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تقديـم

صلاح التربوي باأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند اإلى واقعية النشاأة، ال�أمر  يتصف ال�إ

الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات 

ال�جتماعية، والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، من خلال عقد اجتماعي 

قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق 

أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.    ال�آمال، ويلامس ال�

ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن 

خطة متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل 

عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية التشتت بين العولمة والبحث  اقتدار، وال�إ

عن ال�أصالة وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية 

في وطن نحمله ونعظمه.   

وباستحضار  اإنتاجها،  من  يكون  اأن  يجب  لما  وصول�ً  المعرفة،  تلّقي  نمطية  تجاوز  على  الحرص  منطلق  ومن 

واٍع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوّخاة، جاء تطوير المناهج 

الفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، والتكنولوجيا، 

ال�أهداف  التناغم بين  الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لول�  المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه  وتلبية 

والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً 

وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير، بما يعّزز اأخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها الماأمول في التاأسيس 

طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها،  لتوازن اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا ال�إ

ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ لتوّجه الجهد،  وفي طليعتها وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني، بال�إ

وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

ومع اإنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو اإزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التاأليف والمراجعة، 

شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن  والتدقيق، وال�إ

واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم 

مركز المناهج الفلسطينية 
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الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، 

ساسّي ضمن خّطة وزارة التربّية والتعليم التي ترمي اإلى تطوير  فقد جاء تطوير منهاج اللغة العربّية للصّف الرابع ال�أ

التعليم، وها نحن نضع بين اأيديكم اإخواننا المعلمين والتربويين واأبناءنا الطلبة هذه النسخة التجريبّية اآملين األ� تبخلوا 

علينا بملاحظاتكم لتطويرها، وتصويبها.

سبوع، وقد جاء  راعينا في هذا الكتاب اأن ننطلق من رؤية جديدة، تاأخذ بالحسبان زيادة عدد الحصص المقّررة في ال�أ

تية: الكتاب مكّونًا من خمسة عشر درسًا، وجاء كّل درس مكّونًا من المفاصل ال�آ

نّص استماع: يستمع اإليه الطالب من الوسيلة التعليمية اأو من دليل المعّلم، يليه اأسئلة شفوّية، تقيس فهم الطلبة للنّص 

المسموع.

لوحة محادثة: تكون توطئة لنّص القراءة، منها يستنبط الطالب موضوع نّص القراءة والفكرة العاّمة فيه.

ساسّي للدرس، وعليه تبنى عناصر الدرس التالية، وبعد النّص على الطالب اأن يجيب عن  نّص قراءة: يعّد المحور ال�أ

سئلة الشفوّية، واأسئلة تتطّلب تفكيرًا اإبداعّيًا، يتناسب مع مستوى الطالب في الصّف. ال�أ

ّول يعّزز قدرة الطالب في فهم مفردات الدرس، من خلال معرفة  التدريبات اللغوّية: راأينا األ� تتجاوز ثلاثة تدريبات، ال�أ

اأنماطًا لغوية في: التذكير والتاأنيث،  اأو مرادفها...، وفي التدريبين الثاني والثالث يحاكي الطالب  اأو ضّدها  معناها 

والضمائر، واأدوات ال�ستفهام، وحروف الجّر من دون ذكر القاعدة.

الكتابة: وقد جاءت من خلال ثلاثة اأنماط: كتابة فقرة مختارة من الدرس في الكتاب، ووظيفة نسخ بيتّية، وكتابة 

عبارة قصيرة بخط النسخ وفق قواعده.

لف الفارقة، والنون الساكنة والتنوين، واأتبعنا ذلك  ملاء: وتناولنا فيه قضايا اإملائية، منها اللام القمرّية والشمسّية، وال�أ ال�إ

باإملاء منظور اأو غير منظور اأو اختبارّي.

التعبير: وقد راعينا فية التسلسل من ترتيب كلمات؛ لتكوين جملة وصولً� في النهاية اإلى اأن يقوم الطالب بكتابة فقرة 

من اأربعة اأسطر.

ناشيد اأن يستطيع الطالب اإنشادها ملحنة. نغني: وقد راعينا في اختيار ال�أ

راعينا في كتابنا التنّوع والسهولة، وتغطية موضوعات متعّددة، تهّم الطالب في هذه السّن، وقد هدفنا اأن نغرس فيه 

خلاق النبيلة في  قيمًا، اأهّمها: حّب اللغة العربّية، وتوظيفها للاتصال والتواصل، وزيادة انتمائه لوطنه واأّمته، ومراعاته ال�أ

علاقاته ال�جتماعية مع اأسرته ومجتمعه.

هذا العمل جهد بشرّي، والنقص يستولي على جملة البشر، وبملاحظاتكم الموضوعّية نستطيع تطوير الكتاب؛ لنصل 

هداف التي وضع من اأجلها. به اإلى المستوى الذي يرضينا جميعًا، ويحّقق ال�أ
فريق الّتاأليف 

مقدمة



المحتويات
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١٣٩ما اأجمل السماء! الّدرس الخامس عشر



٢

 النِّتاجاُت:

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

ِخلاِل:

1- ال�ْسِتماِع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع بِانِْتباه. 

َوِر َشَفِويّاً بَِشْكٍل َسليم.  2- التَّْعبيِر َعِن اللَّْوحاِت َوالصُّ

ئيَسَة في الدُّروس. أْفكاَر الرَّ 3- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة صاِمَتًة؛ لَِيْسَتْنِتَج ال�

4- ِقراَءِة النُّصوِص ِقراَءًة َجْهِريًَّة َصحيَحًة َوُمَعبَِّرة. 

أنِْشَطِة الُْمْخَتِلَفِة. 5- التَّفاُعِل َمَع النُّصوِص، ِمْن ِخلاِل ال�

، َوالنّاِقِد، َوَحلِّ الُْمْشِكلاِت(.  ْبداِعيِّ 6- اْكِتساِب َمهاَرِة التَّْفكيِر الُْعْليا )ال�إِ

7- اْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِويٍَّة )ُمْفَرداٍت، َوَتراكيَب، َواأنْماٍط لَُغِويٍَّة َجديَدٍة(. 

8- ِكتاَبِة ُجْمَلٍة اأْو ِعباَرٍة َوْفَق اأصوِل َخطِّ النَّْسِخ.

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

10- التَّْعبيِر ِكتابِّياً َعْن َمواِقَف َوُصَوٍر ُمْعطاٍة.



٣

َنًة. أناشيِد ُمَلحَّ 11- ِحْفِظ َمْجموَعٍة ِمَن ال�

َوَعلاقاتِِهُم  َوَوَطِنِهْم،  لَُغِتِهْم،  تُجاَه  وال�تِّجاهاِت  يجابِيَِّة  ال�إ الِْقَيِم  َتَمثُِّل   -12
ال�ْجِتماِعيَِّة، َوبيَئِتِهْم... اإلخ. 



٤

َفَهْل َساألوا الَغّواَص َعْن َصَدفاتي رُّ كاِمنٌ  اأنا الَبْحُر في اأْحشائِِه الدُّ

)حافظ اإبراهيم(



٥

ْرُس اْل�أوَُّل الدَّ

الَفْضُل لُِمَعلَِّمتي

  َنْسَتِمُع اإلى َنصِّ )زِياَرٌة اإِلى تِْلفازِ فَِلْسطين(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- َمِن الَّذي اْقَتَرَح َعلى الُْمَعلَِّمِة اأْن َتْصَحَبُهْم في ِرْحَلٍة اإِلى تِْلفاِز ِفَلْسطيَن؟

2- َمتى ُسرَّ الطُّّلاُب َوالطّالِباُت َكثيراً؟

أْخباِر َوُجْدرانِها؟ 3- ماذا نَُسّمي ما ُيْلَصُق َعلى اأْرِضيَِّة ُغْرَفِة اْل�

4- لَِكْي تُْصِبَح ِهْنُد ُمذيَعًة، ماذا َعَلْيها اأْن َتْعَمَل؟ 

5- ماذا َفَعَلِت الُْمَعلَِّمُة في نِهاَيِة الَْجْولَِة؟



٦

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٧



٨

الَفْضُل لُِمَعلَِّمتي

 َنْقَراأ:
لُِكلِّ واِحٍد ِمنّا قُُدراٌت، َوِعْنَدُه َمواِهُب، َتْخَتِلُف ِمْن اإِنْساٍن اإِلى اآَخَر، َول� 

َتْبُرُز هِذِه الُقُدراُت َوتِْلَك الَمواِهُب اإِلّ� اإِذا َوَجَدْت َمْن َيْكَتِشُفها، َوَيْرعاها، 
َوَيْهَتمُّ بِها.       

ـَر اللُّه لَهـا ُمَعلَِّمًة اْكَتَشـَفْت َمْوِهَبَتها  َهيـا واِحـَدٌة ِمـْن هـِذِه الَمواِهـِب، َيسَّ
ُمَبكِّـراً، كانَـْت بِْنتـاً َخجولـًة، َتْحتـاُج اإِلـى َمـْن َيزيـُد ثَِقَتهـا بَِنْفِسـها، َفَعِمَلـْت 

َمْتها  ، َوَقدَّ لْقاِء، َواإِْعـداِد الَموادِّ ُمَعلَِّمُتهـا َعلـى ذلِـَك، َوقاَمـْت بَِتْدريِبهـا َعلى ال�إِ
ذاَعـِة الَمْدَرِسـيَِّة، َفاأْظَهـَرْت اإِْبداعـاً َوَتَميُّـزاً. لِْلاإِ

، َتْسَتضيُف  َمُة َبراِمِج اأْطفاٍل َمْشهوَرٌة في التِّْلفاِز الَوَطِنيِّ الَْيْوَم َهيا ُمَقدِّ
أْطفاُل ُيِحّبونَها َكثيراً، َوُينادونَها: ماما َهيا. أْطفاَل، َوَتْكَتِشُف َمواِهَبُهْم، َوال� ال�

ٍة: َكْيَف اأْصَبْحِت نَْجَمًة اإِْعلاِميًَّة؟ قالَْت: الَفْضُل  َساألَها َصَحِفيٌّ ذاَت َمرَّ
َعني ذلَِك اأْن  في َكثيٍر ِمْنُه لُِمَعلَِّمتي َمْيساَن الَّتي اْكَتَشَفْت َمْوِهَبتي، َوَقْد َشجَّ

ُم  ْعلاِم، َواأَتَخرََّج فيها، َوُحّبَي لِلاأْطفاِل َجَعَلني اأَقدِّ حاَفِة َوال�إِ اأْدُخَل كُلِّيََّة الصِّ

. ، َوَيْعَمَل فيما ُيِحبُّ َبراِمَج لَُهْم، َوِمَن الَخْيِر لُِكلٍّ ِمنّا اأْن َيْدُرَس ما ُيِحبُّ



٩

 نُجيُب َشَفِوّيًا:    
1- َكْيَف َتْبُرُز الُْقُدراُت َوالَْمواِهُب ِعْنَد النّاِس؟

2- َمِن الَّتي اْكَتَشفْت َمْوِهَبَة َهيا؟

3- اأْيَن َتْعَمُل َهيا؟

: َكْيَف اأْصَبْحِت نَْجَمًة اإِْعلاِميًَّة؟ 4- ماذا اأجاَبْت َهيا، ِعْنَدما َساألَها َصَحِفيٌّ

ُم َبراِمَج لِْلاأْطفاِل؟ 5- ما الَّذي َجَعَل َهيا تَُقدِّ

ُر:    نَُفكِّ
أْطفاُل ُينادوَن َهيا : )ماما َهيا(، َفَعلاَم َيُدلُّ ذلَِك؟ 1- اْل�

نْساُن لَِكْي ُيْبِدَع اإِلى اأشياَء َكثيَرٍة. اأَسّمي اْثَنْيِن ِمْنها. 2- َيْحتاُج اْل�إِ

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
١- َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َوَمْعناها:

لاأ- َتْبُرُز َسهَّ

َمْشهوَرةب- َيْهَتمُّ

َر َيْعَتنيج- َيسَّ

َتْظَهُر



١٠

في  َكما  ال�آتَِيِة،  ال�ْسِتْفهاِم  اأْسماِء  ِباأَحِد  َخطٌّ  َتْحَتُه  َعّما  َنْساأُل   -٢
اْلِمثال: )اأْيَن، َمتى، َمْن، َكْيَف، لِماذا، َكْم(:

َمتى ُيْقرَُع اْلَجَرُس؟

اأ-  ُولَِد َمْحموُد َدْرويٍش؟

ب-   َعْيناً لِْلَبعوَضِة؟

ج-  ُيْفِطُر الّصائُِم؟

د-  اأْصَبَحْت نَْجَمًة اإِْعلاِميًَّة؟

ياَضَة؟ هـ-  نُِحبُّ الرِّ

و-  اأْذَهُب اإِلى الَْمْدَرَسِة؟

الِمثاُل: ُيْقرَُع اْلَجَرُس الّساَعَة الثّاِمَنَة َصباحًا.

ُولَِد الّشاِعُر َمْحموُد َدْرويٍش في َقْرَيِة الَْبْرَوِة.

لِْلَبعوَضِة ِمَئُة َعْيٍن.

ُيْفِطُر الّصائُِم َبْعَد اأذاِن الَْمْغِرِب.

َهيا اأْصَبَحْت نَْجَمًة اإِْعلاِميًَّة.

أنَّها تَُقّوي اأْجساَمنا. ياَضَة؛ لِ� نُِحبُّ الرِّ

اأْذَهُب اإِلى الَْمْدَرَسِة ماِشياً.

٣- َنصوُغ َثلاَثَة اأْسِئَلٍة َحْوَل اْلُجْمَلِة ال�آتَِيِة، ِباْسِتْخداِم اأْسماِء ال�ْسِتْفهاِم 
)َمْن، ماذا، َمتى(:   

رًا. اْكَتَشَفِت اْلُمَعلَِّمُة َمواِهَب َهيا ُمَبكِّ

اأ-  َمن   ؟

ب- ماذا  ؟

ج- َمتى  ؟



١١

 اْلِكتاَبُة: 
١- َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

      لُِكلِّ واِحٍد ِمنّا قُُدراٌت، َولَُه َمواِهُب، َتْخَتِلُف ِمْن اإِنْساٍن اإِلى اآَخَر، َول� 
َتْبُرُز هِذِه الُقُدراُت َوتِْلَك الَمواِهُب اإِلّ� اإِذا َوَجَدْت َمْن َيْكَتِشُفها، َوَيْرعاها، 

َوَيْهَتمُّ بِها.

٢- َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 
َساألَها َصَحِفيٌّ ذاَت َمرٍَّة: َكْيَف اأْصَبْحِت نَْجَمًة اإِْعلاِميًَّة؟ قالَْت: الَفْضُل 
َعني ذلَِك اأْن  في َكثيٍر ِمْنُه لُِمَعلَِّمتي َمْيساَن الَّتي اْكَتَشَفْت َمْوِهَبتي، َوَقْد َشجَّ
ُم  ْعلاِم، َواأَتَخرََّج فيها، َوُحّبَي لِلاأْطفاِل َجَعَلني اأَقدِّ حاَفِة َوال�إِ اأْدُخَل كُلِّيََّة الصِّ

. ، َوَيْعَمَل فيما ُيِحبُّ َبراِمَج لَُهْم، َوِمَن الَخْيِر لُِكلٍّ ِمنّا اأْن َيْدُرَس ما ُيِحبُّ

٣-  َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

لُِكلِّ واِحٍد ِمنّا قُُدراٌت، َوَلُه َمواِهُب.



١٢

ْملاء ال�إِ

١- َنْقَراأ اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة، َونُلاِحُظ َلْفَظ )ال( التَّْعريِف: 

حاَفةالتِّْلفاز الصِّ اْل�أْطفالاْلَمواِهبالثَِّقة

نستنتج:

الّلاُم اْلَقَمِريَُّة: ِهَي الَّتي تُْكَتُب َوتُْلَفُظ. 

َبْعَدها  الَْحْرُف  َوَيكوُن  تُْلَفُظ،  َول�  تُْكَتُب  الَّتي  ِهَي  ْمِسيَُّة:  الشَّ الّلاُم 
داً.  ُمَشدَّ

٢- نُْدِخُل )ال( َعلى اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة، َوَنْقَراأ: 
َبْيت، َجَمل، َحْقل، َشجاَعة، َوْرَدة، َطْير، ِظّل، َكْلب.

٣- َنْكُتُب ما ُيملى َعلْينا: )تُْؤَخُذ ِمْن َدليِل اْلُمَعلِّم(.

 التَّْعبيُر:
ْفَتِر: نُعيُد َتْرتيَب َكِلماِت ُكلِّ َسْطٍر؛ لَِتْكويِن ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َوَنْكُتُبها في الدَّ

َمُة. 1- َبراِمَج، َهيا، َمْشهوَرٌة، اأْطفاٍل، ُمَقدِّ

2- اإِْعلاِميًَّة، نَْجَمًة، َكْيَف، اأْصَبْحِت؟

أْطفاُل، َهيا، ُيِحّبوَن. 3- َكثيراً، اْل�

ُم، َبراِمَج، لَُهْم، ُحبَِّي، َجَعَلني. أْطفاَل، اأَقدِّ 4- اْل�



١٣

ْرُس الثّاني الدَّ

ّيُة َمَكُة َوالُحرِّ السَّ

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ُمَهنٌَّد َواْلُبْلُبُل(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1– َمَع َمْن كاَن ُمَهنٌَّد َيْلَعُب؟

2– ماذا َسِمَع ُمَهنٌَّد؟

3– اأْيَن َذَهَب ُمَهنٌَّد بِالُْبْلُبِل؟

4– لِماذا َتَوقََّف الُْبْلُبُل َعِن الِْغناِء؟ 

يََّة؟  ُل الُْبْلُبُل الُْحرِّ 5– لِماذا ُيَفضِّ

6– َكْيَف نَْعَتني بِالطُّيوِر َوالَْحَيواناِت؟ 



١٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١٥



١٦

 َنْقَراأ:
، َونَِسَيها َعلى   اْصطاَد َصِبيٌّ َسَمَكًة َصغيَرًة، َوَوَضَعها في اإِناٍء ُزجاِجيٍّ

َطريَقٍة  اأيَِّة  َعْن  َفكانَْت َتْبَحُث  َمَكُة  السَّ اأّما  اأْهِلِه،  َمَع  َوَمضى  الّشاِطِئ، 
َمَكُة؟  لِْلُخروِج ِمْن هذا الَماأِْزِق. جاَء ُبْلُبٌل، َوقاَل لَها: ما بِِك اأيَُّتها السَّ

قالَْت بِاألٍَم :األ� َترى ُمصيَبتي؟
الُبْلُبُل :اأيَُّة ُمصيَبٍة؟!

ناِء، َوَمضى دوَن اأْن َيْشُعَر بَِعذابي.  ِبيُّ في هذا ال�إِ َمَكُة: َتَرَكني الصَّ السَّ
الُبْلُبُل :اْعِذريني، لَْم اأنَْتِبْه.

َمَكُة :اإِنَّني في َحْيَرٍة ِمْن اأْمري، اأريُد الَعْوَدَة اإِلى الَبْحِر الَحبيِب،  السَّ
َول� اأْسَتطيُع الُخروَج.

الُبْلُبُل :َساأعوُد َبْعَد َقليٍل.
طاَر الُبْلُبُل ُمْبَتِعداً، َحتّى الَْتقى بِِسْرِب َحماٍم، َفَطَلَب ُمساَعَدَتُه في 
َيَقُع  َتَرَكُه  ثُمَّ  َوَحَمَلُه،  ناِء  ال�إِ نَْحَو  َوطاَر  ْرُب،  السِّ واَفَق  َمَكِة.  اإِنْقاِذ السَّ
َمَكِة َعظيَمًة، َوِهَي َتْسَبُح في الَبْحِر. َقَفَزْت  في الَبْحِر. كانَْت َفْرَحُة السَّ
لَُكْم َجميعاً َعلى ُمساَعَدتي،  َعلى َوْجِه الماِء، َوصاَحْت بُِسروٍر: ُشْكراً 
ُر بَِثَمٍن. يَِّتها ما ل� ُيَقدَّ عاَدِة بُِحرِّ َوَغَطَسْت في الماِء، َوكانَْت َتْمِلُك ِمَن السَّ

ّيُة َمَكُة َوالُحرِّ  السَّ



١٧

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ِبيُّ َعلى الّشاِطِئ؟ 1- ماذا نَِسَي الصَّ

َمَكُة؟  2- ما الُمصيَبُة الَّتي َوَقَعْت فيها السَّ

ناِء؟ َمَكَة َعلى الُخروِج ِمَن ال�إِ 3- َكْيَف ساَعَد الُبْلُبُل السَّ

َمَكِة؟ 4- بَِمِن اْسَتعاَن الُبْلُبُل لُِمساَعَدِة السَّ

 نَُفكُِّر:
َمَكِة. ماذا ُيْمِكُن اأْن َيْحُدَث؟ 1- نََتَخيَُّل اأنَّ َحَيواناً اآَخَر َغْيَر الُبْلُبِل جاَء اإِلى السَّ

ِة؟ 2- ما الِقَيُم الَّتي نََتَعلَُّمها ِمَن الِْقصَّ



١٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها: ١- َنِصُل اْلَكِلَمَة َمَع ِضدِّ

اأ- نَِسي  
ب- واَفَق  

ج- َفِرحَ    
د- َمضى

َرَجَع  
َذَهَب  
َرَفَض  
َحِزَن

َتَذكََّر

ماذا(: َهْل،  )ما،  الَفراِغ  في  اْلُمناِسَبَة  ال�ْسِتْفهاِم  اأَدواِت  َنَضُع   -٢

َمَكُة؟ اأ-  بِِك اأيَُّتها السَّ

ب-  َتْقَراأ  في اأْوقاِت الَْفراِغ؟

باَحَة؟ ج-  تُِحّبيَن السِّ

د-  َيقوُل الُْمَصلّي في الرُّكوِع؟

هـ-  َيْنَجُح الَْكسوُل؟

أْرِض؟ و-  اأْقَرُب َكْوَكٍب اإِلى اْل�



١٩

٣- نَُحوُِّل الُجَمَل ال�آتَِيَة اإِلى اأْسِئَلٍة ِباْسِتخداِم واِحدٍة ِمْن اأَدواِت ال�ْسِتْفهاِم 
)ما، َهْل، ماذا(:

 اأ- اأريُد َمْعِرَفَة اْسِمك.          ؟

َمَكِة.    ؟ ب- واَفَق الَْحماُم َعلى اإِنْقاِذ السَّ

ج- اأْخِبْرني َعّما َسَتْفَعُل في الُْعْطَلِة.      ؟

 اْلِكتاَبُة: 

١- َنْكُتُب ما يَأْتي في اْلَفراِغ: 
في  ُمساَعَدَتُه  َفَطَلَب  َحماٍم،  بِِسْرِب  الَْتقى  َحتّى  ُمْبَتِعداً،  الُبْلُبُل  طاَر 
في  َيَقُع  َتَرَكُه  ثُمَّ  َوَحَمَلُه،  ناِء  ال�إِ نَْحَو  َوطاَر  ْرُب،  السِّ واَفَق  َمَكِة.  اإِنْقاِذ السَّ

الَبْحِر. 



٢٠

٢ – َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

، َونَِسَيها َعلى الّشاِطِئ،  اْصطاَد َصِبيٌّ َسَمَكًة َصغيَرًة، َوَوَضَعها في اإِناٍء ُزجاِجيٍّ
َمَكُة َفكانَْت َتْبَحُث َعْن اأيَِّة َطريَقٍة لِْلُخروِج ِمْن هذا  َوَمضى َمَع اأْهِلِه. اأّما السَّ

َمَكُة؟  الَماأِْزِق. جاَء ُبْلُبٌل، َوقاَل لَها: ما بِِك اأيَُّتها السَّ

٣ – َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ُر ِبَثَمٍن يَِّتها ما ل� ُيَقدَّ عاَدِة ِبُحرِّ كاَنْت َتْمِلُك ِمَن السَّ



٢١

ْملاء ال�إِ

ْمِسيَُّة، َواأْخرى  ١ – نَُصنُِّف اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة اإِلى َكِلماٍت فيها الّلاُم الشَّ

فيها الّلاُم الَقَمِريَُّة، َوَنَضُعها في اْلَجْدَوِل: 

اْلَعْوَدُة

اْلَكراَمُة

َمَكُة السَّ

اللَّْيُلالّضاِبُط

النَّهاُر

الزُّجاُج

ْئُب الذِّ

اْلُخروُج

اْلُغيوُماْلُيْسُر

اْلُهْدُهُد

ْمِسيََّة َكِلماٌت َتْحوي الّلاَم الَقَمِريََّةَكِلماٌت َتْحوي الّلاَم الشَّ



٢٢

٢- نُضيُف )ال( التََّعْريِف اإِلى اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة، َوَنْقَراأ، َوَنْكُتُب:

َصداَقة، اإِْيثار، ُلْطف، ِصْدق، َمْدَرَسة، 

َشَرف، ِعَنب، تين، ُمحاَفَظة، َحنان. 

 ،  ،  ،  ،

 ،  ،  ،  ،

 التَّْعبيُر:
ْفَتِر: نُعيُد َتْرتيَب َكِلماِت ُكلِّ َسْطٍر؛ لَِتْكويِن ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة، َوَنْكُتُبها في الدَّ

َمُك، في، َيعيُش، الْماِء.  1- السَّ

2- الَْخريِف، َتَتساَقُط، في، اأْوراُق، اْل�أْشجاِر.

أْمطاُر، َفْصِل.   تاِء، في، اْل� 3- َتْهُطُل، الشِّ

ًة.  4- راما، ُمْمِتَعًة، َقَراأْت، ِقصَّ

، الطِّْفِل.  5- َشْعَر، الَْحّلاُق، َقصَّ



٢٣

ْرُس الثّالُِث الدَّ

يا َرْمَز اْلعطاِء 

مود والصُّ

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َمواِسُم اْلِقطاِف(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- َكْيَف َيْنَتِظُر الُْمزاِرعوَن َمواِسَم الِْقطاِف؟

2- ماذا َيْعَمُل الُْمزاِرُع بِالثِّماِر؟

ُد َثلاَثًة ِمْن َمواِسِم الِْقطاِف في ِفَلْسطيَن. 3- نَُعدِّ

أْسواُق بِالِْغلاِل؟ 4- َمتى َتْعُمُر اْل�

5- لِماذا ُيَغنّي النّاُس في َمواِسِم الِْقطاِف؟

6- ِعْنَدما َتْشَبُع الطُّيوُر، ماذا َتْصَنُع؟



٢٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٢٥



٢٦

 َنْقَراأ:
ْيتوِن في ِفناِء َبْيِتنا، َفاأِحسُّ  ِعْنَدما اأكوُن ُمْتَعباً اأْجِلُس َتْحَت َشَجَرِة الزَّ
بِالّراَحِة َبْعَد التََّعِب، َوِعْنَدما اأِحسُّ بِضيٍق في َصْدري اأنُْظُر اإِلَْيها؛ َفَتْحكي 
ِمئاِت  َقْبَل  َغَرسوها  ِعْنَدما  الُقَدماِء  اأْجداِدنا  َعْن  َتْنَتهي  ل�  ِحكاياٍت  لي 
ِة  نيَن، َواْعَتَنْوا بِها، َوَسَقْوها ِمْن َحّباِت َعَرِقِهْم، َوَتْحكي لي َعْن ِقصَّ السِّ
ُصموِد َشْعٍب َياأْبى اإِلّ� اأْن ُيحاِفَظ َعلى َزْيتونَِتِه الُمباَرَكِة في اأْرِضِه الُمباَرَكِة.

َوِعْنَدما اأجوُع اأْذَهُب اإِلى مائَِدِة َطعامي، َفاأِجُد َزْيَتها اأْطَيَب ِغذاٍء، 
ْوداَء َتْفَتُح َشِهيَّتي لِْلاأْكِل. َوثِماَرها الَخْضراَء َوالسَّ

َوِعْنَدما َيْشَتدُّ الَبْرُد اأْجِلُس اإِلى ِمْدَفاأتي الَّتي اْشَتَعَلْت ِمْن اأْخشابِها، 
َوِمْن َبقايا ثِماِرها َبْعَد َعْصِرها، َفاأِحسُّ بالدِّفِء َيْسري في َجميِع اأنْحاِء 

ِجْسمي.

ُصِنَع ِمْن َزْيِتها، ِمْن  أنَظَِّف َبَدني اأْسَتْخِدُم صابوناً  َوِعْنَدما اأْذَهُب لِ�
اأْجَوِد اأنْواِع الّصابوِن.

موِد. َجَرُة الُمباَرَكُة، يا َرْمَز الَعطاِء َوالصُّ َحماِك اللُّه، اأيَُّتها الشَّ

موِد يا َرْمَز اْلَعطاِء َوالصُّ



٢٧

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- ماذا اأْفَعُل ِعْنَدما اأِحسُّ بِالتََّعِب؟

2- َكْيَف َيْذَهُب ضيُق َصْدري ِعْنَدما اأْجِلُس اإِلى َشَجَرِة الّزيتوِن؟

َرَة في بِلاِدنا؟ ْيتوِن الُْمَعمَّ 3- َمِن الَّذي َغَرَس اأْشجاَر الزَّ

4- ِعْنَدما اأجوُع، ماذا اأِجُد َعلى مائَِدتي؟

5- ما الَّذي نََضَعُه في الِْمْدَفاأِة في اأْوقاِت الَْبْرِد؟

6- ِممَّ نَْصَنُع الّصابوَن؟

 نَُفكُِّر:
ْيتوِن؟ 1- ماذا نََتَعلَُّم ِمْن َشَجَرِة الزَّ

ْيتوِن؟ 2- بَِراأْيِك، َكْيَف نُحاِفُظ َعلى َشَجَرِة الزَّ

أْرِض  ْيتوِن، َتُدلُّ َعلى ِمْلِكيَِّتِهْم لِ� 3- َتَرَك لَنا اأْجداُدنا الُْقَدماُء اأْشياَء اأْخرى َغْيَر الزَّ
ِكِهْم بِها، نُناِقُشها. ِفَلْسطيَن، َوَتَمسُّ



٢٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

١- َنْختاُر َمْعنى اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ ِمَن اْلَكِلماِت ال�آتَِيِة، َوَنْكُتُبها 
في اْلُمْسَتطيِل: 

اأْسَتْعِمُلَيْقوىُمْرَهقًا

اأْشُعُرالثَّباترَْغَبتي

ْيتوِن.                       اأ- اأْسَتْخِدُم صابوناً ُصِنَع ِمْن َزْيِت َشَجَرِة الزَّ

ب- ِعْنَدما َيْشَتدُّ الَْبْرُد، اأْجِلُس اإِلى ِمْدَفاأتي.   

موِد.       ج- يا َرْمَز الَْعطاِء َوالصُّ

ْيتوِن.   د- ِعْنَدما اأكوُن ُمْتَعباً، اأْجِلُس َتْحَت َشَجَرِة الزَّ

يتوِن َشِهيَّتي لِْلاأْكِل.     هـ- َتْفَتُح َحّباُت الزَّ



٢٩

اْلَجواِب  َوْفَق  الَفراِغ،  في  اْلُمناِسَبَة  ال�ْسِتفهاِم  اأداَة  َنَضُع   -٢
اْلُمقاِبِل:

)اأْيَن، َمتى، َمْن، َكْيَف، لِماذا، َكْم، ما، َهْل، ماذا(

َة. اأ-  َتْسُكُن؟        في َغزَّ

ب- َتْفَعُل ِعْنَدما َيْشَتدُّ الَْبْرُد؟       األَْبُس الَْملابَِس الّصوِفيََّة.

تاِء؟  ل� َتْخُرُج. ج-  َتْخُرُج الَْحيَُّة ِمْن ُجْحِرها في َفْصِل الشِّ

لاِة. ُن؟              ِعْنَدما َيحيُن َوْقُت الصَّ ُن الُْمَؤذِّ د-  ُيَؤذِّ

ِكتاباً َقَراأِْت في الُْعْطَلِة؟       ِعْشريَن ِكتاباً. هـ- 

أْمراِض. و-  نَْغِسُل اأْيِدَينا َقْبَل َتناُوِل الطَّعاِم؟      لِْلِوقاَيِة ِمَن اْل�

ي-  ِضدُّ َكِلَمِة َكريٍم؟        َبخيل.

٣- َنْكُتُب َخْمَس ُجَمٍل َتْبَداأ َباأداِة ال�ْسِتْفهاِم ال�آتَِيِة:

؟ اأ- َمْن     

؟ ب- َكْيَف 

؟ ج- ماذا   

؟ د- َهْل    

؟ هـ- اأْيَن   



٣٠

 اْلِكتاَبُة:
١ -  َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

اأْطَيَب ِغذاٍء،  َزْيَتها  َفاأِجُد  اإِلى مائَِدِة َطعامي،  اأْذَهُب  اأجوُع  َوِعْنَدما          
ْوداَء َتْفَتُح َشِهيَّتي لِْلاأْكِل. َوثِماَرها الَخْضراَء َوالسَّ

   

      

٢ – َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

      َوِعْنَدما َيْشَتدُّ الَبْرُد اأْجِلُس اإِلى ِمْدَفاأتي الَّتي اْشَتَعَلْت ِمْن اأْخشابِها، َوِمْن 
َبقايا ثِماِرها َبْعَد َعْصِرها، َفاأِحسُّ بالدِّفِء َيْسري في َجميِع اأنْحاِء ِجْسمي.

أنَظَِّف َبَدني اأْسَتْخِدُم صابوناً ُصِنَع ِمْن َزْيِتها، ِمْن اأْجَوِد         َوِعْنَدما اأْذَهُب لِ�
اأنْواِع الّصابوِن.

٣ – َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َجَرُة اْلُمباَرَكُة. َحماِك اللُّه اأيَُّتها الشَّ



٣١

ْملاء ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

ْيتوِن في ِفناِء َبْيِتنا، َفاأِحسُّ بالّراَحِة           ِعْنَدما اأكوُن ُمْتَعباً اأْجِلُس َتْحَت َشَجَرِة الزَّ
َبْعَد التََّعِب، َوِعْنَدما اأِحسُّ بضيٍق في َصْدري اأنُْظُر اإِلَْيها؛ َفَتْحكي لي ِحكاياٍت 
نيَن، َواْعَتَنْوا بِها،  ل� َتْنَتهي َعْن اأْجداِدنا الُقَدماِء ِعْنَدما َغَرسوها َقْبَل ِمئاِت السِّ

َوَسَقْوها ِمْن َحّباِت َعَرِقِهْم.

 التَّْعبيُر:
نَُكوُِّن ُجَملاً، َكما في اْلِمثاِل: 

باِح.  ْمُس في الصَّ اْلِمثاُل: تُْشِرُق الشَّ

ْمُس.  باِح تُْشِرُق الشَّ         في الصَّ

1- نَْذَهُب اإِلى الَْمْدَرَسِة ُمَبكِّرين. 

2- َيصوُم الُْمْسِلموَن في َرَمضاَن. 

3- ُيعالَُج الَْمريُض في الَْمْشفى.  

4- َتْرقُُد الدَّجاَجُة َعلى الَْبْيِض.  

5- ساَفَر َجّدي بِالطّائَِرِة.        



٣٢

ُبْستاُن اأبي
د َجّبار َحَسن   ُمَحمَّ

ْر  ُسْبحاَن اْلخالِِق ما َصوَّ

لِْلَبْيـَدْر ُيَغنّـي  ْيـُر  َوالطَّ

َتْغدو اأْحلى.. َتْبدو اأْكَبْر

َمْكُسـّوًا ِبالثَّْوِب اْل�أْخَضْر

ْر        ُسـْبحاَن اْلخالِِق ما َصوَّ

ُبْستاُن اأبي ُحْلُو اْلَمْنَظْر

َيْجـري َكَنْهـٍر  النَّْبـُع  فيـِه 

َتْزهـو ِبـِه  اْل�أْثمـارِ  ُكلُّ 

َيْبقـى َدْومـًا  ِتنـا  ِبِهمَّ َو

اْلَمْنَظـْر ُحْلـُو  اأبـي  ُبْسـتاُن 

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٣٣

ْرُس الّراِبُع الدَّ

َزْهَرُة الَحنّوِن

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َشقائُِق النُّْعماِن(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- في اأيِّ َفْصٍل َتْنُبُت َزْهَرُة الَحنّوِن؟ 

2- نَْذكُُر اْسَمْيِن اآَخَرْيِن لَِزْهَرِة الَحنّوِن. 

َيْت َشقائُِق النُّْعماِن بِهذا ال�ْسِم؟  3- لِماذا ُسمِّ

4- اإِل�َم َتْرُمُز َزْهَرُة الَحنّوِن؟ 

5- َعلاَم َتُدلُّ ِعباَرُة: )َوما اأْكَثَر َزَهراِت الَحنّوِن في بِلاِدنا!(؟



٣٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٣٥



٣٦

 َزْهَرُة الَحنّوِن

 َنْقَراأ:
تُلاِحُق  الَجميَلِة،  الُحقوِل  في  الَحنّوِن  اأْزهاِر  َبْيَن  َتْلَعُب  لَْيلى  كانَْت 
، َفَتَوقََّفْت  ْسَمْنِتيَّ نََة، َوَظلَّْت َتْركُُض َحتّى َوَصَلِت الِجداَر ال�إ الَفراشاِت الُمَلوَّ
َحزيَنًة، ل� َتْعِرُف ماذا َتْفَعُل، َراأْت َزْهَرَة َحنّوٍن َوحيَدًة ِعْنَد اأْسَفِل الِجداِر. 

اْقَتَرَبْت ِمَن الَفراشاِت َوَهَمَسْت: لِماذا ِهَي َوحيَدٌة هَكذا؟!

أنَّ الِجداَر َيْفِصُل َبْيَنها َوَبْيَن اأَخواتِها.  ْرقاُء: لِ� اأجاَبِت الَفراَشُة الزَّ

الُحقوَل  لَِترى  َمَعها؛  َتْصَحَبها  اأْن  تُريُد  اأنَّها  لَْيلى  الَفراشاُت  اأْخَبَرِت 
َخْلَف الِجداِر. 

َبْت لَْيلى، َوقالَْت: لَِكْن َكْيَف؟! َتَعجَّ

الَفراشاُت: نَطيُر َمعاً َخْلَف الِجداِر. 

َوما  الُحقوَل!  هِذِه  اأْجَمَل  ما  َوقالَْت:  الَفراشاِت،  َمَع  لَْيلى  طاَرْت 
اأْوَسَعها!

الَفراَشُة الَحْمراُء: هذا َسْهُل َمْرِج اْبِن عاِمٍر. 

لَْيلى: َوما اْسُم ذلَِك الَجَبِل؟



٣٧

الَفراَشُة الَبْيضاُء: اْسُمُه الَكْرِمُل، َوَيَقُع في َمديَنِة َحْيفا.

َوَقْبَل اأْن َيُحلَّ الظَّلاُم، راَفَقِت الَفراشاُت لَْيلى اإِلى َبْيِتها. 

: َحْتماً َسَنعوُد. َشَكَرْت لَْيلى الَفراشاِت، َوقالَْت لَُهنَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- اأْيَن كانَْت لَْيلى َتْلَعُب؟

2- ماذا كانَْت لَْيلى تُلاِحُق؟

3- لِماذا كانَْت َزْهَرُة الَحنّوِن َوحيَدًة؟

4- َكْيَف اْسَتطاَعْت لَْيلى الُوصوَل اإلى الِجداِر؟

5- ماذا شاَهَدْت لَْيلى َمَع الَفراشاِت اأْثناَء الطََّيراِن؟

6- ماذا قالَْت لَْيلى لِْلَفراشاِت َبْعَد َعْوَدتِها اإِلى الَبْيِت؟ 

 نَُفكُِّر:
1- ماذا ُيَمثُِّل الِجداُر بِالنِّْسَبِة اإلى لَْيلى؟

2- َكْيَف نُزيُل الِجداَر؟ 

. 3- نَْسَتْنِتُج الِعْبَرَة ِمَن النَّصِّ



٣٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها: ١- َنِصُل اْلُجْمَلَة ِبِضدِّ

ما اأْقَبَح ال�ْحِتلاَل! اأ- اْقَتَرَبْت ِمَن الِْجداِر.           

َجَلَسْت َوحيَدًة. ب- ما اأْضَيَق هِذِه الُْحقوَل!        

اْبَتَعَدْت َعِن الِْجداِر. ج- َظلَّْت واِقَفًة.                 

َظلَّْت جالَِسًة. د- َجَلَسْت َمَع اأَخواتِها.           

ما اأْوَسَع هِذِه الُْحقوَل!           

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

َعْطشىَعْطشاُنَزْرقاُءاأْزَرُقكاتَِبٌةكاتٌِب

َجْوعاُناأْحَمُرشاِعٌر

َغْضباُناأْخَضُرجالٌِس

َحْيراُناأْصَفُرُمْبِدٌع



٣٩

٣- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 

بيُب ُمْخِلٌصاْلُمَهْنِدُس ُمْبِدٌعالّطالُِب َمَتَفوٌِّق الطَّ

َقٌة الطّالَِبُة ُمَتَفوِّ

قاِن الطّالِباِن ُمَتَفوِّ

َقتاِن الطّالَِبتاِن ُمَتَفوِّ

قوَن الطُّّلاُب ُمَتَفوِّ

قاٌت الطّالِباُت ُمَتَفوِّ

 اْلِكتاَبُة:
١ -  َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

اأْخَبَرِت الَفراشاُت لَْيلى اأنَّها تُريُد اأْن َتْصَحَبها َمَعها؛ لَِترى الُحقوَل َخْلَف الِجداِر. 

َبْت لَْيلى، َوقالَْت: لَِكْن َكْيَف؟! َتَعجَّ

الَفراشاُت: نَطيُر َمعاً َخْلَف الِجداِر. 



٤٠

٢ – َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

طاَرْت لَْيلى َمَع الَفراشاِت، َوقالَْت: ما اأْجَمَل هِذِه الُحقوَل، َوما اأْوَسَعها!

الَفراَشُة الَحْمراُء: هذا َسْهُل َمْرِج اْبِن عاِمٍر. 

لَْيلى: َوما اْسُم ذلَِك الَجَبِل؟

الَفراَشُة الَبْيضاُء: اْسُمُه الَكْرِمُل، َوَيَقُع في َمديَنِة َحْيفا.

٣ – َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ما اأْجَمَل  هِذِه  الُحقوَل،  َوما  اأْوَسَعها!



٤١

ْملاء ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

تُلاِحُق  الَجميَلِة،  الُحقوِل  في  الَحنّوِن  اأْزهاِر  َبْيَن  َتْلَعُب  لَْيلى  كانَْت         
، َفَتَوقََّفْت  ْسَمْنِتيَّ نََة، َوَظلَّْت َتْركُُض َحتّى َوَصَلِت الِجداَر ال�إ الَفراشاِت الُمَلوَّ
َحزيَنًة، ل� َتْعِرُف ماذا َتْفَعُل، َراأْت َزْهَرَة َحنّوٍن َوحيَدًة ِعْنَد اأْسَفِل الِجداِر. 

اْقَتَرَبْت ِمَن الَفراشاِت َوَهَمَسْت: لِماذا ِهَي َوحيَدٌة هَكذا؟!

 التَّْعبيُر:
َنْشُطُب اْلَكِلَمَة الّزائَِدَة؛ لَِتْكويِن ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة، َونُعيُد ِكتاَبَتها: 

1- ُيحاِفُظ َعِليٌّ َعلى )نَظاَفِة/ َحراَرِة( اأْسنانِِه.

أْزهاَر/ الَْملابَِس( لُِمَعلَِّمِتها.  َمْت َوفاُء )اْل� 2- َقدَّ

3- تُِحبُّ َهزاُر )ُمطالََعَة/ َتْمزيَق( الُْكُتِب.           

4- نَْقَطُع )الطَّريَق/ الَْمْلَعَب( ِمْن َمَمرِّ الُْمشاِة.

أليَفَة/ الُْمْفَتِرَسَة(.  5- ُيْطِعُم َجميٌل الَْحَيواناِت )اْل�



٤٢

 
اْلَوْحَدُة

    

    

لِــْلاأول�ْد َيْومــًا  قاَلــْت 

اأْول�ْد يــا  ِمْثلــي  كونــوا 

ِباْل�أْســواْر َتْعَتِرفــوا  ل� 

َواْل�أْحـــراْر يَّـــِة  لِْلُحرِّ

اْل�أْول�ْد َملاييــَن  َنْحــُن 

ــداْد ــَن اْل�أْج ــا َوَط ْدن        َوحَّ

اْلُعْصفــوَرْة اأنَّ  ُيْحكــى 

َمْنــذوَرْة لِْلَوْحــَدِة  اأنــْا 

اْلَعــَرِب اأْرِض  فــي  طيــروا 

َواأبــي اأّمــي  َرّبانــي 

اْلُعْصفــوَرْة ِمْثــَل  ِطْرنــا 

اْلَمْقهــوَرْة اْل�أْرَض  ْرنــا     َحرَّ

  

 

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



٤٣

ْرُس الخاِمس الدَّ

َجْوَلٌة في اأْسواِق 

الُقْدِس

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ُخْذني اإِلى الُقْدِس الَعتيَقِة(: 

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اأْيَن اأراَد ثائٌِر اأْن َيْذَهَب؟

2- ماذا اأراَد ثائٌِر اأْن ُيشاِهَد في الُْقْدِس؟

أماِكِن الَّتي َذَكَرها الَْجدُّ في الُْقْدِس الَْعتيَقِة؟ 3- نَْذكُُر َبْعَض اْل�

ِه في الُْقْدِس؟ 4- َكْيَف َفكََّر ثائٌِر اأْن َيْقِضَي َيْوَمُه َمَع َجدِّ

5- نَْذكُُر اأْسماًء اأْخرى لَِمديَنِة الُْقْدِس.

6- ماذا نََتَخيَُّل اأْن نُشاِهَد في اأْسواِق الُْقْدِس؟



٤٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٤٥



٤٦

 َنْقَراأ:
الُقْدِس  اإِلى  ِه  َمَع َجدِّ ََمضى  ثُمَّ  ْحَلِة،  لِلرِّ َواْسَتَعدَّ  ُمَبكِّراً،  ثائٌِر  نََهَض 
الَعتيَقِة. َتَوقََّفِت الحاِفَلُة قُْرَب باِب العاموِد، َفاْسَتْوَقَفُه ُشموُخ سوِر الُقْدِس 

ِه اأماَم باِب العاموِد. َل صوَرٍة لَِجدِّ َوَجمالُُه، َفالَْتَقَط اأوَّ

ْيِت، الَّذي ُيَعدُّ الَمْدَخَل الرَّئيَس  َدَخلا ُمباَشَرًة اإِلى سوِق باِب خاِن الزَّ
انَْطَلقا  َوِمْنُه  الَقديَمِة،  الَمَحّلاِت  ِمَن  َكثيٌر  َوفيِه  الَعتيَقِة،  الَبْلَدِة  أْسواِق  لِ�
أْسواِق الَجميَلِة في َمديَنِتنا، َوَيْشَتِهُر بَِبْيِع  اإِلى سوِق الَعطّاريَن، َوُهَو ِمَن ال�
ها ُمباَشَرًة اإِلى سوِق اللَّّحاميَن  ْعَتِر. ثُمَّ َتَوجَّ اأنْواِع الِعطاَرِة َوال�أْعشاِب َوالزَّ
الُموازي لِسوِق الَعطّاريَن، َوَيْشَتِهُر هذا الّسوُق بَِبْيِع اللُّحوِم بِاأنْواِعها. َواأْثناَء 
بّاَغِة، َوكاَن َيْشَتِهُر بُِوجوِد َكثيٍر ِمَن  أْسواِق، َدَخلا سوَق الدَّ َتْجوالِِهما في ال�
بَِبْيِع  َوَيْمتاُز  َيْعَملوَن في َمجاِل ِدباَغِة الُجلوِد َوَتْصنيِعها،  الَّذيَن  الِحْرِفّييَن 
الَبضائِِع التَّْقليِديَِّة َوالتُّراثِيَِّة، َوَقْبَل ُدخولِِهما الَمْسِجَد ال�أْقصى، َمّرا بِسوِق 
الَقطّانيَن، الَّذي َتمَّ اإِنْشاُؤُه في َعْهِد الَمماليِك، َواْشُتِهَر َقديماً بَِبْيِع الُقْطِن، 

َوالتَُّحِف، َوالَْملابِِس، َوالنَّْثِريّاِت. 

أْسواَق،  ُه، َوقاَل: َكْم كاَن اأْجداُدنا ُعَظماَء حيَن َبَنْوا هِذِه ال� َد َجدُّ َتَنهَّ
نيَن! َوَعَمروها، َوحاَفظوا َعَلْيها ُمْنُذ ِمئاِت السِّ

َجْوَلٌة في اأْسواِق الُقْدِس



٤٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- لِماذا نََهَض ثائٌِر ُمَبكِّراً؟ 

2- اأْيَن َتَوقََّفِت الْحاِفَلُة؟

3- ما الَّذي اْسَتْوَقَف ثائِراً؟

4- ماذا ُيباُع في سوِق الَعطّاريَن؟

5- ما الّسوُق الُْموازي لِسوِق الَْعطّاريَن؟

بّاَغِة؟ 6- ماذا نُشاِهُد في سوِق الدَّ

ْرِس. أْسواَق الَّتي ُذِكَرْت في الدَّ 7- نَُسّمي اْل�

 نَُفكُِّر:
ْحَلِة؟ َد الَْجدُّ في اآِخِر الرِّ 1- لماذا َتَنهَّ

2- ماذا تَُمثُِّل الُْقْدُس بِالنِّْسَبِة لَنا؟

3- ما ُشعوُرنا َونَْحُن نَسيُر في َشواِرِع الُْقْدِس؟

هاَب اإِلى الُْقْدِس َوْقَتما نُريُد؟ 4- لِماذا ل� نَْسَتطيُع الذَّ

َوَتَحّديِهْم   ُصموِدِهْم  لَِدْعِم  الُْقْدِس؛  في  أْهِلنا  لِ� ُهها  نَُوجِّ الَّتي  الرِّسالَُة  ما   -5
لِلاْحِتلاِل؟ 



٤٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
١- َنْختاُر َمْعنى اْلَكِلماِت الَّتي َتْحَتها َخطٌّ فيما َياأْتي، َوَنْكُتُبها في

 اْلُمْسَتطيل:

)ُعُلّو، َذهبا، َيْشَتِهُر، َتْجوالِنا، اْلَقديَمة، اْلِمْهِنّيين(

بّاَغِة بَِبْيِع الَْبضائِِع التَّْقليِديَِّة َوالتُّراثِيَِّة.      اأ-  َيْمتاُز سوُق الدَّ

ب- اْسَتْوَقَفُه ُشموُخ سوِر الُْقْدِس.     

ج- َوِمْنُه انَْطَلقا اإِلى سوِق الَْعطّاريَن.    

ِه اإِلى الُْقْدِس الَْعتيَقِة.     د-  َمضى َمَع َجدِّ

هـ- َيْشَتِهُر الّسوُق بُِوجوِد َكثيٍر ِمَن الِحْرِفّييَن.   

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

اْلُمجاِهُد اْنَتَصَراْلُمسافُِر َرَجَع

الُْمساِفراِن َرَجعا

الُْمساِفروَن َرَجعوا

الُْمساِفَرُة َرَجَعْت

الُْمساِفَرتاِن َرَجَعتا

الُْمساِفراُت َرَجْعَن



٤٩

٣- َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنَضُعها في اْلَفراِغ:

)عادوا، َكَسَبتا، َرَسَمْت، اْنَتَصَر، عاَينوا، اأْسَعْفَن، َحَفرا(

اأ- الُْمَمرِّضاُت  الَْمريَض.      

ّجاِن.      ب- اْل�أسيُر    َعلى السَّ

ج- الّلاِجئوَن  اإِلى اأْرِض الَْوَطِن.

د- الُْمحاِمَيتاِن  الَْقِضيََّة.      

هـ- الَْفّلاحان   الِْبْئَر.           

ّساَمُة     لَْوَحًة َجميَلًة.       و- الرَّ

 اْلِكتاَبُة:
١- َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

الَعتيَقِة،  الُقْدِس  اإِلى  ه  َجدِّ َمَع  َوَمضى  ْحَلِة،  لِلرِّ َواْسَتَعدَّ  ُمَبكِّراً،  ثائٌِر  نََهَض 
َتَوقََّفِت الحاِفَلُة قُْرَب باِب الَعموِد، َفاْسَتْوَقَفُه ُشموُخ سوِر الُقْدِس َوَجمالُُه، َفالَْتَقَط 

ِه اأماَم باِب الَعموِد. َل صوَرٍة لَِجدِّ اأوَّ



٥٠

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

ْيِت، الَّذي ُيَعدُّ الَمْدَخَل الرَّئيَس        َدَخلا ُمباَشَرًة اإِلى سوِق باِب خاِن الزَّ
انَْطَلقا  َوِمْنُه  الَقديَمِة،  الَمَحّلاِت  ِمَن  َكثيٌر  َوفيِه  الَعتيَقِة،  الَبْلَدِة  أْسواِق  لِ�
أْسواِق الَجميَلِة في َمديَنِتنا، َوَيْشَتِهُر بَِبْيِع  اإِلى سوِق الَعطّاريَن، َوُهَو ِمَن ال�

ْعَتِر. اأنْواِع الِعطاَرِة َوال�أْعشاِب َوالزَّ

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َكْم كاَن اأْجداُدنا ُعَظماَء حيَن َبَنْوا هِذِه ال�أْسواَق.

ْملاء ال�إِ

١- َنْقَراأ اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة، َونُلاِحُظ اْلَكِلماِت اْلَمْختوَمَة ِبالنّوِن الّسْاِكَنِة، 
َواْلَكِلماِت اْلَمْختوَمَة ِبالتَّْنويِن: 

 ُمَبكِّرًا، خان، اْلَقّطانين، َقديمًا، صوَرٍة، َيْعَملون، اْلُقْطن، 
ُمباَشَرًة، ثائٌِر.



٥١

٢– نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي، َكما في اْلِمثاِل:

مِّاْلَكِلَمُة َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن اْلَفْتِحَتْنويُن الضَّ

اأْسواٍقاأْسواقًااأْسواٌقاأْسواق

تَُحف

حاِفَلة

باب

َمرَّة



٥٢

َتْحَت  ْيِن  وَخطَّ بنوٍن،  َتْنَتهي  الَّتي  الَكِلماِت  َتْحَت  َخّطًا  َنَضُع   -٣
الَكِلماِت الَّتي َتْنَتهي بَتْنوين: 

ْيِت. ُه اإِلى سوِق باِب خاِن الزَّ اأ- َدَخَل ثائٌِر َوَجدُّ

ِه اأماَم باِب الَْعموِد. َل صوَرٍة لَِجدِّ ب- الَْتَقَط ثائٌِر اأوَّ

ها ُمباَشَرًة اإِلى سوِق اللَّّحاميَن. ج- ثُمَّ َتَوجَّ

د- اْشُتِهَر سوُق الَْقطّانيَن َقديماً بَِبْيِع الُْقْطن.

 التَّْعبيُر:
نَُكوُِّن ُجْمَلَتْيِن َعلى ُكلِّ َكِلَمٍة، اأْو ِعباَرٍة، َكما في اْلِمثاِل: 

ُه اأْن َياأُْخَذُه اإِلى الُْقْدِس.  اْلِمثاُل: الُْقْدُس.        اأ- َساأَل ثائٌِر َجدَّ

ب- الُْقْدُس َمديَنٌة َجميَلٌة.         

 

1- الَْمْسِجد اْل�أْقصى.   اأ- 

ب-          



٥٣

2- اأْسواق.     اأ-       
              ب- 

ْيف.    اأ-   3- الصَّ

ب-          

4- َكنيَسة.    اأ- 

ب-          

5- التَّوابِل.     اأ-       
              ب-



٥٤

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ: 

اأَجْل اإِنّي ِمَن اْلُقْدِس

هارون هاشم رشيد

َغْرسـْي   َنمـا  َقـْد  َوفيهـا 

ـْمِس الشَّ اإِلـى  َمْشـدوٌد  ِب 

اأِْس الـرَّ رافِـَع  َواأْمشـي 

اْلُبـْؤِس راَيـُة  َعَلْيهـا 

َوالنَّْفـِس ِباْلمـاِل  اأنـا 

       لُِمْحَتــــــــــــلٍّ َوُمْنَدسِّ

اْلُقـْدِس ِمـَن  اإِنّـي  اأَجـْل 

َواْل�أْنســــــا اْلَمْجـِد  َعريـُق 

نيــــا الدُّ فـي  اأْختـاُل  ِبهـا 

ـْت َحطَّ اإِْن  َو ِمْنهـــــــا  اأنـــــا 

َواأْفديهــــــا ِمْنهـــــــا  اأنـــــا 

ُذلّ�ً َلهـا  اأْرضـى   َول� 



٥٥

اِدُس ْرُس السَّ الدَّ

ُدْمَيُة َحْسَنَة

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )ُصَوٌر َوِمْفتاٌح(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُه؟ 1- ماذا َساأَل سامي َجدَّ

راً؟  2- اأْيَن كاَن الَْجدُّ َيْعَمُل ُمَصوِّ

َتْيِن. ماذا اأْخَرَج في كُلِّ َمرٍَّة؟ ْندوِق الَْقديِم َمرَّ 3- َمدَّ الَْجدُّ َيَدُه اإِلى الصُّ

4- بَِم اأْوصى الَْجدُّ َحفيَدُه؟

5- بَِراأْيِك، اأْيَن َيْسُكُن َجدُّ سامي الَْيْوَم؟



٥٦

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٥٧



٥٨

 َنْقَراأ:
ُة َحْسَنُة َوَحْولَها اأْحفاُدها في ُمَخيَِّم َعْيِن الُحْلَوِة في  َجَلَسِت الحاجَّ
تي، َفانَْحَدَرْت  ثينا َعِن النَّْكَبِة يا َجدَّ لُْبناَن، َفقاَل لَها َحفيُدها َمْحموٌد: َحدِّ
ِمْن َعْيِنها َدْمَعٌة، َوقالَْت: كُْنُت حيَنِئٍذ بِْنَت تِْسِع ِسنيَن، َوالَفْصُل َربيٌع، 
َفَخَرْجُت َمَع َصديقاتي اإِلى َبّياَرٍة َجميَلٍة في يافا، َوِعْنَدما َتِعْبنا ِمَن اللَِّعِب، 
نَْصَنْع  َهّيا  فاِطَمُة:  َفقالَْت َصديَقتي  َكبيرٍة،  ُبْرتُقاٍل  َشَجَرِة  َتْحَت  َجَلْسنا 

ُدْمَيًة ِمَن الُقماِش.

ْمَيَة، َسِمْعنا انِْفجاراٍت َكثيَرًة قاَمْت بِها الِعصاباُت  َوَبْيَنما كُنّا نَْصَنُع الدُّ
َمكاٍن،  ِمْن كُلِّ  ِصياحاً  َوَسِمْعنا  الَمديَنِة،  َعلى  اأْثناَء ُهجوِمها  ْهيونِيَُّة  الصِّ
َوجاَء اأْهلُنا َيْبَحثوَن َعنّا، َفَجَذَبني اأبي بُِسْرَعٍة، َفاأَخْذُت اأصيُح: اأبي، اأبي، 
ْرِقيَِّة ِمَن الَمديَنِة. ُدْمَيتي ُدْمَيتي!! َولِكنَّ اأبي َمضى بي ُمْسِرعاً اإِلى الِجَهِة الشَّ

َوجاَء بِنا اأبي اإِلى ُهنا، َولَْم َيْخُطْر بِبالي اأنَّ ُغْرَبَتنا َسَتطوُل اإِلى هذا 
ْمَيِة َتْحَت  أْكِمَل ُصْنَع الدُّ ، َوما ِزلُْت اأنَْتِظُر الَيْوَم الَّذي اأعوُد فيِه؛ لِ� الَحدِّ

َمُن. ْذِن اللِه َسَنعوُد َحْتماً، َواإِْن طاَل الزَّ الُبْرتُقالَِة، َوبِاإِ

ُدْمَيُة َحْسَنَة



٥٩

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
ُة َحْسَنُة؟ 1– اأْيَن َتْسُكُن الْحاجَّ

َثُه؟ تِِه اأْن تَُحدِّ 2- ماذا َطَلَب َمْحموٌد ِمْن َجدَّ

ِة َحْسَنَة َيْوَم التَّْهجيِر؟ 3- َكْم كاَن ُعْمُر الْحاجَّ

4- ماذا اْقَتَرَحْت فاِطَمُة َعلى َصديقاتِها؟

5- لِماذا صاَحْت َحْسَنُة َبْعَدما َجَذَبها اأبوها بُِسْرَعٍة؟

ُة َحْسَنُة؟ 6- ماذا َتْنَتِظُر الْحاجَّ

 نَُفكُِّر:
ِة َحْسَنَة؟ 1- ما َسَبُب َبقاِء َيْوِم النَّْكَبِة راِسخاً في ِذْهِن الْحاجَّ

أَمَل بِالَْعْوَدِة؟ ُة َحْسَنُة اْل� 2- لِماذا لَْم َتْفِقِد الْحاجَّ

َق ُحلَُم الَْعْوَدِة؟ 3- َكْيَف ُيْمِكُن اأْن نَُحقِّ



٦٠

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها: ١- َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة، َوِضدِّ

اأْبَعَدني انَْحَدَرْت               

َوَقَفْت َخَرَجْت                  

اأْهِمُس َجَذَبني                  

َصِعَدْت    اأصيُح                    

َدَخَلْت َجَلَسْت               

َوَقَعْت        

 

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

ْيُف ُيْقِبُل جيُن َيْبَتِسُمالّصائُِم ُيْفِطُرالضَّ اْلُمْغَتِرُب َيعوُدالسَّ

ْيفاِن ُيْقِبلاِن الضَّ

يوُف ُيْقِبلوَن الضُّ

ْيَفُة تُْقِبُل  الضَّ

ْيَفتاِن تُْقِبلاِن الضَّ

ْيفاُت ُيْقِبْلَن الضَّ



٦١

٣- َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنَضُعها في اْلَفراِغ:

ُز، ُيْنِشْدَن( )ُيْنِهياِن، َتخيطاِن، ُيَؤّدي، َيَتَجوَُّل، ُيغاِدروَن، تَُطرِّ

اأ- الّسائُِح       في الِْبلاِد.

أْشعاَر. ب- الّشاِعراُت  اْل�

ج- الّزائِروَن    الَْمكاَن.

باِن    التَّْدريباِت. د- الُْمَدرِّ

هـ- الَْخّياَطتاِن  الُْفْستاَن.

و- الَْمْراأُة       الثَّْوَب.

 اْلِكتاَبُة:
١ - َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

 ،     َوجاَء بِنا اأبي اإِلى ُهنا، َولَْم َيْخُطْر بِبالي اأنَّ ُغْرَبَتنا َسَتطوُل اإِلى هذا الَحدِّ
ْمَيِة َتْحَت الُبْرتُقالَِة.  أْكِمَل ُصْنَع الدُّ َوما ِزلُْت اأنَْتِظُر الَيْوَم الَّذي اأعوُد فيِه؛ لِ�



٦٢

٢ – َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

ُة َحْسَنُة َوَحْولَها اأْحفاُدها في ُمَخيَِّم َعْيِن الُحْلَوِة في لُْبناَن،        َجَلَسِت الحاجَّ
تي، َفانَْحَدَرْت ِمْن َعْيِنها  ثينا َعِن النَّْكَبِة يا َجدَّ َفقاَل لَها َحفيُدها َمْحموٌد: َحدِّ
َدْمَعٌة، َوقالَْت: كُْنُت حيَنِئٍذ بِْنَت تِْسِع ِسنيَن، َوالَفْصُل َربيٌع، َفَخَرْجُت َمَع 
َصديقاتي اإِلى َبّياَرٍة َجميَلٍة في يافا، َوِعْنَدما َتِعْبنا ِمَن اللَِّعِب، َجَلْسنا َتْحَت 
َشَجَرِة ُبْرتُقاٍل َكبيرٍة، َفقالَْت َصديَقتي فاِطَمُة: َهّيا نَْصَنْع ُدْمَيًة ِمَن الُقماِش.

٣ – َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

َوما  زِْلُت  اأْنَتِظُر  الَيْوَم  الَّذي  اأعوُد  فيِه.



٦٣

ْملاء ال�إِ

١- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي، َكما في اْلِمثاِل: 

مِّاْلَكِلَمُة َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن اْلَفْتِحَتْنويُن الضَّ

بريٍدبريدًابريٌدبريد

كثير

َعليم

َقْلَعة

٢- َنْكُتُب اإِْملاًء غيَر َمْنظورٍ:

الِعصاباُت  بِها  قاَمْت  َكثيَرًة  انِْفجاراٍت  َسِمْعنا  ْمَيَة،  الدُّ نَْصَنُع  كُنّا  َوَبْيَنما 
ْهيونِيَُّة اأْثناَء ُهجوِمها َعلى الَمديَنِة، َوَسِمْعنا ِصياحاً ِمْن كُلِّ َمكاٍن.  الصُّ

َفاأَخْذُت اأصيُح: اأبي، اأبي،  اأبي بُِسْرَعٍة،  َيْبَحثوَن َعنّا، َفَجَذَبني  اأْهلُنا  َوجاَء 
ُدْمَيتي ُدْمَيتي!!



٦٤

 التَّْعبيُر:
نَُكوُِّن ُجْمَلَتْيِن َعلى ُكلِّ َكِلَمٍة، َكما في اْلِمثاِل: 

ّراَجَة. ّراَجة   اأ- َرِكَب سامي الدَّ  اْلِمثاُل: الدَّ

ّراَجُة َسريَعٌة.  ب- الدَّ         

اأ-  1- الِْكتاب.   

ب-          

اأ-  2- الُْعطور.   

ب-          

اأ-  3- الَْمْدَرَسة.   

ب-          

اأ-   4- َحْيفا.    

ب-          

اأ-  5- الْحاسوب.   

ب-          



٦٥

ْرُس الّساِبُع الدَّ

اإِراَدتي ِسرُّ َنجاحي

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلحاجُّ َعْطواُن(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُل الْحاجُّ َعْطواُن؟ َولِماذا؟ 1- َكْيَف َيَتَنقَّ

2- ماذا َيْعَمُل الْحاجُّ َعْطواُن؟

بائُِن الْحاجَّ َعْطواَن؟ 3- لِماذا ُيِحبُّ الزَّ

4- بَِراأْيِك، ما الَّذي َجَعَل الْحاجَّ َعْطواَن َيْرفُُض ُمساَعَدَة النّاِس؟



٦٦

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٦٧



٦٨

 َنْقَراأ:
ألْواَن، َيعيُش في َقْرَيٍة َصغيَرٍة، َيْطَمُح  َسعيٌد ِطْفٌل َمْوهوٌب، ُيِحبُّ ال�

اأْن ُيْصِبَح َفنّاناً َمْشهوراً حيَنما َيْكَبُر. 

كاَن كُلَّ َيْوٍم ُيراِقُب الَعصافيَر َوال�أْشجاَر ِمْن ناِفَذِة ُغْرَفِتِه، َوَيْرُسُمها، 
َسّياَرٌة  َمرَّْت  الّشاِرَع،  َيْقَطُع  كاَن  َوَبْيَنما  َيْوٍم،  َوذاَت  بِاأْقلاِمِه.  نُها  َوُيَلوِّ
أيّاٍم، َواأْفَقَدْتُه الُقْدَرَة َعلى الرَّْسِم  ُمْسِرَعٌة، َفَدَهَسْتُه، َواأْبَقْتُه َطريَح الِفراِش لِ�
َعلى  الُمَعلََّقَة  لَْوحاتِِه  ُل  َيَتاأمَّ َحزيناً  ُغْرَفِتِه  في  الطِّْفُل  َجَلَس  الُيْمنى.  بَِيِدِه 

غيَرِة. ُجْدراِن ُغْرَفِتِه الصَّ

ِة اأْشُهٍر، َشَعَر الطِّْفُل بِالَْحنيِن لَِمْوِهَبِتِه، َفحاَوَل اأْن ُيْمِسَك  َوَبْعَد ِعدَّ
ًة اأْخرى بَِيِدِه  ريَشَتُه  بَِيِدِه الُيْمنى، َفَسَقَطِت الّريشُة اأْرضاً، َتناَوَل الّريشَة َمرَّ
َظلَّ  لِلرَّْسِم،  ُحبَُّه  لِكنَّ  َيْسَتِطْع،  َفَلْم  َزْهَرًة،  َيْرُسَم  اأْن  َوحاَوَل  الُيْسرى، 
ُر الُمحاَولََة كُلَّ َيْوٍم، َحتّى عاَد ُيْمِسُك ريَشَتُه الُمْبِدَعَة، َوَيْرُسُم  َيْدَفُعُه لُِيَكرِّ

اأْجَمَل ِمّما كاَن َيْرُسُم.

اإِراَدتي ِسرُّ َنجاحي



٦٩

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
؟ 1- ماذا كاَن َسعيٌد ُيِحبُّ

2- ماذا كاَن َسعيٌد َيْفَعُل كُلَّ َيْوٍم؟

3- ماذا َحلَّ بَِسعيٍد اأْثناَء َقْطِعِه الّشاِرَع؟

4- بَِم َشَعَر َسعيٌد َبْعَد الْحاِدِث؟

5- َكْيَف اْسَتطاَع َسعيٌد اأْن َيعوَد لُِمماَرَسِة ِهواَيِتِه؟

 نَُفكِّر:
ُح ذلَِك. عاَقُة ل� َتُحدُّ ِمْن ُمواَصَلِة الَْعَمِل. نَُوضِّ 1- اْل�إِ

عاَقِة؟ 2- ما واِجُبنا تُجاَه ذوي اْل�إِ

عاَقِة. 3- نَْذكُُر ِقَصَص نَجاٍح اأْخرى لَِذوي اْل�إِ

ُهها لِلّسائِِق؟ 4- ما الرِّسالَُة الَّتي نَُوجِّ

عاَقِة؟ ساِت تُجاَه َذوي اْل�إِ 5- ما واِجُب الُْمَؤسَّ



٧٠

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
 ١- نَُفرُِّق في اْلَمْعنى َبْيَن ما َتْحَتُه َخطٌّ في ُكلِّ ُجْمَلَتْيِن

ُمَتقاِبَلَتْيِن:

اأ- َشَعَر الطِّْفُل بِالَْحنيِن لَِمْوِهَبِتِه.        - َدَرَسْت َحنيُن الطِّبَّ في الْجاِمَعِة.

ب- َيْطَمُح َسعيٌد اأْن ُيْصِبَح َفنّاناً.      - َرَجَع اأْحَمُد ِمْن ِرْحَلِتِه َوُهَو َسعيٌد.      

ُم الَْعُدوُّ في َمْوِقٍع َيْدَفُعُه َعْنُه الثُّّواُر. ج-ُحبُّ الطِّْفِل للرَّْسِم َبِقَي  َيْدَفُعُه  لُِيحاِوَل.   - كُلَّما َيَتَقدَّ

ًة اأْخرى.      - َشِرْبُت الَْقْهَوَة ُمرًَّة.        د- َتناوَل الطِّْفُل الَْقَلَم َمرَّ

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

نَْحُن ساَفْرنااأنا ساَفْرُت
      َعَزْفُت
      َشِرْبُت
      َعِمْلُت

٣- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل:

نَْحُن نُحاِوُلاأنا اأحاِوُل

ُر      اأَحضِّ
     اأَصلّي
     اأْمَرُح

   اأْسَهُر



٧١

 اْلِكتاَبُة:
١ - َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

ألوان. َيعيُش في َقرَيٍة َصغيرٍة. َيطمُح اأْن ُيْصِبَح        َسعيٌد ِطفٌل َموهوٌب ُيِحبُّ ال�
فنّاناً َمشهوراً حيَنما َيكَبُر. 

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

َوَيْرُسُمها،  ُغْرَفِتِه،  ناِفَذِة  ِمْن  َوال�أْشجاَر  الَعصافيَر  ُيراِقُب  َيْوٍم  كُلَّ  كاَن 
نُها بِاأْقلاِمِه. َوذاَت َيْوٍم، َوَبْيَنما كاَن َيْقَطُع الّشاِرَع، َمرَّْت َسّياَرٌة ُمْسِرَعٌة،  َوُيَلوِّ
أيّاٍم، َواأْفَقَدْتُه الُقْدَرَة َعلى الرَّْسِم بَِيِدِه الُيْمنى.  َفَدَهَسْتُه، َواأْبَقْتُه َطريَح الِفراِش لِ�
غيَرِة. ُل لَْوحاتِِه الُمَعلََّقَة َعلى ُجْدراِن ُغْرَفِتِه الصَّ َجَلَس الطِّْفُل في ُغْرَفِتِه َحزيناً َيَتاأمَّ

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

       َسعيٌد  ِطْفٌل  َمْوهوٌب،  ُيِحبُّ  ال�أْلواَن.



٧٢

ْملاء ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

َشَعَر الطِّْفُل بِالَْحنيِن لَِمْوِهَبِتِه، َفحاَوَل اأْن ُيْمِسَك ريَشَتُه  بَِيِدِه الُيْمنى، َفَسَقَطِت 
ًة اأْخرى بَِيِدِه الُيْسرى، َوحاَوَل اأْن َيْرُسَم َزْهَرًة، َفَلْم  الّريشُة اأْرضاً، َتناَوَل الّريشَة َمرَّ
ُر الُمحاَولََة كُلَّ َيْوٍم، َحتّى عاَد ُيْمِسُك  َيْسَتِطْع، لِكنَّ ُحبَُّه لِلرَّْسِم، َظلَّ َيْدَفُعُه لُِيَكرِّ

ريَشَتُه الُمْبِدَعَة.

 التَّْعبيُر:
نَُوظُِّف اْلِعباراِت اْل�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:

ْيِف    1- في الصَّ

2- في الّسوِق    

3- َوراَء الّسوِر    

4- اأماَم الَْمْسِجِد 

5- َتْحَت الَْمَطِر  



٧٣

ْرُس الثّاِمُن الدَّ

جاُع ْطفائِيُّ الشُّ ال�إِ

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َشجاَعُة اأساَمَة(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- اأْيَن كاَن اأساَمُة لَْيَلَة الَْحريِق؟

ْطفاِء الَْحريِق؟  2- َمْن َذَهَب َمَع اأساَمَة لِ�إِ

3- ماذا َفَعَل اأساَمُة َوُزَملاُؤُه؟

4- ما الَّذي كاَن َيلُفُّ الَْبْيَت بِالْكاِمِل؟

5- لِماذا كانَْت اأمُّ الطِّْفِل َتْسَتغيُث؟

6- َكْيَف اأنَْقَذ اأساَمُة الطِّْفَل؟

7- َعلاَم َيُدلُّ َعَمُل اأساَمَة؟ 

8- في اْعِتقاِدك، ما َسَبُب اْحِتراِق الَْمْنِزِل؟ 

9- لَْو كُْنَت َمكاَن اأساَمَة، ماذا َتْفَعُل؟



٧٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٧٥



٧٦

 َنْقَراأ:
ُه في الْغاَبِة، َفَراأى فيلاً َصغيراً َيِقُف اأماَم َبْيِتِه  َخَرَج َغزاٌل َصغيٌر َيَتَنزَّ
َحزيناً، اْقَتَرَب ِمْنُه، َوَساألَُه: لِماذا اأنَْت َحزيٌن يا َصديقي؟ اأجاَب الفيُل: 
كُلَّما َراأْتني ِصغاُر الِْقَرَدِة، تُناديني: اأبو اأنٍْف َطويٍل، ِعْلماً بِاأنَّ ُخْرطومي هذا 
. قاَل الَغزاُل: اأنَْت  اأْرَفُع بِِه ِفراَخ الَعصافيِر حيَن َتَقُع، َواأعيُدها اإِلى الُعشِّ

فيٌل َطيٌِّب، َتْسَتِحقُّ ال�ْحِتراَم. 

ِة اأياٍم، َسِمَع الفيُل ُغراباً َيقوُل: ناٌر، ناٌر! َرَكَضِت الَحَيواناُت،  َبْعَد ِعدَّ
َوحاَولَْت اأْن تُْطِفَئ النّاَر، َولِكْن لَْم َتْسَتِطْع اإِْخماَدها. َرَفَع الفيُل ُخْرطوَمُه، 
النّاِر  َفْوَق  الماَء  َرشَّ  ُمْسِرعاً،  عاَد  ثُمَّ  بِالْماِء،  َوَمَلاأُه  النَّْبِع،  اإِلى  َوَرَكَض 
َة َمّراٍت َحتّى اأْطَفاأها. اأحاَطْت ِصغاُر الِْقَرَدِة بِِه، َواأْمَسَكْت ُخرطوَمُه،  ِعدَّ
َواْعَتَذَرْت لَُه، َوَزْقَزَقِت الَعصافيُر َفِرَحًة، َوقالَْت لَُه: اأنَْت اإْطفائِيٌّ ُشجاٌع، 

َث الَهواُء بِالدُّخاِن. لَْول� َشجاَعُتَك َل�ْحَتَرَقِت الْغاَبُة، َوَتَلوَّ

ُح بِاأُذنَْيِه، ُمْفَتِخراً بَِنْفِسِه. َوَقَف الفيُل راِفعاً ُخْرطوَمُه َيْبَتِسُم، َوُيَلوِّ

جاُع ْطفائِيُّ الشُّ ال�إِ



٧٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
غيُر؟  1- لِماذا َخَرَج الَْغزاُل الصَّ

2- ماذا َراأى الَْغزاُل في الْغاَبِة؟  

غيُر َحزيناً؟ 3- لَِم كاَن الْفيُل الصَّ

4- َمِن الَّذي َطَلَب النَّْجَدَة؟

5- َكْيَف ساَعَد الْفيُل في اإِْطفاِء النّاِر؟

6- ماذا قالَِت الَْحَيواناُت لِْلفيِل َبْعَد اإِْطفاِء الَْحريِق؟

7- َكْيَف َظَهَر الْفيُل َبْعَدما اْعَتَذَرْت ِمْنُه ِصغاُر الِْقَرَدِة؟

. ُد الَْحَيواناِت َوالطّيوَر الَّتي ُذِكَرْت في النَّصِّ 8- نَُعدِّ

 نَُفكُِّر:
1- نَُسّمي َبْعَض الَْحَيواناِت الَّتي َتعيُش في الْغاَبِة. 

ِة ونِهاَيِتها؟ 2- ما َراأُْيك فيما َفَعَلْتُه ِصغاُر الِْقَرَدِة َمَع الْفيِل في بِداَيِة الِْقصَّ

3- ماذا نَْفَعُل اإِذا َحَدَث َحريٌق؟

4- َكْيَف نَْحمي ُبيوَتنا ِمَن الْحرائِِق؟



٧٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
ها: ١- َنِصُل اْلَكِلَمَة ِبِضدِّ

اْشَتَعَلْت اأ- َشجاَعٌة                   

َخبيٌث ب- اْقَتَرَب                     

اأْفَلَتْت ج- انَْطَفاأْت                   

ُجْبٌن د- َطيٌِّب                      

اإِْخماٌد هـ- اأْمَسَكْت                  

اْبَتَعَد       

٢- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي:

اأْحَسَنَسَجَدَصَدَقَعَرَفُهَو

َعَرفاُهما

َعَرفواُهْم

َعَرَفْتِهَي

َعَرَفتاُهما

َعَرْفَنُهنَّ



٧٩

٣- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَي، َكما في اْلِمثاِل:

ميُر  اْلِفْعُلالضَّ

ُيساِمُحَيْعَجُبَيْفَرُحُهَو

َيْفَرحاِنُهما

َيْفَرحوَنُهْم

َتْفَرُحِهَي

َتْفَرحاِنُهما

َيْفَرْحَنُهنَّ



٨٠

 اْلِكتاَبُة:
١- َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

الَحَيواناُت،  َرَكَضِت   ! ناٌر  ناٌر،  َيقوُل:  ُغراباً  الفيُل  َسِمَع  اأياٍم،  ِة  ِعدَّ َبْعَد 
َوحاَولَْت اأْن تُْطِفَئ النّاَر، َولِكْن لَْم َتْسَتِطْع اإِْخماَدها. َرَفَع الفيُل ُخْرطوَمُه، َوَرَكَض 

اإِلى النَّْبِع، َوَمَلاأُه بِالْماِء، ثُمَّ عاَد ُمْسِرعاً. 

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

بِِه،  الِْقَرَدِة  اأحاَطْت ِصغاُر  انَْطَفاأْت.  َحتّى  َمّراٍت  َة  ِعدَّ النّاِر  َفْوَق  الماَء  َرشَّ 
اإْطفائِيٌّ  اأنَْت  لَُه:  َوقالَْت  الَعصافيُر،  َوَزْقَزَقِت  لَُه،  َواْعَتَذَرْت  َواأْمَسَكْت ُخرطوَمُه، 

ُشجاٌع، لَْول� َشجاَعُتَك َل�ْحَتَرَقِت الْغاَبُة.

ُح بِاأُذنَْيِه، ُمْفَتِخراً بَِنْفِسِه. َوَقَف الفيُل راِفعاً ُخْرطوَمُه َيْبَتِسُم، َوُيَلوِّ



٨١

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

اأْنَت اإْطفائِيٌّ ُشجاٌع، َلْول� َشجاَعُتَك َل�ْحَتَرَقِت اْلغاَبُة.

ْملاء ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

َيِقُف اأماَم َبْيِتِه َحزيناً،  ُه في الْغاَبِة، َفَراأى فيلاً َصغيراً  َخَرَج َغزاٌل َصغيٌر َيَتَنزَّ
اْقَتَرَب ِمْنُه، َوَساألَُه: لِماذا اأنَْت َحزيٌن يا َصديقي؟ اأجاَب الفيُل: كُلَّما َراأْتني ِصغاُر 
الِْقَرَدِة، تُناديني: اأبو اأنٍْف َطويٍل، ِعْلماً بِاأنَّ ُخْرطومي هذا اأْرَفُع بِِه ِفراَخ الَعصافيِر 
. قاَل الَغزاُل: اأنَْت فيٌل َطيٌِّب، َتْسَتِحقُّ ال�ْحِتراَم.  حيَن َتَقُع، َواأعيُدها اإِلى الُعشِّ



٨٢

 التَّْعبيُر:
 نَُحوُِّل اْلُجَمَل اْلَبسيَطَة، َكما في اْلِمثاِل: 

 . لاَم الَْوَطِنيَّ  اْلِمثاُل: ُيْنِشُد الطُّّلاُب السَّ

 . لاَم الَْوَطِنيَّ كُلَّ َصباٍح، ِعْنَدما ُيْرَفُع الَْعَلُم الِْفَلْسطيِنيُّ ُيْنِشُد الطُّّلاُب السَّ  

1- َرَسَمْت َعبيُر لَْوَحًة. 

هاتِنا.    2- نُساِعُد اأمَّ

3- طاَر الُْعْصفوُر. 

4- َوَقَف الُْمَمثُِّل.

 5- اْشَتَعَلِت النّاُر.



٨٣

 

ْرُس التّاِسُع الدَّ

َقْطَرُة ماٍء َتْروي 
َتها قِصَّ

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )يا َقْطَرَة اْلماِء(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ماِء؟- 1  ماذا تَُشكُِّل َقْطَرُة الْماِء َمَع َغْيِرها ِمَن الَْقَطراِت، ِعْنَدما َتْهُطُل ِمَن السَّ

 َكْيَف َتَتطاَيُر الثُّلوُج في الَْهواِء؟- 2

أْرِض؟- 3  َمتى نَْسَتْخِرُج الْماَء الُمْسَتِقرَّ في باِطِن اْل�

 نَُسّمي فائَِدَتْيِن لِْلماِء.- 4

أْرِض لَْو نََزلَْت َقْطَرُة الْماِء مالَِحًة؟- 5  َهْل َسَتكوُن لَنا َحياٌة َعلى اْل�

أْرِض؟- 6  ماذا نَُسّمي الِْمياَه الَّتي َتْسَتِقرُّ في باِطِن اْل�

لَْيَسْت - 7 اأْخرى  َوَمناِطَق  الْعالَِم،  في  َخْضراَء  َمناِطَق  ُوجوِد  في  َبُب  السَّ ما   
َخْضراَء؟



٨٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٨٥



٨٦

 َنْقَراأ:
لَُه:  َتقوُل  ماٍء  َقْطَرَة  َفَسِمَع  َصباحاً،  َمْنِزلِِه  ُشْرَفِة  َعلى  خالٌِد  َوَقَف 
َدَرَجُة  انَْخَفَضْت  َوِعْنَدما   ، الَْجوِّ في  ُبخاراً  كُْنُت  ماٍء،  َقْطَرُة  اأنا  َمْرَحباً، 

لُْت اإِلى َقْطَرٍة سائَِلٍة، َوَسَقْطُت َعلى ُوروِدَك.  الَْحراَرِة، َتَحوَّ

َة َحياتِِك اأيَُّتها الَْقْطَرُة الّصاِفَيُة،  اْبَتَسَم خالٌِد، َوقاَل: َهّيا اأْكِملي ِقصَّ
تي َطويَلٌة ِجّداً ل� َتْنَتهي، اأْذكُُر اأنَّني كُْنُت َجليداً في  َضِحَكْت، َوقالَْت: ِقصَّ
لُْت َمَع َصديقاتي  ْيِف، َبَداأ الَْجليُد َيذوُب، َوَتَحوَّ ماِل، َوفي الصَّ اأْقصى الشَّ
يوِل، َحتّى َوَصْلنا اإِلى َبْحٍر واِسٍع،  أْوِدَيِة َوالسُّ اإِلى ماٍء سائٍِل، َتَدفَّْقنا في ال�
الَْجوِّ عالِياً،  َوَصِعْدُت في  الّداِفَئِة،  ْمِس  الشَّ ِة  اأِشعَّ بَِسَبِب  ْرُت  َتَبخَّ َبْعَدها 
نُْت  ًة اأْخرى اإِلى َقْطَرِة ماٍء، َوَكوَّ لُْت َمرَّ َحتّى َوَصْلُت اإِلى َطَبَقٍة باِرَدٍة، َفَتَحوَّ
ياُح َحْمَلها، َفَسَقْطنا َمَطراً َغزيراً، َوَرَوْينا  اأنا َوَصديقاتي َغْيَمًة لَْم َتْسَتِطِع الرِّ
ُر َتَعبي  أْرَض، َفَنَمِت النَّباتاُت َوال�أْشجاُر، َوَشِرَبِت الَحَيواناُت، َفَلْيَتَك تَُقدِّ ال�

. هذا، َوتُحاِفُظ َعَليَّ

اأْن  َعَلْينا  الَْحياِة، َيِجُب  الْماُء ِعماُد  الْماِء، َوقاَل:  َقْطَرَة  َشَكَر خالٌِد 
نُحاِفَظ َعَلْيِه.

َتها َقْطَرُة ماٍء َتْروي قِصَّ



٨٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- َمتى َوَقَف خالٌِد َعلى ُشْرَفِة َمْنِزلِِه؟

2- ماذا قالَْت َقْطَرُة الْماِء لِخالٍِد؟

ماِل؟ 3- َكْيَف كانَْت َقْطَرُة الْماِء في اأْقصى الشَّ

4- َكْيَف صاَرْت َقْطَرُة الْماِء َمَع َصديقاتِها َمَطراً َغزيراً؟ 

5- ماذا قاَل خالٌِد لَِقْطَرِة الْماِء َبْعَد اأْن َشَكَرها؟

 نَُفكُِّر:
ُر ذلَِك.  1- َقْطَرُة الْماِء ِعماُد الَْحياِة. نَُفسِّ

2- َكْيَف نُحاِفُظ َعلى الْماِء؟ 

3- نََتَخيَُّل َعَدَم ُوجوِد الْماِء في َحياتِنا. ماذا كاَن َسَيْحُدُث؟



٨٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
، َوَنَضُعها في اْلُمَسَتطيِل: ١- َنْختاُر ُمراِدَف اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتها َخطٌّ

ْلُت، اأتِّمي، َوَقَعْت، اْرَتَفْعُت، اْلُمحاَفَظُة( )اأساس، َشكَّ

اأ- َسَقَطْت َقَطراُت الْماِء َعلى الُْوروِد.    

ب- الْماُء ِعماُد الَْحياِة.        

َة َحياتِِك.      ج- َهّيا، اأْكِملي ِقصَّ

نُْت اأنا َوَصديقاتي َغْيَمًة.      د- َكوَّ

هـ- َصِعْدُت في الَْجوِّ عالِياً.                           

٢- نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي، َكما في اْلِمثاِل:

ميُر اْلِفْعُلالضَّ

َزرَْعَتَرِغْبَتَسِمْعَتاأْنَت

َسِمْعُتمااأنُْتما

َسِمْعُتماأنُْتم

َسِمْعِتاأنِْت

َسِمْعُتمااأنُْتما

َسِمْعُتنَّاأنُْتنَّ



٨٩

٣- نُْكِمُل اْلَجْدوَل ال�آتَِي، َكما في اْلِمثاِل:

ميُر اْلِفْعُلالضَّ

تُدافُِعَتْصَنُعَتْغِرُساأْنَت

َتْغِرساِناأنُْتما

َتْغِرسوَناأنُْتْم

َتْغِرسيَناأنِْت

َتْغِرساِناأنُْتما

َتْغِرْسَناأنُْتنَّ

 اْلِكتاَبُة:
١ - َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َوَقَف خالٌِد َعلى ُشْرَفِة َمْنِزلِِه َصباحاً، َفَسِمَع َقْطَرَة ماٍء َتقوُل لَُه: َمْرَحباً، اأنا 
لُْت اإِلى  ، َوِعْنَدما انَْخَفَضْت َدَرَجُة الَْحراَرِة، َتَحوَّ َقْطَرُة ماٍء، كُْنُت ُبخاراً في الَْجوِّ

َقْطَرٍة سائَِلٍة، َوَسَقْطُت َعلى ُوروِدَك.



٩٠

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

َة َحياتِِك اأيَُّتها الَْقْطَرُة الّصاِفَيُة، َضِحَكْت،  اْبَتَسَم خالٌِد، َوقاَل: َهّيا اأْكِملي ِقصَّ
ماِل،  تي َطويَلٌة ِجّداً ل� َتْنَتهي، اأْذكُُر اأنَّني كُْنُت َجليداً في اأْقصى الشَّ َوقالَْت: ِقصَّ
لُْت َمَع َصديقاتي اإِلى ماٍء سائٍِل، َتَدفَّْقنا  ْيِف، َبَداأ الَْجليُد َيذوُب، َوَتَحوَّ َوفي الصَّ

يوِل، َحتّى َوَصْلنا اإِلى َبْحٍر واِسٍع. أْوِدَيِة َوالسُّ في ال�

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

اْلماُء ِعماُد اْلَحياِة، َيِجُب َعَلْينا اأْن نُحافَِظ َعَلْيِه.

ْملاء ال�إِ

١– َنْقَراأ اْلَكِلماِت ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ َلْفَظها َمَع َتْنويِن اْلَفْتِح: 

ُبخار — بخاراً                خالِد — خالِداً       

َغزير – َغزيراً    واِسع – واِسعاً   



٩١

٢- نُضيُف َتْنويَن اْلَفْتِح في اآِخِر ال�أْسماِء ال�آتَِيِة: 

َصباح:   َجليد:   سائَِلة:   َقْطَرة:    

٣- َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

َوَقَف خالٌِد َعلى ُشْرَفِة َمْنِزلِِه َصباحاً، َفَسِمَع َقْطَرَة ماٍء َتقوُل لَُه: َمْرَحباً، اأناْ 
لُْت اإِلى  ، َوِعْنَدما انَْخَفَضْت َدَرَجُة الَْحراَرِة، َتَحوَّ َقْطَرُة ماٍء، كُْنُت ُبخاراً في الَْجوِّ

َقْطَرٍة سائَِلٍة، َوَسَقْطُت َعلى ُوروِدَك.

 التَّْعبيُر:
نَُعبُِّر َعِن الّصوَرِة ِبَثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

 -1

 -2

-3



٩٢

  نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:

َمَطْر

د الّظاِهر ُمَحمَّ َمَطْر        

َمَطْر

َسَيْنِزُل الَمَطْر

ما اأْجَمَل اْلَمَطْر

ماْء اْلَغْيُم في السَّ

َيقوُل يا ِصغاْر

تاْء َقْد اأْقَبَل الشِّ

ِباْلَغْيِث َواْل�أْمطاْر    

َسَيْنِزُل اْلَمَطْر

هوْل َفَتْرَتوي السُّ

َجْر   َوَيْنُبُت الشَّ

ْهُر في اْلُحقوْل     َوالزَّ

َوَتْضَحُك اْلَجداوِْل     

ناِبْل َوَتْرقُُص السَّ

َوَيْفَرُح اْلَبَشْر

َمَطرْ   َمَطْر   َمَطْر    

َمَطر



٩٣

ْرُس اْلعاِشُر الدَّ

الُجْنُدُب َوالنَّْمَلُة

 

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َحّصاَلُة َوليٍد(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ماذا كاَن َوليٌد َيْصَنُع في اأيّاِم الُْعَطِل ُمْنُذ ِصَغِرِه؟

أُب اأْن َيكوَن اْبُنُه ُمْسَتْقبلاً؟ 2- ماذا اأراَد ال�

3- ما الَّذي كاَن ُيْقِلُق َوليداً؟

4- لِماذا اْشَترى َوليٌد الَْحّصالََة؟

5- َكْيَف َبدا والِدا َوليٍد َبْعَدما َعِلما بِالَْحّصالَِة؟

َر اإِْخَوُة َوليٍد َواأَخواتُُه اأْن َيْشَتِرَي كُلٌّ ِمْنُهْم َحّصالًَة؟ 6- لِماذا َقرَّ



٩٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



٩٥



٩٦

 َنْقَراأ:
ْيِف، َوَقَف ُجْنُدٌب َقريباً ِمْن نَْمَلٍة، َفَوَجَدها َتْسعى بِِجدٍّ  في َفْصِل الصَّ
في َجْمِع َطعاِمها، َفَضِحَك ساِخراً ِمْنها، َوقاَل لَها: َتعالَْي َمعي؛ لُِنَغنَّي، 
ما  َعلى  اأُدلَُّك  األ�  َفقالَْت:  ِغنائي،  لَْحِن  َعلى  َتْرقُصيَن  َواأنِْت  اأَغنّي  َفاأنا 
تاِء، َكما اأْفَعُل  َيْنَفْعَك في َفْصِل الشِّ ُهَو اأنَْفُع لََك؟ اْجَمْع لَِنْفِسَك َطعاماً 
تاِء،  أَتَغّذى َعَلْيها في َفْصِل الشِّ آَن، َفاأنا اأْجَمُعها؛ لِ� اأنا، َفالُْحبوُب َكثيَرٌة ال�
ِعْنَدماَ َيْمَنُعني الَمَطُر َوالَْبْرُد ِمَن الُْخروِج. قاَل الُجْنُدُب: اأناْ اأريُد اأْن اأَتَمتََّع، 

َواأَغنّي.
ْيُف ُمْسِرعاً َوالُجْنُدُب ُيَغنّي، َوجاَء الَخريُف، َوَهَطَل الَْمَطُر  َذَهَب الصَّ
ُمَبكِّراً، َولَْم َيْسَتِطِع الُجْنُدُب اأْن َيْحُصَل َعلى َطعاٍم، َوكاَد الْجوُع َيْقُتلُُه، 
َفقاَل في نَْفِسِه: َساأْذَهُب اإِلى جاَرتي النَّْمَلِة، َفاأْطلُُب ِمْنها َبْعَض الطَّعاِم، 
تاِء  الشِّ َيْكفيني في  َجَمْعُتُه  الَّذي  الطَّعاُم  لَُه:  قالَْت  اإِلَْيها،  َذَهَب  َوِعْنَدما 
تَُغنّي،  كُْنَت  ْيِف  الصَّ في  نَصيَحتي،  َتْقَبْل  َفَلْم  نََصْحُتَك  َوَقْد  َوْحدي، 

آَن اإَِذْن! َفاْرقُِص ال�

أواِن. َخَرَج الُجْنُدُب ِمْن ِعْنِدها ناِدماً َيلوُم نَْفَسُه، َولِكْن َبْعَد َفواِت ال�

الُجْنُدُب َوالنَّْمَلُة



٩٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- في اأيِّ َفْصٍل ُيَغنّي الُجْنُدُب؟

2- ما الَْعَمُل النّاِفُع الَّذي َدلَِّت النَّْمَلُة الُجْنُدَب َعلى ِفْعِلِه؟

3- َهْل َقِبَل الُجْنُدُب النَّصيَحَة؟ َوماذا قاَل؟

َر الُجْنُدُب ِعْنَدما لَْم َيْسَتِطْع َتْوفيَر َطعاِمِه؟ 4- ماذا َقرَّ

5- َسِخَرِت النَّْمَلُة ِمَن الُجْنُدبِ، َفماذا قالَْت لَُه؟

 نَُفكُِّر:
1- ما َراأُْيك في َرْفِض النَّْمَلِة اإِْعطاَء الُجْنُدِب َطعاماً؟

2- ما الِْعَبُر الَّتي نَْسَتفيُدها ِمْن َدْرِس )الُجْنُدُب َوالنَّْمَلُة(؟

اأْن  ُيْمِكُن  ماذا  الُجْنُدِب،  َطَلَب  َولَبَّْت  ِغذاَءها،  َتْجَمْع  لَْم  النَّْمَلَة  اأنَّ  لَْو   -3
َيْحُدَث لَها؟



٩٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
١- َنْكُتُب َمْعنى ما َتْحَتُه َخطٌّ في اْلُمْسَتطيِل اْلُمقاِبِل:

اأ- َهَطَل الَْمَطُر ُمَبكِّراً.      

            . ب- َوَجَدها َتْسعى بِِجدٍّ

ج- َفَضِحَك ساِخراً ِمْنها.            

د- اأْطلُُب ِمْنها َبْعَض الطَّعاِم.                                

  

ميِر اْلُمناِسِب: ٢- َنْمَلاأ اْلَفراَغ ِبالضَّ

  اأ-  َجَمْعُت الُْحبوَب.

َجَمْعنا الثِّماَر.  ب- 

 ج-  َقَطَف الثِّماَر.

 د-   َقَطْفُتما الثِّماَر.

 هـ-  عالَْجِت الُْجْرَح.

 و-  ُيساِعداِن النّاَس.

ز-  تُساِعْدَن الُْمْحتاَج.

اأنا، نَْحُن، ُهَو، اأنِْت

ُهما، اأنُْتما، اأنُْتنَّ



٩٩

٣- َنْمَلاأ اْلَفراَغ في اْلُجَمِل ال�آتَِيِة ِباْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة:

ْطَن. قوَن، عاَدتا، َيْحُصْدَن، اْنَسَحبوا، ُيَمشِّ ُيراقِباِن، ُيَصفِّ

 اأ- الُْمشاِهدوَن  لِْلفائِزيَن.

ب- الُْمهاِجموَن  ِمَن الَْمْوِقِع.

ج- الْحاِرساِن  الَْمكاِن.

د- الُْمساِفَرتاِن  اإٍلى الَْوَطِن.

هـ- الُْمزاِرعاُت  الَْقْمَح.

 اْلِكتاَبُة:
١ - َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

تاِء، ِعْنَدما َيْمَنُعني الَمَطُر َوالَْبْرُد  أَتَغّذى َعَلْيها في َفْصِل الشِّ َفاأنا اأْجَمُعها؛ لِ�
ِمَن الُْخروِج. قاَل الُجْنُدُب: اأناْ اأريُد اأْن اأَتَمتََّع، َواأَغنّي.



١٠٠

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

ْيُف ُمْسِرعاً َوالُجْنُدُب ُيَغنّي، َوجاَء الَخريُف، َوَهَطَل الَْمَطُر ُمَبكِّراً،  َذَهَب الصَّ
َولَْم َيْسَتِطِع الُجْنُدُب اأْن َيْحُصَل َعلى َطعاٍم، َوكاَد الْجوُع َيْقُتلُُه، َفقاَل في نَْفِسِه: 
َساأْذَهُب اإِلى جاَرتي النَّْمَلِة، َفاأْطلُُب ِمْنها َبْعَض الطَّعاِم، َوِعْنَدما َذَهَب اإِلَْيها، قالَْت 
َتْقَبْل  َفَلْم  نََصْحُتَك  َوَقْد  َوْحدي،  تاِء  الشِّ في  َيْكفيني  َجَمْعُتُه  الَّذي  الطَّعاُم  لَُه: 

آَن اإَِذْن! ْيِف كُْنَت تَُغنّي، َفاْرقُِص ال� نَصيَحتي، في الصَّ

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

تاِء. اْجَمْع لَِنْفِسَك َطعامًا َيْنَفْعَك في َفْصِل الشِّ

   

   

  

ْملاء ال�إِ

١- َنَضُع َتْنويَن اْلَفْتِح َعلى اأواِخِر ال�أْسماِء ال�آتَِيِة: 

 اأ- َقريب:        ب- ساِخر: 

 ج- نَْمَلة:          د- ثِمار:    

 هـ- َطعام:          و- ُحبوب:    



١٠١

٢- َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ:

الَْمَطُر  َوَهَطَل  الَخريُف،  ُيَغنّي، َوجاَء  َوالُجْنُدُب  ُمْسِرعاً  ْيُف  الصَّ َذَهَب 
ُمَبكِّراً، َولَْم َيْسَتِطِع الُجْنُدُب اأْن َيْحُصَل َعلى َطعاٍم، َوكاَد الْجوُع َيْقُتلُُه، َفقاَل 

في نَْفِسِه: َساأْذَهُب اإِلى جاَرتي النَّْمَلِة، َفاأْطلُُب ِمْنها َبْعَض الطَّعاِم. 

 التَّْعبيُر:
نَُعبُِّر َعِن ُكلِّ صورٍِة ِمّما َياأْتي ِبَثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة: 

اأ-  

ب-  

ج-        

 

اأ-  

ب- 

ج-  



١٠٢

 
َوصايا َجّدي

د َضْمَرة            ُمَحمَّ

اأْوصانـي َجـّدي  اأْوصانـي 

اأْحبابـي َوصايـا  َفَحِفْظـُت 

اأْقَطُعـُه َعْهـدًا  اأْحَفـَظ  اأْن 

ُمْبَتِسـمًا لَِصْحِبـَي  َواأجـوَد 

اأْنسـى َفَلـْن  واَعـْدُت  اإِذا  َو

َوَهدانـي َعلََّمنـي  َواأبـي 

ِباإيمانـي اْلَعـْزَم  َوَعَقـْدُت 

اْلِخــّلاِن َوفِـيَّ  َواأكـــــوَن 

َوَحنانـي ُحّبـي  اأْعطيهـم 

ْنسـاِن ال�إِ َوْعـَد  اأْخِلـَف  اأْو 

نَُغنّي، َوَنْحَفُظ:



١٠٣

ْرُس اْلحادي َعَشَر الدَّ

َرسائُِل ِبلا ساٍع

 

ِة َوفِيََّة(:   َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )رِساَلُة اْلحاجَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ُة َوِفيَُّة ِمن اْبِنها؟ 1- ما الَّذي اْعتاَدْت َعَلْيِه الْحاجَّ

ُة َوِفيَُّة؟ 2- لِماذا َقِلَقِت الْحاجَّ

؟ 3- ما الّشائَِعُة الَّتي انَْتَشَرْت في الَْحيِّ

4- َكْم َشْهراً َمضى َحتّى َوَصَلْتها ِرسالَُة اْبِنها؟

ُة َوِفيَُّة ِمْن ساعي الَْبريِد اأْن َيْقَراأ الرِّسالََة؟ 5- لِماذا َطَلَبِت الْحاجَّ

َتْيِن، ما َسَبُب ُبكائِها في كُلِّ َمرٍَّة؟ ُة َوِفيَُّة َمرَّ 6- َبَكِت الْحاجَّ

7- لِلاْغِتراِب َمناِفُع َوَمضارُّ، نُناِقُشها.



١٠٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١٠٥



١٠٦

 َنْقَراأ:
لِْكترونِيِّ  ال�إِ َبريِدَي  َعْبَر  َواأْسَتْقِبلُها  الرَّسائَِل،  اأْرِسُل  اأّمي  َراأْتني  ِعْنَدما 
بَِمهاَرٍة فائَِقٍة، قالَْت لي: لَْو َتْعَلميَن يا ُهدى َكْيَف كانَِت الرَّسائُِل تُْرَسُل 
الُْمْرِسِل  َبْيَن  العاِديِّ  الَبريِد  َيِتمُّ ذلَِك َعْن َطريِق  َقْبُل، كاَن  ِمْن  َوتُْسَتْقَبُل 
َوالُْمْسَتْقِبِل، َوكاَن ُوصولُها اإِلى اأْصحابِها َيَتَطلَُّب َوْقتاً َوُجْهداً َومال�ً، َوَيِتمُّ 
أْهُل َيْقَلقوَن ِعْنَدما  التَّعاُمُل َمَعها َيَدِويّاً، َفكاَن َبْعُضها َيضيُع، َوَكْم كاَن ال�
َتْنَقِطُع اأْخباُر اأْحبابِِهْم في بِلاِد الُْغْرَبِة، َوكانوا َيْنَتِظروَن بَِلْهَفٍة ساِعَي الَْبريِد؛ 

ْوِق. َفَلَعلَُّه َيْحِمُل لَُهْم ِرسالََة ُبْشرى، تُْطِفُئ ناَر الشَّ

ٌة؛ َفكانَْت  ماِن نَْكَهٌة خاصَّ َصحيٌح يا ُهدى اأنَُّه كاَن لِلرَّسائِِل في ذلَِك الزَّ
أِحبَِّة الَّذيَن لََمَسْتها اأْيديِهْم، َولِكنَّ  تُْكَتُب بَِخطِّ الَيِد، َونَْشَتمُّ ِمْنها رائَِحَة ال�
َل َعَلْينا التَّواُصَل، َوَجَعَلنا نَْسَتْقِبُل الرَّسائَِل بِلا ساٍع،  لِْكترونِيَّ َسهَّ الَْبريَد ال�إِ
أْحباِب  َفَكثَُر بَِسَبِبِه اأْصِدقاُؤنا، َواأْصَبْحنا َعلى اطِّلاٍع دائٍِم َعلى اأْحواِل ال�

أْصِدقاِء في َجميِع اأنْحاِء الَْمعموَرِة. َوال�

َرسائُِل ِبلا ساٍع



١٠٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- َكْيَف تُْرِسُل ُهدى الرَّسائَِل َوَتْسَتْقِبلُها؟

2- َهْل كانَْت ُهدى ماِهَرًة في اإِْرساِل الرَّسائِِل َواْسِتْقبالِها؟

نَْتْرنِّت؟ 3- ما الَْمكاُن الَّذي كُنّا نُْرِسُل ِمْن ِخلالِِه َرسائَِلنا َونَْسَتْقِبلُها َقْبَل ُظهوِر اْل�إِ

لِْكترونِيِّ اإِلى ساٍع؟ 4- َهْل َتْحتاُج الرَّسائُِل َعْبَر الَْبريِد اْل�إِ

ٌة؟ 5- لِماذا كاَن للرَّسائِِل في الَقديِم نَْكَهٌة خاصَّ

 نَُفكُِّر:
. لِْكترونِيِّ 1- نُقاِرُن َبْيَن الَْبريِد الْعاِديِّ َوالَْبريِد ال�إِ

نَْتْرنِّت؟ 2- َكْيَف اأْصَبَح الْعالَُم َبْعَد انِْتشاِر ال�إِ



١٠٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها: ١- َنِصُل اْلَكِلَمَة ِبِضدِّ

اآلّياً

َب َصعَّ

اأْعداُؤنا

ال�نِْقطاُع

الُْمْسَتْقِبُل

نَْشَتمُّ

الُْمْرِسُل

التَّواُصُل

َيَدِويّاً

َل َسهَّ

اأْصِدقاُؤنا

     

                         

              

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 

هِذِه ِمْسَطَرٌة.هذا َقَلٌم.

  ِرسالٌَة. َبريٌد.

   َحديَقٌة. َبْيٌت.

 لَُبَؤٌة. اأَسٌد

   ِحكاَيٌة.    َمْتَحٌف.



١٠٩

شاَرِة )هذا( في َثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة: ٣- اأ- َنَضُع اْسَم ال�إِ

  اأ- 

ب- 

ج- 

شاَرِة )هِذِه( في َثلاِث ُجَمٍل ُمفيَدٍة: ب- َنَضُع اْسَم ال�إِ
 اأ- 

ب- 

ج- 

 اْلِكتاَبُة:
١- َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

بَِمهاَرٍة  لِْكترونِيِّ  ال�إِ َبريِدَي  َعْبَر  َواأْسَتْقِبلُها  الرَّسائَِل  اأْرِسُل  اأّمي  َراأْتني  ِعْنَدما 
فائَِقٍة، قالَْت لي: لَْو َتْعَلميَن يا ُهدى َكْيَف كانَِت الرَّسائُِل تُْرَسُل َوتُْسَتْقَبُل ِمْن َقْبُل، 

كاَن َيِتمُّ ذلَِك َعْن َطريِق الَبريِد العاِديِّ َبْيَن الُْمْرِسِل َوالُْمْسَتْقِبِل.

   

   

  



١١٠

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

َفكانَْت  ٌة؛  نَْكَهٌة خاصَّ ماِن  الزَّ ذلَِك  في  لِلرَّسائِِل  كاَن  اأنَُّه  ُهدى  يا  َصحيٌح 
أِحبَِّة الَّذيَن لََمَسْتها اأْيديِهْم، َولِكنَّ الَْبريَد  تُْكَتُب بَِخطِّ الَيِد، َونَْشَتمُّ ِمْنها رائَِحَة ال�

َل َعَلْينا التَّواُصَل، َوَجَعَلنا نَْسَتْقِبُل الرَّسائَِل بِلا ساٍع. لِْكترونِيَّ َسهَّ ال�إِ

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ٌة. كاَن لِلرَّسائِِل في ذلَِك الزَّماِن َنْكَهٌة خاصَّ

   

   

  

ْملاء ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

َوَيِتمُّ التَّعاُمُل َمَعها  َوُجْهداً َومال�ً،  َوْقتاً  َيَتَطلَُّب  اإِلى اأْصحابِها  َوكاَن ُوصولُها 
أْهُل َيْقَلقوَن ِعْنَدما َتْنَقِطُع اأْخباُر اأْحبابِِهْم  َيَدِويّاً، َفكاَن َبْعُضها َيضيُع، َوَكْم كاَن ال�
ِرسالََة  لَُهْم  َيْحِمُل  َفَلَعلَُّه  الَْبريِد؛  ساِعَي  بَِلْهَفٍة  َيْنَتِظروَن  َوكانوا  الُْغْرَبِة!  بِلاِد  في 

ْوِق. ُبْشرى، تُْطِفُئ ناَر الشَّ



١١١

 التَّْعبيُر:
ًة:  نَُعبُِّر َعْن ُكلِّ صوَرٍة، َونَُكوُِّن قِصَّ



١١٢

  



١١٣

ْرُس الثّاني َعَشَر الدَّ

َوَطني اأْغلى

 

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلَحماَمُة اْلعائَِدُة(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- اأْيَن َحطَِّت الَْحماَمُة؟ 

2- لِماذا كانَِت الَْحماَمُة َتْبكي؟

َمَكُة لِْلَحماَمِة؟ َمْتها السَّ 3- ما النَّصيَحُة الَّتي َقدَّ

ها؟ أمُّ اإِلى ُعشِّ 4- َمتى عاَدِت الَْحماَمُة اْل�

. 5- نَِصُف حالََة الَْحماَمِة ِعْنَدما َفَقَدْت اْبَنَتها، َوحالََتها ِعْنَدما َوَجَدْتها في الُْعشِّ

غيَرُة؟  6- اأْيَن كانَِت الَْحماَمُة الصَّ

 . 7- نَْسَتْنِتُج الِْعْبَرَة ِمَن النَّصِّ

 . ِة لَْو لَْم َتِجِد الَْحماَمُة اْبَنَتها في الُْعشِّ 8- نََتَخيَُّل نِهايًة اأْخرى لِْلِقصَّ



١١٤

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١١٥



١١٦

 َنْقَراأ:
ُع اأْهَلُه، َوَيقوُل: َساأغيُب  موُع َتسيُل َعلى َخدِّ جوٍد، َوُهَو ُيَودِّ كانَِت الدُّ
ُق ُحلُمي. ساَفَر جوٌد، َوَبَداأ َيْعَمُل بائِعاً  َسَنَتْيِن، اأْبني فيِهما ُمْسَتْقَبلي، َواأَحقِّ
َنواُت َوُهَو ُمْنَهِمٌك في  ل�ً في بِلاِد الُْغْرَبِة. َجدَّ في َعَمِلِه. َتوالَِت السَّ ُمَتَجوِّ

تِجاَرتِِه، َحتّى صاَر تاِجراً َكبيراً، َيْمِلُك َثْرَوًة َكثيَرًة.

ألََم  اأْسبوعاً، ُيعاني ال� الَْمْشفى  َيْوٍم، َمِرَض جوٌد، َوَمَكَث في  َوذاَت 
اأْهِلِه  لُِرْؤَيِة  اْشتاَق  َغريٌب.  اأنَُّه  َشَعَر  اأَحٌد،  َمَرِضِه  في  َيُزْرُه  لَْم  َوالَْوْحَدَة. 
َيبيَع  اأْن  َر  َقرَّ َكثيراً.  َفكََّر  َغريباً؟  َساأَظلُّ  َمتى  اإِلى  نَْفِسِه:  قاَل في  َوَقْرَيِتِه. 

ُمْمَتَلكاتِِه، َوَيعوَد اإِلى َوَطِنِه.

اْحَتَفَل  َوالَْفَرِح،  عاَدِة  بِالسَّ اأَحسَّ  َوَطِنِه،  اأْرَض  َقَدماُه  ِعْنَدما ل�َمَسْت 
نْشاِء َمْصَنٍع في َقْرَيِتِه؛ َكْي ُيْسِهَم  أْصِدقاُء بَِعْوَدتِِه. َبَداأ ُيَخطُِّط ل�إِ أْهُل َوال� ال�

في َتْشغيِل اأْبناِء الَْقْرَيِة، َوُيحاِفَظ َعلى َثْرَوتِِه.

َوَطني اأْغلى



١١٧

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
ُع اأْهَلُه؟ 1- َكْيَف كانَْت حالَُة جوٍد َوُهَو ُيَودِّ

2- َكْم َسَنًة نَوى جوٌد اأْن َيغيَب؟

3- ماذا َعِمَل جوٌد في بِلاِد الُْغْرَبِة؟

َر اأْن َيعوَد اإِلى َوَطِنِه؟ 4- لِماذا َقرَّ

5- بَِم اأَحسَّ ِعْنَدما ل�َمَسْت َقَدماُه اأْرَض َوَطِنِه؟

نْشاِء َمْصَنٍع في َقْرَيِتِه؟ 6- لِماذا َبَداأ ُيَخطُِّط ل�إِ

 نَُفكُِّر:
نْساِن ل� َتكوُن بِاْمِتلاِك الثَّْرَوِة َفَقْط. نُناِقُش ذلك. 1- َسعاَدُة ال�إِ

َي َثَرواتِنا؟ 2- َكْيَف َيْمِكُن اأْن نَُنمِّ

3- َمتى َيْشُعُر الُْمْغَتِرُب بِاألَِم الُْغْرَبِة؟



١١٨

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

ها:  ١- َنِصُل اْلَكِلَمَة ِبِضدِّ

ُع                                         ُيَودِّ

َيبيُع

َمَرٌض

عاَدُة   السَّ

َجدَّ  

َيْشَتري

الُْحْزُن

ِشفاٌء

َكُسَل

َيْسَتْقِبُل

ُمْنَهِمٌك

 

                   

                    

             

                  

                          

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 

هذاِن

 ناجحان

هاتاِن 

 ناِجحتاِن

هُؤل�ِء

 ناِجحوَن

هُؤل�ِء 

ناِجحاٌت

اأولِئَك 

ناِجحوَن

اأولِئَك 

ناجحاٌت

ُمْبِدعاِن

صاِدقاِن



١١٩

شاَرِة ِمَن ال�آتَِيِة في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب: ٣- َنَضُع اْسَم ال�إِ

)هذاِن، هاتاِن، هُؤل�ِء، اأولِئَك(.

اأ-     َزْهرتاِن.

ب-  َمْصَنعاِن.

ج-   اأْبناٌء.

د-   عاِملاٌت.

 اْلِكتاَبُة:
١ - َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أْهُل  عاَدِة َوالَْفَرِح، اْحَتَفَل ال� ِعْنَدما ل�َمَسْت َقَدماُه اأْرَض َوَطِنِه، اأَحسَّ بِالسَّ
نْشاِء َمْصَنٍع في َقْرَيِتِه؛ َكْي ُيْسِهَم في َتْشغيِل  أْصِدقاُء بَِعْوَدتِِه. َبَداأ ُيَخطُِّط ل�إِ َوال�

اأْبناِء الَْقْرَيِة، َوُيحاِفَظ َعلى َثْرَوتِِه.

   

   

  ٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

ألََم َوالَْوْحَدَة.  َوذاَت َيْوٍم، َمِرَض جوٌد، َوَمَكَث في الَْمْشفى اأْسبوعاً، ُيعاني ال�
لَْم َيُزْرُه في َمَرِضِه اأَحٌد، َشَعَر اأنَُّه َغريٌب. اْشتاَق لُِرْؤَيِة اأْهِلِه َوَقْرَيِتِه. قاَل في نَْفِسِه: 

َر اأْن َيبيَع ُمْمَتَلكاتِِه، َوَيعوَد اإِلى َوَطِنِه. اإِلى َمتى َساأَظلُّ َغريباً؟ َفكََّر َكثيراً. َقرَّ



١٢٠

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

ل�َمَسْت  َقَدماُه  اأْرَض  َوَطِنِه.
   

   

  

ْملاء ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء َغْيَر َمْنظورٍ: 

ُع اأْهَلُه، َوَيقوُل: َساأغيُب َسَنَتْيِن،  موُع َتسيُل َعلى َخدِّ جوٍد، َوُهَو ُيَودِّ كانَِت الدُّ
ل�ً في بِلاِد  ُق ُحلُمي. ساَفَر جوٌد، َوَبَداأ َيْعَمُل بائِعاً ُمَتَجوِّ اأْبني فيِهما ُمْسَتْقَبلي، َواأَحقِّ
َنواُت َوُهَو ُمْنَهِمٌك في تِجاَرتِِه، َحتّى صاَر تاِجراً  الُْغْرَبِة. َجدَّ في َعَمِلِه. َتوالَِت السَّ

ل�ً في بِلاِد الُْغْرَبِة. َكبيراً، َيْمِلُك َثْرَوًة َكثيَرًة. ساَفَر جوٌد، َوَبَداأ َيْعَمُل بائِعاً ُمَتَجوِّ

 التَّْعبيُر:
ْفَتِر: نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ال�آتَِيِة؛ لَِتْكويِن فِْقَرٍة، َوَنْكُتُبها في الدَّ

1- صاَر تاِجراً َكبيراً، َيْمِلُك َثْرَوًة َكثيَرًة. 

َر اأْن َيعوَد اإِلى َوَطِنِه.  2- َقرَّ

3- َمِرَض جوٌد، َوَمَكَث في الَْمْشفى اأْسبوعاً.

ل�ً في بِلاِد الُْغْرَبِة.  4- ساَفَر جوٌد، َوَبَداأ َيْعَمُل بائِعاً ُمَتَجوِّ

أنَُّه لَْم َيُزْرُه اأَحٌد. ألَِم َوالَْوْحَدِة؛ ل� 5- َشَعَر بِال�



١٢١

ْرُس الثّالَِث َعَشَر الدَّ

اأْحلاُم اْلَيَقَظِة

 

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلَحياُة َتَحدٍّ َوَعَمٌل(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

؟ 1- َهِل الَْحياُة ُمَجرَُّد َحظٍّ

2- َمتى َيكوُن الُْجْهُد َكبيراً؟

ُق َعلى اآَخَر؟ 3- ما الَّذي َيْجَعُل َشْخصاً َيَتَفوَّ

قوا؟ راَسِة َحتّى َتَفوَّ 4- ماذا َصَنَع الَّذيَن َتَفّوقوا في الدِّ

5- ما َهَدفَُك في الَحياِة؟

6- لَْن نَْحُصَل َعلى الَْعَسِل اإِلِ�ّ َبْعَد لََسعاِت النَّْحِل. نُناِقُش َذلَِك.



١٢٢

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١٢٣



١٢٤

 َنْقَراأ:
ُغُه في َجرٍَّة،  تي اأنَّ َرُجلاً كاَن َيزيُد ِعْنَدُه الَْعَسُل، َفُيَفرِّ        َحَكْت لي َجدَّ
ُة ُمَعلََّقٌة َفْوَق َراأِْسِه، َتَذكََّر َغلاَء  ُيَعلُِّقها في َبْيِتِه، َوَبْيَنما كاَن ُمْسَتْلِقياً َوالَجرَّ
َة بِديناٍر، َواأْشَتري بِِه َعْشَر َعْنزاٍت،  الَْعَسِل، َفقاَل في نَْفِسِه: اأبيُع هِذِه الَْجرَّ

ثُمَّ َيْحِمْلَن، َوَيِلْدَن، َوَبْعَد َخْمِس َسَنواٍت، َسُيْصِبُح ِعْندي األُْف َعْنَزٍة.

       َبْعَدها اأبيُع الَعْنزاِت، َفاأْشَتري بِاأْثمانِها ِمَئَة َبَقَرٍة، َوَكثيراً ِمَن الُْبذوِر، 
أْرَض، َوَبْعَد َخْمِس َسَنواٍت اأْخرى ُيْصِبُح ِعْندي َكثيٌر  اأْزَرُعها، َواأْحُرُث اْل�
َجميلاً،  َبْيتاً  َواأْبني  ْرِع،  َوالزَّ الَْبَقِر  ِمَن  َبْعضاً  اأبيُع  ثُمَّ  ْرِع،  َوالزَّ الَْبَقِر  ِمَن 
ُج اْمَراأًة َجميَلًة ذاَت َحَسٍب، َتِلُد لي اْبناً، اأْعَمُل َعلى َتْربَِيِتِه َوَتاأْديِبِه؛  َواأَتَزوَّ
َضَرْبُتُه  اأْمري،  ِفاإِْن َعصى  َعَلْيِه،  ُيْعَتَمُد  َرُجلاً  الُْمْسَتْقَبِل  في  ُيْصِبَح  َكْي 
َة، َفانَْكَسَرْت، َفساَح  بِالَعصا هَكذا، َوَرَفَع الَْعصا ُيشيُر بِها، َفاأصاَبِت الَْجرَّ

الَْعَسُل َعلى َراأِْسِه َولِْحَيِتِه َوثِيابِِه.

اأْحلاُم اْلَيَقَظِة



١٢٥

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
ُغُه في َجرٍَّة؟ 1- ما الَّذي كاَن َيزيُد ِعْنَد الرَُّجِل َفُيَفرِّ

2- ماذا َتَذكََّر الرَُّجُل َوُهَو ُمْسَتْلٍق؟

3- بَِكْم َتَوقََّع الرَُّجُل اأْن َيبْيَع الَْجرََّة؟

4- ماذا َسَيْصَنُع َمَع اْبِنِه اإِْن خالََف اأْمَرُه؟

 نَُفكُِّر:
ْرِس )اأْحلاُم الَْيَقَظِة(؟ 1- ماذا قُِصَد بُِعْنواِن الدَّ

ِة؟ 2- ماذا نََتَعلَُّم ِمْن هِذِه الِْقصَّ

أِب َولََدُه بِالَعصا؟ 3- ما َراأُْيك في َتاأْديِب اْل�



١٢٦

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

١- َنْختاُر ُمراِدَف ما َتْحَتُه َخطٌّ فيما َياأْتي: 

، خاَلَف( دًا، ساَل، اأْصٍل، َلَديَّ )َرَوْت، ُمَمدَّ

اأ- َفاإِْن َعصى اأْمري، َضَرْبُتُه.   

تي.     ب- َحَكْت لي َجدَّ

ج- َوَبْيَنما كاَن ُمْسَتْلِقياً.    

ُج اْمَراأًة ذاَت َحَسٍب.    د- اأَتَزوَّ

ْرِع.   هـ- ُيْصِبُح ِعْندي َكثيٌر ِمَن الَْبَقِر َوالزَّ

٢- َنَضُع َحْرَف اْلَجرِّ )ِمْن، اإِلى، َعلى، في، َعْن( في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب:

ُغ الَْعَسَل  َجرٍَّة. اأ- كاَن الرَُّجُل ُيْفرِّ

ب- اأريُد الَْعْوَدَة  َوَطني.

ج- ساَح الَْعَسُل  َراأِْسِه.

جيَنُة َتْبَحُث  َطريَقٍة لِْلُخروِج. د- كانَِت السَّ

هـ- ساَفْرُت  َحْيفا  يافا.



١٢٧

: ٣- نَُكوُِّن ُجْمَلًة ُمشاِبَهًة، فيها َحْرُف اْلَجرِّ الَّذي َتْحَتُه َخطٌّ

اأ- الطَّعاُم َعلى الْمائَِدِة.                      

ب- َيعيُش الْحوُت في الَْبْحِر.                

ج- َمَشْيُت ِمْن رام اللّه اإِلى الُْقْدِس.          

د- َقَفَز الِْحصاُن َعِن الَْحواِجِز.                

 اْلِكتاَبُة:
١ - َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َبْعَدها اأبيُع الَعْنزاِت، َفاأْشَتري بِاأْثمانِها ِمَئَة َبَقَرٍة، َوَكثيراً ِمَن الُْبذوِر، اأْزَرُعها، 
ْرِع. أْرَض، َوَبْعَد َخْمِس َسَنواٍت اأْخرى ُيْصِبُح ِعْندي َكثيٌر ِمَن الَْبَقِر َوالزَّ َواأْحُرُث اْل�

   

   

  



١٢٨

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

ٍة، ُيَعلُِّقها  ُغُه في َجرَّ تي اأنَّ َرُجلاً كاَن َيزيُد ِعْنَدُه الَْعَسُل، َفُيَفرِّ        َحَكْت لي َجدَّ
ُة ُمَعلََّقٌة َفْوَق َراأِْسِه، َتَذكََّر َغلاَء الَْعَسِل،  في َبْيِتِه، َوَبْيَنما كاَن ُمْسَتْلِقياً َوالَجرَّ
َة بِديناٍر، َواأْشَتري بِِه َعْشَر َعْنزاٍت، ثُمَّ َيْحِمْلَن،  َفقاَل في نَْفِسِه: اأبيُع هِذِه الَْجرَّ

َوَيِلْدَن، َوَبْعَد َخْمِس َسَنواٍت، َسُيْصِبُح ِعْنَدي األُْف َعْنَزٍة.

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

اأْبني َبْيتًا َجميلاً، َواأَتَزوَُّج اْمَراأًة َجميَلًة.   
   

   

  

ْملاء ال�إِ

١- َنْقَراأ اْلَكِلماِت ال�آتَِيَة، َونُلاِحُظ ال�أْحُرَف الَّتي تُْكَتُب   َول� تُْلَفُظ: 

باعوا،  اْعَتَمدوا،  حاَولوا،  اأْصَبحوا،  َزرَعوا.



١٢٩

 نستنتج: 

اْلَجماَعِة في  واِو  َبْعَد  تُْكَتُب  الَّتي  ال�ألُِف  ِهَي  )التفريق(:  الفارَِقُة  ال�ألُِف 

اْلِفْعِل، َول� تُْلَفُظ.

٢- نُْكِمُل، َكما في اْلِمثاِل: 

اْسَتَقلَّ         اْسَتَقلّوا         

َزَرَع               

َرَفَع              

انَْطَلَق       

َسَبَح        

َتفاَهَم        

اْسَتَعدَّ       

اأْكَرَم         

  

٣- َنْكُتُب اإِْملاًء اْخِتبارِّيًا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدلِْيِل اْلُمَعلِِّم(.



١٣٠

 التَّْعبيُر:
نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل اْل�آتَِيِة؛ لَِتْكويِن فِْقَرٍة: 

1- َواأَخَذ ُيماِرُس التَّْدريباِت، َوَيْعَتني بَِجَسِدِه. 

2- حاَز َعلى لََقِب َبَطِل ِفَلْسطيَن لَِسنَواٍت َعديَدٍة. 

3- شاَرَك في ُبطول�ٍت َعديَدٍة، َوفاَز في َكثيٍر ِمْنها.

باَحِة.  4- كاَن َيْحلُُم اأْن ُيْصِبَح َبَطلاً في الْسِّ

باَحِة.  5- انَْضمَّ اإِلى ُصفوِف نادي الْسِّ

باَحِة، َوِمَن الُْمْعَجبيَن بِها.  6- ناِدٌر ِمْن ُعّشاِق ِرياَضِة الْسِّ

  

  

  

  

  

  



١٣١

ْرُس الّراِبَع َعَشَر الدَّ

النَّْفُع َطْبعي

 

  َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )اْلَحكيُم َواْلَعْقَرُب(:

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

ِة النَّْهِر؟ 1- لِماذا َجَلَس الَْحكيُم َعلى ِضفَّ

2- َكْم َمرًَّة حاَوَل الَْحكيُم اإِنْقاَذ الَْعْقَرِب َحتّى نََجَح في ذلَِك؟

ِبيُّ لِْلَحكيِم؟ 3- ماذا قاَل الصَّ

َتْيِن؟ ْغِم ِمْن اأنَّها لََسَعْتُه َمرَّ 4- بِماذا َعلََّل الَْحكيُم اإِنْقاَذُه الَْعْقَرَب َعلى الرَّ

5- لَْو كُنَت َمكاَن الَْحكيِم َكْيَف َتَتَصرَُّف؟



١٣٢

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١٣٣



١٣٤

 َنْقَراأ:
كاَن في َقْرَيِتنا َرُجٌل َطيٌِّب ُيِحبُّ النّاَس، َوَيِجُد راَحَتُه في ُمساَعَدتِِهْم، 
ُينيُر  ِمْصباحاً،  َمْنِزلِِه  قُْرَب  الطَّريِق  َعلى  َعلََّق  الظَّلاُم،  اأْقَبَل  كُلَّما  َوكاَن 
، َفَيْكِسُرُه، ثُمَّ ُيَعلُِّق الرَُّجُل الطَّيُِّب ِمْصباحاً  الطَّريَق لِلنّاِس، َفَياأْتي َولٌد َشِقيٌّ

ِقيُّ َفَيْكِسُرُه، َوهَكذا اْسَتَمرَّ َعلى هِذِه الْحاِل. اآَخَر، َفَياأْتي الشَّ

قاَل النّاُس لِلرَُّجِل: كُفَّ َعْن َتْعليِق الَْمصابيِح، َفَنْحُن نَْعُذُرَك، َفقاَل: 
اإِلى  َفاأَخَذْت َتْذَهُب  اأنا ِمْثُل الَْحماَمِة الَّتي َراأْت َحريقاً هائِلاً في الْغاَبِة، 
ُغ ما فيِه ِمْن ماٍء، َفقيَل  النَّْبِع، َفَتْمَلاأ ِمْنقاَرها، َوَتْذَهُب اإِلى الَْحريِق، َفُتَفرِّ
اأناْ  َفقالَْت:  ِمْنقاِرِك َمَع َحريٍق هائٍِل؟!  بَِمْلِء  َسَتْفَعليَن  لَها: َوماذا َعساِك 

اأحاِوُل الُْمساَعَدَة، َوالنَّْفُع َطْبعي.

َواأّما َشاأُْن هذا الَّذي َيْكِسُر الِْمْصباَح، َفَيْحِرُم النّاَس ِمْن نوِرِه، َفَيَتَعثَّروَن 
في الطَّريِق، َفُهَو ِمْثُل الَْعْقَرِب، ِعْنَدما ُسِئَلْت: ما بالُِك َتْلَسعيَن الُْمْحِسَن 

َقْبَل الُْمسيِء؟! َفقالَْت: اْل�أذى َطْبعي.

النَّْفُع َطْبعي



١٣٥

  نُجيُب َشَفِوّيًا:
1- فيَم كاَن الرَُّجُل الَطيُِّب َيِجُد راَحَتُه؟

2- ماذا كاَن الرَُّجُل َيْفَعُل ِعْنَدما َيُحلُّ الظَّلاُم؟

ِقيُّ َيْفَعلُُه َمَع الِْمْصباِح؟ 3- ما الَّذي كاَن الَولُد الشَّ

4- بَِم َشبََّه الرَُّجُل الطَّيُِّب نَْفَسُه ِعْنَدما ُطِلَب ِمْنُه اأْن َيَتَوقََّف َعْن َتْعليِق الَْمصابيِح؟

5- لِماذا َتْلَسُع الَْعْقَرُب الُْمْحِسَن َقْبَل الُْمسْيِء؟

 نَُفكُِّر:
1- اإِذا حاَولْنا اأْن نَقوَم بِالَْمْعروِف، َوَمَنَعنا َبْعُض النّاِس ِمْن ذلَِك، َفماذا نَْصَنُع؟

ِقيَّ الَّذي كاَن َيْكِسُر الِْمْصباَح، ماذا َسَنْفَعُل َمَعُه؟ 2- لَِو الَْتَقْينا الرَُّجُل الشَّ



١٣٦

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:
ها: ١- َنِصُل اْلَكِلَمَة ِبِضدِّ

                  

                  
اأ- النَّْفُع

ب- َطيٌِّب

ج- ُيِحبُّ  

د- َكفَّ  

هـ- اإِْسعاُدُهْم. 

اْسَتَمرَّ.

اإِْشقاُؤُهْم.

اْل�أذى.

َخبيٌث.

الَْمصابيُح.

يكره.

             

               

        

                               

٢- َنَضُع َحْرَف اْلَجرِّ اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ )لِـ، ِبـ، َكـ( فيما ياأتي:

1- َتَدْحَرَج الَْحَجُر  الُْكَرِة.

2- نََضّحي  النَّْفِس َوالْماِل.

3-  الطَّعاِم -َواأنا جائٌِع- َطْعٌم لَذيٌذ.

4- الِْعَنُب  الَْعَسِل، ُحْلٌو َطْعُمُه.

5- كانَِت الرَّسائُل تُْكَتُب  َخطِّ الَْيِد.



١٣٧

٣- َنِصُل ُكلَّ ُسؤاٍل ِباْلَجواِب الَّذي َيْبَداأ ِبَحْرِف اْلَجرِّ اْلُمناِسِب:

لِْلُفَقراِء.   اأ- َكْيَف َيْبدو َوْجُه الَْفتاِة؟          

بِالِْمْحراِث.         َدَقَة؟                  ب- لَِمْن نُْعطي الصَّ

لِْلفائَِزِة.  ْهُم؟                  ج- َكْيَف َمرَّ السَّ

ْيِف. بِالسَّ أْرَض؟                  د- بَِم نَْحُرُث اْل�

َكالّصاروِخ.  هـ- لَِمْن ُمِنَحِت الْجائَِزُة؟    

َكالَْقَمِر.          

 اْلِكتاَبُة: 
١-  َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

َفَيَتَعثَّروَن  نوِرِه،  ِمْن  النّاَس  َفَيْحِرُم  الِْمْصباَح،  َيْكِسُر  الَّذي  هذا  َشاأُْن  َواأّما 
َقْبَل  الُْمْحِسَن  َتْلَسعيَن  بالُِك  ما  ُسِئَلْت:  ِعْنَدما  الَْعْقَرِب،  ِمْثُل  َفُهَو  الطَّريِق،  في 

الُْمسيِء؟! َفقالَْت: اْل�أذى َطْبعي.

  

  

  



١٣٨

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

اأناْ  َفقاَل:  نَْعُذُرَك،  َفَنْحُن  الَْمصابيِح،  َتْعليِق  َعْن  كُفَّ  لِلرَُّجِل:  النّاُس  قاَل 
ِمْثُل الَْحماَمِة الَّتي َراأْت َحريقاً هائِلاً في الْغاَبِة، َفاأَخَذْت َتْذَهُب اإِلى النَّْبِع، َفَتْمَلاأ 

ُغ ما فيِه ِمْن ماٍء. ِمْنقاَرها، َوَتْذَهُب اإِلى الَْحريِق، َفُتَفرِّ

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

اأنْا اأحاوُِل اْلُمساَعَدَة، َوالنَّْفُع َطْبعي.  
  

  

  

ْملاء                   َنْكُتُب اإِْملاًء اْخِتبارِّيًا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدلِْيِل اْلُمَعلِِّم(.ال�إِ

 التَّْعبيُر:
ْفَتر:  نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل اْل�آتَِيِة؛ لَِتْكويِن فِْقَرٍة، َوَنْكُتُبها في الدَّ

1- َتَلّقى الِْعلاَج الّلاِزَم، ثُمَّ عاَد اإِلى َمْنِزلِِه. 
أْرِض َفُكِسَرْت ِرْجلُُه.  2- َسَقَط َعلى اْل�

ٌد َدّراَجَتُه، َوانَْطَلَق ُمْسِرعاً في الّشاِرِع.  3- َرِكَب ُمَحمَّ
 . فاِع الَْمَدنِيِّ 4- اتََّصَل جاُرُه بِالدِّ

ٌد بَِعموٍد َعلى َيميِن الّشاِرِع.  5- اْصَطَدَم ُمَحمَّ
. ِع ِفَلْسطيَن الطِّبِّيِّ ْسعاِف، َونََقَلْتُه اإِلى ُمَجمَّ 6- َحَضَرْت َسّياَرُة اْل�إِ



١٣٩

ْرُس الخاِمَس َعَشَر الدَّ

ماَء! ما اأْجَمَل السَّ

 

بيِع(:   َنْسَتِمُع اإِلى َنصِّ )َجماُل الرَّ

 نُجيُب َشَفِوّيًا:

1- ما اأْجَمُل فُصوِل الْعاِم؟

2- ما الَّذي َتْحِملُُه النَّسائُِم ِعْنَدما َتُهبُّ في الرَّبيِع؟

3- َكْيَف َتْبدو الطُّيوُر في َفْصِل الرَّبيِع؟

تاِء؟ 4- لِماذا َيْبقى النّاُس في ُبيوتِِهْم في َفْصِل الشِّ

5- ما اللَّْوُن الْغالُِب َعلى َشقائِِق النُّْعماِن؟ 



١٤٠

َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:َنَتاأمَُّل اللَّْوَحَة، َونُناقُِش:



١٤١



١٤٢

 َنْقَراأ:
ْيِف، َفاأْبَصَرِت  ماِء في لَْيَلٍة صاِفَيٍة ِمْن لَيالي الصَّ نََظَرْت َسماُح اإِلى السَّ

ماَء! الَْقَمَر َوالنُّجوَم َوَبْعَض الَكواِكِب، َفقالَْت: ما اأْجَمَل السَّ

ماِويَِّة، َراأْت ِجْرماً ُمَتاألِّقاً بِجانِِب  أْجراِم السَّ َوفي َوْسِط الَعَشراِت ِمَن ال�

ْرَقِة، َفَساألَْت اأمَّها: ما هذا يا اأّمي؟ قالَْت: هذا  الَْقَمِر، َيميُل لَْونُُه اإِلى الزُّ

الَْعَرُب. قالَْت َسماُح: يا  تَُسّميِه  الَْقَمِر، َكما  اأْو َشقيَقُة  َهَرِة،  الزُّ َكْوَكُب 

اإِلهي، لَْونُُه ُمْزِهٌر ِفْعلاً!

اإِلى  لَْونُُه  َيميُل  ِجْرماً  َراأْت  ماِء،  السَّ في  ُل  َتَتاأمَّ َسماُح  كانَْت  َوَبْيَنما 

ها: انُْظري يا اأّمي  أمِّ ْوِء، قالَْت لِ� الُْحْمَرِة، َوُيْرِسُل َوَمضاٍت ُمْرَتِعَشًة ِمَن الضَّ

اإِلى ذلَِك الِْجْرِم، ما اْسُمُه؟ قالَْت اأمُّها: هذا َكْوَكُب الَْمّريِخ.

قالَْت َسماُح: عالَُم الَكواِكِب َوالنُّجوِم عالٌَم ُمْمِتٌع َحّقاً، قالَْت اأمُّها: 

ِعْنَدما َتْكَبريَن، اْدُرسي ِعْلَم الَفَلِك؛ َكْي تُْصِبحي عالَِمَة َفَلٍك.

ماَء! ما اأْجَمَل السَّ



١٤٣

 

 نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماِء؟ َنِة، نََظَرْت َسماُح اإِلى السَّ 1- في اأيِّ َفْصٍل ِمْن فُصوِل السَّ

2- ما اْسُم  الَْكْوَكِب الَّذي َراأْتُه َسماُح بِجانِِب الَْقَمِر؟

3- ماذا نَُسّمي الْعالَِم الَّذي َيْدُرُس النُّجوَم؟

4- ما لَْوُن َكْوكِب الَْمّريِخ؟

ماَء، َفماذا قالَْت؟ َبْت َسماُح لَّما اأْبَصَرِت السَّ 5- َتَعجَّ

 نَُفكُِّر:
عوُد اإِلى الَْفضاِء اأِم الَْغْوُص في اأْعماِق الِْبحاِر؟ 1- اأيُُّهما اأْسَهُل: الصُّ

ر لََك اأْن َتزوَر الَْقَمَر. ماذا َسَتْفَعُل َعلى َسْطِحِه؟ 2- لَْو قُدِّ



١٤٤

 التَّْدريباُت اللَُّغِويَُّة:

١- َنْكُتُب َمعاني ما َتْحَتُه ُخطوٌط فيما َياأْتي:

اأ- َيميُل لَْوُن الَْكْوَكِب اإِلى الُْحْمَرِة.                      

ب- ُيْرِسُل الَمّريُخ َوَمضاٍت ُمْرَتِعَشًة.                                  

ج- اأْبَصَرْت َسماُح الَْقَمَر َوالنُّجوَم.                          

َهَرِة ُمْزِهٌر.                        د- لَْوُن َكْوَكِب الزُّ

هـ- َوْسَط النُّجوِم الُْمَتَلاأْلَِئِة، َراأْت نَْجماً.              

و- َراأْت َسماُح ِجْرماً ُمَتاألِّقاً بِجانِِب الَْقَمِر.             

٢- َنَضُع َخّطًا َتْحَت اأْحُرِف اْلَجرِّ فيما َياأْتي:

ُل في السماء، َراأْت ِجْرماً َيميُل لَْونُُه اإِلى الُْحْمَرِة،  َوَبْيَنما كانَْت َسماُح َتَتاأمَّ

ها: انُْظري يا اأّمي اإِلى ذلَِك  أمِّ ْوِء، قالَْت لِ� َوُيْرِسُل َوَمضاٍت ُمْرَتِعَشًة ِمَن الضَّ

الجرم، ما اْسُمُه؟ قالَْت اأمُّها: هذا َكْوَكُب الَْمّريِخ.

٣- َنَضُع َحْرَف اْلَجرِّ اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ:

جاَعِة. ب- َيِقُف الُْعصفوُر  الُْغْصِن. أَسِد في الشَّ اأ- الْفاِرُس  اْل�

ج- َعفا الْقاضي  الُْمْذنِِب. د- نَْنُصُر الَْحقَّ  الَْيِد َواللِّساِن.



١٤٥

 اْلِكتاَبُة: 
١-  َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ: 

ماِويَِّة، َراأْت ِجْرماً ُمَتاألِّقاً بِجانِِب الَْقَمِر،  أْجراِم السَّ     َوفي َوْسِط الَعَشراٍت ِمَن ال�

َهَرِة.   ْرَقِة، َفَساألَْت اأمَّها: ما هذا يا اأّمي؟ قالَْت: هذا َكْوَكُب الزُّ َيميُل لَْونُُه اإِلى الزُّ

  

  

  

٢– َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَّْسِخ: 

اإِلى  لَْونُُه  َيميُل  ِجْرماً  َراأْت  ماِء،  السَّ في  ُل  َتَتاأمَّ َسماُح  كانَْت  َوَبْيَنما 

ها: انُْظري يا اأّمي  أمِّ ْوِء، قالَْت لِ� الُْحْمَرِة، َوُيْرِسُل َوَمضاٍت ُمْرَتِعَشًة ِمَن الضَّ

اإِلى ذلَِك الِجْرم، ما اْسُمُه؟ قالَْت اأمُّها: هذا َكْوَكُب الَْمّريِخ.



١٤٦

٣– َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخطِّ النَّْسِخ:

 عاَلُم  الَكواِكِب  َوالنُّجوِم  عاَلٌم  ُمْمِتٌع  َحّقًا.

  

  

  

      

   



١٤٧

ْملاء  ال�إِ

َنْكُتُب اإِْملاًء اْخِتبارِّيًا: )ُيْؤَخُذ ِمْن َدلِْيِل اْلُمَعلِِّم(.

 التَّْعبيُر:
نَُكوُِّن فِْقَرًة ِمَن اْلُجَمِل اْل�آتَِيِة، َوَنْحِذُف اْلُجَمَل الّزائَِدَة:

ها الُْمْعَتِدِل الّرائِِع. 1- َوَتْمتاُز بَِجوِّ

2- َياأْتي اإِلَْيها الّزائِروَن.

3- َحْيفا َمديَنٌة َجميَلٌة . 

4- َوَيْسَبحوا َعلى شاِطِئها الَْجميِل.

5- َوِهَي َتْشَتِهُر بِِزراَعِة الَْمْوِز.

6- َتَقُع َشماَل ِفَلْسطيَن، بِالُْقْرِب ِمْن َعكّا.

7- لَِيْسَتْمِتعوا بَِمناِظِرها الّرائَِعِة.

8- عاِصَمُة َدْولَِة ِفَلْسطيَن.



١٤٨

 نَُغنّي، وَنْحَفُظ:

َسفيَنُة اْلَفضاء

ـَضــاْء َسـفـيَنُة اْلف

ـُـيــــوْم َوَتـْعـُبــُر اْلغ

َتَظلُّ في اْلَفضـــاءْ 

جـوْم َوَحْوَلـهـاالنُـّ

ـَـْر تُـقـارُِب اْلَقـمـ

َوحيَنـمــا َتِصـــْل

ّواْد َوَيْنــــِزُل الرُّ

لَِيْجــَمعوا اْلُعلوْم

ّواْد يا اأيُّــهــا الرُّ

ِبَقْلِبنـــــــــــا اأْنُتــــْم

َتطــيـُر في اْلَهــواْء

ــمــــاْء تُعــانِـُق السَّ

ــــــٍة َتــــدوْر ِبِخـفَّ

َكاأنَّهـــــا زُهـــــوْر

ل� َتْرَهـــُب اْلَخَطْر

َتُحــطُّ في َحــَذْر

َكاأنَُّهـــْم ُفْرســــاْن

ْنسـاْن لِِخــْدَمــِة اْل�إِ

يا اأيُّهــا اْل�أْبــطــاْل

َزرَْعُتــــُم اْل�آمــــاْل



١٤٩

 اأَقيُِّم ذاتي

 َتَعلَّْمُت ما َياأْتي:

النِّتاجاُت
التَّْقييُم

ٌطُمْرَتِفٌع ُمْنَخِفٌضُمَتَوسِّ

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 3- اأْن اأْسَتخِرَج الِفْكَرَة العامَّ

ِة الَمْعنى. ْرِس بُِجَمٍل تامَّ 4- اأْن اأَعبَِّر َعْن ُصَوِر الدَّ

5- اأْن اأَوظَِّف ُمْفَرداٍت َوَتراكيَب َجديَدًة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة.

6- اأْن اأُحلَّ التَّْدريباِت اللَُّغِويََّة الِقرائِيََّة َوالِكتابِيََّة.

7- اأْن اأْكُتَب بَِخطِّ النَّْسِخ.

8- اأْن اأَوظَّف التَّْعبيَر في ُجَمٍل ُمناِسَبٍة.

َنًة، َواأْحَفَظها. أناشيَد ُمَلحَّ 9- اأْن اأَغنَِّي ال�
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