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تــقــديــم

صــلاح التربــوي باأنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة،  المســتند اإلــى واقعيــة  يتصــف ال�إ
النشــاأة، ال�أمــر الــذي انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعليمــي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة 
الفلســطينية وال�حتياجــات ال�جتماعيــة، والعمــل علــى اإرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون، 
مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق والواجبــات، يتفاعــل المواطــن معهــا، ويعــي تراكيبهــا واأدواتهــا، ويســهم فــي 

صياغــة برنامــج اإصــلاح يحقــق ال�آمــال، ويلامــس ال�أمانــي، ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.   
ولمــا كانــت المناهــج اأداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي، بوصفهــا علمــًا لــه قواعــده ومفاهيمــه، فقــد جــاءت 
ضمــن خطــة متكاملــة عالجــت اأركان العمليــة التعليميــة التعلميــة بجميــع جوانبهــا، بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة 
عــداد لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة، دون التــورط باإشــكالية التشــتت بيــن العولمــة  بــكل اقتــدار، وال�إ
والبحــث عــن ال�أصالــة وال�نتمــاء، وال�نتقــال اإلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه اأكثــر اإنســانية وعدالــة، وينعم 

بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.   
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تلّقــي المعرفــة، وصــول�ً لمــا يجــب اأن يكــون مــن اإنتاجهــا، وباســتحضار 
ــر  ــاء تطوي ــاة، ج ــة المتوّخ ــة والفكرّي ــة المعرفي ــد، وللبني ــذي نري ــب ال ــا للطال ــم رؤيتن ــي تحك ــات الت ــد المنطلق واٍع لعدي
المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة محكومــة باإطــار قوامــه الوصــول اإلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم، والعلــم، والثقافــة، 
والتكنولوجيــا، وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة، وهــو مــا كان لــه ليكــون لــول� التناغــم 
ــق  ــة تحق ــن توليف ــرًا ع ــاج تعبي ــون النت ــت؛ ليك ــت وتكامل ــد تاآلف ــات، فق ــات والمرجعي ــات والمنطلق ــداف والغاي ــن ال�أه بي

ــًا. ــًا وفكري ــًا وتربوي المطلــوب معرفي
ثّمــة مرجعيــات تؤّطــر لهــذا التطويــر، بمــا يعــزّز اأخــذ جزئيــة الكتــب المقــررّة مــن المنهــاج دورهــا الماأمــول فــي 
طــار جــاءت المرجعيــات التــي  ــًا، وفــي هــذا ال�إ ــًا، ووطني ــًا، وفكري التاأســيس؛ لتــوازن اإبداعــي خــّلاق بيــن المطلــوب معرفي
ضافــة اإلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي  تــم ال�ســتناد اإليهــا، وفــي طليعتهــا وثيقــة ال�ســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني، بال�إ

ال�أول؛ لتوّجــه الجهــد، وتعكــس ذاتهــا علــى مجمــل المخرجــات.
ــف  ــرق التاألي ــن ف ــا؛ م ــة جميعه ــم العامل ــاء الشــكر للطواق ــدو اإزج ــد، يغ ــن الجه ــة م ــذه المرحل ــاز ه ــع اإنج وم
شــراف، والتصميــم، وللجنــة العليــا اأقــل مــا يمكــن تقديمــه، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن  والمراجعــة، والتدقيــق، وال�إ

ــة مــن العمــل. ــر، ونحــن واثقــون مــن تواصــل هــذه الحال التطوي
وزارة التربية والتعليم العالي 
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
تـــشـــريـن الــثـــانـــي / ٢٠١٧



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�أساســّي فــي َدْولـَـِة ِفَلْســطين، َوُهــَو الِْكتــاُب الثّانــي فــي ِسْلِســَلِة كُُتــِب 
طــاِر الْعــاِم لِْلَمناِهــِج والُْخطــوِط الَْعريَضــِة لِِمْنهــاِج اللَُغــِة الَْعَربَِيــِة َواآدابِهــا الـَـذي اأنَْجــَزُه الَْفريــُق  اللَُغــِة الَْعَربَِيــِة. َوَقــْد جــاَء َتْرَجَمــًة لِْلاإِ

الَْوَطنُي.

ــاِت  ــي َعَمِلّي ــاٍل ف ــْكٍل َفّع ــِة بَِش ــف اللَُغ ــْن توظي ــِة ِم ــُن الَطَلَب ــَو َتْمكي ــِة ُه ــِة الَْعَربَِي ــِم اللَُغ ــْن َوراِء َتْعلي ــَس ِم ــَدَف الَرئي اإَِن الَْه
ــِة. ــِة الُْمْخَتِلَف ــِف الَْحياتَِي ــي الَْمواِق ــِل ف اْل�ِتصــاِل َوالَتواُص

ــُم  ــِه َتْنظي 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
أْفــكاِر  الِْخْبــراِت الَتْعليِمَيــِة بَِحْيــُث َتكــوُن فــي اإِطــاٍر ُمَتكاِمــٍل وليــس فــي اأْجــزاٍء ُمْنَفِصَلــٍة. َوفيــِه اأْيضــاً َيِتــُم َعــْرُض َمْجموَعــٍة ِمــَن اْل�
والَْمفاهيــِم والَْمعــاِرِف َوالَْحقائـِـِق الُْمَترابَِطــِة، َوَيَتــَدَرُب الَطَلَبــُة َعلــى َمهــاراٍت َوظيِفَيٍة ُمَحَدَدٍة َوَيْكَتِســبوَن َبْعَض الِْقَيــِم َواْل�تِجاهاِت 
نْســانَِيَة. أَســِرَيَة، َواْل�إِ َوالَْمعــاِرِف الُْمْرَتِبَطــِة بِالِْخْبــراِت الَتْعليِمَيــِة. َولـَـْم ُيْغِفــِل الِْكتــاُب الِقَيــم الّديِنَيــَة، َوالَْوَطِنَيــَة، َواْل�ْجِتماِعَيــَة، َوال�

َيْبــَداأ الــَدْرُس بَِنــِص اْل�ْســِتماِع َوُهــَو َمْوجــوٌد فــي َدليــِل الُْمَعلـِـِم، اأّمــا اأْســِئَلُة الَنــِص َفَمْوجــوَدٌة فــي ِكتــاِب الَطالـِـِب. َوِمــْن َثــَم، 
توَجــُد لَْوَحــٌة لِْلُمحاَدَثــِة تُحاكــي َدْرَس الِْقــراَءِة، َوَقــْد ُربـِـَط َدْرُس الُْمحاَدَثــِة بِالَتْعبيــِر الَشــَفِوّي. َوَبْعــَد ذلـِـَك ُبِنــَي نَــُص الِْقــراَءِة َوَتِبَعــُه 
أْســِئَلِة، َوِهــَي: نُجيــُب َشــَفِويّاً َونَُفِكــُر، َحْيــُث اإَِن اأْســِئَلَة الَتْفكيــِر اأْســِئَلٌة َغْيــُر ُمباِشــَرٍة َتْســَتْدعي َمهــارات الَتْفكيــِر  نَْوعــان ِمــَن اْل�
ــًة خاَصــًة، َحْيــُث اْشــَتَمَل الِْكتــاُب َعلــى  ــِة اأَهِمَي الُْعْليــا. اأّمــا الَتْدريبــاُت، َفجــاَءْت ُمْرَتِبَطــًة بَِنــِص الِْقــراَءِة. َوَقــْد ُخِصــَص لِْلِكتاَب
ْمــلاُء فــي هــذا الِْكتــاِب مــا َبْيــَن الَْمْنقــوِل َوالَْمْنظــوِر. َكمــا اْشــَتَمَل الِْكتــاُب َعلــى  َثــلاِث َمهــاراٍت ُمْخَتَصــٍة بِالِْكتاَبــِة. َوَتَنــَوَع اْل�إِ

اأناشــيَد ُمَتَنِوَعــٍة بُِعْنــواِن )نَُغنـّـي(، جــاَءْت ُمْرَتِبَطــًة بُِنصــوِص الِْقــراَءِة. 

ــَم ُهــَو الَْمَحــُك الَرئيــُس فــي الَْعَمِلَيــِة الَتْعليِمَيــِة الَتَعلُِمَيــِة، َوُهــَو الَــذي َيقــوُم بَِتْنفيــِذ الِْمْنهــاِج َوَتْطبيِقــه فــي الُْغْرَفــِة  اإَِن الُْمَعلِ
الَصِفَيــِة؛ لِــذا، 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 َتْخــِدُم الَْمْصَلَحــَة الُْفْضلــى 

أْطفالِنــا.  لِ�

َوفََقُكم اللُه لِما فيِه َمْصَلَحُة اْلَوَطِن.

اْلُمَؤلِفون

مقدمة
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٢3 ٢

اْل�أهداُف اْلعاَمـُة
ُيَتَوقَُع ِمَن الّطَلَبِة َبْعَد ِدراَسِة هذا اْلِكتاِب اأْن َيكونوا قادرين على: 

َتْوظيِف اللَُغِة في اْل�تِصاِل َوالَتواُصِل بَِشْكٍل سليٍم.  ١
ال�ْسِتماِع اإِلى نُصوِص اْل�ْسِتماِع بِانِْتباٍه َوَتفاُعٍل.  ٢

الَتْعبيِر َعْن لَْوحاِت الُْمحاَدَثِة َوُصَوِرها َشَفِويّاً بَِشْكٍل َسليٍم.  3
ِقراَءِة نُصوٍص ِمْن )5٠ – ٧٠( َكِلَمًة ِقراَءًة َجْهِرَيًة َصحيَحًة َوُمَعِبَرًة.  ٤

أنِْشَطِة الُْمْخَتِلَفِة. الَتفاُعِل َمَع الُنصوِص ِمْن ِخلاِل اْل�  5
ْبداعِي(، َوَحِل الُْمْشِكلات. اْكِتساِب َمهاراِت الَتْفكيِر الُعْليا )النّاِقِد، َواْل�إ  ٦

اْكِتساِب َثْرَوٍة لَُغِوَيٍة )ُمْفَرداٍت، َوَتراكيَب، َواأنْماٍط لَُغِوَيٍة َجديدٍة(.  ٧
نَْسِخ َكِلماٍت َوُجَمٍل بَِخٍط َجميٍل.  ٨

ِكتاَبِة ُحروٍف َوَمقاِطَع َوَكِلماٍت ِكَتاَبًة َصحيحًة َوْفَق اأصوِل َخِط الَنْسِخ.  ٩
الَتْعبيِر ِكتابِّياً َعْن َمواِقَف َوُصَوٍر ُمْعطاٍة.  ١٠

ِكتاَبِة نُصوٍص )لِغايِة ٢٠ كلمة( اإِْملاًء َمْنقول�ً َوَمْنظوراً ِكتاَبًة َصحيحًة ُمراعيَن   ١١
الَْمهاراِت الواِرَدَة في الِْكتاِب.

أناشيِد َمَع اللَْحِن. اإِنْشاِد َمْجموَعٍة ِمَن اْل�  ١٢
يجابَِيـِة )الُْحِريـَـِة، َوَتْنِمَيِة الَْمواِهِب، َوالَتعاُوِن، َوُحِب الَْوَطِن،  َتَمثُِل الِْقَيِم اْل�إ  ١3
َوالِرْفِق  الُمروِر،  َواآداِب  الَوَطِنَيِة،  الِصناَعِة  َوَتْشجيِع  الْماِء،  في  َواْل�ِقتصاِد 
بِالَْحيواِن، َوَدْوِر الَطبيِب، َواْحِتراِم الِْحَرِف الُْمْخَتِلَفِة، َوالُْمحاَفَظِة َعلى الِْكتاِب 

َوَوسائِِل ال�تِصاِل، َوالَنظاَفِة، ... اإلخ(.



٢3

أْسرانا( َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )اْلُحِرَيُة لِ�

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لِماذا اْسَتَعَد اأْهُل الَقْرَيِة؟  ١

َكْم عاماً َقضى اأْحَمُد في الِسْجِن؟  ٢
لِماذا َفِرَحْت ُرَقـَيُة؟  3
ماذا َفَعَلِت الِنساُء؟  ٤

ما واِجُبنا تُجاَه اْل�أْسرى؟  5

ال�ْسِتماُع

الَدرُس
اْلُحِرَيُة اأْجَمُلال�أَوُل



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

٤



5



٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْلُحِرَيُة اأْجَمُل

َشَعَر ُعْصفوُرُ بِالْجوِع َوالَْعَطِش، َفاأَخَذ َيْبَحُث َعْن َطعاٍم 
َعلى  َراأى  َتِعَب،  َوِعْنَدما  َبعيداً،  الُْعْصفوُر  طاَر  َوَشراٍب. 
ُشْرَفِة اأَحِد الُْبيوِت ُبْلُبلاً في َقَفٍص َجميٍل، َواأماَمُه َطعاُمُ َكثيُرُ 

. َوَشراُبُ

قاَل الُْعْصفوُر: ما اأْجَمَل َحياَتَك ُهنا اأُيها الُْبْلُبُل! َتاأْكُُل 
َفاأنا َمْسجوُنُ،  الُْبْلُبُل: َولِكنّي َحزيُنُ؛  بِاأماٍن. قاَل  َوَتْشَرُب 
أْجَمُل يا  َول� اأْسَتطيُع اأْن اأْخُرَج ِمَن الَْقَفِص. الُْحِرَيُة ِهَي اْل�

َصديقي.



٧

نَُفِكُر
لِماذا كاَن الُْبْلُبُل َحزيناً؟  ١

اأُيُهما اأْفَضُل، َحياُة الُْبْلُبِل اأْم َحياُة الُْعْصفوِر؟ لِماذا؟  ٢
ما ُشعوُر اأْبناِء اْل�أْسرى؟  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
بِماذا َشَعَر الُْعْصفوُر؟  ١

ماذا َراأى الُعْصفوُر على ُشْرَفِة اأَحِد الُبيوِت؟  ٢
ماذا كاَن يوَجُد في الَْقَفِص؟  3

لِماذا ل� َيْسَتطيُع الُْبْلُبُل الُْخروَج ِمَن الَْقَفِص؟  ٤



٨

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

بِاأمانَشرابَتِعَبُبْلُبلَبعيد

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

الُْحِرَيةطاَرتالَْبْيتاأْسَتطيعَشَجَرةَتاأْكُل



٩

ـََة، َونَُلوُِن اْلُمْسَتطيَل الذي َيْحَتوي  3 نَُرِكُب اْلُحروَف اْل�آتِي
َعلى ) ثـ، ث (، َوَنْقَراأ:

ُيـثـَكـ ثلِـاثـُثَحـْبـَيـُر

ـََة َوْفَق اأْحُرِف اْلَمِد: ٤ َنْقَراأ، َونَُصنُِف اْلَكِلماِت اْل�آتِي

َصديقيَمْسجونَجميلَشرابماءُعْصفور

ألِف  )ا( َمّد بِالْياء )ي(َمّد بِالْواو )و(َمّد بِاْل�



١٠

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

اأَخَذ الُْعْصفوُر َيْبَحُث َعْن َطعاٍم َوَشراٍب.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

طاَر الُْعْصفوُر َبعيداً، َوِعْنَدما َتِعَب، َراأى َعلى ُشْرَفِة اأَحِد 
. الُْبيوِت ُبْلُبلاً في َقَفٍص َجميٍل، َواأماَمُه َطعاُمُ َكثيُرُ َوشراُبُ



١١

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أْجَمُل يا َصديقي. قاَل الُبْلُبُل: الُْحِريـَُة ِهَي اْل�

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

باببيبوبابـب



١٢١3 ١٢

                       

نَُغنّي

اأسعد الديريالُعْصفوَرُة

نوْر ِمـــْن  َتطيـــُر فـــي الَْفضاْءُعْصفـــوَرُةُ 
ُســـروْر فـــي  الَسماْء!َتقـــوُل  اأْجَمَل  ما 
ألْحاْنَتاأْتـــي اإِلى الُْبْســـتاْن َكْي تُْبِدَع اْل�
الَســـلاْم الَْفـْجــَرُعْصفـــوَرُة  تُـعانِــــــــُق 
ـَْرَكـــْم َتْعَشـــُق الَْغماْم َوالْـَخـي َوالْـُحـَب 
الْـُقيـوْدَتـْخشـى ِمَن الُْقْضباْن َوَتــْرفُــــُض 
َحــقــــــوْدالَْمـــــْوُت لِلَسجـــاْن أنـَـــــُه  لِ�



١٢١3

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )َفْضُل اْلُمَعِلِم(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ما َعَمُل ِعصاٍم؟  ١

بماذا اْحَتَفَل اْل�أهالي؟  ٢
لِماذا نََزَل ِعصاُمُ َعْن َمْسَرِح الَْحْفِل؟  3

اأْيَن َمشى ِعصاُمُ َمَع ُمَعلِِمِه؟  ٤
ماذا قاَل ِعصاُمُ في الِنهايِة؟  5

ال�ْسِتماُع

الَدرُس
الرَّساَمُة الَصغيَرُةالثّاني



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

١٤



١5



١٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
الرَّساَمُة الَصغيَرُة

كاَن  الَرْمِل.  َعلى  َعَلماً  َتْرُسُم  الّشاِطِئ  َعلى  ُخلوُد  َجَلَسْت 
َرْسٍم  َدْفَتَر  لَها  َفاْشَتَرْت  اأُمها،  شاَهَدْتها  َتْرُسُم.  ما  َيْمحو  الَْمْوُج 

َواألْواناً. 
لََدْيها  َوصاَر  َتراُه.  ما  كَُل  الَدْفَتِر  في  َتْرُسُم  ُخلوُد  اأَخَذْت 
لَْوحاُتُ خاَصُةُ َكثيَرُةُ. َوِعْنَدما َراأْت ُمَعلَِمُة ُخلوَد اللَْوحاِت، قالَْت: 
َرْسُمِك َجمَيُلُ يا ُخلوُد، َوَساأْعِرُض لَْوحاتِِك في َمْعِرِض الَْمْدَرسِة، 

َوَسُتْصِبحين َرّساَمًة َمْشهوَرًة.



١٧

نَُفِكُر
١ لِماذا اْشَتَرْت اأُم ُخلوَد َدْفَتراً َواألْواناً لِ�ْبَنِتها؟

٢ ماذا كاَن َسَيْحُدُث لَْو َظلَْت ُخلوُد َتْرُسُم َعلى 
الَرْمِل َفَقْط؟

3 ما َراأُْيُكم بِما قالَْتُه الُْمَعلَِمُة لُِخلوَد؟
٤ ما ِهواياتُُكْم؟ 

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا كانَْت ُخلوُد َتْفَعُل َعلى الّشاِطِئ؟  ١
ماذا َفَعَلْت اأُم ُخلوَد ِعْندما شاَهَدْتها؟  ٢

َكْيَف اأْصَبَح ِعْنَد ُخلوَد لَْوحاُتُ َكثيَرُةُ؟  3
ماذا قالَْت ُمَعلَِمُة ُخلوَد ِعْنَدما َراأْت لَْوحاتِها؟  ٤



١٨

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

ُُاْلَمْوُج َيْمحوُخلوُدَسماُحَجميل
اأريجاأَخَذْتَخْوختُْصِبحيَن

َحْرُف )خ(َحْرُف )ح(َحْرُف )ج(



١٩

٢ َنْقَراأ، َونَُحِلُل اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة:

ُ َلْوحاُتُُخلوُدَجَمُل

3 َنْقَراأ، َوَنَضُع اْلَحَركاِت َعلى ال�أْحُرِف اْلُمَلَوَنِة:

تْرُسمجَلَسْتالَْفْتَحة
اأّميخلوُدالّضَمة
عامرالّشاطئالَْكْسَرة
لَيلىالّرملالُسكون



٢٠

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

اأَخَذْت ُخلوُد َتْرُسُم في الَدْفَتِر كَُل ما َتراُه.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

ِعْنَدما َراأْت ُمَعلَِمُة ُخلوَد الْـلَْوحاِت، قالَْت: َرْسُمِك َجميُلُ 
يا ُخلوُد، َوَسُتْصِبحيَن َرّساَمًة َمْشهوَرًة.



٢١

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:
َجَلَسْت ُخلوُد َعلى الّشاِطى َتْرُسُم َعَلماً.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َتْمرتيتوتاتـت



٢٢٢3 ٢٢

       

نَُغنّي

الرَّساُم الَصغيُر
َمْرزوق َبَدوي

اأْرُســـُم طّيـــاَرة َســـّياَرةاأنـــا ِطْفـــُلُ  َيْرُســـُم  َوَصديقـــي 
نـــياأْجَعُل في الّصوَرِة اأْحلامي ا لْو اأ فـــي  ِيُنهـــا  َز اأ َو
َكالَْهـــَرِماأْحلُـــُم اأنّـــي َفـــْوَق الِقَمـــِم َيْســـمو  َطّيـــاُرُ 
اأْطفالـــيَوَسمائي َتْضَحُك في الْعالي يـــا  اأْهـــلاً  اأْهـــلاً 



٢٢٢3

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )الَطْقُس(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َكْيَف َيكوُن الَْجُو ِعْنَدما تُْشِرُق الَشْمُس؟  ١

في اأِي َفْصٍل َيْسُقُط الَْمَطُر؟  ٢
اأْيَن نَْلَعُب ِعْنَدما َيْسُقُط الَْمَطُر؟  3

َكْيَف َيكوُن الَْجُو ِعْنَدما َيْسُقُط الثَْلُج؟  ٤
نَِصُف الَْجَو هذا الَْيْوم.  5

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
َعْوَدُة الّطائِِرالثّالُِث



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

٢٤



٢5



٢٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َعْوَدُة الّطائِِر

كانَِت الَْعصافيُر َتطيُر َفِرَحًة بِالَْجِو الّداِفِئ. َفْجاأًة َهَبْت عاِصَفُةُ 
َقِوَيُةُ، َوَسَقَط َمَطُرُ َغزيُرُ. طاَرِت الَْعصافيُر لَِتْخَتِبَئ، َولِكَن ُعْصفوراً 
أْرِض ِمْن ِشَدِة الْعاِصَفِة، َوَتناَثَر ريُشُه، َفاأْصَبَح  َصغيراً َوَقَع َعلى اْل�

َغْيَر قاِدٍر َعلى الَطَيراِن.
ِجْسِمِه،  ِمْن  ريَشًة  ُعْصفوٍر  كُُل  َواأَخَذ  الَْعصافيُر،  اْجَتَمَعِت 
َواأْعطاها لِْلُعْصفوِر الَصغيِر. َوبَِفْضِل الّريِش الَْجديِد، طاَر الُْعْصفوُر 

َمَع اأْصِدقائِِه، َوعاَد اإِلى ُعِشِه بِاأماٍن. 



٢٧

نَُفِكُر
١ ما َراأُْيك بِما َفَعَلْتُه الَْعصافيُر َمع الُْعْصفوِر الَصغيِر؟

نَُفِكُر في َطريَقٍة اأْخرى َتْسَتطيُع بِها الَْعصافيُر ُمساَعَدَة   ٢
الُْعْصفوِر الَصغيِر؟

َكْيَف نُكافُئ َمْن َقَدَم  لَنا ُمساَعَدًة في َمْوِقٍف َصْعٍب؟  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َكْيَف كاَن الَْجُو ِعْنَدما كانَِت الَْعصافيُر َتطيُر؟  ١

ماذا َحَدَث لِْلَجِو َبْعَد ذلَِك؟  ٢
ماذا َحَدَث لِْلُعْصفوِر الَصغيِر؟  3

َكْيَف ساَعَدْتُه الَْعصافيُر؟  ٤



٢٨

١ َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْلبالوَن الذي فيِه َحْرُف )د( ِبالَلْوِن اْل�أْحَمِر، 
َونَُلوُِن اْلبالوَن الذي فيِه َحْرُف )ذ( ِبالَلْوِن اْل�أْزَرِق:

ُالَْجديُداأَخَذعاَد ُِشَدُة لَذيُذ

٢ َنْقَراأ، َونَُجرُِد َحْرَف )ر(، َوَنَضُعُه في اْلُمَرَبع:

ُعْصفورَصغيرطاَرْتريَشةَمَطر



٢٩

3 َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل الَكِلَمِة الَتي َتْحَتوي َعلى 
َحْرِف )ز(:
ُزاَر َُزْيتونريشَغزيُر َمَطُر

٤ نَُرِكُب اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة، َوَنْقَراأ:

ةَرذُّرِز

َرَثـانـَتـئِفـاد



3٠

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َهَبْت عاِصَفُةُ َقِوَيُةُ، َوَتناَثَر ريُش الُْعْصفوِر.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

طاَرِت الَْعصافيُر لَِتْخَتِبَئ، َولِكَن ُعْصفوراً َصغيراً َوَقَع َعلى 
أْرِض ِمْن ِشَدِة الْعاِصَفِة، َواأْصَبَح َغْيَر قاِدٍر َعلى الَطَيراِن. اْل�



3١

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

اأَخَذ كُُل ُعْصفوٍر ريشًة ِمْن ِجْسِمِه.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

ثالِثثيثوثاثـث



3٢33 3٢

                       

نَُغنّي

اإسماعيل زويرقالَصباُح

ِعْنَدما َهـــَل الَصباْحَغـــَرَد الُْعْصفوُر لَْحناً
فاْحَفاإِذا الَْحـْقــــُل َتــَغنّى َوالْـــَوْرُد  َفَرحـــاً 
َكْيَف ُيْغريَك الَصباْحاأُيها الُْعْصفوُر قُْل لي
ِمْن َعصافيِر الَصباْحاأُيهـــا الِطْفـــُل َتَعلَـــْم
َوَتَقَدْم َخفيفـــاً  في نَشـــاٍط َوانِْشراْحقُـــْم 



3٢33

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص ) ِبلادي َجميَلةࣱ(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ما اْل�أْشجاُر الَتي نُشاِهُدها في ِجباِل بِلاِدنا؟  ١

َمْن َزَرَع اأْشجاَر الَزْيتوِن في بِلاِدنا؟  ٢
ماذا نَْزَرُع في الَْغْوِر؟  3

ما الَْمزروعاُت الَتي َيْزَرُعها اأْهُل َبْلَدتُِكم؟  ٤
َكْيَف نُساِعُد اأْهَلنا في الِزراَعِة؟  5

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
اْل�أْرُضالّراِبُع



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

3٤



35



3٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْل�أْرُض

أْرَبَعَة، َوقاَل لَُهم: َتَرْكُت لَُكْم في هِذِه  َجَمَع الَْفّلاُح اأْبناَءُه اْل�
اأبيِهم،  ِعْنِد  ِمْن  أْبناُء  ال� َخَرَج  َعْنُه.  َفاْبَحثوا  َكبيراً،  َكْنزاً  أْرِض  ال�
َعِن  لَِيْبَحَث  أْرَض؛  اْل� َيْنُكُش  َوَبَداأ  َفاأَْسُه،  ِمْنُهم  واِحٍد  كُُل  َفَحَمَل 
الَْكْنِز، َولكَنُهم لَْم َيِجدوا َشْيئاً. َرَجعوا اإلى اأبيِهم، َوقالوا: لَْم نَِجْد 

أْرِض يا اأبي. َكْنزاً في اْل�
أْرُض ِهَي الَْكْنُز، حاَفَظ َعَليها اأْجداُدنا  اْبَتَسَم اْل�أُب، َوقاَل: اْل�
ُمْنُذ اآل�ِف الِسنيَن؛ َفحاِفظوا َعَلْيها ِمْثَلُهْم، َواْزَرعوها، َوَسُتْعطيُكْم 

َخْيراٍت َكثيَرًة.



3٧

                          

نَُفِكُر
ماذا كاَن الَْفّلاُح َيْقِصُد ِعْنَدما َتَحَدَث َعِن الَْكْنِز؟  ١

ما واِجُبنا تُجاَه اأْرِضنا؟  ٢
أْرِض؟ َكْيَف نُحاِفُظ َعلى اْل�  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
أْبنائِِه؟ ماذا قاَل الَْفّلاُح لِ�  ١

أْبناُء َبْعَد اأْن َخَرجوا ِمن ِعْنِد اأبيِهم؟ ماذا َعِمَل اْل�  ٢
أبيهم؟ أْبناُء ِعْنَدما َرَجعوا لِ� ماذا قاَل اْل�  3

أْرُض ِعْنَدما نَْزَرُعها؟ ماذا تُْعطينا اْل�  ٤



3٨

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

ُاْبَتَسَمَشْيئًاَيْنُكُشَفاأْس ِمْشِمشَسَنُة

َحْرُف )ش(َحْرُف )س(

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



3٩

3 َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْلُمْسَتطيَل الذي َيْحَتوي َعلى َكِلَمٍة فيها 
َحْرُف )ضـ، ض(:

ُاأْرض َضبابَطَلَبالَصغيرِضْفَدُع

٤ َنْقَراأ، َونَُحِلُل اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة:

اْل�أْرضَيْحُصدَشْمس



٤٠

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أْبناُء ِمْن ِعْنِد اأبيِهم. َخَرَج اْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

أْرَبَعَة، َوقاَل لَُهم: َتَرْكُت لَُكم في  َجَمَع الَْفّلاُح اأْبناَءُه اْل�
أْرِض َكْنزاً َكبيراً، َفاْبَحثوا َعْنُه. هِذِه اْل�



٤١

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أْرُض ِهَي الَْكْنُز، حاَفَظ َعَلْيها اأْجداُدنا. اْل�

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َدجاججيجوجاجـج



٤٢٤3 ٤٢

       

نَُغنّي

اأْطفاُل فَِلْسطين
اإِْبراهيم الَْعلي

َزْهَرة اأنا  ِشْبُلُ  للثَْوَرةاأنا  الّروَح  َوَهْبنا 
دوراً اأْجداُدنا  الُْحَرةَبنى  اأْرِضنا  في  لَنا 
َزْهَرة اأنا  ِشْبُلُ  الثَْوَرةاأنا  َجْمَرَة  َحَمْلنا 

يافا اإِلى  َحْيفا  اإِلى اْل�أْقصى اإِلى الَصْخَرةاإِلى 



٤٢٤3

َنْسَتِمُع لَِنِص )َفْصُل الَصْيِف(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
نَِصُف َفْصَل الَصْيِف في بِلاِدنا.  ١

ماذا َيْكثُُر في َفْصِل الَصْيِف؟  ٢
نَُعِدُد الَْفواِكَه الَتي َتْنَضُج في الَصْيِف.  3

ما َفْصلُك الُْمَفَضُل؟ لِماذا؟  ٤
نَِصُف ِرْحَلًة قُْمُت بِها َمَع اأْسَرتي في َفْصِل الَصْيِف.  5

اْل�ْسِتماُع

الَدْرُس
اْلُغراُب َواْلَجَرُةاْلخاِمُس



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

٤٤



٤5



٤٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْلُغراُب َواْلَجَرُة

في َيْوٍم َصْيِفٍي حاٍر، َعِطَش الُْغراُب َكثيراً، َفاأَخَذ َيْبَحُث َعِن 
الْماِء. َوَبْعَد الَْبْحِث الَطويِل، َوَجَد َجَرًة فيها ماُءُ. حاَوَل اأْن َيِصَل 

اإِلى الْماِء بِِمْنقاِرِه، َفَلْم َيْقِدْر.
َفَكَر َطويلاً َكْيَف ُيْمِكُن اأْن َيِصَل اإِلى الْماِء.نََظَر َحْولَُه، َفَوَجَد 
ِحجارًة َصغيرًة. اأَخَذ الُْغراُب ُيْلقي الِْحجاَرَة في الَْجَرِة. اْرَتَفَع الْماُء 

اإِلى اأْعلى. َفِرَح الُْغراُب، َوَشِرَب َحتّى اْرَتوى.  



٤٧

نَُفِكُر
لَو كُـنّا َمكاَن الُْغراِب، َكْيَف نَِصُل اإِلى الْماِء؟  ١

لِماذا اْرَتَفَع الْماُء في الَْجَرِة؟  ٢
َكْيَف نُحاِفُظ َعلى الِْمياِه في بِلاِدنا؟  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
١- لِماذا َعِطَش الُْغراُب َكثيراً؟

٢- اأْيَن َوَجَد الُْغراُب ماًء؟
3- لِماذا لَْم َيْسَتِطِع الُْغراُب الُْوصوَل لِْلماِء بِِمْنقاِره؟

٤- ماذا َفَعَل الُْغراُب لَِكْي َيِصَل اإِلى الْماِء؟



٤٨

١ َنقراأ، ونَُلوُِن اْلَغْيَمَة الَتي َتْحَتوي َعلى َحْرِف )ط( ِبالَلْوِن 
ِبالَلْوِن  )ظ(  َحْرِف  َعلى  َتْحَتوي  الَتي  َواْلَغْيَمَة  اْل�أْحَمِر، 

ال�أْخَضِر:

َظْرفَعِطَشنَظيفنََظَرالَطويل

٢ َنْقَراأ، َونَُصنُِف اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة َوْفَق اْلَجْدَوِل:

َفراغَسعيدِدْرعَصْمغالَربيعَصغيَرةاأْعلىالُْغراب

َحْرُف )غ(َحْرُف )ع(



٤٩

3 نَُرِكُب اْلَمقاِطَع اْل�آتِـَيَة اإلى َكِلماٍت، َوَنْقَراأ:

ِدل
ِصمعا

ِمل

ئِم
ئِبغا

لِب

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

في َيْوٍم َصْيِفٍي حاٍر، َعِطَش الُْغراُب َكثيراً.



5٠5١ 5٠

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

حاَوَل اأْن َيِصَل اإِلى الْماِء بِِمْنقاِرِه، َفَلْم َيْقِدْر.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:
َسماحُحسامحيحوحاحـح

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:
اأَخَذ الُْغراُب ُيْلقي الِْحجاَرَة في الَْجَرِة.

ْملاُء اْل�إِ



5٠5١

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )ِصناعاتُنا اْلَوَطِنَيُة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا نَْسَتْخِدُم لِِصناَعِة الّصابوِن؟  ١

بِاأِي ِصناعاٍت َتْشَتِهُر َمديَنُة الَْخليِل؟  ٢
نَْذكُُر َبْعَض الِصناعاِت اْل�أْخرى في ِفَلْسطين.  3

ما اأَهِمـَيـُة ُوجوِد َمصانَِع في بِلاِدنا؟  ٤

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
َمْصَنُع اْل�أْلباِنالّسادُس



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة
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5٤

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َمْصَنُع اْل�أْلباِن

َذَهْبُت َمَع َصديَقتي َعفاَف في ِزياَرٍة اإِلى َمْصَنِع األْباٍن. ِعْنَدما 
أْبقاُر  اْل� َوكانَِت  بِجانِبِه،  اأْبقاٍر  َمْزَرَعَة  َوَجْدنا  الَْمْصَنِع،  اإِلى  َوَصْلنا 

َتْرعى الُْعْشَب. 
ِمَن  الَْحليِب  َعلى  َيْحُصلوَن  اأنَُهم  الَْمْصَنِع  صاِحُب  اأْخَبَرنا 
اللََبِن،  لِصناَعِة  الْباِقَي  َوَيْسَتْخِدموَن  ِمْنُه،  ُجْزءاً  َوَيبيعوَن  أْبقاِر،  اْل�

َواللََبَنِة، َوالُْجْبِن، َوالِْقْشَطِة. 
بِها  َوَفِرْحُت  الُْمْنَتجاِت،  َهِذِه  َبْعَض  الَْمْصَنِع  اأْهدانا صاِحُب 
أنـَها ِصناعاُتُ  َكثيراً. َشَكْرتُُه، َوقُْلُت لَُه: اأِحُب ُمْنـَتجاِت بِلادي؛ لِ�

َوَطِنَيُةُ. 



55

نَُفِكُر
َكْيَف نَـَتَعَرُف َعلى الُْمْنَتجاِت الَْوَطِنَيِة في الَْمَحّلاِت   ١

الِتجاِرَيِة؟
َكْيَف نَْعِرُف اأَن الُْمْنَتجاِت صالَِحٌة لِلاْسِتْعماِل اأْم ل�؟  ٢

ما واِجُبنا تُجاَه الِصناعاِت الْوَطِنَيِة؟  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن َذَهَبْت َعفاُف َوَصديَقُتها؟  ١

ِمْن اأْيَن َيْحُصُل الَْمْصَنُع َعلى الَْحليِب؟  ٢
ماذا ُيْصَنُع ِمَن الَْحليِب؟  3

ماذا اأْهداُهما صاِحُب الَْمْصَنِع؟  ٤
ما الَْمْقصوُد بِالِصناعاِت الَوَطِنَيِة؟  5



5٦

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

٢ َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْل�أْشكاَل الَتي َتْحَتوي َعلى َكِلماٍت فيها َحْرُف 
)قـ، ق( :

الِْقْشَطةسوقِفَلْسطيناأْبقار

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

َشَبـــاأْسماــــَشــــــَرــــثيراً

٤ َنْسَتْخِرُج ِمَن الَدْرِس اأْرَبَع َكِلماٍت فيها َحْرُف
)لــ، ل(، وَنْقَراأ:



5٧

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أنـَها ِصناعاُتُ َوَطِنَيُةُ.  اأِحُب ُمْنَتجاِت بِلادي؛ لِ�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

أْبقاِر، َوَيبيعوَن ُجْزءاً ِمْنُه،  َيْحُصلوَن َعلى الَْحليِب ِمَن اْل�
َوَيْسَتْخِدموَن الْباِقَي لِصناَعِة اللََبِن، َواللََبَنِة، َوالُْجْبِن، َوالِْقْشَطِة. 

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َخْوخخيخوخاخـخ



5٨5٩ 5٨

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:
َذَهْبُت َمَع َصديَقتي َعفاَف في ِزياَرٍة اإِلى َمْصَنِع األْباٍن.

ْملاُء اْل�إِ

      

نَُغنّي

                 

الِحَرُف
اأحمد شوقي 

لَْيـــَس َيْعنينـــا الَتَرْفنَْحُن اأْرباُب الِْحَرْف
الَشـــَرْف كُُل  اأنَنـــا نُْحِيـــي الِْمَهْنَولَنـــا 
في اأساليِب الِصناَعةنَْحـــُن اأْهـــُلُ لِْلَبراَعة
فـــي كُِل َفّنَْولَنا في كُِل ســـاَعة نَْهَضُةُ 



5٨5٩

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )اْلَفّلاُح النَشيُط(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا َيْعَمُل صالُِحُ؟  ١

لِماذا َذَهَب صالُِحُ اإِلى الّسوِق؟  ٢
ماذا اْشَترى صالُِحُ ِمْن سوِق الَْحَيواناِت؟  3

ماذا نَْعِرُف َعِن الِْحماِر؟  ٤

اْل�ْسِتماُع

الَدْرُس
ُجحا َوَحميُرُه اْلَعَشَرُةالّساِبُع
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٦٠



٦١



٦٢

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
ُجحا َوَحميُرُه اْلَعَشَرُة

َرِكَب ُجحا  َعَشَرَة َحميٍر.  الّسوِق، واْشَترى  اإِلى  َذَهَب ُجحا 
ُجحا  َعَد  الَطريِق،  وفي  اأماَمُه،  الَْحميِر  َبِقَيَة  َوساَق  ِمْنها،  واِحداً 

الَحميَر الَتي اأماَمُه، َفَوَجَدها تِْسَعًة. 
نََزَل َعِن الِْحماِر، َوَعَدها َمَرًة ثانَِيًة، َفَوَجَدها َعَشَرَة َحميٍر، َفَقاَل 
ُجحا: اأْمشي، َواأْكِسُب ِحماراً، اأْفَضُل لي ِمْن اأْن اأْرَكَب، َواأْخَسَر 

ِحماراً.



٦3

نَُفِكُر
لِماذا َوَجَد ُجحا الَْحميَر تِْسَعًة؟  ١

بِماذا نَِصُف ُجحا؟  ٢
الَْحميِر؟  َعَدِد  في  نَُشُك  َهْل  ُجحا،  َمكاَن  كُنّا  لَْو   3

لِماذا؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن َذَهَب ُجحا؟  ١

َكْم ِحماراً اْشَترى ُجحا ِمَن الّسوِق؟  ٢
؟ َكْم ِحماراً كاَن اأماَم ُجحا َوُهَو راِكبࣱ  3

ماذا قاَل ُجحا َبْعَد اأْن َعَد الَْحميَر؟  ٤



٦٤

٢ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل َحْرِف )نـ، ن( في اْلَكِلماِت 
اْل�آتِـَيِة:

كانونثانَِيةِمْنهانَـَزَل

١ نَُرِكُب اْلَمقاِطَع اْل�آتِـَيِة، وَنْقَراأ:

صا
َمنا
عا

ِجد
ِهرما

ِزن



٦5

3 َنْقَراأ، ونَُصنُِف اْلَكِلماِت:
َكْنُزهِحماَرهاأماَمهِمْنُهَذَهَبنَْهرَفْهدَهَجَم

ـههـهـهـ

٤ َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْلَكِلَمَة الَتي َتْحَتوي على َحْرِف )و(:

َحميرَوَعَدهاَفَوَجَدهاتِْسَعةسوق

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َعَد ُجحا الَْحميَر الَتي اأماَمُه.



٦٦٦٧ ٦٦

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َذَهَب ُجحا اإِلى الّسوِق، َواْشَترى َعَشَرَة َحميٍر.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
َعَشَرَة  َفَوَجَدها  ثانَِيًة،  َمَرًة  َوَعَدها  الِْحماِر،  َعِن  نََزَل 

َحميٍر، َفَقاَل ُجحا: اأْمشي، َواأْكِسُب ِحماراً، اأْفَضُل لي ِمْن اأْن 
اأْرَكَب، َواأْخَسَر ِحماراً.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َحّدادديكديدوداد



٦٦٦٧

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )اإيناُس َواْلَعجوُز(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اإِلى اأْيَن َذَهَبْت اإيناُس؟  ١

ماذا شاَهَدْت اإيناُس في الَطريِق؟  ٢
ِمْن اأْيَن كانَِت الَْمْراأُة الَْعجوُز َتْقَطُع الّشاِرَع؟  3

ماذا َفَعَلْت اإيناُس ِعْنَدما شاَهَدِت الَْمْراأَة الَْعجوَز َتْحِمُل   ٤
اأْكياساً َكثيَرًة؟

ما َراأُْيُكْم بِما َفَعَلْتُه اإيناُس؟  5

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
َيْوُم اْلُمرورِالثّاِمُن



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

٦٨



٦٩



٧٠

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َيْوُم اْلُمرورِ

أْطفاُل الِصغاُر في الَشواِرِع. َوَقفوا بِجانِِب ُشْرَطِة الَسْيِر،  َتَوَزَع اْل�
أْطفاُل الُشْرَطَة في  َوَقَدموا لَُهم الُْوروَد بُِمناَسَبِة َيْوِم الُْمروِر. شاَرَك اْل�

َتْنظيِم الَسْيِر. 
َونََظما  الُْمْفَتَرقاِت،  اأَحِد  في  الُشْرِطِي  َمَع  َولَْيلى  فادي  َوَقَف 
َحَرَكَة الَسْيِر َوُعبوَر الّشاِرِع، َوساَعدا الَتلاميَذ الِصغاَر َوِكباَر الِسِن 
أنـَُهم  لِ� أْطفاُل؛  اْل� َفِرَح  الُمقابِِل.  الَرصيِف  اإِلى  بِاأماٍن  الُْوصوِل  في 

ساَعدوا في َتْنظيِم َحَرَكِة الُْمروِر في الَشواِرِع. 



٧١

نَُفِكُر
ِمْن اأْيَن نَْقَطُع الّشاِرَع؟  ١

ما َراأُْيُكْم في َعَمِل ُشْرَطِة الُْمروِر؟  ٢
آتِـَيُة؟ شاراُت الُْمروِرَيُة اْل� ماذا َتْعني اْل�إِ  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
أْطفاُل لُِشْرَطِة الُْمروِر؟ ماذا َقَدَم اْل�  ١

اأْيَن َوَقَف فادي َولَيلى؟  ٢
َكْيَف ساَعَد فادي َولَْيلى الَتلاميَذ الِصغاَر َوِكباَر الِسِن؟  3

أْطفاُل؟ لِماذا َفِرَح اْل�  ٤



٧٢

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

الَرصــــفالسـَــــرــــْومفاد ــــ

٢ َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْلَكِلماِت الَتي َتْحَتوي على )ى(:

ُشْرِطّيلَْيلى َحْلوى

واديَسْلوى



٧3

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

َعِلّياأْعلىَيْبنياْشَترىشاديُلْبنى

حرف )ى(حرف )ي(

٤ نَُرِكُب اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة، وَنْقَراأ:

ميـظنْـَتـيمـلَـَعـىوْراأ



٧٤

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أْطفاُل الُشْرَطَة في َتْنظيِم الَسْيِر.  شاَرَك اْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

في  الِسِن  َوِكباَر  الِصغاَر  الَتلاميَذ  َولَْيلى  فادي  ساَعَد 
أنـَُهم ساَعدوا  أْطفاُل؛ لِ� الُْوصوِل اإِلى الَرصيِف الُْمقابِِل. َفِرَح اْل�

في َتْنظيِم َحَرَكِة الُْمروِر في الَشواِرِع. 



٧5

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َوَقَف فادي َولَْيلى َمَع الُشْرِطِي في اأَحِد الُْمْفَترقاِت.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

لَذيذذيذوذاذ



٧٦٧٧ ٧٦

           

نَُغنّي

            

َعلى الَطريِق اْلعاّم
نِظـــاْمَعلـــى الَطريـــِق الْعامّْ فـــي  اأســـيُر 

اأمشي َعلى الَرصيْففي الّشاِرِع الَنظيْف
الُْمـــروْر الُْعبوْراأْحَتـــِرُم  لَْحَظـــِة  فـــي 
َحْمـــراْء َتُمـــّراإِشـــاَرُةُ  ل�  َتقـــوُل 
َخْضراْء ُمـــّراإِشاَرُةُ  اأنْـــَت  َتقـــوُل 
لِْلاأمـــاْم َســـلاْماأســـيُر  فـــي  اأُمـــُر 



٧٦٧٧

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )الّراعي( 

نُجيُب َشَفِوّيًا:

اأْيَن َيْذَهُب عاِدُلُ كَُل َصباٍح؟  ١
ماذا َيْحِمُل عاِدُلُ َمَعُه؟  ٢

أْغناُم في الَْمْرعى؟ ماذا َتْفَعُل اْل�  3
ما َعَمُل عاِدٍل؟  ٤

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
اْلَخروُف َوالِذْئُبالتّاِسُع



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

٧٨



٧٩



٨٠

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْلَخروُف َوالِذْئُب

َعِن  َخروُفُ  اْبَتَعَد  الَْبِريـَِة،  في  َغَنَمُه  َيْرعى  الّراعي  َبْيَنما كاَن 
؛ لَِياأْكَُلُه. َفقاَل لَُه الَْخروُف: اإَِن الّراِعَي  الَْقطيِع؛ َفَهَجَم َعَلْيِه ِذئُْبُ
اأْرَسَلني اإِلَْيَك؛ لَِتاأْكَُلني، َولِكَنُه اأَمَرني اأْن اأَغِنَي لََك َقْبَل اأْن َتاأْكَُلني، 
َجميُلُ  َصْوتَِي  اإَِن  نََعْم،  قاَل:  َحَسُنُ؟  َصْوتَُك  َهْل  الِذئُْب:  َفقاَل 

ِجّداً، َفقاَل لَُه الِذئُْب: َغِن، َواْرَفْع َصْوَتَك.
َعصاً  َيِدِه  َوفي  َواأْقَبَل  الّراعي،  َفَسِمَعُه  َصْوَتُه،  الَْخروُف  َرَفَع 

َطويَلُةُ. َراآُه الِذئُْب ُمْقِبلاً، َفَفَر هاِرباً، َونَجا الَْخروُف ِمَن الِذئِْب.



٨١

نَُفِكُر
ما الَْخَطاأ الَذي اْرَتَكَبُه الَْخروُف؟  ١

لَْو كُـنّا َمكاَن الَْخروِف، َكْيَف نَـَتَصَرُف؟  ٢
نَْذكُُر ُمْشِكَلًة َمَرْت بِنا، َوَكْيَف قُْمنا بَِحلِها.  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا كاَن الّراعي َيْفَعُل في الَْبِريـَِة؟  ١

َمِن الَذي َهَجَم َعلى الَْخروِف؟  ٢
ماذا قاَل الَْخروُف لِلِذئِْب؟  3

ماذا َحَدَث ِعْنَدما َرَفَع الَْخروُف َصْوَتُه؟  ٤



٨٢

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

ُاأْقـَبَلاإِلَْيَكلَِياأْكَُلهِذئُْبُ ُمْؤِمُنُماُء

ـََة َوْفَق َشْكِل اْلَهْمَزِة في  ٢ َنْقَراأ، َونَُصنُِف اْلَكِلماِت اْل�آتِي
اْلَكِلَمِة:

ُ ُاأْرَسَلُسؤالُ ُِبْئرُ َعشاءُ

ؤءئـاأ

3 نَُحِلُل اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيَة اإِلى اأْحُرفِها:

َسماءِذئاباأَمَرني

       



٨3

٤ َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْلَكِلَمَة اْلُمخالَِفَة:

اأْرضماء َدواءَهواء
 -١

َفاأْسَفاأْر َراأْسثائِر  -٢

ُسِئَلُمْؤِمن ُبْؤُبؤُيْؤَكل  -3

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َرَفَع الَْخروُف َصْوَتُه، َفَسِمَعُه الّراعي.



٨٤٨5 ٨٤

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

لَِياأْكَُلُه،  ؛  اْبَتَعَد َخروُفُ َعِن الَْقطيِع؛ َفَهَجَم َعَلْيِه ِذئُْبُ
َفقاَل لَُه الَْخروُف: اإَِن الّراِعَي اأْرَسَلني اإِلَْيَك؛ لَِتاأْكَُلني.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:
ُمرورريمريرورار

ْملاُء اْل�إِ
اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

قاَل الِذئُْب: َهْل َصْوتَُك َحَسُنُ؟
قاَل الَْخروُف: نََعْم.



٨٤٨5

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )اْلعاداُت الِصِحـَيُة( 

نُجيُب َشَفِوّيًا:
َمتى َيْصحو َخليُلُ؟  ١

ماذا َيْفَعُل َخليُلُ َقْبَل اأْن َيْذَهَب اإِلى الَْمْدَرَسِة؟  ٢
لِماذا َياأُْخُذ َمَعُه َبْعَض الَْفواِكِه َوالُْخضاِر؟  3

أْطِعَمَة َغْيَر الِصِحـَيِة الَتي ُيْمِكُن اأْن نَراها في  نَْذكُُر اْل�  ٤
الّسوِق اأِو الَْمْقِصِف.

ماذا نَْفَعُل َقْبَل اأْن نَْذَهَب اإِلى الَْمْدَرَسِة؟  5

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
َطبيَبُة اْلَقْرَيِةالعاِشُر



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

٨٦



٨٧



٨٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
َطبيَبُة اْلَقْرَيِة

َسميَرُة طالَِبُةُ ُمْجَتِهَدُةُ، َتْسُكُن في َقْرَيٍة َصغيَرٍة. كانَْت تُِحُب 
أْطفاَل، َوِعْنَدما َكُبَرْت ساَفَرْت؛ لَِتْدُرَس ِطَب  اأْهَل َقْرَيِتها َوخاَصًة اْل�
أْطفاِل، َوَبْعَد اأْن اأنَْهْت ِدراَسَتها، عاَدْت اإِلى الَْقْرَيِة؛ لُِتساِعَد اأْهَل  اْل�

َقْرَيِتها. 
في اأَوِل اأيّاِم َعَمِلها، زاَرْت َسميَرُة َمْدَرَسَة الَْقْرَيِة، َوَتَحَدَثْت اإِلى 
أْطفاِل َعِن الَنظاَفِة َواأَهِمـَيِتها في الُْمحاَفَظِة َعلى ِصَحـِتهم. َفِرَح  اْل�
أْطفاُل ِمْن َحديِثها، َوَقَدموا لَها بِطاقاِت ُشْكٍر، َوعادوا اإِلى اأْهِلِهم  اْل�

ُيَحِدثونَُهم َعْن اأَهِمـَيِة الَنظاَفِة. 



٨٩

نَُفِكُر

َكْيَف تُساِعُد الَنظاَفُة في الُْمحاَفَظِة َعلى الِصَحِة؟  ١
لَْو كُنّا َمكاَن َسميرَة، َهل َسَنعوُد لِْلَعَمِل في َقْرَيِتنا اأْو   ٢

َمديَنِتنا؟ لِماذا؟
ماذا نُِحُب اأْن نَْدُرَس ِعْنَدما نَْكُبُر؟ لِماذا؟  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن َتْسُكُن َسميرُة؟  ١

أْطفاِل؟ لِماذا َدَرَسْت َسميرُة ِطَب اْل�  ٢
ماذا َفَعَلْت في اأَوِل اأيّاِم َعَمِلها؟  3

أْطفاُل لَِسميرَة؟ ماذا َقَدَم اْل�  ٤



٩٠

١ َنْقَراأ، ونَُصنُِف التَنويَن في اْلجْدَوِل ال�آتي:
ُ َدْفتٍرِكتاُبُُمَعلٍِمَمْدَرسًةيْوماًطالِبُة

َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن الَضِمَتْنويُن اْلَفْتِح

٢ َنْقَراأ، َونُضيُف التَنويَن َعلى اْلَكِلماِت، َكما في اْلِمثاِل:

َهواءَقْرَيةَقلمِطْفل

َتْنويُن اْلَكْسِرَتنِويُن اْلَفْتِح َتْنويُن الَضِم
ُ ِطْفٍلِطفلاًِطْفُل



٩١

3 نَُرِكُب اْلَمقاِطَع اْل�آتِـَيَة، وَنْكُتُب، وَنْقَراأ:

ُ ُر
ُبُنا

ُسُ

َر
َح

َدسا
َق
َل



٩٢

اْلِكتاَبُة

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أْطفاُل ِمْن َحديِثها، َوَقَدموا لَها بِطاقاِت ُشْكٍر. َفِرَح اْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

في اأَوِل اأيّاِم َعَمِلها، زاَرْت َسميَرُة َمْدَرَسَة الَْقْرَيِة، َوَتَحَدَثْت 

أْطفاِل َعِن الَنظاَفِة َواأَهِمـَيِتها في الُْمحاَفَظِة َعلى ِصَحـِتهم.  اإِلى اْل�



٩3

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

َسميرُة طالَِبُةُ ُمْجَتِهَدُةُ، َتْسُكُن في َقْرَيٍة َصغيَرٍة. كانَْت تُِحُب 
اأْهَل َقْرَيِتها.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َعزيززاَرزيزوزاز



٩٤٩5 ٩٤

                       

نَُغنّي

اأسعد الديريالَطبيُب

ُيعالِــُج الــَســقــيـــْمفي َحِيـــنــا َطبــيــْب
َيــْدعــونَُه الَْحــكيْمُمــَهـــَذُبُ لَــبــيـــْب
بَِبــْســَمـٍة لَـطـيــَفــْةَيْســَتــْقـــِبُل الــــُزّواْر
أْبصاْر َثــيــاُبـــُه الـَنــظـيـَفـْةَكْم تُْدِهُش اْل�
َوُعـــــْلَبــــِة الـــَدواْءبِــَمــْرَهــــٍم َواإِْبــــــَرة
ـْـــَرة َيْرجــو لَــنــا الِشفاْءَوِفــْطــَنــــٍة َوِخـب



٩٤٩5

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )َمِلُك اْلغاَبِة( 

نُجيُب َشَفِوّيًا:
أَسُد؟ اأْيَن َيعيُش اْل�  ١

أَسِد؟ ماذا ُيَسّمى َبْيُت اْل�  ٢
أَسِد؟ ِمَم َتَتَكَوُن عائَِلُة اْل�  3

َهْل شاَهْدتُم اأَسداً ِمْن َقْبل؟ اأْيَن؟  ٤
أْطفاَل الَذيَن َيْشَتِركوَن في الَْكَشاَفِة  لِماذا نَُسّمي اْل�  5

اأْشبال�ً؟

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
اْل�أَسُد َواْلَفاأُْرالحادي َعَشر



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

٩٦



٩٧



٩٨

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْل�أَسُد َواْلَفاأُْر

أيّاِم، َمَر َفاأُْرُ َصغيُرُ قُْرَب اأَسٍد نائٍِم، َواأْزَعَجُه،  في َيْوٍم ِمَن ال�
أَسُد، َوَهَم بِاأْكِلِه. َفقاَل لَُه الَْفاأُْر: اأنا َحَيواُنُ َضعيُفُ  َفَغِضَب اْل�
َوَصغيُرُ، ول� اأْكفيَك اإِذا اأَكْلَتني. اْتُرْكني، َفَقْد َتْحتاُج لُِمساَعَدتي 

أَسُد، َوعاَد لَِنْوِمه.  َيْوماً ما، َفَتَرَكُه ال�
َفَراآُه الَْفاأُر، َوقاَم  أَسُد في َشَبَكِة َصّياٍد،  َوذاَت َيْوٍم، َوَقَع ال�
أَسُد ِمَن الَْفاأِْر،  أَسَد. ُسَر اْل� بَِقْطِع الَشَبَكِة بِاأْسنانِِه؛ َحتّى اأْخَرَج اْل�

َوَشَكَرُه. 



٩٩

نَُفِكُر

أَسَد بَِتْرِكِه؟ َكْيَف اأْقَنَع الَْفاأُْر الَصغيُر اْل�  ١
أَسَد اأَكَل الَْفاأَْر الَصغيَر، َفماذا َسَيكوُن َمصيُرُه  لَْو اأَن ال�  ٢

ِعْنَدما َوَقَع في الَشَبَكِة؟
َهْل ساَعْدتُم اأَحداً َعلى َحِل ُمْشِكَلٍة؟ َكْيَف؟  3

نُجيُب َشَفِوّيًا:
أَسُد بِاأْكِل الَْفاأِْر؟ لِماذا َهَم ال�  ١

ماذا قاَل الَْفاأُْر لِْلاأَسِد؟  ٢
أَسُد؟ اأْيَن َوَقَع اْل�  3

ماذا َفَعَل الَْفاأُْر بِالَشَبَكِة؟  ٤



١٠٠

١ َنْقَراأ، َوَنَضُع دائَِرًة َحْوَل اْلَحْرِف الُمَشَدِد في اْلَكِلماِت 
اْل�آتَِيِة:

ُمَعلِمُسَرَصّياُدَهَم

٢ َنْقَراأ، َوَنَضُع الَشَدَة َعلى اْلَحْرِف اْلُمناِسِب:

الشَبَكةَهِديةَفكَرَرحَب

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

الَضْيفالَشْمسَفاأْرَيْوم



١٠١

٤ نَُسّمي اأْنثى اْلَحَيواناِت اْل�آتَِيِة: 

اْلِقُطاْلَجَمُلالَكْبُشالِديُكال�أَسُد

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

أَسُد في َشَبَكِة َصّياٍد. َوَقَع اْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

قاَل الَْفاأُْر: اأنا َحَيواُنُ َضعيُفُ َوَصغيُرُ، َول� اأْكفيَك اإِذا 
اأَكْلَتني. اْتُرْكني، َفَقْد َتْحتاُج لُِمساَعَدتي َيْوماً ما.



١٠٢١٠3 ١٠٢

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

سوسسيسوساسـس

اإِْملاُءُ َمْنقوُلُ:

أَسُد،  اْل� َفَغِضَب  َواأْزَعَجُه،  نائٍم،  اأَسٍد  قُْرَب  َصغيُرُ  َفاأُْرُ  َمَر 
َوَهَم بِاأْكِلِه.

ْملاُء اْل�إِ



١٠٢١٠3

َنْسَتِمُع اإلى َنِص )لينا َواْلَبْحُر(

نُجيُب َشَفِوّيًا:

اأْيَن َذَهَبْت لينا َمَع اأْسَرتِها؟  ١
ماذا كاَن الَرُجُل َيْفَعُل؟  ٢

ما ِمْهَنُة الَرُجِل؟  3
أْسماِك؟ ماذا َيْفَعُل الَرُجُل بِال�  ٤

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
الَصّياُدالثَاني َعَشَر



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

١٠٤



١٠5



١٠٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
الَصّياُد

َيْرَكُب الَصّياُد قاِرَبُه، َوَيْدُخُل بِِه اإِلى الَْبْحِر. َيْقَطُع َمساَفًة َبعيداً 
َعِن الّشاِطِئ، ثَُم ُيْلقي ِشباَكُه في الَْبْحِر، َوَيْنَتِظُر َطويلاً؛ َحتّى َتَتَجَمَع 
أْسماُك في الَشَبَكِة؛ َوِعْنَدما َتْمَتِلُئ الَشَبَكُة، يُشُدها الَصّياُد اإِلى  اْل�
اأْعلى، َوَيَضُع الَشَبَكَة بِاأْسماِكها الُْمْخَتِلَفِة في الْقاِرِب، ثَُم َيعوُد اإِلى 
َوُيْنِفَق َعلى نَْفِسِه  لَِيبيَعُه،  اإِلى الّسوِق؛  الّشاِطِئ، َوَيْحِمُل الَسَمَك 

َوِعيالِِه. 



١٠٧

نَُفِكُر
لِماذا َيْبَتِعُد الَصّياُد َعِن الّشاِطِئ ِعْنَدما ُيريُد اأْن َيْصطاَد   ١

الَسَمَك؟
َهْل ُهناَك ُطُرُقُ اأْخرى لَِصْيِد الَسَمِك؟ نَْذكُُرها.  ٢

ِمْن اأْيَن نَْحُصُل َعلى الَسَمِك في ِفَلْسطين؟  3
َكْيَف ُيْمِكُن اأْن نَُرِبَي الَسَمَك في الَْبْيِت؟  ٤

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا َيْرَكُب الَصّياُد لَِيْدُخَل اإِلى الَْبْحِر؟  ١

ماذا ُيْلقي الَصّياُد في الَْبْحر؟  ٢
َمتى َيُشُد الَصّياُد الَشَبَكَة اإِلى اأْعلى؟  3

لِماذا َيْحِمُل الَصّياُد الَسَمَك اإِلى الّسوِق؟  ٤



١٠٨

١ نُْكِمُل كما في اْلِمثال:

اْلُمَؤنَُثالُمَذَكُر

تِْلميَذةتِْلميذ

ُمَعلِم 

ل�ِعب

 ُشْرِطّي

َمريض

 



١٠٩

٢ َنْقَراأ، َوَنْكُتُب ُمَذَكَر اْلَكِلماِت اْل�آتَِيِة:

َحزيَنةَجميَلةَصغيَرةنَشيَطة

3 َنْقَراأ، ونُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل:

ُ طالَِبُةُ ُمْجَتِهَدُةُ طالُِبُ ُمْجَتِهُد

َطبيَبُةُ ماِهَرُةُ 

ُ َصديَقُةُ ُمْخِلَصُة

ُمَعلُِمُ ُمْبِدُعُ

 



١١٠

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َْقَطُع َمساَفًة َبعيداً َعِن الّشاِطِئ.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
ِعْنَدما َتْمَتِلُئ الَشَبَكُة، َيُشُدها الَصّياُد اإِلى اأْعلى، َوَيَضُع 
الَشَبَكَة بِاأْسماِكها الُْمْخَتِلَفِة في اْلقاِرِب، ثَُم َيعوُد اإِلى الّشاِطِئ.

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:
ِفراشَشَبَكةشيشوشاشـش



١١١

ْملاُء اْل�إِ

اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:
) ١ َنْقَراأ، َونُلاِحُظ َلْفَظ اللام في )الـ( )

الَْقَمر

الَْبْحر

الَْمْدَرَسة

الِْكتاب

)الـ(  بـ  الَْمْبدوَءِة  الَْكِلماِت  في  تُْلَفُظ  الَتي  الّلاُم  َنْسَتْنِتُج: 
تَُسّمى ل�ماً َقَمِرَيًة.

٢ نكتب ما ياأتي اإملاًء منظورًا:
َيْرَكُب الَصّياُد الْقاِرَب، َوَيْدُخُل اإِلى الَْبْحِر.



١١٢١١3 ١١٢

                       

نَُغنّي

١١٢

يـــا اأُيهــــــــــا اْل�أول�ْد
َهّيـــا َمــــــَع الَصّيـــاْد
فـــي رِْحَلـــٍة َجِميَلـــْة
ـــاْد ـــْي َنْصَط ـــِر َك لِلَبْح
ــْة ــي طويلــــــــ ِصنّاَرتـ
َوَخْيُطهـــــا َمتيـــــــــْن
اأْســــماُكنا َكثيــــــــرْة
َوَصيـُدنـــــا َثميــــــــْن

الَصّياد
يوسف الفقي



١١٢١١3

َنْسَتِمُع اإلى َنِص )َبْنُك اْلَمْعلوماِت(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
لِماذا اْخَتَلَف الْحاسوُب َوالِتْلفاُز َوالِْكتاُب؟  ١

نَْذكُُر َعَدداً ِمَن الَْبراِمَج الَتي نُشاِهُدها في الِتْلفاِز.  ٢
َكْيَف نََتَحَدُث َمَع اأْصِدقائِنا بِاْسِتْخداِم الْحاسوِب؟  3
ِمْن ُيَقِدُم لَنا الَْمْعلوماِت الُْمفيَدَة َوالِْقَصَص الَْجميَلَة؟  ٤

أْفَضُل َبْيَنهم؟ لِماذا؟  بَِراأْيُِكْم ما اْل�  5

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
اْلباِحَثاُت الَصغيراُتالثّالَِث َعَشَر



١١٤

ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة



١١5



١١٦

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
اْلباِحثاُت الَصغيراُت

َطَلَبِت الُْمَعلَِمُة ِمْن طالِباِت الَصِف الثّاني ِكتاَبَة َمْعلوماٍت َعْن 
َمديَنٍة ِفَلْسطيِنَيٍة.

نَْتْرنِت؛  قالَْت َهلا: اأنا َساأْطلُُب ُمساَعَدَة اأخي لِ�ْسِتْخداِم َشَبَكِة اْل�إِ
أِجَد َمْعلوماٍت َعْن َمديَنِة َغَزَة. لِ�

أْقَراأ َعْن َمديَنِة  قالَْت َصفاُء: اأنا َساأْذَهُب اإِلى الَْمْكَتَبِة الْعاَمِة؛ لِ�
الَْخليِل. 

اأريحا،  َمديَنِة  َعْن  ِفْلماً  الِتْلفاُز  َسَيْعِرُض  الَْيْوَم  َسَمُر:  قالَْت 
َساأشاِهُدُه، َواأَتَحَدُث َعْنُه.

قالَْت َمَرُح: اأنا َساأْطلُُب ِمْن َجَدتي اأن َتْحِكَي لي َعْن َمديَنِة 
َحْيفا.



١١٧

نَُفِكُر

ما الَْمديَنُة الِْفَلْسطيِنـَيـُة الُمَفَضَلُة لََدْيُكم؟ لِماذا؟  ١
ما الُْمَفَضُل لََديُكم، ِقراَءُة ِقَصٍة اأْم ُمشاَهَدُة الِتْلفاِز اأِم   ٢

اْسِتْخداُم الْحاسوِب؟ لِماذا؟ 

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا َطَلَبِت الُْمَعلَِمُة ِمْن طالِباِت الَصِف الثّاني؟  ١

ما الَْمدينُة الَتي اْختاَرْتها َهلا؟  ٢
َكْيَف َسَتِجُد َصفاُء الَْمْعلوماِت َعْن َمديَنِة الَْخليِل؟  3

نَُسِمي الُْمُدَن الِْفَلْسطيِنـَيـَة الْواِرَدَة في الَنِص؟  ٤



١١٨

١ َنْقَراأ، َوَنِصُل َبْيَن اْلَعموَدْيِن، َونُلاِحُظ اْلُمَثنّى:

اْلُمَثنّىاْلُمْفَرُد
َمْكَتَبتانَقَلم

َقَلمانِكتاب 
َحقيبتانَحقيَبة
ِكتابانَمْكتبة

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

ُمَهْنِدسان
3 نُْكِمُل َكما في اْلِمثاِل، وَنْقَراأ:

َمْدَرَستان َجميَلتانَمْدَرَسُةُ َجميَلُةُ 
 ُمَعلُِمُ نَشيُطُ 

ُ  َشَجَرُةُ عِالَيُة

ُ ل�ِعُبُ َسريُع



١١٩

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

قالَْت َصفاُء: اأنا َساأْذَهُب اإِلى الَْمْكَتـَبِة الْعاَمِة.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
َمديَنِة  َعْن  ِفْلماً  الِتْلفاُز  َسَيْعِرُض  الَْيْوَم  َسَمُر:  قالَْت 

اأريحا، َساأشاِهُدُه، َواأَتَحَدُث َعْنُه.
 قالَْت َمَرُح: اأنا َساأْطلُُب ِمْن َجَدتي اأن َتْحِكَي لي َعْن 

َمديَنِة َحْيفا.
3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

صوصصيصوصاصـص



١٢٠١٢١ ١٢٠

ْملاُء اْل�إِ
اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:

١ َنْقَراأ، ونُلاِحُظ َلْفَظ الّلام في )ال(:
الَشْمسَشْمس
الطّالِباتطالِبات
الَصّفَصّف
الثّانيثاني
الَسّبوَرةَسّبوَرة

الَْمْبدوَءِة بـ )الـ(  الَْكِلماِت  تُْلَفُظ في  َنْسَتْنِتُج: الّلاُم الَتي ل� 
تَُسّمى ل�ماً َشْمِسَيًة.

٢ نكتب ما ياأتي اإملاًء منظورًا:
َطَلَبِت الُْمَعلَِمُة ِمْن طالِباِت الَصِف الثّاني ِكتاَبَة َمْعلوماٍت َعْن 

َمديَنٍة ِفَلْسطيِنَيٍة.



١٢٠١٢١

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )الّديُك(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ماذا ُيَغطّي ِجْسَم الّديِك؟  ١

ماذا يوَجُد َعلى َراأِْس الِديِك؟  ٢
َهْل َيْسَتطيُع الّديُك الَطَيراَن لَِمسافاٍت َطويَلٍة؟  3

نَُعِدُد َبْعَض الُطيوِر الَتي نَُربّيها في الَْمْنِزِل؟  ٤

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
الّديُك الَذِكُيالّراِبَع َعَشر



١٢٢

ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

١٢٢



١٢3



١٢٤

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
الّديُك الَذِكُي

َخَرَج الّديُك َمَع الَدجاَجِة َوالِْفراِخ في نُْزَهٍة. َطَلَب الّديُك ِمَن 
الِْفراِخ َعَدَم ال�ْبِتعاِد َعْنُه. كاَن َثْعَلُبُ َخْلَف َشَجَرٍة َبعيدٍة.

 اأَخَذِت الِْفراُخ َتْلَعُب، فاْبَتَعَد اأَحُدها، َفانَْقَض الثَْعَلُب َعَلْيِه،َوَبَداأ 
الَْفْرُخ بِالِصياِح. َسِمَع الّديُك ِصياَحُه، َفَرَكَض نَْحَوُه. َتظاَهَر الثَْعَلُب 
بِالَْمْوِت، َوالَْفْرُخ َبْيَن َفَكْيِه، َفقاَل الّديُك: اإَِن الثَْعَلَب َيموُت َوَفُمُه 
َواأْصَبَح  الَْفْرَخ،  َفاأْفَلَت  َفَمُه؛  َفَفَتَح  َذلَِك،  الثَْعَلُب  َسِمَع  َمْفتوُحُ. 

بِاأماٍن. َشَكرِت الِْفراُخ الّديَك، َواأْعِجبوا بَِذكائِِه.



١٢5

نَُفِكُر

لِماذا كاَن الثَْعَلُب َخْلَف الَشَجَرِة؟  ١
اأْيَن َبِقَيِت الَدجاَجُة ِعْنَدما َذَهَب الّديُك لُِيْنِقَذ الَْفْرَخ؟  ٢

لِماذا ُيَسّمى الثَْعَلُب بِالْماِكِر؟  3
َقياِمنا  اأْثناَء  الِْقَصِة  هِذِه  ِمن  نَْسَتفيُدها  الَتي  الِعْبَرُة  ما   ٤

بِِرْحَلٍة َمْدَرِسَيٍة؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن َخَرَج الّديُك َوالِْفراُخ؟  ١

ماذا َطَلَب الّديُك ِمَن الِْفراِخ؟  ٢
َكْيَف اْستطاَع الثَْعَلُب اأْن ُيْمِسَك بِالَْفْرِخ؟  3

نْقاِذ الَْفْرِخ؟ ما الْحيَلُة الَتي قاَم بِها الّديُك لِ�إِ  ٤



١٢٦

١ َنْقَراأ، َوَنِصُل َبْيَن اْلَعموَدْين:

ُحقوُلُِكتاُبُ

كُُتُبَُحْقُلُ

َدفاتُِرطالُِبُ

ُ ُطّلاُبُ َدْفَتُر

٢ َنْكُتُب َجْمَع اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:
الَجْمعالُمْفَرد

نَّجار

ُمَهْنِدس 

ُمزاِرع

 َصّياد



١٢٧

3 َنِجُد َكِلَمَة الِسِر في ُمَرَبِع اْلُحروِف اْل�آتي، َوَنْكُتُبها في 
اْلفَراِغ اْلُمناِسِب:

خارفلا
لوقحلا
ركاملا
كويدلا
لوهـسلا

١- َجْمُع الَْفْرِخ  
٢- َجْمُع الَسْهلِ 
3- َجْمُع الّديكِ 
٤- َجْمُع الَحْقلِ 

َكِلَمُة الِسِر: الثَْعَلبُ 



١٢٨

اْلِكتاَبُة
١ َنْكُتُب ما َياأْتي في اْلَفراِغ:

َسِمَع الّديُك ِصياَحُه، َفَرَكَض نَْحَوُه.

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:

َفقاَل  َفَكْيِه،  َبْيَن  َوالَْفْرُخ  بِالَْمْوِت،  الثَْعَلُب  َتظاَهَر 
الّديُك: اإَِن الثَْعَلَب َيموُت َوَفُمُه َمْفتوُحُ. َسِمَع الثَْعَلُب ذلَِك، 

َفَفَتَح َفَمُه.



١٢٩

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

اأْرضِضْفَدعضيضوضاضـض

اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:
١ نَُلوُِن الَدوائَِر الَتي َتْحَتوي َعلى الّلاِم اْلَقَمِرَيِة ِبالَلْوِن اْل�أْزَرِق 

َوالَتي َتْحَتوي َعلى الّلاِم الَشْمِسَيِة ِبالَلْوِن اْل�أْحَمِر:

الَْحْقلالَدجاجة الِْفراخ

الثَْعَلبالّديك الُْمجاِور

ْملاُء اْل�إِ



١3٠١3١ ١3٠

٢ نكتب ما ياأتي اإملاًء منظورًا:
َخَرَج الّديُك َمَع الَدجاَجِة َوالِْفراِخ اإِلى الَْحْقِل الُْمجاِوِر في 

نُْزَهٍة.



١3٠١3١

َنْسَتِمُع اإِلى َنِص )في اْلَحديَقِة(

نُجيُب َشَفِوّيًا:
اأْيَن اأَخَذِت الُْمَعلَِمُة الَتلاميَذ؟   ١

لِماذا َجَلَس الَتلاميُذ َعلى الَْمقاِعِد؟  ٢
ماذا قالَِت الُْمَعلَِمُة لُِحساٍم؟  3

لِماذا اْعَتَذَر ُحساُمُ؟  ٤

ال�ْسِتماُع

الَدْرُس
النَظاَفُةاْلخاِمَس َعَشر



ـََة، َونُناِقُش: آتِي نَـَتاأَمُل اللَْوَحَة اْل� اْلُمحاَدَثُة

١3٢



١33



١3٤

اْلِقراَءُة

َنْقَراأ:     
النَظاَفُة

اتََفَق ُعَمُر َمَع اأْصِدقائِِه َعلى اللِقاِء َبْعَد الَْعْصِر؛ لِلَِعِب في ساَحِة 
الَْحِي. وفي َطريِقِهم، شاَهدوا الُنفاياِت ُمْنَتِشَرًة في كُِل َمكاٍن، َفقاَل 

أْصِدقائِه: ما َراأُْيُكم اأْن نََتعاَوَن َجميعاً في َتْنظيِف َحِينا؟  ُعَمُر لِ�
أْطفاُل الَْعَمَل، َوِعْنَدما  أْصِدقاُء: هِذِه ِفْكَرُةُ َجِيَدُةُ، َفَبَداأ اْل� قاَل اْل�
لَُهم  َفَصَنَعْت  َعَملُُهم،  اأْعَجَبها  َيْعَملوَن،  أْطفاَل  اْل� ُعَمَر  اأُم  َراأْت 
لَُكم،  ُشْكراً  لَُهم:  َوقالَْت  َوالْماَء.  الَْعصيَر  لَُهم  َوَقَدَمْت  َكْعَكًة، 

َيِجُب َعَلْينا اأْن نُحاِفَظ َعلى َحِينا نَظيفاً.



١35

نَُفِكُر

ما َراأُْيُكْم بِما َفَعَلُه ُعَمُر؟ لِماذا؟  ١
نَْقَتِرُح ُمباَدَرًة ِمْثَل ُعَمَر، َواأوِضُح َسَبَبها َوفائَِدَتها.  ٢

الُمحاَفَظِة  الَْمْدَرَسِة في  َمْن في  َيَتعاوُن كُُل  َكْيَف   3
َعلى نَظاَفِتها؟

نُجيُب َشَفِوّيًا:
ما الَذي اتََفَق َعَلْيِه ُعَمُر َواأْصِدقاُؤُه؟  ١

ماذا شاَهَد ُعَمُر َواأْصِدقاُؤُه في الَطريِق؟  ٢
ما الُْمباَدَرُة الَتي َقَدَمها ُعَمُر؟  3

اأَفِسُر َسَبَب اإِْعجاِب اأِم ُعَمَر بَِعَمِل ُعَمَر َواأْصِدقائِِه.  ٤



١3٦

١ نُْكِمُل اْلَجْدَوَل ال�آتَِي:
اْلَجْمُعاْلُمَثنّىاْلُمْفَرُد
َمداِرسَمْدَرَستانَمْدَرَسة
َقَلم

صوَرتان
َتلاميذ

َمْلَعب
٢ َنْقَراأ، َوَنْكُتُب ُمْفَرَد اْلَكِلماِت اْل�آتِـَيِة:

ِرجالاأماِكناأْطفالساحاتاأْصِدقاءاْلَجْمع
َصديقالُمْفَرد

3 َنْقَراأ، َونَُلوُِن اْلَكِلَمَة اْلُمخالَِفَة:

َفّلاحون

سائِحان

ُمساِفرون

ُمزاِرعان

صائِمون

كاتِب

ُمَعلِمان

ُمديران



١3٧

١ َنْكُتُب ما َياأْتي في الَدْفَتِر: 

أْطفاُل الـُنفاياِت في الَطريِق. شاَهَد اْل�

٢ َنْنَسُخ ما َياأْتي في َدْفَتِر النَْسِخ:
َوفي َطريِقِهم، شاَهدوا الُنفاياِت ُمْنَتِشَرًة في كُِل َمكاٍن، 

أْصِدقائِِه: ما َراأُْيُكم اأْن نَـَتعاَوَن َجميعاً في َتْنظيِف  َفقاَل ُعَمُر لِ�
َحِينا؟

3 َنْكُتُب ما َياأْتي ِبَخِط النَْسِخ:

َبلاطِطْفلطيطوطاط

اْلِكتاَبُة



١3٨

ْملاُء اْل�إِ
اإِْملاُءُ َمْنظوُرُ:

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

الَنظاَفةالَْحّيالُنفاياتالْماءالَْعصيرالّساَحة

) (الَلاُم الَشْمِسَيُة ) الَلاُم اْلَقَمِرَيـُة )

٢ َنْكُتُب ما َياأْتي اإِْملاًء َمْنظورًا:
َبْعَد َتْنظيِف الَساَحِة ِمن الُنفاياِت، َقَدَمْت اأُم ُعَمَر لَُهم

الَْعصيَر َوالْماَء.



١3٩

نَُغنّي

النَظاَفُة
جمال قعوار

نْســـاْن اْل�إِ يمـــاْننَظاَفـــُة  اْل�إِ َعلاَمـــُة 
الَيَدْيـــْن والَعْيَنْيـــْننَُنِظـــُف  والَوْجـــَه 
أْســـناْن اْل� بِالُْحـــِب َوالَْحنـــاْنونَْفـــُرُك 
الَْبـــَدْن في الَْمْظَهِر الَْحَسْنَفَيْنَشـــُط 



 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 الخطوط العريضة 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. نبيل رمانة   د. رانية المبيض   د. حسام التميمي   د. جمال الفليت   

اأ. رائد شريدة   اأ. اإيمان زيدان   اأ. اأماني اأبو كلوب   د. يوسف عمرو   

اأ. عبد الرحمن خليفة  اأ. شفاء جبر   اأ. سناء اأبو بها   اأ. رنا مناصرة   
اأ. فداء زكارنة   اأ. عمر حسونة   اأ. عطاف برغوثي   اأ.عصام اأبو خليل   

اأ. وعد منصور   اأ. منال النخالة   اأ. منى طهبوب   اأ. معين الفار   

اأ. ياسر غنايم

 المشاركون في ورشة عمل مبحث لغتنا الجميلة للّصّف الثّاني:   
اأ. جهاد غريب اأ. جمال�ت منصور   اأ. بهاء سليم   اأ. اإيمان الحسنات  

اأ. رنا حمدية اأ. رزق سليمان   اأ. رائدة سعيد   اأ. حسن عميرة   

اأ. منال سلامة   اأ. شفاء جبر                        اأ. فداء زكارنة                اأ. لبنى زهد  

اأ. نصرة خطيب           اأ. هدى اأبو الرب

َتَم بَِحْمِد اللّه


