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 ادؼدمة

ذ آفف وصحبف أمجعغ احلؿد هلل اهلادي افعؾقؿ، وافصالة وافسالم ظذ رشقفف افؽريؿ، وظ

 بع، وؿد جاء افؽتاب وؾًؼا فميت:وبعد: هذا هق اجلزء إول مـ ـتاب ادتعؾؿ فؾصػ افسا

يتضؿـ افؽتاب ادحتقى افتدريبل إشاد افذي يستفدف تطقير ـػايات ادتعؾؿ ذم  -٠

 آشتامع وافتحدث وافؼراءة وادشاهدة وافؽتابة، وتؿ تضؿقـف ذم ثالث وحدات تعؾُّؿقة.

تؿ ووع أكشطة افتعؾُّؿ فؽؾ وحدة تعؾقؿقة ذم صقرة مـظؿة ومتدرجة: فتقجف إداء  -٩

تدريًبا وتؼقياًم ذم مسار تطقير افؽػايات اخلاصة بادتعؾؿ ذم هذا افصػ، وذفؽ ذم إضار 

 مسرتف افتعؾُّؿقة فتحؼقؼ افؽػايات افعامة.

 ر هـو إِػ أمقر أشوشقي، مـفو: وكش

مـفج ؿائؿ ظذ افؽػايات وافتعؾقؿ ادتؿحقر حقل ادتعؾؿ، مـفج افصػ افسابع هق  -1

ويتضؿـ دفقؾ ادعؾؿ تػصقاًل بذفؽ، إواؾة إػ ما يـبغل فؾؿعؾؿ افؼقام بف دماه ادتعؾؿ، 

ظؾاًم بلن هذا ادـفج اجلديد مستحدث بصقرة ـبرة ذم بـقتف ورؤاه ومادتف: وفذا ؾعذ 

مقر ظديدة، مثؾ تطبقؼ إشساتقجقات تعؾُّؿ ذايت ادعؾؿ أن يؽقن مستعًدا ذم هذا ادـفج ٕ

ٍؿ متـقظة،  متـقظة، وأن يتفقل إلبراز جفد ادتعؾؿ ذم أؾضؾ صقرة، مستخدًما مصادر تعؾُّ

وأن يبـل صخصقات متؿؽـة مـ افػفؿ ظز آشتامع اجلقد، وؿادرة ظذ احلقار واإلثراء، 

 ة ذم افؽتابة كؼاًل وإمالًء وتلفقًػا.وخبرة ذم ؿراءة افـصقص ذم مصادرها ادختؾػة، وماهر
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ظذ ادعؾؿ أن يصؿؿ أكشطة تعؾُّؿ إواؾقة تدظؿ تطقير افؽػايات فدى ادتعؾؿغ، وتثري  -2

افػائؼغ، وتعافج مقاضـ افتعثر، وتغطل احلاجات افتدريبقة فدى ادتعؾؿغ ظذ اختالف 

 مستقياهتؿ.

غ بؿجؿقظة متقاؾؼة مقوقظًقا مـ وحدة تعؾُّؿقة تتجف كحق تطقير ـػايات ادتعؾؿ ـؾ -3

أكشطة افتعؾُّؿ، وتـتفل افقحدة افتعؾؿقة بؿؼوع يؼدمف ادتعؾؿ يعؽس مستقى تطقر 

 افؽػايات فديف، وخيضع ادؼوع فـقظغ مـ افتؼققؿ: 

 تؼققؿ حمؽل مـ ؿبؾ ادعؾؿ، وهق تؼققؿ تقوع ظذ أشاشف درجة ادتعؾؿ ذم هذا افصػ. -

ذم إضار افتؼققؿ  -ادتـعـؾؿ فــػـسـف، وهق تـؼـقـقؿ اظتـباري، ويؿؽـ تؼقـقؿ ذايت مـ ؿبؾ  -

 دتعؾؿغ فزمقؾفؿ أو دجؿقظتفؿ. إواؾة تؼققؿ مجاظل مـ ؿبؾ ا -آظتباري 

دعرؾة تػصقالت خطط إداء ادرتبطة هبذا افؽتاب يتؿ افرجقع إػ دفقؾ ادعؾؿ: إذ  -4

قمات وتقجقفات تتعؾؼ بؿحتقى حيتقي ظذ ـؾ ما يعغ ادعؾؿ مـ معارف ومعؾ

 افؽتاب وضبقعة ادـفج وما يـاشبف مـ إشساتقجقات وأشافقب أداء.

 ومـ اهلل افتقؾقؼ وافًداد.

 ادمفػقن
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 افؽػويوت افعومي وافؽػويوت اخلوصي ومعوير ادـفٍ

 ـػويوت آشتامع وافتحدث

الكفاية 

 العامة
 معايير المنهج الكفايات الخاصة المجاالت
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 الحقائق

1-1 

شار،   إخطاار )تحديد الغرض من الرسائل الشفهية 
ترتياال الآاار ن   :ماا ً  )ماان مدااادر مت اادد   (تسااةية

إذاعة المدرسة  تسجي ت دوتية لآدص أو شا ر  
حاااول موا اااي   (و ائآياااة أو مسااارحيات  أو  أ ااا  

 خادة بالفئة ال مرية  وتمييز سمات عر ها.

يحااادد المااات ة  شااافهيًا الهاااد  مااان 
 الرسائل الشفهية ويذكر سماتها.

1-2 

ود   وشر، م ةومات وأ كار  ي نداوص  سرد 
شاافهية حااول مو ااوعات مناساابة لةفئااة ال مريااة  ااي 

 إيماا، )جمل بةيغة م  اساتخدا  عنادار ريار لف ياة 
وأيً ا وساائل  (ووتير  دوت  اتدال باألعين نبر 

مساااعد  بداارية بهااد  إباا ع المسااتم ين أو الشاار، 
 له  أو تسةيته .

يسرد ويد  ويشار، شايئًا ماا  اي 
جمل سةيمة مستخدًما عنادر ريار 
لغويااااة )لغااااة الجسااااد  اإليمااااا،ات 

 .(.المرئية  نبر  الدوت.

1-3 
، تباااادل انطباعاااات وأ كاااار مااا  الم ةماااين وزمااا  

الفداال حااول ندااوص مسااموعة ومآاارو،  وإعطااا، 
 أم ةة من خبراته الشخدية.

ي بر عان انطباعاتاه وأ كاارو حاول 
رساااائل شاااافهية أو مكتوباااة وي يااااد 
داايارة أ كااار زم ئااه مدكااًدا د ااة 

 إدغائه.

 العمليات

1-4 

تطبياااات إسااااتراتيجيات إندااااات نشااااط م اااال تاااادوين 
م ح اااات ألاااا  النآااااط  اااي خطاااا  )ساااوا، كانااات 

وتةخيص ندوص شفهية مآدمة ( ة أ   منيةدريح
 .من خ ل وسائل إع مية وأنماط متنوعة

يةاااتآط األ كاااار الرئيساااة  اااي أ ناااا، 
تدوينه لخطاا  أو تةخيداه ألخباار 

 أو  دة استم  إليها.

1-5 
تمييااز الحآااائت وا را،  ااي ندااوص مختةفااة  اامن 

 وسائل إع مية وأنماط متنوعة.
 ااااي يميااااز بااااين الحآااااائت وا را، 

 .ندوص خيالية أو وا  ية

1-6 
دااايارة األحادياااح بو اااو، و آًاااا لةنمااااذ  األدبياااة 

الشار،  الحاوار  دا  الو السارد  :ما ً  )المآارر  
 (.ال نائي

يداااااوع رساااااائةه الشااااافهية و ااااات 
 سرد )األنماط المختةفة لةندوص 

 (شر،  حوار ود  

1-7 
اساااتخدا  كةماااات م بااار  وتراكيااا  لغوياااة وا اااحة 

لةغااااة ال ربيااااة الفدااااحم أ نااااا، تآاااادي  ودااااحيحة با
 ال روض أو عند التوادل م  ا خرين.

يسااااتخد  الةغااااة ال ربيااااة الفداااايحة 
مراعيًااااا دااااحة ال اااابط وساااا مة 

 النطت.

 االتجاهات

1-8 

المشاااركة بااعنوات مختةفااة ماان المساااامات  ااي عماال 
إخطار  عارض نتاائ   طةا  رأ   :م ً  )المجموعة 
ديح لةمساااتم ين إلااا (  وتكييااا  الحااا ا خااارين...

 والمهمة الموكةة إلم المتحدح.

ياااااااادد  أدواًرا مختةفااااااااة  اااااااامن 
 ائاد  مادون )مجموعة مان زم ئاه 

 (.مد ت  مآرر مجموعة 

1-9 

إباادا، ااتمااا  بتطااوير مهااارات التواداال الشاافهية   
لديه من خ ل تحديد نآاط ال    والآو   اي حدي اه 
الشخدااي وحااديح ا خاارين ماا  مراعااا  األسااةو  

 حوار  شر،. ود   م تمد  ي نص سرد ال

يآااايح  حدي اااه الشخداااي أو حااااديح 
زم ئاااه مباااديًا رأياااه حاااول سااامات 

 .الحديح

 11-1 االرتباط
تآدي  تآرير أو مشروت باستخدا  م ةومات مان ماواد 

 ونماذ  مختةفة لندوص رير أدبية.دراسية أخرٰى 

يآد  عرً اا شافهيًا لمشاروت رحةاة 
وماات مآرر  م امنًا مشاروعه م ة

 جم ها من مواد دراسية 

 



16 

 دشوهدةفؼراءة وااـػويوت 

الكفاية 
 العامة

 معايير المنهج الكفايات الخاصة  المجاالت
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 1-2 الحقائق

ت ااار  الغااارض الااارئيخ ألناااوات مختةفاااة مااان 

 دااااص  :ماااا ً  )الندااااوصا خياليااااة ووا  يااااة 

ك سيكية وم ادر   شا ر ون ار  أد  األطفاال  

يوميااات ساافر  مااواد تاريخيااة  خاارائط ورسااائل 

عاااان موا ااااي  م ئمااااة لفئتااااه ( ندااااية  دااااير 

 ال مرية.

يحااادد الغااارض مااان النداااوص 
التااااي يآرداااااا والم ئمااااة لفئتااااه 

 ال مرية. 

 العمليات

2-2 

تحديااااد واختيااااار مو اااا  م ةومااااات مختةفااااة ماااان 

انية وخرائط بهاد  الفها  ندوص ومخططات بي

 بشكل أ  ل.

يحاادد مو اا  الم ةومااات ال اامنية 

ويختاراااااااااا ماااااااان الندااااااااوص 

 والمخططات البيانية والخرائط.

2-3 

الااربط بااين أجاازا، مختةفااة ماان الم ةومااات لبنااا، 

الم نااااام مااااان خااااا ل ت ااااار  أوجاااااه التشاااااابه 

 واالخت  .

يربط بين م ةومات  امنية  اي  

الااانص مااان خااا ل تحدياااد أوجاااه 

تشااااابه واالخاااات   واألساااابا  ال

 والنتائ .

2-4 
بماا  تحديد م اني الكةمات وال باارات  اي الانص 

  ي ذلك الم اني الرمزية والتةميحية.

يشر، م اني مفردات أو ت ابير  

 مجازية.

2-5 
تحديد أ كار ومغزى النص أو الدور   وإعااد   

 ديارتها أو تةخيدها.

يدااوع األ كااار الرئيسااة لةاانص  

خدها  ويحدد مو وت ناص وية

 أو دور  ما.

2-6 

  داة )ت ر  أنماط أناوات النداوص المختةفاة 

ما  مراعاا  النطات ( ود   حوار  ناائي  شار،

السةي  وال بط الدحيح لةف ل الم ارت بعنواعه 

 ر  ًا أو ندبًا أو جزًما.

ي اااااا  خًطااااااا تحاااااات الكةمااااااات 

المفتاحياااااااة ويت ااااااار  أناااااااوات 

 -ساارد الندااوص المختةفااة:

 حوار. -شر، -ود 

2-7 
االسااتجابة شخداايًا ونآااديًا لمجموعااة ندااوص  

 وتطبيت  همه لةغة ولةشكل واألسةو .

ي باااار بو ااااو، وتناساااات عاااان  

انطبااات أو رأ  حااول نااص  اارأو 

 مست ينًا بم ر ته وخبرته.

2-8 

حاول نفاخ  مآارناة نداوص مان  آا اات مختةفاة

المو ااوت ومآارنااة الكتاا  واأل اا   المسااتوحا  

 الندوص.من تةك 

يااذكر أوجااه التشااابه واالخاات   

بين ندوص مان  آا اات مختةفاة 

 أو بين كت  وأ    حولها. 

 اختيار ماد  الآرا،  بمساعد  الم ة . 9-2 االتجاهات
يشاااار، الماااات ة  ببيجاااااز أساااابا  

 اختيارو لةندوص.

 11-2 االرتباط
استكشاااااا  مداااااادر مختةفاااااة لةحداااااول عةااااام 

   ندوص مختةفة.الم ةومات التي يحتاجها لفه

يختاااار المااات ة  ماااا يحتاجاااه مااان 

 مدادر متنوعة لفه  النص.
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 فؽتوبياـػويوت 

الكفاية 
 العامة

 معايير المنهج الكفايات الخاصة  المجاالت

٣
- 

م.
ال
لع

وا
ت 

ذا
 ال

ف
شا

كت
ال
ة 

لف
خت

 م
ت

يا
ج
تي
را

ست
 إ
ب

ج
مو

 ب
رة

صو
 م

ج
اذ

نم
م 

دا
خ
ست

وا
ه 

ع
نو

مت
ص 

صو
 ن
بة

تا
ك

 

 الحقائق

3-1 

ليوميااات كتابااة ندااوص  ددااية  دااير  م اال ا

والوداااااا  والشاااااار،  أو ندااااااوص و يفيااااااة 

وت ةيآات عةم موا اي  أو نداوص مختةفاة ما  

شار،   إخطار )األخذ باالعتبار أرراً ا مختةفة 

  .(..إل  تسةية  الت بير عن المشاعر 

يكتاا  ندوًدااا مختةفااة األنااوات 

تتااعل   (وداا   شاار، ساارد )

 من خمخ  آرات. 

3-2 
ساائل البدارية إنتا  عرض كتابي باساتخدا  الو 

 أو األدوات الر مية.

يآاااد  عروً اااا مكتوباااة  داااير  

مساااااااتخدًما الم يناااااااات التآنياااااااة 

والبداااااارية واألدوات الر ميااااااة 

 المناسبة.

 العمليات

3-3 

أناوات ( تخطيط وكتاباة وداآل )تاد يت ومراج اة

ا باالعتباااار م اااايير مختةفاااة مااان النداااوص  خاااذ  

 وا حة.

يخطااااااط لندااااااوص بعنواعهااااااا 

مساااودتها   ااا   المختةفاااة ويكتااا 

يد ت  ي أ كاراا ولغتها وينآحهاا 

 لتسة  من الخطع. 

3-4 

كتابة نص  ددي  داير ومتارابط ما  مراعاا  

التسةساااال الزمنااااي لؤلحااااداح  باسااااتخدا  أزمنااااة 

 األ  ال بشكل سةي .

يكت  نًدا سرديًا مراعيًا تسةسل 

األحداح زمنيًا ومنطآيًا مستخدًما 

 حاالت الف ل بشكل سةي .

3-5 

استخدا  الخطوط الكتابية الم ئمة )نس  ور  اة( 

مااا  مراعاااا   واعاااد النحاااو )بخاداااة التشاااكيل( 

ودحة الرس  الكتابي والتار ي  الساةي  بماا يج ال 

 رسالته المكتوبة وا حة لآلخرين.

يسااااااتخد  األسااااااةو  المناساااااا  

و واعااااد النحااااو والهجااااا، التااااي 

تاادر  عةيهااا وع مااات التاار ي  

ناااص  وأدوات الاااربط  اااي كتاباااة

 لغو .

 6-3 االتجاهات
إ هار االاتما  بكتابة ندوص مختةفة ألرراض 

 مت دد .

ي باااااار عاااااان تجاربااااااه وميولااااااه 

واتجاااتااه نحااو الندااوص التااي 

 يرر  أن يكت   يها. 

 7-3 االرتباط

اسااتخدا  مااا ت ةمااوو  ااي مااواد دراسااية أخاارٰىا  

لكتاباااة نداااوص حاااول موا اااي  مناسااابة لفئتاااه 

 التي  رأاا. ال مرية أو حول الندوص

يختار مداادر مناسابة مان ماواد 

دراسية أخرٰى ويستخدمها لكتاباة 

 نص ما. 
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 الخاصةأنشطة التعلم على الكفايات توزيع 

 م
 الكفايات
 العامة

 المجاالت
 الكفايات
 الخاصة

٣ ٢ ١ 
مجموع 
 أنا أسافر،  األنشطة

 أنا أطلع

رحالت 
 ومغامرات

 هيا نكتشف

١ 

١ 

 ٤  ٢ ٢ 1-1 حآائت

 ٢  ٢  2-1 حآائت ٢

 ٤  ٢ ٢ 3-1 حآائت ٣

 ٢   ٢ 4-1 عمةيات ٤

 ٢ ٢   5-1 عمةيات ٥

 -    6-1 عمةيات ٦

 ٢ ٢   7-1 عمةيات 7

 -    8-1 اتجااات 8

 ٢ ٢   9-1 اتجااات 9

 -    11-1 ارتباط ١1

١١ 

٢ 

 ٤  ٢ ٢ 1-2 حآائت

 ٢ ٢   2-2 عمةيات ١٢

 ٢ ٢   3-2 عمةيات ١٣

 ٦ ٢ ٢ ٢ 4-2 عمةيات ١٤

 ٤  ٢ ٢ 5-2 عمةيات ١٥

 -    6-2 عمةيات ١٦

 ٢   ٢ 7-2 عمةيات ١7

 -    8-2 عمةيات ١8

 -    9-2 اتجااات ١9

 ٢ ٢   11-2 ارتباط ٢1

٢١ 

٣ 

 ٤ ٢ ٢  1-3 حآائت

 ٢  ٢  2-3 حآائت ٢٢

 ٢   ٢ 3-3 عمةيات ٢٣

 ٢ ٢   4-3 عمةيات ٢٤

 ٦ ٢ ٢ ٢ 5-3 عمةيات ٢٥

 ٢  ٢  6-3 اتجااات ٢٦

 ٢   ٢ 7-3 ارتباط ٢7
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 لوحدة األوىلا

 

   أنا أسافر، أنا أطَّلع
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 ـػويوت افقحدة إوػ

 م
 الكفايات

 العامة
 المجاالت

 الكفايات

 الخاصة
 معيار المنهج

1 

1 

 ١-١ حآائت
يحااادد المااات ة  شااافهيما الهاااد  مااان الرساااائل الشااافهية 

 ويذكر سماتها.

 ٣-١ حآائت 2

ل رساائل شافهية أو ي بر عن انطباعاتاه وأ كاارو حاو

مكتوباااة وي ياااد دااايارة أ كاااار زم ئاااه مدكاااًدا د اااة 

 إدغائه.

 ٤-١ عمةيات 3
يةااتآط األ كااار الرئيسااة  ااي أ نااا، تدوينااه لخطااا  أو 

 تةخيده ألخبار أو  دة استم  إليها.

4 

2 

 ١-٢ حآائت
يحدد الغرض من الندوص التاي يآردااا والم ئماة 

 لفئته ال مرية.

 م اني مفردات أو ت ابير مجازية. يشر، ٤-٢ عمةيات 5

 ٥-٢ عمةيات 6
يدااوع األ كااار الرئيسااة لةاانص ويةخدااها  ويحاادد 

 مو وت نص أو دور  ما.

 7-٢ عمةيات 7
ي بااار بو اااو، وتناسااات عااان انطباااات أو رأ  حاااول 

 نص  رأو مست ينًا بم ر ته وخبرته.

8 

3 

 ٣-٣ عمةيات
يخطط لندوص بعنواعها المختةفة ويكت  مساودتها  

    يد ت  ي أ كاراا ولغتها وينآحها لتسة  من الخطع.

 ٥-٣ عمةيات 9

يسااتخد  األسااةو  المناساا  و واعااد النحااو والهجااا، 

التي تدر  عةيهاا وع ماات التار ي   وأدوات الاربط 

  ي كتابة نص لغو .

 7-٣ ارتباط 11
يختاااار مداااادر مناسااابة مااان ماااواد دراساااية أخااارٰى 

 ويستخدمها لكتابة نص ما.
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 (1)رحؾُي اإليامِن     1 – 1

 

 متفقد  -1

ِؾ إػ معرؾِة اهلدِف مـ كصٍّ ما. -  ُف أشافقَب افتقصُّ   َأتعرَّ

ُدها. - ِة فبعِض افـُّصقِص، وـقَػ أحدِّ امِت اخلاصَّ  ُأكاؿُش زمالئل دعرؾِة افسِّ

بُع ذم اشتامظل فؾـَّصِّ أداَب افّتافقة: -  َأتَّ

 ظدَم ادؼوضعِي. -افـَّظَر إػ ادتحدِث.          -  كتٌوَه و افسـقَز.آ -         اإِلكصوَت. - 

 آشتامع وادـوؿشي -2

: رحؾُة اإليامنِ  -  .َأشتؿُع فـصِّ

 ُأجقُب ظـ أشئؾٍة تػصقؾقٍَّة حقَل افـَّصِّ بُؾغٍة شؾقؿٍة. -

 ادامرشي -3

- .  َأشتـتُج اثـِغ مـ افدروِس ادستػادِة مـ افـَّصِّ

، واهلدَف مـف.أُ  - ُد شامِت افـَّصِّ  حدِّ

                                                                               

 ( افـَّصُّ ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠) 
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ـِ     1 – 2  (1)مؾحؿُي افؼري

 

 متفقد  -1

وبؼيِ  افّصقرةِ  دم أراهُ  مو َأِصُػ  - ًّ  .شؾقؿيٍ  بُؾغيٍ  اف

 ٠افؼراءة -2

 َأؿرُأ افـصَّ ؿراءًة صحقحًي: -

ًِ افؼريـ افتل وؿعً دم  افغزِو م بَغ ادؼوومِي افؽقيتقَِّي وؿقاِت  1991ؾزاير  24معرـُي بق

دِت افَقحدَة افقضـّقَي دم أهبك صقِرهو، وؿْد ؿوَد هذه ادعرـيَ  ًَّ تًعَي ظَؼ صوًبو ـقيتقًّو  افغوصِؿ ج

عِى افؽقيتلِّ دم مؼوومِي ادحتؾِّ افغودِر. وبـوًء ظذ  ًٓ فؾَقحدِة افقضـقَِّي وفدوِر افشَّ مقا مثو ؿدَّ

ـِ  -ضقََّى اهللُ ثراه  -دمحِد افّصٌوِح تقجقفوِت شؿقِّ إمِر افّراحِؾ افّشقِخ جوبِر إ ًُ افؼري َل بق ُحقِّ

َتـِْفُض مهَؿ  ًْ ُد ذـرى ادؾحؿِي، وَي (: فقؽقَن ََصًحو خيؾِّ ـِ إػ ُمْتَحٍػ وضـلٍّ  )ُمتَحُػ ُصفداِء اْفُؼرْي

ـْ أجِؾ وضـِفؿ. ُد صػقَؾفؿ، ويقحل إفقفؿ بوفّتضحقِي وافَعطوِء م َجقوِل، ويقحِّ ْٕ  ا

                                                                               

  .ادمفػغ أحد ( بؼؾؿ٠)
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ـْ وََيْتقي ا فـُؿـْتَحُػ ظذ جمؿقظٍي م

امِت وإَْشؾحِي  ًَّ فداِء وادج صقِر افشُّ

ًْ دم ادعرـِي، وؿْد ؿوَم  اّفتل اشُتخدَم

ادجؾُس افقضـلُّ فؾثَّؼوؾِي وافػـقِن 

 -بقصِػِف اجلفَي ادًموفَي ظـف  -وأداِب 

ًِ وإِصالِح مو أصوَبُف  ٌَْق بنِظودِة ترمقِؿ اْف

ـْ دموٍر.   م

ـْ وؿْد صوَر  : فقًَتْذـِروا مو َشطَّره جقُؾ أبوِء م ًِ ـِ َمْؼِصًدا ٕبـوِء افؽقي ُمْتَحُػ صفداِء افؼري

ـْ ـؾِّ كػقٍس، وأنَّ افتؽوُتَػ إّبوَن ادِْحـِي  ـَ َأؽٰذ م ُد أنَّ افقض ِـّ بطقٍٓت وتضحقوٍت ظظقؿٍي ُتم

ـِ وم ـَ اْفقض  ؼّدراتِف. أمه شالٍح دم َوْجِف ـؾِّ ؽودٍر َيووُل افـَّقَؾ ِم

ـِ  ـْ مقاؿِػ أبوِء وإجداِد دم افـُؿؾِّؿـوِت وادَِح وٓ صَؽ أنَّ أبـوَء هذا اجلقِؾ شقتَِّخذوَن م

قوَج  ًّ ًِ اف مثاًل ُيْؼتدى دم افَقحدِة افقضـقَِّي، ودم تعزيِز روِح إُْهِة افؽقيتقَِّي افقاحدِة اّفتل ـوك

، وهَّ ؿّقتِف وُصؿقِده دم ـِ وْجِف افّتحديوِت، ظْزَ مًَرتِف ادديدِة احلوؾؾِي بوفعطوِء:  ادـقَع فؾقض

 ومصدَر إظجوِب افعوملِ وثؼتِف بِف.
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 افػفؿ وآشتقعوب   -3

ِف معـوهو. -  َأوُع خطًّو حتً افؽؾؿِي افتل أحتوُج إػ تعرُّ

ًُ حتتفو خطًّو بوفقش - ِف معوين افؽؾامت افتل َوَوْع  قؾي ادـوشٌي.َأتعووُن مع جمؿقظتل فَِتعرُّ

 َأحتووُر مع زمالئل فإِلجوبي ظّؿـو يليت: -

ـِ ؟ -  مو اشُؿ اجلفِي ادؼؾِي ظذ ُمْتَحِػ صفداِء افؼري

وبُؼ جمؿقظًي مـ احلؼوئِؼ، اـتى اثـتِغ مـفو. - ًّ ـُ افـَّصُّ اف  يتضؿَّ

ًِ احلوؾِؾ بوفتَّضحقوِت ؟ -  موذا أووؾً مؾحؿُي افؼريـ إػ توريِخ افؽقي

 ُح ظذ زمالئل بعَض إشئؾِي حقَل افـَّصِّ فتحؼقِؼ ادزيِد مـ ؾفؿِف واشتقعوبِف.َأضر -

 

 ادامرشي   -4 

ُ مو يليت: -  ُأبغِّ

وبؼِي دم كػيس. -  ًّ  أثَر افّصقِر اف

وفِي مـ ختؾقِد مؾحؿِي افؼريـ. -   هدَف افدَّ

ُؿ مـ افـَّصِّ مو يليت: -  أتعؾَّ

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

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

(3.).......................................................................................................................... 

 َأشتخؾُِص افغرَض افرئقَس مـ افـَّصِّ دم صقوؽٍي شؾقؿٍي واوحٍي . -

.................................................................................................................................. 
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 (1)فغتل اجلؿقؾيُ     5 - 3

 متفقد  -1

ـً مهزًة متقشطًي ممو يليت: - ُد ـؾَّ ـؾؿٍي تضؿَّ  أحدِّ

ِي.  -   ادًوؾُر ادثويلُّ ؿوئٌؿ ظذ صموكِِف اخلوصَّ

ُق بغ كقظلِّ اهلؿزِة ادتقشطِي ) ظذ واٍو  - ٌُفو بخطِّ ظذ يوٍء ( دم افؽؾامِت أ -ُأؾرِّ تقِي، ُثؿَّ َأـت

ؿعِي:  افرُّ

 ممذن ( -ؿوئؿ  -فمفم  -يئـ  -حوئؾ  -مميد  -ؾماد  -) رائد 

 ـؾامٌت ؾقفو اهلؿزُة ادتقشطُي ظذ واٍو:  -

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

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

 ـؾامٌت ؾقفو اهلؿزُة ادتقشطُي ظذ يوٍء:  -

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

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

 افتطٌقؼ   -2

ؾقَؿ فؾفؿزِة ادتقشطِي:  - ًَّ شَؿ اف ؿعِي، وافرَّ  َأـتُى بخطٍّ مجقٍؾ مراظًقو ؿقاظَد خطِّ افرُّ

 ادًوؾُر ؿوئٌؿ ظذ ديـِف، ممٍد حؼقَؿُف. 

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

 



26 

 ظذ يوٍء (: -َأوُع مؽوَن افـُّؼِط اهلؿزَة ادتقشطَي ادـوشٌَي ) ظذ واٍو  -

 شـ...م. -يـ...م.           -ُأ...ذن.           -ِو...ام.           -

 ادامرشي   -3

ُب ـؾَّ خطلٍ هجوئلٍّ دم افػؼرِة ا -  ٔتقِي:ُأصقِّ

الَة « اهلل أـز»يًؿُع ادًؾؿقَن صقَت  - ظَز ادلذكِي، ؾقًورظقَن إػ اْدًجِد، ويلّدوَن افصَّ

فؿ ؾقفو َأحًـُفؿ ؿراءًة.  دم خشقٍع، وَيُممُّ

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

ؿعِي َوْؾَؼ مو يليت: - ـْ إكشوئل، مراظًقو افؽتوبَي بخطِّ افرُّ  ُأوطُِّػ ـؾؿًي دم مجؾٍي مػقدٍة م

ـَ افؽؾؿُي مهزًة متقشطًي ظذ واٍو. -  َأْن تتضؿَّ

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

ـَ افؽؾؿُي مهزًة متقشطًي ظذ يوٍء. -  َأْن تتضؿَّ

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

 افتؼققؿ -4

 4 3 2 1 ظـوَص افتؼققؿ م

     قشطِة شرشِؿ اهلؿزِة ادت صحةُ  ٠

     تصقيُب اخلطل اهلجائلِّ  ٩

ؿعةِ  ٣      مراظاُة افؽتابِة بخطِّ افرُّ

     كظاؾُة افؽتابةِ  4
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 (1)رحؾٌي إػ ؿرِص احلؿراءِ    4 – 1

 

 

 متفقد  -1

ـْ ـؾٍّ مـفو بجؿؾٍي تومٍي واؾقٍي. - ُ ظ ٍي، وُأظزِّ  ُأصوهُد صقًرا دعوملَ حضوريَّ

 آشتامع  -2 

: )رحؾٌي إػ ؿرِص احلؿراِء. -  (1َأْشتؿُع بوكتٌوٍه وترـقٍز فـصِّ

ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُؾغٍي شؾقؿٍي. -  أجقُى ظ

 ادامرشي  -3 

نُ  -  .فؾـَّصِّ  اشتامظل ِخالَل  افرئقسةَ  افِػَؽرَ  ُأدوِّ

كُتفا بؾغٍة شؾقؿ - تل دوَّ ُؾ َأظِرُض افِػَؽَر افَّ ًة صحقحًة، ثؿَّ ُأشجِّ ٍة، وَأؿرؤها ؿراءًة جفريَّ

 مالحظاِت زمالئل ظؾقفا.

                                                                               

 ( افـَّصُّ ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠) 
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 (1)َخْرُ إَّيومِ      5 – 2      

     

 ٠متفقد -1

ـْ أبق افعتوهقي ؟ -  َم

 دوذا كًتؿُع فؾِحَؽِؿ وافـَّصوئِح دم حقوتِـو ؟ -

ٌُِّؼفو دم حقويت. -  َأْذـُر حؽؿًي َأظرُؾفو وُأض

 وإداءافؼراءة  -2

اِم افػَتك يقٌم َكَػعْ   َواصطِـاُع اخلَِر أْبَؼك ما َصـَعْ   خُر أيَّ

 ذم َمْعروؾِفِ 
ِ
 َصاؾٌِع َبتَّ إَِفْقِف ؾَشَػعْ   َوَكظُر اَدْرء

 َٓ ِّ َو ّٓ ما َزَرعْ   َما ُيـاُل اخلَْرُ بافؼَّ  حَيِْصُد افّزاِرُع إ

ْهِر يقًما واحًدا   واَق اْفَػتك ُثؿَّ اّتَسعْ ُربَّام  فْقَس ـؾُّ افدَّ

ْت بفِ  ْكقا افَّذي َدرَّ ـَ افدُّ  َواْشُؾ َظاّم باَن مـْفا َواْكَؼَطعْ   ُخْذ ِم

ْكقا َمتاٌع زاِئٌؾ   ؾاْؿَتِصْد ؾقِف وُخْذ ِمـُْف َوَدعْ   إِكَّام افدُّ

 واْتَبِع احْلؼَّ ؾـِْعَؿ اُدتََّبعْ   َواْرَض فؾـّاِس بام َتْرى بفِ 

 

                                                                               

  .م٠986 بروت دار -افعتاهقة أيب ( ديقان٠)
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 ؿ وآشتقعوب افػف -3

ِف َمعوكقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ افـُؿْعَجؿ فتعرُّ  ُأحقِّ

-  . ؾاِمِت افـَّصِّ ـَ ـْ  ْضُتفو م ِف اْفَؽؾاِمِت افَّتل َحقَّ  َأتعوَوُن َمَع أؾراِد جَمْؿقَظتل فَِتَعرُّ

َْشئَِؾيِ  - ْٕ ٌَ ظـ إِجوبِي ا َْبَح ِٕ  افّتوفَِقِي:  َأَتعووُن َمَع جَمْؿقظتل 

َْبقوَت افَّتل تتػُؼ َمَع اْدعوين أتقِي: -أ  ْٕ ُد مـ افـَّصِّ ا  ُأحدِّ

َّٓ َمَتوُع اْفُغُرورِ ﴿ ؿاَل تعاػ:  ْكَقو إِ َقوُة افدُّ  (.٩١شقرة احلديد، أية )﴾. َوَمو احْلَ

الُم:  الُة وافسَّ ـُ َأحُدـؿ حّتك َُيِىَّ َِٕخقِف مؿال ظؾقف افصَّ ِف(.)ٓ يمِم ًِ  و َُيِىُّ فـػ

ـٌ شوَءْتُف َأزموُن (.ؿال افشاظر:  ُه زم ـْ هَّ  ) َم

َؽ ؟ ودوذا ؟ -ب ًِ ثَر تلثًرا دم كػ ـْ بقوِت دم افـَّصِّ ـوَن َأ ْٕ  َأيُّ ا

ٍُ مو ُيْزَرُع ؾقِف .    -ج 
كقو ـوْفـَحْؼِؾ ُيـْتِ ـَ افـَّصِّ ظذ أنَّ افدُّ  ُأدفُِّؾ م

ُتُى درشِغ مـ   -د   ـْ  افّدروِس واحِلَؽِؿ  افَّتل ورَدْت دم  افؼصقدِة.َأ

 ادامرشي  -4

-  . ُص ادػفقَم افعومَّ فؾـَّصِّ  ُأخَلِّ

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

.َأْشتخؾُِص َأهؿَّ  -  افِػَؽِر افرئقًِي فؾـَّصِّ

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

...................................................................................................................................... 
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 (1َحصقَؾتل افؾُّغقيُي)    4 – 2

 متفقد  -1

ـْ مصودَر  - َـّصِّ وم ـَ اف َأتعوَوُن مع زمالئل فعرِض مػرداٍت م

متـقظٍي، وكًتؿُع إػ تقوقٍح دعوكقفو مـ ادجؿقظوِت 

ُخرٰى. ْٕ  ا

ملفقٍف َتعِرُوف  ُأكوؿُش مع زمالئل تعريًػو ٓشٍؿ أو ُمْصَطَؾٍح  -

 إحدٰى اْفـَؿـْجؿقظوِت دم اْفَػْصِؾ.

 اإلْظداُد  -2

ِي.  - َـّـػـِي دم معجِؿ افثَّروِة افؾُّغقيَّ ؾُِع ظذ افؽؾامِت اْفـُؿـَصـ  أضَّ

 ادامرشي  -3

 بعَد آّضالِع ظذ افؽؾامِت وْؾَؼ تصـقِػفو: َأؿقُم بام يليت ُمَتعوِوًكو َمَع زمالئل: -

 ادحّدَدِة. فِْؾؽؾامِت  اِدؾوٍت ُمس َأذـرُ  -

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

-  ُ دِة. افؽؾؿيِ  ودَّ  أبغِّ  ادحدَّ

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

ُح  -  أـثَر. َأو ُفغقيَّغِ  شقوؿغِ  دم ـؾؿيٍ  معـك أووِّ

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

 مػقدٍة. مُجؾٍ  دم واجلؿعِ  ادػردِ  مـ ـالًّ  أوطُِّػ  -

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

دةِ  فؾؽؾامِت  ترصيػوٍت  َأشتْخِدمُ  -  مـوشٌٍي. مقاوعَ  دم ادحدَّ

.................................................................................................................................. 
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 (1كخطُِّط مًعو )     3 – 3

 متفقد  -1

 أؿرُأ مو يليت ؿراءًة صحقحًي: -

ـَ بام  احلقوُة تٌودٌل فؾؿصوفِح وادـوؾِع، وـّؾٌ َيتوُج أخَر، ومـ اخلرِ  أن يعومَؾ اإلكًوُن أخري

 َيىُّ أن ُيعوَمَؾ بف، وَأن يرَى هُلْؿ مو يرووُه فـػًِف. 

  اإلظداد  -2

َأتعووُن مع جمؿقظتل دم ووِع خمّطٍط فؽتوبِي مقوقٍع مـ ثالِث ؾِْؼراٍت دم وقِء مضؿقِن افػؼرِة  -

وبؼِي. ًّ  اف

 ادامرشي  -3

ًٌو فؾؿقوقع -  .َأختوُر ُظـقاًكو مـوش

ُؼ دم أؾؽوري حقَل ادقوقِع، وَأختوُر مو يـوشُى مـفو. -  ُأدؿِّ

دًة َوْؾًؼو فؾؿخّطِط. - قَّ ًَ  َأـتُى ُم

دَة ظذ زمالئل فتًجقِؾ مالحظوِِتؿ َحْقهَلو. - قَّ ًَ  َأظرُض اُد

ديت مًتػقًدا مـ مالحظوِت زمالئل وتقجقفوِت ُمعؾِّؿل. - قَّ ًَ ـَ افؼصقِر دم ُم ٍُ َمقاض  ُأظوف

َْخطوِء.ُأظ - ْٕ ـَ ا  قُد ـتوبَي افـَّصِّ بشؽٍؾ شؾقٍؿ خوٍل م

 افتؼققؿ  -4

 4 3 2 1 ادعوير

     َخطَّطُت فؾؿقوقِع بدؿٍة وووقٍح.

ْؼُت ذم َأؾؽاري حقَل ادقوقِع واخسُت ما يـاشُب مـفا.      دؿَّ

دًة َوْؾَؼ اخلُّطِة.      ـتْبُت ُمسقَّ

     اًم.اْشتخدْمُت افؾُّغَة اشتخداًما شؾق
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قُخ وافٌحُر)                                                      3 – 1  (1افشَّ

 

 متفقد -1  

 بَِؿ تقحل فَؽ هذِه افّصقرُة ؟ -

 بوفتَّعووِن مع جمؿقظتل ُأجقُى ظـ إشئؾِي أتقِي: -

 مو صعقبوُت وأهقاُل افٌحِر؟ -

ًَ هبو ظـ حقوِة أبو - ًي شؿع جداِد دم افٌحِر.اْذـْر ؿصَّ ْٕ  ِء وا

 آشتامُع وادـوؿشيُ  -2

قُخ وافٌحرُ  - : )افشَّ  (.1َأشتؿُع فـصِّ

 ُأجقُى ظـ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بؾغٍي شؾقؿٍي. -

 ادامرشُي  -3 

ـْ اْكطٌوظويت وأؾؽوري حقَل افـَّصِّ بُؾغٍي شؾقؿٍي. - ُ ظ  ُأظزِّ

ُؾ ؾؽرتِغ ممّو اش -  ًُ إِفقف مـ زمالئل.ُأشجِّ  تؿْع

  

                                                                               

 ( افـَّصُّ ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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قاري)                                                   7 – 2  (1ذاُت افصَّ

 

 متفقد -1

 مو أبرُز ادعورِك احلربقَِّي فؾؿًؾؿَغ ؿدياًم ؟ -

 افؼراءة  -2

 :1أؿرُأ افـَّصَّ ؿراءًة صحقحيً  -

ـِ اهللِ، وـَن صقـِي خرَج ادًؾؿقَن إػ افٌحِر بؼؾقٍب مممـٍي وظزائَؿ ُص  َّٓ افعزَة فدي ْؾٌٍي ٓ يرومقَن إِ

ـِ َأظدائفؿ اشتعداًدا فؾؿعرـِي. وبوَت افػريؼون فقؾَتُفْؿ دم ُظرِض افٌحِر يسبَُّص  ُػ ًُ ًْ شػـُفُؿ ب افّروِم، وافتؼ

قؾِي ؿوَل ؿوئُد ادًؾؿغ ظٌُداهللِ  ـُ شعٍد فصحٌِف: بَِؿ أحُدمهو بؤخِر ويًتـظُِر حلظَي اهلجقِم. ودم تؾَؽ افؾَّ  ب

كو، وؿه ادًؾؿقَن فقؾَتُفؿ يذـروَن اهللَ،  قؾَي كرتِّْى أمَركو وكختْز ظدوَّ ؟ ؾؼوفقا: فــتظِر افؾَّ تشروَن ظعَّ

و افّروُم ؾٌوتقا فقؾَتفؿ يِيبقَن افـقاؿقَس  يٌتفؾقَن إفقف ويًلفقَكُف افعقَن ظذ افـَّرص،ِ وافـَّقَؾ مـ َأظدائِفؿ. دم َأمَّ

أي ظـَدُه ؾَلصوروا ظؾقف بلْن جيعؾقا ادعرـَي برّيًي ظذ  ُشُػـِفؿ، ؾؾام أصٌَح افؼقُم مجَع ؿوئُد ادًؾؿَغ رجوَل افرَّ

ـِ  ـْ ُشػ ؿ دم ُظرِض افٌحِر! ؾؽقػ تؿَّ فؾؿًؾؿَغ ذفؽ؟ َأمَر ظٌُداهللِ جـَدُه أْن َيْؼسبقا ِم ـْ أَّنَّ ؽِؿ ِم افرَّ

ـَ اإلشالمقََّي  َأْظدائِفؿ، ؾوْؿسبقا حّتك ػ ًّ ـَ افعدِو، ؾـزَل افػدائققَن إػ ادوِء، ورَبطقا اف ًْ شػـُفؿ شػ ْمً َٓ

ًْ مّتصؾًي مع بعِضفو ـلَّّنو ؿطعيُ  ـِ افّروِم بحٌوٍل متقـٍي حتك أصٌَح    أرٍض شَتْجري ظؾقفو ادعرـُي. بًػ

                                                                               

1
قاري اتذ (1)   .م٠97٠ افػؽر دار: بروت دمشؼ - خؾقؾ أبق صقؿل - افصَّ
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ـِ يشحُذ ظزائَؿف ػ ًُّ ـُ شعٍد ادًؾؿَغ ظذ كقاحل اف َؿفؿ، وبدَأ افّروُم افؼتوَل، وصػَّ ظٌُداهلل ب ؿ ويًتثُر مِهَ

ؿ افغوفٌقَن ٓ حموفَي، ؾعوجؾقا ادًؾؿَغ بيبٍي ُأوٰػ  ُِتؿ وـثرُة ظدِدِهؿ وَظتوِدِهؿ، ؾظـّقا َأَّنَّ وؿْد أظجٌْتُفؿ ؿقَّ

، ؽَر أن ادًؾؿَغ أؾشؾقا ذفؽ بتخطقطِفؿ افقاظ ل، يًتفدؾقَن هبو حتطقَؿ َصقـِي إشطقِل اإلشالملِّ

ؾِفؿ ظذ اهلل: ؾؽوَن هلؿ افـَّرُص ظذ أظدائِفؿ، ؿول تعوػ ُـّ ِة صْزِهؿ، وؿٌَؾ ذفؽ بتق فؿ، وؿقَّ  : وتقحقِد صػِّ

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ ﴿  وؾرَّ ؿوئُدهؿ ؿًطـطُغ، بقـام وؿَع جـقُدُه بغ  واكدحَر ُأشطقُل افّروِم، ﴾.وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ

الُح افٌحريُّ دم ؽريٍؼ وؿتقٍؾ وأشٍر، و ًّ قودِة افّروموكقَِّي دم افٌحِر ادتقشِط، ودخَؾ اف ًّ هؽذا اكتفك ظرُص اف

ٍة دم توريِخ ادًؾؿَغ، وأصٌَح هلؿ ؿقاظُد وؿقٌة بحريٌي ٓ ِل َمرَّ ِي اإلشالمقَِّي ٕوَّ  تـوؾُس.  اإلشساتقجقَِّي افعًؽريَّ

 افػفؿ وآشتقعوب  -3

ُط افؽؾامِت افّتل ت - ِف معوكقفو.ُأحقِّ  تطؾَُّى افعقدَة إٰػ اُدْعجؿ فتعرُّ

-  . ضُتفو مـ ـؾامِت افـَّصِّ ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعووُن مع أؾراِد جمؿقظتل فِتعرُّ

 بوفتَّعووِن مع جمؿقظتل ُأجقُى ظـ إشئؾِي أتقِي: -

قاري. - د اشَؿ ؿوئِد ادًؾؿَغ دم معرـِي ذاِت افصَّ  حدِّ

 ول ادًؾؿَغ وحول افّروِم ُؿٌقَؾ ادعرـِي.وازْن بَغ ح -

ْ دواؾَع ـؾٍّ مـ ادًؾؿَغ وافّروِم إػ خقِض ادعرـِي. -  بغِّ

ًْ مشوظري بؾقٍن خوصٍّ مٌقِّـًو شٌَى اختقوري فؾعٌورِة. - ـ ُؾ َأبرَز افعٌوراِت افَّتل حرَّ  ُأطؾِّ

 ادامرشي  -4

ًْ َأظرُض ظذ جمؿقظوِت افػصِؾ اكطٌوظويت افَّت - ك ـَّصَّ مًتخدًمو وشقؾًي فديَّ بعَد ؿراءيت افل تؽقَّ

 .مـوشٌيً 

قاري. - ًْ إفقفو معرـُي ذاِت افصَّ ٍِ افَّتل خؾَص  ُأبدي رأيل ـتوبًي بقوقح دم افـتوئ

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

................................................................................................... 
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 توريٌخ وَحضورةٌ « ِدْدقن»                                                      7 – 3

 

 متفقد  -1

ٌُ دم ـتِى مودِة آجتامظقوِت أو ادصودِر ادـوشٌِي جلؿِع معؾقم - ـْ حضورِة َأبح وٍت ظ

 «.ِدْدقن»

 معوجلي ادعؾقموت وافقصػ  -2

ٌُفو  - ـ ُأكوؿُش جمؿقظتل حقَل ادعؾقموِت افَّتل تؿَّ مجُعفو، ُثؿَّ كختوُر مو يـوشُى مـفو، وُكرتِّ

ـَ بحضورِة  ُف أخري ـِ كصٍّ ُمسابٍط ُيعرِّ  «.ِدْدقن»فتؽقي

ـْ حضورةِ  - ُث أموَم ادجؿقظوِت إُخرٰى ظ ـْ ِخالِل خمطقضِي « ِدْدقن» َأحتدَّ بؾغٍي شؾقؿٍي م

ِْتو جمؿقظتل.   افـَّصِّ افَّتل َأظدَّ

َمُف زمالئل دم ادجؿقظوِت إُخرٰى. - ُم مالحظويت بلدٍب وفٌوؿٍي حقَل مو ؿدَّ  ُأؿدِّ

 ادامرشي  -3

 «.ِدْدقن»َأذـُر ادعؾقموِت افَّتل اشتػْدُِتو مـ تٌودِل احلقاِر وادـوؿشِي حقَل حضورِة  -

ـْ حضورِة  - و ظ ـْ « ِدْدقن»َأـتُى كصًّ ـْ جمؿقظتل وم بوٓشتـوِد إٰػ ادعؾقموِت افَّتل اشتػْدُِتو م

ُخرٰى ، وذفؽ دم ُفغٍي شؾقؿٍي مسابطٍي.  ْٕ  مالحظوِت اْدجؿقظوِت ا
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ًِ افعتقِؼ)                                 1 – 1  (1دم رحوِب افٌق

 

 متفقد  -1

َشئؾِي أتقِي:ُأجق - ْٕ ـِ ا  ُى َظ

 بَِؿ تقحل إفقَؽ هذه افّصقرُة ؟ -

ؾِي ؟ - ٌَِي ادؼَّ ـَ وهؿ يطقؾقَن بوفَؽع  مو اإِلحًوشوُت افَّتل تشعُر هبو ظـَد ُمشوهدتَِؽ احُلّجوَج واْدُعتؿري

ٍِّ واْفُعْؿرِة. -  ُأظؾُِّؾ ِحرَص اْدًؾؿَغ ظٰذ َأداِء مـوشِؽ احل

 ؿشي آشتامع وادـو -2

ًِ افعتقِؼ  - : دم رحوِب افٌق  .1َأْشتؿُع فـصِّ

ـْ أشئِؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُِؾغٍي شؾقؿٍي. -  ُأجقُى ظ

 ادامرشي  -3

ُف افـَّصُّ دم كػيس. - ـَ َثَر افَّذي تر ْٕ ُح ا  أووِّ

- . ـَ افـَّصِّ روِس ادًتػودِة ِم ـَ افدُّ ٍُ اثـِغ م  َأشتـت

ُ شامِت  - ، واهلدَف مـُف.ُأبغِّ  افـَّصِّ

                                                                               

 ( افـَّصُّ ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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 (1؟)ؾؼراُء َأْم أؽـقوُء                                        1 – 2

 

 متفقد  -1

وبؼِي بؾغٍي شؾقؿٍي. - ًّ  َأصُػ مو َأراُه دم افّصقرِة اف

 افؼراءة  -2

َي ؿراءًة صحقحًي: -  أؿرُأ افؼصَّ

ٍي ابـَُف دم رح ـْ ظوئؾٍي ثريَّ يِػ، وَأْمَضقو بضعَي َأّيوٍم بؾقوفقفو دم ذاَت يقٍم اْصطحَى أٌب م ؾٍي إػ افرِّ

 مزرظٍي صغَرٍة ُٕهٍة ؾؼرةٍ 

ًَ ظقَش اْفػؼراءِ  َُب ابـَُف: ـقَػ رَأْي ْٕ  ؟ 1ودم ضريِؼ افعقَدِة شلَل ا

ًُ أّكـو َكؿؾُِؽ حقَض شٌوحٍي تصُؾ ِمًوحُتُف إػ مـتصِػ احلديَؼِي وهْؿ  : رأْي ـُ َأجوَب آب

ـُ كًتيضُء بوفػقاكقِس دم حديؼتِـو، وهْؿ يًتضقئقَن يؿؾِؽقَن بِرْ  قِؾ كح ًي فقَس هلو َّنويٌي، ودم افؾَّ ـَ

ـُ فديـو ؿطعٌي  ؿؾِِف، وكح ـْ ُؾُؼ بَل ْٕ مومقَِّي، وهْؿ فدهيؿ ا ْٕ وحِي ا ًّ ام أنَّ بوحَتـو تـتفل ظـَد اف ـَ بوفـّجقِم، 

َرِض فِـعقَش َظَؾقفو، وُهْؿ فَدهْيؿ احْل  ْٕ ـْ ا ـْ صغرٌة م ـَ اخَلدِم َم ؼقُل ظَذ مدِّ اْفٌرِص، وَفَديـو ِم

                                                                               

 .أكجؾقس فقس - هايدن جلقزيػ افبالد جاكب إػ رحؾة مـ مسمجة ؿصة (1)1
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ـُ َكْؿؾُِؽ َأشقاًرا حُتقُط  ـُ كشَسي ؽذاَءكو، وُهْؿ َيْزَرظقَكُف، وَكْح هؿ، وَكْح ِدُمـو، وهْؿ خَيْدمقَن ؽْرَ خَيْ

 ُهْؿ فدهْيؿ أصدؿوُء حلاميتِفؿ.بُؿْؿتؾؽوتِـو حلامَيتِـو، وَ 

ـِ افْ  ـو ؾؼراُء.ودم حغ ـوَن إُب ظوجًزا ظ ًَ يل ـقَػ أكَّ : صؽًرا يو َأيب: فؼْد بقَّـْ ـُ  ؽالِم َأووَف آب

 افػفؿ وآشتقعوب   -3

ِف معـوهو. - ًَ افؽؾؿِي افتل َأحتوُج إػ تعرُّ  َأوُع خطًّو حت

ًُ حتتفو خطًّو بوفقشقؾِي ادـوشٌِي. - ِف معوين افؽؾامِت افتل ووع  َأتعوَون مع جمؿقظتل فتعرُّ

 مع زمالئل فقْصِػ مو يليت:َأحتووُر  -

حَؾِي. -  مؽوِن افرِّ

حَؾِي. -  صخصقوِت افرِّ

ؽـقوِء واْفػؼراِء بعٌوراٍت مقَجَزٍة دم وقِء ؾفؿل  - ْٕ َأظؼُد بوفتَّعووِن مع زمالئل مؼوركًي بَغ ا

:  فؾـَّصِّ

 افػؼراء إؽـقوء م

٠   

٩   

شئؾِي أ - ْٕ ـِ ا  تقِي:ُأجْقُى بوفتَّعووِن َمَع زمالئل َظ

ـَ دم هذا افـَّصِّ ؟ -   بَِؿ تصُػ آب

 مو شٌُى ظجِز إِب ظـ افؽالِم ؟ -

ـُ أبوه ؟ -  دوذا صؽَر آب

شئؾِي حقَل افـَّصِّ فتحؼق - ْٕ  ِؼ ادزيِد مـ ؾفِؿف واشتقعوبِف.َأضرُح ظذ زمالئل بعَض ا
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 ادامرشي   -4

ُ مو يليت: -  ُأبغِّ

َُب  - ْٕ حؾِي. اهلدَف افَّذي أراَدُه ا  مـ وراِء هذه افرِّ

حؾِي.  - ـُ بعد آكتفوِء مـ افرِّ ب ْٓ َؾ إفقفو ا  افـتقجَي افَّتل تقصَّ

َِدفَِّي اُدْؼـَعِي. - ْٕ اًم مو أؿقُل بو ُث ظامَّ َأؾْدُتف مـ افّرحؾِي ُمَدظِّ ، ُثؿَّ َأحَتدَّ ـِ  َأوُع كػيس مؽوَن آب

ِي مو يليت: - ـَ اْفِؼصَّ ُؿ م  َأتعؾَّ

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

. 

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

. 

ِي دم ِصقوؽٍي شؾقؿٍي واوحٍي. - ـَ اْفؼصَّ ئقَس ِم  َأْشتخؾُص اْفَغرَض افرَّ

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

. 
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 (2فغتل اجلؿقؾي )    5 – 3

 متفقد  -1

شِؿ وافػعِؾ واحلرِف. -بوفتَّعووِن مع زمالئل  -ُغ َأصق - ْٓ  مجاًل كومقًي، مُمقًِّزا بَغ ا

ٍي. - ُد أكقاَع افػعِؾ افثالثَي، مُمثِّاًل فؽؾٍّ مـفو دم مجؾٍي تومَّ  أحدِّ

 افتطٌقؼ -2

ُد افػعَؾ ادضورَع ؾقفام: -1  َأؿرُأ اجلؿؾتِغ افّتوفقتِغ، وُأحدِّ

ًُ دم كشوضوِت افؾُّ  -  غِي افعربقِي بػوظؾقٍَّي.صورـ

 ُأصورُك دم كشوضوِت افؾُّغِي افعربقِي بػوظؾقٍَّي. -

 أؿرُأ اجلؿَؾ افتوفقَي، وُأٓحُظ حرـَي احلرِف إخِر دم افػعِؾ ادضورِع دم ـؾٍّ مـفو: -2

 ُأبودُر إػ ظؿِؾ اخلِر ومًوظدِة أصحوِب احلوجِي. -

ظقَِّي د -  اخَؾ افٌالِد.كشورُك دم إظامِل افتَّطقُّ

ٌوُب افؽقيتلُّ مثاًل َُيْتذى دم دظِؿ اخلِر. - ُم افشَّ  يؼدِّ

ِة واإِلخوِء. -  ُتعوِمُؾ زمالَءَك مجقَعفؿ بروِح ادقدَّ

 ُأجقُى ظـ افًماِل أيت: -3

وبؼِي جوَءْت مرؾقظًي، ؾام ظالمُي رؾِعفو؟ - ًّ  إؾعوُل ادضورظُي دم اجُلَؿِؾ اف

 هق مـوشٌى دم وقِء مو شٌَؼ: ُأـؿُؾ مو يع بام - 4

 مـ ظالموِت رؾِع افػعِؾ ادضورِع.......................... افظوهرُة.

 َأؿرُأ اجلؿَؾ افّتوفقَي، وُأٓحُظ افػرَق بغ آخِر ادضوِرع ؾقفو وآخِر ادضوِرع دم مو شٌَؼ: - 5

ٌَفؿ كحَق وضـِفؿ بنخالٍص. - ٌوُب واج  يمّدي افشَّ

َم وآزدهوَر.يرجق ادخؾصقَن ف -  قضـِفؿ افتَّؼدُّ

ٌوُب  دم ِخْدمِي جمتؿِعفؿ وتطقيِره. -  يًعك افشَّ
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 بام هق مـوشٌى:  -دم وقِء مو شٌَؼ  -ُأـؿُؾ مو يع  - 6

وبؼِي، وُيًتخَؾُص مـ ذفَؽ أنَّ ظالمَي  - ًّ افضؿُي ٓ تظفُر ظذ آخِر افػعِؾ ادضورِع دم اجلؿِؾ اف

 ادؼدرُة إذا ـوَن معتؾ أخِر. ................................رؾِع ادضوِرع.

ًدا ظالمَي رؾِعف: - 7  َأمأُل ـالًّ مـ افػراؽِغ ؾقام يع بػعٍؾ مضورٍع صحقِح أخِر، وَأوٌُطف، حُمدِّ

 ظذ افصغِر. ............................افؽٌَر، و ..................أكو.  -

ًدا ظالمَي رؾِعف:َأمأُل ـالًّ مـ افػراؽ - 8  وِت ؾقام يع بػعٍؾ مضورٍع معتؾِّ أخِر،  حُمدِّ

 ادًؾُؿ افـداَء ظـدمو يًؿُع إذاَن. ........................-

- .ٓ....................... .  إحًوَن أخريـ إيِلَّ

 بلخالؿل ظـ افصغوئِر. ........................-

 تِغ، وَأمأُل افػراؽوِت بعدمهو بام هق مـوشٌى:َأؿرُأ اجلؿؾتِغ افّتوفق - 9

جِؾ وادرأِة دم احلؼقِق وافقاجٌوِت. -  َيػُظ اإِلشالُم حؼقَق ادرأِة، ويًووي بَغ افرَّ

 افظوهرة. ........................مرؾقع، وظالمي رؾعف .......................َيػظ: ؾعؾ. -

 ...................افضؿي. ...................، وظالمي.....................يًووي: ؾعؾ مضورع -

ُد افػعَؾ ادضورَع ؾقام يع، وَأْوٌُطف وًٌطو صحقًحو: - 1١  ُأحدِّ

ًرا، وُأصوِرُك دم حتقَِّي افعَؾِؿ بحامشٍي. -  َأحُيُ إػ اددرشِي مٌؽِّ

ُد ظالمَي إِظرابِ  - 11 ُد افػعَؾ ادضورَع ؾقام يع، وُأحدِّ  ف:ُأحدِّ

، وٓ أظتدي ظذ أحٍد. - ـَ  َأرجق اخلَر فمخري

 أظرُب مو حتتف خطٌّ ؾقام يليت: - 12

ِف  هيِدمُ بققًتو ٓ ظامَد هلو                    واجلفُؾ  يٌـلافعؾُؿ  ًَ افعزِّ وافؼَّ  بق

.................................................................................................................. 
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 ادامرشي -3

ِي  - َأصقُغ مُجَاًل حتتقي ظذ ادضورِع ادرؾقِع مراظًقو افتـقيَع بَغ إؾعوِل صحقحِي أخِر ومعتؾَّ

 أخِر، ُثؿَّ َأؿرؤهو ؿراءًة صحقحًي:

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... 
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َؾْحػوةُ    4 – 1 ًُّ  (1)افغزاُل واف

 

 متفقد  -1

 بوفتَّعووِن مَع زمالئل َأؿقُم بام يليت: -

- . ـَ ُ أمهقَي احساِم أخري  ُأبغِّ

ُؾ ظدًدا مـ افؼقِؿ افَّتل أظِرُؾفو: -  ُأشجِّ

    

    

 آشتامع  -2

َؾْحػوةُ  - ًُّ : )افغزاُل واف  (.1َأشتؿُع بوكتٌوٍه وترـقٍز فـصِّ

ـْ  - َـّصِّ بؾغٍي شؾقؿٍي.أجقُى ظ  أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ اف

 ادامرشي  -3 

- . ُن افِػَؽَر افرئقًَي ِخالَل اشتامظل فؾـَّصِّ  ُأدوِّ

ُؾ مالحظوِت زمالئل ظؾقفو. - ًي صحقحًي، ُثؿَّ ُأشجِّ ْكُتفو بُؾغٍي شؾقؿٍي، وَأؿرؤهو ؿراءًة جفريَّ  َأظرُض افِػَؽَر افَّتل دوَّ

  

                                                                               

 ( افرابط ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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 (1مققل ؿرائقي )                                    5 – 2

 

 متفقد -1

 َأتعوون مع زمالئل فإِلجوبي ظاّم يليت: -

 مو َظَدُد ظجوئِى افدكقو؟ - 

 افؼراءة -2

َأْؿرُأ ؿراَءًة صحقحًي متصؾًي: -

ـْ شماِل ادعؾِؿ: كَ  رؾَع يَدُه بنظٍي فإلجوبِي ظ دؾتقِف ؟  إػ مو بغَ 1 مو افؽتوُب افذي أَهَك وصدَّ

ْؾ يو بـّل. ردَّ افطوفُى: إكَّف ـتوُب  ، وَأَهين دِو وجْدُت «ظجوئى افدكقو افًٌع»ؾؼوَل ادعؾُؿ: تػضَّ

ًُ أؿرؤُه دم  ـْ إمؽوكوٍت بًقطٍي، فؼْد ــْ فقَن بام فدهيؿ م ـْ ظؾٍؿ ومعرؾٍي شٌَؼـو إفقفو إَوَّ ؾقِف م

أنَّ افؾقَؾ ؿْد رحَؾ ظـ ظودل،   -ؿٌؽ دم افؼراءِة وأكو مـف -افعطؾِي، وملْ ُأدرْك دم ذفؽ افققِم 

هٌّقَي فألْرِض. ًْ خققَضفو افذَّ ؿَس أْرشَؾ  وافشَّ

  

                                                                               

1
  .ادمفػغ أحد بؼؾؿ (1) 
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ـْ مطوفعوِِتؿ وِهقايوِِتؿ، ؾؼوَل ادعؾُؿ: صؽًرا  ِي ظ وداَر ِحقاٌر مػقٌد بَغ ادعؾِؿ وضالبِف حتك َّنويِي احلصَّ

ْؿ دم افَغِد إْن صوَء اهللُ ـُ َف إػ فؽْؿ يو أبـوئل وَأرا ًَ يو ُبـلَّ اْشَتْئِذْن وافَِدَك ُثؿَّ تعوَل معل فِتتعرَّ . وأْك

 صديؼل ظوملِ أثوِر. 

ُف: أكو ظوملُ  ًَ ًؾو كػ ثوِر رحىَّ هبام، واشتؼٌَؾُفام بحػووٍة بوفغٍي، وؿوَل ُمعرِّ ْٔ وظـَد دخقهِلام إػ مـزِل ظوملِ ا

ػَر، فذفِ  ًَّ ٌَ وادغومرَة واف َؽ َأضقُف افعوملَ افعريبَّ واإِلشالملَّ وافعودلَّ بحثـًو ظـ أثوِر آثوٍر ُأحىُّ افٌح

قؼَي افَّتل تـُر آؾوَق  ـْ ِمـَّو يو ُبـلَّ ْٓ َيىُّ افّتجقاَل وادغومراِت افشَّ ًؾو إػ توريِخ احلضوراِت، ؾؿ وتعرُّ

ُع   دم وشوئِؾ ادقاصالِت   وَأْختوُر مو َيْصُؾُح مـفو  فِِرْحَؾتِل. اإلكًوِن بودعرؾِي. إكَّـل دم ـؾِّ رحؾٍي ُأكقِّ

ـْ كظراتَِؽ افػوحَصِي دْؽَتٌتل افَّتل َتْزخُر بوفؽتِى افؼديَؿِي واحلديَثِي  ، م ثؿَّ اشتطرَد ؿوئاًل: يو بـلَّ

ـْ صَغِػَؽ بودعرؾِي وافعؾِؿ وادغومرِة، وَأكُتام دم  َأظرُف أّكَؽ ؿوِرٌئ وُمغوِمٌر جقٌِّد، ؾُؿعؾُؿَؽ أخَزين ظ

َؿُي  و افطوفَى وُمعؾِّ ـً َّٓ حلظوٌت حّتك وؿَػ ظوملُ أثوِر وَذَهَى  فُِصـِع افؼفقِة تور ، ومو هل إِ افطَّريِؼ إيلَّ

ُؽُف رؽٌٌي  َوْشَط ُرـوِم افُؽُتِى وادـحقتوِت وافّصقِر، ؾغوَص افطوفُى بعقـقِف دم َأـقاِم افُؽُتِى، تتؿؾَّ

 صديدٌة دم افؼراءِة.

 شتقعوب افػفؿ وآ -2

ِف معوكقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ اْدُعَجِؿ فتعرُّ  ُأحقِّ

-  . َـّصِّ ْضُتفو مـ ـؾامِت اف ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعووُن مع أؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ

 موذا َيىُّ ظوملُ أثوِر ؟ وموذا يػعُؾ دم ِرْحالتِف ؟ -

 ّطوفِى ؟ مو رأُي ظوملِ أثوِر دم اف -

 ُكؼوِرُن بَغ وشوئِؾ ادقاصالِت  شوبؼــًو ووشوئِؾ ادقاصالِت حوفًقو:-

 وشوئُؾ ادقاصالِت حوفًقو وشوئُؾ ادقاصالِت  شوبؼــًو وجُف ادؼوركيِ 
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ًٌو دم اجلدوِل:  َأَوُع ظالمَي )   -  ( دِو َأراُه مـوش

 

 كودًرا أحقوًكو دائاًم  افعـوَص م

ِة. افؼراءةُ  ٠ ُمَّ ْٕ     تسفُؿ ذم هنضِة ا

ـَ اْدفؿِّ ممارشُة افؼراءِة بشؽٍؾ مـَتظٍِؿ. ٩     ِم

    ظاِِلُ أثاِر مغامٌر فؾبحِث ظـ افّتاريِخ.  ٣

    افعاَِلُ افعريبُّ َمْفُد احلضاراِت واْدعرؾِة. 4

    ُأحبُّ ِؿراءَة افؽتِب افّتارخيقَِّة.  5

 

 ادامرشي  -4

. ُأخلِّ  -   ُص ادػفقَم افعومَّ فؾـَّصِّ

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

- . َـّصِّ  َأشتخؾُص أهؿَّ اْفِػَؽِر افرئقًِي فؾ

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

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

................................................................................................................................... 
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 (2حصقؾتل افؾُّغقيُي)                                      4 – 2

 متفقد  -1

َأتعوَوُن مع زمالئل فطرِح مػرداٍت مـ افـَّصِّ ومـ  -

مصودَر متـقظٍي، وكًتؿُع إػ تقوقٍح دعوكقفو مـ 

 ادجؿقظوِت إُخرٰى.

ُأكوؿُش زمالئل فتؼديِؿ تعريٍػ ٓشٍؿ أو ُمْصَطَؾٍح  -

 ملفقٍف تطرُحف إحدٰى ادجؿقظوِت دم افػصِؾ.

  اإلظداد -2

َأّضؾُِع ظذ افؽؾامِت ادصـَّػِي دم معجِؿ افثَّروِة  -

ِي.   افؾغقيَّ

 ادامرشي  -3

 بعَد آضالِع ظذ افؽؾامِت َوْؾَؼ تصـقِػفو: َأؿقُم بام يليت متعوِوًكو مع زمالئل: -

َدِة. -  َأذـُر مسادؾوٍت فؾؽؾامِت ادحدَّ

َدِة. - ُ ودَّ افؽؾؿِي ادحدَّ  أبغِّ

ُح معـك - ِغ أو أـثر. أووِّ  ـؾؿٍي دم شقوؿِغ ُفغقيَّ

الًّ مـ ادػرِد واجلؿِع دم مُجٍؾ مػقدٍة. - ـُ  أوطُِّػ 

َدِة دم مقاوَع مـوشٌٍي. -  َأشتخدُم ترصيػوٍت فؾؽؾامِت ادحدَّ
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 (2كخطُِّط مًعو )     3 – 3

 متفقد  -1

 َأؿرُأ مو يليت ؿراءًة صحقحًي: -

ػرِ  ذم ةِ  ديدٌ ودم افـَّػِس، ظـ ترويٌح  افسَّ  . وادعرَؾةِ  آضِّالعِ  ذم وَشعةٌ  وافـَّشاِط، فؾحققيَّ

 اإلظداد  -2

َأتعوَوُن مع جمؿقظتل دم َوْوِع خمطٍَّط فؽتوبِي مقوقٍع مـ ثالِث ؾؼراٍت دم وقِء مضؿقِن افػؼرِة  -

وبؼِي. ًّ  اف

 ادامرشي  -3

ًٌو فؾؿقوقِع. -  َأختوُر ظـقاًكو مـوش

ُؼ دم أؾؽوري حقَل ا -  دقوِقع وَأختوُر مو يـوشُى مـفو.ُأدؿِّ

دًة َوْؾًؼو فِْؾؿخطَِّط. -  َأـتُى ُمًقَّ

دَة ظذ زمالئل فؽتوبِي مالحظوِِتؿ حقهَلو. -  َأظرُض ادًقَّ

ديت مًتػقًدا مـ مالحظوِت زمالئل وتقجقفوِت معؾِّؿل. - ـَ افؼصقِر دم ُمًقَّ ٍُ مقاض  ُأظوف

 مـ إخطوِء. ُأظقُد ـتوبَي افـَّصِّ بشؽٍؾ شؾقٍؿ خولٍ  -

 افتؼققؿ  -4

 4 3 2 1 ادعوير

ٍة وووقٍح.      خطَّْطُت فؾؿقوقِع بدؿَّ

ْؼُت ذم أؾؽاري حقَل ادقوقِع واخْسُت ما يـاشُب مـفا.      دؿَّ

دًة َوْؾَؼ اخلّطِة.      ـتْبُت ُمسقَّ

     اشتخدْمُت افؾُّغَة اشتخداًما شؾقاًم.
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 (1ِرْحَؾُي َؽْقٍص)                                       3 – 1

 

 متفقد -1

وبؼِي: 1ُأـِؿُؾ  - ًّ ا ظـ اكطٌوظويت وأؾؽوري حقَل افّصقرِة اف ً  مو يليت بؾغٍي شؾقؿٍي معزِّ

و صقرٌة ) ؿديؿٌي /حديثٌي ( ّٕن. -   ......................................................برأيل أَّنَّ

   .........................،..........................،...........................ُأصوِهُد دم افّصقرةِ  - 

 ..................................و . .................................َأرى َأنَّ افّصقرَة ترمُز إػ. - 

 ادشوهدة وادـوؿشي -2 

: )َأيوُم افغقِص ظذ افؾُّمفِم(. ُأصوِهُد تًجقاًل وثوئؼقًّو ظـ رحؾِي افغقصِ  - ًِ  ؿدياًم دم افؽقي

 ُأجقُى ظـ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضؿقِن مو صوهْدُتف بؾغٍي شؾقؿٍي. -

 ادامرشي -3 

ُ ظـ اكطٌوظويت وأؾؽوري حقَل افـَّصِّ دم ُفغٍي شؾقؿٍي. -  أظزِّ

ًُ إِفقف مـ زمالئل. -  ُؾ ؾؽرتِغ ممو اشتؿْع  ُأشجِّ

                                                                               

 ( افرابط ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠) 1
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 (1دم َأْظامِق اْفٌِحوِر )                                        7 – 2

 

 متفقد  -1

 موذا تعرُف ظـ أظامِق افٌحوِر ؟ -

 ٠ افؼراءة -2

 أؿرُأ ؿراءًة صحقحًي متَّصؾًي: -

ٌ ممتدٌّ معٌء بوفغرائِى وافظُّؾؿِي افّداــِي، يصُؾ ظؿُؼُف إػ  ًَ شطِح ادحقِط، هـوَك ظومَل بعقًدا حت

ًُ َظَؼِة آ ؾَّام ؽص ـُ  ًُ َتْفقيـل ظذ مو ؾقِف مـ خموضَر، ؾؽـ ًْ ِٓف مٍس. وـوَن هذا افعومَلُ افعجقُى َي

َظامِق َأصعُر بضغِط اهلقاِء يتضوظُػ حتك يٌؾَغ أفَػ مرٍة أـثَر مـ هقاِء افقوبًِي، افَّذي  ْٕ دم تؾَؽ ا

ؾِّ صقٍب ويضغُط ظؾقـو بوشتؿراٍر. ـُ وؿد ـوكً مقوُه إظامِق افّداــِي  ٓ كشعُر بِف: ٕكف يؾُػـو مـ 

و ٓ تصُؾ إػ  ٌُ تٌؾُغ احلرارُة درجوٍت متدكقًي جًدا، ؽَر أَّنَّ تؼٌُؾـل بزوَدِِتو افالذظِي: حق ًْ َت

                                                                               

 .فبـان - ضرابؾس - هـقس جقرج.د ترمجة-جقكسقن بقـل -افعؾقم ذم دهًشام أمًرا (مخسقن٠)1

 



51 

ؿِس ٓ يالمُس  ٌُى دم تديّن درجوِت احلرارِة هق أنَّ وقَء افشَّ ًَّ ُد. واف ِد: ؾلظامُق ادحقطوِت ٓ تتجؿَّ افتجؿُّ

ًُ أصطحُى مصوبقَح شقى مئتل مٍس  ؿُس ذروَة دعوَِّنو. وفذفؽ ــ ًِ افشَّ ًَ شطِح افٌحِر حتك فق بؾغ حت

ِٕشتيضَء هبو وأرى ظجوئَى َخْؾِؼ اهللِ تعوػ دم تؾِؽ إظامِق ادقحشِي مـ ضحوفَى وخؿٍي، وحققاكوٍت 

ؾَي فقٓ ُد دم جعع وجٌَتفو ادػضَّ ٍي، وأشامٍك ـٌرٍة مػسشٍي، ٓ تسدَّ ًُ أتًؾَُّح هبو.  بحريَّ  وشوئُؾ احلاميِي افَّتل ــ

ُل إػ أفقاٍن  ًُ هبو أكف ظـدمو خيسُق افـّقُر افٌحَر يتحقَّ ًُ مـ خالِل رحالِت افغقِص افتل ؿؿ وؿْد ٓحظ

ًُ إػ  ، وإصػُر، وإخُي، وإزرُق. ؾنذا وصؾ أمتوٍر، خيتػل افؾقُن  1١ظديدٍة، هل إدمحُر، وافزتؼويلُّ

ًُ إػ ظؿؼ إدمحُر  َم خرَج دم هذا افعؿِؼ فظفَر أشقَد ٓ أدمحَر. ؾنذا وصؾ ُل إػ إشقِد، حتك فق أنَّ افدَّ ويتحقَّ

فقاُن افقاحَد تؾَق أخِر حتك ٓ  3١ ْٕ ًِ ا ًُ أـثَر اختػ ؾَّام تعؿؼ ـُ مًسا يتحقُل افزتؼويلُّ إػ أشقَد، وهؽذا 

ًُ دم افغقِص واصتدِت  2١١يٌؼك إٓ إزرُق: حقٌ خيتػل ظذ مًوؾِي  ًُ ـؾام تعؿؼ مٍس دم ظؿِؼ ادوِء. وــ

ـْ حقيل َد ظذ شؿعل ؿقفف تعوػ: افظُّؾؿُي م ن  ﴿ تردَّ ن َفْوقِِه َمْوٌج مِّ  َيْغَشاُه َمْوٌج مِّ
ٍّ

ي َأْو َكُظُلَماٍت فِي َبْحٍر لُّجِّ

مْ  َوَمن ۚ  َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها  َأْخَرَج  إَِذا َبْعضٍ  َفْوَق  َبْعُضَها ُظُلَماٌت  ۚ  َفْوقِِه َسَحاٌب   َلهُ  َفَما ُنوًرا َلهُ  اَّللُ  َيْجَعلِ  لَّ

 .٠﴾نُّورٍ  مِن

ـّك ٕجداِدكو إوائِؾ أْن يغقصقا دم أظامِق افٌحوِر مع اؾتؼوِرهؿ إػ  ًَ وٓصَؽ َأكََّؽ تتًوءُل معل ـقَػ ت

ًْ ـؾَّ صعٍى  َؾ ؾَّ َمًتحقٍؾ:افقشوئِؾ وافتَّْؼـقوِت احلديثِي، افتل شفَّ ـُ  ، وذفَّؾً 

 دم بالدي دم مغوين أرِض أْجدادي اجلؿقؾيْ 

 يل حؽويوٌت وآيوٌت وأبقوٌت ضقيؾيْ 

هو إضػوُل فألجقوِل ظـِّل  شقَف يروي ِهَّ

ـِ   وظـ افؾمفِم واَدْرجوِن دم افعفِد إَؽ

 وظـ افغّقاِص ٓ يعرُف مو فقُن اهلؿقمِ 

 ـجقمَ وهق هيقي دم ُدجك افٌحِر ويصطوُد اف

                                                                               

 4١ أية: افـقر شقرة (٠)1
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 افػفؿ وآشتقعوب  -3

ِف معوكقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ ادعجِؿ فتعرُّ  ُأحقِّ

-  . َـّصِّ ْضُتفو مـ ـؾامِت اف ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعوَوُن مع أؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ

 بوفتَّعووِن مع جمؿقظتل أجقُى ظـ إشئؾِي أتقِي: -

ُركَ  - ِـّ قِء افَّتل أصوَر إفقفو افـَّصُّ ؟ بَِؿ تذ  أفقاُن افضَّ

ْؾ تَديّنَ درجوِت احلرارِة دم أظامِق افٌحوِر. -  ظؾِّ

 اذـْر اثـتِغ مـ افعجوئِى افَّتل رآهو ادغومُر دم أظامِق افٌحِر. -

َـّصِّ مـ حقوِة إَجداِد ؟ - ُي دم اف عريَّ ُر إبقوُت افشِّ  موذا تصقِّ

ُؾ أبرَز افعٌ - ًْ مشوظري بؾقٍن خوصٍّ مٌّقـًو شٌَى اختقوري فؽؾٍّ مـفو.أطؾِّ ـَ  وراِت افَّتل حرَّ

 ادامرشي  -4

ًْ  فديَّ بعد ؿراءيت افـَّصَّ ُمًتْخِدًمو وشقؾًي  - َك َأظرُض ظذ جمؿقظوِت افػصِؾ اكطٌوظويت افَّتل تؽقَّ

 مـوشًٌي .

- . ٍَ ـْ كتوئ  ُأبدي رأيل بقوقٍح ؾقام َخُؾَص إفقف ادغومُر م

 

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

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

................................................................................................................................... 
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 هذه ُترـقَّو                                 7 – 3

 

 متفقد  -1

ًَ ترى ادآِذَن دم ترـقو؟ -  ِصْػ صعقَرَك وأك

ِي ترـقو. - تِى مودِة آجتامظقوِت أو ادصودِر ادـوشٌِي جلؿِع معؾقموٍت ظـ مجفقريَّ ـُ ٌُ دم   َأبح

 معوجلي ادعؾقموت وافقصػ  -2

فو إػ معؾقموٍت: تورخيقٍَّي، أكوؿُش جمؿقظتل حقَل ادعؾقموِت افَّتل تؿَّ مجُعفو، ثؿَّ كصـِّػُ  -

ٍي، ضٌقـعقٍَّي.  اجتامظقَّـٍي، اؿتصـوديَّ

ِي ترـقو  - ـَ ادعؾقموِت ادذـقرِة حقَل مجفقريَّ ُث أموَم ادجؿقظوِت إُخرٰى ظـ ِصـٍْػ م َأحتدَّ

 بُؾغٍي شؾقؿٍي.

َمف زمالئل دم ادجؿقظوِت إُْخ  - ُم مالحظويت بلدٍب وفٌوؿٍي حقَل مو ؿدَّ  رٰى.ُأؿدِّ

 ادامرشي  -3

ِي ترـقو. -  َأذـُر ادعؾقموِت افَّتل اشتػْدُِتو مـ تٌودِل احلقاِر وادـوؿشِي حقَل مجفقريَّ

ـْ  - ـْ جمؿقظتل وم شتـوِد إػ ادعؾقموِت افَّتل اشتػْدُِتو م ْٓ ِي ترـقو بو و ظـ مجفقريَّ َأـتُى كصًّ

 مسابطٍي.  مالحظوِت ادجؿقظوِت إخرٰى، وذفَِؽ دم فغٍي شؾقؿيٍ 
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 مؼوظل

« ٍِّ ْن دم افـّوِس بوْفـَحـ  « وَأذِّ

 

 

 

 ْإَدواُت وادقادُّ ادؼسحُي: - 1

 

 ِمَؼٌص  أؿالمٌ  أوراٌق 

 أفقانٌ  صؿغٌ  صقرٌ 

 ضريؼي بـوء ادؼوع: - 2

 َأختاُر ُظـقاًكا مـاشًبا دؼوظل ُثؿَّ أؿقُم بام يليت:  

م
 

 ادعقور خطقات افٌـوء

ُحف فَِقْسَؾَؿ مـ اخلطلِ. ُأخطُِّط دؼ 1 ُؼ ذم َأؾؽاِرِه وُفغتِِف وُأكؼِّ َدَتُف، ثؿ ُأَدؿِّ  3-3 وظل وَأـتُب مسقَّ

بُت ظؾقفا، وظالماِت  2 تل تدرَّ  افَّ
ِ
جاء ُشؾقَب اْدـاِشَب وؿقاِظَد افـَّْحِق واهْلِ ْٕ َأْشتخِدُم ا

بِط ذم ـتابِة مؼوظل.  افسؿقِؿ وأدواِت افرَّ

3-5 

 7-3 صاِدَر ُمـاشبًة مـ مقادَّ دراشقٍة ُأخرٰى وَأشتعُغ هبا فِؽتاَبِة مؼوظل. َأختاُر مَ  3

 

 بدء العمل:
ُأشارُك في مناقشٍة جماعيٍَّة مع زمالئي، ونتبادُل  -

َل إلى ُخطٍة   ُمناسبٍة لمشروعي.اآلراَء؛ ِِلَتؽصَّ
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 ضريؼي ظرض ادؼوع:  - 3

ُم أداًء متؿقًِّزا:   ُأرتُِّب ُخُطقاِت افعرِض بام يـاشُب مؼوظل، وُأؿدِّ

م
 

ُ  العرض خطوات 
 

المعيار
 

دُ  ١  1-2 .مؼوظل مـ افرئقَس  افغرَض  ُأحدِّ

 4-2 يَن ُمػردات ذم مؼوظل.َأذُح معا ٢

ُد إؾؽاَر افرئقسَة وأُ  ٣ ـُص صػفقًّا حمتقٰى ادؼوِع مع بقاِن مقوقِظِف.  أُ حدِّ  5-2 فـخِّ

 تؼققؿ ادؼوع:  - 4

مُتُف مـ ظرٍض تؼققاًم ذاتقًّا صحقًحا:   ُأؿقُِّؿ مؼوظل وما ؿدَّ

ُعيارُ المُ  م
 ؼققؿُ افتَّ 

ُُُُ

ْدُت  ١      .مؼوظل مـ فرئقَس ا افغرَض  حدَّ

     ذحت معاين مػرداٍت ذم مؼوظل. ٢

ْدُت  ٣      افرئقسَة وخلَّْصُت َصػفقًّا حمتقى ادؼوِع مع بقاِن مقوقِظِف.   إؾؽارَ حدَّ

٤ 

ْحُتُف فقسؾؿ   ْؼُت ذم َأؾؽاِرِه وُفَغتِِف وكؼَّ َدتُف، ثؿ دؿَّ خطَّْطُت دؼوظل وـتبُت ُمسقَّ

 مـ اخلطل. 

    

٥ 
ْبُت ظؾقفا،  تل تدرَّ  افَّ

ِ
ُشؾقَب ادـاشَب وؿقاظَد افـَّحق واهلجاء ْٕ اشتخدْمُت ا

بِط ذم ـتابِة مؼوظل.  وظالماِت افسؿقِؿ وأدواِت افرَّ

    

٦ 
اخْسُت َمصادَر ُمـاشبٍة مـ مقادَّ دراشقٍة ُأخرٰى واشتعـُْت هبا فؽتابِة 

 مؼوظل. 

    

 

 دعؾِِّؿ دؼوظل َوـِػويويت.أكو ُمًتعدٌّ فتؼققِؿ ا - 5
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ُُ



57 

 

 

 افقحدة افثوكقي

 رحالت ومغامرات
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 ـػويوت افقحدة افثوكقي     2

 م
 الؽػايات

 العامة
 الؿجاالت

 الؽػايات

 الخاصة
 معقار الؿـفج

0 

٠ 

د الؿتعؾم شػفقًّا الفدف من الرسائل الشػفقة ويذكر سؿاهتا. ٣-٣ حؼائق  يحدِّ

 1-٣ حؼائق ٩
شقًئا ما يف جؿل سؾقؿة مستخدًما عـاصَر غقَر يسرد ويصف ويشرح 

 ُلغوية )ُلغة الجسد، اإليؿاءات الؿرئقة، كربة الصوت...(

 ١-٣ حؼائق ٣
يعبِّر عن اكطباعاته وأفؽاره حول رسائل شػفقة أو مؽتوبة ويعقد 

 صقاغة أفؽار زمالئه ممكًدا دقة إصغائه.

4 

٩ 

د الغرض من الـصوص التي يؼرؤ ٣-1 حؼائق  ها والؿالئؿة لػئته العؿرية.يحدِّ

 يشرح معاين مػردات أو تعابقر مجازية. ٤-1 عؿؾقات ٥

 ١-1 عؿؾقات ٦
د موضوع كص أو  صفا، ويحدِّ يصوغ األفؽار الرئقسة لؾـَّصِّ ويؾخِّ

 صورة ما.

 ٣-١ حؼائق ٧
يؽتب كصوًصا مختؾػة األكواع )سرد، وصف، شرح( تتللف من 

 خؿس فؼرات.

٨ 

٣ 

 1-١ حؼائق
م عروًضا مؽتوبة قصقرة مستخدًما الؿعقـات التؼـقة والبصرية  يؼدِّ

 واألدوات الرقؿقة الؿـاسبة.

 ١-١ عؿؾقات ٩
يستخدم األسؾوب الؿـاسب وقواعد الـحو والفجاء التي تدرب 

 عؾقفا وعالمات الرتققم وأدوات الربط يف كتابة كص لغوي.

 3-١ اتجاهات 01
جاهاته كحو الـصوص التي يرغب أن يعبِّر عن تجاربه ومقوله وات 

 يؽتب فقفا.
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 (1ُمغومرٌة دم اجلٌِؾ )                                   1 – 1

 

 متفقد  -1

 َأذـُر بنجيوٍز مغومرًة مـ ُمغومرايت أموَم زمالئل بؾغٍي شؾقؿٍي. -

 آشتامع وادـوؿشي  -2 

: )مغومرٌة دم اجلٌؾِ  -  .(1َأشتؿُع فـَصِّ

 ُى ظـ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بؾغٍي شؾقؿٍي.ُأجق -

 ادامرشي  -3 

- .  ُأجقُى ظـ أشئؾٍي فتحديِد اهلدِف مـ افـَّصِّ

- . ُ اثـتِغ مـ شامِت افـَّصِّ  ُأبغِّ

                                                                               

 ( افـَّصُّ ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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امءِ                        1 – 2 ًَّ  ِرْحَؾـٌي إػ اف

 متفقد -1 

 افّصقرتِغ افتوفقتِغ. َأذـُر أشامَء ادًوجِد ادقجقدِة دم -

ـْ رحؾِي اإِلهاِء وادعراِج. - ِؾ إػ معؾقموٍت ظ  ُأكوِؿُش زمالئل فؾتَّقصُّ

 افؼراءة -2

  1أؿرُأ أيوِت افؽريؿَي ؿراءًة صحقحًي: -

ُىَو ِإَّلَّ ( ِإْن 3( َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْْلََوى )2( َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى )1َوالنَّْجِم ِإَذا َىَوى )﴿
( ُُثَّ َدنَا 7( َوُىَو بِاْْلُُفِق اْْلَْعَلى )6( ُذو ِمرٍَّة فَاْستَ َوى )5( َعلََّمُو َشِديُد اْلُقَوى )4َوْحٌي يُوَحى )

ا ( َما َكَذَب اْلُفَؤاُد مَ 11( َفَأْوَحى ِإََّل َعْبِدِه َما أَْوَحى )9( َفَكاَن قَاَب قَ ْوَسْْيِ أَْو أَْدََن )8فَ َتَدَّلَّ )
( 14( ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَ َهى )13( َوَلَقْد َرَآُه نَ ْزَلًة ُأْخَرى )12( أَفَ ُتَماُرونَُو َعَلى َما يَ َرى )11رََأى )

ْدرََة َما يَ ْغَشى )15ِعْنَدَىا َجنَُّة اْلَمْأَوى ) ( َلَقْد 17( َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى )16( ِإْذ يَ ْغَشى السِّ
َرى )رََأى ِمْن آَ   ﴾ (18يَاِت َربِِّو اْلُكب ْ

 

 

 

                                                                               

 سورة النجم.( 1) 1
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 افػفؿ وآشتقعوب  -3

ِف معوكقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ ادعجِؿ فتعرُّ  ُأحقِّ

-  . ْضُتفو مـ ـؾامِت افـَّصِّ ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعوَوُن مع أؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ

 ُأجقُى بوفتَّعووِن مع زمالئل: -

حؾُي افَّتل تشُر إفقفو أيوُت افؽريؿُي ؟ -  ؾقَؿ تتؿثَُّؾ افرِّ

ٍُ مـ أيوِت افؽريؿِي. -  ْد بدايَي هذه افّرحؾِي وَّنويَتفو ـام ُيًتـَت  حدِّ

ْ أحداَث هذه افّرحؾِي دم وقِء ؾفِؿَؽ فميوِت افؽريؿِي. -  َبغِّ

شقِل . - ُد ِصْدَق افرَّ ِـّ  هوِت مـ أيوِت افؽريؿِي مو يم

حؾِي ادٌورـِي ؟ -  مو دٓئُؾ هذه افرِّ

 ادامرشي  -4

ُؿ مـ أيوِت افؽريؿِي مو يليت: -  َأتعؾَّ

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

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

(3.).............................................................................................................................. 

 مـ أيوِت افؽريؿِي دم صقوؽٍي شؾقؿٍي واِوحٍي. َأشتخؾُِص افغرَض افرئقَس  -

...................................................................................................................................... 
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 (3ُفغتل اجلؿقؾُي )                                              5 – 3

 متفقد  -1

ؿعِي: -  بوفتَّعووِن مع زمالئل َأمأُل اجلدوَل بام هق مطؾقٌب مراظًقو افؽتوبَي بخطِّ افرُّ

 مهزة متقشطي ظذ كزة مهزة متقشطي ظذ افقاو

  

  

  

  

  

 افتطٌقؼ  -2

حقَح:   - ؿعِي مو يع مراظًقو اهلجوَء افصَّ  َأـتُى بخطِّ افرُّ

 اهلؿقَم.بوَٕمِؾ وافتَّػوؤِل كتجووُز 

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

ٌَُي افعوئِد مـ َشَػِرِه : حوؾؾٌي بؼصٍص وضرائَػ.  َجْع

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

-  : شِؿ اهلجوئلِّ ؿعِي مراظًقو شالمَي افرَّ ٌُف بخطِّ افرُّ  َأْشتؿُع دو ُيؿؾقف ُمعؾِّؿل، ُثؿَّ َأـت

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

...................................................................................................................................... 
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 ادامرشي  -3

ـْ مقؿٍػ ضريٍػ حدَث  - ؿعِي ظ ـَ َأصقُغ ؾِؼرًة بخطِّ افرُّ ػِر أو شؿْعُتف، مراظًقو حً ًَّ يل دم اف

حقَح:  ، واهلجوَء افصَّ  اخلطِّ

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

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

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

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

 افتؼققؿ -4

 4 3 2 1 ظـوَص افتؼققؿ م

     صحُة رشِؿ اهلؿزِة ادتقشطِة  1

     تصقيُب اخلطل اهلجائلِّ  2

ؿعةِ  3      مراظاُة افؽتابِة بخطِّ افرُّ

     كظاؾُة افؽتابةِ  4
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 (1بَغ اْدديـِي وافّريِػ )                                     3 – 1

 

 متفقد -1

ًة:َأؿر - ًَ أيَت ؿراءًة صحقحًي معزِّ  ُأ افٌق

ٌَ يٌتًؿُ  ق َـّ أنَّ افؾَّ ٌِ بورزًة              ؾاْل َتُظـَ ق ًَ كققَب افؾَّ  إذا رأي

- . ٌِ ق ـْ صػوت افؾَّ ُ مو أظرُؾف ِم  ُأبغِّ

ًِ افًوبِؼ. -  َأْشتقحل حؽؿًي مـ افٌق

 آشتامع وادـوؿشي -2 

: بغ ادديـِي وافرّ  -  .1يِػ َأشتؿُع فـصِّ

ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُِؾغٍي شؾقؿٍي. -  ُأجقُى ظ

 ادامرشي  -3 

ـْ اكطٌوظويت وأؾؽوري حقَل افـَّصِّ دم ُفغٍي شؾقؿٍي. - ُ ظ  أظزِّ

ـْ زمالئل. -  ًُ إفقف ِم ُؾ ؾؽرتِغ ممو اشتؿْع  ُأشجِّ

                                                                               

 ( افـَّصُّ ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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ٍِ )أؽـقٌي                                          5 – 2  (1فؾخؾق

 

 متفقد  -1 

- . ُد دوَل جمؾِس افتَّعووِن اخَلؾقجلِّ  ُأظدِّ

-  ٍِ وابِط ادشسـِي فدوِل اخلؾق ُد بعَض افرَّ أظدِّ

.  افعريبِّ

 1اْفِؼراَءُة وْإَداُء  -2 

ًُ َأْرُؿُى مْقعودي َمَع افَؼَؿِر        يو شوحَر ادقِج وافشطآِن واجُلُزرِ   َأتْق

تل َرْظشتو ًُ دم َشَػري  َصْقٍق، وَؿوؾَقٌي    َهديَّ ؾَّ مو ظوكق ـُ ْؾُتفو   دمحَّ

ٌُُشُف  مِؾ َأْك ًُ َأْمَرُح َؾقَق افرَّ ـْ هقى ِصَغري  َأتْق ـْ ِذـريويت افُؼدامك َظ  َظ

وضِئ افغودم َؾلوؿُظفُ  َؿرِ   َأمرُّ بوفشَّ ًَّ ٌَْؾٍي َوُأكوديِف إػ اف  بُِؼ

ُرُه ؟ ـُ َررِ   !َأؿقُل: صوظُرَك افقهلوُن َتْذ ُؾُؿ بوَْٕصداِف وافدُّ  َأتوك ََيْ

 ًْ كقو َؾام َؾَتَح َجِر   ِمـ َبْعِد َأن َذَرَع افدُّ َّٓ َمْرؾَل افضَّ  َفُف افّشقاضُئ إِ

 ًْ ًَ يو أزرَق افعقـِغ ؾوْكَطؾؼ  أصقاُؿُف بِجـقِن افٌْقِد دم اَدَطِر   َوُفـْح

قى َشـَـيٌ  ْت ظؾقــو بوفـَـّ ٍُ مـرَّ ْث  ؾفوِت   َخؾْقـ ًَ  مو وَشْؾ  حدِّ  َخَزي مـ صْئ

 

                                                                               

 -رمحف اهلل-( افشاظر/ ؽازي افؼصقبل ٠) 1
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 افػفُؿ وآشتقعوُب  -3

ِف معوكقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ ادعجِؿ فتعرُّ  ُأحـقِّ

-  . ـْ ـؾامِت افـَّصِّ ْضُتفو م ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعووُن مع أؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ

ٌَ ظـ  - َبح ِٕ  إجوبٍي فألشئؾِي افّتوفقِي: َأتعوَوُن مع جمؿقظتل 

وبؼُي. - ًّ ُرهو إبقوُت اف ْح مالمَح افٌقئِي افَّتل تصقِّ  ووِّ

ْت ظقاضَػ افّشوِظر؟ -  مو ذـريوُت افطُّػقفِي افَّتل هزَّ

وبؼِي. - ًّ ـْ إحًوشوِت افّشوِظر دم إبقوِت اف ٍْ اثـِغ م
 اشتـتِ

ؾَي افقث - ُد افصِّ ِـّ ُؾ افعٌوراِت افَّتل تم  قؼَي بَغ افّشوظِر وبقئتِف.ُأطؾِّ

 ادامرشي  -4 

 -  . ُص ادػفقَم افعومَّ فؾـَّصِّ  ُأخلِّ

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

ئقًِي فؾـَّ  - .َأشتخؾُِص َأهؿَّ اْفِػَؽِر افرَّ  صِّ

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

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

.................................................................................................................................. 
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 (1مققيل واّّتوهويت )    6 – 3

 متفقد -1

ُ ما يليت: -  بافتَّعاوِن مَع جمؿقظتل ُأبغِّ

ؾٍّ مـفو.بعَض أكقاِع افـُّصقِص  - ـُ  إدبّقِي وشامِت 

 اإلظدادُ  -2

 َأتٌودُل مع أؾراِد جمؿقظتل افتَّجورَب حقَل أهؿِّ مطوفعويت وـتوبويت. -

ُ ظـ مققيل. - ًٓ فِـصٍّ أديبٍّ يعزِّ  َأذـُر مثو

ُ أشٌوَب مقع إػ هذا افـقِع مـ افـُّصقِص. -  ُأبغِّ

 ادامرشي -3

َ ظـفا بِ  - ُظزِّ ِٕ ؿقِؿ ومراظًقا َأصقُغ ؾِؽرًة  ا َأمقُؾ إِفقِف، ُمستخدًما ظالماِت افسَّ ِػْؼرٍة حُماـًقا كصًّ

 جقدَة اخلطِّ وشالمَة افؾُّغِة. 

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

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

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

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

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

 َأؿرُأ افِػْؼَرَة افَّتل ـتٌُتفو َأموَم زمالئل. -
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 دم اْفغوبيِ                                               2 – 3

 

 متفقد -1

ُأحووُر زمالئل حقَل اَدظوهِر  - 

افطٌَّقعقَِّي فؾغوبوِت وافؽوئـوِت احلقَِّي 

 ؾقفو.

 اإِلظدادُ  -2

ُؾ بوفتَّعووِن مع أؾراِد جمؿقظتل ُأشجِّ  -

ُؿفو بصَقٍر ُمتـقظٍي. ـْ معؾقموٍت ظـ احلقوِة دم افغوبوِت، وُأدظِّ ًٌو م  مو أَراُه مـوش

 ُأظقُد ترتقَى مو شّجْؾُتُف فِؽتوبِي ؾِْؼرٍة مسابطٍي ) أو ضٌِوَظتِفو ( َتصُػ احلقوَة دم افغوبوِت. -

 َعْرِض ؾِْؼريت.َأختوُر مو يـوشُى مـ اُدعقـوِت ) َصػوؾّقوٍت، جفوٍز َفْقحلٍّ ( فِ  -

 ادامرشي -3

 َأؿقُم بنِكتوِج ؾِْؼرٍة متؽوِمؾٍي َأصُػ ؾقفو احلقوَة دم افغوبوِت، مراظًقو مو يليت: -

َي. - المَي افؾغقيَّ ًَّ  افسابَط وافقوقَح واف

 جقدَة إشؾقِب. -

، أو تـًقَؼ افطٌِّوظِي. -  جقدَة اخلطِّ

.َأظرُض افِػْؼرَة أموَم زمالئل دم افػصِؾ و - ٍ  َأؿرُؤهو بصقٍت واوٍح ومعزِّ
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 (1َصالفُي اخلياُء)                                2 – 1

 

 متفقد  -1

 َأرشُح تػوصقَؾ افّصقرِة ادعرووِي بؾغٍي شؾقؿٍي. -

 آشتامع وادـوؿشي  -2

: )صالفُي اخلياءُ  -  .(1َأشتؿُع فـصِّ

ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ اف -  ـَّصِّ بُؾغٍي شؾقؿٍي.ُأجقُى ظ

 ادامرشي  -3

بوحلقاِر مع جمؿقظتل واإلظداِد دو هق مطؾقٌب: َأؿقُم بام يليت ُمًتْخِدًمو ُفغَي اجْلًِد،  -

قِت: َة افصَّ ًػو َكْزَ  واإِليامءاِت، ومقطِّ

ـِ افقاردِة دم افـَّصِّ بُؾغٍي شؾقؿٍي. -  وصِػ أحِد إَموـ

                                                                               

 ( افـَّصُّ ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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 (3حصقؾتل افؾغقيُي )                           4 – 2

 

 متفقد  -1

َأتعوَوُن مَع زمالئل فطرِح اشٍؿ أو مصطؾٍح  -

متداوٍل، وكًتؿُع إػ تعريٍػ فف مـ ادجؿقظوِت 

 إُْخرٰى.

ُأكوِؿُش زمالئل فتؼديِؿ تعريٍػ ٓشٍؿ أو مصطؾٍح  -

 ملفقٍف تطرُحُف إِْحدٰى ادجؿقظوِت دم افػصؾ.

 اإلظداد  -2

ِي. َأضَّؾُع ظذ اف -  ؽؾامِت ادصـَّػِي دم معجِؿ افثَّروِة افؾُّغقيَّ

 ادامرشي  -3

 بعَد آضِّالِع ظذ افؽؾامِت َوْؾَؼ تصـقِػفو: َأؿقُم بام يليت مَتعووًكو مَع زمالئل: -

َدِة. -  َأذـُر مسادؾوِت افؽؾامِت ادحدَّ

دِة. - ُ ودَّ افؽؾؿِي ادحدَّ  أبغِّ

ُح معـك ـؾؿٍي دم شقوؿغِ  - ِغ َأو َأـثر.أووِّ   ُفغقيَّ

 أوطُِّػ ـالًّ مـ ادػرِد واجلؿِع دم مُجٍؾ مػقدٍة. -

َدِة دم مقاوَع مـوشٌٍي. -  َأشتخدُم ترصيػوٍت فؾؽؾامِت ادحدَّ
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ػَر ؟                                3-1 ًَّ  دوذا ُأحىُّ اف

 متفقد -1

ُد بؽؾؿٍي أو ظٌورةٍ  - ػِر َوْؾًؼو فِْؾخريطِي افّذهـقِي  ُأكوؿُش جمؿقظتل، ُثؿَّ ُأحدِّ ًَّ خمترصٍة ؾقائَد اف

 أتقِي:

 

 

 

 

 

 

 اإِلظداد  -2

ػِر. - ًَّ  َأتعوَوُن مع جمؿقظتل فِتٌوُدِل معؾقموٍت وأؾؽوٍر حقَل ؾقائِِد اف

ػِر َأشتطقُع أْن أرشَحفو بُؾغٍي شؾقؿٍي واوحٍي. - ًَّ ٍي دم اف  َأختوُر أربَع ؾقائَد مفؿَّ

 

 

       

  

 ؾقائد افسػر
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 ادامرشي  -3

ػِر دم ُفغٍي شؾقؿٍي ُمسابطٍي، مراظًقو جقدَة  - ًَّ ـْ ؾقائِد اف َأـتُى أربَع ؾِْؼراٍت َأرشُح ؾقفو بعًضو م

. ـَ اخلطِّ ُشؾقِب وُحً ْٕ  ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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 (1ُؾتقٌح ٓ ُحروٌب )                                       1 – 1

 

 1متفقد  -1

ـْ ؽزواِت ادًؾؿَغ.  - ُ مو أظِرُؾف ظ  ُأبغِّ

 آشتامع وادـوؿشي  -2

: )ؾتقٌح ٓ ُحروٌب( -  َأشتؿُع فـصِّ

 ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُؾغٍي شؾقؿٍي.ُأجقُى ظ -

 ادامرشي  -3

- . ُد افغرَض افرئقَس مـ افـَّصِّ  ُأحدِّ

- . ُح بعَض شامِت افـَّصِّ  ُأووِّ

- : ـَ افـَّصِّ  َأـُتُى مو تعؾَّؿُتف م

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

                                                                               

 ذم دفقؾ ادعؾؿ. ( افـَّصُّ ٠)1
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 (1ادديـُي اْفٌقضوُء)                              1 – 2

 

 متفقد -1 

ػُر إػ بؾٍد ظريبٍّ ؟ - ًَّ  َهْؾ شٌَؼ فَؽ اف

ًْ بال ـْ ذفَؽ بُؾغٍي شؾقؿٍي أموَم زمالئَِؽ، وإْن ـوَك ْث ظ ًْ إجوبُتَؽ بـعٍؿ، ؾتحدَّ ، * إْن ـوَك

ـْ بؾٍد َتَقدُّ زيورَتُف بُؾَغٍي شؾْقؿٍي ُمَعؾِّاًل رؽٌَتَؽ. ْث ظ  ؾتحدَّ

 افؼراءة -2

َي ؿراءًة صحقحيً  -  :1َأؿرُأ افؼصَّ

ٌْاًل.. وـذفَؽ اُددُن: ظظؿُتفو بتورخيِفو  ًِ احْلضوراُت بجذوِرهو زاَدْت َظراَؿًي وُك ؾَّام رضب ـُ

َحداِث. ْٕ  وَكْصقٌِفو مـ تؼؾُِّى ا

ًْ تؼقُل يل: ُهـو ـوَن هذا  ِة رمٍؾ ـوك ٰك ظذ صوضِئ َضراُبؾَس.. َؾُؽؾُّ َذرَّ مو َخَطَر يل وَأكو أمتشَّ

 توريٌخ.

ـَغ تؼقُل  ًِّ حقِؼ.. مـذ آِٓف اف ًَّ ـِ اف َم ٌَحِر مـ َأْؽقاِر افزَّ ٌُ َتْؾَؿُع َأْصداُف اْف ًَ أؿدامل َحْق حت

راِف وافثِّراِن فـو خريطُي افعومَلِ افؼديِؿ: ـون هذا افّشامُل إَ  ؾريؼلُّ َمْنًحو فِْؾػَقَؾِي وافُغْزِٓن وافزَّ

                                                                               

1
 ـتاب حؽايات مساؾر فألديب مصطػك حمؿقد، بترصف. (٠) 
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ـَ  َوايَن م ْٕ ّقاِن، وَيْصـعقَن ا َشؾحَي مـ افصُّ ْٕ َوائُِؾ يصـعقَن ا ْٕ قٌّققَن ا ُشقِد وافـُّؿقِر، وـون افؾِّ ْٕ وا

وِر.  اْفَػخَّ

َظقام.. َؾلر ْٕ ى ُرُشَؾ )خقؾق( يلتقَن إػ هذا ادؽوِن َوَيْؿيض رشيُط افتَّوريِخ بِْضعَي آٍٓف ُأْخرى مـ ا

واِج مـ ؽوراِت افؾقٌقِّغ، ويتػرَغ فٌـوِء  ـَ هبذا افزَّ ـْ َظروٍس فقٌقٍَّي يتزّوُجَفو ـل يْلَم ُخّطوًبو يٌحثقَن َفُف ظ

ـَ اْفَعَؿِؾ ادتقاِصِؾ. ـَ شـًي ِم  َهَرِمِف افَّذي َيتوُج فِعؼي

شـٍي، وُتْعرُف ُأهُتف بَغ  2١١مـ ُهـو َرُجٌؾ ََيؽُؿ ِدفتو افـِّقِؾ ُؿَرابَي ُثؿَّ بِْضَعَي آٍٓف ُأْخرِى، وخيرُج 

 افػراظـِي بوُْٕهِة افّثوكقِي وافعؼيـ.

ومتيض مقاـُى َخْؾَػ مقاـَى، اإلؽريُؼ، افػقـؼققَن، افعرُب، إشٌوُن، إَتراُك، افطِّؾقوُن، 

َييِ  ـِ افعوص. اإلكجؾقُز، بوإِلووؾِي إػ إَشامِء اددوِّ  اإلشؽـدِر، بطؾقؿقَس، ظؿرو ب

 هــو بؼويو َؿْقِس مورـقَس، وُهـَو دمّحوموٌت وأشقاٌق روموكقٌي، وُهـو معوبُد وآثوٌر ظريؼٌي وهـَو وهـَو...

ـُ افعوِص شـَي  ـْ ُهـْو دخَؾ َظْؿرو ب ـْ مرَص،  598هـ، ودم شـِي  23َوِم هـ جوَء )ؿراؿقُش( ادشفقُر ِم

 درو كوؾورو( افؼوئُد إَْشٌوينُّ بعَد َأن ؾتَح ادديـَي وـتَى إػ كوئِى ادؾِؽ )ؾرديـوكد( ؿوئاًل:وُهـو َجَؾَس )ب

... وبوفرؽِؿ ِمـ َأنَّ مجقَع افَّذيـ َوَصػقهو  ُـّ ًُ َأُط قُد هذه ادديـُي َضرابؾُس َأْظظُؿ ـثًرا ممو ــ ًَّ و اف أهيُّ

ؿ مل جي  توزوا كصَػ احلؼقؼِي...ؿْد َأجودوا افقصَػ ؾنكَّـل أرَى أَّنَّ

:)) (( ادمرُخ ادشفقُر ِحْغَ ـَتَى دم ـتوبِف ))رِحؾُي افتِّقجوينِّ ـْ هـو مرَّ ))افتقجوينُّ  َوِم

 ًُ َبصوَر، َؾعَرْؾ ْٕ ْؿِس َيْعشك ا َوَدَّو تقجْفـو إػ ضرابؾَس وَأرْشؾـو َظَؾقفو ـوَد بقوُوفو مع ُصعوِع افشَّ

 افٌقضوِء. ِصْدق تًؿقتِفؿ هلو بودديـيِ 

 َأيوٌم... فؼد َصفْدِت أيوًمو يو ضرابؾُس...

حوؾَي بدأْت دم ضرابؾَس مـذ  ُـّ أنَّ افصِّ ـْ ـوَن يظ  شـًي بجريدِة خمطقضٍي بوْفَقِد ؟! 19١َم

َّيوُم يو ظؾَؿ افعروبِي واإِلشالِم  ؟ ْٕ ٌُِّئ فَؽ ا  ُترى َموذا خت
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 افػفؿ وآشتقعوب  -3

ُط افؽؾامِت افَّ  - ِف معوكقفو.ُأحقِّ  تل تتطؾَُّى افعقدَة إػ اُدْعَجِؿ فتعرُّ

-  . ْضُتفو مـ ـؾامِت افـَّصِّ ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعوَوُن مع َأؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ

َشئؾِي أتقِي بوفتعووِن مع زمالئل: - ْٕ  ُأجقُى ظـ ا

ـَ تؼُع مديـُي ضرابؾَس ؟ -  أي

ـَ اُددِن ؟ مو افَّذي يؿقُِّز مديـَي ضرابؾَس  -  ظـ ؽِرهو ِم

- . ـَ افـَّصِّ حداِث افّتورخيقَِّي، دفِّْؾ ظذ ذفَؽ م ْٕ  توريُخ مديـِي ضرابؾَس حوؾٌؾ بو

 دوذا َأْضَؾَؼ افؽوتُى ظذ مديـِي ضرابؾَس َظَؾَؿ افعروبِي واإِلشالِم ؟ -

 َأتـوؿُش مع زمالئل حقَل مو يليت: -

ٌَف -  شوفِي افَّتل ـت  «.بدرو كوؾورو»و َمْضؿقِن افرِّ

حوفِي افتقجوينِّ دم ضرابؾَس. -   َرْأيِّ افرَّ

اِد وادؾقِك ظذ ادديـِي. -   َصاِع افُؼقَّ

، وأتؾّؼك  - َشئؾِي حقَل ادديـِي بام يًوِظُدين ظذ َؾْفِؿ افـَّصِّ ْٕ َأْضرُح ظذ زمالئل بعَض ا

 إجوبوٍت شؾقؿًي ِمـْفؿ.

 ادامرشي  -4

ـَ افـَّصِّ  - ُؿ م  مو يليت: أتعؾَّ

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

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

(3.).............................................................................................................................. 

ـَ افـَّصِّ دم صقوؽٍي شؾقؿٍي واوحٍي. - ئقَس ِم  َأشتخؾُِص اْفغرَض افرَّ

...................................................................................................................................... 
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 (4ُفغتل اجلؿقؾُي )                                      5 – 3

 متفقد -1

 مُجاًل كومقًي حتتقي ظذ َأؾعوٍل ُمضورظٍي مرؾقظٍي. -بوفتعووِن مَع ُزمالئل  -َأصقُغ  -

وبؼِي.أُ  - ًّ  ظؾُِّؾ شٌَى رؾِع إؾعوِل دم اجلؿِؾ اف

 افتطٌقؼ -2

َخِر ذم اُدضارِع ادخطقِط حتَتف: -٠ ْٕ  أؿرُأ اجلؿَؾ افّتافقَة، وُأِٓحُظ حرـَة احْلرِف ا

 كدوًة ثؼوؾقًي. تًتضقَػ تعتزُم اددرشُي أْن  -    

 .ظؾاًم إٓ بتقثقِؼ صؾتَِؽ بوفؽتوِب وادؽتٌيِ  تزدادَ فـ  -    

َـّدواِت بوهتامٍم ـل  -      ثؼوؾًي وؾؽًرا. َأْكؿقَ ُأتوبُع اف

الِة  -     ٌُ دم ادًجِد بعَد افصَّ  وؿًتو ممتًعو مَع ـتوِب اهللِ. ٕؿيَض َأمؽ

ـْ َتْرؿك ُفغُتَؽ حتك  -     عِر. ُتْؽثِرَ ف َدِب وافشِّ ْٕ  مـ افؼراءِة دم ا

 فًوُكَؽ. ويًتؼقؿَ ثقاُبَؽ،  تضوظَػ ؾقاْحِرْص ظذ تاِلوِة افؼرآِن افؽريِؿ  -    

ًَ ادؽتٌَي ُتْػَتُح يقَم اجلؿعِي  -     . ؾلشتؽؿَؾ فق ٌَ افعؾؿلَّ  افٌح

 خًرا ـثًرا. ؾتػؼَد ٓ ِتجْر ـتوَب اهللِ  -    

 حصقؾُتَؽ افثَّؼوؾقُي؟ ؾتزيَد هْؾ تؼرُأ دم افّساِث  -    

وبؼَغ  -     ًّ  خزاِِتؿ.مـ  ؾتًتػقَد مل تطؾْع ظذ ّتورِب اف

ـَل، َحّتك، ٓم افتَّعؾقؾ، َؾوء  -2  ، ـْ ًْ َأحرًؾو كوصًٌي، هل: َأْن، َف وبؼَي وؿَّ ًَّ ُأِٓحُظ أنَّ إمثؾَي اف

ٌٌقي.  ًَّ  اف

ٌٌقِي ٓ بدَّ مـ أْن تؽقَن مًٌقؿًي بـػٍل أو ضؾٍى: )إمر، افـفل، افتؿـل،   -3 ًَّ ُأِٓحُظ أنَّ ؾوَء اف

 آشتػفوم(.
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ٌُف ؾقام يليت:أؿرُأ اجل - 4 ؾٍّ مـ إحرِف افـّوصٌِي بدائرٍة، وأـت ـُ ُط حقَل  وبؼَي ثوكقًي، وُأحقِّ ًّ  ؿَؾ اف

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

 ُأجقُى ظـ افًمال أيت: - 5

وبؼِي جوَءْت مـصقبًي، ؾام ظالمُي كصٌِفو ؟ -       ًّ  إؾعوُل ادضورظُي دم اجلؿِؾ اف

اًل ظدَم طفقِر  -6 ْد هذا افػعَؾ معؾِّ ُهـوك ؾعٌؾ مضورٌع واحٌد مـصقٌب ملْ تظفْر ظؾقف افػتحُي، حدِّ

 افػتحِي ظذ آخرِه.

 ُأـِؿُؾ مو يع بام هق مـوشٌى دم وقِء مو شٌَؼ: - 7

كصِى افػعِؾ ادضورِع.......................... افظوهرُة، إذا ـوَن صحقَح  مـ ظالموِت  -

 أخر، أو معتؾَّ أخر بِوفقاِو أو افقوِء.

رُة، إذا ـوَن معتؾَّ أخر  - ظالمُي كصِى افػعِؾ ادضورِع................................ ادؼدَّ

َفِػ. ْٕ  بِو

ًدا ظالمَي كصٌِف:َأمأُل ـالًّ مـ افػراؽِغ ؾق -8  ام يع بػعٍؾ مضورٍع مـوشٍى، وَأوٌُطف، حمدِّ

الِل.  - ....................... دم ضريِؼ افضَّ ـْ ـُ دًؾٍؿ أْن................. افعـَػ، وف  ٓ يؿؽ

ًدا ظالمَي كصٌِف: -9 ـَ افػراؽِغ ؾقام يع بػعٍؾ مضورٍع معتؾِّ أخِر بوٕفِػ،  حمدِّ  َأمأُل  ـالًّ م

 ٓ تًتؿُر افّصداؿُي  حتك...................... ظـ هػقاِت صديِؼَؽ. -

 احِرْص ظذ صؾقاتَِؽ ف................. اهلل ظـَؽ. -

 َأؿـرُأ اجلؿؾتِغ افّتوفقتِغ، وَأمأُل افػراؽوِت بعَدمهو بام هق مـوشٌى: -1١

-  ، ـَ افعريبَّ ًِ ظذ أْن تدظَؿ افتَّضوُم ـْ تتخذَّ ظـ ثقابِتفو.حتِرُص دوفُي افؽقي  وف

 تدظؿ: ؾعؾ................ مـصقٌب، وظالمُي كصٌِِف................... افظوهرُة. -

: ؾِعٌؾ مضورٌع.............، وظالمُي.............. افػتحُي........... -  تتخذَّ
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ُد افػعَؾ ادضورَع ؾقام يع، وَأوٌُِطف وًٌطو صحقًحو: - 11  ُأحدِّ

ـْ  - ـْ أْن َأشتؿرَّ دم افٌوضِؾ. ف  َأدظَق إػ ؾًوٍد، وَأْن َأظقَد إػ احلؼِّ خٌر ِم

ُ ظالمَي إِظرابِف: - 12 ُد افػعَؾ ادضورَع ؾقام يع، وُأبغِّ  ُأحدِّ

 وهق ظـَؽ راٍض.  َهؾ تتقُب إػ اهللِ ؾتؾؼك اهلل -

 َأظِرُب مو حتَتُف خطٌّ ؾقام يليت: - 13

 إبَِر افـَّحِؾ.  ؿؾتتحبوفعًِؾ حّتك  حتظكفـ 

 ادامرشي -3

ُد ظالمَي كصِى ادضورِع بعَدهو: - ٍي، وُأحدِّ َحُرَف افـّوصٌَي دم مُجٍؾ تومَّ ْٕ  ُأوطُِّػ ا

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

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

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

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

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

َؾعوِل صحقحِي أخِر  - ْٕ َأصقُغ مُجاًل حتتقي ظذ ادضوِرع ادـصقِب مراظًقو افتـقيَع بَغ ا

ِي أخِر، ُثؿَّ أؿرُؤهو ؿراءًة صحقحًي:  ومعتؾَّ

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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 (1َبْغَ ِرْحَؾتِغ)                       3 – 1

        

 متفقد  -1

ماِل أيت:َأتعوَوُن مع جمؿقظتل فإِلجوبِي  - ًّ  ظـ اف

حوفُي ادًؾِؿقَن وادًتؽِشػقَن ؟ - ْحالِت افَّتل ؿوَم هبو افرَّ  مو أمهقَُّي افرِّ

 آشتامع وادـوؿشي -2 

: )َبْغَ ِرْحَؾتغِ  -  (.1َأشتؿُع فـصِّ

ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُؾغٍي شؾقؿٍي. -  ُأجقُى ظ

 ادامرشي  -3 

ـِ  - ُ َظ  اْكطٌوظويت وَأؾؽوري حقَل افـَّصِّ دم ُفغٍي شؾقؿٍي. ُأظزِّ

ـْ زمالئل. -  ًُ إِفقف م ُؾ ؾؽرتِغ ممّو اشتؿْع  ُأشجِّ

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

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

                                                                               

 ( افرابط ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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 (1َأمُر اْفٌِحوِر)                                       5 – 2

 

 متفقد -1

 دم حقوتِـو. بوفتَّعووِن مَع زمالئل َأذـُر أشامَء بعِض افعؾامِء افَّذيـ َترـقا بصؿيً  -

 افؼراءة -2

 ٠َأؿرُأ افـَّصَّ ؿراءًة صحقحًي: -

ٌِْفَرَة افَّتل  ـْ ُظظامَء وارْت َأجًوَدهؿ افؼٌقُر ومو وارْت َأظامهَلؿ اجلؾقؾَي وإكجوزاِِتؿ اُد ْؿ ِم ـَ

ًْ ِذـراُهؿ َحقًَّي كوبضًي تلبٰك افّذاـرُة كًقو كًوكقَي ظذ َمرِّ اْفُعصقِر، ؾظؾَّ ؿ َأؾودِت اإْلِ ََّنؿ وـلَّنَّ

ٌْفؿ ادقُت يقًمو.  يعقشقَن بقـَـو أْحقوَء َومَلْ ُيغقِّ

ـُ موجٍد َأحُد أوفئَؽ افُعظامِء، ـوَن ماّلًحو وجغراؾقًّو ظربقًّو مًؾاًم، َبَرَع دم هذا ادجوِل حتَّك  واب

ٌَُف افزتغوفققَن )َأمَر اْفٌِحوِر(.  فؼَّ

ـُ موجٍد ظوم  ٌِْف اجْلزيرِة افعربقَِّي افَّتل م دم مديـِي ِجؾِّ  1421وفَِد اب ؿلِّ فِش وحِؾ افؼَّ ًَّ ػوَر ظذ اف

َشػوِر، ؾؼد  ْٕ ٍة اْصُتِفرْت بَقفِعفو بوْفٌحِر وا تؼُع حوفًقو بدوفِي اإِلموراِت افعربقَِّي ادتَِّحَدِة، وَكَشَل دم ُأْهَ

                                                                               

ز، ـؾقة افسبقة ذم جامعة صقر افعامكقة بترصف(٠)  1   د.ؾارس محقد بقِّ
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قاضِئ اْدْجفقفِي  ِه إِبحوُرمهو كحَق افشَّ ِغ وإكدوكقًقو، ممو َؽَرَس ُظِرَف ظـ وافِدِه َوَجدِّ دم اهْلـِد وافصِّ

ًْ حقوُة هذا اْفعومِلِ افعريبِّ افػذِّ بودغومراِت  َؼ بوفٌحِر ُمـُْذ كعقمِي أطػوِرِه، َوَهَؽذا َحِػَؾ ـِ موجٍد افتَّعؾُّ دم اب

ِي وافػؾَ  ًٓ َصغقًؾو ظذ ظؾقِم اداِلَحِي اْفٌْحريَّ ًْ إِؿٌو َشػوِر وافتَّجورِب: وظرؾ ْٕ ؽقَِّي حتك ّتووزْت وا

ًْ َأشامَء افعديِد مـ بؾداِن ادعؿقرِة واجُلُزِر وافؽثِر مـ ؿقوشوِت افـُّجقِم  ربعَغ، َصِؿؾ ْٕ ممفَّػوُتف ا

ًي مو َأْوَرَدُه بطؾقؿقُس وؽُرُه مـ جغراؾقِّل  ًْ َرْأَيُف دم ادعؾقموِت افؼدْيَؿِي وخوصَّ ـَ ام تضؿَّ ـَ ومقاؿِِعفو، 

 .افققكوِن وافعرِب 

ُ ووقَح مقاؿِع افٌؾداِن وادًوفِِؽ  ؿقؼُي افَّتل تٌغِّ ُي افدَّ ومـ إِكجوزاتِِف افعظقؿِي َأيًضو اخلرائُِط افٌحريَّ

جوِء افّصوفِح  حؾِي إػ َرْأِس افرَّ ُح شَر افرِّ َؾ إَفقفو، َوِمـْفو خريطٌي بخطِّ يدِه، تقوِّ ِي افتل تقصَّ افٌحريَّ

ًٓ إػ ادحقِط اهلـديِّ   مروًرا بٌحِر ُظامَن.وصق

َظًي وُؿْدَرًة َظٰذ  َثَر ُهْ ـْ ًي ّتعُؾَفو َأ ـِ تعديالٍت مفؿَّ ُػ ًُّ ـْ مٌتؽراتِِف َأيًضو أكَّف اؿسَح ظذ صوكِعل اف َوِم

َتخِدمُ  ًْ َعَي افَّتل ـوَن َي ثِي وفقَس اُدربَّ رَِشَظِي اُدثؾَّ ْٕ ْبحوِر دم ادحقطوِت افعوِصَػِي مع اْشتخداِم ا فو اإْلِ

َظامِق  ْٕ ظَي دم ادحقطوِت، هذا بوإْلِووَؾِي إػ تطقْيِرِه فؼقوِس ا ًْ َتعقُق افنُّ َوروبّققَن، وافَّتل ـوك ْٕ ا

 وفِْؾٌقَصَؾِي ادوئقَِّي وتطقْيِرِه آْشطِْرَٓب افَّذي يعـل بوفققكوكقَِّي ِمْرآَة افـُّجقِم، وـوَن يؼقُس ارتػوَع افـَّجِؿ.

ـِ موجٍد َأنَّ ِرْحؾَي آشتؽشوؾقَِّغ افزتغوفقَِّغ افَّذيـ َوَصؾقا إِػ شقاحِؾ وممو ُيْروٰى ظـ تو ريخ اب

ؿقَِّي ظوم  ِم  -وظذ َرْأِشِفْؿ ) ؾوشؽق دي جومو (  -م 1498إؾريؼقو افؼَّ تقى افتؼدُّ ًْ ـْ ُم ُدِهشقا ِم

 افعرَب افَّذيـ افتؼوُهْؿ ـوكقا َيؿؾقَن افعريبِّ دم ادالحِي: إذ َذـَر )دي جومو( دم مذـراتِِف َأنَّ اداّلحغَ 

ـِ موجٍد. ؾًي يعقُد بعُضفو ٓب ًي مػصَّ ، وآِٓت َرْصٍد وخرائَِط بحريَّ ـِ ُػ ًُّ رًة فتقْجقِف اف  بقَصالٍت متطقِّ

، افَّتل شتظُؾ  ذهوِن إِكجوزاِت َهذا افَعاّلمِي افعريبِّ ْٕ ـِ موجٍد يعقُد إِػ ا ٌَ ظـ اب وَهَؽذا ؾنِنَّ احلدي

ُض افققَم هلجامٍت صديدٍة مـ َأْجِؾ ص وِهًدا ظذ ظَظَؿِي افعؾامِء افعرِب، واحلضورِة اإِلشالمقَِّي افَّتل تتعرَّ

ِي مجعوَء. ٌَؼيَّ مْتُف فصوفِح اْف  َضْؿِس معودِفو واؿتالِع جذوِرهو وكؽراِن مو ؿدَّ
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 افػفؿ وآشتقعوب  -3

ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدةَ  - ِف معوكقفو. ُأحقِّ  إػ اْدُعجِؿ فتعرُّ

-  . ْضُتفو دم افـَّصِّ ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعوَوُن مع أؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ

 بوفتَّعووِن مَع جمؿقظتل ُأجقُى ظـ إشئؾِي أتقِي: -

ـُ موجٍد ؟  - ـْ اب  َم

ـِ موجٍد وبؼوِء اشِؿِف خوفًدا إِػ يقِمـو  - ُ شٌَى ُصْفرِة اب  هذا.ُأبغِّ

ـِ موجٍد بلمِر افٌحوِر. - ُؾ  تًؿقَي افزتغوِل ٓب  ُأظؾِّ

ـِ موجٍد . - ُن شٌَى إظجوبِـو بوب  ُأدوِّ

ـِ موجٍد . -  َأرُشُؿ خريطًي فقصِػ صخصقِي اب

ـُ موجٍد. - ُؾ َأهؿَّ اإِلكجوزاِت افَّتل حؼَّؼفو اب  ُأشجِّ

 ادامرشي  -4

 -  . ُص ادػفقَم افعومَّ فؾـَّصِّ  ُأخلِّ

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

- .  َأشتخؾُِص أهؿَّ اْفِػَؽِر افرئقًِي فؾـَّصِّ

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

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

.................................................................................................................................. 
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 (2مققيل واّّتوهويت)    6 – 3

 متفقد -1

ُ مو يليت: -  بوفتَّعوِوِن مَع جمؿقظتل ُأبغِّ

 شامِت افـصقِص ادعؾقموتقَِّي. -

 اإلظداد -2

 بويت دم جموِل ادعؾقموِت.َأتٌودُل مَع أؾراِد جَمْؿقظتل افتَّجورَب حقَل َأهؿِّ ُمطوَفعويت وـِتو -

َتْفقيـل. - ًْ ًٓ فـصٍّ معؾقمويتٍّ يًتؿقُؾـل وَي  َأذـُر مثو

ُ َأشٌوَب مقع إػ هذا افـَّقِع مـ افـُّصقِص. -  ُأبغِّ

 ادامرشي -3

ؿقِؿ، ومراظًقو جقدَة اخلطِّ وشالمَي  - َأصقُغ ؾِْؼرًة معؾقموتِقًَّي مػقدًة، ُمًتْخِدًمو ظالموِت افسَّ

 غِي. افؾُّ 

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

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

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

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

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

ٌُْتفو َأموَم زمالئل. -  َأؿرُأ افِػْؼرَة افَّتل ـت
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 ُمدٌن َحديثيٌ                                      2 – 3

  

 متفقد -1

 ُأحووُر زمالئل حقَل اددِن احلديثِي دم افعومَلِ ومقاصػوِِتو. -

 اإلظداد -2

ًٌو مـ معؾقموٍت  - ُؾ مو َأراُه مـوش بوفتَّعووِن مَع أؾراِد جمؿقظتل َأختوُر مديـًي حديثًي، ثؿَّ ُأشجِّ

ُؿفو بصقٍر مت ظٍي.ظـفو، وُأدظِّ  ـقِّ

ْؾُتف فؽتوبِي ؾِْؼرٍة مسابطٍي ) أو ضٌوظتِفو ( تصُػ احلقوَة دم هذِه ادديـِي. -  ُأظقُد ترتقَى مو شجَّ

 َأختوُر مو يـوشُى مـ اْدُعقـوِت ) صػوؾقوٍت، جفوٍز فقحلٍّ ( فعرِض ؾِْؼَريت. -

 ادامرشي -3

 ادديـِي اْدُختورِة، ُمراظًقو مو يليت: َأؿقُم بنكتوِج ؾِْؼرٍة متؽومؾٍي َأِصُػ ؾقفو احلقوَة دم -

َي. - َغقيَّ المَي افؾُّ ًَّ ابَط وافقوقَح واف  افسَّ

ُشؾقِب. - ْٕ  جقدَة ا

، أو تـًقَؼ افطٌِّوَظِي. -  جقدَة اخْلطِّ

- . ٍ  َأظرُض اْفِػْؼرَة َأموَم زمالئل دم افػصِؾ، وَأؿرؤهو بصقٍت واوٍح ومعزِّ



86 

ٌَحِر)                             2 – 1  (1ِرْحَؾـٌي دم اْف

 

 1متفقد -1 

ػِر بحًرا بُؾغٍي شؾقؿٍي. - ًَّ ـْ مدٰى َرؽٌتل دم اف ُ ظ  ُأظزِّ

 آشتامع وادـوؿشي  -2 

: )ِرحَؾتل اجلؿقؾُي( -  َأشتؿُع فـصِّ

ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُؾغٍي َشؾقؿٍي. -  ُأجقُى ظ

 ادامرشي  -3 

جمؿقظتل واإلظداِد دو هق مطؾقٌب َأؿقُم بام يليت ُمًتْخِدًمو ُفغَي اجلًِد،  بوحلقاِر معَ  -

قِت: ًػو كزَة افصَّ  واإليامءاِت، ومقطِّ

 َوْصِػ افٌحِر َوْؾًؼو دو ورَد دم افـَّصِّ بُؾغٍي شؾقؿٍي. -

  

                                                                               

 ( افرابط ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠) 1
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ُي )                               4 – 2  (4حصقؾتل افؾُّغقيَّ

 متفقد  -1

ُن مَع زمالئل فطرِح اشٍؿ أو ُمْصَطَؾٍح معروٍف ظذ َأتعووَ  -

ُخرٰى، وكًتؿُع إػ تعريٍػ فف مـ تؾؽ  ْٕ ادجؿقظوِت ا

 ادجؿقظوِت.

َأتـوؿُش مع زمالئل فتؼديِؿ تعريٍػ ٓشٍؿ أو ُمْصَطَؾٍح  -

 ملفقٍف تطرُحف إحدٰى ادجؿقظوِت دم افػصِؾ.

 اإلظداد  -2

ِي. َأضَّؾُع ظذ افؽؾامِت ادصـَّػَ  -  ِي دم معجِؿ افثَّروِة افؾغقيَّ

 ادامرشي  -3

 بعَد آضِّالِع ظذ افؽؾامِت َوْؾَؼ َتْصـقِػفو، َأؿقُم بام يليت متعوِوًكو مع زمالئل: -

َدِة. -  َأذـُر مسادؾوِت افؽؾامِت ادحدَّ

دِة. - ُ ودَّ افؽؾؿِي ادحدَّ  أبغِّ

ْغِ  - ُح معـك ـؾؿٍي دم شقوؿِغ ُفغقيَّ  أو أـثر. ُأووِّ

الًّ مـ ادػرِد واجلؿِع دم مُجٍؾ مػقدٍة. - ـُ  ُأوطُِّػ 

َدِة دم مقاوَع مـوشٌٍي. -  َأشتْخِدُم ترصيػوٍت فؾؽؾامِت ادحدَّ

  



88 

قوحقيُ                       1 – 3 ًّ  افٌؾداُن اف

 متفقد -1

ُد بؽؾؿٍي أو ظٌورٍة خمَترَصٍة أهؿَّ خصوئصِ  - قوحقَِّي افَّتل  ُأكوؿُش جمؿقظتل، ثؿَّ ُأحدِّ ًّ افٌؾداِن اف

 َأودُّ زيورَِتو َوْؾًؼو فؾخريطِي افّذهـقِي أتقِي:

 

 

 

 

 

 

 

 اإلظداد  -2

قوحقَِّي. - ًِّ  َأتعووُن مَع جمؿقظتل فتٌودِل معؾقموٍت وأؾؽوٍر حقَل أهؿِّ خصوئِص افٌؾداِن اف

قوحقَِّي َأشتطقعُ  - ًِّ ٍي فؾٌؾداِن اف  أْن َأرشَحفو بُؾغٍي شؾقؿٍي واوحٍي. َأْختوُر أربَع خصوئَص مفؿَّ

 

 

       

 

    

خصائُص افبؾداِن 

 افّسقاحقَّةِ 
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 ادامرشي  -3

قوحقَِّي افَّتل َأَودُّ زيورَِتو دم  - ًِّ تُى أربَع ؾِْؼراٍت َأرْشُح ؾقفو بعًضو مـ خصوئِص افٌؾداِن اف ـْ َأ

ـَ اخلطِّ  تْخِدًمو ظالموِت افّسؿقِؿ، ومراظًقو جقدَة إُشؾقِب، وحً ًْ  ُفغٍي شؾقؿٍي مسابطٍي، ُم

 وشالمَي افؾُّغِي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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 مؼوظل

ًُ ادويض بَغ اْفَغقِص واف ػرِ ـقي ًَّ 

 

 

 

 ْإَدواُت وادقادُّ ادؼسحُي: - 1

 

 ِمَؼٌص  أؿالمٌ  أوراٌق 

 أفقانٌ  صؿغٌ  صقرٌ 

 ضريؼي بـوء ادؼوع: - 2

 َأختاُر ُظـقاًكا مـاشًبا دؼوظل ُثؿَّ أؿقُم بام يليت:  

م
 

 ادعقور خطقات افٌـوء

دَ  1 َح. َأـتُب مؼوظل بام ٓ يؼؾُّ ظـ مخِس ؾِْؼراٍت، مستخدًما افنَّ  1-3 أو افقصَػ أو افؼَّ

ْؿؿقََّة ادـاشبَة فِعرِض مؼوظل. 2 َة وإدواِت افرَّ  2-3 َأشتخدُم اْدُعقـاِت افتَّْؼـقَة وافبرصيَّ

ْبُت ظؾقفا، وظالماِت  3 تل تدرَّ  افَّ
ِ
َأشتخدُم إُشؾقَب ادـاشَب وؿقاظَد افـحِق واهِلجاء

بِط ذم ـتابةِ  ؿقِؿ وأدواِت افرَّ  مؼوظل. افسَّ
3-5 

 

 بدء العمل:
ُأشارُك في مناقشٍة جماعيٍَّة مع زمالئي، ونتبادُل  -

َفِر في  َل إلى دور ُكلٍّ مؼ الغؽِص والسَّ اآلراَء؛ ِِلَتؽصَّ
ُف ذلغ في م  شروعي.كؽيِت الماضي، ثػ ُأوظِّ
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 ضريؼُي َظْرِض اْدؼوِع:  - 3

ُم َأداًء ُمتؿقًِّزا:   ُأرتُِّب ُخطقاِت افَعرِض بام ُيـاشُب مؼوظل، وُأؿدِّ

 ادعقور ُخُطقاُت اْفَعْرضِ  م

ئقَس مـ مؼوظل. 1 ُد افغرَض افرَّ  1-2 ُأحدِّ

 4-2 َأْذُح معايَن مػرداٍت ذم مؼوظل. 2

ُد إؾؽاَر ا 3  5-2 فرئقسَة وُأخلُِّص صػفقًّا حمتقى ادؼوِع مع بقاِن مقوقِظِف.  ُأحدِّ

 تؼققُؿ ادؼوِع:  - 4

ْمُتف مـ   ذاتقًّو صحقًحو: تؼققاًم  ْرضٍ ظَ   ُأؿقُِّؿ مؼوظل ومو ؿدَّ

ُعيارُ المُ  م
 ؼققؿُ افتَّ 

ُُُُ

ْدُت  ١      .مؼوظل مـ افرئقَس  افغرَض  حدَّ

     مؼوظل.ذحت معاين مػرداٍت ذم  ٢

ْدُت  ٣      افرئقسَة وخلَّْصُت َصػفقًّا حمتقى ادؼوِع مع بقاِن مقوقِظِف.   إؾؽارَ حدَّ

٤ 

دَ  مستْخِدًما ؾِْؼراٍت، مخس ظـ يؼؾُّ  ٓ بام مؼوظل ـتْبُت   أو افقصَػ  أو افنَّ

َح   .افؼَّ

    

٥ 
ةَ  افتَّؼـَقةَ  اْدُعقـاِت  اْشتخَدْمُت  ْؿؿقَّةَ  وإَدواِت  وافبرصيَّ  فعرضِ  ادـاشبةَ  افرَّ

 .مؼوظل

    

٦ 
ُشؾقَب ادـاشَب وؿقاظَد افـَّ  ْٕ ْبُت ظؾقفا، اشتخدْمُت ا تل تدرَّ  افَّ

ِ
حق واهلجاء

بِط ذم ـتابِة مؼوظل.  وظالماِت افسؿقِؿ وأدواِت افرَّ

    

 

 أكو ُمًتعدٌّ فتؼققِؿ ادعؾِِّؿ دؼوظل وـػويويت. - 5
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 يافقحدة افثوفث

 هيَّا نكتشف  

  



94 

 افثوفثيـػويوت افقحدة      3

 م
 الؽػايات

 العامة
 الؿجاالت

 الؽػايات

 الخاصة
 معقار الؿـفج

0 

٠ 

 يؿقُِّز بغ احلؼائؼ وأراء ذم كصقص خقافقة أو واؿعقة. 5-1 ظؿؾقات

 7-1 ظؿؾقات ٩
يستخدم افؾغة افعربقة افػصقحة مراظًقا صحة افضبط وشالمة 

 افـطؼ.

 9-1 اتادماه ٣
يؼّقُؿ حديَثف افشخيصَّ أو حديَث زمالئف مبدًيا رْأَيف حقل شامت 

 احلديث.

4 

٩ 

 2-2 ظؿؾقات
ُد مقؿع ادعؾقمات افضؿـقة وخيتارها مـ افـُّصقص   حيدِّ

 وادخططات افبقاكقة واخلرائط.

 3-2 ظؿؾقات ٥
يربط بغ معؾقمات وؿـقة ذم افـص مـ خالل حتديد أوجف  

 ف وإشباب وافـتائج.افتشابف وآختال

 يؼح معاين مػردات أو تعابر جمازية. 4-2 ظؿؾقات ٦

 خيتار ادتعؾؿ ما حيتاجف مـ مصادر متـقظة فػفؿ افـص. 1١-2 ارتباط ٧

٨ 

٣ 

 1-3 حؼائؼ
يؽتب كصقًصا خمتؾػة إكقاع )هد، وصػ، ذح( تتلفػ مـ 

 مخس ؾؼرات.

 4-3 ظؿؾقات ٩
ا مراظ ا هديًّ ًقا تسؾسؾ إحداث زمـقًّا ومـطؼقًّا يؽتب كصًّ

 مستخدًما حآت افػعؾ بشؽؾ شؾقؿ.

 5-3 ظؿؾقات 01
ب  يستخدم إشؾقب ادـاشب وؿقاظد افـحق واهلجاء افتل تدرَّ

.  ظؾقفا وظالمات افسؿقؿ وأدوات افربط ذم ـتابة كٍص ُفغقيٍّ
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ـْ ظوداِت افّشعقِب )    5 – 1  (1ِم

 

 

 

 

 متفقد  -1  

 تعوَوُن مَع جمؿقظتل فؾؼقوِم بام يليت:أَ  -

 َبقوِن ظوداِت افؽقيتقَغ دم ادـوشٌوِت ادختؾػِي بُؾَغٍي شؾقؿٍي واوحٍي. - 

 آشتامع وادـوؿشي  -2  

ـْ ظوداِت افّشعقِب( - : )ِم  أشتؿُع فـصِّ

ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُِؾغٍي شؾقؿٍي. -  ُأجقُى ظ

 ي ادامرش -3  

ُ رأيل دم ظوداِت بعِض افّشعقِب.  -  ُأبغِّ

عٌلُّ وؿصُص أبوِء وإجدادِ » -  «.اـتًوُب افعوداِت وافّتؼوفقِد َمْصدُرُه: ادقروُث افشَّ

ٌُ ـقُكُف حؼقؼًي َأو رْأًيو، مدفِّاًل ظذ مو َأؿقُل.  - وبَؼ مـ حق ًّ  ُأكوِؿُش افؼقَل اف

  

                                                                               

 .ادعؾؿِ  دفقؾِ  دم افرابطُ (  1)
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ّقوُد )                               2 – 2  (1اْفَقامَمُي وافصَّ

 

 متفقد  -1 

ِي  - ـْ ؿصَّ ِؿ ظ َأشتؿُع إػ ظرٍض مقَجٍز مـ ادعؾِّ

ًْ براؿُش »ادثِؾ  فو جـ ًِ  «.ظذ كػ

 1افؼراءُة وإداءُ  -2

َجَرْة  ًْ بَلْظــذ افشَّ ةْ   ياممٌي ـوك َتِسَ ًْ ـــــفو ُم  آمـــــــًي ؾـــل ُظشِّ

ـــّقوُد ذاَت  وِض َأيَّ َحْقم  يـَــْـــــقٍم ؾلؿٌَؾ افصَّ  وحــــــوَم َحْقَل افرَّ

حْقِؾ حــــَغ مؾَّ   ؾؾْؿ جَيِْد فِؾطَّْرِ ؾقــــــــــِف طاِلًّ   َوَهـــــؿَّ بوفـــــرَّ

فو احلؿؼـــــوُء   واحلـُـــــــْؿــــُؼ داٌء مـــــو َفُف دواءُ   ؾززْت مـ ُظشِّ

؟  حــدُث:َجْفاًل بوفَّذي شق -تؼقُل  ٌُ فو اإِلكًوُن َظــــؿَّ تٌح  يَليــُـّ

قِت  ّقوُد َصْقَب افصَّ ًَ افصَّ َد َشْفــــــَؿ ادقِت   ؾوْفتػ  وَكْحَقُه شـــــــدَّ

ًْ مـ َظْرِصــــــفو اْدؽْغِ  َؼَط ًَ ـِ   َؾ ؽْقـــ ًِّ ٌَْضــــــــِي اف ًْ دم َؿ  َوَوَؿَع

ـــــــــٍؼ  ًُ َمـْطؼل !   : تؼقُل َؿْقَل ظوِرٍف حمؼِّ ًُ َكْػيس فق َمَؾْؽ  َمَؾْؽ

  

                                                                               

 ( أمر افشعراء: أمحد صقؿل.٠) 1
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 افػفُؿ وآشتقعوُب  -3

ِف معوكقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ اْدُْعجِؿ فتعرُّ  ُأحقِّ

-  . ْضُتفو دم افـَّصِّ ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعوَوُن مَع أؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ

 ِت إشئؾِي افتوفقِي :َأتٌوَدُل مَع جمؿقظتل إجوبو -

ًْ ظـف احلؽويُي؟ -  مو اشُؿ افّطوئِر اّفذي حتدَث

ِح احْلدَث اْدفؿَّ دم احلؽويِي. -  ووِّ

َؼفو جـٰك ظؾقفو؟ -  متك ظرؾً افقاممُي َأنَّ دمُحْ

ُؿُف اجلؿقُع ممو حدَث فؾقاممِي؟ - رُس افَّذي يتعؾَّ  مو افدَّ

ًْ برا - فو جـَ ًِ َمثوِل افعربقَِّي ــ بؼصِي افقاممِي؟مو ظالؿُي ادثِؾ ) ظذ كػ ْٕ  ؿُش ( ــ وهق مـ ا

 ادامرشيُ  -4

ـْ أبقوِت افـَّصِّ : -  أدفُِّؾ ظذ افعٌوراِت  افّتوفقِي م

 

 افٌقً افدال  افعٌورة

  افقاممُي دم أموٍن.

ٌُ ظـ افّطققِر. قوُد يٌح   افصَّ

قوِد وجقَد افقاممِي.   اـتشوُف افصَّ

  اصطقوُد افقاممِي.

 

 - . ُؿ بوفّتعووِن مَع زمالئل خريطًي ذهـقًَّي مـوشًٌي تدلُّ ظذ َؾفؿل دضؿقِن افـَّصِّ  ُأصؿِّ
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 (5فغتل اجلؿقؾُي )                                           5 – 3

 متفقد  -1

ٌُفو دم افػراِغ َأموَمفو:   - ؿقِؿ أتقِي، ُثؿَّ َأـت  َأرشُح دٓفَي ظالموِت افسَّ

 ..............................................................................................................وصؾُي )، (: افػ

 .................................................................................................افػوصؾُي ادـؼقضُي ) : (: 

 .................................................................................................................). (:  افـُّْؼطيُ 

 ..............................................................................................................افـُّؼطتون ): (: 

 طٌقؼافت -2

-  : ؿقِؿ ادـوشٌَي دم مقاِوعفو دم هذا افـَّصِّ  َأوُع ظالموِت افسَّ

ؾَّ ؾقفو  ػِر دم ـػويٍي وظوؾقٍي ٕكََّؽ حتؾُّ ـؾَّ يقٍم دم حمؾٍي مل حَتُ ًَّ ؿوَل ادلمقُن ٓ يشَء َأفذُّ مـ اف

 وتعورُش ؿقًمو مل تعرْؾفؿ 

 ؿقِؿ دم مؽوَِّنو ادـوشِى:َأـتُى مو يليت بخطٍّ مجقٍؾ ُمًتخدًمو ظالموِت افسَّ  -

شػورِ  ْٕ ُر ذـوَءَك مثَؾ ا  دم احلقوِة فقَس هـوك يشٌء يطقِّ

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

ػُر يعؾُِّؿَؽ افتًَّومَح ٕكََّؽ حت ًَّ ُخرٰى  اف ْٕ  سُم افّشعقَب ا

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

شػوِر حؽؿُي افعؼالِء تزداُد ويًقُء ؽٌوُء احَلْؿؼك ْٕ  يؼقُل أحُد احلؽامِء دم ا

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

ٍؼ:  - ًَّ ٌُُف بخطٍّ مجقٍؾ ومـ  َأشتؿُع دو يؿؾقف معؾِّؿل، ُثؿَّ َأـُت

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

.................................................................................................................................. 
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 ادامرشي  -3

ـْ ظودٍة مـ افعوداِت ا -  ْؿَعِي ظ ـَ اخلطِّ واهلجوِء َأصقُغ ؾِْؼرًة بخطِّ افرُّ فؽقيتقَِّي، ُمراظًقو ُحً

ؿقِؿ:  حقِح، واشتخداَم ظالموِت افسَّ  افصَّ

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

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

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

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

 افتؼققؿ -4

 4 3 2 1 ظـوَص افتؼققؿ م

ؿقؿِ  1      شالمُة اشتخداِم ظالماِت افسَّ

     تصقيُب اخلطلِ  2

ؿعةِ  3      مراظاُة افؽتابِة بخطِّ افرُّ

     كظاؾُة افؽتابةِ  4
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ْحالِت                                         7 – 1 ـْ َأدِب افرِّ  (1)ِم

 

 متفقد  -1  

 بوفتَّعووِن مَع زمالئل ُأجقُى ظامَّ يليت: -

ُ  هذه افّصقرُة ؟ -  ظؿَّ تعزِّ

ػِر ؿدياًم ؟ -  داذا ـاكِت اإلبُؾ افقشقؾَة إَؾضَؾ فؾسَّ

ػِر وا - حالِت ؿدياًم وحديًثا.ؿارْن بَغ وشائِؾ افسَّ  فرِّ

 آشتامُع وادـوؿشُي  -2  

ْحالِت  - ـْ َأدِب افرِّ : )م  .(1َأشتؿُع فـصِّ

ـْ َأشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُِؾغٍي شؾقؿٍي. -  ُأجقُى ظ

 ادامرشُي  -3  

َشئؾَي واإل - ْٕ جوبوِت ُأجري ِحقاًرا مَع جمؿقظتل وادجؿقظوِت إُخرٰى، كتٌودُل ؾقف ا

ٌِط وشالمَي افـُّطِؼ. ، وذفَِؽ بُِؾَغٍي شؾقؿٍي مراظًقو ِصحَي افضَّ  وادالحظوِت حقَل افـَّصِّ

                                                                               

 ( افرابط ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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 (1«)رايً»إَخقاِن                                  3 – 2

 

  متفقد -1 

 َأصُػ مو يليت بُِؾَغٍي شؾقؿٍي: -

َرضِ  - ْٕ  وا
ِ
امء  .ُصعقر اإِلكساِن وهق حيؾُِّؼ بَغ افسَّ

  افؼراءةُ  -2 

 ٠أؿرُأ افـَّصَّ ؿراءًة صحقحًي: -

 ُوفَِد  ؾؼْد  أورؾقؾ َأخقهُ  وَأّمو ادتَِّحَدِة، بوفقٓيوِت  َأكديوكو بقٓييِ  م1867 ظوم دم رايً وفز ُوفَِد 

طــًو كوَل  وـالمهو أوهويق، دايتقن دم م1871 ظوم ًْ ـْ  افعويل، افتَّعؾقؿِ  مـ ِؿ  ِمـْفام َأيٌّ  َيصْؾ  مل وفؽ

ؼقؼغِ  ـاِل وـون ظوفقٍي، صفودةٍ  ظذ  ظوم ودم بوفطَّراِن، ومفتَؿْغِ  ادؽوكقؽ ِظْؾؿِ  دم مقهقبغِ  افشَّ

رَ  وهذا افدّراجوِت، وإِصالِح  فٌقعِ  حوكقًتو َؾَتحو م1892  اهتاِمِمفام دالحَؼيِ  ادولِ  بعَض  هلام وؾَّ

ٌُ  وهق افّطوؽل  ظومِ  ودم .بوفطَّرانِ  ادفتؿغَ  مـ رٍ ـث ـتوبوِت  ؿرآ وفذفَؽ  افطَّراِن، دم افٌح

                                                                               

  .ؿتقبة دار هارت، مايؽؾ.د إوائؾ، ادائة ذم (دراشة٠) 1
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ًْ  شـقاٍت  أربعِ  مـ َأـثرَ  دامَ  ُجْفدٍ  وبْعَد  بـػًقفام، افطَّرانِ  دم افعؿَؾ  ابتدآ م1899 ؾ ؾِّ  مًوظْقفام ـُ

  . بوفـَّجوِح 

قَػ  يتعؾام َأنْ  وهق حؽقاًم  َؿراُرمهو وـونَ  ٌَْؾ  يطرانِ  ـْ  افطرانَ  تعؾَّام ؾؼد افّطوئرِة: ُصـْعِ  َؿ

َل  َجَؾٌو م19١١ ظومِ  ودم افقرِق، بطوئراِت  افعؿَؾ  وبدآ  رشاظقٍَّي، ضوئرةٍ  بوْشتعاملِ   رشاظقَّيٍ  ضوئرةٍ  َأوَّ

ـْ  مل وفؽـَّفو ٓختٌوِرهو، فرجؾٍ  َتتًَّعُ  ٌَـَقو كوجحًي، تُؽ ًْ  ثوكقيً  َؾ ًْ  وثوفثيً  َؾَػِشَؾ  ؿومو وؿد كوجحًي، ـوك

ـِ  َأكجَح  ٌحووأْص  كوجٍح، جّقيٍّ  حتؾقٍؼ  أفِػ  مـ بلـثرَ  ِ  ضقورْي ٌَْؾ  افعوملِ  دم رِشاظقغِّ  بـوئِفام َؿ

  .ادحركِ  ذاَت  افطوئراِت 

ْقَػ  أموَمفام ادشؽؾيُ  وـوكً  دم ـًٌرا وؿًتو ؿضقو وؿد ؟ اجلقِّ  دم َوِهلَ  افّطوئرةِ  ظذ يًقطرانِ  ـَ

ٌْطِ  (ادحوور ثالثيِ ) وشقؾيِ  اخساعِ  دم كَجحو وؿْد  افّطوئرِة، اتِّزانِ  ظذ فإلبؼوءِ  افطُُّرِق  َتْصؿقؿِ   فَِض

يِ  ـَ   .افؽومؾِ  افـَّجوِح  إِحرازِ  ظذ شوَظَدمهو ِوهذا افّطوئرِة، َحَر

َجـحيِ  صـوظيِ  مْلَثَرةُ  هلام وأيًضو ْٕ كِ  فؾّطوئرةِ  ادـوشٌيِ  ا  .افّطوئراِت  ومراوِح  آكػجوريِّ  وادحرِّ

ؼو َوَفَؼْد  َل  حؼَّ  تزاُل  وٓ افّشامفقِي، ـوروفقـو دم م19١3 ظوم لإو ـوكقن 17 دم هلام ضرانٍ  أوَّ

 .واصـطـ دم وافػضوءِ  فؾجقِّ  افقضـلِّ  اُدْتَحِػ  دم مقجقدةً  هلام إصؾقيُ  افّطوئرةُ 

  افػفُؿ وآشتقعوُب  -3 

ِف معـوهو. - ًَ افؽؾؿِي افَّتل َأحتوُج إػ تعرُّ  أوُع خطًّو حت

ِف معوين افؽؾام - ٌَِي.أتعوَوُن مَع جمؿقظتل فتعرُّ ًُ حتتفو خطًّو بوفقشقؾِي اْدـوِش  ِت افَّتل ووْع

 َأحتووُر َمع زمالئل فإِلجوبِي ظام يليت: -

ِي.  - ْح  أمهقََّي افطَّراِن دم حقوِة افٌؼيَّ  ووِّ

ـِ رايً ؟ -  مو رأُيَؽ دم صخصقَِّي ـؾٍّ مـ إخقي
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ـِ رايً دم افتَّحؾقِؼ بطوئرةٍ  - َخقي ْٕ  رشاظقٍَّي: َأذـُر مراحَؾ وصقِل ا

 

 

 

ـِ رايً ظذ ظدِم افقلِس واخلقِف مـ افػشِؾ .  - َخقي ْٕ ُم دفقاًل مـ حقوِة ا  ُأؿدِّ

شئؾِي حقَل افـَّصِّ فتحؼقِؼ ادزيِد مـ ؾفِؿِف واشتقعوبِِف. - ْٕ  َأضرُح ظذ زمالئل بعَض ا

 ادامرشُي  -4 

:ُأؿورُن مع جمؿقظتل بَغ افطَّراِن شوبًؼو  وافطَّرا - ٍُ ٌُف وآختالُف وافـتوئ ٌُ افشَّ ـْ حق  ِن حوفًقو م

     

 

 

 

 

  

  

 
  

 افطَّران حافًقا  افطَّران شابًؼا
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 (5حصقؾتل افؾُّغقيُي )                             4 – 2

 متفقد -1

ـْ  - ـَ افـَّصِّ وم َأتعوَوُن َمع زمالئل فَِطْرِح ُمْػرداٍت م

مصودَر متـقظٍي، وكًتؿُع إػ تقوقٍح دعوكِقفو مـ 

ُخرٰى.ادجؿقظو ْٕ  ِت ا

ُأكوؿُش زمالئل فتؼديِؿ تعريٍػ ٓشٍؿ أو ُمْصَطَؾٍح  -

 ملفقٍف تطرُحُف إِحدٰى ادجؿقظوِت دم اْفَػْصِؾ.

 اإِلظداُد  -2

ِي.  -  َأضَّؾُع ظذ افؽؾامِت ادصـََّػِي دم ُمْعَجِؿ افثَّروِة افؾُّغقيَّ

 ادامرشُي  -3

 ِػفو: َأؿقُم بام يليت ُمتعوِوًكو مَع زمالئل:بعَد آضِّالِع ظذ افؽؾامِت َوْؾَؼ تصـق -

َدِة. -  َأذـُر مسادؾاٍت فؾؽؾامِت ادحدَّ

دِة. - ُ ودَّ افؽؾؿِة ادحدَّ  أبغِّ

ِغ أو َأـثَر. - ُح معـك ـؾؿٍة ذم شقاؿِغ ُفغقيَّ  ُأووِّ

الًّ مـ ادػرِد واجلؿِع ذم مجٍؾ مػقدٍة. - ـُ  ُأوطُِّػ 

َدِة ذم َمقاِوَع مـاشبٍة.َأشتْخِدُم ترصيػاٍت فِْؾؽ -  ؾامِت ادحدَّ
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ـدبودِ                                   4 – 3 ًّ ـْ ِؿصِص اف  ِم

 

 متفقد -1

ـدبوِد. - ًِّ ـْ ِؿصِص اف ٍي م  َأشتؿُع بوهتامٍم وترـقٍز فؼصَّ

ُ حوفَي ـؾِّ ؾعٍؾ. - ِي، وُأبغِّ ًٓ ورَدْت دم افِؼصَّ  َأذـُر أؾعو

 اإِلظدادُ  -2

ِي : َأمألُ  -  افػراؽوِت أتقَي بعَد آشتامِع فِْؾِؼصَّ

ِة ذم . -  .........................................................................................جرْت َأحداُث افِؼصَّ

ـدباَد هل . -  .........................................................................ادشؽؾُة افَّتل واجَفِت افسِّ

ـدباِد بام يليت:. -  ............................................................................متتََّعْت صخصقُة افسِّ

ِي، مَع مراظوِة مو يليت: -  َأتعوَوُن مَع جمؿقظتل فـضَع خُمَطًَّطو بًقًطو فِؾِؼصَّ

ِة. -  حتديِد ؾؽرِة افؼصَّ

حداِث.حت - ْٕ ـِ وا ماـ ْٕ  ديِد افّشخصقاِت وا
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 ادامرشيُ  -3

ِي  - َؾفو، ُأظقُد  ظرَض افِؼصَّ ًُ َحداِث وَتًْؾ ْٕ مؽتقبًي بلشؾقيب، مراظًقو اإْلجيوَز، وترابَط ا

 ُمًتْخِدًمو افػعَؾ دم حوٓتِِف ادختؾَػِي، وذفَِؽ بُِؾغٍي شؾقؿٍي واوحٍي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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حالِت وإَشػورِ                            9 – 1 ُث ظـ افرِّ  َأحتدَّ

 

 متفقد -1

ـِ افَّتل َأرْ  - َموـ ْٕ ُؾ ظدًدا مـ ا َػِر إفقفو:أشجِّ ًَّ  ؽُى دم اف

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

 اإِلظدادُ  -2 

ِث  - َْشتعَغ هبو دم افتَّحدُّ ِٕ ُؾ أؾؽوًرا ومعؾقموٍت  حالِت  بوفتَّعووِن مَع جمؿقظتل ُأشجِّ ظـ افرِّ

َْشػوِر حديًثو مقجًزا. ْٕ  وا

 ادامرشيُ  -3 

ـُ أؾؽوًرا ومعؾقموٍت، مع  - َشػوِر مًتعقـًو بقرؿٍي تتضؿَّ ْٕ حالِت وا ُث بنجِيوٍز ظـ افرِّ َأحتدَّ

المِي افؾُّغقَيِي وافقوقِح دم حديثل. ًَّ  مراظوِة اف

ـَ َوْؾَؼ ظـوَِص افتَّؼ - ٌَ أخري  ققِؿ أتقِي:ُأؿقُِّؿ حديثل وأحودي

 شالمي افؾغي افطالؿي دم احلديٌ صحي ادعؾقموت ووقح إؾؽور

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 (1)ادديـُي اْدػؼقَدُة                                    1١ – 2

 

 1متفقد -1

ؾِ  - . َأِصُػ افّربَع اخلويل بعَد افتَّلمُّ  دم افّصقِر افقاردِة مَع افـَّصِّ

 افؼراءة  -2

 َأؿرُأ ؿراءًة صحقحًي ُمتَّصؾًي: -

ٍة َشِؿَع ؾقفو اشَؿ مديـِي )َوبور(.  ُل مرَّ ًْ أوَّ َر متك ـوك َـّ مل يًتطْع ) هوري ؾقؾٌل ( َأْن يتذ

خَص افَّذي يعث َر َأكَّف شقَف يؽقُن افشَّ ُر ظذ هذِه ادديـِي وبؿجرِد َأْن َشِؿَع ُأشطقَرتـَفو، ؿرَّ

ِي دديـِي ادؾِؽ ) ظوِد بـ ـِـْعود (، افَّتل َتَؼُع دم  ُشطقريَّ ْٕ ـْ تِؾَؽ افعوصؿِي ا َث افّرواُة ظ ادػؼقدِة. حتدَّ

َحجوُر اْفؽرْيَؿُي، وحتقُطفو  ْٕ ـُفو ا َأظامِق صحراِء افّربِع اخْلويل، وُتقجُد دم تؾَؽ ادديـِي ؿصقٌر ُتزيِّ

 ـّوُء بلزهوِرهو افـّوِدَرِة.احلدائُِؼ افغ

ًْ ظذ ِوػوؾِِف  7١١١َوُؾِؼَدْت تؾَؽ ادديـُي مـذ  ظوٍم، َأّمو افـَّْفُر افَّذي ُيْػسُض َأنَّ تؾَؽ ادديـَي ؿوم

ُي. ـَ حراِء ادَتحرِّ حر َؾَؼْد اْخَتػك ُمـُْذ َأَمٍد َبعْقٍد، وؽطَّْتُف ِرموُل افصَّ  اءَ َوَؿْد َظَرَف افعرُب تِْؾَؽ افصَّ

                                                                               

1
 .وود جقـل أكشطة، ؿصص، حؼائؼ، (افصحارى،٠) 
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َظِي ادقجقدِة ؾقفو،  َؾِرموهُلو ُمَغّطوٌة   بوشِؿ ) افّربِع اخلويل (، وَأْكذروا افـّوَس ِمـ اْدخوضِِر ادروِّ

ْديِد.   ًْ ِمـ افَؼْقِظ افشَّ ـَ ومِجوهِلؿ افَّتل َهَؾَؽ  بوهلقوـِِؾ افَعْظِؿقَِّي فِْؾؿًوؾري

اًم ظذ افعثقِر ظذ تؾَؽ ادد يـِي، ودم ـوَن )ؾقؾٌل( ُمَصؿِّ

ـْ يـويَر ظوم  حراِء وَمَعُف 1932افًوِدِس ِم م َخَرَج إػ افصَّ

اًل بودوِء وافطَّعوِم،  ثامكقَي ظَؼ رجاًل واثـون وثالثقَن مَجَاًل حمؿَّ

ِب  َدْت مقوُه افؼُّ َ وأصٌَح صديَد افزودِة وّتؿَّ َـّ اجلقَّ تغرَّ وفؽ

ِي افَّتل ـوكقا ِة أّيوٍم  ادقجقدُة بوفِؼَرِب اجلؾديَّ َيؿؾقََّنو،  وبعد ِظدَّ

ًْ وجقُهُفؿ، ـام  َخ قوِط ؾتًؾَّ ًِّ موِل ـوف أصٌَح اجلقُّ حوًرا ٓ ُيطوُق، َوَجَؾَدْت وجقَهُفؿ ذراُت افرِّ

ٌِ ظـ آبوِر  ظوَن مو َكَػَد ادوُء، ؾؼه افؼقُم ُمعظَؿ افققِم دم اْفٌح ُفْؿ،  َوُهْ ًَ موِل َمالبِ ًْ َذّراُت افرِّ َؾ ختؾَّ

موِل، وـوَن ظؾقِفْؿ َأْن يْؼضقا شوظوٍت دم مقو ٍه دم َؿْؾِى افرِّ

ؾقا إػ ادقوِه. َوَظَزِت اْفؼوؾِؾُي بعَد  َحْػِرهو حتَّك يتقصَّ

 ًْ ـِ ؿدْيَؿْغِ َجػَّ ادوُء ؾقفاِم، ووصؾ ذفَؽ جمرَيْغ فـفرْي

ٌٍ اظتؼَد )ؾقؾٌل( َأنَّ هذا هق افـَّفُر افَّذي  إِػ ََّنٍر ثوف

ًْ ظذ ًْ  ؿوم ْرَ متتٌعَغ جمرى افـَّْفِر، وجدوا بؼويو برـوٍن، وـوَك ًَّ ِوػوؾِِف َمديـُي )وبور (، واصؾقا اف

خقِر افزـوكقَِّي.   وهـو  ضؾَى   ـَ افصُّ ِي، وحتقُط هبو َأْشقاٌر ِم ـَ موِل ادتحرِّ هُي هذا اْفُزـوِن مؾقئًي بوفرِّ ؾقَّ

حراِء مـُف َأْن تعقَد افؼوؾؾيُ  ِم مًوؾَي مرصدو افصَّ ـقؾق مٍس ظَز  6١١، وفؽـَُّف ـوَن مصّؿاًم ظذ افتَّؼدُّ

حراِء افؼوحؾِي احلوِرَؿِي. حتك إنَّ افعرَب مل يَروا مؽوًكو مقِحًشو مثَؾ هذا، ودم افرابَع َظَؼَ مـ  افصَّ

ٍة دم افتوريِخ دم ظٌقِر َصْحراِء اف ِل َمرَّ ًْ هذِه ادجؿقظُي مـ افٌِؼ ٕوَّ  ّربِع اخلويل.مورَس، كجح
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 افَػْفُؿ َوآْشتقعوُب  -3

ِف معوكقفو. - ُط افؽؾامِت افتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ اْدُعَجِؿ فَِتعرُّ  ُأحقِّ

-  . ْضُتفو دم افـَّصِّ ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  َأتعوَوُن مَع أؾراِد جمؿقظتل فَِتعرُّ

َشئؾِي أتقِي: - ْٕ  ُأجقُى ظـ ا

 ل ذم ظرِض ادعؾقماِت ظـ افّربِـع اخلايل.ُأشاِهُؿ مَع جمؿقظت -

ـَ ومِجاهِلؿ.  -  ُأظؾُِّؾ ما يليت: رماُل افّربِـِع اخلايل مغطَّاٌة باهلقاـِؾ افعظؿقَِّة فؾؿساؾري

 ما رأُيَؽ ذم مغامرِة )هاري ؾقؾبل( ذم افّربِـع اخلايل  ؟  -

ظٍي جلؿِع أـِز ظدٍد مـ ادعؾ -  قموِت وافتَّعريػوِت ظـ :كًتعُغ بؿقادَّ ومصودَر مـقَّ

 * افزـاِن:  

 * إشطقرِة: 

 * افؼاؾؾِة: 

 ُأصورُك جمؿقظتل دم حتديِد افّربِع اخلويل ظذ اخلريطِي.  -
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 ادامرشي  -4

ِة  - ٌِ دم ظدَّ مو ادعؾقموُت افَّتل كًتطقُع إووؾَتفو إِػ افـَّصِّ ظـ افّربِـع اخلويل بعَد افٌْح

 مصودَر؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



112 

حوَفُي دم افْ     1 – 3 ٌِ افرَّ دي  َعرْصِ احْلَ

 متفقد  -1

ُأصورُك جمؿقظتل دم احلقاِر حقَل ادقاصالِت  -

 احلديثِي.

 اإِلظداُد  -2

َأتعوَوُن مَع جمؿقظتل فِتٌوُدِل معؾقموٍت َحْقَل مو  -

 يليت:

- . ٌِ حالِت دم افعرِص احلدي      افرِّ

- . ٌِ ـْ ِرْحالِِتؿ دم افعرِص احلدي ّحوفِي م   أهداِف افرَّ

. َأبرزِ  - ٌِ ّحوفِي دم افعرِص احلدي  شامِت افرَّ

 ادامرشُي  -3

ٌِ دم ُفغٍي شؾقؿٍي مسابطٍي، مراظًقو ادحووَر  - ّحوفِي دم افعرِص احلدي تُى ثالَث ؾِْؼراٍت ظـ افرَّ ـْ َأ

 افًوبؼَي.

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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 (1)اْفَقرؿُي إَخَرُة                                       5 – 1

 

 متفقد  -1 

 بوفتَّعوِوِن مَع زمالئل َأؿقُم بام يليت: -

 َتْسجقِؾ ظدٍد مـ أظامِل اخلِر ذم ظباراٍت شؾقؿٍة ذم اجلدوِل أيت: -

  

  

 آشتامُع وادـوؿشُي  -2

 .(1افعوَدقَِّي: )افقرؿُي إخرةُ ُأصوِهُد َظْرًوو مرئقًّو فؾحؽويِي  -

 ُأجقُى ظـ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي حقَل احلؽويِي بُِؾغٍي شؾقؿٍي. -

 ادامرشُي  -3 

َِدَفِي.  - ْٕ اًم مو أؿقُل بو ًؿو بقـَفو، ومدظِّ ُ بعَض أراِء واحلؼوئِؼ دم احلؽويِي مػرِّ  ُأبغِّ

                                                                               

 ( افرابط ذم دفقؾ ادعؾؿ.٠)1
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 (1)فوجرُ افـَّقرُس ادُْ                                2 – 2

 

 متفقد  -1

 موذا تعِرُف ظـ ضوئِر افـَّقَرِس؟ -

 افؼراءُة  -2

 1َأْؿَرُأ ِؿراَءًة َصحقَحًي متَِّصؾًي: -

 ٌُ حقِؾ. إِكَّف َؾْصُؾ اخلريِػ، مقشُؿ هجرِة افطُّققِر، افَّتل تٌح ًْ وِتقََّلْت فِؾرَّ ع ـقكق َّتؿَّ ًِّ هو هل َأْهاُب اف

فءَ  ـْ مؽوٍن ّتُد ؾقف افدِّ ًظو أصدؿوَءُه، كوئًِحو ُمػوِرًؿو  ظ وضِئ حزيـًو ُمَقدِّ َؼ افـَّقرُس َؾْقَق افشَّ َموَن. َحؾَّ ْٕ وا

ـْ ّتووِز مَمَْؾَؽتِِف، اْؿَسَب اف ًرا ِم وريُّ أحٌوَءُه. َؾُؽؾُّ ضوئٍر مـ أصحوبِف ُيغـِّل ُمتقاصاًل مَع أؾراِد ؾصقَؾتِِف، َأو حمذِّ دُّ

ـقكق مؼوضَِعًي: مـ افـَّْقرِس ُمَزْؿِزًؿو:  ًِّ ًِ اف ؾ ٓ حتزْن، يو صديؼل، ؾلكو َشَلبؼك ُهـَو، َوشتؽْقُن بضقوَؾتل. َتدخَّ

َف إػ كحِق )  ( ثامكقِي آٍٓف وشتامئِي أفِػ ؾصقؾٍي مـ أصدؿوئـِو افّطققِر  86١١َبْؾ شرَحُؾ َمَعـو، فقِتعرَّ

ًرا، ادختؾَػِي بحْجؿفو وصْؽؾِفو وفْقَِّنو وَأؽورْيِدهو ومـوؿْرِ  ُؾ افطٌَّقعَي، ُمَػؽِّ هو. حطَّ افـَّقرُس ظذ صخرٍة، َيَتلمَّ

ٌّوئل ؟ َؾَؼَطَع َظؾْقفِ  ٌَِي َأِح ُف حوئًِرا: َأَأْبؼك ُهـو َمَع َأْصِدؿوئل َأْم َأْرَحُؾ إِػ ُهـوفَِؽ بُِصْح ًَ ُث َكْػ ٌَْؾ  َُيَدِّ افّدوريُّ َح

                                                                               

 م.٩١١6( افـقرس ادفاجر. مصطػك برـات، شقزان ؿازان.. دار افؽتب احلديثة ٠) 1
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هو توجٌر مـ أؾؽوِرِه، وكوداُه: تعوَل، يو صديؼل افـَّقَرَس،  َـّعومُي، َأْحَيَ ِز ضوئٍر دم افقجقِد، إِّكُف اف ـْ ُؾَؽ بل شُلَظرِّ

ـِ وكصٍػ، َوَوْزَُّنو افثَّؼقُؾ )  ٌي وثالثقن ـقؾق ؽراٍم ٓ ْيًؿُح  135َأؾريؼقو. َيِصُؾ ضقهُلو إِػ ِمْسي ًَ ( موئٌي ومخ

ُر بنظِي )  ًْ ُؾَؽ إػ افُعشِّ افَّذي بـقُتُف َأكو ( شٌعغ ـقؾق  7١هَلو بوفطَّراِن. َفؽِـَّفو َت وظٍي، ُثؿَّ شُلظرِّ ًّ مٍس دم اف

خقِر، وتٌؼك َمَعـو. ؾوْظَسَ  ٌْـَل ِمْثَؾُف َبْغَ افصُّ يِش افـّوظِؿ، تعوَل ـل َك ـَ افؼشِّ افقوبِِس، وافرِّ ؽصوِن ِم ْٕ ًِ َبْغَ ا َو

َـّقرُس، َأكََّؽ  و اف ًَ َأهيُّ ُره: َأكًق ِـّ ـقكق وهل ُتذ ًِّ ٌَْطريِؼ وافغوِف افَّتل ٓ َتطْرُ َأبًدا، َوَظْدَِتو  اف َوَظْدَت ضققَر اْف

َـًّقِؿ افٌوردِ   بوْفَعقَدِة إَفقفو دم هذِه إيوم. ؾفل بوْكتظوِرَك، وجيُى َظؾْقَؽ َأْن َتػَل بَقْظِدَك.  َأَحسَّ افـَّقرُس بوف

ُك َمشو ُح يداِظُى ريَشف افـّوِظَؿ، ـَلكَّف َيثُُّف َوَُيرِّ َصدؿوِء، ُيؾقِّ ْٕ ٌُُف َمْشدوٌد إِػ ا ِظَرُه، ؾوْكَطَؾَؼ َكْحَق اْفَػضوِء، وَؿْؾ

ُظُفؿ:   هَلُؿ بجـوَحْقِف، واحلزُن َيػْقُض مـ ظقـْقِف، َوهق يقدِّ

 يـــو رؾــــوَق افـػـضـوءْ  افـــــــقداُع افـــــــقداعُ 

ـعـوعُ  امءْ َخـْؾـَػ َؽــْقـِؿ اف ؽـــوَب ظـــَّــو افشُّ ًَّ 

ؼقعِ  ْؿ َهَجْركو دم افصَّ بـقــعِ  ـَ  ُثؿَّ ُظـْدكــو دم افرَّ

امِء : ًَّ وري دم اف ًْ َزْؿزؿوُت افدُّ  َوَتعوف

ْؿ َيْصُعُى افِػراْق  ؾــــــوْق  ـَ  هِلــْجــــرِة افــرِّ

َزهـــــورْ  شـــــَلْبـؼك دم اكــتــظـورْ  ْٕ ًَ ا ٌُـ  فِــَتـــْــ

َْكـــفــــورْ  ـــجــورْ َوُتـــــــقِرَق إْص  ْٕ ٌُـــَع ا  وَتـــْـــ

َْصـــدؿِـــــوءْ  َؾــَقــْحـــؾـق افـؾِّـؼـــــوءْ  ْٕ  بِــُؽـؾِّ ا

 افػفُؿ وآشتقعوُب  -3

ِف معوكقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ ادعجِؿ فتعرُّ  ُأحقِّ

ِف اف - . َأتعوَوُن مَع أؾراِد جمؿقظتل فتعرُّ ْضُتفو دم افـَّصِّ  ؽؾامِت افَّتل حقَّ
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ـْ إجوبِي إشئؾِي افّتوفقِي: - ٌِ ظ  َأتعوَوُن  مَع جمؿقظتل  دم  اْفٌح

ِة افّسابؼِة؟ -  ما هل صخصقاِت افؼصَّ

 احلدُث ادفؿُّ ذم احلؽايِة؟ -

ُد مـ افـَّصِّ وصًػو حلوفِي ضوئِر افـَّقرِس ظـدمو ََيُغ مقظُد اهلجرِة. -  أحدِّ

  ادامرشيُ  -4

 ممو يليت:  َأْؿرُأ مـ افـَّصِّ افعٌوراِت افّدافَي ظذ ـؾ -

 بافقظِد. -
ِ
 وجقِب افقؾاء

 اإلكساِن افذي يبدُأ بافتساؤِل إذا متؾَّؽتف احلَْرُة. -

 ظذ افقؿقِف بجاكِب صديِؼفؿ. -
ِ
 تـازِع إصدؿاء

ِي، وذفَِؽ بؿؾِء اخلريطِي افذهـقَّ  - ُد ظـوََص افِؼصَّ  ِي افّتوفقِي:كحدِّ
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 (6حصقؾتل افؾُّغقيُي )                         4 – 2

 

 متفقد -1

َأتعوَوُن مَع زمالئل فطرِح مػرداٍت مـ افـَّصِّ ومـ  -

مصودَر متـقظٍي، وكًتؿُع إػ تقوقٍح دعوكقفو مـ 

ُخرٰى. ْٕ  ادجؿقظوِت ا

 أكوؿُش زمالئل فتؼديِؿ تعريٍػ ٓشٍؿ أو مصطؾٍح  -

 ملفقٍف تطرُحف إحدٰى ادجؿقظوِت دم افػصِؾ.

 اإِلظدادُ  -2

ِي.  -  َأضَّؾُع ظذ افؽؾامِت ادصـََّػِي دم ُمْعَجِؿ افثَّروِة افؾُّغقيَّ

 ادامرشيُ  -3

 بعَد آضِّالِع ظذ افؽؾامِت َوْؾَؼ تصـقِػفو: أؿقُم بام يليت ُمتعووًكو مَع زمالئل: -

َدِة.َأذـُر مسادؾاٍت فؾؽؾامِت ا -  دحدَّ

دِة. - ُ ودَّ افؽؾؿِة ادحدَّ  أبغِّ

ِغ أو أـثَر. - ُح معـك ـؾؿٍة ذم شقاؿِغ ُفغقيَّ  ُأووِّ

 ُأوطُِّػ ـالًّ مـ ادػرِد واجلؿِع ذم مُجٍؾ مػقدٍة. -

َدِة ذم مقاوَع مـاشبٍة. -  َأشتخدُم ترصيػاٍت فؾؽؾامِت ادحدَّ
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 (6فغتل اجلؿقؾُي )    5 – 3

 متفقد -1

 مُجَاًل كومقًي حتتقي ظذ أؾعوٍل مضورظٍي مرؾقظٍي ومـصقبٍي. -بوفتعووِن مَع زمالئل  -صقُغ أَ  -

وبؼِي. - ًَّ ؾِع وشٌَى افـَّصِى فؾػعِؾ ادضوِرع دم اجلؿِؾ اف  ُأظؾُِّؾ شٌَى افرَّ

 افتطٌقُؼ  -2

 خطقِط حتَتف:َأؿرُأ اجُلَؿَؾ افتوفقَي، وُأِٓحُظ حرـَي احلرِف إخِر دم ادضوِرِع اد  - 1

ِد. تتلخرْ ِل  -  مباراُة افبطقفِة ظـ مقظِدها ادحدَّ

 َحَؽُؿ ادباراِة صّػارَة افبدايِة. ُيطؾْؼ كزَل افػريؼاِن إػ أرِض ادؾعِب وفـّؿـا  -

َخالِق افرياوقَِّة. خترْج ٓ  - ْٕ  ذم تشجقِعَؽ ظـ  ا

ياوِة ظذ ادراؾِؼ وادؿتؾؽاِت. فقحاؾظْ  -  مجفقُر افرِّ

ًْ َأحرًؾو جوزمًي، هل: مل، فـّؿـو،  ٓ افـوهقي، ٓم إمر.  - 2 وبؼَي وؿَّ ًّ ُأٓحُظ أنَّ إمثؾَي اف

ٌُف ؾقام يليت: ُط حقَل ـؾٍّ مـفو بدائرٍة، وَأـت  ُأحقِّ

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

ماِل أيت: - 3 ًّ  ُأجقُى ظـ اف

 إؾعاُل ادضارظُة ذم اجلَُؿِؾ افّسابؼِة جاءْت جمزومًة، ؾام ظالمُة جزِمفا ؟ -

 ُأـؿُؾ مو يع بام هق مـوشٌى دم وقِء مو شٌَؼ: -4 

 مـ ظالماِت جزِم افػعِؾ ادضارِع.......................... افظاهُر. -

وبؼِي؟ وموذا ُيًّؿك؟)  -5 ًّ  تدظق، يٌؼك، يٌـل (. بؿ يـتفل ـؾٌّ مـ إؾعول اف

وبؼِي: - 6 ًّ َؾعوِل اف ْٕ  َأؿرُأ اجُلَؿَؾ افتوفقَي، وُأٓحُظ  مو حدَث فؽؾِّ ؾعٍؾ مـ ا

- . ِب ذم ادجاِل افريايضِّ  ٓ تدُع إػ افتََّعصُّ
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جاِت مقضٌئ فؼدم. -  ِل يبَؼ ظذ اددرَّ

ـِ افػريُؼ  -  هجامتِف َوْؾَؼ ُخّطٍة حُمؽؿٍة. فقب

 بام هق مـوشٌى:  -دم وقِء مو شٌَؼ  -ُأـؿُؾ مو يع  -7

 ظالمُة جزِم ادضارِع.................. حرِف افعؾِة إذا ـاَن.................. أخِر. -

دً  - 8  ا ظالمَي جزِمف:َأمأُل ـالًّ مـ افػراؽِغ ؾقام يع بػعٍؾ مضورٍع صحقِح أخِر، وَأوٌُطف، حمدِّ

 ِل................. افـظام، وفـ..................... ـؾ مـ بافتقجقفاِت اإلدارّيِة.  -

ًدا ظالمَي جزِمف: -9  َأمأُل  ـالًّ مـ افػراؽوِت افّتوفقِي بػعٍؾ مضورٍع معتِؾ أخِر جمزوٍم،  حمدِّ

 ٓ ...................... حدوَد اهللِ. -

 ........... اخلطقُب ادـَز.فـّؿـا ...... -

 ِل..................... ذم َكؿقؿٍة. -

 َأؿرُأ اجلؿؾتِغ افّتوفقتِغ، وَأمأُل افػراؽوِت بعَدمهو بام هق مـوشٌى: -1١

، وِل تتخؾَّ ظـ ثقابِتفا. -
ِ
 ِل تتلخْر افؽقيُت ظـ دظِؿ إصؼاء

 ................ افظاهُر.تتلخر: ؾعؾ................ جمزوم، وظالمُة جزِمف... -

: ؾعُؾ مضارٍع...............، وظالمُة..................حذُف............... -  تتخؾَّ

ُد افػعَؾ ادضورَع ؾقام يع، وَأوٌُطف وًٌطو صحقًحو: - 11  ُأحدِّ

 خطبِة اجلُُؿَعِة. -
ِ
 ٓ تتؽؾْؿ ذم أثـاء

ُد افػعَؾ ادضورَع ؾقام يع، وُأح - 12 ُد ظالمَي إظرابِف:ُأحدِّ  دِّ

 . ﴾ َوََل َتْدُع َمَع اللَِّه ِإلًََٰها آَخرَ  ﴿ -

 َأظِرُب مو حتَتف خطٌّ ؾقام يليت: - 13

َك ِللنَّاسِ  ُتَصعِّرْ َوََل  ﴿  -  اإلظراُب:.......................﴾ َخدَّ

 ..اإلظراُب:.....................﴾ِفي اْْلَْرِض َمَرًحا  َتْمشِ  َوََل  ﴿ -
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 ادامرشيُ  -3

ُد ظالمَي جزِم ادضورِع بعَدهو: - ٍي، وُأحدِّ ٍؾ تومَّ  ُأوطُِّػ إحرَف اجلوزمَي دم مُجَ

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

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

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

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

َأصقُغ مُجَاًل حتتقي ظذ ادضورِع ادجزوِم ُمراظًقو افتـقيَع بغ إؾعوِل صحقحِي أخِر  -

 ومعتّؾِي أخِر، ثؿَّ َأؿرُؤهو ؿراءًة صحقحًي:

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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 (1)بعثوُتـو افّدبؾقموشقَُّي                     7 – 1

 

 متفقد  -1

 َأضرُح ظذ معؾِّؿل افًماَل أيَت: -

 ما ادؼصقُد بافَبْعثاِت افّدبؾقماشقَِّة ؟ -

ُؿ، ثؿَّ أظقُد ؿراءَِتو ؿراءًة صحقحًي أموَم  - ُن معؾقمًي ممو ظرَوُف ادعؾِّ ُأدوِّ

 زمالئل.

 وادـوؿشي آشتامع  -2

ٌَْعثوُت افّدبؾقموشقَُّي افؽقيتقَّيُ  - : )اف  .(1َأشتؿُع فـصِّ

ـْ أشئؾٍي تػصقؾقٍَّي دم مضومِغ افـَّصِّ بُؾَغٍي شؾقؿٍي. -  ُأجقُى ظ

 ادامرشُي  -3

ُخرٰى كتٌودُل ؾقف إشئؾَي  - ْٕ ُأجري ِحقاًرا مَع جمؿقظتل وادجؿقظوِت ا

، وذفَِؽ دم ُفَغٍي شؾقؿٍي مراظًقو واإلجوبوِت وادالحظوِت حقَل افـَّ  صِّ

ٌِط وشالمَي افـُّطِؼ.  ِصحَي افضَّ

                                                                               

 ؾ ادعؾؿ. ) افصقرتان فـ: شػارة افؽقيت ذم برفغ وشػارة افؽقيت ذم ـققػ (.( افـَّصُّ ذم دفق٠)1
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ـِ بْطقضَي                        3 – 2  (1)مَع اب

 

 متفقد -1

ًٌو: - ُؾ مو يليت َتعؾقاًل ُمـوش  ُأظؾِّ

ػِر حقَل افعاِلِ. -  رؽبَة اإلكساِن ذم افسَّ

 افؼراءةُ  -2

 َأؿرُأ ؿراءًة صحقحًي مّتصؾًي: -

ـُ بطقضَة ذم مديـِة ضـْجَة بادغرِب  ـِ بطقضَة. ُوفَِد اب  فزيارِة اب
ِ
ـِ إػ افقراء َدظقكا َكُعْد مًعا بافّزم

ـُ بطقضَة، ـان  ٠٣١4شـة  ـُ َظْبِد اهللِ افؾَّقايتِّ افطَّـْجلِّ اب فؾؿقالِد، واشؿف أبق ظبد اهلل حمؿُد ب

َـّ رّحافًة ظظقاًم وـاتًبا ُمْبِدًظا، َترْظَرَع ذم ـ ـُ بطقضَة ش ٍة حمبٍَّة فؾعْؾِؿ، وظـَدما َبَؾَغ اب ـِػ ُأْهَ

عقد َمِة ذم ادْؿَؾَؽِة افعربقَِّة افسَّ َة ادَؽرَّ ، واحْلَجُّ ِرْحَؾٌة إِػ َمؽَّ باِب َأراَد َأْن َيْذَهَب إِػ احْلَجِّ ِة، افشَّ يَّ

َة ظاَم  ـُ بطقضَة إِػ َمؽَّ َف اب َة زاَر ِصامَل َأؾريؼقا ومرَص فؾؿقالِد وذم افطَّر ٠٣٩5تقجَّ يِؼ إِػ مؽَّ

اِم وظـْدما َوَصَؾ إِػ افؼدِس، زاَر بقَت ادؼدِس، ؾقصَػُف وْصًػا مجقاًل وَرأى  وؾؾسطَغ وبالَد افشَّ

ْخَرَة َكْػَسفا، َوهَل صْخرٌة صاّمُء ارتػاُظفا كحَق ؿامٍة،  هِب، وصاهَد افصَّ ْخَرِة ادقّصاَة بافذَّ ُؿبََّة افصَّ
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َج رشقُل اهللِ و ْخَرِة َظرَّ ملسو هيلع هللا ىلص حتَتفا َمغاَرٌة ِمؼداُر َبْقٍت َصغٍر ُيـَْزُل إِفْقفا ظذ َدَرٍج، وظذ هِذِه افصَّ

. وـذفَؽ ؿاَل ظـ دمشَؼ: َجـَُّة ادِؼِق َومْطِؾُع كقِرها اْدُِؼِق، وخامِتُة بالِد اإْلْشالِم 
ِ
امء إِػ افسَّ

ياحِغ ودمؾَّْت ذم ُحَؾٍؾ ُشـُْدشقٍَّة مـ افبساتِغ، َوَوَصَؾ إِػ وظروُس ادُدِن، ؾؼْد حتؾَّْت بَلزا هِر افرَّ

َف إِػ افعراِق وبالِد  ـَِة، َوبعَد َأْن اْكتفك مـ ؾريضِة احلجِّ َتقجَّ َة بعَد حقايَلْ شـٍة وكصِػ افسَّ َمؽَّ

َة ادؽ مِة، وظاَش ذم مؽَّ َة ادؽرَّ ِل ؾارَس، ُثؿَّ َؿَػَؾ ظائًدا إِػ مؽَّ مِة َشـًَة واحدًة ثؿ َرَحَؾ ظـفا ذم أوَّ رَّ

ٍة فُف، ؾزاَر مؼديشق وزكجباَر وـؾقَة ذم َأؾريؼقا، ثؿَّ ظاَد إِػ صبِف اجلزيرِة افعربقَِّة بَِسَبِب  ِرْحؾٍة بحريَّ

ياِح ادقشؿقَِّة، وخالَل ظقَدتِف زاَر ُظامَن ومضقَؼ ُهْرُمَز، وـذفَؽ زاَر  ِ ادّماِه افرِّ ـُ بطقضَة َتَغرُّ اب

ؾطاُن  َة َشْبِع شـَغ. َظقَّـَُف ُشْؾطاُن َدهْلل ؿاوًقا ظذ ادديـِة، َوَأْرَشَؾُف افسُّ بالَد اهلـِْد وَأْمىٰض هبا ُمدَّ

َزُ َمدْيـٍَة ظذ َشْطِح  ـْ ا َأ ْقـقََّة بَِلهنَّ ـُ بطقضَة مديـَة هاكغشقا افصِّ غ، َوَؿْد َوَصَػ اب شػًرا َفُف ذم افصِّ

 َ ْٕ َثَر صعقِب افعاِلِ َثراًء. وبعَد ا ـْ َػِر  ٩4ْرِض، ـام َٓحَظ َأنَّ افصقـقَغ ـاكقا َأ شـًة ؿضاها بافسَّ

ـْ َثؿَّ اْكطَ  ـُ بطقضَة إِػ مدْيـِة َضـَْجَة َوَبدَأ خُيَطُِّط فرْحَؾتِِف افّثاكقِة إِػ َأْشباكقا، َوِم حاِل ظاَد اب ْ َؾَؼ وافسَّ

ِة ذِم   َأؾريؼقا افقْشطك وافغربقَِّة، ـام زاَر مديـَة متبقـتق ذم مايل. َأَمَر ذم رحؾتِف إخْرَ
ِ
َأرجاء

ْحؾِة، واْختاَر فذفَؽ ؾؼْقًفا َأكدُفسقًّا افتحَؼ ببالِط بـل  ـِ َهذِه افرِّ ؾطاُن أبق ظـان ادريـل بتدوي افسُّ

ـُ َجّزي اْفَؽْؾبّل، وـان إمالُؤها بؿديـِة ؾاَس شـة  هـ، ُترجَؿ هذا افؽتاُب 756مريـ وهق حمؿُد ب

َػُة افـُّّظاِر ذم  ِة ُفغاٍت، َومَجََع رحالتِِف وُمَغامراتِف ذم ـتاٍب َأْشامُه )ِرْحؾُة ابـ بطقضَة حُتْ إِػ ِظدَّ

َْشػاِر( واصُتِفَر بَِؾَؼِب )مارـق بقفق ادسؾؿ( وتؽرْياًم فُف ُأْضِؾَؼ  ْٕ َْمصاِر َوَظجاِئِب ا ْٕ َؽراِئِب ا

ـْ َكْػسِف ؿائاًل: اْشُؿُف َظذ  ـُ بطقضَة ظ َث اب ـِ اجلقزيِّ حتدَّ هاِت َشْطِح افؼؿِر. َوْؾًؼا ٓب إِْحدى ؾقَّ

ْؼُت بافػعِؾ » َْرِض،  -َوهللِ احلْؿدُ  -فؼد حؼَّ ْٕ َػَر َحْقَل ا تل ـاَكِت افسَّ َرْؽَبتل ذم هذا افعاَِلِ، وافَّ

َف ذفَؽ إْمِر افَّذي َِلْ َيْسبِْؼ إِلكْ   «.ساٍن ظاديٍّ َكْقُؾفُ وكِْؾُت َذَ
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 افػفؿ وآشتقعوب  -2

ِف معـوهو. - ًَ افؽؾؿِي افَّتل َأحتوُج إػ تعرُّ  َأوُع خطًّو حت

ًُ حتَتفو خطًّو بوفقشقؾِي ادـوشٌِي. - ِف معوين افؽؾامِت افَّتل ووْع  َأتعووُن مع جمؿقظتل فَِتعرُّ

 ُأجقُى بوفّتعووِن مَع جمؿقظتل : -

ـِ بطقضَة   ؟ ـقَػ تؿَّ تؽريؿُ  -  اب

ـِ بطقضَة. - ـْ ِرْحَؾِة اب  اذـْر اثـِغ مـ ادؽاشِب افعؾؿقَِّة افَّتل حتؼَؼْت م

ـُ بطقضَة بؾؼِب ) مارـق بقفق ادسؾؿ ( ؟ - َب اب  داذا ُفؼِّ

 ادامرشُي  -4 

وػ - ْٕ ـِ َبّطقَضَي ا َوُجِف ادؼوركيِ   ُٰأؿورُن بَغ رْحَؾَتلِّ اب ِٕ  ادٌقَّـِي دم اجلدوِل أيت:  وافثوكقِي َوْؾًؼو 

 

 افرحؾي افثوكقي افرحؾي إوػ وجف ادؼوركي

ٌَفُ     افشَّ

   آختالُف 

ْحؾي    َأشٌوُب افرِّ

 ٍُ    افـتوئ
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ٌي خقوفقَّـيٌ                           4 – 3  ؿصَّ

 

 متفقد -1

َي افّتوفقَي، وُأمقِّـُز حوِٓت افػعِؾ: -  َأؿرُأ افؼصَّ

َشامِك: ؾلظدَّ  يعقُش  ْٕ دمحقد  دم ؿريٍي صغرٍة ُؿْرَب افٌحِر، وؿد َأراَد يقًمو تعؾقَؿ ابـِف ظؿَر صقَد ا

َة فذفؽ، وخرَج صٌوًحو مَع ابـِِف إػ صوضِئ اْفٌحِر. َأخرَج ظؿُر ِشـّورًة ُثؿَّ أفؼوهو دم افـَّفِر متًٌَّعو  افُعدَّ

ٌُفو وهق يْلَمُؾ  ـورُة ؾظفَرْت  إرصوداِت َأبقِف، َوَجؾَس يراؿ ًِّ ًِ اف ـ افػقَز بًؿؽٍي ـٌرٍة، ؾجلًة حترَّ

ٍة، ثؿَّ وْع مو تصطوُده دم  ؿؽَي بؼقَّ ًَّ وِر ظذ وْجِفِف، ؾؼوَل فف َأبقُه: يو ظؿُر، اْشَحِى اف ظالموُت افنُّ

ِي بِجوكٌَِؽ. ؾَّ ًَّ  اف

 اإلظدادُ  -2

ٍي خق - ـْ َرّحوفٍي ُمغومٍر، َمع مراظوِة َأتعوَوُن مَع جمؿقظتل فـَضَع خُمطًَّطو بًقًطو فؼصَّ وفقٍَّي ؿصرٍة ظ

 مو يليت:

ِة. -  حتديِد ؾؽرِة افؼصَّ

َحداِث ادتخقَّؾِة. - ْٕ ـِ وا َماـ ْٕ خصقاِت وا  حتديِد افشَّ
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 ادامرشيُ  -3

ـْ رّحوفٍي مغومٍر، ُمراظًقو ترابَط إحداِث وتًؾًَؾفو،  - ًي خقوفقًَّي ؿصرًة ظ َأـتُى ِؿصَّ

 و افػعَؾ دم حوٓتِف اْدختؾَػِي، وذفؽ بُؾَغٍي َشؾقؿٍي واِوحٍي.وُمًَتْخِدمً 
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 مشوهداٌت مدرشقَّيٌ                                          9 – 1

  

  متفقد -1

ُؾ َظَدًدا مـ مراؾِؼ اددرشِي افَّتل أودُّ افّذهوَب إفقفو: -  ُأشجِّ

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

 اإِلظداُد  -2 

ِؿ إػ َأَحِد َمراؾِؼ اددرشِي دعويـتِف وتٌوُدِل ادعؾقموِت َحْقَفف. -  كذهُى مَع اْدعؾِّ

ِث ظاّم صوهْدُتف  - ُؾ َأؾؽوًرا واكطٌوظوٍت َْٕشتعَغ هبو دم افتَّحدُّ َأتشوَوُر مَع جمؿقظتل وُأشجِّ

 َحديًثو مقجًزا.

 ادامرشُي  -3 

المِي َأحتدَّ  - ًَّ ـُ َأؾؽوًرا واكطٌوظوٍت، مع مراظوِة اف تعقـًو بقرؿٍي تتضؿَّ ًْ ُث بنجيوٍز ظامَّ صوهْدُتف ُم

ِي وافقوقِح دم حديثل.  افؾُّغقيَّ

ـَ َوْؾَؼ ظـوَِصِ افتَّؼققِؿ أتقِي: - ٌَ أخري  ُأؿقُِّؿ حديثل وَأحودي

 شالمي افؾغي افطالؿي دم احلديٌ صحي ادعؾقموت ووقح إؾؽور

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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َْبَقُض                        1١ – 2 ْٕ  (1)اْفًٌِوُط ا

  

  متفقد -1

وبؼِي ؟ - ًّ  مو افّشعقُر افَّذي اشتحقَذ ظؾقَؽ ظـَد رؤيِي افّصقِر اف

اميلِّ واجلـقيبِّ ؟  -  موذا تعرُف ظـ افؼطٌِغ افشِّ

 

 افؼراءُة  -2

 أؿرُأ ؿراءًة صحقحًي متَّصؾًي: -

 ، اميلُّ واجلـقيبُّ َقِِتو َوُظْزَفتِفو مو َبَؾَغُف اْفُؼْطٌوِن افشِّ ًْ ٌُْؾُغ دم َؿ ؿؾقؾٌي تؾَؽ ادـوضُؼ دم افعوملِ افَّتل َت

ـِي، َوَِتُىُّ ريو ًَّ ِد ُمعظَؿ اف ـَ وادِـْطؼتوِن ـِْؾتومُهو بوِرَدتون إػ َحدِّ افتََّجؿُّ َرَض ضٌؼٌي شؿْقَؽٌي ِم ْٕ ٌح وتْؽًق ا

ُد افٌحوُر َمَع زيودِة اْفزِد. ، َبْؾ وَتَتجؿَّ ٍِ  اجْلؾقِد وافثَّْؾ

َكقاِع تتؿقَُّز بؼدرٍة ظذ آحتامِل  ْٕ ّٓ َأنَّ بعَض ا وٓ يعقُش ـثٌر مـ احلققاكوِت دم هذِه ادـوضِؼ، إِ

ـَ اْفعقِش وافتَّؽوُثِر وافعثقِر  ـُفو م ِؾ َأجًوِمفو فِْؾزِد افدائِؿ. متؽِّ  ظذ افطَّعوِم دم افِؼػوِر ادػتقَحِي، وفَِتَحؿُّ

ِي ُكْؼطٍي ُأْخرٰى ظذ  ـْ َأيَّ ْؿِس ِم ـِ افشَّ ُيْقَجُد افُؼطٌوِن َأظذ وَأْشَػَؾ افُؽرِة إروقَِّي، َومُهو َأبَعُد َظ

ْؿِس ِظـْدمُهو َوْعقػٌي،  ُي افشَّ َرِض، وفِذفَؽ ؾلِصعَّ ْٕ َرايَض افؼطٌقََّي َأبرَد مـ َأيِّ مؽوٍن آخَر دم ا ْٕ ممّو جيعُؾ ا

امفقَِّي يعقشقَن ـؼٌوئَؾ ُرحَّ  َدِة افشِّ قَِّي دم ادِـَْطؼِي ادَتجؿِّ عقِب اْدَحؾِّ ـَ افشُّ ٌَُع افعومَلِ. وٓ يَزاُل اْفؽثروَن ِم ٍؾ َتْت
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هْؿ بُِؿؼقموِت احْلقو ِة، وإِْن ـون دْعَظِؿفؿ افققَم بققٌت ثوبتٌي دم إِحدى ُؿْطعوَن احلققاكوِت افَّتل مَتُدُّ

 ًْ َّ ٌي َوْخَؿٌي، َوْيرَتدوَن ُجُؾقَد حققاكوٍت مَت هو ـاِلٌب ؿقيَّ ادًتقضـوِت، ويًتخدمقَن َزّحوؾوٍت ّترُّ

ٍي. ُتفو بطريؼٍي تؼؾقديَّ ـَ  حقو

ـْ َخقاِء ادـوضِؼ اْفُؼْطٌقَِّي، ؾنِنَّ حققاكوٍت ـ ْؽِؿ ِم ثرًة تعقُش ؾقفو، إِّمو َضقاَل افعوِم َأو أثـوَء وظذ افرَّ

قِػ حَغ َتْرَتِػُع احلرارُة إػ  ُب  1١افصَّ ـْ هذِه احلققاكوِت افدُّ ِد، َوِم ٍي َؾْقَق درجِي افتََّجؿُّ درجوٍت مئقيَّ

ِي وـذفَؽ ضققُر افٌ َشامِك وحققاكوِت افُؽرْيِؾ افؼؼيَّ ْٕ طريِؼ وافطُّققُر افُؼْطٌلُّ وافُػْؼَؿُي وأكقاٌع مـ ا

ًي ؽذائقًَّي ؿطٌقًَّي فٌِْعِضفو َبْعًضو حتَّك متّؽـَفو مـ افٌؼوِء. وَتْصُؾُح إرايض  ُن َشؾَّ اُدفوِجَرُة، َوهَل تؽقِّ

ـَ  رِض، َوِم ْٕ ُر دم ُمـوِخ ا َنَّ درجَي احلرارِة ظـَْد افُؼْطٌِغ ُتَمثِّ ِٕ ٍي فدراشِي افطَّْؼِس:  افؼطٌقَُّي بصػٍي خوصَّ

ْدفؿِّ َأْن ُيْدِرَك افـّوُس َأمهقََّي اْدحوَؾَظِي ظذ بقئِي ادـوضِؼ افؼطٌقَِّي، حتك ٓ متقَت أكقاُع احلققاكوِت ا

 وافـٌوتوِت افؼطٌقَِّي افـَّودرِة. 

 افػفُؿ وآشتقعوُب  -3

ِف َمعوكْقفو. - ُط افؽؾامِت افَّتل تتطؾَُّى افعقدَة إػ اْدُعجِؿ فَِتعرُّ  ُأحقِّ

. أَ  - ْضُتفو دم افـَّصِّ ِف افؽؾامِت افَّتل حقَّ  تعوَوُن مَع أؾراِد جمؿقظتل فَِتعرُّ

ٌُُف مـ ادج - ْؿَؿ مـ ادجؿقظِي ) أ ( أموَم مو يـوش  ؿقظِي ) ب (:َأـُتُى افرَّ

 ب افرؿؿ أ

ُن... -٠  تؽقِّ
ِ
ـَ مـ افبؼاء ـةِ   احلققاكاُت افؼطبقَُّة حتك تتؿؽ  ُمْعَظِؿ افسَّ

اميلُّ واجلـقيبُّ ِمـَْطؼتاِن باردتاِن ذم... افؼطبانِ  -٩  ُجؾقِد حققاكاٍت   افشِّ

ًة ؽذائقَّةً   افؾِّباُس فسّؽاِن ادـاضِؼ افباِرَدِة مـ... -٣  َشؾَّ

 اجلؾقِد وافثَّؾِج   
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ُؾ مو يليت:  -  ُأظؾِّ

ـْ أيِّ مؽاٍن آخَر ذم افعاِلِ. - َرايض افؼطبقَُّة َأْبرُد م ْٕ  ا

 فق : موذا َيدُث   -

 ذاَب اجلؾقُد وافّثؾُج ذم افؼطبِغ  ؟ -

ـَ ؟   -  أصبحَت مـ ادؽتشػَغ واُدغامري

 

 ادامرشُي  -4

ِؿ افَّتل ُتعقـُـل ظذ ؾفِؿ َبْعِض  - ٌِ دم مصودِر افّتعؾُّ َأتٌوَدُل َمع جمؿقظتل مؼسحوِت افٌح

 افتَّعٌراِت واُدْصطؾحوِت وادعؾقموِت بشؽٍؾ َأؾضَؾ، ومـفو: 

  -افّشٌؽُي افعـؽٌقتّقُي  -مودُة افعؾقِم   -مودُة افسبقِي اإلشالمّقِي   -) مودُة آجتامظقوِت      

 اْدَعوِجُؿ وافؼقامقُس (.

ًُ إفقِف. - ٌَْفَؿِي افغوِمَضِي، وَأـتُى مو تقّصْؾ  َأْشتخؾُِص مـ ادصودِر تػًراٍت فؾعٌوراِت اُد

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

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

َؾ ـّؾ َأتٌوَدُل َمع أؾراِد جمؿقظت -  ِمـّو إفقفو.  ٌل ادعؾقموِت واُدْصَطؾحوِت  افَّتل تقصَّ

ـْ َأشئؾتِفؿ.  -  َأْؿرُأ مو أظدْدُتف أموَم زمالئل، ثؿَّ ُأجقُى ظ
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ّحوفُي اْفَعريبُّ     1 – 3  اإلْدرييسُّ افرَّ

 متفقد  -1

ُث َوْؾَؼ معؾقمويت ظـ حقوِة  - َأحتدَّ

ّحوفِي اإلْدرييّس.  افرَّ

 ُد اإِلظدا -2

 َأتعوَوُن َمع جمؿقظتل فتٌودِل معؾقموٍت حقَل مو يليت: -

ِؿِف. -      مقفِدِه وكشلتِِف وتعؾُّ

ِي دم حقوتِف. - َحداِث ادفؿَّ ْٕ   بعِض ا

 َأبرِز شامِت صخصقَّتِِف. -

 ادامرشُي  -3

ّحوفِي اإِلْدرييسِّ بُؾَغٍي شؾقؿٍي مسابطٍي، ُمر - تُى ثالَث ؾِْؼراٍت ظـ افرَّ ـْ وبؼَي.َأ ًّ  اظًقو ادحووَر اف

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................... 
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 مؼوظل

 ُظَظامُء خوفدونَ 

 

 

 

 ْإَدواُت وادقادُّ ادؼسحُي: - 1

 

 ِمَؼٌص  أؿالمٌ  أوراٌق 

 أفقانٌ  صؿغٌ  صقرٌ 

 ضريؼي بـوء ادؼوع: - 2

 َأختاُر ُظـقاًكا مـاشًبا دؼوظل ُثؿَّ أؿقُم بام يليت:  

م
 

 عقوراد خطقات افٌـوء

َح. 1 َد أو افقصَػ أو افؼَّ  1-3 َأـتُب مؼوظل بام ٓ َيِؼؾُّ ظـ مخِس ؾِْؼراٍت، مستخدًما افنَّ

بُت ظؾقفا وظالماِت  2  افتل تدرَّ
ِ
َأشتخِدُم إُشؾقَب ادـاشَب وؿقاظَد افـَّحِق واهلجاء

بِط ذم ـتابِة مؼوظل. ؿقِؿ، وأدواِت افرَّ ْ  افسَّ

3-5 

 

 َبْدُء العمِل:
ُأشااااِرُك فاااي مناقشاااٍة َجماعّياااٍة ماااع زمالئاااي، ونتبااااَدُل  -

ااااااَل إلاااااى اختياااااااِر ش صااااااّيٍة  اآلراَء والمعمؽمااااااِأ؛ ِِلَتؽصَّ
ُف ذلَغ في مشروعي.  ععيمٍة خمََّدها التاريُخ، وُأوظِّ

 



133 

 دؼوع: ضريؼي ظرض ا - 3

ُم أداًء متؿقًِّزا:   ُأرتُِّب ُخُطقاِت افعرِض بام يـاشُب مؼوظل، وُأؿدِّ

م
 

ُ  العرض خطوات 
 

المعيار
 

دُ  ١  1-2 .مؼوظل مـ افرئقَس  افغرَض  ُأحدِّ

 4-2 َأذُح معايَن ُمػردات ذم مؼوظل. ٢

ُد إؾؽاَر افرئقسَة وأُ  ٣ ـُص صػفقًّا حمتقٰى ادؼوِع مع أُ حدِّ  5-2 بقاِن مقوقِظِف.  فـخِّ

 تؼققؿ ادؼوع:  - 4

مُتُف مـ ظرٍض تؼققاًم ذاتقًّا صحقًحا:   ُأؿقُِّؿ مؼوظل وما ؿدَّ

ُعيارُ المُ  م
 ؼققؿُ افتَّ 

ُُُُ

ْدُت  ١      .مؼوظل مـ افرئقَس  افغرَض  حدَّ

     ذحت معاين مػرداٍت ذم مؼوظل. ٢

ْدُت  ٣      ُت َصػفقًّا حمتقى ادؼوِع مع بقاِن مقوقِظِف.  افرئقسَة وخلَّْص  إؾؽارَ حدَّ

٤ 

َد أو  ـَتْبُت مؼوظل بام ٓ َيؼؾُّ ظـ مخِس ؾِْؼراٍت، ُمْستخِدًما افنَّ

َح.  افقصَػ أو افؼَّ

    

٥ 
تل تدّرْبُت   افَّ

ِ
اشتخدْمُت إُشؾقَب ادـاشَب وؿقاظَد افـَّحِق واهلجاء

ؿقِؿ وأدوا بِط ذم ـتابِة مؼوظل.ظؾقفا، وظالماِت افسَّ  ِت افرَّ

    

 

 أكو ُمًتعدٌّ فتؼققِؿ ادعؾِِّؿ دؼوظل َوـِػويويت. - 5

 


