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بسم الله الرحمن الرحيم

المقّدمُة
  الحمد لله رّب العالمين، والّصالة والّسالم على سيد المرسلين سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعــد، فانطالًقا من رؤية وزارة التّربيــة والتّعليم إلى تحقيق التّعليم النّوعّي المتميز على نحٍو يالئم حاجات 
الطلبة، وإعداد جيل من المتعلمين على قدر من الكفاءة في المهارات األساسيّة الاّلزمة للتّكيّف مع متطلّبات 

دين بمعارف ومهارات وقيم تساعد على بناء شخصيّاتهم بصورة متوازنة. الحياة وتحّدياتها، مزوَّ
   بُِنــَي هــذا المحتوى التعليمّي على المفاهيــم والنتاجات األساسيّة لمبحث اللّغــة العربيّة الذي يشّكل أساس 
الكفــاءة العلميّــة لدى الطلبة، ويرّكز على المهارات التي ال بّد منهــا لتمكين الّطلبة من االنتقال إلى المرحلة 
الالحقــة انتقــااًل سلًسا من غير وجود فجوة في التّعلّم؛ لذا حرصنــا على بناء هذه المهارات بصورة مختزلة 
ومكثّفة ورشــيقة بعيًدا عن التوّســع األفقّي والّسرد وحشد المعارف. وقد اشــتمل المحتوى التّعليمّي للصّف 

ز.  الرابع األساسّي على  مهارتي القراءة والكتابة بأسلوٍب شائق ومركَّ
    وبُنــي المحتــوى التعليمّي على نص قراءة، يعقبه أسئلة )أفّسر( و)أفهم وأجيب(، ثّم مهارة )أكتب( وفيها 
يتدرب الطلبة على كتابة كلمات تتضمن قضايا هي )التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة، وهمزتي الوصل 

والقطع، والتنوين والنون(.
   وعليه فإّن النتاجات المتوقعة من الطلبة هي:

- يقرأ النّص قراءة سليمة.
- يتعّرف أفكار النّص الرئيسة.

- يكتب كلمات تتضّمن: التاء المربوطة والهاء في آخر الكلمة، وهمزتي الوصل والقطع، والتنوين والنون.

والله ولّي التوفيق
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ّياُد الصَّ

أَْقَرأُ

يّاُد قاِرَبُه في اْلَبْحِر، َوَيْبَتِعُد َعِن الّشاِطِئ.  َيْرَكُب الصَّ

يّاُد َشَبَكَتُه في اْلَبْحِر.  يُْلقي الصَّ

َبَكِة.  َع اأْلَْسماُك في الشَّ َيْنَتِظُر َحتّى َتَتَجمَّ

َبَكَة إِلى اْلقاِرِب، وَيعوُد إِلى الّشاِطِئ. يّاُد الشَّ َيْسَحُب الصَّ

َيبيُع اأْلَْسماَك في الّسوِق؛ ليُْنِفَق َعلى َنْفِسِه َوِعيالِِه.

يّاُد اْلَبْحَر؛ أِلَنَُّه َمْصَدُر ِرْزِقِه. يُِحبُّ الصَّ

ُر أَُفسِّ

ِل ِبما يُناِسبُها في اْلَمْعنى ِمَن اْلَعموِد الثّاني: 1- أَِصُل اْلَكلَِمَة في اْلَعموِد اأْلَوَّ

ِعيالُُه

يُْنِفُق

يُْلقي

َيْصِرُف

َيْرمي

أَْوالُدُه َوَزْوَجتُُه

َيعوُد

يّاُد اأْلَْسماَك في الّسوِق(: 2- ِضدُّ َكلَِمِة )َيبيُع( اْلواِرَدِة في ُجْملَِة )ِيبيُع الصَّ

دُّْالَكلَِمُة الضِّ َيبيُع      --------
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أَْفَهُم َوأُجيُب

، ثُمَّ أُجيُب: 1- أَْقَرأُ النَّصَّ
يّاُد؟ أ   - ماذا َيْرَكُب الصَّ
يّاُد؟ ب - ماذا َيْنَتِظُر الصَّ

يّاُد اأْلَْسماَك؟ جـ ـ أَْيَن َيبيُع الصَّ
يّاُد اْلَبْحَر؟ د  - لِماذا يُِحبُّ الصَّ

2- أَُرتُِّب اأْلَْحداَث:

أَْكُتُب

َبَكَة إِلى اْلقاِرِب. يّاُد الشَّ )     (  َيْسَحُب الصَّ

َبَكِة. ُع اأْلَْسماُك في الشَّ )     (  َتَتَجمَّ

يّاُد الّشَبَكَة في اْلَبْحِر. )     (  يُْلقي الصَّ

ياُد اأْلَْسماَك في الّسوِق. )     (  َيبيُع الصَّ

 أََضُع اْلَحْرَف اْلُمناِسَب في اْلَفراِغ ) ـة، ة، ه، ـه(، ثُمَّ أَْقَرأُ:
1- أَْطَعَمْت ساَر.... الّطاِئَر.

يَِّة. لَْحفا.... َوأَعاَدها لِْلَبرِّ 2- َحَمَل َسْيٌف السُّ
ٍة فيها. 3- َيِجُب اْلُمحاَفَظ.... َعلى َسالَمِة اأُلُذِن ِبَعَدِم إْدخاِل أَداٍة حادَّ

ٌد ِتْلميٌذ نبيـ.... َوُمْجَتِهٌد. 4- ُمْحمَّ
. .... 5- َذَهَبْت َمْيساُء إلى اْلُمَتَنَزَ

ذي بيَئتُنا ما أَْنقاها 
                                             َوَطبيَعتُنـا ما أَْحالها 

هذا َبْحٌر ما أَْغناُه                              
                                             َوُهنا َزْهٌر ما أَْنداُه

ذي بيَئتُنا ما أَْنقاها    
                                             َوطبيَعتُنـا ما أَْحالها

 أَنا أُْعطيهـا ما يُْرضيها 
                                             َوَسـأَحميها ال أُْؤذيها

أُْبِعُد َعْنهـا سوًءا، ُظْلًما
ا                                              أَْلقى ِمْنهـا َخْيًرا َجّمً
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أَْقَرأُ

ذي بيَئتُنا ما أَْنقاها 
                                             َوَطبيَعتُنـا ما أَْحالها 

هذا َبْحٌر ما أَْغناُه                              
                                             َوُهنا َزْهٌر ما أَْنداُه

ذي بيَئتُنا ما أَْنقاها    
                                             َوطبيَعتُنـا ما أَْحالها

 أَنا أُْعطيهـا ما يُْرضيها 
                                             َوَسـأَحميها ال أُْؤذيها

أُْبِعُد َعْنهـا سوًءا، ُظْلًما
ا                                              أَْلقى ِمْنهـا َخْيًرا َجّمً

بيَئُتنا ما أَْنقاها

 َرْصُد اإِلْتقاِن

َمَن في ُكلِّ ُمحاَولٍَة، َوأاُلِحُظ  1- أَمامي َثالُث ُمحاَوالٍت لِِقراَءِة النَّصِّ ِخالَل َدقيَقٍة َفَقْط، أَْرُصُد الزَّ
ْرَعُة. أَنَّه ُكلَّما َقَرْأُت النَّصَّ أَْكَثَر، َقلِّت اأْلَْخطاُء َوزاَدِت السُّ

اْلُمحاَولَُة الثّالَِثُةاْلُمحاَولَُة الثّانَيُةاْلُمحاَولَُة اأْلُولى
َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........
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اْلَكْلُب َواْلَحماَمُة

أَْقَرأُ

ناَم َكْلٌب َعلى اْلُعْشِب.

َزَحَف الثُّْعباُن إِلى اْلَكْلِب، َفشاَهَدِت اْلَحماَمُة الثُّْعباَن.

اْقَتَرَبِت اْلَحماَمُة ِمَن اْلَكْلِب َوَنَقَرْتُه، َفاْسَتْيَقَظ اْلَكْلُب َوَهَرَب. 

ُب بُْنُدِقيََّتُه َنْحَو اْلَحماَمِة. باِح شاَهَد اْلَكْلُب َصيّاًدا يَُصوِّ في الصَّ

َنَبَح اْلَكْلُب َحتّى َتْصُحَو اْلَحماَمُة. َسِمَعِت اْلَحماَمُة النُّباَح، َوطاَرْت. 

ِل. َشَكَرِت اْلَحماَمُة اْلَكْلَب. قاَل اْلَكْلُب: أَْنِت صاِحَبُة اْلَفْضِل اأْلَوَّ

ُر أَُفسِّ

َنِة اْلُمناِسَب:      أَْختاُر َمْعنى اْلَكلَِمِة اْلُملَوَّ

يّاُد  ُب الصَّ يَُصوِّ
بُْنُدِقيََّتُه َنْحَو 

اْلَحماَمِة.

ُفيُْطلُِق ُهيَُعرِّ يَُوجِّ

َسِمَعِت اْلَحماَمُة 
النُّباَح، َوطاَرْت.

َصْوُت اْلَحماَمِةَصْوُت اْلَكْلِبَصْوُت الثُّْعباِن

أَْنِت صاِحَبُة 
ِل اْلَفْضِل اأْلَوَّ

اْلُحْكُماْلَفْوُزاْلَمْعروُف
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أَْفَهُم َوأُجيُب

، ثُمَّ أُجيُب:    أَْقَرأُ النَّصَّ
1- أَْيَن ناَم اْلَكْلُب؟

2- َكْيَف ساَعَدِت اْلَحماَمُة اْلَكْلَب؟
َم اْلَكْلُب اْلُمساَعَدَة لِْلَحماَمِة؟ 3- لِماذا َقدَّ

ِة َبْيَن: 4- داَرْت أَْحداُث اْلِقصَّ

أَْكُتُب
ِن، ثُمَّ أُعيُد ِكتاَبَتُهما: 1- أَْقَرأُ اْلُجْملََتْيِن ُمَتَنبًِّها إِلى اْلَحْرِف اْلُملَوَّ

اْقَتَرَبِت اْلَحماَمُة ِمَن اْلَكْلَب. ................................................

ِل. ................................................ أَْنِت صاِحَبُة اْلَفْضِل اأْلَوَّ

2- أَْمَلُ اْلَفراَغ ِبَشْكِل اْلَحْرِف اْلُمناِسِب، ثُمَّ أَْقَرأُ:

...ْنَجَز اْلَفاّلُح َعَملَُه.

. ...ْبَتَعَد اْلُعْصفوُر َعِن اْلُعشِّ

أَ            ا

إِ            ا
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أَْسأَُل َوأُجيُب

: ما، ماذا، لِماذا، َمْن، َكْم، َمتى، َهْل، أَْيَن، َكْيَف. أََدواُت االْسِتْفهاِمِ

أَْسأَُل ِباْسِتْخداِم أََدواِت االْسِتْفهاِم َعِن اْلِفْقَرِة اآلِتَيِة، ثُمَّ أُجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة:

ُل:............................................................ ؤاُل اأَلوَّ السُّ

ؤاُل الثّاني: ............................................................ السُّ

ؤاُل الثّالُِث: ............................................................ السُّ

ؤاُل الّراِبُع:............................................................ السُّ

َزَحَف الثُّْعباُن إِلى اْلَكْلِب، َفشاَهَدِت اْلَحماَمُة 
الثُّعباَن، اْقَتَرَبِت اْلَحماَمُة ِمَن اْلَكْلِب َوَنَقَرْتُه، 

َفاْسَتْيَقَظ اْلَكْلُب َوَهَرَب.
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أَْقَرأُ

ْيِد. َوفي َيْوٍم ِمَن اأْلَيّاِم َخَرَج َحْمَزُة لَِيْصطاَد، َوفي     كاَن لَدى َحْمَزَة َصْقٌر َيْسَتْخِدُمُه في الصَّ

ريُق إِلى الّشاّلِل َوِعَرًة.  ريِق َشَعَر ِباْلَعَطِش، َتَوقََّف ِعْنَد َشاّلِل ماٍء لَِيْشَرَب. َوكاَنِت الطَّ الطَّ

ْقِر َيطيُر َنْحَوُه  َبها إِلى َفِمِه، َفإِذا ِبالصَّ خوَر َوَوَصَل إِلى اْلماِء َوَمَلَ اْلَكْأَس َوَقرَّ    َتَسلََّق َحْمَزُة الصُّ

ْقِر َواْبَتَعَد َعْنُه، َوَتَسلََّق التَّلَّة لَِيِصَل إلى َمْنَبِع اْلماِء  ويُْسِقُط اْلَكْأَس أَْرًضا، َفَغِضَب َحْمَزُة ِمَن الصَّ

ْقَر كاَن يُريُد ِحماَيَتُه َفاْعَتَذَر إِلَْيِه. َفَوَجَد فيِه أَْفعى َميَِّتًة. َعَرَف َحْمَزُة أنَّ َصديَقُه الصَّ

ْقُر َحْمَزُة َوالصَّ

 َرْصُد اإِلْتقاِن

َمَن في ُكلِّ ُمحاَولٍَة َوأاُلِحُظ     أَمامي َثالُث ُمحاَوالٍت لِِقراَءِة النَّصِّ ِخالَل َدقيَقٍة َفَقْط، أَْرُصُد الزَّ
ْرَعُة. أَنَّه ُكلَّما َقَرْأُت النَّصَّ أَْكَثَر، َقلِّت اأْلَْخطاُء َوزاَدِت السُّ

اْلُمحاَولَُة الثّالَِثُةاْلُمحاَولَُة الثّانَيُةاْلُمحاَولَُة اأْلُولى
َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........
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ديُق اْلَوِفيُّ الصَّ

أَْقَرأُ

   شاَهَد َطالٌل ُعْصفوًرا َجريًحا في اْلَحديَقِة. ساَرَع إِلى 

ُمداواِتِه َحتّى َتعافى.

ا َطليًقا.    أَْطلََق َطالٌل اْلُعْصفوَر؛ لَِيعيَش ُحّرً

 . ُد َعلى َصديِقِه، َوَيَتناَوُل ِمْنُه اْلَحبَّ صاَر اْلُعْصفوُر َيَتَردَّ

   َخَرَج َطالٌل في َيْوٍم لَِيْلَعَب، َواْبَتَعَد َعِن اْلَبْيِت. لِكنَُّه تاَه، 

َولَْم َيْعِرْف َطريَق اْلَعْوَدِة.

   َظَهَر اْلُعصفوُر َفْجأًة، َواْقَتَرَب ِمْن َطالٍل ُمَزْقِزًقا.

   َتِبَع َطالٌل اْلُعصفوَر إِلى أَْن َدلَُّه َعلى َبْيِتِه.

ُر أَُفسِّ

1- أَِصُل َبْيَن اْلَكلَِمِة َوما يُناِسبُها في اْلَمْعنى:

َتِبَع                                 َيْأُكُل

أَْطلََق                              َيزوُر     

َيَتناَوُل                             َتَرَك     

ُد َعلى                       َرَجَع َيَتَردَّ

                                    لَِحَق

: 2- أَْختاُر ِمَن النَّصِّ
أ  - َكلَِمًة ِضدَّ  َكلَِمِة )اْبَتَعَد( ........        

ب- َكلَِمًة ِضدَّ َكلَِمِة )أَسيًرا(..........
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أَْفَهُم َوأُجيُب

، ثُمَّ أُجيُب:   أَْقَرأُ النَّصَّ
1- ماذا شاَهَد َطالٌل في اْلَحديَقِة؟ 
2- َكْيَف ساَعَد َطالٌل اْلُعصُفوَر؟

3- َكْيَف عاَد َطالٌل إِلى َبْيِتِه؟

أَْكُتُب
ِن: 1- أَْقَرأُ اْلَكلِماِت، ثُمَّ أَْكتُبُها ُمَتَنبًِّها إِلى اْلَحْرِف اْلُملَوَّ

2- أَْكتُُب في ُكلِّ َفراٍغ َكلَِمًة َتْنَتهي ِبَحْرِف )ــه، ه(؛ لَِيْكَتِمَل اْلَمْعنى:
     اْسَتْيَقَظ َنبيـ... ِمْن ..... . َغسَل ......، ثُمَّ َتناَوَل......... ، َوَذَهَب إِلى ........ .

َشبيه

.........

َنبيه

.........

ِشفاه

.........

ِمياه

.........

3- أَْكتُُب عاِئلََة اْلَكلَِمِة )لَِعَب(:

لَِعَب
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ريِق. ْفَل َعلى اْلُوصوِل إِلى َمْنِزلِِه َوَعلى إِجاَبِة اأْلْسِئلَِة التي تُواِجُهُه في الطَّ 4- أُساِعُد الطِّ

 : 1- أَْكَتِشُف اْلَخَطأَ اإِلْمالِئيَّ
ْن َطليَقْن أَْطلََق َطالٌل اْلُعْصفوَر؛ لَِيعيَش ُحرَّ

.....................................................

2- ساَرَع َطالٌل إِلى ُمداواِتِه حتّى َتعافى. 

َمْعنى َكلَِمِة )َتعافى( ِمْن ِسياِق اْلُجْملَِة:

.....................................................
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بوَرُة النَّْملَُة الصَّ

أَْقَرأُ

َخَرَجْت َنْملٌَة َتْبَحُث َعْن ِغذاٍء لَها؛ َفَوَجَدْت َحبََّة َقْمٍح. 

ريِق َسَقَطِت اْلَحبَُّة ِمْنها.  َوفي الطَّ

َبَحَثِت النَّْملَُة َعْن َحبَِّة اْلَقْمِح، َفَوَجَدْتها َبْيَن َصْخَرَتْيِن.

ْخَرَتْيِن. َحَملَِت النَّْملَُة اْلَقْمَحَة، َوحاَولَْت ُصعوَد الصَّ

َسَقَطْت َحبَُّة اْلَقْمِح ِمْنها َمّراٍت َعديدًة. 

ْخَرَتْيِن ِبُصعوَبٍة. أََخَذْتها َوَصِعَدْت ِبها الصَّ

َظلَِّت النَّْملَُة تُحاِوُل إِلى أَْن َنَقلَْتها إِلى َبْيِتها َمْسروَرًة.

: 2- أَْسَتْخِرُج ِمَن النَّصِّ

أ  - َكلَِمًة ِبَمْعنى )َسعيَدٌة(....   ب- َكلَِمًة ِبَمْعنى )َوَقَعْت(.....

ُر أَُفسِّ

1- أَِصُل َبْيَن اْلَكلَِمِة َوِضدِّها:

َصِعَدْت                       َوَجَدْت                     أََخَذْت                   ُصعوَبٌة

أَضاَعْت              ُسهولٌَة               َنَزلَْت               َضعيَفٌة              َتَرَكْت
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أَْفَهُم َوأُجيُب

حيَحِة: 1- أََضُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اإْلِجاَبِة الصَّ

)1( َخَرَجِت النَّْملَُة َتْبَحُث َعْن:

   أ  - َصديَقِتها         ب- اْبَنِتها                جـ- ِغذاِئها

)2( ّسَقَطْت َحبَُّة اْلَقْمِح:

      أ – في اْلُحْفَرِة       ب- َبْيَن َصْخَرَتْيِن      جـ- في النَّْهِر

ْخَرَتْيِن: )3( َصِعَدِت النَّْملَُة الصَّ

     أ - ِبُسهولٍَة             ب- ِبُسْرَعٍة            جـ- ِبُصعوَبٍة

)4( حيَن َوَصلَِت النَّْملَُة إِلى َبْيِتها كاَنْت َتْشُعُر: 

روِر          جـ- ِباْلُحْزِن       أ- ِباْلَخْوِف            ب- ِبالسُّ

2- ماذا أََتَعلَُّم ِمَن النَّْملَِة؟.........................

أَْكُتُب

َوِر: َنٍة ُمْسَتعيًنا ِبالصُّ 1- أُْكِمُل اْلُجَمَل ِبَكلَِمٍة ُمَنوَّ

أ - َرَسْمُت ..........  

ب- ساَفْرُت في ........  

         

جـ- أَْنِت......ُمْخلَِصٌة.   

َتْنويُن الَفْتِح

َتْنويُن اْلَكْسِر      

   

مِّ  َتنويُن الضَّ

ـً

ـٍ

ـٌ
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ثُمَّ  ِبالنّوِن )ن(،  َواْلُمْنَتِهَيَة   ،)_ٍ  _ً بـالتَّْنويِن)ٌ_  اْلُمْنَتِهَيَة  اْلَكلِماِت  َوأَْسَتْخِرُج  اآْلِتَيَة،  اْلُجَمَل  أَْقَرأ   -2
أَْكتُبُها في اْلَبْيِت اْلُمناِسِب:

أ  - َنْزَرُع في َحْقلِنا َقْمحـًا.

ب - إِْن َتْدُرْس َتنَجْح.

ْكِل. جـ - هِذِه َفراَشٌة َجميلَُة الشَّ

د  - لَْن أُْهِمَل واِجباتي.

هـ - أَبي َنّجاٌر.

ًة َعْن عالٍِم َمْشهوٍر. و  - َقَرْأُت قصَّ

. ز - اْشَتَرْيُت التُّّفاَح ِمْن بّقالَِة اْلَحيِّ

ــً      ــٌ      ــٍن
..........................

..........................

..........................

..........................

.............................................

.............................................

أََتَخيَُّل َوأَْرُسُم

ِة. أََتَخيَُّل ما َحَصَل َمَع النَّْملَِة، َوأَْرُسُم ما َعلَِق في ِذْهني ِمَن اْلِقصَّ



18

أَْقَرأُ

َحْيوانـاُت اْلَمـْرِج اْلِخْصِب
َتْرُكُض َمَرًحا َفوَق اْلُعْشِب
أُْختي َسْلوى أََخـَذْت َتْلَعـْب

راَحْت َتْجري َخْلَف اأْلَْرَنْب
َواأْلَْرَنُب َيْعـدو ال َيْتَعـْب
َوَقَعْت أُْختي َفْوَق اْلَمْلَعْب
َوَقـَف اأْلَْرَنـُب عـاَد إِلَيها
ْيها َيْمَسُح َدْمًعا َعـْن َخـدَّ

عاَدْت َسْلوى َتْضـَحُك َتْلَعْب
أََخَذْت َتْجـري َخْلَف اأْلَْرَنْب

َحْيواناُت اْلَمْرِج اْلِخْصِب

 َرْصُد اإِلْتقاِن

َمَن في ُكلِّ ُمحاَولٍَة، َوأاُلِحُظ  أَمامي َثالُث ُمحاَوالٍت لِِقراَءِة النَّصِّ ِخالَل َدقيَقٍة َفَقْط، أَْرُصُد الزَّ
ْرَعُة. أَنَّه ُكلَّما َقَرْأُت النَّصَّ أَْكَثَر، َقلِّت اأْلَْخطاُء َوزاَدِت السُّ

اْلُمحاَولَُة الثّالَِثُةاْلُمحاَولَُة الثّانَيُةاْلُمحاَولَُة اأْلُولى
َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........
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أَْقَرأُ

َتقاَبَل ماِزٌن َوَصديُقُه ِعماٌد. 

َسأََل ِعماٌد: ماذا َحَصَل في اْلُمباراِة الَّتي لَِعْبَتها أَْمِس يا ماِزُن؟ 

ٍة َوِثَقٍة، َوداَفَع َعِن اْلَمْرمى . لَِعْبنا ِبروِح اْلَفريِق، َكأَنَّنا الِعٌب واِحٌد.  أَجاَب ماِزٌن: هاَجَم َفريقي ِبُقوَّ

قاَل ِعماٌد: إَِذْن َرِبْحتُُم اْلُمباراَة.

َردَّ ماِزٌن: كاَن أَداُء اْلَفريِق اْلُمناِفِس أَْفَضَل؛ َفاْسَتطاَع َتْحقيَق اْلَفْوِز. 

ياِضيََّة. قاَل ِعماٌد: أُِحبُّ فيَك روَحَك الرِّ

اْلُمباراُة

ُر أَُفسِّ

َنِة ِمّما َبْيَن اْلَقْوَسْيِن: 1- أََضُع داِئَرًة َحْوَل ِضدِّ اْلَكلَِمِة اْلُملَوَّ

أ - إَِذْن َرِبْحتُُم الُمَباَراَة.               ) ُفْزتُْم، َخِسْرتُْم، َعَرْفتُْم(

ٍة.                ) ِبَضْعٍف، ِبَشجاَعٍة، ِبوضوٍح( ب- هاَجَم َفريقي ِبُقوَّ

َياِضيََّة.   ) أُساِعُد، أَْلَعُب، أَْكَرُه( جـ- أُِحبُّ ِفيَك روَحَك الرِّ

َنَتْيِن:  ُق في اْلَمْعنى َبْيَن اْلَكلَِمَتْيِن اْلُملَوَّ 2- أَُفرِّ

      ماذا َحَصَل في اْلُمباراِة الَّتي لَِعْبَتها يا ماِزُن؟                    َحَصَل الاّلِعُب َعلى ميدالَِيٍة.
  ...........                                                          ...........                     
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أَْفَهُم َوأُجيُب

، ثُمَّ أُجيُب: 1 - أَْقَرأُ النَّصَّ

أ -  َكْيَف لَِعَب َفريُق ماِزٍن اْلُمباراَة؟

ب- َهْل َرِبَح َفريُق ماِزٍن اْلُمباراَة؟ لِماذا؟

جـ- ماذا َنَتَعلَُّم ِمَن الدَّْرِس؟

حيَحِة، َوإِشاَرَة ) × ( أَماَم اْلِعباَرِة اْلَخَطأِ: 2- أََضُع إِشاَرَة ) √ ( أَماَم اْلِعباَرِة الصَّ

    أ  - َغِضَب ماِزٌن أِلَنَُّه َخِسَر اْلُمباراَة.)     (

   ب - كاَن لَِعُب اْلَفريِق اْلُمناِفِس لَِفريِق ماِزٍن أَْفَضَل.)     (

أَْكُتُب

1ـ أَْكتُُب ِمَن النَّصِّ َكلِماٍت َتْنَتهي ِبـ )ة، ـة(، ثُمَّ أَْلِفُظ:

..............                                                   ..............      

..............                                                    ..............     
ة     /    ـة

ْسَمِة، ُمَتَنبًِّها إِلى َشْكِل التّاِء في آِخِر اْلَكلَِمِة:  2- أُْكتُُب في ُكلِّ َفراٍغ َكلَِمًة ُمْسَتعيًنا ِبالرَّ

أَْطلََق اْلَحَكُم  ...............  َبْدِء اْلُمباراِة. 

أُِحبُّ ........... ُكَرِة اْلَقَدِم.
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3- أَِصُل َبْيَن اْلَكلَِمِة َوِضدِّها:

أَْمٌن    قاَم    َبكى       َفِرَح

َجلََس     َحِزَن      َخَطٌر

أَْقَرأُ

ثُُهْم َعْن ِرْحلَِتِه في اْلَبْحِر.  َجلََس َوليٌد َمَع عاِئلَِتِه، َوراَح يَُحدِّ
ُب ِمْن ناِقالِت النَّْفِط.  ْيِت َتَتَسرَّ قاَل َوليٌد: َكاَنْت ِرْحلًَة ُمْمِتَعًة، لِكنَّني َحِزْنُت حيَن َرأَْيُت بَُقًعا ِمَن الزَّ

َث اْلِمياِه.  قاَل اأْلَُب: هذا يَُسبُِّب َتلَوُّ
ُث اْلِمياَه.  َثْتنا اْلُمَعلَِّمُة َعْن نُفاياِت اْلَمصاِنِع الَّتي تُلَوِّ قالَْت ساَرُة: َحدَّ

ِث.  : لَْيَت النّاَس َيَتَنبَّهوَن إِلى َخَطِر التَّلَوُّ قالَِت اأْلُمُّ

ُث التَّلَوُّ

ُر أَُفسِّ

َنِة ِمّما َبْيَن اْلَقْوَسْيِن: 1- أََضُع داِئَرًة َحْوَل َمْعنى اْلَكلَِمِة اْلُملَوَّ

أ. ناِقالُت النَّْفِط          )راِفعاُت، ُسُفُن، َمصاِنُع(

ب. نُفاياُت اْلَمصاِنِع    ) أَْوساُخ، َمداِخُن، آالُت(

َنَتْيِن:  ُق في اْلَمْعنى َبْيَن اْلَكلَِمَتْيِن اْلُملَوَّ 2- أَُفرِّ

َب اْلَخَبُر َبْيَن النّاِس. ْيُت ِمَن النّاِقالِت.              َتَسرَّ َب الزَّ      َتَسرَّ

...........                                 ...........                
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أَْفَهُم َوأُجيُب

أُجيُب َعِن اأْلَْسِئلَِة اآْلِتَيِة: 

1- أَْيَن كاَنْت ِرْحلَُة َوليٍد؟

2 - لِماذا َحِزَن َوليٌد؟

ِث ِمياِه اْلَبْحِر؟ 3 - ما أَْسباُب َتلَوُّ

أَْكُتُب

1- أَْكتُُب ِمَن النَّصِّ َكلِماٍت َتْنَتهي ِبـ )ـه، ه، ة، ـة(، ثُمَّ أَْلِفُظ:

..............        ..............         ..............           ..............    

2- ُمْسَتعيًنا ِبالّصوَرِة أَْكتُُب َكلَِمًة في اْلَفراِغ ُمالِحًظا آِخَر َحْرٍف في اْلَكلَِمِة:

    َذَهْبُت في ِرْحلٍَة إِلى اْلَبْحِر َوَرِكْبُت ............

 

    أَْشَرُب ِمَن ........... النَّظيَفِة.

ِث، َوأَْكتُبُها: 3- أَْقَتِرُح َنصاِئَح لِْلُمحاَفَظِة َعلى اْلبيَئِة ِمَن التَّلَوُّ

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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أَْقَرأُ

ْنِدباَد، َوكاَن َيعيُش في ِبالٍد َبعيَدٍة. يُْحكى أَنَُّه كاَن ُهناَك َفتًى يُْدعى السِّ

ْنِدباُد َيْجلُِس على شاِطِئ اْلَبْحِر ساعاٍت َطويلًَة َيَتساَءُل ماذا يوَجُد َخْلَف هذا اْلبْحِر، َوكاَن السِّ

أَْجواِء  اْلَبّحاَرَة َعْن  َوَيْسأَُل  َواْلَبضاِئَع،  ّكاَب  ُل الرُّ ُفَن َوِهَي تَُحمِّ َويُراِقُب السُّ ُل اأَلْمواَج،  َيَتأَمَّ ثُمَّ 

فيَنَة َوَيجوُب اْلِبحاَر. َفِر، َوَيَتَخيَُّل َنْفَسُه َبّحاًرا َيقوُد السَّ السَّ

اْلَبعيَدِة،  واِطِئ  الشَّ إلى  ِبها  يُْبِحُر  َسفيَنًة َوصاَر  اْشَترى  ُحلُِمِه،  َعْن  َيَتَخلَّ  َولَْم  ْنِدباُد  السِّ َكِبَر 

ْبَر َواْلُمغاَمَرَة  َد الصَّ ُف إِلى اْلَبْحِر َوَيْكَتِشُف أَْسراَرُه، لَْم َيُكْن َيخاُف اْلَبْحَر َوأَْمواَجُه، َبْل َتَعوَّ َيَتَعرَّ

َوصاَر َبّحاًرا َمْشهوًرا َيْعِرُفُه ُكلُّ النّاِس.

ْنِدباُد السِّ

 َرْصُد اإِلْتقاِن

َمَن في ُكلِّ ُمحاَولٍَة َوأاُلِحُظ،  أَمامي َثالُث ُمحاَوالٍت لِِقراَءِة النَّصِّ ِخالَل َدقيَقٍة َفَقْط، أَْرُصُد الزَّ
ْرَعُة. أَنَّه ُكلَّما َقَرْأُت النَّصَّ أَْكَثَر، َقلِّت اأْلَْخطاُء َوزاَدِت السُّ

اْلُمحاَولَُة الثّالَِثُةاْلُمحاَولَُة الثّانَيُةاْلُمحاَولَُة اأْلُولى
َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........

َمُن......... الزَّ

َعَدُد اأْلَْخطاِء .........



َتمَّ ِبَحْمِد اللِّه َتعالى


