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 1-1   النشاط : قطرة ماء                                              الكفایة 
 =================================================================

تمھید.  -۱
 -قال تعالى :"وجعلنا من الماء كل شيء حي "

-أشرح مع مجموعتي ھذه اآلیة الكریمة ...مدلالً على حدیثي بعض الدالئل العلمیة. 
=تقوم إحدى الطالبات بشرح اآلیة الكریمة السابقة. 

=تحدید الدالئل العلمیة حول الماء. 
أثبت علم الخلیة أن الماء ھو المكون المھم في تركیب مادة الخلیة وھي وحدة البناء في كل كائن حي نباتاً -

 أو حیواناً .
-كذلك أثبت علم الكیمیاء أن الماء ضروري لحدوث جمیع التفاعالت والتحوالت التي تتم داخل أجسام 2

 األحیاء.
 االستماع والمناقشة. 

 . تخیري اإلجابة الصحیحة وفق فھمك للنص   - :1 س-
  / قصیدة / موضوع وثائقي؟قصة- ما نوع النص الذي استمعت إلیھ : 

 ؟خیالیة- ھل یعبر عن قصة حقیقیة أو 
 ) أمام العبارة غیر الصحیحة :) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (. ضعي عالمة (2س
      ) - عندما تنخفض درجات الحرارة تتحول قطرة الماء إلى كتلة جلیدیة صلبة .    (    1
 - وقعت أحداث  ھذه القصة في فصل الشتاء.                                     (     ×     )        2
      )- الملح یبقى في البحر وال یتبخر.                                     (    3
 -الممارسة.3

 -تعلمت من القصة ما یلي.   
تعلمت أن الماء أصل كل األحیاء وسبباً للحیاة فھو نعمة الخالق سبحانھ وتعالى لعباده ، فال یعیش اإلنسان 

 بدونھ وال الحیوان وال النبات لذلك وجب الحفاظ علیھ.
 ب-ماذا یمكننا أن نفعل لتجنب ھدر الماء؟

 ھناك الكثیر من الطرق للمحافظة على الماء منھا:
 *یجب إغالق صنبور الماء بإحكام.               *الحرص على ري األشجار عن طریق نظام التنقیط.

  *حفر أحواض كبیرة لتجمیع میاه األمطار بالقدر المستطاع واستخدامھا للمنازل أو الزراعة.
 ج-ماذا قرر خالد أن یفعل للمحافظة على الماء؟

 قرر خالد أن یحفر بئراً لجمع المیاه.
 د-أكتب نصاً قصیراً إلقناع زمیالتي بمشاركتي بالمحافظة على الماء.

 متروك للطالبات .
 

 

 

 

 

 

 



 

  )1-2النشاط : ( الرحلة العلمیة في طلب العلم ).                      الكفایة : ( 
========================================================================= 

 أوًال : التمهید.
 -أتحدث عن فضیلة الرحلة في طلب العلم بلغة سلیمة.

=للرحلة دور كبیر في تحقیق العلم والمعرفة ، فقد جاب العلماء البالد بحثًا عن العلم النافع ، واالستفادة من خبرات العلماء 
 في مختلف البالد ، وكما قیل ( من لم یرحل فال ثقة بعلمه ) .

 ثانیاً : الفهم واالستیعاب.
 -أ/ من كلمات الثروة الواردة في الحدیث الشریف:

  مشى                    *یبتغي : یطلب                   *وافر: كبیر–*سلك : دخل 
 -ب/شرح عبارة من عبارات الحدیث الشریف.

) یتضح من هذه العبارة أن طالب العلم مأجور على من سلك طریقًا یبتغي فیه علمًا سهل اهللا له طریقًا إلى الجنة*( 
دراسته وطلبه للعلم ، فإذا صلحت نیته بنفع المسلمین وطاعة والدیه فإن اهللا یسهل له طریق العلم الذي یطلبه ویسلك طریقه 

 وییسره علیه فإن العلم طریق موصل للجنة.
 -ج/ما مجال العلم والمعرفة الذي یهمك أن تقتدي بعلماء ذلك المجال؟

 *هناك الكثیر من المجاالت المتمثلة في ( العلوم اإلنسانیة ) ( العلوم االجتماعیة ) ( علوم الریاضیات ) ..................
 -د/أستخلص قیمًا سلوكیة من الحدیث الشریف.

 *الحرص على طلب العلم النافع.             *تقدیر دور العلماء األجالء.                *نشر العلم النافع.
 ثالثاً :الممارسة.

 -أبین الغرض الرئیس من الحدیث الشریف .
 *بیان منزلة العلماء األجالء ومنزلتهم السامیة التي تأتي في المنزلة الثانیة بعد األنبیاء.

 -هل تحب أن تكون عالمًا في هذه الحیاة ، أم متلقیًا للعلم والمعرفة فقط؟
*أحب أن أكون عالمًا في هذه الحیاة ؛ وذلك ألن العالم یفید نفسه ویفید اآلخرین وقد رفع المولى سبحانه وتعالى من قدر 

 العالم العامل الصادق وحثنا اإلسالم على تعلیم الناس العلم النافع فالعالم كالنجمة المضیئة في ظلمات الحیاة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
"                                    الكفایة   1-3النشاط : الرحالة والجغرافي "محمد اإلدریسي  

================================================================= 
 )التطبیق.2

 ا)أكتب بأسلوبي عن حیاة اإلدریسي ونشأتھ وتعلیمھ.
ھـ، حفظ القرآن 493=ھو أبو عبدهللا محمد بن محمد اإلدریسي المولود في أسرة شریفة األصل في سبتة المغربیة سنة 

الكریم وتلقى أصول الدین في مدینة سبتة ، طاف الكثیر من البلدان ، ویعتبر من أھم الجغرافیین على مستوى العالم ، 
وأشھر من رسم خریطة للعالم ، وھي أھم إنجاز حضاري وعلمي تحقق في مجال الجغرافیا ، كذلك كتب في األدب والشعر 

 والنبات ودرس الفلسفة والطب والنجوم.
 )أعدد أھم العلوم التي برع فیھا اإلدریسي ، وأھم مؤلفاتھ.2

=من أھم العلوم التي برع فیھا اإلدریسي : الجغرافیا ، التاریخ ، األدب ، الطب ، والفلك .ومن أھم مؤلفاتھ: :كتابھ ( نزھة 
المشتاق في اختراق األفاق ) ویعتبر من أشھر اآلثار الجغرافیة العربیة وقد استفاد منھ األوربیون ، وكذلك كتاب ( صفة بالد 

 المغرب ) ویتبادل فیھ جغرافیة وأحوال بالد المغرب وكتاب ( روضة األنس ونزھة المشتاق)
 )أذكر سمات الرحالة ( اإلدریسي ) في ضوء ما عرفتھ عنھ من معلومات.3

=یتمتع اإلدریسي بشخصیة موھوبة ، وعقلیة علمیة تواقة إلى المعرفة ، وعشق السفر والترحال ، فقد كان مغامراً محباً للعم 
والمعرفة ، جاب الكثیر من الدول وذلك من أجل االستزادة وتحقیق المنفعة ، ومن أھم سماتھ كذلك االستكشاف والثقافة 

 الواسعة.
 )أنا أكتب عن أھمیة المعلومات الجغرافیة لمن یعشق الرحالت.4

=تسھم المعلومات الجغرافیة في تقلیص إعداد الخرائط ، كذلك تساعد على الحصول على مواقع البلدان بشكل صحیح دون 
 أخطاء ، وتساعد الفرد على الحصول على ما یحتاج إلیھ في وقت ضئیل وبكفاءة عالیة.

 ) أصف بأسلوبي كیف استطاع اإلدریسي رسم خریطة للعالم القدیم.5
=قسم اإلدریسي العالم إلى سبعة أقالیم ، وكل إقلیم قسمھ عشرة أقسام ، فصنع بذلك سبعین خریطة ولم یكتف اإلدریسي بما 

توافر من كتب ، بل اعتمد على تجاربھ الشخصیة ورحالتھ في أنحاء العالم أوالً ، وما لم یشاھده بنفسھ اعتمد فیھ على 
الرحالة المسلمین وحین اكتملت الرسوم جمع اإلدریسي العالم كلھ في خریطتین األولى على كرة كبیرة من الفضة والثانیة 
كانت تخطیطاً دقیقاً باأللوان یوضح كرویة األرض ، ویضیف إلیھا خطوط الطول ودوائر العرض ، وأحضر اإلدریسي 

مجموعة من نقاشي الفضة من صناع األندلس وأمرھم أن یحفروا الخریطة على الكرة الفضیة فظھرت فیھا البلدان بأقطارھا 
 ومدنھا وریفھا ومواقع األنھار والبحار .

 )الممارسة.3
 أ)أتحاور مع مجموعتي حول وسائل السفر واستكشاف العالم قدیماً كما فعل اإلدریسي.

=عرف عن المسلمین والعرب حبھم للترحال ودراسة تاریخ األمم ، وجغرافیا البالد الستكشافھا  وقد برع في ھذا األمر ( 
اإلدریسي ) فقد لقب بـ(أكبر الرحالة العرب " حیث لم یكترث لوسائل السفر البدائیة القدیمة التي تمثلت في السیر على األقدام 

والجمال أوالً ثم تطور األمر بعد ذلك إلى ابتكار وسائل نقل تسھل لإلنسان عملھ ونقلھ من مكان آلخر فكان ھناك : العربة 
 والزالجة والسفن والطائرات.

 ب)أذكر مشاعري نحو شخصیة اإلدریسي بوصفھ عالماً وجغرافیاً ورحالة عظیماً .
=مشاعري تجاه اإلدریسي مشاعر الفخر واالعتزاز بما وصل إلیھ الرحالة العرب والمسلمون من تقدم وتطور یفخر بھ كل 

 عربي كذلك اإلعجاب واالنبھار بأعمالھ الخالدة.
ج)أوظف األفعال الماضیة التالیة في تكوین فقرة عن رحلة متخیلة على ظھر ناقة في العصر القدیم مستفیداً من حیاة 

 اإلدریسي 
  رصدت )– راقبت – تعجبت – رنوت –                       ( تطلعت 

ذات یوٍم تخیلت نفسي على ظھر ناقة أخذتني إلى العصر القدیم حیث الرحالة العرب وإنجازاتھم المبھرة ، فقد تطلعت إلى 
حیاة علماء ھذا العصر ورنوت إلى أعمالھم الخالدة ومآثرھم العظیمة التي بقیت آثارھا لعصرنا ھذا ، وكم تعجبت من قوة 
تحملھم وإرادتھم الفوالذیة في سبیل الحصول على العلم النافع ، وقد راقبت مسیرة ھذه الكوكبة وكیف ارتحلوا وتنقلوا من 
مكان آلخر لالستزادة وتحقیق المنفعة ، وفي نھایة المطاف أوقفتني الناقة لحظة وقد رصدت كل إنجازات ھؤالء العلماء 

 وأعمالھم الباقیة لتكون منارة نھتدي بھا ونفتخر بما حققھ ھؤالء العلماء العرب من إنجازات أبھرت العالم.
 



 

 
 

 7-1النشاط : مكتشف قارة استرالیا                                              الكفایة : 
================================================================= 

 تمھید. -۱
 -أذكر أبرز الكلمات الجدیدة التي استمعت إلیھا حدیثاً .

 = تطوع : عمل بدون مقابل                       العدة : االستعداد                   مناوشات : معركة
 -أتحدث بلغة فصیحة عن لعض الرحالة العرب مراعیاً صحة الضبط وسالمة النطق.

 متروك للطالبات.
 االستماع والمناقشة. -۲

 -ما اسم الرحالة الذي اكتشف قارة أسترالیا؟
 = الرحالة /جیمس كوك

 -كم عدد الرحالت التي قام بھا الرحالة؟
 =ثالث رحالت.

 -كیف بدأت حیاة الرحالة؟
=بدأت حیاتھ عندما تطوع في البحریة ، وقد كانت بریطانیا تعد العدة للحرب فقام كوك برسم خریطة لنھر سانت مما لفت 

انتباه قیادة القوات البحریة لھ ثم قدم تقریراً عن كسوف الشمس وخسوف القمر فقامت جمعیة لندن بنشر ھذا التعلیق ومن ھنا 
 استطاع العمل في األسطول البحري.

 -ما االسم الذي أطلقھ الرحالة على جزر ھاواي؟
 =اسم جزر ساندویتش.

 الممارسة. -۳
 -ألخص أبرز ما استمعت إلیھ ، مستخدماً اللغة العربیة الفصیحة ، ومراعیاً صحة الضبط.

=یعد جیمس كوك من أھم المستكشفین األوربیین في عصر التوسع االستعماري ، وقد قام بثالث رحالت في المحیط الھادئ 
، وقام برسم الكثیر من الخرائط لھذه المنطقة ، وكذلك بالعدید من االكتشافات مثل اكتشاف الساحل الشرقي السترالیا وجزر 

 ھاواي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )5-2النشاط : ( التربیة ).                      الكفایة : ( 
========================================================= 

 أوالً : التمھید.
 -الفكرة الرئیسة التي تعبر عن مضمون الصورة األولى.

 =الدعاء لآلباء بالرحمة والمغفرة ثمرة التربیة الحسنة .
 -الفكرة الرئیسة التي تعبر عن مضمون الصورة الثانیة.

 =طاعة الوالدین واإلحسان إلیھما مطلب ضروري في الحیاة.
 ثانیاً : الفھم واالستیعاب.

 -أ/ من كلمات الثروة الواردة في الموضوع .
 *رائد  : ممھد - متقدم                   *اتكل : اعتمد - ارتكن                   *ادكر: تذكر

  مخافة هللا– البغضاء              *تقى : تقوى –*تبر : تحسن                            *الحقد :الضغینة 
 *السحر :آخر اللیل قبیل الفجر

 -ب/أقترح عنواناً آخر مناسباً للنص .
 *أساس صالح األبناء.                          

 -ج/ ما المشاعر المسیطرة على الشاعر في ھذا النص؟
 *الحب الشدید لألبناء.               * الخوف الشدید على األبناء.                     *الود واأللفة بین األبناء.

 *اإلعجاب باألخالق الحسنة وأثرھا.
 -د/ما المقصود بقول الشاعر ( مثلما جاء بقول في الخبر ).

 * یقصد بھ كما قیل في األمثال والحكم.
 -م/أذكر أكبر عدد من القیم المستفادة من النص.

 حسن الخلق تجنب التفضیل بین األبناء التربیة الحسنة
 البر واإلحسان التقوى العدل

 -ت/كیف تكون ھناك ألفة بین األبناء في البیت؟
 *من خالل غرس الحب بین بعضھم البعض وعدم التفضیل بین ذكر وأنثى.

 -ى/ماذا ینتظر اآلباء من األبناء؟
 *ینتظر اآلباء من األبناء البر وحسن المعاملة لھما عند الكبر والدعاء بالرحمة والمغفرة.

 ثالثاً :الممارسة.
 -أكمل الجدول التالي الستخراج األفكار الرئیسة للقصیدة.

             الفكرة الرئیسة البیت                       م
علم األوالد ترفع شأنھم     واحذر اإلھمال خوفاً من  -1

 ضرر
لیس كاإلھمـــــال شـــــــــر     وارعھم دوما بسمع 

 والبصــــــــــر

 حسن تربیة األبناء منجاة لھم من الھالك.

 األخالق أساس بناء األمم المتحضرة. إنما األخالق في األمم    ھكذا فافھم كالمي وادكر   -2
 واحذر التفضیل یوماً بینھم    تورث الحقد إذا كنت تبر -3

 فالزم العدل بحرص وتقًى     ال تفرق بین أنثى أو ذكر
 حسن معاملة األبناء تورث الصفات النبیلة.

 
 
 
 



 

الغوص 
في الوقت 

الحالي

أماكن 
الغوص

أھدافھ

أدواتھ

 
 
 3-3النشاط : نقرأ ونعبر                                            الكفایة :  

 ================================================================= 
 - اإلعداد :2

-أتعاون مع مجموعتي في وضع مخطط لكتابة موضوع من ثالث فقرات عن الغوص في الوقت الحالي من حیث األدوات 
 والھدف والمكان ، مستعیناً بمصادر مختلفة من الشبكة العنكبوتیة ومواد دراسیة أخرى.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=ارتبط الخلیجیون بالبحر منذ القدم ، إذا كان مصدراً أساسیاً لكسب الرزق عن طریق الغوص بحثاً عن اللؤلؤ باھظ الثمن، 
كما قال تعالى :" وھو الذي سخر البحر لتأكلوا منھ لحماً طریاً وتستخرجوا منھ حلیة تلبسونھا " ، أما بالنظر إلى الغوص في 

الوقت الحالي فنجد أن ھناك الغوص الترفیھي ومن أھدافھ : تحقیق االستمتاع وذلك من مثل الغوص لرؤیة الكھوف ، 
والغوص في المیاه المتجمدة ، والغوص لرؤیة الشعاب المرجانیة ، وھناك الغوص االحترافي حیث یقوم بھ الغواصون لتنفیذ 

 مھام تحت الماء من مثل :إصالح القوارب والسفن وتربیة األحیاء المائیة   .
باإلضافة لما سبق فنجد أن معدات الغوص تختلف بحسب الھدف من رحلة الغوص فقد اختلفت أدوات الغوص في الوقت 

الحالي عنھا في الماضي فمثالً غوص األعماق یحتاج لمعدات مختلفة عن غوص الكھوف أو الغوص اللیلي ، وكذلك 
الغوص في المناطق المداریة یختلف عن الغوص في المناطق الباردة ونجد العنصر األساسي في معدات الغوص ھو أجھزة 

التنفس التي یستخدمھا الغواصون تحت الماء ،فنجد أجھزة التنفس الخارجیة ، وارتداء مالبس الغوص المناسبة ، وكذلك 
 ارتداء الغواص على ظھره خزاناً یحوي كمیة كبیرة من الھواء المضغوط والذي یستخدمھ للتنفس والطفو.

إلى جانب ما سبق فنجد أماكن الغوص كثیرة ومختلفة فنجد المیاه النقیة حیث الشعب المرجانیة فائقة الجمال ، ومواقع 
الغوص الملیئة بالتحدي والمغامرة التي تمتلئ بكل أشكال الحیاة البحریة ومن مثل ھذه المواقع البحر األحمر ( مرسى علم ) 

،(شرم الشیخ ) وكذلك جزیرة ( كوكو ) في المحیط الھادئ ، وكھوف الشیطان في فلوریدا حیث تمثل أكثر الكھوف جذباً 
 للغواصین في الوالیات المتحدة ، فما أروع  ھذه المغامرة!.

 
 
 
 

 8-1النشاط : التوأم  العجیب                                           الكفایة 



 

========================================================= 
 تمھید. -۱

 -ھل تحب أن یكون لدیك توأم ، ولماذا؟
 =متروك للطالبات.

 االستماع والمناقشة. -۲
 -أحاور طالباتي حول أھمیة إخالص الطبیب في مھنتھ اإلنسانیة.

 =متروك للطالبات.
 الممارسة. -۳

 -عدد شخصیات القصة.1
 =ھناك الشخصیات األساسیة وھي : دكتور /خلیل ، دكتور /فرید ، األم ، الطفالن ، الدكتور /فتحي.

 =ھناك الشخصیات الثانویة وھي : الممرضة - األب
 - ما أحداث القصة؟2
-توجھ الدكتور / خلیل إلى مشفى المدینة ومحاولتھ حقن السیدة الحامل إلجراء تجربة على الجنین الذي 1

 في أحشائھا.
 -إنجاب السیدة الحامل لطفلین غریبین ووفاتھا بعد الوالدة ثم وفاة األب بعدھا.2
 -یتولى الدكتور / فرید رعایة الطفلین ویالحظ علیھما نظراتھما الثاقبة الحادة.3
 -تصاب الطفلة ( سھام ) بالصداع وتتناول قرص معدني تضعھ خلف أذنھا حسب التعلیمات التي قرأتھا.4
 -دعوة الدكتور / خلیل للدكتور / فرید وأسرتھ لیرى مدى نجاح تجربتھ على ( سھام ).5
 -اختفاء ( سھام ) ود/خلیل في عرض البحر.6
 -الدكتور / فتحي یربط بین اختفاء قرص الموجھ الذاتیة واختفاء سھام.7
 -قیام الدكتور / فرید وصدیقھ الدكتور / فتحي بالبحث مرة أخرى عن سھام .8
 - العثور على ( سھام ) وقرص الموجھ الذاتیة بعد مواجھة شدیدة.9

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )2 ،1( حصیلتي اللغویة الوحدة األولى ( رحالت استكشافیة)                  النشاط :  
================================================================ 
 المترادفات



 

المترادفات . أ= 
  المترادف   الكلمة

 بریق-تألق- لمعان ومیض* 
  فاض– سال –انھمر  تدفق* 

  بشاشة- فرح–انشراح  * مرح
 غارة-ھجوم-اقتحام *غزو
  بریق - لمعان–إشراق  *تألق

 عظیمة- مشرفة *مجیدة
 تحسن *تبر

 طلب العطاء ( استرفد ) *استجدى
 
= الضد. أ

 الضد الكلمة  الضد الكلمة  الضد الكلمة  الضد  الكلمة
 اطمأن

× 
 –ارتاع 

 اضطرب-فزع
  تعجل–أسرع  تأنى أحمق-ذلیل شریف× ظن–شك –ریب  یقین×

 
= المفردات. ب

  المفرد  الكلمة  المفرد  الكلمة   المفرد الكلمة
 سائد- سید - ُسُدد *سادة َملك *ملوك مالك–ملَك  مالئكة*
 الجموع= ج

 الجمع    الكلمة
  عالمون–عوالم  عالَم* 

ات -ِشَدد *شدة  شدِّ
 علماء عالِم* 

 
         )طغى - المعنى السیاقي لكلمة ( ب

حسب السیاقات اآلتیة. = تحدید المعنى السیاقي لكلمة  ( طغى ) 
.                               المعنى السیاقي : جاء بماء كثیر.  = طغى السیل 

.                                المعنى السیاقي : فاض    ارتفع.–= طغى الماء
.                              المعنى السیاقي : ھاج    ثار.–= طغى بھ الدم

  تجبر.–= طغى الكافر في ارتكاب الجرائم.        المعنى السیاقي : جاوز الحد 
 = طغى البحر.                               المعنى السیاقي : ھاجت أمواجھ.

 )  عزز= تنمیة الفراغات اآلتیة بتصریف مناسب لكلمة (                     ) . عززتصریف كلمة ( ج- 
 = هللا سبحانھ وتعالى ھو ......العزیز..

 = یعیش الغني في ..عٍز ..وجاه.
 = یكن المعلم لطالبھ المتفوق ....إعزازاً ...

 = خرج الرسول وأصحابھ من المدینة ..أعزاء...
 = تعمل األسرة على ....تعزیز....الثقة بالنفس في نفوس أبنائھا.

 = هللا ھو ...المعز..المذل.
 =...االعتزاز....بالنفس سلوك عظیم.            =الرجل ....معتز... بألقابھ.

 
 
 

 األضداد

 التصریف

 المفرد

المعنى 
 السیاقي

 الجمع



 

  )8- 2النشاط : ( تشنغ هي ).                      الكفایة : ( 
========================================================================= 

 أوًال : التمهید.
 -أقارن بین الرحالتین ( كولمبوس ، تشنغ هي ) من حیث الهدف.

  الثراء والرغبة في افتتاح طریق بحري جدید یمر بمیناء وجزر برتغال .– تحقیق الشهرة :هدف كولمبوس من وراء حالته* 
 تطویر العالقات مع الشعوب ، والتعرف على عادات الشعب الصیني ونشر هدف ( تشنغ هي ) من وراء رحالته:* 

 اإلسالم.
 ثانیاً : الفهم واالستیعاب.

 -أ/ ما أهم إنجازات الرحالة الصیني ( تشنغ هي )
 *تجدید اإلبرة المغناطیسیة .            *رسم خریطة العالم األولى.         

  *تقویة العالقات الدولیة بین الصین والدول األخرى.
 -ب/أحدد على الخریطة األماكن التي زارها الرحالة ( تشنغ هي )

 *المحیط الهندي.                       * إفریقیا .               * آسیا .
 ثالثاً :الممارسة.

 -أقارن بین حركة الرحالة تشنغ هي والرحالة ماجالن أو كولمبوس من حیث.
 الرحالة كولمبوس الرحالة تشنغ هي وجه المقارنة

 القرن السادس عشر القرن الخامس عشر الحقبة الزمنیة
 أربع رحالت سبع رحالت عدد الرحالت

مركبًا 62كان أسطول ضخم مؤلفًا من  حجم األسطول
وتضمن سفن ضخمة فقد كان یتصدر أسطوله 

سفینة ضخمة عرفت باسم ( سفینة الكنز ) 
  )قدم.400ویبلغ طولها ( 

كان أسطول بحري مؤلفًا من سبع عشرة سفینة تحمل 
على متنها ألف وخمسمائة بحار ومزودة بالمؤن ویبلغ 

  ) قدم.85طولها ( 

عدد األماكن التي 
 اكتشفوها

الكثیر من األماكن الواقعة على سواحل 
 المحیط الهندي وجنوب آسیا وأفریقیا .

الكثیر من األماكن الواقعة على المحیط األطلسي 
 وجزر الهند وجنوب إسبانیا

نقل حضارة شعب الصین إلى الدول العربیة  الغرض من الرحلة
فضًال عن نقل البضائع الصینیة الممیزة 

كالحریر الصیني واللؤلؤ وكذلك الحرص على 
 نشر اإلسالم.

تحقیق الشهرة والثراء ، والرغبة في افتتاح طریق بحري 
 یمر بمیناء وجزر برتغالیا.

أرجع إلى الخریطة السابقة ، ثم أضع عالمات في األماكن التي زارها كولمبوس أو ماجالن وأقارن بین عدد األماكن التي -
 زارها كل من الرحالتین.

  المحیط الهادي -  أمریكا الجنوبیة .– : زار المحیط األطلسي بالنسبة لماجالن*
 



 
  )1النشاط : خطي الجمیل ( 

 =============================================================== 
 قواعد خط الرقعة.

= عند الكتابة بخط الرقعة فنجد أن جمیع حروفھ تكتب على السطر وال ینزل منھا إال الھاء الوسطیة والجیم والحاء والخاء 
 والغین والعین المنفصالت ومیم آخر الكلمة.

 = تطمس حروف خط الرقعة عدا الفاء والقاف الوسطیة.
 =كل الحروف ترتكز على السطر ما عدا الحروف في كلمة ( جمعھ )

  ================================================================ 
 

  )2النشاط : خطي الجمیل ( 
================================================================ 

 ) الممارسة.3
 -أكتب رأیي حول المقولة اآلتیة ، بخط الرقعة الجمیل .....

 "رحالت االستكشاف تعني المغامرة براً وبحراً وجواً "
=یقصد بھذه المقولة أن الرحالت االستكشافیة تعني المتعة والمغامرة التي یحققھا اإلنسان خالل رحالتھ المختلفة سواء كان 

 عن طریق البر أو البحر أو الجو فكل رحلة من ھذه الرحالت یجن من خاللھا اإلنسان الكثیر من األھداف. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  )1-1   النشاط : رحلة في جسم اإلنسان                  الكفایة   ( 

================================================================= 
 تمھید. -۱

 ما المشاعر الموجودة في قلب كل إنسان؟-
 =متروك للطالبات.

 االستماع والمناقشة. -۲
 =أدون المعلومات الجدید التي اكتسبتھا.

 -الدورة الدمویة كحقیقة علمیة لم تعرف إال من ثالثة قرون فقط.
 -ھناك دورة دمویة بالجسم ویدیرھا القلب .

  ملیون لتر بالرغم من صغر حجمھ.100-القلب یضخ كمیة كبیرة من الدم تبلغ 
 -األذین األیمن ھو إحدى الغرف األربع للقلب.

 = ما الشخصیات التي استعان بھا الكاتب؟
 -استعان الكاتب بشخصیات لكریات الدم الحمراء ، وكریات الدم البیضاء ، الجراثیم.

 الممارسة. -۳
 =أھم التوجیھات للمحافظة على صحة اإلنسان وسالمة قلبھ.

 -ممارسة التمارین الریاضیة.
 -االبتعاد عن الوجبات السریعة.

 -تجنب التوتر والتخلص منھ.
 -االبتعاد عن التدخین والكحول.
 -تناول كمیة معتدلة من الملح.

 =تحدد كل مجموعة ماذا تعلمت من النص؟
 -تعلمت بدیع صنع هللا وعجائب قدرتھ في خلقھ للجھاز الدوري في جسم اإلنسان.

-تعلمت أیضاً أن األطراف السفلیة تحتاج إلى أكسجین حتى تعمل وتحتاج إلى التخلص من ثاني أكسید 
 الكربون وكل شيء یجب أن یمر بالقلب.

 -تعلمت كذلك بیان أھمیة العلم ودور العلماء في التعرف على أسرار الحیاة.
 =أقارن بین الھدف من قصد( قطرة ماء ) والھدف من نص ( رحلة في جسم اإلنسان)

 -ھدف نص ( قطرة ماء ) بیان أھمیة الماء في حیاة البشریة وأنھ ال غنى عنھ لدى جمیع المخلوقات.
-ھدف نص ( رحلة في جسم اإلنسان ) یتمثل في بیان أھمیة العلم والبحث العلمي ودور العلماء في التعرف 

 على أسرار الحیاة ومنھا ( الدورة الدمویة ) كذلك بیان أھمیة الدورة الدمویة ودورھا في حیاة اإلنسان.
 - الماء سر الحیاة وبالتالي لن تكون ھناك دورة دمویة إال بوجود كائن حي الماء سر من أسرار حیاتھ.

 -الماء سر الحیاة وسبب في وجود اإلنسان وكذلك الدورة الدمویة بدونھا تتوقف حیاة اإلنسان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  )1-2النشاط : ( رحلة علمیة إلى جسم اإلنسان ).                      الكفایة : ( 
========================================================================= 

 أوًال : التمهید.
 -أهمیة معرفة بعض خصائص جسم اإلنسان.

* تعین اإلنسان على معرفة طبیعة أجهزة الجسم الداخلیة وكیفیة التعامل مع كل منها مما یجعلها دائمًا متمتعة بالصحة 
 والعافیة وتجعل اإلنسان قادرًا على القیام بأعماله بكل صحة وهمة ونشاط.

 -الوظائف الحیویة التي تقوم بها األعصاب.
 * تساعد األعصاب على نقل اإلشارات والرسائل بین الجهاز العصبي وأعضاء الجسم المختلفة  ویقوم الدماغ بتفسیرها. 

 ثانیاً : الفهم واالستیعاب.
 -أ/ من كلمات الثروة الواردة في الموضوع:

 *شاحب : فاتح                      
 -ب/مفهوم من مفاهیم الفقرة السابقة.

  : خیوط  سمیكة كالحبال لها لون فاتح شاحب تقوم بنقل ذبذبات كهربائیة أو إشارات عصبیة.األعصاب*
 -ج/الفرق بین األعصاب واالنعكاس العصبي.

  : تتفرع األعصاب من عصب كبیر یجري داخل العمود الفقري وهو الحبل الشوكي الذي یتصل بالمخ.األعصاب* 
  : یقصد به األعصاب التي تعمل دون مشاركة المخ.االنعكاس العصبي*

 -د/النتائج المترتبة على تعطل عصب من أعصاب جسم اإلنسان.
 *یترتب علیه توقف الجسم عن اإلحساس بما حوله ، وتعطل في العملیات الحیویة الخاصة به.

 ثالثاً :الممارسة.
 -أستخلص الغرض الرئیس من الفقرة السابقة .

 *إلقاء الضوء على أهم النعم التي أنعم بها المولى سبحانه وتعالى على عباده ومنها الجهاز العصبي.
 *التعرف على مكونات الجهاز العصبي في جسم اإلنسان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 1-3النشاط : قارات وبالد                                             الكفایة : 

 ================================================================ 
 -التمھید.1

 -أنا أذكر قارات العالم مستفیداً مما درستھ في الجغرافیا.
  أمریكا الجنوبیة )– أمریكا الشمالیة – استرالیا – أوربا – آسیا –= قارات العالم ھي : (أفریقیا 

 -أحدد موقع دولة الكویت من بین قارات العالم.
 =تقع دولة الكویت جنوب غرب آسیا.

 - التطبیق.2
 أ)أصوغ فقرة قصیرة عن إحدى قارات العالم ، مستعینة بمعلومات بحثت عنھا.

ملیون 30,2قارة ( إفریقیا ) ھي ثاني قارات العالم من حیث المساحة ، وتأتي في المرتبة الثانیة بعد آسیا وتبلغ مساحتھا 
ك.م، ویحد القارة من الشمال البحر المتوسط بینما یحدھا المحیط الھندي من جھة الشرق والمحیط األطلسي من الغرب ، 
ویمر خط االستواء خالل قارة أفریقیا ، وتعد قارة أفریقیا قارة حارة بشكل عام وذلك لمرور خط االستواء وكذلك مدار 

 السرطان والجدي فیھا ، وكذلك إشراف القارة على المحیطین الھندي واألطلسي لھ دور في جعلھا معتدلة المناخ.
 ب) أختار بلداً من بلدان العالم ، وأبحث عن معلومات تتعلق بھ ، ثم أكتب عنھ ثالث فقرات .

 )موقع البلد الجغرافي ( القارة ، الحدود ، المعالم )1
دولة الكویت دولة تقع في الشرق األوسط من جنوب غرب قارة آسیا ، وتحدیداً في الركن الشمالي الغربي للخلیج العربي 
الذي یحدھا من الشرق ، ویحدھا من الشمال والغرب جمھوریة العراق ومن الجنوب المملكة العربیة السعودیة ، ومن أھم 

  مكتبة البابطین ............– جزیرة فیلكا –معالمھا : أبراج الكویت 
 )اللغة التي یتكلمھا الشعب وثقافتھ.2

اللغة التي یتكلمھا الشعب ھي اللغة العربیة ، وتعد الثقافة في الكویت امتداداً للثقافة اإلسالمیة والعربیة بشكل عام وثقافة شبھ 
الجزیرة العربیة بشكل خاص، وقد كان لطبیعة الموقع الجغرافي في دولة الكویت أثراً كبیراً بجعل المجتمع الكویتي مجتمعاً 

متفتحاً ومتقبالً للثقافات المحیطة بھ ، وقد كان مبدأ التشاور والحوار بین الكویتیین والحكام قد جعل من ثقافة الدیمقراطیة 
 وحریة التعبیر أساساً للثقافة الكویتیة. 

 )أبرز العادات والتقالید التي یمتاز بھا ھذه الشعب.3
تشكل العادات والتقالید مجموعة من حصیلة التجارب في حیاة الناس التي تتمیز بكونھا ممتلئة باألحداث ، كما أن تصرفات 

األشخاص وسلوكیاتھم وأفكارھم تترك األثر الكبیر على عادات وتقالید المجتمع ، وتستمر ھذه العادات والتقالید باالنتقال من 
جیل إلى آخر ، ومن الواجب على كل مجتمع أن یسعى جاھداً للحفاظ على العادات الجیدة والتخلص من العادات السیئة 

 الكشتة ....) ومن احتفاالتھم – الغبقة – القرقیعان –لنكون مجتمعاً أفضل ومن عادات ھذا الشعب وتقالیده : مناسبة ( النون 
أیضاً االحتفال بعودة الغواصین بعد غیاب عدة أشھر في البحر ، وكذلك االحتفاالت الوطنیة بمناسبة استقالل الكویت 

 وتحررھا من الغزو العراقي الغاشم.
 )أشكال المالبس التقلیدیة التي یرتدیھا ھذا الشعب.4

اختلفت المالبس واألزیاء التراثیة من مجتمع آلخر باختالف عادات وتقالیده ، وقد جاءت األزیاء الشعبیة النسائیة الكویتیة 
معبرة عن البیئة الكویتیة الطبیعیة إلى جانب الحیاة االجتماعیة من خالل نقوشھا وتصامیمھا وقد أخذت أشكاالً كثیرة فقد تم 

تصمیم قطع ذھبیة تأتي على شكل نجوم الثریا المتأللئة البراقة وتدعى ( نیرات ) وكذلك استخدام نقوش ( الزري ) لزخرفة 
بعض األثواب ،أما العباءة فإنھا تعد رمزاً للمرأة الكویتیة ،واشتھرت بین النساء الكویتیات بعض األزیاء  الشعبیة مثل  
البوشیة " ،" البرقع " ،" الملفع " ، " المخنق " ، " الشیلة " ،أما الرجال یتمثل زیھم في " الدشداشة " سواء الشتویة أو 

 الصیفیة وكذلك " الغترة " ، و" الشمغ " ،" الشال " ، " العقال ".
 )بعض األمور المفیدة التي تعلمتھا من ھذا الشعب.5

من األمور التي تعلمتھا من ھذا الشعب  الكفاح والصمود من أجل لقمة العیش وذلك كان واضحاً خال مسیرة األجداد في 
الماضي ، كذلك نتعلم الوالء واالنتماء للوطن والتضحیة عنھ بكل غاٍل ونفیس ویتضح ھذا األمر من خالل وقوفھم صفاً 

واحداً في مواجھة المعتدي الغاشم ، وأیضاً الوحدة والترابط والتماسك والمحبة والمودة وغیر ذلك من أمور من شأنھا رفعة 
 الوطن.

 
 



 

 7-1النشاط : ذو اللحیة الحمراء                                الكفایة :
======================================================== 

 تمھید. -۱
 -أوظف الكلمات الجدیدة التي استمعت إلیھا في جمل مناسبة.

 =متروك للطالبات.
 االستماع والمناقشة. -۲

 -من الملقب بذي اللحیة الحمراء؟
 =ھو ( خیر الدین باشا )

 -بین دوره في دحر أعداء اإلسالم.
=نجح خیر الدین باشا في دحر األسبان وتحویل میناء فرنسا ( طولون ) إلى مدینة إسالمیة عثمانیة وقاعدة 

 حربیة إسالمیة للدولة العثمانیة.
 -أذكر خمس كلمات استمعت إلیھا ، ووظف اثنتین منھا بجملتین تامتین.

  غامرة.– الھلع – المخزیة – أھبتھ – دحر – الجامح – الدھاء –=یحفل 
 = التوظیف / متروك للطالبات.

 -ما المقصود بعبارة حبیسة الكتب؟
=یقصد بھ أن ھناك الكثیر من العلماء العظماء والقادة الذین لھم بصمة واضحة في الحیاة ولكنھم غیر 

 معروفین وال مشھورین فلم یطلعنا التاریخ على إنجازاتھم.
 الممارسة. -۳

 -ألخص ما أبرز ما استمعت إلیھ مستخدماً اللغة العربیة الفصیحة.
= ( خیر الدین باشا ) ھو أمیر البحار وأحد أكبر قادة األساطیل العثمانیة وأحد رموز الجھاد البحري ، ُعرف 

عنھ القوة والشجاعة والتصمیم واإلرادة ، وقد كان لھ دور كبیر في نصرة اإلسالم ، فقد كانت حیاتھ صفحة 
 مجیدة من صفحات التضحیة والفداء واإلخالص لإلسالم ، وردع القوى الصلیبیة الباغیة.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قصیدة أنا 
الكویت

 مشاعر
وإحساسات

الحب الشدید =
للوطن والشوق لھ

البیت 
المفضل لدي
وأنني البذل 

ال أدري 
حدود یدي

كلمة 
أختصر بھا 

القصیدة
معبرة

عنوان 
مقترح 
للقصیدة
وطني 
المفدى

.                      الكفایة : (   ) 5-2النشاط : ( أنا الكویت )
================================================================ 

أوالً : التمھید. 
-أعبر عن مشاعري عند رؤیة علم الكویت. 

=الشعور بالفخر واالعتزاز لرؤیتھ خفاقاً عالیاً .   
ثانیاً : الفھم واالستیعاب. 

-أ/ من كلمات الثروة الواردة في الموضوع . 
* الضحى  : الصباح                  *تكسو : تزین                                         *حنایاه: جوانبھ 

* ترسو : تستقر - تثبت               *تثاءب :یفتح فمھ ویطبقھ بحركة ال إرادیة              *البذل : العطاء  
-ب/أقترح عنواناً آخر مناسباً للنص . 

* وطني الغالي.                         *وطني.                          *كویت العطاء. 
-ج/أحدد من النص المواطن التي تدل على ما یأتي. 

البیت                   المعنى م 
سفائن الشوق ترسو بین الحنین والشوق دائماً للوطن. - 1

أوردتي....................... 
وأنني لدم اإلبداع أوردة العلم والتطور واإلبداع من سمات الكویت. - 2

 ...............................
وأنني البذل ال أدري حدود ید الكویت بالعطاء ال حدود لھا. - 3

یدي......................... 
 

د-أكمل التشبیھات التالیة. 
. وجمیل صافٍ ......یشبھ الصیف ألنھ كـالنھر*إن الوطن معطاء 

ثالثاً :الممارسة. 
-أعید قراءة األبیات قراءة صامتة ؛ألساھم مع زمیالتي في صیاغة فكرة رئیسة لھا. 

-أصوغ فكرة جزئیة من الفكرة الرئیسة في لغة سلیمة. 
*الفكرة الرئیسة . 

= عطایا الوطن ال تنضب.                              =الوطن بحر زاخر في عطایاه . 
بالعطاء   . = ید الكویت *الفكرة الجزئیة

ال حدود لھا. 
أكمل المخطط التالي. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

قیم 
نبیلة

أثر التعاون 
والنظام في حیاة 
الفرد والمجتمع

صور التعاون 
والنظام

مقومات النجاح 
في المجتمع

 
  )3-3النشاط : نتعاون ونعبر                         الكفایة ( 

 ================================================================ 
 ) اإلعداد 2

 - أتعاون مع زمیلتي في وضع مخطط لكتابة موضوع من ثالث فقرات في أثر التعاون والنظام في حیاة الفرد والمجتمع.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

وإن فسدت فسد المجتمع كلھ ؛ لذلك وجب على اآلباء والمعلمین أن یجتھدوا لتعلیم األطفال الناشئین أھمیة النظام وكیفیة 
 تطبیقھ في الحیاة.

وباإلضافة لما سبق أیضاً فمن مقومات النجاح في الحیاة التعاون وھو شكل من أشكال المساعدة التي یقدمھا 
الناس لبعضھم البعض من أجل الوصول إلى ھدف محدد ، وقد قال تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على 

اإلثم والعدوان " ویعتبر التعاون ضروریاً من أجل قضاء حاجات اإلنسان الكثیرة ، فاإلنسان وحیداً ال یستطیع أن یلبي 
احتیاجاتھ دون مساعدة أحد ، فإن لكل إنسان دوره في المجتمع فھو یتمتع بمواھب ومیزة ما ، وعند دمج ھذه المواھب 

 معاً فإن الناتج یكون ممیزاً مما یؤدي إلى تكامل المجتمع.

ومن صور التعاون والنظام مجتمع النمل فھو یعیش كمنظومة واحدة لكل منھم وظیفتھ ومھمتھ ، فال نجد نملة 
تعمل لوحدھا وھذا یدل على التعاون الواضح ، ومما ال شك فیھ أن لھذه القیم آثار إیجابیة على الفرد والمجتمع فإن التعود 
على النظام في شتى جوانب الحیاة یحقق أعلى الثمرات ویسھم في تحقیق النجاح ، كذلك یسھم التعاون في تعمیق مشاعر 

األخوة واأللفة والمودة  فاألعمال الفردیة ال تثمر إال أعماالً صغیرة واألعمال الجلیلة العظیمة ھي ثمرة تعاون جماعي، 
وكذلك ینال األجر والثواب ورضا هللا في الدنیا واآلخرة ، كذلك یحصل على محبة أقرانھ في المجتمع  ، مما یساھم في 

 إنجاز األعمال خالل وقت قصیر مما یسھم في نجاح المجتمع وترابطھ وتماسكھ. 

 
 



 

السبورة 
التفاعلیة

السبورة التفاعلیة جھاز إلكتروني یعمل -۱
.من خالل توصیلھ بجھاز كمبیوتر 

تتكون اللوحة الذكیة من 
سبورة بیضاء تفاعلیة وأقالم 
الكترونیة ومساحة الكترونیة 

.وسماعات ومیكرفون

تسمح السبورة الذكیة للمستخدم بحفظ وتخزین وطباعة 
.وإرسال ما تم شرحھ لآلخرین 

لھا مجاالت عدة في الصف 
الدراسي واالجتماعات 

والمؤتمرات وورش العمل ، 
فھي تغني عن أجھزة العرض 

.التقلیدیة

 8-1النشاط : السبورة الذكیة                               الكفایة 
======================================================== 

 تمھید. -۱
 -ما األدوات اإللكترونیة التي تستخدمھا في مدرستك؟

 =متروك للطالبات.
 االستماع والمناقشة. -۲

 -أدون أھم األفكار التي استمعت إلیھا حول السبورة التفاعلیة.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممارسة . -۳

 =أناقش مجموعتي حول ما قمنا بتدوینھ عن السبورة التفاعلیة في الخریطة الذھنیة.

 -متروك للطالبات.

 

 
 



 
 8-2                               الكفایة : 56النشاط : السندباد ص

============================================================== 
 -التمھید.1

 *أذكر معلومات وردت عن الرحالة السندباد في الجزء األول.
 -السندباد أحد الشخصیات الخیالیة من شخصیات ألف لیلة ولیلة.

 -بحار عربي من مدینة البصرة العراقیة یھوى المغامرات واإلبحار.
 -واجھ العدید من المصاعب واستطاع أن یتغلب علیھا بشجاعتھ وذكائھ.

 *كیف تخیلت صورة السندباد.
 متروك للطالبات.

 
 الممارسة

 -أقارن القصة بالعرض المرئي مع مراعاة النقاط اآلتیة.1
 السندباد البحري السندباد في الجزء األول وجھ المقارنة

-سیر السندباد في الصحراء وتعرضھ لعاصفة 1 األحداث
 رملیة شدیدة تنتھي بھ فوق رأس نخلة.

 -التعرف على علي بابا وعصابة اللصوص.2
-الذھاب إلى خیمة الوالي لتنفیذ خطة اللصوص 3

بالتجسس على الوالي ومعرفة عدد جنوده 
 واألشیاء الثمینة لدیھ.

 -إنقاذ السندباد للوالي والقبض على اللصوص.4

-یقرر السندباد أن یرحل لیرى العالم الواسع مع 1
 عمھ كثیر الترحال.

-ھبوط السندباد وطاقم السفینة على ظھر حوت 2
 ضخم ظناً منھم أنھا جزیرة.

-ظھور ھذا الحوت أدى إلى انفصال السندباد 3
عن عمھ ثم تبدأ مغامراتھ لوحده مع طائره 

 یاسمینة.
- تعرض السندباد لكثیر من المواقف منھا 4

 المثیر والمخیف .
-یواجھ السندباد مخلوقات غریبة مثل طائر 5

العنقاء العمالق والمرد العمالق ذا اللون األخضر 
 الذي یأكل البشر.

-یقابل السندباد علي بابا والعم عالء الدین 6
 ویصبحوا أصدقاء.

-یتمكن السندباد من مواجھة الكثیر من 7
المصاعب بذكائھ وحكمة عالء الدین وإقدام علي 

 بابا.
-یستمر السندباد في البحث عن رحالتھ 8

 ومغامراتھ.
-شخصیة 2

 السندباد
 األمانة –یتصف السندباد في ھذه القصة بالصدق 

  الذكاء.– الشجاعة –
 حب – حب المغامرة واالستكشاف –القوة 

 الذكاء.– حب الخیر –اآلخرین 
 -أیھما تفضلین؟2

 -قراءة القصة التي تفسح المجال أمام مخیلتك.
 -المشاھدة التي تقدم صورة متكاملة عن القصة ككل.

 متروك للطالبات للتعبیر عن آرائھن.
 
 

 


