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لم يعد خافًيا على كل مهتم بالشأن التربوي األهمية القصوى 
وتطلعاته  المجتمع  فلسفة  على  ــ  بطبيعتها  ــ  ترتكز  ألنها  وذلك  الدراسية؛  للمناهج 
باإلضافة إلى أهداف النظام التعليمي والمنظومة التعليمية، وبذلك فإن صناعة المنهج 
أصبحت من التحديات التي تواجه التربويين؛ وذلك الرتباطها بأسس فنية ذات عاقة 
وثيقة بالبنية التعليمية، من مثل األسس الفلسفية والتربوية واالجتماعية والثقافية، ومن 

هنا اكتسبت المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.
ونظًرا لهذه المكانة التي احتلتها المناهج الدراسية ، قامت وزارة التربية بعملية تطوير 
واسعة؛ استكمااًل لكل الجهود السابقة، وأعّدت الكتب والمناهج الدراسية وفًقا للمعايير 
والكفايات سواء العامة أو الخاصة؛ لتحقق نقلة نوعية في الشكل والمضمون، ولتكون 
المناهج ــ برؤيتها الجديدة ــ ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي، يرتبط بقدرات المتعلمين 
أن  تأكيدنا  التربوية، مع  المناهج  أبعاد  المجتمع، وغيرها من  العمل ومتطلبات  وسوق 
ذلك يأتي أيًضا اتساًقا مع التطورات الحديثة، إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك 
اإلنساني أو القفزات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، والتي أصبحت جزًءا ال يتجزأ 
المعاصرة  والحضارية  الثقافية  التطورات  أملته  ما  إلى  باإلضافة  اإلنسان،  حياة  من 

وانعكاساتها على الفكر ونمط العاقة اإلنسانية.
ونحن ــ من خال هذا األسلوب ــ نتطلع إلى أن تسهم المناهج الدراسية في تحقيق 
رؤية دولة الكويت بشكل عام، وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص، وتأتي في طليعتها 
واجتماعية،  ومهارية  عقلية  بقدرات  تتمتع  لوطنها،  مخلصة  بربها،  مؤمنة  أجيال  تنشئة 
تجعل من أبنائنا مواطنين فاعلين ومتفاعلين، محافظين على هويتهم الوطنية، ومنفتحين 
السام  بمبادئ  والتمسك  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  حقوق  احترام  مع  اآلخر  على 

والتسامح، التي صارت من أهم متطلبات الحياة المستقرة الكريمة.
والله ولي التوفيق.

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج
               د. سعود هالل الحربي 





آله  و على   ، الكريم  السام على رسوله  و  الصاة  و   ، العليم  الهادي  لله  الحمد 
وصحبه أجمعين ، و بعد.

هذا هو الجزء األول من كتاب المتعلم للصف السادس ، وقد جاء الكتاب وفًقا 
لآلتي : 

١ -  يتضمن الكتاب المحتوى التدريبي األساسي الذي يستهدف تطويَر كفاياِت 
المتعلم في االستماع والتحدث ، والقراءة و المشاهدة ، و الكتابة ، وتم تضمين 
العائلة واألصدقاء(،   ( مية تمحورت حول  تعلُّ المحتوى في ثاث وحدات 
وال تغفل ذات المتعلم الحاضرة في كل األنشطة والمواقف التدريبية، التي 

تستهدف امتاك الكفايات وتطويرها .
مية في صور منظمة ومتدرجة ؛ لتوجه  ٢-  تم وضع أنشطة التعلم لكل وحدة تعلُّ
األداء ــ تدريًبا وتقويًما ــ في مسار تطوير الكفايات الخاصة بالمتعلم في هذا 

مية لتحقيق الكفايات العامة. الصف، وذلك في إطار مسيرته التعلُّ
و نشير هنا إلى أمور أساسية ، منها : 

المتمحور  والتعليم  الكفايات  على  قائم  منهج  هو  السادس  الصف   أواًل -  منهج 
حول المتعلم ، ويتضمن دليل المتعلم تفصيًا بذلك، إضافة إلى الكفايات 

العامة والكفايات الخاصة ومعايير المنهج .
ثانًيا - يتبّنى المنهج  الجديد الرؤى المهمة اآلتية :

ّقًا ومستكشًفا ، قادًرا على التعبير عن وجهة نظره،   ) أ  (  ُيعـّد المتعلم مفكًرا مست
األفكار  لفهم  األسئلة  وطرح  النقاشات  في  المشاركة  على  القدرة  ولديه 
وتبادلها، كما لديه القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل ضمن فريق لحل 

مختلف المشكات.



 ) ب (  يقوم المعلم بدور الميّسر للتعليم، و ُيَعـدُّ شريًكا في العملية التعّلمية، يساعد 
المتعلم على الفهم واإليضاح و ليس سلطة )معرفية( تعطي المحاضرات 

وتفرض وجهات نظر مقننة.

 ) ج (  يقوم التعّلم الصفي على التعاون ويهدف إلى تطوير الكفايات، حيث يهدف 
إلى بناء المعارف الواقعّية التي تركز على األمثلة القائمة على البراهين. 

ثالًثا : من التحوالت الجوهرية في بناء المنهج الوطني الكويتي الجديد :
المحتوى:

الدراسية  بالمواد  ربطها  إلى  العربية  اللغة  لمادة  النظري  التدريس  من  االنتقال 
األخرى بسياقات متنوعة؛ وذلك لتعميق الفهم والتعلم .

المتوقع من المتعلم:

المشكات  حل  إستراتيجيات  إلى  اللغوية  األنظمة  تطبيق  د  مجرَّ من  االنتقال 
والتفاعل. 
التعـلُّم:

تحول العملية التعليمّية من تكرار المعلومات إلى استكشافها والبحث عن حلول 
للمشكات المعروضة على المتعلم، واكتشاف الذات، وتشجيع القدرة على اإلبداع. 

دور المعلم:

المستويات  تناسب  التي  المتنوعة  التعليمية  لألنشطة  منّظًما  المعلم  دور  أصبح 
الفردية، والنمائية  للمتعلمين ، وصانًعا للمواقف التعليمية التي تحفز المتعلمين على 

التفكير واإلبداع.



القياس:

تحول القياس من منظور ذاتي معتمد على الدرجات النهائية التي تقيس أوجه القصور لدى 
المتعلم ، وتركز عليها ، إلى اعتماد التقويم الذاتي والتقويم المستمر. 

وهذا المنهج الجديد مستحدث بصورة كبيرة في بنيته و رؤاه ومادته ؛ ولذا فعلى المعلم أن 
ا في هذا المنهج ألمور عديدة ، مثل تطبيق إستراتيجيات تعلم ذاتي متنوعة،  وأن  يكون مستعدًّ
يتهيأ الختيار مواد و نصوص وفق معايير محددة يقدمها للمتعلم في أفضل صورة ، باستخدام 
مصادر تعلم متنوعة ، وأن يبني شخصيات متمكنة من الفهم عبر االستماع الجيد ، وقادرة 
على الحوار واإلثراء ، مستزيدة من الخبرة في قراءة النصوص المختلفة ، و ماهرة في الكتابة 

نقاًل وإمالًء وتأليًفا.

إذ  المعلم؛  يتم الرجوع إلى دليل  الكتاب  المرتبطة بهذا  ولمعرفة تفصيالت خطط األداء 
يحتوي على كل ما يعين المعلم من معارف ومعلومات و توجيهات تتعلق بمحتوى الكتاب 

وطبيعة المنهج وما يناسبه من إستراتيجيات وأساليب أداء.

ومن الله التوفيق والسداد.

                                                                                                                            المؤلفون



الكفايات ومعايير المنهج
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احلقائق

1-1
حتديد الغرض من الرسائل الشفهية )إبالغ، رشح، تسلية( من 
مصادر متعددة )مثل: ترتيل القرآن، إذاعة املدرسة، تسجيالت 
صوتية لقصص أو شعر( حول مواضيع خاصة بالفئة العمرية.

الرســائل  مــن مضمون  اهلدف  حيدد 
الشفهية التي استمع إليها.

2-1

عرض معلومــات وتصورات أمام اآلخريــن حول مواضيع 
معينة أو نصوص متنوعة باســتخدام النطــق الواضح جلمل 
بليغة، وإدخال العــروض البرصية يف تقديمها هبدف توضيح 

املعلومات.

يف  أفكاره  بوضوح  املتعلم  يعرض 
نصوص شفهية قصرية حول موضوعات 
السالمة  مراعًيا  العمرية  لفئته  مناسبة 

اللغوية من حيث النطق والرتاكيب.

٣-1
تبــادل انطباعات وأفــكار مع زمالء الصــف حول مواضيع 

خاصة بالفئة العمرية.
يشارك زمالءه ومعلمه يف تفاعل بسيط 
)حــوار أو حديــث( حــول موضوع 

مناسب لفئته العمرية.

العمليات

٤-1

تطبيق إســرتاتيجيات اإلنصات النشــط مثل تعرف األفكار 
الرئيسة والتفاصيل الداعمة، وإعادة صياغة أجزاء من النص، 
وتلخيص نصوص شفهية معروضة من خالل وسائل إعالمية 

وأنامط متنوعة.

يعيد صياغة ويلخص ما يســتمع إليه 
من نصوص شفهية.

٥-1
متييز احلقائق واآلراء يف نصوص شفهية خمتلفة حول مواضيع 

خاصة بالفئة العمرية.
يميز بــن احلقيقة والرأي يف النصوص 

الشفهية التي يستمع إليها.

٦-1
صياغة األحاديث بوضوح من خالل ترتيب األفكار بشــكل 

منطقي هبدف تقديم معلومات واضحة ومفيدة. 
ا بن أفكاره يف أثناء حديثه. يربط منطقيًّ

٧-1
أثناء  يف  والفعلية  االسمية  للجمل  الصحيحة  الصيغ  استخدام 

العروض والتفاعل حول مواضيع خاصة بالفئة العمرية.
يســتخدم الصيغ الصحيحــة للجمل 

االسمية والفعلية.

االجتاهات

8-1
اتباع القواعد املتفق عليها يف املناقشات وتنفيذ ما يسند إليه من 

أدوار يف عملية التواصل.
دوري  ويتبادل  املناقشــة  قواعد  حيرتم 

املتحدث واملستمع.

٩-1

إبــداء االهتامم بتطوير مهارات التواصل الشــفهية من خالل 
حتديد نقاط القــوة والضعف يف حديثه الشــخيص وحديث 

اآلخرين مع مراعاة الطالقة ووضوح األفكار.

م بموضوعيــة حديثــه وحديث  يقــوِّ
اآلخرين آخًذا بعــن االعتبار الطالقة 

والوضوح.

1-10االرتباط
تقديم تقرير أو مرشوع باســتخدام املعلومات املكتســبة من 

املواد الدراسية األخرى. 

يدمج بن كلٍّ من املعلومات و املهارات 
املكتســبة من املواد الدراسية األخرى 

إلعداد مرشوع مناسب لفئته العمرية.

االستامع والتحدث
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2-1احلقائققرا

من  خمتلفة  ألنواع  الرئيس  الغرض  تعرف 
النصوص- خيالية وواقعية )مثل: القصص 
الكالسيكية واملعارصة، الشعر، أدب الطفل، 
املقاالت  نبوية،  أحاديث  قرآنية،  آيات 
الصحفية، الرسوم البيانية والرسائل النصية 
القصرية( عن مواضيع مالئمة للفئة العمرية 

من األدب العريب والعاملي.

حيدد الغــرض الرئييس مــن النصوص التي 
قرأها )أدبية، علمية(.

العمليات

2-2
حتديد موقع واختيار معلومة واحدة أو أكثر 

خيتار معلومة أو أكثر من النص.يف نص ما هبدف فهمه بشكل أفضل.

٣-2

إجراء اســتدالالت بســيطة من النص مع 
بقوة حتلياًل  بأدلة نصية تدعم  االستشــهاد 
ملــا تضمنه النــص رصاحــًة باإلضافة إىل 

االستدالالت املستخلصة من النص.

جيــري اســتدالاًل بســيًطا مع شــواهد من 
املعلومات املتوافــرة يف النص التي بنى عليها 

االستدالل.

يصوغ معنى مصطلح أو مجلة ما.حتديد معاين الكلامت والعبارات يف النص.2-٤

٥-2
والثانوية وموضوع  الرئيسة  األفكار  حتديد 

النص، وتلخيصه.
والثانوية  الرئيســية  األفــكار  املتعلم  يصوغ 
ا مغزى النص مبيًنا موضوعه.   ملخًصا شفهيًّ

٦-2
تعرف الرتاكيب اللغوية ذات الصلة بالنص 

لفهمه.
يرشح اســتخدام الرتاكيــب اللغوية يف نص 

قرأه.

٧-2
من  نصوص  ملجموعة  ا  شخصيًّ االستجابة 

خالل طرح األسئلة والربط والتقويم.

باملقــروء ويربطها  أســئلة ذات صلة  يطرح 
الفهم  الشــخصية لتحقيق مزيد من  بخرباته 

للنص املقروء.

8-2
مقارنة كيفية استكشاف مواضيع مألوفة يف 

سياقات ثقافية خمتلفة.
يقارن بــن آراء خمتلفة حددها حول موضوع 

معن من نصوص متنوعة.

يتحدث أو يكتب عن ميوله يف القراءة.حتديد دوافعه للقراءة وما حيب قراءته.2-٩االجتاهات

2-10االرتباط
حتديد نــوع املعلومات التــي حيتاجها من 
املواد الدراسية األخرى لفهم ما يقرؤه من 

نصوص خمتلفة.

يعزز عرضه أثناء قراءة النصوص أمام زمالئه 
والتسجيالت  املختلفة  والرسومات  بالصور 
الصوتية مما يساعدهم عىل فهم النص املقروء.

القراءة واملشاهدة

١٧
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احلقائق

1-٣

كتابة نصوص تتكون مــن ٣ - ٥ فقرات ألغراض 
خمتلفة )إخطار، رشح، التعبري عن املشــاعر، تسلية، 
إلخ...( مثل النصوص الوظيفية والقصص والرشوح 
والصحف والتعليق عىل شخصيات وأحداث ضمن 

نصوص خمتلفة تناسب الفئة العمرية.

تتألف من ٣-٥  يكتب نصوًصــا 
فقــرات يعــرب فيها عــن أفكاره 
لفئته  مناسبة  بموضوعات  املتعلقة 

العمرية. 

يستخدم املعينات التقنية والبرصية إنتاج عرض كتايب باستخدام الوسائل البرصية.٣-2
يف عروضه املكتوبة.

العمليات

٣-٣
ختطيط وكتابة وصقل )تدقيق ومراجعة( أنواع خمتلفة 

من النصوص.
ويكتب  قصــرية  لنصوص  خيطط 
مســودهتا ثــم يدقــق يف أفكارها 
ولغتها وينقحها لتسلم من اخلطأ. 

٣-٤
كتابــة نص معلومــايت واضح وقصــري )إعالنات، 
أخبار، تقارير( باســتخدام الصور والرسوم البيانية 

واجلداول -إن لزم األمر- لتنظيم املعلومات.

يصــوغ معلومــات يف نص قصري 
التقنيــة  األجهــزة  مســتخدًما 

واخلرائط الذهنية.

٣-٥
استخدام اخلطوط الكتابية املالئمة )نسخ ورقعة( مع 
مراعاة قواعد النحو وصحة الرسم الكتايب والتهجئة 

الصحيحة والرتقيم السليم أيًضا.

)نسخ  املناســب  اخلط  يســتخدم 
اهلجاء  و  النحو  ورقعة( وقواعــد 
التــي تــدرب عليهــا وعالمات 
الرتقيــم وأدوات الربــط يف كتابة 

نص قصري. 

٣-٦االجتاهات
إظهــار االهتامم بكتابة النصــوص التي تعرض فيها 

األفكار واخلربات.

يصــوغ نصوًصــا حمكمــة املعاين 
عن  للتعبري  األســلوب  وجيــدة 
الوقت       مســتثمًرا  وأفكاره  جتاربه 

و اجلهد استثامًرا حسًنا. 

٣-٧االرتباط
اســتخدام ما تعلمه من مواد دراســية أخرى لكتابة 
نصــوص قصرية خمتلفــة وتقارير ومشــاريع حول 

مواضيع مناسبة للفئة العمرية.
يســتخدم التقنيات الرقمية بشكل 

فعال لتدقيق وتنقيح كتاباته.

الكتابة

١٨



الكفايات م
الكفايات المجاالتالعامة

الخاصة
مجموع الوحدة الثالثةالوحدة الثانيةالوحدة األولى

أنشطة
التعلم

عائلتي قيم 
وعطاء

أصدقائي ثراء 
لحياتي

إنسانيتي 
سلوك وعمل

١

١

٢--١٢-١حقائق
٢-٢-١-٢حقائق٢
٢-٢-١-٣حقائق٣
٢--١٢-٤عمليات٤
٢٢--١-5عمليات5
٢--١٢-6عمليات6
٢--١٢-٧عمليات٧
٢-٢-١-٨اتجاهات٨
٢٢--١-٩اتجاهات٩

٢--١٢-١٠ارتباط١٠
١١

٢

٢-٢-٢-١حقائق
٢-٢-٢-٢عمليات١٢
٢٢--٢-٣عمليات١٣
٢٢٢٢6-٤عمليات١٤
٢--٢٢-5عمليات١5
٢٢--٢-6عمليات١6
٢٢--٢-٧عمليات١٧
٢٢--٢-٨عمليات١٨
٢-٢-٢-٩اتجاهات١٩
٢--٢٢-١٠ارتباط٢٠
٢١

٣

٢٢--٣-١حقائق
٢٢--٣-٢حقائق٢٢
٢--٣٢-٣عمليات٢٣
٢-٢-٣-٤عمليات٢٤
٣٢٢٢6-5عمليات٢5
٢-٢-٣-6اتجاهات٢6
٢--٣٢-٧ارتباط٢٧

توزيع الكفايات على وحدات التعلم 

١٩



الكفايات الخاصةالمجالالكفاية العامة

١

١-١ حقائق
١-٤ ، ١-6 ، ١-٧عمليات
-اتجاهات

١-١٠ارتباط

٢

-حقائق
 ٢-٤  ،  ٢-5عمليات
-اتجاهات

٢-١٠ارتباط

٣

-حقائق
٣-٣ ، ٣-5عمليات
-اتجاهات

٣-٧ارتباط

 عائلتي قيم وعطاء
كفايات الوحدة

الوحدة األولى

٢٠



الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعّلمم
١٢٩-١وصية أب١
١٣٠-6الشجرة واإلخوة األربعة٢
٢٣٢-5من خطبة في الحرم المكي٣
١٣5-٤افتح بابك واستعد٤
٢٣6-5ولدي5
٢٣٨-٤حصيلتي اللغوية )١(6
١٣٩-٧حديثي مسموع٧
١٤٠-١٠معلوماتي ومهاراتي)١(٨
٣٤١-٣أخطط وأعالج )١(٩

٣٤٢-٧غرفتي جميلة١٠
١٤٣-١الوالدان في القرآن١١
٢٤٤-١٠مصادر مفيدة١٢
١٤5-6بائعة اللبن١٣
١٤6-٤إخوة١٤
٢٤٧-١٠شرح وتوضيح١5
٢٤٨-٤حصيلتي اللغوية )٢(١6
١٤٩-١٠معلوماتي ومهاراتي)٢(١٧
١5٠-٧حواري الُمتقن١٨
٣5١-5-١لغتي الجميلة نحًوا )١(١٩
٣5٣-5-٢لغتي الجميلة رسًما )١(٢٠
٣5٤-٣أنقح وأعالج )٢(٢١
٣56-٧حديقة منزلنا جميلة٢٢
5٧-مشروعي٢٣

محتوى الوحدة األولى

٢١



الكفايات الخاصةالمجالالكفاية العامة

١

١-٢ ، ١-٣حقائق
-عمليات
١-٨اتجاهات

-ارتباط

٢

٢-١حقائق
٢-٢، ٢-٤ عمليات
٢-٩اتجاهات

-ارتباط

٣

-حقائق
٣-٤ ، ٣-5عمليات
٣-6اتجاهات

-ارتباط

أصدقائي ثراء لحياتي
كفايات الوحدة

الوحدة الثانية

٢٢



الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعّلمم
6١  ٢-١األم١
6٣  ٢-٤ حصيلتي اللغوية )٣(٢
6٤  ١-٢عرض إبداعي٣
65)٣-5( - ١لغتي الجميلة نحًوا )٢(٤
6٧  ٣-6الكويت هي أمي5
6٨  ٢-٢ عائلتي سر سعادتي6
٧٠  ٢-٩زيارة إلى المكتبة٧
٧١ )٣- 5( - ٢لغتي الجميلة رسًما )٢(٨
٧٣ ١-٢عرضي مشوق٩

٧٤ ٣-6 من أفكاري وخبراتي                                                           ١٠
٧5 ٢-١َمْن صديقك؟١١
٧٧  ٢-٤ حصيلتي اللغوية )٤(١٢
٧٨  ١-٨التواصل االجتماعي١٣
٧٩ ١-٣الدجاجة والبيض الذهبي١٤
٨٠ ٣-٤معلوماتي منظمة١5
٨١ ٢-٢الرضا١6
٨٣ ١-٨وقتي ثمين١٧
٨٤ ٢-٩لقاء تحدي القراءة١٨
٨5 ١-٣  السيدة البخيلة والخروف١٩
٨6 ٣-٤خريطتي الذهنية٢٠
٨٧  -مشروعي ٢١

محتوى الوحدة الثانية

٢٣



الكفايات الخاصةالمجالالكفاية العامة

١

-حقائق
١-5عمليات
١-٩اتجاهات

-ارتباط

٢

-حقائق
٢-٣، ٢-٤، ٢-6، ٢-٧، ٢-٨عمليات
-اتجاهات

-ارتباط

٣

٣-١، ٣-٢حقائق
 ٣-5 عمليات
-اتجاهات

-ارتباط

إنسانيتي سلوك وعمل
كفايات الوحدة

الوحدة الثالثة

٢٤



الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعّلمم
١٩٢-5عاداتنا وتقاليدنا األصيلة١
٢٩٣-٣وصايا لقمان البنه ٢
٣٩5-١مشاعر األبناء ٣
٢٩٧-6صاحب الهمة٤
٢١٠٠-٨شيء مشترك )١(5
٢١٠٢-٤حصيلتي اللغوية )5( 6
٣١٠٣-5- ١لغتي الجميلة نحًوا )٣(٧
٣١٠6-٢وطني المفدى ٨
١١٠٨-٩أعمال البر ٩

٢١٠٩-٨شيء مشترك )٢(١٠
٢١١١-6الطموح١١
٢١١٣-٤حصيلتي اللغوية )6(١٢
٣١١٤-5- ١لغتي الجميلة نحًوا )٤(١٣
٣١١6-5- ٢لغتي الجميلة رسًما )٣(١٤
٣١١٨-١حديقة منزلنا ١5
٢١٢٠-٧أحب العمل إلى الله١6
١١٢١-5التعليم في الكويت ١٧
٢١٢٢-٣إفشاء السام١٨
١١٢٤-٩صديقي الحق١٩
٢١٢5-٧حاتم األصم٢٠
٣١٢٩-٢تفوقي سر سعادتي٢١
١٣١-مشروعي٢٢

محتوى الوحدة الثالثة

٢5





الوحدة األولى

عائلتي قيم و عطاء



كفايات الوحدة األولى 
الكفايات م

الكفايات المجاالتالعامة
معيار المنهج الخاصة

١ 
١

يحدد الهدف من مضمون الرسائل الشفهية التي استمع ١ - ١حقائق
إليها.

٢
عمليات

يعيد صياغة ويلخص ما يستمع إليه من نصوص شفهية.١-٤
ا بين أفكاره في أثناء حديثه.١ - 6 ٣ يربط منطقيًّ

يستخدم الصيغ الصحيحة للجمل االسمية والفعلية.١-٤٧
5

١ - ١٠ارتباط
يدمج بين كل من المعلومات والمهارات المكتسبة من 
لفئته  الدراسية األخرى إلعداد مشروع مناسب  المواد 

العمرية.
6

٢

يصوغ معنى مصطلح أو جملة ما.٢ - ٤عمليات
٧

يصوغ المتعلم األفكار الرئيسية والثانوية، ملخًصا ٢- 5عمليات
شفهيًّا مغزى النص، مبينًا موضوعه.

٨
٢ ـ ١٠ارتباط

بالصور  زمائه  أمام  النصوص  قراءة  أثناء  عرضه  يعزز 
مما  الصوتية،  والتسجيات  المختلفة  والرسومات 

المقروء. النَّصِّ  فهم  على  يساعده 
٩

٣

عمليات
يخطط لنصوص قصيرة ويكتب مسودتها، ثم يدقق في ٣-٣

أفكارها ولغتها وينقحها لتسلم من الخطأ. 
١٠

5-٣
يستخدم الخط المناسب )نسخ ورقعة( وقواعد النحو 
و الهجاء التي تدرب عليها وعامات الترقيم وأدوات 

الربط في كتابة نص قصير .
١١

وتنقيح ٣ ـ ٧ارتباط لتدقيق  فعال  بشكل  الرقمية  التقنيات  يستخدم 
كتاباته.

٢٨



وصّيُة أب 
١ - ١

١ - تمهيد: 
- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي لبيان  مآثر اآلباء في حياة األبناء.

٢ - االستماع والمناقشة:  
بُع في استماعي للنَّصِّ اآلداب اآلتية : - أتَّ

اإلنصات              االنتباه والتركيز              النظر إلى المتحدث              عدم المقاطعة
: )وصية أب( )١(. - أستمُع لنصِّ

- أجيُب عن أسئلة تفصيلية حول النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.
. - أتعاوُن مع  مجموعتي  للتعبير عن الغرض الرئيس للنَّصِّ

٣ - الممارسة: 
- أستمُع إلى نصٍّ قصيٍر، ثم أستخلص قيمة مستفادة.

....................................................................................................................
. - أصوُغ بأسلوبي الغرض الرئيس للنَّصِّ

....................................................................................................................
٢٩ )١(   النَّصُّ في دليل المعلم



الشجرة واإلخوة األربعة 
١-٦

١ - تمهيد:

ُث حول الّصورة الّسابقة وُأبيُِّن ما يأتي : - أتحدَّ

- فكرة رئيسة مناسبة للّصورة.

نة. حيح لفصول السَّ - التَّرتيب الصَّ

جرة في كلِّ فصل. - حال الشَّ

بُِع في استماعي للنَّصِّ اآلداب اآلتية : - أتَّ

اإلنصات     -     االنتباه والتركيز     -     النظر إلى المتحدث     -     عدم المقاطعة

٣٠



٢ - االستماع والمناقشة: 
: )الشجرة واإلخوة األربعة( )1(. - أستمُع لنصِّ

- أجيُب عن أسئلة تفصيلية حول النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.

حيح لألحداث. - أتَّفُق ومجموعتي على التَّرتيب الصَّ

- أصوُغ  فكرة ، ثمَّ أذكر معلوماٍت واضحًة ومفيدًة عنها.

٣ - الممارسة: 
اقة،  والطَّ والوضوح  التَّرتيب  مراعًيا  إليه،  استمعُت  ما  حول  مترابطتين  فكرتين  عن  ُأعبُِّر 

وذلك بلغٍة عربيٍة سليمٍة. 

 )١( النَّصُّ في دليل المعلم

٣١



 من خطبة في الحرم المكي 
٢-٥

١ - تمهيد: 
ُث عن آخر ما كتبته أو ما أرسلته عبر وسيلة التَّواصل االجتماعي المفضلة لدي.  - أتحدَّ

- أتبادُل مع مجموعتي خبرات حول أسس صياغة الفكرة الرئيسة والفكرة الجزئية.

٢ - القراءة: 
- أقرأ قراءة صحيحة ومتصلة :

بعد أن أّدى خالٌد ووالُدُه مناسَك الُعمرِة َجَلسا ُمنِصَتْين لخطبِة إماِم الحرِم المكيِّ في خشوٍع 
كُر له على توفيِقه وامتِنانِه. ِه على إحسانِه، والشُّ وتدبُّر حيث قال : الحمُد للَّ

وبعد:

ُقوا اهللاَ - عباَد اهللاِ -، واعَلُموا َأنَّ وسائَل التَّواُصِل الحديثِة تسِخيٌر من اهللا، والناُس فيها بين  فاتَّ
غاٍد وراِئٍح، فباِئٌع نفَسه فُمعتُِقها أو ُمخزيها، ثمَّ إنَّ وسائَل التَّواُصِل الحديثِة واِقٌع ال مَفرَّ منه، وال 
ليِم  ، ما ُيوِجُب على الُعقالِء وذِوي العلِم والفهِم السَّ رِّ إنكاَر لِما تحِمُله من أوُجِه الَخيِر وأوُجِه الشَّ
ر، وإنَّه ال مناَص مْن ذلكم - عباَد اهللاِ - إلطفاِء  رِّ والطَّْيِش، والغفَلِة والتَّهوُّ أن ُيزاِحُموا أهَل الشَّ
ِل ، واستِحضاِر المسؤوليَِّة، فالُحرُّ هو الُمَسْيطُر على َنْفسِه  َحرِّ الطَّْيِش وعدم المباالة إال بالتََّعقُّ

ابُط لها بضابِط العْلِم والّديِن واألخالِق .  والضَّ

٣٢



وُبهتاُنها  َنميَمٌة،  وَنميَمُتها  ِغيَبٌة،  ِغيبُتها  التَّواُصِل  وسائَل  بأنَّ  َنْعَلَم  أْن  جميًعا  علينا  َأنَّ  كما 
ُبهتاٌن، وْقذُفها َقذٌف، وِسباُبها ِسباٌب، واإلثارُة إثارٌة، فمْن ظنَّ أنَّ هذه الوساِئَل ُتغيُِّر المعانِي 

والمقاِصَد والحقوَق فهو يفكُر تفكيًرا أساسه عدُم اكتِراٍث بالحقوِق والواِجباِت.

؛ فإنَّ امتاِلَك المرِء أليِّ حساٍب له في  ، وإثٍم شرعيٍّ وُقولوا مثَل ذلكم في كلِّ خَلٍل أخالقيٍّ
المَة من اإلثِم في اآلخرِة، بل إنَّ  ِة، وال السَّ تلَك الوساِئل ال يمنَُحه األماَن من الُمحاسَبِة الدنيويَّ

ِعَظَم اإلثِم والُمحاَسَبَة بَقدِر َكثرِة الُمطَِّلعيَن عليِه والُمتأثِّريَن بِه.

وستظلُّ األخالُق وضوابُِطها ثابتًة ال تتغيَّر، فهي لِساٌن مقروٌء كاللِّساِن المسُموِع، واآلداُب 
ال ُعمَر لها فهي ال َتشيُخ وال تهَرُم.

ا كثيًرا،   ِة في مجاالٍت شتَّى، إالَّ أنَّ فيها شرًّ إنَّ وسائَل التَّواُصِل على ما فيها من خيٍر ونفٍع لألمَّ
َّال أنَّ ِجماَعه في ثالثِة ُشروٍر: رِّ إ ومع كثرِة ذلكم الشَّ

ِة الواِحدِة، والُمجتمِع الُمسلِم  ي الُفرقَة والتَّباُغَض والتَّداُبَر بين أبناِء الِملَّ األوُل: َبثُّ ما ُيذكِّ
الواِحِد.

َة ألصِلها. تي تبني آراًء ال صحَّ وثانِيها: نقُل األخباِر واإلشاعاِت الَّ

رِع،  وثالُِثها: الحديُث في األعراِض وتتبُِّع العوَراِت، والِوصايِة على الَخْلِق باألهواِء ال بالشَّ
وبالتَّعييِر اَلْ بالنَّصيحِة.

ال  كيف  اآلِخِر،  واليوِم  باهللاِ  اإليماِن  ُعَرى  َينُقُض  ما  أكثر  من  لِهَي  القواِدُح  تلُكم  إنَّ  أال 
ِه واليوِم اآلِخِر فليُقْل خيًرا أو لَيْصِمْت«؛ رواه البخاريُّ  -ملسو هيلع هللا ىلص - يقوُل: »َمْن كاَن ُيؤِمُن باللَّ والنَّبيُّ
َه -، واعَلُموا أنَّ تلُكم الوساِئَل حقاِئُب سَفِركم، فانُظروا ماذا  َه - عباَد اللَّ ُقوا اللَّ ومسلُم. أال فاتَّ
إْن خيًرا  البقاِء،  داِر  في  الُمهَلِة، وسُتالِقيكم  داِر  في  أيِديكم  بين  أعماُلكم  إنَّها  فيها،  تحِمُلون 
، فقْد قاَل اللَّه تعالٰى: ﴿ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ )1(.  ا فشرٌّ فخيٌر، وإن شرًّ

 )١( سورة الشمس ]اآليات من) ٩-١٠([.

٣٣



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

ف معاني الكلمات التي وضْعُت خطًّا تحتها بالوسيلِة المناسبِة. - أتعاوُن مع مجموعتي لتعرُّ
- أتحاوُر مع مجموعتي لإلجابة عّما يأتي :

- ما موقُف إمام الحرم المكي من وسائل االتِّصال الحديثة ؟ 
لبيَّ ألجهزِة التَّواصِل الحديثِة ؟ - كيف يتجنُب الفتياُن والفتياُت االستخداَم السَّ

ر منها الخطيُب . - بيِّن ثالثة أمور حذَّ
ُد موضوَع النَّصِّ . - ُأحدِّ

................................................................................................................
- أصوُغ  ما يأتي : 

. - فكرة رئيسة للنَّصِّ
.................................................................................................................

ًة. - أستخلُص من أحد أجزاء النََّّصِّ فِكرًة ثانويَّ
.................................................................................................................

ُص النَّصَّ بأسلوبي محافًظا على فَِكِره الرئيسة. - ُألخِّ
 .................................................................................................................
 .................................................................................................................
 .................................................................................................................

٤ - الممارسة: 
ًة وسليمًة. - أصوُغ فكرًة رئيسًة لما استمعُت إليه صياغًة تامَّ

....................................................................................................................
ٍة مناسبٍة . - أعبُِّر عن أحد أجزاء النَّصِّ بفكرٍة ثانويَّ

....................................................................................................................
. ُد ثالَث قيٍم مستفادٍة من النَّصِّ - أحدِّ

....................................................................................................................
- أستخلُص الغايَة من النَّصِّ بعبارٍة تاّمٍة وسليمٍة.

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

٣٤



افتح بابك واستعد
١-٤

1 - تمهيد: 
- أذكُر قواًل  ـ مثاًل أو حكمة ـ عن الحظِّ والمحظوظين . 

ة ومفيدة.  ُر حكمًة بجملة ممتدَّ - ُأفسِّ

2 - االستماع والمناقشة: 
: )افتح بابك واستعد( )1(. - أستمُع لنصِّ

- أجيُب عن أسئلٍة تفصيليٍَّة في مضامين النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.

٣ - الممارسة:
- أستخلُص قيًما مستفادًة من النَّصِّ .

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

ُص ما استمعُت إليه مع المحافظة على وضوِح الِفَكِر وتسلسِلها وترابطِها. - ألخِّ
....................................................................................................................

ة مفيدة ومترابطة. - أعيُد صياغَة النَّصِّ بأسلوبي  في حدود ست جمل ممتدَّ
....................................................................................................................

٣5 )١(   النَّصُّ في دليل المعلم.



وَلدي *
٢-٥

1 - تمهيد:   1 
- أصُف ما أراه في الّصورة الّسابقة بلغٍة سليمٍة.

2 - القراءة: 

ًة صحيحًة : - أقرُأ القصيدة قراءًة جهريَّ
َيعي           َلـْو  صوَرتي  َوْجهِه  َمنَْبـعــيعلى  َصدى  ُمْقَلَتْيـِه  َوفي 
الَجمـــاِل            اْنسياُب  َشَفَتْيِه  َأْضُلـعـيوفي  في  ُيَجنّـــُح  َنسيمـًا 
ُحْلــــــَوٌة            ـــٌة  ُبحَّ َصْوتِـه  َمْسَمعيوفي  في  الَفْرُد  النََّغـُم  هي 
بِــِه            وَيْزهــــــــو  َلْحنــي  ُد  الَمْجَمــِعُيَردِّ وعلى  تِْربِـِه،  على 
َجَلْسـُت           مــا  إذا  ِمْثلي  َمعـــيوَيْجلُس  َيْلهـــو  حيَن  وُيْعِجُبُه 
عوُيْؤلِـُمــــــه أنَّنــــي ال ُأِحــسُّ          ـِ أْسَمـــــ وَلْم  َدعاني  ما  إذا 
ـا      ـً زاهيـــ الهيـــًا  َمْصَرعيفَيْضـِرُبنــي  َيرى  كي  وَيْطَرُحني 
صاِحـــٌب           هاَجني  إْن  األَْدُمـــــِعوَيْغَضُب  هاطـــَل  فَيْلُكُمـــُه  
قْبـــَضَتْيـــِن          أَحْيالُهما  ما  الُمْفـزِعفيــا  الَغِد  في  َمْوئِلي  هما 
يُعــْد          لْم  َلْيَلــٍة  في  نــــاَح  المْخـــَدِعوإن  على  ا  سويًّ فؤادي 
حالتــــــي           لُتْسِعــَده  َأْدُمِعــــــيوأْشقـــى  لُتضِحَكـــه  وأبكي 

)*(ديوان الشاعر خالد سعود الزيد ) صلوات في معبد مهجور ( .
٣6



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

ف معاني الكلمات التي وضْعُت خطًّا تحتها بالوسيلة المناسبة. - أتعاوُن مع مجموعتي لتعرُّ
- أتحاوُر مع مجموعتي لإلجابة عما يأتي  :

- ما مكانة االبن في نفس والده؟
د المظاهر الّدالة على سعادة األب بابنه. - عدِّ

- صف مالمح الطفل المعبِّرة عن مشابهة االبن ألَبيه.
قة في األبيات المبيَّنة في الجدول اآلتي : ُد المشاعر المتدفِّ - ُأحدِّ

الشعور المسيطرالبيت
على َوْجهه صوَرتي َلـْو َيعي          َوفي ُمْقَلَتْيـِه َصدى َمنَْبـعــي
ا على المْخـــَدِع وإن نــاَح في َلْيَلــٍة لْم يُعـد           فؤادي سويًّ
وأْشقــى لُتْسِعــَده حالتــي           وأبكي لُتضحَكـــه َأْدُمِعــي

. - أصوُغ فكرًة رئيسًة للنَّصِّ
....................................................................................................................

، ثمَّ أعبُِّر عن فكرته بجملة قصيرة من إنشائي. - أختاُر بيًتا من النَّصِّ
 ....................................................................................................................

٤ - الممارسة :
ة وصحيحة. ا، ثمَّ أعبُِّر عنه بفكرة رئيسة تامَّ - أقرُأ نصًّ

 ........................................................................................................
ة وصحيحة. - أعبُِّر عن أحد أجزاء النَّصِّ بفكرة ثانوية تامَّ

 .......................................................................................................
ُص مضموَن النَّصِّ بلغٍة سليمٍة في حدود خمسِة أسطر. - ألخِّ

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

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

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

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

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

٣٧



حصيلتي اللغوية )١(
٢-٤

1 - تمهيد :

- أتعاوُن مع زمالئي لعرض مفردات من النَّصِّ 
توضيٍح  إلى  ونستمُع  متنوعة،  مصادر  ومن 

لمعانيها من المجموعات األخرى.
مصطلٍح  أو  السم  تعريًفا  زمالئي  مع  أناقُش   -
في  المجموعات  إحدى  تعرضه  مألوٍف 

الفصل.

٢ - اإلعداد :
- أطَّلُع على الكلمات المصنَّفة في معجم الثَّروة اللُّغوية .

٣ - الممارسة: 
دة أقوُم بما يأتي مع زمالئي : - بعد االطِّالع على الكلمات المحدَّ

دة . - أذكُر مترادفات للكلمات المحدَّ
ُح معنى كلمة في سياقين مختلفين أو أكثر. - أوضِّ

ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمة املطلوبة يف سياقين بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ
- أوظُِّف كالًّ من المفرد والجمع في جمٍل مفيدٍة.

دة في مواضَع مناسبٍة. - أستخدُم تصريفات للكلمات المحدَّ

٣٨



حديثي مسموع
١-٧

١ - تمهيد:
- أتعاوُن مع مجموعتي لتصنيف الجمل إلى جمل اسميَّة وجمل فعليَّة.

- ُأبيُِّن الفرق بين نوعي الجملة في لغتي العربية. 

٢ - اإلعداد:
- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي لعمل ما يأتي : 

٣ - الممارسة:
خصية، وَأستخدُم االسم المثنى في :  - أعبُِّر عن أهمية النَّظافة الشَّ

جملة اسمية : ............................................................................................

جملة فعلية : .............................................................................................
- ُأعبُِّر عن قيمة التَّعاون مستخدًما :  جمع المذكر السالم - جمع المؤنث السالم( في جمل 

اسميَّة وأخرى فعليَّة .
................................................................................................................

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

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

ث في حدود الدقيقة بجمٍل اسمية  أتحدَّ
)أطابق بين المبتدأ و الخبر )المفرد و المثنى((

ث في حدود الدقيقة بجمٍل فعلية  أتحدَّ
ع صورة الفاعل المفرد و المثنى( )أنوِّ

ًعا  ث في حدود الدقيقة منوِّ أتحدَّ
)بين الجمل االسميَّة و الجمل الفعليَّة للمفرد و المثنى(

1

2

٣

٣٩



معلوماتي ومهاراتي)١(
١-١٠

1 - تمهيد: 
- أتعاوُن مع مجموعتي في :

- رسم خريطة ذهنية ُنبيِّن من خاللها ما تحتاُج إليه األسرُة في المجاالِت اآلتيِة :
كن - اْلَملبس - التَّغذية - الّرياضة البدنية - الثَّقافة  حة- التَّرفيه - التَّربية - السَّ الصِّ

واالطِّالع.
ث حول مضمون الخريطة الّذهنية بلغٍة سليمٍة. - التَّحدُّ

٢ - اإلعداد:
ُد منه موضوًعا مفيًدا لألسرة. - أختاُر مجااًل، ثمَّ أحدِّ

- أجمُع معلومات حول الموضوع مما اكتسبته من موادَّ دراسيٍَّة أخرى .
- أصوُغ المعلومات بلغٍة سليمٍة مبيِّنًا مصادرها.

٣ - الممارسة: 
- أعرُض مشروعي أمام زمالئي مشتماًل على معلومات مفيدة لألسرة في مجال أختاره، 

المة اللُّغوية. مبيِّنًا مصادري،  ومراعًيا الطَّالقة، والوضوح، والسَّ

٤٠



ُط وُأعالُج )١( ُأخطِّ
٣-٣

1 - تمهيد :
- أقرُأ ما يأيت :

اِء. اِء والضَّ األرسُة الكويتيُة أرسٌة  ترعرَعْت عىل ُحبِّ الوطِن، والتعلُِّق به، والقياِم بواجباهِتا نحَوُه يف السَّ
٢ - اإلعداد :

1- أتعاوُن مع أفراد مجموعتي لعمل ما يأتي :
- نرتُِّب أفكارنا في مضمون المعنى الّسابق .

-  نبيُِّن فقرات الموضوع بأحد المخطَّطات اآلتية :
- مخطَّط سهمّي .

- خريطة ذهنيَّة .
- جدول الفقرات .

٣ - الممارسة:
- أضُع عنواًنا مناسًبا للموضوع.

دة وفًقا للمخطَّط. )١( - أكتُب مسوَّ
ة الِفَكر وسالمة تسلسِلها . دة زميلي وأعلِّق على صحَّ - أراجُع مسوَّ

ة الكتابة،  وأشيُر للخطأ. ُق في صحَّ - أدقِّ
دتي مستفيًدا من مالحظات زميلي وتوجيهات معلِّمي . ُح مسوَّ - أنقِّ

- أعيُد كتابة النَّصِّ بشكٍل سليٍم خاٍل من األخطاء.
٤ - أقّيُم ما كتْبُت :

جيدجيد جًداممتازاملعايريم
خطَّطُت للموضوع بدقَّة ووضوح.1
دقَّقُت يف أفكاري حول املوضوع واخرتُت املناسب منها.2
دة وفق اخلطَّة.٣ كتبُت مسوَّ
حُت موضوعي من األخطاء.٤ نقَّ
استخدمُت اللُّغة استخداًما سليمـًا.٥

٤١ )١( أطبق األسس الفنية لكتابة الفقرة .



غرفتي جميلة
٣-٧

1 - تمهيد:
عىل  واألخرى  األرسة،  أفراد  ألحد  ومجيلة  منظَّمة  بة  مرتَّ لغرفة  إحدامها  صورتن  أشاهُد 

النقيض منها.

٢ - اإلعداد:
ُق في الفروق الواضحة بين الّصورتين، ُثمَّ أصُفهما. -أدقِّ
-َأِصُف صاحَب اْلُغرفِة األولى، و صاحَب اْلُغرفِة الّثانية.

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

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

٣ - الممارسة: 
ا قصيًرا على جهاز الحاسوب معبًِّرا عن كلِّ صورٍة من الّصورتين المعروضتين. - َأكتُب نصًّ

- أفيُد من تقنية الّتصحيِح النّحوي والهجائي لتنقيح النَّصِّ المكتوِب.
ُمه للمعلِِّم. حيحِة وُأقدِّ - أطبُع النَّصَّ في صورتِه النهائيِة الصَّ

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

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

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

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

٤٢



الوالدان في القرآن
١-١

1 - تمهيد:   1 

- ماذا ُيطلب إلى كلٍّ منّا إذا بلغ والداه أو أحدهما سنَّ الكبر؟

2 - االستماع والمناقشة: 

: ) الوالدان في القرآن ()1(. - أستمُع لنصِّ
- أجيُب عن أسئلة تفصيلية حول النَّصِّ بلغٍة سليمٍة. 

٣- الممارسة: 

. - أستخلُص القيم المستفادة من النَّصِّ
....................................................................................................................

- أصوُغ الغرض الرئيس للنَّصِّ بأسلوبي وبلغٍة سليمٍة.
 ....................................................................................................................

 )١( النَّصُّ في دليل المعلم. 

٤٣



مصادر مفيدة
٢-١٠

١ - تمهيد: 
ُث حول الّصورة، مستعينًا بمعلومات اكتسبتها من موادَّ دراسيٍة أخرى. - أتحدَّ

٢ - اإلعداد والتَّطبيق:
- أتعاوُن مع مجموعتي في إعادة عرض أحد النُّصوص التالية، مستعينًا بوسيلة شرح مناسبة 

. وتية( لتوضيح ما تحته خطٌّ مّما يأتي )بالّصور والّرسومات البيانية أو التَّسجيالت الصَّ
- إنَّ األسرَة نواُة المجتمِع األولى .

- تنقسُم األسرة من حيث النَّوع إلى أسرة نووية وأسرة ممتدة.
- قال تعالى:

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ )١( 

٣ - الممارسة:
أضُع خطًّا تحت معلومة من معلومات النُّصوص الّسابقة ، ثمَّ أشرُح المعلومة، مستخدًما 

وسيلة عرض مناسبة  تبيُِّن مفهوم العبارة: )صورة ـ رسم بياني ـ تسجيل صوتي( .
 )١( سورة الكهف: اآلية )٤6(

٤٤



بائعة اللبن
١-٦

١ - تمهيد: )١(
- أتعاوُن مع مجموعتي في عمل ما يأتي :

- أعطي أمثلة عن التِّجارة النّاجحة.
ُث عن مراحل التِّجارة النّاجحة . - أتحدَّ

- أراعي في حديثي: وضوح األفكار، تسلسلها الصحيح، الطَّالقة اللُّغوية.

٢ - االستماع والمناقشة: 
: )بائعة اللبن(.)١( - أستمُع لنصِّ

- أجيُب عن أسئلٍة تفصيليٍَّة حول النَّصِّ بلغٍة سليمٍة. 

٣ - الممارسة: 
- أعيُد ترتيب أحداث النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.

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

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

....................................................................................................................
٤5)١( النَّصُّ في دليل المعلم



إخوة
١-٤

1 - تمهيد:   1   2 

- أشاهُد صوًرا لمجتمعات متحابَّة وأخرى متنازعة ، ثمَّ :
ة  تبرز موضوَعها .  - أعبُِّر عن كلِّ صورٍة بفكرة عامَّ

ُث حول تفاصيل الّصورِة بلغٍة سليمٍة.  - أتحدَّ

2 - االستماع والمناقشة: 
: )إخوة(.)1( - أستمُع لنصِّ

- أجيُب عن أسئلٍة تفصيليٍَّة حول النَّصِّ بلغٍة سليمٍة. 

٣ - الممارسة: 
- أعيُد صياغة جزٍء من النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.

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

. - ُألّخُص المضموَن الفكريَّ العامَّ للنَّصِّ
....................................................................................................................

)١(   النَّصُّ في  دليل المعلم.
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شرح وتوضيح
٢-١٠

١ - تمهيد: 
-  أضيُف إلى الّصورة معلومات اكتسبتها من موادَّ دراسيٍة أخرى ، وأعرُض المعلومَة بوسيلٍة 

مناسبٍة.

٢- اإلعداد والمناقشة: 
ُحها بوسيلٍة مناسبٍة . ُد معلوماٍت نوضِّ ، ثمَّ نحدِّ - أتحاوُر مع مجموعتي حول النَّصِّ

٣ - الممارسة: 

، مستفيًدا مما  ا أمام زمالئي عن األسرِة المحافظِة ، ثمَّ أشرُح عبارًة في النَّصِّ -  أعرُض نصًّ
العرِض وسيلَة شرٍح  أثناء  اكتسبته من معلوماٍت في موادَّ دراسيٍة أخرى، وأستخدُم في 

مناسبٍة .

٤٧



حصيلتي اللغوية )٢(
٢-٤

١ - تمهيد :
- أتعاوُن مع زمالئي لعرض مفردات من النَّصِّ ومن 
مصادَر متنوعٍة، ونستمُع إلى توضيٍح لمعانيها من 

المجموعاِت األخرى.
- أناقُش مع زمالئي تعريًفا السٍم أو مصطلٍح مألوٍف 

تعرضه إحدى المجموعات في الفصِل.

٢ - اإلعداد :
- أطَّلُع على الكلمات المصنَّفِة في معجم الثَّروة اللُّغوية .

٣ - الممارسة: 
دة أقوُم بما يأتي مع زمالئي : - بعد االطِّالع على الكلمات المحدَّ

دة . - أذكُر مترادفات للكلمات المحدَّ
ُح معنى كلمة في سياقين مختلفين أو أكثر. - أوضِّ

ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمة املطلوبة يف سياقين بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ
- أوظُِّف كالًّ من المفرِد والجمِع في جمٍل مفيدٍة.

دِة في مواضَع مناسبٍة. - أستخدُم تصريفات للكلمات المحدَّ

٤٨



معلوماتي ومهاراتي)٢(
١-١٠

١ - تمهيد: 
ِة، ثمَّ  هات ترتاُدها األُسُر في اإلجازاِت والمناسباِت الخاصَّ  - أشاهُد مجموعَة صوٍر لُمتنزَّ

غاِر والكباِر. هاِت للصِّ ُث عن أهميِة الُمتنزَّ أتحدَّ

٢ - اإلعداد:
 . ٍه عائليِّ - أتَّفُق مع مجموعتي على توضيح ما نطمُح إليه في متنزَّ

ِه من حيث : َرنا للُمتنزَّ - أجمُع معلومات اكتسبتها من موادَّ دراسيٍة أخرى ُتبرُز تصوُّ
ه. ه ـ قواعد زيارة الُمتنزَّ ه ـ مرافق الُمتنزَّ مكان الُمتنزَّ

- أعرُض أمام زمالئي المعلومات التي اكتسبتها من موادَّ دراسيٍَّة أخرى.

ِث. - أجيُب عن أسئلة حول ما أعرضه ، وأراعي آداَب االستماع والتَّحدُّ

٣ - الممارسة: 
ٍه  لُمتنزَّ تصوري  حول  أخرى  دراسيٍَّة  موادَّ  من  اكتسبتها  معلومات  ُن  يتضمَّ تقريًرا  ُم  أقدِّ  -

المَة اللُّغويَة.  ، وأراعي الطَّالقَة، والوضوَح، والسَّ عائليٍّ
٤٩



حواري المتقن
١-٧

١ - تمهيد: 
ُد مناسباٍت َأسعُد بها مع ُأسرتي . - أعدِّ

ٍة منّوًعا في حديثي بين الجملة االسميَّة والجملة الفعليَّة . ُث عن مناسبٍة سارَّ -  أتحدَّ

٢ - اإلعداد والتطبيق: 
- أتعاوُن مع  مجموعتي لعمل ما يأتي:

ُل الجمل االسميَّة إلى جمل فعليَّة  في الحاالت اآلتية : - أحوِّ

٣ - الممارسة: 
أهنُِّئ أحَد أقربائي لحصولِه على الوظيفِة الَّتي طمَح إليها، مبيِّنًا له فرحَة ُأْسرتي وَأْصِدقائي، 

مستخدًما نوعي الجملة  )االسميَّة والفعليَّة(.
.......................................................................................................................

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

جمع المذكر
 السالم

جمع المؤنث
 السالم

جمع التكسير
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لغتي الجميلة نحًوا )١(
٣-٥(-١(

١ - تمهيد :
ة أخرى، مبيِّنًا الفرَق بين النَّوعيِن. ة وجملة فعليَّة مرَّ - أستكمُل مع مجموعتي جملة اسميَّة مرَّ

ح بمخطٍَّط سهميٍّ ركني الجملِة االسميَّة وركني الجملِة الفعليَّة. - أوضِّ

٢ - اإلعداد والتطبيق :
- أتعاوُن مع مجموعتي إلعداِد ما يأتي:

ورة مستخدًما حاالت االسم اآلتية: 1 - أكتُب جماًل اسميَّة تعبِّـُر عِن الصُّ

المفـــــــــرد : ..........................................................................................

المثنى المؤنث  : ..........................................................................................
المثـنى المذكر : ..........................................................................................
جمع مذكر سالم : ........................................................................................
جمع مؤنث سالم :........................................................................................
جمـــع التكسير : ........................................................................................

المركز العلمي
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ورة ممثاًل لحاالت الفاعل اآلتية : 2- أكتُب جماًل فعليَّة  تعبُِّر عن الصُّ
المفـــــــــرد : ..........................................................................................
المثنى المؤنث  : ..........................................................................................
المثـنى المذكر : ..........................................................................................

جمع مذكر سالم:........................................................................................

جمع مؤنث سالم:.......................................................................................
جمـــع التكسير : ........................................................................................

٣ - الممارسة :
ة أخرى في مجال  النَّصيحة(: ة ولجمع المؤنث مرَّ - أكتُب جملة اسميَّة للمثنى مرَّ

-المثنى المذكر:............................................................................................

-المثنى المؤنث: .........................................................................................

-جمع المؤنث السالم:...................................................................................
- أكتُب جماًل فعليَّة، وُأنّوُع  صوَر الفاعِل وذلك في مجال  الكفاح(:

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

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

معرض الكتاب
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لغتي الجميلة رسًما )١(
٣-٥(-٢(

1 - تمهيد: 

- أتعاوُن مع مجموعتي في كتابة أكبر عدد من كلماٍت مشتملٍة على همزٍة متوسطٍة.

٢ - اإلعداد والتَّطبيق: 
أواًل : 

طر. - أرتُِّب حروف كلمات تشتمُل على همزٍة متوسطٍة على السَّ

طر في كلِّ مجموعٍة . - أبيُِّن سبَب رسِم الهمزة على السَّ

ثانًيا : 

أحرَقها  بئٍر  آخر  بإطفاِء  الكويتيَِّة  األسرِة  فرحَة  عبارة تصُف  النَّسخ محاكًيا   بخطِّ  أكتُب   -

العدواُن الغاشُم على وطني الحبيب .

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

٣ - الممارسة: 
الكويت، موظِّفًا كلمة تحوي همزًة  النَّسخ جملًة مفيدًة عن فرحتي بتحرير  - أكتُب بخطِّ 

مالحظاتهم  من  مستفيًدا  زمالئي،  أمام  كتْبُت  ما  أعرُض  ثمَّ  طِر،  السَّ على  متوسطًة 

ومالحظات معلِّمي.

................................................................................................................
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ُح وأعالُج )٢( أنقِّ
٣-٣

1 - تمهيد: 

أقرأ ما يأيت :

)ُحْسُن الُخلِق ِمفتاُح الحياِة الَكريمِة في األُسَرِة والمجتمِع(. 

٢ - اإلعداد: 
1- أتعاون مع أفراد مجموعتي لعمل ما يأتي :

- ُنرتِّب أفكارنا في مضمون المعنى الّسابق .
-  نبيِّن فقرات الموضوع بأحد المخطَّطات اآلتية :

- مخطَّط سهمّي .
- خريطة ذهنية .

- جدول الفقرات .

٣ - الممارسة:

- َأضُع عنواًنا مناسًبا للموضوع.
دة وفًقا للمخطَّط. )١( - َأكتُب مسوَّ

دتي حول الموضوع. - َأتبادُل مع زميلي مسوَّ
دة زميلي وأعلُِّق على صحِة الِفَكر وسالمِة تسلِسلها . - أراجُع مسوَّ

ُق في صحة الكتابة ، وأشيُر للخطأ. - أدقِّ
دتي مستفيًدا من مالحظات زميلي وتوجيهات معلِّمي . ُح مسوَّ - أنقِّ

- أعيُد كتابة النَّصِّ بشكل سليم خاٍل من األخطاء.
 )١(  أطبق األسس الفنية لكتابة الفقرة .
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٤ - أقيُِّم ما كتْبُت :

جيدجيد جًداممتازاملعايريم
خّططت للموضوع بدقة ووضوح.1
قت يف أفكاري حول املوضوع واخرتت املناسب منها.2 دقَّ
دة وفق اخلطة.٣ كتبت مسوَّ
حت موضوعي من األخطاء.٤ نقَّ
غة استخداًما سلياًم.5 استخدمت اللُّ
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حديقة منزلنا جميلة
٣-٧

١ - تمهيد: 
- ُأشاِهُد صورتِن إحدامها حلديقة منزل مجيلة األزهار، خمضة األشجار، مرتَّبة ومعتنى هبا، 

واألخرى عىل النَّقيِض منها.

٢- اإلعداد:  
ورتن. ُق يف الفروِق الواضحِة بن الصُّ - أدقِّ

- أصُف حديقة املنزل األول وأصحابه، وحديقة املنزل الثاين وأصحابه.
....................................................................................................................

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

٣- الممارسة:  
ا عن كلِّ صورٍة من الصورتِن املعروضتِن. ً ا قصرًيا عىل جهاز احلاسوب معربِّ - أكتُب نصًّ

- ُأفيُد من تقنيِة الّتصحيِح النّحوي واهلجائي لتنقيِح النَّصِّ املكتوِب.
ُمه للمعلِِّم. حيحِة وُأقدِّ َّصَّ يف صورتِه النّهائيِة الصَّ - أطبُع الن

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

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

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

....................................................................................................................
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مشروعي 
مع أسرتي

ة مناسبة للمشروع. َل إلى خطَّ - أشارُك في مناقشة جماعيَّة مع زمائي، ونتبادُل جميعنا اآلراء؛ لنتوصَّ
- األدوات والموادُّ المقترحة : 

أقالمحاسب لوحيبطاقاتأوراق

صورجمالتِمقص ـ مادة الصقةألوان 

١ - طريقة بناء المشروع :
- أختاُر عنواًنا مناسًبا لمشروعي، ثمَّ أقوُم بما يأتي :

املعيارخطوات البناءم

ا عن أفكاري نحوه.1 ً ٣ - ٣أخطِّط لكتابة مرشوعي معربِّ

بُت عليها.2 تي تدرَّ ٣ - ٥أستخدُم األسلوب املناسب وقواعد النحو واهلجاء الَّ

٣ - ٧أستخدُم مصادر دراسيَّة أخرى مضيًفا إىل مرشوعي معلومات جديدة مفيدة.٣
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٢ - طريقة عرض المشروع : 
م عرًضا متميًِّزا بلغٍة عربيٍَّة فصيحٍة:  - أرتُِّب خطوات العرض بما يناسب مشروعي، وأقدِّ

المعيارخطوات البناءم

ُ مرتادفات وأضداًدا، وأستخدم معنين 1 أرشُح معاين مفردات يف موضوعي وأبنِّ
2 - ٤خمتلفن لكلمة من اختياري، وترصيًفا لكلمة من اختياري يف سياقات من إنشائي. 

ئيسة والّثانوية .2 2 - ٥أَخترُص احلديث عن مرشوعي، مبيِّنًا أفكاره الرَّ
٣-٥أكتُب مرشوعي بخطِّ )النسخ - الرقعة( مراعًيا قواعد النَّحو واهلجاء. ٣
نة معلومات جديدة ومفيدة أفدهُتا من موادَّ دراسيٍَّة أخرى.٤ 2 - 10أقرُأ نصوًصا متضمِّ
٣ - ٣أضُع خطَّة لعرض مرشوعي، مبيِّنًا أفكاري نحوه بتسلسل صحيح ولغٍة عربيٍة سليمٍة.٥

نـًة معلومـاٍت جديدًة حـول مرشوعـي أفدهُتا من ٦ أكتـُب نصوًصـا متنوعـًة متضمَّ
٣ - ٧مـوادَّ دراسـيٍَّة أخرى.

٣ - تقييم المشروع :

خطوات البناءم
التقييم

 
شرحُت الغرض الرئيس لمشروعي.1

حُت مفردات في مشروعي بجمل من إنشائي.2 وضَّ

٣
الرئيسة  الفكرة  مستخدًما  مشروعي  عن  ث  التَّحدُّ اختصْرُت 

والِفَكَر الثانوية.

٤
النَّحو  قواعد  الرقعة( وراعْيُت   - )النسخ  كتبُت مشروعي بخطِّ 

بُت عليها. والهجاء التي تدرَّ

بلغٍة ٥ كْتبُتها  الموضوع،  حول  أفكاري  ُح  يوضِّ مخطًَّطا  عرضُت 
عربيٍة سليمٍة وتسلسٍل صحيٍح.

٦
معلومات  نة  متضمِّ كتبُتها حول مشروعي  قرأُت نصوًصا مختلفة 

أفدُتها من موادَّ دراسيٍَّة أخرى.

م لمشروعي وكفاياتي . ٤ - أنا مستعد لتقييم المعلِّ
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الوحدة الثانية

أصدقائي ثراء لحياتي



كفايات الوحدة الثانية 
الكفايات م

الكفايات المجاالتالعامة
معيار المنهج الخاصة

١

١ 

١ - ٢حقائق
شفهية  نصوص  في  أفكاره  بوضوح  المتعلم  يعرض 
مراعًيا  العمرية  لفئته  مناسبة  موضوعات  حول  قصيرة 

غوية من حيث النطق و التراكيب . السامة اللُّ

أو ١-٣حقائق٢ )حوار  بسيط  تفاعل  في  ومعلمه  زماءه  يشارك 
العمرية. لفئته  مناسب  موضوع  حول  حديث( 

المتحدث ١ - ٨اتجاهات٣ دوري  ويتبادل  المناقشة  قواعد  يحترم 
. لمستمع ا و

٤

٢

يحدد الغرض الرئيس من النصوص التي قرأها )أدبية- ٢ - ١حقائق
علمية(.

يختار معلومة أو أكثر من النص .٢- ٢عمليات5
يصوغ معنى مصطلح أو جملة ما .٢-٤عمليات6
يتحدث أو يكتب عن ميوله في القراءة .٢-٩اتجاهات٧

٨

٣

األجهزة ٣-٤عمليات مستخدًما  قصير،  نص  في  معلومات  يصوغ 
التقنية  والخرائط الذهنية .

٣-5عمليات٩
يستخدم الخط المناسب )نسخ -رقعة(، وقواعد النحو 
والهجاء التي تدرب عليها، وعامات الترقيم وأدوات 

الربط في كتابة نص قصير .

٣ ـ 6اتجاهات١٠
األسلوب،  وجيدة  المعاني  محكمة  نصوًصا  يصوغ 
والجهد  الوقت  مستثمًرا  وأفكاره،  تجاربه  عن  للتعبير 

استثماًرا حسًنا.
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األم
٢-١

١ - تمهيد: 
ُث عن أثِر األمِّ في حياِة األبناء وتربيتهم . - أتحدَّ

٢- القراءة: 
للشاعر القروي )1( - أقرأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة معبِّرًة:      

تجنَّى إذ  عدوي  بي  تحيَّر  التجنّي1-  عن  سألُت  فما  عليَّ 
منُه ألقاُه  ما  بيَن  وقابَل  منّي2-  اإِلحساِن  من  َيْلقى  وما 
التَّأني٣- يبالُِغ في الِخصاِم وفي التَّجافي وفي  األناِة  في  فأغرُق 
والتََّمني٤- أودُّ حيـــاَتُه ويـــودُّ مــوتي التََّمني  بيــَن  وكـــْم 
َذْرًعا بالبغضاِء  إِلى أن ضاَق  ظنّي٥-  حسُن  بي  ـــُه  َظنَـّ َن  وحسَّ
هُد شهدي ــذي استحلْيَت منّي٦- عدوي ليَس هذا الشَّ الَّ وال المنُّ 
أحـن٧ِّ- فـلي أمٌّ  َحنُـــــــوٌن أرضعتني َصـْدٍر  من  الُحبِّ  َلبـاَن 
عيني فّتحُت  بسَماتِها  على  ْيُت ِسنِّي8-  ومـــن َلثمــــاتِهـــا روَّ
ُأناغي ُتناغيني  كانْت  كما  ُأَغنّي٩-  ُتَغنيني  كــانْت  ومــا 
ففاَض على الَورى ما فاَض عنّي10- َسقاني ُحبُّها فـوَق احتياجي

 )1(  رشيد سليم الخوري المعروف بـ ) الشاعر القروي (. 
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٣- الفهم واالستيعاب: 

ِف معانيها. ُط الكلمات التي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ - ُأحوِّ

- أتعاوُن مع أفراِد مجموعتي لتقديم شرح لما يأتي:

. طتها من كلمات النَّصِّ - الكلمات الَّتي حوَّ

. - عبارة من عبارات النَّصِّ

ه. - َأستخلُص شعورين من مشاعِر االبن تجاه أمِّ

٤- الممارسة: 

- أبيُِّن الغرَض الرئيَس من النَّصِّ الّسابِق شفهيًّا، ثمَّ أكُتُبه في صياغٍة سليمٍة.

...................................................................................................................
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غوية )٣( حصيلتي اللُّ
٢-٤

1- تمهيد:
- أتعاوُن مع زمالئي لطِرح اسٍم أو مصطلٍح معروٍف، ونستمُع إلى تعريٍف له من المجموعات 

األخرى.
- أناقُش زمالئي لتقديِم تعريٍف السِم أو مصطلٍح مألوٍف تطرُحه إحدى المجموعات في 

الفصِل.

٢- اإلعداد: 
- أطَّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معِجم الثَّروِة اللُّغويِة.

٣- الممارسة: 
- بعد االطِّالع على الكلمات وفق تصنيفها، َأقوُم بما يأتي متعاوًنا مع زمالئي:

دة. - أذكُر المترادفات للكلمات المحدَّ
دة. - أذكُر الضد للكلمات المحدَّ

ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمة املطلوبة يف سياقين بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ
- أوظُِّف كالًّ من المفرد والجمع في جمٍل مفيدٍة.

ٍد. دة )جذر( لكلمات في مواضَع مناسبٍة في مجاٍل محدَّ ة معجمية محدَّ - أستخدُم تصريفات مادَّ
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عرض إبداعي
١ - ٢

١- تمهيد: 
ُن  - أناقُش زمالئي في قواعد الحوار والمناقشة، ثمَّ ندوِّ

ره منها في لغٍة سليمٍة واضحٍة. ما نقرِّ
- أتذكُر ما يأتي من مواطن القوة في الحديث: 

- الثقة بالنفس - االنضباط االنفعالي - سالمة التفكير. 
د. - انتظام األفكار - حسن التعامل مع األدوات - اإلنجاز وفق الوقت المحدَّ

٢- اإلعداد: 
ة َأعرُض موقًفا أو فيلًماَأصُف أحد أفراد عائلتيَأسرُد قصَّ

ُل بعض المعلومات المناسبة من مصدر متوفر في الفصل حول أّي مّما يأتي:  - أسجِّ
ُل أفكاري وتصوراتي حول الموضوع، وأناقشها مع أفراد مجموعتي، مستفيًدا من  - أسجِّ

ملحوظاتهم.
- أراجُع ما أعددُته، وأستوفي استعداداتي لعرضه أمام زمالئي في الفصل.

٣- الممارسة: 
والتَّركيب،  النُّطق  حيث  من  سليمٍة  بلغٍة  الموضوع  حول  وتصوراتي  أفكاري  أعرُض   -
د الوافي على أسئلة زمالئي. مستخدًما وسائل مناسبة، ومراعًيا الطَّالقة، والوضوح، والرَّ

٤- التَّقييم: 
- أضُع عالمة  ü( لعنصر التقييم الَّذي تحقَّق في أدائي:

عناصر التقييمم
النقاط

٤٣21
القدرُة على جمع المعلومات المناسبة.1
مراعاُة قواعد الحوار والمناقشة.2
ث بطالقة ووضوح في الموضوع وإثراء الحوار.٣ التَّحدُّ

6٤



لغتي الجميلة نحًوا )٢(
٣-٥(-١(

١- تمهيد: 
- أتعاوُن أنا وزمالئي في قراءة األمثلة التالية، مع مالحظتها والموازنة فيما بينها، للوصول 

ًة. إلى استنتاج أنَّ للخبر في الجملة االسميَّة أنواًعا عدَّ
- األمُّ حناُنها عظيٌم.

الِح والتَّقوى. - األُب ُيرّبي أبناءه على الصَّ
ديُق الوفيُّ في القلِب. - الصَّ

. ِه قبَل ُكلِّ حبٍّ - ُحبُّ اللَّ

٢- التَّحليل والفهم: 
ُد الخبَر في كلِّ جملٍة اسميٍَّة مبيِّنًا نوَعه في الجدول اآلتي:  - ُأحدِّ

نوعهالخبرأمثلة
االمُّ نبُع الحنان.

األمُّ تدّبُر شؤوَن أسرتها.
األمُّ عطُفها كبيٌر.
األمُّ في قلوبنا.

األمُّ فوَق رؤوِسنا

٣- التَّطبيق: 
ًنا جماًل اسميًَّة صحيحًة:  - أضُع في كلِّ فراٍغ مّما يلي الخبَر المطلوَب بين القوسين، مكوِّ

- األصدقاُء ....................................... )خبًرا شبه جملة جار ومجرور(. 
- المعلُم ........................................... )خبًرا جملة فعليَّة(.
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- اآلباُء ........................................... ) خبًرا جملة اسميَّة(. 
............................................ ) خبًرا شبه جملة ظرف(.  - الحقُّ

- العلُم المفيُد............................................ ) خبًرا مفرًدا(. 

٤- الممارسة: 
- أشارُك زمالئي قراءة األبيات التالية ، وأحاوُرهم  لفهمها واستيعابها، ثمَّ أجيُب: 

قال الشاعر: 

ُهــــني ــِك َأْشــــواقي ُتَوجِّ ومــا مشــيُت ولكــْن يب اهلــوى طارا.ُأّمــي َأَتْيُت

َوَبثَّ ُحبُِّك يف ُدنيـــــــــاَي َأْعطارا.َأريـــُج ِذْكــُرِك َطيَّْبــُت الفـــــؤاَد بــه

َوَنْبــُض َقْلبــي َيُضــخُّ احلُبَّ ِمــْدرارا.َفنَْقــُش اْســمِِك حمفــوٌر عــىل َكبِــدي

ه في هذه األبيات في جمٍل اسميٍَّة مستوفًيا أنواَع الخبِر الَّتي درسُتها: - أصُف مشاعَر االبِن نحو أمِّ

.......................................................................................................... )1(

.......................................................................................................... )2(

.......................................................................................................... )٣(

.......................................................................................................... )٤(

.......................................................................................................... )٥(
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الكويت هي أمي
٣-٦

١- تمهيد: 
- أقرُأ الفقرة التالية قراءًة جهريًة معبِّرًة عن المعنى: 

    قال َحضرُة صاحِب الّسموِّ أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
الصباح- حفظه الله ورعاه - :

»لقد عاَش أهُل الكويِت على َمرِّ األجياِل متحابيَن متراحميَن، 
ُمَضّحيَن  لوطنِِهم،  عاشقيَن  المشترِك،  المصيِر  َروابُِط  ُدُهم  ُتوحِّ

من أجِلِه، ُمَجّسديَن روَح األسرِة الواحدِة«.

٢- اإلعداد : 
التَّجارب  مبيِّنًا  متكامٍل،  قصيٍر  نصٍّ  كتابِة  حوَل  األفكاَر  مجموعتي  أفراِد  مع  أتبادُل   -

تي مررُت بها. والخبرات الَّ
ُد فكرتي الَّتي سأكتُب عنها:  - أحدِّ

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

٣- الممارسة: 
- َأبدُأ بكتابِة الفقرِة التجريبيِة المعبِّرِة عن فكرتي.

تي كتَبها زمالئي. - اقرُأ الفقراِت الَّ
- أكتُب بلغٍة جّذابٍة وأسلوٍب ُمشّوٍق فقرًة تعبُِّر عْن فكرتي وتجاربي وخبرتي، مستفيًدا مّما قرأته 

. بِط وعالماِت التَّرقيِم وجودِة الخطِّ من فقرات زمالئي، ومراعًيا حسن استخداِم أدواِت الرَّ
....................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................
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عائلتي ِسرُّ سعادتي)١(
٢-٢

١- تمهيد:  )1(
ٍة. - ُأَعبُِّر عْن دوِر العائلِة في بناِء المجتمِع في جمٍل صحيحٍة تامَّ

ُح اهتماَم اإلسالِم بالعائلِة وتنشئِة أفراِدها . - أوضِّ

٢- القراءة: 
- أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:

بنُة األساِسيَُّة يف بناِء املجتمعاِت، واألساُس الَّذي تقوُم عليِه تربيُة األبناِء، فهي رمٌز  العائلُة هي اللَّ
َسه الوالداِن ليكونا  الَّذي أسَّ الَّذي َيُضمُّ أفراَدها، والكياُن  لالستقراِر واألمِن واألماِن ، واحلضُن 

عوِر باحلبِّ واحلناِن الـمبنيِن عىل الِفطَرِة. ا من الشُّ عىل رأِس اهلرِم فيِه، مما ُيضفي عىل العائلِة َجوًّ
يعني  وفساُدها   ، األجياِل  صالَح  يعني  وَصالُحها  واألخالِق،  للرتبيِة  مدرسًة  العائلُة  ُتَعـدُّ 
عايِة واالهتمـاِم ، وجاَء  فساَد املجتمِع بَِأكمِلِه ؛ لذلك حَتظى العائلُة بمفهوِمها الواسِع بُِكلِّ الرِّ
ًسا  مـاويِة وخصوًصا اإلسالَم الَّذي جعَل ِرباَط العاِئلِة مقدَّ ائِع السَّ تأكيُد أمّهيتها يف مجيِع الرشَّ

مبنيًّا عىل العدِل بن أفراِدها، وقائمـًا عىل احلبِّ والتَّفاُهِم وتوزيِع األدواِر فيام بينهم.
ُر بثمٍن، خصوًصا أنَّ هناَك الكثرَي من األشخاِص الَّذين   إنَّ وجوَد العائلِة نعمٌة كربى ال ُتَقدَّ

 )1(   بقلم أحد مؤلفي الكتاب.
6٨



يفتقدوَن وجوَد العائلِة ؛ لذلك يشعروَن بالنَّقِص الفتقاِرهم سقَف العائلِة الَّذي حَيْميهم، واحلائَط 
الَّذي َيْستندوَن عليِه؛ ألنَّنا نحتاُج أْن نشاِرَك بعَضنا بعًضا األفراَح واألحزاَن ، النَّجاَح والفشَل، 
ُب عىل  خُص بقيمِة عائلتِه عنَدما يبتعُد عنها لسبٍب ما ؛ لذلَك يتوجَّ حَة واملرَض، ويشعُر الشَّ الصِّ
َي واجباتِِه جُتاَه عاِئَلتِِه، فيحرتَم ِكباَرها َوجُيِلَُّهم، وأْن يعطَف عىل صغاِرها وحَيْنَو  كلِّ فرٍد أن يؤدِّ
َم النَّصيحَة ويتقبََّلها يف الوقِت نفِسه ، وَأْن  عليهم، وأْن يساِعَد أفراَدها يف إدارِة ُشؤوِنِم، وُيقدِّ

يأُمَرُهم باملعروِف َوَينْهاُهم عِن املنكِر.

٣- الفهم واالستيعاب: 
ف معانيها. تي تتطلَُّب العودَة إلى المعجم لتعرُّ ُط الكلمات الَّ   أ - ُأحوِّ

. ْطُتها من كلمات النَّصِّ ف الكلمات الَّتي حوَّ ب- أتعاوُن مَع أفراد مجموعتي لتعرُّ
ج - أجيُب عن األسئلة اآلتية: 

- ماذا تمثُِّل لك العائلُة؟
- ما المقصوُد بالعبارة اآلتية: ) العائلُة مدرسٌة للتَّربيِة واألخالق( ؟

ماوية. رائع السَّ - أعلُِّل تأكيَد أهميَِّة العائلِة في جميع الشَّ
- ما مكانُة العائلِة في اإلسالِم؟

- أذكُر واجبي ُتجاه عائلتي.

٤- الممارسة: 
ٍق. ُد معلومًة من النَّصِّ وأكُتبها بخطٍّ منسَّ - أحدِّ

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

-أختاُر معلومًة من النَّصِّ تزيُد فهمي.
....................................................................................................................

- أكتُب تعبيًرا من النَّصِّ يتناوُل ما يأتي: 
- العائلُة أمٌن وأماٌن واستقراٌر.

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

- بدون وجوِد كياِن العائلِة نفتقُد الكثيَر.
................................................................................................................

6٩



١- تمهيد: 
- ُأبيُِّن خبراتي الّسابقة في أنشطة القراءة.

تي زرُتها والمسابقات الَّتي شاركُت فيها. - أذكُر المكتبات الَّ

٢- القراءة: 
- َأقرُأ الفقرَة الّتاليَة قراءًة جهرّيًة معبِّرًة عن المعنى.

ُمْستْأذنيَن   إليِه  أنا وزمالئي إلى مكتبِة المدرسِة، وسّلمنا على األستاِذ أميِن، وطلبنا  ذهبُت 
استخداَم فهارَس المكتبِة ليختاَر كلُّ واحٍد منّا الكتاَب الَّذي يميُل إلى قراءتِه، فاخترُت كتاًبا عْن 
تاريِخ الكويِت، واختاَر خالٌد كتاًبا عن الوقايِة من األمراِض، واختاَر حموُد كتاًبا عن البطوالِت 
الّرياضيِة، واأللعاب األولمبيَِّة، واختاَر فالٌح كتاًبا عْن أوائل في الكويِت، وَجَلسنْا في هدوٍء 

ًة وثقافّيًة رائعًة. نقرُأ ونسّجُل بعَض ما َأفْدناُه مّما قرْأنا، وتباَدْلنا اأْلَفكاَر، وكانْت ُنزهًة فكريَّ
٣- الممارسة: 

تي أحبُّ قراءتها. ُد ميولي القرائيَة وأنواَع الُكتِب الَّ - ُأحدِّ
....................................................................................................................

-أصوُغ فكرة تعبُِّر عن المجال الَّذي أميُل إلى القراءة فيه بلغٍة سليمٍة.
....................................................................................................................

ُد ميولي القرائية. -أذكُر معلومات أو عبارات ذات قيمة تؤكِّ
....................................................................................................................

زيارة إلى المكتبة
٢-٩
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لغتي الجميلة رسًما )٢(
٣-٥(-٢(

١- تمهيد: 
- أقرُأ الفقرَة التالية قراءًة صحيحًة: 

تي يقوُم بها اإلنساُن الُمحبُّ المحبوُب أْن يساعَد  من مكارِم األخالِق وفضائِل األعماِل الَّ
أصحاَبه كلَّما امتلَك القدرَة على المساعدِة، ويتحمَل خصوَمه ، ويتفاءَل بهدايتهم ليكونوا معه 
أعمالِهم مملوءًة  فتكون صحائُف  عيِف،  الضَّ بيِد  يسعوَن لألخِذ  الَّذين  المروَءِة  من أصحاِب 

يِّئات شيًئا فشيًئا حتى ُتمحى . بالخيراِت ، و تتضاَءُل السَّ

٢- التَّحليل والفهم: 
طر:  - أضُع خطًّا تحت الكلمات الَّتي تحوي همزة متوسطة على السَّ

ديُق الوفيُّ َتْوَءُم روح صديِقِه. - الصَّ
فاِت العربيِة األصيلِة. هامُة والمروءُة من الصِّ - الشَّ

- القراءُة نوُر العقوِل وزاُد المعرفِة.
- أتأمُل التَّشكيَل الَّذي ُرِسمْت به الكلماُت، ثمَّ أستنتُج قاعدًة لكتابتها.

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

.................................................................................................................
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٣- التَّطبيق: 

ِل:  - َأمأُل الفراَغ يف كلِّ مجلٍة مما ييل وفًقا للمثاِل األوَّ

- َمأَلَ    الكأُس مملوءٌة بالماِء.

باِح. حُف ................. يف الصَّ - َقَرَأ    الصُّ

- َوَبَأ    ال تدخْل أماكَن ............. باألمراِض املعديِة.

ندوِق. - َخَبَأ    البطاقاُت ................. يف الصُّ

ُة .................. بوصِف األشجاِر. - َبَدَأ    القصَّ

٤- الممارسة: 
ُن كلُّ منها كلمًة تحوي همزًة متوسطًة على  - أكتُب ثالَث جمٍل قصيرٍة من إنشائي، َيتضمَّ

. بط، وجودة الخطِّ طر، مراعًيا صحَة استخدام عالمات التَّرقيم، وأدوات الرَّ السَّ
....................................................................................................................

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

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

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

٧٢



 

عرضي مشوق
١-٢

١- تمهيد: 
ُن ما   - أناقُش زمالئي يف قواعِد احلواِر واملناقشِة، ثمَّ ندوِّ

ره منها يف لغٍة سليمٍة واضحٍة. نقرِّ
ُر ما يأيت من مواطن القوة يف احلديث:  - أتذكَّ

- الثقة بالنفس  - االنضباط االنفعايل  - سالمة التفكري 
 - األدوات    مع  التعامل  حسن   - األفكار  انتظام   -

اإلنجاز وفق الوقت املحدد.
ًة أعرُض مشهًدا تمثيليًّاأصُف أحَد أصدقائيأسرُد قصَّ

٢- اإلعداد: 
من  مستفيًدا  جمموعتي  أفراد  مع  وأناقُشها  املوضوع،  حول  وتصورايت  أفكاري  ُل  أسجِّ  -

مالحظاهتم.
- أراجُع ما أعددته، وأستويف استعدادايت لعرضه أمام زمالئي يف الفصل.

٣- الممارسة: 
كيب مستخدًما  - أعرُض أفكاري وتصورايت حول املوضوع بلغٍة سليمٍة من حيث النُّطق والرتَّ

د الوايف عىل أسئلة زمالئي. وسائل مناسبة، ومراعًيا الطَّالقة، والوضوح، والرَّ
٤- التَّقييم: 

- أضُع عالمة   ü ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّق يف أدائي:

عناصر التقييمم
النقاط

٤٣21
القدرة على جمع المعلومات المناسبة.1
مراعاة قواعد الحوار والمناقشة.2
ث بطالقة ووضوح في الموضوع وإثراء الحوار.٣ التَّحدُّ
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من أفكاري وخبراتي
٣-٦

١- تمهيد: 
ًة عن املعنى:  - أقرأ النَّصَّ قراءًة جهريًة معبِّ
األمانــُة خلــٌق عظيــٌم، وصفــٌة كريمــٌة، وهــي 
ــدِق، وقــْد ورَد ذكُرهــا يف  مرتبطــٌة بفضيلــِة الصِّ
ــِث  ــِم واحلدي ــرآِن الكري ــريٍة يف الق ــَع كث مواِض

ــَب بالّصــادِق األمــِن. - َفُلقِّ يــِف، وقــْد ارتبَطــْت هاتــاِن الفضيلتــاِن برســولِنا الكرِيــم - الرشَّ

٢- اإلعداد: 
- أتبادُل مع أفراد جمموعتي األفكاَر حول كتابة فقرة مرتابطة، مبيِّنًا مواقفي وخربايت وجتاريب 

يف ضوء النَّصِّ الّسابق.
ُد فكريت الَّتي سأكتُب عنها:  - أحدِّ

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

٣- الممارسة:
ة عن فكريت. - أبدُأ بكتابة الفقرة التجريبيَّة املعربِّ

تي كَتبها زمالئي. - أقرُأ الفقرات الَّ
ُ عْن فكريت وجتاريب وخربايت، مستفيًدا مما قرأته  ٍق فقرًة ُتعربِّ - أكتُب بلغٍة جّذابٍة وأسلوٍب مشوِّ

. قيم وجودة اخلطِّ بط وعالمات الرتَّ من فقرات زمالئي، ومراعًيا أدوات الرَّ
....................................................................................................................

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

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

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

٧٤



َمْن صديُقك؟
٢-١

١- تمهيد: 
وِء وما يتَّصفوَن به مْن صفاٍت. ُث عْن أصدقاِء السُّ - أحتدَّ
بُعها لتجنُِّب أصدقاء الّسوِء وأفعاهِلم .  تي أتَّ - الوسائُل الَّ

٢- القراءة: 
- أقرُأ اآليات الكريمة اآلتية  قراءًة صحيحًة:

﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ   
گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   

ڭ  ۇ ﴾  1 

٧5 )1(    اآليات من 2٩:2٥ سورة الفرقان .



٣- الفهم واالستيعاب: 
ف معانيها. تي تتطلَّب العودة إىل املعجم لتعرُّ ُط الكلمـات الَّ - أحوِّ

- أتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتقديم رشح ملا يأيت: 

طُتها من كلامت اآليات القرآنية الكريمة. - الكلامت الَّتي حوَّ

- آية من اآليات الكريمة.

َ ما يأيت:  - أحتاوُر مع أفراد جمموعتي ألُبيِّ

ديِق الّسوِء . ديِق الّصالِح والصَّ - الفرَق بن الصَّ

بَة عىل ُمرافقِة أصدقاِء الّسوِء يف الدنيا واآلخرة . - النتائَج املرتتِّ

٤- الممارسة: 
- أستخلُص الغرض الرئيس لآليات القرآنية الّسابقة، وأكتُبه يف صياغٍة لغويٍة سليمٍة ووافيٍة.

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

....................................................................................................................
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حصيلتي اللغوية )٤(
٢-٤

١- تمهيد:
- أتعاوُن مع زمالئي لطرح اسٍم أو مصطلٍح معروٍف، ونستمُع إىل تعريٍف له من املجموعات 

األخرى.
املجموعات يف  إحدى  تطرحه  مألوٍف  أو مصطلٍح  تعريٍف السٍم  لتقديم  أناقُش زمالئي   -

الفصل.

٢- اإلعداد: 
- أطَّلُع عىل الكلامت املصنَّفة يف معجم الثَّروة اللُّغوية.

٣- الممارسة: 
- بعد االطِّالع عىل الكلامت وفق تصنيفها، أقوُم بام يأيت متعاوًنا مع زمالئي:

دة. - أذكُر مرتادفات الكلامت املحدَّ
دة. - أذكُر أضداد الكلامت املحدَّ

ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمة املطلوبة يف سياقين بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ
- أوظُِّف كالًّ من املفرد واجلمع يف مجٍل مفيدٍة.

ٍد. دة يف مواضَع مناسبٍة يف جماٍل حمدَّ - أستخدُم ترصيفات للكلامت املحدَّ
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التواصل االجتماعي
١-٨

١- تمهيد: 
ُد مع زمالئي قواعَد احلواِر واملناقشِة. - ُأحدِّ

٢- جمع المعلومات: 
عن  املناسبِة  املعلوماِت  بعَض  أمجُع   -
النّاِس،  بن  االجتامعيِّ  التَّواصِل  أمهيَِّة 

ووسائِله، وفوائِده، وأرضاِره.

٣- الممارسة: 
تي َتربُط بن اآلخريَن  -  أحاوُر زمالئي َحْوَل أمهيَِّة التَّواصِل االجتامعيِّ ونوعيَِّة العالقاِت الَّ
ًما معلومايت بلغٍة سليمٍة  تي تشمُل العائلَة واألصدقاَء واملعارَف، ُمقدِّ يف الّدائرِة االجتامعيِة الَّ

واضحٍة، مراعًيا القواعَد املتَّفَق عليها يف احلواِر واملناقشِة.

٤- التَّقييم: 
- أضُع عالمة  ü( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّق يف أدائي:

النقاطعناصر التقييمم
٤٣21

القدرة على جمع المعلومات المناسبة.1
مراعاة قواعد الحوار والمناقشة.2
ث بطالقة ووضوح في الموضوع وإثراء الحوار.٣ التَّحدُّ
ث والمستمع بكفاءة.٤ تبادل دوري المتحدِّ
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هبيُّ جاجة والبيض الذَّ الدَّ
١-٣

١- تمهيد: 
ُ رأيي يف مدى حاجِة اإلنساِن إىل املاِل يف حياتِه. - ُأبنِّ

٢- االستماع والمناقشة: 
واْلبيُض  جاجُة  )الدَّ ِة:  لقصَّ مرئيًّا  عرًضا  أشاهُد   -

.)١( ) هبيُّ الذَّ
مضامـِن  فـي  تفصيليَّـٍة  أسئلـٍة  عن  شفهيًّا  أجيُب   -

النَّصِّ الّسابق بلغٍة سليمٍة.

٣- الممارسة: 
ِة. - أشارُك يف مناقشٍة مجاعيٍَّة مع زمالئي، ونتبادُل اآلراَء واالنطباعاِت َحْوَل القصَّ

٤- التَّقييم: 
- أضُع عالمة  ü( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّق يف أدائي:

النقاطعناصر التقييمم
٤٣21

القدرة على فهم المسموع واستيعابه.1

التفاعل النَّشط مع الزمالء في الفصل.2

ِة.٣ تبادل اآلراء واالنطباعات حول القصَّ

 )1(  الرابط في دليل المعلم.
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معلوماتي منظمة
٣-٤

١- تمهيد: 
هنيََّة الّتاليَة بألعاٍب رياضيٍَّة ُأحبُّ ممارسَتها.  - ُأْكِمُل اخلريطَة الذِّ

ُح ما جاء فيها بلغٍة سليمٍة واضٍحة. هنيََّة، وأوضِّ - أعرُض خريطتي الذِّ

٢- اإلعداد: 
، ثمَّ أتبادُل أفكاًرا مع  - أقرُأ من مصادَر مناسبٍة عن شخصيٍَّة كويتيٍَّة بارزٍة يف املجاِل الّريايضِّ
خصيِة،  الشَّ جمموعتي حول تصميِم خريطٍة ذهنيٍَّة لوضِع معلوماٍت مفيدٍة وُمنَظَّمٍة حول تلك 

وذلَك يف حدوِد ستِّ معلوماٍت.

٣- الممارسة: 
هنيَة توظيًفا سليمـًا. خصّياِت الّرياضيَِّة، موظًفا فيه اخلرائَط الذِّ ا معلوماتيًّا عن إحدى الشَّ - أكتُب نصًّ
....................................................................................................................

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

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

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

ألعاب رياضية
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الرضا)١(
٢-٢

١- تمهيد:  )١( 
ضا بمـا َقَسمَه اهللاُ لنا . ًة عن القناعِة والرِّ - أعرُض أمام زمالئي قصَّ

٢- القراءة: 
- أقرُأ النَّصَّ اآليت ِقراءًة صامتًة واعيًة: 

نٌة من أمٍّ وصغريهِتا ذاِت الثالثِة  يف إحدى ُقرى العاملِ الكبرِي، كاَن هناَك أرسٌة فقريٌة صغريٌة، مكوَّ
ديِد الَّذي ُتعاين ِمنُْه األرسُة،  ْغِم من حالِة الفقِر الشَّ ضا باديًة عىل البيِت بالرُّ أعواٍم، كانت َمعامِلُ الرِّ
وطفلُتها  هي  لتعوَد  النَّهاِر،  طيلَة  األغنياِء  بيوِت  يف  تعمُل  فكانْت  يشٍء،  يف  َتْطَمُع  األمُّ  تكْن  مل 
ٌب، ويف بعِض األحيان ثمرتان من الربتقاِل، تأكالنهما ومها  مـا ومعُهمـا َمْطَعٌم ومرْشَ إىل منزهِلِ

يِة. تشاهداِن القمَر من نافذِة الـمنزِل، واألمُّ حتكي لصغريهِتا إحدى ِقَصِصها الـمسلِّ
تي َتْزَحُف  يف َسْقِف الّداِر، كانت خَتْشى يوًما َينَْهِمُر  قوِق الَّ مل يكن يشغُل باَل األمِّ إالَّ تلَك الشُّ

غريَة. فيِه الـمطُر َفُيحيُل البيَت إىل بِْركِة ماٍء، َفُيْغِرُقها ِهَي وطفلَتها الصَّ
غرِي. تاُء حاماًل معُه غيمـًا ملبًَّدا، مل يلبْث إال وقْد انمَر مطًرا عىل القريِة والبيِت الصَّ وجاَء الشِّ
حَتمَي  َأْن  حاولْت  منُه،  املنهمِر  الـمـاِء  َكْثرِة  من  اْنزاَح  قد  َسْقَفُه  وكأنَّ  بيَتها  األُمُّ  ووجدِت 
غريُة  صغريهَتا من املاِء، لكنَّ الـمطَر كاَن شديًدا، ومرَّ وقٌت واألُمُّ جتري بطفلتِها هنا وهناك، والصَّ

َتْرجَتُِف من الربِد واخلوِف.
 )1(  أفكار صغيرة لحياة كبيرة. تأليف كريم الشاذلي.
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ٍة اْهَتَدِت األُمُّ لفكرٍة بسيطٍة، فقامْت وخلعْت باَب املنزِل وأماَلْتُه عىل اجلداِر واْحَتَمْت  وبعَد ُمدَّ
ِء. حتَتُه ِهَي وصغريهُتا، َوَحامُها الباُب من انمـاِر الـمطِر بعَض الشَّ

الفقراُء  اآلَن  يفعُل  ماذا  ترى  أماه،  يا  هللاِ  احلمُد  وقالْت:  مبتسمًة  ها  ُأمِّ إىل  الطِّفلُة  التفَتِت  هنا 
الَّذين ليَس لدهيم باٌب خيتبئوَن حتَتُه من انمـاِر الـمطِر.

٣- الفهم واالستيعاب: 
ف معانيها. تي تتطلَُّب العودَة إىل امُلْعجِم لتعرُّ ُط الكلمـاِت الَّ - ُأحوِّ

. طُتها من كلامت النَّصِّ ف الكلامت الَّتي حوَّ - أتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
- أجيُب عن األسئلِة اآلتية: 

- أين كانت تعيُش األرسُة الفقريُة؟
تاُء حاماًل معه غيمـًا ملبًَّدا؟ - ما املقصوُد بالعبارِة اآلتيِة: وجاَء الشِّ

- أعلُِّل قياَم األمِّ بخلِع باب املنزِل وإمالتِه عىل اجلداِر.

٤- الممارسة: 
ٍق. ُد معلومة من النَّصِّ وأكُتبها بخطٍّ منسَّ - ُأحدِّ

- أختاُر معلومًة من النَّصِّ تزيُد فهمي.
....................................................................................................................

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

- أكتُب تعبرًيا من النَّصِّ يتناوُل مايأيت.
• القناعُة كنٌز ال يفنى.

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

• األمُّ ملجٌأ ومالٌذ ألبناِئها.
................................................................................................................

• ال يقارُن اإلنساُن َنْفَسه إال بَمْن ُهم دوَن مستواه.
................................................................................................................
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وقتي ثمين
١-٨

١- تمهيد:
ُن ما  ُد مع زمالئي قواعَد احلواِر واملناقشِة، ثمَّ ندوِّ - ُأحدِّ

رُه منها يف لغٍة سليمٍة واضحٍة. ُنقرِّ

٢- اإلعداد: 
- أجمـُع بعـَض المعلومـاِت المناسـبِة عـن اسـتثماِر 

وقـِت الفـراِغ.

٣- الممارسة: 
ًما معلوماتي بلغٍة  - أحاوُر زمالئي َحْوَل أهميَِّة استثماِر وقِت الفراِغ فيما ينفُع ويفيُد، مقدِّ

سليمٍة واضحٍة، مراعًيا القواعَد المتَّفَق عليها في الحواِر والـمناقشِة.

٤- التَّقييم : 
-  أضُع عالمة  ü( أمام عنرص التَّقييم الَّذي حتقَّق يف أدائي:

عناصر التقييمم
النقاط

٤٣21
القدرة على جمع المعلومات المناسبة.1

مراعاة قواعد الحوار والمناقشة.2

ث بطالقة ووضوح في الموضوع وإثراء الحوار.٣ التَّحدُّ

ث والمستمع بكفاءة.٤ تبادل دوري المتحدِّ
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لقاء تحدي القراءة
٢-٩

١- تمهيد: 
ُ خربايت الّسابقَة يف أنشطة القراءِة. - ُأبنِّ

تي زرهُتا والـمسابقاِت الَّتي شاركُت فيها.  - أذكُر املكتبات الَّ

٢- القراءة: 
إقامة  عن  للقراءِة  العربيَِّة  َغِة  اللُّ نادي  إعالَن  أقرُأ   -

حلقاِت حواٍر أسبوعيٍَّة.

يعلن نادي اللُّغة العربية للقراءِة عن إقامِة حلقاِت حواٍر أسبوعيٍَّة.
العنوان: تحّدي القراءة.

ة.                                              التاريخ: 26 / 11 المشاركون: جماعُة القراءِة الحرَّ
مميزات اللقاء: 

ف أدباء ومفكرين وعلماء. - تعرُّ
فهيِّ للمقروِء. - إظهار اإلبداع في فنِّ التَّلخيص الشَّ

- إبراز مهارات القراءة الّصامتة.
- الحصول على شهادة في تلخيص المقروء.

- اللقاء يعقد أسبوعيًّا في مقرِّ نادي اللُّغة العربية.
- يستمر التَّسجيُل أسبوًعا واحًدا من تاريخ اإلعالن.

٣- الممارسة: 
تي ُأحبُّ قراءهتا. ُد ميويل القرائيَة وأنواَع الكتِب الَّ - ُأحدِّ

....................................................................................................................
ُح سبَب حّبي للقراءِة وأمهيَّتها. - أوضِّ

....................................................................................................................
ُد ميويل القرائية. - أذكُر عبارات أو معلومات ذات قيمة تؤكِّ

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

....................................................................................................................
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السيدة البخيلة والخروف
١-٣

١- تمهيد:  
ُ رأيي يف أثِر اْلُبخِل يف اإلنساِن. - ُأبنِّ

٢- االستماع والمناقشة: 
يدُة البخيلُة واخلروُف(. )1( ة: )السَّ - أشاهُد عرًضا مرئيًّا لقصَّ

- أجيُب شفهيًّا عن أسئلٍة تفصيليٍَّة يف مضامِن النَّصِّ الّسابِق بلغٍة سليمٍة.

٣- الممارسة: 
ة. أشارُك يف مناقشٍة مجاعيٍَّة مع زمالئي، ونتبادُل اآلراَء واالنطباعات حول القصَّ

٤- التَّقييم: 
-  َأضُع عالمة  ü( أمام عنرص التَّقييم الَّذي حتقَّق يف أدائي:

عناصر التقييمم
النقاط

٤٣21
القدرة على فهم المسموع واستيعابه.1

التفاعل النَّشط مع الزمالء في الفصل.2

ة.٣ تبادل اآلراء واالنطباعات حول القصَّ

٨5 )1(  الرابط في دليل المعلم



خريطتي الذهنية
٣-٤

١- تمهيد: 
هنيََّة الّتاليَة بعمالِت دوٍل عربيٍَّة.  - أكمُل اخلريطَة الذِّ

عمالت عربية

ُح ما جاء فيها بلغٍة سليمٍة واضحٍة. هنيََّة وأوضِّ - أعرُض خريطتي الذِّ

٢- اإلعداد: 
بيِة والتَّعليِم، ثمَّ أتبادُل أفكاًرا مع  - أقرُأ من مصادَر مناسبٍة عن شخصيٍَّة بارزةٍ يف جمال الرتَّ
خصيَِّة، وذلَك يف  جمموعتي حول تصميِم خريطٍة ذهنيٍَّة لوضِع معلوماٍت مفيدٍة حوَل تلك الشَّ

حدوِد مخِس معلوماٍت.

٣- الممارسة: 
بيِة والتَّعليِم، موظًِّفا فيه  خصّيات البارزِة يف جماِل الرتَّ ا معلوماتيًّا عن إحدى الشَّ - أكتُب نصًّ

كِل الّتايل: هنيََّة توظيًفا سليمـًا ومنطلًقا من الشَّ اخلرائَط الذِّ
.....................................................................................

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

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

اسم الشخصية
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أصدقائي ثروتي

بدء العمل: 
ونتبادُل   ، زمالئي  مع  مجاعيٍَّة  مناقشٍة  يف  أشارُك   -
َل إىل  ُخطٍَّة مناسبٍة للمرشوع. مجيُعنا  اآلراَء ؛ لنتوصَّ

- األدواُت والموادُّ الـمقترحة : 

األدوات واملواد املقرتحة

أقامحاسب لوحيبطاقاتأوراق
صورجماتِمقص ـ مادة الصقةألوان 

١ - طريقة بناء المشروع :
- أختاُر ُعنواًنا مناسًبا ملرشوعي، ُثمَّ أقوُم بمـا يأيت :  

املعيارخطوات البناءم
ا عن أفكاري نحوه.١ ً ٣ - 1أكتُب مرشوعي بام ال يقل عن مخس فِْقراٍت ، معربِّ

بُت عليها ٢ تي تدرَّ أستخدُم األسلوَب املناسَب وقواعَد النَّحِو واهلجاِء الَّ
بط يف كتابِة مرشوعي . قيم ، وأدواِت الرَّ ٣ - ٥وعالمات الرتَّ

َة يف عرض مرشوعي .٣ ٣ - 2أستخدُم املعيناِت التقنيََّة والبرصيَّ

مشروعي 
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٢ - طريقة عرض المشروع : 
ُم أداًء متميًِّزا :   أرتُِّب خطواِت العرِض بما يناسُب مشروعي ، و ُأقدِّ

المعيارخطوات البناءم

2 - ٤أرشُح معاين مفرداٍت يف مرشوعي .1
ُث أو أكتُب عن ميويل القرائية . 2 2 - ٩أحتدَّ

٣
واخلرائط  التقنيَّة  األجهزة  مستخدًما  قصرٍي  نصٍّ  يف  معلومايت  أصوُغ 

٣ - ٤الذهنّية. 

٤
أكتُب مرشوعي بخطِّ )النسخ - الرقعة( مراعًيا قواعَد النَّحِو واهلجاِء 

بط. قيم ، وأدواِت الرَّ ٣ - ٥وعالمات الرتَّ

٣ - ٦أصوُغ نصوًصا حمكمة املعاين جيدة األسلوب للتعبري عن جتاريب وأفكاري.٥

٣ - تقييم المشروع :
مته من عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا:   ُأقيُِّم مشروعي وما قدَّ

خطوات البناءم
التقييم

 
دُت الغرَض الرئيَس من  مشروعي .1 حدَّ
شرحُت معاني مفرداٍت في مشروعي . 2
ثُت و كتبُت عن ميولي القرائية  . ٣ تحدَّ

٤
التقنيَّة  األجهزة  مستخدًما  قصيٍر  نصٍّ  في  معلوماتي  ُصْغُت 

هنيَّة.   والخرائط الذِّ

٥
كتبُت مشروعي بخطِّ ) النسخ - الرقعة ( مراعًيا قواعَد النَّحِو 

بط. والهجاِء وعالمات التَّرقيم ، وأدواِت الرَّ

٦
صغُت نصوًصا محكمة المعاني جيدة األسلوب للتعبير عن 

تجاربي وأفكاري .

م لمشروعي و كفاياتي .  ٤ - أنا ُمستعٌد لتقييِم المعلِّ
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الوحدة الثالثة

إنسانيتي سلوك وعمل





كفايات الوحدة الثالثة 
الكفايات م

الكفايات المجاالتالعامة
معيار المنهج الخاصة

١
١

ُم  بين الحقيقة و الرأي في النصوص الشفهية ١-5عمليات ُيمّيز المتعلِّ
التي يستمع إليها.

بعين ١ - ٩اتجاهات٢ آخًذا  اآلخرين  وحديث  حديثه  بموضوعيٍة  ُم  يقوِّ
االعتبار الطالقَة والوضوح.

٣

٢

المعلومات ٢ - ٣عمليات من  شواهد  مع  بسيًطا  استدالاًل  يجري 
االستدالل. عليها  بنى  التي  صِّ  النَّ في  المتوافرة 

يصوغ معنى مصطلح أو جملة ما.٢- ٤عمليات٤

غوية في نصٍّ قرأه.٢-6عمليات5 يشرح استخدام التراكيب اللُّ

بخبراته ٢-٧عمليات6 ويربطها  بالمقروء  صلة  ذات  أسئلة  يطرح 
صِّ المقروء. الشخصية لتحقيق مزيد من الفهم للنَّ

يقارن بين آراء مختلفة حددها حول موضوع معين من ٢-٨عمليات٧
نصوص متنوعة.

٨

٣

عن ٣-١حقائق فيها  يعبر  فقرات   ٣-٥ من  تتألف  نصوًصا  يكتب 
أفكاره المتعلقة بموضوعات مناسبة لفئته العمرية .

عروضه ٣-٢حقائق٩ في  والبصرية  التقنية  المعينات  يستخدم 
. بة لمكتو ا

٣ - 5عمليات١٠
يستخدم الخط المناسب )نسخ ورقعة( وقواعد النحو 
و الهجاء التي تدرب عليها وعالمات الترقيم وأدوات 

الربط في كتابة نص قصير .
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عاداُتنا وتقاليُدنا األصيلُة
5 - ١

١ - تمهيد: 
قاَل الشاعُر عبداهلل العتيبي يف ملحمتِه الرائعِة:  1 

ـــْمِر  السُّ جـــاِل  الرِّ ويف َصـــرْبِ 
ْلَمـــِة والظُّ املـــــْوِج  َبـــــَن 
والُغــــــربِة األَْسفــــــاِر  ويف 
وَلْيــــــُل الَغــــــْوِص والُكْرَبـــِة
ُرْغـــــــــَم آهـــــايت ــي  ُأَغنِـّ

وَأْحلــــــــُم بالَغـــــــِد اآليِت 
- أتعاوُن مع جمموعتي للقيام بام يأيت :

- بيان بطوالت األجداِد وماضيهم بلغٍة سليمٍة واضحٍة.  

٢- االستماع والمناقشة: 
: ) عاداُتنا وتقاليُدنا األصيلُة ( )٢(. - أستمُع لنصِّ

- ُأجيُب عن أسئلٍة تفصيليٍة َحْوَل النَّصِّ بلغٍة سليمٍة .

٣- الممارسة: 
ُ رأيي يف مايض األجداِد .  - أبنِّ

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

تي ورَدْت يف النَّصِّ .   ُد احلقائَق الَّ - ُأعدِّ
....................................................................................................................

 )1(  الموقع اإللكتروني - جريدة الجريدة 2011 - الشاعر عبدالله العتيبي - عاشق الدار وصوت الكويت المعبر عن إحساسها .
 )٢( النَّصُّ في  دليل المعلم
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وصايا لقمان البنه
٢ - ٣

١- تمهيد: 
ُث عن أمهيِة نصائِح اآلباِء يف حياتِنا بلغٍة سليمٍة واضحٍة .  - أحتدَّ

٢ - القراءة: 
ًة :  - أقرُأ قراءًة صحيحًة ُمعبِّ

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  

ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ڱ  ڱ   ڳڱ    ڳ  

ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ    ھ    ہ  

ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  

وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          
حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث        مث  ىث  يث    حج ﴾ )١(

٣ - الفهم واالستيعاب: 
ِف َمْعناها .  تي َأحتاُج إىل تعرُّ - أضُع خطًّا حتَت الكلمِة الَّ

ِف معاين الكلمـاِت الَّتي وضعُت حتَتها خطًّا بالوسيلِة الـمناسبِة .  - أتعاوُن مع جمموعتي لَتعرُّ

 )١( سورة لقمان آيه )١٢-١٩(
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- أجيُب بالتعاوِن مَع جمموعتي عن األسئلة اآلتية : 
1 - َمْن هو لقمـاُن ؟ 

2 - اذكْر وصيتِن من وصايا لقمـان البنِه .
٣ - علِّْل : أوىص لقامُن ابنَُه بربِّ الوالدين واإلحساِن إليهمـا . 

- َأْسَتشهُد بآية كريمٍة من النَّصِّ عىل املعنى اآليت:
)استشعار مراقبة اهللا(.

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

ُد الّداللة لآلية الكريمة: - أحدِّ
»وال تـمِش يف األرِض مرًحا«.

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

الممارسة:
-أجيُب عن األسئلة اآلتية بعد قراءة اآليات الكريمة من سورة لقامن:

تي تدلُّ عىل مايأيت: ُد اآلية الكريمة الَّ 1- أحدِّ
ري( ................................................................ )االعتدال يف السَّ
)التَّحذير من التَّكرب والتَّعايل عىل النّاِس( .............................................

حيحة لقولِه تعاىل: ُد الّداللة الصَّ 2- أحدِّ
الة: .............................. واصرْب عىل ما أصابَك ....................... َأقم الصَّ

٩٤



 

مشاعر األبناء
٣-١

١ - تمهيد:
ا عن مشاعري جتاه والديَّ بلغٍة سليمٍة واضحٍة . ً ُث مع جمموعتي معربِّ - أحتدَّ

٢ - اإلعداد: 
- أتعاوُن مع جمموعتي لتبادل األفكاِر حوَل بِرِّ الوالدين . 

- أسرُي وفَق هذا املخطَّط يف كتابِة كلِّ فقرة : 

الفقرة الثالثة

خاتمة تتضمن توصياٍت ببر 
الوالدين. 

    الفقرة الثانية

عرض أعمال في بر الوالدين 
لنيل رضاهما في مراحل 

عمرهما المختلفة.  

       الفقرة األولى 

مقدمة تتضمن أمر الله لنا ببر 
الوالدين واإلحسان إليهما 

وطاعتهما.
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ا مكتماًل بلغٍة سليمٍة واضحٍة.   ابقة؛ ألُكّوَن منها نصًّ -أربُط بن الفقرات السَّ
....................................................................................................................

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

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

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

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

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

٣ - الممارسة:
فيها  ُأراعي   ، فقرات  ثالث  من  ُن  يتكوَّ يف موضوع  والديَّ  جتاه  مشاعري  عن  كتابًة   ُ ُأعربِّ  -

قيِم .  المَة اللُّغويَة ، وترابَط اجلمِل والفقراِت ، وعالماِت الرتَّ السَّ
- أقرُأ النَّصَّ أمام ُزمالئي . 
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صاحُب الهّمِة
6-٢

١ - تمهيد:                   
- يقول الّشافعي ريض اهللا عنه.

ُب الـَمعايل *** وَمْن َطلَب الُعال َسِهَر اللَّيايل. بقدِر الكدِّ ُتْكَتَسَ

- أتعاوُن مع جمموعتي للقيام بام يأيت:
بياُن أرساِر التَّفوقِ بلغٍة سليمٍة واضحٍة.

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

٢ - القراءة: 
أقرُأ قراءًة صحيحًة متصلًة : 

يف َصباِح َيْوٍم َتفوُح به عطُر الّطيِب والُبخوِر، عنواُنُه التَّفوُق ألَْبنائنِا الفاِئقن، وحمتواُه التَّميُُّز 
ٍد؟ وبم  َب بِه ساِئاًل: مارِسُّ متّيِز حممَّ ٍد، وَرحَّ لطلبتِنا امُلْجَتهدين، التَقى ُمذيُع حْفِل التَّفوِق بوالِد حممَّ

تنصُح أبناَءَك املتعلمَن؟

مبـارك النجـاح
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ووَجَد،  جدَّ  لِمْن  تكريٍم  يوُم  فهو  والتَّميُِّز!  التَّفوِق  يوَم  أمجَل  ما  قاِئاًل:  ٍد  حممَّ أبو  َث  َفتحدَّ
ومتيُِّزِه،  ِقه  لتفوُّ وفخٍر  اعتزاٍز  حتّيَة  ًدا  حممَّ اْبني  ُأحيي  الـِمنرِْب  هذا  عىل  ِمن  و  فَحَصَد،  َزرع  وَمْن 
للُمشارَكِة يف  ُمَبّكًرا  املدرسِة  إىل  هاِب  الذَّ ٍة وَنشاٍط ومثابَرٍة، وهو حريٌص عىل  مِهَّ فهو صاِحُب 
راَسُة فإنَّ ُأُذَنُه ُمْصِغَيٌة، وَعْينَُه ُمتابِعٌة لُِكلِّ  باِحيَِّة الثَّقافِيَِّة والّرياِضّيِة، وإذا بدَأِت الدِّ النَّشاطاِت الصَّ

ما َيدوُر من ُمَعلِّميه و ُزَمالِئِه من ُمناَقشاٍت وَتساؤالٍت، وهو ال َيَتوانى يف َتْأديِة واجباتِِه.

ـا األبنـاُء التزُمـوا األخـالَق الكريمَة واألفعـاَل احلميـدَة، واْسـَتمروا يف البـذِل والعطاِء،  أهيُّ
ِم َوطنِكم واْزِدهـاِرهِ )1(. فعـِة، واْعَملـوا لتقـدُّ واْجَتهـُدوا لالْرتقـاِء والرِّ

٣ - الفهم واالستيعاب: 
ِف َمعناها. تي أحتاُج إىل تعرُّ - أضُع خطًّا حتَت الكلمِة الَّ

ِف معاين الكلمـاِت الَّتي وضعُت حتَتها خطًّا بالوسيلِة الـمناسبِة. - أتعاوُن مع جمموعتي لَتعرُّ

- أجيُب بالتَّعاوِن مع جمموعتي عن األسئلِة اآلتيِة:
1-لـمـاذا حيتاُج اإلنساُن إىل النَّشاطات الثَّقافيَِّة الّرياضيَِّة مًعا؟

ٌد؟ تي يتميَُّز هبا حممَّ فاُت الَّ 2-ما الصِّ
ٍد أبناءه املتعلمن؟ ٣-بم أوىص أبو حممَّ

- ُأحاكي مع جمموعتي  األساليَب اللُّغوية اآلتية:
- مل يذهْب أيب إىل الّسوِق.

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

بيَع! - ما أروَع الرَّ
.............................................................................................................

- ما ألواُن علِم بالِدَك؟
.............................................................................................................

 )١(  بقلم أحد مؤلفي الكتاب
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- أضُع خطًّا حتَت كلِّ أسلوٍب يف النَّصِّ الّسابق، وأضُعه يف مكانِه املناسب يف اجلدوِل اآليت:

األسلوبنوع األسلوب

تعجب

استفهام

نفي

٤-  الممارسة: 
ُد نوع األسلوب يف التَّعبريات اآلتية: - ُأحدِّ

- ما أمجَل ألوان األزهار!
.............................................................................................................

بنا من اهللا تعاىل؟ تي تقرِّ - ما أعامُل اخلري الَّ
.............................................................................................................

- ما ذهبُت إىل الّسوِق.
.............................................................................................................

ُ نوَع األسلوِب: - آيت بأساليٍب من إنشائي وأبيِّ
....................................................................................................................

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

....................................................................................................................
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شيٌء مشترٌك )١(
٢ - ٨

١ - تمهيد: 
ٍة.  ُلها يف مُجٍَل تامَّ ُل الّصوَر اآلتية مع جمموعتي الكتشاف األَشياء املشرتكة ، ُثمَّ نسجِّ - أتأمَّ

األشياُء املشرتكُة يف الّصوِر : 
....................................................................................................................

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

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

 ....................................................................................................................
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٢ - القراءة: 
- أقرُأ ما يأيت قراءًة صحيحًة :

- األمُّ أستاُذ األساتذِة األىُل                         ***                 َشَغَلـْت َمـآثُِرُهْم َمـَدى اآلَفـاِق  )1(  
م النَّفَس باألخالِق َتْسَتِقِم )2(  - صالُح أمِرَك لأَلخالِق مرجُعه         ***             فقوِّ

- يا جناًنا، يا حناًنا، يا عيوًنا باتت لنا ساهرة ***   يا مالًذا، يا أماًنا، يا رحيًقا من زهوٍر عاطرة )٣(
ــَك َواْرِضـَهـا          ***                  َفُعُقـوُقـَهـا إِْحـَدى الِكَبــْر  )٤( -َواْخـَضـْع ألُمِّ

٣- الفهم واالستيعاب : 
- أناقُش جمموعتي يف كلِّ قوٍل مّما سبق للتَّوصِل إىل فهِمه، ُثمَّ ُأجيُب عّمـا ييل شفهيًّا : 

ما أفضاُل األمِّ عىل أبناِئها ؟  

٤- الممارسة : 
- أتعاوُن مع جمموعتي للقيام بام يأيت : 

ُث عنه األقواُل الّسابقُة .  - بياُن املوضوِع الَّذي تتحدَّ
- املقارنُة بَن األقواِل الّسابقِة واستبعاُد القوِل املختلِف إْن ُوِجَد مع التَّعليِل . 

- ترتيُب األقواِل املختارِة حسَب األمهيَِّة . 
- أصوُغ بأسلويب قواًل جديًدا عن األمِّ يف ضوء فهمي لألقوال الّسابقة، وذلك يف لغٍة سليمٍة . 
....................................................................................................................

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

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

 )1( الموقع اإللكتروني - موضوع كوم - خواطر عن األم  - حافظ إبراهيم. 
 )2(  ديوان الشوقيات - أحمد شوقي - المجلد األول - قصيدة نهج البردة. 

 )٣( أنشودة كل لغات العالم تنطق باسمك أمي - كلمات سيف فاضل - إنشاد حمود الخضر.
 )٤(  الموقع اإللكتروني - موضوع كوم - أجمل ما قيل في األم - اإلمام محمد بن إدريس الشافعي.
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حصيلتي اللغوية )٥(
٢ - ٤

١ - تمهيد: 
النَّصِّ  مفرداٍت من  لعرض  أتعاوُن مع زمالئي   -
توضيٍح  إىل  ونستمُع  متنوعة،  مصادر  ومن 

لـمعانيها من املجموعات األخرى   . 
مصطلٍح  أو  السٍم  تعريًفا  زمالئي  مع  -  ُأناقُش 
مألوٍف تعرضه إحدى املجموعات يف الفصل . 

٢ - اإلعداد: 
- أطَِّلُع عىل الكلامِت املصنَّفِة يف معجم الثَّروة اللُّغوية . 

٣ - الممارسة:  
- بعد االطِّالع عىل الكلامت وفق تصنيفها ؛ أقوُم بام يأيت متعاوًنا مع زمالئي : 

دِة . - أذكُر مرتادفاٍت للكلامِت املحدَّ
دِة .  ُ ضد الكلمِة املحدَّ - ُأبنِّ

ُح معنى كلمٍة يف سياقن أو أكثَر .  - ُأوضِّ
ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمة املطلوبة يف سياقين بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ

- ُأوظُِّف كالًّ من املفرِد واجلمع  يف مجٍل مفيدٍة . 
دِة يف مواضَع مناسبٍة .   - َأستخِدُم ترصيفاٍت للكلامِت املحدَّ
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لغتي الجميلة نحًوا )٣(
٣-٥-١ ١-تمهيد: 

- أصوُغ بالتَّعاون مع زمالئي مجاًل اسميَّة صحيحة مع مراعاة أنواع اخلرب . 
ُد أنواع اخلرب يف كلِّ مجلٍة اسميٍَّة. - ُأحدِّ

2-التَّطبيق: 
1- أقرُأ اجلملتي التاليتي ، و أقارُن بينهام: 

  أ  - حممٌد بارٌّ بوالديه. 
ا بوالديه.  ب - ظلَّ حممٌد بارًّ

ُد اسمه وخبه :  2 - َأستخرُج من اجلملة التالية الفعل الناسخ ، ُثمَّ ُأحدِّ
- مازال األُب حريًصا عىل أبنائه . 

خبرهاسمهالفعل الناسخ 

٣ - ُأكمُل اجلمل الّتالية بام هو مطلوب بي القوسي : 
)اسم كان مضبوًطا (.  - كاَن .............  هادًئا .                 

)خرب أصبَح مضبوًطا(.  - أصبَح الولدان ............. بوالدهيمـا .  

ُد اسم الفعل النّاسخ و خبه ونوعه :  ٤ - َأقرُأ اجلمل الّتالية ، وأحدِّ
نوعه  الخبر مضبوًطا اسم الفعل الناسخالجمل االسمية 

أمسى الطفالن هادئين.
أضحى األوالد  يلعبون  في الحديقة.

أصبحت األمُّ حنانها متدّفق على أبنائها  .
بات األب في بيته.

ظلت األمُّ بين أبنائها.
لم يخرج األب من بيته مادام المطر  منهمًرا.

١٠٣



5 - ُأْكمُل مع ُزمالئي الفقرَة الّتاليَة بالفعِل النّاسِخ مـمـا ييل :  
) كاَن ، أصبحت ، أمسى ، صار ، ليست ، ظل ، مازالت ، بات ، أضحت (.  

يُح ، و ........ اجلوُّ غائاًم ، و .......  املطُر منهمًرا،  ِت الرِّ .......  اجلوُّ صحًوا ، وفجأًة اشتدَّ
مُس مرشقًة ، فخرَج الّراعي بغنِمِه مسوًرا،  و........ اجلوُّ بارًدا ، ويف اليوِم الّتايل ......... الشَّ
فقد ظهَر العشُب األخُض عىل اجلبِل ، و ........  الغنُم متفّرقًة تبحُث عن العشِب وجْتري ُهنا 

وُهناك، و .......... اجلوُّ صحًوا.
مـاُء صافيًة  السَّ اليوَم. و.........  كثريًة  حُب  السُّ  .........  : وقاَل   ، الّسامِء  إىل  الّراعي  نظَر 
مُس ، وعنَدئٍذ وقَف الّراعي ُيصيّل صالَة املغرِب ، ُثمَّ جلَس يدُعو اهللاَ، ثمَّ عاَد  حتى غاَبِت الشَّ

بَغنِمِه وقْد شكَر اهللاَ عىل فضِلِه. )1(

هنيَّة باملعنى الَّذي أفاده كلُّ فعل ناسخ :  6 - أتعاوُن مع زمالئي لتكملة اخلريطة الذِّ
   

 )1(  الموقع اإللكتروني - معلم اللغة العربية - مهارات ونماذج جاهزة .

كان
.................

أضحى
.................

ظل
.................

أصبح
.................

بات
.................

أمسى
.................

ليس
.................

مازال
.................

صار
.................

مادام
.................

كان
وأخواتها
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بط : 7 -َأضبُط ما حتَته خطٌّ يف اجلملة التالية مبينًا سبب الضَّ
أصبحت الفتاة مطيعة ألمها .

الفتاة
مطيعة

٨ - ُأكمُل ما يأيت : 
كاَن وأخواهُتا ..................... مترّصفٌة ، و َتْدخُل عىل  اجلملِة .................  ، 
فرتفُع املبتدَأ وُيسّمى .................، وتنصُب اخلرَب  وُيسّمى .................... . 

٣- الممارسة : 
ثمَّ أقرُؤها   ، التَّنويِع يف حالِة اخلِب  ُمراعاِة  النّاسخِة مع  باألفعاِل  - أصوُغ مُجاًل اسميًَّة بدَأْت 

قراءًة صحيحًة : 
....................................................................................................................

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................................
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وطني المفدى
٣-٢

١ - تمهيد: 
- بَِم ُتوحي لَك هذه الّصورة ؟ 

- ُأحاوُر زمالئي حوَل مشاعري جتاَه وطني . 

٢- اإلعداُد: 
ا  ً ُل ما أراُه مناسًبا من معلوماٍت عن أفضاِل الوطِن، وُمعربِّ - بالتَّعاوِن مع أفراِد جمموَعتي ُأسجِّ

عٍة .  عن َمشاعري نحوه  ، وأدعُمها بصوٍر متنوِّ

ْلتُه لكتابِة فقرٍة مرتابطٍة ) أو طباِعتها ( تصُف أفضاَل الوطِن ومشاعري نحَوُه.  - ُأعيُد ترتيَب ما سجَّ

( لعرِض فقريت .  - أختاُر ما يناسُب من املعيناِت )شفافيات، جهاٍز لوحيٍّ

١٠6



٣-  الممارسة: 
- َأقوُم بكتابة فقرٍة متكاملٍة َأصُف فيها أفضاَل الوطِن وَمشاعري نحَوُه، ُمراعًيا ما يأيت : 

المَة اللُّغويَة.  ابَط والوضوَح والسَّ - الرتَّ
- جودَة األسلوِب . 

- جودَة اخلطِّ ، و تنسيَق الطِّباعِة . 
 . ٍ - َأعرُض الفقرَة أماَم زمالئي يف الفصِل، وَأْقرُؤها بصوٍت واضٍح ومعربِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

  ....................................................................................................................
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أعماُل البرِّ                                                                
١-٩

١ - تمهيد:
تي تغرُسها األرسُة يف نفوِس أبناِئها.  ُل عدًدا من القيِم اإلسالميَِّة الَّ - أسجِّ

٢ - اإلعداد:  
القيم  عن  ث  التَّحدُّ يف  هبا  ألستعَن  ومعلوماٍت  أفكاًرا  ُل  ُأسجِّ جمموعتي  مع  بالتَّعاوِن   -

اإلسالميَِّة حديًثا موجًزا .

٣ - الممارسة: 
ُن أفكاًرا ومعلوماٍت مع ُمراعاِة  ُث بإجياٍز عن القيم اإلسالميَِّة، ُمستعينًا بورقٍة َتَتضمَّ - أحتدَّ

المِة اللُّغويِة والوضوِح يف حديثي.  السَّ

٤ - التَّقييم:
- ُأقيُِّم حديثي وأحاديَث اآلخرين وفَق عنارِص التقييِم اآلتيِة : 

القة في الحديثوضوح األفكار غة الطَّ توصيل المعنى المراد بسهولة سالمة اللُّ
12٣٤12٣٤12٣٤12٣٤
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شيٌء مشترٌك )٢(
٢-٨

١ - تمهيد: 
ٍة.  ُلها في جمٍل تامَّ ُل الّصوَر الّسابقَة مع مجموعتي الكتشاِف األشياِء المشتركِة، ُثمَّ ُنسجِّ - أتأمَّ

- األشياُء المشتركُة في الّصوِر : 

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

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

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

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

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

  .......................................................................................................................................
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٢ - القراءة: 
- أقرُأ ما يأتي قراءًة صحيحًة :

1- َلّما َعَفْوُت َوَلْم أْحِقْد على َأَحِد           -         َأرحُت َنْفسي من َهمِّ العداواِت )1(
2- َمن ال يستطيُع الّتسامَح ُيهدُم الِجسَر الَّذي يجُب أْن َيعبَره هو نفُسُه )2(

٣- إذا ُكنَْت في ُكلِّ األموِر ُمعاتًبا       صديقَك لْم تلَق الَّذي التعاتُبه )٣(
ڳ   گ   گ          گ   گ   ک     ک   کک    ڑ    ڑ    ژ   ٤ - قال تعالى : ﴿ ژ  
ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      

ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ﴾ )٤(

٣- الفهم واالستيعاب: 
- أناقُش جمموعتي يف كلِّ قوٍل مّما سبَق للتَّوصِل إىل فهِمِه، ُثمَّ ُأجيُب عّمـا ييل شفهيًّا :

فِح والعفِو يف حياتِنا؟   - ما أمهيَُّة الصَّ

٤- الممارسة: 
- أَتعاوُن مع َمْجموعتي للقياِم بما يأتي : 

ُث عنه األقواُل الّسابقُة.  - بياُن الموضوِع الَّذي تتحدَّ
- المقارنُة بيَن األقواِل الّسابقِة، واستبعاُد القوِل المختلِف إْن ُوِجَد َمَع التَّعليِل. 

- ترتيُب األقواِل المختارِة حسَب األهميَِّة. 
- أصوُغ بأسلوبي قواًل جديًدا عن التَّسامِح  في ضوِء فهمي لألقواِل الّسابقِة، وذلَك في لغٍة سليمٍة. 

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

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

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

 )1(  الموقع اإللكتروني - الموسوعة العالمية للشعر العربي - أدب - الشعر العباسي: اإلمام الشافعي قصيدة : لما عفوت ولم أحقد. 
 )2(  الموقع اإللكتروني - موضوع كوم - أقوال عن التسامح -هربرت جورج ويلز.

 )٣(  الشاعر: بشار بن برد.
 )٤(  سورة فصلت ٣٤ - ٣٥.
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الطموح
٢-٦

١ - تمهيد: 
ِل في الّصورة:  أمُّ َن أسلوَب تعجب واستفهام ونفي من خالِل التَّ - أتعاوُن مع مجموعتي لنكوِّ
أسلوب تعجب:.........................................................................................................................

أسلوب استفهام:........................................................................................................................

أسلوب نفي: ..............................................................................................................................

٢ - القراءة: 
- أقرُأ قراءًة صحيحًة متصلًة : 

َكْفِكـْف دموَعَك َلْيَس َينَْفُعَك البكاُء وال الَعويُل
ماَن فما َشـكا إاِّل َكسـوُل واْنهْض وال تشـُك الزَّ
ـبيُل ـبيَل وال َتُقْل كيَف السَّ تَِك السَّ واْسـُلْك بهمَّ
ليُل مـا َضـلَّ ذو َأمـٍل َسـعى َيْوًمـا وِحكمُتـه الدَّ
كاّل وال خـاَب اْمـرٌؤ يوًمـا ومْقِصـُدُه نبيـُل  )1(

١١١ )1(  الشاعر إبراهيم طوقان.



٣ - الفهم واالستيعاب: 
ف معناها.  تي تتطلَّب العودة إىل املعجم لتعرُّ ُط  الكلامِت  الَّ - َأحوِّ

 . ْطُتها من كلامت النَّصِّ ف معاين الكلامت التي حوَّ - أتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
- أجيُب مع جمموعتي عن السؤال اآليت: 

؟  - ما القيم األخالقية املستفادة من النَّصِّ
 ................................................................................................................

-أستخرُج مع جمموعتي كلَّ أسلوٍب يف النَّصِّ الّسابِق.

أسلوب استفهام:.......................................................................................................

أسلوب نفي:............................................................................................................

أسلوب تعجب: ......................................................................................................
 

-أرشُح مضمون النَّصِّ مستفيًدا من األساليب الّسابقة : 
 ................................................................................................................

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

ُ نوَعها: -أصوُغ مع أفراد جمموعتي أساليَب خمتلفًة وأبيِّ
-األسلوب: ......................................... نوعه:..............................................
-األسلوب: ......................................... نوعه:..............................................
-األسلوب: ......................................... نوعه:..............................................

٤ - الممارسة: 
-أصُل بَي األسلوب  أ( و ما يناسبه يف  ب( يف اجلدول اآليت: 

نوع األسلوب  ب(األسلوب  أ(
أسلوب نفي َمْن قائل القصيدة؟

أسلوب تعجبما قرصَّ مواطٌن يف حقِّ وطنِه.
أسلوب استفهامما أمجَل الوطَن!
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حصيلتي اللغوية )٦( 
٢-٤

١ - تمهيد: 
النَّصِّ  مفرداٍت من  لعرِض  ُزمالئي  أتعاوُن مع   -
توضيٍح  إىل  ونستمُع  متنّوعٍة،  مصادَر  ومن 

ملعانيها من املجموعاِت األخرى. 
مصطلٍح  أو  السٍم  تعريًفا  زمالئي  مع  ُأناقُش   -
مألوٍف تعرضه إحدى املجموعات يف الفصل. 

٢ - اإلعداُد : 
ِة .  - أّطِلُع عىل الكلمـاِت املصنَّفِة يف معجم الثَّروِة اللُّغويَّ

٣ - الممارسة : 
- بعد االطِّالِع عىل الكلامِت وفَق تصنيِفها ؛ أقوُم بام يأيت متعاوًنا مع ُزمالئي : 

دةِ  . - َأذكُر مرتادفاٍت للكلمـاِت املحدَّ
دِة .  ُ ضَد الكلمِة املحدَّ - ُأبنِّ

ُح معنى كلمٍة يف سياقن أو أكثَر .  - ُأوضِّ
ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمة املطلوبة يف سياقين بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ

- ُأوظُِّف كالًّ من املفرِد واجلمِع  يف مجٍل مفيدٍة . 
دة يف مواضَع مناسبٍة .    - َأستخِدُم ترصيفاٍت للكلمـاِت املحدَّ
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لغتي الجميلة نحًوا )٤(
٣-٥-١

١-تمهيد: 
- َأصوُغ  بالتَّعاوِن مع ُزمالئي  مجاًل اسميًَّة صحيحًة مع مراعاِة أنواِع اخلرِب . 

ُد أنواَع اخلرِب يف كلِّ مجلٍة اسميٍَّة .   - أحدِّ

٢-التَّطبيق: 
1 - أقرُأ اجُلْملتي التالَيتِي ، و ُأقارُن بينهمـا: 

ديُق ويفٌّ لصاحبِِه.  - الصَّ
ديَق ويفٌّ لصاحبِِه.  - إنَّ الصَّ

ُد اسَمُه وخَبُه :  2 - َأستخرُج من اجلملِة التاليِة احلرَف الناسَخ ، ُثمَّ أحدِّ
- إّن األصدقاَء أوفياُء ألصحاهِبم  . 

      خبره    اسمه    الحرف الناسخ 

٣ - ُأْكمُل اجلمَل التاليَة بام هو مطلوب بي القوسي : 
)اسم إنَّ مضبوًطا (.  - إنَّ  .............  هادٌئ .                   

)خرب لعلَّ  مضبوًطا(.  - لعلَّ الولدين ............. بوالدهيام .  
ُد اسَم احلرِف الناسِخ و خَبُه ونوَعُه :  ٤ - َأقرُأ اجلمَل التالية َ، وُأحدِّ

نوعه الخبر مضبوًطا  اسم الحرف الناسخالجمل االسمية 
إّن الصديقتين مخلصتان.

ليت األصدقاَء يلعبون  في الحديقة.
إّن الصديَق أثرُه طيٌب في صاحبه.   

لعل سالًما في بيتِه.
إنَّ الصديَق أماَم بيتنا .

ًدا غائٌب . وصَل األصدقاُء ، َلِكنَّ محمَّ
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هنيَِّة باملعنى الَّذي أفاَده كلُّ حرٍف ناسٍخ :  5 - أتعاوُن مع زمالئي لتكملِة اخلريطِة الذِّ

6 - أعرُب ما حتَتُه خطٌّ فيام يأيت :
ديَق ساحٌب لألخالِق احلميدِة  . - إّن الصَّ

الصديق
ساحب

7 - ُأكمُل ما يأيت : 
- إّن وأخواهتا ................. و تدخُل عىل  اجلملِة ................. ، فتنصُب املبتدَأ ويسّمى 

............... وترفُع  اخلرَب  وُيسّمى .................. . 

٣- الممارسة : 
- َأصوُغ مجاًل اسميًَّة بدأت باحلروف النّاسخة مع مراعاة التَّنويع يف حالة اخلرب ، ُثمَّ أقرؤها 

قراءًة صحيحًة: 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
 ....................................................................................................................

إنَّ
.................

ليَت
.................

أنَّ
.................

كأنَّ
.................

لكنَّ
.................

لعلَّ
.................

إّن
وأخواتها
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لغتي الجميلة َرْسًما )٣(

٣-٥-٢
١ -  تمهيد: 

- بالتَّعاوِن مع ُزمالئي َأْمأُل اجلدوَل بكلامٍت مشاهبٍة للكلامِت الواردِة فيه، مراعًيا الكتابة بخطٍّ 

واضٍح: 

  قراءة  جزاءان    تساءل   مروءة 

٢ - التَّطبيق:
طِر فيام يأيت :  طِة املفردِة عىل السَّ - ُأعلُِّل سبَب رسِم اهلمزِة املتوسِّ

- مروءة : ...................................................................................................

- تساءل : ...................................................................................................

- جزاءان : .................................................................................................

- قراءة : ....................................................................................................

طِة :  ليِم للهمزِة املتوسِّ سِم السَّ - َأكْتُب بخطٍّ مجيٍل، مراعًيا قواعَد خطِّ النَّسِخ ، والرَّ

تاِء .  وفيََّة يف الشِّ - َتْرَتدي املرأُة الكويتيَُّة العباَءَة الصُّ

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

- يَشْعُر الكويتيوَن هبناءٍة بالغٍة عنَد نزوِل الغيِث . 

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

١١6



٣ - الممارسة: 
ُب كلَّ خطأ إمالئيٍّ يف الفقرِة اآلتيِة:  - ُأصوِّ

ادقِة ، وَمكارِم األَْخالِق.  ِة والغلبِة ، والّرجولِة الصَّ ِت العقيدُة اإلسالميَُّة املسلمَن بالُقوَّ مدَّ

فقْد كانوا توؤًما للمروَأِة واملُثِل الُعْليا .  

الصواب الخطأ اإلمالئي

- ُأوظُِّف كلمَة ) أبناءها ( يف مجلٍة مفيدٍة من إِنشائي، مراعًيا الكتابَة بخطِّ النَّسِخ : 

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

٤ - التَّقييُم :
- َأضُع عالمة  ü( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّق يف أدائي: 

قييم م عناصر التَّ
النقاط

٤٣21

صحة رسم الهمزة المتوسطة.1

تصويب الخطأ.2

مراعاة الكتابة بخطِّ النِّسخ. ٣
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َحديقُة منزلِنا
٣-١

١ - تمهيد:
- ُأشارُك  جَمْموعتي يف احلواِر حوَل حديقِة منزلِنا بلغٍة سليمٍة واضحٍة .

٢ - اإلعداد: 
- َأتعاوُن مع جمموعتي؛ لنتبادَل معلوماٍت حوَل ما يأيت :

- أمهيَُّة زراعِة حديقة املنزِل . 
باُعها يف زراعِة حديقِة املنزِل .  - الطُّرُق الَّتي جيُب اتِّ

تي أستطيُع زراعَتها مع زمالئي يف حديقِة منزلِنا .  - اخلضاواُت الَّ
- أفضُل طريقٍة يف ريِّ املزروعاِت . 
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٣ - الممارسة: 
- َأكتُب ثالَث فقراٍت مرتابطٍة عن زراعِة حديقِة املنزِل يف لغٍة سليمٍة، ُمراعًيا املحاوَر الّسابقَة.  
....................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................
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ِه َأَحبُّ األعماِل إلى اللَّ
٢-٧

١ -  تمهيد:
- ماذا تعرُف عن األعامِل الّصاحلِة  ؟ 

٢ - القراءة: 
- أقرُأ قراءًة صحيحًة متصلًة :

َأحبُّ األعمـاِل إىل اهللِ 
 : قاَل  : أيُّ العمل أحبُّ إىل اهللاِ؟  - سألُت رسوَل اهللاِ -ملسو هيلع هللا ىلص-  - عن عبد اهللا بن مسعود 
الُة عىل وقتِها، قلُت : ُثمَّ أيٌّ ؟ قاَل : ُثمَّ برُّ الوالديِن، قلُت : ُثمَّ أيٌّ ؟ قاَل : ُثمَّ اجلهاُد يف سبيِل  الصَّ

َثني هبنَّ ، ولِو استزدُتُه لزاَدين«. ) أخرجه البخاري ( )١(        اهللاِ، قاَل : حدَّ

٣ - الفهم واالستيعاب:   
ف معناها .  تي تتطلَُّب العودة إىل املعجم لتعرُّ ُط  الكلامِت  الَّ - أحوِّ

 . ْطُتها من كلمـات النَّصِّ ف معاين الكلامت الَّتي حوَّ - َأتعاوُن مع أفراِد جمموعتي لتعرُّ
- ُأجيُب بالتَّعاوِن مع زمالئي عن األسئلة اآلتية : 

يِف  ؟  أ - ما قيمُة ترتيب أحبِّ األعمـاِل إىل اهللاِ يف احلديِث الرشَّ
ب - ماذا يعني قوَلُ الّراوي : »ولو استزدته لزادين«؟ 

٤ - الممارسة: 
يِف . يصوُغ املتعلِّموَن أسئلًة ُتساعُد يف فهِم احلديِث الرشَّ

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

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

 )١(  رياض الصالحين - كتاب األدب - رقم الحديث 5٩٧٠
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التَّعليُم في الكويِت
١-٥

١ - تمهيد: 
قاَل اإلماُم حممد بن إدريس الشافعي : 

َأِخي : َلْن َتناَل الِعْلَم إاِّل بِِستٍَّة   ***   َسُأْنبيَك َعْن َتْفصيِلها بَِبياِن 
َذكاٌء، َوِحْرٌص ،َواْجتِهاٌد، َوُبْلَغٌة  ***  َوُصْحَبُة ُأْستاٍذ َوُطوُل َزَمان  )1(

عوِب  بلغٍة سليمٍة واضحٍة .   - أتعاوُن مع جمموعتي لبياِن أمهيَِّة التَّعليِم والتَّعلُِّم يف حياِة الشُّ

٢ - االستماع والمناقشة: 
: )التَّعليُم يف الكويِت(  )2(. - أستمُع لنصِّ

- ُأجيُب عْن أسئلٍة تفصيليٍَّة حوَل النَّصِّ بلغٍة سليمٍة .

٣- الممارسة: 
ُ رأيي يف التَّعليِم يف الكويِت  .  - أبنِّ

تي ورَدْت يف النَّصِّ .   ُد احلقائَق الَّ - ُأعدِّ
 )1(  ديوان اإلمام الشافعي - إعداد وتعليق وتقديم :محمد إبراهيم سليم - مكتبة ابن سينا - مصر ص 1٣8

 )2(  النَّصُّ في دليل المعلم
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١ - تمهيد: 
َم : »َوالَّذي َنْفيِس بَِيِدِه ال َتْدُخلوا اجْلَنََّة َحتَّى  َعْن َأيب ُهَرْيَرَة ، قاَل : قاَل رسوُل اهللاِ َصىلَّ اهللا َعَلْيِه َوَسلَّ

الَم َبْينَُكْم«  )1( ٍء إَِذا َفَعْلُتموُه حَتاَبْبُتْم ؟ َأْفُشوا السَّ ُكْم َعىل يَشْ ُتْؤِمنوا ، َوال ُتْؤِمنُوا َحتَّى حَتابُّوا ، َأَوال َأُدلُّ
الِم يف حياتِنا بلغٍة سليمٍة . - أتعاوُن مع جمموعتي لبياِن األثِر الطَّيِب إلفشاِء السَّ

٢ - القراءة:  
ًة :  أقرُأ قراءًة صحيحًة ُمعبِّ

الِم  إِْفشاُء السَّ
﴿  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     : قولِِه  تعاىل يف  اهللاُ  إليِه  َدعا  الَّذي  إىل  أدعوَك   ! ُبنيَّ يا 
ملسو هيلع هللا ىلص - يف قولِِه:   - به  رسوُل اهللاِ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىىۇئ﴾ )٢(، وبام َأْوىص 
نَِياٌم  َوالنَّاُس  ْيِل  بِاللَّ اأْلَْرحاَم، َوَصلُّوا  الطَّعاَم، َوِصُلوا  َوَأْطِعموا  الَم،  َأْفُشوا السَّ النَّاُس،  ا  َأهيُّ »َيا 
المِ ، وهؤالِء البرُش مْن حولَِك خلُق اهللاِ ،  َتْدُخُلوا اجْلَنََّة بَِساَلم« )٣( ، وهو التَّعوُد عىل إفشاِء السَّ
الِم والتَّحيُة عنَد اللِّقاِء ، فإذا أردَت  وُهْم به مؤمنوَن ، لكنَّ الَّذي جَيْمُعُهم عىل املحبَِّة هو تبادُل السَّ

 )1(  موسوعة الحديث الشريف - مكتبة إسالم ويب - حديث : والذي نفسي بيده ، ال تدخلوا  الجنة  
 )٢( سورة النور )اآلية 6١(

 )٣( ومضات في اإلسام - الباب الثامن الفقرة ٣٣-٤٤ د. محمد النابلسي

الِم إفشاُء السَّ
٢-٣
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َأْن ُتفتَح َلَك ُقلوُب الِعباِد َفَسّلْم علْيهم إذا َلَقيَتهم، واْبَتِسْم يف وجوِههم، وُكْن َسّباًقا هلذا اخلرِي 
ُ لَك طريًقا إىل اجلنَِّة ، والّسالُم هو حتيَُّة أهِل اجلنِّة، ومن  َيْزرُع اهللاُ حمبَّتَك يف قلوِب النّاِس، وُييسِّ
َة واملحبََّة بَن النّاِس ، فهو كلمٌة طيِّبٌة ، ال ُتَضّيُع ثواهَبا ، وال  أعظِم أسباِب الربكِة، وهو ينرُشُ املودَّ
ا نعمٌة ُكرْبى ، وَجزاٌء َكبرٌي َينْتُظرَك عنَد اهللاِ تعاىل ، و ال فرَق بْنَ أحَد      ُل ِعْبًئا ثقياًل ، َبْل إِنَّ ُتَشكِّ

و خالٍد ما داُموا إِخوًة يف اهللاِ واإليامِن. )1(

٣ - الفهم واالستيعاب: 
ف معناها .  تي َأحتاُج إىل تعرُّ - أضُع خطًّا حتَت الكلمِة الَّ

ف معاين الكلمـات الَّتي وضْعُت حتتها خطًّا بالوسيلة املناسبة .  - َأتعاوُن مع جمموعتي لتعرُّ
- أجيُب بالتَّعاون مع جمموعتي عن األسئلِة اآلتيِة: 
- ما التَّحيُة الَّتي رشعها اُهللا تعاىل ورسوُله لنا  ؟ 

ه ؟  الِم وردِّ - ما حكُم السَّ
الِم  . - اذكْر بعَض آداِب السَّ

الِم  .  سوُل الكريُم بإفشاِء السَّ - علِّْل : َأْوىص الرَّ
- َأستِدلُّ بآيٍة كريمٍة من النَّصِّ عىل املعنى اآليت : 

الم« ...................................................................  »يدعو اُهللا املسلمن إلفشاِء السَّ

٤ - الممارسة: 
- َأْستِدلُّ عىل املعنى املقصوِد يف النَّصِّ الّسابِق : 

َة اإلسالِم . ..................................................................... الم يعمُّ أمَّ - فضُل السَّ
الِم هو مفتاُح القلوِب. ...................................................................   - إفشاُء السَّ

 )1(  بتصرف : كتاب المبسط في اإلمالء - المؤلف : فؤاد فيصل الربيعان - ط ٣ 2008م ص 1٣2
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صديقي الحق
١-٩

١ - تمهيد: 
 . ُل عدًدا من صفاِت الّصديِق احلقِّ - أسجِّ

٢ - اإلعداد: 
األرساِر،  أوعيُة  »القلوُب  اهللا:  رحه  العزيز  عبد  بن  عمر  لقول  تفسرًيا  زمييل  مع  ُل  ُأسجِّ  -

ِه«. )1( والشفاُة أقفاهُلا، واأللسُن مفاتيُحها، فليحفْظ كلُّ امرٍئ مفتاَح رسِّ
ِث عن أمهيَِّة كتمـاِن  ُل تفسرًيا و أفكاًرا ألستعَن هبا يف الّتحدُّ - َأتعاوُن مع  جمموعتي و ُأسجِّ

ِّ يف حياِة األصدقاِء حديًثا موجًزا . السِّ

٣ - الممارسة:   
أفكاًرا  ُن  تتضمَّ بورقٍة  مستعينًا  األصدقاِء،  حياِة  يف  الّسِّ  كتمـاِن  أمهيَِّة  عن  بإجياٍز  ُث  أحتدَّ  -

المِة اللُّغويِة والوضوِح يف حديثي .  ومعلوماٍت، مع مراعاِة السَّ

٤ - التَّقييم:
- ُأقيُِّم حديثي وأحاديَث اآلخرين وفَق عنارِص التقييم اآلتية : 

توصيل المعنى المراد بسهولة سالمة اللُّغة    الطَّالقة في الحديث     وضوح األفكار
12٣٤12٣٤12٣٤12٣٤

 )1( المصدر : كتاب قصص العرب - الجزء األول - المؤلف : إبراهيم شمس الدين -  دار الكتب العلمية  ط 1 2002 م  ص ٤٤.
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حاتم األصم
٢-٧

١ - تمهيد: 
ة من خالل الرابط اإللكرتوين )١(.  - أشاهُد عرًضا مرئيًّا  للقصَّ

٢ - القراءة : 
أقرأ قراءًة صحيحًة متصلًة :

حاتم األصم 
ُحِكَي َأنَّ حامِتًا األَصمَّ كاَن رجاًل كثرَي العياِل ، ومل َيكْن يملُك حبًَّة واحدًة. فجلَس ذاَت ليلٍة 
وُق قلَبه ، ثمَّ دخَل عىل أوالِدِه  ُث مَعُهم ، فتعّرُضوا لذكِر احلجِّ ، فداخَل الشَّ مَع أصحابِه َيَتحدَّ
ا ، ويدعو  ِه  يف هذا العاِم حاجًّ ُثُهم قائاًل  : لو أَذْنُتم ألبيُكم أْن يذهَب إىل بيِت ربِّ فجلَس مَعُهم حيدِّ
لُكم ماذا عليُكم لو فعلُتم ؟ فقاَلْت زوجُتُه وأوالُدُه : أْنَت ال متلُك شيًئا وَنْحُن عىل ما َترى من 
غريُة : ماذا علْيُكم لو أذنُتم لُه ، وال هَيُمُكم ذلَك ،  الفاقِة ، فكيَف تريُد ذلَك ؟ فقالت ابنُتُه الصَّ
غريُة، يا  زِق ، وليَس برّزاٍق . فقاُلوا : صدَقْت   - واهللاِ - هذه الصَّ ُه مناوُل الرِّ َدُعوُه َيذهُب ، فإنَّ

أبانا انطلْق حيُث أحبْبَت.

 )١(  الرابط في دليل المعلم
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فقاَم وأحرَم باحلجِّ ، وخرَج مسافًرا وأصبَح أهُل بيتِه يدخُل عليهم جرياُنم يوّبُخوَنم ، كيف 
غريَة ويقولوَن:  َف عىل فراِقِه أصحاُبه وجرياُنه ، فجعَل أوالُدُه يلوموَن الصَّ أذُنوا له باحلجِّ ، وَتَأسَّ
امِء وقاَلْت : إهلي وسيدي وَمْوالي َعّودَت  غريُة طرَفها إىل السَّ َلو سكِت ما تكلَّْمنا. فرفَعِت الصَّ
القوَم بفضِلَك ، وَأنَك ال تضيُعُهم ، فال ختّيُبُهم وال ختجْلني مَعُهم . فبينَما ُهْم عىل هذه احلالِة إْذ 
خرَج أمرُي البلدِة متصّيًدا فانقطَع عن عسكِرِه وأصحابِه ، فحصَل َلُه عطٌش شديٌد ، فاجتاَز ببيِت 
جِل الّصالِح حاتم األصمِّ ،  فاستسقى منهم ماًء ، وَقرَع الباَب فقاُلوا : َمْن أْنَت ؟ قاَل : األمرُي  الرَّ
امِء وقاَلْت : إهلي سبحاَنَك! البارحَة بِْتنا  ببابِكم َيْسَتْسقيُكم ، فرَفَعْت زوجُة حاتٍم رأَسها إىل السَّ
ا أخَذْت كوًزا َجديًدا ومأَلْتُه ماًء ، وقاَلْت  جياًعا ، واليوَم يقُف األمرُي عىل بابِنا يستسقينا ، ثمَّ إنِّ
املاِء،  ذلَك  الرّشَب من  فاستطاَب  منُْه،  َب  الكوَز ورَشِ األمرُي  فأخَذ   ، اْعُذُرونا   : منْها  للمتناوِل 
 . فقاَل: هذِه الّداُر ألمرٍي ؟ فقالوا : ال واهللاِ بْل لعبٍد من عباِد اهللاِ الّصاحلَن ُعِرَف بحاتِم األصمِّ
فقاَل األمرُي : لقْد سمعُت به .فقاَل الوزيُر : يا سيدي لقد سمعُت أنَّه البارحَة أحرَم باحلجِّ وسافَر 
م البارحَة باُتوا جياًعا ، فقاَل األمرُي : ونحُن أيًضا قد ثّقْلنا  ومل خيلْف لعيالِِه شيًئا ، وُأخرْبُت أنَّ

عليهم اليوَم ، وليس من املروءِة أْن يثقَل مثُلنا عىل مثِلهم.
َفْلُيلِق  َأَحبَّني  َمْن   : قاَل ألصحابِه  ثمَّ   ، الّداِر  َمنَْطقَتُه من وسطِِه ورَمى هبا يف  ثمَّ حلَّ األمرُي 
الُم عليُكم  َمنَْطقَتُه ، فحلَّ مجيُع أصحابِه مناطَقُهم ورُموا هبا إليهم ُثمَّ انرصُفوا ، فقاَل الوزيُر :  السَّ
الوزيُر ، ودفَع  إليهم  فَلّمـا نزَل األمرُي رجَع   ، املناطِِق  بثمِن هذه  الّساعَة  البيِت ، آلتينَُكْم  أهَل 

إليهم ثمَن الـمناطِق مااًل جزياًل واسرتدَّها منهم. 
غريُة ذلَك بَكْت ُبكاًء شديًدا ، فقاُلوا هلا : ما هذا البكاُء ؟ إنَّمـا جيُب  بيَُّة الصَّ فلمـا َرَأِت الصَّ
َع علينا. فقاَلْت : يا أمِّ ، واهللا إّنمـا بكائي كيف بِْتنا البارحَة جياًعا ، فنظَر  أْن َتْفَرِحي ، فإنَّ اهللاَ َوسَّ
إلْينا خَمْلوٌق َنظرًة واحدًة ، فَأْغنانا بعَد َفْقِرنا ، فالكريُم اخلالُق إذا نظَر إلينا ال يكُلنا إىل أحٍد طرفَة 

ْرُه بأحسِن التَّدبرِي. هذا ما كاَن مْن أمِرِهم . عٍن، اللَّهم انظْر إىل أبينا ، وَدبِّ
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كِب ، فطلُبوا  َع أمرُي الرَّ ُه ملا َخَرَج حُمِْرًما وحلَق بالقوِم توجَّ وأما ما كاَن مْن أمِر حاتم أبيهم ،  فإنَّ
َمُه، َدعا  له طبيًبا ، فلْم جَيِدوا ، فقاَل : هل ِمْن عبٍد صالٍح ؟ َفُدلَّ عىل حاتٍم ، فلّمـا دخَل عليه وكلَّ
ًرا يف  يلَة مفكِّ َله فعويِفَ األمرُي من وقتِه ، فأَمَر له بمـا يرَكُب ، وما يأكُل ، وما يرشُب، فناَم تلَك اللَّ
أمِر عيالِه ، فقيَل لُه يف مناِمِه : يا حاتُم ! َمْن أصَلَح معامَلَتُه َأْصَلْحنا معاملَتنا مَعُه ، ثمَّ ُأْخرَب بمـا 
بيََّة  ُه ورجَع، تلّقاُه أوالُدُه، فعانَق الصَّ كاَن من أمِر عيالِه ، فأكثَر الّثناَء عىل اهللاِ تعاىل ، فلاّم َقىض ِحجَّ
غريَة وبكى، ثمَّ قاَل : ِصغاُر قوٍم كباُر قوٍم آخرين. إنَّ اهللاَ ال ينظُر إىل أكرِبُكم ولكن ينظُر إىل  الصَّ

َل عىل اِهللا فهو َحْسُبُه.  أعرفُِكم به، فعلْيُكم بمعرفتِه واالّتكاِل عليِه ، فإنَّه َمْن توكَّ

٣ - الفهم واالستيعاب:
ف معناها .  تي تتطلَّب العودة إىل املعجم لتعرُّ ُط  الكلامِت الَّ - أحوِّ

ْطُتها من كلمـات النَّصِّ  .  ف معاين الكلمـات التي حوَّ - أتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
ة، وذلك بملء اخلريطة اآلتيِة:  - أجيُب بالتَّعاون مع زمالئي حول عنارص القصَّ

العنوان
.................

العقدة
.................

المكان
.................

األحداث
.................

الزمان
.................

الشخصيات
.................

الحل
.................

عناصر
القصة
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- أصوُغ مع زمالئي أسئلًة تساعُد يف فهِم النَّصِّ واستيعابِه .
- أجيُب بالتَّعاوِن مع زمالئي عن األسئلة اآلتية : 

وُق قلَبه«؟  - ما املقصود بالعبارة اآلتية  : »فداخَل الشَّ
- إاِلَم يدعونا هذا النَّصُّ ؟ 

- ماذا ستفعُل : 
- إذا كنَت مكان حاتِم األصمِّ ؟

-  إذا كنَت مكان ابنِة حاتِم األصمِّ ؟
- إذا كنَت من أوالِد حاتِم األصمِّ ؟ 

٤- الممارسة: 
 . ) ِة ) حاتم األصمِّ - يصوُغ املتعلِّموَن أسئلًة تساعُد يف فهِم قصَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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قي سرُّ سعادتي تفوُّ
٣-٢

١ - تمهيد:
ق والنَّجاح يف حياة اإلنسان بلغٍة سليمٍة .  أحاوُر زمالئي حول أمهيَّة التَّفوُّ

٢- اإلعداد:  
ق والنَّجاح  ل ما أراُه مناسًبا من معلومات عن أمهيَّة التَّفوُّ - بالتَّعاون مع أفراد جمموعتي ُأسجِّ

عة .  وأسبابه وأثره الطَّيب يف حياة اإلنساِن، وأدعُمها بصور متنوِّ

والنَّجاح  ِق  التَّفوُّ أمهيَّة  تصُف  طباعتها(  )أو  مرتابطٍة  فقرٍة  لكتابة  لته  سجَّ ما  ترتيَب  أعيُد   -

وأسبابه وأثره الطَّيب يف حياة اإلنساِن. 

( لعرض فقريت .  - أختاُر ما يناسُب من املعينات )شفافيات ، جهاٍز لوحيٍّ
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٣-  الممارسة: 
ِق والنَّجاِح وأثره الطَّيب يف حياة اإلنساِن،  - أقوُم بكتابة فقرٍة متكاملٍة أصُف فيها أسباَب التَّفوُّ

مراعًيا ما يأيت : 
المة اللُّغوية .  ابط والوضوح والسَّ - الرتَّ

- جودة األسلوب . 
- جودة اخلطِّ ، أو تنسيق الطِّباعة . 

 . ٍ - أعرُض الفقرَة أمام زمالئي يف الفصِل وأقرُؤها بصوٍت واضٍح ومعبِّ
....................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ....................................................................................................................
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مشروعي

تقدير ذوي االحتياجات الخاصة 

بدء العمل: 

-  أشــارُك يف مناقشــة مجاعيَّــة مــع زمالئــي، ونتبــادُل اآلراَء ؛ 
ــٍة مناســبٍة ملرشوعــي.  ــَل إىل ُخطَّ ألتوصَّ

2 - األدواُت والموادُّ المقترحة : 

   أقالم  حاسب لوحي    بطاقات    أوراق

   صور    مجالت   ِمقص   ألوان

٣ - طريقة بناء المشروع : 
- أختاُر ُعنواًنا مناسًبا ملرشوعي، ُثمَّ أقوُم بام يأيت :  

    المعيارخطوات البناءم

٣-1أكتُب مشروعي بما ال يقل عن خمس فِْقراٍت ، معبًِّرا عن أفكاري نحوه .1

2
بُت عليها  تي تدرَّ أستخدُم األسلوَب المناسَب وقواعَد النَّحِو والهجاِء الَّ

بِط في كتابِة مشروعي .  وعالماِت التَّرقيِم ، وأدواِت الرَّ
5-٣

َة في عرض مشروعي . ٣ ٣-2أستخدُم المعيناِت التقنيََّة والبصريَّ
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٣ - طريقة عرض المشروع : 
ُم أداًء متميًِّزا :   - أرتُِّب خطواِت العرِض بام يناسُب مرشوعي ، و ُأقدِّ

    المعيارخطوات البناءم
ُد الغرَض الرئيَس من  مشروعي .1      2-1ُأحدِّ

     2-٤أشرُح معاني مفرداٍت في مشروعي . 2

ُص  شفهيًّا محتوى المشروع مع بياِن موضوعه.  ٣ ُد األفكاَر الرئيسَة وُألخِّ     ٣-2ُأحدِّ

٤ - تقييم المشروع : 
مته من عرٍض تقيياًم ذاتيًّا صحيًحا:   - ُأقيُِّم مرشوعي وما قدَّ

خطوات البناءم
        التقييم

 
دُت الغرَض الرئيَس من  مشروعي .1     حدَّ
شرحُت معاني مفرداٍت في مشروعي . 2

٣
مع  المشروع  محتوى  شفهيًّا  صُت  ولخَّ الرئيسَة  األفكاَر  دُت  حدَّ

بياِن موضوعه.
    

٤
كتبُت مشروعي بما ال يقل عن خمس فِْقراٍت ، معبًِّرا عن أفكاري 

نحوه .

5
بُت  تي تدرَّ استخدمُت األسلوَب المناسَب وقواعَد النَّحِو والهجاِء الَّ

بط في كتابِة مشروعي. قيم، وأدواِت الرَّ عليها وعالمات الترَّ
َة في عرض مشروعي .6 استخدمُت المعيناِت الّتقنيََّة والبصريَّ

م لمشروعي و كفاياتي .  ٥ - أنا ُمستعٌد لتقييِم المعلِّ
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