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ديباجة
مت يف ديسمرب 1999م تـّمت إصالحات كان لها األثر اإليجـايب يف الّنظام   منذ الـمناظرة العاّمة للّتبّية اّلتي ُنظِّ

الّتبوّي الجيبويّت، من أجل إنشاء ظروف مالمئة لربوز مدرسة جيبوتية ذات جودة عالية وديـموقراطية.

والّثانوّي،  األسايّس  الّتعليم  يف  الّدراسّية  والربامج  الـمناهج  بتحديث  الخصوص  عىل  اإلصالح  هذا  تـمّيز  وقد 

والّشوع يف تنفيذ مخّطٍط للّنشـر اّلذي مّكن لكّل تلميذ الّتوّفر عىل كتاب يف كّل مستوى، ويف كّل ماّدة طيلة 

تـَمْدُرِسِه يف مختلف الـمستويات.

قد  والربامج  الـمناهج  إعداد  فيه  تمَّ  اّلذي  ياق  السِّ فإّن  باستمرار،  لإلصالح  قاباًل  البشي  العمل  لكون  ونظراً 

ر، وألّن السياسة العاّمة لوزارة الّتبّية الوطنية والّتكوين الـمهني، يف بحٍث دائٍم عن الجودة وعن تحسني  تطوَّ

راسّية  أداءات الّتعليم والّتعّلم، وبعد خمس عشة سنة، فقد تّم انطالق مراجعة الـمناهج والربامج والكتب الدِّ

الرّفع من جودتها وتحسني فعاليتها يف الفصول، مع األخذ بعني االعتبار  الّتعليم األسـايّس، وذلك من أجل  يف 

الّتوصيات الـمنبثقة عن الّندوات حول تجويد الّتعليم والّتعّلم،  اّلتي نظمت يف شهري نوفمرب وديسمرب 2016م، 

وكذا نتائج العملّيات الّتشخيصّية الـمنجزة خالل 2018م. يستهدف هذا الـمشوع الّضخم إدخال اإلصالحات 

الّتكنولوجيا  وإدراج  األسايس،  الّتعليم  مناهج  والعملّية عىل  الّتبوّية  الّتطّورات  وإثراء  الـمالمئة،  والّتحسينات 

الرّقمّية يف العملّية الّتعليمّية- الّتعلُّمّية، وكفايات الحياة لدى متعّلمينا، وتطوير انفتاحهم عىل العالـم، وفق ما 

عات االجتامعّية والّثقافّية واالقتصادّية  جاء يف القانون الـُموجه للّنظام الّتعليمّي الجيبويّت يف إطار احتام الّتوقُّ

لبالدنا.

إّن هذا الكتاب الخاّص بالّسنة الّسابعة اإلعدادّية ُيعّد مثرة الجهود الـمشتكة بني الـمؤّطرين واألساتذة والُخرباء 

الـمحّليني، واألجانب، والـُمكّونني وتقنيي مركز البحوث واإلعالم واإلنتاج الّتبوّي، كام أّنه ينّمي مقاربات تربوّية 

متجّددة تضع الـمتعّلم كفاعٍل مستقّل يف ُصلب نشاطه الّتعليمّي.

إّن هذا الكتاب مرّفـق بوسائل داعمة تستهدف تحقيق أقىص قدر االستثامر، ويحمل إىل الـمتعّلمني ما يستكمل 

تعليمهم وتعلُّمهم.

أعّزايئ الّتالميذ، واألساتذة، وأولياء األمـور: هذا الكتاب لكم، وأنا عىل يقني أّنه سُيفيدكم استفادة شـاملة يف 

تعّلم الّلغة العربّية.

 والّله ويل الّتوفيق.

مصطفى محّمد محمود

وزير الّتبّية الوطنّية والّتكوين الـمهنّي
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األصالة  

الـمعارصة  

جيبويت بني األصالة واملعارصة
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مقدمة 
ــف مــع  ــّد للكتــب مــن أن تتغــرّي لتتكيّ ــة، كان ال ب ــة العربيّ بعــد إنجــاز مراجعــة منهــاج اللّغ

ــات التّعليــم  الـــمنهاج الجديــد، وتحمــل معــه روح العــر الحديــث، ومهــارات الحيــاة، وتقنيّ

ــي اختناهــا وتبّنيناهــا وظهــرت أصداؤهــا يف الـــمنهاج الجديــد. الجديــدة الّت

مــن هنــا نضــع بــني أيــدي الـــمربنّي كتــاب اللّغــة العربيّــة للّصــّف الّســابع مــن التّعليم األســايس، 

الـّـذي تتنــاول موضوعاتــه قضايــا علميّــة، وثقافيّــة، واجتامعيّــة، ووطنيّــة مــن  خــالل تنــّوع نــّي 

يتاوح بــني حــوارّي ورسدّي.

يتكــّون الكتــاب مــن ســّت وحــدات تشــتمل كّل واحــدة منهــا عــى فــروع تعليــم اللّغــة العربيّــة 

كالقــراءة والّنحــو والــّرف واإلمــالء واإلنتــاج الّشــفوّي والكتــايّب وفقــا للمســتوى، باإلضافــة إىل 

نصــوص ســامعيّة.

ويعمــل الكتــاب عــى أســاس أّن اللّغــة كّل ال يتجــزأ؛ فالفــروع الـــمذكورة برمتهــا تصــّب يف جعل 

ــا، وعليــه فــإّن مضمــون  الوحــدات يقــتح عــى التاّلميــذ  الـــمتعلّم ينتــج خطابًــا شــفويًّا وكتابيًّ

أنشــطة تدّربهــم عــى وضعيّــات ذات صلــة مبحيطهــم يف حياتهــم اليوميــة.

ونحــن إذ نرجــو لإلخــوة الـــمدرّسني و الـــمدرّسات التّوفيــق يف أداء مهمتهــم، فإنّنــا نرحــّب مبــا 

يبدونــه مــن مالحظــات وآراء خــالل تعاملهــم مــع محتــوى الكتــاب، لإلفــادة منهــا يف تطويــره 

مســتقباًل.

وأخــريًا وليــس آخــرًا، فــإن ُوفقنــا فيــام ســعينا إليــه مــن وراء هــذا الكتــاب فالفضــل للـّـه وحــده 

وإن قرنــا فيــه فالقصــور مــن لــوازم اإلنســان.

الـمؤلّفون 
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أكتشف محتوى الكتاب
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الّجْنِديُّ الّدرس األّول

)1
ر )

ـوا
ـــ

حــ

الُم َعلَْيكُْم، كَْيَف َحالَُك؟ َسعيد: السَّ

خوِل. ْل ِبالدُّ الُم، الَحْمُد لِلَِّه، تََفضَّ الّجندّي: َوَعلَْيكُُم السَّ

َسعيد: لََقْد اِْسَتْغرَْقَت َوْقًتا يف التَّْدريِب، أَْخِبيْن كَْيَف كاَن؟

ْعَبَة.  الّجندّي: كاَن َشاقًّا َوُمْتِعًبا، ِبَحْمِد اللِّه تَجاَوزْنا َهِذِه الـَمرَْحلََة الصَّ

َسعيد: َمتى تَْبَدأُ الَعَمَل الـَمْيدايِنَّ؟

ِة َويَتمُّ تَْعييني. الّجندّي: بَْعَد اإلِجازَِة َسْوَف أَعوُد إِىل الِقياَدِة العامَّ

َسعيد: َولِامذا اْخَتَْت َهذا الَعَمَل الَّذي يَْعَتِبُُه الَبْعُض شاقًّا؟

َق يل ِبَفْضِل اللِّه. َغِر، َوَقْد تََحقَّ الّجندّي: َهذا كاَن ُحلْمي ُمْنُذ الصِّ

َسعيد: َهاّل تُْخِبيْن َقلياًل َعِن الِخْدَمِة الَعْسكَِريَِّة.

الّجندّي: يف الَعْسكَِريَِّة تََتَعلَُّم النِّظاَم َواالنِْضباَط َواالْحِتاَم، َفَقْد كُْنُت َعكَْس َذلَِك تَـامًما.

َسعيد: َوماذا تَْفَعلوَن َغْيَ َذلَِك؟

ا. الّجندّي: نَْحُن ُحامُة الَوطَِن ِمَن األَْعداِء، بَرًّا َوبَْحًرا َوَجوًّ

َم لِلَْوطَِن؟  ا؟! أَنَْت نَـموَذٌج َحيٌّ لِلُْجْنِديِّ الُْقْدَوِة. ماذا ِبإِْمكانِنا نَْحُن أَْن نَُقدِّ َسعيد: َحقًّ

الّجندّي: اإلِْخالَص لِلَْوطَِن، َوالَعَمَل أِلَْجلِِه كُلٌّ َحْسَب َمْوِقِعِه.

َسعيد: ُشكًْرا لََك، لََقْد اِْسَتْمَتْعُت ِبالَحديِث َمَعَك، َولَنا لِقاٌء آَخُر.

َعِة. الّجندّي: إِْن شاَء اللُّه، َعىل الرَّْحِب َوالسِّ
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كَأُْس إِْفريقيا الّدرس الّثاين

ّي
ائـ

ـر
ـــ

ـــ
قـ

ّص 
ن

 الّتعاقد الخصوماستقطابالـمؤّهلة

االتّفاقالـمتنافسونجذبالـمرتشحة

معجـمي الّصغـــري

ــي  ــد، َوالَّت ــِب جولي ــا يف َملَْع ــكَأِْس إِْفريقي ــِة لِ لَ ــاِت املَُؤهِّ ــدى املُباَري ــِدِه إِْح ــَع والِ ــُد َم ــَرَ أَْحَم َح

ــَدٍف دوَن  ــريِِه ِبَه ــى نَظ ــا َع ــاَز ُمْنَتَخُبن ــْد ف ــدّي. َوَق وان ــِب الرُّ ــيَّ ِبالُْمْنَتَخ ــَب الَوطَن ــْت املُْنَتَخ َجَمَع

ْخــِب َوالُهتافــاِت  ا ِمــَن الصَّ ــِل لِــكَأِْس إِْفريقيــا. َوَشــِهَد املَملَْعــُب َجــوًّ ُمقاِبــٍل، لَِيُشــقَّ طَريَقــُه نَْحــَو التَّأَهُّ

عنَي.  الَّتــي تََتَخلَّلُهــا تَْصفيقــاٌت حــارٌَّة ِمــَن الـــُمَشجِّ

ــَف  ــاُه: كَْي ــأََل أَب ــاُدِل الُقْمصــاِن! َفَس ــنَي َوتَب ــِق الّلِعب ــْن تَعانُ ــُد ِم ــَتْغرََب أَْحَم ــاراِة اِْس ــِة املُب يف نِهايَ

ــَة تِْســعنَي َدقيَقــًة أَْن يَْخِتمــوا املُبــاراَة ِبَهــِذِه الطَّريَقــِة؟! َوكَأَنَّ  لِلُْخصــوِم يف املُْســَتطيِل األَْخــَرِ طيلَ

َشــْيًئا لـَـْم يَْحــُدْث؟ َفأَجابَــُه الوالِــُد: اِْعلَــْم يــا بَُنــيَّ إِنَُّهــْم لَْيســوا ُخصوًمــا كَــا تَِصُفُهــْم، بَْل ُمَتناِفســوَن 

ــكَأِْس  ــَل لِلْ ــٍة عالَِيــٍة. ثُــمَّ قــاَل أَْحَمــُد: إًِذا، فــاَز ُمْنَتَخُبنــا َوتَأَهَّ يف املَْيــداِن، َويََتَمتَّعــوَن ِبــروحٍ ِرياِضيَّ

اإلِفريِقيَّــِة، أَلَْيــَس كََذلِــَك؟ َفقــاَل الوالِــُد: ال، مــا زالَــِت التَّْصِفيــاُت جاِريَــًة َومــا زاَل الطَّريــُق طَويــًل.

ُد كُلَّ َســَنَتنِي ُمْنُذَســَنِة 1957. َوَقــْد اِزْداَد  يُْعَتــَرُ كَأُْس إِفريقيــا لِكُــرَِة الَقــَدِم َحَدثـًـا ِرياِضيًّــا ُمِهــاًّ يََتَجدَّ

يف اآلِونـَـِة األَخــريَِة، اِْهِتــاُم األَنِْديَــِة العالَِميَّــِة ِبالّلِعبــنَي الـــُمَتَميِّزيَن يف َهــِذِه الُبطولَــِة، اِلْســِتْقطاِبِهْم 

َوالتَّعاُقــِد َمَعُهــْم َواالِْســِتفاَدِة ِمــْن َمهاراتِِهــْم.

يتألف كتايب من ست وحدات.كّل وحدة تتكّون من أربعة دروس تشمل 

فروع تعليم اللّغة العربيّة. مّدة كّل وحدة خمسة أسابيع. 

مجاالت الوحدات: 
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، كَْيَف حالَُك؟ د: َمرَْحًبا َعِلُّ ُمَحمَّ

ُد، أَنا ِبَخْيٍ َوالَْحْمُد للّه. ما الّذي جاَء ِبَك إِىل الـَمديَنِة؟ : َمرَْحبا ُمَحمَّ َعِلّ

د: ِجْئُت لَِكْ أَتََعرَُّف إِىل الـَمديَنِة َوما فيها. ُمَحمَّ

: ِبإِْمكاِن أَْن أَُعرَِّفَك إِىل الـَمديَنِة إِذا أََرْدَت َذلَِك، أَيَْن تََودُّ أَْن تَزوَر؟ َعِلّ

ياِحيََّة. َة َوالسِّ د: َهذا لُطٌْف ِمْنَك. األَماِكَن العامَّ ُمَحمَّ

: إًِذا اتََّفْقنا. نَْذَهُب َغًدا. َعِلّ

ــد: يــا للَلَْهــْوِل! الـــَمديَنُة واِســَعٌة َوَعــَدُد الّنــاِس فيهــا كَثــيٌ. كَْيــَف تَْعتــادوَن َعــى َهــذا الكَــمِّ  ُمَحمَّ

جيــجِ؟ ِمــَن الضَّ

: كَالُمــَك َصحيــٌح، َولَِكنَّنــا اِْعَتْدنــا َعــى َهــذا اإِلْزعــاجِ، َوأَْصَبــَح ُجــزًْءا ِمــْن َحياتِنــا. إِذا اْحَتْجنــا  َعــِلّ

يــِف. إِىل الُهــدوِء َواالِْســِرْخاِء َذَهْبنــا إِىل الرِّ

د: الـَمبان ُهنا شاِهَقٌة َوكَبيٌَة َوالطُّرُقاُت واِسَعٌة. ُمَحمَّ

: َعى َعكِْس الّريِف، َفالطُّرُقاُت ُهناَك ُمَتَعرَِّجٌة َوالّناُس يَْسكُنوَن يف األَكْواخِ. َعِلّ

َدٌة. ِمْنكُْم َمْن يَْعَمُل يف التِّجاَرِة أَْو الَخَدماِت. د: الَحظُْت أَيًْضا أَنَّ األَْعامَل ُهنا ُمَتَعدِّ ُمَحمَّ

َدٌة. كّاِن ُهنا أَكَْثُ، َفِبالّتايل األَْعامُل ُمَتَعدِّ : نََعْم. أِلَنَّ َعَدَد السُّ َعِلّ

ُع الّذي يف الـَمديَنِة. ُد َوالتََّنوُّ د: يُْعِجُبني الّتَعدُّ ُمَحمَّ

ُل الُهدوَء َوالّراَحَة يف الّريِف. : َوأَنا أَُفضِّ َعِلّ
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ــَي تَخيــُط الثِّيــاَب الَجديــَدَة يف األَْعيــاِد  ــاِق؛ َفِه ــُة ِهــَي األَْفَضــُل َعــى اإلِطْ ــُة. الَخّياطَ ياَســمني: الَخّياطَ

ــاِر. غــاِر َوالِكب وَر إِىل ُقلــوِب الصِّ ــُل الــرُّ ــراحِ، َوتُْدِخ َواألَْف

ــعيَدِة، َوُهــَو  ُم أَْفَخــَر الَهدايــا يف الـــُمناَسباِت السَّ ُعَمــر: أَنــا أَقــوُل الَعطّــاُر ُهــَو األَْفَضــُل؛ َفُهــَو َمــْن يَُقــدِّ

ــُر األَْجــواَء َويَْجَعلُهــا لَطيَفــًة. َمــْن يَُعطِّ

ــرى؟  ــرًَّة أُْخ ــَدًة َم ــدو َجدي ــا تَْب ــَمزُِّقها َويَْجَعلُه ــي تُـ ــَك الَّت ــاحِ َماِبِس ــوُم ِبإِْص ــْن يَق ــا! َوَم ــمني: َحقًّ ياَس

ــاُر؟! ــَك الَعطّ َصديُق

ُمها  ُعَمــر: يَكْفــي الَعطّــاُر أَنَّــُه يُْبــِدُع يف ابِْتــكاِر أَنـْـواعِ الُعطوِر الـــُمْسَتْخرََجِة ِمــَن الزُّهــوِر َواألَْشــجاِر، َفُيَقدِّ

َعــٍة. َهــذا َفــنٌّ ال َعَمٌل. بائِــِن ِبَروائِــَح َزِكيَّــٍة َوُمَتَنوِّ لِلزَّ

ياَســمني: أاَل تَْعَتِقــُد أَنَّ الَخّياطَــَة تََتَميَّــُز ِبالـــَمهاَرِة َواإِلبْــداعِ؟ َهــْل َرأَيْــَت َرْوَعــَة أَْغِطَيــِة الُفــرُِش َواللُُّحِف 

َواألَْغِطَيــِة الـــُمْسَتْخَدَمِة َصْيًفــا َوِشــتاًء؟ ِهــَي الَفّنانَُة...

األَُب: َمْهــًا يــا اِبَْنــيَّ الَعزيَزيْــِن... ال تَْخَتلِفــا َوالـــَمْوضوُع لَْيــَس فيِه ِخــاٌف. أَْخــِراين، أَيَُّهام أََهــمُّ ِعْنَدكُام: 

الَعــنُي أَِم األَنـْـُف؟ الَيــُد أَِم الرِّْجــُل؟ أَتََريــاِن حريَتَكُــام يف اإلِجابَِة؟

، َوأَنا عاِجٌز َعِن االِْخِتياِر. ٌ ِفْعًا، َفكُلُّ ما تَْسأَُل َعْنُه ُمِهمٌّ ُعَمر: األَْمُر ُمَحريِّ

ياَسمني: َوأَنا أَيًْضا... اإلِنْساُن يَْحتاُج إِلَيها كُلِّها.

َر ُمْجَتَمًعــا ِبــدوِن كُلِّ الـــِمَهِن فيــِه. َوما  ، ال يُـــْمِكُن أَْن نََتَصــوَّ األَُب: كََذلِــَك األَْمــُر َمــَع الـــِمَهِن يــا َعزيــَزيَّ

يُـــَميُِّز أَْصحــاَب الـــِمَهِن َعــْن بَْعِضِهــِم الَبْعــِض ِدقَُّتُهــْم َوإِْخاُصُهــْم يف َعَملِِهــم. َهــِل اتََّفْقنا؟
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فاِطَمة: إِنَّها الُْفْسَحُة، َهّيا ِبنا إِىل الَْمكَْتَبِة. 

َسَمر: لُِنَدْرِدْش َمَع َصديقاتِنا يف الّساَحِة، َذلَِك أَْمَتُع. 

ٍء.  ْثَرَُة يف َشْ فاِطَمة: ال تَْنَفُعني الثَّ

َسَمر: َوماذا تَْنَفُعِك الِْقَصُص الَّتي تَْعكُِفنَي َعلَْيها؟

فاِطَمة: أَِجُد ِفيها الُْمْتَعَة، َوأَْسَتفيُد ِمْن ِحكَِمها. 

ٍة َقَرأْتِها؟  َسَمر: أَْخِبيني َعْن أَْفَضِل ِقصَّ

ْنِدريّل لَْيَسْت كَباقي الِْقَصِص.  فاِطَمة: َقَرأُْت الْكَثريَ ِمَن الِْقَصِص، لَِكنَّ السَّ

َسَمر: َمْن بَطَلَُتها؟ َوما أَْحداثُها؟ 

ــُة تَْحــي َعــِن الظُّلْــِم الَّــذي َوَقــَع َعلَْيهــا ِمــْن  ــِة َفتــاٌة تَُســّمى َســْنِدريّل، َوالِْقصَّ فاِطَمــة: بَطَلَــُة الِْقصَّ

َزْوَجــِة أَبيهــا َوابَْنَتْيهــا. 

ِة؟  َسَمر: كَْيَف كانَْت نِهايَُة الِْقصَّ

فاِطَمة: لََقِد اْخَتاَر اْلَِمريُ َسْنِدريّل لَِتكوَن... أَتَْعرِفنَي؟ لَْن أُْخِبَِك الَْمزيَد. 

عيَدَة.  ًة رائَِعًة، َهْل نَِهايَُتها َسِعيَدٌة؟ أَنا أُِحبُّ النِّهاياِت السَّ َسَمر: تَْبدو ِقصَّ

فاِطَمة: الَْوْقُت يَـْميض يا َسَمُر َوالُْفْسَحُة تَكاُد تَْنَقيض. إِْن أَْرَدِت الَْمزيَد َعلَْيِك أَْن تَْقَريئ. 

ْنِدريّل.  َة السَّ َسَمر: َعاَدًة أَِحبُّ ااِلْسِتامَع أَكَْثَ ِمَن الِْقراَءِة، لَِكّني َسأَْقَرأُ ِقصَّ

ْنِدريّل. ِة السَّ فاِطَمة: إًِذا َهّيا ِبنا إِىل الَْمكَْتَبِة، َسأَُدلُِّك َعىل ِقصَّ
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ــٍة، لِِزيــاَرِة  ــِة تَجــرة، يف َســفيَنٍة بَْحِريَّ ، ســاَفرَْت َوفــاُء إىِل ُمحاَفظَ راِسِّ يف إِجــازَِة ُمْنَتَصــِف العــاِم الــدِّ

هــا َحَســٍن. َوُهنــاَك زاَرْت َمْركَــَز األَْعــاِل الَيَدِويَّــِة الواِقــَع يف َوَســِط الـــَمديَنِة، ِبرِْفَقــِة اِبَْنــِة  أُْسَِة َعمِّ

هــا َخديَجــَة. َعمِّ

ــُه  ــٍة ِمْن ــْت كُلُّ زاِويَ َص ــرٌ، ُخصِّ ــٌع َوكَب ــَمْركَُز واِس الـ

ُل ِمــَن الـــَمْركَِز  ــٍة: الِقْســُم األَوَّ لَِعــرِْض ِصناَعــٍة ُمَعيََّن

ــَعِف  ْوِم َوَس ــدَّ ــَن ال ــِة ِم ــاِت النَّباتِيَّ ــَص لِلُْمْنَتج ُخصِّ

النَّخيــِل. َوُعرَِضــْت يف َهــذا الِقْســِم أََدواٌت َمْصنوَعــٌة 

كَاألَْقفــاِص  النَّخيــِل  َوَســَعِف  األَْخشــاِب  ِمــَن 

ــاِل َوالــزَّرايب َوالـــِمزَْفِن، َوالِحبــاِل  َوالـــَمكانِِس، َوالسِّ

ــِة. يَن ــِة لِلزِّ ــِف الَفنِّيَّ ــِض التَُّح َوبَْع

ــٍة  ــاٍت َمْصنوَع ــَص لُِمْنَتج ــاين، َفُخصَّ ــُم الّث ــا الِقْس أَّم

ِمــَن الَخــَرِز َوالُخيــوِط، ِبأَنْــواعٍ ُمْخَتلَِفــٍة تُــْرُِز بَراَعــَة 

ــداعِ يف  ِة اإِلبْ ــوَّ ــُمْتَعُة يف ُق ــُن الـ . َوتَكُْم ــنِّ ــذا الَف َه

الَخــَرِز  َوُمْنَتجــاِت  ناَعــِة،  َوالصِّ َوالرَّْســِم  التَّطْريــِز 

َوالَحقائِــِب الَيَدِويَّــِة لِلنِّســاِء، َوالـــَمكاِحِل، َواللَّْوحاِت 

ــِم  ــنِّ الرَّْس ــِز َوَف ــاِل التَّطْري ــُمشاِهَد ِبَج ــُر الـ ــوِط تُْبِه ــاُت الُخي ــْت ُمْنَتج ــا. َوكانَ ــِة َوَغْرِه الحائِِطيَّ

ــٍة.    ــواعٍ ُمْخَتلَِف ــاِت ِبأَنْ ــاِت َوالَبطّانِّي ــِة َوالُقبَّع ــِس التَّْقليِديَّ كَالَْماِب

لِْديَّــِة، َحْيــُث ُصِنَعــْت ِمــَن الُجلــوِد أَنـْـواٌع ُمْخَتلَِفــٌة ِمــَن  ــَص الِقْســُم الّثالـِـُث لِلُْمْنَتجــاِت الجِّ َوَقــْد ُخصِّ

ــّجاِد َوَغْرِهــا.  األَْحِذيَــِة التَّْقليِديَّــِة، َواألَْحزَِمــِة، َوالسَّ

ــاِت  ناع ــا الصِّ ــُف فيه ــَمْدَرِسيَِّة، تَِص ــِة الـ ــاِط اإلِذاَع ــٍة يف نَش ــاُء ِبكَلَِم ــاَركَْت َوف ــا، ش ــَد َعْوَدتِه َوبَْع

ــِز.  ــا لِلَْمْركَ ــاَء ِزياَرتِه ــاَهَدتْها أَثْن ــي ش ــَة الَّت الَيَدِويَّ

الّتطريزمكاحلالـمزفنالّتحف

الّتزينيأداة للكحل، ما يوضع يف العني للّزينةحزمة من جريد الّنخلاألشياء الّثمينة القدمية                   

معجـمي الّصغـــر
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أَْعرُِض
أَقرأُ 

وأستجيب

أَبحُث 
يف اإلنتنت

أَستخدم 
الكمبيوتر أَكُْتُب

أَْسَتمُع 
َوأَْفَهُم

أَتحاوُر 
َمَع اآلخر

ُف  أُثَقِّ
نَْفِس

الـمهارات للّصف الّسابع
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الوطن  الوحدة

األوىل

سأتعرّف إىل:

 تاريخ استقالل جيبويت 

 عالقة املواطن بوطنه 

الفعل الـاميض 





سأقدر عىل:

 الّتمييز بني املعلومات األساسّية والّثانويّة

تحضري بطاقة تعريفّية 

استنتاج الحقل الـمعجمّي للّنّص







الـمشاركة يف الحوار

يف هذه الوحدة:
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الّدرس األّول

- أالحظ الّصور اآلتية ثّم أجيب عن األسئلة حولها شفهيًّا:

محافظتا عيل صبيح وتجرّة
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أستمع إىل الّنّص ِمْن جديد وأتذكّر الكلامت الّتي تصف:ثانيًّا:

أحّدد اإلجابة الّصحيحة من الخيارات الـمتعّددة:أّوال:

أستمع إىل الّنّص مرّتني ثّم أجيب عن األسئلة:

يعيش خالد يف محافظة: 

 أُبُخ          عيل صبيح         ِدِخل

أنشئ مؤّخًرا ميناء للحاويات يف:  

 َعرتا                 أُبُخ                             تَُجرَّة

تقع عيل صبيح عىل حدود:  

 إرترييا                       الّصومال                              إثيوبيا

تتمّيز مدينة تجرّة: 

 بشواطئها الجميلة        بجبالها الّشاهقة                    بجّوها اللّطيف

1

2

3

4

12 عيل َصبيح:  تجرّة:
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الُجْنِديُّ الّدرس األّول

)1
ر )

ـوا
ـــ

حــ

الُم َعلَْيكُْم، كَْيَف َحالَُك؟ َسعيد: السَّ

خوِل. ْل ِبالدُّ الُم، الَحْمُد لِلَِّه، تََفضَّ الُجندّي: َوَعلَْيكُُم السَّ

َسعيد: لََقْد اِْسَتْغرَْقَت َوْقًتا يف التَّْدريِب، أَْخرِبيْن كَْيَف كاَن؟

ْعَبَة.  الُجندّي: كاَن َشاقًّا َوُمْتِعًبا، ِبَحْمِد اللِّه تَجاَوزْنا َهِذِه الـَمرَْحلََة الصَّ

َسعيد: َمتى تَْبَدأُ الَعَمَل الـَمْيدايِنَّ؟

ِة َويَتمُّ تَْعييني. الُجندّي: بَْعَد اإلِجازَِة َسْوَف أَعوُد إِىل الِقياَدِة العامَّ

َسعيد: َولِامذا اْخَتَْت َهذا الَعَمَل الَّذي يَْعَترِبُُه الَبْعُض شاقًّا؟

َق يل ِبَفْضِل اللِّه. َغِر، َوَقْد تََحقَّ الُجندّي: َهذا كاَن ُحلْمي ُمْنُذ الصِّ

َسعيد: َهاّل تُْخرِبيْن َقلياًل َعِن الِخْدَمِة الَعْسكَِريَِّة.

الُجندّي: يف الَعْسكَِريَِّة تََتَعلَُّم النِّظاَم َواالنِْضباَط َواالْحِتاَم، َفَقْد كُْنُت َعكَْس َذلَِك تَـامًما.

َسعيد: َوماذا تَْفَعلوَن َغرْيَ َذلَِك؟

ا. الُجندّي: نَْحُن ُحامُة الَوطَِن ِمَن األَْعداِء، بَرًّا َوبَْحًرا َوَجوًّ

َم لِلَْوطَِن؟  َسعيد: أَنَْت نَـموَذٌج َحيٌّ لِلُْجْنِديِّ الُْقْدَوِة. ماذا ِبإِْمكانِنا نَْحُن أَْن نَُقدِّ

الُجندّي: اإلِْخالَص لِلَْوطَِن، َوالَعَمَل أِلَْجلِِه، كُلٌّ َحْسَب َمْوِقِعِه.

َسعيد: ُشكًْرا لََك، لََقْد اِْسَتْمَتْعُت ِبالَحديِث َمَعَك، َولَنا لِقاٌء آَخُر.

َعِة. الُجندّي: إِْن شاَء اللُّه، َعىل الرَّْحِب َوالسِّ
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أجيُب عن األسئلة اآلتية شفهيًّا.أّوال:

أتدّرب عىل الحوار مع زمييل ونقّدمه يف الّصّف.ثانيًّا:

أمأل البطاقة الّتعريفّية عّني، وأزيّنها بالرّسوم واأللوان. الّتعبري الكتايّب

أحــر ثالثــة صــور مختلفــة عــن األزيــاء الّتقليديّــة الجيبوتّيــة، ومــن دولتــني عربّيتــني 

. مختلفتني

الّثقافة

أسّجُل الّنشيد الوطنّي عىل اللّوح اإللكتويّن وأسّمعه لزماليئ يف الفصل. الّتكنولوجيا

من الـمتحاوران يف الّنّص؟ 

ما موضوع الحوار؟ 

ماذا تعلّمت من الحوار؟

1
2
3

عمري: .....................................................................................................................................

مدرستي: .................................................................................................................................

حيي: .......................................................................................................................................

هوايتي: ...................................................................................................................................

طعامي الـمفّضل: ..................................................................................................................... 

أمنّيتي: .................................................................................................................................... 

بطاقة تعريفّية
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نبذة عن جيبويت الّدرس الّثاين

ّي
ائـ

ـر
ـــ

ـــ
قـ

ّص 
ن

 إنشاءالعرصيّة إبرام احتلّها

بناءالحديثةعقد واتّفاق  سيطر عليها 

معجـمي الّصغـــري

الَقــْرِن  َمْنِطَقــِة  يف  َدْولَــٌة  جيبــويت 

الـــَمَحطََّة  تَُعــدُّ  َوالَّتــي  اإلِْفريقــّي، 

إِْفريقيــا.  يف  اإلِْســالِم  لَِنــْشِ  األوىل 

ــًرا إىِل َمْوِقِعهــا  اِْحَتلَّهــا الَفرَنِْســّيوَن نَظَ

اًل  االِْســتاتيجيِّ َســَنَة 1862، َفَوَصلــوا أَوَّ

إِىل َمديَنــِة أُبُــخ، َوَجَعلوهــا َمَقــرًّا لَُهــْم 

ــراِم الـــُمعاَهداِت َمــَع ُشــيوخِ  بَْعــَد إِبْ

ــالطنِي ُهنــاَك. ــِل َوالسَّ الَقبائِ

مينــاَء  الَفرَنِْســّيوَن  بَنــى  َســَنَة 1888، 

جيبــويت، َوَحلَّــْت َهِذِه الـــَمديَنُة الَجديَدُة 

َمَحــلَّ أُبُــْخ كَعاِصَمــٍة لِلُْمْســَتْعَمرَِة. َوِمــْن 

ــَنَة 1917. ــا َس ــنْيَ جيبــويت َوأَديــْس أباب ــِد بَ ــكَِّة الَحدي ــاَء َخــطِّ ِس ــّيوَن ِبن ــَل الَفرَنِْس ــمَّ أَكَْم ثَ

، نالَــْت جيبــويت اِْســِتْقاللَها  ــْعُب الجيبــويتُّ ِضــدَّ االِْســِتْعامِر الَفرَنـْـِسِّ بَْعــَد نِضــاٍل طَويــٍل قــاَم ِبــِه الشَّ

يف الّســاِبعِ َوالِعْشيــَن ِمــْن َشــْهِر يونْيــو، َســَنَة أَلْــٍف َوتِْســِعامئٍَة َوَســْبَعٍة َوَســْبعنَي.

ــُم  ــَل: األَُم ــِة، ِمْث َولِيَّ ــُمَنظَّامِت الدُّ ــامِم إِىل الـ ــويت إِىل االِنِْض ــاَرَعْت جيب ــيِّ س ــِتْقالِل الَوطَِن ــْوَر االِْس َف

ــًوا يف  ــًرا ُعْض ــْت ُمَؤخَّ ــِة. َوأَْصَبَح ــَدِة اإلِْفريقيَّ ــُة الَوْح ــِة، َوُمَنظََّم َوِل الَعَرِبيَّ ــدُّ ــُة ال ــُمتَِّحَدُة َوجاِمَع الـ

ــا. ــاد َوكوميس ــِة إيج ــٍة كَُمَنظََّم ــامٍت إِْقلِيميَّ ُمَنظَّ

ــَمدارِِس  ــاِت َوالـ ــاِء الطُّرُق ــُمَتَمثِّلَِة ِبإِنْش ــِة الـ وِريَّ ــاِة الرَّ ــِق الَحي ــالُح َمراِف ــمَّ إِْص ــِتْقالِل، تَ ــَد االِْس بَْع

يَِّة  ــكَِك الَحديــِد الَعرْصِ ْخِل الـــَمْحدوِد، َوَربِْط السِّ َوالـــُمْسَتْشَفياِت، َوِبنــاِء َوَحــداٍت َســكَِنيٍَّة لِــَذوي الدَّ

ــِة األَخــريَِة.  ــياِحيِّ يف اآلِونَ ــَن الِقطــاعِ السِّ ــِتفاَدِة ِم ــنْيَ جيبــويت َوإِثْيوبيــا، َوتَْوســيعِ الـــَموانِِئ َواالِْس بَ

ــلِْكيَِّة َوالاّلِســلِْكيَِّة. َومــا زالَــْت َمشــاريُع تَطْويــِر البِّــالِد قائِـــَمًة  ِباإلِضاَفــِة إىِل تَْحديــِث االِتِّصــاالِت السِّ

َحّتــى يَْوِمنــا َهــذا. 
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 أكتب إجابات األسئلة اآلتية عىل دفتي:أّواًل:

ما الّدولة الّتي يتحّدث عنها الّنّص؟

أين وصلت أّول حامية فرنسّية؟

متى نالت جيبويت استقاللها؟

أذكر الـمنظّامت الّدولّية الّتي انضمت إليها جيبويت.

1
2
3
4

أستخرج من الّنّص مرادف الكلامت الـملّونة:ثانيًّا:
 الّتي تعترب الـمحطّة األوىل لنش اإلسالم.

 جعلوها مقًرا لهم بعد عقد الـمعاهدات.

 ربط الّسكك الحديد الحديثة بني جيبويت وإثيوبيا.

 استمرت مشاريع تطوير البالد قامئة حّتى اليوم.

1
2

3
4
أمأل الفراغات بكلامت دالّة عىل اإلصالح من الّنّص:ثالًثا:

 تقوم الّدولة ....... الطّرقات العاّمة.

 تسعى الّدولة إىل....... الـمنافذ البحريّة.

 تستمّر عملّية ....... وسائل الّنقل.

 ....... الّدولة مؤّخًرا مستشفيات تخّصصّية حديثة.

 ال تزال عملية ........... جامعة جيبويت الستقبال عدد أكرب.

1
2

3

4
5

أستخرج فكرة من كّل فقرة يف الّنّص:رابًعا:

  الفقرة األوىل.

  الفقرة الّثانية.

  الفقرة الّثالثة.

1
2
3
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أدخل األفعال اآلتية يف جمل مفيدة من إنشائك:ثانيًّا:

 أكمل الجمل اآلتية بالفعل الـاميض الـمناسب:أّواًل:

ذهَبْت: .............................................................................................................

رضب: ...............................................................................................................

قبلت: ...............................................................................................................

فهم: .................................................................................................................

تطبيقات:

نالت فاطمة جائزة من الـمديرنال محّمد جائزة من الـمدير

وجدت البنت محفظة يف الطّريقوجد الولد محفظة يف الطّريق

أقرأ وأالحظ:

 أستنتج أّن 

أجيب عن األسئلة اآلتية:

فائدة لغويّة

- عىل أّي زمن تدّل األفعال: نال - نالت - وجد - وجدت؟

- ما الّذي دلّت عليه الّتاء يف نالت ووجدت؟ ما حركتها؟

األفعال الـملّونة هي أفعال تدّل عىل الزّمن الـاميض. 

إذا كان الفاعل مؤنًّثا تضاف تاء الّتأنيث الّساكنة إىل آخر الفعل الـاميض.

.............. الّتلميذ الّدرس.

............. الفتاة الطّعام.

............. عمر الـامء.

الـمعلّمة............. الّدرس.

الـمسافر ............ القطار.

1
2

3
4
5
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- أكمل الفراغات مستعيًنا بالكلامت اآلتية:

)ريايض - الوحدة - مدارس - جّوها – ثانويّتان –واحدة – جنوب(

ــز بـــ ....  ــمدينة ......، تتميّ ــرف بـ ــويت وتع ــة جيب ــع يف ........ العاصم ــل تق ــة دخ مدين

الـــمعتدل وتوجــد فيهــا خمــس ....... ابتدائيّة ومدرســة إعداديـّـة ........ ومدرســتان ......... 

ــع ........يضــّم عــدة مالعــب. وفيهــا مجّم

- أنشئ بطاقة تعريفّية عن مدينة دخل عىل ورقة، وأزيّنها بالرّسوم واأللوان. 

الّتعبري الكتايّب

أقــوم أنــا ورفاقــي بزيــارة ميدانّيــة إىل َمعلَــم قديــم قريــب مــن مدينتنــا، ونعــرض 

مــا تـــّمت مشــاهدته يف الفصل.

الّثقافة

أطبع البطاقة الّتعريفّية عىل اللّوح اإللكتويّن وأزيّنها. الّتكنولوجيا
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الّدرس الّثالث

- أالحظ الّصور اآلتية ثّم أجيب عن األسئلة حولها شفهيًّا:

عيد االستقالل
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أضع عالمة )√( أو عالمة )×( أمام العبارات اآلتية:ثانيًّا:

أحّدد اإلجابة الّصحيحة من الخيارات الـمتعّددة:أّوال:

أستمع إىل الّنّص مرّتني ثّم أجيب عن األسئلة:

 عيد االستقالل يوم: 

 حزن          فرح                   غضب

 تقام العروض العسكريّة تعبريًا عن:  

 الّضعف                 الهزيـمة                             الّنرص

 تخلصت بالدنا من:  

 االحتالل                    االغتيال                             االختالل

1

2

3

)  (  تزيّن األعالم كّل أنحاء البالد    

 )  (  االحتالل داَم فتة قصرية    

)  (  أمرية ال تعجبها العروض العسكريّة   

)  (  يوم االستقالل تنبض قلوب الجميع بالّسعادة  

1
2
3
4

أكتب الّسؤال الـمناسب لـام تحته خّط:ثالًثا:

- أحّب عيد االستقالل ألنّه يوم تاريخّي. .........................................؟  

- يعترب يوم االستقالل يوم بهجة وفرح. .........................................؟  

- تزيني الطّرقات باألعالم يف كّل أنحاء البالد. .........................................؟  

- تقام العروض العسكريّة يف صبيحة يوم االستقالل. .........................................؟  

1

2

3

4
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الُم َعلَْيكُْم، كَْيَف حالَُك خالِد؟  د: السَّ ُمَحمَّ

الُم، ِبَخرْيٍ َوالَحْمُد للِّه.  خالِد: َوَعلَْيكُُم السَّ

د: نرَْباُت َصْوتَِك تيَش ِبالُحزِْن. أُِحسُّ أَنََّك لَْسَت َعىل ما يُراُم. ُمَحمَّ

ُد، لََقْد اِْشَتْقُت إِلَْيكُْم َوإىِل الَوطَِن. خالِد: آٍه يا ُمَحمَّ

َ فيَك يا َصديقي، َوَقْد كُْنَت َمْسوًرا ِبَسَفرَِك إِىل الخاِرجِ؟! د: ما الَّذي تََغريَّ ُمَحمَّ

ــِه؛ َفاإلِنْســاُن ال يَْشــُعُر ِبالَفــَرحِ إِاّل يف َوطَِنــِه، َوال يُــْدرُِك َذلِــَك  خالِــد: أَْصَبْحــُت كَالطَّــرْيِ يَِحــنُّ إِىل ُعشِّ

إِاّل بَْعــَد الُفــراِق. 

. د: ِفْعاًل، كَالُمَك َصحيٌح، لِلَْوطَِن َمذاٌق خاصٌّ ُمَحمَّ

ــيل  ــِة أَْه ــالدي َوُرْؤيَ ــواِء ِب ــْوِت أيَب، َوإِىل َه ــي، َوَص ــِن أُّم ــي إِىل ِحْض ــْوقي َوَحنين ــْد زاَد َش ــد: لََق خالِ

ــايئ. ــاِريب َوأَْصِدق َوأَق

ُر الُحزَْن الَّذي يَُسبُِّبُه لََك كُلَّ َهذا الَحننِي.  د: أَْشُعُر ِبَك يا َصديقي، َوأَُقدِّ ُمَحمَّ

خالِــد: أَتَْعلَــُم مــاذا أَتَـــَمّنى اآلَن؟ أَتَـــَمّنى أَْن نََتَمــّى َمًعــا يف َشــواِرعِ َمديَنِتنــا َوأَزِقَِّتها، َونَُشــمَّ رائَِحَة 

اِب ِعْنَد اِْخِتالِطِه ِبـــامِء الـــَمطَِر.  التُّ

د: يا إِلَهي، لََقْد َذكَّرْتَني ِبأَيّاِم طُفولَِتنا الَجميلَِة. ُمَحمَّ

خالِــد: آٍه، َهــْل تََتَذكَّــُر ِعْنَدمــا كُّنــا نَلَْعــُب يف حاَرتِنــا؟! لََقــْد اِْشــَتْقُت إِىل َضِحكاتِنــا َوَصَخِبنــا اللََّذيــِن 

يَـــْمآلِن األَْجــواَء، َوكََذلِــَك إِىل الَعــمِّ صالِــحٍ صاِحــِب الَحلْــوى اللَّذيــَذِة.

د: يا لَها ِمْن ِذكَْرياٍت َجميلٍَة. ُمَحمَّ
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أجيب عن األسئلة اآلتية:أّوال:

أحّر الحوار مع زمييل وأقدّمه يف الّصّف.ثانيًّا:

أجّهز بطاقة تعريفّية لعلم جيبويت من حيث األلوان ومعانيها. الّتعبري الكتايّب

أترجم شــعار الّدولة من اللّغة الفرنسّية إىل العربّية. الّثقافة

أطبع شعار الّدولة بالعربّية عىل اللّوح اإللكتويّن وأزيّنه باأللوان. الّتكنولوجيا

من بدأ باالتّصال؟

ماذا تـمّنى خالد؟

متى يدرك اإلنسان قيمة الوطن؟

ماذا كان يبيع العّم صالح؟

1
2

3
4

بطاقة الَعلم
تاريخ الَعلم: .........................................................

ألوان الَعلم
اللّون األزرق - داللته : ...................................................................................................................

اللّون األخر - داللته : ..................................................................................................................

اللّون األبيض - داللته : ...................................................................................................................

اللّون األحمر - داللته : ...................................................................................................................
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الَوطَُن الّدرس الّرابع

ت
ظا

فو
مح

 الـمحنالقننسناهينتمي

الـمصائبنوره ينسب إليه

معجـمي الّصغـــري
الّشاعر:  حسن الّسويس

جمع قّنة وهي أعىل الجبل

كَْن فيِه الـَمقاُم َوالسَّ لِكُلِّ إِنَْساٍن َوطَْن   

عاشوا ِبِه َعرْبَ الزََّمـْن ِمْن َقْبلِِه ُجـدوُدُه   

إِىل ُقــراُه َوالـُمـــُدْن َوُهَو إِلَْيِه يَْنَتمـي   

َوأُْفُقُه َصْفـٌو َحَســْن نُجوُمُه ُمِضْيــــَئٌة   

هوِل والِقـَنْن عىل السُّ ٌة    َوَشْمُسُه ُمِشـــعَّ

ومــن تَُراِبِه الَْبـــَدْن َفِمْن َسَناُه ُرْوُحـُه   

ُهَو الـَمالُذ الـُمْؤتَـَمْن يُِحــــــــبُّـُه أِلَنَُّه    

يَحوطُُه ِمَن الـِمَحــْن يَصونُُه ِمَن الِعـدا   

َوُهَو يَهوُن إِْن يَُهـــْن َفِعـــزُُّه ِمـْن ِعـزِِّه   

َوِجْســُمُه لَُه ثَـَمـــْن َوُروُحــُه َوَقلْـــُبُه   
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أكتب إجابات األسئلة اآلتية عىل دفتي:أّوال:

أحّدد األفكار الواردة يف الّنّص، وأنقلها إىل كّراستي:ثانًيا:

أستخرج من الّنّص مرادف الكلامت الـملّونة:ثالًثا:

ماذا يعني أّن الوطن هو الـمقام والّسكن؟

لـامذا يحّب اإلنسان وطنه؟

لـامذا يحمي اإلنسان وطنه ويصونه؟

1

2

3

الوطن هو موطن اآلباء واألجداد. 

وصف لحظات غروب الّشمس.

حامية الوطن من األعداء.

لكّل عصفور عّش يأوي إليه.

1

2

3

4

الوطن هو الّدار الّذي نأوي إليه.

أحّب وطني ألنّه الـأموى الـمؤتـمن.

أحمي وطني من الخصوم.

يسهل بذل الّروح من أجل الوطن.

1

2

3

4

أستخرج من الّنّص عكس الكلامت الـملّونة:رابًعا:

كثري من أجدادنا ماتوا من أجل الوطن.

مع غزارة األمطار تكون الّسامء مظلمة.

الخائن يضّيع وطنه الغايل.

قلّة احتام الكبار يعترب خلًقا سّيًئا.

1

2

3

4
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أضع الفعل يف صيغته الّصحيحة:أّواًل:

أرصّف األفعال اآلتية مع الّضامئر عىل دفتي: ثانًيا:

تطبيقات:

ضمري الغائبضمري الـمخاطبضمري الـمتكلّم
نوعهالّضمريالجملةنوعهالّضمريالجملةنوعهالّضمريالجملة

أنا دخلت 

الفصل

أنا

ّم ل
تك

ـم
ال

أنَت قرأت 

القّصة

أنَت
ب

اط
مخ

الـ
هوهو كتب درسُه

ب
غائ

ال

أنِت قرأِت 

القّصة

هي كََتَبْت أنِت

درسها

هي

نحن أكلنا 

الطّعام

أنتام قرأمتا نحن

القّصة

هام كتَبا أنتام

درسهام

هام

همهم كتبوا درسهمأنتمأنتم قرأتم القّصة

هّنهّن كتنب درسُهنَّأننّتأننّت قرأتّن القّصة

أقرأ وأالحظ: )ترصيف الفعل الـاميض(:فائدة لغويّة

  الرّجال ........ إىل الّصيد. )ذهب(.

  سمرية .......... أّمها يف تحضري الـــمناسبة. )ساعد(.

 أنتم ............ الحافلة. )ركب(.

1
2
3

ذهب )أنا(...............................................................................................................

لعب )أنَت(..............................................................................................................

سمع )هو(...............................................................................................................

1
2
3
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ضمري الغائبضمري الـمخاطبضمري الـمتكلّم
نوعهالّضمريالجملةنوعهالّضمريالجملةنوعهالّضمريالجملة

أنا دخلت 

الفصل

أنا

ّم ل
تك

ـم
ال

أنَت قرأت 

القّصة

أنَت

ب
اط

مخ
الـ

هوهو كتب درسُه

ب
غائ

ال

أنِت قرأِت 

القّصة

هي كََتَبْت أنِت

درسها

هي

نحن أكلنا 

الطّعام

أنتام قرأمتا نحن

القّصة

هام كتَبا أنتام

درسهام

هام

همهم كتبوا درسهمأنتمأنتم قرأتم القّصة

هّنهّن كتنب درسُهنَّأننّتأننّت قرأتّن القّصة

أرسم بطاقة تعريفّية لحّيي أو قريتي ثّم أزيّنها. الّتعبري الكتايّب

أقوم بزيارة ميدانّية إىل الـمكتبة الوطنّية ثّم أدّون مالحظايت عن مشاهدايت فيها. الّثقافة

أطبع البطاقة الّتعريفّية عىل اللّوح اإللكتويّن وأزيّنها. الّتكنولوجيا

االسم:

الـمساحة:

قريبة من:

فيها:

من صفاتها:
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أ / إنتاج شفهّي

ب / إنتاج كتايّب

- أتحّدث عن الّصور اآلتية: 

شاركت يف حفل أقيم مبناسبة يوم االستقالل.... 

أكمل الفقرة مستعيناً باألسئلة اآلتية: 

حّدد مكان وتاريخ الحدث؟

اذكر الّشخصّيات الّتي حرت الحفل؟

صف الـمشاهد الّتي رأيتها؟ 

ما الّذي لفت انتباهك يف الحفل؟

تحّدث عن شعورك حول الحفل؟

1

2

3

4

5

الّتقــــــويم


