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تــألـيـــــــف
أ. صـــاح دبشـــة املاجـــدي

د. مصطفـــى عطيـــة جمعـــة أ. ســـعاد محمـــد الجطيلـــي

ـــريأ. فضيلـــة حنـــون الشـــمالي ـــه المطي ـــد الل ـــارة عب د. س

د. إيمـــان محمـــد محمـــد مرســـي  أ. أحمـــد صالـــح الغنـــام  

احلـــريب اهلل  عبـــد  أبـــرار  أ. 
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حقوق التأليف والطبع والنرش حمفوظة لوزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج
إدارة تطوير املناهج

















م الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعلُّ
١٣املقدمة

١٥الكفايات العامة والكفايات اخلاصة ومعايري املنهج
١٨توزيع أنشطة التعلم عىل الكفايات اخلاصة

١٩الوحدة األولى: رحالت استكشافية
١٢١-١قطرة ماء

٢٢٣-١طلب العلم 
٣٢٥-١الرحالة واجلغرايف »حممد اإلدرييس«

١٢٨-7مكتشف قارة أسرتاليا
٢٢٩-٥الرتبية

٣٣٢-٣ نقرأ ونعرب
١٣٣-٨التوأم العجيب

٢٣4-4حصيلتي اللغوية )١(
٢٣٥-٨  تشنغ ِهـي

٣٣٩-٥-٢خطي اجلميل رسًم )١(
١4١-١رحلة يف جسم اإلنسان

٢4٢-١   رحلة علمية
٣44-١قارات وبالد

١47-7ذو اللحية احلمراء
٢4٨-٥أنا الكويت

٣٥٠-٣ نتعاون ونعرب
١٥٢-٨السبورة التفاعلية

٢٥٣-4حصيلتي اللغوية )٢)
٢٥4-٨  السندباد

٣٥٥-٥-٢خطي اجلميل رسًم )٢(
٥7-مرشوعي: فكرة مجيلة
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م الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعلُّ

٥٩الوحدة الثانية: رحلة عبر الزمن 
١٦١-4رحلة احلج

٢٦٢-٢بيت املقدس
٣٦٥-٢ رحلة ال تنسى
١٦7-٦ملح ماروشكا

٢٦٩-4حصيلتي اللغوية )٣(
٣7٠-٥-١خطي اجلميل نحوًا )١(

١7٢-٨ رحلة إىل الفوهة اجليولوجية
١7٣-١٠ رحلة البحث عن السفينة الغارقة

٢7٥-٩نوخذة من بالدي
٣7٦-7الكون وعجائبه
١77-4رحلة عرب الزمن

٢7٨-٢ احلظ والعبارات الثالث
٣٨٣-٢أجدادنا

١٨4-٦ملاذا يطارد الغراب صغار الوقواق ؟
٢٨٦-4حصيلتي اللغوية )4(

٣٨7-٥-٢خطي اجلميل رسًم )٣(
١٩٠-٨الصحراء أرض األرسار والعجائب

١٩١-١٠ األلعاب األوملبية
٢٩٣-٩زد رصيدك

٣٩4-7الدين والكون
٩٥-مرشوعي: مرشوع اجتمعي.
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-

م الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعلُّ

٩7الوحدة الثالثة: عالم الفضاء 
١٩٩-١غرائب و عجائب

٢١٠٠-١ العودة  إىل كوكب األرض
٣١٠٢-١ كواكب جمموعتنا الشمسية

١١٠٥-٢أول رحلة إىل القمر
٢١٠7-٥  مراكب الفضاء بني األسطورة واخليال

٣١١٠-4أمنيتي
١١١٢-١٠اإلعجاز يف الكون

٢١١4-٦وصف الربيع للبحرتي
٣١١7-٥-٢خطي اجلميل رسًم )4(

٣١١٩-٦ ما أُفضله يف الكتابة
١١٢٠-١ رحلة فيليكس

٢١٢١-١الكوكب األمحر
٣١٢٣-١املحطات الفضائية

١١٢٦-٢رحلة وحوار
٢١٢7-٥رواد الفضاء للشاعر فاضل خلف

٣١٣٠-4زحل
١١٣٢-١٠ رحلة وفائدة

٢١٣4-٦كيف ننقذ كوكب األرض ؟
٣١٣٦-٥-١خطي اجلميل  نحًوا )٢(

٣١٣٨-٦ماذا أفعل لتحسني الكتابة ؟
١٣٩-مرشوعي: جتربة فريدة.
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   احلمد هلل اهلادي العليم، والصاة والسام عىل رسوله الكريم، وعىل آله وصحبه أمجعني، 
ا لآليت: ـً وبعد ؛ هذا هو اجلزء الثاين من كتاب املتعلم للصف السابع، وقد جاء الكتاب وفق

املتعلم يف  كفايات  تطوير  يستهدف  الذي  األسايس  التدريبي  املحتوى  الكتاب  يتضمن   -1
مية. االستامع والتحدث والقراءة واملشاهدة والكتابة، وتم تضمينه يف ثاث وحدات تعلُّ

األداء  لتوجه  ومتدرجة،  منظمة  صورة  يف  مية  تعلُّ وحدة  لكل  التعلم  أنشطة  وضع  تم   -2
تدريًبا وتقوياًم يف مسار تطوير الكفايات اخلاصة باملتعلم يف هذا الصف، وذلك يف إطار 

مية  لتحقيق الكفايات العامة. مسريته التعلُّ

   ونشري هنا إىل أمور أساسية، منها:

م،  املتعلِّ حول  املتمحور  والتعليم  الكفايات  عىل  قائم  منهج  هو  السابع  الصف  منهج   -1
م، علاًم  م القيام به جتاه املتعلِّ ويتضمن دليل املعلم تفصيًا بذلك، إضافة إىل ما ينبغي للمعلِّ
بأن هذا املنهج اجلديد مستحدث بصورة كبرية يف بنيته ورؤاه ومادته ؛ لذا فعىل املعلم أن 
م ذايت متنوعة،  يكون مستعًدا يف هذا املنهج ألمور عديدة، مثل تطبيق إسرتاتيجيات تعلُّ
م متنوعة، وأن يبني  م يف أفضل صورة، مستخدًما مصادر تعلُّ وأن يتهيأ إلبراز جهد املتعلِّ
نة من الفهم عرب االستامع اجليد، وقادرة عىل احلوار واإلثراء، وخبرية يف  شخصيات متمكِّ

قراءة النصوص يف مصادرها املختلفة، وماهرة يف الكتابة نقًا وإماًء وتأليًفا.

م إضافية تدعم تطوير الكفايات لدى املتعلمني، وتثري  م أنشطة تعلُّ 2- عىل املعّلم أن ُيصمِّ
الفائقني، وتعالج مواطن التعثر، وتغطي احلاجات التدريبية لدى املتعلمني عىل اختاف 

مستوياهتم.
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مية تتجه نحو تطوير كفايات املتعلمني بمجموعة متوافقة موضوعًيا من  3- كل وحدة تعلُّ
مية بمرشوع لنوعني من التقييم: م، وتنتهي الوحدة التعلُّ أنشطة التعلُّ

- تقييٍم حمكيٍّ من قبل املعلم، وهو تقييم توضع عىل أساسه درجة املتعلم يف هذا الصف.

- تقييٍم ذايتٍّ من قبل املتعلم نفسه، وهو تقييم اعتباري، ويمكن – يف إطار التقييم االعتباري 
– إضافة تقييٍم مجاعيٍّ من قبل املتعلمني لزميلهم أو ملجموعتهم.

إذ  ؛  املعلم  دليل  إىل  الرجوع  يتم  الكتاب  املرتبطة هبذا  األداء  تفصيات خطط  ملعرفة   -
بمحتوى  تتعلق  وتوجيهات  ومعلومات  معارف  من  املعلم  يعني  ما  كل  عىل  حيتوي 

الكتاب وطبيعة املنهج وما يناسبه من إسرتاتيجيات وأساليب أداء.

ومن الله التوفيق والسداد.

المؤلفون 



15

الكفايات العامة والكفايات الخاصة ومعايير المنهج
كفايات االستمع والتحدث

 الكفاية
معايير المنهجالكفايات الخاصة املجاالتالعامة

ت والعامل.
ف الذا

ت متنوعة الكتشا
ضمن سياقا

ت 
ص وإسرتاتيجيا

صو
ث باستخدام جمموعة ن

١- االستمع والتحد

احلقائق

1-1

حتديد الغرض من الرسائل الشفهية )إخطار، رشح، تسلية( من 
مصادر متعددة )مثًا: ترتيل القرآن، إذاعة املدرسة، تسجيات 
وثائقية(  أفام  أو   مرسحيات،  أو  أشعار،  أو  لقصص  صوتية 

حول مواضيع خاصة بالفئة العمرية، ومتييز سامت عرضها.

من  اهلــدف  ا  شفهيًّ املتعلم  حيدد 
الرسائل الشفهية ويذكر سامهتا.

2-1

رسد، وصف، ورشح معلومات وأفكار يف نصوص شفهية 
مع  بليغة  مجل  يف  العمرية  للفئة  مناسبة  موضوعات  حول 
صوت،  ووترية  نربة  )إيامء،  لفظية  غري  عنارص  استخدام 
اتصال باألعني( وأيضًا وسائل مساعدة برصية هبدف إباغ 

املستمعني أو الرشح هلم أو تسليتهم.

ما  شيًئا  ــرشح  وي ويصف  يــرسد 
عنارص  مستخدًما  سليمة  مجل  يف 
اإليامءات  اجلسد،  )لغة  لغوية  غري 

املرئية، نربة الصوت...(

3-1
الفصل  وزمــاء  املعلمني  مع  وأفكار  انطباعات  تبادل   
حول نصوص مسموعة ومقروءة وإعطاء أمثلة من خرباته 

الشخصية.

حول  وأفكاره  انطباعاته  عن  يعرب 
رسائل شفهية أو مكتوبة ويعيد صياغة 

أفكار زمائه مؤكًدا دقة إصغائه.

العمليات

4-1

ماحظات  تدوين  مثل  نشط  إنصات  إسرتاتيجيات  تطبيق 
ضمنية(  أم  رصحية  كانت  )سواء  خطاب  يف  النقاط  ألهم 
وتلخيص نصوص شفهية مقدمة من خال وسائل إعامية 

وأنامط متنوعة.

أثناء  يف  الرئيسة  األفكار  يلتقط 
تلخيصه ألخبار  أو  تدوينه خلطاب 

أو قصة استمع إليها.

٥-1
وسائل  ضمن  خمتلفة  نصوص  يف  واآلراء  احلقائق  متييز 

إعامية وأنامط متنوعة.
يميز بني احلقائق واآلراء يف نصوص 

خيالية أو واقعية.

٦-1
املقررة  األدبية  للنامذج  وفًقا  بوضوح  األحاديث  صياغة 

)مثًا: الرسد، الوصف، الرشح، احلوار الثنائي(.
يصوغ رسائله الشفهية وفق األنامط 
املختلفة للنصوص )رسد، وصف، 

رشح، حوار(

٧-1
باللغة  وصحيحة  واضحة  لغوية  وتراكيب  معربة  كلامت  استخدام 
العربية الفصحى أثناء تقديم العروض أو عند التواصل مع اآلخرين.

الفصيحة  العربية  اللغة  يستخدم 
مراعًيا صحة الضبط وسامة النطق.

االجتاهات

٨-1
املجموعة  عمل  يف  املسامهات  من  خمتلفة  بأنواع  املشاركة 
الخ.(،  نتائج، طلب رأي اآلخرين،  )مثًا: إخطار، عرض 

وتكييف احلديث للمستمعني واملهمة املوكلة إىل املتحدث.

أدوارًا خمتلفة ضمن جمموعة  يؤدي 
جمموعة،  قائد  )مدون،  زمائه  من 

مؤقت، مقرر(.

٩-1

من  لديه  الشفهية  التواصل  مهارات  بتطوير  اهتامم  إبداء    
الشخيص  حديثه  يف  والقوة  الضعف  نقاط  حتديد  خال 
نص  يف  املعتمد  األسلوب  مراعاة  مع  اآلخرين  وحديث 

رسد، وصف، حوار، رشح.

حديث  أو  الشخيص  حديثه  يقّيم 
سامت  حول  رأيــه  مبدًيا  زمائه 

احلديث.

1-10االرتباط
تقديم تقرير أو مرشوع باستخدام معلومات من مواد دراسية 

أخرى ونامذج خمتلفة لنصوص غري أدبية.
رحلة  ملرشوع  شفهيًّا  عرًضا  يقدم 
معلومات  مرشوعه  مضمًنا  مقررة 

مجعها من مواد دراسية 
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كفايات القراءة واملشاهدة
 الكفاية
معايري املنهجالكفايات اخلاصة املجاالتالعامة

ت والعامل.
ف الذا

ت متنوعة الكتشا
ضمن سياقا

ت خمتلفة 
ب إسرتاتيجيا

ص بموج
صو

٢- قراءة ومشاهدة جمموعة ن

2-1احلقائق

من  خمتلفة  ألنواع  الرئيس  الغرض  تعرف 
قصص  )مثًا:  وواقعية  خيالية  النصوص 
أدب  ونثر،  شعر  ومــعــارصة،  كاسيكية 
األطفال، يوميات سفر، مواد تارخيية، خرائط 
مائمة  مواضيع  عن  قصرية(  نصية  ورسائل 

لفئته العمرية.

حيدد الغرض من النصوص التي يقرؤها 
واملائمة لفئته العمرية. 

العمليات

2-2
من  خمتلفة  معلومات  موقع  واختيار  حتديد   
هبدف  وخرائط  بيانية  وخمططات  نصوص 

الفهم بشكل أفضل.

 حيدد موقع املعلومات الضمنية وخيتارها 
البيانية  واملخططات  النصوص  من 

واخلرائط.

3-2
املعلومات  من  خمتلفة  ــزاء  أج بني  الربط   
التشابه  أوجه  تعرف  خال  من  املعنى  لبناء 

واالختاف.

 يربط بني معلومات ضمنية يف النص من 
واالختاف  التشابه  أوجه  حتديد  خال 

واألسباب والنتائج.

4-2
حتديد معاين الكلامت والعبارات يف النص، بام 

 يرشح معاين مفردات أو تعابري جمازية.يف ذلك املعاين الرمزية والتلميحية.

٥-2
الصورة،  أو  النص  ومغزى  أفكار  حتديد   

وإعادة صياغتها أو تلخيصها.
 يصوغ األفكار الرئيسة للنص ويلخصها، 

وحيدد موضوع نص أو صورة ما.

٦-2

تعرف أنامط أنواع النصوص املختلفة )قصة، 
وصف، حوار ثنائي، رشح( مع مراعاة النطق 
املضارع  للفعل  الصحيح  والضبط  السليم 

بأنواعه رفًعا أو نصًبا أو جزًما.

املفتاحية  الكلامت  حتت  ا  خطًّ يضع   
ويتعرف أنواع النصوص املختلفة: رسد- 

وصف- رشح- حوار.

٧-2
االستجابة شخصًيا ونقدًيا ملجموعة نصوص، 

وتطبيق فهمه للغة وللشكل واألسلوب.
 يعرب بوضوح وتناسق عن انطباع أو رأي 
حول نص قرأه مستعيًنا بمعرفته وخربته.

٨-2
حول  خمتلفة  ثقافات  من  نصوص  مقارنة 
واألفام  الكتب  ومقارنة  نفسه  املوضوع 

املستوحاة من تلك النصوص.

بني  واالختاف  التشابه  أوجــه  يذكر 
كتب  بني  أو  خمتلفة  ثقافات  من  نصوص 

وأفام حوهلا. 

اختياره اختيار مادة القراءة بمساعدة املعلم.2-٩االجتاهات أسباب  بإجياز  املتعلم  يرشح   
للنصوص.

2-10االرتباط
عىل  للحصول  خمتلفة  مصادر  استكشاف 
املعلومات التي حيتاجها لفهم نصوص خمتلفة.

خيتار املتعلم ما حيتاجه من مصادر متنوعة 
لفهم النص.
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كفايات الكتابة
 الكفاية
معايري املنهجالكفايات اخلاصة املجاالتالعامة

ت والعامل.
ف الذا

ت خمتلفة الكتشا
ب إسرتاتيجيا

صورة بموج
ص متنوعة واستخدام نمذج م

صو
٣- كتابة ن

احلقائق

1-3

اليوميات  مثل  قصرية  قصصية  نصوص  كتابة 
والوصف والرشح، أو نصوص وظيفية وتعليقات 
عىل مواضيع أو نصوص خمتلفة مع األخذ باالعتبار 
أغراًضا خمتلفة )إخطار، رشح، تعبري عن املشاعر، 

تسلية، إلخ...(. 

)رسد،  األنــواع  خمتلفة  نصوًصا  يكتب 
وصف، رشح( تتألف من مخس فقرات. 

 إنتاج عرض كتايب باستخدام الوسائل البرصية أو 2-3
األدوات الرقمية.

مستخدًما  قصرية  مكتوبة  عروًضا  يقدم 
واألدوات  والبرصية  التقنية  املعينات 

الرقمية املناسبة.

العمليات

3-3
أنواع  ومراجعة(  )تدقيق  وصقل  كتابة  و  ختطيط 
معايري  باالعتبار  ــًذا  آخ النصوص  من  خمتلفة 

واضحة.

املختلفة  بأنواعها  لنصوص  خيطط   
أفكارها  يف  يدقق  ثم  مسودهتا،  ويكتب 

ولغتها وينقحها لتسلم من اخلطأ. 

4-3
مراعاة  مع  ومرتابط  قصري  قصيص  نص  كتابة   
أزمنة  باستخدام  لألحداث،  الزمني  التسلسل 

األفعال بشكل سليم.

تسلسل  مراعًيا  ــا  ًّ رسدي ا  نصًّ يكتب 
مستخدًما  ا  ومنطقيًّ ا  زمنيًّ ــداث  األح

حاالت الفعل بشكل سليم.

٥-3

املائمة )نسخ ورقعة(  الكتابية  استخدام اخلطوط 
التشكيل(  )بخاصة  النحو  قواعد  مراعاة  مع 
جيعل  بام  السليم  والرتقيم  الكتايب  الرسم  وصحة 

رسالته املكتوبة واضحة لآلخرين 

وقواعد  املناسب  األسلوب  يستخدم   
عليها  ــدرب  ت التي  واهلــجــاء  النحو 
وعامات الرتقيم وأدوات الربط يف كتابة 

نص لغوي.

ألغراض 3-٦االجتاهات خمتلفة  نصوص  بكتابة  االهتامم  إظهار 
متعددة

نحو  واجتاهاته  وميوله  جتاربه  عن  يعرب   
النصوص التي يرغب أن يكتب فيها. 

3-٧االرتباط
 استخدام ما تعلموه يف مواد دراسية أخرى لكتابة 
أو  العمرية  لفئته  مناسبة  مواضيع  حول  نصوص 

حول النصوص التي قرأها.
دراسية  مواد  من  مناسبة  مصادر  خيتار   

أخرى ويستخدمها لكتابة نص ما. 
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كفايات الوحدة األولى ١
م

الكفايات 
العامة

الكفايات المجاالت
معيار المنهجالخاصة

1

1

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

الضبط ١-7عمليات2 صحة  مراعًيا  الفصيحة  العربية  اللغة  يستخدم 
وسامة النطق.

يؤدي أدواًرا خمتلفة ضمن جمموعة من زمائه )مدون، ١-٨اجتاهات3
قائد جمموعة، مؤقت، مقرر(.

4

2

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

 يرشح معاين مفردات أو تعابري جمازية.٢-4عمليات٥

وحيدد ٢-٥عمليات٦ ويلخصها،  للنص  الرئيسة  األفكار  يصوغ   
موضوع نص أو صورة ما.

يذكر أوجه التشابه واالختاف بني نصوص من ثقافات ٢-٨عمليات٧
خمتلفة أو بني كتب وأفام حوهلا.

٨

3

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

 خيطط لنصوص بأنواعها املختلفة ويكتب مسودهتا، ثم ٣-٣عمليات٩
يدقق يف أفكارها ولغتها وينقحها لتسلم من اخلطأ.

٣-٥عمليات10
واهلجاء  النحو  وقواعد  املناسب  األسلوب  يستخدم   
التي تدرب عليها وعامات الرتقيم وأدوات الربط يف 

كتابة نص لغوي.
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١ - ١

)- تمهيد: )))
قال تعاىل: ﴿ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ ﴾.

- أرشح مع جمموعتي هذه اآلية الكريمة.. مدّلًا عىل حديثي ببعض الدالئل العلمية.

2- االستماع والمناقشة:
: )قطرة ماء(  - َأستمُع لنصِّ

- ُأجيُب عْن أسئلة تفصيليَّة يف مضامني النَّصِّ بلغٍة سليمٍة من مثل:
ة / قصيدة / موضوع وثائقي ؟   أ  - ما نوع النَّصِّ الَّذي استمعَت إليه: قصَّ

ة حقيقية أم خيالية ؟ ب- هل ُيعرب عن قصَّ

3- الممارسة :
ة: َأتعاوُن أنا وزمالئي يف اإلجابة عن الّسؤال الّتايل بعد االستامع  إىل القصَّ

أ - تعلَّمت من القصة ما يأيت:
...................................................................................................................................

)1( رابط النص يف دليل املعلم.

َقْطرُة ماٍء)))
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ب - ماذا يمكننا أن نفعل لتجنُّب هدر املاء ؟
 ...................................................................................................................................

ر خالد أن يفعل للمحافظة عىل املاء ؟ ج - ماذا قرَّ
 ...................................................................................................................................

د - َأكتُب نصـًّـا قصرًيا إلقناع زمالئي بمشاركتي املحافظة عىل املاء .
...................................................................................................................................

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

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

هـ - َأستخلص اهلدف من النص .
...................................................................................................................................

4- التَّقييم :
ق يف أدائي: ( أمام العنرص الذي حتقَّ أضع العالمة )

النشاط عنارص التقييم 4م ٣ ٢ ١
القدرة عىل فهم املسموع واستيعابه ١

استخاص اهلدف من النصِّ املسموع ٢
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)-  تمهيد:
حلة يف طلب العلم بلغة سليمة مرتابطة.  ث عن فضيلة الرِّ - أحتدَّ

2- القراءة: 
أقرأ قراءة صحيحة معبِّرة:     

عن أيب الدرداء -        - قال: سمعت رسول اهلل - ^- يقول: »َمْن سلَك طريًقا يبتغي فيه 
ل اهلل له طريًقا إىل اجلنة، وأنَّ املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رىًض بام يصنع، وإنَّ  علًما سهَّ
العامل ليستغفر له َمْن يف الساموات وَمْن يف األرض حتى احليتان يف املاء، وفضل العامل عىل العابد 
ديناًرا وال  ثوا  يورِّ العلامَء ورثُة األنبياء، وإنَّ األنبياء مل  الكواكب، وإنَّ  القمر عىل سائر  كفضل 

ثوا العلم، فَمْن أخذه أخذ بحظٍّ وافٍر)1(«. درمًها وإنَّام ورَّ
))) رواه أبو داود والرتمذي.)اإلمام أيب زكريا حييى بن رشف النووي الدمشقي، 631-676 هـ(رياض الصاحلني.   

طلب اْلعلِم٢ - ١
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  3-  الفهم واالستيعاب :
ف معانيها . ط الكلامت التي تتطلَّب العودة إىل املعجم لتعرُّ - أحوِّ

- َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتقديم رشح ملا يأيت:
 أ  - عبارة من عبارات احلديث الرشيف  .

ب - ما جمال العلم واملعرفة الذي هيمك أن تقتدي بعلامء ذلك املجال ؟
يف . ًة من احلديث الرشَّ  ج - َأستخلُص قياًم سلوكيَّ

4- الممارسة:
ا، ُثمَّ أكتبُه يف صياغة سليمة. يف الّسابق شفهيًّ - ُأبنيِّ الغرض الرئيس من احلديث الرشَّ

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

- هل حتبُّ أن تكون عالًما يف هذه احلياة، أم متلّقًيا للعلم واملعرفة فقط؟ و ملاذا؟
...................................................................................................................................

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

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

 ...................................................................................................................................
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)- تمهيد: 
حالة واجلغرايّف املغريّب » حممد اإلدرييّس«، وكيف ختّيل خريطة  - التعريف بشخصيَّة الرَّ

العامل القديم، وما سّجله عن مشاهداته ورحالته؟ 
دة، يسعى الطالب إىل اإلجابة عنها، من خالل  - يكون النقاش من خالل أسئلة متعدِّ

م العديدة، ومنها أسئلة من مثل:  البحث يف مصادر التعلُّ
- كيف كانت حياة اإلدرييّس ؟

مه ؟ - ماذا تعرف عن نشأته وتعلُّ
- ما األمكنة التي ارحتل إليها ؟ 

- ما العلوم التي برع فيها ؟ 
ق أيًضا إىل خريطته املتخيَّلة عن العامل قديًما  نتطرَّ

وجهوده يف التَّرحال واجلغرافيا.

2 - التَّطبيق: 
ِمه.      1( َأكتُب فقرة بأسلويب عن حياة اإلدرييّس ونشأتِه وتعلُّ

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

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

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

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

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

٣ - ١         » ُد اإلدريسيُّ الرّحالُة والجغرافيُّ »محمَّ



26

، وأهمَّ مؤلفاته بفقرة مرتابطة.  د أهمَّ العلوم الَّتي برع فيها اإِلدرييسُّ 2( ُأعدِّ
................................................................................................................................... 

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

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

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

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

ّحالة » اإِلدرييّس« يف ضوء ما عرفُت عنه من معلومات بفقرة مرتابطة.  3( أذكُر سامت الرَّ
...................................................................................................................................

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

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

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

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

حالت، مستفيًدا من حياة اإِلدرييّس  4( َأكتُب فقرة عن أمهية املعلومات اجلغرافيَّة ملَْن يعشق الرَّ
ِة.   وجهودِه اجلغرافيَّ

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

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

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

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

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

5( َأصُف بأسلويب كيف استطاع اإِلدرييسُّ رسم خريطة للعاملِ القديِم وذلك يف فقرة مرتابطة. 
...................................................................................................................................  

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

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

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

...................................................................................................................................
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3- الممارسة : 
فعل  كام  قديًما  العامل  واستكشاف  فر  السَّ وسائل  حول  زمالئي  من  جمموعة  مع  أ (  أحتاوُر 

ل نتيجة احلوار يف فقرة قصرية.  ، ُثمَّ ُأسجِّ اإلدرييسُّ
...................................................................................................................................

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

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

ب( َأذكُر مشاعري نحو شخصيَّة اإِلدرييّس بوصفه عاملًا وجغرافيـًّـا ورّحالة عظيًما.
...................................................................................................................................

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

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

ُف األفعال املاضية الّتالية يف تكوين فقرة عن رحلة متخيَّلة عىل ظهر ناقة يف العرص  ج(  ُأوظِّ
القديم، مستفيًدا من حياة اإلدرييّس. 

بُت - راقبُت - رصدُت ( ) تطلعُت - رنوُت - تعجَّ
...................................................................................................................................

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

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

4- التَّقييم: 
أقّيم ذايت يف كتابة املوضوع الّسابق: 

١٢٣4عنارص التقييمم
تكوين مجل فعلية صحيحة١
التعبري عن الفكرة بوضوح٢
ذكر املشاعر٣
ترتيب األحداث4
الكتابة اهلجائية الصحيحة٥
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7 - (

)- تمهيد:
- َأذكُر أبرز الكلامت اجلديدة الَّتي استمعت إليها حديًثا.

بِط، وسالمَة النُّطِق. ّحالة العرب، مراعًيا صحَة الضَّ - َأحتدُث بلغة فصيحة عن بعض الرَّ
2- االستماع و المناقشة:

ِة ُأْسرتاليا«. - َأستمُع لنصِّ »مْكَتِشُف قارَّ
بِط، وسالمَة النُّطِق. - ُأجيُب عْن أسئلة تفصيليَّة حول النَّصِّ بلغة فصيحة، مراعًيا صحَة الضَّ

3- الممارسة:
بِط،  غَة العربيَة الفصيحَة، ومراعًيا صحَة الضَّ ُص أبرز ما استمعت إليه، مستخدًما اللُّ - ُألخِّ

وسالمَة النُّطِق.
4- التَّقييم:

ق يف أدائي:          أضع عالمة )  ( لعنرص التَّقييم الَّذي حتقَّ
١٢٣4معايري التقييم
استخداُم اللغِة الفصيحة

بِط و سامِة النُّطِق مراعاُة الضَّ
)1( النص يف دليل املعلم.

ُمْكتشُف قارِة ُأستراليا)))
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5 - 2
)-  تمهيد:

- َأقرُأ الُنبذَة الّتاليَة عن الّشاعر قراءًة صامتًة: 
املرحوم عبد اهلل عبد اللطيف العثامن هو أحد كبار رجاالت العمل اخلريي يف تاريخ الكويت، 
والد  اللطيف  عبد  أحسَن  فقد  واإلحسان.  واخلري  العلم  راية  إرساء  عاتقهم  عىل  محلوا  ممْن 
ًزا يف العلم واملعرفة. فقد كان منذ صغره ُشْعلًة  عبداهلل تربية أبنائه وتثقيفهم، حيث أظهروا متيُّ
من النَّشاط، يلتقط املعلومة بذكاء متوّقد، يلفت االنتباه إليه. امتهن املرحوم بدايًة التدريَس يف 
مدرسة املباركية. ثم افتتح -رمحه اهلل- مع إخوته مدرسَة العثامن األهلية وذلك يف عام 1932. 

-  َأعرُض مع جمموعتي   الفكرَة الرئيسَة  يف كلِّ صورة من  الصورتني التاليتني .

2- القراءة:   
 أقرُأ األبياَت الّتاليَة قراءًة صحيحًة ممثِّلًة المعنى بأداٍء معبٍِّر، مستخدًما فيه ُلغَة الجسد ِ))):    

تــــرفْع شـــــأَنهم والَد  اأْلَ ـــِم  واحــذِر اإلْهامَل َخْوًفا مــْن َضَرر َعلِّ
َواْرَعُهــْم َدْوًما بَسمــٍع َوالَبَصـــرلـيـــــــــس كاإلْهمــــــــــاِل َشـــرٌّ
رائِـًدا ــا  َدْوًم الّتهذيُب  ُيعتَبرَوْلــَيـُك  َشــْيٌء  كالتهذيـــــِب  ليَس 
جــيٍد بــحـــــاٍل  الكّل  ـــَجرَواْغــِرِس  كالشَّ َغـــــْرٌس  األوالُد  إِنَّام 
* ديوان العثامن   شعر عبد اهلل عبد اللطيف العثامن. ص 103  .

 التَّربيُة*         
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َواتِكل فيهم  ــالَق  األخ ــِن   َمــــرَحــسِّ للثَّ فروًعا  منهم  ترى  كـي 
كر إّنام األخالُق َأْصٌل فـــــــي األمم هـــكذا فافهْم كالمــــــي  َوادَّ
بينـــــهم دواًمـــا  الــوّد  َيُســر َواجــعــل  حاٍل  فـــي  البعَض  يألفون 
هلم مجـــٍع  فــــي  األوالُد  ــام  اخلبــر إّنـ فـــــــي  بقوٍل   جاء  مثلام 
ُجِمَعـــت تــراهــا  أعـــواٍد  الرضر مثل  ِشـْيَء  إذا  الكرُس  َيصُعُب 
بانفراد وصـــارْت  ُفـّلْت  َوُتـَضرومتى  منــــــــها  القــــوُة  ُتْفـَقـُد 
بينهم يــوًمــا  التَّفضيَل  ــذِر  َتَبرواحـ كنت  إذا  احلـقـــــد  تـــــورث 
َوُتـقًى بــحــرٍص  الــعــدَل  ذكــــــرفــالــزِم  أو  أنثى  بيـــــن  ْق  تفرِّ ال 
دائــًمــا رسوًرا  منهم  ــرى  ت ـَــركــي  اْلِكبــــ فــــي  بحاٍل  يربون  إذ 
اإِللــَه يدعون  الفضَل  ُصبًحا والّسَحريذكرون  اخلرِي  بــــــــدعاِء 

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

. ف الكلامت التي حّوطُتها من كلامت النَّصِّ ب - َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
، وُأناِقُشه مع زمالئي.   ج - َأقرتُح عنواًنا آخر مناسًبا للنَّصِّ

 د  - ما املشاعُر املسيطرُة عىل الّشاعِر يف هذا النَّصِّ ؟ 
 هـ - ما املقصوُد بقول الّشاعر: )مثلام جاء بقوٍل  يف اخلرب ( ؟ 

ُلها يف اجلدوِل اآليت: ، وُأسجِّ  و - َأذكُر َأكرَب عدٍد من  القيِم املستفادِة من النَّصِّ

 ز - كيف تكوُن هناك ُألفٌة بني األبناِء يف البيِت ؟
 ح - ماذا ينتظُر اآلباُء من األبناِء ؟  
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4- الممارسة:
ئيسة للقصيدة. - ُأْكِمُل اجلدوَل الّتايَل الستخراج األفكار الرَّ

الفكرة الرئيسةالبيتم

1

م األوالَد ترفْع شـــــأهنم َعلِّ
واحذِر اإلْهـامَل َخْوًفا مْن َضَرر 

لـيـــــس كاإلْهمــــــاِل َشرّ 
َواْرَعُهْم َدْوًما بَسمٍع َوالَبَصـــر

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

2..............................................................
االلتزاُم باألخالق سبيٌل لبناء األمم 

رة. املتحضِّ

3

واحذِر التفضيَل يوًما بينهم
تـوِرُث احلـقـَد إذا ُكْنَت َتـَبر 

فالزِم العدَل بحرٍص َوُتـقًى
ال تفِرْق بيــن أنثى أو ذكــر 

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

-  أعرض شفهيـًّـا أمام زمالئي موضوع النَّصِّ الّسابق يف لغٍة سليمٍة وواضحٍة .
ِة ) أعواد  بكة العنكبوتية أو موادَّ دراسيٍة  أخرى ملعرفة قصَّ - َأســتعنُي بمصادر خمتلفة مثل الشَّ

اخلشب(.
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3 - 3
)- تمهيد:

-  أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:
عىل  قديًما  رزِقهم  يف  الكويتيوَن  اعتمَد 
ِمهٍن عّدٍة منها: صيُد األسامِك، ومهنُة الغوِص 
أخطِر  مْن  تعدُّ  التي  اللؤلِؤ،  عن  للبحِث 
استخراِج  ُبغيَة  ماَرسوها  التي  املهِن  وأشِق 

اللؤلِؤ مْن سواحِل اخلليِج لبيعِه واملتاجرِة بِه، مواجهنَي بذلَك أخطاًرا شديدًة، وضاربني أمثلًة 
ِة عزيمتِِهم، وصالبِة بأِسِهم. خالدًة عىل قوَّ

2- اإلعداد:
- َأتعــاوُن مع جمموعتي يف وضــِع خمطٍَّط لكتابِة موضوٍع من ثــاِث فقراٍت عن الغوص يف 
ــبكة  الوقت احلايل من حيث األدوات واهلدف واملكان، مســتعيًنا بمصادر خمتلفٍة من الشَّ

العنكبوتيَّة، وموادَّ دراسيٍة أخرى.
- أختار عنواًنا مناسًبا للموضوع.

3- الممارسة:
دًة وفًقا للمخطَّط الَّذي تمَّ وضُعه. - َأكتُب مسوَّ

دة عىل أحِد زمائي لكتابِة ماحظاتِه حوَل املوضوِع. - َأعرُض املسوَّ
دة، مستفيًدا من ماحظاِت زمييل وتوجيهاِت معلِّمي. - ُأعالُج  وجَه القصوِر واخلطأِ يف املسوَّ

- ُأعيُد كتابَة النَّصِّ بشكٍل سليٍم خاٍل من اخلطأ. 
...................................................................................................................................

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

ُر َنقرأ وُنعبِّ
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٨ - (

)- تمهيد:  ))))))
- هل حتبُّ أن يكوَن لديك توأٌم، وملاذا ؟

ُع العمَل مع زمائي ضمَن جمموعة ) مّدون، قائد، مؤّقت، مقرر(.  - أوزِّ

2- االستماع والمناقشة: 
: )التَّوأُم العجيُب(. - َأستِمُع لنصِّ

ٍة يف مضامني النَّصِّ بلغٍة سليمٍة. - ُأجيُب عن أسئلٍة تفصيليَّ
ًما معلومايت بُلغٍة سليمٍة  ِة، مقدِّ ِة إخاِص الطَّبيِب يف مهنتِه اإلنسانيَّ - ُأحاِوُر زمائي حول أمهيَّ

واضحٍة، ومراعًيا القواعَد املتَّفَق عليها يف احلواِر واملناقشِة.

3- الممارسة: 
- ُأناِقُش جمموعتي، وُأجيُب عن األسئلِة الّتالية، وَأْعرُضها عىل زمائي:

ِة:........................................................................................  أ   - عدد شخصياِت القصَّ

ِة؟............................................................................................... ب - ما أحداُث القصَّ

)1( النص يف دليل املعلم.

التَّوأُم العجيُب)))
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4 - 2

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

تعريٍف له من هذه املجموعاِت. 
-ُأناِقــُش زمالئــي لتقديم تعريٍف الســٍم أو مصطلٍح مألوٍف، تطرحــه إحدى املجموعات يف 

الفصِل.
2-  اإلعداد: 

ِة.  غويَّ - َأطَّلُع عىل الكلامِت املصنَّفِة يف معجم الثَّروِة اللُّ
3-  الممارسة :

- بعد االطِّالع عىل الكلامِت َوْفَق تصنيِفها ؛ َأقوُم بام يأيت ُمتعاوًنا مع زمالئي:  
دِة.  أ  - َأذكُر  مرتادفاِت الكلامِت املحدَّ

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

 د - ُأوظُِّف كال من املفرد واجلمع يف ُجمٍل مفيدٍة.
دِة يف مواضَع مناسبٍة.  هـ- َأستخِدُم ترصيفاٍت للكلامِت املحدَّ

غويَّة ))) حصيلتي اللُّ
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٨ - 2

)- تمهيد: )))
ّحالة كوملبوس  من زيارة كلِّ جزيرٍة هي أن يمتلَك شيًئا منها . - كانت رغبُة الرَّ

عوب. ز يف رحالتِه عىل نرِش الّسالِم و تطويِر العالقات بني الشُّ ّحالُة تشنغ ِهي ركَّ - الرَّ
ّحالتني )كوملبوس - تشنغ ِهي( وُأناِقُش مع زمالئي هدَف كلِّ واحد منهام.  - ُأقاِرُن بني الرَّ

2- القراءة :
- أقرأ النَّصَّ قراءًة متأنِّيًة، ثمَّ َأبحُث عن معلوماٍت حوَل كوملبوَس أو ماجالَن.

العاملِ، وهو  الِم يف  السَّ بالنسبِة هلم رمَز  متثُِّل  ٍة  تارخييَّ الّصينيوَن كلَّ عاٍم ذكرى شخصيٍة  ُيحيي 
ُه مْن أعظِم شخصياِت األَلفيِة الثانيِة للميالِد. البّحاُر الصينيُّ املسلُم )تشنغ هـِي( الذي يصفوَنُه بأنَّ
فِن، ما حدا بالبالِط  ـًا يف صناعِة السُّ فمَع بدايِة القرِن الـخامَس عرَش شهَدِت الّصنُي تطوًرا ملحوظ
والتفكرِي  البحاِر،  وراَء  فيام  قّوتِها  واستعراِض  الّصنِي  تأثرياِت  توسيِع  إىل  الصينيِّ  اإلمرباطوريِّ 
عىل  االختياُر  وقَع  وقْد  املحيطاِت،  ليجوَب  احلني  ذلَك  يف  العاملِ  يف  بحريٍّ  أسطوٍل  أكرِب  بإرساِل 
خِم، وقيادِة هذا األسطوِل العظيِم. الّشاِب )تشنغ ِهي( ليكوَن مسؤواًل عْن تنفيِذ هذا املرشوِع الضَّ
ُولَِد )ما سان باو( وهو اسُمه األصيل عام 1371 م لعائلٍة مسِلمٍة فقريٍة بمقاطعِة يوننان غرَب 

ًة. ، فنشَأ منُذ طفولتِه نشأًة إسالميَّ ه إىل بيِت اهللِ احلراِمِ الصنِي، حجَّ والُده َوَجدُّ
ِة األوىل عام 1405م يف املحيِط اهلادي اجلنويبِّ واملحيِط  قاد ) تشنغ هـِي ( يف رحلتِه البحريَّ

باطِ واجلنوِد واملالحنَي. اهلندي طاقًما مكوًنا من 27800رجٍل من الضُّ
)1( يل خواين ) كاتب صيني مسلم   قناة اجلزيرة الوثائقة (.

تشنغ ِهي )))
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واملرتمجنَي والعلامِء عىل متِن أكرِب أسطوٍل يف العاملِ يف ذلَك الوقِت، واّلذي تألََّف من 62 سفينًة 
للبضائِع واملجوهراِت، و700  سفينٍة للخيوِل، و240 سفينًة لِْلُمَؤِن، و300 سفينٍة للجنوِد ،   
َكمّياٍت كبريًة من احلريِر واخلزِف  البحِر وحيملوَن معهْم  ُعباَب  بارجٍة حربّيٍة يمخروَن  و100 

. والّشاي واهلدايا إىل ُحّكاِم الّدوِل التي زاروها باسِم اإلمرباطوِر الصينيِّ
وقاَم ) تشنغ هـِي ( بعَد ذلَك بسِت َرَحالٍت بحرّيٍة ُأخرى رسواًل لإلمرباطوِر، وصَل ِخالهَلا 
مِة  َشاماًل،  بأسطولِه البحريِّ إىل جزيرِة )جاوة( جنوًبا، وِمْنطقِة اخلليِج والبحِر اأَلمحِر ومكَة املكرَّ

وجزيرة )تايوان( رشًقا، والسواحِل الرشقّيِة أَلفريقيا التي تقُع يف جنوِب خطِّ االستواِء غرًبا. 
حسَب  1200رجٍل  معه  القادمنَي  الّصنِي  زائري  عدُد  بلَغ  الّسابعِة،  رحلتِه  مْن  عاَد  وعندما 
ناِت التارخيّيِة الصينّيِة، ما كاَن له أثٌر كبرٌي يف تقويِة العالقاِت الدولّيِة بني الّصنِي  ما ورَد يف املدوَّ

والّدوِل األخرِى.
املياديِن اأُْلخرى مثَل  َم كثرًيا من املسامهاِت يف  بْل قدَّ ومْل يتوقْف )تشنغ ِهي( عنَد هذا احلدِّ 
املكرمِة  إىل مكَة  املسلمنَي  بعِض  وإيفاِد  األوىل،  العاملِ  املغناطيسّيِة، ورسِم خريطِة  اإلبرِة  جتديِد 
يِِّد ) ما هوان ( - العاملنِِي املسلمنِي - بتدويِن  يِِّد ) يف شني ( والسَّ ألداِء فريضِة احلجِّ وتوصيِة السَّ
مشاهداتِهام عىل امتداِد الّرحالِت البحرّيِة، واالتصاِل بعامِة الّشعِب من املسلمنَي وغرِي املسلمنِي 

عىل نطاٍق واسٍع.
وقد أسلمْت أعداٌد كبريٌة مْن أبناِء جنوِب رشقي آسيا عىل يديِه، يف الوقِت نفسِه هاجَر كثرٌي 
من أبناِء الّصني إىل هناَك، وما زاَل أحفاُدُهم منترشيَن يف إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي 
يف  عميًقا  انطباًعا  الّسبِع  البحرّيِة  برحالتِه  ترَك  قد   ) هـِي  تشنغ   ( إنَّ  وحيُث  هذا،  زماننِا  حتى 
نفوِس الصينينَي واألجانِب، فقَد كانوا معجبنَي به إىل حِد إطالِق اسمِه األصيلِّ »سان باو« أو 
اسمِه الرسميِّ ) تشنغ هـِي ( عىل األماكِن التي زاَرها و منها صخوُر سان باو يف مقاطعِة  فوجيان 

وجزر  ) تشنغ هـِي ( من أرخبيِل شيشا وأرخبيِل سان باو يف مقاطعِة تايوان.
ها لتقديِر فضِل  ) تشنغ هـِي ( يف تنميِة املالحِة وإطراِء ِخصالِه احلميدِة  وجاءت هذه األسامُء كلُّ

املتمثِّلِة يف معاملِة عامِة الناِس عىل قدِم املساواِة.
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وفيام كانْت عجلُة تاريِخ البرشيِة تتقدُم إىل األماِم، تلبَّدِت الّسامُء بالغيوِم بغتًة بسبِب ظهوِر 
الّنشاطاِت املالحّيِة الغربّيِة إىل حّيِز الوجوِد، وكاَن من ضمَن البّحارِة الغربينَي كوملبوس اإليطايل 
الَّذي اكتشَف العامَل اجلديَد بعد 78 سنًة ِمْن إبحاِر  )تشنغ هـِي(، وماجالن الربتغايل الَّذي وصَل 

إىل جزِر الفيلبني بعد 611 سنًة مْن إبحاِره.
والشعوِب  الصينيِّ  الّشعِب  بنَي  الّصداقِة  بذوِر  َذرَّ  بإبحاِره  يستهدُف  الصينيُّ  البّحاُر  وكان 
اأُلخرى َأْينام ذهَب، وانتهى به األمُر إىل تطويِر التبادالِت االقتصادّيِة والثقافّيِة، وحتقيِق الّسالم 
الغربيوَن قراصنًة  البّحارُة  بينام كاَن  أفريقيا،  الصنِي إىل رشِق  املمتدِة من  املنطقِة  واالستقراِر يف 

لِب والنَّهِب. ريَع عن طريِق السَّ حياولوَن االغتناَء السَّ
لقْد ترَك  ) تشنغ هـِي (  برحالتِه انطباًعا عميًقا وتأثرًيا بالًغا مازاَل مستمرًّا إىل يومنِا هذا يف 
نفوِس أبناِء الّشعِب الّصيني والّشعوِب اآلسيوّيِة، ففي تلَك املناطِق التي وصَل إليها كثرٌي من 
احلكاياِت عنُه وكثرٌي من اآلثاِر، ويف سنواِت ُعْمرِه األخريِة اختاَر )تشنغ هـِي( االستقراَر والعزلَة 

يف )جينغهاي( عنَد أسفِل جبِل )شيتيس( بمدينة )نانجينغ( حتى وفاتِه عام 1433م.
3-  الفهم واالستيعاب :

ّحالِة الصيني )تشنغ هـِي( ؟ 1 - ما أهمُّ إِنجازاِت الرَّ
ّحالُة  )تشنغ هـِي( من خالِل وضِع  ُد عىل اخلريطِة التاليِة  األماكَن التي زارها الرَّ 2 -  ُأحدِّ

( عليها.  عالمات )
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4- الممارسة:
ّحالِة )ماجالن أو كوملبوس( من حيُث: ّحالِة )شينِغ ِهي( و الرَّ - ُأقاِرُن بني حركِة الرَّ

ُة. منيَّ * احِلْقبُة الزَّ
حالت. * عدُد الرَّ

* حجُم األسطوِل.
* عدُد األماكِن الَّتي اكتشفوها.

حالت. * الغرُض من الرَّ
- َأرجُع إىل اخلريطِة الّســابقِة، ُثمَّ َأضُع عالماٍت يف األماكِن الَّتي زارها كوملبوُس أو ماجالن، 

ّحالتني.  وُأقاِرُن بني عدِد األماكِن الَّتي زارها كلُّ من الرَّ
...................................................................................................................................

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

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

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

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



39

)- تمهيد: 
قعِة،  ــطِر واهلامِش يف كتابِة خــطِّ الرُّ   - َأرشُح مــن خــال هذا النموذِج كيفيــَة مراعاِة السَّ

)احلجُّ يف اإلسام فريضٌة، وَتْرحاٌل، وإِثابٌة، وَتاٍق للّناِس(. 
ـطِر، مسـتعيًنا بالنَّموذج اآليت:   - يـدوُر النِّقاُش حـوَل احلروِف الَّتي ينزُل جزء منها حتت السَّ

) إذا ارحتلَت باهلموِم، فكأنَّك مقيٌم مل ترحْل (.

2- التَّطبيق : 
ــطَر  قعِة، َوْفَق هذا النَّموذِج، وُأراعي السَّ ، وَألتزُم بقواعِد خطِّ الرُّ أ ( َأكتُب بقلمي َأمجَل خطٍّ

واهلامَش يف كتابتي كام ُيرشُدين ُمعلِّمي: 

) مَثل أفريقي ( - »خرٌي لك أن تسافَر وحيًدا، ِمْن أن ُتصاحَب رفيًقا سّيًئا«.  

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

) مَثل صيني (  - »ال تستمْع إىل ما يقولونه، اذهْب لرتى بنفسك«.    

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

) قول حكيم( فِر«.   فِر َأمتُع من السَّ َفُر ْأمَتُع من الوصول، والتَّخطيُط للسَّ - »السَّ

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

ُ سبَب رسِم اهلمزِة املتوسطِة عىل ألٍف يف الكلمِة )سأل(.  ب ( ُأبنيِّ
............................................................................................................................

َخّطي اْلجميُل رسًما )))2-5-3
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ُف ثالَث كلامٍت حتتوي عىل مهزٍة متوسطٍة عىل ألٍف يف مجٍل مفيدٍة.  ج( أوظِّ
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3- الممارسة : 
-  َاكتُب ما ُيمىل عيّل مراعًيا رسَم اهلمزِة املتوسطِة عىل األلِف رسًما صحيًحا.

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

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

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

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

طَر واهلامَش: قعِة رأيي عن اجُلْملِة اآلتيِة، وَأهتمُّ بجامِل خطّي، مراعًيا السَّ ُل بخطِّ الرُّ -  ُأسجِّ
فُر الكثرُي يعني امتالَك حياٍة ُأخرى« .   ) ويليام هانت (    » السَّ

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

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

4- التَّقييم: 
  -  َأتبادُل مع زمييل وْجَهَة نظري الّسابقَة، وُأقيُِّم َخطَّه َوْفًقا للمعايري اآلتية:

مل يتمتمعنارص التقييمم
طُر واهلامُش1 السَّ
ُحسُن اخلطِّ 2
قعِة3 رسُم احلروِف يف خطِّ الرُّ
نظافُة الكتابِة4
سالمُة التَّشكيِل5
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(-(
)- تمهيد: )))

- ما املشاعُر املوجودُة يف قلِب كلِّ إنساٍن ؟ 

2- االستماع والمناقشة:
ِة  ) كان يا مكان(   - ُأشاِهُد عرًضا مرئيـًّـا لقصَّ

اجلزء األول.
ٍة يف مضامنِي النَّصِّ بلغٍة سليمٍة من مثل: - ُأجيُب شفهيـًّـا عن أسئلٍة تفصيليَّ

ُن املعلوماِت اجلديدَة الَّتي اكتسبُتها.   أ  - ُأدوِّ
خصياُت الَّتي استعاَن هبا الكاتُب ؟  ب - ما الشَّ

3- الممارسة:
ن توجيهاتِنا. - بعد االستامِع للنَّصِّ نتحاوُر أنا وزمائي حوَل ما تمَّ عْرُضُه وندوِّ

ِة اإلنساِن وسامِة قلبِِه. لْت إليه من توجيهاٍت للمحافظِة عىل صحَّ - َتْعِرُض كلُّ جمموعٍة ماتوصَّ
مته من النَّصِّ الَّذي استمَعْت إليه. ُد كلُّ جمموعٍة ما تعلَّ - حتدِّ

ِة )قطرُة ماٍء( واهلدِف من نصِّ )رحلٌة يف جسِم اإِلنساِن(. - ُأقارُن بني اهلدِف من قصَّ
............................................................................................................................

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

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

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

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

)1( الرابط يف دليل املعلم.

ِرْحلٌة في ِجْسِم اإْلِْنساِن )١)
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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 :    

سميكـًة  تكـوُن  وقــْد  باخليــوِط،  أشبـُه  األعصـاُب 
ذبذبـاٍت  بنقـِل  تقـوُم  شاحـٌب،  فاتـٌح  لـوٌن  هلا  كاحلباِل، 

كهـربائّيٍة )أو 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 

ُة أشبُه بشبكِة املعلوماِت العاملّيِة أو اإلنرتنت.  هائلٍة من 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.        
         )1( 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.
............................................................................................................................



44

( - 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: )1(

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 .

ذو اللِّحيِة اْلحمراِء)))
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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  ــَس  تــنــفَّ
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 1٩٥2 يف بورسعيد.
))) الكويت يف عيون الشعراء - إدارة الثقافة والنرش ص 10٥ .

َأنا الكويُت*
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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
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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
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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



52

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
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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 - ُأشاِهُد عرًضا مرئيـًّـا لـ )سندباد( املستوحى من قصَّ
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
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2-5-3
)- 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
...................................................................................................................................

2- أبيُِّن سبَب رسِم اهلمزِة املتوسطِة عىل نربٍة يف الكلامِت التالية )فائز - جرئية - بئر(. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ُف ثالَث كلامٍت حتتوي عىل مهزٍة متوسطٍة عىل نربٍة يف مجٍل مفيدٍة.  3- أوظِّ
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

خّطي الجميل رسًما )2)



56

3- الممارسة:
- َأكتُب ما يمىل عيّل مراعًيا رسَم اهلمزِة املتوسطِة عىل نربٍة رسًما صحيًحا.

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

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

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

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

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



57

فكرٌة مجيلٌة

   

) - األدواتُ والموادُّ المقترحُة:

مقٌصأقالٌمأوراٌق

َ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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كفايات الوحدة الثانية ٢
م

الكفايات 
العامة

الكفايات المجاالت
معيار المنهجالخاصة

1

1

أو ١-4عمليات خلطاب  تدوينه  أثناء  يف  الرئيسة  األفكار  يلتقط 
تلخيصه ألخبار أو قصة استمع إليها.

يصوغ رسائله الشفهية وفق األنامط املختلفة للنصوص ١-٦عمليات2
)رسد، وصف، رشح، حوار(.

يؤدي أدوارًا خمتلفة ضمن جمموعة من زمائه )مدون، ١-٨اجتاهات3
قائد جمموعة، مؤقت، مقرر(.

مضمًنا ١-١٠ارتباط4 مقررة،  رحلة  ملرشوع  شفهيًّا  عرًضا  يقدم 
مرشوَعه معلوماٍت مجعها من موادَّ دراسيٍة

٥

2

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

 يرشح معاين مفرداٍت أو تعابرَي جمازية.٢-4عمليات٦

 يرشح املتعلم بإجياز أسباب اختياره للنصوص.٢-٩اجتاهات٧

٨

3

يقدم عروًضا مكتوبة قصرية مستخدًما املعينات التقنية ٣-٢عمليات
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 ويستخدمها ٣-7ارتباط10
لكتابة نص ما.
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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، 
أُقيَم 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
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ُأجيُب عن األسئلة اآلتية :
  أ  - ما مكانُة القدِس يف نفوِس املسلمنَي ؟

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

سًة« ؟                                         ب - ما املقصوُد من العبارِة اآلتيِة: » اعترَب العرُب القدَس مدينًة مقدَّ
...................................................................................................................................

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

 د  -  ما الدرُس املستفاُد من موقف عمر بن اخلطاب -        - حينام امتنَع عن الّصالِة داخل 
الكنيسِة.

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

د القادَة اإلسالميني الذين تعاقبوا عىل فتح بيت املقدس وبالِد الّشاِم.  هـ - ُ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.
...................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................
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2 - 3

)- تمهيد:
حالت التي تصلح لتقديم عرٍض مكتوٍب. 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
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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 بشكٍل 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))) 
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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
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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: 

خّطي الجميُل نحًوا )))

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.

................................................................................................................................
ا حتَت املضارِع صحيِح اآلخِر، وخطني حتت املضارِع معتِل اآلخر:   3 ( َأضُع خطًّ

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

ديقاِن إىل فرنسا. ب - مل ُيسافر الصَّ
...................................................................................................................................

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

د  - مل خيَش ابُن بطوطَة مصاعَب الّرحالِت .
...................................................................................................................................
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ُد الفعَل الَّذي ُيعدُّ من  األفعاِل اخلمسِة:  4(  أ حدِّ
ّحالُة األذكياء خيتارون الرفيَق قبل الطريِق.      - الرَّ

...................................................................................................................................
- الّسائحاِن َيزوراِن املعامَل األثريَة .

...................................................................................................................................
ا ضبــَط األفعــاِل اخلمســِة فيهــا:  قعــة، وَأذكــُر شــفهيًّ  5( َأكتــُب اجلمــَل اآلتيــة بخــطِّ الرُّ

- األبناء حيافظون عىل تاريخ األجداد.
...................................................................................................................................

     - الكويتيوَن مْل َيتهاونوا يف ُمساعدِة غريهم.
...................................................................................................................................

3- الممارسة: 
قعة ثاَث مُجٍل من إنشــائي تشــتمُل عىل فعل من األفعال اخلمسة يف حالة  - َأكتُب بخطِّ الرُّ

الرفع والنصب واجلزم:  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

- َأكتُب مجلتنِي فعليتنِي تشتمان عىل فعل مضارع صحيح اآلخر، وفعل مضارع معتل اآلخر:  
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

4- التَّقييم:
ُأقّيم خطّي: 

مل يتمتمعنارص التقييمم
أزمنُة األفعاِل)
تناسُق احلروف  2
ُحسُن اخلطِّ 3
حيح4 بط الصَّ مراعاُة الضَّ
نظافُة الكتابِة5
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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
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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
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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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9 - 2
)- تمهيد: ))(

- أذكُر أفراَد طاقِم سفينِة الغوِص عىل 
اللؤلؤ.

2- القراءة والفهم:
أ- أقرأ ما ييل قراءًة جهريًة صحيحًة.

بحارُة الكويِت َقَطعوا األمياَل عىل سفينٍة 
البحِر ألشهر عّدٍة،   ٍة، وبَقوا يف عمِق  رشاعيَّ

وأتْت عليهم األعياُد وهم يف ُعرِض البحِر، كاَفحوا ملتئمنَي يف شكِل عائلٍة واحدٍة، قْد يكوُن 
َض إىل املوِت أوتعطّلْت سفينُتهم الّشراعّيُة )البوُم(، وهم ُيصبحوَن وُيمسوَن عىل  أحُدهم تعرَّ

أحاديِث ذكرياِت الكويِت، ويتشاجروَن واليتفرَّ قوَن، فسفينٌة واحدٌة مجعْتهم.
ب- َأختاُر من املصادر الّتالية تلك التي تفيد يف إثراء معلومايت حول النَّصِّ من مثل: 

) كتب / مقاالت / مواقع بحث / منشورات ثقافية  /  صور ( .
3- الممارسة :

أ- أقرأ ما ييل:
يَمّلوَن  كانوا اليكّلوَن وال  بطولِة رجاٍل  له حكاياٌت طويلٌة مع  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  أبحُث  ب- 

العسعويسِّ عن شخصيته.
- َ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))) 
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7 - 3

)- 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
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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 1 - ُأحوِّ
طُتها يف النَّصِّ الّسابق. ف الكلمـات الَّتي حوَّ 2 -َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ

(  يف الدائرة : حيَح مما يأيت: بوضع عامة  ) َل الصَّ 3 - َ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  4 - َ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
...................................................................................................................................
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................................ ............................... ................................

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

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

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
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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



84

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؟)))
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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
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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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2-5-3
)- تمهيد: 

ْرقيِم فيه:  ، وَأضُع دائرًة حول عالماِت 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: 

، ثمَّ أْكُتبه بشْكٍل َسليٍم. -  َأضُع عالماِت التَّرقيِم املناسبَة يف مواِضعها من هذا النَّصِّ
عن أيب هريرَة                »أن رجاًل قال يا رســوَل الّلِه: إين أريُد َأْن ُأســافَر فَأوصني، قال:  
ن  ُهمَّ اطِو َلُه الُبعَد وهوِّ عليك بتقوى الّلِه والتَّكبرِي عىل كلِّ رشف فلّمـــا أن وّلى الرجل قال: اللَّ

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

)1( رواه مسلم. 
)2( رواه الرتمذي. 

َخّطي الجميُل رسًما )3)
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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 اهلل 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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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
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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
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مرشوٌع اجتمعيٌّ

   

) - األدواُت والموادُّ المقترحُة:

ِمَقصٌَّأقالٌمَأوراٌق

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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كفايات الوحدة الثالثة

م
الكفايات 

العامة
الكفايات المجاالت

معيار المنهجالخاصة

1

1

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

١-٢حقائق2
يرسد ويصف ويرشح شيًئا ما يف مجل سليمة مستخدًما 
نربة  املرئية،  اإليامءات  اجلسد،  )لغة  لغوية  غري  عنارص 

الصوت...(

مضمًنا ١-١٠ارتباط3 مقررة،  رحلة  ملرشوع  شفهيًّا  عرًضا  يقدم 
مرشوعه معلومات مجعها من مواد دراسية

4

2

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

3

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.

التي ٣-٦اجتاهات10 النصوص  نحو  واجتاهاته  وميوله  جتاربه  عن  يعرب 
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))) 
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( - 2
  )- تمهيد:                                 

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

األرِض.
تــي  الَّ الكريمــة  اآليــات  ب -  بعــَض 

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*
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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«. 
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( - 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 ................................

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

...............................
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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
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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))) 



106

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 تقــوم بوصِف املركبتني 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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َ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
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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
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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
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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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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 غِة، وجتنُّب األخطــاِء اإلمالئيَّ ب-  االهتمـــام 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
1234

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

صياغُة اجلمِل صياغًة متسلسلًة وناميًة.2

ا. 3 حلة عرًضا شفهيًّ القدرُة عىل عرِض مرشوِع الرِّ
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٦ - 2
)-  تمهيد: )))

- أقرُأ النبذَة التاليَة تعريًفا بالشاعر قراءًة صامتًة: 

هو أبو عبادَة الوليُد بُن عبيِد بِن حييى التنوخيِّ 
العرِص  يف  العرِب  عراِء  الشُّ أشهِر  َأحُد   ، الطائيِّ
يف  ُولَِد  هِب،  الذَّ سالسُل  لشعره  ُيقاُل  العبايس، 

َف ديواًنا ضخًما،  سوريا وظهرْت موهبُتُه الّشعريُة منُذ ِصغرِه. كان شاعًرا يف بالِط  اخللفاِء، خلَّ
والعتاِب واالعتذاِر  الفخِر  أيًضا قصائُد يف  وله  ثاء واهلجاِء،  الرِّ ُه يف  وأقلُّ املديِح  فيه يف  ما  أكثُر 
عريِّ اخليايلِّ ، ومْن أشهِر قصائِدِه تلك  واحلكمِة والوصِف والغزِل، كان بارًعا يف التَّصويِر الشِّ

غِة العربيِة: قصرُي القامِة. الَّتي يصُف فيها إِيواَن كرسى والربيَع. ومعنى كلمِة 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
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2- القراءة :   
ٍر:     - أقرُأ النصَّ التالي قراءًة صحيحًة ممثلًة للمعنى بأداٍء معبِّ

يقول البحرتيُّ يف وصِف الربيِع:
م َ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 

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

َوكاَن َقذًى لِلَعنِي إِذ كــاَن ُمــْحِرما َبشاَشًة لِلُعيوِن  ــَأبــدى  َف َأَحـــلَّ 

م ُ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.

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

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

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

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

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

املشاعر
................................

بيِع وصف الرَّ بيِع شكل الرَّ
................................

اهلواء العليل
................................

فرحة 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

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

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

 .......................................................................................................................................
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2-5-3
)- 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
...................................................................................................................................

ُح اخلطَأ اإلمالئيَّ يف اجلمِل اآلتيِة:   2( ُأ صحِّ
فِر. - املسافُر كثرُي اخلربِة راأٌد ؛ ملِْن هو ُمْسَتِجدٌّ يف السَّ

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

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

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

خّطي الجميُل رسًما )4)
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قعِة. 3 ( َأصوُغ ثالَث ُجَمٍل من إنشائي، مستخدًما فيها هذه الكلامِت، ُثمَّ َأكتُبها بخطِّ الرُّ
 ) مؤمن  - دأَب -  فائز  (

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

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

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

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

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

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

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

4- التَّقييم:
ُأقّيم خطّي: 

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

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

ب- 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)))
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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
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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
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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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................
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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   أ  - ُأحوِّ

. طُتها من كلامت النَّصِّ ف الكلمـاِت التي حوَّ ب - َأتعاوُن مع أفراد جمموعتي لتعرُّ
 .  ج - َأقرتُح عنواًنا آخر مناسًبا للنَّصِّ

 د - َأذكُر من األبيات بعَض ما يدلُّ عىل قدرة الّله تعاىل.
 هـ - ما األشياُء التي يستطيع رائُد الفضاِء ذكَرها ؟

  و - عالَم تدلُّ اجلمل الّتالية: 
الداللةاجلملم
عيُد الفكِر يف الفجِر اجلديِد)
َسَبَح الّرواُد يف الكوِن2
َأْخرجوا املجهوَل من َمْكَمنِهِ 3

   ز - كيف وصف رّواُد الفضاء األرَض؟
  ح - ماذا حيصُد رّواُد الفضاِء من تلك املغامراِت ؟

  ط - َأستعنُي بمصادَر خمتلفٍة ملعرفِة أسمـاِء بعِض الّرواِد ومعلوماٍت عنهم.
  ي - ما املشاعُر اّلتي نشُعر هبا عند قراءِة هذه الّنصوِص؟ 
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4-   الممارسة :
- ُأجيُب عن األسئلِة الّتاليِة ألكّوَن الفكرَة الرئيسَة يف لغٍة سليمٍة.

1- عمَّ تتحدُث القصيدُة؟
...................................................

3- ما شعوُرنا نحَو إنجازاتِهم ؟             2-  ما إِنجازاُتُهم؟  
...................................................  ...................................................

ا أماَم زمالئي  موضوَع النَّصِّ  الّسابِق يف ُلَغٍة سليمٍة وواضحٍة. -  َأْعِرُض شفهيًّ
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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:

- 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)))
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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. - َأختيَُّل أين كنت من بني طاقم مركبة بيونري 11 وَأكتُب قصَّ

- ُأعدُّ خّطَة القّصة  وتكون عىل النَّحو اآليت:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3- الممارسة:
ًة عن رحلٍة فضائيٍة قرأُت عنها. - َأكتُب قصَّ

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................
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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 -  وضــوَح اخلطِّ وعمَق الفكرِة وســالمَة اجلملِة، وتقســيَم املوضوِع إىل ِفْقــراٍت، كلُّ واحدٍة 
حتمُلُ فكرًة َأساسيًَّة.

ِة، وكتابَة املوضوِع بأســلوٍب  غويَّ ــةِ و اللُّ غة، و جتّنَب األخطــاِء اإلمالئيَّ  ج -  االهتــامَم باللُّ
واضٍح. 

ٍ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 :   
- َ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؟)))
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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  1 -  ُأعيــُد قراءة النَّصِّ  قراءًة صامتًة؛ ألُســاهَم مع زمالئي يف حتديِد الكلــامِت املفتاحيَّ

تشرُي لكلٍّ من:
  أ  - التََّلوِث: ........................................................................................................... .
ب - االْنقراِض: ...................................................................................................... .

2 -  ُأْكِمُل الـُمَخطََّط  الّتايل :

اسُم كائٍن ُمْنقرٍض
................................

َسَبُب االنقراِض
................................

االنقراُض

َنْوٌع من الكائناِت
................................

ِة عن الديناصوراِت وسبِب انقراِضها إِلْثراِء قراءيت.  َبَكِة العنكبوتيَّ 3 - َأبحُث يف الشَّ
..................................................................................................................................

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

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

..................................................................................................................................
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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 نحًوا )2)
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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 . مون عنَد 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.  - َأكتُب مجْلًة تامَّ

.......................................................................................................................................
ماِن واملكاِن.  ًة تشتمُل عىل َظْرَفي الزَّ - َأكتُب مجلًة تامَّ

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

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



139

جتربة فريدة 

   

) - األدواُت والموادُّ الُمْقَتَرَحُة:
ِمَقصٌَّأقالٌمَأوراٌق

َ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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