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 نرحل( )لننص االستماع  األول:الدرس  

" وقفت عصفورتان علي غصن شجرة ٍ، تتحدثان عن الطعام، وعن مهاجمة نسٍر لهما بين الحين واآلخر. مر بالشجرة 

، هز أغصانها، وألقي التحية على العصفورتين، وقال: عصفورتان جميلتان تسكنان في أرٍض نائيٍة. قالت  هواء   عليل 

الثانية: إلي أين؟ قالت: إلي غاباٍت كثيفة األشجار، طيبة  تإحداهما: هذه أرضنا. قالت الريح: هيا اركبا، أسافر بكما قال

لثانية: يا ريح، أنت ال وطن لك، أما نحن فهذا وطننا، ولن نغادره، ولن الثمار. ردت األولي: أتريدي أن نرحل؟ صاحت ا

 نرحل عنه ".

 الطيبة( )الكلمةاالستماع  الثاني: نصالدرس 

وهي تحتاج  الشجرة،لماذا تغرس هذه  الملك:فقال له  زيتوٍن،رجٍل حكيٍم كبيٍر السن يزرع شجرة  على" مر أحد الملوك 

كالمه  علىأمر الملك بإعطائه مكافأةً  أحفادنا.ونغرس فيأكل  فأكلنا، أجدادنا،غرس  يم:الحكقال  لتثمر؟سنوات ٍ  إلى

شجرة الزيتون تثمر بعد عشر سنين  الحكيم:قال  تبتسم؟لماذا  الملك:فقال له  وابتسم، المكافأة،أخذ الحكيم  الطيب.

وقال شجرة الزيتون تثمر مرة في  أخري،مرةً أعطوه جائزة ً أخري. ثم ابتسم الحكيم  الملك:فقال  اآلن.وشجرتي أثمرت 
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فإن خزائن األموال  للصباح،لو جلست معه  قائالً:ثم غادر بسرعٍة  مرةً ثالثةً،كافأه الملك  مرتين،وشجرتي أثمرت  السنة،

 وكلمات الحكيم ال تنتهي ".    ستنتهي،

 الدرس الثالث: نص االستماع )الصدق خلقي(

خرجت الكرة من الملعب، واتجهت نحو سيارةٍ أبي مروان، وكسرت شباكها، توقف اللعب، " ركل ناجح  الكرة بقدمه، ف

: نخبر  وصمت األوالد، ثم راحوا يتحاورون. سميح  نهرب من المكان.  موسي: ال لن نهرب، الهروب ليس حالً. شاهر 

الرسول صلي هللا عليه وسلم: "عليكم  الرجل، أننا لم نكسر الشباك، بل وجدناه مكسوراً. سليم : تذكروا يا أصدقائي، قول

بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر "، فالكذب ليس من أخالقنا.  ناجح: سأعترف للرجل، أنا الذي كسرت الزجاج. مشى 

األوالد حتى وصلوا بيت أبي مروان، رن سليم  جرس الباب وعندما فتح الرجل الباب، استغرب من تجمع األوالد أمامه. 

 تفضلوا ...تفضلوا ... أبو مروان:

سليم : كنا نلعب، فارتطمت الكرة بسيارتك فكسرت شباكها ا، سامحنا يا عمي. سامحهم أبو مروان لصدقهم وشجاعتهم، 

 وعادوا فرحين إلي الملعب " .

 نص اإلمالء االختباري:

لقراءة التي شارك فيها عدٌد فازت مدرسة طالئع األمل للبنات في مدينة نابلس بجائزة أفضل مدرسٍة في مسابقة تحدي ا

كبيٌر من المدارس في الوطن وخارجه، وكانت قد حصلت قد حصلت في وقٍت سابق ٍ المعلمة حنان الحروب على جائزة 

 أفضل معلمٍة في العالم.

 الدرس الرابع: نص االستماع )مهنة أبي(

ال خالد: ال تلعب معنا، فوالدك عامل كان خالد يلعب مع أصدقائه في ساحة المدرسة، طلب حساٌم أن يلعب معهم، فق

نظافٍة. غضب حسام من زميله خالد فترك اللعب، وجلس حزيناً. تقدم إليه معلم الرياضة، وقال له: لماذا تركت اللعب يا 

 حسام؟  حسام: لقد سخر خالٌد من عمل والدي.

 نة أبيه هي األفضل.جمع المعلم الطالب وسألهم: ما أفضل األعمال والمهن؟ فأجاب كل طالب ٍ أن مه

قال المعلم: كل األعمال والمهن تؤدي خدمة للمجتمع، وال فرق بين عمٍل وآخر، ثم سألهم: هل من مهنة ال تؤدي خدمةً 

للمجتمع؟ سكت الطالب جميعاً، وعرف خالد أنه أخطأ بحق زميله حساٍم، فاعتذر منه، وقال: لوال عمل والدك، النتشرت 

 األوساخ واألمراض.

 الخامس: نص االستماع )الرسام العجوز(الدرس 

كان رساٌم عجوٌز يرسم لوحاٍت جملٍة ويبيعها، وفي يوٍم من األيام وقف فقيٌر ببابه وقال: أنت غنٌي، فلماذا ال تساعد 

 .الفقراء؟ انظر كيف يوزع جارك الجزار اللحم على الفقراء، رد عليه الرسام العجوز: أنا ال أملك ماالً ألساعد به أحداً 

انزعج الفقير من رد الرسام، وأشاع بين الناس بأن الرسام ثرٌي لكنه بخيٌل، فنقموا عليه. مرض الرسام ولم يهتم به 

أحٌد، ومات وحيداً. بعد موته لم يعد الجزار يرسل للفقراء لحماً مجانياً، وعندما سألوه عن السبب: قال: إن الرسام 

ل، ليرسل لحماً للفقراء، واآلن قد مات توقف توزيع اللحم المجاني. لما علم العجوز كان يعطيه كل شهٍر مبلغاً من الما

 الناس الحقيقة، حزنوا علي الرسام، وندموا على تقصيرهم معه.

 

 

 الدرس السادس: نص االستماع )رحلةٌ بال صيٍد(

لقوا في يوٍم مشمس ٍ يبعث استعد سمير وأصدقاؤه لرحلة صيٍد جديدٍة منذ الصباح الباكر، جهزوا قاربهم وشباكهم، وانط

 التفاؤل والخير واألمل. سار القارب يشق الماء بقوٍة والصيادون يهرجون: هدي يا بحر هدي            طولنا في غيبتنا 

 ودي سامي ودي             لألرض اللي ربتنا                                                                     

ادون شباكهم في عرض البحر، وانتظروا صيداً وفيراً، لكن انتظارهم لم يطل، فقد هاجمهم زورق االحتالل، ألقي الصي

وبدأ يطلق رصاصاته علي قارب الصيادين كالمطر المنهمر. أجبر الصيادون على العودة. كان أطفالهم في انتظارهم، 

 بخيبة األمل على وجوه األطفال. وعندما وصل القارب وال أثر للسمك فيه، ساد الصمت وخيم شعورٌ 

 نص اإلمالء االختباري
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سميٌر تلميذٌ فلسطينًي زار مدينة جنين في شمال فلسطين، وتجول في البساتين الجميلة، والسهول الخضراء، ثم زار 

 عدداً من اآلثار القديمة فيها 

  في الغابة(إعالنٌ الدرس السابع: نص االستماع )

حارة، خرجت كل طيور الغابة تبحث عن الظل والماء، وتحت ظل شجرٍة تيٍن كبيرٍة احتمت في صبيحة أحد أيا الصيف ال

الطيور من أشعة الشمس الحارة. قرأ الغراب إعالناً ملصقاً على جذع الشجرة:" ثعلب الغابة يحيي جميع الطيور، 

 ويدعوها لسماع أغانيه الجميلة، ما أجمل غنائي أيتها الطيور!

سمع ثعلباً يجيد الغناء. قالت الدجاجة: لنذهب ونستمع غناء الثعلب. لكن الحمامة قالت: هذه حيلة من قال الببغاء: لم أ

الثعلب، وكيف نصدقه وهو عدونا، وقد أكل كثيراً من الطيور؟!  لم تستمع الطيور إلى كالم الحمامة، فذهبت إلى حفلة 

إلى أغانيك الجميلة بشرط أال تعتدي علينا. وافق الثعلب على الثعلب يتقدمها ديٌك مغروٌر. قال الديك: لقد جئنا لنستمع 

ذلك، وطلب من الديك أن يصافحه. فمشي الديك متباهياً ليعانق الثعلب. فانقض عليه الثعلب وافترسه، فهربت الطيور 

 نادمةً على تصديق عدوها الماكر.

 الدرس الثامن: نص االستماع )المخترع الصغير(

مع جدته، فسمع صوتاً عالياً كالصفير يأتي من المطبخ، فسأل جدته: ماذا في المطبخ يا جدتي؟ كان ولٌد صغيٌر يجلس 

 قالت إبريق ماٍء على الموقد. قال: إن الماء ال يصفر. قالت: إنه البخار الذي يخرج من اإلبريق عندما يغلي. 

إلي أعلي، ويكون سحابةً صغيرةً، ثم تختفي، نظر الولد إلي البخار وهو يندفع من اإلبريق بقوٍة، فيرفع غطاء اإلبريق 

فكر الولد وقال: عجيب أمر هذا البخار، كيف يستطيع أن يرفع غطاء اإلبريق ثم تساءل: إذا كان البخار يستطيع أن 

يحرك غطاء اإلبريق فهل يستطيع أن يحرك شيئاً أكبر؟ كبر الولد، ولكنه لم ينس أبداً ذلك البخار الذي رفع غطاء 

، وظل يفكر إلى أن نجح أخيراً في اختراع اآللة البخارية التي تحرك السفن والقطارات وكان اسم هذا المخترع اإلبريق

 الصغير )جيمس واط(.

 الدرس التاسع: نص االستماع )عاقبة الخيانة(

أن به ألف  جمع رجٌل أمواله ووضعا في كيس ٍ، ثم أغلقه بإحكاٍم، وتركه عند صديٍق له، حتى يرجع من سفره، وأخبره

ديناٍر. وسوس الشيطان للصديق، ففتح الكيس، وأخذ الدنانير الذهبية، ووضعها مكانها دراهم فضيةً، ثم أغلقه. وبعد 

مدٍة طويلٍة عاد الرجل، وطالب صديقه برد األمانة، فأحضر الكيس فلما فتحه، لم يجد دنانيره الذهبية. ذهب الرجل إلي 

الخصم، فلما جاء سأله: متي ترك الرجل الكيس معك؟ قال الرجل: منذ خمس سنواٍت. القاضي وشكا إليه، فطلب القاضي 

ففتح القاضي الكيس، وقرأ المكتوب على الدنانير، فوجدها قد صنعت منذ سنتين، فأمره القاضي أن يعيد الدنانير إلى 

 صاحبها، وعاقبه على خيانة األمانة.  

 نص اإلمالء االختباري

قٍة ثقافيٍة، فكتبت قصٍة قصيرٍة نالت إعجاب الجميع، ونشرت في إحدى الصحف اليومية. فازت شاركت أميرة في مساب

 أميرة بجائزٍة قيمٍة، وحصلت على اشتراك ٍ مجانيٍ في إحدى مجالت األطفال.

 الدرس العاشر: نص االستماع )وطني األجمل(

ترنت، وذات مساٍء شاهدت برنامجاً ثقافياً عن سلوى فتاةٌ تحب مشاهدة البرامج الثقافية على التلفاز أو على اإلن

 الحيوانات وقد أعجبت بجمال الطيور الملونة والغزالن السريعة والتماسيح الضخمة.

في الصباح، وعلى مائدة اإلفطار حدثت والدها عما شاهدته على شاشة التلفاز، وقالت له: يا والدي، هل نستطيع أن   

 ا فلسطين؟ نشاهد مثل هذه الحيوانات في وكنن

 الوالد: نعم يا سلوى، في بالدنا توجد حديقةٌ كبيرةٌ للحيوانات المتنوعة.

 سلوى متلهفةً: أين؟ أين؟  الوالد: في مدينة قلقيلية التي تشتهر بالجوافا وبيارات البرتقال والليمون.

 سلوى: متي ستأخذني إليها يا والدي، فأنا متشوقة لرؤية الحيوانات عن قرٍب.

 يوم الجمعة سنذهب جميعاً إلى الحديقة، جهزي آلة التصوير حتى تبقي هذه الرحلة ذكري جميلةً في قلوبنا. الوالد:

 الدرس الحادي عشر: نص االستماع )من حكايات الجدة(
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قالت الجدة: يا هند، كنا نمضي مبكرين إلى الحقول رجاالً ونساًء قبل أن يطير الندي، نحمل المناجل، والماء والزاد، 

عندما نصل الحقول، نقف جنباً إلى جنب ٍ. أمام السنابل الذهبية، نحصد بمناجلنا الحادة بسرعة ٍ مندهشٍة، وكأننا في و

 سباق ٍ.   هند: إنه عمل ٌ شاٌق يا جدة!

الجدة: نعم، ولكننا تعودنا عليه، وخصوصاً عندما تشتد حرارة الشمس، ومع هذا كنا نستمتع بالعمل الذي يسوده 

 واإلخالص.التعاون 

هند: وما المتعة فيه؟  الجدة كنا نقطع العمل باألهازيج الشعبية، والحكايات والنوادر ونشعر أننا نجمع خير األرض 

 وبركتها، فنغني: 

 شد زنودك يا فالح                   بكرة عالغلة ترتاح

 ازرع قمح ازرع فول               صل عل طه الرسول 

 تا ملي صاعي وصاعك             يا فالح شد ذراعك    

 الدرس الثاني عشر: نص االستماع )البستاني والثعلب( 

كان بستانٌي يعتني بأشجاره كل يوٍم، يسقيها ويقلمها، وذات مساٍء مر بالبستان ثعلٌب جائٌع، فرأي الثمار الناضجة، 

جد فتحةً في أسفله، فدخل منها بصعوبٍة، واشتهي أن يأكل منها، فكر كيف سيدخل البستان. دار الثعلب حول السور، و

 وبدأ يأكل الفواكه حتى انتفخ بطنه، ولما أراد الخروج لم يستطع.

 قال في نفسه: أتظاهر بالموت، وعندما يجدني البستاني هكذا سيرميني خارج السور، فأهرب وأنجو.

حتى وجد ثعلباً ممدداً على األرض، رأي البستاني بعض األغصان مكسرةً، عرف أن أحداً تسلل إلى البستان، فبحث 

 بطنه منفوٌخ وعيناه جاحظتان. فقال البستاني: نلت جزاءك أيها الماكر، سأحضر فأساً، وأحفر لك حفرةً ألدفنك فيها.

اختبأ الثعلب، وعند الفجر خرج من الفتحة التي دخل منها، ثم التفت إلى البستان، وقال: ثمارك لذيذةٌ، ولكني لم أستفد 

 يئاً دخلت إليك جائعاً، وكدت أدفن حياً.منك ش

 الدرس الثالث عشر: نص االستماع )رسالة إلى صديقتي( 

 كتبت روان رسالةً إلى إحدى صديقاتها في الجزائر تدعي وفاء، تحدثها فيها عن مدينتها الخليل.

وسميت بهذا االسم نسبة إلي نبي عزيزتي وفاء، تحيةً طيبةً وبعد، مدينتي عريقةٌ أسسها الكنعانيون قبل آالف السنين، 

هللا إبراهيم الخليل عليه السالم. يبلغ عدد سكانها مئتي ألف نسمٍة تقريباً، فيها عدد من المباني التاريخية كالحرم 

 اإلبراهيمي، وبركة السلطان، وكنيسة المسكوبية وغيرها.

عة، وحي بني دار وغيرها، وتشتهر بأكلتها تحتوي البلدة القديمة عدداً من األحياء مثل: حي القزازين، وحي القل

 المشهورة )القدرة(.

 تشتهر الخليل بعدٍد من الصناعات كصناعة األحذية والجلود والزجاج، ويزرع العنب فيها بكثرة ٍ بأنواعه المختلفة.

حتضنها هذا عزيزتي وفاء، أدعوك من قلبي لزيارة فلسطين، لتتعرفي على مزيٍد من المدن واألماكن الجميلة التي ي

 الوطن الجميل.

صديقتك المخلصة " روان                                                                                                         

 الخليل "

 الدرس الرابع عشر: نص االستماع )الحمار والثور( 

، وأنا أحرث في الحقل كل يوٍم. أجاب الحمار: تمارض أيها الثور، مستريٌح يا صديقي –دائماً  –قال الثور للحمار: أنت 

 وامتنع عن األكل والعمل، فتستريح.

 في الصباح الباكر، نظر الحراث إلى ثوره فوجده مريضاً، فأبقاه في الحظيرة، وساق الحمار إلى الحقل بدالً منه.

نصيحته. قال الحمار في نفسه: نصحت الثور، فاستراح،  بعد عمل ٍ شاٍق، عاد الحمار متعباً فشكره الثور المستريح على

بينما أضررت بنفسي، ما أتعسني! ثم قال للثور: سمعت الحراث يقول: إن بقي الثور مريضاً فسأبيعه للجزار ليذبحه، 

 وأنا خائٌف عليك.
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 المذود.قال الثور: غداً سأخرج للعمل، وفي تلك الليلة أكل الثور علفه، حتى لم يبق شيئاً معه في 

 الدرس الخامس عشر: نص االستماع )عمر واألطفال الجياع( 

خرج الخليفة عمر بن الخطاب، ليتفقد أحوال المسلمين، فوجد امرأةً معها صبيةٌ يبكون، وقدراً على النار فقال عمر: 

 السالم عليكم. 

 من الجوع.قالت المرأة: وعليكم السالم.    قال: ما بالكم؟ لماذا يبكي الصبية؟   قالت: 

 قال: وأي شيء ٍ على النار؟  قالت: ماٌء أشغلهم به فيظنونه طعاماً وينامون.

فبكي عمر، ورجع مسرعاً إلي بيت المال، فحمل كيساً من الدقيق، وجرة سمٍن حتى وصل إلي بيت الصبية، ثم وضع 

صبية حتى شبعوا، وناموا والخليفة الدقيق والسمن في القدر على النار، وجعل ينفخ تحته، حتى نضج الطعام، فأطعم ال

 فرٌح بهم، ثم أمر لهم بنفقٍة.

 نص اإلمالء االختباري 

 أين يعيش الدب القطبي؟ •

 ما أبعد القمر! •

 متي يأتي عيد الفطر؟ •

 الكذب! أما أسو •

 كم دورةً لألرض؟  •

 بم تشتهر مدينة سلفيت؟  •

================================================================ 

 

 الدرس األول: حيفا والنورس

 الجمع المثنى المفرد المضاد الكلمة المرادف الكلمة

 بنـات بنتـان بنـت بعـد قـرب الـتـنـك الصفيـح

 صفيح / صفائح صفيحتـان صفيحـة تكـره تحـب يأخذهـا يصحبهـا

 البحـار البحـران البحـر يتركهـا يصحبهـا ركـب صعـد

 أذرع ذراعـان ذراع وقفـت جلسـت أمسكهـا أخذهـا

ً  بعيـداً  أخبـرك أحدثـك  أيــدي يــدان يــد قريبـا

 طيـور طائـران طائـر نـزل صعــد أبعـد دفـع

 الشواطـئ الشاطئـان الشاطـئ أمـام خلـف ودعني تركنـي

 األجـداد الجـدان الجــد سحـب دفـع اختفاء/غياب غـروب

 قـوارب قاربـان قـارب الضعيفـة القويـة وراء خلـف

 شبـاك شبكتـان شبكـة تضحـك تبكـي رجـوع عـودة

 المـرات المرتـان المـرة مسرورة، سعيدة   حزينـة ظلـت بقيـت

 رمـل / رمـال رملتـان رملـة مـات ُوِلــد   بجانـب قـرب
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 اقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

أين تعيش حيفا؟  -1

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

ماذا تحب حيفا؟  -2

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

لماذا تعيش حيفا في بيت من الصفيح في بيروت؟  -3

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

 أكتب حسب المطلوب:  -4

 يصحبها: .............                 الصفيح: .............               أ. مرادف: تعيش ...........   

 تحب: ...............              ب. مضاد: تعيش ...........     

 بنت: ..................                ........        قارب: ......              ج. جمع: بيت ...............     

 د. مثني: البحر .............

في جملة من تعبيرك.  تعيش في(ضع التركيب اللغوي )   -5

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

  فرق في المعني بين ما تحته خط:-6

 ) ........................... (                    تعيش في بيروت.              حيفا .أ

 ) ........................... (               توجد علي ساحل البحر المتوسط.  حيفا .ب

 :استخرج من الفقرة السابقة-7

 مـدن مدينتـان مدينـة شـروق غـروب يـــديـه ذراعيه

 بيـوت ـانبيت بيـت ذهـاب عـودة مركب قارب  

 جميالت جميلتان جميلة  قبيحة جميلة يتوجه يتجه    

 عادات عادتان عادة يترك يحمل شاهدته رأته    

 النوارس النورسان النورس ترجع تذهب اتجاه نحو   

 األيام  اليومان اليوم أذهب أعود عاصمة دولة لبنان بيروت   

    قامت جلست كما تعودت، طبع عادات 

    بكي ضحك كر، تتصورتف تحلم

    لحقت به سبقته ذهبت قبله  سبقته  

    قليال ً  كثيراً  قعدت جلست

    رفعها  أنزلها  أسافر عبر البحر أبحر

       

 دائماً: تعيش في بيت ٍ من الصفيح قرب البحر في بيروت، تحب البحر، وتحب جدها، الذي يصحبها بقاربه الصغير، وكان يقول لها " حيفا بنتٌ 

 .حيفا جميلةٌ 
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 كلمة بها الم قمرية ..................                ...............        كلمة بها الم شمسية .

 كلمة بها تنوين فتح .................             كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ..........         

 ...........كلمة بها مد بالواو .......                كلمة بها مد باأللف ................          

: لن تذهبي معي هذه  رأته ذات يوم يحمل شباك الّصيد، ويتجه نحو القراب. سبقته وجلست فيه كعادتها، لكنه أخذ بين ذراعيه، وأنزلها قائالً 

 هذا اليوم.جداً المرة يا حيفا، ألنني سأبحر بعيداً 

 ماذا فعلت حيفا حين رأت جدها يتجه نحو القارب؟ -1

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

 لماذا لم يصطحب الجد حيفا في المرة األخيرة؟ -2

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

 أكتب حسب المطلوب:  -3

 ذراع: ..................              جمع: اليوم...............           

 جلست: ................             مرادف: نحو ..............         

 سبقته: .................             مضاد: يحمل .............         

 .................................................( في جملة من تعبيرك.جلست فيتركيب اللغوي )ضع ال -4

 استخرج من الفقرة السابقة: -5

    كلمة تنتهي بتاء مبسوطة ...............      كلمة بها الم شمسية ................          كلمة بها الم قمرية ............    

 وين فتح ......................كلمة بها تن

، دفع القارب بيديه القويتين، وأبحر مثلك، وحين أعود سأحدثك عنها كثيراً  تنتظرني خلف البحر جميلةٌ  صعد إلى القارب، وقال: هناك حيفا ثانيةٌ 

 ، أما حيفا، فجلست على الرمل تنتظر عودة جدها وهي تبكي.بعيداً 

من هي حيفا الثانية؟  -1

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

لماذا جلست حيفا على الرمل تبكي؟  -2

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

ما واجبنا نحو مدننا وقرآنا الفلسطينية؟  -3

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

السابق؟ ( على ماذا يدل التعبير دفع القارب بيديه القويتين) -4

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

 أكتب: -5

 مرادف صعد: ..............          سأحدثك: ..................

 مضاد خلف: ...............            تبكي: ..................

 جمع القارب: .............           الرمل: ...................         

 هات مرادف ما تحته خط: -6

 .............(....).............            القارب بيديه القويتين                دفع .أ

 ..(.............)...............              الطالب رسومه الجامعية          دفع .ب
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 ...........(....تقع علي ساحل البحر المتوسط         )............... حيفا .ت

 ...........(....انتظرت جدها حتي غروب الشمس   )............... حيفا .ث

( في جملة من تعبيرك صعد إليضع التركيب اللغوي ) -7

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

 :استخرج من الفقرة السابقة -8

 ...........كلمة بها تنوين ضم ...............                        كلمة تنتهي بتاء مربوطة .............   

 ............كلمة بها الم قمرية ................                        .   ..كلمة بها تنوين فتح ..................
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ً  طائر النورس، فقال لها: لماذا أنت حزينةٌ  هاسمع ، وذهب إليها. ضحك النور، وقال: اسمها حيفا، وقد تركنيهكذا؟ قالت حيفا، جدي يحب بنتا

 ً  ، إنها مدينته التي ولد فيها. بقيت حيفا على الشاطئ حتى غروب الشمس تحلم بحيفا الثانية.حيفا األخرى ليست بنتا

ماذا سأل طائر النورس حيفا؟  -1

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

لماذا كانت حيفا حزينة؟  -2

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

ما المقصود بحيفا األخرى؟  -3

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

                          المطلوب: أكتب حسب  -4
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 مدينة: ...............

 ( في جملة من تعبيركذهب إليضع التركيب اللغوي ) -5

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

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين: -6

 طائر النورس (  -الحمام    -) البلبل                                       . سمع ...............بكاء ليلي     ا

 المتوسط(  –األحمر  –)الميت      علي ساحل البحر....................بفلسطين.. حيفا مدينة تقع ب
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 أعد ترتيب الجمل اآلتية لتكون فقرة::      التعبير

  (    ً  ، اشتري به هدية لطيفة . كبيراً  (  فوجد مبلغا

 ( وفي اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس فتح الصالة .   )  
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 تنشئة

 واجبي من سالمتي  : األول الدرس
 

 -امام العبارة الخاطئة :× ( مام العبارة الصحيحة وعالمة ) أ( √)عالمة ضع  -السؤال األول: 

 )      ( أغسل يدي قبل األكل وبعده . -1

 )      ( أشعل النيران في املتنزهات العامة  -2

 )      ( ألعب في أسالك الكهرباء . -3

 )      ( ديننا اإلسالم يدعونا إلى املحافظة على أنفسنا . -4

 ( أنظف أسناني بالفرشاة واملعجون .   )    -5

 فقط .( عند عبور الطر    )    -6
ً
 يق ننظر يمينا

 ( يسمح بإخراج الرأس من نافذة السيارة .   )    -7

8-   (    . 
ً
 ( أرفع صوت املسجل عاليا

 ( نشعل النار بالقرب من األشجار  .   )    -9

 ( ال نتكلم مع السائق أثناء السفر.     )    -10

 ( أذهب إلى املدرسة دون تناول وجبة اإلفطار .    )    -11

 ق من أي مكان أريده .)     ( أقطع الطري  -12

 )     ( تجنب األلعاب العنيفة والخطرة .  -13

 اتباع تعليمات املعلم التي تهتم بسالمتي . )     (  -14
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 أشتري الحلوى املكشوفة من الباعة املتجولين . (    )    -16

 ( ننزل من الحافلة قبل توقفها .  )      -17

 ألعب الكرة وسط الشارع .)     (  -18

 )     (التحقق من صالحية املواد الغذائية قبل تناولها .  -19

 أعبث في أسالك الكهرباء . )     (  -20

 نسبح في املكان املخصص للسباحة . )     (  -21

 من التلفاز .  -22
ً
 )     ( أجلس قريبا

 )     ( أتسلق جدران املدرسة حين عودتي منها .  -23

 بل النوم .)    ( أطفئ املدفأة ق  -24

 )    ( أعبث بالزجاج املكسور .  -25

 )    ( نلبس املالبس الخفيفة في فصل الشتاء .  -26

 )     ( ألعب مع أصدقائي باملفرقعات واأللعاب النارية .  -27
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 )     ( أعبر الطريق من ممر املشاة .  -28
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ً
 )     ( ليس ضروريا

 مفتاح الكهرباء .أنا أضع األسالك في  )     (  -30

31-  )     ( . 
ً
 أجلس أمام الحاسوب طويال

 أحمد يركض حول املدفأة . )     (  -32

 )    ( االلتزام بالقوانين يحمي االنسان من املخاطر.  -33

 )    ( الحيطة والحذر توفر لنا األمن والسالمة .  -34

 )    ( ليس من الضروري وضع حزام األمان عند ركوب السيارة .  -35

 ساعات طويلة أمام الحاسوب . )    ( أجلس  -36

 )    ( يجب غسل الفواكه والخضروات قبل أكلها .  -37

 )    ( يجب علينا استخدام املنديل عند اإلصابة بالرشح .  -38

 )    (  شاب يقود الدراجة النارية وال يلبس الخودة علي رأسه .  -39

 )    ( تيسير يسبح في البركة مستخدما طوق النجاة .  -40

 حل يرتدي اللباس الخاص عندما يقترب من الخاليا .)    ( مربي الن  -41

 )    ( حداد يلحم الحديد دون أن يتخذ طرق الحيطة والحذر .  -42

 -ما رأيك في املواقف التالية مع ذكر السبب:  -السؤال الثاني: 

 طفل يتسلق الجدران. -1
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