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املقدمة

الحمــد هلل الهــادي العليم، والصــالة والســالم على رســوله الكريم، وعلى آلــه وصحبه 
أجمعيــن، وبعد؛ هذا هو الجــزء الثاني من كتاب المتعلم للصف الثامــن، وقد جاء الكتاب 

وفًقا لآلتي:
١-  يتضمن الكتاب المحتوى التدريبي األساســي الَّذي يستهدف تطوير كفايات المتعلم 
فــي االســتماع والتحدث، والقــراءة والمشــاهدة، والكتابة، وتــم تضمينه في ثالث 

مية. وحدات تعلُّ
ميــة في صورة منظمة ومتدرجة، لتوجه األداء  م لكل وحدة تعلُّ 2-  تم وضع أنشــطة التعلُّ
تدريًبا وتقويًما في مسار تطوير الكفايات الخاصة بالمتعلم في هذا الصف، وذلك في 

مية لتحقيق الكفايات العامة. إطار مسيرته التعلُّ
ونشري -هنا- إىِل أمور أساسية، منها: 

١-  منهج الصف الثامن هو منهج قائم على الكفايات والتعليم المتمحور حول المتعلم، 
ويتضمــن دليــل المعلم تفصياًل بذلــك، إضافة إلى مــا ينبغي للمعلم القيــام به تجاه 
المتعلــم، علًمــا بأن هــذا المنهج الجديد مســتحدث بصــورة كبيرة فــي بنيته ورؤاه 
ومادتــه؛ ولــذا فعلى المعلم أن يكون مســتعًدا فــي هذا المنهج ألمــور عديدة، مثل: 
ــم ذاتي متنوعــة، وأن يتهيأ إلبراز جهــد المتعلم في أفضل  تطبيق إســتراتيجيات تعلُّ
م متنوعــة، وأن يبني شــخصيات متمكنــة من الفهم  صــورة، مســتخدًما مصــادر تعلُّ
عبر االســتماع الجيد، وقادرة على الحوار واإلثــراء، وخبيرة في قراءة النصوص في 

مصادرها المختلفة، وماهرة في الكتابة نقاًل وإمالًء وتأليًفا.



م إضافيــة تدعم تطوير الكفايات لــدى المتعلمين،  2-  علــى المعلم أن يصمم أنشــطة تعلُّ
وتثــري الفائقين، وتعالج مواطــن التعثر، وتغطي الحاجــات التدريبية لدى المتعلمين 

على اختالف مستوياتهم.
ا من  مية تتجه نحو تطوير كفايات المتعلمين بمجموعة متوافقة موضوعيًّ 3-  كل وحدة تعلُّ

مية بمشروع لنوعين من التَّقييم: م، وتنتهي الوحدة التعلُّ أنشطة التعلُّ
-  تقييم محكي من قبل المعلم، وهو تقييم توضع على أساســه درجة المتعلم في هذا 

الصف.
م نفســه، وهو تقييم اعتباري، ويمكــن - في إطار التَّقييم  -  تقييــم ذاتي من قبل المتعلِّ
مين لزميلهــم أو لمجموعتهم،  االعتبــاري- إضافــة تقييم جماعــي من قبــل المتعلِّ

لمعرفة تفصيالت خطط األداء المرتبطة بهذا الكتاب.
-  يتــم الرجــوع إلى دليــل المعلم؛ إذ يحتــوي على كل مــا يعين المعلم مــن معارف 
ومعلومــات وتوجيهــات تتعلق بمحتوى الكتــاب وطبيعة المنهج، وما يناســبه من 

إستراتيجيات وأساليب أداء.
ومن الله التوفيق والسداد.

المؤلفون
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الكفايات العامة والكفايات الخاصة ومعايير المنهج
كفايات االستامع والتحدث

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةاملجاالت العامة
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احلقائق

١-١

حتديد الغرض من الرسائل الشفهية )إبالغ، رشح، تسلية( 
من مصادر متعددة )مثاًل: ترتيل القرآن، إذاعة املدرسة، 
أو  أو مرسحيات،  أو شعر،  تسجيالت صوتية لقصص 
أفالم وثائقية، أو مناقشات( حول مواضيع خاصة بالفئة 

العمرية، ومتييز سامت عرضها.

نصوص  من  الغرض  ا  يرشح شفهيًّ
خمتلفة ويذكر سامهتا.

2-١

وأفكار  وتصورات  معلومات  ورشح  وصــف،  رسد، 
حول مواضيع معينة والتعبري عن اآلراء باستخدام أدلة 
متعددة  وعــروض  مالئمة  لفظية  غري  وعنارص  مقنعة 

الوسائل إلقناع املستمعني.

يــصــف ويـــرسد ويـــرشح رســائــل 
مقنعة  أساليب  مستخدًما  شفهية 
اجلــســد،  )لــغــة  لفظية  ــري  غ بلغة 

إيامءات، نربة الصوت...(

3-١
الفصل،  ــالء  وزم املعلمني  مع  وأفكار  انطباعات  تبادل 
وتعرف الدوافع واستخدام أدلة مقنعة لدعم وجهات النظر.

مدعاًم  مقنع  بشكل  نظره  وجهة  يبدي 
إياها بمعلومات ذات صلة هبا.

العمليات

١-٤
تطبيق إسرتاتيجيات إنصات نشط مثل تدوين مالحظات 
ألهم النقاط يف خطاب )سواء كانت رصحية أم ضمنية( 

وطرح أسئلة ذات صلة تستدعي التفصيل والتوضيح.

ما  حديث  يف  األفكار  أهــم  يــدون 
غمض  ما  لتوضيح  أسئلة  ويطرح 

منه.

5-١
وجهة  أحدهم  عرض  عند  واآلراء  احلقائق  بني  املقارنة 

نظر.
يقّيم أسباب غلبة اآلراء عىل احلقائق 

أو العكس يف حديث ما.

١-٦
أدبية خمتلفة،  نامذج  صياغة األحاديث بشكل واضح يف 

وتكييفها مع األهداف واملستمعني.
عىل  بناء  الشفهية  رسالته  يكّيف 

الغرض منها وحال املستمع

١-٧
العربية  باللغة  لغوية مالئمة ومؤثرة  استخدام كلامت وتراكيب 

الفصحى أثناء تقديم العروض أو عند التواصل مع اآلخرين.
مستخدًما  فصيحة  بلغة  يتحدث 
سليم  بــشــكــل  ــة  ــي ــم االس ــل  ــم اجل

واألفعال بأنواعها. 

االجتاهات

االستجابة آلراء زمالء الفصل بطريقة مؤدبة، والتعبري عن ١-8
املوافقة أو عدم املوافقة آلراء اآلخرين بمهارة واحرتام.

التفاعل  أثناء  زمالءه  املتعلم  حيرتم 
معهم.

١/9-١

من  لديه  الشفهية  التواصل  مهارات  تطوير  يف  اهتامم  إبداء 
الشخيص  حديثه  يف  والقوة  الضعف  نقاط  حتديد  خالل 
عند  األفكار  منطقية  باالعتبار  آخــًذا  اآلخرين  وحديث 
الرشح أو عند التعبري عن آرائه ومواقفه جتاه أطراف احلوار 

الثنائي.

لتقييم  واضحة  معايري  يستخدم 
ــه يف  ــالئ ــاءات زم ــفـ ــه وكـ ــاءات ــف ك

االستامع والتحدث.

2/9-١
الفصيحة  العربية  اللغة  استخدام  أمهية  يف  رأيه  عن  التعبري 

بشكل سليم.
العربية  اللغة  إتقان  أمهية  يــرشح 
الفصيحة بشكل سليم بالنسبة إليه.

مواد ١-١0االرتباط من  معلومات  مستخدًما  مرشوع  أو  تقرير  تقديم 
دراسية أخرى ونامذج خمتلفة لنصوص أدبية أو غري أدبية.

معني  موضوع  عن  مرشوًعا  يقدم 
معلوماته  موظًفا  العربية  اللغة  يف 
اكتسبها  الَّتي  املهارات  إىل  باإلضافة 

من املواد الدراسية األخرى



١٦

كفايات القراءة واملشاهدة
الكفاية 
معايري املنهجالكفايات اخلاصةاملجاالت العامة
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2-١احلقائق

تعرف الغرض الرئيس ألنواع نصوص خمتلفة  
كالسيكية  قصص  )مثاًل:  وواقعية  خيالية   -
لألطفال،  ــات  رواي ونثر،  شعر  ومعارصة، 
أمثال، أقوال، مواد علمية وتارخيية، مقاالت 
ورسائل  نصية  ورسائل  خرائط  صحفية، 

إلكرتونية( عن مواضيع متنوعة.

هبدف  خمتلفة  نصوص  من  إثباتات  يذكر 
لكل  املستمع  منها وهوية  الغرض  حتديد 

منها.

العمليات

2-2
يف  معلومات  ــزاء  أج موقع  واختيار  تفسري 
أنواع نصوص خمتلفة وترتيب أو تصنيف هذه 

املعلومات لفهم النص بشكل أفضل.
نصوص  من  معلومات  ويصنف  خيتار 

خمتلفة.

3-2

الــنــص، وتعرف  ــدالالت مــن  ــت  إجـــراء اس
السلوك  والتفصييل،  الشامل  بني  العالقة 
االستشهاد  مع  واآلراء،  احلقائق  واملواقف، 

بأدلة نصية تدعم االستدالل.

والنتيجة،  السبب  بني  العالقات  حيدد 
والشامل والتفصييل، والسلوك واملواقف 
هذه  لدعم  النص  من  بأدلة  مستشهًدا 

االستنتاجات.

٤-2
 تفسري معاين الكلامت والعبارات يف النص بام 
يف ذلك املعاين الرمزية، وحتديد اإلسرتاتيجية 

املستخدمة يف تفسريها.
حمدًدا  والعبارات  الكلامت  معاين  يرشح 

اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تفسريها.

5-2

للنص  الرئيسة  الفكرة  أو  املوضوع  حتديد   
وحتليل تطورها عرب النص، بام يف ذلك عالقتها 
واملــكــاين  الزمني  واإلطـــار  بالشخصيات 

واحلبكة، وتقديم ملخص موضوعي للنص.

ويستنتج  ويلخصه  النص  موضوع  حيدد 
ما استفاد منه.

٦-2
للغة  الشائعة واخلاصة  تعرف االستخدامات 

يف نصوص خمتلفة، وحتليل دور كل منها.
يف  اللغة  الستخدام  خمتلفة  طرًقا  حيلل 

نصوص متنوعة.

٧-2
رشح كيف أن أفكاره وتصوراته تتشكل وفًقا 

ملا يقرؤه ويشاهده.
مقنع عن  وتناسق وبشكل  بوضوح  يعرب 

انطباع أو رأي حول نص قرأه 

8-2
 رشح سبب تأثري وأمهية نصوص معينة مثل: 
آرثر،  أساطري  اليونانية،  اخلرافات  القرآن، 

ألف ليلة وليلة.
تاريخ  يف  املــؤثــرة  الكتب  أمهية  يــرشح 

اإلنسانية.

2-9االجتاهات
وفًقا  لقراءاته  خطط  ووضع  يقرؤه  ما  مراقبة 

الهتامماته.
لكل  الــقــراءة  يف  أهدافه  وحيــدد  يسجل 

شهر. 

2-١0االرتباط
من  بالنص  صلة  األكثر  املعلومات  اختيار 
جماالت أخرى )الدين - التاريخ - العلوم - 

الفنون..( هبدف فهم النص الَّذي يقرؤه.

يف  معرفته  من  املناسبة  املعلومات  خيتار   
الَّتي  النصوص  ملناقشة  أخــرى  جمــاالت 

يقرؤها 
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احلقائق

١-3

وظيفية،  )مــثــاًل:  خمتلفة  قصرية  نصوص  كتابة 
رشح،  وصحف،  جمالت،  قصصية،  معلوماتية، 
تقارير(، وأوراق بحثية بسيطة حول فكرة أو قضية 
املختلفة  ــراض  األغ باالعتبار  األخــذ  مع  مهمة، 
)إبالغ، رشح، التعبري عن املشاعر، تسلية، إقناع(.

حول  خمتلفة  قــصــرية  نصوًصا  يكتب 
صياغة  معيًدا  املهمة  القضايا  أو  األفكار 
أفكار اآلخرين ومعرًبا عن رأيه أو مؤلًفا 

نصوًصا إبداعية.

2-3
إنتاج عرض كتايب فردي أو عرض باالشرتاك مع 
أدوات  أو  برصي  دعم  باستخدام  الفصل  زمالء 

رقمية.

بشكل  صياغته  متت  كتابيًّا  عرًضا  يقدم 
فردي أو مجاعي مستخدًما املعينات التقنية 

والبرصية واألدوات الرقمية املناسبة.

العمليات

3-3
أنواع  ومراجعة(  )تدقيق  وصقل  وكتابة  ختطيط 
خمتلفة من النصوص، وتقييم املواد الكتابية املنفذة 

من قبل زمالء الفصل.

خيطط لنصوص بأنواعها املختلفة ويكتب 
ولغتها  أفكارها  يف  يدقق  ثم  مسودهتا 

وينقحها لتسلم من اخلطأ.

٤-3
كتابة وصف باستخدام األسامء والصفات، ودمج 
من  خمتلفة  كلامت  واختيار  وطويلة،  قصرية  مجل 

أجل التنويع.
املصطلحات  مستخدًما  وصًفا  يكتب 

والرتاكيب اللغوية بشكل سليم.

الصحيحة 5-3 واإلمـــالء  النحو  قــواعــد  يستخدم 
والرتقيم السليم الَّتي اكتسبها.

يستخدم اخلطوط الكتابية )نسخ ورقعة( 
املالئمة، مع مراعاة قواعد النحو )بخاصة 
بناء اجلملة( والتهجئة الصحيحة والرتقيم 
املكتوبة  الرسالة  جيعل  ــذي  الَّ السليم 

واضحة لآلخرين.

3-٦اجتاهات
إظهار رغبة واهتامم يف تطبيق ما تعلمه من قواعد 
اللغة السليمة والنحو واإلمالء، مع مراعاة اجلانب 

اجلاميل والتنظيم يف كتاباته.
كتبها  الَّتي  النصوص  ويراجع  يعدل   

لعرضها بشكل دقيق ومجايل.

اختيار معلومات ذات صلة من مواد دراسية أخرى 3-٧االرتباط
لتوثيق تقرير/عرض كتايب عن مواضيع خمتلفة.

جماالت  من  صلة  ذات  معلومات  خيتار   
معرفة خمتلفة لتوثيق عرضه الكتايب.
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١
كفايات الوحدة األوىل

م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

١

١

ا الغرض من نصوص خمتلفة ويذكر سامهتا.١ - ١حقائق يرشح شفهيًّ

لتوضيح ١ - ٤عمليات2 أسئلة  ما ويطرح  أهم األفكار يف حديث  يدون 
ما غمض منه.

يقّيم أسباب غلبة اآلراء عىل احلقائق أو العكس يف حديث ١ - ٥عمليات3
ما.

٤

2

خيتار ويصنف معلومات من نصوص خمتلفة.٢ - ٢عمليات

اإلسرتاتيجية ٢ - ٤عمليات5 حمــدًدا  والعبارات  الكلامت  معاين  يرشح 
املستخدمة يف تفسريها.

حيلل طرًقا خمتلفة الستخدام اللغة يف نصوص متنوعة.٢ - ٦عمليات٦

٧

3

٣-١حقائق
القضايا  أو  األفكار  حول  خمتلفة  قصرية  نصوًصا  يكتب 
أو  رأيه  عن  ا  ً ومعربِّ اآلخرين  أفكار  صياغة  معيدًا  املهمة 

مؤلًفا نصوًصا إبداعية.

٣ - ١/٥عمليات8
مع  املالئمة،  ورقعة(  الكتابية)نسخ  اخلطوط  يستخدم 
والتهجئة  اجلملة(  بناء  النحو)بخاصة  قواعد  مراعاة 
املكتوبة  الرسالة  جيعل  الذي  السليم  والرتقيم  الصحيحة 

واضحة لآلخرين.

٣ - ٢/٥اجتاهات9
مع  املالئمة،  ورقعة(  الكتابية)نسخ  اخلطوط  يستخدم 
والتهجئة  اجلملة(  بناء  النحو)بخاصة  قواعد  مراعاة 
املكتوبة  الرسالة  جيعل  الذي  السليم  والرتقيم  الصحيحة 

واضحة لآلخرين.

خمتلفة ٣ - ٧ارتباط١0 معرفة  جمــاالت  من  صلة  ذات  معلومات  خيتار 
لتوثيق عرضه الكتايب.



2١

١- تمهيد:

مُس - تهبنا الشَّ

٢- االستماع والمناقشة:
مس العجيبة«)١(. : »الشَّ -  أستمُع لنصِّ

ُن ملحوظاتي وأفكاري مراعًيا اآلتي: -  أدوِّ

الشمس العجيبة

١- ٤

فكرة رئيسة

فكرة جزئية

أهم حقيقة
تعرفت عليها

من فوائد 
الشمس

الشمس
العجيبة

لماذا ندون الملحوظات؟
- تساعدنا على التذكر.

- تساعدنا على المراجعة.
- تساعدنا على تنظيم المعرفة.

)١( النصُّ في دليل المعلم.
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٣- الممارسة:
- أقارُن إجابتي مع إجابة زميلي.

-  أطرُح سؤااًل عن معلومة غير واضحة أو كلمة وردت في 
ة. القصَّ

- أجيُب عما يأتي:
ة؟ أ    - هل أعجبتك القصَّ

مس بالحزن؟ ب - لماذا شعرت الشَّ
ــمس من  ل حالة الشَّ ج  -  كيف اســتطاع ســالم أن يحوِّ

الحزن إلى الفرح؟
ة أخرى للنَّصِّ مركًزا على المعلومات الواردة  -  أستمُع مرَّ

ُن التفاصيل لكلٍّ من: فيه، ثمَّ أدوِّ
عة منها................ مس نجم له خصائص متنوِّ أ    - الشَّ
مس، ألنها ............................ ب - الناس تحبُّ الشَّ
مس فوائد عديدة َأهّمها ........................... ج  - للشَّ

- أتعاوُن مع زمالئي لعرض إجابتي لتأكيد مدى فهمي لما ُعِرَض.

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

صنَّفُت األفكار الفرعية بما يتناسب مع الفكرة الرئيسة.١

نُت تفصياًل واحًدا على األقل لكلِّ فكرة.٢ دوَّ

دُت من صحة المعلومات المعروضة ودقتها.٣ تأكَّ

كيف ندون الملحوظات؟
الرئيسة  العناصر  -  تــدويــن 

للجملة.
الرئيسة  الــعــنــاويــن  -  وضــع 

والعناوين الفرعية .
ــال  ــ ــك ــ ــدام األش ــ ــخ ــ ــت ــ -  اس
األفكار  لتنظيم  التوضيحية 

الرئيسة.
مختلفة  ألـــوان  -  اســتــخــدام 
أو  التفاصيل  بعض  ــراز  إلب

المعلومات المهمة .
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آدم وحواء

١- ١
١- تمهيد: 

ُث عن بداية الخلق مستعيًنا بما عرفُت  -  أتحدَّ
مُت. وتعلَّ

٢- االستماع والمناقشة:
-   َأستمُع للتَّسجيِل وما جاء فيه بانتباه وتركيز.
ا أهمَّ المعلومات الَّتي جاءت في  -  أذكُر شفهيًّ

التَّسجيل.
. - أطرُح أسئلة على زمالئي حول النَّصِّ

٣- الممارسة:
ثت به. ُن ما تحدَّ ُث عّما أفدته مّما شاهدت واستمعت إليه في لغٍة سليمٍة، ثمَّ أدوِّ - أتحدَّ

ة. ا الغرض من القصَّ - أعرُض شفهيًّ
ُح شفهيًّا سمات النَّصِّ في لغٍة صحيحٍة وسليمٍة. - أوضِّ

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

ثُت عّما أفدته مّما شاهدته واستمعت إليه.١ تحدَّ

عرضُت الغرض من القصة.٢

حُت سمات النَّصِّ في لغٍة صحيحٍة وسليمٍة.٣ وضَّ



2٤

خليل الله

٢- ٢

١- تمهيد:
ِدنا إبراهيَم في لغٍة  ــابقُة مْن مراحِل حياِة ســيِّ ُث عِن المرحلِة الَّتي تمثُِّلها الّصورُة السَّ -  أتحدَّ

صحيحٍة.

٢- القراءة:
- أقرُأ قراءًة صحيحًة مع مراعاة سالمة مخارج الحروف:

َلُه على كثيٍر مْن خلِقه، وكاَن يعيُش في  ُه برسالتِه، وفضَّ ــالُم، اصطفاُه اللَّ هو إبراهيُم عليه السَّ
قــوٍم يعبدوَن الكواكَب، فلــْم يُكْن يرضيِه ذلَك، وأحسَّ بفطرتِه أنَّ هنــاك إلًها أعظَم حّتى هداُه 
ُدنا إبراهيُم  ُه واصطفاُه برســالتِه، وقْد رســَم القرآُن الكريُم صورًة لجوِّ الحياِة الَّتي نشَأ بها سيِّ اللَّ
َه - عزَّ وجلَّ - بْل انقَســموا  حيــُث كاَن قوُمه يتخبَّطوَن في ظالِم الُكفِر، فلْم يكونوا يعبدوَن اللَّ

إلى ثالِث فئاٍت: قوٍم يعبدوَن األصناَم، وقوٍم يعبدوَن الكواكَب، وقوٍم يعبدوَن الملوَك.
مها  ُدنا إبراهيــُم مواجهَة قوِمه، فأنكــَر عبادَة األصنــاِم الَّتي ال تنفُع وال تضــرُّ وحطَّ َر ســيِّ قــرَّ

َر في طريقٍة لكي ُيفِهَمهم أنَّهم على باطٍل. تحطيًما، ثمَّ اتَّجه إلى َمْن يعبدوَن الكواكَب وفكَّ
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ــماِء، َفرأى كوكًبا المًعــا، وأعلَن أنَّ هذا الكوكَب  الُم نَظَر إلى السَّ يُل وســاَد الظَّ ا جاَء اللَّ فلمَّ
خُر  ه، ويبدو أنَّ قوَمُه اطمأّنوا له، وَحِســبوا أنَّه َيْهوى عبادَة الكواكِب، غيَر أنَّ إبراهيَم كاَن يدَّ ربُّ
باِح، لقْد أفــَل الكوكُب الَّذي التحَق بديانتِــه باألمِس، وإبراهيُم ال  لهــم مفاجــأًة مذهلًة في الصَّ
ه، لْم يكْن قوُمه على درجٍة  يلِة الّثانيِة يعلُن لقوِمه أنَّ القمَر ربُّ يحبُّ اآلفليَن، فعاَد إبراهيُم في اللَّ
ا َيْختفي ثمَّ يظهُر، ولْم يفَهْم قوُمه  كاِء ليْدِركوا أنَّه يســخُر مْنهم، فكيَف يعبــدوَن ربًّ كافيٍة مَن الذَّ
َره مَع القمِر، لكنَّ القمــَر كأيِّ كوكٍب آخَر، يظهــُر ويْختفي، فقاَل  ِة األولى، فكــرَّ هــذا في المرَّ

ُه تعالى في كتابِه العزيِز: ﴿  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   إبراهيــُم عنَدما أفَل القمُر َكما أخبَر اللَّ
ُث قوَمُه عْن رفِضه أللوهيــِة القمِر، فإنَّه  ک  ک      ک  ک﴾)١( نالحــُظ هَنــا أنَّه عْنَدمــا يحدِّ
ــا يْخَتفي ويأفُل، ويعاوُد إبراهيُم محاولَتُه في إقامِة  يمــزُق عقيدَتهم بهدوٍء، كيَف يعبُد الّناُس ربًّ
ه، ألنَّها  ــمَس ربُّ ــِة على الفئــِة األولى مْن قوِمه عبــَدِة الكواكِب والنُّجــوِم، فيعلُن أنَّ الشَّ الُحجَّ
ها  ــمُس، حّتى أعلَن براءَتــُه مْن عبادِة النُّجوِم والكواكِب، فكلُّ أكبُر مَن القمِر، وما إْن غابِت الشَّ
، وبدَأ صــراُع قوِمه مَعُه فقاموا في  ُة إبراهيــَم أْن ُتْظهَر اْلحقَّ مخلوقاٌت تأفُل، واســتطاَعْت ُحجَّ

ُه تعالى في كتابِه العزيِز بقولِه: ﴿ۇ  ۆ   تخويِفه وتهديِده، وردَّ إبراهيُم عليهم َكما أخبَر اللَّ
ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ی   جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب   مب           ىب  يب﴾)2( *

)١( سورة األنعام:٧٧
)2( سورة األنعام:80-8١

* المرجع : قصص األنبياء . ابن كثير
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٣ - الفهم واالستيعاب:
ف معانيها. ُط الكلمات الَّتي تتطلَّب العودة إلى المعجم لتعرُّ - أحوِّ

طتها في النَّصِّ الّسابق. ف الكلمات الَّتي حوَّ - أتعاوُن مع أفراد مجموعتي لتعرُّ

- أذكُر معلومة واحدة عن سيِّدنا إبراهيم.

واهر  ُد بعًضا من الظَّ أعدِّ
الكونيَّة الَّتي وردت في 

النَّصِّ الّسابق.
..........................................

. َأصوُغ عنواًنا آخر للنَّصِّ
..............................................

ُل إنكار سيِّدنا إبراهيم  أعلِّ
عبادة األصنام.

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

نشأته:
...................................................................

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

صفاته:
...................................................................

...................................................................
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٤- الممارسة:
: ة حسب تسلسلها الزمنيِّ أ - أتعاوُن مع زمالئي في ترتيب أحداث القصَّ

ب - ُأصنُِّف المعلومات الَّتي وردت في النَّصِّ الّسابق:

٥- التَّقييم: 
- ُأقيِّم ذاتي بعد مشاركتي في األنشطة:

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

قرأُت النَّصَّ قراءًة سليمًة.١

٢. ئيسة في النَّصِّ دُت المعلومات الرَّ حدَّ

٣. صنَّفُت المعلومات الواردة في النَّصِّ

معلومات تاريخية:
..................................................

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

معلومات دينية:
..................................................

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

معلومات كونية:
..................................................

..................................................
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حصيلتي اللغوية )١(

٢-٤

١- تمهيد:
-  أتعاوُن مع زمالئي لعــرض مفردات من النَّصِّ ومن 
مصادر متنوعة، ونســتمع إلى توضيــح لمعانيها من 

المجموعات األخرى. 
-  أناقُش مع زمالئي تعريًفا السم أو مصطلح مألوف، 

تعرضه إحدى المجموعات في الفصل.

٢- اإلعداد: 
لــُع على الكلمــات المصنَّفــة في معجــم الثَّروة  -  أطَّ

غوية.  اللُّ
- أبحُث عن مترادِف كلمٍة مستخدًما إستراتيجيات مختلفة.

٣- الممارسة:
الع على الكلمات وفق تصنيفها؛ أقوُم بما يأتي متعاوًنا مع زمالئي:  - بعد االطِّ

دِة. - أذكُر مترادفاٍت للكلمات المحدَّ
دِة. - أبيُِّن ضدَّ الكلمة المحدَّ

ُح معنى كلمة في سياقين لغويين أو أكثر.  - أوضِّ
ُف كالًّ من المفرد والجمع في جمل مفيدة. - أوظِّ

دِة في مواضَع مناسبٍة. - أستخدُم تصريفاٍت للكلمات المحدَّ
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أنواع الجموع)*(

)٣- ٥ /١(

١- تمهيد:
ا تحت الجموع  كل، ثمَّ أضُع خطًّ ـَة قراءًة صحيحًة مضبوطًة بالشَّ -  أقرُأ اآليات الكريمَة اآلتيَّ

الَّتي وردت فيها:
گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈ   ﴿ تعالــى:  قــال 
ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ   ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ  ۇ ۇ﴾ )١(

)١(  سورة آل عمران: ١90-١92.
)*( ملحوظة مهمة جدًا: هذا النشاط ُيؤدى في حصتين أو أكثر بحسب تقدير المعلم.
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٢- التَّطبيق:
ه أن يخرج الشــعر من ســواحل الخليج وقت أن كانت الحياة شــديدة  »من عجائب صنع اللَّ
رسة، حيث خرجت األغاني واألهازيج،  القسوة، ومن تحت أعماق مياه البحار، وقت أزمنته الشَّ
ا في قصائد  متحّدية األخطار، وكان إبداع القصص والقصائد وفنون شــتَّى، وقد ظهر ذلك جليًّ
ــفن والغواصين الباحثيــن عن اللؤلؤ في  الّشــاعر »محمد الفايــز« الَّذي غنَّى كثيًرا للبحر والسُّ

دق. أماكنه العميقة، وكانت كلمات أشعاره تمتاز بالحيويَّة والصِّ
ه به  ل الكبير الَّذي َمنَّ اللَّ رت التَّحوُّ وهناك شــخصّيات أخرى كانت لها تجارب شــعريَّة صوَّ
ه في أرضه بما  علــى أقطــار الخليج العربيِّ حيث كانت صحارى قاحلة، وأصبحــت جّنات اللَّ

م. ر وتقدُّ شهدته من تطوُّ
ــخيَّة، وأنَّهم  ر الخليجيــون المكافحون من أجل الحياة، أنَّهم أصحاب األيدي السَّ لقد ســطَّ

المكافحون وصانعو الحياة حيث تنتفي مظاهر الحياة«.
-  أصنِّف األسماء الَّتي تحتها خطٌّ في النَّصِّ الّسابق حسب الفراغ في الجدول اآلتي مضبوطة 

قعة. كل، وبخطِّ الرُّ بالشَّ

جمع التكسيرجمع المؤنث السالمجمع المذكر السالم

- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في تحديد مفرد الجموع اآلتية :
ســواحل - أعمــاق - األغاني - األهازيــج - قصائد - أشــعار - الغائصين - الباحثين- 

الخليجيون - المكافحون - جّنات - شخصيات.
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ا في التغيير الَّذي حدث لكلِّ مفرد عند جمعه. - أناقُش أفراد مجموعتي شفهيًّ
-  أتعــاوُن مع أفــراد مجموعتي في بيــان عالمات إعراب جمــع المذكر الّســالم في األمثلة 

الّسابقة.
قعة، بحيــث تكون في األولى  ُف كلمة »المســلمون« في ثــالث جمل مفيدة بخطِّ الرُّ -  أوظِّ

مرفوعة، وفي الّثانية منصوبة، وفي الّثالثة مجرورة.
بط. اًل سبب الضَّ - أقرُأ األمثلة اآلتية قراءًة مضبوطًة بالّشكل معلِّ

● كافأت المدرسُة الّطالباِت المجتهداِت.

مُة على الّطالباِت المجتهداِت. ● أثنت المعلِّ
- أضبُط الجموع في الجمل اآلتية ضبًطا سليًما :

مالء األعزاء. ● سلَّمت على الزُّ

● رأيت األصدقاء في المدرسة.

- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في بيان عالمات إعراب جمع التَّكسير في األمثلة الّسابقة.

٣ - الممارسة:
ه في الكون مستخدًما الجموع المختلفة. ُد بعض عجائب اللَّ - أحدِّ

قعة : - أجمُع المفردات اآلتية جمًعا صحيًحا بخطِّ الرُّ
م - التلميذ - الكتاب - الّطالبة - المخلص - المسلمة. المعلِّ

قعة، بحيث تكــون في األولى  ــُف كلمة »المؤمنــون« في ثالث جمل مفيــدة بخطِّ الرُّ -  أوظِّ
مرفوعة، وفي الّثانية منصوبة، وفي الّثالثة مجرورة.

- أضبُط الجموع في األمثلة اآلتية ضبًطا صحيًحا مراعًيا عالمات إعرابها :
● المؤمنات محبوبات.

● الكتب مفيدة.
● رأيت المجتهدات في الحفل.
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● رافقت األصدقاء في رحلة جميلة.

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

جمعُت المفردات جمًعا صحيًحا.١

فُت الجموع توظيًفا صحيًحا.٢ وظَّ

دُت أنواع الجموع الّثالثة تحديًدا صحيًحا.٣ حدَّ

ضبطُت الجموع ضبًطا صحيًحا.٤

ر أنَّ أنواع الجموع هي: تذكَّ
١- الجمع السالم، وينقسم إلى : 

أ-  جمع مذكر سالم: وهو ما دلَّ على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي  النصب والجر، وتحذف النون 
عند اإلضافة.

ب- جمع المؤنث السالم: وهو ما دلَّ على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، ويرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة.

2- جمع التكسير : وهو ما دلَّ على أكثر من اثنين بتغيير صيغة مفرده، ويرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة.
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١- تمهيد:
كل. - أقرُأ األمثلة اآلتية قراءًة مضبوطًة بالشَّ

ل في سماء الكويت؟ ● أتحبُّ التَّأمُّ
َه على نعمه الكثيرة عليك؟ ● أتشكُر اللَّ

- أسأُل زميلي عن حال الهمزة في المثالين الّسابقين.
ا باإلثبات على الّسؤالين الّسابقين. - أجيُب شفهيًّ

٢- التَّطبيق :
قعة. كِل وبخطِّ الرُّ - أجيُب عن األسئلة اآلتية باإلثبات إجابًة صحيحًة مضبوطًة بالشَّ

مس والقمر؟ ● أتعَلُم فوائد الشَّ
........................................................................................................................  

يل والنَّهار؟ ه في خلق اللَّ ● أتعِرُف حكمة اللَّ
........................................................................................................................  

قعة قبل  كل بخطِّ الرُّ ًدا الفعل مضبوًطا بالشَّ كل، محدِّ -  أقرُأ األمثلة اآلتية قراءًة مضبوطًة بالشَّ
دخول همزة االستفهام عليه.

● أُؤْكُرمك وتكرمني؟ .......................................................
● أُؤعطيك وتعطيني؟ .......................................................
● أُؤنبئكم بالخير؟ ............................................................
الة؟ ............................................................ ● أأتوضأ للصَّ

رسم همزة القطع عند اتصالها بهمزة االستفهام

٣-٢/٥



3٤

● أئِنك ذاهب؟ ....................................................
● أئذا جئُت أكرمتني؟ .........................................

-  أناقُش مجموعتي شــفهيًّا في التَّغييرات الَّتي حدثت في رســم الكلمات الَّتي بدأت بهمزة 
قطع بعد دخول همزة االستفهام عليها.

ر رسم همزة القطع. -  ُأدِخُل همزة االستفهام على الكلمات اآلتية مراعًيا تغيُّ
م - ُألقي( )ُأقدِّ

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

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

٣ - الممارسة :
قعة  ــُف الكلمات اآلتية فــي جمٍل مفيدٍة بعد دخول همزة االســتفهام عليهــا بخطِّ الرُّ -  أوظِّ

مراعًيا رسم همزة القطع.
)َأْسُجُد - آتي - ُأْنِزل(

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

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

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

قعة : كِل بخطِّ الرُّ - أكتُب الجملة اآلتية مضبوطًة بالشَّ
ه في الكون؟ أتحرُص على مظاهر قدرة اللَّ

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

ؤال عن: - أحاوُر زميلي مستخدًما همزة االستفهام من خالل السُّ
زيارة عجائب الدنيا السبع 

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

........................................................................................................................  
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٤- التَّقييم:
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

همزة ١ دخول  بعد  قطع  بهمزة  بدأْت  الَّتي  الكلمات  فُت  وظَّ
االستفهام عليها.

استخدمُت همزة االستفهام في حديثي مع زميلي.٢

قعة كتابًة صحيحًة.٣ كتبُت الجمل بخطِّ الرُّ
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١- تمهيد:
ث مع زمالئي حول ما يأتي: - أشاهُد الّصور الّسابقة وأتحدَّ

الالت. - انطباعي عند رؤية الشَّ
- أسماء دول زرتها فيها شالالت.

٢- االستماع والمناقشة:
حال ماجد في شالالت نياجرا. - أستمُع إلى يومّيات الرَّ
ق بهذه اليومّيات. ا على األسئلة الَّتي تتعلَّ - أجيُب شفهيًّ
أي مما استمعُت إليه: - أصنُِّف فيما يلي الحقيقة أو الرَّ

الرأيالحقيقة

شالالت نياجرا

١- ٥
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٣- الممارسة:
ة أخرى إلى النَّصِّ وأدوُِّن أكبر عدد ممكن من الحقائق واآلراء في الجدول اآلتي: -  أستمُع مرَّ

الرأيالحقيقة

؛ الحقائق أم اآلراء؟ هما األغلُب في النَّصِّ - أقارُن إجابتي مع إجابة زميلي، ونستخلُص أيُّ

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

نُت أكبر عدٍد ممكٍن من الحقائق واآلراء.١ دوَّ

قارنُت إجابتي مع إجابة زميلي.٢
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١- تمهيد:
- أستمُع إلى معزوفة الفصول األربعة، وأرسُم ما توحي به المعزوفة .

ًة أخرى.  ًة، والجمل الطويلة مرَّ وحة الَّتي رسمتها مستخدًما الجمل القصيرة مرَّ ُث عن اللَّ -  أتحدَّ

٢- القراءة :
كل. - أستمُع إلى النَّصِّ من معلِّمي، أو من جهاز التَّسجيل مضبوًطا بالشَّ

ليم : بط السَّ ًة سليمًة مراعًيا الضَّ - أقرُأ النَّصَّ قراءًة جهريَّ

أقبل الصبح
٢- ٦

ألبي القاسم الشابي
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ــســة ــاِع ــّن ــاِة ال ــلــحــي ــي ل ــّن ــغ ــبــُح ُي َأْقـــبـــَل الــصُّ
المائِسة ــوِن  ــص ــُغ ال ظـــلِّ  ــي  ف تــحــلــُم  بـــى  والـــرُّ
الــيــابـِـســة ــوِر  هـ ــزُّ الـ أوراَق  ُتـــرقـــُص  ــا  ــب ــصَّ وال
ــوُر فــي تــلــَك الــِفــجــاِج الــّداِمــســة ــّن ــادى ال ــه وَت

*  *  *
ــهــاه ــُح جــمــيــاًل يــمــأَلُ األْفـــــَق َب ــب ــصُّ ــَل ال ــبـ َأْقـ
ــِمــيــاه ــُر، وأْمـــــواُج اْل ــي ــطَّ ــُر وال ْهـ ــزَّ فــتــَمــّطــى الـ
لْلَحياة وَغــّنــى   ، ــيُّ ــَحـ اْلـ ــُم  ــاَل ــع اْل ــاَق  ــ أف َقـــْد 
ــا شــيــاه ــا ِخــــراِفــــي، وهـــُلـــّمـــي يـ ــي يـ ــق ــي ــَأف ف

*  *  *
يور الطُّ ــراِب  ــ أْس ــَن  ــْي ب شــيــاهــي،  يــا  واْتَبعيني 
ــور ــب ــاًء، ومـــراًحـــا وُح ــغـ ــي اْلــــــوادي ُثـ ــئ ــَل اْم
هور الزُّ ِعْطَر  واْنُشقي  واقي،  السَّ َهْمَس  واْسَمعي 
اْلُمسَتنير باُب  الضَّ ُيَغّشيِه  ــوادي،  اْلـ ــُظــري  واْن

*  *  *
الَجديد وَمــْرعــاهــا  رِض  اأْلَ ــأِل  َك مــْن  واْقِطفي 
النَّشيد بــَمــْعــســوِل  ــدو  ــْش َت شّبابتي  واســْمــَعــي 
ــُورود ــ اْل ــفــاِس  كــأْن ــبــي،  ــْل َق مــْن  ــُد  ــْصــَع َي نغًما 
عيد)١( السَّ الــّشــادي  كالُبْلُبِل  طــائِــًرا،  َيْسمو  ثــمَّ 

*  *  *

)١( المرجع : ديوان / أبو القاسم الشابي
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٣- الفهم واالستيعاب : 
- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي لتحديد ما يأتي من النَّصِّ الّسابق : 

ُد بعض المفردات الّدالَّة على : - أحدِّ  

 

النشاط:الفرح:األمل:

األلفاظ الَّتي
تدلُّ على

ة التَّصوير. دقَّ

الكلمات الَّتي 
َصُعَب عليَّ 

فهمها.

األمر الَّذي
وجهه الّشاعر

إلى خرافه.

الخيال في قول الّشاعر:
بح جمياًل يمأل أقبل الصُّ

هر األفق بهاه.. فتمطى الزَّ
ير وأمواج المياه. والطَّ

أصوات بعض 
الحيوانات والّطيور

 الَّتي وردت.

كلمات جعلت
أحد التَّعبيرات 

خياليًّا.
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ُل التَّعبير الخياليَّ إلى تعبير حقيقيٍّ : - ُأحوِّ
، وغنَّى للحياة : ............................................... - قد أفاق العالم الحيُّ

٤-الممارسة:
اعُر األندلسيُّ / المعتصم بن صمادح في وصف روضة : - قال الشَّ

الّروُض َيشرُب واألنواُر تْنسكُب.
وللبهار على أفنانِِه زهٌر.

مُس َتْظهُر أحياًنا وَتحَتجُب. والشَّ
ٌة من َفوِقها َذهُب. كأّنُه ِفضَّ

ا تحت نوع النَّصِّ الّسابق : - أضُع خطًّ

ل اختيار الّشاعر لبعض التَّعبيرات في النَّصِّ الّسابق من مثل:  أعلِّ

بح ُيغّني للحياة الّناعسة نغًما يصعُد من قلبي، كأنفاس الورودأقبل الصُّ

أدبيديني علميقصصي

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

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

ُد بعض التعبيرات الدقيقة  ُأحدِّ
واأللفاظ العذبة الَّتي تدلُّ على 

وض. تصوير جمال الرَّ



٤2

ُل التَّعبير الحقيقيَّ إلى تعبيٍر خياليٍّ : - ُأحوِّ

ُل تعبيًرا أعجبني من النَّصِّ مبّيًنا سبب إعجابي به. - أسجِّ

بيع مســتخدًما  بيعة في الرَّ ٍة عن جمال الطَّ ٍة وفعليَّ -  َأتعاوُن مع زميلي في صياغة جمٍل اســميَّ
َة. األساليَب البالغيَّ

٥- التَّقييم: 
- ُأقيِّم ذاتي بعد مشاركتي في األنشطة:

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

١. بيَّنُت نوع النَّصِّ

دُت بعض التَّعبيرات الَّتي تدلُّ على إعجاب الّشاعر ٢ حدَّ
بيعة. ه في الطَّ بصنع اللَّ

لُت التَّعبير الحقيقيَّ إلى تعبيٍر خياليٍّ والعكس.٣ حوَّ

....................................تتحرك أغصان الروض

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

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

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

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

..........................................................................................................................
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١- تمهيد: 
-  أتحــاوُر مــع زمالئي في أســباب بناء 

الجسور.
ًة  جهريَّ قراءًة  الّتالي  النَّصَّ  -  أقرُأ 

صحيحًة:
ِة الجســوِر الَّتي نراها مْن  التَّفكيــُر بأهميَّ
ا، فما أكثرهــا فوق  حولنــا ضــروريٌّ جــدًّ
األنهــاِر وبيــَن الوديــاِن، هذه الجســوُر لْم 

يكتِف اإِلنســاُن منها بالمهمِة والغايِة، بل أضاَف إليها، وأضفى الجماَل واإلبداَع عليها، لعبْت 
ِة، وَمَع  ِة واالقتصاديَّ ا سابًقا في العديِد من النَّواحي الحياتيَّ ا وخدميًّ هذه الجسوُر دوًرا لوجســتيًّ
ا  ا واقتصاديًّ ، بعَد أْن كانْت جانًبا خدميًّ لِت الجســوُر إلى ِقبلٍة وَمْعَلٍم ســياحيٍّ مِن، تحوَّ ِر الزَّ تطوُّ
ــياُح  تيِن مختلفتيــِن أو ِمْنطقتيِن أو حتى قارتيِن، وغدْت مزاًرا يقصُده السُّ ــِل بيَن ضفَّ نقُّ فقــط للتَّ
ِف على المدينِة أو البلــِد، وبمعنى من المعاني فإِنَّ الجســوَر  للتَّعــرِف على الجســِر قبَل التَّعــرُّ
ماِن والمكاِن  ًة لهــذه المدينِة أو تلك، وأصبحــْت جزًءا من ذاكــرِة الزَّ ًة وفنيَّ أعطــْت قيمــًة رمزيَّ
نٌة، وجعلْت مدًنا بذاتها صاحبَة شهرٍة واسعٍة كجسِر  أيًضا، وقْد اشُتهرْت عبَر الّتاريِخ جسوٌر معيَّ

ِة. َة بالقارِة اآلسيويَّ )البوسفور( في تركيا الَّذي يصُل القارَة األوروبيَّ
ٍة، ننقُل المعونَة والثَّقافَة والحياَة مْن جيٍل  ونحُن في حقيقِة األمِر لســنا ســوى جســوٍر بشــريَّ

آلخَر ومْن شخٍص آلخَر. 

عالمنا الجميل
٣ - ٧)الجسور رمز إنساني، وإبداع هندسي(

جسر المشاة )إنفينيتي( شمال انجلترا
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٢- اإلعداد : 
ــبكة العنكبوتيَّة عــن مميِّزات كلِّ  -  َأتعــاوُن مع زمالئي في جمع معلومات بســيطة من الشَّ
ُنها  ، وأضمِّ جسر من الجسور الّتالية  من ناحية األهميَّة والجمال الفّنيِّ والموقع الجغرافيِّ

ط الَّذي يليه: المخطَّ

جسر البرج في العاصمة 
البريطانية لندن

جسر المحبة أو الملك فهد بين المملكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين

جسر بروكلين في نيويورك

جسر البوسفور
في تركيا

جسر بانبو في العاصمة 
الكورية سيئول

جسر ريالتو
في البندقية

األهمية اإلستراتيجيةأنواع الجسوراستخدامات الجسور
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٣- الممارسة:
من،  -  أكتُب بحًثا معلوماتيًّا حول تاريخ أحد هذه الجســور واســتخداماتها وأنواعها عبر الزَّ
ــب حمايتها، مســتعيًنا بالمعلومات الَّتي اكتســبتها في  ودورهــا اإلســتراتيجيِّ الَّذي يتطلَّ

ة. الحصَّ
............................................................................................................................  

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم الذاتي: 
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عناصر التَّقييمم

لة بالموضوع.١ استعنُت بالمعلومات المناسبة ذات الصِّ

عة.٢ استعنُت بمصادر متنوِّ

ذكرُت المصادر المعيَّنة.٣
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١- تمهيد:
ــُل قراءَتها في  تــي ُأفضِّ -  من أنــواع الكتب الَّ

مكتبتي المدرسيَِّة
............................ و ...........................

و ............................

٢- تطبيق: 
بكة العنكبوتيَّة -الكتب..( عن أحد الكتب الَّتي قرأُتها  -  أتلّقى معلومات من ) المعلِّم- الشَّ

في المكتبة المدرسيَّة.
تــي قرأُتها في المكتبة  ِة اْلقراءِة الحرِة، وعــن أحد الكتب الَّ -  أخّطــُط لكتابة نصٍّ عــن أهميَّ
ُن األفكار الَّتي وردْت فيها مراعًيا الّصحة الّنحوية،  والتي ُتْســهُم في بناِء شــخصيتنا، َوُأدوِّ

وسالمة األسلوب، وعالمات التَّرقيم.
ْلُت إليه من فكر زمالئي. دة وفًقا لما توصَّ - أكتُب ُمسوَّ

دة على زمالئي مســتفيًدا من ملحوظاتهم، َوَأْســَتنتُج النَّــصَّ النِّهائَي منهم  -  أعرُض الُمســوَّ
بحيث ال يزيد على ثالث فقرات.

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

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

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

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

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

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

كاتب وكتاب

٣ - ١
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٣- الممارسة: 
-  أكتُب النَّصَّ في صورتِه النهائيَِّة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: - ُأقّيم ذاتي في كتابة الموضوعات الّسابقة بوضع عالمة )✓( للعنصر الَّذي تحقَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

تعاونُت مع مجموعتي في كتابة ثالث فقرات مراعًيا الّصحة الّنحوية.١

غوية في كتاباتي.٢ المة اللُّ حرصُت على السَّ

استخدمُت عالمات التَّرقيم المتنّوعة.٣
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اإلنسان واألمانة

١- ٤

١- تمهيد:
أ - األمانة تعني:

ب - أحرص على األمانة في دراستي: بـ................................ و ................................

٢- االستماع والمناقشة:
: »اإلنسان واألمانة«.)١( - أستمُع لنصِّ

ُن ملحوظاتي وأفكاري مراعًيا الّتالي: - أدوِّ
  أ  - من أنواع األمانة: ............................. و ............................. و ..............................
ب - من أهمِّ الحقائق المذكورة: ................................................................................
............................................................................................ : ج   - فكرة رئيسة للنَّصِّ
د    - فكرة جزئيَّة: ......................................................................................................
فُت عليها: ................................................ ُن كلمات جديدة غير واضحة تعرَّ هـ   - أدوِّ
و    - سؤال أطرحه مّما استمعُت إليه: ........................................................................

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

النزاهة والصدق
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٣ - الممارسة:
- أقارُن إجابتي مع إجابة زميلي.

نُتها. نُته في الّسابق، وأستوضُح الكلمات الَّتي دوَّ ؤال الَّذي دوَّ - أطرُح السُّ
- أجيُب عن أسئلة زمالئي.

ًنا التَّفاصيل لكلٍّ من: ة ثانيَّة مدوِّ - أستمُع إلى النَّصِّ مرَّ
- داللة األمانة ......................................................................................................
- من األمثلة اإلسالميَّة لألمانة .............................................................................
- المسؤوليَّة أمانة ...............................................................................................

- أتعاوُن مع زمالئي لعرض إجابتي لتأكيد مدى فهمي لما سبق.

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

نُت الفكرة الجزئيَّة بما يتناسب مع الفكرة الرئيسة.١ دوَّ

نُت تفصياًل واحًدا على األقل لكلِّ فكرة.٢ دوَّ

تِها.٣ ة المعلومات المعروضة ودقَّ دُت من صحَّ تأكَّ

استعنُت بالملحوظات الَّتي دّونت لفهم النَّصِّ بشكل أفضل.٤
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١- تمهيد:
ــة،  تعاونيَّ مجموعــات  أربــع  إلــى  ُع  -  نتــوزَّ
ماء مستخدمًة  المجموعة األولى تصُف السَّ
ًة، المجموعة الثانية تعرُض  تشبيهاٍت بالغيَّ
قس من خالل مشاهدتها  نشرة جويَّة عن الطَّ
ماء، المجموعة الثالثة تشرُح ظاهرة من  للسَّ
ــماء، المجموعة األخيرة تســرُد  ظواهر السَّ

ماء. ة عن السَّ قصَّ

٢- االستماع والمناقشة:
ماء(.)١( : )عظمة السَّ -أستمُع استماًعا واعًيا من معلِّمي إلى نصِّ

. ماء من خالل استماعي للنَّصِّ ه في السَّ ا عن أهمِّ عجائب صنع اللَّ - أجيُب شفهيًّ

٣- الممارسة:
- أتعاوُن مع زمالئي في بيان الغرض من النَّصِّ الَّذي استمعُت إليه.

. - نتبادُل اآلراء واألفكار حول أهمِّ المعلومات الجديدة الَّتي اكتسبتها من النَّصِّ
ا أهمَّ سمات النَّصِّ الَّذي استمعُت إليه في لغٍة صحيحٍة. - أشرُح شفهيًّ

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

ماء)١( من عجائب صنع الله في السَّ

١- ١
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١- تمهيد:
- أتحاوُر مع مجموعتي ألبّين ما يأتي:

يور  -  معلومات حول الحيوانات والطُّ
تــي ورد ذكرهــا فــي  والحشــرات الَّ

القرآن الكريم.

٢- القراءة:
-  أقرُأ اآليات الكريمة قراءًة صحيحًة مع مراعاة سالمِة مخارِج الحروِف:

ه تعالى: قال اللُّ
ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ﴿ۈ  
ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  حئ   ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  

هدهد سليمان

٢- ٢

طيور:حيوانات:

حشرات:
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ک  ک  ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں       ں  
ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ہ  ھ      ہ   ۀ       ۀ  ہ  ہ   ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          

ڭ  ڭ  ﴾ )١(

٣- الفهم واالستيعاب: 
ف معانيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَّب العودَة إلى المعجم لتعرُّ - أحوِّ

طُتها في النَّصِّ القرآنيِّ الّسابق. ف الكلمات الَّتي حوَّ - أتعاون مع أفراد مجموعتي لتعرُّ
- أجيب عن األسئلة اآلتية:

)١( سورة النمل من اآلية: 20-3١.

- عالم يدلُّ تدرج سيدنا سليمان في عقاب 
الهدهد عندما لم يجده من الحاضرين؟

ح ذلك. وضِّ
.....................................................
.....................................................

- عالم يدلُّ سؤال سيدنا 
سليمان عن الهدهد؟

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

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

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

ُن سمات التَّقرير ومعلومات بارزة حيث  ما جاء به الهدهد يتضمَّ
قة وموضوع ثمَّ خاتمة وتوصيات. مة مشوِّ احتوى على مقدِّ

دلِّل على ذلك من النَّصِّ القرآنيِّ الّسابق.

قة مة مشوِّ توصياتخاتمةموضوعمقدِّ
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- أصنُِّف المعلومات الواردة في النَّصِّ حول سيدنا سليمان وفًقا للفئات الّتالية:

٤- الممارسة:

ب - ُأصنُِّف المعلومات الواردة في النَّصِّ القرآنيِّ الّسابق بحسب نوعها:

صفاته:
...........................
 ..........................

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

أفعاله:
...........................
 ..........................

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

هويته:
...........................
 ..........................

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

فة: الصِّ
.......................................

أ - أمنُح الهدهد صفة ممّيزة في 
ته مع سيِّدنا سليمان عليه  قصَّ

الم. السَّ

معلومات 
تاريخية: 

معلومات 
اقتصادية: 

معلومات 
دينية: 



5٤

٥- التَّقييم: 
- ُأقيِّم ذاتي بعد مشاركتي في األنشطة:

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

قرأُت النَّصَّ قراءًة سليمًة.١

٢. ئيسة في النَّصِّ دُت المعلومات الرَّ حدَّ

٣. صنَّفُت المعلومات الواردة في النَّصِّ
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١- تمهيد:
 ، -  أتعاوُن مــع زمالئي لعرض مفــردات من النَّصِّ
ومــن مصــادر متنوعــة، ونســتمُع إلــى توضيــح 

لمعانيها من المجموعات األخرى. 
-  أناقــُش مــع زمالئــي تعريًفــا الســٍم أو مصطلٍح 
مألوٍف، تعرضه إحدى المجموعات في الفصل.

٢- اإلعداد: 
لُع علــى الكلمات المصنَّفة فــي معجم الثَّروة  -  أطَّ

غويَّة.  اللُّ
- أبحُث عن مترادف كلمة، مستخدًما إستراتيجيات مختلفة.

٣- الممارسة:
الع على الكلمات وفق تصنيفها ؛ أقوُم بما يأتي متعاوًنا مع زمالئي:  - بعد االطِّ

دة. - أذكُر مترادفات للكلمات المحدَّ
دة. - ُأبيُِّن ضدَّ الكلمة المحدَّ

ُح معنى كلمة في سياقين لغويين أو أكثر.  - أوضِّ
ُف كالًّ من المفرد والجمع في جمل مفيدة. - أوظِّ

دة في مواضَع مناسبٍة. - أستخدُم تصريفات للكلمات المحدَّ

حصيلتي اللغوية )٢(

٢- ٤
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١- تمهيد:
ُث في لغٍة سليمٍة عن اآلتي: - أتحدَّ

- ما جاء في الّصورتين الّسابقتين.
- انطباعي عن الّصورتين.

- شعوري عند مشاهدة الّصورتين.

٢-االستماع والمناقشة:
- أستمُع إلى الحديث عن رحلة أحمد استماًعا واعًيا.)١(

. ا عن أسئلٍة تتعلق بالنَّصِّ - أجيُب شفهيًّ
. - أتعاوُن مع مجموعتي في بيان بعض الحقائق واآلراء الَّتي وردت في النَّصِّ

- ُأعطي مثااًل من النَّصِّ عن حقيقة واحدة، ورأي واحد.
- أستخرُج المعلومة الجغرافيَّة عن البتراء.

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

البتراء

١- ٥



5٧

٣ - الممارسة:
. - أذكُر الحقائق الَّتي تناولها النَّصُّ

. - أعبُِّر عن اآلراء الَّتي وردت في النَّصِّ
، أهي الحقائق أم اآلراء؟ - أبّيُن ما كثر في النَّصِّ

ًرا عن  / تاريخــيٍّ معبِّ ا مشــاهداتي في رحلة قمت بهــا إلى مكاٍن ســياحيٍّ -  أعــرُض شــفهيًّ
انطباعاتي وأفكاري ورأيي بشكٍل واضٍح.

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

١. ذكرُت الحقائق الَّتي تناولها النَّصُّ

٢. حُت كيفية التَّعبير عن اآلراء في النَّصِّ وضَّ

: من حقائق وآراء.٣ بيَّنُت ما طغى على النَّصِّ

ا مراحل رحلة قمُت بها.٤ عرضُت شفهيًّ
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١- تمهيد: 
بيع. ا لجمال الطبيعة في فصل الرَّ -  أشاهُد مقطًعا مرئيًّ

ة أخرى حول  ة، والجمل الطويلة مرَّ -  أتحاوُر مع مجموعتي مســتخدًما الجمل القصيرة مرَّ
بيعة في المقطع الّسابق. جمال الطَّ

٢- القراءة: 
كِل. - َأستمُع للنَّصِّ من معلِّمي أو من جهاز الّتسجيِل مضبوًطا بالشَّ

- َأقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة مع مراعاة ضبط أواخر الكلمات: 

ــــــْه قْمــريَّ يــــا  َغــنِّ  الَفْجُر  جيَّةطَلَع  الشَّ باأَلغاني  وَح  ــرُّ ال واْطربي 

بالُغصـــــــون َطيـــــُر  يا  النَّديَّةواْشـــُد  هــــوَر  الزُّ بَأناشيِدَك  وَأيِقْظ 

عبِّر طْيــــُر  يا  اْصطبْحَت  ما  َّةفــإذا  سحريـ رؤى  من  ــوْرُد  الـ رَأى  ما 

شــاد َنْشواُن  ـَْت  وَأنــــــ ــــْل  ـــــــةوَتَقبَّ الِعْطريَّ النَّسائِـــــــم  ُقَبـــالِت 

طلع الفجر
٢- ٦

للشاعر / فهد العسكر
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ى َتبـــــدَّ قد  ْبــــُح  الصُّ ُهـــــو  وْرديَّةَهـا  بْسمــــــٌة  الُحْلَو  ثْغَرُه  ُتَحّلي 

يْرُفـــُل كيَف  الَكــــْوَن  يا َطْيُر بتلَك الَغالئـــــِِل الَعْسَجديَّة)١(َواْنُظــِر 

٣- الفهم واالستيعاب: 
- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في:

أ - بيان المعنى المناسب للكلمات الَّتي صعب فهمها.

- أبّيُن ما في هذا البيت من جمال:

ى َتبـــــدَّ قد  ْبــــُح  الصُّ ُهـــــو  وْرديَّةَهـا  بْسمــــــٌة  الُحْلَو  ثْغَرُه  ُتَحّلي 

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

)١( المرجع: ديوان فهد العسكر .

أيقظ بأناشيدك
الزهور الندية.

ما رأى الورد من 
رؤى سحرية؟

ب -  توضيح سبب اختيار 
الشاعر للتعبيرات اآلتية:

ُد من النَّصِّ الّسابق داللة بعض األلفاظ اآلتية: أحدِّ

الفرحالتفاؤلاألمل
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٤- الممارسة:
بيعة : - قال الّشاعر توفيق محمد جبر في وصف الطَّ

ضاحـــٌك زاٍه  الكــون  في  ما  شجّي كــلُّ  بـــاٍك  أفراحه  في  ليــــس 
ـــذي الَّ يــُر  والطَّ وُض  ــرَّ وال نا  النَّدّي السَّ والــورُد  األلحان  ُيبـــــدع 
جى الدُّ صدر  في  هُر  الزُّ الَجنّي  والنُّجوُم  والّطلُع  الخضُر  والمروُج 

ُد نوع النَّصِّ الّسابق: - أحدِّ
)ديني - أدبي - علمي - قصصي(.

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

بيعة الخالبة مســتخدًما  ٍة عن مظاهر الطَّ ٍة وفعليَّ -  أتعــاوُن مع زميلي في صياغة جمٍل اســميَّ
األساليب البالغيَّة:

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

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

- أكتُب بعض المفردات الَّتي 
تدلُّ على التفاؤل والفرح من 

النَّصِّ الّسابق.

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

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

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

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

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

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



٦١

٥- التَّقييم:
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

١. بيَّنُت نوع النَّصِّ

بيعة الخاّلبة.٢ دُت بعض التَّعبيرات الَّتي تدلُّ على إعجاب الّشاعر بالطَّ حدَّ

لُت المفردات الَّتي تدلُّ على األمل والتَّفاؤل والفرح.٣ سجَّ
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١- تمهيد: 
ا من خالل الرابط)١( حول  -  أشــاهُد عرًضا مرئيًّ

أجمل مناطق العالم طبيعة.
ُد أكثر منطقة أعجبتني وردت في العرض. -  أحدِّ

٢- اإلعداد : 
-  أتعاوُن مــع زميلي لتحديد منطقة من المناطق 

الَّتي شاهدتها في العرض. 
ُن أهمَّ األفكار حول المناطق الَّتي شاهدُتها. - أدوِّ

بيعة الخاّلبة الَّتي جذبتنا من بين العناصر اآلتية: -  أذكُر عناصر الطَّ
)الجبــال - األنهــار - الحدائق - الوديــان - البحار والمحيطات - المروج - الســهول 

الغيوم - األمطار - المغارات.....( 
زها. ُد أسماء مدن أخرى مشهورة بطبيعتها الخاّلبة وسبب تميُّ - أحدِّ

ه في الكون. ٍة تبيُِّن بديع ُصنِع اللَّ - أستعيُن بكتاب التَّربية اإلسالميَّة الستخراج آيٍة قرآنيَّ
هن. بيعة على النَّفس والذِّ أثير الَّذي يلعبه جمال الطَّ - أبيُِّن مدى التَّ

٣ - الممارسة :
ٍة أخرى، مبينًّا  -  أكتُب وصًفا للّصور الجميلة المعروضة مستعيًنا بمعرفتي، ومن موادَّ دراسيَّ

بيعة؛ مستخدًما أنواع الجموع الثَّالثة: واجبي تجاه خالق الطَّ
..................................................................................................................................

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

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

)١( الرابط في دليل المعلم.

طبيعتنا الخالبة
٣ - ٧
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٤- التَّقييم الذاتي: 
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عناصر التَّقييمم

وصفُت ما شاهدُته في الّصور وصًفا دقيًقا.١

استعنُت بموادَّ أخرى.٢

كتبُت كتابًة سليمًة وصحيحًة.٣
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١- تمهيد: 
ِة في بالدي الكويت في الفراغ اآلتي: راثيَّ ُل أسماء األماكن التُّ - ُأسجِّ

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

٢- التطبيق: 
راثيَّة  ــبكة العنكبوتيَّة - الكتب..( عن أحد األماكن التُّ -  أتلّقــى معلومات من ) المعلِّم- الشَّ

في بالدي.
ِة التراِث الشعبيَّ في تأكيِد  راثيَّة في بالدي وعن أهميَّ ُط لكتابة نصٍّ عن أحد األماكن التُّ -  ُأخطِّ
تاريــِخ وطننِا الحبيِب، َوُأدّوُن األفــكار الَّتي وردْت بها مراعًيا الّصحة الّنحوية، وســالمة 

األسلوب، وعالمات الّترقيم.
لُت إليه من فكر زمالئي. دة وفقًا لما توصَّ - َأكتُب مسوَّ

دة على زمالئي مســتفيًدا من ملحوظاتهم، َوَأســتنتُج النَّــصَّ النهائيَّ منهم  -  َأعرُض الُمســوَّ
بحيث ال َيزيُد عن ثالث فقرات.

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

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

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

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

أفتخر بتراثي الشعبي

٣ - ١
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٣- الممارسة: 
-  أكتُب النَّصَّ في صورتِه النهائيَِّة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

الّصحة ١ مراعًيا  فقرات  ثالث  كتابة  في  مجموعتي  مع  تعاونُت 
الّنحوية.

غوية في كتاباتي.٢ حرصُت على الّسالمة اللُّ

استخدمُت عالمات الّترقيم المتنّوعة.٣



٦٦

٢- األدوات والموادُّ المقترحة:

أوراق ملونةآيات من القرآن الكريمصور معبرة

لوحة ورقية أو فلينيةأدوات فنيةألوان متنوعة

٣ - خطوات بناء المشروع:
ُع األدوار، والمسؤوليات داخل المجموعة: - نوزِّ

لة بالموضوع. الموثِّق: َمْن يقوم باختيار المعلومات ذات الصِّ
ر: ينتقي الّصور المناسبة للموضوع. المصوِّ

م المعلومات والّصور. المدير: ينظِّ
م: يعرض المشروع، ويتيح الفرصة لزمالئه لمناقشة الفرق األخرى وطرح األسئلة. المقدِّ

)*( مشروع جماعي تخصص له حصتان أو ثالث حصص.

من عجائب صنع اللهمشروعي)*(

١- المهمة:
ا لبعــض عناصر الكون  ــمً -  ُأِعدُّ مع مجموعتي مجسَّ
ماء  ه- سبحانه وتعالى - من مثل: )السَّ الَّتي خلق اللَّ

- األرض - الجبال- البحار - األنهار....(
َف إلى مجموعات  م الصَّ -  نســتمُع إلى تقســيم المعلِّ

لتحديد مجموعتنا بحسب العنصر الَّذي اخترناه.
ل إليه كلُّ فرد في المجموعة. - نجمُع ما توصَّ

- ُنِعدُّ عرض المشروع.
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- نختاُر الموادَّ المناسبة للمشروع والمعلومات الموثَّقة.
ٍق وواضٍح. - ننظُم المشروع بشكٍل منسَّ

- نحرُص على اإلخراج الجذاب للمشروع من خالل استخدام الموادِّ المختلفة.
ا مقنًعا بلغٍة صحيحٍة وبطالقٍة واضحٍة في حدود ثالث دقائق. ُم عرًضا شفهيًّ - نقدِّ

٤- التقييم: 

- من خالل هذا المشروع ُأقّيم مجموعتي:

المعيارم
التَّقييم

١٢٣٤

استخدمنا الموادَّ المناسبة بشكٍل صحيٍح.١

منا المشروع بشكٍل دقيٍق وجاذٍب.٢ نظَّ

حِرْصنا على اإلخراج الجّذاب للمشروع.٣

منية ٤ الزَّ الفترة  حدود  في  صحيحٍة  بلغٍة  وشّيًقا  مقنًعا  عرًضا  المشروع  عرضنا 
دة. المحدَّ

م لمشروعي وكفاياتي. ٥- أنا مستعد لتقييم المعلِّ
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الوحدة الثانية

إبداعات وابتكارات
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٢
كفايات الوحدة الثانية

م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

١

١

١ - ٢حقائق
أساليب  مستخدًما  شفهية  رسائل  ويرشح  ويرسد  يصف 
نربة  إيـــامءات،  اجلــســد،  )لغة  لفظية  غــري  بلغة  مقنعة 

الصوت...(

بمعلومات ١ - ٣حقائق2 إياها  مدعاًم  مقنع  بشكل  نظره  وجهة  يبدي 
ذات صلة هبا.

يتحدث بلغة فصيحة مستخدمًا اجلمل االسمية واألفعال ١ - ٧عمليات3
بأنواعها بشكل سليم.

٤

2

الغرض ٢ - ١حقائق حتديد  هبدف  خمتلفة  نصوص  من  إثباتات  يذكر 
منها وحتديد هوية املستمع لكل منها.

٢ - ٣عمليات5
حيدد العالقات بني السبب والنتيجة، والشامل والتفصييل، 
والسلوك واملواقف، مستشهدًا بأدلة من النص لدعم هذه 

االستنتاجات.

حيدد موضوع النص ويلخصه ويستنتج ما استفاد منه.٢ - ٥عمليات٦

٧

3

ثم ٣ - ٣عمليات مسودهتا  ويكتب  املختلفة  بأنواعها  لنصوص  خيطط 
يدقق يف أفكارها ولغتها، وينقحها لتسلم من اخلطأ.

اللغوية ٣ - ٤عمليات8 والرتاكيب  املصطلحات  يكتب وصًفا مستخدًما 
بشكل سليم.

٣ - ٥ /١عمليات9
مع   ، ورقعة(  )نسخ  املالئمة  الكتابية  اخلطوط  يستخدم 
والتهجئة  اجلملة(  بناء  )خاصة  النحو  قواعد  مراعاة 
الصحيحة، والرتقيم السليم الذي جيعل الرسالة املكتوبة 

واضحة لآلخرين.
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١- تمهيد:
ُث  -  أختاُر مع مجموعتي اختراًعا جديًدا، وأتحدَّ

عن فوائده، مستخدًما الجمل االسميَّة.

٢- التَّطبيق: 
-  أتعــاوُن مــع زمالئــي فــي معرفة مــا اخترعه 
كتور أحمد نبيل من خالل  الّشابُّ الكويتيُّ الدُّ
حــف، ومواقع التَّواصل  مــا ُكتَب عنه في الصُّ

. االجتماعيِّ
ــذي اخترعه في لغٍة  كتــور أحمد نبيــل والمنظار الَّ ًصا عن الدُّ -  أعــرُض أمام زمالئــي ملخَّ

ًعا في األفعال من مثل: صحيحٍة، مستخدًما الجمل االسميَّة والفعليَّة ومنوِّ
-أحمد نبيل جّراح كويتيٌّ ماهر.

ر أحمد نبيل في ابتكار طريقة أفضل لتنظيف المنظار. - فكَّ
ــالمة أثناء  ُل توتر الجّراحين، ويرفُع مســتوى السَّ -  يوفُر اختراع أحمد نبيل الوقت، ويقلِّ

العمليَّة الجراحيَّة.
- يتمُّ تنظيف المنظار بطريقة آلية دون الحاجة إلخراجه من جسم المريض.

بِّ بلغٍة صحيحٍة، مســتخدًما الجمل االسميَّة  -  أبّيُن مدى أهميَّة هذا االختراع في مجال الطِّ
بشكٍل سليٍم.

طبيب مبدع

١- ٧
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٣-الممارسة:
ُث بالتَّعاون مع مجموعتي في أهميَّة هذا االختراع بلغٍة صحيحٍة، مســتخدًما الجمل  -  َأتحدَّ

االسميَّة والفعليَّة ومراعًيا تنّوع األفعال. 

٤- التَّقييم: 
ق في أدائي: قم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عناصر التَّقييمم

١. بِّ ثُت عن أهميَّة االختراع في مجال الطِّ تحدَّ

استخدمُت الجمل االسميَّة والفعليَّة بشكٍل صحيٍح.٢
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١- تمهيد:
-  ُأعبُِّر بحركات جسديَّة وغير لفظيَّة عن 
تــي اعتمدها  بعض أنــواع البصمات الَّ

العالم.

٢- االستماع والمناقشة : 
: بصمة العين ال يمكن تزويرها.)١( -  َأستمُع استماًعا جيًدا لنصِّ

٣- الممارسة : 
ٍة  -  أتناقُش مع مجموعتي حول ما اســتمعت إليه، مســتخدًما أســاليب مقنعة بلغٍة غير لفظيَّ

)لغة الجسِد، إيماءات، نبرة الصوت(.
رِح: تشرح ما تنفرد به بصمة العين. - مجموعُة الشَّ

- مجموعُة الوصِف: تصف عينيِّ زميلي من حيث اللون وحجم الحدقة.
ــرِد: تسرد كيفية بدايات أجهزة بصمة العين، وتوقعاتها في المستقبل لتطوير  -  مجموعُة السَّ

هذا االختراع.
- ُأعّبـُر عن رأيي في تقديم كلِّ مجموعة بلغٍة غير لفظيٍَّة.

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

بصمة العين ال يمكن تزويرها

١- ٢
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٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

عبَّرُت عن رأيي بوضوٍح في تقديم كلِّ مجموعة بلغة غير لفظية.١

شرحُت ما تنفرد به بصمة العين شرًحا مناسًبا.٢

وصفُت لون عينّي زميلي وصًفا مناسًبا.٣

سردُت استخدامات بصمة العين في دول العالم.٤
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١- تمهيد:
- قرأُت مقااًل ووجدُت فيه هذه الكلمات:

٢- القراءة:
- أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة مع مراعاة ضبط أواخر الكلمات :

ا على  ٌة شــريفٌة، ينطبُق معناها حرفيًّ ﴿  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ ﴾ )١(.. آيــٌة قرآنيَّ
َض  ِة، الَّذي تعرَّ المخترِع الكويتيِّ الّشابِّ عبدالقادر حبيب أبل من فئِة ذوي االحتياجاِت الخاصَّ
، كاَن مْن نتيجتِه الحصوُل  َلها إلى إنجاٍز مهمٍّ لحادِث سيٍر أقعَدُه، لكنَّه لْم يستسلْم إلعاقتِه وحوَّ
ٍة عــْن ابتكاِر »ملعقة« ُتلبِّي احتياجاِت المعــاِق، َوتقيِه من الوقوِع في  علــى براءِة اختراٍع أميركيَّ

الحرِج أثناَء األكِل أماَم اآلخريَن.
وعْن اختراِعه »الملعقة المســاعدة لذوي االحتياجات الخاصــة« قاَل: إنَّها عبارٌة عْن ملعقٍة 
ُز بقبضتِها الَّتي يمكُن تركيُب شــوكِة  ِة، وتتميَّ ذاِت مقبٍض تســتخدُم لذوي االحتياجاِت الخاصَّ

)١( سورة البقرة اآلية: 2١٦.

الملعقة العجيبة

٢- ٥

..............................ماذا سيكون موضوع النص برأيك؟

تجارباختراعات

أبحاث
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األكِل والّســكيِن عليها، وكلُّ هذه األدواِت في مكاٍن واحٍد، َويْأتي االختراُع على شــكِل ُيْشبه 
إلى حٍد كبيٍر »الّســكين السويســرية«، الفًتا إلى أنَّ الغرَض مْن اختراِعه مســاعدُة الَّذيَن ُيعانوَن 
يطرَة أو  مْن مشــكالٍت في األْعصاِب، وخصوًصا األشخاَص المعاقيَن الَّذيَن ال يستطيعوَن السَّ

اإلمساَك بأدواِت تناوِل الّطعاِم بقبضٍة ُمْحكمٍة.
ــيِر، مّما جعَلــُه ُيعاني مْن عدِم  ضِه لحادِث السَّ وأشــاَر إلــى أنَّ فكرَة اختراِعه جاَءْت بعَد تعرُّ
ا على َأْعصابِه، ولْم يستِطع اإلمســاَك حّتى بملعقِة الّطعاِم،وظلَّ فترًة كبيرًة ُيعاني  ــيطرِة نهائيًّ السَّ
مــْن تعٍب وآالٍم في األعصاِب، مضيًفا »ذاَت يوٍم ُكْنُت فــي زيارٍة إلى أحِد َأقاربي وعنَد تناولي 
الطعاَم لْم أســتِطع التَّحكَم في الملعقِة، مّما ســبََّب لي إحراًجا كبيًرا أمــاَم الحضوِر، ومْن تلَك 
ُم لهم  اللَّحظِة عزْمُت على التَّفكيِر في شــيٍء ُيســاعدني ويســاعُد مْن ُهْم في مثِل حالتي، ويقدِّ

الحلَّ لهذه المشكلِة الكبيرِة«.
ولفــَت إلــى أنَّه أنجَز هــذا االختراَع بأقــلِّ اإلمكاناِت وبالمــوادِّ المتاحِة، واســتعاَن بورِش 
الخراطِة وتشــكيِل المعادِن الموجودِة في منطقِة الّشــويِخ، وقْد استغرَق هذا االختراُع حّتى تمَّ 

ديدِة إليِه«. ا على إْنجاِزه بسبِب حاجتي الشَّ إنجاُزه أربعَة أشهٍر فقط، »ألّني كْنُت ُمصرًّ
مه اختراُعه عّما هو موجوٌد باأَلســواِق، قــاَل إنَّ الملعقَة مصنوعٌة مْن  وعــن الجديدِ الَّذي قدَّ
ها من  ِة، ويتــمُّ فكُّ مادِة اإلســتنلس ســتيل، وســهلُة االســتخداِم لفئِة ذوي االحتياجات الخاصَّ
عاِم على نفِس المقبِض،  عــاِم وأدواِت الطَّ المقبِض لتنظيِفها، وكذلك يمكُن تركيُب شــوكِة الطَّ
غيِر، وَيجمُع كلَّ  ًة ُأْخرى لتنظيِفها، ُمشيًرا إلى أنَّ االختراَع يمتاُز بحجِمه الصَّ ها وتركيُبها مرَّ وفكُّ

ِة.*  ُل عمليَة التَّحكِم فيها لذوي االحتياجاِت الخاصَّ عاِم في مكاٍن واحٍد، وُيسهِّ أدواِت الطَّ

* المرجع : إصدارات مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع.
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٣ - الفهم واالستيعاب : 
ف معانيها. ُط الكلمات الَّتي تتطّلب العودة إلى المعجم لتعرُّ   أ  -  ُأحوِّ

ب - َأتعاوُن مع أفراد مجموعتي لتقديم شرح لما يأتي :

ُد من النَّصِّ الّسابق العبارات الَّتي ُتبّين الموضوع: ج - أحدِّ

الفئة الَّتي تحتاج هذا 
االختراع:

إلى أي مدى أعجبني هذا 
االختراع؟

دور الدولة في رعاية 
الموهوبين:

ُد موضوع  - أحدِّ
النَّصِّ الّسابق:
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٤- الممارسة:
غَة المناســبَة، ومراعًيا األســس الفنية للتلخيص،  ، مســتخدًما اللُّ ــُص موضوع النَّصِّ -  ُألخِّ

وأكتبه في صياغٍة سليمٍة.

٥- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

١. دُت نوع النَّصِّ حدَّ

٢. استخرجُت العبارات الَّتي تحدد موضوع النَّصِّ

األسس ٣ ومراعًيا  المناسبة،  غة  اللُّ مستخدًما   ، النَّصَّ صُت  لخَّ
الفنية للتلخيص.
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١- تمهيد:
-  صــِل اأَلســباب في المجموعــة )أ( بما ُيناســبها من 

النتائج في المجموعة )ب( :

)ب()أ(

ــي  ــدُت ف ــ ــهـ ــ ــتـ ــ -  اجـ
دروسي.

تقديم  فــي  -  فــأبــدع 
درسه.

كثيًرا عن  المعلم  -  قرَأ 
العلماء.

في  مبكًرا  نمت  -  لــذا 
األمس.

ــرُت بــالــتــعــب  ــعـ -  شـ
واإلرهاق.

- فحّققُت النجاح.

٢- القراءة:
- َأقرُأ النَّصَّ اآلتَي قراءًة صحيحًة معبرًة:

»اتَّسَم علماُء المسلميَن بأنَّهم موسوعيوَن، بمعنى أنَّ العالَِم منهم بارٌع في مجاالٍت عديدٍة، 
ومنهــم )ابن ســينا(. وقد أبدَع في مجــاالٍت عديدٍة : منها علــُم الفلِك والجغرافيــا والصيدلِة 
ياضياِت، إال أنَّ  ــعِر والرِّ ِة والمنطِق والفلســفِة والشِّ والنباِت والكيمياِء والدراســاِت اإلســالميَّ

بِّ أكثُر مْنها في َغْيِرها. ُشهرَتُه في الطِّ
وابُن سينا هو أبو علي الحسين بن عبد الّله بن سينا وهو معروٌف عنَد الغرِب بـ »فيسينا«، و ألنَّه 
يِخ الرئيِس،  ، اكتســَب علوَم اليوناِن واستوعَبها، وُعِرَف بالشَّ بِّ ا بعلوِم الفلســفِة والطِّ كان مهتمًّ
(، وكتاِب  وألََّف أكثَر من مائتي كتاٍب في الفروِع المختلفِة، ومن أشهِر كُتبِِه )القانون في الطبِّ

من علمائنا األفذاذ »ابن سينا«

٢- ٣
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ًدا، وله إبداعاٌت في الجيولوجيا  ــفاء(، والمقصوُد بِه شفاُء الّنفِس، ويُضمُّ سبعَة عشَر مجلَّ )الشِّ
ِة ُكتِب ابن ســينا، فقْد كانْت من  حتى ُكّني بمؤســِس علِم الجيولوجيا عنَد العرِب، ونظًرا ألهميَّ
دْتُه هذه اآلثاُر القّيمُة، لما  أوائــِل الكتِب الَّتي ُطبعْت بالاّلتينيِة بعَد اختــراِع آلِة الّطباعِة، وقْد خلَّ

مه مْن علوٍم نافعٍة. لُه مْن فضٍل على العرِب والعجِم، بما قدَّ

٣- الفهم واالستيعاب:
. ِص مْن خالل النَّصِّ -  أتعاوُن مع زمالئي في التَّعريِف بالعالِم الموسوعيِّ و العالِم المتخصِّ

. ُد المجاالت الَّتي أبدع فيها ابن سينا، مستشهًدا بأدّلٍة من النَّصِّ -  ُأحدِّ
-  ُأصنُِّف العلوم الَّتي برع فيها ابن سينا بحسب مجاالتها المختلفة.

ب. -  َأذكُر معلومتين عن إنجازات ابن سينا في الطِّ
-  َأصُل بين اأَلسباب والنتيجة كما جاءت في النَّصِّ :

لما لها من فضل على العرب والعجم بما قدمه من علوم نافعة.له إبداعات في الجيولوجيا.

فُكّني بمؤسس علم الجيولوجيا عند العرب.كانت كتب ابن سينا مهمة.

إذ كانت من أوائل الكتب الَّتي طبعت بالالتينية بعد اختراع آلة وقد خلدته هذه اآلثار القيمة.
الطباعة.

بِط.  ًنا أداة الرَّ ابق من أسباب ونتائج، في جمل تامة، مبيِّ -  أكتُب ما ورد في الجدول السَّ
-  أتعاوُن مع مجموعتي في بيان داللة اهتمام الغرب بكتب ابن سينا.

ابق بأسلوبي. -  أعيُد عرض النَّصِّ السَّ



8١

٤- الممارسة:
. - ُأبيُِّن أسباب تعريف ابن سينا بالعالِم الموسوعي، مستداًل على ما أقوُل من خالل النَّصِّ

ِة كتب ابن سينا« بما بعدها.  ُح عالقة جملة »نظًرا ألهميَّ -  ُأوضِّ
-  ُأكمُل الجملة اآلتية أُلبيِّن العالقة بين الســلوك والمواقف »بذل ابن سينا جهوًدا حثيثة في 

مجال العلوم، وهذا يدل على....«.
ِة كتب ابن سينا ومكانته العلميَِّة. -  َأتعاوُن مع زمالئي في كتابة ثالث جمل عن أسباب أهميَّ

٥- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

١. ٍة من النَّصِّ دُت العالقات بين اأَلسباب والنتيجة، مستشهًدا بأدلَّ حدَّ

٢. استنتجُت العالقة بين السلوك والمواقف، مستشهًدا بأدلٍة من النَّصِّ

٣. ٍة من النَّصِّ بيَّنُت العالقة بين الشامل والتفصيلي، مستشهًدا بأدلَّ
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١- تمهيد:
- َأقرُأ الفقرة اآلتية قراءًة صحيحًة مضبوطَة بالشكل:

، والعلماُء يذكروَن جهوَد  بِّ أبو بكر الرازي عالٌِم مسلٌم، وهو ذو مكانٍة مرموقٍة في عالِم الطِّ
ُه حماهم. َق اللَّ َأخيهم، فال ُفضَّ فوهم، ووفَّ

ابقة في الفراغ اآلتي: - َأكتُب األسماء الَّتي تحتها خطٌّ في الفقرة السَّ
..................................................................................................................................

ابقة باأَلسماء الخمسة. - َأتعاوُن مع زمالئي في بيان سبب تسمية هذه األسماء السَّ

٢- التطبيق :
كِل: - َأقرُأ األمثلة اآلتية قراءًة صحيحًة مضبوطًة بالشَّ

غيِر. - أخوك ذو األخالِق العاليِة محبوٌب، فهو يحترُم أباه، ويرفُق بأخيه الصَّ
- المسلُم ينظُف فاه، ويحسُن معاملَة حميه.

- إنَّ أخانا وأبانا يقدراِن العلماَء.
حيحة من بين البدائل التالية بوضع خطٍّ تحتها: أ - َأختاُر اإلجابة الصَّ

- األسماء الخمسة الَّتي تحتها خطٌّ في األمثلة الّسابقة جاءت مضافة إلى :
- االسم الّظاهر والياء.

- االسم الّظاهر والهاء والكاف ونا.
- الهاء والياء والكاف.

- الياء والهاء والكاف والنون.

)*( ُيؤدى هذا النشاط في حصتين أو أكثر حسب تقدير المعلم.

األسماء الخمسة)*(

٣ - ٥ / ١
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ب -  جاءت األســماء )أخوك - ذو( مرفوعة، و)أباه - فاه - أخانا - أبانا( منصوبة، و)أخيه 
- حميه( مجرورة. فما عالمة إعراب كل منها؟

ج - )أبي وأخي يحثان على االقتداء بالعلماء(.
أحاوُر زميلي في إكمال الفراغ اآلتي.

تان تحتهما خطٌّ ليستا من األسماء الخمسة ألنَّهما مضافتان إلى............... الكلمتان اللَّ
 د -  َأتعاوُن مع مجموعتي في كتابة عالمات إعراب األسماء الخمسة من خالل ما سبق في 

الجدول اآلتي :

عالمة الجرعالمة النصبعالمة الرفع

٣ - الممارسة :
ُف الكلمات اآلتية في جمل من إنشائي، بحيث تكون من األسماء الخمسة : -  ُأوظِّ

)أخ - أب - فو(
-  َأكتُب ثالث جمل من إنشائي، مستخدًما االسم )ذو( مرفوًعا في الجملة األولى، ومنصوًبا 

في الجملة الثانية، ومجروًرا في الثالثة.
ُف كلمة )أب( في جملتين بحيث تكون في األولى من األسماء الخمسة، وفي الثانية  -  ُأوظِّ

ليست منها. 

تذكر أن األسماء الخمسة هي )أب - أخ - حم - فو - ذو(، ترفع بالواو، وتنصب باأللف، وتجر بالياء، إذا كانت مفردة ومضافة لغير ياء 
المتكلم، فإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات اإلعرابية. 
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١- تمهيد:
- َأقرُأ عناوين المجالت في الّصوِر المعروضة.

- أبيُِّن المحتوى الَّذي تحتويه مدعًما بأمثلة.
ُد أسماء مجالت علميَّة أقرؤها، وأتابعها. - ُأحدِّ

٢- اإلعداد :
ًة لوصف إنجاز  -  أشــاهُد الّصورة التالية، ثم ُأِعــدُّ بالتَّعاون مع زمالئي في المجموعــة خطَّ

علمي كبير مراعًيا مايلي :
ُد أســماء أطبــاء ومخترعيــن كويتيين  -  ُأحدِّ

حازوا جوائز عالميَّة.
-  أذكــُر َأســماء لمراكــز ُتعنــى بالمخترعين 
الكويتيين )معرض تربــوي ثقافي - مركز 
علمي - رابطة أدبية - متحف علمي - ناٍد 

علمي - معهد أبحاث.....(.
-  ُأبيُِّن الدور الرئيســي لصاحب الســمو أمير البالد الشــيخ صباح األحمد في تحفيز أبناء 

الكويت لتسجيل المزيد من اإلبداعات واالختراعات وتطويرها.
-  َأكتُب وصًفــا لإلنجازات العلميــة، واالختراعات الحديثة في حِل مشــكالِت المجتمِع، 

ة. مستعيًنا بالمعلومات الَّتي اكتسبُتها في الحصَّ

مخترعون أبطال

٣ - ٤
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-  أتبــادُل عملي مع زمالئي لمراجعــة العمل، وكتابة رأي كلٍّ منا في عمل اآلخر، وذلك في 
لغٍة صحيحٍة، وجمٍل طويلٍة وقصيرٍة.

-  ُأعّدُل ما كتبــُت مع مراعاة الملحوظات الَّتي تلقيتها من مجموعتي، مســتخدًما التراكيب 
غوية بشكٍل سليٍم، واألفعال بأنواعها، والتنويع بين الجمل القصيرة والطويلة. اللُّ

٣- الممارسة: 
-  أكتُب النَّصَّ في صورتِه النهائيَِّة:

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

كتبُت وصًفا في جمل قصيرة وطويلة.١

غوية بشكٍل سليٍم.٢ استخدمُت التراكيب اللُّ

راعيُت التنويع بين الجمل االسميَّة والفعليَّة في وصفي.٣

حرصُت على اختيار الكلمات المختلفة المعبِّرة عن الّصورة.٤
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١- تمهيد:
ا أم إلكترونيًّا؟ -  كيف تحبُّ قراءة الكتاب، ورقيًّ

- بيِّن إيجابيات وسلبيات كلِّ طريقة.

٢- االستماع والمناقشة:
: الكتب اإللكترونية.)١( -  أستمُع استماًعا جيًدا لنصِّ

٣- الممارسة:
ٍة ) لغة  -  أتناقُش مع مجموعتي حول ما استمعُت إليه مستخدًما أساليَب مقنعًة بلغٍة غير لفظيَّ

الجسد - إيماءات - نبرة الصوت (.
رِح: تشرح ميزات وعيوب الكتب اإللكترونية معّللًة ومدّعمًة باأَلدلَّة. -  مجموعُة الشَّ

ْت كتابته: ُن ما تمَّ كل الّتالي، ثمَّ تدوِّ -  مجموعُة المقارنة: تمأُل الشَّ
..........................................................................................

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

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

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

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

ٍة. - ُأعبُِّر عن رأيي في تقديم كلِّ مجموعٍة بلغٍة غير لفظيَّ
)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

الكتب اإللكترونية

 ١- ٢
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٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

شرحُت ميزات وعيوب الكتب اإللكترونية.١

قارنُت بين الكتب الورقية واإللكترونية ووصفُت كالًّ منها.٢

ٍة.٣ عبَّرُت عن رأيي بوضوح في تقديم كلِّ مجموعٍة بلغٍة غير لفظيَّ
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١- تمهيد:
ديــق الوفيِّ فــي تحقيق  ُث في ثــالث جمل عــن أثر الصَّ -  أتحــدَّ

النَّجاح.

٢- استماع ومناقشة :
-  استمُع باهتمام إلى نصِّ : بيل غيتس »من أبطال التكنولوجيا«)١(.

٣-الممارسة : 
 . ِة النَّصِّ -  أشارُك في مناقشة جماعيَّة مع زمالئي، ونتبادُل االنطباعات حول شخصيَّ

مه النَّصُّ من معلومات  مة، مســتعيًنا بما قدَّ ُث عن االنطباعات المقدَّ -  أدعُم رأيي فيما أتحدَّ
ٍة مقنعٍة.  وأدلَّ

ـَة إصغائي. ُد دقَّ - أعيُد صياغة أفكار زمالئي بأسلوب ُيؤكِّ

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

ٍة.١ تبادلُت الحديث عن االنطباعات وفَق مشاركٍة جماعيَّ

ٍة مقنعٍة.٢ دعمُت رأيي عن االنطباعات بأدلَّ

ـَة إصغائي.٣ ُد دقَّ َأعدُت صياغة أفكار زمالئي بأسلوب ُيؤكِّ

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

بيل غيتس »من أبطال التكنولوجيا«

١- ٣



89

١- تمهيد:
- أربُط بيَن أنواِع النُّصوِص، وأغراِضها المناسبِة:

األجهزة اللوحية

٢- ١

أغراض 
النصوص

وصف

معلوماتي تحليلي

مناظرةنصائح

أنواع النصوص

قصيدة/ رسالة

مقال/ كتاب مدرسي

أخبار/ قصة

إعالن/ برنامج تلفزيوني
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٢- القراءة:
- َأقرُأ النَّصيِن الّتالييِن قراءًة صحيحًة مع مراعاة ضبط أواخر الكلمات:

٣- الفهم واالستيعاب:
- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في:

أ - بيان المعنى المناسب للكلمات الَّتي صعب فهمها.
..................................................................................................................................

ب - تحديُد الغرض من هذين اإلعالنين.
 ..................................................................................................................................

- َأختاُر أكثر اإلعالنين إقناًعا.
 ..................................................................................................................................

ُد فئة المهتمين بقراءة هذين النَّصيِن. - أحدِّ
..................................................................................................................................

ا من هذين الجهازيِن َأختاُر، ولماذا؟ - َأذكُر أيًّ
..................................................................................................................................

 المرجع: الشبكة العنكبوتية.

اإلعالن
األول

اإلعالن
الثاني

قوة بعكس 
الحجم وأداء السلكي 

سريع، وكاميرتان رائعتان لهما 
خصائص بصرية متقدمة ومتطورة، 
ستكون تجربتك سلسة وسهلة، كل 

ذلك مع عمر بطارية يدوم لغاية 
١0 ساعات

َأتدع صغر حجمه 
يخدع بصرك؟ فهو يضع بين يديك 

أداًء وقدرات استثنائية ألنه أخف وأنحف 
من أي وقت مضى، لكنه احتفظ بقوته الَّتي 

تساعدك على االنطالق بأفكارك إلى أبعد مدى.
يجمع كل ما تحب في األجهزة اللوحية لتتمكن من 

إنجاز أعمالك حيثما وأينما أردت.
الجهاز يعمل بنظام تشغيل متحرك أكثر تطوًرا وذكاًء 

وأماًنا، وبفضل ما يتضمنه من تطبيقات مطورة، 
وميزات متعددة فإنه يساعدك على إنجاز 

مهام متعددة بطرق فعالة وسهلة.
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- ُأعّلل عدم اقتناعي باإلعالن اآلخر.
..................................................................................................................................

ا تحت الكلمات الَّتي تبرز جودة الجهاز في اإلعالن األول. - َأضُع خطًّ
ُط الكلمات الَّتي تبرز جودة الجهاز في اإلعالن الثاني. - َأحوِّ

ط التالي: - ُأسّجُل ما توصلت إليه في المخطَّ

ُل العبارات الجذابة في اإلعالنين السابقين: - ُأسجِّ

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

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

ُد بعًضا من الحقائق - أحدِّ
واآلراء الَّتي وردْت في اإلعالنين، 

وأبيُِّن أيهما أكثر وروًدا:

اإلعالن األول
اإلعالن الثاني

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

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

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

.....................
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٤- الممارسة:
- َأقرُأ النَّصيِن أُلبّيَن الغرض الرئيسي منهما، ثمَّ َأْكتُبه في صياغٍة سليمٍة.

٥- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

حّدْدُت الغرض الرئيسي.١

استنتجُت هوية المشاهد.٢

غة المستخدمة للنَّصيِن الّسابقيِن.٣ ْدُت الكلمات األكثر إقناًعا في اللُّ حدَّ

هما أفضل.٤ قارنُت بين إعالنين لنفس الجهاز ألختاَر أيُّ

- أقارن ما بين خصائص الجهازين اللوحيين في اإلعالنين السابقين:

اإلعالن الثاني اإلعالن األول

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

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



93

١- تمهيد:
ُد موضوع النصِّ وفًقا للكلمات الَّتي تحتها خطٌّ في  -  ُأحدِّ

النَّصِّ اآلتي:
ِة نجوٍم تتــراوُح ما بين ٤00-200  ، وتتكوُن مْن عدَّ ُة درِب التّبانِة ذاُت شــكٍل لولبيٍّ )مجــرَّ
ِة  ِة، حيُث تقُع هذه المجموعــُة على أطراِف المجرَّ مســيَّ مليار، من بينها شــمُس مجموعتِنا الشَّ
ٍة مــْن بينها الكواكُب  ــمُس وما يــدوُر حْوَلها مْن أجراٍم ســماويَّ بعيــًدا عــْن مركِزها، تعرُف الشَّ

ِة (.  مسيَّ مسيِّ أو المجموعِة الشَّ واألقماُر بالنِّظاِم الشَّ

مفتاح الكون السري

٢- ٥

موضوع النص:

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

..............................
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٢- القراءة:
- أقرأ النَّصَّ التالي قراءًة صحيحًة مع مراعاة ضبط أواخر الكلمات:

َفــرُح تِلميذٌة َنشــيطٌة، َلَدْيهــا َأحالٌم َو ُأْمنيــاٌت َكثيَرٌة تتمّنــى َأْن تحّقَقها، فهي ُتِحــبُّ اْلِقراَءَة 
وليــِة »اإلْنَتْرنِت« وتهــوى َأْخباَر  واْلُجلــوَس َأماَم الحاســوب، ومتابعة َشــَبكة الَمعلوماِت الدَّ

ِة. ناعيَّ الَفضاِء واأَلْقماِر الصِّ
ُأْعِجَبْت بُِرّواِد الَفضاِء، وَأراَد ْت َأْن َتعِرَف َمْعلوماٍت َعن الكوِن، فَذَهَبْت إِلى َمْكَتـَبـِة الَمْدَرَسِة 
واْختاَرْت ِكتاًبا َعن عاَلِم الَفضاِء، وَقَرَأت بِإِْعجاٍب ما قاَلُه َأَحُد ُرّواِد الَفضاِء، حيَن َوِطَئْت َقَدُمُه 
َســْطَح الَقَمِر في يوْليو عاَم ١9٦9: »َلَقْد كاَن الَقَمُر َتْحَت َقَدمي، َلِكنَّني َلْم َأْشعر بَِأّني ِعْمالٌق، 

ا َأماَم َعَظَمِة الخالِِق«. َبْل َشَعْرُت بَِأّني َضئيٌل ِجدًّ
ِة،  ِة ساَعٍة واِحَدٍة، َبْعَد َأْن َأْنهت واِجباتِها الَمْدَرِسيَّ وفي الَمساِء َجَلَسْت فرُح َأماَم الحاسوِب، لُِمدَّ
ولِية ) اإِلْنَتْرنِْت ( ما َقَرَأته في َمْكَتـَبـــةِ الَمْدَرَسِة.. َوَمَع َدّقاِت  وتاَبَعت َعلى َشَبَكِة الَمْعلوماِت الدُّ
َهت إِلى ِفراِشها لِتناَم، َوَقْبَل َأْن ُتْغِمَض َعْيَنْيها،  اَعِة العاِشــَرِة، َأْغَلَقت فرُح الحاسوَب، َوَتَوجَّ السَّ

قاَلت لَِنْفِسها: َكْم َأَتَمّنى َأْن ُأْصبَِح رائَِدَة َفضاٍء........ ُثمَّ راَحت في ُسباٍت َعميٍق.
ســمعْت فرُح صوَت العمِّ ســعٍد يقوُل: اآلَن ســوَف َننَطِلُق بقطاِر العجائِب إلى الفضاِء، هّيا 
ا وارتدْت مالبَس رّواِد  ــَز، ابتهجْت فرُح جدًّ لنرتدَي َمالبَِس الَفضاِء ! وَأخذ يدقُّ جرَســهُ المميِّ
ِجَهًة إِلى عالِم الفضــاِء، نظرْت فرُح إلى  الفضــاِء، َوانطلقْت بقطاِر العجائِب بُســْرَعٍة َرهيَبــٍة ُمتَّ

باحِة ! أسفَل فوجدِت المنازَل صغيرًة كُعَلِب الكبريِت، والبحاَر صغيرًة كحماماِت السِّ
عها العُم سالٌم متمنًيا لها رحلًة سعيدًة،  َوَصَل قطاُر العجائِب إِلى سطِح الَقَمِر وودَّ

َوَخَرَجْت فرُح وَمشْت ُخُطواٍت َقليَلًة، ُثمَّ َوَقَفْت في َمكانِها ُبْرَهًة دوَن َحَرَكٍة، 
ُها تِقُف َعلى َسْطِح الَقَمِر. رْت َأنَّ َوَسَأَلت َنْفَسها:َأْيَن َذَهَب الجميُع ؟ َو لِكنَّها ُسْرعاَن ما َتَذكَّ

ُك بُِسهوَلٍة، تْقِفُز َوتطيُر عالًِيا،  َلْت فرُح وَنَظرْت َحْوَلها في َدْهَشــٍة، ُثمَّ َوَجَدْت َنْفَسها تَتَحرَّ َتَأمَّ
ْغِم ِمّمــا َأْحِمُلُه ِمْن آالٍت  قاَلــْت فرُح َوهَي َمْســرورٌة: إِنَّني َأطيُر َوَأْهبُِط ِمثَل الَفراِشــِة، َعلى الرَّ
وُمِعّداٍت َثقيَلٍة َفْوَق َظْهري. َكْم ُكْنُت َأَتَمّنى َأْن َيكوَن َمعي َأْصِدقائي َوُزَمالئي َحّتى َنْلهَو َو َنطيَر 

َمًعا َبعيًدا َبعيًدا.
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ــْت فرُح بالوحــَدِة، َفَلْيَس َمَعها َأنيــٌس َأْو َجليٌس َعلى َســْطِح الَقَمِر، َوَشــعَرت باْلَخَطِر  َأَحسَّ
ــراُب َأْو اأُلْكِســجيُن، وَأَخَذْت تْنُظُر في ُكلِّ َمكاٍن َيميًنا َو يســاًرا َكَأنَّها  عاُم َو الشَّ ِمْن َأْن َيْنَفَد الطَّ
تْبَحــُث َعْن َشــيٍء ما، َفَوَقَع َنَظُرها َعلــى َمْقَعٍد بِِه آَلٌة َعجيَبــٌة، َكَأنَّها َمْرَكَبُة َفضــاٍء، َعَلِت الَفْرَحُة 
َوْجَهها َو َلَمَعْت َعْيناها، َو َأْســَرَعْت تبحُث عْن كيفيِة تشغيِل هذه اآللِة، فوجدْت مفتاًحا صغيًرا 
مكتوًبا عليه ) مفتاح الكون السري (، أخذِت المفتاَح وأدارْتُه، ثمَّ َضَغَطْت ِزرَّ التَّشغيِل فظهرْت 
أماَمها شاشــٌة كبيرٌة رأِت مــن خاللِها الكواكَب الكثيرَة مختلفَة األشــكاِل واألحجاِم، والنجوَم 
ــمِس من الكواكِب  مســيَّ وما يدوُر حوَل الشَّ ــمَس المضيئَة، ورأْت النِّظاَم الشَّ المتأللئــَة، والشَّ
الثمانيِة وأقماِرها الطبيعيِِّة، فضاًل عن الكويكباِت والمذنباِت وجســيماٍت ال ُتحصى من الُكتِل 
ِة وأقرَبها إلى  مســيَّ خريــِة، فرأْت عطارَد الكوكَب األســرَع وأصغــَر كواكِب المجموعِة الشَّ الصَّ
ِة والجاَر األقرَب  مسيَّ هرَة كوكَب الجماِل وثانَي أعضاِء المجموعِة الشَّ مِس، ثمَّ شاهدِت الزُّ الشَّ
ــذي ُيطلُق عليه توأَم األرِض لكونِه أكثَر الكواكب ِشــْبًها بهــا ؛ ثمَّ رأِت األرَض  إلــى األرِض، الَّ
ِة، وَأكبَر الكواكِب الّصخرّيِة حجًما، بعَد ذلك  مســيَّ الكوكَب اأُلمَّ وثالَث كواكِب المجموعِة الشَّ
ِة والُملقَب بالكوكِب األحمِر؛  مسيَّ رأِت المريَخ )الكوكَب األحمَر( رابَع كواكِب المجموعِة الشَّ
وِن األحمِر أو الوردّي، ثمَّ شاهدِت اْلُمشترَي..  ــماُء عليه باللَّ ربُة والسَّ خوُر والتُّ حيُث تظهُر الصُّ
ِة  مسيَّ ِة الكوكَب الغازيَّ العمالَق، وهو خامُس كواكِب المجموعِة الشَّ مسيَّ َمِلَك المجموعِة الشَّ
ًة، َكما تتجاوُز كتلتُه كتلَة جميِع الكواكِب  وأكبُرها حجًما، ُيعدُّ أكثَر اتســاًعا من األرض بـ١١ مرَّ
ِة وســادُس  مســّيِة، بعَد ذلَك ظهَر ُزَحُل صاحُب لقِب الكرِة الذهبيَّ واألقمــاِر في المجموعِة الشَّ
َدِة، وُيعد ثانَي  ِة، وَأبعُد الكواكِب الَّتي يمكن رؤيتها بالعيــِن المجرَّ مســيَّ كواكــِب المجموعِة الشَّ
خوِر  ُنُه مجموعٌة من حَلقاِت الجليِد والصُّ مسيِّ بعد المشتري، وُتزيِّ أكبِر الكواكِب في نظاِمنا الشَّ
الجميلِة الَّتي تجعُل مْنُه كوكًبا فريًدا مْن نوِعه، ُثّم رأْت أورانوَس ونبتوَن.. الِعْمالقيِن الجليدييِن، 

مسّيِة على التَّرتيِب، التَّوأميِن في تركيبِهما ! سابَع وثامَن كواكِب المجموعِة الشَّ
ُة الكريمُة:﴿ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ثمَّ ظهرْت على الّشاشِة اآليُة القرآنيِّ

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٺ     ٺ               ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾ )١(
)١( سورة لقمان:29.
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ِه خالِق هذِه األكواِن ! ونظرْت إلى كوكِب اأَلرِض الجميِل  قالت فرُح في نفِسها: سبحاَن اللَّ
َوقاَلت في َنْفِسها: َلْيَت هِذِه اآلَلَة َتْعَمُل ألعوَد إلى كوكبي الجميِل !

ٍة َعنيَفٍة، َوَلْم  ــتْ بِهــزَّ ِة، َوَأَحسَّ ْرِضيَّ ِة اأْلَ ــْهِم َوَدَخَلْت َمجاَل اْلجاِذبِيَّ فاْنَطَلَقــِت اآلَلُة ِمثَل السَّ
َتَســْعها اْلَفْرَحُة ِعنَدما َرَأِت الُكَوْيَت اْلغالَِيَة، بَِأْبراِجها الّشــاِمَخِة، َتْفَتــُح ِذراَعْيها، َو َكَأّنها َتقوُل: 

َأْهاًل َو َسْهاًل بالغاليِة فرَح رائِدِة اْلَفضاِء !
َوعْنَدئٍذ اْسَتْيَقَظْت فرُح من الُحْلِم الجميِل َعلى َصْوِت والَدتِها َوهَي تقوُل: هّيا إلى المدرسِة 

يا فرُح...! 
ــريُّ سوى  لم تصدْق فرُح ما ســمعْتُه، لقْد كاَن كلُّ ما رأْتُه ُحُلًما، ولْم يَكْن مفتاُح الكوِن السِّ

جزٍء مْن ذلَك الُحْلِم الجميِل.*

٣ - الفهم واالستيعاب:
- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في:

أ - بيان المعنى المناسب للكلمات الَّتي صعب فهمها.

ج - أذكُر الُحْلَم الَّذي راوَد فرَح.
..................................................................................................................................

* المرجع: بقلم أحد المؤلفين 

ب - ُأبّيُن صفات فرح كما 
فهمُت من النَّصِّ الّسابق:

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

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

..........................
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ُد بعًضا من مشاهدات فرح في رحلتها إلى عالم الفضاء: د - ُأعدِّ

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

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

- أستخرُج من النَّصِّ ألفاًظا تدلُّ 
على شغف فرح بعالم الفضاء:

٤- الممارسة:

ُد من النَّصَّ  هـ - أحدِّ
ابق العبارات الَّتي  السَّ

تبيُِّن الموضوع:
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، ثمَّ أكتبُه في صياغٍة سليمٍة. ُص موضوع النَّصِّ -  ألخِّ

٥- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقِم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

١. دُت نوع النَّصِّ حدَّ

٢. د موضوَع النَّصِّ استخرجُت العبارات الَّتي ُتحدِّ

َة للتخليِص.٣ غَة المناسبَة، ومراعًيا األسَس الفنيَّ لّخصُت النَّصَّ مستخدًما اللُّ
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١ - تمهيد :
كِل: - أقرُأ الفقرة اآلتية قراءًة جهريًة مضبوطَة الشَّ

َع من شكلِه، وانتفَع بِه في أغراٍض  لقد اهتدى اإلنساُن إلى الزجاج منُذ خمسِة آالِف عاٍم، ونوَّ
ها الطالُب اجتهْد  ِم العلوِم ؛ لذا َأيُّ شّتى، ولكنَّه لم ينتفْع بِه على أكمِل وجٍه إاّل أخيًرا، بفضِل تقدُّ
 ، في دروِسَك، واحرْص على العلِم، واقتِد بالعلماِء، َتُفْز وتحّقْق َهدَفَك، فالمجتهُد يذاكُر بجدٍّ

وال ُيهِمُل دروَسُه.

-  أتعاوُن مع زمالئي في بيان نوع األفعال التي تحتها خطٌّ في الفقرة الّسابقة حسب الجدول اآلتي:

أفعال األمراألفعال المضارعةاألفعال الماضية

٢ - التطبيق:
كِل: - أقرُأ العبارات اآلتية قراءًة جهريًة مضبوطَة الشَّ

َل العلماُء إلى اختراعاٍت نفَعِت النَّاَس، واستفاَدْت ِمْنها، واْجَتهدوا في َتْطبيِقها. -  توصَّ
َه؛  تِه، وَيْســمو بها، وَيْرتقي بأبنائِهــا، ولم يخَش إاّل اللَّ -  العالــُم الحقُّ يحرُص على خدمِة أمَّ
ليفــوَز برضــاه؛ لذا ألحرَصنَّ علــى االقتداِء بهــْم، وأحّث الطالبــاِت َيْقتديــَن بالعالماِت 

المسلماِت.

أنواع األفعال

٣ - ٥ / ١
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هــا الّطالباِن اجتهدا في  ، وأنتما أيُّ -  احــرْص على ما ينفُعَك، واســُم بنفِســَك، واقِض بالحقِّ
ها  تها الفتياُت اجتهْدَن، ويا أيُّ دروِســكما، وأنِت أيَّتها الفتاُة اْجَتِهدي في دروسِك، وأنتّن أيُّ

الّطالُب اْجَتِهدوا.
ل مًعا إلى ما يدلُّ عليه الفعُل الماضي، والمضارع، واألمُر.  أ  -  أحاوُر زميلي لنتوصَّ

حيحَة من بين البدائل اآلتية، مستعيًنا بما درست. ب-  أختاُر بالتَّعاون مع زمالئي اإلجابَة الصَّ
- جاءت األفعاُل في العبارة :

ها ) مبنيًة - معربًة - بعُضها معرٌب - وبعُضها مبنيٌّ (. - األولى أفعااًل ماضيًة كلَّ
ها ) مبنيًة - معربًة - بعُضها معرٌب - وبعُضها مبنيٌّ (. - الثانية أفعااًل مضارعًة كلَّ

ها ) مبنيًة - معربًة - بعُضها معرٌب - وبعُضها مبنيٌّ (. - الثالثة أفعاَل أمٍر كلَّ
-  أتعــاوُن مــع زمالئــي في توصيِل الجمــِل اآلتيِة فــي المجموعة ) أ ( بما يناســبها في 

المجموعة )ب(.

)ب()أ(

- األفعال الماضية.

- األفعال المضارعة.

- أفعال األمر.

- مبنية على ما يجزم بها مضارعها.

- معربة.

- بعضها مبني واآلخر معرب.

- مبنية على الفتح والسكون والضم

٣ - الممارسة :
-  أصنُِّف األفعاَل التي تحتها خطٌّ في الفقرة اآلتية حسب نوع كلِّ فعٍل فيها :

ُة  لوا إلى اختراعات مفيدة، وابتَكروا صناعاٍت جديدًة، ومازالت النَّهضُة العلميَّ العلماُء توصَّ
ُر ولْم تتوقَّف، فاحرص على أْن تواكَب هذه النَّهضَة، واقتِد بالعلماء.  تتطوَّ
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أفعال األمراألفعال المضارعةاألفعال الماضية

-  ُأوّظــُف الفعــل ) ابتكر ( في ثــالث جمل من إنشــائي، بحيث يكون ماضًيــا في األولى، 
ومضارًعا في الثانية، وأمًرا في الثالثة.

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

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

..................................................................................................................................
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١- تمهيد:
- أنا َأقرُأ النصَّ اآلتَي:

مع التطّوِر الهائِل اّلذي َشــهدُه العالُم في الفتراِت األخيرِة، تمَّ اكتشــاُف واختراُع العديِد مَن 
األجهزِة الَّتي تقّدُم الخدمَة لإلنســاِن وُتســّهُل عليه طريقَة حياتِِه، وِمْن هذِه االختراعاِت، جهاُز 
ا  ا، ُثــّم وصَل اآلَن إلى أحجــاٍم صغيرٍة جدًّ الحاســوِب، فقــْد كاَن في البدايــِة ذا حجٍم كبيٍر جدًّ
سهلِة الحمِل في كلِّ مكاٍن، ويقوُم جهاُز الحاسوِب باستقباِل المعلوماِت والبياناِت ومعالجتِها 

وإعادِة إرسالِها.

٢- اإلعداد: 
ِة الحاسوب في الكتابة مستعيًنا بالعناصر اآلتية: بالتعاون مع زمالئي ُأخّطُط لكتابة موضوٍع عن أهميَّ

أكتب وأعرض بالحاسوب

٣ - ٣
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- ُأبّيُن أهميَّة الحاسوب في حياتنا.
..........................................................................................................................

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

ُد استخدامات الحاسوب الشائعة. - ُأعدِّ
..........................................................................................................................

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

ُد أهمَّ البرامج المفيدة والمعينة الَّتي أستخدُمها في عرض معلوماتي. - ُأحدِّ
..........................................................................................................................

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

ط المعلومات الَّذي تمَّ وضعه. دًة وفًقا لمخطَّ - أكتُب مسوَّ
دة على زمالئي؛ لكتابة ملحوظاتهم حول الموضوع. - أعرُض المسوَّ
دة مستفيًدا من مالحظات زمالئي وتوجيهات معلِّمي. - أراجُع المسوَّ

ًة دقيقًة بشكل  دة لتنمية الجمل القصيرة، وأَختاُر مفرداٍت وتراكيَب لغويَّ -  أعيُد تحرير المسوَّ
ليم ومهارات اإلمالء، ومستخدًما البرامج الَّتي  بط السَّ ســليٍم خاٍل من الخطأ، مراعًيا الضَّ
غوي - معالــج النصوص - عرض الشــرائح -الخطوط  تســاعدني مثل: )المصحــح اللُّ
العربية - الشــبكة العنكبوتية- السحابة اإللكترونية -العروض المرئية والصوتية - صانع 

العروض(.
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٣- الممارسة: 
-  أكتُب النَّصَّ في صورتِه النهائيَِّة:

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

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

نتها.١ اخترُت معلومات مناسبة ودوَّ

دة.٢ ة واضحة للمسوَّ كتبُت خطَّ

راجعُت ونقحُت األجزاَء الَّتي تحتاُج للمراجعة.٣

صغُت الجمَل صياغًة متسلسلًة وناميًة.٤

استخدمُت جهاَز الحاسوب في كتابة موضوعي وعرضه.٥
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١- تمهيد:
ُلها فــي لغٍة  تــي أفضِّ -  أتحــدُث عــن االختراعــات الَّ
َة مع  َة، والفعليَّ صحيحٍة، مستخدًما الجمَل االســميَّ

مراعاة تنّوِع األفعال.

٢-التطبيق:
غير ناصر عيســى الجيمــاز واختراعه،  ًصا عــن المختــرع الصَّ -  أعــرُض أمام زمالئــي ملخَّ

مستخدًما الجملة الفعليَّة مع مراعاة تنّوع األفعال )ماضي - مضارع - أمر( مثل:
-  منــح معرض جنيف الّدوليِّ لالختراعات جائزته في مجــال حماية البيئة إلى المخترع 

الكويتي ناصر عيسى الجيماز.
ديق للبيئة. -  يعتمُد المخترع في فكرته على إنتاج البالستيك الصَّ

الب بهذا المخترع الَّذي بمثل ُعمرك. ها الّطّ -  اقتـِد أيُّ
-  ُأبيُِّن مدى تأثير هذا االختراع في حماية البيئة وفائدته بلغٍة سليمٍة، مستخدًما الجملة االسميَّة. 

٣-الممارسة:
ِة اختراع ناصر عيســى الجيماز وفائدته بلغٍة ســليمٍة، مراعًيا اســتخدام  ُث عن أهميَّ -  أتحــدَّ

الجمل االسميَّة، والفعليَّة مع تنّوع األفعال بشكٍل سليٍم.

المخترع الصغير

١- ٧
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١- تمهيد:
ُث عن أحد االكتشافات الغريبة والمضحكة الَّتي َأعرُفها.  -  أتحدَّ

-  أشاهُد الّصورتيِن، وُأعبُِّر عن رأيي في هذيِن االختراعيِن. 

٢- استماع ومناقشة :
: )إبداعات علمية()١(. - َأستمُع باهتماٍم إلى َنصِّ

٣-الممارسة :
ُع عليهم ثالثة االختراعات واالكتشافات  َف إلى ثالِث مجموعاٍت، َوُيوزِّ م الُمعلُم الصَّ -  ُيقسِّ

. في النَّصِّ
ة. ُد مهامَّ كلِّ فريق في ورقة عمل خاصَّ - يحدِّ

م ُيعبُِّر عن وجهة نظره في االختراع الَّذي َتعّرف َعليه.  - كلُّ متعلِّ

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

إبداعات علمية

١- ٣
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ُل إلى خالصة وجهات نظرها لعرضها على المجموعات األخرى. - كلُّ مجموعة َتتَوصَّ

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

ٍة.١ تبادلُت الحديث عن االنطباعات، وفق مشاركٍة جماعيَّ

ٍة مقنعٍة.٢ دعمُت رأيي عن االنطباعات بأدلَّ

مها زمالئي في المجموعِة.٣ لّخصُت وجهات النظر الَّتي قدَّ
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١- تمهيد:
ابقة.  - ُأشاهُد الّصورة السَّ

-  أتحاوُر مع مجموعتي أُلبيَِّن ما يأتي:
- الغرُض من استخدام هذا الجهاز:

٢- القراءة: 
- َأقرُأ النَّصَّ التالي قراءًة صحيحًة مع مراعاة سالمة مخارج الحروف:

، لكنَّ  ــُة ال ُترى إاّل في أفــالِم الخيــاِل العلميِّ كيَّ  قبــَل ســنواٍت عديدٍة كانت الّســاعاُت الذَّ
َق ذلَك، ولم َتعْد خيااًل، بل َأصبحْت جزًءا ِمْن واِقعنا،  ًة بما َيكفي لِتحقِّ الّســاعاِت َأصبَحْت ذكيَّ

لتكوَن أكثَر التقنياِت الّصاعدِة حداثة في الفترِة الماضيِة.
َد وسيلٍة لمعرفِة الوقِت بل باَتْت ِجسَر تواصٍل مَع  ُة أْصبحِت اآلَن لْيسَت مجرَّ كيَّ والّساعُة الذَّ
ٍة ُصنعْت  ُل ساعٍة رقميَّ ٍة، وَأوَّ العالِم بســرعٍة وسالسٍة ودوَن الحاجِة إلخراِج الهاتِف في كلِّ مرَّ
ِة تدخيِل البياناِت،  ا وبخاصيَّ عاَم ألٍف وتســعمائٍة وســبعٍة وتِســعيَن، وَتحِمُل َذاكرًة صغيرًة جدًّ
، ُثمَّ قامِت الّشــركاُت العمالقُة بتطويِر  ٍة بلوٍن ذهبيٍّ وأســوَد وِفّضــيٍّ وَقــْد َتمَّ إصداُرها أّوَل مرَّ
ِة في قدرتِها  كيَّ ِة وتنافســْت في هذا المجاِل. وَيتلّخُص َعمُل الّساعِة الذَّ كيَّ نشــاطاِت الّساعِة الذَّ
على إجــراِء المكالماِت واســتقبالِها باالعتماِد علــى الهاتِف وتقنيِة البلوتــوِث، باإلضافِة إلى 

الساعة الذكية

٢ - ١

طبيرياضيإلكتروني
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، كما ُيمكُن استخداُمها  قدرتِها على َتْشــغيِل تطبيقاِت التَّواصِل االجتِماعيِّ والبريِد اإللكترونيِّ
وتياِت، وَفوَق ذلَك تبدو كإكسسواٍر أنيٍق بمذاٍق تقّني. ٍل للصَّ كمشغِّ

ًة مثل الحســاباِت والتَّرجمِة واأللعاِب، كما  وهي ســاعُة يٍد محوســبٌة ُتؤّدي أعمااًل أساســيَّ
ٍة للمستخدِم  ٍة وسماعيَّ تعمُل على تشغيِل تطبيقاِت الجواالِت وتشغيِل الراديو وملفاٍت تصويريَّ
ُن إمكاناٍت  ــِة، وَبْعُضها َيَتضمَّ دِّ على المكالماِت الهاتفيَّ عــن طريِق البلوتوِث، ولهــا خاصّيُة الرَّ
مثَل اْلكاميرا، الخرائِط، البوصلِة، آلٍة حاســبٍة، شاشــِة لمٍس، نظاِم االستشعاِر عن بعِد، عرِض 

الخرائِط الجغرافّيِة وسماعاٍت السلكيٍة.
ْت َطريَقها إلى األسواِق  ِة، بل وشقَّ ُة في جميِع األسواِق اإللكترونيَّ كيَّ وانتشرِت الّساعاُت الذَّ
بِط بيَن الُمســتخدِم وبيَن  ٍة وثقٍة، والغرُض اأَلساســيُّ لها هو ُســهوَلُة الرَّ على اســتحياٍء، ُثمَّ بِقوَّ
كيِّ كما يعتقُد معظُم المستخدميَن، ولعلَّ هذا هو  ، فهي لْيَست بديلًة للهاتِف الذَّ كيِّ الهاتِف الذَّ
ِة كاَن مقصُدُه َعمَل  كيَّ َأهمُّ ســبٍب لعدِم إقباِل المستخدميَن عليها، فاّلذي قاَم بصناعِة الّساعِة الذَّ
كيِّ الَّذي ِمَن الُممكِن َأْن  نافذٍة ســريعٍة وســهلٍة للحصوِل على تنبيهاِت واتصاالِت الهاتِف الذَّ
يكــوَن كبيَر الحجِم أو موجوًدا في حقيبِة اليِد ِمّما ُيشــّكُل إخراُجــُه والّرُد أو المتابعُة من خاللِه 
ُه  صعوبًة، أو أنَّ المســتخدَم ال يســتطيُع حمَل هذا الهاتــِف َأثناَء الجري ومزاولــِة الّرياَضِة لكنَّ

يستطيُع َحمَل ساعٍة بيدِه.
ُف، وبدَأْت تغزو الّســوَق ســاعاٌت ال تحتاُج للّربــِط بيَنها وبيَن  إاّل أنَّ عجلــةَ الّتطوِر ال َتَتوقَّ

*. كيِّ الهاتِف الذَّ

* المرجع: الشبكة العنكبوتية.
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٣-الفهم واالستيعاب: 
- َأتعاوُن مع أفراد مجموعتي في: 

. - بياِن المعنى المناسب للكلمات الَّتي َصُعَب فهُمها في النَّصِّ
.................................................................................................................................

ِة. كيَّ - تحديِد الفئة المهتمة باستخدام الّساعِة الذَّ
.................................................................................................................................

- تعليِل عدم إقبال عدد من النَّاس على استخدامها.
................................................................................................................................

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

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

ُد بعًضا من مميزات  - ُأعدِّ
ِة كما فهمُت  كيَّ الّساعِة الذَّ

ابق. من النَّصِّ السَّ

الغرُض األساسيُّ

- َأذكُر الغرَض األساسيَّ 
ِة. كيَّ للّساعِة الذَّ
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٤- الممارسة:
، ثمَّ َأكتبُه في صياغٍة سليمٍة. - ُأبيُِّن الغرض الرئيسي من النَّصِّ

٥- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

عناصر التَّقييمم
التقييم

١٢٣٤

دُت الغرض الرئيسي.١ حدَّ

استنتجُت هوية المشاهد.٢

ِة.٣ كيَّ دُت بعًضا من مميزات الّساعِة الذَّ عدَّ
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١- تمهيد:
ــخصيات فــي الّصورة الّســابقة بلغٍة  ُث عن ســبب وجود ســمو األمير وكبار الشَّ -  أتحــدَّ

صحيحٍة.

٢- القراءة واألداء:
- َأستمُع للنَّصِّ من معلِّمي أو جهاز التَّسجيِل مضبوًطا بالشكِل.

- أقرُأ النَّصَّ اآلتَي قراءًة صحيحًة ممثلًة للمعنى بأداء معبٍِّر مستخدًما لغَة الجسِد:

)١( دراسات كويتية، فاضل خلف، ص 2٤، ط 2.

شباب الكويت)١(

٢- ٣
للشاعر / عبدالعزيز الرشيد
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ــا ــّي ه الــــقــــوِم  ــاَب  ــ ــب ــ ش ــا  ــ ي ــدا١-  ــ ــْجـ ــ ــِن لـــــــألوطـــــــاِن َمـ ــ ــبـ ــ نـ

ــٍس  ــي ــف ن كـــــلَّ  ــوا  ــ ــذل ــ ــاب ــ ف ــدى2-  ــ ــْف ــ ُت األرواُح  دوَنــــــــه 
ــّدوا ــ ِجـ ــاُب  ــبـ ـ ــشَّ الـ أّيـــُهـــا  ــّدا3-  ــ ــج ــ ــُم ــ ــُه ال ــ ــ ــلَّ ــ ــ حــــفــــَظ ال

ــّبـــوا  ُهـ ثــــمَّ  ِجـــــــّدوا  إيـــــِه  ــا وفـــــــردا٤-  ــ ــًع ــ ــم ــ ــال ج ــ ــُع ــ ــل ــ ل
لـــعـــلـــوٍم ــروا  ــ ــيـ ــ ِسـ ــمَّ  ــ ــ ُثـ وَرّدا5-  أْخــــــــــــًذا  ودعــــــــــوا 
فــاســعــوا األخـــــالِق  ــى  ــ وإل ــدا٦-  ــ ــْي ــ واكــــــســــــروا ُغـــــــالًّ وق

ينجو  ــّشــعــَب  ال ــا  ــدن ــِه َع ــا  م َتـــــــــرّدى٧-  إْن  بِـــــِســـــواهـــــا 
ــا ــاًب ــب ش ــُه  ــ ــلَّ ــ ال رعــــى  يـــا   - ــّدى8  ــ ــب ــ ــُر ت ــ ــخـ ــ ــفـ ــ مـــنـــهـــم الـ

ــَنـــراُهـــم  َسـ َقـــريـــٍب  ــْن  ــ َعـ ــدا9-  ــ ــن ــ ــا وُج ــًشـ ــيـ ــدى جـ ــ ــُه ــ ــل ــ ل

٣- الفهم واالستيعاب:
َف معناها. ُب العودَة إلى المعجم ألتعرَّ ُط الكلمات الَّتي تتطلَّ أ- أحوِّ

طُتها من كلمات  تــي حوَّ َف معانَي الكلمات والتَّراكيب الَّ ب-  أتعــاوُن مع أفراد مجموعتي ألتعــرَّ
. النَّصَّ

ٍة. ج-  أشارُك مجموعتي في استخالص فكرة رئيسة من النَّصِّ في جمٍل تامَّ
.................................................................................................................................

ُد البيَت الَّذي َيتَّفُق مع المعنى اآلتي: د- ُأحدِّ
أ الشاعُر بمستقبٍل كويتيٍّ ظاهٍر، ونهضٍة حديثٍة، وامتداِد خيِرها في كلِّ مكاٍن(. )َتنبَّ

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

ُل: توّجَه الشاعِر لفئِة الشباِب في بناِء األوطاِن. هـ -  ُأعلِّ
.................................................................................................................................
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ُح نوَع العالقِة بين البيِت الثالِث والبيِت الرابِع. و -  أوضِّ
.................................................................................................................................

، ومــدى ارتباطها بالقيم  ز-  أشــارُك أفراد مجموعتي في بيان بعــض القيم الواردة في النَّصِّ
ٍة من خالل الجدول اآلتي: الَّتي يحثُّ عليها اإلسالُم في جمٍل تامَّ

مدى ارتباطها بقيم اإلسالممن القيم الواردة في النَّصِّ

ح- ُأبّيُن مع زمالئي ما يترتَّب على كلٍّ مّما يأتي:
باب وجدهم. - اجتهاد الشَّ

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

باب للُعال. - الّتعاون بين الشَّ
.................................................................................................................................

- الحرص على العلم والتَّحلي بمكارم األخالق.
.................................................................................................................................

٤- الممارسة: 
ُد العالقَة الصحيحَة لما تحَته خطٌّ بما قبله فيما يأتي: أ- أحدِّ

- وإلى األخالِق فاسعوا   وأكسروا غالًّ وقيًدا.
.................................................................................................................................

. ِة العالم األديب المؤرخ عبد العزيز الرشيد من خالل النَّصِّ ب- أستخلُص مالمح شخصيَّ
.................................................................................................................................

ابِق بلغٍة سليمٍة صحيحٍة وواضحٍة. ا أمام زمالئي موضوع النَّصِّ السَّ ج-  أعرُض شفهيًّ
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١- تمهيد: 
- أقرُأ المقدمة اآلتيَة قراءًة جيدًة.

مه دوَن ســائِر  ُه ســبحاَنُه وتعالى اإلنســاَن وكرَّ خلــَق اللَّ
المخلوقــاِت بنعمِة العقِل والتَّفكيــِر واإلدراِك، والعقُل هو 
ُه في اإلنســاِن، وبواســطته  القــّوُة الجّبــارُة الَّتي وضَعها اللَّ
َم واالختراَع من أجِل تسهيِل  استطاَع اإلنساُن التَّطوَر والتَّعلُّ

حياتِِه وتخفيِف األعباِء عنُه..
- أَذكر اختراًعا مفيًدا في حياتنا وفائَدَته.

٢- اإلعداد :
-  أتعاوُن مع مجموعتي في وضع مخّطٍط من ثالث فقرات لتجميع معلومات حول موضوع 

عن االبتكار واالختراع، مستعيًنا بالعناصر التالية.:
- أهميَّة االختراعات في حياتنا وفوائدها.

م البشريَِّة. - أسماء علماء عرب ومسلمين ساهمت اختراعاتهم في تقدُّ
- أبرز االختراعات في العصر الحديث والمجال الَّذي امتازت فيه.

٣- الممارسة :
ط الَّذي تمَّ وضعه. دًة وفًقا للمخطَّ - َأكتُب ُمسوَّ

دة على مجموعتي. - َأعرُض المسوَّ

عالم االختراعات

٣ - ٣
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ُد معايير لتقييم النُّصوص مثل: -  ُأحدِّ
) األفكار والمحتوى- تنظيم األفكار - التَّعبير الفّعال...(

دة ؛ مستفيًدا من ملحوظات زمالئي وتوجيهات معلِّمي. -  أعالُج وجه القصور والخطأ في ُمسوَّ

ليم، ومهارات اإلمالء. بط السَّ دَة َوُأعيُد صياغة الفكر؛ مراعًيا التَّرابط، والضَّ -  أراجُع الُمسوَّ
. َة للنَّصِّ - أكتُب النُّسخة النهائيَّ

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

نتها.١ اخترُت معلومات مناسبة ودوَّ

دة.٢ ة واضحة للُمسوَّ كتبُت خطَّ

حُت األجزاء الَّتي تحتاُج للمراجعة.٣ راجعُت ونقَّ

صغُت الجمل صياغًة متسلسلًة وناميًة.٤

ا مترابًطا من ثالِث فقراٍت.٥ مُت نصًّ قدَّ
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١- تمهيد:
رورّي  ِة من قبــل كثيٍر من فئاِت المجتمِع وأفــراِده جعَل من الضَّ كيَّ -  اســتخداُم األجهزِة الذَّ
ا، فظهرِت الكثيُر من التَّطبيقاِت الَّتي تهمُّ المستخدَم وتثريِه في  اْســتثماَر هذه الثَّورِة معرفيًّ

ِة. ِة والعمليَّ الحياِة العلميَّ
ًيا مفيًدا أستخدُمُه كثيًرا. ا مسلِّ - أذكُر تطبيًقا إلكترونيًّ

٢- اإلعداد :
ة وصٍف َوْفق مايلي : - بالتعاون مع مجموعتي َأقوُم بإعداد خطَّ

َة المشهورَة والمنتشرَة على نطاٍق واسٍع في العالِم. ُد التَّطبيقاِت اإللكترونيَّ -  أعدِّ
ــِة المفيدِة مْن مثــِل ) تعلمية ، صحية،  ــُن مجاالت اســتخداِم التَّطبيقاِت اإللكترونيَّ -  أبيِّ

تواصل اجتماعي، تجارة، تربوية ، إخبارية ، تسلية وترفيه...(. 

تطبيقات إلكترونية مسلية

٣ - ٤
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- أصنُِّف التَّطبيقاِت الَّتي َأستخدُمها إلى مجاالتِها الحياتيَِّة.
- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في تنظيم التَّطبيقاِت وفًقا ألهّميتها.

ِة في حلِّ المشكالِت وإنجاز وتيسير األعمال  يَّة هذه التَّطبيقات اإللكترونيَّ -  أكتُب في أهمِّ
والتكليفات، مستخدًما الجمل بأنواعها.

٣ - الممارسة :
ًعا بين الجمل االسميَّة،  ، وفوائِده العديِدة، منوِّ -  َأكتُب وصًفا شــاماًل لتطبيٍق إلكترونيٍّ مهمٍّ

ليمة، وعالمات التَّرقيم. غوية السَّ والفعليَّة، والتَّراكيب اللُّ
-  َأتبــادُل عملي مع مجموعتي لمراجعة العمــل، وكتابة رأي كلٍّ منا في عمل اآلخر في لغٍة 

صحيحٍة وسليمٍة.
يُتها من مجموعتي، مســتخدًما التراكيب  ُل مــا كتبُت مع مراعاة الملحوظات الَّتي تلقَّ -  أعدِّ

ليمة ومنوًعا بين الجمل المستخدمة. غويَّة السَّ اللُّ

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

كتبُت وصًفا في جمٍل قصيرٍة وطويلٍة.١

غويَّة بشكٍل سليٍم.٢ استخدمُت التَّراكيب اللُّ

ِة في وصفي.٣ راعيُت التنويع بين الجمل االسميَّة والفعليَّ

حرصُت على اختيار الكلمات المختلفة المعبِّرة عن الّصورة.٤
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إبداعات وابتكاراتمشروعي)*(

٢ - األدوات والموادُّ المقترحة:

صورلوحة فلين

رسوماتالصق

اإلنترنتكتب

مقاالتمقص

١- المهمة:
ُم عرًضا على  -  أختاُر أنا وزميلي اختراًعا مفيًدا، وُأقدِّ

شكل لوحة لهذا االختراع.

٣- خطوات المشروع:
-  أبحُث أنا وزميلي عن معلومات حول االختراع الَّذي تم االتفاق عليه؛ لنوثِّقه في العرض.

ُبها.  م األفكار والمعلومات ونرتِّ - ننظَّ
-  نعدُّ اللوحة من خالل تضمين النَّصِّ في الّلوحة والّصور الّداعمة.

-  نتناقُش كيف سنعرض هذه الّلوحة في حدود ثالث دقائق؟

)*( مشروع ثنائي ويخصص له حصتان أو ثالث حصص.
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٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

بحثُت أنا وزميلي في مصادر متنوعة حول هذا االختراع.١

نِت اللوحُة معلومات ذات صلة بالموضوع.٢ تضمَّ

صممُت لوحتي مع زميلي بشكٍل متناسٍق وواضٍح وجّذاٍب.٣

وبشكٍل ٤ دقائق  ثالث  حدود  في  الزمالء  أمام  الّلوحَة  عرضنا 
مقنٍع وواضٍح.

م لمشروعي وكفاياتي. ٥- أنا مستعد لتقييم المعلِّ
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الوحدة الثالثة

روائع عاملية
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٣
كفايات الوحدة الثالثة

م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

١

١

يستخدم معايري واضحة لتقييم كفاءاته وكفاءات زمالئه ١-١/٩اجتاهات
يف االستامع والتحدث.

سليم ١-٢/٩اجتاهات2 بشكل  الفصيحة  العربية  اللغة  إتقان  أمهية  يرشح 
بالنسبة إليه.

١-١٠ارتباط3
موظفًا  العربية  اللغة  يف  معني  ملوضوع  مرشوًعا  يقدم 
املواد  من  اكتسبها  التي  املهارات  إىل  باإلضافة  معلوماته 

الدراسية األخرى.

٤

2

رأي ٢-٧عمليات أو  انطباٍع  عن  مقنع  وبشكل  وتناسق  بوضوح  يعرب 
حول نص قرأه.

يسجل وحيدد أهدافه يف القراءة لكل شهر.٢-٩اجتاهات5

أخرى ٢-١٠ارتباط٦ جماالت  يف  معرفته  من  املناسبة  املعلومات  خيتار 
ملناقشة النصوص التي يقرؤها.

٧

3

٣-٥حقائق
مع  املالئمة،  ورقعة(  الكتابية)نسخ  اخلطوط  يستخدم 
والتهجئة  اجلملة(  بناء  النحو)بخاصة  قواعد  مراعاة 
املكتوبة  الرسالة  جيعل  الذي  السليم  والرتقيم  الصحيحة 

واضحة لآلخرين.

٣-٢عمليات8
مجاعيٍّ  أو  فرديٍّ  بشكل  صياغته  متت  كتابيًّا  عرًضا  م  يقدِّ
الرقمية  واألدوات  والبرصية  التقنية  املعينات  مستخدًما 

املناسبة.

يعدل ويراجع النصوص التي كتبها لعرضها بشكل دقيق ٣-٦اجتاهات9
ومجايل.
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١- تمهيد:
ة الَّتي سيتمُّ عرُضها. ُن محتوى القصَّ - أخمِّ

٢- االستماع والمناقشة:
غيرة(.)١( جرة الصَّ : )الشَّ - أستمُع بتركيٍز وانتباٍه إلى نصِّ

هنيََّة: - أكمُل الخريطة الذِّ

)١( النَّصِّ في دليل المعلم.

الشجرة الصغيرة

١- ٩  / ١

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

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

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

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

الشخصيات

األحداث

القصة
الشجرة الصغيرة
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ابق . ِة للنَّصِّ السَّ - ُأجري نقاًشا لألحداث التفصيليَّ
ث بتقديم المعلومات واألفكار. عم لزميلي المتحدِّ ُم الدَّ - ُأقدِّ

٣- الممارسة:
ابق . ُث بطالقة حول القيمة المستفادة من النَّصِّ السَّ - أتحدَّ

عم له أثناء تقديم المعلومــات واألفكار، ملتزًما  ًمــا الدَّ ث مقدِّ -  أســتمُع إلى زميلي المتحدِّ
ِد. مِن المحدَّ وت، ملتزًما بالزَّ ترابط األفكار، ومستخدًما لغة الجسد، وتنغيم الصَّ
ث:  ث بوضع ما يأتي في بطاقة تقييم أداء المتحدِّ -  أحكُم على أداء زميلي المتحدِّ

ة . الوجه الباسم: حكم ُيبيِّن موطن القوَّ
عف الوجه الحزين: حكم ُيبيِّن موطن الضَّ

بطاقة تقييم أداء املتحدث

عنارص التقييم املجموعة الَّتي 
ينوب عنها 

ث املتحدِّ
التزام الزمن 

د املحدَّ
تنغيم الصوت استخدام لغة 

اجلسد
ترابط األفكار الوضوح 

القة والطَّ
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١- تمهيد:
ِه تعالى: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے ﴾ )١( - أستمُع إلى قول اللَّ

غِة العربيَِّة. ِة اللُّ - أتناقُش مع زمالئي حول أهميَّ

٢- اإلعداد:
- أّطلُع على عدد من المصادر الَّتي ُتؤّدي إلى تحسين ُلغتي:

)١( سورة يوسف:2.

لغتي الفصحى

١- ٩  / ٢

المصادر

القرآن الكريم

دواوين الشعر كتب التراث

الحديث
الشريف

كتب
األدب

وزارة التربية

ARABIC MY LANGUAGE

للصف الثامن - اجلزء الثاني

املرحلة املتوسطة الطبعة األولى
8GRADEى
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١2٦

ُث عن أحد هذه المصادر التي ُتساعُد في تحسين ُلغتي العربيَِّة. - أتحدَّ

٣ - الممارسة:
لُت إليه من أفكار حول دور هذه المصادر في تحسين ُلغتي العربيَِّة. ا ما توصَّ - أعرُض شفهيًّ

- أقيُِّم حديثي وأحاديث زمالئي وفق عناصر التقييم اآلتية:

الصحة النحوية والسالمة اللغويةالطالقة يف احلديثدقة استخدام املفرداتوضوح األفكار

١23٤١23٤١23٤١23٤
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ُأثري فكري

٢- ٩
١- تمهيد:

اًل سبَب اختياري بلغٍة سليمٍة: - َأختاُر من بين الُكتب اآلتية ما ُيعجبني، معلِّ

٢- اإلعداد:
أ - َأمأُل الجدول اآلتي مدّوًنا الُكتب الَّتي قرأُتها هذا العام:

سبب اختياري للكتابعنوان الكتابأنواع الفهرس

قصص

شعر

قصص كرتونيَّة

مجالت

كتب تاريخيَّة

قصص دينية

مذكرات/ يوميات

خيالي

أنواع أخرى

- أتبادُل مع زميلي اإلجابات.

خياليموسوعةمجلة العربيقصص دينية
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٣ - الممارسة:
اًل ســبب اختياري لهذا  ــذي َأرغُب في قراءتــه، معلِّ -  أختــاُر من الئحــة زميلي الكتاب الَّ

الكتاب.
ن فيه ما سأقرؤه خالل العطلة. ابق ُأضمِّ - ُأعدُّ جدواًل بنفس النَّموذج السَّ
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١- تمهيد:
- استخرج صفات الشجاعة من حروفها:

ش .............................................  
ج   .............................................  
ا     .............................................  
ع    ............................................   

٢-القراءة: 
كِل وواضحًة: ة اآلتية قراءًة مضبوطَة الشَّ - أقرُأ القصَّ

ُيحكــى َأنَّ بّحــاًرا اْصطدَم بجزيرٍة زاهرٍة بعرِض البحِر المتوســِط اْصِطداًما هائاًل، فقْد أبحَر 
ومعه 500 من أشجِع البّحارِة المصريين وأكثرهم ُحْنَكًة، على ظهِر سفينٍة ضخمٍة يزيُد طوُلها 
عــن مئِة قــدٍم وعرُضها عِن الثالثين. في بعثــٍة إلى المناجِم، وبينما هم مبحــرون، هّبْت عليهْم 
ــفينُة بأمواٍج عاتيٍة يصــُل ارتفاُعها إلى ثالثيَن  ريــاٌح هوجاُء، وعاصفٌة مهلكٌة، واصطدمِت السَّ

فينُة نفُسها. قدًما، فهلَك العديُد من الرجاِل سقوًطا في البحِر وفي النهايِة تبعتهُم السَّ
وألقــى بّحاُرنــا، الَّذي يجاهُد للبقاِء على قيِد الحياِة، بنفســِه من فــوِق المركِب الَّذي بدَأ في 
ِة ثالثِة  وِح الّطافي لمدَّ ياُر يجرُفُه وهو متشّبٌث باللَّ الغرِق، وتشــبََّث بلوٍح من الخشــِب، وظلَّ التَّ
أّيــاٍم وثالِث لياٍل، وفي اليوِم الّرابِع طرحْتُه موجٌة عمالقٌة على شــاطئ جزيرٍة غريبٍة وغامضٍة؛ 
َر أْن َيْستكشــَف ما حوله ويبحَث  جزيرُة )كا(. فزحَف الهًثا إلى مأوى تحت شــجرٍة بعَد أْن قرَّ
ــجيراِت  َر من هوِل المفاجأِة عندما رأى قْدًرا هائاًل من الكروِم والشُّ عن ناجيَن آخريَن. وتســمَّ
عيُر  َه بصَرُه فيًضا من الحياِة. القمُح والشَّ الَّتي تحمُل العنَب، و التيَن، والّتوَت، وشاهَد حيثما وجَّ

من أساطير الفراعنة

٢- ٧
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ها تجوُل في جزيرٍة غير مأهولٍة بالبشِر، وبعَد أْن مأَل معدَتُه  يوِر والحيواناِت كلُّ وكلُّ الثِّماِر والطُّ
مِك لنفسِه،  حِم والسَّ َر أْن يحفَر حفرًة وُيشــعَل فيها الّناَر، وشــَرَع في طهي بعِض اللَّ بالفاكهِة قرَّ
، واألشــجاُر تضطرُب. وفجأة برَز ثعباٌن عمالٌق جْسُمُه مكسوٌّ  وســرعان ما بدأِت األرُض َتهتزُّ
عباُن فكيِه، وتحّدَث بصوٍت  ٍة، رافًعا رأَســُه نحو البّحاِر المملوِء رعًبا، وفتَح الثُّ بحراشــَف ذهبيَّ
هادٍر، سائاًل البحاَر عن المكاِن الَّذي جاَء منُه، وقال: إنَّه إذا كانْت إجابُة البّحاِر مغايرًة لما كاَن 

عباُن قْد َسمعُه فعاًل من قبل فسيلتهمُه. الثُّ
عباُن وأكدَّ له بأنَّه  َة العاصفِة وموَت كلِّ زمالئِه، وطمأَنُه الثُّ وحكى البّحاُر وهو يرتعُد رعًبا قصَّ
آمــٌن ألنَّه جاء للجزيرِة عبر البحــِر، وأنَّه كاَن الناجَي والمختاَر الوحيِد من الكارثِة الَّتي أهلكِت 
ــه واحٌد من ٧5 ثعباًنا عاشــت على الجزيرِة،  عباُن أنَّ جاِل العظماِء، وكشــَف الثُّ العديــِد من الرِّ

ًرا عندما سقَط نجٌم. باإلضافِة إلى فتاٍة صغيرٍة جاءت مؤخَّ
ِؤ، وتنبَأ له بأنَّ ســفينَة إنقاٍذ ستصُل خالَل  عباُن البّحاَر أنَّ لديه نعمَة القدرِة على التنبُّ وأخبَر الثُّ
أربعِة أشهٍر لتعيَدُه إلى بلدِه، ونظًرا إلحساسِه الغامِر باالمتناِن تعّهَد البّحاُر بالعودِة إلى الجزيرِة 
عباُن فلْم  عباِن، ضحَك الثُّ ومَعُه كنــوٌز وقرابيُن، عطوٌر وبخوٌر، وحيواناٌت من مصَر كهدايــا للثُّ
تكْن جزيرُتُه بحاجٍة ألي شــيٍء ُيمكُن أْن يحِضَرُه البّحاُر، وأضاَف أنَّ جزيرَة )كا( سوَف تغرُق 
ًة ُأخرى إاّل للتائِِه المختاِر  في البحِر الَّذي جاءْت منُه بعَد أْن يرحَل البّحاُر، ولْن ُتظهَر نفَسها مرَّ
عباُن للبّحار هدايا من العاِج والُكحِل  فينُة، وَأهدى الثُّ التالي، وبعَد مروِر أربعِة أشهٍر وصلِت السَّ
والعطــوِر الفاخرِة ونباِت الّســنا والّتوابِل واألخشــاِب والّذهــِب والفّضِة والــّزراِف والقروِد؛ 

ليأخَذها معُه إلى مصَر.
وأمضى هو ورفاُق الّسفينِة الجدُد شهريِن مبحريِن، وشاهَد الجزيرَة تتضاءُل وتتضاءُل حّتى 
ِة للغايِة ونقلها إلى  َر الوزيــُر بهذِه القصَّ عباُن، وتأثَّ اختفــْت مــن مجاِل البصِر تماًما كما أخبَرُه الثُّ

الفرعوِن الَّذي أمَر بدورِه رئيَس الكتبِة أموَن بتدوينِها على البردّي.
في القصِر، تعويًضا لــه عن محنتِِه، ومكافأًة عن روِح  وُكْوِفــَئ البّحاُر بمنصٍب كبيٍر بين موظَّ

ِة لتفسيِر الكيفيِة الَّتي أصبَح بها ثريًّا. المغامرِة أو ربما إلبداِعِه في اختراِع هذِه القصَّ
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٣- الفهم واالستيعاب:
ة مستعيًنا بالنَّموذج الّتالي:  - َأتعاوُن مع مجموعتي لنُِعدَّ خريطة عن القصَّ

- أستنتُج ميزات شخصية البحار منطلًقا من العبارات اآلتية:

الميزاتالفقرة

من  بنفسه  الحياة،  قيد  على  للبقاء  يجاهد  الَّذي  بحارنا،  ألقى 
فوق المركب الَّذي بدَأ في الغرق؛ وتشبَّث بلوح من الخشب.

ة ثالثة أيام وثالث ليال. وح الّطافي لمدَّ ًثا باللَّ ظلَّ البّحار متشبِّ

ة العاصفة وموت كلِّ زمالئه، وكيف  عبان قصَّ حكى البّحار للثُّ
أنه وصل للجزيرة.

٤- الممارسة:
ة. ـُر عن انطباعي حول القصَّ - ُأعبِّ

عبان. - ُأبدي رأيي حول البّحار والثُّ
ُل منح الوزير منصب رئيس الموظفين للبّحار. - ُأعلِّ

عبان؟ - ُأبيُِّن ماذا لو كذب البّحار على الثُّ
ا قصيًرا ُأجيب فيه عّما يأتي: - َأكتُب نصًّ

ًة في حياتنا؟ جاعة أهميَّ - إلى أي مدى تظنُّ أّن للشَّ

المكان

بداية القصة

النهاية

الشخصيات

تطور األحداث
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١- تمهيد:
-  أتحاوُر مــع زمالئي حــول كتابي 
ــهر مبدًيا رأيي  المفضــل هــذا الشَّ

فيه.

٢- التطبيق :
ا مختصًرا حول »الكتاب وما تضمنه، وشــعوري نحو كاتبه« ومكانته المرموقة  أ-  أكتُب نصًّ

قعِة. ا بلغٍة صحيحٍة، مستخدًما خطَّ الرُّ عالميًّ
ًقا قواعد الكتابة  ب-  ُأبــدي رأيي في النَّصِّ الَّذي كتبته ملتزًما قواعد النَّحــو واإلمالء، ومطبِّ

قعة، ومحافًظا على تناسق الحروف والكلمات. بخطِّ الرُّ
ا آخر كتبته عن كتاب آخر بخطِّ  ج-  أناقُش زمالئي في النَّصِّ الّســابق، وأعرض أمامهــم نصًّ

قعِة وبلغٍة صحيحٍة، محافًظا على تناسِق الحروِف والكلماِت. الرُّ
د-  أشرُح سبب اختياري للكتاب الَّذي عرضته ملتزًما قواعَد النَّحِو واإلمالِء.

هـ-  أتعــاوُن مع أفراد مجموعتــي في توجيه دعوة إلى مؤلفيــن كويتيين وكّتاب وصحفيين، 
واالستماع إلى حديثهم حول كتاباتهم، مبديًا رأيي وشعوري حوَل كتاباتهم.

ٍز ألتزُم فيه قواعَد النَّحِو واإلمالِء  و-  أتبادُل مع أفراد مجموعتي األفكار حول كتابة نصٍّ مميِّ
قعة، محافًظا على تناسق الحروِف والكلماِت. وخطِّ الرُّ

اًل ما ورد فيها من أخطاء. ز-  أراجُع النُّصوَص الَّتي كتبُتها معدِّ
ح-  أقرُأ النُّصوص الَّتي كتبها زمالئي لالستفادة منها عند كتابة نصٍّ ما، مبدًيا رأيي فيها.

كتابي المفضل

٣ - ٦



١33

٣- الممارسة: 
-  أكتُب النَّصَّ في صورتِه النهائيَِّة:

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

ًة.١ كّونُت جماًل مترابطًة وتامَّ

راعيُت استيفاء المعلومات المطلوبة.٢

التزمُت تحسين خطي وتنسيقه.٣

حيِح.٤ كِل الصَّ استخدمُت قواعَد النَّحِو بالشَّ
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١- تمهيد:
ًدا الكلمات  كِل، محدِّ ًة مضبوطَة الشَّ -  أقرُأ األمثلة اآلتية قراءًة جهريَّ

مائر بوضع خطٍّ تحتها: الَّتي اتَّصلت بها الضَّ
ُه بها؟ - أعِلْمَت سمو لغتك وارتقاءها، وقد أكرمك اللَّ

- المسلمون يحترمون حقوق غيرهم، فالمؤمن والمسلم يسعيان لذلك.
- أنِت أيَّتها الفتاُة المسلمُة تحرصين على طاعة ربك.

- علمَت أن المسلمات يسعْين في الخير وقد أكرمهن اإلسالُم.

٢- التَّطبيق:
كِل: - أقرُأ الفقرة اآلتية قراءًة جهريًَّة صحيحًة مضبوطَة الشَّ

أرأيَت البذرَة الّصالحَة تكاُد تخطُئها العيُن لصغِرها، فإذا وضعْت في أرٍض صالحٍة، إذا بها تنفلُق 
ُه أحسن الخالقين(. عن عالٍم من الخيِر رحيٍب، فال نملُك إاّل أْن نهتَف مع الكوِن المؤمِن )تبارك اللَّ
ٌة ســنتعرُف مْن خاللِها واحًدا من أحياِء العرِب وساكنيه، في مدخِل  وهناك بذرٌة أخرى لغويَّ
الحــيِّ يقابُلنــا )أصل( الحــّي، وفي الداخِل نجــُد ذريَته، وهذا األصُل اســُمه )ص.ن.ع( ومنه 
أجياٌل تناســلوا، ونســاٌء ولدن، فتولد من )ص.ن.ع(: صّنع، صانع، تصانع، اصطنع، استصنع 

فات واألسماء تنجُب الكثيَر والكثيَر. ومنهم وجدنا العائالت من الصِّ
مائر الَّتي اتَّصلت بالكلمات في الفقرة الّسابقة.  -  أتعاوُن مع مجموعتي في تحديد الضَّ

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

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

فع والمشــتركة بين )النَّصب  ــة بالرَّ مائــر المتَّصلة المختصَّ -  ُأناقــُش زمالئي فــي أنواع الضَّ
والجر( وبين )النصب والرفع والجر(.

الضمائر المتصلة

٣-١/٥
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قعة بحســب المطلوب من خالل  -  أتعــاوُن مع زمالئي فــي إكمال الجدول اآلتــي بخطِّ الرُّ
الفقرة الّسابقة.

الضمائر المتصلة

المشتركة بين النصب والرفع والجرالمشتركة بين النصب والجرالمختصة بالرفع

٣ - الممارسة:
ين تحت ضمائر النصب، وثالثة تحت ضمائر الجر  ا تحت ضمائر الرفع، وخطَّ -  أضــُع خطًّ

فيما يأتي: 
- أحببُت لغتي العربية؛ ألنها هويتي.

- المسلمون يحرصون على لغتهم العربية، والمسلمات يرتقين بأوالدهن.
ٍة من تعبيري: مائر المتَّصلة اآلتية في جمٍل تامَّ ُف الضَّ - أوظِّ

تاء المتكلم - ياء المخاطبة - هاء الغائب -نا المتكلم
..................................................................................................................................

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

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

-  أضُع ضمير المتكلمين )نا المتكلم( في ثالث جمل من إنشائي، بحيث يكون ضمير رفع 
ونصب وجر:

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

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

مائر بأنواعها. - أكتُب مذكرات حول يوم قضيته في البرِّ مع أسرتي، مستخدًما الضَّ
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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١- تمهيد:
- أتعّرُف علــى هذه الّصــورة ومكوناتها، 

وأطرُح أسئلًة عليها.

٢- استماع ومناقشة :
ِم  -  أستمُع باهتمام إلى عرٍض شفهيٍّ للمعلِّ

عن : )فن مسرح العرائس()١(.
- ُأجيُب عن أسئلة متنّوعة من النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.

٣- الممارسة : 
ا عن أحد القيم : الّصدق، الوفاء......  - أختاُر موضوًعا مسرحيًّ

ِة األخرى ترتبط بموضوع المسرحيَّة.  - أجمُع معلومات عن كتب الموادِّ الدراسيَّ
ُم معلوماتي، وأعرض المسرحيَّة أمام زمالئي. - أنظِّ

- يكتُب المتعلمون تقريًرا عن المسرحيَّة وفق اآلتي:
أ    - وضع عنوان مناسب للتَّقرير.

، وعمق الفكرة، وسالمة الجمل. ب - وضوح الخطِّ
غوّية. ِة، وتجنب األخطاء اإلمالئية واللُّ غة العربيَّ ج  - االهتمام باللُّ

د    - كتابة الموضوع بأسلوٍب واضٍح.
ٍة أخرى، ملتزًما سالمَة  ًنا إياه معلومات جمعتها من موادَّ دراسيَّ ا مضمِّ -  أعرُض التَّقرير شفهيًّ

ِث. التَّحدُّ

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.

فن مسرح العرائس

١- ١٠



١3٧

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

نّظمُت معلوماتي لصياغة مسرحيَّة في إحدى القيم.١

غوية.٢ غة، وتجنب األخطاء اإلمالئية واللُّ ُصْغُت ُجَماًل، مراعًيا االهتمام باللُّ

ِث.٣ ا، مراعًيا سالمَة التَّحدُّ عرضُت تقريري شفهيًّ



١38

١- تمهيد:
ة الَّتي سيتمُّ عرُضها. - أخّمُن محتوى القصَّ

٢- االستماع والمناقشة : 
- أستمُع إلى النَّصِّ المقروء بتركيٍز وانتباٍه.)2(

هنيَّة الّتالية : - أكمُل الخريطة الذِّ

عبدالعزيز وعبق السيليلوز )١(

١- ٩  / ١

)١(  تأليف : د. ريما الحسان
              إصدار : إدارة النشر والترجمة    * بتصرف

)2( النَّصُّ في دليل المعلم.

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

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

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

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

خصيات الشَّ

األحداث

قصة
عبدالعزيز وعبق السيليلوز
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ابِق. ِة للنَّصِّ السَّ - ُأجري نقاًشا في األحداث التَّفصيليَّ
ث بتقديم المعلوماِت واألفكاِر. عَم لزميلي المتحدِّ - ُأقّدُم الدَّ

٣ - الممارسة:
ابق. ُث بطالقة حول القيمة المستفادة من النَّصِّ السَّ -  أتحدَّ

عم له أثناء تقديم المعلومــات واألفكار، ملتزًما  ث مقدًمــا الدَّ -  أســتمُع إلى زميلي المتحدِّ
د. من المحدَّ وت، ملتزًما بالزَّ ترابط األفكار، ومستخدًما لغة الجسد، وتنغيم الصَّ

ث :  ث بوضع ما يأتي في بطاقة تقييم أداء المتحدِّ -  أحكُم على أداء المتحدِّ
ة . الوجه الباسم: حكم يبيِّن موطن القوَّ

عف الوجه الحزين: حكم يبيِّن موطن الضَّ

بطاقة تقييم أداء املتحدث

عنارص التقييم املجموعة الَّتي 
ينوب عنها 

ث املتحدِّ
من  التزام الزَّ

د املحدَّ
وت تنغيم الصَّ استخدام لغة 

اجلسد
ترابط األفكار الوضوح 

القة والطَّ



١٤0

ــيِخ صبــاِح األحمِد الجابِر الّصبــاِح - رحمه الله تعالى -  بحضــوِر أميِر البالِد الراحل الشَّ
ِه  ــيِخ عبِد اللَّ ــيِخ نواِف األحمــِد الجابِر الّصباِح تــمَّ افتتاُح مركِز الشَّ وولــي عهدِه األميِن الشَّ

الّسالِم الثَّقافيِّ يوم 5 فبراير 20١8.

١- تمهيد:
، وروعة  ــالم الثَّقافــيَّ ِه السَّ ــيخ عبد اللَّ ُف مــن خالله مركَز الشَّ ا أتعرَّ -  أشــاهُد مقطًعــا مرئيًّ

تصميمه.)١(
يخ  -  أتحّدُث عما َيدلُّ عليه حضور ســمو األمير الراحل وكبار المسؤولين افتتاح مركز الشَّ

ِه الّسالم الثَّقافيِّ في لغٍة صحيحٍة. عبد اللَّ

)١( رابط المقطع في دليل المعلم 

مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي

٢ - ١٠



١٤١

٢- القراءة :
- أقرُأ النَّصَّ اآلتي قراءًة صامتًة صحيحًة :

ذْت بأعلى المقاييِس  ٌة ُنفِّ ، وتحفٌة معماريَّ ــالِم صرٌح ثقافيٌّ وعلميٌّ ِه السَّ ــيِخ عبِد اللَّ مركُز الشَّ
ــيِخ صباِح األحمِد - أميِر اإلنســانيَِّة- في منطقِة  ــِة برعايِة ســمّو أميِر البالِد الراحل الشَّ العالميَّ

. الّشعِب البحريِّ
وقــْد جاَء افتتــاُح المركِز ضمَن الرؤيِة األميريِة الّســاميِة الهادفِة إلى مزيــٍد من االنفتاِح على 
ــِة، وخلِق حالــٍة من الحــواِر الثَّقافــيِّ والتَّرفيهيِّ  الثَّقافــاِت العالميــِة والتَّطــوراِت الّتكنولوجيَّ
ِة، وإثراِء الثَّقافِة والتَّعليِم في تنميِة الفكِر  والتَّعليميِّ بهدِف تطويِر القدراِت والمفاهيِم الحضاريَّ

ِمها.)١( اإلنسانيِّ وصواًل إلى بناِء المجتمعاِت وتقدُّ
ًة، واســتمراًرا لتدّفِق العطــاِء الثَّقافيِّ الكويتيِّ  ًة، وإضافًة تاريخيَّ وُيعــدُّ المركُز تحفــًة معماريَّ
المســتنيِر وريادتِه، وجــاَء افتتاُحه تزامًنا مع احتفــاالِت الكويِت بأعياِدهــا الوطنيِة ليؤكَد مدى 
شيدِة بدوِر الثَّقافِة في دعِم الحضاراِت  ولُة إيماًنا من قيادتِها الرَّ التطّوِر الثَّقافيِّ الَّذي آلْت إليِه الدَّ
ــا، وهو مْن أكبِر  ا عالميًّ ا وتعليميًّ فــِع ُقُدًمــا بعجلِة التَّنميــِة لِتكوَن دولُة الكويِت منبــًرا ثقافيًّ والدَّ
صٌة للمتاحِف : منها  ٌة منها مخصَّ ، حيُث يحتوي على ثمانيِة مباٍن ؛ ستَّ مناطِق العرِض المتحفيِّ
، وآخُر للعلوِم، وعلوِم الفضاِء، والمتحُف اإلســالمي، ومركُز الفنون  متحٌف للتاريِخ الّطبيعيِّ
الجميلِة، باإلضافة إلى مبنًى إداريٍّ ومسرٍح يّتسُع إلى ثالثمائِة شخٍص، وكلُّ مبنى يحتوي على 

. تِة ذاِت المستوى العالميِّ ِة والمعارِض الّدائمِة، والمؤقَّ مجموعٍة من األعماِل الفنيَّ
ويضــمُّ المركُز أيًضــا مبنًى للوثائــِق، وقاعَة مؤتمــراٍت، ومعــارَض للّتكنولوجيا وخدماٍت 
ــِة والتاريِخ ِة والثَّقافيَّ َم لالحتفــاِل باإلنجــازاِت العلميَّ ــة، ومركــًزا للمعلوماِت، وقــْد ُصمِّ  عامَّ
وَء على أروِع اإلنجازاِت الثقافيِة  ُط الضَّ ، كما ُيســلّ ، وثقافِة العالِم اإلســالميِّ والعربيِّ الكويتيِّ

في العالِم.

)١( جريدتا الراي الكويتية واألنباء. العدد ٦-2-20١8 بتصرف، والموقع الرسمي للمركز وللديوان األميري.
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٣ - الفهم واالستيعاب :
َف معناها. ُب العودَة إلى المعجم أَلتعرَّ ُط الكلمات الَّتي َتتَطلَّ - أحوِّ

 . طُتها مْن كلماِت النَّصِّ -  أتعاوُن مع أفراِد مجموعتي لمعرفِة معاني الكلمات والتَّراكيب الَّتي حوَّ
. - أشارُك مجموعتي في تحديِد بعِض المعلومات الواردِة في النَّصِّ

- ُأقارُن بين المعلوماِت الَّتي وردْت في هذا النَّصِّ و الَّتي جاءْت في المجاالِت األخرى.
ٍة  ٍة وعلميَّ ٍة وتاريخيَّ -  أتحاوُر مع المجموعات األخرى حول ما درسناه سابًقا مْن مراكَز ثقافيَّ

. في الموادِّ األخرى وما جاء في هذا النَّصِّ
ٍة،وبلغٍة صحيحٍة وواضحٍة. - أحّدُد القيَم المستفادَة من هذا النَّصِّ في جمل تامَّ

ِة الَّتي درْسُتها. ِة والفنيَّ ٍم يضمُّ بعَض المراكِز الثَّقافيَّ -  أتعاوُن مع أفراِد مجموعتي في عمِل مجسَّ

المراكز الثقافية
المراكز الفنية
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٤- الممارسة : 
. - َأختاُر أبرَز المعلوماِت الواردة في هذا النَّصِّ

-  ُأقارُن بين المعلوماِت الَّتي وردْت في هذا النَّصِّ والمعلوماِت الَّتي درْسُتها في المجاالِت 
األخرى حوَل اهتماِم الكويِت بالثَّقافِة في لغٍة صحيحٍة.

ه في  -  َأتعاوُن مع أفراِد مجموعتي في اختياِر المعلوماِت األكثِر صلًة بهذا النَّصِّ مّما درســتُ
الّديِن والّتاريِخ والعلوِم والفنوِن.
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أُثري فكري

٢- ٩
١- تمهيد:

اًل سبب اختياري بلغٍة سليمٍة: - َأختاُر من بين الُكتب اآلتية ما ُيعجبني، معلِّ

٢- اإلعداد:
أ - َأمأُل الجدول الّتالي مدّوًنا الُكتب الَّتي قرأُتها هذا العام:

سبب اختياري للكتابعنوان الكتابأنواع الفهرس

قصص

شعر

قصص كرتونيَّة

مجالت

كتب تاريخيَّة

قصص دينية

مذكرات/ يوميات

خيالي

أنواع أخرى

- ُأقارُن بين جدولي وجدول زميلي.

كتب علمّيةقصص ورواياتالّسيرة النبوية
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٣ - الممارسة:
اًل ســبَب اختياري لهذا  -  َأختــاُر مــْن الئحِة زميلــي الكتاَب الَّذي َأرغــُب في قراءتِــه معلِّ

الكتاِب.
ابِق ُأضّمُن فيه ما سأقرؤه خالل العطلِة. - ُأعدُّ جدواًل بنفس النَّموذِج السَّ
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مكتبة روائع الفنون

٣ - ٢

١- تمهيد:
ُد الهواية الَّتي َأستمتُع بها أثناء وقت الفراغ. - أحدِّ

- أتحّدُث عن الفنِّ الَّذي َأحرُص على متابعته جيًِّدا.

٢- اإلعداد :
َد ما يأتي : ِة أُلحدِّ بكة العنكبوتيَّ - بالتَّعاوِن مع أفراِد مجموعتي، َأستعيُن بالشَّ

هيرِة في العالِم. ِة الشَّ - أهمَّ الفنوِن العالميَّ
- أسماًء ألشهِر الفنانيَن العالمييَن، ونوَع الفنِّ الَّذي اشتهروا بِه.

الفنون التطبيقية
حياكة، تطريز، زخرفة، أثــاث، تصميم وديكور، صياغة حلي 

ومجوهرات، زخرف.

الفنون المرئية والبصرية
األدب، الخطابة، اإللقاء الشعري، الموسيقى

المسرح، السينما.

الفنون التشكيلية
رسم، نحت، تصوير جداري، تصوير ضوئي

الكتاب بالخطوط، الزخرفة.
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أثيِر على كلٍّ من )التَّربيِة والتَّعليِم - اإلعالِم  وَر األساســيَّ الَّذي تلعُبه الفنوُن في التَّ -  الدَّ
ِة(. راِث - الّصحِة النَّفسيَّ - التُّ

ٍة عن فنوِن اإلبداِع والعبقريَِّة. لتُه لكتابِة أو طباعِة نسخٍة مبدئيَّ -  ُأعيُد ترتيَب ما سجَّ
ــمات، وأجهــزة لوحيَّة....(  -  َأختاُر ما يناســُب من المعيناِت )شــفافيات، وصور، ومجسَّ

لتدعيِم َعْرضي.

٣-الممارسة :
ور الفّعال للفنون المختلفة في المجتمع وارتباطها باإلبداع  -  أقوُم بإنتاج فقرة متكاملة عن الدَّ

والعبقرية، مراعًيا ما يأتي:
غوية. المة اللُّ - التَّرابط والوضوح والسَّ

- جودة األسلوب.
باعة. ، أو تنسيق الطِّ - جودة الخطِّ

- أعرُض الفقرة أمام زمالئي في الفصل، وأقرؤها بصوٍت واضٍح معبٍِّر.

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤معايري التَّقييمم

عّبرُت بوضوح عن أفكاري.١

دعمُت موضوعي بمعلومات ذات صلة بالموضوع.٢

ليمة المترابطة.٣ غة السَّ استخدمُت اللُّ

استخدمُت المعينات التقنية والبصريَّة.٤

قّدمُت العرض بصورٍة ممّيزٍة.٥



١٤8

فن الكتابة

٣ - ٦

١- تمهيد:
ًة بلغٍة صحيحٍة  -  أقرُأ النَّصَّ اآلتي قراءًة جهريَّ

كِل : مضبوطٍة بالشَّ
إنَّ فــنَّ الكتابِة الممّيــزِة يحتاُج منــَك االلتزاَم 
 ، غويِة، ووضوِح الخطِّ بقواعِد النَّحِو والّصحِة اللُّ
وســمو الفكرِة والمحافظِة على تناسِق الحروِف 

والكلمــاِت، وتنظيِم األفكاِر وترابِطها، وانتقاِء األلفاِظ والتراكيــِب المالئمِة، مع مراعاِة الّدقِة 
. في استخداِمها في موضِعها من الّنصِّ

٢- التطبيق :
أ-  َأكتــُب وصًفا للّصورة حــول فن العمارة اإلســالميِّ ملتزًما قواعد النَّحــو والكتابة بخطِّ 

قعة مع مراعاة تناسق الحروف والكلمات؛ لنشره في مجلِة المدرسِة. الرُّ
مي في الكتابِة من خالل تطبيِق  ب-  أناقُش زمالئي حوَل النَّصِّ الّســابق مع بيان مستوى تقدُّ

المعايير اآلتية:
ج-  تنظيــم األفكار وترابطهــا - الّدقة في اســتخدام األلفاظ والتَّراكيــب - االلتزام بقواعد 

غوية - المحافظة على تناسق الحروف والكلمات. النَّحو والّصحة اللُّ
ابقة. د-  أتبادُل مع أفراد مجموعتي األفكار حول كتابة نصٍّ في ضوء المعايير السَّ

لها، وأفضل المهارات  ُد فكرتي الَّتي ســأكتُب عنها وفًقا لإلســتراتيجيات الَّتي أفضِّ هـ-  أحدِّ
في الكتابة.

و-  أحتفُظ بكتاباتي في ملٍف خاصٍّ بهدف مراعاة التقّدم الَّذي أحّققه.
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ز-  أراجُع الّنصوص الَّتي كتبُتها معّداًل فيها ما يحتاج إلى تعديل.
ح-  أعّزُز النقاط الَّتي تحتاُج إلى تعزيٍز؛ ألحسَن مهاراتي في الكتابِة، مع بيان وسائل التَّعزيز.

ط- أقرُأ النصوَص التي كتبها زمالئي.

٣- الممارسة: 
-  أكتُب النَّصَّ في صورتِه النهائيَِّة:

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

ة متسلسلة ومترابطة.١ نُت جماًل تامَّ كوَّ

غة.٢ راعيُت استيفاء األسس المطلوبة وسالمة اللُّ

قعة وتحسين خطي وتنسيقه.٣ التزمُت خطَّ الرُّ

حيح.٤ كل الصَّ استخدمُت عالمات التَّرقيم بالشَّ
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البيت الكويتي

١- ١٠

١- تمهيد:
-  أشاهُد فيلًما عن البيت الكويتيِّ القديِم، ثمَّ أكمُل

أهمَّ مكونات البيت الكويتيِّ القديِم:
....................... و....................... و.......................

٢- االستماع والمناقشة:
ِم  -  َأســتمُع باهتماٍم إلى عرٍض شــفهيٍّ مــن المعلِّ

:»من البيوت الكويتية«.)١( لنصِّ
-  ُأجيُب عن أسئلٍة متنّوعٍة عن النَّصِّ بلغٍة سليمٍة. 

٣-الممارسة: 
-  أجمُع معلومات من كتب المواد الدراسية األخرى 

ترتبط ُبموضوع عن البيوت الكويتية القديمة. 
- أنّظُم معلوماتي وأعرُض الموضوع أمام زمالئي.

- يكتُب المتعلِّمون تقريًرا عن الموضوع وفق اآلتي:
أ    - وضع عنوان مناسب للتَّقرير. 

، وعمق الفكرة، وسالمة الجمل. ب - وضوح الخطِّ
غوية. غة العربية وتجنب األخطاء اإلمالئية واللُّ ج  - االهتمام باللُّ

د   - كتابة الموضوع بأسلوٍب واضٍح.

)١( النَّصُّ في دليل المعلم.
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ٍة أخرى ملتزًما سالمِة  ًنا إياه معلومات جمعُتها من موادَّ دراسيَّ ا مضمِّ -  أعرُض التَّقريَر شفهيًّ
ِث. التَّحدُّ

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

مُت معلوماتي لصياغة الموضوع.١ نظَّ

غوية.٢ غة وتجنب األخطاء اإلمالئّية واللُّ ُصْغُت ُجَماًل مراعًيا االهتمام باللُّ

ث.٣ ا، مراعًيا سالمَة التَّحدُّ عرضُت تقريري شفهيًّ
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الصدق ينجي صاحبه

٢- ٧

١- تمهيد:
تِه. دِق وأهميَّ ُث عن قيمِة الصِّ - أتحدَّ

٢-القراءة:
ة اآلتية قراءًة جهريًة مضبوطًة وصحيحًة. - أقرُأ القصَّ

ــُب ويجمُع الحطَب ويصنُع منه أكواًما قبَل نقِلِه إلى بيتِه، إذا بشــابٍّ  بينمــا كاَن حّطاٌب يحطِّ
يركُض ويلهُث من التَّعِب، فلّما وصَل إليِه طلَب منه أْن يخبَئُه في أحِد أكواِم الحطِب كي ال يراُه 

أعداؤُه اّلذين هْم في أثرِه يريدوَن قتَلُه.
فقــاَل الحّطاُب: ادخْل في ذلَك الكــوِم الكبيِر، فدخَل وغّطاُه ببعِض الحطِب كي ال ُيرى منه 

شيٌء، وأخَذ الحّطاُب َيْحتطُب ويجمُع الحطَب.
وبعَد قليٍل أبصَر الحّطاُب رجليِن مسرعيِن نحَوُه فلّما وصال سأاله عن شابٍّ مّر بِه قبَل قليٍل 
ووصفاه لُه، وإذا بِه الّشــابُّ نْفُســه المختبئ عنَدُه، فقاَل لهما: نعْم لقْد رأيُته وخّبأُته عنكما في 
ذلَك الكوِم، ابحثوا عنه فإنَّكما ستجدانه، والّشابُّ في كوِم الحطِب يسمُع الحديَث، فكاَد قلُبه 

ِة الخوِف والهلِع عندما سمَع الحّطاَب يخبرهما بمكانِه. يقُف لشدَّ
فقــاَل أحدهما لآلخــَر: إنَّ هذا الحّطــاَب الخبيَث يريُد أْن َيشــَغَلنا في البحــِث عنُه في كوِم 
الحطــِب الكبيــِر هذا ليعطيُه فرصًة للهــرِب، ال تصّدْقُه، فليَس من المعقــوِل أْن يخبَئُه، ُثّم يدلُّ 

عليه، هيا ُنسرُع لّلحاِق به، ومضيا في طريقهما مسرَعْيِن.
ولّما ابتَعدا واختَفيا عن األنظاِر خرَج الّشــابُّ من كوِم الحطِب مذهواًل ُمْســتغرًبا، وقْد بدْت 
عليه آثاُر االضطراِب والخوِف والغضِب، فقال معاتًبا الحّطاَب: كيَف تخبئني عندَك وُتخبرهْم 

عّني، أليَس لَك قلٌب يشِفُق؟
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أليَسْت عندَك رحمٌة؟
فقاَل الحّطاُب: يا بنيَّ إذا كاَن الكذُب ُينجي فالّصدُق َأنجى، ولو كذْبُت عليهْم لبحثوا عنَك 

ووجدوَك ُثمَّ قتلوَك، ِسْر على بركِة الّلِه وإياك والكذَب، واْعَلْم أنَّ الّصدَق طريُق الّنجاِة.

٣-الفهم واالستيعاب:
ف معانيها. ُب العودة إلى المعجم لتعرُّ ُط الكلمات الَّتي تتطلَّ - أحوِّ

ة الَّتي قرأُتها. - أتعاوُن مع زمالئي في تدوين بعض الملحوظات حول القصَّ
- أوّضُح شعوري نحو الحّطاِب والّشابِّ الهارب.

 

٤-الممارسة:
ة الَّتي قرأُتها. - ُأبدي رأيي بموضوعية عما أعجبني في القصَّ

ِة. ـُر بشكٍل مقنٍع عن انطباعي حول القصَّ - أعبِّ
ة مجسًدا الجوانب الَّتي أعجبتنا منها. ا مع زمالئي حول موضوع القصَّ ُم مشهًدا تمثيليًّ -  أقدِّ
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حديث الفصحى

١- ٩  / ٢

١- تمهيد:
عراِء أحمد شوقي: - َأستمُع إلى قول أمير الشُّ

محاسًنا ــغــاِت  الــلُّ مــأل  ـــذي  الَّ اِدإن  الضَّ في  ــّره  وس الجماَل  جعَل 

ابق. غة العربيَّة في البيت السَّ - َأتناقشُ مع زمالئي حول جماليات اللُّ
غوية. غة العربيَّة الفصحى في تنمية مهاراتي اللُّ - َأرسُم خريطة ذهنيَّة ُأبيُِّن فيها أهميَّة استخدام اللُّ

٢- اإلعداد:

ُن أفكاري حول أهميَّة  أدوِّ
استخدام الفصحى في 

غة العربيَّة. تنمية اللُّ

ا أعرض شفهيًّ
لت إليه ما توصَّ

من أفكار.

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

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

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

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

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

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

اإلعداد
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٣ - الممارسة:
- ُأقيُِّم حديثي وأحاديث اآلخرين وفق عناصر التقييم اآلتية:

الصحة النحوية والسالمة اللغويةالطالقة يف احلديثدقة استخدام املفرداتوضوح األفكار

١23٤١23٤١23٤١23٤



١5٦

١- تمهيد: 
د أحداث غزوة بدر.)١( ا يجسِّ - أشاهُد مقطًعا مرئيًّ

-  أتحدُث عن غزوة بدر الكبرى مســتعيًنا بما درسُته في التربية اإلسالميَّة واصًفا ما شاهدته 
في العرض وفي الّصورة بلغٍة صحيحٍة.

٢- القراءة واألداء:
كل. - أستمُع للنَّصِّ من معلِّمي أو جهاز التَّسجيل مضبوًطا بالشَّ

؛ مستخدًما  بط اإلعرابيِّ والبنائيِّ -  أقرُأ النَّصَّ اآلتَي قراءًة جهريًة ممّثلًة للمعنى مع مراعاة الضَّ
لغَة الجسِد:

)١( الرابط في دليل المعلم.

وقفة الحق

٢- ١٠

لعمر أبي ريشة
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َبـــْدر  ًِعـــْنـــَد  ــقُّ وقــفــة  ــَح ــَف ال ــ َوَق الَقضاِء١-  سيَف  الُغيوِب  في  َشــَحــَذْت 

ُسفياَن َأبــي  َرْكــُب  ــالِل  الــتِّ ووراَء  ــاِء2-  ــ ــح ــ ــْي ــ ــَف ــ ــــــَة ال ــي َســــــريِّ ــ ــم ــ ــْح ــ َي

َتْسعى ِجِب  اللَّ َجْيِشها  في  وُقريُش  َبــْيــَن َوْهــــِج الــَقــنــا َوَزْهـــــِو الــُحــداِء3- 

ــْت وَلــفَّ الَقليِب  ُمْنَحنى  َبــَلــَغــْت  ــزاِء٤-  ــْهـ ــتِـ ــِه بِـــَبـــْســـَمـــِة اْسـ ــْيـ ــَلـ َمــــْن َعـ

َفــَتــلــقــاهــا َأْكـــفـــاءهـــا  وأراَدْت  ــيٌّ ذؤاَبـــــــــــــةُ اأَلْكــــــــفــــــــاِء5-  ــ ــلـ ــ عـ

واْرَتـــدَّ َشْيَبَة  ُعنَق  يِف  بالسِّ ــزَّ  َج داِء٦-  ــرِّ ــ ــ ــِه َخـــضـــيـــَب الـ ــبِـ ــْحـ ــى َصـ ــ إل

بالنِّدِّ النِّدُّ  والَتقى  الــَهــْوُل  َفَطغى  ـــــٍة َهـــــْوجـــــاِء٧-  ومــــاجــــا فــــي ُلـــــجَّ

ُتَسبُِّح َشــاِخــَصــٌة  النَّبي  وعــيــوُن  ــاِء8-  ــ ج ــرَّ ــ ــوُف ال ــ ــي ــ ــا ُط ــ ــه ــ ــْدبِ ــ ــي ُه ــ ف

والَمْوُت اإلثــِم  ُعْصَبُة  منُه  ــْت  َوَدَن ــاِء9-  ــ ــي ــ ــا َذبـــــيـــــُح َع ــ ــ ــه ــ ــ ــى َراِح ــلـ عـ

ــال رم ِمـــْن  ــٍة  ــَن ــْف ــُح بِ ــا  ــاه ــَرم َف ــى لـــلـــَعـــالِء١0-  ــنـ ــُمـ َوَرنــــــــا ثــــائِــــُر الـ

أرُض فيا  الُوجوُه«  »شاهْت  َوَدعا  عـــاِء١١-  اْقــَشــعــري عــلــى اْخـــتِـــالِج الـــدُّ

َفسيري قريُش  يا  اأَلْمـــر  ُقــِضــَي  ــالِء١2-  ــ ــ ــى اأَلْش ــي عــل ــدبـ لــلــِحــمــى وانـ

٣- الفهم واالستيعاب:
َف معناها. ُب العودة إلى المعجم أَلتعرَّ ط الكلمات الَّتي َتتَطلَّ - أحوِّ

طُتها من  تــي حوَّ َف معانــَي الكلمــات والّتراكيب الَّ -  أتعــاوُن مــع أفراد مجموعتــي أَلتعرَّ
. النَّصِّ كلمات 
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ٍة. نها النَّصُّ في جملٍة تامَّ - أشارُك مجموعتي في استخالِص الفكرِة الرئيسِة الَّتي تضمَّ
...............................................................................................................................

-  أتحاوُر مع المجموعات األخرى لبيان أســباِب الغزوِة ونتائجها وأثِرها على المســلميَن 
ِة واالجتماعياِت. مستعيًنا بما درسُته في التربية اإلسالميَّ

. ، وأنا أستمُع إلى النَّصِّ ُث عن المشاعر واإلحساسات الَّتي سيطرت عليَّ - أتحدَّ
ٍة، وبلغٍة سليمٍة وواضحٍة. ُد القيَم المستفادَة من النَّصِّ في جمٍل تامَّ - أحدِّ

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

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

، مستعيًنا بما درسُته  ٍة ُتعبُِّر عّما ورد في النَّصِّ -  أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في رسِم لوحٍة فنيَّ
ِة. في الحاسوِب والفنيَّ
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- أكمُل بالتَّعاون مع أفراد مجموعتي ما يأتي في ضوء فهمي األبيات:
.............................، ............................: -  أبرُز المشاعر واإلحساسات الواردة في النَّصِّ

- من صفات المشركين في األبيات:............................ ،.............................
- من األلفاظ الَّتي صّورت المشركين:..................... ،..................... ،.....................

- أحاوُر المجموعات األخرى في وصف ما دار في المعركة، وما انتهْت إليه.

٤- الممارسة: 
ٍة: - َأصوُغ فكرتين جزئيتين من النَّصِّ في جمٍل تامَّ

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

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

- أكمُل الجدول اآلتي بما هو مطلوب:

المشاعر الَّتي تحملهاالعبارة

- وقف الحق وقفة عند بدر.

- ولَفْت من عليه ببسمة استهزاء.

. - يوم بدر يوم أغرُّ

ا أمام زمالئي القيم الَّتي استفدُتها من النَّصِّ في لغٍة سليمٍة وواضحٍة. - أعرُض شفهيًّ
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١- تمهيد:
ًدا شفهيًّا »ما« االستفهامية فيها: كِل محدِّ -  أقرُأ األمثلة اآلتية قراءًة مضبوطَة الشَّ

- ما األمر الَّذي أثار إعجابك في خلق اإلنسان؟
ه اإلنسان؟ - ممَّ خلق اللَّ

- ما الحديث الَّذي دار بينك وبين زميلك عن نعمة البصر؟
- عمَّ تحدثت مع زميلك حول باقي الّنعم؟

- أتعاوُن مع مجموعتي في بيان حروف الجر الَّتي اتَّصلت بـ »ما« االستفهاميَّة .
..................................................................................................................................

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

٢- التَّطبيق:
كِل: - أقرُأ الفقرة اآلتية قراءًة صحيحًة مضبوطَة الشَّ

جُل: ) لــَم اْل تردُّ عليَّ  ــالَم . قاَل الرَّ مــرَّ رجــٌل على جــاٍر له فحّياه، ولْم يــرّد الجاُر عليه السَّ
ُث؟ أَلْم تعَلْم أنََّك أخطْأَت في حّقي؟ فقاَل لُه: وممَّ غضْبَت  الَم؟ ( فردَّ عليه بقولِه: عمَّ تتحدَّ السَّ

مّني؟ فأنا حريٌص على رعايِة حقوِقَك فيما أمَرني به اإلسالُم .
ُد حروف الجر الَّتي دخلت على »ما« االستفهامية في الفقرة الّسابقة. - أحدِّ

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

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

-  أتعاوُن مع زمالئي في بيان الفرق بين »ما« االستفهامية قبل اتصالها بحرف الجر وبعده.
..................................................................................................................................

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

رسم »ما« االستفهامية عند اتصالها بحرف الجر

٣ - ٥ / ٢
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-  أتحاوُر مع زمالئي لتحديد الّتغييرات الَّتي حدثت على »ما« االستفهامية بعد دخول حرف 
الجر عليها .

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

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

٣ - الممارسة:
ًرا ما يلزم: - أعيُد رسم »ما« االستفهامية بعد دخول حرف الجر عليها في الجمل اآلتية ، مغيِّ

ثت به مع والدك اليوم صباًحا؟ - ما األمر الَّذي تحدَّ
ك اليوم؟ - ما الخبر الَّذي سرَّ

ًرا ما يلزم: - أكتب الجمل اآلتية كتابًة صحيحًة مضبوطَة الّشكل، مغيِّ
رس؟ م الدَّ على ما تحرص عندما يشرح المعلِّ

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

من ما تستمد المعرفة؟
..................................................................................................................................

إلى ما تدعو زميلك؟
..................................................................................................................................

ث مع أخيك؟ عن ما تتحدَّ
..................................................................................................................................

لما تحبُّ والديك؟
..................................................................................................................................

- تذكر أن: حرف الجر إذا دخل على »ما« االستفهامية تحذف األلف من آخرها.
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١- تمهيد: 
- أتحّدُث حول معنى الزخرفة.

خرفِة  ــزت بالزَّ -  أذكُر اســماء أبنية معروفة تميَّ
ِة الجميلِة. اإلسالميَّ

٢- اإلعداد:
ــبكة  مــي - الشَّ -  أتلّقــى معلومــات مــن )معلِّ
م التربية  العنكبوتيَّة - مكتبة المدرســة- معلِّ
م االجتماعيات( عّما يأتي: اإلسالمّية - معلِّ

خرفة اإلسالميَّة. - تاريخ الزَّ
- الِحرف القائمة عليها.

- خصائصها اإلسالميَّة الَّتي تميَّزت بها 
ُد المصادر المعينة الَّتي تساعدني في هذا البحث. - ُأحدِّ

- َأختاُر التقنيات الَّتي سأستعيُن بها عند تقديمي للعرض.
سومات المعبِّرة. معية والبصرية والرُّ - ُأدرُج الموضوع بالتقنيات المصاحبة السَّ

٣ - الممارسة: 
خرفة اإلسالميَّة وخصائصها وأنواعها، مراعًيا ما يأتي: - أقوُم بإنتاج فقرة متكاملة عن الزَّ

غوية. المة اللُّ - التَّرابط والوضوح والسَّ

الزخرفة اإلسالمية

٣ - ٢
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- جودة األسلوب.
باعة. ، وتنسيق الطِّ - نوع وجودة الخطِّ

- ُأزّيُن إنتاجي بإطارات مزخرفة من التقنيات والتطبيقات اإللكترونية.
- َأعرُض الفقرة أمام زمالئي في الفصل.

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

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

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

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

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

٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤معايري التَّقييمم

عبَّرُت بوضوح عن أفكاري.١

دعمُت موضوعي بمعلومات ذات صلة بالموضوع.٢

ليمة المترابطة.٣ غة السَّ استخدمُت اللُّ

استخدمُت المعينات التقنية والبصرية.٤

مُت العرض بصورة مميَّزة.٥ قدَّ
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روائع عالمية )١(مشروعي

)١(  المشروع فردي ويخصص له حصتان أو ثالث حصص.

٣ - خطوات بناء المشروع:
نها النقاش أعاله. - إعداد خّطة لعرضي بناًء على األفكار الَّتي تضمَّ

- كتابة النَّصِّ في عرض »الباور بوينت«.
- اختيار الّصور أو مقاطع »الفيديو« الَّتي أريد استخدامها في عرضي لدعم أفكاري.

، الّصور(. - إعداد العرض )الّتصميم، حجم الخطِّ
ليمة. غوية السَّ - تعديل العرض مراعًيا القواعد اللُّ

- اختيار عنوان مناسب للمشروع.

١- المهمة:
-  إعداد مجموعة مــن المعلومات حول مركز علمي 
أو ثقافي لعرضها على الزمالء في الفصل من خالل 

برنامج »باور بوينت«. يستغرق العرض 3 دقائق.

٢- األدوات والمواّد المقترحة:
-  أوراق وأقــالم ومجموعــة مــن الصــور والفيديــو 

وبرنامج »باور بوينت« وجهاز الحاسوب.
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٤- التَّقييم:
ق في أدائي: ْقم الَّذي تحقَّ - َأضُع عالمة )✓( لعنصر التَّقييم تحت الرَّ

١٢٣٤عنارص التَّقييمم

صُتها.١ فهمت األفكار الَّتي طرحها زمالئي خالل المناقشِة ولخَّ

/عرٍض قصيٍر، وقمُت ٢ دة عن نصٍّ ة، وكتبت مسوَّ أعددت خطَّ
بمراجعته.

المتعلقة ٣ األفكار  عن  للتعبير  ومتناسًقا  واضًحا  ا  نصًّ كتبُت 
بالموضوع.

ا سليًما وقواعد نحوّية وتهجئة وتشكياًل ٤ استخدْمُت أسلوًبا كتابيًّ
صحيًحا في نصٍّ قصيٍر.

استخدْمُت الّدعم الفنّي والمرئّي إلعداد عرٍض مكتوٍب.٥

عرْضت بوضوٍح األفكار الَّتي طرَحْتها أسرتي حول الموضوع. ٦

ٍة جيدٍة.٧ استثمْرُت الوقت والُجْهَد لعمل قطٍع كتابيَّ

م لمشروعي وكفاياتي. ٥- أنا مستعد لتقييم المعلِّ




