






قوام الحياة ع�ى وجه األرض هو الماء فاإلنسان 

 والحيوان والنبات ال تستطيع العيش دون الماء.

الماء هو الوحيد الذي يحوي األمالح والمواد الغذائية 

 منحلة فيه إلى الكائن الحي.

 فالماء أساس الحياة ع�ى وجه األرض

 يعبر عن قصة خيالية

 قصة

 الماء هو سر الحياة ع�ى األرض



 عدم إضاعة الماء في غسيل السيارات –إقامة حمالت توعية  –ترشيد استخدام المياه 

الماء هو أساس الحياة، فهو يدخل في تكوين نسبة كبيرة  قرر خالد أن يحفر بئراً لجمع المياه

فمثالً نسبة الماء في جسم  من أجسام الكائنات الحية،

 اإلنسان تزيد عن الستين بالمئة. 

وهو أحد العناصر األساسية في الطبيعة فلها دور أساسي 

في تكوين البيئة والتفاعل فيها وتؤثر ع�ى عناصر البيئة 

 المختلفة غير الحية

فال يمكن للكائنات الحية أو للطبيعة االستمرار من دون 

  الماء
 االنتباه ألهمية كل قطرة ماء 





 من ذهب في طلب العلم يسر هللا له طريقه إلى الجنة

أحب القراءة والبحث في مجال 

العلوم واقتدي بعلماء متل 

 أحمد زويل والعجيري

 العلم ذو مكانة عالية عند هللا طلب

 العلم يبقى ويظل أفضل من المال

 طلب العلب مكانته كبيرة عند هللا تعالى

 

كتفي بعلمي ولكن أظل طالباً للمزيد من العلم كون عالماً وأيضاً ال أ  أحب أن أ



 -هـ٤٩٣ولد في مدينة سبتة في المغرب األقصى عام (

م) تعلم في ١١٦٦ -هـ ٥٥٩م) ومات عام ( ١١٠٠

البيلق وطاف البالد فزار الحجاز وتهامة ومصر ونزل 

فيها ضيفاً ع�ى ملكها روجر الثا�ي، وال نعرف شيء 

 حياته ومكان وفاته  عن نهاية

يعتبر الشريف اإلدريسي أحد كبار الجغرافيين في 

ما كان له اهتمام بالتاريخ، واألدب، التاريخ اإلنسا�ي، ك

 وعلم النبات، والطب، والفلك

أبو عبد هللا محمد بن محمد اإلدريسي الهاشمي القرشي. عالم مسلم وأحد كبار الجغرافيين في التاريخ ومؤسسي علم 

الجغرافيا، كما أنه كتب في األدب والشعر والنبات ودرس الفلسفة والطب والنجوم في قرطبة. استخدمت مصوراته 

لى تحديد اتجاهات األنهار والبحيرات والمرتفعات، وضمنها وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة األوروبية. حيث لجأ إ

 ١١٠٠ -هـ٤٩٣أيضاً معلومات عن المدن الرئيسية باإلضافة إلى حدود الدول. ولد في مدينة سبتة في المغرب األقصى عام (

 ع�ى ملكها روجر م) تعلم في البيلق وطاف البالد فزار الحجاز وتهامة ومصر ونزل فيها ضيفاً ١١٦٦ -هـ ٥٥٩م) ومات عام (

الثا�ي، وال نعرف شيء عن نهاية حياته ومكان وفاته. اشتهر الشريف اإلدريسي بولعه بالبحار وحركتها، وقد كان ميناء 

سبتة في عهده يعرف حركة تجارية كبيرة، وقد كانت تجذب صاحب السفن التجارية الراسية في ميناء سبتة، وكان يحتمل 

الدول التي كانت تبحر منها وإليها هذه السفن، وسرعان ما تحّولت رغبته إلى حقيقة  في داخله شوق كبير الستكشاف

 تحصيله العلمي في قرطبة، فترسخ لديه ميوله إلى العلوم الطبيعية خصوصاً علمي الجغرافيا والنبات عندما رحل لمتابعة

 



وأحد كبار الجغرافيين في التاريخ ومؤسسي علم الجغرافيا، كما عالم مسلم 

 أنه كتب في األدب والشعر والنبات ودرس الفلسفة والطب والنجوم

 اشتهر الشريف اإلدريسي بولعه بالبحار  •

 في داخله شوق كبير الستكشاف الدول •

 لديه ميوله إلى العلوم الطبيعية خصوصاً علمي الجغرافيا والنبات •

ية والمناخية تساعد المعلومات الجغرافية ع�ى فهم طبيعة البالد الجغراف

وتحديد األوقات المناسبة للزيارة، وتساعد أيضاً ع�ى فهم الوسائل المناسبة 

 للوصول إلى هذه البالد

قام اإلدريسي برسم أول خريطة للعالم بناء ع�ى أمر من الملك الصق�ي روجر الثا�ي 

وهي فكانت مدينة بالميرو هي المكان الذي نشر اإلدريسي أول خريطة للعالم فيه، 

تعرف عند العرب بخريطة اإلدريسي، ويقال انها أول خريطة صحيحة نعرف عنها 

عاماً في رسم هذه الخريطة نتاجاً عن رحالته. وأمر له  ١٥اإلدريسي حوالي وقد أخذ 

لينقش عمله خارطة العالم والمعروف باسم "لوح  ١١٣٨الملك بالمال عام 

 درهما ١١٢رطل رومي في كل رطل  ٤٠٠الترسيم" ع�ى دائرة من الفضة تزن 



استخدم الرحالة السفر البري بالجمال والخيول والسفن كوسائل للسفر 

 واستكشاف العالم قديما

اشعر باالعتزاز والفخر بهذا العالم العربي الذي قدم للعالم أول خريطة 

 جغرافية صحيحة للعالم

ذات يوم ع�ى ظهر ناقة في الزمن القديم، وتطلعت إلى أن أعيش حياة العلماء في  تخيلت نفسي

هذا العصر ورنوت إلى أعمالهم العظيمة التي ال تزال تعيش حتى أيامنا هذه، ولقد تعجبت من 

قوة احتمالهم للحصول ع�ى المعرفة، وراقبت مسيتهم وكيف تنقلوا من بلد آلخر، وفي نهاية 

 اتهم التي ال تزال منارة نهتدي بها ونفخر بما حققه العلماء العربرحلتي رصدت انجاز 



 بدون مقابلتطوع: عمل 

 العدة: االستعداد

 مناوشات: معركة

جيمس كوك من أهم المكتشفين األوروبيين في عصر التوسع 

االستعماري، وقد قام بثالث رحالت في المحيط الهادي، وقام 

برسم الكثير من الخرائط لهذه المنطقة، وكذلك قام بالعديد 

كتشاف الساحل الشرقي ألستراليا  وجزر من االكتشافات مثل ا

 هاواي





 متقدم -رائد: ممهد

 ارتكن -اتكل: اعتمد

 ادكر: تذكر

 تبر: تحسن

 البغضاء -الحقد: الضغينة

 مخافة هللا -تقي: تقوى

 السحر: آخر الليل قبيل الفجر

 أسس صالح البناء

 يقصد به كما قيل في األمثلة والحكم

 حسن الخلق التفضيل بين األبناء تجنب التربية الحسنة

 العدل التقوى البر واإلحسان

عن طريق غرس الحب بين بعضهم البعض 

 وعدم التفضيل بين الذكر واألنثى 

 ينتظر اآلباء من األبناء البر وحسن المعاملة لهما عند الكبر والدعاء بالرحمة والمغفرة

 الحب الشديد لألبناء

 الخوف الشديد ع�ى األبناء

 الود واأللفة بين األبناء

اإلعجاب باألخالق الحسنة 

 وأثرها



حسن تربية األبناء منجاة 

 لهم من الهالك

حسن معاملة األبناء تورث 

 الصفات النبيلة

 إنما األخالق في األمم 

 هكذا فافهم كالمي وادكر





دكتور خليل  –الشخصية األساسية: دكتور فريد 

 الدكتور فتحي –الطفالن  –األم  –

 األب -الشخصية الثانوية: الممرضة 

مشفى المدينة ومحاولته حقن السيدة الحامل إلجراء  توجه الدكتور خليل إلى .١

 تجربته ع�ى الجنين الذي في أحشائها

 إنجاب السيدة الحامل لطفلين غريبين ووفاتهم بعد الوالدة ثم وفاة األب بعدها .٢

 يتولى الدكتور فريد رعاية الطفلين ويالحظ عليهما نظراتهما الحادة الثاقبة .٣

وتتناول قرص معد�ي تضعه خلف أذنها حسب تصاب الطفلة سهام بالصداع  .٤

 التعليمات التي قرأتها

 دعوة الدكتور خليل للدكتور فريد وأسرته ليرى مدى نجاح تجربته ع�ى سهام .٥

 اختفاء سهام والدكتور خليل في عرض البحر .٦

 الدكتور فتحي يربط بين اختفاء قرص الموجه الذاتية واختفاء سهام .٧

 تور فتحي بالبحث مرة أخرى عن سهامقيام الدكتور فريد وصديقه الدك .٨

 العثور ع�ى سهام وقرص الموجه الذاتية بعد مواجهة شديدة .٩



 المترادف الكلمة

 لمعان -تألق –بريق وميض

 فاض -سال -انهمر تدفق

 فرح -بشاشة -انشراح مرح

 اقتحام -هجوم -غارة غزو

 لمعان -بريق -إشراق تألق

 مشرفة -عظيمة مجيدة

 تحسن تبر

 طلب العطاء  استجدى

 الضد الكلمة 

 فزع -اضطرب -ارتاع اطمأن

 ظن -شك -ريب يقين

 ذليل -أحمق شريف

 تعجل -أسرع تأ�ى

 

 المفرد الكلمة

 مالك -ملَك مالئكة

 ملِك ملوك

 سدد -سيد -سائد سادة

 الجمع الكلمة 

 عالمون -عوالم عالَم

 شدد -شدات شدة

 علماء عالِم

المعنى السياقي لــ  الجملة 

 (طغى)

 جاء بماء كثير طغى السيل

 ارتفع -فاض طغى الماء

 ثار -هاج طغى به الدم

طغى الكافر في 

 ارتكاب الجرائم

 جاوز الحد

 هاجت أمواجه طغى البحر

 العزيز هللا سبحانه وتعالى هو 

 وجاه عزيعيش الغني في 

 إعزازايكن المعلم لطالبه المتفوق 

 أعزاءخرج الرسول وأصحابه من المدينة 

 الثقة بالنفس في نفوس أبنائها تعزيزتعمل األسرة ع�ى 

 المذل المعزهللا هو 

 بالنفس سلوك عظيم االعتزاز

 بألقابه معتزالرجل 



هدف كولومبوس من خالل رحالته: تحقيق الشهرة والثراء والرغبة في افتتاح 

 طريق بحري جديد يمر بميناء وجزر البرتغال

هدف تشنغ هي من وراء رحالته: تطوير العالقات مع الشعوب، والتعرف ع�ى 

 عادات الشعب الصيني ونشر اإلسالم





 تجديد اإلبرة المغناطيسية

 رسم خريطة العالم األولى

 تقوية العالقات الدولية بين الصين والدول األخرى

 هياألماكن التي زارها تشنغ 

 األماكن التي زارها ماجالن  



 الرحالة كولومبوس الرحالة تشنغ هي وجه المقارنة

 القرن السادس عشر القرن الخامس عشر الحقبة الزمنية

 أربع رحالت رحالتسبع  عدد الرحالت

 ٦٢كان أسطول ضخم مؤلفاً من  حجم األسطول

سفن ضخمة فقد مركباً وتضمن 

كان يتصدر أسطول سفينة ضخمة 

عرفت باسم سفينة الكنز ويبلغ 

 قدم ٤٠٠طولها 

 ١٧سطول بحري مؤلفاً من كان أ

سفينة تحمل ع�ى متنها ألف 

وخمسمائة بحار ومزودة بالمؤن 

 قدم ٨٥ويبلغ طولها 

كتشفوها  الكثير من األماكن الواقعة ع�ى  عدد األماكن التي ا

سواحل المحيط الهندي وجنوب 

 آسيا وإفريقيا

الكثير من األماكن الواقعة ع�ى 

المحيط األطلسي وجزر الهند 

 وجنوب إسبانيا

نقل حضارة شعب الصين إلى  الغرض من الرحلة

الدول العربية فضالً عن نقل 

زة كالحرير البضائع الصينية الممي

الصيني واللؤلؤ وكذلك الحرص 

 ع�ى نشر اإلسالم

تحقيق الشهرة والثراء، والرغبة في 

افتتاح طريق بحري يمر بميناء 

 وجزر برتغالية

 







كريات الدم  -كريات الدم الحمراء

 الجراثيم -البيضاء

الدورة الدموية كحقيقة علمية لم تعرف إال  •

 من ثالث قرون فقط

 دموية بالجسم ويديرها القلبهناك دورة  •

 ١٠٠القلب يضخ كمية كبيرة من الدم تبلغ  •

 مليون لتر بالرغم من صغر حجمه

األذنين األيمن هو إحدى الغرف األربعة  •

 للقلب

هدف نص قطرة ماء بيان أهمية الماء في حياة البشرية وأنه ال غنى عنه لدى جميع -

 المخلوقات

هدف نص رحلة في الجسم اإلنسان يتمثل في بيان أهمية العلم والبحث العلمي ودور -

التعرف ع�ى أسرار الحياة ومنها الدورة اليومية كذلك بيان أهمية الدورة اليومية العلماء في 

 ودورها في حياة اإلنسان

الماء سر الحياة وبالتالي لن تكون هناك دورة دموية إال بوجود كائن حي الماء سر من أسرار 

 حياته

 توقف حياة اإلنسانالماء سر الحياة وسبب في وجود اإلنسان وكذلك الدورة الدموية بدونها ت

 ممارسة التمارين الرياضية

 االبتعاد عن الوجبات السريعة

 تجنب التوتر والتخلص منه

 االبتعاد عن التدخين والكحول

 تناول كمية معتدلة من الملح

وعجائب قدرته في خلقه للجهاز  تعلمت بديع صنع هللا

 الدوري في جسم اإلنسان

كسجين  تعلمت أيضاً أن األطراف السفلية تحتاج إلى أ

كسيد الكربون  حتى تعمل وتحتاج إلى التخلص من ثا�ي أ

 وكل شيء يجب أن يمر بالقلب

تعلمت كذلك بيان أهمية العلم ودور العلماء في التعرف 

 ع�ى أسرار الحياة



تعين اإلنسان ع�ى معرفة طبيعة أجهزة الجسم الداخلية 

وكيفية التعامل مع كل منها مما يجعلها دائما متمتعة 

بالصحة والعافية وتجعل اإلنسان قادراً ع�ى القيام بأعماله 

 طبكل صحة وهمة ونشا

اإلشارات والرسائل بين الجهاز تساعد األعصاب ع�ى نقل 

 العصبي وأعضاء الجسم المختلفة ويقوم الدماغ بتفسيرها



األعصاب: خيوط سميكة كالحبال لها لون فاتح شاحب 

 تقوم بنقل ذبذبات كهربائية أو إشارات عصبية

 إلقاء الضوء ع�ى أهم النعم التي أنعم بها هللا سبحانه وتعالى ع�ى عباده ومنها الجهاز العصبي

 توقف الجسم عن اإلحساس بما حوله وتعطل في العمليات الحيوية الخاصة بهيترتب عليه 

األعصاب: تتفرع األعصاب من عصب كبير يجري داخل 

 عمود الفقري وهو الحبل الذي يتصل بالمخ

االنعكاس العصبي: يقصد به األعصاب التي تعمل 

 دون مشاركة المخ



 إفريقيا

 آسيا

 استراليا

 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنوبية

 أوروبا

 الكويت جنوب غرب آسيا تقع دولة

قارة إفريقيا هي ثا�ي قارات العالم من حيث المساحة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا وتبلغ 

مليون ك.م، ويحد القارة من الشمال البحر المتوسط بينما يحدها المحيط الهندي  ٣٠٫٢مساحتها 

من جهة الشرق والمحيط األطلسي من جهة الغرب، ويمر خط االستواء وكذلك مدار السرطان 

والجدي فيها، وكذلك إشراف القارة ع�ى المحيطين الهندي واألطلسي لها دور في جعلها معتدلة 

 المناخ



رة آسيا، وتحديداً في الركن الشمالي دولة الكويت دولة تقع في الشرق األوسط من جنوب غرب قا

الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، ويحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق ومن 

مكتبة  –جزيرة فالكا  –الجنوب المملكة العربية السعودية، ومن أهم معالمها: أبراج الكويت 

 البابطين 

اللغة التي يتكلمها الشعب هي اللغة العربية، وتعد الثقافة في الكويت امتداداً للثقافة اإلسالمية والعربية 

الكويت بشكل عام وثقافة شبة الجزيرة العربية بشكل خاص، وقد كان لطبيعة الموقع الجغرافي في دولة 

عل المجتمع الكويتي مجتمع منفتحاً ومتقبالً للثقافات المحيطة به، وقد كان مبدأ التشاور أثراً كبيراً بج

 والحكام قد جعل من ثقافة الديمقراطية وحرية التعبير أساساً للثقافة الكويتية نوالحوار بين الكويتيي

تشكل العادات والتقاليد مجموعة من حصيلة التجارب في حياة الناس التي تتميز بكونها ممتلئة باألحداث، كما أن تصرفات األشخاص 

ع�ى والتقاليد باالنتقال من جيل إلى آخر، ومن الواجب وسلوكياتهم وأفكارهم تترك األثر الكبير ع�ى عادات وتقاليد المجتمع، وتستمر هذه العادات 

العادات السيئة لنكون مجتمع أفضل ومن عادات هذا الشعب وتقاليده: كل مجتمع أن يسعى جاهداً للحفاظ ع�ى العادات الجيدة والتخلص من 

ت الكشتة...) ومن احتفاالتهم أيضاً االحتفال بعودة الغواصين بعد غياب عدة أشهر في البحر، وكذلك االحتفاال -الغبقة -القرقيعان -مناسبة (النون

 الوطنية بمناسبة استقالل الكويت وتحررها من الغزو العراقي الغاشم

وقد جاءت األزياء الشعبية النسائية الكويتية معبرة عن البيئة التراثية من مجتمع آلخر باختالف عاداته وتقاليده، اختلفت المالبس واألزياء 

كل الكويتية الطبيعية إلى جانب الحياة االجتماعية من خالل نقوشها وتصميمها وقد أخذت أشكاالً كثيرة فقد تم تصميم قطع ذهبية تأتي ع�ى ش

) لزخرفت بعض األثواب، أما العباءة فإنها تعد رمزاً للمرأة الكويتية، نجوم الثريا المتأللئة البراقة وتدعى (نيرات) وكذلك استخدام نقوش (الزري

، الملفع، المخنق، الشيلة، أما الرجال يتميز زيهم في الدشداشة سواء البرقع البوشية،: واشتهرت بين النساء الكويتيات بعض األزياء الشعبية مثل

 غ، الشال، العقالاالشتوية أو الصيفية وكذلك الغترة، الشم

التي تعلمتها من هذا الشعب الكفاح والصمود من أجل لقمة العيش وذلك كان واضحاً خالل من األمور 

يس ويتضح هذا فونلتضحية عنه بكل غال مسيرة األجداد في الماضي، كذلك نتعلم الوالء واالنتماء للوطن وا

مر من خالل وقوفهم صفاً واحداً في مواجهة المعتدي الغاشم، وأيضاً الوحدة والترابط والتماسك والمحبة األ

 رفعة الوطن والمودة وغير ذلك من أمور من شأنها





 عادات الشعوب مهمة ألي زائر-

 معرفة عادات الشعوب وتقاليدها تساعد في فهم طبيعة الشعب-

 بلد تعتمد ع�ى فهم تقاليد شعبهازيارة أي -

 اإلمارات من الدول المتقدمة-

 إلمارات ممتعة لكل زائرزيارة ا-

 األماكن السياحية في اإلمارات تجذب الزائرين-

 متحف اللوفر يعتبر من المعالم السياحية في اإلمارات-

 برج خليفة باإلمارات أع�ى بناء في العالم-



نجح خير الدين باشا في دحر اإلسبان وتحويل ميناء  خير الدين باشا

إلى مدينة إسالمية عثمانية وقاعدة فرنسا (طولون) 

 حربية إسالمية للدولة العثمانية

أن هناك الكثير من العلماء العظماء والقادة الذين لديهم  أي

بصمة واضحة في الحياة ولكنهم غير معروفين وال مشهورين 

 يطلعنا ع�ى إنجازاتهم فالتاريخ لم

 -يحفل

 -الدهاء

 -الهلع

 دحر -غامرة
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( - 2
)- تمهيد:

َأحتاوُر مع جمموعتي ألبنّي ما يأيت:
 أ  - أمهية معرفة بعض خصائص جسم اإلنسان.
ب- الوظائف احليويَّة الَّتي تقوم هبا األعصاب.  

  2- القراءة:    
- أقرأ النّص التالي قراءة جهرية :    

األعصاُب أشبُه باخليوِط، وقْد تكوُن سميكًة كاحلباِل، 
)أو  كهربائّيٍة  ذبذباٍت  بنقِل  تقوُم  شاحٌب،  فاتٌح  لوٌن  هلا 

إشاراٍت عصبّيٍة أو رسائَل عصبّيٍة( مْن ُهنا وُهناك وتصُل ملختلِف أنحاِء  اجلسِم،  مكونًة بذلك 
شبكًة كبريًة إذا حسْبنا أطواَلها لوصلْت إىل آالِف الكيلومرتات. وتقوُم بنقِل كمياٍت هائلٍة من 

ُة أشبُه بشبكِة املعلوماِت العاملّيِة أو اإلنرتنت.  املعلوماِت. هذه الّشبكُة املعلوماتيَّ
، وهو  من أيَن تتفّرُع هذه األعصاُب؟ إّنها تتفّرُع مْن عصٍب كبرٍي جيري داخَل عموِدنا الفقريِّ
احلبُل الّشوكيُّ الذي يتصُل باملِخ،  ثمَّ تتواىل األعصاُب يف خمتلِف أنحاِء اجلسِم،  وُيسّمى املُخ 

. واحلبُل الّشوكيُّ باجلهاِز العصبيِّ املركزيِّ
اخليوِط  مَن  جمموعٍة  مْن  يتكوُن  فهو  اهلاتِف،  بسلِك  أشبُه  العصُب  ؟  العصُب  ُب  يرتكَّ وممَّ 
ُة، والتي تبلُغ قّوُتها  فيعِة أو األلياِف العصبّيِة، وخالِل هذه األلياِف تسافُر الذبذباُت الكهربائيَّ الرَّ
حوايل 1.0 فولت، ومنها ما هو بطيٌء، حيُث يميض ملسافِة نصف مرٍت فقط يف الّثانيِة الواحدة، 
ُب  ومنها ما هو رسيٌع، حيُث يميض ملسافٍة تبلُغ أكثَر من)001( مرٍت يف الّثانيِة  الواحدِة، وترتكَّ
األعصاُب واملُخ من ملياراِت اخلاليا العصبّيِة،  وكلُّ خلّيٍة عصبّيٍة هلا عّدُة تفرعاٍت جلمِع الّرسائِل 

العصبّيِة، وفرٌع طويٌل لنقِل الّرسائِل.        
         )١( أيمن أبو الروس،أغرب احلقائق واألرسار عن جسم اإلنسان. 

ِرْحلٌة علميٌَّة)١(
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ِة ؟ إنَّ اإلشاراِت العصبّيَة متشاهبٌة ولكنَّها تنقسُم بصفٍة  َوهْل هناَك أنواٌع مْن اإلشاراِت العصبيَّ
عامٍة إىل نوعنِي عىل حسِب اتِّجاِهها، فهناَك إشاراٌت عصبّيٌة ِحّسّيٌة تساِفُر مَن األعضاِء احلسّيِة 
ونسمُعه  نراه  ما  لنا  يوضُح  والذي  املِخ،  إىل  واجللد(  واللسان،  واألنف،  واأُلذنني،  )العينني، 
العضالِت، وهي  إىل  املِخ  تساِفُر من  وَنْلَمُسه، وهناك إشاراٌت عصبّيٌة حركّيٌة  ُقه  ه ونتذوَّ ونشمُّ

ُك. التي جتعُلنا نتحرَّ
؟ بعُض األعصاِب تعمُل بدوِن مشاركِة املِخ، حيُث  كذلك ما املقصوُد باالنعكاِس العصبيِّ
، وتْأيت االستجابُة عرَب عصٍب آخَر لتأمَر  جتري الّرسالُة العصبّيُة عرَب عصٍب إىل احلبِل الّشوكيِّ
ويقوُم  أخرى،  عىل  ساًقا  واضًعا  جتلُس  عندما  املثاَل:  هذا  إليك  باالنقباِض،  معينًة  عضالٍت 
شخٌص بعمِل رضبٍة خفيَفٍة للّساِق  املرفوعِة أسفَل  الّركبِة، سيؤّدي ذلَك الندفاِع اجلزِء الّسفيل 
الّثانيِة  من  جزًءا  تستغرُق  التي  الّسريعُة  التلقائّيُة  االستجابُة  هذه  وُتسمى  ألعىل،  الّساِق  من 
خالِل  من  األعصاِب  سالمِة  الختباِر  خاصًة  مطرقًة  األطباُء  ويستخدُم   ، العصبيِّ باالنعكاِس 

االستجابِة. هذه  اختباِر 
3- الفهم واالستيعاب:  

ف معانيها. ُط الكلامت الَّتي تتطلَّب العودة إىل املعجم لتعرُّ - ُأحوِّ
- َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتقديم رشح ملا يأيت:

طتها من كلامت الفقرة الّسابقة.   أ  - الكلامت الَّتي حوَّ
ب - مفهوم من مفاهيم الفقرة الّسابقة .
- َأحتاوُر مع أفراد جمموعتي ألبيِّن ما يأيت:

.  أ   - الفرق بني األعصاب واالنعكاس العصبيِّ
تائج املرتّتبة عىل تعطُّل عصب من أعصاب جسم اإلنسان. ب - النَّ

4- الممارسة :
- َأستخلُص الغرض الرئيس من النصِّ الّسابق، ثمَّ َأكتبُه يف صياغة ُلغويَّة سليمة ووافية.

............................................................................................................................
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( - 3
)- تمهيد: 

هنيَّة اآلتية:  ُلها يف اخلريطة الذِّ َأنا َأذكُر قارات العامل  مستفيًدا مّما َدرسُته يف اجلغرافيا، وُأسجِّ

قاراٌت وباِلٌد

ُد موقع دولة الكويت من بني قارات العامل.  - ُأحدِّ
............................................................................................................................

2- التَّطبيق :
أ ( َأصوُغ فقرة قصرية عن إحدى قارات العامل، مستعيًنا بمعلومات َبحْثُت عنها.

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................
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ُق به، ُثمَّ َأكتُب عنه مخس فقرات،  ب (  َأختاُر بلًدا من بلدان العامل، وَأبحُث عن معلومات تتعلَّ
ُمستخدًما مجاًل اسميَّة.

1 ( موقع البلد اجلغرايفِّ ) القارة، احلدود، املعامل (. 
...................................................................................................................................

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

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

عب وثقافته.  مها الشَّ غة الَّتي يتكلَّ 2 ( اللُّ
...................................................................................................................................

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

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

عب. 3 ( أبرز العادات والتَّقاليد الَّتي يمتاز هبا هذا الشَّ
...................................................................................................................................

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

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

عب.  4 ( أشكال املالبس التَّقليديَّة الَّتي يرتدهيا هذا الشَّ
...................................................................................................................................

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

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

عب.  ْمُتها من هذا الشَّ 5 ( بعض األمور املفيدة الَّتي تعلَّ
...................................................................................................................................

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

...................................................................................................................................
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3- الممارسة : 
ُل خالصة ما  أ ( ُأناِقُش زمالئي يف أمهيَّة معرفة عادات الّشــعوب األخرى وتقاليدها، وُأســجِّ

تعّلمته بجمل اسمية.  
...................................................................................................................................

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

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

ب( َأستخدُم مجاًل اسمية يف وصف معامل دولة خليجيَّة زرُتها. 
...................................................................................................................................

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

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

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

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

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

4- التَّقييم: 
ُأقّيم ذايت يف كتابة املوضوع الّسابق: 

234)عنارص التقييمم
تكوين مجل اسمية صحيحة )
التَّعبري عن املعلومة بدقة 2
ترابط اجلمل 3
ُحسن اخلط4ِّ
حيحة 5 الكتابة اهلجائيَّة الصَّ
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7-(
)- تمهيد: )١(

إليها  استمعت  الَّتي  اجلديدة  الكلامت  ُف  -  ُأوظِّ
حديًثا يف مجل تامة.

ّحالة املسلمني  ُث بلغة فصيحة مبيًنا دور الرَّ -  َأحتدَّ
بط  الضَّ ة  صحَّ مراعًيا  اإلسالم،  دين  نرش  يف 

وسالمة النُّطق.
2- االستماع  والمناقشة:

: »ذو الّلحيِة احلمراِء«. - َأستمُع لَنصِّ
بط و سالمة النُّطق  ة الضَّ - ُأجيُب عْن أسئلة تفصيليَّة حول النَّصِّ بلغة فصيحة، مراعًيا صحَّ

من مثل:
ب بذي الّلحية احلمراء ؟ 1 - َمْن امللقَّ
2 - بيِّْن دوره يف دحر أعداء اإلسالم.

3 - اذكْر مخس كلامت استمعت إليها،  ووظِّف اثنتني منها يف مجلتني تامتني.
4 - ما املقصود بعبارة حبيسة الكتب ؟

3- الممارسة:
بط  الضَّ ة  الفصيحة، ومراعًيا صحَّ العربية  غة  اللُّ إليه، مستخدًما  ما استمعُت  أبرز  ُص  ُألخِّ  -

وسالمة  النُّطق.
4- التَّقييم:

 َأضُع عامة )  √  ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقق يف أدائي:

234)معايري التقييم
غة الفصيحة استخداُم اللُّ

بط و سالمة النُّطق مراعاُة الضَّ
)1( النص يف دليل املعلم .

حيِة اْلحمراِء))) ذو اللِّ
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5 - 2

)-  تمهيد: ))(
- ُأعبُِّر عن مشاعري عند ُرؤية علِم الكويِت.

 2- القراءة  واألداء:   
 أقرأ قراءة صحيحة ممثلة المعنى بأداء ُمعبِّر:    

يعِرُفني األرض  ضــمــرُي  الــكــويــُت  ــا  حناياُهأن تْكسو  ــحــى  الــضُّ ــا  ــراي م شعًبا 
أورَديت بــني  تـــَـْرسو  ــوِق  ــشَّ ال لـــمجراُهسفائُِن  شــطــآًنــا  ــّدفُء  ـــ ـــ ال ــُم  ــرس وي
رئــٌة ــنــي  أن ــرًيا  ــث ك عــنــي  دعـــــــــــواُهحيكــــــوَن  ــَب  طــي عنها  احلـــبُّ  تــنــفــَس 
صدحْت متى  عصافرٌي  قــــــلبي  حكايــاُهوأن  ــْت  ــســاب وان ــبــُح  الــصُّ ــاءَب  ــث ت
عاصفٌة واأليــاُم  الصحــــــُو  ــى مـــرايـــاُهوأنـــــني  ــف ــُف يف أص ــي الــصَّ وأنـــنـــي 
يدي حــدوَد  أدري  ال  البــــذُل..  عــطــايــاُهوأنني  ــْدري  ــ َيـ ُيــعــطــي وال  كــالــنــهــِر 

وطـنٌ  إنني  عــــني.  تسائُل  ـَـْن  مـــــ ــاُهيا  ــُق ُســكــن ــش ــع ــى ال ــّن ــنِي. مت ــنـ مـــن احلـ
أوردٌة اإلبــــــــــداِع  لــــدِم  مــســعــاُه)1(وأنــــــني  الــفــكــُر  لــضــّل  عطائي  ــوال  ل

3-  الفهم واالستيعاب :
ف معانيها. ُط الكلامت التي تتطلَّب العودة إىل املعجم لتعرُّ -  ُأحوِّ

. طتها من كلامت النَّصِّ ف الكلامت الَّتي حوَّ - أتعاون مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
 . - َأقرتُح عنواًنا آخر مناسًبا للنَّصِّ

* الشاعر: أمحد غراب.  شاعر مرصي - ولد عام ١٩٥٢ يف بورسعيد.
))) الكويت يف عيون الشعراء - إدارة الثقافة والنرش ص ١٠٥ .

َأنا الكويُت*

ً الشعور بالفخر واالعتزاز لرؤیتھ خفاقاً عالیا

الضحى: الصباح - تكسو: تزین - حنایاه: جوانبھ
ترسو: تستقر - تثاءب: یفتح فمھ ویطبقھ بحركة ال 

إرادیة - البذل: العطاء

وطني الغالي - وطني - كویت العطاء
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د من النَّصِّ املواطَن الَّتي تدلُّ عىل ما يأيت: - ُأحدِّ
البيتاملعنىم
وق دائًما للوطن .1 احلنني والشَّ
العلم والتَّطور واإلبداع من سامت الكويت.2
يُد الكويت بالعطاء ال حدود هلا.3

- ُأكِمُل التَّشبيهات الّتالية:
يف يف..................................... - إنَّ الوطن ِمْعطاء  كـ..................................... و يشبه الصَّ

4 - الممارسة :
- ُأعيُد قراءة األبيات  قراءًة صامتًة ؛ ألُساهَم مع زمالئي يف صياغة فكرة رئيسة هلا.

ئيسة يف ُلغٍة سليمٍة. ًة  من الفكرة الرَّ - َأصوُغ  فكرًة  جزئيَّ
...................................................................................................................................

- ُأْكِمُل املخطَّط الّتايل:

قصيدُة أنا
 الكويُت

ُل لديَّ البيُت املفضَّ
.................................

عنواٌن مقرتٌح 
للقصيدِة

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

مشاعُر 
وإحساساٌت

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

كلمٌة واحدٌة 
َأخترِصُ هبا القصيدَة
............................

ا أمام زمائي موضوع النَّصِّ الّسابق يف ُلغٍة سليمٍة وواضحٍة. - َأعرُض شفهيًّ

سفائن الشوق ترسو بین أوردتي

وأنني البذل ال أدري حدود یدي
وأنني لدم اإلبداع أوردة

صاٍف وجمیلالنھر

عطایا الوطن ال تنضب - الوطن بحر زاخر في عطایاه

ید الكویت بالعطاء ال حدود لھا

الحب الشدید للوطن 
والشوق إلیھ

وأنني البذل ال 
أدري حدود یدي

وطني المفدى

معبرة
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3-3

)- تمهيد:
-  اقرأ النَّصَّ قراءة صحيحة:

ٍة الَخرْتنا جمتمَع النَّمِل،  ألنَُّه جمتمٌع يتصُف بمقوماِت املجتمعاِت  لو َأردنا الّذهاَب يف رحلٍة علميَّ
قيقِة، فالنَّمُل بُمْعَظِمه يعيُش ِضمَن جمموعاٍت كبريٍة،  رِة ذاِت اإلسرتاتيجياِت الدَّ الّراقيِة واملطوَّ
نِة ماعدا فصَل الّشتاِء، ويدافُع عْن جمتمِعه بالوحدِة  وحيصُل عىل الغذاِء باجلدِّ طواَل فصوِل السَّ

ِم  . واالّتحاِد، وتتجّلى قدرُة اهللِ - تعاىل - يف هذا املجتمِع املتامسِك املُنظَّ
2- اإلعداد:

ٍط لكتابة موضوع من ثاث فقرات يف َأثر التَّعاون والنِّظام يف  - َأتعاوُن مع زمييل  يف وضع خمطَّ
ٍة أخرى. ِة وموادَّ دراسيَّ بكِة العنكبوتيَّ حياة الفرد واملجتمع،  مستعيًنا بمصادَر خمتلفٍة من الشَّ

- َأختاُر عنواًنا مناسًبا للموضوِع.

ُر َنتعاوُن وُنعبِّ

یعتبر النظام والتعاون من مقومات النجاح في الحیاة، فنجد أن أي مجتمع ناجح قام أساسا على نظام محدد ومعین بین أفراده، 
ویبدأ تعلیم الفرد النظام منذ الطفولة، فالصغار ھم بذرة المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع كلھ ؛ وإن فسدت فسد المجتمع كلھ ؛ 

ة لذلك وجب على اآلباء والمعلمین أن یجتھدوا لتعلیم األطفال الناشئین أھمیة النظام وكیفیة تطبیقھ في الحیا
وباإلضافة لما سبق أیضا فمن مقومات النجاح في الحیاة التعاون وھو شكل من أشكال المساعدة التي یقدمھا الناس لبعضھم 

البعض من أجل الوصول إلى ھدف محدد، وقد قال تعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان" ویعتبر 
التعاون ضروریاً من أجل قضاء حاجات اإلنسان الكثیرة فاإلنسان وحیداً ال یستطیع أن یلبي احتیاجاتھ دون مساعدة أحد، فإن لكل 
إنسان دوره في المجتمع فھو یتمتع بمواھب ومیزة ما وعند دمح ھذه المواھب معاً فإن الناتج یكون ممیزاً مما یؤدي إلى تكامل 

المجتمع
ومن صور التعاون والنظام مجتمع النمل فھو یعیش كمنظومة واحدة لكل منھم وظیفتھ ومھمتھ، فال نجد نملة تعمل لوحدھا وھذا 

یدل على التعاون الواضح، ومما ال شك فیھ أن لھذه القیم آثار إیجابیة على الفرد والمجتمع فإن التعود على النظام في شتى 
جوانب الحیاة یحقق أعلى الثمرات ویسھم في تحقیق النجاح، كذلك یسھم التعاون في تعمیق مشاعر األخوة واأللفة والمودة 

فاألعمال الفردیة ال تثمر إال أعماالً صغیرة واألعمال الجلیلة العظیمة ھي ثمرة تعاون جماعي، وكذلك ینال األجر والثواب ورضا 
هللا في الدنیا واآلخرة، كذلك یحصل على محبة أقرانھ في المجتمع، مما یساھم في إنجاز األعمال خالل وقت قصیر مما یسھم في 

نجاح المجتمع وترابطھ وتماسكھ
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3- الممارسة:
ط الَّذي َتمَّ وْضُعه. دة وفًقا للمخطَّ - َأكتُب مسوَّ

دة عىل أحد زمالئي لكتابة مالحظاته حوَل املوضوِع. - َأعرُض املسوَّ
دة، مستفيًدا من مالحظات زمييل وتوجيهات معلِّمي. - ُأعالُِج وجَه القصوِر واخلطأ يف املسوَّ

- ُأعيُد كتابة النَّصِّ بشكل سليٍم خاٍل من اخلطأ.
4- التَّقييم: 

ق يف أدائي:  ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّ َأضُع العالمة )

النقاطعنارص التقييمم
(234

دة بشكل واضح . ) القدرُة عىل كتابة املسوَّ
صياغُة  اجلمل متسلسلة ونامية .2
التَّفاعل النَّشط مع زمييل لكتابة الفقراِت . 3
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٨ - (

)- تمهيد:)))
- ما األدوات اإللكرتونية التي تستخدمها يف مدرستك؟

2- االستماع :
ُة(. بورُة التَّفاعليَّ - َأستمُع إىل نصِّ )السَّ

ِة. بورِة التَّفاعليَّ ن أهمَّ األفكار الَّتي استمعت إليها حول السَّ - ُأدوِّ

3- الممارسة:
ِة. هنيَّ بورة التَّفاعليَّة يف اخلريطِة الذِّ - ُأناِقُش جمموعتي  حول ما ُقْمنا بتدوينه عن السَّ

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

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

))) النص يف دليل املعلم .

بورُة التَّفاعلّيُة))) السَّ

بورُة  السَّ
ُة التَّفاعليَّ

جھاز الحاسوب - الشاشة - جھاز الداتاشو---
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4 - 2

)-  تمهيد
-  َأتعاوُن مع زمالئي لطرح اسٍم أو مصطلٍح معروٍف عىل املجموعات األخرى، وَنستمُع إىل 

تعريٍف له من هذه املجموعات. 
- ُأناِقــُش زمالئي لتقديِم تعريٍف الســٍم أو مصطلٍح مألــوٍف، تطرحه إحدى املجموعات يف 

الفصِل.
2-  اإلعداد: 

غويَّة.  -  َأطَّلُع عىل الكلامت املصنَّفة يف معجم الثَّروة اللُّ
3-  الممارسة :

-  بعد االطالع عىل الكلامت وفق تصنيفها ؛ َأقوُم بام يأيت ُمتعاوًنا مع زمالئي:  
دة.  أ  - َأذكُر  مرتادفاِت الكلامت املحدَّ

دِة. ب- ُأبيُِّن ضدَّ الكلمِة املحدَّ
ُح معنى كلمة يف سياقني ُلغويني خمتلفني أو أكثر.  ج - ُأوضِّ

ُف كاًّ من املفرد واجلمع يف مجل مفيدٍة.  د - ُأوظِّ
دة يف مواضَع مناسبٍة.  هـ - َأستخدُم ترصيفاٍت للكلامت املحدَّ

غويَّة  )2) حصيلتي اللُّ
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٨ - 2

)- تمهيد:
ندباِد يف اجلزء األّول من كتاب ُلغتي العربيَّة . ّحالِة السِّ - َأذكُر معلوماٍت وردت عن الرَّ

- كيف ختيَّلت صورة سندباد ؟
2- المشاهدة:

. ندباد البحريِّ ة السِّ ا لـ )سندباد( املستوحى من قصَّ - ُأشاِهُد عرًضا مرئيـًـّ
حيحِة وفًقا ملا شاهدته يف العرض الّسابق. حيحَة  واملعلوماِت غرَي الصَّ ُد املعلوماِت الصَّ - ُأحدِّ

ندباد(؟  )هل تعلم أّن هناك العديد من األفالم املستوحاة من قّصة السِّ
3- الممارسة:

َة بالعرِض املرئيِّ مع مراعاِة النِّقاط الّتالية: - ُأقاِرُن القصَّ
* األحداِث. 

* شخصيِة سندباد. 
ُل ؟  - أيُّهام تفضِّ

ِة التي تفسُح املجال أمام خمّيلتَِك.   أ  - قراءَة القصَّ
ة ككّل.  م صورًة متكاملًة عن القصَّ ب - املشاهدَة التي تقدِّ

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

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

ندباُد السِّ

السندباد أحد الشخصیات الخیالیة من شخصیات ألف لیلة ولیلة
ر بحار عربي من مدینة البصرة العراقیة یھوى المغامرات واإلبحا

واجھ العدید من المصاعب وستطاع أن یتغلب علیھا بشجاعتھ 
وذكائھ

متروك للطالب
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5 - 3
)- تمهيد: 

ق ــٍق يف أحرفه، والّثانية بشــكل منسَّ ُل املتعلِّم مجلتني، إحدامها مكتوبة بشــكل غري منسَّ - يتأمَّ
قعة، عىل النَّحو اآليت:  احلروف، وكلتامها بخطِّ الرُّ

قة(. فر   ُمتعٌة، و  إفادٌة و  معلوماٌت، و  مشاعُر جديدٌة. )غري منسَّ - يف   السَّ
قة(. فر ُمتعٌة، وإفادٌة ومعلوماٌت، ومشاعُر جديدٌة.  )منسَّ - يف السَّ

 . كل اجلاميلِّ - َيدوُر النِّقاش حول تنسيق احلروف، لتحقيق الشَّ
2- التَّطبيق: 

قعة:  1 -  أقرُأ، ُثمَّ َأكتُب وُأراعي تناسق احلروف يف خطِّ الرُّ
أ   - »يسافر اإلنسان احلكيم كي يكتشف العامل ونفسه أيًضا«. ) مثل نيجريي(

...................................................................................................................................
فر يعني أْن تقوم برحلة داخل نفسك وأنت تشاهد العامل«.  ) داين كاي( ب- »السَّ

...................................................................................................................................
ج - يقول اإلمام الشافعي:

ِب. ما يف املُقاِم لِذي َعقٍل َوذي َأَدٍب                    ِمن راَحٍة َفَدِع اأَلوطاَن َواغَتـــــرِ
...............................................................................................................................

ــِب. َهـــ ــزَّ َكالذَّ َب ذاَك َعـ ــرَّ ــُه               َوإِن َتَغـ ــزَّ َمطَلُبــ ــذا َعــ َب هـَـ ــرَّ ــإِن َتَغـ َفـ
...............................................................................................................................

د - من أدعية الرسول -^ - عند السفر: 
)اللهمَّ بَك أصوُل وبَك أجوُل وبَك أسرُي (.

...............................................................................................................................
هـ - هناَك مستكشفوَن للجباِل والبحاِر واجلزِر واألهناِر.

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

خّطي الجميل )2)
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 : قعة، مراعًيا مجاَل خطيِّ 2 - َأستمُع، وَأكتُب ما َأسمُعُه بخطِّ الرُّ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

بورِة: ٣ - ُأصّحُح أخطائي بنفيس  من السَّ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

3- الممارسة:
ــطَر واهلامَش وتناســَق  قعة اجلميل، مراعًيا السَّ - َأكتــُب رأيي حــوَل املقولِة اآلتيــِة، بخطِّ الرُّ

احلروف:  
»رحالت االستكشاف تعني املغامرة برًّا وبحًرا وجوًّا«.

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

4- التَّقييم: 
ُأقّيم خّطي: 

مل يتمتمعنارص التقييمم
طُر واهلامُش) السَّ
حسُن اخلطِّ 2
تناسُق احلروِف 3
نظافُة الكتابِة4
سالمُة التَّشكيِل5

یقصد بھذه المقولة أن الرحالت االستكشافیة تعنى المتعة والمغامرة التي یحققھا اإلنسان 
خالل رحالتھ المختلفة سواء كان عن طریق البر أو البحر أو الجو فكل رحلة من ھذه 

الرحالت یجن من خاللھا اإلنسان الكثیر من األھداف
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فكرٌة مجيلٌة

) - األدواتُ والموادُّ المقترحُة:

مقٌصأقلٌمأوراٌق

َأْلواٌنُصْمٌغصَوٌر

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

املعيارخطوات البناءم

ُر فيها عن نصوص خمتلفة.١- ٣-١َأكتُب مرشوعَي يف حدود مخس فقرات؛ ُأَعبِّ

-٢
أفكارها ولغتها ق يف  ُأدقِّ ُثمَّ  َدهتا،  املختلفِة وَأكتُب مسوَّ بأنواعها  ُط لنصوص  ُأخطِّ

حها لتسلَم من اخلطأ.  ٣-٣وُأنقِّ

-٣
َأستخدُم اخلطَّ املناسَب، وُأراعي قواعَد النَّحِو واهلجاِء وعالماِت التَّرقيِم وأدوات

بِط يف كتابِة املرشوِع. ٣-٥الرَّ

مشروعي

بدء العمل:
وَنتبادُل  زمالئي،  مع  مجاعيَّة  مناقشة  يف  -  ُأشارُك 

َل إىل فكرٍة مجيلٍة ملرشوعي. اآلراَء؛ ألتوصَّ
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3 - طريقة عرض المشروع: 
ًزا: ُم أداًء متميِّ � ُأرتُِّب خطواِت العرِض بام يناسُب مرشوعَي، وُأقدِّ

املعيارُخطواُت اْلَعْرضم
ُد الغرَض الرئييسَّ من مرشوعي.١ ١-١ُأحدِّ

َأذكــُر أوجَه التَّشــابِه واالختــالِف  يف مرشوعي بني نصوٍص  من ثقافــات خمتلفة أو بني ٢
٢-٨كتٍب وأفالٍم حوهلا.

ا حمتوى املرشوِع مع بياِن موضوعه.٣ ُص شفهيًّ ُد األفكاَر الرئيسية والثانويَة وُألخِّ ٢-٥ُأحدِّ

طِق.4 بِط وسالمَة النُّ َة الضَّ َة الفصيحَة مراعًيا ِصحَّ غَة العربيَّ ١-7َأستخدُم اللُّ
4 - تقييم المشروع: 

مُته من عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: � ُأقيُِّم مرشوعَي وما قدَّ

التقييماملعيارم
١٢٣4

دُت الغرَض الرئييَس من مرشوعي.١ حدَّ

٢
َذكرُت أوجَه التَّشــابِه واالختاِف  يف مرشوعي بني نصوٍص من ثقافاٍت خمتلفٍة 

أو بنَي كتب وأفام حوهلا.

٣
ْصُت شــفهيًّا حمتوى املرشوِع مع بياِن  دُت األفكاَر الرئيســيَة والثانويَة وَلخَّ حدَّ

موضوعه.
بط وسالمَة النُّطق.4 ة الضَّ غَة العربيَة الفصيحَة، وراعيت صحَّ استخَدْمُت اللُّ
كتْبُت مرشوعي يف حدود مخس فقراٍت عبَّرُت فيها عن أفكاري ُتجاه املوضوع.٥
قت يف أفكارها ٦ َدهتا، ثــمَّ دقَّ خّطْطــُت لنصوص بأنواعها املختلفة وَكتبُت مســوَّ

ْحُتها لتسلَم من اخلطأ. ولغتها َونقَّ
اســتخَدْمُت اخلطَّ املناســب، وراعْيُت قواعَد النَّحِو واهلجاِء وعالماِت التَّرقيِم 7

بط يف كتابِة املرشوع. وأدوات الرَّ

م لمشروعي وكفاياتي. 5 - َأنا مستعدٌّ لتقييم المعلِّ



الوحدة الثانية

رحلة عبر الزمن
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كفايات الوحدة الثانية ٢
م

الكفايات 
العامة

الكفايات المجاالت
معيار المنهجالخاصة

١

١

أو١-4عمليات خلطاب  تدوينه  أثناء  يف  الرئيسة  األفكار  يلتقط 
تلخيصه ألخبار أو قصة استمع إليها.

يصوغ رسائله الشفهية وفق األنامط املختلفة للنصوص١-٦عمليات٢
)رسد، وصف، رشح، حوار(.

يؤدي أدوارًا خمتلفة ضمن جمموعة من زمائه )مدون،١-٨اجتاهات٣
قائد جمموعة، مؤقت، مقرر(.

مضمًنا١-١٠ارتباط٤ مقررة،  رحلة  ملرشوع  شفهيًّا  عرًضا  يقدم 
مرشوَعه معلوماٍت مجعها من موادَّ دراسيٍة

٥

٢

 حيدد موقع املعلومات الضمنية وخيتارها من النصوص٢-٢عمليات
واملخططات البيانية واخلرائط.

 يرشح معاين مفرداٍت أو تعابرَي جمازية.٢-4عمليات٦

 يرشح املتعلم بإجياز أسباب اختياره للنصوص.٢-٩اجتاهات٧

٨

٣

يقدم عروًضا مكتوبة قصرية مستخدًما املعينات التقنية٣-٢عمليات
والبرصية واألدوات الرقمية املناسبة.

٣-٥عمليات٩
واهلجاء  النحو  وقواعد  املناسب  األسلوب  يستخدم 
التي تدرب عليها وعامات الرتقيم وأدوات الربط يف 

كتابة نص لغوي.

 خيتار مصادَر مناسبًة من موادَّ دراسيٍة أخرى ويستخدمها٣-7ارتباط١٠
لكتابة نص ما.
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4 - (

)-  تمهيد:
ة فرض احلج عىل املسلمني. - ُأناقُش زمالئي يف قصِّ

- َنعرُض إجابتنا أمام املجموعات األخرى بلغة واضحة وسليمة .
2-  االستماع والمناقشة:

  أ   - َأستمُع بإنصاٍت لنصِّ )رحلة احلج( مستثرًيا مشاعري هلذه العبادِة العظيمِة. 
ٍة يف مضامنِي النَّصِّ بلغٍة سليمٍة من مثل: ب - ُأجيُب عْن أسئلٍة تفصيليَّ

- أكمل اجلدول التايل:
احلجُّ حديًثااحلجُّ قديًماأوجه املقارنة

الكلامت املساعدة 
األفكار الرئيسة 
3-   الممارسة :

- َأمجُع عميل مع جمموعتي إلكامِل النَّموذج الّتايل:

- َنعرُض عمَلنا أمام زمائنا شفهيًّا.
))) النص يف دليل املعلم.

((( رحلُة الَحجِّ

وجه اخلالف
................

وجه
الشبه

.........

وجه اخلالف
................

احلجُّ حديًثا احلجُّ قديًما

الحج فرض على المسلمین وقد فرض في 
السنة التاسعة من الھجرة
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2 - 2

)- تمهيد:  ))(
ُد عىل اخلريطة موقع القدس. - ُأحدِّ

- َأذكُر ثالث معلومات عن بيت املقدس أمام زمالئي.
ُث بإجياز داعًيا اآلخرين إىل رعاية املقدســات اإلسالميَّة، ُمستعيًنا بام ذكْرُته واستمْعُت  - َأحتدَّ

إليه من معلومات عن بيت املقدس.
2- القراءة :

أقرأ النَّصَّ قراءة صحيحة:

الِة، وثاين احلرمنِي  ُه حوَلُه، وهو أوىل القبلتنِي يف الصَّ املسجُد األقىص هو املسجُد اّلذي بارَك اللَّ
حيِح:  ريِف الصَّ يف البناِء، وأحُد املساجد الثَّالثِة الَّتي ُتشدُّ إليها الّرحاُل، كام جاَء يف احلديِث الشَّ

حاُل إال إىل ثالثِة مساجَد: املسجِد احلراِم، ومسِجدي هذا، واملسجِد األقىص«. »ال ُتشدُّ الرِّ
الّلُه  أذَن  ُثمَّ  كاماًل،  إليه يف صالتِهم ستَة عرَش شهًرا  واملسلموَن  سوُل -ملسو هيلع هللا ىلص-  الرَّ اتَّجَه  وقد 
للمسلمنَي  بعَد ذلك أْن يتَّجهوا يف صالتِهم إىل املسجِد احلراِم، وكاَن ذلَك حلكمٍة جليلٍة أراَدها 

الّلُه، وهي أْن تتأكَد شخصيُة املسلمنِي الدينيُة، بعَد أْن تأكدْت شخصيُتهم السياسّيُة.  
)))رحاب كامل، كتاب عجائب الدنيا السبع وغرائب القارات الست، 2003. 

بيُت المقدِس)))
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وقد ُبنَي هذا املسجُد بعَد بناء الكعبة بأربعنَي عاًما، كام جاَء يف احلديِث الّصحيِح عن أيِب ذٍر قاَل: 
؟  »سأْلُت رسوَل الّلِه -ملسو هيلع هللا ىلص- عن أوِل مسجٍد وضَع يف األرِض فقاَل: املسجُد احلراُم، قلُت ثمَّ أيٌّ
قال: املسجُد األقىص، قلُت: وكْم بينهام؟ قاَل: أربعنَي عاًما« وقد بناه يعقوُب بُن إسحَق بن إبراهيَم، 
ُثمَّ جّدَدُه بعَد ذلك سليامُن بُن داود -عليهام السالم- وكاَن ذلك خالَل فرتِة حكمِه،وحينام ُأرسَي 
برسوِل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- مْل يكِن املسجُد األقىص بحالتِه التي عليها اآلن، ويروي املؤرخون أن ُعمَر بن 

اخلطاِب -           - ملا دخـَل بيَت املقـدِس دعـاه البطـريرُك)صفروينـوس( لتفقِد الكنيسِة، فلبى 
صلِّ  فقاَل:  ُأصّلي؟  أيْن  له:  وقاَل  البطريرِك  إىل  فالتفت  فيها،  وهو  الّصالُة  وأدركْتُه  دعوتَه 
مكانَك. فقاَل ُعمُر: ما كاَن لُعمَر أْن يصّلَي يف كنيسِة القيامِة فيأيت املسلموَن من بعدي ويقولوَن: 
هنا صّلى ُعمُر، ويبنوَن عليه مسجًدا. وابتعَد عنها بمقداِر رميِة حجٍر، ثمَّ فرَش عباءَتُه وصّلى، 
وجاء املسلموَن من بعدِه وبنوا عىل مصاله مسجًدا وهو املسجُد الذي ال يزاُل باقًيا إىل يومنا هذا 
ويسمى »مسجَد عمَر«. وذلك منذ الفتِح اإلسالميِّ لبيِت املقدِس ولبالِد الّشاِم عىل يدِّ القادِة 
األبطاِل: أيب عبيدَة بن اجلراِح، وعمرو بن العاِص، ورشحبيَل بن حسنَة، ويزيَد بن أيب سفياَن، 
ُأقيَم إىل اجلنوِب من مسجِد الّصخرِة يف عهِد الوليِد بن عبِد امللك  أما » املسجُد األقىص« فقْد 
بالوضِع احلايل الذي نراه يف عرصناِ الذي نعيُش فيه، وقد اعترَب العرُب القدَس مدينًة مقدسًة؛ 
نظًرا ألهنا مرسى الرسوِل الكريِم - ملسو هيلع هللا ىلص -، وقْد وقعْت حتَت حكِمهم عام  638، وكانْت مغطاًة 
ُة عام 1016، ُثمَّ ُأعيَد  بالنحاِس املطيِل بالّذهِب، ُثمَّ أصاَبها الّتصدُع حينام حدثِت اهلزُة األرضيَّ
بناُؤها اآلَن باستخداِم رشائِح الّذهِب واأللومنيوِم، وتستقُر القبُة عىل بناٍء ُمزّيٍن سدايسِّ األضالِع 

له أربعُة مداخَل تشرُي إىل اجتاهاِت البوصلِة األصليِة، واملدخُل اجلنويبُّ جتاه مكَة.     

3- الفهم واالستيعاب:  
ف معانيها. ُط الكلامت التي تتطلَّب العودة إىل املعجم لتعرُّ - ُأحوِّ

طتها من كلامت يف النَّصِّ الّسابق. ف الكلامت التي حوَّ - َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
بارك: قّدسھ وطّھره - أُسري: سار لیالً - البطریرك: لقب یطلق في 

المسیحیة على رئیس رؤساء األساقفة - تفقدھا: مالحظتھا ومراقبتھا 
عن قرب - لبى: استجاب - التصدع: التشقق
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- ُأجيُب عن األسئلة اآلتية :
- ما مكانة القدس يف نفوِس املسلمنَي ؟

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

سة« ؟  - ما املقصود من العبارة اآلتية: » اعترب العرب القدس مدينة مقدَّ
...................................................................................................................................

- ُأعلِّل: »اتَّجه املسلمون يف صالهتم إىل املسجد احلراِم«.
...................................................................................................................................

- مــا الــدرس املســتفاد من موقف عمر بن اخلطــاب -        - حينام امتنع عن الصالة داخل 
الكنيسِة.

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

د القادة اإلسالميني الذين تعاقبوا عىل فتح بيت املقدس وبالِد الّشاِم. - ُأعدِّ
...................................................................................................................................

4- الممارسة :
أ- َأستخرُج من النَّصِّ معلومات يف كلٍّ من املجاالت الّتالية:

- تارخيية.....................................................................................................................

- دينية........................................................................................................................
- شخصيات...............................................................................................................

ب- َأختاُر من النَّصِّ معلومات هتمني، وأخرى َأرغُب يف اكتشاف املزيد منها.
...................................................................................................................................

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

ج -  َأبحُث يف الّشبكة العنكبوتية عن أفالم بيت املقدس إلثراء قراءيت.
...................................................................................................................................

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

للقدس مكانة عظیمة في نفوس المسلمین فھي مسرى الرسول الكریم، وقبلتھم األولى

یقصد من العبارة أن العرب قد أضفوا على مدینة القدس نوعاً من الھیبة الدینیة والقداسة والطھر

لحكمة جلیلة أرادھا هللا وھي أن تتأكد شخصیة المسلمین الدینیة بعد أن تأكدت شخصیتھم السیاسیة

احترام اإلسالم لجمیع األدیان وعده االعتداء على المقدسات الخاصة بالدیانات األخرى

أبو عبیدة بن الجراح / عمرو بن العاص / شرحبیل بن حسنة / یزید ابن أبي سفیان

ً بني المسجد األقصى بعد بناء الكعبة بأربعین عاما

المسجد األقصى أو القبلتین في الصالة 

الرسول الكریم - أبو عبیدة بن الجراح - عمرو بن العاص - شرحبیل بن حسنة - یزید بن أبي سفیان
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2 - 3

)- تمهيد:
حالت التي تصلح لتقديم عرٍض مكتوب. قة بالرَّ ُد نوع املعلومات املتعلِّ - ُأحدِّ

2- اإلعداد:
مها بالعرض. - َأختاُر املعلومات الَّتي سأقدِّ

ُم األفكار يف خطّة. - ُأنظِّ
- َأختاُر التقنيات الَّتي سأستعني هبا عند تقديمي العرض.

له يف جهاز احلاسوب. - َأقوُم بكتابة املوضوع، و ُأعدِّ
* تعديل.

* تصحيح.
* إدخال رموز وصور.

* اخلطوط.
- َأختاُر عنواًنا مناسًبا للعرض.
- ُأراجُع املوضوع الَّذي كتبُته.

معية و البرصيَّة. - ُأدِرُج املوضوع بالّتقنيات املصاحبة السَّ

ِرْحَلٌة ال ُتْنسى
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3- الممارسة:
ُم العرَض الَّذي َأعددته أمام زمالئي، مستعيًنا بالّتقنيات الَّتي اخرتهتا. -ُأقدِّ

4- التَّقييم:
234)معايري التقييم

وضوُح األفكاِر.
معلوماٌت ذات صلٍة باملوضوِع.

ور املناسبُة. الصُّ
العرُض املمّيُز.

غة السليمة. استخداُم اللُّ
. فهيِّ مهاراُت العرِض الشَّ

قررت إدارة المدرسة بمدرسة ............... / بنات بتنظیم رحلة إلى المركز 
العلمى بمنطقة السالمیة على شارع الخلیج العربى وذلك 

یوم ...........الموافق.................وكان عدد الطالبات المشاركات خمس 
عشرة طالبة، وقد انطلقت بنا حافلة المدرسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً 

: مع معلمة اللغة العربیة وقد تم في ھذه الرحلة ما یلي
توجھنا إلى المركز العلمي ووصلنا في تمام الساعة العاشرة، ثمة قام موظف 

االستقبال باصطحابنا داخل المركز حیث بدأنا بدخول قاعة ( األكواریوم) 
وشاھدنا ھناك الكثیر من الكائنات الحیة والخلوقات العجیبة التي تذھل العقل، 

فھي تدل على عظمة الخالق عز وجل وبدیع صنعھ فقد رأینا كائنات بریة 
وبحریة مثل : أسماك القرش الضخمة، وكذلك رأینا بعض األحیاء المائیة مثل : 
نجم البحر، ثم انتقلنا بعد ذلك لمشاھدة إحدى األفالم التعلیمیة ثالثیة األبعاد، ثم 
توجھنا إلى المطعم لتناول وجبة الغداء وقد ختمت الرحلة بالتقاط بعض الصور 
التذكاریة التي تعبر عن سعادتنا بھذا الیوم، وانصرف الجمیع من ھذه الرحلة 

فرحین مسرورین وألسنتھن تلھج بالشكر إلدارة المدرسة لتنظیمھا لھذه الرحلة 
الممتعة، و نقترح على المسؤولین عن ھذا المركز ببناء صالة ألعاب لألطفال 

وصالة للتزلج ولھم جزیل الشكر.                      حرر في ......
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٦ - (

)-  تمهيد:)))
- َأحتاوُر مع جمموعتي أُلبيِّن ما ييل:  

   أ - نعم اهلل علينا .
ب - أمهية االعتدال يف استخدام الّنعم.

2-  االستماع والمناقشة:
ة : )ملح ماروشكا(. ا لقصَّ - ُأشاِهُد عرًضا مرئيًّ

ا عْن أسئلة تفصيلية يف مضامني النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.  - ُأجيُب شفهيًّ
3-   الممارسة :

ة بشكل واضٍح. - ُأشارُك يف مناقشة مجاعيَّة مع زمالئي، وَنصوُغ أحداث القصَّ
كل الّتايل:  ة ُتعرض عىل الشَّ - بعد حتديد أحداث القصَّ

)1( الرابط يف دليل املعلم. 

ملُح ماروشكا))) 

أنعم هللا على عباده بنعم كثیرة ال تعد وال تحصى منھا خلق 
اإلنسان في أحسن صورة، وتمیزه بالعقل لیفكر ویتدبر في 
مظاھر قدرتھ، وخلقھ للمظاھر الكونیة المختلفة من اللیل 

والنھار واألرض والسماء

جماً: كثیراً - یتوق: یشتاق - ال ینفذ: ال یفنى - 
كافة: كاملة /كلھا

قیام الملك بجمع بناتھ لمعرفة َمْن منھن التي تستحق أن ترثھ في 
الحكم؛ وطرده البنتھ ماروشكا من القصر بعد مقارنتھا ألبیھا 

بالملح
خروج ماروشكا من القصر، ولقائھا بالمرأة العجوز وخدمتھا لھا
اختفاء الملح من البالد، وظھور الضعف الشدید على أھل القریة، 

ك  ومرض المل
عودة ماروشكا وتوفیرھا الملح ألبیھا الملك ولجمیع أفراد القریة 
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 أ  - املجموعُة األوىل تعرض احلدَث األوَل. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ب - املجموعُة الثانيُة تعرض احلدَث الثاين. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ج - املجموعُة الثالثُة  تعرض احلدَث الثالَث . 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

د - املجموعُة الرابعُة  تعرض احلدَث الرابَع.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

4-   التَّقييم:
ق يف أدائي: ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّ َأضُع العالمة )

النقاطعنارص التقييمم
(234

القدرُة عىل فهم املسموع واستيعابِه. )
ة  بشكٍل واضٍح .2 صياغُة  أحداث القصَّ
التَّفاعُل النَّشط بني جمموعات يف الفصِل . 3
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4 - 2

)-  تمهيد
- َأتعــاوُن مــع زمائي لطرح اســٍم أو مصطلٍح معروٍف عــىل املجموعات األخرى، 

وَنستمُع إىل تعريٍف له من هذه املجموعاِت. 
- ُأناِقُش زمائي لتقديم تعريف السم أو مصطلح مألوف، تطرحه إحدى املجموعات 

يف الفصِل.

2-  اإلعداد: 
غويَّة.  - َأطَّلُع عىل الكلامت املصنَّفة يف ُمعجم الثَّروِة اللُّ

3-  الممارسة :
- بعد االطاّلع عىل الكلامت وفق تصنيفها ؛ َأقوُم بام يأيت ُمتعاوًنا مع زمالئي:  

دة.  أ   - َأذكُر مرتادفات الكلامت املحدَّ
دِة. ب - ُأَبيُِّن ضدَّ الكلمِة املحدَّ

ُح معنى كلمة يف سياقني ُلغويني خمتلفني أو أكثر.  ج  - ُأوضِّ
ُف كاًّ من املفرد واجلمع يف مجٍل مفيدٍة.  د  - ُأوظِّ

دِة يف مواضَع مناسبٍة.   هـ - َأستخدُم ترصيفات للكلامت املحدَّ

ُة  )3) غويَّ َحصيلتي اللُّ

أذن: أباح - مسرى: خط سیر - ضئیل: قلیل - وعثاء: مشقة / تعب - 
الدأب: االستمرار - واجماً: عابس الوجھ

األقصى: األقرب - یسر: عسر - خائن: وفي
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5-3
)- تمهيد: 

غة العربية مع زمالئي.  - ُأناِقُش أزمنَة األفعاِل يف اللُّ
ا بني األفعال اآلتية يف أزمنتها املختلفة، ُثمَّ َأقوُم بتلوين املايض باألمحر، واملضارِع  ُز شفهيًّ - ُأميِّ

باألزرِق، واألمِر باألخرض. 
َن (  ُر - دوَّ ْف - انتبْه -يصوِّ َع - يتأمُل- تعرَّ  ) ارحتَل - ساِفْر - يكتشُف - تطلَّ

2- التَّطبيق: 
قعة يف الفراغات اآلتية: - َأكتُب األفعاَل الّسابقَة حسب زمنها بخطِّ الرُّ

خّطي الجميُل )3)

• ...................................

• ...................................

• ....................................

• ...................................

• ...................................

• ....................................

• ...................................

• ...................................

• ....................................

فعل األمر الفعل  املضارع الفعل املايض

قعة اجلميِل:  1 ( َأضُع كلَّ فعٍل مما يأيت يف مجلة، وَأْكُتبها بخطِّ الرُّ
ْف: .......................................................................................................................... تعرَّ
ر: .......................................................................................................................... يصوِّ
َع: ........................................................................................................................... تطلَّ

ُد  حيــَح، ُثمَّ ُأحدِّ بَط الصَّ قعــة، مراعًيا الضَّ 2 ( َأكتــُب بقلمي أمجَل خــطٍّ وَألتزُم بقواعد خطِّ الرُّ
ة يف آخرها: ا األفعاَل املضارعَة الصحيحَة واملعتلَّ شفهيًّ

- اجلغرايفُّ يستكشُف العامَل ويرى إبداَع اخلالِق.
...................................................................................................................................

ارتحل - سافْر - یكتشُف - تطلع - یتأمل - تعّرف - انتبھ - یصّور - دّون

ارتحل
تعّرف

دّون

یكتشف

یتأمل

یصّور

سافْر

تطلع
انتبھ

تعّرف على معالم وطنك

یصور العالم حركة الجزیئات بدقة
تطلع العالم إلى المجد

الصحیح: یستكشف - المعتل: یرى
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ا حتَت املضارِع صحيِح اآلخِر،  قعة، ُثمَّ َأضُع خطًّ 3 ( َأكتُب اجلملتني الفعليتني اآلتيتني بخطِّ الرُّ
وخطني حتت املضارِع معتِل اآلخر:  

ّحالُة يف إفادِة ذاته وتثقيِفها . - لن يقّصَر الرَّ
.......................................................................................................................................

ّحالة عن تسجيل مشاهداته . - لن يتوانى الرَّ
.......................................................................................................................................

ُد فيها الفعل الَّذي ُيعدُّ من  األفعال اخلمسة:   قعة، وُأحدِّ 4( َأكتُب اجلملة الفعلية اآلتية بخطِّ الرُّ
ّحالُة األذكياء خيتارون الرفيَق قبل الطريق. الرَّ

.......................................................................................................................................
ا ضبَط األفعاِل اخلمســِة فيها:  قعة، وَأذكُر شــفهيًّ  5( َأكتــُب اجلملــة الفعليــة اآلتية بخــطِّ الرُّ

إن تقرؤوا التاريخ، ترحتلوا إىل أزمان وأوطان أخرى.
.......................................................................................................................................

3- الممارسة: 
قعة مجلًة فعليًة من إنشائي تشتمُل عىل فعل من األفعال اخلمسة يف حالة الرفع: - َأكتُب بخطِّ الرُّ
.......................................................................................................................................

قعة مجلًة فعليًة تشتمُل عىل فعل من األفعال اخلمسة يف حالة النصب:   - َأكتُب بخطِّ الرُّ
.......................................................................................................................................

4- التَّقييم:
ُأقّيم خطّي:

مل يتمتمعنارص التقييمم
أزمنُة األفعاِل)
تناسُق احلروف  2
ُحسُن اخلطِّ 3
حيح4 بط الصَّ مراعاُة الضَّ
نظافُة الكتابِة5

المضارع صحیح اآلخر: یقصر 

المضارع معتل اآلخر: یتوانى

یختارون

الضبط: الجزم بحذف النون

الجنود یدافعون عن أرض الوطن

الوالدان لن یقصرا في رعایة أبنائھما
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٨-(

)- تمهيد: ))(
- ماذا تعرف عن الرباكني ؟

2- االستماع والمناقشة :           
: )رحلة إىل الفوهة اجليولوجية(. - َأستمُع لنصِّ

ًما معلومايت بلغة ســليمة واضحة،  - ُأحــاِوُر زمالئي حول ســبب القيام هبــذه الّرحلــة، مقدِّ
ومراعًيا القواعَد املتَّفَق عليها يف احلوار واملناقشة.  

- ُأقنُع زمالئي باملشاركة يف رحلة إىل مكان أثريٍّ لتعميق حصيلتنا الثَّقافية. 
 3- الممارسة:

- َأعمُل مَع جمموعتي ضمَن عمٍل مجاعيِّ »األدوار« )املدون، املؤقت،املنسق، القائد(.
1 - ُأناِقُش جمموعتي، ونعدُّ خطَّة فيام يأيت :

 أ  - ماذا ترغُب أن تشاهَد يف رحلتك إىل الفوهة الربكانية؟
ب- ماذا نحتاج للقيام هبذه الرحلة ؟

ج - كيف نوثُِّق رحلتنا ؟
ل انطباعاتك حول هذه الّرحلة »عىل شكل مذكرات شخصية« ؟  د - كيف تسجِّ

َتنا أماَم زمالئنا . 2- َنعرُض ُخطَّ
)1( النص يف دليل املعلم. 

ِة))))  رحلٌة إلى )الفوهِة الجيولوجيَّ

البركان : فتحة في سطح األرض. تتفجر وتثور من خاللھا الحمم والغازات الحارة 
والشظایا الصخریة، وتتشكل ھذه الفتحة عند اندفاع الصخر المنصھر من باطن 

األرض متفجًرا على سطح األرض، تكون معظم البراكین على ھیئة جبال، وبخاصة 
الجبال المخروطیة الشكل التي تكونت حول الفتحة نتیجة تجمع وتراكم الحمم ومواد 

أخرى قذفت إلى سطح األرض أثناء الثوران البركاني
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(٠-(

)- تمهيد:))(
فن والبواخر . ُد مع جمموعتي بعًضا  من مهامِّ السُّ - ُأعدِّ

فينة الغارقة ؟ - ماذا تتوقُع أن نجَد يف السَّ
2- االستماع والمناقشة:

فينِة الغارقِة (.  م لنصِّ ) رحلُة البحِث عِن السَّ - َأستمُع إىل عرٍض شفهيٍّ من املعلِّ
ا عن أسئلة تفصيليَّة يف مضامني النَّصِّ بلغة سليمة .  - ُأجيُب شفهيًّ

3- الممارسة :
ة باحلياة البحريَّة . - َأختاُر مكان الّرحلة ألحد معامل الّسياحة العلميَّة املختصَّ

ة بالبحر.  - َأمجُع معلومات من كتب املوادِّ الدراسيَّة األخرى ترتبط  بأحد األماكن الّسياحيَّة العلميَّة املختصَّ
ُم املعلوماِت الَّتي مجعتها لتكوين موضوٍع مفيٍد يف حدود مخس فقرات مرتابطة. - ُأنظِّ

- ُأراعي يف كتابة التَّقرير ما يأيت: 
، وُعمق الفكرِة، وســاَمَة اجلملِة، وتقســيَم املوضوع إىل فقرات، كلُّ واحدة حتمل   أ - وضوَح اخلطِّ

فكرًة.
غوية، وكتابَة املوضوِع بأسلوٍب واضٍح.  غة، و جتنَب األخطاِء اإلمائية و اللُّ ب-  االهتامَم باللُّ

)1( النص يف دليل املعلم. 

فينِة الغارقِة)))  رحلُة البحِث عِن السَّ

حمل البضائع - السفر - الصید - حمل النفط - حمل 
األسلحة والطائرات - االكتشاف والتجارب العلمیة - اإلنقاذ

یمكن العثور على أموال - أدوات شخصیة - أواني - أجھزة - حقائب
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ًنا إياه معلوماٍت مجعتها  ا أمام زمائي يف الفصِل مرشوَع الّرحلِة،  مضمِّ  ج-  َأعرُض شــفهيًّ
من موادَّ دراسيٍة أخرى.

د- َأضُع عنواًنا مناسًبا للّرحلة.

4- التَّقييم: 
ق يف أدائي:  ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّ َأضُع العالمة )  

النقاطعنارص التقييمم
(234

غوية. ) غة، و جتنِب األخطاء اإلمالئية و اللُّ القدرُة عىل االهتامم باللُّ
صياغُة  اجلمِل صياغًة متسلسلًة وناميًة.2
ا أماَم زمالئي. 3 القدرُة عىل عرض مرشوع الّرحلة عرًضا شفهيًّ
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)- تمهيد: ))(

بحارُة الكويِت َقَطعوا األمياَل عىل سفينٍة 
البحِر ألشهر عّدٍة،   ٍة، وبَقوا يف عمِق  رشاعيَّ
وأتْت عليهم األعياُد وهم يف ُعرِض البحِر، 
قْد  كاَفحوا ملتئمنَي يف شكِل عائلٍة واحدٍة، 
أوتعطّلْت  املوِت  إىل  َض  تعرَّ أحُدهم  يكوُن 

سفينُتهم الّشراعّيُة )البوُم(، وهم ُيصبحوَن وُيمسوَن عىل أحاديِث ذكرياِت الكويِت، ويتشاجروَن 
واليتفرَّ قوَن، فسفينٌة واحدٌة مجعْتهم.

2- القراءة والفهم:
- َأختاُر من املصادر الّتالية تلك التي تفيد يف إثراء معلومايت حول النَّصِّ من مثل: 

) كتب / مقاالت / مواقع بحث / منشورات ثقافية  /  صور ( .

3- الممارسة :
يَمّلوَن  وال  اليكّلوَن  كانوا  رجاٍل  بطولِة  مع  طويلٌة  حكاياٌت  له  الكويتيُّ  البحريُّ  الرّتاُث   -
حاِل، واكتشاِف وجهاٍت جتارّيٍة جديدٍة منحِت الكويتينَي خرباٍت ضاربًة يف الُعمِق  من الرتَّ

. بثقافاٍت أخرى، ولعلَّ أبرَزهم عىل شاكلِة ابن بطوطَة، وعبِدالوهاِب العسعويسِّ
الرمحِن  عبِد  الوهاِب  عبِد  النَّوخذِة  روزنامِة  كتاِب  من  أو  ِة  العنكبوتيَّ بكِة  الشَّ يف  بالبحِث   *

. العسعويسِّ
- َأكتُب عن شخصية هذا النَّوخذة الكويتي، الَّذي ساهم يف بناء تراٍث بحريٍّ زاخٍر باحلكايات 

والبطوالِت، فيام ال يزيد عىل عرشة أسطر.

)1( رحالت النوخذة يعقوب احلجي. 

نوخذٌة َمْن باِلدي))) 

التراث البحري الكویتي لھ حكایات طویلة مع بطولة رجال كانوا ال یكلّون وال یملّون من الترحال 
واكتشاف وجھات تجاریة جدیدة منحت للكویتیین خبرات ضاربة في العمق عن ثقافات أخرى ولعل 

. ابرز أبطال الرحالت العربیة على شاكلة ابن بطوطة برز اسم عبد الوھاب العسعوسي
النوخذة الكویتي الذي خلد ترحالھ لدة عشرین عاما متواصلة في البحار حكایات یتداولھا الكبار 

والصغار، رحالت النوخذة العسعوسي كشفت مالمح واضحة عن الشخصیة الكویتیة األصیلة الصبورة 
التي تتحمل الصعاب ألجل العودة ب(الزود) الوفیر مقابل بیع سلع مثل التمر واللؤلؤ والسمك في زمن 

لم یظھر فیھ النفط بعد، وقد تتبع الكاتب الحجى یومیات النوخذة العسعوسي وأبرز وأھم تنقالتھ وكیفیة 
تعایش البحارة الكویتیین على سفینة واحدة، ووصف كیف كان الترحال یضطر البحارة أحیانا إلى 
االحتفال باألعیاد على ظھر السفن وكان ھناك مشھد من التآلف والتكاتف بین بحارة تجمعوا حول 

نوخذتھم العسعوسي بدأت رحلة النوخذة العسعوسي من الكویت حیث أبحر مع بحارتھ في سفینتھ إلى 
شط العرب، وقد شحن السفینة بالتمر وباع حمولتھ في الھند بوالیة كوجرات. ثم أبحر إلى میناء 

كلیكوت وشحن حمولة من الخشب وحزم العودة إلى الكویت، "أثناء العودة اعترضت بحارة 
العسعوسي عاصفة اضطرتھم إلى اللجوء إلى أحد الموائئ لالحتماء منھاء وقد مرت رحلة العسعوسي 
خالیة من األخطار وقد مر على النوخذة العسوسي وبحارتھ عید الفطر وعید األضحى وھم في البحرء 

فلم یكن لدیھم سوى االحتفال بالعید على سطح السفینة"
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)- تمهيد: 
قة بالفضاء اخلارجي. ِة عن معلومات متعلِّ - َأبحُث مع زمالئي يف املوادِّ العلميَّ

    )مــادة العلوم الســتخراج املعلومــات العلمية - مادة الرتبية الفنية للبحث عن الرســامني 
الذين اهتموا بالفضاء... إلخ(.

2- اإلعداد:
ة الَّتي سَأمجُع منها املعلوماِت املطلوبَة، متهيًدا لكتابة النَّصِّ  املطلوب. - َأختاُر مع زمالئي املادَّ

ُمها . ُنها النَّصَّ املكتوَب وُأنظِّ - َأمجُع املعلوماِت الَّتي سُأَضمِّ

3- الممارسة:
ا حوَل الكوِن مستعيًنا باملعلومات الَّتي اكتسبُتها من املوادِّ األخرى. - َأكتُب نصًّ

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

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

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

الكوُن وعجائِبُه

الشمس ھي نجم مسؤول عن مناخ الكرة األرضیة والطقس ویغلب 
ر علیھا اللون األصف

العضو المتطوع في مبادرة ناسا العربي الفلسطیني طارق الشعار، فقد 
حصل على عضویة الرابطة الدولیة للرسامین الفلكیین

الناظر في الكون یجد العدید من المظاھر الدالة على قدرة هللا في خلق الكون وتدبیره، وقد جاءت العدید من اآلیات 
القرآنیة في إثبات ذلك، ومنھا مثالً قولھ تعالى: (إن في خلق السماوات واألرض واختالف اللیل والنھار آلیات ألولي 

األلباب * الذین یذكرون هللا قیاماً وقعوداً وعلى جنوبھم ویتفكرون في خلق السماوات واألرض ربنا ما خلقت ھذا 
باطالً سبحانك فقنا عذاب النار) ومن دالئل وعالمات ومظاھر قدرة هللا في خلق الكون ما یلي: خلق السماوات 

واألرض وما بینھما فإن من أبرز الدالئل الكونیة على عظیم خلق هللا وقدرتھ أن خلق السماوات واألرض وما بینھما 
في ستة أیام، ومع تلك السرعة في خلق السماوات واألرض إال أن خلقھا كان بأعلى درجة من اإلبداع واإلتقان
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4-(
)-  تمهيد: ))(

 أ  - ُأحــاوُر جمموعتــي يف إمكانية 
فر من مكان إىل آخر. السَّ

ب - أختاُر عرًصا من العصور الَّتي 
ًا ســبَب  يعرُضها معلِّمي ، معلِّ

اختياري.

2-  االستماع والمناقشة:
َمِن(.   أ  - َأستمُع لنَّصِّ )رحلٌة َعرْبَ الزَّ

ا عن أمثلة تفصيلية يف مضامني النصِّ بلغٍة سليمٍة من مثل: ب - أجيب شفهيًّ
- ما القيُم الّسلوكيُة املستفادُة من رسالة األب لابن؟

3- الممارسة:

)1( النص يف دليل املعلم. 

مِن ))) رحلٌة عْبَر الزَّ

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

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

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

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

التَّعليقاُت

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

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

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

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

التَّلخيُص

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

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

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

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

املحاوُر واألفكاُر

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

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

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

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

ل أفكاري ُأسجِّ

ت  طاعة الوالدین وبرھما - الحرص على الوق
اإلیمان والتسلیم � عز وجل - حسن معاملة الناس
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2-2
)- تمهيد: )1(

- أحتدث عن موقٍف واجهني فيه مشكلة، 
بُت عىل املوقِف،  وبحسِن التَّخطيِط تغلَّ

وذلك يف لغة سليمة مرتابطة.

2- القراءة:
- أقرأ النَّصَّ اآلتَي قراءًة جهرية:

، إنني رجٌل فقرٌي،  شعَر رجٌل بدنِو أجلِه فاستدعى ابَنه الوحيَد، واسُمه »سعيٌد«، وقاَل له:»يا بنيَّ
ال أملُك غرَي العمِل الّصالِح والكلمِة الطّيبِة ؛ فهام رصيدي يف الدنيا واآلخرِة. إنني سأترُك لَك 
، ستجُده  مرياًثا ضئياًل، ولكنَّه قد يكوُن سبًبا يف رفعِة شأنَِك، وَرغادِة عيِشَك. كلُّ ما أملُك، يا بنيَّ
يف هذا الصندوِق، ُخْذُه واحتفْظ به، وال تفتْحُه إال بعَد ممايت «. وبعَد عّدِة أّياٍم تويَف األُب، وَحِزَن 
دهشُته  كانْت  وكْم  الّصندوَق،  َر  تذكَّ وصّيَته،  َر  تذكَّ حزنِه  َغمرِة  ويف  شديًدا،  ُحزًنا  عليه  »سعيٌد« 
إْذ فتَحُه فلْم جيْد فيه غرَي ثالِث ورقاٍت مطوياٍت، وكاَن يمّني نفَسُه بقسٍط مَن املاِل، فتَح  بالغًة، 
َتحْد  فيها ثالَث عباراٍت: األوىل »اِمِض يف طريِقَك وال  بعَد اأُلخرى، فقرأ  الواحدَة  الورقاِت:  
ُض«، أما العبارُة الثالثُة فهي: »صديُقَك ال ختْنُه وإْن كنَت خائًنا. عْنُه« والثانية »ساعُة احلظِّ ال تعوَّ

يف صبِح اليوِم الّتايل، استيقَظ »سعيٌد« مبكًرا، ومحَل متاَعُه، ومىض يف طريقِه، يبحُث هنا وهناَك، 
حّتى وجَد مزرعًة كبريًة، فذهَب إىل مالِكها، وطلَب منه العمَل معُه، ولكنَّ صاحَب املزرعِة أجاَبُه: 
» لديَّ الكثرُي من املزارعنَي وال أحتاُج إليَك، ولكني - رفًقا بَك، وعطًفا عليَك- أستطيُع أْن أوّفَر 
لك عماًل، برشِط أْن َتْمُكَث معَي سبَع سنواٍت، وال ترتُكني قبَل مروِرها!«، حسًنا، وماذا ُتعطيني 
بعَد مروِر هذه الّسنواِت الّسبِع ؟  »ُأعطيَك ما ُأعطيه لآلخريَن«، حسًنا موافٌق،  قاهلا »سعيٌد« وهو 

* غراء حسني مهنا - الباحث عن احلظ- 1995 - مكتبة لبنان.

الحظ والعبارات الثالث*
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يدعو ربَّه أْن يوّفَقه خالَل هذه الّسنواِت الّسبِع،حتى جيمَع مبلًغا من املاِل، ويبدَأ به مرشوًعا مفيًدا 
الّسبُع، و»سعيٌد« يعمُل بجدٍّ  الّسنواُت  له حياًة مستقلًة مستقرًة ، مضِت  يدرُّ عليه دخاًل يضمُن 
واجتهاٍد عماًل ُمضنًيا وشاًقا، وال يعطيِه صاحُب املزرعِة غرَي ِكرسٍة من اخلبِز، وقطعٍة من اجلبِن، 
ويعامُله بقسوٍة شديدٍة. صرَب »سعيٌد« عىل ذلك معتقًدا أنَّ أجَره يف النهايِة سيكوُن كبرًيا، وسيكافُئه 

صاحُب العمِل مكافأًة جمزيًة. 
هذه  أخرًيا  انتهْت  حتى  عملِه،  يف  ُيخلُص  و»سعيٌد«   عاٍم،  وراَء  وعاٌم  شهٍر  وراَء  شهٌر  مىض 
صاحِب   إىل  »سعيد«  ذهَب  هبدوٍء.  وانقضْت  بسالٍم،  ْت  مرَّ أْن  عىل  اهللَ  فحمَد  الّسبُع،  الّسنواُت 
إىل  أعوَد  أْن  وجيُب  سيدي،  يا  الّسابُع،  العاُم  انتهى  »لقد  له:  وقاَل  مستبرٌش،  فرٌح  وهو  املزرعِة 
اآلخروَن؛  يأخذه  ما  سأعطيَك  إنني  لك  قلُت  لقْد  أجٍر؟  َأيُّ  أجري«،  أعطني  فأرجوك  منزيِل، 
أليَس كذلك؟،  »بىل يا سيدي« ، ولقْد أعطيُتَك مثَل اآلخرين، قطعَة جبٍن، وِكرسَة خبٍز كلَّ يوِم، 
وكاد »سعيٌد« يفقُد عقَله، وهمَّ باهلجوِم عىل صاحِب املزرعِة ليقتَلُه، ولكنَّه راجع نفَسُه ومتاسَك، 
ومىض يف طريقِه وامًجا حزيًنا، كاسَف الباِل، كسرَي اخلاطِر، ال يعرُف كْم من الوقِت مىض وهو عىل 
هذه احلاِل، ولكن من املؤكِد َأنَُّه قطَع مسافاٍت طويلًة دوَن هدٍف، حتى شعَر باجلوِع والّتعِب هيدُّ 
جسَمه، فجلَس يف ظلِّ شجرٍة، يفكُر يف أمرِه، ويعجُب من حالِه، كان »سعيٌد« جائًعا، فقرَر أْن يقوَم 
بالبحِث عْن يشٍء يسدُّ جوَعه، ومدَّ برَصه يميًنا وشاماًل، فإذا هو يرى حدائَق فاكهٍة غرَي بعيدٍة منه، 
َر العبارة األوىل: »امِض يف طريِقَك واْل  فمىض إليها، وقبَل أْن يمدَّ يَده اللتقاِط إحدى الّثمراِت تذكَّ
ُه ال يعرُف صاحَبه ليستأذَنه، وسمَع  حتْد عنه« لقد كان ماضًيا يف طريقِه للبحِث عن يشٍء يأكُله، لكنَّ
ًحا بعنٍف، فاقرتَب منهم وسأهَلم عن  ضوضاَء شديدًة، حيث بعُض اخلدِم يرضبوَن رجاًل رضًبا ُمربِّ
بِب، قاَل كبرُيهم: »لقد وجدناه يأكُل من ثامِر احلديقِة دون أن يستأذَن سيدي، فهو لصٌّ إًذا،  السَّ
إّنه لو كاَن قد طلَب بعَض الّثامر ألعطيناُه إّياها، فسّيدي كريٌم وصالٌح، وال يردُّ سائاًل« ، »إًذا قْل 
ُد يف رّسِه احلكمَة  يلَة، قاَل »سعيٌد« وهو يردِّ لسّيِدَك إّني جائٌع وُمْتَعٌب، وأريُد منه استضافتي هذه اللَّ
ُض«، »انتظْر هنا حتى أخرَب سيدي بطَلبَِك، أقبَل كبرُي اخلدِم، ليخرَبُه أنَّ  الثانيَة »ساعُة احلظِّ ال ُتعوَّ
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يَل يف القرِص، دخَل »سعيٌد« القرَص مبهوًرا  سّيَده يدعوه إىل مائدِة العشاِء، ويوافُق عىل أْن يقيَض اللَّ
أقبَل »سعيٌد«  انتظاِره،  العشاِء يف  القرِص جالًسا إىل مائدِة  بنائِه، ووجَد صاحَب  بعظَمتِه، وروعِة 
صاحَب  وجَد  ولدهشتِه  الّطعاِم،  أصناِف  إىل  ينظُر  وهو  بجواِره  جلَس  ثمَّ  وشكَرُه،  وحّياُه  عليه 
يبلَع طعاَمُه؟  أْن  الرجُل  استطاَع هذا  كيَف  يستخِدُمها كوعاٍء..  يأكُل طعاَمُه يف ُجمجمٍة  القرِص 
وملاذا يأكُل من هذه اجُلْمُجَمِة، ملِ يستطْع »سعيٌد« أْن يسيطَر عىل ُفضولِه، فقاَل: »ملاذا يا سّيدي« 
ولكن قبَل أن يكمَل سؤاَلُه، الحَظ أنَّ وجَه الّرجِل تغيَّر فجأًه، فسكَت عن الكالِم، ولكنَّ صاحَب 
القرِص سأَلُه. عن أيِّ يشٍء تسأُل؟ أقوُل ياسيدي: ملاذا.. ملاذا.. ملاذا ُتعطي أشجاُر الفاكهِة ثامَرها 
يف الّشتاِء، وعادًة تثمُر مثُل هذه األشجاِر يف هنايِة فصِل الّربيِع؟ ضِحَك صاحُب القرِص، وأرشَق 
ال  دِهٌش،  ذاهٌل  و»سعيٌد«  مهللنَي،  مستبرشيَن،  اخلدُم  معه  وَضِحَك  والّسروِر،  بالبهجِة  وجهُه 
يدري سبًبا هلذا الضحِك، وهلذه البهجِة، وطلَب صاحُب القرِص من أحِد اخلدِم أْن يقوَد »سعيًدا« 
إىل احلجرِة التي سيقيض فيها ليلَتُه، استيقَظ »سعيٌد« وذهَب لصاحِب القرِص ليشكَرُه عىل حسن 
فأنا  املبلَغ،  ُخْذ هذا  َلُه:  ينتظُر »سعيًدا« وبيدِه ُصّرٌة كبريٌة أعطاها  القرِص  ضيافتِه، وكاَن صاحُب 
مديٌن لك بِه ولكنََّك يا سيدي لسَت مديًنا يل بيشٍء.. أنا املديُن لَك، فقاَل صاحُب القرِص لسعيٍد: 
أنَت أّوُل شخٍص التقيتُه، وال يسألني عن رسِّ األكِل يف مججمٍة، إذ إّنَك بعدِم سؤالَِك قد خّلصتني 
من أثِر سحٍر كنُت مشدوًدا إليه، وال يتاُح يل التخلُص منه إال إذا مرَّ بالقرِصشخٌص مل يسأْل هذا 
السؤاَل. شكَرُه »سعيٌد« ومىض يف الطَّريِق، وعنَد هنايِة حدائِق القرِص ظهر أماَمُه رجٌل كاَن خمتبًئا 
يف  يعاوَنُه  أن  سعيٍد  عىل  وعرَض  القرِص،  يف  يعملوَن  الذين  اخلدِم  أحُد  به  األشجاِر،وإذا  خلَف 
رسقِة بعِض أمواِل صاحِب القرِص، فّكَر »سعيٌد« يف األمِر، وقاَل لنفسِه: إّن صاحَب القرِص شديُد 
الثالثَة: »صديُقَك ال ختْنُه وإْن كنَت  َر العبارَة  ُه تذكَّ الّثراِء، ولْن يضرَيُه أن يفقَد بعَض مالِه، ولكنَّ
خائًنا« خاَف سعيٌد من اخلادِم، وخيَش عىل ما معه من نقوٍد، فتظاهَر باملوافقِة، وقاَل له إّنه سيعوُد 
إىل القرِص، ويطلُب مْن صاحبِه استضافَته يوًما آخَر، ليسهَل له عمليَة االستيالِء عىل الّنقوِد، وما إِْن 
وصَل »سعيٌد« القرَص حتى انفرَد بصاحبِه، وقصَّ عليه ما وقَع له من اخلاِدم، فأمَر صاحُب القرِص 
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باستدعاِء احلرِس، والقبض عىل اخلادم اخلائِن، وشكَر »سعيًدا« إلخالِصه ووفائِه راجًيا له التوفيَق 
أِب والّصرِب، كّوَن له مؤسسًة  انطلَق »سعيٌد« إىل داره، وبكثري من اجلهِد واملثابرِة والدَّ والّسالَم. 

ناجحًة، وقّرَر أْن جيعَل من ُصندوِق أبيه مرياًثا تتوارَثُه األرسُة جياًل بعَد جيٍل!
3-الفهم واالستيعاب:  

ف معانيها. ُب العودَة إىل املعجم لتعرُّ ُط الكلمـات الَّتي تتطلَّ ١ - ُأحوِّ
طُتها يف النَّصِّ الّسابق. ف الكلمـات الَّتي حوَّ ٢ -َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ

(  يف الدائرة : حيَح مما يأيت: بوضع عامة  ) َل الصَّ ٣ - َأختاُر املكمِّ
أ  -  ترَك الّرجل البنه ثروًة من :

ِة هِب والفضَّ األمواِل الطّائلِة             األرايض والّدوِر             العمِل الّصالِح             الذَّ
من  عند صاحب املزرعة قاربت: ب - مكث الفتى فرتًة من الزَّ

    سبَع سنواٍت                 ثالَث سنواٍت                 سَت سنواٍت                أربَع سنواٍت
ج - استهجن الفتى تناوَل صاحِب القرِص طعاَمَه يف إناٍء من:

ِة     الذهِب                           مججمٍة                            زجاٍج                           الفضَّ
ا احلالَة النَّفسيَة للصبي عند انتهاء فرتة عمله عند صاحب املزرعِة ُبلغٍة واضحٍة  ٤ - َأصُف شفهيًّ

موَجَزةٍ.
٥ - ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة مع جمموعتي:

ب عىل  أ  - كيف استفاد الفتى من العبارات الثاِث التي تركها له والُدُه  يف الصندوِق للتَّغلُّ
َض هلا؟ املواقِف التي تعرَّ

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

ة؟ ب - ما أهمُّ األحداث يف القصَّ
...................................................................................................................................

ضئیالً: قلیالً - رغادة العیش: عیش طیب واسع - غمرة حزنھ: شدة 
حزنھ - قسط: مقدار - ال تحد: ال تمل - یدر: یأتي ویثمر - واجماً: 

عبس وجھھ لشدة الحزن - مبھوراً: مندھشاً

شعر الفتى بالسعادة والتفاؤل عند انتھاء عملھ عند صاحب المزرعة معتقًدا حصولھ على أجر 
كبیر، ولكنھ أصبح غاضبًا حزیناً كاسف البال عندما لم یعطھ صاحب المزرعة شیئاً

استخدم الفتى العبارات الثالت بما یناسب المواقف التى تعرض لھا 
فلم یھمل تلك التصائح فكانت سببًا في نجاتھ وفوزه بالمال

وصیة األب البنھ - فتح الصندوق بعد وفاة األب وعثوره على ثالث عبارات فقط - 
العمل لدى صاحب المزرعة سبع سنوات - عدم حصول الفتى على أجر بعد عملھ - 
استفادة الفتى من الحكم والوصایا في المواقف المناسبة - حصول الفتى على المال 

جزاء صبره وعملھ بحكمة والده



8٢

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

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

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

ج - ماذا لو انحرفَت عن غرِضك يف احلياة؟
.......................................................................................................................................

د - إىل أيِّ مدى تساعدك الفرُص عىل حتقيِق النَّجاِح يف حياتك؟
.......................................................................................................................................

4- الممارسة:
ة. 1 - َأستخلُص القيمَة الّسلوكيَة من القصَّ

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

ة يتناوُل: 2 - َأذكُر موقًفا من القصَّ
 أ   - اغتناَم الفرصِة لتحقيِق اهلدِف.

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

ب - استخداَم الّذكاِء االجتمـاعيِّ لتخطِّي الّصعوباِت.
...................................................................................................................................

ج - كْظَم الغيِظ وضبَط النفس.
...................................................................................................................................

د - الوفاَء ملن َأحسن إلينا.
...................................................................................................................................

ةِ الّتالَيِة: هنيَّ ِة يف اخلريطِة الذِّ 3 - َأكتُب عنارَص القصَّ

انحراف اإلنسان عن غرضھ في الحیاة یشتت اإلنسان ویؤدي إلى الفشل

استغالل الفرص االستغالل األمثل یساعد على النجاح، ویمكن أن یقوم اإلنسان الطموح بصناعة فرصھ 
بالعمل والجد

طاعة الوالدین - الصدق - الوفاء

طلب سعید من الخدم إخبار سیدھم رغبتھ في استضافتھ ھذه اللیلة

تظاھر سعید بموافقة الخادم الخائن على سرقة أموال صاحب القصر

عندما علم سعید بأن صاحب المزرعة لن یعطیھ أجر سبع سنوات من العمل ھم أن یھجم علیھ ولیقتلھ ولكنھ كظم 
غیظھ

إخبار صاحب القصر بما وقع لھ من الخادم الخائن وطلبھ السرقة - یترتب علیھ توقف الجسم عن اإلحساس بما حولھ، وتعطل في 
العملیات الحیویة الخاصة بھ
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2 - 3
)- تمهيد: 

ُد رحلًة من رحات أجدادي. - ُأحدِّ

2- اإلعداد:
ة رحلِة جّدي. ُد أبرَز حماور قصَّ - ُأحدِّ

الَّتي سَأستعنُي هبا عنَد  الّتقنياِت  - َأختاُر 
َة رحلِة جّدي. تقديمي قصَّ

ة الَّتي سَأعِرُضها. - َأقوُم بكتابة القصَّ
-  َأتبادُل مع زمييل العرَض، و ُأراِجُع عمَله و ُأقيُِّمه وفَق اجلدوِل الّتايل.

234)معايري التقييم
وضوُح األفكاِر.

معلوماُت ذات صلٍة باملوضوِع.
وُر املناسبِة. الصُّ
ُز. العرُض املميَّ

غِة السليمِة. استخداُم اللُّ
حلِة التي سأعرضها. ة الرِّ - أختاُر عنواًنا مناسًبا لقصَّ

ِة. - أستخدُم التِّقنياِت املصاحبَة السمعيَة منها و البرصيَة عند عرض القصَّ

3- الممارسة:
، وأدعمُه بالّصوِر املناسبة. َة )رحلِة جّدي( من خال عرٍض تقديميٍّ ُم قصَّ - أقدِّ

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

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

َأْجداُدنا
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٦ - (

)- تمهيد: ))(
َة ما يأيت:   -  َأحتاوُر مع جمموعتي أُلبيَِّن أمهيَّ

أ- وجوِد قاٍض عادٍل يف املجتمِع.
ب- إعطاِء اآلخرين حقوَقهم.

2- االستماع والمناقشة:
ِة  )ملاذا يطارد الغراُب صغاَر الوقواِق ؟(. ا لقصَّ - ُأشاهُد عرًضا مرئيًّ

ا عن أسئلة تفصيليَّة يف مضامنِي النَّصِّ بلغٍة سليمٍة .  - ُأجيُب شفهيًّ

3- الممارسة :
ُم الفصُل إىل جمموعاٍت، وتتمُّ مناقشُة كلِّ جمموعٍة بمـا ُيْطَلُب منها قبل َعْرضه. - ُيقسَّ

َة وتغيِّر يف بعِض األحداِث. ا القصَّ - املجموعُة األوىل: َتعرُض شفهيًّ

)1( الرابط يف دليل املعلم. 

لماذا يطارُد الغراُب ِصغاَر الوقواِق؟)))

یحقق العدل، ویضمن الحقوق، ویساعد الضعفاء

تسود المحبة والتعاون والتآلف واألمن بین أفراد المجتمع

طائر الوقواق طائر مخادع فھو ال یبني عشھ بنفسھ وال تحتضن أنثاه بیوضھا، وتقول القصة أن سر عداء 
الغراب لصغار الوقواق أن البومة أصیبت بكرة طین وأرادت العالج، فذھبت إلى الطبیب طائر الوقواق الذي 
أشار علیھا بالماء وعندما شفیت تھربت البومة من دفع األجر مما أستدعى عرض األمر على القاضي الذي 

حكم بعمل الغراب لدى الوقواق، وكعقاب للبومة فإنھا ال تخرج نھارا خوفا من الغراب 
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ا أمهيَة العدِل وَأَثرُه يف املجتمع. - املجموعُة الثانيُة: َترشُح شفهيًّ
ِة.  ا شخصياِت القصَّ - املجموعُة الثالثُة: َتصُف شفهيًّ

ا حواًرا بني البومِة والوقواِق. - املجموعُة الرابعُة: َتعرُض شفهيًّ

4-   التَّقييم : 
ق يف أدائي:  ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّ َأضُع العالمة )

النقاطعنارص التقييمم
(234

القدرُة عىل فهم املسموع واستيعابه. )
ة  بشكٍل واضٍح.2 صياغُة  أحداِث القصَّ
التَّفاعُل النَّشُط بني املجموعات يف الفصِل. 3

المجموعة الثانیة: للعدل وانتشاره أھمیة كبیرة حیث تسود المساواة 
ن بین الناس وتنتشر الطمأنینة ویسود األمن واألما

المجموعة الثالثة: الوقواق: طائر مخادع - الغراب: صادق وفي - 
دل البومة: كاذبة - النسر: عا

المجموعة الرابعة: البومة : إنني أتألم أیھا الطبیب صف لي عالج 
یشفیني بسرعة 

الوقواق : انتظري كي أفحصك إن عالجك بسیط وسھل اذھبي إلى 
البركة واجلسي فیھا بضع دقائق 

البومة : ھل أنت متأكد أیھا الطبیب ؟ سأحاول أن افعل ذلك . یا 
إلھى !! لقد زالت قطعة الطیب وشعرت بالراحة، شكرا لك أیھا 

الطبیب 
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4 - 2

)-  تمهيد:
-  َأتعاوُن مع زمائي لطرح اسٍم أو مصطلٍح معروٍف عىل املجموعات األخرى، وَنستمُع إىل 

تعريٍف له وُأناِقُش زمالئي فيه. 

2-  اإلعداد: 
ِة.  غويَّ لُع عىل الكلمـات املصنَّفِة يف معجِم الثَّروِة اللُّ - َأطَّ

3-  الممارسة :
- بعد االّطاع عىل الكلمـات وفَق تصنيفها ؛ َأقوُم بمـا يأيت ُمتعاوًنا مع زمائي:  

دِة.   أ  - َأذكُر  مرتادفاِت الكلمـاِت املحدَّ
دِة. ُ ضدَّ الكلمِة املحدَّ ب - ُأبنيِّ

ُح معنى كلمٍة يف سياقني ُلغويني خمتلفني أو أكثَر.  ج - ُأوضِّ
 د  - ُأوظُِّف كاًّ من املفرِد واجلمِع يف مجٍل مفيدٍة.

َدِة يف مواِضَع مناسبٍة. هـ - َأستخِدُم َترصيفاٍت للكلامِت املحدَّ

ُة  )4) غويَّ َحصيلتي اللُّ
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5 - 3
)- تمهيد: 

ْرقيِم فيه:  ، وَأضُع دائرًة حول علماِت التَّ - َأقرأ هذا النَّصَّ

ُهمَّ إّنا نسأُلك يف سفرنا هذا الربَّ والتَّقوى ومن العمِل ما ترىض،  قال رسوُل الّله - ملسو هيلع هللا ىلص -: »اللَّ
فِر واخلليفُة يف األهِل،  ُهمَّ َأْنَت الّصاحُب يف السَّ ْن علينا سفَرنا هـذا واطِو عّنا ُبعَده، اللَّ ُهمَّ هوِّ اللَّ

فِر وكآبِة املنَظِر وسوِء املنقَلِب يف املاِل واأْلهِل«.)1(   ُهمَّ إّني أعوُذ  بك من َوْعثاِء السَّ اللَّ
: »آيبون،تآئبون، عابدون، لربِّنا حامدون«  ، وزاد فيهنَّ - وإذا َرِجَع قاَلـُهنَّ

- ُأناقُش مع معلمي  دالالِت عالماِت التَّرقيم اآلتيِة، ُثمَّ َأكتُبها يف الفراِغ أمامها:  
- الرشطُة اجلانبيُة ) - (: .................................................................................................

- الرشطتان )-    -  (: ....................................................................................................
- عالمتا التنصيِص ) »    «(: .............................................................................................

- القوسان  )).... ((: ........................................................................................................
2- التَّطبيق: 

 : -  َأضُع عالماِت التَّرقيِم املناسبَة يف مواِضعها من هذا النَّصِّ
عــن أيب هريــرَة          أن رجــاًل قال يا رســوَل الّلِه إين أريُد َأْن ُأســافَر فَأوصني، قال:  عليك 
ن عليه  ُهمَّ اطــوِ َلُه الُبعَد وهوِّ بتقــوى الّلِه والتَّكبرِي عىل كلِّ رشف فلّمـــا أن وّلى الرجل قال: اللَّ

فر.)2(  السَّ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

)1( رواه مسلم. 
)2( رواه الرتمذي. 

َخّطي الجميُل )4)

توضع في أول السطر في حال المحاورة بین متحاورین دون الحاجة لذكر اسمیھما، كما تُستخدم بین 
العدد والمعدود وبین جزئي الكلمة المركبة وبعد جملة طویلة یلیھا إجمال لمعانیھا

توضع بینھما الجملة المعترضة
یوضع بینھما كلمة أو جملة أو رمز لتفسیر كلمة أو جملة سبقتھا

تُستخدمان عند النقل المباشر والحرفي لنص ما
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قعة ما يأيت مراعًيا وضَع عالماِت الرتقيِم املناسبِة: - َأكتُب بخطِّ الرُّ
وعن أنس -       - قال: »جاء رجل إىل رسول الّله ^ فقال: يا رسوَل الّله إّني أريد سفًرا 
دك الّلُه التقوى  قال زدين. قال: وغفر ذنَبك  قال: زدين بأيب أنت وأمي قال:  فزّودين  قال : زوَّ

ويّسر لك اخلرَي حيُثمـا كنَت«)1(. 
...................................................................................................................................

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

بَط  وعالماِت التَّرقيم:   قعة مراعًيا الضَّ َة اآلتيَة بخطِّ الرُّ - َأكتُب اجلمَل االسميَّ
)الروائي كازنتزاكس( ـًا من ُكلِّ مكاٍن وطًنا.    - املسافُر املثايلُّ يصنُع دائم

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

) كلينت بورجن ( - ستعرُف أكثَر عن وطنك عندما تسافُر وتكتشُف أوطاًنا أخرى. 
...................................................................................................................................

) سوزان سونتاج ( - مل أذهْب لكل مناطِق العاملِ ولكنَّها يف خطَّتي.                         
...................................................................................................................................

) الفيلسوف جوته  ( فُر طويٌل لوال الوصوُل.       - السَّ
...................................................................................................................................

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

بَط وعالماِت التَّرقيِم:  - َأكتُب النَّموذَج التايل مراعًيا الضَّ
رحلُة االكتشاف تعني معرَفة أمكنٍة جديدٍة ورؤًى جديدٍة. ) الروائي مارسيل بروست ( 

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

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

         )1(املستدرك يف الصحيحني البخاري ومسلم - سنن الرتميذي. 
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3- الممارسة: 
- َأقــرُأ ما يأيت، ُثــمَّ ُأناقُش مع جمموعٍة من زمالئي عالماِت التَّرقيِم املناســبَة، ومواضَعها، ُثمَّ 

ُأسّجُلها يف دفرتي: 
ه  كان ابن ُعَمَر -        - يقول للرجِل إذا أراد سفًرا ادُن مني أوّدْعك كام كان رسول اللَّ

ه ديَنك وأمانَتك وخواتيَم عمِلَك. -^- يوّدُعنا فيقول: َأستودُع اللَّ
...................................................................................................................................

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

فَر ملْن خيلُفُه: َأستودُعكم اهلَل الَّذي ال َتضيُع ودائُعه .  ويقوُل الَّذي يريُد السَّ
...................................................................................................................................

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

4- التَّقييم: 
ُأقيُِّم ما كتبه زمييل، ويقيُِّم هو ما كتبُت:  

مل يتمتمعنارص التقييمم
عالماُت التَّرقيم املناسبُة.)
َتناسُق احلروِف.2
ُحْسُن اخلطِّ ونظافُة الكتابِة.3
حيِح.4 بِط الصَّ مراعاُة الضَّ
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٨ - (
)- تمهيد: ))(

- َأكتُب كلمـاٍت َأِصُف فيها البْدَو، تبدُأ باحلروِف الّتالية:
- أ  ..............................

- ل ..............................
- ب.............................
- د ..............................

- و .............................. 
2- االستماع والمناقشة :

: )الصحراُء أرُض األرساِر والعجائِب(.  - َأستمُع لنصِّ
- ُأجيــُب عن أســئلٍة تفصيلّيــٍة يف مضامــنِي النَّصِّ بلغٍة 

سليمٍة.
3- الممارسة:

م العرض، مؤقت(. ن، مقدِّ ُم األدواَر عىل أعضاِء املجموعة )منسق، مدوِّ  أ   - ُنقسِّ
ب - ُنميُِّز بني وجِه الشبِه واالختالِف بني البدِو والطوارِق، ُمستعينني بالشكِل التايل.

 ج - أعرُض العمَل أماَم زمالئي.                             
...................................................................................................................................

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

)1( النص يف دليل املعلم. 

حراُء أرُض األسراِر والعجائِب)))  الصَّ

وجه 
اخلالف

وجه 
الشبه

وجه
اخلالف

الطوارق البدو

أمان / أخالق

لبیب / لماح
باسل / بارع

دؤوب

وفاء
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(٠ - (

)- تمهيد: )1(
ِة كام هو يف الّصورة .  ُث بجملٍة مفيدٍة عن شعاِر األلعاِب األولمبيَّ - َأحتدَّ

2- االستماع والمناقشة:
م عن األلعاب األولمبيَّة.  - َأستمُع إىل عرٍض شفهيٍّ من املعلِّ

ٍة يف مضامني النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.  ا عن أسئلة تفصيليَّ - ُأجيُب شفهيًّ
3-   الممارسة :

ِة  بالرياضة والرياضيني.   - َأختاُر موضوَع الّرحلِة من أحِد املوضوعاِت الرياضيِة املختصَّ
راسيِة األخرى ترتبط  بمرشوِع  الّرحلِة.  - َأمجُع معلوماٍت من كتب املوادِّ الدِّ

- ُأنظُِّم بني املعلوماتِ الَّتي مجعُتها لتكويِن موضوٍع مفيٍد يف حدود ثالث فقراٍت مرتابطٍة.
- ُأراعي يف كتابة التَّقرير ما يأيت: 

حلة .  أ  - وضَع العنواِن املناسِب للرِّ
ب- وضوَح اخلطِّ وُعمَق الفكرِة وسالمَة اجلملِة.

ج - تقسيَم املوضوِع إىل فقراٍت، كلُّ واحدٍة حتمُل فكرًة.
غوية، وكتابَة املوضوِع بأسلوب واضح.  غِة، و جتنَب األخطاِء اإلمالئية و اللُّ   د - االهتامَم باللُّ

)1( النص يف دليل املعلم. 

ُة)))  األلعاُب األولمبيَّ
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ا مرشوَع الّرحلة  مضّمًنا إياه معلوماٍت مجعُتها من موادَّ دراســيٍة أخرى أماَم  - َأعرُض شــفهيًّ
زمالئي يف الفصل.

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

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

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

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

4- التَّقييم: 
ق يف أدائي:  ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّ َأضُع العالمة )

النقاطعنارص التقييمم
(234

غوية. ) غة، و جتنِب األخطاِء اإلمالئية و اللُّ القدرُة عىل االهتامِم باللُّ

صياغُة  اجلمِل صياغًة متسلسلًة وناميًة.2

ا. 3 القدرُة عىل عرِض مرشوِع الّرحلِة شفهيًّ
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9 - 2
)- تمهيد:

-  َأختاُر مع جمموعتي مايناسُب ميويل القرائيَة )اخلياَل العلميَّ / قصًصا ورواياتٍ /منشوراٍت 
وثائقيًة/ كتًبا دينيًة (.

2- القراءة والفهم: 
- تعرُض كلُّ جمموعٍة أسامَء املصادِر الَّتي َتمَّ اختياُرها .

3- الممارسة:
ين لقراءتِه.  أ  - َأختاُر من مواضيِع زمائي ما شدَّ

ُن سبَب إعجايب بالكتاِب. ب- ُأدوِّ
نه الكتاُب املقروُء . ُم عرًضا عّمـا يتضمَّ ج - ُأقدِّ

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

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

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

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

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

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

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

زْد رصيَدَك

وھي قصة بطل خیالیة، قادھا احد ابطال الفضاء من اجل القضاء على قوى الشر، التي 
تنوي غزو الكرة االرضیة؛ وتدمیر ما علیھا من بشر؛ وتبدأ من ھذه النقطة ؛ بدایة انطالق 

حقیقیة یجسدھا أكثر من شخصیة صاحبنا ھو ھزیم الرعد وھو البطل المقدام الذي ینوي 
أن یخدم أرضھ ؛ ویدافع عن بالده ویحمي أھلھ وبین قوى خارجیة جاءت من أجل 

السیطرة على كوكب األرض كما فعلت بباقي الكواكب، فدمرت أھلھا؛ وداست علیھم، 
وأخذتھم عبیدا لھا ؛ ثم تدور مجریات القصة في الفضاء الخارجي بمساعدة العدید من 

الفضائیین وآالت ومعدات ضخمة جدا ؛ استطاع ھؤالء األبطال أن یجھزوھا من أجل غزو 
األعداء وقھرھم في قعر دارھم غیر أن ھزیم الرعد یأسر أحدى بنات العدو . فیقع في 

غرامھا وتوھمھ ھي بذلك من أجل جمع المعلومات، وعندما تعرفھ جیدا تھیم في حبھ ؛ 
فتدافع معھ عن أرضھ ضد أھلھا الذین باتت تعرف سرھم وتعرف أنھم لیسوا على حق؛ 
وبعدھا یقوم ھزیم الرعد بالسیطرة على المعدات الخاصة بالعدو واخضاعھ ؛ والسیطرة 

ن علیھ ثم أسر ما تبقى م
األعداء والبدء بحیاة جدیدة بعیدة عن المشاكل والشر واالعتداءات وقصة ھزیم الرعد 
رغم أنھا قصة لیست حقیقیة وتجري حول موقعة ال یمكن أن تصبح في یوم من األیام 
حقیقة ؛ إال أن البعض اعتبر مثل ھذه القصص لھا مغزى دیني ؛ الھدف منھا تشویھ 

صورة السید المسیح ومن معھ عند النزول من السماء بأمر من هللا ففي ھذا المسلسل 
صور صاحب القصة ھزیم الرعد بأنھ صاحب الحق الذي یحاول التخلص من العدو الذي 

سیغزو األرض وھذا لیس حقیقة ما سیحدث على أمر الواقع 
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7 - 3

)- تمهيد: 
﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    وئ  وئ   قــال تعــاىل: 

ۇئ  ۇئ﴾ )١)
ابقَة وُأبيُِّن دالئَل قدرِة الّلِه وعَظَمته يف الكوِن. - َأقرُأ اآليَة القرآنيَة السَّ

2- اإلعداد:
- َأتعاوُن مع زمالئي يف مجِع املعلوماِت من مادِة الرتبيِة اإلســالميِة و الدراساِت القرآنيِة الَّتي 

ُمها . ُنها النَّصَّ املكتوَب وأنظِّ سأضمِّ
3- الممارسة:

ا عن دالئِل قدرِة الّلِه وعظمتِه يف خلِق الكوِن، مستعيًنا باملعلوماِت التي اكتسبُتها  - َأكتُب نصًّ
ِة الرتبيِة اإلسالميِة. من مادَّ

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

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

         )1( سورة يوسف: اآلية )4(. 

الّديُن والكوُن

الشمس والقمر والكواكب

تجلّت قدرة هللا تعالى في خلق الكون. فالمتأمل في الكون من حولھ یجده ملیئاً بالبراھین والدالئل الدالة على عظمتھ وبدیع صنعھ، 
فخلق السماوات واألرض دلیل على قدرة هللا تعالى الذي ال یُعجزه شيء، تعاقب اللیل والنھار واختالفھما في الطول والقصر وكذلك 
جریان الفلك الكبیرة التي تزن مئات األطنان في میاه البحار التي تنقل الناس من مكان آلخر وتنقل البضائع وغیرھا و إنزال المطر 

لتحیا األرض وتنمو النباتات والزروع بعد الجدب وحركة الریاح وتصریفھا وتغییر حركتھا حارة وباردة حتى تُنشئ الغیوم لینزل 
المطر وتسخیر السحاب من مكان آلخر لینزل المطر بحسب إرادتھ عّز وجل وقد میز هللا تعالى اإلنسان عن سائر المخلوقات بالعقل 
وقدرتھ على التفكر والتدبّر والتأّمل؛ وذلك من أجل أن یدرك ما یدور حولھ من مظاھر الحیاة والمظاھر الكونیة المتعددة التي جعلھا 

هللا تعالى كدلیل قاطع على قدرتھ وإبداعھ في الخلق؛ ویمكن لإلنسان اكتشاف ھذه المظاھر من خالل التمّمن فیما حولھ من أصغر 
خلق هللا تعالى حجماً كالنمل والحشرات وحتى أكثرھا تعقیداً مما یدور في الفضاء الخارجي

وقد قال تعالى : “ وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا “ فوجب منا شكر الخالق سبحانھ وتعالى على ھذه النعم والحفاظ علیھا ؛ لتدوم 
سنین وسنین ؛ فالبشكر تدوم النعم وبالجحود تزول
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مرشوٌع اجتامعيٌّ

) - األدواُت والموادُّ المقترحُة:

ِمَقصٌَّأقلٌمَأوراٌق

ألواٌنصمٌغصوٌر

2 - طريقُة بناء المشروع:
 � َأختاُر عنواًنا مناسًبا ملرشوعي، ُثمَّ َأقوُم بمـا يأيت:

املعيارخطواُت البناءم

١
َة واألدواِت ُم عرًضا مكتوًبا قصرًيا ملرشوعي مستخدًما املعيناِت التقنيَة والبرصيَّ ُأقدِّ

٣-٢الرقميَة املناسبَة.

٢
َأستخدُم اخلطَّ املناسَب، وُأراعي قواعَد النَّحِو واهلجاِء وعالماِت التَّرقيم وأدواِت

بِط يف كتابِة املرشوِع. ٣-٥الرَّ

٣-7َأختاُر مصادَر مناسبًة من موادَّ دراسيٍة ُأخرى، وَأستخِدُمها لكتابِة مرشوعي.٣

مشروعي

بدء العمل:
وَنتبادُل  زمالئي،  مع  ٍة  مجاعيَّ مناقشٍة  يف  -  ُأشاِرُك 

َل إىل فكرٍة مجيلٍة ملرشوعي. اآلراَء ؛ ألتوصَّ
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3 - طريقة عرض المشروع: 
م أداًء متمّيًزا: � ُأرتُِّب خطواِت العرِض بمـا ُيناسب مرشوعي، وُأقدِّ

املعيارخطوات العرضم
ُد موقَع املعلوماِت الضمنيِة وَأختاُرها من  مرشوعي.١ ٢-٢ُأحدِّ

ُح معايَن بعِض الكلمـاِت يف مرشوعي، وَأصوُغ معنى مصطلٍح أو مجلٍة وردت فيه.٢ ٢-4ُأوضِّ

٢-٩َأرشُح بإجياٍز أسباَب  اختياري املرشوَع.٣

١-4َألتقُط األفكاَر الرئيسَة أثناَء تدويِن مرشوعي.  4

4 - تقييم المشروع: 
مُته من َعْرِض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: ُأقيُِّم مرشوعي وما قدَّ �

التقييماملعيارم
١٢٣4

منية واخرتُتها من  مرشوعي.١ ْدُت موقَع املعلومات الضِّ حدَّ

٢
ْحُت معايَن بعِض الكلمـاِت يف مرشوعي، وصْغُت معنى ُمصطلٍح وضَّ

أو مجلٍة وردت فيه.

٣
ْمــُت عرًضــا مكتوًبا قصــرًيا ملرشوعي مســتخدًما املعينــاِت التقنيَة قدَّ

والبرصيَة واألدواِت الرقميَة املناسبَة.
التقْطُت األفكاَر الرئيسَة أثناَء تدويِن مرشوعي.4

اخرْتُت مصادَر مناسبًة  من موادَّ   دراسيٍة أخرى واستخدْمُتها لكتابِة مرشوعي.٥

رشْحُت بإجياٍز  أسباَب  اختياري املرشوَع.٦

استخدْمُت اخلطَّ املناســب، وراعْيُت قواعد النَّحِو واهلجاِء وعالماِت7
بِط يف كتابة املرشوع. التَّرقيِم وأدوات الرَّ

م لمشروعي وكفاياتي. 5 - َأنا ُمستعدٌّ لتقييم المعلِّ



الوحدة الثالثة

عالم الفضاء
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كفايات الوحدة الثالثة

م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

١

١

ا اهلدف من الرسائل الشفهية ويذكر ١-١حقائق حيدد املتعلم شفهيًّ
سامهتا.

١-٢حقائق٢
يرسد ويصف ويرشح شيًئا ما يف مجل سليمة مستخدًما 
نربة  املرئية،  اإليامءات  اجلسد،  )لغة  لغوية  غري  عنارص 

الصوت...(

مضمًنا ١-١٠ارتباط٣ مقررة،  رحلة  ملرشوع  شفهيًّا  عرًضا  يقدم 
مرشوعه معلومات مجعها من مواد دراسية

٤

٢

حيدد الغرض من النصوص التي يقرؤها واملائمة لفئته ٢-١حقائق
العمرية.

وحيدد ٢-٥عمليات٥ ويلخصها،  للنص  الرئيسة  األفكار  يصوغ   
موضوع نص أو صورة ما.

أنواع ٢-٦عمليات٦ ويتعرف  املفتاحية  الكلامت  حتت  ا  خطًّ يضع   
النصوص املختلفة: رسد- وصف- رشح- حوار.

٧

٣

رشح( ٣-١حقائق وصف،  )رسد،  األنواع  خمتلفة  نصوًصا  يكتب 
تتألف من مخس فقرات. 

ا ٣-4عمليات٨ زمنيًّ األحــداث  تسلسل  مراعًيا  رسدًيا  ا  نصًّ يكتب 
ا مستخدًما حاالت الفعل بشكل سليم. ومنطقيًّ

٣-٥عمليات٩
واهلجاء  النحو  وقواعد  املناسب  األسلوب  يستخدم   
التي تدرب عليها وعامات الرتقيم وأدوات الربط يف 

كتابة نص لغوي.

 يعرب عن جتاربه وميوله واجتاهاته نحو النصوص التي ٣-٦اجتاهات١٠
يرغب أن يكتب فيها.

٣٣
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(-(

)- تمهيد: )))
ِة الَّتي تتبُعها األرُض ؟ - هل تعرُف اسَم املجرَّ

2- االستماع والمناقشة:
- َأستمُع لنصِّ )غرائُب و عجائُب(.

- ُأجيُب عن أسئلٍة تفصيلّيٍة يف مضامنِي النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.
3- الممارسة:

ْمُت من النَّصِّ ما يأيت :  - تعلَّ
.......................................................................................................................................

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

 . - َأستخلُص اهلدَف الرئيَس من النَّصِّ
.......................................................................................................................................

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

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

)1( النص يف دليل املعلم. 

َغرائُب وعجائُب))) 

درب التبانة

التأمل في خلق هللا وملكوتھ تزید إیماننا با� / األرض التى نعیش علیھا جزء 
صغیر جداً من الكون / الدقة التى تظھر في خلق الكون تؤكد قدرة الخالق العظیم 
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( - 2
  )- تمهيد:                                 

-  َأحتاوُر مع جمموعتي أُلبيَِّن ما يأيت:
- املعلومــاِت الَّتي لــديَّ عن كوكب 

األرِض.
- بعَض اآليات الكريمة الَّتي حتّدَثْت 

عن كوكِب األرِض.   
2- القراءة:   

 أقرُأ النصَّ التالي قراءًة جهريًة:    
األرُض هي الكوكُب الثالُث يف كواكِب املجموعِة الّشمسّيِة يف ترتيب الُبعِد عن الّشمِس، إْذ 
تبلُغ املسافُة بينها وبني الّشمِس نحو )150( مليوَن كيلو مرٍت، كام حتتُل األرُض املرتبَة اخلامسَة 
بني الكواكِب من حيُث احلجُم، ويبلُغ قطُرها نحو)12.750( كيلو مرٍت، وتدوُر األرُض حوَل 
الّشمِس يف نحو )360 ( يوًما و ) 6 ( ساعاٍت و)9( دقائَق و)9.54( ثانيًة، ويسمى هذا الوقُت 
بالّسنِة الفلكّيِة، كام تدور األرُض حوَل نفِسها يف )23( ساعًة و )56( دقيقًة و)4.09( ثواٍن، 

 . ويسمى هذا الوقُت باليوِم الفلكيِّ
اخلطورِة،  بالغَة  مهمًة  اجلويِّ  الغالِف   اخرتاِق  خالِل  من  األرِض   كوكِب  إىل  اهلبوُط  ُيَعدُّ 
وتتمثُل تلك اخلطورُة يف احلرارِة الناجتِة عن الّسرعِة الّشديدِة التي تتمُّ هبا رحلُة العودِة للدخوِل 

إىل الغالِف اجلويِّ لألرِض.)1(
مرتاٍت  كيلو  ثمـانيِة  برسعِة  األرِض  حوَل  بداخلِها  أطقٍم  عىل  املحتويُة  الفضاِء  مركبُة  تدوُر 
ا حتى تصَل إىل الّصفِر ُقبيَل  يف الثانيِة تقريًبا ) مخسُة أمياٍل يف الثانيِة(، وتقلُّ تلك الّسرعُة تدرجييًّ
الّشديدِة  رعِة  السُّ تلك  عن  الّناجتِة  املخاطِر  عىل  الّتغلُب  ويمكُن  األرِض،  عىل  املركبِة  هبوِط 

)*( سالمة حممد سالمة، معلومات مدهشة )الفلك(، 2008. 

العودة إلى َكْوكِب اأْلرِض*

یمثل الكوكب الثالث من كواكب المجموعة 
الشمسیة؛ وھو الكوكب الوحید حتى اآلن الصالح 

لمعیشة الكائنات الحیة

"أفال ینظرون إلى اإلبل كیف خلقت * وإلى السماء كیف رفعت * 
وإلى الجبال كیف نصبت * وإلى األرض كیف سطحت"
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ِة الواقيِة، والتي يمكُنها هتيئُة املركبِة ملواجهِة احلرارِة الّشديدِة، وضغِط اهلواِء  باستخداِم الـمظلَّ
العليا،  تستخدُم مركباُت  الّشديدِة يف طبقاِت اجلوِّ  رعِة  السُّ نتيجَة  املركبِة  الناشِئ عن اصطداِم 
الفضاِء صواريَخ كبِح الّسرعِة، التي تعمُل عىل اإلبطاِء قلياًل من رسعِة املركبِة، وتقوُم اجلاذبيُة 
رحلِة  من  األخريُة  الدقائُق  وتبدُأ  األرِض،  سطِح  عىل  للهبوِط  املركبِة  بشّد  ذلك  بعد  األرضّيُة 
َّالُت من الكبسولِة الفضائّيِة، فتهبط أواًل صغرى  العودِة إىل كوكِب األرِض عندما تتفتُح الِمظ
َّالِت التي تعمُل كَمْرساٍة عائمٍة للكبسولِة الفضائّيِة، ُثمَّ تقوُم تلك املِظلُة بعد ذلك بجذِب  الِمظ
باقي املِظاّلِت الكربى، ترسُو الكبسوالُت الفضائّيُة األمريكّيُة - مثل مرييكوري وجيميني- يف 

املاِء، بينام هتبُط الكبسوالُت الفضائّيُة الروسّيُة عىل اليابسِة. )1(

3- الفهم واالستيعاب :
ف معانيها.  ُط الكلامِت الَّتي تتطلَّب العودَة إىل املعجم لتعرُّ - ُأحوِّ

ز كوكِب األرِض عن سائِر الكواكِب.  أ  - أرشُح ِسرَّ متيُّ
نة الفلكيِة؟ ب- ما املقصوُد بالسَّ

ُل خطورَة هبوِط املركبِة الفضائيِة عىل كوكِب األرِض. ج - ُأعلِّ
رعَة أثناَء اهلبوِط عىل كوكب األرض ؟  د - كيف تكبُح مركباُت الفضاء السُّ

ُق بني هبوِط الكبسوالِت الفضائيِة األمريكيِة  وهبوِط الكبسوالِت الفضائيِة الروسيِة. هـ - ُأفرِّ

4- الممارسة:
ابق، ُثمَّ َأكتبُه يف صياغٍة سليمٍة. - َأستخلُص الغرَض الرئيَس للنَّصِّ السَّ

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

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

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

)1( ديفيد جيفرس، مات ارفني، اإلنسان يف الفضاء »غزو الفضاء - 2008«. 

أنھا الكوكب الوحید حتى اآلن الصالح لمعیشة الكائنات الحیة

یقصد بھا الفترة الزمنیة التى تستغرقھا األرض لتدور حول الشمس وتقدر 
بــ ۳٦۰ یوم و٦ ساعات و۹ دقائق و ۹.٥٤ ثانیة

ج: بسبب الحرارة الناتجة عن السرعة الشدیدة التى تتم بھا رحلة العودة 
وي للدخول إلى الغالف الج

ت د: باستخدام صواریخ كبح السرعة إضافة إلى المظال
ھــ: ترسو الكبسوالت الفضائیة األمریكیة في الماء بینما ترسو 

الكبسوالت الفضائیة الروسیة على الیابسة

بیان الصعوبات والمشكالت التي تواجھ الرحالت الفضائیة وأسالیب التغلب علیھا



١٠٢

( - 3

)- تمهيد: 
مسيِة.   - عرُض فيلٍم قصرٍي أو صورٍة عن كواكِب املجموعِة الشَّ

ُم مواضَع الكواكب، ويشرُي إىل موقِع كوكِب األرِض، وموقِع القمِر.  ُد املتعلِّ - ُيحدِّ
ا عن هذه األسئلة:  - ُيجيب شفهيًّ

مس هو: ..... ..................................................  أ   - أقرُب كوكٍب للشَّ
مس هو...................................................... ب- أبعُد كوكٍب عن الشَّ
مسيِة هو........................................ ج - أكرُب كوكٍب يف املجموعِة الشَّ

2- التَّطبيق: 
مسيِة.  أ ( َأمأُل الفراغاِت اآلتيَة بأسامِء أربعة من كواكِب املجموعِة الشَّ

مسيِة كواكُب َمجموعتِنا الشَّ

................................ كواكب 
املجموعة الشمسية ................................

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

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

عطارد

نبتون

المشتري

الزھرة

عطارد

المریخ

المشتري
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ا قصرًيا َأصُف فيه احلياَة عىل كوكِب املريخ،  باحًثا عن معلوماٍت موثَّقٍة عنه مْن  ب (  َأكتُب نصًّ
خال نقايش مع معلِّمي وزمائي.     

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

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

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

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

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

ُل ما رأيته يف هذه  ٍة عىل سطِح القمِر، ُثمَّ ُأسجِّ ا عن رحلٍة ملركبة فضائيَّ ب (  ُأشاِهُد فيلًما وثائقيًّ
ًة.  الّرحلة بأسلويب، ُمستخدًما مجاًل اسميًة تامَّ

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

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

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

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

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

مســيِة،  ج(  َأكتُب رســالًة قصريًة إىل صديق يل، أوصيه بقراءِة كتٍب عن كواكِب املجموعِة الشَّ
وما يمكن أن يستفيَدُه منها، وَأستخدُم فيها أفعااًل خمتلفَة األزمنِة )ماضًيا، مضارًعا، أمًرا(. 

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

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

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

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

  الكوكب األمحر )املريخ(

كوكب المریخ یدور حول الشمس بسرعة ۱٤.٥ 
كم /ثانیة وھي سرعة أقل من سرعة دوران 

األرض حول الشمس، یطلق علیھ (الكوكب األحمر) 
ویرجع السبب إلى وجود أكسید الحدید في غالفھ 

وسطحھ، ویقع فیھ أكبر بركان فى النظام الشمسى 
والذي یبلغ ارتفاعھ ۲۷ كیلو متر عن سطح 

الكوكب، یبلغ حجم المریخ نصف حجم األرض

احتوت كل رحلة من برنامج أبولو من طاقم مكون من ثالثة 
رواد فضاء، أول ھبوط على القمر تم في رحلة أبولو ۱۱ في 
یوم ۲۰ یولیو ۱۹٦۹، وكان أول إنسان تطأ أقدامھ سطح 
القمر نیل أرمسترونج وزمیلھ إدوین ألدرن ویظھر سطح 
القمر والرواد یسیرون علیھ ألول مرة في التاریخ وتنقل 
الكامیرات تلك الصور لیقوم العلماء بدراستھا وتحلیلھا

د تحیة طیبة مباركة من عند هللا، أما بع
فإنني یا صدیقتي أدعوك إلى االستزادة من نور العلم، وخیر من تأخذ 
منھ العلم الموثق ھو الكتاب، فعلیك بالقراءة والتصفح عن كل شيء 

وبخاصة أدعوك لقراءة كتب عن المجموعة الشمسیة التي تعد 
األرض أحد كواكبھا، وكلما شاھدت تلك الكواكب وتعلمت المزید من 
المعلومات عنھا سیزداد إیمانك با� عز وجل لما تشاھدیھ من دقة 

م خلق ھذا الكون العظی
ختاماً أدعو هللا عز وجل أن یحفظك من كل سوء والسالم علیكم 

ورحمة هللا وبركاتھ
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3- الممارسة:
تــي وصَلْت إىل الكواكِب  أ ( ُأشــارُك جمموعًة مْن زمائي احلواَر عن دوِر ُســُفِن الفضاِء الَّ

ُل حصيلَة نقايش يف ثاِث مُجٍل.  املختلفِة، وُأسجِّ
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

ُن ثمرَة نقايش يف مجلٍة  ــامِء ، وُأدوِّ ِة مراقبِة الكواكب يف السَّ ب (  َأحتــاوُر مع زمائي حوَل أمهيَّ
ٍة. واحدٍة تامَّ

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

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

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

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

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

4- التَّقييم: 
رِس:  ُأقيُِّم ذايت بعد االنتهاِء من الكتابِة يف الدَّ

234)عنارص التقييمم
مسيِة. 1 معرفُة كواكِب املجموعِة الشَّ
استيفاُء املعلوماِت املطلوبِة.2
ٍة.3 تكويُن مجٍل وافيٍة تامَّ
4. حسُن اخلطِّ
حيحُة.5 الكتابُة اهلجائيُة الصَّ

تقوم سفن الفضاء برحالت متعددة إلى الكواكب 
المختلفة، منھا رحالت مأھولة برواد الفضاء ومنھا 

رحالت استكشافیة غیر مأھولة السفن الفضائیة 
خاللھا بالتقاط الصور المختلفة ألسطح الكواكب لیتم 

دراستھا والحصول على معلومات جدیدة ومفیدة 

مراقبة الكواكب في السماء تزید من معرفة 
اإلنسان بالكون وتؤكد على وجود إلھ لھذا 

الكون یستحق العبادة والشكر
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2-(

)-  تمهيد: ))(
تي يمرُّ هبا القمُر؟   أ  - ماذا تعرُف عن املراحل الَّ

ب-  يف أيِّ املصــادِر اآلتيِة تقرُأ عن القمِر: »القرآِن الكريِم، الســنِة النبويِة، مقاالٍت علميٍة، 
شعٍر، خواطَر، أفاٍم وثائقيٍة، وصفاٍت طبيٍة، تعليمـاٍت، وصفاِت طبٍخ«.

2- االستماع والمناقشة:
 أ  - َأستمُع إىل نصِّ )أول رحلة إىل القمر(.

ب- أجيُب شفهيًّا عن أسئلٍة تفصيليٍة يف مضامنِي النَّصِّ بلغٍة سليمٍة مْن مثل:
اًل  - َأعرُض عىل زمالئي املعلوماِت الَّتي أثاَرْت اهتاممي يف النَّصِّ الَّذي استمْعُت إليه، معلِّ

اختياري تلك املعلوماِت.

3-الممارسة:
ُم الفصَل إىل جمموعتني، املجموعُة األوىل تقوُم برسِد األحداث الَّتي استمَعْت إليها،  أواًل: نقسِّ

وتقوُم املجموعُة األخرى بتقييِمها َوْفَق املعايرِي الّتاليِة:

)1( النص يف دليل املعلم. 

َأّوُل رحلٍة إلى اْلقمِر))) 

محاق / ھالل / تربیع أول / بدر / تربیع 
ثاني / ھالل
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ق يف أداِء ُزمائي :   ( لعنرص الّتقييم الَّذي حتقَّ - َأضُع عامة )

4 3 2 1 عنارص التقييم م
مني لألحداث. مراعاُة التَّسلسِل الزَّ 1

تفاصيُل ذاُت صلٍة. 2
غِة بشكٍل سليٍم استخداُم اللُّ 3

وِت....." العرُض واضٌح "خمارُج احلروِف، وضوُح الصَّ 4

ثانًيا: املجموعُة الثانيُة تقوم بوصِف املركبتــني والقمِر،وتقوُم املجموعُة األوىل بتقييمها َوْفَق 
املعايري الّتالية، فكلُّ جمموعة تقّيُم عمَل املجموعِة األخرى.

- معايرُي تقييِم املجموعِة  الثانية:

ق يف أداِء ُزمائي:   ( لعنرِص التَّقييم الَّذي حتقَّ  َأضُع عامَة )

4 3 2 ( عنارُص التقييِم م
وضوُح املعاملِ، الغرُض املستهدُف من الوصِف واضٌح. 1

التفاصيُل ذاُت الصلِة. 2
غِة بشكٍل سليٍم. استخداُم اللُّ 3

وِت....." العرُض واضٌح "خمارُج احلروِف، وضوُح الصَّ 4
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5-2

)-  تمهيد:))(
ُرك بقصٍص قرْأَتها أو َسِمْعَتها؟ وُر أعاله؟ وهل ُتذكِّ - ماذا ُتمثُِّل لَك الصُّ

2- القراءة:   
 أقرُأ النصَّ التالي قراءًة جهريًة:    

ٍة بطائرٍة ذات مـحرٍك أثقَل من اهلواِء الذي تسبُح فيه،  ق اإلنساُن ألوِل مرَّ يف عام )1903 م( حلَّ
ويف سنواٍت قصريٍة حّقَق قفزاٍت نوعّيًة: طّوَر شكَل طائرتِه، وزاَد رسعَتها، ُثمَّ اخرتَع الّصاروَخ، 
وجعَلُه أداَة سفٍر إىل الفضاِء اخلارجيِّ بعيًدا عن األرِض. لكن عىل  الرغِم من هذا اإلنجاِز فهل 

ختّلَى اإلنساُن عن أحالمِه وحكاياتِه يف َعْصِر الطرّياِن؟
لن  أسطورّيٍة،  َجزائَر  أو  ِجباٍل  أو  مدٍن  إىل  احلكاياِت  هذه  يف  حاُل  الرِّ ُتَشدُّ  كاَنت  املايض  يف 
التننِي،  وغاُر  النحاِس،  ومدينُة  قاٍف،  فجبل  الواقِع.  جغرافيا  من  ُجْزًءا  ُتْصبَِح  أْن  هلا  ُيقيََّض 
وجزيرُة الّسعادِة، أمكنٌة ال يمكُن الوصوُل إليها بوسائِط سفٍر عاديٍة، وال بدَّ من بساِط ريٍح، أو 

طائِر رّخ، أو حصاٍن جمّنٍح حيمُل َمْن َلْه حظُّ الوصوِل إىل هناك.
)1( جملة أمحد العدد 355 ص30. 

مراكُب الفضاِء بيَن األسطورِة والخياِل))) 
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َع حصاَنُه الطائَر، لكنَّ  صحيٌح أنَّ اإلنساَن يف عام 1903 م ختّلى نهائّيا عن جناحيِّ الّريِش وودَّ
احلكايَة هي التي مّهدْت له الطريَق، بعد أْن باتْت وجهُة الّسفِر إىل مقاصَد أخرى خارَج األرِض. 
جديًدا  عهًدا  الزمن(  )آلة  تِه  قصَّ يف  فتح  قد   )1946  -1866( ويلز  اإلنكليزي  الروائي  ونرى 
ك  تتحرَّ أْن  عىل  قادرًة  ستكوُن  القّصِة،  أبطاِل  أحُد  اخرتَعها  الَّتي  فسفينُته  الّطريان،  أساطرِي  من 
كام يتحرُك القطاُر يف املسافِة: إّنها تسافُر إىل املستقبِل، كام تستطيُع الّسفَر إىل املايض، ومع دخوِل 
العاملِ عرَص غزِو الفضاِء، متتلُئ أرفُف املكتباِت بآالِف احلكاياِت اجلديدِة عن سفٍن جتوُب ما بني 
قادمٍة من عوامَل أخرى. ويف كلِّ هذا عاَد عرُص  الكواكِب، وعن مغامراٍت وحروٍب، وكائناٍت 
بساِط  الَّذي حلَّ حملَّ  الّصاروُخ  فقط هو  تغّيَر  الَّذي  بِه، وكأنَّ  اخلاصَة  أساطرَيُه  لينسَج  الفضاِء 
الّريِح أو احلصاِن امُلَجنَِّح، ومدُن الفضاِء بدَل مدينِة سليامَن، ويف القرِن الثاين لعرِص الّطرياِن حيلُم 
بعُض العلامِء بتطويِر أنابيَب متناهيٍة يف الّصغِر، عىل أمِل أْن حتّوَل إىل ضفائَر متينٍة لصنِع أكرِب كابٍل 

يعّلُق يف الفضاِء، ويمتدُّ بني األرِض والقمِر. مثُل هذا احُلْلِم يؤّكُد أنَّ أحالَم اإلنساِن مْل تتغرْي.   

3-  الفهم واالستيعاب :
فر يف اجلدوِل الّتايل: ُ عن وسائِل السَّ - مع جمموعتي َأذكُر كلامٍت ُتعربِّ

• ...................................

• ...................................

• ...................................

• ...................................

• ...................................

• ...................................

اجلو البحر الرب

-  ما املقصوُد بمراكِب الفضاِء بني األسطورِة واخلياِل؟ 

-  ُأدلُِّل من النَّصِّ عىل ما يأيت:

ًة. َق اإلنساُن  يف سنواٍت قصريٍة قفزاٍت نوعيَّ -  حقَّ

الحافلة
القطار

السفینة
الغواصة

الطائرة
الصاروخ

یقصد بھا وساثل النقل المختلفة التى تخیلھا عقل 
اإلنسان والتي ظھرت في القصص الخیالیة

وفي سنوات قصیرة حقق قفزات نوعیة طور شكل طائرتھ، ثم اخترع الصاروخ
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فِر إىل الفضاِء.  -  اليزاُل العلامُء لدهيم األحاُم الكثريُة يف تطويِر السَّ
- َأتعاوُن  مع جمموعتي  يف  البحِث عن إجابِة السؤال الّتايل:

- ما املقصود بام يأيت؟  
  أ - غزو الفضاء  ........................................................................................................

ب- األسطورة واخلرافة .............................................................................................. 

4 - الممارسة :
؟ - ما الفكرُة الرئيسُة لكلِّ فقرةٍ من فقراِت النَّصِّ

الفكرة الرئيسةالفقرة
األوىل
الثانية
الثالثة

الرابعة

. - ُأساهُم مع زمائي يف صياغِة الفكرِة الرئيسِة و الِفَكِر اجلزئيِة للنَّصِّ

موضوُع النَّصِّ
................................

الفكرُة الرئيسُة
...............................

الفكرُة اجلزئيُة
................................

الفكرُة اجلزئيُة
................................

ا أماَم زمائي موضوَع النَّصِّ الّسابق يف لغٍة سليمٍة وواضحٍة. -  َأعرُض شفهيًّ

یحلم بعض العلماء بتطویر أنابیب متناھیة الصغر على أمل أن تحول إلى 
ضفائر متینة لصنع أكبر كابل یعلق في الفضاء

اكتشاف مجاھلة بوساطة سفن الفضاء واألقمار الصناعیة

ھى القصص الغریبة المتسوجة من الخیال، والتى انتقلت على 
األلسن باللغة المحكیة

لإلنسان دور كبیر في تقدم وتطور البشریة بفضل طموحھ وقدرات

وسائل السفر فى األساطیر مبھرة تناسب الخیال

تتطور وسائل السفر الخیالیة لتواكب االكتشافات الحدیثة

أحالم اإلنسان أساس في وسائل السفر للفضاء

وسائل االنتقال في الفضاء 
بین الحقیقة والخیال

خیال اإلنسان أساس 
االختراعات ظھرت في الواقع

طور اإلنسان الطائرة إلى 
الصاروخ لتناسب الطموح 

والھدف في غزو الفضاء

السفینة الخیالیة ألبطال قصة 
آلة الزمن أصبحت من الواقع
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4 - 3

)- تمهيد:
فَر إليه. ُد كوكًبا مَعّيًنا َأمتنى السَّ - ُأحدِّ

2- اإلعداد:
فَر إليه. - َأتناقُش مع زمالئي يف صفاِت الكوكِب الَّذي َأمتنى السَّ

ِة.  ِة رحلتي املستقبليَّ ُد مع زمالئي أبرَز حماوِر قصَّ - ُأحدِّ

3- الممارسة:
ِة يف الّصورِة حسَب البنوِد اآلتيِة: - َأكتُب حماوَر القصَّ

ِة(. )العنواِن - نقطِة االنطالِق - األحداِث بحسِب ترتيبِها الزمنيِّ - الوْجهِة النهائيَّ

ُأْمنيتي

كوكب المریخ

یعتبر كوكب المریخ الكوكب الرابع في المجموعة الشمسیة ویعرف باسم الكوكب 
األحمر وذلك بسبب وجود كمیات كبیرة من أكسید الحدید على سطحھ؛ وال بد من 

اإلشارة إلى أن طبقة الغالف الجوي لھ تتكّون من ثانى أكسید الكربون. وھذه 
الطبقة الرقیقة والباردة تحوي وجود الماء السائل فیھ، األمر الذي یجعل من 

مساحة ھذا الكوكب مساویة لساحة كوكب األرض، بالرغم من عدم تجاوز حجم 
المریخ لــ۱٥% من حجم األرض إال أن ما یقارب ثلثي مساحة األرض مغطى 

بالماء؛ مما یجعل من مساحة الیابسة في كال الكوكبین متساویة، یعد مناخ المریخ 
مماثالً مناخ األرض توجد المیاه على سطح المریخ على شكل جلید مترّكز في 

القطب الجنوبي والشمالي

العنوان: رحلة إلى الكوكب األحمر - الزمان: في العام ۲۰۲۰ - المكان: كوكب المریخ - 
الشخصیات: أنا ومجموعة من رواد الفضاء، العلماء - األحداث: االستعداد للرحلة / الصعوبات 

التي واجھتنا / رحلة العودة
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، وأدعُمه بالّصوِر املناسبِة. َة )رحلتي املستقبليَّة( من خالِل عرٍض تقديميٍّ ُم قصَّ - ُأقدِّ
.......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

4- التَّقييم:
1234معايُير التَّقييِم

العنواُن مناسٌب.
وضوُح تسلسِل األحداِث.

ِة. التَّشويُق يف بدايِة القصَّ
غِة بشكٍل سليٍم )حاالت الفعل(. استخداُم اللُّ

ِة: )التَّشويُق - احلسُّ الُفكاهي - املفرداُت(. مواصفاُت القصَّ
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(٠ - (

)-  تمهيد:
امء. ُد مع جمموعتي بعًضا من دالئِل قدرِة الّلِه - سبحانه وتعاىل - يف السَّ - ُأعدِّ

ُن املربَع الَّذي حيتوي عىل الكلمـاِت الَّتي هتتمُّ بالفضاِء اخلارجي فقط: - ُألوِّ

القمرالكواكبالنجومبرج التحريرنيل أرمسرتونج
الصاروخأبو اهلولالقبة الفلكيةمرصد العجرييرحالت فضائية

2-  االستماع والمناقشة:
امِء الَّتي حظيْت  م عن اإلعجاِز يف الكوِن وآياِت الّله يف السَّ - َأستمُع إىل عرٍض شفهيٍّ من املعلِّ

بنصيٍب من اآلياِت الكريمِة يف القرآِن الكريِم . 
ٍة يف مضامنِي العرِض الشفهيِّ بلغٍة سليمٍة.  ا عن أسئلة تفصيليَّ - ُأجيُب شفهيًّ

اإلعجاُز في الكوِن

 من دالئل قدرة هللا تعالى في السماء رفعھا بغیر عمد / غایة في الحسن بزینتھا من 
النجوم / تعدد المخلوقات من شمس وقمر اللیل والنھار البرق والرعد / دقة انتظام الكون 
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3-   الممارسة :
ِة بالفضاِء والفلِك .  ِة املختصَّ - َأختاُر مكاَن الّرحلة ألحِد معاملِ الّسياحِة العلميَّ

ِة  ِة العلميَّ ِة اأُلخرى ترتبُط  بأحِد األماكِن الّســياحيَّ راســيَّ - أمجُع معلوماٍت من كُتِب املوادِّ الدِّ
ِة بالفضاِء.  املختصَّ

ُم املعلوماِت الَّتي مجعُتها لتكويِن موضوٍع مفيٍد يف حدوِد ثالِث فقراٍت مرتابطٍة. - ُأنظِّ
- ُأراعي يف كتابِة التَّقرير ما يأيت: 

أ - وضوَح اخلطِّ َوعمَق الفكرِة وســالمَة اجلملِة، وتقسيَم املوضوِع إىل فقراٍت، كلُّ واحدٍة 
حتمُل فكرًة.

غويِة، وكتابَة املوضوِع بأســلوٍب  ــِة واللُّ ــب األخطاِء اإلمالئيَّ غِة، وجتنُّ ب-  االهتمـــاَم باللُّ
واضٍح. 

ٍة ُأخرى  حَلِة،  مضّمًنا إِّياُه معلوماٍت مجعُتها من موادَّ دراسيَّ ا مرشوَع الرِّ ج-  َأعرُض شــفهيًّ
أماَم زمالئي يف الفصل.

حلِة. د- َوْضَع العنوان املناسِب للرِّ

4- التَّقييم: 
َق يف أدائي:  ( لعنرِص التَّقييِم الَّذي حتقَّ َأضُع العالمَة )

النقاطعنارص التقييمم
١٢٣٤

غويِة. ١ ِب األخطاِء اإلمائيِة واللُّ غِة، وجتنُّ القدرُة عىل االهتمـاِم باللُّ

صياغُة اجلمِل صياغًة متسلسلًة وناميًة.٢

حلة عرًضا شفهيًّا. ٣ القدرُة عىل عرِض مرشوِع الرِّ
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٦ - 2
)-  تمهيد: )))

أقرُأ النبذَة التاليَة تعريًفا بالشاعر قراءًة صامتًة: 

عراِء العرِب يف العرِص  ، َأحُد أشهِر الشُّ هو أبو عبادَة الوليُد بُن عبيِد بِن حييى التنوخيِّ الطائيِّ
هِب، ُولَِد يف سوريا وظهرْت موهبُتُه الّشعريُة منُذ ِصغرِه. كان  العبايس، ُيقاُل لشعره سالسُل الذَّ
ثاء واهلجاِء، وله  ُه يف الرِّ َف ديواًنا ضخًما، أكثُر ما فيه يف املديِح وأقلُّ شاعًرا يف بالِط  اخللفاِء، خلَّ
أيًضا قصائُد يف الفخِر والعتاِب واالعتذاِر واحلكمِة والوصِف والغزِل، كان بارًعا يف التَّصويِر 
عريِّ اخليايلِّ ، ومْن أشهِر قصائِدِه تلك الَّتي يصُف فيها إِيواَن كرسى والربيَع. ومعنى كلمِة  الشِّ

غِة العربيِة: قصرُي القامِة. البحرتيِّ يف اللُّ
بيِع؟ - ما الكلمـاُت التي ختطُر ببالَِك عند سمـاِع َكِلَمِة الرَّ

................................ الربيع ................................

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

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

)1( فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب - إيليا حاوي - بريوت - ص 12. 

بيِع للُبْحتري))) َوصُف الرَّ

تغرید الطیور  

اعتدال الجو

اخضرار األرض النسیم العلیل
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2- القراءة :   
ٍر:     أقرُأ النصَّ التالي قراءًة صحيحًة ممثلًة للمعنى بأداٍء معبِّ

يقول البحرتيُّ يف وصِف الربيِع:
ام َيَتَكـلَّ َأن  كاَد  َحّتى  احُلْسِن  ِمَن  ضاِحًكا َيتاُل  لُق  الطَّ بيُع  الرَّ َأتــاَك 

ما ُنـوَّ بِاأَلمـِس  ُكنَّ  َورٍد  ــَل  َأوائِ جى الدُّ َغسِق  يف  النَّريوُز  َه  َنبَّ َوَقد 

ُمكتَّام قبُل  كـاَن  َحديًثا  َيــُبــثُّ  َفَكأنَّـُه ــدى  ــنَّ ال ــرُد  َبـ ُيَفتُِّقها 

َوكاَن َقذًى لِلَعنِي إِذ كــاَن ُمــْحِرما َبشاَشًة لِلُعيوِن  ــَأبــدى  َف َأَحـــلَّ 

ام ُنعَّ ــِة  ـــ ــبَّ اأَلِح بِــَأنــفــاِس  َيـــيُء  َحِسْبُتـُه َحّتى  الّريِح  َنسيُم  َوَرقَّ 

3-  الفهم واالستيعاب :
ف معانيها. ُب العودَة إىل املعجِم لتعرُّ ُط الكلمـاِت الَّتي تتطلَّ  أ  - ُأحوِّ

. ف الكلمـاِت التي حّوطتها من كلمـات النَّصِّ ب- َأتعاوُن مع أفراِد جمموعتي لتعرُّ
. ج - َأقرتُح عنواًنا آخر مناسًبا للنَّصِّ

؟   د - ما اإلحساُس الَّذي يسيطُر عىل الّشاِعِر يف هذا النَّصِّ
بيِع يف البيِت األوِل. هـ - ُأبيُِّن كيَف أبرَز الّشاعُر مجاَل قدوِم الرَّ

بيِع.  و - ُأدلُِّل من النَّصِّ عىل اهلواِء العليِل يف الرَّ

ك - َأختاُر بيًتا َأعجبني، وُأبيُِّن سبَب اإلعجاِب.
بيِع ُمستعيًنا بمصادَر خمتلفٍة. َر مجاَل فصِل  الرَّ ي - َأذكُر بيًتا لشاعٍر آخَر َصوَّ

4-   الممارسة :
أ  - ُأعيُد قراءَة األبياِت قراءًة صامتًة ؛ أُلساِهَم مع زمائي يف صياغِة فكرٍة رئيسٍة هلا.

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

جمال الطبیة / جاء الربیع
التفاؤل والبھجة والسرور لقدوم فصل 

الربیع - اإلعجاب بفصل الربیع

ھــ: استخدم الشاعر كلمات رسم بھن جمال قدوم فصل الربیع حیث 
م  صور الربیع بالضاحك المشرق المتبختر كبراً حتى أوشك أن یتكل

و: ورق نسیم الریح حتى حسبتھ یجيء بأنفاس األحبة نعما
ك: متروك للطالبة

ن ي: عاد الربیع فغنى الطیر مبتھًجا     في الروض یشدو بأنغام وألحا
األرض خضراء واألشجار مائسة       والورد مبتسم في كل بستان

مظاھر الجمال في فصل الربیع تضفي على الكون السعادة والبھجة والسرور



١١6

بيِع. ُد العنارَص من القصيدِة الَّتي ُتبرّشُ بقدوِم الرَّ ب - ُأحدِّ

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

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

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

ُد من القصيدِة الكلمـاِت التي تدلُّ عىل ما يأيت: ج - ُأحدِّ

املشاعُر
................................

بيِع وصُف الرَّ بيِع شكُل الرَّ
................................

اهلواُء العليُل
................................

فرحُة الناِس
...............................

ا َأماَم زمائي موضوَع النَّصِّ الّسابِق يف لغٍة سليمٍة وواضحٍة .  د -  َأعرُض شفهيًّ

بيِع إلثراِء قراءيت. ُ عن مظاهِر مجاِل فصِل الرَّ ِة عن َأفاٍم تعربِّ بكِة العنكبوتيَّ هـ-  َأبحُث يف الشَّ

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

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

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

تفتح األزھار / الندى / النسیم الرقیق

رق نسیم الریح

یبث حدیثاً كان مكتمالًالطلق / یختال

أبدى للعیون بشاشة
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5-3
)- تمهيد: 

قعِة. - َأمأُل الفراغاِت يف اجلدوِل اآليت بمـا هو مطلوٌب مراعًيا الكتابَة بخطِّ الرُّ
مهزة متوسطة عىل األلفمهزة متوسطة عىل نربةمهزة متوسطة عىل الواو

2- التَّطبيق: 
حيَح. بَط واهلجاَء الصَّ قعة مراعًيا الضَّ 1( َأكتُب بخطِّ الرُّ

فِر عندما ُتحسُن التَّرصَف  . -  يظهُر ذكاؤَك يف السَّ
.......................................................................................................................................

حيَح،  وعالماِت التَّرقيِم.   بَط واهلجاَء الصَّ قعِة مراعًيا الضَّ 2( َأكتُب بخطِّ الرُّ
فِر. - املسافُر كثرُي اخلربِة رائٌد ؛ ملِْن هو ُمْسَتِجدٌّ يف السَّ

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

َأَم . - حياُة املغامرِة والتَّرحال ال تعِرُف السَّ
.......................................................................................................................................

فِر ؛ داٌل عىل ذكائَِك. - هدوُؤَك وَأْنَت تواِجُه مصاعَب السَّ
.......................................................................................................................................

خّطي الجميُل )5)

یؤمن

فؤاد

تفاؤل

مؤذن

یئس

أسئلة

وئام

ھادئة

نشأة

رأس

یسأل

فأس
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قعِة. 3 ( َأصوُغ ثالَث ُجَمٍل من إنشائي، مستخدًما فيها هذه الكلامِت، ُثمَّ َأكتُبها بخطِّ الرُّ
 ) مؤمن  - دأَب -  فائز  (

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

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

3- الممارسة: 
قيِم:  حيَح وعاماِت الرتَّ فِر، مراعًيا ُحسَن اخلطِّ واهلجاَء الصَّ قعِة يف طرائِف السَّ َأصوُغ فقرًة بخطِّ الرُّ

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

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

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

4- التَّقييم:
ُأقّيم خطّي: 

مل يتمتمعنارص التقييمم
صحُة رسِم احلروِف.)
2. حسُن اخلطِّ
مناسبُة امتداِد الكلامِت.3
نظافُة الكتابِة.4
بِط.5 سالمُة الضَّ

قَعِة، وُأراعي مجاَل خطّي:  - َأستمُع ملا ُيْمليِه معلِّمي ، ُثمَّ َأكتبُه بخطِّ الرُّ
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

- ُأصّوُب: 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ن الصدق من صفات المؤم
ن دأب المسلمون على التصدق في رمضا

بار والدیھ فائز في الدنیا واآلخرة

قام أحد المسافرین إلى المملكة العربیة السعودیة ألداء مناسك الحج بإحضار خروف 
لذبحة كھدي، ولكن المسؤولین أبلغوه بأنھ من األفضل شراء الھدي من مكة فوافق 

وتم إنھاء اإلجراءات
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٦-3
)- تمهيد: 

- ما أنواُع النصوِص الَّتي كتبُتها هذا العاَم؟
- ما أغراُض الكتابِة؟

2- التَّطبيق: 
- َأكتُب  مع جمموعتي ِفْقَرًة عن فوائِد الكتابِة.

3- الممارسة: 
. لِة لديَّ - َأعرُض أماَم زمالئي أنواَع الكتابِة املفضَّ
- َأيُّ أنواِع النُّصوِص الّتاليِة َأرغُب يف الكتابِة فيه:

قصٌة قصريٌة

تعليمـاٌت
تدويُن مالحظاٍت

مذكراٌت

رشٌح

عرٌض كتايبٌّ

إعالناٌت
وصٌف
تعليٌق

4 - التَّقييُم:
ُأقّيُم ذايت يف كتابِة املوضوعاِت الّسابقِة:

234)عنارص التَّقييمم
تكويُن مجٍل اسميَّة صحيحٍة.)
تكويُن مجٍل فعليٍَّة صحيحٍة.2
التَّعبرُي عن املعلومِة بدقٍة.3
ترابُط اجُلمل .4
حيحُة.5 ُة الصَّ الكتابُة اهلجائيَّ

له في الكتابةِ ما ُأفضِّ

أدبیة / علمیة / تاریخیة / قصص ومغامرات

الكتابة التعبیریة ( یقوم فیھ الكاتب بالتعبیر عن آرائھ الشخصیة وخبراتھ)
الكتابة اإلقناعیة (یركز فیھا الكاتب على إقناع المتلقي بالمكتوب) 

كتابة تفسیریة توضیحیة (تقدم الشرح واألمثلة )
كتابة جدلیة ( تعتمد على النقاش وعرض الدلیل والحجة لتأكید الفكرة )

كتابة وصفیة ( تعتمد على ذكر التفاصیل )

الكتابة ھي إحدى أھم وأبرز طرق التواصل بین الناس منذ العصور القدیمة إلى العصور 
الحالیة؛ ولشدة أھمیتھا عبر التاریخ اإلنساني فقد عد الملتخصصون اكتشاف الكتابة واحدة 

من أھم اإلنجازات اإلنسانیة عبر التاریخ، فباتوا یصنّفون األحداث التاریخیة بناًء على بعدھا 
أو قربھا زمانیا من ھذه اللحظة المفصلیة من حیاة اإلنسان، لم تنل الكتابة ھذه األھمیة من 

فراغ بل لما تقدمھ من خدمات جلیلة لإلنسان، وھي الوسیلة الرئیسیة لحفظ العلوم والخبرات 
والتجارب الحیاتیة واالستنتاجات واآلراء واألقوال والسیر واألحداث التاریخیة، فدون الكتابة 

سیبدأ كل ما یحاول إضافة شيء إلى مسیرة اإلنسانیة من الصفر ولن یكون ھناك أي نوع 
من أنواع تراكم العلوم، أو الخبرات، وسیلة مھمة للتعبیر عن المشاعر الدفینة لآلخرین في 

محاولة لتقریب المسافات بین المرسل والمرسل إلیھ
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( - (
)- تمهيد: ))(

ا قصرًيا عن قفزة فيليكس. - ُأشاِهُد فيلًمـا وثائقيًّ
2- االستماع والمناقشة:

ِة )قفزِة فيليكِس( بانتباٍه وتركيٍز.    - َأستمُع لقصَّ
ا عن أسئلٍة َتْعُقُب االستامَع من مثل: - ُأجيُب شفهيًّ
  أ  - ما املعلومُة الَّتي أهبرتَك مّما استمْعَت إليِه ؟

ُة الَّتي استمْعنا إِليها ؟ ب- إالَم ترشُدنا القصَّ
3- الممارسة:

أ- كيَف توّصْلَت للمعلوماِت يف النصِّ الذي استمعَت إليِه ؟
ُة القفزِة قصَّ حواُر خالٍد ووالِدِه الطريقُة

من ِخالِل عباراٍت جمازيٍة 
عرُض حقائَق

من خالِل عرِض مشاعَر
يف مجٍل واضحٍة

ِة؟  ْمَت من القصَّ ب - ماذا تعلَّ
. ج - َأستخلُص اهلدَف الرئييس من النَّصِّ

4- التَّقييم:
عنارص التقييم م

فهُم املسموِع واستيعاُبه. (
ا ستخالُص اهلدِف من النَّصِّ املسموِع. 2

ِة وصوِل املعلومِة إليَك. القدرُة  عىل حتديِد كيفيَّ 3
)1( الرابط يف دليل املعلم. 

رحلُة فيليكس)))

صعود فیلیكس بمنطاد ثم قفزه حتى تعدت سرعتھ 
سرعة الصوت / تحطیمھ ألرقام قیاسیة

إلى العمل باجتھاد للوصول إلى الھدف المرجو / عدم الیأس والمثابرة والطموح

سبیل الوصول إلى األھداف ھو اإلصرار على تحقیق اآلمال بالعمل 
الجاد والتحدي وعدم االستسالم
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( - 2
)- تمهيد: ))( 

- َأحتاوُر مع جمموعتي أُلبيِّن ما يأيت:
- ثالَث معلوماٍت عن الكوكب اأَلمحِر.

-سبَب تسمَيتِه بالكوكِب اأَلمحِر. 
 2-القراءة: 

أقرُأ النصَّ التالي قراءًة جهرية صحيحًة:    
هو  واحٍد  نجٍم  من  ُة  الّشمسيَّ املجموعُة  تتكّوُن 

الّشمُس، وتسعُة كواكَب أخرى تدوُر يف فلِكها،  هي بالرتتيِب حسب قربِها من الّشمِس:عطارُد،  
والّزهرُة، واألرُض، واملريُخ، واملشرتي، وزحُل، ونبتون، وبلوتو، كام تضمُّ أيًضا عدًدا من األقامِر 

هِب. الّتابعِة، واملذنباِت، والشُّ
محِر، نظًرا ألَن ُتربَتُه غنيٌة بأكسيِد احلديِد األمحِر،وهذا  يطلُق عىل كوكِب املريِخ اسُم الكوكِب اأْلَ
الّشمِس،إذ  قرُبه من  ِمْن حيُث  ِة  الّشمسيَّ املجموعِة  بني كواكِب  الّرابعَة  املرتبَة  َيْشَغُل  الكوكُب 
يبعُد عنها بحوايل)228( مليوَن كيلومرٍت، بينام يبلُغ قطرُه نحو)6796( كيلومرٍت، أي يقرُب من 
نصِف قطِر األرِض، ويدوُر املريُخ حوَل الّشمِس يف نحو)687( يوًما، أي أّن سنَتُه تعادُل ُقرابَة 
سنتنِي من سنيِّ األرِض، كام يدوُر حوَل نفِسه ُكلَّ )24( ساعًة، و)37( دقيقًة، أي يوُمه يساوي 

تقريًبا يوَم األرِض.
ْد  يعتقُد بعُض العلمـاِء بوجوِد نوٍع ما من احلياِة عىل كوكِب املريِخ، لكن ذلك االعتقاَد مْل يؤكَّ
َبْعُد، وذلك عىل الرغِم من هبوِط الّسفينتنِي الفضائيتنِي » فايكينج1 و 2« عىل سطح املريِخ سنة 
)1976م(، لكْن مل يتم التَّوُصُل إىل شواهَد قاطعٍة عىل وجوِد أيِّ مظهٍر مْن مظاهِر  احلياِة !! فالغالُف 
ٍة مْن غاِز ثاين أكسيِد الكربوِن، وذلك بنسبٍة عاليٍة جًدا  ن بصورٍة أساسيَّ اجلويُّ لكوكِب املريِخ يتكوَّ

تبلُغ نحو )95%( مما جيعُل احلياَة عىل سطحِه،  من دون تقنياٍت خاصٍة مستحيلًة. 
)1( سالمة حممد سالمة، معلومات مدهشة )الفلك(،  2008 م. 

الكوكُب األحمُر)))
یطلق على كوكب المریخ (الكوكب األحمر) 

كوكب المریخ ھو الكوب الرابع بعد األرض في القرب 
س من الشم

غالف كوكب المریخ یتكون من غاز ثاني أكید الكربون 
سبب تسمیتھ بالكوكب األحمر لوجود أكسید الحدید 

األحمر في تربتھ
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3-الفهم واالستيعاب: 
ِف معانْيها. ُب العودَة إىل املعجِم لتعرُّ ُط الكلمـاِت التي تتطلَّ - ُأحوِّ

- ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:
- ما الفرُق بنَي الّنجِم والكوكِب؟

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

- ما سبُب استحالِة العيِش عىل سطِح املريِخ؟
.......................................................................................................................................

- ما عدُد كواكِب املجموعِة الشمسيِة؟
.......................................................................................................................................

4- الممارسة:
- َأستخِلُص الغرَض الرئيَس من الِفْقَرِة الّسابَقِة، ُثمَّ َأكتبُه يف صياغٍة سليمٍة.

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

ِة. مسيَّ  - َأرسُم َمداَر كوكِب املريِخ يف جمموعتِنا الشَّ

النجوم: ھي كرات من الغاز الضخمة، ذات ضغط عال یؤدي إلى رد فعل نووي 
س یجعلھا مشرقھ وحارة و أقربھا وأكبرھا بالنسبة لالرض ھي الشم

 الكوكب: بعض الكواكب صلبة مثل األرض والمریخ و أخرى غازیة مثل 
المشتري وزحل وباقي الكواكب؛ ما یمیز الكواكب ھي أنھا لیست كبیرة 

لتتسبب بتفاعالت نوویة ذاتیة ولیست ساخنة جداً وال ینبعث منھا الضوء

ألن غاز ثاني أكسید الكربون یشكل ۹٥% من غالفھ الجوي

 عدد كواكب المجموعة الشمسیة (ثمانیة) ھي عطارد؛ والزھرة؛ 
واألرض، والمریخ؛ والمشتري، وزحل، واورانوس؛ ونبتون 

وھناك الكواكب القزمة وعددھا (خمسة ) ھي: بلوتو؛ وإریس؛ 
وسیریس؛ وھاومیاء ومیكمیك

بیان خصائص وصفات كوكب المریخ
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( - 3
)- تمهيد: 

عنها،  قصرًيا  وفيلًمـا  هلا،  صوًرا  وُأشاِهُد  ِة،  الفضائيَّ املحطاِت  حول  شفهيٍّ  نقاٍش  يف  َأشرتُك   -
ويكوُن النقاُش من خالِل األسئلِة التاليِة:

- ماذا تعني املحطُة الفضائيَُّة؟ 
- ما الفرُق بينها وبنَي مكوِك الفضاِء؟ 

ِة. - هاِت معلوماٍت عن املحطِة الفضائيَّ

2- التَّطبيق: 
ُل ذلك  يف ِفْقَرٍة مكتَمَلٍة.  ِة وفوائَِدها لِرْحالِت الفضاِء، وُأسجِّ َة املحطاِت الفضائيَّ  أ ( أنا ُأبيُِّن أمهيِّ

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

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

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

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

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

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

ِة  املحطَّ عن  معلوماٍت  فيه  ُأقّدُم  ِة،  املدرسيَّ اإلذاعِة  يف   زمالئي  أماَم  وُألقيه  ا  نصًّ ب (  َأكتُب 
ِة.  الفضائيِة الّدوليَّ

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

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

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

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

ُة المحطاُت الفضائيَّ

عبارة عن قمر صناعي مؤھل للبشر یستخدم كقاعدة 
للرصد الفلكي یبقى في المدار األرضي المنخفض
المكوك الفضائي مركبة تدور حول الجھة التي 

وجھت إلیھا ینطلق من األرض ثم یعود إلیھا
توجد محطتان فضائیتان ( المحطة الفضائیة الروسیة میر) و (المحطة الفضائیة الدولیة ) / یعیش رواد الفضاء على 

متن المحطات الفضائیة فترات زمنیة إلجراء األبحاث / تعتبر المحطات الفضائیة محطة انطالق لسفن الفضاء المختلفة 
ألماكن أبعد / تتضمن المحطات الفضائیة الكثیر من األجھزة والمستلزمات واالحتیاجات التي تلزم رواد الفضاء 

المحطة الفضائیة الدولیة ھي محطة دولیة تدور على ارتفاع ۳۹۰ كیلومترا عن سطح كوكب األرض وبسرعة ۲۸ 
ألف كم في الساعة وأطلقت لتأخذ محل ومھام المحطة الفضائیة الروسیة میر، ویتم اإلشرا ف علیھا بتعاون دولي، 

ھدفھا تحضیر اإلنسان لتمضیة أوقات طویلة في الفضاء، وإجراء التجارب خارج متطقة الجاذبیة األرضیة، ثم بنائھا 
ت بموجب تعاون دولي بقیادة الوالیا

المتحدة وروسیا وتمویل من كندا والیابان و ۱۰ دول أوربیة؛ بدأ بنائھا سنة ۱۹۹۸ وبلغت تكلفتھا ۱۰۰ ملیار 
ورو ی

على متن المحطة الدولیة ھذه اللحظة أربعة رواد، یوجد ھناك على األقل أربعة مختبرات تحتوي على أجھزة إلجراء 
بحوث واسعة النطاق في مجاالت مختلفة مثل المواد، السائل، علوم الحیاة واالحتراق والتقنیات الجدیدة
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ِة.  اِد الفضاِء يف املحطّاِت الفضائيَّ ًنا حياَة روَّ ج ( َأكتُب بأسلويب مبيِّ

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

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

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

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

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

ًة، يف وصِف هيئِة رائِد الفضاِء، ومالبِِسِه،  ًة وفعليَّ ِفْقَرًة وافيًة مستخدًما مجاًل اسميَّ َأكتُب  د ( 
ٍة.   ٍة وثائقيَّ مستعيًنا بمقاطَع مرئيَّ

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

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

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

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

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

حیاة رواد الفضاء ال تشبھ الحیاة على سطح األرض التى نعیش علیھا؛ فالحیاة 
بالجاذبیة ال تشبھ أبدا الحیاة بانعدامھا، كما أن الحیاة في الفضاء ھى من أصعب 

أنواع الحیاة، لذا یدّرب رواد الفضاء بشكل حثیث على العیش في الفضاء قبل 
الصعود إلیھ؛ فھناك أسالیب خاصة فى الحیاة فى الفضاء وھناك أنظمة غذائیة 

معینة یجبر رواد الفضاء على تناولھا لمدة عدة أشھر

یرتدي رواد الفضاء مالبس تالثم كل مرحلة یمرون بھاء فھناك بدل خاصة بالشي خارج السفینة 
الفضائیة، وكذلك ھناك بدل خاصة وبدل لممارسة التمارین الخاصة برواد الفضاء یجب على رواد 

الفضاء ارتداء بدالت خاصة بالفضاء عند مغادرة المركبة الفضائیّة؛ والتعرض لبیئة الفضاء، التي ال 
تحتوي على ضغط جوي؛ أو ھواء للتنفس، وھي شدیدة البرودة وملیئة باإلشعاعات الخطیرة؛ 

وسیموت رائد الفضاء إذا لم یرتدي مالبس الفضاء الخاصة عند بدلة الفضاء ضروریة لرائد الفضاء؛ 
ألنھا تسمح لھ بالتجول في أمان نسبي في الفضاء؛ وھي توفّر لھ ما یلي: الھواء المضغوط، 

األكسجین؛ درجة الحرارة المنظمة 
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3- الممارسة: 
يف  ذلَك  ُل  وُأسجِّ اْلفضاِء،  علوِم  ِم  َتَعلُّ مزايا  حوَل  زمالئي  مع  ٍة  نقاشيَّ َحْلقٍة  يف  َأشرتُك 

َخْمِس ِفْقراٍت مرتابطٍة. 
.......................................................................................................................................

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

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

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

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

4- التَّقييم: 
ُأقيُِّم ذايت يف كتابِة املوضوعاِت السابقِة: 

234)عنارص التقييمم
ٍة وافيٍة.1 تكويُن مجٍل تامَّ
استيفاُء املعلوماِت املطلوبِة. 2
بناُء ِفْقَرٍة بشكٍل صحيٍح.3
4. تسجيُل حصيلِة الّنقاِش الشفهيِّ
قيُق .5 الوصُف الدَّ
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2 - (

)-  تمهيد: )1(
ُث عنها. - ُأشاِهُد الّصوَر وَأحتدَّ

2- االستماع والمناقشة:
: )رحلٌة وحواٌر( . - َأستمُع لَنصِّ

ٍة يف مضامنِي النَّصِّ بلغٍة سليمٍة. - ُأجيُب عْن أسئلٍة تفصيليَّ
3-الممارسة:

همـا أعجبْتَك َأْكثَر، الفراشُة َأِم النَّحَلُة؟ وملاذا؟ - َأيُّ
ا الفراشَة يف هذه الّصورِة. - َأِصُف شفهيًّ

ًة قصريًة عن اْلفراشِة. - َأكتُب قصَّ
................................................................................

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

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

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

        )1( النص يف دليل املعلم. 

رحلٌة وحواٌر)))
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5 - 2

)- تمهيد: )))
- ختيَّْل أنك أصبْحَت رائَد فضاٍء، فأيُّ كوكٍب من الكواكِب حتبُّ زياَرَته  ؟ 

2- القراءة  واألداء:   
 أقرُأ قراءًة صحيحًة ُمَمثِّلًة المعنى بَأداٍء ُمَعبٍِّر مستخدًما فيه ُلَغَة اْلَجَسِد :    

جودي باإلهلاِم  الّشعِر  ــروَس  ع الّسعيِديا  العلِم  موكِب  يف  واخُطري 
سًنا الّشمِس  مسبِح  مْن  وامـــــُزجيه ببــــيــاين وقصــيديواْقبيِس 
خالــــٍد بعيٍد  اليوَم  ـــــيل  ـَ اجلديِدواحف الفجِر  يف  الفكِر  عيُد  فهو 
إرشاقِه يف  العقِل  عيــُد  امُلستزيِدهــــــو  موِح  للطَّ عـــيٌد  هــُو 
وقــــــْد الكوِن  يف  ــّرواُد  ال الفريـــِدَسبَح  للبحِث  ــاَق  اآلف َفتحوا 
شاهٍق مـــْن  كوكَبنا  البنوِدوَرَأوا  خــّفــاَق  ــواِر  األنـ ُمــْشـــــِرَق 
ا ساطَعً َرَأْوُه  األرِض  الوليِدكـــوكُب  كالّنجِم  الكوِن  رحاِب  فـي 
شكلِه مــْن  نــرى  اْل  أنــا  احلدوِد غيـــَر  خلِف  مْن  الــّرواُد  رأى  مــا 
ــغــُتــُم ــا الـــــــّرواُد قـــْد ُبــلِّ ـــ ـــ اخللوِدأهيُّ وأسبــــاَب  الّدهِر  عــــزَة 
ـــَعٍة ـْ ِرف فــي  صيُتُكُم  وبلغـــُتم ُذروَة الفخـــِر األكيـــــِدوغــــدا 

)1( عىل ضفاف جمردة - فاضل خلف ص 47. 

رّواُد الفضاِء للّشاعر فاضل خلف)))
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ــوا ــَدع أْب ــاٍل  رجـ فضَل  ــروا  ــاذك احلديِد ف بأِس  مــــْن  العلِم  معـجزاِت 
َمْكَمنِِه ــْن  م املجهوَل  ــوا  ــَرج الوجوِدأْخ ــاُق  آف بالعلِم  فــازدهْت 
جمُدكــم هــذا  ــّرواُد  ـــ ـــ ال ــا  ــوِدأهيُّ ــ ــادح اجلـــــرِس بـــــآالٍء وج ـــ ص
ُقُدًما وســريوا  الــعــزَم  الــّرغــيــِد فــاْصــُدقــوا  بــاخلــرِي  التاريَخ  ــدوا  وارِفـ

3-  الفهم واالستيعاب :
ف معانيها. ُب العودَة إىل املعجم لتعرُّ ُط الكلمـاِت التي تتطلَّ - ُأحوِّ

. طُتها من كلامت النَّصِّ ف الكلمـاِت التي حوَّ - َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
 . - َأقرتُح عنواًنا آخر مناسًبا للنَّصِّ

- َأذكُر من األبيات بعَض ما يدلُّ عىل قدرة الّله تعاىل.
- ما األشياُء التي يستطيع رائُد الفضاِء ذكَرها ؟

- عالَم تدلُّ اجلمل الّتالية: 
الداللةاجلملم
عيُد الفكِر يف الفجِر اجلديِد)
َسَبَح الّرواُد يف الكوِن2
َأْخرجوا املجهوَل من َمْكَمنِهِ 3

- كيف وصف رّواُد الفضاء األرَض؟
- ماذا حيصُد رّواُد الفضاِء من تلك املغامراِت ؟

- َأستعنُي بمصادَر خمتلفٍة ملعرفِة أسمـاِء بعِض الّرواِد ومعلوماٍت عنهم.
- ما املشاعُر اّلتي نشُعر هبا عند قراءِة هذه الّنصوِص؟ 

موكب العلم - عید الفكر - عید العقل - رواد وأمجاد
سطوع كوكب األرض

یستطیع ذكر فضل العلماء الذین أبدعوا في 
المخترعات لیصلوا إلى الفضاء

نقدم العلم في عضرنا
جوالت رواد الفضاء في الكون
اكتشفوا أسرار وخبایا الكون المجھولة

وصفوا األرض مشرقة األنوار ساطعة
العزة والخلود والرفعة والفخر

نیل أرمسترونج : أول رائد 
فضاء یصل إلى القمر / األمیر 
سلطان بن سلمان : أول رائد 

فضاء عربي مسلم
الفخر بما وصل إلیھ اإلنسان من تقدم علمي / 

اإلیمان بقدرة هللا تعالى
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4-   الممارسة :
- ُأجيُب عن األسئلِة الّتاليِة ألكّوَن الفكرَة الرئيسَة يف لغٍة سليمٍة.

1- عمَّ تتحدُث القصيدُة؟

           2-  ما إِنجازاُتُهم؟          3- ما شعوُرنا نحَو إنجازاتِهم ؟

ا أماَم زمالئي  موضوَع النَّصِّ  الّسابِق يف ُلَغٍة سليمٍة وواضحٍة. -  َأْعِرُض شفهيًّ
 .......................................................................................................................................

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

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

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

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

رواد الفضاء

اكتشفوا بعض أسرار الكون 
والمعلومات العلمیة

نشعر بالفخر واالعتزاز بھم
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4 - 3

)- تمهيد: )))
- ُأشاِهُد الّصورَة و َأصُف كوكَب زحٍل من حيث: 

مِس.    *  بعُدُه عن الشَّ
* شكُلُه.

* حجُمُه.  
* لوُنُه.

* الكوكبان املجاوران.
2- اإلعداد:

أ - أقرُأ النصَّ التالي قراءًة جهرية صحيحًة:
كاَن ُزحُل معروًفا منُذ العصوِر التارخيّيِة القديمِة، ويعدُّ الفيزيائيُّ اإليطايلُّ جاليليو )جالييل(

من األوائِل الذين َرصدوه باملِْقراِب يف سنة 1610م، و كانِت األرصاُد األولّيُة لكوكِب ُزَحَل  
صعبًة بعَض الّشيِء؛ وذلك ألنَّ األرَض تعرُب خالَل مستوى حلقاِت ُزَحَل يف بعِض الّسنني عندما 
يتحرُك يف مداِره، وبسبِب هذه الّظاهرِة، كانت الّصوُر قليلَة الوضوِح لكوكِب ُزَحل، بعَد ذلك 
قاَم العامُل كريستياُن هويغنز يف عام )1659م( باكتشاِف َحَلقٍة وصَفها بأهنا »حلقٌة غرُي ملتصقٍة 
بالكوكِب ومائلٌة عن مستوى مداِرِه«، وُمْنُذئٍذ ُاْشتِهَر كوكُب ُزَحَل بكونِه الكوكَب الوحيَد املحاَط 

        )1( بقلم أحد مؤلفي الكتاب. 

ُزحل)))

بعده عن الشمس: یحتل المركز السادس في المسافة التي تفصلھ عن 
س  الشم

شكلھ: یتكون من تسع حلقات تلتف حولھ؛ ھذا باإلضافة إلى ثالثة أقواس 
ور من الغبار، والجلید والصخ

لونھ : ذو لون أصف فاتح
الكوكبان المجاوران: المشتري و أورانوس
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رقيقٌة حوَل كوكِب أورانوَس، وبعد  َحَلقاٌت  اكتشفْت  بحلقاٍت حتى عام )1977م(، وعندها 
ذلك بفرتٍة بسيطٍة حول املشرتي ونبتون، ويف عام )1675 م( اكتشَف الفلكيُّ الفرنيسُّ )جيوفاين 
نِي متساوينِي بخطٍّ ُمْعتٍم،  كاسيني( أنَّ احللقَة التي رآها )هويغنز( مقّسمٌة إىل قسمنِي متساوينِي بخطَّ
ُيسّمى هذا اخلطُّ حالًيا بحاجِز كاسيني، ويف عام 1850 م   تمَّ اكتشاُف َحَلقٍة جديدٍة أقرَب إىل 
الكوكِب من سابقتيها وأكثَر َعتمًة، كام اكتشَف )كاسيني( أربعَة أقمـاٍر لزحَل يف الفرتِة املمتدِة بني 
عامّي ) 1671م  و 1684م ( هي:  ريا و تثيس وديون وإيابيتوس، ويف عام )1979م( اكتشَف 

فلكيون فرنسيون َحَلقًة جديدًة ُأخرى أبعَد من سابقاهتا عن ُزحَل.
وبعَد  لكوكِب زحَل يف عام )1979م(،  زيارٍة  أّوِل  »بيونري 11« يف  مركبُة  استخدمْت  وقد 

ذلك تّم اللجوُء إىل مركباِت  فوياجر 1 وفوياجر 2، ثّم كاسيني هويغنز يف عام )2004 م(.
ة عن رحلتي. ب- َأختيَُّل أين كنت من بني طاقم مركبة بيونري 11 وَأكتُب قصَّ

ج - ُأعدُّ خّطَة القّصة  وتكون عىل النَّحو اآليت:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3- الممارسة:
ًة عن رحلٍة فضائيٍة قرأُت عنها. - َأكتُب قصَّ

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

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

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

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

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

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

ل : خطة القصة، وتكون من مث
العنوان : رحلة كوكب زحل، الزمان : في العام ۱۹۷۹

ء المكان: كوكب زحل، الشخصیات : أنا ومجموعة من رواد الفضاء، العلما
األحداث : االستعداد للرحلة / االنطالق للرحلة / الصعوبات التى واجھتنا / رحلة العودة

یترك للطالبة
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(٠ - (

)-  تمهيد: )))
- ما الكلمـاُت الَّتي َتْخطُر ببالِك عند سمـاِعِ كلمِة )الورقُة(؟

2-  االستماع والمناقشة:
م عن رحلِة الورقِة.  - َأستمُع إىل عرض شفهيٍّ من املعلِّ

ٍة يف مضامنِي النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.  - ُأجيُب شفهّيا عن أسئلٍة تفصيليَّ
)1( النص يف دليل املعلم. 

رحلٌة وفائدٌة)))

................................ الورقُة ................................

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

...............................
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3-   الممارسة:
- َأختاُر ِرْحلَة تدويٍر ليشٍء ما، مع صنع املنَتِج وعرِضِه يف الفصِل.

راسيَّة اأُلخرى ترتبُط  برحلِة  التَّدويِر.  - َأمجُع معلوماٍت من كتِب املوادِّ الدِّ
ُم املعلوماِت الَّتي مجْعُتها لتكويِن موضوٍع مفيٍد يف حدوِد ثالِث فقراٍت مرتابطٍة. - ُأنظِّ

- ُأراعي يف كتابِة التَّقريِر ما يأيت: 
أ- وضَع العنواِن املناسِب للّرحلة .

ب - وضوَح اخلطِّ وعمَق الفكرِة وســالمَة اجلملِة، وتقسيَم املوضوِع إىل ِفْقراٍت، كلُّ واحدٍة حتمُلُ 
فكرًة َأساسيًَّة.

ِة، وكتابَة املوضوِع بأسلوٍب واضٍح.  غويَّ ِة و اللُّ غة، و جتّنَب األخطاِء اإلمالئيَّ ج- االهتامَم باللُّ
ٍة ُأخرى أماَم  ا مرشوَع الّرحلة،  مَضّمًنا إِّياه معلوماٍت مجعُتها من موادَّ دراسيَّ - َأعرُض شــفهيًّ

زمالئي يف الفصِل.

4- التَّقييم: 
ق يف أدائي:  ( لعنرِص التَّقييم الذي حتقَّ َأضُع العالمة )

النقاطعنارص التقييمم
1234

غويِة. ) غِة، و جتّنِب األخطاِء اإلمالئيِة و اللُّ القدرُة عىل االهتمـام بِاللُّ
صياغُة  اجلمِل صياغًة متسلسلًة وناميًة .2
ا. 3 القدرُة عىل عرِض مرشوِع الّرحلِة عرًضا شفهيًّ
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٦ - 2
)-  تمهيد: ))(

ماذا تعرُف عن الديناصوراِت؟

2- القراءة  واألداء:   
 َأقرُأ قراءًة صحيحًة معّبرًة:     

اْلكوَكَب  تؤذَي  أن  البرشّيِة  لألعمـاِل  يمكُن 
والكائناِت التي تعيُش عىل َسْطحِه، حيتاُج اإلنساُن 

إىل كثرٍي من املصادِر، وقد يلوُث اهلواَء واملاَء واألرَض يف حماولتِه احلصوَل عليها.
إن األرَض هي الكوكُب الوحيُد الذي َنْملُك، وبعُض األعامِل الَّتي يقوُم هبا البرُش ال تدّمُر 
األرَض فقط، بْل جتعُل العيَش فيها أكثَر صعوبًة، وأقلَّ أماًنا ورفاهّيًة، إّن حتويَل األرِض هبذا 

الّشكِل جيعُل إعادَة تأهيِلها  أمًرا صعًبا.
إليها  تعّرَف  وقْد  األرِض،  عىل  الكائناِت  أنواِع  خمتلِف  من  األجناِس  مالينُي  هناَك  كاَن 
احليوانّيِة  األجناِس  من  املليونني  حلوايل  ذلك  وكان  علمّيًة،  أسمـاًء  عليها  وأطلقوا  الباحثوَن، 
والنباتّيِة واألجساِم األخرى، بعُض العلمـاِء يعتقُد أنَّ هناك املالينَي من األجناِس التي مْل ُتْكَتَشْف 
َبْعُد، وهي بمعظِمها من امليكروباِت، وقد ينقِرُض الكثرُي منها قبل اكتشافِها، تنقرُض األجناُس 
عندما يصبُح الذي عىل قيِد احلياِة قلياًل جدًّا. وهذا حيَصُل ألسباٍب عديدٍة منها األمراُض التي 
ِة مّراٍت، إذ كاَن يتحّوُل  تفتُك بكلِّ أفراِد اجلنِس، والتحّوُل الُمناخيُّ الذي َحَصَل يف املايض ولعدَّ
دٍة من احليواِن والنباِت صعًبا  من احلارِّ جدًّا إىل البارِد كثرًيا، ّمام جعَل مقاومَتُه من قبِل أنواٍعِ حمدَّ
ملِْنطقٍة  بالنسبِة  غريٍب  حيواٍن  بانتقاِل  َيْكُمُن  مهمٌّ  سبٌب  أيًضا  وهناك  البقاَء،  يستطْع  فلم  جدًّا، 
معينٍة، فيفتُك بكلِّ أفراِد احليواناِت أو النباتاِت التي تنتمي إىل الفصْيَلِة َنْفِسها. وبحسب العلمـاِء 
حدثْت إىل اآلَن مخسُة انقراضاٍت مجاعّيٍة، وكاَن آخُر انقراٍض مجاعيٍّ هو انقراُض الديناصوراِت 
قبَلَ مخٍس وستني مليوَن سنٍة، وقْد يكوُن الّسبُب ارتطاَم نيزٍك بسطِح الكوكِب يف ذلَك الوقِت. 

)1( عن كتاب ) مخسون أمًرا مدهًشا يف العلوم ( ، بيني جونسون. 

كيَف ُننِقُذ كوكَب األرِض؟)))
مخلوقات بالغة الضخامة والوحشیة؛ لطالما شاھدناھا في األفالم تلتھم 

البشر وتفتك بھم إنھا مخلوقات الدیناصورات، تعني كلمة دیناصور 
السحلیة المخیفة، وأول من أطلق علیھا ھذا االسم ھو العالم ریتشارد 

أوین عام ۱۸٤۲ وھي نوع خاص من الزواحف یقترب كثیرا من 
التماسیح، ولقد عاشت الدیناصورات على األرض منذ مالیین السنین 
واكتشف اإلنسان وجودھا عن طریق عظامھا الموجودة ف الصخور 

على شكل حفریات؛ ومن ثم اختص علماء الحفریات بدراسة ھذه العظام 
وإخبارنا بطریقة عیشھا وأنواعھا 
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3-  الفهم واالستيعاب :
ف معانيها. ُب العودَة إىل املعجِم لتعرُّ ُط الكلمـاِت التي تتطلَّ -  ُأحوِّ

. طُتها من كلمـاِت النَّصِّ ِف الكلمـاِت التي حوَّ - َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
 . - َأقرتُح عنواًنا آخَر مناسًبا للنَّصِّ

-  ما أسباُب انقراِض  بعِض الكائناِت احليَِّة؟ 
- ُأبيُِّن كيفيَة احلدِّ من انقراِض بعِض احليواناِت والنباتاِت.

- كيَف ُنِحدُّ من تلوِث كوكِب األرِض؟ 

4 - الممارسة :
ِة التي تشرُي  - ُأعيُد قراءة النَّصِّ  قراءًة صامتًة؛ ألُســاهَم مع زمالئي يف حتديِد الكلامِت املفتاحيَّ

لكلٍّ من:
 أ  - التََّلوِث: ................................................................................................................ .
ب - االْنقراِض: ........................................................................................................... .

-  ُأْكِمُل الـُمَخطََّط  الّتايل :

اسُم كائٍن ُمْنقرٍض
................................

َسَبُب االنقراِض
................................

االنقراُض

َنْوٌع من الكائناِت
................................

ِة عن الديناصوراِت وسبِب انقراِضها إِلْثراِء قراءيت.  َبَكِة العنكبوتيَّ - َأبحُث يف الشَّ
.......................................................................................................................................

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

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

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

الكائنات واألرض
األمراض التى تفتك بھا / التحول المناخي / انتقال بعض 

الحیوانات أو النیازك الفاتكة
تلویث األرض / العنایة بالحیوانات 

والنباتات المھددة باالنقراض
بالتقلیل من انبعاث غاز ثاني أكسید الكربون / االستخدام األمثل لموارد 

الطبیعة / سن القوانین الرادعة لمعاقبة من یلوث البیئة 

األعمال البشریة / تدمر األرض / أققل أماناً / إعادة التأھیل

األمراض / تفتك / الدیناصورات / ارتطام نیزك

التغیر المناخي / نیزكالحیوانیةالدیناصور
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5 - 3
)- تمهيد: 

- يناقش املتعلُم َمْفهوَميَّ النكرة ِواملعرفِة يف األسامِء. 
يف  املعرفِة  َتْحَت  ني  وخطَّ النكرِة،  حتَت  خطٍّ  بوضِع  واملعارِف،  النكراِت  بني  شفهيًّا  ُيمّيُز   -

األسامِء اآلتيِة:        ) هذه - أمحد - رحلة - مكتشف - الذي - الغابات - هم ( 
ُم شفهّيا،  م أيًضا ظريف املكاِن والزماِن، من خالِل هذه الِفْقرِة التي يقرُؤها المتعلِّ  - يناقش املعلِّ

ُل يف اجلدوِل التايل َظْريف املكاِن والزماِن:  ويسجِّ
فِر شتاًء  ه، أو السَّ فِر صيًفا فراًرا من حرِّ )يف الّسفِر فوائُد ومنافُع عديدٌة، إذ يلجُأ الكثريوَن إىل السَّ
بحًثا عن ُمناخاٍت دافئٍة، أو أماًل يف االسرتخاِء واملُتعِة ومشاهدِة بلداٍن جديدٍة، وهناك َمْن حيبُّ 

ّحالُة يسافُر دوًما(.  ُل الطائرَة جوًّا، والرَّ فَر برًّا، وهناك َمْن يستمتُع به بحًرا، وهناك َمْن يفضِّ السَّ
ظرُف املكاِنظرُف الزماِن

2- التَّطبيق: 
قعِة اجلميِل:  1( أضُع كلَّ اسمٍ مّما يأيت يف مجلٍة، واكتبها بخطِّ الرُّ

انطالق: .........................................................

هؤالء: ...........................................................
الدروب : .......................................................

ا  ُد شفهيًّ بَط الّصحيَح، ُثمَّ ُأحدِّ قعِة، مراعًيا الضَّ ، وَألتزُم بقواعد خطِّ الرُّ 2( َأكتُب بقلمي أمجل خطٍّ
النكرَة واملعرفَة. 

ّحالُة البلدان، متأّماًل، ومسّجاًل انطباعاتِه . -  يطوف الرَّ
.......................................................................................................................................

َخّطي الجميُل )٦)
م االسم المعرفة: ھذه - أحمد - الذي - الغابات - ھ

االسم النكرة: رحلة - مكتشف

ً انطلق الصاروخ في الفضاء انطالقا

ھؤالء ھم الجنود الذین ضحوا بأرواحھم في سبیل حریة الوطن
یسیر األصدقاء الصالحون على الدروب المستقیمة

االسم النكرة: متأمالً، مسجالً
االسم المعرفة: الرحالة - البلدان - انطباعاتھ (الضمیر المتصل في آخر االسم ھاء الغائب)
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وِن األمحِر حــوَل النكرِة، ودائرًة  قعِة، ُثمَّ َأضُع دائــرًة باللَّ 3( َأكتــُب اجلملتــني التاليتني بخــطِّ الرَّ
وِن األخرِض َحْوَل املْعرفِة.  باللَّ

ا فريًدا  . - َتقُع الكويُت يف قارة آِسيا، وحتتلُّ موقًعا جغرافيًّ
.......................................................................................................................................

- أبراُج الكويِت َمْعَلٌم حضاريٌّ يراُه كلُّ زائٍر وسائٍح للوطِن.
.......................................................................................................................................

ماِن فيها َبوَضِع خطٍّ َتْحَتُه.  ًدا ظرَف الزَّ قعِة، حمدِّ 4( َأكتُب اجلملَة اآلَتيَة بخطِّ الرُّ
فر متى سافروا . مون من السَّ - األذكياء يتعلَّ

.......................................................................................................................................
ًدا ظرَف املكاِن فيها بوْضِع خطٍّ َتْحَتُه.  قعِة، حمدِّ 5( َأكتُب اجلملَة اآلتيَة بخطِّ الرُّ

حالِت تبحروا وراَء اخلياِل. - إِْن تقرؤوا أدَب الرَّ
.......................................................................................................................................

3- الممارسة: 
ًة تشتمُل عىل النكرِة واملعرفِة.  قعة مجْلًة تامَّ - َأكتُب بخطِّ الرُّ

.......................................................................................................................................
ماِن واملكاِن.  ًة تشتمُل عىل َظْرَفي الزَّ قعِة مجلًة تامَّ - َأكتُب بخطِّ الرُّ

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

4- التَّقييم:
ُأقيُِّم خّطي: 

مل يتمتمعنارص التقييمم
النَّكرُة واملعرفُة.)
ظرفا الّزماِن واملكاِن .    2
ُحسُن اخلطِّ.3
حْيِح.4 ْبِط الصَّ  ُمراعاُة الضَّ
نظافُة الكتابِة.5
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٦ - 3
)- تمهيد: 

- ما معايرُي النَّصِّ اجليِد؟
غرية املعايرَي الّتاليَة، وَنختاُر املعايرَي التي نراها مهمًة، مع التعليِل الختيارناِ:  - ُأناِقُش مع جمموعتي الصَّ

ماذا أفعُل لتحسيِن الكتابِة؟

2- التَّطبيق: 
ُأناِقُش زمييل حــوَل جتاريِب بالكتابِة هذا العاَم، وَأعِرُض َأماَم زمائي َأْفَضَل نصٍّ كتبُتُه،  

وَأرْشُح سَبَب اختياري له.
3- الممارسة: 

ن مهارايت يف الكتابة. ُأعدُّ ُخطّة أُلحسِّ

وسائل التعزيزنقاط حتتاج تعزيز

4- التَّقييُم: 
 ُأقيُِّم ذايت يف كتابِة املوضوعاِت الّسابقِة: 

234)عنارص التقييمم
ٍة ومرتابطٍة.) تكويُن ُجمٍل وافيٍة تامَّ
استيفاُء املعلوماِت املطلوبِة .2
حسُن اخلطِّ وسالمُة الّلغِة. 3

وضوح األفكار

ثراء املفردات

استخدام اللغة بشكل سليم

النص املتميز )يطرح وجهة نظر 
جديدة مع سالمة اللغة).

نظافة الكتابة
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جتربة فريدة 

   

) - األدواُت والموادُّ الُمْقَتَرَحُة:
ِمَقصٌَّأقلٌمَأوراٌق

َأْلواٌنَصْمٌغصَوٌر

2 - طريقة بناء المشروع:
ا مناسًبا ملرشوعي، ُثمَّ َأقوُم بام يأيت:  ـً  � َأختاُر عنوانـ

املعيارخطوات البناءم

ُر فيها عن َأفكاري جتاَه املوضوِع.١ ٣-١َأكتُب مرشوعي يف حدوِد مخِس فقراٍت ُأعبِّ

٢
ًة يف مرشوعي لتنظيِم وتوضيِح بعِض املعلومات. ُم خريطة ذهنيَّ ُأصمِّ

ا، ُمستخدًما حاالِت الفعِل  ا ومنطقيًّ حداِث زمنيًّ َأكتُب مرشوعي مراعًيا تسلُسَل اأْلَ
بشكٍل سليٍم.

4-٣

٣
قيِم وأدواِت  َأستخدُم اخلطَّ املناسَب، وُأراعي قواعَد النَّحِو واهلجاِء وعاماِت الرتَّ

بِط يف كتابِة املرشوِع. الرَّ
٣-٥

مشروعي

بدُء العمِل:
وَنتبادُل  زمالئي،  مع  ٍة  مجاعيَّ مناقشٍة  يف  -  ُأشاِرُك 

َل إىل فكرٍة مجيلٍة ملرشوعي. اآلراَء؛ ألتوصَّ
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3 - طريقة عرض المشروع: 
ًزا: م أداًء متميِّ � ُأرتُِّب خطواِت العرِض بمـا ُيناسُب مرشوعي، وُأقدِّ

املعيارخطوات العرضم

ُد الغرَض الرئييسَّ من مرشوعي.١ ٢-١ُأحدِّ
ُف نوَع نصِّ مرشوعي.٢ ٢-٦َأضُع خطًّا حتَت الكلمـاِت امُلفتاحيَِّة، وَأتعرَّ

ُص شفهيًّا حمتوى املرشوِع مع بياِن ٣ َة، وُأَلخِّ ُد األفكاَر الرئيســيَة واألفكاَر اجلزئيَّ ٢-٥موضوِعِه.ُأحدِّ

ُد شفهيًّا الهدَف من الرسائِل الّشفهية، وَأذكُر سماتِها في مشروعي.4 ١-١ُأحدِّ
4 - تقييم المشروع: 

مُته من َعْرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: � ُأقيُِّم مرشوعَي وما قدَّ

التقييماملعياُرم
١٢٣4

ْدُت الغرَض الرئييسَّ من مرشوعي.1 حدَّ
فُت نوَع نصِّ مرشوعي.2 ِة، وتعرَّ َوضْعُت خطًّا حتَت الكلمـاِت امُلفتاحيَّ

ْصُت شــفهيًّا حمتوى 3 ْدُت األفكاَر الرئيســيَة واألفكاَر اجلزئيَة، وَلخَّ حدَّ
املرشوِع مع بياِن موضوعِه.

ِة، وَذكْرُت ِسمـاهتا يف مرشوعي.4 فهيَّ ْدُت شفهّيا اهلدَف من الرسائِل الشَّ حدَّ
ُت فيها عن َأفكاري جتاه املوضوِع.5 ْ َكتْبُت مرشوعَي يف حدوِد مخِس فقراٍت عربَّ

َكتْبُت مرشوعي ُمراعًيا َتسْلُســَل األَحداِث زمنيًّا ومنطقيًّا، مستخِدًما 6
حاالِت الِفْعِل بشكٍل سليٍم.

استخدْمُت اخلطَّ املناسَب، َوراعْيُت قواعَد النَّحِو واهلجاِء وعاماِت 7
بِط يف كتابِة املرشوِع. قيِم، وأدواِت الرَّ الرتَّ

م لمشروعي وكفاياتي. 5 - أنا مستعدٌّ لتقييم المعلِّ
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