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٢

 النِّتاجاُت:
ُيَتَوقَُّع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد الاْنِتهاِء ِمَن هِذِه اْلَوْحَدِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف 

الَمهاراِت الاأْرَبِع )الاْسِتماِع، والُمحاَدَثِة، والِقراَءِة، والِكتاَبِة(، ِمْن ِخلاِل:
١- ال�ْسِتماِع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع بِانِْتباه. 

َوِر َشَفِويّاً َتْعبيراً َسليماً.  ٢- التَّْعبيِر َعِن اللَّْوحاِت َوالصُّ
3- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة؛ 

ئيَسِة في الدُّروس. أْفكاِر الرَّ ٤- اْسِتْنتاِج ال�
٥- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة َوُمَعبَِّرة. 

أنِْشَطِة الُْمْخَتِلَفِة. ٦- التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص، ِمْن ِخلاِل ال�
، َوالنّاِقِد، َوَحلِّ الُْمْشِكلاِت(.  ْبداِعيِّ ٧- اْكِتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر الُْعْليا )ال�إِ

٨- اْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِويٍَّة )ُمْفَرداٍت، َوَتراكيَب، َواأنْماٍط لَُغِويٍَّة َجديَدٍة(. 
٩- ِكتاَبِة ُجْمَلٍة اأْو ِعباَرٍة َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ.

. ْملاِء َغْيِر الَْمْنظوِر َوالِ�ْخِتباِريِّ ١٠- ِكتاَبِة نُصوٍص ِمَن ال�إِ
١١- التَّْعبيِر ِكتابِّياً َعْن َمواِقَف َوُصَوٍر ُمْعطاٍة.

أناشيِد َمَع التَّْلحيِن. ١٢- اإِنْشاِد َمْجموَعٍة ِمَن ال�
يجابِيَِّة وال�تِّجاهاِت تُجاَه لَُغِتِهْم، َوَوَطِنِهْم، َوَعلاقاتِِهُم ال�ْجِتماِعيَِّة،  ١3- َتَمثُِّل الِْقَيِم ال�إ

َوبيَئِتِهْم... اإلخ. 

٣في َقْرَيِتنا ُعْرٌسالّدرس الاأّول

ْفُء الَْحقيِقيُّالّدرس الثّاني ١٥الدِّ

ْحساِنالّدرس الثّالث ٢٥َجزاُء ال�إِ

٣٥ُحلٌُم َجميٌلالّدرس الّرابع

المحتويات



٣

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

آَخِر الَّذي َدَخَلْت فيِه الَْقْرَيُة؟  بيِع ال� ١ ما الَْمْقصوُد بِالرَّ

٢ َعلى ماذا َيَتَدرَُّب ُمعاٌذ َواأْصِدقاُؤُه؟

أْعراِس؟ باُب الَْقْرَيَة في ال� 3 بَِم ُيَزيُِّن الشَّ

:)  َنْسَتِمُع لَِنصِّ )اْلُعْرُس اْلِفَلْسطيِنيُّ

ْرُس اْلاأوَُّل في َقْرَيِتنا ُعْرٌسالدَّ



٤

ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْلاآتِي



٥



6

 َنْقَراأ:

أْعراَس في َقْرَيِتنا الَْجميَلِة الْواِدَعِة! َففي الُْعْرِس نَْشَتِرُك َجميعاً، نُقيُم  ما اأْجَمَل ال�

غيَرَة  الصَّ َواأْخِتَي  اأنا  لَْيَلٍة  ذاَت  اأبي  َصِحَبنا  َوَقْد  الَْكبيَرِة،  ِة  العامَّ الّساَحِة  في  الُْعْرَس 

تال� اإِلى َسْهَرِة َعريٍس، كاَن الَْمكاُن َقْد اأِعدَّ َجيِّداً ل�ْسِتْقباِل الَْمْدُعّويَن: الَْمْسَرُح، 

ناَرُة. ْوِت، َوال�إِ َوالَْكراسي، َوُمَكبِّراُت الصَّ

َوالَْمواويِل  بِالِْغناِء  الْحاِضروَن  اْسَتْقَبَلُه  أْكتاِف،  ال� َعلى  َمْحمول�ً  الَْعريُس  َدَخَل 

دوَن: ْعِبيَِّة، َتَحلََّق الْحاِضروَن َحْوَل الَْعريِس، َواأخذوا ُيَردِّ َوال�أهازيِج الشَّ

باب َعريسنا" باب، زين الشَّ "َعريسنا زين الشَّ

ْعِبيَِّة ِمْن َقْرَيِتنا في الُْعْرِس، كاَن كُلُّ ُعْضٍو في الِْفْرَقِة  ْبَكِة الشَّ شاَرَكْت ِفْرَقُة الدَّ

ْبَكِة،  ، َواألْواَن الدَّ ْعِبيَّ َيْلَبُس الُْقْمباَز َوالْكوِفيََّة، َفاْسَتْمَتَع النّاُس َوُهْم ُيشاِهدوَن تُراَثنا الشَّ

َعلى اأنْغاِم الّشّباَبِة َوالَْيْرغوِل.

ْبَكِة  الدَّ َوُيشاِرْكَن في  َوُيَزْغِرْدَن،  ُيَغنيَن،  النِّساُء  الُمقابَِلِة، كانَِت  الِجَهِة  َوفي   

َع اأهالي الَعريِس،  ْهَرِة، َتَجمَّ ْعِبيَِّة، َوُيشاِرْكَن في ِحنّاِء الَعروِس، َوَبْعَد انِْتهاِء السَّ الشَّ

ْعِبيَِّة، َوُيَحّيوَن الَعريَس.  ْبَكِة الشَّ والَعروِس، َوَبَدؤوا ُيشاِركوَن في الدَّ

ْهَرِة، صاَفْحنا الَْعريَس َواأْهَلُه ُمَهنِّئيَن، َوَرَجْعنا اإِلى َبْيِتنا َمْسروريَن. في نِهاَيِة السَّ

في َقْرَيِتنا ُعْرٌس

١



٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْعراُس في الَْقْرَيِة الِْفَلْسطيِنيَِّة؟  ١ اأْيَن تُقاُم ال�

٢ َمِن الَّذي اْصَطَحَب تال� َواأخاها اإِلى َسْهَرِة الَْعريِس؟

3 َكْيَف اْسَتْقَبَل الْحاِضروَن الَْعريَس؟

ْعِبيَِّة. ْبَكِة الشَّ ٤ نَِصُف لِباَس ِفْرَقِة الدَّ

ْعِبيَِّة، ماذا كانَِت النِّساَء َتْفَعُل؟ ْبَكِة الشَّ ٥ في اأْثناِء الدَّ

ُر:    نَُفكِّ

١ لَْو ُدعينا لَِحْفِل َصديٍق لَنا، َفَكْيَف نُشاِركُُه َفْرَحَتُه؟



٨

  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

١ َنِصُل اْلَكِلَمَة ِبَمْعناها:

اآلٌَة موسيِقيٌَّةواِدَعٌة

اأِْسال�أهازيُج ِغطاُء الرَّ

األْحاٌنَتَحلََّق

هاِدئٌَةالّشّباَبُة

َشكََّل َحْلَقًةاأنْغاٌم

ال�أغاني

٢ نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

َغنّى اْلُمْطِربوَن الَّذيَن َحَضروا.َغنّى  اْلُمْطِرباِن اللَّذاِن َحَضرا.َغنّى اْلُمْطِرُب الَّذي َحَضَر.

نََهَض الّلاِعُب الَّذي َوَقَع.



٩

٣ َنَضُع )الَّذي، اللَّذاِن، الَّذيَن( في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب:

١ اأِحبُّ الَْغِنيَّ  ُيساِعُد الُْمْحتاجيَن.

٢ َوَعَد اللُّه  اآَمنوا َوَعِملوا الّصالِحاِت الَْجنََّة.

3 َخَرَج ال�أسيراِن  اأْطِلَق َسراُحُهما.

  اْلِكتاَبُة: 

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ الَنْسِخ:

! َعِة ِد ا لْو ا لَْجميَلِة  ا َيِتنا  َقْر في  َس  ا ْعر أ ل� ا ْجَمَل  اأ ما 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

ُة: الَمَهمَّ

أْعراِس، َونَْكُتُبها. * نَْقَتِرُح ُطُرقاً لِلتََّصرُِّف بِالطَّعاِم الّزائِِد في ال�

أْعراِس الِفَلْسطيِنيَِّة َقديماً َوَحديثاً. أْهَل َحْوَل عاداتِنا في ال� * اأناِقُش ال�

* نَْبَحُث َعْن َكِلماٍت َتْنتهي بِتاٍء َمْربوَطٍة، َوتاٍء َمْبسوَطٍة ِمْن ُمحيِطنا، َونَْكُتُبها.



١٠

ْملاُء:    الاإِ

١ َنْقَراأ اْلَكِلماِت الاآتَِيَة، َونُلاِحُظ َلْفَظ نِهاَيِتها: 

  
اأْهلُُه

 
اْسَتْقَبَلُه

 
ْوُت الصَّ

 
ُمَكبِّراُت

 
غيَرُة الصَّ

   
الْواِدَعُة

 

  َنْسَتْنِتُج: 

كوِن، التّاُء اْلَمْربوَطُة: بِالسُّ َعَلْيها  الَْوْقِف  ِعْنَد  ساِكَنًة  تُْلَفُظ هاًء  الَّتي  التّاُء  ِهَي 

ِة، َوالَْكْسَرِة، َوتُْكَتُب  مَّ َوتُْقَراأ تاًء َمَع الَْحَركاِت الثَّلاِث: الَْفْتَحِة، َوالضَّ

هَكذا )ة، ـة(.

ِة، التّاُء اْلَمْبسوَطُة: مَّ ِهَي التّاُء الَّتي نَْقَرُؤها تاًء َمَع الَْحَركاِت الثَّلاِث: الَْفْتَحِة، َوالضَّ

َوتُْكَتُب  كوِن،  بِالسُّ َعَلْيها  َوَقْفنا  اإَذا  حالِها  َعلى  َوَتْبقى  َوالَْكْسَرِة، 

هَكذا )ت(.

َتحريِكها اْلهاُء: َوِعْنَد  كوِن،  بِالسُّ َعَلْيها  الَْوْقِف  ِعْنَد  هاًء  تُْلَفُظ  الَّتي  ِهَي 

هَكذا   َوتُْكَتُب  َوالَْكْسَرِة،  ِة،  مَّ َوالضَّ الَْفْتَحِة،  الثَّلاِث:  بِالَْحَركاِت 

)ه، ـه(.



١١

٢ َنَضُع التّاَء اْلَمربوَطَة، اأِو التّاَء اْلَمْبسوَطَة، اأِو اْلهاَء، َحْيُث َيْلَزُم فيما َياأْتي:  

)ة، ــة، ت، ه، ـه(

١ النَّظاَفــ..... ِمَن الْعادا.....  الَْحَسَنــ......

ثُـ.....".  .....َسُيَورِّ لاُم: "ما زاَل ِجْبريُل يوصيني بِالْجاِر َحتّى َظَنْنـ..... اأنَـّ ٢ قاَل َعَلْيِه السَّ

)صحيح البخاري(

3 الِْميا..... َضروِريٌَّة لِْلَحيا......



١٢

  التَّْعبيُر:
نَُعبُِّر َعِن الّصوَرِة الاآتِـَيِة ِكتاِبّيًا ِبِفْقَرٍة ِمْن )٣-٤( اأْسُطٍر:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



١٣

 نَُغنّي، َوَنْحَفظ: 

ِمْن تُراثِنا
لُِتَســـلّيناَهّيـــا يـــا اأْحبابـــي نَْحكي َشـــتّى  ِقَصصـــاً 

أْرِض َتْروينـــاِقَصصاً َتْروي ُحبَّ ال� َشـــْعٍب  َواأصالَـــَة 

َوَتعاُونُنـــــــا َطْبــــــٌع فينـــــاِمـــْن َبْيـــَدِر َقْمـــٍح لُْقَمُتنا

نَْجنـــي ِعَنبـــاً نَْجنـــي تينافـــي َقْرَيِتنا َزْيـــٌت صاٍف

تُنـــا ِعزَّ الْكوِفيُّـــُة  ــْوُب تُراُث ِفَلْســـطيناهـــذي  َوالثَـّ

ـــَق كُــــــلَّ اأمانينــــــايـــا اأْحفادي كونـــوا اأَملاً لُِنَحقِّ

اأنُْتـــْم َمْن ُيْحيـــي ماضينااأنُْتـــْم اأجيـــاُل الُْمْســـَتْقَبْل

ُمَهنَّد ُذَوْيب



١٤

ملاحظات المعلم/ة:

                   

عزيزي الطالب/ة: 
 ١- نختار الاسم الموصول المناسب من الدائرة، ونضعه في الفراغ:

٢- نضع الاسم الموصول المناسب )الّتي، اللّتان،اللّواتي( في الفراغ:

اأ- سافرت الطبيبتان  راأيتهما في المشفى.

ب- فرحت بالهدية  حصلت عليها في عيد ميلادي.

جـ- جاءت الطالبات   كرمتهّن مديرة المدرسة.

٣- نكتب جملًة مفيدًة تحوي: 

اأ- اسمًا موصولً� مذّكرًا:  

ب- اسمًا موصولً� مؤّنثًا: 

اأحب الطفل     يعطف على الفقراء.

حضر الرجال     صلوا في المسجد.

الّذيجاء الطالبان    فازا في المباراة.

الّذين

اللّذان

الهدف: كتابة الاسم الموصول المناسب في الفراغ.



١٥

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ماذا اأْعطى الُْغلاُم اأبا ُمراٍد؟

٢ َمِن الَّذي َقَرَع باَب اأبي ُمراٍد؟ 

3 بَِم َوَصَف اأبو ُمراٍد الْجيراَن؟

٤ ماذا قاَل والُِد الُْغلاِم َعِن الْجيراِن؟

أبي ُمراٍد؟ ٥ لِماذا عاَد كيُس اللَّْحِم ل�

ْرُس الثّاني ْفُء اْلَحقيِقيُّالدَّ الدِّ

يثاُر ُخُلُقُهْم(:  َنْسَتِمُع لَِنصِّ )اْلاإ



١6
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١٧



١٨

ْفُء اْلَحقيِقيُّ الدِّ

٢

 َنْقَراأ:
تاُء، َفاْصَطَحَبْت اأمُّ َسميٍر َصغيَرها؛ َكْي َتْشَتِرَي لَُه ِمْعَطفاً، َيقيِه ِمْن َبْرِد  اأْقَبَل الشِّ

تاِء. الشِّ

اْشَترى َسميٌر ِمْعَطفاً ِمَن الّصوف. َوفي َصبيَحِة الَْيْوِم التّالي، اْرَتدى َسميٌر ِمْعَطَفُه 

ْغِم ِمَن الَْجوِّ الْقاِرِس.  الَْجديَد، َوَذَهَب بِِه اإِلى الَْمْدَرَسِة، كاَن َيْشُعُر بِِدْفٍء َكبيٍر، َعلى الرَّ

ماُء اأْن تُْمِطَر،  َه َسميٌر اإِلى َبْيِتِه، َواأْوَشَكِت السَّ واِم، َفَتَوجَّ قُِرَع الَْجَرُس ُمْعِلناً نِهاَيَة الدَّ

ِة الَْبْرِد، َرقَّ َقْلُب  َوَبْيَنما كاَن َسميٌر ُمتَِّجهاً اإِلى َبْيِتِه، ل�َحَظ ِطْفلاً َصغيراً َيْنَتِفُض ِمْن ِشدَّ

َسميٍر لَُه، َواأْسَرَع اإِلى َمْنِزلِِه.

ُه بِما َراأى، َوقاَل لَها: ما َراأُْيِك اأْن نَْشَتِرَي لَُه ِمْعَطفاً ُيْشِبُه ِمْعَطفي؟  اأْخَبَر َسميٌر اأمَّ

ْفِء ِمْثَلنا. أمُّ بِِفْكَرِة اْبِنها، َوقالَْت لَُه: ِمْن َحقِّ هذا الطِّْفِل الَْفقيِر اأْن َيْشُعَر بِالدِّ اأْعِجَبِت ال�

َسعاَدُة  َوكانَْت  غيِر،  الصَّ لِلطِّْفِل  َواألَْبَسُه  َسميٌر،  اأَخَذُه  ثُمَّ  الِْمْعَطَف،  أمُّ  ال� اْشَتَرِت 

غيِر َكبيَرًة َوُهَو َيْلَبُس ِمْعَطفاً َجديداً.  الصَّ

. ْفِء الَْحقيِقيِّ عاَدِة؛ َفَقْد َعَرَف َمْعنى الدِّ عاَد َسميٌر اإِلى الَْبْيِت، َوُهَو َيْشُعُر بِالسَّ



١٩

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ نُْكِمُل الَْفراَغ فيما َياأْتي: 

اأ اْرَتدى َسميٌر ِمْعَطَفُه _______.

ِة _________. ب ل�َحَظ َسميٌر ِطْفلاً َصغيراً َيْنَتِفُض ِمْن ِشدَّ

جـ ِمْن َحقِّ هذا الطِّْفِل الَْفقيِر اأْن َيْشُعَر بِـ________ ِمْثَلنا.

د عاَد َسميٌر اإِلى الَْبْيِت، َوُهَو َيْشُعُر بِـ _________؛ َفَقْد َعَرَف َمْعنى 

. ْفِء الَْحقيِقيِّ الدِّ

٢ لِماذا اْصَطَحَبْت اأمُّ َسميٍر اْبَنها اإِلى الّسوِق؟

3 ماذا ل�َحَظ َسميٌر ِعْنَد َعْوَدتِِه ِمَن الَْمْدَرَسِة؟

أمَّ؟ ٤ ما التََّصرُُّف الَّذي اأْعَجَب ال�

غيُر؟ ٥ لِماذا ُسرَّ الطِّْفُل الصَّ

؟ ْفِء الَْحقيِقيِّ ٦ ما الَْمْقصوُد بِالدِّ

ُر:    نَُفكِّ

رِّ اأْم بِالَعَلِن؟ لِماذا؟ آَخريَن بِالسِّ ُل ُمساَعَدَة ال� َهْل نَُفضِّ



٢٠

  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
١ نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

َخَرَجـــِت اْلقاِضَيـــُة الَّتي 

اْلُحْكَم. اأْصـــَدَرِت 

اللَّتـــاِن  اْلقاِضَيتـــاِن  َخَرَجـــِت 

اْلُحْكـــَم. اأْصَدَرتـــا 

َخَرَجـــِت اْلقاِضيـــاُت اللَّواتي 

اْلُحْكَم. اأْصـــَدْرَن 

ْهَرُة الَّتي َغَرْسُتها. َكُبَرِت الزَّ

٢ َنَضُع )الَّتي، اللَّتاِن، اللَّواتي( في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب:

. أمَّهاِت  ُيَعلِّْمَن اأْول�َدُهنَّ ُر ال� ١ اأَقدِّ

. ٢ َشَكْرُت الِْبْنَت  اأْحَسَنْت اإِلَيَّ

3 َقصيَدتا َفْدوى َطْوقاِن  َسِمْعُتُهما َجميَلتاِن.



٢١

  اْلِكتاَبُة: 

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

. لَْحقيِقيِّ ا ِء  ْف لدِّ ا َمْعنى  َسميٌر  َف  َعَر
________________________________________________________

________________________________________________________

ْملاُء:   الاإِ

١ َنْقَراأ اْلَكِلماِت الاآتَِيَة، َونُلاِحُظ َلْفَظ اْلَهْمَزِة:

       
كالُْخروُج

 
بالُْمحاَولَُة

 
فاْسَتفاَد

 
وانَْتَقَلْت

 َنْسَتْنِتُج: 

ِهَي الَْهْمَزُة الَّتي تُْكَتُب َول� تُْلَفُظ، َوتُْرَسُم هَكذا )ا(، َوَتَقُع في َهْمَزُة اْلَوْصِل:

ِل الَْكِلَمِة.  اأوَّ



٢٢

٢ َنْسَتْخِرُج ِمَن اْلُجَمِل الاآتَِيِة اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتوي َعلى َهْمَزِة َوْصٍل:  

حاِب.           اأ اْخَتفى الَْقَمُر َوراَء السَّ

أْخَضِر.   أْرُض بَِثْوبِها ال� ب نََزَل الَغْيُث، َواْكَتَسِت ال�

أَسِد.                                  ج اأنَْت ُشجاٌع َكال�

ْفِء ِعْنَد اْرتِداِء الِمْعَطِف.                       د نَْشُعُر َبالدِّ

٣ َنْكُتُب ما ُيْملى َعَلْينا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل اْلُمَعلِِّم(.  

  التَّْعبيُر:

نَُعبُِّر ِكتاِبّيًا ِبَثلاَثِة اأْسُطٍر َعِن اْلَمْوقِِف الاآتي:

ُم  ِة، َوُيلاِحُظ ِطْفلاً َصغيراً جائِعاً، َوُيَقدِّ َفـًتى َيْحِمُل َطعاَمُه في الَْحديَقِة الْعامَّ

لَُه الطَّعاَم.



٢٣

ُة: الَمَهمَّ

يثاِر ِمْن واِقِعنا. ٍة َحْوَل ُخْلِق ال�إ * نَْبَحُث َعْن ِقصَّ
آَخريَن، َونُناِقُشها َمَع ُزَملائِنا. * نَْقَتِرُح ُطُرقاً نُساِعُد بِها ال�

آتَِيِة: أْسماِء الَْمْوصولَِة ال� ُن ُجْمَلًة ُمفيَدًة َعلى كُلِّ اْسٍم ِمَن ال� * نَُكوِّ
١ الَّذي: 

٢ الَّتي: 

3 اللَّذاِن: 

٤ اللَّتاِن: 

٥ الَّذيَن: 

٦ اللَّواتي: 



٢٤

         ورقة عمل )همزتا الوصل والقطع(
الَْهَدف: التَّْمييُز بَيَْن َهْمَزِة الَْوْصِل َوالَْقْطِع.

َهْمَزة َقْطعَهْمَزُة َوْصل

 -٢
اأ- نَْكُتُب َثلاَث َكِلماٍت َتْبَداأ بَِهْمَزِة َوْصٍل:

............. ، ......................... ، ...............

ب- نَْكُتُب َثلاَث َكِلماٍت َتْبَداأ بَِهْمَزِة َقْطٍع:
................. ، ............... ، .............

3_ نَْكُتُب الَْهْمَزَة الُْمناِسَبَة بِداَيَة كُلِّ َكِلَمٍة:

..... ْيدي، ....يمان،   ....ّمي،  نِْتصار.....،.......لَْحديَقة،..... ْسَتَقلَّ

ملاحظات المعلم/ة: ________________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر: ________________________________________________

آتَِيِة َحَسَب نَْوَع الَْهْمَزِة: ١- نَُصنُِّف الَْكِلماِت ال�

   اْسم،    اأْحَمد،     اْبن،        اْبَنه،     اْثَنتان،      اأَسد،     اإِْكرام،     اأكون،

                       اْمَراأة،    الَْخطّاب،     اأٌّمي،      اأْثناء.



٢٥

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْهِلِه في الْعيِد؟  ١ ما الَّذي اْشَتراُه صالٌِح ل�

ْيِخ الَّذي ل�قاُه؟ ٢ ماذا َفَعَل صالٌِح َمَع الشَّ

3 ما الَّذي اأْدَرَكُه صالٌِح ِمْن ُسؤاِل َزْوَجِتِه؟

٤ نَُبيُِّن َكْيَف كاَن صالٌِح َكريماً َمَع جاِرِه.

. ٥ نَْذكُُر َدْرَسْيِن نََتَعلَُّمُهما ِمَن النَّصِّ

آتَِيِة: ٦ َكْيَف َتَتَصرَُّف في الْحال�ِت ال�

اأ اإِذا َراأْيَت َشْيخاً َيِقُف في حاِفَلٍة َواأنَْت جالٌِس؟

ب اإِذا كاَن َمَعَك ماٌل، َوَطَلَب ِمْنَك َفقيٌر َصَدَقًة؟

ْرُس الثّالِث ْحساِنالدَّ َجزاُء الاإِ

 َنْسَتِمُع لَِنصِّ )اْلُمكاَفاأُة(: 



٢6
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٢٧



٢٨

ْحساِن َجزاُء الاإِ

٣

 َنْقَراأ:

في اإِْحدى الُْقرى، كاَن َرُجٌل َغِنيٌّ ُيساِعُد الُْفَقراَء، َوذاَت َمرٍَّة، َخَطَرْت لَُه ِفْكَرٌة 

ْبُح بَِوْضِع َحَجٍر َكبيٍر َوَسَط الطَّريِق اأماَم َمْنِزلِِه، َوَوَضَع  َعجيَبٌة؛ َفَقْد قاَم َقْبَل اأْن َيْطلَُع الصُّ

ًة َمليَئًة بِالنُّقوِد، َوَكَتَب َعَلْيها: ُمكاَفاأٌة لَِمْن ُيْبِعُد هذا الَْحَجَر َعِن الطَّريِق. َتْحَتُه ُصرَّ

َجَلَس الرَُّجُل ُيراِقُب ِمْن ناِفَذِة َبْيِتِه، َفكاَن النّاُس َيُمّروَن َفَيْسَخطوَن، َول� َيْفَعلوَن 

َعَلْيِه  َوَيْظَهُر  َعَمِلِه،  ِمْن  َمرَّ شابٌّ عائٌِد  بَِقليٍل،  الَْيْوِم  ذلَِك  ُغروِب  َوَقْبَل  َشْيئاً،  بِالَْحَجِر 

التََّعُب، َفَنَظَر اإِلى الَْحَجِر، َوقاَل: َغَفَر اللُّه لَِمْن َوَضَعُه، الَْعْتَمُة قاِدَمٌة، َوَقْد َيْصَطِدُم بِِه 

َتُه، َفَقَلَبُه، َوَوَضَعُه َعلى  َكُه، َفَلْم َيْسَتِطْع، َولِكنَُّه اْسَتْجَمَع قُوَّ مارٌّ َفَيَتاأّذى، َوَهمَّ بِاأْن ُيَحرِّ

جانِِب الطَّريِق.

َة النُّقوِد، َقَراأ ما كُِتَب َعَلْيها،  كانَِت الُْمفاَجاأُة اأْن َوَجَد الّشابُّ َتْحَت الَْحَجِر ُصرَّ

َراآُه  لِْلُفَقراِء.  ِمْنُه َحظّاً  َوَساأْجَعُل   ، اإِلَيَّ اللُّه  ِرْزٌق ساَقُه  نَْفِسِه: هذا  َفَفِرَح بِها، َوقاَل في 

َو ها،  َيْسَتِحقُّ َمْن  الُْمكاَفاأَة  اأَخَذ  اللِّه!  ُسْبحاَن  َوقاَل:  َم،  َفَتَبسَّ  ، الَْغِنيُّ الرَُّجُل 

 )الرَّحمن: ٦٠(.



٢٩

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ نُجيُب بِـ )نََعْم( اأْو )ل�( فيما َياأْتي:

َهِب. اأ َوَضَع الَْغِنيُّ َتْحَت الَْحَجِر ِقْطَعًة ِمَن الذَّ

ب َمواِقُف النّاِس في التَّعاُمِل َمَع الَْحَجِر كانَْت اإيجابِيًَّة.

ابُّ ُجْزءاً ِمَن الُْمكاَفاأِة لِْلُفَقراِء. جـ َجَعَل الشَّ

؟ ٢ ما الِْفْكَرُة الَْعجيَبُة الَّتي َخَطَرْت لِلرَُّجِل الَْغِنيِّ

3 ماذا َفَعَل الّشابُّ ِعْنَدما َراأى الَحَجَر في الطَّريِق؟

٤ ما الُْمفاَجاأُة الَّتي َوَجَدها الّشابُّ َتْحَت الَْحَجِر؟

رَِّة؟ ٥ ماذا كُِتَب َعلى الصُّ

ُر:    نَُفكِّ

 َعَمُل الَْخْيِر َيِجُب األّ� َيْرَتِبَط بِالُْمكاَفاأِة. نُناِقُش ذلَِك.



٣٠

  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
١ َنِصُل اْلَكِلَمَة ِبَمْعناها:

ْحساُن نَصيباً.ال�إِ

ُشّباٌك.َحظّاً

الَْمْعروُف.الَْعْتَمُة

ٌة ِقْطَعُة قُماٍش َصغيَرٌة َمْعقوَدٌة.ُصرَّ

الظَّلاُم.ناِفَذٌة

ُيصيُبُه َضَرٌر.

٢ َنَتاأمَُّل اْلَكِلماِت الاآتَِيَة، َوَنْقَرُؤها:

أْسماُء أْفعاُلال� الُْحروُفال�

ِمْنَسَبَح، َجَلَس، َشِرَب.ُمعاٌذ، نَْجلاُء، ساِمٌر، ِهْنُد، راما.

 فيَيْسَبُح، َيْجِلُس، َيْشَرُبديٌك، ُعْصفوٌر، اأَسٌد، َخروٌف، ِعْجٌل.

 َواْسَبْح، اْجِلْس، اْشَرْب.تيٌن، َزْيتوٌن، ِعَنٌب، توٌت، ُبْرتُقاٌل.

بِـطائَِرٌة، َسّياَرٌة، ِقطاٌر، َدّراَجٌة، َسفيَنٌة.



٣١

 ِبناًء َعلى ما َسَبَق، َنْسَتْنِتُج:
 الَْكِلَمُة: اإِّما اأْن َتكوَن اْسماً، اأْو ِفْعلاً، اأْو َحْرفاً.

 ال�ْسُم: ما َدلَّ َعلى اْسِم اإِنْساٍن )ساِمر(، اأْو َحَيواٍن )ِعْجل(، اأْو نَباٍت 

)َزْيتون(، اأْو َجماٍد  )ِقطار(.

 الِْفْعُل: ما َدلَّ َعلى َحَدٍث ُمْقَتِرٍن بَِزَمٍن، ِمْثِل: )َشِرَب، َيْشَرُب، اْشَرْب(.

 الَْحْرُف: َكِلَمٌة ل� ُيْصِبُح َمْعناها واِضحاً اإِلّ� اإِذا ُوِضَعْت في ُجْمَلٍة، ِمْثُل 

.) )َعلى، في، ثُمَّ

ِمثاٌل: َسَبَح َعِليٌّ في النَّْهِر.

   َسَبَح: ِفْعٌل.

: اْسُم اإِنْساٍن.    َعِليٌّ

   في: َحْرٌف.

   النَّْهِر: اْسُم َجماٍد.



٣٢

3 َناأْتي ِبِمثاٍل َعلى ما َياأْتي:

اأ اْسِم اإِنْساٍن: 

ب اْسِم َحَيواٍن: 

جـ اْسِم َجماٍد: 

د ِفْعٍل:  

هـ َحْرٍف:  

٤ َنْقَراأ اْلُجَمَل الاآتَِيَة، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اإِلى اْسٍم، َوفِْعٍل، َوَحْرٍف:

اْلَحْرُفاْلِفْعُلالاْسُماْلُجْمَلُة

ّواُد َعلى الَْقَمِر. َهَبَط الرُّ

ُل الُْحلُُم اإِلى َحقيَقٍة. َيَتَحوَّ

َتْشَتِهُر الَْخليُل بِالِْعَنِب.



٣٣

  اْلِكتاَبُة: 

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ: 

ْحساُن. ل�إِ ا لّ�  اإِ ِن  ْحسا ل�إِ ا ُء  ا َجز َهْل 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ْملاُء: َنْكُتُب اإِْملاًء اْخِتبارِّيًا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل اْلُمَعلِِّم(   الاإِ

  التَّْعبيُر: نَُعبُِّر َعْن َمْوقِِفنا ِمّما َياأْتي ِبَثلاِث ُجَمٍل:

َرُجٌل ُيَنظُِّف الّشاِرَع الُْمقابَِل لَِبْيِتِه كُلَّ َصباٍح.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________________

ُة: الَمَهمَّ
ْمناها لِلاآَخريَن. * نَْكُتُب َثلاَثَة اأْعماِل َخْيِر َقدَّ

ْحساِن، ثُمَّ نَْقَرُؤها.  ُث َعْن ال�إِ * نَْبَحُث َعْن ِقَصٍص َتَتَحدَّ



٣٤

ملاحظات المعلم/ة:

ملاحظات ولي ال�أمر:

وائِر الَمْكتوب داِخلها اأْسماء َباللَّون الاأْصَفر، والَمْكتوب داِخلها اأفعال  َلبة، َنقراأ الكلماِت الاآتية، ثمَّ نَُلوُِّن الدَّ ١- اأعّزائي الطَّ
ِباللَّون الاأحمر، والَمْكتوب داِخلها ُحروف ِباللَّوِن الُبرتُقالّي: 

٢-  َنقراأ الجمل الاآتية، ثُمَّ نضُع دائرًة حول الاسم، وُمربعًا حول الفعل، ومَثلَّثًا َحْوَل اْلحرف:

       اأ- مــاِجٌد ُيِحبُّ الُبرتقال.  

       ب- اأجَتِهُد في ُدروسي.            

       جـ- ل� تْلعْب بالّنار.

٣-  َنكتُب تحت ُكلِّ ُصندوٍق َثلاث كلماٍت:

لوزيبتسمجميلة

 

ابتعدفياأسمُع

ـِطائرةعنيعمل ِمنجليدب

الهدف: تصنيف اْلكلمِة اإلى اسٍم، اأو فعٍل،  اأو حرف.

حرففعلاسم



٣٥

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

َل َقَمٍر ِصناِعيٍّ اإِلى الَْفضاِء؟  ١ َمتى اأْطَلَق الُْعَلماُء اأوَّ

. ناِعيِّ ْطلاِق الَْقَمِر الصِّ ٢ نَْذكُِر َهَدفاً ل�إِ

ِل َقَدٍم َحطَّْت َعلى َسْطِح الَْقَمِر؟ 3 َمْن صاِحُب اأوَّ

٤ َهْل َتَوقََّف ُطموُح الُْعَلماِء بُِمَجرَِّد ُوصولِِهِم اإِلى الَْقَمِر؟ لِماذا؟

٥ لِماذا اأْرَسَل الُْعَلماُء َمْرَكَبًة َغْيَر َماأْهولٍَة بِالَْبَشِر اإِلى الَْقَمِر َقْبَل اأْن ُيْرِسلوا 

َمْرَكَبًة َماأْهولًَة؟

ْرُس الّراِبُع ُحُلٌم َجميٌلالدَّ

 َنْسَتِمُع لَِنصِّ )اأوَُّل ُهبوٍط َعلى َسْطِح اْلَقَمِر(:



٣6

ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْلاآتِي



٣٧



٣٨

ُحُلٌم َجميٌل

٤

 َنْقَراأ:

َع النّاُس؛ لَِيَروا انْطلاَق الَْمكّوِك الَّذي َسَيْحِمُل  جاَءْت لَْحَظُة ال�نِْطلاِق، َوَتَجمَّ

ّواَد اإِلى الَْفضاِء الْخاِرِجيِّ في ِرْحَلٍة اْسِتْكشاِفيٍَّة َوِعْلِميٍَّة اإِلى الَْقَمِر. الرُّ

ْحَلِة، انَْطَلَق الَْمكّوُك بُِسْرَعٍة ُمْذِهَلٍة، َوَبْعَد َدقائَِق، َخَرَج ِمْن  كاَن ِفراٌس قائَِد الرِّ

أْرِضيَِّة. أْرِضيَِّة، َواأَخَذ َيدوُر َحْوَل الُْكَرِة ال� نِطاِق الجاِذبِيَِّة ال�

ّواُد بَِمْرَكَبِتِهْم َعلى َسْطِحِه،  انَْطَلَق الَْمكّوُك َحتّى َوَصَل اإِلى َسْطِح الَْقَمِر، َهَبَط الرُّ

ّواُد َوَكاأنَّما ُهْم َفراٌش َيَتطاَيُر؛ ل�أنَّ جاِذبِيََّة الَْقَمِر َضعيَفٌة. َغَرَس ِفراٌس الَْعَلَم َعلى  َبدا الرُّ

أْرِضيَِّة، َفكاَن َمْشَهُدها رائِعاً. الَْقَمِر، ثُمَّ اأَخَذ َعيِّناٍت ِمْنُه، نََظَر اإِلى الُْكَرِة ال�

لِتوِقَظُه  ِعْنَدما جاَءْت؛  ْحَلَة،  الرِّ َقَطَعِت  ُه  اأمَّ َولِكنَّ   ، َسَتْمَتدُّ ِفراٍس كانَْت  ِرْحَلُة 

هاِب اإِلى الَْمْدَرَسِة، َفاْسَتْيَقَظ َحزيناً، َوقاَل: ساَمَحِك اللُّه يا اأّمي! لََقْد اأْيَقْظِتني ِمْن  لِلذَّ

ُه، َوقالَْت: بِالَْعْزِم  َمْت اأمُّ ُحلٍُم َجميٍل، كُْنُت اأْحلُُم اأنّي في ِرْحَلٍة َفضائِيٍَّة اإِلى الَْقَمِر. َتَبسَّ

ُل الُْحلُُم اإِلى َحقيَقٍة. َوالُْمثاَبَرِة َيَتَحوَّ



٣٩

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

َع النّاُس؟ ١ لِماذا َتَجمَّ

ْحَلِة ال�ْسِتْكشاِفيَِّة اإِلى الَْقَمِر؟ ٢ َمْن قائُِد الرِّ

3 َكْيَف َتكوُن الْجاِذبِيَُّة َعلى َسْطِح الَْقَمِر؟

٥ لِماذا اْسَتْيَقَظ ِفراٌس َحزيناً؟

ِه؟ أمِّ ٦ ماذا قاَل ِفراٌس ل�

ُر:    نَُفكِّ

نْساُن الَْعْيَش َعلى َسْطِح الَْقَمِر؟ لِماذا؟ ١ َهْل َيْسَتطيُع ال�إِ

نْساِن اإِلى َحقيَقٍة؟ ُل ُحلُُم ال�إِ ٢ َكْيَف ُيْمِكُن اأْن َيَتَحوَّ

ُث َعْن ُحلٍُم َجميٍل، انَْتهى بِاْستيقاِظنا ِمْن النَّْوِم. ٣ نََتَحدَّ



٤٠

  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
١ َنْختاُر َمعاني اْلُمْفرداِت َوالتَّراكيِب الاآتَِيِة ِمْن َبْيِن الاأْقواِس:

َقُه، َثبََّتُه(َغَرَس الَْعَلَم )نََزَعُه، َمزَّ

)َصِعَد، نََزَل، َتَزْحَلَق(َهَبَط

)ُحدوٌد، َزوايا، اأْعماٌق(نِطاٌق

)َتْقُصُر، َتْنَتهي، َتطوُل(َتْمَتدُّ

)َمْنَظُرها، ُمْسَتواها، بِحاُرها(َمْشَهُدها

٢ َنَتاأمَُّل اْلِمثاَلْيِن الاآتَِيْيِن:

ٌد ُشجاٌع. اأ ُمَحمَّ

َقٌة. ب لُْبنى ُمَتَفوِّ

د، لُْبنى(،  ِمَن الُْملاَحِظ اأنَّ كُلَّ ُجْمَلٍة ِمَن الُْجْمَلَتْيِن الّسابَِقَتْيِن َبَداأْت بِاْسٍم )ُمَحمَّ

َوكُلُّ ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِاْسٍم تَُسّمى ُجْمَلًة اْسِميًَّة.

 َنْسَتْنِتُج:

ِهَي كُلُّ ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِاْسٍم.اْلُجْمَلُة الاْسِميَُّة:



٤١

 َنْملاأ اْلَفراَغ في اْلُجَمِل الاْسِميَِّة الاآتَِيِة ِباْسٍم ُمناِسٍب:

اأ  قاِدٌم.

ب  ُمفيٌد.

ج  لَذيَذٌة.

د  ساِخٌن.

هـ  واِسَعٌة.

  اْلِكتاَبُة: 

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ: 

. َحقيَقٍة لى  اإِ لُْحلُُم  ا ُل  َيَتَحوَّ ِة  َبَر لُْمثا ا َو ِم  لَْعْز بِا
__________________________________________________________
__________________________________________________________



٤٢

ْملاُء:     الاإِ

١ َنْقَراأ اْلَكِلماِت الاآتَِيَة، َونُلاِحُظ َلْفَظ اْلَهْمَزِة:

   
اإِلى

 
اأريد

  
اإيمان

  
اأْقَبَل

  
اأْحلُُم

 
ُه اأمُّ

 

 َنْسَتْنِتُج: 

َوتُْكَتُب َهْمَزُة اْلَقْطِع: الَْكلاِم،  ِل  اأوَّ في  َوَتَقُع  َوتُْلَفُظ،  تُْكَتُب  الَّتي  الَْهْمَزُة  ِهَي 

هَكذا: ) اأ / اأ / اإِ (.

٢ َنَضُع َخّطًا َتْحَت اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتوي َعلى َهْمَزِة اْلَقْطِع في اْلُجَمِل الاآتَِيِة:  

١ اأَخَذ الَْمكّوُك َيدوُر.

٢ قاَل: ساَمَحِك اللُّه يا اأّمي!

ّواُد في ِرْحَلٍة اإِلى الَقَمِر. 3 انَْطَلَق الرُّ

٣ َنْكُتُب ما ُيْملى َعَلْينا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدليِل اْلُمَعلِِّم(



٤٣

  التَّْعبيُر:

ْفَتِر:  ٍة، ثُمَّ َنْنُقُلها اإِلى الدَّ نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل الاآتَِيِة؛ لَِتْكويِن قِصَّ

ْحَلَة.     َولِكنَّ اأمَّ ِفراٍس َقَطَعِت الرِّ

   لََقْد اأْيَقْظِتني ِمْن ُحلٍُم َجميٍل. 

   َفاْسَتْيَقَظ َحزيناً، َوقاَل لَها: ساَمَحِك اللُّه يا اأّمي!

   َغَرَس ِفراٌس الَْعَلَم َعلى َسْطِحِه.

.    انَْطَلَق الَْمكّوُك اإِلى الَْفضاِء الْخاِرِجيِّ

ّواُد بَِمْرَكَبِتِهْم َعلى َسْطِح الَْقَمِر.    َهَبَط الرُّ

أْرِضيَِّة.    ثُمَّ َخَرَج ِمْن نِطاِق الْجاِذبِيَِّة ال�

ُة: الَمَهمَّ

نَْتْرنِتِّ َعْن عالِِم الَفضاِء الِفَلْسطيِنيِّ )ِعصام النّمر(، ثُمَّ نَْكُتُب َعْن َحياتِِه. * نَْبَحُث في ال�إِ

* نَُعبُِّر ِكتابِّياً َعْن ُحلُِمنا في الُمْسَتْقَبِل.



٤٤

الهدف: تْكوين جمٍل اسميِّة.

ملاحظات المعلم/ة:

ملاحظات ولي ال�أمر:

 ١- اأِعّزائي الّطَلبة، َنْكُتُب َثلاَث ُجمٍل اسميِّة لُِكلِّ َنوٍْع ِمَن الاأْسماء الاآتِيِة:

َحَيوان

أْرنَُب َسريٌع.  ال�

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

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

َجماد

الَْهِديَُّة َجميلُة.

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

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

اإْنسان

الطِّْفُل َصغيٌر.

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

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

َنبات

ْهَرُة ُمَتَفتَِّحٌة. الزَّ
................ 

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

٢- َنْقراأ الُجمَل الاآتِية، وَنَضُع اإشارِة )×( بجانب الجملة الاسمية:

     اأ- القمر منير.            ب- البناية شاهقة.

د- َحضَر محمٌد اإلى الحفلة. أول�د ُسعداء.         جـ- ال�



٤٥

 نَُغنّي، َوَنْحَفظ:

ْنيا َجميَلٌة الدُّ
كُلُّ َشـــْيٍء لي اأنااآِه ما اأْحلى الطُّفولَْة

َقْت كُلَّ الُْمنىاإِنَّهـــا ُدنْيـــا َجميَلْة َحقَّ

َجْميٌل ُحْلٌم  الِْغنالَْيَلتي  َونَهاري فـــي 

َهنـــال� ُهموٌم ل� َشـــقاٌء اأيّامـــي  كُلُّ 

كُلُّ َشـــْيٍء لي اأنااآِه ما اأْحلى الطُّفولَْة

ُسَلْيمان ُجْبران
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   ورقة عمل تقويمية 
نقراأ النّص الاآتي، ثّم نجيب عن الاأسئلة التي تليه:

وّدعت العصفورة فراخها الثّلاثة بنظرة حبٍّ وحنان، وطارت لجلب طعام الغداء. رفرفت بجناحيها عالياً في 
الفضاء، بينما ظلَّ الفراخ في عّشهم الدافئ.

أم اأصاب الفراَخ جزٌع كبير، وقال اأحدهم: اأرجو اأن تسلم اأّمنا من النّسور، وقال الثّاني: اأرجو  وعندما تاأّخرت ال�
اأن تسلم اأّمنا من بنادق الّصيادين، وقال الثّالث: حتماً ستعود، فاأّمنا شجاعة وقوية. وبعد قليل سمعوا صوت 

عادة تغمرهم، واأخذوا يزقزقون ويرقصون. اأمهم تغرِّد من بعيد، فشعروا بالسَّ

أم فراخها؟      ١- كيف وّدعت ال�

٢- لماذا تركت العصفورة فراخها؟ 

3- ما معنى كلمة جزع؟  

    اأ- فرح.           ب- غضب.              جـ- خوف.          د- مرض.

٤- ما ضّد كلمة وّدعت؟

    اأ- سافرت.        ب- استقبلت.            جـ- بعدت.          د- اقتربت.

٥-  لماذا شعرت الفراخ بالقلق؟

أنَّها لم تجلب لهم الّطعام.       أنَّ اأمهم تركتهم.                                   ب- ل�      اأ- ل�

أنَّها ربما تعرضت للخطر. أنَّها ضعيفة.                                       د- ل�      جـ- ل�

٦- لماذا شعرت الفراخ بالّسعادة تغمرهم؟

أنَّها عادت بسلام.    أنَّ اأمهم اأحضرت الطعام.                          ب- ل�       اأ- ل�

أنَّها تطير عالياً. أنَّها شجاعة.                                       د- ل�      جـ- ل�
. ٧-  نستخرج حرف جر من الجملة ال�أولى في النّص:

. ٨- نستخرج ضد كلمة )الشقاء( من النص:
. ٩-  ما مفرد كلمة )الفراخ(؟ 

. آتية جملة مفيدة: حتماً ستعود  ن من العبارة ال� ١٠-  نكوِّ

١١- ما ال�سم الموصول المناسب في الفراغ في جملة )سمعوا صوت اأمهم ......... تغرد من بعيد(.

ْرفِيَّة (: ) التَّدريباُت النََّحِويَِّة َوالصَّ

آتَِيَة اإِلى اْسٍم َوِفْعٍل َوَحْرٍف:  آتَِيَة، َونَُصنُِّف الَْكِلماِت ال� ١- نَقَراأ الُْجَمل ال�

َحْرففِْعلاْسماْلُجمَلة

١ – اْسَتيَقَظ ِفراٌس

٢- َكَتَب الطَّالُِب في  الَْكراَسة
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آتَِيَة َوفق الَْمْطلوِب: ٢- نَُصنُِّف الُْجَمِل ال�

فِْعِليَّةاْسِميَّةْالُجْمَلة
ْمُس ساِطَعٌة الشَّ

َيْشَرُب اأْحَمُد الَْحليَب

)الاْملاء (

١- نََضُع التّاء َالَْمربوَطة ، اأِوالتّاَء الَْمبسوطة ، اأِوالْهاَء في مكانِها الُْمناِسب: )ة، ة، ه، ه(:

س..... أماِكِن الُْمقدَّ      اأ- زاَرت َمْرَيُم في َمديَنِة الُْقدس َكثيراً  ِمن َ الَْمَحلَّا...... َوال�

     ب- الْعادا...................... الَْحَسنة.

     ج- َزرع َ الُْمزاِرُع َحقل.......... .

     د- ميا........... ال�أمطاِر  َضروِرَيًة لِْلَحيا...........

آتية َوفق نَْوع الَهمزة  اإِلى َهمزة َوصل اأو َقطع: ٢- نَُصنُِّف الَْكِلماِت ال�

ل، اأْسِئَلة(  )اسَتِمْع، اأغِلْق، اْمراأة، اأمّ، انِتهاء، اأوَّ

َهْمَزة َقْطعَهْمَزة َوْصل
 

)التَّْعبير( :

آتي بَِسْطَريِن: - نَُعبُِّر َعِن الَْموِقِف ال�

، َوَتْحلًُم اأْن َتكوَن ُمهْنِدَسة(.  )بِْنٌت تدرس بجد، َتْدُرُس بِِجدًّ

___________________________________________

__________________________________________

)اْلَمْحفوظات( : 

ْعِري ال�آتي:  ١-  نُْكِمُل البيت الشِّ

    َهّيا يا  ....................          ِقَصصاً َشتّى  ..............            

ب- ما ُمراِدُف )َشتّى( ..................

ج- نَُوظِّف )َتْروي( في ُجْمَلٍة َجميَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا...........................................

)اْلَخّط(:

آتَِيَة َوْفَق َقواِعِد َخطِّ النَّْسخ:  - نَْكُتُب الُْجْمَلَة ال�

َمْن عاَش َمَع الَْياأْس ٍ اأْسَلَم نَْفَسُه لِْلَهلاك.

________________________________________________                

ملاحظات المعلم/ة: ________________________________________________
ملاحظات ولي ال�أمر: ________________________________________________
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ِاسُم 
الّطالِب

اْلَمهارات
َدَرَجُة التَّْقديِر

١٢٣٤٥

١- اأســتمُع اإِلــى نُصــوِص ال�ْســِتماِع بِانِْتبــاٍه، ُمراِعيــاً 
ال�ْســِتماِع. اآداَب 

َرًة. ْرَس ِقراَءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ ٢- اأقراأ الدَّ

ــِتماِع،  ــّي ال�ْس ــْن نَصَّ ــَة ِم ــَرَة العامَّ ــتخرُج الِفْك 3- اأس
َوالِقــراَءِة.

ِة الَمْعنى. ْرِس بُِجَمٍل تامَّ ٤- اأعّبُر َعِن ُصَوِر الدَّ

٥- اأوظّــُف ُمْفــَرداٍت َوَتراكيــَب َجديــَدًة فــي ُجَمــٍل 
ُمفيــَدٍة.

٦- اأحلُّ التَّْدريباِت اللَُّغِويََّة الِقرائِيََّة َوالِكتابِيََّة.

٧- اأكُتُب بَِخطِّ النَّْسِخ.

٨- اأوظُّف التَّْعبيَر في ُجَمٍل ُمناِسَبٍة.

َنًة، واأحفُظها. أناشيَد ُمَلحَّ ٩- اأغنّي ال�

ط.       ٥- َمْقبول. ** ١- ُمْمتاز.       ٢- َجّيد ِجّداً.       3- َجّيد.          ٤- ُمَتوسِّ

ُسلَُّم التّقديِر


