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المحتويات
الدّرس ال�أول

الصغير ُة
المبدع ُة ّ

٣

الدّرس الثاني

كاء الْقاضي �إِياس
َذ ُ

١٣

الدّرس الثّالث

َق ْم ُح بِلادي

٢٣

الدّرس الرابع

زِيا َر ٌة �إِلى َمدي َن ِة الْ ِع َن ِب

٣٤

النِّتاجات
يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة ،والتفاعل مع �أنشطتها �أن يكونوا قادرين على:
الاستماع �إلى نصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.
التعبير عن لوحات المحادثة وصورها بلغة سليمة.
قراءة النصوص قراءة جهرية سليمة ومعبرة.
التفاعل مع النصوص من خلال ال�أنشطة المختلفة.

١
٢
٣
٤
 ٥توظيف بعض القضايا اللغوية وال�إ ملائية في كتاباتهم ولغتهم (التنوين ،التاء
٦
٧
٨
٩
١٠

المربوطة والتاء المبسوطة والهاء ،المفرد والمثنى والجمع ،ضمائر الغائب،
علامات الترقيم).
الكتابة وفق �أصول خط النسخ.
التعبير كتابيا عن صور معطاة و�إعادة ترتيب كلمات لتكوين جمل صحيحة.
تاب.
كتابة بعض فقرات ال�إ ملاء بطريقة ال�إ ملاء المنظور ا ْلوا ِر َد َة في ا ْل ِك ِ
�إنشاد بعض ال�أناشيد الملحنة ،وحفظها.
تمثل القيم ال إ�يجابية الواردة في الدروس.

س ال� أ َّولُ
ال َّد ْر ُ

ا ْل ُم ْب ِد َع ُة الصَّ غي َر ُة
الاس ِتما ُع
ْ

ص (ا ْل ُم ْخ َت ِر ُع الصَّ غي ُر)
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
َ ١م ْن َ
كان َي ْج ِل ُس َم َع ا ْل َو َل ِد في ا ْل َب ْي ِت؟
الصغي ُر؟
 2ماذا َس ِم َع ا ْل َو َل ُد َّ
ِ 3لماذا َ
ريق ا ْلما ِء ُي َص ِّف ُر؟
كان �ِإ ْب ُ
ِ� 4إلى ماذا ن ََظ َر ا ْل َو َل ُد؟

 5بِماذا َّ
فك َر ا ْل َو َل ُد؟
 6ماذا اخْ َت َرعَ ا ْل َو َل ُد َب ْع َد أ� ْن َك ُب َر؟

 ٧ما ْاس ُم ا ْل َو َل ِد ا َّلذي أ� ْص َب َح ُم ْخ َت ِرع ًا َشهير ًا؟
3

ش:
ا ْل ُمحا َد َث ُةَ :ن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ

4
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ا ْل ِقرا َء ُة
َن ْق َر�أ:

ا ْل ُم ْب ِد َع ُة الصَّ غي َر ُة

َعري ُن طالِ َب ٌة ُم ْج َت ِه َدةٌ ،تُتابِ ُع ِ
واجباتِها الْ َم ْد َر ِس َّي َة كُ َّل َي ْو ٍم ،ثُ َّم َت ْقضي َو ْقتاً
حاسوبَ ،تزو ُر الْ َموا ِق َع ال َّت ْعلي ِم َّي َة َوال َّت ْرفي ِه َّي َةَ .عري ُن تُ ِح ُّب الْ
َم َع الْ
ِ
حاسوب،
َ
َو َص َّم َم ْت �أ ْن َت َت َم َّي َز في َمجالِ ِه.
َط َل َب ْت َعري ُن ِم ْن والِ ِدها �أ ْن ُي ْل ِحقَها بِد َْو َر ٍة ُم َت َق ِّد َم ٍة في الْ
ِ
حاسوب ،وا َف َق
دت َعري ُن
راس ِتهاَ ،وفي الد َّْو َر ِة �أ ْب ْ
الْوالِدَُ ،على �ألّا ُي َؤثِّ َر ذلِكَ َس ْلباً َعلى ِد َ
َمها َر ًة فائِ َق ًة في َب ِ
مين الْ
حاسوب ،يا
رام ِج ا ْل إِ�نْ َت ْرنِتَ ،س�ألَها الْ ُم َد ِّر ُب :لِ َم َت َت َعلَّ َ
َ
جال الْ َب ْر َم ِج ّي ِ
َعري ُن؟ �أجا َب ْت َعري ُن� :أري ُد �أ ْن �أ َت َم َّي َز في َم ِ
اتَ ،و�أكو َن ُم ْب ِد َع ًة.
�أنْ َه ْت َعري ُن الد َّْو َرةََ ،و َع َر َض ْت َعلى ُم َعلِّ َم ِة الْ
ِ
حاسوب ِف ْك َر َة �إِنْشا ِء َم ْو ِق ٍع
خاص بِالْ َم ْد َر َس ِة ،شَ َّج َع ْتها الْ ُم َعلِّ َم ُةَ ،و َب ْع َد َف ْت َر ٍة َوجي َز ٍة َت َّم �إِ ْطلا ُق
َت ْعلي ِم ٍّي
ٍّ
َم ْو ِق ِع الْ َم ْد َر َس ِة ال َّت ْعلي ِم ِّي.
بات بِالْ َم ْو ِق ِع؛ �إِ ْذ سا َع َد ُه َّن في َت َعلُّ ِم الدُّروسَِ ،و�أ ْط َلق ِ
َت
ُس َّر ِت الطّالِ ُ
رين َعلى
الطّالِ ُ
رين لَق ََب (الْ ُم ْب ِد َع ُة َّ
غيرةُ) َو َك َّر َم ِت الْ َم ْد َر َس ُة َع َ
بات َعلى َع َ
الص َ
هذا ا ْل إِ�نْجازِ.
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ

 1ماذا ُت ِح ُّب َعري ُن؟
َ 2على ماذا َص َّم َم ْت َعري ُن ؟
 3ماذا َط َل َب ْت َعري ُن ِم ْن والِ ِدها؟

ِ 4لماذا ُت ُ
حاسوب؟
ريد َعري ُن أ� ْن َت َت َع َّل َم ا ْل
َ
حاسوب؟
 5ماذا َع َر َض ْت َعري ُن َعلى ُم َع ِّل َم ِة ا ْل
ِ
بات ِم ْن َم ْو ِق ِع ا ْل َم ْد َر َس ِة؟
َ 6ك ْي َف ْاس َتفا َد ِت الطّالِ ُ
 7بِماذا ُل ِّق َب ْت َعري ُن؟

نُ َف ِّك ُر:
َل ْو ُك ّنا َم َ
رين ،ما ا َّلذي ن َْختا ُر ُه ِل ُن ْب ِدعَ في ِه؟
كان َع َ

ا ْل َمهَ َّم ُة:
جالات ا َّلتي ُن ْب ِدعُ فيها.
الم
ِ
َن ْب َح ُث في َ
7

ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ
رادف الْ ُم ْف َر ِ
دات ا ْل�آتِ َي ِةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
 1نَخْ تا ُر ُم َ

سري َع ٌة َقصير ٌة َق َّد َم ْت ُم ِج َّد ٌة َفر َِح ْت َق َّر َر ْت تُ ْمضي
َ
َ
ُم ْج َت ِه َد ٌة:
َع َر َض ْت:
َت ْقضي:

َوجي َز ٌة:

َص َّم َم ْت:
2

ُس َّر ْت:

نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِمثالَ ْينِ :

دان اللَّ ِ
َتصالَ َح الْ َولَ ِ
شاجرا.
ذان َت َ
تان اللَّ ِ
فا َز ِت الطّالِ َب ِ
تان شا َركَتا في الْ ُمسا َب َق ِة.
مين ال أ�وا ِئ ِل.
َ -1م َّك ُة َوا ْل َمدي َن ُةُ ،هما
َش ِه َدتا جِ ها َد ا ْل ُم ْس ِل َ
باتَ ،وا ْل َح َي ُ
وان.
ن َْح ُص ُل ِم ْن ُهما َعلى ا ْل ِغذا ِء ُهما :ال َّن ُ
 -2ا ْل َم ْص َدرانِ
الس ّيا َر ُةَ ،و ّ
لات
الطا ِئ َر ُة.
واص ِ
َ -3وسي َلتا ا ْل ُم َ
أ� ِح ُّب ُهماَّ ،
اسُ ،هما
ُس ِّم َيتا بِا ْل ُم َع ِّو َذ َت ْي ِن.
 -4سو َرتا ا ْل َف َل ِق َوال ّن ِ
َف َتحا ْال أ�ن َْد ُل َسُ ،هما طا ِر ُق ْب ُن ِزيا ٍدَ ،وموسى ْب ُن ن َُص ْي ٍر.
 -5ا ْلقائِدانِ
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ذان ،اللَّ ِ
ف (اللَّ ِ
تان) في ُج ْم َل ٍة ُمفي َد ٍة.
 3نُ َو ِّظ ُ
ال َّلذانِ :
ال َّلتانِ :

ا ْل َمهَ َّم ُة:
ن َْك ُت ُب ُج ْم َل َت ْي ِن ن َْس َت ْخ ِد ُم في ِهما (ا َّلذي ،ا َّلتي) ِم ّما ن َْس َم ُعه.

ا ْل ِكتا َب ُة
�أ َّولاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:
َط َل َب ْت َعري ُن ِم ْن والِ ِدها �أ ْن ُي ْل ِحقَها بِد َْو َر ٍة ُم َت َق ِّد َم ٍة في الْ
ِ
حاسوب ،وا َف َق
دت َعري ُن
راس ِتهاَ ،وفي الد َّْو َر ِة �أ ْب ْ
الْوالِدَُ ،على �ألّا ُي َؤثِّ َر ذلِكَ َس ْلباً َعلى ِد َ
َمها َر ًة فائِ َق ًة في َب ِ
رام ِج ا ْل إِ�نْ َت ْرنِت.
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ثانِياً -نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:

�أنْ َه ْت َعري ُن الد َّْو َرةََ ،و َع َر َض ْت َعلى ُم َعلِّ َم ِة الْ
ِ
حاسوب ِف ْك َر َة �إِنْشا ِء َم ْو ِق ٍع
خاص بِالْ َم ْد َر َس ِة ،شَ َّج َع ْتها الْ ُم َعلِّ َم ُةَ ،و َب ْع َد َف ْت َر ٍة َوجي َز ٍة َت َّم �إِ ْطلا ُق
َت ْعلي ِم ٍّي
ٍّ
َم ْو ِق ِع الْ َم ْد َر َس ِة ال َّت ْعلي ِم ِّي.
بات بِالْ َم ْو ِق ِع؛ �إِ ْذ سا َع َد ُه َّن في َت َعلُّ ِم الدُّروسَِ ،و�أ ْط َلق ِ
َت
ُس َّر ِت الطّالِ ُ
غيرةُ).
الطّالِ ُ
رين لَق ََب (الْ ُم ْب ِد َع ُة َّ
بات َعلى َع َ
الص َ

ثالِثاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

َق َّد َم بِلا ٌل َه ِد َّي ًة ِل� أ ْخ ِت ِه َلـ ْيلـى.

إِ
ال� ْملا ُء

لاء َغ ْي َر َم ْنظورٍ:
نَ ْك ُت ُب �إِ ْم ً
َعري ُن طالِ َب ٌة ُم ْج َت ِه َدةٌ ،تُتابِ ُع ِ
واجباتِها الْ َم ْد َر ِس َّي َة كُ َّل َي ْو ٍم ،ثُ َّم َت ْقضي َو ْقتاً
حاسوبَ ،تزو ُر الْ َم ِ
َم َع الْ
ِ
واق َع ال َّت ْعلي ِم َّي َة َوال َّت ْرفي ِه َّي َة.
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ا ْل َمهَ َّم ُة:
قيم (ِ ). ،م ْنها.
َن ْق َر أ� ِق َّص ًةُ ،ث َّم ن َْس َت ْخ ِر ُج َعلا َم َت ِي ال َّت ْر ِ

التَّ ْعبي ُر
نُ َع ِّب ُر َعنِ الْ َم ْو ِق ِف ا ْل�آتي بِ�أ ْر َب ِع ُج َملٍ ُمفي َد ٍة:
شاف َوا ْلاخْ ِترا َعَ ،ي ْذ َه ُب �إِلى ال ّس ِ
وقَ ،و َي ْش َتري
ِعصا ٌم ُي ِح ُّب ا ْلا ْك ِت َ
ف ما بِ ِ
كيبها
�أ ْج ِه َز ًة َقدي َم ًة َيقو ُم بِ َت ْفكي ِكهاَ ،و َي ْك َت ِش ُ
داخ ِلها ،ثُ َّم ُيحا ِو ُل َت ْر َ
بلاستي ِك َّي ِةَ ،و َغ ْيرِها،
َم َّر ًة �أخْ رىَ ،ب ْي َنما َتقو ُم �أخْ ُت ُه َمنا ُر بِ َج ْم ِع الْ ُع َل ِب الْ ْ
ياء �أخْ رى.
َو َت ْص َن ُع ِم ْنها الْ ُورو َدَ ،وال ّزي َن َةَ ،و�أ ْش َ
1
2
3
٤
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نُ َغنّيَ ،و َن ْح َف ُظ:

َغ ُدنا �أ ْج َم ُل

�أ ْق َبــ َل كَــا ْل َف ْج ِر ا ْل َب ّســا ِم
�أ ْحــلـى َيـــ ْو ٍم فــي ا ْل�أيـّــا ِم
ِب َنشيــ ٍد ع ْ
َــذ ِب ا ْل� أ ْنغــا ِم
َغـــنّـى �أ ْطــفــا ٌل ب ُِســــرورِ
***************
ض َو َن ْحيا
بِا ْل ِع ْلـ ِم َنســي ُر َم َع الـ ُّد ْنــيا
َو ِب ِه نُ ْحيي ا ْل� أ ْر َ
َو إ�ِلى َغ ِدنا ا ْل� أ ْج َمــ ِل َه ّيــا َوا ْل ِعــ ْلــ ُم َلنــا َخــ ْي ُر إ�ِمــا ِم
****************
بِا ْل ِع ْل ِم َنسي ُر إ�ِلى ا ْل� أ ْف َ
ــض ْل َن ْر ُســـ ُم َد ْربــ ًا لِ ْلــ ُم ْس َت ْق َبـ ْل
َن ْبني َم ْجدَ ا ْل َو َط ِن ا ْل� أ ْج َم ْل َونُــ َز ِّيــــ ُنـــ ُه بِــا ْل� أ ْعــــلا ِم
سليم عبد القادر
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س الثّاني
ال َّد ْر ُ

َذكا ُء ا ْلقاضي إ�ِياس
الاس ِتما ُع
ْ
ص (ال�أما َن ُة)
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ

جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
كيس َق ْب َل أ� ْن ُي ْغ ِل َقهُ؟
 ١ماذا َو َض َع ال َّر ُج ُل في ا ْل ِ
كيس ِع ْن َد َصدي ِق ِه؟
ِ 2لماذا َت َر َك ال َّر ُج ُل ا ْل َ

3
4
5
6
 7ما ا ْل ُح ْك ُم ا َّلذي أ� ْص َد َر ُه ا ْلقاضي في ِنها َي ِة ا ْل ِق َّص ِة؟
ديق ال َّر ُج ِل؟
 8بِماذا ن َِص ُف ا ْل ِ
قاض َيَ ،و َص َ

ِالدناني ِر َّ
ماذا َف َع َل ال َّر ُج ُل ب َّ
الذ َه ِب َّي ِة؟
الس َف ِر؟
كيس َب ْع َد َع ْو َد ِت ِه ِم َن َّ
ماذا َو َج َد ال َّر ُج ُل في ا ْل ِ
ِلماذا َذ َه َب ال َّر ُج ُل �ِإلى ا ْلقاضي؟
ديق َق ْد َ
خان ْال أ�ما َن َة؟
الص َ
َك ْي َف َع َر َف ا ْلقاضي أ� َّن َّ
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ش:
ا ْل ُمحا َد َث ُةَ :ن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
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15

ا ْل ِقرا َء ُة

َذكا ُء ا ْلقاضي إ�ِياس
َن ْق َر�أ:
كان َْت ُدكّا ُن الْفَطائِ ِر ِّي ُم ِ
ذات َي ْو ٍمَ ،ع َث َر
لاص َق ًة لِ َم َح ِّل بائِ ِع الْقُماشَِ ،و َ
الس ِ
الكيس؟
لي ٍء بِال ُّنقو ِدَ ،فقا َل لَ ُهما :لِ َم ْن هذا
وق َعلى كي ٍ
َر ُج ٌل في ّ
ُ
س َم ْ
قا َل الفَطائِ ِر ُّي� :إِنَّ ُه كيسيَ ،وقا َل بائِ ُع الْقُماشِ� :إِنَّ ُه ماليَ .و ْاش َت َّد
لاف َب ْي َن ُهما.
الْ ِخ ُ

خاص ِ
َذ َه َب ال َّر ُج ُل َوالْ ُم َت ِ
مان �إِلى الْقاضي �إِياسٍَ ،و ُهنا َك ا َّدعى الْفَطائِ ِر ُّي
كيس لَ ُهَ ،وكَذلِكَ َف َع َل بائِ ُع الْقُماشِ.
�أ َّن الْ َ
ماء ِ
ساخ ٌنَ ،و�ألْقى ال ُّنقو َد في ِهَ ،و َب ْع َد ُب ْر َه ٍة ِم َن
�أ َم َر الْقاضي بِوِعا ٍء في ِه ٌ
َت َع َل ْي ِه ُب َق ٌع
لاح َظ الْ ُحضو ُر �أ َّن َس ْط َح الْما ِء َق ْد َت َغ َّي َر لَ ْونُ ُه؛ �إِ ْذ َطف ْ
ال َّز َمنِ َ ،
ِم َن ال ُّد ْهنِ .
قا َل الْقاضي لِ ْلفَطائِ ِر ِّي :ال ُّنقو ُد لَكَ ؛ َفما زالَ ْت ُم ْح َت ِف َظ ًة بِ�آثا ِر ال ُّد ْهنِ ِم ْن
ف ِ
راضياًَ ،وعا َق َب الْقاضي بائِ َع الْقُماشِ.
َي َد ْيكَ َ .ف�أ َخ َذهاَ ،وانْ َص َر َ
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
حيح َة فيما َي أ�ْتي:
 1ن َْختا ُر ْال ِإ�جا َب َة َّ
الص َ
كيس َم ْلي ٍء بـِ:
أ�َ -ع َث َر َر ُج ٌل في ّ
السوقِ َعلى ٍ
الص َو ِر.
أ�ُّ -

ب -ا ْلمالِ .

خاصمانِ �ِإلى:
بَ -ذ َه َب ا ْل ُم َت ِ
ب -ا ْل َم ْح َك َم ِة.
أ� -ا ْل ُمحامي.
جـ -أ� َم َر ا ْلقاضي ِب ِوعا ٍء في ِه:

			
ساخ ٌن.
أ�َ -ز ْي ٌت ِ
السوقِ ؟
 2ماذا َو َج َد ال َّر ُج ُل في ّ

ساخ ٌن.
ب -ما ٌء ِ

ج -ا ْل َو َرقِ .
ج -ا ْلقاضي.
ج -نا ٌر ُم ْش َت ِع َل ٌة.

لاف َب ْي َن ا ْل َفطا ِئ ِريِّ َوبا ِئ ِع الْقُماشِ؟
 3ما َس َب ُب ا ْل ِخ ِ
َ 4ك ْي َف َع َر َف ا ْلقاضي أ� َّن ال ُّنقو َد ِل ْل َفطا ِئ ِريِّ ؟
ِ 5لماذا عا َق َب ا ْلقاضي تاجِ َر الْقُماشِ؟
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نُ َف ِّك ُر:
َل ْو َل ْم َت ْط ُف ُب َق ُع ُّ
الد ْه ِن َعلى َس ْط ِح ا ْلماءَِ ،ك ْي َف َس َي ْح ُك ُم ا ْلقاضي؟

ا ْل َمهَ َّم ُة:
نُنا ِق ُش أ� َس َرنا في َك ْي ِف َّي ِة ال َّت َص ُّر ِف في حالِ َو َج ْدنا نُقود ًا في َّ
الطريق.

ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ
ص َع ْن َمعاني الْ َك ِل ِ
مات َوال َّت ِ
راكيب ا ْل�آتِ َي ِةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
 1نَ ْب َح ُث في ال َّن ِّ

في َي ْو ٍم ِم َن ْال أ� ّيا ِم:
َو َج َد:
با ِئ ُع ا ْل َفطا ِئ ِر:
ا ْل ِخصا ُم:
َل ْح َظ ٌة:
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 2نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َة ِم ّما َي�أْتيَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ:
الَّذي
قاضي
 -١ا ْل ِ
 -٢ال ِّر ْح َلتانِ

الَّتي

اللَّ ِ
ذان

اللَّ ِ
تان

بوب.
َي ْح ُك ُم بِا ْل َع ْدلِ َم ْح ٌ
ن ََّظ َم ْت ُهما ا ْل َم ْد َر َس ُة ُم ْم ِت َعتانِ .
َشاطنا ا ْل َي ْو ِم ِّي.
تاجها في ن ِ
ن َْح ُ

 -٣ا ْل ِغذا ُء ُي ْعطينا ّ
الطا َق َة
 -٤أ�بي َو ُم َع ِّلميُ ،هما

اس.
َع َّوداني َعلى ُم َ
ساع َد ِة ال ّن ِ

ف الْ َك ِل ِ
		
مات ا ْل�آتِ َي َة في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة:
 ٣نُ َو ِّظ ُ
ا َّلذي:
ا َّلتي:
ال َّلذانِ :
ال َّلتانِ :
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ا ْل ِكتا َب ُة
�أ َّولاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:
ماء ِ
ساخ ٌنَ ،و�ألْقى ال ُّنقو َد في ِهَ ،و َب ْع َد ُب ْر َه ٍة ِم َن
�أ َم َر الْقاضي بِوِعا ٍء في ِه ٌ
َت َع َل ْي ِه ُب َق ٌع
لاح َظ الْ ُحضو ُر �أ َّن َس ْط َح الْما ِء َق ْد َت َغ َّي َر لَ ْونُ ُه؛ �إِ ْذ َطف ْ
ال َّز َمنِ َ ،
ِم َن ال ُّد ْهنِ .

ثانِياً -نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:
قا َل الْفَطائِ ِر ُّي� :إِنَّ ُه كيسيَ ،وقا َل بائِ ُع الْقُماشِ� :إِنَّ ُه ماليَ .و ْاش َت َّد
لاف َب ْي َن ُهما.
الْ ِخ ُ
خاص ِ
َذ َه َب ال َّر ُج ُل َوالْ ُم َت ِ
مان �إِلى الْقاضي �إِياسٍَ ،و ُهنا َك ا َّدعى الْفَطائِ ِر ُّي
كيس لَ ُهَ ،وكَذلِكَ َف َع َل بائِ ُع الْقُماشِ.
�أ َّن الْ َ
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ثالِثاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

زا َر كارِ ٌم َم َّك َة ا ْل ُم َك َّر َم َة.

ا ْل إِ� ْملا ُء
لاء اخْ ِتبا ِريّاً ( ُي ْؤ َخ ُذ ِم ْن َدلي ِل الْ ُم َعلِّ ِم).
نَ ْك ُت ُب ما ُي ْملى َع َل ْينا �إِ ْم ً
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التَّ ْعبي ُر
نُ َع ِّب ُر َعنِ الْ َم ْش َه ِد ا ْل�آتي بِ َث ِ
لاث ُج َملٍ ُمفي َد ٍة:

1
2
3

ا ْل َمهَ َّم ُة:
ن َْك ُت ُب أ� ْر َب َع ُج َم ٍل ن َْس َت ْخ ِد ُم فيها (ا َّلذي ،ا َّلتي ،ال َّلذانِ  ،ال َّلتانِ ) ِم ّما ن َْس َم ُعه.
22

س
ال َّد ْر ُ
الثّالِ ُث

َق ْم ُح بِلادي
الاس ِتما ُع
ْ

ِ
كايات ا ْل َج َّد ِة)
ص ( ِم ْن ِح
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
ادون َي ْذ َه َ
كان ا ْل َح ّص َ
َ ١متى َ
بون �ِإلى ا ْل ُحقولِ ؟
ادون َي ْح ِم َ
كان ا ْل َح ّص َ
 2ماذا َ
لون َم َع ُه ْم؟

كان ا ْل َح ّص َ
 3ما ْال أ�دا ُة ا َّلتي َ
السناب ِِل؟
ادون َي ْس َت ْخ ِدمونَها ِل َحصا ِد َّ
الش ِّ
احون َي ْس َت ْم ِت َ
كان ا ْل َف ّل َ
َ 4ك ْي َف َ
عون ِب َو ْق ِت ِه ْم َر ْغ َم ا ْل َع َم ِل ّ
اق؟
رون َو ُه ْم َي ْح ُص َ
ادون َي ْش ُع َ
كان ا ْل َح ّص َ
َ 5ك ْي َف َ
دون؟
ِ 6لماذا ن ُِح ُّب ا ْل َع َم َل في ْال أ� ْر ِض؟
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ش:
ا ْل ُمحا َد َث ُةَ :ن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
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ا ْل ِقرا َء ُة

َن ْق َر�أ:

َق ْم ُح بِلادي

�أ َح َّب َسعي ٌد �أ ْن ُي ِ
راف َق �أبا ُه �إِلى ُح ِ
قول الْ َق ْم ِح؛ لِ ُيشا ِه َد َع َم ِل َّي َة الْ َحصا ِد،
َفالْ َم ْو ِس ُم َج ِّي ٌد هذا الْعا َمَ ،والْ َخ ْي ُر َوفي ٌر.
لَ ْم َي ْس َت ِط ْع َسعي ٌد ال َّن ْو َم تِ ْلكَ اللَّ ْي َل َةَ ،ف ُه َو في شَ ْو ٍق لِ ُر ْؤ َي ِة الْ َحصا ِدَ .ج َّه َز
باح الْبا ِكرَِ ،و َخ َر َج َم َع �أبي ِه �إِلى الْ َح ْق ِل.
نَ ْف َس ُه ُم ْن ُذ َّ
الص ِ
َس�أ َل والِ َد ُه :ماذا نَ ْن َت ِظ ُر يا والِدي؟
جاب الْوالِدُ :الْ َح ّصا َدةَ ،يا ُب َن َّي.
�أ َ
صاح :ما
َب ْع َد َو ْق ٍت َقصيرٍَ ،و َص َل ِت الْ َح ّصا َدةَُ ،و ِع ْندَما شا َهدَها َسعيدٌَ ،
السنابِ َل َع ْن سيقانِها الْجافَّ ِة،
ُص َّ
�أضْ َخ َم ه ِذ ِه ا ْل�آلَ َة! َو َب َد�أ ِت الْ َح ّصا َد ُة َتق ُّ
َش في ُح َز ٍم
بوب الْ َق ْم ِح ال َّذ َه ِب َّي َة في �أ ْكيا ٍ
س َّ
َو َت ْف ِص ُل ُح َ
خاص ٍةَ ،و َت ْج َم ُع الْق َّ
ُم ْن َت َظ َم ٍة.
ثير ِة الَّتي نَ َق َلها ا ْل� أ ُب بِالْ َج ّرا ِر �إِلى الْ َب ْي ِت،
ُس َّر َسعي ٌد بِ ُر ْؤ َي ِة ا ْل� أ ْكيا ِ
س الْ َك َ
َفر َِح ِت الْ َج َّد ُة بِ َج ْم ِع الْ َم ْح ِ
صولَ ،ف َط َح َن ْت َقليلا ً ِم َن الْ َق ْم ِحَ ،و�أ َعد َِّت الْ ُخ ْب َز
الشَّ ِه َّي� .أكَلواَ ،و َح ِمدوا اللّ َه َعلى ه ِذ ِه ال ِّن ْع َم ِة ،ا ْب َت َس َم ا ْل� أ ُبَ ،وقا َل :لا َخ ْي َر
في �أ َّم ٍة َت�أْكُ ُل ِم ّما لا َت ْز َر ُع.
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
ِ 1لماذا أ�را َد َس ٌ
عيد ُمرا َف َق َة وا ِل ِد ِه �ِإلى ا ْل ُحقولِ ؟
 2ماذا َف َع َل ِت ا ْل َح ّصا َد ُة ِع ْن َدما َو َص َل ِت ا ْل َح ْق َل؟
 3لماذا َف ِر َح َس ٌ
عيد؟
 4ماذا أ� َع َّد ِت ا ْل َج َّد ُة؟
 5ماذا َ
قال ْال أ� ُب َب ْع َد َتنا ُولِ ا ْلخُ ْب ِز َّ
الش ِه ِّي؟
 6في أ�يِّ َف ْص ٍل ُت ْح َص ُد سناب ُِل ا ْل َق ْم ُح؟

نُ َف ِّك ُر:
ُه َ
راع َة ا ْل َق ْم ِح في بِلا ِدنا ،نُنا ِق ُشها.
ناك ُص ٌ
عوبات ُتواجِ ُه ِز َ

ا ْل َمهَ َّم ُة:
نُنا ِق ُش أ� َس َرنا في َطري َق ِة َح ْص ِد َسناب ِِل ا ْل َق ْم ِح َقديم ًا َو َحديث ًا.
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ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ
 1نُ َف ِّر ُق في الْ َم ْعنى َب ْي َن الْ َك ِل ِ
مات الَّتي َت ْح َتها ُخ ٌ
طوط فيما َي�أْتي:
الساب ُِح َعلى َس ْط ِح ا ْلماءِ.
عا َم ّ

أ� -ا ْل َم ْو ِس ُم َج ِّي ٌد هذا ا ْلعا َم.
ا ْلعام :

عا َم:

بَ -ت ُق ُّص ا ْل َح ّصا َد ُة َسناب َِل ا ْل َق ْم ِح.

فيدها.
َت ُق ُّص ا ْل َج َّد ُة ِق َّص ًة ِل َح ِ

َت ُق ُّص

َت ُق ُّص

 2نَخْ تا ُر الْ َك ِل َم َة الْ ُم ِ
ناس َب َة (فيَ ،علىَ ،ع ْن)َ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ فيما
َي�أْتي:
نا ُب ُل َس.

ُ
ُ -١و ِل َد ِت ّ
طوقان
الشا ِع َر ُة َفدوى
ديق
الص ُ
َ -٢ي َتجا َو ُز َّ
َ -٣ي ْعطِ ُف ا ْل َغ ِن ُّي

أ�خْ طا ِء َصدي ِق ِه.
ا ْل َفقي ِر.

َمدي َن ِة َع ّكا.

يوج ُد جا ِم ُع ا ْل َج ّزا ِر
َ -٤
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ف الْ َك ِل ِ
مات (فيَ ،علىَ ،ع ْن) في ُج َملٍ ُمفي َد ٍة:
 3نُ َو ِّظ ُ
في:
َعلى:
َع ْن:

ا ْل َمهَ َّم ُة:
َن ْق َر أ� ِق َّص ًةُ ،ث َّم ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم ْنها أ� ْح ُر َف ا ْل َج ِّر (فيَ ،ع ْنَ ،على).

ا ْل ِكتا َب ُة
�أ َّولاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:
�أ َح َّب َسعي ٌد �أ ْن ُيرا ِف َق �أبا ُه �إِلى ُح ِ
قول الْ َق ْم ِح؛ لِ ُيشا ِه َد َع َم ِل َّي َة الْ َحصا ِد،
َفالْ َم ْو ِس ُم َج ِّي ٌد هذا الْعا َمَ ،والْ َخ ْي ُر َوفي ٌر.
لَ ْم َي ْس َت ِط ْع َسعي ُد ال َّن ْو َم تِ ْلكَ اللَّ ْي َل َةَ ،ف ُه َو في شَ ْو ٍق لِ ُر ْؤ َي ِة الْ َحصا ِد.
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ثانِياً -نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:

ثير ِة الَّتي نَ َق َلها ا ْل� أ ُب بِالْ َج ّرا ِر �إِلى الْ َب ْي ِت،
ُس َّر َسعي ٌد بِ ُر ْؤ َي ِة ا ْل� أ ْكيا ِ
س الْ َك َ
َفر َِح ِت الْ َج َّد ُة بِ َج ْم ِع الْ َم ْح ِ
صولَ ،ف َط َح َن ْت َقليلا ً ِم َن الْ َق ْم ِحَ ،و�أ َعد َِّت الْ ُخ ْب َز
الشَّ ِه َّي� .أكَلواَ ،و َح ِمدوا اللّ َه َعلى ه ِذ ِه ال ِّن ْع َم ِة ،ا ْب َت َس َم ا ْل� أ ُبَ ،وقا َل :لا َخ ْي َر
في �أ َّم ٍة َت�أْكُ ُل ِم ّما لا َت ْز َر ُع.

ثالِثاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

َش َك َر ْت ُهدى َو ُسها اللّ َـه عَلى نِ َع ِم ِه.

ا ْل إِ� ْملا ُء

لاء َغ ْي َر َم ْنظورٍ:
نَ ْك ُت ُب �إِ ْم ً
باح الْبا ِكرَِ ،و َخ َر َج َم َع �أبي ِه �إِلى الْ َح ْقلِ.
َج َّه َز نَ ْف َس ُه ُم ْن ُذ َّ
الص ِ
َس�أ َل والِ َد ُه :ماذا نَ ْن َت ِظ ُر يا والِدي؟
جاب الْوالِدُ :الْ َح ّصا َدةَ ،يا ُب َن َّي.
�أ َ
صاح :ما
َب ْع َد َو ْق ٍت َقصيرٍَ ،و َص َل ِت الْ َح ّصا َدةَُ ،و ِع ْندَما شا َهدَها َسعيدٌَ ،
�أضْ َخ َم ه ِذ ِه ا ْل�آلَ َة!
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التَّ ْعبي ُر
الص َو ِر ا ْل�آتِ َي ِة؛ لِ ُن َك ِّو َن ِف ْق َر ًة ُم َترابِ َط ًة:
نُ َع ِّب ُر َع ْن ُّ
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نُ َغنّيَ ،و َن ْح َف ُظ:

َسنا ِب ُل ا ْل َق ْم ِح

هذي ا ْل ُحقولُ النّ ِ
ــاض َجة
�أ ْعــــوا ُدهــا ُمتــمــا ِيــ َلـــــة
فـي كُــ ِّل ُس ْنــ ُبــ َل ٍة ت َـرى
َو َّ
س ِم ْن ُح ٍّب َلهــا
الش ْم ُ

السنابِــ ُل طا َز َجــة
فيهــا َّ
ب ِِظـــلالِــهــا ُمـــتَــثاقِــ َلــة
َح ّبــ ًا َصــغيــر ًا �أصْ ــ َفــرا
شا َد ْت ِسيــاجــ ًا َحــ ْو َلها
َخــــ ْيــراتُــنــا َم َع رِ ْزقِــنــا

حانَ ا ْل َحصا ُد فــها ُهنـــا
ــب
َق ْم ٌ
ــح َوفــي ٌر كَــالــ َّذ َه ْ

ـب
ُس ْبــحــانَ َر ّبـي ما َو َه ْ
�إبراهيم العلي
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ورقة عمل
حروف الجر

الهدف :أ� ْن ُي َو ِّظ َف ال َّط َل َب ُة ُح َ
الج ِّر في ُج َم ٍل ُمفيدَ ة.
روف َ

ف الْ َجـ ِّر المناســب لِ َمـ ْل ِء الْ َفــرا ِغ فيمــا ي�أتــي (مــن� ،إلى،
�أولاً� -أ ِح ّبائــي ،نختــا ُر َحـ ْر َ
عن ،علــى ،في):
َ .ذ َه َب َسمي ٌر _______ الْ َم ْس ِج ِد للصلاة.
ُ .ي ِ
داف ُع الْ ُج ْن ِد ُّي _______ َو َط ِن ِه.

َ .و َض َع الْ ُم َعلِّ ُم الْ َق َل َم ______ الطّا ِولَ ِة.
َ .ر ِك ْب ُت _______ َم َح َّط ِة الْ ِق ِ
طارات.
عيش ال� أ َس ُد ______ الْغا َب ِة.
َ .ي ُ

روف الْ َج ِّر ال�آتي َة في ُج َملٍ ِم ْن �إِنْشائِنا:
ف ُح َ
ثانياً� -أ ِح َّبتي َّ
الصغار ،نُ َوظَّ ُ
�إلى ......................................................... :
فــي........................................................ :
مــن......................................................... :
عن......................................................... :
على........................................................ :
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س
ال َّد ْر ُ
ال ّرا ِب ُع

ب
زِيا َر ٌة إ�ِلى َمدي َن ِة ا ْل ِع َن ِ
الاس ِتما ُع
ْ

ص (رِسا َل ٌة إ�ِلى َصدي َقتي)
َن ْس َت ِم ُع إ�ِلى َن ِّ
جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
 ١أ� ْي َن َت ْس ُك ُن َر ُ
وان؟
ليل؟
َ 2م ْن أ� َّس َس َمدي َن َة ا ْلخَ ِ

ِ 3لماذا ُس ِّم َي ِت ا ْلخَ ُ
اس ِم؟
ليل بِهذا ْال ْ
ليل؟
َ 4ك ْم َع َد ُد ُس ّكانِ َمدي َن ِة ا ْلخَ ِ

ديم ِة؟
ُ 5ن َع ِّد ُد أ� َه َّم ْال أ� ْحيا ِء ا ْل َم ْوجو َد ِة في ا ْل َب ْل َد ِة ا ْل َق َ
ناعات ا َّلتي َت ْش َت ِه ُر بِها ا ْلخَ ُ
ليل؟
الص ِ
 6ما أ� َه ُّم ِّ

 ٧ما ْال أ� ْك َل ُة َّ
ليل؟
الش ْع ِب َّي ُة ا ْل َم ْشهو َر ُة في ا ْل َخ ِ
ِ ٨لماذا َد َع ْت َر ُ
طين؟
وان َصدي َق َتها َوفا َء ِل ِزيا َر ِة ِف َل ْس َ
34

ش:
ا ْل ُمحا َد َث ُةَ :ن َت�أ َّم ُل ال َّل ْو َح َة ا ْل�آتِ َي َةَ ،ونُناقِ ُ
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ا ْل ِقرا َء ُة

َن ْق َر�أ:

ب
زِيا َر ٌة إ�ِلى َمدي َن ِة ا ْل ِع َن ِ

س في كُلِّ َّي ِة ال ِّزرا َع ِة في ِ
جاح الْ َو َط ِن َّي ِةَ ،ت َل ّق ْت
جام َع ِة ال َّن ِ
َس ُ
ماح طالِ َب ٌة َت ْد ُر ُ
َد ْع َوةً؛ لِزِيا َر ِة َم ْه َر ِ
جان الْ ِع َن ِب في جا ِم َع ِة الْ َخليلِ.
َت ُهنا َك بِ َصدي َق ِتها ُخلو َد الَّتي َي ْم ِلكُ والِدُها كُروماً ِم َن الْ ِع َن ِب� ،أ ْع ِج َب ْت
الْ َتق ْ
ض
َس ُ
ماح ب�أنْوا ِع الْ ِع َن ِبَ ،و�ألْوانِ ِه الْ َجمي َل ِةَ ،و َق ْد زا َد �إِ ْعجا ُبها ِع ْندَما َت َذ َّو َق ْت َب ْع َ
ا ْل�أنْوا ِعَ ،ف َو َج َدتْها ُح ْل َو ًة كَالْ َع َسلِ.
ماحَ :ك ْم َع َد ُد �أ ْص ِ
ناف الْ ِع َن ِب في الْ َخليلِ؟
َس ُ
ُخلو ُدُ :ي ْز َر ُع في الْ َخليلِ َحوالَ ْي َخ ْم َس َة َع َش َر ِص ْنفاًِ ،م ْنها :الدّابو ِق ُّي،
َوالْ َج ْن َدلِ ُّيَ ،وال َّز ْي ِن ُّيَ ،والْ َح َلوانِ ُّيَ ،و َغ ْي ُرها.
ماحَ :ه ْل تُ َع َّم ُر شَ َج َر ُة الْ ِع َن ِب َطويلاً؟
َس ُ
سين عاماً كَالْ َج ْندَلِ ّيَ ،و َب ْع ُضها
عيش قُرا َب َة ِم َئ ٍة َو َخ ْم َ
ُخلو ُدَ :ب ْع ُ
ض ا ْل�أنْوا ِع َت ُ
بيبَ ،والْ ُم َربّى،
عيش �أ ْك َث َر ِم ْن ِستّ َ
سَ ،وال َّز َ
ين عاماًَ ،ون َْص َن ُع ِم َن الْ ِع َن ِب ال ِّد ْب َ
لا َي ُ
َوالْ َم ْل َب َنَ ،و َغ ْي َرها.
راء،
غا َد َر ْت َس ُ
ماح َمدي َن َة الْ ِع َن ِب ُم َح َّم َل ًة بِ إِ� ْر ٍث ِف َل ْسطي ِن ٍّيَ ،ت َغنّى بِ ِه الشُّ َع ُ
لاوتِ ِه.
َو َوصفو ُه بِالشَّ ْه ِد؛ لِ َح َ
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جيب َش َف ِو ّي ًا:
نُ ُ
ماح؟
 1أ� ْي َن َت ْد ُر ُس َس ُ
ماح؟
 2بِماذا أ� ْعجِ َب ْت َس ُ
 3أ� ْي َن ُيقا ُم َم ْه َر ُ
جان ا ْل ِع َن ِب؟
ماح؟
َ 4متى زا َد �ِإ ْع ُ
جاب َس َ
ناف ِل ْل ِع َن ِب.
 5ن َْذ ُك ُر َثلا َث َة أ� ْص ٍ
 6ماذا ُي ْص َن ُع ِم َن ا ْل ِع َن ِب؟

نُ َف ِّك ُر:
ليل؟
ِلماذا َت ْك ُث ُر ِز َ
راع ُة ا ْل ِع َن ِب في ا ْلخَ ِ

ا ْل َمهَ َّم ُة:
نُنا ِق ُش أ� َس َرنا في ُط ُرقِ َت ْعزي ِز ا ْل ُم ْن َت ِج ا ْل َو َط ِن ّي.
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ريبات ال ُّل َغ ِو َّي ُة
التَّ ْد ُ
1

س َع ْن �أضْ دا ِد الْ ُم ْف َر ِ
دات ا ْل�آتِ َي ِةَ ،ونَ ْك ُت ُبها في الْفَرا ِغ الْ ُمقابِلِ :
نَ ْب َح ُث في ال َّد ْر ِ

القَلي َلة
َن َق َص
ُم ٌّر
َقصي ٌر
 2نُ ْك ِم ُل كَما في الْ ِم ِ
ثال:
َك َت َب

كاتِ ٌب

َد َر َس
َص َن َع
َر ِك َب
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 3نُ ْك ِم ُل الْفَرا َغ فيما َي�أْتي:
َج َل َس

جا ِل ٌس
ساجِ ٌد

َو َق َف
َص َد َق

ا ْل ِكتا َب ُة

�أ َّولاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي في الْفَرا ِغ:
جاح الْ َو َط ِن َّي ِة،
س في كُلِّ َّي ِة ال ِّزرا َع ِة في جا ِم َع ِة ال َّن ِ
َس ُ
ماح طالِ َب ٌة َت ْد ُر ُ
َت َل ّق ْت َد ْع َوةً؛ لِزِيا َر ِة َم ْه َر ِ
جان الْ ِع َن ِب في جا ِم َع ِة الْ َخليلِ.
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ثانِياً -نَ ْن َس ُخ ما َي�أْتي في َد ْف َت ِر ال َّن ْس ِخ:

َت ُهنا َك بِ َصدي َق ِتها ُخلو َد الَّتي َي ْم ِلكُ والِدُها كُروماً ِم َن الْ ِع َن ِب،
الْ َتق ْ
ثير ِةَ ،و�ألْوانِ ِه الْ َجمي َل ِةَ ،و َق ْد زا َد �إِ ْعجا ُبها
�أ ْع ِج َب ْت َس ُ
ماح بِ�أنْوا ِع الْ ِع َن ِب الْ َك َ
ض ا ْل�أنْوا ِعَ ،ف َو َج َدتْها ُح ْل َو ًة كَالْ َع َس ِل.
ِع ْندَما َت َذ َّو َق ْت َب ْع َ
ثالِثاً -نَ ْك ُت ُب ما َي�أْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:

س َجدّي النَّخي َل في َمدي َن ِة �أريحا.
َي ْغ ِر ُ

ا ْل إِ� ْملا ُء

ص ا ْل�آتيَ ،ون ِ
ُلاح ُظ َعلا َم َة ال َّت ْرقي ِم ( :) :
�أ َّولاً -نَ ْق َر�أ ال َّن َّ
ماح َ :ه ْل تُ َع َّم ُر شَ َج َر ُة الْ ِع َن ِب َطويلاً؟
َس ُ
سين عاماً كَالْ َج ْن َدلِ ّيَ ،و َب ْع ُضها
عيش قُرا َب َة ِم َئ ٍة َو َخ ْم َ
ُخلو ُدَ :ب ْع ُ
ض ا ْل�أنْوا ِع َت ُ
بيب،
عيش �أ ْك َث َر ِم ْن ِستّ َ
سَ ،وال َّز َ
ين عاماًَ ،ون َْص َن ُع ِم َن الْ ِع َن ِب ال ِّد ْب َ
لا َي ُ
َوالْ ُم َربّىَ ،والْ َم ْل َب َنَ ،و َغ ْي َرها.
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ثانِياً -ن ََض ُع َعلا َم َة ال َّت ْرقي ِم (  ! :؟ ) في ال ُم َر َّب ِع:
َ -١ه َت َف ْال أ� ْولا ُد

 -٢قال سا ِم ٌر
َ -٣س أ� َل ِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُة

ما أ�ن َْظ َف َص َّفنا
عيد.
َس َنزو ُر َع َّمتي في ا ْل ِ
مين في َم ْع َر َك ِة ِح ّط َين
َم ْن قا ِئ ُد ا ْل ُم ْس ِل َ
َه ْل َص َّل ْي َت ا ْل ِعشا َء

َ -٤س أ� َل ا ْل َج ُّد َح َ
فيد ُه
َن َع ْم ،يا َج ّدي.
جاب وا ِئ ٌل
أ� َ

التَّ ْعبي ُر
نُ ْك ِم ُل الْفَرا َغ في الْ ِق َّص ِة ا ْل�آتِ َي ِة بِما ُي ِ
ناس ُبها ِم ْن �إِنْشائِنا:

ُي ْحكى �أ َّن َحما َم ًة كان َْت في
َعلى شَ َج َر ٍة عالِ َي ٍة،
ما ِك ٌر،
َ ،وكا َن َت ْح َت الشَّ َج َر ِة
تُ ْط ِع ُم
َ ،و�إِلّا َص ِع ْد ُتَ ،و�أ َك ْل ُتهاَ ،جمي َعها،
قا َل لَها :ا ْرمي لي
َف َر َم ْت لَ ُه ِ
َ ،ك َّر َر الثَّ ْع َل ُب هذا ال َّط َل َب
واحداًَ ،و ِه َي
خير ِةَ ،و َج َد الثَّ ْع َل ُب
َ ،وفي الْ َم َّر ِة ا ْل� أ َ
ِم ْن َم ْك ِر الثَّ ْع َل ِب.
َت ْح َت الشَّ َج َر ِةَ ،ف َولّى هارِباًَ ،ون ََج ِت

ا ْل َمهَ َّم ُة:

لامات ال َّت ْرقيم.
َن ْق َر أ� ِق َّص ًةُ ،ث َّم ن َْس َت ْخ ِر ُج ِم ْنها َب ْعض ًا ِم ْن َع ِ
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َّ
ب ا ْل َخليل
الش ْه ُد في ِع َن ِ
نُ َغنّيَ ،و َن ْح َف ُظ:

َّ
ب ا ْل َخلي ْل
الش ْه ُد في ِع َن ِ
ِه َي إِ� ْر ُ
جيل َب ْعدَ جي ْل
ث ٍ
ِجنا ٌن ِج ْ
نان
َوما للدَّخيل
َســـ ِّل ْم عَــلــى ُو ْديانِــهــا
َوا ْلــ َك ْر ِم فــي ُب ْســتانِـهــا
ِديــا ُر ا ْل ِكــرا ْم
َلهــا ِم ْن قُ ِ
لوب
َّ
ب ا ْل َخلي ْل
الش ْه ُد في ِع َن ِ
ِه َي إِ� ْر ُ
جيل َب ْعدَ جي ْل
ث ٍ

َوعُيونُ ما ٍء َس ْل َسبي ْل
تاريخ َطوي ْل
فاح
َو ِك ُ
ٍ
ــم ِر ال َّز ْ
مــان
ِب ُع ْ
بِها ِم ْن َم ْ
كان
َوال َّط ْي ِر في �أ ْفنانِـهـــا
َوالنّـارِ في َص ّوانِـهــا
َو�أ ْهـــــ ُل ال ِّزما ْم
الســلا ْم
َبنيها َّ
َوعُيونُ ما ٍء َس ْل َسبي ْل
تاريخ َطوي ْل
فاح
َو ِك ُ
ٍ
نا ِهض ال َّريِّس
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ورقة عمل
ال ّلام الشمسية وال ّلام القمرية
الهدف� :أ ْن ُي َم ِّي َز ال َّط َل َب ُة َب ْي َن اللا ِم َّ
الش ْم ِس َّي ِة واللا ِم ال َق َم ِريَّة.

ـت الْ َق َمـ ِر َوالْ َك ِل َمــة الْ ُم ْشـ َت ِم َل َة
ـب الْ َك ِل َمـ َة الْ ُم ْشـ َت ِم َل َة َعلــى لا ٍم َق َم ِر َّيـ ٍة َت ْحـ َ
�أولاً -نَ ْك ُتـ ُ
س:
ـت الشَّ ـ ْم ِ
َعلــى لا ٍم شَ ْم ِسـ َّي ٍة َت ْحـ َ
ا ْلميزان
الصَّ بر
الجميل
َ
_________
__________
ال ّزيت
				 __________
__________
ال ّزير
الرف
_________
__________
ـات َت ْحتــوي علــى لا ٍم شَ ِ
ـلاث َك ِلمـ ٍ
ثانيـاً -ن َْس ـ َتخْ ر ُِج مــن الْ ِف ْقـ َـر ِة ال�آتِ َيـ ِة َثـ َ
مس ـ َّية،
ـلاث َك ِلمـ ٍ
و َثـ َ
ـات َت ْح َتــوي علــى لا ٍم َق َم ِر َّيــةَ ،ونَ ْك ُت ُبهــا فــي الْ َج ـ ْد َول:
باح الْبا ِكرَِ ،و َخ َر َج َم َع
َل ْم َي ْس َت ِط ْع َسعي ٌد ال َّن ْو َم تِ ْلكَ اللَّ ْي َل َةَ ،ف ُه َو في شَ ْو ٍق لِ ُرؤْ َي ِة الْ َحصا ِدَ .ج َّه َز نَ ْف َس ُه ُم ْن ُذ َّ
الص ِ
صاح :ما �أضْ َخ َم ه ِذ ِه ا ْل�آلَ َة!
�أبي ِه �إِلى الْ َح ْقلَِ .ب ْع َد َو ْق ٍت َقصيرٍَ ،و َص َل ِت الْ َح ّصا َدةَُ ،و ِع ْندَما شا َهدَها َسعيدٌَ ،
خاص ٍة.
بوب الْ َق ْم ِح ال َّذ َه ِب َّي َة في �أ ْكيا ٍ
س َّ
ُص َّ
السنابِ َل َع ْن سيقانِها الْجافَّ ِةَ ،و َت ْف ِص ُل ُح َ
َو َب َد�أ ِت الْ َح ّصا َد ُة َتق ُّ
اللام القمرية

اللام الشمسية
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ورقة عمل تقويمية
�أولاً -نقر�أ الفقرة ال�آتية ,ثم نجيب عن ال�أسئلة التي تليها:
ـتَ ،فر َِحـ ِ
س الْ َكثيـ َـر ِةَ ،ونَ َق َلهــا ا ْل� أ ُب بِالْ َجـ ّرا ِر �إِلــى الْ َب ْيـ ِ
ـت
« ُسـ َّر َســعي ٌد بِ ُر ْؤ َيـ ِة ا ْل� أ ْكيــا ِ
الْ َجـ َّد ُة بِ َج ْمـ ِـع الْ َم ْحصـ ِ
ـت َقليــلا ً ِمـ َـن الْ َق ْمـ ِـح ،و أ� َعـد َّْت الْ ُخ ْبـ َز الشَّ ـ ِه َّي
ـولَ ،ف َط َح َنـ ْ
�.أكَلــواَ ،و َح ِمــدوا اللّـ َه َعلــى هـ ِذ ِه ال ِّن ْع َمـ ِة ،ا ْب َت َسـ َم ا ْل� أ ُبَ ،وقــا َل :لا َخ ْيـ َـر فــي �أ َّمـ ٍة
َتـ�أْكُ ُل ِم ّمــا لا َت ْز َر ُع».

 -١بِماذا ُس َّر َسعيدٌ؟
.........................................................
 -٢ماذا �أ َعد َِّت الْ َجدَّة؟
.........................................................
 -٣ن َْس َتخْ ر ُِج ِم َن ال ِف ْق َر ِة ما َي�أْتي:
ْاس َم �إِشا َر ٍة ..................
ف َج ٍّر .............
َح ْر َ
كل َم ـ ًة َت ْح َتــوي علــى لا ٍم شَ ْم ِس ـ َّية ...............كلم ـ ًة َت ْن َتهــي بِتــا ٍء
َم ْبســو َطة ..................
ثاني ـاً :نَخْ تــا ُر الْ َك ِل َم ـ َة الْ ُم ِ
ـذان ،اللَّتـ ِ
ناسـ َـب َة (الَّــذي ،الَّتــي ،اللَّـ ِ
ـان)َ ،ونَ ْك ُت ُبهــا فــي
الْ َفــرا ِغ فيمــا َي�أْتــي:
 -١ليلى ِه َي……… سا َعد َِت جا َر َتها في َق ْط ِف ال َّز ْيتون.
ران…………… َي ْجر ِ
 -٢ال َّن ْه ِ
ِيان في الْ ِع ِ
ُرات.
راق ُهما ِد ْج َل ُة َوالْف ُ
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 -3فا َز وائل…………َ .مثَّ َل الْ َم ْد َر َس َة في الْ ُمسا َب َق ِة ال ِّر ِ
ياض َّية.
 -4لمياء وعلياء هما………� ..أ ْب َد َعتا في ال َّر ْسم.
جيب له.
 -5ال ُم ْؤ ِم ُن َ ..............ي ْدعو َر َّب ُه ُمخْ ِلصاً َي ْس َت ُ
ثالثاً -ن ََض ُع الشَّ َّد َة َف ْوقَ الْ َح ْر ِف ال ُم ِ
ناس ِب في الْ َك ِل ِ
مات ال�أتية:
ضح ،الربيعَ ،تمنى.
وقفَ ،و َ
الد ْرسَ ،ت َ
ف كُ َّل َح َي ٍ
وان بِ ُج ْم َل ٍة ُمفيدَة:
رابعاً -ن َِص ُ
................................................
........................................
.........................................
خامساً -نَ ْك ُت ُب ما َيأْتي بِ َخ ِّط ال َّن ْس ِخ:
علي أ� ّول من أ�سلم من الصّ بيان
كان ّ
_____________________________
_____________________________
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التقييم
التقدير

السلوك  /المهارة

ممتاز جيد جد ًا جيد مقبول

 -1الاستماع لنصوص الاستماع بانتباه وتفاعل.
 -٢قراءة نصوص الدروس قراءة جهرية سليمة معبرة.
 -٣التعبير شفويا عن لوحة المحادثة بلغة سليمة.
 -٤الكتابة وفق قواعد خط النسخ بخط واضح وجميل.
 -٥الكتابة ال�إ ملائية دون �أخطاء بطريقة ال�إ ملاء غير المنظور �أو
الاختباري.
 -٦التعبير كتابياً بلغة سليمة.
� -٧أداء النشيد غيبا ملحنا مع التنغيم.
 -٨حل التدريبات بسرعة مناسبة دون �أخطاء.
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