
 
 

 

 
 
 

 : الحصة  :الصف :التاريخ :اليوم

 44ص  -  قارات وبالد / 7  )رحالت استكشافية(  الوحدة األولى    

 يكتب نصوًصا مختلفة األنواع )سرد ، وصف ، شرح ( تتألف من خمس فقرات .  1-3معيار ال

باآليات القرآنية , واألحاديث   امستعينً  ) بر الوالدين وصلة الرحم (تأصيل قيمة  نشاط تأصيل القيم 

   بر الوالدين القيمة التربوية  النبوية الشريفة التي تحث عليها. 

 أنشطة التعلم

 )التمهيد (  -1
قوم  يومن ثم مستعينا بكتاب االجتماعيات،  شاهد صورة تمثل قارات العالم  يمجسما للكرة األرضية بقاراتها كما  يشاهد المتعلم

 وتكون من مثل : 44قارات العالم في الخريطة الذهنية ص بتسجيل  المتعلم

  ستراليا  .أسيا  /  قارة أوربا  /  قارة إفريقيا  /  قارة أميركا الشمالية  /  قارة أمريكا الجنوبية  /  قارة آقارة 

 . تقع دولة الكويت في قارة أسيا 

 )التدريب( -2
 إلثراء معارفهم حول الموضوع بهدف تكوين فقرة مترابطة عن " دولة الكويت ":أناقش المتعلم في األسئلة اآلتية 

 .للكويت موقع الجغرافيال(  1

 .الشعب وثقافتهيتكلمها  ( اللغة التي 2

 .  أهل الكويت( أبرز العادات والتقاليد التي يمتاز بها 3

 .الكويتيون( أشكال المالبس التقليدية التي يرتديها 4

  أعرض فقرة تدور حول ما استفاده المتعلم من المناقشة.

دولة الكويت من الدول التي تقع في قارة آسيا في منطقة شبه الجزيرة العربية، تحديدا في الجزء الشمالي        

فالغربي من الخليج العربي، و الثقافة  العربية، وتعد  اللغة  الشعب هي  يتكلمها  التي  امتداداً   ياللغة  الكويت 

  المجتمع الكويتي مجتمع متفتحكما أن    ، خاصةة  وثقافة شبه الجزيرة العربية  للثقافة اإلسالمية والعربية عام

من عادات  ، ووالديمقراطية من أساس ثقافتهالتشاور والحوار وحرية التعبير فومتقبل للثقافات المحيطة به، 

ويمتاز الشعب الكويتي بلبس مالبس تقليدية    ،"   هذا الشعب: "النون، والقرقيعان، والغبقة، والكشتة، واليلوة

اعة  أزياء النساء الدر    ومن،   -للرجال  -  : الدشداشة والغترة والعقال والبشت تميزه عن غيره من الشعوب مثل  

 حقا إن الكويت بلد رائع.  .والملفع والبوشية والبرقع

 . ة، مراعيًا تصويب أخطاء القراءةأقرأ الفقرة قراءة جهرية صحيحة، ثم يقرأ المجيد من الطالب فاألقل إجاد

 

                                                     
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 إعداد مدرسة: أم سليم املتوسطة

 

 

 

  :   تيةأناقش المتعلم في الفقرة السابقة من خالل األسئلة اآل

 ما الجملة االفتتاحية التي تضمنتها الفقرة السابقة ؟  -

 كيف ربطنا بين الجمل في الفقرة السابقة ؟  -

 ربطنا بين الجمل باستخدام أدوات الربط مثل ) الواو ، ثم  ، الفاء .........(  

 ما عالمات الترقيم التي استخدمناها في الفقرة السابقة ؟   -

 النقطة ( . –عالمات الترقيم التي استخدمت في الفقرة السابقة )الفاصلة  

 استخدام هذه العالمات .مواضع  مناقشة المتعلم في  

 ملة الختامية في الفقرة ؟ما الج  -

 مناقشة الترابط والوضوح والسالمة اللغوية .  -

 جودة األسلوب.  -

 جودة الخط وتنسيقه .  -

 )الممارسة( 

 أختار بلدا من بلدان العالم ثم أكتب عنه فقرة مستعينا بمعلومات بحثت عنها حول : 

أبرز العادات والتقاليد التي   -وثقافته  اللغة التي يتكلمها الشعب  -" موقع البلد الجغرافي  

 يمتاز بها هذا الشعب" 

  ا فقرة من سبعةمكون  ، ا أسس كتابة الفقرةمراعي    مترابطةبجمل ه خالصة ما تعلم  يسجل  - 

 أسطر .

 


