
 الفصل االول     الصف الرابع      ورقة عمل الوحدة الثانیة 

 ....) القراءة ألھداف متنوعة للمعلومات والتسلیة والفھم  ۲-۱المعیار (  -۱
 النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة بعده  أاقر - أ

، وكانت في خیمة صغیرةٌ فقیرةٌ تعیش في قریٍة قریبٍة من القُدسِ صالحة....طفلٌة 
َتْحلًًم أن تكوَن أدیبًة..، كانت صالحُة ُتعاوُن والدھا في رعایِة األغناِم، ومن ُھناَك 
انطلَق بھا الخیاُل وكتبْت قصتھا مع خروفھا الصغیِر، عندما رأِت المعلمُة القصَة 

وبالفعل لمسابقة ((ھانز كریستیان العالمیة ))  اقترحت على صالحة أن تتقّدَم بھا
ُة وفازت بالمسابقة من بین ألفي ومائتي عمل أدبي وكان ذلك في عام  أُرسلِت القصَّ

 م۲۰۱۲
 كیف كانت تعیش صالحة؟ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 بماذا كانت تحلم صالحة؟ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 عدد األشیاء التي ساعدت صالحة لتحقیق حلمھا. -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 اذكر اسم الجائزة التي حصلت علیھا صالحة. -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 كم عدد القصص المشاركة في المسابقة؟ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ) القراءة ألھداف متنوعة للمعلومات والتسلیة والفھم ۱-۲المعیار (   -۲
 . اآلتي ثم أجباقرأ النص  

في أمارِة ُدبي في دولِة اإلماراِت العربّیِة ُتوَجُد حدیقُة ُتسمى حدیقُة الفراشاِت ، عند وصولَِك 
الحدیقِة َتستْقِبلَُك فراشٌة كبیرةٌ على البوابِة ُتمثُل البوابَة الرئیسیة و یوجُد متحٌف یضمُّ عدداً من 

ِة للفراشات، تحتوي الحدیق ة على تسعِة أبنیٍة ُمَتصلًة مع بعضھا، الحرارة في التصاویِر الفنیَّ
فراشة  ۱٥۰۰۰ویوجد ما یقارب درجة لتناسب حیاة الفراشات ،  ۲٤األبنیة مضبوطة على 

 مختلفة األلوان واألنواع. ویوجد بعض المطاعم والمقاھي للزائرین...

 اكتب أربع معلومات وردت في النص عن حدیقة الفراشات. -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 



) یتعرف استخدام الكلمات في الرموز في األمثال واالقوال الشائعة  ۱- ۳-۲المعیار (  -۳
 ( المعجم )

 الثروة اللغویة:

 َذَرفَ  َفْيءٌ  ُمْرَتَقبٌ  َتْنسابُ  ُتْمِعنُ  الكلمة 
      مرادفھا

 

 ُشعوبٌ  تصامیم أِشَعةٌ  أجِھَزةٌ  الكلمة 
     مفرد

 

 صاِنعٌ  زاِئرٌ  َكْنزٌ  ُمْتَحفٌ  الكلمة 
     جمعھا

 
 ) كتابة نصوص ألھداف مختلفة مھارات ھجائیة ۱-۳-۳المعیار (  -٤

 أكمل كما في المثال األول  - أ

 ماذا أالحظ في كتابة الكلمة الكلمة بعد دخول الحرف علیھا الحرف  الكلمة
 لم یحدث تغییر بالّسباحة بـ الّسباحة

   كـ القمر
   فـ الموسیقى

   و الغزال
 

 اقرأ الجمل اآلتیة ثم امأل الفراغات بالكلمات المناسبة  - ب
 األسواق )) –النجوم  –الریاضة  –( األلوان 

 المائیة.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَسَم الّطفُل علَم الكویت بــ  -
 .من الھوایات الجمیلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّرسُم و  -
 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضواء المدینة تلمع كــ  -
 الّشعبّیة.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرُت مركز الشیخ جابر األحمد الثقافي فــ  -

 اقرأ والحظ الكلمات التي تحتھا خط  - ت
، لذلك یعد مركًزا للوثائق، ومركًزا للحفالتالمركُز الّثقافي یضمُّ ثالث قاعات  -

 للثقفافِة.وطنّیًا 
 اكتب الكلمات التي تحتھا خط بعد حذف الالم األولى منھا . -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -
 دخل الالم على الكلمات كما في المثال األول والحظ التغییر.أ - ث

 كتابة الكلمةماذا أالحظ في  الكلمة المتصلة بالالم  الكلمة
 ُحِذَفْت ألُف الكلمة للحوار  الحوار 
   المكتبة

   اللیل
   اللباسُ 

 

 )) یكتب نصوصا مستخدما الجمل االسمیة والفعلیة ..۱-۳-۳المعیار ((  -٥
 الجمل اآلتیة ثم حدد نوع كل جملة منھا  أاقر - أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة     عبُد الرحمن یقرأُ حكایاٍت ُمسلیٍة. -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة  أختي جنى مصّورةٌ رائعٌة. -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة   الّنشاط المسرحيُّ رائٌع. -

 ُعْد على الجمل السابقة وحدد منھا ما یأتي  - ب

 الخبر  المبتدأ 
  
  
  

 اكتب ثالث جمل اسمیة عن المدرسة  - ت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 اقرأ الجمل اآلتیة وحدد نوع كل جملة .. - ث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة    القمُر جمیٌل ھذا المساء. -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة     تسقُط األمطاُر بغزارٍة في فصِل الّشتاِء. -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة       یمرُح األطفاُل في الحدائِق مسرورین. -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة   خالٌد یرسُم منظًرا جمیال. -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة   الناُس في فصل الربیع للتنزه. خرجُ یَ  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوع الجملة    .مناسٌب للتنزهِ  بیعِ الرَّ  لُ صْ فَ  -

 حدد من قام بالفعل فیھا  في الجدول .اكتب الجمل الفعلیة ثم  - ج



 من قام بالفعل   الجملة الفعلیة
  
  
  
 اجعل كال من الكلمات اآلتیة فاعال في جمل من إنشائك . - ح

 القّطُة )) –الّشجرةُ  –(( الكاتُب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 

 اكتب ثالث جمل فعلیة عن النشاط المدرسي الذي تمارسھ. - خ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 
 ) كتابة نصوص قصیرة لمناقشة رأي أو شرح فكرة.۲-۳-۳المعیار ((  -٦

اكتب حوارا بینك وبین زمیلك حول أشیاء تفعلھا مستخدما أدوات االستفھام في  - أ
 جمل قصیرة ..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلم الصف الرابع : أحمد جلود 

 ....) القراءة ألھداف متنوعة للمعلومات والتسلیة والفھم  ۱-۲المعیار (  -۷
 نص اآلتي ثم أجب عن األسئلة بعدهال أاقر - أ

، تةیعیُش في القرِب من معمٍل للشوكوالمن أسرٍة فقیرٍة،  صغیرٌ  ....طفلٌ تشارلي
وكان یتمنى الدخول إلى المعمِل ولكن ال یستطیع فأسواره عالیة، أقاَم صاحب 



وحصَل  التةحیُث وضع خمس بطاقاٍت للدخول في علِب الشوكو المعمِل مفاجأةً 
تشارلي على واحدٍة منھا، وعندما دخل مع األوالد استقبلھم ونكا صاحب المعمل 
بسیارة وأخذھم جولة فیھ، ففقد الجمیع أعصابھم إال تشارلي، فقام ونكا بوھب المعمل 

 یملُك مصنًعا للشوكوالتةارلي وھو ، فخرَج تش ایملك أوالدً  لتشارلي ألنھ ال
 
       ؟من ھو تشارلي  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ؟التي كان تشارلي  یتمناھا دائما ما األمنیة -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 ِل معمل الشوكوالتھ؟كیف تمّكَن تشارلي من دخو -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 یف خرج؟وضح كیف دخل تشارلي مصنع الشوكوالتھ وك -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ھجائیة ) كتابة نصوص ألھداف مختلفة مھارات ۱-۳-۳المعیار (  -۸
 دخل الحروف على الكلمات بحسب الجدول أ -

 لـ و فـ كـ بـ الكلمة
      الّسباحة
      القمر
      اللیل

      اللباس
 

یتعرف استخدام الكلمات في الرموز في األمثال واالقوال الشائعة  ( ) ۱- ۳-۲المعیار (  -۹
 المعجم )

 ن الكلمة وما یناسبھا فیما یأتيصل بی -
 ُكنوٌز  -    مترادف: ُتْمِعُن  -
 َشْعٌب  -     جمع : َكْنٌز  -
 ُتَدقُّقُ  -    مفرد : ُشعوٌب  -


