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 من عجائب صنع هللا فً الكون الوحدة األولى :          

 المعٌار  ٕ-ٕ. الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( الكفاٌة الخاصة :ٕ٘(   خلٌل هللا  صـــ  ٖنشاط )

 )ٌختار وٌصنف معلومات من نصوص مختلفة . (ٕ -ٕ 

 )الممارسة( -1

 تتعاون المتعلمات لترتٌب أحداث المصة حسب تسلسلها الزمنً      
 

  عبادته للكواكب ولكنها غابت فٌعود لعبادة  -ٕاختٌار هللا عزو جل لسٌدنا إبراهٌم                 -ٔ
 الممر                                 وتمٌزه عن بالً الخلك ، و إعالنه أنه  

 ٌعبد كوكبا المعا
 
 
 
               الشمس تغٌب وإنكار سٌدنا إبراهٌم من -ٗغٌاب الممر وعبادته للشمس ؛ ألنها أكبر                  -ٖ 

 والكواكب ؛ ألنها تغٌبلنجوم عبادة ا                                                                         
 لومه لهوتهدٌد                                                                            

 
 لتصنٌف ما ورد من معلومات فً النص  :.تتعاون المتعلمات 
 :  معلومات تارٌخٌة

 كان ٌعٌش سٌدنا إبراهٌم فً لوم ٌعبدون الكواكب واألصنام والملون ، وأنه  أنكر علٌهم ذلن .         
 معلومات دٌنٌة :

 اصطفى هللا عّز وجل إبراهٌَم علٌه السالم برسالته ، وفضله على كثٌر من خلمه   .                       
 معلومات كونٌة :

   مهما كان حجمها .جمٌع الكواكب تغٌب 
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 الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة (  ( ٘٘و2ٕصـــ ٕؤ( حصٌلتً اللغوٌة )ٗٔوٗنشاط ) 

 ) تحدٌد معانً الكلمات والعبارات فً النص (.ٗ-ٕالكفاٌة الخاصة :            

 الممارسة  -1

 ٌتطلع  المتعلم على الكلمات المطلوبة منها من خالل معرفتها فً حصٌلتً اللغوٌة التالٌة  . 

 مرادفها  الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة

 األغانً الشعبٌة اهازٌج المخبوء الخبء اختاره وفضله اصطفاه

   المؤثرة -الحزٌنة  الشجٌة برهان -دلٌل  –حجة  سلطان

   ٌتبختر فً سٌره  ٌرفل المتبخترة –المتماٌلة  المائسة

 : هات ضد الكلمات التالٌة 

 ضدها الكلمة ضدها الكلمة ضدها الكلمة

 الٌابسة  الندٌة  الندٌة    الٌابسة  ظهر ووضح أفل

  الكلمات التالٌة :هات جمع 

 جمعها الكلمة  جمعها الكلمة  جمعها الكلمة  جمعها الكلمة 

ُحَجٌج ، و  الحجة 
 ِحجاجٌ 

 -أسبلة –أسبل  السبٌل الشداة  الشادي
 ُسبل

 ثغور ثغر 

 : هات مفرد الكلمات التالٌة 

 مفردها الكلمة  مفردها الكلمة  مفردها الكلمة 

 الغلٌل  الغالئل -رؤٌة  رؤى الربوة الربى 

 

 ) السٌاق البد أن ٌكون فعل ( ( من خالل السٌالات التالٌة : طلع    ). وضح معنى كلمةٖس    

   ."مجال الطبٌعة .(   َظَهَر ِمْن ُعلُوٍّ  )     َطلََع اْلِهالَُل" "َطلََع الَكْوَكُب" "َطلَعَِت الشَّْمُس 

   "مجال النبات  (      َنبََت، َنَما)                                        . "َطلََع النَّبَاُت 

     "مجال الحركة . ( َعالَهُ، َصِعَد ِفٌهِ  .                               ) "َطلََع اْلَجَبَل َوِفٌِه 

     "مجال السفر والغربة ( َرَهاَهَجَرَها، َغادَ  .                                 ) "َطلََع ِمْن بِالَِدِه 

   "ُمجال دٌنً( َخَرَجْت، لَفََظ أَْنفَاَسهُ األَِخٌَرة .                                   ) "َطلَعَْت ُروُحه 

   "مجال اجتماعً  (   َعِلَمهُ .                                )     "َطلََع َعلَى األَْمِر 

  "ٌِْه بِِسالَِحِه  مجال عسكري .(     أَْلبَلَ  .                              )  . "َطلََع َعلَ

   "ُمجال الطبٌعة . ( َخَرَج َطْلعَُها .                                    ) "َطلَعَِت النَّْخلَة 

   "ُمجال الطفولة  . (  َرَزتْ بَ .                                       )  "َطلَعَْت ِسنُّه 
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 *  ضعً التصرٌف المناسب لكلم ) عبد( فً الجمل التالٌة : التصرٌف البد أن ٌكون اسم .   

 المعبد ( –العبٌد  -العبادة    -استعباد    -عابد    -) معبود         

 المسلم .................ٌدخل الجنة .  -.                           ال ...............إال هللا عزوجل -

 .................هً إخالص النٌة هلل .  -لضى اإلسالم على ......................                  -

 مة . ٌضم ................ تحف وتماثٌل لٌ   -ٌرتدي ..........مالبس بالٌة .                         -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعٌار  ٔ/٘-ٖ. الكفاٌة العامة ) الكتابة  ( الكفاٌة الخاصة : 2ٕ(أنواع الجموع  صـــ   ٘نشاط ) 

 الكتابٌة مع مراعاة لواعد النحو والرسم الهجائً  ( )تستخدم الخطوط 

 

            
        

اآلٌات الكرٌمة لراءة صحٌحة مضبوطة بالشكل، ثم تضع خطا تحت الجموع التً وردت   الرأ  -2

 فٌها 

ٌِْل َوالنَّهاِر  السَّماواتِ }إِنَّ فًِ َخْلِك  َ 2ٓٔ) األلباب أِلُوِلً ََلٌاتٍ َواأْلَْرِض َواْختِالِف اللَّ ( الَِّذٌَن ٌَْذُكُروَن َّللاَّ

َواأْلَْرِض َربَّنا ما َخلَْمَت هذا باِطاًل ُسْبحانََن فَِمنا السَّماواِت َوٌَتََفكَُّروَن فًِ َخْلِك  ُجنُوِبِهمْ لٌِاًما َولُعُوًدا َوَعلى 

ٌْتَ  (2ٔٔ)لنَّارَعذاَب ا  ({2ٕٔ) أَْنصارٍ ِمْن  ِللظَّاِلِمٌنَ هُ َوما َربَّنا أنن َمْن تُْدِخِل النَّاَر فَمَْد أَْخَز

  

  

  

 

 

جمع المؤنث  جمع المذكر السالم
 السالم

 جمع تكسٌر

 –األهازٌج –األغانً –سواحل  -عجائب –جنات  –كلمات الخلٌجٌون  –الغواصٌن الباحثٌن 
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شتى  –فنون  -المصائد   –المصص  –األخطار  شخصٌات   صانعو  –المكافحون 
–ألطار –تجارب  –صحاري -السفن–األٌدي –

 -مظاهر  –أصحاب 

 

 دد مفرد الجموع اَلتٌة :ح    -
   ) األغانً : األغنٌة (            ) اعماق : عمك (            ) سواحل : ساحل (

  ) أشعار : شعر(  ( ) لصائد : لصٌدة (  ة) األهازٌج :  األهزوج  
 )الغائصٌن : الغائص ( ) الباحثٌن : الباحث ( ) الخلٌجٌون : الخلٌجً ( ) المكافحون : المكافح (   

 ) جنات : جنة ( ) شخصٌات : شخصٌة ( .
 

كلمة ) المسلمون ( فً ثالث جمل مفٌدة بخط الرلعة ، بحٌث تكون فً األولى مرفوعة ، وفً  وظف  -
 الثانٌة منصوبة ، وفً الثالثة مجرورة  

 . المسلمون متحدون 
 .إن المسلمٌن متعاونون فً السراء والضراء 
 . للمسلمٌن تارٌخ عرٌك 

 
جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنٌن بزٌادة واو  ونون فً حالة الرفع ، وٌاء ونون فً حالة 

 النصب الجر، وتحذف النون عند اإلضافة .
 إعرابه : ٌرفع بالواو وٌنصب وٌجر بالٌاء.

 

 
 ألرأ األمثلة التالٌة لراءة مضبوطة بالشكل معلال  سبب الضبط  -

  الطالباِت المجتهداتِ كافأت المدرسة . 
 الطالبات : مفعول به منصوب بالكسرة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم .

 المجتهدات : صفة منصوبة بالكسرة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم .

  الطالباِت المجتهداتِ أثنت المعلمة على . 
 ت : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم .الطالبا

 المجتهدات : صفة مجرورة بالكسرة ؛ ألنه جمع مؤنث سالم .
 
 

 : هو ما دل على أكثر من اثنتٌن بزٌادة ألف وتاء جمع المؤنث

 .  إعرابه :  ٌرفع بالضمة وٌنصب وٌجر بالكسرة  

   أضبط الجموع فً الجمل التالٌة ضبطا سلٌما. 

 .  الزمالء األعزاءسلمت على  -

 الزمالء : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة   ؛ ألنه جمع تكسٌر .

 األعزاء : صفة مجرورة بالكسرة ؛ ألنه جمع تكسٌر . 

WWW.KweduFiles.Com



 

  ٙ   
 

 

 

 فً المدرسة .  األصدلاءرأٌت  -

 األصدلاء : مفعول به منصوب بالفتحة ؛ ألنه جمع تكسٌر .

 

 جمع   التكسٌر هو ما دل على أكثر من اثنٌن بتغٌٌر صٌغة مفرده  -

 ) إعرابه( ٌرفع بالضمة وٌنصب بالفتحة وٌجر بالكسرة

 

 الممارسة : -ٖ

 حدد بعضا من عجائب لدرة هللا فً الكون مستخدمة الجموع المختلفة .  -

عجائب لدرة هللا فً الكون كثٌرة ومتعددة وعلً المسلمٌن والمسلمات التأمل فٌها ؛ لٌزدادوا إٌمانا 

   باهلل عز وجل 

 جمع المفردات اَلتٌة جمعا صحٌحا بخط الرلعة : ا -

 )المعلم : المعلمون والمعلمٌن ( ) التلمٌذ : التالمٌذ( ) الكتاب : الكتب ( ) الطالبة : الطالبات (  -

 خلص : المخلصون والمخلصٌن ( المسلمة : المسلمات () الم

بحٌث تكون فً األولى مرفوعة ، وفً ‘ أوظف كلمة ) المؤمنون ( فً ثالث جمل مفٌدة بخط الرلعة  -

 الثانٌة منصوبة ، وفً الثالثة مجرورة .

 . أدى المؤمنون الصلوات فً أولاتها 

 . إن المؤمنٌن فً ترابط إلى ٌوم الدٌن 

 لف مشرفة فً نصرة اإلسالم .للمؤمنٌن موا 

 أضبط الجموع فً األمثلة التالٌة ضبطا صحٌحا مع مراعاة عالمات اإلعراب . -

 المؤمناُت محبوباُت .

 مفٌدة ُ  . الكتبُ 

 فً الحفل .  المجتهداتِ رأٌت 

 فً رحلة جمٌلة . األصدلاءَ رافمت 
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 . الكفاٌة العامةٖٖاالستفهام   صـــ    ( رسم همزة المطع عند اتصالها بهمزة ٙنشاط ) 

المعٌار   )تستخدم الخطوط الكتابٌة مع مراعاة لواعد النحو   ٕ/٘-ٖ) الكتابة  ( الكفاٌة الخاصة :  

 والرسم الهجائً  (

                                                     التمهٌد : -4

 ألرأ األمثلة لراءة مضبوطة بالشكل . -

                أتحب التأمل فً سماء الكوٌت ؟ 

 أتشكر هللا على نعمه الكثٌرة علٌن ؟ 

 أسأل زمٌلً عن حال الهمزة فً المثالٌن السابمٌن . -

 أجٌب شفهٌا باإلثبات على السؤالٌن السابمٌن . -

 . نعم أحب التأمل فً سماء الكوٌت 

 . نعم أشكر هللا على نعمه الكثٌرة علٌنا 

 التطبٌك : -٘

 عن األسئلة التالٌة باإلثبات إجابة صحٌحة مضبوطة بالشكل وبخط الرلعة . أجٌب -

    نعم اعلم فىائد الشمس والقمر .أتعلم فوائد الشمس والممر ؟ 

     نعم أعرف حكمت اهلل يف خلق الليل والنهبر .أتعرف حكمة هللا فً خلك اللٌل والنهار ؟ 

دا الفعل مضبوطا بالشكل بخط الرلعة لبل دخول ألرأ األمثلة التالٌة لراءة مضبوطة بالشكل محد -

 همزة االستفهام علٌه .

  ( أُكرمك وتكرمنيأؤكرمن وتكرمنً ؟    الفعل األصلً لبل دخول همزة االستفهام ) 

 إذا جاءت همزة االستفهام مع همزة المطع مضمومة: -

بهمزة ممصورة وواو مضمومة . وهذا ما  هنان من ٌملب ألف المطع واوا مضمومة : أؤكرمن -ٔ

 ٖٖجاء فً الكتاب المدرسً صــــــــــــــــــ

    أعطيك وتعطينيأؤعطٌن وتعطٌنً ؟   

    أنبئكم ببخلريأؤنبئكم بالخٌر  ؟    . 
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 ما لٌل فً المثال األول ٌماس علٌه الثانً والثالث         مثلها مثل أؤكرمن .

  ( أتأأتوضأ للصالة ؟  الفعل) ىضأ للصالة 

 إذا اجتمعت همزة االستفهام مع همزة المطع المفتوحة  فلن فٌها ثالث لغات :

 33إثبات الهمزتٌن : أَأَتوضأ للصالة ؟ وهذا ما جاء فً الكتاب المدرسً صـــــــــــــ -1

 

  إنك ذاهبأئنن ذاهب ؟ . 

 إذا  جاءت همزة االستفهام مع همزة لطع مكسورة ففٌها أربع لغات :

  ٖٗإثبات الهمزتٌن : أإنن ذاهب ؟  أو أئنن ذاهب ؟  كما جاءت فً الكتاب المدرسً صــــــــــــ -ٔ

 

 . 

 ألمً ( -أدخل همزة االستفهام على الكلمات اَلتٌة مراعٌا تغٌر رسم همزة المطع . ) ألدم    -

 أألدم الخٌر ؟ آألدم الخٌر ؟ أؤلدم الخٌر ؟

 أؤلمً المصٌدة ؟أألمً المصٌدة ؟ آألمً المصٌدة ؟ 

 ٖ- : الممارسة 

أوظف الكلمات التالٌة فً جمل مفٌدة بعد دخول همزة االستفهام علٌها بخط الرلعة مراعٌا رسم  -

 همزة المطع .

 أنزل (  -آتً      -)  أسجد   

 أؤنزل الحك ؟    -تً متاخرا ؟   أآ  -أأسجد لربً ؟    -

 ) أتحرص على مظاهر لدرة هللا فً الكون ؟  أكتب الجملة اَلتٌة مضبوطة بالشكل بخط الرلعة : -

 أحترص على مظبهر قدرة اهلل يف الكىن ؟
 أحاور زمٌلً مستخدما همزة االستفهام من خالل السؤال عن ) زٌارة عجائب الدنٌا السبع ( -

 أزرث عجبئب الدنيب السبع ؟ 
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المعٌار   )   7-ٖ( الكفاٌة الخاصة :   . الكفاٌة العامة ) الكتابةٖٗ(  عالمنا الجمٌل   صـــ  2نشاط ) 

 ت صلة من مجاالت معرفة مختلفة لتوثٌك عرضه الكتابً   (اٌختار معلومات ذ

بحثا معلوماتٌا حول تارٌخ أحد هذه الجسور واستخداماتها وأنواعها عبر الزمن ،   كتب ا  الممارسة :-ٖ

 ومات التً أكتسبها فً الحصة . الذي ٌتطلب حماٌتها ، مستعٌنا بالمعل االستراتٌجًودورها 

للجسور أهمٌة عظٌمة فً تخطً الصعاب ، فالجسر عبارة عن منشأ ٌتم استخدامه للعبور           

او أرض وعرة. ٌتم إنشاء الجسر من الخرسانة  مائًمن مكان إلى أخر بٌنهما عائك ولد ٌكون هذا العائك 

حبال ؛ لٌتمكن العابرون فوله من مشاهدة  ما فً المسلحة أو الصلب أو من مواد أخرى كالخشب او ال

، توفٌر الولت ، والتخفٌف من الزحمة الشدٌدة ، وتملٌل الحوادث  ، وبدأ  تالسٌارااألسفل ، ومرور 

البشر فً إنشاء الجسور منذ المدم ، وبدأت بالجسور الخشبٌة التً تتكون من جذع شجرة ، ثم تدرج األمر 

الستخدام األحجار كما فً أٌام الرومان فً البداٌة استغلت كما ٌبدو فرص طبٌعٌة جذع شجرة سمط فوق 

لاصدٌن عندما ارادو لطع واد  المدامىواد او حجارة كبٌرة استمرت فٌه فً المرحلة الثانٌة وضع 

فرمو)كتلة خشبٌة(للمرور. والتجربة علمت بناة الجسر االوائل انه لكً ٌبنى جسر)رابطة( على سطح 

 اودٌة واسعة ٌمكن استعمال عارضات كثٌرة مربوطة بعضها ببعض.

ومن أنواع الجسور من حٌث االستخدام : جسور سٌارات ومشاه  ، جسور سكن حدٌدٌة            

صرف صحً  و  الجسور  –مٌاه  –و جسور مشاه  و جسور خطوط األنابٌب وخطوط أنابٌب بترول 

 المؤلتة  .

المنعزلة  ولذلن فإن للجسور أهمٌتها فً ربط األجزاء المنعزلة مثل ضفاف األنهار والجزر        

، كما أن للجسور أهمٌة خاصة فً الحروب ، حٌث أن الجسر هو هدف استراتٌجً ٌجب حماٌته مهما 

 كلف األمر ، وأحٌاناً ٌتطلب األمر تفجٌر الجسور حتى ال تمر علٌها الموات الغازٌة. 

عام  ومن هذه الجسور جسر بروكلٌن، هو واحد من ألدم الجسور المعلمة فً أمٌركا، وأُنشئ     

، وٌعد رمزاً لمدٌنة نٌوٌورن ومعلماً تارٌخٌاً 2ٖٓٔ، وظل أطول جسر معلك فً العالم حتى عام 22ٖٔ

 ووطنٌاً.

مملكة العربٌة السعودٌة وأٌضا جسر الملن فهد هو عبارة عن سلسلة من الجسور التً تربط ال   

لعربٌة السعودٌة والبحرٌن، استندت فكرة بناء الجسر على تحسٌن الروابط بٌن المملكة او  والبحرٌن

م، 22ٙٔم واستمرت حتى عام 22ٔٔم، وبدأ البناء فً عام 2ٙ2ٔالمسح من البحرٌة بدأت فً عام 

، والتً شملت االمٌر الشٌخ عٌسى بن سلمان 27ٖٔعندما افتتح رسمٌا للجمهور فً اجتماع بصٌف عام 
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ٌز وسمو الشٌخ خلٌفة بن سلمان آل خلٌفة، آل خلٌفة وكذلن ثم الترح الملن فٌصل األمٌر فهد بن عبد العز

 أن اللجنة التغاضً عن الجوانب االلتصادٌة والمالٌة من المشروع والتركٌز على البناء الفعلً للجسر.

تم افتتاح الجسر رسمٌا فً حضور خادم الحرمٌن الشرٌفٌن، الملن فهد بن عبد العزٌز ملن 

ً الشٌخ عٌسى بن سلمان آل خلٌفة، أمٌر دولة البحرٌن، المملكة العربٌة السعودٌة وصاحب السمو الملك

 22ٙٔنوفمبر  ٕٙمع األخٌر بالتراضً بحرارة لتسمٌة الجسر جسر الملن فهد، وذلن فً 

 

 .ٙ-ٕالكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة / الكفاٌة الخاصة /   2ٖ(  ألبل الصبح صــ2نشاط رلم )

 م اللغة فً نصوص متنوعة  . (المعٌار )   ٌحلل طرلا مختلفة الستخدا

 الفهم واالستٌعاب :      -

 تتعاون مع أفراد مجموعاتها لتحدٌد ما ٌأتً من النص السابك : - 

 أصوات بعض الحٌوانات والطٌور التً وردت  فً النص. -1

 ( التغرٌد للطٌور - ثغاء صوت الشٌاه  )     

 األمر الذ وجهه الشاعر إلى خرافة    -2

 اإلسراع للخروج إلى المراعً الجمٌلةوخرافه بأن تستفٌك من نومها  شاعردعا ال

 تتبعه فً السٌر لمشاركة الطٌور فً االستمتاع بالحٌاة وٌطلب منها االستمتاع بالطبٌعة أن  ودعاهم أٌضا

وإصدار أصواتها بحرٌة وانطاللة فتمأل الوادي سعادة وسرورا وبهجة ، وكذلن االستمتاع بصوت 

 .الخافتالسوالً 

 شبابتً تشدو بمعسول النشٌد،   اسمعً همس السوالًر : األلفاظ التً تدل على دلة التصوٌ -ٖ

 تهادى النور  .   -الحٌاة الناعسة    -كلمات جعلت أحد التعبٌرات خٌالٌا     : الربا تحلم   -4

 الكلمات التً صعب علً فهمها       :  -5

 : المظلمة .          حبور: سعادة. الناعسة / أول النوم .             الدامسة 

 مرعاها : مكان الرعً.            تهادى : تظهر ببطء .       الفجاج : طرٌك بٌن جبلٌن.

 الناضرة .    شبابتً : آلة العزف                    ×بهاه : حسنه وجماله .            الٌابسة : الجافة 

 الخٌال فً  لول الشاعر :    -6

هر والطٌُر وأمواُج المٌاه   بُح جمٌال ٌمأل األفَك بهـــاهألبَل الص    فتمطى الزَّ

ووصف الصبح بالجمال  ،شبه الصبح باإلنسان الذي ٌمبل متهلال مسرورا   ) البل الصبح جمٌال ( (    

 لنفس الشاعر وتأثره بهذا الصباح . انعكاسلما فٌه من 

 . شبه الزهر باإلنسان الذي ٌتحرن متكاسال من ٌمظته   ) تمطى الزهر ( ( 
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 أحدد بعض المفردات الدالة على :  -

 النشاط الفرح األمل 

 أفٌمً  –هلمً  حبور -ٌشدو  –تهادى           ٌغنً -ألبل   –تحلم   

 

 

 

 أعلل اختٌار الشاعر لبعض التعبٌرات فً النص السابك من مثل:  -

 

 نغما ٌصعد من للبً ، كأنفاس الورود ألبل الصبح ٌغنً للحٌاة الناعسة 

                        فً اَلخرٌن وإشعاع  لٌبٌن تأثٌر النغم                                  للداللة على الفرح الذي ٌعم الحٌاة

 الجمال فً نفوسهم والسكون وكلمة " ألبل " تدل على

  األمل

 التعبٌر الخٌالً إلى تعبٌر حمٌمً:أحول  -

 لد أفاق العالم الحً ، وغنى للحٌاة ..........لد أفاق العالم الحً وأحب الحٌاة ......... -

 الممارسة :      -ٗ

 لال الشاعر األندلسً / المعتصم بن صمادح فً وصف روضة :   

 الروض ٌشرب واألنوار تنسكب 

 وللبهار على أفنانه زهر .

 ر أحٌانا وتحتجب .والشمس تظه

 كأنه فضة من فولها ذهب .    

 أضع خطا تحت نوع النص السابك :  -

 علمً  أدبً لصصً دٌنً 

  : أحدد بعض التعبٌرات الدلٌمة واأللفاظ العذبة التً تدل على تصوٌر جمال العرض 

 ................ الروض ٌشرب.. وللبهار زهر و ..الشمس فضة ،..األنوار تنسكب

  . أحول التعبٌر الحمٌمً إلى خٌالً : تتحرن أغصان الروض 

 )............ترلص أغصان الروض........................(
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 . أسجل تعبٌرا أعجبنً من النص مبٌنا سبب إعجابً به 

 ................. الروض ٌشرب شبه الروض باإلنسان الذي ٌشرب مما ٌدل على جماله . 

  ًصٌاغة جمل اسمٌة وفعلٌة عن جمال الطبٌعة فً الربٌع مستخدما أتعاون مع زمٌلً ف

 األسالٌب البالغٌة .

   

أزهاٌر متفتحة، وأشجاٌر مزدانة بخضرتها وثمارها، وشمٌس مشرلة، ورائحة فّواحة تمأل المكان، تمأل  

ندما أٌمنت أن الروح بهجة وسعادة، وترّد للوجه رونمه وتوّرده، فتساءلت عن سّر ذلن، وبدا ذلن جلٌّاً ع

 هذا فصل الربٌع، كٌف ال، ولد لال أبو تمام: 

 . من الحسن حتى كاد أن ٌتكلّما                         أتان الربٌع الطلك ٌختال ضاحكاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7-ٖ. الكفاٌة العامة ) الكتابة  ( الكفاٌة الخاصة : ٖٗ(  عالمنا الجمٌل   صـــ  2نشاط ) 

 ت صلة من مجاالت معرفة مختلفة لتوثٌك عرضه الكتابً   (االمعٌار   ) ٌختار معلومات ذ 

 ٌتحاور كل متعلم مع زمالئه فً أسباب بناء الجسور .  * -6

الجسر عبارة عن منشأ ٌتم استخدامه للعبور من مكان إلى أخر بٌنهما عائك ولد ٌكون هذا العائك مائى او 

 أرض وعرة. ٌتم أنشاء الجسر من الخرسانة المسلحة أو الصلب أو من مواد أخرى كالخشب او الحبال

، ومرور السٌارت ، توفٌر الولت ، والتخفٌف من  فً األسفل ما لٌتمكن العابرون فوله من مشاهدة و

 الزحمة الشدٌدة ، وتملٌل الحوادث . . 

 اإلعداد :   -7

ٌتعاون كل متعلم مع زمالئه فً جمع معلومات بسٌطة من الشبكة العنكبوتٌة عن ممٌزات كل جسر من 

  ة والجمال الفنً والمولع الجغرافً ، وأضمنها المخطط الذي ٌلٌه :الجسور التالٌة من ناحٌة األهمٌ

 م2ٌٙ٘ٔصل بٌن أوروبا وأسٌا طوله 

                              

م                            أطول جسر نافورة فً العالم طوله 2ٗجسر حجري مموس طوله 

 فوق نهر هان2٘ٗٔ

 

 واجتماعٌةكم فائدته التصادٌة  ٕ٘طوله 
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ألٌم لعبور نهر التاٌمز  م 2ٕ٘ٔجسر معلك طوله                                                 

 لزٌادة                        

النشاط فوق نهر الشرق                                                                      

 وهو من اعلى الجسورالتجاري 

 

 

 دامات الجسوراستخ

 . تستخدم الجسور فً عبور المجاري المائٌة بشكل عام   -ٔ

 . لوصل الجزر المنعزلة ببعضها البعض     -ٕ

مد السكن الحدٌدٌة فً المناطك التً تعولها المجاري المائٌة أو المناطك الجبلٌة     -ٖ

 الوعرة.

العذبة وخطوط تستخدم فً نفس الولت فً خمل وتمرٌر كابالت الكهرباء وأنابٌب المٌاه  -ٗ

 النفط والغاز.

 الكوبري المعلك .  -ٖجسر الشعاع .    -ٕجسر الموس .    -ٔ  :   أنواع الجسور

للجسور أهمٌتها فً ربط األجزاء المنعزلة مثل ضفاف األنهار والجزر     أهمٌة الجسور  

ٌجً المنعزلة ، كما أن للجسور أهمٌة خاصة فً الحروب ، حٌث أن الجسر هو هدف استرات

ٌجب حماٌته مهما كلف األمر ، وأحٌاناً ٌتطلب األمر تفجٌر الجسور حتى ال تمر علٌها الموات 

  الغازٌة.

 الممارسة : -2

ٌكتب كل متعلم بحثا معلوماتٌا حول تارٌخ أحد هذه الجسور واستخداماتها وأنواعها عبر 

 ستعٌنا بالمعلومات التً أكتسبها فً الحصة . الذي ٌتطلب حماٌتها ، م االستراتٌجًالزمن ، ودورها 

تخطً الصعاب ، فالجسر عبارة عن منشأ ٌتم استخدامه للعبور من مكان إلى  للجسور أهمٌة عظٌمة فً          

جسر بروكلٌن، هو واحد من ألدم الجسور المعلمة فً أمٌركا، وأُنشئ عام ، ومن هذه الجسور  أخر بٌنهما عائك 

 ، وٌعد رمزاً لمدٌنة نٌوٌورن ومعلماً تارٌخٌاً ووطنٌاً.2ٖٓٔجسر معلك فً العالم حتى عام  ، وظل أطول22ٖٔ

 جسر الملن فهد هو عبارة عن سلسلة من الجسور التً تربط المملكة العربٌة السعودٌة والبحرٌن.وأٌضا    

حرٌن، المسح من البحرٌة بدأت فً عام استندت فكرة بناء الجسر على تحسٌن الروابط بٌن المملكة العربٌة السعودٌة والب

فً اجتماع بصٌف عام  م، عندما افتتح رسمٌا للجمهور22ٙٔم واستمرت حتى عام 22ٔٔم، وبدأ البناء فً عام 2ٙ2ٔ
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، والتً شملت االمٌر الشٌخ عٌسى بن سلمان آل خلٌفة وكذلن ثم الترح الملن فٌصل األمٌر فهد بن عبد العزٌز 27ٖٔ

بن سلمان آل خلٌفة، أن اللجنة التغاضً عن الجوانب االلتصادٌة والمالٌة من المشروع والتركٌز على وسمو الشٌخ خلٌفة 

 البناء الفعلً للجسر.

تم افتتاح الجسر رسمٌا فً حضور خادم الحرمٌن الشرٌفٌن، الملن فهد بن عبد العزٌز ملن المملكة العربٌة السعودٌة 

ن آل خلٌفة، أمٌر دولة البحرٌن، مع األخٌر بالتراضً بحرارة لتسمٌة وصاحب السمو الملكً الشٌخ عٌسى بن سلما

 22ٙٔنوفمبر  ٕٙملن فهد، وذلن فً الجسر جسر ال

  

 

 . ٔ-ٖالكفاٌة العامة / الكتابة / الكفاٌة الخاصة /    ٙٗصــــــ) كاتب وكتاب ( (ٓٔنشاط )

 رأٌها . (المعٌار  )  تكتب نصوصا لصٌرة مختلفة حول األفكار معبرة عن 

تكتب المتعلمة عن أهمٌة المراءة الحرة والكتب الثمافة فً بناء شخصٌة الفرد فٌما ال ٌمل عن ثالث 

 فمرات مراعٌة الصحة النحوٌة وسالمة األسلوب وعالمات الترلٌم

 المراءة الحرة                                                    

التً ٌمرؤها الطالب أو  هً  المراءة الحّرةً تنمٌة العمل ،فللمراءة الحرة أهمٌة عظٌمة ف   

اإلنسان من تلماء نفسه وبرغبته الخاصة؛ وذلن باختٌار المواّد أو المواضٌع أو المجاالت التً ٌمٌل إلٌها 

نسان وٌحتاجها، ولهذا النوع من المراءة أهمٌّةٌ كبٌرةٌ لطالب العلم أو اإلنسان بشكٍل عاّم؛ فهً تعّزز ثمة اإل

 بنفسه، واعتماده علٌها فً اكتساب أصناف العلوم المختلفة. 

تعرٌف و  مساعدة الطالب على فهم واستٌعاب كّل ما ٌمرؤه وٌتعلّمه  فوائد المراءة الحّرةومن       

زٌادة الحصٌلة المعرفٌّة واللغوٌّة، باإلضافة إلى توسٌع اَلفاق و الطالب بأسالٌب المنالشة والحوار

   .التعرٌف بالكتب وأنواعها وأصنافها، وطرٌمة التعامل معهاو المختلفة والمدارن

ساعد على الحفاظ على العمل سلٌماً ولذلن فإن  للكتاب أهمٌة كبٌرة فً حٌاتنا  فهو ٌ                 

وصحٌاً وتحمٌه من اإلصابة بمرض الزهاٌمر، حٌُث إنَّ المراءة تعمل على تمرٌن عضلة العمل للحفاظ 

لراءة الكتب :  كما أنَّ لمراءة الكتب فوائد ال تُعد وال تُحصى نذكر بعضاً منها ما ٌلً  لى صحته ولوته،ع

لراءة الكتب تؤثر على و الدٌنٌة تُبٌُِّن لإلنسان تفسٌر كتاب هللا العزٌز، وتُطلعُه بسنَّة نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وسٌرته

لراءة الكتب تسمح لإلنسان بالتفرٌك بٌن الحالل  و للعلم والروح والعملاإلنسان، فهً ُمبهجةٌ للنفس مغذٌةٌ 

العمل بالمراءة وما جاء فٌها تُحمك سعادة لإلنسان فً الدنٌا ووالحرام والواجب والُمستحب والمباح 

 واَلخرة.
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ٌختار )ٕ -ٕ  المعٌار  ٕ-ٕالخاصة :الكفاٌة العامة ) المراءة والمشاهدة ( الكفاٌة . ٔ٘  صـــ هدهد سلٌمان  (ٖٔ نشاط )

 ( وٌصنف معلومات من نصوص مختلفة .

 الفهم االستٌعاب  -9

 لعودة إلى المعجم لتعرف معانٌها .الكلمات التً تتطلب ا المتعلمات تحوط 

 ها فً النص وتكون من مثل :ف معانً الكلمات الصعبة التً حوطتلتعر تتعاون المتعلمات 

 :  بحث وفحص . تفمد   

ٌْر بَِعٌد" أَْي َغاَب َزَمانًا ٌَِسًٌرا.           . َغ

ٌِْه أَْنَت َواَل ُجنُودن"      . أََحْطت بَِما لَْم تُِحْط بِِه " أَْي اِطَّلَْعت َعلَى َما لَْم تَطَِّلع َعلَ

 َوُهْم ُملُون اْلٌََمن ." َوِجئْتُن ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ ٌَِمٌن" أَْي بَِخبَِر ِصْدق َحّك ٌَِمٌن َوَسبَأ ُهْم ِحْمٌَر 

 .ْفعَال " َوٌَْعلَم َما تُْخفُوَن َوَما تُْعِلنُوَن " أَْي ٌَْعلَم َما ٌُْخِفٌه اْلِعبَاد َوَما ٌُْعِلنُونَهُ ِمْن اأْلَْلَوال َواأْلَ 

  ٌجٌب عن األسئلة التالٌة 

 عالم ٌدل تدرج سٌدنا سلٌمان فً عماب الهدهد عندما لم ٌجده من الحاضرٌن؟ وضح ذلن-                  

، كً ال تكون فوضى، فاألمر بعد سؤال الملن هذا السؤال لم ٌعد سراً، وإذا لم ٌؤخذ بالحزم سٌدنا سلٌمان حزمٌدل على  

ألعذبنه عذاباً شدٌداً أو »ن الحازم ٌتهدد الجندي الغائب المخالف: كان سابمة سٌئة لبمٌة الجند، ومن ثم نجد سلٌمان المل

، لكن سلٌمان لٌس ملكاً جباراً فً األرض، إنما هو نبً، وهو لم ٌسمع بعد حجة الهدهد الغائب، فال ٌنبغً أن «ألذبحنه

ن أو لٌأتٌنً بسلطا: »ٌمضً فً شأنه لضاء نهائٌاً لبل أن ٌسمع منه وٌتبٌن عذره، ومن ثم تبرز سمة النبً العادل

 وهذا ٌدل على حكمته . ؛ أي حجة لوٌة توضح عذره«مبٌن

 

هدهد خاص، معٌن فً نوبته فً هذا العرض، ولٌس  ٌدل على أنه  عالم ٌدل سؤال سٌدنا سلٌمان عن الهدهد؟-       

افتماد سلٌمان لهذا الهدهد سمة  هدهداً ما من تلن األلوف أو المالٌٌن التً تحوٌها األرض من أمة الهداهد، كما ندرن من

من سمات شخصٌته هً سمة الٌمظة والدلة والحزم، فهو لم ٌغفل عن غٌبة جندي من هذا الحشد الضخم من الجن 

 واإلنس والطٌر، فهو ٌسأل عنه وٌتضح أنه غائب، وٌعلم الجمٌع من سؤال الملن عنه أنه غائب بغٌر إذن! 
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-     

 ما جاء به الهدهد ٌتضمن سمات التمرٌر ومعلومات بارزة حٌث احتوى على                 

 ممدمة مشولة وموضوع ثم خاتمة وتوصٌات دلل على ذلن من النص                     

 المرآنً السابك                                               

  

 ةخاتم موضوع ممدمة مشولة 

 توصٌات لال سننظر أصدلت أمأحط بما لم تحط به وجئتن             وجدت امرأة تملكهم        

 اذهب بكتابً هذا كنت من الكاذبٌن        ولها عرش عظٌم من سبإ بنبأ ٌمٌن

 

 أصنف المعلومات الواردة فً النص حول سٌدنا سلٌمان وفما للفئات التالٌة : -

-  

 صفاته  أفعاله  هوٌته

 الشدة  –الحكمة  –سلٌمان نبً هللا                     ٌعلم منطك الطٌر وله                           لوة اإلدران   

 سلطان على الجن                                                                        

  )الممارسة( -11

 
 عالم بنظام الحكم -الذكاء                                     أمنح الهدهد صفة ممٌزة فً             -ا

 لصته مع سٌدنا سلٌمان علٌه 
 السالم         

 

 :. لتصنٌف ما ورد من معلومات فً النص  المتعلمات تعاونت
 :  معلومات تارٌخٌة

 أن ملكة سبأ كانت تحكم لومها.                                
 معلومات دٌنٌة :

 ) انهم ٌسجدون للشمس من دون هللا (                             
 . التصادٌة  معلومات 

ٍء َولََها َعْرٌش َعِظٌمٌ )                                            ًْ  (َوأُوِتٌَْت ِمْن ُكّلِ َش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٙ-ٕ( طلع الفجر . الكفاٌة العامة المراءة والمشاهدة  الكفاٌة الخاصة :  ٙٔنشاط ) 
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 طرلا مختلفة الستخدام اللغة فً نصوص متنوعة  . ( المعٌار )   ٌحلل 

  طلَع الفجُر َغّنِ ٌا لَمرٌَّه

وَح باألَغاِنً                   الشجٌةَواطَربً الرُّ

                   َو اشُد ٌَا طٌُر بالغُُصون َو أٌِمظ 

ُهوَر النَِّدٌَّه                            بأنَاِشٌِدَن الزُّ

 فإذا ما اصطبحت ٌا طٌر عبر 

 ما رأى الورد من رؤى سحرٌة                   

 وتمبل وأنت نشوان شاد                 لبالت النسائم العطرٌة .

 و الصبح لد تبدى            تحلً ثغره الحلو بسمة وردٌة هها 

 وانظر الكون كٌف ٌرفل        ٌا طٌر بتلن الغالئل العسجدٌة .

 هم واالستٌعاب :     الف -

 الكلمات التً صعب علً فهمها       ) أ (   

اطربً: استمتعً بالغناء .                                               االسم لمرٌة : نوع من الحمام المطوق المغّرد. 

 جذالن . –سعٌد  –اصطبحت : جاء الصباح بالنور .                  نشوان : فرحان 

  إذا نسمت الرٌح ارتعشت األغصان . -هبت هبوبا خفٌفا وتحركت نسمة هواء النسائم : 

 ٌتبختر فً الظهور وٌطٌل وهذا ٌدل على عظمته .ٌرفل : 

 الغالئل :  بطائن تلبس تحت الدروع أو الدثار . 

 الذهب ، الجوهر كله كالدر والٌالوت خاتم مصنوع من عسجدالعسجدٌة :. 

 اختٌار الشاعر للتعبٌرات اآلتٌة :)ب(  توضٌح سبب 

ٌولظ بأغانٌه الجمٌلة الزهور المبللة  رلٌدل على جمال الفج أٌمظ بأناشٌدن الزهور الندٌة : -

 بالندي مما ٌدل على الحث على التمتع بالطبٌعة الخالبة .

 واالستمتاع بها . ةٌدل على سحر الطبٌع ما رأى الورد من رؤى سحرٌة :

 

 : ت من جمال البٌ أبٌن ما فً -

  تحلً ثغره الحلو بسمة وردٌة    ها هو الصبح لد تبدى            -
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 شبه الصبح باإلنسان الذي ٌولظ وعلى وجهه بسمة وردٌة جمٌلة .

 :  من النص السابمة داللة بعض األلفاظ اآلتٌة  أحدد  -

 التفاؤل  بسمة  -( الفرح)                       -األمل    

  –عبر  -تمبل النشوان              –شاد  -غنً  -اطربً            تبدى  -الفجر -طلع   

 جبر فً وصف الطبٌعة :  الممارسة : لال الشاعر توفٌك دمحم -٘

ًّ           كلُّ ما فً الكون زاٍه ضاحٌن   لٌس فً أفراحه باٍن شج

وُض والطٌُر الذي    ٌُبدع األلحان والورُد الندّي           السَّنا والرَّ

هُر فً صدر الدجى   ًّ    والنجوُم الزُّ   والمروُج الخضُر والطلُع الَجِن

 

 

 

 خطا تحت نوع النص السابك :  أحدد -

 علمً  أدبً لصصً دٌنً 

   أكتب بعض المفردات التً تدل على التفاؤل والفرح من النص السابك 

   

 الجنً  المروجضاحن               زاه

 الزهر                 الطلع                    الخضر الندى 

 

 

  

  مستخدما  الخالبة الطبٌعة  مظاهر أتعاون مع زمٌلً فً صٌاغة جمل اسمٌة وفعلٌة عن

 األسالٌب البالغٌة .

   

أبدع فً خلك الكون بكّل لدرة هللا عز وجل تتمثل فً خلمه البدٌع الذي نراه بأعٌننا، فاهلل سبحانه وتعالى 

ما ٌحتوٌه، والطبٌعة من أكثر الدالئل لّوة وعظمة الخالك فالسماء الزرلاء الواسعة، والجبال بكبرها، 

والتالل والهضاب بمناظرها الخالبة، والغابات الملٌئة بأنواع الطٌور والحٌوانات األلٌفة، والمفترسة منها 

امها ومساحاتها وبكل ما تحتوٌه من كائنات، والسهول والبحار والمحٌطات واألنهار باختالف أحج

الواسعة بكل أشجارها المزهرة والورود الملونة التً تلون العالم وتعّطره والتً تكسو األرض فً فصل 

 . الربٌع الذي ٌعد بسمة السنة، هً روح الطبٌعة ونبض الحٌاة واإلٌمان
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعٌار :ٌختار معلومات ذات 7-ٖ( طبٌعتنا الخالبة . الكفاٌة العامة / الكتابة . الكفاٌة الخاصة 7ٔنشاط ) 

  جاالت معرفة مختلفة لتوثٌك عرضه الكتابً. صلة من م

 أجمل مدن منها: -

 الالذلٌة  -

تمع مدٌنة الالذلٌة فً ألصى شمال 

سورٌا وتتمٌز هذه المدٌنة بجمال 

ضواحٌها الذي ٌفوق كل األوصاف، 

 فنجد فٌها مثالً بحٌرة مشمٌتا:

 

 

 

 األوصاف، فنجد فٌها مثالً بحٌرة مشمٌتا:

 بحٌرة مشمٌتا

عن بحٌرة كبٌرة وجمٌلة تمع إلى شمال شرق وهً عبارة 

الالذلٌة، وتضم مجموعة من البحٌرات العذبة التً ولروعتها ال 

 ترتوي العٌن من مرآها
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  أجمل مناطك العالم

         الجبال الملّونة -ٔ

موجودة فً منطمة كولورادو فً الوالٌات األمرٌكٌة المتحدة، 

الطبٌعٌة جذباً للسٌاح من كافة  حٌث تعتبر من أكثر المناطك

أنحاء العالم، وهً تتمٌز بجمالها، وكبر حجمها، وامتدادها على 

 مساحاٍت واسعة، وعند زٌارتها ٌنصح بمشاهدة مغٌب الشمس.

  

 

 

 

  الحاجز المرجانً -ٕ

هو موجود فً أسترالٌا حٌث ٌتمٌز بمٌاهه النمٌة 

 وشدٌدة الزراق، باإلضافة إلى احتوائها على نسبة

عالٌة من الشعب المرجانة الملونة والموجودة على 

 أعماق مختلفة ومتباٌنة فً البحر.

  

  الجزٌرة الجنوبٌة -ٖ

توجد هذه الجزٌرة فً نٌوزٌالندا، وأكثر ما ٌمٌزها هو عدم 

تدخل اإلنسان أو مساهمته فً تغٌٌر أيٍ من معالمها، 

باإلضافة إلى نماوة مٌاهها وجمال مناظرها خاصة عند 

غٌاب الشمس، وٌشار إلى أّن هذه المنطمة تشكل نمطة جذٍب 

 مٌة. للمصورٌن، وهواة المغامرات، أو مخرجً األفالم الوثائ
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 كٌب تاون -ٗ

هً مدٌنة تمع فً دولة جنوب أفرٌمٌا، وتعتبر من أجمل 

وأروع المناطك الطبٌعٌة فً هذه المارة، إذ إنّها تجمع بٌن 

المناطك الخضراء، والمناطك الصحراوٌة، كما أنّها تحتوي 

على مجموعة من الحٌوانات النادرة والمهددة بأن تنمرض، 

ثالٌة لألشخاص الذٌن ٌحبون لذلن فإنّها تعتبر الوجهة الم

 الحٌوانات. 

  شٌراكاوا -٘

هً عبارة عن لرٌة جبلٌة موجودة فً دولة الٌابان، وٌعود 

تارٌخها إلى أكثر من ثالثمئة سنة مضت، وأكثر ما 

ٌمٌزها هو أسلوب العمارة فٌها، إذ إّن بٌوتها مبنٌة على 

أسلوب )الغاسشو(، والتً تجذب األنظار بألوانها الزاهٌة 

لجمٌلة، وٌشار إلى أّن جوها فً فصل الربٌع ٌكون وا

معتدالً وجمٌالً، أما فً الشتاء فتتغطى بالثلوج، وٌشار إلى 

 أنّها تشتهر بزراعة دودة المز. 

 سٌمورو الوانج -ٙ

هً بلدة صغٌرة فً إندونٌسٌا وهً لرٌبة من جبل برومو، وهو عبارة عن بركاٍن كبٌر، إال أّن أكثر ما 

 هو شعبها المضٌاف، والمحتفظ بالعادات والتمالٌد الفولكلورٌة.  ٌمٌز هذه البلدة

 

 كابادوكٌا -7

هً موجودة فً للب دولة تركٌا وتتمٌز بجمال طبٌعتها وانتشار المناطٌد التً تعمل على الهواء الساخن، 

 والتً تجذب السٌاح لتجربتها، وأخذ جولة فً الجو واالستمتاع بمناظر المنطمة الخالبة. 

 كولمار -2

هً من المدن الفرنسٌة التً تتمٌز بعمارتها، وبٌوتها المزخرفة، باإلضافة إلى جسورها الجمٌلة، 

والستكشاف هذه المدٌنة من الممكن المشً فٌها، أو الركوب فً الجندول، ومن الجدٌر بالذكر بأنّه ٌكثر 

  فٌها الورود والزهور الملّونة والجمٌلة.

 :  الممارسة 
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الجمٌلة المعروضة مستعٌنا بمعرفتً ، ومن مواد دراسٌة أخرى ، مبٌنا واجبً تجاه أكتب وصفا للصور 

 خالك الطبٌعة ؛مستخدما أنواع الجموع الثالثة .

الطبٌعة هً الهبة اإللهٌّة الساحرة التً منحها لبنً البشر، وسّخر كّل ما فٌها من خٌراٍت وجماٍل وسحٍر 

أساس استمرارها، فلوال خٌرات الطبٌعة التً سّخرها هللا تعالى لٌتمتّعوا فٌها، فهً سّر بماء الحٌاة، و

للناس، لما كانت هنان حٌاة، فكّل ما حولنا من ماٍء وهواٍء وبحاٍر ومحٌطاٍت وحٌواناٍت ونباتاٍت وغٌرها 

 الكثٌر، ما هو إال جزٌء صغٌٌر من الطبٌعة، ففٌها الغابات الملٌئة باألشجاٍر والخضرة التً تأخذ األلباب،

بدًءا من التفاصٌل الصغٌرة، وانتهاًء بأكبر التفاصٌل، باإلضافة إلى البحار والمحٌطات بزرلتها التً تمأل 

النفس راحةً وبهجةً، والجبال الشامخة التً تعانك األفك، والسهول الخضراء التً تمتّد على مّد النظر، 

تمنح البهجة للملوب، وتسّر العٌن والودٌان والصحارى؛ فالطبٌعة منجٌم للجمال والحٌاة، وهً التً 

 والروح. 

ال ٌمتصر وصف الطبٌعة على األشٌاء الظاهرة فٌها، فجولةٌ صغٌرةٌ بٌن أحضانها تُخشع الملب لعظمة 

الخالك، فالروعة تكمن فً مرالبة أدّق األشٌاء التً تحوٌها الطبٌعة، فلٌس هنان ما هو أجمل من التأّمل 

لعصافٌر المغّردة، وال ٌوجد ما هو أجمل من النظر إلى المطر الذي فً روعة الفراشات الصغٌرة وا

 كرٍم تجود بها السماء على األرض.ٌهطل من السماء فً لحظة 

من األشجار ما تشمخ أغصانها إلى السماء، فتعانك الرٌح وتغنًّ معها أجمل األغنٌات، ومنها ما تلتصك 

ٌرها، فما أروع مفاتن الطبٌعة، خصوصاً حٌن تتغٌّر باألرض، وكأنّها تمول لها سراً ال ٌعلمه أحٌد غ

وتتبّدل، وتكسر حاجز الملل فً النفوس، فهً متملّبةٌ مع فصول السنة، فالغابة الخضراء فً الربٌع، والتً 

تمنح الخضرة والبهجة للطبٌعة، تُطّل على الدنٌا بثوٍب رائع فً الخرٌف، وتنفض عنها ثوبها فً الشتاء، 

ةٍ رائعٍة ال تنبغً إال للطبٌعة المتجّددة والرائعة، والطبٌعة الوادعة فً حٌٍن لد تصبح فٌا لها من مٌز

 غاضبةً فً لحظٍة ما، كأن تثور فٌها عاصفةٌ فً مكاٍن ما. 

ًّ فً منظري الشروق والغروب، فعند الشروق تبدأ الشمس  تتجلّى عظمة الطبٌعة وروعتها وجمالها الربان

لسماء، لتعلن للحٌاة ابتداء ٌوٍم جدٌد، فتشرق الطبٌعة بكّل ما فٌها، أّما فً بإلصاق بٌاضها على صفحة ا

ولت غروب الشمس فترتسم خطوط الشفك األحمر على صفحة السماء، لتظهر لوحةً باهرةً، ال ٌستطٌع 

إبداعها أّي فنان، وٌكاد منظر غروب الشمس ٌكون من المناظر الفرٌدة التً تطغى على كّل صنوف 

 ٌجب على المسلمٌن المخلصٌن شكر هللا عزوجل على هذه النعم والمحافظة علٌها ؛ لتدوم .و الجمال

 

مهما لمنا بوصف الطبٌعة، فلن نستطٌع أن نفٌها ولو جزءاً صغٌراً من حمّها، فإن بدأنا بمظهر الزهور 

ئض الجمال الذي الرائعة التً تمأل الطبٌعة، وما فٌها من ألواٍن وأشكاٍل وعطور، فسنمف مشدوهٌن من فا

ال ٌوصف، ولو لررنا أن نَصف روعة الجبال الشامخة، وكٌف أنها تعلو وكأنّها تعانك السماء، فلن 

نستطٌع أن نذكر الوصف المالئم، فالطبٌعة شًٌء ال ٌنتهً وصفه أبداً، وكّل ما فٌها من أصغر األشٌاء 
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لحٌاة، كً نراها بكامل جمالها، فلنحافْظ وأبسطها إلى أعظم األشٌاء وأعمدها، كلّها تعطٌنا دروساً فً ا

 علٌها كً تبمى متجّددة ونمٌّةً إلى األبد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٔ-ٖعبً . الكفاٌة العامة / الكتابة . الكفاٌة الخاصة / ( أفتخر بتراثً الش2ٔنشاط ) 

المعٌار ) ٌكتب نصوصا لصٌر مختلفة حول األفكار أو المضاٌا المهمة معٌدا صٌاغة أفكار اَلخرٌن 

 ومعبرا عن رأٌه أو مؤلفا نصوصا إبداعٌة (

 الممارسة :

ٌخ الوطن وماضٌه ، مراعٌا الصحة أكتب نصا عن أهمٌة المحافظة التراث الشعبً ألهمٌته فً تأكٌد تار

 النحوٌة وسالمة األسلوب ، وعالمات الترلٌم .

الثمافة فً الكوٌت تعد امتداًدا للثمافة ف فخرة الدولة عبر تارٌخها العرٌك،التراث الكوٌتً هو م               

طبٌعة المولع الجغرافً العربٌة واإلسالمٌة بشكل عام وثمافة شبه الجزٌرة العربٌة بشكل خاص. كما أن 

الخاص بدولة الكوٌت كان له األثر األكبر بجعل المجتمع الكوٌتً مجتمعًا متفتًحا متمباًل للثمافات المحٌطة 

ن والحكام منذ لٌام الدولة جعل من ثمافة الدٌمولراطٌة ٌر والحوار بٌن الكوٌتٌبه. كما أن مبدأ التشاو

تمٌزت الحٌاة االجتماعٌة منذ المدم فً المجتمع الكوٌتً ، و كوٌتٌةوحرٌة التعبٌر أساساً هاماً للثمافة ال

بالترابط األسري، حٌث كان المنزل الواحد ٌضم جمٌع أفراد االسرة من الجد أو الجدة واألبناء واألحفاد. 

ولما كان فً تلن الحمبة الكثٌر من األعباء على رب األسرة كان لزاما على الشباب ان ٌبدأوا العمل فً 

ن مبكرة جًدا، كما انهم ٌتزوجون فً سن صغٌرة أًٌضا. وكانت أدوار كل فرد من أفراد األسرة واضحة س

ومعروفة، حٌث ٌكون دور الرجال العمل وكسب لممة العٌش والنساء دورهم التربٌة واالهتمام بشؤون 

 األلعاب الشعبٌةرت ، و أٌضا  انتش ت فكانت تتخذ من لبل كبٌر األسرةالمنزل. اما المرارات داخل البٌ

"صاده ما سابمًا كان األطفال ٌلعبون األلعاب الشعبٌة البسٌطة، ومنه "خروف مسلسل" و"الدرباحة" و

العدٌد من األساطٌر والخرافات التً تمٌزها وغالباً تستخدم  ، وأٌضا انتشار صاده" و"تٌل" و"الممصً"

: من الخرافات التً عرفها الكوٌتٌون لدٌما وهً الطنطل ومنها :  إلخافات األطفال لإلبتعاد عن العصٌان 

شخصٌة خٌالٌة وٌوصف بطول المامة وكان األهالً ٌرعبون اطفالهم بحكاٌات الطنطل لكً ٌلزموا بٌوتهم 

فً اللٌل وٌمال لدٌما انه عندما ٌمر الطنطل ٌصٌح البعض "هات المسلة" حٌث ٌهرب "الطنطل" خوفا من 

 المسلة.

ت التً عرفها الكوٌتٌون لدٌما وهً شخصٌة خٌالٌة وتظهر عندما ٌحل الظالم الدعٌدع: من الخرافا

 وٌشاهد الدعٌدع فً اللٌل على شكل حجر فً الطرٌك فإذا الترب منه أحد انتمل إلً مكان أخر.

: من الخرافات البحرٌة التً عرفها الكوٌتٌون لدٌما وهً شخصٌة خٌالٌة ولد ساد هذا االعتماد بودرٌا

لدٌما عند أهل البحر و" البودرٌا " على هٌئة إنسان نصفه على شكل سمكة تجوب البحار وٌسمع صٌاحها 
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غرله فً البحر، وهً فً اللٌل فً البحر على هٌئة غرٌك وعند االلتراب إلنماذها تتعمد إمسان المنمذ و ت

 مشابهة لحورٌة البحر.

: ومعناها حمار ولت الظهٌرة، هً نوع من أنواع الجن ظهرت فً المجتمعات الخلٌجٌة،  حمارة الماٌلة

وهً شبٌهة جدا بالغول والغولة الذٌن ٌملكون رأس إنسان وأرجل حمار وجسم آدمً وٌمال انه وحش 

 . فً ولت الظهٌرةمخٌف ٌأكل األوالد الصغار الذٌن ٌخرجون 

الذكوري فً  المجتمعمن المظاهر اإلٌجابٌة فً المجتمع الكوٌتً الدٌوانٌة حٌث تعتبر العصب فً و   

الكوٌت، والدٌوانٌة هً مجلس أو غرفة تكون مالصمة للمنزل وبها ٌجتمع أفراد األسرة والضٌوف وبها 

الدٌوانٌة تعتبر المنبر األول ألي مرشح ٌتبادلون أطراف الحدٌث واألخبار والتهنئة والعزاء. كما أن 

نمابً، بها ٌحصد األصوات وٌتحدث فً األمور السٌاسٌة وااللتصادٌة وغٌرها. لذلن ٌحرص المجتمع 

المالبس ، واٌضا  الكوٌتً على تركٌز ثمافة الدٌوانٌة حٌث انها تعتبر أبسط أشكال الدٌمولراطٌة فً البلد

على أصالة مالبسه الشعبٌة باعتبارها المالبس الرسمٌة فً  فظتهبحاٌتمٌز الرجل الكوٌتً  واألزٌاء

المناسبات والمحافل الرسمٌة، إال ان نمط المالبس الغربٌة ٌعتبر رائجاً جداً بٌن جمٌع فئات المجتمع 

وخصوصاً الشباب. أما بالنسبة للنساء الكبار فً السن فهن ٌلبسن العباءات السوداء التً تغطً معظم 

ٌتمٌز المجتمع الكوٌتً بتجمع العائلة والجٌران واألصدلاء وهنان الكثٌر من المناسبات  . م.أجزاء الجس

حٌث ٌخرج ، التً ٌتم االحتفال بها، ونذكر منها: الناصفوه: مناسبة ٌتم فٌها توزٌع الحلوى على االطفال

  االطفال إلى البٌوت وٌنشدون االهازٌج و تكون فً لٌلة النصف من شعبان.

 . ل أو عالمات المشً األولى للطفلمناسبة بسٌطة كظهور أول سن لطف النون:

  دق الهرٌس: والهرٌس هو حبوب الممح المطحونة استعداًدا لمدوم شهر رمضان. 

  المرٌش: وهً مناسبة سنوٌة تتم فً اللٌلة التً تسبك أول أٌام شهر 

 . من شهر رمضان ٘ٔو ٗٔو ٖٔالً المرلٌعان: وهو تملٌد سنوي ومناسبة تراثٌة ٌحتفل بها خالل لٌ

الغبمة: وهً مناسبة وعادة اجتماعٌة ومظهر من مظاهر التواصل االجتماعً فً شهر رمضان حٌث 

ٌجتمع األهالً واألصدلاء فً لٌالً رمضان لتناول ولٌمة لبل منتصف اللٌل وٌتبادلون أطراف الحدٌث 

    عن األحوال االجتماعٌة والمهنٌة والعامة. 
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