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 0بيقرأ ثم أجأ:  رحلة إلى المستقبل( 2-2كفاية) 

 تعمل بغير وقود، وهي به، خاصة   يمتلك سيارة   كبير   أو صغير   "في ذاك الزمان كل فرد  

وهم يملكونها كما نملك نحن الهواتف المحمولة ويوجهونها إلى أي مكان يريدون الذهاب 

 0"ارة.ي  تظهر خريطة على شاشة بجانب مقود الس   إليه، بحيث

 إجابة.لكل  مناسبا   كتب سؤاال  أ

 بِه؟ خاصة   سيارة   صغير   أو كبير   فرد   هل سيمتلك كل   -1

 بِه. خاصة   سيارة   صغير   أو كبير   فرد   كل   سيمتلك   نعم. اإلجابة:

 ؟ه سيارة المستقبلج  و  كيف ت   -2

 .توجه سيارة المستقبل عن طريق شاشة تظهر بجانب المقود اإلجابة:

 

 ر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين اختأ

  (المستقبل – )الماضيلتقنية الحديثة سوف تغير من حياة اإلنسانية في ..........  ا .1

 (األرض – )القمر سطح .........هذا التغير الذي سوف يحدث للمستقبل يكون على  .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اختر اإلجابة الصحيحة ::  معجمي( 1-3-2كفاية)
 

 كثرت ( –امتألت  – جفت) مرادف نضبت " .........     البحيرة "مياه  نضبت 

  اليوم ( -  الماضي –مضاد المستقبل .............   ) الحاضر 

  ( غريبة –غرب  –مفرد " غرائب " .........    ) غروب 

  (   ................ مخترعات  – اختراعاتجمع اختراع– ) مخترعون 

 

    

    

  ......... / 4الصف :             ...............................................................:  االسم

 

 

 

 

 



                                               الغراب وإناء الماء. (2-3-2كفاية) -

في أحد أيام الصيف الحارة نضبت المياه من األنهار وراح الغراب يطير هنا وهناك )

 .الماء(أمام منزل في قاعه قليل من  عن الماء . فجأة رأى إناء   بحثا  

 .منزلناء أمام إفي  الماء؟حصل الغراب على  أين .1

 .بالحزن والقلقشعر  المياه؟ما شعور الغراب عندما نضبت  .2

 (م  )أ   حدد الكلمة التي جعلت التعبير السابق خياليا    االختراع "م  الحاجة أ  " .3

 .فيه حجارة كي يرتفع منسوب الماء ويشرب ىألقاإلناء؟ كيف شرب الغراب من  .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3-1-1) 

 0التاليةبي ن نوع الجملة 

 اسمية ( – فعلية) الحاسوب ييتعلم التلميذ برامج مفيدة ف -1

 .فعليةسمية الى حول الجملة اال -2

 التالميذ يستعدون للذهاب الى المركز العلمي .-

 .يستعد التالميذ للذهاب الى المركز العلمي

 .حول الجملة الفعلية الى اسمية-3

 سهلت التقنيات الحديثة حياة الناس 

 .الناسالتقنيات الحديثة سهلت حياة 

 (3-4) 

 لكترونية النافعة والضارة.األلعاب اإلاكتب آثار 

 مسلية افوائدها: أنهلها فوائد وأضرار، فمن  ،حدين ا  ذااأللعاب االلكترونية سالح تعتبر

 الوقت،أنها تضعف البصر، وتضيع  وأضرارها: المشاركة،وتوسع الخيال وتعلم 

 وتضعف التركيز.

 

 

    

    

    



 

 

 

  
                      

 

 الوحدة الثالثة: السباق حنو املستقبل

 خلد مولع يتنزه متشوق نضبت الكلمة 

 فكر محب بشدة خرج للتنزه متلهف جفت مرادفها

  

 مغرور المستقبل الكلمة 

 متواضع الماضي ضدها

 

 تجارب بحيرات غرائب محاوالت الكلمة

 تجربة بحيرة غريبة محاولة مفردها

 شريحة اختراع شعاع إناء الكلمة

 شرائح اختراعات أشعة أواني-آنية جمعها

 

 


