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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة  يتصــف ال�إ

النشــاأة، ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة 

الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، 

مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي 

صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�آمــال، ويلامــس ال�أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــًا لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت 

ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة 

عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، وال�إ

والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعم 

بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار 

ــر  ــاء تطوي ــاة، ج ــة المتوّخ ــة والفكرّي ــة المعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب ال ــا للطال ــم رؤيتن ــي تحك ــات الت ــد المنطلق واٍع لعدي

المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، 

والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم 

ــق  ــة تحق ــن توليف ــرًا ع ــاج تعبي ــون النت ــت؛ ليك ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي ــات والمنطلق ــداف والغاي ــن ال�أه بي

ــًا. ــًا وفكري ــًا وتربوي المطلــوب معرفي

ثّمــة مرجعيــات تؤّطــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــزّز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــررّة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي  ــًا، وفــي هــذا ال�إ ــًا، ووطني ــًا، وفكري التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفي

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي  تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.

ــف  ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــاء الشــكر للطواق ــدو اإزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــاز ه ــع اإنج وم

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

ــة مــن العمــل. ــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال التطوي

وزارة التربية والتعليم 

مــركــز �لــمـنـاهـج �لفلسطينية

تـــشـــريـن �لــثـــانـــي / ٢٠١٧



ــلاُم َعلــى �لَْمْبعــوِث َرْحَمــًة لِْلعالَميــن َوَعلــى �آلـِـِه َوَصْحِبــِه َوَمــْن ســاَر َعلــى َدْربـِـِه  ــلاُة َو�لسَّ �لَْحْمــُد لِلـّـِه َربِّ �لْعالَميــن، َو�لصَّ

�إِلــى َيــْوِم �لّديــِن، َوَبْعــد.

ــفِّ �لثّانــي �ْل�أساســّي فــي َدْولَــِة ِفَلْســطين، َوُهــَو �لِْكتــاُب �لثّانــي فــي ِسْلِســَلِة كُُتــِب  َفهــذ� ِكتــاُب )لَُغُتنــا �لَْجميَلــُة( لَِطَلَبــِة �لصَّ

ــِة َو�آد�بِهــا �لَّــذي �أنَْجــَزُه �لَْفريــُق  طــاِر �لْعــامِّ لِْلَمناِهــِج و�لُْخطــوِط �لَْعريَضــِة لِِمْنهــاِج �للَُّغــِة �لَْعَربِيَّ �للَُّغــِة �لَْعَربِيَّــِة. َوَقــْد جــاَء َتْرَجَمــًة لِْلاإِ

. �لَْوَطنيُّ

ــِة ُهــَو َتْمكيــُن �لطََّلَبــِة ِمــْن توظيــف �للَُّغــِة بَِفّعاليــة فــي َعَمِلّيــاِت �ْل�تِّصــاِل  ئيــَس ِمــْن َور�ِء َتْعليــِم �للَُّغــِة �لَْعَربِيَّ �إِنَّ �لَْهــَدَف �لرَّ

َدِة. ــِة �لُْمَتَعــدِّ َو�لتَّو�ُصــِل فــي �لَْمو�ِقــِف �لَْحياتَِي

ــُم  ــِه َتْنظي ــمُّ في ــًة. َوَيِت ــَدًة ُمَتكاِمَل ــُد ِمْنهــا َوْح ــُل �لْو�ِح ــُث ُيَمثِّ روِس ل� �لَْوَحــد�ِت، َحْي ــدُّ ــاُب َعلــى �أســاِس �ل ــَي �لِْكت وقــد ُبِن

أْفــكاِر و�لَْمفاهيِم  �لِْخْبــر�ِت �لتَّْعليِميَّــِة لَِتكــوُن فــي �إِطــاٍر ُمَتكاِمــٍل وليــس فــي �أْجــز�ٍء ُمْنَفِصَلــٍة. َوفيــِه �أْيضــاً َيِتمُّ َعْرُض َمْجموَعــٍة ِمَن �ْل�

َدٍة َوَيْكَتِســبوَن َبْعــَض �لِْقَيــِم َو�ْل�تِّجاهــاِت  َرُب �لطََّلَبــُة َعلــى َمهــار�ٍت َوظيِفيَّــٍة ُمَحــدَّ و�لَْمعــاِرِف َو�لَْحقائِــِق �لُْمَتر�بَِطــِة، َوَيَتــدَّ

نْســانِيََّة. أَســِريََّة، َو�ْل�إِ َو�لَْمعــاِرِف �لُْمْرَتِبَطــِة بِالِْخْبــر�ِت �لتَّْعليِميَّــِة. َولَــْم ُيْغِفــِل �لِْكتــاُب �لِقَيــم �لّديِنيَّــَة، َو�لَْوَطِنيَّــَة، َو�ْل�ْجِتماِعيَّــَة، َو�ل�

 ، ْرُس بَِنــصِّ �ْل�ْســِتماِع َوُهــَو َمْوجــوٌد فــي َدليــِل �لُْمَعلِّــِم، �أّمــا �أْســِئَلُة �لنَّــصِّ َفَمْوجــوَدٌة فــي ِكتــاِب �لطَّالـِـِب. َوِمــْن َثــمَّ َيْبــَد�أ �لــدَّ

ــَفِوّي. َوَبْعــَد ذلـِـَك ُبِنــَي نَــصُّ �لِْقــر�َءِة َوَتِبَعــُه  توَجــُد لَْوَحــٌة لِْلُمحاَدَثــِة تُحاكــي َدْرَس �لِْقــر�َءِة، َوَقــْد ُربـِـَط َدْرُس �لُْمحاَدَثــِة بِالتَّْعبيــِر �لشَّ

ــُر، َحْيــُث �إِنَّ �أْســِئَلَة �لتَّْفكيــِر �أْســِئَلٌة َغْيــُر ُمباِشــَرٍة َتْســَتْدعي َمهــار�ت �لتَّْفكيــِر  أْســِئَلِة، َوِهــَي: نُجيــُب َشــَفِويّاً َونَُفكِّ نَْوعــان ِمــَن �ْل�

ــًة، َحْيــُث �ْشــَتَمَل �لِْكتــاُب َعلــى َثلاَثــِة  يَّــًة خاصَّ �لُْعْليــا. �أّمــا �لتَّْدريبــاُت، َفجــاَءْت ُمْرَتِبَطــًة بَِنــصِّ �لِْقــر�َءِة. َوَقــْد �أولَيــِت �لِْكتاَبــُة �أَهمِّ

ْمــلاُء فــي هــذ� �لِْكتــاِب مــا َبْيــَن �لَْمْنقــوِل َو�لَْمْنظــوِر. َكمــا �ْشــَتَمَل �لِْكتــاُب َعلــى �أناشــيَد  َع �ْل�إِ ــٍة بِالِْكتاَبــِة. َوَتَنــوَّ �أنِْشــَطٍة ُمْخَتصَّ

َعــٍة بُِعْنــو�ِن )نَُغنـّـي(، جــاَءْت ُمْرَتِبَطــًة بُِنصــوِص �لِْقــر�َءِة.  ُمَتَنوِّ

َيــِة؛  فِّ ــُذ �لِْمْنهــاِج، َوُيَطبّقــُه فــي �لُْغْرَفــِة �لصَّ ئيــُس فــي �لَْعَمِلَيــِة �لتَّْعليِميَّــِة �لتََّعلُِميَّــِة، َوُهــَو �لَّــذي ُيَنفِّ �إِنَّ �لُْمَعلِّــَم ُهــَو �لَْمَحــكُّ �لرَّ

دونــا بَِتْغِذَيــٍة ر�ِجَعــٍة لِْلِكتــاِب �لَْمْوجــوِد َبْيــَن �أْيديُكــم، َحْيــُث �إنَّ هــِذِه �لطَّْبَعــَة َطْبَعــٌة َتْجريِبيَّــٌة. َونَْحــُن  لـِـذ�، كُلُّنــا �أَمــٌل فــي �أْن تَُزوِّ

َعلــى َيقيــٍن �أنَّ تِلــَك �لتّغذيــَة �لّر�جعــَة َســْوَف تُْغنــي �لِْكتــاَب، َوتُســاِهُم فــي َتْطويــِر مهــار�ِت �أْطفالِنــا َتْخــِدُم �لَْمْصَلَحــَة �لُْفْضلــى 

أْطفالِنا.  لِ�

َوفََّقُكم اللُه لِما فيِه َمْصَلَحُة اْلَوَطِن.

فريق التّاأليف
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٢

النِّتاجات

َوالتَّفاُعِل  اْلِكتاِب،  هذا  ِمْن  ِل  ال�أوَّ الُجْزِء  ِمَن  ال�ْنِتهاء  َبْعَد  الّطَلَبِة  ِمَن  ُيَتَوقَُّع 
ال�أْرَبِع  ِبيَِّة  الَعَر اللَُّغِة  َمهاراِت  توظيِف  َعلى  قاِدريَن  َيكونوا  اأْن  ال�أْنِشَطِة،  َمَع 
)ال�ْسِتماِع، َوالُمحاَدَثِة، َوالِقراَءِة، َوالِكتاَبِة(، في ال�تصاِل والتواصل ِمْن ِخلاِل:

 

�ل�ْسِتماِع �إِلى نُصوِص �ْل�ْسِتماِع بِانِْتباٍه َوَتفاُعٍل.  ١

�لتَّْعبيِر َعْن لَْوحاِت �لُْمحاَدَثِة َوُصَوِرها َشَفِويّاً َتْعبير�ً َسليماً.  ٢

ِقر�َءِة نُصوٍص ِمْن )5٠ – ٧٠( َكِلَمًة ِقر�َءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة َوُمَعبَِّرًة.  ٣

أنِْشَطِة �لُْمْخَتِلَفِة. �لتَّفاُعِل َمَع �لنُّصوِص ِمْن ِخلاِل �ْل�  ٤

، َوَحلِّ �لُْمْشِكلات(. ْبد�عيِّ �ْكِتساِب َمهار�ِت �لتَّْفكيِر �لُعْليا )�لنّاِقِد، َو�ْل�إ  5

�ْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِويٍَّة )ُمْفَرد�ٍت، َوَتر�كيَب، َو�أنْماٍط لَُغِويٍَّة َجديدٍة(.  ٦

نَْسِخ َكِلماٍت َوُجَمٍل بَِخطٍّ َجميٍل.  ٧

ِكتاَبِة ُحروٍف َوَمقاِطَع َوَكِلماٍت ِكَتاَبًة َصحيحًة َوْفَق �أصوِل َخطِّ �لنَّْسِخ.  ٨

٩  ِكتاَبِة نُصوٍص )لِغايِة ٢٠ كلمة( �إِْملاًء َمْنقول�ً َوَمْنظور�ً ِكتاَبًة َصحيحًة، ُمر�عيَن 

�لَْمهار�ِت �لو�ِرَدَة في �لِْكتاِب.



٣

أناشيِد َمَع �للَّْحِن. �إِنْشاِد َمْجموَعٍة ِمَن �ْل�  ١٠

ِة، َوَتْنِمَيِة �لَْمو�ِهِب، َو�لتَّعاُوِن،  يـَـّ يجابِيَّـِة َو�ل�تِّجاهاِت مثِل: )�لُْحرِّ َتَمثُِّل �لِْقَيِم �ْل�إ  ١١

ناَعِة �لَوَطِنيَِّة، َو�آد�ِب �لُمروِر،  َوُحبِّ �لَْوَطِن، َو�ْل�ِقتصاِد في �لْماِء، َوَتْشجيِع �لصِّ

ْفِق بِالَْحَيو�ِن، َوَدْوِر �لطَّبيِب، َو�ْحِتر�ِم �لِْحَرِف �لُْمْخَتِلَفِة، َو�لُْمحاَفَظِة َعلى  َو�لرِّ

�لِْكتاِب َوَوسائِِل �ل�تِّصاِل، َو�لنَّظاَفِة، ... �إلخ(.



٤5 ٤

اأِحبُّ ُلَغتي.



٤5

أْسرانا( يَُّة لِ� َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلُحرِّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْمُر �لَّذي �ْسَتَعدَّ لَُه �أْهُل �لَقْرَيِة؟ ما �ل�  ١

ْجِن؟ َكْم عاماً َقضى �أْحَمُد في �لسِّ  ٢

لِماذ� َفِرَحْت ُرَقـيَُّة؟  ٣

ماذ� َفَعَلِت �لنِّساُء؟  ٤

ما و�ِجُبنا تُجاَه �ْل�أْسرى؟  5

ال�ْسِتماُع

رُس الدَّ

يَُّة اأْجَمُلال�أوَُّل اْلُحرِّ



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

٦



٧



٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
يَُّة اأْجَمُل اْلُحرِّ

َشَعَر ُعْصفوُرُ بِالْجوِع َو�لَْعَطِش، َفاأَخَذ َيْبَحُث َعْن َطعاٍم 

َعلى  َر�أى  َتِعَب،  َوِعْنَدما  َبعيد�ً،  �لُْعْصفوُر  طاَر  َوَشر�ٍب. 

ُشْرَفِة �أَحِد �لُْبيوِت ُبْلُبلاً في َقَفٍص َجميٍل، َو�أماَمُه َطعاُمُ َكثيُرُ 

. َوَشر�ُبُ

قاَل �لُْعْصفوُر: ما �أْجَمَل َحياَتَك ُهنا �أيُّها �لُْبْلُبُل! َتاأْكُُل 

َفاأنا َمْسجوُنُ،  �لُْبْلُبُل: َولِكنّي َحزيُنُ؛  بِاأماٍن. قاَل  َوَتْشَرُب 

أْجَمُل يا  يَُّة ِهَي �ْل� َول� �أْسَتطيُع �أْن �أْخُرَج ِمَن �لَْقَفِص. �لُْحرِّ

َصديقي.



٩

ُر نَُفكِّ

لِماذ� كاَن �لُْبْلُبُل َحزيناً؟  ١

�أيُُّهما �أْفَضُل، َحياُة �لُْبْلُبِل �أْم َحياُة �لُْعْصفوِر؟ لِماذ�؟  ٢

ما ُشعوُر �أْبناِء �ْل�أْسرى؟  ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:

بِماذ� َشَعَر �لُْعْصفوُر؟  ١

ماذ� َر�أى �لُعْصفوُر على ُشْرَفِة �أَحِد �لُبيوِت؟  ٢

ماذ� كاَن في �لَْقَفِص؟  ٣

لِماذ� ل� َيْسَتطيُع �لُْبْلُبُل �لُْخروَج ِمَن �لَْقَفِص؟  ٤



١٠

١ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل )بـ، ب( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

بِاأمانَشر�بَتِعَبُبْلُبلَبعيد

٢ َنْقَراأ، َونَُجرُِّد َحْرَف )تـ، ت( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

ـةةتتـ

يَّةطاَرت�لَْبْيت�أْسَتطيعَشَجَرةَتاأْكُل �لُْحرِّ



١١

ـََة، َونَُلوُِّن اْلُمْسَتطيَل الذي َيْحَتوي  3 نَُركُِّب اْلُحروَف اْل�آتِي

َعلى ) ثـ، ث (، َوَنْقَراأ:

ُيـثـَكـ ثلِـ�ثـُثَحـْبـَيـُر

: ـََة َوْفَق اأْحُرِف اْلَمدِّ ٤ َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

َصديقيَمْسجونَجميلَشرابماءُعْصفور

ألِف  )�( َمّد بِالْياء )ي(َمّد بِالْو�و )و(َمّد بِاْل�



١٢

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

�أَخَذ �لُْعْصفوُر َيْبَحُث َعْن َطعاٍم َوَشر�ٍب.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

طاَر �لُْعْصفوُر َبعيد�ً، َوِعْنَدما َتِعَب، َر�أى َعلى ُشْرَفِة �أَحِد 

. �لُْبيوِت ُبْلُبلاً في َقَفٍص َجميٍل، َو�أماَمُه َطعاُمُ َكثيُرُ َوشر�ُبُ



١٣

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أْجَمُل يا َصديقي. يـَُّة ِهَي �ْل� قاَل �لُبْلُبُل: �لُْحرِّ

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

باببيبوبابـب



١٤١5 ١٤

                       

نَُغنّي

�أسعد �لديري�لُعْصفوَرُة

نوْر ِمـــْن  َتطيـــُر فـــي �لَْفضاْءُعْصفـــوَرُةُ 

ُســـروْر فـــي  ماْء!َتقـــوُل  �لسَّ �أْجَمَل  ما 

ألْحاْنَتاأْتـــي �إِلى �لُْبْســـتاْن َكْي تُْبِدَع �ْل�

ـــلاْم �لسَّ �لَْفـْجــَرُعْصفـــوَرُة  تُـعانِــــــــُق 

ـَْرَكـــْم َتْعَشـــُق �لَْغماْم َو�لْـَخـي َو�لْـُحـبَّ 

�لْـُقيـوْدَتـْخشـى ِمَن �لُْقْضباْن َوَتــْرفُــــُض 

جـــاْن َحــقــــــوْد�لَْمـــــْوُت لِلسَّ ــــُه  أنـَـّ لِ�



١٤١5

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َفْضُل اْلُمَعلِِّم(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ما َعَمُل ِعصاٍم؟  ١

بماذ� �ْحَتَفَل �ْل�أهالي؟  ٢

لِماذ� نََزَل ِعصاُمُ َعْن َمْسَرِح �لَْحْفِل؟  ٣

�أْيَن َمشى ِعصاُمُ َمَع ُمَعلِِّمِه؟  ٤

ماذ� قاَل ِعصاُمُ في �لنِّهايِة؟  5

ال�ْسِتماُع

رُس الدَّ

غيَرُةالثّاني الرَّّساَمُة الصَّ



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

١٦



١٧



١٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     

غيَرُة الرَّّساَمُة الصَّ

كاَن  ْمِل.  �لرَّ َعلى  َعَلماً  َتْرُسُم  �لّشاِطِئ  َعلى  ُخلوُد  َجَلَسْت 

َرْسٍم  َدْفَتَر  لَها  َفاْشَتَرْت  �أمُّها،  شاَهَدْتها  َتْرُسُم.  ما  َيْمحو  �لَْمْوُج 

َو�ألْو�ناً. 

لََدْيها  َوصاَر  َتر�ُه.  ما  كُلَّ  ْفَتِر  �لدَّ في  َتْرُسُم  ُخلوُد  �أَخَذْت 

ُةُ َكثيَرُةُ. َوِعْنَدما َر�أْت ُمَعلَِّمُة ُخلوَد �للَّْوحاِت، قالَْت:  لَْوحاُتُ خاصَّ

َرْسُمِك َجمَيُلُ يا ُخلوُد، َوَساأْعِرُض لَْوحاتِِك في َمْعِرِض �لَْمْدَرسِة، 

َوَسُتْصِبحين َرّساَمًة َمْشهوَرًة.



١٩

ُر نَُفكِّ

١ لِماذ� �ْشَتَرْت �أمُّ ُخلوَد َدْفَتر�ً َو�ألْو�ناً لِ�ْبَنِتها؟

٢ ماذ� كاَن َسَيْحُدُث لَْو َظلَّْت ُخلوُد َتْرُسُم َعلى 

ْمِل َفَقْط؟ �لرَّ

٣ ما َر�أُْيُكم بِما قالَْتُه �لُْمَعلَِّمُة لُِخلوَد؟

٤ ما ِهو�ياتُُكْم؟ 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذ� كانَْت ُخلوُد َتْفَعُل َعلى �لّشاِطِئ؟  ١

ماذ� َفَعَلْت �أمُّ ُخلوَد ِعْندما شاَهَدْتها؟  ٢

َكْيَف �أْصَبَح ِعْنَد ُخلوَد لَْوحاُتُ َكثيَرُةُ؟  ٣

ماذ� قالَْت ُمَعلَِّمُة ُخلوَد ِعْنَدما َر�أْت لَْوحاتِها؟  ٤



٢٠

ـََة َوْفَق اْلَجْدَوِل ال�آتي: ١ َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

ُُاْلَمْوُج َيْمحوُخلوُدَسماُحَجميل

اأريجاأَخَذْتَخْوختُْصِبحيَن

َحْرُف )خ(َحْرُف )ح(َحْرُف )ج(



٢١

٢ َنْقَراأ، َونَُحلُِّل اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة:

ُ َلْوحاُتُُخلوُدَجَمُل

َنِة: 3 َنْقَراأ، َوَنَضُع اْلَحَركاِت َعلى ال�أْحُرِف اْلُمَلوَّ

تْرُسمجَلَسْت�لَْفْتَحة

ة �أّميخلوُد�لّضمَّ

عامر�لّشاطئ�لَْكْسَرة

كون لَيلى�لّرمل�لسُّ



٢٢

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

ْفَتِر كُلَّ ما َتر�ُه. �أَخَذْت ُخلوُد َتْرُسُم في �لدَّ

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ِعْنَدما َر�أْت ُمَعلَِّمُة ُخلوَد �لْـلَّْوحاِت، قالَْت: َرْسُمِك َجميُلُ 

يا ُخلوُد، َوَسُتْصِبحيَن َرّساَمًة َمْشهوَرًة.



٢٣

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َجَلَسْت ُخلوُد َعلى �لّشاِطى َتْرُسُم َعَلماً.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َتْمرتيتوتاتـت



٢٤٢5 ٢٤

       

نَُغنّي

غيُر الرَّّساُم الصَّ
َمْرزوق َبَدوي

�أْرُســـُم طّيـــاَرة َســـّياَرة�أنـــا ِطْفـــُلُ  َيْرُســـُم  َوَصديقـــي 

ِم�أْجَعُل في �لّصوَرِة �أْحلامي ْعــــلا أ ل� َكـا يِّـُنـهــــا  َز �أ َو

َكالَْهـــَرِم�أْحلُـــُم �أنّـــي َفـــْوَق �لِقَمـــِم َيْســـمو  َطّيـــاُرُ 

�أْطفالـــيَوَسمائي َتْضَحُك في �لْعالي يـــا  �أْهـــلاً  �أْهـــلاً 



٢٤٢5

ْقُس( َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )الطَّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ْمُس؟ َكْيَف َيكوُن �لَْجوُّ ِعْنَدما تُْشِرُق �لشَّ  ١

في �أيِّ َفْصٍل َيْسُقُط �لَْمَطُر؟  ٢

�أْيَن نَْلَعُب ِعْنَدما َيْسُقُط �لَْمَطُر؟  ٣

َكْيَف َيكوُن �لَْجوُّ ِعْنَدما َيْسُقُط �لثَّْلُج؟  ٤

نَِصُف �لَْجوَّ هذ� �لَْيْوم.  5

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ

َعْوَدُة الّطائِِرالثّالُِث



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

٢٦



٢٧



٢٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َعْوَدُة الّطائِِر

كانَِت �لَْعصافيُر َتطيُر َفِرَحًة بِالَْجوِّ �لّد�ِفِئ. َفْجاأًة َهبَّْت عاِصَفُةُ 

َقِويَُّةُ، َوَسَقَط َمَطُرُ َغزيُرُ. طاَرِت �لَْعصافيُر لَِتْخَتِبَئ، َولِكنَّ ُعْصفور�ً 

ِة �لْعاِصَفِة، َوَتناَثَر ريُشُه، َفاأْصَبَح  أْرِض ِمْن ِشدَّ َصغير�ً َوَقَع َعلى �ْل�

َغْيَر قاِدٍر َعلى �لطََّير�ِن.

ِجْسِمِه،  ِمْن  ريَشًة  ُعْصفوٍر  كُلُّ  َو�أَخَذ  �لَْعصافيُر،  �ْجَتَمَعِت 

غيِر. َوبَِفْضِل �لّريِش �لَْجديِد، طاَر �لُْعْصفوُر  َو�أْعطاها لِْلُعْصفوِر �لصَّ

ِه بِاأماٍن.  َمَع �أْصِدقائِِه، َوعاَد �إِلى ُعشِّ



٢٩

ُر نَُفكِّ

غيِر؟ ١ ما َر�أُْيك بِما َفَعَلْتُه �لَْعصافيُر َمع �لُْعْصفوِر �لصَّ

نَُفكُِّر في َطريَقٍة �أْخرى َتْسَتطيُع بِها �لَْعصافيُر ُمساَعَدَة   ٢

غيِر؟ �لُْعْصفوِر �لصَّ

َم  لَنا ُمساَعَدًة في َمْوِقٍف َصْعٍب؟ َكْيَف نُكافُئ َمْن َقدَّ  ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:

َكْيَف كاَن �لَْجوُّ ِعْنَدما كانَِت �لَْعصافيُر َتطيُر؟  ١

ماذ� َحَدَث لِْلَجوِّ َبْعَد ذلَِك؟  ٢

غيِر؟ ماذ� َحَدَث لِْلُعْصفوِر �لصَّ  ٣

َكْيَف ساَعَدْتُه �لَْعصافيُر؟  ٤



٣٠

١ َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلبالوَن الذي فيِه َحْرُف )د( ِباللَّْوِن اْل�أْحَمِر، 

َونَُلوُِّن اْلبالوَن الذي فيِه َحْرُف )ذ( ِباللَّْوِن اْل�أْزَرِق:

ُ�لَْجديُد�أَخَذعاَد ُة ُِشدَّ لَذيُذ

٢ َنْقَراأ، َونَُجرُِّد َحْرَف )ر(، َوَنَضُعُه في اْلُمَربَّع:

ُعْصفورَصغيرطاَرْتريَشةَمَطر



٣١

3 َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل الَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلى 

َحْرِف )ز(:

ُز�َر َُزْيتونريشَغزيُر َمَطُر

٤ نَُركُِّب اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة، َوَنْقَراأ:

ةَرذُّرِز

َرَثـ�نـَتـئِفـ�د



٣٢

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َهبَّْت عاِصَفُةُ َقِويَُّةُ، َوَتناَثَر ريُش �لُْعْصفوِر.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

طاَرِت �لَْعصافيُر لَِتْخَتِبَئ، َولِكنَّ ُعْصفور�ً َصغير�ً َوَقَع َعلى 

ِة �لْعاِصَفِة، َو�أْصَبَح َغْيَر قاِدٍر َعلى �لطََّير�ِن. أْرِض ِمْن ِشدَّ �ْل�



٣٣

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

�أَخَذ كُلُّ ُعْصفوٍر ريشًة ِمْن ِجْسِمِه.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ثالِثثيثوثاثـث



٣٤٣5 ٣٤

                       

نَُغنّي

باُح �إسماعيل زويرقالصَّ

َد �لُْعْصفوُر لَْحناً باْحَغـــرَّ ِعْنَدما َهـــلَّ �لصَّ

فاْحَفاإِذ� �لَْحـْقــــُل َتــَغنّى َو�لْـــَوْرُد  َفَرحـــاً 

باْح�أيُّها �لُْعْصفوُر قُْل لي َكْيَف ُيْغريَك �لصَّ

ــْم باْح�أيُّهـــا �لطِّْفـــُل َتَعلَـّ ِمْن َعصافيِر �لصَّ

ْم َوَتَقدَّ َخفيفـــاً  في نَشـــاٍط َو�نِْشر�ْحقُـــْم 



٣٤٣5

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ ) ِبلادي َجميَلةࣱ(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ما �ْل�أْشجاُر �لَّتي نُشاِهُدها في ِجباِل بِلاِدنا؟  ١

ْيتوِن في بِلاِدنا؟ َمْن َزَرَع �أْشجاَر �لزَّ  ٢

ماذ� نَْزَرُع في �لَْغْوِر؟  ٣

ما �لَْمزروعاُت �لَّتي َيْزَرُعها �أْهُل َبْلَدتُِكم؟  ٤

ر�َعِة؟ َكْيَف نُساِعُد �أْهَلنا في �لزِّ  5

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ

اْل�أْرُضالّراِبُع



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

٣٦



٣٧



٣٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْل�أْرُض

أْرَبَعَة، َوقاَل لَُهم: َتَرْكُت لَُكْم في هِذِه  َجَمَع �لَْفّلاُح �أْبناَءُه �ْل�

�أبيِهم،  ِعْنِد  ِمْن  أْبناُء  �ل� َخَرَج  َعْنُه.  َفاْبَحثو�  َكبير�ً،  َكْنز�ً  أْرِض  �ل�

َعِن  لَِيْبَحَث  أْرَض؛  �ْل� َيْنُكُش  َوَبَد�أ  َفاأَْسُه،  ِمْنُهم  و�ِحٍد  كُلُّ  َفَحَمَل 

�لَْكْنِز، َولكنَُّهم لَْم َيِجدو� َشْيئاً. َرَجعو� �إلى �أبيِهم، َوقالو�: لَْم نَِجْد 

أْرِض يا �أبي. َكْنز�ً في �ْل�

أْرُض ِهَي �لَْكْنُز، حاَفَظ َعَليها �أْجد�ُدنا  �ْبَتَسَم �ْل�أُب، َوقاَل: �ْل�

نيَن؛ َفحاِفظو� َعَلْيها ِمْثَلُهْم، َو�ْزَرعوها، َوَسُتْعطيُكْم  ُمْنُذ �آل�ِف �لسِّ

َخْير�ٍت َكثيَرًة.



٣٩

                          

ُر نَُفكِّ

َث َعِن �لَْكْنِز؟ ماذ� كاَن �لَْفّلاُح َيْقِصُد ِعْنَدما َتَحدَّ  ١

أْرِض؟ َكْيَف نُحاِفُظ َعلى �ْل�  ٢

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْبنائِِه؟ ماذ� قاَل �لَْفّلاُح لِ�  ١

أْبناُء َبْعَد �أْن َخَرجو� ِمن ِعْنِد �أبيِهم؟ ماذ� َعِمَل �ْل�  ٢

أبيهم؟ أْبناُء ِعْنَدما َرَجعو� لِ� ماذ� قاَل �ْل�  ٣

أْرُض ِعْنَدما نَْزَرُعها؟ ماذ� تُْعطينا �ْل�  ٤



٤٠

ـََة في اْلجْدَوِل: ١ َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

ُاْبَتَسَمَشْيئًاَيْنُكُشَفاأْس ِمْشِمشَسَنُة

َحْرُف )ش(َحْرُف )س(

٢ َنْكُتُب َحْرَف )صـ، ص( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة، َوَنْقَراأ 

اْلَكِلماِت:

ـَــــــــُلَيْرقُـــــــــــْيف �أْقفاـــــــي



٤١

3 َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلُمْسَتطيَل الذي َيْحَتوي َعلى َكِلَمٍة فيها 

َحْرُف )ضـ، ض(:

ُ�أْرض غيرِضْفَدُع َضبابَطَلَب�لصَّ

٤ َنْقَراأ، َونَُحلُِّل اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة:

�ْل�أْرضَيْحُصدَشْمس



٤٢

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أْبناُء ِمْن ِعْنِد �أبيِهم. َخَرَج �ْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

أْرَبَعَة، َوقاَل لَُهم: َتَرْكُت لَُكم في  َجَمَع �لَْفّلاُح �أْبناَءُه �ْل�

أْرِض َكْنز�ً َكبير�ً، َفاْبَحثو� َعْنُه. هِذِه �ْل�



٤٣

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أْرُض ِهَي �لَْكْنُز، حاَفَظ َعَلْيها �أْجد�ُدنا. �ْل�

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َدجاججيجوجاجـج



٤٤٤5 ٤٤

       

نَُغنّي

اأْطفاُل فَِلْسطين
�إِْبر�هيم �لَْعلي

َزْهَرة �أنا  ِشْبُلُ  للثَّْوَرة�أنا  �لّروَح  َوَهْبنا 

دور�ً �أْجد�ُدنا  �لُْحرَّةَبنى  �أْرِضنا  في  لَنا 

َزْهَرة �أنا  ِشْبُلُ  �لثَّْوَرة�أنا  َجْمَرَة  َحَمْلنا 

يافا �إِلى  َحْيفا  ْخَرة�إِلى  �إِلى �ْل�أْقصى �إِلى �لصَّ



٤٤٤5

ْيِف( َنْسَتِمُع لَِنصِّ )َفْصُل الصَّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ْيِف في بِلاِدنا. نَِصُف َفْصَل �لصَّ  ١

ْيِف؟ ماذ� َيْكثُُر في َفْصِل �لصَّ  ٢

ْيِف. ُد �لَْفو�ِكَه �لَّتي َتْنَضُج في �لصَّ نَُعدِّ  ٣

ُل؟ لِماذ�؟ ما َفْصلُك �لُْمَفضَّ  ٤

ْيِف. نَِصُف ِرْحَلًة َخَرْجنا فيها َمَع �أَسِرنا في َفْصِل �لصَّ  5

اْل�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
ُةاْلخاِمُس اْلُغراُب َواْلَجرَّ



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

٤٦



٤٧



٤٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
ُة اْلُغراُب َواْلَجرَّ

، َعِطَش �لُْغر�ُب َكثير�ً، َفاأَخَذ َيْبَحُث َعِن  في َيْوٍم َصْيِفيٍّ حارٍّ

ًة فيها ماُءُ. حاَوَل �أْن َيِصَل  �لْماِء. َوَبْعَد �لَْبْحِث �لطَّويِل، َوَجَد َجرَّ

�إِلى �لْماِء بِِمْنقاِرِه، َفَلْم َيْقِدْر.

َفكََّر َطويلاً َكْيَف ُيْمِكُن �أْن َيِصَل �إِلى �لْماِء.نََظَر َحْولَُه، َفَوَجَد 

ِة. �ْرَتَفَع �لْماُء  ِحجارًة َصغيرًة. �أَخَذ �لُْغر�ُب ُيْلقي �لِْحجاَرَة في �لَْجرَّ

�إِلى �أْعلى. َفِرَح �لُْغر�ُب، َوَشِرَب َحتّى �ْرَتوى.  



٤٩

ُر نَُفكِّ

لَو كُـنّا َمكاَن �لُْغر�ِب، َكْيَف نَِصُل �إِلى �لْماِء؟  ١

لِماذ� �ْرَتَفَع �لْماُء في �لَْجرَِّة؟  ٢

َكْيَف نُحاِفُظ َعلى �لِْمياِه في بِلاِدنا؟  ٣

ْرِب؟ َكْيَف َيكوُن �لماُء صالِحاً لِلشُّ  ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١- لِماذ� َعِطَش �لُْغر�ُب َكثير�ً؟

٢- �أْيَن َوَجَد �لُْغر�ُب ماًء؟

٣- لِماذ� لَْم َيْسَتِطِع �لُْغر�ُب �لُْوصوَل �إِلى �لْماِء بِِمْنقاِره؟

٤- ماذ� َفَعَل �لُْغر�ُب لَِكْي َيِصَل �إِلى �لْماِء؟



5٠

١ َنقراأ، ونَُلوُِّن اْلَغْيَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحْرِف )ط( ِباللَّْوِن 

ِباللَّْوِن  )ظ(  َحْرِف  َعلى  َتْحَتوي  الَّتي  َواْلَغْيَمَة  اْل�أْحَمِر، 

ال�أْخَضِر:

َظْرفَعِطَشنَظيفنََظَر�لطَّويل

٢ َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة َوْفَق اْلَجْدَوِل:

َفر�غَسعيدِدْرعَصْمغ�لرَّبيعَصغيَرة�أْعلى�لُْغر�ب

َحْرُف )غ(َحْرُف )ع(



5١

3 نَُركُِّب اْلَمقاِطَع اْل�آتِـَيَة اإلى َكِلماٍت، َوَنْقَراأ:

ِدل
ِصمعا

ِمل

ئِم
ئِبغا

لِب

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

، َعِطَش �لُْغر�ُب َكثير�ً. في َيْوٍم َصْيِفيٍّ حارٍّ



5٢5٣ 5٢

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

حاَوَل �أْن َيِصَل �إِلى �لْماِء بِِمْنقاِرِه، َفَلْم َيْقِدْر.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َسماحُحسامحيحوحاحـح

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

�أَخَذ �لُْغر�ُب ُيْلقي �لِْحجاَرَة في �لَْجرَِّة.

ْملاُء اْل�إِ



5٢5٣

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ِصناعاتُنا اْلَوَطِنيَُّة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذ� نَْسَتْخِدُم لِِصناَعِة �لّصابوِن؟  ١

بِاأيِّ ِصناعاٍت َتْشَتِهُر َمديَنُة �لَْخليِل؟  ٢

ناعاِت �ْل�أْخرى في ِفَلْسطين. نَْذكُُر َبْعَض �لصِّ  ٣

ـيَّـُة ُوجوِد َمصانَِع في بِلاِدنا؟ ما �أَهمِّ  ٤

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
َمْصَنُع اْل�أْلباِنالّسادُس
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5٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َمْصَنُع اْل�أْلباِن

َذَهْبُت َمَع َصديَقتي َعفاَف في ِزياَرٍة �إِلى َمْصَنِع �ألْباٍن. ِعْنَدما 

أْبقاُر  �ْل� َوكانَِت  بِجانِبِه،  �أْبقاٍر  َمْزَرَعَة  َوَجْدنا  �لَْمْصَنِع،  �إِلى  َوَصْلنا 

َتْرعى �لُْعْشَب. 

ِمَن  �لَْحليِب  َعلى  َيْحُصلوَن  �أنَُّهم  �لَْمْصَنِع  صاِحُب  �أْخَبَرنا 

�للََّبِن،  لِصناَعِة  �لْباِقَي  َوَيْسَتْخِدموَن  ِمْنُه،  ُجْزء�ً  َوَيبيعوَن  أْبقاِر،  �ْل�

َو�للََّبَنِة، َو�لُْجْبِن، َو�لِْقْشَطِة. 

بِها  َوَفِرْحُت  �لُْمْنَتجاِت،  َهِذِه  َبْعَض  �لَْمْصَنِع  �أْهد�نا صاِحُب 

أنـَّها ِصناعاُتُ  َكثير�ً. َشَكْرتُُه، َوقُْلُت لَُه: �أِحبُّ ُمْنـَتجاِت بِلادي؛ لِ�

َوَطِنيَُّةُ. 



5٧

ُر نَُفكِّ

َكْيَف نَـَتَعرَُّف َعلى �لُْمْنَتجاِت �لَْوَطِنيَِّة في �لَْمَحّلاِت   ١

�لتِّجاِريَِّة؟

َكْيَف نَْعِرُف �أنَّ �لُْمْنَتجاِت صالَِحٌة لِلاْسِتْعماِل؟  ٢

ناعاِت �لْوَطِنيَِّة؟ ما و�ِجُبنا تُجاَه �لصِّ  ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�أْيَن َذَهَبْت َعفاُف َوَصديَقُتها؟  ١

ِمْن �أْيَن َيْحُصُل �لَْمْصَنُع َعلى �لَْحليِب؟  ٢

ماذ� ُيْصَنُع ِمَن �لَْحليِب؟  ٣

ماذ� �أْهد�ُهما صاِحُب �لَْمْصَنِع؟  ٤

ناعاِت �لَوَطِنيَِّة؟ ما �لَْمْقصوُد بِالصِّ  5



5٨

١ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل َحْرِف )فـ، ف( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

َتْنظيفَفّلاحَعفافَفِرَحْت

٢ َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْل�أْشكاَل الَّتي َتْحَتوي َعلى َكِلماٍت فيها َحْرُف 

)قـ، ق( :

�لِْقْشَطةسوقِفَلْسطين�أْبقار

3 َنْكُتُب َشْكَل َحْرِف )كـ، ك( اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ، َوَنْقَراأ:

َشَبـــ�أْسما ــــَشــــــَرــــثير�ً

ْرِس اأْرَبَع َكِلماٍت فيها َحْرُف ٤ َنْسَتْخِرُج ِمَن الدَّ

)لــ، ل(، وَنْقَراأ:



5٩

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أنـَّها ِصناعاُتُ َوَطِنيَُّةُ.  �أِحبُّ ُمْنَتجاِت بِلادي؛ لِ�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

أْبقاِر، َوَيبيعوَن ُجْزء�ً ِمْنُه،  َيْحُصلوَن َعلى �لَْحليِب ِمَن �ْل�

َوَيْسَتْخِدموَن �لْباِقَي لِصناَعِة �للََّبِن، َو�للََّبَنِة، َو�لُْجْبِن، َو�لِْقْشَطِة. 

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َخْوخخيخوخاخـخ



٦٠٦١ ٦٠

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َذَهْبُت َمَع َصديَقتي َعفاَف في ِزياَرٍة �إِلى َمْصَنِع �ألْباٍن.

ْملاُء اْل�إِ

      

نَُغنّي

                 

الِحَرُف
�أحمد شوقي 

لَْيـــَس َيْعنينـــا �لتََّرْفنَْحُن �أْرباُب �لِْحَرْف

ـــَرْف �لشَّ كُلُّ  �أنَّنـــا نُْحِيـــي �لِْمَهْنَولَنـــا 

ناَعةنَْحـــُن �أْهـــُلُ لِْلَبر�َعة في �أساليِب �لصِّ

فـــي كُلِّ َفّنَْولَنا في كُلِّ ســـاَعة نَْهَضُةُ 



٦٠٦١

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلَفّلاُح النَّشيُط(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذ� َيْعَمُل صالُِحُ؟  ١

لِماذ� َذَهَب صالُِحُ �إِلى �لّسوِق؟  ٢

ماذ� �ْشَترى صالُِحُ ِمْن سوِق �لَْحَيو�ناِت؟  ٣

ماذ� نَْعِرُف َعِن �لِْحماِر؟  ٤

اْل�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ

ُجحا َوَحميُرُه اْلَعَشَرُةالّساِبُع
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٦٢



٦٣



٦٤

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
ُجحا َوَحميُرُه اْلَعَشَرُة

َرِكَب ُجحا  َعَشَرَة َحميٍر.  �لّسوِق، و�ْشَترى  �إِلى  َذَهَب ُجحا 

ُجحا  َعدَّ  �لطَّريِق،  وفي  �أماَمُه،  �لَْحميِر  َبِقيََّة  َوساَق  ِمْنها،  و�ِحد�ً 

�لَحميَر �لَّتي �أماَمُه، َفَوَجَدها تِْسَعًة. 

ًة ثانَِيًة، َفَوَجَدها َعَشَرَة َحميٍر، َفَقاَل  ها َمرَّ نََزَل َعِن �لِْحماِر، َوَعدَّ

ُجحا: �أْمشي، َو�أْكِسُب ِحمار�ً، �أْفَضُل لي ِمْن �أْن �أْرَكَب، َو�أْخَسَر 

ِحمار�ً.



٦5

ُر نَُفكِّ

لِماذ� َوَجَد ُجحا �لَْحميَر تِْسَعًة؟  ١

بِماذ� نَِصُف ُجحا؟  ٢

�لَْحميِر؟  َعَدِد  في  نَُشكُّ  َهْل  ُجحا،  َمكاَن  كُنّا  لَْو   ٣

لِماذ�؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�أْيَن َذَهَب ُجحا؟  ١

َكْم ِحمار�ً �ْشَترى ُجحا ِمَن �لّسوِق؟  ٢

َكْم ِحمار�ً كاَن �أماَم ُجحا َوُهَو ر�ِكبࣱ؟  ٣

ماذ� قاَل ُجحا َبْعَد �أْن َعدَّ �لَْحميَر؟  ٤



٦٦

٢ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل َحْرِف )نـ، ن( في اْلَكِلماِت 

اْل�آتِـَيِة:

كانونثانَِيةِمْنهانَـَزَل

١ نَُركُِّب اْلَمقاِطَع اْل�آتِـَيَة، ثُمَّ َنْقَراأ:

صا
ناَم

عا

ِجد
ِهرما

ِزن



٦٧

3 َنْقَراأ، ونَُصنُِّف اْلَكِلماِت:

َكْنُزهِحماُره�أماَمهِمْنُهَذَهَبنَْهرَفْهدَهَجَم

ـههـهـهـ

٤ َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي على َحْرِف )و(:

هاَفَوَجَدهاتِْسَعةسوق َحميرَوَعدَّ

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َعدَّ ُجحا �لَْحميَر �لَّتي �أماَمُه.



٦٨٦٩ ٦٨

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َذَهَب ُجحا �إِلى �لّسوِق، َو�ْشَترى َعَشَرَة َحميٍر.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َعَشَرَة  َفَوَجَدها  ثانَِيًة،  ًة  َمرَّ ها  َوَعدَّ �لِْحماِر،  َعِن  نََزَل 

َحميٍر، َفَقاَل ُجحا: �أْمشي، َو�أْكِسُب ِحمار�ً، �أْفَضُل لي ِمْن �أْن 

�أْرَكَب، َو�أْخَسَر ِحمار�ً.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َحّد�دديكديدود�د



٦٨٦٩

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اإيناُس َواْلَعجوُز(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�إِلى �أْيَن َذَهَبْت �إيناُس؟  ١

ماذ� شاَهَدْت �إيناُس في �لطَّريِق؟  ٢

ِمْن �أْيَن كانَِت �لَْمْر�أُة �لَْعجوُز َتْقَطُع �لّشاِرَع؟  ٣

ماذ� َفَعَلْت �إيناُس ِعْنَدما شاَهَدِت �لَْمْر�أَة �لَْعجوَز َتْحِمُل   ٤

�أْكياساً َكثيَرًة؟

ما َر�أُْيُكْم بِما َفَعَلْتُه �إيناُس؟  5

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
َيْوُم اْلُمرورِالثّاِمُن



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

٧٠



٧١



٧٢

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َيْوُم اْلُمرورِ

َصِحَب �لُمَعلِّموَن َو�لُمَعلِّماُت َمْجموَعًة ِمْن َطَلَبِة �لَمْدَرَسِة �إِلى 

و�ِرِع. َوَقَف  غاَر في �لشَّ أْطفاَل �لصِّ �لّشاِرِع في َيْوِم �لُمروِر، َوَوزَّعو� �ْل�

مو� لَُهم �لُْوروَد. ْيِر، َوَقدَّ أْطفاُل بِجانِِب ُشْرَطِة �لسَّ �ل�

ْيِر، َفَوَقَف فادي َولَْيلى َمَع  ْرَطَة في َتْنظيِم �لسَّ أْطفاُل �لشُّ شاَرَك �ْل�

ْيِر َوُعبوَر �لّشاِرِع،  ْرِطيِّ في �أَحِد �لُْمْفَتَرقاِت، َونَظَّما َحَرَكَة �لسَّ �لشُّ

نِّ في �لُْوصوِل بِاأماٍن �إِلى �لرَّصيِف  غاَر َوِكباَر �لسِّ َوساَعد� �لتَّلاميَذ �لصِّ

أنـَُّهم ساَعدو� في َتْنظيِم َحَرَكِة �لُْمروِر في  أْطفاُل؛ لِ� �لُمقابِِل. َفِرَح �ْل�

و�ِرِع.  �لشَّ



٧٣

ُر نَُفكِّ
ِمْن �أْيَن نَْقَطُع �لّشاِرَع؟  ١

ما َر�أُْيُكْم في َعَمِل ُشْرَطِة �لُْمروِر؟  ٢

َعلى ماذ� َيُدلُّ َتَصرُُّف فادي َولَْيلى؟  ٣

آتِـَيُة؟ شار�ُت �لُْمروِريَُّة �ْل� ماذ� َتْعني �ْل�إِ  ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أْطفاُل لُِشْرَطِة �لُْمروِر؟ َم �ْل� ماذ� َقدَّ  ١

�أْيَن َوَقَف فادي َولَيلى؟  ٢

؟ نِّ غاَر َوِكباَر �لسِّ َكْيَف ساَعَد فادي َولَْيلى �لتَّلاميَذ �لصِّ  ٣

أْطفاُل؟ لِماذ� َفِرَح �ْل�  ٤



٧٤

١ َنْكُتُب َحْرَف )يـ، ي( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة، وَنْقَراأ:

ـــرــــْومفاد ــــ �لرَّصــــف�لسـَـّ

٢ َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتوي على )ى(:

ُشْرِطّيلَْيلى َحْلوى

و�ديَسْلوى



٧5

ـَِيَة َوْفَق اْلجْدَوِل: 3 َنْقَراأ، ونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آت

َعِلّياأْعلىَيْبنياْشَترىشاديُلْبنى

حرف )ى(حرف )ي(

٤ نَُركُِّب اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة، وَنْقَراأ:

ميـظنْـَتـيمـلَـَعـىوْر�أ



٧٦

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

ْيِر.  ْرَطَة في َتْنظيِم �لسَّ أْطفاُل �لشُّ شاَرَك �ْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

في  نِّ  �لسِّ َوِكباَر  غاَر  �لصِّ �لتَّلاميَذ  َولَْيلى  فادي  ساَعَد 

أنـَُّهم ساَعدو�  أْطفاُل؛ لِ� �لُْوصوِل �إِلى �لرَّصيِف �لُْمقابِِل. َفِرَح �ْل�

و�ِرِع.  في َتْنظيِم َحَرَكِة �لُْمروِر في �لشَّ



٧٧

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

ْرِطيِّ في �أَحِد �لُْمْفَترقاِت. َوَقَف فادي َولَْيلى َمَع �لشُّ

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

لَذيذذيذوذ�ذ



٧٨٧٩ ٧٨

           

نَُغنّي

            

َعلى الطَّريِق اْلعام

نِظـــاْمَعلـــى �لطَّريـــِق �لْعاْم فـــي  �أســـيُر 

�لنَّظيْف �أمشي َعلى �لرَّصيْففي �لّشاِرِع 

�لُْمـــروْر �لُْعبوْر�أْحَتـــِرُم  لَْحَظـــِة  فـــي 

َحْمـــر�ْء َتُمـــّر�إِشـــاَرُةُ  ل�  َتقـــوُل 

َخْضر�ْء ُمـــّر�إِشاَرُةُ  �أنْـــَت  َتقـــوُل 

لِْلاأمـــاْم َســـلاْم�أســـيُر  فـــي  �أُمـــرُّ 



٧٨٧٩

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )الّراعي( 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�أْيَن َيْذَهُب عاِدُلُ كُلَّ َصباٍح؟  ١

ماذ� َيْحِمُل عاِدُلُ َمَعُه؟  ٢

أْغناُم في �لَْمْرعى؟ ماذ� َتْفَعُل �ْل�  ٣

ما َعَمُل عاِدٍل؟  ٤

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
ْئُبالتّاِسُع اْلَخروُف َوالذِّ



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

٨٠



٨١



٨٢

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
ْئُب اْلَخروُف َوالذِّ

َعِن  َخروُفُ  �ْبَتَعَد  يـَِّة،  �لَْبرِّ في  َغَنَمُه  َيْرعى  �لّر�عي  َبْيَنما كاَن 

؛ لَِياأْكَُلُه. َفقاَل لَُه �لَْخروُف: �إِنَّ �لّر�ِعَي  �لَْقطيِع؛ َفَهَجَم َعَلْيِه ِذئُْبُ

�أْرَسَلني �إِلَْيَك؛ لَِتاأْكَُلني، َولِكنَُّه �أَمَرني �أْن �أَغنَِّي لََك َقْبَل �أْن َتاأْكَُلني، 

َجميُلُ  َصْوتَِي  �إِنَّ  نََعْم،  قاَل:  َحَسُنُ؟  َصْوتَُك  َهْل  ئُْب:  �لذِّ َفقاَل 

، َو�ْرَفْع َصْوَتَك. ئُْب: َغنِّ ِجّد�ً، َفقاَل لَُه �لذِّ

َعًصا  َيِدِه  َوفي  َو�أْقَبَل  �لّر�عي،  َفَسِمَعُه  َصْوَتُه،  �لَْخروُف  َرَفَع 

ئِْب. ئُْب ُمْقِبلاً، َفَفرَّ هاِرباً، َونَجا �لَْخروُف ِمَن �لذِّ َطويَلُةُ. َر�آُه �لذِّ



٨٣

ُر نَُفكِّ

ما �لَْخَطاأ �لَّذي �ْرَتَكَبُه �لَْخروُف؟  ١

لَْو كُـنّا َمكاَن �لَْخروِف، َكْيَف نَـَتَصرَُّف؟  ٢

نَْذكُُر ُمْشِكَلًة َمرَّْت بِنا، َوَكْيَف قُْمنا بَِحلِّها.  ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:

يـَِّة؟ ماذ� كاَن �لّر�عي َيْفَعُل في �لَْبرِّ  ١

َمِن �لَّذي َهَجَم َعلى �لَْخروِف؟  ٢

ئِْب؟ ماذ� قاَل �لَْخروُف لِلذِّ  ٣

ماذ� َحَدَث ِعْنَدما َرَفَع �لَْخروُف َصْوَتُه؟  ٤



٨٤

١ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل )اْلَهْمَزِة( في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

ُ�أْقـَبَل�إِلَْيَكلَِياأْكَُلهِذئُْبُ ُمْؤِمُنُماُء

ـََة َوْفَق َشْكِل اْلَهْمَزِة في  ٢ َنْقَراأ، َونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

اْلَكِلَمِة:

ُ ُاأْرَسَلُسؤالُ ُِبْئرُ َعشاءُ

ؤءئـ�أ

3 نَُحلُِّل اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة اإِلى اأْحُرفِها:

َسماءِذئاباأَمَرني

       



٨5

٤ َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلَكِلَمَة اْلُمخالَِفَة:

�أْرضماء َدو�ءَهو�ء  -١

َفاأْسَفاأْر َر�أْسثائِر  -٢

ُسِئَلُمْؤِمن ُبْؤُبؤُيْؤَكل  -3

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َرَفَع �لَْخروُف َصْوَتُه، َفَسِمَعُه �لّر�عي.



٨٦٨٧ ٨٦

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

لَِياأْكَُلُه،  ؛  �ْبَتَعَد َخروُفُ َعِن �لَْقطيِع؛ َفَهَجَم َعَلْيِه ِذئُْبُ

َفقاَل لَُه �لَْخروُف: �إِنَّ �لّر�ِعَي �أْرَسَلني �إِلَْيَك؛ لَِتاأْكَُلني.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ُمرورريمريرور�ر

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

ئُْب: َهْل َصْوتَُك َحَسُنُ؟ قاَل �لذِّ

قاَل �لَْخروُف: نََعْم.



٨٦٨٧

ـيَُّة(  حِّ َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلعاداُت الصِّ

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َمتى َيْصحو َخليُلُ؟  ١

ماذ� َيْفَعُل َخليُلُ َقْبَل �أْن َيْذَهَب �إِلى �لَْمْدَرَسِة؟  ٢

لِماذ� َياأُْخُذ َمَعُه َبْعَض �لَْفو�ِكِه َو�لُْخضاِر؟  ٣

ـيَِّة �لَّتي ُيْمِكُن �أْن نَر�ها في  حِّ أْطِعَمَة َغْيَر �لصِّ نَْذكُُر �ْل�  ٤

�لّسوِق �أِو �لَْمْقِصِف.

ماذ� نَْفَعُل َقْبَل �أْن نَْذَهَب �إِلى �لَْمْدَرَسِة؟  5

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
َطبيَبُة اْلَقْرَيِةالعاِشُر



٨٨

ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة



٨٩



٩٠

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َطبيَبُة اْلَقْرَيِة

َسميَرُة طالَِبُةُ ُمْجَتِهَدُةُ، َتْسُكُن في َقْرَيٍة َصغيَرٍة. كانَْت تُِحبُّ 

أْطفاَل، َوِعْنَدما َكُبَرْت ساَفَرْت؛ لَِتْدُرَس ِطبَّ  ًة �ْل� �أْهَل َقْرَيِتها َوخاصَّ

أْطفاِل، َوَبْعَد �أْن �أنَْهْت ِدر�َسَتها، عاَدْت �إِلى �لَْقْرَيِة؛ لُِتساِعَد �أْهَل  �ْل�

َقْرَيِتها. 

َثْت �إِلى  ِل �أيّاِم َعَمِلها، ز�َرْت َسميَرُة َمْدَرَسَة �لَْقْرَيِة، َوَتَحدَّ في �أوَّ

ـِتهم. َفِرَح  ـيَِّتها في �لُْمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ أْطفاِل َعِن �لنَّظاَفِة َو�أَهمِّ �ْل�

مو� لَها بِطاقاِت ُشْكٍر، َوعادو� �إِلى �أْهِلِهم  أْطفاُل ِمْن َحديِثها، َوَقدَّ �ْل�

ـيَِّة �لنَّظاَفِة.  ثونَُهم َعْن �أَهمِّ ُيَحدِّ



٩١

ُر نَُفكِّ

ِة؟ حَّ َكْيَف تُساِعُد �لنَّظاَفُة في �لُْمحاَفَظِة َعلى �لصِّ  ١

لَْو كُنّا َمكاَن َسميرَة، َهل َسَنعوُد لِْلَعَمِل في َقْرَيِتنا �أْو   ٢

َمديَنِتنا؟ لِماذ�؟

ماذ� نُِحبُّ �أْن نَْدُرَس ِعْنَدما نَْكَبُر؟ لِماذ�؟  ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�أْيَن َتْسُكُن َسميرُة؟  ١

أْطفاِل؟ لِماذ� َدَرَسْت َسميرُة ِطبَّ �ْل�  ٢

ِل �أيّاِم َعَمِلها؟ ماذ� َفَعَلْت في �أوَّ  ٣

أْطفاُل لَِسميرَة؟ َم �ْل� ماذ� َقدَّ  ٤



٩٢

١ َنْقَراأ الَكِلماِت، َونَُصنُِّفها َوْفَق َنوِْع التَّنويِن في اْلَجْدَوِل ال�آتي:

ُ َدْفتٍرِكتاُبُُمَعلٍِّمَمْدَرسًةيْوماًطالِبُة

مَِّتْنويُن اْلَفْتِح َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن الضَّ

٢ َنْقَراأ التَّنويَن َعلى اْلَكِلماِت، َونُضيُفها، َكما في اْلِمثاِل:

ُشْكرَقْرَيةَقلمِطْفل

مِّ َتْنويُن اْلَكْسِرَتنويُن اْلَفْتِح َتْنويُن الضَّ

ُ ِطْفٍلِطفلاًِطْفُل



٩٣

3 نَُركُِّب اْلَمقاِطَع اْل�آتِـَيَة، وَنْكُتُب، وَنْقَراأ:

ُ ُر
ُبُنا

ُسُ

ر�ً
باًنا

ساً

ٍر
ٍبنا

ٍس



٩٤

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

مو� لَها بِطاقاِت ُشْكٍر. أْطفاُل ِمْن َحديِثها، َوَقدَّ َفِرَح �ْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َثْت  ِل �أيّاِم َعَمِلها، ز�َرْت َسميَرُة َمْدَرَسَة �لَْقْرَيِة، َوَتَحدَّ في �أوَّ

ـِتهم.  ـيَِّتها في �لُْمحاَفَظِة َعلى ِصحَّ أْطفاِل َعِن �لنَّظاَفِة َو�أَهمِّ �إِلى �ْل�



٩5

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َسميرُة طالَِبُةُ ُمْجَتِهَدُةُ، َتْسُكُن في َقْرَيٍة َصغيَرٍة. كانَْت تُِحبُّ 

�أْهَل َقْرَيِتها.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َعزيزز�َرزيزوز�ز



٩٦٩٧ ٩٦

                       

نَُغنّي

بيُب �أسعد �لديريالطَّ

ـــنــا َطبــيــْب ــقــيـــْمفي َحيِّ ُيعالِــُج �لــسَّ
ُبُ لَــبــيـــْب َيــْدعــونَُه �لَْحــكيْمُمــَهـــذَّ
ّو�ْر بَِبــْســَمـٍة لَـطـيــَفــْةَيْســَتــْقـــِبُل �لــــزُّ

أْبصاْر َثــيــاُبـــُه �لـنَّــظـيـَفـْةَكْم تُْدِهُش �ْل�
و�ْءبِــَمــْرَهــــٍم َو�إِْبــــــَرة َوُعـــــْلَبــــِة �لـــدَّ
ـْـــَرة فاْءَوِفــْطــَنــــٍة َوِخـب َيْرجــو لَــنــا �لشِّ



٩٦٩٧

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َمِلُك اْلغاَبِة( 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أَسُد؟ �أْيَن َيعيُش �ْل�  ١

أَسِد؟ ماذ� ُيَسّمى َبْيُت �ْل�  ٢

أَسِد؟ ُن عائَِلُة �ْل� ِممَّ َتَتَكوَّ  ٣

َهْل شاَهْدتُم �أَسد�ً ِمْن َقْبل؟ �أْيَن؟  ٤

اَفِة  أْطفاَل �لَّذيَن َيْشَتِركوَن في �لَْكشَّ لِماذ� نَُسّمي �ْل�  5

�أْشبال�ً؟

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
الحادي َعَشر

اْل�أَسُد َواْلَفاأُْر



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

٩٨



٩٩



١٠٠

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْل�أَسُد َواْلَفاأُْر

أيّاِم، َمرَّ َفاأُْرُ َصغيُرُ قُْرَب �أَسٍد نائٍِم، َو�أْزَعَجُه،  في َيْوٍم ِمَن �ل�

أَسُد، َوَهمَّ بِاأْكِلِه. َفقاَل لَُه �لَْفاأُْر: �أنا َحَيو�ُنُ َضعيُفُ  َفَغِضَب �ْل�

َوَصغيُرُ، ول� �أْكفيَك �إِذ� �أَكْلَتني. �ْتُرْكني، َفَقْد َتْحتاُج لُِمساَعَدتي 

أَسُد، َوعاَد لَِنْوِمه.  َيْوماً ما، َفَتَرَكُه �ل�

أَسُد في َشَبَكِة َصّياٍد، َفَر�آُه �لَْفاأُر، َفقاَل  َوذ�َت َيْوٍم، َوَقَع �ل�

َبَكَة بِاأْسنانِِه؛ َحتّى  أَسُد: ساِعْدني �أيُّها �لَفاأُْر، َفَقَطَع �لَفاأُْر �لشَّ �ل�

أَسُد ِمَن �لَْفاأِْر، َوَشَكَرُه.  أَسَد. ُسرَّ �ْل� �أْخَرَج �ْل�



١٠١

ُر نَُفكِّ

أَسَد بَِتْرِكِه؟ غيُر �ْل� َكْيَف �أْقَنَع �لَْفاأُْر �لصَّ  ١

غيَر، َفماذ� َسَيكوُن َمصيُرُه  أَسَد �أَكَل �لَْفاأَْر �لصَّ لَْو �أنَّ �ل�  ٢

َبَكِة؟ ِعْنَدما َوَقَع في �لشَّ

َهْل ساَعْدتُم �أَحد�ً َعلى َحلِّ ُمْشِكَلٍة؟ َكْيَف؟  ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:

أَسُد بِاأْكِل �لَْفاأِْر؟ لِماذ� َهمَّ �ل�  ١

ماذ� قاَل �لَْفاأُْر لِْلاأَسِد؟  ٢

أَسُد؟ �أْيَن َوَقَع �ْل�  ٣

َبَكِة؟ ماذ� َفَعَل �لَْفاأُْر بِالشَّ  ٤



١٠٢

ِد في اْلَكِلماِت  ١ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَحْرِف الُمَشدَّ

اْل�آتَِيِة:

ُمَعلِّمُسرََّصّياُدَهمَّ

َة َعلى اْلَحْرِف اْلُمناِسِب: دَّ ٢ َنْقَراأ، َوَنَضُع الشَّ

�لشَبَكةَهِديةَفكَرَرحَب

3 َنْقَراأ، َونَُجرُِّد اْلَحْرَف الّساِكَن في اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

ْمسَفاأْرَيْوم ْيفالشَّ الضَّ



١٠٣

٤ نَُسّمي اأْنثى اْلَحَيواناِت اْل�آتَِيِة: 

يُكال�أَسُد اْلِقطُّاْلَجَمُلالَكْبُشالدِّ

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أَسُد في َشَبَكِة َصّياٍد. َوَقَع �ْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

قاَل �لَْفاأُْر: �أنا َحَيو�ُنُ َضعيُفُ َوَصغيُرُ، َول� �أْكفيَك �إِذ� 

�أَكْلَتني. �ْتُرْكني، َفَقْد َتْحتاُج لُِمساَعَدتي َيْوماً ما.



١٠٤١٠5 ١٠٤

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

سوسسيسوساسـس

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أَسُد،  �ْل� َفَغِضَب  َو�أْزَعَجُه،  نائٍم،  �أَسٍد  قُْرَب  َصغيُرُ  َفاأُْرُ  َمرَّ 

َوَهمَّ بِاأْكِلِه.

ْملاُء اْل�إِ



١٠٤١٠5

َنْسَتِمُع اإلى َنصِّ )لينا َواْلَبْحُر(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�أْيَن َذَهَبْت لينا َمَع �أْسَرتِها؟  ١

ماذ� كاَن �لرَُّجُل َيْفَعُل؟  ٢

ما ِمْهَنُة �لرَُّجِل؟  ٣

أْسماِك؟ ماذ� َيْفَعُل �لرَُّجُل بِال�  ٤

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
ّياُدالثَّاني َعَشَر الصَّ



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

١٠٦



١٠٧



١٠٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
ّياُد الصَّ

ّياُد قاِرَبُه، َوَدَخَل بِِه �إِلى �لَْبْحِر، َقَطَع َمساَفًة ُمْبَتِعد�ً  َرِكَب �لصَّ

َحتّى  َطويلاً؛  َو�نَْتَظَر  �لَْبْحِر،  في  ِشباَكُه  �ألْقى  ثُمَّ  �لّشاِطِئ،  َعِن 

ّياُد �إِلى  ها �لصَّ َبَكِة، َوِعْنَدما �ْمَتَلاأِت، َشدَّ أْسماُك في �لشَّ َع �ْل� َتَتَجمَّ

َعِة في �لْقاِرِب، ثُمَّ عاَد �إِلى  َبَكَة بِاأْسماِكها �لُْمَتَنوِّ �أْعلى، َوَوَضَع �لشَّ

نَْفِسِه  َعلى  َوُيْنِفَق  لَِيبيَعُه،  �لّسوِق؛  �إِلى  َمَك  �لسَّ َوَحَمَل  �لّشاِطِئ، 

َوِعيالِِه. 



١٠٩

ُر نَُفكِّ

ّياُد َعِن �لّشاِطِئ ِعْنَدما �أر�َد �أْن َيْصطاَد  لِماذ� �ْبَتَعَد �لصَّ  ١

َمَك؟ �لسَّ

َمِك؟ نَْذكُُرها. َهْل ُهناَك ُطُرُقُ �أْخرى لَِصْيِد �لسَّ  ٢

َمِك في ِفَلْسطين؟ ِمْن �أْيَن نَْحُصُل َعلى �لسَّ  ٣

َمَك في �لَْبْيِت؟ َكْيَف ُيْمِكُن �أْن نَُربَِّي �لسَّ  ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ّياُد لَِيْدُخَل �إِلى �لَْبْحِر؟ ماذ� َرِكَب �لصَّ  ١

ّياُد في �لَْبْحر؟ ماذ� �ألْقى �لصَّ  ٢

َبَكَة �إِلى �أْعلى؟ ّياُد �لشَّ َمتى َشدَّ �لصَّ  ٣

َمَك �إِلى �لّسوِق؟ ّياُد �لسَّ لِماذ� َحَمَل �لصَّ  ٤



١١٠

١ نُْكِمُل كما في اْلِمثال:

ُر اْلُمَؤنَُّثالُمَذكَّ

تِْلميَذةتِْلميذ

ُمَعلِّم 

ل�ِعب

 ُشْرِطّي

َمريض

 



١١١

َر اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة: ٢ َنْقَراأ، َوَنْكُتُب ُمَذكَّ

َحزيَنةَجميَلةَصغيَرةنَشيَطة

3 َنْقَراأ، ونُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

ُ طالَِبُةُ ُمْجَتِهَدُةُ طالُِبُ ُمْجَتِهُد

َطبيَبُةُ ماِهَرُةُ 

ُ َصديَقُةُ ُمْخِلَصُة

ُمَعلُِّمُ ُمْبِدُعُ

 



١١٢

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َقَطَع َمساَفًة ُمْبَتِعد�ً َعِن �لّشاِطِئ.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َبَكَة  ّياُد �إِلى �أْعلى، َوَوَضَع �لشَّ ها �لصَّ َوِعْنَدما �ْمَتَلاأِت، َشدَّ

َعِة في �لْقاِرِب، ثُمَّ عاَد �إِلى �لّشاِطِئ. بِاأْسماِكها �لُْمَتَنوِّ

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ِفر�شَشَبَكةشيشوشاشـش



١١٣

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:

) ١ َنْقَراأ، َونُلاِحُظ َلْفَظ اللام في )الـ( )

�لَْقَمر

�لَْبْحر

�لَْمْدَرَسة

�لِْكتاب

)�لـ(  بـ  �لَْمْبدوَءِة  �لَْكِلماِت  في  تُْلَفُظ  �لَّتي  �لّلاُم  َنْسَتْنِتُج: 

تَُسّمى ل�ماً َقَمِريًَّة.

٢ نكتب ما ياأتي اإملاًء منظورًا:

ّياُد قاِرَبُه، َوَدَخَل بِِه �إِلى �لَْبْحِر. َرِكَب �لصَّ



١١٤١١5 ١١٤

                       

نَُغنّي

١١٤

يـــا اأيُّهــــــــــا اْل�أول�ْد

ّيـــاْد َهّيـــا َمــــــَع الصَّ

فـــي رِْحَلـــٍة َجِميَلـــْة

ـــاْد ـــْي َنْصَط ـــِر َك لِلَبْح

ــْة ــي طويلــــــــ ِصنّاَرتـ

َوَخْيُطهـــــا َمتيـــــــــْن

اأْســــماُكنا َكثيــــــــرْة

َوَصيـُدنـــــا َثميــــــــْن

ّياد الصَّ
يوسف �لفقي



١١٤١١5

َنْسَتِمُع اإلى َنصِّ )َبْنُك اْلَمْعلوماِت(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

لِماذ� �ْخَتَلَف �لْحاسوُب َو�لتِّْلفاُز َو�لِْكتاُب؟  ١

نَْذكُُر َعَدد�ً ِمَن �لَْبر�ِمِج �لَّتي نُشاِهُدها في �لتِّْلفاِز.  ٢

ُث َمَع �أْصِدقائِنا بِاْسِتْخد�ِم �لْحاسوِب؟ َكْيَف نََتَحدَّ  ٣

ُم لَنا �لَْمْعلوماِت �لُْمفيَدَة َو�لِْقَصَص �لَْجميَلَة؟ ِمْن ُيَقدِّ  ٤

أْفَضُل َبْيَنهما؟ لِماذ�؟  بَِر�أْيُِكْم ما �ْل�  5

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
غيراُتالثّالَِث َعَشَر اْلباِحثاُت الصَّ



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

١١٦



١١٧



١١٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
غيراُت اْلباِحثاُت الصَّ

فِّ �لثّاني ِكتاَبَة َمْعلوماٍت َعْن  َطَلَبِت �لُْمَعلَِّمُة ِمْن طالِباِت �لصَّ

َمديَنٍة ِفَلْسطيِنيٍَّة.

نَْتْرنِت؛  قالَْت َهلا: �أنا َساأْطلُُب ُمساَعَدَة �أخي لِ�ْسِتْخد�ِم َشَبَكِة �ْل�إِ

َة. أِجَد َمْعلوماٍت َعْن َمديَنِة َغزَّ لِ�

أْقَر�أ َعْن َمديَنِة  ِة؛ لِ� قالَْت َصفاُء: �أنا َساأْذَهُب �إِلى �لَْمْكَتَبِة �لْعامَّ

�لَْخليِل. 

�أريحا،  َمديَنِة  َعْن  فيْلماً  �لتِّْلفاُز  َسَيْعِرُض  �لَْيْوَم  َسَمُر:  قالَْت 

ُث َعْنُه. َساأشاِهُدُه، َو�أَتَحدَّ

تي �أن َتْحِكَي لي َعْن َمديَنِة  قالَْت َمَرُح: �أنا َساأْطلُُب ِمْن َجدَّ

َحْيفا.



١١٩

ُر نَُفكِّ

ما �لَْمديَنُة �لِْفَلْسطيِنـيَّـُة �لُمَحبََّبُة لََدْيُكم؟ لِماذ�؟  ١

ٍة، �أْم ُمشاَهَدُة �لتِّْلفاِز،  ُل لََديُكم، ِقر�َءُة ِقصَّ ما �لُْمَفضَّ  ٢

�أِم �ْسِتْخد�ُم �لْحاسوِب؟ لِماذ�؟ 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

فِّ �لثّاني؟ ماذ� َطَلَبِت �لُْمَعلَِّمُة ِمْن طالِباِت �لصَّ  ١

ما �لَْمدينُة �لَّتي �ْختاَرْتها َهلا؟  ٢

َكْيَف َسَتِجُد َصفاُء �لَْمْعلوماِت َعْن َمديَنِة �لَْخليِل؟  ٣

؟ ي �لُْمُدَن �لِْفَلْسطيِنـيَّـَة �لْو�ِرَدَة في �لنَّصِّ نَُسمِّ  ٤



١٢٠

١ َنْقَراأ، َوَنِصُل َبْيَن اْلَعموَدْيِن، َونُلاِحُظ اْلُمَثنّى:

اْلُمَثنّىاْلُمْفَرُد

َمْكَتَبتانَقَلم

َقَلمانِكتاب 

َحقيبتانَحقيَبة

ِكتابانَمْكتبة
٢ َنْكُتُب ُمَثنّى اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة، َكما في اْلِمثاِل:

َذِكيَّةُمَعلَِّمةَطبيَبَةَنظيفطالِبُمَهْنِدس
ُمَهْنِدسان

3 نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل، وَنْقَراأ:

َمْدَرَستان َجميَلتانَمْدَرَسُةُ َجميَلُةُ 
 ُمَعلُِّمُ نَشيُطُ 
ُ  َشَجَرُةُ عِالَيُة

ُ ل�ِعُبُ َسريُع



١٢١

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

ِة. قالَْت َصفاُء: �أنا َساأْذَهُب �إِلى �لَْمْكَتـَبِة �لْعامَّ

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َمديَنِة  َعْن  ِفْلماً  �لتِّْلفاُز  َسَيْعِرُض  �لَْيْوَم  َسَمُر:  قالَْت 

ُث َعْنُه. �أريحا، َساأشاِهُدُه، َو�أَتَحدَّ

تي �أن َتْحِكَي لي َعْن   قالَْت َمَرُح: �أنا َساأْطلُُب ِمْن َجدَّ

َمديَنِة َحْيفا.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

صوصصيصوصاصـص



١٢٢١٢٣ ١٢٢

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:

١ َنْقَراأ، ونُلاِحُظ َلْفَظ الّلام في )ال(:

ْمسَشْمس �لشَّ

�لطّالِباتطالِبات

ّفَصّف �لصَّ

�لثّانيثاني

ّبوَرةَسّبوَرة �لسَّ

�لَْمْبدوَءِة بـ )�لـ(  �لَْكِلماِت  تُْلَفُظ في  َنْسَتْنِتُج: �لّلاُم �لَّتي ل� 

تَُسّمى ل�ماً َشْمِسيًَّة.

٢ نكتب ما ياأتي اإملاًء منظورًا:

فِّ �لثّاني ِكتاَبَة َمْعلوماٍت َعْن  َطَلَبِت �لُْمَعلَِّمُة ِمْن طالِباِت �لصَّ

َمديَنٍة ِفَلْسطيِنيٍَّة.



١٢٢١٢٣

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )الّديُك(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماذ� ُيَغطّي ِجْسَم �لّديِك؟  ١

يِك؟ ماذ� يوَجُد َعلى َر�أِْس �لدِّ  ٢

َهْل َيْسَتطيُع �لّديُك �لطََّير�َن لَِمسافاٍت َطويَلٍة؟  ٣

ُد َبْعَض �لطُّيوِر �لَّتي نَُربّيها في �لَْمْنِزِل؟ نَُعدِّ  ٤

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
الّراِبَع َعَشر

ِكيُّ الّديُك الذَّ



١٢٤

ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

١٢٤



١٢5



١٢٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     

ِكيُّ الّديُك الذَّ

َخَرَج �لّديُك َمَع �لدَّجاَجِة َو�لِْفر�ِخ في نُْزَهٍة. َطَلَب �لّديُك ِمَن 

�لِْفر�ِخ َعَدَم �ل�ْبِتعاِد َعْنُه. كاَن َثْعَلُبُ َخْلَف َشَجَرٍة َبعيدٍة.

 �أَخَذِت �لِْفر�ُخ َتْلَعُب، فاْبَتَعَد �أَحُدها، َفانَْقضَّ �لثَّْعَلُب َعَلْيِه،َوَبَد�أ 

ياِح. َسِمَع �لّديُك ِصياَحُه، َفَرَكَض نَْحَوُه. َتظاَهَر �لثَّْعَلُب  �لَْفْرُخ بِالصِّ

بِالَْمْوِت، َو�لَْفْرُخ َبْيَن َفكَّْيِه، َفقاَل �لّديُك: �إِنَّ �لثَّْعَلَب َيموُت َوَفُمُه 

َو�أْصَبَح  �لَْفْرَخ،  َفاأْفَلَت  َفَمُه؛  َفَفَتَح  َذلَِك،  �لثَّْعَلُب  َسِمَع  َمْفتوُحُ. 

بِاأماٍن. َشَكرِت �لِْفر�ُخ �لّديَك، َو�أْعِجبو� بَِذكائِِه.



١٢٧

ُر نَُفكِّ

َجَرِة؟ لِماذ� كاَن �لثَّْعَلُب َخْلَف �لشَّ  ١

�أْيَن َبِقَيِت �لدَّجاَجُة ِعْنَدما َذَهَب �لّديُك لُِيْنِقَذ �لَْفْرَخ؟  ٢

لِماذ� ُيَسّمى �لثَّْعَلُب بِالْماِكِر؟  ٣

َقياِمنا  �أْثناَء  ِة  �لِْقصَّ هِذِه  ِمن  نَْسَتفيُدها  �لَّتي  �لِعْبَرُة  ما   ٤

بِِرْحَلٍة َمْدَرِسيٍَّة؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�أْيَن َخَرَج �لّديُك َو�لِْفر�ُخ؟  ١

ماذ� َطَلَب �لّديُك ِمَن �لِْفر�ِخ؟  ٢

َكْيَف �ْستطاَع �لثَّْعَلُب �أْن ُيْمِسَك بِالَْفْرِخ؟  ٣

نْقاِذ �لَْفْرِخ؟ ما �لْحيَلُة �لَّتي لََجاأ �إِلَْيها �لّديُك لِ�إِ  ٤



١٢٨

١ َنْقَراأ، َوَنِصُل َبْيَن اْلَعموَدْين:

ُحقوُلُِكتاُبُ

كُُتُبَُحْقُلُ

َدفاتُِرطالُِبُ

ُ ُطّلاُبُ َدْفَتُر

٢ َنْكُتُب َجْمَع اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

�لَجْمع�لُمْفَرد

نَّجار

ُمَهْنِدس 

ُمز�ِرع

 َصّياد



١٢٩

رِّ في ُمَربَِّع اْلُحروِف اْل�آتي، َوَنْكُتُبها في  3 َنِجُد َكِلَمَة السِّ

اْلفَراِغ اْلُمناِسِب:

خ�رفل�
لوقحل�
رك�مل�
كويدل�
لوهـسل�

١- َجْمُع �لَْفْرِخ  

ْهلِ  ٢- َجْمُع �لسَّ

٣- َجْمُع �لّديكِ 

٤- َجْمُع �لَحْقلِ 

رِّ: �لثَّْعَلبُ  َكِلَمُة �لسِّ



١٣٠

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َسِمَع �لّديُك ِصياَحُه، َفَرَكَض نَْحَوُه.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َفقاَل  َفكَّْيِه،  َبْيَن  َو�لَْفْرُخ  بِالَْمْوِت،  �لثَّْعَلُب  َتظاَهَر 

�لّديُك: �إِنَّ �لثَّْعَلَب َيموُت َوَفُمُه َمْفتوُحُ. َسِمَع �لثَّْعَلُب ذلَِك، 

َفَفَتَح َفَمُه.



١٣١

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

�أْرضِضْفَدعضيضوضاضـض

وائَِر الَّتي َتْحَتوي َعلى الّلاِم اْلَقَمِريَِّة ِباللَّْوِن اْل�أْزَرِق  ١ نَُلوُِّن الدَّ

ْمِسيَِّة ِباللَّْوِن اْل�أْحَمِر: َوالَّتي َتْحَتوي َعلى الّلاِم الشَّ

�لَْحْقل�لدَّجاجة �لِْفر�خ

�لثَّْعَلب�لّديك �لُْمجاِور

ْملاُء اْل�إِ



١٣٢١٣٣ ١٣٢

اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:

٢ نكتب ما ياأتي اإملاًء منظورًا:

َخَرَج �لّديُك َمَع �لدَّجاَجِة َو�لِْفر�ِخ �إِلى �لَْحْقِل �لُْمجاِوِر في 

نُْزَهٍة.



١٣٢١٣٣

َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )في اْلَحديَقِة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

�أْيَن �أَخَذِت �لُْمَعلَِّمُة �لتَّلاميَذ؟   ١

لِماذ� َجَلَس �لتَّلاميُذ َعلى �لَْمقاِعِد؟  ٢

ماذ� قالَِت �لُْمَعلَِّمُة لُِحساٍم؟  ٣

لِماذ� �ْعَتَذَر ُحساُمُ؟  ٤

ال�ْسِتماُع

ْرُس الدَّ
النَّظاَفُةاْلخاِمَس َعَشر



ـََة، َونُناِقُش: آتِي ُل �للَّْوَحَة �ْل� نَـَتاأمَّ اْلُمحاَدَثُة

١٣٤



١٣5



١٣٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
النَّظاَفُة

�تََّفَق ُعَمُر َمَع �أْصِدقائِِه َعلى �للِّقاِء َبْعَد �لَْعْصِر؛ لِلَِّعِب في ساَحِة 

َمكاٍن،  كُلِّ  في  ُمْنَتِشَرًة  �لنُّفاياِت  شاَهدو�  َطريِقِهم،  وفي   . �لَْحيِّ

أْصِدقائِه: ما َر�أُْيُكم �أْن نََتعاَوَن َجميعاً في َتْنظيِف َحيِّنا؟  َفقاَل ُعَمُر لِ�

أْطفاُل �لَْعَمَل، َوِعْنَدما  أْصِدقاُء: هِذِه ِفْكَرُةُ َجيَِّدُةُ، َفَبَد�أ �ْل� قاَل �ْل�

لَُهم  َفَصَنَعْت  َعَملُُهم،  �أْعَجَبها  َيْعَملوَن،  أْطفاَل  �ْل� ُعَمَر  �أمُّ  َر�أْت 

لَُكم،  ُشْكر�ً  لَُهم:  َوقالَْت  َو�لْماَء.  �لَْعصيَر  لَُهم  َمْت  َوَقدَّ َكْعَكًة، 

َيِجُب َعَلْينا �أْن نُحاِفَظ َعلى َحيِّنا نَظيفاً.



١٣٧

ُر نَُفكِّ

ما َر�أُْيُكْم بِما َفَعَلُه ُعَمُر؟ لِماذ�؟  ١

ُح َسَبَبها، َوفائَِدَتها. نَْقَتِرُح ُمباَدَرًة ِمْثَل ُمباَدَرِة ُعَمَر، َونَُوضِّ  ٢

�لُمحاَفَظِة  في  �لَْمْدَرَسِة  في  َمْن  كُلُّ  َيَتعاوُن  َكْيَف   ٣

َعلى نَظاَفِتها؟

ما َر�أُْيُكْم في ُسلوِك �أمِّ ُعَمَر؟  ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ما �لَّذي �تََّفَق َعَلْيِه ُعَمُر َو�أْصِدقاُؤُه؟  ١

ماذ� شاَهَد ُعَمُر َو�أْصِدقاُؤُه في �لطَّريِق؟  ٢

َمها ُعَمُر؟ ما �لُْمباَدَرُة �لَّتي َقدَّ  ٣

ُر َسَبَب �إِْعجاِب �أمِّ ُعَمَر بَِعَمِل ُعَمَر َو�أْصِدقائِِه. �أَفسِّ  ٤



١٣٨

١ نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي:

اْلَجْمُعاْلُمَثنّىاْلُمْفَرُد
َمد�ِرسَمْدَرَستانَمْدَرَسة
َقَلم

صوَرتان
َتلاميذ

َمْلَعب

٢ َنْقَراأ، َوَنْكُتُب ُمْفَرَد اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

ِرجال�أماِكن�أْطفالساحات�أْصِدقاءاْلَجْمع

َصديقالُمْفَرد

3 َنْقَراأ، َونَُلوُِّن اْلَكِلَمَة اْلُمخالَِفَة:

َفّلاحون

سائِحان

ُمساِفرون

ُمز�ِرعان

صائِمون

كاتِب

ُمَعلِّمان

ُمدير�ن



١٣٩

ْفَتِر:  ١ َنْكُتُب ما َياأْتي في الدَّ

أْطفاُل �لـنُّفاياِت في �لطَّريِق. شاَهَد �ْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َوفي َطريِقِهم، شاَهدو� �لنُّفاياِت ُمْنَتِشَرًة في كُلِّ َمكاٍن، 

أْصِدقائِِه: ما َر�أُْيُكم �أْن نَـَتعاَوَن َجميعاً في َتْنظيِف  َفقاَل ُعَمُر لِ�

َحيِّنا؟

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َبلاطِطْفلطيطوطاط

اْلِكتاَبُة



١٤٠

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:

ـََة َوْفَق اْلجْدَوِل: ١ َنْقَراأ، ونَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

�لنَّظاَفة�لَْحّي�لنُّفايات�لْماء�لَْعصير�لّساَحة

) ْمِسيَُّة ) (اللَّاُم الشَّ اللَّاُم اْلَقَمِريَّـُة )

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

َمْت �أمُّ ُعَمَر لَُهم اَحِة ِمن �لنُّفاياِت، َقدَّ َبْعَد َتْنظيِف �لسَّ

�لَْعصيَر َو�لْماَء.



١٤١

نَُغنّي

النَّظاَفُة
جمال قعو�ر

نْســـاْن �ْل�إِ يمـــاْننَظاَفـــُة  �ْل�إِ َعلاَمـــُة 
�لَيَدْيـــْن و�لَعْيَنْيـــْننَُنظِّـــُف  و�لَوْجـــَه 
أْســـناْن �ْل� َو�لَْحنـــاْنونَْفـــُرُك  ْفـــِق  بِالرِّ
�لَْبـــَدْن في �لَْمْظَهِر �لَْحَسْنَفَيْنَشـــُط 



١٤٢

َتَعلّْمُت ما َياأْتي: 

النّتاجاُت
التَّقييُم

ُمْنَخِفضُمَتَوّسطُمْرَتِفع

�آد�َب  ُمر�ِعيــاً  بِانِْتبــاٍه،  �ل�ْســِتماِع  نُصــوِص  �إِلــى  �أْســَتِمَع  �أْن   -١
َوَفْهَمــُه. �ل�ْســِتماِع، 

ِة �لَمْعنى. ْرِس بُِجَمٍل تامَّ ٢- �أْن �أَعبَِّر َعْن ُصَوِر �لدَّ

٣- �أْن �أَوظَِّف ُمْفَرد�ٍت َوَتر�كيَب َجديَدًة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

٤- �أْن �أَوظَِّف �لتَّْدريباِت �للَُّغِويََّة ِقر�َءًة، َوِكتاَبًة.

5- �أْن �أَمّيَز �لُحروَف ِقر�َءًة، َوِكتاَبًة.

٦- �أْن �أْكُتَب بَِخطِّ �لنَّْسِخ.

َنًة. أناشيَد ُمَلحَّ ٧- �أْن �أَغنَِّي �ل�

اأَقيُِّم ذاتي



َتمَّ ِبَحْمِد اللّه



 لجنة �لمناهج �لوز�رية:  
�أ. عز�م �أبو بكرم. فو�ز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية �لنخالةد. شهناز �لفار�أ. علي مناصرة�أ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة �لوثيقة �لوطنية لمنهاج �للغة �لعربية 
�أ.د. كمال غنيم  �أ.د. حمدي �لجبالي  �أ.د. حسن �لسلو�دي  �أ. �أحمد �لخطيب )منسقاً( 

د. �إياد عبد �لجو�د �أ.د. يحيى جبر   �أ.د. نعمان علو�ن   �أ.د محمود �أبو كتة  

د. سهير قاسم د. ر�نية �لمبيض   د. حسام �لتميمي   د. جمال �لفليت  

�أ. �إيمان زيد�ن �أ. �أماني �أبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

�أ. سناء �أبو بها �أ. رنا مناصرة   �أ. ر�ئد شريدة   �أ. حسان نز�ل   

�أ.عصام �أبو خليل �أ. عبد �لرحمن خليفة  �أ. شفاء جبر   �أ. سها طه   

�أ. فد�ء زكارنة �أ. عمر ر�ضي   �أ. عمر حسونة   �أ. عطاف برغوثي  

�أ. نائل طحيمر �أ. منال �لنخالة   �أ. منى طهبوب   �أ. معين �لفار   

�أ. ياسر غنايم �أ. وعد منصور   

 �لمشاركون في ورشة عمل مبحث لغتنا �لجميلة للّصّف �لثّاني:   
�أ. جهاد غريب �أ. جمال�ت منصور   �أ. بهاء سليم   �أ. �إيمان �لحسنات  

�أ. رنا حمدية �أ. رزق سليمان   �أ. ر�ئدة سعيد   �أ. حسن عميرة   

�أ. منال سلامة   �أ. شفاء جبر                        �أ. فد�ء زكارنة                �أ. لبنى زهد  

�أ. نصرة خطيب           �أ. هدى �أبو �لرب


