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تــقــديــم

النشاأة،  واقعية  اإلى  المستند  الحالة،   من ضرورات  النابع  العلمي  العقلاني  المدخل  باأنه  التربوي  صلاح  ال�إ يتصف 
أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات  ال�
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 ال�آمال، ويلامس 

أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.    ال�
ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة 
عداد  متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، وال�إ
لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية التشتت بين العولمة والبحث عن ال�أصالة وال�نتماء، 

وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   
ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصول�ً لما يجب اأن يكون من اإنتاجها، وباستحضار 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، وتلبية المتطلبات الكفيلة 
بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لول� التناغم بين ال�أهداف 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؛ لتوازن 
طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها، وفي طليعتها  اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، ووطنياً، وفي هذا ال�إ
ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني ال�أول؛ لتوّجه الجهد، وتعكس ذاتها على  وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني، بال�إ

مجمل المخرجات.
ومع اإنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو اإزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التاأليف والمراجعة، والتدقيق، 
شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل  وال�إ

هذه الحالة من العمل.

وزارة التربية والتعليم العالي 
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية

كانون ال�أول / ٢٠١٦



الَْحْمــُد لِلـّـِه َرِب الْعالَميــن، َوالَصــلاُة َوالَســلاُم َعلــى الَْمْبعــوِث َرْحَمــًة لِْلعالَميــن َوَعلــى اآلـِـِه َوَصْحِبــِه َوَمــْن ســاَر َعلــى 
َدْربـِـِه اإِلــى َيــْوِم الّديــِن، َوَبْعــد.

َفهــذا ِكتــاُب )لَُغُتنــا الَْجميَلــُة( لَِطَلَبــِة الَصــِف الثّانــي اْل�أساســي فــي َدْولـَـِة ِفَلْســطين، َوُهــَو الِْكتــاُب الثّانــي فــي ِسْلِســَلِة 
طــاِر الْعــاِم لِْلَمناِهــِج والُْخطــوِط الَْعريَضــِة لِِمْنهــاِج اللَُغــِة الَْعَربَِيــِة َواآدابِهــا الـَـذي  كُُتــِب اللَُغــِة الَْعَربَِيــِة. َوَقــْد جــاَء َتْرَجَمــًة لِْلاإِ

اأنَْجــَزُه الَْفريــُق الَْوَطنــُي.
اإَِن الَْهــَدَف الَرئيــَس ِمــْن َوراِء َتْعليــِم اللَُغــِة الَْعَربَِيــِة ُهــَو َتْمكيــُن الَطَلَبــِة ِمــْن توظيــف اللَُغــِة بَِشــْكٍل َفّعــاٍل فــي َعَمِلّيــاِت 

اْل�ِتصــاِل َوالَتواُصــِل فــي الَْمواِقــِف الَْحياتَِيــِة الُْمْخَتِلَفــِة.
ــِه  ــُم في ــًة، َوَيِت ــَدًة ُمَتكاِمَل ــُد ِمْنهــا َوْح ــُل الْواِح ــُث ُيَمثِ ــُدروِس ل� الَْوْحــداِت، َحْي ــاُب َعلــى اأســاِس ال ــَي الِْكت وقــد ُبِن
َتْنظيــُم الِْخْبــراِت الَتْعليِمَيــِة بَِحْيــُث َتكــوُن فــي اإِطــاٍر ُمَتكاِمــٍل وليــس فــي اأْجــزاٍء ُمْنَفِصَلــٍة. َوفيــِه اأْيضــاً َيِتــُم َعــْرُض َمْجموَعــٍة 
ــٍة ُمَحــَدَدٍة، َوَيْكَتِســبوَن  ــُة َعلــى َمهــاراٍت َوظيِفَي ــَدَرُب الَطَلَب ــِة، َوَيَت ــِق الُْمَترابَِط ــِم والَْمعــاِرِف َوالَْحقائِ ــكاِر والَْمفاهي أْف ــَن اْل� ِم
َبْعــَض الِْقَيــِم َواْل�تِجاهــاِت َوالَْمعــاِرِف الُْمْرَتِبَطــِة بِالِْخْبــراِت الَتْعليِمَيــِة. َولَــْم ُيْغِفــِل الِْكتــاُب الِقَيــَم الّديِنَيــَة، َوالَْوَطِنَيــَة، 

نْســانَِيَة. ــِرَيَة، َواْل�إِ أَس ــَة، َوال� َواْل�ْجِتماِعَي
ــِئَلُة  ــا اأْس ــِم، اأّم ــِل الُْمَعلِ ــَو َمْوجــوٌد فــي َدلي ــٍج، وُه ــْرٍص ُمْدَم ــى قُ ــَجٌل َعل ــَو ُمَس ــِتماِع، َوُه ــِص اْل�ْس ــَدْرُس بَِن ــَداأ ال َيْب
الَنــِص َفَمْوجــوَدٌة فــي ِكتــاِب الَطالـِـِب. َوِمــْن َثــَم، توَجــُد لَْوَحــٌة لِْلُمحاَدَثــِة تُحاكــي َدْرَس الِْقــراَءِة، َوَقــْد ُربـِـَط َدْرُس الُْمحاَدَثــِة 
أْســِئَلِة، َوِهــَي: نُجيــُب َشــَفِويّاً َونَُفِكــُر، َحْيــُث اإَِن  بِالَتْعبيــِر الَشــَفِوّي. َوَبْعــَد ذلِــَك ُبِنــَي نَــُص الِْقــراَءِة، َوَتِبَعــُه نَْوعــان ِمــَن اْل�
اأْســِئَلَة الَتْفكيــِر اأْســِئَلٌة َغْيــُر ُمباِشــَرٍة َتْســَتْدعي َمهــارات الَتْفكيــِر الُْعْليــا. اأّمــا الَتْدريبــاُت، َفجــاَءْت ُمْرَتِبَطــًة بَِنــِص الِْقــراَءِة. َوَقــْد 
ْمــلاُء فــي هــذا  اأوليــت الِْكتاَبــِة اأَهِمَيــًة خاَصــًة، َحْيــُث اْشــَتَمَل الِْكتــاُب َعلــى َثــلاِث َمهــاراٍت ُمْخَتَصــٍة بِالِْكتاَبــِة. َوَتَنــَوَع اْل�إِ
الِْكتــاِب َبْيــَن الَْمْنقــوِل َوالَْمْنظــوِر، َكمــا اْشــَتَمَل الِْكتــاُب َعلــى اأناشــيَد ُمَتَنِوَعــٍة بُِعْنــواِن )نَُغنـّـي(، جــاَءْت ُمْرَتِبَطــًة بُِنصــوِص 

الِْقــراَءِة، واْشــَتَمل الِْكتــاُب َعلــى َتْدريبــاٍت تَُنّمــي َمهــاراِة الَتْعبيــِر الِْكتابـِـِي.
ــَم ُهــَو الَْمَحــُك الَرئيــُس فــي الَْعَمِلَيــِة الَتْعليِمَيــِة الَتَعلُِمَيــِة، َوُهــَو الَــذي َيقــوُم بَِتْنفيــِذ الِْمْنهــاِج َوَتْطبيِقــه فــي  اإَِن الُْمَعلِ
الُْغْرَفــِة الَصِفَيــِة؛ لـِـذا، كُلُنــا اأَمــٌل فــي اأْن تَُزِودونــا بَِتْغِذَيــٍة راِجَعــٍة لِْلِكتــاِب الَْمْوجــوِد َبْيــَن اأْيديُكــم، َحْيــُث اإَن هــِذِه الَطْبَعــَة 
ِعبــاَرٌة َعــْن َطْبَعــٍة َتْجريِبَيــٍة. َونَْحــُن َعلــى َيقيــٍن اأنَهــا َســْوَف تُْغنــي الِْكتــاَب، َوتُســاِهُم فــي َتْطويــِر مهــاراِت اأْطفالِنــا، وَتْخــِدُم 

الَْمْصَلَحــَة الُْفْضلــى لُهــم. 
َوفََقُكم اللُه لِما فيِه َمْصَلَحُة اْلَوَطِن.

اْلُمَؤلِفون

مقدمة



احتويات

3َوطَُنُ يَْسُكُن فيناالَدرُْس اْلََوُل

١3الَنِمُر َوالَْحطّاُبالَدرُْس الثّاي

٢3نَبْني َونَبْنيالَدرُْس الثّالُِث

33الُْعْصفورَُة َواْلَفعىالَدرُْس الرّاِبُع

٤3ي َمديَنِة الَْخليِلالَدرُْس الِْخامُس

ُالَدرُْس الّساِدُس ٥3َصباُحُ َجديُد

٦3حيلَُة فَّلٍحالَدرُْس الّساِبُع

٧3يَْوُم الطِْفِل الِْفلَْسطيِنِيالَدرُْس الثّاِمُن

٨3ُعَمُر َوالُْغلُمالَدرُْس التّاِسُع

ُالَدرُْس الّْعاِرُ  ٩3لََدَي ُحلُُم

١٠3والِدي الَْحبيَبالَدرُْس الْحاِدَي َعَشَ

١١3الْبَبَغاُء الَثْثاُرالَدرُْس الثّاِيَ َعَشَ

١٢3َسعيُدُ َوالَصْقُرالَدرُْس الثّالَِث َعَشَ

١33ي الْبَّقالَِةالَدرُْس الرّاِبَع َعَشَ

١٤3ِمْن نَواِدِر أَْشَعَبالَدرُْس الْخاِمَس َعَشَ



اْل�أْهداُف اْلعاَمـُة
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطالِب َبْعَد ِدراَسِة هذا اْلِكتاِب اأْن: 
ُيَوِظَف اللَُغَة في ال�تـِصاِل َوالَتواُصِل بَِشْكٍل سليٍم.  ١

َيْسَتِمَع اإِلى نُصوِص ال�ْسِتماِع بِانِْتباٍه َوَتفاُعٍل.  ٢
ُيَعِبَر َعْن لَْوحاِت الُْمحاَدَثِة َوُصَوِرها َشَفِويّاً بَِشْكٍل َسليٍم.  ٣

َيْقَراأ نُصوصاً ِمْن )5٠ – ٨٠( َكِلَمًة ِقراَءًة َجْهِرَيًة َصحيَحًة َوُمَعِبَرًة.  ٤
أنِْشَطِة الُْمْخَتِلَفِة. َيَتفاَعَل َمَع الُنصوِص ِمْن ِخلاِل اْل�  5

ْبداعِي(، َوَحِل الُْمْشِكلات. َيْكَتِسَب َمهاراِت الَتْفكيِر الُعْليا )النّاِقِد، َواْل�إ  ٦
َيْكَتِسَب َثْرَوًة لَُغِوَيًة )ُمْفَرداٍت، َوَتراكيَب، َواأنْماطاً لَُغِوَيًة َجديدًة(.  ٧

َيْنَسَخ َكِلماٍت َوُجَملاً بَِخٍط َجميٍل.  ٨
َيْكُتَب ُحروفاً َوَمقاِطَع َوَكِلماٍت ِكَتاَبًة َصحيحًة َوْفَق اأصوِل َخِط الَنْسِخ.  ٩

ُيَعِبَر ِكتابِّياً َعْن َمواِقَف َوُصَوٍر ُمْعطاٍة.  ١٠

الَْمهاراِت  ِكتاَبًة َصحيَحًة، ُمراِعياً  اإِْملاًء َمْنظوراً  )لِغاَيِة ٢٠ َكِلَمًة(  َيْكُتَب نُصوصاً   ١١

الواِرَدَة في الِْكتاِب.
أناشيِد َمَع الَتْلحيِن. ُيْنِشَد َمْجموَعًة ِمَن اْل�  ١٢

يجابَِيـَة )اْل�نِْتماَء لِْلَوَطِن، َواْسِتْخداَم الَْعْقِل، َوَحَل الُْمْشِكلاِت، َوُحقوَق  َيَتَمثََل الِْقَيَم اْل�إ  ١٣

أَسِرَيَة،  أمانََة، َوالُْمثاَبَرَة لَِتْحقيِق الُْحلُِم، َوالَْعلاقاِت اْل� الِطْفِل، َوَمْعلوماٍت ِعْلِمَيًة، َواْل�
َوالَتْفكيَر َقْبَل الَْحديِث، َوالَتْفكيَر َقْبَل اإِْصداِر اأْحكاٍم، َوُمحاَرَبَة الَْفساِد، ...اإلخ(.

٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )فَِلْسطيُن اْلَجميَلُة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ِمْن اأْيَن َقِدَم اأْصِدقاُء خالٍِد؟  ١
أْصِدقاُء ِرْحَلَتُهم؟ اأْيَن َبَداأ اْل�  ٢

أْصِدقاُء في الُْقْدِس؟ ماذا زاَر اْل�  ٣
أْصِدقاُء في َطريِقِهم ِمَن الُْقْدِس  أماِكُن الَتي َمَر بِها اْل� ما اْل�  ٤

اإِلى َحْيفا؟
ما اْسُم الَسْهِل الَْقريِب ِمْن ِجنيَن؟  5

الَدْرُس ال�أَوُل

َوَطُنُ َيْسُكُن فينا

٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

٤



5



َنْقَراأ:     
َوَطُنُ َيْسُكُن فينا

اتََفَق ياِسُرُ َواأْخُتُه َعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة َصَحِفَيٍة؛ 
لِِكتاَبِة َمقالٍَة َعْن ِفَلْسطيَن. 

َعبيُر: ماذا َسَنْكُتُب في الَْمقالَِة؟
ياِسُرُ: َسَنْكُتُب َعِن الَْوَطِن الَذي َيْسُكُن فينا، َول� نَْسُكُن 

فيه.
َعبيُر: َوَكْيَف َسَنْكُتُب َعْن َوَطٍن ل� نَْسَتطيُع الُْوصوَل اإِلَْيِه؟
َعكّا،  َعْن  الِسِن  َوِكباَر  َوالَْجَدَة،  الَْجَد،  نَْساأُل  ياِسُرُ: 

َوَحْيفا، َويافا، َوَصَفَد، َوَغْيِرها. 
َعبيُر: لَْن نَْنسى اأْن نَُعِبَر َعْن ُحلُِمنا، َوَحِقنا في الَْعوَدِة اإِلى 

َوَطِننا، َوالَْعْيِش فيه. 

٦



نَُفِكُر
لِماذا لَْم َيْسَتطْع ياِسُرُ َوَعبيُر الُْوصوَل اإِلى الَْوَطِن؟_ ١
لِماذا َساأَل ياِسُرُ َوَعبيُر الَْجَد َوالَْجَدَة َعِن الَْوَطِن؟_ ٢
ما َمْعنى: )الَْوَطُن الَذي َيْسُكُن فينا، َول� نَْسُكُن فيه(؟_ ٣
ما ُحلُُم ياِسٍر َوَعبيَر؟_ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ما الُْمساَبَقُة الَتي اتََفَق ياِسُرُ َوَعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة فيها؟  ١

ما الَْمْوضوُع الَذي َسَيْكُتُبُه ياِسُرُ َوَعبيُر؟  ٢
َمْن َساأَل ياِسُرُ َوَعبيُر َعِن الَْوَطِن؟  ٣

ما اأْسماُء الُْمُدِن الَتي َوَرَدْت في الَنِص؟  ٤
نَُعِدُد اأْسماَء ُمُدٍن َوقًُرى ِفَلْسطينَيٍة اأْخرى.  5

٧



١ َنْختاُر ِضَد اْلَكِلماِت اْلُمَلَوَنِة، َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ:
ِصغاَراْخَتَلَفالَذهاِبنََتَذكََرنُجيُب

١- اتََفَق ياِسُرُ َواأْخُتُه َعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة. 
٢- ياِسُرُ: نَْساأُل الَْجَد، َوالَْجَدَة. 

٣- نَْساأُل ِكباَر الِسِن َعْن َعكّا، َوَحْيفا، َويافا. 
٤- َعبيُر: لَْن نَْنسى اأْن نَُعِبَر َعْن ُحلُِمنا. 

5- قالَْت َعبيُر: لَْن نَْنسى اأْن نَُعِبَر َعْن َحِقنا في الَْعوَدِة اإِلَْيه. 
٢ َنْختاُر اْلَكِلَمَة )اأْيَن، َمتى(، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب 

َكما في اْلِمثاَلْيِن:
اأْيَن َذَهَب ياسُرُ ؟َذَهَب ياِسُرُ اإِلى َصَفَد.

َمتى نََزَح َجّدي َعْن َعكّا؟نََزَح َجّدي َعْن َعكّا َسَنَة الَنْكَبِة.
 زاَرْت َعبيُر َجَدَتها؟زاَرْت َعبيُر َجَدَتها َيْوَم الُْجُمَعِة.
 عاَش َجُد ياِسٍر؟عاَش َجُد ياِسٍر في َمديَنِة َحْيفا.

 َتْسُكُن َعبيُر؟َتْسُكُن َعبيُر في الُْمَخَيِم.

٨



٣ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

َمْن َكَتَب َمقالًَة َعْن ِفَلْسطيَن؟َكَتَب ياِسُرُ َمقالًَة َعْن ِفَلْسطيَن.

 شاَرَكْت في ِكتاَبِة الَْمقالَِة؟شاَرَكْت َعبيُر في ِكتاَبِة الَْمقالَِة.

 َكـَتَب الَدْرَس َعلى الَسّبوَرِة؟َكَتَب الُْمَعلُِم الَدْرَس َعلى الَسّبوَرِة.

 َرَسَمْت لَْوَحًة َجميَلًة؟َرَسَمِت الُْمَعلَِمُة لَْوَحًة َجميَلًة.

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

 ياِسُرُ: َسَنْكُتُب َعِن الَْوَطِن الَذي َيْسُكُن فينا.

٩



٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َعبيُر: َوَكْيَف َسَنْكُتُب َعْن َوَطٍن ل� نَْسَتطيُع الُْوصوَل اإِلَْيِه؟
َوَحْيفا،  َعْن َعكّا،  الِسِن  َوِكباَر  َوالَْجَدَة،  الَْجَد،  نَْساأُل  ياِسُرُ: 

َويافا، َوَصَفَد، َوَغْيِرها.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

حاِفظَظْرفظيظوظاظ

١٠



ْملاُء اْل�إِ
١ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائِرًة َحْوَل التّاِء اْلَمْربوَطِة في اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

اْلَعْوَدُة     َمقاَلُةُ     اْلَجَدُة     اْلَمْدَرَسُة    اْلَمْكَتَبُة
٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:

اتََفَق ياِسُرُ َواأْخُتُه َعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة َصَحِفَيٍة.

التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:
١ نُْكِمُل اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة ِمْن َبْيِن اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

فَِلْسطيَناْلَعْوَدِةالِسِنَنْسُكُن
١- اتََفَق ياِسُرُ َوَعبيُر َعلى الُْمشاَرَكِة في ُمساَبَقٍة َصَحِفَيٍة لِِكتاَبِة َمقالٍَة َعْن 

.
٢- قاَل ياِسُرُ: َسَنْكُتُب َعِن الَْوَطِن الَذي َيْسُكُن فينا، َول�  فيه.

٣- نَْساأُل الَْجَد َوالَْجَدَة وِكباَر َعْن َعكّا، َوَحْيفا، َويافا، 
َوَصَفَد. 

٤- َيْحلُُم ياِسُرُ َوَعبيُر بِــ اإِلى الَْوَطِن.
١١



نَُغنّي

َسلامًا يا َروابينا
اأمانينـــاَسلامـــاً يـــا َروابـــيــنــــا اأْحلـــى  َويـــا 
ُضّمينـــاَويا َشْمســـاً َعِشـــْقناها آَن  اْل� اإِليـــِك 
َمْوِطني الْغالي ماضينـــاَســـلاماً  اأْمجـــاَد  َويـــا 
ِعَزتِنـــا َرْمـــَز  َماآقينـــاَســـَتْبقى  فـــي  َوُحْلمـــاً 

اأسعد الديري

١٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )اْلغاَبُة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
نَُعِدُد َبْعَض الَْحَيواناِت الَتي َتعيُش في الْغاَبِة.  ١

َكْيَف نَْحُصُل َعلى الَْخَشِب؟  ٢
ماذا نَْصَنُع ِمَن الَْخَشِب؟  ٣

لِماذا نَْزَرُع اأْشجاراً َمكاَن اْل�أْشجاِر الَتي نَْقَطُعها؟  ٤
َكْيَف نُحاِفُظ َعلى الْغاباِت؟  5

الَدْرُس الثّاني

النَِمُر َواْلَحّطاُب

١٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

١٤



١5



َنْقَراأ:     
النَِمُر َواْلَحّطاُب

ــْرُدُ  ــِمَعُه ِق ــوى. َس أْق ــا اْل� ــِبراً َيقــوُل: اأن ــِة ُمَتَكـ ــُرُ فــي الْغاَب َمشــى نَِم
ــَك.  ــوى ِمْن نْســاُن اأْق ــُه ســاِخراً: اْل�إِ ــاَل لَ ــَجَرٍة، َفق ــى َش ــُز َعل كاَن َيْقِف

ساَر الَنِمُر غاِضباً، َفَوَجَد َحطّاباً، فقاَل الَنِمُر: َتعاَل نََتصاَرْع.
قاَل الَْحطّاُب: اأنا ُمواِفُقُ، َولِكنّي نَسيُت قَُوتي.

الَنِمُر: اأْيَن نَسيَت قَُوَتَك؟
أْحِضَرها. الَْحطّاُب: نَسيُت قَُوتي في الَْبْيِت، َساأْذَهُب لِ�

الَنِمُر: َمتى َسَتعوُد؟ 
الَْحطّاُب: َساأعوُد َبْعَد ساَعٍة، َواإِيّاَك اأْن َتْهُرَب. 

الَنِمُر: لَْن اأْهُرَب.
ــِذِه  ــي ه ــَك ف ــي اأْربِْط ــَك؟ َدْعن ــي ذلِ ــُن ل ــْن َيْضَم ــاُب: َوَم الَْحطّ

الَشــَجَرِة؛ َحتّــى اأَتاأكَــَد ِمــْن ِصْدِقــَك. 
أْقوى يا نَِمُر؟ واَفَق الَنِمُر، َفَرَبَطُه الَْحطّاُب، ثَُم صاَح: َمِن اْل�

١٦



نَُفِكُر
لِماذا كاَن الَنِمُر َيْبَحُث َعْن اإِنْساٍن؟ـ ١
لِماذا َقاَل الَْحطّاُب: نَسيُت قُـَوتي في الَْبْيِت؟ـ ٢
لَْو صاَرَع الَْحطّاُب الَنِمَر، َهْل َيْغِلُبُه؟ لِماذا؟ـ ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َكْيَف َمشى الـَنِمُر في الْغاَبِة؟  ١

َمِن الَذي اأْغَضَب الَنِمَر؟  ٢
ماذا َفَعَل الَنِمُر َبْعَد اأْن َسِخَر ِمْنُه الِْقْرُد؟  ٣

ماذا َطَلَب الَنِمُر ِمَن الَْحطّاِب؟  ٤
اأْيَن َرَبَط الَْحطّاُب الَنِمَر؟  5

َكْيَف َتَغلََب الَْحطّاُب َعلى الـَنِمِر؟  ٦

١٧



١ َنْختاُر ُمراِدَف اْلَكِلماِت اْلُمَلَوَنِة في اْلُجَمِل اْل�آتَِيِة، َوَنْكُتُبُه 
في اْلَفراِغ:

)ُمْسَتْهِزئاً، َحزيناً، صائِحاً(َسِمَعُه ِقْرُدُ، َفقاَل لَُه ساِخراً. ١

)َوَقَف، َرَكَض، َمشى(ساَر الَنِمُر، َفَوَجَد َحطّاباً. ٢

)َيْكُفُل، ُيَوفُِر، َيقوُل(َرَد الَْحطّاُب: َوَمْن َيْضَمُن لي ذلَِك؟ ٣

)ساِعْدني، اْتُرْكني، ساِمْحني(َدْعني اأْربِْطَك في هِذِه الَشَجَرِة. ٤

)نَْلَعْب، نََتقاَتْل، نََتساَبْق(قاَل الَنِمُر لِْلَحطّاِب: َتعاَل نََتصاَرْع.5

١٨



٢ َنِصُل ما في اْلَعموِد اْل�أْيَمِن ِبما ُيناِسُبُه في اْلَعموِد اْل�أْيَسِر، 
َوَنْقَراأ:

نَِسَي الَْحطّاُب قَُوَتُه في الَْبْيِت.اأْيَن كاَن الِْقْرُد َيْقِفُز؟

سَيعوُد الَْحطّاُب لِلَنِمِر َبْعَد ساَعٍة.َمْن َسِخَر ِمَن الَنِمِر؟

َسِخَر الِْقْرُد ِمَن الَنِمِر.اأْيَن نَِسَي الَْحطّاُب قَُوَتُه؟

كاَن الِْقْرُد َيْقِفُز َعلى َشَجَرٍة.َمتى َسَيعوُد الَْحطّاُب لِلَنِمِر؟

٣ َنْقَراأ اْلُجَمَل اْل�آتِـَيَة، َونَُكوُِن اأْسِئَلًة َتكوُن اإِجاباتُها 
اْلَكِلماِت الَتي َتْحَتها ُخطوطُُ:

َتعيُش الَْحَيواناُت في الْغاَبِة.

شاَهَد الَنِمُر الَْحطّاَب في الَصباِح

َرَبَط الَْحطّاُب الَنِمَر في الَشَجَرِة.

عاَد الَْحطّاُب اإِلى َبْيِتِه في الَْمساِء.

١٩



اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أْقوى.  َمشى نَِمُرُ في الْغاَبِة ُمَتَكِبراً َيقوُل: اأنا اْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

ِصْدِقَك.  ِمْن  اأَتاأكََد  َحتّى  الَشَجَرِة؛  هِذِه  في  اأْربِْطَك  َدْعني 
أْقوى يا نَِمُر؟ واَفَق الَنِمُر، َفَرَبَطُه الَْحطّاُب، ثَُم صاَح: َمِن اْل�

٢٠



٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َسِمَعَدْعنيعيعوعاعـعـعـعـ

ْملاُء اْل�إِ
١ َنْكُتُب التّاَء اْلَمْبسوطَة )ت( في نِهاَيِة اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

َبناـــــــــبِْنــــــــــنَسيــــــــــَحَيواناـــــــــالَْبْيـــــــــ

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
الَنِمُر: اأْيَن نَسيَت قَُوَتَك؟

أْحِضَرها. الَْحطّاُب: نَسيُت قَُوتي في الَْبْيِت، َساأْذَهُب لِ�

٢١



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

١ نُْكِمُل اْلُجَمَل ِبَكِلَمٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

ُاْل�أسوِد أثاَثَحَيواناُتُاأْشجاُر اْلِفَيَلِةنَْقَطُعهااْل�

الْغاَبُة اأْرُضُ واِسَعُةُ َتْنمو فيها  َكثيَرُةُ.ـ ١
َتْسُكُن الْغاَبَة  ُمَتَنِوَعُةُ.ـ ٢
نَْصَنُع  ِمَن اْل�أْخشاِب.ـ ٣
َيعيُش في الْغاباِت َحَيواناُتُ َعديَدُةُ، ِمْثَل:  ـ ٤

. َو
.ـ 5 نَْزَرُع اأْشجاَراً َمكاَن اْل�أْشجاِر الَتي 

٢٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )ِبناُء اْلُبيوِت(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ِمَم تُْصَنُع الِْخياُم؟  ١

نْساُن َقديماً ُبيوتاً ِمَن الطّيِن؟ لِماذا َبنى اْل�إِ  ٢
َكْيَف تُْبنى الُْبيوُت في بِلاِدنا ِفَلْسطيَن؟  ٣

لِماذا َيْبني اأْهُل اْل�أْسكيمو ُبيوَتُهْم ِمَن الَْجليِد َوالثَْلِج؟  ٤
لِماذا َيْبني النّاُس الُْبيوَت؟  5

الَدْرُس الثّالُِث

َنْبني َوَنْبني

٢٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

٢٤



٢5



َنْقَراأ:     
َنْبني َوَنْبني

ــٍت َقديــٍم فــي الُْقــْدِس،  ــِه فــي َبْي َســَكَن َكريــُمُ َمــَع عائَِلِت
َوِرَثــُه اأبــوُه َعــْن َجــِدِه، َوفــي َيــْوٍم َحزيــٍن، جــاَءْت َجّرافــُة 
ال�ْحِتــلاِل؛ لَِتْهــِدَم الَْبْيــَت. َوَقــَف َكريــُمُ ُيراِقُبهــا، َوَقْلُبــُه َيْخُفُق 
ــُة  ــاَك الُْغْرَف ــُه َتْنهــاُر َحَجــراً َحَجــراً، َوُهن ــَي ُغْرَفُت ــاً، هــا ِه ُحْزن

ــراٍب.  ــْن تُ ــًة ِم ــْد اأْصَبَحــْت َكْوَم ــَد فيهــا َق الَتــي ولِ
مــا ِهــَي اإِل� ســاعاُتُ َحتّــى اأْصَبــَح الْبيــُت ُركامــاً ِمــَن 
ــَن  ــَي ِم ــا َبِق ــى م ــُة َعل ــَدِت الَْجّراَف ــراِب، َوَصِع الِْحجــاَرِة َوالُت

ــُةُ. ــِه َدْمَع ــي َعْيِن ــكاَن، َوف ــُم الَْم ــَرَك َكري ــِت. َت الَْبْي
أُب بَِيــِدِه َعلــى َراأِْس َكريــٍم، َوَضَمــُه اإِلى َصْدِرِه،  َمَســَح اْل�

وقــاَل: اإِْن َهَدمــوا لَنــا َبْيتــاً، َفَســَنْبني ُبيوتاً. 

٢٦



نَُفِكُر
لِماذا َهَدَمِت الَْجّراَفُة الَْبْيَت؟ـ ١
َكْيَف نَْحمي ُبيوَتنا ِمْن َجّرافاِت ال�ْحِتلاِل؟ـ ٢
لِماذا قاَل اْل�أُب: اإِْن َهَدموا َبْيتاً، َفَسَنْبني ُبيوتاً؟ـ ٣
َكْيَف ُيْمِكُن اأْن نُساِعَد َكريماً َوعائَِلَتُه َحتّى َيِتَم بِناُء َبْيِتِهم ـ ٤

الَْجديِد؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن َسَكَن َكريُمُ َمَع عائَِلِتِه؟  ١

لِماذا كاَن الَْيْوُم َحزيناً؟  ٢
ماذا َفَعَلْت َجّراَفُة ال�ْحِتلاِل بِالَْبْيِت؟  ٣

َكْيَف اأْصَبَح الَْبْيُت َبْعَد ساعاٍت؟  ٤
ماذا قاَل الْوالُِد لَِكريٍم؟  5

٢٧



١ َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة في اْلَعموِد اْل�أَوِل، َوِضِدها في اْلَعموِد الثّاني:

ُ َذَهَبْتَقديُم

َتْبنيَحزيُنُ

َسعيُدُجاَءْت

َجَلَسَتْهِدُم

َُوَقَف َجديُد

٢ َنْقَراأ، َونُلاِحُظ اْلَكِلَمَة اْلُمَلَوَنَة:
الِْكتاُب َعلى الطّاِولَِة.

٢٨



الَْبْيُض في الُْعِش.

أْطباُق َعلى الطّاِولَِة. اْل�

أْوراُق في الَْحقيَبِة.  اْل�

٣  َنْختاُر اْلَكِلَمَة الُمناِسَبَة )في، َعلى(، َوَنْكُتـُبَها في اْلَفراِغ:
١- َسَكَن َكريُمُ َمَع عائَِلِتِه ______ َبْيٍت َقديٍم في الُْقْدِس.

٢- َصِعَدِت الَْجّراَفُة ______ ما َبِقَي ِمَن الَْبْيِت.
٣- َمَسَح اْل�أُب بَِيِدِه _____ َراأِْس َكريٍم.

٤- َصلّى ِهشاُمُ ___________ الَْمْسِجِد اْل�أْقصى.
٢٩



اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َضَمُه والُِدُه اإِلى َصْدِرِه، َوقاَل: اإِْن َهَدموا لَنا َبْيتاً، َفَسَنْبني ُبيوتاً.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
، َحتـّـى اأْصَبــَح الَْبْيــُت ُركاماً ِمــَن الِْحجاَرِة  مــا ِهــَي اإِل� ســاعاُتُ

َوالُتــراِب. َتــَرَك َكريــُم الَْمــكاَن، َوفي َعْيِنــِه َدْمَعُةُ.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َفراغُغْرَفةغيغوغاغـغـغـغـ

٣٠



ْملاُء اْل�إِ
١ َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْلَكِلماِت اْلُمْنَتِهَيَة ِبالتّاِء اْلَمْربوَطِة ِبالَلْوِن اْل�أْحَمِر، 

َواْلُمْنَتِهَيَة ِبالتّاِء اْلَمْبسوَطِة ِبالَلْوِن اْل�أْخَضِر:
َبْيت ِحجاَرة  ساعات  َكْوَمة  اأْصَبَحْت  َجّراَفة 

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
َســَكَن َكريــُمُ فــي َبْيــٍت َقديــٍم فــي الُْقــْدِس. َوفــي َيــْوٍم َحزيــٍن، جاَءْت 

َجّراَفــُة ال�ْحِتلاِل؛ لَِتْهــِدَم الَْبْيَت.

التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:
١ نُْكِمُل اْلُجَمَل اْل�آتَِيَة ِبَكِلَمٍة ُمناِسَبٍة ِمَن اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

الطّيِنالُْمَهْنِدُسالِزراِعَيِةالِْحجاَرِةالُْقماِش
١ -. تُْصَنُع الِْخياُم ِمَن 
ُبيوُت  َتْمَنُع ُدخوَل الَْحراَرِة.- ٢
٣ -. تُْبنى ُمْعَظُم ُبيوِت ِفَلْسطيَن ِمَن 
 ُيْشِرُف َعلى اأْعماِل الِْبناِء.- ٤
5 -. ٣١ل� َيْبني النّاُس ُبيوَتُهم في اْل�أراضي 



نَُغنّي

َلْن اأْرَحل
ل� لَْن اأْرَحَل... ل� ... ل�
لَْن اأْسَتْسِلَم... ل� .... ل�
َفْوَق تُرابي اأْكُتُب َدْرسي
اأْبني َبْيتي، اأْسقي َغْرسي

اأْكِرُم جاري، اأْحُرُس قُْدسي
َفْوَق تُرابي، َفْوَق تُرابي
لَْن األِْقَي ِمْن َكّفي َفاأْسي
َفْوَق تُرابي، َفْوَق تُرابي
اأنا اأْحيا َمْرفوَع الَراأِْس

اإبراهيم العلي ٣٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )الَسَمَكُة َواْلَحّسوُن(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا كاَن طائُِر الَْحّسوِن َيْفَعُل؟  ١

لِماذا َيخاُف طائُِر الَْحّسوِن ِمَن الَْبْحِر؟  ٢
لِماذا ل� َتْسَتطيُع الَسَمَكُة اأْن َترى ما َيْحُدُث َعلى الّشاِطِئ؟  ٣

ما الَذي اتََفَق َعَلْيِه طائُِر الَْحّسوِن َوالَسَمَكُة؟  ٤
اأُيُهما اأْجَمُل: الَْحياُة في الَْبْحِر اأِم الَْحياُة في الَْبِر َوالَْجِو؟  5

الَدْرُس الّراِبُع

اْلُعْصفوَرُة َواْل�أْفعى

٣٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

٣٤



٣5



َنْقَراأ:     

اْلُعْصفوَرُة َواْل�أْفعى

َذَهَبــْت ُعْصفــوَرُةُ اإِلــى َحمامــٍة َتِقُف َعلى ُغْصِن َشــَجَرٍة، 
ــَرْت  ــَس َبْيضــي، َوَكُب ــا َفَق ــْت لَهــا: يــا َصديَقتــي، كُلَم وقالَ
ــَجَرِة،  ــى الَش ــَدْت َعل ــَرُةُ، َوَصِع ــى َكبي ــاَءْت اأْفًع ِفراخــي ج
َواأَكَلــِت الِْفــراَخ َوالَْبْيــَض. َفَفِكــري لــي فــي َطريَقــٍة اأَتَخلـَـُص 

أْفعــى. بِهــا ِمــْن هــِذِه اْل�
َفَكــَرِت الَْحماَمــُة، َوقالَــْت: اأقيمــي ُعَشــِك َفــْوَق َشــَجَرٍة 
ــاُس  ــا النّ ــي َيزوُره ــِة، الَت ــِق الْعاَم ــدى الَْحدائِ ــي اإِْح ــٍة ف عالَي
ــَرًة  ــاِس، َول� َتاأْتــي َم أْفعــى ِمــَن النّ َكثيــراً؛ ِعْنَدهــا َتخــاُف اْل�

ــْن َشــِرها. ــَن ِم ــَك َتَتَخلَصي اأْخــرى، وبِذلِ

٣٦



نَُفِكُر
أْفعى؟_ ١ َكْيَف اأنَْقَذِت الُْعْصفوَرُة ِفراَخها ْمَن اْل�
اأْيَن َتْبني الُطيوُر اأْعشاَشها؟_ ٢
بِماذا نَِصُف الَْحماَمَة؟_ ٣
ِمَن _ ٤ الِْفراَخ  َياأُْخذوَن  اأْطفال�ً  شاَهْدنا  اإِذا  نََتَصَرُف  َكْيَف 

الُْعِش؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لَِمْن َذَهَبِت الُْعْصفوَرُة؟  ١

أْفعى َتْفَعُل بِالِْفراِخ؟ ماذا كانَِت اْل�  ٢
اأْيَن نََصَحِت الَْحماَمُة الُْعْصفوَرَة اأْن تُقيَم ُعَشها؟  ٣

َمْن َيزوُر الَْحدائَِق الْعاَمَة؟  ٤

٣٧



١ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ:
النّاِسالِْفراُخالَْبْيُضالْعاَمَةعالَِيٍة

. ١-  َيزوُر النّاُس الَْحدائَِق 
، َوَتْكُبُر  َتاأْكُلُها  ٢-  ِعْنَدما َيْفُقُس 

أْفعى. اْل�
. ٣-  َبَنِت الُْعْصفوَرُة الُْعَش َفْوَق َشَجَرٍة 

 . أْفعى ِمَن  ٤-  َتخاُف اْل�

٢ َنْقَراأ، َوَنْختاُر اْلَكِلَمَة الُمناِسَبَة )في، َعلى(، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ:
١- َتبيُض الُْعْصفوَرُة  الُْعِش.

٢- َتِقُف الَْحماَمُة  ُغْصِن َشَجَرٍة.
أْفعى  الَشَجَرِة. ٣- َصِعَدِت اْل�

أْفعى. ٤- َفَكَرِت الَْحماَمُة  َطريَقٍة لِلَتَخلُِص ِمَن اْل�
5- اأقيمي ُعَشِك َفْوَق َشَجَرٍة عالَيٍة  اإِْحدى الَْحدائِِق 

الْعاَمِة.
٣٨



٣ َنْكُتُب ُجْمَلَتْيِن َعلى ُكِل واِحَدٍة ِمْن )في، َعلى(:

في
 )١(

 )٢(

َعلى
 )١(

 )٢(

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أْفعى ِمَن النّاِس، َول� َتاأْتي َمَرًة اأْخرى.  َتخاُف اْل�

٣٩



٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َذَهَبْت ُعْصفوَرُةُ اإِلى َحماَمٍة، َوقالَْت لَها: يا َصديَقتي، كُلَما َفَقَس 
َبْيضي، َوَكُبَرْت ِفراخي جاَءْت اأْفًعى َكبيَرُةُ، َوَصِعَدْت َعلى الَشَجَرِة.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:
َصْيفِفراخفيفوفاففـ

٤٠



ْملاُء اْل�إِ

١ نَُصنُِف اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة َوْفَق اْلَجْدوِل:
َطريَقةِمياهَحماَمةاإِلَْيِهفيِهُعْصفوَرة

َكِلماتُُ َتْنَتهي ِبهاٍءَكِلماتُُ َتْنَتهي ِبتاٍء َمْربوَطٍة 

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
أْفعى. َفِكري لي في َطريَقٍة اأَتَخلَُص بِها ِمْن هِذِه اْل�

٤١



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

نُعيُد ترتيَب اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة؛ لَِتْكويِن ُجَمٍل َمفيَدٍة، َوَنْقَراأ اْلُجَمَل:

أْفعى، َتاأْكُُل.ـ ١ الِْفراَخ، اْل�

ُعَشِك، عالَِيٍة، َفْوَق، اأقيمي، َشَجَرٍة.ـ ٢

الْعاَمَة، الَْحدائَِق، َيزوُر، النّاُس، َكثيراً.ـ ٣

أْفعى، َتخاُف.ـ ٤ ِمَن، النّاِس، اْل�

أْفعى، ِفراَخها، َتْحمي.ـ 5 الُْعْصفوَرُة، ِمَن، اْل�

٤٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )رِْحَلُةُ اإِلى َبْيَت َلْحَم(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن توَجُد َكنيَسُة الَْمْهِد؟  ١

ماذا كاَن الَرُجُل َيْفَعُل في ساَحِة الَْمْهِد؟  ٢
لِماذا َساأَل اأَحُد الّسائِحيَن َسْلوى َعِن الّسوِق؟  ٣

لِماذا َقَرَر عاِدُلُ ِدراَسَة التّاريِخ َواللُغاِت؟  ٤
أماِكِن الِسياِحَيِة في ِفَلْسطيَن. نَُعِدُد َبْعَض اْل�  5

الَدْرُس اْلخاِمُس

في َمديَنِة اْلَخليِل

٤٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

٤٤



٤5



َنْقَراأ:     
في َمديَنِة اْلَخليِل

راَفَقْت َعْلياُء خالَها َعْدناَن في َجْولٍَة اإِلى الَْبْلَدِة الَْقديَمِة 
َمْدَرَسِة  اإِلى  َوَوَصلا  الَشّلالَِة،  شاِرِع  في  سارا  الَْخليِل،  في 
اأساَمَة الَتي َسْيَطَر َعَلْيها ال�ْحِتلاُل، َوَحَولَها اإِلى ُمْسَتْعَمَرٍة، ثَُم 
شاَهدا سوَق الُْخضاِر، َوالَْملابَِس الَشْعِبَيَة، َوَمَحّلاِت الِْعطاَرِة، 

أْحِذَيِة، َوَغْيَرها. َوالَْحَلِويّاِت، َوَمصانَِع اْل�
َمّرا بَِعْيِن ساَرَة، َوَتِكَيِة َسِيِدنا اإِْبراهيَم الَْخليِل -َعَلْيِه الَسلام- 
ْبراهيِمِي. َدَخلا الَْحَرَم، َوَصلَيا َرْكَعَتيِن  ِعْنَد َمْدَخِل الَْحَرِم اْل�إِ

لِلِّه َتعالى.
َبْعَد  َوَطِنِه  اإِلى  نْساُن  اْل�إِ َيعوَد  اأْن  اأْجَمَل  ما  َعْدناُن:  قاَل 

طوِل ِغياٍب! 
٤٦



نَُفِكُر
َهْل َيْسُكُن َعْدناُن في الَْخليِل؟ َكْيَف َعَرْفُتْم؟ـ ١
لِماذا َسْيَطَر ال�ْحِتلاُل َعلى َمْدَرَسِة اأساَمَة؟ـ ٢
أْطفاُل الَذيَن كانوا َيْدُرسوَن في َمْدَرَسِة اأساَمَة؟ـ ٣ اأْيَن َذَهَب اْل�
ْبراهيِمِي ـ ٤ ما الَْمشاِكُل الَتي ُيعاني ِمْنها ُسكّاُن َمْنِطَقِة الَْحَرِم اْل�إِ

في الَْخليِل؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن راَفَقْت َعْلياُء خالَها؟  ١

ما اْسُم الّشاِرِع الَذي ساَرْت فيِه َعْلياُء َمَع خالِها؟  ٢
ماذا َفَعَل ال�ْحِتلاُل بَِمْدَرَسِة اأساَمَة؟  ٣

ماذا شاَهَدْت َعْلياُء َمَع خالِها في الَْخليِل؟  ٤
ْبراهيِمِي؟ ماذا قاَل َعْدناُن َبْعَد اأْن َصلّى في الَْحَرِم اْل�إِ  5

٤٧



١ َنِصُل ما في اْلَعموِد اْل�أْيَمِن ِبما ُيناِسُبُه في اْلَعموِد اْل�أْيَسِر، 
َوَنْقَراأ:

الّتي َسْيَطَر َعْلَيها اْل�ْحِتلاُل.راَفَقْت َعْلياُء خالَها َعْدناَن

في َجْولٍَة اإِلى الَْبْلَدِة الَْقديَمِة.َوَصلا اإِلى َمْدَرَسِة اأساَمَة 

اإِْبراهيَم الَْخليِل.شاَهدا سوَق الُْخضاِر 

نْساُن اإِلى َوَطِنِه! َمّرا بَِعْيِن ساَرَة َوَتِكَيِة َسِيِدنا َيعوَد اْل�إ

َوَمَحّلاِت الِْعطاَرِة.قاَل َعْدناُن: ما اأْجَمَل اأْن

٤٨



٢ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

ُُهَو طالُِبُ ِهَي طالَِبُة

ُ َطبيُبُ َطبيَبُة

ُ ُ ُمَعلُِم  ُمَعلَِمُة

ُ ُشْرِطُيُ ٤٩ ُشْرِطَيُة



٣  َنْقَراأ، َوَنْختاُر اْلَكِلَمَة الُمناِسَبَة )ُهَو، ِهَي(، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ:
٢-  بِْنُتُ نَظيَفُةُ.  ١-  َصديُقُ ُمْخِلُصُ.  
٤-  سائُِقُ ماِهُرُ. ٣-  حاِرُسُ اأميُنُ.   

٦-  تِْلميَذُةُ َذِكَيُةُ. 5-  ل�ِعَبُةُ َسريَعُةُ.   

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

 َمّرا بَِعْيِن ساَرَة، َوَتِكَيِة َسِيِدنا اإِْبراهيَم الَْخليِل -َعَلْيِه الَسلام-.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َدَخلا الَْحَرَم، َوَصلَيا َرْكَعَتْيِن لِلِّه َتعالى.
نْساُن اإِلى َوَطِنِه َبْعَد طوِل ِغياٍب! قاَل َعْدناُن: ما اأْجَمَل اأْن َيعوَد اْل�إِ

5٠



٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

سوقَقَلمقيقوقاققـ

ْملاُء اْل�إِ
ـَِيِة، وَنْقَراأ: ١ نُْدِخُل )ال( التَْعريِف َعلى اْلَكِلماِت اْل�آت

َدليلَرُجلسائِحِصناَعةشارِع

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
في  الَْقديَمِة  الَْبْلَدِة  اإِلى  َجْولٍَة  في  َعْدناَن  خالَها  َعْلياُء  راَفَقْت 

الَْخليِل، سارا في شاِرِع الَشّلالَِة.
5١



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

نُعيُد ترتيب اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة؛ لَِتْكويِن ُجَمٍل َمفيَدٍة، َوَنْقَراأ:

َبْيَت لَْحَم، الَْمسيُح، الَسِيُد، في، ُولَِد.ـ ١

الّسائُِح، ِشراَء، َتْذكاِرَيٍة، َهدايا، اأراَد.ـ ٢

َعِن، َساأَل، َسْلوى، الّسائُِح، الّسوِق.ـ ٣

الِسياِحُي، الَدليُل، َعْن، َكنيَسِة الَْمْهِد، َتَحَدَث.ـ ٤

الّسائِحوَن، ِفَلْسطيَن، الِسياِحَيَة، الَْمعالَِم، َيزوُر، في.ـ 5

5٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )الَلْيُل َوالنَهاُر(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لِماذا َتْخُرُج الُطيوُر ِمْن اأْعشاِشها؟  ١

اأْيَن َيْذَهُب الْعاِمُل في الَصباِح؟  ٢
َمتى َتْظَهُر الُنجوُم؟  ٣

لِماذا َيعوُد النّاُس اإِلى ُبيوتِِهْم؟  ٤
نَُعِدُد َبْعَض الِْمَهِن الَتي َيْعَمُل اأْصحاُبها لَْيلاً.  5

الَدْرُس الّساِدُس

َصباُحُ َجديُدُ

5٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

5٤



55



َنْقَراأ:     
ُ َصباُحُ َجديُد

يا  انُْظري  َوصاَح:  الُْغروِب،  ِعْنَد  النّاِفَذِة  ِمَن  بِلاُلُ  نََظَر 
لَميُس! انُْظري اإِلى الَشْمِس، اإِنَها َتْغَرُق في الَْبْحِر.

َتْعِرفيَن الِسباَحَة  ناَدْت لَميُس: قولي لي يا َشْمُس: َهْل 
َوالَْغْوَص؟ َهْل َسَتعوديَن اإِلَْينا؟

أُم، َوقالَْت: ل�، ل� يا اأْبنائي. الَشْمُس ل� َتْغَرُق  َضِحَكِت اْل�
أْرُض َحْوَل نَْفِسها، َفتْغُرُب الَشْمُس في  في الَْبْحِر، َبْل َتدوُر اْل�

بِلاِدنا، َوتُْشِرُق في بِلاٍد اأْخرى.
يا  الِْبلاِد،  تِْلَك  في  آَن  اْل� الَصباُح  َيْبَداأ  َهْل  بِلاُلُ:  َساأَل 

اأّمي؟
آَن،َ بْيَنما َسَنْذَهُب  أُم: نََعْم، ُهْم َيْبَدؤوَن نَشاَطُهم اْل� قالَِت اْل�

نَْحُن اإِلى الَنْوِم.  
5٦



نَُفِكُر
َمتى تُْشِرُق الَشْمُس؟_ ١
لِماذا َسْيْذَهُب بِلاُلُ َولَميُس لِلَنْوِم؟_ ٢
في اأِي َوْقٍت نَْذَهُب لِلَنْوِم؟_ ٣
ما فائَِدُة الَشْمِس؟_ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َمتى نََظَر بِلاُلُ ِمَن النّاِفَذِة؟  ١
ماذا قالَْت لَميُس لِلَشْمِس؟  ٢

لِماذا َتْغُرُب الَشْمُس ِعْنَدنا، َوتُْشِرُق في بِلاٍد اأْخرى؟  ٣
أُم َعْن ُسؤاِل بِلاٍل؟ بماذا اأجاَبِت اْل�  ٤
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١ َنْقَراأ اْلُجَمَل اْل�آتِـَيَة، َوَنْختاُر ِضَد اْلَكِلماِت اْلُمَلَوَنِة، َوَنْكُتُبُه في اْلَفراِغ:
الَْكَسَلالَْبِرالُشروِقَيْنـَتهيالَْمساِء

١ -. نََظَر بِلاُلُ ِمَن النّاِفَذِة ِعْنَد الُْغروِب. 
٢ -.  َتعوُد الَشْمُس اإِلَْينا في الَصباِح.  
٣ -. آَن؟  َساأَل بِلاُلُ: َهْل َيْبَداأ الَصباُح اْل�
٤ -. ُهْم َيْبَدؤوَن الَنشاَط اْل�آن.   
5 -. الَشْمُس ل� َتْغَرُق في الَْبْحِر.  

٢ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:
ِهَي زاَرْت َمديَنَة الُْقْدِس.ُهَو زاَر َمديَنَة الُْقْدِس.

___ شاَهَدْت قُـَبـَة الَصْخَرِة.ُهَو شاَهَد قُـَبـَة الَصْخَرِة
____ ساَفَرْت اإِلى َمديَنِة َغَزَة.ُهَو ساَفَر اإِلى َمديَنِة َغَزَة.
ِهَي َسَبَحْت في الَْبْحِر.____ َسَبَح في الَْبْحِر.

ِهَي اأَكَلْت َسَمكاً لَذيذاً.___ اأَكَل َسَمكاً لَذيذاً.
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٣ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:
ِهَي َتْنُظُر اإِلى الَشْمِس ِعْنَد الُْغروِب.ُهَو َيْنُظُر اإِلى الَشْمِس ِعْنَد الُْغروِب.

آَن. آَن.ُهَو َيْبَداأ نَشاَطُه اْل� ____ َتْبَداأ نَشاَطها اْل�
____ َتْرُسُم بِالْحاسوِب.ُهَو َيْرُسُم بِالْحاسوِب.

ِهَي َتْلَعُب في ساَحِة الَْبْيِت.____ َيْلَعُب في ساَحِة الَْبْيِت. 
ِهَي تُساِعُد اأخاها الَصغيَر.____ ُيساِعُد اأخاُه الَصغيَر.

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

قولي لي يا َشْمُس: َهْل َتْعِرفيَن الِسباَحَة َوالَْغْوَص؟

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
أُم، َوقالَْت: ل�، ل� يا اأْبنائي. الَشْمُس ل� َتْغَرُق في الَْبْحِر، َبْل  َضِحَكِت اْل�

أْرُض َحْوَل نَْفِسها، َفتْغُرُب الَشْمُس في بِلاِدنا، َوتُْشِرُق في بِلاٍد اأخرى. َتدوُر اْل�
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٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َضِحَكَكلامكيكوكاككـ

ْملاُء اْل�إِ

١ نُْدِخُل )ال( التَْعريِف َعلى اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة، َوَنْقَراأ:

ِحجاَرةَكَرمَمْسِجدَغْوصَبْحر
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٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
نََظَر بِلاُلُ ِمَن النّاِفَذِة ِعْنَد الُْغروِب، َوصاَح: انُْظري يا لَميُس اإِلى 

الَشْمِس، اإِنَها َتْغَرُق في الَْبْحِر.

التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

نُعيُد ترتيب اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة لَِتْكويِن ُجَمٍل َمفيَدٍة، َوَنْقَراأ اْلُجَمَل:
الَشْمُس، َتْغَرُق، في، ل�، الَْبْحِر.ـ ١

َيْوٍم، كُِل، الَشْمُس، تُْشِرُق، في.ـ ٢

اللَْيِل، في، الُنجوُم، َتْظَهُر.ـ ٣

َكثيَرٌة، الُْغيوُم، في، الَسماِء.ـ ٤

نْساُن، الَْقَمِر، اإِلى، َوَصَل.ـ 5 اْل�إِ
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نَُغنّي

الَشْمُس
َبَزَغْت َشْمُسُ َفَصحا الَشَجُرِعْنـــَد الَْفْجـــِر غـــاَب الَْقَمُر
ِحيـــَن تُِطـــُل تُْبـــِدُع َخْيـــراًهذي الَشـــْمُس َتْحِمُل ِسّراً
لِْلُبْســـتاْن َفَرحـــاً  نْســـاْنَحَمَلـــْت  لِْلاإِ نـــوراً  اأْهـــَدْت 
لِْلاأْشـــجاْر لِْلاأْطيـــاْرنََســـَجْت ِظـــّلاً  َدْربـــاً  َشـــَقْت 
َتْحِمُل ُبْشـــرى حيـــَن اأراها مـــا اأْجَمَلهـــا! مـــا اأْحلاها!

اأسعد الديري
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َنْسَتِمُع لَِنِص )الِرْفُق ِباْلَحَيواِن(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لِماذا ُيِحُب حاِمُدُ َثْوَرُه؟  ١

ماذا َحَدَث لِلثَْوِر؟  ٢
ماذا قاَل الَطبيُب؟  ٣

َكْيَف َرعى حاِمُدُ َثْوَرُه في َمَرِضِه؟  ٤
لِماذا لَْم َيَتَخلَْص حاِمُدُ ِمَن الثَْوِر ِعْنَدما كُِسَرْت ساقُُه؟  5

الَدْرُس الّساِبُع

حيَلُة َفّلاٍح
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ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي
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َنْقَراأ:     

حيَلُة َفّلاٍح

َسَرَق لُِصُ َثْوَر اأَحِد الَْفّلاحيَن، َفَذَهَب الَْفّلاُح اإِلى الّسوِق؛ 
َفاأْمَسَك بِِه، َوصاَح:  َثْوَرُه،  لَِيْشَتِرَي َغْيَرُه. َوفي الّسوِق َوَجَد 
الَْفّلاِح،  هذا َثْوري، فَتَجَمَع النّاُس َحْولَُه. َسِمَع اللُِص َكلاَم 

َفجاَء اإِلَْيِه، َوقاَل: ل�، هذا َثْوري اأنا.
َغطّى الَْفّلاُح بُِسْرَعٍة َعْيَنِي الثَْوِر، َوقاَل: اإَِن اإِْحدى َعْيَنِي 
الثَْوِر َعْوراُء، َفاأْخِبْرني اأُيُهما َعْوراُء؟ َفقاَل اللُِص ُمْضَطِرباً: الَْعْيُن 
الُْيْمنى؛ َفَضِحَك الَْفّلاُح، َوَكَشَف َعْن َعْيَنِي الثَْوِر، َفَراأى النّاُس 
اإِلى  َوَرّدوُه  الثَْوَر،  ِمْنُه  َفاأَخذوا  اللَِص،  َفَعَرفوا  َسليَمتاِن،  اأنَُهما 

صاِحِبِه.
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نَُفِكُر
َكْيَف َعَرَف الَْفّلاُح َثْوَرُه؟ـ ١
لِماذا َغطّى الَْفّلاُح َعْيَنِي الثَْوِر؟ـ ٢
لِماذا كاَن اللُِص ُمْضَطِرباً؟ـ ٣
ما ِعقاُب الّساِرِق؟ـ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا َسَرَق اللُِص؟  ١

لِماذا َذَهَب الَْفّلاُح اإِلى الّسوِق؟  ٢
اأْيَن َوَجَد الَْفّلاُح َثْوَرُه؟  ٣

اأُي َعْيٍن قاَل اللُِص اإِنّها َعْوراُء؟  ٤
ماذا َفَعَل النّاُس بِالثَْوِر؟  5
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١ َنْقَراأ اْلُجَمَل اْل�آتِـَيَة، َوَنْختاُر ُمراِدَف اْلَكِلماِت اْلُمَلَوَنِة، 
َوَنْكُتُبُه في اْلَفراِغ:

اأْرَجعوُهحائِراًَعْمياُءاأْخفىاأْظَهَر
١- َغطّى الَْفّلاُح َعْيَنِي الثَْور.    
٢- اإِْحدى َعْيَنِي الثَْوِر َعْوراُء.    
٣- قاَل اللُِص ُمْضَطِرباً: الَْعْيُن الُْيْمنى.   
٤- َكَشَف الَْفّلاُح َعْن َعْيَنِي الثَْوِر.   
5- اأَخذوا ِمْنُه الثَْوَر، َوَرّدوُه اإِلى صاِحِبِه.  

٢ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

َنْحُن َفّلاحوَن.اأنا َفّلاُحُ.

. ----- ُمَهْنِدسوَن.اأنا َمَهْنِدُسُ
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----- ُعّماُلُ.اأنا عاِمُلُ.

.----- ُمَعِلَمُةُ. َنْحُن ُمَعِلماُتُ

.اأنا طالَِبُةُ. ---- طالِباُتُ

.---- َرّساَمُةُ. َنْحُن َرّساماُتُ

٣ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )اأنا، َنْحُن(، َوَنْكُتُبَها في اْلَفراِغ:
------ َفّلاُحُ َذِكُيُ.

------ َفتاُةُ نَشيطُةُ.

----- اأْطفاُلُ ِصغاُرُ.

. ----- َطبيباُتُ ماِهراُتُ

----- َرُجُلُ َكريُمُ.

----- سائَِحُةُ اأْجَنِبَيُةُ.

---- ُجنوُد الَْوَطِن.
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اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َسِمَع اللُِص َكلاَم الَْفّلاِح، َفجاَء اإِلَْيِه، َوقاَل: ل�، هذا َثْوري اأنا.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َسَرَق لُِصُ َثْوَر اأَحِد الَْفّلاحيَن، َفَذَهَب الَْفّلاُح اإِلى الّسوِق؛ لَِيْشَتِرَي 
َغْيَرُه. َوفي الّسوِق َوَجَد َثْوَرُه، َفاأْمَسَك بِِه، َوصاَح: هذا َثْوري.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

لَْيلل�ِمعليلول�للـ

٧٠



ْملاُء اْل�إِ

١ َنْقَراأ، َونَُصنُِف اْلَكِلماِت اْل�آتِيَة في اْلَجْدَوِل:
الَْعَملالنّاسالَْيْومالّسوقالثَْورالَْفّلاح

ُ ُاْلَكِلماُت الَتي ل�ُمها َقَمِرَيـُة اْلَكِلماُت التَي ل�ُمها َشْمِسّيُة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
قاَل اللُِص ُمْضَطِرباً: الَْعْيُن الُْيْمنى؛ َفَضِحَك الَْفّلاُح، َوَكَشَف َعْن 

َعْيَنِي الثَْوِر، َفَراأى النّاُس اأنَُهما َسليَمتاِن.

٧١



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:
١ َنِصُل َبْيَن الّصوَرِة َواْلُجْمَلِة اْلُمناِسَبِة َلها، َوَنْكُتُب اْلِقَصَة ُمَرتََبًة:

َيْقِطُف الَْفّلاُح الثِماَر.

َيْذَهُب الَْفّلاُح اإِلى الَْحْقِل.

َيْسَتْيِقُظ الَْفّلاُح في الَصباِح.

َيِبيُع الَْفّلاُح الثِماَر.

٢ َنْكُتُب اْلِقَصَة ُمَرتََبًة:
___________________________________________ -١
___________________________________________ -٢
___________________________________________ -٣
___________________________________________ -٤ ٧٢



الَدْرُس الثّاِمُن
َيْوُم الِطْفِل اْلِفَلْسطيِنِي

َنْسَتِمُع لَِنِص )ِمْن َحّقي اأْن اأَتَعَلَم(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن َتعيُش اإيماُن؟  ١

ما ُحلُُم فاِرٍس َواإيماَن؟  ٢
َمْنِطَقِة  في  تُْبنى  الَتي  بِالَْمداِرِس  اْل�ْحِتلاُل  َيْفَعُل  ماذا   ٣

َسَكِن فاِرٍس َواإيماَن؟
لِماذا َيْمشي فاِرُسُ َواإيماُن َمساَفًة َطويَلًة؟  ٤

نَُفِكُر بَِحٍل لُِمْشِكَلِة فاِرٍس َواإيماَن.  5
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ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي
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َنْقَراأ:     

َيْوُم الِطْفِل اْلِفَلْسطيِنِي

فــي الْخاِمــِس ِمــْن نَْيســاَن ِمــْن كُِل عــاٍم، َيْحَتِفــُل اأْطفــاُل 
ــَبِة، األْقــى  ــِذِه الُْمناَس ــِل الِْفَلْســطيِنِي. َوبِه ــْوِم الِطْف ِفَلْســطيَن بَِي
ذاَعــِة الَْمْدَرِســَيِة، قــاَل فيهــا: نَْحــُن اأْطفــاُل  ســاِمُرُ َكِلَمــًة فــي اْل�إِ
ِفَلْســطيَن، لَنــا ُحقــوُقُ َكثيــَرُةُ: َفِمــْن َحِقنــا اأْن َيكــوَن لَنــا اْســُمُ 
َجميــُلُ، َواأْن نَعيــَش فــي َمْســَكٍن ُمناِســٍب، َواأْن نَــَتَلــــّقى فيــِه 
الِرعاَيــَة الِصِحَيــَة، َوالِْغــذاَء الَســليَم. َولَنــا الَْحــُق فــي الَتْعليــِم، 
ــُم اأْن اأعيــَش َواأَتَنَقــَل فــي َوَطنــي  ــِة الَْحَســَنِة. اأنــا اأْحلُ َوالُْمعاَمَل
بُِحِريـَــٍة، َواأْمــٍن، َوَســلاٍم. َتِحَيــًة لِلِطْفــِل الِْفَلْســطيِنِي فــي هــذا 

الَْيــْوِم، َوفــي كُِل َيــْوٍم.

٧٦



نَُفِكُر
لِماذا ُيريُد ساِمُرُ اأْن َيعيَش في َوَطِنِه بِاأْمٍن َوَسلاٍم؟ـ ١
اأُيُ ِمَن الُْحقوِق الّسابَِقِة بَِراأْيُِكْم اأْكَثُر اأَهِمـَيًة؟ َولِماذا؟ـ ٢
َهل نَْعِرُف ُحقوقاً اأْخرى لِلِطْفِل الِْفَلْسطيِنِي؟ نَْذكُُر َبْعضاً ـ ٣

ِمْنها.
َكْيَف نَْحَتِفُل بَِيْوِم الِطْفِل الِْفَلْسطيِنِي؟ـ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َمتى َيْحَتِفُل اأْطفاُل ِفَلْسطيَن بَِيْوِم الِطْفِل اْلِفَلْسطيِنِي؟  ١

ذاَعِة الَْمْدَرِسَيِة؟ َمْن األْقى َكِلَمًة في اْل�إِ  ٢
لِماذا ُيريُد ساِمُرُ اأْن َيعيَش في َمْسَكٍن ُمناِسٍب؟  ٣

َكْيَف َيِجُب اأْن نَعيَش في َوَطِننا؟  ٤
نَُعِدُد َثلاَثًة ِمَن الُْحقوِق الَتي َذَكَرها ساِمُرُ في َكِلَمِتِه.  5

٧٧



١ َنِصُل َبْيَن اْلَكِلَمِة في اْلَعموِد اْل�أَوِل، َوِضِدها في اْلَعموِد الثّاني:

ُ أْسُرَكثيَرُة اْل�

الَْجْهُلالُْحِريـَُة

ُالَْحَسَنُة َقليَلُة

الَْحْرُبالِْعْلُم

الَسِيَئُةالَسلاُم

٢ َنْقراأ، َونُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:
نَْحُن نَْذَهُب اإِلى الَْمْدَرَسِة.- ١اأنا اأْذَهُب اإِلى الَْمْدَرَسِة.- ١
 نُِحُب ِفَلْسطيَن.- ٢اأنا اأِحُب ِفَلسطيَن.- ٢
 نَْلَعُب بِالُْكَرِة.- ٣اأنا األَْعُب بِالُْكَرِة.- ٣
نَْحُن نَْشُكُر اللَّه َعلى نَِعِمِه.- ٤ اأْشُكُر اللَّه َعلى نَِعِمِه.- ٤
نَْحُن نَْحَتِرُم الَْكبيَر.- 5 اأْحَتِرُم الَْكبيَر.- 5

٧٨



٣ َنْقَراأ، َوَنْختاُر اْلَكِلَمَة الُمناِسَبَة )اأنا، َنْحُن(، َوَنْكُتُبَها في اْلَفراِغ:
------- اأْحلُُم اأْن اأعيَش في َوَطني بُِحِريـٍَة َوَسلاٍم.- ١
------- اأْطفاُل ِفَلْسطيَن لَنا ُحقوُقُ َكثيَرُةُ.- ٢
------ اأْسُكُن في َقْرَيٍة َجميَلٍة.- ٣
------- اأِحُب اأبي َواأّمي.- ٤
------- نُحاِفُظ على نَظاَفِة َبَلِدنا.- 5
------- نَْحَتِرُم الُْعّماَل.- ٦

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َتِحَيـًة لِلِطْفِل الِْفَلْسطيِنِي في هذا الَْيْوِم، َوفي كُِل َيْوٍم.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
ذاَعِة الَْمْدَرِسَيِة، قاَل فيها: نَْحُن اأْطفاُل  األْقى ساِمُرُ َكِلَمًة في اْل�إِ

٧٩ِفَلْسطيَن لَنا ُحقوُقُ َكثيَرُةُ: َفِمْن َحِقنا اأْن َيكوَن لَنا اْسُمُ َجميُلُ.



٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َكريمَمكانميموماممـ

ْملاُء اْل�إِ

١ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَحْرِف اْلُمَشَدِد، َوَنْقَراأ:
َُحُقناالِطْفُل نَـَتَلّقىكُُلَتِحَيـُة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
ِمْن َحِقنا اأْن نَعيَش في َمْسَكٍن ُمناِسٍب، َواأْن نَــَتَلــّقى فيه 

الِرعاَيَة الِصِحَيَة، َوالِْغذاَء الَسليَم.

٨٠



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

١ الُصَوُر اْل�آتَِيُة تَُمثُِل َمْجموَعًة ِمْن ُحقوِق الِطفِل. نَُعِبُر َعْنها 
ِبُجَمٍل ُمفيَدٍة، َوَنْقراأ اْلُجَمَل:

.  

.  

.  

.  

٨١



نَُغنّي

اأنا الِطْفُل اْلِفَلْسطيني
اأنا في َغْضَبتـــي الَْبْحُراأنا الِطْفُل الِْفَلْســـطيني
َوالَْفْخـــُر يمـــاُن  اأنا النّوُر ... اأنا الَْفْجُراأنا اْل�إ
َيْكفينياأنا الِطْفُل الِْفَلْســـطيني الَْحـــِق  نِـــداُء 
اأَمِتنـــا تَُحِرقُني ... َوتُْبكينياأنـــا اأْمجـــاُد 

اأنا الِطْفُل الِْفَلْسطيني 
محمد عامر

٨٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )ُعَمُر َوبائَِعُة الَلَبِن(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا َسِمَع ُعَمُر َوُهَو َيَتَفَقُد اأموَر الَرِعَيِة؟  ١

أُم ِمَن اْبَنِتها؟ ماذا َطَلَبِت اْل�  ٢
ماذا َرَدِت الِْبْنُت َعلى اأِمها؟  ٣

لَِمْن َزَوَج ُعَمُر الَْفتاَة؟  ٤
َعلى ماذا َيُدُل َقْوُل الِْبْنِت: اإَِن اللَّه َيرانا؟  5

الَدْرُس التّاِسُع

ُعَمُر َواْلُغلاُم

٨٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

٨٤



٨5



َنْقَراأ:     

ُعَمُر َواْلُغلاُم

َيْوماً  َعْنُه-  اللُّه  -َرِضَي  الَخطّاِب  ْبُن  ُعَمُر  الَْخليَفُة  َخَرَج   
َيَتَفّقُد اأْحواَل الَرِعَيِة، َوِعْنَدما َوَصَل اأْطراَف الَْمديَنِة َراأى ُغلاماً 
َيْرعى الَْغَنَم، َفَتَقَدَم ِمْنُه، َواأراَد اأْن َيْخَتِبَر اأمانَـَتُه، َفَطَلَب ِمْنُه 
اأْن َيبيَعُه َخروفاً َصغيراً، َفَرَفَض الُْغلاُم، َوقاَل لَُه: هِذِه الِْخراُف 

لَْيَسْت لي. 
قاَل الَْخليَفُة ُعَمُر: اأْعِطني الَْخروَف، َوَسْوَف اأْعطيَك مال�ً 

َكثيراً، َوقُْل لِصاِحِب الِْخراِف: اأَكَلُه الِذئُْب.
نََظَر الُْغلاُم اإِلى الَْخليَفِة، َوقاَل: اأْيَن اللُّه؟!

َفَبكى ُعَمُر، َوقاَل: َصَدْقَت. اأنَْت ُغلاُمُ اأميُنُ.
 ٨٦



نَُفِكُر
َكْيَف َيَتَفَقُد الْحاِكُم اأْحواَل الَرِعَيِة؟ـ ١
ما َراأُْيُكْم في َتَصُرِف الُْغلاِم؟ـ ٢
اإِذا َطَلَب ِمنّا َشْخُصُ اأْن نَْرَتِكَب َعَملاً َسِيئاً، َكْيَف نََتَصَرُف؟ـ ٣
َكْيَف نََتَصَرُف ِعْنَدما نَرى َشْخصاً َيَتَصَرُف َتَصُرفاً خاِطئاً؟ـ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لِماذا َخَرَج الَْخليَفُة ُعَمُر ْبُن الَْخطّاِب؟  ١

اإِلى اأْيَن َوَصَل الَْخليَفُة؟  ٢
ماذا كاَن الُْغلاُم َيْفَعُل؟  ٣

ماذا َطَلَب الَْخليَفُة ِمَن الُْغلاِم؟  ٤
لِماذا َرَفَض الُْغلاُم اأْن َيبيَع َخروفاً لِْلَخليَفِة؟  5

٨٧



١ َنْختاُر ُمراِدَف اْلَكِلماِت الَتي َتْحَتها ُخطوُطُ، َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ:
َصِبٍيَيْطَمِئُن َعلىحاِكُم الُْمْسِلمينالنّاِسَيْفَحَص

َخَرَج اْلَخليَفُة ُعَمُر ْبُن الَخطّاِب -َرِضَي اللُّه َعْنُه- َيْوماً َيَتَفَقُد اأْحواَل 
الَرِعَيِة، َمَر ِبُغلاٍم َيْرعى الَْغَنَم، َفَتَقَدَم ِمْنُه، َواأراَد اأْن َيْخَتِبَر اأمانَـَتـُه. 

َخَرَج  ُعَمُر ْبُن الَخطّاِب َيْوماً  
، َمَر ِبـ  َيْرعى الَْغَنم، َفَتَقّدَم ِمْنُه، َواأراَد اأْن  اأْحواِل 

 اأمانَـَتـُه.
٢ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

اأنِْت بِْنُتُ اأميَنُةُ.اأنَْت ُغلاُمُ اأميُنُ.
---- عاِمَلُةُ نَشيَطُةُ.---- عِامُلُ نَشيُطُ.
---- اْمَراأُةُ اأميَنُةُ.---- َرُجُلُ اأميُنُ.

---- ُمَعلَِمُةُ ُمْبِدَعُةُ.---- ُمَعلُِمُ ُمْبِدُعُ.
---- َضْيَفُةُ َعزيَزُةُ.---- َضْيُفُ َعزيُزُ.
---- َفـنّانَُةُ رائَِعُةُ.---- َفـنّاُنُ رائُِعُ.

٨٨



٣ َنْختاُر اْلَكِلَمَة الُمناِسَبَة )اأْنَت، اأْنِت(، َوَنْكُتُبَها في اْلَفراِغ:

--------- َصديُقُ ُمْخِلُصُ.١- 

 -------- َفتاُةُ ُمَؤَدَبُةُ.٢- 

 ------ سائُِقُ َحريُصُ.٣- 

 ------ باِحَثُةُ َصغيَرُةُ.٤- 

 ------ حاِكُمُ عاِدُلُ.5- 

 ------ اأُمُ َحنونَُةُ.٦- 

٨٩



اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َيَتَفّقُد  َيْوماً  َعْنُه-  اللُّه  -َرِضَي  الَخطّاِب  ْبُن  ُعَمُر  الَْخليَفُة  َخَرَج 
اأْحواَل الَرِعَيِة.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

قاَل الَْخليَفُة ُعَمُر: اأْعِطني الَْخروَف، َوَسْوَف اأْعطيَك مال�ً َكثيراً، 
َوقُْل لِصاِحِب الِْخراِف: اأَكَلُه الِذئُْب.

نََظَر الُْغلاُم اإِلى الَْخليَفِة، َوقاَل: اأْيَن اللُّه؟!

٩٠



٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

اأماننََظَرنينوناننـ

ْملاُء اْل�إِ

١ َنَضُع الَشَدَة َعلى اْلَحْرِف اْل�أخيِر في اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:
اأِحبَردُسرَيُمرَيُعد

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
َفَتَقَدَم  الَْغَنَم،  َيْرعى  بُِغلاٍم  َوَمَر  الَْمديَنِة،  اأْطراَف  الَْخليَفُة  َوَصَل 

ِمْنُه، َواأراَد اأْن َيْخَتِبَر اأمانَـَتُه.
٩١



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:
َنِصُل َبْيَن الّصوَرِة َواْلُجْمَلِة اْلُمناِسَبِة َلها، َوَنْكُتُب اْلِقَصَة ُمَرتََبًة:

اْسَتَلَم اأميُنُ ِمْحَفَظَتُه ِمَن الُشْرَطِة، َوَشَكَر 
الَْبناِت.

َذَهَبِت الَْبناُت اإِلى َمْخَفِر الُشْرَطِة.

َرَفَعْت َمناُر الِْمْحَفَظَة، َوَساألَْت: ماذا نَْفَعُل؟

َوَجَدْت َمناُر َوَصديقاتُها الِْمْحَفَظَة.

َسَقَطْت ِمْحَفَظُة اأميٍن.

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ ٩٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )الِسْنِدباُد(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لِماذا َوَقَف الِسْنِدباُد َعلى شاِطِئ الَْبْحِر؟  ١

اأْيَن َكانَِت الُسُفُن َتْذَهُب؟  ٢
ماذا اْشَترى الِسْنِدباُد ِعْنَدما َكُبَر؟  ٣
ماذا اْستفاَد الِسْنِدباُد ِمْن ِرْحلاتِِه؟  ٤

نََتَحَدُث َعْن ُمغاَمَرٍة ِمْن ُمغاَمراِت الِسْنِدباِد.  5

الَدْرُس اْلعاِشُر

ُ َلَدَي ُحُلُم

٩٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي
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َنْقَراأ:     

ُ َلَدَي ُحُلُم

كاَن الْعالُِم الَْعَربُِي َعّباُس ْبُن ِفْرناَس ُيراِقُب الُطيوَر َوِهَي 
َفَكَر  بِالَطَيراِن.  وَيْحلُُم  َحَركاتِها،  َوُيلاِحُظ  الَْجِو،  تَُحلُِق في 
في َتْقليِدها، َفَصَنَع لَِنْفِسِه َجناَحْيِن، َوَكسا ِجْسَمُه بِالّريِش، 
َوَوَقَف َعلى َصْخَرٍة ُمْرَتِفَعٍة، َوَقَفَز في الَْهواِء. اْسَتطاَع َعّباُس 

ْبُن ِفرناَس اأْن َيطيَر َمساَفًة، ثَُم َوَقَع. 
نْساُن َيْحلُُم بِالَطَيراِن اإِلى اأْن َتَمَكَن اأخيراً ِمْن ُصْنِع  َظَل اْل�إِ

الطّائَِرِة، َوالَتْحليِق بِها في الَْجِو. 

٩٦



نَُفِكُر
لِماذا َوَقَف َعّباُس ْبُن ِفرناَس َعلى َصْخَرٍة ُمْرَتِفَعٍة؟ـ ١
لِماذا َوَقَع َعّباُس ْبُن ِفْرناَس؟ـ ٢
نْساِن؟ـ ٣ ما فائَِدُة الطّائَِرِة لِْلاإِ
َحلَُم َعّباُس ْبُن ِفْرناَس بِالَطَيراِن، َفما ُحلُُمُكْم؟ـ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا كاَن َعّباُس ْبُن ِفرناَس ُيراِقُب؟  ١
بِماذا كاَن َعّباُس ْبُن ِفرناَس َيْحلُُم؟  ٢
َكْيَف َقلََد َعباُس ْبُن ِفرناَس الُطيوَر؟  ٣
نْساُن ِمَن الَطَيراِن؟ َكْيَف َتَمَكَن اْل�إِ  ٤

٩٧



١ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة َكما َوَرَدْت في الَدْرِس، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ:
١ كاَن الْعالُِم الَْعَربُِي َعّباُس ْبُن ِفْرناَس _________الُطيوَر.

جـ ُيْطِعُم  ب ُيراِقبُ   اأ ُيشاِهُد  
٢ َفَكَر في َتْقليِد الُطيوِر، َفَصَنَع لَِنْفِسِه ________.
جـ طائَِرًة ب َذْيلاً    اأ َجناَحْيِن  
٣ َوَقَف َعلى_________ ُمْرَتِفَعٍة، َوَقَفَز في الَْهواِء.

جـ َصْخَرٍة ب ُبْرٍج    اأ َعماَرٍة   
٤ اْسَتطاَع َعّباُس ْبُن ِفْرناَس اأْن __________ َمساَفًة.
جـ َيْركَُض ب َيطيَر    اأ َيسيَر   

٢ َنْقَراأ، َونُْكِمُل كما في اْلِمثاِل:
اأنِْت نََجْحِت في ال�ْمِتحاِن.اأنَْت نََجْحَت في ال�ْمِتحاِن.

___ َتَعلَْمِت لَُغًة َجديَدًة.اأنَْت َتَعلَْمَت لَُغًة َجديَدًة.
___ َقَراأِْت الَصحيَفَة.اأنَْت َقَراأَْت الَصحيَفَة.
___ لَِعْبِت الُْمباراَة.اأنَْت لَِعْبَت الُْمباراَة.

٩٨



____ ساَفْرِت َحْوَل الْعالَِم.اأنَْت ساَفْرَت َحْوَل الْعالَِم.
____ َتَجَولِت في َمديَنِة َغَزَة.اأنَت َتَجَولَْت في َمديَنِة َغَزَة.

٣ َنْقَراأ، َونُْكِمُل كما في اْلِمثاِل:
اأنِْت تُراِقبيَن الُطيوَر.اأنَْت تُراِقُب الُطيوَر

_____ َتْحلُميَن بِالَطَيراِن.اأنَْت َتْحلُُم بِالَطَيراِن.
اأنِْت َتْسَبحيَن في الَْبْحِر.____ َتْسَبُح في الَْبْحِر.

____ تُطيعيَن اأباِك.اأنَْت تُطيُع اأباَك.
____ تُساِعديَن الُْمْحتاَج.اأنَْت تُساِعُد الُْمْحتاَج.

____ تُساِفريَن َكثيراً.اأنَْت تُساِفُر َكثيراً.

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

اْسَتطاَع َعّباُس ْبُن ِفرناَس اأْن َيطيَر َمساَفًة.
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٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َفَكَر في َتْقليِدها، َفَصَنَع لَِنْفِسِه َجناَحْيِن، َوَكسا ِجْسَمُه بِالّريِش، 
َوَوَقَف َعلى َصْخَرٍة ُمْرَتِفَعٍة، َوَقَفَز في الَْهواِء.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

ِجْسُمهَهواءهيهوهاهـهـهـهـ

ْملاُء اْل�إِ

ـَِيِة، َوَنْقَراأ: ١ َنَضُع الَشَدَة َعلى اْلَحْرِف اْلُمَلوَِن في اْلَكِلماِت اْل�آت
َظلالريشالَْجوالطيورالْعَربي
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٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
كاَن الْعالُِم الَْعَربُِي َعّباُس ْبُن ِفْرناَس ُيراِقُب الُطيوَر َوِهَي تَُحلُِق في 

الَْجِو، َوُيلاِحُظ َحَركاتِها في الَطيَراِن، وَيْحلُُم بِالَطَيراِن.

التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل اْل�آتَِيِة؛ لُِنَكوَِن قَِصًة، ثَُم َنْقَراأ اْلِقَصَة:
١- َحلَُم نَديُمُ اأْن ُيْصِبَح َطّياراً.

٢- َجَد نَديُمُ، َواْجَتَهَد في ُدروِسِه.
٣- َعِمَل نَديُمُ َطّياراً في الُْخطوِط الَْجِوَيـِة الِفَلْسطيِنَيِة.

٤- َتَفَوَق نَديُمُ في الثّانَِوَيـِة، َوَدَخَل كُلَِيَة الَطَيراِن.
5- َتَدَرَب نَديُمُ َعلى الَطَيراِن، َحتّى اأْصبَح َطّياراً.

١٠١



نَُغنّي

الِسْنِدباُد
اأْول�ْد يا  لَو كُْنُت ِسْنِدباْدَوِدْدُت 
اأشاْء َكما  اأطوُف في الِْبلاْداأْحيا 
الـــُرّواْداأطيُر في الَْفضاْء بَمْرَكِب 
الِْبحـــاْر اْل�أجداْدَواأْعُبـــُر  بِقاِرِب 
الِْجباْل الِْوهاْدَواأْصَعُد  َواأْهِبـــُط  
عيشوا بِلا اأْحقاْدَوِصَيتـــي لِلنّاْس
الَسلاْم  والُْحَب لِْلاأْحفاْدَوَوِرثوا 

اإبراهيم العلي ١٠٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )اأْبنائَِي ال�أِعّزاَء(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
أُب اإِلى الَْبَلِد الَْجديِد؟ َكْيَف َوَصَل اْل�  ١

نَِصُف الَْمبانَِي َوالَشواِرَع في الَْبَلِد الَْجديِد.  ٢
ما الَذي اأْعَجَب اْل�أَب في الَْبَلِد الَْجديِد؟  ٣

أُب لُِرْؤَيِة اأْبنائِِه؟ َمتى َسَيعوُد اْل�  ٤
لِماذا ساَفَر اْل�أُب خاِرَج َبَلِدِه؟  5

الَدْرُس
 اْلحاِدَي َعَشَر

والِدي اْلَحبيَب
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والِدي اْلَحبيَبَنْقَراأ:     
اأْرَسَلْت ُدعاُء ِرسالًَة لِوالِِدها الُْمْغَتِرِب، قالَْت فيها: 

والِدي الَْحبيَب،
نَْشــتاُق اإِلَْيــَك َكثيــراً. َيــْوَم الُْجُمَعــِة َذَهْبنــا لِِزيــاَرِة َجّدي 
ــفاً  ــي َمْنَس ــْت َجَدت ــا، َوَطَه ــّدي لُِوجوِدن ــَر َج ــي. ُس َوَجَدت
ــَدِة، اأَكْلنــا، َوَشــِرْبنا، َوَتَمَنْينــا  َشــِهّياً. َتَجَمْعنــا َحــْوَل الْمائِ
ــِد الَْتَقْطنــا هــِذِه الّصــوَرَة. هــذا اأخــي  ــَت َمَعنــا. َوَق ــْو كُْن لَ
الَصغيــُر ســائُِدُ َيْبَتِســُم لَــَك، َوهــذا َجــّدي ُيْهديَك َســلاَمُه.

اأنا، َواأّمي، َواإِْخَوتي: خالُِدُ، َوســائُِدُ، َوَرزاُن ُمْشــتاقوَن 
لَــَك، َونَْنَتِظــُر َعْوَدَتــَك بِفــاِرِغ الَصْبــِر، َونََتَذكَــُر دائِمــاً 

ــا. ــَك َعَلْين ــا، َوَحنانَ ــَك لَن ــَك، َوُملاَعَبَت ِرعاَيَت
نُِحُبَك يا اأبي، َونََتَمنّى لِقاَءَك َعّما َقريٍب.  

اْبَنُتَك اْلُمْشتاَقُة
ُدعاُء
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نَُفِكُر
لِماذا كاَن والُِد ُدعاَء ُمْغَتِرباً؟_ ١
لَْو ُطِلَب ِمْنُكْم اأْن َتْكُتبوا ِرسالًَة لِوالِِدكُم، ماذا َتْكُتبوَن فيها؟_ ٢
بَِراأْيُِكْم، ما ُشعوُر اْل�أِب ِعْنَد اْسِتلاِمِه الِرسالََة؟_ ٣
َهْل تُِحّبوَن الَسَفَر اإِلى الْخاِرِج؟ لِماذا؟_ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َمِن الَتي اأْرَسَلِت الِرسالََة اإِلى والِِدها؟  ١

اأْيَن َذَهَبْت ُدعاُء َوعائَِلُتها َيْوَم الُْجُمَعِة؟  ٢
ماذا َطَهِت الَْجَدُة؟  ٣

لِماذا َتَجَمَعِت الْعائَِلُة َحْوَل الْمائَِدِة؟  ٤
ماذا َتَتَذكَُر ُدعاُء َوعائَِلُتها؟  5
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١ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة َكما َوَرَدْت في الَدْرِس، َوَنْكُتُبُها في اْلَفراِغ:

١ اأْرَسَلْت ُدعاُء ِرسالًَة _____ الُْمْغَتِرِب. )لَِعِمها، لِخالِها، لِوالِِدها(.

٢ َيْوَم الُْجُمَعِة _____ لِِزياَرِة َجّدي َوَجَدتي. )َذَهْبنا، اَتَفْقنا، َقّرْرنا(.

٣ َتَجَمْعنا َحْوَل ____، اأَكْلنا، َوَشِرْبنا. )الِتلفاِز، الْمائَِدِة، الَشَجَرِة(.
٤ نَْنَتِظُر َعْوَدَتَك بِفاِرِغ _____. )الَصْبِر، الَشْوِق، الُْحِب(.

5 نُِحُبَك يا اأبي، َونَـَتَمنّى لِقاَءَك َعّما _____ )َبعيٍد، َقريٍب، َسعيٍد(.

٢ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )هذا، هِذِه(، َونُْكِمُل َكما في الِمثاِل:

.هذا َولَُدُ. هِذِه بِْنُتُ

____ عاِملُةُ.____ عاِمُلُ.

. ____ طالَِبُةُ.____ طالُِبُ

____ ُمزاِرَعُةُ.____ ُمزاِرُعُ.
١٠٨



٣ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )هذا، هِذِه(، َوَنْكُتـُبُها في اْلَفراِغ:

٢ ____ اأْختي الَصغيَرُة َرزاُن. ١ ____ اأخي الَصغيُر سائُِدُ.  
٤ ____ صوَرُةُ عائِِلَيُةُ. ٣ ____ َجّدي ُيْهديَك َسلاَمُه. 

٦ ____ والِدي الَْحبيَب. 5 ____ اأّمي ُمْشتاَقُةُ لََك.  

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:  

نََتَذكَُر دائِماً ِرعاَيَتَك، َوُملاَعَبَتَك لَنا، َوَحنانََك َعَلْينا.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َتَجَمْعنا َحْوَل الْمائَِدِة، اأَكْلنا، َوَشِرْبنا، َوَتَمَنْينا لَْو كُْنَت َمَعنا. 
َوَقِد الَْتَقْطنا هِذِه الّصوَرَة.

اأنا، َواأّمي، َواإِْخَوتي: خالُِدُ، َوسائُِدُ، َوَرزاُن ُمْشتاقوَن لََك، َونَْنَتِظُر 
َعْوَدَتَك بِفاِرِغ الَصْبِر.
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٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

الّصوَرُةوالِديويووواو

ْملاُء اْل�إِ

١ َنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمَنَوَنِة ِبَتْنويِن اْلَفْتِح:
ُِكتابًا َقَلمًاِمْسَطَرٍةِمْمحاًةَحقيَبُة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
   نَْشتاُق اإِلَْيَك َكثيراً. َيْوَم الُْجُمَعِة َذَهْبنا لِِزياَرِة َجّدي َوَجَدتي. 

ُسَر َجّدي لُِوجوِدنا، َوَطَهْت َجَدتي َمْنَسفاً َشِهّياً.

١١٠



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

 نُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل اْل�آتَِيِة؛ لَِتْكويِن قَِصٍة:
١- اأْعَجَبُه نِظاُم الَشواِرِع َوالَْمباني، َونَظاَفُة الَْبَلِد الَْجديِد.

٢- َوَصَل بِالطّائَِرِة اإِلى اأْرِض الَْمطاِر.
٣- ساَفَر َسميُحُ اإِلى َبَلٍد َغريٍب.

٤- َخَرَج ِمَن الَْمطاِر؛ لَِيْذَهَب اإِلى ُشَقِتِه.
5- َولَِكَنُه َظَل ُمْشتاقاً لِعائَِلِتِه، َولَِوَطِنِه، َولَِشَجَرِة الَزْيتوِن.

 َنْكُتُب اْلِقَصَة ُمَرتَـَبًة:

١١١



نَُغنّي

اأبي
الُدنْيـــا َبْهَجـــُة  َوالَْعْيـــِنَحبيبـــي  الَْقْلـــِب  َونـــوُر 
َتْلقانـــي حيـــَن  َمَلْكُت الَسْعَد في الَْكْوِنَكاأنّـــي 
ِت اأْعَذَبهـــا َعلـــى َقْلبياأبـــي يـــا اأْجَمـــَل الَْكِلما
الُْحـــِببِِحْضِنـــَك َجَنـــُة الُدنْيـــا َمْنَبـــُع  وَقْلُبـــَك 
اأْعـــدو اأْمِنَيتـــي  أيّـــاِم َكـــْي اأْكَبْراأبـــي  َعلـــى اْل�
أَجَدْرَفاأْمحـــو َعْنَك ما قاَســـْيـ ــَت اأْغدو َعْونََك اْل�

عبد الحميد ضحا ١١٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )قُْل َخْيرًا(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َمْن كاَن َيْلَعُب كَُرَة الَْقَدِم؟  ١

ماذا َفَعَلْت اأُم َتْوفيٍق؟  ٢
اأْيَن َسِمَع َتْوفيُقُ َواأُمُه الَْحديَث الَشريَف؟  ٣

ماذا َيقوُل الَْحديُث الَشريُف؟  ٤
َكْيَف َيِجُب اأْن َيكوَن َكلاُم الُْمْؤِمِن دائِماً؟  5

الَدْرُس
 الثّانَِي َعَشَر

اْلَبَبغاُء الثَْرثاُر

١١٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

١١٤



١١5



َنْقَراأ:     
اْلَبَبغاُء الثَْرثاُر

ــراً،  ــذي َيَتَحــَدُث َكثي ــَن الَْبَبغــاِء الَ ــاُت ِم ــِت الَْحَيوان َغِضَب
َوُيــَرِدُد كَُل مــا َيْســَمُع دوَن اأْن ُيَفِكــَر. قالَــِت الَْحَيوانــاُت: 
هــذا الَْبَبغــاُء َثْرثــاُرُ، َوَيِجــُب اأْن نَُعلَِمــُه َدْرســاً لـَـْن َيْنســاُه. جــاَء 

ــاِت.  ــِث الَْحَيوان ــَتِمَع لَِحدي ــاُء، َوحــاَوَل اأْن َيْس الَْبَبغ
قالَــِت الَزراَفــُة لِْلَغــزاِل بَِصْوٍت عاٍل: األَْم َتْســَمْع اأَن الُْقْنـُفـــَذ 
ــزاُل: هــِذِه ِقَصــُةُ  اأَكَل َخْمَســَة ثيــراٍن هــذا الَصبــاَح؟ قــاَل الَْغ

َســِمْعُتها َقْبــَل َقليــٍل.
َســِمَع الَْبَبغــاُء َحديَثُهمــا، َفطاَر ُمْســِرعاً، َوُهَو ُيــَرِدُد: الُْقْنُفُذ 

اأَكَل َخْمَســَة ثيراٍن. 
َضِحَكــِت الَْحَيوانــاُت، َوَســِخَرْت ِمــَن الَْبَبغاِء. عــاَد الَْبَبغاُء 
ــاِت  ــْخِرَيِة الَْحَيوان ــَبِب ُس ــْن َس ــاأُل َع ــاً، َيْس ــِة غاِضب ــى الَزراَف اإِل

ِمْنــُه. اأجاَبْتــُه الَزراَفــُة: َفِكــْر، َول� تُــَرِدْد كَُل مــا َتْســَمُع. 
١١٦



نَُفِكُر
اأْيَن َتعيُش َحَيواناُت الِْقَصِة؟ـ ١
َهْل َياأْكُُل الُْقْنُفُذ الثّيراَن؟ لِماذا؟ـ ٢
هل َيجوُز اأْن نَُحِدَث بُِكِل ما نَْسَمُع؟ لِماذا؟ـ ٣
ماذا نَُسّمي الَشْخَص َكثيَر الَْكلاِم؟ـ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لِماذا َغِضَبِت الَْحَيواناُت ِمَن الَْبَبغاِء؟  ١

ماذا قالَِت الَزراَفُة لِْلَغزاِل؟  ٢
ماذا َفَعَل الَْبَبغاُء َبْعَد اأْن َسِمَع ما قالَْتُه الَزراَفُة لِْلَغزاِل؟  ٣

َكْيَف عاَد الَْبَبغاُء اإِلى الَزراَفِة؟  ٤
بِماذا اأجاَبِت الَزراَفُة؟  5

١١٧



١ َنْكُتُب ِضَد اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة في اْلَجْدَوِل:
الِضُداْلَكِلَمُة
عاٍل

َيَتَحَدُث
عاَد

اأجاَبْت 
َيْنسى

٢ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة )هذا، هِذِه(، َوَنْكُتـُبها في اْلَفراِغ:
١- ____ َغزاُلُ َسريُعُ.

٢- ____ َزراَفُةُ َصغيَرُةُ.
٣- ____ َبـَبغاُءُ َثْرثاُرُ.

٤- ____ صوَرُةُ َجميَلُةُ.
5- ____ ِقَصُةُ َسِمْعُتها َقْبَل َقليٍل.

٦- ____ ُعْصفوُرُ ُمَلَوُنُ.
١١٨



٣ َنْكُتُب ُجْمَلَتْيِن َعلى ُكِل واِحَدٍة ِمْن )هذا، هِذِه(:

هذا
 )١(

 )٢(

هِذِه
 )١(

 )٢(

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

اأجاَبْتُه الَزراَفُة: َفِكْر، َول� تَُرِدُد كَُل ما َتْسَمُع.

١١٩



٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َغِضَبِت الَْحَيواناُت ِمَن الَْبَبغاِء الَذي ُيَرِدُد كَُل ما َيْسَمُع دوَن 
اأْن ُيَفِكَر، َوَقَرَرْت اأْن تَُعلَِمُه َدْرساً لَْن َيْنساُه. جاَء الَْبَبغاُء، َوحاَوَل اأْن 

َيْسَتِمَع لَِحديِث الَْحَيواناِت. 

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

نايَيْسَتِمُعيييوياييـ

١٢٠



ْملاُء اْل�إِ

١ َنَضُع َتْنويَن اْلَكْسِر َعلى اآِخِر اْلَكِلماِت ال�آتَِيِة، َوَنْقَراأ:

قُْنُفذَبَبغاءَزراَفةَغزالَحَيوانات

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
اأَكَل  الُْقْنـُفـَذ  اأَن  َتْسَمْع  األَْم  عاٍل:  بَِصْوٍت  لِْلَغزاِل  الَزراَفُة  قالَِت 

َخْمَسَة ثيراٍن هذا الَصباَح؟
َسِمَع الَْبَبغاُء َحديَثُهما، َفطاَر ُمْسِرعاً.

١٢١



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

١ نَُرتُِب اْلُجَمَل اْل�آتِـَيَة؛ لُِنَكوَِن ِمْنها قَِصًة:
١- َراآُه الَْبّبغاُء، َفاأَخَذ َيْصُرُخ: لُِصُ، لُِصُ.
٢- اْسَتْيَقَظ صاِحُب الَْبْيِت، َوَوَجَد اللَِص.

٣- َدَخَل لُِصُ َيْسِرُق ِمْن َبْيٍت فيِه َبَبغاُءُ.
٤- األَْقِت الُشْرَطُة الَْقْبَض َعلى اللِِص.

5- اتََصَل صاِحُب الَْبْيِت بِالُشْرَطِة.

٢ َنْكُتُب اْلِقَصَة ُمَرتََبًة:

١٢٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )الَصْقُر(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َعلى ماذا َتَتَغّذى الُطيوُر الْجاِرَحُة؟  ١

َكْيَف َيَتَمَكُن الَصْقُر ِمْن َتْحديِد َفريَسِتِه ِمَن اْرتِفاعاٍت َكبيَرٍة؟  ٢
اأْيَن َيْبني الَصْقُر ُعَشُه؟  ٣

ما ِشعاُر َدْولَِة ِفَلْسطيَن؟  ٤
نَُعِدُد اأنْواَع الُطيوِر في بيَئِة ِفَلْسطيَن.  5

الَدْرُس
 الثّالَِث َعَشَر

َسعيُدُ َوالَصْقُر

١٢٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

١٢٤



١٢5



َنْقَراأ:     

َسعيُدُ َوالَصْقُر

كاَن ِعْنَد َسعيٍد َصْقُرُ ُيِحُبُه، َوَيْسَتْخِدُمُه في الَصْيِد. في 
أيّاِم، َخَرَج َسعيُدُ في ِرْحَلِة َصْيٍد، َواأْثناَء الِرْحَلِة َشَعَر  َيْوٍم ِمَن اْل�
بِالَْعَطِش، َفَوَجَد ماًء َيسيُل نُْقَطًة نُْقَطًة ِمْن اأْعلى َتٍل ُمْرَتِفٍع، 
َبْعَد َوْقٍت  َيْمَلاأ َكاأَْسُه، َوِعْنَدما انَْتهى ِمْن َمْلِء الَْكاأِْس  َفَبَداأ 

َطويٍل، َهَجَم الَصْقُر َعلى الَْكاأِْس، َفاأْسَقَطُه اأْرضاً. 
َغِضَب َسعيُدُ ِمَن الَصْقِر، َوَضَرَبُه، ثَُم َصِعَد الَتَل اإِلى َمْنَبِع 
الْماِء، َفَوَجَد فيِه اأْفًعى َمْيَتًة. َعَرَف َسعيُدُ اأَن َصديَقُه الَصْقَر 

كاَن ُيريُد ِحماَيَتُه، فاْعَتَذَر لَُه.  

١٢٦



نَُفِكُر
لِماذا َيْسَتْخِدُم الَصّيادوَن الَصْقَر في الَصْيِد؟ـ ١
لِماذا اأَخَذ الَْكاأُْس َوْقتاً َطويلاً لَِيْمَتِلَئ؟ـ ٢
لِماذا َهَجَم الَصْقُر َعلى الَْكاأِْس؟ـ ٣
ماذا َتْفَعلوَن لَو َوَجْدتُم َصديقاً لَُكْم في ُمْشِكَلٍة؟ـ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
فيَم كاَن َيْسَتْخِدُم َسعيُدُ َصْقَرُه؟  ١

بِماذا َشَعَر َسعيُدُ اأْثناَء الِرْحَلِة؟  ٢
اأْيَن َوَجَد َسعيُد الْماَء؟  ٣

َمتى َهَجَم الَصْقُر َعلى الَْكاأِْس؟  ٤
ماذا َوَجَد َسعيُدُ في نَْبِع الْماِء؟  5

١٢٧



١ َنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنْكُتُبُها في اْلَفراِغ:

اْلَكاأِْساْلماِءالَصْقِرَصيٍدَيسيُل

١ َخَرَج َسعيُدُ في ِرْحَلِة --------------.

٢ َوَجَد ماًء ---------- نُْقَطًة نُْقَطًة ِمْن اأْعلى َتٍل ُمْرَتِفٍع.

٣ َهَجَم الَصْقُر َعلى ---------، َفاأْسَقَطُه اأْرضاً.

٤ َغِضَب َسعيُدُ ِمَن ---------، َوَضَرَبُه.

5 َصِعَد َسعيُد الَتَل اإِلى َمْنَبِع --------، َفَوَجَد فيِه اأْفًعى َمْيَتًة.

١٢٨



٢ َنصُل بين َكِلماِت اْلَعموِد اْل�أول ِبما يناِسُبها ِمَن اْلَعموِد الثّاني، 
َونُعيُد ِكتاَبَة اْلُجَمِل َكما في اْلِمثاِل:

ُالَصْقُر ١- الَصْقُر َسريُعُ.ساَمُة
أْفعى ُاْل� ٢- __________________َغزيُر

ُالَتُل ٣- __________________ُمفيَدُة
ُالُْغيوُم ٤- __________________َسريُع
ُالَْمَطُر 5- __________________ُمْرَتِفُع

ُالِرياَضُة ٦- __________________َكثيَرُة
٣ َنْكُتُب ُجَملاً َتْبَداأ ِباْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

. ١ الَصّياُد 
 . أَسُد  ٢ اْل�
 . ٣ ُسعاُد 
 . ٤ خالُِدُ 

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:      
اْلِكتاَبُة

ِعْنَدما انَْتهى ِمْن َمْلِء الَكاأِْس َبْعَد َوْقٍت َطويٍل، َهَجَم الَصْقُر َعَلْيِه.

١٢٩



٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
َغِضَب َسعيُدُ ِمَن الَصْقِر، َوَضَرَبُه، ثَُم َصِعَد الَتَل اإِلى َمْنَبِع 

اأَن َصديَقُه الَصْقَر كاَن  اأْفًعى َمْيـَتًة. َعَرَف َسعيُدُ  الْماِء، َفَوَجَد فيِه 
ُيريُد ِحماَيَتُه، فاْعَتَذَر لَُه.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:
ُمْؤِمنماءبِْئراأْرضءاأ

ْملاُء اْل�إِ
١ َنَضُع َتْنويَن الَضِم َعلى اآِخِر اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة، َوَنْقَراأ:

ماءَعَطشَصْقرَصْيدرِْحَلة

١٣٠



٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
كاَن ِعْنَد َسعيٍد َصْقُرُ ُيِحُبُه، َوَيْسَتْخِدُمُه في الَصْيِد. في َيْوٍم ِمَن 

أيّاِم، َخَرَج َسعيُدُ في ِرْحَلِة َصْيٍد. اْل�

التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:
١ نُْكِمُل اْلِقَصَة اْل�آتَِيَة:

١- َراأى َصْقُرُ اأْرنَباً َبِريّاً َياأْكُُل الُْعْشَب.

. ٢- َهَجَم 

. ٣- َرَكَض 

.  -٤

١٣١



نَُغنّي

اْلغاَبُة الَصغيَرة
أْطيـــاْرَقـــْد اأْشـــَرَق الَنهاْر اْل� َوَغَنـــِت 
أْزهـــاْر اْل� الْغاَبِة الَصغيَرةَوَهَبـــِت  في 
َوماُؤهـــا ُمْنســـاْبَجمالُهـــا َخـــّلاْب
اأْطيـــاْب َكثيـــَرةِرياُحهـــا  اأْســـراُرها 
نْساْنَكْم اأْبَدَع الَرْحمْن ما َيْشَتهي اْل�إِ
أْكـــواْن اْل� َمْغمـــوَرة َوَهـــِذِه  بَِفْضِلـــِه 

سليم عبد القادر ١٣٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )َطعاُمُ فاِسُدُ(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
آل�ُم الَتي َشَعَرْت بِها َسَحُر؟ ما اْل�  ١
ما َسَبُب اإِصاَبِة َسَحَر بُِجْرثوَمٍة؟  ٢

ماذا نََصَحها الَطبيُب؟  ٣
َكْيَف نََتَصَرُف اإِذا َوَجْدنا َطعاماً فاِسداً؟  ٤

أْطِعَمِة الَتي ُيْمِكُن اأْن َتْفُسَد في الَْبْيِت. نَُعِدُد َبْعَض اْل�  5

الَدْرُس
 الّراِبَع َعَشَر

في اْلَبّقاَلِة

١٣٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

١٣٤



١٣5



َنْقَراأ:     

في اْلَبّقاَلِة
اأَخَذ َسليُمُ اأْخَتُه الَصغيَرَة َمْرَيَم اإِلى الَْبّقالَِة؛ لَِيْشَتِرَي لَها الَْحْلوى. 
َوَبْيَنما كانا في الَْبّقالَِة، ل�َحَظ َسليُم الُْعّماَل َيَضعوَن ُمْلَصقاٍت َفْوَق 

أْجباِن.  ُعَلِب الُْحبوِب َواْل�
َبْعَدما َذَهَب الُْعّماُل، َتَوَجَه َسليُمُ اإِلى الُرفوِف؛ لُِيشاِهَد ما كانوا 
نْتاِج، َوتاريَخ  ُيْلِصقونَُه، َفَوَجَد اأنَُهْم األَْصقوا َوَرَقًة اأْخَفوا فيها تاريَخ اْل�إِ

انِْتهاِء الَصلاِحَيِة. 
َذَهَب َسليُمُ اإِلى الَْبْيِت، َوَحكى ما راآه لِوالِِده. قاَل اْل�أُب: َيِجُب 
لِلَتْبليِغ  الِصَحِة؛  َودائَِرِة  الُْمْسَتْهِلِك،  ِحماَيِة  َجْمعَيِة  اإِلى  نََتَوَجَه  اأْن 
ُمْنَتِهَيِة  الُْمْنَتجاِت  َواإِْتلاِف  الَتْزويِر،  بَِضْبِط  َيقوموا  َحتّى  الْبائِِع،  َعِن 

الَصلاِحَيِة، َوَتْقديِم الْبائِِع لِْلَعدالَِة.

١٣٦



نَُفِكُر
نْتاِج َوتاريَخ انِْتهاِء الَصلاِحَيِة؟ـ ١ لِماذا اأْخفى الُْعّماُل تاريَخ اْل�إِ
نْتاِج َوال�نِْتهاِء َعلى ُعْلَبِة الُْمْنَتِج؟ـ ٢ لِماذا ُيْكَتُب تاريُخ اْل�إِ
َكْيَف نََتَصَرُف اإِذا اْكَتَشْفنا اأَن الُْمْنَتجاِت الَتي اْشَتَرْيناها فاِسَدُةُ؟ـ ٣
َكْيَف نُحاِرُب الَْفساَد؟ـ ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن اأَخَذ َسليُمُ اأْخَتُه الَصغيَرَة َمْرَيَم؟  ١

ماذا كاَن الُْعّماُل َيْفَعلوَن؟  ٢
ماذا تُْخفي الَْوَرَقُة الَتي األَْصَقها الُْعّماُل؟  ٣

أُب اأْن َيَتَوَجَه؛ لِلَتـْبليِغ َعِن الْبائِِع؟ اأْيَن ُيريُد اْل�  ٤
ماذا َسَتْفَعُل َجْمِعَيُة ِحماَيِة الُْمْسَتْهِلِك َمَع الْبائِِع؟  5

١٣٧



: ١ َنْكُتُب ُمراِدَف اْلَكِلماِت الَتي َتْحَتها ُخطوُطُ
َذَهَبالُدكّاِنُمَؤَسَسِةَغَطواالَْبضائِِع

ُ اأْخَتُه الَصغيَرَة َمْرَيَم اإِلى الَْبّقالَِة. _____________ ١ اأَخَذ َسليمُ

٢ قاَل اْل�أُب: َيِجُب اأْن نََتَوَجَه اإِلى َجْمِعَيِة ِحماَيِة الُْمْسَتْهِلِك. ____

٣ َتَوَجَه َسليٌم اإِلى الُرفوِف. _____________

نْتاِج َوانِْتهاِء الَصلاِحَيِة. _____ ٤ األَْصقوا َوَرَقًة اأْخَفْوا فيها تاريَخ اْل�إ

5 َيِجُب اإِْتلاُف الُْمْنَتجاِت ُمْنَتِهَيِة الَصلاِحَيِة. ________

١٣٨



٢ َنْقَراأ، َوَنْختاُر اْلَكِلَمَة اْلُمناِسَبَة، َوَنْكُتُبها في اْلَفراِغ:

قاَلَيْقَراأاْشَتَرْتاأْخفىاأَخَذَوَضَع
١ _____ َسليُمُ اأْخَتُه اإِلى الَْبّقالَِة. 

٢ _____ َمْرَيُم الَْحْلوى.
أْجباِن.  ٣ _____ الُْعّماُل ُمْلَصقاٍت َفْوَق ُعَلِب الُْحبوِب َواْل�

نْتاِج َوالَصلاِحَيِة. ٤ _____ الُْعّماُل تاريَخ اْل�إِ
5 _____ اْل�أُب: َيِجُب اأْن نََتّوَجَه اإِلى َجْمِعَيِة ِحماَيِة الُْمْسَتْهِلِك.

٣ نَُوِظُف اْلَكِلماِت اْل�آتَِيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة:

 ________________________________ : ١ اأَكَل  

________________________________ : ٢ َيْلَعُب  

________________________________ : ٣ تُساِعدُ 

________________________________ : ٤ َرَسَمتْ 

١٣٩



اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:  

َتَوَجَه َسليُمُ اإِلى الُرفوِف؛ لُِيشاِهَد ما كانوا ُيْلِصقونَُه.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
َذَهَب َسليُمُ اإِلى الَْبْيِت، َوَحكى ما راآه لِوالِِده. قاَل اْل�أُب: َيِجُب اأْن 
نََتَوَجَه اإِلى َجْمِعَيِة ِحماَيِة الُْمْسَتْهِلِك، َودائَِرِة الِصَحِة؛ لِلَتْبليِغ َعِن الْبائِِع.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

انَْتهىَحْلوىىى

١٤٠



ْملاُء اْل�إِ

١ نُْدِخُل التَْنويَن َعلى اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن اْلَفْتِحَتْنويُن الَضِماْلَكِلَمُة
َسليم

َفساد

َوَرَقة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
اأْخَتُه الَصغيَرَة َمْرَيَم اإِلى الَْبّقالَِة؛ لَِيْشَتِرَي لَها الَْحْلوى.  اأَخَذ َسليُمُ 
َوَبْيَنما كانا في الَْبّقالَِة، ل�َحَظ َسليُم الُْعّماَل َيَضعوَن ُمْلَصقاٍت َفْوَق ُعَلِب 

أْجباِن.  الُْحبوِب َواْل�

١٤١



التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

١ َنْكُتُب قَِصًة َعْن ِطْفٍل اْشَترى ُلْعَبًة، ُمْسَتعينيَن ِباْلُجَمِل اْل�آتِـَيِة:

َذَهَب طاِرُقُ اإِلى _______________________________.

اْشَترى طاِرُقُ _________________________________.

َفَتَح طاِرُقُ _______________________، َفَوَجَدها َمْكسوَرًة.

اأعاَد طاِرُقُ __________________________________.

١٤٢



َنْسَتِمُع لَِنِص )ِمْن َنواِدرِ ُجحا(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا اْشَترى ُجحا ِمَن الّسوِق؟  ١

ماذا َحَدَث لِِحماِر ُجحا؟  ٢
أْرِض؟ لِماذا َسَقَط ُجحا َعلى اْل�  ٣

لِماذا َفِرَح ُجحا َوَقْد ضاَع ِحماُرُه؟  ٤
بِماذا َتِصفوَن ُجحا؟  5

الَدْرُس
 اْلخاِمَس َعَشَر

ِمْن َنواِدرِ اأْشَعَب

١٤٣



ـََة، َونُناقُِش: َنـَتاأَمُل الَلْوَحَة اْل�آتِي

١٤٤



١٤5



َنْقَراأ:     

ِمْن َنواِدرِ اأْشعَب
َخَرَج اأْشَعُب َمَع َصديٍق لَُه في َسَفٍر، َوِعْنَدما حاَن َوْقُت الَْغداِء، 
َعْيني  اإَِن  اأْشَعُب:  قاَل  النّاَر.  َواأْشِعِل  اأْشَعُب،  يا  قُْم  الَصديُق:  قاَل 

تُْؤلُِمني، َول� اأَتَحَمُل الُدخاَن. 
ِمَن  اأخاُف  اأنا  اأْشَعُب:  قاَل  اللَْحَم.  َوَقِطِع  قُْم،  الَصديُق:  قاَل 
الِسكّيِن. قاَل الَصديُق: قُْم، َواْطُبِخ الَطعاَم. قاَل اأْشَعُب: ل� اأَتَحَمُل 

الَنَظَر لِلَطعاِم، َواأنا جائُِعُ. 
اأَعَد الَصديُق الَطعاَم، َوقاَل لَُه: تعاَل يا اأْشَعُب، َوَتناَوْل َطعاَمَك. 
قاَل اأْشَعُب: لََقِد اْعَتَذْرُت لََك َكثيراً، َحتّى َخِجْلُت ِمْنَك، َساأشاِركَُك 

الَطعاَم. 

١٤٦



نَُفِكُر
َكْيَف َتِصفوَن اأْشَعَب؟ـ ١
لَْو كُْنُتْم َمكاَن َصديِق اأْشَعَب، َكْيَف َتَتَصَرفون؟ـ ٢
ما الُْمساَعَدُة الَتي تَُقِدمونَها في اأْعماِل الَْمْنِزِل؟ـ ٣

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن َخَرَج اأْشَعُب َمَع َصديِقِه؟  ١

ماذا َطَلَب الَصديُق ِمْن اأْشَعَب اأَول�ً؟  ٢
لِماذا َرَفَض اأْشَعُب اأْن ُيَقِطَع اللَْحَم؟  ٣

َمِن الَذي اأَعَد الَطعاَم؟  ٤
لِماذا واَفَق اأْشَعُب َعلى َتناُوِل الَطعاِم َمَع َصديِقِه؟  5

١٤٧



: ١ َنْقَراأ اْلُجَمَل اْل�آتِـَيَة، َوَنْكُتُب ِضَد اْلَكِلماِت الَتي َتْحَتها ُخطوُطُ
١ َخَرَج اأْشَعُب َمْع َصديٍق لَُه في َسَفٍر. _________________
٢ قاَل الَصديُق: قُْم يا اأْشَعُب، َواأْشِعِل النّاَر. _____________
٣ قاَل الَصديُق: قُْم، َوَقِطِع اللَْحَم. ___________________
٤ قاَل اأْشَعُب: ل� اأَتَحَمُل الَنَظَر لِلَطعاِم َواأنا جائُِعُ. __________
5 قاَل لَُه: َتعاَل يا اأْشَعُب، َوَتناَوْل َطعاَمَك. ______________

٢ َنِصُل َبْيَن اْلَكِلماِت في اْلَعموِد اْل�أّوِل، َوما ُيناِسُبها في 
اْلَعموِد الثَاني، َوَنْكُتُب ُجَملاً:

ُاأْشَعَل الَصديُق ١- اأْشَعَل الَصديُق النّاَر.َجميَلُة
ُاأَكَل اأْشَعُب ٢- _______________باِرُد
َُزَرَع الَْفّلاُح ٣- _______________ُمَسلَِيُة

أْزهاُر ٤- _______________الَطعاَماْل�
5- _______________النّاَرالَْجُو

٦- _______________َشَجَرَة َزْيتوٍن الِْحكاَيُة
١٤٨



٣ نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:
ُمْعَتُزُ ساَفَر اإِلى الَْخليِل.ساَفَر ُمْعَتُزُ اإِلى الَْخليِل.

لَْيلى  ------- اإِلى الْجاِمَعِة.َذَهَبْت لَْيلى اإِلى الْجاِمَعِة.
اأْشَعُب --------- في ِرْحَلٍة.َخَرَج اأْشَعُب في ِرْحَلٍة.

أُم الَطعاَم. أُم َطَبَخِت الَطعاَم.------- اْل� اْل�
الَصديُق َقَطَع اللَْحَم. -------- الَصديُق اللَْحَم. 

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:  

اأَعَد الَصديُق الَطعاَم، َوقاَل لَُه: تعاَل يا اأْشَعُب، َوَتناَوْل َطعاَمَك.
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٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

قاَل الَصديُق: قُْم، َوَقِطِع اللَْحَم. قاَل اأْشَعُب: اأنا اأخاُف ِمَن 
الِسكّيِن. قاَل الَصديُق: قُْم، َواْطُبِخ الَطعاَم. قاَل اأْشَعُب: ل� اأَتَحَمُل 

الَنَظَر لِلَطعاِم، َواأنا جائُِعُ.

٣ َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

ُـةة َُصغيَرُة عالَِيُة
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ْملاُء اْل�إِ

١ َنْقَراأ، َونَُمِيُز َبْيَن النّوِن َوالتَنويِن في اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

ُُدخانَوَرقًة ِسّكيننارٍِمنَشَجرُة

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
َخَرَج اأْشَعُب َمَع َصديٍق لَُه في َسَفٍر، َوِعْنَدما حاَن َوْقُت الَْغداِء، قاَل 
الَصديُق: قُْم يا اأْشَعُب، َواأْشِعِل النّاَر. قاَل اأْشَعُب: ل� اأَتَحَمُل الُدخاَن. 

التَْعبيُر اْلِكتاِبُي:

١ نُْكِمُل اْلُجَمَل ال�آتَِيَة؛ لُِنَكوَِن فِْقَرًة َعِن اْلِغذاِء الِصِحِي:
َتناَولَْت _________ َطعاَم الَْفطوِر.ـ ١
اأَكَلْت __________________________.ـ ٢
َشِرَبْت _________________________.ـ ٣

_____________________________.٤ـ 
١5١_________ تُحاِفُظ َعلى ِصَحِتها.5ـ 



 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   
نفيسة عبد السلامسامية صلاحليلى الحجارعمر اأبو كلوب

لبنى زهدرائدة سعيداأحمد القديريسهيلة ضهير
رنا حمديةمنال سلامةاإيمان الحسناتبهاء سليم

جمال�ت منصوررزق سليمانجهاد غريبهدى اأبو الرب
نصرة خطيبحسن عميرة

تّم بحمد الله
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