ،و َن ْق َر�أ:
َ ١ن َض ُع َت ْن َ
رِ ْح َلة

ا ْل َم َه َّم ُة:

َص ْيد

َص ْقر

َع َطش

ماء

الض َّمَ ،والْ َف ْت َح) �إِلى ثَلا َث ِة �أ ْسما ِء
وين (الْ َك ْس َرَ ،و َّ
ُضيف ال َّت ْن َ
ن ُ
ِم ْن ُم ِ
حيطنا.
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َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي إِ� ْملا ًء َم ْنظور ًا:
الص ْي ِد .في َي ْو ٍم ِم َن
كا َن ِع ْن َد َسعي ٍد َص ْق ُر ُ ُي ِح ُّب ُهَ ،و َي ْس َتخْ ِد ُم ُه في َّ
ا ْل�أيّا ِمَ ،خ َر َج َسعي ُد ُ في ر ِْح َل ِة َص ْي ٍد.

التَّ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِّي:
 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل ِقصَّ َة ا ْل�آتِ َي َة:

َ -١ر�أى َص ْق ُر ُ �أ ْرنَباً َب ِّريّاً َي�أْكُ ُل الْ ُع ْش َب.

َ -٢ه َج َم

.

َض
َ -٣رك َ

.

-٤

.
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ورقة عمل
عنوان الورقة :التنوين
الهدف :أ�ن يميز الطلبة أ�نواع التنوين لفظا وكتابة
النشاط ال�أول :نكمل الجدول كما في المثال:
الكلمة

تنوين الضم

َع َلم
َسعيد
سا َعة
َطويل

عل ُم

تنوين الفتح
علماً

تنوين الكسر
عل ٍم

نَبات
النشاط الثاني نضع دائرة حول الكلمة المخالفة:

جر ُة ُ
شَ َ

َق َل ُم ُ

تاب
ِك ُ ُ

َولَداً

َد ْف َتراً

َم ْد َر َس ًة

ب
طالِ ُ ُ

ُم َعلِّماً

ِط ْفلٍ

شَ ْي ٍخ

بِ ْن ٍت

َعجوزاً

المستوى العالي :يميز بين �أنواع التنوين قراءة وكتابة وتوظيفا.
المستوى المرضي :يميز بين �أنواع التنوين قراءة وكتابة.
المستوى غير المرضي :يميز بين �أنواع التنوين.لفظا.
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س
ال َّد ْر ُ
ال ّرابع

ِم ْن َنوا ِدرِ �أ ْش َع َب
ص ( ِم ْن َنوا ِدرِ ُجحا)
َن ْس َت ِم ُع لِ َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
١
٢
٣
٤
٥

الس ِ
وق؟
ماذا ْاش َترى ُجحا ِم َن ّ
ماذا َحد ََث لِ ِحما ِر ُجحا؟
ض؟
لِماذا َسق ََط ُجحا َعلى ا ْل� أ ْر ِ
لِماذا َفر َِح ُجحا َو َق ْد ضا َع ِحما ُر ُه؟
بِماذا َت ِصفو َن ُجحا؟
29

ش:
َنـ َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِي َـ َةَ ،ونُناقِ ُ
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َن ْق َر�أ:
ِ
ْ
ِ
َ
أ
عب
ش
�
ر
د
وا
ن
ن
م
ِ
ْ
َ
ديق لَ ُه في َس َفرٍَ ،و ِع ْندَما حا َن َو ْق ُت الْ َغدا ِء،
َخ َر َج �أ ْش َع ُب َم َع َص ٍ
الصدي ُق :قُ ْم يا �أ ْش َع ُبَ ،و�أ ْش ِع ِل النّا َر .قا َل �أ ْش َع ُب� :إِ َّن َع ْيني
قا َل َّ
تُ ْؤلِ ُمنيَ ،ولا أ� َت َح َّم ُل الدُّخانَ.
خاف ِم َن
الصدي ُقُ :ق ْمَ ،و َق ِّط ِع اللَّ ْح َم .قا َل أ� ْش َع ُب :أ�نا أ� ُ
قا َل َّ
الصدي ُق :قُ ْمَ ،وا ْط ُب ِخ ال َّطعا َم .قا َل �أ ْش َع ُب :لا �أ َت َح َّم ُل
السكّ ِين .قا َل َّ
ِّ
ال َّن َظ َر لِل َّطعا ِمَ ،و�أنا جائِ ُع ُ.

ناو ْل َطعا َمكَ .
�أ َع َّد َّ
الصدي ُق ال َّطعا َمَ ،وقا َل لَ ُه :تعا َل يا �أ ْش َع ُبَ ،و َت َ
قا َل �أ ْش َع ُب :لَ َق ِد ا ْع َت َذ ْر ُت لَكَ كَثيراًَ ،حتّى َخ ِج ْل ُت ِم ْنكَ َ ،س�أشا ِركُكَ
ال َّطعا َم.
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
� ١أ ْي َن َخ َر َج �أ ْش َع ُب َم َع َصدي ِق ِه؟
الصدي ُق ِم ْن �أ ْش َع َب �أ َّولاً؟
 ٢ماذا َط َل َب َّ
ِ
َ
ض �أ ْش َع ُب �أ ْن ُي َق ِّط َع اللَّ ْح َم؟
ف
ر
ماذا
 ٣ل
َ
َ
َ ٤م ِن الَّذي �أ َع َّد ال َّطعا َم؟
ناو ِل ال َّطعا ِم َم َع َصدي ِق ِه؟
 ٥لِماذا وا َف َق �أ ْش َع ُب َعلى َت ُ

نُ َف ِّك ُر

ف َت َت َص َّرفون؟
ـ لَ ْو كُ ْن ُت ْم َمكا َن َص ِ
ديق �أ ْش َع َبَ ،ك ْي َ

ا ْل َم َه َّم ُة:

ِ
ش ُز َملائي في ال� أ ْع ِ
مال الْ َم ْنزِلِ َّي ِة الَّتي �أقو ُم بِها.
ناق
�أ ُ
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َ ١ن ْق َر�أ ا ْل ُج َم َل ا ْل�آتِـ َي َةَ ،و َن ْكت ُُب ِض َّد ا ْل َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْحتَها ُخ ُ ُ
طوط:

ديق لَ ُه في َس َفرٍ_________________ .
َ ١خ َر َج �أ ْش َع ُب َم ْع َص ٍ
 ٢قا َل �أ ْش َع ُب :لا �أ َت َح َّم ُل ال َّن َظ َر لِل َّطعا ِم َو�أنا جائِ ُعُ__________.
ناو ْل َطعا َمكَ ______________ .
 3قا َل لَ ُهَ :تعا َل يا �أ ْش َع ُبَ ،و َت َ
مات في ا ْل َعمو ِد ا ْل� أ ّو ِلَ ،وما ُي ِ
َ ٢ن ِص ُل َب ْي َن ا ْل َك ِل ِ
ناس ُبها في
ا ْل َعمو ِد الثَّانيَ ،و َن ْكت ُُب ُج َملاً:
الصدي ُق
�أ ْش َع َل َّ
�أ َك َل �أ ْش َع ُب
اح
َز َر َع الْ َف ّل ُ
ا ْل� أ ْزها ُر
الْ َج ُّو
الْ ِحكا َي ُة

َجمي َل ُة ُ
الصدي ُق النّا َر.
� -١أ ْش َع َل َّ
_______________ -٢
با ِر ُد ُ
ُم َسلِّ َي ُة ُ
_______________ -٣
_______________ -٤
ال َّطعا َم
_______________ -٥
النّا َر
شَ َج َر َة َز ْي ٍ
تون _______________ -٦
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 ٣نُ ْك ِم ُل كَما في ا ْل ِم ِ
ثال:
ليل.
سا َف َر ُم ْع َت ُّز ُ �إِلى الْ َخ ِ
َذ َه َب ْت لَ ْيلى �إِلى الْ ِ
جام َع ِة.

ليل.
ُم ْع َت ُّز ُ سا َف َر �إِلى الْ َخ ِ
لَ ْيلى � -------إِلى الْ ِ
جام َع ِة.

الصدي ُق اللَّ ْح َم.
َّ --------

الصدي ُق َق َّط َع اللَّ ْح َم.
َّ

َخ َر َج �أ ْش َع ُب في ر ِْح َل ٍة.
 -------ا ْل� أ ُّم ال َّطعا َم.

�أ ْش َع ُب  ---------في ر ِْح َل ٍة.
ا ْل� أ ُّم َط َب َخ ِت ال َّطعا َم.

ا ْل ِكتا َب ُة
َ ١ن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي في ا ْل َفرا ِغ:
ناو ْل َطعا َمكَ .
�أ َع َّد َّ
الصدي ُق ال َّطعا َمَ ،وقا َل لَ ُه :تعا َل يا �أ ْش َع ُبَ ،و َت َ
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َ 3ن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي ب َِخ ِّط النَّ ْس ِخ:
ة

ـة

عالِ َي ُة ُ

غير ُة ُ
َص َ

ا ْل إِ� ْملا ُء
نوين في ا ْل َك ِل ِ
َ ١ن ْق َر�أَ ،ونُ َم ِّي ُز َب ْي َن النّ ِ
مات ا ْل�آتِ َي ِة:
ون َوالتَّ ِ
َو َرق ًة

ُدخان َش َجر ُة ُ

ِمن

نارٍ

ِس ّكين

َ ٢ن ْكت ُُب ما َي أ�ْتي إِ� ْملا ًء َم ْنظور ًا:
ديق لَ ُه في َس َفرٍَ ،و ِع ْندَما حا َن َو ْق ُت الْ َغدا ِء ،قا َل
َخ َر َج �أ ْش َع ُب َم َع َص ٍ
الصدي ُق :قُ ْم يا �أ ْش َع ُبَ ،و�أ ْش ِع ِل النّا َر .قا َل �أ ْش َع ُب :لا �أ َت َح َّم ُل الدُّخانَ.
َّ

ا ْل َم َه َّم ُة:

مات َت ْن َتهي بِالنّ ِ
نَ ْك ُت ُب َك ِل ٍ
وين ِم ّما ن َْس َم ُعه.
ونَ ،و�أخْ رى َت ْن َتهي بِال َّت ْن ِ
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التَّ ْعبي ُر ا ْل ِكتاب ُِّي:
 ١نُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل ال�آتِ َي َة؛ لِ ُن َك ِّونَ فِ ْق َر ًة ع َِن ا ْل ِغذا ِء الصِّ ِّح ِّي:
ناولَ ْت _________ َطعا َم الْفَطورِ.
1ـ َ 1ت َ
2ـ �2أ َك َل ْت __________________________.
3ـ 3شَ ِر َب ْت _________________________.
ـ ._____________________________4
ـ  _________5تُ ِ
حاف ُظ َعلى ِص َّح ِتها.
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االسم ................................................. :
الصف  :الثاني األساسي
العام الدراسي ........................................ :
ورقة عمل  :لغة عربية /الوحدة المتمازجة ( )4

دولة فلسطين
وزارة التربية والتعليم العالي
مديرية التربية والتعليم ............................ /
مدرسة ...............................................:

تنَفذ َبع َد الدرس الرابع َ /نوادر أ َش َعب

ال َو َرقَة الثالثةَ /مهمة تَعليمية

الأهداف  :أتوظيف أنص قرائي في أمعرأفة الأقضايا أوالأنماط اللغوية أواإلمالئية ال أمطلوبة.
اليَونَجيبََعَنَالَسَئلةََتحتهَ:
-التدريب الأول :نَقََأَرَالنَصََالتَ َ

صقر يحبهَ ،ويَست َخد َمه في رحالت الصيد.
كانَ عن َد َ
سعيد َ
شعَ َر بالعَ َ
طش،
صيدَ ،وأ َثنا َء الرحلَة َ
َوفي يَوم منَ ال َيامَ ،خ َر َج َ
سعيد في رحلَة َ
طة نق َ
فَ َو َج َد ماء يَسيل نق َ
طة من أ َعلى ت َل مرت َفع .
نَسَتَخََرجََمَنََالنَصََالَكَلماتََذاتََالقَضاياَالتَاليةََ(كلماتَفيهاَ)
تنوينَضم

تاءَمبسوطة

تنوينَفتح

تاءَمربوطة

تنوينَكسر

هاءَآخرَالكلمة

المهاَقمرية

كلمةَمشددة

المهاَشمسية
نَ َوظَفََالضَميرََالَمَناسَبََ(َأَناََ،نَحَنَََ،هَوَ،هَيََ)ََفيَالَفَراغََالَمَناسبََ:

 ------أحب الصيد.

 ------نحب الصيد.

 ------يحب الصيد.

 ------تحب الصيد.

نَحَ َولََالَجَمَلََاآلتيةََكَماَفيَالَمَثالَ:
صيد.
َ
سعيد َخ َر َج في رحلَة َ

صيد.
َخ َر َج َ
سعيد في رحلَة َ
طار الصقر عاليا.
َ

ب الما َء.
الرجل َ
شر َ
أتمنى لكم التوفيق
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التقييم
المهارة
الاستماع والتفاعل مع نصوص الاستماع
التعبير شفويا عن صور الدروس
قراءة الدروس قراءة جهرية معبرة
استنتاج ال�أفكار الرئيسة وتفسير المفردات
الجديدة
توظيف ال�أنماط اللغوية قراءة وكتابة
الكتابة بخط النسخ
كتابة النص ال�إ ملائي
توظيف التعبير الكتابي في جمل مناسبة
غناء النشيد ملحنا
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ممتاز

جيد جدا

جيد

متوسط

