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اْلُمْحَتوى
الصفحةالكفايات الخاصةالنـشـــاط

15-تصدير

17-المقدمة

19-الكفايات

22توزيع أنشطة التعلم على الكفايات الخاصة

23الوحدة األولى: ما تمليه علي إنسانيتي

24كفايات الوحدة التعلمية األولى

125-1األمانة 

227-5المسلم في عون أخيه

كتابتي صحيحة )1(
حروف تنطق وال تكتب

1-3-330

232-1قطرة ماء 

23٦-3-1معجمي )1(

لغتي الجميلة )1(
أقسام الكالم 

1-1-338

241-3 -2القبرة وابنها

144-3من الحكومة والشعب إلى العالم

34٦-2اصنع معروًفا

249-2ورقة الحياة 



الصفحةالكفايات الخاصةالنـشـــاط

353-4متى يكون العالم سعيًدا؟

15٦-1جزاء اإلحسان 

258-5الدائرة الملهمة 

كتابتي صحيحة )2(
حروف  تكتب وال تنطق

1-3-3٦1

2٦3-1صانع القماش 

2٦٦-3-1معجمي )2(

لغتي الجميلة )2(
أنواع الفعل

1-1-3٦8

272-3-2األسد والثيران الثالثة

175-3بالعمل نصنع األمل

377-2الرفق بالحيوان 

279-2عندما فقد الملك أحالمه 

384-4هكذا أكتب عن أمي 

8٦-مشروعي: مشاركتي في العمل التطوعي 

٨٩الوحدة الثانية: الفن عالم جميل 

90كفايات الوحدة التعلمية الثانية

191-2طفلة اسمها صالحة 

294-5ألعاب في صحبة األجداد



الصفحةالكفايات الخاصةالنـشـــاط
كتابتي صحيحة ) 3 ( 

دخول بعض الحروف ) الباء - الكاف - الواو - الفاء( على كلمات 
مبدوءة بـ )أل(

1-3-397

299-1حديقة الفراشات 

2104-3-1معجمي )3 ( 

لغتي الجميلة )3(
310٦-1-1الجملة االسمية

3108-3-2كيف أصمم إعالًنا

1110-5النملة وحبة القمح 

2113-4حيوانات دخلت عالم الفن 

311٦-1-2الفن السابع 

2118-٦أجمل ما قرأت

1120-2عازف المزمار

2122-5األلوان في القرآن الكريم

كتابتي صحيحة )4( 
3125-3-1دخول الالم على كلمات مبدوءة بـ ) أل (

2127-1مصنع )الشكوالتة( 
2132-3-1معجمي ) 4 (

لغتي الجميلة )4(
الجملة الفعلية

1-1-3134



الصفحةالكفايات الخاصةالنـشـــاط

3138-3-2)لولو( الصغيرة تفعل أشياء غريبة

1141-5عندما تتحاور األلوان 

2145-4أشهر المتاحف في العالم 

3147-1-2قصة لوحتي

2149-٦اخترت لكم من مكتبتي 

151-مشروعي: فني المفضل 

153الوحدة الثالثة: السباق نحوالمستقبل

154كفايات الوحدة التعلمية الثالثة

1155-1مالح فضائي 

215٦-3-2الغراب وإناء الماء 

كتابتي صحيحة )5 (
األلف اللينة التي ترسم على شكل ياء )األلف المقصورة( 

والياء في آخر الكلمة.
1-3-3159

21٦1-3-1معجمي ) 5(

11٦3-3أمة اإلبداع والريادة 

21٦5-2رحلة إلى المستقبل

لغتي الجميلة )5( 
31٦9-1-1تحويل الجملة االسمية إلى جملة  فعلية.

3171-3-1بطاقة تهنئة

1173-2البيوت الذكية 



الصفحةالكفايات الخاصةالنـشـــاط

2175-4هل تعلم؟

2178-٦أصدقاء من ورق 

3181-2العلم طريق السعادة

1183-3مصمم أعضاء بشرية 

2185-3-2األرنب والسلحفاة 

كتابتي صحيحة )٦ (
األلف اللينة التي ترسم على شكل ياء )األلف المقصورة( 

واأللف الطويلة في آخر الكلمة.
1-3-3187

2189-3-1معجمي )٦ ( 

2191-2التفاحة المقضومة 
لغتي الجميلة )٦( 

319٦-1-1تحويل الجملة  الفعلية إلى جملة اسمية.

3198-1-2خمن وأخبر زمالءك عني
1201-5سلوكيات التواصل االجتماعي

2203-٦العبقري الصغير
3204-4األلعاب اإللكترونية 

20٦-مشروعي: أفضل مخَترع 





لم يعد خافًيا على كل مهتم بالشأن التربوي األهمية القصوى للمناهج الدراسية؛ 

إلى  باإلضافة  وتطلعاته،  المجتمع  فلسفة  على   - بطبيعتها   - ترتكز  ألنها  وذلك 

أهداف النظام التعليمي والمنظومة التعليمية، وبذلك فإن صناعة المنهج أصبحت 

من التحديات التي تواجه التربويين؛ وذلك الرتباطها بأسس فنية ذات عالقة وثيقة 

بالبيئة التعليمية، من مثل األسس الفلسفية والتربوية واالجتماعية والثقافية، ومن 

هنا اكتسبت المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.

ونظًرا لهذه المكانة التي احتلتها المناهج الدراسية، قامت وزارة التربية بعملية 

تطوير واسعة؛ استكمااًل لكل الجهود السابقة، وأعدت الكتب والمناهج الدراسية 

وفًقا للمعايير والكفايات سواء العامة أو الخاصة؛ لتحقق نقلة نوعية في الشكل 

تطبيقي  عملي  بعد  ذات   - الجديدة  برؤيتها   - المناهج  ولتكون  والمضمون، 

وظيفي، يرتبط بقدرات المتعلمين وسوق العمل ومتطلبات المجتمع، وغيرها من 

أبعاد المناهج التربوية، مع تأكيدنا أن ذلك يأتي أيًضا اتساًقا مع التطورات الحديثة، 

إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك اإلنساني، أو القفزات المتسارعة في 

مجال التكنولوجيا، التي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان، باإلضافة إلى 

ما أملته التطورات الثقافية والحضارية المعاصرة، وانعكاساتها على الفكر ونمط 

العالقة اإلنسانية.

تصدير



ع إلى أن تسهم المناهج الدراسية في تحقيق  ونحن - من خالل هذا األسلوب - نتطلَّ
التعليمي بشكل خاص، وتأتي في  النظام  الكويت بشكل عام، وأهداف  رؤية دولة 
ومهارية  عقلية  بقدرات  تتمتع  لوطنها،  مخلصة  بربها،  مؤمنة  أجيال  تنشئة  طليعتها 
هويتهم  على  محافظين  ومتفاعلين،  فاعلين  مواطنين  أبنائنا  من  تجعل  واجتماعية، 
الوطنيـة، ومنفتحين علـى اآلخــر مـع احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 
والتمسك بمبادئ السالم والتسامح، التي صارت من أهم متطلبات الحياة المستقرة 

الكريمة.
والّله ولي التوفيق.

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

د. سعود هالل الحربي



المقدمة
ه الهادي العليم، والصالة والسالم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه  الحمد للَّ
الرابع، وقد جاء  للصف  المتعلم  كتاب  األول من  الجزء  وبعد؛ هذا هو  أجمعين، 

الكتاب وفًقا لآلتي:

كفايات  تطوير  يستهدف  الذي  األساسي  التدريبي  المحتوى  الكتاب  يتضمن   -1
المتعلم في االستماع والتحدث والقراءة والمشاهدة والكتابة، وتم تضمينه في 

مية. ثالث وحدات تعلُّ

مية في صورة منظمة ومتدرجة، لتوجه  التعلم لكل وحدة تعلُّ 2- تم وضع أنشطة 
األداء - تدريًبا وتقويًما - في مسار تطوير الكفايات الخاصة بالمتعلم في هذا 

الصف، وذلك في إطار مسيرته التعليمية لتحقيق الكفايات العامة.

ونشير هنا إلى أمور أساسية، منها:
1 - منهج الصف الرابع هو منهج قائم على الكفايات والتعليم المتمحور حول المتعلم. 
ويتضمن دليل المعلم تفصياًل بذلك، إضافة إلى ما ينبغي للمعلم القيام به تجاه 
بنيته ورؤاه  المتعلم، علًما بأن هذا المنهج الجديد مستحدث بصورة كبيرة في 
ومادته؛ ولذا فعلى المعلم أن يكون مستعًدا في هذا المنهج ألمور عديدة، مثل 
تطبيق إستراتيجيات تعلم ذاتي متنوعة، وأن يتهيأ إلبراز جهد المتعلم في أفضل 
صورة، مستخدًما مصادر تعلم متنوعة، وأن يبني شخصيات متمكنة من الفهم 
عبر االستماع الجيد، وقادرة على الحوار واإلثراء، وخبيرة في قراءة النصوص 

في مصادرها المختلفة، وماهرة في الكتابة نقاًل وإمالء وتأليًفا.



2- على المعلم أن يصمم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير الكفايات لدى المتعلمين، 
وتثري الفائقين، وتعالج مواطن التعثر، وتغطي الحاجات التدريبية لدى المتعلمين 

على اختالف مستوياتهم.

ا  مية تتجه نحوتطوير كفايات المتعلمين بمجموعة متوافقة موضوعيًّ 3 - كل وحدة تعلُّ
مية بمشروع لنوعين من التقييم: من أنشطة التعلم، وتنتهي الوحدة التعلُّ

أ- تقييم محكي من قبل المعلم، وهو تقييم توضع على أساسه درجة المتعلم في 
هذا الصف.

تقييم ذاتي من قبل المتعلم نفسه، وهو تقييم اعتباري، ويمكن - في    إطار التقييم  ب-
االعتباري إضافة تقييم جماعي من قبل المتعلمين لزميلهم أو لمجموعتهم.

4- لمعرفة تفصيالت خطط األداء المرتبطة بهذا الكتاب يتم الرجوع إلى دليل المعلم؛ 
تتعلق  وتوجيهات  ومعلومات  معارف  من  المعلم  يعين  ما  كل  على  يحتوي  إذ 

بمحتوى الكتاب وطبيعة المنهج وما يناسبه من إستراتيجيات وأساليب أداء.

ومن الّله التوفيق والسداد.
المؤلفون



الكفايات

١٩

١- االستماع والتحدث: االستماع والتحدث باستخدام مجموعة نصوص وإستراتيجيات
                                            ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعالم.

األنشطة معايير المنهج الكفايات الخاصة  المجال

3
يسـتمع باهتمـام لعـروض شـفهية 
متنوعـة ليبني على أفـكار اآلخرين 

ويعبر عـن أفـكاره بوضوح.
١-١

المشـاركة الفاعلة في مناقشـات جماعية 
حـول  مختلفيـن  شـركاء  مـع  متنوعـة 
نصـوص وموضوعات محـددة لمرحلته 
فـي  ا  ًـّ تفاعلي والمشـاركة  التعليميـة، 
المناقشـات مـع المعلـم والزمـالء حول 

نصـوص لغويـة )أخبـار مسـموعة(.

١-١

الحقائق

3
 يقـدم عرًضـا قصيـًرا مدتـه 5:3 دقائق 
والمشـاعر  األفـكار  عـن  فيـه  يعبـر 
ـًـا  تعبيـًرا صحيًحـا وواضًحا ومتماسك

مــــن موضـوعـــات مختلفـة.
١-٢

عـرض المعلومــات والمـشــاعر 
واألفـكار التـي تتعلـق بالنصـوص 
فيهـا  بمـا  األدبيـة  وغيـر  األدبيـة 

العلميـة. النصـوص 
١-٢

4
يستـخـــدم كلمـاتـــه ليعـــرض 
لآلخريـن األخبـار أو المعلومـات 
التـي سـمعها مـن اإلعـالم أو فـي 

المدرسـة.
3-١

إعـادة صياغة أجزاء النـص المقروء 
بصـوت عـال، أو المعلــومــــات 
اإلعـالم  وسـائل  فـي  المعروضـة 

المختلفـة. والتنسـيقات 
3-١

العمليات

-

يســــرد أو يصـــف تقريـًرا عـن 
موضـوع مـا أو يعيـد سـرد قصـة 
األفــالم  )الصـــور،  مستخــدًما 
القصيـرة ..( مـن أجـل الحصـول 

علـى بنـاء فكـري مفهـوم.

4-١

التعبيـر عـن موضوع أو نص أو سـرد 
قصـة أو اسـترجاع تجربـة بأسـلوب 
مالئمـة  حقائـق  مسـتخدًما  منظـم 
لدعـم  صلـة  ذات  وصفيـة  وبيانـات 
أفكار أو عناوين موضوعات رئيسـة.

4-١

3
يظهــر احتـــرام آراء اآلخـــرين، 
واالهتمــام بأســــاليب الحيـــاة 

المختلفـة.
5-١ االمتثـال لقواعد المناقشـة المتعارف 

عليهـا وتأديـة األدوار الموكلة إليه. 5-١ االتجاهات

-

ـا  ووصفيًّ سـرديًّا  تسلسـاًل  يسـتخدم 
العـروض  فـي  مناسـبًا  اسـتخدامًا 
القصيـــرة أو المحــادثـــات لـدمـج 
معلـومـــات مــن المــواد الــدراسية 

األخـرى.

6-١

بلـدان  حـول  المعلومـات  تبـادل 
الخليـج العربـي والبلـدان األخرى 
مسـتخدمًا  بزيارتهـا،  قـام  التـي 
المعـارف والمهارات التي اكتسـبها 

األخـرى. الدراسـية  المـواد  مـن 

6-١ االرتباط



٢ - القراءة والمشاهدة: قراءة ومشاهدة مجموعة نصوص من خالل إستراتيجيات   
                                        مختلفة ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعالم.

األنشطة معايير المنهج الكفايات الخاصة  المجال

4
ألهــداف  نصــوص  عــدة  يقــرأ 
القـــراءة للمعلـومـات  متنوعـــة: 

للتسليــة. والقـراءة 
٢-١

مـن  واملعلومـات  للتسـلية  القـراءة 
خالل نصـوص أسـطورية لألطفال، 
حديثـة وكالسـيكية، دينيـة، تارخيية، 

علـوم اجتامعيـة، علميـة وتقنيـة.  
٢-١ احلقائق

4

يطــرح أسئلـــة لفهـــم الفكـــرة 
واسـتخالص  النـص  يف  الرئيسـة 
واملـكان،  الزمـان  عـن  املدلـوالت 
والســبب، والنتيجــة وخصــائص 

األشـخاص...إلخ.

٢-٢
النـص  مـن  الرئيسـة  الفكـرة  حتديـد 
التفاصيـل يف دعمهـا،  أثـر  موضًحـا 
مــن  املعلـومــــات  واستخــالص 

النـص.
٢-٢

العمليات

6
يتعـرف اسـتخدام الكلـامت الرمزية 
الشائعـــة  واألقــوال  األمثــال  يف 

)املعجـم(.
١-3-٢ والعبـارات  الكلـامت  معـاين  حتديـد 

يف نـص بـام يف ذلـك اللغـة املجازيـة 
الشـائعة  التعابـر  يف  املسـتخدمة 

واألمثـال.

3-٢
4

يتعـرف اسـتخدام الكلـامت الرمزية 
يف األمثـــال واألقـــوال الشائعــة 

)املعيـار(.
٢-3-٢

3 والقــوائم  اجلـــداول  يستخــــدم 
معلـومــات. للحصـــول علــى  4-٢

التصفح والقراءة برسعة للمسـميات 
واملرئيـــات والعناويـــن والقــوائم 
واجلـداول واملحتويـات واملـؤرشات 
مـن أجـل فهـم تراكيـب النصـوص 

املكتوبـة واملرئيـة واملركبـة.

4-٢

4
يقرأ بشـكل سـليم وبطالقـة وبتعبر 
مصـادر  مـــن  قصــرة  نصوًصـا 
عــديدة، مــراعًيا ســالمة النطــق 

األداء. وجــودة  الضبـط  وصحـة 
5-٢

القـراءة مـن دون أخطـاء مـع مراعاة 
السـليم  واألداء  الصحيـح  الضبـط 
الفهـم  املناسـب، وعـرض  والتنغيـم 

للنـص.
5-٢

4 يعـرض مـا حيــب قراءتـه ويعطـي 
خلياراتـه. األسـباب  6-٢ األطفـال  مـع  اإلجابـة  يف  املشـاركة 

والكبـار لتشـجيع بناء جمتمـع القراء. 6-٢ االجتاهات

-
منوعـة  ومـوارد  مصـادر  يسـتخدم 
الفكـر  وحيـدد  املوضـوع  ليتعـرف 

املقـروء. للنـص  الرئيسـة 
٢-٧

اسـتخدام املتعلمني معرفتهـم ومهاراهتم 
لفهـم  األخـرى  الدراسـية  املـواد  مـن 
النصـوص املختلفة حـول منطقة اخلليج 

والعامل.
٢-٧ االرتباط

٢٠



3 - الكتابة : كتابة نصوص متنوعة واستخدام نماذج مصورة بموجب إستراتيجيات 
مختلفة ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعالم.

األنشطة معايير المنهج الكفايات الخاصة  المجال

6

النصوص  مـن  أنـواع  عـدة  يكتب 
10جمل(،  على  يزيد  )ال  القصيرة 
ا وبالتعــاون مــع الـــزمالء،  فـرديًّ
مستخدًما الجمل االسمية والفعلية 

)مهارات لغوية(. 

١-١-3
كتابة نصوص سردية قصيرة، أشعار، 
تعليمـات،  إيضـاحــات،  تقاريــر، 
موضوعات  الستكشـاف  تعليقات؛ 

متعددة.
١-3 الحقائق

3

النصوص  من  أنـواع  عـدة  يكـتب 
القصيـرة    ) ال يزيد على 10جمل(، 
الزمــالء،  ا وبالتعـاون مـــع  فـرديًّ
مستخدًما الجمل االسمية والفعلية 

)المعيار( .

١-٢-3

3
ا معلـوماتيًّا  وســرديًّا يكتــب نصًّ

وتفاصيـل  دقيقــة  لغـة  مستخـدمًا 
مناسبـة مــراعًيا تــرتيب الكلمات 

بشكل واضح.
٢-3

معلوماتية  نصوًصا  المتعلمين  كتابة 
وحكايات قصيرة مستخدمين الوسائل 
الفعالة )العناوين - التفاصيل - اللغة 
الدقيقة - التسلسل الواضح لألحداث 

- الحوار - الوصف (.

٢-3 العمليات

6
يظهــر رغبــة فــي كتابـة نصوص 
قصيرة ألهداف مختلفـة ) مهارات 

هجائية(.
١-3-3

إظهـار رغبــة واهتمــام بالكتابـة 
ألغراض مختلفة. 3-3 االتجاهات

3 كتـابـة نصـوص  فـي  رغبـة  يظهـر 
قصيرة ألهداف مختلفة )المعيار(. ٢-3-3

3 لـدعـم  الذهنية  الخريطة  يستخدم 
التعبير عن رأيه في نص قصير. 4-3

قصيـرة   نصـوًصا  المتعلميـن  كتابـة 
يعبـرون مــن خــاللها عـن آرائهم 
العالـم،  فـي  مهمـة  مواضيع  حـول 
ومهاراتهم  معـرفتهم  مستخـدميـن 
الدراسـية  المـواد  مــن  المكتسبـة 

األخرى.

4-3 االرتباط

٢١



٢٢

توزيع أنشطة التعلم على الكفايات الخاصة

الكفاياتم
العامة

الكفايات المجاالت
اخلاصة

معايير 
المنهج

١٢3
مجموع 
األنشطة

ما متليه عيل 
إنسانيتي

الفن عامل 
مجيل

السباق نحو 
املستقبل

1

1

13-12-11-1حقائق
213-1-12-2حقائق2
1224-13-3عمليات3
----1-14-4عمليات4
213-1-15-5اجتاهات5
----1-1٦-٦ارتباط٦
7

2

4-222-21-1حقائق
24-22-22-2عمليات8
2-3عمليات9

1-3-2222٦
2-3-22-24

213-2-24-4عمليات10
4-222-25-5عمليات11
224-2-2٦-٦اجتاهات12
----2-27-7ارتباط13
14

3

3222٦-1-31-1حقائق
2-32-1-3-213

عمليات15

3-3
2-32-13

3222٦-3-1اجتاهات1٦
2-3-3-213

13-32-34-4ارتباط17
222222٦٦جمموع األنشطة



٢3

 الوحدة
األولى

ما ُتْمليِه َعَليَّ إِنسانِيَّتي

ُر* ُل في الورى ويوقَّ  َوالَمْرُء ِباألَْخالِق َيْسمو ِذْكُرُه          وبها ُيفضَّ
* للشاعر  محمود األيوبي



كفايات الوحدة التعلمية األولى

٢4

الكفايات م
الكفايات المجاالتالعامة

الخاصة
معايير
المنهج

عدد 
األنشطة

١
١

١-١الحقائق
١-١ يستمع باهتمام لعروض شفهية متنوعة ليبني على 

٢أفكار اآلخرين ويعبر عن أفكاره بوضوح.

١-3العمليات٢
١-3  يستـخـدم كلمـاتـه ليعرض لآلخرين األخبار أو 

٢المعلومات التي سمعها من اإلعالم أو في المدرسة.

3

٢

٢-١الحقائق
٢-١ يقـرأ عـدة نصـوص ألهـداف متنوعــة: القــراءة 

٢للمعلـومـات والقراءة للتسليـة.

4

العمليات

٢-٢
٢-٢ يطـرح أسئلــة لفهــم الفكــرة الرئيسة يف النص 
الزمان واملكان، والسـبب،  املدلوالت عن  واستخالص 

والنتيجـة وخصـائص األشخاص...إلخ.
٢

5
3-٢

٢-3-١ يتعرف استخدام الكلامت الرمزية يف األمثـال 
٢واألقـوال الشائعــة )املعجم(.

6
٢-3-٢ يتعرف استخدام الكلامت الرمزية يف األمثــال 

٢واألقــوال الشائعـة )املعيار(.

٧5-٢
٢-5 يقرأ بشكل سليم وبطالقة وبتعبر نصوًصا قصـرة 
وصحة  النطـق  سـالمة  مـراعًيا  عـديدة،  مصادر  مــن 

الضبط وجـودة األداء.
٢

٨

3

3-١الحقائق
3-١-١ يكتب عـدة أنـواع مـن النصوص القصيرة )ال 
ا وبالتعــاون مــع الـزمالء،  يزيد على 10جمل(، فـرديًّ

مستخدًما الجمل االسمية والفعلية )مهارات لغوية(.
٢

3-٢العمليات٩
ا معلـوماتيًّا  وســرديًّا مستخـدمًا لغـة  3-٢ يكتــب نصًّ
الكلمات  تــرتيب  مــراعًيا  مناسبـة  وتفاصيـل  دقيقــة 

بشكل واضح.
٢

3-3 االتجاهات١٠
قصيرة  نصـوص  كتـابـة  فـي  رغبـة  يظهـر   ١-3-3

٢ألهداف مختلفة )مهارات هجائية(.

3- 4االرتباط١١
3-4 يستخدم الخريطة الذهنية لـدعـم التعبير عن رأيه 

٢في نص قصير.
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............................

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

اإلحسان

الكرم

١- َتْمهيٌد:
َجَرَة الّسابقة . ُد مع ُزمالئي بعَض األخالِق الَحميَدِة، ُثمَّ ُأكمُل  الشَّ    - ُأعدِّ

٢- االستماُع والمشاهدُة: 
ِة : األمانة    -  ُأشاِهُد َوَأْسَتِمُع باهتماٍم  لِقصَّ

ِة.    - ُأجيُب َعن َأْسئلٍة تفصيليٍة َحْوَل َمضاميِن القصَّ

3- اإْلِعداُد:
ُر آداَب الحواِر والمناقشِة:     - َأتذكَّ

ِة وأفكاِرهم حْوَلها بلغٍة سليمٍة.    - َأتحاوُر مَع ُزمالئي في اْلَمْجموعِة حوَل فكرِة القصَّ

1-1 األمانُة)١(
الكفايات م

الكفايات المجاالتالعامة
الخاصة

معايير
المنهج

عدد 
األنشطة

١
١

١-١الحقائق
١-١ يستمع باهتمام لعروض شفهية متنوعة ليبني على 

٢أفكار اآلخرين ويعبر عن أفكاره بوضوح.

١-3العمليات٢
١-3  يستـخـدم كلمـاتـه ليعرض لآلخرين األخبار أو 

٢المعلومات التي سمعها من اإلعالم أو في المدرسة.

3

٢

٢-١الحقائق
٢-١ يقـرأ عـدة نصـوص ألهـداف متنوعــة: القــراءة 

٢للمعلـومـات والقراءة للتسليـة.

4

العمليات

٢-٢
٢-٢ يطـرح أسئلــة لفهــم الفكــرة الرئيسة يف النص 
الزمان واملكان، والسـبب،  املدلوالت عن  واستخالص 

والنتيجـة وخصـائص األشخاص...إلخ.
٢

5
3-٢

٢-3-١ يتعرف استخدام الكلامت الرمزية يف األمثـال 
٢واألقـوال الشائعــة )املعجم(.

6
٢-3-٢ يتعرف استخدام الكلامت الرمزية يف األمثــال 

٢واألقــوال الشائعـة )املعيار(.

٧5-٢
٢-5 يقرأ بشكل سليم وبطالقة وبتعبر نصوًصا قصـرة 
وصحة  النطـق  سـالمة  مـراعًيا  عـديدة،  مصادر  مــن 

الضبط وجـودة األداء.
٢

٨

3

3-١الحقائق
3-١-١ يكتب عـدة أنـواع مـن النصوص القصيرة )ال 
ا وبالتعــاون مــع الـزمالء،  يزيد على 10جمل(، فـرديًّ

مستخدًما الجمل االسمية والفعلية )مهارات لغوية(.
٢

3-٢العمليات٩
ا معلـوماتيًّا  وســرديًّا مستخـدمًا لغـة  3-٢ يكتــب نصًّ
الكلمات  تــرتيب  مــراعًيا  مناسبـة  وتفاصيـل  دقيقــة 

بشكل واضح.
٢

3-3 االتجاهات١٠
قصيرة  نصـوص  كتـابـة  فـي  رغبـة  يظهـر   ١-3-3

٢ألهداف مختلفة )مهارات هجائية(.

3- 4االرتباط١١
3-4 يستخدم الخريطة الذهنية لـدعـم التعبير عن رأيه 

٢في نص قصير.
)1( النص في دليل المعلم.

عدم المقاطعةالنظر إلى المتحدثاالنتباه والتركيزاإلنصات



2٦

4- الُمماَرَسُة:
ًة ُأْخرى . ِة مرَّ - َأستمُع باهتماٍم للقصَّ

اْلفراِغ  ُنها في  ُأدوِّ ُثمَّ  النَّصِّ وأفكاِر اآلخريَن،  - ُأضيُف فكرًة جديدًة مستفيًدا مْن فكرِة 
اآْلتي:

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

ا، وبوضوٍح أماَم ُزمالئي . - ُأعبِّر َعْن ِفْكرتي شفهيًّ

: 5 - التَّقييُم الذاتيُّ
َق في َأدائي : -  َأضُع العالمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

١ ، اْستمعُت باهتماٍم واضٍح وتركيٍز عاٍل للنَّصِّ
وحواِر ُزمالئي.

أْظهرُت قدرًة عىل اإلفادِة مْن أفكاِر اآلخريَن.٢

ُت عْن  أفكاري بتسلسٍل واضٍح.3 عبَّ

ثُت بطالقٍة وبلغٍة سليمٍة.4 حتدَّ
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١- َتْمهيٌد: 
ُح األثَر الَّذي ترَكُه في َنْفسي. ا بعنواِن: الفقر والوفاء)١(، ُثمَّ ُأوضِّ - ُأشاِهُد َعْرًضا مرئيًّ

٢ـ اإْلِعداُد:
- أقرُأ ما يأتي قراءًة جهريًة صحيحًة، مراعًيا ما َيْأتي:

حيَح - تمثيَل اْلمعنى. بَط الصَّ ليَم - الضَّ طَق السَّ القَة - النُّ          الطَّ

3- القراءُة:
َن  موَز في الجدوِل في أثناِء اْلقراءِة؛ ألتمكَّ   - أقرُأ النَّصَّ اْلتي قراءًة صامتًة، مستخدًما الرُّ

حيح . مَن الفهِم الصَّ

عبارات تدل عىل احلزنعبارات تدل عىل الفرحعبارة غري واضحةكلمة غامضة

=ü؟*

٢-٥ الُمْسلُم في َعْوِن َأخيهِ

قوا َقْبَل َأْن  قوا، َتَصدَّ قوا َقْبَل َأْن ال َتَصدَّ ا الّناُس َتَصدَّ أ- قاَل َرسوُل اهللِ - ] -: » ياأيُّ
َدَقِة«. ُياَل َبْيَنُكْم َوَبْيَ الصَّ

َمُه  َه ِفْلَقٌة ِمْن َقَمٍر، ُثمَّ َقسَّ ب - فلام رأى َرسوُل اهللِ - ] - َذلَِك َتّلل َوْجُهُه َحتَّى َكَأنَّ
َبْي اْلُفَقراِء.

)1( الرابط في دليل المعلم.
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َيَرى َفإِذا بِِه  َأْصحاَبُه،  ُث  الَمْسِجِد ُيحدِّ َذاَت َيْوٍم  ِفــي  َجَلَس   -[- بِيَّ  النَّ أنَّ  َورَد     

ُهْم َقْوٌم  ُفَقراُء َأْقَبلوا َعَلْيِه ِمن قبيلِة ُمضـر، َفلّما َرَأى َرُسوُل َسواًدا ُمْقباًِل َعَلْيِه ِمْن َبعيٍد،  إنَّ

َتَغيََّرْت َمالِمُح َوْجِهِه، ُثمَّ قاَم َفَدَخَل َبْيَته؛ َوالُعْري َوالُجوع،  ما بِِهْم ِمن الَجْهِد   - ِه - ]  اللِّ

ْهَر، ُثمَّ َصِعـــَد ِمْنَبَرُه، الظُّ الَمْسِجــِد فصّلى  ُثمَّ َراح إِلى   لَِيْبَحَث َعْن َشْيٍء َلُهْم َفَلْم َيِجــْد، 

َه َوَأْثنى َعَلْيِه، ُثمَّ َقاَل:  َفَحِمــَد اللَّ

َدَقِة، ُقوا َقْبَل َأْن ُيحاَل َبْيَنُكْم َوَبْيَن الصَّ ُقـوا، َتَصدَّ ُقوا َقْبَل َأْن ال َتَصدَّ ها الّناُس َتَصدَّ       »ياأيُّ

ه، ِمْن َتْمِرِه، ِمْن َشعيِرِه، ال َيْحِقَرنَّ َق اْمُرٌؤ ِمْن ِدْرَهِمِه، ِمْن ُبرِّ َق اْمرٌؤ ِمْن ِديناِرِه، َتَصدَّ َتَصدَّ

َفناَوَلها َرسوَل  ه،  َكفِّ ٍة في  بُِصرَّ اأَلْنصاِر  ِمَن  َرُجٌل  َفَقاَم  َتْمَرٍة«،  بِِشقِّ  َوَلْو  َدَقِة،  الصَّ ِمَن  َشْيًئا 

روُر ِفي َوْجِهـِه، ُثمَّ قــاَم ِه - ] - َوهَو َعَلى ِمْنَبِرِه، َفَقَبَضها َوهَو َعلى ِمْنَبِرِه ُيْعَرُف السُّ اللَّ

النَّاُس إَِلى ُبيوتِهْم، َوجاُؤوا بَِصَدقاٍت، َحتَّى اْجَتَمـَع َبْيَن َيـَدْيهِ - ] - كوَمان: كـوٌم ِمْن

َطعاٍم، َوكوٌم ِمْن ثِياٍب. 

َمُه َبْيَن الُفَقراِء)1(. َل َوْجُهه َحتَّى َكأّنُه ِفْلَقٌة ِمْن َقَمٍر، ُثمَّ َقسَّ سوُل- ] - َذلَِك َتَهلَّ ا َرأى الرَّ فَلمَّ

4- الفهُم واالستيعاُب: 

ُط الكلماِت الغامضَة، وأستشيُر َمْجموعتي لِمعرفِة َمعانيها . - ُأحوِّ
- ُأجيُب شفهيًّا عِن األسئلِة التيِة إجابًة وافيًة:

- ماذا فعَل النَّبيُّ - ] - عنَدما رأى الفقراَء؟

ِه - ] - مْن دعوتِه إلى مساعدِة الفقراِء. ِّْن موقَف أصحاِب رسوِل اللَّ - َبي

َم كلُّ إنساٍن المساعدَة للمحتاجيَن؟ ُع  لو قدَّ - ماذا َتتوقَّ

)1( انظر: صحيح مسلم.
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5- الُمماَرَسُة: 

- أقرُأ النَّصَّ الّسابَق أماَم ُزمالئي قراءًة جهريًَّة صحيحًة مراعًيا ما َيْأتي:

حيَح              تمثيَل المعنى بَط الصَّ ليَم              الضَّ طَق السَّ القَة            النُّ      الطَّ

 : 6- التَّقييُم الّذاتيُّ

َق في َأدائي: -  أضُع العالمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي تحقَّ

عنارصُ التَّقييمِم
النقاط

 

قرأُت النَّصَّ قراءًة سليمًة من دونِ أخطاٍء وبطالقٍة .١

حيحةِ.٢ َتمكنُت مْن َمهاراِت القراءةِ الجهريَّةِ الصَّ
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1-٣-٣ ِكتابتي َصحيَحة*)١(

١- َتْمهيٌد: 
نِ منها :              - َأْقرُأ الُجملتينِ التيتين، وُأالحُظ ُنطَق الُمَلوَّ

ِة أياٍم. مواِت واألرَض في ِستَّ ُه - ُسبحاَنُه وَتعالى - السَّ      - َخَلَق اللَّ
ٌد - ] -  بالّصادِق األميِن. سوُل محمَّ َب الرَّ      - ُلقِّ

٢ - التَّدريُب والتَّطبيُق: 
  - بالتَّعاوِن مَع َمْجموعتي: 

     أ-  نقرُأ الجمَل التيَة: 
حمُن مْن أسماِء الّلِه اْلُحْسنى .      - الرَّ

    - هذا الولُد ُيقبُِّل رأَس والِده احتراًما وتقديًرا.

راسِة.     - َنَجَح الّتلميُذ  الَّذي ثابَر على الدِّ

كِل اْلتي:  ُط الكلماِت التَّي حوْت حروًفا تنطُق وال تكتُب، ثمَّ نكتُبها في الشَّ     ب-  ُنحوِّ

 )*( حروف تنطق وال تكتب .

............. ............. ............. ............. .............
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نها .  غويَّةِ  كلماتٍ حوْت حروًفا ُتنطُق وال ُتكتُب، ُثمَّ ُندوِّ ج- َنْذكُر مْن حصيلتنِا اللُّ
.......................................................................................................................             

د-  أمأُل الفراغاِت بكلماٍت تحَتوي على حروٍف ُتْنطُق وال ُتْكتُب . 

اجلملة 

 سورُة .................................. من سوِر القرآِن العظيمِة .

  .................................. القصُص مليئٌة بالعظِة والعِب .

  قضْيُت وقًتا ممتًعا مَع أْصحابي ............................... الوقَت مرَّ سريًعا . 

  أبناُء اخلليِج أرسٌة .................................. جتمُعهم روابُط متينٌة.

3- الُمماَرَسُة:
 :      - أكتُب ما ُيملى عليَّ

.............................................................................................................................. -

.............................................................................................................................. -

ُب:   - ُأَصوِّ

.............................................................................................................................. -

.............................................................................................................................. -
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١- َتْمهيٌد:

-  أجيُب شفهيًّا:

-  ماذا ُتشاِهُد في الّصوَرِة؟

ِة ِمْن ِخالل َفْهمي للّصورِة، َوُأْخبُِر ُزمالئي به. ُع َمضموَن الِقصَّ - َأَتوقَّ

٢- القراءُة:

موِز التيِة: صاِص َوْفَق الرُّ - أَقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة، وأشيُر للمعلوماِت فيه باستخداِم قلِم الرَّ

÷؟+/

كلمة غامضةمعلومة مل أفهمها معلومة جديدة معلومة معروفة 

َقْطَرُة ماٍء)١( ٢-1

 )1( صبحي سليمان - قطرة ماء. 
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الَعْوَدَة  َتْنِوي  َوِهَي  ْتها  َوَضمَّ الَكبيَرَة،  حاَبَة  السَّ ها  ُأمَّ َتْحَتِضُن  َوِهَي  الماِء  َقْطَرُة  َتثاَءَبْت       

ِمْن           ُخِلَقْت  الَِّذي  بَِعَمِلها  َتقوَم  لَِكْي  إيقاِظها  َعَلى  ْت  َأَصرَّ ها  ُأمَّ َلِكنَّ  ُأْخَرى...  ًة  َمرَّ ْوِم  النَّ إَِلى 

حاَبِة َوَأْن َتْهبَِط إَِلى اأَلْرِض، خاَفْت  ها السَّ ُه َيْوُم الَمَطِر... َوَيِجُب َأْن َتْتُرَك ِحْضَن ُأمِّ َأْجِلِه... إِنَّ

ا... ولكنَّها في النهايِة َتَمنَّْت َأْن َتْسُقَط ِفي َمكاٍن  َقْطَرُة الَماء ِمْن ُسُقوِطها؛ َفالَمكاُن ُمْرَتِفٌع جدًّ

اتِّساُخها  إاِلَّ  َهِذه الحاَلِة  َيناَلها في  َفَلْن  َوْسَط اأَلْوحاِل،  الَبَشِر  َمديَنِة  َتْسُقَط ِفي  َجميٍل، وَأاّل 

َفَقْط... َضِحَكِت اأُلمُّ َوِهَي َتقوُل: َوما اأَلَذى ِفي َذلَِك َيا َصغيَرتِي؟ َرّدت َقْطَرُة الماِء بُِسْرَعٍة 

َتِت اأُلمُّ َعَلى َكتِِفها َوِهَي َتقوُل لها: اْعَلمي يا َصغيَرتي  ِسُخ َوَلْن َتكوَن لِي َفائَِدٌة، َربَّ قائَِلًة: َسَأتَّ

ليَن إَِلى ُبخاِر َماٍء، َوَتْصَعديَن لأَلْعلى  ْمُس، َوَتَتَحوَّ َأنَِّك َحتَّى َلِو اتََّسْخِت؛ َفَبْعَد َقليٍل َتْسُطُع الشَّ

ًة ُأْخَرى. ْحضاني َمرَّ ًة َخالَيًة ِمْن َأيِّ َأْوساٍخ، ُثمَّ َتْرِجعيَن أِلَ َنظيَفًة َنقيَّ

غيَرُة َوهَي  اْسَمعي يا َصغيَرتي: اْجَعلي ِمْن َعَمِلِك ُمْتَعًة َكْي ُتِحّبيِه َوُتْتِقنيهِ .. اْبَتَسَمِت الصَّ

َقْطَرُة  َوَنَزَلْت  الَمَطُر،  َوَهَطَل  َمكاٍن....  ُكلِّ  ِفي  الَخْيَر  ْنُشَر  أِلَ َسَأْنِزُل  اُه...  ُأمَّ َيا  َحَسًنا  َتقوُل: 

َأْرِض  َعَلى  َسَقَطْت  َحتَّى  ٍة  بِاْنسيابيَّ اْنَزَلَقْت  ُثمَّ  الَعتيَقِة،  الُبْرُتقاِل  َشَجَرِة  َأْوراِق  َعَلى  الماِء 

ْتها ُجذوُر  اْمَتصَّ َقلياًل َحتَّى  إاِلَّ  َلبِثْت  َما  َولِكنَّها  ْرِض،  اأْلَ َوُهناَك غاَصْت في باِطِن  الُبْستاِن، 

ذيِذ. َجَرُة بِالُبْرُتقاِل اللَّ َشَجَرِة الُبْرُتقاِل لُِتْذِهَب َعْنها الَعَطَش َوَتْرويها، َفَأينعِت الشَّ

ماٍء،  ُبخاُر  َوهَي  الُبْرُتقاِل  َشَجَرِة  َأْوراِق  ِمْن  الماِء  َقْطَرُة  َخَرَجْت  َحتَّى  َدقائُِق  إاِلَّ  َوما هَي 

اْلَعظيمَة  َفائَِدَتها  وَعِلَمْت  ِقيَمَتها،  َعَرَفْت  أِلنَّها  غاِمَرٍة؛  َسعاَدٍة  ِفي  ماِء  لِلسَّ َتْرَتِفُع  َوَأَخذْت 

حاَبِة الَكبيَرِة،  َرها، ُثمَّ َرَجَعْت َقْطَرُة الماِء إلى َأْحضاِن السَّ الَّتي َيِجُب َأْن ُتحاِفَظ َعَلْيها َوُتقدِّ

ُر َثَمَرَة ُبْرُتقاٍل َوَيْأُكُلها بَِسعاَدٍة َوَمَرٍح، َفاْبَتَسَمْت َوهَي  َوَنَظَرْت ِمْن َبعيٍد َفوَجَدْت ِطْفاًل ُيَقشِّ

ّباني الَبديِع. ِه َأنّي ُجْزٌء ِمْن َهذا النِّظاِم الرَّ َتقوُل: الحمُد للَّ
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3- الفهُم واالستيعاُب:
ُط الكلماِت الغامضَة، وَأستشيُر َمْجموعتي لمعرفِة َمعانيها .   أ- أحوِّ

ْدُتها في  أثناِء ِقراءتي الّصامتِة . موِز الَّتي َحدَّ   ب- َأتناَقُش مع َمْجموعتي في الرُّ

  - ِمن خالِل قراَءتي للنَّصِّ َعَرْفُت َأنَّ المعلوماِت الَّتي جاَءْت فيِه َعِن المياِه باِلنْسَبِة لي:

ُمسّليٌة.ُمفيدٌة.َجديدٌة.َقديمٌة.

ا بالتَّعاوِن َمَع َمْجموَعتي ما َيْأتي :       ج- َأْذُكُر َشفهيًّ
ِة.	  ُعنواًنا آخَر ُمناسًبا للقصَّ
ِة.	   َشخصياِت القصَّ
ِة.	   سبَب اختالِف مشاعِر قْطرِة الماِء في القصَّ
 واجَب اآلباِء تجاَه األبناِء.	 
ِة.	  َمْغزى القصَّ
ِة.	   َرْأيي في القصَّ

ُع نتيجَة ما َيأتي:        د- َأتوقَّ
حابِة، ولْم َتنِزْل إِلى اأَلرِض.	  َلو امَتَنعْت َقْطرُة الماِء َعن َتْرِك ِحضِن ُأمِّها السَّ
َلو ُحِرَمْت ُجذوُر َشَجرِة الُبرتقاِل من اْمتصاِص َقْطَرِة الماِء. 	 

ِة :       هـ- َأرُسُم َلوحًة ُمَعبِّرًة َتدلُّ َعلى المعلوماِت الَّتي َأَفْدُتها مَن الِقصَّ
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4- الُمماَرَسُة:
كليِن التييِن باِلمعلوماِت الَّتي َأَفدُتها مَن النَّصِّ َعْن ُكلٍّ مّما َيْأتي: - ُأْكمُل الشَّ

    1- َدْوَرِة َحياِة َقْطَرِة الماِء .
باِت.     2- َدْوَرِة َحياِة النَّ

شكل ) 1 (

شكل ) 2 (

١
.......................
......................

قطرة املاء
3

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

٢
.......................
......................

١
.......................
......................

النبات
3

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

٢
.......................
......................
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٢- اإْلِعداُد:

غويَِّة. - أطَِّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم  الثَّروِة اللُّ

3- الُمماَرَسُة:
ِة؛ َأقوُم بما َيْأتي ُمتعاوًنا  غويَّ الِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها في معجِم الثَّروِة اللُّ - بعد االطِّ

مَع ُزمالئي:

كِل اْلتي: دِة َوْفَق الشَّ       أ- َأذكُر المترادفاِت مَع الكلماِت المحدَّ

معجمي)١(

َأَتعاَوُن َمَع َمْموَعتي يف َطْرِح َكلَِمٍة 
َعىل امَلْجموعاِت األُْخرى، َوَنْسَتِمُع إىل 

َمْعناها ِمنْهم.

1- ٢-٣

١- َتْمهيٌد:

ب- أوظُِّف ُمترادَف كلِّ كلمٍة في جملٍة مفيدٍة شفهيًّا.

ج- َأختاُر ُجملًة ِمّما سبَق وَأكُتبها.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ُمرتاِدُفها

........................................................................................................................ - 
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َدِة َوْفَق الَجْدوِل اْلتي: د- ُأَبيُِّن ِضدَّ كلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اْلتي:  هـ- ُأَبيُِّن مُفرَد كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اْلتي:  و- ُأَبيُِّن جمَع كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

كِل اْلتي:  َدِة َوْفَق الشَّ ز- ُأَبيُِّنُ تصريَف الكلمِة اْلُمحدَّ

ُف َتْصريَفْيِن  ُمْخَتِلَفْيِن ِمْن كلمَة  ).................................( في ُجملتيِن مْن إِْنشائي في  ح- ُأَوظِّ

         َمجاِل ).............................. (.
............................................................................................................. - 

............................................................................................................. - 

* - يلتزم المعلم األسماء في التدريب على التصريف.
    - يطلب إلى المتعلم توظيف التصريفات في عدد محدد من الجمل في مجاالت موضوعية مألوفة من مثل: )المدرسة - الرياضة - 

الِعْلم.... إلخ(.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مجُعها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مفرُدها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ها ضدُّ

..................
من تصريفات كلمة

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

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

*
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١- َتْمهيٌد:
ابقَة، ُثمَّ َأربُط َبينها وبيَن اْلُجملِة التيِة:  - ُأشاهُد الّصورَة السَّ

ِهْم. غاُر في َأمٍن وَأماٍن بِرعايِة ُأمِّ - يعيُش الصِّ
ُز َكلماِت اْلُجملِة الّسابقِة. - ُأميِّ

٢- التَّطبيُق:
      أ- ُأكِمُل الُجمَل التيَة بالكلمِة المناِسَبِة مّما بيَن القوسيِن:

د - ال (                                 )العطاء - يغرِّ
جرِة.      - .............................. الُعصفوُر َفوَق الشَّ

   - في ............................ َسعاَدٌة َوَثواٌب.
   -  أنا............................ َأْقسو على الحيواناِت.

٣-1- 1ُلغتي الَجميلة*)١(

اسًما مثل :...................................................ب- َأستنتُج أنَّ الكلمَة قْد تكوُن:  

د ..................... مثل: ............................................................. مثل: يغرِّ أوأو

)*( أقسام الكالم.
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ج- َأقرُأ َنصَّ »القطُّ َيطيُر«)١(:

غيُر للُعْصفوِر: َأنا َأْفَضُل ِمْنَك.      قالَ القطُّ الصَّ
َتستطيُع  َهل   : الِقطَّ َوَسَأَل  الُعصفوُر،  َيْغَضِب  َلْم 

يراَن كما َأطيُر؟ الطَّ
يراَن َأْفَضَل ِمْنك. : َأستطيُع الطَّ َقال الِقطُّ

ِق َشجرٍة عاليٍة، َوقاَل للُعْصفور: َواآلن...انظر إليَّ َكيَف َسَأطيُر. َوباَدَر الِقطُّ إلَى َتَسلُّ
َفَلْم  بِجناَحْيِه،  الُعصفوُر  َيْفعُل  َكما  َوَذْيَله  َوَيَديِه  ِرْجلْيِه  َك  الفضاِء، وحرَّ الِقطُّ في  َوَثَب     

يراَن، َوَهوى إِلى اأَلْرِض، وارَتَطَم بها بَِقْسوٍة، َفصاَح ُمتَألًِّما. َيستطِع الطَّ
: َأَرَأْيَت َكيَف َأنَّ التَّقليَد والُغروَر َلْيسا َجناَحْين؟ َقال الُعصفوُر لِلقطِّ

َفَهّز الِقطُّ َرْأَسُه ُمواِفًقا، َوتاَبع الُمواَء ُمتَألًِّما.

نَة في النَّصِّ بالتَّعاوِن مَع َزميلي إلى  اسٍم وفعٍل وحرٍف:  د- ُأصنُِّف الكلماِت الملوَّ
حرففعلاسم

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

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

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

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

نتبادُل  ُثمَّ  فيه،  َدة  الُمحدَّ بالحروِف  َتْبدُأ  بكلماٍت  التَي  الَجْدَوَل  َمْجموعتي  مَع  َأْمأُل  هـ- 
اإلجاباِت مَع اْلَمْجموعاِت األُخرى:

احلرف 
اسم

مجاد نبات حيوان دولةبنت ولد 
..................................................................أ

..................................................................م

..................................................................ب

 )1( زكريا تامر. قالت الوردة للسنونو.
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ُل نوَعها في الجدوِل: و- َأْكُتُب الكلمَة المناسبَة فيما يأتي، ُثمَّ أظلِّ
نجاُب ...................... جحِره.         - اختبَأ السِّ

- ...................... حيواٌن ماكٌر ومخادٌع.                   

- ...................... الحيتاُن في البحاِر والمحيطاِت.          

ياديَن الثَّالثَة في اصطياِد اْلحروِف واألفعاِل واألسماِء، ثمَّ أمأُل  بها سالَلهم: ز-  أساعُد الصَّ

حرففعل اسم 

حرففعل اسم 

حرففعل اسم 

فعل
......................
......................
......................

اسم
......................
......................
......................

حرف
......................
......................
......................

منعلى

إلى

غاص
سمكقواقع

طحالب

اسبح

يمسك

4- الُمماَرَسُة:
ُثمَّ  يثيُر اهتماَمنا،  َنِصُف فيها حيواًنا  َزميلي،  بالتَّعاوِن مَع  - أصوُغ خمَس جمٍل مفيدٍة 

أقرُؤها قراءًة صحيحًة.
...................................................................................................................................      
...................................................................................................................................      

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

- أطلُب إلى َزميلي استخراَج ثالِث كلماٍت مْن مخَتِلِف أْقساِم الكالِم.
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١- َتْمهيٌد: 
- أجيُب: 

مَت كالًّ من : اْلَمشي واْلِقراءِة ؟ - كيَف تعلَّ

٢- القراءُة:

أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة معبِّرًة:     
َرْة َجَرْةرَأيـُت في َبعـِض الّريـاِض ُقبَّ الشَّ بَِأعـلـى  ابَنهـا  ُر  ُتَطيِّ

الَهشَِّوهـَي  َتقـوُل  يـا  َجمـاَل  الُعشِّ الَجناِح  َعلى  َتعَتِمْد  ال 
عوِدَوِقـْف  َعلى عـوٍد بَِجنـِب  عوِد الصُّ في  َأفَعُل  َكما  َوافَعل 
َفَنـْن إِلـى  َفَنـٍن  ِمـن  َزَمـْنَفانَتَقَلـْت  َنقـَلٍة  لُِكــلِّ  َوَجَعَلــْت 
ــواِءَكـي َيسـَتريَح الَفْرُخ فـي اأَلثناِء ــَه ــَل ال ــَق ــلُّ ثِ ــَم َفـــال َي
اإِلشـاَرْة َخاَلـَف  َقـد  ـُه  طــاَرْةَلِكنَّ الشَّ ُيظــِهُر  َأراَد  َلّمــا 
ــُه َفــَوَقــعــاَوطـاَر في الَفضـاِء َحّتـى اِرَتَفعا ــاُح ــن ــُه َج ــاَن ــخ َف
ُمناُهَفانَكَسـَرْت فـي الحـاِل ُركَبتـاُه الــُعــال  ــَن  ِم ــْل  ــَن َي َوَلـــم 
ــاَش  طــوَل  ُعــمــِرِه   ُمَهّناَوَلــوَتَأّنى نـــاَل مــا َتَمّنــــى َوع
َوقُتـُه الَحيـاِة  فـي  َشـيٍء  َفــْوُته!لِـُكلِّ  الُمـسَتعِجليَن  َوغـاَيُة 

٢-٣- ٢الُقبَّرُة وابُنها
ألمير الشعراء أحمد شوقي
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٣- الفهُم واالستيعاُب:
ُط الَكلِماِت الغاِمَضَة، وَأْستشيُر َمْجموَعتي لَِمعرَفِة َمعانيها . أ - ُأحوِّ

ب- ُأجيُب َعن اأَلسئَلِة اآلتَيِة شفهيًّا:

َمِت الُقبَّرُة صغيَرها؟  - ماذا علَّ

يراِن؟ َمتها الُقبَّرُة لَصغيِرها َقْبَل الَبْدِء بالطَّ - ما النَّصيحُة الَّتي َقدَّ

غيُر، واْنَكَسرْت ُرْكَبتاه؟  - لماذا َوَقَع الصَّ

- َأْستنتُج من األبياِت واجَب اآلباِء وحقوَق األبناِء، وواجَب األبناِء وحقوَق اآلباِء.

َرةِ البنِها في نهاَيِة اأَلْبياِت: ج- َأختاُر ِمّما يْأتي األقواَل الَّتي تتفُق َمَع َنصيَحِة الُقبَّ

يوُر َعلى َأْشكالِها َتَقُع.                                                            )            ( - الطُّ

المُة َوفي الَعَجلِة النَّدامُة.                                      )           (  أّني السَّ - في التَّ

- ما طاَر طيٌر واْرَتفع إّل َكما طاَر َوَقع.                                          )           (

ًرا ِمْن َأّل َتِصَل أبًدا.                                )           ( - خيٌر َلك َأْن َتِصَل ُمَتأخِّ

د- َوطاَر في الَفضاِء َحّتى ارَتَفعا              َفخاَنهُ َجناُحُه َفَوَقعا

ُد مّما سبَق تعبيًرا خياليًّا.      - ُأحدِّ

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

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

ا. ْعبيَر َخياليًّ      - ُأبيُِّن الَكِلمَة الَّتي جعَلِت التَّ

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

.........................................................................................................................           
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4- الُمماَرَسُة: 

أ - َأْسَتْخِدُم َأحَد الَبْيَتيِن التَييِن في َموِقٍف ُمناِسٍب، ُثمَّ َأْعِرُضُه َأماَم ُزمالئي.

- َوَلو َتَأّنى  ناَل    ما  َتَمّنى                       َوعاَش  طوَل  ُعْمرِهِ   ُمَهّنا

- لُِكلِّ َشيٍء في  الَحياِة َوقُتُه                 َوغاَيُة   الُمسَتعِجليَن   َفوُتُه

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

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

ُح الخياَل في الِعباَرِة اْلتَِيةِ: ب -ُأَوضِّ

- ) َيْحمُل الهواُء طائَِر الُقبَّرِة عالًيا(.

 .......................................................................................................................................
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٣-1

١- َتْمهيٌد:
-ُأجيُب:

- ماذا تشاهُد في الّصورتين؟

- اذكْر أمثلًة لإلنجازاِت اإلنسانيِة التي جعَلْت دولَة الكويِت مركًزا إنسانيًّا.

 ٢ - االْستماُع:
عِب إلى العالِم(، مراعًيا آداَب االستماِع: : )من الحكومِة والشَّ - َأْسَتِمُع باهتماٍم لِنصِّ

 )1( النص في دليل المعلم.

ْعِب إِلى اْلعاَلم)١( ِمَن اْلُحكوَمِة َوالشَّ

  - إظهاَر مالمِح الفهِم.  - النظَر إلى المتحدِث.  - اإلنصاَت.

  - التفاُعلَ َمع المتحدِث.  - تدويَن المالحظاِت.  - عدَم المقاطعِة.
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3- الفهُم والتَّحليُل:
ِل إلى المعلوماِت واألخباِر الواردِة فيه. - أجيُب عن أسئلٍة تفصيليٍة حْول النَّصِّ بلغٍة سليمٍة للتوصُّ

: - أمأُل الجدوَل التَي بالمعلوماِت واألخباِر اّلتي استمعُت إليها في النَّصِّ
األخبارالمعلومات

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

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

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

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

4- الُمماَرَسُة:
من  أفدُتها  الَّتي  واألخباَر  المعلوماِت  خرى  اأْلُ المجموعاِت  في  زمالئي  أماَم  أعرُض   -

َة. ، مراعًيا استخداَم كلماتي الخاصَّ النَّصِّ

5- التَّقييُم:
َق في أدائي. -  أَضُع العالمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي َتَحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

عرضُت المعلوماِت واألخباَر اّلتي استمعُت ١
. إليها في النَّصِّ

استخدْمُت كلماتي وعباراتي الخاّصَة في ٢
َعرضي.

تحدثُت بلغٍة سليمٍة وعباراٍت واضحٍة. 3



4٦

٣-٢اِْصَنْع معروًفا

١- َتْمهيٌد:
- أقرُأ قراءًة صحيحًة:

لْم  إْذ  الكويِت؛  تحريِر  حرِب  أثناِء  في  الُكويتيِّ  األْحَمِر  الهالِل  مَع  عٍة  ُمَتَطوِّ َأْصَغَر  كنُت    
ديَن  ْعُت في ملجأِ الُمشرَّ أتجاوْز من العمر )15( سنًة. وِخالَل دراستي في ِواليِة فرجينيا تطوَّ
بسوِء  فوجئُت  وهناَك  عّدًة،  مّراٍت  اليمَن  ُزرُت  جي  َتخرُّ وبعَد  واأَلطفاِل،  النِّساِء  لرعايِة 
والتَّطوَع  الهجرَة  ْرُت  قرَّ فيها  الحرِب  اشتعاِل  ومَع  المناطِق.  بعِض  في  ِة  الَمعيشيَّ األحواِل 
للَعَمِل  عيَن  المتطوِّ مَن  فريًقا  ْبُت  ودرَّ الِحصاِر،  أماكِن  في  فعملُت  إنقاُذُه؛  يمكُننا  ما  إلنقاِذ 
ذُت )15(  ونفَّ للّشباِب،  ًة  ِمْنحًة دراسيَّ إغاثٍة، ووفرُت )٦37(  ْمُت )30( حملَة  معي، ونظَّ
ْلُت بإجراِء )5000( عمليٍة جراحيٍة لمكافحِة العمى وتصحيِح البصر.  ا، وتكفَّ مشروًعا مائيًّ

     قالوا عّني: 

- هي امرأٌة تركْت حياَة الّراحِة الَّتي تعرُفها في بلِدها، وهاجرْت إلى بلٍد يسَتوطُنُه الفقُر 
والمرُض والجوُع . 

ِة الرائدِة لعام 2017م.  - نفتخُر بحصولِها على جائزِة المرأِة العربيَّ

                                                          محدثتكم معالي العسعوسي من الكويت
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٢- اإْلِعداُد والمناقشُة:
كِل اْلتي: َة التي ُيمكنني القياُم بها ِمْن مثِل األعماِل الّظاهرِة في الشَّ ُد األعماَل التطوعيَّ - ُأعدِّ

حيَن ما يْأتي: عيٍّ يمكُن أْن نقوَم به، موضِّ - أَتعاوُن مَع َمْجموعتي في تحديِد َعَمٍل تطوُّ

* أسباب اختياره: ....................................................................................
.............................................................................................................................     

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

* فكرته:      .............................................................................................................
.............................................................................................................................     

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

* توزيع المهام واألدوار:      ......................................................................................

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

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

 * النتائج المتوقعة:      ..............................................................................................         
.............................................................................................................................     

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

* عنوان العمل: .....................................................................................................

املشاركة يف تنظيف 
ساحة املدرسة

زيارة دور املسني 
واأليتام واملستشفيات

زرع األشجار 
والورود يف الشارع

املشاركة يف مجع 
التربعات للفقراء
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: 4- التَّقييُم الذاتيُّ
َق في أدائي: َأضُع العالمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

ا مستوفًيا تفاصيَلُه بوضوٍح.١ ا معلوماتيًّ  كتبُت نصًّ

كتبُت عباراٍت مرتابطًة يف لغٍة سليمٍة.٢

بُت الكلماِت ترتيًبا صحيًحا في سياِقها 3 رتَّ
. غويِّ اللُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3- الُمماَرَسُة:

ًنا دورَي وُمشاَركتي  ُن معلوماٍت عن العمِل التطّوعيِّ الذي اخترُتُه، مبيِّ ا َيَتضمَّ - َأكتُب نصًّ
ترتيًبا  غويِّ  اللُّ الكلماِت في سياقها  ترتيَب  بلغٍة سليمٍة وعباراٍت مترابطٍة، مراعًيا  فيه، 

صحيًحا:
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١- َتْمهيٌد: 
ُد َأَدواِت االستفهاِم الَّتي َأْعِرُفها. - ُأعدِّ

- َأْطَرُح َأْسئِلًة ُمناِسبًة َحْوَل الّصورتيِن الّسابقتيِن باستخداِم َأدواِت االستفهاِم الُمناِسَبِة.
- َأْقتِرُح ُعنواًنا مناسًبا لكلٍّ من الّصورتيِن.

٢-٢َوَرقُة اْلَحياِة)١(

 )1( ورقة الحياة. أميرة المرزوقي، دار العالم العربي للنشر والتوزيع.



50

٢- القراءُة:
- أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:                                                                                                  
لم  المطِر.  َغزيَرَة  ُمْظلَِمًة  عاصفًة  يلُة  اللَّ تلَك  كانْت 
ياُح أقوى من  الرِّ ياِح. كانِت  الرِّ َأستطْع حينها مقاومَة 
صباِح  في  إاّل  ُأفِْق  لم   ... بُأّمي  ِق  التَّعلُّ على  ُقدرتي 
اليوِم الّتالي وَأنا ملقاٌة في مكاٍن ال َأعِرُفُه. كنُت َأشعُر 

بالبْرِد والَخْوِف والَوحدةِ ... وَفجأًة َحَمَلْتني يٌد ناِعَمٌة  َمَسَحِت التُّراَب عّني. َفَشعْرُت 
ُكّراٍس  َصَفحـاِت  بيـن  َوَوَضَعْتني  َأَخَذْتني  ُثمَّ   . ُعـروقي  فـي  َتسـري  بالحياةِ  لحظَتها 

أْحمَر... لقْد كاَن ُكّراَس يوِمّياتِها الَّذي َأَصبَح منُذ ذلَك الحيِن  َمْسَكني. 

متى  أعرُف  صرُت   . آخَر  َشخٍص  أيِّ  من  َأكثَر  صديقتي  أعرُف  ِصرُت  اأَلّياِم  وَمَع 
َتحَزُن، ومتى َتفَرُح. كانت َتفَرُح بالَكلِماِت الجميلِة الَّتي تسمُعها من معلِّماتِها، وتحزُن 
ُتنهي  ضا حيَن  بالرِّ بألعابِها، وَتشعُر  َعَبَث َأحٌد  إِن  إن خاَصَمْتها إحدى َصديقاتِها، تثوُر 

واجباتِها الَمدَرسيََّة، َوَتْنَتشي حيَن ُتْكِمُل َتْلويَن َلْوَحتِها.

َرِة َخواِطرها الَيْوميَِّة. كنُت أقرُأ يومّياتِها بانتظاٍم، كيَف ال وَأنا الورقُة الخضراُء اْلفاِصلُة لُِمفكِّ

يِر الَّذي َيْطُرُق نافَِذتي كلَّ صباٍح«،  وكانْت خواِطُرها تبدُأ بهذهِ الجملِة كلَّ يوٍم »إلى الطَّ
يوَر والفراشاِت وأوراَق  الطُّ ِذكِرها  بالُغربِة، لكثرةِ  َأْشعُر  َجَعلني ال  الَّذي  بُب  السَّ ُه  َولعلَّ
عنهم،  َتْكتُب  الَّذيَن  كلِّ  نحَو  يِّبُة  الطَّ ومشاعُرها  الكبيُر،  فقلُبها  ؛  ريَّ الطَّ والعشَب  الورِد 

ضا ُتجاَهها . َمْأنيَنَة والحبَّ والرِّ بعَث في َقْلبي الطُّ

ِغذاَءها من  َتْسَتِمدُّ  َنِديًَّة  مازلُت ورقًة خضراَء  بَأّني  َأشعُر  َجَعَلني  آخُر   وهناَك سبٌب 
جرةِ ... حينما َحَمَلتني َصديَقتي ِمن الُكّراِس َوَوضعْتني بيَن َصَفحاِت كتاٍب،  ها الشَّ ُأمِّ
َفأْصَبحُت أعيُش في كتاٍب جديٍد في موضوعاتِه، يختلُف في َعوالِمِه َعْن عاَلم َصديَقتي، 
َد فاصلٍة  ني بما َأْحتاُج إِليهِ مَن الماِء والِغذاِء والّنوِر... فأنا لسُت مجرَّ كانْت قِراَءتي له  َتُمدُّ

َخْضراَء لكتاٍب، بل أَنا َنْبتٌة خضراُء َطِريٌَّة َنَمْت بيَن َصفحاِت الُكتِب.
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3-الفهُم واالستيعاُب:
ُط الَكِلماِت الغاِمَضَة، وأْستشيُر َمْجموعتي لمعرَفِة َمعانيها . أ- ُأحوِّ

ِة، ثم َأْرُسُمُه.  - َأتناَقُش مع ُزَمالئي في الَمْجموَعِة  لتحديِد أهمِّ  َحَدٍث َوَردَ في الِقصَّ

ِف سماِت  ، واإلجابة عنها شفهيًّا؛ لتعرُّ ب- أتبادلُ َمَع مجموَعتي َطْرَح اأَلْسئَلِة حول النَّصِّ

ْكِل اْلتي. َحِة بالشَّ ِة« باستخداِم أدواِت االْستفهاِم الموضَّ شخصيِة الورقِة »في القصَّ

السؤالم

١..................................................................................................................

٢..................................................................................................................

3..................................................................................................................

4..................................................................................................................

5..................................................................................................................

6..................................................................................................................

كيفمتى لماذاأين ماماذا

الورقة الخضراء
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4- الُمماَرَسُة:
أ- أقرُأ النَّصَّ قراءًة صامتًة، ُثمَّ أطرُح أسئلًة حوَل »َصديقِة اْلَورقِة اْلَجديدِة« باستخداِم 

أدواِت االستفهاِم.

ب- أمأُل النَّموذَج اْلتَي باألْسئَِلِة المناِسَبِة َعْنها: 

..............................................................................................................................املكان

..............................................................................................................................الزمان

..............................................................................................................................الشخصيات

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

األحداث 

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

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

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

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

..............................................................................................................................املشكلة 

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

..............................................................................................................................احلل 

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

ِة )ورقة الحياة( هي: ج- أستنتُج أنَّ الفكرَة الَّتي َأفْدُتها من قصَّ

  -  القراءُة تمنُح اإلنساَن حياًة جديدًة.                                                        )            (

ِة الُمْخَتِلَفِة.                             )           ( روِف البيئيَّ   -  الكائِناُت َتْحيا في جميِع الظُّ

عايِة واالْهتماِم واالْحتواِء.                           )           ( ُد بالرِّ   - حياُة الكائناِت َتَتجدَّ

ِة والُودِّ واالحتِراِم.                            )            ( داقُة َعالَقٌة قائمٌة على الَمَحبَّ   - الصَّ
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١- َتْمهيٌد:
.)١(» - أستمُع لنشيِد »َنَعْم البُدَّ مْن ُحبٍّ

- أذكُر عدًدا من الِقَيمِ اّلتي َوَرَدْت في النَّشيِد.

٢- اإْلِعداُد:
- أناقُش َمْجموَعتي  في الِقَيِم اّلتي َتْجَعُل العاَلَم سعيًدا.

- أكتُب القيَم اّلتي َذَكْرناها في َمْجموَعتِنا، وهي:
.........................................................................................................................................              

٣-4متى يكوُن العالُم سعيًدا؟

 )1( الرابط في دليل المعلم.
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ُح أثَر هذه الِقَيِم على َسعاَدِة ُشعوِب العاَلِم. - أوضِّ

ْدناها في َمْجموَعتِنا . َّتي حدَّ ُث أماَم اْلَمجموعاِت اأُلْخرى عن الِقَيِم ال - أتحدَّ

ْعبيِر عْن رْأيي. ُر َأْن أستخدَم إحدى العباراِت التيِة للتَّ - أتذكَّ

 

- َأْقرُأ النَّموذَج اْلتي:

الِم في الحادي والعشريَن من سبتمبَر من ُكلِّ  يحتفُل العالُم باليوِم العاَلميِّ للسَّ

َأفراِد الُمْجَتمِع،  التَّعاُيِش والتَّساُمِح  بين جميِع  عاٍم، وَيْحِمُل هذا اليوُم دعوًة إلى 

ماِر في العاَلِم. وَنْبِذ الُعْنِف وُكلِّ َمظاِهِر الَقْتِل والدَّ

الُم  السَّ إذا ساَد  أظنُّ  ماذا سيحدُث؟  ُترى  فيا   ... الُم  السَّ ُه  يعمُّ عاَلًما  فْلَنَتَخيَّْل   
العاَلَم َفَسيعيُش الّناُس في سعادٍة لأَلْسباِب اآلتيِة:

الُم السَّ
في العالِم

ُر  ُتَسخَّ
الصناعاُت ألشياَء تعوُد 

بالفائدِة والخيِر على الّناِس 

َتْنتهي الحروُب 
وِل والنِّزاعاُت بيَن الدُّ

يشعُر الّناُس باألمِن
واألماِن

أعتقدأظنفي رأيي
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3- الُمماَرَسُة:

ٍة  ا قصيًرا عن الِقَيِم الَّتي َتْجَعُل العالَم سعيًدا، ويستطيُع الّناُس العْيَش فيه بمحبَّ - َأْكُتُب نصًّ

الَخريَطِة  وباستخداِم  سليمٍة،  لغٍة  في  واضًحا  رأًيا  ُأظِهَر  أن  على  وأماٍن،  وأْمٍن  ووئاٍم 

ْهنّيِة. الذِّ

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

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

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

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

................................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:
َة.           َي بها َمْجموعَتنا  التَّعاونيَّ َد صفًة حميدًة نتَِّصُف بها، ُثمَّ نسمِّ - أتناَقُش مع َمْجموعتي لنحدِّ

٢- االْستماُع والمناقشُة والفهُم:
: جزاُء اإلحساِن. - َأستمُع باهتماٍم  لنصِّ

. ٍة حوَل مضاميِن النَّصِّ - ُأجيُب عن أسئلٍة تفصيليَّ
ُر آداَب الحواِر والمناقشِة:     - أتذكَّ

    - َأتحاوُر َمَع ُزمالئي في الَمْجموعِة َحْوَل فكرِة النَّصِّ وأفكاِرِهْم حوَله بلغٍة سليمٍة.

)1( النص في دليل المعلم.

1-1َجزاُء اإلْحسان)١(

اإلنصاَت 
واالنتباَه والتَّركيَز

عدَم المقاطِعة
النَّظَر إلى 
ِث المتحدِّ
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3- الُمماَرَسُة:
- َأستمُع باهتماٍم للنَّصِّ مرًة ُأْخرى .

ُنها. - ُأضيُف فكرًة جديدًة إلى ِفْكَرِة النَّصِّ وأفكاِر ُزَمالئي َبْعَد حواِرنا الّسابِق، ُثمَّ ُأدوِّ
...............................................................................................................................        

- أعبُِّر عْن َأْفكاري َشَفهيًّا وبوضوٍح أماَم ُزمالئي .

: 4 - التَّقييُم الّذاتيُّ
ق في َأدائي:      -  َأضُع العالمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي َتحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
1. اْستمْعُت باهتماٍم واضٍح وتْركيٍز عاٍل للنَّصِّ

استمْعُت باهتماٍم إلى أْفكاِر ُزمالئي .2

ُت عن  أفكاري بوضوٍح وتسلسٍل؛ مستفيًدا ِمْن أفكاِر 3 عبَّ
اآلخريَن.

ثُت بطالقٍة ولغٍة سليمٍة.4 حتدَّ
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١- َتْمهيٌد:
ا بعنوان: معلُم رياضياٍت َيْجِذُب أكثَر من سبعِة مالييِن ُمشاهٍد برْسِمه دائرًة)١(.  - أشاهُد مقطًعا مرئيًّ

- ُأعلُق على المقطِع  تعليًقا مناسًبا .

عداُد:        ٢- اإْلِ
- أقرُأ الجملَ التيةَ قراءةً جهريةً صحيحةً، مراعًيا:

ًة بيِده.  ًة كبيرًة إْثَر َرْسِمِه دائرًة مثاليَّ ياضياِت شعبيَّ ُم الرِّ أ- ناَل معلِّ
تِِه واْفتتَح   ب- َمَنَحْت هذه الّدائرُة المجَد أَللِيْكس وَمَن َحْوَلهُ؛ فقِد اْشترى َمْنِزاًل لجدَّ

الِب. ةً للطُّ         مدرسًة خاصَّ

الّدائرُة اْلُمْلِهَمُة
٢-٥

 )1( الرابط في دليل المعلم

تمثيلَ اْلمعنى حيحَ بطَ   الصَّ الضَّ القةَ النُّطقَ السليمَالطَّ
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3- القراءُة:       
موزَ في الجدْوَِل في أثناِء اْلقراءِة ألتمكنَ  - أقرُأ النَّصَّ التيَ  قراءةً صامتةً، مستخدًما  الرُّ

حيِح: مَن الفهِم الصَّ

عبارة تدل عىل اإلعجابعبارة تدل عىل الفخر فكرة غري واضحة كلمة غامضة

=/؟*

ًة َكبيَرًة في َمْدَرَستِِه إْثـَر َرْسمِه دائَِرًة  ياضّياِت في َمديَنِة ُأوتاَوا )َألِيْكس( َشْعبيَّ ُم الرِّ ناَل ُمَعلِّ

ُثوَن َمَع ُزَمالئِِهم َورفـاِقهـم  دَّ ـَ ـالُب َيَتح بـورة َِأمـاَم ُطاّلبِِه، و صــاَر الطُّ ًة بَِيِدِه َعلى السَّ ِمثاليَّ

ُق َعلى الِفْرجارِ في َرْأيِِهم. خارَج الَفْصِل وداخَلُه َعْن َأصابِِعِه الَّتي َتَتَفوَّ

اِْقَترَح َعــَلْيِه َأَحُد ُطاّلبِِه َأْن َيقوَم بَِتْصويـرِه َوُهــَو َيْرُسُم الّدائَِرَة في الَفْصِل. َبْعَد َأّياٍم َقليَلٍة

هيِر) يوتيوب( ، ووصَل اْلمقطُع إِلى ُر   المقـطَع علـى َمـْوِقِع تَباُدِل اْلمقاطِع الشَّ رفـَع الُمصوِّ

أكثَر ِمْن سبعِة َماليينِ ُمشاَهَدٍة.

ِة ِفي  ا؛ فاْسَتضاَفْتُه َأْشَهُر الَقَنواِت التِّلفْزيونيَّ ُم الَبسيُط إِلى َنْجٍم َشهيٍر ِجدًّ َل الُمَعلِّ وَقْد َتَحوَّ

َب على َرْسِمهـا تــي َتـدرَّ ائَِرِة  الاّلفتِة  الَّ ِحَدِة  َوَكَندا لِلَحــِديِث  َعـــْن  َهِذِه الدَّ الـِوالياِت الُمتَّ

في َأْوقاِت َفراِغِه.

،َحّتى  ِة لَبقيَّ ا ُيْخِفُق في  َو  ، َيْنَجُح في عشٍر ا،  َيْوميًّ ٍة  ئَِر دا  )200 ِمْن ) ْكَثَر  َأ ُسُم  َيْر َن  كا

َأْصَبَح ُيْخِطُئ في عشٍر َوَيْنَجُح في الَبقيَّة. 

تِِه، َواْفَتَتَح َمْدَرَسًة  ائَِرُة الَمْجَد ألليْكَس وَمْن َحْوَلُه؛ َفَقِد اْشَترى َمْنِزاًل لَِجدَّ َمَنَحْت َهِذِه الدَّ

لمدرسٍة  َواْشَترى َحاِفَلًة  يــاضيَّاِت،  الرِّ الِب الَّذيَن ُيواِجهوَن ُصُعــوَباٍت فــي  للطُّ ًة  َخاصَّ

وَرِة َفْصِله .    ٍة، ُكلُّ َذلَِك َوَأْكَثُر بَِفضِل دائَِرٍة َرَسَمها في َسبُّ ُحكوميَّ
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4- الفهُم واالستيعاُب:       
حيِح. َن من الَفْهِم الصَّ دْنا من ُرموٍز؛ أَلتمكَّ أ- أتناقُش مع مْجموَعتي فيما حدَّ

ب- ُأجيُب شفهيًّا عن األْسئَِلِة التيِة: 
     - ماذا تعرُف عن  أليكَس؟  

ِة؟       - كيَف وصلْت شهرُة أليكَس إلى العالميَّ
َقُه أليكُس.  ل  النَّجاَح الَّذي حقَّ      - علِّ

ْح ذلَك .      - كان لنجاِح أليكَس أثٌر على َمْن َحْوَله. وضِّ

5- الُمماَرَسُة:
- أَقرأُ النَّصَّ الّسابَق َأماَم ُزمالئي قراءًة جهريًَّة صحيحًة، مراعًيا مَا يْأتي:

 : 6- التَّقييُم الّذاتيُّ
َق في َأدائي. - أضُع العالمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التَّقييمم
النقاط

 

قرأُت النَّصَّ قراءًة سليمًة من دون أخطاٍء وبطالقٍة .١

حيحِة.٢ ِة الصَّ تمّكْنُت من مهاراِت القراءِة الجهريَّ

القَة ليَمالطَّ طَق السَّ حيَحالنُّ بَط الصَّ  تمثيَل اْلَمعنىالضَّ
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٣-٣-1 ِكتاَبتي صحيحٌة* )٢(

*  حروف تكتب والتنطق.

١- َتْمهيٌد: 
 - أقرُأ الجملَة التيَة وأالحُظ رسَم الكلماِت  المخطوِط َتْحتها َوُنْطَقها:

 - الّتالميُذ لم ُيْهملوا واجباتِهم، َفَنجحوا في االْمتِحاِن، واْستحّقوا التَّْكريَم. 

٢- التَّدريُب والتَّطبيُق: 
َنِة بِرْسِم دائرٍة حوَلها:  ُد فيما َيلي الُحروَف اّلتي ُكتِبْت ولْم ُتْنَطْق في الَكِلماِت الملوَّ أ-  أحدِّ

  - عمرٌو ولٌد مهذٌب؛ يحترُم جميَع الّناِس .  

ريِق.  ُجلَ الُمِسنَّ على عبوِر الطَّ   - األوالُد ساَعدوا الرَّ

  - َطَلبْت إليَّ أّمي ُمساَعدَة زميَلتي؛ فاْبَتَسْمُت، وساعْدُتها. 
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َنِة   ْسِم لِْلَكِلماِت الُملوَّ ب- بالتَّعاُوِن مع ُزمالئي في اْلَمْجموَعِة َأذكُر نظائَر ُمشابِهًة في الرَّ

في اْلَجْدوِل التي: 

النظائر الكلمة 

..........................................التَّالميُذ َحَرصوا عىل َنظاَفِة َفْصِلِهم. 

..........................................َقرَأ التِّلميُذ ُجْزَء )عّم( واْسَتَعدَّ لِْلُمساَبَقِة.

فاِت اّلتي دعا إليها اإلْسالُم. ْدُق ِمَن الصِّ ..........................................الصِّ

3- الُمماَرَسُة:
 :  - َأكتُب ما ُيْملى عليَّ

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

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

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

ُب: -  ُأصوِّ
.................................................................................................................................

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

.................................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:
ُث لُِزمالئـي َعْن  ُثمَّ أَتحدَّ الّصوَرِة،  النَّظَر فــي  ُأْمِعُن   -

َتفاصيِلها.

ِة. َة الِمَهِن الِحرْفيَّ يَّ لُ أهمِّ - أعلِّ

٢- القراءةُ:
- َأقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة ، ُثمَّ ُأشيُر إلى  العباراِت    

موِز التِيِة: ْفَق الرُّ     المطلوبِة فيه َوَ

٢-1صانِـُع اْلُقماِش)١(

ِة، وكاَن يقضي العاَم  راعيَّ    في َقديمِ الّزماِن كاَن هناَك رجٌل َيْصنُع  أقِمَشًة  للمراكِب الشِّ
ياٍت كبيرٍة  مَن الُقماِش حّتى يَبيَعها ألْصحاِب المراكِب بعَد ذلَك، وفي  كاماًل في ُصْنِع َكمِّ
سنةٍ مَن الّسنواِت، وبينما هو ذاهٌب لبيع إنتاِج الّسنِة الَّتي قضاها في صناعِة الُقماش، سبَقُه 
جُل إِلى هناَك  أحُد التُّجاِر إلى أْصحاِب هذه المراكِب َوباَع لهم َأْقِمَشَته، وِعنَدما وصَل الرَّ
وجَد الجميَع قِد اكتفى وأخَذ ما يلزُمُه مَن الُقماِش، فكانْت له َصدَمٌة ُكبرى؛ ضاَع كلُّ تعبِِه، 

وَفقَد تجارَتُه وأضاَع َرْأَسمالِِه.

)1( قصص واقعية. سلسلة )إبداٌع بال حدود(.

أعجبني في 
القصة )*(

ما لم أفهمه من 
القصة.
)؟(

ما تعلمته من 
القصة.

)+(

ما لم 
يعجبني في

 القصة.
)/(

ما 
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ُر في حالِه، وماذا يفعُل لَيخُرَج من هذا المْأِزِق الكبيِر، وكاَن الجميُع      جلَس الرَّجُل حزيًنا يفكِّ
جاِل اقترَب منُه وقاَل له ساخًرا: اصنْع  حوَله يسخروَن منُه ومن وضِعِه البائِس، حّتى إِّن أحَد الرِّ

من ُقماِشَك أثواًبا والَبْسها، وساَر وهو ُيَقْهِقه. 
جِل الثَّقيلِة، إاّل أنَّ فكرًة ُأخرى         في البدايِة انزعَج صانُع القماِش الِمْسكيُن كثيًرا مْن َمْزَحِة الرَّ
ِة الُقماِش  يَّ خطرْت لُه، وهي أْن يقوَم فعاًل بصناعِة مالبَس ألْصحاِب الَمراكِب والَبّحارِة من َكمِّ

الكبيرِة الَّتي صنَعها، ُثمَّ يبيُعها َعليهم.
ُل َطبيعَة َعمِلكُم القاسيَة، ويقيكُم  َيَتَحمَّ ُجُل منادًيا: من ُيريد ثوًبا من ُقماٍش َقِويٍّ      صاَح الرَّ
هذا  من  األثواَب  لهُم  ليخيَط  عليِه  وتهافتوا  بفكرتِه،  سريًعا  الناُس  فُأعِجَب  والمطَر؟  البرَد 
الُمقبلِة، وهكذا بدَأ العمَل  نِة  الَمزيِد والَمزيِد في السَّ جُل بصنِع  الرَّ الُقماِش المتيِن، َفوعدُهُم 
قوِد حّتى تستوفَي كلَّ  النُّ التَّعديالِت مثَل الجيوِب لبعِض  في صناعِة المالبِس وَأدخَل بعَض 
جُل المكافُح من  ريقِة تمّكن الرَّ احتياجاِت الُعّماِل، وَيْحِرصوا على اْرتِدائِها دائًما، وبهذه الطَّ

تحويِل اأَلْزمِة إلى َنجاٍح كبيٍر.

3- الفهمُ واالستيعابُ: 
ُط الكلماتِ الغامضةَ، وأْستشيُر مَجْموعتي لمعرفِة َمعانيها. أ- أحوِّ

موِز التيِة: ب- أمأُل الجدوَل بما استدلْلُت عليه في النَّصِّ َوْفَق الرُّ

بعد مناقشة مجموعتيقبل مناقشة مجموعتي  العالمة

*
.........................................................
.........................................................
.........................................................

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

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

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

/
.........................................................
.........................................................
.........................................................

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

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

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

؟
.........................................................
.........................................................
.........................................................

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

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

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

+
.........................................................
.........................................................
.........................................................

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

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

.........................................................
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 ج - ُأجيُب َعن اأَلْسئَِلِة التيِة:
-  ما المشِكلُة الَّتي واجهْت صانَع الُقماِش؟

-  لوكنَت مكاَن صانِِع الُقماِش ماذا َتْفعُل؟

-  ما رأيُك لو اْسَتْسلَم صانُع الُقماِش لِْلُمْشِكَلِة؟

-  اْقتِرْح حالًّ آخَر للُمْشِكَلِة الَّتي َوَقَع بها صانُِع الُقماِش.

4- الُمماَرَسُة:
 - أتعاونُ مع مجموعتي لِْلقياِم بإحدى الَمهامِّ التيِة، ُمْستعيًنا بالنَّموَذِج اّلذي َيليها:

ة . -  َتْغييِر أحداِث الِقصَّ

-  إضافِة  أحداٍث َوشْخصّياٍت أْخرى.

ِع نهايٍة ُمْختلفٍة. -  توقُّ

 . -  تغييِر الُمْشكلِة أو الحلِّ

المهمة التي اخترتها: ....................................

المشكلةالمكان والزمان الحلالشخصيات األحداث

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

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

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

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

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

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

صانُِع الُقماِش
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٢- اإْلِعداُد:

غويَِّة. - أطَِّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم  الثَّروِة اللُّ

3- الُمماَرَسُة:
ِة؛ َأقوُم بما َيْأتي ُمتعاوًنا  غويَّ الِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها في معجِم الثَّروِة اللُّ - بعد االطِّ

مَع ُزمالئي:

كِل اْلتي: دِة َوْفَق الشَّ      أ- َأذكُر المترادفاِت مَع الكلماِت المحدَّ

معجمي)٢(

َأَتعاَوُن َمَع َمْموَعتي يف َطْرِح َكلَِمٍة 
َعىل امَلْجموعاِت األُْخرى، َوَنْسَتِمُع إىل 

َمْعناها ِمنْهم.

1- ٢-٣

١- َتْمهيٌد:

ب- أوظُِّف ُمترادَف كلِّ كلمٍة في جملٍة مفيدٍة شفهيًّا.

ج- َأختاُر ُجملًة ِمّما سبَق وَأكُتبها.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ُمرتاِدُفها

......................................................................................................................... - 
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َدِة َوْفَق الَجْدوِل اْلتي: د- ُأَبيُِّن ِضدَّ كلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اْلتي:  هـ- ُأَبيُِّن مُفرَد كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اْلتي:  و- ُأَبيُِّن جمَع كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

كِل اْلتي:  َدِة َوْفَق الشَّ ز- ُأَبيُِّنُ تصريَف الكلمِة اْلُمحدَّ

ُف َتْصريَفْيِن  ُمْخَتِلَفْيِن ِمْن كلمَة  ).................................( في ُجملتيِن مْن إِْنشائي في  ح- ُأَوظِّ

         َمجاِل ).............................. (.
............................................................................................................. - 

............................................................................................................. - 

* - يلتزم المعلم األسماء في التدريب على التصريف.
    - يطلب إلى المتعلم توظيف التصريفات في عدد محدد من الجمل في مجاالت موضوعية مألوفة من مثل: )المدرسة - الرياضة - 

الِعْلم.... إلخ(.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مجُعها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مفرُدها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ها ضدُّ

..................
من تصريفات كلمة

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

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

*
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١- َتْمهيٌد:
: َوَر التِيَة، ثمَّ - أشاهُد الصُّ

أ-  َأضُع َنْفسي في واحدٍة منها.
ب-  َأتخيَُّل نفسي في الَمراِحِل الّسابَِقِة والاّلِحَقِة . 

٢- التَّطبيُق:
الِفْعِل  على  الّدالَة  الَكِلماِت  ُن  وُألوِّ معبِّرًة،  َصحيَحًة  ًة  َجْهريَّ قراءًة  التي  النَّصَّ  أْقرُأ  أ- 

بالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي.

٣-1- 1لُغتي الَجميلة*)٢(

* أنواع الفعل.

تي ألمين نخلةجدَّ
ــي ــّدت ــي َج ــش ــم َأمـــشـــي وَت
ــهــا أنــــا ُأجـــــــاري ضــعــَف
ــا،  وقــْد ــوًمـ ــا يـ ــه ــُت ل ــْلـ ُقـ
تـــي:  َمـــن الَّـــذي يـــا جـــدَّ
ــهــا ــْت، َوقـــــْد َأعــجــَب ــالـ قـ
تــرى مــا  ــلُّ  ــك ف اْنـــُظـــْر، 
ُأْرِســــُل  فــــيـــه  َنَظـــــري
أخــــــــْذُته أنــــــــا  إِْرٌث  
ــْن ــَم ــا  لِ ـــ ــي ــدن ــْذُه،  وال ــــ ُخـ

ــِة ـــ ــَل ــْه ـــــــــــٍل َوَم ــَق فـــــي ثِ
تـــي ــَي ُتـــجـــاري ُقـــوَّ ــ ــ َوه
ْــَوِة ـــ ب ــرَّ ــرْأِس ال ــ ــا بِـ ــْزن ـــ ُج
تـــــــي الَّ أو  ذا،  َيْمـــِلـــــُك 
ــُت فـــــي اْلــَمــســألـــــِة ــْل ــا ق م
َمْمَلَكـتي! َيـــــــدي،  ُمْلـــُك 
ِمـــــْن  ِجَهـــــــــٍة    لــِجَهــِة
تي اْلَخيِّــــرِة ــــْن  َجــــــدَّ ـَ ع
ِة ـــــــذَّ ـَ بِل َيْنُظُرهـــــــــــــا 
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  ب- َأضُع كلَّ فعٍل مَن األْفعاِل التيِة في الَمكاِن المناِسِب لُه ِمَن الُجَمِل: 

                                        ) شكرت – أشكر - ُاشكر(

  - ................. العاِمَل اّلذي ساعَدني باأَلْمِس. 

  - سوفَ .................العاِمَل اّلذي َسُيساِعُدني . 

  - ................. َمْن ُيساعُدَك دائًما. 

ْنتُها َكما َيْأتي: تي«، َوأَُصنُِّف األفعاَل التَّي َلوَّ ج- أعودُ لنصِّ »جدَّ

-  الفعل الماضي: ...................................................................................................

-  فعل األمر:.............................................................................................................

-  الفعل المضارع:....................................................................................................

د-  ُأعبِّر عِن األحداِث التيِة ُمحاِكًيا الجمَل اأُلولى:

١٢3احلدث

اِقرأ قصة مفيدة.َأْقرأ قصة مفيدة.َقرأُت قصة مفيدة.قراءة القصص المفيدة.

.....................................................................رحمة الفقراء والمساكين.

.....................................................................التحدث بذوق وأدب.

........................ - ٢ - ........................١........................ - 3

نستنتج أن:
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هوِر؛     الزُّ َتِصَل إلى  ُنريُد مساعدَتَها حّتى  َتْعَمُل بِجدٍّ واْجتِهاٍد،  َنّحولُة نحلٌة نشيطٌة،   هـ- 
مكافأًة لها على اْجتِهاِدها، َحّتى ُتْنتَِج الَعَسَل. 

هوِر. وائَر اّلتي َتْحوي  أْفعااًل لِتصَل إلى الزُّ ُن لها الدَّ  - ُألوِّ

ُب ِمْنها َأفعااًل، ُثمَّ أكُتبُها مع َبياِن نوِع الِفْعِل. و- َأْسَتْبِدُل باألرقاِم ُحروًفا، وُأركِّ

يكتب

بيت

يأكل

يسمع

دخل

يرسم

سعد

يكتب

نمل

طبيب

لون

يجري

أخذ

أكتب

مطر

ذهب

يلعب

كتاب

قلم

يكتب

سليم

يكتب

خأ رل وكْ بم صب ىس يد تح
١٩ 5١3 3١١ ٧١5

٢١٠ 6١4 4١٢ ٨١6

4٩5
...................الفعل

...................نوعه

١٢١٠5
...................الفعل

...................نوعه

١3١3٧
...................الفعل

...................نوعه
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مِن، ُثمَّ أقرُؤها ِقراءًة َصحيحًة: َعَة الزَّ وَر التيَة وأْستنتُج منها أفعااًل ُمَتَنوِّ ز- ُأشاِهُد الصُّ

3- الُمماَرَسُة: 

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

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

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

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

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

ُه به إلى خالِقي - ُسْبحانه وَتعالى - أْن يحَفَظ بالدي ِمْن ُكلِّ شرٍّ وَمْكروٍه. أ- أكتبُ دعاًء أتوجَّ

ب- أْطُلُب إلى زميلي إخراَج األفعاِل الَّتي َكَتْبُتها في ُدعائي مع بياِن َنْوعها:
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١ - َتْمهيٌد:
َرْت آحادا ًرا                              وإذا اْفَترْقَن َتَكسَّ ماُح إذا اْجَتَمْعَن تكسُّ َتأبى الرِّ

: - أجيبُ
مْت لنا في الَبْيِت الّسابِِق؟ -  ما النَّصيَحُة التي ُقدِّ

٢ - القراءُة:
-   أقرأ النَّصَّ اآلتَي قراءةً صحيحةً:

      عاَش في الغابِة أسٌد مفترٌس وَثالَثُة ثيراٍن: أبيُض وأسوُد وأحمُر، وكاَن اأَلسُد يحاوُل بين 
ُه ال يستطيُع فعَل ذلَك؛ ألّنها كانْت  فترٍة وأُخرى أْن يهجَم على هذِه الّثيراِن ليسدَّ جوَعُه، لكنَّ

دائًما ُمجَتمَعًة كَأصابَِع اليِد. 

َث األسُد نفَسُه قائاًل: » الكثرُة َتْغِلُب الّشجاعَة «، و »في االتِّحاِد قوٌة«؛ فالبدَّ لي إًذا من        حدَّ
ُقها.  نُه من غاَيتِهِ وُتفرِّ ُقها بها ألحصَل على ما أريُده، فاْهتدى اأَلسُد إلى حيلٍة ُتمكِّ طريقٍة ُأفرِّ

٢-٣- ٢اأَلسُد والّثيراُن الثالثُة
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     اقترَب اأَلسُد من الّثيراِن واقترَح عليها أْن ُتْصبَح أصدقاَء َلُه، فقبلِت الّثيراُن صداقَتُه؛ لظنِّها 
أنَّ ملَك الغابِة َسَيْحميها من األخطاِر الَّتي قْد َتعَترُضها.

   بعَد أياٍم ذهَب اأَلسُد إلى الثَّوريِن: األحمِر، واألسوِد، وقال َلُهما: » َأنُتما َصديقاي، ولوُنُكما 
نفُس لوني، ووجوُد ثوٍر أبيَض بيننا خطٌر علينا؛ أَلّنُه يدلُّ علينا ببياِضِه، فاْسَمحا لي أْن آكَلُه، 

فمْوُته خيٌر لنا«.

، َسنسَمُح له بأكِل الثَّوِر    وافَق الثَّوران: األسوُد، واألحمُر؛ فقاال لِنْفَسيهما: » األسُد على حقٍّ
اأَلبيِض«، فهجَم اأَلسُد على الثَّوِر األبيِض وَأكَلُه.

  وَمضِت األياُم، وجاء اأَلسُد إلى الثَّوِر األسوِد مستخدًما الحيلَة َنْفَسها، وقال لُه: »إنَّ َلْوني 
مثَل لونَِك، فْدعني آُكِل الثَّوَر األحمَر لكي نعيَش َمعًا بأماٍن في اْلغابِة«. وافَق الثَّوُر األسوُد 

لثقتِه بكالِم األسِد.

وُر عليَك آلُكَلَك«، وُهنا   وحيَن لْم َيبَق إاّل الثَّوُر اأَلسوُد َأقبَل عليِه اأَلسُد قائاًل: »لَقْد جاء الدَّ
لُه  ُأناِد ثالًثا، فقاَل  َدْعني  الثَّوُر اأَلسوُد:  بندٍم شديٍد على خياَنتِِه لَصديَقْيِه؛ فردَّ  الثَّوُر  َأحسَّ 

األسدُ :  افَعل، فنادى: »لقد ُأِكْلُت يوَم ُأِكَل الثَّوُر األبيُض«.
3- الفهُم واالستيعاُب: 

ُط الكلماِت الغاِمَضَة، وأْسَتشيُر مجموعتي لِمعرفِة َمعانيها . - أحوِّ
- ُأجيُب عن األسئلِة التيِة:

- بم يعرفُ األََسُد؟
َز األصدقاُء الثالثُة قبَل مصاَحَبِة األَسِد؟ - بم تميَّ

َب األسُد على الّثيراِن الّثالثِة؟  - كيف تغلَّ
- ما رأيَُك بموِقِف الّثيراِن ِمَن اأَلَسِد؟

ِة. ُط األقواَل واألمثاَل الَّتي وردْت على لساِن اأَلسِد في القصَّ - ُأحوِّ
- َأكتُب المثَل الَّذي جاَء على لِساِن الثَّوِر األْسَوِد.

............................................................................................................................
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ْوَر اأَلْحَمَر؟ ْوَر األبيَض ولم َيْذُكِر الثَّ ْوُر اأَلْسوُد الثَّ      - لماذا َذَكَر الثَّ
ِة؟      - ما العبرُة المستفادُة من القصَّ

ُد أركاَن التَّشبيِه فيما سبق، وُأبيُِّن َأثَرُه.       - ) الّثيراُن كَأصابِع اْليِد اْلواحدِة (، أحدِّ

4- الُمماَرَسُة: 
أ- َأْستخدُم أحَد األقواِل التيِة في موقٍف مناسٍب، وأذُكُره أماَم ُزَمالئي.

ْوُر األبيُض(. ٌة - ُأِكْلُت يوَم ُأِكَل الثَّ جاَعَة - في االتِّحاِد ُقوَّ  )الَكْثَرُة َتْغِلُب الشَّ
.......................................................................................................................................

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

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

ُد مّما سبَق أركاَن التَّشبيِه .       ب- أحدِّ
ماِح فاْنهَزَمْت ِمَن اأَلَسِد. ِق الرِّ قِت الّثيراُن كتفرُّ     - تفرَّ

أركان التشبيه

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

المشبه بهأداة التشبيهالمشبه

أركان التشبيه

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

المشبه بهأداة التشبيهالمشبه
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١- َتْمهيٌد:
ُع فكرَة النَّصِّ المسموِع من خاللِ الّصورِة الّسابقِة، والعنواِن الّظاهِر فيها، وُأْخبُِر   - أتوقَّ

ُزمالئي بها .

٢- االْستماُع:
: )ُصّناُع األمِل( باْهتماٍم، مراعًيا آداَب االْستِماِع: - َأْسَتِمُع لِنصِّ

. النظَر إلى المتحدث.     اإلنصاتَ إظهاَر مالمح الفهم.         

عدَم المقاطعة. تدويَن المالحظات.      التفاعَل مع المتحدث.         

3- الفهُم والتَّْحليُل:
ٍة حوَل النَّصِّ بلغٍة سليمٍة للتوّصِل إلى المْعلوماِت واألْخباِر  - ُأجيُب عن أسئلٍة تفصيليَّ

الواِرَدِة فيِه.

٣-1

)1( النص في دليل المعلم.

بالعملِ نصنُع اأْلَمَل)١(



7٦

. - َأْمأَلُ الَجْدَوَل التي بالمْعلوماِت واألْخباِر الَّتي اْسَتمْعُت إليها في النَّصِّ

األخبارالمعلومات

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

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

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

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

4- الُمماَرَسُة:
- َأْعِرُض أماَم ُزمالئي في الَمْجموعاِت اأُلْخرى المعلوماِت الَّتي َأفْدُتها ِمَن النَّصِّ ُمراعًيا 

ِة . استخداَم َكِلماتي اْلخاصَّ

5- التَّقييُم:
َق في َأدائي. -  َأَضُع العالمَة )ü( أماَم اْلعنصِر الَّذي َتَحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
عرضُت المعلوماتِ واألخباَر التَّي استمعُت 1

. إليها في النَّصِّ
َة في 2 استخدْمُت َكِلماتي وِعباراتي الخاصَّ

َعْرضي.
ثُت بلغٍة سليمٍة وعباراٍت واضحٍة. 3 َتحدَّ
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١- َتْمهيٌد:
- أْستِمُع إلى قراءِة معلِّمي:

َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة -[- َأنَّ النَّبيَّ -]- قاَل:

»َبْيَنما َرُجٌل َيْمشي بَِطريٍق، اْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش، َفَوَجَد بْئًرا، َفَنَزَل فيَها، َفَشِرَب، ُثمَّ َخَرَج، 

ُجُل: لَقْد َبَلَغ َهذا اْلَكْلَب ِمن اْلَعَطِش  َفإَِذا َكْلٌب َيْلَهُث، َيْأكُل الثَّرى ِمنَ اْلَعَطِش، َفقاَل الرَّ

َفَسقى  َرقَي،  َحّتى  بِفيهِ،  َأْمَسَكُه  ُثمَّ  ماًء،  ُه  ُخفَّ َفَمأَلَ  اْلبِْئَر،  َفَنَزَل  ِمنِّي،  َبَلَغ  كاَن  الَّذي  ِمْثُل 

ُه َلُه، َفَغَفَر َلُه«)1(. اْلَكْلَب، َفَشَكَر اللَّ

- ُأجيُب: 
نا الحديُث الّشريُف؟      عالمَ َيُحثُّ

٢- المشاَهَدُة واالْستِماُع:
فق بالحيواِن()2(، ُثمَّ أذكُر رأيي فيما اْسَتَمْعُت إِليه.        - أشاهُد وأْسَتِمُع لنشيٍد بعنوان: )الرِّ

٣-٢الّرفُق بالحيواِن

)1( صحيح مسلم  .
)2(  الرابط في دليل المعلم.
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عداُد والمناقشُة:  ٢- اإْلِ
فقِ بالحيواِن وَأْجِر َمْن يقوُم بذلك، مستعيًنا بما استمعُت  - أتناقُش مع َمْجموعتي حوَل الرِّ

إليه وشاهدُته .
3- الُمماَرَسُة:

ْفِق بِالحيواِن  بلغةٍ سليمةٍ وعباراتٍ مترابطةٍ، ُمراعًيا ترتيَب الكلماِت  ا عن الرِّ - َأْكتب نصًّ
فيها ترتيًبا واضًحا.  

: 4- التَّقييُم الّذاتيُّ
َق في َأدائي: - َأضُع العالمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
ا مستوفًيا تفاصيَله بوضوحٍ.١ ا معلوماتيًّ  كتبُت نصًّ

كتبُت عباراٍت مرتابطًة يف لغٍة سليمٍة.٢

3. َغويِّ بُت الكلماِت ترتيًبا َصحيًحا في سياِقها اللُّ رتَّ

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:
- ُأجيُب عن اأَلْسئلِة التيِة:

- ما األْحالُم الَّتي َتراها في َمناِمَك؟

- ما األْحالُم الَّتي َتراها في الَيَقَظِة؟

ُق أْحالَم الَيَقَظِة؟ - كيف ُتَحقِّ

٢- القراءُة:

- أقرُأ النَّصَّ قراءًة َصحيَحًة:
ُه  ُيروى أن َمِلًكا َعظيًما اْستيَقَظ من َنْومِه َوُهَو في غايةِ الَقَلِق واالْنِزعاِج، َفَقِد اْكَتَشَف أنَّ
منُذ وقٍت طويٍل لْم يعْد يرى َأْحالًما في َمنامِه، وكْم حاَوَل األطّباُء بعَد هذا االكتشاِف أْن 
يساِعدوا اْلَمِلَك؛ لكنَّهم َعَجزوا َعْن ذلك، ولْم َيِجدوا في ُكتبِهم َتْفسيًرا لِغياِب اأَلْحالِم، 

أو دواًء يعيُدها.

٢-٢

)1( عندما فقد الملك أحالمه ) بتصرف(، نسيبة العزيبي . دار العالم العربي للنشر والتوزيع، اإلمارات.

ِعندما فقَد الملُك أحالَمه)١(
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الحقيقُة أنَّ الملَك كانَ سيْنسى أمَر اْختفاِء أْحالِمِه لوال أنَّ حديَث الّناِس عْن أحالِمهم كاَن يوقُظ 
ِث عْن  التَّحدُّ الّناَس من  أْن يمنَع  الملِك  الوزيُر على  فاْقترَح  ُحْزٌن َشديٌد؛  قلبِه، فيصيُبه  ذكراها في 

َر ويحزَن  قلُبه . أحالِمهم، وأْن يكُتبوها في أوراٍق حتى ال  تصَل إلى َسْمِعِه فيتكدَّ

الّناُس  الَّتي كتَب  اْمَتأَلِت المدينُة باأَلْوراِق  وافَق الملُك على اقتراِح الوزيِر، ومَع مروِر الوْقِت 
وارَع واألْشجاَر، وكاَن منظُرها كفياًل بتْذكيِر الَمِلِك  عليها أحالَمهم، فغطَِّت الُبيوَت واألسواَر والشَّ
ُيفسُد  َيْكُتبوها فال  أْن  الّناُس أحالَمهم بعَد  َيْحِرقَ  اقتراًحا َجديًدا؛ وهوأْن  الوزيُر  بما فقَدُه، فاقترَح 

ُس األوراِق جماَل المدينِة، وال ُيذّكُر منظُرها الملَك بأْحالِمه الغائبِة. تكدُّ

مِس، وأخذوا ُيلقوَن بأوراِقِهُم الَّتي      وهكذا اْجتمَع الّناُس في ساَحِة المدينِة ُقَبْيَل ُغروِب الشَّ
ا،  َهِب تزداُد علوًّ سطَّروا عليها أحالَمهم في الّناِر الكبيَرِة، ومَع كلِّ ورقٍة ُتلقى كانت أْلِسَنُة اللَّ

خاِن تزداُد َتصاُعًدا وَكثافًة. وأعمدُة الدُّ
الملُك بإطفاِء  َمْحَرَقةِ األحالم، فأمَر  الُمَتصاعِد من  بالّدخاِن  الناُس  الّسماُء، واْخَتنَق  ِت  اْسَودَّ
ًة ُأْخرى وأغلَق على نفسِه الباَب . الناِر، وطلَب إلى الّناِس َأْن يعودوا إلى بيوتِهم . َفَحِزَن الملُك مرَّ

نٍة،  ملوَّ أوراٍق  الّناُس أحالَمهم في  يْرُسَم  أْن  أبيِه  فاقترَح على  ا،  للملِك ولٌد ذكيٌّ جدًّ كاَن     
عن  ِعَوًضا  الَحدائِق،  في  األشجاِر  أوأغصاِن  مناِزلِهم  نوافِذ  مْن  تتدّلى  بحباٍل  َيْربطوها  وأْن 
َرْميِها أوَحْرِقها؛ فَسِعَد الّناُس برسم أحالِمهم في األوراِق، وقاموا بتلوينِها بنقوٍش وَزْخَرفاٍت 

ُقوها في الّنوافِذ واألْسواِر، وعلى األشجاِر. جميلٍة، ورَبطوها بشرائَط ملّونٍة، ثمَّ علَّ

س:........................................................................................................................

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

س:........................................................................................................................

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

س:........................................................................................................................

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

س:........................................................................................................................

............................................................................................................................
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اتِّجاٍه،  الهواُء في كلِّ  ُيَؤْرِجُحها  رقاِء  الزَّ المدينِة  نُة في سماِء  الملوَّ الّناِس  تراقَصْت أحالُم 
ِة وأْسُطِح البيوِت  مِس َصباًحا لتْنَعِكَس ألواُنها البهّيُة على وجوِه المارَّ ُة الشَّ وَتْسقُط عليها أشعَّ

والّساحاِت.

ُيْدخُل  منظُرها  َمْملَكتِه، وأصبَح  َسماِء  في  الُمَتطايرِة  نِة  الملوَّ الّناِس  بأْحالِم  الملُك  َسِعَد 
لْم  الحيِن  ذلَك  نافذِة قصرِه كلَّ صباٍح، ومنُذ  مْن  إليها  نظَر  ُكّلما  قلبِه  إلى  والبهجَة  الّسروَر 

ُر صفَوه أبًدا.  َيْشُك الملُك يوًما غياَب أحالِمه، ولْم َيُعِد االْستِماُع إلى أحالِم الّناِس ُيكدِّ

3- الفهُم واالستيعاُب:
ُط الكلماِت الغامضَة، وَأستشيُر َمْجموعتي لمعرفِة َمعانيها . أ- أحوِّ

ُع في مجموعاٍت، وكلُّ مجموعٍة منا تصوُغ ُسؤااًل َحْوَل ِفْقرٍة واِحَدٍة من النَّصِّ   ب- َنتََوزَّ
ِص لها في النَّصِّ الّسابِِق.       باْستِْخداِم إحدى أدواِت االستفهاِم المناسبِة في الَمكاِن الُمَخصَّ

ج- َنتَباَدُل َطْرَح  اأَلْسئَِلِة  واإلجابَة َعْنها مع المجموعاِت اأُلْخرى .
. ٍة من النَّصِّ د - ُنْكِمُل الجدوَل التَي بأدلَّ

الدليلصفات امللك م
...................................................................................................قلق/ منزعج1

...................................................................................................حزين2

...................................................................................................سعيد3

الملُك  َفَقَد  »عندما  لِنصِّ  الرئيَسِة  اْلِفْكَرِة  إلى  َل  أَلتَوصَّ التي  الّسؤاِل  عن  ُأجيُب  هـ-   
أحالَمه«،  وَأصوُغها في جملٍة سليمٍة .

      - ماذا َأَفْدَت مْن حكايِة )عندما َفَقَد الملُك أْحالَمه(؟ 

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

س:........................................................................................................................

............................................................................................................................
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4- الُمماَرَسُة: 
ر«)١(، قراءة صامتة:  - َأْقرُأ النَّصَّ التَي، بعنوان »َقِْطَعُة ُسكَّ

َمِع  َبْيَن رفاقِه بالُبْخِل والطَّ ميموٌن ِقْرٌد َصغيٌر، اْشُتِهَر 
في آٍن واحٍد.

صـوِت  على  الغابِة  ُســّكاُن  اْستيقـَظ  َصبـاٍح  ذاَت 
َضْحكاتِِه العاليِة وهو يقِفُز بيَن اأَلغصاِن َفِرًحا َمِرًحا.

نادى الِقْرُد الكبيُر َمْيموًنا قائاًل: لماذا نراَك سعيًدا  أكثَر 
من َأيِّ يوٍم آخَر؟

لَتُكوَن  أَلْغِسَلها  فوًرا  وسأذهُب  ُسّكِر،  قطعِة  على  َعَثْرُت  لقْد  قائاًل:  ه  كفَّ ميموٌن  َفَتَح   
نظيفًة، ُثمَّ آُكَلها وْحدي.

ّكِر؛ أَلّنَك ستفِقُدها، فردَّ عليِه ميموٌن:  َتْغِسْل قطعَة السُّ ًرا: ال  وهنا هتَف القرُد الكبيُر محذِّ
أنَت تخَدُعني، سأْغِسُلها من اأَلْترَبِة.

َيْسأُله  ُلعاُبُه وهو  يِد ميموٍن، وساَل  الَّتي تستقرُّ في كفِّ  ِر  كَّ السُّ إلى قطعِة  آخُر  قرٌد  نظَر 
قائاًل: وَأيَن َعَثْرَت عَلْيها؟

       َأجاَبُه ميموٌن ُمبَتِسًما: وجدُتها في أطراِف اْلغابِة ... َيبدو أنَّها َسَقَطْت من َأحِد النَّاِس.

أخذِت الُقروُد تتوّدُد لِميموٍن الَّذي اْشُتِهَر بينهم بالُبْخِل حتى ُيْعِطَيُهْم ِقْطَعًة َصغيَرًة ِمْن ِقْطَعِة 
ِر، ولكّن َمْيموًنا كعادتِِه َأخَذ يقفُز بيَن األغصاِن ُمْبَتِعًدا وهويقوُل ضاحًكا: إنَّها لي، لي  كَّ السُّ

وْحدي.

اأَلْترَبَة  َعْنها  وُيزيَل  ِر،  كَّ السُّ قطعَة  ليغسَل  قريٍب  ماٍء  َيْنبوِع  إلى  ميموٌن  اتَّجَه  سرعٍة  في 

ِه. ّكِر تماًما واْخَتَفْت من كفِّ الُملتِصقَة بها، وكانِت الُمفاَجأُة حيَن ذاَبْت ِقطعُة السُّ

)1( عابدين حميي الدين، قطعة سكر.
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اْلَجْدَوِل  في  َحِة  الُمَوضَّ االْستْفهاِم  أدواِت  باْستخداِم  الّسابِِق  النَّصِّ  َحْوَل  أسئلًة  أطرُح   -

كِل اْلتي: مستعيًنا بالشَّ

  

ٍر«، وأصوَغها في  ئيَسِة لنّص »ِقْطَعُة ُسكَّ َل إلى الِفْكَرِة الرَّ توصَّ - أجيُب عِن الّسؤاِل التي أِلَ

ُجْمَلٍة َسليَمٍة .

ٍر«؟  - ماذا أفْدَت مْن حكايِة »ِقْطَعُة ُسكَّ
.......................................................................................................................................

ـر ِقْطَعــُة ُسكَّ

المشكلةالمكان والزمان الحلالشخصيات األحداث

نص السؤال باستخدام األداة األداة

....................................................................................................................َمْن

....................................................................................................................متى

....................................................................................................................أيَن

....................................................................................................................ما

....................................................................................................................ماذا 

....................................................................................................................كيَف

....................................................................................................................ملاذا
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١- َتْمهيٌد:
. -  أقرُأ النَّصَّ التي قراءًة صحيحًةً

ْبًحا ومساًء؛ في الّصباح َتعوُد          » َيْذُكُر الّناُس أّمهاتِِهْم بُِصَوٍر ُمْخَتِلَفٍة، َأّما َأنا فَأذُكُرها ُصُ
تِها الَمْملوَءِة ماًء، إّنها َتْحِمُل الماَء َوكأّنُه أْثَمُن ما في الُوجوِد. ِمَن الَيْنبوِع بَِجرَّ

َتها على اأَلْرِض، وَتْبدُأ في إشعاِل الّناِر  َة، َوَتَضُع َجرَّ رجاِت الَحَجِريَّ         ها هي أّمي َتْصَعُد الدَّ
في الَمْوقِد؛ ُتْشِعُلها وكَأنَّها َأثَمُن ما في الُوجوِد، توقُدها وهي َتْرنو إليها في َوَجٍل واْنبِهاٍر، 

ُه أْثَمُن ما في الُوجوِد. ه وكأنَّ وإلى َأْن َتْشَتدَّ الّناُر كما َيِجُب، َتُهزُّ أّمي الّسريَر، تهزُّ

َة الفاِرَغَة لتَأتَي باْلماِء ِمَن الَيْنبوِع، ُثمَّ ُتْشِعُل الّناَر، ُثمَّ َتُهزُّ الّسريَر،       ظهًرا، تأخُذ ُأّمي الَجرَّ

ِة، وَتُهزُّ الّسريَر وُتشِعُل الّناَر. هكذا كانْت َتفعُل كلَّ  وفي الَمساِء َتْجُلُب أّمي اْلماَء في الَجرَّ
ٍل وتأنٍّ كأنَّه أثمُن ما  تاِء، كانْت َتْفَعُلُه في تمهُّ يِف والَخريِف والشِّ بيِع والصَّ َيْوٍم  من َأّياِم الرَّ

في الُوجوِد«)1(.

ِه. - أِصُف ُأّمي بَِكِلَمٍة واِحَدٍة، ُثمَّ َأْسَتمُع إلى َوْصِف ُكلِّ َزميٍل في المجموَعِة ألمِّ
............................................................................................................................. -

)1( رسول محزاتوف . هكذا أذكُر عن أمي .األدب اإلنساين.

4-٣ هكذا َأكتُب عن ُأّمي
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عداُد:  ٢- اإْلِ
- ُأناقُش َمْجموَعتي َحْوَل َدْوِر اأُلمِّ في حياِة أبنائِها، وواِجبِنا َنْحَوها.

ي، وأذكُر أهمَّ صفاتِها. ُح َمشاِعري َنْحوُأمِّ - ُأوضِّ
ُث أماَم الَمْجموعاِت اأُلْخرى َعْن َمشاِعري َوواِجبي َنْحَو ُأّمي  . - َأَتَحدَّ

3- الُمماَرَسُة:
ُح فيها َمشاِعري.   أ - أكتُب عن أسباِب حّبي أُلّمي في ُجَمٍل َبسيَطٍة ُأَوضِّ

ها في ُأّمي مبّيًنا أسباَب اْختياري َلها . ب- أْختاُر صفًة واحدًة أحبُّ
ُر ما يْأتي: جـ- أتذكَّ

ْعبيِر َعْن َرْأيي  - استخداَم  إِْحدى العباراِت التيِة للتَّ

ِة لدعِم التَّعبير َِعْن َرْأيي. هنيَّ - استخدامَ الخريطِة الذِّ
......................................................................................................................................

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

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

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

من وجهة نظرِيأعتقدفي رأيي أظن



8٦

ُمشارَكتي  في العمِل التَّطّوعي
١- المهّمُة:

عيٍّ   َأْكتــُب َمْعلومــاٍت َعــْن َعَمــٍل تطوُّ
ُأِحــبُّ أن أشــاِرَك  فيــه فــي مدرســتي أو 
ــٍة ،  ــٍة ِذْهنيَّ ــه فــي َخريَط ُم ــي، وأُنظِّ ِمْنَطَقت

ثــمَّ َأْعِرُضهــا أمــاَم الّزمــالء . 

٢ـ األدواُت والموادُّ المطلوبُة:

مقّص أقالم أوراق

ألوان صور صمغ

3 ـ طريقُة بناءِ الَمْشروِع: 

َمْشروعي

- الخطوات:

- َأختار عنواًنا مناسًبا لمشروعي.

ا أحبُّ القيامَ به. دُ عماًل تطّوعيًّ - ُأحدِّ

- َأجمُع الّصوَر الُمناِسَبَة له.

)4-3(. ْهنيَّة في َوْصِف َعَملي التََّطوعيِّ - َأْسَتخِدُم الخريطَة الذِّ

ا َقصيًرا مرتبًطا بالَمْوضوِع، ُمْسَتْخِدًما ُلَغًة َدقيَقًة وَتفاصيَل ُمناِسَبًة. )2-3(  - َأكتُب نصًّ
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- أذكُر أسماَء المشاِركيَن في الَمْجموَعِة.

ُع اأَلْدواَر فيما بيننا على النَّْحِو اآلتي: - نوزِّ

الدوراالسمم

1
2
3
4
5
٦

ُب على الَعْرِض في المْنِزِل قبَل َتْقديِمِه أماَم ُزمالئي َوُمَعلِّمي؛ ُمْستعيًنا بالَجْدوِل التي: - أتدرَّ

4- طريقُة عرِض الَمْشروِع:
ُم َأداًء متمّيًزا: - ُأرتُِّب خطواِت الَعْرِض بما ُيناِسُب َمْشروعي، وأقدِّ

المعيار خطوات عرض المشروع 

1-1 أقوُم بشرٍح واٍف لَمْشروعي، وأعّبُر عن أفكاري بوضوٍح. 1

3-1 َة  لعرِض الَمْعلوماِت واألخباِر .  أْسَتْخدُم كلماتي وعباراتي الخاصَّ 2

1 -2 نها َمْشروعي. ُد المعلوماِت الَّتي َتَضمَّ أحدِّ 3

5-2
مناسٍب؛  وتعبيٍر  وبطالقٍة  سليٍم  بشكٍل  مشروعي   ُنه   يتضمَّ ما  أقرُأ   

بِط وَجْودَة األداِء. َة الضَّ مراعًيا سالمَة النُّطِق وصحَّ
4
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 5 - تقييمُ الَمْشروع : 
مته مْن عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا:    - أقّيم مشروعي وما قدَّ

التقييم

المعيار 4م 3 ٢ ١

 
قمُت بشرٍح واٍف لَمْشروعي وعّبرُت عْن َأفكاري بوضوٍح. 1

المعلوماِت  ُزمالئي  أماَم  ألعرَض  كلماتي  استخدمُت 
واألخباَر.

2

نها َمْشروعي. دُت المعلوماِت الَّتي تضمَّ حدَّ 3

ُنه  َمْشروعي  بشكٍل سليٍم، وبطالقٍة وتعبيٍر  قرأُت ما يتضمَّ

ْبِط وجودة األداِء. مناسٍب؛ مراعًيا سالمةَ النُّطِق وصحَة الضَّ

4

َة لَدْعِم التَّعبير عْن َرأْيي. هنيَّ استخَدْمُت الخريطَة الذِّ 5

ا قصيًرا مرتبطًا بالموضوع مستخدًما لغًة دقيقًة  كتبُت نصًّ
وتفاصيَل مناسبًة مراعًيا ترتيَب الكلماِت بشكٍل واضٍح.

٦

ِم لَمْشروعي وِكفاياتي. 6- أنا مستعدٌّ لتقييِم المعلِّ



الَفنُّ عالٌم َجميٌل

 الوحدة
الثانية
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؟ قلُت: كلُّ َجميٍل               َمَلَ النفَس ُحْسُنه كاَن فّنا*     قيَل: ما الفنُّ

* البيت ألمير الشعراء أحمد شوقي.



كفايات الوحدة التعلمية الثانية

الكفايات م
الكفايات المجاالتالعامة

اخلاصة
معايري
املنهج

عدد 
األنشطة

١
١

١-٢الحقائق
عن  فيه  يعبر  دقائق   ٥:٣ مدته  قصيًرا  عرًضا  يقدم   ١-٢
ا مـــن  األفكار والمشاعر تعبيًرا صحيًحا وواضًحا ومتماسكـً

موضوعات مختلفة.
٢

١-٥ يظهر احترام آراء اآلخرين، واالهتمام بأساليب ١-٥االتجاهات٢
٢الحيـاة المختلفة.

٣

٢

٢-١ يقـرأ عـدة نصـوص ألهـداف متنوعــة: القــراءة ٢-١الحقائق
٢للمعلـومـات والقراءة للتسليـة.

٤

العمليات

٢-٣-١ يتعرف استخدام الكلمات الرمزية في األمثــال ٢-٣
٢واألقــوال الشائعـة )المعجم(.

٥
علـى ٢-٤ للحصول  والقـوائم  الجداول  يستخـدم   ٢-٤

٢معلومات.

٦
٢-٥

٢-٥ يقرأ بشكل سليم وبطالقة وبتعبير نصوًصا قصـيرة 
النطـق وصحـة  مـراعًيا سـالمة  مــن مصـادر عـديـدة، 

الضبط وجـودة األداء.
٢

٢٢-٦ يعرض ما يحـب قراءته ويعطي األسباب لخياراته.٢-٦االتجاهات٧

8

٣

٣-١الحقائق

٣-١-١ يكتب عـدة أنـواع مـن النصوص القصيرة )ال 
ا وبالتعــاون مــع الـــزمالء،  يزيد على ١٠جمل(، فـرديًّ

مستخدًما الجمل االسمية والفعلية )مهارات لغوية(.
٢

9

القصيـرة     النصوص  من  أنـواع  عـدة  يكـتب   ٣-١-٢
ا وبالتعـاون مـع الزمـالء،  )ال يزيد على ١٠جمل(، فـرديًّ

مستخدًما الجمل االسمية والفعلية )المعيار( .
٢

٣-٣االتجاهات١٠

٣-٣-١ يظهر رغبة في كتابة نصوص قصيـرة ألهداف 
٢مختلفـة ) مهارات هجائية(.

١١
٣-٣-٢ يظهـر رغبة في كتابة نصوص قصيرة ألهداف 

٢مختلفة )المعيار(.

9٠



9١

١-٢طفلٌة اْسُمها صالَِحة)١(

١- َتْمهيٌد: 
- َأذكُر شفهيًّا عمًل قْمُت بِه ونجْحُت فيِه. 

- َأصُف ُشعوري شفهيًّا حينما نجْحُت فيِه . 
٢- القراءُة: 

- أقرُأ  النَّصَّ قراءًة صحيحًة.

عاَشْت ِطْفلٌة َفقيرٌة اْسُمها »صالحُة« في َخْيمٍة َصغيَرٍة في َبْلَدِة )أبوديس( المحاذيِة لمدينِة   
القدِس، وهي بلدٌة فقيرٌة يعيُش فيها َنْحُو ثالثِمائِة إنساٍن، ال تتوافُر فيها الكهرباُء وال المياُه 

كِن. وال حتى المنازُل الصالحُة للسَّ
روِف القاسيِة، نشأْت »صالحُة«، وَبَلغْت عاَمها الرابَع َعَشَر،  في هذه الخيمِة وفي تلَك الظُّ

وحلُمها الَّذي ُيراودها ِطواَل الوقِت، أْن تكوَن أديبًة، لكْن كيَف؟ 
كانْت َتستعيُر الكتَب من المدرسِة وَتْقرُؤها كلَّ ليلٍة على َضْوِء القمِر، وُتْنِصُت للحكاياِت 
ُتها كلَّ يوٍم، وكانْت ُتسّجُل تلَك الحكاياِت في دفتٍر  ِة الَّتي َتْحكيها لها َجدَّ ِة الِفَلْسطينيَّ ْعبيَّ الشَّ
َحوَل  ُطْفُت  لوَأنني  َأنا!  ليسْت من خيالي  َلكنَّها  لِنْفِسها: حكاياٌت جميلٌة،  تقوُل  ُثّم  صغيٍر، 
ًة من َتأليفي، لِكْن كيَف لي أْن ُأسافَر؟ العاَلِم وسافرُت لُرّبما استطعُت بعَد ذلَك أْن أكتَب ِقصَّ
كانْت »صالحُة« ُتعاِوُن والَِدها بعَد رُجوِعها من الَمْدَرسِة؛  َفَتْرعى األغناَم في الِجباِل، 

)١( العربي الصغير، العدد )279(، ديسمبر 2٠١٥. عزة إبراهيم.

الطفلة صالحةجائزة هانز كريستيان أندرسن
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وَتْحُلُبها وَتْرِجُع بها إلى الَخْيَمِة، وكاَن لديها َخروٌف نّطاٌح، صغيٌر، مشاكٌس، أسوُد الّلوِن، 
غيِر أْن يجوَب العالَم بالّليِل،  له ُأُذناِن َطويلتاِن، فتخيَّلْت »صالحُة« أنَّ بُِوْسِع َخروِفها الصَّ

نيا وما فيها. إذا غنَّْت لُه أغنيًة، وأنَّ بُِوْسعِه أْن يكوَن له َجناحاِن َيطيُر بِهما ليرى الدُّ
على  قرَأْتها  وحيَن  غيِر،  الصَّ خروِفها  ِقّصَة  وَكتبْت  بالقلِم،  »صالحُة«  أمسكْت  هكذا 
ْم بها إلى ُمساَبقِة »هانز  َمِة في المدرسِة قالْت لها: حكايٌة جميلٌة يا »صالحُة«، فلنتقدَّ الُمعلِّ

ِة، َمْن يدري؟ َفربَّما تفوِزين . كريستيان أندرسن«* الّدوليِة لقصِص األطفاِل الخياليَّ
حدَث ذلَك في عام 2٠١2، وفازْت حكايُة »صالحة« بالجائزِة األولى من بين ألٍف ومائتي 

عمٍل من جميِع أنحاِء العالِم، وهي اْلجائَِزُة الَّتي يطلقوَن عليها »جائزة نوبل لألطفال«.
وَأصبَح اسُم »صالحة« رمًزا لِطْفلٍة اْنَتَصَرْت بالُحُلِم والَخياِل على ُبْؤِس الِخياِم والَفْقِر 

َكِن . أنَت أيًضا َتْستطيُع أْن تقوَم بعمٍل َعظيٍم، فُقْم بِه. واْنعداِم المياِه والَكْهرباِء والسَّ

٣- الفهُم واالستيعاُب: 
- ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة شفهيًّا:

- كيف كانْت تعيُش صالحُة؟
ُة الَّتي كانْت صالحُة تتمّنى َتْحقيَقها؟ - ما اأُلمنيَّ

ِد األشياَء الَّتي ساعدْت صالحَة على تحقيِق إْنجاِزها . - عدِّ
- ما اسُم الجائزِة الَّتي َحَصَلْت عليها صالحُة؟

٤- اْلِعداد:
- أتحاوَرُ مع زميلي َحْوَل ما يأتي:

ِة. - نهايِة القصَّ
ِة ونهايتِها. - َمشاعِر صالحَة في بدايِة أحداِث الِقصَّ

* هانز كريستيان: كاتب دانماركي )١٨٠٥-١٨7٥( اشتهر بحكاياته الخيالية لألطفال، ومن أشهرها: الحورية 
الصغيرة - ملكة الثلج.



9٣

ًة  َتْحوي العناصَر اآلتيَة: -أكتُب ُخطَّ
. - األفكاَر الَّتي َوَرَدْت في النَّصِّ

 . - المشاعَر الَّتي اْنتاَبْتني َبْعَد ِقراءِة النَّصِّ

٥-الُمماَرَسُة:
ُم عرًضا قصيًرا في حدوِد ٣-٥ دقائَِق ُأعّبُر فيه عن: - أقدِّ

. ْت في النَّصِّ دَ - األفكاِر الَّتي وَرَ
 . - أهمِّ الَمشاعِر اّلتي  َخَرْجُت بها ِمَن النَّصِّ

: ٦- التَّقييُم الذاتيُّ
َق في أدائي: -  أضُع العلمةَ )ü( أماَم العنصرِ الَّذي َتَحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
مُت عرًضا قصيًرا في الحدوِد المطلوبِة: ) ٣ - ٥ ( دقائَق.١ قدَّ

استوفيُت عرَض األفكاِر بوضوٍح وتماسٍك أماَم ُزمالئي.٢

استوفيُت عرَض المشاعر ِ بوضوٍح  أماَم ُزمالئي.٣

استخدمُت لغًة سليمًة وعباراٍت واضحًة.٤
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١- َتْمهيٌد: 
- أعبِّرُ عن الّصورِة الّسابقِة بجملةٍ سليمٍة اْلَمعنى واْلَمبنى.

٢- اْلِعدادُ: 
- أقرُأ الجمَل اآلتيَة قراءًة جهريًَّة صحيحًة مراعًيا ما َيْأتي:

حيَح           تمثيَل الْمعنى بَط الصَّ ليَم          الضَّ طَق السَّ القَة          النُّ                      الطَّ

٢-٥ألعاٌب في ُصْحبِة اأَلْجداد)١(

)١( أيوب حسني . ألعابنا الشعبية الكويتية.

خوِل.         لوا بالدُّ ِة، وتفضُّ لَّ َة يف السَّ كيَّ ُة : الّزائرونَ األعّزاُء، ضعوا أْجِهَزَتُكُم الذَّ - قالتِ اجَلدَّ
إلى  النَّظَر  ُتْمِعنوَن  وأنتْم  زياَرتِنا  وقَت  ُتْمضوا  أن  لكْم  أْسَمَح  لن  ُة:  الَجدَّ قالتِ   -

أجهزتِكْم، ِمْن دوِن حديٍث َمَعنا أو َحَرَكٍة َحْولنا.
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٣- القراءُة: 
َن  موَز في اْلَجْدَوِل في أثناِء القراَءِة، ألتمكَّ - أقرُأ النَّصَّ اآلتَي  قراءًة صامتًة، ُمْستخدًما الرُّ

حيِح.  من الفهِم الصَّ

عبارات دالة عىل احلزنعبارات دالة عىل الفرحعبارة غري واضحةكلمة غامضة
×؟*

خول«. استقبَلْتنا هذه  لوا بالدُّ ِة وتفضَّ كيَة في الّسلَّ   »الزائرون األعزاُء، َضعوا أجهزَتُكمُ الذَّ
ي أْن َيْجَعال  َرْت هي وَجدِّ َقْتها َجّدتي بعَد أْن قرَّ العبارُة عنَد َمْدَخِل ُغرفِة الَمعيشِة؛ حيُث علَّ
يوَم الّزيارِة اأُلْسبوعيَِّة ألحفاِدِهما يوًما للحديِث والحركِة، َفقْد قالْت لنا: لْن َأْسمَح َلُكْم أْن 
ُتمضوا وقَت زياَرتنِا وَأنُتم ُتمِعنوَن الّنَظَر إلى أجهَزتُِكْم، ِمْن دوِن حديٍث معنا أوحركٍة َحْولنا، 

ا فيما بيننا: سيكوُن يوًما ثقياًل وُمِمالًّ .   لذا سَنْصنُع َمَعُكْم يوًما ممّيًزا، قْلنا ِسرًّ
ي َحوَله وهو يحِمُل َأشياَء في يدِه، وقال: هذه الكرُة  الَغداَء، َجَمَعنا َجدِّ تناَوْلنا  أْن  وبعَد 
لفْفُت  ُثمَّ  َقَصْصُتُه   ، قديٌم رثٌّ ثوٌب  لديَّ  كاَن  وقالْت:  تي،  َجدَّ َفضِحكْت  ُتُكْم،  َجدَّ َصَنَعْتها 

ِقَطَعُه بشكٍل ُكَرويٍّ ُمْحَكٍم، وخّيْطُتها باإلْبرِة لِيلعَب بها عمُر الّصغيُر . 
تي . إنَّها مناِسَبٌة لُه، وال ُتؤذي أصابَع  غيِر قائلًة: شكًرا لِك يا َجدَّ قْت غنيمُة أخُت عمَر الصَّ علَّ
زُت لُكم  لعبَة ) َصبَّْت (؛ ها هَي الورقُة وها هي األحجاُر. قلُت  ي:  جهَّ قيقَة. قال َجدِّ َقَدَمْيِه الرَّ
: قديًما كّنا  ي، قال الَجدُّ ْرها لنا أكثَر يا َجدِّ َيٌة وتحتاُج إلى تفكيٍر وذكاٍء، فسِّ له يبدو أنَّها  ُمَسلِّ
راِب، أّما اليوَم فرسمُت المربَّعاِت  ُمُه إلى َأْربَعِة مربَّعاٍت متساويٍة على التُّ َنْرُسُم مربًَّعا، ونقسِّ
على ورقٍة وكلُّ العٍب يضُع ِقَطَعُه الثَّالَث على زاويٍة من الّزوايا اأَلْربِع، وَيتِمُّ تحريُك الِقَطِع، 
حتَّى َينَجَح َأحُد الاّلعبيَن في وْضِع القطِع الثَّالِث على َخطٍّ ُمْستقيٍم ويقوُل حينذاَك:)َصبَّْت(؛ 

أي انتظمْت، ويكوُن الفائَِز .  
ِة بسرعٍة ومتعٍة، ومّرْت ساعاُته بَِسعادٍة غامرٍة. ونحُن في    اْنقضى يوُم زيارِة الَجدِّ والَجدَّ

تي .  ِة جدَّ َة في َسلَّ كيَّ طريِق اْلعوَدِة إلى منازلِنا، َتذّكْرنا َأننا َنِسْينا أجهَزَتنا الذَّ
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٤- الفهُم  واالستيعاُب:
ُط الكلماِت الغامضَة، وأستشيُر َمْجموعتي لمعِرَفِة َمعانيها . أ- ُأَحوِّ

ب- أجيُب عن األسئلة اآلتيِة شفهيًّا:
ِة. خصيات الَّتي ورَدْت في القصَّ ِد الشَّ - عدِّ

ها الجّداِن ألحفاِدهما ؟ - ما الُمفاجأُة الَّتي َأعدَّ
؟ -   كيَف َقضى األحفاُد يوَم الّزيارِة األسبوعيَّ

- ِصْف شعوَر األحفاِد بعد انتهاِء زيارِة جّدْيهما .
ْرنا أننا  ُد ما تشيُر إليِه العبارُة اآلتيُة: »ونحن في طريِق العودِة إلى منازِلنا، َتَذكَّ ج- أحدِّ

تي«.  ِة َجدَّ َة في سلَّ         نسْينا أجهزَتنا الّذكيَّ
............................................................................................................................

٥- الُمماَرَسُة:
ًة َصحيحًة ُمراعًيا ما َيْأتي: - أقرُأ النَّصَّ الّسابَق قراءًة جهريَّ

 : ٦- التَّقييُم الّذاتيُّ
َق في َأدائي. -  أضُع العلمَة )ü( أماَم اْلعنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

قرْأُت النَّصَّ قراءةً سليمةً من دونِ أخطاءٍ وبطالقةٍ.١

حيحِة.٢ ِة الصَّ تمكنُت من مهاراِت القراءةِ الجهريَّ

القَة طَق السليَمالطَّ حيَحالنُّ بَط الصَّ تمثيَل اْلمعنىالضَّ
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١- َتْمهيٌد:
َة على كلِّ صورةٍ مّما يْأتي؛ بحيُث تكوُن مبدوءًة بـ ) أل (. أ - أكتُب  الكلمَة الّدالَّ

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

ب - ُأَصنُِّف الكلماِت الّسابقَة في الجدول اآْلتي بِحَسِب نِوع )أل( فيها:

جمموعة الالم القمرية جمموعة الالم الشمسية

٢-  التَّدريُب والتَّطبيُق: 
نَة:  أ- أقرُأ الفقرَة اآلتيَة، وأالحُظ الكلماِت الملوَّ

ِة اهتماًما كبيًرا،           لألنشطةِ المدرسيَّةِ فوائُد كثيرٌة؛ لذلك َتهتمُّ مْدَرستي باألنشطِة الفنيَّ

، فالفنوُن ُتَعدُّ لوًنا من ألوانِ  عِر والخطِّ ، باإلضافِة إلى الشِّ كالرّسمِ  والموسيقى والتَّصويرِ

، وغذاًء للّروحِ والبصرِ.   الثَّقافةِ اإلنسانيَّةِ

نِة بعَد َحْذِف الحرِف األوِل فيها، ثمَّ أالحُظ ُنْطَقها: ب- ُأعيُد كتابَة الكلماِت الملوَّ

٣-٣-١ِكتاَبتي َصحيحٌة*) ٣ (

)*( مهارة دخول بعض الحروف )الباء - الكاف - الفاء - الواو( على كلمات مبدوءة بـ )أل(.

............................................................................
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ح- أُجيُب عن التَّدريبِ اآْلتي َمَع َمْجموعتي َكما في المثاِل األوِل:

ماذا  أالحظ يف كتابة الكلمة؟الكلمة بعد دخول احلرف عليهااحلرفالكلمة
باحةبــالسباحة  مل حيدث تغيريبالسِّ

..........................................................كـالقمر 

..........................................................فـالموسيقى

..........................................................والغزال

د-  أقرُأ الجمَل اآلتيَة، ُثمَّ أمُل الفراغاِت بالكلماِت المناسبِة لها.
    )األلوان – الرياضة – النجوم - األسواق (   

ِة. فُل علَم الكويِت بـ ....................................المائيَّ - رسَم الطِّ
- الرسُم و....................................  من الهواياِت الجميلِة .

- أضواُء المدينة تلمُع كـ....................................
َة. عبيَّ يِخ جابر األحمد الثَّقافيَّ فـ................. الشَّ - زْرُت مركَز الشَّ

٣- الُمماَرَسُة:
 : - َأكتُب ما ُيْملى عليَّ

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

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

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

ُب: ................................................................................................................... - ُأصوِّ

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

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

....................................................................................................................................       
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١- َتْمهيٌد: 
- أشاهُد عرًضا مرئيًّا عن حديقِة الفراشاِت)٢( .

٢- القراءُة:
موِز اآْلتيِة: - أقرُأ النَّصَّ اآْلتي قراءًة صحيحًة، وأشيُر للمعلوماِت َوْفَق الرُّ

معلومة معروفة عن كلمة غامضة
الفراشات

معلومة جديدة عن 
الفراشات

معلومة مل أفهمها 
عن الفراشات

؟+/*

 حالما تصلونَ أصدقاءنا إلى حديقِة الفراشاِت الواقعِة في إمارِة »دبي« بدولِة اإلماراِت 
هشِة واالنبهاِر مّما سترى أعيُنكم، هذا ما حدَث مع األخويِن  ؛ ستصابوَن بالدَّ ِة المتَّحدةِ العربيَّ
َأْعيُنهما تتسُع دهشًة، ورأساُهما َيدوراِن  ٍد وبدوَر عندما زارا هذه الحديقَة؛ فقْد كاَنْت  محمَّ
َعْيِن عالًما من الفراشاِت، مختلفِة األلواِن واألحجاِم واألنواِع،  ذات اليميِن وذاَت الشماِل، ُمَتَتبِّ

ها في مكاٍن واحٍد. عْت كلُّ تجمَّ
وجُهها  كبيرٌة  فراشٌة  استقبالِهما  في  كانْت  الحديقِة،  إلى  وبدوَر  ٍد  محمَّ وصول  عند   

٢-١حديقُة الفراشاِت)١(

)١(  حسني بوكيز . العريب الصغري.
)2( الرابط يف دليل املعلم.
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ضاحٌك، تمّثُل البوابَة الرئيسَة للحديقِة، سريًعا ما دخَل األخواِن إلى الممرِّ القصيِر الَّذي 
مٌة من اْلوروِد  الَبّوابِة الّداِخلّيِة، وعلى جانَِبِي الممرِّ توجُد فراشاٌت كبيرٌة ُمَصمَّ ينتهي إلى 
ُن الّزائَر  ِة، على هيئِة فراشاٍت، ُتَمكِّ ِة المعِدنيَّ واألزهاِر، وعدٍد من الهياكِل والتَّشكيالِت الفنيَّ
ٍد  فِل كما لوكاَن رأَس فراشٍة، وعنَد دخوِل محمَّ من التَّصويِر معها؛ بحيُث يظهُر رأُس الطِّ
الَبديَعِة،  ِة  الفنيَّ والتَّصاميِم  الّصوِر  من  كبيًرا  عدًدا  يضمُّ  ُمْتَحٌف  صادَفهما  الحديقَة  وبدوَر 
ِة الَّتي تمألُ أرجاَء الُمْتَحِف، قْد ُصنَعْت من  ْوحاِت الفنيَّ إْذ فوجئا بأنَّ كلَّ هذه الّصوِر واللَّ

َطٍة. ٍة ُمَحنَّ فراشاٍت حقيقيَّ
ٍة ُكتَب عليها أنَّ هذه الحديقَة تحتوي على تِسْعِة   ولفَت انتباَه بدوَر وجوُد  َلْوَحٍة َتْعريفيَّ
لتوفيِر  ِة  ْقنِيَّ التِّ باِت  بالمتطلَّ دٍة  مَزوَّ ٍة،  داِخليَّ بَمَمّراٍت  متَّصلٍة  ُقَبٍب  َهْيَئِة  على  َمٍة  مصمَّ أبنيٍة، 
بَثباٍت  الحرارِة  َدَرَجُة  ُتْضَبُط  الفراشاِت؛ بحيُث  الُمالئَِمِة لحياِة  ِة  ِة والُمناِخيَّ البيئيَّ الّظروِف 

على درجِة ٢٤ ° درجًة مئويًة؛ إذ إّنها أكبُر حديقِة فراشاٍت ُمغّطاٍة في العالٍم.
عَب َمَعهم، تْقترُب من بدوَر فراشٌة زرقاُء لتأخَذ   تالحُق الفراشاُت األطفاَل وتحبُّ اللَّ
ٌة  ِقْسًطا من الّراحِة على ذراِعها، ُتْدعى هذه الفراشُة بالموِرفِة الّزرقاِء، وهي فراشٌة اْستوائيَّ
اْلمانجو  فاِكَهتي  وَتْعَشُق  والمكسيِك،  ِة  الَجنوبيَّ أمريكا  في  اْلَمطيَرِة  الغاباِت  في  َتعيُش 
فراشٍة  بين  ما  فراشٍة،  يقارُب )١٥٠٠٠(  ما  الحديقِة  الفراشاِت في  ويبلُغ عدُد  واْلكيوي، 
أمريكا  من  سواء  العالِم،  دوِل  ُمْخَتِلِف  من  ُجلَبْت  التَّكويِن،  طوِر  في  وشرانَق  ناضجٍة 

ِة، أو إفريقيا أوحتى آسيا. الالتينيَّ
نا  َأِة لذلك؛ ليتمكَّ  تعَب اأَلَخواِن من الَجْري وراَء الَفراشاِت، وَجلسا في األماكِن المهيَّ
ِل هذه الَمْخلوقاِت الَجميلِة، وكأّنهما في َعْرٍض َجميٍل لألزياِء، فكلُّ  من االستراَحِة وتأمُّ

فراشٍة َتعِرُض أجمَل ما ُنِقَش على َجناَحْيها بألواٍن زاهيٍة.
ٌد وبدوُر زيارَتهما بالجلوِس  زهِة في هذِه الحديقِة البديعِة، ختَم محمَّ وبعد االنتهاِء من النُّ
ُمها الَمْقهى،  ذيَذِة الَّتي يقدِّ غيِر لتناوِل بعِض األطعمِة والَعصائِر اللَّ في َمْقهى الفراشاِت الصَّ

وَشَرعا في رسِم الفراشِة الَّتي أعجَبُهما شكُلها وألواُنها.
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٣- الفهُم واالستيعاُب:
ُط الكلماِت الغامضَة وأستشيُر َمْجموعتي لِمعرفِة َمْعناها.   أ - أحوِّ

ب- أملُ الجدوَل بما هو مطلوبٌ فيه:

الفهم بعد المناقشةالمعلومات قبل المناقشة الرموز

/
.............................................
............................................. 
.............................................

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

+
.............................................
............................................. 
.............................................

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

؟
.............................................
............................................. 
.............................................

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

ج- أتوقَّعُ َشْكَل الَفراَشِة الّزرقاِء وأرُسُمها.

د- َأرى أنَّ  المعلوماِت في النَّصِّ عن الفراشاِت  بالّنسبِة لي معلوماٌت:
- قديمٌة )       (                    - جديدٌة    )       (
يٌة     )       ( - مفيدٌة  )      (                     - مسلِّ
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٤- الُمماَرَسُة: 
موِز اآلتيِة، ثمَّ أكُتبها  - أقرُأ النَّصَّ اآلتَي قراءًة صحيحًة، وأشيُر  إلى المعلوماِت فيه َوْفَق الرُّ

ِص لها من الجدوِل: في المكاِن المخصَّ

/+

معلومة جديدة يف النصمعلومة أعجبتنيمعلومة معروفة يف النص

  الضوء في الطبيعة)١(

ماِء بعَد  ُل في السَّ ا أماَم الَجماِل الفائِق أللواِن َقْوِس اْلَمَطِر وهي تتشكَّ َمْن ِمّنا لم يقْف ُمْنَبِهَرً

مِس وألوانِه  باِح لُرْؤيِة شروِق الشَّ يوٍم ماطٍر؟ وَمْن منا لْم يهُرْب يوًما من ِفراِشِه باكًرا في الصَّ

النُّجوِم  رؤيِة  عنَد  ُمْنبهًرا  فاُه  فتَح  أو  ماِء؟  السَّ في  الغيوِم  مَن  المنعِكَسِة  ِة  والبرتقاليَّ الحمراِء 

ماِء في ليلٍة َدْهماَء غاَب عنها القمُر؟ فال توجُد  حياٌة على األرِض من دوِن  المتأللئِة في السَّ

ماِء ليَس  مِس، وال يوجُد َجماٌل على َكْوَكِب األرِض من دوِن األلواِن؛ فجماُل السَّ نوِر الشَّ

اأُلُفِق  ، عنَد  إلى األحمِر والُبْرتقاليِّ ُر لوُنها  يتغيَّ يْنَجلي عنَدما  إنَّما جماُلها  بزرقتِها فحسب، 

 . وِن الُبْرتقاليِّ ُن الجوُّ بأكمِلِه باللَّ ٍة، فيتلوَّ أوعنَد هبوِب عاصفٍة ُترابيَّ
)١(  ثريا حممد سعيد . ) جملة الكويت ( األضواء يف حياتنا ) بترصف (. 
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والتَّفاعُل  األجساِم،  مَن  المنعكُس  الّنوُر  مصدُره  بيعِة  الطَّ في  الموجوِد  الجماِل  هذا  كلُّ 

وِء الّساقِط والجسِم العاكِس لُه.  القائُم بين الضَّ

وعمليُة  بيَعِة،  الطَّ مع  يتفاَعُل  خاللِها  مْن  الَّتي  اإلنساِن  حواسِّ  إْحـدى  هـو   واإِلبصاُر 

اإلبصاِر قائمٌة على انعكاِس الّضوِء من األجساِم المْختِلَفِة وسقوِطها على العيِن َبْعَد ُمروِرها 

العيِن، مرِسلًة َوَمضاٍت  َرٍة على شبكّيِة  ٍة ُمصغَّ بتكويِن صورٍة حقيقيَّ الَّتي تقوُم  العيِن  بعَدَسِة 

. كهرومغناطيسيًَّة خالَل الَعَصِب العينيِّ إلى مركِز اإِلبصاِر في المخِّ

أ- ُأجيُب:

ماِء؟ ُل قوُس اْلمطِر في السَّ         - متى يتشكَّ

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

موِز اآْلتيِة: ب-  أمُل الجدوَل بمعلوماٍت جاَءْت في النَّصِّ الّسابِِق  َوْفَق الرُّ

/.................................................................................................................

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

+.................................................................................................................

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

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

.................................................................................................................
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٢- اْلِعداُد:

غويَِّة. - أطَِّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم  الثَّروِة اللُّ

٣- الُمماَرَسُة:
ِة؛ َأقوُم بما َيْأتي ُمتعاوًنا  غويَّ لِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها في معجِم الثَّروِة اللُّ - بعد االطِّ

مَع ُزملئي:

كِل اآْلتي: دِة َوْفَق الشَّ     أ- َأذكُر المترادفاِت مَع الكلماِت المحدَّ

معجمي)٣(

َأَتعاَوُن َمَع جَمْموَعتي يف َطْرِح َكلَِمٍة 
َعىل امَلْجموعاِت األُْخرى، َوَنْسَتِمُع إىل 

َمْعناها ِمنْهم.

٢-٣ -١

١- َتْمهيٌد:

ب- أوظُِّف ُمترادَف كلِّ كلمٍة في جملٍة مفيدٍة شفهيًّا.

ج- َأختاُر ُجملًة ِمّما سبَق وَأكُتبها.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ُمرتاِدُفها

........................................................................................................................... - 



١٠٥

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي: د- ُأَبيُِّن ِضدَّ كلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  هـ- ُأَبيُِّن مُفرَد كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  و- ُأَبيُِّن جمَع كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

كِل اآْلتي:  َدِة َوْفَق الشَّ ز- ُأَبيُِّنُ تصريَف الكلمِة اْلُمحدَّ

ُف َتْصريَفْيِن  ُمْخَتِلَفْيِن ِمْن كلمَة  ).................................( في ُجملتيِن مْن إِْنشائي في  ح- ُأَوظِّ

         َمجاِل ).............................. (.
............................................................................................................. - 

............................................................................................................. - 

* - يلتزم المعلم األسماء في التدريب على التصريف.
    - يطلب إلى المتعلم توظيف التصريفات في عدد محدد من الجمل في مجاالت موضوعية مألوفة من مثل: )المدرسة - الرياضة - 

الِعْلم.... إلخ(.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مجُعها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مفرُدها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ها ضدُّ

..................
من تصريفات كلمة

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

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

*
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ُلغتي الَجميلة*)٣(
١- َتْمهيٌد:      

ْعبيِر الَّذي أفهُم َمْعناه.  -أضُع العلَمَة )ü( بعَد التَّ
وحُة الَّتي َرَأْيُتها.                                                                                    )        ( - اللَّ
)        (                                                                       . ٌد الفايُز شاِعٌر كويتيٌّ - محمَّ

 : ٢- التَّطبيقُ
نِة. َن ُجَمًل مفيدًة مبتِدًئا بالكلمِة الملوَّ أ- أرتُِّب الكلماِت اآلتيَة ألكوِّ

العربي   - جميل  - الخط - فن
 ..............................................................................................................................

رائعة  – أختي -  ترسم  - لوحات
 ..............................................................................................................................

قصص - ممتعة – الشعوب – قراءة
 ..............................................................................................................................

الصغيران - الفنانان - مبدعان
 ..............................................................................................................................

مقطوعات -  عالمية - عزفوا  - الموسيقيون 
 ..............................................................................................................................

المشاركتان - في المسابقة - المصورتان - كويتيتان
 ..............................................................................................................................

ب- َأْستنتُج وُأكمُل: 
- الجمُل الّسابقُة بدأْت بـ ............. ............. ............................................................
    الجملُة اّلتي تبدُأ بـ .................................         ُتسّمى جملًة .................................

َن جمًل اْسميًة مناِسَبًة. ج- َأمُل الفراغاِت اآلتيَة ألكوِّ
- الكاتبُة ................................................................................................................
- علُم الكويِت ......................................................................................................
- الوطُن ................................................................................................................

٣-١ -١

* الجملة االسمية.
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ا تحَت الكلمِة اّلتي يتمُّ بها اْلَمعنى: د- َأقرُأ الجمَل اآلتيَة، ُثمَّ أضُع خطًّ

َيًة. حمِن يقرُأ حكاياٍت مسلِّ -   عبُدالرَّ
ْبِدَعٌة. َرٌة ُمُ -   ُأْختي َجنى ُمَصوِّ

يُّ ُمْمتٌِع. -  النَّشاُط الَمْسَرِحِ

٣- الُمماَرَسُة:
ِة اآلتيِة: وَحِة الفنيَّ - َأكتُب جمًل اْسميًة تامًة عن اللَّ

.................................................................................................................................-

.................................................................................................................................-

.................................................................................................................................-

- أعيُد كتابَة الجمِل بعد َتْصويبِها بالتَّعاُوِن َمَع ُزملئي.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

* لوحة بعنوان »غرفة النوم« للفنان فان جوخ رسمها في عام ١٨٨٨م.

هو الذي خيرب عن املبتدأ يف اجلملة .....هو اسم تبدأ به اجلملة........

الركن األول يسمى

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

الركن الثاني يسمى

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

الجملة ................................. ركنان

: كملُ ْستنتجُ وأُ هـ- أَ
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١- َتْمهيٌد:
- أجيُب:

ُتُه؟  - ماذا ُنسّمي النَّصَّ الّسابَق؟ وما أهميَّ
 ٢ - اْلِعدادُ: 

- أَقرأُ العلنَ اآْلتي:

كَل الّسابَق بتْحديِد َعناصِره َوْفَق ما يأتي: - ُأكِمُل الشَّ

ُد نوَع العلِن الّسابِق:  إِْخبارّي      تِجارّي   - أحدِّ

ُم إعلًنا ٣-٣-٢َكْيَف ُأصمِّ

زمان العلن مكان العلنجمهور العلن المعلنالهدف منهموضوع العلن 

اَء ِعزَّ َأْطفاَلنا اأْلَ
َيْدعوُكْم َمْسَرُح اْلَعرائِِس لُِمشاَهَدِة 

غيُر«  ِة »اأْلَميُر الصَّ َمْسَرِحيَّ
في ثاني َوثالِث َأيَّاِم اْلعيِد ِمَن 

اَعِة:٥-7 َمساًء. السَّ
َأْسعاُر التَّذاِكِر: 2 - ٣ - ٤ دنانيَر ُكَوْيتِيَّة

لِْلَحْجِز واالْستِْفساِر االتِّصاُل على: ١2٣٤٥٦7٨-١2٣٤١2٣٤

يعلن "فريق نشاط املكتبة" عن القيام برحلة إىل معرض الكتاب الدويل:

يوم األربعاء املوافق ١٥ نوفمرب
فعىل من يرغب باملشاركة يف الرحلة ، املبادرُة بالتسجيل .

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

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

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

..........................
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٣- الُمماَرَسُة:     
ِع الَّذي َيليِه: - َأمُل خريطَة النَّصِّ العلنيِّ لموضوِع إعلٍن َأْختاُره، ُثمَّ أكتُبُه في المربَّ

َجْمهور اِلْعلن
.....................

َزماُن العلِن
.....................

اْلهدُف من 
اِلْعلِن

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

َمكاُن الْعلِن
.....................

َنْوُع اِلْعلِن
.....................

َمْوضوُع اِلْعلِن
.....................

اْلُمْعِلن
.....................

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

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

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

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

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

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

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

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



١١٠

١- َتْمهيٌد: 
ْمَلِة.  َل إلى ِصَفتيِن للنَّ ْكَل الّسابَق بحروٍف مناِسَبٍة ألتوصَّ - ُأكِمُل الشَّ

٢- القراءةُ:
َة اآلتيَة قراءًة صحيحًة:  - َأقرُأ الِقصَّ

ُة الَقْمِح)١( ْملُة وحبَّ ١-٥النَّ

)١( براعم اإليمان ، ع )٤٦٤(.

ـة ن

ط

و م

َة قمٍح  وجَدْت نملٌة حبَّ
ها نحَو بيتِها. فحاوَلْت جرَّ

ْملُة على دفِعها؛  لْم تقدِر النَّ
ا. ُة كبيرًة جدًّ فقْد كانِت الحبَّ

أعادِت النَّملُة المحاَولَة مّراٍت 
َعديدًة ولْم ُتفِلْح.

ماذا حدثَ بعَد ذلَِك؟
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٣- الفهُم واالستيعاُب:
أ- أُجيُب شفهيًّا عن األَسئلةِ اآلتيةِ:

      -  ماذا وجَدِت النَّملُة؟ 
ْملَة؟       - ما الُمْشِكلُة الَّتي واجهِت النَّ

      - َأصُف طريقَة النَّملِة في مواجهِة الُمْشِكَلِة .
ِة الَقْمِح ُيْشبُِه أسلوَب حياِة بعِض البشِر . ب- ِصراُع النَّملِة من َأْجِل الحصوِل على َحبَّ

ح ذلك.         وضِّ

ِة، ُثمَّ َأكُتبُها في الفراغاِت اآلتِيِة:  ُأ بنهايٍة للقصَّ  ج- أتنبَّ
.......................................................................................................................................

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

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

٤- اْلِعداُد:
كَل اآلتَي، ُثمَّ َأتعاوُن مع َمْجموعتي في َتْقسيِم اأَلْدواِر فيما َبْيننا. أ- ُأالحُظ الشَّ

كاتب
ث ُمتحدِّ

قاِرئ

ُمراسل

ميقاتي

مجموعة
..................
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االستئذان 
قبل الحديث

المتحدثمقاطعة عدم 
اإلشادة بالرأي 
اآلخر قبل الرد 

عليه

لما يقوله اإلصغاء باهتمام 
المتحدث

احترام الرأي 
اآلخر وإن 
اختلفت معه

عدم االستئثار 
بالحديث، وإتاحة 
المجال لآلخرين

، وهو.........................  وَر الموكَل إليَّ ج- أْلَتِزُم الدَّ

٥- الُمماَرَسُة:
الّسابقِة  ةِ  القصَّ المستفادِة من  القيِم  اأُلْخرى حوَل أهمِّ  المجموعاِت  الحواَر مع  َنتبادُل   -

ُمراعيَن: 
احتراَم آراِء اآلخرين – االهتماَم بأساليبِ الكائناتِ الحيَّةِ في مواَجهةِ الُمْشكلِة - التزاَم 

األْدواِر الموكلِة إلينا.

٦- تقييُم المعلِم: 
َق في أداِء المجموَعِة. - أضُع العلمة )ü( أمامَ الُعْنُصِر اّلذي َتحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
أظهَر أعضاُء المجموعةِ احتراًما وانتباًها آلراِء زمالئِهم.١

أظهَر أعضاُء المجموعةِ اهتماًما بأساليبِ الحياةِ المختلَفةِ.2

٣
المناقشاِت  وقواعَد  الحوارِ  أدَب  المجموعةِ  أعضاُء  التزَم 

والدوَر الموكَل إليهم.

َعَة الَّتي َكتبُتها مَع ُزَملئي، ُملتزًما أساليَب الّنقاِش والِحواِر، وهي: ِة المتَوقَّ ب- أُناقُش نهايةَ الِقصَّ
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اْلُمْحَتوى
الصفحةالكفايات اخلاصةالنـشـــاط

١٣-تصدير

١٥-املقدمة

١٧-الكفايات

٢٢توزيع أنشطة التعلم عىل الكفايات اخلاصة

٢٣الوحدة األوىل: ما متليه عيل إنسانيتي

٢٤كفايات الوحدة األوىل

١٢٥-١األمانة 

٢٢٧-٥املسلم يف عون أخيه

كتابتي صحيحة )١(
حروف تنطق وال تكتب

٣٣٠-٣-١

٢٣٢-١قطرة ماء 

٢٣٦-٣-١معجمي )١(

لغتي اجلميلة )١(
أقسام الكالم 

٣٣٨-١-١

٢٤١-٣ -٢القربة وابنها
١٤٤-٣من احلكومة والشعب إىل العامل

٣٤٦-٢اصنع معروًفا

٢٤٩-٢ورقة احلياة 

١- َتْمهيٌد:  
    - أُجيبُ عّما يلي:

  - ماذا تفعُل عْنَدما تريُد اْلبحَث عْن معلومٍة ما؟ 
٢- اْلِعداُد:
- أُجيُب:

- أيَن نجُد عادةً صفحةَ الُمْحتوى اآلتيةَ ؟

فحِة الّسابقِة في كتابي . - أبحُث عن الصَّ
فحِة عنواًنا لفَت اْنتِباهي.  ُد ِمن هذه الصَّ - أحدِّ

فحِة الَّتي ورَد فيها هذا العنواُن. - أذهُب إلى رقم  الصَّ
ُلها في الجدوِل اآْلتي: فحِة، ثمَّ أسجِّ ختاُر معلومًة واحدًة  جاءْت في هذه الصَّ - أَ

٢- ٤حيواناٌت دخلْت عاَلَم الفّن



١١٤

املعلومة التي اخرتهتاالصفحةالعنوان

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

- ُأكِمُل: للبحِث عن المعلوماِت في الكتِب َأستعيُن بـ.........................

 ٣- الُممارََسُة:
ُأكِمُل اْلجدوَل اآلتي ُمْستعيًنا بالنُّصوِص الَّتي َتليِه:

سنة النتاج اسم الرسوم الكارتونيةم

١..................................................................................................................

٢..................................................................................................................

٣..................................................................................................................

٤..................................................................................................................

كِة، ِقَصُص َأبطالِِه ُمْسَتْلَهَمٌة  - سالحف النينجا من أْشَهِر مسلسالِت  الّرسوِم المتحرَّ
مَن الّسالِحِف، وقد ُأنتَِج هذا المسلسُل في عام ١9٨٤، وتدوُر ُمعظُم أحداثِِه في مدينِة 

نيويورك األمريكيِة. وناَل المسلسُل ُشْهرًة واسعًة في كلِّ أنحاِء العالِم.
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ٍة »والتر  ديزني« و»أب أيوركس« في  ٌة، اْخَتَرَعها ألوِل مرَّ ٌة كارتونيَّ - ميكي ماوس شخصيَّ
سنة ١92٨م، وميكي ماوس  هو  فأٌر أسوُد له لباٌس خاصٌّ يمتاُز به، ويسلُك حياَة اإلنساِن.

َة دونالد داك، لُيصبِحا فيما َبْعُد  ْخصّياِت الَّتي اخترَعها »والتر« شخصيَّ كما أّن من بين الشَّ
نجَمْيِن كارتونيْيِن َمشهوَرْين. 

كٍة كارتونيٍة كوميديٍة، ُأنتَِجْت  ُن من ١٦١ حلقَة رسوٍم متحرِّ - توم وجيري مجموعٌة تتكوَّ
راَع بيَن  من عام ١9٤٠ إلى عام ١9٦7 للسينما، وحازْت جوائَز األوسكاِر، وهي ُتظِهُر الصِّ

الِقطِّ توم والفأِر جيري. 
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١- َتْمهيٌد: 
ِة وبعِض المسارِح في بَلدي الكويِت. ُد أسماَء دوِر العرِض الّسينمائيَّ - أعدِّ

٢- المشاهدةُ والمناقشُة: 
ا لفيلـمٍ قصيرٍ بعنوان: )مساعدة اآلخرين( )١(.  - أُشاهُد عرًضا مرئيًّ

- أناقُش َمْجموعتي في كلٍّ مّما يأتي:
         فكرِة الفيلم - أحداثِه – رأيي حول الفيلم .

ْجموعتي لتبادِل معلوماٍت وأْفكاٍر حوَل الفيلمِ الَّذي شاهْدناه . - أتعاونُ مَع أفرادِ َمَ

٣- الُمماَرَسُة: 
ًرا فيه عْن رأيي، وذلَك في حدوِد َعْشر  ا قصيًرا أِصُف فيه الفيلَم الَّذي شاهدُته معبِّ - أكتُب نصًّ
ْبِط، المناَسبِة . ُجَمٍل مترابَِطٍة، مراعًيا َسلمَة الّلغِة، واستخداَم علماِت التَّرقيِم وأدواِت الرَّ
........................................................................................................................................

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

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

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

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

- أطلُب إلى َزميلي َتْحديَد نوِع الُجمِل الَّتي َكتبُتها في َنّصي.

)١( الرابط في دليل المعلم .

٣-١-٢الفنُّ الّسابُع
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٤ - التَّقييُم الّذاتّي:
ق في َأدائي.  -  َأَضُع العلمَة )ü( أماَم الُعْنصِر اّلذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

١. ٍ ا قصرًيا بأسلوٍب واضٍح ومعبِّ كتبُت نصًّ

كتبتُ يف حدوِد َعْشِ مجٍل كتابًة سليمًة.2

استخدْمُت اجلمَل االسميَة والفعليَة يف نّص.٣
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٢-٦أجمُل ما َقَرْأُت

١- َتْمهيٌد: 
ْعريَّ اآلتَي مَع ُزَملئي: - ُأْنِشُد النَّصَّ الشِّ

َجّدي قاْل: 
يا أَطْفاْل

ُكتُبي َكنُز الَمْعلوماْت
فيها فائِدٌة وَحياْة

فيها إْبداُع اإلْنساْن
يأتينا ِمْن كلِّ َمكاْن

هل َتْعِرُف أغلى األْصحاْب؟
هوَكْنٌز ندعوه ِكتاْب
َيْجَعُلني بالِعْلِم أسيْر

َيْفَتح لي أبواَب الّنوْر)١(. 
ذكُر اْسَم كتاٍب أحبْبُته، أو قصٍة ممتِعٍة قرأتُها. - أَ

)١( شعر: بيان الصفدي.
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٢- القراءُة والفهُم:
- َأقرُأ عناويَن الُكتِب اآلتيةِ؛ وأتعاونُ مَع ُزَملئي في َتْحديِد َرَقِم المجاِل الُمناِسِب 

لها، ثمَّ أكُتُبه في الَفراِغ.

      

١2٣٤٥٦7٨9الرقم 

كتب املجال
كتب أطلسموسوعاتعلمية

دينية
سري 

قصص شعرطرائفوأعالم 
وحكايات

أساطري 
شعبية

٣ - الُمماَرَسُة:
 أ -   َأزوُر مكتبةَ المدرسةِ بصْحبةِ ُمعّلمي وُزملئي؛ ُثمَّ أقوُم بما يْأتي:

َل من بيِن الُكُتِب المعروَضِة. - َأختاُر كتابَي المفضَّ
- َأقرُؤه ِقراءًة صاِمتًة.

د َمجاَل الَمْقروِء. - ُأحدِّ
- َأكتُب َسَبَب اْختياري َله.

ُنه الكتاُب المقروُء، ُمستعيًنا بالنَّموَذِج اآْلتي: م عرًضا* أمامَ ُزَملئي َعّما َيَتَضمَّ ب- ُأقدِّ
اسم الكتاب / القصة

اسم المؤلف
المجال

ما أعجبني في الكتاب / القصة
سبب اختياري له 

فصول السنة

الصلة

علء الدين 
و املصباح السحري

قصص جحا

* يقدم املتعلم عرضه يف احلصة الثانية.
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١- َتْمهيٌد: 
ؤال اآْلتي:  - ُأجيُب شفهيًّا عن السُّ

َم لَك يَد الَعْون؟          كيَف َتُردُّ الَجميَل لمْن َأْسدى إِليك َمْعروًفا، وقدَّ
٢- المشاهدُة:

ا لِحكاَيِة: عازف المزمار. - ُأشاهُد باْهتمامٍ وتركيٍز َعْرًضا َمرئيًّ
٣- الفهُم واالستيعاُب:

أ- ُأجيُب عن األْسئلِة اآلتيِة:
- ما المشكلُة الَّتي كاَن أهُل المدينةِ يعانوَن ِمْنها؟

َن ِمْن حلِّ الُمْشِكَلِة؟ وكيَف؟ - َمِن الَّذي تمكَّ
ُجَل الَّذي تقّدَم لِحلِّ الُمْشِكَلة؟  - بَم َوَعَد المحاِفُظ الرَّ

ب - أذكُر تأثيَر ُكلٍّ من:
- الحلِّ الَّذي َلَجَأ إليه زائُر المدينِة على ُسّكانِها.

- عدِم وفاِء المحافِظ بوعِده لزائِر المدينِة.
- فقداِن األهالي ألطفالِهم.

ج- َأستنتُج هدًفا لهذه الِحكايِة.
)١( الرابط في دليل المعلم.

١-٢عاِزُف الِمْزمار)١(
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٤- اْلِعداُد:
ًة  َتْحوي العناصَر اآلتيَة: - َأكتُب ُخطَّ

ِة. - وصَف شخصياِت القصَّ
ِة.  - المشاعَر المختِلفَة لشْخصّياِت القصَّ

- مشاعَر األطفاِل حين تبعوا عازَف المزماِر.
- األفكاَر الَّتي ورَدْت في النَّصِّ .

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

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

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

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

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

٥- الُمماَرَسُة:
ُزملئي في  أماَم  النَّصِّ  في  دَتْ  وَرَ الَّتي  والمشاعَر  األفكاَر  ُم عرًضا قصيًرا مستوفًيا  أقدِّ  -

ابَِقِة. ِة السَّ حدوِد ) ٣- ٥ ( دقائَق، في لغٍة سليمٍة، ُمستعيًنا بالُخطَّ
: ٦- التَّقييُم الّذاتيُّ

َق في َأدائي: -  أضُع العلمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
مُت عرًضا قصيًرا في الحدوِد المطلوبِة: ) ٣ - ٥ ( دقائق.١ قدَّ

استوفيُت عرَض األفكاِر بوضوٍح وَتماُسٍك أماَم ُزمالئي.2

استوفيُت عرَض المشاعِر بوضوٍح أماَم زمالئي٣

استخدْمُت لغًة سليمًة وعباراٍت واضحًة.٤



١٢٢

األلواُن في القرآِن الكريم)١(

١- َتْمهيٌد:
ُد األلواَن الّظاهَرَة في الّصوَرِة . -  ُأعدِّ

َبِب .   - َأذكُر أحبَّ األلواِن إلى َنْفسي مع َبياِن السَّ
٢- اْلِعداُد:

َة مخارِج الُحروِف، واألداَء المناِسَب:     - َأقرُأ ما يْأتي قراءًة صحيحًة مراعًيا ِصحَّ

   

٣- القراءة ُ:
َن  موَز في الجدوِل في أثناِء القراَءِة ألتَمكَّ - أقرُأ النَّصَّ اآلتَي  قراءًة صامتًة، ُمْستخدًما الرُّ

حيِح: ِمَن الَفْهِم الصَّ

عبارات دالة عىل التعجبعبارات دالة عىل االستفهامعبارة غري واضحةكلمة غامضة
/؟*

٢-٥

- قال تعالى: »  ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ« )سورة فاطر 27(

- هل َتَخّيلَت األشياَء من حولِك بال ألواٍن؟
- هل َتَخّيلَت يوًما البحَر يْفقد لوَنُه األزرَق الّصافي؟

)١( إعداد حممد أبوالسعود . ) العريب الصغري ( كنز األلوان ) بترصف (.



١٢٣

)١(  سورة فاطر 27.
)2( سورة آل عمران ١٠7.

)٣( سورة اإلنسان 2١.

األْزرَق  لوَنُه  َيْفِقُد  البحَر  يوًما  تخيَّلَت  هْل  ألواٍن؟  بال  حولَِك  مْن  األشياَء  تخيَّلَت  هل 

هوُر  الزُّ تبدو  كيَف  بْل  الّزاهي؟  األْخَضِر  أوراِقها  َلْوِن  عْن  ى  تتخلَّ األْشجاَر  أنَّ  أو  الّصافي؟ 

وَنيِن األْبيِض واألْسوِد فقط! لْت َجميًعا إلى اللَّ الجميلُة الفاتنُة وقْد تحوَّ

الَبْهَجَة  النَّفِس  بالَجماِل، وتبعُث في  الحياَة َحوَلنا  َتْمألُ  ِه تعالى،  اللَّ نِْعمٌة مَن   إنَّ األلواَن 

عادَة. والسَّ

قال تعالى:﴿ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  

ُع وتتَجّوُل داخَل اآلياِت الكريمِة،  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ﴾. فاألْلواُن تتوزَّ

ُن الحياَة والَمْخلوقاِت، وهذه األلواُن هي: األْبيُض واألْسوُد واألْصفُر واألْحَمُر واألْزَرُق  َفُتَلوِّ

والَوْرِديُّ واألْزَرُق الغاِمُق،  ولُِكلِّ لوٍن ِمْنها ِداللٌة وَمْعنى.

ياِء واإلْشراِق، كما ُيعّبُر  ُر َعِن الضِّ ، وَيعبِّ ْوُن األبيُض: هو األكثُر تكراًرا في اْلُقرآِن الَكريِمِ اللَّ

ۆئ   ۇئ  ۇئ   تعالى:﴿ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ   قوُله  َذلك  ِمْن  ِة،  الجنَّ أهِل  ُوجوِه  عن 

الحياِة  لوِن  الكريِم، وهويدلُّ على  القرآِن  في  مراًرا  ُذِكَر  فقْد  األْخَضُر  ْوُن  اللَّ أما  ۆئ﴾، 
ِة،  الجنَّ أهِل  ثياِب  لوِن  على  َيُدلُّ  وكذلك  المطِر،  نزوِل  َعِقَب  واألرِض  والنَّباِت  الِم،  والسَّ

ِمْن مثِل قوله تعالى: ﴿ەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

ىئ﴾.

َه على نَِعِمِه.   ه َتعالى فانظْر حولَك، واْحَمِد اللَّ  إنَّ األلواَن نِْعَمٌة من اللَّ
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٤- الفهُم واالستيعاُب:
طُ الَكِلماِت الغاِمَضَة وَأْسَتشيُر َمْجموَعتي لِمْعرَفِة َمعانيها. - ُأحوِّ

حيِح . َن ِمَن الَفْهِم الصَّ موِز الَّتي أعَدْدناها لِنتمكَّ - أتعاوُن مَع َمْجموعتي، وَنتَناَقُش َحْول الرُّ
- ُأجيُب عن األْسئَِلِة اآلتيِة شفهيًّا:

يُة األلوانِ في حياتِنا؟         - ما أهمِّ
        - اذكْر أكثرَ األلوانِ تكراًرا في القرآِن الكريِم.

ونيِن األبيِض واألخضِر في القرآنِ الكريمِ؟          - ما داللُة كلٍّ من اللَّ

٥- الُمماَرَسُة:
- َأقرُأ النَّصَّ الّسابَِق قراءًة جهريًَّة صحيحًة متصلًة أماَم ُزَملئي مراعًيا ما يْأتي:

 : ٦- التَّقييُم الّذاتيُّ
َق في َأدائي. -  َأضُع العلمَة )ü( أماَم اْلعنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

قرأتُ النَّصَّ قراءةً سليمةً من دونِ أخطاءٍ وبطالقةٍ.١

حيَحِة.2 ةِ الصَّ نُت من مهاراتِ القراءةِ الجهريَّ تمكَّ

القَة ليَمالطَّ طَق السَّ حيَحالنُّ بَط الصَّ ليَمالضَّ األداَء السَّ
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١- َتْمهيٌد:
َنِة: ًة( في الكلماِت الملوَّ ًة - قمريَّ ُد نوَع الّلم ) شمسيَّ - أقرُأ الُجمَل اآلتيَة وُأحدِّ

- الكويُت تهتمُّ  بالمبِدعين مْن أبنائِها. 

- قصُص كفاِح اآلباِء واألجداِد َمنارٌة لأَلْحفاِد.

يِف إْن لْم تقطْعُه قطَعك. - الوقُت كالسَّ

ِة فالرياِضّياِت . َلْعُت على كتاِب اللُّغِة العربيَّ -  اطَّ

٢- التَّدريُب والتَّطبيُق: 
َنَة :     أ-  أَقرأُ وأالحُظ الكلماِت الملوَّ

الّثقافيُّ معَلٌم  األحمد  جابر  يخ  الشَّ مركُز      
مساِرَح،  ثالثَة  الَمْبنى  يضمُّ  وَثقافيٌّ َبارٌز،  ِمْعماريٌّ 
والُمْؤَتَمراِت  ِة  الموسيقيَّ للحفالِت  قاعاٍت  وثالَث 

ِة.  واْلَمعاِرِض، وَمْركًزا للَوثائِق التاريِخيَّ
ِة، وإلى َخْلِق عاَلٍم َمْسَرِحيٍّ داخَل  ْوِء على الفنوِن الَمْسرِحيَّ        ويهِدُف المركُز إلى َتْسليِط الضَّ

ا للّثقافِة والفنوِن في َدْولِة الكويِت.  َمساحاٍت خضراَء فسيحٍة؛ ليكوَن َمْركًزا َوَطنيًّ

َنِة الّسابَقِة، ثمَّ أكتُبها في الَفراغاِت اآلتَِيِة: ب- أحذفُ )الّلَم ( ْاأُلولى من الكلماتِ الملوَّ

٣-٣- ١كتابتي صحيحة*)٤(

 دخول الالم على الكلمات المبدوءة بـ ) أل (

.....................................................................
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ِل في الَجْدَوِل اآْلتي:  ج - ُأدِخُل الّلَم - بمشاَرَكِة َزميلي - على الكلماِت َكما في المثاِل األوَّ
 

ماذا تلحظ؟الكلمة متصلة باللمالكلمة

حذفت ألف الكلمةللحوارالحوار

......................................................المكتبة

......................................................الليل

......................................................اللباس

٣- الُمماَرَسُة:
 : - َأكتُب ما ُيْملى عليَّ

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

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

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

ُب:  - ُأصوِّ
................................................................................................................................

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

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



١٢٧

١- َتْمهيٌد: 
- َأذكُر سبَب حبِّي للشوكوالتة.

ِة واسَم الكاتِب في صورِة الغلِف اآلتيِة: ُد اسَم القصَّ - ُأحدِّ

٢- القراءُة:
ةِ للفقرتيِن اأْلولى والّثانيِة، ُثمَّ ُأكِمُل قراءَة النَّصِّ مَع  - َأْستِمُع إلى قراءَةِ معلِّمي النَّموذجيَّ

موِز اآلتيِة: الشارِة إلى العباراِت المطلوبِة  فيه َوْفَق الرُّ

٢-١مصنع »الشوكوالتة«)١(

ما 
أعجبني في 

قصة مصنع 
الشوكوالتة.)*(

مــــــا لــم 
في  يــعــجــبــنــي 

القصة.
)/(

ما لم أفهمه من 
القصة.
)؟(

ما تعلمته من 
القصة.

)+(

)١( نص مقتبس عن ترجمة رواية »تشارلي ومصنع الشوكوالتة« للكاتب رولد دال الصادرة لدى سمير دار نشر، في بيروت عام 2٠١١

2٠
١١

ر، 
نش

ار 
ر د

مي
س
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١
َمدينٍة  َضواحي  في  َصغيٍر  َخَشبيٍّ  بيٍت  في  َيعيُش  َفقيرٍة،  أْسرٍة  من  صغيٌر  طفٌل  »تشارلي« 
اْعتاَد  حيُث   دائًما؛  عَلْيها  الُحصوُل  عليه  َيْصُعُب  لكّنُه  كثيًرا؛  »الشوكوالتَة«  يْعَشُق  َكبيرٍة، 
الحصوَل عليها مّرًة واحَدًة في كلِّ عاٍم، ويكوُن ذلَك عادًة في ذكرى يوِم مولِدِه؛إْذ يتلّقاها 
ٍة َيتلّقى فيها قطعَة  باعتباِرها َهِدّيًة من َأْفراِد أْسرتِِه بمناسبِة يوِم مولِِدِه، وكاَن يحرُص في كلِّ مرَّ
»الشوكوالتة« أْن َتسَتمرَّ َمعُه فتَرًة طويَلًة؛ فال  َيْقِضُم منها  إال َقْضَمًة  واِحَدًة كلَّ يوٍم؛ ليسَمَح 

لمذاِقها الُحلِوالّرائِع أْن يستمرَّ فترًة طويلًة.
2

ُب » تشارلي« عاشَق »الشوكوالتة« َأكثَر من أيِّ َشْيٍء     لكنَّني حّتى اآلَن َلْم ُأْخبْرُكم عّما كاَن ُيعذِّ
آخَر؛ إنَّه ُوجوُد أكبِر وأْشَهِر مصنٍع »للشوكوالتة« في العالِم باْلقرِب من بيِت ُأْسرتِِه، وقْد اْشُتِهَر 
ذيذِة وغاليِة الثَّمِن، ما يفوُق ُقْدَرَة أسرِة  هذا المْصنُع بَجْودِة ما كان  يْصَنُعُه من »الشوكوالتة« اللَّ
ٌة َضْخَمٌة؛  الَمْصنُع ُمحاًطا  بَأسواٍر عاليٍة، لها بواباٌت حديديَّ »تشارلي« على ِشرائِها. وكاَن هذا 
ذيذِة لَنفِسِه، وكاَن َأكثَر  ِحْرًصا من صاِحِب الَمْصَنِع على االْحتفاِظ بِِسرِّ ِصناعِة »الشوكوالتة« اللَّ
باْستمراٍر..  الَمْصَنِع  من  َتْنبعُث  الَّتي  العطِرُة  الّرائَحُة  تِلَك   »للشوكوالتة«  »تشارلي«  ُق  يشوِّ ما 
ذيذَة وهي َتذوُب في فِمِه. َفَكْم كاَن يتمّنى لو استطاَع أْن َيْدُخَل  ُل َمَعها »الشوكوالتة« اللَّ فيتخيَّ
ِة... وَيْحُصَل على ما َيشاُء ِمنها. ِهيَّ َة إنتاِج أْلواِح »الشوكوالتة« الشَّ هذا المصنَع ليرى بعْينيِه َعَمليَّ

٣
قُه على  ُجُل الَّذي َيملُك المصَنَع بنشِر إعالٍن علَّ    وفي صباِح َأحِد اأَلياِم قاَم »ونكا«، وهوالرَّ
رُت أْن أسمَح لخمسِة أْطفاٍل بِِزيارِة مْصَنعي، وسأْصَطحُب هؤالِء  باِب َمْصَنِعِه كتَب فيِه: قرَّ
األطفاَل اْلَمْحظوظيَن في جولٍة معي ليّطِلعوا على أْسراِر ِصناَعِة »الشوكوالتة«  وِسْحِرها... 
َحياتِهم...  نهايِة  حّتى  »الشوكوالتة«  من  يْكفيِهم  ما  َجميًعا  لُهْم  سأقّدُم  الَجْولِة،  نِهاية  وفي 
ٍة تحَت الِغالِف العاِديِّ »للشوكوالتة«، وَمْن ْيحُصْل عليها يُكْن  سُأَخبِّئ خمَس بطاقاٍت َذهبيَّ

من اْلَمْحظوظيَن لزيارِة ورؤيِة مصَنعي.
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٤
وكباًرا،  صغاًرا  »ونكا«  »شوكوالتة«  شراِء  على  الّناُس  أقبَل  اإلعالِن  خبُر  ذاَع  وحيَن 
ِة، وَكْم كانْت سعادُة » تشارلي« وأْسرتِِه  نساًء ورجااًل، على أمِل الفوِز بالبطاقاِت الّذهبيَّ
ِة، الَّتي  ِة الَخْمِس، وقرَأ لهْم مضموَن البطاقِة الّذهبيَّ حيَن َكِسَب إحدى البطاقاِت الّذهبيَّ

جاَء فيها: 
أنا السيُد )ويلي ونكا( سآخُذَك بنفسي في َجْوَلٍة في أْرجاِء الَمْصنِع، وسأريَك كلَّ ما ُيْمكُن 
َلًة  خمِة ُمَحمَّ احناِت الضَّ حلُة، سيراِفُقَك إلى بيتَِك َمْوكٌب من الشَّ أْن ُيرى .وبعَد أْن َتنتهَي الرِّ
ِة تكفيَك وأهَل بيتَِك لسنواٍت عديَدٍة ... ولكْن هذا  هيَّ بكّمياٍت هائلٍة من »الشوكوالتة« الشَّ
ٌة ُأْخرى أكثُر ُمْتعًة وُسروًرا  ليَس َأفضَل ما َسَيْحُصُل لَك يوَم زياَرتَِك ...فهناَك مفاَجآٌت سارَّ
لن ُتْنسى، وهي سُتبهُج من َيلتِزُم بجميِع التَّعليماِت، ويحاِفُظ على هدوئِه في الَمْصَنِع  حّتى 

يارِة. نِهايِة الزِّ
٥

َمْركًبا  الفائزيَن  مع  َركَب  الَمْصَنَع  تشارلي«   « قدما  َوِطئْت  حينما  الُمْرَتَقِب  اليوِم  وفي 
وِن، طاَف بهْم َحْوَل المصنِع في نهٍر من »الشوكوالتة« تحيُط بِه ُمروٌج َخْضراُء،  َزْهريَّ اللَّ
األربعُة  الفائزون  ل  يتحمَّ غار....لْم  الصِّ قلوُب  َتْحَتِمُلُه  وال  َعْقٌل  ُقُه  يصدِّ ال  المشَهُد  كاَن 
ُشروَط »ونكا« حّتى نهايِة الّزيارِة .... إال »تشارلي«؛ إِذ.. الَتَزَم بها رغبًة بالمفاَجَأِة الّسارِة، 
»ونكا«  السيد  قال  كذلَك؛  أنتم  عوها  تتوقَّ ولْن  )تشارلي(  لـ  َعٍة  ُمتوقَّ غيَر  مفاجأًة  فكانْت 
أْن أمنَح َمْصنعي إاّل  أنا َرُجٌل عجوٌز وليس لديَّ أوالٌد أوعائلٌة، وال أريُد  لـ» تشارلي«:  
ُصنِع  أسراِر  َأْغلى  على  ُأطِلَعُه  أْن  أستطيُع  طفٍل  »للشوكوالتة«،  وُمِحبٍّ  صالٍح  لِِطْفٍل 
الَمْصَنِع وتوّلي ُشؤونِِه ...   إدارِة  َيخِلُفني في  فُل خليفًة  الطِّ »الشوكوالتة«، وسيكوُن هذا 
وكانِت المفاَجَأُة حيَن قاَل »ونكا«:ستكوُن أنَت يا » تشارلي« خليفًة لي وسيكوُن المصنُع 

ًة لَك.  َهديَّ
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٣- الفهُم واالستيعاُب:

- َأمُل الجدوَل بما هو مطلوٌب :
ما دونته  بعد املناقشة ما  دونته قبل املناقشة العلمة  

*
...........................................................
..........................................................
...........................................................

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

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

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

؟
...........................................................
..........................................................
...........................................................

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

+
...........................................................
..........................................................
...........................................................

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

ـ أُجيُب شفهيًّا عن األسئلِة اآلتيةِ:
- ما المشكلُة الَّتي تواِجهُ »تشارلي« كلَّ يومٍ؟

- متى َيْحُصُل »تشارلي« على الّشوكوالته؟
- كيف َيْسَتْمتُع »تشارلي« بمذاِق الشوكوالتة ألطوِل وقٍت ممكٍن؟

- لوكان منزُلك بالقرِب مْن َمْصنِع الشوكوالتة ماذا تفعُل؟
َق؟ - ما اأُلمنيُة الَّتي كان »تشارلي« يتمّنى أن َتَتَحقَّ

- ما اإِلعالُن اّلذي  َلَفَت انتباَه »تشارلي« على باِب المصنِع؟.
ْح كيَف َدَخَل »تشارلي« َمْصَنَع الشوكوالتة، وكيَف خرَج مْنُه. - وضِّ
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٤- الُمماَرَسُة: 
- أكتُب رسالًة قصيرًة إلى »تشارلي«.

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

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

- أكتُب رسالًة قصيرًة إلى »ونكا«.
........................................................................................................................................

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

- َأكتُب ُسؤااًل إلى »تشارلي«.
......................................................................................................................

- َأكتُب ُسؤااًل إلى »ونكا«.
......................................................................................................................

ُل َنْفسي مكاَن تشارلي في َمْصَنِع الّشوكوالتة، ثمَّ َأْكتُب مشاَهداتي. - أتخيَّ
.......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................................................................................
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٢- اْلِعداُد:

غويَِّة. - أطَِّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم  الثَّروِة اللُّ

٣- الُمماَرَسُة:
ِة؛ َأقوُم بما َيْأتي ُمتعاوًنا  غويَّ لِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها في معجِم الثَّروِة اللُّ - بعد االطِّ

مَع ُزملئي:

كِل اآْلتي: دِة َوْفَق الشَّ      أ- َأذكُر المترادفاِت مَع الكلماِت المحدَّ

معجمي)٤(

َأَتعاَوُن َمَع جَمْموَعتي يف َطْرِح َكلَِمٍة 
َعىل امَلْجموعاِت األُْخرى، َوَنْسَتِمُع إىل 

َمْعناها ِمنْهم.

٢-٣ -١

١- َتْمهيٌد:

ب- أوظُِّف ُمترادَف كلِّ كلمٍة في جملٍة مفيدٍة شفهيًّا.

ج- َأختاُر ُجملًة ِمّما سبَق وَأكُتبها.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ُمرتاِدُفها

........................................................................................................................... - 
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َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي: د- ُأَبيُِّن ِضدَّ كلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  هـ- ُأَبيُِّن مُفرَد كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  و- ُأَبيُِّن جمَع كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

كِل اآْلتي:  َدِة َوْفَق الشَّ ز- ُأَبيُِّنُ تصريَف الكلمِة اْلُمحدَّ

ُف َتْصريَفْيِن  ُمْخَتِلَفْيِن ِمْن كلمَة  ).................................( في ُجملتيِن مْن إِْنشائي في  ح- ُأَوظِّ

         َمجاِل ).............................. (.
............................................................................................................. - 

............................................................................................................. - 

* - يلتزم المعلم األسماء في التدريب على التصريف.
    - يطلب إلى المتعلم توظيف التصريفات في عدد محدد من الجمل في مجاالت موضوعية مألوفة من مثل: )المدرسة - الرياضة - 

الِعْلم.... إلخ(.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مجُعها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مفرُدها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ها ضدُّ

..................
من تصريفات كلمة

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

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

*
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١- َتْمهيٌد: 
ُد نوَع الكلمِة في بدايِة الُجْمَلَتيِن اآلتيَتْيِن:  - ُأحدِّ

    - الّشمُس ُمْشرقٌة.
ْمُس َصباًحا.     - ُتْشرُق الشَّ

٢- التَّطبيُق:
      أ- َأقرُأ النَّصَّ اآلتي:

َيْرُسُم  وراَح  بريَشتِه،  فأْمَسَك  َجميلٌة،  َبْيضاُء  َصْفَحٌة  َفطاَلَعْتُه  سِم،  الرَّ ُكّراسَة  خالٌد  فتَح 
بيِع.  َمْوضوًعا َعن الرَّ

فتزيُد  ُة،  هبيَّ الذَّ ُتها  َأِشعَّ َتْنساُب  ُمْشِرَقًة  شْمًسا  الَيميِن  جهِة  من  فحِة  الصَّ َأعلى  في  َرسَم 
ْفَحِة بالوروِد الَجميلِة ذاِت األلواِن الّرائِعِة، وبيَن  فحَة إْشراًقا وَجمااًل، ثمَّ مألَ حاشيَة الصَّ الصَّ
نٍة، وشجرًة كبيرًة َيقُِف على أْغصانِها  مِس والوروِد راَح يرُسُم َفراشاٍت ذاَت أْجنَِحٍة ملوَّ الشَّ

ْصفوٌر باسٌط َجناحيِه. ُعُ
الهواِء  مَع نسماِت  الجميلُة  الوروُد  وحِة، وتمايَلِت  اللَّ داخَل  المرسومُة  مُس  الشَّ أشرَقِت 
فوَق  ُق  وُيحلِّ مرًة،  مَس  الشَّ يداعُب  َفِرًحا،  سعيًدا  ماِء  السَّ في  يطيُر  العصفوُر  وأخَذ  قيقِة،  الرَّ
ُتغّني بصوٍت  الُعْصفوِر، وهي  كثيًرا، وطاَرْت خلَف  الفراشاُت  فرَحِت  ُأخرى،  ًة  َمرَّ الوروِد 

بيِع()١(.  جميٍل:)فليفرح الجميُع في فصِل الرَّ
* اجلملة الفعلية.

)١(   عبداهلل مرشدي . )جملة  فييل(، لوحة الربيع ) بترصف (.

٣-١- ١ُلغتي الَجميلة* )٤(



١٣٥

ب- ُأجيُب َعِن اأَلْسئَِلة اآلتَِيةِ مبتدًئا إجابتي بِفِْعٍل:
- ماذا فعَل خالٌد؟

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

ْفَحَة؟ - بَم َمأَل خالٌد الصَّ
............................................................................................................................

بيِع: ج- َأْذُكُر ِفْعَل كلٍّ ِمّما يْأتي في َفْصِل الرَّ
العصفور: ................................................................................................................
الفراشات: ...............................................................................................................
الورود : ...................................................................................................................

ِة على َمْن قاَم بالِفْعِل في الجمِل اآلتيِة: ا َتْحَت الَكِلَمِة الّدالَّ د-َأَضُع خطًّ

- تسقُط األمطاُر بغزارٍة في فصِل الّشتاِء.

- يمرُح األطفاُل في الحدائِق مسروريَن.

بيِع. - يخرُج الّناُس إلى المتنّزهاِت في فصِل الرَّ

هـ-ُأكمُل ما يأتي كما هو مناسٌب:
- ُتسّمى الجملُة الَّتي تبدُأ بـ )فعل( جملة .......................

َط اآلتَي: و-ُأكِمُل المخطَّ

هو اسم يدل عىل َمْن قام بالفعل هو كلمة تدل عىل حدث  مقرتن بزمان 

الركن األول يسمى

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

الركن الثاني يسمى

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

الجملة ..................................................... ركنان



١٣٦

   و- َأْجَعُل كًل ِمَن الكلمات اآلتية فاِعًل في جملٍة ِمْن إِْنشائي:
- الكاتُب: ...............................................................................................................
جرُة: ............................................................................................................... - الشَّ
ُة: .................................................................................................................. - القطَّ

           
٣- الُمماَرَسَة:

ٍة عن النَّشاِط اّلذي أشاِرُك فيه في الَمْدَرَسِة.   - َأْكتُب ثلَث جمٍل فِْعلّيٍة تامَّ
................................................................................................................................

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

................................................................................................................................
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بأَحِد  الَمْلحوظاِت؛ مستعيًنا  نِهاَيِة األْسبوِع في قائمِة  َمهامَّ سأقوُم بها في  -أكتُب ثلَث 

الّرموِز المناِسَبِة في َصْفَحِة الَمْلحوظاِت:
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١- َتْمهيٌد:
ُأجيُب:

- ماذا َسَتْفَعُل لوكنَت طائًرا؟
ًما؟ - ماذا َسَتْفَعُل لوكنَت معلِّ

- ماذا َسَتْفَعُل لوكنَت  َتْمِلُك مدينَة َأْلعاٍب؟
- ماذا َسَتْفَعُل لوكنَت َتْمِلُك ِمْصباًحا ِسْحريًّا؟

٢-القراءُة: 
- أقرُأ النَّصَّ اآلتَي قراءًة صحيحًة: 

- ماذا َتْفَعليَن يا لولو؟
- أْزَرُع ُلعَبتي َوأْسقيها َكْي ُتْصبَِح كبيرًة ...

- فأنا لْم َأُعْد َصغيَرًة.
عبَة لن َتْكَبَر يا لولو؛ ألنَّها بالستيكية . - لكنَّ اللُّ

- أنا أريُدها أن َتْكَبَر.
***

- ماذا تفعليَن يا لولو؟
- أْرُسُم على الِوسادِة َمْرَكَبَة فضاٍء.

- لماذا يا لولو؟
- كي ُأشاهَد في المناِم َمْرَكبًة ِمْثَلها وُأسافَر إِلى الفضاِء.

غيرُة تفعُل أشياَء غريبًة)١( ٣-٣-٢لولو الصَّ

)١(  لينة الدسوقي . لولوالصغرية تفعل أشياء غريبة ) بترصف (.
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ُد َأحالٍم يا لولو. - لكنَّ األحالَم ُمَجرَّ
َق أْحالمي.     - أنا ُأريُد َأْن ُأحقِّ

***

- ماذا تفعلين يا لولو؟
    - َأصنُع ذيَل َسَمكٍة.

- لماذا يا لولو؟
ٍة َتْسَبُح في الُمحيِط.      - كي ُأْلِصَقُه على )ُفستاني( وَأَتحّوَل إلى حوريَّ

َة ال توجُد إال في الحكاياِت يا لولو. - لكنَّ الحوريَّ
     - أنا أريُدها َأْن ُتِصبَح َحقيقًة.

   : ٣- اْلِعدادُ
: أ- ُأجيبُ

؟  - كم َعدُد المتحاِوريَن في النَّصِّ
- مِن الَّذي يحاوُِر لولو في النَّصِّ الّسابِِق؟

- ما مضموُن الِحواِر؟
ُر بأشياَء غريبٍة« .   ما رْأيُك في هذه  األشياِء؟ - » لولو تفكِّ

- يكِشُف الِحواُر الّسابُق عن َشْخِصيَّة لولو. بّيْن ذلك. 
ل أفعاَل لولو الغريبَة.  - علِّ
حيحَة: ب- َأختاُر الجابَة الصَّ

 كانْت عباراُت الحواِر: )َطويلًة - متوسطَة الّطوِل - َقصيرًة(.
 كاَن أسلوُب الحواِر: )مناقشَة رأٍي - سؤااًل َوَجواًبا - َشْرَح ِفْكرٍة(.

ا عْن  أشياَء أخرى َيْفَعُلها،  ثمَّ نتبادُل اأَلْدواَر . - أنا َأسأُل وَزميلي يجيُب شفهيًّ
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٤- الُمماَرَسُة:
- َأكتُب ِمثَل لولو َعْن أشياَء غريبٍة َأْفَعُلها:

ماذا تفعـ............................يا ....................................................؟
................................................................................................................................ 

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

ملاذا يا ............................ ؟
.................................................................................................................................

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

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

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

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

.................................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد: 
ا بعنواِن »لوحة ليلى)١(« قراءًة معبِّرًة. - َأقرأُ بالتَّعاوِن مَع ُزَملئي نصًّ

في دفتِرها 
رسَمْت أشجاًرا خضراء 

رسَمْت بيًتا 
ِطفاًل يلَعب 

نهًرا يْضحُك في الماء
قالْت

ال .. ال
وحُة َبْعد لْم تكتمِل اللَّ

رسمْت ليلى ِسرَب طيور
رسمْت َأيًضا حقاًل أصفر 
وعلى َطَرِف الّلْوحة بيدر 

يُر وحاَر ودار حاَم الطَّ
َح بِاْلمنقار رفَّ ولوَّ

)١( للشاعر مجال عبد اجلبار علوش.

١-٥عِندما تتحاوُر األلواُن



١٤٢

َضحكْت ليلى
َلْم تكتمِل الّلوَحُة َبْعد

تحتاُج لَِمْن َيْحمي اْلحْقل
َبْعَد قليٍل رسَمْت ليلى

شيًئا َجَعَل الّلوحَة َأْجَمل
ماذا ..ماذا َرسمْت ليلى؟!

- أتخيَُّل لوحَة ليلى وَأْذُكُر عناصَرها وألواَنها.

٢- اْلِعداُد:
- َنْلَعُب في مجموعاٍت ُلعبَة األلواِن.

ُع في سبِع مجموعاٍت. - نتوزَّ

- اْلمجموعُة اأْلولى: لجنُة التَّحكيِم، واْلَمْجموعاُت الستُّ اأْلُخرى تختاُر لوًنا مْن هذِه األلواِن:

جمموعة 
اللون 

جمموعة 
اللون 

جمموعة 
اللون 

جمموعة 
اللون 

جمموعة 
اللون 

جمموعة 
اللون 

- أعضاُء َلْجَنِة  التَّحكيِم هم: ................................................................................
- َأتناقُش مَع َمْجموَعتي في الَمحاِوِر اآلتيِة، ُثمَّ نمأُل الجدوَل بالمطلوِب .

فريق اللون ......................................المحاور

..............................................................................................أذكُر مزايا اللون 

أذكُر أشياء من حولنا  هلا 
..............................................................................................نفُس اللون 

..............................................................................................أذكُر داللَة اللون

أذكُر ما ال يعجبني  يف 
..............................................................................................لون الفريق اآلخر.



١٤٣

ُث فيه.    - يختاُر  كلُّ عضٍو في المجموعِة الواحدِة ِمْحوًرا واحًدا َيَتحدَّ
ًحا ُحَجَجُه . - يستعدُّ كلُّ ُعْضٍو لِمناَقَشِة ِمْحَوِرِه مع الُعْضِو اآلَخِر في الَمْجموَعِة ُمَوضِّ

ُر قواِعَد المناَقشِة والحواِر، وهي:  - نتذكَّ

٣- الممارسُة:
  - نتقابُل في مجموعاٍت ثنائيَّةٍ مْن ِمْثل: 

ِة في النَّموذِج الّسابِق، ُمراعيَن َقواِعَد الِحواِر والمناَقَشِة،  - نَتباَدُل الِحواَر في المحاوِر الُمَعدَّ
وهي:

 - احتراُم آراِء اآلخريَن .
ِة.  - االهتماُم بأساليِب الحياِة  اإليجابيَّ

- التزاُم األدواِر الُموَكلِة إلينا.
- االستماُع إلى َرْأي َلْجَنِة التَّْحكيِم بعد الِحواِر واْلُمناَقَشِة.

احرتاُم آراء 
اآلخرين

مجموعة 
اللون 

مجموعة 
اللون 

االهتامُم باآلراء 
املختلفة

التزاُم كل 
عضوالدور املوَكل إِليه

مجموعة 
اللون 

مجموعة 
اللون 

مجموعة 
اللون 

مجموعة 
اللون 

تقابل 

تقابل

تقابل



١٤٤

 ٤- تقييُم َلْجَنِة التَّْحكيم : 
َق في أداِء كلِّ َمْجموَعٍة. -  نضُع العلمةَ )ü( أماَم الُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

َأظهَر أعضاُء الَمْجموعِة احتراًما وانتباًها آلراِء ُزمالئِِهم.١

امتثَل أعضاُء الَمْجموَعِة لَِقواِعِد الِحواِر والُمناَقَشِة.2

التزَم كلُّ أعضاِء الَمْجموَعِة األْدواَر الُموَكلَة إِليهم.  ٣

م :  ٥- َتْقييم الُمعلِّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

أظهَر أعضاُء المجموعِة احتراًما وانتباًها آلراِء ُزَمالئِهم.١

امتثَل أعضاُء المجموعِة لقواعِد الحواِر والمناقشِة.2

التزَم كلُّ أعضاِء المجموعِة األدواَر الُموَكلَة إليهم.  ٣



١٤٥

٢-٤أشهُر المتاحِف في العاَلم

.............................................................................................................. -

.............................................................................................................. -

.............................................................................................................. -

١- َتْمهيٌد: 
 - َأذكُر اْسَم  ُمْتَحٍف من  المتاِحِف الموجوَدِة في اْلُكَوْيِت .

- َأذكُر اسَم ُمْتَحٍف ُزْرُتُه في َبلٍد آَخَر. 

٢- التَّدريُب:  
ُف من خللِها متاِحَف اْلُكَوْيِت. - أذكُر طريقَة َبْحٍث سريَعٍة أَتََعرَّ

ُلها   - َأنُظُر إلى الّصورِة وأختاُر ِمْنها ثلثَة أسماٍء لمتاِحَف َتَقُع في َدْوَلِة الكويِت، ُثمَّ ُأَسجِّ
    في الفراعاِت بعدها.



١٤٦

٣- الُمماَرَسُة:

ُد المعلوماِت المطلوبَة من  الّصَورةِ اآلتيةِ في الَجْدوِل، وأكُتبها. -ُأحدِّ

 الجابةاملطلوب
.....................................................أكثُر المتاِحِف زياَرًة في العاَلِم.

.....................................................المدينُة الَّتي َيقُع فيها.

.....................................................الُمتَحُف الَّذي يأخُذ المركَز الّرابَِع في َعَدِد الزائِرين. 

.....................................................الَمدينُة الَّتي يقُع فيها.

- أيَن يقُع متحُف الّلوَفر؟  
................................................................

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

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



١٤٧

١- َتْمهيٌد:
ُع الَحَدَث فيها.  - أشاهُد الّصوَرَة المقابَِلَة، وأتوقَّ

- أعبُِّر عِن الّصورِة بُجَمٍل ُمناِسَبٍة، ُثمَّ أبيُِّن نوَعها.

٢- اْلِعداُد والمناقشُة:
ُد حالَته إْن كان: أ- أشاهُد الصورَة اآلتِيَة، ثمَّ ُأكِمُل َملِمَح صاِحِب الّصوَرِة، وُأحدِّ

)سعيًدا - حزيًنا - غاضًبا - فرًحا - خائًفا...إلخ(. 

ب- َأعِرُض ما رسمُته على َزملئي، ذاكًرا َسبَب الحاَلة التي اْخَتْرُتها.

جـ- َأستِمُع آِلراِء ُزملئي، وَنتَبادُل الِحواَر والُمناَقشَة َحْول ما َرَسْمُتُه.

ُة لوَحتي ٣-١- ٢قصَّ



١٤8

ْفِل في َرْسَمتي: ٍة عْن حالِة الطِّ ِط لكتابِة قصَّ د- َأْستعيُن بهذا الُمَخطَّ

٣- الُمماَرَسُة:
ْفِل الَّذي اْخَتْرُت  ا قصيًرا ال يزيُد على َعْشِر ُجَمٍل ُمترابطٍة، َأْحكي فيه قّصَة الطِّ  - أكتُب نصًّ

بِط، المناِسَبةِ . َغِة، واْستِْخداَم علماِت التَّرقيِم وأدواِت الرَّ َملِمَحُه، ُمراِعًيا َسلمَة اللُّ
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

-  أطلُب إلى ُزَملئي تحديَد الُجمِل الَّتي َوَرَدْت في النَّصِّ وبياَن َنْوِعها.

 : ٤- التَّقييُم الّذاتيُّ
َق في َأدائي. -  أضُع العلمَة )ü( أماَم العنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
١. ٍ ا قصرًيا بأسلوٍب واضحٍ ومعبِّ كتْبُت نصًّ

ٍل كتابًة سليمًة.2 كتْبُت يف حدوِد َعْشِ مُجَ

استخدْمُت اجلمَل االْسِمّيَة والِفْعلّيَة يف نّص.٣

األحداث

الشخصيات

المكان

السبب/النتيجة

عنوان القصة
......................

الزمان



١٤9

١- َتْمهيٌد: 
ُل صورَة الِغالِف الّسابَِقَة، ُثمَّ أذكُر البياناِت الواضحَة فيها.  - أتأمَّ

- أالحُظ ما في الّصورِة من كائناٍت وَمشاهَد.
ِة وأعبُِّر عنها شفهيًّا. ُع َأحداَث القصَّ - أتوقَّ

٢- اْلِعداُد:
ُم. مها لنا الُمعلِّ - أختاُر مَع ُزَمالئي َمْجموعًة من الُكتِب والِقَصِص الَّتي قدَّ

- ُنَصنُِّف الكتَب والِقَصَص في مجموعاٍت بحسِب موضوعاتِها:
    ) كتب علمية – معارف ومعلومات - كتب دينية – تاريخية – طرائف – شعر   

                  موسوعات - مذكرات - قصص وحكايات - أساطير شعبية (.

- َنْختاُر َمجااًل واِحًدا منها ونعرُض أماَم ُزَمالئِنا أْسماَء الكتِب الَّتي َتْنَتمي إليه. 

٢-٦اخترُت لكْم ِمْن َمْكَتبتي



١٥٠

٣ - اُلمماَرَسُة:
ْفُتها مَع ُزَملئي سابًقا. َل من بيِن المجموعِة الَّتي َصنَّ - َأْختاُر كتابِي الُمَفضَّ

- َأقرُؤه قراءًة صامَتًة.

ُد َمجاَل الَمْقروِء. - أحدِّ

- أكتُب َسَبَب اْختياري له.
ُنه الكتاُب الَمْقروُء، ُمْستعيًنا بالنَّموَذِج اآْلتي: ُم َعرًضا* أماَم ُزَملئي عّما يتضمَّ -  أقدِّ

................................................................................................اسم الكتاب / القصة

................................................................................................اسم المؤلف

................................................................................................المجال

................................................................................................ما أعجبني في الكتاب 

................................................................................................سبب اختياري له 

* يقدم المتعلم عرضه في الحصة الثانية.



١٥١

َمْشروعي
ُل فّني الُمفضَّ

ُة: ١- اْلَمهمَّ
الَّذي أفّضُل متابَعَتُه وُممارَسَتُه )رسم،  بالفنِّ  قَة  الُمتعلِّ َأْفكاري وَمشاعري  َأْكتُب   -
نظم الشعر، خط، موسيقى،مسرح،سينما، تأليف قصص، تصميم، تصوير ......(. 

٢- األدواُت والموادُّ الَمْطلوبُة:
مقّص أقلم أوراق

ألوان صمغ صور

٣- طريقُة بناِء الَمْشروِع:
- أختارُ ُعْنوانًا مناِسًبا لمْشروعي.

. َل لدّيَّ ُد المجاَل الفنِّّي المفّضَّ - أحدِّ
- أجمُع الّصوَر المناِسَبَة له.

ُد األفكاَر والمشاعَر الَّتي ُتعبُِّر عْن مْوضوعي )٣-١(. - أحدِّ
ا قصيًرا رغبًة في الّتْعبيِر عْن أفكاري وَمشاعري )٣-٣(. - أكتُب نصًّ

ُب على العرِض في المنزِل قبَل تْقديِمِه أماَم ُزَمالئي، ُمستعيًنا بقائمِة طريقِة - أتدّرَّ
      العرِض اآلتيةِ:



١٥٢

٤- طريقُة َعْرِض الَمْشروِع:
ُم أداًء متمّيًزا . ِأرّتُب ُخطواِت العرِض بما يناسُب َمْشروعي، وُأقدِّ

المعيار خطوات عرض المشروع  م

2-١ ًرا عن أفكاري ومشاِعري تعبيًرا  ل لدّي معبِّ أقّدُم عرضي عن الفنِّ المفضَّ
صحيًحا وواضًحا ومتماسًكا.

١

٦ -2 ِة، مبيًنا أسباَب اْختياري له. يَّ ه من اْلمجاالِت الفنِّ أعِرُض ما أِحبُّ ٢

٥-2 نُه  َمشروعي  بشكٍل سليٍم وُمعبِّر وبطالقٍة، مراعًيا سالَمَة   أقرُأ ما يتضمَّ
بِط وجودَة األداِء. َة الضَّ طِق وِصحَّ النُّ

٣

 ٥- تقييُم الَمْشروع:
 أقّيُم َمشروعي وما قّدمُته من عرٍض تقييًما ذاتيًّا َصحيًحا: 

التقييم
المعيار م

 
قمُت بشرٍح واٍف لمشروعي، وعّبرُت عن أفكاري ومشاعري 

بوضوٍح.
١

ًنا أْسباَب اْختياري له. ِة مبيِّ ه من المجاالِت الفنيَّ عرضُت ما أحبُّ ٢
وبطالقٍة،  ومعبر  سليٍم  بشكٍل  مشروِعي   ُنه   يتضمَّ ما  قرأُت   

بِط وَجْودَة األداِء. مراعًيا سالمَة النُّطِق وصحَة الضَّ
٣

ا قـصيًرا )شعًرا( رغـبًة فــي التَّعــبيِر عـن أفكاري  كـتبُت نصًّ
وَمشاِعري.

٤

ا مرتبًطا بالموضوِع، ُمْستْخِدًما لغًة دقيقًة وتفاصيَل  كتْبُت نصًّ
مناِسبًة فيما ال يزيُد على َعْشِر جمٍل مترابطٍة، مراعًيا التنويَع 

غِة. بين الجمِل االسمّيِة والفعلّيِة، وسالمَة اللُّ

٥

٦-أنا مستعّد لتقييم المعّلم لمشروعي وكفاياتي.



باُق َنْحَواْلُمْسَتْقبِل السِّ

 الوحدة
الثالثة
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الكفايات م
الكفايات املجاالتالعامة

عدد معايري املنهجاخلاصة
األنشطة

١

١

احلقائق
١-١

١-١ يستمع باهتمام لعروض شفهية متنوعة ليبني على 
١أفكار اآلخرين ويعبر عن أفكاره بوضوح.

١-٢٢
١-٢ يقدم عرًضا قصيًرا مدته ٥:٣ دقائق يعبر فيه عن األفكار 
ا من موضوعات  والمشاعر تعبيًرا صحيًحا وواضًحا ومتماسكـً

مختلفة.
١

١-٣العمليات٣
١-٣ يستخدم كلماته ليعرض لآلخرين األخبار أو 
٢المعلومات التي سمعها من اإلعالم أوفي المدرسة.

١-٥االجتاهات٤
١-٥ يظهـر احترام آراء اآلخرين، واالهتمـام بأسـاليب 

١الحياة المختلفة.

٥

٢
العمليات

٢-٢
٢-٢ يطرح أسئلة لفهم الفكرة الرئيسة يف النص واستخالص 
املدلوالت عن الزمان واملكان، والسبب، والنتيجة وخصائص 

األشخاص...إلخ.
٢

٦
٢-٣

٢-٣-١ يتعرف استخدام الكلامت الرمزية يف األمثـال 
٢واألقـوال الشائعة )املعجم(.

٢-٣-٢ يتعرف استخدام الكلامت الرمزية يف األمثــال ٧
واألقــوال الشائعة )املعيار(.

٢

٢١-٤ يستخدم اجلداول والقوائم للحصول عىل معلومات.٢-٨٤

٢٢-٦ يعرض ما حيب قراءته ويعطي األسباب خلياراته.٢-٦االجتاهات٩

١٠

٣

٣-١احلقائق

القصيرة  النصوص  مـن  أنـواع  عـدة  يكتب   ٣-١-١
الـزمالء،  مع  وبالتعاون  ا  فـرديًّ ١٠جمل(،  على  يزيد  )ال 

مستخدًما الجمل االسمية والفعلية )مهارات لغوية(.
٢

١١
٣-١-٢ يكـتب عـدة أنـواع من النصوص القصيـرة )ال 
الزمــالء،  مـع  وبالتعـاون  ا  فـرديًّ ١٠جمل(،  على  يزيد 

مستخدًما الجمل االسمية والفعلية )المعيار( .
١

٣-٢العمليات١٢
ا معلوماتيًّا  وسرديًّا مستخـدمًا لغـة دقيقة  ٣-٢ يكتب نصًّ

١وتفاصيل مناسبة مراعًيا ترتيب الكلمات بشكل واضح.

١٣
٣-٣االجتاهات

٣-٣-١ يظهـر رغبة فــي كتابـة نصوص قصيرة ألهداف 
مختلفـة ) مهارات هجائية(.

٢

٣-٣-٢ يظهر رغبة فـي كتـابـة نصـوص قصيرة ألهداف ١٤
مختلفة )المعيار(.

١

٣-٤ يستخدم الخريطة الذهنية لـدعم التعبير عن رأيه في ٣-٤االرتباط١٥
١نص قصير.
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)1( ١-١مّلٌح فضائيٌّ

1- َتْمهيٌد: 
بَمْرَكبـــــٍة فضــــائيَّةغـًدا  َسَتكـوُن   ِرْحلُتنــا           
ِن فـــي َمَرٍح   وُحــّريَّةَتـدوُر تُلفُّ حوَل الكــو           
لنقضــَي فيـِه أمـــسيَّةوَتْأخُذنـا   إِلـــى  الَقَمِر          
وُنْطـــــِرُبُه    بأغـــــنيَّةَفنـــْزرُع   فــــوَقُه  َوْرًدا         
مســــراٍت  َحقـيــقيَّةَونْصنــُع ِمْن  َأمــانينـا          

- إذا ُكْنَت َمَعهم في رحلِة القمِر، فماذا تفعُل؟

٢- االستماُع والمناقشُة:                     
. ) : )مّلٌح فضائيٌّ -  أستمُع باْهتمامٍ  لَنصِّ

. ٍة َحْوَل مضاميِن النَّصِّ - أجيُب عن أْسئَِلٍة تفصيليَّ
ُر آداَب الحواِر والُمناَقَشِة: - أتذكَّ

- أتحاَوُر َمَع ُزَملئي في الَمْجموَعِة حوَل فكَرِة النَّصِّ وأفكاِرِهْم حوَله بلغٍة سليمٍة.

3- الُممارسُة:
- َأستمُع باْهتماٍم إلى النَّصِّ مّرًة ُأْخرى.

نها. - أضيُف فكرًة جديدًة إلى فكرِة النَّصِّ ُمستفيًدا من حواري مَع ُزمالئي، ثمَّ أدوِّ
....................................................................................................................    

ا وبوضوٍح أماَم ُزَمالئي . - ُأعبُِّر عْن َأْفكاري َشَفهيًّ

)١( النص في دليل المعلم.

عدَم المقاطعِةالنظَر إلى المتحدِثاالنتباَه والتركيَزاإلنصاَت
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1- َتْمهيٌد:
- أجيُب:

ُف في الموِقِف اآلتي؟     - كيَف أتصرَّ
زهرًة  كانْت  منها  واحدًة  عدا  ما  ِة  ناعيَّ الصِّ هوِر  الزُّ من  كبيٌر  عدٌد  فيها  غرفًة  »دخلُت   

،  فكيَف أكتشُفها؟  طبيعيَّةً

٢- القراءُة:

 - أقرُأ النَّصَّ اآلتي قراءًة جهريًَّة صحيحًة:
العطشاُن  الغراُب  وراَح  واآلباِر،  األْنهاِر  ِمَن  المياُه  نضبِت  ِة  الحارَّ يِف  الصَّ أياِم  َأحِد  في 
التَّعُب  يطيُر هنا وهناك بحًثا عن الماِء كي يروَي ظَمَأُه، فلْم يجْد أيَّ شْيٍء يشرُبه، فأصاَبُه 
وجفَّ حلُقُه من العطِش، وشعَر بالحزِن. فجأًة رأى إناًء أماَم منزٍل في قاعِه قليٌل من الماِء، 
فحاوَل الغراُب أْن يشرَب من هذا اإلناِء، ولكن منقاَرُه لْم يستطِع الوصوَل إلى الماِء على 

رِة. ْغِم من محاوالتِه المتَكرِّ الرَّ
نفَسُه  َث  حدَّ ثمَّ  العطِش،  مَن  يموُت  يكاُد  حزيًنا  اإلناِء  بجواِر  الغراُب  جلَس  ذلَك  عند 
قائاًل: » الحاجُة أمُّ االختراِع«، فخطَرْت ببالِه فكرٌة حينما رأى بجواِر اإلناِء أحجاًرا َصغيرًة، 

٢-٣ -٢الغراُب وإناُء الماِء

)١( آيزوب .حكايات احليوانات.
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ما ألقى َحَجًرا يرتفُع منسوُب المياِه في  فأخَذ من هذه األْحجاِر وراَح ُيلقي بها في اإلناِء، وكلَّ
يِء، حّتى َوَضَع رأَسُه في اإلناِء وشرَب من المياِه حتَّى اْرَتوى.  اإلناِء بعَض الشَّ

عندئٍذ قاَل الغراُب لنفسِه: فعاًل »َمْن سعى جنى« و »َمْن طلَب شيًئا وجَدُه«.

3- الفهُم واالستيعاُب: 
ُط الكلماِت الغاِمَضَة، وأستشيُر َمْجموعتي لِمعرَفِة معانيها.  أ - أحوِّ

ب- ُأجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة شفهيًّا:
 - كيَف َحَصَل الغراُب على الماِء؟

 - بماذا َتصُف فعَل الغراِب للحصوِل على الماِء؟
 ج- َأصُف ُشعوَر الغراِب في المواِقِف اآلتيِة، حينما: 

 - َنَضَبِت المياُه.
 - َأحسَّ بالَعَطِش.

 - لم يساعْده منقاُره في الُوصوِل إلى الماِء.
 - َحَصَل على الماِء.

   د- » الحاجُة أمُّ االْختراِع «
ا . ُد من التَّعبيِر الّسابِِق الكلمَة الَّتي جعلْته َخياليًّ  - أحدِّ

، محافًظا على اْلمعنى. ُل التَّعبيَر الّسابَق إلى َتْعبيٍر حقيقيٍّ  - أحوِّ
. ُط األقواَل واألمثاَل الَّتي َوَرَدْت على لساِن الُغراِب في النَّصِّ هـ- ُأحوِّ

  و- َأذكُر ما يشابُه قوَل الُغراِب: »من َجدَّ َوَجد« في حياتي.   
ِة ُيمِكُن أن َيْنطبَق عليها قوُل الغراِب: »الحاجُة أمُّ  ًة مشابهًة لهذه القصَّ  ز- َأذكُر قصَّ

       االختراِع«.
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4- الُمماَرَسُة: 

َنه. - أستخدُم َأحَد األقواِل اآلتيِة في موقٍف مناسٍب، وأذكُرُه أماَم ُزَملئي بعَد أْن ُأدوِّ

         ) َمْن سعى جنى - َمْن طلب شيًئا وجَدُه - الحاجُة أمُّ االختراِع(.

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

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

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

ْدُق أبواأَلْخلِق«. - قالوا قديًما: »الصِّ

. ُلُه إلى َتعبيٍر َحقيقيٍّ ا، ُثمَّ أحوِّ ُد الكلمَة الَّتي َجعلِت التَّعبيَر الّسابَق تعبيًرا خياليًّ -أحدِّ

..............................................................................................................................
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٣-٣-١ِكتاَبتي َصحيحة*)5(

الّضحى

رأى

يرمي

النادي

* األلف اللينة التي ترسم على شكل ياء )ألف مقصورة(، والياء في آخر الكلمة.

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

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

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

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

1- َتْمهيٌد:
ِن في كلماتِها: - َأقرُأ الجملَة اآلتيَة وُأالحُظ  رْسَم الَحْرِف األخيِر الُمَلوَّ

     - يسعى اإلنساُن الواعي إلى الُعال  في حياتِِه.

٢- التَّدريُب والتَّطبيُق:
         أ - بالّتعاوِن مع َزميلي أْذُكُر نظائَر لَكِلماٍت َتْنَتهي بألٍف لّينٍة ُتْرَسُم على شكِل ياٍء    

              )ألف مقصورة( كما في المثاَلْيِن اآلتَِيْيِن: 
     

                                                          

        ب- بالّتعاُوِن مَع َزميلي أْذكُر نظائَر لكلماٍت َتْنَتهي بياٍء كما في المثاَلْيِن اآلتَِييِن: 
     

                                                          

حيِح من الكلماِت :        ج-  َأضُع الحرَف المناِسَب  ) ي – ى ( في مكانِِه الصَّ
                - َمضـ.... الوقُت سريًعا.

                - ُيْجر.... العلماُء التَّجاِرَب علـ.... الِفْئراِن .
                - ُيَؤّد.... موسـ.... واجباتِه في َوْقتها . 

ـِ... أحمد زويل على جائزِة نوبل.                 - َحَصل العالُِم الَعَرب
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حيِح رسُمها، ُثمَّ أعيُد كتابَة  د- َأقرُأ الُجملَة اآلتيَة، وأضُع خطًّا تحَت الكلماِت غيِر الصَّ
 . الجملِة صحيحَةً

         - روي لنا  َجّدى حكاياٍت ُمْمتَِعًة عن ماضي بالدى.  
         التصويب:  ...............................................................................................

- أساعُد أْسرتي في اختياِر أْسماٍء لألوالِد  تنتهي  بـياء) ي (، وأْسماٍء للبناِت تنتهي بألٍف 

مقصورٍة ُرِسَمْت على َشْكِل ياٍء ) ى ( لضيِف األسَرِة القادِم:
أسامء بنات تنتهي بـ ) ى (أسامء أوالد تنتهي بـ ) ي(

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

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

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

ُفه في جملٍة مفيدٍة مْن إِْنشائي. - أختاُر اْسًما من كلِّ قائَِمٍة وأوظِّ
- اسم ولد: .............................................................................................
- اسم بنت: ............................................................................................

3- الُمماَرَسُة:
: -  َأْكتُب ما ُيملى عليَّ

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

ُب: -  أَصوِّ
.............................................................................................................          
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٢- اْلِعداُد:

ِة. غويَّ - أطَِّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم  الثَّروِة اللُّ

٣- الُمماَرَسُة:
ِة؛ َأقوُم بما َيْأتي ُمتعاوًنا  غويَّ الِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها في معجِم الثَّروِة اللُّ - بعد االطِّ

مَع ُزمالئي:

كِل اْلتي: دِة َوْفَق الشَّ     أ- َأذكُر المترادفاِت مَع الكلماِت المحدَّ

معجمي)5(

َأَتعاَوُن َمَع َمْموَعتي يف َطْرِح َكلَِمٍة 
َعىل امَلْجموعاِت األُْخرى، َوَنْسَتِمُع إىل 

َمْعناها ِمنْهم.

٢-٣ -١

1- َتْمهيٌد:

ب- أوظُِّف ُمترادَف كلِّ كلمٍة في جملٍة مفيدٍة شفهيًّا.

ج- َأختاُر ُجملًة ِمّما سبَق وَأكُتبها.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ُمرتاِدُفها

........................................................................................................................... - 
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َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي: د- ُأَبيُِّن ِضدَّ كلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  هـ- ُأَبيُِّن مُفرَد كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  و- ُأَبيُِّن جمَع كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

كِل اآْلتي:  َدِة َوْفَق الشَّ ز- ُأَبيُِّنُ تصريَف الكلمِة اْلُمحدَّ

ُف َتْصريَفْيِن  ُمْخَتِلَفْيِن ِمْن كلمَة  ).................................( في ُجملتيِن مْن إِْنشائي في ح- ُأَوظِّ

       َمجاِل ).............................. (.
............................................................................................................. - 

............................................................................................................. - 

* - يلتزم المعلم األسماء في التدريب على التصريف.
    - يطلب إلى المتعلم توظيف التصريفات في عدد محدد من الجمل في مجاالت موضوعية مألوفة من مثل: )المدرسة - الرياضة - 

الِعْلم.... إلخ(.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مجُعها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مفرُدها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ها ضدُّ

..................
من تصريفات كلمة

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

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

*
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1- َتْمهيٌد: 
وائِِل الَّتي َأْسَهَمْت في  - َأَتباَدُل َمْعلوماٍت َمَع ُزَملئي َعِن اِْكتَِشافاِت اْلَعَرِب واْلُمْسِلميَن اأْلَ

ْكنولوِجيِّ اْلَيْوَم مما درْسُته أوقرْأُت َعْنه. ِم التِّ التَّقدُّ

٢- االْستماُع:

ياَدِة( باْهتماٍم ُمراعًيا آداَب االْستِماِع اآلتيَة: ُة اإْلِْبداِع َوالرِّ : )ُأمَّ        - َأْسَتِمُع لِنصِّ

ياَدة)1( ْبداِع َوالرِّ ُة اإْلِ ١-٣ُأمَّ

)١( النص يف دليل املعلم.

إظهاَر ملمَح لهمالنظَر إلى المتحدِث

التفاعَل مع المتحدِثالملحظاِتتدويَن

عدَم المَقاطعِةاإلنصاَت
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3- الفهُم والتَّْحليُل:
ل إلى الَمْعلوماِت الواِرَدِة فيه. ةٍ حوَل النَّصِّ بلغٍة سليمٍة للتوصُّ - ُأجيُب عن أسئلٍة تفصيليَّ

: - َأمأُل الجدوَل اآلتي بالمعلوماِت واألخباِر اّلتي استَمْعُت إَليها في النَّصِّ

األخبارالمعلومات

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

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

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

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

4- الُمماَرَسُة:

، مراعًيا  - أْعِرُض أماَم ُزملئي في الَمْجموعاِت اأُلْخرى الَمْعلوماِت الَّتي َأفْدُتها من النَّصِّ

ِة. اْستْخداَم كِلماتي الخاصَّ

5- التَّقييُم:
َق في َأدائي: -  أضُع العلَمَة )ü( أماَم العنُصِر الَّذي َتَحقَّ

عنارص التَّقييمم
النقاط

 
1. عرْضُت المعلوماِت الَّتي استمعُت إليها في النَّصِّ
َة في َعرضي .٢ استخدْمُت كلماتي وعباراتي الخاصَّ

ْثُت بلغٍة سليمٍة وواضحٍة. 3 تحدَّ
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٢-٢رحلٌة إِلى الُمْستقبِل)1(

)١( طارق خاقان.  رحلة إىل املستقبل ) بترصف ( . الزمان الرتكية، ٢٤ أغسطس ٢٠١٥

1- َتْمهيٌد: 
       - ِفْكٌر وَتَصّوٌر:

       - كيَف ستكوُن مدرسُتَك بعد عشريَن سنًة؟
٢- القراءُة:

        - أقرأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:

   أصِدقائي األعّزاَء...هل َتعلموَن أّني كثيًرا ما ُأسافُر إلى الُمْستْقبِل! وفي إحدى ِرْحالتي 

اَقٌة، اْقترْبُت منه َمْذهواًل بَِغرابِة ألوانِه، وقرْأُت  تلَك، رأيُت َكْهًفا َعجيًبا ُتِشعُّ منه َأْلواٌن الِمَعٌة برَّ

َفَسَلْكُت  الُمْسَتْقبِل«،  إلى  الوصوَل  ُيريُد  َمْن  َدْرُب  الكهُف  »هذا  َمْدَخلِه:  عنَد  ُكتَِبْت  ِعبارًة 

ًقا لما َسأراه في الُمْسَتْقَبِل الَمْجهوِل، وإذا بي َأْدُخُل عاَلًما َحديًثا سوَف يعيُشه  طريقي ُمَتَشوِّ

مِن، وفيه ما فيه من الَعجائِب والَغرائِِب؛ أشياُء كثيرةٌ ال َحْصَر لها. الّناُس بعد َفْترٍة ِمَن الزَّ

ًة به، وهي تعمُل  من كلُّ َفْرٍد َصغيٍر أوَكبيٍر َيْملُك َسّيارًة خاصَّ تخيَّلوا يا أصدقائي... في ذاَك الزَّ

هوَنها  بغيِر وقوٍد، َوُهم يملكوَنها َكما َنْمِلُك نحن الَهواتَِف الَمْحمولَة في عاَلِمنا هذا، ويوجِّ

هاَب إليِه، َمْهما َبُعَد؛ حيُث تظهُر خريطٌة على شاشٍة بجانِب ِمْقَوِد  إلى أيِّ مكاٍن يريدوَن الذَّ

هاَب  يارِة، وما إْن َيْضغط أحُدهم بإصبعِه على الخريطِة حّتى ُيَحّدَد المكاَن الَّذي يريُد الذَّ السَّ

إليه، تعرُف السّيارُة أيَّ طريٍق َسَتْسلُك، تخيَّلوا أيًضا ... كما أنَّ بإمكاِن هذه السّيارِة أْن تسلَك 

يَة، فهي طائرٌة وسفينٌة في الوقِت نفسِه؛ َفَيْسَتطيُع  صاحُب هذه  َة والَجوِّ يَة والبْحِريَّ رَق البرِّ الطُّ

ه بها عبَر مياِه البحاِر أواألنهاِر، وإذا أراَد التَّحليَق  ٍة ويتنزَّ يارِة أْن يقوَدها في ِرْحلٍة بحِريَّ السَّ
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ماِء، وسافَر بها إلى أيِّ مكاٍن في العالِم.  جعَل سيارَتُه تطيُر في السَّ

كما لفَت َنظري هناَك يا َأْصدقائي أنَّ كلَّ إنساٍن مَن الَّذين رأيُتهم يحمُل في جيبِه قلًما 

ُتُه على أيِّ َسْطٍح ُمْسَتٍو  ريقِة َنْفِسها، فهو يثبِّ صغيًرا أينما ذهَب، َويستخدُمه في أيِّ مكاٍن بالطَّ

ا كالجداِر، ولهذا القلِم خاّصيُة إشعاٍع  ا كالّطاولٍة مثاًل، ويكوُن مقابَِلُه سطٌح مستٍو عموديًّ ُأفقيًّ

طِح األفقيِّ ويعكُس صورًة لَِلْوَحِة مفاتيِح الحاسوِب،  ُل ُيِشعُّ على السَّ عاكٍس باتجاهيِن: األوَّ

طِح الَعموِديِّ ويعِكُس شاَشَة الحاسوِب، ويْضغُط المستخِدُم بأصابِعِه  واآلخر ُيِشعُّ على السَّ

على األزراِر المصفوفِة أماَمه لَيْظَهَر َعَمُله على الّشاشِة.

ِة، وال َتْنسوا أنَّ ما أخبْرُتكم به ليَس كلَّ  كم هوُمْمتٌع الّتجواُل في مستقبِل الَحياِة الَبَشريَّ

شيٍء، فما عرْضُته عليكم ما هو إال بعٌض مّما شاهدُته، ولقطاٌت مْن مستقبِلكم. 

3- الفهُم واالستيعاُب:
، وَأْستشيُر َمْجموعتي لَِمْعرفِة َمعانيها. ط الكلماِت الغامضَة في النَّصِّ أ- أحوِّ

ب- أطرُح أسئلًة َحْوَل النَّصِّ باستخداِم أدواِت االستفهاِم الُمناِسبِة بالتَّعاُوِن مع َمْجموعتي 
ْكِل اآلتي: ِل إلى فكرتِه الرئيَسِة، ُمستعيًنا بالشَّ للتَّوصُّ

المكان

الزمان

أسباب 
األحداث

الشخصيات 
وصفاتها

رحلة إلى 
المستقبل

نتائج األحداث
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ُن أْسئَِلَتنا ونطرُحها على ُزملئِنا في الَمْجموعاِت اأُلْخرى. جـ- ُندوِّ

السؤالالمحتوىم

................................................................................................. الزمان1

.................................................................................................المكان٢

الشخصيات 3
وصفاتها 

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

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

.................................................................................................أسباب األحداث4

.................................................................................................نتائج األحداث 5

د- َأْستنتُج أنَّ الفكرَة الرئيَسَة الَّتي ُتمثُِّل الَمْوضوَع هي:

- اإلنساُن اآلليُّ َيُحلُّ َمَحلَّ اإلنساِن في الُمْسَتْقَبِل .                                       )          (

ِة .                                                    )         ( ُل َحياَة الَبَشِريَّ ُر التكنولوِجيُّ  ُيَسهِّ - التََّطوُّ

ِة في الُمْسَتْقبِل.                          )         ( ْقنِياُت الحديثُة َسُتَغيُِّر من حياِة اإلنسانيَّ - التِّ

ُد َحياَة الَبَشِرّيِة.                                        )         ( ُم الِعْلِميُّ ُيَعقِّ - التَّقدُّ
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4- الُمماَرَسُة:
 أ- َأقرُأ النَّصَّ  اآلتَي قراءًة صامتًة: 

َتَقدََّم العمُر بالنَّجاِر الَعجوِز؛ فطلَب إلى رئيسِه في العمِل أْن يحيَلُه إلى التَّقاُعِد؛ ليعيَش 
عنَدَك  لي  إنَّ  العمِل:  له صاحُب  قاَل  ُمْضنَِيٍة  وبعَد محاولٍة  َزْوَجتِه وأوالدِه.  مع  ُعمرِه  َة  بقيَّ

رجاًء أخيًرا وهوأْن َتْبنَي لي َمْنزاًل، وسيكوُن هذا آخَر عمٍل تقوُم بِه، فوافَق على َمَضٍض.
نع، وأسرَع في  نَعَة، واْستخَدَم موادَّ رديئَة الصُّ ُه لْم يحسِن الصَّ بدَأ النَّجاُر عمَلُه األخيَر، ولكنَّ
ريَقُة الَّتي َأّدى بها العمَل نهايًة مْؤِسفًة لعمٍر طويٍل  اإِلنجاِز على حساِب الَجْودِة، وكانِت الطَّ

ِمَن اإلْنجاِز واإلْبداِع .
حيِل، إالَّ أنَّ  ماَح  لُه بالرَّ َم النَّجاُر صاحَب الَعَمِل َمفاتيَح الَمْنزِل الَجديِد، وطلَب السَّ سلَّ

صاحَب العمِل اْستوقَفُه، وقاَل لُه: إنَّ هذا المنزَل هو َهديَّتي لَك نظيَر أعوام عمِلَك معي.

ِل إلى الِفْكرِة  ب-  أطرُح أْسئلًة َحْوَل النَّصِّ باْستْخداِم أدواِت االْستْفهاِم الُمناِسَبِة للتَّوصُّ
         الرئيَسِة.

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

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

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

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

ِة هي: ............................................. ج- ُأكمُل: الِفْكَرَة الَّتي َأفَْدُتها من الِقصَّ

النَّجاُر الَعجوُز
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٣-١-١ُلغتي الَجميلة* ) 5 ( 

* تحويل الجملة االسمية إلى جملة فعلية.

1- َتْمهيٌد:
ُد ُرْكَنيها: - ُأبيُِّن نوَع ُكلٍّ ِمَن الُجْمَلَتْيِن اآلتيتين، وُأحدِّ

     - يتعّلُم التلميُذ برامَج مفيدًة في الحاسوِب.                                    
ناعيُّ َمْركٌب يسَبُح في الَفضاِء.                                           - القمُر الصِّ

٢- التَّطبيُق:
يِن تحَت     ِل، وخطَّ ْكِن األوَّ ا تحَت الرُّ أ- أقرُأ الجمَل اآلتيَة وُأبيِّن نوَعها، ُثمَّ َأَضُع َخطًّ

       الركِن الّثاني في كلٍّ ِمْنها: 

  - التلميُذ َحَصَل على الَمْركِز األّوِل في مسابقِة الّروبوِت. 

  - التلميذُة َفرَحْت بإنجازاتِها الُمَتَميِّزِة.

ان مفاجأًة لزمالئِهما في الفصِل.   - التلميذان ُيِعدَّ

ِة. ماويَّ ِة السَّ   - التلميَذتان شعَرتا بسعادٍة عند زيارِة اْلُقبَّ

. هاِب إلى الَمْرَكِز الِعْلميِّ   - التالميُذ يستعّدوَن للذَّ

  - التلميذاُت اْشترْكَن في ُمساَبَقِة الُعلوِم الَمِرَحِة.

ْكِن الّثاني فيها ُمراِعًيا تْغييَر ما يلَزُم. ب- أعيُد كتابَة الجمِل الّسابقِة ُمْبَتِدًئا بالرُّ

....................................................................................... -  

....................................................................................... -  

....................................................................................... -  

....................................................................................... -  

....................................................................................... -  
ج- َأذُكُر ما ُأالحُظُه.
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3- الُمماَرَسُة:
- أَلعبُ لعبَة تَحْويِل الُجَمِل في الَجْدَوِل اآْلتي:

الجملة الفعليةالجملة االسمية

...............................................................العماُل البارعوَن أْنَجزوا أعماَلهم بنجاٍح.

................................................................ اكتشَف العالُم أديسون المصباَح الكهربائيَّ

لِت العالماُت إلى فكرٍة جديدٍة.  ............................................................... توصَّ

ُر جهَد اإلنساِن ووقَتُه. ...............................................................االختراعاُت الحديثُة توفِّ

ًما . ...............................................................الفتاتاِن المبدعتاِن أحرَزتا مركًزا متقدِّ
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1- َتْمهيٌد: 
- َأذُكُر المناسباِت  الَّتي ُيْمِكُنني فيها تقديُم  البطاقاِت اآلتيِة:

٢-اإْلِعداُد:    

ُد العناصَر فيها: - َأقرُأ البطاقَة اآلتيَة، ُثمَّ ُأحدِّ
- اسَم الُمْرَسِل إليه - مناَسبَة البطاقِة - اسَم الُمْرِسِل .

٣-٣-١بِطاقُة َتْهنَئٍة

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

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

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

مبارك
تفوق

صديقي العزيز / حممد

 عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخري، أدام اهلل عليكم السعادة، 
وأعاده عليكم باخلري واملرسة.

صديقك / نارص
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..........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3- الُمماَرَسُة:
      - أكتُب لَِصديقي بطاقَة تْهنئٍة بمناَسبِة َنجاِحِه :
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ُة)1( كيَّ ١-٢البيوُت الذَّ
1- َتْمهيٌد: 

ُث عّما يْأتي: ورِة، ثمَّ َأتَحدَّ    َأْنُظُر إلى الصُّ
- الَمراِفِق الُمْسَتْخَدمِة في كلِّ بيٍت.

- وظيفِة هذه الَمراِفِق في ُبيوتِنا.

٢- المشاهدُة والمناقشُة: 
ُة(. كيَّ ا بعنوان: )البيوُت الذَّ - أشاِهُد َعْرًضا مرئيًّ

- أجيُب َعِن األْسئَِلِة اآلتيِة شفهيًّا:

كيَِّة؟  - ما المقصوُد بالبيوِت الذَّ

 - إالَم َنْحتاُج لنْجعَل ِمْن  ُبيوتِنا بيوًتا َذكيًَّة؟

   .  - صْف شعوَرَك حينما تعيُش في بيٍت ذكيٍّ

ُل َبْيَتَك في الُمْسَتْقَبِل؟  - كيَف َتَتَخيَّ
3- اإْلِعداُد: 

ًة  َتْحوي العناصَر اآلتَِيَة:    - َأْكُتُب ُخطَّ
ِة. كيَّ      - األفكاَر الَّتي َوَرَدْت في الَعْرِض الَمْرئيِّ للبيوِت الذَّ

)١( الرابط في دليل المعلم.
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-  مشاعَر الّناِس ِعنَد َتْطبيِق هذه التِّْكنولوجيا في َحياتِهم.

ُر أهميَة اْختياِر طريقِة الَعْرِض الَّتي ُتناِسُب األفكاَر والَمشاعَر والوقَت الُمتاَح لي.    - َأتذكَّ

4- الُمماَرَسُة:
َة أماَم زُملئي في المجموعاِت اأُلْخرى بحدوِد:  كيَّ ُم عرًضا َقصيًرا َعِن البُيوِت الذَّ    - أقدِّ

ُر فيه عِن األفكاِر والمشاِعِر َتْعبيًرا َصحيًحا َوواِضًحا.  )3: 5( َدقائَِق، أعبِّ

: اتيُّ 5- التَّقييُم الذَّ
َق في َأدائي: -  أضُع الَعلَمَة )ü( أمام الُعْنِصِر الَّذي َتَحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

ْمُت عرًضا قصيًرا في الحدوِد المطلوبِة: ) ٣-٥ ( دقائق.1 قدَّ

استوفْيُت عرَض األفكاِر بوضوٍح وتماسٍك أماَم ُزمالئي.٢

استوفْيُت عرَض الَمشاعِر بوضوٍح وتماسٍك أماَم زمالئي.3

استخدْمُت لغًة سليمًة وعباراٍت واِضَحًة.4

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................
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1- َتْمهيٌد: 
ُمستعيًنا  بإنجازاتِِهْم،  َة  الَبَشريَّ َنَفعوا  الَّذين  والُمْختِرعيَن  الُعلماِء  َبْعِض  أسماَء  َأذكرُ   -

َوِر الّسابَِقِة. بالصُّ

ُح  الَمجاالِت  أو االْختراعاِت  الَّتي ُعِرفوا من ِخللِها.  - ُأوضِّ

٢-٤َهْل َتعلُم؟  
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٢- اإْلِعداُد:

ُط الَمْطلوَب   تي)1(، وَأتعاوُن مع َمْجموَعتي، ُثمَّ ُأحوِّ ْفَحِة اآلتيِة في َمَجلَّ  - َأنظُر إلى الصَّ

     ِمْنها َكما َيْأتي)٢(:

ْوِن األحمِر.             - أسماَء الُمْختِرعيَن باللَّ

وِن األْزَرِق.             - تاريَخ أْقَدِم اْختِراٍع باللَّ

ْوِن اأَلْخَضِر.             - تاريَخ  أْحَدِث اْختراٍع باللَّ

ْطُته على ُزمالئي.             - أَقرُأ مَا َحوَّ

)١( مجلة ماجد.
)٢( يمكن للمعلم تقديم أسئلة أخرى حول الصفحة.
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3- الُمماَرَسُة:
ُد المطلوَب َبْعدها:  تي)1( اآلتِيَة، ُثمَّ ُأحدِّ ُل  َصْفحَة َمَجلَّ - َأتأمَّ

االخرتاعاسم العالم

علم البرصيات...................

...................أمحد بن طولون

موسوعة اجلراحة...................

)1( موقع cnn  ا لعربية.
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٢-٦أصدقاُء ِمْن ورٍق

1- َتْمهيٌد: 
-  َأذكُر لُِزملئي ما ُأحبُّ قراَءَتُه ِمْن بين المجاالِت اآلتيِة:

رائِف – الّشعِر - الموسوعاِت  ِة – الطَّ ِة – التاريخيَّ             القصِص الِعْلمّية – الّدينيَّ

٢- القراءُة والفهُم:
    - أتأّمُل سريًعا النُّصوَص اآلتيَة، وَأختاُر منها ما ُأِحبُّ قراَءَتُه.

ًة على الَمْجموعاِت اأُلْخرى ما اختْرناه ِمَن النُّصوِص:      - أتعاوُن مَع َمْجموعتي، ُثمَّ َنْقرُأ قراءًة جهريَّ
           1- النشيد: ُرّواُد الَفضاِء)1(

  َنْشتهي يـا  أصـدقـــاْء                 رحلـًة نحـوالَفضــاْء
 َنتــُرُك األرَض َونْشـدو                 لَِقنــاديــِل الَمســاْء
وَنطيُر اليـوَم في زهـــــــــــــــٍو بأعمـاِق    الّسمـاْء
يـاْء َنقطُف األنجَم واألْقــــــــــــــماَر ِمْن َكْرِم   الضِّ
ِعْنــَدهــا ُنصبـــُح ُرّوا                 ًدا ِصغــاًرا   لِلَفضـاْء
َنتمّنــى   أْن  َتـكـونـــوا                 َمعنـــا  يــا  أْصدقاْء

َنتمــّنـى   أْن   ُتغـّنـــوا                 َمعنـــا  يــا  أْصدقاْء
)١( حممد منذر لطفي . أغنيات الفصول األربعة. منشورات احتاد الكتاب العرب.
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   )1( : الواقُع االفتراضيُّ ٢- َنصٌّ معلوماتيٌّ

سينمائيٍّ  فيلٍم  بُمشاَهَدِة  يوًما  استمتعَت  أنَك  البدَّ 
باْستخداِم النَّّظاراِت ثالثيِة األبعاِد، وبدْت لَك المشاهُد 
بقـرِب  تشـعُر  تكاُد  إّنَك  حّتى  وتأثيًرا؛  واقـعيًة  أكـثَر 
تشاهدُها  وكأنَك  المشهِد  في  واألجساِم  خصياِت  الشَّ

أنَك  تشعَر  وأْن  نفسِه؟  الفيلِم  داخَل  أنَك  تشعَر  أْن  يوًما  تخّيلَت  هْل  ولِكْن  الَحقيَقِة.  على 
الواقِع  نّظارِة  اْرتداِء  عنَد  بِه  ستشعُر  ما  تماًما  هذا  المشهِد؟  هذا  من  جزًءا  أْصَبْحَت  قْد 
، الَّتي تعتمُد تِْقنِيَة الُمشاَهدِة بزاويِة )٣٦٠( درجةٍ؛ حيُث تشعُر حتًما أنَك جزٌء  االفتراضيِّ
ا إلى قاعٍة  ِة األولى، فقِد انتقلُت اْفتراضيًّ مَن المشهِد، فهذا ما شعرُت به عنَدما َجّرْبُتها للمرَّ
واِقعي  عْن  تماًما  واْنَفَصْلُت  ياراِت،  السَّ بيَن  الَمَمّراِت  داخَل  لُت  وتجوَّ ياراِت،  السَّ لعرِض 
ياَرِة الَمْعروَضِة أَلُمدَّ يدِي وأفتَح باَبها، وكدُت َأْلَمُسها، وهنا ارتطَمْت  حّتى اقتربُت مَن السَّ
قاَعِة عرِض  النَّّظارِة والَعْوَدِة مْن  بَخْلِع  ِعنَدها  َفُقْمُت  َبْيتي،  عاِم في  الطَّ ساقي بحاّفِة طاولِة 

ياراِت في الواِقِع االْفتراضيِّ إلى ُغرفِة الَمعيَشِة في البيِت. السَّ

ُة الَبْرنامِج الجديِد)٢(  3- ِقصَّ

ِة  ، سافَر أبو ناصٍر في رْحلِة َعَمٍل لمدَّ في صباِح ذات يومٍ
األمُّ  قالِت  االْنتِهاِء  على  األْسبوُع  شارَف  وعنَدما  أْسبوٍع، 
عودِة  بمناسبِة  َصغيًرا  َحفاًل  ُنِعدَّ  أْن  رأيُكــْم  مـا  أَلطفالِها: 
فِر؟  فوافَق األطفاُل َمْسروريَن. قالْت ديمُة:  والِدكم ِمَن السَّ

ها. وأنا َسُأِعدُّ مفاَجأًة ألبِي وللعائلِة كلِّ

َم برنامَج  مِة الحاسوِب َوَطَلَبْت إْليها أْن ُتساِعَدها لتتعلَّ     في اليوِم الّتالي ذهَبْت ديمُة لمعلِّ

)١( رضوى حممد مهام . الواقع االفرتايض ) بترصف (. مدونة دجييتال قطر.
)٢( براعم اإليامن. ) بترصف ( . أسامء السكاف، رسوم كريم العرشي، ع )٤٦٢(.
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مُة، وتعّلمْت ديمُة مبادَئ البرنامِج في وقِت  )بور بوبينت( )power point(، فواَفَقِت المعلِّ
َمتِها. فتَحْت  َمْتُه مْن معلِّ االستراحِة، وحيَن عاَدْت ديمُة إلى المنزِل حاوَلْت أْن  تطبَِّق ما تعلَّ
طيفِة على َجوانبِها؛  حاسوَبها وبَدَأْت بمحاولِة وْضِع صوِر عائلتِها، وكتابِة بعِض العباراِت اللَّ
لكنَّها كاَنْت في بعِض األحياِن تِجُد صعوبًة في وْضِع الّصوِر في الَمكاِن الُمناِسِب، وكذلَك 

متِها وتعمُل بِها.  في َتْنسيِق الَكِلماِت، فتتذكُر نصائَح معلِّ

وعنَدما  ًبا،  وُمرتَّ ًما  ُمنظَّ شيٍء  كلُّ  فكاَن  فِر،  السَّ مَن  أبوناصٍر  وصَل  األسبِوع،  نِهايِة  وفي     
اْجتَمَع أفراُد األسرِة قالْت ديمُة: أريُد أْن أرَيُكْم إْنجاًزا،  ووضَعْت جهاَز الَعْرِض وأداَرْتُه، 
أبي  يا  سالمتَِك  على  ِه  للَّ »الحمُد  مثِل:  مْن  لطيفٍة  عباراٍت  مَع  َتْظهُر  العائلِة  صوُر  وبدأْت 

اْلغالي«، و»أحبُّ عائِلَتي« .

َقِت العائلُة لديمَة، وقاَل الوالُد بدهشٍة: مَتى أتقْنِت العمَل على   وعْنَدما انتهى الَعْرُض َصفَّ
هذا البرنامِج يا ديمُة؟ 

بِرًضا،  والُِدها  احتضَنها  اليوَم.  بِه  ُمفاجأتُِكْم  مْن  َن  ألتمكَّ أسبوٍع  في  أتقْنُته  بَفْخٍر:  أجاَبْت 
وابتسَم إخوُتها بُِسروٍر.

3- الُمماَرَسُة:
-  َأقرُأ ما اختْرُته مّما َسبَق من النُّصوِص قراءًة صاِمَتًة، ُثّم َأْعِرُض لُزملئي ما َيْأتي:

............................................................................................ما يتضمنه النص المقروء

............................................................................................رقم النص

............................................................................................العنوان 

............................................................................................المجال

............................................................................................سبب اختياري له 
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1- َتْمهيٌد: 
- َأْقرأ، ُثمَّ ُأجيُب:

ُه عْنُه- :           قاَل اإلماُم عليُّ بُن َأبي طالٍب - رضَي اللَّ
                    العلُم زيٌن فكْن للعلِم ُمْكَتِسًبا                         وكْن له طالًبا ما ِعْشَت ُمْقَتبِسا

       -إالَم يدعونا البيُت الّسابُق؟ 

٢- اإْلِعداُد والمناقشُة:  
ْقِم المناِسِب لها: - ُأصنُِّف االختراعاِت اآلتيَة في الَجْدوِل َبْعدها بوْضِع الرَّ

عادِة ٣-٢العلُم طريُق السَّ

1

4

٢

5

3

6

...............................................................................االخرتاعات القديمة 

...............................................................................االخرتاعات احلديثة

ِة. - َأتحاوُر مع َمْجموعتي َحْوَل االْختراعاِت الَحديَثِة وفوائِدها للبَشريَّ
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3- الُمماَرَسُة:

لْت َحياَة اإلنساِن، بلغٍة  ُث فيه عْن َأَحِد االْختراعاِت الَّتي سهَّ ا أتحدَّ ا معلوماتيًّ - أكتُب نصًّ

غويِّ ترتيًبا َصحيًحا. سليمٍة وعباراٍت مترابطٍة، مراعًيا ترتيَب الَكلماِت في سياِقها اللُّ
......................................................................................................................................

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

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

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

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

: 4- التَّقييُم الّذاتيُّ

َق في َأدائي. -  أضُع العلمَة )   ( أماَم الُعْنُصِر اّلذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
ا ُمْستوفًيا تفاصيَله بوضوٍح .1 ا ُمْعلوماتيًّ  كتْبُت نصًّ

كتْبُت عباراٍت مترابطًة بلغٍة سليمٍة.٢

3. َغويِّ ْبُت الكلماِت ترتيًبا صحيًحا في سياِقها اللُّ رتَّ
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1- َتْمهيٌد:

ُد أعضاَء ِجْسِم اإلنساِن اّلتي َأراها في الّصوَرِة، ُثمَّ َأذكُر وظيفَة كلٍّ ِمْنها. - ُأعدِّ

٢- االْستماُع:

: )مصمم أعضاء بشرية(، مراعًيا آداَب االْستماِع: - َأْسَتِمُع باهتماٍم لَنصِّ

ُم أعضاٍء بشريَّة)1( ١-٣مصمِّ

رأس
أذن

عني
أنف
فم

ذراع
يد

قدم

ساق

رقبة

)١( النص يف دليل المعلم.

اإلنصاَت

عدَم المقاطعِة

النظَر إلى المتحدِث

تدويَن الملحظاِت

إِظهاَر ملمِح الفهم

التفاُعَل مع المتحدث
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3- الفهُم والتَّْحليُل:

ِل إلى الَمْعلوماِت واألْخباِر  ٍة حوَل النَّصِّ بلغٍة سليمٍة للتَّوصُّ - ُأجيُب عن أسئلٍة تفصيليَّ

الوارَدِة فيه.

: - أمأُل الجدوَل اآلتَي بالَمْعلوماِت واألخباِر اّلتي اْسَتَمْعُت إليها في النَّصِّ

األخبارالمعلومات

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

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

4- الُمماَرَسُة:
من  أفْدُتها  الَّتي  واألْخباَر  الَمْعلوماِت  اأُلْخرى  الَمْجموعاِت  في  زملئي  أماَم  َأْعرُِض   -

ِة . ، ُمراعًيا اْستْخداَم كلماتي الخاصَّ النَّصِّ

: 5- التَّقييُم الّذاتيُّ
َق في َأدائي. -  َأضُع العلمَة )ü( أماَم اْلُعنصِر اّلذي تحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 
1. عرْضُت المعلوماِت الَّتي استمْعُت إليها في النَّصِّ

َة في َعرضي .٢ استْخَدْمُت كلماتي وعباراتي الخاصَّ

تحدْثُت بلغٍة سليمٍة وعباراٍت واضحٍة. 3
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َلْحفاة ٢-٣ -٢األَرنُب والسُّ

1- َتْمهيٌد:
- َأتلو:

      قال تعالى: 
- َأذُكُر رأيَي  في اإلنساِن الَّذي َيْسَخُر ِمَن اآلَخرين.

٢- القراءُة: 
َة اآلتيَة قراءًة صحيحًة: - أقرُأ الِقصَّ

ُسَلْحفاٌة  تعيُش  كانْت  الُبَحْيراِت،  إِْحدى  من  بالُقرِب     
في أمٍن وسالٍم، وكانْت تنهُض باكًرا للَبْحِث عن َطعاِمها 
ببطٍء وَتثاُقٍل. وذاَت يوٍم قفَز أمامها أرنٌب سريٌع وخفيُف 
مسكينٍة،  مْن  لِك  يا  قائاًل:  منها  َيْسَخُر  وراَح  الَحركِة، 
أْن  َلْحَفاُة: ما رأيَُك  السُّ ا، فقالْت له  ا جدًّ فأنِت بطيئٌة جدًّ
نتسابَق أنا وأنَت وسوَف َترى َمْن سيفوُز؟ وافَق األرنُب 
ُر: لن  َلْحفاِة، َوَبَدَأ الّسباُق، واألرنُب يكرِّ على اقتراِح السُّ
»ال  نفِسها:  في   تقوُل  َلْحفاُة  والسُّ البطيَئُة.  هذه  َتْغِلَبني 
تكْن مغروًرا َفتندَم«. في أثناِء الّسباِق توّقَف اأَلرنُب عن 
َلْحفاُة  فالسُّ الّراحِة،  من  قسطًا  ويأخَذ  يناَم  لكي  كِض  الرَّ
ُث  تحدِّ وهي  إليِه  فنظَرْت  الّطريِق،  بدايِة  في  زالْت  ما 
يِف إن لْم َتْقَطْعُه َقَطَعَك«. وتابعِت  نفَسها: »الوقُت كالسَّ
اْلمْشَي ولْم تتوّقْف أبًدا، ووَصلْت إِلى َخطِّ الّنهايِة، وما 
من  األرنُب  اْستيَقَظ  فلّما  نائًما،  المغروُر  األرنُب  زاَل 
بذلَك،  َففوِجَئ  انِتصرْت عليِه،  قد  َلْحفاَة  السُّ نومِه وجَد 
ا َمْن ساَر على  ِة، وقال: حقًّ وأخَذ َيْبكي على َخساَرتِه الُمرَّ

الّدرِب وَصل«.

سورة الحجرات آية )١١(
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3- الفهُم واالستيعاُب: 
أ- ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:

َلْحفاِة؟ - ما االتفاُق الَّذي تمَّ بين األرنِب والسُّ

َلْحفاَة بكلمٍة واحدٍة لُِكلٍّ منهما. - ِصِف األْرنَب والسُّ

َلْحفاُة وَخِسَر األرنُب؟ - لِماذا فاَزِت السُّ

َلْحفاِة. ُط األقواَل واألمثاَل الَّتي ورَدْت في النَّصِّ على لساِن كلٍّ من: األرنِب والسُّ ب- أحوِّ

يِف إن لْم تقطْعُه َقَطَعك«، ثمَّ ُأبيُِّن أركاَن     َلْحفاِة لنفِسها: »الوقُت كالسَّ جـ- ُأالِحُظ قوَل السُّ

كِل اآْلتي.    التَّعبيِر الِّسابِق بَحَسِب الشَّ

4- الُمماَرَسُة: 
- َأْستخدُم أحَد األقواِل اآلتيِة في َمْوقٍف مناِسٍب وأذكُره أماَم ُزملئي:

يِف إن لْم َتْقَطْعه َقَطَعك(. ْرِب َوَصل - ال تكْن َمْغروًرا  َفَتْنَدَم - الوْقُت كالسَّ )َمْن ساَر على الدَّ

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

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

- َأقرُأ وُأجيُب:

باِق.  انطلَق األرنُب كالّصاروِخ في بدايِة السِّ

- ُأبّيُن أركاَن التَّعبيِر الَخياليِّ الّسابِِق.
.............................................................................................................................

التشبيه

أركانه

أداة التشبيه المشبه بهالمشبه

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

....................... ..............................................
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1- َتْمهيٌد:  

ِة، ثمَّ َأكتُبها في  الفراغاِت اآلتيةِ :  َغويَّ -  َأذكُر كلماٍت َتْنتهي  بألٍف ليِّنٍة من حصيَلتي اللُّ

                                                                               
      

                                              
٢- التَّدريُب والتَّطبيُق: 

نِة: أ - َأقرُأ وأالِحُظ الحرَف األخيَر في الكلماِت الملوَّ

هَبّي  د بُن َيْحيى بِن زَكريا الّرازي، عالٌم وطبيٌب ُمسلٌم من علماِء العصِر الذَّ        أبوبكٍر محمَّ

بِّ  الطِّ فروِع  كلِّ  في  وكتَب  األمراِض،  مجاالِت  شّتى  في  سائِل  الرَّ من  كثيٌر  ولُه  لِْلعلوِم، 

العربيَّ مْن  الّطبَّ  أوروبا  والمعرفِة في َعْصرِه، وقْد تعرَفْت 

خاللِه. 

األْوساِط  في  األْوصاِف  بأجمِل  الّرازي  ُوِصَف  وقْد        

ِة على َمدى قروٍن، فقيل عنُه: إنَُّه »أعظُم األطّباِء الَّذيَن  العلميَّ

ُة«، و»أحُد أطّباِء العصوِر اْلوْسطى«،  ُة اإلسالميَّ أنجبْتُهْم األمَّ

خيَن.   مثَلما يذكُر بعُض المؤرِّ

٣-٣ -١ِكتابتي صحيحٌة*)٦(   

* رسم األلف اللينة بنوعيها.

................................................................................
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نَة بَِحَسِب َشْكِل الَحْرِف األخيِر في الَجْدوِل اآلتي:  ب- أصنُِّف الكلماِت الملوَّ

الكلمات المنتهية بألف لّينة على صورة  ) ا (الكلمات المنتهية بألف لّينة على صورة ) ى (

حيحَة المناِسبَة لرسِمها : ُل اإلجابَة الصَّ ج- ُأْكمُل الُجَمَل اآلتيَة بكلماٍت منتهيٍة  بألٍف لّينٍة، ثم ُأظلِّ
- ال ُتْكثِْر من َأْكِل ......................

    . - ...................... بنٌت ُمْجتهدة ٌ
- ...................... حيواٌن زاحٌف سامٌّ  .  

- ................... المسلُم ربَّه فاْستجاَب له.

ُفها في جملٍة مفيدٍة من إِنْشائي: َة على كلِّ صورٍة، وأوظِّ د- أكتُب الكلمَة الدالَّ

3 - الممارسُة:
: - َأْكتُب ما ُيْملى عليَّ

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

ُب: - ُأَصوِّ
............................................................................................................

     ألف لّينة عىل صورة )ا(     ألف لّينة عىل صورة ) ى(

     ألف لّينة عىل صورة )ا(     ألف لّينة عىل صورة ) ى(

     ألف لّينة عىل صورة )ا(     ألف لّينة عىل صورة ) ى(

     ألف لّينة عىل صورة )ا(     ألف لّينة عىل صورة )ى(

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

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

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

................................................................................................
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٢- اإْلِعداُد:

ِة. غويَّ - أطَِّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم  الثَّروِة اللُّ

3- الُمماَرَسُة:
ِة؛ َأقوُم بما َيْأتي ُمتعاوًنا  غويَّ لِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها في معجِم الثَّروِة اللُّ - بعد االطِّ

مَع ُزملئي:

كِل اآْلتي: دِة َوْفَق الشَّ      أ- َأذكُر المترادفاِت مَع الكلماِت المحدَّ

معجمي)6(

َأَتعاَوُن َمَع َمْموَعتي يف َطْرِح َكلَِمٍة 
َعىل امَلْجموعاِت األُْخرى، َوَنْسَتِمُع إىل 

َمْعناها ِمنْهم.

٢-٣ -١

1- َتْمهيٌد:

 ب- أوظُِّف ُمترادَف كلِّ كلمٍة في جملٍة مفيدٍة شفهيًّا.

 ج- َأختاُر ُجملًة ِمّما سبَق وَأكُتبها.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ُمرتاِدُفها

........................................................................................................................... - 
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َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي: د- ُأَبيُِّن ِضدَّ كلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  هـ- ُأَبيُِّن مُفرَد كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

َدِة َوْفَق الَجْدوِل اآْلتي:  و- ُأَبيُِّن جمَع كلٍّ ِمَن الكلماِت اْلُمحدَّ

كِل اآْلتي:  َدِة َوْفَق الشَّ ز- ُأَبيُِّنُ تصريَف الكلمِة اْلُمحدَّ

ُف َتْصريَفْيِن  ُمْخَتِلَفْيِن ِمْن كلمَة  ).................................( في ُجملتيِن مْن إِْنشائي في ح- ُأَوظِّ

       َمجاِل ).............................. (.
............................................................................................................. - 

............................................................................................................. - 

* - يلتزم المعلم األسماء في التدريب على التصريف.
    - يطلب إلى المتعلم توظيف التصريفات في عدد محدد من الجمل في مجاالت موضوعية مألوفة من مثل: )المدرسة - الرياضة - 

الِعْلم.... إلخ(.

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مجُعها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. مفرُدها

............. ............. ............. ............. ............. الكلمُة

............. ............. ............. ............. ............. ها ضدُّ

..................
من تصريفات كلمة

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

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

*
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ّفاَحُة الَمْقضوَمُة)1( ٢-٢التُّ

1- َتْمهيٌد:
- َأْذُكر:

- َأْيَن َأرى هذا الّشعار؟
- قصًة مشهورًة َوَرَدْت فيها الّتفاحُة.

٢- القراءُة:
- أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:  

خُص الَّذي َجعَل الهاتَف المحموَل  قونني يا َأصدقائي، إذا قلُت لكْم إنَّنِي أنا الشَّ هل ُتصدِّ
بفضِل  الجميُع  وأصبَح  لِْلهواتِف،  العاَلِم  مفهوَم  وغيَّرُت  لإلنساِن،  َودوًدا  وَصديًقا  ا  َذِكيًّ

قيَن بالتِّْكنولوجيا؟  اْختراعي متعلِّ

فاَحِة الَمْقضوَمِة. تي... وسرَّ التُّ سأحكي لكْم ِقصَّ

وَنَشْأُت  ١٩٥٥م،  عام  في  فرانسيسكو«  »سان  َمدينِة  في  ُولْدُت  جوبز«،  »ستيف  اسمي 
ِصناعاِت  َمْركُز  وهي  السيليكون«،  »وادي  باْسِم  الحًقا  ُتعرُف  صارْت  الَّتي  الِمْنَطَقِة  في 

ِة. التكنولوجيا اأَلْمريكيَّ
وكنُت ُمْنُذ ِصغري موَلًعا بالتكنولوجيا وطريقِة َعمِل اآلالِت، وكاَن َأّوُل اْبتِكاٍر لي وأنا في 

ًة. ِة شريَحًة إلكترونيَّ اْلمرَحلِة الّثاَنويَّ
)١( بقلم أحد المؤلفين.

                            -                            -                            -                            -

٢007م                ٢00٢م                  1998م                   1977م                 1976م 
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ًة  ْقنا مًعا ُخُطواٍت ُمِهمَّ ٍة، وحقَّ فُت »وزنياك«، وَنَشَأْت بيَننا ِعالقُة َصداَقٍة َقويَّ  فيما َبْعُد، تعرَّ
بنفسِه،  بالكامِل  حاسوٍب  جهاِز  تصنيَع  يستطيُع  المًعا  ا  ذكيًّ فكاَن  التكنولوجيا،  عاَلِم  في 

وتطويَر كلِّ َشْيٍء فيِه. 

ِة والتحْقُت بالجاِمعِة، لكنَّني لْم َأْسَتطْع إكماَل دراستي فيها؛   ْجُت في المدرسِة الّثانويَّ َتَخرَّ
ْف عن ُحّبي لإللكترونيات، لذلَك َعِمْلُت  ت بها َعائَِلتي، ولِكّني لْم َأتَوقَّ ٍة مرَّ نظًرا لضائقٍة ماليَّ
ِة  مُتها لشركِة »أتاري« المنتجِة لأَلْلعاِب اإللكترونيَّ ٍة قدَّ على َتْصنيِع َشريحِة ألعاٍب إلكتِرونيَّ

أِلُصبَح  موّظًفا فيها، وِمْن هنا َبَدأْت ِحكايتي.

ُحُلِمنا  َتْحقيِق  على  العمِل  في  ُمشارَكتي  أَلْسأَلُه  »وزنياك«  بَصديقي  اتِّصالي  عاودُت   
ياراِت َمْعماًل  َخْذنا ِمْن مرآِب السَّ الَكبيِر، وكاَن اأَلمُر كذلَك، َفُسْرعاَن ما بدْأنا العمَل مًعا، واتَّ
ُة موارِدنا من اإلنفاِق على  ِل حاسوٍب نبتكُرُه، ولْم تمنْعنا ِقلَّ نقوُم فيه بإجراِء َتجاِربِنا على أوَّ
َة؛ لَنتمّكَن  من تأسيِس  َة العلميَّ هذا المشروِع؛ فباَع صديقي  سياَرَتُه، وأنا بعُت آلتي الحسابيَّ
فاحة(، وهي نسبٌة الْسمِ  شركتِنا الَّتي َشهدِت الّنوَر في عام ١٩٧٦م، وُسّميت »أبل« )أي التُّ
ّفاحةُ ترْكُتها  الفاِكهِة الُمفّضلِة بالنسبِة لي، كما أننَّي عملُت َفْترًة من َحياتي في َحْقِل ُتّفاٍح، والتُّ

مقضوَمًة؛ ألنَّ أحالَمنا ال تكتمُل تماًما مثَل الِعْلِم والَمْعرَفِة ال ُحدوَد لَهما.

باُب سوَف ُتغيُِّر وْجَه  ركَة اّلتي َيمتِلُكها هؤالِء الشَّ وهناك لْم َيُدْر في َخَلِد َأحٍد أنَّ هذه الشَّ
َّها سُتْخِرُج  للّنوِر جهاَز الماكنتوش )ماك( بِأنواعِه، وثالثًة ِمَن اأَلجهزِة المحمولِة  العالِم؛ وأن

وهي: )آيبود( و)آيفون( و)آي باد(، وبفضِل اجتهاِدنا أْصبَح العالُم بأسرِه محمواًل صغيًرا.

 : بَأنَّ آَخَر من َأسراِر َنجاحِي في العمِل وهو إيماني  يا أْصِدقائي سُأْخبُِركْم بسرٍّ    واآلن 
عمَلُكم  أْحببُتم  »فإْن  عمَلَك  تعشَق  أْن  هي  جيِّدٍة،  بطريقٍة  العمِل  إلنجاِز  الوحيدَة  الوسيلَة 
يا أصدقائي فستعملوَن جاهديَن على نجاحِه ... ونحُن في انتظاِرُكم، بَأْن ُتغيِّروا عالَمُكمِ 
بأفكاِرُكم وأْحالِمُكم الَّتي تعملوَن على تحقيِقها، فيصبُح الُحُلُم حقيقًة، وتصنعوَن المستقبَل 

األفضَل الَّذي  َتْستِحّقوَنَه«.
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3- الفهُم واالستيعاُب:

ُط الكلماِت الغاِمضَة، وَأستشيُر مجموَعتي لمعرَفِة معانيها. أ- َأحوِّ

ب- َأْطرُح أسئلًة حول النَّصِّ باستخداِم أدواِت االْستْفهاِم الُمناِسبِة بالتَّعاوِن َمَع َمْجموعتي 

كِل اآلتي: ِل إلى فكرته الرئيسِة، مستعيًنا بالشَّ للتوصُّ

ُن أْسئلَتنا ونطرُحها على ُزملئِنا في الَمْجموعاِت اأُلخرى: جـ- ُندوِّ

السؤالالمحتوىم

.............................................................................................. الزمان1

.............................................................................................. المكان٢

3
الشخصيات 

وصفاتها 

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

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

..............................................................................................أسباب األحداث4

..............................................................................................نتائج األحداث 5

المكان

الزمان

أسباب 
األحداث

الشخصيات 
وصفاتها

رحلة إلى 
المستقبل

نتائج 
األحداث
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د- أسَتْنتُِج أنَّ الفكرَة الرئيسَة الَّتي ُتمّثُل الموضوَع هي:

ُة الحديثُة غيََّرْت حياَة اإلنساِن.                                     )           ( - االْختراعاُت الِعْلميَّ

- الهاتُف المحموُل مصدٌر للُمْتَعِة والتَّواُصِل مَع العاَلِم.                               )           (

ِة.                                                                              )           ( ِم الَبَشريَّ - الِعْلُم طريٌق لتقدُّ

- ُحبُّ الَعَمِل واإِلْخالِص فيه أساُس النَّجاِح.                                                 )           (

4- الُمماَرَسُة:
- َأقرُأ النَّصَّ  اآلتَي قراءًة صامتًة: 

البيرونّي
الَّذيَن  العلماِء  أشَهِر  ِمْن  واحًدا  البيرونيُّ  يزاُل  ال 
ُمْختِلَفٍة  مياديَن  في  نبَغ  فقْد  الّتاريُخ؛  عنهُم  ُث  يتحدَّ

مْن فروِع العلِم والَمْعرفِة.

للَعَمِل  ُه  ُأمُّ ْت  فاْضُطرَّ اأُلولى،  ُطفوَلتِه  أبوُه في  أْن ماَت  بعَد  يتيًما  البيرونيُّ  نشَأ 
َر َلُه فرصًة  ُه في عمِلها؛ ما وفَّ بجمِع الحطِب وبيعِه لكسِب رْزِقهِما، وكاَن يساعُد أمَّ

ِف الطَّبيعِة والُمناِخ. لِتَعرُّ

األشجاَر  وُيراِقُب  والنُّجوَم،  الَكواِكَب  ُل  فيتأمَّ َل؛  أمُّ والتَّ التَّْفكيَر  ُيِحبُّ  كاَن 
وخصائَِصها  باتاِت  النَّ ودراسَة   َّبيعَة  الط َأحبَّ  وقد  هوَر،  والزُّ واألنهاَر  باتاِت  والنَّ
يحان« ، وتابَع هَو  وروائَِحها منُذ ِصَغرِه، فَأطلَقْت عليِه والَدُته ُكنيَته الّشائِعَة »أبا الرَّ
يَدلِة واألْدويِة، واخَتَتَمها بكتاٍب َكتَبُه في أواخِر حياتِه  َه وَكتَب عن الصَّ ذلَك التَّوجُّ

.» بِّ يدلُة في الطِّ وأْسماُه »الصَّ
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ِل إلى الفكَرِة الرئيَسِة. - أطرُح أسئلًة حوَل النَّصِّ باْستخداِم أدواِت االْستْفهاِم المناسبِة للتَّوصُّ

- األسئلُة:
...................................................................................................................-
...................................................................................................................-
...................................................................................................................-
...................................................................................................................-
...................................................................................................................-
...................................................................................................................-

- ُأْكِمُل:

- الفكرُة الَّتي َأفْدُتها مَن النَّصِّ هي: 
.................................................................................................................-
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٣-١-١

* تحويل الجملة الفعلية إلى جملة اسمية.

ُلغتي الَجميلة* ) 6 (
1 - َتْمهيٌد:

- ُأبيُِّن نوَع ُكلٍّ ِمَن الُجَمِل اآلتيِة:

ٍة ونِظاٍم.                                                    جملة ......................  - َخَلَق الّلُه الكوَْن بِدقَّ
الِع.                                              جملة ......................  - العالُِم َشغوٌف بالعلِم واالطِّ
َة.                      جملة ...................... َرِت الّطاقُة الكهربائيُة حياَة اإلنساِن اليوميَّ  - يسَّ

٢- التَّطبيُق:
َتْحَت  يِن  وخطَّ ِل،  األوَّ ْكِن  الرُّ تحَت  ا  خطًّ َأَضُع  ُثمَّ  نوَعها،  وأبيِّن  اآلتيَة  الجمَل  أقرُأ  أ- 

ْكِن الّثاني في ُكلٍّ منها.  الرُّ
ٍة.  - يسيُر الِقطاُر على ُقْضباٍن َحديديَّ

ْقنَيُة الحديثُة حياَة الّناِس.  لت التِّ  - سهَّ
بيبان الَمْرضى باْهتِماٍم.   - يعالُج الطَّ

ُر المهندَستان الماِهَرتان بالَدهما.  - ُتعمِّ
ِة. مِت العالِماُت الُمْبِدعاُت اْختراًعا ُمذِهاًل للَبَشريَّ  - قدَّ

 - َيْرفُع أبناُء الكويِت الُمْخلصوَن ِمْن َشْأِن َوَطنِِهْم.

ْكِن الّثاني فيها، ُمراعًيا تغييَر ما يلزُم. ب- أعيُد كتابَة الُجَمِل الّسابَِقِة ُمْبتدًئا بالرُّ
........................................................................................................................... -
........................................................................................................................... -
........................................................................................................................... -
........................................................................................................................... -
........................................................................................................................... -

ج- ُأذكُر ما ُأالِحُظه.
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3- الُمماَرَسُة:
ٍة:  ُلها إلى ُجمٍل اْسميَّ ٍة، ُثمَّ أحوِّ وِر بُجَمٍل ِفْعليَّ ُر َعِن الصُّ   - أعبِّ

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -
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ْن، وَأْخبِْر ُزَملَءك عّني ٣-١-٢خمِّ

1- َتْمهيٌد: 
غزين اآلتيين: - ُأجيُب عن اللُّ

- هناَك عقرٌب ال يلدُغ وال يخاُف منه أحٌد، فما هو؟

يُء الَّذي َتْمِلُكه أْنَت ولِكْن َيْسَتْعِمُله اآلَخروَن أْكَثَر مْنَك؟ - ما الشَّ

- َأَتعاَوُن َمَع ُزَملئي في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُلْغٍز َعلى الَمْجموعاِت اأُلْخرى، َوَنْسَتِمُع إلِى 

ِهْم له.  حلِّ

٢- اإْلِعداُد:
أ- أقرُأ النَّصَّ اآلتي:

الغنيُّ  والصغيُر،  الكبيُر  القتنائي:  الجميُع  عليَّ  َيَتهافُت   ، َبَشِريُّ َعْقٌل  َصنَعُه  ُحلٌم  أنا   «
قْد  وَتْرحالُِكْم،  ُكْم  ِحلِّ في  وزماٍن،  مكاٍن  كلِّ  في  أبًدا  عّني  االستغناُء  ُيمكنُكُم  ال  والفقيُر، 
ُتَعدُّ  ِخـْدماٍت ال  لُكْم  ُم  فأقدِّ بداخـلي،  ه مـوجوٌد  كلَّ العـاَلَم  لكنَّ  الحجــِم؛  أبـدو صغـيَر 
ٍة  وال ُتحصى؛ حيُث أنقُل اأَلخباَر بَِلْمِح الَبَصِر، وأوثُِّق ما َتْحتاجوَن إليِه من معلوماٍت بِدقَّ
ُمَتناِهيٍة، وأْحَتِفُظ  في ذاِكَرتي بِصَوِرُكُم الجميلِة وَلَحظاتُِكُم المْمتَِعِة، فأنا صديٌق ودوٌد لُكْم، 
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ألوقاتُِكُم  ُمْزِعًجا  َشريًكا  الّناِس  بعُض  يراني  لأَلَسِف  لكْن   ... َبينُكْم   الَمسافاِت  ُب  وُأقرِّ
ْن، وأْخبِْر زمالَءَك عّني. الجميلِة .. فهْل عرفُتموني؟ َخمِّ

ب-  أُجيُب:

ُث في النَّصِّ الّسابِق؟ - َمن المتحدِّ

................................................................-

ْلُتُه، وَأعِرُضُه على ُزَملئي لِيْعِرفوه دوَن أن َأذُكَرُه. جـ- َأْرُسُم الُمتَحدَِّث كما َتَخيَّ

  د- َأختاُر عنصًرا مّما يأتي: ) مكاًنا - نباًتا - حيواًنا - جماًدا - إنساًنا(: ........................

ُز بِه، أو ما ُعِرَف َعْنه في النَّموَذِج اآْلتي: ُد ما يتميَّ  هـ- أحدِّ

......................................................................................................... -

......................................................................................................... -

......................................................................................................... -

......................................................................................................... -

......................................................................................................... -
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3- الُمماَرَسُة:

ُح فيه لِْلُعْنِصِر الَّذي اْخَتْرُته، ُمحاكًيا النَّموذَج الّسابَق، فيما ال يزيُد  ا قصيًرا أُلمِّ - َأْكُتُب نصًّ

على عشِر ُجَمٍل مترابطٍة.
............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

- أْطلُب إلى َزميلي تحديَد َنْوِع الُجَمِل الَّتي َكَتْبُتها في َنّصي.

: 4- التَّقييُم الّذاتيُّ

ق في َأدائي:  -  أضُع العلمَة )ü( أماَم الُعْنصِر اّلذي َتَحقَّ

عنارص التقييمم
النقاط

 

ا قصيًرا  بأسلوٍب واضٍح ومعبٍِّر.1 كتْبُت نصًّ

كتْبُت النصَّ كتابًة سليمًة فيما ال يقلُّ عن عشِر ُجَمٍل مترابطِة المعنى.٢

استخدْمُت الُجَمَل االْسمّيَة والفعلّيَة في نّصي.3
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متحدثكاتب

قارئ
مراسل

ميقاتي

1- َتْمهيٌد:
الّتواُصِل  برامِج  الّصورِة أسماَء  أميُِّز من   -

االْجتماِعيِّ الَّتي أْعِرُفها.

عداُد:  ٢- اإْلِ
َمْجموَعتي َوسيلًة مْن وسائــِل  َمَع  - أختاُر 
التَّواُصــــل االْجتِماِعــيِّ للنِّقاِش َحْوَلها 

ِمْن حيُث: 

كَل اآلتَي، ُثمَّ أتعاوُن مَع َمْجموعتي في َتْقسيِم األدواِر فيما  بيننا: - أالحُظ الشَّ

١-٥سلوكياُت التَّواُصِل االجتماعيِّ

مجموعة
..................

بَع  أساليَب النِّقاِش والحواِر، وهي: ُر أْن أتَّ - َأتذكَّ

ِث. - االْستئذاُن قبَل التَّحدُّ

طريقُة االستخداِمالفوائُد األضراُر
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ِث. - َعَدُم مقاطعِة الُمتحدِّ
دِّ َعَلْيه. ْأي اآلَخِر قبَل الرَّ - اإلشاَدُة بالرَّ

ُث. - اإِلْصغاُء باْهتماٍم لما يقوُله المَتَحدِّ
ْأي اآلخِر وإْن اْختلفُت َمَعه. - احتراُم الرَّ

- عدُم االْستْئثاِر بالحديِث، وإتاحُة الَمجاِل لآلَخريَن.

ْوِر الُموَكِل إليَّ وهو............................  - التزاُم الدَّ
3- الُمماَرَسة:

- َأتحاوُر مَع َمْجموعتي َحْوَل وسيلِة الّتواُصِل الَّتي اْخَتْرناها ِمْن حيُث: 

- مراعًيا:

. وِر الُموَكِل إليَّ    احتراَم آراِء اآلخريَن – االهتماَم بأساليِب الحياِة المختلفِة  - التزاَم الدَّ

ِم:  4- تقييُم الُمعلِّ

َق في َأداِء الَمْجموَعِة: -  َأضُع العلمَة )ü( أماَم الُعنصِر الَّذي تحقَّ

عنارص التَّقييمم
النقاط

 
أظهَر أعضاُء المجموعِة احتراًما وانتباًها آلراِء ُزمالئِهم.1

أظهَر أعضاُء المجموَعِة اْهتماًما بأساليِب الحياِة الُمْختِلَفِة.٢

3
التزَم أعضاُء المجموعِة  أدَب الحواِر، وقواعَد المناقشاِت، 

وَر الُموكَل إلى كلِّ عضٍو. والدَّ

طريقُةَأضراُرهافوائُدها
استخداِمها
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غيُر)1( ٢-٦العبقريُّ الصَّ

)١( الرابط يف دليل املعلم.
* يعد النموذج مسبقًا قبل عرضه يف احلصة.

1- َتْمهيٌد:
- أقرُأ المعلوماِت اآلتيَة في مجلتي:

الَّذي  الَحضاِريَّ  َر  والتََّطوُّ الّتكنولوجيَّ  التَّقدَم  إنَّ     
من  كثيٍر  بفضِل  كان  القرِن،  هذا  في  إليِه  َوْصْلنا 
في  كبيٍر  بشكٍل  أْسهموا  الَّذين  والعلماِء  المخترعيَن 
غاِر  الصِّ للعلماِء  وكاَن  وتطوٍر،  ٍم  تقدُّ من  نشهُده  ما 

إْسهاماٌت وإْبداعاٌت في هذا األْمِر؛ فاألطفاُل لديهم ُقْدَرٌة على االْبتِكاِر، وتقديِم العديِد من 
األفكاِر الّناِفعِة الَّتي َسُتسهُم في حلِّ كثيٍر من الُمْشكالِت في العالِم، وتوليِد أفكاٍر عظيمٍة.

٢- القراءُة والفهُم:
- َأختاُر من المصادِر اآلتيِة ما يفيُد في إثراِء معلوماتي حوَل النَّصِّ الّسابِق من مثل:

            موسوعاٍت علمّيٍة - مواقِع بحٍث - صوٍر - مجالٍت علميٍة

مَه أَحُد األطفاِل مستعيًنا بالنَّموذِج اآلتي*:  ا عن اْختراٍع علميٍّ قدَّ       - أكتُب نصًّ
..............................................................................اسم المخترع الصغير

..............................................................................اسم اختراعه

..............................................................................اسم موضوع النص الذي استعنت به 

..............................................................................نوعه

..............................................................................المعلومات التي جمعتها

..............................................................................سبب اختياري له

3- الُمماَرَسُة:
نُه الكتاُب المقروُء وما كتْبتُه َحْول الُمْختِرِع  ُم عرًضا أماَم ُزَملئي عّما يتضمَّ - أقدِّ

غيِر، ُمْستعيًنا بالنَّموذِج الّسابِق.     الصَّ



٢04

1- َتْمهيٌد:
. لَة لديَّ َة الُمَفضَّ ُد األلعاَب اإللكترونيَّ -  ُأعدِّ

-  ُأجيُب عِن الّسؤاليِن اآلتييِن:

- َمتى ُتماِرُس األلعاَب اإللكترونيََّة؟

- كْم ِمَن الوقِت َتْقضيه معها؟

٢- اإْلِعداُد:
- أناقُش َمْجموعتي  في تأثيِر األلعاِب اإللكترونّيِة على ِصّحِة أبدانِنا وسلوكياتِنا وُعقولِنا؛ 

ُمبدًيا رأيي في  فوائِِدها  وأضراِرها علينا.

ْعبيراِت اآلتيِة للتعبيِر عْن َرْأيي: ر أْن َأْسَتخِدَم َأَحَد التَّ ـ أتذكَّ

           ) في رأيي - أظن - أعتقد(.

ُة ٣-٤األلعاُب اإللكترونيَّ
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3- الُمماَرَسُة:

ِة«.  »ال يستغني أطفاُل اليوِم عن األلعاِب اإللكترونيَّ

ا قصيًرا عن تأثيِر األلعاِب اإللكترونيَّةِ على األطفاِل في جمٍل بسيطٍة، موضًحا  - َأكتُب نصًّ

ِة. ْهنيَّ آثاَرها الّنافعَة والّضاّرَة باستخداِم الخريطِة الذِّ
....................................................................................................................................

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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َمْشروعي
َأْفَضُل ُمْخَتَرٍع

1ـ الَمهّمُة:
- ُأِعدُّ »ملصًقا« أَلْفَضل ُمْخَتَرٍع حديٍث

 بَِحَسِب ما أراه  في العاَلِم.

٢ـ األدواُت والموادُّ الُمْقتَرَحُة:

مقّص أقلم مصادر المعلومات
ألوان صمغ صور

3 ـ طريقُة بِناِء الَمْشروِع: 
- أْختاُر ُعنواًنا مناِسًبا لمشروعي.

ُد الُمْخَترَعاِت الحديثة. - أحدِّ
ها. -  أْختاُر ُمْخَتَرًعا واحًدا أراه من أفضِل المخَترعاِت وأهمِّ

- أجمُع الّصوَر المناسبَة لُه.
- أستخدُم الجداوَل والقوائَم ومصادَر البحِث المختلفَة للحصوِل على معلوماٍت 

عنه. )٢-٤(
)٣-٤( . َة للكتابِة ِعن المخَتَرِع العلميِّ ْهنيَّ - أستخدُم الخريَطَة الذِّ

وتفاصيَل  دقيقًة  لغًة  ُمْسَتْخِدًما  ُله،  أفضِّ الذي  المخَتَرِع  ًة عن  ُمهمَّ معلوماٍت  أكتُب   -
مناِسبًة، مراعًيا ترتيَب الكلماِت بشكٍل واِضٍح، ُمستعيًنا بالّصوِر المناِسبِة. )٣-٢(
ُب على الَعْرِض في الَمْنِزل قبَل تقديمِه أمام ُزَمالئي، مستعيًنا بقائمِة طريقِة  - أتدرَّ

العرِض اآلتيةِ:
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4ـ طريقة عرض المشروع:
ُم أداًء متمّيًزا: - أرّتُب خطواِت العرِض بما يناسُب َمْشروعي، وأقدِّ

المعيار خطوات عرض المشروع 

٢-1
تعبيًرا  ومشاعري  أفكاري  عن  معّبًرا  ِل  المفضَّ مختَرعي  عن  َعرضي  أقّدُم 

َصحيًحا وواِضًحا ومتماِسًكا. 1

5-٢
مناسٍب مراعًيا  ُنه  مشروعي  بشكٍل سليٍم وبطالقٍة وبتعبيٍر  يتضمَّ ما  أقرُأ   

سالمَة النطِق وصحَة الضبِط وَجْودَة األداِء.
٢

٢-٢ ْمتُه.  ُد الفكرَة الرئيسَة لما َقدَّ أحدِّ 3

 5 ـ تقييم المشروع : أقّيُم َمْشروعي وما قّدْمُته من عرٍض تقييًما ذاتيًّا َصحيًحا: 
التقييم

المعيار م
 

قّدْمُت عرضي عن مختَرعي المفضِل معّبًرا عن أفكاري 
ومشاعري تعبيًرا صحيًحا وواِضًحا ومتماِسًكا.

1

عٍة بشكٍل  ُنه  مشروعي  من معلوماٍت ُمَتنوِّ قرأُت ما يتضمَّ
النطِق  َسالمَة  مراعًيا  مناسٍب  وبتعبير  وبطالقٍة  سليٍم 

بِط. وِصحة الضَّ
٢

معلوماٍت  للُحصوِل على  والقوائَم  الجداوَل  استْخدْمُت 
عن أفَضل المختَرعات الحديثِة.

3

َة لدْعم رأيي  في أْفَضِل مختَرٍع  ْهنيَّ استخَدْمُت الخريَطَة الذِّ
في العالِم بَحَسِب ما أراه.

4

ُله ُمْستخِدًما  ًة عن المختَرٍع الَّذي أفضِّ كتبُت معلوماٍت ُمِهمَّ
لغًة دقيقًة وتفاصيَل مناسبة، ُمراعًيا ترتيَب الكلماِت بشكٍل 

واضٍح، مستعيًنا بالّصوِر المناِسبِة.
5

ْدُت الفكرَة الرئيسَة لموضوعي. حدَّ 6

6ـ  أنا مستعّد لتقييم المعّلم لمشروعي وكفاياتي.




