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) تعرؾ   ٗ-ٕالكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار :   . (  حصٌلتً اللؽوٌة ٖٔ( و  ٖنشاط )  

 معانً الكلمات الواردة فً الوحدة الثانٌة (
 هات مرادؾ الكلمات التالٌة :

 مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة مرادفها الكلمة  رادفهام الكلمة 

تتصؾ  تتسم ٌطلب ٌروم عالٌة باسمة
 وتتمٌز

كثٌر  األفان
 الكذب

 -طٌبة زكٌة 
 زكٌة

 

 هات المفرد من الكلمات التالية  :  

 أنحاء : نحو.                    ؼرائس : ؼرٌسة .               بسط : بساط   

 :  هات الجمع من الكلمات التالية

 شعٌرة : شعائر .      الفرٌد : الفرائد .       طرؾ : أطراؾ . 

 هات ضد الكلمات التالية : 

 الخالً . –المتوهج .             الزاخر : الفارغ  –ٌمبل .     الخافت :   الالمع  –ٌأبى : ٌرضى  

 اختار التصرٌؾ المناسب لكلمة) عثر ( وضعه فً الفراؼات التالٌة :  التصرٌؾ :  

 التعثر ( -العثور    -العاثر    -المتعثر    -) عثرات  

 الطالب .............ٌجب مساعدته . -

 ............على جواهر فً باطن األرض . -

 الالعب المصاب ٌخاؾ ..............فً الملعب .    -

 ...فً أمره .الكافر ........... -

 ساعد الناس فً ....................  -

 ( فً السٌالات التالٌة .   خضبالسٌاق :  بٌنً معنى كلمة )

َنتَْها بِالِخَضابِ )                      ٌََدَها" الفتاة  َخَضبَتْ  -  (  لَوَّ

 ( ِاْخَضرَّ )                              "َخَضَب الشََّجُر"  -

 ( َطلََع نَبَاتَُها أَْخَضرَ )                  "َخَضبَِت األَْرُض"   - 
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 ( أََكلَِت اْلَخْضبَ  )                     "َخَضبَِت اْلَماِشٌَةُ"   -  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕ/ ٘-ٖالمعٌار  :  .. الكفاٌة العامة : الكتابة  (ٔلؽتً الجمٌلة رسما )(  ٗ نشاط ) 

 المالئمة مع مراعاة صحة الرسم الهجائً والكتابً ( ) استخدام الخطوط الكتابٌة       

  التمهٌد :    -ٔ

 الفمرة التالٌة لراءة جهرٌة صحٌحة ثم  تممن بوضع خط تحت كل كلمة تنتهً بهمزة : ألرأ 

 ))    أٌها المرء تصدق بجزٍء من مالن للفمراء ، فلن ٌذهب ماٌل أحسنت به إلى رجل محتاج ، ولعل كلمة  

 ا على السائل ال ٌضٌع ثوابها ، وال تشكل عبئًا ثمٌالً بل نعمة كبرى وجزاًء كبًٌرا ٌنتظرن طٌبة ترد به   

   عند هللا تعالى .((  

    )التحلٌل والفهم(  -ٕ

تموم المتعلمات بتسجٌل الكلمتٌن المنتهٌتٌن بهمزة متطرفة منونة بالفتح فً الفمرة السابمة وتكون من مثل   

 ( جزاًء  (  -: ))  عبئًا  

 . تبٌن المتعلمات الفرق بٌن الكلمتٌن السابمتٌن عند التنوٌن بالفتح 

 : تنون المتعلمات كلمة )) جزاء(( بأنواع التنوٌن المختلفة ثم ٌالحظون الكلمة وتكون من مثل   

 تنوٌن الكسر    تنوٌن الفتح تنوٌن الضم     الكلمة

 جـــزاء ٍ      جــزاء ً         جــزاء ٌ     جــزاء

 االستنتاج /    لاعدة كتابة الهمزة المتطرفة بعد األلؾ عند التنوٌن

إن ُسبمت الهمزة بألؾ ، لم نكتب ألفا بعدها ، ونكتفً باأللؾ لبلها ، ونضع تنوٌن  -ٔ 

 النصب فوق الهمزة :أسماًء .

ا تنوٌن إن لم تُسبك الهمزة بألؾ ، وكان الحرؾ لبلها ال ٌُمكن وصله بها ، كتبنا ألفا ووضعن -ٕ

ًءا . -النصب على الهمزة ولٌس األلؾ : جزًءا   تبوُّ

إن لم تُسبك الهمزة بألؾ ، وكان الحرؾ لبلها ٌُمكن وصله بها ، كتبنا ألفا ووضعنا تنوٌن   -ٖ

  النصب على الهمزة أٌضا :عبئـًـا

 

   )التطبٌك( -ٖ

 ة      تموم المتعلمات بتنوٌن كلمات ممدمة إلٌهم بأنواع التنوٌن المختلف 

 تنوٌن الكسر    تنوٌن الفتح     تنوٌن الضم الكلمة      

 مــــاء ٍ               مـــاء ً         مـــاء ٌ            مـــاء
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 هــواء ٍ               هــواء ً                 هــواء ٌ هـــواء     

 

 

 : أختار الكملة الصحٌحة من بٌن الموسٌن 

 )) وعــاء ًا  /  وعـاء ً ((                 ء ً .....من التمـــرحمــلت ....وعــا -

 )) مسـاًءا  /  مسـاء ً ((         جلســت .....مســـاء ً ....فً أســرتً . -

 )) رداء ًا  /  رداء ً ((                 لبـســت ...... رداء ً...... جمٌــالً . -

 

 : تستمع المتعلمات وتكتبن 

 البحارة مساء ً إلى رحلة ؼوٍص ، وأحضروا وعاء ً لجمع المحار ، وعندما خرجوا من الماء  خرج     

 تنسموا هواء ً علٌالً ، وحصلوا على اللؤلؤ جزاًء لجهدهم .      

 )الممارسة(     - ٗ

 أوظؾ   أسماء ممدمة إلٌهم فً جمل مفٌدة ، بحٌث تكون وفمًا لما هو مطلوب بٌن لوسٌن   

 تنوٌن الضم(   ))  فً معاملة األصــدلاء وفــاٌء وصدٌق ومحبةٌ (( .)وفاء  -

 )سماء تنوٌن النصب (  ))  شاهـدت ســـماًء صافٌــة (( -

   )نداء تنوٌن الكسر (  ))  ٌستٌمظ المسلم على نـــداٍء عذٍب للصــالة  (( . -

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تحدٌد األفكار  ٘-ٕ(  البلبل الحزٌن الكفاٌة العامة / المراءة والمشاهدة . المعٌار ٙنشاط رلم )    

 الرئٌسة والثانوٌة وموضوع النص وتلخٌصه ( 

 ه وخوفه الشدٌدٌن . . صمت البلبل وحزن -ٔعلل    

ألن انتهاء الٌوم بالؽروب جعله ٌحزن على انمضاء ٌوم من عمره المصٌر وهو ٌعرؾ لٌمة الحٌاة ولٌمة 

 الولت . 

 أكمل ما ٌلً فً ضوء فهمن للمصة .  -ٔ

 حرصت الدودة على أن   تواسً وتساعد  البلبل وتمؾ بجانبه فً ولت شدته وحزنه .  -

 وحزنه بفضل الدودة وذكائها  وحكمتها .استطاع البلبل تجاوز مشكلته  -

 

 ما المٌم السلوكٌة المستفادة من لصة ) البلبل الحزٌن ( ؟   -ٕ

 اإللبال على الحٌاة .       –االبتعاد عن الحزن والتشاؤم .           –الوفاء لألصدلاء .   -
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 ناس أحزانهم وهمومهم .    مشاركة ال –عدم االستسالم للٌأس والمشكالت والهموم .                       

 ترتٌب أحداث المصة مرة أخرى :    – ٖ

 الدودة شكرت البلبل على ؼنائه وصوته الجمٌل واستجابته لنصٌحتها .  -ٔ

 لمد عرفت السبب وراء حزنن ، فأنت حزٌن على انمضاء ٌوم من عمرن المصٌر .    -ٕ

 البلبل  ٌمؾ حزٌنا رافضا الؽناء  فالتربت منه الدودة مالطفة له وتحدثت لائلة :   -ٖ

 علٌن أن تستمتع بكل لحظة فً حٌاتن ، وتسعد من حولن .    

 أصوغ ثالث فكر رئٌسة من النص فً جمل اسمٌة تامة : -ٗ

 االستمتاع بالحٌاة هدؾ كل إنسان . -

 البعد عن التشاؤم سبٌل للفرحة والسعادة . -

 الصدٌك الصالح ٌعٌن صدٌمه على اجتٌاز الهموم . -

 أصوغ فكرا ثانوٌة من النص وصوؼها فً لؽة سلٌمة .- ٘ 

 البلبل ٌمؾ حزٌنا متأمال مشهد الضوء الخافت .-

 البلبل ٌعرؾ لٌمة الحٌاة ولٌمة الولت . -

 الدودة تمؾ بجانب البلبل وتحفزه على االستمتاع بالحٌاة .-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تخطٌط وكتابة أنواع مختلفة من  ٖ-ٖ( تعبٌري ممٌز . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار : 7نشاط رلم )

 النصوص .

ن من فمرتٌن عن " الحرٌة جناحاها حموق تطلب ، وواجبات تؤدى ، وهً حك كفلته اكتبً موضوع مكو

الدساتٌر والموانٌن فً كل الدول لٌنعم اإلنسان بحٌاة  حرة كرٌمة ، على أن هذه الحرٌة ٌجب أن تنتهً 

 عندما تبدأ حموق اآلخرٌن .

 نمخطط سهمً لكتابة الفمرتٌ                                       

                                      (    العنوان ) الحرٌة 

 

 

 مفهوم الحرٌة وضوابطها                                 أثر المحافظة على حرٌات اآلخرٌن    
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الحرٌة الشخصٌة  سبٌل لنٌل احترام اآلخرٌن ، فهً حرٌة مسؤولة ، لها حدود تمؾ عندها ،              

نتهً عندما تبدأ حرٌة اآلخرٌن  . فأنا من حمً أن أشاهد كل ما ٌعجبنً من البرامج ولكن بشرط فهً ت

التً تتفك مع مبادئ الدٌن ، ال    ٌجب ان ٌتحلى بها المرء. فما هً ؟ مراعاة اآلخرٌن و للحرٌة ضوابط

 تخالؾ لانون البالد ،  تتفك مع األعراؾ المجتمعٌة التً تعارفنا علٌها .

فما  أثر المحافظة على حرٌات وحموق اآلخرٌن ؟  تساعد فً كسب محبة اآلخرٌن ، كما أنها        

تؤدي إلى البعد عن االنفالت وتجنب طرق االنحراؾ، أما الحرٌة المطلمة  فتؤدي الحرٌة المطلمة إلى 

ال ضرر وال ضرار فً  االنفالت وتمود إلى االنحراؾ والضٌاع لال الرسول ـ صلّى هللا علٌه وسلم ـ : " 

 اإلسالم" .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) تحدٌد مولع واختٌار ٕ-ٕ ( حكاٌات جدتً الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار :9نشاط رلم )   

 معلومة واحدة أو أكثر فً نص ما بهدؾ فهمه بشكل أفضل .

 ماذا شرع هللا للمسلمٌن كافة ؟    -ٔ

 شرع هللا  عز وجل للمسلمٌن عٌدٌن : عٌد الفطر وعٌد األضحى . 

 ما الممصود بالعبارة اآلتٌة : " العٌد عند المسلمٌن مرتبط بالعبادات والطاعات " ؟  -ٕ

لعٌدٌن ٌأتٌان بعد عبادات ، فعٌد الفطر ٌأتً بعد فرٌضة الصوم فٌفرح المسلمون بالعٌد ، وٌأتً أي أن ا

 عٌد األضحى   بعد فرٌضة  الحج الذي ٌمدم فٌه المسلمون األضحٌة التداء بسٌدنا إبراهٌم علٌه السالم . 

 علل . تمدٌم المسلمٌن األضحٌة .   -ٖ

تعالى بذبح ابنه وأخذه إلى الصحراء حتى ٌضحً به ، ولكن هللا فداه    التداء بسٌدنا إبراهٌم عندما أمره هللا

 بكبش عظٌم من السماء فأصبحت األضحٌة شعٌرة تذبح بعد صالة العٌد عمال بسنة نبٌنا . 

 اذكر آداب العٌد المستحبة عند المسلمٌن .  -ٗ

   . إظهار الفرحة والسرور فً ٌوم العٌد 

   . الحرص على صالة العٌد وخطبته       

    . االؼتسال وارتداء الجدٌد من الثٌاب والتعطر للرجال 

      . زٌارة األهل واأللارب وصلة الرحم 

  

 أعدد بعض مظاهر االحتفال بالعٌد عند الكوٌتٌٌن .  -٘

 تضع الفتٌات الحناء .      –صالة العٌد .                         -

 تصنع األمهات الحلوٌات .        – 
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 إلى لصر األمٌر للتهنئة .  الذهاب -

 مصافحة الناس وتهنئتهم .     -

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 .  المراءة والمشاهدة . الكفاٌة العامة : مركز الشٌخ عبدهللا السالم الثمافً ( ٓٔنشاط رلم )   

) ٌعزز عرضه أثناء لراءة النصوص أما زمالئه بالصور والرسومات  المختلفة مما  ٓٔ-ٕ المعٌار : 

 ٌساعدهم على فهم النص الممروء (

ٌمع مركز عبد هللا السالم الثمافً فً منطمة الشعب، وهً منطمة من مناطك محافظة حولى بالكوٌت، التً  

تمع على ساحل الخلٌج العربً، وهً من أكبر المحافظات الكوٌتٌة من حٌث الكثافة السكانٌة حٌث ٌبلػ 

ألؾ نسمة، وتتمٌز هذه المنطمة بكثرة المجمعات التجارٌة والمبانً السكانٌة التً تزٌن  ٘ٙٙعدد سكانها 

 ٘ٔالمبارن، وبها  شوارعها، وأهم شوارعها الرئٌسٌة هو شارع بٌروت، وشارع تونس، وشارع سالم

منطمة أخرى بخالؾ منطمة الشعب وهم : السالمٌة، حولى، سلوى، الجابرٌة، الرمٌثٌة، بٌان، مشرؾ، 

 السالم، حطٌن، الزهراء، ضاحٌة مبارن العبد هللا الجابر، الشهداء، البدع، والصدٌك .

 مركز عبد هللا السالم الثمافً

معماري كبٌر، لٌس فمط على الصعٌد المحلً، بل على الصعٌد ٌعتبر مركز عبد هللا السالم الثمافً مركز 

العالمً، ولد أشرؾ على إنشاء هذا المركز سمو األمٌر الشٌخ صباح األحمد بنفسه، وذلن من أجل تسلٌط 

الضوء على حضارة الكوٌت، واالهتمام بجوانبها الثمافٌة، كً تستعٌد رٌادتها الثمافٌة فً المنطمة، وهو 

الشعب التً سمٌت بهذا االسم نسبة إلى كثرة الشعاب التً كانت موجودة بها، حٌث كانت ٌمع فً منطمة 

الشعاب تجري مع مٌاه المطر، وكان أول من سكن هذه المنطمة هو الشٌخ سالم المبارن الصباح الذي ولد 

 . 6ٙٗٔعام 

شٌخة ” ه هً الشٌخة وٌعد الشٌخ سالم هو حاكم الكوٌت التاسع، وهو ابن الشٌخ مبارن الصباح ووالدت

 7، ومن أهم اإلنجازات التً حدثت فً عهده : بناء سور الكوٌت الثالث، ولد تزوج من “دعٌج الصباح 

من الذكور وأربعة من اإلناث، وبنى فً هذه المنطمة لصر شهٌر ٌسمى لصر  ٘أبناء،  9سٌدات وأنجب 

ي ٌعد من أهم المراكز الترفٌهٌة بالدولة، الشعب، كما ٌوجد فً هذه المنطمة متنزه الشعب الترفٌهً، والذ

لعبة، ومساحات خضراء كبٌرة، وصالة للتزلج الجلٌدي، وعدة مطاعم  7ٓحٌث ٌوجد به أكثر من 

ومسارح ومحالت تجارٌة، وعٌادة طبٌة، ومصلى، ومرافك لرعاٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة، كما ٌوجد 

 ” .متحؾ الؽرائب والعجائب ” به متحؾ ٌسمى 
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. المعٌار )ٌشرح ٙ-ٕ( حكمة عفوٌة . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . الكفاٌة الخاصة : ٔٔنشاط ) 

 استخدام التراكٌب اللؽوٌة فً نص لرأه (

 الممارسة : 

 أبٌن نوع األسلوب فٌكل من التعبٌرات اآلتٌة :  -

 الفعل على من رامه       وأسهل المول على من أراد "              )  أسلوب تعجب ( ما أصعب"  -

ٌَْعلَُمونَ  َهلْ لُْل لال تعالى "  -  "                       ) أسلوب استفهام( ٌَْستَِوي الَِّذٌَن ٌَْعلَُموَن َوالَِّذٌَن اَل 

  تعاتبه "                ) أسلوب   نفً (الذي ال لم تلك" إذا كنت فً كل األمور معاتبا     صدٌمن  -

 *أعبر بأسلوب تعجب مناسب عن اإلنسان الذي ٌحرص على بناء وتطوٌر وطنه .

 !  وتطوٌر وطنه ٌحرص على بناءالذي  ما أجمل اإلنسان

 . أعبر بأسلوب استفهام مناسب عن لدرة اإلنسان على خدمة وطنه 

 

 ؟  خدمة وطنه هل اإلنسان لادر على  

 . أعبر بأسلوب نفً مناسب عن عدم اإلضرار بالوطن أو بممتلكاته العامة 

 اإلنسان المحب لوطنه  ال ٌضر وطنه  وال الممتلكات العامة . 
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) استخدام  ٗ-ٕ. الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار :  (ٕلؽتً الجمٌلة نحوا )(  ٗٔنشاط ) 

 لواعد النحو المختلفة (  الخطوط الكتابٌة مع مراعاة

 النعت  : هو من التوابع، وٌسمى الصفة أٌضا، وٌأتً لبٌان صفة االسم الذي ٌتبعه فً اإلعراب. 

 مثال:             الهواء نعمة عظٌمة. 

 كلمة عظٌمة هً النعت )الصفة(. فهً تصؾ النعمة بالعظمة.

 "لمن الملن الٌوم هلل الواحد المهار".

 والمهار هما النعتان، فمد وصفتا هللا، سبحانه وتعالى، بالواحد وبالمهار.كلمتً الواحد 

 * ٌَتْبَُع النَّْعُت ِلْلَمْنعُوِت فٌَُطابِمُهُ فًِ:

ْعراِب: - ٔ   اإْلِ

ْعراِبٌَّ   ِة ِمثَْل:فٌََُكوُن النَّْعُت َمْرفُوًعا أَْو َمْنُصوبًا أَْو َمْجُروًرا تََبعًا ِلحالَِة ااِلْسِم اْلَمْنعُوِت اإْلِ

ٌْـٌد اْلعَاِلـُم.-  َجاَء َز

ٌْـًدا اْلعَاِلـَم.- ٌُْت َز  َرأَ

ٌْـٍد اْلعَاِلـِم.-  َمَرْرُت بَِز

  التَّْعِرٌِؾ َوالتَّْنِكٌِر: - ٕ

ٌَُكوُن ُمَنكًَّرا إَِذا  فًا َو فًا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوُت ُمعَرَّ  ُمَنكًَّرا ِمثَْل: اْلَمْنعُوتُ  َكانَ فٌََُكوُن النَّْعُت ُمعَرَّ

ةً ُمْمِتعَةً.-  لََرأُْت لِصَّ

ةَ اْلـُمْمتِعَةَ. لََرأْتُ -  اْلـِمصَّ

  التَّْذِكٌِر َوالتَّأِْنٌِث: - ٖ

 ِمثَْل: َؤنَّثًامُ  إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوتُ  ُمَذكًَّرا، َوُمَؤنَّثًا فٌََُكوُن النَّْعُت َؼاِلبًا ُمَذكًَّرا إَِذا َكاَن اْلَمْنعُوتُ 

 َهَذا ُمعَلٌِّم ُمْجتَِهٌد.-

 َهِذِه ُمعَلَِّمـةٌ ُمْجتَِهَدةٌ.-

 ـ اْلعََدِد: ٗ

ًُّ ٌُطاِبُك اْلَمْنعُوتَ  ْفراِد والتَّثِْنٌَِة والَجْمعِ ِمثَْل: َؼاِلبًا فَالنَّْعُت الَحِمٌِم  فًِ اإْلِ

 َهنَّأُْت الطَّاِلَب اْلفَائَِز. -
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ٌِْن.َهنَّأُْت الطَّالِ  - ٌِْن اْلفَائَِز  بَ

َب اْلفَائِِزٌَن. -  َهنَّأُْت الطُّالَّ

 تَْنبٌهٌ:

ٌَجوُز َنْعتُهُ بُِمْفَرٍد ُمَؤنٍَّث ِمثَْل: َهِذِه َشواِرعُ فَِسٌَحةٌ. ٌِْر اْلعالِِل   َجْمُع َؼ

  6ٔإجابة تدرٌبات الكتاب صـــــــ 

 استخرج النعت / المنعوت من كل جملة مما يأتي :    

 ترى أبً سٌارة جدٌدة . اش - 

 المنعوت:   ........ سٌارة.......... النعت: ................. جدٌدة.......... 

 تفوق الطالب المتمٌز  .  -

 ...المنعوت:   ....... الطالب............. النعت: ........... المتمٌز..................... 

 أعجبت بالرجل الكرٌم  .   -

 النعت : .......... الكرٌم................  ... الرجل............... المنعوت:     

  : أكمل  الجمل التالٌة ألستمتع بمصة ) النحلة النشٌطة ( بصفة مناسبة مراعٌا المطابمة– 

 عاشت فً البستان نحلة ...نشٌطة  ...وعصفور ...جمٌل . -

 كان بٌنهما صدالة ...لوٌة...... وحب ...كبٌر ....... -

 تعمل النحلة بهمة مستمرة .... والعصفور ٌؽط فً نوم ...عمٌك .... -

 فجاء الصٌاد مصوبا بندلٌته  ....الكبٌرة ....... إلى العصفور ...المسكٌن .... -

 فانتبهت النحلة للصٌاد ...الؽادر ......ولسعته فً ٌده لسعة ...لوٌة ... -

 ون وفٌا لها .شكر العصفور صدٌمته ...النحلة ......  ووعدها بأن ٌك -

   : ضع في الفراغ منعوتا مناسبا 

 هذه  .....حدٌمة................. فسٌحة .                   -

 تفتحت ....الوردة .......      الجمٌلة .   -

 لرأت  ....مماال...              مفٌد اً.  -

 نظرت إلى  ...المناطك......البعٌدة .     -

 ن نعتا  ) صفة  ( فً جملة مناسبة مضبوطا بالشكل :وظفً كل اسم مما ٌلً بحٌث ٌكو 

 نائمة  (   -مسلٌة     -)  صؽٌر                    

 الفراشة النائمة فوق الزهرة جمٌلة .    -لرأت لصة مسلٌة .      -هذا بٌت صؽٌر .   -
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) تحدٌد األفكار الرئٌسة  ٘-ٕ(    إلى ولدي . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة . المعٌار : ٙٔنشاط ) 

 والثانوٌة وموضوع النص (

لٌعمك فً نفوس النشء لٌم بر « إلى والدي»الموجه والمربً األستاذ عدنان الجابر، ٌوجه رسالته 

 الوالدٌن، فً لصٌدته التً ستكون ضمن منهج الصؾ السادس المتوسط فً العام الدراسً الممبل.

ً المدوة أوال التً ٌتخذها الولد من أبٌه، فً الولت الذي ٌشكل األب ٌتناول المعلم فً المصٌدة تعمٌك معان

درعا حماٌة للولد فً مسٌرة حٌاته، وٌزرع فٌه خالل تلن المسٌرة كل الفضائل التً ورثها وٌكمل 

 رسالتها بتورٌثها البنه، ممدما له نصائح تمثل خالصة تجربته فً الحٌاة.

 ا والرسالة التً ٌرٌد شاعرنا إٌصالها:نترن كلما ت المصٌدة لتعبر عن مضمونه

 

 الملب ٌأبى أن ٌروم سواكا                           أبتاه إنً فً المدى أهواكا

 إنً اتخذت فً حٌاتً لدوة                          فمطعت دربً نحوها بخطاكا

 وٌطٌش سهمً إن عثرُت بخطوتً                 فتمٌلنً من عثرتً عٌناكا

 أنت الذي لد للت لً إّن الذرى                     ال ٌرتمً أمجادها إاّلكا

 وؼرست فً نفسً ؼرائس عزةٍ                    ما كنُت أدرن كنهها لوالكا

 ِمن ذان أّن الصدق منجاةٌ لنا                        فتجنَّب المكذاب واألفّاكا

 فاحرص على توجٌهه إذ ذان                   واعلم بأّن الدٌن موئل تائٍه        

 فٌٌض من الحكم التً ال تنتهً                      من عذب ما تهمً به شفتاكا

 ربّاه احفظ والديَّ لعلنً                             أرضٌهما فأنال ثَمَّ رضاكا

 الفهم واالستٌعاب :. 

 الترح عنوانا آخر للنص .    -ٔ

 األب الحكٌم .   -بار  االبن ال 

 اذكر بعضا من أفضال اآلباء على أبنائهم .   -ٔ
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ال نستطٌع أن نؽفل دور األب على أبناءه واإلظالل علٌهم بحبه وخبرته وحكمته وارشاده وتوجٌههم 

التوجٌه السلٌم الذي ٌبنً وال ٌهدم، وٌؽٌر إلى األفضل فٌضمن الحٌاة الكرٌمة ألبنائه وٌسعد بتحمٌك 

 ن تربٌة أبناءه التربٌة السلٌمة.رسالته م

 

 –استنتج  ما تتصؾ به كل من  االبن واألب من خالل النص :    -ٕ

   : شخصٌة األب 

 محب البنه / عالل حكٌم  .   -خٌر لدوة    

 .: شخصٌة االبن 

 بار  حنون محب ألبٌه   وعارؾ بمٌمة األبوة ّ  و  مؤدب مهذب   .  

    . تضمنت األبٌات إحساسٌن إنسانٌٌن . حددهما 

 حب األب ألبنائه    –إعجاب األبناء آلبائهم وحبهم واحترامهم .    

  : ًأحدد البٌت الذي ٌتنفك مع المعنى التال 

 أظهرت األبٌات حرص األب على أن ٌبلػ ابنه أعلى المراتب .

 أنت الذي لد للت لً إّن الذرى                     ال ٌرتمً أمجادها إاّلكا .  

 . أكمل ما ٌأتً من خالل فهمن لألبٌات 

 توالت توجٌهات األب البنه :.أن الصدق منجاة ، والبعد عن الكذب ، والصبر على خطأ الصدٌك . -

 لتضحٌة من أجلً .ٌتحتم علٌنا الصبر على خطأ الصدٌك ألنه .عند المصائب ٌسارع ل -

 .: ًأبٌن ما ٌترتب على ّ  كل مما ٌأت 

 سٌادة المحبة والسعادة بٌن أفراد األسرة فً البٌت الواحد .     -

 االستمرار والنجاح فً الحٌاة ، والهدوء النفسً ، وبالتالً تفوق األبناء وظهور شخصٌاتهم بصورة حسنة   

 شٌوع بر الوالدٌن واإلحسان إلٌهما .  -

 ر المحبة بٌنهما ورضا هللا عز وجل عنهما والفالح فً الدنٌا واآلخرة .انتشا 

 جحود األبناء وعمولهم آلبائهم . -

 تفكن األسرة والتشرد وٌنال ؼضب رب العالمٌن .

 لراءة الكتب التً تتحدث عن بر الوالدٌن :  - 

 لمنا ببرهما .   معرفة  فضل الوالدٌن وعظمتهما وواجبنا تجاههما ومدى رضا هللا عنا إذا  
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     . استخلص الفكرة الرئٌسة لألبٌات 

 نصائح اآلباء تنٌر لألبناء طرٌمهم فً الحٌاة . . 

 األبن البار ٌحبه والدٌه وٌرضى هللا عنه .    

     .استخلص فكرا ثانوٌة من النص فً لؽة سلٌمة 

 .     ) البٌت الرابع (    االعتماد على النفس فً بلوغ الذرى والممم هدؾ كل إنسان محب للنجاح  

 عزة النفس والمحافظة على كرامتها من صفات المسلم الطموح.                 ) البٌت الخامس (     

 الصدق هو سبٌل النجاة والكذب مهلن .                                           ) البٌت السادس (     

 الشدة .                               ) البٌت السابع (   الصبر على خطأ الصدٌك فهو مساعدن فً   

 التمسن بالدٌن واالعتصام به ملجأ كل إنسان ضال فً الحٌاة .                   ) البٌت الثامن (     

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)  تخطٌط وكتابة وصمل ) تدلٌك  ٖ-ٖ(أفكاري مترابطة . الكفاٌة العامة : الكتابة . المعٌار : 7ٔنشاط )

 واع مختلفة من النصوص .ومراجعة ( أن

 ألرأ النص  التالً لراءة صحٌحة : 

إن اإلسالم ٌربط ربطا محكما بٌن العمٌدة والعبادة واألخالق ؛ فالعمٌدة الصحٌحة البد أن تعبر عنها  

 العبادة الخاشعة الصادلة ، وهذه العبادة البد أن تؤدي إلى التزام المٌم اإلنسانٌة والفضائل سلوكا فعلٌا .

 ب مضوع من فمرتٌن فً ضوء النص السابك .اكت 

 . اختار عنوانا مناسبا للموضوع 

   

 العبادة واألخالق                                       

اإلسالم  ٌعمل على تهذٌب النفس اإلنسانٌة لبل كل شًء ،ولد شملت تعالٌمه جمٌع جوانب الحٌاة ،         

من الفضائل أال دعت إلٌها  والبعد عن الرذائل فالعبادة تؤدي إلى بحٌث لم تترن هذه التعالٌم فضٌلة 

االلتزام بالمٌم االنسانٌة  حتى ؼدت حٌاة اإلنسان منظمة وفك لانون الهً محكم دلٌك ، وتحتوي رسالة 

اإلسالم على حب العمٌدة واألٌمان والسلون واألخالق وتهدؾ أول ما تهدؾ إلٌة تربٌة النفوس تربٌة 

 تنشئتها على مبادئ الحك والخٌر وتكوٌن المجتمع الموي الذي ٌستمسن بهذه المبادئ واألسس .لوٌمة ، و
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ومن هنا فما أثر التحلً بمثل هذه األخاللٌات على الفرد والمجتمع ؟ فالفرد ٌكون محبوبا و            

لحسنة  وكما لال رسول ومتعاونا و محترما بٌن الناس ، المجتمع ٌكون  مجتمعا متمدما بتمسكه باألخالق ا

هللا ملسو هيلع هللا ىلص :"   ) إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق ( وفً لوله ) ص( هذا ما ٌؤكد أن الرسل علٌهم أفضل 

الصالة والسالم . لد ساهموا فً بناء الصرح األخاللً وأنه )ص( جاء بعدهم لٌتمم عملٌة البناء األخاللً 

 ه فما أجمل التحلً بالعمٌدة والخلك الحسن .والتً توارثها األنبٌاء من لبل

 ( رحلة إلى البر . الكفاٌة العامة : المراءة والمشاهدة .9ٔنشاط رلم)  

 تحدٌد مولع واختٌار معلومة واحدة أو أكثر فً نص ما بهدؾ فهمه بشكل أفضل (.ٕ-ٕالمعٌار :  

  الفهم واالستٌعاب 

 (   √) أختار المكمل الصحٌح مما ٌلً ، بوضع العالمة -

 لررت عائلة خالد  :   -

 زٌارة األهل .       √الذهاب إلى البحر .           الخروج إلى المتنزه .        التخٌٌم فً البر .  

 من السفن التً تتمٌز بالصالبة أمام الصعاب : -

 السنبون.                       الشوعً .          √الجالبوت.              البؽلة    

 رٌخ الكوٌت زاخر بالمهن واألعمال التً زاولها الكوٌتٌون لدٌما ومن أهمها :تا -

 الهندسة               الزراعة                        الطبابة .              √المالفة  

 بم ٌتمٌز فصل الربٌع ؟ 

 والطمس البدٌع .  الربٌع ٌتمٌز  بالهواء العلٌل ، وتفتح الزهور ، والنباتات تكسو السهول والهضاب

   . علل   :  ذهاب العائالت إلى البر والتخٌٌم فً عطلة الربٌع 

 لممارسة األنشطة الرٌاضٌة والترفٌهٌة ، االستمتاع بالطبٌعة الجمٌلة والطمس البدٌع ومجالس السمر . 

 . بٌن ما عرفته عن ماضً الكوٌت 

حتٌاجات المجتمع ، ولد واجهوا الصعاب ماضً الكوٌت زاخر بالمهن واألعمال التً مارسوها تلبٌة ال

 .وذلن سعٌا للرزق 

 الممارسة :-ٗ

 أكتب تعبٌرا من النص ٌتناول ما ٌأتً :

 . شماضً الكوٌت الزاخر بالعبر والفضائل وسبل العٌ -
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 راحت تحدثهم عن ماضً الكوٌت الذي ٌنمل عبر الزمن العبر والفضائل وسبل العٌش لالجٌال المادمة .

 . أحادٌث السمر -

 استمتاعا بالطبٌعة الجمٌلة والطمس البدٌع ومجالس السمر . 

 مهنة كوٌتٌتة لدٌمة . -

 من أهم المهن المدٌمة التً أبدع الكوٌتٌون منها المالفة .

 استعداد األسرة للرحلة . -

 عن ماضً الكوٌت . تلائمة الطعام وجهزت جدتً الحكاٌا تأبً جهز الخٌام والبسط وأمً أعد

 الجمٌلة . باألجواء األسرةاستمتاع أفراد  -

 مستمتعٌن باللعب وبرؤٌة الجمال واألرانب البرٌة وفرحٌن باألجواء الجمٌلة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7-ٖرمضانٌة . الكفاٌة العامة : الكتابة . الكفاٌة الخاصة : ( عادة ٕٓنشاط ) 

 ٌستخدم التمنٌات الرلمٌة بشكل فعال لتدلٌك وتنمٌح كتاباته  ( . المعٌار) 

 

 

  االطفال  فرحة  للعادات والتمالٌد أثر عظٌم فً  نشر الفرحة و السعادة ومن هذه العادات الكوٌتٌة        

سوق المباركٌة ، تلن العادة الرمضانٌة الجمٌلة المحببة لألطفال والتً ٌنتظرونها كل بتوزٌع المرلٌعان فً 

عام فً منتصؾ شهر رمضان المبارن ، حٌث ٌتم توزٌع الحلوى وارتداء المالبس الوطنٌة لألطفال ، 

 ٌتنملون بٌن بٌوت الفرجان للحصول على المرلٌعان حٌث كان االطفال فً منتصؾ شهر رمضان المبارن

الماضً والذكرٌات       ولد أعرب األطفال عن سعادتهم  مع تردٌد االؼانً الشعبٌة المحببة الى نفوسهم

 الرمضانٌة الجمٌلة التً ٌجب الحفاظ علٌها ، حتى تعرؾ االجٌال ماضً االجداد
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. المعٌار ) ٌستخدم ٕ-ٖ( عطر األصدلاء . الكفاٌة العامة : الكتابة . الكفاٌة الخاصة : ٕٔنشاط ) 

 المعٌنات التمنٌة والبصرٌة فً عروضه المكتوبة . 

تُعّد ذكرٌات مرحلة الّطفولة من أؼنى الذّكرٌات على 

اإلطالق؛ فهً تتضّمن العدٌد من اللّحظات الجمٌلة 

بها اإلنسان فً حٌاته، والتً تبثُّ فً والّدافئة التً مرَّ 

نفس صاحبها وبمجّرد استرجاعها ذلن اإلحساس 

بمٌمة الحٌاة وبهجتها، وبأنّها مكان جمٌل جّداً صالح 

 للعٌش واالستمتاع. 

أبرز ذكرٌات الطفولة: ذكرٌات اللّعب، خاّصة  ومن  

ن أكثر ما الترن بمرحلة الطفولة واألطفال، أّن هذا النشاط الجمٌل الذي ٌَفٌض متعةً وحٌوٌّةً وجماالً التر

ٌَمتلكها، وربّما  ومن بٌن أكثر ما ٌستذكره اإلنسان األلعاب التً كان ٌَلعبها مع ألرانه، والدُّمى التً كان 

 بَعض األلعاب اإللكترونٌة أٌضاً، خاّصةً لألجٌال التً َعاصرت حمبة َهذه األلعاب. 

ٌات المدرسة، خاّصةً فً األعواِم األولى من حٌاة اإلنسان؛ فهذه من الذّكرٌات األخرى الجمٌلة، ذكرو

المرحلة تتضّمن العدٌد من الموالؾ التً ال ٌُمكن نسٌانها، وعلى رفمة جمٌلة برٌئة، لم تتلّوث باألحماد 

 وأمراض الملوب المختلفة. 
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