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  2018/2017 املنهـــج اجلـديــد

 تعليـــــــــــــم ابتكــــــــــــــــاري ملجتمـــــــــــع معـــــــــــرفي ريـــــــــــادي عالـــــــــــــــــمـي :  رؤيــتـــنـــــــــــا



طويلة كانت الزرافة والسلحفاة تعيشان في غابة مليئة باألشجار الجميلة ، الزرافة بنية اللون رقبتها 

تعيش مع السلحفاة الصغيرة البطيئة التي تحب الحيوانات وتتعاون معهم فهي تخاف من الزرافة مع 

   .طيبة القلب أنها 

 .عليها أنها قد تقع تظن تسير تخاف من رقبتها التي تتمايل السلحفاة تراها عندما 

 .مرت في بستان جميل وداست الزهور البعيد وربما ألنها تنظر إلى السلحفاة أحيانا ال ترى الزرافة 

 ، عندما علمت بذلك حزنت طيبة القلب ،الزرافة الصغيرة شعرت بالضيق من الزرافة السلحفاة 

 .تصدقها لكن السلحفاة لم  السلحفاة،الزرافة تبكي ألنها تحب فصارت 

تستطيع رؤية العاصفة ألنها أقصر ، السلحفاة ال رأت الزرافة عاصفة رملية تقترب بسرعة من المكان 

وهبت لحظات .بيتها في السلحفاة ، فهربت السلحفاة لتختبئ الزرافة محذرة صاحت . األشجار من 

كانت مخطئة في حق الزرافة السلحفاة أنها العاصفة شعرت شيء ، وبعد عاصفة عنيفة دمرت كل 

 .جميعا جدا ألنها تحبهم سعيدة الزرافة كانت .. فصارت تعتذر منها 

 الزرافة والسلحفاة

 عنوان القصة 

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

 الشخصيات

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

 الداخلية صفاته 

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

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

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

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

 المكان

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

 صفاته

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

 صفاته الخارجية

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

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

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

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

 الداخليةصفاته 

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

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

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

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

 

 صفاته الخارجية

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

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

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

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

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

 : .......................................................................النهاية 



 اقرأ القطعة التالية واستخرج  منها 



 اقرأ القصة وأجب عن األسئلة اآلتية : 

دجاجةً ولما        في أَحِد أياِم الربيعِ وبالقرِب من الَحقِل الُمجاوِر لبيِت الفاَلح طاردَ ثعلُب ) 

 .أنا غاضٌب منك جدًا أيتها الدجاجة : قال أمسَك بها 

  وما َسبَُب َغَضبُك ؟: ردِّت الدجاجةُ ُمندهشةٌ 

 .إنِك تَقولين أنني ُمحتاٌل وغيُر ُمطيٌع للوالديِن : أجابَها الثعلُب 

إنَّك للطاعِة ِمثاٌل ، وللَمحبِة ُعنواٌن ، وللصداقَِة : وإّن قُلُت َعنَك : ردِت الدجاجةُ عليه 

أّما اآلن فسآكلك وأنا وأنا راٍض عنِك  ، كنُت سآكلك، : َرمٌز ، فماذا ُكنَت تَفعُل ؟ قال لها 

 ! (غاضٌب منِك 

  ....................................................: نوع النص  -

 :استخرج عناصر القصة  -



 تتبع التسلسل الزمين لألحداث   

 :اقرأ القصة ثم ارسم خمطط زمين ألحداث القصة 

 

 

هناك مجموعةٌ من الّضفادع الّتي تعيش بسالم داخل إحدى البرك، وفي يوٍم من األيّام قّررت كانت 

الّضفادع بأنّها تحتاج إلى ملٍك كي يدبّر لها أمورها، فاختلفت فيما بينها أّي الّضفادع أجدر بأن يكون 

ملكاً عليهم، فطلبت من حاكم الغابة أن يُرسل إليها ملكاً غريباً من صنٍف آخر، وألنّه أراد الّسخرية منها 

فرحت الّضفادع بقدوم الّطائر، وأقامت حفلةً . أرسل طائر اللقلق، كي يعيش بينها ويحكم في األمور

رائعة داخل البحيرة لتعيينه ملكاً جديداً، ولكنّها تفاجأت بعدم استجابة الّطائر لها، وجلوسه وحيداً دون أن 

نامت الّضفادع بهدوٍء . ربّما ألنّه جديد يخاف منّا، سنتعّرف عليه غداً : يتكلّم معها، فقالت الضفادع

واطمئنان، وكان الّطائر يتحّضر ليأكلها، ولكن استيقظ أحدهم من نومه فجأةً، وحذّر أصدقاءه من 

الّضفادع في أماكن آمنة، حتّى ذهب الّطائر وغادر، وشكروا فاختبأت الطائر، وقال لهم بأنّه شرير، 

 .  زميلهم الّضفدع على تنبيهه إيّاهم، وتعلّموا بأاّل يضعوا ملكاً جديداً غريباً عنهم

 قصة ملك الّضفادع



 .........  المحيـــا             ضّمني ضّما  .........يا أبــي      -

ني ما زلـت     -  بنيــا .........ضمني و                .........ضمَّ

 ثريــــا .........عيـــني               في دجـى  .........أنـت يـا     -

 ...............................؟ ضع عنوانًا مناسبًا لهذه األبيات . أ

ا. ب  ..................  :  (أبـي ) جمع  -جـ  .......................؟  معنى كلمة محيَـّ

 

 :اقرأ ما يأتي، ثم أجب عن األسئلة التالية -2

 مهــارة احلفـــظ 

 : أكــمــــل  -1 : نشيـــــد يا أبــي : أوال 

 : نشيد جوهـــر اإلنســـان : ثانيا 

 ...............................؟ جبوهــر اإلنســـان  املقصـــــود -2

 

 .......................وعطــاء                ......................جوهـــر 

 ........................مـن كـل خيــــر              ولتكـــن   .............

 قـــادر  ..........................            ..................عاون النــاس 

 : أكــمــــل  -1

 : ضع خطا حتت اإلجابة الصحيحة   -3



 .استنتج من النص سبب ضعف نظر الجدة حاجي -1

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

 لماذا كانت الجدة حاجي ال تتردد على مكتبة األب؟ -2

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

 ما هي هواية الجدة حاجي؟ -3

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

 (: ................ُكتُب: )مفرد -5(: .................            ضعف: )مضاد -4

 -:خطاً تحت اإلجابة الصحيحةضع  -

 (جملة  –تركيب  -كلمة ) لم تثر اهتمامها                                               -6

 (  جملة  –تركيب  -كلمة ) ظلت جدتي تقرأ إلى أن ضعف بصرها نهائياً             -7

 :من النصاستخرج  -

 : .......................   حرف -.......................  :  فعل -: .......................  اسم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (جدتي حاجي)من نص : واالستيعابالفهم 

 جدتي حاجي
ظلت جدتي تقرأ إلى أن ضعف بصرها نهائياً، وعلى الرغم من أن جدتي كانت تقرأ 

يومياً، وكانت دائماً تحب أن تقرأ كتباً جديدة،إال أن مكتبة أبي الضخمة لم تثر اهتمامها، 

 .ألنها كانت تبحث عن الحكايات البسيطة

-  

-  



  :اجلملة الفعلية أمام  (  ) وعالمةاالمسية ة أمام اجلمل (  ) عــالمةضع 

 الطالب يكتب الدرس*                    المسجد  إلىيذهب خالد * 

 أسمع كالم أبي*                               السماء صافية * 

 :مع الضبط   اخلرب يف اجلمل اآلتيةودائرة حول ضع خطًّا حتت املبتدأ، 

 

  

 .طالبات متعاوناتال -4                .واقف الحارس  -1

 .يسهرون الليلالحّراس  -5             .الخيريحقق الحياُء  -2

 .الطالب مبدعون  -6                 .الطفالن فرحان -3

 :عرب  عن الصور اآلتيـــة جبمل امسية مع  حتديد املبتدأ واخلرب 

 :   جبمل امسية على الصور اآلتيةعلق   -



 :  على اجلملة املفيدة  (√)خالل ما تعلمته ضع من  -

 .   يحب أخاه المسلم المسلم  -

 .المدرسة إلى  -

 .الطاولة فوق  -

 . .  الكلمات التالية يف مجل مفيدة تامة املعنى ضع  -

 .................................................. :المسجد  -

 .................................................. : اإلمارات -

 ....................................................... : أمي -

 ........................................................ : أبى -

 .     ثالث مجل مفيدة تامة املعنى  أكتب  -

1-........................................................... 

2-........................................................... 

3-........................................................... 

 .  ومفيدتام ى ي كل عبارة هلا معنه:  جلملة املفيدةا



 :املبتدأ املناسب لكل خرب فيما يلي ضع  -

 .واسع  ............... -

 .في الملعب ............... -

 .ناعم ملمسه  ............... -

 .الطعام يتناول  ............... -

 .   الغصن فوق  ............... -

 :مبتدأ اخلرب املناسب لكل ضع  -

 ............................................................................: الصياد -

 ............................................................................: األم   -

   ............................................................................: الطبيب  -

 ............................................................................: القمر  -

 :خالل ما تعلمت اكتب من انشائك ثالث مجل امسية هلا مبتدأ وخرب من  -

1- ............................................................................ 

2- ............................................................................ 

3- ............................................................................ 

 :مّرة جملة اسمية ومرةً جملة فعلية تّب الكلمات التالية لتصبح ر -

 قطف   -العنب     -الفالح     -الصيف    -في    -أ          

 ....................................................................:  جملة فعلية

 : ................................................................... جملة اسمية

 :حّول الجمل االسمية التالية إلى جمل فعلية -

 : ................................................. السفينة تقترُب من الشاطئ -

 ...................................................:  الطبيُب يخلُص في عمله -

 اإلمسية اجلملة 

 .  اجلملة اليت تبدأ باسم هي 

 .املبتدأ و اخلرب :  ركنان هما هلا و 



 الصواب الخطأ الصواب الخطأ

 هاذان الرحمان

 عمرن الكن

 هاكذا هاذا

 طاها هاذه

 الالهم هاؤالء

 اللذي ذالك

 لم يدعو أالئك

 اللذين اإلاله

 بابن إبتسم

 :صوب الكلمات اآلتية كما يف املثال

 : اخرت اإلجابة الصحيحة -

 (هؤالااء  -هؤالء  -هاؤالء . )  التالميذ مجتهدون ....................  -1

 (الللتي  -اللتي  -التي . ) والديها مهذبةتطيع .................... البنت  -2

 (هذا  -هاااذه  -هاذا . ) ماهر الطبيب ....................  -3

 (  هذاان  -هاذان  -هذان ) مبدعان الرسامان ....................  - 4

 (اللذين  -الذين  -الذيين . ) مخلصون يعملون .................... العمال  –5

   (ألئك  -أوالئك  -أولئك . ) بارعون المهندسون ....................  - 6

 -:ضع دائرة حول الكلمات اليت حتتوي حروف تلفظ وال تكتب -

 .عبدالرحمن وعبدالرحيم أخوان متحابان •
 .طالب ذاهبون للصالة في المسجد الأولئك  •
 .أنا أحب هذه القصة •
 .ذلك صديقي عمٌرو•
•  

 
 



 : القوسنيالكلمة الصواب إمالئيا مما بني خرت ا -
  

ً  –حكمةَ  -حكمتن )  شعرية     .................. المتسابق عشرين حفظ  -  ( حكمتا

 (هدا  -هدي  -هدى ) الرابع    مجتهدة في الصف تلميذة ..................  -

 (  دعا  -دعى  -دعي )     الناس إلى التسامح بين اإلسالم ..................  -

 ( المرمي –المرمى  -المرما )            .................. سدد الالعب الهدف في   -

 :حسب اجلدول  صنف الكلمات اآلتية -
 

 هدى  - منى -صبا  -عال  -عصا  -قرى  -فتى  -ندى  -صفا  -ربا  -خطا   
 

 كلمات تنتهي بألف لينة على هيئة الياء كلمات تنتهي بألف لينة قائمة

    

    

    

    

    



 .وصفيا عن مكان زرته وأعجبك ، مراعيا نظام الفقرات وعالمات الرتقيم نصًا اكتب  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :  الموضوع يتضمن ال تنس أن 

 (خاتمة  –تفاصيل  -مقدمة  -عنوان )

 .وصــف مكــان  -1/ الَنـص الوصفـي / التعبيــر الكتــابــي 



وصفيا حلدث ما جرى معك ، وصف مشاعرك أثناء ذلك ، مراعيا نظام الفقرات نصًا اكتب  -

 .وعالمات الرتقيم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :  الموضوع يتضمن ال تنس أن 

 (خاتمة  –تفاصيل  -مقدمة  -عنوان )

 .وصــف مشـاعــــر  -2/  الَنـص الوصفـي / التعبيــر الكتــابــي 


