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احلمد هلل اهلادي العليم، والصالة والسالم عىل رسوله الكريم، وعىل آله وصحبه أمجعني 
وبعد، هذا هو اجلزء األول من كتاب املتعلم للصف التاسع، وقد جاء الكتاب وفًقا لآليت:

املتعلم  كفايات  تطوير  يستهدف  الذي  األسايس  التدريبي  املحتوى  الكتاب  يتضمن    - ١
يف االستاع والتحدث والقراءة واملشاهدة والكتابة، وتم تضمينه يف ثالث وحدات 

مية. تعلُّ

م لكل وحدة تعلمية يف صورة منظمة ومتدرجة؛ لتوجه األداء  ٢ -  تم وضع أنشطة التعلُّ
تدرًبا وتقويًا يف مسار تطوير الكفايات اخلاصة باملتعلم يف هذا الصف، وذلك يف إطار 

مية لتحقيق الكفايات العامة. مسريته التعلُّ

ونشري هنا إىِل أمور أساسية، منها: 

١ -  منهج الصف التاسع هو منهج قائم عىل الكفايات والتعليم املتمحور حول املتعلم، 
ويتضمن دليل املعلم تفصياًل بذلك، إضافة إىل ما ينبغي للمعلم القيام به جتاه املتعلم، 
علًا بأن هذا املنهج اجلديد مستحدث بصورة كبرية يف بنيته ورؤاه ومادته؛ ولذا فعىل 
م  املعلم أن يكون مستعًدا يف هذا املنهج ألمور عديدة، مثل تطبيق إسرتاتيجيات تعلُّ
ٍم  ذايت متنوعة، وأن يتهيأ إلبراز جهد املتعلم يف أفضل صورة، مستخدًما مصادر تعلُّ
متنوعة، وأن يبني شخصيات متمكنة من الفهم عرب االستاع اجليد، وقادرة عىل احلوار 
نقاًل  الكتابة  يف  وماهرة  املختلفة،  مصادرها  يف  النصوص  قراءة  يف  وخبرية  واإلثراء، 

وإمالًء وتأليًفا.

المقدمة

١٣



١٤

م إضافية تدعم تطوير الكفايات لدى املتعلمني، وتثري  ٢-  عىل املعلم أن يصمم أنشطة تعلُّ
الفائقني، وتعالج مواطن التعثر، وتغطي احلاجات التدريبية لدى املتعلمني عىل اختالف 

مستوياهتم.

مية تتجه نحو تطوير كفايات املتعلمني بمجموعة متوافقة موضوعًيا من  ٣-  كل وحدة تعلُّ
تطور  مستوى  يعكس  املتعلم  يقدمه  بمرشوع  التعلمية  الوحدة  وتنتهي  م،  التعلُّ أنشطة 

الكفايات لديه، وخيضع املرشوع لنوعني من التقييم: 

-   تقييم حمكي من قبل املعلم، وهو تقييم توضع عىل أساسه درجة املتعلم يف هذا الصف.
إطار  يف   - ويمكن  اعتـباري،  تـقـيـيم  وهو  لنـفـسـه،  املتـعـلم  قبل  من  ذايت  -   تقيـيم 

التقييم االعتباري - إضافة تقييم مجاعي من قبل املتعلمني لزميلهم أو ملجموعتهم. 
إذ  املعلم؛  دليل  إىل  الرجوع  يتم  الكتاب  هبذا  املرتبطة  األداء  خطط  تفصيالت  ملعرفة    - ٤
بمحتوى  تتعلق  وتوجيهات  ومعلومات  معارف  من  املعلم  يعني  ما  كل  عىل  حيتوي 

الكتاب وطبيعة املنهج وما يناسبه من إسرتاتيجيات وأساليب أداء.
ومن اهلل التوفيق والسداد.

املؤلفون 

١٤



١٥

الكفايات العامة والكفايات الخاصة ومعايير المنهج
كفايات االستامع والتحدث

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةاملجاالت العامة

ت والعامل.
ف الذا

ت متنوعة الكتشا
ضمن سياقا

ت 
ص وإسرتاتيجيا

صو
ث باستخدام جمموعة ن

١- االستامع والتحد

احلقائق

١-١

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

خاصة بالفئة العمرية، ومتييز سات عرضها.

الشفهية  الرسائل  من  الغرض  حيدد 
سات  ويميز  خمتلفة  نصوص  من 

عرضها.

١-٢
حول  وأفكار  وتصورات  معلومات  ورشح  وصف،  رسد، 
حول  قصرية  مناظرة  يف  اآلراء  عن  والتعبري  معينة  مواضيع 
باستخدام  واقعية  بقضايا  وارتباط  عالقة  له  ومما  املعتقدات 

وسائل برصية للتوضيح وتقوية األدلة واملزاعم.

عن  يعرب   - يرشح   - يصف   - يرسد 
ما  يشء  حول  أفكاره  يربهن   - رأيه 
مناسبة  لغوية  مفردات  مستخدما 

وأخرى جسدية معربة.

يف ١-٣ مناظرة  وإنشاء  وأفكار،  انطباعات،  إىل  بانتباه  اإلصغاء 
تأييد أو معارضة قضية جدلية تنظم داخل الفصل.

حيدد األفكار التي بنى عليها زميله نقاشه 
ثم يبدي رأيه حوهلا إجياًبا أو سلًبا.

العمليات

١-٤
تطبيق إسرتاتيجيات إنصات نشط مثل إعادة صياغة أجزاء 
من نص شفهي، وطرح أسئلة ذات صلة بأفكار هذا النص 

)الرصحية والضمنية( تستدعي التفصيل والتوضيح.

خالل  مــن  اجليد  إصــغــاءه  يثبت 
بأسلوبه،  إليه  استمع  ما  تلخيص 

وطرح األسئلة املناسبة حوله.

التمييز بني احلقائق واآلراء يف مناظرة وتقييم مدى عالقتها ١-٥
يف سياق الكالم.

اآلراء  أو  احلقائق  غلبة  أسباب  يعلل 
عىل حديث ما، ويقيم أثرها فيه.

اآلراء ١-٦ والتعبري عن  اآلخرين  أفكار  أفكار جديدة عىل  بناء 
بوضوح من خالل مناقشات ومناظرات حوارية.

أفكار  عىل  جديدة  أفــكــاًرا  يبني 
اآلخرين.

يف ١-٧ العربية  باللغة  مالئمة  لغوية  وتراكيب  كلات  استخدام 
أثناء العروض أو عند التواصل مع اآلخرين.

اللغوية  والرتاكيب  األلفاظ  يستخدم 
السليمة التي تعلمها.

االجتاهات

عادلة ١-٨ حوار  فرصة  وتوفري  الفريق  ألعضاء  الدعم  تقديم 
للفريق اآلخر عند املشاركة يف مناظرة.

أفكاره،  بطرح  فريقه  عمل  يف  يسهم 
يف  لزمالئه  املتساوية  الفرص  ويتيح 

فريقه والفرق األخرى.

١-٩
 إبداء اهتام يف تطوير مهارات التواصل الشفهية لديه من 
الشخيص  حديثه  يف  والقوة  الضعف  نقاط  حتديد  خالل 
األفكار  وتأثري  عالقة  باالعتبار  آخًذا  اآلخرين  وحديث 

اجلدلية واملواقف جتاه أطراف احلوار الثنائي. 

يستخدم معايري تقييم الكفاءة يف تقييم 
التواصل  يف  زمالئه  وكفاية  كفايته 

الشفهي.

1-9-1
مناقشة أمهية استخدام اللغة العربية الفصيحة بشكل سليم 
ذات  املختلفة  املحلية  اللهجات  استخدام  دور  وتعرف 

األصول الفصيحة.

يقدم براهني وأدلة تبني أمهية إتقان اللغة 
العربية الفصيحة، ودور اللهجات املحلية 

ذات األصول الفصيحة.

١-١٠االرتباط
دراسية  مواد  من  الالزمة  املعلومات  واستخدام  اختيار 
وعند  حوار  طرح  عند  إقناًعا  أكثر  ليكون  تساعده  خمتلفة 

عرض تقرير أو مرشوع.

مواد  من  معلومات  ويستخدم  خيتار 
تطوير  عىل  تساعده  أخرى  دراسية 

براهني مقنعة.



١٦

كفايات القراءة واملشاهدة
الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةاملجاالت العامة

ت والعامل.
ف الذا

ت متنوعة الكتشا
ضمن سياقا

ت خمتلفة 
ب إسرتاتيجيا

ص بموج
صو

٢- قراءة ومشاهدة جمموعة ن

٢-١احلقائق

خمتلفة  نصوص  ألنواع  الرئيس  الغرض  ف  تعرُّ
كالسيكية  قصص  )مثاًل:  وواقعية  خيالية   -
روايات،  مرسحيات،  شعر،  ومعارصة، 
إلكرتونية(  ورسائل  نصّية  ورسائل  مناظرات، 

عن مواضيع متنوعة.

ف الغرض الرئيس من النصوص التي  يتعرُّ
قرأها واملالئمة لفئته العمرية

العمليات

٢-٢

حتديد واختيار موقع معلومات خمتلفة يف نصوص 
جداول،  خرائط،  بيانية،  )رسومات  وصور 
متعددة،  مصادر  من  توضيحية(  رسومات 
متنوعة  ملعايري  وفًقا  املعلومات  هذه  وتصنيف 
األساسية،  التفاصيل  أو  األفكار  التسلسل الزمني( لفهم النص بشكل أفضل.)املوضوع، 

نصوص  من  معلومات  ويصنف  خيتار 
تفسريه.خمتلفة وفًقا ملتطلبات متنوعة لفهم النص أو 

٢-٣

ف العالقة  إجراء استدالالت من النص، وتعرُّ
واملواقف،  السلوك  والتفصييل،  الشامل  بني 
واألمثلة،  واحلوارات  واآلراء،  احلقائق 

واالستشهاد بأدلة نصية تدعم االستدالل.

ف من خالله   يستخرج استدالاًل من النص يتعرُّ
والشامل  والنتيجة  السبب  بني  العالقات  عىل 
واحلقائق  واملواقف  والسلوك  والتفصييل 
بأدلة  مستشهًدا  واألمثلة  واحلوارات  واآلراء 

من النص لدعم هذا االستدالل.

رشح كيفية تأثري اختيار اللغة واألسلوب عىل ٢-٤
املعاين الضمنية والرصحية.

عىل املعاين الضمنية والرصحية.يرشح كيفية تأثري اختيار اللغة واألسلوب 

حتديد أفكار ومغزى نصوص وصور خمتلفة أو ٢-٥
نصوص مركبة، وإعادة صياغتها أو تلخيصها.

مع إعادة صياغة وتلخيص نصوص مركبة. حيّدد أفكاًرا وموضوع نصوص وصوًرا خمتلفة 

ف وحتليل بناء الفقرة يف نص حواري.٢-٦ تعرُّ
يف  الواردة  الثالثة  األجزاء  وحيلل  نص حواري.يتعرف 

٢-٧
التعبري عن ودعم وجهات نظر حول نصوص 
النصوص  و قضايا ومواضيع ومواقف ضمن 

مستنًدا إىل خرباته ومعرفته بالعامل.

نصوص  حول  نظر  وجهات  عن  يعرب 
ومعرفته السابقة بالعامل. وقضايا خمتلفة معتمًدا عىل خربته الشخصية 

مقارنة النصوص وتناول األسلوب واملوضوع ٢-٨
واللغة، وتعرف الصالت والتباين.

حيث  من  املختلفة  النصوص  بني  يقارن 
أوجه  مبينًا  واللغة  واألسلوب  املوضوع 

االتفاق واالختالف فيا بينها.

من ٢-٩االجتاهات خمتلفة  أنواع  قراءة  يف  اختياراته  مناقشة 
النصوص.

يصوغ أسباب اختياراته لقراءة أنواع خمتلفة 
من النصوص.

معلومات ٢-١٠االرتباط ضوء  يف  للنص  تفسريه  مناقشة 
وأمثلة من جماالت معرفية أخرى.

من  خمتلفة  وأمثلة  معلومات  عىل  يعتمد 
أو  مناقشته  عند  أخرى  معرفية  جماالت 

تفسريه للنص. 
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كفايات الكتابة
الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةاملجاالت العامة

ت والعامل.
ف الذا

ت خمتلفة الكتشا
ب إسرتاتيجيا

صورة بموج
ص متنوعه واستخدام نامذج م

صو
٣ - كتابة ن

٣-١احلقائق

وظيفية،  )مثاًل:  خمتلفة  قصرية  نصوص  كتابة 
رشح،  وصف،  جمالت،  قصصية،  معلوماتية، 
تقارير، جدل(، وأوراق بحثية بسيطة مع األخذ 
التعبري  باالعتبار أغراًضا خمتلفة )إبالغ، رشح، 

عن املشاعر، تسلية، إقناع(.

)وظيفية-  خمتلفة  قصرية  نصوصا  يكتب 
وصف-  جمالت-   قصصية-  معلوماتية- 

رشح- حوار( تتألف من ٥-٧ فقرات.

العمليات

٣-٢
منفذ  عرض  أو  فردي  كتايب  عرض  إنتاج 
باالشرتاك مع زمالء الفصل باالستناد إىل توثيق 
متكامل باستخدام دعم برصي وأدوات رقمية.

بشكل  صياغته  متت  كتابيا  عرضا  يقدم 
التقنية  املعينات  أو مجاعي مستخدما  فردي 
الرقمية  واألدوات  احلديثة  والبرصية 

املناسبة.

ختطيط وكتابة وصقل )تدقيق ومراجعة( أنواع ٣-٣
خمتلفة من النصوص، وتقييم الكتابات ذاتيا.

ويكتب  املختلفة  بأنواعها  لنصوص  خيطط 
حيث  من  أفكارها  يف  يدقق  ثم  مسودهتا 
لتسلم  وينقحها  ولغتها  وتسلسلها  من اخلطأ مع تقييم كتاباته.عمقها 

٣-٤
كتابة نص حواري من ثالث فقرات باستخدام 
اللغة العربية الفصحى وأدوات الوصل للربط 

بني أفكار خمتلفة مستخدًما بشكل سليم.

فقرات  ثالث  من  حوارًيا  نًصا  يكتب 
باالستناد إىل نموذج معني.

٣-٥
ورقعة(  )نسخ  الكتابية  اخلطوط  استخدام 
والتهجئة  النحو  قواعد  ومراعاة  املالئمة، 

الصحيحة وأيًضا الرتقيم السليم

ورقعة(  )نسخ  الكتابية  اخلطوط  يستخدم 
)بخاصة  النحو  قواعد  مراعاة  مع  املالئمة، 
والتهجئة  النامية(  واجلمل  اجلملة  بناء 
جيعل  الذي  السليم  والرتقيم  الرسالة املكتوبة واضحة لآلخرين.الصحيحة 

األفكار ٣-٦ عن  التعبري  يف  ورغبة  محاسة  إظهار 
واآلمال والطموحات.

يظهر رغبة واهتاًما يف تطبيق ما تعلمه من قواعد 
مراعاة  مع  واإلمــالء،  والنحو  السليمة  اللغة 
يف  وتسلسلها  أفكاره  وتنظيم  اجلايل  اجلانب 

كتاباته.

األخرى ٣-٧ الدراسية  املواد  يف  معرفته  استخدام   
لكتابة نصوص ممتعة ومبتكرة.

مصادر  من  صلة  ذات  معلومات  خيتار 
خمتلفة لتوثيق عرض كتايب.
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توزيع أنشطة التعلم على الكفايات الخاصة

م
الكفايات

العامة
الكفايات 

الخاصة

مجموع ١٢٣
أنشطة 
التعلم الوحدة الثالثةالوحدة الثانيةالوحدة األولى

١

االستماع 
والتحدث

١٢٢- ١
١٢٢- ٢٢
١٢٢- ٣٣
44 -١٢٢
55 -١٢٢
66-١
77-١
88-١٢٢
99-١

١0١-9-١٢٢
١١١0-١
١٢

القراءة 
والمشاهدة

٢٢٢- ١
٢٢٢- ١٣٢
١4٢٢٢- ٣
١5١-4 -٢٢١١4

٢-4-٢١١٢
١65 -٢٢٢
١76 -٢
١87 -٢٢٢
١98 -٢٢٢
٢09 -٢٢٢
٢١١0-٢
٢٢

الكتابة

٣٢٢- ١
٣٢٢- ٢٣٢
٢4٣٢٢- ٣
٢54 -٣٢٢
٢6١-5 -٣٢٢٢6

٢-5-٣٢١١4
٢76-٣٢٢
٢87-٣٢٢

١8١9١956عدد األنشطة
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م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

١
١

حيدد األفكار التي بنى عليها زميله نقاشــه ثم يبدي رأيه ١-٣احلقائق
حوهلا إجياًبا أو سلًبا.

ما،١-٥العمليات٢ حديث  عىل  اآلراء  أو  احلقائق  غلبة  أسباب   يعلل 
ويقيم أثرها فيه.

٣

العمليات٢

وفًقا٢-٢ خمتلفة  نصوص  من  معلومات  ويصنف   خيتار 
ملتطلبات متنوعة لفهم النص أو تفسريه.

املعاين٢-٤٤ عىل  واألسلوب  اللغة  اختيار  تأثري  كيفية   يرشح 
الضمنية والرصحية.

٢-٥٨
املوضوع حيث  من  املختلفة  النصوص  بني   يقارن 
فيا واالختالف  االتفاق  أوجه  مبينًا  واللغة   واألسلوب 

بينها.

٦

٣

٣-١احلقائق
معلوماتية- )وظيفية-  خمتلفة  قصرية  نصوصا   يكتب 
تتألف من  قصصية- جمالت-  وصف- رشح- حوار( 

٥-٧ فقرات.

٧

العمليات

٣-٣
ثم مسودهتا  ويكتب  املختلفة  بأنواعها  لنصوص   خيطط 
ولغتها وتسلسلها  عمقها  حيث  من  أفكارها  يف   يدقق 

وينقحها لتسلم من اخلطأ مع تقييم كتاباته.

٣-٨٥

مع املالئمة،  ورقعة(  )نسخ  الكتابية  اخلطوط   يستخدم 
 مراعاة قواعد النحو )بخاصة بناء اجلملة واجلمل النامية(
 والتهجئة الصحيحة والرتقيم السليم الذي جيعل الرسالة

املكتوبة واضحة لآلخرين.

كفايات الوحدة األولى١
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أواًل- تمهيد:
١- أقرأ الحكمة المأثورة التالية:

ا    أ   - »الزمــن ال يقف حمايًدا، فهو إمَّ
صديٌق ودود أو عدٌو لدود«.

ب - أعلُق شفهيًّا عىل مضمون احلكمة 
السابقة يف مجلٍة فصيحٍة.

ثانًيا- االستماع والمناقشة: 
)الوقت حياة( )١( ١- أستمُع باهتاٍم وتركيٍز إىل نصِّ

٢- ُأناقُش زمالئي يف جمموعتي حول الفكر التالية:

ثالًثا-  الممارسة:
١- ُأعيُد صياغة فكر زمالئي بأسلويب.

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

٢- أطرُح فكرة جديدة يف كيفية استغالل أوقات الفراغ با ينفع.
.................................................................................................................................

٣- أبدي رأيي يف الِفَكِر التي عرضتها املجموعات األخرى.
.................................................................................................................................

)١(   النَّصُّ يف دليل املعلم.

الوقُت حياة١ - ٣

أ - أهمـية االسـتغـالل 
األمثل لوقت الفراغ.

ب - عـواقـب إهـــدار 
الوقت فيما ال ينفع.
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أواًل - تمهيد:
١- أقرأ ما يلي قراءة صامتة:

لألبناء السوية  الشخصية  بناء  يف  كبري  دور  للوالدين   - 
وتنمية قدراهتم.

٢- أعبُر شفهًيا عما سبق مستفيًدا من خبرتي.

ثانًيا - القراءة:   
)١) قراءة صحيحة مراعًيا سالمة الضبط:     - أقرأ النصَّ

يف  يسكنون  الذين  العرب  أخبار  يسمع  أن  حيّب  واألدب،  بالعلم  شغوفـًا  رجاًل  يزيد  بن  الفضل  كان 
البادية، ويقوم بجمعها وتدوينها.

وذات يوم نزل بأطراف املدينة ـ التي يسكنها الفضل ـ قوم من بني ثعلبة، فراح الفضل يتجول بني خيامهم؛ 
عّله جيد من حيدثه بخرب طريف من أخبارهم، أو يقص عليه نادرة عجيبة من نوادرهم. وإذ امرأة تقف يف فناء 
بيتها، ويبدو يف هيئتها وقار وجالل، يقف أمامها شاب يقارب العرشين من عمره، يف جسمِه فتوة الصحراء 
وصالبتها، ويف وجهه صفاؤها ونقاؤها. وهي تعاتبه بلسان رطب، وكالم عذب، حتن إليه األساع، وترتاح إليه 

القلوب، والشاب يقف أمامها مبتسًا خافض البرص، شديد احلياء واخلجل.
يا  تريد  ماذا  لـلفضل:  املرأة  قالت  ثم  ِمنها.  بأحسَن  التحية  فرّدا  عليها،  وسلم  منها،  الفضل  فاقرتب 
فقد  مما أسمع؛  استكثر  أن  يا سيديت،  الفضل:  حاجتي  قال  نعينك عليها؟  أن  يمكن  ألك حاجة  سيدي؟ 
استحليته، وأن أزداد رسوًرا با أرى من أدب هذا الشاب وكال خلقه. فقالت املرأة: سأقص عليك من خربه 

ما هو أحسن مما شاهدت من أدبه.
لقد كانت حياتنا قبل والدته جافة، وكان رزقنا ضيقـًا، وُكنا نبيت أنا وأبوه عىل الطوى .. فا إن أصبح 
ثالثنا حتى بسط اهلل لنا يف الرزق، فأغنانا وأفضل علينا، وقد نشأ يف رعاية أبيه كأنه شبل أسد، حتى إذا أتم 
ظه القرآن الكريم وعلمه تالوته، كا علمه سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته،  اخلامسة من عمره دفعته إىل املعلم، فحفَّ

وفقه الدين وتعاليمه، وأخذه برواية الشعر وفهمه وتذوقه.

)١( مشورة قصرية للدكتور عيل عبد املنعم عبد احلميد. بترصف.

كيف ربَّت ابنها؟٢ - ٢
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الفروسية،  الشباب، واشتد عوده، وكمل خلقه حتى محلناه عىل ركوب اخليل، وتعلم  بلغ مبلغ  إن  فا 
بمعامالهتا. وكان عند حسن  ويتمرس  ليكتسب خرباهتا،  احلياة؛  بواقع  القتال، واالحتكاك  فنون  وإجادة 
احلق  ويردَّ  الضعيف،  عن  ويدفع  الضيف،  يكرم  اخللق،  رحب  البيان،  فصيح  اللسان،  عفيف  فيه؛  الظن 

للمظلوم.
ثم جاء يوم ال أنساه! حيث نزلنا بجوار إحدى القبائل منزاًل عذًبا ماؤه، كثرًيا عشبه، طيًبا هواؤُه. وما إن 
نصبنا اخليام، وطعمنا الطعام، واطمأن الرجال إىل راحتنا واستقرارنا حتى خرجوا يطلبون حاجة هلم. وشاء 

اهلل تعاىل أن يصاب ولدي بوعكة صحية متنعه عن اخلروج معهم.
وعندما أدبر الليل، وأسفر الصبح، وإذ بخيل العدو تطلع علينا، وحتيط بخيامنا، وتنهب أموالنا، وهو 
يسألني عن الصوت واجللبة، وأنا أكتم اخلرب عن ولدي إشفاقـًا عليه، فهو عليل مريض، وال يمكنه مقاتلة 
األعداء مجيًعا، ولكن األصوات بدأت ترتفع وتعلو، وما لبث أن عرف ما وقع، وإذ به يرمي غطاءه، ويزأر 
فيقتله، ثم يرسع بفرسه فيلحُق  يبلغ أقرهبم منه مكاًنا فيطعنه برحمه  العدو  إثر  كا تزأر األسود، وخيرُج يف 

أبعدهم عنه فيرضبه بسيفه وهيلكه.
وإذا الفرسان هيربون تاركني األموال التي هنبوها ظنًا منهم أنَّ كثرًيا من فرسان القبيلة يالحقوهنم، ولكنهم 
فأخذ حياورهم  ثانية،  الكرة  فيه، وعادوا  فطمعوا  مدد،  معه وال  فرسان  رأوا خلفهم غالًما ال  فوِجئوا حني 
ويداورهم، ويرتاجع أمامهم، إىل أن بلغ َحيَّنـا، ونحن ندعو اهلل أن يسلمه، وما إن بلغ بيوتنا، وأمن ظهره حتى 
وثب عليهم وثوب األسد، ففرق مجعهم، وشتت شملهم، ومزقهم كل ممزق ثم صاَح هبم: »خّلوا عن األموال 
التي هنبتم، فواهلل ال أرجع إال هبا، أو أهلك دوهنا« ، ثم عطفوا خيوهلم، وسلوا سيوفهم، ورشعوا رماحهم، 
وأحاطوا به كا حييط السوار باملعصم، ونحن نرضع إىل اهلل أن يسلمه وينرصه، وإذ به يمرق من بينهم كا يمرق 
السهم، وأعمَل فيهم سيفه، حتى مل يبَق من األعداء إال من أرسع به فرسه، وعاد يسوق املال أمامه، فامتألت 

القلوب فرحة وغبطة بعودته، فواهلل ما رأينا يوًما كان أرشق صباًحا، وال أمجل رواًحا من ذلك اليوم.

ثالًثا- الفهم واالستيعاب:
ف معناها. ١- أضُع خطًّا تحت الكلمة التي أحتاج إلى تعرُّ

ِف معاني الكلمات التي وضعت تحتها خطا بالوسيلة المناسبة. ٢- أتعاوُن مع مجموعتي لَِتعرُّ
٣- أقترح عنواًنا آخر مناسًبا للنص. 

.................................................................................................................................
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4 -  أختاُر المكمل الصحيح لكل مما يأتي: 

-  العبارة التي ترتبط  بـ ) حب العلم( هي:
ب - كان رجاًل شغوفـًا بالعلم واألدب. أ  -  امتألت القلوب فرحة وغبطة بعودته.

 د  - خلوا عن األموال التي هنبتم. ج - كانت حياتنا قبل والدته جافة.

-  العبارة التي ترتبط  بـ ) عاطفة األمومة( هي:

ظه القرآن الكريم. أ  - أخذُه برواية ِ الشعر وفهمه وتذوقه . ب - دفعته إىل املعلم فحفَّ

 د  - أكتم اخلرب عن ولدي إشفاقـًا عليه.ج - ال يشغلنا إال انتظار رجالنا.

5 -  أكتُب الرقم المناسب من المجموعة ) أ ( أمام ما يناسبه من المجموعة )ب(: 

بالرقمأم

١
والرمايـة السباحـــة  أوالدكم   علمـــوا 

وركوب اخليل .
 فا إن أصبــح ثالثنا حتى بســط اهلل لنا يف

الرزق.

٢
ڄ ڄ    ڦ   ڦ    ڦ   تعــاىل:﴿       قــال 

مل يبَق من األعداء إال من أرسع به فرسُه. ڄ﴾)١(

٣
  قال تعــاىل:﴿ ں   ں  ڻ

محلناه عىل ركوب اخليل، وتعلم الفروسية.ڻ        ڻڻ﴾)٢(

 ففرَق مجعهم، وشتت شــملهم، ومزقهم
كل ممزٍق .

6 - أصف حال المرأة قبل والدة ابنها وبعدها.)١(()٢(
...................................................................................................................................

7 - ما أثر تعلم العلوم الشرعية والحياتية في بناء شخصية الشاب؟

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

)١(  سورة النور- اآلية ٣٨
)٢(  سورة سبأ- اآلية ١٩
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صفة شخصيةمعلومة تارخيية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رت األم مجابهة ولدها للعدو؟ 8 - كيف صوَّ
..........................................................................................................................              

رابًعا- الممارسة:
١ - أستخرُج من النصِّ عبارات يف ُكلٍّ من املجاالت التالية:  

٢ - أختاُر من النص ما يأت :

  أ  -  معلومـة هتمني.

ب -  معلومــة أرغـب فـي 
اكتشاف املزيد حوهلا.
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أواًل- تمهيد:
١- ُأشاهُد صوًرا لمعرض الكتاب في الكويت. 

٢- أتعاوُن مع مجموعتي لتحديد ما يلي:  
 

ثانًيا-اإلعداد:
١- أقرأ العبارة التالية قراءة صحيحة:

 شاركت زمالءك يف رحلة مدرسية إىل معرض الكتاب الدويل، وبعد العودة طلب
  إليك أن تقدم تقريًرا عنها.

معرض الكتاب الدولي٣ - ١

 معرض
 الكتاب
الدويل

من مميزات معرض الكتاب:

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

 من الفعاليات املصاحبة
للمعرض:

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

اهلدف من إنشائه:

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

من اجلهات املشاركة:

.........................................
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٢- أكمل ما يأتي: 

٣- أعيُد قراءة التقرير السابق. 

4- أحدُد في الهامش عناصر التقرير) مقدمة - موضوع - خاتمة(.

معرض الكتاب الدولي

يف  رفاقي  مع  ذهبت  م،   ٢٠......./...../........ املوافق   ........................ يوم  يف   
................................ ، وكان عددنا  ؛ هبدف   ............................... إىل  مدرسية  رحلة 

..............................، ورافقنا يف هذه الزيارة ........................... .

انطلقنا من أمام املدرسة يف احلافلة املعدة لنقلنا متام الساعة ............................، 
الساعة  املعارض يف  أرض  إىل  ..................................، حتى وصلنا  كنا  الطريق  ويف 
املتناسق،  وتصميمها  الكبرية  الصاالت  انتباهنا  جذبت  وقد   ،...............................

وجتولنا يف املعـرض، ونحن نشاهد كثرًيا من الكتب املتنوعة يف جماالت متعددة منها 
...............................  و ........................... ، وقد اشرتيت منها كتاب ............................

الذي يتناول .............................. . 

يف  املدرسة  إىل  وعدنا  خفيفٍة  وجبٍة  لتناول  ذهبنا  املعرض،  من  خروجنا  وبعد 
حيمل  منا  وكل  الرحلة،  هبذه  مرسوًرا  اجلميع  وكان   ، ................................. الساعة 
يف ذاكرته يوًما ال ينسى مملوًءا بالفوائد العديدة واملعلومات اجلديدة، وكلنا رغبة يف 
احلرص عىل اقتناء ...................................  الذي يساعد يف ......................................  

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

وال ننسى أن نتقدم بالشكر إلدارة املدرسة إلتاحة هذه الفرصة، ونقرتح يف ضوء 
هذه الرحلة زيارة ........................... واستضافة شخصيات  ........................... وعلمية، 
لتسليط الضوء عىل أمهية ............................، وأثرها يف زيادة ثقافة املجتمع ووعيه.      

طالب الصف التاسع

........./......... /...... ٢٠م

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

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

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

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

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

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

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

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

................................
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5- أكمُل الشكل اآلتي بما هو مطلوب: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6- استنتُج مفهوم التقرير في ضوء المخطط السابق.

ثالثـًا - الممارسة:

- أكتُب تقريًرا عن رحلة ممتعة قمُت هبا مع أرسيت، مراعًيا عنارص التقرير. 

التقرير
عنارص التقرير

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

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

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

عنوان التقرير
.............................................................................................

لغة التقرير
.............................................................................................
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أواًل - تمهيد: 
 - أشارُك أفراد جمموعتي يف تعبئة الفراغات يف اجلدول التايل:

املنعوت)٢)النعت)١( اجلملةم

قطفت وردتني مجيلتني.أ

كرمُت الطالباِت املجداِت.ب

حرض األطباء املميزون.ج

اشرتيت حلة رائعة.د

سلمت عىل املشاركني الفائزين.هـ

ثانًيا - التطبيق:
١- أضُع خًطا تحت النعت في كل جملة في الجدول اآلتي، ثم أحدد نوعه في المكان المخصص:

نوع النعت اجلملةم

                                                                َسمعُت صوًتا مزعًجا.أ

                                                        َسمعُت صوًتا نربته حادة.ب

                                                                 َسمعُت صوًتا يزعج.ج

َسمعُت صوًتا يف املنزل.د

َسمعُت صوًتا خلف املنزل.هـ

٢ -  أقرأ الفقرة التالية قراءة صحيحة مضبوطة الشكل وسليمة المخارج.
 قرأُت كتاًبا مفيًدا، ووقفُت عند فصل من هذا الكتاب َتدقُّ أفكاره، وتروع معانيه، وأخذت أتأمل يف أسلوبه 
اجليد، وترتيبه الدقيق، ثم انطلقت يف متابعة القراءة للكتاب فإذا فيه فِْكر َينْدر مثله، وأدب يعزُّ وجوده، وتطبيق 
ثاره طيبة، وأمجل من ذلك كله َأنَّ الروَح التي تسود الكتاب روٌح فوق التصور، طيبٌة سخية يسعد هبا املفكر، 

ويرقى املتأمل، وخيصُب خيال األديب. 
)١( النعت  ) الصفة(.

)٢( املنعوت ) املوصوف(. 

تذكر أن:

النعت يتبع املنعوت يف:

* اإلفراد- التثنية- اجلمع.

*  التذكري – التأنيث.

* اإلعراب

* التعريف والتنكري.

النعت   ) الجملة - شبه جملة(   )١)٣ - 5  - ١

تذكر أن:
النعت يتبع املنعوت يف:

* اإلفراد - التثنية- 
اجلمع.

*  التذكري -  التأنيث.
* اإلعراب

* التعريف والتنكري.



٣٠

ب - أتعاوُن مع أفراد مجموعتي في استخراج المطلوب في المربعات اآلتية من خالل قراءتي الفقرة 
السابقة:

ج - أشارُك أفراد مجموعتي في توضيح أنواع النعت من خالل الخريطة الذهنية التالية:

اعلْم أن:
وأشــباه  اجلمل 
اجلـــمل بـعــد 
نعوت  النكرات 

)صفات(.

نعت مفرد

نعت جملة فعليةنعت جملة اسمية

نعت شبه جملة

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

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

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

مثال:
................................

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

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

مثال:
................................

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

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

مثال:
................................

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

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

مثال:
................................

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

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

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

أنواع  النعت

شبه الجملة الجملة
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ثالًثا -  الممارسة:
١ - اقرأ الفقرة التالية قراءة صحيحة مضبوطة الشكل. 

يف دولة الكويت مزارع تتسع رقعتها عىل مر الزمن، ومصانع إنتاجها وفري، ومدارس تؤدي دورها 
يف خدمة املجتمع، وشباب عقوهلم متفتحٌة، ونفوسهم طيبة، مل تلوثهم نزعات َتِفُد من هنا وهناك، أو 

أفكار ختالف مبادئ اإلسالم وقيمه.

٢ - أستخرُج من الفقرة السابقة المطلوب في الجدول التالي:

نوع النعت املنعوتالنعت
.............................................................................................................................................

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

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

٣ - أستبدُل بالنعت المفرد في الجملتين اآلتيتين نعًتا جملة أو شبه جملة، مع ذكر نوع النعت أمامه:

نوع النعتاجلملة بعد تغيري النعت املفرداجلملةم

...................................................................شجعُت فريقـًا مستعًدا للمباراة.أ

...................................................................حرض أديب مشهور حفل التكريم.ب

4 - أكوُن مع أفراد مجموعتي جماًل صحيحة تتضمن ما يأتي:

........................................................................... أ   -   نعًتا مجلة اسمية:

...........................................................................ب -  نعًتا مجلة فعلية:

........................................................................... ج -  نعًتا شبه مجلة )جاًرا وجمروًرا(:

 د  -  نعًتا شبه مجلة ) ظرًفا (:
...........................................................................
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أواًل- تمهيد: 
١- أقرأ البيتين اآلتيين قراءة صحيحة مضبوطة الشكل:

ِئيَم َتمرَّدا - إذا َأْنَت َأْكَرْمَت الكريَم َملكَتُه  ***  وِإْن َأْنَت َأْكَرْمَت اللَّ

- إَِذا كانـِت النُُّفــوُس كَِبــــاًرا    ***    َتِعَبْت في ُمــَراِدهـا األَْجسـاُم

٢- أميُز بين نوعي خط األبيات الشعرية السابقة. 

ثانًيا - التطبيق:

)١) اآلتي قراءة سليمة مضبوطة الشكل:  ١- أقرأ  النصَّ

٢- أكتُب الكلمات التي تحتها خط في النص السابق بخط الرقعة مراعًيا حسن الخط والهجاء الصحيح. 

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

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

)١( من مبادئ قواعد اللغة واإلمالء - بترصف .

خطي الجميل٣ - 5 - ٢

لِوطنك  وفيًّا  تكوَن  أن  أريُدك  وأنا  الّشباب؛  أّول  يف  أْنَت  لك.  ناصُحُ  فأنا   ، ُبنَيَّ يا  اْسَمْع 

اَك أقصد بالكالِم؛ فأنَت وأقراُنَك ِدْرع الَوطن، وعليُكُم  ة له، وإيَّ وَأْرِضَك، فمن ال َوطن لُه ال ِعزَّ

جاء. امُلَعّول والرَّ

لبلِدك  األَذى  ُيريدون  َمْن  وَلّقْن  امللّبني،  أوَل  النّداَء، وكْن  َفَلبِّ  ُيناِديك،  الوطَن  إِنَّ   ، ُبنَيَّ يا 

درًسا لن َينْسوه عىل َمّر األيام.
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٣- أكتُب البيت الشعري اآلتي بخطِّ الرقعة مراعًيا حسن التنسيق.

ال َتـنـَه َعن ُخُلـق وَتأتـَي ِمثَلُه               عـاٌر َعلْيـَك إذا َفَعلَت َعظيُم

ال َتنَه َعن ُخُلق وَتأتَي ِمثَلُه  ***  عاٌر َعلْيَك إذا َفَعلَت َعظيُم

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

4- أكتُب العبارة اآلتيَة بخط الرقعة مراعًيا حسن الخطِّ والهجاء الصحيح.

ـْم فيه جديـًدا، يومٌ ليس من عمـري. يومٌ لم أَتعلَّ

ْم فيه جديًدا، يومٌ ليس من عمري.  يومٌ لم أَتعلََّ

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

ثالًثا- الممارسة:

١- أكتُب البيت الشعري اآلتي بخطِّ الرقعة مرتين مراعًيا حسن التنسيق.

هر ُمكرما     فنَـْفسَك أْكرمها فإِنَّك إِْن تُهن               عليَك فلن َتْلقى لها الدَّ

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

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

٢- أكتُب جملة من إنشائي عن) التعاون( بخطِّ الرقعة مرتين مراعًيا جمال الخطِّ وحسن التنسيق.

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

...........................................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد: 

   - أحدُد أوجه التشابه واالختالف بين جيل اآلباء وجيل األبناء.

أوجه االختالفأوجه التشابه
......................................................................................................

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

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

ثانًيا- القــراءة:
١- أقرُأ النصَّ األول )١)  قراءًة جهريًة سليمًة مراعًيا الضبط:

 

٢- أقرأ النص الثاني)٢) قراءًة جهريًة سليمًة مراعًيا الضبط:           

)١(   مدخل إىل التنمية املتكاملة،  لعبد الكريم بكار.
)٢(   الشخصية، ملحمد عطية اإلبرايش.

التفاني قنطرٌة للنجاح٢ - 8

     يف القرآن الكريِم سورتان، ُسّميتا باسمّي نوعني من احليوان، مُها النَّمُل والنَّحُل، وجُمتمعا هذين 
النَّوعني ِمْن أرقى جمتمعاِت احليواِن تنظيًا وتعاوًنا وتفامًها، واهلل - جلَّ وعال - وضَع فيها ِمَن الغرائـِز 
ما َجَعَلها َيعمالِن يف حياهتِا األرُسيِة واالجتاعّيِة أعااًل سامية، َيعجُز عنها بعُض الناِس أحياًنا، وعىل 

الواحِد منَّا أْن يتعلََّم منها كيفيَة االمتثاِل ملبادِئِه، والّتضحية يف سبيِل اآلخرين.

ف بغريزهتا دوَن استخدام للتفكرِي، وكأنَّ اهلل - تعاىل - بثَّ فيها تِلَك الغرائَز       إنَّ هذه احلرشاِت تترصَّ
لرُِيشدَنا إىِل العمِل اجلاعيِّ األَمثِل يف حياتنا؛ حيُث التَّعاون والتفاهم وتقسيم العمِل والتَّضحيِة واإليثاِر!.

كلُّ مْن َيسعى للنجاِح يف احلياِة ينالُه، ولكنَُّه ال يصُل إىل كّل ما يتمنَّاُه لنفِسِه. إنَّ الفشل الرشيف خري 
من الفوز الدينء، وَلَعمري أنَّ اإلنسان إذا حاوَل وفِشَل، ال خيرس شيًئا ُمطلًقا إالَّ إذا تواله اليأُس، ودخل 
قلبه الُقنوط، وإذا مل نحُصل عىل ُمرادنا مرة فال يدعو ذلك إىل قطع اآلمال؛ فا احلياة إال حزمة كبرية مكونة 
العيدان الصغريِة، قال مارك توين:  من عيدان صغرية، وللوصول إىل هذه احلزمة جيُب أن نحُصل عىل 

»حافظ عىل آمالِك، فإهنا إن ذهَبت تركتك هاِئًا بغري حياة«.



٣٥

ثالثـًا- الفهم واالستيعاب:
١- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي لَتعرف معاني الكلماِت الصعبِة.

٢- أختاُر المكمل الصحيح لكل مما يأتي بوضع خط تحته:

  أ - النصُّ األول ينتمي إىل جمال: 
 ـ  السياسة والرشع ـ املجتمع والقانونـ  الفكر والتنمية ـ العلم والدين

ب- النصُّ الثاين ينتمي إىل جمال: 
 ـ الرياضة والصحة ـ األدب واللغةـ الشخصية والتطوير ـ  الطبُّ واحلياة

 ج- من سامت النص األول:
ـ  العرض القصيص ـ  كثرة االستشهاداتـ  استخدام األلفاظ السهلة ـ  العناية باخليال

 د - من سامت النص الثاين:
ـ  الغموض يف العرضـ  االهتام باحلقائق املعرفية ـ  ظهور العاطفةـ  استخدام األساليب النحوية

٣- أكمل العبارتين اآلتيتين بكلمات مناسبة في ضوء فهم النصين السابقين:

  أ - القيم الرتبوية التي أفدهتا من النص األول  ........................................... 
ب- العاطفـــة املســيطرة يف النص األول هي ......................................  والعاطفـــة املسيطـــرة يف 

النص)الثاين( هي ...........................................

4- ُأعلُل رقيَّ مجتمعي النمل والنحل.
...........................................................................................................................................................    

5- أستخرُج من النص الثاين ُأسلوبي أمر ونفي:

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

أسلوب النفيأسلوب األمر
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6- أوازُن بين النصين السابقين حسب المطلوب في الجدول التالي:

النص الثاينالنص األولوجه املقارنة

فكرة النص
)أذكرها(.

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

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

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

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

  اللغة
  )مفردات سهلة  - 
مفردات صعبة(.

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

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

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

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

األسلوب
)حيتوي عىل صور خيالية -

ال حيتوي عىل صور خيالية(.

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

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

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

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

رابًعا - الممارسة:

- ُأسجُل أوجه التشابه واالختالف بين النّصين السابقين في الجدول التالي:

أوجه االختالف أوجه التشابه 

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

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

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

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

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

.........................................................................
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أواًل -  تمهيد:

١ - أتعاوُن مــع زمالئي لعرض مفردات من النص، 

ومن مصادر متنوعة، ونستمع إىل توضيح معانيها 

من املجموعات األخرى. 

٢ - أناقــُش مع زمالئــي تعريًفا الســٍم أو مصلٍح 

مألوٍف، تعرضه إحدى املجموعات يف الفصل.

ثانًيا - اإلعداد: 
-  أطلُع عىل الكلامت املصنفة يف معجم الثروة اللغوية.

 

ثالًثا  - الممارسة:
    -  بعد االطالع عىل الكلامت وفق تصنيفها؛ أقوم بام يأيت متعاوًنا مع زمالئي: 

١-  أذكُر مرتادفات الكلات املحددة.

٢- أوضُح معنى كلمة يف سياقني لغويني خمتلفني أو أكثر. 

٣- أستخدُم ترصيفات ملادة كلمة يف مجل مفيدة.

٤- أوظُف كالًّ من املفرد واجلمع يف مجل مفيدة.

حصيلتي اللغوية )١)٢ - 4 - ١
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...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حصيلتي اللغوية



٣٩

أواًل-  تمهيد:

١- أقرأ الحديث الشريف))) اآلتي قراءة صحيحة مضبوطة الشكل، وأضُع دائرة حول عالمات التَّرقيم 

فيه:

قال رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -: � َمْن َكاَن ُيؤِمُن بِاهللَّ واْلَيْوِم اآلِخِر َفْلُيْحِسْن إىل جاِرِه، وَمْن َكاَن ُيْؤِمُن 

ا َأْو لَِيْسُكْت�. بِاهللَّ واليوِم اآلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه، وَمْن كاَن ُيؤمُن باهللَّ واليوِم اآلخِر َفْلَيُقْل َخرْيً

٢- أناُقش مع معلمي دالالِت عالماِت التَّرقيم اآلتية، ُثمَّ أكتُبها في الفراِغ أمامها: 

  أ  - الرشطتان)  -  -  (:  .................................................................

ب- عالمتا التنصيص) �  � (: ..........................................................

 ج- الفاصلة ) ، (: ............................................................................

 د  - الفاصلة املنقوطة ) ؛ (: ..............................................................

هـ - النقطتان الرأسيتان ): (: ............................................................

ثانًيا - التطبيق:

 ١- أضُع عالماِت التَّرقيِم المناسبِة في مواضعها في النصِّ التالي:

َبِن باملاء، فخرج ذات ليلة يف َحوايش  اللَّ َمْزِج  ............  َعْن     ............ هَنَى عمُر بُن اخلطاب 

املدينِة، َفسمَع امـرأة تقول البنتها ............� أال مَتُْزِجيــَن َلبنِك؟�، فقالت البنُت: ..............  إنَّ ُعَمــَر 

َنـهى عـن ذلك هنـًيا ............ ، فقـالت األم:� اْمُزجي، فا يدري عمر؟� فقالت البنُت: إْن كان ُعمر 

ال َيعلـم َفربـه َيعلـم ............ وما كنت ألطيـعُه إطاعـة اجلهر، وأعصيه عصيان الّسـر� ............  

)١( خمترص صحيح مسلم .

عالمات الترقيم٣ - 5 - ٢

؛
،"
:

!
؟
!،؟



٤٠

قعة ما يأتي مراعًيا وضع عالمات التَّرقيم المناسبة:   ٢- َأكتُب بخطِّ الرُّ

، إنَّ الدنيا فانية، فال تتعلق هبا تعلق الغصن بالشجرة. يا ُبنيَّ

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

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

قال أحد احلكامء: العلم أكثر من أن يؤتى به؛ فتخري من كل يشء أحسنه.

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

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

ثالًثا  - الممارسة:

الصحيح، مستخدًما عالمات  اخلطِّ واهلجاء  مراعًيا حسن  احلسنة  القدوة  قعة عن  الرُّ فقرة بخطِّ  ّأصوغ   -

الرَتقيم املناسبة: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٤١

أواًل -  تمهيد:

    - أقرأ النصَّ اآلتي قراءة صحيحة مضبوطة الشكل: 

�تلعب اإلجيابية دوًرا مها يف حياة اإلنسان، 
كا  واملشاكل،  العقبات  تساعده عىل ختطي  فهي 
حتميه من التشاؤم الذي يؤثر عىل تقدمه يف احلياة، 
وصاحب الشخصية اإلجيابية يتمتَُّع با يميزه عن 

اآلخرين�.

ثانًيا - اإلعداد:

- أخطُِّط لكتابة موضوع حول الشخصية اإليجابية مستعينًا بالخطوات التالية:

أ   -   أتناقُش مع زمالئي يف املجموعة حول أفكاري املتعلقة بموضوع الشخصية اإلجيابية.

ب - أتعاوُن مع أفـراد جمموعـتي يف وضع خمطـط للمسودة، مستفيـًدا من الشـكل اآليت لتحديد 
املحاور الثالثة يف موضوعي:

الشخصية اإليجابية٣ - ٣

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

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

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

مثال لشخصية إجيابية 
مؤثرة يف املجتمع .

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

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

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

خطوات عملية تساعدين 
ألكون شخصا إجيابًيا .

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

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

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

أهم صفات الشخصية 
اإلجيابية .



٤٢

ثالًثا - الممارسة:

تم  الذي  للمخطَّط  وفقا  مع جمموعتي مسودة  أكتُب   -١
وضعه، مراعًيا احتواء املسودة ثالث فقرات كل فقرة 
تعرب عن فكرة رئيسة واحدة وعدد من الفكر اجلزئية 

املتفرعة منها.

املجموعـات  يف  زمالئـي  عىل  املسـودة  أعـرُض   -٢
األخرى لتدوين ملحوظاهتم حوهلا.

الفكر  عمق  حيث  من  معلمي  وتوجيهات  زمالئي،  ملحوظات  من  مستفيًدا  النهائية  املسودة  أراجُع   -٣
وترتيبها، وسالمة اللغة.

4- أنقُح ما كتبُت لتسلم كتابتي من اخلطأ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



٤٣

رابًعا - التقييم:
- أضُع عالمة )( حتت التقييم املناسب الذي حتقق يف أدائي:

عنارص التقييمم
التقييم

١٢٣4

خططُت للموضوع بدقة ووضوٍح.١

دة.٢ كتبُت خطة واضحة للُمسوَّ

حُت أفكاري واألجزاء التي حتتاُج للمراجعة.٣ راجعُت ونقَّ

ا مرتابطـًا من ثالث فقرات.4 مُت نصَّ قدَّ



٤٤

أواًل-  تمهيد:

١- أكمل الخريطة الذهنية التالية مبينـًا مسببات السعادة .

٢- أذكُر أثر السعادة في نفسي .

ثانًيا - االستماع والمناقشة:

١- أستمُع إلى نصِّ �السعادة�))) استماًعا واعًيا .

٢- أجيب شفهًيا عن أسئلة تفصيلية تتعلق بالنص بلغٍة سليمٍة .

ثالًثا - الممارسة:

١- أذكُر بعض اآلراء والحقائق الواردة في القصة بلغٍة سليمٍة.

  رأي  : ................................................................................................

 حقيقة: ................................................................................................

٢- أقارُن بين وضع الرجل قبل الُحْلم وبعده.

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

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

٣- أستخلُص الجانب الذي غلب في القصة ) الرأي - الحقيقة (.

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

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

)١(    النص يف دليل املعلم .

السعادة١ - 5  !
!

!
!
!
!

!

األم

السعادة

تذكر أن:
الرأي

وجهة رأي شخصية تعُرب 
معتقدات  أو  عــن مشــاعر 
الصواب  تقبــل  املتحــدث 
واخلطأ. مثال: دولة الكويت 

أمجل دول العامل.

احلقيقة
هــي مجلــة ذات معنــى 
يقينًا  وثابت  وواقعي  صادق 
الشك. أو  الكذب  يعرتيه  ال 
مثال: دولــة الكويت تقع يف 

أقىص شامل اخلليج العريب.



٤٥

أواًل- تمهيد: 
١ - إذا غامرت يف رشٍف مروٍم               فال تقنع بام دون النجوم

٢ - إذا كاَن لَك مطمح تريُد الوصول إليه فليكن مطمًحا عظياًم.

    - أي النصني السابقني أبلغ يف النفس؟ وملاذا؟

ثانًيا - اإلعــداد:

١- أسجُل في الجدول اآلتي أشهر األبيات الشعرية الفصيحة:

البيت الشعرياملجال

األم

األخالق

الوطن

٢- أختاُر بيًتا شعرًيا مما سبق، وأناقُش زمالئي فيما يأتي:
-  البيت الذي اخرتت.

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

  أ  - أبنُي سبب اختياري هذا البيت.
........................................................................................................................................................          

ب - أوضُح الفكرة التي طرحها البيت الذي اخرتته.
........................................................................................................................................................           

 ج  - أستمُع إىل فكرة زمييل يف البيت الذي اختاره. 

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

إرثنا الخالــد١ - ٣



٤٦

 د - أبدي رأيي حول فكرة زمييل.
.............................................................................................................................................................         

هـ- أطرُح فكرة جديدة ُتعمُق ما طرحُه زمييل. 
.............................................................................................................................................................        

ثالًثا -  الممارسة:

    - ُأشارُك ُزمالئي يف مناقشة مجاعية حول ُعزوف الشباِب عن الشعِر العريب الفصيح:

 

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

  أ  - أعرُض القضية.

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

ب- أبدي رأيي يف أسباب القضية املطروحة. 

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

 ج - أناقُش زمالئي حول ما تم طرحه من أفكار. 

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

  د - أبني فَِكـًرا حول ما متت مناقشته.



٤٧

أواًل- تمهيد: 

 أ - أكمُل المخطط الذي أمامي:

ثانًيا- القراءة: 

   - أقرأ النص))) التالي قراءة جهرية مراعًيا سالمة الضبط. 
      أنا اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي، ولدت نحو سنة مئة للهجرة يف ُعان 
من قبيلة األزد، نشأت نشأة عربية، وتلقيت العلم عن شيوخ قبيلتي، وأخذُت عن األعراب من بوادي 

احلجاز ونجد وهتامة، نشأُت عىل حب العلِم، فقلت فيِه:

التجاريب ُطـوُل  َيزيُدهـا  وقْد  َيْصَحُبها حني  ُعقواًل  ُيذكي  العلُم 

األعاجيب ألـواَن  وَيْسَمُع  َيرى  ُمغتِرٌب الُجّهاِل  في  ِب  التأدُّ وذو 

َجذبتني البرصة موطُن العلِم واحلضارِة والفصاحِة، وُهناك َحرضُت جمالَس الدرِس والعلِم، فَعلْت 
َمنزلتي وذاَع صيتي يف وقٍت قصرٍي، فقصدين العلاُء واملتعلمون ليأخذوا عنّي.

اللَغَة، وَحرَص أْشعاَر العرِب. أكملُت األسَس  َمْن َضَبَط  أنا خمرتع علميِّ العروِض والقوايف، وأوُل 
َؤيل، وعىل ِعْلمي اَتكأ ِسْيَبويه يف إنشاء كتابه. التي وَضَعها النحاُة منُذ أيب األسوِد الدُّ

ُروَي َعنّي أين تعلقُت يوًما بأْستاِر الَكْعبِة وَدْعوُت َريّب أن َيرُزَقني عْلـًا ملْ َيسبِْقني إليِه األولون، وال 
)١(    جملة الضاد للغة العربية العدد ٣ .

٢ - ٢ 

علامء العرب واملسلمني

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

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

ابن تيمية



٤٨

يأخُذُه عني إال اآلخرون، وِحنَي َرجْعُت َعِمْلُت العروَض فحرْصُت أقساَمُه يف َخِْس َدوائَر، واستخرجُت 
منها خسَة عرَش بحًرا.

كنت فقرًيا، زاهًدا، أهدى يل الوالة والرؤساء األموال الكثرية، لكني آثرت ردها مجيًعا، فا كان مَهي 
طِيَب العيِش، وال كان يشغلني غرُي التفكرِي بالعلِم، فكثرًيا ما كنُت أخرُج من بيتي مشغواًل بأفكاري، فال 

أشعُر إال وأنا يف الصحراِء من غرِي َقْصد. 

يكْن أحٌد أعلَم بالنحو منّي، وصفني النووي  اللغة أو ثلثها يف األقل، وإنه ملْ  ِقيَل إين أحفظ نصف 
، استنبَط من العروِض  ، َعروِضٌّ ، ُلَغويٌّ بأين إماُم أهِل اللغِة العربيِة مطلًقا، وقال القفطيُّ عني: � َنْحويُّ

وِعلله ما مل َيْستخرجُه أحد ومل يسبقه إىل علمه سابٌق من العلاِء ُكّلهم�.

النقِط واملصاحف( يف  كتاُب  العروض( و)  ( و)كتاُب  العنِي  كتاُب   ( منها:  َوضعُت مؤلفاٍت كثرية 
اللغة والشعِر و) كتاُب النغِم ( و) كتاُب االيقاِع ( يف املوسيقى و) كتاُب امُلَعمى ( يف فّن األلغاِز. 

وملا كاَن العلُم شاغيل، فقد كنُت مقاًل يف شعري، كنُت َكاملَِسنِّ أْشحُذ وال أقطُع فلا ُسئلت ملاذا ال 
أقوُل كثرًيا من الشعر؟ أجبت بقويل: �الذي جَييئني ال أرضاه، والذي أرضاه ال جييئني�. مع ذلك فقد 
وغنى  املوت،  وذكِر  الدنيا،  يف  الزهد  يف  أكثُرها  بيٍت،  وِمئتي  وثالثني  ثالثة  شعري  من  الالحقون  مَجََع 

النفس، والرتغيب يف الصداقة، ومساحمة املخطئني. 

فإذا أتاَك اسمي َتذكر أن اخلليل كان أفرَس الناِس ببيت شعر، وأصدق لسان، وأذكى العرب، ومفتاح 
واستخراِج  القياِس،  تصحيِح  يف  والغاية  وزهِدِه،  علِمِه  يف  قاطبة  األدِب  أهِل  سيَد  ومرصفها،  العلوم 

مسائِل النحِو. كنُت رجاًل ِصيَغ من الذهِب واملِْسِك.  

ثالًثا- الفهم واالستيعاب:

ف معناها. ١- أضُع خطًّا حتت الكلمة التي أحتاج إىل تعرُّ

٢- أتعاوُن مع جمموعتي لِتعّرِف معاين الكلامت التي وضعت حتتها خطًّا بالوسيلة املناسبة. 

٣- أجيُب عن األسئلة التالية:

أ - ضْع عنواًنا آخر مناسًبا للنص. 

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



٤٩

ب - أكمل اخلريطة التالية ملعلومات وردت يف النص. 

 ج - ممن تلقى الفراهيدي علمه؟   

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

د  - أين تلقى الفراهيدي علمه؟ 

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

هـ- ما الدعوة التي دعا هبا الفراهيدي ربه عند زيارة الكعبة؟

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

و-  كيف أثرت البيئة يف حياة الفراهيدي من وجهة نظرك؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اخلليل

اسمه

كتبه

نشأتـه

تالميذه



٥٠

رابًعا- الممارسة:
١- أستخرُج من النص معلومات يف كل من املجاالت التالية:

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

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

تارخيية

علمية

    ٢- أختاُر من النص معلومة هتمني .   .........................................................................

  ٣ -  أختار عامًلا لغوًيا ثم أبحث عنه يف الشبكة العنكبوتية إلثراء معلومايت حوله. 



٥١

أواًل- تمهيد:

١- أقرُأ الحديث القدسي التالي قراءة صحيحة:

�إن اهلل تعاىل  : قال: قال َرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:    ُهريرة  َعْن أيب 
رّب  يا  قال:  َتُعْدين،  فَلم  َمرضُت  آدَم  ابن  يا  القيامِة:  يوم  يقول 
كيَف أعوُدَك وأنَت ربُّ العاملنَي؟ قال: أَما علمَت أّن عبدي فالًنا 
مِرَض فَلم َتُعْدُه؟ أما علمَت أنَّك لو ُعْدتُه لوجدتني عنَدُه؟� )١( . 

٢- أتعاوُن مع مجموعتي في اإلجابة عن األسئلة التالية: 
  أ - إالم يدعونا احلديث القديس؟

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

ب- ما آداب عيادة املريض؟ 

ثانًيا- اإلعداد:

١- أقرُأ النصَّ التالي قراءة صحيحة:

)١(   رواه مسلم .

زيارة مريض٣ - ١

كلفك مدير املدرسة مع جمموعة من طالب الصف التاسع بزيارة زميلك الذي يرقد 
يف املستشفى.

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

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

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

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

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

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

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

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



٥٢

٢- أكمُل مع مجموعتي الشكل اآلتي لوضع مخطط التقرير: 

ثالًثا- الممارسة:
   - أكتُب تقريًرا عن زيارة زمييل املريض يف املستشفى وفق املخطط السابق، مراعًيا عنارص التقرير. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

خمطط التقرير

عنوان التقريـر
................................................................................

املشاركون يف الزيارة 
................................................................................

الزمان واملكان 
................................................................................

أحداث الزيارة
................................................................................

اهلدف من الزيارة
................................................................................

مقرتحات وتوصيات حول الزيارة
................................................................................



٥٣

أواًل- تمهيد: 

- أشارُك أفراد مجموعتي في ملء الفراغات بما هو مطلوب في الجدول التالي:

نوع النعتالمنعوتالنعتالجملةم

أبهرتني طائرة فوق السحاب.١

هذا فتى يـُْؤثِر المروءة.٢

يُسعدني صديق خلقه كريم.٣

شاهدت مباراة في التلفاز.4

ثانًيا - القــراءة:
١- أقرُأ القصة التالية قراءة سليمة مضبوطة الشكل ثم أجيب عن األسئلة التي تليها: 

النعت - ) الجملة - شبه جملة ( )٢)٣ - 5 - ١

جاء رجل من األنصار إىل عبد اهلل بن عباس ـ  ـ  يف وقت بني املغرب والعشاء، وقال: يا عبد اهلل، يل 
أوالد كثريون، وقد ُولد يل ولد الليلَة، سميته باسمك تربكـًا بك، وإّن أمه ماتت بعد والدته، فقال عبد اهلل: 
فاختذ  الساعة،  انطلق  فقال:  ثم دعا وكيله،  ابتالك هبا،  بارك اهلل لك يف هبة هو صاحبها، وآجرك يف مصيبة 
للمولود جاريًة حتضنه، وادفع ألبيه مئتي دينار لينفقها عىل تربيته، ثم التفت إىل األنصاري يقول: ُعد إلينا بعد 

أيام، فإنك جئتنا ويف العيش َيَبٌس، ويف املال ِقلٌة.

ُدهش األنصاري دهشًة عظيمة هلذه األرحييَّة، وقال: ُجِعلُت فِداك! واهلل لو ظهرت قبل حاتم الطائي 
بيوم ما ذكَرته العرُب.

أ  - أستخرُج من القصة السابقة ما ييل:

نعتـًا )جاًرا ومجروًرا (نعتـًا ) ظرًفا (نعتـًا )جملة فعلية (نعتـًا )جملة اسمية(

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



٥٤

٢ - أحوُل النعت المفرد في الجملة اآلتية  إلى نعت ) جملة ( مرة، ونعت ) شبه جملة ( مرة أخرى، 
مبيًنا نوع كلٍّ منهما:

يا عبد اهلل، إن يل أوالًدا كثريين.

  أ - النعت اجلملة: ....................................................  نوعه: ....................................................

ب- النعت شبه اجلملة: .............................................  نوعه: ....................................................

ثالًثا  - الممارسة:

١  - أضُع خطا تحت المنعوت، وخطين تحت النعت، ثم أكتُب نوعه فوقه في الفقرة التالية:

٢ -  أستبدُل بالنعت المفرد في الجملة اآلتية نعًتا ) جملة ( بنوعيه مرًة، ونعًتا ) شبه جملة( بنوعيه مرًة 
أخرى:

يف مدرستنا حديقة أزهارها رائعة، يقصدها دوًما طالب يستمتعون برؤية األزهار الطيبة، 
عند  الطالب  من  كثري  فيها  جيتمع  ومساحات  للجلوس،  أماكن  فيها  اخلرض،  واألشجار 

الراحة.

حقق اجلندي انتصاًرا عظياًم

نعت مجلة فعلية
..........................................................

نعت ) جار وجمرور (
..........................................................

نعت ) ظرف (
..........................................................

نعت مجلة اسمية
..........................................................



٥٥

أواًل- تمهيد:

بينهما وآخر  د وجًها للتشابه  الشريفين، ثم أحدِّ أقرُأ الحديثين   -
لالختالف.

 
 

ثانًيا- القــراءة: 

١- أقرُأ النص األول )٣) لإلمام الشافعي- رحمه الله- قراءًة جهريًة سليمًة ُمراعًيا التعبير عن المعنى:

  

)١(   احلديث أخرجه مسلم والبخاري .
)٢(   صحيح البخاري .

)٣(   أبيات لإلمام الشافعي  .

الصديق٢ - 8

وجه التشابه

وجه االختالف

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

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

قال رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص:
�الحياء ال يأتي إال بخير�)١).

قال رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص:
� إن الله رفيق يحب الرفق

 في األمر كله� )٢).

ًفا َتكلُّ إال  يرعــــاَك  ال  المرُء  فاإذا  التَّأسُّ عليه  ُتكثْر  وال  َفَدْعُه 

َقْلُبُه َيهواَك  َتهـواُه  َمْن  كلُّ  َصفافما  َقْد  َلَك  َصاَفْيَتُه  َمن  ُكلُّ  وال 

طبيعًة الوداِد  َصْفُو  َيُكْن  لْم  َتكلُّـًفـاإذا  َيجـيُء  ودٍّ  في  خيـَر  فال 

َخليَلُه يخوُن  خلٍّ  في  َخيَر  بالَجفاوال  المودِة  َبعِد  ِمْن  َوَيلقاُه 

بهــا يكْن  لْم  إذا  الدنـيا  علـى  ُمنِْصفــاسالٌم  الوعِد  صادُق  صدوٌق  صديٌق 



٥٦

٢- أقرُأ النص الثاني)١) ألبي فراس الحمداني قراءًة جهريًة سليمًة ُمراعًيا التعبير عن المعنى:

ثالًثا- الفهم واالستيعاب:

١- أحّوُط الكلمات الغامضة في النصين، وأبحُث عنها في المعجم للتعرف على معانيها.

٢- ُأجيُب عن األسئلة التالية:

أ  - أكمل املخطط التايل:

ب - اخرْت املكمل الصحيح لكل مما يأيت بوضع خط حتته:

- يتناول النص األول: ) احلكمة والنصح  - الشوق واحلنني  - االعرتاف واالعتذار - التفكر والتأمل(

- يتناول النص الثاين:   ) النصح - احلنني - التسامح  -  الصدود(

)١(   ديوان أيب فراس احلمداين  .

خالني َطوَع  إالَ  كنُت  ُمذ  كنُت  شانيما  ِمن  اإلخواِن  ُمؤاخذة  ليسْت 

جنـاَيَتـُه َفَأستحلي  الخليُل  وإحسانيَيْجني  عفـوي  على  َأُدلَّ  حتى 

َيعرُفني حيَن  ذنبــًا  الذنَب  بغفـراِنوُيْتبُِع  ُغفرانـا  وُأْتبِـُع  عمــًدا، 

أبًدا صافحـًا  وَأْحنو  عليَّ  جاِنَيْجني  على  حاٍن  من  أحسُن  شيَء  ال 

العاطفة املسيطرة:
............................

العاطفة املسيطرة:
............................

عنوان مقرتح:
............................

عنوان مقرتح:
............................

النص الثاين النص األول
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ج - أستخرْج من النصني ما هو مطلوب:

٣- أجيُب عن األسئلة التالية شفهيًّا:

  أ  - أذكْر موقف الصديق يف كال النصني.
ب - فرْس موقف الصديق يف النصني السابقني.

 جـ - اخرت موقفـًا، وبني رأيك فيه.

4- أوازُن بني النصني حسب املطلوب يف اجلدول التايل:

النص الثاينالنص األولوجه املقارنة

................................................................................................فكرة النص  ) أذكرها(.

اللغة
)مفردات سهلة -
مفردات صعبة(.

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

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

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

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

األسلوب
)حيتوي عىل صور خيالية  -

      ال حيتوي عىل صور خيالية(.

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

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

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

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

رابًعا- الممارسة:
   - ُأسجُل أوجه التشابه واالختالف بني النّصني السابقني يف اجلدول التايل:

أوجه االختالفأوجه التشابه

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

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

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

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

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

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

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

أسلوب نفيأسلوب أمر
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أواًل -  تمهيد:

١ - أتعاوُن مــع زمالئي لعرض مفردات من النص، 

ومن مصادر متنوعة، ونستمع إىل توضيح معانيها 

من املجموعات األخرى. 

٢ - أناقــُش مع زمالئــي تعريًفا الســٍم أو مصلٍح 

مألوٍف، تعرضه إحدى املجموعات يف الفصل.

ثانًيا - اإلعداد: 
    -  أطلُع عىل الكلامت املصنفة يف معجم الثروة اللغوية.

 

ثالًثا  - الممارسة:
    -  بعد االطالع عىل الكلامت وفق تصنيفها؛ أقوم بام يأيت متعاوًنا مع زمالئي: 

١-  أذكُر مرتادفات الكلات املحددة.

٢- أوضُح معنى كلمة يف سياقني لغويني خمتلفني أو أكثر. 

٣- أستخدُم ترصيفات ملادة كلمة يف مجل مفيدة.

٤- أوظُف كالًّ من املفرد واجلمع يف مجل مفيدة.

حصيلتي اللغوية )٢)٢ - 4 - ١
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...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حصيلتي اللغوية
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أواًل- تمهيد:
    - أقرأ النصَّ اآلتي قراءة صحيحة مضبوطة الشكل:

�القيادة فن وإدارة، والقائد الفطن الناجح هو من 
يدير فريقه بكل سهولة ومرونة؛ إلنجاز العمل برسعة 
من  املطلوبة  املهام  حتديد  خالل  من  وذلك  وإتقان، 
فيهم  والتأثري  وتشجيعهم،  وحتفيزهم  الفريق،  أعضاء 

ألداء األعال بفاعلية�.

ثانًيا- اإلعداد:
   - أخطط لكتابة موضوع حول القيادة مستعينـًا باخلطوات التالية:

  أ  - أتناقُش مع زمالئي يف املجموعة حول أفكاري املتعلقة بموضوع القيادة.

أفراد جمموعتي يف وضع خمطط للمسودة، مستفيًدا من الشكل اآليت لتحديد املحاور  أتعاوُن مع  ب - 
الثالثة يف موضوعي:

القيادة٣ - ٣

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

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

مثال القائد الناجح دور القائد يف الفريقصفات  القائد الناجح

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

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

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

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

ثالًثا- الممارسة:
١- أكتُب مع جمموعتي مسودة وفًقا للمخطَّط الذي تم وضعه، مراعًيا احتواء املسودة ثالث فقرات؛ كل 

فقرة تعرب عن فكرة رئيسة واحدة وعدد من الفكر اجلزئية املتفرعة منها.
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٢ - أعرُض املسودة عىل زمالئي يف املجموعات األخرى لتدوين ملحوظاهتم حوهلا.

٣ - أراجُع املسودة النهائية مستفيًدا من ملحوظات زمالئي، وتوجيهات معلمي من حيث عمق الفكر 
وترتيبها، وسالمة اللغة.

4 - أنقُح ما كتبُت لتسلم كتابتي من اخلطأ.

رابًعا- التقييم:
 - أضُع عالمة )( حتت التقييم املناسب الذي حتقق يف أدائي:

عنارص التقييمم
التقييم

١٢٣4
خططُت للموضوع بدقة ووضوح.١

دة.٢ كتبُت خطة واضحة للُمسوَّ

حُت أفكاري واألجزاء التي حتتاُج للمراجعة.٣ راجعُت ونقَّ

ا مرتابطـًا من ثالث فقرات.4 مُت نصَّ قدَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد:
 ١- أقرُأ األبيات التالية قراءة صامتة:

٢- أتعاوُن مع زمالئي حول ما يأتي: 

 أ - بيان أمهية اإليان بالقضاء والقدر.

ب- حتديد حقيقة واحدة وردت يف األبيات السابقة.

ثانًيا - االستماع والمناقشة:
 ١- أستمُع إىل نص� احلظ �)١)  استامًعا واعًيا.

 ٢- أجيب شفهًيا عن أسئلة تفصيلية تتعلق بالنص بلغٍة سليمٍة.

)١(   النص يف دليل املعلم  .

الحظ - ألحمد أمين١ - 5

القدُر به  يأيت  مــا  املــرُء  يــدفــُع  معتبـُرال  فكـرت  إذا  اخلطوِب  وفــي 

نزلت إن  األقــداِر  مــن  ينجي  حــذُرفليـس  وال  خــوٌف  وال  وحزٌم  رأٌي 

وال األموِر  كــل  يف  الصَرب  الظفرفاستعمل  صُربك  فعقبى  ليشء  جتزْع 

اإللِه رْوِح  مــن  املـــــرُء  ييـــأُس  كفـرواال  عصبـٌة  إال  منـه  ييأُس  فام 
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..................................................................................................................................

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

ثالًثا - الممارسة:
١ - أذكر رأيني وردا يف النص.

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

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

٢ - أقارن بني رأي امللك والوزير حول الفالَحني.

٣ - � ُيـرجع كثري من الناس أسباب النجاح والفشل إىل احلظ �.

-  أبنيِّ رأيي يف املقولة السابقة مستداًل با ورد يف النص. 

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

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

...............................................................................................................................................
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الشخصية الناجحة 

١ - بدء العمل:

- ُأشــارُك يف مناقشــٍة مجاعيٍَّة مع زمالئي، ونتبــادُل اآلراَء؛ 

َل إىل ُخطٍة ُمناسبٍة ملرشوعي. أِلَتوصَّ

٢ - ْاألَدواُت والموادُّ المقترحُة:

أقالمحاسب لوحيبطاقاتأوراق

صورجمالتمقص - صمغألوان

٣ - طريقة بناء المشروع:

خطوات البناءم

أخطُط مع زمالئي لبناء املرشوع .١

أمجُع مع زمالئي مادة  املرشوع.٢

٣
واهلجاء،  النحو  وقواعد  املناسب  األسلوب  مستخدًما  املرشوع  بناء  يف  زمالئي  مع  أتعاوُن 

واختيار العنوان املناسب.

مشروعي
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4 - طريقة عرض المشروع: 
مع  بالتعاون  وواضًحا  مقنًعا  عرًضا  مرشوعي  أعرُض   �

حدود  يف  املعينة  الوسائل  مستخدًما  سليمٍة  بلغٍة  زمالئي 

ثالث دقائق.

5 - تقييم المشروع: 

مُتُه من عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: - ُأقيُِّم مرشوعي وما قدَّ

املعيارم
التقييم

١٢٣4

حددُت فكرة مرشوعي .١

٢
كتبت مرشوعي يف حدود أربع فقرات تعرب عن أفكاري بلغة سليمة وعبارات 

موجزة.

٣
التزمت اخلط املناسب وإســرتاتيجيات الكتابة الصحيحة، وراعيت قواعد 

النحو واهلجاء التي تدربت عليها، واخرتُت العنوان املناسب.

4
عرضُت مرشوعي عرًضا مقنًعا وواضًحا مستخدًما الوسائل املعينة، وملتزًما 

الفرتة الزمنية.

- أنا ُمستعدٌّ لتقييِم املعلِِّم ملرشوعي َوكِفايايت.
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كفايات الوحدة الثانية

م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

١
١

يثبــت إصغاءه اجليد من خالل تلخيص ما اســتمع إليه 1-4العمليات
بأسلوبه، وطرح األسئلة املناسبة حوله.

يقدم براهني وأدلة تبني أمهية إتقان اللغة العربية الفصيحة، 1-9-1االجتاهات٢
ودور اللهجات املحلية ذات األصول الفصيحة.

٣

٢

يتعــرف الغــرض الرئيس مــن النصوص التــي قرأها 2-1احلقائق
واملالئمة لفئته العمرية.

٤

العمليات

3-2
يســتخرج اســتدالاًل من النص يتعرف من خالله عىل 
الســبب والنتيجة والشــامل والتفصييل  العالقات بني 
واحلوارات  واآلراء  واحلقائــق  واملواقــف  والســلوك 
واألمثلة مستشهًدا بأدلة من النص لدعم هذا االستدالل.

يــرح كيفية تأثري اختيار اللغة واألســلوب عىل املعاين ٥4-2
الضمنية والرصحية.

6

٣

حيدد أفكار وموضوع نصــوص وصور خمتلفة مع إعادة 5-2
صياغة وتلخيص نصوص مركبة.

3-2احلقائق
يقدم عرًضا كتابًيا متت صياغته بشــكل فردي أو مجاعي 
مســتخدما املعينات التقنية والبرصية احلديثة واألدوات 

الرقمية املناسبة.

3-5العمليات٧

يســتخدم اخلطوط الكتابية  )نســخ ورقعــة( املالئمة، 
مــع مراعاة قواعد النحو  )بخاصــة بناء اجلملة واجلمل 
النامية( والتهجئة الصحيحة والرتقيم السليم الذي جيعل 

الرسالة املكتوبة واضحة لآلخرين.

3-6االجتاهات8
يظهر رغبة واهتامًما يف تطبيــق ما تعلمه من قواعد اللغة 
الســليمة والنحو واإلمالء، مع مراعــاة اجلانب اجلاميل 

وتنظيم أفكاره وتسلسلها يف كتاباته.

2
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أواًل-  تمهيد: 
- أعدد بعض اآلداب التي جيب التحيّل هبا عند التعامل مع اآلخرين. 

ثانًيا- االستماع والمناقشة:
1- أستمُع بانتباه وتركيز لنص)1(  )العالقات اإلنسانية يف اإلسالم(.

2- أجيُب عن أسئلة تفصيليِّة حول النص بلغٍة سليمٍة.
3- أناقُش أفراد جمموعتي يف وضع األسئلة املناسبة لإلجابات التالية:  

 

)١( النص يف دليل املعلم.

العالقات اإلنسانية في اإلسالم1 - 4

بالعــالقـات  التحـــيّل 
اإلنسانية التي حث عليها 
يف  إجيايب  أثر  هلا  اإلسالم 

حياة الفرد واملجتمع.

؟

تناوهلا  التي  القيــم  أهم 
التعاون،  هــي  الكاتب 
حســن اخللق، الرتاحم 

والتعارف.

؟

الشــعبة التــي حتدث 
عنها الكاتب هي عالقة 

اإلنسان بمجتمعه.

؟
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ثالـًثا- الممارسة:
1-  أعرُض عىل جمموعات الفصل أهم ما توصلُت إليه مع أفراد جمموعتي وذلك من خالل طرح أسئلة 

متعلقة بالنص مستخدًما الوسيلة املناسبة.

2- أخلُص بأســلويب نص )العالقات اإلنسانية يف اإلسالم(، مســتفيًدا من األسئلة التي تم طرحها من 

خالل املجموعات.
....................................................................................................................................

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

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

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

رابًعا- التقييم:

- أضُع عالمة  )( تحت التقييم المناسب الذي تحقق في أدائي:

عناصر التقييمم
التقييم

1234

استمعُت إىل النص جيًدا أثناء قراءته، وفهمت مضمونه.١

طرحُت األسئلة املناسبة لإلجابات املحددة.٢

صُت النص بأسلويب مستفيًدا من األسئلة املطروحة.٣ خلَّ
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آيات من سورة آل عمران2 - 1
أواًل- تمهيد:       

ا من السلوكيات احلسنة يف املجتمع. ـً 1 - أعدُد مع جمموعتي بعض

2- أقرُأ الفقرة التالية قراءة صامتة: 
ســورة آل عمران هي الســورة الثالثة يف الرتتيب القرآين العثامين بني 
ســور القرآن الكريم، وهي ســورة مدنية بإمجاع املفرسين، وعدد آياهتا 
مئتان. وســميت هبذا االســم؛ ألهنا حتدثت عن أخبار آل عمران. وقد 

سامها الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- الزهراء حيث قال يف احلديث الريف: )اقرؤوا الزهراوين: البقرة، وسورة آل عمران(.)١( 
ثانًيا - القراءة:      

1- أقرُأ اآليات الكريمة قراءة جهرية مراعًيا سالمة الضبط:

)١(  رواه مسلم.

  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 (:قال تعاىل
T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H   GF  E  D  ڌ  
   h  g  f  e     d  c  b  a  `  _  ^  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ
  x  w   v  u  t  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i
  ¬«     ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢ ے¡      ~   }   |   {   z   y
      ¾  ½  ¼  »  º         ¹  ¸  ¶  µ          ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
  3  2  1  0  /  .  -       ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !   Ó
  BA   @   ?   >   =    <   ;   :9   8    7   6   5       4

)G  F  E    D  C
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ا- الفهم واالستيعاب: ـً ثالث
ف معناها. 1  - أضُع َخًطا حتت الكلمة التي أحتاج إىل تعرُّ

ِف معاين الكلامت التي وضعُت حتتها خطا بالوسيلة املناسبة.  2  - أتعاوُن مع جمموعتي لَِتعرُّ

3  - أحتاوُر مع زمالئي  لنعدَد  صفات المفلحين الواردة في اآلية الكريمة الثالثة.

4 - ما المقصود بقوله تعالى:) ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ(؟ 

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

5 - قسمت اآليات الكريمة الناس يوم القيامة إلى فريقين، اذكرهما مبيًنا مصير كل فريق.

الفريق األول:.............................................  مصريه: ....................................................

الفريق الثاين: .............................................  مصريه: ....................................................

ُد من النصِّ القرآني اآلية التي تدل على كل معنى مما يأتي: 6 - أحدِّ

اآلية الكريمةما يدل على معنى اآلية الكريمةم

اهلل سبحانه وتعاىل احلاكم املترصف يف الدنيا واآلخرة.أ

األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أعامل املؤمنني.ب

األخوة يف اهلل سبيل إىل النجاة والفالح.ج

........................... ........................... ...........................
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علىاإلسالممنهج الثباتأهميةبيان

 ٧- أبيِّن أثر انتشار المعروف بين أفراد المجتمع.

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

رابًعا - الممارسة: 

 1- أتعلُم من النص القرآني ما يأتي:

  أ   -..............................................................................................

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

 2- أصوغ الغرض الرئيس للنص القرآني الكريم صياغًة سليمًة بأسلوبي.

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

 ٨- أرتُب الكلمات ألكّون الهدف من النص القرآني.

علىاإلسالممنهج الثباتأهميةبيان

بيان
توضيح

الحث على
الدعوة إلى
التأكيد على

مفاتيح الغرض

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

تذكر أن:
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 أواًل - تمهيد: 

الهدف3 - 2

ُث عن مشاعري حول هذه املشاركة بلغٍة سليمٍة.       - أحتدَّ

ثانًيا  - اإلعداد:

 1 - أتعاوُن مع أفراد جمموعتي يف اختيار أسلوب العرض األمثل ملشاركتي.

ُتقيم إدارة املدرسة مسابقة سنوية لعرض أهم إنجازات الطالب، وقد ُطلبت منك 
املشاركة فيها هذا العام.

نوع اإلنجاز:
......................................

إنجازي

اخلطة املستقبلية:
......................................

فوائد اإلنجاز:
......................................
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3- أختاُر املعينات التقنية املناسبة لعرض املوضوع.

4- ُأطلُع زمالئي عىل خطتي لتقديم املقرتحات إلنجاح هذه املشاركة.

ا- الممارسة: ـً ثالث
- ُأنتُج عرًضا كتابًيا أوضُح فيه أفكاري ومقرتحايت حول مشــاركتي يف املعرض مســتخدًما املعينات 

التقنية، والبرصية املناسبة، ومراعًيا ما يأيت:

   وضوح الِفَكِر وترابطها.  

   جودة األسلوب والسالمة اللغوية.  

   جودة اخلط.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد: 
  - أشارُك أفراد  جمموعتي يف تعبئة الفراغات يف اجلدول التايل:

صاحب الحالالجملة
الحال

  أ  - أرسل اهلل النبي -ملسو هيلع هللا ىلص- رحياًم باملؤمنني.

ا. ـً ب- رشح املعلم القاعدة واقف

ج - قطع املتسابق الطريق  راكًضا.

ثانًيا - التطبيق:
 1-  أتعاوُن مع أفراد جمموعتي يف اختيار أسلوب العرض األمثل ملشاركتي.

أعلم أن:
* )اجلمل وأشــباه اجلمل بعد 

املعارف أحوال(.
* املعــارف هــي:  )االســم 
العلم - املعرف بأل - املعرف 
باإلضافة - الضامئر - أســامء 
اإلشارة - األسامء املوصولة(.

* األصل يف صاحب احلال أن 
يكون معرفة.

الحال الجملة وشبه الجملة  )1(1-5-3

كان الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص-خر مثل للمريب احلكيم، ويعالج احلبيب-ملسو هيلع هللا ىلص- النفوس يف هوادة، 

ويسرُب أغوارها عاملًا بام يصلحها، ويتدرج يف هدايتها وهو خبر باخلطوات التي ال بد منها 

لرياضتها وتقويمها، وكان منهجه يف تربيته هلا هو القرآن الكريم، يســر عىل ما رســم ال 

حييد عنه.

كان رحياًم بالطفولة، فلقد رآه األقرع بن حابس يقبِّل احلســن، فقال: �إن يل عرشة من 

الولِد ما قبَّلت منهم أحًدا� فقال -ملسو هيلع هللا ىلص-:�من ال َيْرَحْم ال ُيْرَحْم�.
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 2-  أتعاوُن مع أفراد جمموعتي يف اإلجابة عن األسئلة التالية يف اخلريطة الذهنية:

3 - أشارُك جمموعتي يف توضيح معنى احلال، وذكر أنواعه وإيراد أمثلة عليه من خالل ملء الفراغات يف 

اخلريطة الذهنية التالية:

- حال مجلة............................
- مثال:...................................

- حال شبه مجلة .........................

- مثال:....................................

- حال شبه مجلة ......................
- مثال:...................................

- حال مجلة............................
- مثال:...................................

حال شبه مجلة
وينقسم إىل:

حال مجلة
وينقسم إىل:

- حال:..................................
- مثال:..................................

ا صاحب احلال: ـً حااًل مفردة مبين
- احلال:..................................... 
- صاحب احلال:..........................

ا صاحب  ـً حااًل )مجلة فعلية( مبين
- احلال:...........................................
- صاحب احلال:.........................

ا صاحب  ـً مبين اسمية(  حااًل )مجلة 
احلال:

- احلال:................................ 
- صاحب احلال:.....................

ــا صاحب  ـً حااًل )شبه مجلة( مبين
احلال:

- احلال:.............................. 
- صاحب احلال:....................

استخرج° من الفقرة السابقة 
املطلوب منك:

يعرف احلال بأنه:
.......................

وينقسم إىل:
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2 - أكوُن مع أفراد جمموعتي مجاًل صحيحة تتضمن ما يأيت:

نوع الحالالجملة بعد تغيير نوع الحالالجملةم
وصلنا املسابقة وشاهدنا املنافسني مستعدين.١

انتهينا من املسابقة حمققني مركًزا متقدًما.٢

 ........................................................................................-1
 ........................................................................................-2
 ........................................................................................-3
 ........................................................................................-4

ا- الممارسة: ـً ثالث
1 - أستبدل باحلال املفردة يف اجلملتني اآلتيتني حااًل )مجلة( أو  )شبه مجلة(، مع ذكر نوع  احلال مقابله:

2 حااًل مجلة فعلية.

1حااًل مجلة اسمية.

ا(. ـً حااًل )ظرف

3حااًل )جاًرا وجمروًرا(.

4



٧9

أواًل-  تمهيد:

1- أشاهُد مع زمالئي مقطًعا مرئًيا عن احلوار الناجح. 

2- أتعاوُن مع زمالئي يف حتديد الغرض من هذا املقطع.

ثانًيا - القراءة:

   - أقرُأ النص)1( قراءة صحيحة مراعًيا صحة الضبط.

يف الســرية النبوية الطاهرة نامذج حية جتســد أنامط وأشــكال احلوار املتميز الــذي ُيتوّخى منه التقارب 

والتفاهم الذهني والوجداين والنفيس، ونســوق خالل األسطر القادمة مشهًدا رائًعا ألسلوب من أساليب 

الرســول -ملسو هيلع هللا ىلص-يف حواره مع اآلخرين، حيث عقد لقاًء حوارًيا مع عتبة بن ربيعة، عندما أرسله كبار قريش 

إىل الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص- ليعرض عليه املغريات الكثرية مقابل التخيل عن دعوته.

)١( جملة الوعي الشبايب،  مقال للدكتور عبداهلل رمضاين  )بترصف(

آداب الحوار2 - 5
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ولتســليط الضوء عىل هذا املوقف ندع كتب الســرية تروي لنا نص احلوار الرائــع اآليت، الذي دار بني 
الرسول األعظم-ملسو هيلع هللا ىلص- وعتبة بن ربيعة:

�... فقام إليه عتبة حتى جلس إىل رســول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- فقال: يا ابــن أخي، إنك منا حيث قد علمت من 

الســطة يف العشــرية واملكان يف النســب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به مجاعتهم وسّفهت به 

أحالمهم، وعبت به آهلتهم ودينهم، وكّفرت به من مىض من آبائهم، فاســمع مني أعرُض عليك أموًرا تنظر 

فيها لعلك تقبل منها بعضها.

قال: فقال له رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص-: قل يا أبا الوليد أسمع، قال: يا بن أخي إن كنت إنام تريد بام جئت به من 

هذا األمر مااًل مجعنا لك من أموالنا، حتى تكون أكثرنا مااًل، وإن كنت تريد به رشًفا سودناك علينا، حتى ال 

نقطع أمًرا دونك، وإن كنت تريد به ُملًكا مّلكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تســتطيع رده 

عن نفسك، طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نربئك منه، أو كام قال له.

حتى إذا فرغ عتبة ورســول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاسمع 

مني، قال: أفعُل. قال: �بســم اهلل الرمحن الرحيــم﴿  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﴾. )١(

ثم مىض رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يقرؤها عليه، فلام سمعها منه عتبة أنصت هلا، وألقى يديه خلف ظهره معتمًدا 

عليهام، يسمع منه، ثم انتهى رسول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- إىل السجدة منها، فسجد ثم قال: � قد سمعت يا أبا الوليد ما 

سمعت، فأنت وذاك�. فقام عتبة إىل أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري 

الوجه الذي ذهب به، فلام جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أين قد سمعت قواًل واهلل ما 

سمعت مثله قط، واهلل ما هو بالشعر وال بالسحر وال بالكهانة. 

لقد بني لنا الرسول الكريم -ملسو هيلع هللا ىلص- من خالل حواره مع مفوض قريش وأحسنهم لساًنا وأفضلهم عقاًل، 

)١(  سورة فصلت )١-٥(.
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أن اآلليات احلوارية التي وظفها يف حواره معه جعلت خصمه ينقل عنه صورة واضحة تبنّي مسعاه السلمي، 

ورســالته الســمحة، وحبه اخلري للناس كافة، وجترده عن كل ما يسعى من أجله غرُيه من تكالب عىل الدنيا 

والطمــع إىل ما يف أيدي الناس، وقد متثلت هذه اآلليات يف اإلصغاء للمحاور، والتأكدُّ من فراغ املحاور من 

كالمه، املناداة بالكنية أو أحب األســامء للمحاوِر، والرد بالقرآن الكريم أو األدلة الثابتة، إن هذا األسلوب 

النبوي يف حواره مع املخالفني يعطينا دروًسا وعرًبا دررية قلَّ مثيلها يف زماننا هذا.

ا- الفهم واالستيعاب: ـً ثالث

ف معانيها.  1- أحوُط الكلامت التي تتطلب العودة إىل املعجم لتعرُّ

2- أتعاوُن مع زمالئي يف املجموعة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

تذكر أن:
تســاعد  التي  اخلطوات   من 
للفكــرة  الوصــول  عــىل 

الرئيسة:
1- قراءة الفقرة قراءة متأنية.

2- طرح السؤال اآليت:
 مــا املوضوع الــذي يعاجله 

النص؟

الناجح    احلــوار  آداب  عدْد   - د 
الواردة يف النص.

............................................................æ

æ............................................................ ج -  حدْد الغرض الرئيس من النص.

الواردة   الشخصيات  أهم  حدْد  ب- 
يف النص.

............................................................æ

æ............................................................ أ  - ضْع عنواًنا مناسًبا آخر للنص.



8٢

3 - أدلُل من خالل املواقف يف النص السابق عىل كل أدب حواري مما يأيت:

الموقف الذي يدل عليها من النص.اآلداب الحواريةم

اإلصغاء اجليد للمحاور.أ

التأكد من فراغ املحاور من كالمه.ب

املناداة بأحب األسامء للمحاور.ج

الرد عىل املحاور باألدلة الثابتة.د

رابًعا - الممارسة:

1- أتعاوُن مع جمموعتي يف استنتاج الفكرة الرئيسة من النص.
...................................................................................................................................

2- أخلُص النص بأســلويب مراعًيا األســس الفنية للتلخيص، ومســتخدًما اللغــة العربية، والصياغة 

السليمة.

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد:
 1- أقرأ اآلية الكريمة التالية قراءة صامتة:

قال تعاىل: ﴿    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ ﴾)1(

 2- أرشُح معنى اآلية الكريمة يف حدود دقيقة.

ثانًيا - اإلعداد:
 1- أقرُأ العبارات اآلتية قراءة واعية:

عامِل الناَس كام يعاملونَك.العبارة األوىل

عامِل الناَس كام حتبُّ أْن تعامل.العبارة الثانية

عامِل الناَس كام أمَرَك اهللُ تعاىل.العبارة الثالثة

عامِل الناَس كام حتبُّ أْن يعاملَك اهللُ تعاىل.العبارة الرابعة

)١(  سورة احلر- اآلية ١0.

عامل الناس بأخالقك1-9-1
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2 - أكمُل اخلريطة الذهنية التالية بمثال لكل عبارة مما سبق:

3 - أجري حواًرا مع زمالئي حول العبارات األربع السابقة بتناول ما ييل:

أختاُر عبارة 
لعرضها.

أبنّيُ اهلدف 
منها.

ُح رأيي  أوضِّ
فيها.

أدعُم رأيي 
باحلجة.

مثال لكل عبارة

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

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

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

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

مثال للعبارة األوىل

مثال للعبارة الثالثة:

مثال للعبارة الثانية:

مثال للعبارة الرابعة:
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ثالـًثا - الممارسة:
دُث بلغة عربية فصيحة حول القيم املستفادة من العبارات السابقة.  1- أحتَّ

 2- أستمُع إىل زمييل املتحدث، وأقدُم الدعم له يف أثناء عرضه لألفكار، ملتزًما اللغة العربية الفصيحة، 

ولغة اجلسد، ووضوح الصوت، والزمن املحدد.

رابعًا - التقييم:

- أقيُم حديثي وأحاديث اآلخرين وفق عنارص التقييم التالية:

عناصر التقييمم
التقييم

1234

حتديد املوضوع واهلدف منه.١

وضوح الفكر.٢

دقة استخدام املفردات.٣

الطالقة يف احلديث.٤

السالمة اللغوية.٥

عدم اخلروج من نقطة احلوار.6
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أواًل- تمهيد: 

- ُأبيُن رأيي في العبارتين التاليتين  )ُأؤيد 

- ُأعارض(:

أ - إنَّ العلــَم ليَس لــُه وطٌن خاٌص،  وال 

يتفرُد بِه جيٌل بعينِه.

ب - املسلُم مكّلٌف بارتياِد  املواطِن القّصيِة 

لنيِل العلِم.

ثانًيا - القراءة:

- أقرُأ النص اآلتي قراءة جهرية بسرعة مناسبة مراعًيا مواطن الوقف والوصل:

عندما ُيولد العظامُء يولدون ككّل الناِس، ولكن حينام يموتون ال يموتون كغريهم من الناس؛ ألن إرثهم 
الذي يرتكون خُيلد ذكراهم، فهم األحياء األموات، فالعظامُء ال ينســاهم التاريخ؛ ألهنم هم الذين يصنعونُه 

بمدى تأثريهم يف اآلخرين، وبقيمِة ما تركوا.

اِت، مع العبقرّي   ونحــن يف هذا امَلقاِم مع عظيم من هؤالء الُعظامِء الذين خلَّدهم التاريُخ يف حقل اللُّغويَّ
الفّذ الذي أطبقت شهرتُه اآلفاِق، العامِل الذي ال ُيشّق لُه ُغبار يف َسَعِة االّطالِع وُحْسن العبارة ومجال التعليِل، 

ّي. الصالح الورع، أيب حممد عبداهلل مَجال الّدين بن ُيوسف بن ِهشام األنصارّي املرِْصِ

ُولَِد بالقاِهَرِة، يف ِذي القعَدِة مْن َعام ٧08 من اهلجرة  )ســنَة ١٣09 من امليالد(، وُقّدر البن هشــام أن 
حييا يف عرص املامليك يف بيئة مميزٍة خاّصة، حضارية وثقافية، وتلقى تعليمه كام يتلقاه أي طفل يف عرصه، فقد 
الزم العلــامء، وهنل من علومهم، حتى فاق أقرانه، وظهرت مقدرته الفذة، ففاق هبا شــيوخه، وقد طارت 
شــهرته بالعربية، فأقبل عليه الطالب من كل فج يفيدون مــن علمه، ومباحثه اللغوية الدقيقة، فتخرج عىل 

يديه الكثري من العلامء.

ابن هشام األنصاري3-2
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والبن ِهشام ُمصنفات َكثرية َومفيَدة أبرزها: قطر الندى وبّل الصدى، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب، 
واجلامع الصغري، وقد شــهد العلامء واألدباء بعلمه الواســع وخلقه القويم، وخري الثناء ما جرى عىل ألسنة 
األخيار، فقد ســأل َأحُدهم ابن خلدون فقال: َهْل سمعَت عْن ابِن هشام؟  فقال عنُه ابُن خلدوَن: �ما زلنا 
ونحُن باملغرب نســمُع أنه ظهَر بِِمرْصَ عاملٌ بالعربيِة ُيقاُل لُه ابن ِهشام َأنْحى من سيبويه�، وقال عنُه يف ختاِم 
كالمه: �ُهَو رجٌل ِعصاميٌّ بنى نفســُه بإرادة قويٍة وتوفيق من اهلل�، كام ُســئل عنــه العالمُة ابن حجٍر: ما 
د ابن هشام بالفوائِد الغريبِة واملباحِث الدقيقِة واالستدراكاِت  رأيك يف ابن ِهشــام األنصارّي؟ فقال: �تفرَّ

العجيبة.. مَع التواضع والرّب والشفقِة وَدماَثِة اخللق ورقِة القلِب�. 

 ُتوىف - رمحُه اهللُ - ليلة اجلُمعة، يف اخلامس ِمن ذي القعدِة ســنة ٧6١ من اهلجرِة.)١(  ومن أشــعاره التي 

حيث فيها عىل الصرب يف طلب العلم قوله:

العال طلب  يف  النفس  ــذل  ُيـ ال  ــا ُذلومــن  ــاًل أَخـ ــوي ــْش دهـــًرا ط ــِع َي ــًرا  ــس ي

ثالثـًا - الفهم واالستيعاب:
1- ُأحدُد الكلامت الصعبَة الواردة يف النّص وأبحث عن معانيها يف املعجم.

2- ُأجيُب عن األسئلة اآلتية:
 أ    - البن هشام صفات كثرية، اذكر ثالثـًا منها.

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

ٍة  التي قام هبا ابن هشام. ب- سجْل بعض اجلهوٍد اُللغويَّ
................................................................................................................................

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

3 - ُأدّلُل من النّص السابق عىل ما يأيت:
   أ - ُحسن سرية ابن هشام عند العلامِء.

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

ب-  بالعزيمة القوية يبني اإلنسان نفسه.
................................................................................................................................

)١( من كتاب أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، البن هشام، بترصف.
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 4 -  أضع كلمة )رأي - حقيقة( مقابل كل مما يأيت:

أ   - عظامُء اللغِة أكثر تأثرًيا يف الناِس.      )               (

ب - ُولَد ابن هشام املرصيُّ يف ِمرص.      )               (

 ج - العلم خيلد كلَّ العلامء بعد مماهتم.      )               (

 د   - سعة االطالع سمة بارزة يف شخصية ابن هشام.     )               (

ـًا - الممارسة: رابع

1- ُأدلُل من النّص السابق عىل نبوغ ابن هشام يف علم النحو.

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

2- أكتُب ُنبذة خمترصة عن العاملِ اجلليل ابن هشام مضمنـًــا إياها بعض احلقائق واآلراء، ومستداًل عىل 
فَِكِرها بِلغٍة سليمٍة.

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

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

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

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

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



89

أواًل- تمهيد:
)1( اآلتي قراءة صحيحة مضبوطة الشكل:    - أقرأ النصَّ

2- أستخرُج من النصِّ السابق الكلمة التي تضمنت مهزة متوسطة عىل: 

 األلـف:.........................................................................................................

   الـــواو:..........................................................................................................

 اليـــاء:.........................................................................................................

 السـطر:.........................................................................................................

ثانًيا - التطبيق:
1- أقرُأ األمثلة اآلتية قراءة صحيحة، وأضُع خطا حتت اهلمزة املتوسطة فيها:

2- أوضُح شفهًيا سبب رسم اهلمزة عىل الواو يف األمثلة السابقة. 

)١(  نخلة احلسيني - بترصف.

الهمزة المتوسطة2-5-3

الدهر  بعقبات  مباٍل  غير  ويسيُر  األمل،  المرُء جليل  يبلغ  العمل،  في  والتؤدة  بالثبات 

مهما عظم شأنها، وبمصائبه مهما اشتدت وطأتها، ويمضي متكال على البارئ جلَّ وعال، 

معتمًدا على قوة إرادته، وصدق عزيمته، متصفـًا بالمروءة والثبات.

- رؤوف بعباده.أ- قلب املؤمن معلق يف املساجد. ب- اهلل -

د- التفاؤل صفة مرغوب هبا.ج- الصالة مؤنسة لصاحبها.
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3- أبنُي سبب رسم اهلمزة عىل السطر يف املثالني التاليني:

4- أستنتُج مع زمالئي سبب رسم اهلمزة عىل الياء يف األمثلة التالية:

5- أستنتُج مع زمالئي سبب رسم اهلمزة عىل األلف يف األمثلة التالية:

)1( اآلتي قراءة صحيحة، ثم ُأكمُل كل فراغ بهمزة متوسطة مناسبة: 6- أقرأ النصَّ

ــزر الُســـ... دد، فيكون  ... تم بأهل الر... ي امُلـ... متنني، ويأتزر بمـ...ـ  ـَ جيــب عىل طالب العلم أن ي

صادًقا، وعاماًل جمتهًدا. فإذا اتبع نصا... حهم فقد أتى اخلري والعلم والسعادة، وإذا قسا الدهر فعليه أن ُيَعّوَد 

نفسه الصرب، ومـ... ازرة إخوانه، ولو أسا... وا إليه. 

ثالًثا- الممارسة:
- أكتُب أربع مجل عن  )إتقان العمل( أو  )الصداقة( تشتمل عىل اهلمزة املتوسطة بأنواعها األربعة.

)١( الرائد يف اإلمالء - بترصف.

- تسبق مشيئة البر. ب- مشيئة اهلل - أ- فئة من الناس مكرمون عند خالقهم.

ب- املروءة والشهامة من صفات املسلم.

 د - سئم الرجل حياة الفقر.

أ- املسلم ال يرد اإلساءة إال باإلحسان.

-  السائل. ج-ال يرد اهلل -

أ- دأب املسلم عىل الطاعات.

ج- مسألة واحدة يف العبادات تقي اهلالك.

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

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

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

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

- ال يشقى. ب- املتأمل يف خلق اهلل - 
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أواًل- تمهيد: 

 - أقرُأ قواعد كتابة نٍص جيد: 

مثالالقاعدة

أسئلة،استيفاء مجيع الفكر يف املوضوع. شكل  عىل  األفكار  تكون  أن  حاوْل  ذهنك،  يف  أفكارك   رتب 
واملوضوع إجابة عن هذه األسئلة.

قسم املوضوع إىل مقدمة ومتن وخامتة.ترتيب الفكر.

استخدم األساليب اإلنشائية مثل أسلوب التعجب واالستفهام.التمهيد للموضوع بمقدمة مناسبة ومشوقة.

 تذكْر مكامن األخطاء من مثل: )كتابة اهلمزة- التفريق بني التاء املفتوحةجتنب األخطاء اإلمالئية.
والتاء املربوطة، األلف املقصورة واأللف املمدودة...إلخ(.

األسامءجتنب األخطاء النحوية. السامل-  املذكر  )املثنى- مجع  مثل:  األخطاء من   تذكر مكامن 
اخلمسة- األفعال املعتلة- األفعال اخلمسة...إلخ(.

 )،(  )؛(  ):(  )» «(  )؟(  )!(  ).(التأكد من التوظيف اجليد لعالمات الرتقيم.

ف - و -  ثم - إىل - عن...الربط بني اجلمل بحروف عطف وحروف جر

ابتعْد عن األلفاظ العامية.اختيار األلفاظ املناسبة.

بآيةاالستشهاد املناسب للموضوع. أمكن  ما  واستشهد  ومعلوماتك  خربتك  من  تستفيد  أن   حاوْل 
قرآنية كريمة، حديث رشيف، بيت شعر أو قول مأثور.

استخدْم التشبيهات املناسبة.استخدام بعض األساليب اجلاملية.

اخترْص موضوعك يف خامتة، وانتِق عبارات لترتك انطباًعا جيًدا.التأكد من كتابة خامتة مناسبة للموضوع.

    كيف أكتب نًصا جيًدا؟6-3
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ثانًيا- اإلعداد:
ا حوَل مفهوِم االنتامِء لأُلرسة، وأثر هذا املفهوم يف إكســاب الفرد اخلربات والقيم الفاضلة؛  1- أكتُب نصًّ

لنرشِه يف املجلِة املدرسية، ملتزًما قواعَد النحو واهلجاء، ومراعًيا تناسَق احلروِف والكلامت.

2- أناقُش زمالئي حوَل النصِّ الذي قمت بكتابته ومدى التزامي بتطبيق القواعد اآلتية:

االلتزام بقواعد النحو دقة األلفاظ والرتاكيبتنظيم األفكار
تناسق احلروف والكلامتواإلمالء

3- أراجُع النصَّ يف ضوِء مالحظات زمالئي، ُمعاجلًا أي خلٍل مكتوب.

ا - الممارسة: ـً ثالث
، مراعًيا أسس الكتابَة السليمة وأدوات الربط وعالمات  - أكتُب بلغٍة صحيحٍة النســخَة النهائيَة للنصِّ

الرتقيم، وقواعد النحو واإلمالِء، والكتابة بخط الرقعِة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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رابًعا - التقييم:

( تحت التقييم المناسب الذي تحقق في أدائي: - أضُع عالمة  )

عناصر التقييمم
التقييم

1234

استوفيُت األُسس املطلوبة لكتابة نص بمستوى جيد.١

التزمُت حسن اخلط والسالمة اللغوية واإلمالء.٢

راعيُت مراجعة النصِّ وتعديله.٣

حرصُت عىل عرض النّص بشكٍل دقيٍق ومجيٍل.٤
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إنسان أبني األوطان1 - 4
أواًل- تمهيد:

1- أستمُع إىل املقولة التالية:

2- أشارُك جمموعتي يف طرح بعض األسئلة التي توضح مضمون املقولة السابقة. 

ثانًيا-االستماع والمناقشة:
1- أستمُع بانتباه وتركيز إىل نص )إنسان أبني األوطان()1(.

2 - أناقُش زمالئي يف املجموعة بمضمون ما استمعت إليه من خالل طرح األسئلة املناسبة، من مثل:
  أ  - إالم يدعونا الكاتب يف هذا النص؟

ب- ما القيمة املستفادة من النص؟

ا- الممارسة: ـً ثالث
1- أعــرض عىل جمموعات الفصل أهم ما توصلَت إليه مع أفراد جمموعتي - من خالل طرح األســئلة 

املتعلقة بالنص - مستخدًما وسيلة مناسبة.
2- أخلُص بأســلويب نص )إنســان أبني األوطان( مســتفيًدا من األســئلة التي تــم طرحها من خالل 

املجموعات.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

( تحت التقييم المناسب الذي تحقق في أدائي: رابًعا- التقييم: أضُع عالمة  )

عناصر التقييمم
التقييم

1234
استمعُت إىل النصِّ جيًدا.١
طرحُت األسئلة املناسبة لإلجابات املحددة.٢
خلصُت النص بأسلويب مستفيًدا من األسئلة املطروحة.٣

)١(  النص يف دليل املعلم.

 الوطن شــجرة طيبة ال تنمــو إال يف تربة التضحيات 
وتســقى بالعرق والدم، فاجتامع الســواعد يبني الوطن 

واجتامع القلوب خيفف املحن.
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من كلمة حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 2 - 1
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله

أواًل -  تمهيد:
 - أختاُر مع زمالئي كلمة من الكلامت التالية وأصوُغ منها 

مجلة تامة.

أمري اإلنسانية
رمضان

الشباب

القيم

ثانًيا  - القراءة:
)1( اآلتي قراءًة صحيحة مراعًيا سالمة الضبط: - أقرُأ النَّصَّ

)١( خطابات صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، للباحث عبد اهلل عباس بوير ٢0١٧م.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴾P   O  N   M  L      K  J  I   H  G  F ﴿

صدق اهللا العظيم
     احلمد هلل الذي وفقنا إلدراك شــهر الصيام والقيام، نحمــده فله احلمد والثناء يف البدء واخلتام 
ونصيل ونســلم عىل نبينا حممد عبده ورســوله خري األنام، وعىل آله وصحابته الكرام، مترضعني إىل 

املوىل تعاىل أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن حيفظ وطننا الكويت، وجيعله بلًدا آمنًا مطمئنًا دائاًم وأبًدا. 
إخواين وأبنائي وبنايت،،، 

     أهنئكــم بام تبقى من شــهر رمضان املبارك وبالعر األواخر منــه، أعاده اهلل عىل اجلميع وعىل 
وطننــا العزيز وهو يرفل بأثواب العزة والفخر، وعىل أمتينا العربية واإلســالمية بوافر اخلري واليمن 

والربكات، وقد حتقق هلام الرخاء واالزدهار.
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لقد خصَّ املوىل تعاىل شهر رمضان الكريم بالتريف والتكريم، فأنزل فيه كتابه العزيز هدى للناس، 
وبينات من اهلدى والفرقان، وفرض صيامه، وحث عىل اغتنام أيامه ولياليه، فهو شــهر القرآن الكريم 
قراءة وتدبًرا ينهل منه املؤمنون الرشــد واهلداية والفالح، هو شهر اجلد والصرب واملواساة، فيه تتواصل 
األرحام وتتوثق عرى املحبة والتواد، وتسمو فيه نفوس املؤمنني إىل بارئها خاشعة تائبة منيبة، مستلهمة 

املعاين اجلليلة هلذا الشهر الفضيل.
إخواين وأبنائي وبنايت،،، 

لنتذكــر دائاًم ما أنعم اهلل به علينا من نعمه اجلليلة، وإحســانه العظيم، حيث من علينا بنعمة اإليامن، 
وأفــاء علينا وعىل وطننا كل خــري وعطاء، وأحاطنا بالتوادِّ واإلخاء، يف ظــل وحدتنا الوطنية التي هي 
 ،G معدن وجودنا وهي َنِعٌم تستحق احلمد والشكر، وتستوجب املحافظة عليها بمداومة الثناء للموىل
وباملزيد من العطاء خلدمة وطننا العزيز، واإلخالص له واحلفاظ عىل أمنه واستقراره، وتقدمه وازدهاره. 
إن تعاليم ديننا احلنيف، وقيمه الســامية، حتثنا عىل جتســيد فضيلة األمانة، واملحافظة عىل قيم الدين 
وحقوق الوطن، ومحايتها مــن دواعي التفريط واإلمهال، والبعد عن مظاهر اهلدر واإلرساف. إن أهم 
معاين األمانة أن حيرص اإلنســان عىل أداء واجبه كاماًل يف العمل الذي يؤديه، وأن يســهر عىل حقوق 

الناس التي أُؤمتن عليها.
لقد أكدُت يف مناسبات عديدة عىل أن ثروة الوطن احلقيقية تكمن يف شبابه، فهم عدته وعامده وأمله 
يف بناء حارضه ومستقبله، لذا فإن علينا استثامر الطاقات البرية واإلبداعية الواعدة يف شبابنا، وصقل 
مواهبهم، وحتفيزهم عىل العطاء واملشاركة يف تنمية الوطن، ولن يتأتى ذلك إال بتقويم وتطوير مؤسساتنا 
ومناهجنا التعليمية، والرقي بنظامنا التعليمي ليتمشــى مع متطلبات العرص، فبناء مســتقبل الوطن ال 
بد وأن يواكبه عملية بناء اإلنســان الكويتي وإعداده، وعىل أبنائنا الطلبة والطالبات تسخري مواهبهم، 
وتكريس طاقاهتم، واستغالل أوقاهتم للنهل من العلم والتحصيل، والتزود من معارف وعلوم العرص، 

وعليهم أال يلتفتوا إىل ما يروج من دعوات تشغلهم وتبعدهم عن طلب العلم والتحصيل. 
فها ســبحانه بليلة القــدر أن يوحد قلوبنا  ندعــو املوىل جلت قدرته يف هذه الليايل املباركة التي رشَّ
وغاياتنــا، ويزيدنا حمبة وترامًحا، لنظل إخوة متحابــني، ومتعاضدين يف الرساء والرضاء، وليكن رائدنا 
حب الكويت، والعمل املختص من أجلهــا، والتحيل باإليثار والتضحية هلذا الوطن العزيز، واحلفاظ 

عىل أمنه وسالمته، كام حافظ عليه اآلباء واألجداد. 
والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،،،
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ا - الفهم واالستيعاب: ـً ثالث

ف معناها. ا حتت الكلمة التي أحتاج إىل تعرُّ  1- أضُع خطًّ

ِف معاين الكلامت التي وضعت حتتها خطا بالوسيلة املناسبة.  2- أتعاوُن مع جمموعتي لَِتعرُّ

 3- أحتاوُر مع زمالئي يف اإلجابة عن األسئلة التالية:

 أ  - اذكْر املناسبة التي ألقى فيها صاحب السمو أمري البالد الكلمة. 

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

ب - ما املقصود بقول صاحب السمو�أكدُت يف مناسبات عديدة عىل أن ثروة الوطن احلقيقية تكمن 

يف شبابه�؟

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

ْد فضائل شهر رمضان كام ذكرت يف اخلطاب السابق.  ج -عدِّ

 4 - أفُرس العبارة التالية: �وأن يسهر عىل حقوق الناس التي أؤمتن عليها�.

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

ُد الغاية من حرص صاحب السمو أمر البالد  يف هذا الوقت من كل عام عىل إلقاء اخلطاب.  5- أحدِّ

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

 6- أستنتُج القيمة التي تدعو إليها الفقرة األخرة.

.......................................................................................................................................
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رابًعا -  الممارسة:

1 - أتعلُم من اخلطاب ما يأيت:

2 - أصوُغ غرض النص الرئيس يف صياغٍة سليمٍة.

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

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

عبارة النصالجملم

مستقبل الوطن مرتبط ببناء املواطن.١

الدين اإلسالمي دين القيم واألخالق.٢

بالشكر تدوم نعمة األمن واألمان.٣

٧ - أستدُل من النَّصِّ عىل اجلمل التالية:

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

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

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

....................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد:
 1- أقرأ ما يلي قراءة صامتة:

2 -  أحتدث عن ثالثة مظاهر من واقعي للتقليد األعمى بلغٍة سليمٍة.

ثانًيا- اإلعداد:
 - أتبُع اخلطوات التالية لتقديم عرض كتايب يف موضوع التقليد السلبي:

١- أتعاوُن مع أفراد جمموعتي يف حتديد املراجع واملصادر املناسبة.

٢- أسجُل عواقب التقليد السلبي يف الفرد واملجتمع. 

٣- أختاُر املعينات التقنية املناسبة لعرض املوضوع.

٤- ُأطلُع زمالئي عىل موضوعي إلبداء آرائهم واالستفادة منها.

التقليد األعمى2-3

الموضة،  ى  مسمَّ ظاهرها  في  تحمل  اليوم،  شباب  تجتاح  الفوضوّي  التقليد  من  �موجة 

بصلة،  واألعراف  للتقاليد  يمت  ما  كل  على  والتسخط  التمّرد  باطنها  وفي  المدنية،  ومسايرة 

يلهثون وراءها دون معرفة أصولها وال الهدف من اتباعها �.
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ا- الممارسة: ـً ثالث
1- أقدُم عرًضا كتابًيا أبنُي فيه اآلثار الســلبية للتقليد األعمى يف املجتمع مســتخدًما املعينات املناسبة، 

مراعًيا ما يأيت:
 ترابط الِفَكِر ووضوحها.

 جودة األسلوب والسالمة اللغوية.
 جودة اخلط.

2- أعرُض الفقرة أمام زمالئي يف الفصل، وأقرؤها بصوت واضح.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد: 

ُ نوعه: - أضُع خطًا حتت احلال يف اجلمل اآلتية، ثم أبنيِّ
أ   - رأى الفلكي السحابة غادية.    )نوع احلال:.......................(
ب- رأى الفلكي السحابة وهي غادية.    )نوع احلال:.......................(
ج - رأى الفلكي السحابة تغدو.    )نوع احلال:.......................(
 د  - رأى الفلكي السحابة يف السامء.    )نوع احلال:.......................(
هـ - رأى الفلكي السحابة وسط السامء.    )نوع احلال:.......................(

ثانًيا- التطبيق:
1- أتعاوُن مع أفراد جمموعتي يف إكامل املطلوب يف اجلدول التايل:

نوع الحالصاحب الحالالحالالجملةم

قال تعاىل: ﴿ٿ   ٿ  ٹ  ٹ﴾ )١(أ
أعجبني الورد بني األشجار .ب
ساعدين أخي وهو متعب.ج
رأيت الطائر يف القفص.د

2- أقرُأ الفقرة اآلتية قراءة صحيحة مضبوطة، ثم أمأل الفراغات بالكلامت املناسبة فيام بني القوسني: 

 )  قائاًل  له  -  يرصخ  -  هو عبد  -  فوق  -  مقيًدا  (

أســلم بالل بن رباح و................ ألمية بن خلف اجلمحي، فكان أمية خيرج به................ إىل بطحاء 

مكة ذات الرمــال امللتهبة، ثم يأمر به فيطرح عــىل ظهره، ويؤتى بالصخرة العظيمــة فيضعها................ 

ه عن دينه، وكلــام رأى أمية بالاًل................ �أحد أحد� اشــتاط غضًبا، حتى رآه  صــدره، ألجل أن يردَّ

الصديق فأعتقه لوجه اهلل.)١(

)١(  سورة يوسف آية ١6.

    الحال الجملة وشبه الجملة  )2(1-5-3
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ا- الممارسة: ـً ثالث

1 - أكمُل الفراغات يف اجلدول اآليت بحال مناسبة حسب املطلوب مقابلها:

نوع الحالالجملةم

 مجلة فعلية.وقف الرسام أمام اللوحة............................. مجاهلا.١

مجلة اسمية.يقيض املعلمون يومهم الدرايس.............................٢

شبه مجلة  )ظرف(.ذهبت مع أصدقائي يف الرب وشاهدهتم....................٣

شبه مجلة  )جار وجمرور(.خترُج الطيور................... جائعة تبحث عن الطعام.٤

2 - أعربِّ عن مضمون الصور التالية بام هو مطلوب:

مجلة تضم حااًل

 )مجلة فعلية(:

مجلة تضم حااًل 

 )شبه مجلة - ظرًفا(:

مجلة تضم حااًل 

 )مجلة اسمية(:
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العدوى2 - 5
أواًل- تمهيد:

1- أشــاهُد مع زمالئي مقطًعــا مرئًيا بعنوان 
)الصاحب ساحب(.

2- أتعــاوُن مع زمالئــي لتحديد الغرض من 
هذا املقطع.

ثانًيا - القراءة:
- أقرأ النص)1( قراءة صحيحة مراعًيا صحة الضبط.

)١(  كتاب ارتسامات يف بناء الذات، للدكتور حممد  بن إبراهيم احلمد  )بترصف(

أمراض  وهناك  آخر سليم.  إلى شخص  به  انتقال مرض من مصاب  األطباء: هي  في اصطالح 
تاًما؛ لئال  مصنَّفة من قبيل األمراض المعدية، بل بعضها ُيحرص فيه على عزل المصاب بها عزاًل 

ُيعدي غيره؛ لكون تلك األدواء سريعة العدوى شديدة األثر.
وكالمنا هنا ليس عن ذلك النوع من العدوى، وإنما هو عن نوع آخر، أال وهو عدوى األخالق؛ 
فالنفس اإلنسانية بطبعها تتأثر بشكل كبير بما يطرق مسامعها ويداعب تطلعاتها وشهواتها من الكالم 
بمجرد  الهشيم  في  النار  سريان  وتسري  وتنتقل،  تعدي،  األصدقاء  وأخالق  حولها،  ممن  الصادر 
المجالسة، والقرب، واإلعجاب. فإذا كانت أخالًقا مرذولة كان أثرها على َمن يقرب من أصحابها 
وشيًكا، والعكس؛ فمجالسة الثقالء، والبخالء، والكسالى، والعابسين، وقليلي المروءة، وما جرى 

ها ولو على المدى البعيد.  مجرى تلك الطباع تورث التشبه بأصحابها، وتمثلُّ
قال الحكيم العربي:

َوال َينَْفُع الَجْرَباَء ُقْرُب َصِحيَحٍة                            إَِلْيَها وَلكِنَّ الَصِحيَحَة َتْجَرُب
ومجالسة األكابر، وذوي النفوس الطيبة، والمروءات العالية تورث تلك الطباع. 

قال أبو تمام:
وَلْو َلْم َيِزْعنِي َعنَْك َغْيَرَك وازٌع                            ألَْعَدْيَتنِي بالِحْلِم إنَّ الُعال ُتْعِدي
ولهذا فإنه يحسن بمن ُبلي بمعاشرة من ال بد له من معاشرته -ممن ال نرتضي طرائقهم-
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المرء،  سلوك  في  البالغ  أثرها  فللصحبة  إليه،  أخالقهم  سريان  من  االحتراس  غاية  يحترس  أن 

بهم، ويقبس  يتأثر  أن  بد  استراق، فمن جالس األشرار وعاشرهم فال  فالصاحب ساحب، والطبع 

بالنهوض والتحلي بمكارم  من أخالقهم؛ فمجالستهم تنساق بصاحبها إلى الحضيض، فكلما هّم 

قوُه، وثنوه، فعاد إلى َغّيه، واستمر على جهله وسفهه.  األخالق، والتخلي عن مساوئها َعوَّ

وإذا وفق بصحبة من هم على الطريقة المثلى في الفضائل والمكارم فليحرص على سبر أحوالهم، 

واالقتداء بهم، والسير على منوالهم. فإذا اختلف المرء إلى هؤالء، وأكثر من لقائهم وزيارتهم ولو 

َق بأخالقهم، وقبس من سمتهم. لم يصاحبهم باستمرار. تحلَّ

ولقد اعتنى الدين اإلسالمي بالصداقات؛ وذلك بسبب أثرها في توجيه النفس والعقل، ونتائجها 

التي تقود إلى تقدم المجتمع أو تأخره ومن هذا المنطلق حرص اإلسالم حرًصا شديًدا على اختيار 

الصديق؛ فالصديق العظيم هو ذلك الذي يقود صديقه إلى النجاِح في الدنيا، والفوز باآلخرة، بينما 

يقود الصديق السيئ إلى هلكة صاحبه، وبالتالي فإّن للصديق أثًرا عميقـًا في اإلنسان، وهذا استناد 

للحديث النبوي الشريف: �الرجُل على ديِن خليلِِه، فْلينظْر أحُدكم من ُيخالُل�.

ثالًثا- الفهم واالستيعاب:
ف معانيها. ُط الكلامت التي تتطلب العودة إىل املعجم لتعرُّ 1- ُأحوِّ

2- أتعاوُن مع زمالئي يف املجموعة لإلجابة عن األسئلة التالية:

أ - ضْع عنواًنا مناســًبا آخر 
للنص.

ب- ملاذا شبه الكاتب أخالق 
الســــيئة  األصدقـــاء 

باملرض املعدي؟

ج- مــا فائــدة مصاحبــة 
الصديق الصالح؟
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رابًعا - الممارسة:
1- أتعاوُن مع جمموعتي يف استنتاج الفكرة الرئيسة من النص.

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

2- أخلُص النص بأسلويب مراعًيا األسس الفنية للتلخيص، ومستخدًما اللغة العربية والصياغة السليمة.

3 - أحدُد  الغرض الرئيس من النص.

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

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

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

....................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد:

- أجيُب عن األسئلِة اآلتية ألستنتج القواعد األساسية إلتقان اللغة العربية الفصيحة:

النعماألسئلة

هل تتحدث العربية الفصيحة، وتستمع هلا يومًيا؟

هل مُتارس القواعد اللغوية بعد تعلمها؟

هل تبحث يف املعاجم عام جتهله من األلفاظ؟

هل تطلع عىل كتب األدب العريب؟

هل تستبدل باأللفاظ العامية كلامت فصيحة؟

ثانًيا- اإلعداد:
1 - أتناقــُش مع زمالئي حــول ادعاء أّن اللغة العربيــة ال تواكب روح العرص، عــرص التقدم العلمي 

والتكنولوجي.

حديثي فصيح1-9-1
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املوضوع:
 ...................................

الدليل:
 ...................................

اهلدف منه:
اإلعداد................................. 

الرأي:
 .................................

 2- أكمُل خريطًة ذهنية أبنُي فيها أفكاري حوَل ما ُطرَح من موضوع.

رابًعا- التقييم:
- أُقيَُّم حديثي وأحاديث اآلخرين وفق عنارص التقييم التالية:

عناصر التقييمم
التقييم

1234
حتديد املوضوع واهلدف منــه.١
وضوح الفكر.٢
دقة استخدم املفردات.٣
الطالقة يف احلديث.٤
السالمة اللغوية.٥
عدم اخلروج من نقطة احلوار.6

ثالًثا - الممارسة:
دُث بلغة عربية فصيحة حول القيم املستفادة من العبارات السابقة. 1- أحتَّ

2- أســتمُع إىل زمييل املتحدث، وأقدُم الدعم له يف أثناء عرضه لألفكار، ملتزًما اللغة العربية الفصيحة، 
ولغة اجلسد، ووضوح الصوت، والزمن املحدد.
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أواًل- تمهيد: 

1- أقرُأ ما يأتي قراءة صامتة: 

قــال تعــاىل:﴿   ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ﴾)١(

د مع معلمي التفصيــل يف اآليِة ثمَّ  2- أحدِّ

اإلمجال.

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

القراءة: ثانًيا- 

2- أقرُأ النص)2( ِقراءة جهرية ُمراعًيا الضبط: 

ها، َوَيستوجب  عم َيْعظُم َحقُّ نعمة البيان من أجلِّ الّنعم الِتي أْسَبَغها اهلُل َعىل اإلنسان، وعىل قْدر َجالل النَّ

ــا إىل اخلرِي  ـً اس من هذه الّنْعمة امُلسداة، وجَيعلون كالَمُهم طريق َ اإلسالُم كيف َيستفيد النَّ ُشْكرها.  َوقد َبنيَّ
اِس ال ينقطُع هُلم كالم، وال هتدأ أللســنتهم حركة؛ فإذا ذهبَت حُتيص ما قالوا وجْدت  املنشــود، فإنَّ أكثَر النَّ
ُر املوهبة املستفادة، قال  ب اهلل األلسنَة يف األفواه، وال هبذا ُتقدَّ ه اللغو الضائع أو اهلدر الّضار، وما هلذا ركَّ جلَّ

تعاىل: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)٣(

ه مطردٌة للشيطان، وعون  ومن نصائح رســول اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- أليب ذرٍ-› -:�عليَك بطول الصمت؛ فإنَّ

لك عىل أمر ِدينك�)٤(.

)١( سورة التوبة- اآلية ٣6.
)٢( كتاب خلق املسلم، ملحمد الغزايل. بترصف.

)٣(  سورة النساء- اآلية ١١٤.
)٤(  رواه أمحد.

للحديث أدب3-2
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نعم، إّن اللســان السائب حبل مرخيٌّ يف يد الشيطان يرّصف صاحبه كيف يشاء، ولثرثرة اللسان ضجيج 
ُيذهب معه الرشد والوعي اليقظ.

ومراحُل اســتقامة الّلسان ثالث: أْن ينفض يديه مّما ال شأَن لُه ِبه، وأاّل ُيقِحم نفسُه فيام ال ُيسأل عنه، وأْن 
غو، فإذا َتكّلم املرُء فليقْل َخرًيا، ولُيعّوَد لســانه اجلميل من القــول. والطرائُق الناجعُة ِلصيانة  يبتعَد َعِن اللَّ

ها اختيار األلفاظ الطيبة واالبتعاد عن اجلدل وكظم الغيظ. الكالم كثرية، أمهُّ

ا- الفهم واالستيعاب: ـً ثالث

َف معانَيها. ُد معايَن الكلامِت الصعبَة وأبحُث عنها يف املعجم ألتعرَّ 1- ُأحدِّ

2- ُأوضُح النعمَة الواردَة يف النّص، وكيفيَة االستفادِة منها.

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

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

3- أجيُب عن األسئلة التالية: 

- › -؟ أ  - ِبَم أوَص الرسوُل -ملسو هيلع هللا ىلص- أبا ذٍرٍ

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

ب -  ما نتيجُة رفِع الصوِت يف أثناِء احلديِث؟

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

ص فيها مضمون النص.  ج - ُصْغ مجلًة مفيدًة تلخِّ

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

4- أختار العالقة الصحيحة بني اجلملتني اآلتيتني مما بني القوسني:

أ - الستقامِة اللساِن مراحل ثالث.

ب - أْن ينفَض يديِه مما ال شأَن لُه بِه وأالَّ ُيقحَم نفسُه فيام ال ُيسأُل، وأن يبتعد عن اللغو.

)سبب ونتيجة         - تفصيل وإمجال         - إمجال وتفصيل         - نتيجة وسبب(
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أ  - فال جترتوا األزماِت بحديٍث ال ينفُع.
ب- تغتابوَن الناَس وتفسدوَن فيام بينَهم.

رابًعا- الممارسة:

ُ العالقة بني اجلمل اآلتية:  - أبنيِّ

أ  - الطرائُق الناجعُة لصيانِة الكالِم كثريٌة.
ب- اختياُر األلفاِظ الطيبِة واالبتعاِد عِن اجلدِل وكظِم الغيِظ.

أ  - عليك بطوِل الصمِت.
ُه مطردٌة للشيطاِن. ب- َفإنَّ

العالقة:

العالقة:

العالقة:
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حصيلتي اللغوية )3(2 - 4 - 1
أواًل-  تمهيد:

1 - أتعاون مع زمالئي لعرض مفردات من النص، 

ومن مصــادر متنوعة، ونســتمع إىل توضيح 

معانيها من املجموعات األخرى. 

 2- أناقــش مع زمالئــي تعريًفا الســٍم أو مصلٍح 

مألوٍف، تعرضه إحدى املجموعات يف الفصل.

ثانًيا- اإلعداد:

ع عىل الكلامت املصنفة يف معجم الثروة اللغوية.   - أطلَّ

ا- الممارسة: ـً ثالث

 - بعد االطالع عىل الكلامت وفق تصنيفها؛ أقوم بام يأيت متعاوًنا مع زمالئي: 

١-  أذكر مرتادفات الكلامت املحددة.

ح معنى كلمة يف سياقني لغويني خمتلفني أو أكثر.  ٢-  أوضِّ

٣-  أستخدم ترصيفات ملادة كلمة يف مجل مفيدة.

ف كالًّ من املفرد واجلمع يف مجل مفيدة. ٤-  أوظِّ



١١٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حصيلتي اللغوية:
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التشبيه وأركانه2-4-2

أواًل- تمهيد:
 - أميُز التعبر اخليايل من التعبر احلقيقي فيام ييل:

تعبري...........................   أ   - وقف طفل احلجارة كاألسد يف وجه األعداء.           

تعبري........................... ب - القرآن منزل من اهلل-  - بتعاليم الدين اإلسالمي.       

تعبري...........................  ج - األخالق احلسنة صالح لألمة.     

ثانًيا - اإلعداد والتطبيق:

1- َأقرُأ األمثلة اآلتية قراءًة صحيحًة:

ة، رحيها طيب،  وطعمها  أ    - قــال الرســول-ملسو هيلع هللا ىلص-:"َمَثُل املؤمِن الذي يقرُأ القرآَن كَمَثــل اأُلْتُرجَّ

طيب")١(.

ب - حاتم الطائي مثل البحر يف العطاء.

 ج - كلامت األم كأهنا شهد يف احلالوة.

- العلامء كمصابيح الدجى يف اهلداية.   د 

2- أالحُظ أركان التشبيه يف األمثلة السابقة، وأسّجلها َوفَق اجلدول اآليت:

وجه الشبهأداة التشبيهالمشبه بهالمشبهم
أ

ب
ج
د

)١( متفق عليه.
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3- أكمل االستنتاج التايل يف اخلريطة الذهنية:

ثالًثا- الممارسة:

1- أجعُل الكلمتني اآلتيتني مشبًها به، يف تشبيه من إنشائي:

الربق: .......................................................................................................................

الصحراء: ..................................................................................................................

2- أجعُل الكلمتني اآلتيتني وجه شبه، يف تشبيه من إنشائي:

الوضوح: .............................................................................................................................

الرسعة: ...............................................................................................................................

أركان التشبيه  

3 - أداة التشبيه1 - املشّبه ..............-2.................-4

.................ُيشّبهشّبهمثل ..................................
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ُ أركاَن التشبيه فيام يأيت:      3- أبنيِّ

قال الشاعر البهاء زهري يف وصف انتصار امللك الكامل عىل اإلفرنج:

َوجْيٍش َكِمْثِل الّلْيِل َهْواًل َوَهْيَبًة   وإْن َزاَنُه َما فِيِه من َأْنُجٍم ُزْهر

وجه الشبهأداة التشبيهالمشبه بهالمشبه

4- أكتب مجاًل حتوي أربعة تشبيهاٍت عن عالقايت بمن حويل.
........................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد:
-  أحتاوُر مع زمالئي حول األسس والقواعد الفنية التي ينبغي مراعاهتا عند كتابة نّص جيد. 

ثانًيا- اإلعـــداد:

1- أضُع خطة لكتابة موضوع عن املعلم.

ا. 2- اناقُش زمالئي يف اخلطة التي أعددهتُّ

، ثمَّ أراجُعها تبًعا للمعاير اآلتية: 3- أقوُم بإعداِد مسودة للنصِّ

  استيفاء األفكار وتسلسلها وترابطها.

  احلرص عىل أن يكون لكلِّ فقرة فكرة مستقلة.

  حذف املعلومات التي ال متت بصلة للموضوع.

  االلتزام بالسالمة اللغوية.

ُمعلمي6-3
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ا- الممارسة: ـً ثالث
  - أكتُب موضوًعا من ثالث فقرات عن املعلم، مبيًنا دوره وواجبي نحوه، مراعًيا أســس الكتابة التي 

تعلمتها.

رابًعا - التقييم:

( تحت التقييم المناسب الذي تحقق في أدائي: - أضُع عالمة  )

عناصر التقييمم
التقييم

1234

استوفيُت اأُلسس املطلوبة لكتابة نص بمستوى جيد.١

التزمُت حسن اخلط والسالمة اللغوية واإلمالء.٢

راعيُت مراجعة النصِّ وتعديله.٣

حرصُت عىل عرض النّص بشكٍل دقيٍق ومجيٍل.٤

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................
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2 - األدوات والمواد المقترحة:

أقالمحاسب لوحيبطاقاتأوراق

ألوان
مقص 

صورمجالتمادة الصقة

 
3 - طريقة بناء المشروع:

المعيارخطوات البناءم

أخطط مع زمالئي لبناء املروع.١

أمجع مع زمالئي مادة املروع.٢

أتعاون مع زمالئي يف بناء املروع مســتخدًما األســلوب املناسب وقواعد ٣
النحو واهلجاء، واختيار العنوان املناسب.

مشروعي

القدوة احلسنة

1- بدء العمل:
 - أشارك يف مناقشة مجاعية مع زمالئي، وأتبادل معهم 

اآلراء؛ ألتوصل إىل خطة مناسبة ملروعي.
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4- طريقة عرض المشروع:
� أعرض مروعــي عرًضا مقنًعا وواضًحــا بالتعاون مع 

زمالئي بلغٍة سليمٍة مســتخدًما الوسائل املعينة يف حدود 

ثالث دقائق.

5- تقييم المشروع:
- أقيم مرشوعي وما قدمته من عرض تقيياًم ذاتًيا صحيًحا:

عناصر التقييمم
التقييم

1234

رشحُت الغرض الرئيس من مروعي.١

كتبت مروعي يف حدود أربع فقرات تعرب عن أفكاري ٢
بلغة سليمة وعبارات موجزة.

٣
التزمت اخلط املناسب وإسرتاتيجيات الكتابة الصحيحة، 
وراعيــت قواعد النحــو واهلجاء التــي تدربت عليها، 

واخرتُت العنوان املناسب.

عرضُت مروعــي عرًضا مقنًعا وواضًحا مســتخدًما ٤
الوسائل املعينة، وملتزًما الفرتة الزمنية.

- أنا مستعد لتقييم املعلم ملرشوعي وكفايايت.
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كفايات الوحدة الثالثة

م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

1

احلقائق1

حيدد الغرض من الرســائل الشفهية من نصوص خمتلفة 1-1
ويميز سامت عرضها.

2٢-1
يرسد - يصف- يرشح -  يعرب عن رأيه - يربهن أفكاره 
حول يشء ما مســتخدما مفردات لغوية مناسبة وأخرى 

جسدية معربة.

٣

2

يســهم يف عمل فريقه بطــرح أفــكاره، ويتيح الفرص 1-٨املواقف
املتساوية لزمالئه يف فريقه والفرق األخرى.

٤
العمليات

يــرشح كيفية تأثري اختيار اللغة واألســلوب عىل املعاين ٢-٤
الضمنية والرصحية.

يعرب عن وجهــات نظر حول نصــوص وقضايا خمتلفة ٢-٥٧
معتمًدا عىل خربته الشخصية ومعرفته السابقة بالعامل.

٦

٣

يصــوغ أســباب اختياراتــه لقــراءة أنــواع خمتلفة من ٢-٩املواقف
النصوص.

العمليات

يكتب نًصا حوارًيا من ثالث فقرات باالستناد إىل نموذج ٣-٤
معني.

٧5-٣

يستخدم اخلطوط الكتابية  )نســخ ورقعة( املالئمة، مع 
مراعاة قواعد النحو )بخاصة بناء اجلملة واجلمل النامية( 
والتهجئة الصحيحة والرتقيم السليم الذي جيعل الرسالة 

املكتوبة واضحة لآلخرين.

لتوثيق ٣-٧االرتباط٨ مختلفة  مصادر  من  صلة  ذات  معلومات  يختار 
عرض كتابي.

٣
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أواًل - تمهيد : 

1- أقرُأ اآلية الكريمة قراءة صامتة واعية.

ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  ﴿وئ    :- - اهلل  قــال 
ېئ   ﴾)1(

ُث عن واجبي جتاه الرسول الكريم بلغٍة سليمٍة.  ٢- أحتدَّ

ثانًيا - االستماع والمناقشة: 

: )بالغة الرسول -  ملسو هيلع هللا ىلص - وفصاحته()٢).  1- أستمُع استامًعا واعًيا إىل نصِّ

 ٢- أجيب شفهيًّا عن أسئلة تفصيلية حول النصِّ بلغة سليمة.

ا- الممارسة:  ـً ثالث

ُث بلغة سليمة عام استفدته من النصِّ املسموع. 1- أحتدَّ

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

٢- أصوُغ الغرض الرئيس للنصِّ بأسلويب. 

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

)1(   األحزاب  )21(
)2(   النص يف دليل املعلم.

بالغة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وفصاحته1 - 1
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٣ - أظلل مع زمالئي ما متيز به النص من سامت.

رابًعا- التقييم:

- أقّيم أدائي بوضع عالمة  )( لعنصر التقييم الذي حققته:

عناصر التقييمم
التقييم

1٢٣٤
استخلصُت الفائدة من النص بلغٍة سليمٍة.1

صغُت الغرض الرئيس للنص بأسلويب وبلغٍة سليمٍة.2

عرضُت عىل زمالئي سامت النص بلغٍة سليمٍة.٣

سمات النص

نص
 سردي

التخليص

ترابط
الفكر

الغموض

االستشهاد

نص
 معلوماتي

التحليل
الدقيق

قلة
الصور

 الخيالية

كثرة
الصورة
الخيالية

نص
قصصي

سهولة
األلفاظ

التوثيق 
العلمي
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مغاني العز أوطاني٢ - ٧

أواًل- تمهيد:     
 - ماذا تعرف عن دول اخلليج العريب؟

ثانًيا- القراءة:

1 - أقــرُأ األبيات)1) التالية للشــاعر عبد الرزاق 

العدساين، ثم أجيب عن األسئلة بعدها:

َقاَدُتــُه اأُلْســِد  َعِريــُن  اخَلِليــُج  ِشــّيُمَهــذا  أْفعاِلِــم  يف  احُلــبِّ  َمكاِمــُن 

َأْســمى األمــاين بــاَم َقاُمــوا َوَمــا َعَزُمــواَأْعَطــوا َيميًنــا بِصــدِق الوْعــِد واحَتضُنوا

أنـــُجَمَها األحبــاِب  ُقــرى  َقَلــُمَوَأْصَبُحــوا يف  هَبــا  ويرعاُهــم  جمــًدا  َيْرَعــْوَن 

ُيؤنُِســَها احِلْلــِم  َنِديــُم  الُكَويــِت  َيْعتــِزُمَفِفــي  باألْشــَواِق  املــكاِرِم  َروُض 

كوكبــٌة احُلــرِّ  يــاِض  بالرِّ واحَلــَرُمَوِمْثُلهــا  البيــُت  َفضــاَء  ِحاَهــا  ــوا  َحَ

َضياِغُمهــا ُميَّاهــا  يف  يلَتِطــُمومســقٌط  واملَــْوُج  أنشــدْت  َســحاُرُهم 

ِوْحَدَتــا قــاَد  صــْدٌق  َتْعَتِظــُموباإلمــاراِت  ِمْنــُه  َدلِيــٌل  الِوَفــاِق  ِمــَن 

ــا هَبَ والفــَؤاُد  َعــْنٌ  تْرَتِســُمَوباملَنامــِة  باألْشــَواِق  احُلــبِّ  عــَذاِري 

دْوحُتــُه ــْوُق  والشَّ َقَطــٌر  النَّــدى  َنَغــُمَقْطــُر  بــه  َرْوٌض  ُيؤانُِســَنا  َســْهٌل 

لَســُهْم جَمْ بالِعــزِّ  َيــَرْوا  النَّداَمــى  َعظُمــواأيــن  إْخــَوٍة  ِمــْن  َعُظَمــْت  ِوحــدٍة  يف 

ــْم َوِوْحَدُتُ َقْومــي  ِمــْن  َوابِــط  الرَّ َســَأُمكل  َطيِّهــا  يف  َغْيِهــْم  َومــْن  ُحــبٌّ 

أْنِشــُدها األطــالِل  عــى  َوَقْفــُت  يْوًمــا َفِفيِهــْم َعــِن اأَلْطــاَلِل مــا َغنُِمــواَفــإِْن 

)1(  ديوان العدساين، للشاعر عبدالرزاق حممد صالح العدساين. ط2. 2001.
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٢- معاني بعض الكلمات الواردة في النص السابق:

المترادفالكلمةالمترادفالكلمة
أسودهاضياغمهاجوهرها وقوهتامكامن

كتمهاطيهاأخالقشيم
رفقاء وأصحابندامىعقدوا النيةعزموا

كسبواغنمواحدودهامحاها

ا- الفهم واالستيعاب: ـً ثالث
- أجيُب عن األسئلة اآلتية:

1- بم شبه الشاعر قادة الخليج؟
.............................................................................................................................

2- بم وصف الشاعر الكويت في البيت الرابع؟
.............................................................................................................................

٣- ما أهم المشاعر واإلحساسات المسيطرة على الشاعر في النص؟
.............................................................................................................................

٤- ما الرابط األقوى من وجهة نظرك الذي يربط أبناء الخليج ببعضهم؟ ولماذا؟
.............................................................................................................................

٥- استخلص الفكرة الرئيسة ألبيات القصيدة.
.............................................................................................................................

رابًعا- الممارسة:
1- أوضُح وجهَة نظر الشاعر في ترابط أبناء الخليج من خالل النص، ُمدعًما قولي بالدليل.

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

٢- ُأعبُِّر عن وجهة نظري حول العبارة التالية:

 )قضية االرتباط والتعاون بين أبناء الخليج قضية مصير واحد(.
................................................................................................................................

................................................................................................................................
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أواًل - تمهيد:
1- أشاهُد مقطًعا مرئًيا عن معامل الكويت وهنضتها. 

2 - أكتب عبارة قصرية معرًبا هبا عن حب وطني. 

ثانًيا  - القراءة : 
 - أقرُأ احلوار التايل قراءًة جهريًة سليمًة: 

التقى اجلد فيصل أحفاده يف منزله بعد صالة اجلمعة، والتفوا حولُه، فبادرهم قائاًل: سأحتدُث معكم عن 
حب الوطن واالنتامء إليه. 

قال ممد: ما أعظم كلمة )وطني(!  فديننا اإلسالمّي حثنا عىل حب الوطن والوفاء له.
قالت لطيفة: والوطُن كلمٌة عظيمٌة حبيبٌة إىل القلوب، تتغنى هبا األلســنة، وتنطق هبا الشفاه من جيل إىل 
جيل، فام أطهره من معنى يثري يف النفوس أســمى املشــاعر، إهنا جنة اهلل يف أرضه، وما أمجل قول مصطفى 

الرافعي: 

دمــي ويف  لســاين  يف  هواهــا  يمجُدهــا قلبــي ويدعــو لــا فمــيبــالدي 

يتيــموال خيــــَر فيمــن ال حيــــبُّ بـــــــالَدُه مل  إن  احلــب  حليــفِ  يف  وال 

قــال اجلّد: نعم يا أحفادي، الكويت هي وطني احلبيب، يرسي حبها يف دمي وقلبي، ففيها ولدت، وعىل 
أرضها الطيبة نشأت، ومن خرياهتا الكثرية أكلت، ويف مدارسها تعلمت.

وطني ٣ - ٤
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ـــامي َطني َوِصَباَي َوَأْحالمي       ****       وَطـني وَهَواَي وأيَّ قالت لطيفة:  َوَ

قاَل اجلّد: إّننَّا - الكويتيني- كباًرا وصغاًرا، نعتُز بوطننا الكويت احلبيبِة التي تتمتُع بمكانٍة بارزٍة يف العامل، 
فكلنا نفخُر بالكويِت منبع اخلري، ومصدر الثقافة ومركز العمل اإلنساينِّ وهنر القيم واملبادئ السامية. 

قالت لطيفُة: روحي وما ملكْت يداَي فداٌء. 

قال ممد: نعم يا جدي كلنا نعشق الكويت. 

قاَل اجلّد: الكويت هي هويتنا وانتامؤنا وفخرنا، فلنعمل جاهدين يف املحافظة عىل تقدمها ورقيها، والدفاع 
عنها بكل غاٍل ونفيس.

ثالثـًا- اإلعداد:

1- أتعاوُن مع جمموعتي فيام يأيت:

 أ - حتديد نوع النص.

ب- بيان مميزات النص احلواري:

وصفيقصيص حواريعلميمعلومايترسدي
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ج- ملء الفراغات يف الشكل التايل:

رابًعا - الممارسة:
ا حواريًّا بن الوطن واملواطن: 1- أكتُب نصًّ

موضوع احلوار

الزمان

املتحاورون

املكان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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أواًل - تمهيد:

- أبــّن بالتعــاون مــع زمالئي خدمــات املكتبة 
املدرسية. 

ثانًيا - اإلعداد والمناقشة: 

1- أقرأ موضوع املناظرة  التايل:

 ٢- أحتاور مع زمالئي حول موضوع املناظرة للوصول إىل فهم تام للقضية املطروحة. 

٣- أقوم مع زمالئي بتشكيل فريقن للمشاركة يف املناظرة، فريق يؤيد القضية املطروحة  )فريق مواالة( 
وآخر يعارضها  )فريق معارضة(. 

 ٤- أكمل مع زمالئي يف الفصل املخطط التايل لإلعداد للمناظرة. 

المكتبة واإلنترنت1-٨

ُيعتقد بوجود عزوف للشباب عن ارتياد املكتبات العامة واملدرسية لوجود اإلنرتنت.

اعلم أن:
إدارة املناظرة تكون كاآليت:

أ - يكــون احلوار متباداًل 
كل  يقدم  الطرفني  بني 
نظره،  وجهــة  طرف 
الطرف  عليــه  يرد  ثم 

اآلخر.
ب- عدم تكرار اآلراء أو 

وجهات النظر.
املناظرة  ج-يقوم رئيــس 
كل  عــىل  بالتعقيــب 

رأي.
د - يف هنايــة املناظرة يتم 
أحــد  رأي  ترجيــح 
اآلخر  عــىل  الطرفني 
بحســب قوتــه وقوة 

األدلة التي قدمها.

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

رئيس املناظرة:

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

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

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

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

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

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

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

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

الفريق الثاين:الفريق األول:

املشاركون يف املناظرة:املشاركون يف املناظرة:
املوقف: ................................................... املوقف: ...................................................
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ا- الممارسة: ـً ثالث

1- أحتاور مع زمالئي وأطرح أفكاري املتعلقة بموقفنا من موضوع املناظرة.

٢- نقوم برتتيب أفكارنا التي نريد طرحها لنتمكن من عرض القضية بشكل واضح.

٣- أقوم مع فريقي بإعداد حجج جوهرية ندعم هبا موقفنا من القضية املطروحة.

٤- يتحدث املشاركون يف املناظرة بالرتتيب متبادلن األدوار بن الفريقن.

رابًعا- التقييم: 
مه للمعلم وفق معايي تقييم املناظرات يف اجلدول. - أقّيم أدائي يف هذا النشاط ثم أقدِّ

عناصر التقييمم
النقاط

1٢٣٤

التزمُت األسلوب الواضح املقنع.1

استندُت يف املحتوى إىل دراسات ومصادر حديثة.2

استخدمُت اإلسرتاتيجيات املناسبة.٣
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أواًل -  تمهيد: 
 - ما الكلامت التي ختطر ببالك عند سامع كلمة  )القراءة(؟

ثانًيا - القراءة: 
 - أقرُأ النص)1) التايل قراءًة جهريًة تعرب عن املعنى:

)1(  املوسوعة الطريفة - جمدي سيد عبد العزيز ص12٧.بترصف

الكتاب٢-٩

القراءة

حياة

تقدم

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

يقول اجلاحظ: الكتاب نعم األنيس يف ســاعة الوْحدة، ونعــم املعرفة يف دار الغربة، ونعم القرين 
ــا، وإناء ُملئ ُمزاًحا  ـً والدخيــل، ونعم الزائر والنزيل، والكتاب وعاء ُمِلئ علاًم، وَظرٌف ُحيش ظرف
وِجًدا. هل سمعت بشجرة تؤتى أكلها كل حني بألوان خمتلفة، وطعوم متباينة؟ هل سمعت بشجرة ال 
تذوى، وزهر ال يذبل، وثمر ال يفنى؟ ينطق عن املوتى، ويرتجم عن األحياء، إن غضبت مل يغضب.

ــا عديدة: عريب وفاريس ويوناين وهندي  ـً   هل ســمعت بمعلِّم حتىّل بخالل كثرية، ومجع أوصاف
وسندي؟ إن وعظ أسمع، وإن أهلى أمتع، وإن بكى أدمع، وإن رضب أوجع، يفيدك ويستفيد منك، 
ويزيدك ويســتزيد منك، إن جــد فعربة، وإن مزح فنزهة، فيه أرسار التاريــخ، وقيد العلوم، وينبوع 
احلكم، ومعدن املكارم، وديوان األشــعار، وقصص األخيار، ومؤنس ال ينام، يفيدك علم األولني، 

وخيربك عن كثري من أخبار املتأخرين.

إن أطلت النظر فيه أطال إمتاعك، وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجود بيانك، وفخم ألفاظك. 
إن أِلفَتُه خّلد عىل األيام ِذكرك، وإن درســته رفع يف اخلْلِق قدرك، فأكرم به من صاحب رفيق! وأعزز 

به من ُمرافق صديق!
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ا- الفهم واالستيعاب: ـً ثالث
ف معناها. ا حتت الكلمة التي أحتاج إىل تعرُّ 1- أضُع خطًّ

ِف معاين الكلامت التي وضعُت حتتها خطا بالوسيلة املناسبة.  ٢- أتعاوُن مع جمموعتي لَتعرُّ
٣- أحتاوُر مع زمالئي لإلجابة عام يأيت:

أ  - صْغ فكرة تعرب عن النص السابق بلغٍة سليمٍة.
...................................................................................................................................

ْد صفات الكتاب الذي وصفه اجلاحظ. ب- عدِّ

رابًعا- الممارسة:
1- أختاُر كتاًبا من مكتبة املدرسة أو الفصل يوافق ميويل القرائية، وأسجُل عنوانه.

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

٢- أصوُغ أسباب اختياري هذا الكتاب.
...................................................................................................................................

٣- أقرُأ الكتاب قراءة صامتة.
٤- أكتُب ثمرة قراءيت الكتاب الذي اخرتته.

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

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

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

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

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

د - علل سبب اختيارك للكتب التي حتب قراءهتا.
.......................................................................................................................................................................

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

ْد أنواَع الُكتِب الَّتي حتب قراَءهتا. ج - حدِّ
......................................................................................................................................................................
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أواًل- تمهيد:
1- أقرُأ اجلملة اآلتية قراءة صحيحة مضبوطة الشكل:

َر القدس. الفاروُق عمُر بن اخلطاب أول خليفة حرَّ

٢- أجيُب عى األسئلة التي تليها شفهًيا.

أ - ما عالقة كلمة )الفاروق(بكلمة )عمر(؟

ب- ما عالمة إعراب كلٍّ من كلمة  )الفاروق( وكلمة )عمر(؟

ج - أال تالحظ أن كلمة )الفاروق( ممهدة لكلمة )عمر(؟

 د - أال تالحظ أن كلمة )الفاروق( يقصد هبا )عمر(؟

هـ- أيمكن أن نمهد بكلمة )عمر( لكلمة )الفاروق(؟

 و - أهيام يمكن جعله متهيدا لآلخر االسم احلقيقي؟ أم صفته؟

ثانًيا-التطبيق:
1-أشارُك أفراد جمموعتي يف تعبئة الفراغات يف اجلدول اآليت بام هو مطلوب:

المبدل منهالبدلالجملة

أ  - قال تعاىل:﴿  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ﴾.  )1(

ب- أصغيُت إىل اخلطيِب عيّل  .

ج - كان اخلليفُة عمُر عاداًل  يف حكمه.

)1( سورة املائدة - آية ٩٧

البدل٣-1-5
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٢- أقرُأ الفقرة التالية قراءة صحيحة مضبوطة الشكل، سليمة املخارج.

٣ - أتعاوُن مع أفراد جمموعتي يف استخراج املطلوب من الفقرة السابقة وفق الشكل التايل:

- أقرُأ الفقرة التالية قراءة صحيحة مضبوطة الشكل، سليمة املخارج.

بالدنا الكويت حبها يســكن القلوب، وهو حُبُ ســامته طيبة، ال حيلة لإلنســان به، 
ويمتــاز أبناء الكويت املواطنــون بحبهم لوطنهم، كام أن الكويتيني رجاهلم ونســاءهم 
حيملون احلب لكل من يعيش يف بالدهم املباركة، وهذا ما جعلها تتقدم الدول باحرتامها 
لإلنســانية، مما دفع األمم املتحدة بمنح قائدها صاحب السمو أمري البالد  الشيخ صباح 

األمحد لقب قائد اإلنسانية.

- بدل مرفوع: ..............................
- املبدل منه : .................................

- بدل جمرور: ............................... - بدل منصوب: .........................

- املبدل منه: ................................ - املبدل منه: ................................

مرفوع

اسم

......................................................................البدل:

جمرور

للمبدل 
منه

مقصود

باحلكم

تابع

فعل

بال واسطة

منصوب

٤- أســتنتُج من خالل ما ســبق وبالتعاون مع أفراد جمموعتي تعريف البدل من خالل اختيار الشــكل 

املناسب الذي حيمل اإلجابة الصحيحة ووضعه مكان الشكل املفرغ.
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ثالًثا - الممارسة:

1- أقرأ ُ الفقرة التالية قراءة صحيحة مضبوطة الشكل:

استجاب لدعوة النبي حممٍد - ملسو هيلع هللا ىلص - من الرجال الصديُق أبو بكر، 
، فكان هلؤالء  ومن النساء الســيدة خدجيُة، ومن الصبيان اإلمام عيلٌّ

الثالثة -                     - مكانة عظيمة يف قلب احلبيب - ملسو هيلع هللا ىلص -.

٢- أستخرُج من الفقرة السابقة ماهو مطلوب يف اجلدول التايل:

المبدل منهالبدل

٣ - أضعُ   يف كل فراغ من الفراغات اآلتية بداًل مناسًبا وأضبطه بالشكل:

1- كان اإلمام ..................................... مثااًل للشجاعة.

2- اشتهر خليفة النبي ......................... برقة القلب.

٣- رافقت أخي ................................. إىل مكة املكرمة.

٤- وثِقُت بصديقي ............................ فهو نعم الصديق.

اعلُم أن:
املبدل  يطابق  البدل 
اإلفــراد  يف:  منــه 
واجلمـــع  والتثنية 
والتذكي والتأنيث.
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أواًل- تمهيد:
-   أختاُر فصاًل مفضاًل يل من فصول الســنة، ومعلاًل 

سبب اختياري بلغٍة سليمٍة.

ثانًيا- االستماع والمناقشة:
1- أستمُع بانتباه وتركيز لنص: )فصول السنة()1). 

٢- أجيُب شفهًيا عن أسئلة تفصيلية يف مضامن النص 
بلغٍة سليمٍة.

ا- الممارسة: ـً ثالث
- أحتاورُ  مع جمموعتي مستخدًما لغة اجلسد، وموظًفا نربة الصوت لإلجابة عن األسئلة التالية:

1- أرسد  بعض الصفات لكل من اخلريف والربيع.
.............................................................................................................................

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

2- صْف حال البالد الفقرية يف فصل الشتاء كام ورد يف النص بلغة  سليمٍة.

٣- عرْب  عن رأيك يف تقديم كل جمموعة بلغة جسدية.

رابًعا- التقييم:
- أضُع عالمة  )( حتت التقييم املناسب الذي حتقق يف أدائي:

عناصر التقييمم
التقييم

1٢٣٤
رسدُت املطلوب بشكل صحيح.1
وصفُت املطلوب بلغٍة سليمٍة.2

عربُت عن رأيي بوضوح يف تقديم كل جمموعة بلغة غري لفظية.٣

)1(  النص يف دليل املعلم.

فصول السنة 1-٢
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أواًل-  تمهيد:
)1( اآليت قراءة صحيحة مضبوطة الشكل: 1- أقرأ النصَّ

بَنى أحُد امُلحســننَي، يف قريتنا مستشفًى صغرًيا؛ الســتقباِل املرىض مّمن ُأصيبوا بباليا جسدية ونفسية. يتألُف 
هذا املستشفى من ثالِث طبقاٍت: ُسفىل، ووسطى، وُعليا. وهو يبعُد عن أقىص بيٍت يف القرية مرمى حجٍر. ترمتي 
أماَمُه ساحٌة واسعٌة ُغِرَست بالشــجرياِت؛ لُتْعطَي بعض الَفيِء لِلُزوار، وحتنو برفٍق فوق سطِح املقهى القائم يف 
واُر، وُتْشــرَتى اهلدايا. ولقد وعى أبناء القريِة قيمة هذا املبنى الصحي،  إحدى َزوايا الســاحِة، حيث يسرتيح الزُّ

الذي يوفر هلم ما ال يستغنى عنه من عناية طبية.

٢- أضُع خطا حتت الكلامت التي تنتهي بألف لينة يف النّص السابق.

ثانًيا - التطبيق:
1- أكمُل الفراغات اآلتية بأسامء مناسبة تنتهي بألف لينة:
.- r - أ  - ........................................ من أنبياِء اهلل

ب -  ال يقعدك ........................ عن العمِل.
.-r - ج  - ........................................ حريٌص عىل طاعِة اهلل

 د  -......................................... ملن عمل وأتقن.
هـ -......................................... مطلُب الطامح.

 و  -......................................... تسعد النفس وتبهجها.

٢- أبنِّ مع زمالئي يف املجموعة سبب رسم األلف اللينة يف األمثلة السابقة.

٣- َأكتُب نظًيا للكلامت التالية:

)1(  املعجم املفصل يف اإلمالء - ناصيف أمني -  بترصف

أذى ِربا إذا موسى

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

األلف اللينة٣-5-٢



1٣٩

٤ - أكمُل اجُلمَل التالية بأفعال انتهت بألف لينة فيام يأيت:

   أ  -  ....................................... الرامي سهمه بإتقان. 

ب-  ......................................  املؤمن بأخالقه.

ج -  ....................................... الطالب دراسته بتفوق.

د  -  .......................................  الرجل إىل أمر ربه.
و  - حب الوطن ..................................... عىل قلوبنا.

ك -  ....................................... الكويتي حياة رغيدة.

5- أبنِّ شفهيًّا سبب رسم األلف اللينة يف األمثلة السابقة.

6- َأكتُب نظًيا للكلامت التالية:

 أ  - دنــــــا: .........................................................................................

  ب - وعى: ..............................................................................................

   ج - استحيا: ...........................................................................................

   د  - احتوى: ...........................................................................................

ثالًثا - الممارسة:
-  َأكتــُب فقرة يف حدود مخس مجل عن الوطن الذي يزدهر ببنيه.  تتضمن أفعااًل وأســامء تنتهي بألف 

لينة.

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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التلوث البيئي٣-٧

أواًل-  تمهيد:
1- أشاهُد الصور السابقة.

٢- أعرُب عن الصور بجمل مفيدة.

ثانًيا- اإلعداد: 
1- أتعاوُن مع جمموعتي يف إكامل املخطط اآليت للكتابة حول موضوع )التلوث البيئي(:

التلوث البيئي

من أسبابه: 
...............................................................................

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

من مظاهره: 
...............................................................................

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

من نتائجه: 
...............................................................................

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

من حلوله: 
...............................................................................

.................................................................................
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ط السهمي الذي وضعته. دًة من ثالث فقرات وفًقا للمخطَّ ٢- َأكتُب ُمسوَّ

دَة عى جمموعتي. ٣- َأعرُض امُلسوَّ

دِة، مستفيًدا من مالحظاِت زمالئي وتوجيهاِت ُمعلمي. ٤- ُأعالُج أوجه القصوِر واخلطأ يف امُلسوَّ

دَة وأعيُد صياغَة الِفَكِر، مراعًيا السالمة اللغوية. 5- أراجُع امُلسوَّ

ا - الممارسة:  ـً ثالث

- َأكتُب النصَّ يف صورتِه النهائية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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قال الشاعر ابن الرومي:

بـيــَعــــُه أ ال  أ لــيـــت  آ طـٌن  و لـي  مالـكـــاو لـدهـَر  ا لــه  أرى غـيـري  اّل  وأ

٢- أتعاوُن مع جمموعتي لإلجابة شفهًيا عن األسئلة التالية:

أ  - عالم يؤكد الشاعر يف البيت السابق؟

ب- ماذا يفيد التعبري التايل: وأاّل أرى غـيـري لــه الـدهـَر مالـكـا؟

ا - االستماع والمناقشة: ـً ثاني
1- أستمُع استامًعا واعًيا لنصِّ )حضن العروبة(.)1) 

٢- أجُيب شفهًيا عن أسئلة تفصيلية حول النص بلغة سليمة.

ا - الممارسة: ـً ثالث
1- أحتدُث بلغة سليمة عام استفدته من النص املسموع. 

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

٢- أصوُغ الغرض الرئيس للنص بأسلويب. 
....................................................................................................................................

)1(  النص يف دليل املعلم.

حضن العروبة1-1

أواًل - تمهيد:
1- أقــرأ البيــت التايل قــراءة صامتة 

واعية.
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سامت النص

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

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

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

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

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

نوع النص

اللغة

األسلوب

الفكرة

 ٣ - أعرض عى زمالئي ما متيز به النص من سامٍت بلغة سليمة.

رابًعا - التقييم:

- أقّيُم أدائي بوضع عالمة  )( لعنرص التقييم الذي حققته:

عناصر التقييمم
التقييم

1٢٣٤
استخلصُت الفائدة من النص بلغٍة سليمٍة.1

صغُت الغرض الرئيس للنص بأسلويب وبلغٍة سليمٍة.2

عرضُت عىل زمالئي سامت النص  بلغٍة سليمٍة.٣
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أواًل- تمهيد:
1- أقرُأ األبيات التالية قراءة صامتة:

قــد كنــت يف زمـــن الطفولــة والسذاجـــــة والطهــــــور

أْحــــيا كام حتـــــيا البـــالبل والــجـــداول والزهــــــــور

ال نحفُل، الـــــــدنيا تـــــــــــدور بأهلها أو ال تـــــــدور

٢- مِل حَينُّ اإلنسان إىل املرحلة العمرية السابقة؟

ثانًيا - القراءة:

- أقرأ النص)1) التايل قراءة جهرية مراعًيا سالمة الضبط:

يقول الكاتب: اشرتيتها منذ سنوات، �بونساي�)2(، جاوز عمرها السبعني، كام هو مدّون يف الشهادة 
الصادرة يف بلد املنشــأ، طوهلا يتجاوز اخلمسني سنتيمرًتا بقليل، أوراقها كثيفة، وغنية، وداكنة اخلرضة، 
بالرغم من مرور السنوات، وبالرغم من انحناء جذعها، والنتوءات واألخاديد املحفورة يف حلائها، فإهنا 

التزال بصحة جّيدة. 

)1(  قصة قصرية، للكاتب الكويتي ســعود الســنعويس،  حاز فيها عىل املركز األول يف �مســابقة قصص عىل اهلواء� التي تنظمها جملة العريب 
بالتعاون مع إذاعة يب يب يس العربية يف يوليو 2011م. بترصف.

)2(  البونساي:  )الشجرة القزمة(.

البونساي والرجل العجوز٢-٧
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أوليتها اهتامًما غري عادي، فعالوة عىل رهّيا وتشــذيبها وتعريض أوراقها ألشــعة الشمس بني احلني 

واآلخر، أصبحت أخاطبها، وأبوح هلا بام خياجلني، أصارحها بكل ما يدور يف رأيس، وكانت تســتمع يل 

وهلمومي، ولكنها -  مع األسف -  مل جتبني قط!

كم بلًدا طافت هذه البونساي؟ وكم ميناء عربت؟ ويف كم مشتل استقرت قبل أن حتتل إحدى زوايا 

غرفتي؟ وكم حكاية َسِمَعْت؟ وكم رًسا خيتفي يف اخلطوط الغائرة يف جذعها؟ وكم حدًثا تارخيًيا يمتد إىل 

عمق جذورها خالل السنوات السبعني التي عاشت؟ كنت أمتنى أن تنطق، كنت متلهًفا لسامع حكاياهتا 

ومعرفة أرسارها، ولكن، ال لسان للبونساي.

حيتاج اإلنسان منا إىل أذن تصغي له، ولكني أخذت ما يزيد عن كفايتي من إصغائها، وأتعبني فضويل 

ملا وراء صمتها.

اســتمرت عالقتي بشجريت عىل هذا النحو، أسقيها املاء مرة يف األسبوع، وأسقيها كل يوم، ما أفيض 

به من حكايات وتساؤالت، ويبقى عطيش بحاجة ملن َيُبّله بالكلامت، إىل أن التقيته.. رجل يف السبعني، 

يشبه شجريت يف كل يشء إال صمتها،  حجمه الصغري، واخلطوط التي حفرها الزمن عىل وجهه، وشعره 

الكثيف، وهالــة اهليبة التي حتيطه، كل هذه التفاصيل جعلت منه صورة عن شــجريت )البونســاي(، 

بأغصاهنا وفروعها والنتــوءات واألخاديد عىل حلائها وأوراقها الكثيفة الغنية داكنة اخلرضة بالرغم من 

مرور الزمن، بجذورها التي امتصت املاء من أراٍض خمتلفة، وباألزمان التي عارصهتا.

فت إليه، أصبحت ال أتكلم بقدر ما أستمع إىل كلامته، لكلامته صوٌر وروائُح  أمهلُت شجريت منذ تعرَّ

وأصوات وصدى، يســحرين حني يتكلم )أدب.. علم.. تاريخ.. أديان.. فلســفة(، يطري يب إىل أزمان 

خمتلفــة، ُيعّرفني إىل أشــخاص كان قد عارصهم، رحلوا منــذ زمن، تركوه ليبقى شــاهًدا عىل زمن، 

شــخصيات كنت قد ســمعت هبا وقرأت عنها، يعيد هلا احلياة، ينفخ فيها من روحه كلام ذكر أسامءها، 

ألجدها ماثلة أمامي حاملة معها أزماًنا مضت، يتخذ وجُهه مالمح خمتلفة كلام حتدث عن زمن خمتلف، 

ثم يعود إىل شــبابه فجأة، يتحدث بصوته القديم، ثم حتتله مالمح طفل بنظرة حزينة، وابتسامة مغتصبة 

إذا ما حكى عن طفولته البائسة، ولكنه ال يلبث طوياًل حتى ينفجَر ضاحًكا سارًدا موقًفا طريًفا، كان هو 

بطله بشــقاوة أيام املراهقة، ثم يلتزم الصمت فجأة، وينظر إىل الفراغ كأنه يتهّجى كلامت خفية، أنظر إىل 



1٤٦

الفراغ كام ينظر، ولكنني ال أفهم لغة الفراغ التي يقرأ، ثم يأتيني صوته يبث يف نفيس اهلدوء بعد حلظات 
صمٍت، يقرأ بصوت مسموع ما خّطه التاريخ عىل صفحات الذاكرة.

ِسِجلُّ هذا الرجل، ال أملك إال أن أفقد النطق يف حرضته، مسافًرا يف عمق الزمن عرب سريته، أعاد يل 
اًل بتلك احلكايات، أقرفص  توازين، يصبُّ يفَّ ما يبلُّ أريض العطشى إىل أن أمتلئ وأعود إىل غرفتي، حممَّ

أمام شجريت املهملة، أحكي هلا ما سمعت، أذكرها بامضيها.. تورق أغصاهنا، بعد أن أمهلتها.

د االثنان يف ذايت مع مرور األيام، شــجرة  )البونســاي( والرجل العجوز، واســتحاال خملوًقا  توحَّ

ا، نصفه شجرة ونصفه اآلخر إنسان، حتى أصبحت ال أعرف، هل أناديه  )بونساي( أم أخاطبها  أسطوريًّ

باسمه؟!.

ا- الفهم واالستيعاب: ـً ثالث
ُد معايَن الكلامِت الصعبَة وأبحُث عنها يف املعجِم ألتعرَف معانَيها. 1- ُأحدِّ

٢- أتعاوُن مع زمالئي يف املجموعة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

فِه عىل العجوز؟  أ - كيف كانت عالقة الكاتب بالشجرة قبل تعرُّ

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

ب- بم وصف الكاتب كالم الرجل العجوز؟

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

ج- دلل من النصِّ تغري العجوز من حال إىل حال.

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

 د- مــا الرابط األقوى الــذي يربط األبناء باآلبــاء واألجداد من وجهة 

نظرك؟ وملاذا؟

...........................................................................................
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هـ- أكمل ما ييل من خالل فهمك للقصة:

و- أهيام تفضل: أشجار الزينة الداخلية أم األشجار الطبيعية اخلارجية؟ وملاذا؟

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

رابًعا - الممارسة:
ُح وجهَة نظر الكاتب حول توحد شــجرة البونســاي والرجل العجــوز يف ذاته، ُمدعاًم ذلك  1- أوضِّ

بالدليل.

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

٢- أعرّبُ عن وجهة نظري حول العبارة التالية:

 )حين اإلنسان إىل املايض(.

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

٣- هل توافق عى أن اإلنسان ال يستطيع العيش وحيًدا؟ وملاذا؟

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

من شخصيات القصة: ..................................................................

من صفات الرجل العجوز: ..................................................................

فائدة من فوائد تذكي الشجرة بامضيها: ....................................................
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أواًل -  تمهيد:
1 - أتعاوُن مــع زمالئي لعرض مفردات من النص، 

ومن مصادر متنوعة، ونستمع إىل توضيح معانيها 

من املجموعات األخرى. 

٢ - أناقــُش مع زمالئــي تعريًفا الســٍم أو مصلٍح 

مألوٍف، تعرضه إحدى املجموعات يف الفصل.

ثانًيا - اإلعداد: 
-  أطلُع عى الكلامت املصنفة يف معجم الثروة اللغوية.

 

ثالًثا - الممارسة:
-  بعد االطالع عى الكلامت وفق تصنيفها؛ أقوم بام يأيت متعاوًنا مع زمالئي: 

1-  أذكُر مرتادفات الكلامت املحددة.

2- أوضُح معنى كلمة يف سياقني لغويني خمتلفني أو أكثر. 

٣- أستخدُم ترصيفات ملادة كلمة يف مجل مفيدة.

٤- أوظُف كالًّ من املفرد واجلمع يف مجل مفيدة.

حصيلتي اللغوية )٤)٢ - ٤ - 1
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...............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حصيلتي اللغوية
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أواًل -  تمهيد:

 1- أشاهُد مقطًعا مرئًيا عن أهمية العلم. 

ثانًيا - التطبيق:

1- َأتعاوُن مع مجموعتي في كتابة نص حواري عن 
) أهمية العلم وأثره الكبير في الفرد والمجتمع( 

مستعينًا بالفكر اآلتية: 

بين  حواري  نص  لكتابة    ) وطني    ( نشاط  في  عليه  دربت  ما  وفق  مخطًطا  مجموعتي  مع  أضُع   -٢
صديقين عن أهمية العلم وأثره في الفرد والمجتمع.

دًة وفًقا للمخطَّط الذي وضعته. ٣- َأكتُب ُمسوَّ

دَة على مجموعتي. ٤- َأعرُض الُمسوَّ

5- ُأعالُج وجه القصور والخطأ في الُمسودِة، مستفيًدا من مالحظات زمالئي وتوجيهات ُمعلمي.

ليم، ومهارات الرسم الهجائي. دَة وُأعيُد صياغة الفكر، مراعًيا الترابط، والضبط السَّ 6- ُأراجُع الُمسوَّ

الـعلم٣ - ٤

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

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

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

أمهية العلم يف حياتنا.

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

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

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

أثر العلم يف الفرد.

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

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

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

أثر العلم يف املجتمع.
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ثالثـًا - الممارسة:

- َأكتُب النصَّ يف صورته النهائية. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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أواًل-  تمهيد:

- أشارك زمالئي أفكاري التي تساعد على قضاء 
األوقات بشكل ممتع ومفيد.

ثانًيا - اإلعداد والمناقشة:

1- أقرُأ موضوع المناظرة التالي: 

وصواًل  المناظرة،  موضوع  حول  أسئلة  عن  مجموعتي  مع  أجيب   -٢
لتكوين فهم تام لها. 

التالية:�األلعاب  العبارة  مضمون  حول  زمالئي  مع  أتحاور   -٣
اإللكترونية سالح ذو حدين�؟ 

٤- أكمل الجدول التالي:

أضرار األلعاب اإللكترونيةمنافع األلعاب اإللكترونية

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

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

األلعاب اإللكترونية1 - ٨

يف  رضًرا  تسبب  اإللكرتونية  األلعاب  أن  ُيعتقد 
اعلم أن:الرتابط األرسي أكثر مما جتلب نفًعا.

أهداف املناظرة:
- احلث عى إثراء الثروة 

اللغوية والفكرية.
- تعزيز الثقة بالنفس.

- احرتام الرأي اآلخر.
- البحث واالطالع.
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5- أعمـل مع زمالئـي على اختـيار رئيس للمناظـرة، وتشكيل فريقيـن، مـع تحديد المحكمين.

ثالًثا- الممارسة:  

1- أحتاور مع زمالئي وأطرح أفكاري املتعلقة بموقفنا من موضوع املناظرة. 

٢- نقوم برتتيب أفكارنا التي نريد طرحها لنتمكن من عرض القضية بشكل واضح.

٣- أقوم مع فريقي بإعداد حجج جوهرية ُندّعم هبا موقفنا من القضية املطروحة.

٤- يتحدث املشاركون يف املناظرة بالرتتيب متبادلن األدوار بن الفريقن.

رابًعا- التقييم:

مه للمعلم َوْفـق معايي تقييم املناظرات يف اجلدول.    - أقّيم أدائي يف هذا النشاط ثم ُأقدِّ

عنارص التقييمم
التقييم

1٢٣٤

التزمُت األسلوب الواضح املقنع.1

استندُت يف املحتوى إىل دراسات ومصادر حديثة.٢

استخدمُت اإلسرتاتيجيات املناسبة.٣
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أواًل-  تمهيد:

القراءة في حياة  أهمية  لبيان  أتعاوُن مع مجموعتي   -
الشعوب بلغٍة سليمٍة. 

ثانًيا - اإلعداد:

أقسام  إلى  التي قرأتها  الكتب  1- أصنُف مجموعة من 
بحسب ) النوع-  الموضوع ).

     

كتب دينيةكتب علميةجمالتكتب تارخييةديوان شعريقصص وروايات

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

٢- أرتُب الكتب حسب أولويتها يف القراءة لدي بام يتفق مع أمهيتها أو مع ميويل. 

1٢٣٤56

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

٣- أوضُح أساليبي يف حتديد أولويايت.
 ....................................................................................................................................................      

٤-  أعرُض عى زمالئي أسباب حتديدي لذه األولويات.

ميولي وقراءاتي٢ - ٩ 

     

احلاوي للرازي

تاريخ الكويت

ألف ليلة وليلة

العريب الصغي

تفسي ابن كثي

الشاعر عبداهللا العتيبي
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ثالًثا  - الممارسة:

1- أختاُر كتاًبا من مكتبة المدرسة أو الفصل يوافق ميولي القرائية، وأسجل عنوانه.
 ..................................................................................................................................................               

٢- أصوُغ أسباب اختياري هذا الكتاب.
 ...................................................................................................................................................               

٣- أقرُأ الكتاب قراءة صامتة.

٤- أكتُب ثمرة قراءتي الكتاب الذي اخترته.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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أواًل- تمهيد: 

   - ُأحدُد أركاَن التشبيِه في المثال اآلتي:

وخيل حتاكي الربق لوًنا ورسعة        وكالصخر إذ  هيوي، وكاملاء إذ جيري

........................... : 1........................... : ٤ : ...........................٣ : ...........................٢

ثانًيا- اإلعداد والتطبيق:

1- أحاكي المثال األول في الجدول التالي:

نوع التشبيهوجه الشبهاألداةالمشبه بهالمشبهالمثال

تامالرقةالكافالنسيمأخالقأخالق الخليجيين كالنسيم في الرقة.

كأن الخليجي أسد في القوة.

االتحاد مثل الجبال تماسًكا.

الخليج قلعة في اتحاده.

شباب الكويت درٌع له.

٢- ُأكمُل االستنتاج اآلتي:

- التشبيه التاّم: ما ُذكرت فيه مجيُع ......................................................................................

- التشبيه غري التام: ما ُحذف منه .................................. أو .................................. أو كالمها.

التشبيه التام والتشبيه غير التام٢ - ٤ - ٢
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ثالًثا- الممارسة:

ن تشبيهات تامة من إنشائي بحسب المطلوب: 1- أكوِّ

  أ  - أن تكون الكلمة التالية � مشبًها �:

الكويت: ......................................................................................................................................

ب - أن تكون الكلمة التالية � مشبًها به �:

البحــر: .......................................................................................................................................

 ج - أن تكون الكلمة التالية � وجه شبه �:

الكرم: .........................................................................................................................................

ُل التشبيَه التامَّ التالي إلى تشبيه غير تام بحذف أحد أركانه: ٢- ُأحوِّ

األرض يف فصل الربيع كاحللة خرضة .

وجه الشبهاألداةالمشبه بهالمشبهالجملة
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أواًل- تمهيد:
1- أقرأ ُ األمثلة اآلتية قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل. 

   أ  -  قال تعاىل: ﴿ ۇ  ۇ  ۆ      ۆ ﴾))).

ب  - قال تعاىل: ﴿ ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې ﴾))).

 ج  - قابلُت األستاذ نفَسه.

  د  - ذاكرُت درويس كلها.

٢-  أجيُب عن األسئلة التي تليها شفهًيا.
   أ  -  ماذا أفادت الكلامت التي أتت بلون خمتلف يف اجلمل السابقة؟

ب  - أال تالحظ أن حركات الكلامت امللونة تشابه حركات ما قبلها؟

 ج  - هل يتغري معنى اجلمل إذا حذفنا الكلامت امللونة؟

ثانًيا- التطبيق:

1- أشارك أفراد مجموعتي محاكًيا المثال األول في كلٍّ من المجموعتين التاليين: 

املجموعة األوىل

دالكلمة التي أكدت ما قبلهاالجملة المؤكَّ

الصالَةالصالَة   أ   -  قال ملسو هيلع هللا ىلص:�الصالَة الصالَة وما ملكت أيمانكم�.

 ب - ال . ال أخون العهد.

  ج  - قرأت قرأت القصص الخيالية.

   د  - قال أب البنه: انتبه السيارة. انتبه السيارة، فإنها قادمة.

)1(    سورة املؤمنون - آية ٣٦ .
)2(    سورة الفجر - آية 21 .

التوكيد٣ - 5 - 1
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املجموعة الثانية

دالكلمة التي أكدت ما قبلهاالجملة المؤكَّ

الوزيرنفُسه  أ   -  جاء الوزيُر نفُسه لزيارة مدرستنا.

ب - النفط والغاز كالهما مصدر دخل لدولة الكويت.

  ج - أقبل علينا في المنزل الضيف عينه .

مت المدرسة الطالب الفائزين جميعهم .   د  - كرَّ

٢ - أختار التوكيد الصحيح مما بين القوسين، وأضعه في الفراغ المناسب من الجمل التالية: 

     ) عينُه  -   كله    -   كلُّها    -  عينُهام   - مرسورين  -  مجيعهم  - نفسه   - رحلة   - استعد ( 

خرج طالب الفصل  ............................  يف رحلة   .............................  إىل املركز العلمي، وذهب 

معهم أستاذ الَفْصل  .............................  ، وقد استعد  .............................   هلذه الرحلة بـاألدوات 

الالزمة   .............................  ، وقد اجتهنا إىل املركز العلمي مرسورين  ............................    ، ورسنا 

من الطريق  ...............................   الذي اعتدنا السري فيه، وقضينا الوقت   ............................. يف 

مرح ومتعة.

٣ - ُأكمُل الفراغات اآلتية بما يناسبها: 

- أستنتُج من الفقرة السابقة أن الكلامت التي أمتمت هبا الفقرة أتى بعضها  ..........................  للفظ 

وبعضها يف  ..........................  للمعنى، ووافقت ما قبلها يف  ......................... . 
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٤- أستنتج من خالل ما سبق وبالتعاون مع أفراد مجموعتي قاعدة التوكيد في الخريطة الذهنية التالية: 

ثالًثا- الممارسة:
1- أكمُل الفراغات في الجدول اآلتي بتوكيد معنوي مناسب مع ضبطه.

الجملةم

ضد 1 نفسها  عن  تدافع   .............................. المدينة  هبت 
المعتدين.

كافأت الشابّين .............................  .٢

انطلقت الطائرتان  ............................  في الوقت المحدد.٣

عاد المعلمون ..........................  إلى المدرسة في هذا العام.٤

المتقدمين 5 أعداد  في   .............................. الطالب  رأيت 
للمشاركة في المسابقة.

    اعلْم أن:
رشوط عمل ألفاظ التوكيد 

املعنوي:
1- يلتصــق هبا ضمي عائد 

عى املؤكد.
ـ  أنفسهام  ـ  نفســه  مثل: 

أنفسهم .
٢- تأيت بعد املؤكد.

* كال وكلتــا يعامالن معاملة 
فيفعان  اإلعــراب  يف  املثنــي 
باأللف وينصبان وجيران بالياء.

التوكيد

لفظي

يكون بتكرار ............... املؤكد. ويأيت:

معنوي

يكون ألفاظـًا

� نفس
.................. �

� ويأتيان 
للمثنى  

واجلمع أيًضا.

.................. �
� كلتا

� كل
.................. �

� ويأتيان 
املفرد غي 

العاقل .

مجعمثنىمفرد مثال: ...........................

مثال: لن لن يضيع احلق.مثال: .....................

مثال: حرض حرض الطالب مبكرين.

مجلة

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

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

اسم
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٢- أقرُأ الفقرة التالية قراءة صحيحة مضبوطة الشكل، ثم أكمُل الفراغات بتوكيد مناسب.

مدح أعرايب رجاًل فقال: � ُيِصمُّ ُأُذنيه .............................  عن استامع األذى .............................  

َكاَنْت  َفَلْو  األَذَى  ِمَن  ِعْرَضه  واهللِ  اشرتى  فقال:  آخر  وُوصف  به�،  التكلم  عن  لساَنه  وخُيِْرُس 

املشكلة   لألمور  ِمنْهاًجا  وكان  ا،  ُحقوَقً عليه  بعدها  لرأى  فأنفقها  له    ............................. نيا  الدُّ

.............................   إذا تناَجَز النَاُس   ...........................   بالالئمة.

٣- أجعُل األلفاظ اآلتية تأكيًدا لكلمات مناسبة في جمل من إنشائي.

) عينُه  -  أنفسهم  -  كلتيهما (

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

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

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

أواًل - تمهيد: 

ُل في األشـكال اآلتـية العـادات والتقاليد  أ - أسـجِّ
الكويتية مستعينًا بالصور.

ب-  أتحدُث مع مجموعـتي عن العـادات الكويتية 
بلغـٍة سليمـٍة.

ثانًيا - االستماع والمناقشة:

أ - أستمُع بانتباه وتركيز لنص )عادات الكويتيين في 
مجالسهم()1). 

ب- أجيُب شفهيًّا عن أسئلة تفصيلية في مضامين 
النص بلغٍة سليمٍة.

)1(    النص يف دليل املعلم.

عادات الكويتيين في مجالسهم1 - ٢

..................................................
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ثالًثا - الممارسة:

   - أتحاوُر مع مجموعتي مستخدًما لغة الجسد وموظًفا نبرة الصوت لإلجابة عن األسئلة التالية:

1- أرشْح تعريف كلٍّ من:

2- صْف انطباعك وأفكارك حول أمهية القهوة بلغٍة  سليمٍة. 
.........................................................................................................................................................

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

ْ عن رأيك يف توظيف الكاتب ألفاظـًا من البيئة املحلية يف إيصال املعنى الذي أراده بلغة غري لفظية. ٣- عربِّ

رابًعا - التقييم:

   - أضُع عالمة )(   حتت التقييم املناسب الذي حتقق يف أدائي:

عنارص التقييمم
التقييم

1٢٣٤
رشحُت املطلوب بشكل صحيح.1

وصفُت انطباعي وأفكاري بلغٍة سليمٍة .٢

٣
عــربُت عن رأيــي بوضوح يف توظيــف الكاتب 

ألفاظـًا من البيئة املحلية بلغة غري لفظية.

.......................................................................................المعاميل

.......................................................................................الهاون

.......................................................................................المحماس
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أواًل- تمهيد: 

   - أقرأ الفقرَة التاليَة قراءًة مضبوطًة:

ثانًيا- اإلعداد: 

1- َأتعاوُن مع جمموعتي يف وضع خمطط لكتابة موضوع من ثالث فقرات بعنوان )حلة إنسانية( وفق ما 
دربت عليه يف نشاط )  التلوث البيئي (.

دًة وفًقا للمخطَّط الذي وضعته. ٢- َأكتُب ُمسوَّ

دَة عى جمموعتي. ٣- َأعرُض امُلسوَّ

٤- ُأعالُج أوجه القصور واخلطأ يف امُلسودِة، مستفيًدا من مالحظات زمالئي وتوجيهات ُمعلمي.

ليم، ومهارات الرسم الجائي. دَة وُأعيُد صياغة الفكر، مراعًيا الرتابط، والضبط السَّ 5- ُأراجُع امُلسوَّ

حملة إنسانية٣ - ٧

)ساِعـْد تسعـد( حملة إنسانية، تْسعى مدرسُتك من خاللِها لمّد يد العوِن لُألسر األكثر 
حاجة وضعفـًا في رمضان.
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ثالًثا- الممارسة: 

   - َأكتُب النصَّ يف صورتِه النهائية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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االنتامء عهد ووفـاء 

   

٢ - ْاألَدواُت والموادُّ المقترحُة:

أقالمحاسب لوحيبطاقاتأوراق

صورجمالتمقص - صمغألوان

٣ - طريقة بناء المشروع:

خطوات البناءم

أخطُط مع زمالئي لبناء املرشوع .1

أمجُع مع زمالئي مادة  املرشوع.٢

٣
واهلجاء،  النحو  وقواعد  املناسب  األسلوب  مستخدًما  املرشوع  بناء  يف  زمالئي  مع  أتعاوُن 

واختيار العنوان املناسب.

مشروعيمشروعي

1 - بدء العمل:
- ُأشارُك يف مناقشــٍة مجاعيٍَّة مع زمالئي، ونتبادُل 

َل إىل ُخطٍة ُمناسبٍة ملرشوعي. اآلراَء؛ أِلَتوصَّ
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٤ - طريقة عرض المشروع: 
� أعرُض مرشوعي عرًضا مقنًعا وواضًحا بالتعاون مع زمالئي 

بلغٍة سليمٍة مستخدًما الوسائل املعينة يف حدود ثالث دقائق.

5 - تقييم المشروع: 

مُتُه من عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: - ُأقيُِّم مرشوعي وما قدَّ

املعيارم
التقييم

1٢٣٤

رشحُت الغرض الرئيس من مرشوعي .1

٢
كتبت مرشوعي يف حدود أربع فقرات تعرب عن أفكاري بلغة سليمة وعبارات 

موجزة.

٣
التزمت اخلط املناسب وإســرتاتيجيات الكتابة الصحيحة، وراعيت قواعد 

النحو واهلجاء التي تدربت عليها، واخرتُت العنوان املناسب.

٤
عرضُت مرشوعي عرًضا مقنًعا وواضًحا مستخدًما الوسائل املعينة، وملتزًما 

الفرتة الزمنية.

- أنا ُمستعدٌّ لتقييِم املعلِِّم ملرشوعي َوكِفايايت.
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...............................................................................................................................................
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المالحـظات


