ٍِقك ِزوشر ثٌؼشّجٞٚ
ثٌظف ثٌغجدغ
وفج٠جس
ف ٟفً أعتٍز ثٌىضجح ثٌّذسعٟ
ؽً أعئٍخ اٌىزبة اٌّذسعٌٍ ٟفظً اٌذساع ٟاٌضبَٔ 8102 ٟ
ِالؽظخ ِّٙخ عذا :
صشتتضًّ ثٌّتتزوشر ػٍتت ٝفتتً أعتتتٍز ثٌىضتتجح ثٌّذسعتتٌٍ ٟظتتف ثٌغتتجدغ
٘ٚتتزٖ ثٌّتتزوشر ٌ١غتتضط١غ ثٌطجٌتتخ ثٌّضجدؼتتز ِتتغ ِؼٍتتُ ثٌظتتف ٌىتتٓ
ثالخضذجس وٍٗ فمشثس خجسؽ١ز ػٍِ ٝؼج١٠ش ثٌىفج٠جس ٘ٚتِ ٛتج صشتضًّ
ػٍ ٗ١ثٌّزوشر ثألعجع١ز .
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 ثٌٛفذر ثأل ( ... ٌٝٚسفالس ثعضىشجف١ز )  ( :اٌضشٚح اٌٍؽ٠ٛخ )اٌىٍّخ

اٌّزشادؾ

اٌىٍّخ

اٌّزشادؾ

اٌىٍّخ

اٌّزشادؾ

١ِٚغ

دش٠ك ٌّ ،ؼجْ

رذـك

ثّٔٙش  ،عجي

ِشػ

شذر ثٌفشؿ ٚثٌٕشجؽ

ؼضٚ

٘ؾ ، َٛثلضقجَ
صُقغٓ ِٓ :
ثٌذش ٚثإلفغجْ

رأٌك

إششثق
ؽٍخ ثٌّغجػذر
ٚثٌؼطجء

ِغ١ذح

ػظّ١ز ِ ،ششفز

رَجَش

اعزغذٜ

 ثٌغشٚر ثٌٍغ٠ٛز :اٌىٍّخ

اٌؼذ

اٌىٍّخ

اٌّفشد

اٌىٍّخ

اٌغّع

اؽّأْ

ثسصجع  ،فضع

ِالئىخ

ٍَِه ِ ،الن

عب ٌُِ

ػٍّجء

٠مٓ١

شه

ٍِٛن

َِ ٍِه

عبٌَُ

ػٛثٌُ  ،ػجٌّْٛ

شش٠ؿ

رٌٚٚ ً١ػ١غ

عبدح

عجةذ  ،ع١ذ

شذح

ِشذد ِ -شذثس

رأٔٝ

صغشع  ،صؼؾً

 اٌّعٕ ٝاٌغ١بلٌٍ ٟفعً  ( :ؽؽ: ) ٝ -ؽؽ ٝثٌّجء  :فجع

 -ؽؽ ٝدٗ ثٌذَ ٘ :جػ  ،عجس

 -ؽؽ ٝثٌذقش ٘ :جؽش أِٛثؽٗ .

 -ؽؽ ٝثٌّض ُٙف ٟثسصىجح ثٌؾشثةُ  :صؾذش

 ٚظؿ وٍّخ ( ؽؽ ) ٟـ ٟعٍّز ٓ١ثؾ١ش رى: ْٛ ثٌؾٍّز ثأل ٌٝٚفِ ٟؾجي ( اٌمؼبء )  :ؽغ ٝثٌّض ُٙف ٟثسصىجح ثٌؾشثةُ . ثٌؾٍّز ثٌغجٔ١ز فِ ٟؾجي ( اٌطج١عخ )  :ؽغ ٝثٌذقش ػٍ ٝثٌ١جدظ . اٌزظش٠ؿ ( عضص )  ( :عض٠ض  -إعضاص  -رعض٠ض  -أعضاء  -االعزضاص ِ -عزض ) .. -دِ ٟٕ٠ظذس ثػضضثص. ٞ

 -هللا ٘ ٛثٌؼض٠ض ثٌقى. ُ١

 -دخً ثٌشعٛي ٚأطقجدٗ ثٌّذٕ٠ز أػضثء .

 -ثالػضضثص دجٌٕفظ خٍك ؽّ. ً١

ط  :اوزت عٍّخ ِٓ إٔشبئه رزؼّٓ رظش٠فب ٌٍفعً ( عضص ) ـِ ٟغبي ( اٌّشبعش ) :
 ثالػضضثص دجٌٕفظ شؼٛس ؽّ. ً١2

اٌشؽٍخ اٌعٍّ١خ ـ ٟؽٍت اٌعٍُ
 -0اششػ اٌعجبسح اٌزبٌ١خ  ِٓ ( :عٍه ؽش٠مب ٍ٠زّظ ـ ٗ١عٍّب ع ًٙهللا ٌٗ ؽش٠مب إٌ ٝاٌغٕخ ) :
 صذ ٓ١ثٌؼذجسر ثٌغجدمز أّ٘١ز ثٌؼٍُ ٚأّ٘١ز ثٌقشص ػٍ ٝؽٍخ ثٌؼٍُ فّٓ عجس ف ٟؽش٠ك ٠طٍخ ِٓ خالٌٗثٌؼٍُ ثٌٕجفغ ثٌزٕ٠ ٞفغ دٗ ثٌٕجط  ،فئْ ٘زث ثٌؼٍُ ٠ظً دٗ إٌ ٝثٌؾٕز .

ِ -8ب ِغبي اٌعٍُ ٚاٌّعشـخ اٌزّٙ٠ ٞه أْ رمزذ ٞثعٍّبء رٌه اٌّغبي ؟
 ٕ٘ج ن ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّؾجالس ثٌض ٟأ٘ٛث٘ج ٚصخضٍف ِٓ شخض إٌ ٝآخش وً فغخ ِٚ ٌٗٛ١ثصؾج٘جصٗ ِٕٙٚج :( ثٌؼٍ َٛثٌذ١ٕ٠ز  -ثٌؼٍ َٛثالؽضّجػ١ز  -ثٌؼٍ َٛثإلٔغجٔ١ز ) ........................ -

 -3اعزخٍض لّ١ب عٍٛو١خ ِٓ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ؿ :
 ثٌقشص ػٍ ٝؽٍخ ثٌؼٍُ . ثالؽضٙجد ف ٟؽٍخ ثٌؼٍُ ٚثٌضّجط أعذجدٗ . صمذ٠ش ثٌؼٍُ ٚثٌؼٍّجء . ٔشش ثٌؼٍُ د ٓ١ثٌٕجط . -ثاللضذثء دجألٔذ١جء ٚثٌشعً .

 -4ث ٓ١اٌؽشع اٌشئ١ظ ِٓ اٌؾذ٠ش اٌشش٠ؿ :
 -ثٌقظ ػٍ ٝؽٍخ ثٌؼٍُ ثٌٕجفغ ٚثٌضّجط أعذجدٗ ٚد١جْ دٚس ثٌؼٍّجء ثألؽالء .
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 اٌزشث١خ -0الزشػ عٕٛأب آخش ِٕبعجب ٌٍٕض .
 -صشد١ز ثألدٕجء .

 -عّشر ثٌق١جر .

ِ -8ب اٌّشبعش اٌّغ١طشح عٍ ٝاٌشبعش ـ ٟإٌض ؟
 -ثالػضضثص دجٌخٍك ثٌؾّ. ً١

 -فخ ثألدٕجء ٚثٌخٛف ػٍ.ُٙ١

ِ -3ب اٌّمظٛد ثمٛي اٌشبعش ( ِضٍّب عبء ثمٛي ـ ٟاٌخجش ) ؟
ثٌّمظٛد أ ٞوّج ؽجء ف ٟثٌقىُ ٚثألِغجي ثٌغجدمز .
 -4اروش أوجش عذد ِٓ اٌم ُ١اٌّغزفبدح ِٓ إٌض :
 -ثٌؼذي د ٓ١ثألدٕجء .

 -صم ٜٛهللا .

 -دش ثٌٛثٌذٚ ٓ٠ثإلفغجْ إٌ. ُٙ١

 -ثٌضقٍ ٟدقغٓ ثٌخٍك .

 -ثالصقجد ٚػذَ ثٌفشلز .

ُ -فغٓ ثٌضشد١ز .

 -5و١ؿ رىٕ٘ ْٛبن أٌفخ ث ٓ١األثٕبء ـ ٟاٌج١ذ ؟
 ِٓ خالي ُفغٓ ثٌضشد١ز ٚغشط ثٌم ُ١ثٌفجػٍز دِٚ ُٕٙ١شجػش ثٌقخ ٚثٌٛد ٚ ،ػذَ ثٌضفؼ ً١فّ١ج د، ُٕٙ١ٚثٌؼذي فِ ٟؼجٍِض. ُٙ
ِ -6برا ٕ٠زظش ا٢ثبء ِٓ األثٕبء ؟
ٕ٠ضظش ث٢دجء فغٓ ثٌّؼجٍِز خجطز ف ٟعٓ ثٌىذش ٚ ،سفّز ثألدٕجء ٌٚ ُٙثٌذػجء ٚثٌىٍّز ثٌط١ذز .
٠ٚأٍِٔ ْٛؾجؿ ثألدٕجء ف ٟثٌق١جر ٚأْ ٠ىٛٔٛث أفؼً ِٕ. ُٙ
 -7ؽذد أُ٘ األـىبس اٌشئ١غخ ٌٍٕض :
 فغٓ صشد١ز ثألدٕجء ٚصؼٍ ُّٙ١عذ ً١ثٌغؼجدر ف ٟثٌذٔ١ج ٚث٢خشر . ثالٌضضثَ دجألخالق عذ ً١دٕجء ثألُِ ثٌّضقؼشر . ثٌؼذي د ٓ١ثألدٕجء ٚػذَ ثٌضفش٠ك عذ ً١ثٌّقذز فّ١ج د. ُٕٙ١4

 اٌشؽبٌخ اٌظ ( : ٟٕ١رشٕػ ٘) ِٟ -0ب أُ٘ إٔغبصاد اٌشؽبٌخ ( رشٕػ ٘ ) ٟ؟
 سعُ خش٠طز ثٌؼجٌُ ثأل. ٌٝٚ صؾذ٠ذ ثإلدشر ثٌّغٕجؽ١غ١ز . إ٠فجد دؼغ ثٌّغٍّ ٓ١إٌِ ٝىز ثٌّىشِز ألدثء فش٠ؼز ثٌقؼ . إعالَ أػذثد وذ١شر ِٓ أدٕجء ؽٕٛح ششل ٟآع١ج ػٍ٠ ٝذ. ٗ٠ صم٠ٛز ثٌؼاللجس ثإلٔغجٔ١ز د ٓ١ثٌظٚ ٓ١ثٌؼذ٠ذ ِٓ دٚي ثٌؼجٌُ . -8ؽذد أُ٘ األِبوٓ اٌز ٟصاس٘ب اٌشؽبٌخ ( رشٕػ ٘: ) ٟ
 -ؽض٠شر ( ؽجٚر ) ؽٕٛدج .

ِٕ -طمز ثٌخٍ١ؼ ٚثٌذقش ثألفّش ِٚىز ثٌّىشِز شّجال .

 -ؽض٠شر ( صجٛ٠ثْ ) ششلج .

 -ثٌغٛثفً ثٌششل١ز ألفش٠م١ج .

 -3ألبسْ ث ٓ١اٌشؽبٌخ ( رشٕػ ٘ٚ ) ٟاٌشؽبٌخ ( وش٠غزٛـش وٌّٛجٛط ) ِٓ خالي اٌغذٚي اٌزبٌ: ٟ
وجه المقارنة

الرحالة كريستهفر كهلمبهس

الرحالة تشنغ هي

الحقبة الزمنية

القرن 59

القرن 5:

عدد الرحالت

; رحالت بحرية

 8رحالت بحرية

أكبر أسطول في ذلك الوقت  ،وقد تألف من

حجم األسطهل

عدد األماكن التي

اكتشفهها

الغرض من الرحمة

 :6سفيشة لمبزائع والسجوهرات و ;77سفيشة

لمخيول و 687سفيشة لمسؤن و 777سفيشة

كان أسطوال بحريا مؤلفاً من ; 5سفيشة تحسل
عمى متشها  5977بحار ومزودة .

لمجشود محسالً بالحرير والخزف والذاي .
 -األماكن الواقعة عمى سواحل السحيط الهشدي

 -األماكن الواقعة عمى السحيط األطمدي وجزر

وجشوب آسيا وأفريقيا .

الهشد وجشوب إسبانيا ويعود له الفزل في

 -نذر الدالم وتطوير العالقات بين الذعوب .

 -أن يستمك شيئا ما من كل جزيرة يزورها

 -نقل حزارة شعب الرين إلى الدول العربية

 -الرغبة في افتتاح طريق بحري يسر بسيشاء

اكتذاف أمريكا في رحمته الذهيرة  5846م

 -نذر اإلسالم في العديد من الدول .
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 تحقيق الذهرة والثراءوجزر برتغاليا.

 سؽٍخ عٍّ١خ إٌ ٝعغُ اإلٔغبِْ -0ب اٌّمظٛد ثبٌّف َٛٙاٌزبٌ: ٟ
 األعظبة  ٟ٘ :أشذٗ ِج صى ْٛدجٌخٛ١ؽ ٚ ،لذ صى ْٛعّ١ىز وجٌقذجي ٌٙج ٌ ْٛفجصـ شجفخ  ،صم َٛدٕمًردزدجس وٙشدجة١ز ( أ ٚإشجسثس ػظذ١ز أ ٚسعجةً ػظذ١ز ) صظً ٌّخضٍف أٔقجء ثٌؾغُ .

ِ -8ب اٌفشق ث ٓ١األعظبة ٚاالٔعىبط اٌعظج ٟ؟
 األعظبة  :صضفشع ثألػظجح ِٓ ػظخ وذ١ش ٠ؾش ٞدثخً ثٌؼّٛد ثٌفمش ٛ٘ٚ ، ٞثٌقذً ثٌشٛو ٟثٌزٞ٠ضظً دجٌّخ  ،عُ صضٛثٌ ٝثألػظجح فِ ٟخضٍف أٔقجء ثٌؾغُ .
 االٔعىبط اٌعظج ٟ٘ : ٟثألػظجح ثٌض ٟصؼًّ دِ ْٚشجسوز ثٌّخ  ،ف١ظ صؾش ٞثٌشعجٌز ثٌؼظذ١ز ػذشخ آخش ٌضأِش ػؼالس ِؼٕ١ز دجالٔمذجع .
خ إٌ ٝثٌقذً ثٌشٛوٚ ، ٟصأص ٟثالعضؾجدز ػذش ػظ ٍ
ػظ ٍ
ِ -3ب إٌزبئظ اٌّزشرجخ عٍ ٝرعطً عظت ِٓ أعظبة عغُ اإلٔغبْ ؟
 صٛلف ثٌؾغُ ػٓ ثإلفغجط دّج فٚ ، ٌٗٛفذٚط خًٍ فٚ ٟظجةف ثٌؾغذ . -4أعزخٍض اٌؽشع اٌشئ١ظ ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ  ،صُ أوزجٗ ـ ٟط١بؼخ عٍّ١خ .
 د١جْ لذسر هللا عذقجٔٗ ٚصؼجٌ ٝف ٟخٍك ثإلٔغجْ ٚ ،ثٌقظ ػٍ ٝشىشٖ عذقجٔٗ ٚصؼجٌ. ٝ -د١جْ ِىٔٛجس ثٌؾٙجص ثٌؼظذ ٟف ٟؽغُ ثإلٔغجْ وأفذ دالةً لذسر هللا ف ٟخٍمٗ .
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 أٔب اٌى٠ٛذ -0ألزشػ عٕٛأب آخش ِٕبعجب ٌٍٕض .
ٌ -ؤٌؤر ثٌخٍ١ؼ .

 -أسع ثٌؼطجء

ٚ -ؽٕ ٟثٌقذ١خ

 -8أؽذد ِٓ إٌض اٌّٛاؽٓ اٌز ٟرذي عٍِ ٝب ٠أر: ٟ
 -1ثٌقٕٚ ٓ١ثٌشٛق دثةّج ٌٍٛؽٓ .

 -ثٌذ١ش ثٌغجٔ ( ٟعفجةٓ ثٌشٛق صشع) ............. ٛ

 -2ثٌؼٍُ ٚثٌضطٛس ٚثإلدذثع ِٓ عّجس ثٌى٠ٛش .

 -ثٌذ١ش ثٌغجِٓ ( ٚإٌٔٔ ٟذَ ثإلدذثع ) ........

٠ -3ذ ُ ثٌى٠ٛش دجٌؼطجء ال فذٚد ٌٙج .

 -ثٌذ١ش ثٌغجدط ( ٚإٔٔ ٟثٌذزي ال أدس) ............... ٞ

 -3أوًّ اٌزشجٙ١بد اٌزبٌ١خ :
 ّإْ ثٌٛؽٓ ِؼطجء وجٌٕٙش ٠ٚشذٗ ثٌظ١ف ف ٟطفجةٗ .

 -4أطٛغ ـىشح عضئ١خ ِٓ اٌفىشح اٌشئ١غخ ـٌ ٟؽخ عٍّ١خ .
 ثٌفىشر ثٌشة١غز  :فخ ثٌٛؽٓ فطشر غشعٙج هللا ف ٟلٍٛح ثألدٕجء . -ثٌفىشر ثٌؾضة١ز  :فخ ثٌى٠ٛش ِظذس ثػضضثص ٚفخش ألدٕجةٙج .

 -5أوًّ اٌّخطؾ اٌزبٌ: ٟ
عنوان مقرتح
أرض العطاء

مشاعر وإحساسات
حب الوطن
قصيدة أنا الكويت

كلنة واحدة خمتصرة

البيت املفضل لد ّ
ي
األول  :أنا الكويت

مؤثرة

2
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 اٌغٕذثبد -0اروش ثعغ اٌّعٍِٛبد عٓ اٌغٕذثبد .
 ٘ ٛشخظ١ز أعطٛس٠ز ِٓ شخظ١جس أٌف ٌٍ١ز ٍ١ٌٚز  ٛ٘ٚدقجس ِٓ دغذثد  ،ػجػ ف ٟفضشر ثٌخالفزثٌؼذجع١ز ٚ ،لذ لجَ دغذغ عفشثس ٌم ٟفٙ١ج ثٌّظجػخ ٚثأل٘ٛثي ٚثعضطجع ثٌٕؾجر ِٕٙج دظؼٛدز ٚ ،صثس ثٌىغ١ش
ِٓ ثألِجوٓ ثٌغقش٠ز ٚثٌضم ٝدجٌىغ١ش ِٓ ثٌٛفٛػ أعٕجء إدقجسٖ ف ٟعٛثفً أفش٠م١ج ثٌششل١ز ٚؽٕٛح آع١ج .

 -8ألبسْ اٌمظخ ثبٌعشع اٌّشئِ ٟع ِشاعبح إٌمبؽ اٌزبٌ١خ :
وجه المقارنة

السندباد البحري

السندباد في الجزء األول
 -بينما كان السندباد يسير في الصحــــــراء تعرض

 -قرر السندباد الرحيل مع عمـــه على ظهر

لعاصفة ضخمة  ،ثم تعرف على علي بابا وعصابته

سفينة  ،ثم هبط السندباد وطاقم السفينة على

 ،ثم ذهب إلى خيمـــــة الوالي ليقـــــوم بتنفيذ خطـة

ظهر حوت اعتقدوا أنه جزيرة  ،وبعد ذلك

األحداث
اللصوص والتجسس على أسراره وأعداد جنــــوده ،

واجه السندباد مخلوقات غريبــــــة كالمارد

وأخيرا إنقاذ السندباد للوالي .

العمالق  ،ثم قابل على بابا والعم عـــــالء
وأصبحوا أصدقاء .

شخصية
السندباد

شخصية تتصف بالصدق واألمانة وعدم خيانة
اآلخرين

 شخصية تهوى المغامرة وحب الخير وتتميزبالقوة

 -3أّٙ٠ب رفؼً :
 -0لشاءح اٌمظخ اٌز ٟرفغؼ اٌّغبي أِبَ ِخٍ١زه .
 -8اٌّشب٘ذح اٌز ٟرمذَ طٛسح ِزىبٍِخ عٓ اٌمظخ وىً .
 ال شه أْ ف ٟثٌمشثءر ِضؼز ٚفجةذر ٌٚ ،ىٓ ِشج٘ذص ٟألفذثط ثٌمظز ف ٟطٛسر ِضىجٍِز صؾؼً ثالفذثطصشعخ ف ٟرٕ٘ ٟأوغش ٠ٚ ( .مذً وً سأ٠ ٞغضٕذ إٌ ٝأعذجدٗ ) .
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 اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ  ( ...سؽٍخ عجش اٌضِٓ )  ( ...اٌضشٚح اٌٍؽ٠ٛخ ) .اٌىٍّخ

اٌّزشادؾ

اٌىٍّخ

اٌّزشادؾ

اٌىٍّخ

اٌّزشادؾ

ِززبثعخ

ِضٛثٌ١ز

أؼذق

أفجع  ،أؽضي

ِضٛي

ثٌم١جَ د٠ ٓ١ذٗ٠

الزظذ

صٛعؾ

الزجبط

أخز ٔٚمً

ؼؼْٛ

أعٕجء  ،خالي

ٔجً

ششف ٚػظُ

عشأح

شؾجػز  ،إلذثَ

ٔذٜ

دخجس ثٌّجء ُ -ؽٛد

 اٌضشٚح اٌٍؽ٠ٛخ :اٌىٍّخ

اٌؼذ

اٌىٍّخ

اٌّفشد

اٌىٍّخ

اٌغّع

عبئش

ػجدي

دعبح

دثعٍ  -دثػ١ز

ؽج١عخ

ؽذجةغ

عالَ

فشح

أثبح

ح
آ ٍ

ؽ١فخ

ِف َ١ف

ٔفع

ػشس

اٌغٕبح

ثٌؾجٟٔ

صِبَ

أ َ ِص ِّز

طجش

ؽضع

 اٌّعٕ ٝاٌغ١بلٌٍ ٟفعً  ( :عٍذ ) : -عٍذٖ ػٍ ٝثألِش  :أوش٘ٗ .

 -عٍذٖ دجٌغ١جؽ  :ػشدٗ دٙج

. ٞٛ
 -عٍذ ػٍِٛ ٝثؽٙز ثٌشذثةذ  :لَ َ

 -عٍذ دٗ ثألسع  :ؽشفٗ أسػج .

 رظش٠ؿ وٍّخ ( ل ( : ) َٛاٌم - َٛلبئُ  -اٌم١بَ ِ -مبِٚخ  -لٛاَ ) .. -ثألح لجةُ دأػّجي ثألعشر .

 -أدذ ٜثٌشؼخ ِمجِٚز شذ٠ذر ػذ ثالفضالي .

٠ -قشص ثٌّغٍُ ػٍ ٝطالر ثٌم١جَ .

 -ػجلخ هللا لٛٔ َٛؿ دجٌغشق .

ط  :اوزت عٍّخ ِٓ إٔشبئه رزؼّٓ رظش٠فب ٌٍفعً ( ل ) َٛـِ ٟغبي ( اٌذ: ) ٓ٠
٠ -قشص ثٌّغٍُ ػٍ ٝطالر ثٌم١جَ .
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 ث١ذ اٌّمذطِ -0ب ِىبٔخ اٌمذط ـٔ ٟفٛط اٌّغٍّ ٓ١؟
ٌٍمذط ِىجٔز ػظّ١ز فٔ ٟفٛط ثٌّغٍّ ٓ١؛ فِٕ ٟٙجسر ثٌششثةغ ِٚ ،غش ٜثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌغالَ ِٛٚ ،ؽٓ
ثٌذضٛي ( ِش ُ٠ػٍٙ١ج ثٌغالَ ) .
ِ -8ب اٌّمظٛد ِٓ اٌعجبسح ا٢ر١خ " ( اعزجش اٌعشة اٌمذط ِذٕ٠خ ِمذعخ ) ؟
 أ ٞأْ ثٌمذط ِذٕ٠ز ِذجسوز ِٚطٙشر ٌٙٚج لذثعز ػظّ١ز فِ ٟٙغش ٜثٌشعٛي ِٛٚؽٓ ثٌذضٛي ٚدٙج ثٌّغؾذثأللظٚ ٝوً ٘زث ؽؼٍٙج ِذٕ٠ز ِمذعز .
 -3أعًٍ  /ارغٗ اٌّغٍّ ْٛـ ٟطالر ُٙإٌ ٝاٌّغغذ اٌؾشاَ .
فض ٝصضأوذ شخظ١ز ثٌّغٍّ ٓ١ثٌذ١ٕ٠ز  ،دؼذ أْ صأوذس شخظ١ض ُٙثٌغ١جع١ز .
ِ -4ب اٌذسط اٌّغزفبد ِٓ ِٛلؿ عّش ثٓ اٌخطبة  -سػ ٟهللا عٕٗ  -ؽّٕ١ب اِزٕع عٓ اٌظالح داخً اٌىٕ١غخ .
 ثالٌضضثَ دجٌشؼجةش ٚثٌّذجدا ثإلعالِ١ز ثٌض ٟصشد ٝػٍٙ١ج ثٌّغٍّ ْٛػٍ٠ ٝذ ٞثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌغالَ .٠ٚذي ٘زث ثٌّٛلف ػٍ ٝدؼذ ٔظش ػّش دٓ ثٌخطجح ثٌز ٞخجف أْ ٠أص ٟثٌّغٍّ ِٓ ْٛدؼذٖ ٠ٚمٕ٘ ( : ٌْٛٛج
طٍ ٝػّش ٠ٚذٕ ْٛػٍِ ٗ١غؾذث )
 -5أعذد اٌمبدح اإلعالِ ٓ١١اٌز ٓ٠رعبلجٛا عٍ ٝـزؼ ث١ذ اٌّمذط .
 -أد ٛػذ١ذر دٓ ثٌؾشثؿ .

 -ػّش ٚدٓ ثٌؼجص

٠ -ض٠ذ دٓ أد ٟعف١جْ

 -ششفذ ً١دٓ فغٕز .

 -6أعزخشط ِٓ إٌض ِعٍِٛبد ـ ٟوً اٌّغبالد اٌزبٌ١خ :
 ربس٠خ١خ  :دٕ ٟثٌّغؾذ ثأللظ ٝدؼذ دٕجء ثٌىؼذز دأسدؼ ٓ١ػجِج . د١ٕ٠خ  :ثٌّغؾذ ثأللظ ٛ٘ ٝثٌّغؾذ ثٌز ٞدجسن هللا ف ٛ٘ٚ ، ٌٗٛأ ٌٝٚثٌمذٍض ٓ١ف ٟثٌظالر . شخظ١بد  ( :ثٌشعٛي ػٍ ٗ١ثٌغالَ  -ػّش دٓ ثٌخطجح  -ثٌ١ٌٛذ دٓ ػذذ ثٌٍّه .) ............ -7أخزبس ِٓ إٌض ِعٍِٛبد ر ِٓ - : ّٟٕٙرٌه  :ثٌّغؾذ ثأللظ ٝأفذ ثٌّغجؽذ ثٌض ٟصشذ إٌٙ١ج ثٌشفجي .
 ٚأخش ٜأسؼت ـ ٟاوزشبؾ اٌّض٠ذ ِٕٙب ِ - :ؼشفز أُ٘ ثٌّؼجٌُ ثٌش١ٙشر فِ ٟذٕ٠ز ثٌمذط .11

 ٔٛخزح ِٓ ثالدٞ -أوزت عٓ شخظ١خ إٌٛخزح عجذ اٌ٘ٛبة عجذ اٌشؽّٓ اٌعغعٛع. ٟ

٠ؼذ ثٌٕٛخزر ػذذ ثٌ٘ٛجح ػذذ ثٌشفّٓ ثٌؼغؼٛع ِٓ ٟأوغش ٔٛثخزر ثٌذقش عفشث إر صؼذدس سفالصتٗ ػذتش دقتش
ثٌؼتتشح ٚثٌّقتت١ؾ ثٌٕٙتتذٚ ، ٞوتتجْ شتتذ٠ذ ثٌقتتشص ػٍتت ٝصغتتؾ ً١ؽّ١تتغ سفالصتتٗ ٚثالفضفتتجظ دٙتتج ِٕٙٚ ،تتج ٘تتزٖ
ثٌشصٔجِز ثٌض ٟصضؼّٓ إفذ ٜػششر عفشر ِٓ عفشثصٗ ثٌؼذ٠ذر ٚ ،لذ ثٌضقتك دجٌؼّتً ػٍت ٝعتفٓ ثٌغتفش فت ٟعتٓ
ِذىشر لذً أْ ٠ضؾجٚص ثٌغجدؼز ػششر ٚ ،لذ ػًّ ِغ ػّٗ ٚدؼغ أفشثد أعشصٗ ثٌز ٓ٠ثشضٙشٚث ف٘ ٟزث ثٌّؾتجي
ٚ ،لجَ دأٚي عفشر ٌٗ ف ٟػتجَ ٚ ، َ 1932 – 9 1331وجٔتش آختش عتفشر ٌتٗ فت ٟػتجَ . َ 1932 – ٖ1331
ٚلذ صٕٛػش ثٌغفٓ ثٌضت ٟوتجْ ٠ذقتش ػٍٙ١تج ٚثٌضت ٟوتجْ ِتٓ أشتٙش٘ج دت َٛي فتضـ ثٌخ١تش ي ثٌتز ٞثعتضّش ٠ذقتش
ػٍٙ١ج ٌّذر عّجٔ ٟعٕٛثس د ٓ١ثٌى٠ٛش ٚدقش ثٌؼشح ٚعٛثفً إفش٠م١ج ٚثٌٕٙذ .
ٚصّضجص ٘زٖ ثٌشصٔجِز دضؼذد ثٌشفالس ثٌض ٟصضؼّٕٙج ٚ ،صؾؼٕج ٔش ٜإٌ ٟأِ ٞذ ٜوجٔش لذسر ٘زث ثٌٕٛخزر ػٍٝ
ثٌم١جدر ٚثٌضّىٓ ِٓ فٕ ْٛثٌّالفز ٚثإلٌّجَ دطشق ثٌغفش ٚثٌّٛثٔب ثٌىذ١شر ٚثٌظغ١شر ٚثٌض ٟوجْ خذ١شث
دّغجٌىٙج ٚص١جسثصٙج ف ٟثٌّٛثعُ ثٌّخضٍفز .
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 سؽٍخ اٌجؾش عٓ اٌؾع ٚاٌعجبساد اٌضالس -0أخزبس اٌّىًّ اٌظؾ١ؼ ِّب ٠أر: ٟ
أ  -صشن ثٌشؽً الدٕٗ عشٚر ِٓ  :اٌعًّ اٌظبٌؼ .
حِ -ىظ ثٌفض ٝفضشر ِٓ ثٌضِٓ ػٕذ طجفخ ثٌّضسػز لجسدش  :عجع عٕٛاد .
ػ -ثعضٙؾٓ ثٌفض ٝصٕجٚي طجفخ ثٌمظش ؽؼجِٗ ف : ٟعّغّخ .
 -8أطؿ اٌؾبٌخ إٌفغ١خ ٌٍظج ٟعٕذ أزٙبء ـزشح عٍّٗ عٕذ طبؽت اٌّضسعخ ثٍؽخ ٚاػؾخ ِٛعضح .
 فّذ ثٌظذ ٟهللا ػٍِ ٝشٚس ثٌغٕٛثس ثٌغذغ  ٛ٘ٚفشؿ ِغضذشش . -3و١ؿ اعزفبد اٌفز ِٓ ٝاٌعجبساد اٌضالس اٌز ٟرشوٙب ٚاٌذٖ ـ ٟاٌظٕذٚق .
أفغٓ ثٌظذ ٟصطذ١ك وً ػذجسر ف ٟثٌّٛلف ثٌّٕجعخ ٌٙج فىجٔش ٌٗ ِخشؽج ِٓ ثٌّٛثلف ثٌض ٟصؼشع ٌٙج .
ِ -4ب أُ٘ األؽذاس ـ ٟاٌمظخ :
ٚ -فجر ٚثٌذ ثٌظذٚ ٟثٌّ١شثط ثٌز ٞصشوٗ ٌٗ .

 -ػًّ ثٌظذٌّ ٟذر عذغ عٕٛثس ػٕذ طجفخ ثٌّضسػز .

 ثعضؼجفز طجفخ ثٌمظش ٌٍظذٚ ٟصىش ّٗ٠ػٍ ٝأِجٔضٗ .ِ -5برا ٌ ٛأؾشـذ عٓ ؼشػه ـ ٟاٌؾ١بح .
 ٠ضشصخ ػٍ ٝرٌه ثٌضشضش ف ٟثٌق١جر ٚػ١جع ثٌفشص  ِٓٚ ،عُ ٍ٠ضَ ثٌؼٛدر إٌ ٝثٌّغجس ثٌظق١ـ ِشر أخشٜ -6إٌِ ٝذ ٜرغبعذ اٌفشص عٍ ٝرؾم١ك إٌغبػ ـ ٟؽ١بره ؟
 صغجػذ ثٌفشص ػٍ ٝصقم١ك ثٌىغ١ش ِٓ ثٌٕؾجؿ  ،ششؽ ُفغٓ ثعضغالٌٙج ٚثألخز دجألعذجح . -7أعزخٍض اٌمّ١خ اٌغٍٛو١خ ِٓ اٌمظخ .
 -ثصذجع ٔظجةـ ث٢دجء ٚثالعضفجدر دخذشثص. ُٙ
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صد سط١ذن
 أخزبس ِع ِغّٛعزِ ٟب ٕ٠بعت ِ ٌٟٛ١اٌمشائ١خ :( اٌخ١بي اٌعٍّ - ٟاٌمظض ٚاٌشٚا٠بد  -إٌّشٛساد اٌٛصبئم١خ  -اٌىزت اٌذ١ٕ٠خ )

 أخزبس ِٓ ث ٓ١اٌىزت اٌغبثمخ اٌىزبة اٌز ٞشذٌٔ ٟمشاءرٗ : اٌىزبة اٌز ٞشذٌٔ ٟمشاءرٗ  :وضجح أؽًّ ثٌمظض ٌألؽفجي . أد ْٚعجت إعغبث ٟثبٌىزبة . ثٌىضجح فجفً دجٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌمظض ثٌّغٍ١ز ٚثٌش١مز ثٌض ٟصٕجعخ ِشفٍض ٟثٌؼّش٠ز  ،وّج أْ وً لظز صقًّلّ١ز ؽٍّ١ز صف١ذٔ ٟف ٟف١جص. ٟ

ّٔٛرط ٌمظخ لظ١شح

 حطت الفراشة بكل خفة على حافة الورد  ،ونظرت إلىى داخلهىا  ،فى ذا بهىا تجىد نحلىة سىابحة فىي قلبهىا ،تمص األريى  ،فبادرتهىا قاةلىة ب صىباخ الخيىر أيتهىا النحلىة العاملىة ب ك عنىد ذلىك رفعىت النحلىة رأسىها ،
ُّ
ب ب صباخ سعيد بطلعتك البهية أيتها الفراشة اللطيفة النشيطة ب .
وابتسمت للفراشة  ،وأجابت بتأد ٍ
وقبىىل أن تعىىود النحلىىة إلىىى ابسىىتحمام بىىاألري الع لطىىر  ،دعتهىىا الفراشىىة إلىىى اللعىىب والتمتىىع بجمىىال الربيىىع
ومناظره الخالبة في الغابة القريبة  ،ولكنهىا اعتىذرت قاةلىة ب إن الحيىاة عنىدٌ عمىر دتوب مسىتمر  ،وب
وقت فيها للهو واللعب ب .

رحلة وحوار ( قصة قصيرة ) محمود بزي
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الوحدة الثالثة  :هيا نكتشف(سابع)( الفصل األول )
من عادات الشعوب ( )5-1
ن
ن
أي يف عادات الشعوب ]
الممارسة  [:أبي ر ي ي
الشعب وقصص اآلباء واألجداد))  :ا
(( اكتساب العادات والتقاليد مصدره الموروث
ي
 أناقش القول السابق من حيث كونه حقيقية أو رأيا ن مدلال عىل ما أقول .
الشعب وقصص اآلباء
الدليل  :أن اكتساب العادات والتقاليد اليقترص فقط عىل الموروث
ي
واألجداد بل يمكن اكتسابها بالتعلم والتقليد .

صيا ُد (  )2-2ص( )98
اليَما َمةُ وال َّ
الكلمة
يمامة:
حام:
ّ
هم
داء:

ن
المعب

الكلمة

ّ
الوحش سدد:
نوع من الحمام
ي
ّ
ن
المكي:
تربص فيه
باألمر :عزم عليه
مرض

برزت:

ن
المعب

الكلمة

ّ
صوب مركز
ن
المتمكن يف اإلخفاء

ر
مستته:
الروض:

ظهرت وبانت

مال:

ن
المعب
ن
األعي ،أي ال تظهر
عن
ن
كل أرض مخرصة
بالنباتات
ر
لم يعد يحتمل أكت

ر
مجموعب إجابات األسئلة التالية :
**أتبادل مع
ي
ما اسم الطائر الذي تحدثت عنه الحكاية ؟ اليمامة .
وضح الحدث المهم ن يف الحكاية مقتل اليمامة نتيجة لحمقها  ،وتعلمها الدرس بعد فوات األوان . .
جب عليها ؟ عندما أصيبت ووقعت نف يد الصياد ّ ،
مب عرفت اليمامة أن حمقها ن
ر
وهم بذبحها .
ي
ن
ما الدرس الذي يتعلمه الجميع مما حدث لليمامة ؟ ال بد أن يكون اإلنسا ا ااان حكيما فال يتألا ا ا ااع يف األمور  ،وأن يتصا ا اال بالتعقل فال
ّ
يخرج من فمه إال ما فكر فيه  / .نجاة اإلنسان ن يف كثت من األوقات تكون ن يف صمته .
ما عالقة المثل (عىل نفسها جنت براقش)  -وهو من األمثال العربية  -بقصة اليمامة ؟

القصتي كان الهالك نف عدم ر ن
ن
االلتام بالصمت .
كال
ي

** أدلل على العبارات التالية من أبيات النص:
العبارة

اليمامة في أمان
الصياد يبحث عن الطيور
اكتشاف الصياد وجود اليمامة
اصطياد اليمامة



البيت الدال

( )1آمنة في عشها مستترة
( )3فلم يجد للطير فيه ظلا
( )6فالتفت الصياد صوب الصوت
( )7ووقعت في قبضة السكين

أصمم بالتعاون مع زمالئي خريطة ذهنية مناسبة تدل على فهمي لمضمون النص :

اليمامة والصيادص89
( )6اصطياد
الصياد اليمامة
فكانت نهايتها

()1اليمامة
ن
آمنة يف عشها

 )2ظهور
الصياد وبحثه
عن الطيور

خريطة ذهنية
لمضمون النص
)5انتباه الصياد
لليمامة وترقبه
ليصطادها
 )3الصياد لم يجد
الطيور ويااهم
بالرحيل

)4اليمامة
تظهر مكانها
بحديثها

ص()88
أ :بيلسان

لغتي الجميلة ( )5-3 ( )5ص() 111
الفاصلة (:)،تستعمل لفصل بعض أجزاء الكالم عن بعض .
الفاصلة المنقوطة (؛):تستعمل إلبراز عالقة السبب بالنتيجة .
النقطة (:).توضع بعد الجملة التامة أو الفقرة المكتملة ر
الشوط .
النقطتان (:):للتوضيح ،أو إبراز النوع أو األقسام  ,وبعد كلمة قال
** التطبيق:
ن
ن
عالمات ر
التقيم المناسبة يف مواضعها يف هذا النص :
ن
ن
الشء ألذ من السفر يف كفاية وعافية ؛ ألنك تحل كل يوم يف محله لم تحل فيها
" قال المأمون :
ي
 ،وتعاش ً
قوما لم تعرفهم .
مستخدما عالمات ر
ً
التقيم ن يف مكانها المناسب :
 أكتب بخط جميل
ن
شء يطور ذكاءك مثل السفر .
يف الحياة ليس هناك
ي
السفر يعلمك التسامح ؛ ألنك ر
تحتم الشعوب األخرى .
ن
يقول أحد الحكماء يف األسفار  :حكمة العقالء تزداد  ،ويسود غباء الحم رق
الممارسة :
ن
احتفال "القرقيعان" ،ويكون يف الليال الثالثة والرابعة والخامسة عألة من منتصل شهر رمضان .حيث يطوف
ن
ً
ن
تغب داعية أن يحفظ هللا أطفال البيت الذي يزورونه.
األطفال ،كما كان يحدث قديما ،ببيوت ي
الح يف جماعات ي
وتقدم لهم ربة األشة أطباقا من المكألات والحلوى .

ت (  )7-1ص()112
الرحْ ال ِ
ب ّ
ِمن أَد ِ
التمهيد :
ً
قديما .
**عم تعت هذه الصورة ؟ تعت عن رحلة تستخدم فيها وسائل السفر التي
ن
ل الوس ا ا ا ا ا اايلااة األفض ا ا ا ا ا اال للس ا ا ا ا ا اافر قاادي ًماا ؟ ألنهااا قااادرة عىل التكيل والعيش يف
**لماااذا كاااناات اإلباال ي
الصحراء وتحمل العطش والجوع ،وقوة بنيتها وتحملها لحمل األحمال الثقيلة .
ً
ً
** قارن ن
قديما وحديثا .
بي وسائل السفر والرحالت
ً
ً
وسائل السفر حديثا
قديما
وسائل السفر
وجه المقارنة
الحيوانات  /السفن الطائرات  /السيارات  /السفن الأليعة
الوسيلة
قصت
طويل
زمن الرحلة
الراحة والسعادة
التعب والمشقة
اإلحساس

األ َ
خوان " رايت " (  )3-2ص()113
ِ
ن
 =1وضح أهمية الطتان يف حياة البألية؟
فه وسيلة نضورة لنقل البأل ونقل البضائع من
ج= ال تساتطيع البألاية االساتغناء عن الطائرات ‘ ي
مكان إىل مكان بألعة وأمان ،و تقصت المسافات.
 =2ما رأيك بشخصية كل من األخوان رايت ؟
ن
يتمتان بالش ااجاعة واإلضار وقوة الع يمة ويملكان طموحا بال
ش ااخص اايتان رائعتان ومجتهدان فهما
حدود
ن
 =3اذكر مراحل وصول األخوين رايت يف التحليق بطائرة شاعية .
تعلما الطيران باستعمال
طائرة شراعية

الطتان بطائرات
ورقية

م ا ا ا اح ا ا ا اااوالت ع ا ا ا اادي ا ا ا اادة
للطتان بطاائرة شاعية
ونجحا للمرة الثالثة .

 :4قدم دليال من حياة األخوين رايت عىل عدم اليأس والخوف من الفشل .
لهم عدة محاوالت للطتان ففشلت إال أنهما نجحا ن يف المحاولة الثالثة .

*أبا ا ا ا ن
اي ال ا ا ا اطا ا ا ااتان س ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااب ا ا ا اقا ا ا ااا وال ا ا ا اطا ا ا ااتان حا ا ا ااال ا ا ا ايا ا ا ااا ما ا ا اان ح ا ا ا ايا ا ا ااث الشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ابا ا ا ااه واالخ ا ا ا اتا ا ا ااالف وال ا ا ا ان ا ا ا اتا ا ا ااائ ا ا ا ا
ً
ً
حاليا
الطتان
الطتان سابقا
وجه المقارنة
طائرات كبتة تحمل مئات األشخاص
طائرات صغتة تحمل عدة أشخاص
وجه الشبه
ً
ر
ر
وجه االختالف عادم األماان /أقال شعة  /الطائرات ص ا ا ا ا ا ااغتة أكت أماااناا  /أكت شعااة  /الطااائرات كبتة
الحجم  /تتسا ا ااع لعدد قليل من المسا ا ااافرين  /الحجم  /أصا اابحت تثمل أسا ااا ًس ا اا من
ً
وسائل السفر والتنقل .
أساسا لوسائل السفر .
التمثل

.

من قصص السندبا ِد ()4-3ص()117
ن
**جرت أحداث القصة يف الصحا اراء .
ر
عىل بابا بالتجسس لصالحهم
ل تكليل اللصوص له ولصديقه ي
الب واجهت سندباد ي
**المشكلة ي
**تمتعت شخصية سندباد بالصدق واألمانة والشجاعة والذكاء
األماكن
الصحراء  /خيمة
اللصوص /
خيمة الوالي

الشخصيات
(سندباد  /ياسمينا  /علي بابا/
عصابة اللصوص  /الملك  /ابنة
الملك  /الجنود)

األحداث
مسيرة سندباد في الصحراء وظهور العاصفة
التعرف إلى علي بابا وعصابة اللصوص.
الذهاب إلى خيمة الوالي لتنفيذ خطة اللصوص
إنقاذ سندباد للوالي والقبض على اللصوص

مخطط
القصة

بأسلوب ص ( : )101
الممارسة  :أعيد عرض القصة مكتوبة
ي
كان السندباد من التجار مثل والده التاجر أيضا ولكن سمع السندباد أن هناك حفلة كبيرة سوف تقام في منزل
والي بغداد وسوف تقام فيها العروض المسرحية والبهلوانية التي يحبها السندباد وبالفعل تلصص سندباد وذهب
للحفل وشاهده دون أن يراه أحد وأخذ معه صديقه حسن الذي كن يعمل في توزيع مياه على البيوت وهو
المعروف بالشاطر حسن .
مجرد ما شاهد السندباد الحفل قرر أن يذهب مع عمه كثير الترحال ليرى العالم ويكتشفه مع عمه وبالفعل يقرر
السندباد الذهاب مع عمه و ترك والده ولكن عمه أحضر له طائر يتكلم ويسمى ياسمينه .كان هذا الطائر رفيق
السندباد في كل رحالته وكان يتكلم مع السندباد ويساعده في المرور بكل األهوال التي يراها ولكن الطائر في
األصل كان أميرة جميلة حولها السحرة لطائر يتكلم وحول والديها لنسور بيضاء.
كان السندباد مع عمه في السفينة الكبيرة في عرض البحر واذا بحوت كبير يظهر لهم ليل فحسبه البحارة جزيرة
قابل السندباد وحده مع  .فدنوا من الحوت ووقعت حادثة كبيرة تفرق فيها السندباد عن عمه كثير الترحال
الطائر المتكلم العديد من المعجزات المثيرة والمغامرات الكبيرة ولكن سندباد نجح في تفاديها جميعها واالنتصار
.عليها بفضل شجاعته وصبره وحبه للحياة.
كما قابل السندباد خلل رحلته عدد من األصدقاء المشهورين في عالم القصص والخيال فقد تعرف على بابا
الذي كان يعمل مع اللصوص وكان على بابا بارع في فتح األقفال واستخدام الحبل ولكنه قرر ترك اللصوص
والذهاب مع السندباد في مغامراته المثيرة والتقى السندباد كذلك بعلء الدين الرجل الكبير في السن وهو صاحب
قصة المارد علء الدين والفانوس السحري وكونا على بابا وعلء الدين مع السندباد فريق ثلثي يواجه
 .المغامرات والصعاب

.

المدينةُ ا ْلمفقودةُ (  )11-2ص( )111
أمد :وقت
ضا ا ا ا ا اافافه :جوانبه  /شا ا ا ا ا اااطئيه
َ
ْ
ْ ُ
َ ٌ ْ ْ ُ َ ُ
يه ال َم ُاء َونح ُوه
قربة ِ :وعاء ِمن ِجل ٍد يوض ا ا ا ا ا اع ِف ِ

الغناء :وافرة العشا ا ا ا ا ااب
أس ا ا ا ا ااطورة  :خرافة
المروعة :مفزعة ومرعبة القيظ :شا ا ا ا ا اادة الحر
َ
ن
فب وذهب بأكمله
نفد  ِ :ي
*الفهم واالستيعاب :
ن
ر
الخاىل .
مجموعب يف عرض المعلومات عن الربااع
 =1أساهم مع
ي
ي
ل العااص ا ا ا ا ا اماة األس ا ا ا ا ا ااطورياة لماديناة الملاك (عااد بن كنعااد)  /فقادت تلاك الماديناة منااذ
ماديناة وبر ي
ر
الب هل ت
 7111عام  /رمال ص ااحراء الربااع
ي
الخاىل مغطاه بالهياكل العظمية للمس ااافرين وجمالهم ي
الخاىل عام 1832م .
(فيلب) لرحلة استكشاف الربااع
من الحر الشديد  /خرج
ي
ي
ر
الخاىل مغطاة بالهياكل العظمية للمسافرين وجمالهم .
يأي  :رمال الربااع
ي
 =2أعلل ما ي
ألنهم هل وا من قلة المياة وشدة الحرارة .
ن
ن
الخاىل .
اع
ا
ب
الر
ف
)
فيلب
(هاري
مغامرة
ف
ي
ي ي
أي ي
 =3اذكر ر ي ي
مغامرة ممتعة وخطرة تدل عىل جرأة وشجاعة وإضار عىل النجاح .
 -4أقوم بجمع أكت عدد من المعلومات والتعريفات عن :
 التكان هو ذل ااك المك ااان ال ااذي تخرج أو تنبع ااث من ااه المواد الص ا ا ا ا ا ااهتي ااة الح ااارة مع األبخرةوالغازات المصااحبة لها عىل عمق من القألة األرضية ويحدث ذلك خالل فوهات أو
ش ا ااقوق  .ر
وتتاكم المواد المنص ا ااهرة أو تنس ا اااب حس ا ااب نوعها لتش ا ااكل أش ا ااكاال أرض ا ااية
مختلفة منها التالل المخروطية أو الجبال التكانية العالية
ول
ل حكااياة تقلياديااة تروي أحاداثاا خااارقاة للعاادة ،أو تتحاادث عن أعماال األبطاال  ،ي
األسطورة ي
تعت عن معتقدات الشعوب.
القافلة :عبارة عن مجموعة من الناس يسافرون ً
ً
وغالبا ما يكون ذلك بغرض التجارة.
معا ،
ن
ر
الخاىل بعد البحث يف عدة مصادر :
الب تستطيع إضافتها إىل النص عن الربااع
ي
*ما ن المعلومات ني
ثاي أكت صحراء يف العالم .
* ي
ً
حاليا ن
بي أربااع دول السعودية واإلمارات و عمان واليمن.
الخاىل
*يقع الربااع
ي
*تزخر ر
الطبيع والمعادن المشعة والرمال الزجاجية والطاقة
والغاز
النفط
من
ضخمة
وات
بت
ي
الشمسية.
* تعيش عل أرضها العناكب والقوارض والجرابيع واألرانب والطيور المهاجرة والزواحل مثل
واألفاع.
الضب
ي

ث ( )1-3ص()114
الرحالة في العصر ا ْلحدي ِ
ن
الرحالة يف العرص الحديث
عرف اإلنسان الرحلة أو ر
التحال والتنقل بفطرته ر
الب جبل عليها منذ بدء الخليقة ،منذ هبط آدم
وحواء إىل األرض ليعبدوا هللا وليعمرا بأوالدهما األرض ،وينتألوا فيها بسعيهم وراء مصادر الماء،
ر
الب بدورها ستوفر لهم إمكانية الزراعة والألب وتوفر مصادر الرزق لهم ولحيواناتهم (.أ :بيلسان )
ن
فيقض ساعات طويلة يتأمل فيها ،وكثتا ما كانت
وكثتا ما كانت الطبيعة تؤرقه ،وتشغل باله
تفاجئه برياح عاتية أو رعد وبرق أو ما هو أفظع ،كارثة طبيعية تجعله يفر ،يلملم أغراضه ويرحل
لمكان آخر يلتمس فيه بعض األمن وبعض العزاء عما يكون قد فقده بسبب هذه الطبيعة الغامضة
ن
ر
الب يبيت يفكر ف أشارها عله يأمن بعض أشارها  (.أ:بيلسان )
ن
ر
نأي إىل تذكر المقولة الشهتة بأن ف السفر تسع فوائد :منها الرزق ،وتحصيل العلم،
ومن هنا ي
واكتساب الختات ،ر
والتفيه ،ورؤية بالد جديدة ،واكتساب م يد من العزة عند األهل ،قد أدى
ن
الرحالة العرب مهمة سامية لألجيال القادمة ،إذ أسهمت كتاباتهم ألدب الرحالت ف نقل كثت من
ن
الممتة لتلك البالد وطبيعتها الجغرافية ،وظروفها المعيشية وألقوا
الصور الجميلة والمشاهد
الضوء عىل تاريا ااخ هذه البالد وأفكار سكانها وعادات وتقاليد قد تختلل وقد تتفق مع عادات البالد
ن
ر
الب جاء منها هؤالء الرحالة ،فأسهموا بذلك يف نقل بعض ثقافات الشعوب األخرى ،وإثارة
ي
ن
المهتمي من العلماء وطلبة العلم عىل زيارة تلك البالد للنهل من معارفها
االهتمام بها وتشجيع
وعلومها  (.أ :بيلسان

ن
ن
الماض كانت تكلل الرحالة جهدا وتعبا شديدا وقتا طويال قد يصل
ف
فلو قارنا الرحلة
ي
ي
إىل أسابيع وشهور للوصول إىل غايته ،نف ن
حي أن وسائل المواصالت المتطورة اليوم
ي
سهلت عىل الرحالة التنقل ووفرت عليه الوقت وبعض الجهد ،وإن كانت التكلفة ربما
ن
ر
ن
الماض بينما العرص الحديث امتازت رحلة الرحال ب يارة دول الغرب
أكت بكثت منها يف

استعرض فيها كثت من التفاصيل المهمة ،واصفا ومحلال أسباب النهضة األوروبية  ،وقام
ًّ
ملما بجغرافية البالد
باالهتمام بالجغرافيا وبعادات الشعوب وطريقة حياتهم يجعل الشخص
ّ
ن
ن
بشكل كبت ولديه معلومات ثابتة وصحيحة يف ذهنه عن تلك البالد ،كما أن ذلك يمنحه ختة يف
ّ
طريقة التعامل مع شعوب تلك البلدان وعاداتهم ومعرفة الم يد عن حياتهم وعن ثقافاتهم ،كما أن
ينم القدرة عىل التخطيط ودراسة ّ
ّ
أي موضوع أو مألوع قبل تنفيذه.
السفر ي

( أ :بيلسان )

الورقة األخيرةُ ( )5-1ص( )115
ن
ن
ر
اآلي  :ص( )115
تسجيل عدد من أعمال الخت يف عبارات سليمة يف الجدول ي
ن
والمحتاجي
مساعدة الفقراء
كفالة اليتيم  /بناء المساجد

زيارة المريض
ن
المسكي
إطعام

/

حفر اآلبار

النورس المهاجر ( )2-2ص( )116
ر
مجموعب ن يف البحث عن إجابة األسئلة التالية :
**أتعاون مع
ي
ل شخصيات القصة السابقة ؟
ما يّ
*السنونو -النورس –الدوري – النعامة – البطريق .
حدد الحدث المهم ن يف الحكاية .* رحيل النورس وهجرته تاركا أصدقاءه .
ن
أحدد من النص وصفا لحالة طائر النورس عندما يحي موعد الهجرة .
ً
ً
ً
ً
ئ
الشاط ح ينا مودعا أصدقاءه  ،نائحا مفارقا أحباءه ))
(( حلق النورس فوق
 صل نبي كل عبارة وما يناسبها من حدث :
ما يدل عليها من النص
العبارة
أأبقي هنا أم أرحل ؟؟
وجوب الوفاء بالوعد
اإلنسان الذي يبدأ بالتساؤل إذا تملكته الحيرة أناا سااااااابقي هما وسااااااتكون بضاااااايافتي بل
سيرحل معنا
تنازع األصدقاء على الوقوف بجانب صديقهم إنك وعدت طيور البطريق والغاف
األحداث * :هجرة النورس في
فصل الخريف  *.طلب الدوري من
النورس عدم الرحيل  *.حث

المكان:
شاطئ البحر

السنونو النورس على الرحيل.
* قرر النورس الهجرة رغم حزنه
على وداع أصدقائه .

الزمان
فصل الخريف

عناصر القصة

الشخصيات
النورس
/السنونو
الدّوري

المشكلة  :الحيرة
التي أصابت النورس
في بقائه أو هجرته .

الحل  :قرار النورس
الهجرة رغم حزنه
على فراق أصدقائه

لغتي الجميلة (  ]5-3 [)6ص( )121
التطبيق :
تتاخر  /يطلقْ  /تخرجْ  /يحاف ْظ) حي السكون
**أقرأ الجمل التالية وأُالحظ حركة الحرف األخير في األفعال (
ْ
( )2األحرف الجازمة (( لم  /ل ّما " /لــ" األمر " /ال" الناهية ))
( )3األفعال المضارعة في الجمل السابقة جاءت مجزومة وعالمة جزمها السكون
( )4من عالمات جزم الفعل المضارع السكون الظاهر
(( )5تدعـو  ،يبقى  ،يبني) ينتهي كل فعل من األفعال السابقة بحرف علة  ،وتسمى أفعال مضارعة معتلة اآلخر
(ليبن) كال فعال من األفعاال السااااااابقاة مجزوم وعالماة جزماه حذف حرف العلة من خر
( ( )6ال تادعُ)  ( /لم يبق) ) /
)
والتعويض عن الحرف بحركة مناسبة ( الواو ضمة ) ( األلف فتحة ) ( الياء كسرة )
( )7عالمة جزم المضارع حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر
نخالف النظـام وليلتز ْم كل منا بالتوجيهات اإلدارية
( )9لم
ْ
تتخط  /تتع )د حدود هللا ( فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة)
( )8ال
)
 لما يرق) الخطيب المنبر ( فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة)نمض في نميمة ( فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة)
 لم)
تتاخر  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر
()11
ْ
 تتخ ) ّل  :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلةْ
تتحدث في أثناء خطبة الجمعة
( )11ال
( " )12وال تدع مع هللا إل ًها خر " فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة
( )13تصعر  ( :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر)
 تمش  ( :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة) .الممارسة :
-

أوظل األحرف الجازمة ن يف جمل تامة  ،وأحدد عالمة جزم المضارع بعدها :
ترم النفايات ن يف الشارع .
ال ِ
ْ
لم يدرس الطالب جيدا .
ٌ
حان الموعد ّ
ولما يصل رائد وناهد

* .أص ا ااوت جمال تحتوي عىل المض ا ااارع المجزوم مراعيا التنويا ااع ن
بي األفعال ص ا ااحيحة اآلخر ومعتلة
اآلخر :
ْ
 :1لم يحفظ محمد الدرس .
ُ
لتعل عمن ظلمك .
:2
تلق المهمالت بالشارع .
 :3ال
ِ
حرص األستاذ ّ
ن
 :4ن
يحرص التالميذ.
ولما
 :5لتلتمس رضا هللا .
 :6ال ر
تكت من الضحك .
أ :بيلسان

بعثاتنا الدبلوماسيةُ(  )7-1ص( )123
ما المقصود بالبعثات الدبلوماسية ؟
ن
ن
الدبلوماسيي ترسلهم دولة ذات سيادة أو إحدى المنظمات الدولية أو اإلقليمية
الممثلي
ل مجموعة من
ي
ن
ر
والب تشغل سفارات أو
بغرض تمثيلها لدى دولة أخرى ،ي
وف الغالب ما يشت هذا المصطلح إىل البعثة المقيمة ي
ن
إيجاي وهو
دبلوماش
الدبلوماش بشكل عام إىل تمثيل
قنصليات الدولة يف غتها من الدول .وينقسم التمثيل
ي
ي
ي
سلب وفيه
دبلوماش
قيام دولة ذات سيادة بإيفاد وقبول بعثات دبلوماسية من وإىل غتها من الدول ،وتمثيل
ي
ي
ن
تقبل الدولة منقوصة السيادة بعثات دبلوماسية من غتها من الدول ،دون أن يكون لها الحق يف إيفاد بعثات إىل
الخارج.
ل بعثة تبعث بها دولة ما إىل دولة أخرى لتمثيلها و الدفاع عن
كذلك يمكن تعريل البعثة الدبلوماسية ي
ن
ن
المقيمي يف الدول المضيفة.
مصالحها و لتسهيل أعمال وشؤون مواطنيها

مع ابن بطوطة (  )3-2ص( )124
**أتعاون مع مجموعتي لإلجابة عن األسئلة
 =1كيل تم تكريم ابن بطوطة؟
تم اطالق اسمه عىل إحدى فوهات سطح القمر .
ر
ن
الب تحققت من رحلة ابن بطوطة .
 =2اذكر اثني من المكاسب العلمية ي
 ظهور ال تاب الرائع ( رحلة ابن بطوطة )ن
 معرفة أحوال كثت من المدن والدول والشعوب يف ذلك الوقت. =3لماذا لقب ابن بطوطة بلقب (ماركو بولو المسلم ) ؟ .
إلسهاماته العظيمة ن يف مجال الرحالت والسفر حول األرض .
 -الممارسة :

 أقارن بين رحلتي ابن بطوطة األولى والثانية من حيث الشبه واالختالف والنتائجالرحلة الثانية
الرحلة األوىل
وجه المقارنة
زار,سافر فيها العديد من المدن
زار وسافر فيها العديد من المدن
الشبه
االختالف
أسباب الرحلة
النتائ

كانت برية وجهتها مكة

كانت بحرية وجهتها أسبانية

الذهاب للح

الخروج للدفاع عن مضيق جبل طارق من األسبان

ن
حظ بلقاء الملوك واألمراء ،
ي
والمكانة العالية

ن
تأليل كتاب )تحفة النظار يف غرائب األمصار
وعجائب األسفار(

قصة خيالية (  )4-3ص()127
حدد فكرة القصة
حدد الشخصيات واألماكن في القصة ( الشخصيات )
المكان

نقل خبرات اآلباء إلى األبناء عمل عظيم .
( األب  +االبـن )
قرية صغيرة قرب البحر – البحر .

**الممارسة :
أكتب قصاة خيالية قصاتة عن رحالة مغامر  ،مراعيا ترابط األحداث وتسالسلها  ،ومستخدما الفعل
ن يف حاالته المختلفة  ،وذلك بلغة سليمة واضحة :
السندباد البحري

يسم حسن ،والمعروف باسم الشاطر
هو بطل القصة ،والده تاجر شهت بمدينة بغداد العراقية ،وله صديق
ي
ن
ن
وف يوم من االيام تسلل السندباد مع صديقة حسن
حسن ،وكان حسن شاب
فقت يعمل يف توزيا ااع جرار المياه ،ي
ن
إىل حفل فخم مقام بقرص يف بغداد ،وهناك رأي الصديقان أروع العروض السحرية والبهلوانية المبهرة يؤديها
ي
عارضي من جميع أنحاء العالم  ،ومن هنا قرر السندباد أن يرحل لتي العالم الواسع مع عمه عىل كثت ر
ن
التحال،
ي
ً
والذي ن
يدع ياسمينة ،تشارك السندباد كل بطوالته ورحالته المثتة  ،هرب سندباد مع
أحرص له طائرا يتكلم
ي
ً
ن
ن
عىل إبحارا ،وخالل رحلتهم رأي سندباد حوت عمالق يف البحر ،ول ن يف البداية لم يعرفوا أنه حوت
عمه ي
فهبطوا عليه ألنهم ظنوا أنه ج يرة ،وبعد ذلك انفصل السندباد عن عمه وبدأت مغامرات السندباد الرائعة
ن
ن ر
إىل طائر،
الب كانت يف األصل أمتة جميلة ول ن أحد السحرة المشعوذين قد حولها ي
بمفردة ،مع الطائر ياسمي ي
إىل نأل أبيض  ،واجه السندباد ال ثت من المغامرات والمواقل والصعاب ورأي العديد من
كما حولوا والدها ي
ن
عىل ال ثت
المخلوقات العجيبة منها طائر العنقاء العمالق والمارق األخرص الذي يأكل البأل ،كما تعرف سندباد ي
عىل بابا ان يصاحب السندباد
عىل بابا الذي كان يعمل لدي مجموعة من اللصوص ،وقرر ي
نمن االصدقاء ،ومنهم ي
يف جميع مغامراته وترك حياة اللصوص ،كما قابل سندباد كذلك العم عالء الدين الرجل المسن و اصطحبه معه
ً
ن
ن
يف مغامراته وهكذا واجه المغامرون الثالثة معا العديد من المصاعب والمخاطر المثتة خالل رحالتهم ،وكانوا يف
عىل بابا .
عىل كل الصعاب بذكاء سندباد وحكمة عالء الدين وشجاعة وأقدام ي
 .كل مرة ينترصون ي
ن
عىل ياسمينة ووالدها ،ونجحوا بالفعل يف
وخالل مغامراتهم حاولوا ًو أن يقوموا بفك السحر والتعويذة الموجودة ي
ذلك ،فعادت والدها ملكا وعادت ياسمينة أمتة جميلة ،كما أنقذ سندباد العديد من االشخاص الذين حولهم
ُ
ن
عىل بابا وعالء الدين بحثا
الجب األزرق ي
إىل حجارة ،وهكذا استمرت المغامرات المثتة وسافر من جديد سندباد مع ي
ي
عن المغامرات الممتعة
فكرة القصة  [ :نقل ختات اآلباء إىل األبناء عمل عظيم ].
عىل بابا – عالء الدين ]
*الشخصيات [ :السندباد – والده – عمه – شاطر حسن – ياسمينة – ي
*األماكن  [ :مدينة عراقية ( بغداد ) – ج يرة ] -
ن
إىل حفل فخم مقام بقرص يف بغداد.
* األحداث *[ :تسلل السندباد مع ً صديقة حسن ي
ن
عىل إبحارا ،وخالل رحلتهم رأي سندباد حوت عمالق يف البحر.
* هرب سندباد مع عمه ي
عىل بابا.
عىل ال ثت من االصدقاء ،ومنهم ن ي
* تعرف سندباد ي
* العم عالء الدين الرجل المسن و اصطحبه معه يف مغامراته وهكذا واجه المغامرون الثالثة
عىل ياسمينة ووالدها .
* قام بفك السحر والتعويذة الموجودة ي

مشاهدات مدرسيةٌ ( )8-1ص()128
**أسجل عددا من مرافق المدرسة التي أود لذهاب إليها :
المرافق  :منها  :المألح – اإلذاعة المدرسية – صالة األلعاب – مكتبة المدرسة
ّ ن
لقد أعجبت بمكتبة المدرسة ن
فه المصدر الذي من
هق مرفق حيوي يف المدرسة ال يمكن االستغناء عنها ،ي
ي
ّ
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية
والوجدانية
النفسية
النواح
التعليم من
خالله يحصل الطالب عىل التكامل
ي
ي

البساط األبيض (  )11-2ص()131
أكتب الرقم من المجموعة (أ) أمام مايناسبه من المجموعة (ب) .
الرقم
(أ)
 -1الحيوانات القطبية ر
حب تتمكن من البقاء تكون ......
2
والجنوي منطقتان باردتان ن يف ........
3
الشماىل
 -2القطبان
ي
ي
 -3اللباس لسكان المناطق الباردة من .............
1

ر
ن
اض القطبية أبرد من أي مكان آخر ن يف العالم .
يأي  :األر ي
 :2أعلل ما ي

(ب)
معظم السنة
جلود حيوانات
سلة غذائية
الجليد والثل

*ألنهما أبعد نقطة عن الشمس وأشعة الشمس عندها ضعيفة .
ن
ن
القطبي .
 :3اذكر ماذا يحدث لو ( ذاب الجليد والثل يف
وتختق ر
ن
أكت الحيوانات
*يرتفع مستوى الماء عن الحد مما يؤدي إىل حدوث سيول وفيضانات فتغرق أجزاء كبتة من األرض،
ي
القطبية.
ن
المكتشفي والمغامرين .
 أصبحت منالمخربي والمفسدين ،وأحذر من ن
ئ
ن
أضار العبث بالنظام
البيب من
النظام
عن
وأدافع
البيئة،
أو
ون
ال
ار
ش
أ
من
العديد
*أكتشل
ي
ئ
البيب .
ي

اإلدريسي الرحالة العربي ( )1-3ص( )133
القرش ،وكنيته أبو عبد هللا ،وهو أحد كبار علماء الجغرافيا
الهاشم
اإلدريش
اإلدريش هو محمد بن محمد
ي
ي
ي
ي
ً
ن
والمسلمي ،وهو ٌ
ن
مؤسش علم الجغرافيا ،وله أيضا كتب كثتة يف النبات ،الطب،
وأحد
مشهور
عالم
العرب
ي
ن
ن
ودروس الفلسفة ،واألدب ،والنجوم يف رقطبة ،والشعر ،وقد تم استخدام خرائطه ومصوراته يف جميع كشوف
عرص النهضة األوروبية ،حيث قام بتحديد االتجاه الخاصة بالمرتفعات واالنهار والبحتات ،ووضع معلومات
ن
ر
الب كانت
عن حدود الدول والمدن الرئيسية ،والجدير بالذكر أن
اإلدريش يف رسم خرائطه رسم بنفس الطريقة ي
ني
ً
سائدة ،أي وضع الجنوب ن يف األعىل ،لذلك يتم قراءة خرائطه يف المقلوب.
ُ
ن
ن
ن
كانت والدته يف المغرب األقض ،يف مدينة سبتة ،وذلك يف العام  483هجرية ،الموافق لعام  1111م .كان يلقب
ن
بالصقىل ،ألنه عاش بعد سقوط الدولة اإلسالمية يف ج يرة صقلية ،كما كان يلقب "اسطرابون العرب" ،وذلك
ً ي
ن
ر
اف .درس الرياضيات،
ر
جغ
عالم
ألنه
افيان
ر
الجغ
بأي
يلقب
كما
ابون،
ر
سط
اإلغريق
افيا
ر
الجغ
عالم
إىل
نسبة
ي
ي
ر ي
ً
ر
واختع علم الهندسة قبل اختاع أرخميدس له .زار العديد من البلدان مثل مرص والحجاز وتهامة .حل ضيفا عىل
ن
ن
الثاي بعد سقوط الدولة اإلسالمية ،اكان يرسم خريطة العالم عىل دائرة فضة ،وقد سميت يف ذلك
الملك روجر
ي
ر
الوقت باسم "دائرة التسيم".
ر
الب أثبتت صحتها مثل موقع نهر النيل ومصدره ونقطة تقاطعه تحت خط
قدم العديد من
المعلومات ي
ن
ن
ر
الب كانت تقول أن مصدر نهر النيل هو تلة يف القمر ! .كان يحب
االستواء ،وبذلك ألع نظرية بطليموس ي
العلم .ألل العديد من ال تب المشهورة ومن
استكشاف البالد ،ولذلك سافر إىل قرطبة يك يثكمل تحصيله
ي
ُ
أشهرها كتاب" :برهة المشتاق نف ر
اختاق اآلفاق" ،والذي كان يطلق عليه اسم ال تاب الروجري .طور رسم
ي
الخرائط ،وشح اختالف الفصول ن
بي الدول ،كما ألل مجموعة من أهم ال تب -1 -:كتاب "روض األنس ونزهة
 .ن ن
ُ
توف يف العام  561ـه
المه وروضة الفرج"
النفس"  -2كتاب "الجامع لصفات أشتات النبات"  -3كتاب "أنس
ي
الموافق لعام  1166م ،ن يف ج يرة صقلية.
( أ :بيلسان ) [ قناة العشماوي ) .

