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المحتويات

٣المبدعُة الّصغيرُة             الّدرس ال�أول

١٣َذكاُء الْقاضي اإِياس         الّدرس الثاني

٢٣َقْمُح بِلادي    الّدرس الثّالث

٣٤ِزياَرٌة اإِلى َمديَنِة الِْعَنِبالّدرس الرابع

النِّتاجات
يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة، والتفاعل مع اأنشطتها اأن يكونوا قادرين على:

١ الاستماع اإلى نصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.
٢ التعبير عن لوحات المحادثة وصورها بلغة سليمة.

٣  قراءة النصوص قراءة جهرية سليمة ومعبرة.
٤  التفاعل مع النصوص من خلال الاأنشطة المختلفة. 

التاء  )التنوين،  ولغتهم  كتاباتهم  في  ملائية  والاإ اللغوية  القضايا  بعض  ٥   توظيف 
الغائب،  ضمائر  والجمع،  والمثنى  المفرد  والهاء،  المبسوطة  والتاء  المربوطة 

علامات الترقيم(.

٦  الكتابة وفق اأصول خط النسخ.  
٧ التعبير كتابيا عن صور معطاة واإعادة ترتيب كلمات لتكوين جمل صحيحة.
ملاء المنظور اْلواِرَدَة في اْلِكتاِب. ملاء بطريقة الاإ ٨  كتابة بعض فقرات الاإ

أناشيد الملحنة، وحفظها. ٩ اإنشاد بعض الا
يجابية الواردة في الدروس. ١٠ تمثل القيم الاإ



٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ َمْن كاَن َيْجِلُس َمَع اْلَوَلِد في اْلَبْيِت؟

غيُر؟ ٢ ماذا َسِمَع اْلَوَلُد الصَّ

ُر؟ ٣ ِلماذا كاَن اإِْبريُق اْلماِء ُيَصفِّ

٤ اإِلى ماذا َنَظَر اْلَوَلُد؟

َر اْلَوَلُد؟ ٥ ِبماذا فكَّ

6 ماذا اْخَتَرَع اْلَوَلُد َبْعَد اأْن َكُبَر؟

٧ ما اْسُم اْلَوَلِد الَّذي اأْصَبَح ُمْخَتِرعًا َشهيرًا؟

ْرُس ال�أوَُّل الدَّ

غيُر(  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلُمْخَتِرُع الصَّ

غيَرُة    اْلُمْبِدَعُة الصَّ

ال�ْسِتماُع



٤

: َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٥



6

غيَرُة   اْلُمْبِدَعُة الصَّ

 َنْقَراأ: 

َعريُن طالَِبٌة ُمْجَتِهَدٌة، تُتابُِع واِجباتِها الَْمْدَرِسيََّة كُلَّ َيْوٍم، ثُمَّ َتْقضي َوْقتاً 

َمَع الْحاسوِب، َتزوُر الَْمواِقَع التَّْعليِميََّة َوالتَّْرفيِهيََّة. َعريُن تُِحبُّ الْحاسوَب، 

َمْت اأْن َتَتَميََّز في َمجالِِه. َوَصمَّ

َمٍة في الْحاسوِب، واَفَق  َطَلَبْت َعريُن ِمْن والِِدها اأْن ُيْلِحَقها بَِدْوَرٍة ُمَتَقدِّ

َعريُن  اأْبدْت  ْوَرِة  الدَّ َوفي  ِدراَسِتها،  َعلى  َسْلباً  ذلَِك  ُيَؤثَِّر  األّا  َعلى  الْوالُِد، 

نَْتْرنِت، َساألَها الُْمَدرُِّب: لَِم َتَتَعلَّميَن الْحاسوَب، يا  َمهاَرًة فائَِقًة في َبراِمِج اْلاإِ

َعريُن؟ اأجاَبْت َعريُن: اأريُد اأْن اأَتَميََّز في َمجاِل الَْبْرَمِجّياِت، َواأكوَن ُمْبِدَعًة.

ْوَرَة، َوَعَرَضْت َعلى ُمَعلَِّمِة الْحاسوِب ِفْكَرَة اإِنْشاِء َمْوِقٍع  اأنَْهْت َعريُن الدَّ

َعْتها الُْمَعلَِّمُة، َوَبْعَد َفْتَرٍة َوجيَزٍة َتمَّ اإِْطلاُق  َتْعليِميٍّ خاصٍّ بِالَْمْدَرَسِة، َشجَّ

 . َمْوِقِع الَْمْدَرَسِة التَّْعليِميِّ

َواأْطَلَقِت  روِس،  الدُّ َتَعلُِّم  في  ساَعَدُهنَّ  اإِْذ  بِالَْمْوِقِع؛  الطّالِباُت  ُسرَِّت 

غيَرُة( َوَكرََّمِت الَْمْدَرَسُة َعريَن َعلى  الطّالِباُت َعلى َعريَن لََقَب )الُْمْبِدَعُة الصَّ

نْجاِز. هذا اْلاإِ

اْلِقراَءُة



٧

١ ماذا تُِحبُّ َعريُن؟

َمْت َعريُن ؟ ٢ َعلى ماذا َصمَّ

٣ ماذا َطَلَبْت َعريُن ِمْن والِِدها؟

٤  ِلماذا ُتريُد َعريُن  اأْن َتَتَعلََّم اْلحاسوَب؟

٥ ماذا َعَرَضْت َعريُن  َعلى ُمَعلَِّمِة اْلحاسوِب؟

٦ َكْيَف اْسَتفاَدِت الطّالِباُت ِمْن َمْوِقِع اْلَمْدَرَسِة؟

َبْت َعريُن؟ ٧  ِبماذا ُلقِّ

 َلْو ُكّنا َمكاَن َعريَن، ما الَّذي َنْختاُرُه ِلُنْبِدَع فيِه؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفكُِّر: 

ُة:  اْلَمَهمَّ

َنْبَحُث في الَمجالاِت الَّتي ُنْبِدُع فيها.



٨

آتَِيِة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ: ١ نَْختاُر ُمرادَف الُْمْفَرداِت اْلا

َمْتَقصيَرٌةَسريَعٌة ٌة َقدَّ تُْمضيَقرََّرْتُمِجدَّ َفِرَحْت

ُمْجَتِهَدٌة: 

َتْقضي:   

َمْت:  َصمَّ

٢   نُْكِمُل َكما في الِْمثالَْيِن:

َتصالََح الَْولَداِن اللَّذاِن َتشاَجرا. 

واِئِل. ُة َواْلَمديَنُة، ُهما  َشِهَدتا ِجهاَد اْلُمْسِلميَن الاأ ١- َمكَّ

٢-  اْلَمْصَدراِن  َنْحُصُل ِمْنُهما َعلى اْلِغذاِء ُهما:  النَّباُت، َواْلَحَيواُن.

ّياَرُة، َوالّطاِئَرُة. ٣- َوسيَلتا اْلُمواَصلاِت  اأِحبُُّهما، السَّ

َذَتْيِن. َيتا ِباْلُمَعوِّ ٤- سوَرتا اْلَفَلِق َوالّناِس، ُهما  ُسمِّ

ْنَدُلَس، ُهما طاِرُق ْبُن ِزياٍد، َوموسى ْبُن ُنَصْيٍر. ٥- اْلقاِئداِن  َفَتحا اْلاأ

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

َعَرَضْت: 

َوجيَزٌة:   

ُسرَّْت:   

فاَزِت الطّالَِبتاِن اللَّتاِن شاَرَكتا في الُْمساَبَقِة.    



٩

٣ نَُوظُِّف )اللَّذاِن، اللَّتاِن( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة.

اللَّذاِن: 

اللَّتاِن: 

لاً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

َمٍة في الْحاسوِب، واَفَق     َطَلَبْت َعريُن ِمْن والِِدها اأْن ُيْلِحَقها بَِدْوَرٍة ُمَتَقدِّ

ْوَرِة اأْبدْت َعريُن  الْوالُِد، َعلى األّا ُيَؤثَِّر ذلَِك َسْلباً َعلى ِدراَسِتها، َوفي الدَّ

نَْتْرنِت. َمهاَرًة فائَِقًة في َبراِمِج اْلاإِ

اْلِكتاَبُة

ُة:  اْلَمَهمَّ

َنْكُتُب ُجْمَلَتْيِن َنْسَتْخِدُم فيِهما )الَّذي، الَّتي( ِمّما َنْسَمُعه.



١٠

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ْوَرَة، َوَعَرَضْت َعلى ُمَعلَِّمِة الْحاسوِب ِفْكَرَة اإِنْشاِء َمْوِقٍع    اأنَْهْت َعريُن الدَّ

َعْتها الُْمَعلَِّمُة، َوَبْعَد َفْتَرٍة َوجيَزٍة َتمَّ اإِْطلاُق  َتْعليِميٍّ خاصٍّ بِالَْمْدَرَسِة، َشجَّ

 . َمْوِقِع الَْمْدَرَسِة التَّْعليِميِّ

َواأْطَلَقِت  روِس،  الدُّ َتَعلُِّم  اإِْذ ساَعَدُهنَّ في  بِالَْمْوِقِع؛  الطّالِباُت  ُسرَِّت 

غيَرُة(. الطّالِباُت َعلى َعريَن لََقَب )الُْمْبِدَعُة الصَّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

أْخِتِه  َلـْيلـى. َم  ِبلاٌل  َهِديًَّة  لِ�        َقدَّ

 نَْكُتُب اإِْملاًء  َغْيَر َمْنظوٍر:

  َعريُن طالَِبٌة ُمْجَتِهَدٌة، تُتابُِع واِجباتِها الَْمْدَرِسيََّة كُلَّ َيْوٍم، ثُمَّ َتْقضي َوْقتاً 
َمَع الْحاسوِب، َتزوُر الَْمواِقَع التَّْعليِميََّة َوالتَّْرفيِهيََّة. 

ْملاُء ال�إِ



١١

التَّْعبيُر

آتي بِاأْرَبِع ُجَمٍل ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعِن الَْمْوِقِف اْلا

   ِعصاٌم ُيِحبُّ اْلاْكِتشاَف َواْلاْخِتراَع، َيْذَهُب اإِلى الّسوِق، َوَيْشَتري 

اأْجِهَزًة َقديَمًة َيقوُم بَِتْفكيِكها، َوَيْكَتِشُف ما بِداِخِلها، ثُمَّ ُيحاِوُل َتْركيَبها 

َوَغْيِرها،  الْبلاْستيِكيَِّة،  الُْعَلِب  بَِجْمِع  َمناُر  اأْخُتُه  َتقوُم  َبْيَنما  اأْخرى،  ًة  َمرَّ

َوَتْصَنُع ِمْنها الُْوروَد، َوالّزيَنَة، َواأْشياَء اأْخرى.

   ١

   ٢

    ٣

    ٤

ُة:  اْلَمَهمَّ

ًة، ُثمَّ َنْسَتْخِرُج َعلاَمَتِي التَّْرقيِم )،  .( ِمْنها. َنْقَراأ ِقصَّ



١٢

اأْحــلـى َيـــْوٍم فــي اْل�أيـّــاِم      اأْقَبــَل َكــاْلَفْجِر اْلَبّســاِم

َغـــنّـى اأْطــفــاٌل ِبُســــرورِ      ِبَنشيــٍد َعــْذِب اْل�أْنغــاِم

***************

ِبِه نُْحيي اْل�أْرَض َوَنْحيا ْنــيا      َو ِباْلِعْلـِم َنســيُر َمَع الـدُّ

اإِلى َغِدنا اْل�أْجَمــِل َهّيــا     َواْلِعــْلــُم َلنــا َخــْيُر اإِمــاِم َو

****************

ِباْلِعْلِم َنسيُر اإِلى اْل�أْفــَضْل     َنْرُســـُم َدْربــًا لِْلــُمْسَتْقَبـْل

َنْبني َمْجَد اْلَوَطِن اْل�أْجَمْل     َونُــَزيِّــــُنـــُه ِبــاْل�أْعــــلاِم

َغُدنا اأْجَمُل

سليم عبد القادر

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



١٣

ال�ْسِتماُع

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ال�أماَنُة( 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُجُل في اْلكيِس َقْبَل اأْن ُيْغِلَقُه؟ ١ ماذا َوَضَع الرَّ
ُجُل اْلكيَس ِعْنَد َصديِقِه؟ ٢ ِلماذا َتَرَك الرَّ

َهِبيَِّة؟ نانيِر الذَّ ُجُل ِبالدَّ ٣ ماذا َفَعَل الرَّ

َفِر؟ ُجُل في اْلكيِس َبْعَد َعْوَدِتِه ِمَن السَّ ٤ ماذا َوَجَد الرَّ
ُجُل اإِلى اْلقاضي؟ ٥ ِلماذا َذَهَب الرَّ

ماَنَة؟ ديَق َقْد خاَن اْلاأ 6 َكْيَف َعَرَف اْلقاضي اأنَّ الصَّ

ِة؟ ٧ ما اْلُحْكُم الَّذي اأْصَدَرُه اْلقاضي في ِنهاَيِة اْلِقصَّ

ُجِل؟ ٨ ِبماذا َنِصُف اْلقاِضَي، َوَصديَق الرَّ

َذكاُء اْلقاضي اإِياس
ْرُس الثّاني الدَّ



١٤

: َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



١٥



١6

 َنْقَراأ: 

كانَْت ُدكّاُن الَْفطائِِريِّ ُملاِصَقًة لَِمَحلِّ بائِِع الُْقماِش، َوذاَت َيْوٍم، َعَثَر 

َرُجٌل في الّسوِق َعلى كيٍس َملْيٍء بِالنُّقوِد، َفقاَل لَُهما: لَِمْن هذا الكيُس؟

َواْشَتدَّ  مالي.  اإِنَُّه  الُْقماِش:  بائُِع  َوقاَل  كيسي،  اإِنَُّه   : الَفطائِِريُّ قاَل 

الِْخلاُف َبْيَنُهما.

َذَهَب الرَُّجُل َوالُْمَتخاِصماِن اإِلى الْقاضي اإِياٍس، َوُهناَك ادَّعى الَْفطائِِريُّ 

اأنَّ الْكيَس لَُه، َوَكذلَِك َفَعَل بائُِع الُْقماِش.

اأَمَر الْقاضي بِِوعاٍء فيِه ماٌء ساِخٌن، َواألْقى النُّقوَد فيِه، َوَبْعَد ُبْرَهٍة ِمَن 

َمِن، لاَحَظ الُْحضوُر اأنَّ َسْطَح الْماِء َقْد َتَغيََّر لَْونُُه؛ اإِْذ َطَفْت َعَلْيِه ُبَقٌع  الزَّ

ْهِن. ِمَن الدُّ

ْهِن ِمْن  : النُّقوُد لََك؛ َفما زالَْت ُمْحَتِفَظًة بِاآثاِر الدُّ قاَل الْقاضي لِْلَفطائِِريِّ

َيَدْيَك. َفاأَخَذها، َوانَْصَرَف راِضياً، َوعاَقَب الْقاضي بائَِع الُْقماِش.

اْلِقراَءُة

َذكاُء اْلقاضي اإِياس



١٧

ْتي: حيَحَة فيما َياأ جاَبَة الصَّ ١ َنْختاُر اْلاإِ

اأ- َعَثَر َرُجٌل في الّسوِق َعلى كيٍس َملْيٍء بـِ:

َوِر.                ب- اْلماِل.           ج- اْلَوَرِق. اأ- الصُّ

ب- َذَهَب اْلُمَتخاِصماِن اإِلى:

اأ- اْلُمحامي.               ب- اْلَمْحَكَمِة.     ج- اْلقاضي.

جـ- اأَمَر اْلقاضي ِبِوعاٍء فيِه:

ب- ماٌء ساِخٌن.    ج- ناٌر ُمْشَتِعَلٌة. اأ- َزْيٌت ساِخٌن.   

ُجُل في الّسوِق؟ ٢ ماذا َوَجَد الرَّ

٣ ما َسَبُب اْلِخلاِف َبْيَن اْلَفطاِئِريِّ َوباِئِع الُْقماِش؟

؟ ٤ َكْيَف َعَرَف اْلقاضي اأنَّ النُّقوَد ِلْلَفطاِئِريِّ

 ٥ ِلماذا عاَقَب اْلقاضي تاِجَر الُْقماِش؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



١٨

آتَِيِة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ: ١  نَْبَحُث في النَّصِّ َعْن َمعاني الَْكِلماِت َوالتَّراكيِب اْلا

 نَُفكُِّر: 

ْهِن َعلى َسْطِح اْلماِء، َكْيَف  َسَيْحُكُم اْلقاضي؟  َلْو َلْم َتْطُف ُبَقُع الدُّ

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

ّياِم:  في َيْوٍم ِمَن اْلاأ

باِئُع اْلَفطاِئِر: 

َوَجَد: 

اْلِخصاُم:  

َلْحَظٌة:  

ُة:  اْلَمَهمَّ

ريق. ُنناِقُش اأَسَرنا في َكْيِفيَِّة التََّصرُِّف في حاِل َوَجْدنا ُنقودًا في الطَّ



١٩

٢ نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة ِمّما َياأْتي، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ:

اللَّتاِن  اللَّذاِن الَّتيالَّذي

١- اْلقاِضي  َيْحُكُم ِباْلَعْدِل َمْحبوٌب.

َمْتُهما اْلَمْدَرَسُة ُمْمِتَعتاِن. ْحَلتاِن َنظَّ ٢- الرِّ

. ٣- اْلِغذاُء ُيْعطينا الّطاَقَة َنْحتاُجها في َنشاِطنا اْلَيْوِميِّ

داني َعلى ُمساَعَدِة الّناِس. ٤- اأبي َوُمَعلِّمي، ُهما  َعوَّ

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:    ٣ نَُوظُِّف الَْكِلماِت اْلا

   الَّذي: 

   الَّتي: 

   اللَّذاِن: 

   اللَّتاِن: 



٢٠

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َواْشَتدَّ  مالي.  اإِنَُّه  الُْقماِش:  بائُِع  َوقاَل  كيسي،  اإِنَُّه   : الَْفطائِِريُّ قاَل 

الِْخلاُف َبْيَنُهما.

َذَهَب الرَُّجُل َوالُْمَتخاِصماِن اإِلى الْقاضي اإِياٍس، َوُهناَك ادَّعى الَْفطائِِريُّ 

اأنَّ الْكيَس لَُه، َوَكذلَِك َفَعَل بائُِع الُْقماِش.     

لاً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

 اأَمَر الْقاضي بِِوعاٍء فيِه ماٌء ساِخٌن، َواألْقى النُّقوَد فيِه، َوَبْعَد ُبْرَهٍة ِمَن 

َمِن، لاَحَظ الُْحضوُر اأنَّ َسْطَح الْماِء َقْد َتَغيََّر لَْونُُه؛ اإِْذ َطَفْت َعَلْيِه ُبَقٌع  الزَّ

ْهِن. ِمَن الدُّ

اْلِكتاَبُة



٢١

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

َمَة. َة  اْلُمَكرَّ         زاَر  كارٌِم  َمكَّ

ْملاُء اْل�إِ

  نَْكُتُب ما ُيْملى َعَلْينا اإِْملاًء اْخِتباِريّاً )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل الُْمَعلِِّم(.



٢٢

آتي بَِثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعِن الَْمْشَهِد اْلا

    ١

   ٢

   ٣

التَّْعبيُر

ُة:  اْلَمَهمَّ

َنْكُتُب اأْرَبَع ُجَمٍل َنْسَتْخِدُم فيها )الَّذي، الَّتي، اللَّذاِن، اللَّتاِن( ِمّما َنْسَمُعه.



٢٣

ال�ْسِتماُع

ْرُس  الدَّ

الثّالُِث

ِة( َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ِمْن ِحكاياِت اْلَجدَّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ َمتى كاَن اْلَحّصادوَن َيْذَهبوَن اإِلى اْلُحقوِل؟

٢ ماذا كاَن اْلَحّصادوَن َيْحِملوَن َمَعُهْم؟

ناِبِل؟ داُة الَّتي كاَن اْلَحّصادوَن َيْسَتْخِدموَنها ِلَحصاِد السَّ ٣ ما اْلاأ

؟ ٤  َكْيَف كاَن اْلَفّلاحوَن َيْسَتْمِتعوَن ِبَوْقِتِهْم َرْغَم اْلَعَمِل الّشاقِّ

٥ َكْيَف كاَن اْلَحّصادوَن َيْشُعروَن َوُهْم َيْحُصدوَن؟

ْرِض؟ 6 ِلماذا ُنِحبُّ اْلَعَمَل في اْلاأ

َقْمُح ِبلادي



٢٤

: َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٢٥



٢6

َقْمُح ِبلادي
 َنْقَراأ: 

الَْحصاِد،  َعَمِليََّة  لُِيشاِهَد  الَْقْمِح؛  ُحقوِل  اإِلى  اأباُه  ُيراِفَق  اأْن  َسعيٌد  اأَحبَّ 

َفالَْمْوِسُم َجيٌِّد هذا الْعاَم، َوالَْخْيُر َوفيٌر.

َز  َجهَّ الَْحصاِد.  لُِرْؤَيِة  َشْوٍق  في  َفُهَو  اللَّْيَلَة،  تِْلَك  النَّْوَم  َسعيٌد  َيْسَتِطْع  لَْم 

باِح الْباِكِر، َوَخَرَج َمَع اأبيِه اإِلى الَْحْقِل. نَْفَسُه ُمْنُذ الصَّ

َساأَل والَِدُه: ماذا نَْنَتِظُر يا والِدي؟

. اأجاَب الْوالُِد: الَْحّصاَدَة، يا ُبَنيَّ

َوِعْنَدما شاَهَدها َسعيٌد، صاَح: ما  الَْحّصاَدُة،  َوَصَلِت  َوْقٍت َقصيٍر،  َبْعَد 
الْجافَِّة،  سيقانِها  َعْن  نابَِل  السَّ َتُقصُّ  الَْحّصاَدُة  َوَبَداأِت  آلََة!  اْلا هِذِه  اأْضَخَم 
ُحَزٍم  في  الَْقشَّ  َوَتْجَمُع  ٍة،  اأْكياٍس خاصَّ في  َهِبيََّة  الذَّ الَْقْمِح  ُحبوَب  َوَتْفِصُل 

ُمْنَتَظَمٍة.

أُب بِالَْجّراِر اإِلى الَْبْيِت،  أْكياِس الَْكثيَرِة الَّتي نََقَلها اْلا    ُسرَّ َسعيٌد بُِرْؤَيِة اْلا

ِت الُْخْبَز  ُة بَِجْمِع الَْمْحصوِل، َفَطَحَنْت َقليلاً ِمَن الَْقْمِح، َواأَعدَّ َفِرَحِت الَْجدَّ

. اأَكلوا، َوَحِمدوا اللَّه َعلى هِذِه النِّْعَمِة، اْبَتَسَم اْلاأُب، َوقاَل: لا َخْيَر  ِهيَّ الشَّ

ٍة َتاأْكُُل ِمّما لا َتْزَرُع. في اأمَّ

اْلِقراَءُة



٢٧

 ُهناَك ُصعوباٌت ُتواِجُه ِزراَعَة اْلَقْمِح في ِبلاِدنا، ُنناِقُشها.

 نَُفكُِّر: 

١ ِلماذا اأراَد َسعيٌد ُمراَفَقَة واِلِدِه اإِلى اْلُحقوِل؟

٢  ماذا َفَعَلِت اْلَحّصاَدُة ِعْنَدما َوَصَلِت اْلَحْقَل؟

٣ لماذا َفِرَح َسعيٌد؟

ُة؟ ِت اْلَجدَّ ٤ ماذا اأَعدَّ

؟ ِهيِّ ُب َبْعَد َتناُوِل اْلُخْبِز الشَّ ٥ ماذا قاَل اْلاأ

٦      في اأيِّ َفْصٍل ُتْحَصُد سناِبُل اْلَقْمُح؟ 

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

ُة:  اْلَمَهمَّ

ُنناِقُش اأَسَرنا في َطريَقِة َحْصِد َسناِبِل اْلَقْمِح َقديمًا َوَحديثًا.



٢٨

٢ نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )في، َعلى، َعْن(، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ فيما 

َياأْتي:

١- ُوِلَدِت الّشاِعَرُة َفدوى طوقاُن  ناُبُلَس.

ديُق  اأْخطاِء َصديِقِه. ٢- َيَتجاَوُز الصَّ

٣- َيْعِطُف اْلَغِنيُّ  اْلَفقيِر.

٤- يوَجُد جاِمُع اْلَجّزاِر  َمديَنِة َعّكا.

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

١ نَُفرُِّق في الَْمْعنى َبْيَن الَْكِلماِت الَّتي َتْحَتها ُخطوٌط فيما َياأْتي:

اأ- اْلَمْوِسُم َجيٌِّد هذا اْلعاَم.              عاَم الّساِبُح َعلى َسْطِح اْلماِء.

           

ًة ِلَحفيِدها. ُة ِقصَّ ب- َتُقصُّ اْلَحّصاَدُة َسناِبَل اْلَقْمِح.     َتُقصُّ اْلَجدَّ

 عاَم:اْلعام : 

َتُقصُّ َتُقصُّ 



٢٩

لاً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

   اأَحبَّ َسعيٌد اأْن ُيراِفَق اأباُه اإِلى ُحقوِل الَْقْمِح؛ لُِيشاِهَد َعَمِليََّة الَْحصاِد، 

َفالَْمْوِسُم َجيٌِّد هذا الْعاَم، َوالَْخْيُر َوفيٌر.    

   لَْم َيْسَتِطْع َسعيُد النَّْوَم تِْلَك اللَّْيَلَة، َفُهَو في َشْوٍق لُِرْؤَيِة الَْحصاِد.

اْلِكتاَبُة

٣  نَُوظُِّف الَْكِلماِت )في، َعلى، َعْن( في ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

في:  

َعلى: 

َعْن:  

ُة:  اْلَمَهمَّ

ًة، ُثمَّ َنْسَتْخِرُج ِمْنها اأْحُرَف اْلَجرِّ )في، َعْن، َعلى(. َنْقَراأ ِقصَّ



٣٠

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

أُب بِالَْجّراِر اإِلى الَْبْيِت،  أْكياِس الَْكثيَرِة الَّتي نََقَلها اْلا    ُسرَّ َسعيٌد بُِرْؤَيِة اْلا

ِت الُْخْبَز  ُة بَِجْمِع الَْمْحصوِل، َفَطَحَنْت َقليلاً ِمَن الَْقْمِح، َواأَعدَّ َفِرَحِت الَْجدَّ

. اأَكلوا، َوَحِمدوا اللَّه َعلى هِذِه النِّْعَمِة، اْبَتَسَم اْلاأُب، َوقاَل: لا َخْيَر  ِهيَّ الشَّ

ٍة َتاأْكُُل ِمّما لا َتْزَرُع. في اأمَّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

َشَكَرْت   ُهدى  َوُسها  اللّـَه   َعلى   نَِعِمِه.

نَْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظوٍر:
باِح الْباِكِر، َوَخَرَج َمَع اأبيِه اإِلى الَْحْقِل. َز نَْفَسُه ُمْنُذ الصَّ  َجهَّ

َساأَل والَِدُه: ماذا نَْنَتِظُر يا والِدي؟
. اأجاَب الْوالُِد: الَْحّصاَدَة، يا ُبَنيَّ

ما  َسعيٌد، صاَح:  شاَهَدها  َوِعْنَدما  الَْحّصاَدُة،  َوَصَلِت  َقصيٍر،  َوْقٍت  َبْعَد   
آلََة! اأْضَخَم هِذِه اْلا

ْملاُء اْل�إِ



٣١

َن ِفْقَرًة ُمَترابَِطًة: آتَِيِة؛ لُِنَكوِّ َوِر اْلا   نَُعبُِّر َعْن الصُّ

التَّْعبيُر



٣٢

ناِبــُل طاَزَجــة  فيهــا السَّ

ِبِظـــلالِــهــا ُمـــَتــثاقِــَلــة

َحّبــًا َصــغيــرًا اأْصــَفــرا

شاَدْت ِسيــاجــًا َحــْوَلها

َخــــْيــراتُــنــا َمَع رِْزقِــنــا

ُسْبــحــاَن َرّبـي ما َوَهـْب

هذي اْلُحقوُل النّــاِضَجة 

اأْعــــواُدهــا ُمتــمــايِــَلـــــة

ـَرى فـي ُكــلِّ ُسْنــُبــَلٍة ت

ْمُس ِمْن ُحبٍّ َلهــا  َوالشَّ

حاَن اْلَحصاُد فــها ُهنـــا

َهــْب َقْمــٌح َوفــيٌر َكــالــذَّ

َسناِبُل اْلَقْمِح

اإبراهيم العلي

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٣٣

ورقة عمل

حروف الجر
َلَبُة ُحروَف الَجرِّ في ُجَمٍل ُمفيَدة. الهدف: اأْن ُيَوظَِّف الطَّ

اأولاً- اأِحّبائــي، نختــاُر َحــْرَف الَْجــرِّ المناســب لَِمــْلِء الَْفــراِغ فيمــا ياأتــي )مــن، اإلى، 

عن، علــى، في(:

َذَهَب َسميٌر _______ الَْمْسِجِد للصلاة.	 

ُيداِفُع الُْجْنِديُّ _______ َوَطِنِه.	 

َوَضَع الُْمَعلُِّم الَْقَلَم ______ الطّاِولَِة.	 

َرِكْبُت _______ َمَحطَِّة الِْقطاراِت.	 

أَسُد ______ الْغاَبِة.	  َيعيُش الا

آتيَة في ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا: غار، نَُوظَُّف ُحروَف الَْجرِّ الا ثانياً- اأِحبَّتي الصَّ

اإلى : .........................................................

........................................................ فــي: 

......................................................... مــن: 

عن: .........................................................

على: ........................................................



٣٤

ْرُس  الدَّ

الّراِبُع

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ اأْيَن َتْسُكُن َرواُن؟

َس َمديَنَة اْلَخليِل؟ ٢ َمْن اأسَّ

َيِت اْلَخليُل ِبهذا اْلاْسِم؟ ٣  ِلماذا ُسمِّ

٤ َكْم َعَدُد ُسّكاِن َمديَنِة اْلَخليِل؟

ْحياِء اْلَمْوجوَدِة في اْلَبْلَدِة اْلَقديَمِة؟ ُد اأَهمَّ اْلاأ ٥ ُنَعدِّ

ناعاِت الَّتي َتْشَتِهُر ِبها اْلَخليُل؟ 6 ما اأَهمُّ الصِّ

ْعِبيَُّة اْلَمْشهوَرُة في اْلَخليِل؟ ْكَلُة الشَّ ٧  ما اْلاأ

٨  ِلماذا َدَعْت َرواُن َصديَقَتها َوفاَء ِلِزياَرِة ِفَلْسطيَن؟

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )رِساَلٌة اإِلى َصديَقتي(

ال�ْسِتماُع

 زِياَرٌة اإِلى َمديَنِة اْلِعَنِب



٣٥

: َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْل�آتَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٣6



٣٧

 َنْقَراأ: 

َتَلّقْت  الَْوَطِنيَِّة،  النَّجاِح  في جاِمَعِة  راَعِة  الزِّ كُلِّيَِّة  في  َتْدُرُس  طالَِبٌة  َسماُح 

َدْعَوًة؛ لِِزياَرِة َمْهَرجاِن الِْعَنِب في جاِمَعِة الَْخليِل.

الَْتَقْت ُهناَك  بَِصديَقِتها ُخلوَد الَّتي َيْمِلُك والُِدها كُروماً ِمَن الِْعَنِب، اأْعِجَبْت 

َقْت َبْعَض  َسماُح باأنْواِع الِْعَنِب، َواألْوانِِه الَْجميَلِة، َوَقْد زاَد اإِْعجاُبها ِعْنَدما َتَذوَّ

أنْواِع، َفَوَجَدْتها ُحْلَوًة َكالَْعَسِل. اْلا

َسماُح: َكْم َعَدُد اأْصناِف الِْعَنِب في الَْخليِل؟

 ، الّدابوِقيُّ ِمْنها:  ِصْنفاً،  َعَشَر  َخْمَسَة  َحوالَْي  الَْخليِل  في  ُيْزَرُع  ُخلوُد: 

، َوَغْيُرها. ، َوالَْحَلوانِيُّ ْيِنيُّ ، َوالزَّ َوالَْجْنَدلِيُّ

ُر َشَجَرُة الِْعَنِب َطويلاً؟ َسماُح: َهْل تَُعمَّ

أنْواِع َتعيُش قُراَبَة ِمَئٍة َوَخْمسيَن عاماً َكالَْجْنَدلِّي، َوَبْعُضها  ُخلوُد: َبْعُض اْلا
بيَب، َوالُْمَربّى،  ْبَس، َوالزَّ لا َيعيُش اأْكَثَر ِمْن ِستّيَن عاماً، َونَْصَنُع ِمَن الِْعَنِب الدِّ

َوالَْمْلَبَن، َوَغْيَرها.

َعراُء،  الشُّ بِِه  َتَغنّى   ، ِفَلْسطيِنيٍّ ْرٍث  بِاإِ َلًة  ُمَحمَّ الِْعَنِب  َمديَنَة  َسماُح  غاَدَرْت 
ْهِد؛ لَِحلاَوتِِه. َوَوصفوُه بِالشَّ

 زِياَرٌة اإِلى َمديَنِة اْلِعَنِب

اْلِقراَءُة



٣٨

  ِلماذا َتْكُثُر ِزراَعُة اْلِعَنِب في اْلَخليِل؟

 نَُفكُِّر: 

١  اأْيَن َتْدُرُس َسماُح؟

٢  ِبماذا اأْعِجَبْت َسماُح؟

٣  اأْيَن ُيقاُم َمْهَرجاُن اْلِعَنِب؟

٤  َمتى زاَد اإِْعجاُب َسماَح؟

٥  َنْذُكُر َثلاَثَة اأْصناٍف ِلْلِعَنِب.

٦  ماذا ُيْصَنُع ِمَن اْلِعَنِب؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

ُة:  اْلَمَهمَّ

ُنناِقُش اأَسَرنا في ُطُرِق َتْعزيِز اْلُمْنَتِج اْلَوَطِنّي.



٣٩

آتَِيِة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ الُْمقابِِل: ْرِس َعْن اأْضداِد الُْمْفَرداِت اْلا ١  نَْبَحُث في الدَّ

٢ نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

 

  

  َدَرَس             

  َصَنَع             

  َرِكَب            

التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة

الَقليَلة

َنَقَص

ُمرٌّ    

َقصيٌر  

كاتٌِبَكَتَب  



٤٠

لاً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

الَْوَطِنيَِّة،  النَّجاِح  راَعِة في جاِمَعِة  الزِّ َتْدُرُس في كُلِّيَِّة     َسماُح طالَِبٌة 
َتَلّقْت َدْعَوًة؛ لِِزياَرِة َمْهَرجاِن الِْعَنِب في جاِمَعِة الَْخليِل.

اْلِكتاَبُة

٣ نُْكِمُل الَْفراَغ فيما َياأْتي:

                               

            

  َجَلَس              جاِلٌس

             ساِجٌد

 َوَقَف          

َصَدَق           



٤١

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ِمَن الِْعَنِب،     الَْتَقْت ُهناَك  بَِصديَقِتها ُخلوَد الَّتي َيْمِلُك والُِدها كُروماً 

اأْعِجَبْت َسماُح بِاأنْواِع الِْعَنِب الَْكثيَرِة، َواألْوانِِه الَْجميَلِة، َوَقْد زاَد اإِْعجاُبها 

أنْواِع، َفَوَجَدْتها ُحْلَوًة َكالَْعَسِل. َقْت َبْعَض اْلا ِعْنَدما َتَذوَّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

         َيْغِرُس  َجّدي  النَّخيَل  في  َمديَنِة  اأريحا.

لاً-  نَْقَراأ النَّصَّ اْلاآتي، َونُلاِحُظ َعلاَمَة التَّْرقيِم ) : (: اأوَّ

ُر َشَجَرُة الِْعَنِب َطويلاً؟ َسماُح : َهْل تَُعمَّ

أنْواِع َتعيُش قُراَبَة ِمَئٍة َوَخْمسيَن عاماً َكالَْجْنَدلِّي، َوَبْعُضها  ُخلوُد: َبْعُض اْلا
بيَب،  َوالزَّ ْبَس،  الدِّ الِْعَنِب  ِمَن  َونَْصَنُع  عاماً،  ِستّيَن  ِمْن  اأْكَثَر  َيعيُش  لا 

َوالُْمَربّى، َوالَْمْلَبَن، َوَغْيَرها.

ْملاُء اْل�إِ



٤٢

ثانِياً- نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم ) : ! ؟ ( في الُمَربَِّع: 

نا   ْولاُد  ما اأْنَظَف َصفَّ ١- َهَتَف اْلاأ

تي في اْلعيِد. ٢- قال ساِمٌر  َسَنزوُر َعمَّ

٣- َساأَلِت اْلُمَعلَِّمُة  َمْن قاِئُد اْلُمْسِلميَن في َمْعَرَكِة ِحّطيَن 

٤- َساأَل اْلَجدُّ َحفيَدُه  َهْل َصلَّْيَت اْلِعشاَء 

   اأجاَب واِئٌل  َنَعْم، يا َجّدي.

التَّْعبيُر

آتَِيِة بِما ُيناِسُبها ِمْن اإِنْشائِنا: ِة اْلا نُْكِمُل الَْفراَغ في الِْقصَّ

     ُيْحكى اأنَّ َحماَمًة كانَْت في َعلى َشَجَرٍة عالَِيٍة، 

َجَرِة  ماِكٌر،  ، َوكاَن َتْحَت الشَّ تُْطِعُم 

، َواإِلّا َصِعْدُت، َواأَكْلُتها، َجميَعها،  قاَل لَها: اْرمي لي 

الطََّلَب  هذا  الثَّْعَلُب  َر  َكرَّ  ، َوِهَي واِحداً،  لَُه  َفَرَمْت 

ِة اْلاأخيَرِة، َوَجَد الثَّْعَلُب    ، َوفي الَْمرَّ

َجَرِة، َفَولّى هاِرباً، َونََجِت  ِمْن َمْكِر الثَّْعَلِب. َتْحَت الشَّ

ُة:  ًة، ُثمَّ َنْسَتْخِرُج ِمْنها َبْعضًا ِمْن َعلاماِت التَّْرقيم. اْلَمَهمَّ َنْقَراأ ِقصَّ



٤٣

ْهُد في ِعَنِب اْلَخليل الشَّ

ْهُد في ِعَنِب اْلَخليْل                  َوُعيوُن ماٍء َسْلَسبيْل الشَّ

ِهَي اإِْرُث جيٍل َبْعَد جيْل                 َوِكفاُح تاريٍخ َطويْل

ِجناٌن ِجناْن       ِبُعــْمِر الزَّمــاْن

خيل      ِبها ِمْن َمكاْن َوما للدَّ

ْيِر في اأْفنانِـهـــا َســـلِّْم َعــلــى ُوْديانِــهــا               َوالطَّ

َواْلــَكْرِم فــي ُبْســتانِـهــا               َوالنّـارِ في َصّوانِـهــا

 ِديــاُر اْلِكــراْم       َواأْهـــــُل الزِّماْم

ــلاْم َلهــا ِمْن قُلوِب      َبنيها السَّ

ْهُد في ِعَنِب اْلَخليْل                 َوُعيوُن ماٍء َسْلَسبيْل الشَّ

ِهَي اإِْرُث جيٍل َبْعَد جيْل                 َوِكفاُح تاريٍخ َطويْل

يِّس ناِهض الرَّ

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٤٤

ورقة عمل

الّلام الشمسية والّلام القمرية

ْمِسيَِّة واللاِم الَقَمِريَّة. َلَبُة َبْيَن اللاِم الشَّ الهدف: اأْن ُيَميَِّز الطَّ

اأولاً- نَْكُتــُب الَْكِلَمــَة الُْمْشــَتِمَلَة َعلــى لاٍم َقَمِريَّــٍة َتْحــَت الَْقَمــِر َوالَْكِلَمــة الُْمْشــَتِمَلَة 
ــْمِس:  َعلــى لاٍم َشْمِســيٍَّة َتْحــَت الشَّ

_________                             __________

__________     __________

_________                            __________

ــِة َثــلاَث َكِلمــاٍت َتْحتــوي علــى لاٍم َشمِســيَّة،  آتَِي ثانيــاً- نَْســَتْخِرُج مــن الِْفْقــَرِة  الا

ــة، َونَْكُتُبهــا فــي الَْجــْدَول:  وَثــلاَث َكِلمــاٍت َتْحَتــوي علــى لاٍم َقَمِريَّ

باِح الْباِكِر، َوَخَرَج َمَع   َز نَْفَسُه ُمْنُذ الصَّ  لَْم َيْسَتِطْع َسعيٌد النَّْوَم تِْلَك اللَّْيَلَة، َفُهَو في َشْوٍق لُِرْؤَيِة الَْحصاِد. َجهَّ

آلََة!  اأبيِه اإِلى الَْحْقِل. َبْعَد َوْقٍت َقصيٍر، َوَصَلِت الَْحّصاَدُة، َوِعْنَدما شاَهَدها َسعيٌد، صاَح: ما اأْضَخَم هِذِه اْلا

ٍة. َهِبيََّة في اأْكياٍس خاصَّ نابَِل َعْن سيقانِها الْجافَِّة، َوَتْفِصُل ُحبوَب الَْقْمِح الذَّ َوَبَداأِت الَْحّصاَدُة َتُقصُّ السَّ

اللام القمريةاللام الشمسية

اْلميزان
بر الصَّ
الَجميل
الّزيت
الّزير
الرف
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ورقة عمل تقويمية

آتية, ثم نجيب عن الاأسئلة التي تليها: اأولاً- نقراأ الفقرة الا

أُب بِالَْجــّراِر اإِلــى الَْبْيــِت، َفِرَحــِت  أْكيــاِس الَْكثيــَرِة، َونََقَلهــا اْلا » ُســرَّ َســعيٌد بُِرْؤَيــِة اْلا

ــِهيَّ  ْت الُْخْبــَز الشَّ ُة بَِجْمــِع الَْمْحصــوِل، َفَطَحَنــْت َقليــلاً ِمــَن الَْقْمــِح، واأَعــدَّ الَْجــدَّ

ــٍة  .اأَكلــوا، َوَحِمــدوا اللـّـَه َعلــى هــِذِه النِّْعَمــِة، اْبَتَســَم اْلاأُب، َوقــاَل: لا َخْيــَر فــي  اأمَّ

َتــاأْكُُل ِمّمــا لا َتْزَرُع.«

١- بِماذا ُسرَّ َسعيٌد؟

.........................................................

ة؟ ِت الَْجدَّ ٢-  ماذا اأَعدَّ

.........................................................

٣- نَْسَتْخِرُج ِمَن الِفْقَرِة ما َياأْتي:

َحْرَف َجرٍّ .............               اْسَم اإِشاَرٍة ..................

ــاٍء  ــوي علــى لاٍم َشْمِســيَّة...............   كلمــًة َتْنَتهــي بِت ــًة َتْحَت كلَم

َمْبســوَطة ..................

ــي  ــا ف ــاِن(، َونَْكُتُبه ــذاِن، اللَّت ــي، اللَّ ــذي، الَّت ــَبَة )الَّ ــَة الُْمناِس ــاُر الَْكِلَم ــاً: نَْخت ثاني

ــي: ــراِغ فيمــا َياأْت الَْف

ْيتون. ١- ليلى ِهَي……… ساَعَدِت جاَرَتها في َقْطِف الزَّ
٢- النَّْهراِن…………… َيْجِرياِن في الِْعراِق ُهما ِدْجَلُة َوالُْفراُت.
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ياِضيَّة. ٣- فاَز وائل…………. َمثََّل الَْمْدَرَسَة في الُْمساَبَقِة الرِّ

٤- لمياء وعلياء هما……….. اأْبَدَعتا في الرَّْسم.

٥- الُمْؤِمُن ..............َيْدعو َربَُّه ُمْخِلصاً َيْسَتجيُب له.

أتية: َة َفْوَق الَْحْرِف الُمناِسِب في الَْكِلماِت الا دَّ ثالثاً- نََضُع الشَّ

الدْرس، َتوقَف، َوضَح، الربيع، َتمنى.

رابعاً- نَِصُف كُلَّ َحَيواٍن بُِجْمَلٍة ُمفيَدة:

................................................

........................................ 

......................................... 

خامساً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

                         كان علّي اأّول من اأسلم من الّصبيان

_____________________________  

_____________________________                  
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التقييم

السلوك / المهارة
التقدير

مقبولجيدجيد جدًاممتاز

١- الاستماع لنصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.

٢- قراءة نصوص الدروس قراءة جهرية سليمة معبرة.

٣- التعبير شفويا عن لوحة المحادثة بلغة سليمة.

٤- الكتابة وفق قواعد خط النسخ بخط واضح وجميل.

ملاء غير المنظور اأو  ملائية دون اأخطاء بطريقة الاإ ٥- الكتابة الاإ
الاختباري.

٦- التعبير كتابياً بلغة سليمة.

٧- اأداء النشيد غيبا ملحنا مع التنغيم.

٨- حل التدريبات بسرعة مناسبة دون اأخطاء.


