
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/sa/4                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/sa/4     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/sa/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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ة بضيوفها ترحب اإلدارة العامة للتعليم يف املنطقة الشرقي
ضور الرر  التطييق  يفالكرام حل
(  حصة الفهم القرائ ) 

الرابع االبترائ  : للصف 
انحصة بنت مقعر بن خالر الربيع: تقرمي املعلمة 

بخل ر  يف املررسة االبترائية األوىل لتحفيظ القرآن اب
عيري بنت عيرالرمحن الثنيان . أ: قائرة املررسة 



النشيد
الوطني

السعودي

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


كلما كانت القراءة 
سليمة وتعبيرية، 
.أعانت على الفهم
... نحن في حاجة إلى أن

نفهم أكثر
.أن نحفظ أكثرال

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


هـ1442\7\16:   التاريخ 

موضوع نص الفهم القرائي

(نيــوم  )  
تطبيق مهارات الفهم القرائي : الهدف

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


نيوم 
اململكةِ غربِ الَ مشاألمحرِ اليحرِ ساحلِ على(نيومُ )أُنِشَئت  
ابلتجاِرِب،ًضاونبحيًّاميرانً لتكونَ السعوديِة؛العربيةِ 
معالَ واالبتكارِ عمالِ األرايدةُ فيهاترسمُ عامليةً منّصةً وتصيحَ 
.اجلريرِ املستقيلِ  ة التهيئ

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


بعر القراءةقيل القراءة
رماذا أرير أن اعرفه بعما تعلمتهأسئليتما أعرفه

إستراتيجية
جدول التعلم 

الذاتي 

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


قعيوالذي،”نيوممشروع“إطالقعنسلمان،بنحممراألمريالعهرويلأعلن
دعمهمسيتوالذياململكة،غربمشاليفمربعمرتكيلو0026.5مساحةعلى

..القادمةاألعوامخاللدوالرمليار500بـومتويله
املشروع؟علىُأطلقتاليت”نيوم“كلمةتعينفماذا

:  كلمة نيوم مكونة من شقني األول 
NEO      

وتعين جرير ابللغة الالتينية 
والشق األخر هو حرف 

M        

و اختصارًا للحرف األول من كلمة مستقيل ابللغة العربية ليكون املعىن ه
 (NEOM-  املستقيل اجلرير)

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:                                                 أهراف حصة الفهم القرائ  
: يتوقع من الطالية يف هناية الرر  أن تكون قادرة على

.قراءة النص قراءة صامتة مراعية ضوابطها •
. قراءة النص قراءة جهرية مراعية آلياهتا ، ومهاراهتا األولية •
ة ، السياق ، تفسري معاين الكلمات اجلريرة من خالل التضاد ، الراللة اللفظي•

.احلقل املعجم  
. حترير األفكار الرئيسة للنص •
.  اإلجابة عن أسئلة تفصيلية حول النص •
. استنتاج ما يشري إىل املشاعر الوطنية الصادقة •
.الكشف عن القيم الواردة يف النص •
.إبراء الرأي يف بعض العيارات الواردة يف النص •
.ما يرعم أقواهلا من خالل النص استخالص•

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw






نيوم 
ميرانً تكونَ لالسعوديِة؛العربيةِ اململكةِ غربِ مشالَ األمحرِ اليحرِ ساحلِ على(نيومُ )أُنِشَئت  

نيومُ ستفتحُ .اجلريرِ املستقيلِ معالَ ارِ واالبتكاألعمالِ رايدةُ فيهاترسمُ عامليةً منّصةً وتصيحَ ابلتجاِرِب،نبًضاو حيًّا
منوذج  بناءِ يفُيسِهمَ أنيطمحُ َمن  ولكلِّ الكيريِة،األحالمِ ألصحابِ ووجهةً موطًنالتكونَ أبواََبا
.واالزدهارِ والعملِ احلياةِ ةِ سترامالجرير  
جريرموطنللمستقيلوأصيح
منأساسيًّاركًنايُعر  إذ  ،للاُ حفَظهسلمانَ بنِ حممر  األمريِ امللك ِّ السموِّ لصاحبِ رؤية  كنيوممشروعُولر
،االقتصادِ دخلِ مصادرِ وتنويعِ النموِ أجلِ من  ،2030اململكةِ رؤيةِ  يفرايديةً مكانةً اململكةُ تتيّوأَ حىتالسعوديِّ

.العامليةِ التنميةِ 
مثايلجغرايفموقع
من%40سيمّكنُ العالَِ طرقِ قِ مفرت علىفوجوُدهااألهراِف،لتحقيقِ يؤهُلهامثايلّ  جغرايفّ  مبوقع  (نيوم)حتظى
،4منأقلِّ يفإليهاالوصولِ منالعالِ سكانِ  بل  األمحِر،اليحرِ ع رَ متر  العالِ جتارةِ من  %10قرابةَ أن  كماساعات 

ساعات  5والقاهرِة،أودبَ منوساعتنيفقط،ساعات  5سيستغرقُ اجلريرِ نيومَ مطارِ إىللنرنَ منالسفرَ إن  
.زيوريخَ منونصف  



:مثاليمناخ

،مبناِخهِ املشروعُ يتميز األلياَب،أتسرُ َمهيية  تضاريسُ بهِ حُتيطُ اململكِة،غربِ مشالِ يفجيلي ة  منطقة  علىيرتب عُ حيثُ املثايلِّ
احلرارةِ رجاتُ دتقل  إذنيوم،سّكانُ َِباسينعمُ لطيفةً أجواءً فُتضف األمحرِ اليحرِ منالقادمةُ العليلةُ النسماتُ أّما

.العربّ ابخلليجِ يفاحمليطةاملناطقِ عنمئويةً °10مبعّرلِ 
:املاء ُمستقبل ُ

مصادرَ مناالستفادةِ فرصةَ مينُحهامماكم،450تتجاوزُ مساحة  علىنيومَ سواحلُ متتر  األمحرِ اليحرِ شواطئعلى
العربيةِ ةِ اململكوخ رةُ املتجردة،للطاقةالتكاليفِ منخفضةِ مصادرَ توّفرِ إىلابإلضافةِ اليحِر،مياهمنحمرودة  غريِ 

.نوِعهامنفريرة  تنافسية  ميزة  وه حمليًّا،املياهِ حتليةِ يفالطويلةُ السعوديةِ 
بتكامل  يعملُ العامليِة،اهِ امليتقنيةِ يفمتميًِّزاومركًزاوختزيِنها،املائيةِ الطاقةِ إلنتاجِ عاملًيامصررًاُتصيحَ أننيومُ تطمحُ 
تخّصصةِ املالناشئةِ والشركاتِ األحباثِ شركاتِ جذبِ إىلهذاوسيؤّدياملياِه،حتليةِ علىويرّكزُ القيمةِ سالسلمع
.طاعالقهذايفالقوةِ مكامنِ مجيعِ منالقصوىواالستفادةِ امليتكرةالتقنياتأحرثتطويرِ َبرفاملياِه،جمالِ يف



هُ ما نيومُ ستفعل 

املتجّردُة بنسيِة شِة، حيُث سُتستخَرُم الطاقُة حيتل  استخراُم املياِه بطريقة  مسترامة  مكانًة ابرزًة يف قائمِة أهراِف نيوَم لالرتقاِء بسيِل املعي
فات   على جتن ِب تصريِف أيِّ مواد  أو خمل  يف حتليِة مياِه نيوَم؛ لضماِن خفِض انيعااثِت اثين أكسيِر الكربوِن إىل الصفِر، مع التأكيرِ % 100

.مضرة ؛ حفاظاً على نقاِء الييئةِ 
، وهذا يضمُن ياِه لتحويِلها إىل مياه  صاحلأّما مياُه الصرِف، فسُتعاََلُ َبرِف توليِر الطاقِة وحتويِلها إىل أمسرة ، وإعادِة ترويِر وتنقيِة امل ة  للريِّ

.التخل َص من مياِه الصرِف بطريقة  مسترامة ، واالستفادَة االقتصاديَة املُثلى منها 
حَيتذياألدىن من  فقراِن املياِه، فتصيُح بذلك منوذًجا متطورة  وذكية ؛ لضماِن احلرِّ حتتّية  وستكوُن شيكُة توزيِع املياِه متصلًة ابلكامِل ع َر بنية  

.ًعا ابلشكِل األمثلِ ابتكاراِت تقنيِة املياِه من خالِل إنشاِء أنظمة  منوذجية  تعمُل مطليعةِ وستيقى نيوُم يف . به العالُ 



.وضوح الصوت

.مهارات القراءة الجهرية 

.الطالقة 

.تمثيل المعنى 

.سالمة النطق 

.صحة الضبط

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


نيوم 
ميرانً تكونَ لالسعوديِة؛العربيةِ اململكةِ غربِ مشالَ األمحرِ اليحرِ ساحلِ على(نيومُ )أُنِشَئت  

نيومُ ستفتحُ .اجلريرِ املستقيلِ معالَ ارِ واالبتكاألعمالِ رايدةُ فيهاترسمُ عامليةً منّصةً وتصيحَ ابلتجاِرِب،نبًضاو حيًّا
منوذج  بناءِ يفُيسِهمَ أنيطمحُ َمن  ولكلِّ الكيريِة،األحالمِ ألصحابِ ووجهةً موطًنالتكونَ أبواََبا
.واالزدهارِ والعملِ احلياةِ ةِ سترامالجرير  
جريرموطنللمستقيلوأصيح
منأساسيًّاركًنايُعر  إذ  ،للاُ حفَظهسلمانَ بنِ حممر  األمريِ امللك ِّ السموِّ لصاحبِ رؤية  كنيوممشروعُولر
،االقتصادِ دخلِ مصادرِ وتنويعِ النموِ أجلِ من  ،2030اململكةِ رؤيةِ  يفرايديةً مكانةً اململكةُ تتيّوأَ حىتالسعوديِّ

.العامليةِ التنميةِ 
مثايلجغرايفموقع
من%40سيمّكنُ العالَِ طرقِ قِ مفرت علىفوجوُدهااألهراِف،لتحقيقِ يؤهُلهامثايلّ  جغرايفّ  مبوقع  (نيوم)حتظى
،4منأقلِّ يفإليهاالوصولِ منالعالِ سكانِ  بل  األمحِر،اليحرِ ع رَ متر  العالِ جتارةِ من  %10قرابةَ أن  كماساعات 

ساعات  5والقاهرِة،أودبَ منوساعتنيفقط،ساعات  5سيستغرقُ اجلريرِ نيومَ مطارِ إىللنرنَ منالسفرَ إن  
.زيوريخَ منونصف  



:مثاليمناخ

،مبناِخهِ املشروعُ يتميز األلياَب،أتسرُ َمهيية  تضاريسُ بهِ حُتيطُ اململكِة،غربِ مشالِ يفجيلي ة  منطقة  علىيرتب عُ حيثُ املثايلِّ
احلرارةِ رجاتُ دتقل  إذنيوم،سّكانُ َِباسينعمُ لطيفةً أجواءً فُتضف األمحرِ اليحرِ منالقادمةُ العليلةُ النسماتُ أّما

.العربّ ابخلليجِ يفاحمليطةاملناطقِ عنمئويةً °10مبعّرلِ 
:املاء ُمستقبل ُ

مصادرَ مناالستفادةِ فرصةَ مينُحهامماكم،450تتجاوزُ مساحة  علىنيومَ سواحلُ متتر  األمحرِ اليحرِ شواطئعلى
العربيةِ ةِ اململكوخ رةُ املتجردة،للطاقةالتكاليفِ منخفضةِ مصادرَ توّفرِ إىلابإلضافةِ اليحِر،مياهمنحمرودة  غريِ 

.نوِعهامنفريرة  تنافسية  ميزة  وه حمليًّا،املياهِ حتليةِ يفالطويلةُ السعوديةِ 
بتكامل  يعملُ العامليِة،اهِ امليتقنيةِ يفمتميًِّزاومركًزاوختزيِنها،املائيةِ الطاقةِ إلنتاجِ عاملًيامصررًاُتصيحَ أننيومُ تطمحُ 
تخّصصةِ املالناشئةِ والشركاتِ األحباثِ شركاتِ جذبِ إىلهذاوسيؤّدياملياِه،حتليةِ علىويرّكزُ القيمةِ سالسلمع
.طاعالقهذايفالقوةِ مكامنِ مجيعِ منالقصوىواالستفادةِ امليتكرةالتقنياتأحرثتطويرِ َبرفاملياِه،جمالِ يف



هُ ما نيومُ ستفعل 

املتجّردُة بنسيِة شِة، حيُث سُتستخَرُم الطاقُة حيتل  استخراُم املياِه بطريقة  مسترامة  مكانًة ابرزًة يف قائمِة أهراِف نيوَم لالرتقاِء بسيِل املعي
فات   على جتن ِب تصريِف أيِّ مواد  أو خمل  يف حتليِة مياِه نيوَم؛ لضماِن خفِض انيعااثِت اثين أكسيِر الكربوِن إىل الصفِر، مع التأكيرِ % 100

.مضرة ؛ حفاظاً على نقاِء الييئةِ 
، وهذا يضمُن ياِه لتحويِلها إىل مياه  صاحلأّما مياُه الصرِف، فسُتعاََلُ َبرِف توليِر الطاقِة وحتويِلها إىل أمسرة ، وإعادِة ترويِر وتنقيِة امل ة  للريِّ

.التخل َص من مياِه الصرِف بطريقة  مسترامة ، واالستفادَة االقتصاديَة املُثلى منها 
حَيتذياألدىن من  فقراِن املياِه، فتصيُح بذلك منوذًجا متطورة  وذكية ؛ لضماِن احلرِّ حتتّية  وستكوُن شيكُة توزيِع املياِه متصلًة ابلكامِل ع َر بنية  

.ًعا ابلشكِل األمثلِ ابتكاراِت تقنيِة املياِه من خالِل إنشاِء أنظمة  منوذجية  تعمُل مطليعةِ وستيقى نيوُم يف . به العالُ 



:مناقشة أسئلة النص

أين تقع نيوم ؟-1
ر تقع نيوم مشال غرب اململكة على ساحل اليحر األمح

؟ريهاذكفي الفقرة الثانية ذُِكَر سبُب إنشاء نيوم -2
مد ولد مشروع نيوم كرؤية لصاحب السمو الملكي األمير مح

2030بن سلمان ، إذ يعد ركنًا أساسيًا من رؤية المملكة 

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص
: موقع نيوم مثالي ألنه -3
على مفترق طرق دول العالم -أ

في الشمال الغربي -ب
على ساحل البحر -ج
في الشمال الشرقي -د

:  تمتد نيوم على سواحل البحر األحمر على مساحة-4
كم350-أ
كم300-ب
كم 450-ج

كم450أكثر من -د

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص

كيف ميكن التخلص من مياه الصرف بطريقة مسترامة ؟-5

تعاَل َبرف تولير الطاقة وحتويلها إىل أمسرة 
إعادة تروير وتنقية املياه لتحويلها إىل مياه صاحلة للري

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص

:أجلنمذكيةحتتيةبينيةمتصلةمياهتوزيعشيكةإنشاء-6
oالزراعيةالريّ شيكاتدعم-أ.
oلألحباثشركاتإنشاء-ب
oاملياهفقرانمناحلرّ -ج.

oالتلوثمناهلواءمحاية-د.

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص

:أهنايعين،األليابأتسرنيومتضاريس-7
oخميفة-أ.
oمسّورة-ب.

oبعيرة-ج
oمرهشة-د

.

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص

لطرق اليت تتيعها نيوم وجهة رائعة ملن حيرصون على الييئة النقية ، مثّل  ل-8
.ياه اليحر نيوم من أجل احملافظة على الييئة رغم وجود مشروعات لتحلية م

جتنب –خفض انيعاث اثين أكسير الكربون –استخرام الطاقة املتجردة 
.تصريف أي مواد أو خملفات مضرة 

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص
لف مطارات العال بسيب املوقع املثايل لنيوم فيمكن الوصول إليها من خمت-9

:  استكمل  الفراغات يف اجلرول التايل 

نيومالزمن الالزم للوصول إلى مطار المدينة 

ساعتان

زيورخ

خمس ساعات 

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص

السعوديِة؛عربيةِ الاململكةِ غربِ مشالَ األمحرِ اليحرِ ساحلِ على(نيومُ )أُنِشَئت  
العيارةيفالكاتباختارهالذيالتعيرييفرأيكما،ابلتجاِربِ ونبًضاحيًّاميرانً لتكونَ 
.إجابتكعلل األصفر؟ابللوناملظللة

ابحلياةنيضيالذيابلقلبنيومشيهألنه؛ومع رومجيلرائعتعيري
.وضوًحاأكثراملعىنجعلوألنهاملستمرةواحلركة

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص
o11-(املثايلِّ مبناِخهِ املشروعُ يتميز)تعينالسابقةلعيارةايفمبناِخهِ كلمة:

َك.أ .اإلبلَم ر 
oاإلقامةحمل  .ب.

oيَّةالعواملَمْجُموعُ .ج ِّ الجو 

oالتضاريس.د.

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص

دالةياراتعالنصمنهايت(اليشريةلتقرمواثقةانطالقةنيومُ (-12.
.ذلكعلى
.الكيريةماالحالألصحابووجهةموطًنالتكونأبواَبانيومستفتح-
.اجلريرقيلاملستمعالواالبتكاراالعمالرايدةفيهاترسمعامليةمنصة-
.العامليةالتنميةيفرايديةمكانةاململكةتتيوأ-

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


:مناقشة أسئلة النص 

.ومضمونهيتفقللنصآخرعنوانً اختاري-13

نيومَ أهرافِ قائمةِ يفابرزةً مكانةً مسترامة  بطريقة  املياهِ استخرامُ حيتل  "-14
حتليةِ يف%100بنسيةِ ّردةُ املتجالطاقةُ سُتستخَرمُ حيثُ املعيشِة،بسيلِ لالرتقاءِ 

:"الصفرِ إىلالكربونِ أكسيرِ اثينانيعااثتِ خفضِ لضمانِ ؛نيومَ مياهِ 

o؟صفرالإىلالكربونأكسيراثينانيعااثتخفضمتلوسيحرثماذا

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


...طالبتي المبدعة 
نختم درسنا ببطاقة الخروج

اغمضي عينيك اآلن وتخيلي أنك        )
.في وسط نيوم 

،  جميل صفي شفهيًا ما تخيلِت بأسلوبك ال
(وماهي مشاعرك 

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw


بعر القراءةقيل القراءة
رماذا أرير أن اعرفه بعما تعلمتهأسئليتما أعرفه

استراتيجية
جدول التعلم 

الذاتي 

http://www.youtube.com/watch?v=onAqyBvnHmw



