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مقدمة
الّزمالء املعّلمني/ الّزميالت املعّلمات:

بني أيديكم دليل املعّلم إىل كتاْيب القراءة والّتعبري، والقواعد املبّسطة، واّلذي يعّد جزًءا من أجزاء منهج الّلغة العربّية للمستوى الّسابع،   
ومرشًدا لكم الستراتيجيات تعليم الّلغة العربّية، وتنفيذ دروس الكتابّية بصورة إجرائّية مبّسطة. مع قناعتنا بأّن املعّلم هو سّيد املوقف، وهو 
اّلذي يدير املوقف الّتعليمّي بالطريقة اّليت يراها مناسبة لطلبته.و ثقتنا بأّنه خبرباته ومهاراته قادر على إضافة مقترحاته اّليت ستضيف للّدليل ما 

يثري حمتواه وما يعّزز مضمونه من إبداعاته وجتاربه الّناجحة.
إنَّ هذا الّتصّور لقدرات وكفايات املعّلم جتعله ميارس أدواًرا حديثة يف عملّية الّتعليم، أدوارا قبل جتعل منه مرشًدا للّطلب، وساعًدا   

ومنّظًما لعملّية الّتعليم، وليس ملّقًنا.
الّزمالء املعّلمني / الّزميالت املعّلمات:

اشتمل هذا الّدليل على جزأين: اجلزء األّول: كتاب (القراءة و الّتعبري) واجلزء الّثاين: دليل كتاب (القواعد املبّسطة): الّنحو - الّتعبري   
- اإلمالء. وكّل جزء تضّمن إطاًرا نظرّيا، حيتوي على تعريف مبستويات الكتاب واالستراتيجيات الّتربوّية الّالزمة لتدريس الكتابّية.

كما أّننا نشري إىل أّن الكتابني ارتكَزا على معاجلة مهارات الّلغة العربّية األربع (االستماع - الّتحّدث - القراءة - الكتابة)، إىل   
مهارات فرعّية: االستماع والّتحّدث - القراءة الّصامتة واجلهرّية - الفهم واالستيعاب - اإلثراء الّلغوّي - الّتذّوق الّلغوّي - الّتفكري اإلبداعّي 
- خّط الّرقعة - اإلمالء - اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب) ويبقى أن نشري إىل ما جاء يف هذا الّدليل من موّجهات وإرشادات ما هي إّال معينات 

واجتهادات، كي تبقى للمعّلم إضافاته ومقترحاته اإلثرائّية اّليت اكتسبها من اخلربات امليدانّية اّليت اكتسبها.
إّن من أهّم األهداف اّليت وضعت هلذا الّدليل أن يكون معيًنا ومرشًدا للمعّلم يف أدائه، فإّن حتّققت هذه األهداف فهذا فضل من   
اهللا، وإن مل حيّققها، أو حّقق جزًءا منها، فإّننا نأمل من الّزمالء املعّلمني، والّزميالت املعّلمات، حتديد مواطن املقصور، وتقدمي املقترحات الّالزمة 

للتعديل واإلثراء.
وحسبنا من اجلهد االجتهاد، فالكمال هللا وحده.  

                                                                        املؤّلف
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 اإلطار الّنظرّي لدليل املعّلم
 خّطة دراسة الّلغة العربّية باملستوى الّسابع ومعايري ختطيط الّدروس وتنفيذها وتقدميها

أّوًال. مقرر القراءة والّتعبري: 
يعرض هذا اجلزء من القسم األّول الّتعريف مبقرر الّلغة العربّية املقرر يف املستوى الّسابع واّلذي اشتمل على:

أّوًال. مقرر القراءة والّتعبري (اإلنتاج الكتاّيب):
وقد تصّمن هذا املقرر املهارات الّلغوّية اآلتية:

1. اإلستماع والّتحّدث.
2. القراءة الّصامتة واجلهرّية.

3. الفهم واالستعاب.
4. اإلثراء الّلغوّي.
5. الّتذّوق الّلغوّي.

6. الّتفكري اإلبداعّي.
7. خّط الّرقعة.

8. اإلمالء.
9. اإلنتاج الّشفوّي.
10. اإلنتاج الكتاّيب.

هذا و قد ّمت اّتسم الّنّص القرائّي مبا يأيت:
- موضوعه مّثل املحور.

- كان املوضوع ميداًنا لتطبيق مهارات (اإلمالء - الّتعبري - الّنحو) اّليت درست يف الكتاب الّثاين (القواعد املبّسطة) مبعىن أّن الّنّص القرائّي 
ميّثل قطب الّرحى اّلذي تدور حوله املهارات.

ثانًيا. دروس مقرر القراءة والّتعبري:
أ. عرض الّنّص املستهدف.

ب. عرض معاين بعض املفردات الّصعبة، لتضاف إىل املعجم الّلغوّي للّطالب.
1. نشاط االستماع.
2. نشاط الّتحّدث.

3. نشاط القراءة الّصامتة.
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4. نشاط القراءة اجلهرّية.
5. نشاط الفهم و االستيعاب.

6. نشاط اإلثراء الّلغوّي.
7. نشاط الّتذّوق اإلبداعّي.
8. نشاط الّتفكري اإلبداعّي.

9. نشاط خّط الّرقعة.
10. نشاط اإلمالء الّتطبيقّي.

11. اإلنتاج الّشفوّي.

12. اإلنتاج الكتاّيب الّتطبيقّي.

ثالًثا. مقرر القواعد املبّسطة: 
وقد ضمَّ هذا املقرر املهارات اآلتية:

- الّنحو: حيث ضّم عدًدا من موضوعات الّنحو الوظيفّي، إىل جانب عدد من موضوعات الّصرف.
- اإلمالء: حيث ضمَّ هذا املحور مثانية موضوعات إمالئّية ، سبق حتديد أهدافها العاّمة.

رابًعا. دروس مقرر القواعد املبّسطة:
ملحوظة هاّمة: لقد حرص املؤّلفون على إيراد منوذجّية من الّتقييم املهّم لكفايات الّطّالب على الّصورة اآلتية:

أ. تقييم عاّم مبدئّي يف بداية الكتاب، ليكون مرجًعا ملا سبق ليعني املعّلم على الّتعّرف إىل املستوى احلقيقّي لطّالبه يف بداية العاّم الدراسّي.
ب. تقييم عاّم ختامّي، ليقف املعّلم يف اية العاّم الدراسّي على مدى حتقيقه لألهداف اّليت خّطط هلا.

أ. الّنحو والّصرف: فقد ُعوجلت موضوعات الّنحو والّصرف على الّصورة اآلتية:
   - اختيار أمثلة ممّثلة للقاعدة املستهدفه من موضوعات كتاب (القراءة والّتعبري)، قدر اإلمكان، ّمث عرضها للمناقشة االستقرائّية.

    - إستنتاج وتوضيح مضمون القاعدة املستهدفة.
     - عرض منوذج يف اإلعراب يرّكز على املوضوع الّنحوّي املستهدف.

    - تلخيص القاعدة الّنحوّية.
     - الّتطبيق على القاعدة املستهدفة من خالل أسئلة مندرجة يف الّصعوبة.
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ب. اإلمالء: 
  حيث ُعوجلت موضوعات اإلمالء على الّصورة اآلتية:

     - تعريف القاعدة اإلمالئّية.
     - شرح و توضيح القاعدة اإلمالئّية، والّتمثيل عليها.

     - تدوين خالصة القاعدة املنهجّية.
     - الّتطبيق على القاعدة.

     - تضمني نّص إمالئّي يتضّمن عدًدا من الكلمات اّليت متّثل القاعدة اإلمالئّية ليكون جماًال للّتدريب وغالبا ما يكون مأخوًذا من نصوص 
مقرر القراءة والّتعبري.

مالحظة: 
1. عرض يف بداية كّل حمور من حماور مقرر القواعد املبّسطة نواتج الّتعليم اّليت ميكن أن حيّققها الّطالب بعد االنتهاء من دراسة كّل حمور.

2. يتكّون مقرر القراءة والّتعبري من سبعة حماور على الّصورة اآلتية:
     أ. حمور الّتعليم والّتعّلم: ويشمل درسني مها: (رسالة املعّلم / معّلمي قدويت).

     ب. حمور الفّن: ويشمل موضوعني مها: (األوسكار / والت ديزين).
     ج. حمور الّترفيه: ويشمل موضوعني مها: (كيف تقضي أوقاتك / رحلة إىل الّنهر).

     د. حمور الّرياضة: ويشمل موضوعني مها: (األلعاب األوملبّية / رياضات عاملّية).
     ه. حمور الوجدان: ويشمل نّصني تعريفيني مها: (حبيبيت أّمي / عصفور الّصباح).

      و. حمور الّصحة: ويشمل نّصني مها: (منّظمة اليونسيف / نصائح الّطبيب).
       ز. حمور الّسياحة: ويشمل نّصني مها: (الّسياحة يف كندا / باريس عاصمة الّنور).
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استراتيجيات تنفيذ مهارات الّلغة العربّية:
أّوًال. استراتيجية مهارة االستماع:

تندّرج مراحل حتقيق استراتيجّية االستماع يف اخلطوات اآلتية:
   أ. تعريف الّطالب بأهداف االستماع.

   ب. توجيه الّطلبة إىل واجبام أثناء عملّية االستماع.
    ج. قراءة الّنّص املسموع من قبل املعّلم، أو من خالل توظيف جهاز الّتسجيل.

     د. قد تعاد القراءة إذا كان الّنّص صعًبا.
     ه. توجيه للّطلبة أسئلة شفوّية حول مضمون الّنّص املسموع من ( افكار رئيسّية أو فرعّية، أو سؤال عن غرض الكاتب، أو الّتمييز بني 

احلقيقة و اخليال....)
 من األساليب واملواقف واألنشطة اّليت تدّرب االستماع:

     - عرض قّصة شائقة من قبل املعّلم.
      - عرض قّصة شائقة من قبل طالب متمّيز.

     - اختيار موضوع مناسب حيمل فكرة إجيابّية.
     - تقدمي عدد من الّتوجيهات والّتعليمات، ويطلب من الّطالب إعادا.

     - إخبار طالب رسالة ليقوم بنقلها للّطالب املجاور، وهكذا...
     - عرض موضوع الّدرس الّسابق من قبل طالب متمّيز، ّمث إعادة من آخر.

    - مبارات شفهّية بني تلميذين، بطرح أسئلة معّينة.
    - إجراء بعض األلعاب بني الّطّالب مثل لعبة (الّطالب الضائع)، حيث يتوّلى طالب تقدمي أْوصاف هذا الطّالب، ليتعّرف عليه بقّية 

الّطّالب.
     - مساع خطبة مسّجلة ، أو حديث لطبيب.... ّمث الّتعليق عليه من قبل الّطّالب.

      - سؤال الّطالب عن أمور فعلها يف اليوم الّسابق.

ثانًيا. استراتيجّيات مهارة الّتحّدث:
 تندّرج مراحل حتقيق مهارة الّتحّدث يف اخلطوات اآلتية:

   أ. توظيف أسلوب املناقشة واحلوار، وإعطاء الّطالب الفرصة كاملة للّتحّدث دون مقاطعة.
   ب. تكليف الّطالب بإعادة ما طرحه املعّلم من أفكار.

ج. اإلجابة عن أسئلة الّنشاطات شفهيا قبل اإلجابة كتابيا.
 د. تشجيع الّطلبة ِباستمرار على الّتعبري عّما يريدون أو الّتعريف به شفهيا.
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 ه. توظيف أساليب تدريس تعتمد على احلديث الّشفهّي من قبل:
         - املناظرة بني طالبني، حول أفكار أحد املوضوعات اّليت ُدِرست.

         - الّطلب من الّطّالب احلديث عما حيّبونه أو يكرهونه يف سلوك بعض زمالئهم، أو يف املدرسة بشكل عاّم.
         - ختّيل مبارات يف كرة القدم أو أّي لعبة، ّمث تكليف أحد الّطّالب بوصف جمرياا.

         - تكليف طالب متمّيز بإلقاء كلمة أمام زمالئه ارجتاًال.
          - توظيف أسلوب (القدوة) يف مناقشة مشكلة دراسة معّينة.

 و- الّربط بني ما فهمه واستوعبه عند االستماع لّنّص معّين، بالّتعبري عنه شفهيا أمام زمالئه.
 ومن االساليب واملواقف واالنشطة اّليت تدّرب على الّتحّدث:

       - اإلثارة حنو موضوعات حميطة  بالّدراسة.

       - إثارة احلديث عند زيارة االماكن العاّمة.
        - استثمار املناسبات واالحداث العاّمة واملدرسّية.

        - حكاية، احلكايات، رقص، القصص.
         - احلديث عن اهلوايات واالنشطة اّليت حيّبها الّطالب.

         - استخدام احلديث اهلاتفّي، ومواقف املجاملة والّشكر...
          - منافسة بني املجموعات يف احلديث عن موضوع كّلفوا به.

ثالًثا. استراتيجّية مهارة القراءة:
    1. مهارة القراءة الّصامتة:

تندّرج مراحل حتقيق مهارة القراءة الّصامتة يف اخلطوات الّتالية: 
    أ. تعريف الّطّالب بأهداف القراءة الّصامتة.

    ب. تعريف الّطّالب مبهاّمهم وواجبام أثناء القراءة الّصامتة من قبل: 
               - اجللوس جلسة صحيحة.

              - القراءة بالعني دون حتريك الّشفتني.
               - القراءة يف زمن حمّدد من قبل املعّلم.

                - ميكن تدوين ملحوظات أثناء القراءة من قبل: كتابة الفكرة العاّمة واألفكار الّرئيسّية - اقتراح عنوان جديد للّنّص - وضع 
خطوط حتت املفردات الّصعبة....

     ج. اإلجابة عن األسئلة اّليت يطرحها املعّلم شفويا، واّليت تتمحور حول: الفكرة العاّمة يف الّنّص، وبعض األفكار الّرئيسيّة،...
     د. اإلجابة عن بعض تأويالت الّطلبة اّليت سّجلوها أثناء قراءم وعن معاين بعض املفردات الّصعبة اّليت غمضت عليهم.
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 2. القراءة اجلهرّية:

 وتندّرج مراحل تدقيق مهارات القراءة اجلهرّية أو (ميكانيكّية القراءة) يف اخلطوات اآلتية:  
    أ. تعريف الّطّالب مبهارات القراءة اجلهرّية (سرعة القراءة - الّصوت املسموع - القراءة مجلة مجلة ال كلمة كلمة  - الوقوف بالّساكنة 

يف آخر اجلملة - القراءة مع الفهم)، مع الّتمثيل على كّل مهارة.
  ب. قراءة من قبل املعّلم مع االلتزام بالّصوت الواضح، و خمارج احلروف الّصحيحة.

  ج. ميكن أن يعيد طالب متمّيز القراءة بعد املعّلم.
   د. يتناوب بقّية الّطلبة القراءة.

ملحوظة:  1. تقّسم فقرات الّدرس، ليتمّكن الّطّالب مجيعهم من ممارسة القراءة.  
             2. يف املوضوعات احلوارّية توّزع األدوار بني الّطّالب.

              3. يف القصائد الّشعرّية تعلو مكانة القراءة املمّثلة للمعىن.

رابًعا. استراتيجّية مهارة اإلثراء الّلغوّي:
 تندّرج مراحل حتقيق مهارة اإلثراء الّلغوّي يف اخلطوات اآلتية:
   أ. الّتعرف إىل معىن املفردة من خالل توظيف املعجم الوجيز.
   ب. حتديد معىن املفردة من خالل الّسياق اّلذي وردت فيه.

    ج. الّتعريف إىل مرادف املفردة.
    د. حتديد ضّد الكلمة.

    ه. حتديد مفرد الكلمة إذا كانت مجًعا.
     و. حتديد مجع الكلمة إذا كانت مفردة.

     ز. وضع الكلمة يف صياغات جديدة.

خامًسا. استراتيجّية مهارة الّتذوّق الّلغوّي والبالغّي: 
وتتجّلى هذه االستراتيجّية يف األساليب اآلتية:

      أ. الّتعرف إىل الّدالالت غري املعجمّية للكلمة (اإلحياء).
      ب. حتديد األمجل بني العبارات، مع ذكر الّسبب.

      ج. اختيار الكلمة املناسبة ووضعها يف الّصياغة املناسبة هلا.
        د. توظيف بعض الّتراكيب والّتعبريات اجلميلة يف صياغات جديدة.

       ه. حتديد نوع األسلوب يف الّتعبري.
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          و. حتديد نوع األسلوب البالغّي (كالّتشبيه...).
   ز. إكمال بعض الّتعبريات اجلميلة مبا يعطي معناها ودالالا.

       ح. استخراج بعض األساليب والّتعبريات من الّنّص.
       ط. متييز املعىن بني كلمتني متماثلتني كّل منها يف صياغة ختتلف عن األخرى.

سادًسا. استراتيجّية مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
 تتجّلى استراتيجّية هذه املهارة يف األساليب اآلتية:

       أ. مهارة الوصف الّذهّين: وهي مهارة تعين بتوليد األفكار من خالل املناقشة واحلوار. 
      ب. التنّبؤ أو الّتوّقع: وهي مهارة عقلّية تستخدم يف التنّبؤ والّتوّقع حبدوث أمٍر ما، ليحكم على أمهّية وجود قيمة له.

      ج. املقارنة: ويقصد ا الّتعريف على أوجه الّشبه واالختالف بني شيئني أو أكثر عن طريقة تفّحص العالقة بينها، للخروج بتفسري أو 
نتيجة حتّددها عملّية املقارنة.

      د. حّل املشكالت: عملّية تفكري مرّكبة يتّم من خالهلا ممارسة حتديد املشكلة وصوغها، ّمث طرح احللول والبدائل وفحصها من حيث 
اإلجيابيات والّسلبيات ومن ّمث الوصول إىل احلّل األمثل هلا.

      ه. اّتخاذ القرار: وهي مهارة دف إىل اختيار القرار األمثل بعد فحص احللول البديلة من حيث إجيابّياا و سلبّياا.
     و. الّتعليل السبّيب: وهي دف إىل حتديد األسباب لظاهرة ما والبحث عن األدّلة اّليت ترّجح الّسبب احلقيقّي هلا.

      ز. الّسبب والّنتيجة: وهي دف إىل حتديد األسباب والّنتائج، بغرض احلكم على فكرة أو سلوك يف ضوء الّنتائج املترّتبة على حدوثه.
    ح. الّتصنيف: وهي دف إىل متكني الّطالب من تنظيم جمموعة من األشياء أو األحداث وفًقا ملعيار حمّدد.

اّليت تؤّكد هذه  التنّبؤ: وهي دف إىل البحث عن االحتماالت املتوّقع حدوثها يف املستقبل نتيجة حدث ما، والبحث عن األدّلة      ط. 
االحتماالت.

    ك- الّتخطيط: وهي دف إىل أن يتعّلم كيفية الّتخطيط املسبق هلدف ما. 
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القسم الّتطبيقّي لدليل املعّلم

خيتّص هذا القسم باجلانب الّتطبيقّي امليداّين لتدريس اجلوانب اآلتية:
1. الّتخطيط الّدرسي للدروس املقّررة.
2. متطّلبات الّتنفيذ الفّعال لكّل درس.

3. أسس تنفيذ األنشطة املصاحبة.
4. إجابات األسئلة.

ويتضّمن هذا اجلزء سبعة أجزاء:
* اجلزء األّول: دليلك إىل املحور األّول (الّتعليم والّتعّلم)

* اجلزء الّثاين: دليلك إىل املحور الّثاين (الفّن)
* اجلزء الّثالث: دليلك إىل املحور الّثالث (الّترفيه)
* اجلزء الّرابع: دليلك إىل املحور الّرابع (الّرياضة)

* اجلزء اخلامس: دليلك إىل املحور اخلامس (الوجدان)
* اجلزء الّسادس: دليلك إىل املحور الّسادس (الّصحة)

* اجلزء الّسابع: دليلك إىل املحور الّسابع (الّسياحة)

اإلطار امليداّين لدليل املعّلم 
ويضّم:

   1. كيفّية ختطيط الّدروس املقّررة يف الوحدات املقّررة:

   2. متطّلبات الّتنفيذ الفاعل لكّل درس.

   3. أسس تنفيذ األنشطة املصاحبة.

    4. إجابات األسئلة.

وفيما يلي عرض تفصيلّي إلجراءات تدريس كّل وحدة، ومتطّلبات حتقيق نواجتها.
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املحور االّول:
 الّتعليم والّتعّلم

           1. رسالة املدرسة.

           2. معّلمي قدويت.

يف بداية تناول موضوعات املحور، يفّضل أن يقوم املعّلم باخلطوات اآلتية:
 أ. تسجيل عنوان املحور على الّسبورة (الّتعليم واملعّلم).

 ب. مقارنة هذا العنوان بعنوان آخر من مثل (الّتربية و الّتعليم)، حيث يطلب من الّطّالب املقارنة بينها من حيث الّداللة، مرّكًزا على ما أضافته 
كلمة (الّتربية) من معاٍن تربز بدور الّتربوّي للمدرسة.

 ج. إتاحة الفرصة للّطّالب لتأّمل الّصورة املرفقة، ّمث مناقشتهم يف عالقتها بعنوان املحور، متسائًال عن األدوار اّليت تقوم ا املدرسة غري الّتعليم 
والّتعّلم.

  د. تقدمي نبذة تعريفّية بالكاتب (أمحد أمني).
 ه. واآلن االنتقال بالّطلبة إىل الّدرس األّول (رسالة املدرسة).

                                                   

الّدرس األول: رسالة املدرسة

 أ. رسالة املدرسة ( حّصتان تدريسّيتان)
أخي املعّلم / أخيت املعّلمة: 

 - سّجل عنوان املحور على الّسبورة (الّتعّلم والّتعليم)، ّمث ناقش ما حيمله من دالالت بأسئلة من مثل: هل هناك فرق بني الّتعّلم الّتعليم؟ ما 
هو؟ ماذا تفهم من عنوان املحور؟

- ُأطلب من الّطلبة/ الّطالبات الّتأّمل يف الّصور املرفقة مع املحور، ّمث ناقشهم بعالقتها بعنوان املحور.
- عّرف مبحتوى الوحدة من الّدروس، لتشويق املتعّلمني إىل تلّقيها.

- ِانتِقْل م إىل الّدرس األّول:

(احلّصة األوىل: الّتهيئة، االستماع والّتحّدث، القراءة الّصامتة واجلهرّية، الفهم واالستيعاب.
أ. الّتهيئة احلافزة:

ا الستقبال خطوات  تعّد الّتهيئة احلافزة خطوة هاّمة يف بداية املوقف الّتعليمّي، ذلك أّنها تتّم بفاعلّية يف الّتهيئة الّذهنّية للّطالب لتجعله مستعد
الّتدريس الّتالية ...

ومن اخليارات اّليت ميكن أن يوّظفها املعّلم:
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- سرد قّصته القصرية مستقاة من امليدان الّتربوّي.
- إفساح املجال للّطّالب للحديث عن ذكريام يف املدرسة. 

- توظيف بعض الوسائل الّتعليمّية اّليت ميكن أْن ختدم موضوع الّدرس.
- توظيف أسئلة شفهّية قصرية ممّهدة ملوضوع الّدرس.

ب. خطوات الّتدريس:
أّوًال. االستماع والّتحّدث:

* االستماع: لتحقيق حسن االستماع، وجودة الفهم، يفّضل القيام مبا يأيت:
- يئة اجلّو املناسب لالستماع من حيث اهلدوء واالنتباه.

- إرشاد الّطالب إىل كيفّية التقاط الّنقاط الّرئيسة يف املسموع.
- اجللوس جلسة صحيحة، لتحقيق حسن االصغاء، والّتفكري. 

1. الّتحّدث: 
- اإلجابة عن أسئلة املعّلم حول مضامني الّنّص املسموع.

- تعميم اإلجابات الّصحيحة من خالل الّطّالب.
- أطلب من الّطّالب الّتعبري عن الّدروس اّليت استفادوها.

2. القراءة:
* القراءة الّصامتة: لتحقيق أهداف القراءة بشقْيها الّصامت واجلهرّي، يفّضل القيام مبا يأيت:

- تعريف الّطّالب مبهارات القراءة الّصامتة (اجللوس جلسة صحيحة - القراءة بالعني - الّتركيز أثناء القراءة - تدوين امللحوظات).
- توجيه أسئلة شفهّية بعد االنتهاء من القراءة (بعد زمن  حمّدد مسبًقا) حيث تترّكز األسئلة حول املعىن العاّم وبعض اجلزيئات، وحول تسلسل 

األفكار...

ثانًيا. القراءة اجلهرّية:
- تعريف الّطّالب مبهارة القراءة اجلهرّية (صّحة الّضبط - الّسرعة املناسبة - القراءة مجلة مجلة ال كلمة كلمة - الّصوت املسموع - قراءة 

الفهم ...)  
- قراءة الّدرس من قبل املعّلم بصوت واضح ومسموع.

 - تكليف الّطّالب بالقراءة اجلهرّية بدًءا باملجّدين.
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     - تصويب أخطاء القراءة أّوًال بأّوٍل، وجعل الّطالب يكّرر الّنطق الّصحيح.
     - تنفيذ الّنشاط فرديا، ّمث تعميم اإلجابات الّصحيحة.

ثالًثا. الفهم واالستعاب:
 لتحقيق هدف الفهم واالستعاب، يتدّرج املعّلم وفق ما يأيت:

     - الّربط بالفكرة العاّمة اّليت ُأستنِتجْت بعد القراءة الّصامتة، واّليت دّونت على الّسبورة.
     - اإلجابة عن أسئلة الفهم واالستعاب بتوظيف أسلوب (املعّلم الّذاّيت) حيث يكّلف الّطلبة أّوًال باحلّل الكتاّيب، ّمث تعرض اإلجابات العتماد 

الّصحيح منها، و من ّمث تعميمها، وتعّدل اإلجابات اخلطأ (يف هذه اخلطوة ميكن أْن يعمل الّطلبة بأسلوب (الّتعلم الّتعاوّين) فيما بينهم.

* إجابة األسئلة:
   1.  أ. مجع األب أوالده، لُيلقي عليهم سؤاًال طريًفا، ليتبّين عقلّيتهم، وخيترب تفكريهم.

       ب. أجاب االبن األوسط: أتعّلم آلخذ الّشهادة هذا العام وأدخل املدرسة الّثانوّية.
       ج. أجاب االبن األكرب: ألّمت دراسيت، وأحصل على الّشهادة وأوّظف.

        د. أهّم وظيفة للمدرسة كما بّينها األب، أّنها تعّلمنا كيف ننتفع بتراث الّسابقني وتوقفنا على تاريخ الّتجارب اإلنسانّية، وتعرفنا كيف 
نشّيد فوقها بناًء جديًدا من املعارف اّليت نتوّصل إليها جبهدنا اخلاّص.

  2. اجلمل املوافقة للّنّص:

     - قّرر األب امتحان كّل أوالده.
     - جيب أْن نتعّلم من املدرسة جتارب الّسابقني، وكيف ميكن تطّورها لبناء املستقبل.

احلّصة الّثانية: (املعجم الّلغوّي واإلثراء الّلغوّي - الّتذّوق الّلغوّي - الّتفكري اإلبداعّي - خّط الّرقعة - اإلمالء - اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب)
رابًعا. اإلثراء الّلغوّي: 

1. يوّجه الّطلبة ملعرفة معاين بعض املفردات الّصعبة يف الّنّص (أصف إىل معجمي الّلغوّي)
2. تنويع أساليب اإلثراء الّلغوّي من مثل: املعىن الّسياقّي للكلمة - اإلتيان بالضّد أو اجلمع أو املفرد - وضع املفردة يف صياغة جديدة. 

2. اإلجابة عن أسئلة الكتاب.
أ. أّمتم = أكمل      - احلقيقّي= الّصحيح       - نشّيد = نبين

ب. مرادف (ننتفع) = نستفيد
     ضّد (أظهرت) : أخفت

     مفرد (املعارف) = املعرفة
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خامًسا. الّتذّوق الّلغوّي:
- وهي خطوة تأيت بعد اإلثراء الّلغوّي، وهدفها تنمية قدرة الّطّالب على الّتذّوق الّلغوّي للمفردات والّتراكيب، وفيها ُيستخَدم أسلوب (الّتعّلم 

الّتعاوّين بني الّطّالب.

- حّل الّتدريبات:
1. قام يف نفسي = خطر يف بايل

2. أسلوب استفهامّي: ملاذا تذهب إىل املدرسة؟
3. عبارة تفيد معىن االعتماد على الّنفس: (... تعّلمنا كيف ننتفع بتراث الّسابقني - تعّرفنا كيف نشّيد فوقها بناًء جديًدا من املعارف اّليت 

نتوّصل إليها جبهدنا اخلاّص).
4. مفرد: مراحل  = مرحلة               - درجات = درجة

مجع: مدرسة = مدارس                   - الّشهادة = الّشهادات
ضّد: أصغرهم: أكربهم                  - جديد: قدمي

اسادًسا. لّتفكري اإلبداعّي:
يف هذه املهارة يفسح املجال للّطّالب للّتعبري عن أفكارهم، وآرائهم، من خالل توظيف أسلوب (املناقشة واحلوار)

حّل الّتدريبات:
1. يقبل من الّطّالب ما يبدونه من آراء.

2. نعم أوافق رأي األب، ملاذا؟ (الّتربير للّطالب، وتقدير املعّلم).

سابًعا. خّط الّرقعة:
يتّم تقييم سالمة اخلّط ومجالّياته وفق اعتبارات صّحة رسم احلروف وفق خّط الّرقعة، ووفق املحافظة على نظافة الكتابة.

ثامًنا. مهارة اإلمالء:
تصويب وتصحيح كتابة الّطالب وفق:

-صّحة الّرسم اإلمالئّي للعبارة املستهدفة.
-الّتركيز عند الّتصحيح على املهارة اإلمالئّية املستهدفة.

-توظيف عالمات الّترقيم.
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نّص إمالئّي مقترح، (عالمات الّترقيم):
«البيت هو املدرسة األوىل (  ) واملدرسة تكّمل الّدور اّلذي بناه البيت (  ) ألّنها ترّبي وتعّلم (  ) وتزرع، األخالق يف نفوس الّطّالب (  ) 
وألّن املدرسة مسرح لتكوين الّصداقات (  ) ولذلك يتساءل اجلميع  (  ) هل هناك أفضل من املدرسة (  ) لبناء األجيال الّصاحلة (  ) حقا 

إّن للمدرسة دور عظيم يف بناء املجتمع (  )».  

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
أ-اإلنتاج الّشفوّي:

يتمّثل أحد الّطلبة دور األب، ليقّدم نصيحة شفوّية ألصدقائه، ويراعى يف تقييم مجل الّطالب:
- صّحة الّتركيب.

- تعبريه عن الفكرة املستهدفة. 
- جرأة الّطالب، وطالقة لسانه.

ب-اإلنتاج الكتاّيب:
يطلب من الّطالب كتابة رسالة يوّجهها إىل إدارة املدرسة ولزمالئه يقترح عليهم خطوات عملّية لتعّلم الّلغة العربّية، واحلرص على الّتحّدث 

ا.

مالحظة: إذا مل يكن هناك وقت كاف يف الّصف، ُيعطى هذا الّنشاط كواجب بييت، على أّنه يتابع يف احلّصة الّتالية.
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الّدرس الّثاين: معّلمي قدويت
مالحظة: مّدة الّتدريس حّصتان.

احلّصة األوىل، تشمل: الّتهيئة احلافزة - االستماع والّتحّدث - القراءة الّصامتة واجلهرّية - الفهم واالستيعاب - املفردات اجلديدة.
1. ُأسّجل عنوان الّنّص على الّسبورة.

-ُأسّجل حتت العنوان نواتج الّتعليم اّليت أريد أن حيّققها الّطّالب يف  هذه احلّصة املدرسّية.
-أسّجل الّتاريخ على اجلهة اليمىن من الّسبورة.

-أجّهز وسائلي الّتعلمّية، وعلى وجه اخلصوص املسّجل.
-أفتح درسي بعبارات الّترحيب، كي يتفاعَل معي الّطّالب.

2. الّتهيئة احلافزة:
من اخليارات اّليت ميكن أن ينّفذها املعّلم:
- متابعة تنفيذ الواجب البيّيت (إْن وجد).

- مراجعة ما سبق دراسته.
- مناقشة شفاهّية ممّهدة ملوضوع الّدرس.
- توظيف بعض الوسائل الّتعلمّية املناسبة.

مالحظة: 
- ال تتجاوز مّدة الّتهيئة احلافزة مخس دقائق.

- للمعّلم احلرّية يف اختيار أسلوب الّتهيئة اّلذي يناسب طّالبه على أالَّ يتجاوز املّدة املحّددة.

3. خطوات الّتدريس:
أّوًال. االستماع والّتحّدث:

* االستماع: لتحقيق حسن االستماع، وجودة الفهم، يفّضل:
- يئة اجلّو املناسب لالستماع من حيث اهلدوء واالنتباه.

- إرشاد الّطّالب إىل كيفّية اْلِتقاط الّنقاط الّرئيسة يف املسموع.
- اجللوس جلسة صحيحة، لتحقيق حسن االصغاء والّتفكري.

- الّتركيز عند إلقاء الّنّص الّشعرّي على تنغيم املوسيقي.
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* الّتحّدث: بعد االنتهاء من االستماع واالصغاء:
- اإلجابة عن أسئلة املعّلم اّليت تطلب حتديد الفكرة املحورّية يف الّنّص الّشعرّي واّليت تتمّثل يف (أخالقّيات املعّلم).

- تكليف الّطّالب بتقدمي شخصّية املعّلم املوصوفة يف مجلة واحدة شفهيا (على أْن تقبل إجابات الّطّالب مجيعها، ليتّم بعد ذلك اختيار إحداها). 
ّمث تدوينها على الّسبورة وعلى الكتاب املدرسّي.

ثانًيا. القراءة الّصامتة واجلهرّية:
* القراءة الّصامتة:

أ. تعريف الّطّالب مبهارات القراءة الّصامتة: (اجللوس جلسة صحيحة - القراءة بالعني - الّتركيز أثناء القراءة - تدوين امللحوظات...).
ب. بعد انتهاء الّزمن املحّدد للقراءة الّصامتة، توّجه للّطلبة أسئلة شفهّية يدور مضموا حول (الفكرة العاّمة)، وبعض اجلزئيات (األفكار 

الّرئيسة).
ج. جييب الّطلبة كتابة عن الّسؤال األّول: (اقتراح عنواًنا جديًدا للقصيدة).
ويترك املجال لسماع أكثر من عنوان، أْن يتوافق الّطّالب على عنوان واحد.

* القراءة اجلهرّية:
أ. يعّرف الّطّالب مبهارات القراءة اجلهرّية (صّحة الّضبط- الّتنغيم - الّسرعة املناسبة - القراءة مجلة مجلة، ال كلمة كلمة - الّصوت املسموع 

- القراءة مع الفهم - على أن يطّبق املعّلم هذه املهارات عمليا أثناء القائه القصيدة.
ب. تبدأ قراءة املعّلم على أْن يلتزم باملهارات الّسابقة، ويكون صوته واضًحا.

ج. تكليف الّطّالب باإللقاء، بدًءا باملتمّيزين.
د. يتابع بقّية الطّلبة اإللقاء، مع مراعاة أن تتاح الفرصة للّطّالب مجيعهم لإللقاء، من خالل تقييم أبيات القصيدة.

ه. تصويب األخطاء، أّوًال بأّول، دون مقاطعة وإّنما بعد االنتهاء من اجلملة، على أْن يكّرر الّطالب الّنطق الّصحيح للكلمة اّليت أخطأ فيها.
ثالًثا. الفهم واالستعاب:

1. عنوان جديد للّنّص: (يترك لتقدير املعّلم)
2. مسات املعّلم: (إنسان - صاحب أخالق عالية - صاحب أفضال - قدوة - يّتسم بالوفاء والّصدق...)

* يتمّثل اهلدف اّلذي رمسه املعّلم يف:
- الّتحّلي بفضائل األخالق.

- حتقيق الّنجاح، والوصول  إىل اهلدف.
- عقد صداقة بينه وبني تالميذه.

* دعا املعّلم طّالبه إىل حتصيل الفضائل، وحفظ املكارم، كي ينشأ جيل يتحّلى بأخالق فاضلة، يقّدر العلم، وحيّقق الّنجاح.



21

* الّدافع اّلذي جعل الّطالب يقتدي مبعّلمه، إعجابه بأخالقّياته، ورغبته يف حتقيق ما يصبو إليه من أهداف.
3. الفكرة اّليت تتوافق مع الّنّص الّشفوّي:
-ا ملعّلم يدعو الّطّالب إىل حتقيق الّنجاح. 
- الّطّالب حيّبون الّتعليم من قائد فهمان.
4. ثالث عبارات تّدل على معىن العلم:

- يف حرفه تبيان.
- يف علمه بيان.

- ما أروع الّتعليم!

احلّصة الّثانية: 
وتشمل: (اإلثراء الّلغوّي - الّتذّوق الّلغوّي - الّتفكري اإلبداعّي - خّط الّرقعة -اإلمالء - اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب).

ملحوظة: عند تنفيذ هذه املهارات يفّضل توظيف أسلوب (الّتعّلم الّذاّيت) مبعىن أن يبدأ احلّل بالّطالب، ّمث يليه دور املعّلم، تصويب األخطاء 
وتعميم اإلجابة الّصحيحة كما يفّضل أّنه يتعاون الّطّالب فيما بينهم من خالل التزام الّثنائّية أو املجموعات الّصغرية، وهذا حيّقق مقولة: دور 

املعّلم  ينحصر يف تنظيم عملّية الّتعلم، وليس تلقني اإلجابة.

رابًعا. اإلثراء الّلغوّي:
1. املفردات اجلديدة (أضيف إىل  معجمي الّلغوّي).

- تسجيل على الّسبورة.
- توضيح معانيها.

- تقرأ من قبل الّطّالب.
2. مرادفات العبارات:

- عامل ظمآن: عامل عطشان للعلم.           /      نصحه إرادة: نصحه رغبة.     
- حتفظ املكارم: حتفظ الفضائل.

3. أضداد الكلمات:
 - جليلة: متواضعة.          /         حقيقة: خيال.      /          الصعود: اهلبوط.

4. مجع الكلمات:
- بيان: بيانات              /      عبادة: عبادات       /            قيادة: قيادات
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خامًسا. الّتذّوق الّلغوّي:
1. مجلة تعّجب: ما أروع الّتعليم!

2. مجلة تتضّمن معىن العدد: أفضاله عديدة.
3. (عندما جنتهد حنّقق الّصعود)

4. يعود الضمري (ها) على أخالقه (املعّلم) اجلليلة.

سادًسا. الّتفكري اإلبداعّي: 
1. يكون املعّلم قدوة لطّالبه مبا يتحّلى به من مكارم األخالق، وحبّبه لطّالبه...

2. يقصد بالعبارة (من عّلمين حرًفا صرت له عبًدا ): أّن أفضال املعّلم تظّل ديًنا يف طّالبه، وتظّل خدمته، ورّد اجلميل له واجًبا على طّالبه.
(تقبل أّي إجابة يراها املعّلم صحيحة، وتعّبر عن رأي الّطالب)

سابًعا. مهارة اخلّط
يراعى عند كتابة خّط الّرقعة ما يأيت:

- اجللوس جلسة صحيحة أثناء الكتابة، وإمساك القلم بطريقة سليمة.
- اإلنتباه لكتابة احلروف اّليت تكتب فوق الّسطر، واحلروف اّليت يكتب نصفها فوق الّسطر، ونصفها اآلخر حتت الّسطر.

- تقليد الّنموذج تقليًدا تاما، ورسم احلروف بطريقة متّثل خّط الّرقعة.
- البدء بكتابة الّنموذج من اخلّط األخري، ّمث الّصعود إىل اخلّط األّول، لتبقى العني مرّكزة على الّنموذج الّصحيح.

ثامًنا. مهارة اإلمالء:
يراعى عند إمالء الّنّص املختار ما يأيت:

- تضمني الّنّص اململى مهارات إمالئّية  درسها الّطالب يف هذا املستوى، إضافة إىل عدد من املهارات الّسابقة لإلمالء واملراجعة.
- يتّم اإلمالء مجلة مجلة ال كلمة، بصوت واضح ومسموع، وخمارج حروف سليمة.

- إعادة قراءة الّنّص اململى بعد االنتهاء من اإلمالء للمراجعة.
- هذا اإلمالء خمّصص للّتدريب والّتعليم، ولذلك من املفّضل إشراك الّطلبة يف الّتصحيح حبيث يقوم كّل طالب بتصحيح كتابة زميله، بعد أن 

يقوم  املعّلم بكتابة الّنّص على الّسبورة.

منوذج نّص إمالئّي:
املهارة اإلمالئّية املستهدفة: عالمات الّترقيم.
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« املعّلم يف املدرسة (  ) قائد تربوّي (  ) خيلص يف عمله (  ) كيف ال ( ) وهو مشعة حتترق لتنري الطريق لطّالبه (  ) فما أعظم  دور املعّلم (  
) فهو قدوة ومثل (  ) ألّنه  ميتلك أخالًقا عالية (  ) وسلوًكا رائًعا يف عالقته مع طّالبه (  )».

(ضع عالمة الّترقيم املناسبة بني القوسْين يف الفقرة الّسابقة).

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
* عند الّطلب من الّطالب الّتعبري شفويا، تراعي اجلوانب الّتالية:

- الّتشجيع والّتحفيز من الّضرورات اّليت جيب أن ميارسها املعّلم.
- ميكن أن خيرب الّطالب مسبًقا مبوعد مشاركته يف الّتعبري الّشفوّي لكي يستعّد.

*  عند الّطلب من الّطالب الّتعبري كتابًيا، تراعى اجلوانب الّتالية:
- إعطاء الّطالب فرصة كافية للكتابة.

- يتوجب أن يلتزم  الّطالب بالفكرة املعروضة للكتابة فيها.
- يتوّلى املعّلم الّتجّول بني الّطّالب أثناء الكتابة للمتابعة واإلرشاد.

- ينّبه الّطالب إىل أمهّية حسن اخلّط، الكتابة خبّط الّرقعة، ووضع عالمات الّترقيم.
- يطلب من بعض الّطّالب املمتازين أّوًال قراءة ما كتب.

- إذا كان زمن احلّصة املدرسّية قصًريا، ميكن أن ُيعطى هذا الّنشاط كواجب بيّيت، على أن يتابع يف احلّصة الّتالية.
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املحور الّثاين: الفّن
1. جوائز عاملّية (األوسكار / نوبل لآلداب والعلوم). 

2. والت ديزين.
 مقّدمة: يف بدابة تناول موضوعات املحور، يقوم املعّلم مبا يأيت:

1. تسجيل عنوان املحور على الّسبورة، وكذلك املوضوعات اّليت تندرج حتته.
2. سؤال الّطّالب عن مفهومهم لكلمة (فّن )، وعالقتها باملوهبة.

3. إتاحة الفرصة للّطّالب لتأّمل الّصور املرفقة ذا العنوان ( الفّن ).

4. بعد ذلك ينتقل املعّلم إىل تناول املوضوع األّول ( جوائز عاملّية ).
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الّدرس األّول: جوائز عاملّية
مالحظة: يقّدم هذا الّدرس يف حّصتني.

احلّصة األوىل، تشمل: الّتهيئة احلافزة - االستماع والّتحّدث - املفردات اجلديدة - القراءة الّصامتة واجلهرّية - الفهم واالستيعاب.
1. يف بداية املوقف الّتعليمّي:

    - سّجل على الّسبورة: الّتاريخ - عنوان الّدرس - نواتج الّتعليم.
    - جّهز وسائلك الّتعليمّية.
   - اِفتح درسك بالّترحيب.

2. الّتهيئة احلافزة:
     - متابعة الواجب البييت ( إْن وجد).

     - مناقشة شفهّية ممّهدة ملوضوع الّدرس.
    - ميكن للمعّلم اختيار أساليب أخرى، ووفق حاجة املوضوع، على أّال تتجاوز الّتهيئة مخس الّدقائق.

3. خطوات الّدرس:
    أ. الّتعريف باملفردات اجلديدة، وقراءا من قبل بعض الّطّالب.

    ب. مهارة االستماع والّتحّدث: 
        - بعد االستماع للّنّص، يطلب من الّطلبة توضيح املوضوع اّلذي تناوله.

        - يطلب من طالب الّتعريف شفويا جبائزة األوسكار، ومن طالب ثاين الّتعريف جبائزة نوبل لآلداب والعلوم.

ثانًيا مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:                                                                   
     * بعد قراءة الّنّص قراءة صامتة وفق مهاراا،  يطلب من الّطّالب تغيري عنوان الّنّص بعنوان جديد.

      (يقبل أكثر من عنوان، ّمث خيتار األنسب منه ويدّون على الّسبورة.
   * ختتلف جائزة األوسكار عن جائزة نوبل مبا يأيت:

جائزة األوسكار: 
   - تقّدمها أكادمّية فنون وعلوم الّصور املتحّركة.

   - جائزة تعىن بالفّن بأشكاله املختلفة.
   - ينّظم فعل األوسكار يف شهر مارس يف مدينة لوس أجنلس.

جائزة نوبل: 
   - جائزة هدفها تشجيع املبدعني يف جماالت الفكر واآلدب والعلوم.
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   - األب الّروحي جلائزة نوبل هو ( ألفريد نوبل).
    - تقّدم اجلائزة من قبل األكادميّية الّسويدّية، األكادميّية امللكّية الّسويدّية للعلوم - ( كاروالنكا) -           

جلائزة نوبل.
     - تسّلم جائزة نوبل يف العاشر من ديسمرب من كّل عام.

   * يوّزع الّنّص بني طالبْين ليقرأ األّول ما ورد عن جائزة (األوسكار) ويقرأ الّثاين ما ورد عن جائزة ( نوبل) جهريا، ّمث يتبادل بقّية الّطلبة 
القراءة اجلهرّية، مع االلتزام مبهارة القراءة اجلهرّية.

ثالًثا. مهارة الفهم واالستيعاب:
1. اهلدف من إنشاء اجلوائز العاملّية، تكرمي املبدعني، وحتفيز اآلخرين على العمل اجلاّد واإلبداع.

2. تعّد جائزة األوسكار أهّم جائزة سينمائّية يف العامل، ألّنها تضّم عدًدا كبًريا من األعضاء، ومن جلنة الّتصويت، مبا يعطي مصداقّية يف 
الّنتائج. كما أّنها حتتفظ بشروط قوّية للّترّشح لفعل اجلائزة.

3. الّتعريف جبائزة األوسكار:
          أ. اجلهة اّليت تقّدم اجلائزة هي: (أكادمّية فنون وعلوم الّصور املتحّركة).

         ب. عدد أفراد جلنة الّتصويت مئة ألف ممّثل وممّثلة وخمتّص يف الّسينما.
         ج. ميتّد عمل األكادميّية إىل الّطّالب غري املتخّرجني بعد من اجلامعات املختّصة بالفنون الّسينمائّية.

           د. توزيع جوائز األوسكار يف شهر مارس.
4. تعد جائزة نوبل لآلدب من اجلوائز املرموقة، ألّنها تشّجع املبدعني يف العديد من جماالت الفكر واآلدب والعلوم، وأّن اختيار الفائزين يتّم 

بدّقة ومتحيص.

احلّصة الّثانية:
 رابًعا. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

1.  كلمة مرادفها (انتعاش): ازدهار.
كلمة معناها (اختيار): ترّشح.

كلمة ضّدها (اهلابطة): الّصاعدة.
كلمة مفردها (مبدع): مبدعون.

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
1. الفائزون يشّرفون بالفوز عندما حيّققون أهدافهم.

2. قال املذيع: اجلوائز منرب املبدعني.
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3. اإلجنازات املرموقة عمل عظيم.
مالحظة: (تقبل اجلملة الّصحيحة)

سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. الّنتيجة اّليت أتوّقعها لألسباب اآلتية:

          - عامل اخترع جهاًزا خيدم البشرّية          ينال جائزة نوبل.
          - طالب مل تكن إجابته موّفقة يف االمتحانات          ال َيْيأس.

2. الّتعليل:
     - فيلم سينمائّي مل حيصل على جائزة األوسكار، لعدم توّفر الّشروط.

     - عامل حصل على جائزة نوبل لآلداب والعلوم، ألّنه َجدَّ واجتهد وأبدع.

سابًعا. مهارة خّط:
يتّم تقييم سالمة اخلّط ومجالّياته وفق اعتبارات صّحة رسم احلروف وفق خّط الّرقعة، ووفق املحافظة على نظافة الكتابة.

ثامًنا. مهارة اإلمالء:   
الّنّص اإلمالئّي

ُم ُرَؤى ُمتميِّزًة، َتْجَعُل احلياَة أفضَل. واملبدُع إنساٌن صاحَب إرادٍة  اإلبداُع يعين َأْن تقّدَم شيًئا جديًدا إْبداعيا، ُيْسِهُم يف منفعِة البشرّيِة، وُيَقدِّ
وفكٍر متجّدٍد، ينهُض باملجتمِع وُيَؤدِّي إَلى تطّوِر احلياِة، وُيَحّلق ا ِفي عواِلَم جديدٍة من الّتطّوِر.

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
اإلنتاج الّشفوّي

     عند حديث الّطالب عن أوجه االّتفاق واالختالف بني جائزيت األوسكار ونوبل، ينّبه املعّلم ملا يأيت: 
       - تدعيم الّرأي بالّدليل واحلّجة.

       - تنظيم األفكار وترتيبها.
مهارة اإلنتاج الكتاّيب:

ُتقّيُم الّصور امللصقة مبدى مالءمتها لفكرة املوضوع. كما تقّيم اجلملة املعرّفة للّصورة مبدى سالمة تركيبها، وخلّوها من األخطاء.
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    الّدرس الّثاين: والت ديزين 
يقّدم هذا املوضوع يف حّصتني درسّيتني.

احلّصة األوىل، تشمل: الّتهيئة احلافزة - االستماع والّتحّدث - املفردات اجلديدة - القراءة الّصامتة واجلهرّية - مهارة الفهم واالستيعاب.
1. يف بداية املوقف الّتعليمّي:

-سّجل على الّسبورة: الّتاريخ - عنوان الّدرس - نواتج الّتعّلم (األهداف).
-جّهز وسائلك الّتعلمّية.
-افتح درسك بالّترحيب.

2. الّتهيئة احلافزة:
-متابعة الواجب البيّيت (إن وجد).

-مناقشة شفهّية ممّهدة ملوضوع الّدرس، من قبل:
*  هل شاهدت مسلسل األطفال (حكايات ألني)؟

* ما اسم املؤّسسة اّليت أنتجت هذا املسلسل؟
* هل مسعت (بوالت ديزين)؟ من هو؟

-(ميكن للمعّلم اختيار أساليب أخرى، ومن حالة طلبته، على أّال تتجاوز مّدة الّتهيئة مخس دقائق.
3. خطوات الّدرس:

أّوًال. مهارة االستماع والّتحّدث:
* االستماع: -يستمع الّطالب للّنّص من قبل املعّلم.

              -بعد االستماع يطلب من الّطالب حتديد الفكرة املحورّية يف الّنّص.
 * الّتحّدث: -يطلب من الّطالب الّتحّدث أمام زمالئه عن سبب اختياره لفكرته.

ثانًيا. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
* القراءة الّصامتة:

-يوّجه الّطلبة لقراءة صامتة، ملتزمني مبهاراا اّليت سبق اإلشارة إليها يف دروس سابقة.
-يطلب من الّطلبة استخراج ما يدّل على شهرة والت ديزين من الّنّص.

* القراءة اجلهرّية:
-توّزع فقرات الّنّص بني الّطّالب، ليقرأ كّل طالب فقرته جهريا، ملتزًما مبهارات القراءة اجلهرّية سابقة الّذكر.



29

ثالًثا. مهارة الفهم واالستعاب:
1. اجلنسّية اّليت حيملها والت ديزين هي اجلنسّية األمريكّية. 

-عدد اجلوائز اّليت حصل عليها (ديزين) أثنتان وعشرون جائزة، باإلضافة إىل حصوله على ثالث جوائز أوسكار تكرميّية فخرّية.
-األسباب اّليت جعلت (والت ديزين) يبيع مزرعته، مرضه، وعدم متّكنه من القيام بأشغال املزرعة الّشاقة.

-قامت أّم (والت ديزين) وأخوه األكرب (روي أوليفر) بإنشاء، إستوديو للّتحريك عام 1923م، وقد كان مقّره يف مرآب عّمهما (روبت)، 
فقاما بإنتاج حلقات من مسلسل يدعى (حكابات ألني) وهو مسلسل يدمج بني األنيمّي والّصورة واملشاهدة احلقيقّية.

2. الفكرة اّليت تتوافق مع الّنّص هي:
(كان (ديزين) خمرًجا أمريكيا مشهوًرا ورجل أعمال.

احلّصة الّثانية:
وتشمل: (مهارة اإلثراء الّلغوّي - مهارة الّتذّوق الّلغوّي - مهارة الّتفكري اإلبداعّي - مهارة اخلّط - مهارة اإلمالء - مهارة اإلنتاج 

الّشفوّي والكتاّيب).

رابًعا. مهارة اإلثراء الّلغوّي:
-مفرد (الّتوصيات): الّتوصية
-مجع (مسلسل): مسلسالت

-مرادف (اخترع): إبتكر
-ضّد (حقيقّية): خيالّية

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
1. حيتاج احلصول على درجات الّنجاح جهًدا كبًريا.

-يستطيع كّل واحد حتقيق الّشهرة إَذا أخلص يف عمله وأبدع.
-الّصور الكرتونّية عمل إبداعّي.

مالحظة: تقبل من الّطالب مجلته إذا كانت سليمة الّتركيب، خالية من األخطاء الّلغوّية والّنحوّية.
2. ِاستخرج من الّنّص:

-مرّكًبا إضافيا: كان والت ديزين رجل أعمال.
-مجلة فعلّية: اخترع ديزين عدًدا من الّشخصيات...
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سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي: 
1. مواطن اإلعجاب يف شخصّية (ديزين) أّنه:
-كان عصاميا، اعتمد على جهوده ومثابرته.

-كان مبدًعا، وطموًحا.
-أسهم يف إختراع العديد من الّشخصّيات الكرتونّية.

-أكثر شخصّية يف الّتاريخ حتصل على أكرب عدد من اجلوائز.
-ُعِرف كراٍو للقصص، وجنم تلفازّي كبري.

2. نعم ساعد اختراع (ديزين) للّشخصّيات املتحّركة على حتقيق شهرته وجناحه، من خالل استثمار هذا اإلختراع يف إنشاء منتزهه الشهري، و...

سابًعا. مهارة اخلّط:
يكتب الّطّالب بيت الّشعر خبّط الّرقعة، بعد أْن يشرح املعّلم ما حيمله من معان ومواعظ.

ثامًنا. مهارة اإلمالء: (نّص إمالئّي مقترح).
«من املحّطات الفارقة يف حياة املبدعني، أّنهم ميّرون مبراحل صعبة يف حيام، جتعلهم يصّرون على حتّدي الفشل، مبا ميلكونه من مسات 

اإلبداع واإلصرار على الّنجاح، لذلك جندهم دائًما يتسّلحون باإلدارة والعزمية، ويتقّدمون دوًما خبطى واثقة بالّنجاح مهما كانت املعطيات 
واملصاعب».

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
1. اإلنتاج الّشفوّي:

-يقوم الّطّالب بتقدمي بعض الّتوصيات ألصدقائهم يدعوم فيها إىل الّتغلب على العراقيل وجتاوز الّسلبيات من أجل الّنجاح، مستفيدين من 
سرية الفّنان (والت ديزين)...

-يقوم املعّلم بتقييم أداء الّطّالب، وتقدمي العون هلم -إذا احتاجوا- وتشجيعهم وحتفيز املبدعني منهم. 
2. اإلنتاج الكتاّيب:

-تترك احلرّية للّطالب الختيار الّشخصّية الكرتونّية املتحّركة، للحديث عنها كتابة. ويفّضل أن يرفق الّطالب صورة هذه املهّمة يف الفصل، 
وإذا مل يتمّكنوا من ذلك، تعطى هلم كواجب بيّيت.
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 املحور الّثالث: الّترفيه
1. كيف تقضي أوقاتك مع احلسوب؟

2. رحلة إىل الّنهر
مقّدمة:

 يقّدم املعّلم حمور الّترفيه من خالل طرح األسئلة اآلتية ملناقشتها مع طّالبه.
1. ما املقصود بالّترفيه؟

2. ما اهلدف من القيام باألنشطة الّترفيهّية؟
3. للّترفيه منافع صحّية عديدة، ُاذكر بعضها.

 الّدرس األّول: كيف تقضي أوقاتك مع احلاسوب؟

(يقّدم هذا املوضوع يف حّصتني درسّيتني)
احلّصة األوىل: وتشمل املهارات اآلتية:

* الّتهيئة احلافزة. 
* مهارة االستماع والّتحّدث.

* الّتعريف باملفردات اجلديدة. 
* مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية.

* مهارة الفهم واالستيعاب.
 

يف بداية املوقف الّتعليمّي:
* تنظيم الّسبورة، وكتابة الّتاريخ وعنوان الّدرس.

* االفتتاج بتحّية الّطّالب.
* كتابة نواتج الّتعّلم اّليت يراد حتقيقها على اجلانب األمين من الّسبورة (األهداف) ّمث تعريف الّطّالب ا.

1. الّتهيئة احلافزة: ميكن أن توّظف األساليب اآلتية:
-يرد قصة قصرية هلا عالقة مبوضوع الّدرس.

-أسئلة شفهّية ممّهدة ملوضوع الّدرس. 
مالحظة: ال تزيد مّدة الّتهيئة احلافزة عن مخس دقائق.
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2. خطوات الّدرس:
أّوًال. مهارة االستماع والّتحّدث:

* االستماع:
-يستمع الّطّالب للّنّص من املعّلم، و يوّجهون مسبًقا قبل االستماع للبحث عن إجابة الّسؤال اآليت: ما فكرة املوضوع اّليت عّبر عنها 

الكاتب؟
-يدّون املعّلم إجابة الّطّالب على الّسبورة

* الّتحّدث: يطلب املعّلم من أحد الّطّالب الّتعبري شفهيا عن الفكرة اّليت عّبر عنها الّنّص، وميكن أن جيري حواًرا شفويا بني طالبْين حول 
ومضمون الّنّص.

ب. الّتعريف باملفردات اجلديدة:
-يطلب املعّلم من أحد الّطّالب قراءة املفردات اجلديدة املدّونة يف الكتاب ومعانيها، ّمث يكّلف طالبا بكتابتها على الّسبورة إىل جانب ما 

يقترحه الّطّالب من مفردات حتتاج إىل تفسري.

ثانًيا. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
* القراءة الّصامتة:

1. يكّلف املعّلم طّالبه بقراءة الّنّص قراءة صامتة بعد أن يذّكرهم مبهارا سابقة الّذكر.
2. يكّلف الّطلبة بتحديد العنوان األفضل من بني عدد من العناوين ويناقش الّطالب يف سبب اختياره هلذا العنوان، على أْن حيترم آراء 

الّطّالب، ويؤخذ ا.

* القراءة اجلهرّية:
1. يقرأ املعّلم الّنّص جهريا بصوت واضح ومسموع ملتزًما مبهارة القراءة اجلهرّية.

2. يكّلف الّطلبة بالقراءة اجلهرّية بدًءا باملجّدين.
3. إشراك الّطلبة مجيعهم بالقراءة اجلهرّية ضرورة. ولتحقيق ذلك ميكن أن يقّسم الّنّص إىل فقرات.

ثالًثا. مهارة الفهم واالستيعاب:
1. لتنفيذ هذه املهارة يستخدم أسلوب الّتعّلم الّذاّيت، مبعىن أن يبدأ حّل األسئلة بالّطالب وينتهي بالّطالب، وخيتصر دور املعّلم يف اإلرشاد 

والّتوجيه والّتصحيح.
2. إجابة األسئلة:
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أ. الّنصيحة الّتي قّدمتها األّم لولدها هي الّذهاب إىل االستراحة بعد العودة من املدرسة ومن ّمث حّل الواجبات، واالستعداد لدروس اليوم 
الّتايل.

ب. نعم، استجاب آدم لنصيحة أّمه يف البداية عندما ذهب للّنوم، لكّنه مل ينّفذ بقّية نصيحتها، ألّنه جلس أمام احلاسوب لساعات.
ج. غضبت أّم آدم من ولدها، ألّنه تظاهر باالستجابة واملوافقة، لكّنه مل يقطع مقاومة اغراءات احلاسوب، وظّل لساعات طويلة يثرثر مع 

زميله عرب برامج الّتواصل االجتماعّي (الفيسبوك)، حّتى نِسَي حّل واجبته املدرسّية، ونسي وعده ألّمه.
د. العقاب اّلذي عاقبت به األّم ولدها وهو اّتخاذ قرار حبرمانه من استخدام احلاسوب مّدة أسبوع.

ه. تعّهد آدم بعدما رأى غضب أّمه بعدم العودة لفعلته، وبأّنه سيواظب على دراسته وبأّنه لن جيعل احلاسوب يشغله عن الّدراسة أبًدا.
3. ترتبب االفكار وفق ورودها يف الّنّص:

- نصيحة األّم.
- انشغال آدم بالّدردشة مع أصدقائه.

- نسيان آدم إلجناز واجباته.
- اعتذار آدم.

4. سببني النشغال آدم عن واجباته املدرسّية:
أ. سيطرة إغراءات احلاسوب عليه.

ب. مكوثه ساعات طويلة يف الّثرثرة مع زميله عرب (الفيسبوك).
5. عبارتان تدّالن على سيطرة برامج الّتواصل االجتماعّي على عقل وسلوك آدم:

أ. مل يستطع مقاومة إغراءات احلاسوب.
ب. ظّل ساعات طويلة يثرثر مع زميله عرب (الفيسبوك).

احلّصة الّثانية: 
وتشمل املهارات اآلتية: (مهارة اإلثراء الّلغوّي - مهارة الّتذّوق الّلغوّي - مهارة الّتفكري اإلبداعّي - خّط الّرقعة - اإلنتاج الّشفوّي - 

اإلنتاج الكتاّيب).
يف البداية املوقف الّتعليمّي:

      * متابعة الواجب البيّيت.
      *  متابعة ومراجعة ما سبقت دراسته (أسئلة شفهّية - ورقة عمل...)
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رابًعا. مهارة اإلثراء الّلغوّي:
1. عندما عاد من املدرسة استغرق يف الّنوم.

        - مسع آدم نصيحة أّمه لكّنه تظاهر بتنفيذها.
        - وقع حتت إغراءات برامج احلاسوب. 

       - عندما وقف يتحّدث أمام زمالئه تلعثم لسانه.
2. كلمة مرادفها (استجاب): تظاهر. 
     - كلمة ضّدها ( يشغله): يواظب.

     - كلمة مفردها (برنامج): برامج.  
     - كلمة مجعها (أوقات): وقت.

3. االرتباك             حالة تصيب الفرد عندما خيطئ.
املفيدة                   نتيجة إجيابّية تعود على صاحبها.

الّتواصل                اّتصال إجياّيب بني طرفني.
احلرمان                 إجراء يّتخذ ضّد من خيطئ.

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
 1. تظاهر باملوافقة على كالم أّمه            مراوغة.

    - يا ُبّين أمتم واجباتك، ّمث اجلس إىل احلاسوب              نصيحة.

     - تأّسف آدم و تعّهد أّال يعود لفعلته مّرة أخرى           اعتراف.
2. قال املعّلم لطّالبه ناصًحا: ما أحسن أْن ننّظَم أوقاتنا!

سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي: 
- من فوائد احلاسوب: ميّدنا باملعلومات - حيافظ على براجمنا... 

- من مضار احلاسوب: يشغل اإلنسان عن أمور هاّمة - يضيع كثًريا من األوقات عندما يستخدم خطأ...
مالحظة: يقبل من الّطالب ما يعّبر عن وجهة نظره.

 سابًعا. مهارة خّط:
يتّم تقييم سالمة اخلّط ومجالّياته وفق اعتبارات صّحة رسم احلروف وفق خّط الّرقعة، ووفق املحافظة على نظافة الكتابة.
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 ثامًنا. مهارة اإلمالء: منوذج إمالء
يعّد احلاسوب من املخترعات احلديثة اّليت أسهمت يف تسهيل األعمال وحفظ املعلومات، وغريمها من الفوائد اّليت نقلت احلياة العلمّية إىل 
مراحل متقّدمة من االكتشافات اّليت قّدمت خدمة عظيمة لإلنسان، ولكن بعض العابثني يستخدمونه استخداًما سّيًئا حيث يقّضون أوقاًتا كبرية 

يف الّثرثرة غري املفيدة مع اآلخرين.

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
- عقد حوار شفوّي بني طالبة متّثل األّم، وطالب ميّثل االبن حول ضرورة االستفادة من الوقت يف أعمال تعود عليه بالفائدة.

- يكتب الّطّالب يف الفصل (أو يعطى كواجب بيّيت) رسالة شخصّية ألصدقائهم خيربوم بنجاحهم، موّضحني فيها أمهّية، استغالل الوقت يف 
أعمال مفيدة.
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الّدرس الّثاين: رحلة إىل الّنهر

مالحظة: يقّدم هذا املوضوع يف حّصتني درسّيتني.
الفهم   - الّصامتة واجلهرّية  القراءة   - اجلديدة  املفردات  والّتحّدث -  االستماع  احلافزة -  (الّتهيئة  اآلتية:  املهارات  األوىل: ومتّثل  احلّصة 

واالستيعاب).
 

يف بداية املوقف الّتعليمّي:
* تنظيم الّسبورة، وكتابة الّتاريخ وعنوان الّدرس، وكتابة نواتج الّتعّلم اّليت يراد حتقيقها (األهداف)، ّمث تعريف الّطّالب ا.

*االفتتاح بّتحية الّطّالب.

1. الّتهيئة احلافزة: 
ميكن أْن توّظف األساليب اآلتية:

- الّتمّعن يف الّصورة املرفقة، أو يف بعض املناظر الّطبيعّية، وسؤال الّطّالب عن حمتواها.
- توظيف االسئلة الّشفوّية املمّهدة ملوضوع الّدرس.

- ميكن سرد قّصة قصرية إلثارة انتباه الّطّالب.
- ميكن توجيه سؤال حتتاج إجابته إىل تفكري من قبل: ماذا لو....؟

مالحظة:
- وقت الّتهيئة ال يزيد عن مخس دقائق. 

- ليس ضروريا توظيف األساليب الّسابقة مجيعها، وإّنما خيتار املعّلم ما يناسبه، وإضافة ما يراه مناسًبا.

  خطوات الّدرس:
 أّوًال. مهارة االستماع والّتحّدث: 

     * حتديد الفكرة املحورّية يف الّنّص.
    * وضع عنوان جديد للّنّص.

ثانًيا. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
*القراءة الّصامتة:



37

- يقرأ الّطّالب الّدرس قراءة صامتة ملتزمني مبهاراا.
- عبارات تدّل على قّوة اندفاع مياه الّنهر:

تتدّفق مياهه من ينابيع اجلبال العالية... /   تندفع املياه مزجمرة، جارفة...

* القراءة اجلهرّية:
يقرأ الّطّالب الّدرس قراءة جهرّية ملتزمني مبهارا، وتتاح الفرصة للجميع للقراءة، ويتحّقق ذلك بتقسيم الّنّص إىل فقرات.

ثالًثا. الفهم واالستيعاب:
أ. تأيت مياه الّنهر من ينابيع اجلبال العالية.

ب. كان الكاتب يقضي معظم أّيام طفولته على ضفاف الّنهر، والّسباحة فيه.
ج. حتتوي أعماق الّنهر على حصى وحجارة متنّوعة األشكال واألحجام، كما حتتوي على نباتات تغّطي قاعه كأّنها خصل شعر متدّل.... 

أمساك وضفادع وسالحف.
د. كان الكاتب يرى العامل من حوله عاملًا سحريا خبياالته الغريبة اّليت تتجّلى يف صور رائعة من اجلمال والفرح.

احلّصة الّثانية، وتشمل املهارات اآلتية:
رابًعا. مهارة اإلثراء الّلغوّي: 

1. كنوز: كرت                  /           قوارب: قارب            /         قامات: قامة
2. اجلمع: تّيار: تّيارات        /       خصلة: خصل                /         حارس: حّراس

3. ضّد: تطفو: تغوص          /         الباسقة: املنخفضة        /         الوادعة: املضطربة
4. أشّداء: أقوياء                /       الّشاهقة: العالية            /          ركًضا: جرًيا

مجلة مفيدة تتضّمن كلمة (اهلوينا):
جرى الّنهر اهلوينا عند مصّبه.

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّي: 
1. تكاد ال حتصى: تكاد ال تعّد.

2. ما أمتع تنّقالتنا على ضّفتيه!: أسلوب تعّجب.
   كأّنها حّراس أشّداء: أسلوب تشبيه.

3. الّضمري (نا) يف كلمة (لنا) : يعود على الكاتب أو على املصطافني.
                 الّضمري (ه) يف كلمة (مياهه): يعود على الّنهر.
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سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. تعبري أعجبين: يترك لتقدير املعّلم.

2. من مظاهر مجال الّنهر: تتدّفق املياه من ينابيع اجلبال العالية صيًفا، وتندفع مزجمرة يف الّشتاء فيضفي ذلك مجاًال على ما حتتضنه يف قاعه من 
كنوز ونباتات وأمساك تتحّرك بسرعة فتترك خطوًطا متماوجة وفقاقيع تظهر على سطحه.

سابًعا. مهارة خّط:
يتّم تقييم سالمة اخلّط ومجالّياته وفق اعتبارات صّحة رسم احلروف وفق خّط الّرقعة، ووفق املحافظة على نظافة الكتابة.

ثامًنا. مهارة اإلمالء: نّص إمالئّي مقترح:
الّطبيعة مجيلة بكّل ما فيها، مجيلة يف حبارها وأارها، مجيلة يف جباهلا وسهوهلا، رائعة يف خضرا وأشجارها، مثينة يف كنوزها، منفعة يف هوائها 
العليل، فما أروع أن نستمتع بكّل ما فيها! وما أفضل أْن حنافظ عليها من أيدي العابثني! إّن الّتمّعن والّتفكري فيما حولنا من مجال جيعلنا نشعر 

بالّسعادة يف هذه احلياة.

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الكتاّيب الّشفوّي والكتاّيب:
* يقوم طالب متمّيز مبخاطبة زمالئه شارًحا كيفّية االستعداد للقيام برحلة، وتوزيع األدوار بينهم.

* يقّيم املعّلم الّصور اّليت ألصقها الّطّالب يف كتام، وصّحة اجلمل اّليت عّرفت بالّصور من حيث الّتركيب وسالمة الّلغة من األخطاء الّلغوّية 
واإلمالئّية.
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املحور الّرابع: الّرياضة
1. األلعاب األوملبّية
2. رياضات عاملّية

مقّدمة: يقّدم حمور الّرياضة من خالل مناقشة األسئلة اآلتية مع الّطّالب:
1. ما املقصود بالّرياضة؟

2. هناك العديد من الّرياضات اّليت تؤّثر يف اجلمال اجلسدّي. ُاذكر ما تعرف.
3. وهناك العديد من الّرياضات اّليت فيها الكثري من اإلثارة والّتشويق، ُاذكر ما تعرف.

4. ماعالقة وجود الّرياضة بوجود اإلنسان؟
5. كان لإلنسان البدائّي أثر يف وجود بعض الّرياضات، ُاذكر أمثلة لذلك.

يف بداية املوقف  الّتعليمّي:
* تنظيم الّسبورة (الّتاريخ - عنوان الّدرس - نواتج الّتعّلم).

* الّتحّية.
* تعريف الّطّالب بأهداف الّدرس، ونواتج الّتعّلم املخّطط لتحقيقها.

الّتهيئة احلافزة:
* ميكن أْن يعرض املعّلم من خالل احلاسوب مشاهد من األلعاب الّرياضّية.

* يطرح أسئلة ممّهدة ملوضوع الّدرس من مثل: ما نوع الّرياضة اّليت حتّب ممارستها؟ 
* يطلب من الّطّالب إعداد لوحة لصور بعض الّرياضات لتعّلق على جدران الفصل. 

مالحظة: الّتهيئة ال تزيد مّدا عن مخس دقائق.
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الّدرس األّول. األلعاب األوملبّية 
مالحظة: يقّدم الّدرس يف حّصتْين.

احلّصة األوىل: 
1. تقدمي املحور. 
2. الّتهيئة احلافزة.

3. خطوات الّدرس.

أّوًال. مهارة االستماع والّتحّدث:
-بعد االستماع للّدرس من املعّلم، حيّدد الّطّالب املوضوع اّلذي يتناوله الّنّص. 

-يقوم الّطّالب باختيار عنوان جديد للّنّص من بني العناوين الّثالثة: (يقوم املعّلم بتقييم اختيار الّطالب).

ثانًيا. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
1. يقرأ الّطّالب الّدرس قراءة صامتة، ملتزمني مبهاراا، ّمث جييبون عن األسئلة:

* احلدث اّلذي تدور حوله أحداث الّنّص هو إقامة األلعاب األوملبّية. 
* نعم األلعاب األوملبّية حدث رياضّي منّظم، فهو يقام كّل سنتني من الّسنوات الّزوجّية، بتناوب األلعاب الّصيفّية والّشتوّية.

2. يقرأ الّطّالب بالّتناوب الّدرس قراءة جهرّية، ملتزمني مبهاراا.

ثالًثا. مهارة الفهم واالستيعاب:
1. مل تقم األلعاب األوملبّية بطريقة متواصلة من بدايتها، ألّنها توّقفت يف فترة احلرب العاملّية األوىل، وكذلك يف فترة احلرب العاملّية الّثانية. 

2. ال تقام األلعاب األوملبّية كّل سنة وإّنما تقام كّل سنتني من الّسنوات الّزوجّية بتناوب األلعاب الّصيفية والّشتوّية
3. ال تقام األلعاب األوملبّية يف بلد واحد، وإّنما  تقوم الّلجنة األوملبّية الّدولية باختيار املدينة املضّيفة لكّل دورة لأللعاب األوملبّية.

احلّصة الّثانية:
أ. الّتهيئة والّتقييم:

-الّربط مبا سبقت دراسته بأسئلة شفهّية أو باستخدام ورقة  عمل.
-متابعة الواجب البييت (إن وجد).

-تنظيم الّسبورة وكتابة  الّتاريخ، ونواتج الّتعليم املخّطط حتقيقها يف هذه احلّصة.
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رابًعا. مهارة اإلثراء الّلغوّي:
1. أ. مشلت: ضّمت أو احتوت...

ب. تسويق: اإلعالم عنه أو الّترغيب به أو الّتعريف به...
ج. دوّيل: عاملّي.

2. أنشأ: مردفها: أّسس.
3. ضّد: تراجع: تطّور.

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
1. األمجل بني العبارتني: يترك الّتقدير للمعّلم.

2. اهتّمت االّتحادات الّرياضّية مببارات األلعاب اجلديدة يف براجمها.
 

سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. تعبري أعجبين: يترك لتقدير املعّلم، واحلكم  على الّسبب.

2. أثار انتباهي يف األلعاب األوملبّية ما يأيت:
-أّنها متنّوعة الّرياضات.

-أّنها تقام يف مواعيد منتظمة.
-أّنها تقام يف مدن خمتلفة.

-أّنها تتنّوع بني الّرياضات الّصيفية والّرياضات الّشتوّية.
3. األلعاب االوملبّية حدث مهّم يف العامل ألّنه ُيعرِّف بني الّشعوب، ويشّجع على ممارسة الّرياضة بأنواعها املختلفة، ويسهم يف تطّور األلعاب 

الّرياضية، ويشّجع املنافسة بني الّالعبني...

سابًعا. مهارة اخلّط: 
يتّم تقييم سالمة اخلّط ومجالّياته وفق اعتبارات صّحة رسم احلروف وفق خّط الّرقعة، ووفق املحافظة على نظافة الكتابة.

ثامًنا. مهارة اإلمالء: نّص إمالئّي مقترح.
الفرصة هلم  املختلفة، وتتيح  البالد  الّشباب يف  العالقة بني  تقّوي  أّنها  الّشباب، ذلك  الّشريف بني  الّتنافس  الّرياضة من أفضل جماالت  تعّد 
لتفريغ طاقام يف ألعاب مفيدة تعود عليهم بالفائدة، وجتعلهم ميارسون أعماًال عظيمة تنّمي أجسادهم، وعقوهلم، وتسهم يف محاسة أنفسهم من 

األمراض، أو االحنراف يف ممارسات ضاّرة. وصدق املثل القائل: «الّرياضة فّن وذوق وأخالق».
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 تاسًعا / عاشًرا.. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
    1. يقّيم املعّلم حديث الّطالب عن أمهّية الّرياضة يف حفظ الّصّحة وسالمة العقل واجلسد.

    2. يقّيم املعّلم ما سّجله الّطالب من معلومات عن فريق اهلوكي يف البلد اّلذي يعيش فيه حبيث يتابع مدى صّحة القواعد املبّسطة اّليت 

درسها الّطالب، وصّحة املهارات اإلمالئّية.
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الّدرس الّثاين: رياضات عاملّية
احلّصة األوىل:

1. الّتهيئة احلافزة.
2. مهارة االستماع والّتحّدث.

3. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية.
4. مهارة الفهم واالستيعاب.

الّتهيئة احلافزة: (للمعّلم أن خيتار من األساليب ما يتوافق مع موضوع الّدرس، واملخّصص للّتهيئة).
-تنظيم الّسبورة: (الّتاريخ - عنوان الّدرس- نواتج الّتعّلم).

-الّتحّية.
-الّتعريف بأهداف الّدرس ونواتج الّتعّلم املخّطط حتقيقها. 

-مناقشة شفوّية ممّهدة ملوضوع الّدرس.
أّوًال. مهارة االستماع والّتحّدث:

أ. بعد االستماع ملا قاله كّل من سعيد وإنتصار وفادي وياسر، خيتار الّطّالب عنواًنا آخر للّنّص من بني العناوين اآلتية:
الّرياضة للجميع  -رياضات حنّبها - رياضات لكّل الفصول - طريق الفوز.

ب. يتوّلى أربعة طّالب الّتعريف شفويا عن األلعاب األربع اّليت وردت يف الّدرس.
 

ثانًيا: مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
أ. بعد قراءة الّدرس قراءة صامتة:

-يتحّدث الّطلبة عن أمهّية كّل لعبة من األلعاب األربع من وجهة نظر صاحبها وعن درجة إقبال الّشباب على ممارسة كّل لعبة فيها.
ب. يقرأ الّطّالب الّنّص بالّتناوب بني أربعة طّالب جهريا، ملتزمني مبهارة القراءة اجلهرّية.

ثالًثا: مهارة الفهم واالستيعاب:
1. أقام القسم الّرياضي احلفل، لتكرمي أربعة طّالب فازوا جبوائز يف األلعاب اّليت متّيزوا فيها.

ب. من مظاهر انتشار لعبة كرة الّسّلة األمريكّية أّنها لعبة مجاعّية احلركة وفردّية الّتصويب لذلك كان إقبال الّشباب عليها كبًريا، ألّنها حتتاج 
إىل مهارات، وختلق تنافًسا شريًفا بني الّالعبني...

ج. من فوائد لعبة كرة القدم أّنها:
-أصبح اإلقبال على ممارستها كبًريا.
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-جمال واسع للّشباب ملمارسة رياضة مفيدة.
-متّهد ملشاركة الّشباب يف مسابقة عاملّية (كأس العامل).

-ختلق تواصًال اجتماعيا وثقافيا بني الّشباب.
د. تعد لعبة (هوكي اجلليد) من األلعاب املهّمة وواسعة االنتشار يف كندا ألّن كندا تتمّيز بكثافة الّثلوج ممّا شّكل مساحات واسعة ملمارسة هذا 

الّنوع من الّرياضات.
2.  قارن بني األلعاب األربعة الّسابقة من حيث:

- أسباب انتشار كّل لعبة: 
- األلعاب األربعة ختلق تنافًسا شريًفا بني الّالعبني.

- متّكن من قضاء أوقات مفيدة.
- تلّبي ميول الّشباب ومواهبهم.

بني  التقاًء  حيّقق  املختلفة، ممّا  الّدول  يف  الّشباب  بني  الّصداقات  الّتعارف، وحتقيق  من  شريًفا، ومتّكن  تنافًسا  ختلق  أّنها  لعبة...:  كّل  أثر   -
املجتمعات. 

- من الفوائد اّليت تعود على الّشباب: أّنها حتافظ على سالمة صّحتهم، وتعّزز وتنّمي مواهبهم، وجتعلهم يقّضون أوقاًتا مفيدة، إىل جانب ما 
حتققه من فوائد اجتماعية بني الّشباب واملجتمعات.

احلّصة الّثانية:
تشمل: (الّتهيئة والّتقدمي - والّربط مبا سبقت دراسته - مهارة اإلثراء الّلغوّي - مهارة الّتذوق الّلغوي - مهارة الّتفكري اإلبداعّي - مهارة 

خّط الّرقعة - مهارة اإلمالء - مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب).
الّتهيئة والّتقدمي:

-متابعة الواجب البييت (إّن وجد).
-الّربط مبا سبقت دراسته يف احلّصة األوىل من خالل:

* توجيه أسئلة شفوّية.

* أو تقدمي ورقة عمل.
-تنظيم الّسبورة (الّتاريخ- عنوان الّدرس- نواتج الّتعّلم).

-الّتعريف باألهداف املخطط حتقيقها يف هذه احلّصة.

رابًعا: مهارة اإلثراء الّلغوي:
أضيف إىل معجمي الّلغوي:



45

- أسهموا: شاركوا           - الّتآلف: التعارف          - حمفزه:تشجيعه          - أسهب: توسع
- مشهورة: معروفة          - هطول: نزول بغزارة           - اإلبداع: العمل املتمّيز

1. أكمل:
-مرادف (متّيزوا): برزوا                /            -ضد (اجلماعّية): الفردّية

-مفرد (املتبارين): املتباري              /            -مجع (لعبة): لعب أو ألعاب
2. الّرياضات اجلماعّية تعزز العالقة بني الّالعبني. 
-الّتنافس الّشريف ينّمي الّصداقات بني الّشباب.

-الّالعبون املتمّيزون أسهموا يف حتقيق الفوز.
-اإلبداع يف الّلعب يؤّدي إىل االنتصار.

خامًسا: مهارة الّتذّوق الّلغوي:
1. أعّبر عن كّل عبارة بكلمة واحدة:

 انتشار             /         حتّدي       /        ريادة
2. مجلة جديدة:

-املهارات الفردّية يف األلعاب اجلماعّية حتقق الفوز.
-الّتنافس الّشريف من األهداف الّسامية لأللعاب الّرياضّية.

-الّرياضات العاملّية حتقق الّتآلف بني الّشعوب.

سادًسا: الّتفكري اإلبداعّي:
1. الّتعليل:

-متّيزت كندا بلعبة (هوكي اجلليد)، بوجود مساحات واسعة من اجلليد.
-اهتمت الفتيات بلعبة كرة الّطائرة، ملناسبتها أكثر من غريها للّتكوين.
-إهتّم القسم الّرياضي بتكرمي الفائزين، لتشجيع الّرياضة بني للّشباب.

2. اّلذي أثار انتباهي أكثر من غريه يف كّل لعبة من األلعاب األربع:
-أّنها مجيعها ألعاب منتشرة بشكل واسع، ولكّن بدرجات خمتلفة.

-أّن البيئة تلعب دوًرا يف اختيار الّلعبة املناسبة. 
-أن طبيعة املمارسة للرياضة (رجال-نساء) تسهم يف االختيار.

-أّن األلعاب األربع كّلها تسهم يف حتقيق الّتنافس الّشريف، وتوجد صداقات بني الّشباب واملجتمعات.
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سابًعا: مهارة اخلّط:
يتمثل دور املعّلم يف الّتدريب الّسبوري على كتابة العبارة، وعلى املتابعة املباشرة والّتصويب.

ثامًنا: مهارة اإلمالء:
نّص إمالئّي مقترح: (مهارة مهزة القطع والوصل):

أخذ الّالعب فرصته كاملة يف الّتدريب، فارتفع مستواه األديب، ألّنه واظب على املران، واستمع لتوجيهات
مدّربه، فحقق بذلك تنُبَؤات مدّربه، بأّنه سيصبح له شأن كبري يف لعبة كرة القدم، وهكذا أصبح من الّالعبني املشهورين، فتنافسِت الّنوادي 

لّضمه لصفوفهم، ومن هنا بدأ مشوار الّنجاح.

تاسًعا: مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
1. اإلنتاج الّشفوّي:

 يتقّمص الّطالب دور الّصحفّي ليسأل الّطّالب الفائزين بعض األسئلة حول الّرياضة اّليت فازوا ا، وأسباب فوزهم...

2. اإلنتاج الكتاّيب:
 يتخّيل الّطلبة أّنهم مدّربني إلحدى األلعاب الّرياضّية سابقة الّذكر، ليسجلوا مواصفات وممّيزات الّالعب اّلذي خيتارونه للمباراة الّنهائية، 

وطريقة الّلعب اّليت يعتقدون أّنها حتقق لفريقهم الفوز.
 مالحظة: ميكن أن ينفذ هذا الّنشاط يف املوقف الّتعليمّي (أْن توّفر الوقت) أو ُيعطى كواجب بييت على أن يتابع يف احلّصة الّتالية).
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                                                املحور اخلامس: الوجدان
1. حبيبيت ماما (شعر).

2. عصفور الّصباح  (شعر).
مقدمة: يقّدم حمور ( الوجدان) من خالل مناقشة األسئلة اآلتية:

1. ما املقصود الوجدان؟ 
2. اإلنسان اجتماعي بطبعه. كيف يتأيت له ذلك؟

3. اإلنسان كائن اجتماعي خيطئ ويصيب. كيف له أن جيرب ما أخطأ فيه؟
4. هل تعتقد أن عالقة اإلنسان باآلخرين حتّدد مالمح شخصيته؟ كيف؟

يف بداية املوقف التعليمي:
1. الّتحّية.

2. تنظيم الّسبورة (الّتاريخ  - عنوان الّدرس).
3. كتابة نواتج الّتعّلم على الّسبورة، ّمث تعريف الّطّالب ا.

الّتهيئة احلافزة:
1. ميكن سرد قّصة قصرية هلا عالقة مبوضوع الّنّص.

2. أسئلة شفهّية ممهّدة ملوضوع الّنّص.
3. يطلب من الّطلبة كتابة القصيدة على لوحة ورقية خبّط مجيل، لتعرض يف احلّصة القادمة، ّمث تعّلق على جدران الفصل.

4. يناقش املعّلم  مضمون الّصور املرفقة للمحور، إلبراز ما فيها من عواطف (الّتهيئة ال تزيد عن ضمن مخس دقائق).
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الّدرس األّول: حبيبيت ماما
مالحظة: تقدم هذه القصيدة يف حّصتْين.

احلّصة األوىل:
 1. تقدمي املحور.

2. الّتهيئة احلافزة.
3. خطوات الّدرس.

   * االستماع والّتحدث.
   *القراءة الّصامتة واجلهرّية.

   * الفهم واالستيعاب.

أ. خطوات الّدرس:
أوًال: مهارة االستماع والّتحّدث:

-إلقاء القصيدة من قبل املعّلم بصوت واضح ومسموع.
-يطلب من الّطلبة أثناء االستماع الّتركيز على الغرض العام من القصيدة وهو (صفات األّم).

-يناقش الّطلبة زمالءهم شفهيا يف:
* أهّم الّنقاط والّصفات اّليت تناوهلا الّشاعر يف القصيدة.
* حيّدد الّطّالب اهلدف اّلذي قصده الّشاعر من قصيدته.

ثانًيا: مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
1. أ. يترك للمعّلم تقدير إجابة الّطلبة (العنوان املناسب) بعد قراءة القصيدة قراءة صامتة.

ب-حيّدث الّطلبة زمالءهم عن سبب تعلق االبن بأّمه.
2. أ. يلقي الّطلبة القصيدة إلقاًء جهريا معّبًرا، بدًءا باملجيدين، بعد مساع إلقاء املعّلم، مراعني  مهارات القراءة اجلهرّية.

ب. يطلب من بعض الّطلبة متثيل األبيات الّثالثة باحلركات أمام زمالئهم.

ثالًثا: مهارة الفهم واالستعاب:
1. صفات األّم يف املقطع األول:

-وجهها يبشر باخلري.            /            -مبتسمة دائًما.
-امسها يدّل على الّطهارة.      /            -تضفي الّسعادة على أبنائها.
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-حكيمة يف رأيها.               /           -حتّب أبناء.
2. من مظاهر اإلحسان يف كّف األّم أّنها:

-ترّبي ولدها أحسن تربية.         /        -ترعى حاجاته يف الّطعام والّشراب.
-تسهر على راحته إذا مرض.      /       -تفرح لفرح أبنائها، وحتزن لشقائهم.

3. حيّب الّشاعر القرب من أّمه لألسباب اآلتية، ألّنه يريد أن:
-ُيشِعرها بطاعته.              /     -ُيشِعرها حبّبه هلا عندما يقبل رأسها.

- يقبلها دوًما.
4. ثالثة أعمال ميكن أن يكافئ ا االبن األّم.

ملحوظة: مهما فعل االبن ال ميكن أن يكافئ األّم على ما فعلته.
من هذه األعمال:

-طاعتها، وبّرها يف حياا وبعد مماا.
-إشعارها باحلّب والرأفة عليها.

- خدمتها إذا مرضت، وتلبّية حاجاا.
- يقبل من الّطالب أسباب أخرى...

احلّصة الّثانية:
الّتهيئة والّتقدمي:

-الّربط مبا سبقت دراسته بأسئلة شفهّية ممّهدة أو بتوظيف ورقة عمل. 
-متابعة الواجب البييت (إن وجد).

-تنظيم الّسبورة (الّتاريخ - عنوان القصيدة)، والّتعريف بنواتج الّتعّلم املخطط حتقيقها.
 

رابًعا. مهارة اإلثراء الّلغوّي:
1. أ. (يف وجهها بشارة): يف وجهها سعادة.

ب. (عطفها دواء): يشفي املريض
2. البحث يف املعجم الوجيز:

منبع: نبع: باب الّنون، فصل الباء ّمث العني.
عطف: عطف: باب عني، فصل الّطاء ّمث الفاء.
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3. ضّد كلمة (مرارة): حالوة.         /          مرادف كلمة (عطاء): سخاء.
مفرد كلمة (أمهات): أّم.                /         مجع كلمة (كلمة): كلمات.

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
1. يوحي تكرار كلمة (األّم)، إبراز املكانة العظيمة اّليت حتتلها يف نفس الّشاعر، كما تظهر أمهية الّدور اّلذي تقوم به.

2. األمجل بني العبارتني:
ملحوظة: (يترك تقدير إجابة الّطالب للمعّلم، مع ذكر سبب هذا االختيار)

3. من صفات األّم يف املقطع الّثاين أّنها:
-ميأل قلبها اإلميان.

-تشعر دوًما أبناءها باألمان عند قرا منهم.

سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. تعبريان أعجباين:

(يترك الّتقدير للمعّلم).
2. لو كنت قاضًيا، أخاطب:

أ. رجًال وضع أّمه يف دار العجزة، ومل يزرها:
تذّكر ما كانت أّمهك تفعله لك عندما مترض، وهل  هذا رّد اجلميل؟
ب. أشكر زميلي، وأمتّني له الّنجاح والّتوفيق، واحثه على االستقرار.

سابًعا. مهارة اخلّط:
-قراءة بيت شعر، وتوضيح ما فيه من معاين.

-يبدأ الّطّالب بالكتابة مراعني توظيف خّط الّرقعة.

ثامًنا. مهارة اإلمالء:
نّص إمالئّي مقترح: (مهارة اهلمزة املتوّسطة على الواو)

(.... ما أروع فؤاد األّم وما أعظم عطفها على أبنائها، إّنها حترص على أن تكون مسؤولة عن كّل شؤون أبنائها، فتسهر ليلها جبانبهم عندما 
ميرضون، وتفرح لفرحهم، وال تتواىن عن اإلجابة عن كّل سؤال يطرحونه

وحترص على مؤازرم يف وقت الّشدة، ليظّلوا دائًما يف بؤرة اهتمامها أحّب أّمي...).
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تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
-يكلف املعّلم طالبني بإجراء حوار بينهما يربزان فيه حّبهما لولديهما ويكرر ذلك  مع آخرين.

-يقّيم املعّلم أبيات الشعر اليت وجدوها من خالل حبثهم، ومدى تعبريهم عن مكانة األّم ومرتلتها العالية.
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الّدرس الّثاين: عصفور الّصباح
مالحظة: تقّدم هذه القصيدة يف حّصتْين.

احلّصة األوىل:
 الّتهيئة احلافزة:

* أسئلة شفهّية ممّهدة ملوضوع القصيدة.
* حتضري الّسبورة بكتابة الّتاريخ وعنوان الدرس، ونواتج الّتعّلم.

 

أوًال: مهارة االستماع والّتحّدث:
* يلقي املعّلم القصيدة إلقاًء معّبًرا.

* جييب الّطلبة عن الّسؤال الّتايل: ما املوضوع  اّلذي تناولته القصيدة؟
* يتبادل الّطّالب الّتعبري شفهيا عّما فهموه من القصيدة.

ثانًيا: مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
* يقرأ الّطّالب القصيدة قراءة صامتة يف ظّل التزام مبهاراا.

* خيتار الّطّالب عنواًنا جديًدا للقصيدة، مع ذكر سبب االختيار.
مالحظة: (يترك احلكم على اختيار الّطالب وتربيره للمعّلم).

* يلقي الّطّالب القصيدة إلقاًءا معًربا بعد االستماع إللقاء املعّلم بدًءا باملجدين، وميكن أن يتبادل الّطّالب اإللقاء بأْن توزَع األبيات على عدد 
منهم مع الّتنبيه إىل أمهّية االلتزام مبهارات القراءة اجلهرّية.

* يطلب قراءة بعض األبيات للّتعبري عن جانب وجداين معني (حّب الّشاعر لولده).

ثالًثا: مهارة الفهم واالستعاب:
1. أ. الّتشبيه يف البيتني األّول والّثاين:

* يشبه طّلة ولده بطلعة الفجر يف مجاهلا.
* كما يشّبهها ببسمة الّصبح.

* شبه موعد لقاء ابنه وطلته بأنفاس الّرياحني.
ب- شبه األب ابنه يف البيت الّرابع بأن دخول الّنور يف وقت الّصباح بالّصوت العذب لولده، وميكن أن يكون  تشبيه عذوبة صوت ولده 

بالّنور اّلذي يدخل بطيًئا.
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ج- نستنتج من البيت العاشر: لقد كانت حياة الّشاعر مليئة بالوحدة، دون أحًدا يعطف عليه، ودون أن جيد من ميده باحلّب اّلذي يغذيه.
 د- نعم، إّن يف تربية األبناء سعادة، ألّنهم ميلئون البيت حركة ونشاًطا وحبا وعطًفا، يسّلون األبوين، ويضفون على البيت سعادة.

.....(X) ه- أضع إشارة 
.(  ) - ( X ) - (  ) - ( X ) - ( X ) - 

احلّصة الّثانية:
رابًعا: مهارة اإلثراء الّلغوّي:

1. استنتج معىن الكلمة امللّونة...
 - (أشتهي نغمة): صوته       /       - (مروان يا طريب): يا سعاديت وفرحي.

- (وأنتم يا كنوز العمر) : يا أمثن ما يف العمر.
2. (أظّل طفًال صغًريا رابًعا معكم) : أشارككم يف الّلعب.

3. أحبث عن ...:
ضّد (الّنور): الّظالم.      /          مفرد (الّرياحني): الّرحيانة.

مجع (عهد): عهود.
4. معىن كلمة (نغم) يف املعجم الوجيز:

أفتح املعجم على باب الّنون، فصل العني، ّمث امليم.
 

خامًسا: مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
1. أسلوب نداء: يا طلعة الفجر... مروان.

أسلوب تشبيه : ... وأرجتيها كأنفاس الّرياحني.         /       ... كصوتك العذب.
2. اجلملة األمجل: (كّل ما حتلو احلياة به).               

مالحظة: للمعّلم تقدير إجابة الّطالب.
 3. أكمل وفق املثال:

- فأشتهي أليب ما تشتهي نفسي يف حّر الّصيف.
- فأشتهي لكم ما يسعد الّنفس.

- فأرجو ألّمي ما أمتناه أليب.
مالحظة: للمعّلم تقدير صّحة اجلمل اّليت يأيت ا الّطالب.
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سادًسا: مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. ثالث نصائح لّرب الوالدْين:

- (وال تقل هلما أفٍّ وال تنهرمها..)
- (أحسن لوالدْيك يوفقك اهللا).

- (طاعة الوالدين وإسعادمها واجبة).
مالحظة: للمعّلم تقدير صّحة ما يأيت به الّطلبة من عبارات، و له أن يثريها من عنده.

2. نصيحة ألب يعنف ولده:
 يا أبيت هذا ولدك أرفق به وأنصحه، فهو فلذة كبدك ومصدر سعادتك.

مالحظة: يفتح املجال لسماع نصائح الّطّالب، وميكن أن يدّون على الّسبورة األمجل منها.

سابًعا: مهارة اخلّط:
يتّم تقييم سالمة اخلّط ومجالّياته وفق اعتبارات صّحة رسم احلروف وفق خّط الّرقعة، ووفق املحافظة على نظافة الكتابة.

ثامًنا: مهارة اإلمالء:
ميلي املعّلم على الّطّالب الفقرة اآلتية اّليت تشتمل على مهارة اهلمزة املتوّسطة على ألف.

أسأل اهللا أن حيفظ أيب، فهو ال يترك مسألة إّال ويعتين ا، كي ينأى أبناؤه عن الّزلل، وكي حيافظوا على مكارم األخالق.
لقد دأب والدنا على تربيتنا أحسن تربية، فرسم لنا طريق الّسعادة اّلذي يأمل أن حيّقق من خالله كّل ما متناه لنا، فشكًرا يا والدي.

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
1. تتاح الفرصة للّطّالب للحديث شفويا عن أيام طفولتهم، وذكريام، على أن يفتح املجال للحديث دون مقاطعة أو تعليق من قبل املعّلم 

أو الّطّالب.
2. يطلب من الّطّالب كتابة رسالة إىل صديق...

 على أن تشتمل على عناصر الّرسالة اّليت درسها الّطالب يف كتاب القواعد املبّسطة. ويقوم املعّلم بتقييم ما كتبه الّطّالب، وميكن أن خيتار 
األمجل منها ليقوم كاتبها بقراءا أمام زمالئهم.
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املحور الّسادس: الّصّحة

1. منظمة اليونيسيف 
2. نصائح الطبيب

مقدمة: يقّدم حمور الّصّحة من خالل مناقشة األسئلة اآلتية:
1. ماذا تعين لك الّصّحة؟

2. هل الّصّحة تعين الّسالمة اجلسدية فقط؟ أم ماذا؟
3. كيف تتحقق الّصّحة اجلسدّية لإلنسان؟

4. كيف تكون الّلياقة البدنّية مساعدة على حتقيق الّصّحة؟

يف بداية املوقف الّتعليمّي:
1. االفتتاح بالّتحّية.

2. تنظيم الّسبورة بكتابة الّتاريخ وعنوان الّدرس ونواتج الّتعلم.
3. توظيف الوسائل الّتعليمّية اّليت ميكن أن ختدم املوقف الّتعليمّي.

الّتهيئة احلافزة:
1. توظيف أسئلة شفوّية ممهدة ملوضوع الّدرس.

2. مراجعة ما سبقت دراسته ومتابعة الواجب البييت (إن وجد).
3. مناقشة مضمون الّصور املرفقة بالّدرس.

   ال يزيد زمن الّتهيئة عن مخس دقائق.
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الّدرس األّول: منظمة اليونيسيف
مالحظة: يقّدم الّدرس يف حّصتني.

احلّصة األوىل:
1. الّتعريف مبحور الّصّحة ومناقشة األسئلة.

2. الّتهيئة احلافزة.
3. تنفيذ خطوات الّدرس اآلتية.

أ. مهارة االستماع والّتحّدث.
ب. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية.

ج. مهارة الفهم واالستعاب.

خطوات الّدرس:
أوًال: مهارة االستماع والّتحّدث:

1. يستمع الّطّالب لقراءة الّنّص من املعّلم مشاركة مع بعض الّطلبة املجتهدين ّمث جييبون عن األسئلة اآلتية:
أ. ما املوضوع اّلذي تناوله الّنّص؟

ب. ما اسم املنظمة اّليت تعين بالّصّحة؟
2. يطلب من طالب أن حيّدث زمالءه عن منظمة اليونيسيف يف رعاية الّطفولة يف العامل.

ثانًيا: مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
1. يقرأ الّطّالب الّنّص قراءة صامتة ّمث يطلب منهم حتديد فكرتْين فرعيتْين.

- (اإلنسان أهّم خملوقات هذا العامل).              /           - (أثر احلروب يف زيادة الفقر).
- ( جهود املؤسسات يف تضميد اجلراح بعد احلروب)

- جهود منظمة اليونيسيف يف إسعاد األطفال والّتخفيف عنهم).
2. يقرأ الّطّالب الّنّص بدًءا باملجيدين، بعد قراءة املعّلم جهريا، ملتزمني مبهارات القراءة اجلهرّية.

ثالًثا: مهارة الفهم واالستعاب:
1. من مهمات «منظمة اليونيسيف»:

-بلسمة جراح الّناس بعد احلروب.    /       -حماربة األمراض والكوارث الّطبيعّية وما ميتج عنها.
-القيام بأدوار إنسانّية واجتماعّية وثقافّية.
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-توفري أسباب احلياة الكرمية لألطفال، ورعايتهم صّحيا واجتماعيا، والتخفيف عنهم اآلالم واألمراض، ومصائب الّدهر.
2. نعم، االهتمام بالّطفل واجب، ألّنه رجل املستقبل، وعلى عاتقه تقع مسؤولّية البناء.

3. حيتاج العامل إىل «منظمة اليونيسيف» لتكون عنواًنا له على نشر الّثقافة الّصّحّية، والعناية بالّطفولة واألطفال، ومحايتهم ورعايتهم ولذلك 
تعترب ضرورة إنسانّية مهمة ال ميكن االستغناء عنها، للدّور العظيم اّلذي تقدم به يف أحناء العامل.

4. الفكرة اّليت تتوافق مع الّنّص:
(تعترب منظمة اليونيسيف ضرورة إنسانّية مهمة).

 

احلّصة الّثانية:
رابًعا: مهارة اإلثراء الّلغوّي:

1. يعود الّضمري (ها) يف كلمة (إسعادها) على ( الطفولة).
2. معين ( االضطهاد): الظلم          /      ضّد ( الظاهرة): اخلفية.

    مفرد ( مؤسسات): مؤسسة        /      مجع ( منظمة): منظمات.
3. بلسمة       =    تضميد.

    الّظلم       =    االضطهاد.

    ّدد        =    متثل خطًرا.

خامًسا: مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
1. أكمل: 

أ. (إبعاد شبح احلرب )               إبعاد حدوث احلرب.
ب. (الّطفل عصب األّمة)             الّطفل هو مستقبل االّمة وعمودها الفقرّي.

2. مجلتان مفيدتان:
أ. اإلنسانّية ُتْؤمن بأّن األطفال هم ضمري اإلنسانّية.

ب. من مبادئ اإلنسانّية صيانة  كرامة اإلنسان.
مالحظة: تقبل من الّطالب الصياغة الّسلمية للجملة، مع أي مضمون صحيح.

3. كلمة (اإلنسانّية) توحي بضرورة احلفاظ على كرامة اإلنسان اّليت حتفظ له آدميته.
4. األمجل: (دور منظمة اليونيسيف عظيم الفائدة).
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سادًسا: مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. يقبل الرأي املربر من قبل الّطالب، املدعوم باألدّلة.

2. ميكن أن حيصل اإلنسان على الّسعادة والّتخلص من شبح احلرب، لتحقيق تطوره وحتضره إذا عمل على صيانة الكرامة اإلنسانّية، واالبتعاد 
عن احلروب، واحترام حقوق اإلنسان. ومنظمة اليونيسيف رافد ميكن أن يساعد يف حتقيق هذا اهلدف، مبا تقوم به من جهود.

سابًعا: خّط الّرقعة:
 يعطي الّطالب فرصة كافية لكتابة العبارة خبّط الّرقعة، على أن يتابع املعّلم كتابات الّطّالب، متابعة ميدانّية.

ثامًنا: مهارة اإلمالء: 
يكتب الّطّالب الفقرة الّتالية تتضمن مهارة األلف الّلينة.

«دعا القائمون على منظمة اليونيسيف إىل محاية األطفال وقت احلروب، وما جرى من ويالت حبقهم. لقد وعى القائمون على هذه املؤّسسة 
أمهّية أن يسود الّسالم كّل أحناء العامل، وأن حيافظ على كرامة اإلنسان. وإذا انتهى العامل إىل القناعة الّتامة بضرورة إنسانّية اإلنسان، فإنه سيعم 

الّسالم».

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
 1. يطلب من الّطّالب الّتعبري شفويا عن ما يشاهدونه يف الّتلفاز، وما يسمعون عنه من معانات الالجئني يف كّل مكان، وعلى وجه اخلصوص 

يف البالد العربّية. 
- يتمّثل دور املعّلم يف املتابعة، ومساعدة الّطّالب أثناء احلديث، وميكن أن يدير حواًرا بني الّطّالب، حول االفكار اّليت وردت يف حديث 

زميلهم.
2. ميكن أن يكلف الّطلبة بالكتابة عن إحدى منظمات األمم املّتحدة، كواجب بييت، ليقرأ يف حّصة تالية.
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                                   الّدرس الّثاين: نصائح الّطبيب
مالحظة: يقّدم هذا الّدرس يف حّصتْين.

احلّصة األوىل:
1. الّتهيئة احلافزة.

2.خطوات الّدرس:
أ. مهارة االستماع والّتحّدث.

ب. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية.
ج. مهارة الفهم واالستعاب.

أوًال: مهارة االستماع والّتحّدث:
أ. استماع للحوار بني األم وابنتها والّطبيب، يقدمه جمموعة من الّطّالب.

ب. اختيار عنوان مناسب من بني عناوين، (من وجهة نظر الّطّالب) مع تربير هلذا االختيار.

ثانًيا: مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
  يطلب من الّطّالب بتبادل األدوار يف القراءة احلوار جهريا، ملتزمني مبهارات القراءة اجلهرّية.

ثالًثا: مهارة الفهم واالستعاب:
1. أ. اّلذي جعل مرمي تترّدد يف الّذهاب إىل الّطبيب، إعتقادها بأّنها قد تتحّسن حالتها بعد أخذها دواء الّسعال اّلذي كان أخوها يستعمله.

ب. ذهبت مرمي للّطبيب مّرة ثانية، ألّنها شعرت بأن الّسعال عاد مّرة أخرى بعد أن توّقفت عن استعمال أخذ الّدواء اّلذي أوصى به 
الّطبيب.

ج. ارتكبت مرمي خطأْين مها:
- أرادت أن تتناول دواء ليس هلا، وإّنما ألخيها دون توصّية لطبيب.

- أّنها توّقفت عن استكمال تناول الّدواء اّلذي وصفه الّطبيب.
2. ضع إشارة أمام املواقف للّنّص: 

أ. وافقت مرمي على الّذهاب إىل الّطبيب.
ب. مل تنتظم مرمي يف تناول الّدواء.

3.   1. شعور مرمي بالّسعال أثناء نومها.
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2. مل تكمل مرمي الّدواء كما نصحها الّطبيب.
3. نصيحة الّطبيب ملرمي.

4. عودة الّسعال ملرمي.

احلّصة الّثانية:
رابًعا: مهارة اإلثراء الّلغوّي:

1.     معىن (مسًعا وطاعة ): أستجيب.     /        ضد (توقفت): استمرت.
مفرد ( نصائح) : نصيحة.                  /           مجع (العائلة): العائالت.

2. أضع خًطا حتت املعىن الّصحيح:
أ. بدأت تتقيأ دون إرادا ---- بدأت تتقيأ بدون رغبتها.

ب. دون جدوى --- بال فائدة.
ج. ال بأس عليك ---- ال خوف عليك.

خامًسا: مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
1.  * أسلوب استفهام: ماذا بك يا ابنيت؟         /            ملاذا صحوت مبكرة؟

ما األمر؟                                             /            ملاذا توقفت عن أخذ الّدواء يا مرمي؟
هل زال الّسعال؟                                   /            هل نسيت ما نصحك به الّطبيب؟
أمل تتعّهدي أمامه ....؟                              /             أمل أنصحك؟ ماذا حّل بك ...؟

* أسلوب أمر: َهّيا بنا نذهب إىل الّطبيب          /            انتظري يا أمي ...
* أسلوب نفي: الّسعال مل ميكّنى من الّنوم          /            مل تنم الّليلة املاضية من الّسعال الّشديد.

* أسلوب ي: ال تستعملي دواًء ليس لك.
2. اكتب مجًال على وفق الّنمط:

* أخذت جتري حّتى انقطع نفُسها.
* أخذت تتقيأ حىت شعرت بأمل يف بطنها. 

3. استعمل كّل تعبري يف مجلة مفيدة:
أ. قال االبن ألبيه: مسًعا وطاعًة.

ب. عندما شعرت مرمي بسعال شديد صحت فزعة.
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سادًسا: مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. ال أوافق على تناول دواٍء ليس يل، ألّنه يسبب يل مضاًرا شديدة.

2. لو كنت مكان مرمي:
أ. ملا تناولت دواًء ألخي.

ب. و ملا توقفت عن االستمرار يف تناول الّدواء.
ج. ولسارعت للموافقة على الّذهاب للّطبيب.

د. ولسمعت نصيحة الّطبيب، ولنفذا دون تأخري.

سابًعا: مهارة خّط الّرقعة:
 يعطي الّطالب فرصة كافية لكتابة العبارة خبّط الّرقعة، على أن يتابع املعّلم كتابات الّطّالب، متابعة ميدانّية.

ثامًنا: مهارة اإلمالء:
يكتب الّنّص اآليت اّلذي يعاجل مهارة (اهلمزة يف آخر الكلمة).

(الّصّحة تاج يّزين رؤوس األصحاء، وجيعل صاحبها حيّلق يف الّسماء العافية، فيلجأ إىل املحافظة على جزء كبري من األسباب اليت متنحه الّسالمة، 
وهلذا يعتقد أنَّ ما حصل عليه من عافية إّنما هو جزاء ملمارسته الغذائّية السليمة، وهذا شيء حرص عليه باستمرار، كي يكون جزاًء لوعيه 

الّصّحّي، وجزاء من منظومة ممارساته الّصّحّية).

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
1. مالحظة ومتابعة الّتعبري الّشفوّي اّلذي يقّدمه الّطالب (نصائح).

2. يتابع املعّلم ما كتبه الّطّالب، وميكن أن خيتار بعض الكتابات املتمّيزة ليقوم أصحاا بقراءا أمام زمالئهم، حبيث يعىن املعّلم مبالحظة صّحة 
العبارات وسالمتها الّلغوّية والّنحوّية.
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                                        املحور الّسابع: الّسياحة
1. الّسياحة يف كندا.

2. باريس عاصمة الّنور.
مقدمة: يقّدم حمور (الّسياحة) من خالل ممناقشة األسئلة اآلتية:

1. ماذا تعين لك الّسياحة؟
2. ما األهداف اّليت يسعى هلا الّسائحون؟

3. من هو الّسائح حسب تعريف منظمة الّسياحة العاملّية الّتابعة لألمم املّتحدة.

يف بداية املوقف الّتعليمّي:
1. الّتحّية.

2. تنظيم الّسبورة بكتابة (الّتاريخ - عنوان الّدرس).
3. كتابة نواتج الّتعلم (األهداف)، وتعريف الّطّالب ا.

الّتهيئة احلافزة:
1. أسئلة شفهية ممهدة ملوضوع الّنّص املستهدف.

2. مناقشة مضمون الّصور املرفقة لكّل درس، ودالالت كّل صورة.
3. ميكن للمعّلم عرض مقاطع مصّورة عن تلك البالد باستخدام حمرك البحث يف احلاسوب أو غريه (إن أمكن).

مالحظة: ال تزيد الّتهيئة عن مخس دقائق من زمن احلّصة.
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الّدرس األّول: الّسياحة يف كندا
مالحظة: يقّدم هذا الّنّص يف حّصتني درسيتني.

احلّصة األوىل:
 1. الّتعريف مبحور الّسياحة.

  2. الّتهيئة احلافزة.

  3. تنفيذ املهارات اآلتية: 

 أ. االستماع والّتحّدث.
ب. القراءة الّصامتة واجلهرّية.

ج. الفهم واالستعاب.

خطوات الّدرس:
أوًال: مهارة االستماع والّتحّدث:

بعد االستماع للحوار من خالل عدد من الّطّالب املتمّيزين، يطلب منهم اختيار أبرز معلم سياحي يف كندا، ّمث احلديث عنه، وإظهار سبب 
اختياره.

ثانًيا: مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
1. يقرأ الّطّالب احلوار قراءة صامتة، مث حيّددون املوضوع اّلذي دار حوله احلوار.

2. يطلب من الّطّالب وضع عنوان جديد للحوار.
مالحظة: ُيقبل كّل ما يقترحه الّطّالب ّمث خيتار األنسب منها، ويثبت على الّسبورة.

3. يوزع احلوار بني طالب وطالبة واملعّلم، لقراءته جهريا، مراعني إبراز عالمات الّترقيم، وحتقيق مهارات القراءة اجلهرّية.

ثالًثا: مهارة الفهم واالستعاب:
  1. عنوان املحاضرة (الّسياحة يف كندا)، وقد عقدت يف قاعة املحاضرات يف مدينة (أوتاوا).

  2. نعم مفيدة، ألّنها تثري معارف الّطّالب ببلدهم، وتشجيعهم على زيادة األماكن الّسياحية فيها، إضافة إىل أّنها تغريهم باحلرص على 

املشاركة يف حضور مثل هذه املحاضرات لتحقيق الفائدة منها.
  3. يف كندا:
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* أشهر الّشالالت توجد يف (يناجارا)، وهي األغزر ماًء، واألعرض مساحة يف العامل، وهي تشترك مع الّشالالت من جهة أمريكا.
* أما عن البحريات، فيوجد منها حبريات طبيعّية عديدة، فهناك حبرية (لويز) يف (ألربتا)، اّليت تعّد من أشهر البحريات الطبيعية يف العامل، و فيها 

العديد من البحريات يف أماكن أخرى من كندا.
  4. ُتعدُّ الّسياحة يف كندا متعة، وجتربة فريدة لألسباب اآلتية:

- تضّم كندا مشاهد سياحّية منّوعة يف العديد من املقاطعات، مثل حديقة الّدالفني يف (فانكوفر)، والّشالالت العظيمة يف (يناجارا)، ومنظر 
احليتان اخلالب يف ر (الّسان لوران)، والبحريات... واجلزر اّليت تبلغ ألف جزيرة.

5. أشهر املناطق الّسياحّية اّليت ذكرها املحاضر:
- الّشالالت     - البحريات -  مناظر احليتان  - حديقة الّدالفني...

أما املعَلم اّلذي أحّب زيارته فهو: ....... (متروك للّطّالب).

احلّصة الّثانية:
بعد الّتهيئة والّربط مبا سبقت دراسته يف احلصة األوىل، ومتابعة الواجب البييت (إن وجد).

رابًعا. مهارة األثراء اللغوي:
1. أكمل:

.                       /                 - ضد ( سبَح) :   َغَطَس. - مرادف ( َحَرَص) : اهتمَّ
- مفرد ( أشياء) :  شيئ.                         /                  - مجع ( حبرية) :   حبريات.

2. قال املعلم لطالبه: حبا وكرامة.
- يف كندا مناظُر رائعة تعجب الّسائحني.

3. املعىن املالئم:
- حكاياا ليس هلا حّد ---- حكايتها ممتدة وواسعة.

- تضفى منظًرا جذاًبا ---- مجال املنظر يشّد املتفرجني.

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:
 1. استخرج من احلوار:

- أسلوب تعجب: ما أروع هذا يا أيب!   
- أسلوب استفهام: ماذا مييز كندا عن غريها؟   /   ملاذا يا أيب؟ مثل ماذا؟ ما حكايته؟
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- أسلوب نداء: شكًرا يا أيب - يا سعيد - يا سعاد....
2. أكمل: (تقبل صياغة الّطالب السليمة لغويا وحنويا وإمالئيا).

- إْن متعنت يف الّسماء، تشاهد الّنجوم متأللئة.
- إن رّكزت يف القراءة، حتصل على معلومات مفيدة.

- إن اهتممت بتعّلم الّلغة العربّية، حتّقق هويتك العربّية.

سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
من طرق التّعرف إىل أهّم األماكن الّسياحّية يف كندا: 

- البحث يف احلاسوب.
- الّرجوع إىل املنشورات الّسياحّية.

سابًعا. مهارة اخلّط:
 يعطي الّطالب فرصة كافية لكتابة العبارة خبّط الّرقعة، على أن يتابع املعّلم كتابات الّطّالب، متابعة ميدانّية.

ثامًنا. مهارة اإلمالء: 
ميلى على الّطّالب الّنّص التّايل اّلذي يعاجل  مهارة حذف لواو من األفعال: 

«قال األب البنه: ِعْد معّلمك باالجتهاد، فماملجتهدون يدعون دائًما لتحقيق الّتفوق، ويسعون باستمرار إىل تقدمي الّنصائح قائلني: إذا كنت يا 
سعاد ترجني الّنجاح، فِعِدي باملثابرة، وإذا  قلت يا سعيد خًريا، فإن تقول قولك جيد إنصاًتا وقبوًال».

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتاّيب:
1- يطلب من الّطالب الّتعريف باألماكن الّسياحّية يف البلد اّلذي قدم منه شفويا أمام زمالئه.

2-يكتب الّطالب مقالة تعّرف باملناطق الّسياحّية يف بلده األصلي.

مالحظة: ميكن أن يكون هذا الّنشاط واجًبا بيتًيا. 
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الّدرس الّثاين: باريس عاصمة الّنور
مالحظة: يقّدم هذا الّنّص يف حّصتْين.

احلّصة األوىل:
1. الّتهيئة احلافزة.

2. خطوات الّدرس.
أ. مهارة االستماع والّتحّدث:

ب. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية.
ج. الفهم واالستعاب.

أوًال. مهارة االستماع والّتحّدث:
1. بعد مساع الّنّص من املعّلم أو من طالب متمّيز، يطلب من الّطّالب حتديد املراحل اّليت مّر ا الوصف، بدًءا من جلسات األب من أبنائه.

2. يتوّلى  طالب بإعادة هذه املراحل شفويا أمام زمالئه.

ثانًيا. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:
1. يتوّجه الّطّالب لقراءة الّنّص قراءة صامتة، ملتزمني مبهاراا، ّمث يقّدمون عنواًنا جديًدا، على أن يأخذ املعّلم أكثر من عنوان، ليصار إىل 

اعتماد أكثر عنوان يتفق عليه الّطّالب.
2. يبدأ الّطّالب بقراءة الّنّص جهريا، حبيث تتاح الفرصة ألكرب عدد منهم للقراءة، على أن يبدأ باملجيدين، وذلك يف ظّل التزام مبهارات 

القراءة اجلهرّية املشار إليها سابًقا.

ثالًثا. الفهم واالستعاب:
1. من مربرأت إعجاب الوالد يف حديثه عن فرنسا:

أ. فرنسا تعّج باألماكن الّسياحّية.
ب. مجال األقواس.

ج. سلسلة الّنوافري الّشهرية.
2. من مالمح اجلمال يف فرنسا اّليت ذكرها الوالد البنائه:

أ. األقواس الّرائعة مثل (قوس الّنصر).
ب. األبراج، وأشهرها (برج إيفل).

ج. باريس عاصمة الّصناعة واملوضة...



67

د. أهّم املهرجانات، وأشهرها مهرجان (كان) الّسينمائي...
و. متحف (الّلوفر) اّلذي يضم أشهر لوحة رمسها فنان إا (املوناليزا).

ه. شارع (الّشانزلزية)
ز. مطار (شارل دجيول) اّلذي يعّد يف مجاله وروعته أبرز مطار يف العامل.

3. اإلجابة متروكة للّطالب، ولتقدير املعّلم.
4. أيًضا اإلجابة متروكة للّطالب.
5. أيًضا اإلجابة متروكة للّطالب.

احلّصة الّثانية:
رابًعا. مهارة اإلثراء اللّّغوّي:

1. أكمل:
* مرادف (أغرته): أعجبته            /     * مقابل (يعّج): فارغة

* مفرد (مالمح): ملحة                  /     * مجع نافورة): نوافري - نافورات
2. وضع الكلمات يف مكاا الّصحيح:

-قبل أن تصل هدى إىل املدرسة عّرجت على املكتبة.
-وقفت املعّلمة تشرح الّدرس لكّنها استطردت يف إعطاء األمثلة. 

-عندما نشاهد مجال الّطبيعة نتخّيل نفوسنا طيوًرا حتلق.
-عندما مسعنا حديث أبينا متنينا أن نسافر معه.

3. البحث يف املعجم الوجيز:
يعشق: عشق: باب العني، فصل الّشني ّمث القاف.

أشهر: شهر: باب الّشني، فصل اهلاء ّمث الّراء.
4. وضع الّتعبريات يف مجل مفيدة:                                                                                        

-عندما مسع عن مجال باريس أعزته الّرغبة بزيارا.
-عندا مسع االبن حديث األب انربى بالقول: ما أمجل باريس!

مالحظة: للّطالب احلّرية يف صياغة اجلملة، على أن تكون سليمة يف لغتها وحنوها.

خامًسا. مهارة الّتذّوق الّلغوّى:
 1. استخرج:

-أسلوب تعجب: سبحان اهللا!  - يا له من منظر رائع!
-أسلوب نداء: نعم يا أبنائي...
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 2. الفرق يف املعىن:

(ّز) يف اجلملة األوىل: حتّرك املّشاعر وتثريها (معنوي).
(ز) يف اجلملة الّثانية: حترك سرير ابنها حبركة مييًنا ومشاًال (مادي).

سادًسا. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:
1. خماطبة جبملة:

- ال تترّدد يا صديقي، لزيارة فرنسا. 
-أنت حمظوظ يا صديقي، ألّنك تعيش يف فرنسا.

مالحظة: يقبل من الّطالب الّصياغة الّسليمة.
2. اإلجابة املتروكة  لتعبري الّطالب.

 

سابًعا. مهارة اخلّط:
مالحظة: ينّبه الّطالب إىل أمهّية االعتناء مبا يأيت أثناء الكتابة:

-الكتابة تبيان وهدوء.
-الكتابة من اخلّط األخري، انتقاًال للخّط اّلذي يسبقه، كي تظّل الغني على الّنموذج.

-مراعاة حجم احلرف من حيث الّطول أو القصر.
- الّتباعد بني احلروف يعطي اخلّط مجاًال.

ثامًنا. مهارة اإلمالء: 
أكتب  ما ميليه علي املعّلم: (اهلمزة املتوّسطة على ياء).

«.... أمهّية الّسياحة  قائمة على أساس املعرفة، والّترفيه، ومركزة على حسن اختيار  املكان، ولذلك قال األب ألبنائه: إّنكم حباجة إىل القيام  
والّتخطيط لرحالت سياحّية، متفائًال عن مدى املعرفة بأهّم األماكن الّسياحّية يف كندا، وعن البيئة الّصحيحة اّليت متّكن من الّتمتع مبالمح 

اجلمال. وهنا تشعبت أسئلة األبناء شيًئا فشيًئا عن أشهر األماكن اّليت ميكن  زيارا يف كندا».
مالحظة: الّتصحيح يركز على الكلمات اّليت ا مهزة متوّسطة على ياء فقط.

تاسًعا / عاشًرا. مهارة اإلنتاج الشفوي والكتايب:
يعّرب الّطّالب شفويا أمام زمالئهم، وللمعّلم أن يتابع حديث الّطالب ويساعده، ويشكره كنوع من الّتشجيع والّتحفيز.

2. إذا وجد املعّلم فسحة من الّزمن، جيعل الّطّالب يكتبون رسالة إىل أصدقائهم يعرفون  فيها باألماكن الّسياحّية يف بلدهم األصلي.
مالحظة: وميكن أن يعطى هذا الّنشاط كواجب بييت.
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إجابة الّتقومي العام

مالحظة:
1. اهلدف من الّتقومي العام، إعطاء املعّلم جماًال للمراجعة الّصفّية، وفرصة لتكوين خربة يف مضمون االختيارات ملعاجلة مهارات هذا املقرر. 

يتابع ما أجنزه  الّتدريبات صفًيا، أو من خالل إعطاء بعضها كواجب بييت، على أن  الّطّالب حبّل أسئلة هذه  2. ميكن للمعّلم أن يقوم مع 
الّطّالب.

 

اإلجابة:
1. يترك تقدير العنوان املناسب للّطّالب.

2. الكتاب وعاء العلوم، ألّنه حافظ تلك العلوم عرب العصور، وناقل إلنتاج العقل البشرّي يف حضاراا املختلفة.
3. ال يستغين املثّقفون عن الكتاب، ألّنهم حباجة ماّسة ودائمة لكّل ما تتضمنه تلك الكتب من معلومات، كي يبنوا عليها حضارم  احلديثة.

4. ال ميكن أن تزول أمهّية  الكتاب يف ظّل  انتشار تكنولوجيا املعلومات، ذلك أّن  ما حيويه  الكتاب يظل دائًما ماثًال أمام صاحبه، يرجع إليه 
مىت يشاء، إضافة إىل ما جيده القارئ من متعة يف تصّفح الكتاب اّلذي حيوي خالصة فكر أجيال من العلماء واملفكرين عرب العصور.

5. الكتاب خمزن الفكر والعلم عرب العصور، والّصديق الويف يف مجيع األوقات. 
6. تترك اإلجابة، للّطالب، مع ضرورة إبراز الّسبب.

اإلثراء الّلغوّي:
1. مرادف (هاجا): خاطًرا.                 /           - معىن ( تراود): يأيت على عقوهلم.

- ضّد (تتأّزم): تنفرج.                     /          - مفرد (عقول): عقل.
- مجع (كتاب): كتب

2. الكشف يف املعجم الوجيز:                                                                                                
- وجد: باب الواو، فصل اجليم ّمث الّدال.

- بّث: باب الباء، فصل الّثاء.
- رشف: باب الّراء، فصل الّشني ّمث الفاء.

3. وضع الكلمة يف املكان املناسب:
- القارئ خيتار مضامني الكتاب املفيد.

- ظّل هاجز الوطن يراود املغترب.
- الكتاب وعاء الفكر واحلضارة.
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الّتذّوق الّلغوّي:
1. األمجل بني العبارتني:

مالحظة: متروك لتقدير الّطالب.
2. وضع الّتعبري يف مجلة مفيدة:

- عند احلاجة يصبح الكتاب ملجأ املثّقفني.
- من  املسّلم به أّن الكتاب خمزن الفكر والعلم.

مالحظة: تقبل من الّطالب الّصياغة الّسليمة.
3. ثالث فوائد:

- الكتاب وعاء احلضارات وحافظها.
- الكتاب ظّل  هاًجا يراود عقول املّثقفني وقت احلاجة.

- من خالل الكتاب يبّث املثّقفون نواتج نفوسهم.
مالحظة: تقبل أّي إجابة سليمة من الّطّالب.

الّتفكري اإلبداعّي:                                                                                                               
1. ماذا حيّدث لو اندثر الكتاب؟

-يضيع املخزون احلضاري لألجيال الّسابقة.
- جيد الباحثون والعلماء اليوم صعوبة يف احلصول على املعلوات املوثوقة.

- ال جيد الباحثون ملجأ يبّثون فيه أفكارهم ومشاعرهم.
مالحظة: تقبل مايراه الّطالب مناسًبا.

2. أكمل:
أ. إْن أمتلك مفتاح القراءة تفتح أمامي كنوز العلم واملعرفة.

ب. إْن خّيرت بني القراءة يف الكتاب أو القراءة يف احلاسوب، أراوح بني االثنني، فأختار ما أجد فيه  الفائدة.
3. أقترح حّل املشكلة إمهال القراءة  عند البعض.

مالحظة: تترك للّطالب الفرصة القتراح احلّل اّلذي يراه مناسًبا.

الّتطبيق الّنحوّي:
1. االستخراج:

* فعل مضارع من األفعال اخلمسة: يتخّلون - جيدون - يلجؤون - يرشفون - يبثون.
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* مفعول ألجله: أمًال                                                    /      حال: طائعني
* اسم فاعل: حافظها - قادًرا - هاجس - طائعني                    /     اسم ممدود: وعاء

2. راود   = اسم فاعل: مراِود   /    اسم املفعول: مراَود
3. اإلعراب:

أ. محيلة: خرب مرفوع بالّضّمة.
ب. أبواا مفتوحة: مبتدأ ثاٍن مرفوع بالّضّمة واهلاء ضمري مّتصل يف حمّل جّر مضاف إليه.

مفتوحة: خرب املبتدأ الّثاين مرفوع بالّضّمة، واجلملة من املبتدأ الّثاين وخربه يف حمّل رفع خرب املبتدأ األول (املدرسة).
ج. أْن: حرف نصب.                                                                                                           

تدرسوا: فعل مضارع منصوب حبذف الّنون ألّنه من األفعال اخلمسة، والواو ضمري مّتصل يف حمل رفع فاعل.
د. مسرًعا: حال منصوب بالفتح.

ه. بصعوبة: الباء: حرف جّر، صعوبة: اسم جمرور حبرف اجلّر و عالمة جّره الكسرة.
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ثانيا: مقرر القواعد املبّسطة

الّنحو والّتعبري واخلّط
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      الّتقييم املبدئّي: 

 -   (X) .ه.(  )  -  و. (  )   -  ز. (  )  -  ح   - (X) .د -  (X) .1. أ. (  )  -  ب. (  ) - ج
ط. (  )  -  ك. (  ) 

2.   الفاعل:       أ. الّالعُب         ب. الّرجُل           ج. الولُد              د. املدّرٌب
      املفعول به:   أ. الكرّة            ب. حقيبّته          ج. الّتفاحَة             د. الفريَق

3.    أ. مجلة امسّية:  فريد طالب جمتهٌد.
 ب. مجلة فعلّية:  حيافظ على دروسه.

ج. مجع مّذكر سامل : الّطالبون.
د. مجع مؤّنث سامل: زميالت - الّطالبات.

ه. مجع تكسري: أخالق.
و. فعًال صحيًحا: حيافظ - حافظ - حِفَظ - حيّبونه - يهمل. 

ز. فعًال معتًال: يعود = عاَد
ح. فعًال مبنًيا للمجهول: ُتْهِمل 

ط. أداة جزم:  مل
ك. مفعوًال به: واجباته - توصيات - الّضمري يف حيّبونه (ه).

ل. خًربا منفصًال: هو.
م. اًمسا موصوًال: اّلذين. 

ـ(ه). ـ(ه) - والدي ـ(ه) - بيت ـ(ه) - واجبت ـ(ه) - زميالت ـ(ه) - صف ذ. ضمًريا متصّال باالسم : دروس
خ. فعًال معتًال: حيبونه - يهمل - حيترُم. 

4. اإلعراب: 
أ. َحَضر: فعل ماٍض مبّين على الفتح. 

املعّلمون: فاعل مرفوع، الواو (مجع مّذكر سامل).
ب. ُفِهَم: فعل ماٍض مبّين للمجهول مبّين على الفتح. 

الّدرس: نائب فاعل مرفوع بالّصّمة.
ج. حيضر: فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه الّسكون، والفاعل ضمري مستتر يف حمّل رفع فاعل.

د. يشرب: فعل مضارع مرفوع بالّضّمة.
املريض: فاعل مرفوع بالّضّمة.
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الّدواء: مفعول به منصوب بالفتحة.
أمرية: اهلمزة يف أول االسم (مهزة قطع)

العْب: اهلمزة مهزة وصل.
ابن: اهلمزة مهزة وصل.

ُسِئل: اهلمزة على نربة ألّنها متوّسطة وحركتها الكسر.
ُسؤال: اهلمزة على واو ألّنها متوّسطة وحركتها الفتح وقبلها حرف مضموم والّضّمة أقوى من الفتح.

6.   أ. حذف ألف الّتنوين ألّن كلمة (حقيبة) تنتهي بتاء مربوطة.
       ب. حذفت ألف الّتنوين ألّن كلمة (مبتدأ) تنتهي مزة.

      ج. حذفت ألف الّتنوين ألّن كلمة (فىت) تنتهي بألف مكسورة (ألف لتنة).
7.   أ. حضرت فاطمة إىل البيت.
      ب. نامت الفتاة يف فراشها.

      ج. ضربت البنت الكرة.
       د. فازت الّطالبة املتفّوقة باجلائزة.

8.    مربرات كتابة األلف يف آخر الفعل على صورا:
دعا: ألّن أصل األلف واو (دعا = يدعو). 

اشترى: ألّن أصل األلف ياء (شترى = يشتري).
أحي: األلف هنا غري صحيحة، والّصحيح أن تكتب (أحيي) ألّن أصال (حيي). 

بىن: ألّن أصل األلف ياء (بىن = يبين).
9.   تصريف الفعل ( َفِهَم) مع الضمائر:

      أنا: فهمُت - أفهُم- لن أْفَهَم - مل أْفهْم - اْفهْم.
      حنن: فهمنا - نفهُم - لن َنْفَهَم - مل َنْفَهْم. 

      أنت: َفهْمَت - تفهُم - لن تفهَم - مل تْفَهْم - اْفَهْم.
      أنِت: فهمِت - تفهمَني - لن تفهِمي - مل تفهِمي - افَهِمي. 

      أنتما: فهمُتَما - تفهماِن - لن تفهَما - مل تْفهَما - افَهَما
      أننتَّ: فهمُتنَّ - تَفهْمَن - لن تفهْمَن - مل تْفَهْمَن - افَهْمَن 



76

10. تصريف الفعل املاضي املهموز (أَخَذ) مع الّضمائر:

      هو: أَخَذ - يأخُذ - لن يأُخَذ - مل يأُخْذ. 
      هي: أخذْت - تأُخُذ - لن تأُخَذ - مل تأُخْذ. 
     مها: أَخَذا - يأُخَذان - لن يأُخَذا - مل يأُخَذا.

    ُهما: أَخَذاتا - تأُخذاِن - لن يأُخَذا - مل ياُخَذا.
   هم: أَخذوا - يأُخُذون -  لن يأُخُذوا - مل يأُخُذوا. 

: أَخْذَن - يأُخذَن - لن يأُخْذَن - مل يأُخْذن.    ُهنَّ
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     1.  منهج البحث يف املعجم الوجيز

 الّتطبيق:
1. أضع إشارة (   ) أمام العبارة الصحيحة ، وإشارة (*) أمام العبارة اخلطأ:

   أ. (X)         ب. (   )          ج. (X)          د. (   ) 
2/ حروف الّلغة العربّية:

أ- ب -ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ -ر -  ز - س - ش - ص - ض - ط -  ظ - ع - غ - ف - ق -ك - م - ن - ه 
- و - ي 

3. كتب: باب الكاف، فصل الّتاء ّمث الباء.
4. معىن الكلمتني ( َسِعَد - َوَفَد):

ُيرجع للمعجم الوجيز
5.  ترتيب الكلمات كما وردت يف املعجم الوجيز:

ترتيب الكلمات وفق أسبقّية ورود احلرف يف الّترتيب اهلجائّي للحروف:
فتصبح (رسم -َصعد -  قرأ - فتح).

2. أنواع اخلرب يف اجلملة االمسية 
الّتطبيق: 

1.   أ. (   )         ب. (   )         ج. (X)        د. (   )
2. الّالعب يقذف الكرة:    اخلرب (يقذف الكرة)       - نوعه: (مجلة فعلّية)

الّرياضة مفيدة:                اخلرب (مفيدة)              - نوعه: (مفردة)
املّشجعون يف امللعب:         اخلرب (يف امللعب )         - نوعه: (شبه مجلة جبار وجمرور) 

املتفّرجون أمام الّتلفاز:        اخلرب (أمام الّتلفاز)        - نوعه: (شبه مجلة - ظرف مكان) 
3. أ. الّسمك يسبح يف املاء. 
ب. الّشجرة أغصاا مورقة.

ج. الّطائرة بني الّسحاب.
4.   أ. الكرُة سريعٌة.                 (اخلرب مفرد). 

 ب. املبارات بدأت سريًعا.          (اخلرب مجلة فعلّية).
ج. احلكم صفارته عالية.            (اخلرب مجلة امسّية).
د. الّلجنة أمام الّالعبني.             (اخلرب شبه مجلة). 
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5.   أ. أمثارها: مبتدأ مرفوع بالّضّمة، وهو مضاف واهلاء ضمري متصل يف حمّل جّر مضاف إليه.
لذيذة: خرب املبتدأ الّثاين مرفوع بالّضّم، واجلملة من املبتدأ الّثاين وخربه يف حمّل رفع خرب املبتدأ األول (احلديقة).

ب- الّنهر: اسم جمرور حبرف اجلّر. 

3. الفعل املضارع املرفوع واملنصوب 
الّتطبيق:

1.     أ . (X)            ب. (    )           ج. (    )            د. (X)            -ه. (    ) 
2. أكمل الفراغ:

سبب الّنصبعالمة الّنصباملضارع املنصوبسبب الّرفععالمة الّرفعاملضارع املوفوعاجلملة 

مل يسبق حبرف الّضّمةيتنافسيتنافس الّالعبان
ناصب أو جازم

-       --

أرغب أْن أشارك 
يف املباراة

مل يسبق حبرف الّضّمةأرغُب
ناصب أو جازم

سبق حبرف نصب  الفتحةأشارُك
(أْن) 

اجتهدت كْي 
أناّل اجلائزة

سبق حبرف (كْي)الفتحةأناُل

سبق حبرف نصب الفتحةتفوَزاْلعْب حّتى تفوَز
(حّتى) 

3. اإلعراب: 
    أ. يناُل: فعل مضارع مرفوع بالّضّمة.

   ب. فَتَقَع: الفاء حرف نصب، َتَقَع: فعل مضارع منصوب بالفتحة.
   ج. يْنَتِصَر: فعل مضارع منصوب، و عالمة نصبه الفتحة.
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 4. األفعال اخلمسة 

الّتطبيق: 
1. استخرج األفعال اخلمة: 

    ( يّدعون  - يضهرون - يتظاهرون  - كي تصبحي ) 
2. أضع األفعال املضارعة اآلتية يف مكاا الّصحيح:

أ. الّطّالب يعودون من املدرسة.
ب. أنتم تنهضون من نومكم مبكرين.

ج. أحببُت أن جتلسي يف الفصل دوء.
د. أنتما تدرسان مبهارة.

3. أصنف األفعال يف اجلدول:

مضارع فاعله مرفوع 
بالواو

مضارع منصوب 
حبرف الّنون

مضارع فاعله مرفوع 
باأللف

مضارع جمزوم حبرف 
الّنون

مضارع األلف فيه 
نائب فاعل

مضارع الياء فيه اسم 
لفعل ناسخ

تصبحنيُيْفَهمانمل يعودواينهضانلن ترجعوايلعبون

تدرسنيال تتكلماتعودانكي تعوداتنامون

تكتبنييذهبان

4. اإلعراب:
أ. ينامون: فعل مضارع مرفوع بثبوت الّنون، والواو ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل.

ب. تفهمني: فعل مضارع مرفوع بثبوت الّنون، والياء ضمري مّتصل يف حمّل رفع فاعل.
والفعالن: (ينامون - تفهمني) مجلة فعلّية يف حمل رفع خرب املبتدأ.

ج. مل ينسوا: مل: حرف جزم، ينسوا: فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف الّنون والفاعل ضمري مّتصل يف حمل رفع فاعل.
د. أْن تلعبوا: أْن: حرف نصب، تلعبوا: فعل مضارع منصوب بأْن، وعالمة نصبه حذف الّنون، والواو ضمري مّتصل يف حمل رفع فاعل.

ه. ُيَصّوبان: فعل مضارع مرفوع بثبوت الّنون، واأللف ضمري مّتصل يف حمّل رفع ومجلة (يصّوبان) يف حمل رفع فاعل.
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                                                5. اسم الفاعل 

الّتطبيق: 
 1. تعيني اسم الفاعل من العبارة: 

ظاهر: اسم فاعل من فعل ثالثي (َظَهَر).
ُمْظِلًما: اسم فاعل من فعل أكثر من ثالثّي (أْظلَم)

ذابل : اسم فاعل من فعل ثالثي (َذُبَل ) .
شاحب: اسم فاعل من فعل ثالثّي (َشَحَب)

مفيد: اسم فاعل من فعل أكثر من ثالثّي (أفاد).
ُمجّفف: اسم فاعل من فعل أكثر من ثالثّي (َجفََّف).

ُمبيد: اسم فاعل من فعل أكثر من ثالثّي (أباد).
ُمساعد: اسم فاعل من فعل أكثر من ثالثّي (ساعَد).

2.    أ . كان اإلناء فارًغا.
      ب. ظننُت الّشمس طالعًة.

      ج. رأيت الّزجاَج المًعا.
       د. رأيُت الّشجرة عالية.

3. األفعال املاضية                    األفعال املضارعة
اَنَطَلَق                                    َينَطِلُق 
َذَهَب                                   يذَهُب
أْخَلَص                                  ُيخِلُص
َصَنَع                                    َيْصَنُع
4.  أ. مجلتني اسم الفاعل فيها فعله ثالثّي:

        املعّلم صاِدٌق يف قوله.                           االْبُن ساِمٌع الّنصيحة.
    ب. مجلتني اسم الفاعل فيها فعله غري ثالثّي:

        املعّلم ُمْسَتِعّد للّتدريس.                        الّطالب ُمجَتِهٌد يف دروسه.
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2. اسم املفعول يف مكانه املناسب:
   أ. الّشمس ُمْشِرَقٌة.                                ب. ذهْبُت ألفتح الباب فوجدته ُمْغَلًقا.

   ج. رأيُت العامَل ُمْتَعًبا.                             د. أْبَقْيُت النوافَذ َمْفُتوَحًة.
4. أصوغ من كّل فعل اسم مفعول، ّمث أضعه يف مجلة:

   أ. اْحَترم = ُمْحترم: املعّلم ُمحتَرُم
  ب. منع = ممنوع: الّتدخني ّمْمُنوٌع يف األماكِن العاّمة.

 ج. ساعد = ُمساَعد: املريُض ُمَساَعٌد من الّطبيب. 
  د. قطع = مْقطوع: الّطريق الّسريع َمْقُطوٌع.

نوعهفعلهاسم املفعول
ثالثّيَفَرَشَمفروًشا

أكثر من ثالثّيأَعَدُمَعدٌّ
ثالثّيَقِبَلمْقُبوًال
أكثر من ثالثّيَرتََّبُمَرّتًبا
أكثر من ثالثّيأثََّثمؤّثًثا

أكثر من ثالثّي اْسَتَطاَعُمْسَتَطاًعا

6. اسم املفعول

الّتطبيق:

1. عني كل اسم مفعول، ّمث بني ما كان فعله ثالثيا، وما كان غري ثالثّي:
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                                                7. نائب الفاعل

الّتطبيق:
1. استخرج الفعل املبين للمجهول، ونائب الفاعل، واملفعول به:

 2.  اجعل الفعل املبّين للمعلوم مبنيا للمجهول:

      أ. ُسوِعَد املحتاُج.
     ب. ُأْرِسَل الَبرْيُد.

َدْت الَبَشِريَُّة.      ج. ُهدِّ
      د. اْسُتعيد احلقُّ للمظلوِم.

3. أكمل:
    أ. الفعل اّلذي يسبق نائب الفاعل، فعل مبّين للمجهول.
   ب. الكلمة اّليت حتّل مكان الفاعل تسمى نائب الفاعل.

    ج. عالمة إعراب نائب الفاعل هي الّرفع.
     د. نوع الفعل اّلذي نستخدمه إذا كان الفاعل معروًفا يسّمى فعٌل مبّين للمعلوم.

4. اإلعراب :
    أ. ُفهَم: فعل ماٍض مبّين للمجهول، مبّين على الفتح.

    ب. َأَخَذ: فعل ماٍض مبّين على الفتح.
     ج. ُمِنَح: فعل ماٍض مبّين للمجهول، مبّين على الفتح.             

املفعول بهنائب الفاعلالفعل املبّين للمجهول

دوًرااجلوائُزُقّدمت

كلَّاجلميُعُشِكَر

جهوٌدُقّدمت
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8. املفعول ألجله
الّتطبيق:

1. استخرج املفعول ألجله:
     (أمًال - رغبًة - ُحبا - جتّنًبا)

2.أصنع كّل مفعول ألجله يف مكانه الّصحيح:
      أ. َسِهرت املمرضة أمال يف إنقاض اجلريح.

     ب. ُعلقت مناشري صّحّية رغبًة يف نشر الوعّي.
     ج. صمَت اجلميع احتراًما حلضور الّطبيبة.

      د. اون املريض يف أخذ دوائه استهتاًرا بنصائح طبيبه.
3. اإلعراب:

      أ. تعبًريا: مفعول ألجله منصوب بالفتحة.
     ب. رغبًة: مفعول ألجله منصوب بالفتحة.

           وُحبا: معطوف على (رغبة)، مفعول ألجله منصوب بالفتحة.
     ج. إشفاًقا: مفعول ألجله منصوب بالفتحة.

      د. جتّنًبا: مفعول الجله منصوب بالفتحة.
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 9. احلال

الّتطبيق:
1. استخرج احلال، ّمث بني ما كان حاًال للفاعل، وما كان للمفعول به:

2. أضع يف املكان اخلايل حاًال، ّمث أضبطه بالّشكل:
      أ. ُتعدُّ الّسياحة يف كندا ُمْزَدِهَرًة.

     ب. عاد الّسائح ُمْسِرًعا.
      ج. رجع املتزّلجون ُمَهْرَوِلَني.

3. أكّون مجلتني يكون احلال فيهما مفرًدا، مبّيًنا هيئة الفاعل:
      جاء الّطالُب ُمْسِرًعا.                          نام الّطفُل ُمْسَتْغِرًقا.

4. أكّون مجلتني يكون احلال فيهما مفرًدا، مبّيًنا هيئة املفعول به.
     أكل الّرجل الّطعام بارًدا.                       عرف املسافر الّطريق طويًال.

5. اإلعراب:
     بارًدا: حال منصوبة بالفتحة.

     مسرًعا: حال منصوبة بالفتحة.

صاحب احلال مفعول بهصاحب احلال فاعلاحلال

-علّيُمَبكًرا

-علّيْجمتهًدا

-علّيُمسرًعا

الكتاَب-مفتوًحا
-علّيمتأّسًفا

-علّيواثًقا

حقيبِتي-ُمَعّلقة
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10. اإلسم الصحيح واملقصور واملمدود واملنقوص

التطبيق:
1. استخرج......:

االسم املنقوصاالسم املمدوداالسم املقصور

جايندواءمرجتى
شاديمساءمقتدى
هاديرجاءمنتهى
عاديصحراءاهلوى
راعيشقاءاهلدى

فادياملصطفى

االسم ممدوداالسم املنقوصاالسم املقصور

الّسماءالّرائيالفىت
بناًءالّنادياملستشفى

الّدواء منتهى

2. أضع إشارة (7)
  أ. (7)                ب. (*)            ج. (7)              د. (7)

3. التصنيف:

4.      أ. منتهى األخالق أن حتترَم الرأَي اآلخر.
        ب. اختذ املعلم القرار بناًء على نتيجة االختيار.

       ج. ُنِقَل املريض إىل املشفى لعالجه.
       د. مصطفى صديق وّيف.
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اإلمالء
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1. مهزة الوصل والقطع
الّتطبيق:

1. تصنيف مهزيت الوصل والقطع:
مهزة الوصل: استخرج - ابن - ابتهج - اكتب - استخرَج - استفاد - اّلذي - امتحان.

مهزة القطع: أبواب - أخت - إذن - إنان - أمساء - أمل - أَخَذ - أبواب - أْن - إرشادات - إكرام.
2. تربير كتابة اهلمزة على صورا:

اسأل: أمر الفعل الّثالثّي (سأل).
إكرام: حمدد الفعل الّرباعّي (أكَرَم).

استفاد: ماضي الفعل الّسداسّي.
أزينب؟ : اسم بدأ مزة اإلستفهام

استفتح:
مالحظة: يركز املعّلم يف تصحيح الّنّص اإلمالئي بعد إمالئه، على مهزة الوصل والقطع.

نوع األلفأصل األلفمع تاء الفاعلاملضارعالفعل الّثالثّي
ياء غري منقوطةياءبكْيُتيبكيبكى
ألف ممدودةواوَكَسوُتيكسوكسا
ياء غري منقوطةياءَنَوْيُتينوينوى
ألف ممدودةواودعْوُتيدعودعا

 2. أ. (X)              ب. (X)               ج. (   )

3.     أ. األلف الّلينة يف آخر الفعل الّثالثّي هي ألف مسبوقة حبرف مفتوح.
       ب. األلف الّلينة يف مجيع األفعال الّتالية مرسومة رًمسا صحيًحا، عدا كوا.
       ج. األلف الّلينة يف مجيع األفعال الّتالية مرسومة رًمسا صحيًحا، عدا غزى.

2. األلف الّلينة يف آخر األفعال الّثالثّية
الّتطبيق: 

 .1
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4. أكمل:
     أ. جرى العصفور من الّشجرة.

     ب. أعطى الغينُّ الفقري ثوًبا.
     ج. بىن العامل بيًتا.

5. أ. (ال)            ب. (نعم)             ج. (نعم).
6. يرّكز عند تصحيح اإلمالء بعد إمالئه على األلف الّلينة يف آخر األفعال الّثالثّية فقط.

 3. كتابة اهلمزة املتوّسطة على األلف

الّتطبيق:
1.    أ. الّطفل نشَأ يف حضن أّمه.

       ب. الّطالب يتأّخر عن املدرسة.
       ج. بدأت الّرياضات سهلة.

       د. ينقسم الكتاب إىل جزأين.
2. تربير كتابة اهلمزة املتوّسطة على ألف:  

     َفْأس: اهلمزة ساكنة وقبلها حرف مفتوح، والفتحة أقوى من الّسكون.
    ُمَتَأّمل: اهلمزة مفتوحة، وقبلها حرف مفتوح.

    ُجْرأة: اهلمزة مفتوحة، واحلرف اّلذي قبلها ساكن، والفتحة أقوى من الّسكون.
    يسَأالن: اهلمزة مفتوحة، واحلرف اّلذي قبلها ساكن، والفتحة أقوي من الّسكون.

    اْمَرَأة: اهلمزة مفتوحة، واحلرف اّلذي قبلها مفتوح.
مالحظة: يركز املعّلم عند تصحيح الّنص األمالئّي على الكلمات اّليت مهزا املتوّسطة على ألف فقط.
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 4. اهلمزة املتوّسطة على واو

الّتطبيق:
1. أضع الكلمة املناسبة يف مكاا الّصحيح:

     أ. أجبت عن ُسؤال واحد فقط.
     ب. ظّل الّتفاُؤل بالّنجاح مع الّطالب.

     ج. اشترى الّرجل كتاًبا كي يْقَرُؤه.
     د. ُرْؤيِتى أْن أصبح طبيًبا.

     ه. قال بائع املجوهرات: ُلْؤاَؤه غايل الّثمن. 
2. تربير كتابة اهلمزة املتوّسطة على واو:

ُيَؤّجل: اهلمزة مفتوحة و احلرف اّلذي قبلها مضموم، والّضّمة أقوى من الفتحة.
ُدعاُؤها: اهلمزة مضمومة واحلرف اّلذي قبلها ساكن، والّضّمة أقوي من الّسكون.
ُجْزُؤه: اهلمزة مضمومة، واحلرف اّلذي قبلها ساكن، والّضّمة أقوى من الّسكون.

مالحظة: يركز املعّلم عند تصحيح الّنص األمالئّي على الكلمات اليت ا مهزة متوّسطة على واو فقط.
 

 5. اهلمزة املتوّسطة على ياء

الّتطبيق:
1.   أ. حجم الّطفل ضئيٌل عند والدته.

      ب. الّطائرة ماِئَلة حنو املطار.
     ج. حيافظ املصطافون على نظافة البيئة.

      د. الّطالب املجتهُد سئل عن الواجب البييت.
2. تربير كتابة اهلمزة املتوّسطة على ياء:

ُرئي: اهلمزة مكسورة، و احلرف اّلذي قبلها مضموم، والكسرة أقوي من الّضّم.
عائدون: اهلمزة مكسورة، واحلرف اّلذي قبلها ساكن، والكسرة أقوي من الّسكون.

طارئة: اهلمزة مفتوحة، و احلرف اّلذي قبلها مكسور، والكسرة أقوى من الفتح.
أْسئلة: اهلمزة مكسورة، و احلرف اّلذي قبلها ساكن، والكسرة أقوى من الّسكون.

شْئًئا: اهلمزة مفتوحة، ولكّنها مسبوقة بياء ساكنة.
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6. اهلمزة يف آخر الكلمة 
الّتطبيق:

(X) .ب. (    )           ج. (   )           د           (X) .1. أ
2. تصنيف الكلمات:

        مهزة متطّرفة على ألف: َمَألَ - اقرأ
        مهزة متطّرفة على واو: الّتواُطؤ - الّلؤلؤ - الّتهيُّؤ.

        مهزة متطّرفة على ياء: يتهزئ - بارئ.
3.    أ. منطقة َسَبأ تقع يف اليمن.
      ب. َضْوُء الّنهار ُينري األرض.
      ج. نال املجتهد جائزة تفّوقه.

      د. األسد َجُرؤ على مدّربه.
مالحظة: يركز املعّلم عند تصحيح الّنص األمالئّي على الكلمات اّليت ا مهزة يف آخر الكلمة فقط.

7. حذف الواو من األفعال
الّتطبيق: 

1. أضع األفعال يف مكاا الّصحيح:
    أ. الّطالب املجتهدين َيْرُجون الّنجاح.

    ب. أنِت ترِجَني الّنجاح.
     ج. اهلدوء يسوُد يف قاعة اإلمتحان.

     د. يا فريد ِعْد أخاك جبائزة.
    ه. يا سعيد اْدُع إىل عمل اخلري.

     و. حضر مهندسي املشروع.
    ز. البنت َتْرُج الّنجاح.

2. تربير حذف  الواو من األفعال:
اعُل: أمر الفعل املضارع الّناقص (يعلو).

ُمعّلمي: مجع املّذكر الّسامل (معّلمون)، أضيف إىل ياء املتكّلم.
َيسمون: أصله (يسمون)، معتّل اآلخر بالواو، واّتصلت به واو اجلماعة.
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 .3

     أ. الَعاِلُم َيِجُد احتراًما كبًريا.
     ب. َمقوُل القول مفيّد.

      ج. العمل األْهلّي ينّمي االقتصاد.
مالحظة: يركز املعّلم عند تصحيح الّنص األمالئّي على األفعال اّليت حذفت من الواو فقط.

 8. عالمة الّترقيم

الّتطبيق:
1. أ. (صح)      ب. (خطأ)      ج. (خطأ)       د. (خطأ)       ه. (صح)       و. (صح)

2. ( قال املعّلم (:) العلُم فوائده كثرية (،) و براجمه متنّوعة (،) ألّنه ينّمي عقل اإلنسان (،) و ُيطلعه على كّل جديد (.) فهل حرصت على 
املطالعة (؟) وأين ميكن أْن تزوَد نفسك بالعلوم احلديثة (؟) وهل هناك أعظم من االطالع على علوم العربّية (؟!)
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                                                   الّتقومي األّول
1. الكشف يف املعجم الوجيز:

     َنَفَع: باب الّنون، فصل الفاء ّمث العني.
    َتعّلمنا = َعلَّم = َعلم: باب العني، فصل الّالم ّمث امليم.

2. ترتيب الكلمات وفق ورودها يف املعجم الوجيز:
َحَصَل مث ُنْنجُز مث وقف.

3. االستخراج:
     أ. خرب مجلة فعلّية: أغراض املدرسة ال ترتكز على...

                               املدرسة تعّلمنا...
     ب. فعًال مضارًعا مرفوًعا: ترَتِكُز - ُتعّلمنا - تنتفُع - توقفن.

4.   أ. اخلرب مجلة امسّية: الفّالحون جهوُدُهم مثمرة.
     ب. اخلرب مجلة فعلّية : الفّالحون يعملون بنشاط.

      ج. اخلرب شبه مجلة: الفالحون أمام حقوهلم.
5. اإلعراب:

      أ- أْشُكَر: فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة.
      ب. يتأخرا: فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف الّنون واأللف ضمري مّتصل يف رفع فاعل.

      ج. يبدلون: فعل مضارع مرفوع بثبوت الّنون، ألّنه من األفعال اخلمسة، والواو ضمري مّتصل يف حمل رفع فاعل.
 

                                               الّتقومي الّثاين
1. االستخراج:

    أ. اخلرب املفرد: طبيعة بشرّية - ِصَفٌة.
     ب. فعًال مضارًعا منصوًبا: ُيَدّرَب - تبادروا.

      ج. مفعوًال به: نْفسه - ( الّضمري يف أنصحكم).
       د. فعًال مضارًعا من األفعال اخلمسة: تبادروا.

2. الّتصنيف:
    االسم الّصحيح: معّلم - رجل.

    االسم املقصور: منتهى - مستشفى.
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   االسم املنقوص: قاضي - هادي.
   االسم املمدود: علماء - بناء - أمساء.

3. صياغة اسم الفاعل، واسم املفعول مع الّضبط بالّشكل:
     ُيَدرُِّب: ُمَدرِّب - ُمَدرَّب.

    َشَعَر: شاِعٌر - َمْشُعوٌر.

الّتقومي الّثالث 
1. االستخراج:

     أ. حرف ناسخ: إنَّ            االحترام.
    ب. حرف ناصب: أْن            حتترَم             تتعامَل

                                   كي              تصبَح.
    ج. فعًال ناسًخا: كانوا              الواو (ضمري مّتصل يف حمل رفع اسم كان.

2. بّين األفعال للمجهول، ّمث بّين نائب الفاعل:
     أ. ُدِعَي الّزمالُء إىل احلفلة.

    ب. ُتْظَهُر أخالٌق طّيبة.
3. اإلعراب:

   أ. رغبة: مفعول ألجله: راغبة.
 ب. فرحني: حال منصوب بالياء.

الّتقومي الّرابع
1. االستخراج:

أ. مفعوًال ألجله: راغبًة.
ب. حاًال: متفرًقا.

ج. حرف جزم: مل.
2. صياغة اسم الفاعل، واسم املفعول: 

ُيشارُك: ُمشاِرك - ُمشاَرك.
لعب: الِعٌب - مْلُعوب.
َنَصَر: ناِصٌر - َمْنُصوٌر.
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3. اإلعراب:
غرفة: مفعول به منصوب بالفتحة.

حيْل: فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه الّسكون.
واجباته: مفعول به منصوب بالكسرة ألّنه مجع مؤّنث سامل وهو مضاف واهلاء مضاف إليه.

احلاسوب: مضاف إليه جمزوم بالكسرة.

 الّتقومي اخلامس
1. االستخراج:

أ. خرب مفرد: َحَدٌث.
ب. مفعول به: األلعاَب - دوًال.

ج. مجع مؤّنث سامل: املنافسات - الّسنوات.
د. مجع مّذكر سامل: الّرياضيون.

2. بناء األفعال للمجهول، وحتديد نائب الفاعل:
أ. ُشّجَع الفريُق الفائُز.
ب. أْعِطَي الفقُري ثوًبا.

ج. ُمثَِّلِت املدرسُة يف املباراِة.
3. الإلعراب:

األلعاُب: مبتدأ مرفوع بالّضّمة.
شارُك: فعل مضارع مرفوع بالّضّمة.

هذا: اسم إشارة، ضمري مبّين على الّسكون يف حمل نصب مفعول به.
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