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ُلَغُتنا اْلَجميَلة
الفترُة الّرابعة



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

يكونوا قادرين على:

١ الاستماع اإلى نصوص الاستماع، والتفاعل معها.

قراءة الدروس قراءة جهرية سليمة ومعبرة.   ٢

تفسير الكلمات الجديدة، واستخراج الاأفكار العامة من الدروس.   ٣

توظيف التدريبات اللغوية قراءًة وكتابًة.  ٤

كتابة الحروف والكلمات والجمل بخط النسخ.   ٥

التعبير شفوياً بجمل بسيطة  عن صور.  ٦

أناشيد ملحنة.  غناء الا  ٧

أمانة. كتابة قصة قصيرة عن العدل والا  ٨

املحتويات

١النِّتاجات

٢ُعَمُر َوالُْغلاُم الّدرس ال�أّول

١٠والِدي الَْحبيَب الّدرس الثّاني

ْقُر الّدرس الثّالث ٢٠َسعيُدُ َوالصَّ

٢٩ِمْن نَواِدِر اأْشَعَب الّدرس الّرابع

٣٨التقييم



َنْسَتِمُع لَِنصِّ )ُعَمُر َوبائَِعُة اللََّبِن(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ِعيَِّة؟ ُد اأموَر الرَّ ماذا َسِمَع ُعَمُر َوُهَو َيَتَفقَّ  ١

أمُّ ِمَن اْبَنِتها؟ ماذا َطَلَبِت اْلا  ٢

ها؟ ِت الِْبْنُت َعلى اأمِّ ماذا َردَّ  ٣

َج ُعَمُر الَْفتاَة؟ لَِمْن َزوَّ  ٤

َعلى ماذا َيُدلُّ َقْوُل الِْبْنِت: اإِنَّ اللَّه َيرانا؟  ٥

ْرُس ال�أوَّل الدَّ

ُعَمُر َواْلُغلاُم

٢



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

٣



َنْقَراأ:     

ُعَمُر َواْلُغلاُم

َيْوماً  َعْنُه-  اللُّه  -َرِضَي  الَخطّاِب  ْبُن  ُعَمُر  الَْخليَفُة  َخَرَج   

ِعيَِّة، َوِعْنَدما َوَصَل اأْطراَف الَْمديَنِة َراأى ُغلاماً  َيَتَفّقُد اأْحواَل الرَّ

َم ِمْنُه، َواأراَد اأْن َيْخَتِبَر اأمانَـَتُه، َفَطَلَب ِمْنُه  َيْرعى الَْغَنَم، َفَتَقدَّ

اأْن َيبيَعُه َخروفاً َصغيراً، َفَرَفَض الُْغلاُم، َوقاَل لَُه: هِذِه الِْخراُف 

لَْيَسْت لي. 

قاَل الَْخليَفُة ُعَمُر: اأْعِطني الَْخروَف، َوَسْوَف اأْعطيَك مالاً 

ئُْب. َكثيراً، َوقُْل لِصاِحِب الِْخراِف: اأَكَلُه الذِّ

نََظَر الُْغلاُم اإِلى الَْخليَفِة، َوقاَل: اأْيَن اللُّه؟!

َفَبكى ُعَمُر، َوقاَل: َصَدْقَت. اأنَْت ُغلاُمُ اأميُنُ.

 ٤



ُر نَُفكِّ

ِعيَِّة؟ـ ١ ُد الْحاِكُم اأْحواَل الرَّ َكْيَف َيَتَفقَّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

لِماذا َخَرَج الَْخليَفُة ُعَمُر ْبُن الَْخطّاِب؟  ١
ماذا َطَلَب الَْخليَفُة ِمَن الُْغلاِم؟  ٢

لِماذا َرَفَض الُْغلاُم اأْن َيبيَع َخروفاً لِْلَخليَفِة؟  ٣

١ َنْختاُر ُمراِدَف اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوُطُ، َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ:

     

َصِبيٍَّيْطَمِئنُّ َعلىحاِكُم الُْمْسِلمينالنّاِسَيْفَحَص

ُد اأْحواَل  َخَرَج اْلَخليَفُة ُعَمُر ْبُن الَخطّاِب -َرِضَي اللُّه َعْنُه- َيْوماً َيَتَفقَّ

َم ِمْنُه، َواأراَد اأْن َيْخَتِبَر اأمانَـَتـُه.  ِعيَِّة، َمرَّ ِبُغلاٍم َيْرعى الَْغَنَم، َفَتَقدَّ الرَّ

َخَرَج  ُعَمُر ْبُن الَخطّاِب َيْوماً  

، َمرَّ ِبـ  َيْرعى الَْغَنم، َفَتَقّدَم ِمْنُه، َواأراَد  اأْحواِل 

اأْن  اأمانَـَتـُه.

٥



١ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

اأنِْت بِْنُتُ اأميَنُةُ.اأنَْت ُغلاُمُ اأميُنُ.

---- اْمَراأُةُ اأميَنُةُ.---- َرُجُلُ اأميُنُ.

---- ُمَعلَِّمُةُ ُمْبِدَعُةُ.---- ُمَعلُِّمُ ُمْبِدُعُ.

---- َفـنّانَُةُ رائَِعُةُ.---- َفـنّاُنُ رائُِعُ.

٢ َنْقَراأ، َونُْكِمُل كما في اْلِمثاِل:

اأنِْت نََجْحِت في الاْمِتحاِن.اأنَْت نََجْحَت في الاْمِتحاِن.

َة. َة.اأنَْت َقَراأَْت الِْقصَّ ___ َقَراأِْت الِْقصَّ

___ لَِعْبِت الُْمباراَة.اأنَْت لَِعْبَت الُْمباراَة.

____ ساَفْرِت َحْوَل الْعالَِم.اأنَْت ساَفْرَت َحْوَل الْعالَِم.

٦



٢ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ: 

َكريمَمكانميموماممـ

اأماننََظَرنينوناننـ

اْلِكتاَبُة

٧



ْملاُء اْل�إِ

(َعلى اْلَحْرِف اْل�أخيِر في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة: َة ) دَّ ١ َنَضُع الشَّ

اأِحبَردُسرَيُمرَيُعد

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

َم  َفَتَقدَّ الَْغَنَم،  َيْرعى  بُِغلاٍم  َوَمرَّ  الَْمديَنِة،  اأْطراَف  الَْخليَفُة  َوَصَل 

ِمْنُه، َواأراَد اأْن َيْخَتِبَر اأمانَـَتُه.

ُة: اْلَمَهمَّ

أْخلاِق الَْحميَدِة الَّتي َيَتَحلّى بِها ُزملاُؤنا._ ١ نَْرُصُد َبْعَض الا

)اأنَْت، _ ٢ الُْمخاَطِب  َضميَري  فيِهما  نَْسَتْخِدُم  ُجْمَلَتْيِن  نَْكُتُب 

اأنِْت( ِمّما نَْسَمُعُه.

٨



نَُغنّي

ْنِدباُد السِّ
اأْولاْد يا  لَو كُْنُت ِسْنِدباْدَوِدْدُت 
اأشاْء َكما  اأطوُف في الِْبلاْداأْحيا 
ّواْداأطيُر في الَْفضاْء الـــرُّ بَمْرَكِب 
الِْبحـــاْر اْلاأجداْدَواأْعُبـــُر  بِقاِرِب 
الِْجباْل الِْوهاْدَواأْصَعُد  َواأْهِبـــُط  
عيشوا بِلا اأْحقاْدَوِصيَّتـــي لِلنّاْس
لاْم  السَّ ثوا  والُْحبَّ لِْلاأْحفاْدَوَورِّ

9اإبراهيم العلي



َنْسَتِمُع لَِنصِّ )عائَِلتي اْلَحبيَبُة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أُب اإِلى الَْبَلِد الَْجديِد؟ َكْيَف َوَصَل اْلا  ١

واِرَع في الَْبَلِد الَْجديِد. نَِصُف الَْمبانَِي َوالشَّ  ٢

ما الَّذي اأْعَجَب اْلاأَب في الَْبَلِد الَْجديِد؟  ٣

أُب لُِرْؤَيِة اأْبنائِِه؟ َمتى َسَيعوُد اْلا  ٤

لِماذا ساَفَر اْلاأُب خاِرَج َبَلِدِه؟  ٥

ْرُس الدَّ
 الثّانِي

والِدي اْلَحبيَب

١٠



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

١١



َنْقَراأ:     
والِدي اْلَحبيَب

اأْرَسَلْت ُدعاُء ِرسالًَة لِوالِِدها الُْمْغَتِرِب، قالَْت فيها: 
والِدي الَْحبيَب،

نَْشــتاُق اإِلَْيــَك َكثيــراً. َيــْوَم الُْجُمَعــِة َذَهْبنــا لِِزيــاَرِة َجّدي 
ــفاً  ــي َمْنَس ت ــْت َجدَّ ــا، َوَطَه ــّدي لُِوجوِدن ــرَّ َج ــي. ُس ت َوَجدَّ
ــَدِة، اأَكْلنــا، َوَشــِرْبنا، َوَتَمنَّْينــا  ْعنــا َحــْوَل الْمائِ َشــِهّياً. َتَجمَّ
ــِد الَْتَقْطنــا هــِذِه الّصــوَرَة. هــذا اأخــي  ــَت َمَعنــا. َوَق ــْو كُْن لَ
غيــُر ســائُِدُ َيْبَتِســُم لـَـَك، َوهــذا َجــّدي ُيْهديَك َســلاَمُه. الصَّ
اأنا، َواأّمي، َواإِْخَوتي: خالُِدُ، َوســائُِدُ، َوَرزاُن ُمْشــتاقوَن 
ـُر دائِمــاً  ْبــِر، َونََتَذكَـّ لَــَك، َونَْنَتِظــُر َعْوَدَتــَك بِفــاِرِغ الصَّ

ــا. ــَك َعَلْين ــا، َوَحنانَ ــَك لَن ــَك، َوُملاَعَبَت ِرعاَيَت
نُِحبَُّك يا اأبي، َونََتَمنّى لِقاَءَك َعّما َقريٍب.  

اْبَنُتَك اْلُمْشتاَقُة

ُدعاُء

١٢



ُر نَُفكِّ
- لَْو ُطِلَب ِمْنُكْم اأْن َتْكُتبوا ِرسالًَة لِوالَِديُّكْم، ماذا َتْكُتبوَن فيها؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

َمِن الَّتي اأْرَسَلِت الرِّسالََة اإِلى والِِدها؟  ١

اأْيَن َذَهَبْت ُدعاُء َوعائَِلُتها َيْوَم الُْجُمَعِة؟  ٢

ُة؟ ماذا َطَهِت الَْجدَّ  ٣

َعِت الْعائَِلُة َحْوَل الْمائَِدِة؟ لِماذا َتَجمَّ  ٤

ماذا َتَتَذكَُّر ُدعاُء َوعائَِلُتها؟  ٥

ُة: اْلَمَهمَّ

نَْكُتُب ِرسالََة ُشْكٍر لِوالِدينا َتْقديراً لَُهْم. 

١٣



ْرِس، َوَنْكُتُبُها في اْلَفراِغ: ١ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة َكما َوَرَدْت في الدَّ

ها، لِخالِها، لِوالِِدها(. ١ اأْرَسَلْت ُدعاُء ِرسالًَة _____ الُْمْغَتِرِب. )لَِعمِّ

تي. )َذَهْبنا، اَتَفْقنا، َقّرْرنا(. ٢ َيْوَم الُْجُمَعِة _____ لِِزياَرِة َجّدي َوَجدَّ

َجَرِة(. ْعنا َحْوَل ____، اأَكْلنا، َوَشِرْبنا. )التِّلفاِز، الْمائَِدِة، الشَّ ٣ َتَجمَّ

.) ْوِق، الُْحبِّ ْبِر، الشَّ ٤ نَْنَتِظُر َعْوَدَتَك بِفاِرِغ _____. )الصَّ

٢ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )هذا، هِذِه(، َونُْكِمُل َكما في الِمثاِل:

.هذا َولَُدُ. هِذِه بِْنُتُ

. ____ طالَِبُةُ.____ طالُِبُ

____ عالَِمُةُ.____ عالُِمُ.

١٤



٣ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )هذا، هِذِه(، َوَنْكُتـُبُها في اْلَفراِغ:

غيَرُة َرزاُن. ٢ ____ اأْختي الصَّ غيُر سائُِدُ.   ١ ____ اأخي الصَّ

تي. ٤ ____ َجدَّ ٣ ____ َجّدي.              

٦ ____ والِدي الَْحبيَب. ٥ ____ اأّمي الَْحبيَبُة.        

اْلِكتاَبُة

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ِجْسُمهَهواءهيهوهاهـهـهـهـ

الّصوَرُةوالِديويووواو

١٥



ْملاُء اْل�إِ

َنِة ِبَتْنويِن اْلَفْتِح: ١ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمَنوَّ

ُِكتابًا َقَلمًاِمْسَطَرٍةِمْمحاًةَحقيَبُة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

تي.     نَْشتاُق اإِلَْيَك َكثيراً. َيْوَم الُْجُمَعِة َذَهْبنا لِِزياَرِة َجّدي َوَجدَّ

تي َمْنَسفاً َشِهّياً. ُسرَّ َجّدي لُِوجوِدنا، َوَطَهْت َجدَّ

ُة: اْلَمَهمَّ
نَْكُتُب ُجْمَلَتْيِن نَْسَتْخِدُم فيِهما )هذا، هِذِه(. 

١٦



: التَّْعبيُر اْلِكتاِبيُّ

ٍة:  نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل اْل�آتَِيِة؛ لَِتْكويِن قِصَّ

واِرِع َوالَْمباني، َونَظاَفُة الَْبَلِد الَْجديِد. ١- اأْعَجَبُه نِظاُم الشَّ

٢- َوَصَل بِالطّائَِرِة اإِلى اأْرِض الَْمطاِر.

٣- ساَفَر َسميُحُ اإِلى َبَلٍد َغريٍب.

ٍة. ٤- َخَرَج ِمَن الَْمطاِر؛ لَِيْبَحَث َعْن ُشقَّ

ْيتوِن. ٥- َولَِكنَُّه َظلَّ ُمْشتاقاً لِعائَِلِتِه، َولَِوَطِنِه، َولَِشَجَرِة الزَّ

َبًة: َة ُمَرتَـّ  َنْكُتُب اْلِقصَّ

١٧



نَُغنّي

اأبي
نْيـــا الدُّ َبْهَجـــُة  َوالَْعْيـــِنَحبيبـــي  الَْقْلـــِب  َونـــوُر 

َتْلقانـــي حيـــَن  ْعَد في الَْكْوِنَكاأنّـــي  َمَلْكُت السَّ

ِت اأْعَذَبهـــا َعلـــى َقْلبياأبـــي يـــا اأْجَمـــَل الَْكِلما

نْيـــا الُْحـــبِّبِِحْضِنـــَك َجنَّـــُة الدُّ َمْنَبـــُع  وَقْلُبـــَك 

اأْعـــدو اأْمِنيَّتـــي  أيّـــاِم َكـــْي اأْكَبْراأبـــي  َعلـــى اْلا

أَجَدْرَفاأْمحـــو َعْنَك ما قاَســـْيـ ــَت اأْغدو َعْونََك اْلا
عبد الحميد ضحا ١٨



ورقة عمل

عنوان الورقة: الضمائر للغائب )هو، هي(

الهدف: اأن يوظف الطلبة الضمائر السابقة توظيفا سليما.

النشاط الاأول: نختار ورقة من كل وردة، ونكتب الجمل المتكونة: 

هو
هي

ُ عامُل
ُ عاِملُة

ُ ماِهُر
ُ ماِهرُة

     

الجمل: 

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

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

النشاط الثاني: نضع بدلاً من  الاأسماء التي تحتها خطوط. )هو، هي( كما في المثال:

ُ ُ باِسمُ لاِعبُُ َسريعُ  هو لاِعبُُ َسريعُ

ُسعاُدُ َفتاةُُ َجميَلُةُ

َكريُمُ َولُدُ مؤدُبُ

ُعلا َطيبَيُة اأْسنان

المستوى العالي: يوظف ضمائر الغائب توظيفا سليما ويميز بينها.
المستوى المرضي: يوظف ضمائر الغائب توظيفا سليما. 
المستوى غير المرضي: يوظف ضمائر الغائب بالمساعدة.

١9



ْقُر( َنْسَتِمُع لَِنصِّ )الصَّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

َعلى ماذا َتَتَغّذى الطُّيوُر الْجاِرَحُة؟  ١

ْقُر ِمْن َتْحديِد َفريَسِتِه ِمَن اْرتِفاعاٍت َكبيَرٍة؟ َكْيَف َيَتَمكَُّن الصَّ  ٢

ُه؟ ْقُر ُعشَّ اأْيَن َيْبني الصَّ  ٣

ما ِشعاُر َدْولَِة ِفَلْسطيَن؟  ٤

ْيِد؟ ْقَر في الصَّ َيادوَن الصَّ لِماذا َيْسَتْخِدُم الصَّ  ٥

ْرُس الدَّ
 الثّالِث

ْقُر َسعيُدُ َوالصَّ

٢٠



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

٢١



َنْقَراأ:     

ْقُر َسعيُدُ َوالصَّ

ْيِد. في  كاَن ِعْنَد َسعيٍد َصْقُرُ ُيِحبُُّه، َوَيْسَتْخِدُمُه في الصَّ

ْحَلِة َشَعَر  أيّاِم، َخَرَج َسعيُدُ في ِرْحَلِة َصْيٍد، َواأْثناَء الرِّ َيْوٍم ِمَن اْلا

بِالَْعَطِش، َفَوَجَد ماًء َيسيُل نُْقَطًة نُْقَطًة ِمْن اأْعلى َتلٍّ ُمْرَتِفٍع، 

َبْعَد َوْقٍت  الَْكاأِْس  انَْتهى ِمْن َمْلِء  َيْمَلاأ َكاأَْسُه، َوِعْنَدما  َفَبَداأ 

ْقُر َعلى الَْكاأِْس، َفاأْسَقَطُه اأْرضاً.  َطويٍل، َهَجَم الصَّ

ْقِر، ثُمَّ َصِعَد التَّلَّ اإِلى َمْنَبِع الْماِء،  َغِضَب َسعيُدُ ِمَن الصَّ

ْقَر كاَن ُيريُد  َفَوَجَد فيِه اأْفًعى َمْيَتًة. َعَرَف َسعيُدُ اأنَّ َصديَقُه الصَّ

ِحماَيَتُه.  

٢٢



ُر نَُفكِّ

- ماذا َتْفَعلوَن لَو َوَجْدتُم َصديقاً لَُكْم في ُمْشِكَلٍة؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

فيَم كاَن َيْسَتْخِدُم َسعيُدُ َصْقَرُه؟  ١

ْحَلِة؟ بِماذا َشَعَر َسعيُدُ اأْثناَء الرِّ  ٢

اأْيَن َوَجَد َسعيُدُ الْماَء؟  ٣

ْقُر َعلى الَْكاأِْس؟ َمتى َهَجَم الصَّ  ٤

ماذا َوَجَد َسعيُدُ في نَْبِع الْماِء؟  ٥

ُة: اْلَمَهمَّ
ُد اأنْواَع الطُّيوِر في بيَئِة ِفَلْسطيَن. نَُعدِّ

٢٣



١ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنْكُتُبُها في اْلَفراِغ: )مهمة 

تعليمية(.

اْلَكاأِْساْلماِءَصيٍدَيسيُل

١ َخَرَج َسعيُدُ في ِرْحَلِة --------------.

٢ َوَجَد ماًء ---------- نُْقَطًة نُْقَطًة ِمْن اأْعلى َتلٍّ ُمْرَتِفٍع.

ْقُر َعلى ---------، َفاأْسَقَطُه اأْرضاً. ٣ َهَجَم الصَّ

٤ َصِعَد َسعيُدُ التَّلَّ اإِلى َمْنَبِع --------، َفَوَجَد فيِه اأْفًعى َمْيَتًة.

٢٤



٢ َنصُل بين َكِلماِت اْلَعموِد اْل�أول ِبما يناِسُبها ِمَن اْلَعموِد 

الثّاني، َونُعيُد ِكتاَبَة اْلُجَمِل َكما في اْلِمثاِل:

ْقُر ُالصَّ ُة ْقُر َسريُعُ.سامَّ ١- الصَّ
أْفعى ُاْلا ٢- __________________َغزيُر

ُالتَّلُّ ٣- __________________ُمفيَدُة
ُالُْغيوُم ٤- __________________َسريُع
ُالَْمَطُر ٥- __________________ُمْرَتِفُع

ياَضُة ُالرِّ ٦- __________________َكثيَرُة

٣ َنْكُتُب ُجَملاً َتْبَداأ ِباْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:    

. ّياُد  ١ الصَّ

 . أَسُد  ٢ اْلا

 . ٣ ُسعاُد 

٤ نَُوظُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:   

١ اأَكَل:    ________________________________

________________________________  : ٢ َيْلَعبُ 

٣ تُساِعُد:  ________________________________

٢٥



اْلِكتاَبُة    

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ُمْؤِمنماءبِْئراأْرضءاأ

ْملاُء اْل�إِ

مِّ َعلى اآِخِر اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة، َوَنْقَراأ: ١ َنَضُع َتْنويَن الضَّ

ماءَعَطشَصْقرَصْيدرِْحَلة

ُة: اْلَمَهمَّ
، َوالَْفْتَح( اإِلى َثلاَثِة اأْسماِء  مَّ نُضيُف التَّْنويَن )الَْكْسَر، َوالضَّ

ِمْن ُمحيِطنا.

٢٦



٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

ْيِد. في َيْوٍم ِمَن  كاَن ِعْنَد َسعيٍد َصْقُرُ ُيِحبُُّه، َوَيْسَتْخِدُمُه في الصَّ

أيّاِم، َخَرَج َسعيُدُ في ِرْحَلِة َصْيٍد. اْلا

: التَّْعبيُر اْلِكتاِبيُّ

َة اْل�آتَِيَة: ١ نُْكِمُل اْلِقصَّ

يّاً َياأْكُُل الُْعْشَب. ١- َراأى َصْقُرُ اأْرنَباً َبرِّ

. ٢- َهَجَم 

. ٣- َرَكَض 

.  -٤

٢٧



ورقة عمل

                                                           عنوان الورقة: التنوين

 الهدف: اأن يميز الطلبة اأنواع التنوين لفظا وكتابة

النشاط ال�أول: نكمل الجدول كما في المثال: 

تنوين الكسرتنوين الفتحتنوين الضمالكلمة

علٍمعلماًعلُمَعَلم

َسعيد

ساَعة

َطويل

 نَبات

النشاط الثاني نضع دائرة حول الكلمة المخالفة:

المستوى العالي: يميز بين اأنواع التنوين قراءة وكتابة وتوظيفا.

المستوى المرضي: يميز بين اأنواع التنوين قراءة وكتابة. 

المستوى غير المرضي: يميز بين اأنواع التنوين.لفظا.

َعجوزاًبِْنٍتَشْيٍخِطْفٍل

ُ َُشجَرُة َولَداًِكتاُبَُقَلُم

ُمَعلِّماًطالُِبَُمْدَرَسًةَدْفَتراً

٢٨



َنْسَتِمُع لَِنصِّ )ِمْن َنواِدرِ ُجحا(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذا اْشَترى ُجحا ِمَن الّسوِق؟  ١

ماذا َحَدَث لِِحماِر ُجحا؟  ٢

أْرِض؟ لِماذا َسَقَط ُجحا َعلى اْلا  ٣

لِماذا َفِرَح ُجحا َوَقْد ضاَع ِحماُرُه؟  ٤

بِماذا َتِصفوَن ُجحا؟  ٥

ْرُس الدَّ
 الّرابع

ِمْن َنواِدرِ اأْشَعَب

٢9



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتِي

٣٠



َنْقَراأ:     

ِمْن َنواِدرِ اأْشعَب

َخَرَج اأْشَعُب َمَع َصديٍق لَُه في َسَفٍر، َوِعْنَدما حاَن َوْقُت الَْغداِء، 

َعْيني  اإِنَّ  اأْشَعُب:  قاَل  النّاَر.  َواأْشِعِل  اأْشَعُب،  يا  قُْم  ديُق:  الصَّ قاَل 

ُل الدُّخاَن.  تُْؤلُِمني، َولا اأَتَحمَّ

ِمَن  اأخاُف  اأنا  اأْشَعُب:  قاَل  اللَّْحَم.  َوَقطِِّع  قُْم،  ديُق:  الصَّ قاَل 

ُل  ديُق: قُْم، َواْطُبِخ الطَّعاَم. قاَل اأْشَعُب: لا اأَتَحمَّ كّيِن. قاَل الصَّ السِّ

النََّظَر لِلطَّعاِم، َواأنا جائُِعُ. 

ديُق الطَّعاَم، َوقاَل لَُه: تعاَل يا اأْشَعُب، َوَتناَوْل َطعاَمَك.  اأَعدَّ الصَّ

قاَل اأْشَعُب: لََقِد اْعَتَذْرُت لََك َكثيراً، َحتّى َخِجْلُت ِمْنَك، َساأشاِركَُك 

الطَّعاَم. 

٣١



ُر نَُفكِّ

 ـ لَْو كُْنُتْم َمكاَن َصديِق اأْشَعَب، َكْيَف َتَتَصرَّفون؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

اأْيَن َخَرَج اأْشَعُب َمَع َصديِقِه؟  ١

لاً؟ ديُق ِمْن اأْشَعَب اأوَّ ماذا َطَلَب الصَّ  ٢

لِماذا َرَفَض اأْشَعُب اأْن ُيَقطَِّع اللَّْحَم؟  ٣

َمِن الَّذي اأَعدَّ الطَّعاَم؟  ٤

لِماذا واَفَق اأْشَعُب َعلى َتناُوِل الطَّعاِم َمَع َصديِقِه؟  ٥

ُة: اْلَمَهمَّ

أْعماِل الَْمْنِزلِيَِّة الَّتي اأقوُم بِها. اأناِقُش ُزَملائي في الا

٣٢



١ َنْقَراأ اْلُجَمَل اْل�آتِـَيَة، َوَنْكُتُب ِضدَّ اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوُطُ: 

١ َخَرَج اأْشَعُب َمْع َصديٍق لَُه في َسَفٍر. _________________

ُل النََّظَر لِلطَّعاِم َواأنا جائُِعُ.__________ قاَل اأْشَعُب: لا اأَتَحمَّ ٢

٣ قاَل لَُه: َتعاَل يا اأْشَعُب، َوَتناَوْل َطعاَمَك. ______________

٢ َنِصُل َبْيَن اْلَكِلماِت في اْلَعموِد اْل�أّوِل، َوما ُيناِسُبها في 

اْلَعموِد الثَّاني، َوَنْكُتُب ُجَملاً:

ديُق ُاأْشَعَل الصَّ ديُق النّاَر.َجميَلُة ١- اأْشَعَل الصَّ

ُاأَكَل اأْشَعُب ٢- _______________باِرُد

َُزَرَع الَْفّلاُح ٣- _______________ُمَسلَِّيُة

أْزهاُر ٤- _______________الطَّعاَماْلا

٥- _______________النّاَرالَْجوُّ

٦- _______________َشَجَرَة َزْيتوٍن الِْحكاَيُة

٣٣



٣ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

ُ اإِلى الَْخليِل. ُ ساَفَر اإِلى الَْخليِل.ساَفَر ُمْعَتزُّ ُمْعَتزُّ

لَْيلى  ------- اإِلى الْجاِمَعِة.َذَهَبْت لَْيلى اإِلى الْجاِمَعِة.

اأْشَعُب --------- في ِرْحَلٍة.َخَرَج اأْشَعُب في ِرْحَلٍة.

أمُّ الطَّعاَم. أمُّ َطَبَخِت الطَّعاَم.------- اْلا اْلا

ديُق اللَّْحَم.  ديُق َقطََّع اللَّْحَم. -------- الصَّ الصَّ

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:  

ديُق الطَّعاَم، َوقاَل لَُه: تعاَل يا اأْشَعُب، َوَتناَوْل َطعاَمَك. اأَعدَّ الصَّ

٣٤



٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ُـةة َُصغيَرُة عالَِيُة

ْملاُء اْل�إِ

١ َنْقَراأ، َونَُميُِّز َبْيَن النّوِن َوالتَّنويِن في اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

ُُدخانَوَرقًة ِسّكيننارٍِمنَشَجرُة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

َخَرَج اأْشَعُب َمَع َصديٍق لَُه في َسَفٍر، َوِعْنَدما حاَن َوْقُت الَْغداِء، قاَل 

ُل الدُّخاَن.  ديُق: قُْم يا اأْشَعُب، َواأْشِعِل النّاَر. قاَل اأْشَعُب: لا اأَتَحمَّ الصَّ

ُة: اْلَمَهمَّ
نَْكُتُب َكِلماٍت َتْنَتهي بِالنّوِن، َواأْخرى َتْنَتهي بِالتَّْنويِن ِمّما نَْسَمُعه.

٣٥



: التَّْعبيُر اْلِكتاِبيُّ

: يِّ حِّ ١ نُْكِمُل اْلُجَمَل ال�آتَِيَة؛ لُِنَكوَِّن فِْقَرًة َعِن اْلِغذاِء الصِّ

َتناَولَْت _________ َطعاَم الَْفطوِر.ـ ١

اأَكَلْت __________________________.ـ ٢

َشِرَبْت _________________________.ـ ٣

_____________________________.٤ـ 

ِتها.٥ـ  _________ تُحاِفُظ َعلى ِصحَّ

٣٦



 
 
 
 

أ  ريب  د  الت  -  تحتهَ: ئلة  س  ن ال  ع   جيب  ن  الي و  الت   ص  الن   أ  ر  ق  ن   ول:ال   
 
 
 
 

)كلماتَفيهاَ( الية  ضايا الت  الق   ذات   لمات  ك  ال   ص  الن   ن  م   ج  ر  خ  ت  س  ن    
 تنوينَضم  تاءَمبسوطة 

 تنوينَفتح  تاءَمربوطة 

 تنوينَكسر  هاءَآخرَالكلمة 

 المهاَقمرية  كلمةَمشددة 

 المهاَشمسية   

 
ناسبَ:َم  ال   راغ  ف  (  في ال   ي  و ،ه  ، ه   ن  ح  نا ، ن  ) أ   ب  ناس  م  ال   مير  الض   ف  ظ  و  ن    
 
 
 
ثالَ:م  ما في ال  ك   اآلتية   ل  م  ج  ال   ل  و  ح  ن    
 
 
 
 
 
 
 

 ولة فلسطيند
 وزارة التربية والتعليم العالي

 ............................مديرية التربية والتعليم / 
 ..........................:.....................مدرسة 

 
 

 .................................................االسم : 
 الصف :  الثاني األساسي 

 ........................................العام الدراسي : 
 (4)   زجة/الوحدة المتما لغة عربية ورقة عمل : 

بعَ ش  أَ  ر  وادنَ / عاب  الر   س  ر  الد   دَ ع  بَ  ذ  ف  نَت    

أ    .طلوبةمأ ال   ة  ي  اإلمالئ  وأ  ة  غوي  الل   ماط  ن  الأ ضايا وأ قأ ال   ة  فأ ر  ع  رائي في مأ ق   ص  نأ  ظيف  و  تأ داف : ه  ال 
          

           
            

ة  ليمي  ع  تَ  ة  هم  /مَ ثة  ال  الث   ة  قَ رَ وَ ال    

لكم التوفيقأتمنى   

.د  ي  الص    الت  ح  ر   في ه  مَ د  خ  تَ س  يَ ، وَ ه  ب  ح  ي   ر  ق  صَ  عيد  سَ  دَ ن  ع   كانَ   

َ  نَ م   م  و  في يَ وَ  ، ش  طَ عَ ال  ب   رَ عَ شَ  ة  لَ ح  الر   ناءَ ث  أَ ، وَ د  ي  صَ  ة  لَ ح  في ر    عيد  سَ  جَ رَ ، خَ ام  ي  ال 
ع .ف  تَ ر  م   ل   لى تَ ع  أَ  ن  م   ة  طَ ق  ن   ة  طَ ق  ن   سيل  يَ  ماء   دَ جَ وَ فَ   

.د  ي  الص   ب  ح  أ   ------ .د  ي  الص   ب  ح  ن   ------  .د  ي  الص   ب  ح  ي   ------  .د  ي  الص   ب  ح  ت   ------   

.د  ي  صَ  ة  لَ ح  في ر   عيد  سَ  جَ رَ خَ  .د  ي  صَ  ة  لَ ح  في ر   جَ رَ خَ  عيد  سَ    

.يا  عال   ر  ق  الص   طارَ    

.ماءَ ال   بَ ر  شَ  ل  ج  الر     
٣٧



التقييم

متوسط جيد جيد جدا ممتاز المهارة

الاستماع والتفاعل مع نصوص الاستماع 

التعبير شفويا عن صور الدروس 

قراءة الدروس قراءة جهرية معبرة 

استنتاج الاأفكار الرئيسة وتفسير المفردات 
الجديدة

أنماط اللغوية قراءة وكتابة   توظيف الا

الكتابة بخط النسخ 

ملائي  كتابة النص الاإ

توظيف التعبير الكتابي في جمل مناسبة

غناء النشيد ملحنا 

٣٨


