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املقدمة

الحمد لّله رب العالمين، علم القرآن، خلق اإلنســان، علمه البيان، والصالة والسالم على السراج 
المنير، خير من نطق بالضاد، وأفصح العرب بياًنا، وعلى أهله وصحبه الكرام، أما بعد:

فهذا كتاب دليل المعلم للصف الثامن، وهو دليٌل قابٌل للتطوير والتجديد، نضعه بين أيدي زمالئنا 
وزميالتنا، راجين أن يعينهم في مسيرة التدريب التي يتحملون مسؤوليتها؛ إلعداد جيٍل يمارس لغته 
بطالقة وســالمة، ويكون قادًرا على حل مشــكالته من خالل خبرات تعليمية واسعة؛ ليسهم بشكل 

إيجابي في بناء مجتمعه والرقي به، وقد ضم الدليل أربع وحدات وفًقا لآلتي:
١- الوحــدة األولى: وتتضمن المنهج الكويتــي الجديد ومعايير مادة اللغــة العربية، والكفايات 
العامــة والخاصة والمعايير، و توزيع أنشــطة التعلم على الكفايــات الخاصة وتوجيهات عامة 
بشــأن األداء والتقويم، تســتهدف تطويــر كفايات المتعلم في االســتماع والتحــدث والقراءة 

والمشاهدة والكتابة.
٢- الوحــدة الثانيــة: وتتضمن جدول المــدى والتتابع، ومحتوى أنشــطة التعلــم، و المحددات 

الوصفية ألداء المعلم.
٣- الوحدة الثالثة: وتتضمن التعليم الفّعال والنشط، والتعّلم في بيئة المنهج القائم على الكفايات   

والمتمحور حول المتعلم والتعلم، ونماذج إعداد بعض الكفايات.
4- الوحدة الرابعة: وتتضمن نصوص االستماع والروابط للجزأين األول والثاني.

ونشير هنا إلى أمور أساسية، منها:
١- منهج الصف الثامن هو منهج قائم على الكفايات والتعليم المتمحور حول المتعلم، ويتضمن 
هذا الدليل تفصياًل بذلك، إضافة إلى ما ينبغي للمعلم القيام به تجاه المتعلم، علًما بأن المنهج 
الكويتي الجديد يتبنى بشــكل واضح عــدًدا من النظريات والمفاهيــم التربوية المعاصرة التي 



تغني العملية التعلمية بشــكل كامل؛ ولذا فعلى المعلم أن يكون مستعًدا في هذا المنهج ألمور 
عديدة، مثل تطبيق إســتراتيجيات تعلم ذاتي متنوعــة، وأن يتهيأ إلبراز جهد المتعلم في أفضل 
صورة، مســتخدًما مصادر تعلم متنوعة، وأن يبني شــخصيات متمكنة في الفهم عبر االستماع 
الجيــد، وقــادرة على الحوار واإلثــراء، وخبيرة في قــراءة النصوص في مصادرهــا المختلفة، 

وماهرة في الكتابة نقاًل وإمالًء وتأليًفا.
٢- علــى المعلم أن يصمم أنشــطة تعلم إضافيــة تدعم تطوير الكفايات لــدى المتعلمين  وتثري 
الفائقيــن، وتعالج مواطن التعثــر، وتغطي الحاجات التدريبية لــدى المتعلمين على اختالف 

مستوياتهم.
ا  ٣- كل وحدة من وحدات الدليل تتجه نحو تطوير كفايات المتعلمين بمجموعة متوافقة موضوعيًّ

من أنشطة التعلم.
وندعو الّله أن تجدوا في هذا الدليل العون الذي أملناه، وأن يبلغ ما نشدناه.

المؤلفون



الوحدة األولى
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أوًل: املنهج الكويتي اجلديد ومعايري مادة اللغة العربية

بالتعريفات  الثامن  الصف  ومعلامت  معلمي  تزويد  إىل  اإلرشادي  الدليل  هذا  من  األوىل  الوحدة  هتدف 
والتفسريات، التي تؤدي إىل استيعاب مشرتك ملعاين املفاهيم اجلديدة، التي يعتمدها املنهج الوطني الكويتي اجلديد.

املنهج الوطني الكويتي اجلديد.
مية املصممة واملنفذة  من أجل تطوير املتعلمني، وذلك  املنهج هو نظام من اخلربات والفرص التعليمية والتعلُّ
مهم يف املواقف التعليمية املختلفة، ويشمل هذا املنهج الكفايات األساسية، والكفايات  من خالل تعليمهم وتعلُّ
املنهج  األداء يف هناية كل مرحلة، ويشكل  معايري  إىل  إضافة  املنهج،  م، ومعايري  التعلُّ وأنشطة  العامة، واخلاصة، 
الوطني اجلديد خمزوًنا بالغ التنظيم من املعارف، واملهارات، واملواقف و القيم املقدمة جلميع املتعلمني التي تساعد 
يف حتقيق الذات وتنميتها، فضاًل عن االندماج االجتامعي املستقبيل واالنخراط يف جماالت العمل املختلفة، كام حيدد 
املنهج الوطني الكويتي اجلديد ما هو متوقع من املتعلمني من حيث ما جيب أن يعرفوه، ويتمكنوا من القيام به، 
وكيف جيب أن يترصفوا بوصفهم مواطنني صاحلني مزّودين بالقيم اإلنسانية واملعارف التي متكنهم من املشاركة 

يف بناء جمتمعهم.

األساس الذي يرتكز عليه املنهج الوطني الكويتي اجلديد.
يرتكز املنهج الوطني الكويتي عىل الكفايات - كمعظم املناهج العاملية - التي يتوقع أن يكتسبها املتعلمون الذين 
ترتاوح أعامرهم بني 4 سنوات و ١8 سنة عند االنتهاء من برناجمهم املعتمد عىل األنشطة التعليمية والتعّلمية، ويتم 
حتقيق أهداف التعليم يف املنهج القائم عىل الكفايات، عن طريق التطوير التدرجيي لنظام متامسك من الكفايات 

األساسية، والعامة، واخلاصة.
»املنهج  املتعلم اسم  م من حيث تطوير كفايات  والتعلُّ التعليم  الذي يرشح وخيطط عملية  املنهج  ويطلق عىل 

القائم عىل الكفايات«.

تعريف الكفايات.
هي نظم متكاملة من املعارف، واملهارات، واالجتاهات، واملواقف، والقيم،واملعتقدات التي يتم تطويرها  من 
أن يصبحوا أشخاًصا مسؤولني ومستقلني، وقادرين عىل  وتتيح لألفراد  النظامي،  النظامي وغري  التعليم  خالل 
إجياد حلول للعديد من املشكالت املتنوعة، والعمل بشكل مقبول يف احلياة اليومية بحسب معايري اجلودة ووفًقا 

ملعايري األداء.



١١

ومن خالل املنهج الوطني الكويتي، يستطيع املتعلم أن يقوم بتطوير ثالثة أنواع من الكفايات:
الكفايات األساسية. •
الكفايات العامة. •
الكفايات اخلاصة. •

تعريف الكفايات األساسية، والعامة، واخلاصة.
أوًل- الكفايات األساسية:

متثل جمموعة )نظم( من املعارف، واملهارات، والقيم، واملواقف، واملعتقدات، والسامت الشخصية، واالجتامعية 
التي جيب عىل املتعلمني اكتساهبا عند هناية التعليم الثانوي، أي يف هناية الصف ١٢.

وال يتم حتقيق هذه الكفايات عن طريق مادة واحدة  )عىل سبيل املثال، الرياضيات أو اللغة العربية(، بل عىل 
العكس، يتم تطويرها من خالل التكامل بني مجيع املواد الدراسية التي يتعلمها املتعلمون خالل دراستهم. 

إن هذا التداخل املنهجي للكفايات األساسية )أي غري اخلاضعة ملادة حمددة( جيعلها تعرب عن نفسها من حيث 
بعض السامت األساسية، مثل: مستوى عاٍل من التعميم، والشمولية، واالستمرارية عىل مر الزمن.

هذه الكفايات )مثل: كفاية التواصل باللغة األم أو بلغة أجنبية، والكفاية االجتامعية وغريمها( هي من دعائم 
التطور  الذايت واالجتامعي الناجح الذي يستمر مدى احلياة، وهذا يمنح املزيد من فرص العمل والتقدم الوظيفي.

ثانًيا - الكفايات العامة:
واملهارات  العربية،  باللغة  املتعلقة  العامة  املعارف  وحتّدد  العربية،  اللغة  ملادة  هنا  وهي  دة  حمدَّ ملادة  وتعود 

واالجتاهات واملواقف والقيم املدجمة يف النتائج املتوقعة من املتعلمني عند إكامل الصف الثاين عرش.

ثالًثا - الكفايات اخلاصة:
تطوير  إىل  تؤدي  التي  املراحل  أي  أدنى،  حلقة  ومتثل  أعاله،  املذكورة  العامة  الكفايات  من  فرعية  أقسام  هي 

الكفايات العامة املتعلقة بامدة اللغة العربية، ويكتسبها املتعلمون خالل العام الدرايس.
إن مادة اللغة العربية تتضمن كفايات )املعرفة املتكاملة، واملهارات، واالجتاهات، والقيم، واملواقف( التي من 

املتوقع أن حيققها املتعلمون عند هناية كل صف درايس.
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وحتوي الكفايات اخلاصة أربعة جماالت ) نطاقات(:
جمال احلقائق املختصة باللغة العربية )أي معرفة حقائق ومعلومات متنوعة متعلقة باللغة العربية(. •
واملتعلقة  • املتنوعة  واإلسرتاتيجيات  املهارات  من  جمموعة  )أي  العربية  باللغة  املختصة  العمليات  جمال 

باللغة العربية(.
جمال االجتاهات وامليول املستفادة من نصوص اللغة العربية )أي جمموعة من املواقف والقيم واملعتقدات  •

املتنوعة، املرتبطة باملعارف واملهارات املكتسبة من موضوع معني(.
جمال االرتباط مع املواد األخرى.  •

 تعريف املعايري:
يعتمد املنهج الوطني الكويتي اجلديد القائم عىل الكفايات مفهوم »املعايري«، التي حتدد مستويات اجلودة التي 

عىل املتعلمني حتقيقها يف تطوير كفاياهتم يف املراحل املختلفة من عملية التعلم.
*** ويشري املنهج الوطني الكويتي إىل نوعني من املعايري: معايري املنهج، ومعايري األداء.

أوًل: معايري املنهج: وتشري إىل مستوى اجلودة الذي ينبغي أن يصل إليه املتعلمون من خالل حتقيق الكفايات 
م املتعلمني يف سلم التعليم، كام أهنا مقاييس  اخلاصة للغة العربية يف هناية كل صف. وتصف هذه املعايري تقدُّ

مهمة جلميع أنواع التقييم الصفي البنائي والنهائي.

- فائدة معايري املنهج:
تشــري معايــري املنهــج يف الكويــت إىل مســتوى النوعيــة التــي ســينجزها املتعلمــون يف حتقيــق الكفايــات األساســية 

يف منهــج الكويــت اجلديــد.
وتصــف مــدى حتقيــق الكفايــات اخلاصــة يف هنايــة كل صــف، فقــد تــم حتديــد معايــري املنهــج عــىل مســتوى كل 

صــف، وهــي ترتبــط بالكفايــات األساســية املحــددة يف منهــج اللغــة العربيــة للصــف نفســه . 
وهــي تتعلــق بالقيــاس التكوينــي والنهائــي القائــم يف الصــف، ومــن املهــم أن يتابــع املعلــم مــا يتــم إنجــازه مــن 

معايــري املنهــج ونــوع اإلجــراءات التــي يمكــن أن يتخذهــا للتأكــد مــن تطــور املتعلمــني التعليمــي. 
ثانًيا: معايري األداء: وهي حتدد مستوى اجلودة الذي ينبغي أن يصل إليه املتعلمون من خالل حتقيق الكفايات 

العامة للغة العربية قبل هناية كل مرحلة من املراحل الدراسية: االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية.
وتعد هذه املعايري أساسية يف مجيع أنواع التقييم واالمتحانات الوطنية.
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هيكلة املنهج الوطني الكويتي.
يتمحور املنهج الوطني الكويتي حول مكّونني رئيسّيني:

املكون املفاهيمي، الذي يتألف من مستندين لتنظيم املنهج ككل، ومها: •
- إطار املنهج الوطني الكـويتـي.

- اخلطة الدراسية للصفوف ١-١٢.
املكون التنفيذي، الذي يتألف من وثيقتني تنظامن املنهج، وتتضمنان اآليت: •

- مواد تعّلم وتعليم للمتعلمني وللمعلمني: الكتب املدرسية، وأدلة إرشاد املعلمني، والكتب اإللكرتونية، 
والربجميات التعليمية، واألقراص املدجمة، والرسائل الرقمية األخرى، ودفاتر تدريب املتعلمني.

- أنظمة التقييم واالختبارات: إرشادات وأدوات.
- توجيهات رسمية متعلقة باملنهج.

- إرشادات ملتابعة عمل املعلمني.
- مواد دعم أخرى.

املدى والتتابع:
ــه يقــدم جوهــر املنهــج بكاملــه مــن خــالل  إن »املــدى والتتابــع« رضوري يف إطــار وثيقــة املنهــج واملعايــري، ألنَّ

جدوليــه االثنــني:
* يقــدم اجلــدول األول عرًضــا عاًمــا جلميــع الكفايــات العامــة ملــادة اللغــة العربيــة، مــع مــا يتبعها مــن الكفايات 

اخلاصــة املعروضــة بشــكل تتابعــي مــن الصــف الســادس إىل الصــف التاســع بشــكل مدمج ومتســق.
ــة،  ــات العام ــية )الكفاي ــارص األساس ــع العن ــف مجي ــف إىل ص ــن ص ــي م ــكل تتابع ــاين بش ــدول الث ــي اجل * يغط
ــه. ــني ب ــع املعني ــن مجي ــج م ــم املنه ــة لفه ــج( املهم ــري املنه ــة، ومعاي ــطة التعلمي ــن األنش ــة م ــة، أمثل ــات اخلاص الكفاي
ــة  ــرتاتيجية التعليمي ــىل اإلس ــة ع ــة املنعكس ــورات املرتقب ــد التط ــة لرص ــة أداة مهم ــات العام ــرض الكفاي إن ع

ــم.  ــم املتعل ــتوى فه ــبة ملس املناس

أمهية أمثلة األنشطة التعلمية يف منهج اللغة العربية:
املقصود من أمثلة أنشطة التعلم مساعدة املعلم لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

- مــاذا يتوقــع مــن الطــالب أن يتعلمــوا مــن خــالل )مــاذا( و)كيــف( يتعلمــون، ومــن خــالل التتابــع يف تطويــر 
النشــاط التعليمــي.
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- السياق املتوقع ألداء املتعلمني.
- مكان النشاط التعلمي، وكيفية تنظيم الصف، واألنشطة الفردية واجلامعية.

ــد  ــج، وق ــة يف املنه ــات اخلاص ــق الكفاي ــن حتقي ــم م ــني، إذ متكنه ــول املتعلم ــورة ح ــة متمح ــطة التعلمي   األنش
ُبنيــت األمثلــة املقرتحــة مــن األنشــطة التَّعلُّميــة عــىل خــربات املتعلمــني وفــق اإلســرتاتيجيات التعليميــة املناســبة 
ــادة ال تغطــي  ــواردة يف منهــج امل ــة ال ــة متعــددة، وجيــب األخــذ يف احلســبان أن األنشــطة التعلمي لســياقات تعلمي
بشــكل كامــل تنــوع اخلــربات التعلميــة التــي يمكــن تطويرهــا يف صــف مــا، وباملقارنــة مــع أجــزاء املنهــج األخــرى 
اإللزاميــة، فــإن أنشــطة التعلــم هلــا موقــع خــاص، يمكــن للمعلــم تعديلهــا أو إضافــة أنشــطة تعلميــة أخــرى مــن 

أجــل التعامــل مــع حاجــات املتعلمــني بشــكل أفضــل. 
عنــد تطويــر أنشــطة تعلميــة أخــرى يف ختطيــط الوحــدة التعليميــة، يمكــن للمعلــم أن يأخــذ بعــني االعتبــار بعــض 

املعايــري لألنشــطة التعلميــة اجليــدة، وجيــب أن:
* تصف ما يستطيع املتعلمون القيام به لتحقيق كفاية خاصة معينة.

* تغطي أنشطة يستطيع املتعلمون فعاًل القيام هبا.
* تكون مصممة كأعامل واقعية للمتعلمني.

* حتتوي عىل ألعاب وأنشطة ثنائية وعمل مجاعي.

حمتوى التعلم:
   إن حمتــوى التعلــم ليــس غايــة بحــد ذاتــه إنــام هــو فرصــة لتطويــر الكفايــات اخلاصــة، ويتضمــن حمتــوى التعلــم 
املعــارف واملعلومــات واملهــارات واالجتاهــات اخلاصــة باللغــة العربيــة يف صــف معــني، وعنــارص هــذا املحتــوى 
ــوى  ــارة إىل حمت ــاءت اإلش ــد ج ــة، وق ــطة التعلمي ــج، ويف األنش ــري املنه ــة، ويف معاي ــات اخلاص ــودة يف الكفاي موج
التعلــم أكثــر عموميــة )تعــرب عــن فئــة، جمموعــة مــن املفاهيــم واإلجــراءات يف الكفايــات اخلاصــة ومعايــري املنهــج( 

بينــام تكــون أكثــر حتديــًدا يف األنشــطة التعلميــة.

منهج املرحلة املتوسطة: 
ــذه  ــوف، وه ــن الصف ــف م ــية  يف كل ص ــاالت الرئيس ــض املج ــول بع ــم ح ــطة  منظ ــة املتوس ــج املرحل إن منه

ــي: ــاالت ه املج
الصف السادس: الصداقة والعائلة.
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الصف السابع: الرحالت واملغامرات.
الصف الثامن: عجائب العامل.

الصف التاسع: هويتي / من أنا وماذا أريد أن أصبح.
وقد حرص حمتوى الصف الثامن عىل أن يكون قريًبا كل القرب من عامل املتعلم يف هذا الصف.

العالقة بني املنهج الوطني الكويتي ومنهج اللغة العربية ومعايريها:
ــا مــن املنهــج  يشــكل املنهــج واملعايــري ملــادة اللغــة العربيــة يف املرحلــة املتوســطة الصــف  )٦-٩( جــزًءا عضويًّ
ــادة اللغــة  ــري مل ــي تتضمــن املنهــج احلــايل واملعاي ــي العــام، فمــن جهــة تصــف هــذه الوثيقــة - الت ــي الكويت الوطن
العربيــة - منظومــة - اخلــربات التعلميــة التــي تقــدم للطلبــة يف ســنوات الدراســة للمرحلــة املتوســطة، ومــن جهــة 
أخــرى تبــني الوثيقــة الطــرق التــي يتــم مــن خالهلــا الربــط بــني مــادة اللغــة العربيــة واملــواد الدراســية األخــرى يف 
املنهــج الوطنــي، ممــا يســهم يف التطــور الــكيل للطلبــة ويف حتقيــق مســتويات األداء املحــددة يف املنهــج الوطنــي يف 

هنايــة املرحلــة املتوســطة أي يف هنايــة الصــف التاســع.
إنَّ املنهــج واملعايــري ملــادة اللغــة العربيــة - كــام هــو احلــال يف مجيــع املــواد األخــرى - موجــه إىل صنــاع القــرار، 
والقــادة، واإلداريــني العاملــني يف خمتلــف مســتويات النظــام الرتبــوي وإىل املرشفــني، ومــدراء املــدارس، ورؤســاء 

األقســام، واملعلمــني.
إن وثيقــة املنهــج واملعايــري لــكل مــادة مــن املــواد الدراســية مبنية عــىل بيانــات املنهج األساســية )الرؤية والرســالة 
والفلســفة واملبــادئ( وتنطلــق منهــا لتكويــن إطــار منهــج الكويــت الوطنــي، وقــد تــم إعــداد هــذه البيانــات كــي 

تتضمــن وتوجــه عمليــة تصميــم املناهــج وتنفيذهــا. وبنــاء عــىل هــذا، فإننــا هنــدف لكــي يصبــح أبناؤنــا:
* أفراًدا حمرتمني يتبنون قيم املجتمع الكويتي ويترصفون بناء عليها.

* شخصيات مبادرة وملتزمة ومتحمسة للمسامهة يف تطوير جمتمعاهتا.
* متعلمني مثابرين يستمتعون بالتعلم ويتطورون وحيققون نتائج جيدة.

* مواطنني مسؤولني يسهمون بشكل إجيايب يف جمتمعنا.
إن بيانــات املنهــج األساســية وغاياتــه تــأيت مفصلــة يف ثــامين كفايــات أساســية يتوقــع مــن طالبنــا حتقيقهــا تدرجييًّا 

مــن الصــف ١ إىل ١٢.
وبذلك يتم إعداد املواطن الكويتي الُكْفؤ خالل سنوات الدراسة.
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ثانًيا: الكفايات العامة واخلاصة ومعايري املنهج

الكفايات 
معايري املنهجالكفايات اخلاصةاملجاالتالعامة

ت والعامل.
ف الذا

ت متنوعة الكتشا
ضمن سياقا

ت خمتلفة 
ص وإسرتاتيجيا

صو
ث باستخدام جمموعة ن

١- االستامع والتحد

من ١-١احلقائق تسلية(  رشح،  )إبالغ،  الشفهية  الرسائل  من  الغرض  حتديد 
تسجيالت  املدرسة،  إذاعة  القرآن،  ترتيل  )مثاًل:  متعددة  مصادر 
أو  وثائقية،  أفالم  أو  مرسحيات،  أو  شعر،  أو  لقصص  صوتية 
سامت  ومتييز  العمرية،  بالفئة  خاصة  مواضيع  حول  مناقشات( 

عرضها.

ا الغرض من نصوص خمتلفة  يرشح شفهيًّ
ويذكر سامهتا.

رسد، وصف، ورشح معلومات وتصورات وأفكار حول مواضيع ١-٢
معينة والتعبري عن اآلراء باستخدام أدلة مقنعة وعنارص غري لفظية 

مالئمة وعروض متعددة الوسائل إلقناع املستمعني.

شفهية  رسائل  ويرشح  ويرسد  يصف 
مستخدًما أساليب مقنعة بلغة غري لفظية 
)لغة اجلسد، إيامءات، نربة الصوت...(.

وتعرف ١-٣ الفصل،  وزمالء  املعلمني  مع  وأفكار  انطباعات  تبادل 
الدوافع واستخدام أدلة مقنعة لدعم وجهات النظر.

مدعاًم  مقنع  بشكل  نظره  وجهة  يبدي 
إياها بمعلومات ذات صلة هبا.

ألهم ١-4العمليات مالحظات  تدوين  مثل  نشط  إنصات  إسرتاتيجيات  تطبيق 
أسئلة  وطرح  ضمنية(  أم  رصحية  كانت  )سواء  خطاب  يف  النقاط 

ذات صلة تستدعي التفصيل والتوضيح.

يدون أهم األفكار يف حديث ما ويطرح 
أسئلة لتوضيح ما غمض منه.

يقّيم أسباب غلبة اآلراء عىل احلقائق أو املقارنة بني احلقائق واآلراء عند عرض أحدهم وجهة نظر.١-5
العكس يف حديث ما.

صياغة األحاديث بشكل واضح يف نامذج أدبية خمتلفة،وتكييفها مع ١-٦
األهداف واملستمعني.

يكّيف رسالته الشفهية بناء عىل الغرض 
واملستمع.

العربية ١-7 باللغة  ومؤثرة  مالئمة  لغوية  وتراكيب  كلامت  استخدام 
الفصحى يف أثناء العروض أو عند التواصل مع اآلخرين.

اجلمل  مستخدًما  فصيحة  بلغة  يتحدث 
االسمية بشكل سليم واألفعال بأنواعها.

١-8االجتاهات
عن  والتعبري  مؤدبة،  بطريقة  الفصل  زمالء  آراء  إىل  االستجابة 

املوافقة أو عدم املوافقة آلراء اآلخرين بمهارة واحرتام.
التفاعل  أثناء  يف  زمالءه  املتعلم  حيرتم 

معهم.

خالل ١-١/٩ من  لديه  الشفهية  التواصل  مهارات  تطوير  يف  اهتامم  إبداء 
حتديد نقاط الضعف والقوة يف حديثه الشخيص وحديث اآلخرين 
آراء  التعبري عن  آخًذا باالعتبار منطق األفكار عند الرشح أو عند 

ومواقف جتاه أطراف احلوار الثنائي.

كفاءاته  لتقييم  واضحة  معايري  يستخدم 
وكفاءات زمالئه يف االستامع والتحدث.

بشكل ١-٢/٩ الفصيحة  العربية  اللغة  استخدام  أمهية  يف  رأيه  عن  التعبري 
سليم.

يرشح أمهية إتقان اللغة العربية الفصيحة 
بشكل سليم بالنسبة إليه.

دراسية ١-١٠االرتباط مواد  من  معلومات  مستخدًما  مرشوع  أو  تقرير  تقديم 
أخرى وأشكال خمتلفة لنصوص أدبية أو غري أدبية.

يف  معني  موضوع  عن  مرشوًعا  يقدم 
باإلضافة  معلوماته  موظًفا  العربية  اللغة 
املواد  من  اكتسبها  التي  املهارات  إىل 

الدراسية األخرى.
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الكفايات 
معايري املنهجالكفايات اخلاصةاملجاالتالعامة

ت والعامل.
ف الذا

ت متنوعة الكتشا
ضمن سياقا

ت خمتلفة 
ب اسرتاتيجيا

ص بموج
صو

٢- قراءة ومشاهدة جمموعة ن

احلقائق

٢-١

وواقعية  خيالية   - خمتلفة  نصوص  ألنواع  الرئيس  الغرض  تعرف 
)مثاًل: قصص كالسيكية ومعارصة، شعر ونثر، روايات لألطفال، 
خرائط  صحفية،  مقاالت  وتارخيية،  علمية  مواد  أقوال،  أمثال، 

ورسائل نصية ورسائل إلكرتونية( عن مواضيع متنوعة.

يذكر إثباتات من نصوص خمتلفة هبدف 
حتديد الغرض منها وهوية املستمع لكل 

منها.

ت
العمليا

٢-٢
خمتلفة  نصوص  أنواع  يف  معلومات  أجزاء  موقع  واختيار  حتديد 

وترتيب أو تصنيف هذه املعلومات لفهم النص بشكل أفضل.
نصوص  من  معلومات  ويصنف  خيتار 

خمتلفة.

٢-٣

الشامل  بني  العالقة  وتعرف  النص،  من  استدالالت  إجراء   
االستشهاد  مع  واآلراء،  احلقائق  واملواقف،  السلوك  والتفصييل، 

بأدلة نصية تدعم االستدالل.

والنتيجة،  السبب  بني  العالقات  حيدد 
والسلوك  والتفصييل،  والشامل 
النص  من  بأدلة  مستشهًدا  واملواقف 

لدعم هذه االستنتاجات.

4-٢
املعاين  ذلك  يف  بام  النص  يف  والعبارات  الكلامت  معاين  حتديد   

الرمزية، وحتديد اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تفسريها.
حمدًدا  والعبارات  الكلامت  معاين  يرشح 

اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تفسريها.

5-٢
عرب  تطورها  وحتليل  للنص  الرئيسة  الفكرة  أو  املوضوع  حتديد    
النص، بام يف ذلك عالقتها بالشخصيات واإلطار الزمني واملكاين 

واحلبكة، وتقديم ملخص موضوعي للنص.

النص ويلخصه ويستنتج  حيدد موضوع 
ما استفاد منه.

٢-٦
خمتلفة،  نصوص  يف  للغة  واخلاصة  الشائعة  االستخدامات  تعرف 

وحتليل دور كل منها.
يف  اللغة  الستخدام  خمتلفة  طرًقا  حيلل 

نصوص متنوعة.

7-٢
يعرب بوضوح وتناسق وبشكل مقنع عن رشح كيف أن أفكاره وتصوراته تتشكل وفقًا ملا يقرؤه ويشاهده.

انطباع أو رأي حول نص قرأه.

8-٢
اخلرافات  القرآن،  مثل:  معينة  تأثري وأمهية نصوص    رشح سبب 

اليونانية، أساطري آرثر، ألف ليلة وليلة.
تاريخ  يف  املؤثرة  الكتب  أمهية  يرشح 

اإلنسانية.

٢-٩االجتاهات
لكل مراقبة القراءة ووضع خطط هلا وفًقا للرغبات. القراءة  يف  أهدافه  وحيدد  يسجل 

شهر. 

٢-١٠االرتباط
اختيار املعلومات األكثر صلة بالنص من جماالت أخرى )الدين - 

التاريخ- العلوم- الفنون..( هبدف فهم النص الذي يقرؤه.
يف  معرفته  من  املناسبة  املعلومات  خيتار   
التي  النصوص  ملناقشة  أخرى  جماالت 

يقرؤها.

ثانًيا: الكفايات العامة واخلاصة ومعايري املنهج
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الكفايات 
معايري املنهجالكفايات اخلاصةاملجاالتالعامة

ت و العامل.
ف الذا

ت خمتلفة الكتشا
ب إسرتاتيجيا

صورة بموج
ص متنوعة واستخدام نامذج م

صو
كتابة ن

احلقائق

قصصية، ٣-١ معلوماتية،  )وظيفية،  خمتلفة  قصرية  نصوص  كتابة 
جمالت، وصف، رشح، تقارير، وأوراق بحثية بسيطة( حول فكرة 
أو قضية مهمة، مع األخذ باالعتبار أغراًضا خمتلفة )إبالغ، رشح، 

التعبري عن املشاعر، تسلية، إقناع(.

حول  خمتلفة  قصرية  نصوًصا  يكتب 
صياغة  معيًدا  املهمة  القضايا  أو  األفكار 
أو  رأيه  عن  ومعرًبا  اآلخرين،  أفكار 

مؤلًفا نصوًصا إبداعية.

٣-٢

الفصل  زمالء  مع  باالشرتاك  عرض  أو  فردي  كتايب  عرض  إنتاج 
باستخدام دعم برصي أو أدوات رقمية.

بشكل  صياغته  متت  كتابًيا  عرًضا  يقدم 
املعينات  مستخدًما  مجاعي  أو  فردي 
الرقمية  واألدوات  والبرصية  التقنية 

املناسبة.

العمليات

من ٣-٣ خمتلفة  أنواع  ومراجعة(  )تدقيق  وصقل  وكتابة  ختطيط 
النصوص، وتقييم املواد الكتابية املنفذة من قبل زمالء الفصل.

املختلفة  بأنواعها  لنصوص  خيطط 
أفكارها  يف  يدقق  ثم  مسودهتا،  ويكتب 

ولغتها وينقحها لتسلم من اخلطأ.
قصرية ٣-4 مجل  ودمج  والصفات،  األسامء  باستخدام  وصف  كتابة 

وطويلة، واختيار كلامت خمتلفة من أجل التنويع.
املصطلحات  مستخدًما  وصًفا  يكتب 

والرتاكيب اللغوية بشكل سليم.
التي ٣-5 السليم  والرتقيم  الصحيحة  واإلمالء  النحو  قواعد  يستخدم 

اكتسبها.
)نسخ  الكتابية  اخلطوط  استخدام 
قواعد  مراعاة  مع  املالئمة،  ورقعة( 
والتهجئة  اجلملة(  بناء  )بخاصة  النحو 
جيعل  الذي  السليم  والرتقيم  الصحيحة 

الرسالة املكتوبة واضحة لآلخرين.

االجتاهات
السليمة ٣-٦ اللغة  قواعد  من  تعلمه  ما  تطبيق  يف  واهتامم  رغبة  إظهار 

والنحو واإلمالء، مع مراعاة اجلانب اجلاميل والتنظيم يف كتاباته.
كتبها  التي  النصوص  ويراجع  يعدل    

لعرضها بشكل دقيق ومجايل.

االرتباط
اختيار معلومات ذات صلة من مواد دراسية أخرى لتوثيق تقرير/٣-7

عرض كتايب عن مواضيع خمتلفة.
  خيتار معلومات ذات صلة من جماالت 

معرفة خمتلفة لتوثيق عرضه الكتايب.

ثانًيا: الكفايات العامة واخلاصة ومعايري املنهج
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ثالًثا: توزيع أنشطة التعلم عىل الكفايات اخلاصة )اجلزء األول(

م
الكفايات 

العامة
الكفايات الخاصةاملجاالت

١٢٣
جمموع أنشطة 

التعلم
عجائب 
وغرائب

مسريات نجاح
عاملنا بني املايض 

واحلارض

١

ث
١- االستامع والتحد

٢-١٢-١حقائق
٢٢-١-٢حقائق٢
---١-٣حقائق٣
٢4-١٢-4عمليات4
٢--١٢-5عمليات5
٢٢-١-٦عمليات٦
٢٢--١-7عمليات7
٢٢-١-8اجتاهات8
----١-١/٩اجتاهات٩

----١-٢/٩اجتاهات١٠
---١-١٠ارتباط١١
١٢

٢- القراءة واملشاهدة

٢-٢-٢-١حقائق
٢--٢٢-٢عمليات١٣
٢-٢-٢-٣عمليات١4
٢4-٢٢-4عمليات١5
٢4-٢٢-5عمليات١٦
٢٢--٢-٦عمليات١7
----٢-7عمليات١8
٢-٢-٢-8عمليات١٩
٢-٢-٢-٩اجتاهات٢٠
٢١

صورة
٣- الكتابة واألشكال امل

----٢-١٠ارتباط
٢٢--٣-١حقائق٢٢
٢٢4-٣-٢عمليات٢٣
٢-٢-٣-٣عمليات٢4
٢٢--٣-4عمليات٢5
٢٦

عمليات
١/5-٢--٣٢

٢7٢/5-٢--٣٢
٢-٢-٣-٦اجتاهات٢8
٢--٣٢-7ارتباط٢٩
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رابًعا: توزيع أنشطة التعلم عىل الكفايات اخلاصة )اجلزء الثاين(

م
ت العامة

الكفايا

ت
املجال

صة
ت اخلا

الكفايا

١٢٣
جمموع أنشطة 

التعلم

ب 
من عجائ

صنع اهلل يف 
الكون

ت 
إبداعا

ت
وابتكارا

روائع عاملية

١

ث
  االستامع والتحد

٢--١٢-١حقائق

٢-٢-١-٢حقائق٢

٢-٢-١-٣حقائق٣

٢--١٢-4عمليات4

٢--١٢-5عمليات5

----١-٦عمليات٦

٢-٢-١-7عمليات7

----١-8اجتاهات8

٢٢--١-١/٩اجتاهات٩

٢٢--١-٢/٩اجتاهات١٠

٢٢--١-١٠ارتباط١١

١٢

القراءة واملشاهدة

٢-٢-٢-١حقائق

---٢٢-٢عمليات١٣

٢-٢-٢-٣عمليات١4

٢--٢٢-4عمليات١5
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تابع/ توزيع أنشطة التعلم عىل الكفايات اخلاصة )اجلزء الثاين(

٢-٢-٢-5عمليات١٦

٢--٢٢-٦عمليات١7

٢٢--٢-7عمليات١8

----٢-8عمليات١٩

٢٢--٢-٩اجتاهات٢٠

٢٢--٢-١٠ارتباط٢١

٢٢

صورة
الكتابة واألشكال امل

٢--٣٢-١حقائق

٢٢--٣-٢عمليات٢٣

٢-٢-٣-٣عمليات٢4

٢-٢-٣-4عمليات٢5

٢٦
عمليات

١/5-٣١٢١4

٢7٢/5-١٢-٣١

٢٢--٣-٦اجتاهات٢8

٢--٣٢-7ارتباط٢٩
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خامًسا: توجيهات عامة

أوًل: أنشطة التعلم يف منهج الكفايات:
١- خطوات كل نشاط من أنشطة التعلم  تتمثل يف:

أ- التمهيد )السرتجاع والتوطئة(:
يعد اخلطوة األوىل يف أي نشاط تعلمي، ويلتزمه املعلم، وهو اختياري من جهة حمتواه؛ فيجوز للمعلم أن 
يستبدل به حمتوى آخر أنسب ملستوى املتعلمني، أو يزيد عىل التمهيد الوارد يف كل نشاط ما يراه مطلوًبا، وهذا 
التمهيد قد يتعلق بخربة سابقة أو بنشاط تعلمي سابق، أو يكون توطئة للنص، أو اسرتجاًعا ملهارات مرتبطة، 

وخيصص له املعلم وقًتا يسرًيا من زمن احلصة.
ب- املوارد )التدريب واإلعداد(:

تعد اخلطوة الثانية يف أي نشاط تعلمي، ويلتزم املعلم ما ورد فيها ضمن الكتاب املدريس، وجيوز له أن يضيف 
إىل املوارد ما يراه الزًما لتدريب املتعلمني، وهذه املوارد ترتبط بالنصوص وتناوهلا فهاًم واستيعاًبا، أو بتوجيهات 
وإرشادات املعلم، أو بالتعليامت اخلاصة باألداء، وهي تشمل حتصيل املعارف واكتساب القيم والتدريب عىل 

املهارات التي هتيئ املتعلم ملامرسة الكفاية اخلاصة.
وتأيت املوارد حتت عنوانات مثل: االستامع واملناقشة، القراءة، الفهم واالستيعاب، التطبيق ........... إلخ.

ج- املامرسة )الوضعية(:
١- تعد اخلطوة النهائية يف أي نشاط تعلمي، وهي حمصلة اخلطوتني السابقتني، ويستهدفها املعلم يف كل نشاط 
تعلمي، ملتزًما ما ورد يف الكتاب املدريس، وجيوز له أن يضيف إليها أسئلة متنوعة تستهدف حتقيق معيار 

املنهج.
واملامرسة هي الوضعية التي يقوم فيها املتعلم بتفعيل الكفاية اخلاصة، منفرًدا أو ضمن جمموعة، وفيها يتجه 
املتعلم نحو حتقيق معيار املنهج )الذي يشمل مستوى اجلودة يف إنجاز الكفاية اخلاصة( مستعيًنا بام اكتسبه من 

موارد يف هذا النشاط، وبام يمتلكه من خربات سابقة.
ينبغي عىل املعلم وضع تقييم ذايت للمتعلمني حني يرى ذلك مناسًبا مع مراعاة احلاجة والوقت يف هناية   -٢
إلكساهبم  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  أنفسهم  تقييم  يف  املتعلمني  اجتاهات  ف  لِتعرُّ التعلم؛  أنشطة  بعض 
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مهارات النقد الذايت وفق أسس موضوعية، ويعد التقييم الذايت من الوسائل التي تقدم للمعلم معلومات 
إضافية يف تشخيص املتعلمني.

٣- يمكن للمعلم إضافة نشاط تعلمي مناسب يرى حاجة املتعلمني إليه يف تطوير كفاية من كفاياهتم اخلاصة، 
مراعًيا معاجلة التعثر يف هذا النشاط، وصواًل إىل حتقيق معيار املنهج اخلاص بتلك الكفاية.

 ثانًيا: مرشوعات التعلم:
١- يلتزم املعلم بمرشوعني )مجاعي وفردي( عىل أن يكون التنفيذ والعرض والتقويم ضمن احلصص الدراسية 

فقط، وحتت إرشافه.
٢- خُتصص للمرشوع اجلامعي حصتان أو ثالث حصص، أما الفردي فتخصص له ثالث حصص أو أربع.

٣- يتجه املعلم إىل تبسيط أدوات املرشوع بام يناسب قدرات املتعلمني، ويتجنب التكلف يف التنفيذ واالهتامم 
الزائد بالشكل.

4- حيدد توجيه املنطقة التعليمية املرشوعني )اجلامعي والفردي(.
5- يمكن للمعلم-  يف إطار إرشادات املوجه - أن حيدد أو خيتار للمرشوع ما ال يقل عن ست كفايات خاصة، 

مراعًيا حتقيق التوازن بني الكفايات العامة الثالثة، عىل أن يوثق هذه التغيريات يف دفرت اإلعداد.
٦- يعد املرشوع أحد أساليب تقييم املتعلمني، ويمكن للمعلم أن يقيم املتعلم يف معايري حمددة من املرشوع.

 ثالًثا: التقييم البنائي:
١- يقيم املعلم املتعلمني يف معيار املنهج مرتني فقط عىل امتداد الفصل الدرايس، وعليه أن يمنح فرصة للمتعلم 

املتعثر فيؤجل تقييمه، إذ جيدر باملعلم التأين والصرب عليه حتى يطور قدراته وإمكاناته.
٢- يف الكفايات اجلديدة التي مل يامرس املتعلمون أنشطة تعلم خاصة هبا يف الفصل الدرايس األول، ال يقيم 

املعلم املتعلمني فيها إال بعد ممارستهم نشاطني تعليميني.
٣- هيدف املعلم يف التقييم البنائي إىل تطوير كفايات املتعلمني اخلاصة، ورفع مستوى قدراهتم فيها، وخيطط 
لذلك، ويراعى تقديم إسرتاتيجيات تعلم نشط متنوعة تناسب ميوهلم وطبائعهم، فالتقييم البنائي هو تقييم 

من أجل التعلم.
4- يقيم املعلم املتعلمني يف معيار املنهج وفقًا للمحددات الوصفية ألداء كل متعلم.

5- حيتسب املعلم عند الرصد معدل معيار املنهج )من تقييمني(، من دون جرب الكسور.
الورقة  إكسل، ويف هذه  برنامج  فقط عىل  البنائي  بالتقييم  أعد ورقة رصد خاصة  الدويل  البنك  ملحوظة: 
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يسجل املعلم فيها تقييمني لكل معيار، ويقوم الربنامج باحتساب املعدل مبارشة بطريقة آلية.
املعيار  اثنني مها: ٣-5 )١(، ٣-5 )٢(، وخيصص  املعيار ٣-5 إىل جزأين  الثامن يقسم  يف معايري الصف 
٣-5 )١( للسالمة اللغوية، واملعيار ٣-5 )٢( للرسم اهلجائي واخلط وعالمات الرتقيم وأدوات الربط، ولكل 

منهام أربع نقاط.
 

رابًعا: املحددات الوصفية ألداء املتعلم )يف منهج الكفايات(:
١- املحددات الوصفية عبارات لغوية تبني مستوى أداء املتعلم يف الكفاية اخلاصة عند تقييمه، وتوضع عىل 
أساس معيار املنهج اخلاص بالكفاية، حيث توزع بالتدرج عىل سلم نقاط )٠-١-٢-٣-4( ويستفاد منها 

باإلضافة إىل حتديد مستوى املتعلم وتقييمه يف أمور أخرى مهمة مثل:
- توجيه أنشطة التعلم لتكون هادفة.

- بناء األنشطة العالجية واإلثرائية وفًقا هلا.
٢- يضع املعلم مستند املحددات الوصفية يف دفرت اإلعداد؛ للرجوع إليه يف وقت احلاجة.



الوحدة الثانية
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المدى والتتابع

كفايات عامة

كفايات خاصة للصف ٩كفايات خاصة للصف ٨كفايات خاصة للصف ٧كفايات خاصة للصف ٦
املوضوعات الغالبة عىل الصفوف ٦ حتى ٩ 

هويتي/من أنا وما ذا أريد أن أصبحعجائب العاملالرحالت واملغامراتالصداقة والعائلة

١- االستامع 
والتحدث باستخدام 

جمموعة نصوص 
وإسرتاتيجيات 
ضمن سياقات 

متنوعة الكتشاف 
الذات والعامل.

جمالت احلقائق
مــن  الغــرض  حتديــد   ١-١
)إبــالغ،  الشــفهية  الرســائل 
رشح، تســلية( مــن مصــادر 
ترتيــل  )مثــاًل:  متعــددة 
املدرســة،  إذاعــة  القــران، 
ــة لقصــص  تســجيالت صوتي
مواضيــع  حــول  شــعر(  أو 

العمريــة. بالفئــة  خاصــة 

مــن  الغــرض  حتديــد   ١-١
)إبــالغ،  الشــفهية  الرســائل 
مصــادر  مــن  تســلية(  رشح، 
متعــددة )مثــاًل: ترتيــل القــرآن، 
تســجيالت  املدرســة،  إذاعــة 
صوتيــة لقصــص أو شــعر، أو 
مرسحيــات، أو أفــالم وثائقيــة( 
ــة  ــة بالفئ ــع خاص ــول مواضي ح
ســامت  ومتييــز  العمريــة، 

. ضهــا عر

مــن  الغــرض  ١-١حتديــد   
)إبــالغ،  الشــفهية  الرســائل 
مصــادر  مــن  تســلية(  رشح، 
متعــددة )مثــاًل: ترتيــل القــرآن، 
تســجيالت   ، املدرســة  إذاعــة 
صوتيــة لقصــص أو شــعر، أو 
مرسحيــات، أو أفــالم وثائقيــة، 
ــع  ــول مواضي ــات( ح أو مناقش
خاصــة بالفئــة العمريــة، ومتييــز 

عرضهــا. ســامت 

 ١-١حتديــد الغــرض مــن الرســائل 
تســلية(  رشح،  )إبــالغ،  الشــفهية 
)مثــاًل:  متعــددة  مصــادر  مــن 
املدرســة،  إذاعــة  القــرآن،  ترتيــل 
لقصــص  صوتيــة  تســجيالت 
أو  مرسحيــات،  أو  شــعر،  أو 
أو  مناقشــات،  أو  وثائقيــة،  أفــالم 
مناظــرات( حــول مواضيــع خاصــة 
ســامت  ومتييــز  العمريــة،  بالفئــة 

. ضهــا عر

معلومــات  عــرض   ١-٢
أمــام اآلخريــن  وتصــورات 
أو  معينــة  مواضيــع  حــول 
نصــوص متنوعــة باســتخدام 
جلمــل  الواضــح  النطــق 
العــروض  وإدخــال  بليغــة، 
ــدف  ــا هب ــة يف تقديمه البرصي

املعلومــات. توضيــح 

ورشح  وصــف،  رسد،   ١-٢
معلومــات وأفــكار يف نصــوص 
موضوعــات  حــول  شــفهية 
ــة يف مجــل  ــة العمري مناســبة للفئ
اســتخدام عنــارص  مــع  بليغــة 
غــري لفظيــة )إيــامء، نــربة ووتــرية 
باألعــني(  اتصــال  صــوت، 
برصيــة  مســاعدة  وســائل 
أو  املســتمعني  إبــالغ  هبــدف 
الــرشح هلــم أو تســليتهم أيضــًا.

ورشح  وصــف،  رسد،   ١-٢
معلومــات وتصــورات وأفــكار 
حــول مواضيــع معينــة والتعبــري 
أدلــة  باســتخدام  اآلراء  عــن 
لفظيــة  غــري  وعنــارص  مقنعــة 
متعــددة  وعــروض  مالئمــة 
املســتمعني. إلقنــاع  الوســائل 

ورشح  وصــف،  رسد،   ١-٢
وأفــكار  وتصــورات  معلومــات 
والتعبــري  معينــة  مواضيــع  حــول 
عــن اآلراء يف مناظــرة قصــرية حــول 
املعتقــدات وممــا لــه عالقــة وارتبــاط 
ــة باســتخدام وســائل  ــا واقعي بقضاي
برصيــة للتوضيــح وتقويــة األدلــة 

واملزاعــم.

انطباعــات  تبــادل   ١-٣
ــل  ــالء الفص ــع زم ــكار م وأف
خاصــة  مواضيــع  حــول 

العمريــة. بالفئــة 

١-٣ تبــادل انطباعــات وأفــكار 
ــل  ــالء الفص ــني وزم ــع املعلم م
مســموعة  نصــوص  حــول 
ومقــروءة وإعطــاء أمثلــة مــن 

الشــخصية. خرباتــه 

١-٣ تبــادل انطباعــات وأفــكار 
مــع املعلمــني وزمــالء الفصــل، 
الدوافــع واســتخدام  وتعــرف 
وجهــات  لدعــم  مقنعــة  أدلــة 

ــر. النظ

إىل  بانتبــاه  اإلصغــاء   ١-٣
وإنشــاء  وأفــكار،  انطباعــات، 
مناظــرة يف تأييــد أو معارضــة قضيــة 
الفصــل. داخــل  تنظــم  جدليــة 

جمالت العمليات:
إســرتاتيجيات  تطبيــق   4-١
إنصــات نشــط مثــل تعــرف 
األفــكار الرئيســة والتفاصيــل 
صياغــة  وإعــادة  الداعمــة، 
النــص،  مــن  أجــزاء 
ــفهية  ــوص ش ــص نص وتلخي
معروضــة مــن خــالل وســائل 
متنوعــة. ونــامذج  إعالميــة 

إســرتاتيجيات  تطبيــق   4-١
تدويــن  مثــل  نشــط  أنصــات 
النقــاط  ألهــم  مالحظــات 
كانــت  )ســواء  خطــاب  يف 
ــص  ــة( وتلخي ــة أم ضمني رصحي
مقدمــة  شــفهية  نصــوص 
إعالميــة  وســائل  خــالل  مــن 

متنوعــة. ونــامذج 

إســرتاتيجيات  تطبيــق   4-١
تدويــن  مثــل  نشــط  إنصــات 
يف  النقــاط  ألهــم  مالحظــات 
خطــاب )ســواء كانــت رصحيــة 
أســئلة  وطــرح  ضمنيــة(  أم 
ــل  ــتدعي التفصي ــة تس ذات صل

والتوضيــح.

١-4 تطبيــق إســرتاتيجيات إنصات 
نشــط مثــل إعــادة صياغــة أجــزاء 
مــن نــص شــفهي، وطــرح أســئلة 
النــص  هــذا  بأفــكار  صلــة  ذات 
تســتدعي  والضمنيــة(  )الرصحيــة 

والتوضيــح. التفصيــل 

١-5 متييــز احلقائــق واآلراء 
يف نصــوص شــفهية خمتلفــة 
خاصــة  مواضيــع  حــول 

العمريــة. بالفئــة 

واآلراء  احلقائــق  متييــز   5-١
ــتخدام  ــة باس ــوص خمتلف يف نص
ونــامذج  إعالميــة  وســائل 

. عــة متنو

احلقائــق  بــني  املقارنــة   5-١
واآلراء عنــد عــرض أحدهــم 

. نظــر  وجهــة 

ــق واآلراء  ــني احلقائ ــز ب ١-5 التميي
يف مناظــرة وتقييــم مــدى عالقتهــا يف 

ســياق الــكالم.
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كفايات عامة

كفايات خاصة للصف ٩كفايات خاصة للصف ٨كفايات خاصة للصف ٧كفايات خاصة للصف ٦
املوضوعات الغالبة عىل الصفوف ٦ حتى ٩ 

هويتي/من أنا وما ذا أريد أن أصبحعجائب العاملالرحالت واملغامراتالصداقة والعائلة

١- االستامع 
والتحدث باستخدام 

جمموعة نصوص 
وإسرتاتيجيات 
ضمن سياقات 

متنوعة الكتشاف 
الذات و العامل.

األحاديــث  صياغــة   ١-٦
بشــكل واضــح مــن خــالل 
بشــكل  األفــكار  ترتيــب 
تقديــم  هبــدف  منطقــي 
معلومــات واضحــة ومفيــدة.

األحاديــث  صياغــة   ١-٦
ــة  ــامذج أدبي بشــكل واضــح يف ن
ــاًل: قصــة، وصــف،  خمتلفــة )مث

ثنائــي(. حــوار  رشح، 

األحاديــث  صياغــة   ١-٦
ــة  ــامذج أدبي ــح يف ن ــكل واض بش
خمتلفــة، وتكييفهــا مــع األهداف 

واملســتمعني.

عــىل  جديــدة  أفــكار  بنــاء   ١-٦
عــن  والتعبــري  اآلخريــن  أفــكار 
خــالل  مــن  بوضــوح  اآلراء 
حواريــة. ومناظــرات  مناقشــات 

الصيــغ  اســتخدام   7-١
االســمية  للجمــل  املناســبة 
ــروض  ــاء الع ــة يف أثن والفعلي
مواضيــع  حــول  والتفاعــل 

العمريــة. بالفئــة  خاصــة 

كلــامت  اســتخدام   7-١
واضحــة  لغويــة  وتراكيــب 
العربيــة  باللغــة  وصحيحــة 
الفصحــى يف أثنــاء العــروض أو 
ــن. ــع اآلخري ــل م ــد التواص عن

كلــامت  اســتخدام   7-١
مالئمــة  لغويــة  وتراكيــب 
العربيــة  باللغــة  ومؤثــرة 
الفصحــى يف أثنــاء العــروض أو 
ــن. ــع اآلخري ــل م ــد التواص عن

١-7 اســتخدام كلــامت وتراكيــب 
اللغــة العربيــة الفصحــى يف أثنــاء 
مــع  التواصــل  عنــد  أو  العــروض 

اآلخريــن.

جمالت الجتاهات:
متفــق  قواعــد  اتبــاع   8-١
وتنفيــذ  للمناقشــات  عليهــا 
يف  إليــه  موكلــة  أدوار 

. ل تصــا ال ا

ــواع خمتلفــة مــن  ــم أن ١-8 تقدي
املســامهات يف عمــل املجموعــة 
ــج،  ــرض نتائ ــالغ، ع ــاًل: إب )مث
طلــب رأي اآلخريــن إلــخ.(، 
مــع  احلديــث  وتكييــف 
ــة إىل  ــة املوكل ــتمعني واملهم املس

املتحــدث.

آراء  إىل  االســتجابة   8-١
زمــالء الفصــل بطريقــة مؤدبــة، 
ــدم  ــة أو ع ــن املوافق ــري ع والتعب
املوافقــة آلراء اآلخريــن بمهــارة 

واحــرتام.

ألعضــاء  الدعــم  تقديــم   8-١
الفريــق وتوفــري فرصــة حــوار عادلــة 
املشــاركة يف  عنــد  اآلخــر  للفريــق 

مناظــرة.

ــر  ــامم يف تطوي ــداء اهت ١-٩ إب
ــفهية  ــل الش ــارات التواص مه
حتديــد  خــالل  مــن  لديــه 
يف  والقــوة  الضعــف  نقــاط 
حديثــه الشــخيص وحديــث 
مراعــاة  مــع  اآلخريــن 
وضــوح األفــكار وطالقتهــا.

تطويــر  يف  اهتــامم  إبــداء   ١-٩
الشــفهية  التواصــل  مهــارات 
ــاط  ــد نق ــالل حتدي ــن خ ــه م لدي
حديثــه  يف  والقــوة  الضعــف 
الشــخيص وحديــث اآلخريــن 
مــع مراعــاة األســلوب املعتمــد 
يف نــص رسد، وصــف، حــوار، 

رشح.

تطويــر  يف  اهتــامم  إبــداء   ١-٩
الشــفهية  التواصــل  مهــارات 
ــاط  ــد نق ــالل حتدي ــن خ ــه م لدي
حديثــه  يف  والقــوة  الضعــف 
الشــخيص وحديــث اآلخريــن 
آخــذًا باالعتبــار منطــق األفــكار 
التعبــري  أو عنــد  الــرشح  عنــد 
جتــاه  ومواقــف  آراء  عــن 

الثنائــي. احلــوار  أطــراف 

تطويــر  يف  اهتــامم  إبــداء   ١-٩
مهــارات التواصــل الشــفهية لديــه 
ــف  ــاط الضع ــد نق ــالل حتدي ــن خ م
الشــخيص  حديثــه  يف  والقــوة 
وحديــث اآلخريــن آخــذًا باالعتبــار 
اجلدليــة  األفــكار  وتأثــري  عالقــة 
احلــوار  أطــراف  جتــاه  واملواقــف 

لثنائــي.   ا

١-٩-١ التعبــري عــن رأيــه يف 
ــة  ــة العربي ــتخدام اللغ ــة اس أمهي

ــليم. ــكل س ــة بش الفصيح

١-٩-١ مناقشــة أمهيــة اســتخدام 
بشــكل  الفصيحــة  العربيــة  اللغــة 
اســتخدام  دور  وتعــرف  ســليم 
ذات  املختلفــة  املحليــة  اللهجــات 

الفصيحــة. األصــول 

جمالت الرتباط:
أو  تقريــر  تقديــم   ١-١٠
مــرشوع باســتخدام معلومات 
مــن مــواد دراســية أخــرى.

أو  تقريــر  تقديــم   ١-١٠
ــات  ــتخدام معلوم ــرشوع باس م
أخــرى  دراســية  مــواد  مــن 
لنصــوص  خمتلفــة  وأشــكال 

أدبيــة. غــري 

أو  تقريــر  تقديــم   ١-١٠
ــات  ــتخدام معلوم ــرشوع باس م
أخــرى  دراســية  مــواد  مــن 
لنصــوص  خمتلفــة  وأشــكال 

أدبيــة. غــري  أو  أدبيــة 

واســتخدام  اختيــار   ١-١٠
مــواد  مــن  الالزمــة  املعلومــات 
ليكــون  تســاعده  خمتلفــة  دراســية 
حــوار  طــرح  عنــد  إقناًعــا  أكثــر 
وعنــد عــرض تقريــر أو  مــرشوع.

المدى والتتابع
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المدى والتتابع

كفايات عامة

كفايات خاصة للصف ٩كفايات خاصة للصف ٨كفايات خاصة للصف ٧كفايات خاصة للصف ٦
املوضوعات الغالبة عىل الصفوف ٦ حتى ٩ 

هويتي/من أنا وماذا أريد أن أصبحعجائب العاملالرحالت واملغامراتالصداقة والعائلة

٢-  قراءة 
ومشاهدة جمموعة 
نصوص بموجب 

إسرتاتيجيات خمتلفة 
ضمن سياقات 

متنوعة الكتشاف 
الذات والعامل.

جمالت احلقائق:
٢-١ تعــرف الغــرض الرئيــس 
خمتلفــة،  نصــوص  ألنــواع 
خياليــة وواقعيــة )مثــاًل: قصــص 
شــعر،  ومعــارصة،  كالســيكية 
دينيــة:  مــواد  األطفــال،  أدب 
ــة،  ــث نبوي ــة/ أحادي ــات قرآني آي
مقــاالت صحفيــة، رســوم بيانيــة 
ــع  ــن مواضي ــة( ع ــائل نصي ورس

العمريــة. لفئتــه  مالئمــة 

الغــرض  تعــرف   ٢-١
ــوص  ــواع نص ــس ألن الرئي
خمتلفــة، خياليــة وواقعيــة 
)مثــاًل: قصــص كالســيكية 
ونثــر،  شــعر  ومعــارصة، 
يوميــات  األطفــال،  أدب 
تارخييــة،  مــواد  ســفر، 
خرائــط ورســائل نصيــة( 
مالئمــة  مواضيــع  عــن 

العمريــة. لفئتــه 

الرئيــس  الغــرض  تعــرف   ٢-١
خمتلفــة،  نصــوص  ألنــواع 
ــص  ــاًل: قص ــة )مث ــة وواقعي خيالي
كالســيكية ومعارصة، شــعر ونثر، 
روايــات لألطفال، أمثــال، أقوال، 
ــاالت  ــة، مق ــة وتارخيي ــواد علمي م
ورســائل  خرائــط  صحفيــة، 
ــن  ــة( ع ــائل إلكرتوني ــة ورس نصي

متنوعــة.  مواضيــع 

الرئيــس  الغــرض  تعــرف   ٢-١
ألنــواع نصــوص خمتلفــة، خياليــة 
وواقعيــة )مثــاًل: قصــص كالســيكية 
مرسحيــات،  شــعر،  ومعــارصة، 
ورســائل  مناظــرات،  روايــات، 
عــن  إلكرتونيــة(  ورســائل  نصيــة 

متنوعــة. مواضيــع 

جمالت العمليات:
موقــع  واختيــار  حتديــد   ٢-٢
يف  أكثــر  أو  واحــدة  معلومــة 
نــص مــا تســاعده عــىل فهــم 

أفضــل. بشــكل  النــص 

واختيــار  حتديــد    ٢-٢
موقــع معلومــات خمتلفــة 
ــات  ــوص وخمطط ــن نص م
تســاعده  بيانيــة وخرائــط 
عــىل فهــم النــص بشــكل 

أفضــل.

موقــع  واختيــار  حتديــد   ٢-٢
أنــواع  يف  معلومــات  أجــزاء 
أو  وترتيــب  خمتلفــة  نصــوص 
تصنيــف هــذه املعلومــات لفهــم 

أفضــل. بشــكل  النــص 

موقــع  واختيــار  حتديــد   ٢-٢
نصــوص  يف  خمتلفــة  معلومــات 
وصــور )رســومات بيانيــة، خرائــط، 
توضيحيــة(  رســومات  جــداول، 
وتصنيــف  متعــددة،  مصــادر  مــن 
ملعايــري  وفقــًا  املعلومــات  هــذه 
أو  األفــكار  )املوضــوع،  متنوعــة 
التسلســل  األساســية،  التفاصيــل 
بشــكل  النــص  لفهــم  الزمنــي( 

أفضــل.

اســتدالالت  إجــراء   ٢-٣
النــص  مــن  بســيطة 
نصيــة  بأدلــة  واالستشــهاد 
ملــا  حتليــاًل  بقــوة  تدعــم 
رصاحــًة  النــص  يقولــه 
مســتخلصة  واســتدالالت 

أيضــًا. النــص  مــن 

٢-٣ الربــط بــني أجــزاء 
خمتلفــة مــن املعلومــات 
لبنــاء املعنــى مــن خــالل 
التشــابه  أوجــه  تعــرف 

واالختــالف.

ــن  ــتدالالت م ــراء اس ٢-٣ إج
ــني  ــة ب ــرف العالق ــص، وتع الن
ــلوك  ــيل، الس ــامل والتفصي الش
واآلراء،  احلقائــق  واملواقــف، 
مــع االستشــهاد بأدلــة نصيــة 

تدعــم االســتدالل.

اســتدالالت  إجــراء   ٢-٣
العالقــة  وتعــرف  النــص،  مــن 
والتفصيــيل،  الشــامل  بــني 
احلقائــق  واملواقــف،  الســلوك 
واآلراء، واحلــوارات واألمثلــة، 
واالستشــهاد بأدلــة نصيــة تدعــم 

االســتدالل.

٢-4 حتديــد معــاين الكلــامت 
والعبــارات يف النــص.

معــاين  حتديــد   4-٢
والعبــارات  الكلــامت 
يف  بــام  النــص،  يف 
الرمزيــة  املعــاين  ذلــك 

. لتلميحيــة ا و

٢-4 حتديــد معــاين الكلــامت 
يف  بــام  النــص  يف  والعبــارات 
ذلــك املعــاين الرمزيــة، وحتديــد 
يف  املســتخدمة  اإلســرتاتيجية 

تفســريها.

٢-4 رشح كيفيــة تأثــري اختيــار 
اللغــة واألســلوب عــىل املعــاين 

الضمنيــة والرصحيــة.

األفــكار  حتديــد   5-٢
الرئيســة والثانويــة ومغــزى 

وتلخيصــه. النــص، 

٢-5 حتديــد أفكار ومغزى 
النــص أو الصــورة، وإعــادة 

صياغتها أو تلخيصها.

أو  املوضــوع  حتديــد   5-٢
الفكــرة الرئيســة للنــص وحتليل 
بــام يف  النــص،  عــرب  تطورهــا 
ذلــك عالقتهــا بالشــخصيات 
واملــكاين  الزمنــي  واإلطــار 
ملخــص  وتقديــم  واحلبكــة، 

للنــص. موضوعــي 

٢-5 حتديــد أفكار ومغزى نصوص 
وصــور خمتلفــة أو نصــوص مركبــة، 

وإعادة صياغتهــا أو تلخيصها.



٢٩

كفايات عامة

كفايات خاصة للصف ٩كفايات خاصة للصف ٨كفايات خاصة للصف ٧كفايات خاصة للصف ٦
املوضوعات الغالبة عىل الصفوف ٦ حتى ٩ 

هويتي/من أنا وما ذا أريد أن أصبحعجائب العاملالرحالت واملغامراتالصداقة والعائلة

٢-  قراءة 
ومشاهدة جمموعة 
نصوص بموجب 

إسرتاتيجيات خمتلفة 
ضمن سياقات 

متنوعة الكتشاف 
الذات والعامل.

الرتاكيــب  تعــرف   ٢-٦
مــن  الصلــة  ذات  اللغويــة 

النــص. فهــم  أجــل 

٢-٦ تعــرف أنــامط أنــواع 
املختلفــة  النصــوص 
)قصــة، وصــف، حــوار 
مــع  رشح(  ثنائــي، 
الســليم  النطــق  مراعــاة 
الصحيــح  والضبــط 
للفعــل املضــارع بأنواعــه 
ــًا. ــًا أو جزم ــا أو نصب رفع

االســتخدامات  تعــرف   ٢-٦
يف  للغــة  واخلاصــة   الشــائعة 
ــل دور  نصــوص خمتلفــة، وحتلي

كل منهــا.

٢-٦ تعــرف وحتليــل بنــاء الفقــرة 
يف نــص حــواري.

شــخصًيا  االســتجابة   7-٢
مــن  نصــوص  ملجموعــة 
األســئلة  طــرح  خــالل 

والتقييــم. والربــط 

٢-7 االســتجابة شخصًيا 
ونقدياً ملجموعة نصوص، 
للغــة  فهمــه  وتطبيــق 
واألســلوب. وللشــكل 

أفــكاره  أن  كيــف  رشح   7-٢
وتصوراتــه تتشــكل وفًقــا ملــا 

ويشــاهده. يقرؤهــا 

ودعــم  عــن  التعبــري   7-٢
وجهــات نظــر حــول نصــوص  
ومواقــف  ومواضيــع  قضايــا  و 
إىل  مســتنًدا  النصــوص  ضمــن 

بالعــامل. ومعرفتــه  خرباتــه 

كيفيــة  مقارنــة   8-٢
استكشــاف مواضيــع مألوفــة 
يف ســياقات ثقافيــة خمتلفــة.

مقارنــة نصــوص   8-٢
خمتلفــة  ثقافــات  مــن 
نفــس املوضــوع  حــول 
الكتــب  ومقارنــة 
ــي صنعــت  واألفــالم الت
مــن وحــي هــذه الكتب.

٢-8 رشح ســبب تأثــري وأمهيــة 
ــرآن  ــل: الق ــة مث ــوص معين نص
الكريــم، اخلرافــات اليونانيــة، 
ليلــة  ألــف  آرثــر،  أســاطري 

وليلــة.

٢-8 مقارنــة النصــوص وتنــاول 
األســلوب واملوضــوع واللغــة، 

ــن.  ــالت والتباي ــرف الص وتع

جمالت الجتاهات:
٢-٩ حتديــد أســبابه للقــراءة 

ومــا حيــب قراءتــه.

مــادة  اختيــار   ٢-٩
بمســاعدة  القــراءة 

. ملعلــم ا
٢-٩ مراقبــة القــراءة ووضــع 

ــات. ــًا للرغب ــا وفق ــط هل خط
٢-٩ مناقشــة اختياراتــه يف قــراءة 

أنــواع خمتلفــة مــن النصــوص.

جماالت االرتباط:
نــوع  حتديــد   ٢-١٠
حيتاجهــا  التــي  املعلومــات 
مــن مــواد دراســية أخــرى 
خمتلفــة  نصــوص  لفهــم 

. هــا ؤ يقر

استكشــاف   ٢-١٠
ــور  ــة للعث ــادر خمتلف مص
التــي  املعلومــات  عــىل 
حيتاجهــا لفهــم نصــوص 

. خمتلفــة

املعلومــات  اختيــار   ٢-١٠
مــن  بالنــص  صلــة  األكثــر 
 - )الديــن  أخــرى  جمــاالت 
التاريــخ- العلــوم- الفنــون..( 
الــذي  النــص  فهــم  هبــدف 

يقرؤهــا.

٢-١٠ مناقشــة تفســريه للنــص 
ــة مــن  يف ضــوء معلومــات وأمثل

ــرى. ــة أخ ــاالت معرفي جم

٣ - كتابــة نصــوص 
واســتخدام  متنوعــة 
نــامذج  مصــورة أخــرى 
بموجب إسرتاتيجيات 
خمتلفة ضمن ســياقات 
الكتشــاف  متنوعــة 

الــذات والعــامل.

جمالت احلقائق:
٣-١ كتابــة نصــوص تتكــون 
مــن ٣ - 5 فقــرات ألغــراض 
رشح،  )إبــالغ،  خمتلفــة 
التعبــري عــن املشــاعر، تســلية، 
نصــوص  مثــل  إلــخ...( 
ورشح  وقصــص  وظيفيــة 
حــول  وتعليــق  وجمــالت 
شــخصيات وأحــداث ضمــن 
ســياقات خمتلفــة تناســب فئتــه 

العمريــة.

نصــوص  كتابــة   ٣-١
مثــل  قصــرية  قصصيــة 
والوصــف  املجــالت 
نصــوص  أو  والــرشح، 
وظيفيــة وتعليقــات حول 
نصــوص  أو  مواضيــع 
األخــذ  مــع  خمتلفــة 
أغراضــًا  باالعتبــار 
رشح،  )إبــالغ،  خمتلفــة 
املشــاعر،  عــن  التعبــري 

إلــخ...(. تســلية، 

٣-١ كتابــة نصــوص قصــرية 
وظيفيــة،  )مثــاًل:  خمتلفــة 
معلوماتيــة، قصصيــة، جمــالت، 
تقاريــر(،  رشح،  وصــف، 
وأوراق بحثيــة بســيطة حــول 
مــع  مهمــة،  قضيــة  أو  فكــرة 
أغراضــًا  باالعتبــار  األخــذ 
ــري  ــالغ، رشح، التعب ــة )إب خمتلف
ــاع(. عــن املشــاعر، تســلية، إقن

قصــرية  نصــوص  كتابــة   ٣-١
وظيفيــة،  )مثــاًل:  خمتلفــة 
معلوماتيــة، قصصيــة، جمــالت، 
وصــف، رشح، تقاريــر، جــدل(، 
مــع  بســيطة  بحثيــة  وأوراق 
األخــذ باالعتبــار أغراضــًا خمتلفة 
عــن  التعبــري  رشح،  )إبــالغ، 

إقنــاع(. تســلية،  املشــاعر، 

المدى والتتابع



٣٠

كفايات عامة

كفايات خاصة للصف ٩كفايات خاصة للصف ٨كفايات خاصة للصف ٧كفايات خاصة للصف ٦
املوضوعات الغالبة عىل الصفوف ٦ حتى ٩ 

هويتي/من أنا وما ذا أريد أن أصبحعجائب العاملالرحالت واملغامراتالصداقة والعائلة

٣ - كتابة نصوص 
متنوعة واستخدام 

نامذج  مصورة 
أخرى بموجب 

إسرتاتيجيات خمتلفة 
ضمن سياقات 

متنوعة الكتشاف 
الذات والعامل.

كتــايب  عــرض  إنتــاج   ٣-٢
بــرصي.  دعــم  واســتخدام 

ــايب  ــاج عــرض كت ٣-٢ إنت
واســتخدام دعــم بــرصي 

أو أدوات رقميــة.

ــردي  ــايب ف ــاج عــرض كت ٣-٢ إنت
أو عــرض باالشــرتاك مــع زمــالء 
ــرصي  ــم ب ــتخدام دع ــل باس الفص

أو أدوات رقميــة.

٣-٢ إنتــاج عــرض كتــايب فــردي 
مــع  باالشــرتاك  منفــذ  عــرض  أو 
زمــالء الفصــل باالســتناد إىل توثيــق 
متكامــل باســتخدام دعــم بــرصي 

رقميــة. وأدوات 

جماالت العمليات:
٣.٣ ختطيــط وكتابــة وصقــل 
أنــواع  ومراجعــة(  )تدقيــق 

النصــوص. مــن  خمتلفــة 

وكتابــة  ختطيــط   ٣-٣
وصقــل )تدقيــق ومراجعة( 
أنــواع خمتلفة مــن النصوص 
معايــري  باالعتبــار  آخــًذا 

واضحــة.

وصقــل  وكتابــة  ختطيــط   ٣-٣
)تدقيــق ومراجعــة( أنــواع خمتلفــة 
املــواد  وتقييــم  النصــوص،  مــن 
ــالء  ــل زم ــن قب ــذة م ــة املنف الكتابي

الفصــل.

وصقــل  وكتابــة  ختطيــط   ٣-٣
)تدقيــق ومراجعــة( أنــواع خمتلفــة 
ــات  ــم الكتاب ــوص، وتقيي ــن النص م

ذاتيًّــا.

معلومــايت  نــص  كتابــة   4-٣
)إعالنــات،  وقصــري  واضــح 
باســتخدام  تقاريــر(  أخبــار، 
البيانيــة  والرســوم  الصــور 
األمــر،  لــزم  إن  واجلــداول، 

املعلومــات. لتنظيــم 

ــيص  ــص قص ــة ن ٣-4 كتاب
قصــري ومرتابــط، ومراعــاة 
الزمنــي  التسلســل 
باســتخدام  لألحــداث، 
بشــكل  الفعــل  حــاالت 

. ســليم

باســتخدام  وصــف  كتابــة   4-٣
األســامء والصفــات، ودمــج مجــل 
قصــرية وطويلــة، واختيــار كلــامت 

ــع. خمتلفــة مــن أجــل التنوي

مــن  حــواري  نــص  كتابــة   4-٣
اللغــة  باســتخدام  فقــرات  ثــالث 
العربيــة الفصحــى وأدوات الوصــل 
للربــط بــني أفــكار خمتلفــة بشــكل 

ســليم.

اخلطــوط  اســتخدام   5-٣
ورقعــة(  )نســخ  الكتابيــة 
قواعــد  ومراعــاة  املالئمــة، 
النحــو )بخاصــة الصوتيــات( 
والتهجئــة الصحيحــة والرتقيــم 

أيًضــا. الســليم 

اســتخدام اخلطــوط   5-٣
ورقعــة(  )نســخ  الكتابيــة 
ــد  ــاة قواع ــة، ومراع املالئم
النحــو )بخاصة التشــكيل( 
الصحيحــة  والتهجئــة 
الــذي  الســليم  والرتقيــم 
املكتوبــة  رســالته  جيعــل 

لآلخريــن. واضحــة 

٣-5 اســتخدام اخلطــوط الكتابيــة 
)نســخ ورقعــة( املالئمــة، ومراعاة 
بنــاء  )بخاصــة  النحــو  قواعــد 
الصحيحــة  والتهجئــة  اجلملــة( 
جيعــل  الــذي  الســليم  والرتقيــم 
واضحــة  املكتوبــة  رســالته 

لآلخريــن.

٣-5 اســتخدام اخلطــوط الكتابيــة 
ــاة  ــة، ومراع ــة( املالئم ــخ ورقع )نس
قواعــد النحــو والتهجئــة الصحيحــة 

ــم الســليم أيضــًا. والرتقي

جمالت الجتاهات: 
كتابــة  يف  رغبــة  إظهــار   ٣-٦
ــا  ــرض فيه ــي تع ــوص الت النص

واخلــربات. األفــكار 

يف  رغبــة  إظهــار   ٣-٦
خمتلفــة  نصــوص  كتابــة 

متعــددة. ألغــراض 

واهتــامم  رغبــة  إظهــار   ٣-٦
مــن  تعلمــه  مــا  تطبيــق  يف 
الســليمة والنحــو  اللغــة  قواعــد 
اجلانــب  ومراعــاة  واإلمــالء، 
كتاباتــه. يف  والتنظيــم  اجلــاميل 

يف  ورغبــة  محاســة  إظهــار   ٣-٦
واآلمــال  األفــكار  عــن  التعبــري 

. ت حــا لطمو ا و

جمالت الرتباط: 
٣-7 استخدام املعلومات 

التي اكتسبها من مواد 
دراسية أخرى لكتابة 

نصوص قصرية خمتلفة 
وتقارير ومشاريع حول 

مواضيع مناسبة لفئته 
العمرية.

٣-7 استخدام 
املعلومات التي اكتسبها 
من مواد دراسية أخرى 

لكتابة نصوص حول 
مواضيع مناسبة لفئته 

العمرية أو حول 
النصوص التي قرأها.

٣-7 اختيار معلومات ذات 
صلة من مواد دراسية أخرى 

لتوثيق تقرير/عرض كتايب عن 
مواضيع خمتلفة.

٣-7 استخدام معرفته يف 
املواد الدراسية األخرى لكتابة 

نصوص ممتعة ومبتكرة

المدى والتتابع



٣١

حمتوى أنشطة  التعلم للصف الثامن:

اللغةاالتصال الكتايبالقراءة واملشاهدةاالتصال الشفهي

أنواع النصوص

- مصادر االستامع:
املدرسة،  إذاعة  القرآن،  )ترتيل 
أو  لقصص  صوتية  تسجيالت 
شعر، مرسحيات، أفالم وثائقية، 

مناقشات(.
املتعلم:  يكتبها  التي  النصوص   -
رشح،  وصف،  رسد،  نصوص 
عن  يعرب  حيث  بسيطة  مقاالت 

آرائه.

نصوص خمتلفة- خيالية وواقعية: 
قصص كالسيكية ومعارصة، شعر 
أقوال  لألطفال،  روايات  ونثر، 
وتارخيية،  علمية  مواد  أمثال   -
مقاالت صحفية، خرائط، رسائل 
إلكرتونية، عن موضوعات خمتلفة 
مالئمة للفئة العمرية من ثقافات 

وتقاليد متعددة.

وظيفية  نصوص   -
رسالة-  )تقرير- 

برقية...(
- نصوص إبالغية

- رسد
- مذكرات

- وصف، رشح، تقارير
- أوراق بحثية بسيطة

الواردة  املقررة  النصوص  مجيع 
سابقًا.

مفاهيم معينة 

- الغرض من الرسائل الشفهية
- املستمع يف الرسائل الشفهية

- أدلة مقنعة لدعم وجهات النظر 
- عنارص غري لفظية.

- الغرض من النص
- خيايل، واقعي

- االستدالل
- حقائق وآراء

- معاين تلميحية
والفكرة  النص  موضوع   -

الرئيسة فيه.

كتابة  التخطيط،   -
مسودات،  وتبييض 
)مراجعة وتعديل(.

- تقديم اخلرب عىل املبتدأ.
 - املايض  الفعل  بناء  أحوال   -

املضارع - األمر.
األفعال  آخر  يف  اللينة  األلف   -

واألسامء الثالثية والرباعية
- أنواع اجلموع

- االستفهام باهلمزة وأثر ذلك يف 
رسم الكلامت التي تبدأ هبمزة 

القطع
االستفهامية(  )ما  اتصال  أثر   -
بحرف جر مثل:بم - عم - مل.

ت  تيجيا ا سرت إ
حمددة 

إسرتاتيجيات اإلنصات النشط:
حديث،  يف  األفكار  أهم  تدوين 
والتوضيح،  للتفضيل  أسئلة  طرح 
يف  واآلراء  احلقائق  بني  التمييز 

حديث ما.
إسرتاتيجيات التحدث:

واضح،  بشكل  احلديث  صياغة 
والرتاكيب  املفردات  استخدام 
تسلسل  مراعاة  املناسبة،  اللغوية 

األفكار، عرض األفكار واآلراء.
إسرتاتيجيات التفاعل:

- الرد بأدب واحرتام عىل اآلخرين، 
احرتام آراء اآلخرين.

- استخدام عنارص غري لفظية

- حتديد الغرض من النص
من  أجزاء  موقع  حتديد   -

املعلومات واختيارها
من  االستدالالت  استخراج   -
معنى  استخالص  النص، 

املفردات واجلمل 
- استخالص املعاين التلميحية

النص  أنواع  بني  التمييز   -
املختلفة. 

- حتديد موضوع النص، الفكرة 
الرئيسة يف النص، 

املكان،  الشخصيات،  حتليل   -
احلبكة .

- تلخيص نص ما.
- تفسري نص وتقييمه.

- طرح األفكار
- كتابة مسودة خلطة ما

- تنظيم األفكار
- كتابة فقرة

- ربط األفكار
مع  النص  مطابقة   -
وفئة  منه  الغرض 

املستمع إليه.
األدوات  استخدام   -
البرصية للرتكيز عىل 

األفكار.

بأنواعها  األفعال  استخدام   -
الثالثة بشكل صحيح

- إعراب الضامئر املتصلة
- إعراب األسامء اخلمسة.



٣٢

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم
الكفاية 
العامة

املعيار
النقاط

٠١٢٣4

ث
االستامع والتحد

١- ١

ا  يرشح شفهيًّ
الغرض من 

نصوص 
خمتلفة ويذكر 

سامهتا.

- مل يقيم.
- ينشغل عن االستامع 

للنص.
- يتعذر عليه فهم 

النص.
- غري قادر عىل رشح 

اهلدف.
- يتعذر عليه ذكر 

سامت النصوص 
الشفهية.

-  حيدد هدفًا غري 
مطلوب.

يذكر سامت غري 	 
واضحة وغري 

مفهومة لنصوص 
خمتلفة.

يرشح بعض 	 
ا دون  النصوص شفهيًّ

التوصل لسامهتا.
يرشح النصوص بلغة  	 

غري واضحة ومجل 
غري مرتابطة.

يرشح معظم 	 
ا مع  النصوص شفهيًّ

ذكر بعض سامهتا.
-  يتحدث معربًا 

عن الغرض بلغة 
صحيحة إىل حد ما.

-  يرشح اهلدف بدقة 
من مضمون ما استمع 

إليه.
-  يستخلص اهلدف 

وفق املطلوب.
-  يرشح اهلدف بلغة 
سليمة دون أخطاء.

- يرشح سامت 
النصوص املختلفة 

بدقة.

١- ٢

يصف ويرسد 
ويرشح 
رسائل 
شفهية 

مستخدمًا 
أساليب 

مقنعة بلغة 
غري لفظية 

)لغة اجلسد، 
إيامءات، نربة 
الصوت...(

- مل يقيم.
- يتعذر عليه الرشح أو 
الرسد أو الوصف يف 

مجل سليمة.
- يتعذر عليه استخدام 

عنارص غري لغوية عند 
الرسد أو الرشح أو 

الوصف.
- يصعب عليه 

استخدام عنارص غري 
لغوية.

-يصف رسائل 
شفهية دون 

رشحها.
يستخدم أساليب 	 

غري مقنعة بلغة 
لفظية.

يتحدث يف لغة غري 	 
واضحة ومتعثرة.

يستخدم اإليامءات 	 
بطريقة عشوائية.

- يصف ويرشح 
رسائل شفهية بلغة 

بسيطة .
- يستخدم أساليب 

مقنعة إىل حد ما بلغة 
غري لفظية.

- جييد استخدام 
اإليامءات قلياًل.
- يتحدث يف لغة 

بسيطة مستخدًما مجاًل 
تتضمن أخطاء يف 

املبنى أو املعنى.
- يرشح رسائل شفهية 
مستخدمًا لغة اجلسد 

أحيانًا.

يصف ويرشح 	 
)فكرة -  موضوًعا( 

بوضوح غالبًا.
يتحدث يف لغة 	 

مناسبة مستخدمًا 
مجاًل سليمة صحيحة 

املعنى واملبنى مع 
املساعدة.

يستخدم أساليب 	 
مقنعة بلغة غري لفظية 

إىل حد كبري.
يرسد رسائل شفهية 	 

مستخدًما أساليب 
مقنعة غري لفظية 
استخدامًا جيدًا.

- يرسد أو يصف 
أو يرشح )فكرة- 

موضوعًا(.
- يتحدث بطالقة 

مستخدمًا مجاًل 
سليمة صحيحة املبنى 

واملعنى من دون 
مساعدة.

- جييد استخدام 
العنارص غري اللغوية 

) لغة اجلسد، نربة 
الصوت، اإليامءات (
أثناء الرشح أو الرسد 

أو الوصف.

١- ٣

يبدي 
وجهة نظره 
بشكل مقنع 
مدعاًم إياها 
بمعلومات 
ذات صلة 

هبا.

- مل يقيم.
- يتعذر عليه التعبري 

عن وجهة نظره 
وأفكاره بشكل مقنع.

- يفتقد االهتامم 
باالستامع ألفكار 

زمالئه.
- يتعذر عليه إعادة 

صياغة أفكار زمالئه.

- يعرب عن انطباع 
غري مطلوب.

- يدعم وجهة نظره 
بمعلومات ليس 

هلا صلة باملطلوب.
- يتعذر عليه دعم 

وجهة نظره 
بمعلومات ذات 

صلة هبا.

- يعرب عن وجهة نظره 
بشكل غري مقنع.

- يدعم وجهة نظره 
ببعض املعلومات 

ذات الصلة.
- يستمع لزمالئه مع 

التوجيه والتنبيه.

يبدي وجهة نظره 	 
وأفكاره حول 

نصوص استمع إليها  
أو قرأها بطريقة 
صحيحة غالبًا.

- يدعم رأيه 
بمعلومات متعددة 

ذات صلة.
- يعيد صياغة أفكار 

زمالئه بأخطاء 
بسيطة.

- يعرب عن وجهة نظره 
وأفكاره ورأيه مراعًيا 
بشكل مقنع ومدلاًل.

- يعيد صياغة أفكار 
زمالئه بأسلوب يؤكد 

عىل دقة إصغائه.
- يكتب وجهة نظره 

وأفكاره بجمل تامة 
وصحيحة من حيث 

الرتاكيب.

4 -١

يدون أهم 
األفكار يف 
حديث ما 

ويطرح أسئلة 
لتوضيح ما 
غمض منه.

- مل يقيم.
- يتعذر عليه تدوين 
األفكار الرئيسة ملا 

استمع إليه.
- يصعب عليه طرح 

أسئلة لتوضيح 
ماغمض من أفكار.

- يدون فكرة ال 
عالقة هلا بالنص.

- يكرر صياغة 
أفكار وأسئلة 

زمالئه .
- يطرح أسئلة غري 

مناسبة.

يدون فكرة بطريقة 	 
غري واضحة.

يطرح أسئلة غري 	 
مفيدة ال تساعده عىل 

الفهم.

- يعرب عن أفكاره 
بطريقة صحيحة.
- يطرح أسئلة تدل 

عىل حسن إصغائه.

- يلتقط األفكار 
الرئيسة بكل دقة أثناء 
تدوينه أو تلخيصه ملا 

استمع إليه.
- يدون ما استمع إليه 
يف مجل تامة وسليمة  

من حيث التقاط 
األفكار وسالمة 

الرتاكيب.



٣٣

ث
االستامع والتحد

5 -١
يقّيم أسباب غلبة 

اآلراء عىل احلقائق 
أو العكس يف 

حديث ما.

- مل يقيم.
- يتعذر عليه متييز 

احلقيقة أو الرأي يف 
النص.

يصعب عليه تقييم 
أسباب غلبة اآلراء 

واحلقائق يف حديث 
ما.

د أسباًبا غري 	  حيدِّ
واضحة وال عالقة 

هلا بالنص.
خيلط بني اآلراء 	 

واحلقائق.
يقيم أسباب غلبة 	 

اآلراء عىل احلقائق 
بطريقة غري دقيقة.

يقدم أسباب 	 
غلبة اآلراء عىل 
احلقائق بطريقة 

غري واضحة.
يعيد ماطرحه 	 

زمالؤه بلغة فيها 
أخطاء.

يقيم أسباب غلبة 	 
اآلراء واحلقائق 

والعكس بطريقة 
صحيحة مع املساعدة

- يعيد ما طرحه 
زمالؤه بأسلوب يدل 

عىل فهمه وحسن 
إصغائه غالًبا.

- يميز بني احلقيقة 
والرأي يف حديث ما.

يقيم أسباب غلبة 
اآلراء عىل احلقائق يف 

حديث ما.

١- ٦
يكّيف رسالته 

الشفهية بناء عىل 
الغرض واملستمع.

 مل يقيم.	 
 يتعذر عليه صياغة 	 

رسائل شفهية وفق 
أي نمط.

يتعذر عليه التحدث 	 
بناء عىل الغرض 

واملستمع.
يصعب عليه 	 

التحدث.

يتعذر عليه تكييف 	 
رسالته الشفهية 

مع الغرض إىل حد 
كبري.

يكيف رسالته 	 
الشفهية بام ليس له 

عالقة باملستمع.
يتحدث بصعوبة 	 

واضحة.

- يصوغ رسالته 
الشفهية بشكل 

غري واضح.
يكيف رسالته 	 

الشفهية مع 
املستمعني 

بأسلوب بسيط.
يتحدث عن 	 

اهلدف بأخطاء 
واضحة.

يكيف رسالته 	 
الشفهية بناء عىل 

الغرض واملستمعني 
بلغة بسيطة.

يصوغ األحاديث 	 
بشكل واضح إىل 

حد ما.

- يكيف رسالته 
الشفهية بصياغة 

صحيحة بناء عىل 
الغرض واملستمع.

- يستويف فنيًا املطلوب 
عند صياغة الرسائل 

الشفهية.

7 -١

يتحدث بلغة 
فصيحة مستخدًما 

اجلمل االسمية 
بشكل سليم 

واألفعال بأنواعها.

مل يقيم .	 
غري قادر عىل 	 

استخدام اللغة 
الفصيحة.

يتعذر عليه استخدام 	 
اجلمل االسمية 

بشكل سليم 
واألفعال بأنواعها.

يتحد ث بلغة غري 	 
سليمة من حيث 

الضبط البنائي 
واإلعرايب.

يستخدم اجلمل 	 
االسمية بشكل 

غري سليم.
يقترص حديثه عىل 	 

نوع واحد من 
األفعال.

- يتعثر عند حديثه 
بلغة فصيحة.

- يستخدم بعض 
اجلمل االسمية 

والفعلية دون 
تنويع.

- خيطئ عند 
التحدث باللغة 

العربية مع 
املساعدة.

- يستخدم اللغة 
الفصيحة عند 
احلديث غالبًا.

- يستخدم اجلمل 
االسمية والفعلية 

بأنواعها مع التنبيه.

- يتقن استخدام اللغة 
العربية الفصيحة أثناء 

التحدث.
- يستخدم اجلمل 

االسمية بشكل سليم 
)األفعال بأنواعها(.

8 -١
حيرتم املتعلم زمالءه 

يف أثناء التفاعل 
معهم.

مل يقّيم.	 
غري مدرك لألدوار 	 

املطلوبة أثناء 
املناقشة.

يصعب عليه القيام 	 
بدوره يف املجموعة.

يتعذر عليه التعامل 	 
بأدب احلوار.

خيطئ يف تعامله أثناء 	 
احلديث مع زمالئه.

يتعذر عليه تنفيذ 	 
مايسند إليه من 

أدوار.
يستجيب إىل أحد 	 

اآلراء من زمالئه.
يقاطع بعض 	 

زمالئه عند حديثه.

- يتفاعل مع آراء 
زمالئه بطريقة 

تقليدية.
- حيرتم بعض آراء 

زمالئه.
- يلتزم ببعض 

القواعد املتفق 
عليها أثناء 

املناقشة.

- يلتزم بالدور املوكل 
إليه مع التنبيه.

- حياور زمالءه بأدب.
- يظهر احرتامًا جتاه 

زمالئه إىل حد كبري.

- يلتزم التزاًما كاماًل 
باملهمة والدور املوكل 

له.
- ينفذ ما يسند إليه من 

أدوار.
- جيمع معلومات 

وافية ومفيدة حول 
املوضوع.

- حيرتم زمالءه أثناء 
احلديث معهم.

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم
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١- ٩

يستخدم 
معايري واضحة 
لتقييم كفاءاته 

وكفاءات 
زمالئه يف 
االستامع 

والتحدث.

يصعب عليه 	 
استخدام لغة اجلسد 

يف تواصله مع 
اآلخرين.

يتعذر عليه استخدام 	 
األساليب النحوية 

املناسبة.
يتعذر عليه إبداء 	 

رأيه يف حديث 
زمالئه.

يستخدم معايري غري 	 
واضحة لتقييم كفاءاته 

وكفاءات زمالئه.
يقيم زمالءه يف 	 

االستامع والتحدث 
دون حتديد نقاط 
الضعف والقوة.

يستخدم معايري 	 
جزئية لتقييم 

كفاءاته وكفاءات 
زمالئه.

يقيم زمالءه من 
خالل حتديد نقاط 

الضعف.
يفتقد بعض 	 

اجلوانب املوضوعية 
يف تقييم حديثه 

وحديث زمالئه.

يعرب عن أرائه يف 	 
حديث زمالئه 

مستخدمًا معايري 
واضحة .

يأخذ باالعتبار 	 
منطق األفكار 

عند الرشح جتاه 
اآلخرين ويف 

حديثه.

يستمع لزمالئه 	 
باهتامم وتركيز 
ويبدي تفاعاًل 
باستخدام لغة 

اجلسد يعرب عن 
فهمه.

 ١-٩-١

يرشح أمهية 
إتقان اللغة 

العربية 
الفصيحة بشكل 

سليم بالنسبة 
إليه.

مل يقيم.	 
يتعذر عليه استخدام 	 

اللغة الفصيحة 
بشكل سليم.

يصعب عليه حتديد 	 
أمهية إتقان اللغة 
العربية الفصيحة 

بالنسبة إليه.

يتحدث اللغة العربية 	 
بطريقة غري واضحة.

يتعذر عليه رشح أمهية 	 
إتقان اللغة بشكل 

سليم.

يستخدم  اللغة 	 
الفصيحة بشكل 

بسيط.
يصعب عليه رشح 	 

أمهية إتقان اللغة 
الفصيحة بشكل 
بسيط بالنسبة له.

يعرب عن رأيه يف 	 
أمهية استخدام 

اللغة بشكل 
واضح.

يتحدث اللغة 	 
الفصيحة غالبًا.

يدرك أمهية 	 
استخدام اللغة 

بشكل سليم 
بالنسبة إليه.

يستخدم اللغة 	 
العربية بشكل 

سليم.
يرشح أمهية إتقان 	 

اللغة العربية 
الفصيحة بصورة 

دقيقة.

١-١٠

يقدم مرشوًعا 
عن موضوع 

معني يف اللغة 
العربية موظفًا 

معلوماته 
باإلضافة إىل 

املهارات التي 
اكتسبها من 

املواد الدراسية 
األخرى.

مل يقيم.	 
يتعذر عليه مجع 	 

املعلومات من املواد 
األخرى.

يتعذر عليه الربط 	 
بني املعلومات من 

املواد األخرى.
يصعب عليه كتابة 	 

نص يدمج فيه 
املعلومات.

جيمع معلومات غري 	 
مطلوبة.

يقدم أشكااًل خمتلفة 	 
لنصوص أدبية أو 

غري أدبية غري مرتبطة 
باملوضوع.

يقدم موضوًعا 	 
خالًيا من املعلومات 

واملهارات التي 
اكتسبها من املواد 

األخرى.

جيمع معلومات 	 
مطلوبة وغري 

مطلوبة.
يقدم بعض 	 

النصوص األدبية  
بلغة بسيطة.

يستعني ببعض 	 
املهارات التي 

تعلمها يف املواد 
األخرى.

جيمع معلومات من 	 
مواد دراسية أخرى 
وأشكال خمتلفة من 

النصوص.
يوظف معلوماته 	 

ومهاراته من املواد 
الدراسية بصورة 

مقنعة.

جيمع معلومات 	 
كاملة من  املواد 

األخرى.
يربط بني املعلومات 	 

ربًطا دقيًقا.
يكتب نصًا غري أديب 	 

بصورة واضحة 
ومنظمة يدمج فيها 

املعلومات.
يعرض مرشوعه 	 

بوضوح وتسلسل 
ولغة سليمة.

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم
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٢- ١

يذكر إثباتات 
من نصوص 
خمتلفة هبدف 

حتديد الغرض 
منها وهوية 

املستمع لكل 
منها

مل يقيم.	 
ينشغل عن قراءة 	 

النصوص.
يتعذر عليه  فهم 	 

الغرض من النص.
غري قادر عىل حتديد 	 

الغرض مع املساعدة.
غري قادر عىل حتديد نوع 	 

نص مما قرأ.

حيدد غرضًا غري 	 
املطلوب.

يبدي فهاًم 	 
حمدودًا للنص 

دون حتديد 
غرضه أو هوية 

املستمع.

يذكر إثباتات من 	 
نصوص خمتلفة دون 

حتديد الغرض.
يذكر غرضًا مطلوبًا 	 

دون حتديد إثباتات من 
نصوص خمتلفة.

حيدد الغرض 	 
الرئييس ألنواع 
نصوص خمتلفة.

يبني هوية املستمع 	 
لكل من هذه 

النصوص.
يذكر إثباتات 	 

هبدف حتديد 
الغرض غالبًا.

حيدد الغرض من النص 	 
املقروء بدقة.

يذكر إثباتات من 	 
نصوص خمتلفة هبدف 

حتديد الغرض أو هوية 
املستمع.

يستخلص الغرض 	 
وفق املطلوب، ويساعد 

زمالءه بمقدرة عالية.
حيدد نوع اهلدف أو 	 

الغرض مما قرأ بدقة.

٢- ٢

.خيتار ويصنف 
معلومات 

من نصوص 
خمتلفة.

مل يقيم.	 
يتعذر عليه  حتديد 	 

املعلومات من نصوص 
خمتلفة.

يتعذر عليه تصنيف 	 
املعلومات من نصوص 

خمتلفة.

خيتار معلومات 	 
غري مطلوبة.

يصنف 	 
املعلومات يف 
غري مواقعها 

الصحيحة.

حيدد معلومة أو أكثر 	 
بحسب املطلوب 

أحيانًا.
يصنف بعض 	 

املعلومات بشكل 
ُمرٍض يف نص ما.

حيدد معلومات 	 
لنصوص خمتلفة 

دون تنويع.
يصنف معلومات 	 

لنصوص خمتلفة 
بغرض فهم النص 

بشكل أفضل.

خيتار معلومة / 	 
معلومات من النص 

دون أخطاء.
يبني أبرز املعلومات 	 

يف النص بطالقة ولغة 
سليمة.

يستخرج املعلومات 	 
البارزة من النص، 

ويساعد زمالءه  
بفاعلية.

يستويف كل املطلوب  	 
من معلومات وردت 
يف النص تساعد عىل 

الفهم.

٢- ٣

حيدد العالقات 
بني السبب 

والنتيجة، 
والشامل 

والتفصييل، 
والسلوك 
واملواقف 

مستشهًدا بأدلة 
من النص 
لدعم هذه 

االستنتاجات.

مل يقيم.	 
يتعذر عليه الربط 	 

بني أجزاء املعلومات 
املختلفة.

يصعب عليه الربط 	 
بني املعلومات املختلفة 

املوجودة يف النص.
يعجز عن  العالقات 	 

بأنواعها.
يصعب عليه االستشهاد 	 

باألدلة من النص لدعم 
هذه االستنتاجات.

يربط معلومات 	 
مكررة 

ومتشاهبة
حيدد عبارات 	 

من النص 
التشري لداللة 

حمددة.
جيري استدالاًل 	 

غري واضح.
خيطئ يف 	 

االستشهاد 
بمعلومات من 

النص.

حيدد العالقات 	 
مستشهًدا ببعض 
األدلة من النص.

حيدد معلومات أو 	 
عبارات من النص 

يشري بعضها إىل داللة 
حمددة.

خيلط بني أوجه 	 
الشبه واالختالف يف 

املسميات.
جيري استدالاًل بسيًطا 	 

مستشهًدا بأدلة من 
النص معظمها غري 

مناسب.

حيدد العالقة 	 
بني املعلومات 
والعبارات من 
النص بصورة 

حمددة.
جيري استدالاًل 	 

مستشهًدا 
بمعلومات من 
النص معظمها 

مناسب.

حيدد بدقة ومتكن 	 
العالقة بني املعلومات 
أو العبارات من النص 

والتي تشري لداللة 
حمددة.

جيري استدالاًل 	 
مستشهدًا بالنص 

بإتقان.

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم
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4 -٢

يرشح معاين 
الكلامت 

والعبارات 
حمدًدا 

اإلسرتاتيجية 
املستخدمة يف 

تفسريها.

مل يقيم.	 
يصعب عليه رشح 	 

معاين الكلامت 
واجلمل غري 

املعروفة يف نص 
قرأه.

يتعذر عليه حتديد 	 
)املرتادف - الضد 
- املفرد - اجلمع( 

لكلامت معينة.
خيطئ باستمرار يف 	 

توظيف ترصيفات 
كلمة معينة يف مجل 

مفيدة.

حياول رشح معاين 	 
الكلامت واجلمل غري 

املعروفة يف نص قرأه مع 
تعثر واضح.

حياول حتديد )املرتادف 	 
- الضد - املفرد- 

اجلمع(لكلامت معينة مع 
أخطاء عديدة.

خيطئ غالًبا يف توظيف 	 
كلمة حمددة بمعنيني يف 

سياقني خمتلفني.
يوظف بعًضا من 	 

ترصيفات كلمة معينة يف 
مجل مع أخطاء خمتلفة يف 

الداللة والرتكيز.

يرشح أحياًنا معاين 	 
الكلامت واجلمل غري 
املعروفة يف نص قرأه 

مع املساعدة.
حيدد )املرتادف 	 

- الضد - املفرد - 
اجلمع( لكلامت معينة 

مع أخطاء عديدة.
خيطئ غالًبا يف توظيف 	 

كلمة حمددة بمعنيني 
يف سياقني خمتلفني.

يستطيع توظيف 	 
كلمة حمددة بمعنيني 

يف سياقني خمتلفني 
مع خطأ متكرر يف 

أحدمها.
يوظف بعًضا من 	 

ترصيفات كلمة معينة 
يف مجل مفيدة غالًبا.

يرشح معاين  معظم 	 
الكلامت واجلمل غري 
املعروفة يف نص قرأه.

حيدد )املرتادف 	 
- الضد - املفرد - 

اجلمع( لكلامت معينة 
مع أخطاء بسيطة.

يوظف غالبًا كلمة 	 
حمددة بمعنيني يف 

سياقني خمتلفني.
يوظف ترصيفات 	 

كلمة معينة يف مجل 
مفيدة مع أخطاء 

قليلة.

يرشح معاين  مجيع 	 
الكلامت واجلمل 

غري املعروفة يف 
نص قرأه مع بيان 

اإلسرتاتيجية 
املستخدمة.

حيدد )املرتادف 	 
- الضد - املفرد 

- اجلمع( لكلامت 
معينة حتديًدا 

صحيًحا.
يوظف كلمة حمددة 	 

بمعنيني يف سياقني 
خمتلفني توظيًفا 

صحيًحا ودقيًقا.
يوظف ترصيفات 	 

كلمة معينة يف 
مجل معينة توظيًفا 

صحيًحا.

5 -٢

حيدد 
موضوع 

النص 
ويلخصه 

ويستنتج ما 
استفاد منه.

مل يفهم.	 
غري قادر عىل 	 

استخراج أية فكرة 
رئيسة أو ثانوية.

غري قادر عىل حتديد 	 
أي فكرة رئيسة أو 
ثانوية  وصياغتها 

مع املساعدة.
 يتعثر يف فهم 	 

املطلوب النشغاله.

يبني موضوع النص 	 
شفهًيا مع تعثر واضح.

يصوغ فكرة غري 	 
مرتابطة وال معربة عن 

املوضوع.
يتعثر يف بيان مغزى 	 

ا رغم  النص شفهيًّ
حماولته.

يبني موضوع النص 	 
ا مع املساعدة. شفهيًّ

يصوغ بعض الفكر 	 
الرئيسة مع أخطاء 

قليلة.
يستنتج مغزى النص 	 

مع املساعدة.
يلخص النص مع 	 

أخطاء عديدة.

حيدد موضوع 	 
ا حتديًدا  النص شفهيًّ

صحيحًا غالبًا.
يصوغ معظم الفكر 	 

الرئيسة صياغة 
سليمة.

يلخص النص 	 
تلخيًصا صحيًحا 

غالًبا.
يبني مغزى النص بياًنا 	 

صحيًحا.

يصوغ فكرة رئيسة  	 
أو ثانوية سليمة 

وواضحة  ملخًصا 
بدقة مغزى النص 

ومبينًا موضوعه.
يصوغ فكرة رئيسة 	 

مطلوبة بدقة 
ملضمون النص 
مبينة للمغزى.

يصوغ فكرة ثانوية  	 
من أفكار رئيسة  
مبيًنا موضوعها 

وملخًصا مغزاها.

٢- ٦

حيلل طرًقا 
خمتلفة 

الستخدام 
اللغة يف 

نصوص 
متنوعة.

مل يفهم.	 
يتعذر عليه حتديد 	 

الكلامت املفتاحية.
يصعب عليه 	 

التعرف عىل نوع 
النص املقدم له.

يفتقد مهارات 	 
القراءة اجلهرية.

يصعب عليه قراءة 	 
اجلمل والنصوص.

يتعثر يف القراءة اجلهرية 	 
تعثًرا واضًحا.

يصعب عليه دائاًم قراءة 	 
اجلمل والنصوص 

القصرية.
خيطئ يف حتديد نوع 	 

النص كثرًيا.
حيدد كلامت غري 	 

مفتاحية.

يفتقد بعض املهارات 	 
يف القراءة اجلهرية.

يتعرف نوع النص مع 	 
املساعدة.

خيطئ يف قراءة بعض 	 
الكلامت يف اجلمل 

والنصوص القصرية.
حيدد بعض الكلامت 	 

املفتاحية.

يمتلك مهارات 	 
القراءة اجلهرية مع 

احلاجة إىل تعميقها.
خيطئ قلياًل يف قراءة 	 

اجلمل والنصوص 
القصرية.

يتعرف غالبًا نوع 	 
النصوص.

حيدد الكلامت 	 
املفتاحية.

حيدد الكلامت 	 
املفتاحية املطلوبة 
بدقة ومتكن عال 

ووضوح.
يتعرف نوع النص 	 

مع مراعاة النطق 
السليم والضبط 

الصحيح بدقة 
ومتكن عاٍل.

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم



٣7

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم

يعرب عن انطباع  أو رأي 	 
مرتبط  بنص قرأه باستجابة 

شخصية ونقدية للنص 
املقروء.

يعرب عن انطباع  أو رأي 	 
ويطبق  فهمه للغة وللشكل 

واألسلوب السليم.
يعرب عن انطباع  أو رأي  	 

حيقق الفهم العميق للمقروء.
يعرب بوضوح عن انطباع  	 

أو رأي مستعيًنا بخربته أو 
معرفته مقوًما مدى الفهم.

يتحدث غالًبا بطالقة 	 
مع قلة األخطاء.

يعرب عن انطباع أو 	 
رأي بشكل مقنع إىل 

حد ما حول نص 
قرأه.

يستعني بمعرفته 	 
وخربته.

يتحدث بلغة هبا 	 
العديد من األخطاء.

يعرب عن رأي أو 	 
انطباع مرتبط بنص 
قرأه بسطحية وبال 

إقناع.
يستعني أحياًنا بخربته 	 

ومعرفته إلثراء 
انطباعه أو رأيه.

يتحدث بلغة 	 
متعثرة.

يعرب عن رأي 	 
أو انطباع غري 

مرتبط بنص 
قرأه.

يصعب عليه 	 
غالًبا التعبري 

بشكل مقنع عن 
رأي أو انطباع 

حول نص قرأه.

مل يفهم.	 
تعثر عليه فهم 	 

املقروء.
يصعب عليه 	 

التعبري عن 
انطباع  أو رأي 

حول نص قرأه.
يتعذر عليه 	 

التحدث بلغة 
فصيحة.

يفتقد التعبري 	 
بشكل مقنع عن 

رأيه.

يعرب بوضوح 
وتناسق وبشكل 
مقنع عن انطباع 

أو رأي حول 
نص قرأه.

7 -٢
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املحددات الوصفية  ألداء املتعلم

الكفاية 
العامة

املعيار
النقاط

٠١٢٣4

القراءة واملشاهدة

8 -٢

يرشح أمهية 
الكتب املؤثرة 

يف تاريخ 
اإلنسانية.

مل يقيم.	 
يتعذر عليه فهم 	 

أوجه التشابه 
واالختالف  بني 

الكتب املقررة.
يتعذر عليه  ذكر 	 

املقارنة بني 
النصوص من 

ثقافات خمتلفة.
يصعب عليه ذكر 	 

أوجه التشابه 
واالختالف بني  

نصوص من ثقافات 
خمتلفة أو بني كتب 

وأفالم حوهلا.

حياول رشح أمهية 	 
أحد الكتب املؤثرة 
يف تاريخ اإلنسانية 

مع تعثر واضح.
يرشح سبب تأثري 	 

بعض الكتب 
وأوجه التشابه 

واالختالف بينها 
بصعوبة وبال 

ترابط.
خيطئ كثرًيا عند 	 

البيان والرشح لغة 
وتوضيًحا.

يستطيع أحياًنا 	 
رشح أمهية 

الكتب املؤثرة يف 
تاريخ اإلنسانية.

يبني أوجه التشابه 	 
واالختالف بني 
نصوص - كتب 
خمتلفة - بصورة 

مقبولة.
خيطئ يف رشح 	 

أخطاء متفرقة.

يرشح غالًبا أمهية 	 
الكتب املؤثرة يف تاريخ 

اإلنسانية بوضوح.
حيدد أوجه التشابه 	 

واالختالف بني 
نصوص وكتب خمتلفة 

مع أخطاء بسيطة.
لغته فيها أخطاء قليلة.	 

يذكر أوجه التشابه 	 
واالختالف بني نصوص 

من ثقافات خمتلفة أو 
بني كتب وأفالم حوهلا 

بشكل دقيق.
خيتار وجه التشابه 	 

واالختالف األنسب 
ويصوغه صياغة سليمة.

يذكر أوجه التشابه 	 
واالختالف بني نصوص 
من ثقافات خمتلفة أو بني 
كتب وأفالم حوهلا بدقة 
واقتدار ويساعد زمالءه.

٢- ٩

يسجل وحيدد 
أهدافه يف 

القراءة لكل 
شهر.

مل يقيم.	 
يصعب عليه حتديد 	 

أسباب اختياره 
للنصوص.

يتعذر عليه رشح 	 
أسباب اختياره 
للنصوص بلغة 

سليمة.
يعجز عن حتديد 	 

خطة ألهدافه يف 
القراءة لكل شهر.

خيتار نًصا غري 	 
مناسب مليوله 

ويتعثر بوضوح 
يف قراءته قراءة 

صامتة.
يسجل هدفًا من 	 

قراءته غري مفهوم 
وغري واضح حتى 

مع املساعدة.
يصعب عليه حتديد 	 

هدفه من القراءة 
كل شهر.

خيطئ يف حتديد 	 
جمال النص وفهمه.

حيدد نًصا أحياًنا 	 
مناسًبا مليوله، 
ويقرؤه قراءة 

صامتة.
يستطيع حتديد 	 

هدفه من القراءة 
مع املساعدة.

خيطئ أحياًنا يف 	 
حتديد أهداف 
النص وفهمه.

خيتار نًصا مناسًبا مليوله 	 
غالًبا.

يظهر اهتاممًا يف قراءته 	 
قراءة صامتة.

حيدد هدفه من القراءة 	 
وفهمه الشامل للنص 

بصورة جيدة.
يرشح بإجياز سبب 	 

اختيار النص مع 
أخطاء بسيطة.

يمتلك القدرة عىل 	 
رشح أسباب اختياره 
للنصوص بدقة عالية 

وإجياز.
يرشح بإجياز أسباب 	 

اختياره للنصوص دون 
أخطاء وبصياغة سليمة.

يرشح بإجياز أسباب 	 
اختياره للنصوص حمفًزا 

زمالءه.

٢- ١٠

 خيتار 
املعلومات 

املناسبة من 
معرفته يف 

جماالت 
أخرى ملناقشة 

النصوص 
التي يقرؤها.

مل يقيم.	 
غري قادر عىل  	 

اختيار ما حيتاجه من 
مصادر متنوعة لفهم 

النص.
يتعذر عليه مناقشة  	 

النصوص أمام 
زمالئه بمصادر 

تعليمية.

خيتار معلومات 	 
غري مناسبة من 

معرفته يف جماالت 
أخرى تعينه عىل 

فهمه النص.
خيطئ غالبًا يف 	 

حتديد املعلومات 
األكثر صلة بالنص 

هبدف فهمه.
يتعثر يف االستعانة 	 

باملجاالت األخرى 
التي تعينه عىل 

فهم النص تعثًرا 
واضًحا.

خيتار معلومات 	 
مناسبة أحياًنا 
من معرفته يف 

جماالت أخرى 
لفهم النص.

حيدد بعض 	 
املعلومات ذات 

الصلة بالنص 
هبدف فهمه.

يستعني 	 
باملجاالت 

األخرى إلثراء 
النص إىل حد ما.

خيتار غالًبا املعلومات 	 
املناسبة من معرفته من 

جماالت أخرى التي 
تعينه عىل فهم النص.

يضيف معلومات أو 	 
حمتوى من مصادر 
خمتلفة من معرفته 

إلثراء النص غالًبا.
يستعني باملجاالت 	 

األخرى يف فهم النص.

خيتار املعلومات املناسبة 	 
من مصادر متنوعة لفهم 

النص بدقة عالية.
خيتار مصادر تعليمية 	 

موفقة معينة عىل فهم 
املقروء أثناء عرض ما 

أعده.
خيتار مصادر تعليمية 	 

باقتدار ويساعد زمالءه.
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الكفاية 
العامة

النقاطاملعيار
٠١٢٣4

الكتابة

٣- ١

يكتب نصوًصا 
قصرية خمتلفة 

حول األفكار أو 
القضايا املهمة 
معيًدا صياغة 

أفكار اآلخرين 
ومعرًبا عن رأيه 

أو مؤلًفا نصوًصا 
إبداعية.

مل يقيم.	 
ر عليه كتابة أي 	  يتعذَّ

نص قصري وظيفي 
حول مواضيع أو 

نصوص خمتلفة ذات 
أغراض متعددة.

يتعذر عليه كتابة 	 
فقرة واحدة من 

نص قصيص قصري 
أو وظيفي حول 

مواضيع أو نصوص 
خمتلفة ذات أغراض 

متعددة.
يعجز عن صياغة 	 

أفكار اآلخرين 
والتعبري عن رأيه.

يواجه صعوبة كبرية 	 
يف تأليف النصوص 

اإلبداعية.

يكتب نصوًصا 	 
غري مطلوبة وغري 
مرتبطة باملوضوع 

املطلوب.
يكتب نصوًصا 	 

حول فكرة أو قضية 
غري مهمة.

يكتب فقرة أو 	 
فقرتني )من النص 

املطلوب، رسدًيا أو 
وظيفًيا( ختتلط فيهام 

اجلمل الصحيحة 
بغري الصحيحة.

يتعثر كثرًيا يف كتابة 	 
نص قصيص قصري 

أو وظيفي حول 
مواضيع أو نصوص 
خمتلفة ذات أغراض 

متعددة.

يكتب نًصا قصصًيا 	 
قصرًيا، غري ملتزم 

بعدد الفقرات 
املطلوبة.

يكتب فقرتني من 	 
نص قصيص قصري 

أو وظيفي ذي 
أغراض خمتلفة بلغة 

ضعيفة وركيكة.
يكتب نصًا قصريًا 	 

وظيفيًا بأسلوب 
صحيح ولكنه ال 

يعرب عام هو مطلوب 
مثل الوصف أو 

الرشح أو التعبري 
عن املشاعر أو 
التسلية.. إلخ.

يعرب عن رأيه 	 
بصورة بسيطة.

حيسن ما يكتبه 	 
من نصوص 

قصرية وظيفية 
أو تعليقات ذات 
أغراض خمتلفة، 
ملتزًما بالسالمة 

اللغوية غالًبا.
يظهر قدرة عىل 	 

كتابة النصوص 
اإلبداعية بشكل 

جيد.
يعيد صياغة 	 

أفكار اآلخرين 
بصورة صحيحة 

غالًبا.

يتقن ما يكتب من 	 
نصوص قصصية أو 
وظيفية أو تعليقات 

ذات أغراض خمتلفة، 
ملتزمًا بام هو مطلوب 

منه.
يستويف كل املطلوب منه 	 

يف كتابته بلغة سليمة 
وصحيحة من نصوص 

قصصية قصرية أو 
وظيفية أو تعليقات، 
ذات أغراض خمتلفة.

يساعد زمالءه يف كتابة 	 
النصوص املطلوبة 
القصصية منها أو 

الوظيفية أو التعليقات 
ذات األغراض 

املختلفة.
يؤلف نصوصًا متنوعة 	 

رسدية.

٣- ٢

يقدم عرًضا كتابًيا 
متت صياغته 

بشكل فردي أو 
مجاعي مستخدًما 

املعينات التقنية 
والبرصية 

واألدوات 
الرقمية املناسبة.

مل يقيم.	 
يعجز عن إنتاج 	 

عرض كتايب أو 
استخدام دعم 

برصي أو أدوات 
رقمية.

يتعذر عليه إيضاح 	 
املكتوب أو استخدام 

دعم برصي أو 
أدوات رقمية يف 

عروضه املكتوبة.

يستخدم دعاًم برصًيا 	 
أو أدوات رقمية 

يف إنتاج نصوص 
مكتوبة غري مطلوبة.

يستخدم دعاًم برصًيا 	 
أو أدوات رقمية 

يف إنتاج نصوص 
مكتوبة مع املساعدة 

املتكررة.
يقدم عرًضا كتابًيا 	 

مستخدًما دعاًم 
برصًيا أو أدوات 
رقمية مع وجود 

أخطاء لغوية.

يستطيع مع املساعدة 	 
إنتاج عرض كتايب، 

مع استخدام دعم 
برصي أو أدوات 

رقمية.
ينتج عرضًا كتابيًا 	 

مطلوبًا بلغة 
صحيحة بدون 
استخدام دعم 

برصي أو أدوات 
رقمية.

يقدم عرضًا كتابيًا 	 
مستخدمًا دعاًم 

برصيًا أو أدوات 
رقمية بلغة صحيحة 

أحيانًا.

حيسن إنتاج 	 
عرض كتايب 
مع استخدام 

دعم برصي أو 
أدوات رقمية.

حيسن إنتاج 	 
عرض كتايب 
مع استخدام 

دعم برصي أو 
أدوات رقمية مع 

خطأ بسيط يف 
السالمة اللغوية.

ينتج عرًضا 	 
كتابًيا مناسًبا، 

باستخدام 
دعم برصي أو 
أدوات رقمية، 

مع املساعدة.

يتقن إنتاج عرض كتايب 	 
باستخدام دعم برصي 
أو أدوات رقمية بدقة.

يظهر مهارته يف إنتاج 	 
عرض كتايب مناسب، 

باستخدام دعم برصي 
أو أدوات رقمية، 

مراعًيا سالمة اللغة.
يساعد أقرانه يف إنتاج 	 

عرض كتايب باستخدام 
دعم برصي أو أدوات 

رقمية.
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الكتابة

٣- ٣

خيطط 
لنصوص 
بأنواعها 
املختلفة 
ويكتب 

مسودهتا، 
ثم يدقق 

يف أفكارها 
ولغتها 

وينقحها 
لتسلم من 

اخلطأ.

مل يقيم.	 
يتعذر عليه 	 

ختطيط وكتابة 
أنواع خمتلفة من 

نصوص مطلوبة 
منه.

يصعب عليه 	 
كتابة مسودة 

للنص.
يفتقد القدرة 	 

عىل تنقيح لغة 
النص.

يعجز عن 	 
التدقيق يف 

أفكار النص.

جيرب كتابة 	 
أنواع خمتلفة من 

النصوص غري 
املطلوبة.

حياول كتابة 	 
مسودة للنص 

مع تعثر واضح.
ينظر يف لغة 	 

النص من 
دون تصويب 

األخطاء.
حياول كتابة 	 

النص كتابة 
هنائية مع قصور 

كبري وأخطاء 
عديدة.

خيطط ويكتب أنواًعا خمتلفة 	 
من النصوص آخًذا باالعتبار 
معايري واضحة مع املساعدة.

خيطط ويكتب أنواًعا خمتلفة 	 
من النصوص بدون تدقيق أو 

مراجعة.
خيطط ويكتب أنواًعا خمتلفة 	 

من النصوص عىل نحو 
مقبول، ولكن يشوهبا كثري 
من األخطاء اللغوية وعدم 

استيفاء الفكر.
يظهر أحيانًا قدرة عىل 	 

التخطيط والكتابة ألنواع 
خمتلفة من النصوص إىل حد 

ما دون التدقيق يف لغتها.
يستطيع التخطيط والكتابة 	 

ألنواع خمتلفة من النصوص 
مع املساعدة، دون مراعاة 

الصقل )املراجعة والتدقيق(.

جييد ختطيط وكتابة 	 
أنواع خمتلفة من 

النصوص، آخًذا 
باالعتبار معايري 

واضحة، ويصقلها 
غالًبا.

حيسن ختطيط وكتابة 	 
أنواع خمتلفة من 

النصوص، آخًذا 
باالعتبار معايري 

واضحة، غري 
مستوف ألفكارها.

خيطط ويكتب 	 
أنواعًا خمتلفة من 
النصوص، آخًذا 
باالعتبار معايري 

واضحة، مع 
املساعدة.

يتقن ختطيط وكتابة 	 
وصقل أنواع خمتلفة 

من النصوص، آخًذا 
باالعتبار معايري 

واضحة.
يظهر مهارته يف ختطيط 	 

وكتابة وصقل أنواع 
خمتلفة من النصوص، 
آخًذا باالعتبار معايري 
واضحة، بدقة وعناية.

يساعد أقرانه يف ختطيط 	 
وكتابة وصقل أنواع 

خمتلفة من النصوص، 
آخذين باالعتبار معايري 

واضحة.
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يكتب وصًفا 
مستخدًما 

املصطلحات 
والرتاكيب 

اللغوية 
بشكل سليم.

مل يقيم.	 
يصعب 	 

عليه كتابة 
نص وصفي 

مستخدًما مجاًل 
مرتابطة.

يتعذر عليه 	 
تكوين نصوص 
قصرية مرتابطة 

بأحداثها.
يصعب عليه 	 

حتديد املالمح 
األساسية يف 

الوصف.
غري قادر عىل 	 

استخدام 
األفعال 

واألسامء بشكل 
سليم.

يظهر ضعًفا يف 	 
كتابة وصف 

مستخدًما 
مجاًل مرتابطة 

تتضمن األسامء 
واألفعال.

يواجه صعوبة 	 
دائاًم يف 

كتابة اجلمل 
والنصوص 

القصرية.
خيطئ يف كتابة 	 

وصف يتضمن 
مجاًل قصرية 

نحًوا وهجاء.

يفتقد بعض املهارات يف 	 
الربط بني اجلمل واستخدام 

األسامء والصفات.
خيطئ يف كتابة كلامت عديدة 	 

يف اجلمل والنصوص 
القصرية مع التنويع أحياًنا.

يتعرف نوع النص مع 	 
املساعدة.

يظهر ضعًفا أحياًنا يف كتابة 	 
اجلمل بصورة صحيحة.

يستطيع كتابة 	 
وصف باستخدام 

األسامء املختلفة 
والصفات غالًبا.

يدمج مجاًل قصرية 	 
وطويلة يف كتابته 

لنص ما مع أخطاء 
قليلة.

ينوع يف اختيار 	 
الكلامت عند كتابة 

وصف ما.

يتقن كتابة نص قصيص 	 
قصري ومرتابط مراعًيا 

تسلسل األحداث، 
مستخدًما حاالت 

الفعل بشكل سليم.
يكتب نًصا قصصًيا 	 

ومرتابًطا، مستوفًيا 
كل التسلسل الزمني 
املطلوب لألحداث، 
وباستخدام حاالت 
الفعل بشكل سليم.

يظهر مهارته يف كتابة 	 
نص قصيص قصري 

ومرتابط مراعًيا تسلسل 
األحداث، مستخدًما 
حاالت الفعل بشكل 

سليم.
يساعد أقرانه يف كتابة 	 

نص قصيص قصري 
ومرتابط مراعًيا تسلسل 

األحداث، مستخدًما 
حاالت الفعل بشكل 

سليم.

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم
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استخدام 
اخلطوط الكتابية 

)نسخ ورقعة( 
املالئمة، مع 

مراعاة قواعد 
النحو )بخاصة 

بناء اجلملة( 
والتهجئة 

الصحيحة 
والرتقيم 

السليم الذي 
جيعل الرسالة 

املكتوبة واضحة 
لآلخرين.

مل يقيم.	 
يتعذر عليه استخدام 	 

قواعد النحو التي 
تدرب عليها يف كتابة 

نص قصري.

حياول استخدام 	 
قواعد النحو التي 

تدرب عليها يف 
كتابة نص قصري 
مع تعثر واضح.

يستطيع استخدام 	 
قواعد النحو التي 

تدرب عليها يف كتابة 
نص قصري مع أخطاء 

متفرقة.

يستخدم قواعد 	 
النحو التي تدرب 

عليها يف كتابة نص 
قصري بأخطاء قليلة.

يستخدم قواعد 	 
النحو التي تدرب 

عليها يف كتابة نص 
قصري استخداًما 

سلياًم وبتمكن.

٣- 5 ب

مل يقيم.	 
يعجز عن كتابة 	 

أي نص يطلب منه 
مستخدمًا اخلطوط 

الكتابية )نسخ 
ورقعة(.

يتعذر عليه كتابة نص 	 
ُدّرب عليه، مراعًيا 
استخدام اخلطوط 

الكتابية.
يكتب جزًءا غري 	 

واضح اخلط، وال 
يراعي فيه التهجئة 

الصحيحة، والرتقيم 
السليم، الذي جيعل 

النص املكتوب 
واضًحا لآلخرين.

جييب بغري املطلوب.	 

حياول استخدام 	 
اخلط املناسب 

)النسخ - الرقعة(
يف كتابة نص 

قصري بتعثر 
واضح.

حياول مراعاة 	 
قواعد اهلجاء التي 

تدرب عليها يف 
النص مع أخطاء 

عديدة.
خيطئ يف استخدام 	 

عالمات الرتقيم 
يف النص.

يظهر ضعفًا يف 	 
استخدام أدوات 
الربط يف النص.

يمكنه بالدعم املتكرر 	 
من املعلم كتابة نص 
باستخدام اخلطوط 

الكتابية )نسخ 
ورقعة( املالئمة، 
ومراعاة التهجئة 

الصحيحة والرتقيم 
السليم.

يستخدم أحيانًا 	 
ما درب عليه من  
اخلطوط الكتابية 

)نسخ ورقعة( 
املالئمة، ومراعاة 

التهجئة الصحيحة 
والرتقيم السليم.

مع مراعاة استخدام 	 
اخلطوط الكتابية 

)نسخ ورقعة( 
املالئمة، خيطئ يف 

قواعد النحو أو 
الرتقيم السليم.

يمكنه غالًبا كتابة  	 
نص قصري باستخدام 

اخلطوط الكتابية 
)نسخ ورقعة( 

املالئمة، ومراعاة 
التهجئة الصحيحة 

والرتقيم السليم 
الذي جيعل النص 
املكتوب واضًحا 

لآلخرين.
يستطيع بدعم بسيط 	 

من املعلم كتابة  نص 
قصري مراعًيا ما سبق 

يف املعيار.
يكتب نًصا قصرًيا 	 

ال تتجاوز أخطاؤه 
خطأ واحًدا، مراعًيا 

ما سبق.

يتقن استخدام 	 
اخلطوط الكتابية 

)نسخ ورقعة( 
املالئمة، ومراعاة 

التهجئة الصحيحة 
والرتقيم السليم 

الذي جيعل النص 
املكتوب واضًحا 

لآلخرين.
يستطيع إنجاز ما 	 

سبق دون دعم 
املعلم.

يصّوب أخطاء 	 
املتعثرين من أقرانه 
فيام ُدّربوا عليه من 

قواعد اخلطوط 
الكتابية والتهجئة 
والرتقيم السليم.
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يعدل ويراجع 
النصوص التي 
كتبها لعرضها 

بشكل دقيق 
ومجيل.

مل يقيم.	 
غري قادر عىل كتابة 	 

أي نص يطلب 
منه لغرض ما.

يتعذر عليه كتابة 	 
نصوص تعكس 
رغبته ألغراض 

متعددة.
يكتب جزًءا من  	 

نص غري واضح 
ال يعرب عن رغبته، 
وبأسلوب ركيك.

يظهر اجلزء الذي 	 
كتبه عدم قدرته 

عىل الكتابة يف 
أغراض متعددة.

يكتب نصوًصا ال 	 
تعكس رغبته وال 

وجهة نظره أو 
آرائه، وتكون غري 

مرتابطة.
يتعذر عليه غالًبا 	 

كتابة نصوص 
ألغراض خمتلفة.

يظهر اجلزء 	 
الذي كتبه من 

نص ما؛ قدرته 
املحدودة عىل 
كتابة نصوص 

خمتلفة ألغراض 
متعددة.

يصوغ نصوًصا تعرب 	 
عن رغبته وقدرته عىل 

كتابة نصوص خمتلفة 
ألغراض متعددة.

يستطيع مع املساعدة 	 
املتكررة كتابة نصوص 

خمتلفة ألغراض 
متعددة، تعرب عن جتاربه 

وميوله واجتاهاته.
يصوغ جزًءا من النص 	 

املطلوب لغرض ما، 
ولكنه ال حيسن التعبري 
عن الغرض املطلوب.

يصوغ نصوًصا 	 
خمتلفة تعرب عن 

رغبته وميوله 
واجتاهاته وآرائه 

وألغراض خمتلفة.
يصوغ نصوًصا بلغة 	 

سليمة، تظهر قدرته 
عىل الكتابة، معرًبا 

عن ميوله وآرائه.
حيسن صياغة 	 

نصوص تعرب 
عن رغباته 

وميوله واجتاهاته 
وألغراض متعددة.

يصوغ بدقة نصوًصا 	 
تظهر آراءه وميوله 

واجتاهاته وألغراض 
متعددة.

تظهر النصوص التي 	 
يصوغها قدرته العالية 

يف الكتابة ألغراض 
متعددة، معربًا عن رغبته 

وآرائه.
يستويف يف صياغته 	 

للنصوص األغراض 
املختلفة املطلوبة منه.

يساعد زمالءه ويرشدهم 	 
لكتابة نصوص خمتلفة 
ألغراض متعددة وفق 

ميوهلم واجتاهاهتم 
وآرائهم.

املحددات الوصفية  ألداء املتعلم
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 خيتار معلومات 
ذات صلة من 
جماالت معرفة 
خمتلفة لتوثيق 

عرضه الكتايب.

مل يقيم.	 
يعجز عن استخدام 	 

املعلومات التي 
اكتسبها من مواد 

دراسية أخرى.
يتعذر عليه استخدام 	 

املعلومات التي 
اكتسبها من مواد 

دراسية أخرى لكتابة 
نصوص حول 

مواضيع مناسبة لفئته 
العمرية.

يصعب عليه كتابة 	 
نص صحيح عىل 

الرغم من املساعدة 
املتكررة.

خيتار مصادر 	 
مدرسية أو خارجية 

حمدودة وغري مناسبة 
لالستعانة هبا يف كتابة 

نص.
حياول بتعثر واضح 	 

استخدام ما اختاره 
من مصادر مدرسية 

أو خارجية حمدودة يف 
كتابة نص مناسب.

يكتب نًصا ُمستعيًنا 	 
باملصادر املختارة 

بأخطاء عديدة 
وقصور واضح.

يستطيع اختيار مصادر 	 
مدرسية أو خارجية 

مناسبة إىل حد ما 
لالستعانة هبا يف كتابة 

نص مع املساعدة.
يستخدم ما اختاره 	 

من مصادر مدرسية 
أو خارجية يف كتابة 

نص مناسب بمهارات 
حمدودة.

يكتب نًصا ُمستعيًنا 	 
باملصادر املختارة 

بأخطاء خمتلفة.

خيتار مصادر 	 
مدرسية أو 

خارجية اختياًرا 
جيدًا لالستعانة 

هبا يف كتابة نص.
يستخدم ما 	 

اختاره من 
مصادر مدرسية 

أو خارجية 
يف كتابة نص 

مناسب بأخطاء 
قليلة.

يكتب نًصا 	 
ُمستعيًنا باملصادر 
املختارة بأخطاء 

بسيطة.

خيتار مصادر 	 
مدرسية أو خارجية 
مناسبة متاًما وبدراية 
عالية لالستعانة هبا 

يف كتابة نص.
يستخدم ما اختاره 	 

من مصادر مدرسية 
أو خارجية يف كتابة 

نص مناسب بتمكن 
واضح.

يكتب نًصا ُمستعيًنا 	 
باملصادر املختارة 

كتابة منظمة 
وسليمة وواضحة.
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ال أوًل: التعلم الفعَّ

م واملتعلم، وهذا يعني أن حمور العملية  إن املنهج الوطني الكويتي اجلديد هو أواًل وأخرًيا، متمحور حول التعلُّ
الرتبوية هو )املتعلم/املتعلمة(، لذلك جيب أن تأخذ إسرتاتيجيات التعليم الفّعال القائم عىل الكفايات ما يأيت بعني 

االعتبار.
أ- خصائص املتعلم وما يمتلكه من خربات سابقة.

ب- التحفيز، االهتامم، املالءمة، موقف املتعلم اخلاص.
مية التي خيلقها املعلم )التحفيز، االهتامم، املالءمة، موقف املتعلم(. جـ- البيئة التعلُّ

وهكذا أنت كمعلم حتتاج أن:
م جيب أن يبدأ من املعرفة السابقة للمتعلمني، هذا يعني أنه يبدأ مما يعرفه املتعلم، ومما هو •· تعرف أن التعلُّ

مالئم لتطور املتعلم الشخيص وتطور العالقات االجتامعية املقبولة.

تعرف أن الرتبية حتدث من خالل الدرس الفردي من قبل املتعلمني واألنشطة اجلامعية، وأن لكل منها •·
أمهية كربى وفًقا لسياق العملية.

تقدر أمهية معايري املنهج )ما يتوقع من املتعلمني إنجازه( وهذا يعطي املعلم فهاًم أفضل عن تطور املتعلمني •·
يف تعلمهم.

تطبق مقاربات تعليمية أظهرت أهنا فّعالة.•·

د فيها  وال شك أن هذا يسمح للمعلمني باختاذ أفضل اإلجراءات لتحسني أدائهم بوضع خطة عمل واضحة حُتدَّ
خطوات تنفيذ معايري املنهج، وذلك بتطبيق تقنيات ومقاربات تعلمية وتعليمية فّعالة وقادرة عىل حتسني التعلم 

املستمر.

إن التعلم الناجح غالًبا ما حيدث عندما يقوم املعلم بام ييل:
حيّسن تعلم طالبه من خالل استخدام أساليب التعلم املختلفة برسعات خمتلفة من العرض، ووفًقا ملستويات •·

ديناميكية خمتلفة.

يشجع التعلم من خالل التقيص املستمر، اجلهد واالنضباط الذايت.•·

يعرف أن التعلم يطور عالقات وقدرات، وُيسهم  يف اكتساب املعرفة، وبناء املهارة واملوقف والقيمة.•·
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وكذلك فالتعليم املعارص هيدف إىل تطوير كفايات املتعلمني من خالل اكتساب مزيج من املعرفة، واملهارات 
واملواقف والقيم، وذلك ليمكن املتعلمني من مواجهة التحديات املعارصة يف عامل رسيع التغري.

ومن حيث القدرة عىل العمل والتوظيف حيتاج املتعلمون إىل مهارات: )اجلمع واملعاجلة والتحليل والرشح(، 
وهي املعرفة اجلديدة بشكل مستقل وبطريقة مرنة ومبدعة، والتفكري النقدي والتفكري حول األفكار، واحلصول 

عىل االستنتاجات من املعلومات التي تم مجعها.

املبادئ األساسية التي يتضمنها التعليم املتمحور حول املتعلم:
إن التعليم املتمحور حول املتعلم هو مقاربة تنقل تركيز النشاط من املعلم إىل  املتعلم: إهنا تشدد عىل كيفية تعلم 

املتعلمني وتتمثل يف اآليت:
يكتشف املتعلمون ويبنون املعنى من املعلومات واخلربات وفًقا إلدراكهم اخلاص، أفكارهم، وشعورهم.•·

إن احلصول عىل معلومات أكثر ال يعني بالرضورة تعلم أكثر؛ إذ يبحث املتعلمون عن خلق استخدامات •·
ذات معنى للمعرفة بغض النظر عن كمية املعلومات املقدمة.

ر •· يربط املتعلمون املعرفة اجلديدة باملعلومات املوجودة بطريقة ذات معنى بالنسبة هلم؛ حيث إن عملية تذكُّ
املعلومات اجلديدة تتم بسهولة عندما تكون مرتبطة بمعرفة املتعلم احلالية.

إن »شخصية« املتعلم تؤثر عىل تعلمه أواًل، فلدى املتعلمني درجات خمتلفة من الثقة بالنفس وهم خيتلفون •·
مستويات  عىل  يؤثر  وهذا  والفشل،  للنجاح  بالنسبة  وتوقعاهتم  الشخصية،  أهدافهم  وضوح  درجة  يف 

مهم. تعلُّ

اجلديد، •· عن  والبحث  م  بالتعلُّ ويستمتعون  طبيعي،  بشكل  فضوليون  فهم  يتعلموا،  أن  املتعلمون  يريد 
مهم. ولكن شعورهم الشخيص بعدم األمان، واخلوف من الفشل، غالبًا ما يقف يف طريق تعلُّ

ُم حتدًيا هلم.•· حيب املتعلمون التحديات وهم أكثر إبداًعا عندما يشكل التعلُّ

إن املتعلمني هم أفراد وليسوا يف نفس املرحلة من التطور الفيزيائي، والعقيل، والعاطفي، واالجتامعي، •·
وكذلك خلفيتهم الثقافية، وعىل الرغم من أن املبادئ األساسية للتعلم تنطبق عىل اجلميع، بغض النظر 

عن اختالفاهتم، فإنه جيب عىل املعلمني أن يأخذوا بعني االعتبار هذه الفروقات بني املتعلمني.

ا، ومتنوعة،  •· إن البيئة التعلمية مهمة، حيث يتعلم املتعلمون بشكل أفضل يف بيئة صديقة، متفاعلة اجتامعيًّ
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فالبيئة التعلمية املناسبة مهمة جًدا يف عملية التعليم.

مية أن تدعم تقدير الذات للمتعلم، وتقدم له التعزيز •· حيب املتعلمون التعزيز اإلجيايب؛ فعىل البيئات التعلُّ
اإلجيايب وحترتمه كفرد.

النامجة عن •· واالنطباعات  السابقة  واخلربات  الشخصية  املعتقدات  إن  التعلم،  تؤثر يف  السابقة  اخلربات 

م السابق تلون عامل املتعلمني ومقاربتهم للتعلم. التعلُّ

م النشط: ثانًيا: التعلُّ

التعلم النشط هو عملية قائمة عىل النشاط الذهني واحليوي للمتعلمني بالتعاون مع زمالئهم.
إن جوهر هذه املقاربة يقوم عىل أن التعليم ليس قائاًم عىل تذكر املعرفة، أو املعلومات العلمية اجلديدة، ولكنه 
قائم عىل تطور التفكري املنظم واالكتساب الذايت ملهارات التعلم حتت إرشاف املعلم الفّعال وبتسهيل منه، فيتعلم 
املتعلمون كيف حيصلون، حيللون ويرشحون املعلومات، ويستخلصون االستنتاجات املنطقية واملنسجمة بأنفسهم.

عند مواجهة حتٍد ما، يستخدم املتعلم التعلم القائم عىل أسلوب حل املشكالت من خالل طرق حوارية ملواجهة 
التحدي والبحث عن احللول، إن »التعليم القائم عىل ُأسلوب حل املشكالت« و»طريقة التعليم التفاعلية« تستخدم 

كمرادفات ملقاربة »التعلم النشط«.
اخلصائص األساسية للتعلم النشط - التفاعيل هي:

موقف ذهني نشط للمتعلمني خالل الدرس قائم عىل حتفيز التفكري.•·

اعتبار املتعلمني مستكشفني وباحثني: االكتشاف الذايت واكتساب املعرفة يف عملية حل املشكالت.•·

إن دور املعلم هو التَّيسري وخلق األوضاع املالئمة لالكتشاف الذايت والتعلم.•·

وما •· املجموعات  تفاعل  نتيجة  املشكالت  حل  يف  واملتعلمني  املعلمني  بني  املشرتك  التعاون  عىل  يقوم 
يقدمونه من تغذية راجعة.

إن التحدي، أو املشكلة املقدمة يف بداية الدرس تشكل حمور التعلم.•·

امليل إىل التأكيد عىل التعلم بالتقيص )الدرس يقدم عىل أنه مشكلة »بحثية«(.•·

يتم إرشاد املتعلمني إىل التفكري بطرق خمتلفة، مثل التفكري املنطقي والنقدي واإلبداعي.•·
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حتفيز استقاللية املتعلمني من قبل املعلم مع الرتكيز عىل التطبيق اإلبداعي للمعرفة من أجل هدف مفيد •·
وذي معنى.

االستخدام الكثيف لعمل املجموعات )ليس بالرضورة من نوع واحد( مثاًل العمل يف جمموعة كبرية، يف •·
جمموعة ثنائية، يف جمموعات خمتارة، مكونة من أشخاص خمتلفني عن قصد.. إلخ.

أسلوب قائم عىل االحرتام والثقة يف العالقات بني املتعلمني واملعلم.•·

العمل، •· أوراق  مثاًل  التعلمية؛  لألنشطة  النجاح  مؤرشات  ويف  التنظيم،  يف  الفّعالة  الطرق  استخدام 
واألوراق املوزعة، أنامط تنظيم البيئة التعلمية، طرق متنوعة لتحديد اإلنجاز... إلخ.

إن املخرجات املتوقعة من املتعلمني عند استخدام التعلم النشط بنجاح هي:
اكتساب املعرفة عىل املدى القصري.•·

االحتفاظ بام متت دراسته عىل املدى الطويل.•·

العمق يف فهم املواد التي تم تعلمها.•·

اكتساب التفكري النقدي أو مهارات حل املشكالت.•·

تطوير املواقف اإلجيابية.•·

زيادة إرشاك املتعلم باملادة التي تم تعلمها أو مستوى الثقة يف املعرفة واملهارات.•·

التعليم الفعال وعالقته بالتعلم النشط:
الذات  وفعالية  بالنفس،  والثقة  املشكالت،  وحل  هبا  والتبرص  املعرفة،  لتطوير  ودعمهم  املتعلمني  إرشاك  إن 

والشغف بالتعلم هي توقعات مألوفة مرتبطة بالتعلم الفّعال.
ويمكن للمعلمني واملعلامت أن يسألوا: »متى يتعلم املتعلمون بشكل أفضل؟« بناًء عىل النظريات واملامرسات 

احلديثة، ويتم حتفيز التعلم )لالنخراط بالتعلم( بشكل أفضل إذا:

ا جديًرا للعملية.•· رأى املتعلمون منتًجا هنائيًّ
كان املحتوى التعليمي ذا صلة باالهتاممات واخليارات الشخصية.•·

يدرك املتعلمون أن عملية التطبيق عملية رضورية لألداء الفّعال؛ حيث ال يكتمل الفهم احلقيقي إال من •·
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خالل التطبيق.

الناس جيازفون •· أن  يعني  بالتطبيق  التعلم  فإن  بأمان،  يرتكبوا األخطاء  أن  للمتعلمني احلرية يف  أعطيت 
باخلطأ، إن أحداث وخربات التعلم جيب أن تؤكد أن األفراد يعلمون أهنم بأمان ويسمح هلم بالفشل، 

ولكن جيب أن يعرف املعلمون واملعلامت كيف يعلموهنم لالستفادة من أخطائهم.

التغذية •· إىل  حاجة  يف  أيًضا  فهم  الرتبوي،  وتطورهم  عملهم  حول  راجعة  تغذية  عىل  املتعلمون  حصل 
الراجعة حول أدائهم، وإن أفضل طريقة لتقديم ذلك هي إعطاء املتعلمني وسائل لتقييم ذواهتم، مثل:  

التقويم الذايت.

إذا كان •· فاعلية  أكثر  التعلم  لوقتهم ونظامهم اخلاص، وسيكون  التعليم وفًقا  للمتعلمني احلرية يف  كان 
املتعلمون قادرين عىل إدارة أنفسهم وفًقا لتفضيالهتم بالنسبة لتطورهم.

املهارات،  املعرفة،  التعلم:  من  جماالت  ثالثة  يف  وأنشطة  مية  تعلُّ مقاربات  الفّعال  التعليم  يتضمن  أن  جيب 
واملواقف والقيم، وهذه تسمى أيًضا املجاالت الذهنية، السيكوحركية، والعاطفية من التعلم، ويمكن اعتبار ذلك:

·•.”minds on“ )الذهني )التفكري

·•.”hands on“ السيكوحركي )العمل( ولكن نادًرا من دون التفكري

·•.”hearts on“ العاطفي )الشعور( أو

  الصعوبات املحتملة يف بيئة التعلم النشط وكيفية التغلب عليها:
جيب أن تشكل اخلربات الرتبوية للمتعلمني حتدًيا، وأن تكون مثرية. إن األنشطة السهلة جًدا، واملهام السهلة 
وطرح  بالتفكر،  يقومون  عندما  هلم  حتدًيا  تشكل  التي  واملهام  األنشطة  يف  املتعلمني  إرشاك  يف  فّعالة  ليست  جًدا 

األسئلة واحلدس، والتقييم، وربط األفكار، فهم بشكل عام منخرطون يف عملية التعلم.
السائد  التقليدي  الدور  يف  التغيري  وكذلك  /املشكلة/  »التقيص«  صفة  له  درس  إعطاء  هنا  بالتحدي  ونقصد 
للمعلم... والسامح للمتعلمني يف مستوياهتم املختلفة أن يصبحوا مشاركني يف العملية الرتبوية، ويصبح هذا ممكًنا 

بتغيري األدوار التقليدية للمتعلمني وللمعلمني عىل السواء.
التحديات،  من  عدًدا  فيه  يواجهون  مي  تعلُّ سياق  يف  يضعهم  و»باحثني«  »مستكشفني«  املتعلمني  موقف  إن 
يفهم  أن  املهم  من  ولكن  احلل،  إىل  للوصول  املصّغر  والتقيّص  التقيّص  إىل  حتتاج  التي  واملوضوعات  األسئلة، 
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مية كوهنا ذهنية؛ تقدم أجوبة حول ماذا، ملاذا، وكيف، وأي نوع من النتائج  املتعلمون بوضوح هدف التامرين التعلُّ
النهائية يتوقع من املتعلمني إنجازها.

للمتعلمني لكي  املعلم واملعلمة أن خيلقوا احلاالت الرضورية  املعلم هو مرشد وموجه، جيب عىل  إن موقف 
مية من خالل طرح  يقدروا عىل تنفيذ التقيص، ومساعدهتم عىل حتديد أهداف رحلتهم، وتسهيل عمليتهم التعلُّ

أسئلة ذات صلة، وإرشاد املتعلمني إىل  مصادر املعلومات.
هذا هو نوع جديد من القيادة يف التعليم بحيث تكون العملية التعلمية مرتكزة عىل النشاط املشرتك بني املعلم/

مية يف هذه احلالة، ال يسيطر املعلم أو املعلمة عىل الصف كسلطة قوية،  املعلمة واملتعلمني نحو حتقيق األهداف التعلُّ
وال يقيمون مسافة بينهم وبني املتعلمني، حيث يعمل املعلم/املعلمة بانتظام وبشكل هادف مع الصف، ينظمون 
املتعلمني  مع  املعلم/املعلمة  يتعاون  املعرفة،  اكتساب  إىل  املؤدي  الطريق  إىل  ويشريون  املشكالت،  حل  أوضاع 

ويرشدوهنم نحو ما جيب أن يتعلموه وكيف يتعلمونه.
ولتشجيع مشاركة املتعلمني الذهنية يف التعلم النشط/التفاعيل، فإنه من الرضوري أن:

ُيظهر املعلم/املعلمة احرتاًما خاًصا، ثقة ومقاربة شخصية لكل متعلم.•·

ُيظهر املعلم/املعلمة مستوى عالًيا من احلساسية حول جو الصف.•·

خالل التعلم النشط الفّعال جيب أن يكون موقف املعلم كام يأيت:
احرتاًما متباداًل، )ثقًة ولطفًا( بينه وبني املتعلمني.•·

دعاًم للمتعلمني وتقبلهم كام هم.•·

حتفيز املتعلمني من خالل اإليامن بقدراهتم.•·

م أجوبة املتعلمني بـ)جيد، سيِّئ( فحينئٍذ يعتقد املتعلم أن كل حماولة منه يف •· جتنًبا للنقد املبارش، كأن يقوَّ
املناقشة واإلجابة ستبوء بالفشل فيحبط وال حياول من جديد.

مية عملية يف الصف، هذه  إن هذه املواقف الواردة أعاله سوف تساعد عىل بناء ثقة كل متعلم، وختلق بيئة تعلُّ
هي مفاتيح املشاركة الكاملة للمتعلمني يف العملية الرتبوية، ومتكني املتعلمني من إبداء آرائهم بكل رصاحة، من 
خالل االلتزام بمواقف املعلم/املعلمة املقرتحة أعاله، إن خوف املتعلمني من الفشل أو خوفهم من التسخيف 

سيختفي - وتكون النتيجة استمرار النشاط الذهني للمتعلمني  خالل العملية التعلمية.
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نامذج إعداد درس من كفايات الستامع
النموذج األول:

اليوم: ---------  التاريخ: ---------  احلصة: ---------  رقم اإلعداد: --------- بيانات احلصة

عجائب وغرائب  الوحدة األوىل

محام الزاجل النص

رقم النشاط اخلاص بالكفاية: ١ املعيار: ١- 4 كفاية: ١- 4

نشاط التعلم

القيمة: شكر اهلل   نشاط تأصيل القيم

يستمع املتعلم آلية كريمة من الذكر احلكيم حتثنا عىل الشكر.

مصادر التعلم: فقرة االستامع يف دليل املعلم، جهاز العرض.

يقسم املعلم الطالب إىل جمموعات:
١- متهيد:

- حيدد املتعلمون ما يعرفونه عن احلامم وبعض الطيور األخرى.
- يناقش املتعلمون املعلم يف عنوان النص »محام الزاجل«.

٢- االستامع و املناقشة :
- يستمع املتعلمون لنص: محام الزاجل.

- جييب املتعلمون عن أسئلة تفصيلية حول النص.
* ما اهلدف من هذا النص؟

د املراحل التي مر هبا محام الزاجل. * عدِّ
* ملاذا مل يعد لـ »محام الزاجل« دوره السابق؟

* يبحث املتعلمون يف املعاجم عن معاين الكلامت التالية حسب ورودها يف النص السابق: )الزاجل 
- فائقة - يراقبون(.

ث املتعلم أمام زمالئه عن أهمِّ األفكار التي وردت يف النص. * يتحدَّ
لت إليها بعد استامعك النص السابق. * سجل ثالث نتائج توصَّ

٣- املامرسة:
ن املتعلمون أهمَّ األفكار الواردة يف النص. - يدوِّ

- يناقش املتعلمون معلمهم يف بعض األسئلة الغامضة عليهم.
4- اخلتام: نقرتح أن يقوم املعلم بتقويم يتمثل يف سؤال طالبه كاآليت:

- ما األنشطة التي اكتسبتها خالل احلصة؟
- اذكر التحديات التي واجهتها.
- هل لديك أسئلة غري واضحة؟
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النموذج الثاين:

اليوم: ...........  التاريخ:  ...........  احلصة: ...........  رقم اإلعداد: ........... بيانات احلصة

عجائب اهلل يف الكون  الوحدة األوىل

خليل اهلل النص

رقم النشاط اخلاص بالكفاية: ....... املعيار: ٢-  ٢ كفاية:  ٢- ٢

نشاط التعلم

القيمة: بر الوالدين نشاط تأصيل القيم

يبني املتعلم واجبه نحو والديه عند الكرب.

مصادر التعلم: اجلهاز اللوحي، الداتاشو، صور، لوحة النص.

١- متهيد:
حتدث عن مرحلة من مراحل حياة سيدنا إبراهيم عليه السالم.	 

٢- القراءة:
يستمع املتعلمون إىل قراءة  النص من قبل املعلم.	 
يقرأ املتعلمون املجيدون النص قراءة ممثلة للمعنى، فاألقل إجادة، فاألقل....	 

٣- االستامع واملناقشة:
يتوزع الطالب إىل جمموعات تعاونية، وحتدد مهمة كل جمموعة من املجموعات.	 
حيوط  املتعلمون الكلامت التي تتطلب العودة إىل املعجم لتعرف معانيها من مثل	 

) أفل، احلجة، الفئة ..... (.
يمأل املتعلمون املخطط التايل باإلجابات الصحيحة:	 

بعض الظواهر الكونية التي وردت يف النص السابق:
الشمس والقمر والكواكب.

سبب إنكار سيدنا إبراهيم عبادة األصنام:
ألن األصنام ال تنفع وال ترض.

عنوان آخر للنص:
سيدنا إبراهيم وقومه، أبو األنبياء، نبي اهلل إبراهيم..
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يعرض املتعلمون إجاباهتم.	 
يقرأ أحد أفراد املجموعة اإلجابات الصحيحة.	 
تتناقش املجموعات حول اإلجابات السابقة.	 
يدون املتعلمون اإلجابات الصحيحة يف كراساهتم.	 
يطرح املعلم أسئلة حول نشأة سيدنا إبراهيم وأهم صفاته مستخدمًا إحدى اإلسرتاتيجيات.	 
يدرب املعلم املتعلمني عىل استنتاج أهم املعلومات الواردة يف النص السابق من خالل احلوارات والنقاشات.	 
ينقح املتعلمون املعلومات التي تم استنتاجها من النص.	 
خيتار املتعلم معلومة واحدة مهمة عن سيدنا إبراهيم ويسجلها عىل السبورة.	 

نشأته:
١- ولد سيدنا إبراهيم يف قوم يعبدون األصنام.

٢- والد سيدنا إبراهيم يصنع األصنام وينحتها، 
ثم خيرجها هلم عىل شكل متاثيل.

٣- كانت أرسته متتلك مكانة متميزة بني قومه.
صفاته:

مفكر، ذكي، قوي اإليامن، ذو حجة متينة.

يذكر املتعلم 
معلومة واحدة 

عن سيدنا 
إبراهيم

4- املامرسة:
أ- يرتب املتعلمون أحداث القصة حسب تسلسلها الزمني:

نشأ سيدنا إبراهيم يف قوم يعبدون األصنام.

دعا سيدنا إبراهيم قومه لعبادة 
اهلل وحده ال رشيك له.

تدرج سيدنا إبراهيم يف إقناع 
قومه باإليامن بوجود اهلل.

ثبت سيدنا إبراهيم عىل احلق رغم هتديد 
قومه له.
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- يصنف املتعلمون املعلومات التي وردت يف النص السابق:

معلومات تارخيية:
- ولد سيدنا إبراهيم يف قوم ال يؤمنون 

بوجود اهلل.

معلومات دينية:
- قوم سيدنا إبراهيم يعبدون األصنام 

والكواكب.
- دعا سيدنا إبراهيم قومه لعبادة اهلل 

وحده ال رشيك له.

معلومات كونية:
- الشمس والقمر والنجوم والكواكب 

من الظواهر الكونية التي لفتت انتباه 
سيدنا إبراهيم.

ب- يعرض املتعلم أمام زمالئه ما قام به من تصنيف وترتيب ويقيم ذاته.

عنارص التقييمم
التقييم

١٢٣٤
قرأت النص قراءة سليمة.١
حددت املعلومات الرئيسة يف النص.٢
صنفت املعلومات الواردة يف النص.٣

 اخلتام : نقرتح أن يقوم املعلم بتقويم يتمثل يف سؤال طالبه عىل النحو اآليت:
ما املعلومات التي اكتسبتها خالل احلصة؟	 
اذكر املعلومات التي أحببتها.	 
هل لديك أسئلة غري واضحة؟	 

* مالحظة:
بني  الفردية  الفروق  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املجموعات،  من  جمموعة  كل  مناقشة  بعد  العالجية  واألنشطة  اإلثرائي  اجلانب  عىل  املعلم  حيرص 

املتعلمني.
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النموذج الثالث:

اليوم: -------- التاريخ: -------- احلصة: -------- رقم اإلعداد: -------- بيانات احلصة
عجائب وغرايب الوحدة األوىل

تقديم اخلرب عىل املبتدأ النص
رقم النشاط اخلاص بالكفاية: ١ املعيار: ٣ - 5 - ١ كفاية: ٣- 5 - ١

نشاط التعلم

القيمة: الوفاء نشاط تأصيل القيم
يذكر املتعلم أمهية الوفاء بالعهد وصون املعروف.

مصادر التعلم: الكتاب املدريس، صور، خريطة ذهنية.

يقسم املعلم املتعلمني إىل جمموعات تعاونية:
١- متهيد:

يشاهد املتعلمون صوًرا تتصل بام فعله طاغية العراق بالكويت أثناء الغزو الغاشم.	 
حيدد النكرة واملعرفة يف أمثلة مقدمة له.	 
يضبط املتعلمون املبتدأ واخلرب يف اجلمل املقدمة إليهم.	 

٢- التطبيق:
يتناقش املتعلمون  يف اخلريطة الذهنية التي أمامهم.	 
يقرأ املتعلمون األمثلة املقدمة إليهم قراءة مضبوطة بالشكل.	 
حيدد املتعلمون من خالل األمثلة مواضع تقديم اخلرب.	 
يستنتج املتعلمون أسباب تقدم اخلرب عىل املبتدأ.	 
يدّون املتعلمون اإلجابات التي توصلوا إليها يف الفراغات بالكتاب املدريس.	 
ا مضبوطًا بالشكل مع مناقشة زمالئهم فيه.	  يلقي بعض املتعلمني ما سجلوه شفاهيًّ

٣- املامرسة:
يستخدم قواعد النحو استخداًما صحيًحا عند كتابة مجلة اسمية.	 
يتدرب املتعلمون عىل تكوين اجلملة االسمية ، وحاالت استخدامها.	 
يستخدم املتعلمون مجاًل اسمية تامة يف كتابة فقرة قصرية عن إحدى العجائب.	 
ا ويضبطونه بالشكل، وتتم مناقشته فيام بينهم.	  يلقي بعض املتعلمني ما سجلوه شفاهيًّ

٤- اخلتام: نقرتح أن يقوم املعلم بتقويم يتمثل يف سؤال طالبه كاآليت:
ما أهم القيم التي استفدهتا من القصة الواردة يف الدرس؟	 
اذكر التحديات التي واجهتها مستخدًما اجلمل االسمية مع تقديم اخلرب.	 
هل لديك أسئلة غري واضحة؟	 
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النموذج الرابع:

اليوم: .......... التاريخ: .......... احلصة: .......... رقم اإلعداد: ..........بيانات احلصة

من عجائب صنع اهللالوحدة األوىل

الشمس العجيبةالنص

كفاية ١-4    املعيار ١-4   رقم النشاط اخلاص بالكفاية: ١
نشاط تأصيل القيم: ----------     القيمة: ----------

يستمع املتعلم آلية من الذكر احلكيم حتثنا عىل الشكر.

مصادر التعلم: قصة الشمس العجيبة يف دليل االستامع - جهاز العرض.

يقسم املعلم املتعلمني إىل جمموعات:
١- متهيد:

- حيدد املتعلمون ثالًثا مما هتبنا الشمس.

٢- الستامع واملناقشة:
- يستمع املتعلمون لنص : الشمس العجيبة.

- يدون املتعلمون مالحظاهتم وأفكارهم وفق اخلريطة الذهنية املحددة:
* فكرة رئيسة من النص.
* فكرة فرعية من النص.

* أهم حقيقة تعرفوا عليها.
* إحدى فوائد الشمس.

٣- املامرسة:
- يقارن بني إجابته وإجابة زميله.

- يطرح سؤااًل عن معلومة غري واضحة أو كلمة وردت يف القصة.
- جييب عن بعض األسئلة؟
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اليومالتاريخالصفاحلصة

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

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

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

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

اسم النشاطعنوان الوحدة

آدم وحواءمن عجائب صنع اهلل

الكفاية اخلاصة
١

رقم النشاط اخلاص بالكفاية
١

املعيار
١-١

معيار املنهج يرشح شفهيًّا 
الغرض من نصوص خمتلفة 

ويذكر سامهتا.

جهاز صويتمصادر التعلمالتعلم التعاويناإلسرتاتيجية

القيمة الرتبوية: ................................
تأصيل القيمة: ..........................................................................

وصف أداء املتعلم )املوارد(

أنشطة التعلم

- يتوزع املتعلمون إىل جمموعات تعاونية بتوجيه من املعلم.
١- متهيد:

يذكر ما يعرفه عن بداية اخللق.

٢- الستامع واملناقشة:
- يستمع املتعلم للتسجيل ويشاهد ما جاء فيه برتكيز.

ا أهم املعلومات التي جاءت يف التسجيل. - يذكر شفهيًّ
- يطرح بعض األسئلة عىل زمالئه تتعلق بام استمع إليه.

٣- املامرسة:
- يتحدث عام استفاده مما شاهد واستمع إليه يف لغة سليمة، ثم يدون ما حتدث به.

ا الغرض من القصة التي استمع إليها. - يعرض شفهيًّ
- يوضح شفهيًّا سامت النص يف لغة صحيحة وسليمة.
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 النموذج اخلامس: نموذج بطاقة كفاية الكتابة 

٣-٢

إنتاج عرض كتايب فردي أو عرض باالشرتاك مع زمالء الفصل باستخدام دعم برصي أو أدوات رقمية.الكفاية اخلاصة

واألدوات معيار املنهج والبرصية  التقنية  املعينات  مستخدمًا  مجاعي  أو  فردي  بشكل  صياغته  متت  كتابيًا  عرضًا  يقدم 
الرقمية املناسبة.

التناول
ما بعد الكتابةأثناء الكتابةقبل الكتابة

√

النشاط

املامرسةاملواردمتهيد

حمتوى التمهيد يمثل مدخاًل عاًما 	 
للنص، أو فكرة تناسب النص، 

أو اسرتجاًعا خلربة سابقة.
مراعاة مناسبته ملستوى املتعلمني، 	 

وختصيص وقت يسري له من زمن 
احلصة.

كتابة  يف  زمالءه  املتعلم  يشارك 
عرض وصفي يعرب عن موضوع ما، 

مبديًا رأيه بصورة واضحة.

لتجسيد  وصور  بنصوص  يستعني 
فكرته وعرضها أمام الزمالء.

يقرتح املتعلم ما يراه إضافة عىل آراء 
زمالئه.

- يقدم عرًضا كتابًيا متت صياغته 
بشكل فردي أو مجاعي مستخدًما 
املعينات التقنية والبرصية واألدوات 

الرقمية املناسبة.

االستجابة
حتريريشفهيحتريريشفهيحتريريشفهي

√√√√

املحددات الوصفية
٠١٢٣4
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النموذج السادس: نموذج مقرتح لورقة عمل لنشاط )عاملنا اجلميل( ٣-٧

أشاهد صور اجلسور املوجودة يف املخطط، يف الكتاب املدريس.
أتعرف عىل األشكال اهلندسية للجسور.

أمجع املعلومات من مصادر خمتلفة )معلم - جمموعات - شبكة(.
أستعني باملخطط التايل لتجميع املعلومات وترتيبها حسب املطلوب يف املامرسة.

األمهية اإلسرتاتيجيةاستخدامات اجلسورأنواع اجلسور

مواد البناءاالستخدام

الشكل 
مشاةاهلنديس

سياسيًّاجغرافيًّا

اقتصاديًّا



الوحدة الرابعة

نصوص االستماع والروابط

اجلزء األول
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الوحدة األوىل
محام الزاجل )١-٤(

بدأ الناس يف  تربية احلامم منذ آالف السنني. وقد نجح املربون - عرب القرون - يف تنمية أنواع كثرية من احلامم 
الناس  والرتفيه، واالستعراض، ويستخدم  والتسابق،  الرسائل،  للغذاء، ومحل  ألغراض خمتلفة. وقد ريب احلامم 
محام الزاجل يف محل الرسائل، ويف السباق، وهلذا النوع قدرة ملحوظة عىل أن يعود إىل أبراجه التي تربى فيها مهام 
بعدت املسافات بينه وبينها، ويستخدم احلامم اهلادي يف محل الرسائل. وتتميز هذه الطيور الكبرية والرسيعة بوجود 
ثنيات جلدية حول املنقار والعينني. محام الزاجل ساللة خاصة من احلامم الذي يربى  للسباق وحلمل الرسائل. 
ويطلق أحيانًا عىل هذا احلامم اسم هومرز، ويمكن تدريبه عىل العودة إىل مسكنه بأخذه إىل مسافة بعيدة عنه، ثم 
إطالق رساحه. ال يستطيع أحد أن يؤكد كيف يتبني احلامم والطيور األخرى طريقها وسط األرايض الغريبة لتصل 
إىل موطنها. وقد عرف عن محام الزاجل أنه يستطيع الطريان أكثر من ١،٦٠٠ كم  يف اليومني، لذلك، فهو يتبنى 
بشكل أو بآخر االجتاه الصحيح الذي يتعني أن يأخذه، ويعتقد بعضهم أن تلك الطيور متلك قوة غريبة توجهها 
إىل املجال املغنطييس لألرض، إال أنه ليس هناك ما يؤكد ذلك، وبعضهم اآلخر يعتقد أن وضع الشمس هو الذي 
ومحام  والضباب.  بالغيوم  املصحوب  اجلو  يف  طريقها  الطيور  تضل  أن  ويمكن  ذلك،  كيفية  تتضح  ومل  يرشدها 

الزاجل له قدرة فائقة لتذكر العالمات املرئية، ولكن ذلك ال يفرس قدرة التحليق فوق بالد غري مألوفة.
الدولة  أنحاء  احلامم يف  إدارات ترشف عىل  هلا  الربيدية، وجعلوا  لنقل رسائلهم  الزاجل  بحامم  العرب  اعتنى 
اإلسالمية، وعامل يراقبون  وصول احلامم يف األبراج وسفره، وكان أول استخدام حلامم الزاجل يف املوصل بالعراق، 

ثم مرص يف عهد الفاطميني ثم العباسيني.
وكان العرب يشدون الرسالة حتت جناح احلاممة أو إىل ذيلها، وكانوا حيتاطون عند إرساهلم  للرسائل املهمة 
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بكتابة صورتني من الرسالة ترسالن مع محامتني تطلق الثانية عقب األوىل بساعتني، حتى  إذا وصلت إحدامها أو 
الغذاء  قتلت أمكن االعتامد عىل األخرى، وكانوا ال يطلقون احلامم يف اجلو املمطر، وال يطلق إال بعد أن يغذى 
الكايف، أما إذا كانت الرسالة مضمنة أخباًرا عسكرية فكانوا يضعون الرسالة يف غالف صغري من الورق املزيت أو 
بكيس من اجللد الرقيق، ويعلقوهنا يف عنق احلاممة أو يف جوف ريشة يربطوهنا بالريشة املتوسطة من ذنب احلاممة، 
إال أن الرسالة يف هذه احلالة تكون صغرية وقصرية جدًا، وكان اإلجياز أهم مميزات رسائل محام الزاجل، فقد كان 
يستغنى فيها عن البسملة، واملقدمة، واللقب، ويكتفى بذكر التاريخ والساعة وموضوع الرسالة باختصار شديد.

وهذه نبذة تارخيية حلامم الزاجل فقد كان حيمل الرسائل لقدماء املرصيني والفرس منذ ٣٠٠٠ عام، ويف اليونان 
كان احلامم حيمل أخبار انتصارات األلعاب األوليمبية إىل خمتلف الدول، واستخدم الرومان احلامم إلرسال الرسائل 
الصقور  بتدريب  األملان  قام  كام  الروسية،  الفرنسية  احلرب  يف  الزاجل  محام  الفرنسيون  استخدم  كام  العسكرية، 
عىل اإلمساك هبا، وقد قام محام الزاجل بخدمة سالح اإلشارة األمريكي يف احلربني العامليتني األوىل والثانية، ويف 
احلرب الكورية، وقد سجلت احلرب العاملية األوىل قصًصا مذهلة عن قيام محام الزاجل بتوصيل الرسائل أثناء 
القتال، فقد محلت محامة رسالة من عىل بعد 4٠ كم يف ٢5 دقيقة، ووصلت مقطوعة الرجل وجرحية الصدر إثر 

رصاصة أصابتها.

املصدر بترصف: املوسوعة العربية العاملية )النارش: مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع(.
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كله خري )١-٥(

حُيكى أن ملًكا كان له وزير يردد دائاًم عبارة »كله خري«.
وذات يوم... ُقطع إصبع امللك فقال له الوزير كله خري، فغضب امللك فأين اخلري يف قطع إصبعه؟

ر حبس الوزير يف زنزانة، ورغم ذلك قال الوزير جمدًدا: كله خري. وقرَّ
وكان من عادة امللك أن يذهب يف جولة كل مجعة ليـرّفه عن نفسه، وذهب يف إحدى اجلوالت إىل أحد األماكن، 
بذبحه  مّهوا  وحني  لصنمهم،  قرباًنا  تقديمه  وقرروا  به  فأمسكوا  األصنام  يعبدون  جمموعة  املنطقة  يسكن  وكان 
موا له قرباًنا ليس كاماًل، ثم أطلقوا رساحه، وفور  وجدوا إصبعه مقطوًعا، فأمجعوا أنه ال يليق بصنمهم أن يقدِّ
ه لوزيره الذي سجنه وأخرجه من الزنزانة، وحكي له القصة ثم سأله، إن كان اخلري يل يف نجايت  رجوع امللك توجَّ

منهم بسبب إصبعي، فأين اخلري الذي وجدته أنت يف السجن؟
فقال له الوزير:

م للصنم اليوم، وهكذا نجد أن كل ما يصيبنا  وجدت اخلري بأين مل أذهب معك اليوم، وإال ُكنت أنا القربان املقدَّ
من خري أو نفع هو خري لنا من اهلل.

املصدر: من الشبكة العنكبوتية بترصف.
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سفينة الصحراء )١-٤(

استأنس اإلنسان اجلمَل قدياًم، واعتمد عليه يف أموره املعيشية، فكان مصدًرا للرزق، ووسيلة للمواصالت، 
وعتادًا للحرب، وقد ذكرت اإلبل يف القرآن الكريم يف أكثر من موضوع، ويف بعض آياته ذكره - سبحانه - ليبني 

للناس قدرته يف اخللق.
: )اإلبل ِعزٌّ ألهلها(، فقد اعترب الرسول الكريم اإلبل ثروة قومية، وأثنى عىل أصحاب اإلبل،  وقال الرسول̂ 

وأوىص باملحافظة عليها.
واعتمدت القبائل العربية عىل اإلبل اعتامًدا كبرًيا، فهي حتصل منها عىل اللحم واللبن والوبر الذي يستخدم يف 
صنع املالبس واخليام، وفوق ذلك كانت اإلبل وسيلة العرب التي ال يستغنون عنها يف أسفارهم وتنقالهتم عرب 

الصحراء؛ ولذا سمي اجلمل )سفينة الصحراء(.
ويف عرصنا احلديث تستخدم اإلبل كذلك يف جماالت الرتويح، حيث سباقات اهلجن املعروفة، ويف األماكن 

السياحية والرتفيهية واألثرية.
تتمتع اإلبل بشكل عام بطبائع هادئة، وهي ذات ذكاء عاٍل، واإلناث أهدأ طبًعا من الذكور، واإلبل تشارك 
صاحبها اخلوف، فإذا خاف اضطربت ومدت أعناقها لتتحسس مصدر اخلطر، وأحيانًا تنذر أهلها بوجود خطر 
عىل وشك الوقوع، حيث تنهض وتتجه بأعناقها يف جهة العدو املهاجم، ويبدو عليها االضطراب، فيدرك صاحبها 
ا قادًما فيستعد له، ولكن هدوء اجلمل وصربه هلام حدود، فإذا آذاه صاحبه بصورة متكررة فرسعان  أن هناك عدوًّ

ما ينقلب إىل وحش يأخذ ثأره!
ولإلبل حكايات تارخيية كثرية، منها:

كان  التي  اإلبل  حكاية  وأيًضا  الكريم،  القرآن  يف  مذكورة  احلكاية  وهذه  السالم-،  -عليه  صالح  النبي  ناقة 
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يمتلكها سيد قريش »عبد املطلب« جدُّ النبي ^، وحكايات اإلبل مع رسولنا الكريم حممد ^ عندما هاجر من 
مكة املكرمة إىل املدينة املنورة يصبحه يف هذه اهلجرة املباركة صاحبه »أبو بكر الصديق« - ريض اهلل عنه - كانت 
ف اهلل - تبارك وتعاىل - هذا النوع من احليوانات بتلك اهلجرة العظيمة، وناقة الرسول  هذه اهلجرة عىل ناقتني، فرشَّ
^ كانت تسمى »القصواء« كانت مجيلة املنظر ورسيعة العدو، وكان أول يشء فعله رسول اهلل ^ عند وصوله 
إىل املدينة املنورة هو بناء مسجد لصالة املسلمني فيه، وليدير ^ أمرهم من هذا املسجد، فمنذ وصوله عىل ناقته، 
كان كل واحد من أهل املدينة يتمنى أن يقيم رسول اهلل ^ يف بيته فيمسك بزمام الناقة، ولكن الرسول ^ كان 
يقول هلم: »خّلوا سبيلها فإهنا مأمورة« أي إنَّ حتركها وسكوهنا بأمر من اهلل - عز وجل - حتى أتت الناقة عىل دار 
»بني النجار« فربكت الناقة، وكانت الدار لغالمني يتيمني، فاشرتى رسول اهلل ^ منهام الدار، ورشع مع أصحابه 
الكرام يف بناء املسجد مكانه، وكانوا يعملون مًعا فرحني مبتهجني، والرسول الكريم ينشد ويقول: »اللهم ال عيش 
إال عيش اآلخرة، فارحم األنصار واملهاجرة«، ويكفي هلذا احليوان فخًرا أن النبي ^ دخل مكة فاحًتا وهو يعلو 

ظهر ناقته.

املصدر:
بترصف: حكايات وحيوانات

إعداد: أ.د. عيل راشد
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احللم املربح )١-٥(

يف  ديتامن  جوليوس  رآه  الذي  احللم  ذلك  مثال  سعيدة،  هنايات  الكوارث  ألحالم  تكون  األحيان  بعض  يف 
5أبريل١٩5٦م.

كانت مؤسسة  الوقت  ذلك  أوهايو، يف  بكليفالند، يف والية  أونتاريو،  يقع يف شارع  ديتامن  السيد  متجر  كان 
جراجات كليفالند، قد بدأت إقامة مبنى ضخم بالضبط إىل جوار متجر ديتامن.

ذات ليلة رأى ديتامن يف نومه، أن اجلراج الضخم إهنار فوق متجره فجأة، فأحال املتجر إىل كوم من الرتاب، 
كان احللم عىل درجة كبرية من القوة والوضوح، مما دفع السيد ديتامن صباح اليوم التايل إىل توقيع وثيقة تأمني عىل 
متجره بمبلغ ١٢٠ ألف دوالر، برشط أن تدفع له إذا ما حدث ما يعطل العمل يف متجره، يف متام الثالثة بعد ظهر 
اجلمعة ٦ أبريل ١٩5٦م، تسلم السيد ديتامن نسخته من وثيقة التأمني، ويف الساعة السابعة من صباح السبت 7 
أبريل، تداعى املبنى اجلديد للجراج، وهبطت مقدمة املبنى - الذي مل يكتمل بعد - فوق متجر السيد ديتامن بثامنية 
أقدام، وقد أمرت السلطات بإزالة املبنى املتداعي، وأن يغلق متجر ديتامن طوال فرتة إزالة املبنى، وهكذا كان عىل 

رشكة التأمني أن تدفع للسيد ديتامن قيمة وثيقة التأمني بفضل حلم رآه.

املصدر: د. حسن عيل عبداحلميد، التقنية النفسية  بترصف.



٦7

الوحدة الثانية
قاعدة أرشميدس )١-٢(

وليد طالب جمتهد، حمبٌّ ملادة الرياضيات، جلس مع والده ليذاكر مادة الرياضيات، وبينام هو جييب عن مسألة 
إليه وليد  يا أرشميدس؟ نظر  الذي وجدته  به يصيح: وجدهتا.. وجدهتا، رد عليه والده: ما  فإذا  رياضية صعبة 
بتعجب وقال: عفًوا يا والدي هل هذا مديح أم هجاء؟ قال والده: بل هو مديح لك ولعامل أحدث تغيرًيا يف جمرى 
التاريخ، وليد: تقصد أرشميدس؟ الوالد: نعم يا بني، فاسمح يل أن أضيف ملعلوماتك هذه املعلومات عن أكرب 
الرياضيني واملخرتعني يف العامل القديم، وليد: تفضل يا والدي، فأنا أستمتع  بام تقدمه يل من ثقافات ومعلومات 

أثناء املذاكرة.
الوالد: هذا ما جيب علينا يا عزيزي، نقيض األوقات بام هو مفيد وممتع، العامل  أرشميدس ولد يف مدينة رساقوسة 
يف جزيرة صقّلية، ودرس يف مدرسة اإلسكندرية التي أنشأها إقليدس قبل أن يولد أرشميدس بحوايل 5٠ عاًما، 

وملا عاد إىل بلده اشتغل يف حل املسائل اهلندسية.
وهناك قصص عديدة تروى عن اخرتاعات أرشميدس، منها أنه صنع مرآة أحرق بواسطتها مراكب الرومان 
التي كانت هتاجم رساقوسة، ومنها اللولب الذي استخدم لرفع املاء من األماكن املنخفضة لري األرض، ويعرف 

باسم لولب أرشميدس وهو معروف يف مرص اآلن باسم »الطنبور«.
القصة يف  عىل أن أشهر القصص هي قصة اكتشافه للمبدأ املعروف باسم قاعدة أرشميدس، وتتلخص هذه 
أن صديقه ملك رساقوسة كان قد كلف صائغًا بصنع تاج له من الذهب اخلاص، فلام أحرض التاج أراد امللك أن 
يعرف إن كان الصانع قد غشه واستخدم معدًنا آخر مزجه بالذهب، فكلف أرشميدس باختبار التاج، لكن املهمة 
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كانت صعبة، إذ مل يكن التحليل الكيميائي معروًفا يف ذلك الوقت، وتصادف أن كان أرشميدس غامًرا جسمه 
باملاء، فالحظ أن املاء يدفع رجله إىل أعىل كلام غطسها فيه، وأن املاء الذي يمأل احلوض كان يفيض، فلمحت يف 
ذهنه فكرة، ملاذا ال يستفيد من مالحظته هذه يف إجياد طريقة لفحص التاج؟ وكان مرسوًرا جًدا الكتشافه، وذهب 
س التاج  إىل داره وهو يصيح بلغته »يوريكا.... يوريكا..« أي وجدهتا.. وجدهتا، وملا وصل بيته مأل إناء باملاء وغطَّ
ر التجربة باستخدام كتلة من الذهب اخلالص تساوي التاج يف الوزن، فوجد أن كمية املاء الذي فاض  فيه، ثم كرَّ

عن اإلناء يف احلالة األوىل خمتلفة عن كمية املاء التي فاضت يف احلالة الثانية، واكتشف بذلك غش الصائغ.
وليد: معلومات رائعة علمتني وجوب املالحظة ورضورة االنتباه، شكًرا لك يا والدي.

املصدر: بترصف: موسوعة الكويت العلمية لألطفال.
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اخرتاع كويتي )١-٢(

م جاسم عرب إذاعة املدرسة موضوًعا كتبه من مصادر علمية حول أحد االخرتاعات الكويتية املرشفة بعنوان:  قدَّ
»اخرتاع كويتي« قال فيه:

ونجاحهم  لتفوقهم  والفرص  اإلمكانات  كافة  وهتّيئ  املجاالت،  خمتلف  يف  املبادرين  بأبنائها  الكويت  تعتزُّ 
وإكساهبم القدرة عىل املنافسة، من خالل العديد من الوسائل الفاعلة واملراكز احلاضنة ألصحاب املواهب، ومنها 
مركز صباح األمحد للموهبة واإلبداع، ومن هؤالء املبدعني املهندس: عادل عبد املحسن الوصيص الفائز بامليدالية 
الذهبية باملعرض الدويل لالخرتاعات واإلبداعات يف التقنيات )ايتكس ٢٠١7( الذي عقد يف ماليزيا عن اخرتاعه 
»حزام األمان لألماكن الشاهقة« الذي خيدم فرق اإلنقاذ أثناء أداء مهامهم، ويعزز من إجراءات األمن والسالمة 

يف املستشفيات واملباين.
وحزام األمان يتميز بسهولة االرتداء عند حدوث احلرائق واملباين واألبراج الشاهقة، ويساعد عىل إنقاذ الناس 
الفئات  جلميع  مناسب  وهو  وسهل،  آمن  بشكل  األسفل  إىل  والنزول  املضغوطة  النوافذ  زجاج  كرس  خالل  من 
العمرية  نظًرا لسهولة استخدامه، حيث الفكرة من االخرتاع هو أن يقوم الشخص بإنقاذ نفسه بنفسه دون احلاجة 
إىل انتظار وصول رجال اإلطفاء واإلنقاذ، وقد تم تطوير هذا االخرتاع بتوجيه من مركز صباح األمحد للموهبة 
واإلبداع، وذلك بإضافة اخرتاع آخر وهو: »املطرقة اهلوائية«، وذلك لكرس زجاج النوافذ املضغوطة بطريقة سهلة 

وبشكل آمن.
املخرتع املهندس: عادل عبد املحسن الوصيص يمثل أحد أبناء الكويت املبدعني  القادرين عىل  إثبات وجودهم، 
التي حتّقق املزيد من تعزيز مكانة  ورفع اسم وطنهم يف خمتلف املحافل الدولية، ويعترب اخرتاعه من اإلنجازات 
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الكويت احلبيبة عامليًّا.
عنواهنا:  تقدير  بشهادة  وكافأه  اإلذاعة،  مرشف  موضوعه  عىل  وأثنى  واملتعلمون،  واملعلمون  املدير  له  صفق 

أفضل موضوع لشهر مارس.

املصدر بترصف: جريدة الراي  العدد )١٣88٢- ٠ A( ص٣
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اهلاتف )١-٦(

جلست األرسة تنتظر أول اتصال من ابنها جاسم  الذي يدرس الطب يف اخلارج، فأخذ كل واحد جيهز الكلامت 
ُ عن مدى الشوق واللهفة البنهم جاسم، بل ما زاد يف األمر متعة صغري العائلة بّشار الذي لبس  املناسبة التي تعربِّ

مالبس جديدة، وتعطر بالعطور اخلاصة، بل أنه أطال النظر يف املرآة وهو يمشط شعره.
فجأة رن اهلاتف ورد الوالد  فرًحا: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته طبيب العائلة.

رد جاسم: وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته رب األرسة الكريمة وعميدها.
تبادلت األرسة السالم والكالم مع ابنها اجلاد يف الدراسة والغايل إىل نفسها؛ فهو مثال طيب لالبن البار لكل 
أفراد أرسته، انتهى االتصال وكان شعور األرسة ما بني فرحة واشتياق، أما صغري العائلة فظل مفكًرا طوياًل وهو 

ينظر إىل نفسه يف املرآة، مستغرًبا قائاًل بصوت عاٍل: ملاذا مل يرين جاسم ومل أره؟
ويكون  رغبتك  سنلبي  القادمة  املرة  يف  العنقود،  آخر  يا  حسًنا  والده:  عليه  ورد  ضاحكة  إليه  األرسة  التفتت 

ا يا والدي؟! ا تراه ويراك، رد صغري العائلة: حقًّ االتصال مرئيًّ
تداخلت األم معهام قائلة: نحمد اهلل يا بني أن سخر لنا هذا اجلهاز الذي جعل األرض كقرية صغرية، وجعل 

االتصال والتواصل سهاًل.
صغري العائلة: ولكن كيف تمَّ اكتشاف هذا اجلهاز الرائع يا أمي؟ وَمْن هو مكتشفه؟

األم: سأقرأ عليك من هذا الكتاب بعض املعلومات عن مراحل اكتشاف اهلاتف، فاستمع وأحسن االستامع.
»قبل االهتداء إىل ابتكار اهلاتف، كان الربيد أو االنتقال عرب املكان هو الطريقة الوحيدة للتواصل بني البرش عن 
ر العديد من العلامء يف إمكانية  بعد لوقت طويل، وبفضل تراكم املعارف وتتابع االبتكارات يف القرن املايض، فكَّ
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حتويل موجات الصوت إىل إشارات كهربائية تنقل عرب األسالك، قبل أن تتحول إىل موجات صوتية من جديد.
وبسبب كثرة العلامء واملخرتعني الذين عملوا عىل ابتكار اهلاتف يف الوقت نفسه، صار من العسري تقدير مسامهة 

كل منهم يف خروج تلك اآللة الرائعة إىل الوجود.
ففي عام ١874م أتم األمريكي )إليشا جراي( نموذجه للهاتف، وتقدم لنيل براءة االخرتاع، والتي منحت 

آخر األمر لألمريكي ذي األصول األسكتلندية )ألكسندر جراهام بل(.
حيث عكف املبتكر الشاب )جراهام بل( يف معمله طوياًل عىل إجراء أبحاثه.

ويف العارش من مارس عام ١87٦م، حتدث )بل( عرب آلته الناقلة للصوت من طابق منزله األعىل، مع مساعده 
)واطسون(، الذي استمع إىل من يقول له: )أقبل إىل هنا.. أريد أن أراك(، لتكون تلك الكلامت البسيطة أول نقل 

هاتفي ناجح للصوت.
أصاب اهلاتف يف بدايته كل من يراه بالذهول، فلم يكن سهاًل التسليم بقدرة اخرتاع برشي عىل نقل الصوت 

عرب املسافات اهلائلة، غري أن اهلاتف رسعان ما عرف طريقه إىل االنتشار والتطور.
كان اهلاتف يف سنوات تواجده األوىل يعمل من خالل فتحة صوت واحدة الستقبال وإرسال الصوت ، قبل أن 

يتم استخدام زوج من فتحات الصوت للهاتف الواحد.
بعد نجاح عدد من العلامء، ويف مقدمتهم »جراهام بل« يف اخرتاع اهلاتف، ونجاح »نيكوالي تسال« و»ماركوين« 
يف اخرتاع املذياع، كان من الطبيعي أن يفكر املبتكرون يف املزج بني االخرتاعني، فتتابعت األبحاث اهلادفة إىل ابتكار 
اهلاتف املحمول منذ عام ١٩47م، ويف عام ١٩7٣نجح األمريكي »مارتن كوبر« الباحث يف رشكة »موتوروال« يف 

تصميم أول هاتف حممول، وهو الذي عرف باسم »اهلاتف احلذاء«.
إرسال واستقبال ملفات  قادًرا عىل  فأصبح أصغر حجاًم، وصار  املحمول،  اهلاتف  تسارعت عمليات تطوير 
إمكانية رؤية اآلخرين،  إتاحة  الفيلمية، مع  التلفزيوين واملواد  النصوص والصور واملوسيقى، وعرض اإلرسال 

وليس فقط تبادل احلديث معهم.
بشبكة   االتصال  خالهلا  من  ويمكن  اآليل،  احلاسب  ألجهزة  مقبواًل  بدياًل  املحمولة  اهلواتف  أجهزة  صارت 
إمكانية استخدامها ككامريا رقمية اللتقاط  الربيد اإللكرتوين وتشغيل األلعاب، إىل جانب  اإلنرتنت واستقبال 

الصور واألفالم، كام يتم اآلن استخدام اهلاتف املحمول يف نقل األموال، وتسديد قيمة املشرتيات.
صغري العائلة: ما أروع اهلاتف! إنه يصل العامل بعضه ببعض، فلواله ما كلمت أخي الغايل جاسم.
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األب: ويف املرة القادمة سنكلمه عرب مكاملة مرئية ليشاهد أناقتك ومجال شعرك.
صغري العائلة: ال تدري يا والدي العزيز ربام يف املستقبل بمكاملة عرب اهلاتف يشم أخي عطري الذي دائاًم يعجبه.

األرسة ضاحكة مبتهجة: أحسنت، نحن ال ندري فكل يوم نسمع عن اجلديد والغريب يف تطور اهلاتف.

املصدر: بترصف كتاب اآلالت )اهلاتف(.
إعداد: هشام اجلبايل )دار اهلدى للنرش والتوزيع(.
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الوحدة الثالثة
قصص يف الشورى)١-٤(

بيت املقدس
بعد االنتصار العظيم الذي أيد اهلل به املسلمني عىل أعدائهم الروم يف أجنادين، حارص جيش املسلمني الروم يف 

بيت املقدس، وضيقوا عليهم حتى وافقوا عىل الصلح.
فأرسل أبو عبيدة بن اجلراح - ريض اهلل عنه - قائد اجليش اإلسالمي إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب - ريض 

اهلل عنه - خيربه بأن حيرض.
فلام وصل اخلرب إىل أمري املؤمنني اجتمع مع الصحابة، واستشارهم يف أمر اخلروج إىل بيت املقدس، فأشاروا 

عليه باخلروج.
فأخذ عمر - ريض اهلل عنه - برأهيم، وتوجه إىل الشام، فاستقبله أمراء املسلمني يف مكان يسمى اجلابية، ثم سار 
معهم إىل بيت املقدس، فصالح النصارى، ودخل املسجد األقىص من حيث دخل الرسول̂  ليلة اإلرساء، وصىل 

فيه مع املسلمني.

قدر اهلل
الطريق،  يف  املسلمني  جيش  أمراء  فقابله  الشام،  إىل   - عنه  اهلل  ريض   - اخلطاب  بن  عمر  املؤمنني  أمري  خرج 

وأخربوه أن وباء الطاعون انترش بالشام.
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اخلطري  الوباء  هذا  هرًبا من  باجليش،  العودة  واستشارهم يف  قريش،  واألنصار وشيوخ  املهاجرين  فدعا عمر 
الذي هيدد حياة املسلمني، فرأى بعضهم االستمرار يف مواصلة الفتوحات، ورأى آخرون أن يرجع اجليش، فقرر 
عمر أن يعود باجليش، فقال أبو عبيدة بن اجلراح - ريض اهلل عنه -: أفراًرا من قدر اهلل؟ فعاتبه عمر -ريض اهلل 
عنه- وقال له: نفر من قدر اهلل إىل قدر اهلل، وأثناء ذلك حرض عبد الرمحن بن عوف، فقال: سمعت رسول اهلل ^ 
يقول: »إذا سمعتم به )أي الوباء( بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فراًرا منه«، ففرح 

عمر -ريض اهلل عنه- هبذا الكالم، وشكر اهلل، وانرصف باجليش.

األم واجلهاد
للخروج   يستعدون  املسلمون  كان  يوم  وذات  أمورهم،  يف  ليستشريوه  إليه  يذهبون   ^ النبي  أصحاب  كان 
للجهاد يف إحدى املعارك، فأراد جامهة السلمي - ريض اهلل عنه - أن خيرج معهم، فذهب إىل النبي ^ ليستشريه 
يف أمره، فلام رأى الرسول ^ قال له: يا رسول اهلل، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشريك، فسأله النبي ^: »هل 

لك من أم؟«، قال: نعم، فقال النبي ^: »فـالزمها فإن اجلنة حتت رجليها«.
فلقد كان ^ يعرف أن أم جامهة حتتاج إىل رعاية، فهي امرأة عجوز، وجامهة هو الذي يرعى شئوهنا، فأرشده 

النبي ^ إىل أن بره بأمه، والقيام عىل خدمتها، جهاد يف سبيل اهلل.

املصدر: قصص يف الشورى.
إعداد: شعبان مصطفى قزامل، مصطفى أمحد عيل.
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تطور وسائل التصال )١-٨(

لقد ساعد تطور التكنولوجيا يف حياتنا إىل التواصل مع مجيع األقارب واملحبني حتى لو كانوا يف بلد بعيدة عنا، 
واآلن أصبحنا نراهم أيًضا، وأصبحنا نشعر بوجودهم بقربنا رغم املسافات التي تفصلهم عنا، ويرجع السبب يف 

هذا إىل تطور وسائل االتصال.
إىل  أدى  أساسية  اتصال  كوسيلة  عليها  واعتامده  اإلنسان،  استخدمها  التي  االتصال  وسائل  أول  هي  اللغة 
تطوير بعض احلواس واملهارات لديه ليحقق أفضل اتصال ممكن، فأصبحت حاسة السمع لديه يف أقوى حاالهتا، 
واستخدم الذاكرة يف ختزين املعلومات واملعارف؛ مما أدى إىل بلوغ مهارة احلفظ لديه، وأصبح للكلمة قوة تعبريية 
كبرية، ولذلك فهي أول شكل من أشكال اإلعالم واالتصال، حيث كانت األخبار تنتقل من الفم إىل األذن، ثم 
الفينيقيني،  يد  عىل  لغوية  أبجدية  وضع  إىل  وصلت  حتى  التطور  مراحل  من  بالعديد  مرت  التي  الكتابة  جاءت 
ويعتقد أن اشتغال الفينيقيني بالتجارة وحاجتهم إىل كتابة عقود مدونة أو كتابة أصناف التجارة دفع بشكل كبري إىل 

اخرتاع مثل هذه األبجدية.
يستطيعون  الذين  األشخاص  عدد  لقلة  اإلنسان  حياة  عىل  التأثري  حمدودة  كانت  بدايتها  يف  الكتابة  أن  ورغم 
الكتابة والقراءة، إال أهنا بمرور الزمن واخرتاع وسائل جديدة سهلت عملية الكتابة كاخرتاع الورق يف بالد الصني 
التدوين  البرش، وانترش  الكتابة حتتل مكانة مرموقة يف حياة  بعد ذلك أخذت  أوروبا،  إىل  ثم  العرب  إىل  وانتقاله 

والتأليف يف خمتلف العلوم، وأصبح هناك دور حلفظ املخطوطات والكتب.
وبمعرفة الكتابة أصبحت املعلومات ختتزن عن طريق احلروف اهلجائية، وهبذا حلت العني مع األذن كوسيلة 
أو كحاسة رئيسية ليكتسب من خالهلا اإلنسان معلوماته، وسهل الكالم البرشي املنطوق الذي جتسد يف شكل 
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خمطوط أو مكتوب إلقامة تنظيامت إدارية وأشكال خمتلفة من العالقات، ثم جاءت الطباعة التي بفضلها حدث 
تغري جذري يف أساليب التعبري واالتصال، حيث بدأ األفراد يعتمدون أساسًا عىل الرؤية والكلامت املطبوعة يف 
احلصول عىل معلوماهتم، ثم جاء اخرتاع الراديو عام ١٩٠٦م، وتوالت بعد ذلك املخرتعات واملكتشفات التي ما 
لبث أن حققت ثورة اتصالية قلبت كل املوازين، وشكلت نقله نوعية كبرية يف وسائل االتصال اإلنساين من خالل 
ظهور التلغراف والتلفون، ثم التصوير الفوتوغرايف، فالفيلم السينامئي، ثم التلفزيون وصواًل إىل األقامر الصناعية 
مرحلة  جاءت  ثم  واإلعالم،  االتصال  وسائل  من  ذلك  وغري  اخللوي،  واهلاتف  واإلنرتنت  والفيديو  والفاكس 
الضوئية  التي ترتكز بعملها عىل احلاسبات اإللكرتونية واأللياف  املتعددة  الوسائط  أو مرحلة  التفاعيل  االتصال 
أنـجب عرًصا وجمتمًعا  الذي  الرقمي  االتصال  نظام  لتنتج  بينها  فيام  وتزاوجت  الصناعية  واألقامر  الليزر  وأشعة 

جديًدا أطلق عليه اسم عرص أو جمتمع املعلومات.
إن ثورة االتصاالت فتحت آفاًقا واسعة أمام البرش، ومل يعد خيتلف اثنان يف القول بأن العامل قد دخل مرحلة 
جديدة نتيجة لثورة اتصالية وحقبة جديدة يف حياة املجتمعات البرشية قاطبة، حيث قاربت بني البرش واألمم إىل 
الشديد والرسيع، بحيث خلقت حالة تداخل شديدة بني األفكار والثقافات واالندماج احلضاري  التفاعل  حد 
والتداخل اإلنساين إىل حد ال يمكن تصوره من قبل، وأصبح العامل الواسع األرجاء بفضل تكنولوجيا االتصال 
عبارة عن قرية صغرية يمكن سامع ومشاهدة أي خرب حيدث يف أي ركن من أركاهنا يف اللحظة نفسها التي وقع فيها 

احلدث أو بعدها بقليل بالصورة والصوت مًعا.

املصدر: من الشبكة العنكبوتية بترصف.
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كتاب يقرأ باللمس )١-٤(

يف صباح يوم من األيام، وبينام كان عمر يقرأ يف الصحيفة اليومية يف ركن األخبار العاملية، لفت انتباهه خرًبا 
عن اإلنجازات العاملية للشخصيات املشهورة من ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث كان من ضمن املكرمني أديب 

مكفوف، سأل والده: يا والدي كيف استطاع فاقد البرص أن يكون أديًبا؟ هل هناك َمْن يساعده؟
رد عليه والده: ال يا بني، أال تعلم أن املكفوف يقرأ ويكتب بطريقة برايل؟

عمر: ال يا والدي ال أعلم وال أعرف عن هذه الطريقة شيئًا، حدثني عنها وزدين علاًم.
الوالد: حسًنا يا بني، منذ أكثر من ١75عاًما يف فرنسا، فكر الصغري لويس برايل يف طريقة ملساعدة املكفوفني 
عىل القراءة والكتابة، وكان هو نفسه رضيًرا، حيث جرح عينيه عندما كان عمره ثالث سنوات حني كان يلعب 
ا، فعند بلوغه  يف آالت والده؛ فتسببت واحدة منها يف فقده البرص إىل األبد، وحلسن احلظ كان لويس طفاًل ذكيًّ
العارشة من عمره حصل عىل منحة للدراسة يف املعهد الوطني لألطفال املكفوفني يف باريس، وهناك سمع عن 
الليلية(؛  )الكتابة  النقط، فكانت تسمى طريقة  باستخدام  الكتابة  باربري ضابط اجليش يف  القائد  طريقة اخرتعها 
حيث ساعدت اجلنود عىل قراءة الرسائل يف الظالم، وكانت هذه الرسائل عبارة عن نتوءات صغرية منضغطة عىل 

فرخ من الورق، ومن السهل صنعها واإلحساس هبا رسيًعا.
وقد قرر لويس برايل استخدام نقاط مماثلة لعمل حروف أبجدية للمكفوفني، ويف البداية مل تالق الفكرة قبواًل 
عاًما، ولكنها يف النهاية أحرزت نجاًحا عظياًم، وكانت هذه األبجدية تتألف من ٦٣ شكاًل من النقاط املختلفة التي 
متثل احلروف واألعداد وعالمات الرتقيم، والعالمات األخرى املفيدة، كام أصبح أيًضا يف مقدور الناس اآلن تعلم 
قراءة املوسيقى باستخدام اإلحساس هبذه النقط، ويف الوقت احلارض، يستطيع مجيع املكفوفني يف أنحاء العامل تعلم 
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أبجدية برايل، ويف كتاب برايل تستطيع بأطراف أصابع اليد اكتشاف ما تعنيه أي جمموعة  صغرية من النقط.
رد عمر: سبحان اهلل! سبحان َمْن علم اإلنسان ما ال يعلم، إن هؤالء يستحقون التقدير واالهتامم والرعاية، فهم 

فئة عاملة يف املجتمع.
الوالد: فعاًل يا بني، دول العامل اآلن تعمل عىل رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة، والكويت سباقة يف ذلك.

املصدر: بترصف: موسوعة بريتانيكا )التقنية واالخرتاعات(.
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اإلنرتنت )١-٨(

أبسط  من  احلياة  مدارات  كل  تسري  أن  يمكن  كيف  يصبح؟  أن  يمكن  كيف  إنرتنت،  دون  من  عاملك  ختيل 
أعاصري  من  اجلوية  لألحوال  متابعة  من  فيها  وبام  احلياة  أن  اكتشفت  وأنك  بد  ال  دونه؟  من  ألعقدها  تفاصيلها 
البحرية للسفن وغريها، وكل حياتنا  وفيضانات وبراكني، وحركة السري من قطارات وسيارات، وحتى احلركة 
املالية واالقتصادية وحتى االجتامعية والكثري من األمور احلياتية ال يمكن أن تسري بنسق ودقة إال بوجود اإلنرتنت.

ومع كل هذا َمْن هو خمرتع اإلنرتنت؟
تيم برينرز يل.... ولد يف لندن عام ١٩55، وخترج من جامعة أكسفورد وقىض سنتني بالعمل مع رشكة لالّتصاالت 
وتكنولوجيا شفرة  الّرسائل  التجارية وسباقات  املبادالت  نظم  قسم  بعدها عمل يف  والالسلكّية، ومن  السلكّية 
العاملي املرتابط، وهو ما  بالنص  النص املرتابط أو ما يدعى  الّتعّرف، ويف عام ١٩8٩م اقرتح مرشوع لغة تعليم 
ُعرف فيام بعد بالشبكة العاملية World Wide Web، ووضع أسس أول برنامج مستقل لتصفح إنرتنت، وتم 
اكتشافه لإلنرتنت يف معهد سرين يف عام ١٩٩١ وحصل عىل جائزة األلفية األوىل واألكرب للتكنولوجيا التي قدمت 
من قبل مؤسسة جائزة    التكنولوجيا الفنلندية يف هلسنكي، حمققًا بذلك أهم رشط باجلائزة وهو حتسني حياة البرش 
بشكل مبارش، وقد قام باخرتاعه هذا بربط الناس مع بعضهم هبذه الشبكة العاملية، ليجعل العامل قرية صغرية يتناقل 
الناس أخبارهم ويتعرفوا عىل ثقافات غريهم من بلدان عربية وغربية، وليسهل علينا الكثري من اجلهد واختصار 

الكثري من الوقت، فاخرتاعه ربام يكون األروع يف حياة البرشية أمجع.
لإلنرتنت فوائد كثرية منها:

- رسعة إرسال املعلومات وسهولة نقلها.
- يعترب حمفظة متنقلة للمعلومات الشخصية.
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- وجود وسائط عديدة ومتنوعة.
- التمكن من التواصل مع اآلخرين يف أي زمن ومكان.

- سهولة البحث عن املعلومة.
- التمكن من التسوق من خالل اإلنرتنت.

- التسويق ملنتج أو خدمة والوصول إىل عمالء جدد.
- يمكن استخدام اإلنرتنت كوسيلة جتارية من خالل إنشاء مواقع إلكرتونية توفر خدمة معينة.

- يعترب اإلنرتنت وسيلة ترفيه حيث يمكن للشخص الدخول عىل مواقع ألعاب أو مشاهدة فيديو.
وال يقترص اإلنرتنت فقط عىل اإلجيابيات والفوائد، بل له سلبيات كثرية أيضًا، وهو استخدام ميزاته يف أمور 

سيئة وخاطئة، فيجب االبتعاد عنها.

املصدر: من الشبكة العنكبوتية بترصف.
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روابط دروس اجلزء األول

الوحدة األوىل
٣-٥ خطي الواضح السليم )قصة نيوتن مع أمه(

https://www.youtube.com/watch?v=G	m54Pc1K24
١-١ من اإلعجاز النبوي

https://youtu.be/zcwop1eduns
٣-٧ لوحة فنية رائعة

https://youtu.be/E3ho8rSTvS0
١-٤ سفينة الصحراء

https://youtu.be/wYtHTtyCQcE
١-١ مرج البحرين

https://youtu.be/HiKRA3dUMkI
الوحدة الثانية

١-٦ عجائب جديدة
https://youtu.be/7GO_bjWtoU
٢-٣ البحار األديب النابغة عيسى القطامي

https://www.youtube.com/watch?v=CXX	zC6UvQ4
الوحدة الثالثة

٢-٦ فتح مكة
https://youtu.be/JglxBxosS4U

٢-٥ العمالق الياباين
https://youtu.be/mE2fLlbde6Y



نصوص االستماع والروابط

اجلزء الثاني
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الوحدة األوىل
الشمس العجيبة )١-٤(

يف صباح َيوٍم جديد، خَرجت الّشمس لتيضء وجَه األرض.. لكن ضياءها يف ذلك اليوم كاَن ضعيًفا وَليس 
يف. رِساًجا َوهاًجا يف يوم من أّيام الصِّ

مِس يرض بِعينيه .. قائاًِل: يا أيتها  الَحظ الفتى سامل ذلك.. فَسأهلا دون أن ينظر إليها مبارشة، ألن التحديق يف الشَّ
الّشمس املحبوبة.. ما يل أراك حزينة عىل غري عادتك؟

ْمس َوقالت: آه يا صديقي تأّملت نفيس وقلت: لقد تعبت وليس هنالك َمن ُيقدر َتَعبي. تنهدت الشَّ
والقصص   القصائد  عنك  وكتبوا  قيمتَك  َيعرفوَن  النَّاس  كل  فقال:  َبالِغ..  بتأُثر  شعر  تها،  أشعَّ الصبي  تأمل 

َذوين ِعربة يف  قصصهم َو حياهتم.. مس بِتواضع : أْشكر النَّاس الذين اختَّ واحلكم، قالت الشَّ
 لكنني تعبت  فأنا أعمل بال انقطاع، فعندما يكون الليل يف ناحية من األرض يكون النهار يف ناحية أخرى منها.. 

لذا عيل أن أعمل يف الليل ويف النهار..
فقال هلا: أيتها الشمس، أنت مصدر الدفء وطاقتك رضورية  لنحيا وحتيا الكائنات، وهي الزمة الستمرار 

احلضارة البرشية، وإذا اختفيت فرتة ولو قصرية فستتجمد األرض ومن عليها.
أرسلت الشمس أشعتها حتية لكالم الصبي، وأحنت رأسها إجالاًل لعظمة اهلل وإقراًرا بعبوديتها له.

ثم تابع الصبي: هل تعلمني يا شميس احلبيبة أن القدماء قدسوك، بل أن بعضهم عبدك - جهاًل وخوًفا من 
»جربوتك«..

قاطعت الشمس الصبي قائلة: استغفر اهلل العظيم.. ما أنا إال خملوق ضعيف أمام خالق عظيم.
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قال الصبي: لقد تعلَّمت عنك الكثري.. وفتح كتابه املدريس وقرأ:
املنظار  الوحيد الذي يمكن رؤية معامله املسطحة بواسطة  النجم  النجوم إىل األرض، وهي     الشمس أقرب 

الفلكي، أما باقي النجوم فيصعب حتى اآلن مشاهدة تفاصيل سطوحها  نظًرا لبعدها السحيق عنا.
كانت الشمس فخورة وهي تسمع كالمه.. وزاد الصبي: وهل تعلمني أنه منذ سنوات  قليلة ويف جامعة عربية 
الدينية يف  الباحث )كامل سلامن( مكانتك  الشعر اجلاهيل(، كام عرض  ناقش طالٌب دراسًة بعنوان: )الشمس يف 

القدم، ووَصف حالتك يف احلرب.
ضحكت الشمس فرحة، تابع سامل حديثه: أما إذا أردنا أن نتحدث عن فوائدك فهي كثرية: فأشعتك - كام يقول 
األطباء - تقوي جهاز مناعة اإلنسان، وتقتل البكترييا الضارة، كام متده  بفيتامني )د( املهم لبناء العظام، وحتميه من 
أمراض القلب، وتعالج بعض األمراض اجللدية، كام تعمل أشعتها عىل تنشيط الدورة الدموية، وختفف من آالم 
املفاصل..... ضحكت الشمس من أعامقها وقالت: كل هذا! ما شاء اهلل.. أسعدك اهلل كام أسعدتني، أعدك من 

اليوم  لن أشعر بامللل أو اإلحباط.. وسأشكر اهلل دائاًم عىل نعمه.

املصدر: بترصف - جملة التقدم العلمي، تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
املؤلف: د.طارق البكري.
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شاللت نياجرا*)١-٥(

قام الرحالة ماجد برحالٍت عديدة منها رحلة إىل شالالت نياجرا التي تقع بني مدينة نياجرا يف والية نيويورك 
أو  الكندية، والتي شاهد فيها ثالثة شالالت وهي حذوة احلصان  نياجرا يف مقاطعة أونتاريو  األمريكية ومدينة 
هورس شو الذي يشغل ما نسبته ٩٠% من تدفق مياه هنر نياجرا، وشالالت مستقيمة تأيت من اجلانب األمريكي 
تفصل بينها جزيرة املاعز، باإلضافة إىل شالل صغري من اجلانب األمريكي يدعى برايدال فايل ويقع بالقرب من 
جزيرة اسمها لونا، وقد اتضح أن هذه الشالالت تعد من أفضل الشالالت يف العامل وأمجلها؛ ملا حتتويه من عجائب 
ومناظر خالبة، وهي معلم سياحي عاملي، وأفضل جانب ملشاهدة روعة الشالالت هو اجلانب الكندي ملا يعكس 
عليه من ألوان الطيف يف النهار ومشاهدة الشالل األكرب، وتعترب شالالت نياجرا األرسع يف حركة املياه عىل سطح 

ا بإنشاء حمطتني كبريتني لتوليد الكهرباء. األرض، حيث تم االستفادة منها اقتصاديًّ

* شالالت نياجرا أفضل العجائب الطبيعية يف العامل - عبدالرمحن احلاج، بترصف.
www.hiamag.com
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اإلنسان واألمانة  )١-٤(

  
ا عن قيمة )األمانة( يف احتفالية خاصة بالقيم الرتبوية، تقدم أمحد فقال:  عرض طالب الصف الثامن موقًفا متثيليًّ
إن األمانة خلق جليل من أخالق اإلسالم، وأساس من أسسه، وهي فريضة عظيمة محلها اإلنسان، بينام رفضت 

الساموات واألرض واجلبال أن حيملنها لعظمها وثقلها، يقول تعاىل: »ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ« ] األحزاب: 7٢[.

]النساء: 58[. بأداء األمانات، فقال تعاىل: »ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ«  أمرنا اهلل   سامل: وقد 
وجعل الرسول ^ األمانة دلياًل عىل إيامن املرء وحسن خلقه، فقال ^: »ال إيامن ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال 

عهد له«.
ما رأيكم يا زمالئي: هل األمانة يف األموال فقط؟

أمحد: األمانة هلا أنواع كثرية، منها: األمانة يف العبادة، واألمانة يف حفظ اجلوارح.
وعىل املسلم أن يعلم أن اجلوارح واألعضاء كلها أمانات، جيب عليه أن حيافظ عليها، واألمانة يف الودائع: ومن 

األمانة حفظ الودائع، وأداؤها ألصحاهبا عندما يطلبوهنا كام هي.
سامل: نعم  مثلام فعل الرسول ^ مع املرشكني، فقد كانوا يرتكون ودائعهم عنده ليحفظها هلم؛ وقد  كان أهل 
مكة يلقبونه قبل البعثة بالصادق األمني، وقد استخلف الرسول ^ عند هجرته ابن عمه عيل بن أيب طالب -ريض 
اهلل عنه- ليسلم املرشكني الودائع واألمانات التي تركوها عنده، رغم أن هؤالء املرشكني كانوا بعض األمة التي 

اضطرته لرتك وطنه يف سبيل عقيدته، ما أروعك يا حبيب اهلل!
خالد: واملسؤولية أمانة: فكل إنسان مسؤول عن يشء يعترب أمانة يف عنقه، سواء أكان حاكاًم أم والًدا أم ابًنا، 

وسواء أكان رجاًل أم امرأة، فهو راٍع ومسؤول عن رعيته.
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خالد: ومن معاين األمانة أن حتفظ حقوق املجالس التي تشارك فيها، فال تدع لسانك يفيش أرسارها، ويرسد 
أخبارها.

أمحد: إن األمانة فضيلة ضخمة، ال يستطيع محلها الرجال املهازيل، وقد رضب اهلل املثل لضخامتها، فأبان أهنا 
تثقل كاهل الوجود كله، فال ينبغي لإلنسان أن يستهني هبا.

الطالب بصوت واحد: اللهم اجعلنا من املسلمني الذين حيرصون دائاًم عىل األمانة، فال نغدر بأحد، وال نخون 
أحًدا، وال نغش أحًدا، وال نفرط يف حقك يا اهلل أبًدا.

املصدر: بترصف: خلق املسلم تأليف حممد الغزايل ص4٩ ومقال الدكتور الشيخ، بدر عبد احلميد مهيسه.
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 من عجائب صنع اهلل يف السامء )١-١(

من آيات اهلل العظام خلق السموات، فهي من أعظم اآليات يف علوها وارتفاعها، ويف سعتها وقرارها، وهو 
ٿ   ٿ   »ٿ   والدليل:  متسكها  حتتها  عمد  غري  من  السامء  بقدرته  ورفع  أمسك  الذي  الرحيم  الرؤوف  سبحانه 
چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ      ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ  
چ  ڇ     ڇ  ڇ« ]الرعد: ٢[، والسامء عبارة عن بناء قوي ومتني وله عدة طبقات، وهو سبحانه الذي خلق 
سبع سموات، كل واحدة فوق األخرى، وخلقها يف غاية احلسن واإلتقان، ال خلل فيها وال نقص، وقد زيَّن اهلل 
النجوم زينًة ومجااًل للسامء،  النور والضياء، وجعل سبحانه هذه  النجوم عىل اختالفها يف  السامء بمصابيح وهي 
ونوًرا وهداية هيتدي هبا يف ظلامت الرب والبحر، ولوال هذه النجوم لكانت السامء سقًفا مظلاًم ال حسن فيه وال مجال.

فسبحان الذي خلق السامء وبناها، وسواها وعدهلا، فال صدع فيها وال فطر، وال شق فيها وال عوج، وسبحان 
َمْن زيَّنها هبذا اللون األزرق املريح للبرص والعني، فام أعظم صنع اهلل يف ملكوت السموات وعلوها وسعتها ومجاهلا: 

»ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ« ]ق: ٦[.
فعلينا مجيًعا أن نتأمل عجيب صنع اهلل يف خلق السموات، ونشكره عىل نعمه الكثرية التي ال تعد وال حتىص، 

ومنها هذا اخللق العجيب.
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البرتاء )١-٥(

سافر أمحد أثناء عطلة الصيف إىل اململكة األردنية اهلاشمية مع عائلته للسياحة واكتشاف اآلثار املوجودة، وأثناء 
جتوهلم يف األردن ذهبوا يف رحلة إىل مدينة أثرية وتارخيية تقع يف حمافظة معان يف جنوب اململكة األردنية اهلاشمية 
بعامرهتا  فهي مشهورة  أمحد من مجاهلا وروعتها  املدينة تعجب  إىل هذه  وأثناء وصوهلم  البرتاء،  اسم  يطلق عليها 
امليالد، وهلا مكانة  قبل  تقريًبا يف عام ٣٢١  البرتاء  القديمة، أسست  املياه  قنوات جر  بالصخور، ونظام  املنحوتة 
مرموقة لسنوات طويلة ملوقعها املتوسط حلضارات بالد ما بني النهرين وفلسطني ومرص، وهي تقع بني جمموعة 
من اجلبال الصخرية الشاهقة، وبقي موقع البرتاء غري مكتشف للغرب طيلة الفرتة العثامنية، حتى أعاد اكتشافها 

املسترشق السويرسي يوهان لودفيغ بركهارت عام ١8١٢.
وتم اختيارها كواحدة من عجائب الدنيا السبع يف عام ٢٠٠7 لعظمة عامرهتا، وشعر أمحد بالفخر ألن مثل هذا 
املكان موجود يف مدينة عربية، وحتدث أمحد بعد عودته من السفر إىل زمالئه، ونصحهم بزيارة هذا املكان الرائع 

)البرتاء(.
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الوحدة الثانية
 بصمة العني ل يمكن تزويرها )١-٢(

نعرف حق املعرفة أن بصمة اليد واإلصبع ال تتشابه بني مجيع البرش، ولكنَّ املزورين متكنوا من تزوير ورسم 
بصامت األصابع، ومتكنوا من عمل جوازات سفر وهويات شخصية مزورة من بصمة األصابع، أما بصمة العني 
فهي شكل من أشكال البصامت التي ال يمكن تزويرها، وكل شخص منا له شكل حدقة وقزحية وشبكية خمتلف 
إنتاج جهاز  الدول من  احلقيقية متكنت  الفكرة  تطابقها مع أي شخص، من هذه  متامًا عن اآلخرين، وال يمكن 

ماسح بصمة العني، يسجل عىل جهاز حاسوب اسم الشخص وميالده وبصمة عينه التي ال يمكن تزويرها.
حيث  ديب،  إمارة  يف  رسمي،  بشكل  العني  بصمة  تستخدم  عربية  دولة  أول  املتحدة  العربية  اإلمارات  وتعترب 
استخدمت بصمة العني عىل العامل العاملني وتأكيد الدخول واخلروج من ديب، فال يستطيع من انتهى ترخيص 
دخوله لديب من دخوهلا مرة ثانية إال عن طريق بصمة العني.. يأخذ اجلهاز بصمة العني عن طريق ماسح ضوئي 

ويسجل عىل ذاكرة اجلهاز تفاصيل عني املسافر إىل املدينة، وال يمكن ألحد الدخول عىل اسم املسافر.
وبصمة قزحية العني هي الطبقات املكونة للعني سواء طبقات القرنية أو القزحية أو احلدقة، وبصمة القزحية 
التي يرتكز بعضها حول حدقة العني، وهي ختتلف من شخص آلخر من حيث  الثقوب والشقوق  هي جمموعة 
العدد والشكل بل وحتى املسافة فيام بينها، إضافة إىل أن الصبغات امللونة للقزحية ختتلف من شخص آلخر حتى 
وإن اشرتكا يف درجة اللون؛ وذلك ألن هناك فروقًا كبرية داخل اللون نفسه، مما يشكل البصمة املميزة واملتفردة 

للعني.
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ويمكن رؤية بصمة العني عن طريق جهاز يسمى )املصباح  الشقي(، والذي يستخدمه أطباء العيون، يمكن 
هلذا اجلهاز تكبري بصمة العني ٣٠٠ مرة.

وتكمن أمهية بصمة العني يف أهنا أكثر دقة ومرونة يف التعرف عىل األشخاص، وتستخدمها الواليات املتحدة 
وأوروبا حاليًا يف املجاالت العسكرية.

ويف املستقبل القريب سوف تستخدم بصمة العني يف جماالت متعددة من أمهها تأمني خزائن البنوك.

املصدر: جملة )املجرة( العدد ٣٣٦  أكتوبر ٢٠١٠ ص٣٦.
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الكتب اإللكرتونية )١-٢(

شاشة  عىل  ليعرض  رقمي  شكل  يف  للكتاب  مشابه  نص  لوصف  يستخدم  مصطلح  هو  اإللكرتوين  الكتاب 
احلاسب اآليل، وفكرة الكتاب اإللكرتوين هي حتويل الكتب واملراجع الورقية إىل كتب إلكرتونية يسهل تداوهلا 
الكتب  هذه  داخل  الرسيع  البحث  طريق  املعلومات عن  إىل  الوصول  لتيسري  الكمبيوتر؛  أجهزة  مستخدمي  بني 

اإللكرتونية.
وهدف الكتاب اإللكرتوين إنشاء مكتبات إلكرتونية كبرية حتتوي عىل العديد من املراجع واملوسوعات الزاخرة 

باملعلومات القيمة، مما يسهل عىل طالب العلم والثقافة احلصول عىل املعلومات بأسهل وأرسع الطرق.
السبعينات يف رشكة  املقدمة يف  النامذج  العامة، وكانت  الكتب اإللكرتونية  أوائل  يعد مرشوع )غوتنربغ( من 
الكتب  قراءة  تستطيع  التي  الشخصية  احلواسب  تنفيذات  أوائل  من  هي  املحمول  للحاسوب  كاقرتاحات  بارك 
اإللكرتونية، استمر املرشوع يف استهداف رشحية حمدودة من القراء والباحثني حتى عام ١٩٩١، حيث تم تعميم 
للكتب، كام شهد  اإللكرتونية، ووضع صيغ جديدة  الكتب  ا النتشار  قويًّ دافًعا  مثل  للجمهور والذي  اإلنرتنت 

طرح عدد من الربامج اخلاصة بالتعامل مع الكتب اإللكرتونية.
ومع التقدم التقني يف جمال النرش اإللكرتوين واستحداث األجهزة التي تستخدم يف قراءة الكتب اإللكرتونية، 
أصبح من املمكن حتويل كل هذه الكتب املوجودة عىل أرفف املكتبات إىل ملفات إلكرتونية صغرية يمكن تسويقها 
امللفات وحتميلها  هائلة لضغط  إمكانات  الكمبيوتر  أجهزة  فقد وفرت  أقراص مدجمة،  اإلنرتنت عىل شكل  عرب 

والتعامل معها إلكرتونيًّا.
غري أن إحداث االنتقال املطلوب من شكل الكتاب التقليدي الورقي العادي إىل نظريه الرقمي ال يزال بحاجة 



٩4

دون  اإللكرتوين  الكتاب  مع  التعامل  سهولة  للقراء  تتيح  التي  املتخصصة  اإللكرتونية  األجهزة  استحداث  إىل 
رضورة االتصال بالشبكة يف كل مرة لتصفح الكتب.

ومن مزايا استخدام الكتاب اإللكرتونية:
هيئة  وأعضاء  واملتخصصني  الكتب  مؤلفي  بني  التفاعل  وجود  واملخازن،  والتجليد  الطباعة  تكاليف  توفري 

التدريس والطالب مما يساعد يف نمو اخلربات التعليمية.
يستخدم الكتاب اإللكرتوين يف التعليم عن بعد، وهو أكثر متعة من الكتاب الورقي لوجود الوسائط املتعددة.

أما عيوبه: فامزال الود مفقوًدا بني القراء والتكنولوجيا، كذلك عدم توفر أجهزة الكتاب اإللكرتوين يف املدارس 
واجلامعات واملكتبات، وأيًضا ارتفاع سعره وصعوبة استعامله، حيث قراءة صفحة مطبوعة أسهل بمراحل من 

القراءة من شاشة الكمبيوتر.

 
املصدر: بترصف: بوابة تكنولوجيا التعليم.

ملحة عن الكتاب اإللكرتوين، كتبه د/ طارق حجازي.
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بيل غيتس »من أبطال التكنولوجينا« )١-٣(

الثالث املعروف ببيل غيتس يوم ٢8 أكتوبر ١٩55، بمدينة سياتل، من أرسة تنتمي  ولد وليام هنري غيتس 
لطبقة متوسطة عليا ذات أصول إيرلندية أسكتلندية، متيز بذكائه ونضجه منذ الصغر، حيث انخرط يف املخيامت 

الصيفية وممارسة الرياضة، وهو متزوج وله ثالثة أبناء.
بعد دراسته االبتدائية، التحق غيتس بمدرسة »ليك سايد« اإلعدادية حيث برع يف الرياضيات والعلوم، وشكل 
اقتناء مدرسته عام ١٩٦8 جهاز حاسوب والذي كان يعد آلة جديدة حينها منعطًفا مهامًّ يف حياته، وهو يف ١٣ 
من عمره، حيث أصبح مولًعا به يف أوقات الفراغ، وبرع فيه برفقة زميله بول آلن الذي أسس معه الحًقا رشكة 

»مايكروسوفت«.
وبدأ غيتس يف سن ١4 من عمره إعداد برجميات قصرية، كانت عبارة عن ألعاب حمدودة، ثم أنشأ مع بول آلن 

عام ١٩٦٩ رشكة باسم »جمموعة مربجمي ليك سايد للحاسوب« ساعدهتام يف اكتساب جتربة مبكرة.
بيانات الطرق وتوفري تقارير ملهنديس الطرق يف  الثانوية أسس مع آلن رشكة لتحليل  وخالل مرحلة دراسته 

أمريكا، والتحق غيتس الحًقا بجامعة هارفارد، لكنه تركها بعد سنتني لينكب عىل عامل احلاسوب والربجميات.
انطلق غيتس وآلن يف عام ١٩75 يف إعداد برجميات للجيل اجلديد من أجهزة احلاسوب، التي ظهرت آنذاك من 
نوع »ألتري 8٠٠«، لصالح رشكة اسمها »MITS«، التي شكلت حتواًل بالنسبة لعامل احلاسوب الشخيص، وكانت 

سبًبا رئيسيًّا يف إنشاء رشكة »مايكروسوفت«.
وعرضت رشكة »آي يب أم« عىل غيتس وألن بعد ذلك العمل لدهيا إلنتاج برنامج تشغيل هلا، مقابل إغراءات 
مادية كبرية، لكنهام رفضا، وقاما يف املقابل برشاء حقوق برنامج تشغيل وطورته رشكتهام، وباعته لرشكة آي يب أم.

ومنحت هذه الصفقة شهرة كبرية لـ»مايكروسوفت«.
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ره، كام مجع ثالثني من أفضل  وواصل غيتس وضع تطبيقات جديدة، حيث أعد برنامج معالج الكلامت وطوَّ
»املاوس« عاماًل مهامًّ  العمل يف احلاسوب  أداة  املربجمني ملدة عامني يف حماولة الخرتاع »ويندوز« وشكل اخرتاع 

حينئذ.

املصدر: جملة العقول الذكية عدد ٦ ص١4.
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إبداعات علمية )١-٣(

  
متعاونة، حرص األصدقاء سامل وحممد  إىل جمموعات  الطلبة  يقسم  املعلم سعد  وبينام  احلرة  القراءة  يف حصة 

وخالد عىل اختيار جمموعتهم ، وتوجهوا إىل اختيار كتب علمية ذات اخرتاعات واكتشافات عجيبة وجديدة.
قرأ كل واحد منهم كتابه، ثم استعدوا لعرض ثمرة اطالعهم.

اختار سامل مع زمالئه عنواًنا مناسًبا لثمرة اطالعهم وهو: »من عجائب االخرتاعات واالكتشافات«.
بدأ حممد يف عرض اطالعه فقال: نجح خرباء الصوتيات واإللكرتونيات ببعض الرشكات األمريكية والربيطانية 

ا من املجال السمعي لإلنسان.. يف التوصل إىل أنظمة جديدة إلزالة األصوات املسببة للضوضاء إلكرتونيًّ
رد عليه أحد الزمالء: وكيف متكنوا من ذلك؟ قال: تعتمد هذه األجهزة عىل استقبال املوجات الصوتية املسببة 
للضوضاء يف اهلواء والتعرف عليها من حيث الذبذبة والرتدد.. ثم يتم توليد موجات جديدة بذبذبات وترددات 
متساوية ومتعاكسة معها متاًما وإطالقها يف اهلواء لتقوم بالتصادم مع املوجات املسببة للضوضاء وإزالتها، حمققة 
بذلك السكون واهلدوء مع إتاحة الفرصة لرتك األصوات البرشية وغريها من األصوات األخرى املطلوبة كام هي.

قال الزمالء: اخرتاع رائع حيمينا من تلوث الضوضاء.
ثم تدخل خالد: وحتدث عن ثمرة اطالعه قائاًل: هل سمعتم عن تعبئة الشمس يف علب؟

املعلم: هل هو اخرتاع جديد؟ قال خالد: نعم يا أستاذي الفاضل، فلقد متكن علامء الكيمياء التابعون ألكاديمية 
العلوم السوفيتية يف منطقة جبال األورال من وضع الطاقة الشمسية يف علب للحفظ الستخدامها وقت احلاجة.

سأله أحد الزمالء: وكيف يكون ذلك؟ رد خالد: حتتوي العلبة عىل جمموعة من املركبات العضوية القادرة عىل 
االحتفاظ برتاكامت حرارة الشمس..... وحيتوي الكيلو جرام الواحد من املادة عىل ٣٠٠ كيلو سعر، وحيافظ عىل 

احلرارة لسنوات عديدة.
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يف  وفريًدا  جديًدا  نبأ  سيصبح  احلرارية  الرتاكامت  ظهور  إن  معه:  حديث  يف  الكيمياء  معهد  مدير  ذكر  كام 
التكنولوجيا العاملية.... وأنه سيفيد يف املناطق القطبية حيث تنخفض درجة احلرارة بصفة دائمة إىل 4٠ درجة حتت 

الصفر... وكذا املناطق التي ختلو من الطاقة الكهربائية.
وأزيدكم زمالئي أن أهم نتائج هذا النوع من التكنولوجيا.. أنه يمكن رش عدة بلورات من هذه الرتاكامت 
الشمسية لتدفئة األماكن، وطهي الطعام، وغيل املاء، ويمكن أن تؤدي هذه البلورات عملها عىل مدار السنة كلها، 

كام يمكن استخدامها لتدفئة املساكن عند حدوث برد مفاجئ فيها.
قال سامل: حًقا إن للعلامء جهوًدا واخرتاعات ال تتوقف، وسأروي لكم عن اكتشاف لفريق من علامء النبات 
بجنوب أفريقيا... حيث اكتشفوا أن هناك نوًعا من األشجار يف األدغال يرسل إنذاًرا لألشجار األخرى عندما 
تأكل احليوانات أوراقه، وأكد العلامء أن أول شجرة تؤكل أوراقها ترسل عرب الرياح إنذاًرا جلميع األشجار املحيطة 

هبا، وعىل مسافة مخسني مرًتا، لتبدأ يف إخراج إفرازات سامة يف أوراقها لتنفري احليوانات منها.
العلامء ال  إن  املعلم:  الصف ملجموعة »من عجائب االخرتاعات واالكتشافات« وقال  املعلم وطالب  صفق 

يتوقفون عن االخرتاع والبحث عن كل ما هو مفيد للبرشية.

ا / ج٣ ص١٩5. املصدر: بترصف: ثبت علميًّ
املؤلف: حممد كامل عبد الصمد.



٩٩

الوحدة الثالثة
الشجرة الصغرية )١-١/٩(

تبادل  يف  أوقاهتام  يقضيان  أمل  وصديقتها  وكانت  سعادة،  يف  صغرية  شجرة  تعيش  كانت  الغابات  إحدى  يف 
احلكايات وقصص املغامرات.

ويف إحدى الليايل هبت عاصفة شديدة عىل الغابة، وركضت أمل إىل خمبأ آمن.
ويف الصباح ذهبت أمل لالطمئنان عىل صديقتها الشجرة الصغرية، فوجدهتا يف حالة غري التي كانت عليها، فقد 

تكرس كثري من أغصاهنا، وتدلت أغصان أخرى لألسفل، وتطاير الكثري من أوراقها.
فأرسعت أمل يف طلب النجدة من إسعاف الغابة، فجاء املسعفون ووجدوا أهنا حتتاج إىل قطع بعض األغصان 

وعالج بعضها اآلخر.
لكنهم تفاجؤوا أن قلب الشجرة رائع، وأن جذعها قوي، فقالت الشجرة: إين خائفة..! فقال هلا املسعفون: 
سنساعدك عىل التخلص من خوفك، وطلبوا من صديقتها أمل أن تظل بجانبها لتخفف عنها، وطلبوا من الشجرة 
أن تتأمل يف السامء وتتخيل أشياء مجيلة، وأن السامء تدور حول جذعها وأغصاهنا، وتأخذ نفًسا عميًقا، وعندما 

أحست الشجرة باهلدوء والراحة أخذ املسعفون يف عالجها.
وخالل أيام العالج ظلت أمل حتكي للشجرة قصًصا وتتحدث إليها وهي مستيقظة، وتكون بجوارها وهي 
نائمة ال ترتكها حلظة واحدة، ولكن الشجرة ما زالت حزينة بسبب ما حدث هلا من كرس وفقد بعض فروعها، لكنَّ 
املسعفني قالوا هلا: أنت شجرة صغرية رائعة، كام أن جذورك قوية، وقلبك شجاع وقوي، ويوًما ما ستكونني أمجل 
وأروع، وتساءلت الشجرة: هل ستعود فروعي يوًما ما؟ فقالوا هلا: ال، لكن الفروع التي بقيت لديك قوية وستنمو 
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عليها أوراق وزهور مجيلة، ثم تكون ثامًرا لذيذة.
سعدت الشجرة عندما تصورت نفسها يف املستقبل، وبعد مرور أيام قليلة  سعد مجيع َمْن يف الغابة بسامع الشجرة 
الصغرية تضحك وتغني، وكانت سعادة صديقتها أمل أكثر ألن هلا صديقة فريدة وشجاعة مثل الشجرة الصغرية 

التي استطاعت بقوهتا وقدراهتا وإمكاناهتا أن حتيا حياة مثمرة وسعيدة.

* تأليف: جويس يس. ميلز، ترمجة: إدارة النرش والرتمجة، بترصف.
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فن مرسح العرائس )١-١٠(
 

سمي مرسح العرائس هبذا االسم ألنه يقوم عىل التمثيل أمام مجهور من املشاهدين، ولكن املمثلني هنا جمموعة 
من العرائس أو الدمى عىل شكل جمسامت اصطناعية، ويتحكم يف هذه العرائس عىل املرسح عادة شخص يسمى 

حمرك الدمى أو العرائس.
يف  العرائس  تشبه  جمسامت  عىل  عثر  فقد  العروض،  هبذه  االستمتاع  عىل  العصور  أقدم  منذ  الناس  اعتاد  وقد 
قبور الفراعنة واإلغريق والرومان، ويف الصني ومعظم احلضارات اآلسيوية، وأول استخدام هلا يف إقامة الشعائر 
ا من فنون التسلية والرتفيه التي يعشقها  الدينية، ثم انتقلت إىل الشارع قبل أن تقام هلا مسارح خاصة، لتصبح فنًّ

األطفال حتى اليوم.
)احلزاوي  الشعبية  القصص  من  ومتثيلياته  ومرسحياته  موضوعاته  معظم  العريب  العرائس  مرسح  ويستمد 
واحلواديت( وحكايات ألف ليلة وليلة، وقصص احليوان الشعبية املعروفة يف الرتاث الشعبي العريب املحيل بعد 
واملبدعون  املربون  إليها  هيدف  التي  والتعليمية  الرتبوية  األهداف  وحتقق  الطفل،  لتناسب  وإعدادها  تطويرها 
املعنيون بثقافة الطفل يف الوطن العريب، وُتنمي اجلوانب اللغوية والتصورات اخليالية والقيم لدى األطفال، وتزيد 

من استيعاهبم وفهمهم.

املصدر: موسوعة الكويت العلمية لألطفال مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ج١5 ص٣٩١4، بترصف.
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عبدالعزيز وعبق السيليلوز )١-١/٩(

الكتب ومطالعتها حتى  اقتناء  والداه عىل  فقد شجعه  والقراءة،  للكتب  قلبه حمبة كبرية  نشأ »عبدالعزيز« ويف 
امتألت رفوف مكتبته بمختلف أنواعها.

رائعة ومعلومات مفيدة، وكانت جتذبه رائحة  الكتب ألهنا حتتوي عىل قصص  أحب »عبدالعزيز« مجيع هذه 
خلفها،  تكمن  الكيمياء  فوجد  الرائحة  هذه  رس  عن  »عبدالعزيز«  بحث  الكتاب،  صفحات  بني  من  تفوح  عبقة 
حيث حتتوي أوراق الكتاب عىل مركبني مها السيليلوز واللجنني اللذان يأتيان من األشجار التي تصنع األوراق 

من أخشاهبا، فرح »عبدالعزيز« هبذه املعلومة وازداد تعلقه بكتبه اجلميلة العطرة.
بإظهار  الكتب  عن  يتميز  له  جديًدا  صديًقا  أيًضا  هو  وأصبح  كتبه  إىل  التلفاز  »عبدالعزيز«  أضاف  أيام  وبعد 

احلركة وإصدار األصوات.
وازدادت سعادته ألنه أضاف إىل الكتب والتلفاز صديًقا جديًدا وهي اللوحة الرقمية التي أهداها والداه له، 

وأصبحت جتيبه عن كل أمر، وتعرض له األفالم والقصص واملعلومات.
وأخذ يشعر بالسعادة ألنه اكتشف كثرًيا من املعلومات اجلديدة، وأرساًرا كانت خافية عليه قبل أن حيصل عىل 

لوحته الرقمية.
لكن رغم كل ذلك كان يشعر يف أعامق قلبه بيشء من احلزن ال يعرف سببه، فاجته إىل أمه لعلها ختفف عنه، وقال 
هلا: الكتاب يا أمي فيه دفء الورق ورائحة احلرب، وكم يشدين ذلك الشذا العجيب الذي أجده بني صفحاته، أما 
اللوحة الرقمية فهي آلة مصنوعة من حديد جامد ال حياة فيه وال حرارة وال عبق، وهذا ال يعني أنني ال أحب 

لوحتي الرقمية، فهي مرجعي يف البحث عن املعلومات، ولكني ال يمكن أن أبني معها صداقة كالكتاب.
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يا أمي: إن احلاسوب واللوحة الرقمية ال يستطيعان أن يؤسسا يل مكتبة، وحده كتايب يا أمي هو صديقي وحبيبي، 
إنه رفيق وحديت وكاتم أرساري ، وكلام تقدم بالسن تزداد قيمته ويسمو مقامه.

أما اللوحة الرقمية واحلاسوب فيشيخان برسعة؛ ألن التطور يف سباق دائم معهام، وكلام تقدم التطور أوجب 
تسيطر عىل عقيل  أن  أريدها  لكنني ال  وأبحاثي،  أعاميل  تواكبني يف  التكنولوجيا وسأجعلها  أنا أحب  استبداهلام، 

فأصبح بعيًدا عن أصدقائي، وتبقيني أسري الشاشة التي ترسقني من واقعي، وحتملني إىل عامل الوهم واخليال.
نظرت األم إىل »عبدالعزيز« بفرح وتعجب، وقالت له: إنني فخورة بحسن إدراكك املبكر، لقد كنت خائفة 
عليك، ألن أصدقاء اليوم جيلسون صامتني لوجود الصديق اإللكرتوين الذي خيطف األنظار ويفرض نفسه عىل 

اجلميع.
فأجاهبا عبدالعزيز: ال ختايف يا أمي سيبقى كتايب حبيبي هو صديق طفولتي وشبايب وكهولتي.

تأليف: د. ريام احلسان.
إصدار: إدارة النرش والرتمجة * بترصف.
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البيت الكويتي )١-١٠(

الكويت مليئة باألماكن األثرية والتارخيية الزاخرة برتاث الكويت وبعبق املايض وملسة احلارض، ومن الرائع 
اهتامم حكومة دولة الكويت هبذا اجلانب الرتاثي واملحافظة عليه بل وتطويره أيًضا ليتامشى وعرصية الوقت 

احلايل، ومن هذه املعامل التي أصبحت منارة لإلبداع يف الوقت احلايل.
بيت لوذان وهو مؤسسة كويتية خاصة غري جتارية، أسست عام ٢٠٠١م حتت رعاية الشيخة أمل صباح السامل، 
هتدف هذه املؤسسة إىل تعليم وتدريب احلرف اليدوية والفنون اجلميلة التي تتعلق بالبيئة الكويتية، كام تنظم املؤسسة 
العديد من األنشطة الفنية والربامج التعليمية لالرتقاء باملنتجات املحلية، هذا باإلضافة إىل أن املؤسسة تقيم برامج 
تدريبية متعلقة بصناعة املجوهرات والفخار والرسم والتصوير الزيتي واملوسيقى، وذلك عىل يد متخصصني، كام 

يقوم بيت لوذان بتنظيم ورعاية املعارض الفنية والربامج التعليمية.
ا مؤقًتا ملتحف الكويت  وهناك بيت البدر الذي ضم إىل إدارة اآلثار واملتاحف يف عام ١٩٦8م، ثم أصبح مقرًّ

الوطني عام ١٩7٦م.
متثل  التي  القديمة  البيوت  أحد  البيت  هذا  ويعترب  العريب،  اخلليج  عىل  ويطل  القبلة  حي  يف  البدر  بيت  ويقع 
ا« مميًزا يعكس  املظاهر االجتامعية واالقتصادية واحلضارية التي كانت تسود املجتمع الكويتي يف  نموذًجا »معامريًّ

املايض.
كام أنه يمثل نموذًجا مميًزا من حيث التخطيط املعامري ومواد البناء املحلية التي كانت مستخدمة يف ذلك الوقت 

والتي حافظت عىل بقائها بحالة جيدة عرب السنني.
ا وعامليًّا. فالكويت دولة حترص عىل تراثها القديم وهتتم بآثارها وفنوهنا ملا خيدم جمتمعها وملا خيدمها هي أيًضا حمليًّ

املصدر: كتيب الكويت ترحب بكم - وزارة األعالم - ص ١٣ ص ١٦ ص ١7- بترصف.



١٠5

روابط دروس اجلزء الثاين

الوحدة األوىل
١-١ آدم وحواء

https://youtu.be/X2zsJ5u_EJ4
٣-٧ طبيعتنا اخلالبة

https://youtu.be/gPcg3GP_w8l
الوحدة الثالثة

٢-١٠ وقفة احلق
https://www.youtube.com/watch?v=gSCqmVX7o50

٢-١٠ مركز عبداهلل السامل الثقايف
https://www.youtube.com/watch?v=tGkpLSmRZmg

١-١٠ البيت الكويتي
https://youtu.be/RrctKrctLCw


