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  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 وٌأتً بنظائر لها  نوع الهمزة فً كلمة الفأر .   ٌحدد الطالب الفأر من القوارضالجملة العالجٌة: 

  التمهٌــــــــد :  

 

 (11قال تعالى) وأن المساجد هلل فال تدعو مع هللا احدا(  ) سورة الجن اٌة      

 ماهً بٌوت هللا فً األرض؟ -

                                                                                     أسلـوب األداء :

 

  .لقراءة المعلم النموذجٌةالمتعلمون  ـ ٌستمع

 من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً(. الدرس ـ ٌقرأ  المتعلمون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌذكر معلومات عن المسجد الكبٌر. -
 ٌصف المسجد الكبٌر. -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اذكر معلومات عن المسجد الكبٌر -

 ٌقع المسجد الكبٌر على ساحل الخلٌج العربً.-
 د الشٌخ جابر االحمد الصباح.بنً المسجد الكبٌر فً عه-
  الف متر مربع. 45تبلغ مساحته -
 .1116واكتمل عام  1191بدأ العمل فً بنائه  عام -
 صممه المهندس محمد صالح مكٌة.-
 

 .صف المسجد الكبٌر -
من المساجد القلٌلةفً العالم فخامة وهندسة ودقة وجماال،صمم على الطراز االندلسً الفاخر، ٌتمٌز بالفنون    

 الهندسٌة المعمارٌة االسالمٌة الخالبة.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ؟أٌن ٌقع المسجد الكبٌرـ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 1,2األهداف  

،3،3،3،3 

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 1الفــــهـــــــم واالستيعاب 

 التعلممصادر  أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات    الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 ، 2،  1األهداف  

 أنشطة التعلم

 أنشطة بنائية

 نشاط كتابي
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 ـ اكتب جملة ممتدة توضح الغرض الرئٌسً للموضوع .

 مها.() المساجد من أعظم وأطهر األماكن فً األرض فٌجب احترا

  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 بنظائر لها  الكلمة المحتوٌة على همزة متوسطة وٌاتً.   ٌحدد الطالب المؤمن ٌحافظ على مساجد هللاالجملة العالجٌة: 

  التمهٌــــــــد :  

 المسجد قبة للسماء فً االرض تبدو      جنة المسلمٌن فً ذا الوجود

                                                                                                                                                  ؟بم وصف الشاعر المسجد فً البٌت السابق-

                                                                                     أسلـوب األداء :

  .لقراءة المعلم النموذجٌةالمتعلمون  ـ ٌستمع

 من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً(. الدرس ـ ٌقرأ  المتعلمون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٌوضح دور المصلٌن نحو بٌوت هللا. -

 .ٌعلل اقبال الناس على زٌارة المسجد الكبٌر -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 .وضح دور المصلٌن نحو بٌوت هللا  -
 

 االحترام والتقدٌر لبٌوت هللا. -1
 ت بها .عدم رفع الصو -2
 االلتزام بضوابط بٌوت هللا. -3

 

 .علل اقبال الناس على زٌارة المسجد الكبٌر-

 لمشاهدة مافٌه من فنون للهندسة المعمارٌة االسالمٌة األخاذة()
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟بم ٌتمٌز المسجد الكبٌرـ 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4-3األهداف  

،3،3،3،3 

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 2الفــــهـــــــم واالستيعاب 

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات    الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 3، 2،  1األهداف  

 أنشطة التعلم

 أنشطة بنائية

 نشاط كتابي
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 ملخص السبوري فً دفترك بدقة .ـ اكتب ال        

 

 

  الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

 

الكلمة المحتوٌة على همزة متوسطة وٌأتً ٌحدد المتعلم  .زٌارة المسجد الكبٌر فائدة ومتعة الجملة العالجٌة:

 بنظائر لها.

 التمهٌــــــــد :

 مساجد هللا نوحً فً بوادٌنا      واستمطري من هوان صدح آمٌنا

 وبم ٌأمرها؟ ؟لمن النداء فً البٌت-

 أسلـوب األداء : 

 . قراءة المعلم النموذجٌة للدرسـ ٌتابع المتعلمون 

 لكتاب المدرسً ـ جهاز العرضالمتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ اـ ٌقرأ  

  (. السبورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ً موقف معٌن مع التعلٌل.ٌبدي رأٌه ف -

  ٌقترح عنوانا اخر للدرس -

                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .الكوٌت بالمساجدما رأٌك فً اهتمام دول  -1

 .دلٌل على اهتمام بالدٌن االسالمً -

 حبهم  لبٌوت هللا واحترامها وتعظٌمها. -

 

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 6،  5األهداف   1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 3الفــــهـــــــم واالستيعاب 

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 6،  5،  4األهداف  

 أنشطة التعلم
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 اقترح عنوانا اخر للدرس. -2
 

 ) المسجد االندلسً(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

 ملخص السبوري فً دفترك بدقة .ـ اكتب ال        

 

 

  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

  

 

    

 وٌأتً بنظائر له.التنوٌن . ٌحدد الطالب نوع طالبا ذكٌا فً مسابقةرأٌت  الجملة العالجٌة:

 التمهٌــــــــد :  

 وأذنً فً مواتً لٌس ٌوقظه      صوت األذان وال صمت المصلٌنا

 ؟بم أمر الشاعر المسجد فً البٌت

 أسلـوب األداء :

 . قراءة المعلم النموذجٌة للدرسـ ٌتابع المتعلمون 

 لكتاب المدرسً ـ جهاز العرضـ ٌقرأ  المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ ا

  (. السبورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌوظف كلمة من النص فً جملة مفٌدة -

 الٌه فً سٌاق جملة.ٌحدد  المترادف من كلمة مقدمة  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فً جملة مفٌدة تبٌن معناها :مستوحاةوظف كلمة )ـ

 (مأخوذة)   (ألوان البٌت مستوحاة من الطبٌعة )

 نشاط كتابي

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 2،  1األهداف   2نشاط  : 

) 
 التـــناول 1  الثروة اللغوية

 أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً    لوحة الدرس     

 

 

 مصادر التعلم

 2،  1األهداف  

 2,3،  1األهداف  

 المــــوضـــوع
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 (أٌد -خشوع  –هٌبة كل كلمة من الكلمات التالٌة : )  معنى حدد-

 أٌد خشوع هٌبة الكلمة

 وافق ذل وخضوع  مخافة واحترام معناها

 .خاطب الطالب معلمه بهٌبة -

 ٌسجد المؤمن هلل فً خشوع. -

 أٌد الطالب معلمهم فً رأٌه.-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فً جملة ممتدة . شٌدـ اكتب معنى كلمة )

 . شٌد المهندس المسجدالجملة :     

  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 وٌأتً بنظائر لها.التً تبدأ بهمزة وصل . ٌحدد المتعلم الكلمات لمعلمك فً الصفاستمع جٌدا  الجملة العالجٌة: 

 التمهٌــــــــد : 

 المسجد قبة للسماء فً االرض تبدو      جنة المسلمٌن فً ذا الوجود 

                                                                                                                                                  بم وصف الشاعر المسجد فً البٌت السابق؟-

 أسلـوب األداء :  

 . المتعلمون قراءة المعلم النموذجٌة للدرسـ ٌتابع 

 لكتاب المدرسً ـ جهاز العرضلدرس ـ اـ ٌقرأ  المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة ا

  (. السبورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مختلفٌن.ٌوضح معنى كلمة فً سٌاقٌن  -
 تصرٌف( كلمة. –جمع  –ٌبٌن )مفرد  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . التالٌتٌن:وضح معنى)قضى( فً الجملتٌن  -1

 قضى هللا السموات.        ) قدرها وصنعها( -

 نشاط كتابي

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 4,5األهداف   2نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 2  الثروة اللغوية

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 4,5األهداف  

 أنشطة التعلم



 KwEduFiles.com التعلٌمٌة الكوٌت ملفات
 

6 
 

 قضى الرجل نحبه.        ) مات( -

 هات ماهو مطلوب: -2

 مفرد ) حقائق(:.....................      )أضواء(:...................... -

 جمع ) عهد(:.......................      )مئذنة(:......................... -

 صرف الكلمة التالٌة ) سعد(:  -3

 سعود(  –سعادة  –مسعود   -) سعٌد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكلمات التالٌة :ـ هات جمع 

 : ..................... مصلً: .......................    ـ  دولة: ...............    ـ مسجد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ اكتب كلمة تدل على الجمع من الموضوع ، ثم وظفها فً جملة من إنشائك .

 .الحدائقـ الكلمة : 

 . تتزٌن الحدائق باالزهارلة : الجم

         

  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

 

 

     

 همزة متوسطة وٌأتً بنظائر لها. ٌحدد المتعلم الكلمة المحتوٌة على القراءة تزٌد ثقافة االنسان الجملة العالجٌة:

 التمهٌــــــــد :  

 وأذنً فً مواتً لٌس ٌوقظه      صوت األذان وال صمت المصلٌنا

 بم أمر الشاعر المسجد فً البٌت؟

 أسلـوب األداء :  

 ـ ٌتابع المتعلمون قراءة الموضوع النموذجٌة  للمعلم عن طرٌق الكتاب المدرسً .

 ـ ٌقرأ  المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض ـ السبورة (.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌمٌز التعبٌر االجمل من بٌن تعبٌرٌن -

 ٌصل تعبٌرا بالمعنى المراد من مجموعة تعبٌرات. -

 أنشطة إثرائية

 نشاط كتابي

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 2،  1األهداف   1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (1)التذوق الفني 

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 2،  1األهداف  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أي التعبٌرٌن أجمل فٌما ٌلً:ـ 

 )     (        .   تحٌط به الحدائق الغناء-

  .       )     (الحدائق الخضراءتحٌط به -

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فً دفترك بدقة ووضوحـ اكتب الملخص السبوري 

 

  لٌوما  

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

وٌفرق بٌنهما وٌأتً  المتضمنة همزة متوسطة . ٌحدد المتعلم الكلمة القراءة فائدتها كبٌرة العالجٌة:الجملة 

 بنظائر.

 التمهٌــــــــد :  

 مساجد هللا نوحً فً بوادٌنا      واستمطري من هوان صدح آمٌنا

 لمن النداء فً البٌت؟ وبم ٌأمرها؟-

 

 أسلـوب األداء :  

 قراءة الموضوع النموذجٌة  للمعلم عن طرٌق الكتاب المدرسً .ـ ٌتابع المتعلمون 

 2،  1 األهداف 

 نشاط كتابي

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 2،  1األهداف   1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (1)الرسم الهجائي 

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     
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 ـ ٌقرأ  المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض ـ السبورة (.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٌكتب كلمات تتضمن همزة متوسطة على نبرة ـ

 ٌكتب كلمات تتضمن همزة متوسطة على السطر .-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هات من حصٌلتك اللغوٌة ماٌلً: -1

 .....      .............................................    :...ثالث كلمات تتضمن همزة متوسطة على نبرة-

 .....      ...............................ثالث كلمات تتضمن همزة متوسطة على السطر:.............     -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثم وظفها فً جملة من إنشائك . ،تتضمن همزة متوسطة على نبرةكلمة  ـ اكتب

 

 .زٌارة المسجد الكبٌر فائدة كبٌرة الجملة:ـ                 فائدةالكلمة :ـ 

 

 . بدقة ووضوح فً دفتركـ اكتب الملخص السبوري 

 

  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

. ٌحدد المتعلم الكلمة المتضمنة همزة متوسطة  وٌفرق . حصل الفائز على جائزة القراءة الجملة العالجٌة:

 بٌنهما وٌأتً بنظائر.

 التمهٌــــــــد :

 وأذنً فً مواتً لٌس ٌوقظه      صوت األذان وال صمت المصلٌنا

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 2،  1األهداف   1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (2)الرسم الهجائي 

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 2،  1األهداف  

 2،  1ف  األهدا

 نشاط كتابي
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 بم أمر الشاعر المسجد فً البٌت؟

 

 أسلـوب األداء :  

 ٌتابع المتعلمون قراءة الموضوع النموذجٌة  للمعلم عن طرٌق الكتاب المدرسً .ـ 

 ـ ٌقرأ  المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض ـ السبورة (.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌكتب كلمات تتضمن همزة متوسطة على نبرة. ــ

لى السطر. ٌكتب كلمات تتضمن همزة متوسطة ع-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

نصح المعلم الطالب فقال: أٌها الشباب أنتم عماد االمة ، تفاءلوا وال تتشاءموا، واعلموا أن التنشٌئة     
 السلٌمة تحفظكم، فعٌشوا مطمئنٌن هانئٌن فً حٌاتكم.

 
 ٌملى المتعلم الفقرة السابقة فً دفتره ثم ٌوضح التالً : -

   المتضمنة همزة متوسطة  كلماتحدد ال -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثم وظفها فً جملة من إنشائك . ،تنتهً بتاء مربوطةكلمة  ـ اكتب

 .أخذت فاطمة جائزة الجملة:ـ                 جائزةالكلمة :ـ 

 .فً دفترك بدقة ووضوحـ اكتب الملخص السبوري 

 

   

  ٌومال

    الصف

    الحصة

 

 

  

    

 .وٌأتً بنظائر لها  نوع الجملة. ٌحدد المتعلم  ٌقع المسجد الكبٌر قرب قصر السٌف  الجملة العالجٌة:

 29المسجد الكبير )صف رابع( ص 3، 2،  1األهداف   1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (1)السالمة اللغوية

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 2،  1األهداف  

 2،  1األهداف  

 كتابينشاط 
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   :                                                                        التمهٌــــــــد   

 "ٌشرب الطفل الحلٌب.جملة التالٌة : "ـ ٌستمع المتعلم إلى ال

  . ٌأتً بنظٌر لهذه الجملةـ 

 أسلـوب األداء :  

  

 جهاز العرض ـ السبورة (.ـ ٌقرأ  المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٌرتب كلمات لتكوٌن جملة فعلٌة.ـ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 رتب الكلمات التالٌة لتكوٌن جملة فعلٌة:ـ 1

 صمم –الطراز  –االندلسً  –على  –المسجد الكبٌر -

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

 مختلفة –المسجد الكبٌر  –ٌضم  –مصلٌات  –ثالث -

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

 صفوفا –االمام  –قلوبهم  –ٌقف  –خلف 

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

 ملخص السبوري فً دفترك بدقة .ـ اكتب ال        

 

  ٌومال
 

    الصف

    الحصة

 

 

 2،  1األهداف  

 2 ، 1األهداف  

 نشاط كتابي

 29المسجد الكبير  )صف رابع( ص 3، 2،  1األهداف   1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (2)السالمة اللغوية
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 .ٌذكر نوع الجملة وٌأتً بنظائر لها المتعلم . االطفال ٌلعبون  الجملة العالجٌة:

   :                                                                        التمهٌــــــــد   

 "جملة التالٌة : "هؤالء أطفال ٌنظفون الحدٌقة.ـ ٌستمع المتعلم إلى ال

  . ٌأتً بنظٌر لهذه الجملةـ 

 أسلـوب األداء :  

  

 المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض ـ السبورة (.ـ ٌقرأ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌرتب كلمات لٌكون جمل اسمٌة .ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مكونا جمل : رتب الكلمات التالٌةـ 1

 

 على–صالته  –فً  –ٌحافظ  –المسجد  –المؤمن 

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

 

 الطراز –االندلسً  –المسجد  –على  –الكبٌر  –بنً 

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

 ملخص السبوري فً دفترك بدقة .ـ اكتب ال        

 

  ٌومال
 

    الصف

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 2،3،  1األهداف  

 2،3،  1األهداف  

 نشاط كتابي
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    الحصة

 

 

  

    

 المسلمون ٌصلون فً المسجد. المتعلم ٌذكر نوع الجملة وٌأتً بنظائر لها .  الجملة العالجٌة:

   :                                                                        التمهٌــــــــد   

 "جملة التالٌة : "ٌخاف المؤمن ربه.ـ ٌستمع المتعلم إلى ال

  . ٌأتً بنظٌر لهذه الجملةـ 

 أسلـوب األداء :  

  

 ـ ٌقرأ  المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ) لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض ـ السبورة (.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٌكتب جمل اسمٌة وفعلٌة.ـ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اكتب جملتٌن مفٌدتٌن فعلٌتٌن واخرتٌن اسمٌتٌن من انشائك:ـ 1

فعلٌة:..............................................................................................................

 فعلٌة:.............................................................................................................. 

.............................................................................................اسمٌة:................

 اسمٌة:.............................................................................................................

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       

 ملخص السبوري فً دفترك بدقة .ـ اكتب ال        

 

 29المسجد الكبير  )صف رابع( ص 3، 2،  1األهداف   1نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (2)السالمة اللغوية

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 2،3،  1األهداف  

 2،3،  1األهداف  

 نشاط كتابي
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 الٌوم

 
 

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 –قالوا  –)جاءوا  ٌحدد االلف الفارقة وٌأتً بنظائر لها       .الكوٌتٌون اهتموا بمساجدهمالجملة العالجٌة: 
 .لعبوا ذهبوا (

 
 التمهٌــــــــد :  
 

 بجمل تامة مفٌدة مترابطة. المسجد الكبٌر وطرازهعن ٌتحدث المتعلم 
 
 أسلـوب األداء :  
 

 ـ ٌحدد المتعلمون من موضوع الدرس جمالً ممتدة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٌجري حوارا مع زمٌل له حول موضوع متصل بما درسه-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحاور مع زمٌلك حول المسجد الكبٌر عارضا علٌه ما ٌلً: -
 
 أٌن ٌقع المسجد الكبٌر؟ -1

 
 بم ٌتمٌز المسجد الكبٌر؟ -2
 

 
 أي طراز صمم المسجد الكبٌر؟ -3

  
 كم عدد المصلٌات فً المسجد الكبٌر؟ -4
 

 
 صف المسجد الكبٌر؟ -5

 29السجد الكبير )صف رابع( ص  2، 1األهداف   4نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (1)التعبير

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

  2، 1األهداف 

 أنشطة التعلم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكتب الملخص السبوري فً دفترك بدقة . -

  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 
 . ٌحدد االلف المقصورة وٌأتً بنظائر لها.ٌتحلى المؤمن باالخالق الحمٌدة الجملة العالجٌة: 

 
 التمهٌــــــــد :  
 

 (االندلسً -على  –الطراز  –الكبٌر  –بنً  –المسجد التالٌة : )  ـ ٌستمع المتعلم إلى  الكلمات 
 

 ـ ٌرتب المتعلم الكلمات السابقة مكوناً جملة مفٌدة.
 
 أسلـوب األداء :  
 

 ٌحدد المتعلمون من موضوع الدرس جمالً ممتدة.ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .جمل مترابطة ٌكتب موضوعا ٌتضمن معلومات فً خمس-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 :ٌكتب موضوعا ٌتضمن معلومات فً خمس جمل مترابطة -

 

 ألف مصل ،  111ت، حٌث أنه ٌتسع ألكثر من ٌعد المسجد الكبٌر أكبر مسجد فً دولة الكوٌ      

 85صحيفة المدرسة )صف رابع( ص 2، 1األهداف   4نشاط  : 

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول (2التعبير )

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

  2، 1األهداف 

 أنشطة التعلم

 نشاط كتابي
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 وٌتكون المسجد من المصلى الرئٌسً  ، والمصلى الٌومً ، ومصلى النساء ، كما أن به مكتبة ضخمة 

 

 للقراءة والمطالعة، وقاعة كبٌرة للمحاضرات واألنشطة العلمٌة والثقافٌة.

 

  الٌوم  

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 
 وٌأتً بنظائر له. تهاد. ٌحدد المتعلم التاء المربوطة باجالطالبة تدرس   الجملة العالجٌة:

 
 
 
 التمهٌــــــــد : 

 

 أٌن ٌقع المسجد الكبٌر؟ -

 بم ٌتمٌز المسجد الكبٌر؟ -

 اذكر معلومات عن المسجد الكبٌر. -

  اذكر من مشاهداتك فً الكوٌت ثالث معالم حضارٌة جمٌلة . -

 

 

 

 

 ٌقرأ المتعلم األسئلة المقدمة له قراءة صحٌحة . -

 المــــوضـــوع 29المسجد الكبير )صف رابع( ص األهداف   1نشاط  : 

 التـــناول تطبيق تعليمي

 مصادر التعلم أوراق عملجهاز العرض مسجل  بطاقات   الكتاب المدرسً   لوحة الدرس     

 أنشطة التعلم ( 1نشاط  ) 
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 ٌجٌب المتعلم عن األسئلة المقدمة له من خالل ورقة العمل اجابات تامة . -

 

 ٌكتب المتعلم االجابات بخط مرتب ومنسق فً ورقة العمل . -

 

 

 

 

 

 )تطبٌق تعلٌمً على درس المسجد الكبٌر(                            

 اقرا ثم أجب: -

ٌضم المسجد الكبٌر ثالث مصلٌات مختلفة فً حجمها هً: المصلى الرئٌس والمصلى الٌومً  -

 ومصلى النساء كما توجد مكتبة ضخمة للقراءة والمطالعة وقاعة كبٌرة للمحاضرات.

 

 كم مصلى ٌضم المسجد الكبٌر؟ -1

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

 عدد المصلٌات التً ٌضمها المسجد الكبٌر؟ -2

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

 سجد الكبٌر؟أٌن ٌقع الم -3

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

 هات ماهو مطلوب : -4

 مرادف )خشوع(:................................... –مرادف )هٌبة(:........................        -

 مفرد ) أضواء(:..................................... –مفرد )حقائق(:........................        -

 جمع ) مئذنة(:....................................... –جمع) عهد(:..........................        -

 

 أي التعبٌرٌن أجمل فٌما ٌلً: -5

 (     تحٌط به الحدائق الغناء.    )    -

 تحٌط به الحدائق الخضراء.)        ( -

 

 هات ماهو مطلوب فٌما ٌلً: -6
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 كلمات محتوٌة همزة متوسطة على السطر: -

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

 كلمات محتوٌة على همزة متوسطة على نبرة: -

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

 اكتب جملتٌن اسمٌتٌن واخرى فعلٌتٌن عن المسجد الكبٌر -9

 ...........................اسمٌة:..................................................................................

 اسمٌة:............................................................................................................

 ..فعلٌة:...........................................................................................................

 فعلٌة:.............................................................................................................


