
 الصف:                                    التاريخ : : اليوم
 الوحدة التعلمية :  
 رحالت استكشافية  

 4-2/    5-2المعيار : 
 + 48أنا الكويت ص النشاط : 

 حصيلتي اللغوية 
يصوغ األفكار الرئيسة للنص ويلخصها ، ويحدد موضوع النص أو صورة ما ويبين    معيار المنهج :

 .مغزاه 
 يشرح معاني مفردات أو تعابير مجازية 

 

 نشاط تأصيل القيم 
 القيمة التربوية 

   بر الوالدين
 وصلة الرحم 

 يستمع المتعلم في بداية الحصة إلى قوله تعالى  :
 " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً "  

 مناقشة مضمون اآلية الكريمة للوصول إلى القيمة التربوية المستهدفة . 

 

 أداء المتعلم  وصف 

 )تمهيد(  -1

 يشاهد المتعلم مقطعاً مرئياً عن الكويت . ❖
 يعبر المتعلم بلغة سليمة عن مشاعره نحو وطنه . ❖

 .يستخلص المتعلم قيمة مستفادة من المقطع المعروض   ❖
          

 شعور   الفخر باالنتماء للكويت 

 قيمة  الوالء للوطن
 

   (تدريب)- 2

❖  : أ / التدريب  

 يستمع المتعلم إلى النص بقراءة نموذجية من قبل المعلم .  ▪

، تبدأ القراءة اإللقاء المعبر النص قراءة جهرية صححححيحة متصحححلة مع التركيز على   يقرأ المتعلم ▪
 . ومن ثم التدرج إلى باقي المستويات من المجيد

  :مثلوتكون من ، ا  الكلمات الصعبة التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرف معانيه محوط المتعلي ▪

    تقف   :  ترسو   جرت  : انسابت مفردها سفينة  و مركب : سفائنه    ق: أعما حناياه 
: فتح فمه واطبقه تثاءب: الكرم والعطاء        البذل   : رفعت صوتها بالغناءصدحت

 بحركة ال إرادية
 : العرق الذي يحمل الدم األزرق من الجسد إلى القلب .أوردة
 ليجيب عن األسئلة التالية : (1:5يقرأ المتعلم األبيات من البيت األول إلى البيت الخامس )  ▪
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قترح عنواناً مناسباً لألبياتا ▪
 وطني الغالي . ▪
 .عند سماع األبيات   كشعورصف * 
 بالوطن .واالعتزاز الفخر  –الحنين والشوق للوطن  –حب الشديد للوطن  ال -

 :  *أعدد بعضاً من أفضال الوطن على أبنائه
 .الشدائدالوطن هو األرض التي نشأنا عليها ، وتنعمنا بخيراته ، ونحتمي به وقت 

 



 * للكويت دور بارز في مجال العمل اإلنساني أدلل على ذلك .

تحرص الكويت دائما وأبداً على تقديم المسححاعدات اإلنسححانية لنصححرة الشححعوب المنكوبة ، والدور    -

اإلنسححاني الذت تقدمه الجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية في تقديم المسححاعدات ، لذلك تم اختيارها 

 ني .مركزاً للعمل اإلنسا

 :األبيات السابقةمضمون  عبرة عن مكوناً فكرة رئيسة مأكمل    -

 تاريخ الكويت ........................................................... -

 

 -البيت الثامن ليجيب عن األسئلة التالية : يقرأ المتعلم األبيات من البيت السادس  إلى -

 

 

 لبيت السادس . ا  كشرح العبارة السابقة في ضوء فهماليس له حدود ( )عطاء الكويت   -1

 كيف اهتمت الكويت باألبداع والمبدعين من أبنائها ؟  -2

 . رئيسة مناسبة لمضمون األبيات السابقة  فكرة صغ -3

 ......................................... : الفكرة الرئيسة      

 .الكويت أرض المحبة والعطاء واإلبداع             

 :  حصيلتي اللغوية     

من بين    رادف صحيح لكلمة ) صدح (تر كل مختصدح البلبل فوق الشجرة (  ) -1
 : الخيارات اآلتية 

 رفرف   -            دغرّ  -صاح              -           غنّى              

 ا مفرد كلمة ) عطايا ( : عطيّة م -2

 :  ليجيب عن األسئلة اآلتية واعية  الفقرة التالية قراءة متأنية يقرأ المتعلم  -

الححوطن ، ، والعائلححة اآلمنححة لكححّل مححن سححكن فيححهلححوطن هححو الححدفء الححذت يححنعم بححه كححّل مححواطنا
السححند الحقيقححي وملخححص األشححياء الجميلححة فححي  دويعحح، هححو الهويححة التححي يحملهححا كححل إنسححان

، ، وهححو الشححجرة الوارفححة التححالل التححي تجعححل أبناءهححا يتمتعححون بححالتالل والثمححارالحيححاة
 هححو كنححز اإلنسححان الححذت لححن يعوضححه شححيءو، مححن ثمراتححه وينتفعححون مححن خيراتححه نفيححأكلو
مححل جاهححدين ليقحلححّ  ولنع ،، فلنحححرص عليححه ولنححدافع عنححه بكححل مححا أوتينححا مححن قححوةإن فقححده

 .علمه عالياً بين أعالم األمم في كافة المحافل والمناسبات

 حدد الفكرة الرئيسة للنص الساب  . -1
 أستخلص ثالث فكر جزئية للنص الساب  . -2
 أربط بينها مستخدمة عالمات الترقيم المناسبة . -3



 
 بنات   -ة الساملية املتوسطة  د مدرسإعدا

 

3- 
 )الممارسة(

 

 :معبرة عن المعنىقراءة / يقرأ المتعلم األبيات التالية  1
 علمتنا الكويت كيف نغالي           في هواها وكيف تحلو المنية 
 ه علمتنا الكويت كيف نجازت          من يعادت وكيف نردع غيّ 
 حه ولعين الكويت نبذل روحا            مالءتها كحححرامحححة وحميححّ 
 هفحرام على الطواغيت شبراً         من بالدت وفي النفوس بقيّ 

 يصوغ المتعلم فكرة رئيسة لمضمون األبيات السابقة . •

- ............................................................. 

 

 .ملتزما بأسس التلخيصيلخص المتعلم الفقرة التالية في حدود الثلث  / 2
، وهو الطريقة الصححيحة الكتسحاب المال الذت ينشحده الشحرفاء العمل هو أسحاس العي  الكريم       

يسحححتطيع وهو الوسحححيلة التي  ،من طري  حالل أمر به الشحححرع واإلنفاق على النفس واألهل واألبناء
نسحاني يصحنع شحخصحية ألن العمل اإل ؛فيعمل ويكدالشحخص من خاللها إثبات كيانه وزيادة ثقته بنفسحه  

وسحوسحة ، وانتر إلى حال العاطل عن العمل ، كم من  ، وهو ليس رفاهية بل ضحرورة البد منهاإلنسحان
 واآلخرة .العبد في الدنيا عيها  عبادة مأجور لذلك فإنو ! للشيطان تستولي عليه

 
- ........................................................................................... 
 أصوغ ما يأتي في جمل من إنشائي : -
 كلمة)  صدح( في تعبير عن فرح الطيور بقدوم الربيع . -أ -

................................................................... 
 مفرد ) عطايا ( في تعبير عن مساعدات الكويت لدول العالم . -ب -
- .................................................................... 

 


