
 

 

    :الحصة /7: الصف : التاريخ : اليوم

  1-2المعيار:  رحلةٌ علميةٌ   : نشاط التعلم

 (  1-2) المعيار
          (2-٤)          

   .قرؤها والمالئمة لفئتها العمريةي التي  حدد الغرض الرئيس من النصوص ي 
   .شرح معاني مفردات أو تعابير مجازيةي 

 

                  .                        (  بر الوالدين وصلة الرحم)  التربويةالقيمة      

                                         تحية اإلسالم ب  تحية المتعلمين -
                  ؟في الدنيا واآلخرة بر الوالدين ةثمر ما -

                      

 للتفكر في خلقه فقال: " وفي أنفسكم أفال تبصرون" لماذا دعا هللا تعالى اإلنسان  •
 

 
 القراءة:   -

النص  ونرأ المتعلميستمع المتعلم إلى قراءة النص قراءة نموذجية من قِبل المعلم،  ثم يق  -

  .فاألقل إجادة ينبدءاً بالمجيد  (صحة مخارج الحروف)قراءة جهرية مع مراعاة 

 ا تحت الكلمة التي تحتاج إلى توضيح معناها.  يضع المتعلم خطً  -

 أتوقع أن تكون الكلمات الصعبة:  -

ع واْنط:   انقباض         ، ذابل:  شاحب -  . واءتجمَّ

 : أناقش المتعلمين بمثل ما يأتي -

 حدد في النص معلومة أثارت دهشتك؟  -

 ما سبب دهشتك؟  -

 ما المقصود باألعصاب؟ -

 وما وظيفته؟  ؟مم يتركب العصب -

 تحدث بثالث جمل عن إبداع الخالق في الجهاز العصبي.  -

 ما النتائج المترتبة على تعطل الجهاز العصبي؟  -

 تضمن النص قيمة إيمانية، استخلصها.  -

 
     

 
 



 

               

 تعبيًرا عن غرض الكاتب من ذكر هذه األسرار والحقائق عن خلق الجهاز العصبي.صغ من إنشائك 
          

                           

 
 

 الغرض الرئيس للنص:

بيان قدرة الخالق سببببه اتع لى الع لزه اي  لق الق انتعببببان هااز لال باي ال  ببببهق اا ببببز   

 لالدهوة زلع التأال ب  ائب الق هللا لشكر  هلع ت مع . 
 

                    ( :٤-2حصيلتي اللغوية ) 

 : امأل الفراغات التالية بتصريف مناسب لكلمة ) سلم (  

) ُمْسِلم ، ُمْستَِلم ، ُمْستَْسِلم ، ُمَسلَّم ، ُمساِلم ، سالمة ، َسالم ، سليم ، ساِلم ، تسليم ،إسالم ،  

 استسالم ( 

   .اإلسالم جاء النبي محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( بدين -
   .الصالة خمس مرات في اليومالمسلم  يؤدي -
   .اإلنسان في حفظ اللسانسالمة  -
   .النيةسليم  المؤمن -
   .من الحادثسالماً  خرج الشاب -
   . بالقضاء والقدرالتسليم  علينا -
                                       .ألهوائه االستسالم   يميل ضعيف الشخصية إلى -

       
 

  ياغز لغويز سليمز للاليز :  التالق  ثم  غع ان النص غرض الرئيسستخلص الا ❖

تعد العين من األعضاء البشرية الحساسة في جسم اإلنسان ، فهي تقوم بمهمة اإلبصار، وهذه المهمة     
طبيعي ، فقد خلق هللا تعالى هذه العين بطريقٍة    على نحوضرورية جداً من أجل االستمرار في الحياة  

  للمحافظة على نعمة البصر،  بها ورعايتها وتحتاج إلى االهتمام  ،  مع الوظيفة المناطة بهابها  تكيفت  
وتحيط بالعين عدة طبقات من الخارج إلى الداخل وهي : الطبقة الصلبة وهي طبقة بيضاء غير شفافة 
تقوم بحماية العين، والمشيمة وهي الطبقة التي تحمل األوعية الدموية، والشبيكة وهي الطبقة الداخلية  

  ت الضوء، وتقسم العين من اإلمام إلى: القرنية، التي تغطي ثلثي الكرة العينية وتحتوي على مستقبال
                             الغرفة األمامية، القزحية، العدسة، الجسم الزجاجي، العصب البصري.

    ائك عن نبذ الحروب بين األمم والشعوب. وظف تصريف كلمة ) سلم ( في جملتين من إنش •
  بنات -متوسطة لسة القيروان اإعداد مدر                               

 


