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الُمْحَتوى
الصفحةالنشاطاملعيارالموضوع

١٥--اْلُمَقّدَمُة
١٧--المعايير

اْلوْحَدُة  اأْلولى: أنا اإلنسانُ

رُس الدَّ
ُل األوَّ

٢٢َوصايا َعظيمٌة )إظهاُر االحرتاِم للزمالِء يف املحادثِة (١-٥

٢-١
٢-٥

آياٌت من سورِة اْلبقرِة 
)حتديُد الغرِض من النصِّ  املقروِء(

ُة الصحيحُة(  )القراءُة اجلهريَّ
٢٤

دُّ - اجلمُع(٢-٣-١ ٢٧احلصيَلُة اللُّغويُة )الرّتاُدُف - الضِّ
ُق الفنيُّ ) ِداللُة الكلمِة(٢-٣-٢ ٢٨التذوُّ

٢٩قواِعُد النَّْحِو )الفعُل املايض( ٣-١-١

٣١الرسُم اهلجائيُّ )تنويُن الضمِّ - تنويُن الكرِس(٣-١-٢

٣٣الرسُم الكتايبُّ )خطُّ النَّْسِخ(٣-١-٣

٣٤التعبرُي الكتايبُّ )التخطيُط لكتابِة َنصٍّ (٣-٢

رُس الدَّ
الّثاني

٢ - ٢
٢ - ٥

أنا َمْسؤوٌل
) )طرُح األسئلِة الستيعاِب الفكرِة الرئيسِة للنصِّ

ُة الصحيحُة( )القراءُة اجلهريَّ
٣٩

٢ - ٣-١) ٤١احلصيَلُة الّلغويُة )الرتادُف - املفرُد - املعنى السياقيُّ
ُق الفنيُّ ) ِدالَلُة الكلمِة(٢ - ٣-٢ ٤١التذوُّ

٤٢قواِعُد النَّْحِو )الفعُل املضارُع - فعُل األمِر(٣ - ١-١
٤٤الرسُم اهلجائيُّ )تنويُن الفتِح(٣ - ١-٢

٤6الرسُم الكتايبُّ )خطُّ النَّْسِخ(٣ - ١-٣

٤٧التعبرُي الكتايبُّ )التخطيُط لكتابِة نصٍّ (٣- ٢



الصفحةالنشاطاملعيارالدرس

رُس  الدَّ

الّثالُث

٢ - ٢
٢-٥

ُأنشوَدُة الوطِن
)  )طرُح األسئلِة الستيعاِب الفكرِة الرئيسِة للنصِّ

ُة الصحيحُة (  )القراءُة اجلهريَّ
٥١

دُّ - اجلمُع - الترصيُف(٢ - ٣ -١ ٥٣احلصيَلُة الّلغويُة )الرّتاُدُف - الضِّ

ُق الفنيُّ ) الّتعبرُي األمَجُل(٢ - ٣ -٢ ٥٤التذوُّ
٥٥قواِعُد النَّْحِو )اجلملُة الفعليُة وركناها(٣ - ١ -١

٥٧الرسُم اهلجائيُّ )تنويُن الفتِح(٣ - ١ -٢

٥٩الرسُم الكتايبُّ ) خطُّ النَّْسِخ(٣ - ١ -٣

بِط(٣ - ٣ 6٠التعبرُي الكتايبُّ )كتابُة نصٍّ مرتابٍط باستخداِم أدواِت الرَّ

الوْحدُة الثانيُة : األَرُض كْوَكُبنا

رُس  الدَّ
ُل     األوَّ

١ - ٢
6 - ١

عالمٌة مميزٌة
 عْرُض املعلوماِت والتَّعبرُي َعِن املشاِعِر واآلراِء

حتديُد واستخداُم املعلوماِت والتفسرياِت يف عروٍض وحمادثاٍت
6٧

٢ - ٢
٢ - ٥

َبْصمُة الصوِت
، وتلخيِصِه(  )طرُح األسئلِة الستيعاِب الفكرِة الرئيسِة للنصِّ

ُة الصحيحُة (  ) القراءُة الجهريَّ
6٩

٧٣احلصيَلُة الّلغويُة ) الرتادُف - املفرُد - الترصيفُ (٢ - ٣ -١
ُق الفنيُّ )  الّتعبرُي األمَجُل (٢ - ٣ -٢ ٧٣التذوُّ

٧٤قواِعُد النَّْحِو )  اجلملُة االسميةُ وركناها (٣ - ١ -١

٧6 الرسُم اهلجائيُّ  )التنويُن بأنواعِه (٣ - ١ -٢
٧٨الرسُم الكتايبُّ ) خطُّ النَّْسِخ (٣ - ١ -٣

٧٩التعبرُي الكتايبُّ )كتابُة نصٍّ مرتابٍط باستخداِم عالماِت الرتقيِم(٣ - ٣



الصفحةالنشاطاملعيارالدرس

رُس الدَّ
الّثاني

6 -٢
٢-٥

ِوساٌم عىل َصدِر الكويِت
)تبادُل االنطباعاِت عن النَّصِّ املقروِء(

ُة الصحيحُة( )القراءُة اجلهريَّ
٨٣

٨6احلصيَلُة الّلغويُة ) الرتاُدُف - الضدُّ - املفرُد(٢ - ٣ -١
ُق الفنيُّ ) حتديدُ موطِن اجلامِل يف التعبرِي (٢ - ٣ -٢ ٨٧التذوُّ

٨٨قواِعُد النَّْحِو )اجلملُة االسميُة وركناها(٣ - ١-١
فُة عىٰل ألٍف (٣ - ١ -٢ ٨٩الرسُم اهلجائيُّ ) اهلمزُة املتطرِّ
٩١الرسُم الكتايبُّ ) خطُّ النَّْسِخ (٣ - ١ -٣

٩٢التعبرُي الكتايبُّ )كتابُة نصٍّ مرتابٍط باستخداِم عالماِت الرتقيِم (٣ - ٣

رُس  الدَّ

الّثالُث

١ - ٢
١ - ٦

آياٌت وِعَبٌ
)عْرُض املعلوماِت والتَّعبرُي َعِن املشاِعِر واآلراِء(

)حتديُد واستخداُم املعلوماِت والتفسرياِت يف عروٍض وحمادثاٍت(
٩٧

٢ - ٧
٢-٥

من جنوِد اهلل
)استخداُم املصادِر املختلفِة لإِلملاِم باملوضوِع، وعرِض األفكاِر(

ُة الصحيحُة( )القراءُة اجلهريَّ
٩٩

٢ - ٣ -١) - اجلمُع - املعنى السياقيُّ ١٠٢احلصيلُة اللغويُة )الرتادُف -الضدُّ
ُق الفنيُّ )حتديدُ موطِن اجلامِل يف التعبرِي(٢ - ٣ -٢ ١٠٣التذوُّ

١٠٤قواِعُد النَّْحِو )حاالُت الفاعِل : اإلفراُد - التثنيُة(٣ - ١ -١

َفُة عىٰل الواو(٣ - ١ -٢ ١٠٥الرسُم اهلجائيُّ ) اهلمزُة املتطرِّ
١٠٧الرسُم الكتايبُّ ) خطُّ النَّْسِخ (٣ - ١ -٣

١٠٨التعبرُي الكتايبُّ )كتابُة نصٍّ ُمرتابٍط باستخداِم عالماِت الرتقيِم (٣ - ٣

١١٠املرشوع



الصفحةالنشاطاملعيارالدرس

الِم الوْحدُة الثالثُة : َكْوَكُب الَخْيِر والسَّ

رُس الدَّ
ُل  األوَّ

6 - ٢
٢-٥

صٌب وَثمٌر
) تبادُل االنطباعاِت َعن النَّصِّ املْقروِء(

ُة الصحيحُة ( ) القراءُة اجلهريَّ
١١٧

دُّ - اجلمُع (٢ - ٣ -١ ١٢٠احلصيلُة اللغويُة ) الرّتاُدُف - الضِّ
ُق الفنيُّ ) التعبرُي احلقيقيُّ والتعبرُي اخليايلُّ (٢ - ٣ -٢ ١٢١التذوُّ
١٢٢قواِعُد النَّْحِو )حاالُت الفاِعل:اإلفراُد - التثنيُة - اجلمُع (٣ - ١ -١
َفُة عىٰل الياء(٣ - ١ -٢ ١٢٣الرسُم اهلجائيُّ )اهلمزُة املتطرِّ
١٢٥الرسُم الكتايبُّ ) خطُّ النَّْسِخ (٣ - ١ -٣

١٢6التعبرُي الكتايبُّ )كتابُة َنصٍّ ُمرتابٍط (٣ - ٣

رُس الدَّ
الّثاني

٢-٧
 ٢ - ٥

ِر ال لِلتَّنَمُّ
)استخداُم املصاِدِر املْختلِفِة لإِِلِماِم باملوضوِع وَعرِض األَْفكاِر(

ُة الصحيحُة ( )القراءُة اجلهريَّ
١٣١

١٣٥احلصيلُة اللغويُة )الرتادُف  - املفردُ - الترصيفُ(٢ - ٣ -١

ُق الفنيُّ )التعبرُي احلقيقيُّ والتعبرُي اخليايلُّ (٢ - ٣ -٢ ١٣6التذوُّ

١٣٧قواِعُد النَّْحِو ) املفعوُل بِِه(٣ - ١ -١

َفُة عىٰل الّسطر(٣ - ١-٢ ١٣٩الرسُم اهلجائيُّ ) اهلمزُة املتطرِّ

١٤١الرسُم الكتايبُّ ) خطُّ النَّْسِخ (٣ - ١ -٣

ٍة خياليٍة(٣ - ٤ ١٤٢التعبرُي الكتايبُّ )كتابُة ِقصَّ



الصفحةالنشاطاملعيارالدرس

رُس  الدَّ

الّثالُث

١٤٧العطاُء )إظهاُر االحرتاِم لِلزمالِء يف املحادثِة(١-٥

٢-١
٢-٥

َنُْر اخلرِي
)حتديُد الغرِض ِمَن النَّصِّ املْقروِء(

ُة الصحيحُة ( )القراءُة اجلهريَّ
١٤٨

٢ - ٣-١) ياِقيُّ ١٥٢احلصيلُة اللغويُة )الرتادُف  - املفرُد - املْعنى السِّ

ُق الفنيُّ ) التعبرُي احلقيقيُّ والتعبرُي اخليايلُّ (٢ - ٣- ٢ ١٥٣التذوُّ

١٥٤قواِعُد النَّْحِو ) املفعوُل بِِه (٣ -١- ١

َفُة بأنواعها (٣-١-٢ ١٥٥الرسُم اهلجائيُّ ) اهلمزُة املتطرِّ

١٥٧الرسُم الكتايبُّ )خطُّ النَّْسِخ (٣-١-٣

ٍة خياليٍة(٣-٤ ١٥٨التعبرُي الكتايبُّ )كتابُة ِقصَّ

١٥٩املرشوع





مُة اْلمقدِّ
هذا كتاُب اللغِة العربيِة للصفِّ الخامِس االبتدائيِّ - الفصِل الدراسيِّ األوِل، 
ويهدُف هذا الكتاُب إلٰى غرِس َوتنميِة المهاراِت األساسيِة للغِة العربيِة في نفوِس 
غِة  أبنائنا؛ من استماٍع وتحدٍث وقراءٍة وكتابٍة، بحيُث يتمُّ التركيُز علٰى وظيفيِة اللُّ
ِم، ونشاِطِه، وحيوّيتِِه من  ِة من ناحيٍة، وعلٰى إيجابِّيِة المتعلِّ واستخداماتِها الحياتيَّ
ناحيٍة أخرٰى؛ وذلَك للوصوِل بالمتعلِم إلٰى أن يكوَن مزوًدا بمهاراِت االستماِع 
الجيِد، والحواِر الحضاريِّ البّناِء، والقراءِة الصحيحِة المثمَرِة، والكتابِة السليمِة 
بالوسائِل  الذاتيِّ  ِم  والّتعلُّ الناقِد،  التفكيِر  مهاراِت  إتقاِن  إلٰى  إضافًة  الواِضَحِة، 

دِة، والتي يزخُر بها عصُرنا. َدِة والمتجدِّ والوسائِط المتعدِّ
أنشطًة  تحتوي  وحدٍة  ُكلُّ  مّيٍة،  تعلُّ وحدات  ثالَث  الكتاُب  هذا  ُن  ويتضمَّ

ونصوًصا في مجاالٍت مختلفٍة .
ِم،  المتعلِّ حاجاِت  وُتلبَي   ، المقّررَة  المعاييَر  َق  تحقِّ َأْن  فيها  روعَي  وقْد 
َز قيَم  وتغرَس في نفسِه ُحبَّ لغتِه، واالعتزاَز بها، والحرَص علٰى إتقانِها، وتعزِّ
َعُه علٰى  الوالِء واالنتماِء وحبِّ الوطِن، إضافًة إلٰى مواكبِة روِح العصِر، وُتشجِّ

االستقصاِء والبحِث وحبِّ القراءِة واالطالِع.
ًة وثرّيًة بالضروريِّ من المعلوماِت  وقد جاءْت معالجاُت النُّصوِص َتعليميَّ
جٍة  متدرِّ بصورٍة  َمْت  وُقدِّ منطقّيٍةٍ،  بطريقٍة  مْت  ُنظِّ التي  األساسيِة،  والمهاراِت 
ِم، وتقوُم علٰى الفْهِم واالستنتاِج؛ من خالِل شواهَد وأمثلٍة انتهاًء  تأخُذ بيِد المتعلِّ
تلَك  إِلثراِء  المعلميَن  لزمالئنا  المجاِل  إفساِح  مع  وتوظيِفها،  المهارِة  بتطبيِق 
رِة،  المقرَّ المعاييِر  إتقاِن  إلٰى  للوصوِل  ا  وضروريًّ مناسًبا  َيرْوَنه  بما  الُمعالجاِت 



المجاالِت  في  والبحِث  الِع،  لالطِّ مين  المتعلِّ ألبنائنا  المجاِل  إفساُح  وكذلَك 
ميهِم وزمالئهم. عِة التي تتناوُلها النُّصوُص، وعرُض ثمرِة ذلك علٰى معلِّ المتنوِّ

ا،  إيجابيًّ َم  المتعلِّ َيْجعُل  الذي  النَّشِط،  ِم  الّتعلُّ مبْدَأ  يؤكُد  والكتاُب في ذلك 
الفروَق  يراعي  أّنُه  كما  ومهاراتِها،  غِة  لِلُّ ًفا  وُمَوظِّ ًرا،  ومفكِّ ومشارًكا،  وحيويٍّا، 
دِة  الُمَتَعدِّ وتدريباتِه  َعِة،  المتنوِّ نصوِصِه  خالِل  من  المتعلميَن  بين  الفردّيَة 

َجِة. والمتدرِّ
لزمالئِنا  وُمعيًنا  المتعلميَن،  نافًعا ألبنائنا  الكتاُب  يكوَن هذا  أن  نسأُل  واللَه 

المعلمين َوُمْسهًما في رفعِة شأِن وطننِا.

المؤلفون         



الَمعاييُر
أوالً : معايرُي االستامِع والتَّحدِث

َيستخِدُم شبكة املعلومات )اإِلنرت نِت( واملصاِدَر األُخرى لِلحصوِل عىل املْعلوماِت.١-١
ُ َعِن املشاِعِر واآلراِء.١-٢ يعِرُض املْعلوماِت وُيعبِّ
ُص النَّصَّ َشفهيًّا.١-٣ ُيلخِّ

ُ َعِن اآلراِء وَيْدعُمها بِاألَدلَِّة.١-٤ ُيميُِّز بْيَ احلقيَقِة والرْأِي وُيعبِّ
ُيظهُر االْحرتاَم لِلزمالِء يف املحاَدَثِة.١-٥
ُد ويْستخِدُم الَمعلوماِت والتْفسيراِت في الُعروِض والُمحادثِة.١-6 ُيحدِّ

ثانيًا : َمعايرُي الِقراَءِة واملشاَهَدِة
ُد الَغَرَض ِمَن النَّصِّ املْقروِء.٢-١ ُيدِّ

ئيسِة للنصِّ وتلخيصِه.٢-٢ َيْطرُح األَسئَِلَة الْستيعاِب الِفكرِة الرَّ

٢-٣-١. ُد َمعاين الكلاِمِت والِعباراِت يف النَّصِّ ُيدِّ

ُف ِدالَلَة الكلاِمِت والتَّعابرِي اخلياليَِّة والتَّشبيهاِت.٢-٣-٢ َيَتَعرَّ

َيستخلُِص الِفكرَة الرئِيسَة ِمَن النَّّص.٢-٤

ًة بِطالقٍة.٢-٥ َيقرُأ ِقراَءًة َصحيحًة ُمعبِّ

َيتبادُل االْنطباعاِت َعِن النَّصِّ املْقروِء.٢-6

َيستخِدُم املصاِدَر املْختلفَة لإِِلملاِم بِاملْوضوِع.٢-٧

ثالثا : َمعايرُي الكِتاَبِة
ُيراعي َقواِعَد النَّْحِو يف ُلَغتِِه.٣-١-١

حيحَة.٣-١-٢ َيستخِدُم التَّْهِجَئَة الصَّ

َيستخِدُم اخُلَطوط الكتابِيََّة.٣-١-٣

٣-٢. ُيَطُِّط لِكتاَبِة َنصٍّ

ا ُمرتابًِطا أِلَغراٍض ُمتلِفٍة.٣-٣ َيكُتُب َنصًّ

ا َخيالِيًّا.٣-٤ َيكُتُب َنصًّ





 َأنا اإِلْنساُن 

الوْحَدُة  
األُولى

19
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ٹ     ٹ

﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ﴾ )١(.

)١( سورة الذاريات)٥٦(.

الّدرُس األّوُل
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أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   

 إظهاِر االحرتاِم للزمالِء يف املحادثِة.١-٥

  حتديِد الغرِض من النصَّ  املقروِء.٢-١

القراءِة اجلهريِة الصحيحِة.٢-٥

دِّ - اجلمعِ( .٢-٣-١ ادِف - الضِّ ِة في:  )الرتَّ إِثراِء َحصيلتي اللُّغويَّ

ِف ِداللِة الكلمِة.٢-٣-٢ َتَعرُّ

ِف واستخداِم الفعِل املايض.٣-١-١ َتَعرُّ

نٍة بالكرِس.٣-١-٢ مِّ - ُمنوَّ نٍة بالضَّ كتابِة كلامٍت: ُمنوَّ

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )ج - ح -خ(.٣-١-٣

٣-٢. التَّخطيِط لكتابِة َنصٍّ
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أ- َتْمهيٌد: 
- أتعاوُن مع زميلي إِلكماِل الخريطِة الذهنيِة الّتاليِة :  

 

- َأتحدُث أماَم ُزمالئي في حدوِد دقيقتْيِن َعْن أهميَِّة الّتحلِّي باألخالِق الحميدِة .

ب - االستماُع والمناقشُة :
- أستمُع إلٰى نصِّ وصايا عظيمٍة ، ثمَّ ُأْكِمُل ما هَو مطلوٌب:

١ - بماذا وّصٰى لقماُن الحكيُم ابنَه ؟

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

٢- أبيُِّن أثَر الّتكبِر علٰى العالقاِت بين النّاِس .

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

َوصايا َعظيمٌة

إظهاُر االحتراِم للزمالِء في المحادثِة. االستماُع والتحّدُث ) ١ – ٥ (

ِمْن َأْخالِق 
الُمْسلِِم

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

..............................................................................................................................
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٣ - ُأْنِصُت إلٰى زميلي وهو يتحّدُث عن َأثِر التواُضِع علٰى الفرِد والمجتمِع .

٤- ُأعبُِّر عن رأيي بأدٍب واحتراٍم فيما ذكَرُه زميلي . 

ِث والحواِر: ٥ -  أنا أسأُل وزميلي يجيُب، ملتزَمْيِن آداَب التحدُّ

ُهها إلى : - ما النصيحُة التي ُتَوجِّ

 أ  - زميٍل لَك ال يْهَتمُّ بنصائِح والَِدْيِه ؟ 

ب - زميٍل لَك َيْسَخُر من عاِمِل النظافِة ؟

ِث والِحواِر: ُم خريطًة ذهنَّيًة ألربعٍة ِمْن آداِب االستماِع والتَّحدُّ  ٦- ُأصمِّ

ِث: ُرُكم بآداِب االستماِع والتَّحدُّ ُأذكِّ
- اإِلنصاُت.

- االنتِباُه .
ِث.  - النَّظُر إىِلٰ الـُمَتَحدِّ

- عدُم الـُمقاطعِة .
- االستِْئذاُن قبَل احلديِث.  

- التزاُم دْوِرنا يف احلديِث هبدوٍء.
- احرِتاُم اآلراِء.
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أ- َتْمهيٌد: 
- أِصُف ما أشاهُدُه من مناظَر في الّصورِة المقابلِة شفهيًّا وبلغٍة سليمٍة، ُمبينًا أثَرَها في َنْفسي .

ب - الِقراَءُة: َأقرُأ اآلياِت القرآنيََّة الكريمَة قراءًة َصحيَحًة ُمراعًيا ما َيلي :

قاَل تعالى:
    )ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
ۈ ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ  ے   ے    ھ   ھ     ھ  
ەئ ەئ   ائ    ائ   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ     ٴۇ  
  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی
پ پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   جب    يئ   ىئ   حئمئ   جئ     ی  
  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ

ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ()١(

- يحَدُد الغرَض الرئيَس ِمَن النصِّ المقروِء
حيحُة ُة الصَّ - الِقراَءُة الَجهِريَّ

القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – ١ (
) ٢ – ٥ (  

  عَة المناسبَة النطَق السليَم    الضبَط الصحيَح  الصوَت الواضَح  الطالقَة والسرُّ

 وتِيَّ َعِن الَمْعنى الَوْصَل والَوْقَف    التعبيَر الصَّ

آياٌت من سوَرِة البَقَرِة

- أضُع خطًّا تحَت الكلمِة التي َلْم أفهْم معناها.

)١( سورة البقرة )٢٥:٢١(.
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املعجم املساعد
(َأْنداًدا أمثاالً، )ُمْفَرُدها : نِدٌّ

ما َتْشَتِعُل بِِهَوقوُدها
باقوَن أحياًء ال َيموتوَنخالِدوَن

ج - الفهُم واالستيعاُب : 
١ - أتحاوُر َمَع مْجموعتي لِمعرفة َمعاني الكلِماِت الغاِمَضِة.

٢ - أكمُل ما يلي :
  أ  - يخاطُب اللُه - تعالٰى - في هذه اآلياِت ..................................................................
ب - نهٰى اللُه - تعالٰى - جميَع الناِس في هذِه اآلياِت َعن ..............................................
ر اللُه - تعالٰى - المؤمنيَن بأّن َلُهم ....................................................................  ج - َبشَّ

٣ - أكتُب اآليَة الّدالَة علٰى األمِر اإِللهي فيما يلي:

اآليُة اأْلمُر اإلهليُّ
................................................................. عبادُة اهللِ تعاىٰل وحَدُه .
................................................................. اتقاُء النّاِر التي َأعّدها اهللُ تعاىٰل للكافريَن .

٤ - َأذكُر نعَم اللِه على اإِلنساِن التي وَرَدت في اآلياِت وَأكُتبها في الفراِغ:

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

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

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

٥ - َأتعاوُن مع زميلي لِتْحديِد الغرِض من اآلياِت الكريمِة الّسابقِة، وأكِمُل ما يلي :

الّدعوُة إىٰل .........................................اهللِ وحَدُه ال ........................................ ّلُه .
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١ - َأتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق ثمَّ ُأكِمل ما َيْأتي:

أ- ُمَتراِدَف ُكلٍّ ِمّما َيلي:

اتَّقوا َرْيب الَكلَِمُة

.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

- ُأوظُِّف كِلمًة ِمّما َسَبق في ُجملٍة ُمفيدٍة :

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

ب- ِضدَّ ُكلٍّ ِمّما َيلي:

َتْعَلمون صاِدقني الَكلَِمُة

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

ج- َجْمَع ُكلٍّ ِمّما َيلي:

سورٌة فِراٌش الَكلَِمُة

.......................... .......................... َجْمُعها

الترادُف - الّضدُّ - الجمُع . غويُة : ) ٢-٣-١ ( الحصيلُة اللُّ
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١ - َأختاُر ِداللَة ما تحتُه خطٌّ مما بيَن القوسيِن : 

  أ  - ﴿ہ  ہ  ھ    ھ  ھ﴾ 

ِكلمُة ) فِراًشا ( تُدلُّ َعلى َأنَّ األَْرَض:

عٌة - كائناُتها ُمختِلَفٌة - صالَِحٌة اِلْستِْقراِر اإِلْنساِن وراَحتِِه( )حْجُمها كبيٌر - َأْجزاُؤها ُمَتنَوِّ

ب- ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ﴾ 
) لْن َتْفعلوا ( َتُدلُّ َعلى َأنَّ الكافريَن :

) ُمنافِقون - عاِجزون - جاِحدون - حاِسدون ( 

ُلها في الفراِغ : ٢-  ُأحاوُر زميلي حوَل ِداللِة ما تحتهُ َخطٌّ مّما يلي ، وأسجِّ

 أ  - نَِعُم اللِه ال ُتْحصٰى.

) ال ُتحصٰى ( َتُدلُّ علٰى أنَّ نَِعَم الّلِه .........................................................

ب- الُقْرآُن نوٌر لِْلُقلوِب.

) نوٌر ( َتُدلُّ َعلى َأنَّ الُقْرآَن َيْمنُح الُقلوَب ..................................................

ِداللُة الكلمِة ُق الفني : ) ٢ – ٣-٢ ( التذوُّ
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١ - ُأصنُِّف كلماِت الجملِة اآلتيِة وْفَق الجدوِل :

-  صّلٰى الرجُل يف املسجِد .

حرٌفاسٌمفعٌل
...........................................................................................................................

ُد الفعَل في كلٍّ ِمنْهما، وُأبيُِّن زمنَُه  :  ٢- أقرُأ الجملتيِن اآلتيتيِن، ُثّم ُأحدِّ

زمنُُهالفعُلاجلملُة

..................................................................................١ - قرَأ حممٌد سورَة البقرِة .

..................................................................................٢- أعّد اهللُ ثواًبا عظيًم لِلمتَّقني .

٣ - من خالِل الجمِل الّسابقة أكمُل االستنتاَج اآلتي : 

- الفعُل الماضي يدلُّ علٰى حدٍث وَقَع في الّزمِن ..............................................................        

٤- َأقرُأ النصَّ اآلتَي، وَأضُع خطًّا تحَت الفعِل الماضي، ُثمَّ َأْكتبُه : 

ِه إىٰل املسجِد ، وَجَلسوا يْستمعوَن اخلُطبةَ بانتِباٍه  » يف يوِم اجلمعِة بّكَر الوالُد وأبناُؤُه يف التََّوجُّ
وَسكينٍَة ، ثّم أّدٰى اجلميُع الصالَة يف ُخشوٍع «.

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

َقواِعُد النَّْحِو : ) ٣ - ١ -١( الفعُل الماضي 
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ُل أكبَر عدٍد من األفعاِل الماضيِة من حصيلتي اللُّغويِة باستخداِم إستراتيجيِة الدقيقِة  ٥- ُأسجِّ
الواِحَدِة : 

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

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

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

ُل األفعاَل التاليَة لصيغِة الماضي :  6- ُأحوِّ

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

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

اْعُبدوا

َيْرُزق

ُن فعاًل ماضًيا :  ٧- ُأعبُِّر عن الصورِة المقابلِة بجملٍة تتضمَّ

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

٨- َأمأُل ُكلَّ فراٍغ مما يلي بفعٍل ماٍض مناسٍب : 

- .......................... التالميُذ صديَقُهْم يف املستشفٰى .

- .......................... األرسُة صالَة العيِد يف الـُمَصّلٰ .
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تنويُن الّضمِّ - تنويُن الَكسِر الّرسُم الهجائيُّ : ) ٣ - ١- ٢(

١ - َأقرُأ الكلماِت التاليَة وأالحُظ نطَق الحرِف األخيِر في كلٍّ منها:

َعطاٌءَرْحٌَةَتساُمٌحالتنويُن بالّضمِّ ) أ (

َعطاٍءَرْحٍَةَتساُمٍحالتنويُن بالَكْسِ )ب(

لِكلماِت  وأخرى  )أ(،  المجموعِة  لِكلماِت  َنظاَئَر  كِتاَبِة  في  َمجموَعتي  مَع  أتعاوُن   -  ٢
المجموعِة )ب( في بِطاَقٍة ثمَّ َأعِرُضها بِقراءٍة صحيحٍة.

٣ - أكمُل االستنتاَج اآلتي :

- التنويُن هو ............................ ساكنٌة ، ُتنَْطُق يف ............................ االسِم وال ُتكَتُب .

مِّ هَو ............................ تكتباِن فوَق احلرِف األخرِي من االسِم . - تنويُن الضَّ

- تنويُن الَكْسِ هَو ............................ تكتباِن حتت احلرِف األخرِي من االسِم .

نِة بالَكْسِر فيما َيلي،  مِّ وَخطَّْين تحَت الكلمِة الُمنوَّ نِة بالضَّ ٤- أَضُع خطًّا تحَت الكلمِة الُمنوَّ

ُثمَّ أنطُِقها ُنْطًقا َصحيحًا.

ِه، ُنقيُمها ُحبًّا بِالّلِه دون َتكاُسٍل أو تْأخيٍر. الَة عباَدٌة عظيمٌة، َوِصَلٌة بْيَن العبِد َوَربِّ تعلَّمُت أنَّ الصَّ

ُن اْلكلماِت في الجْدَوِل اآلتي بِحسِب ما هو مطلوٌب : ٥- ُأنوِّ

تنويُن الَكْسِتنويُن الّضمِّالكلمُة
........................................................اجلناُت

........................................................األرُض

........................................................احِلجارُة
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نٍة بَِحَسِب ما ُهَو َمطلوٌب :  6 - أمأُل الفراَغ في كلِّ جملٍة مما يلي بكلمٍة منوَّ

)تنويٌن بالكِس(.  أ  - َقَرْأُت اآلَيَة يف ............................ 

.) مِّ )تنويٌن بالضَّ ب -  هذه ............................ فازْت يف مسابقِة حتّدي القراءةِ 

. ) مِّ )تنويٌن بالضَّ ج -  ماجٌد ............................ لِوالَِدْيهِ 

)تنويٌن بالكِس(.   د - ُأعاِمُل النّاَس بِاْحِتاٍم و ............................ 

٧ -  َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : ٨- ُأصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم



33

خطُّ النَّْسِخ: الحروف )ج - ح -خ(. ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ - ١ -٣ ( الرَّ

١ - أقرُأ الكلماِت اآلتيَة، وأالحُظ كْيفّيَة رْسِمها بخطِّ النّسِخ ، وُأحاكيها:

ينجُح أْزواٌج الّصالُح جنّاٌت

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف :  ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣- ُأحاكي ما َيلي بخطِّ النسِخ : 

لِّ للوالديِن . محِة َخْفُض جناِح الذُّ من صوِر الرَّ

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

...................................................................................................................................
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التَّخطيُط
لِْلكتاَبِة 

    .................................. ِكَتاَبُة .......................... ُمناِسَبة يف ِناية النَّصِِّكتاَبُة َكلمٍت وُجٍل َتْشُح ُكلَّ

ِكتابةُ ....................................... ُمناِسَبة َأْبدُأ ِبا                                         َجُْع ...................................................... َعْن النَّصِّ

اْختِياُر َأدلة و....................... َتْدَعُم َأْفكاَر النَّصِّحَتديُد ......................................املتفرَِّعِة ِمن النَّصِّ

الّتخطيُط لكتاَبِة َنصٍّ التَّعبيُر الكتابِيُّ ) ٣ - ٢ (

١- أقرُأ النصَّ اآلتَي قراءًة صحيحًة:

ِزِه يف التَّعبرِي الكتاِبِّ ِعنَدما َسَأَلُه َصديُقُه َعْن ذلَِك َفقاَل : َث َعبُدالعزيِز َعْن رِسِّ َتيُّ حَتدَّ
أو  ٍة   ِذْهنِيَّ خريطٍة  ِخالِل  فِمْن  َجيٍِّد،  َنصٍّ  لِِكتاَبِة  األوىل  اْنِطالَقتي  ُهَو  لِلكتاَبِة  التَّخطيُط 

ِة ماييل :  َديت اخلاصَّ ُل يف ُمَسوَّ ٍة ُأَسجِّ طاٍت َسْهِميَّ خُمطَّ
- املْوضوَع الذي يدوُر َحْوَله النَّصُّ .

َعَة ِمَن املْوضوِع لِتدويِن كلمٍت أو  - األفكاَر املتفرِّ
ُجاًل َتْشُح كلَّ ِفكرٍة ) َعرُض املوضوِع (

َمًة ُمناِسبًة لِلَمْوضوِع .  - ُمَقدِّ
- خاتةً ُمناِسبًة لِلَمْوضوِع . 

ا ...( ًة َأْو َشواِهَد ُتسانُِد اأَلفكاَر التِي أْكُتُب َعْنها ) آيةً ُقرآنيًة - َحديًثا َشيًفا - بْيًتا ِشْعِريًّ - َأدلَّ
َوال أْنسى االْستِعانَة بِاملصاِدِر املْمِكنِة جلمِع املْعلوماِت واألْفكاِر عِن املْوضوِع  كالُكُتِب،  

واملجاّلِت، ومواِقِع اإِلْنْتنِت، وَغرْيِها.

َة التاليَة :  ْهنِيَّ    ٢- َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُثمَّ ُأكِمُل ِمن ِخاللِِه اخلريَطَة الذِّ

حُتديُد .............................................. النَّصِّ
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ْمُتُه  ٣- َأقرُأ النَّصَّ اآلتي ِقراَءًة َصحيحًة، ُثمَّ َأَتحاَوُر َمَع َزميلي لِتحديِد المْطلوِب ِوْفَق ما َتعلَّ
ِمْن َتجِرَبِة َعبِدالعزيِز في التَّْخطيِط:

ُة  َواملَودَّ ُة  املحبَّ َفبِها َتسوُد  ِم املجَتَمِع؛   الَفرِد وَتَقدُّ بالَِغًة يف حياة  الفاضلِة  أمهيًة  إنَّ لألخالِق 

والَعطاِء.  البِناِء  َعْن  ِصاعاٌت  َتْشَغُلُهم  فال  عادِة،  والسَّ الِم  بِالسَّ لِيْنَعموا  الناِس،  بنْيَ  ِقيُّ  والرُّ

ٍة َضُعَفْت َأخالُقها، وديُننا  مَّ َة أِلُ وِهَي رِسُّ َبقاِء املْجتَمعاِت وُرِقيِّها، وَأساُس بِناِء احلضاَرِة؛ فال ُقوَّ

َم مكاِرَم األخالِق«.  َتـمِّ ُحثُّ َعلْيها، َفَقْد قاَل َرسوُلنا الكريُم -^-: » إِنَّم ُبِعْثُت أِلُ ـَ اإِلسالميُّ ي

ْنيا واآلِخَرِة. كوا بَِأْحَسِن اأَلخالِق لَِيسريوا عل َطريِق الَفالِح والنَّجاِح يف الدُّ ـَِمْن َتسَّ َفَهنيًئا ل

أ- َأضُع ُكلَّ كلمٍة من الكلماِت اآلتيِة في مكانِها المناِسِب  :

مُة -  َعْرُض المْوضوِع  - الخاتَِمُة ( ) الُمقدِّ

ْوِن األْحِر ُتثُِّل:  ......................................... -  العباراُت اّلتي بِاللَّ

ْوِن األْزرِق ُتثُِّل: ....................................... -  العباراُت اّلتي بِاللَّ

ْوِن األَْسوِد ُتثُِّل: ..................................... -  العباراُت اّلتي بِاللَّ
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ْرُس الّثاني الدَّ

قاَل رسوُل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص -:

» كلُّكم راٍع وَمْسؤوٌل عن رِعيَّتِِه « ))).

)١( رواه البخاري .
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َطْرِح األسئلِة الستيعاِب الفكرِة الرئيسِة للنَّص٢ِّ-٢

القراءةِ اجلهريةِ الصحيحةِ.٢-٥

٢-٣-١ .) ِة في: )الرّتادِف - املفرِد - املعنى السياقيِّ إِثراِء حصيلتي اللغويَّ

ِداللِة الَكلَمِة.٢-٣-٢

فِ واستخداِم: )الفعلِ املضارعِ - فعل األمرِ(.٣-١-١ َتَعرُّ

كتابةِ كلامتٍ ُمنوَّنةٍ بالفتحِ.٣-١-٢

الكتابةِ بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )ب - ت -ث(.٣-١-٣

٣-٢. التخطيِط لكتابِة َنصٍّ

أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس
َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   
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َأنا َمسـْـــؤوٌل

        : أ- تمهيٌد 

ُث عِن القيمِة اّلتي عبَّرْت عنها كلُّ صورٍة بلغٍة سليمٍة . - أشاهُد الّصوَر الّسابقَة، ثمَّ أتحدَّ
ِة. ب - الِقراءُة: أْقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة ُمراِعًيا َمهاراِت الِقراَءِة اجلهِريَّ

لني عٰل  أنا اإلنساُن، َخَلَقني اهللُ - تعاىٰل - يف هذا الكوِن الفسيِح ، وفضَّ
َر يل  سائِر خملوقاتِِه ، وقد ميَّزين بالعقِل، وَخَلَقني يف َأْحسِن صورٍة، وسخَّ
الكوَن وما فيِه، ومن عظيِم َفْضِلِه - تعاىٰل - َأْن أنعَم عيلَّ باإلسالِم اّلذي 

هني إىِٰل َأْسمٰى اأْلخالِق .  نّظَم حيايت بتعاليِمِه الّسامَيِة، وَوجَّ
با،  اهللُ  ني  َخصَّ اّلتي  النَِّعِم  هذه  تقديِر  عن  مسؤواًل  َأِجُدين  لذا 
ُذ رسوَلنا -^- ُقدوًة يل،  فأتقّرُب إليِه بطاعتِِه، وُحسِن عبادتِه، وأتَّ
الذي  عْقيَل  وُأغّذي  ملْجَتمعي،  نافًِعا  صاحلًا  فرًدا  أكوَن  أْن  وَأسعٰى 

. ِر وحَتْصيِل الِعْلِمِ ِل، والتََّفكُّ ميَّزين بِِه خالِقي بالتأمُّ
ُخُلقي،  بُِحْسِن  فُأْسِعُدمُها   ، بِوالَِديَّ َأَبرُّ  مسؤوٌل  ُأرسيت  يف  وأنا 
وُأباِدهلُم  ُأرْسيت  َأفراَد  ُم  وأْحَتِ بنصائِحِهم،  وأهَتمُّ  َصنيعي،  وجيِل 

ُم هَلُم امُلساعدَة .  ، وأقدِّ احلُبَّ
الكثرَي،  يل  قّدَم  الثَّمنُي،  عامَلي  َفَوطني  مسؤوٌل؛  أنا  وطني  ونحَو 
فاستحقَّ أْن ُأِحبَّه وأْن ُأَبْرِهَن عٰل هذا احلبِّ بالعمِل املثمِر، ال باأْلقواِل 
فقط؛ فألتزَم القواننَي، وَأصوَن خرياتِه ِمَن اإِلرْساِف واإِلْتالِف، وَأْنُبَذ 
له  فأكوَن  أبنائِه؛  وَتالُحِم  لِوحَدتِه  اإلساءُة  فعٍل من شأنِه  أو  قوٍل  ُكلَّ 

فيِع وِعْلمي النّافِع وَعَميل املخِلِص. ، ليْفتِخَر بُِخُلقي الرَّ االبَن البارَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- طرُح األسئلِة الْستيعاِب الفكرِة الرئيسِة للنصِّ
حيحُة ُة الصَّ - الِقراَءُة الَجهِريَّ

القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – ٢ (
) ٢ – ٥ (  
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املعجُم املساعُد

ر هيََّأ وذّلَلَسخَّ

أجتنُبأْنُبُذ
اإلفساُداإلتالُف

ج  - الفهُم واالستيعاُب: 
ُل اْثنََتْين ِمنْها: ُد شفِهيًّا نِعَم الّلِه التي أنعَم بِها َعَليَّ ، وُأسجَّ ١- من خالِل فهمي للنصِّ ُأَعدِّ

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

٢- أْذكُر ُسلوًكا يُدلُّ على إِْحساسي بِالمْسؤوليِة تِجاَه :
- َنْفيس: .....................................................................................................................
- ُأرْسيت: ....................................................................................................................
- َوَطني: ....................................................................................................................

٣- َأختاُر التَّكملَة الصحيحَة لما يلي :
- ُشعوري بِاملْسؤوليِة جيعُلني :

  أ - َأقوُم بم يسعُدين دوَن االهتمِم بالنتائِج . 
ب- َألتزُم واِجبي جتاَه اهللِ وَنْفيس وعاِئَلتي َوَوَطني.

 ج- َأعتمُد عٰل اآلخرين يف احلصوِل عٰل ما َأحتاُج .
ُق َمْصَلحتي َفَقْط.  د - َأقوُم باألعمِل اّلتي حتقِّ

٤- أكتُب في كلِّ مستطيٍل بالنصِّ السابِق سؤااًل عن مضموِن الفقرِة مستخدًما َأداَة استفهاٍم مناسبٍة.

َن الفكرَة الرئيسَة للنصِّ : ٥- أكمُل ما يلي ألكوِّ
  - اإلنساُن مسؤوٌل  جتاَه ............................ و ............................ و............................ .                   
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الّترادُف - المفرُد- المعنى السياقيُّ

١ - َأتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق ثمََّ ُأكِمل ما َيَأتي:

أ- ُمَتراِدَف ُكلٍّ ِمّما َيلي:

- ُأوظُِّف كِلمًة ِمّما َسَبق في ُجملٍة ُمفيدٍة :

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

ب- ُمْفَرَد ُكلٍّ ِمّما َيلي:

٢ - أوظُِّف الفعَل )َخَلَق( في جملتيِن من إِنشائي بمعنَيْين مختلفْيِن ، وَأذكُر معناُه في كلِّ جملٍة : 

معنٰى ) َخَلَق (:.............................................................................................................

معنٰى ) َخَلَق (:.............................................................................................................

ِداللُة الكلمِةِ التذوُق الفّني  : ) ٢ - ٣ -٢ (

١- أختاُر ِداللَة الكلمِة التي تحتها خطٌّ في الجملِة اآلتيِة مما بيَن القوسْيِن : 

- أخدُم وطني بعميل املْثِمِر .

هِل - املفيِد - اجلديِد  (.  ِع - السَّ - كلمة ) املْثِمِر ( تدلُّ عٰل  العمِل : )  املتنوِّ

لها في الفراِغ : ٢-  أحاوُر زميلي حوَل ِداللِة كلِّ كلمٍة تحتها خّط فيما يلي ، َوُأسجِّ

- وََطني عامَلي الثَّمنُي  :................................................................................................

- مّيَز اهللُ اإلنساَن بالعقِل  : ..........................................................................................

غويُة : ) ٢-٣-١( الحصيلُة اللُّ

اإِلرْساُف الفسيُح الَكلَِمُة
.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

األقواُل نصائُح الَكلَِمُة
.......................... .......................... ُمْفَرُدها
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الفعُل المضارُع وفعُل األمِر  قواعُد النَّحِو : ) ٣ -  ١ -١ (               

١ - ُأكمُل بفعٍل ماٍض مناسٍب :

-   ............................. األرسُة إىل البحِر ، و ............................. وقًتا ممتًعا .

٢ - أقرُأ الجمَل اآلتيَة وأضُع خطًّا تحَت الفعِل في كلٍّ منها، وأالحُظ زمَن حدوثِِه:

  أ - ُأْسِعُد ُأرْسيت بُحْسِن ُخُلقي .                                
ُم  املواطُن القواننَي .                                             ب- حْيَتِ

ج - املؤمنوَن حيرصوَن عٰل الصالِة يف وقتِها .
 د - نحافُظ عٰل املمتلكاِت العامِة .

٣ - من خالِل الجمِل السابِقِة أكمُل االستنتاَج اآلتَي  :

الفعُل المضارُع يدلُّ علٰى حدٍث وقَع في الزمِن ..............................................................

٤ - أعبُِّر َعْن كلِّ صورٍة ِمّما يلي بجملٍة تبدُأ بفعٍل مضارٍع مناسٍب :

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

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

.................................................................................................
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ُن طلًبا للقياِم بشيٍء ، وُيّسمٰى فعَل   .................... ابقِة يتضمَّ - الفعُل في ُكلِّ جملٍة مَن اْلُجمِل السَّ

٥- َأضُع خطًّا تحَت الفعِل في كلِّ جملٍة مّما يْأتي، وأالحُظ ما يدلُّ عليِه :   

  أ - ساِعْد والدْيَك .          
ب- تأّميل الّسمَء يا سْلمٰى. 
ج- َأْحِسنا إىٰل والَِدْيُكم .    

د- اْحتموا بعَضُكم َبْعًضا . 
 هـ- اْحِرْصَن عٰل القراءِة يا َأخوايت .

6- ُأكمُل االستنتاَج اآلتَي :

ِل: ُل الفعَل المضارَع إلٰى األمِر فيما يلي كما في المثاِل األوَّ ٧-  أحوِّ

  أ - أَرتُِّب ُغْرفتي .                 رتِّْب غرفَتَك.
.......................................... َم .   ب- َأنا وَأخي نحتُم املعلِّ
.......................................... الِة.    ج- نحرُص عٰل أداِء الصَّ

٨-  َأمأُل كلَّ فراٍغ في الجدوِل اآلتي بفعٍل مضارٍع ، وزميلي بفعِل أمٍر :

فعُل أمٍرفعٌل مضارٌع

ا املواطناِن ........................ القانوَن .أ  - مها  ................................... القانوَن .     أ  - َأيُّ

ب - َأيتُّها املواطنات .....................القانوَن .ب - هّن ....................................... القانوَن.

جـ - أيتُّها املواطنُة ......................... القانوَن.جـ - هي ..................................... القانوَن .
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الّرسُم الهجائيُّ : ) ٣ - ١ -٢( تنويُن الفتِح

١- َأْقرُأ اجلمَل يف كلِّ مموعٍة ممّا ييل،  وأالحُظ نطَق الكلامِت املنونِة ورْسَمها: 
املجموعُة )ب (املجموعُة ) أ (

    . أ  - أصبحِت الكويُت مركًزا للعمِل اإِلنسانيِّ
ب - الّلُهّم ارُزْقنا علًما نافًعا.

 ج - تمنُح الطبيعُة النفَس هدوًءا 

أ  - نجتهُد رغبًة في خدمِة وطنِنا.  
ب - األخالُق تزيُد صاحَبها ارتقاًء .

 ج - يبقٰى الدعاُء للِه مْلجًأ للمؤمنيَن.
  د - َأنزَل اللُه القرآَن هًدٰى للناِس.

نَة بالفتِح فيام َسَبق ثم أضُع خطًّا حتَت االختياِر الصحيِح ممّا َييل : ٢- ُأالحُظ الكلامِت املنوَّ

- األسمُء املنونُة بالفتِح يف املجموعِة األوىٰل:) ُأضيَف إليها َألٌِف - َلْ ُيَضْف إِلْيها َألٌِف(.

- األسمُء املنونُة بالفتِح يف املجموعِة الثانيِة :) ُأضيَف إليها َألٌِف - َلْ ُيَضْف إِلْيها َألٌِف(.

٣- ِمن ِخالِل األمثلِة الّسابقِة ُأكِمُل االستنتاج الّتايل:

- عنَد تنَوْيِن االسِم بالفتِح ُترسم .......................... فوَق احلرِف املنوِن.

ِن بالفتِح .......................... زائدٌة، وال تُضاف يف احلاالِت التاليِة: - ُتضاف بعَد احلرِف املنوَّ

● الكلمُة املنتهيُة بـ .......................... ..................... مثل ) مفيدًة (

●  الكلمُة املنتهيُة ِبمزٍة ُمتطرفٍة عل .......................... وقبُلها ألٌف ِمْثُل : ) صفاًء (

●  الكلمُة املنتهيُة ِبمزٍة ُمتطرفٍة عل.......................... ِمْثُل : ) َمْبَدًأ (

●  الكلمُة املنتهيُة بألٍف ......................... بِنْوَعيها - املْمدودُة واملقصوَرُة - ِمْثُل: )فًتى - عًصا(
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َل َكلِمٍة مِما َييل، ُثمَّ ُأعيُد كِتاَبتِها َبعَد َتنْوينِها بِالَفْتِح: ٤- َأْقرُأ كَّ

َخلوَقٌة :................... َثباٌت :.....................

َعمٌل :...................... َنقاٌء :......................

مَملوٌء : ..................... َمْلجٌأ :.....................

َحظٌّ : ...................... َفتى :......................  

تها َخطُّ ممّا َييل: ٥- ُأصّوُب اخَلَطَأ يف الكلامِت التي حَتْ

ُزَقني اهللُ ُهدًى ًا  إِلْيِه َوَجنًَّتا يف اآلِخرِة. - َأْلَتِزُم َمْبدأًا ثابِتن َأساُسُه الّديُن واألَْخالُق؛ لرَِيْ

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

٧ -  َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

ُب الخطَأ : ٨- ُأصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم
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خطُّ النَّْسِخ: الحروف )ب - ت -ث(. ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ - ١ -٣ ( الرَّ

١ ـ أقرُأ الكلماِت اآلتيَة ، وُأالحُظ رسَم ُحروفِها وُأحاكيها بخطِّ النَّسِخ :

َوْقٌت   َأْصحاٌب  َكثيٌر  َبَلدي 

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣ -  ُأحاكي ما يلي بخطِّ النَّسِخ :

باألثِر الطَّيِِّب ، ُتْريض ربََّك ، وُتسعُد غرَيَك .
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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التخطيُط لكتابِة َنصٍّ مترابٍط الّتعبيُر الكتابِيُّ ) ٣ - ٢(

فيها،  ة  والّضارَّ المفيدِة  والجوانِب  اإِللكترونّيِة  اأْلَلعاِب  َعِن  ُمَترابِطٍة  ُجَمٍل  ِستَّ  َأكتُب   -١
مبّينًا الّطرق الصحيحَة الْستخدامها.

٢- َأسَتعيُن بالمخّطِط اآلتي في كتابِة موضوعي : 

فوائُِدها
......................................................................
......................................................................
......................................................................

َأضراُرها
......................................................................
......................................................................
......................................................................

الّطريقُة الّصحيحُة في اْستِْخداِمها
......................................................................
......................................................................
......................................................................

٣  ١ 

٢

اأْلَلعاُب
اإللكترونّيُة
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......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ْنُتُه ِمْن ُجَمٍل في الُمخطَِّط السابِِق : - َأْكُتُب َنّصي كِتاَبًة َصحيحًة ُمْستعينًا بِما َدوَّ
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ـــا  ــٌة َنْحَيـــا هِبَ نَـّ إنَّ  اْلُكَوْيـــَت جَلَ
يف َأْرِضَهـــا ال ُتوَلـــُد األْحَقـــاُد

رُس الّثالُث الدَّ

للشاعر : د. فالح بن طفلة 
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أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   

 َطرِح األسئلِة الستيعاِب الفكرِة الرئيسِة.٢-٢

القراءِة اجلهريِة الصحيحِة.٢-٥

دِّ - اجلمِع - التَّرصيِف(. ٢-٣-١ ِة في )الرّتادِف - الضِّ إِثراِء َحصيلتي اللُّغويَّ

اختياِر التعبرِي األمَجِل.٢-٣-٢

ِف واستخداِم اجلملِة الفعليِة وُركنْيها.٣-١-١ َتَعرُّ

نٍة بالفتِح.٣-١-٢ ِ كلامٍت ُمنوَّ
ِ
كتابة

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )ص - ض -ط - ظ(.٣-١-٣

بِط.٣-٣ كتابِة َنصٍّ ُمرتابٍِط باْستخداِم َأدواِت الرَّ
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ُأْنشوَدُة الَوَطِن)١(

أ- تمهيٌد :
- أذكُر عماًل ُأدلُِّل مْن خاللِه عىٰل حبِّي لوَطني . 

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

ِة. ًة ُمراِعًيا َمهاراِت الِقراَءِة اجلهِريَّ ب - الِقراءُة: أْقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة ُمَعبِّ
- أَضُع خطًّا حتَت الكلمِة التي ملْ أَفهم َمعناها.

َومـشــاِعــــري فــــي ُحــبِّهـا َتـْزداُد١- ُمنـــُذ الطـُّفــــوَلِة والـَهــــوٰى َوّقــاُد
تـَنْـمــــو َعــلـــٰى َأْغــصــاِنـا األْوراُد٢- وَنمــا َهــواهـا فــــي ُفـؤادي ِمْثَلام
ُأنـْشـــوَدٌة يـْحلــــو بـِهــا اإِلْنـشــــاُد٣- ُأْمسـي وُأْصبِـُح والُكَوْيُت بِخاطري

*****

نّـــٌة َنْحيـــا هِبـــا فــــي َأْرِضهـــا ال تـــــوَلُد األحـْـقــاُد٤- إنَّ الُكَوْيـــَت جَلَ
ُهــم َعْهــٌد َمضـــــٰى َوِوداُد٥- ُكلُّ الطَّوائــِف فـــي َذراهــــا إِْخــَوٌة َقــْد َضمَّ
ُأمــًّــا وَمــْن فـــــي َأرِضهــــا أْوالُد6- َتبقــٰى الكويــُت هَلم عىٰل طــوِل امَلدٰى

*****

واألْجـــــــداُد٧- تـاريـــُخها نـــــوٌر ُيَســطِّر ِقّصــًة اآلبـــــاُء  َأبـْــطـاهُلــا 
لِـنَجاِحِهـم َشـيَّـدوا  وَبْحــًرا  ا  َرشـــــاُد٨-بـَــرًّ للّطــاحمـــَي  بـِهـــا  ُســُباًل 
ــراِسهم ــىٰل نِبـْ ــي َعـ ــقُّ أْن َنْم ُيشــــاُد٩- واحل الُكــَويـْــِت  ِعــزُّ  َفبَِهْدِيـِــم 

)١( للشاعر  د.فالح بن طفلة : شاعر كويتي ، ترج يف جامعة الكويت - قسم اللغة العربية، حصل عٰل شهادة الدكتوراه يف الدراسات 
النقدية واألدبية ، ويعمل أستاًذا مساعًدا يف قسم اللغة العربية وآدابا يف كلية التبية األساسية ، وهو عضو رابطة األدباء الكويتيني .

- طرُح األسئلِة الستيعاِب الفكرِة الرئيسة
حيحُة ُة الصَّ - الِقراَءُة الَجهِريَّ

القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – ٢ (
) ٢ – ٥ (  
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ج- الفهُم واالستيعاُب : 
١- َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي ملعرفة َمعاين الكلامِت الغاِمضِة.

ُ َعنْه األبياُت السابقُة :  ٢ - َأختاُر املجاَل اّلذي ُتعبِّ
) األرسَة   -   املدرسَة   -   الوطَن   -   الِعْلَم (

٣- أجيُب عن األسئلِة التاليِة يف ضوِء فهمي األبياَت السابقَة : 
أ - بَِم وصَف الشاعُر حبَّ الوطِن يف قلوِب أبنائِه يف املقطِع األوِل ؟ 

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

ُل عٰل ذلَك من خالِل املقطِع الّثاين. ب- عالقُة أبناِء الكويِت ببعِضِهْم عالقٌة قويٌة. ُأدلِّ
...................................................................................................................................

 ج- ُأعلُِّل اعتزاَز الشاعِر بسريِة اآلباِء واألجداِد .
...................................................................................................................................

٤- أستنتُج الشعوَر املسيطَر عىٰل الشاعِر يف املقطِع األوِل .
...................................................................................................................................

٥- أطرُح سؤاالً حْوَل كلِّ مْقَطٍع ِمّما ييل  وُأكمُل فكرَتُه الرئيسَة :

املقطُع األوُل
ؤاُل  ............................................................................؟السَّ

حبُّ الكويِت .........................................................الفكرُة الرئيسُة

املقطُع الثالُث
ؤاُل .............................................................................؟السَّ

لآلباِء و.............  فضٌل..............  يف............. الوطِن.الفكرُة الرئيسُة

املعجُم املساعُد
ُمْشَتعٌلَوّقاٌد

اجلمعاُتالطوائُف
هايف َذراها يف رعايتِها، وِسْتِ
النرباُس ) املصباُح ( ، َأْي نتخُذهم قدوًةنرِْباُسُهم

ُطُرًقاُسُباًل
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دُّ - اجلمُع - التَّرصيُف اُدُف - الضِّ الرتَّ ُة : )٢ - ٣-١( غويَّ الَحصيَلُة اللُّ

١ - َأتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق، ُثمََّ ُأكِمل ما َيَأتي:

أ- ُمَتراِدَف ُكلٍّ ِمّما َيلي:

َرشاُد َشيَّدوا الَكلَِمُة
.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

 - ُأوظَُّف كِلمًة ِمّما َسَبق في ُجملٍة ُمفيدٍة :
..........................................................................................................................................

ب- ِضدَّ ما َيلي:

ِوداُد الَكلَِمُة
.......................... ها ِضدُّ

ج- َجمَع ما َيلي:

ُفؤاد الَكلَِمُة
.......................... َجْمُعها

٢ - أَضُع اساًم ُمناسبًا ِمْن َترصيفاِت كلمِة )َشَعَر( يف كلِّ فراٍغ ممّا يْأيت:

َف  ........................... قصيَدًة ُمَعبِّـَرًة.    أ  - َألَّ

ب- ما َأْرَوَع  ........................... األُمِّ تِجاَه أْبنائها.

ا بِِه. َم الفريُق ........................... خاصًّ ج -  َصمَّ
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ُل  التعبرُي اأْلمَْجَ التذوُق الفنِّي : ) ٢ - ٣ -٢ (

١ - أكتُب بيًتا مجياًل َأْعجبني من النصِّ .

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

٢-  أضُع عالمَة )( أماَم التعبرِي األمجِل مما ييل  مع بياِن السبِب:

)              ( أ  - تبقٰى الكويُت وطنًا ألبناِئها . 

)              ( ا ألبنائها .  ب -  تبقٰى الكويت أمًّ

َبُب :..............................................................................................................................      السَّ

 )              ( ًة .  أ  - تارخُيها نوٌر ُيسطِّر قصَّ

)              ( ب - تارخُيها ميلٌء باأْلجماِد . 

َبُب :..............................................................................................................................      السَّ
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اجلملُة الفعليُة وُركنَاها  َقواعُد النَّْحِو : ) ٣ - ١ -١ ( 

١- ُأصنُِّف كلامِت اجلمَلِة اآلتَيِة َوْفَق امْلطلوِب يف اجْلْدَوِل : 

- ) َأْبناُء الكوْيِت حيِرصوَن عٰل ِوْحَدِتِم (

َحْرٌف
اسمٌ
فعلٌ

٢- أقرُأ اجُلمَل اآلتيَة وأضُع خطًّا حتَت الِفعِل وخطَّْيِ حتَت الفاعِل يف كلٍّ منها :

  أ  -  حيرُص املواطُن عٰل مصلحِة الوطِن .

ب- دافَع اجلندياِن عن الوطِن بِشجاَعٍة .  

دائِد.   ج - يتكاتُف َأبناُء الوطِن ِعنَْد الشَّ

ُر الكويتيون مكانَة األجداِد.   د - ُيقدِّ

هـ- قّدمْت شهيداُت الكويِت تضحياٍت عظيمًة.  

د ركنْيها :  ُ نوَع كلِّ مجلٍة مما ييل، وُأحدِّ ٣- أَبيِّ

كُن األّوُلنوُع اجلملِةاجلملُة كُن الّثاينالرُّ الرُّ

.................................................................................َأهدٰى العالِـمن إنجاَزمها للوطِن .

.................................................................................شارَك املتعلِّموَن يف مساَبقِة االبتكاِر.

.................................................................................ارتفعْت مكانُة الكويِت بنَي الدَوِل .
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تها َخطٌّ ممّا ييل : ُب اخلطَأ يف الكلامِت التي حَتْ ٤- ُأصوِّ

الصواب .....................................................  أ  - َنظََّف املتطوعني الشواطَِئ. 

الصواب ..................................................... ب- جيتهُد الطالَب لِيْخدَم وطنَُه. 

الصواب .....................................................  ج - شاركْت الَفتاَتنْي يف املسابقِة . 

كنْيِ :  ورِة اآلتيِة بجملٍة فعلّيٍة تاّمِة الرُّ ُ عن الصُّ ٥- ُأعبِّ

...................................................................................................................................
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تنويُن الفتِح  سُم الِهجائيُّ : ) ٣ - ١-٢ (  الرَّ

نَة فيام َييل: ١- َأقرُأ وُأالِحُظ الكلامِت امللوَّ
  أ - حِفَظْت عاليُة ُجْزًءا ِمَن الُقرآِن الكريِم.

ب- يَظلُّ َقلُب املؤمِن مليًئا باخلرِي.
 ج- َزَرَع املحِسُن َشيًئا َجياًل يف نْفِس الفقرِي.

 د - األرُْسُة َتنُح َأْبناَءها ِدْفًئا.
هـ- َجََع الَغواُص ُلْؤُلًؤا َثمينًا.

ُه: ٢- أالِحُظ ِمْن ِخالِل ما َسَبْق أنَّ

ِن ألٌف َزاِئدٌة. ِعنَْد تنويِن الكلمِت السابقِة بالَفتِح ُرِسَمْت َفْتحَتاِن، و ُأضيَفْت َبعَد احلَْرِف املنوَّ

ُب اخلطَأ اإِلمالئّي يف الكلامِت الّتي حَتَتها َخطٌّ فيام َييل :  ٣- ُأصوِّ

- حنَي يعمُل اإلنساُن إرضاًءا لربِه يعيُش عيًش  هنيًئ وحياًتا مستقرتن .

 - التصويب :  

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

ُن الكلامِت اآلتَية بِالفْتِح ُثمَّ أعيُد كِتَاَبتها يف الَفراِغ :  ٤- ُأَنوِّ

  أ - َبطيء     .....................................................................................

ب- َجريء   .....................................................................................
جـ - ِعْبء      .....................................................................................
  د - َتكاُفؤ       .....................................................................................
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٧ -  َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : ٨- ُأصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم
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خطُّ النَّْسِخ: الحروف )ص - ض -ط - ظ(. ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ - ١-٣ ( الرَّ

١ ـ أقرُأ الكلامِت اآلتيَة، وُأالحُظ كيفّيَة رسِمها بخطِّ النَّسِخ، َوُأحاكيها :

َعظيٌم  َطْيٌر  َغَضٌب  ِصْدٌق  

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣ - ُأحاكي ما ييل بخطِّ النَّسِخ :

ِصدُق القوِل فضيلٌة عظيمٌة ُتْريض اهللَ .
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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بِط )الواو ، الفاء ، ُثمَّ ، َأْو( كتاَبُة نصٍّ مرتابٍط بِاستخداِم أدواِت الرَّ  ) ٣ - ٣ ( : التعبيُر الكتابِيُّ

ْوِن األمحِر: ١- َأقرُأ النصَّ اآليت وأالحُظ ما ُكتَِب بِاللَّ

َعَرَض نّواُف وُأسامُة عىل ُزمالئِهام مشاركتِِهام يف َتنْظيِف الفصِل بِْدًءا ِمَن اليْوِم أْو َغٍد،

عٍة. موا العمَل َبْينَُهم لُِينِْجزوُه بِإِْتقاٍن وُسْ بوا بِالِفكرِة، ُثمَّ َقسَّ َفَرحَّ

ــا  ــاِرُن م ــابقِة، وُأق ــِة الّس َن ــامِت امللوَّ ــَن الكل ــٍة ِم ــُدُه ُكلُّ كلم ــا ُتفي ــْوَل م ــيل َح ــَع َزمي ــاَوُر م ٢- أحَت
ــيل: ــا َي ــَع م ــِه َم ــا إِلي لن تَوصَّ

ْبِط: )الواُو - الفاُء - ُثمَّ - َأْو(  أ  - ِمْن أدواِت الرَّ

ب- امَلْعنى الذي َأفاَدْتُه ُكلُّ أداٍة ِمْن أَدواِت الّرْبِط يف النَّصِّ الّسابِِق:

املعنى الذي ُتفيُدُه َأداُة الَعْطِف

ِة َبْيَنُهم. َمنِيَّ ِة الزَّ ديٍد لِْلَفْتَ املشَارَكُة َبنْيَ َشْيَئنْي يف َأْمٍر ما دوَن َتْرتيٍب أِليٍّ ِمْنُهم، َأْو حَتْ الواو

ًة  َل ُمباَشَ ْعقيِب؛ َوَيْعني َأنَّ الّثاين َيْعُقُب اأّلوَّ تيِب والتَّ ْ املشَارَكُة َبنْيَ َشْيَئنْي يف َأْمٍر ما َمَع التَّ
. دوَن ُوجوِد فاِصٍل َزَمنِيٍّ

الفاء

اخي؛ َوَيْعني ُوجوَد فاِصٍل َزَمنِيٍّ َبْيَنُهم. تيِب، َوالتَّ ْ املشَارَكُة َبنْيَ َشْيَئنْي يف َأْمٍر ما َمَع التَّ مَّ ثُّ

التَّْخيرُي َبنْيَ َشْيَئنْي. َأْو

٣- ُأْكِمُل ما َييل بَِأداِة َرْبٍط ُمناِسَبٍة:

 أ  - َصىّل ِمْشَعُل .................. َطالُل َصالَة الَفْجِر يف امَلْسِجِد.
َة. ب- َسَأْشرَتي َشْيًئا واِحًدا، إِّما الكِتاَب ................. الِقصَّ

 ج- َحَضَ اجَلميُع ................. َبَدَأ احَلْفُل َبْعَد ساَعٍة.
َقَ احُلضوُر بِحامٍس.  د - َأْعَلنوا اْسَم الفائِِز .................َصفََّ



61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لوكياِت اّلتي  ًحا السُّ ٤- َأكتُب ِستَّ مُجٍل مرتابطٍة عن مشارَكتي يف االحتفاالِت الَوطنيَِّة، ُموضِّ
بِط استخداًما صحيًحا. تعكُس ُحّبي الصادَق لَِوطني، ُمستخدًما أدواِت الرَّ





اأْلَْرُض َكْوَكُبنا
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الوْحَدُة      
الّثانَِيُة
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قال تعاىٰل :

  ﴿وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ
ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ...﴾ )١(

لت )٥٣(. )١( سورة ُفصِّ

ُل ْرُس األَوَّ الدَّ
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أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   

عْرِض املعلوماِت والتَّعبرِي َعِن املشاِعِر واآلراِء.١-٢

حتديِد واْستخداِم املعلوماِت والتفسرياِت يف العروِض واملحادثاِت.١-6

 َطرِْح األَسئَلِة الستيعاِب الِفكرِة الرئيسِة للنصِّ وتلخيِصِه .٢-٢

القراءِة اجلهريِة الصحيحِة .٢-٥

ادِف - املفرِد  - التَّرصيِف( .٢-٣-١ ِة في: )الرتَّ إِثراِء َحصيلتي اللُّغويَّ

اختياِر التعبرِي األمَْجَِل .٢-٣-٢

ِف واستخداِم اجلملِة االسميِة وُركنْيها .٣-١-١ َتَعرُّ

مِّ - بالكرْسِ - بالفْتِح( .٣-١-٢ نٍة )بالضَّ ِ كلامٍت ُمنوَّ
ِ
كتابة

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )ك - ي(.٣-١-٣

قيِم .٣-٣ كتابِة َنصٍّ ُمرتابٍِط باْستخداِم عالماِت الرتَّ
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َعالَمٌة ُمَميََّزٌة

عْرُض املعلوماِت والتَّعبرِي َعِن املشاِعِر واآلراِء.
حتديُد واستِخداُم املعلوماِت والتَّفسرياِت يف الُعروِض واملحادثاِت.

) ١-٢(
 )6 - ١(

أ- تمهيٌد :
ُ فيها َعن الِعالقِة بْيَ ُكِل كلمتْي ممّا يأيت: َلًة ُأَعبِّ - َأْكُتُب مُجْ

-١
        

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

 
-٢

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

 
ب - االستماع و المناقشة : 

- َأسْتمُع إىٰل نصِّ ) َعالمٌة مُميََّزٌة (، ثمَّ ُأكمُل ما ييل :
ُد املوضوَع اّلذي يتحدُث عنُه النَّصُّ . ١ - أحدِّ

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

٢ - أتعاوُن مَع زمالئي الستخالِص وكتابِة املعلوماِت املطلوبِة يف اجلدوِل ُثمَّ نعِرُضها: 

..................................................................... أ  - ُمكتشُف البصمِت.

...................................................................... ب - العمُر الذي تظهُر فيه بصمٌة يف جلِد اجلننِي.

......................................................................ج - استخداُم البصمِة واالستفادِة منها يف احلياِة. 

ل اإليمانالتََّأمُّ

القراَءةالتَّفكير
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ــا  ــِرُض م ــِع ونْع ــِة األصاب ــيِّ يف بصم ــاِز اإِلهل ــْوَل اإِلْعج ــيل َح ــَع َزمي ــاَوُر َم ٣ - أحت
ــفهيًّا.  ــِه ش ــا إِلْي ْلن توصَّ

ُد مــن النــصِّ املْســموِع اســتِخداَمنْي مــن اســتخداماِت بصمــِة األصابـِـِع، ُثــمَّ أعِرُضُهــم  ٤- ُأحــدِّ
ُل واحــدًة ِمنْهــا. بلغــٍة صحيحــٍة، وأســجِّ

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

٥- أحتاَوُر َمَع جمْموَعتي ُثمُّ أعِرُض ما ييل شفِهيًّا:
ِل ُمعجزاِت اهلل يف خلِقِه. - َمشاِعري ِعنَد تأمُّ

- َرْأيي فيم ييل:
)ُكلَّام اْزداَد اإلنساُن ِعْلاًم اْزداَد إيامًنا بِعظمِة اهلل تعاىل(.
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َبْصَمُة الّصْوِت

ئيسِة  للنصِّ وتلخيصِه - طرُح اأْلسئلِة الْستيعاِب الفكرِة الرَّ
حيحُة ُة الصَّ - الِقراَءُة الَجهِريَّ

القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – ٢ (
) ٢ – ٥ (  

أ- تمهيٌد :        
- ُأكمُل ما ييل: 

ِمْن آياِت اهللِ يف خلِق اإِلنساِن ..................................................................................... ،
..................................................................................................................................

ِة: ب - الِقراءُة : َأقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة، ُمراِعًيا مهاراِت القراَءِة اجلهريَّ

  عَة الُمناسبَة القَة والسرُّ وَت الواِضَح  الطَّ حيَح  الصَّ بَط الصَّ ليَم    الضَّ النَّطَق السَّ

 وتِيَّ َعِن الَمْعنى الَوْصَل والَوْقَف    التَّعبيَر الصَّ

- أضُع خطًّا حتَت اْلَكلمِة اّلتي ملْ  َأْفهْم معناها.

تي تدلُّ عٰل  لقد َأبدَع اهللُ - سبحاَنُه وتعاىٰل - َخْلَق اإِلنساِن، وَأْوَدَع فيِه كثرًيا ِمَن اأْلرساِر الَّ
ِر يف َخْلِقنا، فقال -تعاىٰل-:  ِل والتَّفكُّ ها حدوٌد، ودعانا إىِٰل الّتَأمُّ عظمتِِه وقدرتِِه املْطلَقِة التي ال حَتدُّ
اإلنساِن بصَمُة  َخْلق  اهللُ يف  أودَعها  التي  العجيبِة  األرْساِر  وِمَن  وَن﴾)١(،  ُتْبِصُ َأَفاَل  َأْنُفِسُكْم  ﴿َويِف 

)١( سورة الذاِريات )٢١(.
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املعجُم املساعُد

أتَّها وزاَد علْيهاجتاوَز امللياَر
باقي الَبَشِسائُر الَبَشِ
ٍح بِِهاْخِتاُق ُدخوٌل غرْيُ ُمَصَّ

ْوِت؛ فال أحٌد ُيْشبُِه اآلخَر يف بصمِة َصْوتِِه رغَم أّن عدَد سكاِن العالِ يتجاوُز َسْبعَة ملياراِت َنسَمٍة.  الصَّ

َة الشخِصيََّة لإلنساِن؛ فهي واحدٌة  ُد اهلُِويَّ دِّ ْوِت هي البْصمُة الوحيدُة اّلتي حُتَ ولْ َتُكْن بْصمُة الصَّ
ُه اهلل با؛ َفال يتطابُق فيها َمَع أحٍد. ومْن أنواِع البْصمِت التي  من ِضْمِن بْصمٍت كثريٍة وُمتباينٍة خصَّ
فاِه، وبْصمُة املِْشَيِة،  ، وبْصمُة األُُذِن، وبْصمُة الشَّ اكتشَفها اإلنساُن: بْصمُة األصابِع، وبْصمُة العنْيِ

وبْصمُة األسناِن، وبْصمُة اللِّساِن، لذلَك فإِّننا نستطيُع القوَل: »إِّن اإلنساَن كّلُه َبْصمٌت«.
ويرجُع الفضُل يف اكتشاِف بصمِة الصوِْت إىٰل العالِ )لوراْنس كريْستي( ، الذي اكتشَف َأنَّ 
للصْوِت بْصمًة تيُِّز ُكلَّ شْخٍص عن غرِيِه ،  فَكم َأّن لِكلِّ إنساٍن بْصمَة إِْصبٍع تتلُف عن بْصمِة 

إِصبِع إنساٍن آخَر فلُه أيًضا بصمُة صوٍْت تيُِّزُه َعْن سائِر البِش .
ومْن أبرِز استخداماِت بْصمِة الّصْوِت الّتعرُف عٰل املتَّهمنَي يف اجلرائِم والقضايا األَْمنِيَِّة، 
ُل اكتشاَفُه، ويف الّدوِل املتقّدمِة  ِث باستخداِم جهاٍز خاصٍّ ممّا ُيسهِّ ِة املتحدِّ حيُث يتمُّ َتـْحديُد ُهِويَّ
ْوِت، وكذلَِك  يتمُّ استخداُم هذا اجلهاِز يف البنوِك بتخصيِص خزائَن للعمالِء ُتفَتُح بَِبْصمِة الصَّ
عمليٍة  أّي  إلجراِء  الّدفِع  قبَل  املستخدِم  ِة  ُهِويَّ مْن  للتأكِد  اإللكتونيِة  املواِقِع  بعُض  تستخدُمُه 
كالشاِء واحلجوزاِت؛ حرًصا عٰل سالمِة أمواِل املستخِدِم مْن أي عمليَِّة اختاٍق لبياناتِه يقوُم 

با املْحتالوَن.
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جـ  - الفهُم واالستيعاُب : 

١- َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي ملعرفة َمعاين الكلامِت الغاِمضِة.

٢- َأرُسُم خريطًة ذهنيًة ألنواٍع من البصامِت يف اإلنساِن : 

......................................
ِمْن َأْنواِع

 الَبَصماِت

٣- ُأكمُل ما ييل: 

- العاِلُ الذي اكتشَف بصمَة الصوِت هو......................................................................

٤-أصوُغ سؤااًل عن استخداماِت بصمِة الّصوِت، وزمييل جييب عنه شفهيًّا.

.......................................................................................... السؤاُل

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

...................................... ......................................
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ُل: ُتَعدُّ بصمُة الّصوِت من األساِر العجيبِة يف خلِق اهلل لإِلنساِن . ٥- أعلِّ

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

6- أتعــاوُن َمــَع زميــيل لإِلجابــِة عــِن الّســؤاِل اآليت الْســتِْخالِص الِفكــرِة الرئيســِة للنــصِّ 
الســابِق: 

عالَم تدلُّ بصمُة الصوِت؟

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

َن الفكرَة الرئيسَة للفقرِة األوىٰل:  ٧-ُأكمُل اجلملَة اآلتيَة ألُكوِّ

 َخْلُق اإلنساِن دليٌل عٰل ..............................................................................................

٨- أصوُغ سؤااًل عن الفقرِة الثانيِة تساعُد اإِلجابُة عنُْه يف حتديِد مْوضوِعها ُمْسَتخدًما إِحدٰى 
أدواِت االستفهاِم اآلتيِة: 

َكْم   َهْل  َما 

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

ُص الفقرَة األخريَة من النّصِّ السابِق بُأسلويب يف حدوِد مُجلٍة واحدٍة:     ٩- ألـخِّ

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

.................................................................................................................................
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ادُف - املفرُد  - التَّرصيف الرتَّ ُة : )٢ -٣ -١( غويَّ الَحصيَلُة اللُّ

١ - َأحتاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل املفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة يف النّصِّ السابِِق ثمَّ ُأكِمل ما َيَأيت:
أ- ُمرتاِدَف كلٍّ ِمْن: 

ُمَتباِينٌَة َأْبَدَع الَكلَِمُة
.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

- ُأوظَُّف كِلمًة ِمّما َسَبق في ُجملٍة ُمفيدٍة :
................................................................................................................................

ب - مفرَد كلٍّ ِمْن: 
ُعَمالُء َخزائُن الَكلَِمُة

.......................... .......................... ُمْفَرُدها

ُن اساًم مناسًبا ِمْن ترصيفاِت كلمِة ) َقَدَر ( يف كلِّ فراٍغ ممّا يأيت :  ٢ - أدوِّ
 أ  - اهللُ - تعاىٰل - .......................... عٰل ُكلِّ يشٍء .

ب- الَّذي ُيْتِقُن َعَمَلُه  َيناُل .......................... اجلَميِع . 
ج - لِلولدْيِن .......................... كبرٌي يف ُقلوبِنا.

التعبرُي اأْلمَْجَُل ُق الَفنِّيُّ :  ) ٢ - ٣ -٢ ( التَذوُّ

١- َأضُع عالمَة )( َأماَم التعبرِي اأْلمَْجِل يف كلِّ َمْموعٍة مِمّا َييل: 

مموعة ) ب (مموعة ) أ (
ِه. )        ( ١-البصمُة ِسَمٌة فريدٌة ُتيُِّز كلَّ إنساٍن عن غرْيِ
٢-اْلَبْصَمُة تتِلُف من إنساٍن إىٰل آخَر.                )        (

١- يف َخْلِق اإلنساِن أشياُء عجيبٌة.        )       (
٢-أبدَع اهللُ َخْلَق اإِلنساِن.                     )       (

. ُل تعبرًيا مجياًل قرأُتُه يف النّصِّ ٢-ُأسجِّ
...................................................................................................................................
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اجلملُة االسميُة وركناها َقواعُد النَّْحِو :  ) ٣ -١ -١ (

١- َأضُع خطًّا حتَت الكلمِة املختلفِة عن مموعِة الكلامِت التاليِة وُأبيِّ َسَبَب اْختاِلفِها:   

ُة ( ) الِقراءُة - املكتَبُة - َيْقرُأ - الِكتاُب - الِقصَّ

- سبُب اختالِف الكلمِة عن بقيَِّة الكلمِت أّنا ..................... وبقيَُّة الكلمِت ..................

ديِد َنْوِعها وركنَْيها األساِسيَّْي :  ٢- َأقرُأ كلَّ مُجلٍة ممّا ييل، وَأتعاَوُن مع زمييل يف حَتْ

كُن األوُلنوُع اجلملِةاجلملُة ْكُن الّثاينالرُّ الرُّ

........................................................................الكوُن شاهٌد عٰل عظمِة اهلل  تعاىٰل  .

........................................................................الفائزاِن فخوراِن بإنجازمِها.

روَن لِنَعِم اهللِ تعاىٰل. ........................................................................املؤمنوَن ُمقدِّ

ّباٌت للخرِي . ........................................................................املْؤِمناُت حُمِ

٣- من خالِل اجلمِل الّسابقة ُأكمُل االستنتاَج اآليت: 

- اجلمَلُة االسمّية تَبدُأ بِاْسٍم.

- وهلا ركناِن أساسّياِن مها ............................................ َوبِِه تْبدُأ اجلُملُة االْسِميَُّة ، 

و ............................................ َوبِِه َيْكَتِمُل َمْعنى اجلُملُة.
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٤- ُأكِمُل الركَن الناقَص يف ُكلِّ مجلٍة ممّا َييل : 

 أ  - ......................... مفيٌد لإِلنساِن. 

ب- الطالُب .........................

تها :  ٥- ُأَعبِّـُر عن كلِّ صورٍة ممّا ييل بجملٍة اسميٍة مفيَدٍة، وَأْكُتُبها يف الفراِغ حَتْ

..................................................................................................................
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التنويُن بَأنواِعِه سُم الهجائيُّ :  ) ٣ -١ -٢( الرَّ

نــِة وأكُتبهــا يف اجلــدَوِل بحَســِب مــا  ١ - َأقــرُأ مــا يــأيت ، ثــّم أضــُع خطًّــا حتــَت الكلمــِة املنوَّ
هــو مطلــوٌب: 

َتِلُف اختالًفا كبرًيا من َشْخٍص إىِٰل آخَر(. ِة كلِّ إِنساٍن، وهي َتْ )اْلَبْصَمُة دليٌل قاطٌع عٰل ُهِويَّ

مِّالكلمُة املنّونُة بالفتِح الكلمُة املنّونُة بالكرِسالكلمُة املنّونُة بالضَّ

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

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

٢ - أكتُب حتَت كلِّ كلمٍة منّونٍة ممّا ييل نظرًيا هلا يف الّرسِم :   

زمٍن    حديقٌة  دعاًء 

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

ُن الكلامِت اآلتيِة بحسِب ما هو مطلوٌب يف اجلْدَوِل: ٣- ُأنوِّ

مِّتنويٌن بالفتِحالكلمُة تنويٌن بالكرِستنويٌن بالضَّ

ُء ْ ........................................................................الشَّ

........................................................................اإليمُن

........................................................................احلقيقُة

........................................................................النداُء
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٥- َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : 6- أصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم

٤ - َأمأُل الفراَغ يف كلِّ مجلٍة ممّا ييل باِم ُهَو مطلوٌب :

مِّ (  َنٌة بالضَّ ) َكِلَمٌة منوَّ    أ - َمْن ُيْتِقُن َعَمَلُه  ........................ من املْجَتَمِع .   

َنٌة بالكِس ( ) َكِلَمٌة منوَّ ب- َنَتحاوُر مع َبْعِضنا َبْعًضا بـ ....................... .     

َنٌة بالفتِح ( ) َكِلَمٌة منوَّ ُص  ......................... لقراءِة الُكُتِب املفيدِة .     ج- ُأخصِّ

َنٌة بالفتِح (  ) َكِلَمٌة منوَّ    د - َحِفْظُت .........................  من القرآِن الكريِم .          
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خطُّ النَّْسِخ: الحروف )ك - ي(. ْسُم الكتابِيُّ  : ) ٣ -١-٣( الرَّ

١ - أقرُأ الكلامِت اآلتيَة، وأالحُظ كيفيََّة رسِمها بخطِّ النَّْسِخ، وُأحاكيها:

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣-  ُأحاكي ما يلي بخطِّ النَّسِخ :

ْيطاِن  . طاعُة اهللِ حتمي ِمْن مكايِد الشَّ

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

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

َعظيٌم  َمالٌك َأْفكاري كلمٌة  
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كتابُة نصٍّ مرتابٍط باستخداِم عالماِت الرّتقيِم .  ) ٣ -٣ ( : التعبيُر الكتابِيُّ

١- أقرُأ النّص اآليَت قراءًة صحيحًة: 

ُة حلفيَدِتا: إذا رأْيِت حُمتاًجا فساِرعي إىٰل ُمساعدتِِه باملاِل أو الطَّعاِم، و ال َتنيَْسْ  قالت اجْلدَّ
َأنَّ اإِلسالَم حثَّنا عٰل إغاثِة املسكنِي والفقرِي ابتغاَء وجِه اهللِ.

َدَقِة ُأُسٌس نلتِزُمها؟ مشاعُل: وهْل للصَّ

ُم املعونَة  َر َمْن يقدِّ اجْلّدُة: بالطَّبِع، جيُب مراعاُة مشاعِر املحتاِج، فاهللُ - تعاىٰل - حذَّ
ُه بذلَك يسبُِّب لُه األَذٰى. للمحتاِج ثـمَّ ُيتبُِع ذلَِك باملنِّ و االفتخاِر َعلْيِه؛ ألنَّ

َنَة، َوُأناِقــُش َمْموَعتي يف اْســتِْخداِم ُكلٍّ ِمنْهــا يف النَّصِّ  قيــَم الـــُمَلوَّ ْ ٢- ُأالِحــُظ َعالمــاِت الرتَّ
نَــُه اجَلــْدَوُل اآليت: ْلنــا إَِلْيــِه مــَع مــا َتَضمَّ الّســابِِق، وُأقــاِرُن مــا توصَّ

اْستِْخداُمها قيِم ْ عالَمُة الرتَّ

َبنْيَ اجلَُمِل ذاِت الـَمْعنى الـُمتَِّصِل. ، الفاِصَلُة

ِة املْعنى. . يف ِناَيِة اجلُْمَلِة أْو الَفْقَرِة الّتامَّ النُّْقَطُة
َبْعَد الَقْوِل. :  النُّْقَطتان الرْأِسيَّتان

يف ِناَيِة ُجَْْلِة االْستِْفهاِم. ؟  عالَمُة االْستِْفهاِم

توَضُع َبْينَُهم اجلُْمَلُة االْعِتاِضيَُّة. -     - َطتان ) عالَمُة االْعِتاِض ( ْ  الشَّ

َبنْيَ ُجَْْلتنْي:
- ثانَِيتهم َنتيجٌة لأِْلوىل.

؛ َفُتْؤذي الفقرَي( ِمْثُل: ) ال ُتْتبِْع الصَدَقَة بِامَلنِّ
- ثانَِيتهم سبٌب لأِْلوىل.

) ِمْثُل: )آذَْيَت الفقرَي؛ أِلَنََّك َأْتَبْعَت الصَدَقَة بِالـَمنِّ

؛ الفاِصَلُة امَلنْقوَطُة
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٢- َأقرُأ النَّصَّ اآليَت وَأمأُل ُكلَّ فراٍغ بعالمِة الرتقيِم املناسَبِة ِمَن اجلدوِل الّتايل : 

.؟:؛،

٣- العلُم نوُر العقوِل والسبيُل إىٰل التقّدِم .     

تي  ُتعينُني عٰل  َطَلِب الِعْلِم وحتقيِق  ُ خالهَلا السلوكّياِت الَّ - َأْكتُب َسْبَع ُجٍَل ُأبنيِّ
بِط اْلـُمناِسَبِة. قْيِم ، وأدواِت الرَّ ِم يل ولَِوطني، ُمستخدًما عالماِت  التَّ التَّقدُّ

 عزمــْت أرسُة حامــٍد عــٰل القيــاِم برحلــٍة ألداِء الُعمــرِة   لتْشــُكَر اهللَ - تعــاىٰل - عــٰل نَِعِمِه  
مــِة مبــاشًة يــا والدي   وتوفيِقــِه      فســأَل حامــٌد والــَدُه: َهــْل ســنذهُب إىٰل مكــَة املكرَّ

َة املكرمِة  ُه إىِٰل َمكَّ الوالُد: سنزوُر َمْسجَد الّرسوِل -^- باملدينِة َأواًل، ُثمَّ نتوجَّ
حامٌد    وكيَف سنؤدِّي العمرَة يا والدي؟

الوالــُد: ســنُْحِرُم مــن امليقــاِت، وعندمــا َنِصــُل إىٰل البيــِت احلــراِم نطــوُف حــْوَل الكعبِة، 
 . ُ فــا واملــرَوِة، َوَنْحِلــُق أو ُنقصِّ ُثــمَّ نســعٰى بــنَي الصَّ

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................
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رُس الثاني الدَّ

»إنَّ ثروَة الكويِت احلقيقيَِّة يف َأبنائها، و هي ثروٌة ال تعاِدهُلا أيُّ ثروٍة ؛ فُهم عامُد املستقبِل 
ُق الطُّموحاُت«. وأمُل الوطِن، و عىٰل سواعِدهم ُتبنٰى اإلْنجازاُت، وُتـَحقَّ

باح ُموِّ أمرُي الباِلِد الّشيخ ُصباح األمَْحد اجلابِر الصُّ ُة صاِحِب السُّ َحْضَ

 َحِفَظُه اهلل ورعــــاُه 
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أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   

 تباُدِل االنطباعاِت َعِن النَّصِّ املْقروِء.٢-6

القراءِة اجلهريِة الصحيحِة.٢-٥

دِّ  - املفرِد( .٢-٣-١ ادِف - الضِّ ِة في: )الرتَّ إِثراِء َحصيلتي اللُّغويَّ

حتديِد موطِن اجلامِل يف التعبرِي.٢-٣-٢

ِف واستخداِم اجلملِة االسميِة وُركنْيها.٣-١-١ َتَعرُّ

فِة عىل َألٍِف.٣-١-٢ كتابِة اهلْمزِة املتطرِّ

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )أ - ل -م(.٣-١-٣

قيِم.٣-٣ كتابِة َنصٍّ ُمرتابٍِط باْستخداِم َعالماِت الرتَّ
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ِوساٌم علٰى َصْدِر الُكَوْيِت

- تبادُل االنطباعاِت عن النَّصِّ المقروِء
حيحُة ُة الصَّ - الِقراَءُة الَجهِريَّ

القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – 6 (
) ٢ – ٥ (  

أ- َتْمهيٌد: 
- أمأُل كلَّ فراٍغ مّما يلي بكلمٍة مناسبٍة إِلْتماِم الَمعنٰى :

-  يخدُم المواطُن الوفيُّ وطنَُه بــ ...................................... و ......................................
ب -الِقراءُة:

ِة . -  أْقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة ُمراِعًيا َمهاراِت الِقراَءِة اجلهِريَّ
- أَضُع خطًّا حتَت الكلمِة التي ملْ أَفهْم َمعناها.

الكائناِت  من  وغيرِه  لإلنساِن  الحياِة  ماِت  مقوِّ ُكلَّ  فيها  اللُه  أودَع  الحياِة،  كوكُب  األرُض 
ًثا  تي َسبََّبْت تلوُّ َعَة أّدْت إلٰى ظهوِر الكثيِر من المشكالِت الَّ َة المتنوِّ الحّيِة، لكنَّ األنشطَة البشريَّ

ُد سالمَة البيئِة وِصحَة اإلنساِن وغيِرِه من الكائناِت الحيَِّة. في الهواِء والماِء والترَبِة ِمّما يهدِّ
 ، بالنَّْفِط  التربِة  ُث  تلوُّ منها  واّلتي  بمشكالتِِه  بيئُتها  ُر  تتأثَّ الَكْوكِب  هذا  ِمْن  جزٌء  والكويُت 

لَِحلِّهــا،  كويتييَن  لمخـترعيَن  فٌة  ُمَشرِّ جهوٌد  برَزْت  لذا 
الدكتوِر  الكويتيِّ  لِْلُمْخَتِرِع  الُمتميُِّز  اإِلنجــاُز  فكــاَن 
المهندِس مشاري المطيري، الذي َرَفَع اسَم الكويِت عالًيا 
لالختراعاِت  ولي  الدُّ جنيَف  َمعِرِض  إدارُة  َمنََحْتُه  حيَن 
البيئِة  مجاِل  في  الذهبيَة  الجائزَة  ٢٠١8م  إبريَل  في 
بالنَّفِط،  َثِة  الُملوَّ التُّربِة  لَِتنِْقَيِة  ُمَتميِّزًة  تقنيًَّة  اختراِعِه  نظيَر 
واختارْتُه من بْيِن العديِد من الُمْختِرعيَن من دوِل العالِم 

المشاركِة في الَمعِرِض .
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ٍر  َثِة بِاْستِْخداِم الماِء من خالِل جهاٍز ُمطوَّ وتقوُم فكرُة هذا االختراِع علٰى غسيِل الترَبِة الملوَّ

ُة المناسبُة، واستخداُمُه موادَّ صديقًة  لهذا الَغَرِض ، وَأهمُّ ما يميُِّز هذا االختراَع تْكِلَفُتُه الماديَّ

للبيئِة ، فاستخداُم الماِء ال ينُتُج عنُْه أيُّ ضَرٍر لها.

والعمِل  الوطِن،  لُِحبِّ  َحقيِقيٌَّة  َتْرَجَمٌة  فهَي  الُكْبرٰى؛  قيمُتها  لها  الُمْخَترعاِت  هذِه  ِمْثَل  إِنَّ 

ُم الُمْخَتِرُع الخْيَر لِمجتمِعِه ولِْلعاَلِم وُيسهم في َحلِّ مشكالتِه،  الّصادِق لرْفَعتِِه، وِمْن خاللَِها يقدِّ

عَم من ُمجتمِعِهم وإِْبراِز مسيرِة َنجاِحِهم َفُهم َمْصدُر  لِذلَك استحقَّ َأْصحاُب هذِه اإلنجازاِت الدَّ

غاُر والكباُر . فٌة َيقَتدي بِِها الصِّ َفْخٍر لَِوطنِهم وَنماَذُج ُمشرِّ

املعجُم املساعُد

ِوساٌم
ما ُيعّلُق عٰل صدِر َمْن يقوُم بأعمٍل تفيُد جمتمَعُه 

تقديًرا لُه .

َأْعَطٰىَمنََح

امُلساَنَدُةالّدْعُم

ثٌة بالنَّفِط التُّرَبُة بعَد َتنِْقَيتِها بِواِسَطِة االْختِراِعُترَبٌة ُملوَّ
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ب - الفهُم واالستيعاُب: 

١- َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي ملعرفة َمعاين الكلامِت الغاِمضِة.

ْل : ُتعدُّ األرُض كوكَب الحياِة . ٢ - علِّ
..................................................................................................................................

٣- من ِخالِل َفْهمي لِْلموضوِع ُأْكِمُل ما يلي : 

٤- َدلِّْل علٰى ما َيلي :
أ- مساهمِة أبناِء الكويِت في مواجهِة َبْعِض مشكالِت البيَئِة .

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

ب-ُيعتبُر اختراُع َتنِْقيِة الّتربِة من الّتلوِث النّفطيِّ اختراًعا صديًقا للبيئِة. 
..................................................................................................................................

ُل اْنطباعاتِنا َعّما يلي : ٥ - َأتعاَوُن مع زمالئي وُأَسجِّ
أ- إِنجاِز الدكتوِر المهندِس مشاري المطيري :

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

ب- تأثيِر َأنشطِة اإلنساِن علٰى البيئِة .
..................................................................................................................................

ُل واحًدا ِمنْها.  روِس المستفاَدِة من سيَرِة العلماِء  والمخترعيَن، وُأسجِّ 6 - أتحاَوُر َمَع زميلي حوَل الدُّ
.......................................................................................................................................

األنشطُة البشريُة ُتَسبُِّب .......................... في:

.............................................. .............................................. ..............................................
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دُّ - املْفَرُد اُدُف - الضِّ الرتَّ ُة : ) ٢ - ٣-١ ( غويَّ الَحصيَلُة اللُّ

١ - َأتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق ثمَّ ُأكِمل ما َيَأتي:

أ - متراِدَف ُكلٍّ ِمْن : 

برَزْت َنظير الَكلَِمُة

.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

- ُأوظُِّف كلمًة ِمّما َسَبق في ُجْمَلٍة مفيدٍة :

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

ب- ِضدَّ ُكلٍّ ِمْن :

َنَجاُح َثٌة ُمَلوَّ الَكلَِمُة

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

ج- ُمفرَد ُكلٍّ ِمْن :

َنمِذج ُجهوٌد الَكلَِمُة

.......................... .......................... ُمْفَرُدها
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حتديدُ موطِن اجلامِل يف التعبرِي ُق الفنِّي : ) ٢ ـ ٣-٢ ( التذوُّ

١- َأضُع خطًّا تحَت الَكلَِمِة التي َأْعطِت التعبيَر جماالً فيما َيلي :

  أ - إِنجازاُت المخترعْيِن َأْوِسَمٌة علٰى َصْدِر اْلكوْيِت . 

ب - األرُض كوكُب الحياِة .

ج - المختِرعوَن نجوٌم في سماِء اْلكوْيِت .

٢- ُأكُتُب الَكلَِمَة اّلتي َأْعطِت التعبيَر جماالً فيما َيلي في الفراِغ:

............................................ أ - َنظافُة البيَئِة ُتْسِعُد َكْوَكَبنا . 

............................................ ب - َنحُن َأصدقاُء البيَئِة.  
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اجلملُة االسميَُّة وُرْكناها َقواعُد النَّْحِو : ) ٣ - ١ -١(

١- أقرُأ الجمَل االْسميََّة اآلتيَة، َوَأَضُع خطًّا تحَت الُمبتدأ وخطَّْين تحَت الَخبِر:

  أ  - الُمْخَتِرُع حريٌص علٰى خدمِة وطنِِه . 

ب - الُمْخَتِرعاِن حريصاِن علٰى ِخْدَمِة وطنِِهما. 

ج - المخترعوَن حريصوَن علٰى ِخْدَمِة وطنِِهْم. 

٢- َأمأُل الفراَغ في ُكلِّ جملٍة مّما يلي بِما ُهَو مطلوٌب : 

) َخبَر (    أ   -  الباِحَثُة ................................ في َعَمِلها .    

) ُمبتدأ (  ب -  ................................  مبدعتاِن في َعَمِلِهما .   

) َخبَر ( ضاُت ................................ في رعايِة اْلَمْرضٰى .    ج -  الُمَمرِّ

ًة أخرٰى : ٣- َأجعُل الجملَة اآلتيَة للمثنّٰى مرًة ، ولِْلَجْمِع مرَّ

 - التِّلمْيُذ مشارٌك في النّادي العْلمي .

- اْلمثنىّٰ : ................................................................................................................

- اْلجمُع : ................................................................................................................

ُد ُرْكنْيها األَساسيَّْين: ٤- ُأبيُِّن َنْوَع  الُجملِة اآلتيِة، وُأَحدِّ

- العالُِم ُقْدَوٌة أِلبناِء وطنِِه .  

كُن الثاني ........................... ُل........................ الرُّ كُن األَوَّ َنْوُع الُجملِة ....................... الرُّ
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اهلمَزُة املتَطّرَفُة عىٰل َألٍِف  الرسُم الهجائيُّ : ) ٣ ـ ١ -٢ (

١ - أقرُأ الجمَل اآلتيَة ثم أضُع خطًّا تحَت الكلمِة المنتهيِة بهمزٍة متطرفٍة علٰى َألٍِف:

  أ  - َأنَشَأ اللُه الكْوَن في دقٍة ُمتناهيٍة .

ب - نلَجُأ إلٰى اللِه في الشّدِة والّرخاِء .

ج - يمأَلُ النّاِجُح مسيَرَتُه باإِلْنجازاِت . 

٢- أكمُل االستنتاَج اآلتي :

- ُتْرسُم اهلمزُة املتطرفُة عٰل ألٍِف إذا كاَن احلرُف اّلذي َقْبلهاحركُتُه .................................

٣- َأْكُتُب َنظائَر لِلكلِمِة التاليِة:

     
 

.................................................................. َمْبَدٌأ

فٌة علٰى َألٍِف :    ٤- َأمأُل ُكلَّ فراٍغ فْيما َيلي بَِكلَمٍة بها َهْمَزٌة ُمَتَطرِّ

ْبِح .        أ   - ................................. المؤِمُن يوَمُه بصالِة الصُّ

قي . ب -  َفِرَح والدي عنَدما َسِمَع  ................................. تفوُّ

ج -  اْلُمْسِلُم يعَتِذُر إذا ................................. في حقِّ َغْيِرِه .  
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٥- َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : 6- أصوِّ
.................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم
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١ - أقرُأ الكلماِت اآلتيَة ، وأالِحُظ كيفّيَة َرْسِمها بَِخطِّ النَّْسِخ َوُأحاكيها :

َأَْعالُم    العالُم يَأمُل الـُمْؤِمُن 
   

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣-  ُأحاكي ما يلي بخطِّ النَّسِخ :

يمأُل التَّفاُؤُل قلَب املسلِم .

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

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

خطُّ النَّْسِخ: الحروف )أ - ل -م(. ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ -١ -٣ ( الرَّ
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كتابُة نصٍّ مرتابٍط باستخداِم عالماِت الرّتقيِم . الّتعبيُر الكتابِيُّ ) ٣ - ٣(

١- ُأشاِهُد ثم ُأناقُش:
 أ  - أشاهُد عرًضا َمْرئًيا لمخترٍع من بلِدي .

ب- أحاوُر زمالئي َحْوَل فائدِة االختراِع اّلذي شاَهْدناه .

٢- ُأخطُِّط ثم َأْكُتُب : 
ْهنِيَِّة الّتاليِة، ُثمُّ  َأكُتُب سبَع جمٍل مترابطٍة عن َأَحِد  - ُأْكِمُل ما ُهَو َمطلوٌب في الَخريطِة الذِّ
المخترعيَن الكوْيتِيِّيَن ُمبيِّنًا اختراَعُه، وفائَدَتُه، مراعًيا استخداَم عالماِت الّترقيِم اآلتِيِة: 

) ،    ؛    .    :    ؟      !  (

١- اسُم االْختِراِع
..............................................
..............................................

٣- فائدُة االْختِراِع
..............................................
..............................................

٢- مجاُل االْختِراِع
..............................................
..............................................

اسُم الُمْخَتِرِع
..............................................
..............................................

٤- قيٌم تعلمُتها من المخَتِرِع
..............................................
..............................................
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.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- َأْكُتُب َنّصي ِكتاَبًة َصحيحًة : 
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- َأسأُل معلِّمي عْن ماِل َمرْشوعي .

- َأقرُأ عْن َمرْشوعي يف َمصادري املختلفِة 

بتوجيٍه مْن معلَّمي . 

َأْستِعدُّ لَِمْشروعي



95

ْرُس الّثالُِث الدَّ

قال تعاىٰل :
﴿ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى    ائ﴾ )١(

 

)١(   سورة املدثر )٣١(.
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أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   

عْرِض املعلوماِت والتَّعبرِي َعِن املشاِعِر واآلراِء.١-٢

استخداِم املصادِر املختلَِفِة لإِْلِملاِم باملوضوِع، وَعْرِض اأْلفكاِر.٢-٧

القراءِة اجلهريِة الصحيحِة.٢-٥

٢-٣-١.) ياقيِّ دِّ - اجلمِع - املْعنى السِّ إثراِء َحصيلتي اللُّغويِة يف:)املرتادِف - الضِّ

   حتديِد موطِن اجلامِل يف التعبرِي .٢-٣-٢

ِف واستخداِم حاالِت الفاعِل يف: )اإِلْفراِد - الَتْثنيِة(.٣-١-١ تعرُّ

كتابِة اهلمزِة املتطرفِة عىٰل الواِو.٣-١-٢

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )ق - ف -و(.٣-١-٣

كتابِة نصٍّ مرتابٍط باستخداِم عالماِت الرتقْيِم.٣-٣
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عْرُض املعلوماِت والتَّعبرِي َعِن املشاِعِر واآلراِء.
حتديُد واستِخداُم املعلوماِت، والتَّفسرياِت يف الُعروِض واملحادثاِت.

) ١-٢(
 )6 - ١(

آياٌت وِعَبٌر

أ- تمهيٌد :     
- ُأْكِمُل اخلريطَة الذهنيََّة اآلتَيَة بِمظهرْين من مظاهِر قْدَرِة اهلل يف اْلكْوِن من َحْولِنا: 

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

ِمْن َمظاِهِر ُقدرِة الّلِه في الكْوِن 
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ب - االستماُع والمناقشُة : 

- أستمُع إىٰل نصِّ ) آياٌت وعٌب ( ، ثّم أجيُب عِن األسئلِة اآلتيِة: 

ُل معلومتنِي عْن رِسِّ قدرِة الّطيوِر عٰل الّطرياِن وأعرُضها عٰل  ١-  بِالتَّعاُوِن َمَع َزمييل ُأسجِّ
ُزَمالئي :

......................................................و ........................................................................

٢- أذكُر شفهًيا دلياًل مَن النَّصِّ عٰل أّن الّطرَي جنٌد مْن جنوِد اهللِ.

ُ َشَفِهيًّا  ُل اثننَْي ِمَن الطُّيوِر التي ال َتستطيُع الطَّرياَن، وُأفسِّ ٣- َأَتعاَوُن َمَع جمْموَعتي وُأسجِّ
عدَم ُقْدرِتا عل ذلَك.

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

ُ فيِه عْن : ُم عرًضا يف حدوِد ثالث دقائَق ُأعربِّ ٤- أقدِّ

- ما جَيُب َأْن َتكوَن َعليِه ِعالقتي بِاهلل تعاىل الذي أْبَدَع الكْوَن وما فيِه.

ُح شفهيًّا َرْأيي يف  ٥-  بالتَّعاوِن مَع جَمْموعتي أكِمُل اخلريطَة الذهنيََّة بم هو مطلوٌب، وُأوضِّ
ِل يف خملوقاِت اهلل: يَِّة التأمُّ َأمهِّ

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

ِل في َمْخلوقاِت الله ِمْن َفوائِد التََّأمُّ
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ِمْن ُجنوِد الّلِه
- استخداُم املصادِر املختلَِفة لإِْلِملاِم باملوضوِع، وَعْرِض اأْلفكاِر .

حيحُة ُة الصَّ - الِقراَءُة الَجهِريَّ
القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – ٧ (
) ٢ – ٥ (  

أ - تمهيٌد:
حالْت  الَّتي  الطَّْقِس  حالَة  ُع  أَتَوقَّ اآْليت  احِلواِر  خالِل  من   -

دوَن ُخروِج اأْلُسِة إىٰل البِّ .
ي ؟ : َأَلْن نخرَج الَيْوَم إىٰل اْلربِّ يا ُأمِّ

: مــن اأْلَفَضــِل يــا عزيــزيت البقــاُء اليــْوَم يف منزلِنــا،  
ِة اأْلَْحــواِل اجلوّيــِة هلــذا اليــْوِم؟ َألْ تْســَتمعي إىٰل َنــْشَ

ب - الِقراءُة : 
ِة. - أْقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة ُمراِعًيا َمهاراِت الِقراَءِة اجلهِريَّ

- َأَضُع خطًّا حْتَت اْلَكلِمِة الَّتي ملْ َأْفَهْم َمْعناها.
ل خَيْلــِق اهللُ تعــاىٰل شــيًئا يف هــذا الكــْوِن إاّل وكاَن لــه دْوٌر 
ــزاِن هــذا الكــْوِن وحايــِة الوجــوِد  فاعــٌل يف املحافظــِة عــٰل اتِّ
تــي تزيــُد  يــاُح ِمــْن خملوقــاِت اهللِ تعــاىٰل الَّ اإلنســاينِّ فيــه، والرِّ

ــُل فيهــا إيمًنــا بَعَظَمــِة َخْلِقــِه وِحْكَمتـِـِه البالَِغــِة .  َمــْن يتَأمَّ
كوَكِب  حرارِة  درجِة  عٰل  حتافُظ  فهي   ، عديدًة  فوائَد  للرياِح  أّن  ُندرُك  واالطِّالِع  ِر  وبالتَّفكُّ
َل باملَطِر  حاَب املَحمَّ األرِض من َخَطِر االرتفاِع احلاِرِق، وهي َبشرُي َخرْيٍ ورْحٍَة حنْيَ تسوُق السَّ

اّلذي ينزُل فتنتِفُع بِِه الكائناُت احلّيُة ، وهذا ما َأشاَر إلْيِه ُسبَحاَنُه وتعاىٰل يف قْولِِه : ﴿ژ  ڑ  
ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک    ک   ڑ  
اإلنساُن  اْسَتَغلَّ  َوقْد  ُوْجَهتِها،  َنْحَو  وَتْدفُعها  البحِر،  ُفَن يف  السُّ ُك  حُترِّ ڱ  ڱ﴾)١(، وهَي 

ياِح يف اْستخراِج مياِه اآلباِر، وتْوليِد الطَّاَقِة الكهربائيَِّة . طاقَة الرِّ
))) سورة الروم )٤٦(.
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ترضُّ  حوادَث  تسبُِّب  واأْلَعاصرُي  العاصفُة  يُح  فالرِّ ْت   اْشَتدَّ إِذا  َأْضاًرا  ياُح  الرِّ ُتَسبُِّب  وقد 
ُفِن. اإِلنساَن وَغرَيُه من الكائناِت احليَِّة ، وُتعطُِّل حركَة الّسرِي يف الطُّرقاِت وامْلطاراِت وموانَِئ السُّ

اإِلنساُن  يتقيََّد  َأْن  وريِّ  الرضَّ ِمَن  اأْلَحواِل  َهِذِه  ويف 
ْسميَِّة،  الرَّ تبثُّها وسائُل اإِلعالِم  اّلتي  المِة  السَّ بإرشاداِت 
كاَن  بَم  يدعَو  َأْن  املواقِف  هذِه  مثِل  يف  املسِلُم  ينسٰى  وال 
َها، َوَخرْيَ  يْدعو بِه رسوُلنا -^-: »اللَُّهمَّ إيِن َأْسَأُلَك َخرْيَ
ِها، َوَشِّ  َما فِيَها، وَخرْيَ ما ُأْرِسَلْت بِِه، َوَأُعوُذ بك ِمْن َشِّ

ما فيها ، َوَشِّ ما ُأرِسَلت بِِه«)١(.

ِة دينِِه َوُرُسِلِه، َفَقْد َنَصَ ِبا َرسوَلنا ملسو هيلع هللا ىلص وَأْصحاَبُه يف  رها لِنُْصَ ياُح ُجنٌْد ِمْن جنْوِد اهللِ، سخَّ والرِّ
ْعَب يف ُقلوِبِم ففّروا ُمنَْهزمنَي  َغْزَوِة اأْلْحزاِب حنْيَ َأْرَسَل عٰل امْلشكنَي رحًيا عاِصَفًة َأثارِت الرُّ

لِينَْتِصَ املسلموَن بَفْضِل اهللِ تعاىٰل دوَن قتاٍل. 

فاِعٌل فاِعٌل

))) رواه البخاري ومسلم.

املعجُم املساعُد

ٌرفاِعٌل ُمَؤثِّ

َرُةالريُح العاصفُة الشديدُة املدمِّ

ناِقُل اخلرِب الـُمْفِرِحَبشرُي

حاَب ِملُه - َتْدَفُعُهَتسوُق السَّ حَتْ
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ج - الفهُم واالستيعاُب : 

١- َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي ملعرفة َمعاين الكلامِت الغاِمضِة.

٢ -  ُأْكِمُل ما ييل : 
ياِح أّنا حَتِمُل  :  أ  -  ِمْن فوائِد الرِّ

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

ياِح : تي يمكُن توليُدها مَن الرِّ ب-  مْن أنواِع الطَّاقِة الَّ
...................................................................................................................................

 ج-  الدعاُء النّبويُّ اّلذي َأْدعو بِِه عنِْدما َتْشَتدُّ الرياُح ُهَو:
...................................................................................................................................

حيَح يف حاِل حدوِث عاصفٍة. ُ التَّرّصَف الصَّ ٣- ُأبيِّ
................................................................................................................................. -

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

ياُح ومَلْ َتنَْتقْل من مكاٍن إىٰل آَخَر . ٤-ماذا َيُدُث لو توقَفِت الرِّ
................................................................................................................................. -

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

٥- َأْبَحُث يف َمصادري َوُأْكِمُل ما ييل : 

ُد َأنَّ الرْيَح ُجنٌْد ِمْن جنوِد اهللِ تعاىٰل  أ- آيٌة كريمٌة تؤكِّ
............................................................................................................................. -

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

6- ُأْكِمُل الِفكرَة التَّاليَة، ُثمَّ أعِرُضها أماَم ُزمالئي بالرشِح والتْوضيِح.
رها لَِتنَْتِفَع ِبا .......................... احليَُّة. - الرياُح ِمْن خِملوقاِت............................ التي َسخَّ
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دُّ - اجلمُع - املعنى السياقيُّ . الرتادُف - الضِّ ُة : ) ٢- ٣-١( غويَّ الَحصيَلُة اللُّ

١ - َأتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق ثمَّ ُأكِمل ما َيَأتي:

أ- متراِدَف ُكلٍّ ِمْن:

َتُبثُّها ُل َيَتَأمَّ الَكلَِمُة

.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

-  ُأوظُِّف كلمًة ِمّما َسَبق في ُجْمَلٍة مفيدٍة : 

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

ب- ِضدَّ ما َيلي: 

َفواِئد الَكلَِمُة

.......................... ها ِضدُّ

ج- َجْمَع كلٍّ ِمْن: 

ِحْكمٌة َغْزَوٌة الَكلَِمُة

.......................... .......................... َجْمُعها

، ثمَّ أذُكُر َمعناُه يف كلِّ مجلٍة :  ٢- ُأوظُِّف الفعَل ) دفَع ( يف مجلتْيِ ِمْن إِنشائي بمعنيْيِ ُمتلَِفْيِ

معنى )َدَفَع( : ..............................................................................................

معنى )َدَفَع( : ..............................................................................................
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حتديُد موطِن اجلامِل يف التَّعبرِي  ُق الفنِّي : ) ٢ ـ ٣-٢ ( التذوُّ

لُه يف الفراِغ  ١- َأقرُأ كّل تعبرٍي ممّا ييل قراءًة واعيًة، وُأحاوُر زمييل حوَل موطِن اجلامِل فيِه، وُأسجِّ
اآْليت:

موطُن اجلمِلالتَّعبرُي

ياُح بشرُي خرٍي. ...................................................................................الرِّ

جِر. ...................................................................................ُيداعُب النَّسيُم أوراَق الشَّ

ُد َمْوطَن اجلامِل فيِه :  ُل تعبرًيا مجياًل ورَد يف النّصِّ السابِق ، وُأَحدِّ ٢- ُأسجِّ
.......................................................................................................................................

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

الَّتي  الكلامِت  إنشائي، وَأضُع خطًّا حتَت  مْن  بتعبرٍي مجيٍل  األرِض  املطِر يف  أثِر  عْن   ُ ُأعبِّ  -٣
أعَطِت التَّعبرَي مجااًل . 

.......................................................................................................................................
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حاالُت الفاعِل ) اإلفراُد والتَّثنيُة (  َقواعُد النَّْحِو : ) ٣ - ١ -١ (

ُد الفاعَل يف كلٍّ منْها:  ١- َأنا أقرُأ كّل مجلٍة ممّا ييل، وزمييل يدِّ
ياِح.  أ  - نجَح املَهنِْدُس يف توليِد الّطاقِة مَن الرِّ

الفاعُل : .............................................................................................................
ياِح. ب - نجَح املَهنِْدسان يف توليِد الّطاقِة مَن الرِّ

الفاعُل : .............................................................................................................

٢- أكمُل االستنتاَج اآليت: 

الفعُل يلزُم صورًة واحدًة مَع الفاعِل ...................................... و ............................

٣-أقرُأ كلَّ مجلٍة ممّا ييل، وَأتعاَوُن مَع زمييل يف تكملِة اجلدوِل اآْليت:

حالُتُهالفاعُلاجلملُة
- ُينِْعُش اهلواُء الّرقيُق النُّفوَس .

. - َيْستعدُّ الصديقاِن للخروِج إىٰل الربِّ
- َغَرَس الولداِن شجرًة .

٤- َأْجعُل كلمَة ) املْسلِم ( فاعاًل يف مجلٍة مْن إنشائي، وَأضبُطها ضبًطا صحيًحا: 
.......................................................................................................................................

ُل الفاعَل يف اجلملِة اآلتيِة إىٰل امْلثنّٰى وُأغريِّ ما َيلزُم:  ٥- ُأحوِّ
هبَطْت طائرٌة يف مطاِر الكويِت. 

 ...............................................................................................................................    
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اهلمزُة املتطّرفُة عىٰل الواوِ  الرسُم الهجائيُّ : ) ٣ - ١ -٢(

١- أقرُأ اجلمَل اآلتيَة، ثّم أضُع خطًّا حتَت الكلمِة الَّتي ُختمْت هبمزٍة متطّرفٍة َعىل واو وُأعيُد 
كتاَبتِها يف الفراِغ: 

ُؤ مكانٍة عاليٍة يف املجتمِع.          .......................................  أ  - غايُة كلِّ إنساٍن َتبوُّ

ب- التَّهيُُّؤ للعمِل اجلادِّ ضوريٌّ لتحقيِق النَّجاِح.        .......................................

 ج- ال جيرُؤ العاقُل عٰل تلويِث البيئِة.                             .......................................

٢- ُأالحُظ وأكمُل:
ُرِسَمِت اهلمزُة املتطّرفُة يف الكلمِت الّسابقِة عٰل ..............................................................

٣- أكمُل االستنتاَج  اآليت: 

- ترسُم اهلمزُة املتطّرفُة عٰل واٍو إذا كاَن احلرُف الَّذي قبَلها حركُتُه .................................

٤- أكتُب َنظائَر لِلكلَِمِة التاليِة:

  ....................  .................... .................... َتواُطٌؤ 

٥- َأمأُل الفراَغ يف كلِّ مجلٍة ممّا ييل بالكلمِة الَّتي ُرِسَمْت رساًم صحيًحا ممّا بَي القوسِي:

ء(   أ  - تطّورت أدوات ................. بالطقس.        ) التنبُّأ - التنبُّئ - التنبُّؤ - التنبُّ

ب -........................ يف العمِل يعيُق النجاح.    ) التَّباُطأ - التَّباُطؤ - التَّباُطئ - التَّباُطء (
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٥- َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : 6- أصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم
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خطُّ النَّْسِخ: احلروف )ق - ف -و( ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ -١ -٣ ( الرَّ

١ ـ أقرُأ الكلامِت اآلتيَة، وُأالحُظ كيفيََّة رسِمها بخطِّ النَّْسِخ، وُأحاكيها:

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣-  ُأحاكي ما يلي بخطِّ النَّسِخ :

ِه.   املؤمُن يواجُه متاعَب احلياِة يف ثباٍت؛ لثقتِِه بُِلْطِف ربِّ

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

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

آفاٌق    َمْوِقٌف   َيْقَبُل ُقلوٌب 
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قيِم املستخدمِة بِه:  ١- َأقرُأ النَّصَّ اآليت، وَأضُع خطًّا حتَت عالماِت الرتَّ

َع عٰل  هْل تعلُم ملاذا حّث اإلسالُم عٰل طلِب العلِم؟ لقْد رفَع اإلسالُم قدَر الِعْلِم، وشجَّ
حَتْصيِلِه؛ ألّنُه سبُب تقّدِم األّمِة وُرِقيِّها، وهَو وسيلٌة لَِتْحصيِل األجِر والثَّواِب، َفم أعظَم شأَن 
َل اهللُ لُه  الِعْلِم يف اإلسالِم!  فقْد قاَل الّرسوُل - ^ - : »َمْن َسَلَك طريًقا َيْلتِمُس فيِه ِعْلًم سهَّ

طريًقا إىٰل اجلنِّة«. 

٢- َأضُع كلَّ عالمٍة مْن عالماِت الرّتقيِم املستخدمِة يف النَّصِّ السابِِق أماَم االستخداِم املناسِب 
هلا يف اجلدوِل اآليت: 

اْستِْخداُمها قيِم ْ َعالَمُة الرتَّ

َبنْيَ اجُلَمِل ذاِت املْعنى املتَِّصِل.

ِة املَْعنى.  يف ِنايِة اجُلْملِة أْو الفْقَرِة الّتامَّ

َبْعَد الَقْوِل.

َلِة االْستِْفهاِم. يف ِناَيِة ُجْ

توَضُع َبيَنها اجُلْمَلُة االْعِتاِضيَُّة.

لَتنْي ثانَِيتِهم سبٌب لأِْلوىل. َبنْيَ ُجْ

ِه. يوَضُع َبيَنها الَكالُم املَْنقوُل بَِنصِّ

بِ، َأو الَفَرِح، َأو احُلْزِن،...  ِر َأواالْنِفعاِل: كالتََّعجُّ َأثُّ ِة َعل التَّ يف ِناَيِة اجُلْمَلِة الّدالَّ

قيِم . كتابُة نُّصِّ مرتابٍط باستخداِم عالماِت الرتَّ التَّعبيُر الكتابِيُّ ) ٣ - ٣(
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قيِم اآلتيِة يف مكاِنا املناسِب :  ٣- اقرُأ النَّصَّ اآْليَت وَأضُع كلَّ عالمٍة مْن عالماِت الرتَّ

؛٠؟:،

شاهَدْت أمُل وردًة يف احلديقِة   فاستأذَنْت والدَتا قائـــلًة: هْل ُيمكنُني قطُفها   فقالِت 
األمُّ   بالطَّبِع ال، يا عزيَزيت، علينا أْن نتَكها   ليستمتَع با اجلميُع    

٤- أختاُر ظاهرًة طبيعيًَّة يف الكوِن مْن حويل، وَأكتُب عنْها ثاميَن مجٍل ُمرتابطٍة مراعًيا اْستخداَم 
قيِم املناسبِة. عالماِت الرتَّ

!؟٠؛،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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َمْشروعي
بالُدنا جميلٌة 

١- اإلعداُد:  

أ-  أقرُأ يف مصادَر خمتلفٍة نصوًصا عْن سالمِة البيئِة لالستعانِة 
تي  الَّ حيحِة  الصَّ الّسلوكياِت  ُ عِن  با يف صياغِة ُجٍل تعربِّ

نلتزُمها جتاَه بيئتِنا لتظلَّ الكويُت نظيفًة جيلًة .

َديت: ُمَسوَّ
....................................................................................................................................

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

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

َة عْن َمْوضوعي . سوماِت املعربِّ ُز الّصوَر والرُّ ب- ُأجهِّ

٢- التَّنفيُذ :

 أ  - ألصُق الّصورَة أو أرسُم ّرْسًم ُمْرَتبًِطا باملوضوِع الَّذي قرأُته .
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ا مْن ستِّ ُجٍل متابطٍة حوَل املوضوِع الَّذي قرْأُت عنه مراعًيا تطبيَق  ب- أكتُب يف الفصِل نصًّ
َديت . تي دوْنُتها يف ُمَسوَّ ْبُت عليِه يف هذه الوحدِة مْن مهاراٍت، وُمستعينًا باجلمِل الَّ ما تدرَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................
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٣ - العرُض: 

ح والتَّوضيِح . ِ - أقرُأ  يف الفصِل ما كتْبُتُه قراءًة جهرّيًة  سليمًة مَع الشَّ
ِث واحلواِر . - أجيُب عِن االستفساراِت ُملتزًما آداَب االستمِع والتََّحدُّ

٤ - التقييُم :     

 أ  - أستمُع إىٰل آراِء ُزَمالئي حوَل َمْشوعي . 
ب- أقيُِّم َمْشوعي ذاتيًّا وفَق املعايرِي اآلتيِة :

اْلِمْعياُرم
التَّْقيِيُم

ا فيه عْن َأْفكاري ١ ً ا عْن َمْوضوعي كتابًة سليمًة ُمعربِّ كتْبُت نصًّ
َوَمشاعري  .

استخدْمُت وسائَل معينًة يف َمْشوعي٢
) صور - رسومات - ...(

قرْأُت ما كتبُته عْن َمْوضوعي قراءًة سليمًة .٣

أجبُت عِن االستفساراِت وحتاوْرُت مَع ُزَمالئي بلغٍة سليمٍة مراعًيا ٤
آداَب االستمِع والتَّحدِث واحلواِر .

ج- أنا ُمستعدٌّ لِتقييِم ُمعلِّمي .
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الِم  َكْوَكُب الَخْيِر والسَّ

113

الوْحَدُة  
الّثالَِثُة
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ُل رُس األَوَّ الدَّ

قاَل تعاىٰل :

  ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې﴾)١(

)١(  سورة األنعام )٩٩(.



116

تبادِل االْنطِباعاِت عن النصِّ المقروِء.٢-6

حيحِة.٢ - ٥  ِة الصَّ القراءِة اجلهريَّ

دِّ - اجلْمِع(.٢ - ٣ -١ ادِف  - الضِّ ِة يف:)الرتَّ إِثراِء َحصيَلتي اللُّغَويَّ

ِف  التعبرِي احلقيقيِّ والتعبرِي اخليايلِّ .٢ - ٣ -٢ تعرُّ

ِف واستخداِم حاالِت الفاعِل : )اإِلفراُد - التثنِيُة - الجمُع(.٣ - ١ -١ تعرُّ

فِة علٰى الياِء.٣ - ١-٢ كتابِة الهمزِة المتطرِّ

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )ع - غ -هـ(. ٣ - ١ -٣

كتابِة نصٍّ ُمرتابٍط.٣ - ٣

أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   
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َصْبٌر وَثَمٌر )١(

- تبادُل االنطباعاِت عن النَّصِّ املْقروِء
حيحُة ُة الصَّ  - الِقراَءُة اجَلهِريَّ

القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – 6 (
) ٢ – ٥ (  

أ- تمهيٌد :     
-  أكمُل احلواَر بَي املزارِع وابنِه ُمستعينًا بالكلامِت اآلتيِة : 

)الّثمَر – أَزرُع – النَّجاَح – َتْدرُس (

ا التِّلميُذ النَّشيُط . املزاِرُع : إنَّ َعميل يشبُه ما تقوُم به أيُّ
  االبُن : وما وجُه الّشبِه يا َأب ؟ 

 املزاِرُع : أنا ............................. وَأجتهُد وَأصرُب ألقُطَف ............................. يف النّهايِة .
 وأنَت ............................. وجتتهُد وتصرُب ؛ لِتناَل ............................. يف النّهايِة .

)١( للشــاعر د. صالــح الوشــمي : شــاعر ســعودي ولــد عــام ١٩٤٣م، تــرج مــن جامعــة امللــك ســعود – كليــة اآلداب، حصــل عــل 
شــهادة الدكتــوراه يف التاريــخ واحلضــارة.
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ب - الِقراءُة:
ِة: -َأقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة، ُمراِعًيا مهاراِت القراَءِة اجلهريَّ

  عَة الُمناسبَة القَة والسرُّ وَت الواِضَح  الطَّ حيَح  الصَّ بَط الصَّ ليَم    الضَّ النَّطَق السَّ

 وتِيَّ َعِن الَمْعنى الَوْصَل والَوْقَف    التَّعبيَر الصَّ

- َأضُع خطًّا حتَت الكلمِة الَّتي ملْ َأفهْم معناها.

ِكَفاًحــا١- َحْقــيل  يف  وَأْصـــرُبِْعْشــُت  اجْلُْهـــَد  أْبـــُذُل 
طـيـــْــــــٌر٢ - َد  غــرَّ ُْكلَّمـــا  َبــشَّ ْبِح  الـــصُّ بُِشعــــاِع 
َأحـْـــــُرُث األرَض لِـُتثمـــْرأحـــُل الـَفـــْأَس نـشـيـــًطا٣ -
َسعيــــًدا٤ - َحْقــيل  يف  َأغـْــــِرُس الـنَّخـــَل وَأبـــــُذْرِعْشــُت 
لَِتنْمـــو٥ - الـــَقْمِح  وَأكـْــَثْرَحبَّــَة  َســْبًعا  ُســنُْباًل 
خـيـــٌر٦ - اإلنـســـاُن  وَيـْعـُمـــْرهـــكذا  الـــنَّاَس  ُيســِعُد 
َجـمـــااًل7 - َحـْقـــيل  فـــي  وُيـــْبِهْرإِنَّ  الـنَّفـــَس  ُيســْــِعُد 
َصـبـاحــًــا8 - الطَّــلَّ  ْرَأْرُقــُب  هــْــَر الـــُمَعطَّ ــُم الـزَّ َيـْلـُثـ
َرقـيـــٌق٩ - الـــَوْرِد  يـَْشـَحـــــُذ اْلـِحـــسَّ ويْغُمــْرَوَشــَذٰى 
َوفـــاًء١٠- الـُحـــــبَّ  َأمـــنَُح الـَبـْسـمـــَة تـُــْزِهـــْرَأزرُع 

املعجُم املساعُد

شقَّ األرَض لزراعتِهاَحَرَث األرَض

سَّ ُفُهَيْشَحُذ احْلِ ُقُه - ُيَرهِّ ُيَرقِّ

رائحٌة طيِّبةٌَشَذٰى
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ج - الفهُم واالستيعاُب : 

١- َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي ملعرفة َمعاين الكلامِت الغاِمضِة.
٢- أختاُر الّتكملَة الّصحيحَة ملا ييل ممّا بَي القوسِي : 

يَّاِد - النَّّجاِر (  - جاءِت األبياُت الّسابقُة عٰل لساِن: ) الّتاجِر - املزارِع - الصَّ

ُ مظهًرا مْن مظاهِر ُحبِّ املزارِع لعملِه . ٣ - ُأبيِّ
...................................................................................................................................

٤-َأستخلُص قيمتْيِ ِمَن اأْلبياِت الّسابقِة .
 أ  -  ..........................................................................................................................

ب- ..........................................................................................................................

ُ انِطباعي عِن الفالِح يف األبياِت الّسابقِة . ٥- ُأبيِّ
...................................................................................................................................

ُل أكَب عدٍد ممكٍن مَن العناويِن املناسبِة للقصيدِة ، مْن خالِل  6- َأتعاوُن مَع مموعتي ونسجِّ
قيقِة الواحدِة : إسرتاتيجيَِّة الدَّ

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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ُسنُْبل الَكلَِمُة
.......................... َجْمُعها

ُن ما يساعديِن عىٰل بلوِغها :  ٧ - أحتاوُر َمع زمْييل حوَل املهنِة اّلتي َأرغُب فيها ، وُأدوِّ

-ُأريُد َأْن ُأصبَح .................................................................... بإذِن اهللِ؛

 لذلَِك أحرُص عىٰل ...........................................................................

َل أسامَء كتٍب أو قصٍص قرأناها، ثمَّ نتبادُل شفهيًّا اْنطباعاتِنا عنْها. ٨ - أتعاوُن مَع زمالئي ألُسجِّ
.......................................................................................................................................

دُّ - اجلمُع  الرتادُف - الضِّ ُة : ) ٢- ٣-١( غويَّ الَحصيَلُة اللُّ

١ - َأتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق ثمَّ ُأكِمل ما َيَأتي:

أ- متراِدَف ُكلٍّ ِمْن:

الطَّّل ُيْبِهُر  الَكلَِمُة
.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

 - ُأوظُِّف كلمًة ِمّما َسَبق في ُجْمَلٍة مفيدٍة : 
...............................................................................................................................

ب- ِضدَّ ُكلٍّ ِمْن: 

َيْمنَُح َنشيط الَكلَِمُة
.......................... .......................... ها ِضدُّ

ج- َجْمَع ما َيلي: 
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التعبرُي احلقيقيُّ والتعبرُي اخليايلُّ ُق الفنِّي : ) ٢ - ٣-٢( التذوُّ

١- َأْقرُأ مُجََل امْلجموَعتْيِ اآْلتَيتْيِ وُأالحُظ التعبري يف مُجِل ُكلٍّ ِمنْها:

املجموعة الثَّانيةاملجموعُة األوىٰل

الطِّْفلُة  مجيَلٌة   
الطفلُة وردٌة     

اجلنديُّ كاألسِد اجلنديُّ ُشجاٌع  

املتسابُِق  سيٌع  
 
املتسابُق كالفهِد 

التلميذُة  نشيَطٌة  
  
التلميذُة كالنَّحلِة

٢- ُأْكِمُل ما َييل باْختِياِر التَّعبرِي املناِسِب:

.)  أ  - ُجُل املجموعِة األوىٰل؛  التَّعبرُي فيها....................................... ) حقيقيٌّ -  خيايلًّ
.) ب- ُجُل املجموعِة الثَّانَيِة؛ التعبرُي فيها ..................................... ) حقيقيٌّ – خيايلًّ

:)( ٣- أْختاُر نْوَع التَّعبرِي لُِكلِّ مجلٍة ممّا يْأيت بَِوْضِع عالمِة

َتْعبرٌي َخيايلٌَّتْعبرٌي َحقيِقيٌّاجلملُة

َزَرَع املْحِسُن اخلرَي يف الُقلوِب.

َزَرَع الفاّلُح األَْرَض.

فاَح َشذى األْزهاِر.

يِّبة. ِفاَح َشذى األَْخالِق الطَّ
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حاالُت الفاعِل ) اإِلفراُد - الّتثنِيُة - اجلمُع ( َقواعُد النَّْحِو : ) ٣- ١-١(

ُد نوَعها وركنَيها :  ١- أقرُأ اجلملَة اآلتيَة ، ثّم أحدِّ

كُن األوُلنوُع اجلملِةاجلملُة كُن الّثاينالرُّ الرُّ

................................................................................ َيُبثُّ التِّلفاُز الربامَج اهلادفَة.

نَة :  ٢- َأقرُأ اجلمَل الّتاليَة وُأالحُظ الكلامِت امللوَّ

 أ -جيتهُد املخلُص يف َعَمِله .

ب-سقٰى  الولداِن الّزرَع .

ج-قطَف املزارعوَن الّثمَر .

٣- من خالِل األمثلِة الّسابقِة أكمُل االستنتاَج اآليت : 

- الفاعُل يْأيت مفرًدا أو ............................  أو ............................

ِ حالِة الفاعِل . - الفعُل ال تتغرّيُ حالُته مَع تغريُّ

ُل اجلملَة الّتالَِيَة إىٰل املثنّى ثمَّ إىِل اجلمِع وأالِحُظ حالَة الفاِعِل فيها :  ٤ - ُأحوِّ
تدرُس التِّلميذُة بجدٍّ ونشاٍط

- املثنّٰى: .....................................................................................

- اجلمُع: ...................................................................................
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ُ عْن كلِّ صورٍة ممّا ييل بجملٍة فعلّيٍة مفيَدٍة وَأكتُبها يف الفراِغ حتَتها:  6- َأتعاوُن مَع زمييل وُأعبِّ

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

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

فُة عىٰل الياِء اهلمَزُة املتطرِّ الّرسُم الهجائيُّ : ) ٣ ـ ١ -٢(

نِة ُثمَّ ُأعيُد كِتابتِها يف الفراِغ:  ١ - َأقرُأ اجلمَل التَّاليَة وُأالحُظ رسَم اهلمزِة يف الكلامِت امللوَّ
ٌر .                                    .................................. -  قاِرُئ القرآِن صوُته مؤثِّ

-  هذا طفٌل هاِدُئ الّطبِع .                                         ..................................
- تعلَّمُت مباِدَئ استخداِم جهاِز احلاسوِب .         ..................................

فِة عىٰل ياٍء يف الكلامٍت الّسابَقة،ِ ُثمَّ ُأكمُل االْستِنتاَج اآليت: ٢- أحتاوُر مَع زمييل حوَل رسِم اهلمزِة املتطرِّ

فُة عٰل ياٍء إذا كاَن احلرُف الذي قبَلها حرَكُتُه ......................... ُتكتُب اهلمزُة املتطرِّ

َفٍة عىٰل ياٍء: ٣ -  أْكُتُب ثالَث كلامٍت تنْتهي هبمزٍة متطرِّ
.................................               .................................                   .................................

ِع الكلامِت الّتاليِة: ٤- َأتعاَوُن مَع َمْموعتي يف كتاَبِة مَجْ

..........................  مْلَجٌأ

..........................  لْؤُلٌؤ

..........................  ميناُء
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٥- َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : 6- أصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم
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خطُّ النَّْسِخ: الحروف )ع - غ -هـ(. ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ - ١ -٣( الرَّ

١ - َأقرُأ الكلامِت اآلتيَة، وُأالحُظ كيفّية رسِمها بخطِّ النَّْسِخ ، وُأحاكيها :

الَجْهُل  شعاٌع غّرَد  َهَدٌف 

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣-  ُأحاكي ما يلي بخطِّ النَّسِخ :

اهللُ ال إِلَه إاِل ُهَو الَعزيُز الغفوُر

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

.........................................................................................................................................
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كتابُة نصٍّ ُمرتابٍط التَّعبيُر الكتابِيُّ ) ٣ - ٣(

حتقيِقه،   ُسُبَل  ًحا  موضِّ حياتنا،  يف  َهَدٍف  ُوجوِد  يَة  َأمهَّ فيها   ُ ُاَبيِّ مرتابطٍة  مُجٍل  ثاميَن  أكتُب   -
بِط املناسـبِة بْعَد إِكامِل الُمخطَِّط اآليت: ُمْستخدًما عالمـاِت الرّتقيِم، وأدواِت الرَّ

أْهِدُف أْن أكوَن :
........................................................................

طرُق تحقيِق الهدِفأهميُة ُوجوِد الهدِف

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................
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٢ -  أْكُتُب َنّص كِتابًة َصحيحًة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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قاَل تعاىٰل :

﴿ ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ﴾ )١( 

)١(   الـُحُجرات )١١(.

رُس الثَّاني الدَّ
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استخداِم املصادِر املختلِفِة لإِِلملاِم باملوضوِع وَعرِض األَفكاِر.٢-٧

ِة الصحيحِة.٢ - ٥  القراءِة اجلهريَّ

ة يف: )الرتادِف  - املفردِ - الترصيفِ(.٢ - ٣ -١ إِثراِء َحصيَلتي اللُّغويَّ

ِف  التعبرِي احلقيقيِّ والتعبرِي اخليايلِّ .٢ - ٣ -٢ تعرُّ

ِف واستخداِم املفعوِل بِِه.٣ - ١ -١ تعرُّ

َفِة عىٰل الّسطر.٣ - ١ -٢ كتابِة اهلمزِة املتطرِّ

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احلروف )س - ش -ن(.٣ - ١ -٣

ٍة خياليٍة.٣ - ٤ كتابِة ِقصَّ

أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   
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- استخداُم املصادِر املختلَفِة لإلمْلاِم باملوضوِع َوَعْرِض اأْلَفكاِر
حيحُة ُة الصَّ  - الِقراَءُة اجَلهِريَّ

القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – ٧ (
) ٢ – ٥ (  

أ- متهيٌد :                                       

لوَك الَّذي ُأشاِهُدُه يف الّصورِة ُمبينًّا رْأيي فيِه .  - َأصُف السُّ

ب - الِقراءُة: 

ِة. - أْقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة ُمراِعًيا َمهاراِت الِقراَءِة اجلهِريَّ

- َأَضُع خطًّا حْتَت اْلَكلِمِة الَّتي ملْ َأْفَهْم َمْعناها.

ِل ُظهوٍر َلُه يف َمْقَطٍع    »وأخرًيا اْنطلقْت َحْلُتنا الـُمنتَظرُة!« ِعبارٌة َهَتَف با ُسلطاُن يف أوَّ

ِر« ؛ َوهَي َحَْلٌة َتُضمُّ  َمْرئيٍّ عٰل مواِقِع التَّواُصِل االجتمعيِّ لإِلعالِن عن اْنطالِق َحَْلِة »ال لِلتَّنَمُّ

عيَِّة بإِشاِف َعَدٍد من ُمَعلِّمي امْلَْدَرَسِة وإِداَرِتا. جَمْموعًة ِمَن الطُّالِب املْهتَّمنَي باأْلَْعمِل التَّطوُّ

الِم،  َث ُسْلطان للمتابِعنَي عن فِْكَرِة إنشاِء احْلَْمَلِة قائاًل: إِنَّ ِدينَنا اإِلْسالميَّ ِدْيُن السَّ   حتدَّ

الُم: »امْلْسِلُم َمْن َسِلَم امْلُْسِلمْوَن ِمْن  الُة والسَّ َوَينْهٰى َعْن إِيذاِء اآلخريَن قْواًل وفِْعاًل، َقال َعلْيِه الصَّ

عٰل  االْعتداُء  ِر  بالتَّنَمُّ َوُيْقَصُد  ِر؛  التَّنَمُّ َنْبُذ  هَو  َحَْلتِنا  ِمن  األسايسُّ  اهلدُف  كاَن  لِذا  َوَيِدِه«  لِسانِِه 

، أو بدنِيًّا باإليذاِء اجلسديِّ  بِّ ْخرَيِة أو السَّ التَّنمُر َلفظيًّا بالسُّ اآلخريَن ومضايقُتهم، وَقْد يكوُن 

ِر النَّفيسِّ  ِب، أو إلكتونيًّا باستخداِم مواقع التَّواصِل االجتمعيِّ إلحلاِق الرضَّ فِع أو الرضَّ كالدَّ

باآلخريَن.

ِر  ال للتَّنَمُّ
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ٍة، وانطلْقنَا أيًضا عرْبَ    َوَقْد َبَدْأنا توِجيَه رسائلنِا يف اإلذاعِة املدرسيَِّة وبإصداراٍت َتْوَعِويَّ
تطبيقاٍت يف مواقِع التَّواُصِل االجتمعيِّ التَّابَِعِة ملْدَرستِنا لَِتْوِعَيِة الطُّالِب يف َمْدرستِنا وخاِرِجها 
َض  حيِح من الطَّالِب إذا َتعرَّ ِر عل امُلْعَتدٰى َعَلْيِه وامُلْعَتدي، وَبياِن التَّصِف الصَّ بِخطوَرِة التَّنَمُّ
ها إبالُغ االْختِصايصِّ االْجتمعيِّ أو املعلِِّم يف املدرسِة، َوَولِيِّ  تي َأمهُّ لوِك، والَّ إىٰل ِمْثِل هَذا السُّ
ُز حلُتنا عل ترسيِخ الِقَيِم األخالقيَِّة الفاِضَلِة يف  ٍد أْو َخْوٍف، كم ُتَركِّ َض َلُه دوَن تردُّ َأمِره بم تعرَّ
ْفِق يف َأقوالِنا وَأْفعالِنا َمَع  ْحَِة، والتَّساُمِح، والَعْفِو، والرِّ اِم، والرَّ التَّعاُمِل مَع اآلخرْيَن كاالحِتِ

اآلخريَن.

ا  ِهْم؛ ألنَّ ِر« دْعًم وَتْشجيًعا من املعلمنَي، والطالِب وُأرَسِ   وَقْد الَقْت حلُة »ال للتَّنَمُّ
حلٌة هادفٌة حَتمُل رسالًة أخالقيًَّة عظيمًة، فيها تقديٌر لإلنساِن، وحفٌظ لكراَمتِه، وتعزيٌز للمحبَِّة 

بنَي أفراِد املجتمِع.

املعجُم املساعُد

نُش موضوٍع ونْحِوِه بالدعاِيِة واإلْعالِنَحْلٌة

َتْرُك وَهْجُرَنْبُذ

ُنْصُح ، إِْفهاُم ، إدراُكَتْوِعَيُة

ْفُق العطُف واللِّنُيالرِّ
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ج  - الفهُم واالستيعاُب: 

١-  َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي ملعرفة َمعاين الكلامِت الغاِمضِة.

ِر ( . ُح  املقصوَد بـــ ) التَّنَمُّ ٢ - ُأوضِّ
.......................................................................................................................................

نَْتُه يف  ٣ - َأَضُع رقَم ُكلِّ عنرٍص من العناِصِ اآلتيِة يف الدائرِة املناسبِة لُه أماَم الفقرِة الَّتي َتَضمَّ
النَّصِّ :

٤- َردُّ الفعِل جتاه احلملِة٣- ُطُرُق نرِش احلملِة٢- املشاركوَن يف احلملِة ١-هدُف احلملِة

وِر يف املخطَِّط اآليت: ِر ُمْستعينًا بالصُّ ٤-  َأكتُب اسَم كلِّ شكٍل مْن أشكاِل التَّنمُّ

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

ِر َنمُّ أْشكاُل التَّ

.................................... ....................................
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بُع ما ييل :  ِر يف املدرسِة سَأتَّ ٥-  يف حاِل تعرْضُت للتَّنمُّ
 أ  - ...........................................................................................................................
ب- ..........................................................................................................................

ِر (، ثمَّ نعرُض ما  6-  بالتعاوِن مَع زمييل أطبُِّق إسرتاتيجيَة حلِّ املشكالِت عىٰل ) مشكلِة التَّنَمُّ
توصلنا إليِه : 

ُم: ٣- احللُّ املقدَّ
....................................

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

د َأْسباَب املشكلِة  ٢- ُأحدِّ
....................................

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

٤- أقيُِّم النتائَج األوليَّٰةَ للحملِة 
....................................

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

استراتيجية حل 
المشكالت

د املشكلَة ١- ُأحدِّ
............................................

يفِة عىٰل نبِذ  ٧- َأبحُث يف َأحِد مصادِر امْلعِرَفِة عْن دليٍل من القرآِن الكريِم أو األحاديِث الرشَّ
ُنُه. ِر والنَّهي َعنُْه، وُأدوِّ اإلسالِم للتَّنَمُّ

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

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

٨- ُأكِمُل الِفكرَة الّتاليَة ُثمَّ أعِرُضها َأماَم ُزمالئي:
- ُحْسُن التعاُمِل َمَع ................. ِمَن األْخالِق ..................... التي َيدعو إلْيها ................. .
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الرتادُف - املفرُد - التَّرصيُف  . ُة :  ) ٢ - ٣-١( غويَّ الَحصيَلُة اللُّ
 

١ - َأَتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق ثمَّ ُأكِمل ما َيَأتي:

أ- متراِدَف ُكلٍّ ِمْن:

َدْعُم تْرسيُخ  الَكلَِمُة

.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

- ُأوظُِّف كلمًة ِمّما َسَبق في ُجْمَلٍة مفيدٍة : 

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

ب- مفرَد ما َييل  :

ِقَيم الَكلَِمُة

.......................... ُمْفَرُدها

٢- أَضُع اساًم مناسًبا من ترصيفاِت َكلَِمِة ) َسلَِم ( يف كلِّ فراغ ممّا يأيت : 

أ- ما َأْرَوَع َأْن َيُعمَّ ..................................... َأْرجاَء الِعالِ.

ب- َحِْدنا اهلل َعل ..................................... صديِقنا الـُمصاِب.

رجاِت. ج- َفِرْحنا بِإِْنجاِزنا ِعنَْد ............................. بِطاقاِت الدَّ



136

١- أحدُد نوَع الّتعبرِي يف اجلملِة اآْلتيِة : 

الَكِلَمُة اجلَميَلُة َنْسَمٌة ُتنِْعُش الُقلوَب

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

٢- ُأكمُل اجلدوَل الّتايَل بام هَو مطلوٌب :

تعبرٌي خيايلٌّتعبرٌي حقيقيٌّ

...........................................................ُتصِدُر الّطيوُر أصواًتا جيلًة .

املطُر َيبعُث احلياَة يف األرِض ............................................................

ُ عاّم تتضمنُُه الّصورة اآلتيِة بتعبرٍي حقيقيٍّ وآخَر خيايلٍّ : ٣- أعبِّ

التعبرُي احلقيقيُّ والتعبرُي اخليايلُّ ُق الفنِّي : ) ٢ - ٣-٢( التذوُّ

أ- التَّعبرُي احلقيقيُّ
.............................................................................

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

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

ب- التَّعبرُي اخليايلُّ
.............................................................................

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

.............................................................................
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َن ) املفعول بِِه(:  ١- أقرُأ اجلمَل اآلتَِيَة ِقراَءًة صحيحًة، وُأالِحُظ االسم املَلوَّ

قًة. ًة ُمُشوِّ   أ - قرأْت َرَهُف ِقصَّ

ب- َشَكَر عاِمُر اأَلْصِدقاَء َعل َتعاُوِنِم.

َف التالميذُ الَفْصَل.   ج- نظَّ

  د- ساعَدْت منالُ العاِمَلَة يف املْنِزِل.

٢- ُأكِمُل ما ييل ِمن ِخالِل األَْمثَِلِة الّسابَِقِة:

- ُأالِحُظ ظهورَ  حرَكِة ......................... عل احلْرِف األَخرِيِ ِمن امَلْفعوِل بِِه.

٣- َأْسَتْنتُِج َأنَّ :

- املفعوَل بِِه اْسٌم َيُدلُّ عل ما َوَقَع علْيُه ......................... الفاِعِل.   

- عالَمَة نْصِب املْفعوِل بِِه يف األمثلِة السابَِقِة ................... 

ع(: ُ شفِهيًّا احلالَة التي يُدلُّ علْيها) ُمفرد - ُمثنى -مَجْ ا حتت املْفعوِل بِِه فيام ييل، وأَبيِّ ٤- أضُع َخطًّ

َم وفاًء َلُه.         ُر املديُر املَعلِّ   أ  - ُيقدِّ

ُم الطالَِبنْي عل ُحْسِن أْخالِقِهم. َم املعلِّ  ب- َكرَّ

 ج- كافَأ القائُد العاِملنَي يف املَْشوِع.

املفعوُل بِِه َقواعُد النَّْحِو : )٣-١-١(
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حيَح بوْضِع خطٍّ حتَتُه:  ٥- أختار املْفعوَل بِِه الصَّ

 أ  - اْسَتعاَر ِزياُد  ) ِكتابان - ِكتاَبنْي ( ِمَن املكَتبِة.

ب- حْيِتُم الّناُس ) امُلْخِلصني - امُلْخِلصون (

َر ( َنمُّ ُر - التَّ َنمُّ  ج- َيْرُفُض امُلْجَتَمُع ) التَّ

6- َأْجَعُل ُكلَّ كِلَمٍة مّما ييل مفعواًل بِِه يف مُجلٍة ُمفيدٍة بَِحَسِب املَْطلوِب:

عام ........................................................................................................الطَّ

........................................................................................................ ُمثّنى ) َقصيَدة (

م ( ُع ) امُلَعلِّ ........................................................................................................مَجْ
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طِر فُة عىٰل السَّ اهلمزُة الـُمتطرِّ سُم الهجائيُّ : )٣ - ١-٢( الرَّ

طِر، وُأعيُد  َفٍة عىل السَّ ْمَزٍة ُمتَطرِّ ا حتَت الكلمِة التي ُختَِمْت هِبَ ١- َأقرُأ النَّصَّ التايل، ُثمَّ أَضُع َخطًّ
ِكتاَبتِها يف الفراِغ: 

ُل -يف ُهدوٍء- َجاَل النُّجوِم التي ُتيضُء الفضاَء.    َنَظَر ُعَمُر إىل السمِء َلْياًل، وَأَخَذ يتأمَّ
...........................            ...........................            ...........................              ...........................

ْسِم:  ٢- أكتبُ حَتَت ُكلِّ كلمٍة مّما َييل َنظرًيا هلا يف الرَّ

مَمْلوءِدْفءُدعاء

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

٣ - امأُل الفراَغ يف ُكلِّ مُجلٍة مما ييل بام ُهَو مطلوٌب بَي القْوَسْي:

َفٌة َبْعَد َألٍِف (. َزٌة ُمَتَطرِّ ) كِلمٌة ِبا مَهْ   أ - ........................ رِسُّ احلياِة يف األْرِض.  

َفٌة َبْعَد ياء (. َزٌة ُمَتَطرِّ ) كِلمٌة ِبا مَهْ ب-  املناِفُق ..................... إىل نْفسهِ.   

َفٌة َبْعَد واو (. َزٌة ُمَتَطرِّ ) كِلمٌة ِبا مَهْ الِة.   ٌط لِصحِة الِصَّ ج- ................. َشْ

٤- أستْنتُِج ما ييل: 

ـِــــ .......................... ،    ب َبْعَد مدٍّ  ْطر إذا جاءْت    ُترَسم اهلمزُة املتطرفُة عل السَّ

َأْو........................ َأْو ................... ، َأْو بعَد َحرٍف ....................  .
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٥- َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : 6- أصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم
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خطُّ النَّْسِخ: احلروف )س - ش -ن(. ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ - ١-٣( الرَّ

١ - َأقرُأ الكلامِت اآلتَيَة ، وُأالِحُظ كيفيََّة رْسِمها َبخطِّ النَّْسِخ وُأحاكيها :

   
الّناُس     الُمحِسنوَن     شاِمٌل يجِلُس 

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢ - ُأَمرِّ

٣ -  ُأحاكي ما يلي بخطِّ النَّسِخ :

املْسلُِم َمْن َسلَِم املْسلِمون ِمْن لِسانِِه ويِدِه.

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

...........................................................................................................................................
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ةٍّ َخيَّاليٍَّة كِتاَبُة ِقصَّ التَّعبيُر الكتابِيُّ ) ٣ - ٤ (

يَُّل ما َيْأيت وَأْكُتُب فِْكَرًة ِمَن الـُمْمكِِن أْن َأقوَم هِبا : ١- َأَتَ

ًفا لِِقَصٍص هاِدَفٍة . - َأْصَبْحُت ُمؤلِّ

َسَأْكُتُب َعن: .............................................................................................................

٢-ُأكمُل عناَص القصِة:
ماُن....................... .......................الُمشكلُة.......................الزَّ

قيِم،  ْ ِة، واْستِْخداِم َعالمات الرتَّ ر  َعناِصَ الِقصَّ يَُّل أْحداًثا ُأْكِمُل هِبا ما َييل، ُمراعًيا َتَوفُّ ٣- أَتَ
ْبِط اْستِْخداًما َسلياًم: َوَأَدواِت الرَّ

ْوِعَيِة  َلة لِلتَّ كوَن ُعْضًوا يف َتْنظيِم َحْ َحني أِلَ ُه رَشَّ َأْبَلَغني ُمَعلِّمي الَعزيُز أنَّ ِة،  راِسيَّ يف أََحِد اأَلّياِم الدِّ

يِةِ الِقراَءِة، َشَعْرُت .................................................................................................... بَِأمهِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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- َأسأُل معلِّمي عْن ماِل َمرْشوعي .

- َأقرُأ عْن َمرْشوعي يف َمصادري املختلفِة 

بتوجيٍه مْن معلَّمي . 

َأْستِعدُّ لَِمْشروعي
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قال رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص -:

)١(» بِّ ِ ُتطِفُئ َغَضَب الرَّ وِء، وَصدقُة الرسِّ »صنائُع املعروِف َتقي َمصاِرَع السُّ

)١(  رواه الطبراني وصححه األلباني .

الّدرُس الّثالُث
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إْظِهاِر االحرتاِم للزمالِء يف املحادثِة.١-٥

حتديِد الَغرِض ِمَن النَّصِّ املقروِء.٢-١

٢ - ٣- ١.) ِة  يف: )الرتادِف - املفردِ - املعنى السياقيِّ إِثراِء َحصيَلتي اللُّغويَّ

ِف  التعبرِي احلقيقيِّ والتعبرِي اخليايلِّ .٢ - ٣- ٢ تعرُّ

ِف  واستخدِم املفعوِل بِِه .٣ -١- ١ تعرُّ

َفِة بأنواِعها.٣-١-٢ كّتابِة  اهلمزِة املتطرِّ

الكتابِة بخطِّ النَّْسِخ: احُلروُف )د - ذ -ر - ز(. ٣-١-٣

ٍة خياليٍة.٣-٤ كتابِة ِقصَّ

أتوقُع يف نايِة هذا الدرِس

َأْن َأكوَن قادًرا عىٰل :   
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العطاُء

أ- َتْمهيٌد: 
عوِب املحتاجِة.   ُ عِن الّصورِة اآلتيِة ُمبينًا دوَر الكويِت جتاَه الشُّ - أعبِّ

ب- االْستِماُع والُمناقشُة: 

: ) الَعطاء( - َأْسَتِمُع بِاْنتِباٍه َوَتْركيٍز إىِل  َنصِّ

ُح طريقَة يوسَف املمّيزَة يف إنفاِق أموالِه .  ١- أوضِّ
......................................................................

٢-أذكُر صفتِي مَن صفاِت يوسَف :
.....................................................................

٣- أضُع خطًّا حتَت الّتكملِة الّصحيحِة ملا ييل : 

أ- كاَن يوسُف يّدخُر أمواَلُه لينفَقها يف :

) أْوُجِه اخلرِْي - ِشاِء احللِوّياِت - ِشاِء اأْللعاِب - ِشاِء امْلالبِس (  

ِة مْن قيٍم وسلوكياٍت، ثمَّ نعرُضها  ُد أهمَّ ما تعّلمناُه يف القصَّ ٤- بالتَّعاوِن مَع جَمْموعتي ُنحدِّ
ِث واحِلواِر . أماَم زمالئنا شفهيًّا بلغٍة سليمٍة ُمراعني آداَب االْستِمِع والتََّحدُّ

ِث: ُرُكم بآداِب االستماِع والتَّحدُّ ُأذكِّ
- اإِلْنصاُت.

- االنتِباُه .
ِث.  - النَّظُر إىِلٰ الـُمَتَحدِّ

- َعَدُم الـمقاَطعِة .
- االستِْئذاُن قبَل احَلديِث.  

- التزاُم دْوِرنا يف احَلديِث هبدوٍء.
- اْحرِتاُم اآلراِء.

إْظِهاُر االحرتاِم للزمالِء يف املحادثِة االستماُع والّتحدُث ) ١ - ٥ (
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أ- تمهيٌد : 

- قال تعاىٰل : ﴿ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  
ائ   ى   ى   ې    ې   ې    ې   ۉ   ۉ  

ائ  ەئ﴾)١(  

َد ما َييل :  - ُأحاوُر زمييل حوَل اآليِة الّسابقِة لنُحدِّ

 -  اّلذيَن تتحّدُث عنْهم اآليُة الكريمُة الّسابقُة هْم ......................................................

ِة. ب - القراءُة : أْقرُأ النَّصَّ اآليَت قراءًة صحيحًة ُمراِعًيا َمهاراِت الِقراَءِة اجلهِريَّ

- َأَضُع خطًّا حْتَت اْلَكلِمِة الَّتي ملْ َأْفَهْم َمْعناها.
ِع يف إْحدٰى املؤّسساِت  أثناَء جلوِسها مَع والدِتا يف انتظاِر دوِرمها للّتربُّ
ِة كاَن  اخلريّيِة مّدْت ِحّصُة يَدها نحو ُكتيٍِّب صغرٍي عِن املشوعاِت اخلرييَّ
ْت  َتـمَّ اّلتي  الكثريُة  املشاريُع  فأعجَبْتها  ِحِه  بتصفُّ وبدَأْت  الّطاولِة،  عٰل 
طِفلٍة  صورِة  عٰل  َعْيناها  ووقَعْت  الكويِت،  دولِة  مْن  عنَي  املتربِّ بأمواِل 
 ، صغريٍة لْ تتجاوِز الّثامنَة، َتْرتدي ثوًبا بالًيا تعلوُه األَتِربُة بقدمنْيِ حافيتنْيِ
أكثَر  ورِة  الصُّ مَن  بِنََظِرها  اقتَبْت  املاِء،  مَن  قليٌل  بِه  َدْلٌو  يِدها  ويف  تسرُي 

وأخَذْت تتأّمُل َعْينَْيها، اّلتي بادَلْتها النّظراِت ُمبتسمًة. 
ِحّصُة: أنا اْسمي ِحّصُة وأنِت ما اسُمِك؟ 

)١( سورة البقرة )٢7٤(.

َنْهُر الَخْيِر
- حتديُد الغرِض مَن النَّصِّ امْلقروِء 

ُة الصحيحُة   - الِقراَءُة الَجهِريَّ
القراءُة والمشاهدُة : ) ٢ – ١ (
) ٢ – ٥ (  
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فاطمُة: أنا اْسمي فاطمُة.
لِو؟ ُة: هْل يمكننُي مساعدُتِك بِْحمِل الدَّ حصَّ

ُة َعنْها(: نعْم ، شكًرا. لِو ملسافاٍت طويلٍة لتحمَلُه حصَّ تي أنَكها حُل الدَّ فاطمُة )وِهي تـَُمدُّ يَدها الَّ
    ) ويف أثناِء سرِيمها سأَلْتها حّصُة ( :

ا عليِك؟ فقْد مشْيِت مسافًة طويلًة إىٰل خارِج القريِة للحصوِل عٰل كميٍَّة قليلٍة  أليَس األمُر شاقًّ
مَن املياِه! 

الوحيُد  َمْسكنِنا هَو  البعيُد عْن  املكاُن  َفهذا  لدْينا،  ِخياَر  بالطَّبع،ِ األمُر شاقٌّ لكْن ال  فاطمُة: 
قائلًة:  َة  ِحصَّ نحَو  التفَتْت  ثمَّ  القريِة،  سكاَن  َتْكفي  ال  شحيحٍة  وبكمّياٍت  املاُء  فيِه  ُر  يتوفَّ الَّذي 

ولكْن لْ ُتربيني ِمْن أيَن َأْنِت؟
ُة: َأنا مْن دولِة الكويِت ، هْل سمْعِت با مْن قبُل؟ حصَّ

مصحوًبا  كثرًيا  ُهنا  يتّدُد  الكويِت  اسَم  لكنَّ   ، العالِ  عن  الكثرَي  نعلُم  ال  هنا  نحُن  فاطمُة: 
بدعواِت اخلرِي لكْم من سكاِن قريتِنا الَّذيَن يفرحوَن بتربعاتِكم ، فشكًرا لكْم .

: هذا واجُبنا جُتاهكم، بِه يبارُك اهللُ خرَي بالِدنا وحَيْميها. ُة عٰل كالِمها ورّدْت بكلِّ حبٍّ  شكَرْتا حصَّ
مَء، صاَحْت فاطمُة ُمبتهجًة وهي  وعنَد وصوهِلم القريَة َسِمَعتا صوَت ُهتافاِت َفرٍح عانَقِت السَّ
ُة اْنظري.. إنه ماٌء.. ماٌء!! اْقَتَبتا أكثَر وإذا بِنافوَرٍة َينَْدفُِع منها  تنظُر إىٰل املاِء يسيُل عٰل األرِض: حصَّ

ُد : ماٌء ... ماٌء . اِه السمِء فاْنَطلقْت فاطمُة نحَوها وهي ُتردِّ املاُء عالًيا باجتِّ
قوَن -بسعادٍة غامرٍة- بئرًا حفرْتُه بِْعَثُة  ُة َمْبهورًة بذا املشهِد الرائِع.. َأهُل القريِة يطوِّ وقفْت حصَّ

ِة اّلتي َتعاَلْت أصواُت املتطوعنَي فيها: احْلمُد هللِ .. احْلمُد هللِ. اللَّجنِة اخلرييَّ
ُة ، هّيا، املَوظَّفُة  ُد : احلمُد هللِ ، احلمُد هللِ، وإذا بصوِت والدِتا َتناديا: ِحصَّ تأّملْت هذا املشهَد وهي تردِّ

ُة لصوِت والدِتا وأعادِت اْلُكتيَِّب وقلَبها  تنادينا، اِْنتبهْت حصَّ
ِة وآثاِرها العظيَمِة.  يملُؤُه التقديُر الكبرُي لألعمِل اخلرييَّ

َخرْيٍ  َنَْر  الكويِت  وطنِنا  من  َجعَل  اّلذي  هللِ  احلمُد  ا  َحقًّ
َيروي ظمَأ البائسنَي لُِينْبَِت الفرَح يف ُكلِّ مكاٍن.
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 جـ- الفهُم واالستيعاُب: 

١-  َأحتاَوُر َمَع َمموَعتي ملعرفة َمعاين الكلامِت الغاِمضِة.

ُ عناَصها باْستكامِل الـُمخطَِّط اآليت: ِة الّسابَقِة ُأبيِّ ٢ - من خالِل فهمي للقصَّ

املعجُم املساعُد

َمْسورٌةُمْبَتِهَجٌة

َقليَلٌةَشحيَحٌة

َمْدهوَشٌةَمْبهوَرٌة

الحلُّ : ......................... ............................................................................................................

المشكلُة : ................................................................ ................................................................

ُة  ) نْهُر الخْيِر ( ِقصَّ

المكاُن :  
................................................

ُة  :  خصياُت الثانويَّ الشَّ
 .......................................................

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

خصياُت الرئيسُة :  الشَّ
 .......................................................

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

ماُن :   الزَّ
................................................
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٣- ما الطريقُة الَّتي كانْت حَتْصُل هبا فاطمُة عىٰل املاِء ؟ 
...................................................................................................................................

ُل سبَب ُكلٍّ ممّا َييل :  ٤- َأحتاوُر مع زمييل وُأسجِّ

 أ -  َسمِع فاطمَة بدولِة الكويِت .

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

ب-  ارتفاِع ُهتافاِت َأهِل القريِة وفرِحهم .

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

ِة ألهِل الُكوْيِت . َة لألعمِل اخلرييَّ ج-  تقديِر حصَّ

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

ِة الّسابقِة: ُل الغرَض من الِقصَّ ٥-  ُأَسجِّ

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

...................................................................................................................................
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1 - َأتحاوُر مع ُزَمالئي َحْوَل الُمفَرداِت اآلتَِيِة الواِرَدِة في النّصِّ السابِِق ثمَّ ُأكِمل ما َيَأتي:

أ- متراِدَف ُكلٍّ ِمْن:

َظَمٌأ أْنَكها  الَكلَِمُة

.......................... .......................... ُمَتراِدُفها

- ُأوظُِّف كلمًة ِمّما َسَبق في ُجْمَلٍة مفيدٍة : 

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

ب - ُمفرَد ما يلي:    

ُهتافاٌت  الَكلَِمُة
.......................... ُمفرَدُها

٢-  َأوظُِّف الفعل )َوَقَع(  يف جلتْيِ من إِنشائي بَِمْعنََيْي خمتلِفْي، ُثمَّ أذكُر معناُه يف ُكلِّ ُجلٍة: 

معنى )َوَقَع( ................................................................................................

معنى )َوَقَع( ................................................................................................

الرتادُف - املفرُد - املعنى السياقيُّ . ُة : )٢ - 1-3( غويَّ الَحصيَلُة اللُّ
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 : ) - َحقيقيٌّ ١- أكتُب أماَم ُكلِّ مُجلٍة ممّا ييل نْوَع التَّعبرِي:) َخيايلٌّ
) تْعبرٌي  ................... ................... (   أ - كاَنِت األَرُض َعْطشى .   
) تْعبرٌي  ................... ................... ( ب- املاُء قليٌل.    

ُل التَّعبرَي اخليايلَّ إىل تعبرٍي حقيقيٍّ فيام ييل :  ٢- ُأحوِّ
مَء.  أ -  ُهتافاُت فرٍح عانقِت السَّ

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

ب-  وتبقٰى الكويُت نَر اخلرِي .
........................ ............................................................................................................................................................................

ُل التَّعبرَي احلقيقيَّ إىل تعبرٍي خيايلٍّ فيام ييل : ٣- ُأحوِّ
   أ -  األَرُض خرْضاُء.

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

ب-  الطِّفلُة َجيلٌة .  
.....................................................................................................................................................................................................

التعبرُي احلقيقيُّ والتعبرُي اخليايلُّ ُق الفنِّي : ) ٢- ٣-٢ ( التذوُّ



154

١- َأْقَرُأ ُكلَّ مُجلٍة ممّا َييل، وأْكُتُب يف الـَجْدَوِل ما هَو َمْطلوٌب :

املْفعولُ بِِهالفاِعُلالفعُلاجُلملُة

ُة ُجْهًدا كبرًيا. تْبُذُل اللِّجاُن الَخْيِريَّ

َدَقُة اخلرَْيَ لِْلَجميِع. ُلُب الصَّ  جَتْ

ُ عن الصورِة بجملٍة فِعلِيٍَّة ُمفيدٍة ِمْن فِعٍل وفاِعٍل ومفعوٍل بِِه:    ٢- ُأعبِّ
........................................................................................................................................................

َلِة ِمْن إِْنشائي وَأْضبُِطها: ٣- أجعُل الكلَِمَة اآلتَِيَة مْفعواًل بِِه يف مُجْ
- اجلار :  ...............................................................................................................................................................................

٤-أضُع خطًّا حَتَت املفعوِل بِِه يف ُكلِّ مُجلٍة ممّا يأيت، ُثمَّ َأْضبُِطُه َضْبًطا َصحيًحا: 
يوِر . - وَضْعُت املاء لِلطُّ

- َقّدمَ التَّالميُذ النَّصيحة لزميِلِهم بُِأْسلوبٍ َطيٍِّب .

:)( ُد املْفعوَل بِِه فيام ييل، ُثمَّ ُأْختاُر عالمَة نصبِِه بَِوضِع عالمِة ٥- بالتَّعاوِن مَع َمْموَعتي ُأحدِّ

املفعوُل بِِهاجلملُة
عالَمُة نصبه

الياءالفتحُة
ُة ُبْئَرْيِن . ْجَنُة اخلرْييَّ - َحَفَرْت اللَّ

ِر(. َنمُّ َلِة ال )لِلتَّ -َكَتَب ُعَمُر إعالًنا لِْلُمشاركِة يف َحْ

ُع اجلْمهوُر املتسابِقني بَِحمٍس. - ُيَشجِّ

املفعوُل بِِه َقواعُد النَّْحِو : )٣ -١ -١(
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فٍة بَحَسِب ما هو مْطلوٌب  : ١- بالتَّعاُوِن َمَع َمْموعتي َأْكتُب كلمًة ُمْنتهيًة هِبمزٍة ُمتطرِّ

- َجُع )ميناء(     :  .............................

- ُمفرُد )َأْنباء(    :  .............................

 - ُمفرُد )َأْشياء( :  .............................

٢- َأْكتُب َنظرَيْين لِكلِّ كلَمٍة ممّا يأيت :

َتباُطؤ

ُكْفء

ُب اخَلَطَأ يف الكلامِت الَتي حتتها َخطٌّ فيام َييل: ٣- ُأَصوِّ

ُتضيؤ  َبركٌة  اهللِ، وهَي  مَع  العظيم  الِوْجداينُّ  قاؤ  اللِّ فهَي   ، الِة  الصَّ إىل  الِقياِم  َتَتباَطء يف  ال 

حياَتك.

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

َفُة بأنواِعها اهلْمَزُة املتطرِّ الرسُم الهجائيُّ : ) ٣ - ١ -٢(
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٥- َأكُتُب ما ُيمليِه عليَّ معلِّمي : 
..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ُب الخطَأ : 6- أصوِّ
...................................................................................................................................

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

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

التَّقييُم
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خطُّ النَّْسِخ: احُلروْف )د - ذ -ر - ز(. ْسُم الكتابِيُّ : ) ٣ ـ ١ -٣ ( الرَّ

١ - َأقرُأ الكلامِت اآلتيَة ، وُأالحُظ كيفيََّة رسِمها بخطِّ النَّْسِخ وُأحاكيها :

الِمْذياُع َكَرُم     َدْولُة َزَرَع 

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

ْسَم الصحيَح لِلحروِف : ُر القلَم على الِعبارِة اآلتيِة ُمراِعًيا الرَّ ٢- ُأَمرِّ

٣-  ُأحاكي ما يلي بخطِّ النَّسِخ :

يُّ َحـقٌّ لِلُفـَقـراِء يف ِرْزِق املْقـَتدريـن.  الَعَمــُل اخلـرْيِ

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

 ...........................................................................................................................................
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ٍة خيالّيٍة كتابُة قصَّ الّتعبيُر الكتابِيُّ ) ٣ -٤(

َة اخلياليََّة الّتاليَة : ١- أتعاوُن مَع َمْموعتي لِنُْكِمَل القصَّ
يف كلِّ صباٍح َتِقُف العصفورُة اجلميلُة عنَد نافِذِة غرفِة 
ا اعتاَدْت وْضَع املاِء واحلبوِب هلا، نظرِت  هنٍْد اللطيفِة؛ألنَّ
العصفورُة وابتسَمْت هلنٍْد قائلًة : كْم أحبُِّك يا هنُْد ! فأنِت 
َفِرَحْت  السمء  يف  بِـَجْولٍة  وسأكافُِئِك  أبًدا،  تنسينَني  الْ 
..................................................... لـِ  ْت  واْسَتعدَّ ِهنُْد 

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

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

حيحَة:  ٢- أكتُب قّصًة خياليًَّة مْن ثامين مجٍل ُمرتابطٍة مراعًيا عناَص القصِة، وترتيَب األحداِث والكتابَة الصَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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َمْشروعي
بَِأْخالِقنا َنرَتقي

١- اإلعداُد:  

الِقَيِم األَْخالقيَِّة، وَأستعنُي  َعِن  أ-  أقرُأ يف مصادَر خمتلفٍة 
اإلنساِن،  ُرِقيِّ  يف  َدْوِرها  عْن   ُ تعربِّ ُجٍل  لصياغِة  با 

وجُمتَمِعِه، يف اْلفراِغ اآْليت :

َديت:   ُمَسوَّ
....................................................................................................................................

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

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

َة عْن َمْوضوعي . سوماِت املعربِّ وَر والرُّ ُز الصُّ ب- ُأجهِّ

٢- التَّنفيُذ :

ورَة أو أرسُم َرْسًم ُمْرتبًطا باملوضوِع الَّذي قرأُته . أ - ألصُق الصَّ
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الَّذي قرْأُت عنه مراعًيا  ا مْن ِستِّ ُجٍل متابطٍة َحْوَل املوضوِع  ب- أكتُب يف الفصِل نصًّ
تي دوْنُتها يف  الَّ ْبُت عليِه يف هذه الوحدِة مْن مهاراٍت، وُمستعينًا باجلمِل  تطبيق ما تدرَّ

َديت . ُمسوَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................
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٣ - العرُض: 

ح والتَّوضيِح . ِ - أقرُأ  يف الفصِل ما كتْبُتُه قراءًة جهرّيًة  سليمًة مَع الشَّ
ِث واحلواِر . - أجيُب عِن االستفساراِت ُملتزًما آداَب االستمِع والتََّحدُّ

٤ - التقييُم :     

 أ  - أستمُع إىٰل آراِء ُزَمالئي حوَل َمْشوعي . 
ب- أقيُِّم َمْشوعي ذاتيًّا وفَق املعايرِي اآلتيِة :

اْلِمْعياُرم
التَّْقيِيُم

ا فيه عْن َأْفكاري ١ ً ا عْن َمْوضوعي كتابًة سليمًة ُمعربِّ كتْبُت نصًّ
َوَمشاعري  .

استخدْمُت وسائَل معينًة يف َمْشوعي٢
) صور - رسومات - ...(

قرْأُت ما كتبُته عْن َمْوضوعي قراءًة سليمًة .٣
أجبُت عِن االستفساراِت وحتاوْرُت مَع ُزَمالئي بلغٍة سليمٍة مراعًيا ٤

آداَب االستمِع والتَّحدِث واحلواِر .

ج- أنا ُمستعدٌّ لِتقييِم ُمعلِّمي .








