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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

ئيَسِة في الدُّروس. أْفكاِر الرَّ 3- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة؛ ل�ْسِتْنتاِج ال�
٤- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة َوُمَعبَِّرة. 

أنِْشَطِة الُْمْخَتِلَفِة. 5- التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص، ِمْن ِخلاِل ال�
، َوالنّاِقِد، َوَحلِّ الُْمْشِكلاِت(.  ْبداِعيِّ 6- اْكِتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر الُْعْليا )ال�إِ

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

، ُمراعيَن الَْمهاراِت الْواِرَدَة  ْملاِء َغْيِر الَْمْنظوِر َوالِ�ْخِتباِريِّ 9- ِكتاَبِة نُصوٍص ِمَن ال�إِ
في الِْكتاِب. 

١٠- التَّْعبيِر ِكتابِّياً َعْن َمواِقَف َوُصَوٍر ُمْعطاٍة.
أناشيِد َمَع التَّْلحيِن. ١١- اإِنْشاِد َمْجموَعٍة ِمَن ال�

يجابِيَِّة وال�تِّجاهاِت تُجاَه لَُغِتِهْم، َوَوَطِنِهْم، َوَعلاقاتِِهُم ال�ْجِتماِعيَِّة،  ١٢- َتَمثُِّل الِْقَيِم ال�إ
َوبيَئِتِهْم... اإلخ. 

آباِءالّدرس الاأّول ٣ِمْن ِحَكِم ال�

١٣الْكوِفيَُّةالّدرس الثّاني

لاَمُةالّدرس الثّالث ٢٤الِوقاَيُة َوالسَّ

٣٤موسيقا الطَّبيَعِةالّدرس الّرابع

المحتويات



٣

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

ؤاُل الَّذي َساألَُه الرَُّجُل لِْلَحكيِم؟  ١ ما السُّ

٢ اأجاَب الَْحكيُم الرَُّجَل َعْن ُسؤالِِه بَِتْوجيِه ُسؤالَْيِن لَـُه، ما ُهما؟

َفُة الَّتي اأَمَر الَْحكيُم الرَُّجَل التََّحلَّي بِها؛ لِلتََّغلُِّب َعلى َمصاِعِب  3 ما الصِّ

الَْحياِة؟

ماِء اأْطَوَل ِمْن نََظِرَك اإِلى  ٤ ماذا َقَصَد الَْحكيُم بَِقْولِِه: لَِيُكْن نََظُرَك اإِلى السَّ

أْرِض؟ ال�

5 لِماذا َطَلَب الَْحكيُم ِمَن الرَُّجِل اأْن َيْبَتِسَم؟

نْساُن اأْن ُيعالَِج َجميَع َمشاِكِلِه َوْحَدُه، اأْم اأنَّ َعَلْيِه اأْن  6 َهْل َيْسَتطيُع ال�إِ

ُيراِجَع اأْهَل ال�ْخِتصاِص؟

ْرُس الاأوَّل ِمْن ِحَكِم الاآباِءالدَّ

 َنْسَتِمُع لَِنصِّ )اْبَتِسْم(:



٤

ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْلاآتِي



٥



6

ِمْن ِحَكِم الاآباِء

١

  َنْقَراأ:

ُيْحكى اأنَّ اأَحَد الُْحَكماِء َخَرَج َمَع اْبِنِه في نُْزَهٍة؛ لُِيَعلَِّمُه ِمْن َتجاِربِِه في الَْحياِة. 

تُحيُط بِِه الِْجباُل الّشاِهَقُة، َواأْثناَء َسْيِرِهما، َتَعثََّر الطِّْفُل في  َسَلَك ال�ْثناِن واِدياً َعميقاً 

ألَِم: اآه، َفاإِذا بِِه َيْسَمُع ِمْن اأْقصى الْوادي َمْن َيُردُّ َعَلْيِه: اآه.  ِمْشَيِتِه، َوَصَرَخ ِمَن ال�

ألََم، َوَشكَّ اأنَّ اأَحداً َيْسَخُر ِمْنُه، َفَساألَُه: َمْن اأنَْت؟ َفاإِذا الَْجواُب  نَِسَي الطِّْفُل ال�

َياأْتيِه: َمْن اأنَْت؟ انَْزَعَج الطِّْفُل ِمْن هذا التََّحّدي. 

اْبَتَسَم ال�أُب، َوَطَلَب ِمْن اْبِنِه اأْن َيْنَتِبَه لِْلَجواِب هِذِه الَْمرََّة، َوصاَح في الْوادي: 

اأنَْت ُمْحَتَرٌم،  َفكاَن الَْجواُب: اأنَْت ُمْحَتَرٌم. َعِجَب الطِّْفُل ِمْن َتَغيُِّر لَْهَجِة الُْمجيِب، 

أَب اأْكَمَل قائِلاً: َكْم اأنَْت رائٌِع!، َفَردَّ الُْمجيُب: َكْم اأنَْت رائٌِع! ُذِهَل الطِّْفُل  َولِكنَّ ال�

أْقوالَِك. ِمّما َسِمَع. حيَنها خاَطَب الَْحكيُم اْبَنُه قائِلاً: الَْحياُة َصًدى ل�



٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

حيَحَة فيما ياأتي: جاَبَة الصَّ ١ نَْختاُر ال�إِ

اأ َخَرَج الَْحكيُم َمَع اْبِنِه؛ ِمْن اأْجِل:

١ النُّْزَهِة َفَقْط.

يَِّة. ٢ التََّعرُِّف اإِلى الَْحَيواناِت الَْبرِّ

3 النُّْزَهِة، َولُِيَعلَِّمُه ِمْن َتجاِربِِه في الَْحياِة.

دى َظنَّ اأنَّ اأَحداً: ب ِعْنَدما َسِمَع ال�ْبُن الصَّ

3 ُيماِزُحُه. ٢ َيَتَحّداُه.   ١ َيْسَخُر ِمْنُه.  

٢ اأْيَن َسَلَك الَْحكيُم َواْبُنُه؟ 

3 ماذا َحَدَث لِلطِّْفِل اأْثناَء َمْشِيِه؟ 

ْوُت الَّذي َسِمَعُه ِمْن اأْقصى الْوادي؟  ٤ ماذا ُيَسّمى الصَّ

ألََم؟  5 لِماذا نَِسَي الطِّْفُل ال�

6 لِماذا ُذِهَل الطِّْفُل ِمّما َسِمَع؟ 

ُر:     نَُفكِّ

أْقوالَِك(؟  ما الَّذي نََتَعلَُّمُه ِمْن ِعباَرِة: )الَْحياُة َصًدى ل�

ُة: نَْكُتُب َثلاَث ِحَكٍم ِمْن تُراثِنا.    الَمَهمَّ



٨

  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

 َنَتاأمَُّل اْلِمثاَلْيِن الاآتِـَيْيِن:

١ َذَهَب اإِْبراهيُم اإِلى الَْمْسِجِد.

٢ لَِبَس اأْجداُدنا الْكوِفيََّة.

بِِفْعٍل  َبَداأْت  الُْجْمَلَتْيِن  ِمَن  ُجْمَلٍة  كُلَّ  اأنَّ  نُلاِحُظ  الّسابَِقْيِن،  الِْمثالَْيِن  ِخلاِل  ِمْن 

)َذَهَب، لَِبَس(، َوكُلُّ ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعٍل تَُسّمى ُجْمَلًة ِفْعِليًَّة.

 َنْسَتْنِتُج:
ِهَي كُلُّ ُجْمَلٍة َتْبَداأ بِِفْعٍل.اْلُجْمَلُة اْلِفْعِليَُّة: 

١ َنَضُع َخّطًا َتْحَت اْلِفْعِل في اْلُجَمِل الاآتَِيِة:   

ْمُس َصباحاً. اأ تُْشِرُق الشَّ

ب َهَطَل الَْمَطُر بَِغزاَرٍة.

جـ حاِفْظ َعلى نَظاَفِة َمْدَرَسِتَك.

ْيِر. د الَْتِزْم بِقوانيِن السَّ

ّلاُل ِمْن اأْعلى الَْجَبِل. هـ َيَتَدفَُّق الشَّ

و اأْطَفاأْت ُسعاُد النّاَر.



٩

٢ نَُحوُِّل اْلُجْمَلَة الاْسِميََّة اإِلى فِْعِليٍَّة، َواْلِفْعِليََّة اإِلى اْسِميٍَّة فيما َياأْتي:

اأ التّاِجُر َربَِح:  

َجَرُة:   ب تُْثِمُر الشَّ

جـ الّريُح َهبَّْت:  

  اْلِكتاَبُة: 

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ: 

. لَِك ا ْقو أ ل� ى  ُة َصًد لَْحيا ا  : ئِلاً قا ْبَنُه  ا لَْحكيُم  ا َطَب  خا
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________



١٠

ْملاُء:     الاإِ

ْرِس، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُه َخْمَس َكِلماٍت َتْبَداأ ِبَهْمَزِة َقْطٍع،  ١ َنعوُد اإِلى الدَّ

َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ:

 
_____

  
_____

 
_____

 
_____

 
_____

٢ نُْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ:  

ُيْحكى اأنَّ اأَحَد الُْحَكماِء َخَرَج َمَع اْبِنِه في نُْزَهٍة؛ لُِيَعلَِّمُه ِمْن َتجاِربِِه في الَْحياِة. 

في  الطِّْفُل  َتَعثََّر  َسْيِرِهما،  َواأْثناَء  الّشاِهَقُة،  الِْجباُل  بِِه  تُحيُط  َعميقاً  واِدياً  ال�ْثناِن  َسَلَك 

ألَِم: اآه، َفاإِذا بِِه َيْسَمُع ِمْن اأْقصى الْوادي َمْن َيُردُّ َعَلْيِه: اآه. ِمْشَيِتِه، َوَصَرَخ ِمَن ال�

ًة، ثُمَّ نَْسَتْخِرُج َبْعَض الُْجْمَل الِْفْعِليَِّة ِمْنها.  ُة: نَْقَراأ ِقصَّ  الَمَهمَّ



١١

  التَّْعبيُر: 

ٍة:  نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل الاآتَِيِة؛ لَِتْكويِن قِصَّ

ؤالَْيِن.     اأجاَب الرَُّجُل الَْمْهموُم َعِن السُّ

ُه.     َفَساألَُه َكْيَف ُيزيُل َهمَّ

نْيا ل� َتْسَتِحقُّ الُْهموَم.    َفَنَصَحُه الَْحكيُم اأنَّ الدُّ

   جاَء َرُجٌل َمْهموٌم اإِلى َحكيٍم.

   َطَلَب ِمْنُه الَْحكيُم اأْن ُيجيَبُه َعْن ُسؤالَْيِن.



١٢

  ورقة عمل 
 اأقسام الكلام

ال�أهداف :
١- تصنيف الكلمات اإلى اسم وفعل وحرف.

٢- تحويل الجملة الفعلية الى اسمية وال�سميَّة اإلى فعليَّة .

3- كتابة اأمِثَلة على الُجَمل ال�سميَّة والِْفعليَّة.

آتيَة وفق الَْجْدَول:  ١- نَُصنُِّف الَكِلماِت ال�

     الَْفلاّح، اإِلى، ساِمَية، َيْشَتِرُك، َحَشراٍت، اْصطاَد، في، اأْحَمْد، عاِوْن،

    التُّفاح، ِب، اأَخذنا، َعلى، اْجَتَمَعت

َحْرف ِفْعل اْسم

ُل الُْجْمَلَة ال�ْسِميَِّة اإِلى ِفْعِليَّة: ٢- نَُحوِّ

فيَنُة تُْبِحُر ُمْسِرَعًة.    __________________________________________ السَّ

ُث فيها َعْن ُمساَعَدِة الَْفقيِر: 3- نَْكُتَب ُجْمَلًة ِفْعِلّيًة نََتَحدَّ

____________________________________________________________

ملاحظات المعلم/ة:______________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر:____________________________________________

  



١٣

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ بَِم كاَن الثَّْوُب الِْفَلْسطيِنيُّ ُيَطرَُّز؟ 

هاتُنا اأْثواَبُهنَّ بِاأْيديِهنَّ لَِهَدَفْيِن. نَْذكُُر واِحداً ِمْنُهما. ٢ َطرََّزْت َجّداتُنا َواأمَّ

3 فيَم َيْكُمُن َجماُل الثَّْوِب الِْفَلْسطيِنيِّ الُْمَطرَِّز؟

 . ٤ نُْكِمُل: َتْلَبُس النِّساُء َوالَْفتياُت الثَّْوَب في الُْمناَسباِت 

َو .

5 بَِم ُيَذكُِّرنا الثَّْوُب الِْفَلْسطيِنيُّ الُْمَطرَُّز؟

ُب َعَلْينا اأْن نُحاِفَظ َعلى الثَّْوِب الِْفَلْسطيِنيِّ الُْمَطرَِّز؟ 6 لِماذا َيَتَوجَّ

ْرُس الثّاني اْلكوفِيَُّةالدَّ

ُز(:  َنْسَتِمُع لَِنصِّ )الثَّْوُب اْلِفَلْسطيِنيُّ اْلُمَطرَّ



١٤

ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْلاآتِي



١٥



١6

اْلكوفِيَُّة

٢

 َنْقَراأ:

تاِء الْباِرَدِة، َوالثُّلوُج َتَتساَقُط َعلى ُسطوِح َمناِزِل الُْمَخيَِّم، اْرَتدى  في َيْوٍم ِمْن اأيّاِم الشِّ

لاِة في َمْسِجِد الُْمَخيَِّم، ثُمَّ عاَد اإِلى َبْيِتِه، َجَلَس َمَع  الْحاجُّ اإِْبراهيُم كوِفيََّتُه، َوَذَهَب لِلصَّ

ثوَن: اأْحفاِدِه َحْوَل َمْوِقِد النّاِر، َواأخذوا َيَتَحدَّ

ْرنا يا َجّدي َعْن َسَبِب اْرتِدائَِك الْكوِفيََّة. َسْلمى: َخبِّ

، لَِبَسها الْقائُِد الّراِحُل  ْعِب الِْفَلْسطيِنيِّ الَْجّد: الْكوِفيَُّة، يا َسْلمى، َرْمٌز َوَطِنيٌّ لِِنضاِل الشَّ

أنَّها َرْمُز الَوَطِن َوالِفداِء. اأبو َعّماٍر بَِشْكٍل دائٍِم، َكما لَِبَسها اأْجداُدنا؛ ل�

الُْمناَسباِت  في  بِالْكوِفيَِّة  غاِر  َوالصِّ باِب  َوالشَّ يوِخ  الشُّ َتَزيَُّن  َجّدي  يا  ُر  تَُفسِّ َكْيَف  َمْجد: 

الَْوَطِنيَِّة؟

، ُجْزٌء اأصيٌل ِمْن تُراثِنا؛ َفِهَي تَُمثُِّل اأصالََة التّاريِخ، َواأَمَل الُْمْسَتْقَبِل.  أنَّها، يا ُبَنيَّ الَْجّد: ل�

نََظَر َمْجٌد َوَسْلمى اإِلى الْكوِفيَِّة، َوقال�: َسْوَف نَْرَتديها ِمْثَلَك يا َجّدي. 



١٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

لاِة؟ ١ ماذا اْرَتدى الْحاجُّ اإِْبراهيُم ِعْنَدما َذَهَب للصَّ

٢ نَِصُف حالََة الَْجوِّ ِعْنَد ُخروِج الْحاجِّ اإِبراهيَم اإِلى الَْمْسِجِد.

3 َمَع َمْن َجَلَس الْحاجُّ اإِْبراهيُم َحْوَل َمْوِقِد النّاِر؟ 

ها؟  ؤاُل الَّذي َساألَْتُه َسْلمى لَِجدِّ ٤ ما السُّ

5 ماذا كاَن جواُب الَْجدِّ ِعْنَدما َساألَُه َمْجٌد َعْن َسَبِب َتَزيُِّن النّاِس ِصغاراً 

َوِكباراً بِالْكوِفيَِّة؟ 

ُر:    نَُفكِّ

. نُناِقُش ذلَِك. ْعِب الِْفَلْسطيِنيِّ  الْكوِفيَُّة الِْفَلْسطيِنيَُّة ُعْنواُن َوْحَدِة الشَّ

ْعِبيِّ الِْفَلْسطيِنّي.    ُة: نَْجَمُع ُصَوراً َحْوَل تُراثِنا الشَّ  الَمَهمَّ



١٨

  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

١ َنْختاُر ُمراِدَف اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ِمَن اْلَكِلماِت الاآتَِيِة، َوَنْكُتُبها 

في اْلُمْسَتطيِل: 

) )لِْبِسَك، اْلُحْسِن، َعراَقَة، ُبيوِت، ُمْسَتِمرٍّ

اأ الثُّلوُج َتَتساَقُط َعلى َمناِزِل الُْمَخيَِّم.

ب لَِبَس الْقائُِد الّراِحُل اأبو َعّماٍر الَْكوِفيََّة بَِشْكٍل دائٍِم.

أناَقِة. جـ الْكوِفيَُّة َرْمُز الرُّجولَِة َوال�

د ما َسَبُب اْرتِدائَِك الْكوِفيََّة؟

هـ الْكوِفيَُّة تَُمثُِّل اأصالََة التّاريِخ، َواأَمَل الُْمْسَتْقَبِل.

 اإِضاَءٌة:
َمِن الْماضي، ِمْثَل: اْلِفْعُل اْلماضي ُهَو الِْفْعُل الَّذي َيُدلُّ َعلى َحَدٍث َوَقَع في الزَّ

َراأى، نََجَح، َذَهَبْت.

٢ َنْملاأ اْلَفراَغ في اْلُجَمِل الاآتَِيِة ِباْلِفْعِل اْلماضي اْلُمناِسِب:

ْيتوِن. اأ  الَفّلاحوَن ثِماَر الزَّ
ب  الَمْدَرَسُة في ِرْحَلٍة ِعْلِميٍَّة.

ْجِن. جـ  ال�أسيُر ِمَن السِّ



١٩

د  لَْيلى الُْمْحتاجيَن.

ْهُم الَْهَدَف. هـ  السَّ

أمُّ ِطْفَلها. و  ال�

ْرِس، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُه َثلاَثَة اأْفعاٍل ماِضَيٍة: ٣ َنعوُد اإِلى الدَّ

 
_____ _____ _____

  اْلِكتاَبُة: 

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ: 

. لِْفَلْسطيِنيِّ ا ْعِب  لشَّ ا ِل  لِِنضا َطِنيٌّ  َو ْمٌز  َر ِفيَُّة  لْكو ا
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ُة: نَْكُتُب َثلاَث ُجَمٍل َتْحَتوي َعلى ِفْعٍل ماٍض لِواِجباٍت َمْنِزلِيٍَّة قُْمنا بِها.   الَمَهمَّ



٢٠

ْملاُء:     الاإِ

الَّتي  اْلَكِلماِت  ِمَن  اْلَقْطِع  َهْمَزِة  َتْحتوي َعلى  الَّتي  اْلَكِلماِت  نَُميُِّز   ١

َتْحتوي َعلى َهْمَزِة اْلَوْصِل فيما َياأْتي، َوَنَضُعها في اْلَجْدَوِل:

انَْتَصَر اأَمَر اْجَتَهَد اأْقَبَلْت اْشَتدَّ اْسَتراَح اأْعطى

اْمِتحاٌن اأشاَرْت اأَمَرْت انَْتَقَل اأمانٌَة الَْمْدَرَسُة

َهْمَزُة اْلَقْطِعَهْمَزُة اْلَوْصِل

ْرِس، َوَنْسَتْخِرُج ِمْنُه َثلاَث َكِلماٍت َتْحَتوي َعلى َهْمَزِة  ٢ َنعوُد اإِلى الدَّ

َوْصٍل، َوَثلاَث َكِلماٍت َتْحتوي َعلى َهْمَزِة َقْطٍع:  

َهْمَزُة الَْوْصِل:     

َهْمَزُة الَْقْطِع:     

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



٢١

  التَّْعبيُر: 

َنْحِذُف اْلُجْمَلَة الّزائَِدَة؛ لُِنَكوَِّن فِْقَرًة تامََّة اْلَمْعنى: 

نا.     َفحيَن َيضيُع َحقُّ

   نََتناَزُل َعْنُه، َخْوفاً َوُجْبناً. 

   َوَعَلْينا اأْن نَْعِرَف هِذِه الُْحقوَق َوالْواِجباِت.

ٍة َوَشجاَعٍة.    نُطالُِب بِِه، َونُحاِوُل اْسِتْرداَدُه بُِكلِّ قُوَّ

   لُِكلِّ واحٍد ِمنّا ُحقوٌق، َوَعَلْيِه واجِباٌت.



٢٢

 نَُغنّي، َوَنْحَفظ: 

َعَلُم فَِلْسطيَن

خاِفقـــاً َفـــْوَق الِْبطـــاْحَعَلمـــي َفـــْوَق الرَّوابـــي

ُمروجـــي األْـــواُن  الِْجراْح!فيـــِه  لَــــــْوُن  َوبِـــــِه 

َرْمـــٌز أْبــــَيُض  اْل� لِلتَّفانــــــي َوالِْكفــــــــاْحاأْفُقـــُه 

أْســـَوُد ِمْسٌك ْعِب فاْح!َشـــْطُرُه اْل� ِمْن َضميِر الشَّ
* * *

اْسَتعيدي ِفَلْســـطيُن  التَّليـــِديا  الَْمْجـــِد  غابِـــَر 

طـــاَف اأْرجـــاَء الُْوجوِداأْرِجعـــي صيتـــاً َحميداً

حايا الضَّ روَح  ـــهيِدعانِقـــي  ــدي ِذْكَر الشَّ َخلِـّ

ـــْعِب اأْدنى لَِك ِمـــْن َحْبـــِل الَْوريِداإِنَّ ُحبَّ الشَّ
خالِد َنْصَرة



٢٣

 ورقة عمل )علامات الترقيم(
الَْهَدف: التَّمييُز َبْيَن َعلاماِت التَّْرقيِم َواْسِتْخداماتها.  

)١(*اْحتاَرْت َصديَقَتنا الَْبطَُّة في اْخِتياِر َعلاَمِة التَّْرقيِم الُْمناِسَبِة: 

: ،    .     ؟        ؛           !          :   َفْلُنساِعَدها في الَْحلِّ

شاَهَد اأساَمة ُعْصفوَرًة َجميَلًة َتْبني ُعّشاً َعلى َشَجَرٍة        كانَْت َتطيُر لَِتْجَمَع الَْقشَّ والْعيدان ثُمَّ َتعوُد

َجَرة      اأْشَفَق اأساَمة َعلى الُْعصفوَرة َوقال        ِمْسكيَنٌة هِذِه الُْعْصفوَرة َسَتْتَعُب َكثيَراً         َساأْصَنُع   اإِلى الشَّ

لَها       ُعّشاً َواأريُحها ِمَن التََّعْب    

َجَرة ُمَتَمنّياً اأْن َتَضَع الُْعْصفوَرة َبْيَضها فيه      َوِعنَدما عاَد َبعَد اأيّاٍم  َبَنى اأساَمة الُْعش َوَوَضَعه َعلى ُغْصِن الشَّ
ه خالِياً        والُْعصفوَرة َتْحَتِضُن َبْيَضها في الُْعش الذي َبَنْته بَِنْفِسها َوَجَد ُعشَّ

آَن لُِنساِعَد َبطََّتنا في َوْضِع َعلاَمِة التَّْرقيم الُْمناِسَبِة: )  ،      .   ؟  !    :  (: *  َوال�

١-  َيْلَعُب الَْولَُد في ساَحِة الَْبْيِت 

٢-  َكْيَف حاُل اأبيَك

3- ما اأجمل السماء

٤- َتَقُع طولََكْرَم في َشماِل ِفَلْسطين 

5- َكْم ُعُمُرَك                                                                                                                                         
6_قالَْت َعبيُر      ِفَلْسطيُن َوَطِنَي الَْحبيُب

ملاحظات المعلم/ة: ________________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر: ________________________________________________



٢٤

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

نْساِن؟ أْسناُن ُجْزءاً ُمِهّماً ِمْن اأْجزاِء ِجْسِم ال�إِ ١ لِماذا تَُعدُّ ال�

أْسناُن بَِوظيَفِتها؟  ٢ َمتى َتقوُم ال�

أْسناِن؟ ِس ال� 3 ما الَمْقصوُد بَِتَسوُّ

أْسناِن؟ ِس ال� ٤ ماذا َيْحُدُث اإِذا اأْهِمَل ِعلاُج َتَسوُّ

أْسناِن اأْسباٌب َكثيَرٌة، نَْذكُُر َسَبَبْيِن ِمْنها.  ِس ال� 5 لَِتَسوُّ

أْسناِن؟  ِس ال� 6 َكْيَف نََتَجنَُّب ُمْشِكَلَة َتَسوُّ

أْسناِن بِاْسِتْمراٍر؟  7 لِماذا َعَلْينا ِزياَرَة َطبيِب ال�

حيَح ِمْن َغْيِرِه فيما َياأْتي:  لوَك الصَّ 8 نَُميُِّز السُّ

راِب ساِخناً ِجّداً.  اأ َتْبَتِعُد فاِطَمُة َعْن َتناُوِل الشَّ  

ُر خالٌِد َحبَّ الَجْوِز َواللَّْوِز بِاأْسنانِِه.  ب ُيَكسِّ  

أْسناِن َيْوِمّياً.  ج َيْسَتْعِمُل ُحساٌم فُْرشاَة ال�  

د َتْفَتُح ُسعاُد اأْغِطَيَة الَمْشروباِت بِاأْسنانِها.   

، َتَتاآَكُل، اإِْثر؟   آتَِيِة: َرْونَقاً، َتْخَتلُّ 9 ما َمْعنى الُمْفَرداِت َوالتَّراكيِب ال�

ْرُس الثّالِث لاَمُةالدَّ الِوقاَيُة َوالسَّ

ُة الاأْسناِن(:  َنْسَتِمُع لَِنصِّ )ِصحَّ



٢٥

ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْلاآتِي



٢6



٢٧

لاَمُة الِوقاَيُة َوالسَّ

٣

 َنْقَراأ:
ّبوَرِة »ِدْرَهُم ِوقاَيٍة َخْيٌر ِمْن ِقْنطاِر ِعلاٍج«، ثُمَّ َساألَْت:  َكَتَبِت الُمَعلَِّمُة َعلى السَّ

ِتِه؟ نْساُن َعلى ِصحَّ َكْيَف ُيحاِفُظ ال�إِ

الَفواِكَه  َونَْغِسُل  َوَبْعَدُه،  أْكِل  ال� َقْبَل  َوالّصابوِن  بِالماِء  اأْيدينا  نَْغِسُل  َحَسٌن: 

َوالَخضراواِت َقْبَل اأْكِلها.

أْطِعَمَة  َملاُك: ل� َيجوُز اأْن نَاأْكَُل الَحْلوى اإِذا كانَْت َمْكشوَفًة، َوَيِجُب اأْن نَْحَفَظ ال�

في الثَّّلاَجِة. 

أْمراِض، َوتَُقّويها. يََّة الَّتي َتْحمي اأْجساَمنا ِمَن ال� حِّ أْغِذَيَة الصِّ َحَسٌن: نَاأْكُُل ال�

ألَِم، َوَياأُْخُذ  َملاُك: اإِذا َشَعَر اأَحُدنا بِاألٍَم، َعَلْيِه ُمراَجَعُة الطَّبيِب؛ لَِيْعِرَف َسَبَب ال�

الِعلاَج الّلاِزَم. 

ِث،  ْمِس اإِلَْيها، َوَتْعقيَمها، َيْحميها ِمَن التََّلوُّ َسليٌم: اإِنَّ َتْهِوَيَة الُبيوِت، َوُدخوَل الشَّ

ْمُس ل� َتْسَتِقرُّ فيِه الرُّطوَبُة. أْمراِض؛ َفالَبْيُت الَّذي َتْدُخلُُه الشَّ َوال�

ِمَن  الِوقاَيَة  اأنَّ  َعلى  َتُدلُّ  الَّتي  َعِة  الُمَتَنوِّ أْمِثَلِة  ال� لَُكْم َعلى هِذِه  ُشْكراً  الُمَعلَِّمُة: 

لاَمِة.  ِة َوالسَّ حَّ أْمراِض تَُؤّدي اإِلى الصِّ ال�



٢٨

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

ّبوَرِة؟ ١ ماذا َكَتَبِت الُمَعلَِّمُة َعلى السَّ

أْكِل َوَبْعَدُه؟ ٢ ماذا َعَلْينا اأْن نَْعَمَل َقْبَل ال�

3 لِماذا ل� تُْؤَكُل الَحْلوى الَمْكشوَفُة؟ 

واِرِع َوالّساحاِت؟  ٤ لِماذا ل� نُْلقي الُقماَمَة في الشَّ

5 لِماذا نَاأْكُُل الطَّعاَم الُمفيَد؟

ألَِم؟ عوِر بِال� 6 ما فائَِدُة ُمراَجَعِة الطَّبيِب ِعْنَد الشُّ

ْمِس، َوَتْعقيِمها؟ ِة الشَّ أِشعَّ 7 ما فائَِدُة َتْهِوَيِة الُبيوِت، َوَتْعريِضها ل�

ُر:      نَُفكِّ

ِة  حَّ َسْلِبيٌَّة َعلى الصِّ اآثاٌر  انَْتَشَر فيروُس )كورونا( َسَنَة ٢٠٢٠م، َوكاَن ل�نِْتشاِرِه   

ْجراءاِت الَّتي اتُِّخَذْت لَِمْنِع انِْتشاِر الَفيروِس.   ُث َعِن ال�إِ ِة، نََتَحدَّ العامَّ

أْمراض.  ُة: اأناِقُش اأْسَرتي في ُطُرِق الِْوقاَيِة ِمَن ال�  الَمَهمَّ
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  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها: ١ َنِصُل اْلَكِلَمَة ِبِضدِّ

َبْعَدَخْيٌر

ُة حَّ َشرٌّالصِّ

الَمَرُضَقْبَل

ُة ُمتَِّسَخٌةالّضارَّ

َتْهِوَيٌةنَظيَفٌة

النّاِفَعُة

: ٢ َنَتاأمَُّل الاأْمِثَلَة الاآتَِيَة، َونُلاِحُظ اْلَفْرَق َبْيَن اْلِفْعَلْيِن فيما َتْحَتُه َخطٌّ

َتْجِلُس الَْعجوُز في الَْمطاِر.َجَلَسِت الَْعجوُز في الَْمطاِر.اأ

َذَهَبِت الَْعجوُز؛ لِِشراِء ِكتاٍب، ب

َوكيٍس ِمَن الَْحْلوى.

ِكتاٍب،  لِِشراِء  الَْعجوُز؛  َتْذَهُب 

َوكيٍس ِمَن الَْحْلوى.

 اإِضاَءٌة:

الْحاِضِر، اْلِفْعُل اْلُمضارُِع َمِن  الزَّ في  َيَقُع  َحَدٍث  َعلى  َيُدلُّ  الَّذي  الِْفْعُل  ُهَو 

ِمْثَل: َيْجِلُس، نَْذَهُب، اأْجِلُس، َتْطُبُخ.

  َيْبَداأ الِْفْعُل الُْمضاِرُع بِـ )ن، اأ، ت، ي(، َوِهَي َمْجموَعٌة في َكِلَمِة )نَاأْتي(.



٣٠

١ نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

نَْجِلُساأْجِلُس َتْجِلُسَيْجِلُسَجَلَس

اأَخَذ

قاَل

َجَمَع

َفَتَح

شاَرَك

٢ َنَضُع اْلِفْعَل اْلُمضارَِع اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

اأ  َسعيٌد َصلاَة الَْفْجِر في الَْمْسِجِد.

ب  الَْفراشاُت ِمْن َزْهَرٍة اإِلى اأْخرى.

جـ نَْحُن  في اأْوقاِت الَْفراِغ.

د اأنا  الَْجريَدَة كُلَّ َيْوٍم.

هـ  الُْعّماُل الَْبْيَت.

  اْلِكتاَبُة: 

 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ: 

. ٍج ِعلا ِر  ِقْنطا ِمْن  َخْيٌر  َيٍة  قا ِو َهُم  ْر ِد

__________________________________________________________

__________________________________________________________



٣١

ْملاُء:     الاإِ

١ َنْقَراأ اْلُجَمَل الاآتَِيَة، َونُلاِحُظ َعلاماِت التَّْرقيِم:

بيِع! اأ ما اأْجَمَل َفْصَل الرَّ

ْيِفيَِّة؟ ب اأْيَن َتْذَهبيَن في الُْعْطَلِة الصَّ

أنْواِع، ِمْنها: الُْبْرتُقاُل، َوالتُّّفاُح، َوالِْعَنُب. جـ الَْفواِكُه َكثيَرُة ال�

د َوَصَلْت َسماُح اإِلى الَْمْدَرَسِة باِكراً.

)رواه مسلم( (: »الّديُن النَّصيَحُة«.  ٌد ) هـ قاَل َسيُِّدنا ُمَحمَّ

 َنْسَتْنِتُج:
ِهَي َعلاماٌت َوُرموٌز ُمتََّفٌق َعَلْيها، تُْوَضُع في النَّصِّ الَْمْكتوِب؛ بَِهَدِف َعلاماُت التَّْرقيِم:

َتْنظيِمِه، َوَتْيسيِر ِقراَءتِِه َوَفْهِمِه، ِمْنها: )؟( )،(  )!( ).(  ):(



٣٢

ؤاِل.   تُْوَضَع َعلاَمُة ال�ْسْتفهاِم )؟( َبْعَد ُجْمَلِة السُّ

اأِْسّيتاِن ):( َبْعَد الَْقْوِل.   تُْوَضُع النُّْقَطتاِن الرَّ

ْيِء.   تُْوَضُع الْفاِصَلُة )،(؛ لِْلَفْصِل َبْيَن اأْجزاِء الَْكلاِم، َواأْقساِم الشَّ

ْهَشِة َوال�ْسِتْغراِب. ِب )!( َبْعَد الَْكلاِم الَّذي َيُدلُّ َعلى الدَّ   تُْوَضُع َعلاَمُة التََّعجُّ

  تُْوَضُع النُّْقَطُة ).( في نِهاَيِة الُْجْمَلِة.

٢ َنَضُع َعلاماِت التَّْرقيِم الاآتَِيَة َبْيَن الاأْقواِس في اأْمِكَنِتها اْلُمناِسَبِة:  

)،  ؟   ! .  :(

١ ما اأْقَبَح الَْكِذَب )     (

٢ قالَْت لَُجْيُن )     ( اأِحبُّ الْموسيقا َوالِْغناَء )     (

3 ما عاِصَمُة َدْولَِة ِفَلْسطيَن )     (

٤ شاَرَكْت َوفاُء في الَْيْوِم الَْمْفتوِح )      (

5 َذَهَبْت َسماُح اإِلى الّسوِق )    ( َواْشَتَرْت َهِديًَّة؛ لِِزياَرِة َصديَقِتها َسْلوى )     (

ْل َعَمَل الَْيْوِم اإِلى الَْغِد )      ( 6 قاَل الَْحكيُم )     ( ل� تَُؤجِّ

أْسَرتي.   ُمها ل� ُة: نَْكُتُب َثلاَث ُجَمٍل َتْحَتوي َعلى ِفْعٍل ُمضاِرٍع لِواِجباٍت َمْنِزلِيٍَّة اأَقدِّ  الَمَهمَّ



٣٣

  التَّْعبيُر: 

َة الاآتَِيَة، ثُمَّ َنْقَتِرُح ُعْنوانًا، َونِهاَيًة اأْخرى َلها: َنْقَراأ اْلِقصَّ

ٌب، لَُه جاٌر ُمشاِكٌس اْسُمُه ناِدٌر، َوُهما في َصفٍّ واِحٍد. ذاَت َيْوٍم  َكريٌم ِطْفٌل ُمَهذَّ

اْشَترى َكريٌم كَُرًة َصغيَرًة؛ لَِيْلَعَب بِها اأْثناَء ال�ْسِتراَحِة، َفَراآها ناِدٌر، َفَذَهَب اإِلَْيِه، َواأَخَذها 

ِمْنُه بُِعْنٍف، َفَكَظَم َكريٌم َغَضَبُه، َوِعْنَد ال�ْسِتراَحِة، اأْخَرَج َرغيفاً، َوِقْطَعَة ُجْبٍن؛ لَِياأْكَُلها، 

اإِلّ� اأّن ناِدراً كاَن لَُه بِالِْمْرصاِد، َفَجرى ُمْسِرعاً، َواأَخَذ ما بَِيِدِه قائِلاً لَُه: اأنا اأولى بِها ِمْنَك.

؛ لُِيَكلَِّفُهْم  فِّ في الَْيْوِم التّالي، َطَلَب الُْمَعلُِّم ِمَن َطَلَبِتِه َتْكويَن َمْجموعاٍت داِخَل الصَّ

، َوَرَفَض الطََّلَبُة َجميُعُهْم اأْن َيكوَن  أنِْشَطِة، ساَرَع كُلُّ طالٍِب َمَع َمْن ُيِحبُّ َتْطبيَق َبْعِض ال�

فاتِِه َمَعُهْم. نََظَر كريٌم اإِلى ناِدٍر الَّذي َيْبكي نََدماً َوُحْزناً،  ناِدٌر في َمْجموَعِتِهْم؛ لِسوِء َتَصرُّ

َفاأْسَرَع نَْحَوُه قائِلاً: اأَتْقَبُل اأْن اأكوَن َشريكاً لََك في الَْعَمِل يا جاري؟ 



٣٤

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ما اأَهمُّ َوسيَلِة اتِّصاٍل َوَتواُصٍل َبْيَن الَْبَشِر؟ 

ْوِت في اأموٍر. نَْذكُُر اْثَنـْيِن ِمْنها. نْساُن َعلى الصَّ ٢ َيْعَتِمُد ال�إِ

نْساِن؟ ْمِع ِعْنَد ال�إِ 3 ما الُْقْدَرُة الَّتي َيْمَتِلُكها ِجهاُز السَّ

َلِتِه ِعْنَد َسماِعِه  نْساُن َرْسَم َملاِمِح الّصوَرِة في ُمَخيِّ ٤ َهْل َيْسَتطيُع ال�إِ

َصْوتاً لَِشْيٍء ما؟

ُد ِمْن ِخلاِل ال�أْصواِت اأنَّ هذا ُعْصفوٌر اأْو اأَسٌد اأْو بوٌم؟ 5 َكْيَف نَُحدِّ

نْساَن َعلى َتْحليِل ال�أْصواِت ِعْنَد َسماِعها؟ 6 ما الَّذي ُيعيُن ال�إِ

7 نَُميُِّز ال�أْصواَت الْهاِدئََة ِمَن ال�أْصواِت الُْمْزِعَجِة فيما َياأْتي:

ْوِت، الْقيثاَرُة(. راُخ، الرَّْعُد، ُمَكبِّراُت الصَّ ّياراِت، َزْقَزَقُة الَْعصافيِر، الصُّ )اأْبواُق السَّ

ْرُس الّرابع بيَعِةالدَّ موسيقا الطَّ

 َنْسَتِمُع لَِنصِّ )الاأْصواُت ِمْن َحْولِنا(: 



٣٥

ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأمَُّل اللَّْوَحَة اْلاآتِي



٣6
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بيَعِة موسيقا الطَّ

٤

 َنْقَراأ:

أْخَضِر الَْجميِل، اْسَتْيَقَظْت َمها ِمْن  ْمُس، َوَقْد َتَزيََّنِت الطَّبيَعُة بِِردائِها ال� اأْشَرَقِت الشَّ

نَْوِمها، َوالَْتَفَتْت ِمْن ناِفَذِة ُغْرَفِتها، َوصاَحْت: 

 - َجّدي... َجّدي!

 - نََعْم يا َصغيَرتي، ماذا تُريديَن؟ 

ْمُس، َوحاَن َمْوِعُد َذهابِنا اإِلى النَّْهِر. األَْم َتِعْدني بِذلَِك؟   - لََقْد اأْشَرَقِت الشَّ

- َبلى. 

ِمياِه  الْواِدَعُة، َسِمعا َخريَر  الّريِفيَُّة  النَّْهِر، َحْيُث الطَّبيَعُة  اإِلى  الَْجدُّ َوَحفيَدتُُه  َه  َتَوجَّ

ُك في النَّْفِس  النَّْهِر الُْمْنساَبِة، َوَسِمعا َزْقَزَقَة الَْعصافيِر َتْمَلاأ الَْمكاَن، َوَحفيَف ال�أْشجاِر ُيَحرِّ

ها: َهْل َسِمْعَت يا َجّدي؟ الطَّبيَعُة َتْعِزُف موسيقا َعْذَبًة! الَْحَيِويََّة. َفقالَْت َمها لَِجدِّ

اأْن نَْسَتْمِتَع  اإِلّ�  ، َوقاَل:  الموسيقا َمْوجوَدٌة في كُلِّ َمكاٍن، َوما َعَلْينا  اْبَتَسَم الَْجدُّ

بَِسماِعها. 

كانَِت ال�أْصواُت َتَتداَخُل في اأُذنَْيها، َفَطِرَبْت لَها، َوَتماَيَلْت، ثُمَّ َبَداأْت تَُغنّي.
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ُر:      نَُفكِّ

ُل في َحديَقٍة َجميَلٍة، ما ال�أْصواُت الَّتي ُيْمِكُن اأْن نَْسَمَعها؟ ١ ِعْنَدما نََتَجوَّ

ُح ذلَِك. ٢ َهْل َتْعِزُف الطَّبيَعُة ِفْعلاً موسيقا َعْذَبًة؟ نَُوضِّ

  نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ماذا َوَعَد الَْجدُّ َحفيَدَتُه َمها؟

َه الَْجدُّ َوَحفيَدتُُه؟ ٢ اإِلى اأْيَن َتَوجَّ

3 ماذا َسِمَع الَْجدُّ َوَحفيَدتُُه ِعْنَد ُوصولِِهما النَّْهَر؟

ها: الطَّبيَعُة َتْعِزُف موسيقا َعْذَبًة؟ ٤ ما الَّذي َجَعَل َمها َتقوُل لَِجدِّ

5 َمتى َبَداأْت َمها َتَتماَيُل، َوتَُغنّي؟

ُة: نَْكُتُب اأْصواتاً نَْسَمُعها في بيَئِتنا.   الَمَهمَّ



٣٩

  التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ْوِت وصاِحِبِه فيما َياأْتي: ١ َنِصُل َبْيَن الصَّ

الْماُءَهزيم

الَْحماُمَزْقَزَقة

ئُْبَصهيل الذِّ

الِْحصاُنُعواء

الَْعصافيُرَخرير

َجُرَهديل الشَّ

ْعُد الرَّ

٢ َنَتاأمَُّل الاأْمِثَلَة الاآتَِيَة:

َدَرَس َعِليٌّ َدْرَسُهاأ

َيْدُرُس َعِليٌّ َدْرَسُهب

جـ
اْدُرْس َدْرَسَك يا َعِليُّ



٤٠

 اإِضاَءٌة:

ُهَو الِْفْعُل الَّذي ُيْطَلُب بِِه الِقياُم بَِعَمٍل، ِمْثَل: اْدُرْس، اْدُرسي، الَْعْب، فِْعُل الاأْمِر

الَْعبي، اْجَمْع، اْجَمعي.

٣ َنَضُع فِْعَل الاأْمِر اْلُمناِسِب ِمْن َبْيِن الاأْقواِس في اْلَفراِغ:

)اْفَتْح، ساِمحي، اْعِطْف، اْعِرْف، اْطُلبي(

َك. اأ  واِجَبَك َقْبَل اأْن َتْعِرَف َحقَّ

ب  ِمَن اللِّه الَْعْوَن.

جـ  َمْن اأساَء اإِلَْيِك.

ْزِق يا اللُّه. د  باَب الرِّ

هـ  َعلى الَْفقيِر َوالِْمْسكيِن.

 

ُن اأْرَبَع ُجَمٍل ِمْن اإِنْشائِنا، في كُلٍّ ِمْنها ِفْعُل اأْمٍر َيُحثُّ َعلى: ُة: نَُكوِّ الَمَهمَّ

أْرِض:  . اأ ِزراَعِة ال�

ْيِف:  . ب اإِْكراِم الضَّ

جـ اْحِتراِم الَْكبيِر:   .

. د َتَعلُِّم الِْمَهِن:  

 



٤١

  اْلِكتاَبُة: 

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ: 

! َبًة َعْذ موسيقا  ُف  َتْعِز لطَّبيَعُة  ا َجّدي؟  يا  َسِمْعَت  َهْل 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ْملاُء:     الاإِ

َنَضُع َعلاماِت التَّْرقيِم اْلُمناِسَبَة في اْلُمَربَِّع فيما َياأْتي: 

َشكا َرُجٌل اإِلى َطبيٍب َوَجعاً في َبْطِنِه  َفقاَل  ماذا اأَكْلَت  
قاَل  اأَكْلُت َرغيفاً ُمْحَتِرقاً 
قاَل الطَّبيُب  ما اأْجَهَلَك 

َل الَْمريَض  َفقاَل الَْمريُض  اإِنَّما اأْشَتكي َوَجعاً  اأْحَضَر الطَّبيُب كُْحلاً؛ لُِيَكحِّ
في َبْطني ل� في َعْيني! 

لَُك؛ لُِتْبِصَر الُْمْحَتِرَق  َفلا َتاأْكُلُُه   قاَل الطَّبيُب  َقْد َعَرْفُت  َولِكْن اأَكحِّ



٤٢

  التَّْعبيُر: 

ًة َسِمْعناها اأْو َقَراأْناها في ُحدوِد اأْرَبَعِة اأْسُطٍر:  َنْكُتُب قِصَّ



٤٣

 نَُغنّي، َوَنْحَفظ: 

موسيقا الاأْرِض

أْرِض تُناغيني اأْعطيها الُْحبَّ َوتُْعطينيموسيقا ال�

َوالنَّْبـــُع ِمياهاً َيْســـقينيَوالطَّْيـــُر ُيَزْقِزُق في َفَرٍح

يانَِعٌة َحْولي  َزْيتوني لَـــْوزي َمَع تينياأْشـــجاري 

أْوراِق ِغناٌء ُينادينيَوَحفيـــُف ال� الَْمـــاِء  َوَخريـــُر 

اأْعَشُقها بِلادي  شـــاِمَخًة ُمْنـــُذ التَّْكويِنَوِجباُل 

لَِنُشـــمَّ ُعطـــوَر َرياحيِنُخْذنـــي لِْلَحْقِل اأيا اأَبتي

َولِلجبِل ْهِل  لِلسَّ لِْلَبْيـــَدِر ُحّبـــي َوَحنينيُخْذني 
َمْجدي الّسْلوادي



٤٤

   ورقة عمل تقويمية                                         
 )َفْهُم الَْمْقروِء(:

أْسِئَلِة ِمْن ) ١-5 (:    ؤاُل ال�أول: نَْقَراأ النَّصَّ ال�آتي، ثُمَّ نُجيُب َعِن ال� السُّ

ــتاِء الْبــاِرَدِة، َوالثُّلــوُج َتَتســاَقُط َعلــى ُســطوِح َمنــاِزِل الُْمَخيَّــِم، اْرَتــدى    فــي َيــْوٍم ِمــْن اأيـّـاِم الشِّ
ــلاِة فــي َمْســِجِد الُْمَخيَّــِم، ثُــمَّ عــاَد اإِلــى َبْيِتــِه، َجَلــَس  َتــُه، َوَذَهــَب لِلصَّ الْحــاجُّ اإِْبراهيــُم كوِفيَّ

ثــوَن. َمــَع اأْحفــاِدِه َحــْوَل َمْوِقــِد النـّـاِر، َواأخــذوا َيَتَحدَّ
ْرنا يا َجّدي َعْن َسَبِب اْرتِدائَِك الْكوِفيََّة.  َسْلمى: َخبِّ
لاِة؟ ١- ماذا اْرَتدى الْحاجُّ اإِْبراهيُم ِعْنَدما َذَهَب لِلصَّ

__________________________________________________________
٢- اإِلى ماذا َترِمُز الْكوِفيََّة؟ 

__________________________________________________________
أْسلوِب في ُجْمَلِة )يا َجّدي(: 3- نَْوُع ال�

   اأ- اْسِتْفهام.          ب- َتْوكيد.       ج- نِداء.         د- َتَعُجب.
_____________________________________________

٤- ما ُمراِدُف َكِلَمة ) اْرَتدى ( في ُجْمَلِة )اْرَتدى الْحاجُّ اإِْبراهيُم كوِفيََّتُه(؟
   اأ- َخَلَع.             ب- لَِبَس.         ج- اأَكَل.        د- َغطّى.

_____________________________________________
5- نَُوظُِّف التَّْركيَب اللَُّغويَّ  )َجَلَس َمَع ( في ُجْمَلٍة َجميَلٍة ِمْن اإِنْشائِنا؟ 

 ___________________________________________________

ْرِفيَّة(: )التَّدريباُت النََّحِويَِّة َوالصَّ
أْقواِس في الَْفراِغ، لَِتْكِويِن ُجَمٍل ِفْعلَِّية: ١- نَْختاُر الِْفْعَل الُْمناِسَب ِمْن َبْيِن ال�

                    )َيصوُم، عالََجت، َتتماَيُل، عاَوَن(
بيِع. اأ- ..................... اْل�أْغصاُن َفِرَحًة بُِقدوِم الرَّ

ُه في اأْعماِل الَْبْيِت. ب- .....................   الطَّْفُل اأمَّ
َضُة الَْجْرحى في الَْمْشفى. ج- ......................   الُْمَمرِّ

آتَية  َكما في الِْمثاِل:  ٢- هاِت الِْفْعَل الْماضي ِمَن الَْكِلماِت ال�
د: ........... نجاز: ......... ، التََّردُّ  ابِتساَمة: ابَتَسَمت، ال�إِ



٤٥

آتية؟  3- ما الُْجْمَلُة الِْفْعِليَُّة ِمْن الُْجَمِل ال�
ْبُل الِْعْلُم.         اأ- الَْجوُّ حارٌّ.                           ب- َرَفَع الشِّ

باَبُة َحَشَرٌة َخطيَرٌة.                د- الثِّماُر ناِضَجٌة.     ج- الذُّ

أْقواِس  في َمكانِها  الُْمناِسِب: ْملاء( نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُْمناِسَبِة ِمْن َبْيِن ال�  )ال�إ
                              )  ؟      ،      :       !         . (

ياراِت        لَكانَِت َحياتُنا  َصْعَبة   اأ -  لَْول� اْخِتراٌع السَّ
ب-  ما اأجَمَل الَْوَطن 

ْدُق ُمنجاًة. ج- قاًل ال�أُب لِ�بنه      الصِّ
د- َمتى َوَقَعت َمَعَرَكًة ِحطين    

)التَّْعبير( :١- َهّيا نَْحِذف الُْجمَلة الّزائَِدَة؛ لَِتْكويِن َفقَرة تاَمِة الَْمعنى ، َونُعيُد ِكتاَبَتها: 
نا . *- َفحيَن َيضيُع َحقُّ

*- نَتناَزُل َعْنُه ، َخْوفاً َوُجْبناً .
*-  َوَعَلينا اأْن نَْعِرَف ّهِذِه الُْحقوق ً َوالواِجباِت.

جاَعٍة . ٍة َوشِّ *- نُطالُِب بِِه ، ِونُحاِوُل اْسِترداَدُه بُِكلِّ  ًقوَّ
*- لُِكلِّ واِحٍد منّا  ُحقوٌق ، َوَعَلْيِه واِجبات ٌ

)الَْمْحفوظات(:  

ْعِريَّة :  أْبياِت الشِّ اأ- َهّيا نُْكِمُل ال�
َعَلمي ........................                 خاِفقاً .................

     .................. ُمروجي                    َوبِِه ........................
ب- اللَّوُن ال�أحمر َيْرُمز اإِلى .................................

ج- نَُوظُِّف) ِفَلْسطين( في ُجْمَلٍة َجميَلٍة ِمْن اإِنْشائِك ؟  ............ ............

آتَِيَة َوْفَق َقواِعِد َخطِّ النَّْسخ :  )الَْخّط(: نَْكُتُب الُْجْمَلَة ال�
لََقْد َوَعْدُت اأّمي اأن ْ اأكوَن صاِدقاً.

________________________________________________ 

 ملاحظات المعلم/ة: ________________________________________________

ملاحظات ولي ال�أمر: ________________________________________________



٤6

ِاسُم 
الّطالِب

اْلَمهارات
َدَرَجُة التَّْقديِر

١٢٣٤٥

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

َرًة. ْرِس ِقراَءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ ٢- ِقراَءُة الدَّ

ــِتماِع،  ــي ال�ْس ــْن نَصَّ ــِة ِم ــَرِة العامَّ ــِتْخراُج الِفْك 3- اْس
ــراَءِة. َوالِق

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

5- َتْوظيــُف ُمْفــَرداٍت َوَتراكيــَب َجديــَدًة فــي ُجَمــٍل 
ــَدٍة. ُمفي

6- َحلُّ التَّْدريباِت اللَُّغِويََّة الِقرائِيََّة َوالِكتابِيََّة.

7- الِْكتاَبُة بَِخطِّ النَّْسِخ.

8- َتْوظيُف التَّْعبيَر في ُجَمٍل ُمناِسَبٍة.

َفُظها. َنًة، َوِحْ أناشيِد ُمَلحَّ 9- ِغناُء ال�

ط       5- َمْقبول ** ١- ُمْمتاز       ٢- َجّيد ِجّداً        3- َجّيد          ٤- ُمَتوسِّ

ُسلَُّم التّقديِر


