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تقديـم

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

ــة،  ــة الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعي ــي محــاكاة الخصوصي ــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني ف ــة الوطني ــى الرؤي انعكــس عل

ــم علــى الحقــوق  ــون، مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائ ــة القان ــاء دول ــة والمشــاركة فــي بن ــم تعــزز مفهــوم المواطن ــى اإرســاء قي والعمــل عل

أمانــي،  آمــال، ويلامــس ال� والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�

ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   

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

عــداد  متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار، وال�إ

ــة وال�نتمــاء،  ــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصال ــورط باإشــكالية التشــتت بي ــة، دون الت ــات عصــر المعرف ــى مواجهــة متطلب ــادر عل ــل ق لجي

وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   

ــد  ــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار واٍع لعدي ــة تلّق ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطي

المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد، وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوّخــاة، جــاء تطويــر 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 بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات، فقــد تاآلفــت 

وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيــاً وتربويــاً وفكريــاً.

ثّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــّزز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــرّرة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي التاأســيس؛ لتــوازن 

طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا  اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفيــاً، وفكريــاً، ووطنيــاً، وفــي هــذا ال�إ

ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى  وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

مجمــل المخرجــات.

ومــع اإنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد، يغــدو اإزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق التاأليــف والمراجعــة، والتدقيــق، 

شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل  وال�إ

هــذه الحالــة مــن العمــل.

وزارة التربية والتعليم 
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر والمرسلين وبعد،
    نضــع بيــن اأيديكــم هــذا الكتــاب الجديــد فــي اللغــة العربيــة للصــف الثالــث ال�أساســي، الــذي جــاء بعــد مرحلــة تقويــم المناهــج 
الســابقة، ودراســة الملاحظــات التــي تــم جمعهــا مــن الميــدان، وقــد مــر تاأليــف الكتــاب بمراحــل مختلفــة كصياغــة ال�أهــداف 

العامــة، ووضــع الخطــوط العريضــة بمــا ينســجم مــع تطويــر العمليــة التربويــة برمتهــا؛ لتنســجم مــع مهــارات الحيــاة المختلفــة.  
أربــع       اإن المنهــاج الجديــد يتمحــور حــول الطالــب، وياأخــذ بيــده بطريقــة بنائيــة حلزونيــة لتوظيــف مهــارات اللغــة ال�أساســية ال�
)ال�ســتماع، والقــراءة، والمحادثــة، والتعبيــر( فــي المحيــط الــذي يعيشــه، كمــا يراعــي المنهــاج مســتويات التفكيــر المختلفــة 

آتــي: خصوصــا العليــا منهــا، وقــد اعتمــد المنهــاج الجديــد نظــام الــدرس بــدل الوحــدة، وبنــي علــى النحــو ال�
- ال�ســتماع: تضمــن كل درس نصــا اســتماعياً يســمعه الطالــب، ويتفاعــل معــه، وهــذا النــص مســجل علــى اأســطوانة، ومــدون 

ــي الدليل. ف

-المحادثــة والتعبيــر الشــفوي: ركــز المنهــاج علــى اإظهــار لوحــة المحادثــة مــن خــلال تاأملهــا، وتحليلهــا اإلــى عناصرهــا؛ لتكــون 
ال�نطلاقــة لــدرس القــراءة، ممــا ينمــي خيــال الطالــب ويعــززه.

-نــص القــراءة: اتســم نــص القــراءة فــي المنهــاج بقصــره، وتنــوع  موضوعاتــه، التــي ركــزت علــى القصــص المشــوقة، وقــد 
نســانية وال�جتماعيــة والدينيــة. أبعــاد الوطنيــة وال�إ راعينــا عنــد اختيــار النصــوص ال�

ــن لنمــط لغــوي واحــد يعتمــد المحــاكاة دون  ــا، وتدريبي ــا لغوي ــات: تدريب ــة تدريب ــدرس ثلاث ــة: تضمــن ال ــات اللغوي -التدريب
ــد. التقعي

-الكتابــة: تــم اإلغــاء كــراس الخــط، وتخصيــص مــكان للكتابــة فــي  كتــاب الطالــب، مــن خــلال كتابــة جملــة ثــلاث مــرات 
تركــز علــى حــرف معيــن، كمــا تــم ال�هتمــام بمهــارة النســخ واإظهارهــا مــن خــلال تخصيــص مســاحة فــي كتــاب الطالــب 

لنســخ فقــرة معينــة مــن الــدرس فــي حصــة الكتابــة، ونســخ فقــرة اأخــرى فــي دفتــر النســخ.

ملاء غير المنظور وال�ختباري. ملاء بتدريبات اإملائية ثم ياأخذ شكل ال�إ ملاء: يبداأ ال�إ -ال�إ

-التعبيــر : تضمــن المنهــاج التعبيــر بنوعيــه الشــفوي مــن خــلال لوحــة المحادثــة، والكتابــي مــن خــلال تخصيــص مســاحة لــه 
فــي كتــاب الطالــب، روعــي التــدرج بعــرض مهاراتــه.  

- النشــيد: تضمــن الكتــاب مقطوعــات مغنــاة، ســهلة التلحيــن تحــت عنــوان نغنــي، تتذوقهــا ال�أذن، وتســتمتع بهــا مســجلة 
علــى اأســطوانة.

    اأخي المعلم/ اأختي المعلمة،
   اأنــت مــن يتمثــل العمليــة التعليميــة باأبعادهــا المختلفــة، ويوظــف اأنجــح الوســائل وال�أســاليب التــي تاأخــذ الطالــب اإلــى اآفــاق 
التفكيــر الرحبــة، وتزيــد مــن قدرتــه علــى الفهــم وال�ســتيعاب والتفكيــر، وال�ســتخدام الوظيفــي التواصلــي الســليم للغــة العربيــة.

                                               وفق الله الجميع لخدمة وطننا وطلابنا                                     فريق التّاأليف



المحتويات

٥َحْيفا َوالنَّْوَرُس                   الّدرس ال�أّول 

َجَرِة الّدرس الثّاني ١٧َيْوُم الشَّ

ئُْب                         الّدرس الثّالث ٢٧الّراعي َوالذِّ

٣٧اأِحبُّ اأْن اأكوَن                           الّدرس الّرابع

٤٧ِمْن اأْخلاِقنا                    الّدرس الخامس

َة              الّدرس الّسادس ٥٧في ميناِء َغزَّ

٦٧الُْغراُب َوالثَّْعَلُب      الّدرس الّسابع

غيَرُة           الّدرس الثّامن ٧٧الُْمْبِدَعُة الصَّ

٨٧َذكاُء الْقاضي اإِياس              الّدرس التّاسع

٩٧في َحديَقِة الَْحَيواِن  الّدرس العاشر

١٠٧َقْمُح بِلادي           الّدرس الحادي عشر

أَسِد                    الّدرس الثّاني عشر ١١٧َطبيُب اْل�

١٢٧ِزياَرٌة اإِلى َمديَنِة الِْعَنِب           الّدرس الثّالث عشر

ديُق َوْقَت الّضيق    الّدرس الّرابع عشر ١٣٧الصَّ

ْسلاِمالّدرس الخامس عشر ُل ِفدائِيٍّ في اْل�إِ ١٤٧اأوَّ



٢

الِْكتاِب،  هذا  ِمْن  الثّاني  الُجْزِء  ِمَن  ال�نِْتهاء  َبْعَد  الطَّلَبِة  ِمَن  ُيَتَوقَُّع   

أنِْشَطِة، اأْن َيكونوا قاِدريَن َعلى توظيِف َمهاراِت اللَُّغِة  َوالتَّفاُعِل َمَع ال�

أْرَبِع )ال�ْسِتماِع، َوالُمحاَدَثِة، َوالِقراَءِة، َوالِكتاَبِة(، في ال�تّصاِل  الَعَربِيَِّة ال�

والتّواصل ِمْن ِخلاِل: 

1 ال�ْسِتماِع اإلى ُنصوِص ال�ْسِتماِع ِباْنِتباٍه َوَتفاُعٍل.

2  التَّْعبيِر َعْن َلْوحاِت اْلُمحاَدَثِة َوُصَوِرها َشَفِوّيًا ِبُلَغٍة َسليَمٍة.

٣  ِقراَءِة ُنصوٍص ِمْن )60–٩0( َكِلَمًة ِقراَءًة َجْهِريًَّة َسليَمًة َوُمَعبَِّرًة.

ْنِشَطِة اْلُمْخَتِلَفِة.  ٤  التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص ِمْن ِخلاِل ال�أ

...(، َوَحلِّ اْلُمْشِكلاِت. ْبداِعيِّ ٥  اْكِتساِب َمهاراِت التَّْفكيِر )الّناِقِد واِل�إ

6  اْكِتساِب َثْرَوٍة ُلَغِويٍَّة )ُمْفَرداٍت، َوَتراكيَب، َواأْنماٍط  ُلَغِوّيٍة َجديَدٍة(.  

٧ ِكتاَبِة ُجَمٍل َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ.

٨  ِكتاَبِة ُنصوٍص ِمْن )20–٣0( َكِلَمًة اإِْملاًء َمْنظورًا، ُمراعيَن اْلَمهاراِت   
اْلواِرَدَة في اْلِكتاِب.

الن�تاجات



٣

٩ التَّْعبيِر ِكتاِبّيًا عن َمواِقَف َوُصَوٍر ُمْعطاٍة.

ناشيِد َمَع التَّْلحيِن. 10 اإِْنشاِد َمْجموَعٍة ِمَن اْل�أ

اْلَعَرِبيَّة،                  ِباللَُّغِة  َواْل�ْعِتزاِز  اْلَوَطِن،  ُحبِّ  ِمْثَل:  يجاِبيَِّة،  اْل�إ اْلِقَيِم  َتَمثُِّل   11

خريَن  ماَنِة، َوُحبِّ اْلَعَمِل، َوُمساَعَدِة اْل�آ ْدِق، َوالتَّعاُوِن، َواْلَعْدِل، َواْل�أ َوالصِّ

َواحِتراِمِهم... اإلخ.



٤

ُلَغتي ُهِوي�تي.



٥

ْرُس اْل��و�ُل الد�

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ اأْيَن َوَقَفِت اْلُعْصفوَرتاِن؟

َثِت اْلُعْصفوَرتاِن؟ ٢ َعْن ماذا َتَحدَّ

٣ ماذا َطَلَبِت الّريُح ِمَن اْلُعْصفوَرَتْيِن؟

ُْخَذ اْلُعْصفوَرَتْيِن؟ ٤ اأْيَن اأراَدِت الّريُح اأْن َتاأ

٥ َهْل واَفَقِت ْالُعْصفوَرتاِن َعلى الرَّحيِل؟ ِلماذا؟

٦ ما َراأُْيُكم فيَمْن َيْرَحُل َعْن َوَطِنِه؟

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (َلْن َنْرَحَل)

ال�ْسِتماُع

َحْيفا َوالن�ْوَرُس



٦

اْلُمحاَدَثُة: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:



٧



٨

َحْيفا َوالن�ْوَرُس

 َنْقَرا�: 

تُِحبُّ  َبْيروَت،  في  الَْبْحِر  قُْرَب  فيِح،  الصَّ ِمَن  َبْيٍت  في  َتعيُش  بِْنٌت  َحْيفا 

غيِر، َوَيقوُل لَها دائِماً: َحْيفا  ها الَّذي َيْصَحُبها بِقاِربِِه الصَّ الَْبْحَر، َوتُِحبُّ َجدَّ

َجميَلٌة.

ْيِد، َوَيتَِّجُه نَْحَو الْقاِرِب. َسَبَقْتُه َوَجَلَسْت  َراأْتُه ذاَت َيْوٍم َيْحِمُل ِشباَك الصَّ

فيِه َكعاَدتِها، لِكنَُّه اأَخَذها َبْيَن ِذراَعْيِه، َواأنَْزلَها قائِلاً: ل� ُيْمِكُن اأْن َتْذَهبي َمعي 

أنَّني َساأْبِحُر َبعيداً ِجّداً هذا الَْيْوَم.  َة يا َحْيفا؛ لِ� هِذِه الَْمرَّ

َصِعَد اإِلى الْقاِرِب، َوقاَل: ُهناَك َحْيفا اأْخرى َتْنَتِظُرني َخْلَف الَْبْحِر، َجميَلٌة 

ثُِك َعْنها َكثيراً. ِمْثلُِك، َوحيَن اأعوُد َساأَحدِّ

ْمِل  َدَفَع الْقاِرَب بَِيَدْيِه الَْقِويََّتْيِن، َواأْبَحَر َبعيداً، اأّما َحْيفا، َفَجَلَسْت َعلى الرَّ

ها، َوِهَي َتْبكي. َتْنَتِظُر َعْوَدَة َجدِّ

َسِمَعها طائُِر النَّْوَرِس، َفقاَل لَها: لِماذا اأنِْت َحزيَنٌة هَكذا؟

قالَْت َحْيفا: َجّدي ُيِحبُّ بِْنتاً اْسُمها َحْيفا، َوَقْد َتَرَكني، َوَذَهَب اإِلَْيها.

َضِحَك النَّْوَرُس، َوقاَل: َحْيفا اْل�أْخرى لَْيَسْت بِْنتاً، اإِنَّها َمديَنُتُه الَّتي ُولَِد فيها.  

ْمِس َتْحلُُم بَِحْيفا الثّانَِيِة.  َبِقَيْت َحْيفا َعلى الّشاِطِئ َحتّى ُغروِب الشَّ

اْلِقراَءُة



٩

ِتَيِة: 1- ُنجيُب ِبــ )َنَعم( اأْو )ل�( َعِن اْلِعباراِت اْل�آ

1 َتْسُكُن َحْيفا في َعّماَن.                             

ْمِس.   2 َبِقَيْت َحْيفا َعلى الّشاِطِئ َحّتى ُشروِق الشَّ   

٣ ُتِحبُّ َحْيفا ُركوَب اْلَبْحِر.                           

٤ َجدُّ َحْيفا ُيِحبُّ ِبْنتًا اأْخرى اْسُمها َحْيفا.           

2- ماذا كاَن اْلَجدُّ َيقوُل داِئمًا ِلَحْيفا؟

خيَرِة؟ ِة اْل�أ ٣- ِلماذا َلْم َيْصَحِب اْلَجدُّ َحْيفا في اْلَمرَّ

٤- ما َسَبُب ُحْزِن َحْيفا؟

ْت َحْيفا ِباْلَغْيَرِة؟ ٥- ِلماذا اأَحسَّ

6- َمْن َحْيفا الّثاِنَيُة؟

َث َمَع َحْيفا؟ ٧- ما الّطاِئُر الَّذي َتَحدَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 

فيِح في َبْيروَت؟ 1 ِلماذا َتعيُش َحْيفا في َبْيٍت ِمَن الصَّ

ْمِس     ُح: «َبِقَيْت َحْيفا َعلى الّشاِطِئ َحتّى ُغروِب الشَّ 2 ُنَوضِّ

َتْحلُُم بَِحْيفا الثّانَِيِة».

ْمِس      َحتّى ُغروِب الشَّ



١٠

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

ْكِل الُْمقابِِل: 1 نََضُع دائَِرًة َحْوَل ُمراِدِف الَْكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخط� في الشَّ

فيِح. 1- َحْيفا َتعيُش في َبْيٍت ِمَن الصَّ

ها الَّذي َيْصَحُبها ِبقاِرِبِه.  2- َحْيفا ُتِحبُّ َجدَّ

٣- َحْيفا َتْنَتِظُرني َخْلَف اْلَبْحِر.

ها.  ْمِل َتْنَتِظُر َعْوَدَة َجدِّ ٤- َجَلَسْت َحْيفا َعلى الرَّ

٥- َبِقَيْت َحْيفا َعلى الّشاِطِئ َحّتى اْلُغروِب.  

ْسَمْنت، اْلَحَجر، التََّنك اْل�إِ

ُْخُذها، ُيراِقُبها  َيْتُرُكها، َياأ

َوراَء، اأماَم، جاِنَب

ُرجوَع، ُعبوَر، َذهاَب

ناَمْت، َسَبَحْت، َظلَّْت



١١

 َتَقُع يافا؟ ٤- َتَقُع يافا َعلى ساِحِل اْلَبْحِر.                                   

َنِة الّثاِنَيِة ِلْلِهْجَرِة.                        َوَقَعْت َمْعَرَكُة َبْدٍر؟  ٥- َوَقَعْت َمْعَرَكُة َبْدٍر في السَّ

آتَِيَة بِاْخِتياِر الَْكِلَمِة الُْمناِسَبِة )اأْيَن، َمتى(، َكما في 2  نُْكِمُل الُْجَمَل اْل�

        الِْمثالَْيِن:

ْقصى اْلُمباَرِك.  َصّلى حاِمٌد؟1- َصّلى حاِمٌد في اْلَمْسِجِد اْل�أ

 ُيْفِطُر الّصاِئُم؟ 2-  ُيْفِطُر الّصاِئُم َبْعَد اأذاِن اْلَمْغِرِب.

فيِح.             اأْيَن َتعيُش َحْيفا؟ َحْيفا َتعيُش في َبْيٍت ِمَن الصَّ

(؟  ٌد ) ( عاَم اْلفيِل.          َمتى ُوِلَد النَِّبيُّ ُمَحمَّ ٌد ) ُوِلَد النَِّبيُّ ُمَحمَّ

 ُيْحَصُد اْلَقْمُح؟ ٣-  ُيْحَصُد اْلَقْمُح َصْيفًا.                                    



١٢

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

فيِح، قُْرَب الَْبْحِر في َبْيروَت، تُِحبُّ  َحْيفا بِْنٌت َتعيُش في َبْيٍت ِمَن الصَّ

لَها دائِماً:  َوَيقوُل  غيِر،  الصَّ بِقاِربِِه  َيْصَحُبها  الَّذي  ها  َوتُِحبُّ َجدَّ الَْبْحَر، 

َحْيفا َجميَلٌة.

اْلِكتاَبُة

٣  نَْكُتُب ُسؤال�ً َتكوُن اإِجاَبُتُه ما َتْحَتُه َخط� فيما َياأْتي:

؟ ْهراماُت في ِمْصَر.                   1- توَجُد اْل�أ

؟ ْضحى.    ضاحي َبْعَد َصلاِة عيِد اْل�أ  2- ُتْذَبُح اْل�أ

؟   ٣- َيَقُع َقْصُر ِهشاٍم في اأريحا.                  

؟ فا َواْلَمْرَوِة.              ٤- َيْسعى اْلحاجُّ َبْيَن الصَّ

؟  ٥- َيْوُم اْل�ْسِتْقلاِل في اْلخاِمَس َعَشَر ِمْن َشْهِر ِتْشريَن الّثاني.



١٣

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َوَذَهَب  َتَرَكني،  َوَقْد  َحْيفا،  اْسُمها  بِْنتاً  ُيِحبُّ  َجّدي  َحْيفا:  قالَْت 

اإِلَْيها.

َضِحَك النَّْوَرُس، َوقاَل: َحْيفا اْل�أْخرى لَْيَسْت بِْنتاً، اإِنَّها َمديَنُتُه الَّتي 

ُولَِد فيها.

ْمِس َتْحلُُم بَِحْيفا الثّانَِيِة. َبِقَيْت َحْيفا َعلى الّشاِطِئ َحتّى ُغروِب الشَّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

      ا�ْقَلَعِت الّطائَِرُة ِمْن َمطارِ َطراُبلَس.



١٤

آتَِيَة َوْفَق الَْجْدَوِل: ل�ً: نَُصنُِّف الَْكِلماِت اْل�  اأوَّ

ْبت، الْحاِفَلة،  َجميَلة، قاِرُبه، َبْيروت، ثانَِية، َسَبَقْتُه، َزْيت، َحزيَنة، َوجيه، السَّ

ِشفاه، اأَدوات.

َكِلماٌت َتْنَتهي بِهاٍءَكِلماٌت َتْنَتهي بِتاٍء َمْربوَطٍةَكِلماٌت َتْنَتهي بِتاٍء َمْبسوَطٍة

آتَِيَة بـِـ ) ه، ـــه، ـــة، ة، ت): ثانياً: نُْكِمُل الَْكِلماِت اْل�

   ، ـْ  ، َزْهَر  ،  اأْصوا  ، َبي ـَ  ،َحديق   اأْفوا

.   ِذراُعـ 

ْم��ُء الٕ�ِ



١٥

آتَِيِة؛ لَِتْكويِن ِفْقَرٍة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ:  نُعيُد َتْرتيَب الُْجَمِل اْل�

 َوَمَع الُْغروِب َوَصْلنا اإِلى ُبيوتِنا َمْسروريَن سالِميَن.

ْعِبيََّة. ُد اْل�أغانَِي الشَّ  في َطريِق الَْعْوَدِة كُنّا نَُردِّ

لْنا في اأْسواِقها َوَشواِرِعها.  َوَتَجوَّ

 َرِكْبنا الْحاِفَلَة، َوساَرْت بِنا اإِلى الَْمديَنِة.

 ثُمَّ َذَهْبنا اإِلى الّشاِطِئ، َواْسَتْمَتْعنا بَِمْنَظِر الَْبْحِر الَْجميِل.

 َقرََّرْت َمْدَرَسُتنا َتْنظيَم ِرْحَلٍة اإِلى َمديَنِة َعكّا.

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



١٦

                            

ْنـيــا ِبـــ��دي            ُحـب�ـهـــا ِمـْلُء ُفــؤادي ـُة الــد� َجــنـ�

َخْيــُرها فـــي ُكـل� وادي             ُحْسـُنهــا لِْلــَعْيـِن بـاِد

***

هــوِل             في اْلَبوادي َواْلُحقوِل وابــي َوالس� في الـر�

في َصبــاٍح ا�ْو ا�صـــيــِل              ُحْسُنــها لِْلَعــْيِن بــاِد

***

ـِْر في اْنِسياِب اْلماِء َيْجري             َبْيـَن ا�ْعشــاٍب َوَزه

ذا اْلِعْطِري� َيْسري           ُحْسُنـهــا لِْلــَعْيـِن بـاِد في الش�

ْنيا َجن�ُة الد�

فدوى طوقان

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



١٧

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ي�َبُة) َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (اْلَكِلَمُة الط�

ْرُس الثّاني الد�

ُجُل اْلَحكيُم َيْفَعُل؟ ١ ماذا كاَن الرَّ
ولى؟ ِة اْل�أ ُجَل اْلَحكيَم في اْلَمرَّ ٢ ِلماذا كاَفاأ اْلَمِلُك الرَّ

ُجَل اْلَحكيَم؟ ًة كاَفاأ اْلَمِلُك الرَّ ٣ َكْم َمرَّ

٤ ِلماذا غاَدَر اْلَمِلُك اْلَمكاَن ِبُسْرَعٍة؟
َن؟ ٥ ماذا َقَصَد اْلَحكيُم ِعْنَدما قاَل: َشَجَرتي اأْثَمَرِت اْل�آ

ْيتوِن؟ ْكثاِر ِمْن ِزراَعِة الزَّ ٦ ما َراأُْيُكم في اْل�إِ

ال�ْسِتماُع

َجَرِة    َيْوُم الش�



١٨

اْلُمحاَدَثُة: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:



١٩



٢٠

اْلِقراَءُة

َجَرِة    َيْوُم الش�

 َنْقَرا�: 

َذَهَب َسليٌم َواأْخُتُه َعبيُر بُِصْحَبِة والَِدْيِهما اإِلى الَْمْشَتِل، َفقاَل اْل�أُب: َغداً 

ِمْنُكما  ِمْن كُلٍّ  َواأريُد  َجَرِة،  الشَّ َيْوُم  الثّاني  َشْهِر كانوَن  ِمْن  َعَشَر  الْخامَس 

اأْن َيْختاَر َشْتَلًة َيْزَرُعها. اْختاَر َسليٌم َشْتَلَة َزْيتوٍن، اأّما َعبيُر َفقالَْت: َساأْختاُر 

ُوروداً.

ْيتونََة في الَْحْقِل، َوَزَرَعْت َعبيُر الُْوروَد في َحديَقِة الَْمْنِزِل. َزَرَع َسليُم الزَّ

ْيتوِن، َوفي  اْعَتَنْت َعبيُر بِالُْوروِد َفَكُبَرْت َواأْزَهَرْت، َواْعَتنى َسليٌم بَِشْتَلِة الزَّ

غيَرَة  َمْوِسِم الِْقطاِف اأْسَرَع َسليٌم اإِلى َزْيتونَِتِه، َوَبْيَنما كاَن ُيَقلُِّب اأْغصانَها الصَّ

بِْضُع  َوَعَلْيها  اأْثَمَرْت،  َزْيتونَتي  انُْظروا،  َعبيُر،  اأبي،  اأّمي،  صاَح:  بِلُْطٍف، 

َحّباٍت!
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1 اأْيَن َذَهَب َسليٌم َوَعبيُر؟

َجَرِة في ُكلِّ عاٍم؟ 2 َمتى ُيصاِدُف َيْوُم الشَّ

راَعِة؟ ٣ ماذا اْختاَر َسليٌم َوعبيُر ِمَن اْلَمْشَتِل ِللزِّ

٤ اأْيَن َزَرَعْت َعبيُر ُوروَدها؟

٥ ِلماذا صاَح َسليٌم؟

راَعِة؟ َوِلماذا؟  1 َلْو ُكّنا َمكاَن َسليٍم، ماذا َسَنْختاُر ِللزِّ

2 ماذا َنْسَتفيُد ِمَن اْلُوروِد؟

َجَرِة. ٣ َنْقَتِرُح اأْعمالً� َنقوُم ِبها في َيْوِم الشَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 



٢٢

ْرِس: آتَِيِة َكما َوَرَدْت في الدَّ 1 نُجيُب بِــ )نََعم( اأْو )ل�( َعِن الِْعباراِت اْل�

َجَرِة في اْلخاِمَس َعَشَر ِمْن َشْهِر كانوِن الّثاني.       )     ( 1- َيْوُم الشَّ

ِه اإِلى اْلَمْشَتِل.                       )     (  2- َذَهَب َسليٌم ِبُصْحَبِة اأمِّ

٣- اْختاَرْت َعبيُر َشْتَلَة َزْيتوٍن؛ ِلَتْزَرَعها.                           )     ( 

ْيتوِن.                                )     (  ٤- اْعَتنى َسليٌم ِبَشَجَرِة الزَّ

 )     ( ٥- اأْثَمَرْت َزْيتوَنُة َسليٍم.                

َتْحَتُه  َعّما  ؤاِل  لِلسُّ لِماذا(  َكْم،  )َكْيَف،  الُْمناِسَبَة  الَْكِلَمَة  نَْختاُر   

- اأْثَمَرْت َزْيتوَنُة َسليٍم.                

2

، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ فيما َياأْتي: َخط�

ْرِس: آتَِيِة َكما َوَرَدْت في الدَّ ( َعِن الِْعباراِت اْل� ( اأْو )

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

٤- َزيََّنِت اْلَبَلِديَُّة الّشاِرَع اْبِتهاجًا ِباْلعيِد.

ًة ُيَصّلي اْلُمْسِلُم َيْوِمّيًا؟  َمرَّ

ّلاُب؟  َوَقَف الطُّ

  اْسَتْيَقَظ َسليٌم؟1- اْسَتْيَقَظ َسليٌم َنشيطًا.

2- ُيَصّلي اْلُمْسِلُم َخْمَس َمّراٍت َيْوِمّيًا. 

  . لاِم اْلَوَطِنيِّ ّلاُب اْحِترامًا ِللسَّ ٣- َوَقَف الطُّ

 َزيََّنِت اْلَبَلِديَُّة الّشاِرَع؟

ًة اْسَتعاَر ساِمٌر ِمَن اْلَمْكَتَبِة؟٥- اْسَتعاَر ساِمٌر َثلاَث ِقَصٍص ِمَن اْلَمْكَتَبِة.     ِقصَّ



٢٣

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

َذَهَب َسليٌم َواأْخُتُه َعبيُر بُِصْحَبِة والَِدْيِهما اإِلى الَْمْشَتِل، َفقاَل اْل�أُب: َغداً 

َجَرِة، َواأريُد ِمْن كُلٍّ ِمْنُكما  الْخامَس َعَشَر ِمْن َشْهِر كانوِن الثّاني َيْوُم الشَّ

اأْن َيْختاَر َشْتَلًة َيْزَرُعها. 

اْلِكتاَبُة

٣ نَْكُتُب ُسؤال�ً َتكوُن اإِجاَبُتُه ما َتْحَتُه َخط� فيما َياأْتي:

.        ؟ داِء َفريَضِة اْلَحجِّ َة؛ ِل�أ 1- َذَهَب شاِهٌر اإِلى َمكَّ

2- كاَنِت اْلَمْسَرِحيَُّة ُمْمِتَعًة.                        ؟

٣- في اْلُقْراآِن اْلَكريِم َثلاثوَن ُجْزءًا.                  ؟

ْسرى.             ؟ ٤- َكَتَب سامي ِعْشريَن ِرساَلًة ِلْلاأ

؛ َكْي َيْحُصَل َعلى ِمْنَحٍة.   ؟ ٥- َيْدُرُس َمْحموٌد ِبِجدٍّ



٢٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

   اْختاَر َسليٌم َشْتَلَة َزْيتوٍن، اأّما َعبيُر َفقالَْت: َساأْختاُر ُوروداً.

ْيتونََة في الَْحْقِل، َوَزَرَعْت َعبيُر الُْوروَد في َحديَقِة الَْمْنِزِل. َزَرَع َسليُم الزَّ

ْيتوِن. اْعَتَنْت َعبيُر بِالُْوروِد، َفَكُبَرْت، َواأْزَهَرْت، َواْعَتنى َسليٌم بَِشْتَلِة الزَّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

      ُيحافِـُظ  ظافٌِر  َعلى  َنظاَفِة  ِجْسِمِه.
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  نَْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظوٍر:

ُيَقلُِّب  كاَن  َوَبْيَنما  َزْيتونَِتِه،  اإِلى  َسليٌم  اأْسَرَع  الِْقطاِف،  َمْوِسِم  في 

َزْيتونَتي  انُْظروا،  َعبيُر،  اأبي،  اأّمي،  صاَح:  بِلُْطٍف،  غيَرَة  الصَّ اأْغصانَها 

اأْثَمَرْت، َوَعَلْيها بِْضُع َحّباٍت!

ْم��ُء الٕ�ِ



٢٦

ًة، َونَْكُتُبها: َن ِقصَّ آتَِيِة؛ لُِنَكوِّ نُعيُد َتْرتيَب الُْجَمِل اْل�

َجَرِة.  َفَحِزَنْت ِلَمْنَظِر الشَّ

 َذَهَبْت َعفاُف َمَع واِلِدها اإِلى اْلَحْقِل.

َجَرَة ُكلَّ َيْوٍم.  ُثمَّ َبَداأْت َتْسقي الشَّ

 َفَراأْت َشَجَرَة ُتّفاٍح َصغيَرًة َقْد َذُبَلْت اأْوراُقها.

َجَرُة َخْضراَء ياِنَعًة.  َوَبْعَد اأْسبوٍع، عاَدِت الشَّ

 َفاأْسَرَعْت اإِلى ُخْرطوِم اْلِمياِه.

      

   

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر
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نُجيُب َشَفِوّيًا:

َْول�ُد َيْلَعبوَن؟ ١ اأْيَن كاَن اْل�أ

َرُر الَّذي اأْحَدَثْتُه اْلُكَرُة؟ ٢ ما الضَّ

٣ ِلماذا َرَفَض موسى اْلُهروَب؟

٤ ما َمْوِقُف َسليٍم ِمَن اْلَكِذِب؟

٥ َكْيَف َحلَّ َسليٌم َوناِجٌح اْلُمْشِكَلَة؟

ْول�َد؟ ٦ ِلماذا ساَمَح اأبو َمرواَن اْل�أ

ْدُق ُخُلقي) َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (الص�

ال�ْسِتماُع

ْرُس الثّالُِث  الد�
ْئُب      الّراعي َوالذ�



٢٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٢٩



٣٠

ْئُب      الّراعي َوالذ�

 َنْقَرا�: 

ْخِرَيِة َوالَْكِذِب، َففي  ماِن اأَحُد الرُّعاِة، َوَقْد اْشُتِهَر بِالسُّ عاَش في َقديِم الزَّ

أيّاِم، َخَرَج َمَع َغَنِمِه اإِلى الَْمْرعى، َواأَخَذ َيصيُح بَِصْوٍت عاٍل: النَّْجَدَة!  اأَحِد اْل�

ئُْب اأْغنامي. النَّْجَدَة! لََقْد هاَجَم الذِّ

َسِمَعُه اأْهُل الَْقْرَيِة، َفَهّبوا بِِعِصيِِّهْم َوفُؤوِسِهْم لَِنْجَدتِه، لِكنَُّهْم ِعْنَدما َوَصلوا 

ئَْب، َوَوَجدوا الّراِعَي َيْضَحُك بَِصْوٍت عاٍل،  اإِلى َمكاِن الّراعي، لَْم َيِجدوا الذِّ

َفَعَرفوا اأنَُّه كاِذٌب، َوَرَجعوا اإِلى ُبيوتِِهم.

ئُْب َغَنَم  ِة الثّالَِثِة، هاَجَم الذِّ ًة اأْخرى، َوفي الَْمرَّ َر الّراعي هذا الَْعَمَل َمرَّ َكرَّ

َفاأَكَل  قوُه،  ُيَصدِّ لْم  لِكنَُّهْم  الَْقْرَيِة،  بِاأْهِل  َوَيْسَتْنِجُد  َيصيُح  َواأَخَذ  الّراعي، 

ئُْب اإِْحدى اأْغناِمِه. الذِّ

لِلنّاِس،  َواْعَتَذَر  ِفْعَلِتِه،  َونَِدَم َعلى  َحزيناً،  الَْقْرَيِة خائِفاً  اإِلى  الّراعي  َرَجَع 

َفقاَل لَُه َحكيُم الَْقْرَيِة: يا ُبَنّي، اإِيّاَك َوالَْكِذَب، َفالَْكِذُب َعواِقُبُه َوخيَمٌة.

اْلِقراَءُة



٣١

ْرِس: آتَِيَة َشَفِويّاً َكما َوَرَدْت في الدَّ 1 نُْكِمُل الُْجَمَل اْل�

 َخَرَج الّراعي َمَع َغَنِمِه اإِلى 

 َهبَّ اأْهُل اْلَقْرَيِة ِبِعِصيِِّهْم َوُفؤوِسِهْم 

 َرَجَع الّراعي اإِلى اْلَقْرَيِة 

 اإِّياَك َواْلَكِذَب، َفاْلَكِذُب 

2 ِبماذا اْشُتِهَر الّراعي؟
ولى؟ ِة ال�أ ٣ ماذا َفَعَل اأْهُل اْلَقْرَيِة ِعْنَدما َسِمعوا اْسِتغاَثَة الّراعي في اْلَمرَّ

ِة الّثاِلَثِة؟ ٤ ِلماذا َلْم َيُهبَّ اأْهُل اْلَقْرَيِة ِلُمساَعَدِة الّراعي في اْلَمرَّ

٥ ِلماذا َنِدَم الّراعي؟

6 ماذا قاَل َحكيُم اْلَقْرَيِة ِللّراعي؟

ٍة ؟ َل َمرَّ ِف الّراِعي ِعْنَدما َطَلَب النَّْجَدَة اأوَّ 1  ما َراأُْيُكْم في َتَصرُّ

؟ ُع اأْن َيْحُدَث َلْو اأنَّ الّراِعَي َلْم َيْكِذْب َعلى الّناِسِ 2  ماذا َنَتَوقَّ

ِة؟ ٣  ما اْلِعْبَرُة الَّتي َنْسَتفيُدها ِمَن اْلِقصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 



٣٢

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

آتَِيِة في الَْفراِغ الُْمقابِِل: 1  نَْكُتُب اأْضداَد الَْكِلماِت اْل�

عاَش

َقديٌم

عاٍل

كاِذٌب

َحزيٌن

: ؤاِل َعّما َتْحَتُه َخط� 2 َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ ِللسُّ

لِماذا َكْمَكْيَف َمتىاأْيَن

بًا اإِلى الّلِه.        َنصوُم َرَمضاَن؟ 1- َنصوُم َرَمضاَن َتَقرُّ

َم ِنضاٌل؟ َم ِنضاٌل اأْرَبَعَة َمواِقَع َتْعليِميٍَّة.  َمْوِقعًا َتْعليِمّيًا َصمَّ 2- َصمَّ

؟ ذاِعيَّ ذاِعيَّ ِبَشَغٍف. ُتتاِبُع َلْمياُء اْلَبْرناَمَج اْل�إِ ٣- ُتتاِبُع َلْمياُء اْلَبْرناَمَج اْل�إِ

٤- ُيْزَرُع النَّخيُل في اأريحا.            ُيْزَرُع النَّخيُل؟

٥-  َتَوّلى ُعَمُر اْلِخلاَفَة َبْعَد َوفاِة اأبي َبْكٍر.  َتَوّلى ُعَمُر اْلِخلاَفَة؟



٣٣

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

ْخِرَيِة َوالَْكِذِب،َففي  ماِن اأَحُد الرُّعاِة، َوَقْد اْشُتِهَر بِالسُّ   عاَش في َقديِم الزَّ

عاٍل:  بَِصْوٍت  َيصيُح  َواأَخَذ  الَْمْرعى،  اإِلى  َغَنِمِه  َمَع  َخَرَج  أيّاِم،  اْل� اأَحِد 

ئُْب اأْغنامي. النَّْجَدَة! النَّْجَدَة! لََقْد هاَجَم الذِّ

اْلِكتاَبُة

ِتَيِة: ُن اأْسِئَلًة َتْبَداأ ِبالَكِلماِت ال�آ ٣  ُنَكوِّ

ِلماذا:    ؟                                     

َكْم:    ؟   

َمتى:     ؟   

اأْيَن:     ؟   



٣٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ئُْب َغَنَم الّراعي، َواأَخَذ َيصيُح َوَيْسَتْنِجُد بِاأْهِل  ِة الثّالَِثِة هاَجَم الذِّ   في الَْمرَّ

ئُْب اإِْحدى اأْغناِمِه. قوُه، َفاأَكَل الذِّ الَْقْرَيِة، لِكنَُّهْم لْم ُيَصدِّ

َحزيناً، َونَِدَم َعلى ُسْخِرَيِتِه ِمَن النّاِس،  اإِلى الَْقْرَيِة خائِفاً    َرَجَع الّراعي 

َفقاَل لَُه َحكيُم الَْقْرَيِة: يا ُبَنّي، اإِيّاَك َوالَْكِذَب، َفالَْكِذُب َعواِقُبُه َوخيَمٌة.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

       َرَفَع  عـاِدٌل  اْلَعـَلَم  عـالِيًا

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

ْم��ُء الٕ�ِ



٣٥

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر

   نَُعبُِّر َعْن كُلِّ صوَرٍة بُِجْمٍل ُمفيَدٍة:

                                 

                                  



٣٦

ـْبـُح َجمـيـ��ً        ا�ْقَبـَل الص�

َفا�فيــقــي يا ِخـرافـــي  

َواْتَبعـيـني يا ِشيـاهــي

واْمَلئـي اْلـوادي ثُغــاًء       

واقي     َواْسمعي َهْمَس الس�

َيْمــَ��� اْل��ْفــــَق َبهـــاْه

َوَهُلــّمـــي يا ِشــيــاْه

يوْر ـْراِب الط�  َبْيـَن ا�س

َوِمــراحـــًا َوُســـــروْر

َواْنَشقـي ِعْطَر الز�هوْر

اأبو القاسم الّشابّي

ِمْن ا�غاني الر�عاِةِمْن ا�غاني الر�عاِة نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٣٧

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ اأْيَن كاَن خاِلٌد َيْلَعُب َمَع اأْصِدقاِئِه؟

٢ ِلماذا َغِضَب ُحساٌم ِمْن َزميِلِه خاِلٍد؟

ّلاَب ِعْنَدما ل�َحَظ ُحْزَن ُحساٍم؟ ٣ ماذا َساأَل اْلُمَعلُِّم الطُّ

٤ ِلماذا اْعَتَذَر خاِلٌد ِلَزميِلِه ُحساٍم؟

ٌة؟ َوِلماذا؟ ٥ اأيُّ اْلِمَهِن ُمِهمَّ

٦ َلْو ُكّنا َمكاَن خاِلٍد، َكْيَف َنَتَصرَُّف؟

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (ِمْهَنُة ا�بي)

ال�ْسِتماُع

  ا�ِحب� ا�ْن ا�كوَن 
ْرُس الّراِبُع  الد�



٣٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٣٩



٤٠

  ا�ِحب� ا�ْن ا�كوَن 
 َنْقَرا�: 

ثوَن  أْبناُء َيَتَحدَّ أْسَرُة في َحديَقِة الَْمْنِزِل، َتْشَرُب الّشاَي، َوراَح اْل� َجَلَسِت اْل�
َعْن ُمْسَتْقَبِلِهْم.

ّياراِت. فاِرٌس: َساأْعَمُل في ِصيانَِة السَّ

َمْسعوٌد: َسَيكوُن َعَملَُك ُمْمِتعاً يا فاِرُس.

فاِرٌس: هذا الَْعَمُل ِهواَيتي، َوفيِه اإِْبداٌع.

آثاَر؛َكْي  َواْل� التّاريَخ  َفَساأْدُرُس  اأنا،  اأّما  اإِلى والِِدها:  الَْكلاَم  َهْت ُسعاُد  َوجَّ
َة ِفَلْسطيَن َوتاريَخها. اأْعَمَل ُمْرِشَدًة ِسياِحيًَّة، َواأْحِكَي لِلنّاِس ِقصَّ

أمُّ، َوقالَْت: ِفْكَرٌة رائَِعٌة يا ُسعاُد، اأّما فاِطَمُة، َفَستكوُن ُمَمرَِّضًة.  اْبَتَسَمِت اْل�

ُر  ْعَر، َوَساأكوُن شاِعَرًة، تَُعبِّ صاَحْت فاِطَمُة: ل�... ل� يا اأّمي، اأنا اأِحبُّ الشِّ
َعْن اآل�ِم النّاِس َواأْحلاِمِهْم.

  اْل�أُب: َواأنَْت يا َمْسعوُد، ماذا تُِحبُّ اأْن َتكوَن؟

ْيِر، َواأْسَهُر َعلى َسلاَمِة النّاِس      َمْسعوٌد: ُشْرِطيَّ ُمروٍر، اأحاِفُظ َعلى نِظاِم السَّ
َوُمْمَتَلكاتِِهْم.

  اْل�أُب: كُلُّها ِمَهٌن ناِفَعٌة يا اأْبنائي، الُْمِهمُّ اأْن ُيِحبَّ الَْفْرُد َعَمَلُه َوُيْتِقَنُه.

اْلِقراَءُة



٤١

ْسَرُة؟ 1 اأْيَن َجَلَسِت اْل�أ

2 ماذا ُيريُد فاِرٌس اأْن َيْعَمَل؟

ثاِر؟ ٣ ما َهَدُف ُسعاَد ِمْن ِدراَسِة الّتاريِخ َواْل�آ

٤ ِلماذا اأراَدْت فاِطَمُة اأْن َتكوَن شاِعَرًة؟

٥ ما َوظيَفُة ُشْرِطيِّ اْلُمروِر؟

1 ماذا ُنِحبُّ اأْن َنكوَن في اْلُمْسَتْقَبِل؟ َوِلماذا؟

2 ماذا سَيْحُدُث َلْو اأنَّ ُكلَّ َفْرٍد اأْتَقَن َعَمَلُه؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 



٤٢

ْرِس، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ فيما َياأْتي: 1 نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة ِمَن الدَّ

ْسَرُة في َحديَقِة اْلَمْنِزِل  الّشاَي. 1- َجَلَسِت اْل�أ

2- فاِرٌس: َساأْعَمُل في ِصياَنِة  .

ْعَر، َوَساأكوُن  . ٣- فاِطَمُة: اأنا اأِحبُّ الشِّ

: اأّما فاِطَمُة، َفَسَتكوُن  . مُّ ٤- اْل�أ

ُب: ُكلُّها  ناِفَعٌة. ٥- اْل�أ

2   نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

هُؤل�ِء ُمَعلِّموَن.  هذا ُمَعلٌِّم.

1-  ساِئٌق.   

2-  َطبيٌب. 

٣-  ُمزاِرٌع. 

٤-  ُمساِفٌر. 

٥-  طاِلٌب.  

1-  ساِئقوَن.       

2-  اأِطّباُء.   

٣- ُمزاِرعوَن.      

٤- ُمساِفروَن.      

٥-  ُطّلاٌب.  



٤٣

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

آثاَر؛َكْي  َهْت ُسعاُد الَْكلاَم اإِلى والِِدها: اأّما اأنا، َفَساأْدُرُس التّاريَخ َواْل�   َوجَّ

َة ِفَلْسطيَن َوتاريَخها. اْبَتَسَمِت  اأْعَمَل ُمْرِشَدًة ِسياِحيًَّة، َواأْحِكَي لِلنّاِس ِقصَّ

أمُّ، َوقالَْت: ِفْكَرٌة رائَِعٌة ياُسعاُد.  اْل�

اْلِكتاَبُة

٣   نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

 هُؤل�ِء ُمذيعاٌت.هِذِه ُمذيَعٌة. 

1-  ُمحاِضَرٌة.

2-  ُمَعلَِّمٌة. 

٣-  فاِئَزٌة.

ٌة.  ٤-  ُمِجدَّ

٥-  َوزيَرٌة.        

ُمحاِضراٌت.  -1

2-  ُمَعلِّماٌت.

٣-  فاِئزاٌت.

٤-  ُمِجّداٌت.

٥-  َوزيراٌت.



٤٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

    اْل�أُب: َواأنَْت يا َمْسعوُد، ماذا تُِحبُّ اأْن َتكوَن؟

َسلاَمِة  َعلى  َواأْسَهُر  ْيِر،  السَّ نِظاِم  َعلى  اأحاِفُظ  ُمروٍر،  ُشْرِطيَّ  َمْسعوٌد:    

النّاِس َوُمْمَتَلكاتِِهْم.

  اْل�أُب: كُلُّها ِمَهٌن ناِفَعٌة يا اأْبنائي، الُْمِهمُّ اأْن ُيِحبَّ الَْفْرُد َعَمَلُه َوُيْتِقَنُه.

َسلاَمِة  َعلى  َواأْسَهُر  ْيِر،  السَّ نِظاِم  َعلى  اأحاِفُظ  ُمروٍر،  ُشْرِطيَّ  َمْسعوٌد:    

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

ـِـل�  َغــّساُن  ا�ْوقاَت  اْلَفراِغ  في  اْلِقراَءِة.   َيْسَتغ



٤٥

آتَِيَة، َونُلاِحُظ الَْكِلماِت الَْمْختوَمَة بِالنّوِن، َوالَْكِلماِت     1- نَْقَراأ الَْكِلماِت اْل�

الَْمْختوَمَة بِالتَّْنويِن:

فاِرٌس، ِمَهن، ُمْمِتعاً، َوَطن، ُمروٍر، َزَمن، ُمْرِشَدًة، ِفَلْسطين، رائَِعٌة، ِمَحن.

 

آتَِيِة َكما في الِْمثاِل:  2- نُْدِخُل َتْنويَن الَْفْتِح َعلى الَْكِلماِت اْل�

َتْنويُن اْلَفْتِحاْلَكِلَمُة

 اإِْبداعاً اإِْبداع

 ُشْرِطّي

ة  ِقصَّ

 َعَمل

 ُمَمرَِّضة

ْم��ُء الٕ�ِ



٤٦

آتَِيِة بِاأْرَبِع ُجَمٍل ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعِن اللَّْوَحِة اْل�

 

 
 
 

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



٤٧

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ّساِم اْلَعجوِز؟ ١ ِلماذا َوَقَف اْلَفقيُر ِبباِب الرَّ

٢ ماذا كاَن اْلَجّزاُر َيْفَعُل ُكلَّ َفْتَرٍة؟

٣ ماذا اأشاَع اْلَفقيُر َبْيَن الّناِس؟

ّساِم اْلَعجوِز؟ ٤ ماذا َحَدَث ِللرَّ

ّساِم؟ ِلماذا؟ َع اْلَجّزاُر َلْحمًا َبْعَد َوفاِة الرَّ ٥ َهْل َوزَّ

٦ ما ُشعوُر الّناِس ِعْنَدما َعِلموا ِباْلَحقيَقِة؟

ِق َعلى اْلُفَقراِء؟   ّساِم ِبالتََّصدُّ ٧ ما راأُْيُكم ِبَطريَقِة الرَّ

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (الر�ّساُم اْلَعجوُز)

ال�ْسِتماُع

ِمْن ا�ْخ��قِنا
ْرُس اْلخاِمُس  الد�



٤٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٤٩



٥٠

ِمْن ا�ْخ��قِنا

 َنْقَرا�: 

َتَوقََّفــِت الْحاِفَلــُة فــي الَْمَحطَّــِة، َصِعــَدْت  َعجوٌز اإِلى الْحاِفَلــِة، َوَوَضَعْت 

َحقيَبَتهــا َعلــى الــرَّفِّ َبْعــَد ُجْهــٍد َكبيــٍر، َوَعلامــاُت التََّعــِب َتْبــدو َعلــى 

َوْجِههــا.

َوقاَل:   ، َعلي� َوَقَف  َتِجْد،  لَْم  لِكنَّها  َعَلْيِه،  لَِتْجِلَس  َمْقَعٍد  َعْن  َبَحَثْت 

تي، َوَجَلَسْت َمكانَُه، َوقالَْت لَُه: ُشْكراً لََك يا ُبَنّي. لي يا جدَّ َتَفضَّ

اأْن  الَْعجوُز  ِمْنها، حاَولَِت  الرُّكّاُب  نََزَل  الَْمديَنِة،  اإِلى  الْحاِفَلُة  َوَصَلِت 

َتْحِمَل َحقيَبَتها الثَّقيَلَة، َفباَدَر َعِلي� اإِلى ُمساَعَدتِها، َفَحَمَل الَْحقيَبَة، َواأْوَصَلها 

اإِلى َبْيِتها.

َدني والِدي،  تي، َعوَّ ًة اأْخرى، َفقاَل لَها: يا َجدَّ َشَكَرِت الَْعجوُز َعِلّياً َمرَّ

َم الُْمساَعَدَة لَِمْن َيْحتاُج. َوَعلََّمني ُمَعلِّمي اأْن اأَقدِّ

َر ِمْن اأْمثالَِك. اْحَتَضَنْتُه، َوقالَْت: باَرَك اللُّه فيَك يا ُبَنّي، َوَكـثَـّ

اْلِقراَءُة



٥١

 . ُح َراأَْينا في َتَصرُِّف َعِليٍّ 1 ُنَوضِّ

ِة؟ 2 ماذا َنْسَتفيُد ِمَن اْلِقصَّ

٣ َنْقَتِرُح اآدابًا اأْخرى ِلُركوِب اْلحاِفَلِة.

 نَُفك�ُر: 

1 اأْيَن َتَوقََّفِت اْلحاِفَلُة؟

2 ماذا َفَعَلِت اْلَعجوُز ِعْنَدما َصِعَدْت اإِلى اْلحاِفَلِة؟

ًة ساَعَد َعِلي� اْلَعجوَز؟ َوَكْيَف؟ ٣ َكْم َمرَّ

َخريَن؟ ٤ َمْن َعلََّم َعِلّيًا ُمساَعَدَة اْل�آ

؟ نِّ ٥ ما واِجُبنا ُتجاَه ِكباِر السِّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



٥٢

أْيَسِر: ُم َمْعناها في الَْعموِد اْل� أْيَمِن، َوما ُيَتمِّ 1 نَِصُل َبْيَن الِْعباَرِة في الَْعموِد اْل�

 1- َصِعَدْت َعجوٌز

 2- َبَحَثْت َعْن َمْقَعٍد

 ٣- حاَوَلِت اْلَعجوُز 

 ٤- َشَكَرِت اْلَعجوُز    

 ٥-َوَصَلِت اْلحاِفَلُة   

أْيَسِر: ُم َمْعناها في الَْعموِد اْل� أْيَمِن، َوما ُيَتمِّ  نَِصُل َبْيَن الِْعباَرِة في الَْعموِد اْل�

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

 ِلَتْجِلَس َعَلْيِه. 

ًة اأْخرى.  َعِلّيًا َمرَّ

 اإِلى اْلحاِفَلِة.

اإِلى اْلَمديَنِة.

اأْن َتْحِمَل َحقيَبَتها. 

2  نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )هذا، هِذِه، هُؤل�ِء(، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ فيما َياأْتي:

 1-  ُمْرِشَدٌة ِسياِحيٌَّة َنشيَطٌة.

ِعيِّ في اْلَبْلَدِة. ّلاُب ُيشاِركوَن في اْلَعَمِل التََّطوُّ  2-  الطُّ

 ٣-  اْلُمَتْرِجُم َيْعِرُف َثلاَث ُلغاٍت.

 ٤-  َسيِّداُت اأْعماٍل ناِجحاٌت.

 ٥-  َوَطُننا، َلْن َنْرَحَل َعْنُه.

 6-   اأْصِدقائي، اأْعَتزُّ ِبِهْم.



٥٣

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

َوَوَضَعْت  الْحاِفَلِة،  اإِلى  الَْمَحطَِّة، َصِعَدْت َعجوٌز  الْحاِفَلُة في  َتَوقََّفِت    

َحقيَبَتها َعلى الرَّفِّ َبْعَد ُجْهٍد َكبيٍر، َوَعلاماُت التََّعِب َتْبدو َعلى َوْجِهها.

اْلِكتاَبُة

٣ نَْكُتُب ُجَملاً نَُوظُِّف فيها )هذا، هِذِه، هُؤل�ِء):

هذا   -1 

هِذهِ    -2

هُؤل�ِء )لِْلُمَذكَِّر(    -٣

)لِْلُمَؤنَِّث(      هُؤل�ءِ    -٤



٥٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َوقاَل:   ، َعلي� َوَقَف  َتِجْد،  لَْم  لِكنَّها  َعَلْيِه،  لَِتْجِلَس  َمْقَعٍد  َعْن  َبَحَثْت     

تي، َوَجَلَسْت َمكانَُه، َوقالَْت لَْه: ُشْكراً لََك يا ُبَنّي. لي يا َجدَّ َتَفضَّ

  َوَصَلِت الْحاِفَلُة اإِلى الَْمديَنِة، نََزَل الرُّكّاُب ِمْنها، حاَولَِت الَْعجوُز اأْن َتْحِمَل 

َحقيَبَتها الثَّقيَلَة.

َوقاَل:   ، َعلي� َوَقَف  َتِجْد،  لَْم  لِكنَّها  َعَلْيِه،  لَِتْجِلَس  َمْقَعٍد  َعْن  َبَحَثْت     

  َوَصَلِت الْحاِفَلُة اإِلى الَْمديَنِة، نََزَل الرُّكّاُب ِمْنها، حاَولَِت الَْعجوُز اأْن َتْحِمَل 

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

         َنظ�َف  َعفيٌف  رُفوَف  اْلَمْكَتَبِة.

نَْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظوٍر:
   باَدَر َعِلي� اإِلى ُمساَعَدتِها، َحَمَل الَْحقيَبَة، َواأْوَصَلها اإِلى َبْيِتها.

والِدي،  َدني  َعوَّ تي،  َجدَّ يا  لَها:  َفقاَل  اأْخرى،  ًة  َمرَّ َعِلّياً  الَْعجوُز  َشَكَرِت 
َم الُْمساَعَدَة لَِمْن َيْحتاُج. َوَعلََّمني ُمَعلِّمي اأْن اأَقدِّ

ْم��ُء الٕ�ِ



٥٥

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر

ًة، ثُمَّ نَْكُتُبها: َن ِقصَّ آتَِيِة؛ لُِنَكوِّ َوِر اْل�    نَُعبُِّر َعِن الصُّ

 

 

 

 



٥٦

ا�نا لُِكل� النّاس

                            

يا َلْيَتني َغْيَمْة                       َتطيُر بي َنْســـــَمْة

ٕاِلى ُحقوِل النّاْس

ا�ضيُء في اْلَعْتَمــْة يا َلْيَتني َنْجَمْة            

َعلى ُبيوِت النّاْس

ْغــَمــــْة يا َلْيَتني َبْسَمْة                      َتـــِرن� َكالنـ�

َعلى ِشفاِه النّاْس

يا َلْيَتـني نِْعَمـْة                     ِباْلُحــب� َوالر�ْحــَمْة

تُصيُب ُكل� النّاْس

ـَْة ـْة                      لِْلَمْجـــِد َواْلِقــّم يا َلْيَتـني ِهـم�

َتدعو َجميَع النّاْس

    محّمد الّظاهر 

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٥٧

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (رِْحَلٌة ِب�� َصْيٍد)

نُجيُب َشَفِوّيًا:

ْيِد؟ ١ َكْيَف اْسَتَعدَّ َسميٌر َواأْصِدقاُؤُه ِلِرْحَلِة الصَّ

ْحَلُة؟ ٢ َكْيَف كاَن اْلَجوُّ حيَن اْنَطَلَقِت الرِّ

ّيادوَن َيْهِزجوَن؟ ٣ ماذا كاَن الصَّ

ّيادوَن ُعْرَض اْلَبْحِر؟ ٤ ماذا َحَدَث ِعْنَدما َوَصَل الصَّ

ّياديَن َعلى الّشاِطِئ؟ ٥ َمْن كاَن َيْنَتِظُر الصَّ

ّياديَن؟ ْطفاِل ِعْنَد َعْوَدِة الصَّ ٦ َكْيَف كاَن ُشعوُر اْل�أ

ْرُس الّساِدُس الد�

ال�ْسِتماُع

َة    في ميناِء َغز�



٥٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٥٩



٦٠

َة    في ميناِء َغز�

 َنْقَرا�: 

َة، َونََزل� َضْيَفْيِن على اأبي َخليٍل اأْشَهِر َصّياٍد  َوَصَل َسميٌر َووالُِدُه ميناَء َغزَّ

َة. في غزَّ

َحَرَكَة  َيرى  َوُهَو  َسميٌر  ُدِهَش  ّياديَن،  الصَّ ميناِء  َووالُِدُه في  َسميٌر  َل  َتَجوَّ

ّياديَن النَِّشَطَة في الْميناِء، َفهذا ُيْصِلُح ِشباَكُه، َوهذا ُيَجرُِّب قاِرَبُه، َواآَخُر  الصَّ

كانَْت  الّراِسَيِة  الَْمراِكِب  َوقُْرَب  َمَك،  السَّ فيِه  َيْجَمُع  الَّذي  الَْمكاَن  ُيَنظُِّف 

َمَك. ّياديَن َتْشوي السَّ َمْجموَعٌة ِمَن الصَّ

َسميٌر  اْسَتْمَتَع  َبْحِريٍَّة،  نُْزَهٍة  في  َخليٍل  اأبي  َمْرَكَب  َووالُِدُه  َسميٌر  َصِعَد 

َوالَْبّحاَرِة،  لِْلَبْحِر  ّياديَن  الصَّ بِِغناِء  اْسَتْمَتَع  الَْبْحِر، َكما  َيَتهادى في  والْقاِرُب 

ْيِد، َوبَِحديِثِه َعْن  َوَبالَْحديِث َعْن َبْعِض الُْمغاَمراِت الَّتي َحَدَثْت َمَعُه اأْثناَء الصَّ

نيِس، َوَغْيِرها. ْلطاِن اإِْبراهيَم، َوالدَّ ْرديِن، َوالسُّ ، ِمْثَل: السَّ َمِك الَغزِّيِّ اأنْواِع السَّ

ْحَلِة، قاَل والُِد َسميٍر: ما اأْجَمَل الَْبْحَر! َوما اأنْقى َهواَءُه!،   في نِهاَيِة الرِّ

َوما اأْكَثَر َخْيراتِِه!، َوتاَبَع اأبو َخليٍل: َوما اأْجَمَل اأْن َتكوَن َصّياداً!

اْلِقراَءُة



٦١

ْتي: حيَحَة ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمقاِبَلِة فيما َياأ جاَبَة الصَّ 1  َنْختاُر اْل�إِ

ة، َعّكا( . )َحْيفا، َغزَّ  َوَصَل َسميٌر َوواِلُدُه ميناَء 

واِرِع، اْلميناِء( . )الّسوِق، الشَّ َل َسميٌر َوواِلُدُه في   َتَجوَّ

. )تاِجرًا، َصّيادًا، َفّلاحًا(  َيْعَمُل اأبو َخليٍل 

َة؟        2 َمِن اْسَتضاَف َسميرًا َوواِلَدُه في َغزَّ

٣ ِلماذا ُدِهَش َسميٌر؟

ّياديَن قُْرَب اْلَمراِكِب؟ ٤ ماذا كاَنْت َتْفَعُل َمْجموَعٌة ِمَن الصَّ

٥ ِبماذا اْسَتْمَتَع َسميٌر َوُهَو في اْلقاِرِب؟

. َمِك اْلَغزِّيِّ 6 َنْذُكُر َثلاَثًة ِمْن اأْنواِع السَّ

ُل: اأْن َنْذَهَب في ُنْزَهٍة ِباْلقاِرِب اإِلى اْلَبْحِر، اأْم 1 اأيُُّهما ُنَفضِّ

َة؟ َوِلماذا؟ ّياَرِة َوَسَط َمديَنِة َغزَّ     ِبالسَّ

ُعها؟ َمِك ِمْهَنٌة َوَطِنيٌَّة. َكْيَف ُنَشجِّ 2 َصْيُد السَّ

َة. ياديَن في َغزَّ ْسرائيليِّ ِضدَّ الصَّ ٣  ُنناِقُش: اإِْجراءاِت ال�ْحِتلاِل ال�إِ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 
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ْرِس: ْتي َكما َوَرَد في الدَّ َبِب َوالنَّتيَجِة فيما َياأ 1  َنِصُل َبْيَن السَّ

الُْمناِسِب  الَْفراِغ  في  هُؤل�ِء(  هِذِه،  )هذا،  الُْمناِسَبَة  الَْكِلَمَة  نَْكُتُب  2

فيما َياأْتي:

 اأْرُضنا، َو  َشْعُبنا، َواإِنَّ  الرِّجاَل الُْفْرساَن 

َثرى َعْن  ِدفاعاً  َوالنَّفيَس  الْغالَِي  َيْبُذلوَن  الُْمرابِطاِت،  النِّساَء  َو 

  الَْوَطِن الْخالِِد.

ْ

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

1- ُدِهَش َسميٌر  

ّياُد ُيْصِلُح ِشباَكُه     2- الصَّ

ُب قاِرَبُه   ّياُد ُيَجرِّ ٣- الصَّ

٤- َصِعَد َسميٌر َوواِلُدُه َعلى

 اْلقاِرِب

٥- اْسَتْمَتَع َسميٌر    

َمِك. يٍَّة ِمَن السَّ ِلَيَجْمَع اأْكَبَر َكمِّ

نَّ اْلقاِرَب َيَتهادى في اْلَبْحِر.  ِل�أ

ِه في اْلَبْحِر.  ِللتََّنزُّ

ّياديَن النَِّشَطِة.  ِلَحَرَكِة الصَّ

ْيِد. َد ِمْن َصلاِحَيِتِه ِللصَّ  ِلَيَتاأكَّ



٦٣

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة: ٣  نَُوظُِّف الَْكِلماِت اْل�

هذا:  

هِذِه:  

هُؤل�ِء: 

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

   َصِعَد َسميٌر َووالُِدُه َمْرَكَب اأبي َخليٍل في نُْزَهٍة َبْحِريٍَّة، اْسَتْمَتَع َسميٌر 

ّياديَن لِْلَبْحِر َوالَْبّحاَرِة،  والْقاِرُب َيَتهادى في الَْبْحِر، َكما اْسَتْمَتَع بِِغناِء الصَّ

ْيِد.  َوَبالَْحديِث َعْن َبْعِض الُْمغاَمراِت الَّتي َحَدَثْت َمَعُه اأْثناَء الصَّ

اْلِكتاَبُة



٦٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ّياديَن، ُدِهَش َسميٌر َوُهَو َيرى َحَرَكَة  َل َسميٌر َووالُِدُه في ميناِء الصَّ   َتَجوَّ

ّياديَن النَِّشَطَة في الْميناِء، َفهذا ُيْصِلُح ِشباَكُه، َوهذا ُيَجرُِّب قاِرَبُه،  الصَّ

َمَك، َوقُْرَب الَْمراِكِب الّراِسَيِة  َواآَخُر ُيَنظُِّف الَْمكاَن الَّذي َيْجَمُع فيِه السَّ

َمَك. ّياديَن َتْشوي السَّ كانَْت َمْجموَعٌة ِمَن الصَّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

َر  َفريُق  اْلَكّشاَفِة  زِياَرَة  اْلَقْلَعِة.        َقر�

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

ْم��ُء الٕ�ِ



٦٥

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر

آتَِيِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعْن كُلِّ َمْوِقٍف ِمَن الَْمواِقِف اْل�

باَحِة. َصٍة ِللسِّ 1 َيْسَبُح تاِمٌر في َمْنِطَقٍة َغْيِر ُمَخصَّ

ْمواِج اْلَقِويَِّة. ْيِد َرْغَم اْل�أ هاِب ِللصَّ َمِك َعلى الذَّ 2  اأَصرَّ َصّيادو السَّ

ْسماِك. َدواِت اْلَحديَثَة في َصْيِد اْل�أ ٣  َيْسَتْخِدُم اأبو َخليٍل اْل�أ

٤  قاَم َسليٌم َواأْصحاُبُه ِبَحْمَلِة َتْنظيٍف لِلّشاِطِئ اْلَقريِب.



٦٦

لــي ا�ْرٌض فيــِك َولــي داُر

الَفْجــُر ا�َطــل� َعلى َشــْعبي 

ــْعٌب ــَة َش ي� ــا شــاَء الُحر� م

ا�ْقَسْمُت َسَتْرِجُع يا َوَطني

لي ا�ْرٌض

َوَطنــًا َغْيــَرِك ل� ا�ْختــاُر 

ــواُر ــَدا� الِمْش ــِك اْبَت ٕاَِلْي َو

ال��ْقــداُر  َوَتشــاُء  ٕاِلّ� 

َنهــاُر َســَيْتلوُه  َوالل�ْيــُل 

لطفي زغلول

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٦٧

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (ٕاِْع��ٌن في اْلغاَبِة)

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ِلماذا َخَرَجْت ُطيوُر اْلغاَبِة؟      
يوُر؟        ٢ اأْيَن َجَلَسِت الطُّ

: ٣ الّطاِئُر الَّذي َلْم ُيْذَكْر في النَّصِّ

ُة. َوزَّ د- اْل�إِ جاَجة.ُ  ج- الدَّ ب- اْلَببَّغاُء.       اأ- اْلُغراُب. 

ِة. يوَر الَّتي َوَرَدْت في اْلِقصَّ ُد الطُّ ٤ ُنَعدِّ
يوُر؟      ٥ ِلماذا َنِدَمِت الطُّ

٦ ِلماذا َطَلَب الثَّْعَلُب ِمَن الّديِك اأْن ُيصاِفَحُه؟    

ِة. ٧ َنْقَتِرُح ِنهاَيًة اأخرى ِلْلِقصَّ

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (ٕاِْع��ٌن في اْلغاَبِة)

ال�ْسِتماُع

ْرُس الّساِبُع اْلُغراُب َوالث�ْعَلُبالد�



٦٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٦٩



٧٠

اْلُغراُب َوالث�ْعَلُب
 َنْقَرا�: 

اأْشجاُرها  َجميَلٍة،  غاَبٍة  في  اأْصَفَر  ِمْنقاٍر  ذو  َجميٌل  اأْسَوُد  ُغراٌب  عاَش 

َكثيَفٌة، َواأْرُضها َفسيَحٌة َخْضراُء.

ذاَت َيْوٍم َوَقَف الُْغراُب َعلى َشَجَرٍة عالَِيٍة، َوفي ِمْنقاِرِه ِقْطَعُة ُجْبٍن، َوفي 

أْثناِء، َمرَّ بِِه َثْعَلٌب ماكٌر نَحيُل الِْجْسِم. تِْلَك اْل�

َجَرَة الْعالَِيَة،  َشَعَر الثَّْعَلُب بِالْجوِع، َوَتَمنّى لَْو اأنَُّه َيْسَتطيُع اأْن َيَتَسلََّق الشَّ

َوَيْهُجَم َعلى الُْغراِب؛ لَِيْحُصَل َعلى ِقْطَعِة الُْجْبِن.

َفكََّر في حيَلٍة لِْلُحصوِل َعلى ما ُيريُد، َوَفْجاأًة قاَل لِْلُغراِب: َصْوتَُك َجميٌل 

يا َصديقي، َهّيا َغنِّ لَنا؛ لَِنْسَتْمِتَع َسِويّاً بِِغنائَِك الَْجميِل.

َفالَْتَقَطها  ِمْنقاِرِه،  ِمْن  الُْجْبِن  ِقْطَعُة  َفَسَقَطْت  لُِيَغنَّي،  َفَمُه؛  الُْغراُب  َفَتَح 

الثَّْعَلُب، َوَجرى َفِرحاً بِها.

اْلِقراَءُة



٧١

ِف الثَّْعَلِب؟ 1 ما َراأُْيُكم في َتَصرُّ

2  َلْو ُكّنا َمكاَن اْلُغراِب، ماذا َنْفَعُل؟

ِة. ٣ َنِصُف ُشعوَر ُكلٍّ ِمَن الثَّْعَلِب َواْلُغراِب في ِنهاَيِة اْلِقصَّ

ِة. ٤ َنَضُع ِنهاَيًة اأْخرى ِلْلِقصَّ

 نَُفك�ُر: 

1 اأْيَن عاَش اْلُغراُب؟

2 اأْيَن َوَقَف اْلُغراُب؟

٣ ماذا َتَمّنى الثَّْعَلُب؟

َر الثَّْعَلُب؟ ٤  ِبماذا َفكَّ

٥ ماذا َطَلَب الثَّْعَلُب ِمَن اْلُغراِب؟

6 َنْذُكُر ِصَفَتْيِن ِلْلُغراِب.

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



٧٢

ْرِس: 1 نَْكُتُب الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة في الَْفراِغ َكما َوَرَد في الدَّ

 ، ؛ لُِيَغنَِِّي، َفَسَقَطْت  الُْجْبِن ِمْن  َفَتَح الُْغراُب 

، َوَجرى  بِها. َفالَْتَقَطها 

في       َكما  الَْفراِغ  في  َونَْكُتُبها  الَّتي(،  )الَّذي،  الُْمناِسَبَة  الَْكِلَمَة  نَْختاُر   2

الِْمثالَْيِن:

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

  اأِحبُّ اأّمي الَّتي َسِهَرْت ِمْن اأْجلي.اأِحبُّ الْعاِمَل الَّذي ُيْتِقُن َعَمَلُه. 

1- الّلُه ُهَو  َخَلَقنا.

2- َنَجَحِت التَّْجِرَبُة  اأْجَرْتها َلْيلى في اْلُمْخَتَبِر.

ُب  ُيَرّبي اأْبناَءُه َعلى ُحبِّ اْلَوَطِن اأٌب فاِضٌل. ٣- اْل�أ

٤- اْلُقْدُس  باَرَك الّلُه فيها، عاِصَمُة ِفَلْسطيَن.

ْبِر الّساَعَة  َتْلَتقي فيها ِبَوَلِدها. سيِر ِبفاِرِغ الصَّ ٥- اْنَتَظَرْت اأمُّ اْل�أ



٧٣

٣ نَْكُتُب في الَْفراِغ )الَّذي، الَّتي( فيما َياأْتي:

ْيتونََة  اأِجُد الزَّ َجَرَة؟ ل�  اأْيَن  َزَرَع الشَّ اأْيَن صابٌِر؟    قاَل سالٌِم: 

 َزَرَعها صابٌِر يا والِدي. قاَل اْل�أُب:  َيْزَرُع اأْشجاراً، 

َتْرعى  كانَْت  أْغناُم  اْل� اأَكَلْتها  لََقْد  يا سالُِم.  بِها  َيْعَتِنَي  اأْن  َعَلْيِه 

الّدابََّة  َوَساأْمَنُع  اْل�أْشجاَر،  َسَيْزَرُع  اأنا   سالٌِم:  قاَل  بُِقْربِها. 

َجَر ِمَن اْل�ْقِتراِب ِمْنها.  َتاأْكُُل الشَّ

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

َجَرَة الْعالَِيَة،   َشَعَر الثَّْعَلُب بِالْجوِع، َوَتَمنّى لَْو اأنَُّه َيْسَتطيُع اأْن َيَتَسلََّق الشَّ

َوَيْهُجَم َعلى الُْغراِب؛ لَِيْحُصَل َعلى ِقْطَعِة الُْجْبِن.

َجَرَة الْعالَِيَة،   َشَعَر الثَّْعَلُب بِالْجوِع، َوَتَمنّى لَْو اأنَُّه َيْسَتطيُع اأْن َيَتَسلََّق الشَّ

اْلِكتاَبُة



٧٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

َفكََّر في حيَلٍة لِْلُحصوِل َعلى ما ُيريُد، َوَفْجاأًة قاَل لِْلُغراِب: َصْوتَُك 

َجميٌل يا َصديقي، َهّيا َغنِّ لَنا؛ لَِنْسَتْمِتَع َسِويّاً بِِغنائَِك الَْجميِل.

َفَتَح الُْغراُب َفَمُه؛ لُِيَغنَّي، َفَسَقَطْت ِقْطَعُة الُْجْبِن ِمْن ِمْنقاِرِه، َفالَْتَقَطها 

الثَّْعَلُب، َوَجرى َفِرحاً بِها.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

ّباَك.        َرَكَل  مالٌِك  اْلُكَرَة  َفَكَسَر  الش�



٧٥

آتَي، َونُلاِحُظ َعلاَمَتي التَّْرقيِم ) ،  . (: ل�ً- نَْقَراأ النَّصَّ اْل� اأوَّ

   ذاَت َيْوٍم َوَقَف الُْغراُب َعلى َشَجَرٍة عالَِيٍة، َوفي ِمْنقاِرِه ِقْطَعُة ُجْبٍن، َوفي 

أْثناِء، َمرَّ بِِه َثْعَلٌب ماِكٌر نَحيُل الِْجْسِم. تِْلَك اْل�

ثانِياً- نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُْمناِسَبة َ) ،   . ( في الَْفراِغ:

1-  َتَقُع َكنيَسُة اْلِبشاَرِة في الّناِصَرِة   

2- َساأْذَهُب في ِرْحَلٍة اإِلى َعّكا  َواأْصَعُد َعلى اأْسواِرها الّشاِمَخِة 

٣- ل� ُتْؤِذ جاَرَك 

لاَمُة   َوفي اْلَعَجَلِة النَّداَمُة   ٤- في التَّاأّني السَّ

ْم��ُء الٕ�ِ



٧٦

آتَِيِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعْن كُلِّ َمْوِقٍف ِمَن الَْمواِقِف اْل�

1-  َراأْيَت طاِلَبْيِن َيَتشاَجراِن.

2-  َيْخُرُج َوليٌد ِمَن اْلَبْيِت دوَن اإِْذِن واِلِدِه.

. ٣-  قاَمِت الّطاِلباُت َمَع اْلُمَعلَِّمِة ِبِزياَرِة َعجوٍز في َيْوِم اْلُمِسنِّ اْلعاَلِميِّ

ْلعاَب الّناِريََّة في ُعْرِس اأخيِه. ٤-  اأْطَلَق ساِلُم اْل�أ

٥- َتْجِلُس ريُم ساعاٍت َطويَلًة اأماَم ِجهاِز اْلحاسوِب.

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



٧٧

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ َمْن كاَن َيْجِلُس َمَع اْلَوَلِد في اْلَبْيِت؟

غيُر؟ ٢ ماذا َسِمَع اْلَوَلُد الصَّ

ُر؟ ٣ ِلماذا كاَن اإِْبريُق اْلماِء ُيَصفِّ

٤ اإِلى ماذا َنَظَر اْلَوَلُد؟

َر اْلَوَلُد؟ ٥ ِبماذا فكَّ

٦ ماذا اْخَتَرَع اْلَوَلُد َبْعَد اأْن َكُبَر؟

٧ ما اْسُم اْلَوَلِد الَّذي اأْصَبَح ُمْخَتِرعًا َشهيرًا؟

ْرُس الثّاِمُن الد�

غيُر)  َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (اْلُمْخَتِرُع الص�

غيَرُة    اْلُمْبِدَعُة الص�

ال�ْسِتماُع



٧٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٧٩



٨٠

غيَرُة   اْلُمْبِدَعُة الص�

 َنْقَرا�: 

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

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

َمْت اأْن َتَتَميََّز في َمجالِِه. َوَصمَّ

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

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

نَْتْرنِت، َساألَها الُْمَدرُِّب: لَِم َتَتَعلَّميَن الْحاسوَب، يا  َمهاَرًة فائَِقًة في َبراِمِج اْل�إِ

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

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

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

 . َمْوِقِع الَْمْدَرَسِة التَّْعليِميِّ

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

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

نْجاِز. هذا اْل�إِ

اْلِقراَءُة
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1 ماذا تُِحبُّ َعريُن؟

َمْت َعريُن ؟ 2 َعلى ماذا َصمَّ

٣ ماذا َطَلَبْت َعريُن ِمْن والِِدها؟

٤  ِلماذا ُتريُد َعريُن  اأْن َتَتَعلََّم اْلحاسوَب؟

٥ ماذا َعَرَضْت َعريُن  َعلى ُمَعلَِّمِة اْلحاسوِب؟

6 َكْيَف اْسَتفاَدِت الطّالِباُت ِمْن َمْوِقِع اْلَمْدَرَسِة؟

َبْت َعريُن؟ ٧  ِبماذا ُلقِّ

1 ما راأُْينا ِبالّطاِلَبِة َعريَن؟

2 َلْو ُكّنا َمكاَن َعريَن، ما الَّذي َنْختاُرُه ِلُنْبِدَع فيِه؟

٣ ِبماذا َنْنَصُح َمْن َيْجِلُس َعلى اْلحاسوِب؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 
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آتَِيِة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ: 1 نَْختاُر ُمرادَف الُْمْفَرداِت اْل�

َمْتَقصيَرٌةَسريَعٌة ٌة َقدَّ تُْمضيَقرََّرْتُمِجدَّ َفِرَحْت

ُمْجَتِهَدٌة: 

َتْقضي:   

َمْت:  َصمَّ

2   نُْكِمُل َكما في الِْمثالَْيِن:

َتصالََح الَْولَداِن اللَّذاِن َتشاَجرا. 

واِئِل. ُة َواْلَمديَنُة، ُهما  َشِهَدتا ِجهاَد اْلُمْسِلميَن ال�أ 1- َمكَّ

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

ّياَرُة، َوالّطاِئَرُة. ٣- َوسيَلتا اْلُمواَصلاِت  اأِحبُُّهما، السَّ

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

ْنَدُلَس، ُهما طاِرُق ْبُن ِزياٍد، َوموسى ْبُن ُنَصْيٍر. ٥- اْلقاِئداِن  َفَتحا اْل�أ

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

َعَرَضْت: 

َوجيَزٌة:   

ُسرَّْت:   

فاَزِت الطّالَِبتاِن اللَّتاِن شاَرَكتا في الُْمساَبَقِة.    
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٣ نَُوظُِّف )اللَّذاِن، اللَّتاِن( في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة.

اللَّذاِن: 

اللَّتاِن: 

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

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

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

نَْتْرنِت. َمهاَرًة فائَِقًة في َبراِمِج اْل�إِ

اْلِكتاَبُة
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ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

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

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

 . َمْوِقِع الَْمْدَرَسِة التَّْعليِميِّ

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

غيَرُة(. الطّالِباُت َعلى َعريَن لََقَب )الُْمْبِدَعُة الصَّ

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

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

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

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

�ْخِتِه  َلـْيلـى. َم  ِب��ٌل  َهِدي�ًة  لِ�        َقد�

 نَْكُتُب اإِْملاًء  َغْيَر َمْنظوٍر:

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

ْم��ُء الٕ�ِ
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الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر

آتي بِاأْرَبِع ُجَمٍل ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعِن الَْمْوِقِف اْل�

   ِعصاٌم ُيِحبُّ اْل�ْكِتشاَف َواْل�ْخِتراَع، َيْذَهُب اإِلى الّسوِق، َوَيْشَتري 

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

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

َوَتْصَنُع ِمْنها الُْوروَد، َوالّزيَنَة، َواأْشياَء اأْخرى.

   1

   2

    ٣

    ٤
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ا�ْحــلـى َيـــْوٍم فــي اْل��يـّــاِم      ا�ْقَبــَل َكــاْلَفْجِر اْلَبّســاِم

َغـــنّـى ا�ْطــفــاٌل ِبُســــرورِ      ِبَنشيــٍد َعــْذِب اْل��ْنغــاِم

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

ِبِه نُْحيي اْل��ْرَض َوَنْحيا ْنــيا      َو ِباْلِعْلـِم َنســيُر َمَع الـد�

ٕاِلى َغِدنا اْل��ْجَمــِل َهّيــا     َواْلِعــْلــُم َلنــا َخــْيُر ٕاِمــاِم َو

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

ِباْلِعْلِم َنسيُر ٕاِلى اْل��ْفــَضْل     َنْرُســـُم َدْربــًا لِْلــُمْسَتْقَبـْل

َنْبني َمْجَد اْلَوَطِن اْل��ْجَمْل     َونُــَزي�ــــُنـــُه ِبــاْل��ْعــــ��ِم

َغُدنا ا�ْجَمُل

سليم عبد القادر

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:
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ال�ْسِتماُع

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (عاقَِبُة اْلِخياَنِة) 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

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

َهِبيَِّة؟ نانيِر الذَّ ُجُل ِبالدَّ ٣ ماذا َفَعَل الرَّ

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

ماَنَة؟ ديَق َقْد خاَن اْل�أ ٦ َكْيَف َعَرَف اْلقاضي اأنَّ الصَّ

ِة؟ ٧ ما اْلُحْكُم الَّذي اأْصَدَرُه اْلقاضي في ِنهاَيِة اْلِقصَّ

ُجِل؟ ٨ ِبماذا َنِصُف اْلقاِضَي، َوَصديَق الرَّ

َذكاُء اْلقاضي ٕاِياس
ْرُس التّاِسُع الد�
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: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٨٩



٩٠

 َنْقَرا�: 

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

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

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

الِْخلاُف َبْيَنُهما.

َذَهَب الرَُّجُل َوالُْمَتخاِصماِن اإِلى الْقاضي اإِياٍس، َوُهناَك ادَّعى الَْفطائِِريُّ 

اأنَّ الْكيَس لَُه، َوَكذلَِك َفَعَل بائُِع الُْقماِش.

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

َمِن، ل�َحَظ الُْحضوُر اأنَّ َسْطَح الْماِء َقْد َتَغيََّر لَْونُُه؛ اإِْذ َطَفْت َعَلْيِه ُبَقٌع  الزَّ

ْهِن. ِمَن الدُّ

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

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

اْلِقراَءُة

َذكاُء اْلقاضي ٕاِياس



٩١

ْتي: حيَحَة فيما َياأ جاَبَة الصَّ 1 َنْختاُر اْل�إِ

اأ- َعَثَر َرُجٌل في الّسوِق َعلى كيٍس َملْيٍء بـِ:

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

ب- َذَهَب اْلُمَتخاِصماِن اإِلى:

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

جـ- اأَمَر اْلقاضي ِبِوعاٍء فيِه:

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

ُجُل في الّسوِق؟ 2 ماذا َوَجَد الرَّ

٣ ما َسَبُب اْلِخلاِف َبْيَن اْلَفطاِئِريِّ َوباِئِع الُْقماِش؟

؟ ٤ َكْيَف َعَرَف اْلقاضي اأنَّ النُّقوَد ِلْلَفطاِئِريِّ

 ٥ ِلماذا عاَقَب اْلقاضي تاِجَر الُْقماِش؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 
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آتَِيِة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ: 1  نَْبَحُث في النَّصِّ َعْن َمعاني الَْكِلماِت َوالتَّراكيِب اْل�

 نَُفك�ُر: 

ُجِل الَّذي َوَجَد النُّقوَد. ماذا َنْفَعُل؟ 1 َلْو ُكّنا َمكاَن الرَّ

ليُل َعلى ذِلَك؟  كاِء، ما الدَّ 2 اْمتاَز اْلقاضي ِبالذَّ

ْهِن َعلى َسْطِح اْلماِء، َكْيَف  َسَيْحُكُم اْلقاضي؟ ْهِن َعلى َسْطِح اْلماِء، َكْيَف  َسَيْحُكُم اْلقاضي؟٣ َلْو َلْم َتْطُف ُبَقُع الدُّ ْهِن َعلى َسْطِح اْلماِء، َكْيَف  َسَيْحُكُم اْلقاضي؟ َلْو َلْم َتْطُف ُبَقُع الدُّ ْهِن َعلى َسْطِح اْلماِء، َكْيَف  َسَيْحُكُم اْلقاضي؟ َلْو َلْم َتْطُف ُبَقُع الدُّ  َلْو َلْم َتْطُف ُبَقُع الدُّ

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

ّياِم:  في َيْوٍم ِمَن اْل�أ

باِئُع اْلَفطاِئِر: 

َوَجَد: 

اْلِخصاُم:  

َلْحَظٌة:  
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2 نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة ِمّما َياأْتي، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ:

اللَّتاِن  اللَّذاِن الَّتيالَّذي

1- اْلقاِضي  َيْحُكُم ِباْلَعْدِل َمْحبوٌب.

َمْتُهما اْلَمْدَرَسُة ُمْمِتَعتاِن. ْحَلتاِن َنظَّ 2- الرِّ

. ٣- اْلِغذاُء ُيْعطينا الّطاَقَة َنْحتاُجها في َنشاِطنا اْلَيْوِميِّ

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

ُة َواْلَمديَنُة، ُهما اْلَقْرَيتاِن  ُذِكَرتا في اْلُقْراآِن اْلَكريِم. ٥- َمكَّ

آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:  ٣ نَُوظُِّف الَْكِلماِت اْل�

   الَّذي: 

   الَّتي: 

   اللَّذاِن: 

   اللَّتاِن: 



٩٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

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

الِْخلاُف َبْيَنُهما.

َذَهَب الرَُّجُل َوالُْمَتخاِصماِن اإِلى الْقاضي اإِياٍس، َوُهناَك ادَّعى الَْفطائِِريُّ 

اأنَّ الْكيَس لَُه، َوَكذلَِك َفَعَل بائُِع الُْقماِش.     

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

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

َمِن، ل�َحَظ الُْحضوُر اأنَّ َسْطَح الْماِء َقْد َتَغيََّر لَْونُُه؛ اإِْذ َطَفْت َعَلْيِه ُبَقٌع  الزَّ

ْهِن. ِمَن الدُّ

اْلِكتاَبُة



٩٥

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

َمَة. َة  اْلُمَكر�         زاَر  كارٌِم  َمك�

ْم��ُء اْلٕ�ِ

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



٩٦

آتي بَِثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة: نَُعبُِّر َعِن الَْمْشَهِد اْل�

    1

   2

   ٣

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



٩٧

ال�ْسِتماُع

     َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (َوَطني اْل��ْجَمُل)

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ماذا ُتِحبُّ َسْلوى؟

٢ ماذا شاَهَدْت َسْلوى؟

٣ ِبماذا اأْعِجَبْت َسْلوى؟

٤ ماذا َساأَلْت واِلَدها؟

٥ اأْيَن توَجُد َحديَقُة اْلَحَيواناِت في ِفَلْسطيَن؟

٦ ِبماذا َتْشَتِهُر َمديَنُة َقْلقيْليَة؟

٧ ما واِجُبنا ِعْنَدما َنزوُر َحديَقَة اْلَحَيواناِت؟

ْرُس العاِشُر الد�

     َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (َوَطني اْل��ْجَمُل)

في َحديَقِة اْلَحَيواِن



٩٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



٩٩



١٠٠

في َحديَقِة اْلَحَيواِن
 َنْقَرا�: 

َب  فِّ الثّالِِث في ِرْحَلٍة اإِلى َحديَقِة الَْحَيواناِت. َرحَّ َذَهَبْت تِْلميذاُت الصَّ
ليُل بِالُْمَعلِّماِت، َوالتِّْلميذاِت، ُدِهَشِت التِّْلميذاُت ِعْنَدما شاَهْدَن الْفيَل في  الدَّ

َقَفِصِه.

قالَْت اأْزهاُر: ما اأْضَخَم الْفيَل!

، ُيِحبُّ الَْمَرَح. ليُل: الْفيُل َحَيواٌن َقِوي� قاَل الدَّ

صاَحْت َمْرَيُم: انُْظْرَن... انُْظْرَن اإِلى الُْقروِد!

نْساَن، ها ِهَي َتاأْكُُل  ليُل: الُْقروُد نَشيَطٌة ِجّداً، َوَذِكيٌَّة اأْيضاً، َوتَُقلُِّد اْل�إِ الدَّ
الُْفْسُتَق َوالَْمْوَز.

الُْمَعلَِّمُة )تُشيُر اإِلى الَْكْنَغِر(: انَْتِبْهَن، نَْحُن اأماَم َحَيواٍن َغريٍب.

َوَيْحِمُل  َقْفزاً،  َيْمشي  النَّْفِس،  اإِلى  ُمَحبٌَّب  َحَيواٌن  الَْكْنَغُر،  اإِنَُّه  ليُل:  الدَّ
ِصغاَرُه في كيٍس لَْحِميٍّ َعلى َبْطِنِه.

َضِحَكِت التِّْلميذاُت، َوِهَبُة تَُقلُِّد الَْكْنَغَر في َقْفِزِه.

أَسِد، َوقاَل: اأَتْعِرْفَنُه؟ ليُل اإِلى اْل� نََظَر الدَّ
َواأْقوى  الْغاَبِة،  َمِلُك  اإِنَُّه  أَسَد؟  اْل� َيْعِرُف  ل�  َوَمْن  التِّْلميذاُت:  صاَحِت 

الَْحَيواناِت.

اْلِقراَءُة



١٠١

فِّ الّثاِلِث؟ 1 اأْيَن َذَهَبْت تِْلميذاُت الصَّ

َب بِالُْمَعلِّماِت َوالتِّْلميذاِت؟ 2 َمْن َرحَّ

ُل َحَيواٍن شاَهَدْتُه التِّْلميذاُت؟ ٣ ما اأوَّ

ليُل اْلُقروَد؟ ٤ َكْيَف َوَصَف الدَّ

٥ ِلماذا َوَصَفِت اْلُمَعلَِّمُة اْلَكْنَغَر ِباْلَغريِب؟

ليِل في َحديَقِة اْلَحَيواِن؟ 6 ما َوظيَفُة الدَّ

٧ ماذا َفَعَلْت ِهَبُة؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 

ُل اْلَحَيواناُت اأْن َتعيَش: في َحديَقِة  1 ِبَراأِْيُكم، اأْيَن ُتَفضِّ

؟ َوِلماذا؟ ْصليِّ اْلَحَيواِن اأْم في َمكاِنها اْل�أ

ْنساُن اْلَحَيواناِت في َحديَقِة  2 َهْل َيجوُز اأْن َيْحِبَس اْل�إِ

اْلَحَيواناِت؟ ِلماذا؟



١٠٢

أْيَسِر: ُم َمْعناها في الَْعموِد اْل� أْيَمِن، َوما ُيَتمِّ أْيَسِر:1 نَِصُل َبْيَن الِْعباَرِة في الَْعموِد اْل� ُم َمْعناها في الَْعموِد اْل� أْيَمِن، َوما ُيَتمِّ  نَِصُل َبْيَن الِْعباَرِة في الَْعموِد اْل�

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

1- َذَهَبِت التِّْلميذاُت 

ليُل  َب الدَّ 2- َرحَّ

ليُل:     ٣- قاَل الدَّ

٤- َضِحَكِت التِّْلميذاُت

٥- صاَحِت التِّْلميذاُت:     

.  اْلفيُل َحَيواٌن َقِوي�

ِعْنَدما َقلََّدْت ِهَبُة اْلَكْنَغَر.

بِالُْمَعلِّماِت، َوالتِّْلميذاِت.

َسَد؟ َوَمْن ل� َيْعِرُف اْل�أ

 في ِرْحَلٍة اإِلى َحديَقِة اْلَحَيواناِت.

- َذَهَبِت 

 في ِرْحَلٍة اإِلى َحديَقِة اْلَحَيواناِت. في ِرْحَلٍة اإِلى َحديَقِة اْلَحَيواناِت. في ِرْحَلٍة اإِلى َحديَقِة اْلَحَيواناِت.

2   نَْكُتُب الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )ِمْن، اإِلى( في الَْفراِغ فيما َياأْتي:

ْيِت. 1-  ُيْصَنُع الّصابوُن  الزَّ

َهداِء. ّلاُب في ِزياَرٍة  ُقبوِر الشُّ 2- َذَهَب الطُّ

٣- ساَفَر الّساِئُح  طولَكْرَم  َبْيَت َلْحٍم.

٤- اْطُلِب اْلِعْلَم  اْلَمْهِد  اللَّْحِد.

َجِر  اْلَحَجِر. ْيتوِن  الشَّ ٥- َيْنُقُل اْلَفّلاُح ِثماَر الزَّ



١٠٣

٣  نَْكُتُب الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )ِمْن، اإِلى( في الَْفراِغ فيما َياأْتي:

الِْهْنِد،  بوِن، َوقاَل: هِذِه الِْبضاَعُة اأْحَضْرتُها     نََظَر التَّاِجُر  الزَّ

الِْبضاَعُة   َوتِْلَك  َوتاَبَع:   ، الَْمَحلِّ في  اأْخرى  زاِوَيٍة  اأشاَر   ثُمَّ 

َخْيراِت الَْوَطِن.  تُْرِكّيا، َوَعلى ذلَِك الرَّفِّ توَجُد ُمْنَتجاٌت َمْصنوَعٌة

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

َب  فِّ الثّالِِث في ِرْحَلٍة اإِلى َحديَقِة الَْحَيواناِت. َرحَّ   َذَهَبْت تِْلميذاُت الصَّ

ليُل بِالُْمَعلِّماِت، َوالتِّْلميذاِت، ُدِهَشِت التِّْلميذاُت ِعْنَدما شاَهْدَن الْفيَل  الدَّ

في َقَفِصِه.

اْلِكتاَبُة



١٠٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

قالَْت اأْزهاُر: ما اأْضَخَم الْفيَل!

، ُيِحبُّ الَْمَرَح. ليُل: الْفيُل َحَيواٌن َقِوي� قاَل الدَّ

صاَحْت َمْرَيُم: انُْظْرَن... انُْظْرَن اإِلى الُْقروِد!

نْساَن، ها ِهَي  اْل�إِ َوتَُقلُِّد  اأْيضاً،  َوَذِكيٌَّة  ِجّداً،  نَشيَطٌة  الُْقروُد  ليُل:  الدَّ

َتاأْكُُل الُْفْسُتَق َوالَْمْوَز.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

        َنحُن  ا�ْبناَء  فَِلْسطيَن  َنْعَتز�  ِبَوَطِننا.



١٠٥

آتَِيَة، َونُلاِحُظ َعلاَمَتي التَّْرقيِم ) ؟   ! ( : ل�ً- نَْقَراأ الُْجَمَل اْل� اأوَّ

1- قالَْت اأْزهاُر: ما اأْضَخَم اْلفيَل!

َسَد؟ 2- صاَحِت التِّْلميذاُت: َوَمْن ل� َيْعِرُف اْل�أ

! ٣- ما اأْكَرَم اْلَعَرِبيَّ

٤- َهْل ُزْرَت َقْصَر ِهشاٍم في اأريحا؟

ثانِياً- نََضُع َعلاَمَة التَّْرقيِم الُْمناِسَبَة ) ؟   !  ( في الّدائَِرِة:

بيِع  1- ما اأْجَمَل َفْصَل الرَّ

2- اأْيَن َيَقُع َجَبُل ِجْرزيَم 

ْدَق  ٣- ما اأْحَسَن الصِّ

٤- ِلماذا َنْلَبُس اْلَملاِبَس الّصوِفيََّة ِشتاًء 

ْم��ُء الٕ�ِ



١٠٦

آتي بُِجَمٍل ُمفيَدٍة َوُمَترابَِطٍة: نَُعبُِّر َعِن الَْمْشَهِد اْل�

ًة في َحديَقِة َمْنِزِلِه. فِّ الّثاِلِث، ُيَرّبي ِقطَّ    عاِمٌر في الصَّ

 

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



١٠٧

ال�ْسِتماُع

ْرُس  الد�

الحادي َعَشر

ِة) َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (ِمْن ِحكاياِت اْلَجد�

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ َمتى كاَن اْلَحّصادوَن َيْذَهبوَن اإِلى اْلُحقوِل؟

٢ ماذا كاَن اْلَحّصادوَن َيْحِملوَن َمَعُهْم؟

ناِبِل؟ داُة الَّتي كاَن اْلَحّصادوَن َيْسَتْخِدموَنها ِلَحصاِد السَّ ٣ ما اْل�أ

؟ ٤  َكْيَف كاَن اْلَفّلاحوَن َيْسَتْمِتعوَن ِبَوْقِتِهْم َرْغَم اْلَعَمِل الّشاقِّ

٥ َكْيَف كاَن اْلَحّصادوَن َيْشُعروَن َوُهْم َيْحُصدوَن؟

ْرِض؟ ٦ ِلماذا ُنِحبُّ اْلَعَمَل في اْل�أ

َقْمُح ِب��دي



١٠٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



١٠٩



١١٠

َقْمُح ِب��دي
 َنْقَرا�: 

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

َفالَْمْوِسُم َجيٌِّد هذا الْعاَم، َوالَْخْيُر َوفيٌر.

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

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

َساأَل والَِدُه: ماذا نَْنَتِظُر يا والِدي؟

. اأجاَب الْوالُِد: الَْحّصاَدَة، يا ُبَنيَّ

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

ُمْنَتَظَمٍة.

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

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

. اأَكلوا، َوَحِمدوا اللَّه َعلى هِذِه النِّْعَمِة، اْبَتَسَم اْل�أُب، َوقاَل: ل� َخْيَر  ِهيَّ الشَّ

ٍة َتاأْكُُل ِمّما ل� َتْزَرُع. في اأمَّ

اْلِقراَءُة



١١١

1     َيِجُب َعَلْينا اأْن ُنْكِثَر ِمْن ِزراَعِة اْلَقْمِح. ما َراأُْيُكم؟

2 ُنقاِرُن َبْيَن َطريَقِة َحْصِد سناِبِل اْلَقْمِح َقديمًا، َوَحديثًا.

٣ ُهناَك ُصعوباٌت ُتواِجُه ِزراَعَة اْلَقْمِح في ِبلاِدنا، ُنناِقُشها.

 نَُفك�ُر: 

1 ِلماذا اأراَد َسعيٌد ُمراَفَقَة واِلِدِه اإِلى اْلُحقوِل؟

2  ماذا َفَعَلِت اْلَحّصاَدُة ِعْنَدما َوَصَلِت اْلَحْقَل؟

٣ لماذا َفِرَح َسعيٌد؟

ُة؟ ِت اْلَجدَّ ٤ ماذا اأَعدَّ

؟ ِهيِّ ُب َبْعَد َتناُوِل اْلُخْبِز الشَّ ٥ ماذا قاَل اْل�أ

6      في اأيِّ َفْصٍل ُتْحَصُد سناِبُل اْلَقْمُح؟ 

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



١١٢

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

َياأْتي:

1- ُوِلَدِت الّشاِعَرُة َفدوى طوقاُن  ناُبُلَس.

2- َوَقَف اْلَخطيُب  اْلِمْنَبِر.

ديُق  اأْخطاِء َصديِقِه. ٣- َيَتجاَوُز الصَّ

٤- َيْعِطُف اْلَغِنيُّ  اْلَفقيِر.

٥- يوَجُد جاِمُع اْلَجّزاِر  َمديَنِة َعّكا.

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

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

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

           

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

           

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

اْلعام : 

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

 عاَم:

َتُقصُّ َتُقصُّ 



١١٣

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

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

َفالَْمْوِسُم َجيٌِّد هذا الْعاَم، َوالَْخْيُر َوفيٌر.

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

اْلِكتاَبُة

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

في:  

َعلى: 

َعْن:  



١١٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

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

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

. اأَكلوا، َوَحِمدوا اللَّه َعلى هِذِه النِّْعَمِة، اْبَتَسَم اْل�أُب، َوقاَل: ل� َخْيَر  ِهيَّ الشَّ

ٍة َتاأْكُُل ِمّما ل� َتْزَرُع. في اأمَّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

َشَكَرْت   ُهدى  َوُسها  اللّـَه   َعلى   نَِعِمِه.

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

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

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

ْم��ُء اْلٕ�ِ



١١٥

َن ِفْقَرًة ُمَترابَِطًة: آتَِيِة؛ لُِنَكوِّ َوِر اْل�   نَُعبُِّر َعْن الصُّ

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



١١٦

ناِبــُل طاَزَجــة  فيهــا الس�

ِبِظـــ��لِــهــا ُمـــَتــثاقِــَلــة

َحّبــًا َصــغيــرًا ا�ْصــَفــرا

شاَدْت ِسيــاجــًا َحــْوَلها

َخــــْيــراتُــنــا َمَع رِْزقِــنــا

ُسْبــحــاَن َرّبـي ما َوَهـْب

هذي اْلُحقوُل النّــاِضَجة 

ا�ْعــــواُدهــا ُمتــمــايِــَلـــــة

ـَرى فـي ُكــل� ُسْنــُبــَلٍة ت

ْمُس ِمْن ُحب� َلهــا  َوالش�

حاَن اْلَحصاُد فــها ُهنـــا

َهــْب َقْمــٌح َوفــيٌر َكــالــذ�

َسناِبُل اْلَقْمِح

اإبراهيم العلي

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



١١٧

ال�ْسِتماُع

 َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (اْلُبْستانِي� َوالث�ْعَلُب)

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ َكْيَف كاَن اْلُبْستاِنيُّ َيْعَتني ِباأْشجاِرِه؟

٢ ماذا َراأى الثَّْعَلُب ِعْنَدما َمرَّ في اْلُبْستاِن؟

َر الثَّْعَلُب؟ ٣ ِبماذا َفكَّ

٤ َكْيَف َدَخَل الثَّْعَلُب اْلُبْستاَن؟

٥ َكْيَف َعَرَف اْلُبْستاِنيُّ ِبُدخوِل الثَّْعَلِب اإِلى اْلُبْستاِن؟

٦ ما حيَلُة الثَّْعَلِب في اْلُخروِج ِمَن اْلُبْستاِن؟

َفُة اْلُمناِسَبُة للثَّْعَلِب؟ ٧ ما الصِّ

ْرُس  الد�

    َطبيُب اْل��َسِدالثّاني َعَشر



١١٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



١١٩



١٢٠

اْلِقراَءُة

   َطبيُب اْل��َسِد

 َنْقَرا�: 

أَسُد اأْبنائَِي  أَسِد، قاَل الثَّْوُر: اأَكَل اْل� كانَْت َحَيواناُت الْغاَبِة َتْشكو ِمَن اْل�
، َوقاَل: كاَد َيْقُتلُني لَْول� اأنَّني َهَرْبُت ِمْنُه.  َد الِْحماُر الَْوْحِشيُّ غاَر. َتَنهَّ الصِّ

أرانُِب: نَْحُن نَخافُُه، َونَْخَتِبُئ في ُجحوِرنا. َهَمَسِت اْل�

أَسِد،  أَسُد، َوَجَلَس في َعريِنِه. َعِلَم الِْقْرُد بَِمَرِض اْل� َوذاَت َيْوٍم َمِرَض اْل�
ًة َعِن الْغاَبِة، ثُمَّ عاَد اإِلَْيها،  َفقاَل في نَْفِسِه: هِذِه فُْرَصٌة ناِدَرٌة، َوغاَب ُمدَّ
َوُهَو َيْلَبُس ِمْعَطفاً اأْبَيَض، َوفي َرَقَبِتِه َسّماَعُة َطبيٍب، َواأَخَذ ُينادي: َطبيب! 

َطبيب!

أَسَد َمريٌض، اْذَهْب، َوعالِْجُه. َسِمَعُه الْفيُل، َوقاَل: اأيُّها الطَّبيُب، اإنَّ اْل�

َوقاَل:  َعريِنِه،  اإِلى  َوَدَخَل  أَسِد،  اْل� لُِمعالََجِة  َوَذَهَب  لِذلَِك،  الِْقْرُد  ُسرَّ 
أْفَحَص اأْسنانََك. َحراَرتَُك ُمْرَتِفَعٌة يا َمِلَك الْغاَبِة، َهّيا اْفَتْح َفَمَك؛ لِ�

أَسُد َفَمه، َفقاَل الِْقْرُد: الُْمْشِكَلُة في اأْسنانَِك، َوَمَرُضَك بَِسَبِبها،  َفَتَح اْل�
َفلا ُبدَّ ِمْن َخْلِعها َجميِعها َحتّى َتَتعافى، َواإِلّ� ِمتَّ َسريعاً.

آَن  ُد: اْل� أَسِد، َوُهَو ُيَردِّ أَسُد: َهّيا اْخَلْعها. َخَلَع الِْقْرُد اأْسناَن اْل�    َفقاَل اْل�
نَْسَتريُح، َوَتْسَتريُح ِمْنَك الْغاَبُة.



١٢١

َسِد؟ 1 ِلماذا كاَن الثَّْوُر َيْشكو ِمَن اْل�أ

َسِد؟ 2 َكْيَف َنجا اْلِحماُر اْلَوْحِشيُّ ِمَن اْل�أ

َسِد؟ ٣ ما َمْوِقُف اْلِقْرِد ِمْن َمَرِض اْل�أ

٤ ماذا َلِبَس اْلِقْرُد؟ َوِلماذا؟

َسَد ِبَخْلِع اأْسناِنِه؟ ٥ َكْيَف اأْقَنَع اْلِقْرُد اْل�أ

َسِد؟ 6 ِلماذا َخَلَع اْلِقْرُد اأْسناَن اْل�أ

ِة؟ ٧ ما اْلَحَيواناُت الَّتي َوَرَد ِذْكُرها في اْلِقصَّ

ِة؟ َسِد في اْلِقصَّ 1 ِبماذا َنِصُف ُكّلًا ِمَن اْلِقْرِد َواْل�أ

َسِد؟ ِلماذا؟ ِت اْلَحَيواناُت ِبَخْلِع اأْسناِن اْل�أ 2 ِبَراأِْيُكم، َهْل ُسرَّ

َسَد َرَفَض اأْن َيْخَلَع اْلِقْرُد اأْسناَنُه، ماذا ُيْمِكُن اأْن  ٣ َلْو اأنَّ اْل�أ

َيْحُدَث؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 



١٢٢

ْرِس، َونَْكُتُبها     آتَِيِة َكما َوَرَدْت في الدَّ ُح ال�أْخطاَء في الُْجَمِل اْل� 1 نَُصحِّ

في الَْفراِغ:

1- كاَنْت َحَيواناُت اْلغاَبِة َتْشكو ِمَن اْلفيِل.

َسَد. راِنُب: َنْحُن ل� َنخاُف اْل�أ 2- َهَمَسِت اْل�أ

َسِد. ٣- َعِلَم الثَّْعَلُب ِبَمَرِض اْل�أ

٤- عاَد اْلِقْرُد، َوُهَو َيْلَبُس ِمْعَطفًا اأْسَوَد.

٥- قاَل اْلِقْرُد: اْلُمْشِكَلُة في َمخاِلِبَك.

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة



١٢٣

2 َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )ِمْن، اإِلى، َعْن، َعلى، في(، َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ:

1- َيْخَشُع اْلُمْسِلُم  َصلاِتِه.

بيِع، َيْخُرُج الّناُس  اْلَحداِئِق َواْلُحقوِل. 2-  َفْصِل الرَّ

ُث  تاريِخها. ٣- َتْحَتوي ِفَلْسطيُن  اآثاٍر َتَتَحدَّ

ْزهاِر. ٤- َيْمَتصُّ النَّْحُل الرَّحيَق  اْل�أ

ْحراِء.  ٥- َيْبَحُث اْلَخبيُر  النِّْفِط في الصَّ

الُْمْعَتَقِل؛  الُْمجاِوَرِة   َوالُْقرى  الَْمديَنِة  النّاُس   انَْطَلَق     

َظَهَر  الّشاِرِع.  َرصيِف  الَْبَطَل   َيْنَتِظروَن  َوَقفوا  اْل�أسيِر.  ل�ْسِتْقباِل 

ْجِن، َوما اإِْن َخَرَج  َبّواَبِتِه، َحتّى عانََقُه  ساَحِة السِّ ال�أسيُر 

الُْمْسَتْقِبلوَن. 

َع الُْمَهنِّئوَن  قاَعِة الَْبَلِديَِّة، َواأَخَذ الَْبَطُل     الَْمساِء، َتَجمَّ

ثُُهْم  ُمعاناِة اْل�أْسرى في ُسجوِن اْل�ْحِتلاِل. ُيَحدِّ

٣ نَْكُتُب الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )ِمْن، اإِلى، َعْن، في، َعلى( في الَْفراِغ فيما   

َياأْتي:



١٢٤

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

أَسُد اأْبنائَِي  أَسِد، قاَل الثَّْوُر: اأَكَل اْل�   كانَْت َحَيواناُت الْغاَبِة َتْشكو ِمَن اْل�

، َوقاَل: كاَد َيْقُتلُني لَْول� اأنَّني َهَرْبُت ِمْنُه.  َد الِْحماُر الَْوْحِشيُّ غاَر. َتَنهَّ الصِّ

أرانُِب: نَْحُن نَخافُُه، َونَْخَتِبُئ في ُجحوِرنا. َهَمَسِت اْل�

اْلِكتاَبُة

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

أَسِد،  أَسُد، َوَجَلَس في َعريِنِه. َعِلَم الِْقْرُد بَِمَرِض اْل�    ذاَت َيْوٍم َمِرَض اْل�

عاَد  ثُمَّ  الْغاَبِة،  َعِن  ًة  ُمدَّ َوغاَب  ناِدَرٌة،  فُْرَصٌة  هِذِه  نَْفِسِه:  في  َفقاَل 

اإِلَْيها، َوُهَو َيْلَبُس ِمْعَطفاً اأْبَيَض، َوفي َرَقَبِتِه َسّماَعُة َطبيٍب، َواأَخَذ ُينادي: 

َطبيب! َطبيب!



١٢٥

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

        َتَجو�َل   َوليـٌد  َوَمْسعـوٌد   في   الّسوِق.

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

ْم��ُء الٕ�ِ



١٢٦

آتَِيِة: ِة بِما ُيناِسُبها ِمَن التَّراكيِب اْل� نُْكِمُل الَْفراَغ في الِْقصَّ

(قوَت َيْوِمنا، ا�ْن َيْخُرَج، هذا واِجبي، َلْم َيْسَتِطِع الن�هوَض،ل� تُْتِعْب 

َنْفَسَك، َوا�ْنَت َتْرُكُض، َواْنَقض� على)

نِّ    لِْلَبْحِث َعْن  َفريَسٍة َياأْكُلُها، لِكنَُّه  اأراَد اأَسٌد َكبيُر السِّ

، َراآُه ِشْبٌل لَُه، َفقاَل لَُه: 

َوراَء  َكثيراً،    َزمانَِك  في  َتِعْبَت  لََقْد  والِدي.  يا 

، حاَن الَْوْقُت لَِتْسَتريَح، َونَْخُرَج  َن لَنا  الِْغْزل�ِن؛ لُِتَؤمِّ

ْبُل،  أْشباَل لِ�إِْحضاِر الَْفريَسِة لََك، َفانَْطَلَق الشِّ نَْحُن اْل�

. ْل يا والِدي، َغزاٍل، َواأْحَضَرُه لِْلاأَسِد، َفقاَل لَُه: َتَفضَّ

(قوَت َيْوِمنا، ا�ْن َيْخُرَج، هذا واِجبي، َلْم َيْسَتِطِع الن�هوَض،ل� تُْتِعْب 

   لِْلَبْحِث َعْن  َفريَسٍة َياأْكُلُها، لِكنَُّه 

َوراَء    

، حاَن الَْوْقُت لَِتْسَتريَح، َونَْخُرَج 

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



١٢٧

ْرُس  الد�

الَثالَِث َعَشر

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ اأْيَن َتْسُكُن َرواُن؟

َس َمديَنَة اْلَخليِل؟ ٢ َمْن اأسَّ

َيِت اْلَخليُل ِبهذا اْل�ْسِم؟ ٣  ِلماذا ُسمِّ

٤ َكْم َعَدُد ُسّكاِن َمديَنِة اْلَخليِل؟

ْحياِء اْلَمْوجوَدِة في اْلَبْلَدِة اْلَقديَمِة؟ ُد اأَهمَّ اْل�أ ٥ ُنَعدِّ

ناعاِت الَّتي َتْشَتِهُر ِبها اْلَخليُل؟ ٦ ما اأَهمُّ الصِّ

ْعِبيَُّة اْلَمْشهوَرُة في اْلَخليِل؟ ْكَلُة الشَّ ٧  ما اْل�أ

٨  ِلماذا َدَعْت َرواُن َصديَقَتها َوفاَء ِلِزياَرِة ِفَلْسطيَن؟

  َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (رِساَلٌة ٕاِلى َصديَقتي)  َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (رِساَلٌة ٕاِلى َصديَقتي)

ال�ْسِتماُع

 زِياَرٌة ٕاِلى َمديَنِة اْلِعَنِب



١٢٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



١٢٩



١٣٠

 َنْقَرا�: 

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

َدْعَوًة؛ لِِزياَرِة َمْهَرجاِن الِْعَنِب في جاِمَعِة الَْخليِل.

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

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

أنْواِع، َفَوَجَدْتها ُحْلَوًة َكالَْعَسِل. َبْعَض اْل�

َسماُح: َكْم َعَدُد اأْصناِف الِْعَنِب في الَْخليِل؟

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

، َوَغْيُرها. ، َوالَْحَلوانِيُّ ْيِنيُّ ، َوالزَّ َوالَْجْنَدلِيُّ

ُر َشَجَرُة الِْعَنِب َطويلاً؟ َسماُح: َهْل تَُعمَّ

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

َوالَْمْلَبَن، َوَغْيَرها.

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

 زِياَرٌة ٕاِلى َمديَنِة اْلِعَنِب

اْلِقراَءُة



١٣١

1  ِلماذا َتْكُثُر ِزراَعُة اْلِعَنِب في اْلَخليِل؟

2      َنْقَتِرُح ُطُرقًا ِلِحماَيِة اْلُمزاِرعيَن، َوِلْلِحفاِظ َعلى اْلُمْنَتِج 

    اْلَوَطِنّي.

ْرِس. ٣    َنْقَتِرُح ُعْنوانًا اآَخَر ِللدَّ

 نَُفك�ُر: 

1  اأْيَن َتْدُرُس َسماُح؟

2  ِبماذا اأْعِجَبْت َسماُح؟

٣  اأْيَن ُيقاُم َمْهَرجاُن اْلِعَنِب؟

٤  َمتى زاَد اإِْعجاُب َسماَح؟

٥  َنْذُكُر َثلاَثَة اأْصناٍف ِلْلِعَنِب.

6  ماذا ُيْصَنُع ِمَن اْلِعَنِب؟

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



١٣٢

آتَِيِة، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ الُْمقابِِل: ْرِس َعْن اأْضداِد الُْمْفَرداِت اْل� 1  نَْبَحُث في الدَّ

2 نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

 

  

  َدَرَس             

  َصَنَع             

  َرِكَب            

  َعَبَد              

  َقَطَف            

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

 نُْكِمُل َكما في الِْمثاِل:

الَْفَشُل

َعُدو�    

َقبيَحٌة        

ُمر�    

َقصيٌر  

كاتٌِبَكَتَب  



١٣٣

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

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

اْلِكتاَبُة

٣ نُْكِمُل الَْفراَغ فيما َياأْتي:

                                                 

                                

                  

              

  َجَلَس              جاِلٌس

             ساِجٌد                                                 

                                
 َوَقَف          

 َعِلَم            

          فاِهٌم

َصَدَق           



١٣٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ِمَن الِْعَنِب،     الَْتَقْت ُهناَك  بَِصديَقِتها ُخلوَد الَّتي َيْمِلُك والُِدها كُروماً 

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

أنْواِع، َفَوَجَدْتها ُحْلَوًة َكالَْعَسِل. َقْت َبْعَض اْل� ِعْنَدما َتَذوَّ

- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

         َيْغِرُس  َجّدي  الن�خيَل  في  َمديَنِة  ا�ريحا.

ل�ً-  نَْقَراأ النَّصَّ اْل�آتي، َونُلاِحُظ َعلاَمَة التَّْرقيِم ) : (: اأوَّ

ُر َشَجَرُة الِْعَنِب َطويلاً؟ َسماُح : َهْل تَُعمَّ

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

َوالُْمَربّى، َوالَْمْلَبَن، َوَغْيَرها.

ْم��ُء اْلٕ�ِ



١٣٥

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

نا   ْول�ُد  ما اأْنَظَف َصفَّ 1- َهَتَف اْل�أ

تي في اْلعيِد. 2- قال ساِمٌر  َسَنزوُر َعمَّ

٣- َساأَلِت اْلُمَعلَِّمُة  َمْن قاِئُد اْلُمْسِلميَن في َمْعَرَكِة ِحّطيَن 

٤- َساأَل اْلَجدُّ َحفيَدُه  َهْل َصلَّْيَت اْلِعشاَء 

   اأجاَب واِئٌل  َنَعْم، يا َجّدي.

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر

آتَِيِة بِما ُيناِسُبها ِمْن اإِنْشائِنا: ِة اْل� نُْكِمُل الَْفراَغ في الِْقصَّ

     ُيْحكى اأنَّ َحماَمًة كانَْت في َعلى َشَجَرٍة عالَِيٍة، 

َجَرِة  ماِكٌر،  ، َوكاَن َتْحَت الشَّ تُْطِعُم 

، َواإِلّ� َصِعْدُت، َواأَكْلُتها، َجميَعها،  قاَل لَها: اْرمي لي 

الطََّلَب  هذا  الثَّْعَلُب  َر  َكرَّ  ، َوِهَي واِحداً،  لَُه  َفَرَمْت 

ِة اْل�أخيَرِة، َوَجَد الثَّْعَلُب    ، َوفي الَْمرَّ

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



١٣٦

ْهُد في ِعَنِب اْلَخليل ْهُد في ِعَنِب اْلَخليلالش� ْهُد في ِعَنِب اْلَخليلالش� ْهُد في ِعَنِب اْلَخليلالش� ْهُد في ِعَنِب اْلَخليلالش� الش�

ْهُد في ِعَنِب اْلَخليْل                  َوُعيوُن ماٍء َسْلَسبيْل الش�

ِهَي ٕاِْرُث جيٍل َبْعَد جيْل                 َوِكفاُح تاريٍخ َطويْل

ِجناٌن ِجناْن       ِبُعــْمِر الز�مــاْن

خيل      ِبها ِمْن َمكاْن َوما للد�

ْيِر في ا�ْفنانِـهـــا َســـل�ْم َعــلــى ُوْديانِــهــا               َوالط�

َواْلــَكْرِم فــي ُبْســتانِـهــا               َوالنّـارِ في َصّوانِـهــا

 ِديــاُر اْلِكــراْم       َوا�ْهـــــُل الز�ماْم

ــ��ْم َلهــا ِمْن قُلوِب      َبنيها الس�

ْهُد في ِعَنِب اْلَخليْل                 َوُعيوُن ماٍء َسْلَسبيْل الش�

ِهَي ٕاِْرُث جيٍل َبْعَد جيْل                 َوِكفاُح تاريٍخ َطويْل

ي�س ناِهض الر�

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



١٣٧

َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (اْلِحماُر َوالث�ْوُر)    

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١ ماذا قاَل الثَّْوُر ِلْلِحماِر؟

٢ ِبماذا اأجاَب اْلِحماُر؟

٣ ِلماذا اأْبقى اْلَحّراُث الثَّْوَر في اْلَحظيَرِة؟

٤ ِلماذا َشَكَر الثَّْوُر اْلِحماَر؟
٥ ما حيَلُة اْلِحماِر للتََّخلُِّص ِمَن اْلَعَمِل؟ 
ِة؟ ٦ ِلماذا اأَكَل الثَّْوُر َعَلَفُه في ِنهاَيِة اْلِقصَّ

ِة. ٧ َنْقَتِرُح ِنهاَيًة اأْخرى ِلْلِقصَّ

٨ ِبماذا َنِصُف ُكّلًا ِمَن: الثَّْوِر، َواْلِحماِر، َواْلَحّراِث؟

ال�ْسِتماُع



١٣٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



١٣٩



١٤٠

ديُق َوْقَت الّضيِق الص�

 َنْقَرا�: 

كاَن َرُجٌل َيسيُر َمَع اأْصِدقائِِه قُْرَب غاَبٍة فيها َحَيواناٌت ُمْفَتِرَسٌة، َفْجاأًة 

َظَهَر لَُهْم ُدب� َكبيٌر. 

قاَل اأَحُدُهْم: اْبَقوا َمعاً، نَْحُن نَْسَتطيُع اأْن نَْنَتِصَر َعَليِه ُمْجَتِمعيَن، لِكنَّ 

أْصِدقاَء َرَكضوا نَْحَو َشَجَرٍة عالَيٍة، َتَسلَّقوها، َوَتَركوُه َوحيداً.  ال�

اْحـتاَر الرَُّجُل، َولَْم َيْعِرْف ماذا َيْفَعُل، ثُمَّ اْسَتْلقى َعلى اْل�أرِض ِمْن َغْيِر 

َحَرَكٍة، َوَكَتَم اأنْفاَسُه.  

ُه، َوَظنَُّه َمْيتاً، ثُمَّ َتَرَكُه، َوعاَد اإِلى الْغاَبِة.  ، َواأَخَذ َيُشمُّ َوَصَل اإِلْيِه الدُّبُّ

في  َيْهِمُس  الدُّبَّ  َراأْينا  َصديَقُهْم:  َوَساألوا  َجَرِة،  الشَّ َعِن  أْصِدقاُء  ال� نََزَل 

ديُق َوْقَت الّضيِق. اأُذنَِك، َفماذا قاَل لَك؟ اأجاَب الرَُّجُل: لََقْد قاَل لي: الصَّ

اْلِقراَءُة



١٤١

ُجُل َيسيُر َمَع اأْصِدقاِئِه؟ 1 اأْيَن كاَن الرَّ

ْصِدقاُء َفْجاأًة؟ 2 ماذا َراأى اْل�أ

ْصِدقاِئِه؟ ُجُل ِل�أ ٣ ماذا قاَل الرَّ

ْصِدقاُء َنْحَو َشَجَرٍة عاِلَيٍة؟ ٤ ِلماذا َرَكَض اْل�أ

؟ بَّ ُجُل ِعْنَدما شاَهَد الدُّ ٥ ماذا َفَعَل الرَّ

ُجُل ِباْلَمْوِت؟ بُّ ِعْنَدما َتظاَهَر الرَّ 6 ماذا َفَعَل الدُّ

ُجِل َواأْصِدقاِئِه؟ ٧ ِبماذا َنِصُف ُكّلًا ِمَن الرَّ

ُجِل، ماذا َسَنْفَعُل؟ 1 َلْو ُكّنا َمكاَن الرَّ

ِة. 2 َنْقَتِرُح ِنهاَيًة اأْخرى ِلْلِقصَّ

ديُق َوِفّيًا ِلَصديِقِه. ٣ ُنناِقُش َكْيَف َيكوُن الصَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 

 نَُفك�ُر: 



١٤٢

2 نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )َكْم، َمتى، اأْيَن، َكْيَف، لِماذا(، َونَْكُتُبها 

في الَْفراِغ َوْفَق الَْمْطلوِب ِمّما َبْيَن الَْقْوَسْيِن:

آتَِيِة: 1 نَْكُتُب في الَْفراِغ ُمراِدَف الُْمْفَرداِت اْل�

    َيسيُر                     

    ُقْرَب                          

    َنْسَتطيُع                     

    َكَتَم                      

    الّضيق                

آتَِيِة:  نَْكُتُب في الَْفراِغ ُمراِدَف الُْمْفَرداِت اْل�

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

    َيسيُر                     

    ُقْرَب                          

    َنْسَتطيُع                     

    َكَتَم                          َكَتَم                          َكَتَم                      

    الّضيق                    الّضيق                

1-  َوَقَعْت َمْعَرَكُة اْلَكراَمِة؟ 

2-  َيْنَضُج اْلِعَنُب؟ 

(؟ ٣-   عامًا عاَش الرَّسوُل )

٤-  عاَد اْلَجْيُش؟ 

هاِب(٥- َذَهَب التَّلاميُذ اإِلى اْلَمْكَتَبِة؟     )َسَبُب الذَّ

)َمكاُن اْلُوقوِع (

)َزماُن النُّضوِجِ (

ْعواِم (   )َعَدُد اْل�أ

)حاُل اْلَعْوَدِة (



١٤٣

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

 كاَن َرُجٌل َيسيُر َمَع اأْصِدقائِِه قُْرَب غاَبٍة فيها َحَيواناٌت ُمْفَتِرَسة، َفْجاأًة َظَهَر 

لَُهْم ُدب� َكبيٌر. 

ُمْجَتِمعيَن. َعَليِه  نَْنَتِصَر  اأْن  نَْسَتطيُع  نَْحُن  َمعاً،  اْبَقوا  اأَحُدُهْم:  قاَل   

اْلِكتاَبُة

٣ نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )هذا، هِذِه، هُؤل�ِء(، َونَْكُتُبها في الَْفراِغ 

فيما َياأْتي:

   1-   َطبيَبٌة َمْشهوَرٌة.            

   2-   عاِلٌم َشهيٌر.

   ٣-   َصديقاُت اْلَمْكَتَبِة.

   ٤-   ُعّماٌل ُمِجّدوَن.

   ٥-   ِكتاٌب ُمفيٌد.     



١٤٤

ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

  اْحـتاَر الرَُّجُل، َولَْم َيْعِرْف ماذا َيْفَعُل، ثُمَّ اْسَتْلقى َعلى اْل�أرِض ِمْن َغْيِر 

َحَرَكٍة، َوَكَتَم اأنْفاَسُه. 

ُه، َوَظنَُّه َمْيتاً، ثُمَّ َتَرَكُه، َوعاَد اإِلى الْغاَبِة. ، َواأَخَذ َيُشمُّ   َوَصَل اإِلْيِه الدُّبُّ

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

      يا ُبنّي، ٕاّياَك َواْلَكِذَب، َفاْلَكِذُب َعواقُِبُه َوخيَمة.



١٤٥

 نَْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظوٍر:

َجَرِة، َوَساألوا َصديَقُهْم: َراأْينا الدُّبَّ َيْهِمُس  أْصِدقاُء َعِن الشَّ     نََزَل اْل�

ديُق َوْقَت  في اأُذنَِك، َفماذا قاَل لَك؟ اأجاَب الرَُّجُل: لََقْد قاَل لي: الصَّ

الّضيِق.

ْم��ُء اْلٕ�ِ



١٤٦

آتَِيَة: َة اْل� نُْكِمُل الِْقصَّ

، َوِعْنَدما قُِرَع َجَرُس اْل�ْسِتراَحِة، اأْسَرَعْت  نَِسَيْت َبياُن َمْصروَفها الَْيْوِميَّ

نَِسَيْت  اأنَّها  َتَذكََّرْت  لِكنَّها  َحْلوى،  ِقْطَعَة  لَِتْشَتِرَي  الَْمْقِصِف؛  اإِلى 

َمْصروَفها.

 

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر



١٤٧

اْل�ْسِتماُع

ْرُس  الد�

الخاِمَس َعَشر

 َنْسَتِمُع ٕاِلى َنص� (ُعَمُر َواْل��ْطفاُل اْلِجياُع)

نُجيُب َشَفِوّيًا:

١  ِلماذا َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب َلْيلًا؟

ْيَلِة؟ ٢ ماذا َوَجَد ُعَمُر ْبُن اْلَخّطاِب في ِتْلَك اللَّ

ْبَيُة َيْبكوَن؟ ٣  لماذا كاَن الصِّ

َبُب؟ مُّ َتْغلي اْلماَء َعلى الّناِر. ما السَّ ٤ كاَنِت اْل�أ

٥  ِلماذا َبكى اْلَخليَفُة ُعَمُر؟

٦  ماذا َفَعَل ُعَمُر َبْعَدما َسِمَع َكلاَم اْلَمْراأِة؟

٧ ِبماذا َنِصُف اْلَخليَفَة ُعَمَر ْبَن اْلَخّطاِب؟

ْس��ِم ا�و�ُل فِدائِي� في اْلٕ�ِ



١٤٨

: َنَتا�م�ُل الل�ْوَحَة اْل��تَِيَة، َونُناقُِش:اْلُمحاَدَثُة



١٤٩



١٥٠

ْس��ِم ا�و�ُل فِدائِي� في اْلٕ�ِ

 َنْقَرا�: 

ْهِن ذلَِك الَْبَطُل الِْمْقداُم َعِليُّ ْبُن اأبي  جاَعُة َيْقِفُز اإِلى الذِّ حيَن تُْذَكُر الشَّ

َم اللُه َوْجَهُه- الَّذي باَرَز الُْفْرساَن، َفَصَرَعُهم. طالٍِب- َكرَّ

( في َغَزواتِِه. ْبياِن، َوشاَرَك النَِّبيَّ ) َل َمْن اأْسَلَم ِمَن الصِّ كاَن َعِلي� اأوَّ

(، َفَيناُم في ِفراِشِه  ُذ اأْمَر النَِّبيِّ ) كاَن َعِلي� ُشجاعاً َوَجريئاً، َوُهَو ُيَنفِّ

يوُف َحْوَل الَْبْيِت. لَْيَلَة الِْهْجَرِة ِمْن َمكََّة اإِلى الَْمديَنِة، َوالسُّ

َبْيِتِه؛  َحْوَل  عوا  َتَجمَّ الَّذيَن  الُْكّفاِر  َبْيِن  ِمْن  بَِسلاٍم   ) ( النَِّبيُّ  َخَرَج 

لَِيْضِربوُه َضْرَبَة َرُجٍل واِحٍد، َوُهْم ِمْن َقبائَِل َشتّى؛ لَِيَتَوزََّع َدُمُه َعلى الَْقبائِِل، 

َول� َيْسَتطيَع َبنو هاِشٍم اأْن ُيطالِبوا بَِدِمِه، َوبِذلَِك َيْقضوَن َعلى َدْعَوتِِه.

 ،) ( النَِّبيِّ  َبْيَت  الُْكّفاُر  هُؤل�ِء  َدَخَل  ِعْنَدما  اللَّْحَظُة حاِسَمًة  كانَِت 

َفَوَجدوا َعِلّياً نائِماً في ِفراِشِه، َظلَّ َعِلي� ثابَِت الَْقْلِب، ل� َيخاُف، َوَقْد ناَل 

ْسلاِم. ِل ِفدائِيٍّ في اْل�إِ بَِجداَرٍة لََقَب اأوَّ

اْلِقراَءُة

ْس��ِم ا�و�ُل فِدائِي� في اْلٕ�ِ



١٥١

)؟ ٍد ) 1  ِلماذا اأراَد اْلُكّفاُر َقْتَل ُمَحمَّ  

َة اإِلى اْلَمديَنِة؟ ) ِمْن َمكَّ 2  ِلماذا هاَجَر النَِّبيُّ )  

ْرِس؟ َم اللُه َوْجَهُه- ِمَن الدَّ ٣ َنْسَتْنِتُج َثلاثًا ِمْن ِصفاِت َعِليٍّ - َكرَّ  

٤ ِبَراأِْيُكْم: ما ُشعوُر اْلُكّفاِر، ِعْنَدما َوَجدوا َعِلّيًا في ِفراِش 

)؟     النَِّبيِّ )

 نَُفك�ُر: 

ْبياِن؟ ُل َمْن اأْسَلَم ِمَن الصِّ 1  َمْن اأوَّ

)؟ َم اللُه َوْجَهُه- في ِفراِش النَِّبيِّ ) -َكرَّ َمتى ناَم َعِلي�  2

)؟ َع اْلُكّفاُر َحْوَل َبْيِت النَِّبيِّ ) ٣  ِلماذا َتَجمَّ

٤  ِلماذا كاَن اْلُكّفاُر ِمْن َقباِئَل َشّتى؟

)؟ ٥ ماذا َوَجَد اْلُكّفاُر ِعْنَدما َدَخلوا َبْيَت النَِّبيِّ )

ْسلاِم.  ُل ِفداِئيٍّ في اْل�إِ 6  َعِليُّ ْبُن اأبي طاِلٍب اأوَّ

ُح ذِلَك.      ُنَوضِّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا: 



١٥٢

2 نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )الَّذي، الَّتي، اللَّذاِن، اللَّتاِن(، َونَْكُتُبها في  

الَْفراِغ فيما َياأْتي:

ْعمى في َقْطِع الّشاِرِع. 1- ناِئَلُة ِهَي  ساَعَدِت اْل�أ

2- النَّْهراِن  َيْجِرياِن في اْلِعراِق، ُهما ِدْجَلُة َواْلُفراُت.

.) ٣- َعِليُّ ْبُن اأبي طاِلٍب، ُهو  ناَم في ِفراِش النَِّبيِّ )

َلَة. ٤- ساَرُة َوَخديَجُة، ُهما  َحلَّتا اْلَمْساأ

ْدِق فاِضٌل. ُد ُطّلاَبُه َعلى الصِّ ٥- اْلُمَعلُِّم  ُيَعوِّ

الت�ْدريباُت الل�َغِوي�ُة

1 نَُفرُِّق في الَْمْعنى َبْيَن الَْكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخط� فيما َياأْتي:

 1- باَرَز َعِليُّ اْلُفْرساَن، َفَصَرَعُهم. 

 2-  َصِعَد اْلَخطيُب َعلى َمكاٍن باِرٍز.

ْعَوِة.  1- حاَوَل اْلُكّفاُر اْلَقضاَء َعلى الدَّ

ْعَوَة. لاِة، َفَلّبى اْلُمَصّلوَن الدَّ ُن اإِلى الصَّ  2- نادى اْلُمَؤذِّ
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٣ نَْختاُر الَْكِلَمَة الُْمناِسَبَة )ِمْن، اإِلى، َعْن، في، َعلى(، َونَْكُتُبها في 

الَْفراِغ فيما َياأْتي:

1- َخَرَج اْلماُء  النَّْبِع.

َة اْلَمديَنِة. )  َمكَّ ٌد ) 2- هاَجَر ُمَحمَّ

٣- عاَد الّلاِجُئ  َوَطِنِه.

٤- اْبَحْث  اْلجاِر َقْبَل الّداِر.

ْعلاُم  اأْسُطِح اْلَمناِزِل اْحِتفالً� ِبعيِد اْل�ْسِتْقلاِل. ٥- َرْفَرَفِت اْل�أ

ل�ً- نَْكُتُب ما َياأْتي في الَْفراِغ: اأوَّ

 ) كانَِت اللَّْحَظُة حاِسَمًة ِعْنَدما َدَخَل هُؤل�ِء الُْكّفاُر َبْيَت النَِّبيِّ )

َفَوَجدوا َعِلّياً نائِماً في ِفراِشِه، َظلَّ َعِلي� ثابَِت الَْقْلِب، ل� َيخاُف، َوَقْد ناَل 

ْسلاِم. ِل ِفدائِيٍّ في اْل�إِ بَِجداَرٍة لََقَب اأوَّ

اْلِكتاَبُة
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ثانِياً- نَْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ:

عوا َحْوَل َبْيِتِه؛  ( بَِسلاٍم ِمْن َبْيِن الُْكّفاِر الَّذيَن َتَجمَّ َخَرَج النَِّبيُّ )

َعلى  َدُمُه  لَِيَتَوزََّع  َشتّى؛  َقبائَِل  ِمْن  َوُهْم  واِحٍد،  َرُجٍل  َضْرَبَة  لَِيْضِربوُه 

اأْن ُيطالِبوا بَِدِمِه، َوبِذلَِك َيْقضوَن َعلى  الَْقبائِِل، َول� َيْسَتطيَع َبنو هاِشٍم 

َدْعَوتِِه.

ثالِثاً- نَْكُتُب ما َياأْتي بَِخطِّ النَّْسِخ:

       ل�  َخْيَر  في  ا�م�ٍة  َتاأُْكُل  ِمّما  ل�  َتْزرَع.
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ْيِفيَِّة. نَْكُتُب ِفْقَرًة في َثلاَثِة اأْسُطٍر َعّما َسَنْفَعلُُه في الُْعْطَلِة الصَّ

الت�ْعبيُرالت�ْعبيُر

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

ْم��ُء اْلٕ�ِ
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هذا َوْقُت اْلُعْطَلِة ا�ْقَبْل   فِيــِه لِقــاءٌ لِــْ���ْحــبــاِب

َهّيا َنْلَعْب َهّيا َنْمـــَرْح    َهّيا َنْرُكْض َنْحَو اْلغاِب

***

ْيِف ـَْيِف      اْلُعْطَلُة َحل�ْت َكالض� ما ا�ْحــلى ا�ّياَم الّصـ

ْيِف فيها َيْجَتِمُع اْل��ْصحاِب    َواْلَوْقُت َعَلْيِهْم َكالس�

***

َوَنزوُر ُربوَعَك يا َوَطني   َونُعانِــُق ا�ْبهــى اْل��ْوطــاِن

َد ا�ْحــلى اْل��ْلحاِن َهّيا َهّيــا يا ا�ْصحــابــي    لُِنــَرد�

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:      َهّيا َنْلَعْب
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ا�َقي�ُم ذاتي

َتَعل�ْمُت ما َياأْتي:

الن�تاجاُت
الت�ْقييُم

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوس�

1- اأْن اأْسَتِمَع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع بِانِْتباٍه، ُمراِعياً اآداَب ال�ْسِتماِع، 
َوَفْهَمُه.

َرًة. ْرَس ِقراَءًة َجْهِريًَّة ُمَعبِّ 2- اأْن اأْقَراأ الدَّ

ي ال�ْسِتماِع، َوالِقراَءِة. َة ِمْن نَصَّ ٣- اأْن اأْسَتخِرَج الِفْكَرَة العامَّ

ِة الَمْعنى. ْرِس بُِجَمٍل تامَّ ٤- اأْن اأَعبَِّر َعْن ُصَوِر الدَّ

٥- اأْن اأَوظَِّف ُمْفَرداٍت َوَتراكيَب َجديَدًة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

6- اأْن اأُحلَّ التَّْدريباِت اللَُّغِويََّة الِقرائِيََّة َوالِكتابِيََّة.

٧- اأْن اأْكُتَب بَِخطِّ النَّْسِخ.

٨- اأْن اأَوظَّف التَّْعبيَر في ُجَمٍل ُمناِسَبٍة.

َنًة، َواأْحَفَظها. أناشيَد ُمَلحَّ ٩- اأْن اأَغنَِّي ال�





تّم بحمد الله



 لجنة المناهج الوزارية  

اأ. عزام اأبو بكرم. فواز مجاهدد. بصري صالحد. صبري صيدم

د. سمية النخالةد. شهناز الفاراأ. علي مناصرةاأ. ثروت زيد

م. جهاد دريدي

 لجنة الوثيقة الوطنية لمنهاج اللغة العربية 

اأ.د. كمال غنيم  اأ.د. حمدي الجبالي  اأ.د. حسن السلوادي  اأ. اأحمد الخطيب )منسقاً( 

د. اإياد عبد الجواد اأ.د. يحيى جبر   اأ.د. نعمان علوان   اأ.د محمود اأبو كتة  

د. سهير قاسم د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت  

اأ. اإيمان زيدان اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   د. نبيل رمانة   

اأ. سناء اأبو بها اأ. رنا مناصرة   اأ. رائد شريدة   اأ. حسان نزال   

اأ.عصام اأبو خليل اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سها طه   

اأ. فداء زكارنة اأ. عمر راضي   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي  

اأ. نائل طحيمر اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم اأ. وعد منصور   

 المشاركون في ورشات عمل الكتاب   

اأ. خيرية عمران اأ. باسم شحادة   اأ. اإبراهيم العمرين   اأ. اأحمد عيد   

اأ. زياد العواودة اأ. رياض دراويش   اأ. رنا مخامرة   اأ. رائد الهرباوي   

اأ. فلسطين اإبراهيم اأ. عاطف اإبراهيم   اأ. سوزان خلف   اأ. سرين اأبو عبدو   

اأ. نتاشا اأبو الهيجا  اأ. ناصر حسونة   اأ. ماجدولين جالودي  اأ. كفاية ضراغمة   

اأ. ياسمين خميس اأ. هالة الهور   


