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    أنا أسافر ..أنا أطلع    الوحدة التعليمية : 

 

 

يعبر بوضوح وتناسق عن انطباع أو رأي حول   الكفــاية

   7-2   في أعماق البحار  .مستعينا بمعرفته وخبرته ،نص قرأه

 

 ( تقدير العلم و العلماء ) : القيمة التربوية

 التمهيد:  

  ماذا تعرف عن أعماق البحار؟ و ماذا تحوى هذه األعماق؟ 

 التدريب:

 : قراءةال

مع ، قراءة جهرية صحيحة متصلةالدرس يقية يقرأ املتعلمون اقرأ النص حتى قوله )أتسلح بها( قراءة جهرية صحيحة، ثم 

ومن ثم التدرج إلى باقي   ،و تبدأ القراءة باملجيدين، و تمثيل املعنى، ووضوح الصوت، الكلماتالتركيز على صحة ضبط 

 املستويات من املتعلمين.

 يحوط املتعلمون الكلمات الصعبة التي تتطلب العودة إلى املعجم لتعرف معانيها. -

: الالذعة      ناحية أو اتجاه  : صوب            يتزايد: يتضاعف       يجذبني: يستهويني          غامق يميل إلى السواد  :الداكنة 

مقفرة  :  موحشةعميق كثير املاء أمواجه متالطمة :  بحر لجي  يسقط : يهوي      يغطيه :  يغشاه     البرودة الشديدة القارصة 

 : سواد الليل دجى : يحيط بنا يلفنا العهد العامر بالخيرات     :   العهد األغن   ال أنس فيها 

  :أجب عن األسئلة التالية

 يراها املغامرون في أعماق البحار؟ما العجائب التي   :1س

 .  الحيوانات البحرية واألسماك املفترسة   -             الطحالب الضخمة   -           الظلمة الشديدة   -

 

 ماذا تصور األبيات الشعرية في النص من حياة األجداد؟  : 2س



 و قدرتهم على تحمل املصاعب و املشاق و املخاطر التي واجهتهم في البحر .    األجداد كفاحتصور  -

 ملصابيح في أعماق البحار ؟ااصطحب املغامر ذا  امل /3س

 حتى يستض يء بها ، و يتمكن من اكتشاف عجائب قدرة هللا في هذه األعماق .    -

 .  ما  /4س
ً
 انطباعك تجاه كفاح األجداد قديما

 في الحصول على لقمة عيش حالل .  -
ً
 من نضال و كفاح في البحر أمال

ً
 أفتخر بما قدمه األجداد قديما

 )      ؟ رأيك في هذه العبارة اذكر :  5 س
ً
 . ( تمتلئ البحار بكثير من الخيرات التي تنفع الناس جميعا

العبارة صحيحة حيث إن البحار فيها من األسماك املختلفة ما فيها ، إضافة إلى اللؤلؤ و املرجان و األحجار   -

   الكريمة التي كانت مصدر دخل قوي لألجداد . 

 من بين العبارات التالية هي :   : 6س
ً
 العبارة التي تعد رأيا

-                 . 
ً
                      درجات الحرارة في أعماق البحار متدنية جدا

                      عندما يخترق النور البحر يتحول إلى ألوان عديدة .          -

 ال تترد الطحالب في جعلي وجبتها املفضلة.       -

-                     . 
ً
 لون الدم إذا خرج في عمق البحر املظلم يصبح أْسَودا

 : ما شعورك و أنت تقرأ قول هللا تعالى :  7س

 " أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض " .  

موجود في  هو القرآن الكريم و إخباره بكل ما  صدق، و  -سبحانه و تعالى  -أشعر بمدى عظمة و قدرة الخالق  -

  .منذ زمن بعيد أعماق البحار 

 

 

 

 

 

 

 



 الحصة الثانية 

  أجب عن األسئلة التالية:

 : ما سبب تدني درجات الحرارة في أعماق البحار ؟   1س

 السبب هو أن ضوء الشمس ال يالمس سوى مئتي متر تحت سطح البحر حتى لو بلغت الشمس ذروة ملعانها .   -

 ك هل واجه األجداد بعض الصعوبات في عملهم بالبحر ؟  برأي:  2س

نعم ، فقد تحملوا حرارة الشمس ، و األمواج العاتية ، و أسماك القرش املفترسة ، و الوسائل البدائية البسيطة  -

 ، و تحملهم املياه الباردة حين نزلوا إلى األعماق بأجساد عارية .في الغوص 

   :الثروة اللغوية 

 .انغمس، هوى إلى القاعغطس، : (ص)غامترادف كلمة  -1

 )غاص( في جملة من إنشائك توضح معناها.وظف كلمة  -

 غاص هواة الغوص إلى أعماق البحر.  -

 ( . مسفرة -  مشرقة  –مضيئة )  :)مظلمة(ضد كلمة  - 2

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية :  : 2س

 جمع كلمة  -1
َ
   عوالم   : م() عال

 املمارسة :   

 ما انطباعاتك بعد قراءتك للنص؟:   1س

   .أسرارا كثيرة وغريبة   من تحوي  وما    أعماق البحار االنبهار بما في  -

 م . حوله  من دوا الطبيعة الصعبةتح  الذيناألجداد  اإلعجاب بكفاح   -

 عبر عن رأيك بوضوح فيما خلص إليه املغامر من نتائج.:   2س

 .أن اإلسالم وصف أعماق البحار بدقة  -   

 .  أن األجداد أبطال واجهوا الطبيعة القاسية ألعماق البحار  - 



  تدريب : اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة :

إن االتصاالت هي العصب األساس ي للحياة االجتماعية، و تطورها هو التعبير األوضح عن الحياة، و في أيامنا هذه أحدث  

 في مجال ا
ً
التصاالت، و أصبح التطور الهائل في وسائل االتصال يشكل الطابع األساس ي لحياتنا  العلم قفزة واسعة جدا

          . و لو عدنا إلى تراثنا لوجدنا أن اإلبل كانت هي الوسيلة األكثر أهمية، و األقوى فاعلية للتنقل في الصحراء، املعاصرة 

، 
ً
 كبيرا

ً
أما اآلن فقد تعددت وسائل االتصال الحديثة، و سهلت حياة الناس و قربت   و كان العرب يعتمدون عليها اعتمادا

هللا في التعامل معها ، و الحرص   استصحب تقوى فاحرص يا بني على حسن استخدام وسائل االتصاالت، و  املسافات .

 على ما ينفع منها . 

   ؟ وسائل االتصاالت ودورها في حياتنا: ما انطباعك حول  1س

........................................................................................................................................ .................................... 

 في مجال االتصاالت)   : ما رأيك في العبارة التالية:2س 
ً
 ( أحدث العلم قفزة واسعة جدا

........................................................................................................................................ .................................... 

 

 محمد عبد هللا الوهيب :مدرسةإعداد 

                           


