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تـألـيــــف
العـازمــــــي فاطـمــــــــة عبــــــداهلل  د. 

ــدي ــة الـمــاجـــ ــاح دبشـــــ أ. مهـــدي حممـــد عبـــد العليـــم خليل أ. صــ
النـــاصــــــــر زيــــــــــــــــد  وداد  أ. مـــزنــــــة نــافــــــــل العجمـــيأ. 
ــاصأ. هتــــانــــــي صــالـــــح العجمــــي ــد جعبـ ــد أمحـ ــيد حممـ أ. السـ

الطبعة الثانية
١٤٤٠ - ١٤٤١ هـ
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م

حقوق التأليف والطبع والنرش حمفوظة لوزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج
إدارة تطوير املناهج



٢٠١٦ /٢٠١٧م الطبعة األوىل: 
٢٠١٩/٢٠١٨م الطبعة الثانية: 
٢٠٢٠/٢٠١٩م  

أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم (٩٠ )  بتاريخ  ٢٠ /٩ /  ٢٠١٨

شاركنا بتقييم مناهجناالكتاب كامًال

المراجعة العلمية
أ. هبة ناصر الدبوس

أ. عذبية فايح المطيري
التصحيح اللغوي

أ. السيد محمد جعباص
أ. شعبان محمد مصطفى

الرسومات
أ. بدرية ناصر زيد العتيبي

أ. ماهر حسن رشوان
تصميم و تنفيذ الكتاب

أ. كارين بانوسيان
اإلخراج الفني

أ. سيد عيسى بدر

طبع: في شركة الصناعات البريطانية للطباعة والتغليف - الكويت















المقدمة

الكفايات ومعايير المنهج

توزيع أنشطة التعلم على الكفايات الخاصة

محتوى وحدات التعلم

الوحدة األولى: معارف وأصدقاء.

الوحدة الثـانيـة: عـاقــــات وأثــر.

الوحدة الثـالثـة: أعـمـــال ممـيــزة.
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١٤

١7

١٨

٢١

57

٩٩

الصفحةالموضوع





الحمد لله الهادي العليم، والصالة والسالم على رسوله الكريم، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد؛

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

كفاياِت  تطويَر  يستهدف  الَّذي  األساسي  التدريبي  المحتوى  الكتاُب  1 -  يتضمُن 
المتعلم في االستماع والتحدث، والقراءة والمشاهدة، والكتابة، وتم تضمين 
العائلة واألصدقاء(،   ( تعليمية تمحورت حول  المحتوى في ثالث وحدات 
الَّتي  التدريبيِة  والمواقِف  األنشطة  كل  في  الحاضرة  المتعلم  ذات  تغفل  وال 

تستهدف امتالك الكفايات وتطويرها.
2-  تم وضع أنشطة التعلم لكل وحدة تعليمية في صور منظمة ومتدرجة ؛ لتوجه 
هذا  في  بالمتعلم  الخاصة  الكفايات  تطوير  مسار  في  وتقويًما  تدريًبا  األداء 
الصف، وذلك في إطار مسيرته التعليمية لتحقيق الكفايات العامة، وما ينبغي 

للمعلِم القيام به ُتجاَه المتعلِم.
و نشير هنا إلى أمور أساسية، منها: 

والتعليم  الكفايات  على  قائم  لمنهج  امتداد  هو  السادس  الصف   أوًل -  منهج 
المتمحور حول المتعلم،  ويتضمن دليُل المتعلِم تفصياًل بذلك، إضافة إلى 

الكفايات العامة والكفايات الخاصة ومعايير المنهج.
ثانًيا - يتبّنى المنهُج الجديُد الرؤى المهمَة اآلتية:

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

مختلف المشكالت.



مية يساعد  التعلُّ العملية  ر للتعليم وُيَعدُّ شريًكا في  الميسِّ المعلم بدور   ) ب (  يقوم 
المتعلم على الفهم واإليضاح، وليس سلطة )معرفية( تعطي المحاضرات 

وتفرض وجهات نظر مقننة.

 ) ج (  يقوم التعّلم الصفي على التعاون ويهدف إلى تطوير الكفايات، حيث يهدُف 
إلى بناِء المعارِف الواقعّية الَّتي تركُز على األمثلِة القائمِة على البراهين. 

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

المحتوى:

الدراسيِة  بالمواِد  ربطها  إلى  العربيِة  اللغِة  لمادِة  النظري  التدريس  من  االنتقال 
األخرى بسياقات متنوعِة وذلك لتعميق الفهم والتعلم.

المتوقع من المتعلم:

المشكالت  حل  إستراتجيات  إلى  اللغوية  األنظمة  تطبيق  د  مجرَّ من  االنتقال 
والتفاعل. 

م: التعـلُّ

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

دور المعلم:

المستويات  تناسب  الَّتي  المتنوعِة  التعليميِة  لألنشطِة  منّظًما  المعلم  دور  أصبح 
الفردية، والنمائية للمتعلمين، وصانًعا للمواقِف التعليميِة الَّتي تحفز المتعلمين على 

التفكير واإلبداع.



القياس:
أوجه  تقيس  الَّتي  النهائية  الدرجات  على  معتمد  ذاتي  منظور  من  القياس  تحول 
اإلنمائي  والتقويم  الذاتي  التقويم  اعتماد  إلى  عليها،  وتركُز  المتعلم،  لدى  القصور 

المستمر. 

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

النصوص المختلفة، وماهرة في الكتابة نقاًل وإمالًء وتأليًفا.

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

الكتاب وطبيعة المنهج وما يناسبه من إستراتيجيات وأساليب أداء.

ومن الله التوفيق والسداد.

                                                              المؤلفون
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١-١

حتديــد الغرض من الرســائل الشــفهية )إبــالغ، رشح، 
تســلية( من مصادر متعددة )مثل: ترتيــل القرآن، إذاعة 
املدرســة، تســجيالت صوتيــة لقصص أو شــعر( حول 

مواضيع خاصة بالفئة العمرية.

حيدد اهلدف من مضمون الرســائل الشفهية الَّتي استمع 
إليها.

١-٢

عــرض معلومــات وتصــورات أمــام اآلخريــن حــول 
مواضيــع معينــة أو نصــوص متنوعة باســتخدام النطق 
الواضــح جلمــل بليغة، وإدخــال العــروض البرصية يف 

تقديمها هبدف توضيح املعلومات.

يعــرض املتعلــم بوضــوح أفــكاره يف نصوص شــفهية 
قصرية حول موضوعات مناســبة لفئتــه العمرية مراعًيا 

السالمة اللغوية من حيث النطق والرتاكيب.

١-٣
تبادل انطباعات وأفكار مع زمالء الصف حول مواضيع 

خاصة بالفئة العمرية.
يشــارك زمــالءه ومعلمــه يف تفاعــل بســيط )حــوار أو 

حديث( حول موضوع مناسب لفئته العمرية.

العمليات

١-٤

تطبيــق إســرتاتيجيات اإلنصــات النشــط مثــل تعــرف 
األفــكار الرئيســة والتفاصيل الداعمة، وإعــادة صياغة 
أجــزاء من النص، وتلخيص نصوص شــفهية معروضة 

من خالل وسائل إعالمية وأنامط متنوعة.

يعيــد صياغــة وتلخيص مــا يســتمع إليه مــن نصوص 
شفهية.

١-٥
متييــز احلقائــق واآلراء يف نصوص شــفهية خمتلفة حول 

مواضيع خاصة بالفئة العمرية.
يميز بــن احلقيقــة والــرأي يف النصوص الشــفهية الَّتي 

يستمع إليها.

١-٦
صياغــة األحاديــث بوضوح من خــالل ترتيب األفكار 
ا بن أفكاره يف أثناء حديثه.بشكل منطقي هبدف تقديم معلومات واضحة ومفيدة.  يربط منطقيًّ

١-٧
اســتخدام الصيغ الصحيحة للجمل االســمية والفعلية 
يف أثنــاء العروض والتفاعل حول مواضيع خاصة بالفئة 

العمرية.
يستخدم الصيغ الصحيحة للجمل االسمية والفعلية.

الجتاهات

١-٨
اتباع القواعد املتفق عليها يف املناقشــات وتنفيذ ما يسند 

حيرتم قواعد املناقشة ويتبادل دوري املتحدث واملستمع.إليه من أدوار يف عملية التواصل.

١-٩
إبــداء االهتــامم بتطوير مهــارات التواصل الشــفهية من 
خــالل حتديد نقاط القوة والضعف يف حديثه الشــخيص 
وحديث اآلخرين مع مراعاة الطالقة ووضوح األفكار.

يقوم بموضوعيــة حديثه وحديث اآلخريــن آخًذا بعن 
االعتبار الطالقة والوضوح.

١-١٠الرتباط
تقديم تقرير أو مرشوع باســتخدام املعلومات املكتســبة 

من املواد الدراسية األخرى. 

يدمج بــن كٍل من املعلومــات و املهارات املكتســبة من 
املواد الدراســية األخرى إلعداد مرشوع مناســب لفئته 

العمرية.

الستماع والتحدث

الكفايات ومعايير المنهج
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٢-١احلقائققرا

مــن  خمتلفــة  ألنــواع  الرئيــس  الغــرض  تعــرف 
القصــص  )مثــل:  وواقعيــة  خياليــة  النصــوص- 
الكالسيكية واملعارصة، الشعر، أدب الطفل، آيات 
قرآنية، أحاديث نبوية، املقاالت الصحفية، الرسوم 
البيانيــة والرســائل النصية القصــرية( عن مواضيع 

مالئمة للفئة العمرية من األدب العريب والعاملي.

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

العمليات

٢-٢
حتديد موقع واختيار معلومة واحدة أو أكثر يف نص 

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

٢-٣

إجراء استدالالت بسيطة من النص مع االستشهاد 
بأدلــة نصيــة تدعم بقــوة حتليــاًل ملا تضمنــه النص 
رصاحًة باإلضافة إىل االستدالالت املستخلصة من 

النص.

جيري اســتدالاًل بســيًطا مع شــواهد من املعلومات 
املتوافرة يف النص والَّتي بنى عليها االستدالل.

يصوغ معنى مصطلح أو مجلة ما.حتديد معاين الكلامت والعبارات يف النص.٢-٤

٢-٥
حتديد األفكار الرئيســة والثانوية وموضوع النص، 

وتلخيصه.
يصوغ املتعلم األفــكار الرئيســية والثانوية ملخًصا 

ا مغزى النص مبيًنا موضوعه.   شفهيًّ

يرشح استخدام الرتاكيب اللغوية يف نص قرأه.تعرف الرتاكيب اللغوية ذات الصلة بالنص لفهمه.٢-٦

٢-٧
ا ملجموعة نصوص من خالل  االســتجابة شــخصيًّ

طرح األسئلة والربط والتقويم.
يطرح أســئلة ذات صلة باملقــروء ويربطها بخرباته 

الشخصية لتحقيق مزيد من الفهم للنص املقروء.

٢-٨
مقارنة كيفية استكشاف مواضيع مألوفة يف سياقات 

ثقافية خمتلفة.
يقــارن بن آراء خمتلفة حددهــا حول موضوع معن 

من نصوص متنوعة.

يتحدث أو يكتب عن ميوله يف القراءة.حتديد دوافعه للقراءة وما حيب قراءته.٢-٩الجتاهات

٢-١٠الرتباط
تــي حيتاجهــا مــن املواد  حتديــد نــوع املعلومــات الَّ
الدراســية األخــرى لفهــم مــا يقرؤه مــن نصوص 

خمتلفة.

يعــزز عرضــه أثنــاء قــراءة النصوص أمــام زمالئه 
والتســجيالت  املختلفــة  والرســومات  بالصــور 

الصوتية مما يساعدهم عىل فهم النص املقروء.

القراءة واملشاهدة
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٣-١

كتابة نصوص تتكون من ٣ - 5 فقرات ألغراض 
خمتلفة )إخطار، رشح، التعبري عن املشاعر، تسلية، 
إلــخ...( مثــل النصــوص الوظيفيــة والقصــص 
والرشوح والصحــف والتعليق عىل شــخصيات 
وأحــداث ضمــن نصــوص خمتلفة تناســب الفئة 

العمرية.

يكتب نصوًصــا تتألف من ٣-5 فقــرات يعرب فيها 
عــن أفــكاره املتعلقــة بموضوعــات مناســبة لفئته 

العمرية. 

يســتخدم املعينــات التقنيــة والبرصيــة يف عروضه إنتاج عرض كتايب باستخدام الوسائل البرصية.٣-٢
املكتوبة.

العمليات

٣-٣
ختطيــط وكتابة وصقــل )تدقيــق ومراجعة( أنواع 

خمتلفة من النصوص.
خيطــط لنصوص قصرية ويكتب مســودهتا ثم يدقق 

يف أفكارها ولغتها وينقحها لتسلم من اخلطأ. 

٣-٤
كتابة نــص معلومايت واضح وقصــري )إعالنات، 
أخبار، تقارير( باستخدام الصور والرسوم البيانية 

واجلداول -إن لزم األمر- لتنظيم املعلومات.

يصوغ معلومات يف نص قصري مســتخدًما األجهزة 
التقنية واخلرائط الذهنية.

٣-٥
استخدام اخلطوط الكتابية املالئمة )نسخ ورقعة( 
مــع مراعاة قواعــد النحو وصحة الرســم الكتايب 

والتهجئة الصحيحة والرتقيم السليم أيًضا.

يســتخدم اخلط املناســب )نســخ ورقعــة( وقواعد 
النحو و اهلجاء الَّتي تدرب عليها وعالمات الرتقيم 

وأدوات الربط يف كتابة نص قصري. 

٣-٦الجتاهات
إظهار االهتامم بكتابة النصوص الَّتي تعرض فيها 

األفكار واخلربات.

يصــوغ نصوًصــا حمكمــة املعاين وجيدة األســلوب 
للتعبري عن جتاربه وأفكاره مستثمًرا الوقت و اجلهد 

استثامًرا حسًنا. 

٣-٧الرتباط
اســتخدام ما تعلمه من مواد دراسية أخرى لكتابة 
نصوص قصــرية خمتلفة وتقارير ومشــاريع حول 

مواضيع مناسبة للفئة العمرية.

يســتخدم التقنيــات الرقمية بشــكل فعــال لتدقيق 
وتنقيح كتاباته.

الكتابة
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الكفايات م
الكفايات المجالتالعامة

الخاصة

)١(
معارف 
وأصدقاء

)٢(
عاقات 

وأثر

)٣(
أعمال 
مميزة

مجموع 
أنشطة
التعلم

١

١

١٢٢-١حقائق
١٢٢-٢حقائق٢
١٢٢-٣حقائق٣
١١١٢-٤عمليات٤
١٢٢-5عمليات5
١٢٢-6عمليات6
١٢٢-7عمليات7
١٢٢-٨اتجاهات٨
١٢٢-٩اتجاهات٩

١٢٢-١٠ارتباط١٠
١١

٢

٢٢٢-١حقائق
٢٢٢-٢عمليات١٢
٢٢٢-٣عمليات١٣
٢٢٢٢6-٤عمليات١٤
٢٢٢-5عمليات١5
٢١١٢-6عمليات١6
٢٢٢-7عمليات١7
٢٢٢-٨عمليات١٨
٢٢٢-٩اتجاهات١٩
٢١١٢-١٠ارتباط٢٠
٢١

٣

٣٢٢-١حقائق
٣١١٢-٢حقائق٢٢
٣٢٢-٣عمليات٢٣
٣١١٢-٤عمليات٢٤
٣٢٢٢6-5عمليات٢5
٣٢٢-6اتجاهات٢6
٣١١٢-7ارتباط٢7

توزيع أنشطة التعلم على الكفايات الخاصة
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معارف وأصدقاء

الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعّلمم
12٣-5الرياضة في الكويت1

224-6خلٌق مذموٌم2

227-4حصيلتي اللغوية )1(٣

٣28-2/5لغتي الجميلة رسًما )1(4

129-1عائلة سعيدة5

2٣0-9رحلة بحرية و ثقافية6

٣٣2-4خريطتي الذهنية7

1٣4-٣الخاتم العجيب8

2٣5-1سبعة في ظل الله تعالى9

٣٣7-1الجيرة والجيران10

1٣8-5الفن في الكويت11

1٣9-4أمومة12

240-4حصيلتي اللغوية )2(1٣

٣41-1/5لغتي الجميلة نحًوا )1(14

142-1آيات ونصوص15

244-9مكتبتي المنزلية16

٣46-2الوقت ثمين17

148-٣سر ملوحة مياه البحر18

249-1وصايا وعبر19

251-10سور بالدي20

٣52-1العمل التطوعي21

54-مشروعي: فكرة جميلة22

محتوى الوحدة األولى
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عاقات وأثر

الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعّلمم
159-4نظرة إيجابية1

160-2عرض مشوق2

262-4حصيلتي اللغوية )٣(٣

٣6٣-2/5لغتي الجميلة رسًما )1(4

165-6حديث مميز5

266-5البلبل الحزين6

٣69-٣تعبيري مميز7

170-7البيئة البحرية8

271-2حكايات جدتي9

274-10مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي10

275-6حكمة َعْفوية11

178-2عرض إبداعي12

280-4حصيلتي اللغوية )4(1٣

٣81-1/5لغتي الجميلة نحًوا)2(14

184-6عالقات وأثر15

285-5إلى والدي16

٣88-٣أفكاري مترابطة17

189-7البيئة البرية18

290-2رحلة إلى البر19

٣95-7عادة رمضانية20

٣96-2عطر األصدقاء21

97-مشروعي: مشروع اجتماعي22

محتوى الوحدة الثانية
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أعمال مميزة

الصفحةالكفايات الخاصةأنشطة التعّلمم
1101-8الهاتف النقال1

2102-4حصيلتي اللغوية )5(2

210٣-7األب واالبن والمسامير٣

٣106-2/5لغتي الجميلة رسًما )٣(4

1108-9أصدر حكًما5

2110-٣إنسانية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص6

٣111-6فكرتي الجميلة7

1112-10بديع صنع الله تعالى8

211٣-8شيء مشترك9

1115-8األعياد الوطنية10

2116-4حصيلتي اللغوية )6(11

2117-7أنا جار الكتاب والقراءة12

٣119-1/5لغتي الجميلة نحًوا)٣(1٣

1122-9أقّيم بموضوعية14

2124-٣في مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص15

٣127-6فكرة مميزة16

1128-10صحة اإلنسان17

2129-8الصديق18

٣1٣1-4معلومات منظمة19

٣1٣٣-7والدنا األمير20

1٣4-مشروعي: تجربة فريدة21

محتوى الوحدة الثالثة



الوحدة األولى

معارف وأصدقاء
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 الكفاياتم
 الكفاياتالمجالتالعامة

 معيار المنهجالخاصة

1

١

حيدد اهلدف من مضمون الرسائل الشفهية الَّتي استمع إليها.1-1حقائق

يشــارك زمــالءه ومعلمه يف تفاعل بســيط )حوار أو حديــث( حول موضوع ١-٣حقائق2
مناسب لفئته العمرية.

يعيد صياغة وتلخيص ما يستمع إليه من نصوص شفهية.١-٤عمليات٣

يميز بن احلقيقة والرأي يف النصوص الشفهية الَّتي يستمع إليها.١-5عمليات4

5

٢

حيدد الغرض الرئييس من النصوص اّلتي قرأها )أدبية، علمية(.٢-١حقائق

يصوغ معنى مصطلح أو مجلة ما.٢-٤عمليات6

يرشح استخدام الرتاكيب اللغوية يف نص قرأه.٢-6عمليات7

يتحدث أو يكتب عن ميوله يف القراءة.٢-٩اتجاهات٨

يعــزز عرضه أثناء قراءة النصوص أمام زمالئه بالصور والرســومات املختلفة ٢-١٠ارتباط٩
والتسجيالت الصوتية مما يساعدهم عىل فهم النص املقروء.

10

٣

يكتــب نصوًصــا تتألــف مــن ٣-5 فقــرات يعرب فيهــا عــن أفــكاره املتعلقة ٣-١حقائق
بموضوعات مناسبة لفئته العمرية.

يستخدم املعينات التقنية و البرصية يف عروضه املكتوبة.٣-٢حقائق11

يصوغ معلومات يف نص قصري مستخدًما األجهزة التقنية واخلرائط الذهنية.٣-٤عمليات12

يســتخدم اخلط املناســب )نســخ ورقعة( وقواعد النحو و اهلجاء الَّتي تدرب ٣-5عمليات1٣
عليها وعالمات الرتقيم وأدوات الربط يف كتابة نص قصري.

كفايات الوحدة األولى



2٣

الرياضة في الكويت١ - ٥

١- تمهيد:
ُف أمثلًة من الحقائِق واآلراِء. - أتعرَّ

- أفرُِّق بين الحقيقِة والرأِي مستعيًنا باألمثلِة الّسابقِة.

٢- الستماع والمناقشة:
- أستمُع لنصِّ: الّرياضُة في الكويِت)١(.

- أجيُب عن أسئلةٍ تفصيليةٍ حول النَّصِّ بلغٍة سليمةٍ.

٣- الممارسة:
. - أحدُِّد حقائَق وآراَء وردْت في النَّصِّ

٤- التقييم:
ق في أدائي: - أضُع عامَة )� ( لعنصِر التقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على فهِم المسمِوع.١

التَّفاعُل النَّشُط في الفصِل.٢

٣. تحديُد حقائق وآراء وردْت في النَّصِّ
 )1( النَّصُّ في دليل المعلم.
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خلٌق مذموٌم *2 - 6

١ - تمهيد:
َن أساليَب )تعجب واستفهام ونفي( مستفيدين من دراستنا  -  أتعاوُن مع مجموعتي لنكوِّ

الّسابقة لهذه األساليِب  :
- أسلوب تعجب: ........................................................................................................................
- أسلوب استفهام: ......................................................................................................................
- أسلوب نـــــفي: ........................................................................................................................

٢ - القراءة:
- أقرُأ قراءًة جهرية صحيحًة متصلًة معبِّرة عن المعنى:

ِة. والُمتَّصُف  نِة وإجماِع اأُلمَّ مٌة بَأدلِة الكتاِب والسُّ النَّميمُة صفٌة مذموَمٌة، وَرذيلٌة َمْمقوَتٌة، وهي ُمَحرَّ

اًما، قاَل تعالى: ﴿ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴾)1( وفي  فِة ُيسّمى نمَّ بهِذِه الصِّ

اٌم«)2(. َة َنمَّ الحديِث الشريِف: »ال َيْدُخُل الَجنَّ
والنَّّماُم هو َمْن يقوُم بنقِل الَكالِم بيَن َشخصْيِن لِغرِض اإِلْفساِد، وهذا الّسلوُك يرفُضُه اإِلسالُم 
وَينْهى عنْه، لِما َله من  آثاٍر خطيرٍة في المجتمِع الُمسلِم ؛ إذ بسببِِه تقُع الفرقُة، وَتشيُع الَقطيعُة، 

ويكُثُر الِخصاُم، وَتزداُد الفتُن بيَن النَّاِس.
) * ( بقلم أحد مؤلفي الكتاب.

)1( اآليات: 10 - 11 سورة القلم.
)2( رواه البخاري ومسلم.   
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مما ُيروى عن النّماميَن أنَّ رجاًل جاَء لخالِد بِن الوليِد ـ  ـ فقاَل له: إنَّ ُفالًنا شَتَمَك، فقاَل: 

َوَجَد  أَما  قال:  َشَتمَك،  ُفالًنا  إنَّ  منبٍه:  بِن  لوهِب  بما شاَء، وقاَل رجٌل  فْلَيمأْلها  تلَك صحيفُتُه 

يطاُن رسواًل غيَرَك، وقاَل أحُدهم لرجٍل: فالٌن شتمَك، فقاَل: هو َرماني بسهٍم، ولم ُيصْبني،  الشَّ

هَم وغرْسَتُه في قلبي؟! وجاَء رجٌل إلى اإلماِم الّشافعيِّ ـ  ـ فقاَل له: فالٌن  فلماذا حملَت السَّ

جُل وانصرَف. يذكُرَك بسوٍء، فأجاَبُه: إذا صدقَت فأنَت نّماٌم، وإذا كذبَت فأْنَت فاسٌق، فخجَل الرَّ

ْن يكرُهني أو يتكلَُّم عنّي، اترْكني أضحُك مَع النّاِس جميِعهم  أخي وصديقي، ال تخبْرني عمَّ

ِه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ: »ال يبلِّْغني أحٌد مْن أصحابي عْن أحٍد شيًئا، فإّني  وأشعُر أنَّهم يحبونني، قاَل رسوُل اللَّ

دِر«)1(.عليَك صالُة اللَِّه وسالمُه يارسوَل اإلنسانيَِّة. أحبُّ أْن أخرَج إليُكم وأنا سليُم الصَّ

٣- الفهم والستيعاب:

ِف َمْعناها.  - أضُع خطًّا تحَت الكلمِة الَّتي َأحتاُج إلى تعرُّ

ِف معاني الكلماِت الَّتي وضعُت تحَتها خطًّا بالوسيلِة المناسبِة.  - أتعاوُن مع مجموعتي لَتعرُّ

- أجيُب بالتَّعاوِن مَع مجموعتي عن األسئلِة اآلتيِة : 

َث عنه النَّصُّ الّسابُق؟  ١ - ما الخُلُق المذموُم الَّذي تحدَّ

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

٢ - هات دليًا على تحريِم النَّميمِة. 

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

٣ - ماذا ُيْطَلُق على َمْن ينقُل الكاَم بيَن شخصيِن؟ 

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

٤ - ما أثُر النَّميمِة في الفرِد والمجتمِع؟ 

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

. )1( َرَواُه أبُو َداُوَد َوالتِّْرِمِذيُّ
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5 - اذكْر موقَفَك تجاه النَّّماِم. 

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

- هاِت من النَّصِّ الّسابِِق ُكلَّ أسلوٍب مطلوٍب، وضْعُه في مكانِه المناسِب في الجدوِل اآْلتي: 

األسلوب      نوع األسلوب
          تعجب
        استفهام
         نــــفي

٤ - الممارسة:
ُد نوَع األسلوِب في التَّعبيراِت اآلتيِة: ١ - ُأحدِّ

نوع األسلوباألسلوب

ها  ** َكفى الَمرَء ُنباًل َأن ُتَعدَّ َمعايُِبْه     َوَمن ذا الَّذي ُترضى َسجاياُه ُكلُّ

ـََر اإِلخــواِن حيـَن َتعّدُهم ** َوَلِكنَُّهم في الّنائِبـــاِت َقليــُل    َفما َأكثـ

إذا ُكنَت في ُكلِّ األمــوِر ُمعاتًِبا  ** َصديقَك َلْم َتلَق الَّذي ال ُتعاتُِبه

- أنا ُأمثُِّل لكلِّ أسلوٍب مّما يلي بجملٍة مْن إِْنشائي:

- تعجب: .............................................................................................................................................

- استفهام: ............................................................................................................................................

- نــــفي: ...............................................................................................................................................
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حصيلتي اللغوية )١(2 - ٤

١ - تمهيد:

- أتعاوُن مع زمائي لعرض مفردات من النَّصِّ ومن مصادر 

المجموعات  من  لمعانيها  توضيٍح  إلى  ونستمُع  متنوعة، 

األخرى.

- أناقُش مع زمائي تعريًفا لسم أو مصطلٍح مألوٍف تعرضه 

إحدى المجموعات في الفصل.

٢ - اإلعداد:

لُِع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم الثَّروِة اللُّغويِة.  - أطَّ

٣ - الممارسة: 
- بعد االطِّالع على الكلماِت وفَق تصنيفها، أقوُم بما يأتي متعاوًنا مع زمالئي:

دة. - أذكُر مرتادفات الكلامت املحدَّ

دة. - أذكُر أضداد الكلامت املحدَّ

ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمة املطلوبة يف سياقن بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ

- أوظُِّف كالًّ من املفرد واجلمع يف مجٍل مفيدٍة.

ٍد. دة يف مواضَع مناسبٍة يف جماٍل حمدَّ - أستخدُم ترصيفات للكلامت املحدَّ
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لغتي الجميلة رسًما )١(*٣ - ٥ / 2
١- تمهيد:)))

أشرُح الفرَق بين التاِء المربوطِة والتاِء المفتوحِة بلغٍة سليمٍة أماَم ُزمالئي.   -

٢- التحليل والفهم:
َة: أضُع خطًّا تحَت الكلماِت المنتهيِة بتاٍء مربوطٍة، ُثمَّ ُأبيُِّن حركَتها اإلعرابيَّ   -

كاِة. الِة والزَّ كْن ناصًحا للنّاِس بالصَّ   -
ما الهداُة إاّل دعاٌة إلى الخيِر.   -

عاُة مْن سكنِة الجباِل. هؤالِء الرُّ   -
استشاَر المريُض الطَّبيَب استشارًة واحدًة.   -

صنعِت البنُت لعبًة جميلًة.   -
نٍة بالفتِح مّما سبَق: - أكتُب الكلماِت المنتهيَة بتاٍء مربوطٍة منوَّ

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

كَل الَّذي ُرسمْت فيه التاُء المربوطُة في الكلماِت الّسابقِة الَّتي كتبُتها، ُثمَّ أستنتُج  ُل الشَّ -  أتأمَّ
قاعدًة لكتابتِها.

٣- التطبيق:
ُن الكلماِت الّتاليَة بيَن قوسيِن بالفتِح، وأضُعها في الفراِغ المناسِب: - أنـوِّ

أخَذ الولُد ........................................... و .................................................   ) أقالم - ممحاة (   -   
َأْعطاني َأبي ........................................... و .................................................   ) هدية - نقود (   -   
كتبُت أحَد عشَر ...................................، وأبدعُت ..................................   ) سطر - قصة (    -   

٤- الممارسة:
نٍة بالفتِح: ُن كلُّ منها كلمًة تْنتهي بتاٍء مربوطٍة منوَّ -  أكتُب ثاَث جمٍل قصيرٍة مْن إِْنشائي، يتضمَّ
.................................................................................................................................................................

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

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

*  التاء المربوطة و التاء المفتوحة.
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عائلٌة سعيدٌة )١(١ - ١

١- تمهيد:
-   أتحاوُر مَع َمْجموعتي حوَل عاقِة الفرِد 

لنا إليه  يبِة بعائلتِه، ثمَّ أعرُض ما توصَّ الطَّ

ماِء بلغٍة سليمٍة موجزٍة. أماَم الزُّ

٢- الستماع والمناقشة:
ريفِة  -   أستمُع إلى ثاثٍة مَن األحاديِث الشَّ

ُم  ِه - ملسو هيلع هللا ىلص -، وأناقُش مضموَن كلِّ حديٍث مَع ُزمائي، مراعًيا ما يطرُحه المعلِّ لرسوِل اللَّ

مْن أسئلٍة.

٣- الممارسة:
ئيِس مْن  الرَّ بعَد الستماِع والمناقشِة، أتحاوُر مَع أفراِد َمْجموعتي لستخاِص الغرِض     -

كلِّ حديٍث.

أقوُم بذكِر غرٍض من األغراِض الُمستخلصِة أماَم ُزمائي في لغٍة سليمٍة واضحٍة.   -

بًة في صياغٍة صحيحٍة: ئيسَة مرتَّ ُل األغراَض الرَّ ُأسجِّ  -

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

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

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

)1(  النَُّص في دليل المعلم.
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رحلٌة بحريٌة وثقافيٌة * ٢-٩

١ - تمهيد: )))
- ُأبيُِّن ِخْبراتي الّسابقَة في أنشطِة القراءِة وميولي ألنواِعها. 

- أذكُر المكتباِت الَّتي زرُتها، والمسابقاِت الَّتي شاركُت فيها. 

٢ - القراءة: 
- أقرُأ قراءًة جهريًَّة صحيحًة متَّصلًة معبِّرًة عن المعنى :

ٍة إلى جزيرِة فيلكا على متِن قاربِِه  يِف، وقْد َوَعَدنا عّمي فيصٌل برحلٍة بحريَّ بدَأْت عطلُة الصَّ
تي تسرُّ الّناظريَن، وأخبَرنا عّمي باالستعداِد  رقاِء الّزاهيِة الَّ الجميِل ذي األلواِن البيضاِء والزَّ
للّرحلِة صباَح غٍد، وما إْن أشرقْت شمُس يوِم الخميِس حّتى ُكّنا على ُأهبِة االستعداِد، فقْد 
عنا أنا وإخوتي وأبناُء عّمي وعدٌد مْن أصدقاِئهم وأصدقائي، وصحَبنا عّمي المشهوُد لُه  تجمَّ

يِد. بحبِه لركوِب البحِر، وتكراِر رحالتِه فيه للمتعِة وممارسِة هوايِة الصَّ
ومْن نقعِة شرٍق بدَأْت رحلُتنا وقْد جعَل القارُب يشقُّ ُعباَب مياِه الخليِج مخّلًفا وراَءُه زبًدا 
تي تبدو بيضاَء جميلًة سريعَة الحركِة خلَف القارِب وهو يقطُع المسافاِت،  رابًيا من المياِه الَّ
ًعا من الكتِب الكبيرِة والمتوسطِة  وقْد فاجَأنا عّمي الَّذي َيهوى القراءَة باصطحابِِه عدًدا متنوِّ
عِة في عناوينِها وموضوعاتِها ومؤلِّفيها، واقترَح عمَل مسابقٍة ثقافيٍَّة تنافسيٍَّة  غيرِة المتنوِّ والصَّ

* بقلم أحد مؤلف الكتاب. 
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حلِة، على أْن يختاَر الكتاَب الَّذي يتَّفُق  بحيُث يقرُأ كلُّ واحٍد منّا ما شاَء َلُه أْن يقرَأ في الرِّ
ِة، واختاَر فالٌح  حالِت البحريَّ المِة في الرِّ وميوَلُه، فاختاَر أخي سليماُن كتاًبا عن األمِن والسَّ
ابُن عّمي كتاًبا في فنوِن الّسباحِة والغوِص، واختاَر صديُقنا عبيٌد كتاًبا في الغرائِب والعجائِب،  
ًة لنجيب  واختاَر حموٌد كتاًبا عْن أنواِع األسماِك في الخليِج، واختاَر أحمُد مجموعًة قصصيَّ

محفوٍظ، واختاَر نايٌف كتاًبا بعنوان الّسلوِك االجتماعيِّ في اإلسالِم.
يِد والمسابقاِت والقراءِة، عقَد عّمي  وبعَد أْن قَضْينا وْقَتنا الممتَع بيَن اللَّعِب واللهِو والصَّ
مسابقًة فيما بينَنا جميًعا، فقْد طلَب إلى كلٍّ ِمنّا أْن يعرَض ُملّخًصا شفهيًّا لما قرَأُه في الكتاِب 
الَّذي اختاَرُه، فاستمْعنا إلى قدٍر كبيٍر من المعلوماِت والحقائِق واألفكاِر والقيِم، وألواٍن من 
َع  وزَّ متنّوعًة،  ثقافيًَّة  وجبًة  فكاَنْت  اإلسالِم،  في  بِه  الموصى  المحبَِّب  االجتماعيِّ  الّسلوِك 
ُه أنَّنا اشترْكنا جميًعا في المسابقِة، فَجَمْعنا بيَن ُمْتعِة  بعَدها عّمي الجوائَز علينا جميًعا، فقْد سرَّ
حلِة وفوائِد القراءِة، وُعْدنا سالميَن غانميَن، ومستفيديَن متمّتعيَن، فشَكْرنا لعّمي صنيَعُه  الرِّ

وَدعْونا له بكلِّ الخيِر، ووعَدنا برحالٍت مماثلٍة.

٣ - المناقشة: 
- أتحاوُر مَع ُزمائي مجيًبا شفهيًّا عّما يأتي: 

حلِة البحرّيِة؟ 1 - َمْن صاحُب فكرِة الرِّ
حلُة؟  2 - ِمْن أيَن انطلقِت الرِّ

حلِة.  ٣ - اذكْر مجاالِت الكتِب الَّتي شارَك في قراءتِها أعضاُء الرِّ

٤ - الممارسة: 
تي ُأحبُّ قراءَتها.  ُد ميولي القرائّيَة، وأنواَع الكتِب الَّ - أحدِّ

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

- أصوُغ فكرًة تعبُِّر عن المجاِل الَّذي أميُل إلى القراءِة فيه بلغٍة سليمٍة. 
......................................................................................................................................

ُد ميولي القرائّيَة.  - أذكُر معلوماٍت أو عباراٍت ذاَت قيمٍة تؤكِّ
......................................................................................................................................
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خريطتي الذهنية٣-٤

١- تمهيد:

هنيََّة بُأموٍر ُأِحبُّها: - ُأْكِمُل اْلخريطَة الذِّ

ُح ما جاَء فيها بلغٍة سليمٍة واضحٍة. هنيََّة، وُأوضِّ - َأعرُض َخريطتي الذِّ

٢ - اإلعداد:
أو  األدبيَِّة  المجاالِت  مَن  بارزٍة في مجاٍل  مناسبٍة عْن شخصيٍَّة كويتيٍَّة  مْن مصادَر  -  أقرُأ 
أَتبادُل أفكاًرا مَع َمْجموعتي حوَل تصميِم خريطٍة ذهنيٍَّة لوضِع  ُثمَّ  ياضيَِّة،  الرِّ الفنِّيَِّة أو 

خصيَِّة، وذلَك في حدوِد خمِس معلوماٍت.  معلوماٍت مفيَدٍة حوَل تلَك الشَّ

مْن صفاِت 
أصدقائي الَّتي 

ُأحبُّها



٣٣

 ٣- الممارسة:
كِل الّتالي،  هنيََّة بعَد الحواِر وتبادِل األفكاِر مَع مْجموعتي انطاًقا مَن الشَّ -  َأرسُم الخريطَة الذِّ

مراعًيا سامَة اللُّغِة:

خصيَِّة اسُم الشَّ

........................................
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الخاتم العجيب)١(١ - ٣

١- تمهيد:

يعمُل  الَّذي  اإلنساِن  عن  انطباعي  -  ُأبّيُن 

وإخاٍص. بجٍد 

يعتمُد  الَّذي  اإلنساِن  في  رأيي  ُح  -   ُأوضِّ

أعمالِه.  إنجاِز  في  نفسِه  على 

٢- الستماع والمناقشة:
ِة: )الخاتم العجيب(. - ُأشاهُد عرًضا مرئيًّا لقصَّ

ِة بلغٍة سليمٍة. - ُأجيُب شفهيًّا عْن أسئلٍة تفصيليٍَّة في مضاميِن القصَّ

٣- الممارسة:
ِة. ُأشارُك في مناقشٍة جماعيٍَّة مَع ُزمائي، ونتبادُل اآلراَء والنطباعاِت حوَل القصَّ   -

٤- التقييم:
َق في َأدائي: - أضُع العامَة ) � ( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على فهِم المسموِع واستيعابِه.١

مالِء في الفصِل.٢ التَّفاعُل النَّشُط مَع الزُّ

ِة.٣ تبادُل اآلراِء واالنطباعاِت حوَل القصَّ

)1(  الرابط في دليل المعلم.
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سبعة في ظل الله تعالى2 - ١

١- تمهيد:
ُث عن حاِل المؤمنيَن وحاِل الكافريَن يوَم القيامِة بلغٍة سليمٍة مترابطٍة. أتحدَّ   -

٢- القراءة:
- أقرُأ قراءًة صحيحًة معبِّرًة:

بِيِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قاَل: َعْن َأبي ُهَرْيَرَة ـ  ـ  َعن النَّ

َربِِّه،  ِعباَدِة  في  َنَشأ  َوشابٌّ  اْلعاِدُل،  اإلماُم  ُه:  ِظلُّ إاِل  ِظلَّ  َيْوَم ال  ِه  ِظلِّ ِفي  الّلُه  ُهُم  ُيِظلُّ »َسْبَعٌة 

قا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َطَلَبْتُه  ٌق في اْلَمساِجِد، َوَرُجالِن تحاّبا ِفي الّلِه اْجَتَمعا َعَلْيِه َوَتَفرَّ َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلَّ

َق بَِصَدَقٍة َفَأْخفاها َحّتى ال َتْعَلَم  اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجماٍل َفقاَل إِّني َأخاُف الّلَه، َوَرُجٌل َتَصدَّ

َه خالًِيا َففاَضْت َعْيناُه«.  متفق عليه. ِشماُلُه َما ُتْنِفُق َيميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر اللَّ
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٣- الفهم والستيعاب:

ِف معانيها. ُب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ ُط الكلماِت الَّتي تتطلَّ - أحوِّ

أتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي لتقديِم شرٍح لِما يْأتي:  -

ريِف.  ْطُتها مْن كلماِت الحديِث الشَّ - الكلماُت الَّتي حوَّ

ريِف.  - عبارٌة مْن عباراِت الحديِث الشَّ

ريِف. - َأستخِلُص قيًما سلوكيًَّة مَن الحديِث الشَّ

٤- الممارسة:

ريِف الّسابِق شفهيًّا، ُثمَّ َأْكتبُه في صياغٍة سليمٍة. ئيَس مَن الحديِث الشَّ - أبّيُن الغرَض الرَّ
.......................................................................................................................................................................
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الجيرة والجيران٣-١

١- تمهيد:
ُث بإيجاٍز عن الجيرِة. مْن خاِل خْبرتي َأتحدَّ   -

٢- اإلعداد:
-   أتعاوُن مَع َمْجموعتــي لتبادِل أفكــاٍر حوَل 

ما يْأتي:   

ِة الجيرِة.    - أهميَّ - مفهوِم الجيرِة.    

- حسِن الجيرة. - مكانِة الجاِر.     

٣- الممارسة:
أكتُب أربَع فقراٍت عن الجيرِة والجيراِن في ُلغٍة سليمٍة مترابطٍة، مراعًيا المحاوَر الّسابقَة.   -  
.......................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................
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الفن في الكويت)١(١ - ٥

١- تمهيد:
أذكُر أمثلًة مَن الحقائِق واآلراِء.   -

٢- الستماع والمناقشة:
: )الفن في الكويت(. -   أستمُع لنَّصِّ

حوَل  تفصيليٍَّة  أسئلٍة  عْن  -   أجيُب 

النَّصِّ بلغٍة سليمٍة.

٣- الممارسة:
. أميُِّز الحقائَق واآلراَء الَّتي ورَدْت في النَّصِّ   -

٤- التقييم:

َق في َأدائي: - أضُع العامَة ) �( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على فهِم المسموع واستيعابِه.١

التَّفاعُل النَّشُط في الفصِل.٢

٣. تحديُد حقائَق وآراء ورَدْت في النَّصِّ

)1( النَّصُّ في دليل المعلم.
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أمومة)١(١ - ٤

١- تمهيد:
ؤاِل اآْلتي:  ِل إلى إجابٍة عن السُّ أحاوُر َمْجموعتي  للتَّوصُّ   -

ماذا َتْعني كلمُة إبداٍع؟   -
نعرُض إجابَتنا أماَم الَمْجموعاِت اأْلُخرى بلغٍة سليمٍة.   -

٢- الستماع والمناقشة:
ِة: )أمومة(.)١( أستمُع باهتماٍم لقصَّ   -

- أجيُب عْن أسئلٍة تفصيليٍَّة حوَل النَّصِّ المسموِع بلغٍة سليمٍة.

٣- الممارسة:
ُم تلخيًصا شفهيًّا لما استمْعُت إليه في لغٍة سليمٍة واضحٍة.  - أقدِّ

مُته أماَم ُزَمائي في حدوِد ثاثِة أسطٍر بلغٍة سليمٍة مترابطٍة. ُن ما قدَّ -  أدوِّ
......................................................................................................................................................................

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

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

ُة في دليل المعلم. )1(  القصَّ
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حصيلتي اللغوية )٢(2 - ٤

١- تمهيد:

-   أتعاوُن مع ُزمائي لطرِح اسٍم أو مصطلٍح معــروٍف، 

ونستمع إلى تعريٍف له من المجموعات األخرى.

مصطلـٍح  أو  لسٍم  تعريٍف  لتقديم  ُزمائي  -   أناقُش 

ـُه إحدى المجموعاِت في الفصِل. مألـــوٍف تطرح

٢- اإلعداد:

الثَّروِة  معجِم  في  المصنَّفِة  الكلماِت  على  أطَّلُع   -

 . ِة للُّغويَّ ا

٣- الممارسة:

-  بعد الطِّاِع عىل الكلامِت وفَق تصنيِفها، أقوُم بام يْأيت متعاوًنا مَع ُزَمائي:

دةِ. - أذكُر مرتادفاتِ الكلامتِ املحدَّ

دةِ. - أذكُر أضدادَ الكلامتِ املحدَّ

ٍد أو أكثر. - أوظُِّف الكلمَة املطلوبَة يف سياقن بمعنين خمتلفن يف جماٍل حمدَّ

- أوظُِّف ُكالًّ من املفرد واجلمع يف مجٍل مفيدٍة.

ٍد.   دةِ يف مواضَع مناسبٍة يف جماٍل حمدَّ - أستخدُم ترصيفاتٍ للكلامتِ املحدَّ
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لغتي الجميلة نحًوا )١(*٣-١/٥

١- تمهيد:)))
»الغضب مكروه«

- ُأدخُل على الجملِة الّسابقِة حرًفا ناسًخا يفيُد التَّوكيَد ، وُأبيُِّن ما حدَث مْن تغييٍر.
ُد الخبَر في الجملِة الّسابقِة ، وُأبيُِّن نوَعُه. أحدِّ  -

٢- التحليُل والفهُم:
ُد الحرَف النّاسَخ واسَمُه وخبَرُه ، وُأبيُِّن نوَع الخبِر في الجدوِل اآْلتي: - أحدِّ

نوع الخبرخبرهاسمهالحرف الناسخأمثلة
إنَّ البخل مذوم  

علمُت أنَّ المتسرع نادم

لعلَّ الرجلين يريدان الخير

ليت المصلين صالتهم خاشعة

كأنَّ الغضب جذوة نار

الجوُّ حارٌّ لكنَّ الغيوم فوق الرؤوس

٣- التطبيق:
- أضُع في كلِّ فراٍغ مّما يلي الخبَر المطلوَب بين قوسيِن:

- الماء .............................................................. )خبًرا مفرًدا(
- الجار ............................................................ )خبًرا جملة فعلية(

- سالم .............................................................. )خبًرا جملة اسمية(
- اإلسالم ........................................................ )خبًرا شبه جملة(

*  إن وأخواتها.
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آيات ونصوص١ - ١

١- تمهيد:
ٍد مَن النُّصوِص )قرآن كريم - حديث شريف - شعر  -  ُأناقُش َمْجموعتي لختياِر نوٍع محدَّ

ؤاِل اآْلتي:  ِل إلى إِجابٍة عن السُّ - قصة( للتَّوصُّ

ئيَس من نصٍّ استَمْعنا إليِه؟ - كيَف نستخلُص الغرَض الرَّ

- نعرُض إجابَتنا أماَم الَمْجموعاِت اأْلُخرى بلغٍة سليمٍة.

٢- الستماع والمناقشة:
عٍة بانتباٍه وتركيٍز، وُأجيُب شفهيًّا عْن أسئلٍة تعقُب الستماَع  ٍة متنوِّ -  أستمُع لنصوٍص لغويَّ

: لكلِّ نصٍّ

آياٌت كريمٌة مْن سورِة آَل عمراَن)1(.   -

حديٌث شريٌف.   -

أبياٌت مَن الّشعِر.    -
)1( سورة آل عمران - اآليتان:  102 - 10٣.
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- أجيُب عن األسئلِة مْن مثِل:

؟  ُث النَّصُّ - عمَّ يتحدَّ

- إالَم يرشُدنا النَّصُّ الَّذي استَمْعنا إليِه؟

٣- الممارسة:
، ومناقشتِه: - أتعاوُن أنا وُزَمائي في اإلجابِة عن الّسؤاِل الّتالي بعَد الستماِع إلى كلِّ نصٍّ

- ما الغرُض الّرئيُس مَن النَّصِّ الَّذي استمْعَت إليِه؟ 

ئيسِة أماَم ُزَمالئي في لغٍة سليمٍة واضحٍة. - أقوُم بعرِض األغراِض الرَّ

ئيَس لكلِّ نصٍّ في صياغٍة صحيحٍة: ُن الغرَض الرَّ ُأدوِّ  -

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

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

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

٤- التقييم:
َق في َأدائي: - أضُع العامَة )�( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على فهِم المسموِع واستيعابِه.١

ئيِس من النَّصِّ المسموِع.٢ استخالُص الغرِض الرَّ
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مكتبة ناصر

مكتبتي المنزلية2 - ٩

١ - تمهيد:
- ُأبّيُن خْبراتي الّسابقَة في أنشطِة القراءِة.

- أَذكُر المكتباِت الَّتي زْرُتها والَّتي شاركُت فيها.

٢ - القراءة:
- أقرُأ النَّصَّ الّتالي قراءًة صامتًة متأنيًة:

وليِّ للِكتاِب في َدْوَرتِِه الّثانيِة واألرَبعيَن َمسروًرا  عاَد ناصٌر ِمن زياَرِة َمْعِرِض الكويِت الدُّ

َمكَتَبُتُه  لَِتزداَد  ِمنْها  َعدًدا  َحَمَل  َفَقد  الُكتب،  مَن  َمعروضاتِه  ِمن  َضالَتُه  َوجَد  ألنَُّه  وُمْبَتهًجا؛ 

على  َيْحِرُص  الَّذي  الَمْعِرِض  هذا  ِمْن  اقتِناِئها  على  َيْحِرُص  َجديدٍة  بُِكتٍب  ُعْمراًنا  الَمنِزليَُّة 

ِزياَرتِِه ُكلَّ عاٍم.

وَيْقضي  ِهواياتِه،  أمتِع  من  ها  ويعدُّ للقراءِة،  محبٌّ  طالٌب  ناصًرا  أنَّ  بالّذكِر  الَجديِر  وِمَن 

بُِصحبِة الُكتِب أوقاتًا جميلًة وُمْمتِعًة في مكتبتِه المنِزليَِّة بمفردِه أحيانًا ومَع أصدقاِئه أحيانًا 

كثيرًة.

مكتبة ناصر
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غيرِة ـ أْن يجمَعُه الحبُّ الكبيُر واالطالُع والقراءُة في  ِن الصَّ وِمن عجٍب ـ وهو في هذه السِّ

ٍر يلتقوَن فيِه يوًما مْن كلِّ أسبوٍع،  بطوِن الُكتِب بَشغٍَف مَع أصدقاِء القراءِة في صالوٍن أدبيٍّ ُمصغَّ

أَي في األفكاِر الجديدِة ويتبادلوَن الُكتَب، ويتعاهدوَن على تجديِد الّلقاِء األدبيِّ  فيتبادلوَن الرَّ

ُكلَّ أسبوٍع، وهْم في شوٍق ولهفٍة لتنميِة ثقافتِهم واإلفادِة مْن قراءتِهم النّافعِة لحياتِهم.

٣  - المناقشة:
- أجيُب شفهيًّا عن األسئلِة اآلتيِة:

ُد ميوَل ناصٍر القرائيََّة. - ُأحدِّ

ُح المقصوَد  ) بالّصالوِن األدبيِّ (. - أوضِّ

- َأعِرُض على َمْجموعتي ُكتًبا أميُل للقراءِة في مجالِها.

- َأتحاوُر مَع َمْجموعتي في مجاٍل َأميُل للقراءِة فيِه.

٤  - الممارسة:

ُد ميولي القرائيََّة، وأنواَع الُكتِب الَّتي َأميُل لِقراءِتها. - ُأحدِّ

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

- أَصوُغ فكرًة ُتعبُِّر عن المجاِل الَّذي أَميُل إلى القراءِة فيه بلغٍة سليمٍة.

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

- أَكُتُب معلوماٍت أو عباراٍت أفدُتها مْن ميولي القرائيَِّة.

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

*      *     *
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الوقت   ثـميــــن٣ - 2

يتهاوُن  ال  ونفيٌس،  ثميٌن  »الوقُت 
العقالُء  أما  الغافلون،  إال  فيِه 
الحازمون فهم الَّذيَن أْيَقنوا أنَّ الوقَت 
أمٌر  عليه  المحافظَة  وأنَّ  العمُر،  هو 
بناٌء  استثماِرِه  ُحسَن  وأنَّ  واجٌب، 

للمستقبِل«.  وتأميٌن  للحاضِر، 

١ - تمهيد:
- أَقرُأ النَّصَّ الّسابَق قراءًة صامتًة واعيًة. 

- أُحاوُر ُزَمائي حوَل أهميَِّة تنظيِم الوقِت في حياِة اإلنساِن بلغٍة سليمٍة. 

٢ - اإِلعداد: 
ُل ما أراُه  مناسًبا مْن معلوماٍت عْن خصائِص الوقِت  -  أتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي، َوُأسجِّ

ِة  ًما عْرضي بالُمعيناِت الّتقنيَِّة والبصريَّ وأهميَِّة تنظيمِه، وفوائِده الطَّيِّبِة في حياِة اإلنساِن، مدعِّ

المناسبِة. 

٣ - الممارسة: 
العديدِة في حياِة  الوقِت وفوائِده  -  أطبُع فقرًة متكاملًة مْن إنشائي َأصُف فيها أهميََّة تنظيِم 

اإِلنساِن، ُمراعًيا ترابَط األفكاِر ووضوَحها، وسامَة اللُّغِة، وتنسيَق الطِّباعِة. 
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- ُألصُق فقَرتي المطبوعَة وَأقرُؤها أماَم ُزَمائي . 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................
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سر ملوحة مياه البحر)١(١ - ٣

١- تمهيد:
-   ُأبّيُن رْأيي في مَدى حاجِة اإلنساِن إلى 

اْلِمْلِح في حياتِه اليوميَِّة بلغٍة سليمٍة.

٢- الستماع والمناقشة:
ِة: )سر ُملوَحِة مياه البحر(.)١( -   ُأشاِهُد َعْرًضا َمْرئيًّا لقصَّ

صِّ بلغٍة سليمٍة. ٍة في مضاميِن النَّ ُأجيُب شفهيًّا عْن أسئلٍة تفصيليَّ   -

٣- الممارسة:
ِة. ُأشارُك في مناقشٍة جماعيٍَّة مَع ُزَمائي، ونتبادُل اآلراَء والنطباعاِت حوَل القصَّ   -

٤- التقييم:
َق في َأدائي: أَضُع العامَة )  � ( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ  -

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على فهِم المسموِع واستيعابِه.١

مالء في الفصِل.٢ التَّفاعُل النَّشُط مَع الزُّ

ِة.٣ تبادُل اآلراِء واالنطباعاِت حوَل القصَّ

)1(  الرابط في دليل المعلم.
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وصايا وِعبر2 - ١

١- تمهيد:
- أتحاوُر مَع َمْجموعتي أِلُبّيَن ما يْأتي:

ِة في حياِة اإلنساِن. َة الوصيَّ - أهميَّ
ِة المؤّثَرِة.  - مواصفاِت الوصيَّ

٢- القراءة:
ِه العزيِز؛ لتحفَظ مكانَتُه بيَن أفراِد  ـ  الَّتي وّصى بها ابَنُه في كتاِب اللَّ -  َأقرُأ وصايا لقماَنـ  

ُمْجتَمِعه:

ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ  ائ   ى   ى   ې    ې   ې  - قال تعالى:  ﴿  ې  

ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ       ېئ  ېئ     ىئ     ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب     ىب  يب  جت   حت  خت     مت   ىت  يت      جث 

(((.﴾ حج  يث     ىث       مث  

))) سورة لقمان، اآليات من )٧)-٩)).
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٣- الفهم والستيعاب:

ِف معانيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ ُأحوِّ   -

َأتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي لتقديِم شرٍح لِما يْأتي:  -

ْطُتها مْن كلماِت اآليات القرآنيَِّة الكريمِة.  - الكلماِت الَّتي حوَّ

- آيٍة مَن اآلياِت الكريمِة. 

أتحاوُر مَع أفراِد َمْجموعتي ألبيَِّن ما يْأتي:  -

-  الفرَق بيَن سلوِك اإلنساِن الملتزِم بوَصايا لقماَن اْلحكيِم وسلوِك اإلنساِن غيِر الملتزِم بِها.

- النتائَج المترّتبَة على التزاِم وَصايا لقماَن اْلحكيِم على ُمْستوى الفرِد والمجتمِع.

٤- الممارسة:

ٍة سليمٍة ووافيٍة. ئيَس مْن كلِّ وصيٍَّة مّما سبَق، وَأكتُبه في صياغٍة لغويَّ أستخلُص الغرَض الرَّ  -

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

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

..................................................................................................................................................... )٣(
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سور بادي٢-١٠

١ - تمهيد: 
- أُشاهُد برنامًجا وثائقيًّا عن سوِر الكويِت قديًما.

- ُأبيُِّن أهميََّةَ سوِر الكويِت.

ُد بواباِت سوِر الكويِت. - أعدِّ

٢ - اإلعداد والعرض: 
ا معلوماتيًّا عْن سوِر الكويِت. - أقرُأ مَع ُزَمائي نصًّ

-  نشرُح النَّصَّ بلغٍة سليمٍة وواضحٍة، مستعينيَن بصوٍر أو ُرسوماٍت أو تسجياٍت صوتيٍَّة 

. أو أفاِم فيديو مناسبٍة لعرِض النَّصِّ

٣ - الممارسة:
سوماِت  الرُّ  - بالّصوِر   ( َعْرضي  ًزا  معزِّ الكويِت  سوِر  عْن  عرًضا  ُزَمائي  أماَم  ُم  -  أقدِّ

وتيِة( المناسبِة. المختلفِة - التَّسجياِت الصَّ
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العمل التطوعي٣-١

١- تمهيد:

ْعُت فيِه للقياِم بشيٍء مفيٍد. ُث بإيجاٍز عْن موقٍف تطوَّ -  مْن ِخالِل خْبرتي أتحدَّ

٢- اإلعداد:

أتعاوُن مَع َمْجموعتي لنتبادَل األفكاَر حوَل المحاوِر اآلتيِة:  -

  . مفهوِم العمِل التَّطّوعيِّ   -

 . أهميَِّة العمِل التَّطّوعيِّ   -

  . أشكاِل العمِل التَّطّوعيِّ  -

. - عالَقتي بالعمِل التَّطّوعيِّ

. نصيَحتي ألْصِدقائي حوَل العمِل التَّطّوعيِّ   -



5٣

٣- الممارسة:

- َأكتُب خمَس فقراٍت عن العمِل التَّطّوعيِّ في لغٍة سليمٍة مترابطٍة، مراعًيا المحاوَر الّسابقَة.
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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فكرة جميلة

   
بدء العمل:

-  ُأشارُك في مناقشٍة جماعيٍَّة مع ُزمائي، ونتبادُل 

اآلراَء؛ ألتوصَل إلى فكرٍة جميلٍة لمشروعي.

١ - األدواُت والموادُّ المقترحة:

مقصأقامأوراق

ألوانصمغصور

٢ - طريقة بناء المشروع:
أَختاُر عنواًنا مناسًبا لمشروعي، ثمَّ أقوُم بما يْأتي:   � 

المعيارخطوات البناءم

ُ فيهــا عن أفــكاري جتاه 1 َأكتــُب مرشوعــي يف حدود ثــالث فقــرات  ُأعربِّ
املوضوع. 

1-٣

ُم خريطًة ذهنيًَّة يف مرشوعي لتنظيم بعض املعلومات وتوضيحها.2 ٣-4ُأصمِّ

قيم ٣ َأســتخدُم اخلطَّ املناسَب، وُأراعي قواعَد النَّحِو و اهلجاء وعالمات الرتَّ
بط يف كتابةِ املرشوِع.  وأدوات الرَّ

5-٣

مشروعي 
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٣ - طريقة عرض المشروع:
ُم أداًء متميًِّزا: ُأرتُِّب ُخطواِت العرِض بما يناسُب مشروعي، وُأقدِّ  

المعيارخطوات العرضم

ئييس من مرشوعي.١ ُد الغرَض الرَّ ٢-١ُأحدِّ

ُح معاين بعض الكلامت يف مرشوعي، وأصوُغ معنى مصطلٍح أو مجلٍة ورَدْت فيِه.٢ ٢-٤أُوضِّ

ِة املختلفِة وأُخلُِّص شفهيًّا حمتوى املرشوِع مع بياِن موضوعِه.  ٣ اكيِب اللُّغويَّ ٢-6َأرشُح استخداَم الرتَّ

١-٣َأتفاعُل مَع ُزمالئي ومعلِّمي يف حواٍر حوَل مرشوعي.٤

٤ - تقييم المشروع:
ْمُته من عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: أقيُِّم مشروعي وما قدَّ  �  

التقييمالمعيارم

ئييس من مرشوعي.١ ْدُت الغرَض الرَّ حدَّ

ْحُت معايَن بعــِض الكلامِت يف مرشوعي، وصْغُت معنى مصطلح أو مجلة ٢ وضَّ
وردت فيه.

ِة املختلفِة وخلَّصُت شفهيًّا حمتوى املرشوِع ٣ اكيِب اللُّغويَّ رشحُت اســتخداَم الرتَّ
مع بياِن موضوعِه.  

تفاعلُت مَع ُزمالئي ومعلِّمي يف حواٍر حوَل مرشوعي.٤

ُت فيها عن أفكاري جتاه املوضوع. 5 كتبُت مرشوعي يف حدود ثالث فقرات  عربَّ
مُت خريطًة ذهنيًَّة يف مرشوعي لتنظيِم بعض املعلومات وتوضيِحها.6 صمَّ

قيِم 7 استخدْمُت اخلطَّ املناسَب، وراعيُت قواعَد النَّحِو و اهلجاِء وعالماِت الرتَّ
بِط يف كتابِة املرشوِع.  وأدواِت الرَّ

ِم لمشروعي وكفاياتي. 5 - أنا مستعدٌّ لتقييِم المعلِّ





الوحد ة الثانية

عاقات وأثر
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كفايات الوحدة الثانية

 الكفاياتم
 الكفاياتالمجالتالعامة

 معيار المنهجالخاصة

1

١

1-2حقائق
يعــرض املتعلم بوضوح أفــكاره يف نصوص شــفهية قصرية حول 
موضوعات مناسبة لفئته العمرية مراعًيا السالمة اللغوية من حيث 

النطق والرتاكيب.

يعيد صياغة وتلخيص ما يستمع إليه من نصوص شفهية.١-٤عمليات2

ا بن أفكاره يف أثناء حديثه.١-6عمليات٣ يربط منطقيًّ

يستخدم الصيغ الصحيحة للجمل االسمية والفعلية.١-7عمليات4

5

٢

خيتار معلومة أو أكثر من النص.٢-٢عمليات

يصوغ معنى مصطلح أو مجلة ما.٢-٤عمليات6

٢-5عمليات7
ا مغزى  ًصا شــفهيًّ يصــوغ املتعلم األفــكار الرئيســية والثانوية ملخِّ

النص مبيًنا موضوعه.

يرشح استخدام الرتاكيب اللغوية يف نص قرأه.٢-6عمليات٨

٢-١٠ارتباط٩
يعزز عرضه أثناء قراءة النصوص أمام زمالئه بالصور والرسومات 
املختلفــة والتســجيالت الصوتيــة مما يســاعدهم عىل فهــم النص 

املقروء.

10

٣

يستخدم املعينات التقنية والبرصية يف عروضه املكتوبة.٣-٢حقائق

٣-٣عمليات11
خيطــط لنصــوص قصــرية ويكتب مســودهتا ثم يدقــق يف أفكارها 

ولغتها وينقحها لتسلم من اخلطأ.

٣-5عمليات12
يستخدم اخلط املناسب )نسخ ورقعة( وقواعد النحو و اهلجاء الَّتي 
تدرب عليها وعالمات الرتقيم وأدوات الربط يف كتابة نص قصري.

يستخدم التقنيات الرقمية بشكل فعال لتدقيق وتنقيح كتاباته.٣-7ارتباط1٣
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نظرة إيجابية ١ - ٤

١- تمهيد:
- أحاوُر َمْجموعتي لختياِر عنواٍن مّما يْأتي:

ا بسيًطا تحَت العنواِن الَّذي اخترناُه. - أعدُّ مَع َمْجموعتي نصًّ

٢- الستماع والمناقشة:
- نعرُض النَّصَّ الَّذي َأعددناُه أماَم المجموعاِت اأْلُخرى في حدوِد ثاِث دقائَق.

- نستمُع إلى ما تعرُضه المجموعاُت اأْلُخرى مْن نصوٍص.
َد لمجموعتِنا مْن نصوِص المجموعاِت اأْلُخرى مناقشًة تفصيليًَّة. - نناقُش النَّصَّ المحدَّ

٣- الممارسة:
، ثمَّ أعرُضه شفهيًّا في لغٍة سليمٍة. -  أتعاوُن مَع ُزَمائي لتلخيِص النَّصِّ

ُن ما عرضُته مْن تلخيٍص للنَّصِّ في حدوِد ثاثِة أسطٍر بلغٍة صحيحٍة مترابطٍة. - أدوِّ
......................................................................................................................................................................

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

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

٤- التقييم:
- أضُع العامَة )�( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّق في َأدائي:

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على فهِم المسموِع واستيعابِه.1

تلخيُص النَّصِّ المسموِع.2

)ج( نظرتي إلى وطني )ب( نظرتي إلى صديقي ) أ ( نظرتي إلى جاري



60

عرض مشوق١ - 2

١- تمهيد:

- ُأحاوُر ُزَمائي لوِضع قواعَد للحواِر والمناقشِة.

ِة في الحديِث، وذلَك بالتَّعاوِن مَع ُزَمائي:  ُح ما يْأتي مْن مواطِن القوَّ - ُأوضِّ

- الثقَة بالنفس.      - االنضباَط االنفعالي.                 - سالمَة التفكير. 

د.  - انتظاَم األفكار.   - حسَن التعامل مع األدوات.     - اإلنجاَز وفق الوقت المحدَّ

٢- اإلعداد:
ُل بعَض المعلوماِت المناسبِة مْن مصدٍر متوافٍر في الفصِل حوَل أيٍّ مّما يْأتي: - أسجِّ

أعرض موقًفا أو فيلًماأصف أحد أفراد عائلتيأسرد قصة

مْن  مستفيًدا  َمْجموعتي  أفراِد  مَع  وُأناقُشها  الموضِوع  حوَل  راتي  وتصوُّ أفكاري  ُل  -  ُأسجِّ

ماحظاتِهم.

- ُأراجُع ما أعددُته، وَأستوفي استِْعداداتي لعرِضِه أماَم ُزَمائي في الفِصل. 
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٣- الممارسة:
مناسبًة،  وسائَل  مستخدًما  سليمٍة،  لغٍة  في  الموضِوع  حوَل  راتي  وتصوُّ َأْفكاري  -  َأعرُض 

َد المناسَب على أسئلِة ُزَمائي. اقَة والوضوَح، والرَّ ومراعًيا الطَّ

٤- التقييم:
َق في َأدائي: - أضُع العامَة ) �( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على جمِع المعلوماِت المناسبِة.1

مراعاُة قواعِد الحواِر والمناقشِة.2

ُث بطالقٍة ووضوٍح في الموضوِع، وإثراُء الحواِر.٣ التَّحدُّ
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١- تمهيد:
مصطلٍح  أو  اسٍم  لطرِح  ُزَمائي  مَع  -  َأتعاوُن 

من  لُه  تعريٍف  إلى  ونستمُع  معروٍف، 

المجموعاِت اأْلُخرى.

أو  لسٍم  تعريٍف  لتقديِم  ُزَمائي  -  أناقُش 

المجموعاِت  إِْحدى  تطرُحه  مألوٍف  مصطلٍح 

في الفصِل.

٢- اإلعداد:

ِة.  غويَّ لُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم الثَّروِة اللُّ أطَّ   -

٣- الممارسة:
- بعد الطِّاِع على الكلماِت وفَق تصنيِفها أقوُم بما يْأتي ُمتعاوًنا مَع ُزَمائي: 

دِة. - َأذكُر مترادفاِت الكلمـاِت المحدَّ

دِة. - َأذكُر أضداد الكلمات المحدَّ

ٍد أو أكثر. - ُأوظُِّف الكلمَة المطلوبَة في سياقين بمعنيين مختلفين في مجاٍل محدَّ

- ُأوظُِّف كالًّ من المفرِد والجمِع  في جمٍل مفيدٍة. 

ٍد.    دِة في مواضَع مناسبٍة في مجاٍل محدَّ - َأستخِدُم تصريفاٍت للكلمـاِت المحدَّ

حصيلتي اللغوية )٣(2 - ٤
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لغتي الجميلة رسًما )١(*٣ - ٥/2

١- تمهيد:)))
ًة صحيحًة، ثمَّ أضُع خطًّا تحَت كلِّ كلمٍة تنتهي بهمزٍة:  أقرُأ الفقرَة الّتاليَة قراءًة جهريَّ  -

ْق بجزٍء من مالَِك للُفَقراِء، فلن يذهَب ماٌل أحسنَْت بِه إلى رجٍل محتاٍج، ولعلَّ  ها المرُء َتَصدَّ أيُّ
ُل عبًئا ثقياًل، بل نعمًة ُكبرى وجزاًء  كلمــًة طّيبًة تردُّ بِهــا على الّسائـِل ال يضيُع ثوابـُها، وال ُتشكِّ

كبيًرا ينتظُرك عنَد الّلِه تعالى. 

٢- التحليل والفهم:
نٍة بالفتِح في الفقرِة الّسابقِة:  - َأكتُب الكلمتيِن المنتهيتيِن بهمزٍة متطّرفٍة منوَّ

 ......................................... و .........................................
- ُأبّيُن الفرَق بين الكلمتيِن الّسابقتيِن عند التَّنويِن بالفتِح.

ُن كلمَة )جزاء( بأنواِع التَّنويِن المختلفِة، ثمَّ ُألحُظ الكلمَة: - ُأنوِّ

تنوين الكسرتنوين الفتحتنوين الضمالكلمة

جزاء

- َأستنتُج مّما سبَق قاعدًة لكتابِة الهمزِة المتطّرفِة بعَد األلِف عنَد التَّنويِن.

٣- التطبيق:
ُن الكلماِت الّتاليَة بأنواِع التَّنويِن المختلفِة:      - أنوِّ

تنوين الكسرتنوين الفتحتنوين الضمالكلمة
ماء

هواء
* التنوين مع الهمزة المتطرفة بعد األلف.
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- أختاُر الكلمَة الصحيحَة رسًما مْن بين القوسيِن: 

) وعاًءا - وعاًء (  - حملُت .......................................... من التَّمِر.    

) مساًءا - مساًء (  - جلسُت .......................................... مع ُأْسرتي.   

) رداًءا - رداًء  ( - لبسُت  ............................................ َجمياًل.    

- َأستمُع لمعلِّمي وأكتُب: 

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

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

٤- الممارسة:

-  ُأوظُِّف كلَّ اسٍم مّما يلي في جملٍة مفيدٍة؛ بحيُث يكوُن َوْفًقا لما هو مطلوٌب بيَن قوسيِن:

- وفاء )تنوين الضم(.

- سماء )تنوين النصب(.

- نداء )تنوين الكسر (.

وفـاء: .................................................................................................................................................    -

سماء: .................................................................................................................................................    -

نــداء: .................................................................................................................................................    -
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حديٌث مميٌَّز١ - 6

١- تمهيد:

الّتاليَة  ِث  التَّحدُّ مهاراِت  ُف  -   َأتعرَّ

َأحاِديثي  في  لمراعاتِها  وُأرتِّبُها 

أيِّ  في  واآلخريَن  ُزَمائي  أماَم 

محفٍل:

مراعاَة ترابِط األفكاِر وتسلسَلها.  )   (

َد على الّتساؤالِت بأدٍب ولباقٍة. الرَّ   )   (

ِث. تحديَد الهدِف من التَّحدُّ   )   (

تقديَم معلوماٍت واضحٍة ومفيدٍة.    )   (

استخداَم عباراِت االستفتاِح والتَّحيَِّة استخداًما مناسًبا.   )   (

ِة وتأكيَدها. التَّذكيَر باألجزاِء المهمَّ   )   (

٢- اإلعداد:
ًرا للحديِث في الموضوِع اآْلتي: - ُأعدُّ في ورقٍة تصوُّ

داقُة. - اختياُر األصدقاِء مّمن تدوُم معهُم الصَّ

٣- الممارسة:
ترابَط  مراعًيا  أعدْدُتها،  الَّتي  بالورقِة  مستعينًا  ُزَمائي  أماَم  الّسابِق  الموضوِع  في  ُث  -  َأتحدَّ

ليمَة الواضحَة. األفكاِر واللُّغَة السَّ
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البلبل الحزين)١(2 - ٥

١- تمهيد:)١(
فاؤل«. ُح معنى كلمة »التَّ - أُوضِّ

- أُبّيُن أثَر التَّفاؤِل في حياِة اإِلنساِن.

٢- القراءة:
ًة صحيحًة معبِّرًة: - أقرُأ النَّصَّ قراءًة جهريَّ

ماَء وتغّطي قمَم الجباِل، وُتخفي  في مساِء يوٍم شتويٍّ بارٍد مطيٍر، والّسحُب الّسوداُء تمأَلُ السَّ
مِس في أقصى اأُلفِق لحظَة الغروِب، وقَف البلبُل الفريُد على طرِف غصٍن في أعلى  قرَص الشَّ

شجرةٍ مَن األشجاِر الباسقِة الَّتي تمأُل الغابَة.
وِء الخافِت لحظَة  ا للغناِء، كاَن يقُف صامًتا حزيًنا يتأمُل مشهَد الضَّ لم يكِن البلبُل مستعدًّ
رحيلِه، فجأًة خرَجْت مْن بيِن األغصاِن المتشابكِة دودٌة صغيرٌة، وهي نادًرا ما تخرُج مْن بيتِها 
في هذا الوقِت َخْوًفا مَن البرِد. قالِت الّدودُة للبلبِل: ما بَِك؟ لماذا تظلُّ صاِمًتا ال تغّني في مثل 
هذا الوقِت مْن كلِّ يوٍم؟ إنَّني أَنْتِظُر غناَءَك العذَب الجميَل ولكْن دوَن جْدوى، أنا َأْنتِظُر طوياًل 

وأنـَت تظلُّ صامًتا.
)1(   مجلة الفاتح، العدد 214. قصة: د. طارق البكري.
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بصمٍت؛  البعيَد  اأْلُْفَق  َله  تأمُّ وواصَل  عميقًة،  تنهيدًة  َد  تنهَّ ثمَّ  دامعًة  نظرًة  إِليها  البلبُل  نظَر 
حيُث ال يرى إال الظَّالَم، اقترَبْت ِمنُْه صديقتُه الّدودُة وقالْت: أنا أعَلُم أنََّك حزيٌن لذهاِب يوٍم 
مْن أياِم عمِرك القصيِر. هزَّ البلبُل رْأَسه؛ فهَو يعرُف قيمَة الحياِة وقيمَة الوقِت، ويعرُف أهميَة 
نِّ وقالْت:  السِّ الّدودُة الحكيمُة منُْه أكثَر، وكانْت كبيرًة في  اقتربِت  الغابِة،  صْوتِه وتغريِده في 
عليَْك أْن تحزَن لعدِم غنائَِك وتغريِدك الجميِل كلَّ مساٍء، وهَو ما كاَن ينشُر البهجَة والّسروَر 
َك جناَحيِْه  في أنحاِء الغابِة، وُهنا اهتزَّ الغصُن وماَل حتى كاَد البلبُل يفقُد تواُزَنُه ويقُع، ولكنَُّه َحرَّ
وأمسَك بطرِفِ الُغصِن بقوٍة، وصاَر يتأرَجُح في الهواِء والّدودُة تتأرجُح مَعُه، وقْد بَدْت عليْها 
عالماُت الخوِف حتى ثبَت الُغصُن من جديٍد. َضِحكِت الّدودُة مْن أعماِق َقلبِها وقالْت: أراَك 
تحبُّ الحياَة أيُّها البلبُل، فاسعْد يا صديقي واستمتِْع بكلِّ لحظٍة مْن لحظاِت حياتَك، وَأسعِد 

الجميَع ِمْن حولَِك، وال َتهدْر وقتََك وعمَرك في الحزِن والهمِّ وال تستسلِْم، فغًدا يوٌم جديٌد. 
صاحِت  اليوِم.  بعَد  الغناِء  عِن  أتوقََّف  لْن  أنَّني  َأعُدِك  وقاَل:  البلبِل  وجَه  االبتسامُة  َعلِت 
ونحبُّ  ُنحبَُّك  فكلُّنا  صديقي  يا  لَك  ُشكًرا  قائلًة:  عاٍل  بصوٍت  البلبِل  لصديِقها  الوفيُّة  الّدودُة 

صوَتَك الجميَل.

٣- الفهم والستيعاب:
ِف معانيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ - ُأحوِّ

 . طُتها مْن كلماِت النَّصِّ ِف الكلماِت الَّتي حوَّ - َأتعاوُن مع أفراِد َمْجموعتي لتعرُّ

ديديِن. - ُأعّلُل: صمَت البلبِل وُحْزَنه وخوَفه الشَّ

ِة:  - ُأكمُل ما يلي في ضوِء فهمي للقصَّ
حرصِت الّدودُة على أْن ........................ البلبل، وتقُف بــ ......................  في ........................   -

استطاَع البلبُل تجاوَز .........................  بفضِل..........................    -

ِة )البلبل الحزين(؟  لوكيَُّة المستفادُة مْن قصَّ ما القيُم السُّ   -
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ِة الَّتي استمْعنا لها، وُنْصغي إلى آراِء ُزَمائِنا  -  َأتعاوُن مع ُزَمائي لنعيَد ترتيَب أحداِث القصَّ

في ترتيِب األحداِث.

٤- الممارسة:
ٍة. -  َأصوُغ ثاَث فكٍر رئيسيٍَّة من النَّصِّ في ُجمٍل اسميٍَّة تامَّ

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

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

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

ًة من النَّصِّ وَأصوُغها في لغٍة سليمٍة. -  َأستخلُص فَِكًرا ثانويَّ

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

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

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

ًصا للنَّصِّ الّسابِق في لغٍة سليمٍة وواضحٍة، مبيِّنًا موضوَع  -  َأعرُض شفهيًّا أماَم ُزَمائي ملخَّ

. النَّصِّ
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تعبيري مميَّز٣ - ٣

١- تمهيد:
- َأقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:

ساتيُر والقوانيُن في  الحّريُة جناحاها حقوٌق ُتطلُب، وواجباٌت ُتؤّدى، وهي حقٌّ كفلْتُه الدَّ

تبدُأ  ِعْنَدما  َتْنتهي  أْن  الحّريَة يجُب  أنَّ هذِه  ٍة كريمٍة، على  ُحرَّ بحياٍة  اإِلنساُن  لينعَم  الّدوِل  كلِّ 

حقوُق اآلخريَن. 

٢- اإلعداد:
- أتعاوُن مَع َمْجموعتي في وضِع مخطٍَّط لكتابِة موضوٍع مْن فقرتيِن في ضوِء النَّصِّ الّسابِق.

- َأختاُر عنواًنا مناسًبا للموضوِع.

٣- الممارسة:
دًة وفًقا للمخطَِّط الَّذي تمَّ وضُعه. - أكتُب مسوَّ

دَة على أحِد ُزَمائي لكتابِة ماحظاتِه حوَل الموضوِع. - أعرُض المسوَّ

دتي مستفيًدا من ماحظاِت َزميلي وتوجيهاِت معلِّمي. -  ُأعالُج أوجَه القصوِر والخطِأ في مسوَّ

- ُأعيُد كتابَة النَّصِّ بشكٍل سليٍم خاٍل من الخطِأ.
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البيئة البحرية١ - ٧

١- تمهيد:

ِة في الكويِت. - َأتبادُل معلوماٍت مَع ُزَمائي حوَل البيئِة البحريَّ

٢- اإلعداد:

- أتعاوُن مَع َمْجموعتي للقياِم بما يْأتي:

ِة. ٍة سليمٍة ذاِت صلٍة بالبيئِة البحريَّ )1( كتابِة ثالِث جمٍل اسميَّ

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

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

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

ِة. ٍة سليمٍة ذاِت صلٍة بالبيئِة البحريَّ )2( كتابِة ثالِث جمٍل فعليَّ

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

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

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

٣- الممارسة:

الّسابقِة، ومراعًيا ترابَط األفكاِر  بالُجمِل  ُمْستعيًنا  ِة أماَم ُزَمائي  البحريَّ البيئِة  ُث عن  -  أتحدَّ

غَة الّسليمَة الواضحَة. واللُّ
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تي)١(2 - 2 حكاياُت جدَّ

١- تمهيد:
َأذكُر ثاَث معلوماٍت عْن تاريِخ الكويِت أماَم ُزَمائي.   -

ُث بإيجاٍز داعًيا اآلخريَن إلى زيارِة بلدي الكويِت ، مستعيًنا بما ذكرُته واستمْعُت إليِه  -   َأتحدَّ
مْن معلوماٍت عْن تاريِخ الكويِت.

٢- القراءة:
َأقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:  -

اْقَتِربوا ؛ َكْي أْحكي  ُتنادي وَتقوُل: يا أوالدي يا أحفادي  تي وِهَي  ْعنا على َصْوِت َجدَّ تجمَّ

ُث قائلًة:  ُة تتحدَّ قيَن لحكاياتِها الجميلِة، و بدأِت الجدَّ ْعنا َحْولها متشوِّ َلُكم حكايَة العيِد، فتجمَّ

الّلُه  للمسلميَن عيديِن: عيَد الفطِر وعيَد األضحى؛ فبعَد عبادةِ  ُقّرَة عيني، شرَع  َأوالدي 

الّصوِم في شهر رمضاَن يأتي عيُد الفطِر فيفرُح المسلمون بالفطِر، وبعَد فريضِة الحّج يأتي عيُد 

ُه   األضحى الَّذي يقّدم المسلمون فيه اأُلضحيَة اقتداًء بسيِدنا إبراهيَم -  - عندما أمرُه اللَّ
)1(  أحد مؤلفي الكتاب.
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َه فداُه بكبٍش من   أن يذبَح اْبَنُه إسماعيَل فأخَذه إلى الّصحراِء حتى يضّحَي به، ولكنَّ اللَّ

.  الّسماِء، فأصبحِت اأُلضحيُة شعيرًة ُتذبُح بعد صالةِ العيِد عماًل بسنَِّة النَّبيِّ واّتباًعا ألمِر الّلِه 

قال تعالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ﴾)1(، وقاَل األُب: نعْم يا ُأّماه إنَّ الفرَح والّسروَر عنَد المسلمين 

اعاِت، لذا نجُد الكويتييَن ملتزميَن بآداِب العيِد المستحبَِّة، فقاَل األوالُد  مرتبٌط بالعباداِت والطَّ

بِشَغٍف: وما آداُب العيِد يا أبي؟ قاَل األُب: يحتفُل به الكويتيوَن ويفرحوَن بقدوِمه ويستعّدون له 

كامَل االستعداِد؛ فاألمهاُت يصنْعَن الحلوياِت، وتتخّضُب أيدي الفتياِت بالحّناِء زكيَِّة الرائحِة، 

والجميع يلبسوَن الثياَب الجديدَة ويتجّملون بما عندهم مْن زينٍة، ويّتجهوَن إلى صالةِ العيِد 

الةِ تبدُأ  هم به مْن جزيِل الّنعِم، وبعد االنتهاِء من الصَّ َه على ما خصَّ مهّلليَن مكّبريَن حامديَن اللَّ

الكويتيوَن بعَضهم بعًضا، وكلٌّ منهم يصافُح اآلخَر ويهنِّئُه  إذ ُيحّيي  بالعيِد؛  مظاهُر االحتفاِل 

ُه طاعَتكم، وعيُدكم مبارٌك«، ثمَّ يقوُل له: »ربي يتقبُل طاعَتنا وطاعَتكم ويعيُده  قائاًل: »تقبََّل اللَّ

على  والعطِف  والعطاِء  بالخيِر  المباركُة  العيِد  أياُم  وتّتسُم   ،» والعافيِة  بالخيِر  وعليكم  علينا 

الفقراِء. قالِت الَجّدُة ألبنائِها: تتزّيُن الكويُت بثوِب الفرِح والّسروِر ويّتجُه الكويتيوَن إلى قصِر 

األميِر لتقديِم التَّهنئِة بحلوِل العيِد، ويتبادلوَن الّزياراِت مَع األهِل واألصدقاِء لتقديِم الّتهاني 

والتبريكاِت، كما أنَّ األطفاَل يلعبوَن ويمرحوَن ويستقبلوَن العياِدي بشغٍف، ويستمعوَن إلى 

أغنيِة العيِد التُّراثيَِّة الخالدةِ الجميلِة »العيـد هّل هـاُلـه«، والّرجاُل ينشدوَن األغاني الحماسيََّة 

ويرفعوَن الّسيوَف في رقصِة العرضِة.

ا إنَّ العيَد رمُز التآلِف والمحبَِّة والتَّالحِم  ُه أكبُر! حقًّ ُه أكبُر اللَّ األوالُد )مكّبرين فرحين(: اللَّ

بيَن أهِل الكويِت.

)1(  سورة الكوثر - آية: 2.
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٣- الفهم والستيعاب:
ِف معانِيها. ُب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ ُط الكلماِت الَّتي تتطلَّ - ُأحوِّ

 . طُتها مْن كلماِت النَّصِّ ِف الكلماِت الَّتي حوَّ - َأتعاوُن مع أفراِد َمْجموعتي لتعرُّ

ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة:   -

ًة؟  ُه للمسلميَن كافَّ - ماذا شرَع اللَّ

- ما المقصوُد بالعبارِة اآلتيِة: العيُد عنَد المسلميَن مرتبٌط بالعباداِت والّطاعاِت؟ 

- ُأعّلُل تقديَم المسلميَن األضحيَة. 

- َأذكُر آداَب العيِد المستحبَة عنَد المسلميَن.

ُد بعَض مظاهِر االحتفاِل بالعيِد عنَد الكويتييَن. - ُأعدِّ

٤- الممارسة:
. ا أبرَز المعلوماِت في النَّصِّ - َأذكُر شفهيًّ

- َأكتُب تعبيًرا من النَّصِّ يتناوُل ما يْأتي: 

- تشريَع االحتفاِل بالعيديِن.

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

- عاداِت الكويتييَن في العيِد.

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

- روَح األسرِة الواحدِة الَّتي تجمُع الكويتييَن.

............................................................................................................................................................
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مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي2 - ١٠

١- تمهيد:
. ِه الّسالِم الثَّقافيِّ يِخ عبِداللَّ - ُأشاهُد برنامًجا وثائقيًّا عن مركِز الشَّ

. ِه الّسالِم الثَّقافيِّ يِخ عبِداللَّ - ُأبيُِّن أهميََّة مركِز الشَّ

. ِه الّسالِم الثَّقافيِّ - ُأعّدُد بواباِت المباني الّرئيسَة في مركِز عبِداللَّ

٢ - اإلعداد والعرض:
. ِه الّسالِم الثَّقافيِّ يِخ عبِداللَّ ا معلوماتيًّا عْن مركِز الشَّ - َأقرُأ مَع ُزَمائي نصًّ

-  َنشرُح النَّصَّ بلغٍة سليمٍة وواضحٍة مستعينيَن بصوٍر أو رسوماٍت أو تسجياٍت صوتيٍَّة أو 

. أفام فيديو مناسبٍة لعرِض النَّصِّ

٣ - الممارسة:
وِر -  ًزا عْرضي )بالصُّ ِه الّسالِم الثَّقافيِّ معزِّ يِخ عبِداللَّ ُم أماَم ُزمائي عرًضا عْن مركِز الشَّ -  أقدِّ

وتيَِّة( المناسبِة. سوماِت اْلمختلفِة - التَّسجياِت الصَّ الرُّ
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حكمة َعْفوية*2 - 6

١- تمهيد:
- قالِت األمُّ ألبنائِها: يا أبنائي:

ــَفُنمــا كلُّ مــا َيتَمنّــى املــرُء يْدرُكــه يــاُح بــام ال َيْشــتَهي السَّ ــري الرِّ جَتْ

ُد أسلوَب النَّفي في البيِت الّسابِق. - أحدِّ

ًة ُأْخرى. ًة، وبأسلوِب استفهاٍم مرَّ ٍب مناسٍب مرَّ - أعبُِّر عْن معنى البيِت الّسابِق بأسلوِب تعجُّ

٢ - القراءة الجهرية الصحيحة:
ًة قصيرًة جاَء فيها: - نشَر الكاتُب البرازيلي الشهير »باولو كويلو« قصَّ

غيَر لْم يكّف عْن مشاغلتِه  باِح، و لكنَّ ابَنُه الصَّ »كاَن األُب يحاوُل قراءَة الجريدِة في الصَّ

حيفِة، كانْت تحتَوي على خريطِة  ومضايقتِه؛ وحيَن تعَب األُب مْن ابنِه قاَم بقطِع ورقٍة في الصَّ

مها البنِه، وطلَب إليِه إعادَة تجميِع الخريطِة، ثمَّ عاَد  قها إلى قطٍع صغيرٍة، وقدَّ العالِم، ومزَّ

ًما أنَّ الّطفَل سيبَقى مشغواًل بقيََّة اليوِم... إالَّ أنَّه لْم تمّر خمَس عشرَة  لقراءِة صحيفتِه متوهِّ

دقيقًة حتى عاَد االبُن إليِه، و قْد أعاَد ترتيَب الخريطِة!
)*(من روائع األدب العالمي من اختيار أحد مؤلفي الكتاب.
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َك ُتَعلُِّمك الجغرافيا؟! فتساءَل األُب ُمنْدِهًشا:  كيَف أعْدَت بناَء الخريطِة؟ هل كانْت أمُّ

هناَك صورٌة إلنساٍن على  كانْت  ولكْن  الجغرافيا،  ي  ُأمِّ ْمني  تعلِّ لْم  قائاًل: »ال،  فُل  الطِّ ردَّ 

الوجِه اآْلخر من الورقِة، وعنَدما أعْدُت بناَء اإلنساِن، أعْدُت بناَء العالِم«.

؛ لكنَّها كانْت جميلًة وذاَت معنى عميٍق. كيِّ ًة مْن َهذا الطِّفِل الذَّ كانْت عبارًة عفويَّ

ِة هذا الطِّفِل وعبارتِه !   ما أنفَعنا بعفويَّ

»عندما أعْدُت بناَء اإلنساِن، أعْدُت بناَء العالِم«

ا هو  بناُء اإلنساِن. فاألهمُّ حقًّ

٣ - الفهم والستيعاب:

ِف معناها. - أضُع خطًّا تحت الكلمِة الَّتي َأحتاُج إلى تعرُّ

ِف معاني الكلماِت الَّتي وضْعُت تحتها خطًّا بالوسيلِة المناسبِة. - َأتعاوُن مَع َمْجموعتي لتعرُّ

- أَتحاوُر مَع َمْجموعتي لإلجابِة عّما يْأتي:

- كيَف صرَف األُب ابنَه عن الجريدِة؟

ْح كيَف استطاَع االبُن إعادَة ترتيِب الجريدِة؟ - وضِّ

- استخِرْج من النَّصِّ  ما يْأتي:

أسلوَب تعجب: ............................................................................................................................

أسلوَب نفي: .................................................................................................................................

أسلوَب استفهام: ..........................................................................................................................
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٤ - الممارسة:

عبيراِت اآلتيِة: ُن نوَع األسلوِب في كلٍّ من التَّ - ُأبيِّ

- »ما أصعَب الفعَل علٰى مْن راَمُه      وأسهَل القوَل على مْن أراَد«  ).......................(

- قال تعالى: )  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ()))           ).......................( 

- »إذا كنَْت في كلِّ األموِر ُمعاتًبا       صديَقَك لْم تلَق الَّذي ال تعاتبُه«  ).......................( 

ٍب مناسٍب عن اإِلنساِن الَّذي يحرُص على بناِء وتطويِر وطنِه. ُر بأسلوِب تعجُّ - ُأعبِّ

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

ُر بأسلوِب استفهاٍم مناسٍب عْن قدرِة اإلنساِن على خدمِة وطنِه. - ُأعبِّ

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

ِة. ُر بأسلوِب نفٍي مناسٍب عْن عدِم اإِلضراِر بالوطِن أو بممتلكاتِه العامَّ - ُأعبِّ

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

))) سورة الزمر، اآلية:)٩(.
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عرض إبداعي١- ٢ 

١- تمهيد:
ُره منها في لغٍة سليمٍة واضحٍة. ُن ما نقرِّ ُأناقُش ُزَمائي في قواعِد الحواِر والمناقشِة، ثمَّ ندوِّ   -

ِة في الحديِث: كُر ما يْأتي من مواطِن القوَّ - َأتذَّ

الثقَة بالنفِس      - االنضباَط االنفعالي                 - سالمَة التفكيِر.   -

انتظاَم األفكاِر   - حسَن التعامِل مع األدوات     - اإِلنجاَز َوْفَق الوقت المحدد.    -

٢- اإلعداد:
ٍر في الفصِل حوَل أيٍّ مّما يْأتي: ُل بعَض المعلوماِت المناسبِة من مصدٍر متوفِّ - أسجِّ

َأعرُض موقًفا أو فيلًماَأِصُف أحَد أفراِد عائلتيَأْسُرُد قصًة

من  مستفيًدا  َمْجموعتي  أفراِد  مَع  وأناقُشها  الموضوِع  حوَل  راتي  وتصوُّ أفكاري  ُل  -  ُأسجِّ

ماحظاِتهم.

ُأراجُع ما أعدْدُته، وَأستوفي اْستِْعداداتي لعرِضه أماَم ُزَمائي في الفصِل.   -
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٣- الممارسة:
مناسبًة،  وسائَل  مستخدًما  سليمٍة،  بلغٍة  الموضوِع  حوَل  راتي  وتصوُّ أفكاري  -   أعرُض   

َد الوافَي على أسئلِة ُزمائي. ومراعًيا الطَّاقَة والوضوَح، والرَّ

٤- التقييم:
َق في َأدائي: - أضُع العامَة ) � ( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على جمِع المعلوماِت المناسبِة.1

مراعاُة قواعِد الحواِر والمناقشِة.2

ُث بطالقٍة ووضوٍح في الموضوِع وإثراُء الحواِر.٣ التَّحدُّ



80

حصيلتي اللغوية )٤(٢ - ٤

١- تمهيد:
-   َأتعاوُن مَع ُزَمائي لطرِح اسٍم أو مصطلٍح معروٍف، ونستمُع إلى تعريٍف له من المجموعاِت 

اأْلُخرى.
-   ُأناقُش ُزَمائي لتقديِم تعريٍف لسٍم أو مصطلٍح مألوٍف تطرُحه إِْحدى المجموعاِت في الفصِل.

٢- اإلعداد:
ِة.   لُِع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم الثَّروِة اللُّغويَّ - أطَّ

٣- الممارسة:
- بعد الطِّاِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها ؛ أقوُم بما يْأتي متعاوًنا مَع ُزَمائي: 

دِة. - َأذكُر مترادفاِت الكلمـاِت المحدَّ
دِة. - َأذكُر أضداَد الكلماِت المحدَّ

ٍد أو أكثر. - ُأوظُِّف الكلمَة المطلوبَة في سياقيِن بمعنييِن مختلفيِن في مجاٍل محدَّ
- ُأوظُِّف كالًّ من المفرِد والجمِع  في جمٍل مفيدٍة. 

ٍد.    دِة في مواضَع مناسبٍة في مجاٍل محدَّ - َأستخِدُم تصريفاٍت للكلمـاِت المحدَّ
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لغتي الجميلة نحًوا )٢(*٣ - 5/١
ي اللغوية )٤(

١- تمهيد:)))
ِمنا وهو يحكي لنا حكايَة العمِّ عثماَن ورحلَة كفاِحه في الغوِص على اللُّؤلِؤ  -  نستمُع لمعلِّ

فِر بعيًدا عن وطنِه وأهلِه لكسِب لقمِة العيِش: والسَّ

ًة كبيرًة. وقد عانى في سفِرِه مشقَّ   - - سافَر العمُّ عثماُن سفًرا طوياًل.   

وواجَه تحدياٍت كثيرًة.  - وصارَع األَمواَج العاليَة.         -

إنَّ العمَّ عثماَن رجٌل شجاٌع.  - ثمَّ عاَد بالخيِر الوفيِر.          -

٢- التحليل والفهم:
ُح ذلَك. الكلماُت المخطوُط تحَتها في الجمِل الّسابقِة جاءْت لتصَف ما قبَلها. ُأوضِّ  -

-  ُأحّدُد مع أفراِد َمْجموعتي الكلمَة الَّتي دلَّْت على النَّعِت في الجمِل التاليِة بوضِع خطٍّ تحَتها: 

- اشترى أبي سيارًة جديدًة.

َق الطَّالُب المميَُّز. - تفوَّ

جِل الكريِم. - أعجبُت بالرَّ
* استخدام النعت.



82

٣- التطبيق:

كِل:  ِة )النحلة النشيطة( بوضعي نعًتا مناسًبا مضبوًطا بالشَّ -  ُأكمُل الجمَل الّتاليَة ألستمتَع بقصَّ

-  عاشْت في البستاِن نحلٌة......................................... وعصفوٌر...................................................

-  كاَن بينهما صداقٌة .................................................. وحبٌّ ........................................................

ٍة .................................... والعصفوُر يغطُّ في نوٍم .........................................  - تعمُل النَّحلُة بهمَّ

ياُد مصّوًبا بندقيَتُه .................................... إلى العصفوِر ......................................... - فجاَء الصَّ

ياِد .................................. ولسعْتُه في يدِه لسعًة ...................................... - فانتبَهِت النَّحلُة للصَّ

- شكَر العصفوُر صديقَتُه ............................................................. ووعَدها بأْن يكوَن وفيًّا لها.

- أضُع في الفراِغ منعوًتا مناسًبا في الجمِل اآلتيِة:

- هذه .................................................. فسيحٌة.

- تفتَّحت .......................................... الجميلُة.

- قرْأُت ................................................... مفيًدا.

نظْرُت إلى ......................................... البعيدِة.  -



8٣

٤- الممارسة:
كِل: -  أوظُِّف كلَّ اسٍم مّما يلي بحيُث يكوُن نعًتا في جملٍة مناسبٍة مضبوًطا بالشَّ

 )  صغير  -  مسلية  -  نائمة  (

صغير:............................................................................................................................................    -

مسلية:..............................................................................................................................................   -

نائمة :.............................................................................................................................................   -
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عاقات وأثر١ - 6

١- تمهيد:
-   أقيُم حواًرا مَع ُزَمائي لذكِر اأْلنشطِة 

في  الكويتيَُّة  األسرُة  بها  تقوُم  الَّتي 

مجالٍت مختلفٍة.

٢- اإلعداد:
لألسرِة  اليوميَِّة  األنشطِة  المدرسيَِّة حوَل  اإلذاعِة  في  َسُألقيِه  لخطاٍب  ورقٍة خطًَّة  في  -  ُأعدُّ 

الكويتيَِّة.

٣- الممارسة:
ترابَط  مراعًيا  أعدْدُتها،  الَّتي  بالورقِة  مستعينًا  ُزَمائي  أماَم  الّسابِق  الموضوِع  في  ُث  -  أتحدَّ

ليمَة الواضحَة. األفكاِر، واللُّغَة السَّ

٤- التقييم:
- أضُع العامَة )�( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّق في َأدائي:

النقاط عناصر التقييم
٤٣٢١

فكرُة الخطاِب واضحٌة.

أفكاُر الخطاِب متسلسلٌة.

أمثلُة الخطاِب تعبُِّر عن رأي صاحبِها.

أسلوُب الخطاِب يربُط منطقيًّا بين األفكاِر.
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إلى والدي٢ - 5
الشاعر: عدنان الجابر

١- تمهيد:

في  األبناِء  حياِة  في  اآلباِء  دوِر  عْن  -  أعبُِّر 
ٍة. جمٍل صحيحٍة تامَّ

٢- القراءة:

- َأقرُأ النَّصَّ قراءًة جهريًَّة صحيحًة معبِّرًة:

ِســواكا َيــروَم  أن  َيْأبــى  َأْهــواكاالَقْلــُب  املَــدى  يف  إيِّن  َأَبتــاُه 

ُقــْدَوًة َحيــايت  يف  َْذُتــَك  اختَّ بُِخطــاكاإيّن  َنْحَوهــا  َدْريب  َفَقَطْعــُت 

َعيْنـــاكا وَيطيــُش َســْهمي إِن َعثـَـرُت بُخطــويت َعثْـــريت  مـــن  َفتُقيُلنـــي 

رى ــذُّ ــَت يل إِنَّ ال ــْد ُقْل ــذي َق ــَت الَّ إاِّلكــــــاأن أجمــاَدهــــــا  َيْرَتقــــــــي  ال 

ٍة ِعــزَّ َغرائِــَس  َنْفــيس  لــوالكاوَغَرْســَت يف  ُكنَْههــا  ُأدِرُك  كنــُت  مــا 

لنــا َمنْجــاٌة  ــدَق  الصِّ أنَّ  ذاَك  واألّفاكــــاِمــْن  املِْكــذاَب  ـِب  فتََجنَـّ

ديــِق فإنــه الصَّ لِِفــداكاواصــرْب عــىل خطــأِ  َينْــربي  املصائــِب  عنــَد 

تائِــٍه َمْوئِــُل  الّديــَن  بــأنَّ  ذاكاواْعَلــْم  إِْذ  توجيِهــِه  عــىل  فاحــرْص 

مــن َعــْذِب مــا َنبََســْت بــه َشــَفتاكاَفيْــٌض مــن احِلَكــِم الَّتــي ال َتنتهــي

َلَعلَّنــــي والــــديَّ  اْحَفــْظ  ِرضاكــــاَرّبــاُه  َثــمَّ  َفَأنــــاَل  ُأْرضيهمــــا 
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٣- الفهم والستيعاب:
ِف معاِنيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ - أحوِّ

 . ْطُتها مْن كلماِت النَّصِّ ِف الكلماِت الَّتي حوَّ - أتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي لتعرُّ

. - أقترُح عنواًنا آخَر مناسًبا للنَّصِّ

ُح فضَل اآلباِء على أبنائِهم. - أوضِّ

- أستنتُج ما تتصُف به شخصيَُّة كلٍّ مْن البِن واألِب.

- شخصيَُّة األِب:.............................................................................................................................

- شخصيَُّة االبِن:............................................................................................................................. 

ْدهما.  تضمنَِت األبياُت إحساسيِن إنسانييِن. حدِّ  -

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

ُد البيَت الَّذي يتَّفُق مَع المعنى الّتالي: أحدِّ  -

- أظهَرِت األبياُت حرَص األِب على أْن يبلَغ ابنُه أعلى المراتِب.

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

ُأكمُل ما يْأتي في ضوِء فهمي لألبياِت:   -

- توالْت توجيهاُت األِب البنِه: ............................................... و................................................

ديِق لـ ..................................... و......................................... بُر على خطأِ الصَّ - يتحتَُّم علينا الصَّ

ُأبّيُن مَع ُزمائي ما يترتَُّب على كلٍّ مّما يْأتي:  -

عادِة بيَن أفراِد األُسرِة في البيِت الواحِد. - سيادُة المحبَِّة والسَّ

- شيوُع برِّ الوالديِن واإلحساِن إليهما.

- جحوُد األبناِء وعقوُقهم آلباِئهم.

ُث عن برِّ الوالديِن. تي تتحدَّ - االستمتاُع بقراءِة الكُتِب المتنّوعِة الَّ
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٤- الممارسة:

ِة. ٍة تامَّ ٍة من النَّصِّ في جمٍل اسميَّ - أصوُغ ثاَث فكٍر رئيسيَّ

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

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

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

ًة من النَّصِّ في لغٍة سليمٍة. - أستخلُص ِفكًرا ثانويَّ

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

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

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

ًنا موضوَع  ًصا للنَّصِّ الّسابِق في لغٍة سليمٍة وواضحٍة، مبيِّ ا أماَم ُزَمائي ملخَّ -  أعرُض شفهيًّ

. النَّصِّ
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أفكاري مترابطة٣ - ٣ 

١- تمهيد:
أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:  -

الُبدَّ  حيحُة  الصَّ فالعقيدُة  واألخالِق؛  والعبادِة  العقيدِة  بين  محكًما  ربًطا  يربُط  اإلسالَم  إنَّ 

ادقُة، وهذه العبادُة الُبدَّ أْن ُتؤّدَي إلى التزاِم الِقيِم اإلنسانيَِّة  أْن ُتعبَِّر عنها العبادُة الخاشعُة الصَّ

والفضائِل سلوًكا فعليًّا. 

٢- اإلعداد:
- أَتعاوُن مَع َمْجموعتي في وضِع مخطٍَّط لكتابِة موضوٍع مْن فقرتيِن في ضوِء النَّصِّ الّسابِق.

- أَختاُر عنواًنا مناسًبا للموضوِع.

٣- الممارسة:
دًة وفًقا للمخطَِّط الَّذي تمَّ وضُعه. - أَكتُب مسوَّ

دَة على أحِد ُزَمائي لكتابِة ماحظاتِه حوَل الموضوِع. - أَعرُض المسوَّ

وتوجيهاِت  َزميلي  ماحظاِت  مْن  ُمستفيًدا  ِدتي  مسوَّ في  والخطأِ  القصوِر  أوجَه  -  ُأعالُج 

ُمعلِّمي.

- أعيُد كتابَة النَّصِّ بشكٍل سليٍم خاٍل مَن الخطأِ.
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البيئة البرية١ - 7

١- تمهيد:
ِة  يَّ - أَتبادُل معلوماٍت مَع ُزَمائي حوَل البيئِة البرِّ

في الكويِت.

٢- اإِلعداد:

- أَتعاوُن مَع َمْجموعتي للقياِم بما يْأتي:

ِة. يَّ )1( كتابِة ثالِث جمٍل اسميٍَّة سليمٍة ذاِت صلٍة بالبيئِة البرِّ

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

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

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

ِة. يَّ ٍة سليمٍة ذاِت صلٍة بالبيئِة البرِّ )2(  كتابِة ثالِث جمٍل فعليَّ

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

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

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

٣- الممارسة:
األفكاِر  ترابَط  ومراعًيا  الّسابقِة،  بالجمِل  ُمستعينًا  ُزمائي،  أماَم  ِة  يَّ البرِّ البيئِة  عن  ُث  -  أتحدَّ

واللُّغَة السليمَة الواضحَة.
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رحلة إلى البر)١(٢ - ٢

١- تمهيد:
ُث عْن رحلٍة ممتعٍة قضيُتها مَع ُأْسرتي في برِّ الكويِت الجميِل، وذلَك في لغٍة سليمٍة  -  أتحدَّ

مترابطٍة.

٢- القراءة:
-  أقرُأ النَّصَّ اآلتَي قراءًة صامتًة واعيًة: )١(

األهِل  مَع  بِيِع  الرَّ ُعطلِة  الّصحراِء خالَل  في  والتَّخييَم  البرِّ  إلى  الخروَج  قّرَرْت عائلُة خالٍد 
ياضيَِّة، واستمتاًعا بالطَّبيعِة الجميلِة والطَّقِس البديِع  واألصدقاِء، ممارسًة لألنشطِة التَّرفيهيَِّة والرِّ
اْسَتِعدوا  هّيا  أبي:  قال  المزدحمِة.  وارِع  والشَّ المدينِة  ضوضاِء  من  وهروًبا  مِر،  السَّ ومجالِس 
لها. ال  نحُن  ي:  ُأمِّ أجاَبْت  نشاٌط طاٍغ حين  فينا  ٌة، ودبَّ  ٌة خاصَّ َمَهمَّ منُْكم  فرٍد  فلكلِّ  للّرحلِة 
َز الخياَم والبسَط والوسائَد والمصابيَح وموِقَد الكهرباِء  َتْشَغْل باَلَك.. هّيا يا أوالُد،.. فَأبي جهَّ
ْت قائمـَة الطَّعـاِم واحتياجاِت الطَّبِخ  ي أعدَّ رِب... وُأمِّ والفحَم والوقوَد، ومأَل الخزاَن بماِء الشُّ

تي الحكاياِت عْن ماضي الكويِت والحزاوي واأللغاَز، باإلضافِة  َزْت َجدَّ المِة، و جهَّ والسَّ

الكويت تاريخ  منتدى  الحداق،  اإللكتروني:  الموقع  من  السفن  عن  معلومات  البر،  إلى  رحلة   2016/٣/18 األنباء   )1(   بتصرف 
)مسميات العاملين على السفينة (.
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المتنّوعَة،  والمسابقاِت  التَّسليِة  فقراِت  ْت  أعدَّ دالُل  الجميلُة  والبنُت  الُمَعبَِّرِة،  الّصوِر   إلى 
تي يمكُن أن يجلَبها معُه وُخصوًصا أنَّ البرَّ واسٌع  كيُّ خالٌد فقد فّكَر كثيًرا باألشياِء الَّ أما الولُد الذَّ

راجِة الهوائيَِّة. ، لذا عليَّ إحضاُر الكرِة و الدَّ ومناسٌب لِلَِّعِب الُحرِّ

ّيارِة، وفي الطَّريِق بدَأْت  ولما حاَن موعُد الّرحلِة، تعاوَن الجميُع في وضِع األغراِض في السَّ

األُب مستمتًعا:  فردَّ  ؟  البرِّ في  علينا  ُه  اللَّ أنعَمها  تي  الَّ النِّعُم  ما  التَّسليِة، وسأَلْتُهم:  نشاَط  دالُل 

، وجماُل الطَّبيعِة،  مُس الّساطعُة، والهواُء النَّقيُّ افيُة، والشَّ ماُء الصَّ ِه تعالى علْينا السَّ مْن نِعِم اللَّ

ونَِعٌم أخرى كثيرٌة ال ُتَعدُّ وال ُتْحصى، َكما قال تعالى في سورة النحل: ﴿ڤ   ڤ  ڦ  

بالهواِء  وا  ُسرُّ المخيِم  إلى  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ﴾)1(، ولّما وَصُلوا 
تي تطيُر فرًحا  الطَّلِق، والمكاِن الجميِل، ومنظِر ورِد النّوير المتناثِر على األرِض، والفراشاِت الَّ

وقُت  وبدَأ  والَوساِئَد،  الُبْسَط  وَمّدوا  وَنظَّموها  الخياِم  نصِب  في  الجميُع  وَتعاوَن  وُسروًرا.. 

راجـاِت الهوائيََّة   الَمرِح واللَّعِب، واْنَطلــَق خالٌد مَع أصدقائــِِه يلعبوَن بالكرِة ساعـًة ويرَكبوَن الدَّ

باألجواِء  وفرحيَن  والجرابيِع،  ِة  يَّ البرِّ واألرانِب  الِجماِل  وبرؤيِة  باللَّعِب  ُمْسَتمتعيَن  ساعًة، 

الجميلِة. 

)1(  سورة النحل: آية:  18.
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ُثُهم عن ماضي  ُتحدِّ ةِ، وراَحْت  الَجدَّ األبناُء حوَل  َع  الجميِل، تجمَّ مِر  السَّ ليُل  أتى  وعندما 

الماضي  القادمِة، هذا  الَعْيِش لألجياِل  الِعبَر والفضائَل وُسُبَل  الّزمِن  َعْبَر  ينقُل  الَّذي  الكويِت 

الزاخُر بالمهِن واألعماِل الَّتي زاوَلها الكويتيوَن قديًما، قبَل اكتشاِف النِّفِط تلبيًة الحتياجاِت 

المجتمِع، وقد واجَه الكويتيوَن الكثيَر من الّصعاِب عنَد مزاولتِها سعًيا للّرزِق، وِمْن أهمِّ اْلِمهِن 

القديمِة الَّتي أْبَدَع الكويتيوَن فيها، وأْضَحْت معالَم تراثيًَّة أصيلًة يفتخُر بها أبناُء الكويِت مهنُة 

القالَفِة، وهي مهنُة صناعِة الّسفِن الَّتي ارتَبَطْت بمهنِة الحدادةِ والّنجارةِ، كلُّ واحدةٍ مْنها تتكامُل 

جرةِ، وكان  مع غيِرها من المهِن. والقالفُة لفٌظ عربيٌّ يعني قلَف اللحاِء وإزالَته من جذِع الشَّ

ى األستاَذ أو المهندَس، والقالُف َمْن يصنُع الّسفينَة ويقوُم بتسويِة األلواِح  كبيُر القالفيَن ُيسمَّ

الخشبّيِة وتقطيِعها.

ومن ُسُفِن الغوِص على الّلؤلِؤ الَّتي صنَعها الكويتيوَن بمهارةٍ قديًما الجالبوُت و الّسنبوُك  

والمتانِة  ةِ  بالقوَّ َتَتَميَّزاِن  البحريِّ  للنقِل  سفينتاِن  فهما  فاُر  السَّ والبوُم  البغلُة  أما  والّشوعي، 

فينُة الَّتي تقوُم بجلِب المياهِ  ديدةِ، وأما بوُم الماِء فهي السَّ ياِح الشَّ والّصموِد أماَم العواِصِف والرِّ

عدِد  لزيادةِ  نتيجًة  المحليَِّة  اآلباِر  مياهِ  كفايِة  لعدِم  الكويِت  إلى شماِل  العرِب  العذبِة من شطِّ 

ه ما أروَع ما سمعُت! يلُة بقوِل خالٍد: للَّ كاِن.. وُختَِمْت هذه اللَّ السُّ
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٣- الفهم والستيعاب:
ِف معانيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ أحوِّ   -

 . ْطُتها مْن كلماِت النَّصِّ ِف الكلماِت الَّتي حوَّ أتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي لتعرُّ   -

حيَح مّما يلي، بوضِع العامِة ) �( في الّدائرِة:  أختاُر المكمَل الصَّ   -

- قّررْت عائلُة خالٍد: 

ِه.       الّذهاَب إلى البحِر.       الخروَج إلى المتنزَّ
.        زيارَة األهِل.   التَّخييَم في البرِّ

ابِة أماَم الّصعاِب:  ِة والصَّ من الّسفِن الَّتي تتميَُّز بالقوَّ   -

  الجالبوُت.          البغلُة.        
  الّسنبوُك.          الّشوعي.

 

ها: - تاريُخ الكويِت زاخٌر بالمهِن واألعماِل الَّتي زاوَلها الكويتيوَن قديًما، ومْن أهمِّ

  القالفُة.           الهندسُة.         
  الّزراعُة.           الّطبابُة. 

أَصُف شفهيًّا الّرحلَة الَّتي قامْت بها األسرُة بلغٍة واضحٍة موجزٍة.  -

أجيُب عن السؤاليِن اآلتييِن:    -

بَم يتميَُّز فصُل الّربيِع؟    -

بّين ما عرفَتُه عْن ماضي الكويِت.   -
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٤- الممارسة:

. - أذكُر شفهيًّا أبرَز المعلوماِت في النَّصِّ

- أكتُب تعبيًرا من النَّصِّ يتناوُل ما يْأتي: 

- ماضَي الكويِت الّزاخَر بالعبِر والفضائِل وسبِل العيِش.

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

مِر. - أحاديَث السَّ

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

- مهنًة كويتيًَّة قديمًة.

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

- استعداَد األسرِة للّرحلِة.

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

- استمتاَع أفراِد األسرِة باألجواِء الجميلِة.

......................................................................................................................................................... -
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عادٌة رمضانيٌة٣ - 7

١- تمهيد:
- ماذا ترى يف الّصورِة أمامَك؟ 

- هل شارْكَت يف هذه العادِة الكويتيَِّة املحبَّبِة يف شهِر رمضاَن؟ 
ُث مَع ُزَمائي عْن هذه العادِة الكويتيَِّة يف مخِس مجٍل مرتابطٍة ولغٍة سليمٍة.  - َأحتدَّ

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

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

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

٢- اإلعداد: 
ا  صــِة ملجموعتِنــا، ثــمَّ نكتــُب نصًّ دٍة حــوَل الّصــورِة املخصَّ -  َأتعــاوُن مــَع ُزَمائــي لإلجابــِة عــن أســئلٍة حمــدَّ

 . قصــرًيا باســتخداِم َتْقنيــِة التَّصحيــِح النحــويِّ واهلجائــيِّ لتنقيــِح النَّــصِّ

٣- الممارسة: 
مُه للمعلِِّم.  حيحِة وأقدِّ - أطبُع النَّصَّ يف صورتِه النّهائيَِّة الصَّ

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

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

...................................................................................................................................................
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عطر األصدقاء٣ - ٢

١ - تمهيد:
- أقرُأ النَّصَّ قراءًة صامتًة واعيًة. 

وتواصاًل  عاطفيًّا،  وتفاعاًل  نفسيًّا،  إشباًعا  لإلنساِن  ُق  يحقِّ إنسانيٌّ  نشاٌط  داقُة   »الصَّ
فوائَدها  َل  ُيحصِّ أْن  اإلنساُن  َيستطيُع  العقوُل،  وتتالَقى  األفئدُة،  تمتزُج  بها  اجتماعيًّا، 

المنشودَة إذا جمَع بين األخياِر من األصدقاِء، وابتعَد عن األشراِر منهم«.

- أحاوُر زمائي حوَل أهميَِّة وجوِد األصدقاِء في حياِة اإلنساِن بلغٍة سليمٍة. 

٢ - اإلعداد: 
ديِق  ُل ما أراُه  مناسًبا مْن معلوماٍت عْن سماِت الصَّ -  أَتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي، فأسجِّ

ِة المناسبِة.  دوِق مدعًما َعْرضي بالمعيناِت الّتقنيَِّة والبصريَّ الصَّ

٣ - الممارسة: 
-  أَطبُع  فقرًة متكاملًة مْن إنشائي تصُف ذكرياِت الطُّفولِة، مراعًيا ترابَط األفكاِر ووضوَحها، 

وسامَة اللُّغِة وتنسيَق الّطباعِة. 

- ُألصُق فقرتي المطبوعَة، وأقرُؤها أماَم ُزَمائي. 



97

مشروع اجتماعي 

   
بدء العمل:

-  ُأشارُك في مناقشٍة جماعيٍَّة مَع ُزمائي، ونتبادُل   

َل إلى فكرٍة جديدٍة لمشروعي. اآلراَء؛ ألتوصَّ

١ - األدوات والمواد المقترحة:

مقصأقامأوراق

ألوانصمغصور

٢ - طريقة بناء المشروع:

 �  َأختاُر عنواًنا مناسًبا لمشروعي ثمَّ َأقوُم بما يْأتي:

المعيارخطوات البناءم

ُق يف أفكاِره ولغتِه وُأنّقُحه. ١ دَته ، ثمَّ ُأدقِّ ٣-٣ُأخطُِّط لكتابِة مرشوعي وَأكتُب مسوَّ

َة يف عرِض مرشوعي.٢ ٣-٢َأْستخدُم املعنياِت التقنيََّة والبرصيَّ

٣
قيِم  َأْســتخدُم اخلطَّ املناسَب، وُأراعي قواعَد النَّحِو و اهلجاِء وعالماِت الرتَّ

بِط يف كتابِة املرشوِع.  وأدواِت الرَّ
5-٣

مشروعي 
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٣ - طريقة عرض المشروع: 
ُم أداًء متميًِّزا:    ُأرتُِّب خطواِت العرِض بما يناسُب مشروعي، وأقدِّ

المعيارخطوات العرضم

َة.١ المَة اللُّغويَّ ١-٢َأْعرُض أفكاري بوضوٍح من خالِل مرشوعي مراعًيا السَّ

١-6أربُط بن أفكاِره يف أثناء العرِض يف تسلسٍل واضٍح.٢

٢-٤ُأوضُح معاين بعِض الكلامِت يف مرشوعي، وَأصوُغ معنى مصطلٍح أو مجلٍة ورَدْت فيِه.٣

َة وُأخلُِّص شفهيًّا حمتوى املرشوِع مع بياِن موضوعِه.  ٤ ئيسيَة والّثانويَّ ُد األفكاَر الرَّ ٢-5أُحدِّ

٤ - تقييم المشروع: 
متُه مْن عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: أقيُِّم مشروعي وما قدَّ  �  

التقييمالمعيارم

َة.١ المَة اللُّغويَّ عرْضُت أفكاري بوضوٍح مْن خالِل مرشوعي مراعًيا السَّ

ربْطُت بَن أفكاري يف أثناء العرِض يف تسلسِل واضٍح.٢

ْحُت معاين بعــِض الكلامِت يف مرشوعي، وصغُت معنى مصطلٍح أو مجلٍة ٣ وضَّ
ورَدْت فيه.

َة وخلَّْصُت شــفهيًّا حمتــوى املرشوِع مع بياِن ٤ ئيســيََّة والّثانويَّ دُْت األفكاَر الرَّ حدَّ
موضوعِه.  

دَته، ثمَّ دّققُت يف أفكاِره ولغتِه ونقحُته.5 خطَّْطُت لكتابِة مرشوعي وكتْبُت مسوَّ

َة يف عرِض َمرْشوعي.6 استخَدْمُت املعيناِت التقنيََّة والبرصيَّ

استخدْمُت اخلطَّ املناسَب، وراعْيُت قواعَد النَّحِو و اهلجاِء وعالماِت الرّتقيِم 7
بِط يف كتابِة املرشوِع. وأدواِت الرَّ

ِم لمشروعي وكفاياتي. 5 - أنا مستعدٌّ لتقييِم المعلِّ



الوحد ة الثالثة

أعماٌل مميَّزٌة
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الكفاياتم
الكفايات المجالت العامة

معيار المنهجالخاصة

١

١

حيرتم قواعد املناقشة ويتبادل دوري املتحدث واملستمع.١-٨اتجاهات

١-٩اتجاهات٢
يقــّوم بموضوعيــة حديثه وحديــث اآلخرين آخًذا بعــن االعتبار 

الطالقة والوضوح.

١-١٠ارتباط٣
يدمج بن كٍل من املعلومات و املهارات املكتسبة من املواد الدراسية 

األخرى إلعداد مرشوع مناسب لفئته العمرية.

٤

٢

٢-٣عمليات
جيري اســتدالاًل بسيًطا مع شواهد من املعلومات املتوافرة يف النص 

والَّتي بنى عليها االستدالل.

يصوغ معنى مصطلح أو مجلة ما.٢-٤عمليات5

٢-7عمليات6
يطرح أسئلة ذات صلة باملقروء ويربطها بخرباته الشخصية لتحقيق 

مزيد من الفهم للنص املقروء.

٢-٨عمليات7
يقــارن بــن آراء خمتلفة حددهــا حول موضوع معــن من نصوص 

متنوعة.

٨

٣

٣-٤عمليات
يصوغ معلومات يف نص قصري مستخدًما األجهزة التقنية واخلرائط 

الذهنية.

٣-5عمليات٩
يستخدم اخلط املناسب )نسخ ورقعة( وقواعد النحو و اهلجاء الَّتي 
تدرب عليها وعالمات الرتقيم وأدوات الربط يف كتابة نص قصري.

٣-6اتجاهات١٠
يصوغ نصوًصا حمكمة املعاين وجيدة األســلوب للتعبري عن جتاربه 

وأفكاره مستثمًرا الوقت و اجلهد استثامًرا حسًنا.

يستخدم التقنيات الرقمية بشكل فعال لتدقيق وتنقيح كتاباته.٣-7ارتباط١١

كفايات الوحدة الثالثة
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الهاتف النقال١ - ٨

١- تمهيد:
ُد مَع ُزَمائي قواعَد للحواِر والمناقشِة. ُأحدِّ   -

٢- جمع المعلومات:
-  َأجمُع بعَض المعلوماِت المناسبِة عن الهاتِف النَّقاِل.

٣- الممارسة:
ًما معلوماتي بلغٍة  -  أحاوُر ُزَمائي حوَل أهميَِّة الهاتِف النَّقاِل والستخداِم اإِليجابيِّ لُه، مقدِّ

سليمٍة واضحٍة، ومراعًيا القواعَد المتَّفَق عليها في الحواِر والمناقشِة.

٤- التقييم:
َق في َأدائي: - أضُع العامَة )�( لُعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على جمِع المعلوماِت المناسبِة.١

مراعاُة قواعِد الحواِر والمناقشِة.٢

ُث بطالقٍة ووضوٍح في الموضوِع، وإثراُء الحواِر.٣ التَّحدُّ
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حصيلتي اللغوية )5(٢ - ٤

١- تمهيد:

مصطلٍح  أو  اسٍم  لطرِح  ُزَمائي  مَع  -   أَتعاوُن 

من  له  تعريٍف  إلى  ونستمُع  معروٍف، 

المجموعاِت األُخرى.

أو  لسٍم  تعريٍف  لتقديِم  ُزَمائي  -    ُأناقُش 

المجموعاِت  إِْحدى  تطرحُه  مألوٍف  مصطلٍح 

في الفصِل.

٢- اإلعداد:

ِة.  -   أَطَّلُع على الكلماِت المصنَّفِة في معجِم الثَّروِة اللُّغويَّ

٣- الممارسة:

- بعد الطِّاِع على الكلماِت َوْفَق تصنيِفها ؛ َأقوُم بما يْأتي متعاوًنا مَع ُزَمائي: 

دة ِ. - َأذكُر مترادفاِت الكلمـاِت المحدَّ

دِة. - َأذكُر أضداَد الكلماِت المحدَّ

ٍد أو أكثر. - ُأوظُِّف الكلمَة المطلوبَة في سياقيِن بمعنييِن مختلفيِن في مجاٍل محدَّ

- ُأوظُِّف كالًّ من المفرِد والجمِع  في جمٍل مفيدٍة. 

ٍد.    َدِة في مواضَع مناسبٍة وفي مجاٍل محدَّ - َأستخِدُم تصريفاٍت للكلمـاِت المحدَّ
 



10٣

األب والبن والمسامير! )١(٢ - 7

١- تمهيد:
-   َأستمُع إلى شرٍح من معلِّمي لِطـُــُرِق طرِح األسئلــِة على نصٍّ مقروٍء لزيادِة فهمِه.

-   َأطرُح سؤاًل على المقطِع اآلتي:

َلُه والُِدُه  َفَأْحَضَر   ، ُتْفِقُدُه َعَصبِيَّتُُه َصواَبُه بَِشْكٍل ُمْستَِمرٍّ َوَلًدا كاَن َكثيَر الَغَضِب،  »ُيْحكى َأنَّ 
كِيًسا مْمُلوًءا بِاْلَمساميِر... «.

٢- القراءة:
- أقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:

والُِدُه  َلُه  َفَأْحَضَر   ، ُمْستَِمرٍّ بَِشْكٍل  َصواَبُه  َعَصبِيَّتُُه  ُتْفِقُدُه  الَغَضِب،  َكثيَر  كاَن  َوَلًدا  َأنَّ  ُيْحكى 

كِيًسا مْمُلوًءا بِاْلَمساميِر، َوقاَل َلُه:

َغَضٍب  َمْوجُة  اْجتاَحتَْك  ُكّلما  اْلَخَشبيِّ  َحديَقتِنا  ِسياِج  في  ِمْسماًرا  َتُدقَّ  َأْن  ُأريُدَك   ، ُبنَيَّ يا 

ِل ٣7 ِمْسماًرا،  َبَدَأ اْلَوَلُد بِتَنْفيِذ َنصيَحِة َوالِدِه ؛ َفَدقَّ في اْليَْوِم األَوَّ َوَفَقْدَت َأْعصاَبَك، َوهَكذا 

ياِج  َلْم َيُكْن َسْهاًل، َفبََدَأ ُيحاِوُل َتماُلَك َنْفِسِه ِعنَْد اْلَغَضب، َوَبْعَد  ولكِنَّ إِْدخاَل اْلِمْسماِر في السِّ

، َوفي َأسابيَع َتَمّكَن ِمْن َضبِْط َنْفِسِه.. وَتَوقََّف عِن الَغَضِب،  ُمروِر َأّياٍم كاَن َيُدقُّ َمساميَر َأَقلَّ
)1(  حكاية من حكايات الشعوب، وردت في اإلنترنت بروايات مختلفة.
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ِل. َوقاَل َلُه: َولكِْن  َوَعْن َدقِّ اْلَمساميِر َفجاَء إِلى والِِدِه، َوَأْخبََرُه بِإِْنجاِزِه، َفَفِرَح األَُب بِهذا التََّحوُّ

َعَليَْك اآلَن يا ُبنَيَّ بِاْستِْخراِج ِمْسماٍر لُِكلِّ َيْوٍم َيُمرُّ َعَليَْك َلْم َتْغَضْب فيِه، َوَبَدَأ اْلَوَلُد ِمْن َجديٍد 

ياِج، َفجاَء إَِلى  بَِخْلِع اْلَمساميـِر فـي اْليـْوِم الَّذي ال َيْغَضُب فيِه َحتَّى اْنتَهى ِمَن اْلَمساميِر في السِّ

ياِج َوقاَل َله: ًة ُأْخرى، َفََأَخَذُه والُِدُه إِلى السِّ والِِدِه وَأْخبََرُه بِإِْنجـاِزِه َمّرّ

لْن  الّسياُج  ياِج، هذا  السِّ فِي  الثُّقوِب  تِْلَك  إِلى  اآلَن  اْنُظِر  َولكِِن  َصنَْعَت،  َحَسنًا  إنََّّك  ُبنَيَّ  َيا 

َيكوَن َكما كاَن َأَبًدا، َوَأضاَف:

ِعنَْدما َتقوُل َكالًما في حاَلِة اْلَغَضِب َفإِنَّ كالَمك هذا يتُْرُك آثاًرا ِمثَْل هِذِه الثُّقوِب في ُنفوِس 

اآلَخريَن.

آِسٌف؛ ألَن  َأنا  َتقوُل:  ٍة  َمرَّ َكْم  ُيِهمَّ  َلْن  َوَلكِْن  ّكينَة،  السِّ اإلْنساَن، وُتْخِرَج  َتْطَعَن  َأْن  َتْستَطيُع 

الُجْرَح َسيََظلُّ ُهناك...!! 

 ٣- الفهم والستيعاب:
ِف معانيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ أحوِّ   -

 . ْطُتها مْن كلماِت النَّصِّ ِف الكلماِت الَّتي حوَّ أتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي لتعرُّ   -

أتحاوُر مَع ُزَمائي لإلجابِة عن األسئلِة اآلتيِة:  - 

حيحَة لكلِّ عبارٍة مّما يلي بوضِع العامِة ) �(: أختاُر التَّكملَة الصَّ   -

ُه: أ - األثُر المباشُر لغضِب البِن وعصبيَّتِه هو أنَّ

)      ( - يفقُدُه صواَبُه.     

)      ( - يدقُّ المساميَر.     

)       ( - َيبكي متأثًرا.             

)      ( - ُيبدي ندًما.           
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ِة: ب -  من الّدروِس المستفادِة من هذه القصَّ

)      ( - تجنُب الغضِب.          

)      ( - احتراُم الوالديِن.    

)      ( - دقُّ المساميِر.     

)      ( - شجاعُة االعتذاِر.         

ِة على أنَّ أثَر الغضِب ل يزوُل مْن نفوِس اآلخريَن. - َأستدلُّ من القصَّ

٤- الممارسة:

- َأختاُر فقرًة من النَّصِّ وَأصوُغ سؤاًل لها  يساعُد في فهِم الفقرِة، ثمَّ َأكتُب إجابَتُه في لغٍة 

سليمٍة مترابطٍة:

- السؤاُل:............................................................................................................................................

اإلجابُة: .........................................................................................................................................   -

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

ؤاِل  السُّ حوَل  ماحظاتِهم  وَأتلّقى  إجابَتُه،  ذاكًرا  الفصِل  في  ُزَمائي  على  الّسؤاَل  -  أطرُح 

واإِلجابِة.

، وَأكتُب إجابَتُه. ُل سؤاًل طرَحُه أحُد ُزَمائي يساعُد في فهمي لفقرٍة ُأْخرى من النَّصِّ - أسجِّ

- السؤاُل: ..........................................................................................................................................

اإلجابُة: .........................................................................................................................................   -

.........................................................................................................................................  
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لغتي الجميلة رسًما )٣(*٣ - 5/٢

١- تمهيد:)))
نٍة:  - َأقرُأ قراءًة صحيحًة، وَأضُع خطًّا تحَت كلِّ كلمٍة َتنْتهي بتاٍء مربوطٍة منوَّ

ُهدى طالبةٌ فائقةٌ في مادةٍ أساسيَّةٍ هي مادُة اللُّغةِ العربيَّةِ، تحبُّ معلِّمتَها وتحترمُها؛ فهي مَنْ 

رْت ُهدى بطريقةٍ مناسبةٍ تشكُر من خاللِها معلِّمتَها المخلصةَ،  عها على التَّفوِق والتَّميُِّز، فكَّ شجَّ

العالميِّ للمعلِّمِ، فأخبرْت صديقتَها هنًدا بذلَِك  َأْن تكرَمها في اليومِ  فاقترحْت عليها والدتُها 

قائلًة:

مُتها لمعلِّمتي. - اشترْيُت وردًة وقدَّ

- َأخَذْت معلِّمتي الوردَة َفِرَحًة بها.

ُرها معترفًة بفضِلها علّي وعلى َزميالتِي. - َأنا ُأطيُع معلِّمتي وُأقدِّ

٢- التحليل والفهم:
، َوُأكمُل ما يْأتي: - َأنظُر في كلِّ كلمٍة ُوِضَع تحَتها خطٌّ

-  عنَد دخوِل الّتنويِن بأنواِعه على الّتاِء المربوطِة.  ......................................................................

* التاء المربوطة المنونة.
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٣- التطبيق:
نٍة: - َأمأُل الفراغاِت الّتاليَة بكلماٍت انتَهْت بتاٍء مربوطٍة منوَّ

- سمْعُت ................................ عذبًة عبَر جهاِز المذياِع.

- رسَم الفناُن ....................................... جميلًة.

- قرْأُت.............................................. مفيدًة.

٤- الممارسة:
ًنا: ُفه في جملٍة مفيدٍة بحيُث يكوُن منوَّ -  نْأتي بمفرِد كلِّ كلمٍة مّما يْأتي، ثمَّ نوظِّ

الجملةمفردهاالكلمة

صداقاٌت

مساعداٌت

معامالٌت
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أصدر حكًما ١ - ٩

١- تمهيد:

ُث نيابًة عن المجموعِة. -   ُأشارُك َمْجموعتي في اختياِر َمْن يتحدَّ

ُح المقصوَد بكلٍّ مّما يْأتي: - ُأوضِّ

- الوضوِح والطَّالقِة في الحديِث.

ِث. - ترابِط أفكاِر المتحدِّ

- استخداِم لغِة الجسِد.

وِت. - تنغيِم الصَّ

ِد. مِن المحدَّ - التزاِم الزَّ

٢- اإلعداد:
ِث فيه على أن يكوَن متَّصًا بما يْأتي: ُأْجري نقاًشا مَع َمْجموعتي لختياِر موضوٍع للتَّحدُّ  -

ِ - األخالق - الوطِن    - األصدقاِء    - العائلِة   

ِث بتقديِم األفكاِر والمعلوماِت المرتبطِة بالموضوِع. عَم لَزميلي المتحدِّ ُم الدَّ أقدِّ   -
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٣- الممارسة:

ثيَن مْن َمْجموعتي والمجموعاِت اأْلُخرى.  أستمُع إلى المتحدِّ   -

ِث:  ِث بوضِع ما يْأتي  في بطاقِة تقييِم َأداِء المتحدِّ - َأحكُم على َأداِء المتحدِّ

ِة.    الوجُه الباسـُم: حكٌم يبيُِّن موطَن القوَّ

عِف.    الوجُه الحزيُن: حكٌم يبيُِّن موطَن الضَّ

بطاقة تقييم أداء المتحدث

المجموعة التي ينوب 
عنها المتحدث

عناصر التقييم

الوضوح 
والطالقة

ترابط 
األفكار

 استخدام 
لغة الجسد

تنغيم 
الصوت

التزام الزمن 
المحدد

التَّقييِم  ببطاقِة  ومستعينًا  ثيَن،  المتحدِّ أداَء  ًما  مقوِّ ُزَمائي  أماَم  ووضوٍح  بطاقٍة  ُث  -  أتحدَّ

الّسابقِة، وذلَك في لغٍة سليمٍة.  
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إنسانية الرسول ¤ ٢ - ٣

١- تمهيد:
ُث عن التَّسامِح في اإلساِم بلغٍة سليمٍة واضحٍة. َأتحدَّ   -

٢- القراءة:
- َأقرُأ قراءًة صحيحًة معبِّرًة:

ُه  ُر أنَّ  ولْسنا بحاجٍة إلى ذكِر مواقِفه ¤ المعلومِة المشهودِة مَع قومِه وغيِرهم، َويْكِفينا تذكُّ
، فقال: »ألْيَسْت نفًسا؟«. ْت جنازٌة فقاَم لها فقيَل َلُه: إّنها جنازُة يهوديٍّ حيَن مرَّ

٣- الفهم والستيعاب:
- ُأعيُد عرَض الفقرِة الّسابقِة شفهيًّا.

- َأستخلُص قيمًة عظيمًة من الفقرِة الّسابقِة.
٤- الممارسة:

. ْت جنازُة يهوديٍّ - َأستنتُج ِدللَة قياِم الّرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص وقوًفا حيَن مرَّ
............................................................................................................................................................. - 

َأستنتُج ِدللَة قولِه ملسو هيلع هللا ىلص مستفهًما: »ألْيَسْت نفًسا؟«.   -

............................................................................................................................................................. - 
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فكرتي الجميلة 6 - ٣

١- تمهيد:
ًة معبِّرًة عن المعنى:  َأقرُأ النَّصَّ قراءًة جهريَّ  -

القراءُة نعمٌة خصَّ الّلُه ـ  ـ بها اإلنساَن عْن سائِر المخلوقاِت، فرفَع بها منزلَتُه بيَن الخلِق، 

َف مكانَتُه. وشرَّ

٢- اإلعداد:
-   أَتبادُل مَع أفراِد َمْجموعتي األفكاَر حوَل كتابِة فقرٍة مترابطٍة في ضوِء النَّصِّ الّسابِق.

ُد فكرتي الَّتي سأكتُب عنها: - ُأحدِّ
..................................................................................................................................................................

٣- الممارسة:
-  أَبدُأ بكتابِة الفقرِة التَّجريبيَِّة المعبِّرِة عْن فِْكرتي.

-  أَقرُأ الفقراِت الَّتي كتَبها ُزَمائي.

ٍق فقرًة تعبُِّر عْن فِْكرتي، مستفيًدا مّما قرْأُته مْن فقراِت  -   أَكتُب بلغٍة جّذابٍة وأسلوٍب مشوِّ

 . بِط وعاماِت التَّرقيِم وجودِة الخطِّ ُزَمائي، ومراعًيا حسَن استخداِم أدواِت الرَّ
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بديع صنع الله تعالى  ١ - ١٠

١- تمهيد:
ِه -  - في الكوِن. ُد بعًضا مْن دلئِل قدرِة اللَّ ُأعدِّ   -

٢- الممارسة:
ِه - تعالى - في الكوِن. - َأختاُر آيًة قرآنيًَّة كريمًة تدلُّ على بديِع ُصنِْع اللَّ

- َأجمُع معلوماٍت مْن كتِب الموادِّ الدراسيَِّة األُْخرى ترتبُط باآليِة الكريمِة الّسابقِة.
- َأربُط بين المعلوماِت الَّتي جمْعُتها لتكويِن موضوِع مفيٍد في حدوِد ثاِث فقراٍت بسيطٍة.

- أضُع عنواًنا مناسًبا للموضوِع، وعناويَن فرعيًَّة لفقراتِه.
- ُأراعي ما يْأتي في كتابِة الموضوِع:

- كتابَة الموضوِع بأسلوبي.
- اإِلشارَة إلى مصادِر المعلوماِت.

. ِة ووضوِح الخطِّ امِة اللُّغويَّ - مراعاَة السَّ
- كتابَة الموضوِع في ورقٍة واحدٍة.

- كتابَة اسمي على الورقِة.
- َأعرُض ما كتبُته أماَم ُزَمائي في الفصِل.
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شيٌء مشترٌك ٢ - ٨

١- تمهيد:
ٍة:  ُلها في جمٍل تامَّ ُل الّصوَر اآلتيَة مَع َمْجموعتي لكتشاِف اأْلَشياِء اْلمشتركِة، ثّم ُنسجِّ -  َأتأمَّ

)٢()١(

)٤()٣(

- اأْلَشياُء المشتركُة في الّصوِر الّسابقِة:

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

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

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

َفلِماذا يا صاِحبي الّتيُه َو الّصد؟ - َأْنَت ِمْثلي ِمَن الثَّرى َوإَلْيِه       

)إيليا أبو ماضي(

، أو اذهْب إلى  ه في الّديِن، أو راقِب النّاَس في الحجِّ - » إْن ُكنت تبحُث عن المساواِة فتفقَّ
المقبرِة«.   

)أحمد عساف(

٣- الفهم والستيعاب:

- َأضُع خطًّا تحَت الكلماِت الغامضة، وُأناقُش َمْجموعتي للتَّوصِل إِلى معرفِة معانيها.

- ُأجيُب عن األَسئلِة اآلتيِة: 

ُث الّشاعُر في البيِت الّسابِق؟ - عمَّ يتحدَّ

- ما سبُب تساؤِل الّشاعِر؟

ُث الكاتُب في الفقرِة الّسابقِة؟ - عمَّ يتحدَّ

َدها الكاتُب لتأكيِد ُوجهِة نظِره؟ - ما اأْلَدلُة الَّتي حدَّ

٤- الممارسة:
ُث عنه كلٌّ من القوليِن الّسابقيِن ) البيت - الفقرة (. ُد الموضوَع الَّذي يتحدَّ - ُأحدِّ

- ُأبّيُن َأوجَه التَّشابِه والختاِف في القوليِن الّسابقيِن، ثمَّ َأكتُبها في لغٍة سليمٍة.

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

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

......................................................................................................................................................... -
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األعياد الوطنية ١ - ٨
.

١- تمهيد:
سليمــٍة  لغــٍة  في  ِمنْهـا  ُره  نقــرِّ ما  ُن  ندوِّ ثمَّ  والمناقشِة،  الحواِر  قواعِد  في  ُزَمائي  -   ُأناقُش 

واضحٍة.

٢- جمع المعلومات:
-  أجمُع بعَض المعلوماِت المناسبِة عن األعياِد الوطنيَِّة لدولِة الكويِت، ومظاهِر الحتفاِل فيها.

٣- الممارسة:
-  ُأحاوُر ُزَمائي حوَل أهميَِّة المشاركِة اإِليجابيَِّة في الحتفاِل باألَعياِد الوطنيَّة، مبيِّنًا بعَض 
ًما َمْعلوماتي بلغٍة سليمٍة واضحٍة، مَع مراعاِة القواعِد المتَّفِق  مظاهِر هذا الحتفاِل، ومقدِّ

عليها في الحواِر والمناقشِة.

٤- التقييم:
َق في َأدائي: - أضُع العامَة ) � ( لعنصِر التَّقييِم  الَّذي تحقَّ

النقاطعناصر التقييمم
٤٣٢١

القدرُة على جمِع المعلوماِت المناسبِة.١

مراعاُة قواعِد الحواِر والمناقشِة.٢

ُث بطالقٍة ووضوٍح في الموضوِع وإثراُء الحواِر.٣ التَّحدُّ
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١- تمهيد:

-   َأتعاوُن مَع ُزَمائي لطرِح اسٍم أو مصطلٍح معروٍف، 

ونستمُع إلى تعريٍف له من المجموعاِت اأْلُخرى.

مصطلٍح  أو  لسٍم  تعريٍف  لتقديِم  ُزَمائي  -   ُأناقُش 

مألوٍف تطرُحه إِْحدى المجموعاِت في الفصِل.

٢- اإلعداد:

ِة.  لُِع على الكلماِت المصنَّفِة في ُمْعجم الثَّروِة اللُّغويَّ طَّ - أَ

٣- الممارسة:

ْفَق تصنيِفها؛ َأقوُم بما يْأتي متعاوًنا مع ُزَمائي:  - بعَد الطِّاِع على الكلماِت وَ

دة ِ. - َأذكُر مترادفاِت الكلمـاِت المحدَّ

دِة. - َأذكُر أضداَد الكلماِت المحدَّ

ٍد أو أكثر. - ُأوظُِّف الكلمَة المطلوبَة في سياقيِن بمعنييِن مختلفيِن في مجاٍل محدَّ

- ُأوظُِّف كالًّ من المفرِد والجمِع  في جمٍل مفيدٍة. 

ٍد.    َدِة في مواضَع مناسبٍةفي مجاٍل ُمَحدَّ - َأستخِدُم تصريفاٍت للكلمـاِت المحدَّ

حصيلتي اللغوية )6( ٢ - ٤
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أنا جاُر الكتاب والقراءة٢ - 7

١- تمهيد:
ُد بعَض أفعاِل الطَّلِب وأدواِت الستفهاِم.  -  ُأعدِّ

-  َأصوُغ سؤاًل مْن حصيلتي المعرفيَِّة، وَأضُع إجابًة له، ثمَّ َأعرُضه على ُزَمائي.

٢- القراءة:
- َأقرُأ النَّصَّ قراءًة صحيحًة:

ُأجاِوُر القراَءة؛ ألنها خيُر جاٍر وخيُر جليٍس، ال يفهمها إال من َأدرَك غايَته؛ لِذا قال الَعّقاُد: َلْسُت 
َأْهوى الِقراَءَة ألَْكُتَب، َوال َأْهوى الِقراَءَة ألَْزداَد ُعْمًرا في َتْقديِر الِحساِب، َوإنَّما َأهوى القراءَة؛ 
ُك ُكلَّ ما في َضميري ِمْن  نيا، وَحياٌة واحدٌة ال َتْكفيني، وال ُتَحرِّ ألَنَّ ِعنْدي َحياًة واِحدًة في هذه الدُّ
َبواِعِث الَحَرَكِة. والِقراَءُة دوَن َغْيِرها هي اّلتي ُتْعطيني َأْكَثَر ِمْن حياٍة واحدٍة في َمدى ُعْمِر اإِلْنساِن 

الواِحِد؛ ألَنَّها َتزيُد هذه الحياَة ِمْن ناحَيِة الُعْمِق، وإْن كانْت ال ُتطيُلها بَِمقاديِر الِحساِب. 
فِْكَرُتكَ أنَت فكرٌة واحدٌة.. شعوُرَك أنَت شعوٌر واحٌد.. َخياُلَك أنَت خياُل َفْرٍد إذا َقَصْرَتُه 
َعَلْيَك..، ولكنََّك إِذا الَقْيَت بِِفْكَرتَِك فِكرًة ُأْخرى، َأْو الَقْيَت بشعوِرَك ُشعوًرا آَخر، َأْو الَقيَت 
ُيْصبُِح  َأنَّ الشعوَر  َأْو  فِْكَرَتْين،  ُتْصبُِح  الِفْكرَة  َأّن  َفَلْيَس ُقصارى األَْمِر  َغْيِرَك..،  بِخيالَِك خياَل 
ِمَن  ِمئاٍت  الّتالقي  بهذا  الِفْكَرُة  ُتْصبُِح  وإنَّما  كال..،  َخياَلْيِن..  ُيْصبُِح  الخياَل  أنَّ  َأْو  شعوَرْين، 

ِة والُعْمِق واالْمتِداِد. الِفَكر في الُقوَّ
بِذلك َنْعَلُم أّن الِقراَءَة فنٌّ ال ُيجيُدُه إال َمْن َأْدَرَك غاَيَتها وَأهداَفها َومرامَيها، َفالحيـاُة َلْيَسْت َأْكاًل 
َوُشْرًبا وَتْغِذَيًة لِلَجَسِد َفَقط، وإّنما حياُة كلٍّ ِمنّا في حاَجٍة إلى َتْغِذَيِة الَعْقِل والّروِح والوجداِن؛ 
ثين. ِعنَْدِئٍذ َيشُعُر اإلْنساُن بِقيَمِة َعْقِلِه َوفِْكِرِه وَأثَِر قراءاتِه إذا َجَمَعُه َأيُّ َمْحَفٍل َوكاَن فيِه ِمَن الُمَتَحدِّ
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٣- الفهم والستيعاب:
ِف معاِنيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ - ُأحوِّ

 . ْطُتها مْن كلماِت النَّصِّ ِف الكلماِت الَّتي حوَّ - َأتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي لتعرُّ

- َأضُع العامَة )�( أماَم كلِّ سؤاٍل مّما يلي؛ يزيد َفْهمي للنَّصِّ معلًِّا:

تي اختاَرها العقاُد مجااًل لِقراءتِه؟ ( ما الكتُب الَّ     (

ة تعلُِّق العقاِد بالقراءِة. ( علِّل: ِشدَّ     (

. ( واِزْن بيَن القراءاِت األدبيَِّة والقراءاِت العلميَِّة في ضوِء النَّصِّ     (

( استنتْج من النَّصِّ اثنتيِن مْن فوائِد القراءِة.     (

٤- الممارسة:
-  َأصوُغ سؤاًل يساعُد على فهِم مضاميِن الفقرِة.

ُل ثاثَة َأسئلٍة وإجاباتِها في لغٍة سليمٍة: - َأتبادُل َأنا وَمْجموعتي األسئلَة باإلجابِة َعنْها، وُأسجِّ
- السؤاُل:  .........................................................................................................................................
- اإلجابُة: ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

- السؤاُل:  .........................................................................................................................................

- اإلجابُة: ..........................................................................................................................................

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

- السؤاُل:  .........................................................................................................................................
- اإلجابُة: .........................................................................................................................................

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

رِح والتَّوضيِح. - َأعرُض أسئلَة َمْجموعتي وإجاباتِها أماَم اْلَمْجموعاِت اأْلُخرى مَع الشَّ
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لغتي الجميلة نحًوا )٣(*٣ - 5/١

١- تمهيد:)))
- َأقرُأ قراءًة صحيحًة:

استعدَّ خالٌد لصالِة العيِد متطّيًبا، وارتدى مالبَس العيِد مسروًرا، وذهب إلى مصّلى العيِد 
مستبشًرا، قابَل سالٌم ومحمٌد خالًدا فرَحْين، فحّياهما بتحيِة اإلسالِم، َوَأّدى المصّلوَن الّصالَة 
العيِد  مْن شعائِر صالِة  االْنتهاِء  منتبهيَن، وعند  العيِد  لخطبِة  يسَتِمعوَن  َجلسوا  ثّم  خاشعيَن، 

عاٍت.  دعِت النِّساُء ربَّهن متضرِّ

ٍة سليمٍة: - ُأجيُب عْن كلِّ سؤاٍل مّما يْأتي بجملٍة تامَّ
كيَف استعدَّ خالٌد لصالِة العيِد؟    -

الَة؟  كيَف أّدى المصلوَن الصَّ  -

٢- التحليل والفهم:
- ُأميُِّز بيَن الحاِل وصاحِب الحاِل في الجملتيِن اآلتيتيِن: 

جُل المالبَس مسروًرا.  - اشترى الرَّ
صاحُب  الحاِل: ..................................................... الحاُل: ........................................................     
إعراُبه: ........................................................................................................................................... 

جُل المالبَس خفيفًة.  - اشترى الرَّ
صاحُب  الحاِل: ...................................................... الحاُل: .......................................................     
إعراُبه: ...........................................................................................................................................

حيحِة للحاِل:  أضُع العامَة ) �( أماَم الّصيغِة الصَّ  -
جُل ضيوَفُه استقبااًل حسنًا.      ( استقبَل الرَّ   (

( عاَد الولُد مْن مدرستِه باسًما.    (
( اصطفَّ التالميُذ تحّيًة للعلِم.    (

* استخدام الحال.
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- َأستخدُم فيما يلي أداَة استفهاٍم أسأُل بها عْن حاِل خالٍد:

.......................................................... ارتدى خالٌد مالبَس العيِد؟    -

.......................................................... ذهَب إلى مصّلى العيِد؟    -

- ُأكمُل ما يلي َوْفًقا لما استنتجُته مّما سبَق: 

-  ُنَسّمي االسَم المنصوَب الَّذي يْأتي ليبيَن هيئَة اسٍم معرفٍة قبَله )..................................... ( 

- و ُنَسّمي االسَم المعرفَة الَّذي قبَله )....................................................................................... (

ُد الكلمَة الَّتي َتدلُّ على الحاِل في الجملِة الّتاليِة، وُأبيِّن عامَة إعرابِها: أحدِّ  -

يستمُع األولُد لخطبِة العيِد منتبهيَن

الحاُل:....................................................  عالمُة اإلعراِب: ....................................................... 

- َأتعاوُن مَع ُزَمائي لتحديِد نوِع الحاِل وعامِة نصبِه َوْفًقا لألمثلِة اآلتيِة:

إعرابهنوعهالحال

حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحةمفردمتطّيًبا

مرسوًرا

فرَحْن

خاِشعن

مترضعاٍت

ُح ما فهمُته من الجدوِل الّسابِق. - أوضِّ
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٣- التطبيق:

- َأمأُل الفراَغ بحاٍل مناسبٍة فيما يْأتي:

. ِق بناتهنَّ - حضرِت األُمهاُت االحتفاَل .......................................................................... بتفوُّ

تِنا.  ِة جدَّ جلْسنا ............................................................................................................ إلى قصَّ  -

شاهدُت الوردَة .........................................................................................................................    -

٤- الممارسة:

ُف كلمَة )سعيًدا( في جملٍة مفيدٍة: - ُأوظِّ
 .................................................................................................................................................................
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أقّيُم بموضوعيٍة١ - ٩

١- تمهيد:
ُث نيابًة عِن اْلَمجموعِة. -  ُأشارُك َمْجموعتي في اختياِر َمْن يتحدَّ

ُحها. ِث، وأوضِّ ُد عناصَر التَّقييِم المناسبَة للمتحدِّ - ُأعدِّ

٢- اإلعداد:
ِث فيِه على أْن يكوَن متَّصًا بما يْأتي: - ُأجري نقاًشا َمْع َمْجموعتي لختياِر موضوٍع للتَّحدُّ

-     الصحة     -     التعليم     -     الرياضة     -     الفن

ِث بتقديِم األفكاِر والمعلوماِت المرتبطِة بالموضوِع. عَم لَزميلي المتحدِّ ُم الدَّ - ُأقدِّ

٣- الممارسة:
ثيَن مْن َمْجموعتي والمجموعاِت اأْلُخرى.  - َأستمُع إلى المتحدِّ

ِث:  ِث بوضِع ما يْأتي  في بطاقِة تقييِم أداِء المتحدِّ - َأحكُم على َأداِء المتحدِّ

ِة.   الوجُه الباسـُم: حكٌم يبيُِّن موطَن القوَّ

عِف.    الوجُه الحزيُن: حكٌم يبيُِّن موطَن الضَّ
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بطاقة تقييم أداء المتحدث

المجموعُة الَّتي ينوُب 
ُث عنها المتحدِّ

عناصر التقييم

الوضوح 
والطالقة

ترابط 
األفكار

 استخدام 
لغة الجسد

تنغيم 
الصوت

التزام الزمن 
المحدد

التَّقييِم  ببطاقِة  وُمستعينًا  ثيَن  المتحدِّ َأداَء  ًما  مقوِّ ُزَمائي  أماَم  ووضوٍح  بطاقٍة  ُث  -  أتحدَّ

الّسابقِة، وذلَِك في لغٍة سليمٍة.  



124

في مدِح الرسول ¤ ٢ - ٣

١- تمهيد:

- َأقرُأ النُّْبذَة الّتاليَة عن الّشاعِر قراءًة صامتًة:

، شاعٌر عربيٌّ وَصحابيٌّ من اأْلَنصاِر، َينْتمي إِلى قبيلِة الخزرِج مْن  حساُن بُن ثابٍت األنصاريُّ

أهِل المدينِة، كما كاَن شاعًرا ُمعتبًرا يفُد على ملوِك آل غساَن في الّشاِم قبَل إسالِمه، ثمَّ َأسلَم 

سوِل بعَد الهجرِة. توّفي في أَثناِء خالفِة عليِّ بِن أبي طالٍب -  - بيَن عاَمي  وصاَر شاعَر الرَّ

٣5 و40 هـ.
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٢- القراءة واألداء:
- َأقرُأ قراءًة صحيحًة ممثِّلًة للَمْعنى بَأداٍء معبٍِّر مستخدًما فيه ُلغَة الجسِد:

ة خــاَتــٌم ـــُبـــوَّ ، َعـــَلـــْيـــِه لِـــلـــنُّ وُيْشَهُدَأَغــــــرُّ ــلــوُح  َي َمــْشــهــوٌد  ــِه  ــّل ال ِمــَن 

اسِمه إلــى  بّي  النَّ اســَم  ــُه  اإلل َأْشَهُدوضــمَّ  ُن  الُمؤذِّ الَخْمِس  في  قاَل  إذا 

ــُه ــلَّ ــِج ــُي ــه لِ ــِمـ ــُه مـــن اسـ ــ محّمُدوشــــّق ل وهذا  محموٌد،  العرِش  فذو 

ْسِل، واألَوثاُن في األرِض ُتْعبُدَنــبــيٌّ أتــانــا َبـــْعـــَد َيــــأٍس َوَفـــْتـــَرٍة مَن الرُّ

ــا َوهــاِدًي ُمْسَتنيًرا  ِســراًجــا  ُدفأْمَسى  الُمَهنَّ الّصقيُل  الَح  كما  َيــلــوُح 

ــًة ــنَّ ــَر ج ـ ــشَّ نحَمُدَوَأْنـــــَذرنـــــا نــــــاًرا، وبـ ــَه  فــالــلَّ اإلســــالَم،  منا  وعلَّ

وخالِقي َرّبــي  اْلــَخــْلــِق  ــُه  إل َأشهُدَوَأنْـــَت  الّناِس  في  رُت  ُعمِّ ما  بذلَك 

ــَجــُدَتعاَلْيَت َربَّ الّناِس عن َقْول َمن َدعا ــَت َأْعــلــى َوَأْم ــًهــا، أْن ِســـواَك إِل

ُه ُكلُّ ــرُ  واأْلَم والنَّْعماُء،  اْلَخْلُق  ــْهــدي، وإّيــــاَك َنــْعــُبــُدلَك  ــَت ــْس فـــإِّيـــاَك َن

٣- الفهم والستيعاب:
ِف معانيها. ُط الكلماِت الَّتي تتطلَُّب العودَة إلى المعجِم لتعرُّ - ُأحوِّ

 . ْطُتها مْن كلماِت النَّصِّ ِف الكلماِت الَّتي حوَّ - َأتعاوُن مَع أفراِد َمْجموعتي لتعرُّ

- ُأجيُب عن األسئلِة اآلتيِة: 
. ْد صفاِت الّرسوِل - ملسو هيلع هللا ىلص - الواردَة يف النَّصِّ - عدِّ

- اذكْر مظاهَر تعظيِم اهللِ - تعاىل - لنبيِه الكريِم - ملسو هيلع هللا ىلص -.
عوِة إىِل اإلسالِم. ْح موقَف الّشاعِر من الدَّ - وضِّ

ِة. ديَّ ِ الغايَة الّساميَة من الّرسالِة املحمَّ - بنِّ

- ُأعيُد شفهيًّا عرَض بيٍت مْن أبياِت النَّصِّ منثوًرا، مراعًيا الّطاقَة والوضوَح.
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٤- الممارسة:

: فراَد َمْجموعتي لندّلَل على كلٍّ مّما يْأتي في ضوِء فهِمنا للنَّصِّ - ُأحاوُر أَ

ٍد ^ . - صدِق نبّوِة محمَّ

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

ِه لنبيِه ^. - تكريِم اللَّ

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

. ِر الّشاعِر باأْلُسلوِب القرآنيَّ - َتَأثُّ

.......................................................................................................................................................... -
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فكرٌة مميزٌة 6 - ٣

١- تمهيد:
ًة معبِّرًة عن الَمْعنى:  - َأقرُأ العبارَة الّتاليَة قراءًة جهريَّ

خوُل إليِه يحتاُج  مجتمُع التَّواصِل اإللكترونيِّ ينِشُئ عالقاِت جواٍر مفتوحَة الجدراِن، والدُّ
إِلى بطاقاِت عبوٍر عديدٍة، منها: حسُن االختياِر، وحسُن الحواِر، ومراعاُة تعاليِم الّديِن وقيِم 

المجتمِع.

٢- اإلعداد:
-   َأتبادلُ مَع أفراِد َمْجموعتي األفكاَر حوَل كتابِة موضوٍع متكامٍل مْن خمِس فقراٍت مترابطٍة.

ُد فِْكرتي الَّتي سأكتُب َعنْها: - ُأحدِّ

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

٣- الممارسة:
- َأبدُأ بكتابِة الفقرِة التجريبيَِّة المعبِّرِة عْن فِْكرتي.

- َأقرُأ الفقراِت الَّتي كتَبها ُزمائي.

ٍق فقرًة تعبُِّر عْن فِْكرتي، ُمستفيًدا مّما قرْأُته مْن فقراِت  -  َأكتُب بلغٍة جّذابٍة وأسلوٍب مشوِّ

 . بِط وعاماِت التَّرقيِم وجودِة الخطِّ ُزمائي، ومراعًيا حسَن استخداِم َأدواِت الرَّ
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صحة اإلنسان ١ - ١٠

١- تمهيد:
من  بنصيٍب  حظَيْت  الَّتي  حِة  الصِّ مجالِت  عْن  المعّلِمِ  من  شفهيٍّ  عرٍض  إلى  -  َأستمُع 

ريفِة. ِة الشَّ األحاديِث النبويَّ

٢- الممارسة:
ِة الجسِم. ا عظيًما إلى الهتماِم بصحَّ ُن توجيًها نبويًّ - َأختاُر حديًثا شريًفا يتضمَّ

ريِف. - َأجمُع معلوماٍت مْن كتِب الموادِّ الدراسيَِّة اأْلُخرى ترتبُط بالحديِث الشَّ

- َأربُط بيَن المعلوماِت الَّتي جمعُتها لتكويِن موضوٍع مفيٍد في حدوِد ثاِث فقراٍت بسيطٍة.

- َأضُع ُعنواًنا مناسًبا للموضوِع، وعناويَن فرعّيًة لفقراتِه.

- ُأراعي ما يْأتي في كتابِة الموضوِع:

- كتابَة الموضوِع بُِأسلوبي.

اإلشارَة إلى مصادِر المعلوماِت.  -

. ِة ووضوِح الخطِّ المِة اللُّغويَّ مراعاَة السَّ  -

كتابَة الموضوِع في ورقٍة واحدٍة.  -

كتابَة اْسمي على الورقِة.  -

َأعرُض ما كتْبُته َأماَم ُزَمائي في الفصِل.  -
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الصديق ٢ - ٨

١- تمهيد:
- ُأشاهُد الّصوَر الّتاليَة، ثمَّ ُأجيُب: 

)٢()١(

)٤()٣(

ماذا يفعُل المسلموَن في الّصورِة اأْلولى؟  -

ماذا تشاهُد في الّصورِة الّثانيِة؟   -

ها في الّصورِة الّثالثِة؟  غيرُة ألُمِّ ماذا تقدُم الفتاُة الصَّ  -

بَِم ُزّينَْت يُد البنِت في الّصورِة الّرابعِة؟  -

ُر عنُه الّصوُر مجتمعًة؟  ما الحدُث الَّذي ُتعبِّ  -
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٢- القراءة:
- أقرُأ األقواَل اآلتيَة قراءًة صحيحًة:

ديُق المخلُص يصعُب العثوُر عليِه«.   ) أ ( - »الكلماُت سهلٌة مثَل الّريِح، بينَما الصَّ
)وليم شكسبير(

)ب( - »الّصديُق الحقيقيُّ مْن َيْمشي تجاَهَك ِعنْدما َيْمشي الجميُع بعيًدا َعنْك«.     
)والتر وينشيل(

خُص الَّذي يقُف إلى جواِرَك ِعنْدما يكوُن بإمكانِه أْن يقَف في مكاٍن  )ج( -  »الّصديُق هو الشَّ
)لين فين( آخَر«.                       
) د ( - »صديُقَك َمْن يعرُف عنَْك كلَّ شيٍء حّتى أخطاَءَك، وما زاَل مصاِحًبا لَك«.  

)ألبرت هوبارد(

٣- الفهم والستيعاب:

ِل إلى فهِمه، ُثمَّ ُأجيُب عّما يلي شفهيًّا: ُأناقُش َمْجموعتي في كلِّ قوٍل مّما سبَق للتَّوصُّ  -

؟ ديِق الحقيقيِّ ما صفاُت الصَّ  -

٤- الممارسة:
- َأتعاوُن مَع َمْجموعتي للقياِم بما يْأتي:

ُث عنه اأْلَقواُل الّسابقُة. - بياِن الموضوِع الَّذي تتحدَّ

- المقارنِة بيَن اأْلَقواِل الّسابَقِة واستبعاِد القوِل الُمْختلِف إْن ُوِجَد مَع التَّعليِل.

ترتيِب اأْلَقواِل الُمْختارِة بحسِب اأْلَهميَِّة.   -

ديِق في ضوِء فهمي لألقواِل الّسابقِة، وذلَك في لغٍة سليمٍة: -  َأصوُغ بأسلوبي قوًل جديًدا عن الصَّ

 .....................................................................................................................................
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معلومات منظمة٣ - ٤

١- تمهيد:

هنّيَة الّتاليَة بهواياٍت ُأحبُّها: - ُأكمُل الخريطَة الذِّ

ُح ما جاَء فيها بلغٍة سليمٍة واضحٍة. َة وُأوضِّ هنيَّ - َأعِرُض خريَطتي الذِّ

٢- اإلعداد:

ُحه َمْجموعتي في مجاٍل من المجالِت  -   َأقرُأ مْن مصادَر مناسبٍة عْن موضوٍع مناسٍب ُتَرشِّ

اأْلَدبيَِّة أو الفنيَِّة أو الّرياضيَِّة، ثمَّ أتبادُل أفكاًرا مَع َمْجموعتي حوَل تصميِم خريطٍة ذهنيٍَّة 

لوضِع معلوماٍت مفيدٍة َحْوَل الموضوِع، وذلَك في حدوِد سّت معلوماٍت.
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٣- الممارسة:

كِل  الشَّ من  اِنطاًقا  َمْجموعتي  مَع  األفكاَر  وَأتبادُل  الحواِر،  بعَد  الذهنيََّة  الخريطَة  -  َأرسُم 

الّتالي مراعًيا سامَة اللُّغِة:

الموضوع

.............................................
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١ - تمهيد:
- ماذا ترى في الّصورِة َأمامَك؟ 

- ما شعوُرَك نحَو أميِر الباِد المفّدى؟ 
ه إلى سمِو األميِر كلمَة شكٍر ومحبٍة في خمِس جمٍل مترابطٍة ولغٍة سليمٍة.  - وجِّ

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

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

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

٢- اإلعداد: 
ثمَّ  صِة لمجموَعتِنا،  المخصَّ الّصورِة  دٍة حوَل  ُزَمائي لإلجابِة عْن أسئلٍة محدَّ -  َأتعاوُن مع 

 . ا قصيًرا باستخداِم تقنيِة التَّصحيِح النَّْحويِّ والهجائيِّ لتنقيِح النَّصِّ نكتُب نصًّ

٣- الممارسة: 
ُمه للمعلِِّم.  حيحِة وُأقدِّ -  َأطبُع النَّصَّ في صورتِِه النّهائيَِّة الصَّ

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

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

 ..................................................................................................................................................................
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تجربة فريدة 

   

َبْدُء العملِ:
-  ُأشارُك في مناقشٍة جماعيٍَّة مَع ُزَمائي، ونتبادُل 

َل إلى تصّوٍر واٍف لمشروعي. اآلراَء؛ ألتوصَّ

١ - األدواُت والموادُّ المقترحُة:

مقصأقامأوراق

ألوانصمغصور

٢ - طريقة بناء المشروع:

  � َأختاُر ُعنواًنا مناسًبا لمشروعي ُثمَّ َأقوُم بما يْأتي:

المعيارخطوات البناءم

ُ فيها عن َأفكاري جتاَه املوضوِع. ١ ٣-١َأكتُب مرشوعي يف حدوِد َخِس فقراٍت  ُأعربِّ

٢
ا عــْن جتِربتي  ً َأصــوُغ مرشوعي ليكــوَن حمكَم املعــاين وجيَد األســلوِب ومعربِّ

وَأفكاري تعبرًيا صادًقا.
6-٣

٣
قيِم  َأْســتخدُم اخلــطَّ املناســَب، وُأراعي قواعَد النَّحــِو و اهلجاِء وعالمــاِت الرتَّ

بِط يف كتابِة املرشوِع.  وَأدواِت الرَّ
5-٣

مشروعي 
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٣ - طريقة عرض المشروع: 
ُم أداًء متميًِّزا:   ُأرتُِّب خطواِت العرِض بما يناسُب َمْشروعي، وُأقدِّ

المعيارخطوات العرضم

٢-٣ُأجري استدالاًل بسيًطا من املرشوِع عىل ما َأعرُضه شفهيًّا.١

ُح معايَن بعِض الكلامِت يف مرشوعي، وَأصوُغ معنى مصطلٍح أو مجلٍة ورَدْت فيِه.٢ ٢-٤ُأوضِّ

خصيِِّة لتحقيِق مزيٍد مْن فهِم ُزَمالئي.٣ ٢-7َأطرُح َأسئلًة ذاَت صلٍة بَمرْشوعي وَأربُِطها بخربايت الشَّ

٢-٨ُأقارُن بَن آراٍء خمتلفٍة يف َمرْشوعي.٤

٤ - تقييم المشروع: 
مُته مْن عرٍض تقييًما ذاتيًّا صحيًحا: � أقيُِّم َمْشروعي وما قدَّ

التقييمالمعيارم

َأجريُت استدالاًل بسيًطا من املرشوع عىل ما عرضُته شفهيًّا.١

حُت معايَن بعــِض الكلامِت يف مرشوعي، وصغُت معنى مصطلٍح أو مجلٍة ٢ وضَّ
وردْت فيه.

خصيَِّة لتحقيِق مزيٍد ٣ طرحُت أسئلًة ذاَت صلٍة بمرشوعي وربطُتها بخربايت الشَّ
من فهِم زمالئي.

قارنُت بن آراٍء خمتلفٍة يف َمرْشوعي.٤

ُت فيها عْن أفكاري جُتاَه املوضوِع. 5 كتبُت مرشوعي يف حدوِد خس فقراٍت  عربَّ
ا عْن جتربتي 6 ً صغــُت مرشوعي ليكوَن حمكَم املعاين، وجيَد األســلوِب ومعــربِّ

وأفكـــاري تعبرًيا صادًقا.
استخدمُت اخلطَّ املناسَب، وراعيُت قواعَد النَّحِو و اهلجاِء، وعالماِت الرّتقيِم 7

وأدواِت الّربِط يف كتابِة املرشوِع. 

ِم لَمْشروعي وِكفاياتي. 5 - أنا مستعدٌّ لتقييِم المعلِّ




