
 

 

 . تعذ ِعشفح ِٛضٛع اٌذسساٌّرعٍّْٛ يرٛطً  ،تحية الطالب بتحية اإلسالم  :(التمهيد  )النشاط األول 

  :(ب  )تّا يٕاسثٙا ِٓ إٌرائج في اٌّجّٛعح  (أ  )يظً اٌّرعٍُ األسثاب في اٌّجّٛعح 

  

 

 

 

.                                                                                                                                                                                                80  ٚ 79 ص  يمشأ اٌّرعٍّْٛ إٌض لشاءج طحيحح ِعثشج    ( :القراءة )النشاط الثاني 

        ( :الفهم واالستيعاب )النشاط الثاني  

 . يرعاْٚ ِع صِالئٗ في اٌرعشف تاٌعاٌُ اٌّٛسٛعي ٚاٌعاٌُ اٌّرخظض ِٓ خالي إٌض = 

 اٌعاٌُ اٌّرخظض اٌعاٌُ اٌّٛسٛعي

 ٘ٛ عاٌُ تاسع في عٍُ ٚاحذ ٚذخظض فيٗ ٘ٛ عاٌُ تاسع في ِجاالخ عذيذج ِٓ اٌعٍَٛ

                                                                                                                                                                           

                                                                                      .  يحذد اٌّجاالخ اٌري أتذع فيٙا اتٓ سيٕا ،ِسرشٙذا تأدٌح ِٓ إٌض = 

عٍُ اٌفٍه ٚاٌجغشافيا ٚاٌظيذٌح ٚإٌثاخ ٚاٌىيّياء ٚاٌذساساخ اإلسالِيح ٚإٌّطك ٚاٌفٍسفح ٚاٌشعش ٚاٌشياضياخ                                                                                                 

.                                                                  يظٕف اٌعٍَٛ اٌري تشع فيٙا اتٓ سيٕا تحسة ِجاالذٙا اٌّخرٍفح =

...................................                                                                                                                           اٌفٍسفح ٚاٌطة  ٚاٌجيٌٛٛجيا ٚ

.                                                                                     يزوش ِعٍِٛريٓ عٓ إٔجاصاخ اتٓ سيٕا في اٌطة =

أٌف اتٓ سيٕا وراب اٌمأْٛ في اٌطة ، وراب اٌشفاء اٌزي يضُ سثعح عشش ِجٍذا                                                                                                                                   

                            يظً تيٓ األسثاب ٚإٌريجح وّا جاءخ في إٌض=

 

 

 

 

 

سلُ اٌحظح اٌحظح اٌظف  اٌراسيخ اٌيَٛ

      

      

اٌٛحذج اٌرعٍيّيح  اٌّادج

 اٌثأيح
                                                                                           اٌّعياس     اٌظفحح اٌىفايح إٌض

اٌٍغح 

 اٌعشتيح
إتذاعاخ 

 ٚاترىاساخ

ِٓ عٍّائٕا األفزار 

 "اتٓ سيٕا "

يحذد اٌعاللاخ تيٓ اٌسثة ٚإٌريجح ،ٚاٌشاًِ ٚاٌرفظيٍي ، ٚاٌسٍٛن ٚاٌّٛالف ،   79 2-3

 .ِسرشٙذا تأدٌح ِٓ إٌض ٌذعُ ٘زٖ االسرٕراجاخ

 ِظادس اٌرعٍُ إسرشاذيجياخ اٌرعٍُ ٔشاط ذأطيً اٌميّح اٌميّح

 

 

        اٌذاذا شٛ            اٌىراب اٌّذسسي     ٌٛحح اٌذسس   

           ِسجً       خ             تطالا        طفيحح شفيفح 

         اٌّعجُ        أٚساق عًّ            اٌعشع جٙاص

                                                                (                                                                          )أخشٜ 
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.                                                                   يىرة ِا ٚسد في اٌجذٚي اٌساتك ِٓ أسثاب ٚٔرائج ، في جًّ ذاِح ، ِثيٕا أداج اٌشتظ = 

.                                                                              يرعاْٚ ِع ِجّٛعرٗ في تياْ دالٌح ا٘رّاَ اٌغشب تىرة اتٓ سيٕا = 

                                                                                                              أْ ورثٗ وأد ِٓ أٚائً اٌىرة اٌري طثعد تاٌالذيٕيح تعذ اخرشاع آٌح اٌرظٛيش

  .يعيذ عشع إٌض اٌساتك تأسٍٛتٗ = 

                                                                                                    ( :املمارسة ) النشاط الثالث 

                                           .يبين أسباب تعريف ابن سينا بالعالم الموسوعي ، مستدال على ما أقول من خالل النص = 

عٍُ اٌفٍه ٚاٌجغشافيا ٚاٌظيذٌح ٚإٌثاخ  ، زمن هذه العلوم عاٌُ تاسع في ِجاالخ عذيذج ِٓ اٌعٍَٛألن ابن سينا 

 ٚاٌىيّياء ٚاٌذساساخ اإلسالِيح ٚإٌّطك ٚاٌفٍسفح ٚاٌشعش ٚاٌشياضياخ

 . بما بعدها  (نظرا ألهمية كتب ابن سينا )يوضح عالقة جملة = 

هي سبب لما بعدها                                                                                                                                                  

بذل ابن سينا جهودا حثيثية في مجال العلوم ، وهذا يدل "يكمل الجملة اآلتية ليبين العالقة بين السلوك والمواقف = 

                                                    .                                                 إبداعه في العديد من مجاالت العلوم وتفوقه  على

 .يتعاون مع زمالئه في كتابة ثالث جمل عن أسباب أهمية كتب ابن سينا ومكانته العلمية = 

 لاَ تششح ِفظً ٚدليك ٌفٍسفح اٌحىّاء 

 ٌٗذٜ اتٓ سيٕا آساء ذشتٛيح في اٌعذيذ ِٓ ورث 

 وراب اٌمأْٛ أشٙش وراب في عٍُ اٌطة 

 ٍّٗاٌغشب وأٛا يشسٍْٛ اٌثعثاخ اٌعٍّيح ٌيٍٕٙٛا ِٓ ع 

 :النشاط الرابع التقييم  
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