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الدرس ال�أول

الفصل الدراسي الثاني
(في قريتنا عرس)

الفلسطيني):
نص ال�ستماع (العرس
إاجابات أاسئلة ّ
ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
١ولى.
� -٢لفقرة �لثانية� ،لسطر �ل أ� ّول.
� -3لفقرة �لثانية� ،لسطر �لثاني.
� -4لفقرة �لثالثة� ،لسطر �ل أ� ّول.
أ�� -لفقرة �لثالثة� ،لسطر�ن �لثاني ،و�لثالث.
ب� -لفقرة �ل أ�خيرة� ،لسطر �ل أ� ّول.

إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (في قريتنا عرس):
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لثاني.
� -٢لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لثاني.
� -3لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ن قبل �ل أ�خير و�ل أ�خير.
� -4لفقرة �لثانية.
� -٥لفقرة �لثالثة.
أ
٧خير.
إاجابات (نف ّكر):
 -1ل� ّ
�سي ،بل نشارك في �لحفل ،ونتفاعل مع �لمشاركين في �إحياء �لحفل ،و نساعد �لعريس و أ�هله في
نظل جالسين على �لكر ّ
ترتيبات �لعرس.
 -٢من هذه �لسلوكات:
رفع �لعريس في �لهو�ء من قبل �لشباب.
�ستخد�م �لمفرقعات و�ل أ�لعاب �لنارية.
عدم مر�عاة �لنظام أ�ثناء �لحفل.
شرب �لدخان و�لنرجيلة في حفلة �لعرس.
رفع مستوى أ�صو�ت مكبر�ت �لصوت.
التدريبات اللغويّة:
		قّ -
ّ
شكل حلقة.
ب� -ل أ�هازيج� -ل أ�غاني.
س -1أ� -و�دعة -هادئة.
هـ -أ�نغام -أ�لحان.
د� -لشبابة -آ�لة موسيقية.
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س-٢

س-3

نهض �للاعبان �للذ�ن وقعا .نهض �للاعبون �لذين وقعو�.
فرح �لمجاهد �لذي رفع �لعلم .فرح �لمجاهدون �لذين رفعو� �لعلم.
وقف �لمدع ّو �لذي أ�تى .وقف �لمدعو�ن �للذ�ن أ�تيا.

		
١
ال�إ ملاء:
س-٢
		
 -1جمعت� ...لمجلات� ...لعلم ّية.
أ
أ
			رضه.
5نّه...سيو ّرثه.
س-3

أستاذه ،ساعده.

١
التعبير:
نرى في �لصورة حفلة عرس ،وفيها تعزف �لفرقة �لموسيقية ،بينما نجد شاباً يحمل �لعريس ،ومن حوله �لشباب يصفقون ،وفرقة �لدبكة
�سي ،ويقدم �أحد �لشباب �لضيافة لهم،
�لشعبية تقيم دبكة ،ويلبس �أعضاؤها �لقمباز و�لكوفية ،وفي �لصورة نرى مدعويين يجلسون على �لكر ّ
ومنهم من يتفاعل مع �لغناء ،وتقوم بعض �لنساء بمتابعة �لحفل من نو�فد �لبيوت �لمجاورة.

الدرس الثاني

(هذه الشمس)

نص ال�ستماع (الطاقة الشمسية):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
 -1ل��( ،لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لثاني).
� -٢لفقرة �لثانية� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
� -3لفقرة �لثانية� ،لسطر �لثالث.
� -4لفقرة �لثالثة� ،لسطر�ن �ل أ�ول و�ل أ�خير.
أ
5نّها تخلو من �لتلوث ،و �إحد�ث �لضوضاء.

إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (هذه الشمس):
ب� -لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لثاني.
 -1أ�� -لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
أ
2خير.
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� -3لفقرة �لثانية� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
يسمى ليلة ،و�لنهار �لو�حد و�لليلة �لو�حدة تسميان يوم ًا،
يسمى نهار ً� ،وما بين غروبها وشروقها ّ
 -4ما بين شروق �لشمس وغروبها ّ
وبهذ� نحسب �ل أ�شهر و�ل أ�عو�م.
� -٥لفقرة �لثالثة.
إاجابات (نف ّكر):
� -1لطاقة �لشمسية تخلو من عو�دم �لمحركات (�لدخان) ،وليس فيها ضوضاء.
 -٢تصبح �لحياة مستحيلة ،فال إ�نسان و�لحيو�ن و�لنبات ل� يتحملون حر�رة �لشمس ،ول� يستطيع �ل إ�نسان أ�ن ينام مرتاح ًا ،و أ�ن يحسب
�لزمن ،ول� تتبدّ ل �لفصول.
التدريبات اللغويّة:
س:1
		
�لشمس عماد �لحياة� -لشمس أ�ساس �لعيش.
تجعل ثمارها تنضج -تجعلها تطيب لل أاكل.
ت أاتينا بقدر محدّ د -تصلنا بكمية مضبوطة.
�لشمس مصدر �لطاقة� -لشمس منع �لحر�رة.
س :٢نكمل:
كبرت �لزهرتان �للتان غرستهما .كبرت �لزهر�ت �للو�تي غرستها.
زرعتهن.
أ�ثمرت �لشجرة �لتي زرعتها .أ�ثمرت �لشجر�ت �للو�تي
ّ
عادت �لطالبة �لتي �شتركت في �لمسابقة .عادت �لطالبتان �للتان �شتركتا في �لمسابقة.

س-3
		

		
		
� -1للو�تي.
ال�إ ملاء:
س-1
أصابته.
� -1حترقت.
التعبير:
نشاهد شمساً مشرقة تصل �أشعتها �لصفر�ء �إلى �لمنازل ،ونلاحظ �أ ّن �لناس ل� يريدون �أن تذهب هذه �ل�أشعة بلا فائدة ،فقامو� بتركيب
ا
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الدرس الثالث

(كن كالطيور)

نص ال�ستماع (في العمل حياة):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
			
		
� -1لفقرة �ل أ�ولى.
		
أ خيرة.
� -٥لنجارة و�لحد�دة ،وكهرباء �لسيار�ت ،وصيانة �ل آ�ل�ت �لمكتبية...
حب أ�ن أ�صبح طبيب ًا ،أ�عالج �لناس ،و أ�خ ّفف عنهم آ�ل�مهم.
 -7أ� ّ
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (كن كالطيور):
أ
			ولى� ،ل أ�سطر �ل أ�ربعة �ل أ�ولى.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
		
� -3لفقرة �ل أ�ولى� ،ل أ�سطر �لثلاثة �ل أ�خيرة.
� -٥لفقرة �لثانية� ،لسطر �ل أ�خير و�لذي سبقه.
إاجابات (نف ّكر):
ّ -1
سيقل �لعمل و�ل إ�نتاج ،وسيشقى أ�ناس ،ويرتاح آ�خرون على حسابهم ،وبذلك تحدث �لكر�هية بين �لناس ،وقد يق ّلد �لمجدّ ون
�لكسالى ،فيصبحون مثلهم.
أ
2ن نسعى مبكرين �إلى أ�عمالنا ،و أ�ن نسعى بنشاط لتحصيل أ�رز�قنا.
يتم �إنجاز �ل أ�عمال بلا عمل ،ولن تقوم حضارة بلا عمل.
 -3لن ّ

التدريبات اللغويّة:
س:1
 زرع -قلع. �لصباح � -لمساء.شبع -جاع.
 جد  -كسل.يزيد -ينقص.
س :٢نضع �ل�سم �لموصول �لمناسب في �لفر�غ:
� -1لذي� -٢ .للو�تي.
س:3
أ
			 ّمها تستحقّ �ل�حتر�م.
� -1لذي :يعجبني �لعامل �لذي يتقن عمله.
أ
		ح ّبهما.
� -3للذ�ن� :لعلم و�لعمل هما �للذ�ن تتقدم بهما �ل أ� ّمة.
أ
5قدّ ر رجال �ل أ�من �لذين يسهرون؛ لننام ب أامان.
� 6للو�تي يخدمن �لوطن.
ّ
التعبير:
هذه �لصورة ك ّل ما فيها جميل ،وهي تعطينا صورة من صور �لتعاون في �إيجاد بيئة نظيفة تس ّر �لناظرين ،وفيها يظهر من يقلم �ل�أشجار،
ومن يحمل �أغصانها بعيد�ً ،ويظهر كذلك فيها من ينكش �ل�أرض ،ومن يسقي ،وهذ� �لعمل �لجماعي �لر�ئع يقوم به �ل�أول�د و�لبنات معاً...
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الدرس الرابع

الحقيقي)
(الدفء
ّ

نص ال�ستماع (ال�إ يثار خلقهم):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
		ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ�ول.
أ
			خيرة.
� -3لفقرة �لثانية.
أ
5نّ �لجير�ن عندهم خلق �ل إ�يثار.
الحقيقي):
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (الدف
ّ
ب� -لفقرة �لثالثة� ،لسطر �لثاني.
 -1أ�� -لفقرة �لثانية� ،لسطر �لثاني.
أ
�لنص.
			
		خير في ّ
أ ولى.
�لسطر �ل أ� ّول.
		
� -4لفقرة �لر�بعة،
أ
6لبس �لطفل �لفقير �لمعطف.
إاجابات (نف ّكر):
 -1أ�ن يقدّ م ل أ�سرته ً
مال� ،أ�و أ�ن يضع له �لمعطف عند باب بيته س ّر ً�.
� 2لناس بعضهم بعض ًا.
ّ
التدريبات اللغويّة:
س:1
		
			.
ّ.
ّ
ّ
قسى قلبه.
رق قلبه		 -
س :٢نكمل:
أ
		يمن ذ�هب.
 -٢أ�حمد شاكر -3 .هاني ناجح� -4 .لفلاح ز�رع.
� -1لطفل ل�بس.
س:3
		
		
		
		
 -1فارغ.
ال�إ ملاء:
س� :1لهمزة في جميع �لكلمات وقعت في أ�ول �لكلمة ،وهي تكتب ول� تلفظ.
د� -ختفى� ،لسحاب.
		وف.
أ� -صطحبت.
س:٢
ّ
أ
		رض� ،ل أ�خضر.
		
التعبير:
بينما كان كريم في �لحديقة �لعا ّمة شعر بالجوع ،فذهب �إلى �لمطعم �لمجاور ،فاشترى طعاماً لذيذ�ً ،فحمله ،و�أخذ يبحث عن شجرة
حس
كبيرة يستظ ّل بظلّها؛ ليستمتع بتناول طعامهّ ،
ولكن نظره وقع على طفل صغير يظهر عليه �لجوع ،فاأسرع �إليه ،وقدّم له �لطعام ،و�أ ّ
بالسعادة تغمره ،ونسي جوعه ،وشكر �لله �لذي ح ّبب �إليه مساعدة �لفقر�ء.
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الدرس الخامس

(عشنا ب أاملنا)

نص ال�ستماع (لول� ال�أمل):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
			ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ�ول.
			
 -3أ�� -لفقرة �لثانية� ،لسطر �ل أ�ول.
أ
			خيرة.
� -4لفقرة �ل أ�خيرة� ،لسطر �ل أ�ول.
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (هذه الشمس):
أ
			ولى� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
� -4لفقرة �ل أ�ولى� ،ل أ�سطر� :لر�بع � -لسادس.
� -3لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
أ
		خيرة).
� -٥لفقرة �لثانية� ،لسطر�ن �ل أ�ول و�لثاني.
إاجابات (نف ّكر):
ينتشلهن من �لحفرة.
تيهن من
ّ
 -1سيستسلمن للرقود و�لموت ،وقد ي أا ّ
�لمدرسي ،وصممت على رفع
رياضي بعد �لدو�م
 ّ2دني مع ّلم �لرياضة ب إابعادي من فريق كرة �لقدم ،ولك ّنني �لتحقت بناد
ّ
ّ
فتمسك بي �لمعلم ،وع ّينني قائد ً� للفريق.
مستو�ي ،وتد ّربت كثير ً� ح ّتى �رتفع مستو�يّ ،
� -3ل إ�نسان �ليائس يتو ّقع �لفشل د�ئم ًا ،ولهذ� فهو يرضى بالقعود وعدم �لمحاولة ،وبهذ� ل� يفعل شيئ ًا له قيمة.
التدريبات اللغويّة:
س:1

		
		
			ك.
أامل -ي أاس.
ّ

س :٢نكمل:
أ
		كول.
		
� -1لدرس مفهوم.
س:3
		
		
		
 -1مشهور.
ال�إ ملاء:
س:1
ا
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س:٢
ا
التعبير:
ليلى بنت صغيرة �أصيبت بمرض �لسرطان ،ولكنّها تمتلك �إيماناً بالله ،و �إر�دة قويّة ،وهذ� جعلها على ثقة باأنّها ستقهر �لمرض ،وستد ّرس
وتتخصص بمرض �لسرطان؛ كي تعالج �لناس كما يعاجها طبيبها �ل�ن ،وهي تلتزم باإرشاد�ت �لطبيب ،وتعتقد �أ ّن �لطبيب يد�وي،
�لطب،
ّ
ّ
و�لله وحده هو �لذي يشفي.

الدرس السادس

ال�حسان)
(جزاء إ

نص ال�ستماع (المكاف أاة):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
			ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
أ
�لنص.
� -3لفقرة �لثالثة� ،لسطر �ل أ�ول.
			خير من ّ
أ
أ
			تي �لفرج.
 -5جز�ء �ل إ�حسان �ل إ�حسان.
أ
أ
			قدّ م له صدقة.
 -6أ�قف ،و أ�جلسه في مكاني.
ج -ل� أ�صدق كلامهم؛ ف إانّ �لمعروف ل� يضيع عند �لله وعند �لناس.

إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (جزاء ال�إ حسان):
 -1أ�� -لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث .ب� -لفقرة �لثانية� ،لسطر�ن �ل أ�ول و�لثاني.
أ خيرة)� ،لسطر �لثاني.
أ
		 و�لثالث.
2ولى� ،لسطر�ن �لثاني
أ
			ولى� ،لسطر �لثالث.
� -4لفقرة �لثالثة� ،لسطر �ل أ� ّول.

يجابي أ�ز�ح �لحجر من طريق �لناس ف أاخذ ما يستح ّقه ،وكانت �لص ّرة من نصيبه.
� -٦لشاب رجل �إ ّ
إاجابات (نف ّكر):
�لغني ،ونبحث عن �لفقير �لمحتاج ،ونقدّ م له �لمساعدة.
 -1ل� نفعل كما فعل ّ
� -٢ل أ�صل أ�ن نفعل �لخير ول� ننتظر �لجز�ء من �لناس ،بل ننتظر �لجز�ء من �لله.
التدريبات اللغويّة:
س:1
�ل إ�حسان� -لمعروف.
ّ
حظ ًا -نصيب ًا.
�لعتمة� -لظلام.
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ص ّرة -قطعة قماش صغيرة معقودة.
نافذة -ش ّباك.
يسخطون -يغضبون
س :٢نكمل:
				
		
 شاهد ،مشهود.س:3
 -٥مغلوب.
 -4صالح.
 -3شاهد.
 -1مرفوع -٢ .ر�كب.
التعبير:
�أشاهد و�أنا ذ�هب �إلى عملي ك ّل صباح رجلاً ينظّف �لشارع �لمقابل لبيته ،ل� يشكو ،ول� يسخط ،بل يلبس �لقفاز�ت في يديه،
ويحمل دلو�ً يضع فيه �لنفايات ،ول� يكتفي بذلك بل ياأتي بمكنسة خشنة يكنس بها �لشارع ،فيبدو �لشارع نظيفاً تماماً ،خالياً من �لنفايات،
ومن �لمفرح �أ ّن كثير�ً من �أبناء قريتنا يح ّبونه ،و�أخذو� يقلّدونه ،و�أتوقّع �أن تصبح قريتنا كلّها في وقت قريب من �أنظف �لقرى.

الدرس السابع

(حلم جميل)

نص ال�ستماع ( أاول هبوط على سطح القمر):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
		ولى� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
أ
			 ّول.
� -3لفقرة �لثانية �لسطر �ل أ�خير.
أ
				خيرة� ،لسطر �ل أ�خير.
 -٥أ�� -لفقرة �ل أ�خيرة.
 -7كي ل� يخاطرو� بحياة �لبشر.
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (حلم جميل):
أ
				ول.
� -1لفقرة �ل أ�ولى.
أ
			خيرة� ،لسطر�ن �ل أ�ول و�لثاني.
� -3لفقرة �لثالثة� ،لسطر �لثاني.
أ
		خيرة� ،لسطر�ن �لثالث و�لر�بع.
� -٥لفقرة �ل أ�خيرة� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
إاجابات (نف ّكر):
 -1ل� يستطيع ل�نعد�م مقومات �لحياة من هو�ء وماء ،ولضعف �لجاذبية.
2صر�ر.
إ
 -3كنت أ�حلم بلحظة �إعلان نتائج �لثانوية �لعامة ،و أ�نّني س أاكون من �لمتفوقين ،ولك ّنني �ستيقظت قبل �إعلان �لنتائج.
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التدريبات اللغويّة:
س:1
			
			
			ته.
ّ
تمتدّ  -تطول.
س:٢
س:3

يب .ب -جاموس.
أ� -عُ َر ْ

		
 -٢هبط (فعل)� ،لرو�د (�سم) ،على (حرف)� ،لقمر (�سم).

� -1نطلق (فعل)� ،لمكوك (�سم).

 -3يتح ّول (فعل)� ،لحلم (�سم)� ،إلى (حرف) ،حقيقة (�سم) -4 .تشتهر (فعل)� ،لخليل (�سم) ،بـ (حرف)� ،لعنب (�سم).
ال�إ ملاء:
س:1
� -1لهمزة لفظت في جميع �لكلمات فهي همزة قطع.
أ
 -٢أ�خذ.
2سرعت� ،إلى.

أ ّمي.

أحلم ،أ�نّي.

		
أمرنا.

�لتعبير:

ا خرج من نطاق �لجاذبية �ل�أرضية ،هبط �لرو�د بمركبتهم على سطح �لقمر ،غرس فر�س �لعلم
ّ

ولكن �أ ّم فر�س قطعت �لرحلة ،فاستيقظ حزيناً ،وقال لها :سامحك �لله يا �أ ّمي! لقد �أيقظتني من حلم جميل.
على سطحهّ ،

الدرس الثامن

(من حكم ال�آباء)

نص ال�ستماع (ابتسم):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
� -1لسطر �ل أ� ّول.
� -٢لسطر�ن �لر�بع و�لسادس.
� -3لسطر �لثامن.
 -4ليكن نظرك متجه ًا �إلى �لله �لقادر على أ�ن يزيل عنك �لهموم.
أ
�لنص.
5خير من ّ
أ
6ن ير�جع أ�هل �ل�ختصاص؛ فقد يكون عندهم حلول للمصاعب �لتي تو�جهك ،وليس لك علم بهذه �لحلول.
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (من حكم ال�آباء):
أ
		 ّول.
 -1أ�� -لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.

٢٢4

أ
أ
		ولى� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
2ولى �لسطر �لثاني.
أ
				ولى� ،لسطر �لثالث (للنقاش).
� -4لصدى.
� -٦لسطر �ل أ�خير في �لنص ،و�لسطر �لذي قبله.
إاجابات (نف ّكر):
 -1ل أ�نّه يعرف س ّر عودة �لصوت ،و أ�نّه مجرد صدى.
 -٢من يصدر منه �لقبيح يجني �لشيء �لقبيح ،ومن يصدر منه �لجميل يجني �لشيء �لجميل.
 -3قد يحدث لنا ما حدث للطفل �إذ� ك ّنا نسمع صدى �ل أ�صو�ت ل أ� ّول م ّرة.
التدريبات اللغويّة:
س:1
آ
توجع			.
تعثّر -وقع.
				ه -أ� ّ
		
			ا
نزهة -رحلة.
		
		
		
		
-٢

		
		ّ�ر.

ال�إ ملاء:
س :1أ�نّ  ،أ�حد ،أ�ثناء ،أ�نت� ،إذ�.
التعبير:
جاء رجل مهموم �إلى حكيم ،فساأله كيف يزيل ه ّمه ،طلب منه �لحكيم �أن يجيبه عن سؤ�لين� ،أجاب �لرجل �لمهموم �لسؤ�لين،
تستحق �لهموم.
فنصحه �لحكيم �أ ّن �لدنيا ل�
ّ

الدرس التاسع

(الكوفية)

الفلسطيني المط ّرز):
نص ال�ستماع (الثوب
إاجابات أاسئلة ّ
ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
			ولى� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ�ول.
أ
				ول.
� -3لفقرة �لثانية.
أ
أ
			خيرة.
�لنص.
5خير من ّ
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (الكوفية):
أ
				 ّول.
� -1لسطر �ل أ� ّول و�لثاني.
				
� -3لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
أ
5خير.
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إاجابات (نف ّكر):
�لفلسطيني �ل أ�صيل ،ول أ�نّ �لمجاهدين كانو� يلبسونها في بد�ية �لثورة على �ل إ�نجليز و�لصهاينة.
 -1ل أ�نّها رمز من رموز تر�ث �لشعب
ّ
 -٢يتفق �لجميع على أ�نّ �لكوفية �لفلسطينية رمز من �لرموز �لفلسطينية ،و�لتخلي عنها ّ
تخل عن تاريخنا وتر�ثنا.
التدريبات اللغويّة:
س:1

أ
		ناقة� :لحسن.
			.
أ� -منازل :بيوت.
ّ
أ
			صالة :عر�قة.
د� -رتد�ؤك :لبسك.
س :٢نكمل:
�أ -تتساقط .ب� -رتدى .جـ -قفزت .د -فازت .هـ -يشتهر .و -د�فع� -٢.أ -تشرق .ب -هطل .جـ -حافظ .د� -لتزم .هـ -يتدفّق .و� -أطفاأت.
التعبير:
و ّزعت �لمدرسة دعو�ت ل�أولياء �ل�أمور؛ لحضور �ل�حتفال بيوم �ل�ستقلال ،سلّم ياسر �لدعوة ل�أبيه ،فو�فق عليها ،ذهب �ل�أب و�بناؤه
�إلى �ل�حتفال وهم يلبسون �لكوفية �لفلسطين ّية� ،ألقيت في �ل�حتفال �لكلمات ،وغنيت �ل�أغاني �لوطن ّية .عاد �لجميع مسرورين �إلى �لبيت.

الدرس العاشر

(السيارة ال�أولى)

نص ال�ستماع (تط ّور وسائل النقل):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
		ولى� ،لسطر �لثاني.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ن �ل أ�ول و�لثاني.
				
� -3لفقرة �لثانية.
أ
				خيرة� ،لسطر �ل أ� ّول.
5
أ
			خيرة� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
� -7لفقرة �ل أ�خيرة� ،لسطر �ل أ� ّول.
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (السيارة ال�أولى):
أ
			ولى� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
أ
		ول و�لثاني.
� -3لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
� -٥لفقرة �ل أ�خيرة� ،لسطر�ن �ل أ�خير ،و�لذي قبله.
إاجابات (نف ّكر):
 -1ل� نتو ّقع ذلك؛ ذلك بالنظر �إلى �ل إ�مكانات �لمتو ّفرة في زمانه.
ّ
2ب م ّنا جهد ً� كبير ً� ووقت ًا طويل ًا؛ ل إ�نجاز �ل أ�عمال ،ولك ّننا سنكون متعودين عليها.
 -3ل� ريب أ�نّ �لسيار�ت تتط ّور باستمر�ر ،ولن يكون لها شكل و�حد ،بل سيكون لها أ�شكال متعدّ دة ّ
جذ�بة.
وعمت �لفوضى و�لمشاكل
 -4قو�نين �لسير وضعت لتسهيل حياة �لناس ،وحماية أ�رو�حهم ،ولو لم تكن موجودة لكثرت �لحو�دثّ ،
بين �لناس ،وز�دت ضحايا حو�دث �لسير.
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التدريبات اللغويّة:
س:1
		رت� :زدهرت.
		ل :نتص ّور.
ّ		ن.
ّ
ّ
متعدّ دة :متن ّوعة.
س:٢
س:3

 -1أ� -أ�سماء� :ختر�ع ،أ� ّول ،س ّيارة.

أفعال :تعمل ،وقع ،نتخ ّيل.

ج -حروف :على ،من ،في.

أ� -ربح �لتاجر.
د -ه ّبت �لريح.
ال�إ ملاء:
� -1لكلمات �لتي فيها همزة قطع :أ�عطى ،أ�قبلت ،أ�مر ،أ�مانة ،أ�مرت ،أ�شارت.
�لكلمات �لمتبقية فيها همز�ت وصل.
�لشاب...
 -٢كلمات فيها همز�ت وصل� :ختر�ع� ،لمهندس،
ّ
كلمات فيها همز�ت قطع :أ�كثر ،أ�ن ،أ�مان ًا...
التعبير:
نقف جانب �لطريق عندما نريد أ�ن نركب سيارة.
يمنع �إلقاء �لقمامة من ش ّباك �لسيارة؛ حفاظ ًا على �لبيئة.
يقف �لمشاة عند رؤية �ل إ�شارة �لحمر�ء.
نقول :تفضل عندما نعطي �ل أ�جرة �لسائق.
عندما نجلس في �لحافلة نحافظ على مقاعدها.

			
ب� -لشجرة تثمر.
			
هـ� -لخير يفيض.

الدرس الحادي عشر

(فساد كبير)

نص ال�ستماع (متى استعبدتم الناس؟!):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
			ولى� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ل أ�ول.
أ
			 ّول.
� -3لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لثاني.
أ
			
				 ّول.
� -7لفقرة �ل أ�خيرة.
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إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (فساد كبير):
أ
			ولى� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
أ
		ولى� ،لسطر �ل أ�خير.
� -3لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ن �لثالث و�لر�بع.
أ
		 ّول.
					
� -7لفقرة �ل أ�خيرة.
إاجابات (نف ّكر):
 -1سنفعل مثل ما فعلت.
 -٢ل� ،ل أ�نّ هذ� يجعل �ل إ�نسان غير �لمناسب في �لمكان غير �لمناسب ،وي أاخذ حقّ من يستحقّ �لوظيفة.
التدريبات اللغويّة:
س:1
			
		
فساد -صلاح.
أ
أ
أ
			وفر -أ� ّقل.
		خفى -أ�ظهر.
ا ّول� -ل أ�خير.
س� :٢أ -حدّد .ب -نجحت .جـ -خرج .د -ساعدت .هـ� -أصاب .و� -أرضعت.
س :3تقدّمت ،ر�أت ،نجحت ،رسبت ،سكتت ،بدت.
ال�إ ملاء:
� -1لكلمات �لتي فيها همزة وصل� :بنه� ،ستشهد� ،ستلما� ،ستفاد.
� -٢لكلمات �لمتبقية فيها همز�ت قطع.
التعبير:
لك ّل منا حقوق ،وعليه و�جبات ،وعلينا �أن نعرف هذه �لحقوق و�لو�جبات ،فحين يضيع حقّنا نطالب به ،ونحاول �ستر�ده بك ّل ق ّوة
وشجاعة.
ملحوظة� :لجملة �لز�ئدة هي :نتنازل عنه خوفاً وجبناً.

الدرس الثاني عشر

(ل� تتس ّرع)

الوفي):
نص ال�ستماع (الكلب
إاجابات أاسئلة ّ
ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
			ولى� ،لسطر �لثاني.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ�ول.
			 أ�نّ �لكلب أ�كل �بنه.
� -3لفقرة �لثانية� ،لسطر �ل أ� ّول.
ّ
أ
أ
			فعى.
5خيرة� ،لسطر �ل أ� ّول.
 -7ذهبت ذ�ت م ّرة �إلى مخزن للعدّ ة في بيتنا؛ ل أ�حضر مطرقة ،فلم أ�جدها ،فس أالت أ�خي عنها ،فقال :أ�نا لم آ�خذها ،فقلت له:
كذبت ،أ�نت د�ئم ًا ت أاخذ �لشيء ،ول� تعيده مكانه ،وفج أاة ر أ�يت أ�بي عائد ً� من عمله ومعه �لمطرقة ،فت أا ّسفت ل أ�خي؛ ل أ�نّني
تس ّرعت في �لحكم.
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إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (ل� تتس ّرع):
أ
		ولى� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
 -1أ�� -لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
أ
أ
		ولى� ،لسطر �ل أ�خير.
2ولى� ،لسطر �لثاني.
أ
		خير ،و�لذي قبله.
� -4لفقرة �لثالثة� ،لسطر �لثالث.
إاجابات (نف ّكر):
� -1لشا ّبة كانت فتاة كريمة ومؤدّبة ،و�لعجوز تس ّرعت في �لحكم.
 -٢أ� -كان سيحدث -في �لغالب -شجار بينهما ،وقد تقول �لشا ّبة :هذ� �لكيس لي ،وتظهر �لحقيقة ،فتشعر �لعجوز بالحرج عند
ظهور �لحقيقة.
ب -قد تغضب �لعجوز ،وتقول بحدّ ة :أ�نت ل� تستحين ،تدعينني �إلى حلوى هي لي!
التدريبات اللغويّة:
ّ بك ّل مكان مرتبة� :لمرسى� ،لموقف� ،لمتن ّزه� ،لمطار� ،لمحطّة� ،ل�إ سطبل.
س:٢
قال -يقول -تقول -أ�قول -نقول.
جمع -يجمع -تجمع -أ�جمع -نجمع.
فتح -يفتح -تفتح -أ�فتح -نفتح.
أشارك -نشارك.
س� :3أ -يؤ ّدي .ب -تطير .جـ -نستغ ّل .د� -أطالع .هـ -يبني.
التعبير:
ساسي ،تذهبان ك ّل يوم معاً �إلى �لمدرسة ،في يوم من �ل�أيام تاأخّرت ل�نا ،ولم تخرج مع
ل�نا ولينا صديقتان في
ّ
�لصف �لر�بع �ل�أ ّ
صديقتها ،ظنّت لينا �أ ّن صديقتها خاصمتها ،وحين ساألتها في �ليوم �لتالي �أخبرتها �أنّها تاأخرت عند جارتها �لعجوز �لتي قدّمت لها وجبة
اإ فطار.

ملحوظة� :لجملة �لز�ئدة هي� :أخبرتها �أنّها ل� تريد �لذهاب معها �إلى �لمدرسة.

الدرس الثالث عشر

(موسيقا الطبيعة)

نص ال�ستماع (ال�أصوات من حولنا):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفويّاً:
أ
			ولى.
أ 				ولى� ،لسطر �ل أ�ول.
				
� -٥لفقرة �لثالثة.
 -7زقزقة �لعصافير ،و�لقيثارة أ�صو�ت هادئة.
أ�بو�ق �لسيار�ت ،و�لصر�خ ،و�لرعد ،ومكبر�ت �لصوت أ�صو�ت مزعجة.
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إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (ل� تتس ّرع):
أ
		 ّول.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لخامس.
أ
		سطر� :ل أ�ول و�لثاني و�لثالث.
� -3لفقرة �لثانية� ،لسطر�ن �ل أ� ّول و�لثاني.
� -٥لفقرة �ل أ�خيرة.
إاجابات (نف ّكر):
 -1أ�صو�ت �لطيور ،خرير �لماء ،حفيف �لشجر ،أ�صو�ت رو�د �لحديقة.
 -٢من مجموع �ل أ�صو�ت �للطيفة يتو ّلد صوت جماعي مريح يطرب �ل أ�سماع ،ويريح �ل أ�عصاب.
التدريبات اللغويّة:
س:3
س:4
ال�إ ملاء:
)!( -1
التعبير:
ذهب �لحاج بسام ،وزوجته �لحاجة �إيمان �إلى �أرضهم �لزر�عية في عين تس ّمى (عين د�ر�) ،ول ّما �قتربا من �لنبع ،وجد� كلباً وقع في
�لحاج بسام يديه ،و�أمسك بقائمتي �لكلب �ل�أماميتين ،و�أخرجه من �لبركة ،فاأخذ �لكلب ينظر
بركة �لماء ،يكاد يغرق ،فهرعا �إليه ،وم ّد
ّ
�إليهما نظرة �متنان ،ومن �لطريف �أ ّن �لحاجة �إيمان كانت �إذ� ذهبت وحدها �إلى �أرضهم عند �لعين ظ ّل هذ� �لكلب قريباً منها ،يحرسها
حتّى تغادر �أرضها ،فما �أوفى هذ� �لكلب!

الدرس الرابع عشر

(كن صادق ًا)

نص ال�ستماع (الصدق منجاة):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفويّاً:
أ
			ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ�ول.
أ
			ول و�لثاني.
� -3لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لثاني.
أ
5خيرة.
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (ل� تتس ّرع):
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ب� -لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
 -1أ�� -لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �لثاني.
			
جـ� -لفقرة �لثانية� ،لسطر �ل أ� ّول.
أ
أ
			ولى� ،لسطر �لثالث.
2ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
�لنص.
� -4لفقرة �لثانية� ،ل أ�سطر� :لسادس ،و�لثامن ،و�لعاشر� -٥ .لسطر �ل أ�خير في ّ
إاجابات (نف ّكر):
ممن كذب عليهم ،وقد يتع ّرض للعقاب.
 -1ل� بدّ أ�ن ينكشف كذب �لكاذب ،فيتع ّرض للحرج ّ
نعم ،فلا بدّ أ�نّها أ�رسلته مع تجار أ�مناء ،ت أامن عليه معهم ،وبما أ�نّهم تجار كثيرون فلا يعقل أ�ن يجتمعو� على فعل فيه ش ّر للغلام،
ويظهر أ�نّ �لغلام كان ذكي ًا.
جو�ب آ�خر :ل�؛ ل أ�نّ تضحية �لمر أ�ة ّ
بكل ما تملك ،و �إرسال فتى مع قافلة فيه مخاطر�ت كثيرة.
وبخاصة أ�نّهم لصوص ،وقد نفعل ما فعل �لغلام.
 -3قد نتحايل ل إ�خفاء �لدنانير دون أ�ن نكذب،
ّ
التدريبات اللغويّة:
س:1

توفي -مات ،أ�عطته -منحته� ،للصوص� -لسارقون� ،ئتوني به -أ�حضروه ،غلام -فتى ،أ�عد -أ�عاهد.
س - :٢نصر -ينصر� -نصر.
طلب -يطلب� -طلب.
سلك -يسلك� -سلك.
عجب -يعجب� -عجب.
علم -يعلم� -علم.
فرح -يفرح� -فرح.
س  - :3نصرت -تنصر� -نصري.
 طلبت -تطلب� -طلبي. سلكت -تسلك� -سلكي. عجبت -تعجب� -عجبي. علمت -تعلم� -علمي. فرحت -تفرح� -فرحي.التعبير:
باعت �أ ّم يزيد جميع ما تملك ،و�أعطتها ل�بنها ،و�أرسلته مع قافلة؛ ليتعلّم �لتجارة ،وفي �لطريق هجم �للصوص على �لقافلة ،و�أمسكو�
بيزيد ،وساألوه :هل تملك مال�ً ،فقال :نعم� :أربعون دينار�ً ،فتع ّجب كبير �للصوص م ّما صنع ،فقال له يزيد :عاهدت �أ ّمي �أل� �أكذب ،فتاب
رئيس �للصوص وجماعته ،و�أعادو� �لمسروقات.
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الدرس الخامس عشر

(الجار قبل الدار)

نص ال�ستماع (جارك ث ّم جارك):
إاجابات أاسئلة ّ
نجيب شفو ّي ًا:
أ
			ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر�ل أ�ول.
� -3لفقرة أ
		
�ل�ولى� ،لسطر�ن �لثاني و�لثالث.
أ
5خيرة.
6
ب أارخص ثمن؛ للخلاص منه.
إاجابات أاسئلة (نجيب شفو ّي ًا) لدرس القراءة (الجار قبل الدار):
أ
			ولى� ،لسطر �لثالث.
� -1لفقرة �ل أ�ولى� ،لسطر �ل أ� ّول.
			
� -3لفقرة �لثانية� ،لسطر �لثالث.
أ
�لنص.
5خيرة في ّ
وضحى بالمال ،ولم يضح
تمسك بهّ ،
ّ -٦لما أ�درك أ�بو سعيد أ�نّ أ�با محمود سيترك جو�ره مجبر ً� بسبب أ�زمة مالية ،و أ�نّه جار ط ّيب ّ
بجو�ره.
إاجابات (نف ّكر):
تتمسك بجو�ره ،ول�
 -1هذه مقولة صحيحة؛ فجار �لسوء يجعلك تترك جو�ره ،وتبيع �لبيت بثمن رخيص ،و�لجار �لحسن يجعلك ّ
تتركه ولو دفع لك بثمن بيتك سعر ً� عالي ًا.
أ
2سر�رنا ،ويتعاونون معنا في أ�عمال �لخير ،ويهدون �إلينا ،ويجاملوننا
في مناسباتنا...
التدريبات اللغويّة:
س:1
�إن ر أ�ى حسنة أ�فشاها� -إن ر أ�ى سيئة ّ
غطاها
تغلو �لدور بجير�نها -ترخص �لدور بجير�نها.
�تفقنا على ثمن �لد�ر� -ختلفنا على ثمن �لد�ر.
منحه مئة أ�لف دينار -أ�خذ منه مئة أ�لف دينار.
مراجعة عا ّمة:
س� - :1ل�أسماء :نمر ،صفاء ،جوز ،صقر ،برتقال �أسماء.
 �ل أ�فعال :تع ّلم ،يص ّفق ،غ ّرد ،أ�كرم أ�فعال. -في ،من ،على حروف.
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س � :٢أ – فعلية.

ب� -سمية.

ج� -سمية.

		

س - :3رسم -يرسم� -رسم.
أ�سعف -يسعف -أ�سعف.
جلس -يجلس� -جلس.
سامح -يسامح -سامح.
كافح -يكافح -كافح.
ّنظفّ -
ينظفّ -نظف.
ال�إ ملاء :علامات �لترقيم مرتبة : ،( :؟ ). ، ، : : ، ! : . :
التعبير:
�لعنو�ن �لمقترح :تسامح.
نهاية �أخرى :تع ّجب �لمعلّم من صنيع �لطلبة ،فساأل :لماذ� ل� تشركون نادر�ً معكم؟ فاأجابوه :لسوء تص ّرفاته ،فطلب منه �لمعلّم �أن
يعتذر �إليهم ،فقبلو� عذره ،وخيّروه في �أن يشترك باأيّة مجموعة يريد.
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http://sh-pal.blogspot.com
https://www.facebook.com/shamela.pal : تابعنا على صفحة الفٌس بوك

https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_24.html : الصف األول
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_46.html : ًالصف الثان
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_98.html : الصف الثالث
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_72.html : الصف الرابع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_80.html : الصف الخامس
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_13.html : الصف السادس
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_66.html : الصف السابع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_35.html : الصف الثامن
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_78.html : الصف التاسع
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_11.html : الصف العاشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_37.html : الصف الحادي عشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_33.html : الصف الثانً عشر
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_89.html : مالزم للمتقدمٌن للوظائف
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_19.html : مكتبة الكتب
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_40.html : شارك معنا
https://sh-pal.blogspot.com/p/blog-page_9.html : اتصل بنا

