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 ملحوظت هبمت

لقد حرص المؤلفوف عمى إيراد نموذجيف مف التقييـ العاـ لكفايات الطبلب عمى الصورة 
 :اآلتية

 تقييـ عاـ مبدئي في بداية الكتاب؛ ليكوف مرجعًا وتقييمًا لما سبقت :أ ـ النموذج األول
ة عمى التعرؼ إلى درجة امتبلؾ /دراستو في العاـ الدراسي السابؽ؛ وليعيف المعمـ

 .الطالب لمميارات التي سبقت دراستيا

ة لورقة امتحانية في نياية العاـ الدراسي؛ / يقدـ نموذجًا لممعمـب ـ تقييم عام ختامي،
 .ة عمى مدى تحقؽ األىداؼ التي خطط لتحقيقيا خبلؿ العاـ الدراسي/ ليقؼ المعمـ 

 :ىذا وقد عولجت الموضوعات كما يأتي
o عرض النص المستيدؼ. 
o عرض معاني بعض المفردات الجديدة؛ لتضاؼ إلى المعجـ المغوي لمطالب. 
o البدء بالنشاطات، حيث تسمسمت عمى الصورة اآلتية: 
 نشاط االستماع. 
 نشاط التحدث. 
 نشاط القراءة الصامتة. 
 نشاط القراءة الجيرية. 
 نشاط الفيـ واالستيعاب. 
 نشاط اإلثراء المغوي. 
 نشاط التذوؽ الببلغي. 
 نشاط التفكير اإلبداعي. 
 نشاط اإلنتاج الشفوي. 
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 نشاط اإلنتاج الكتابي. 

 :أما أنشطة النحو والصرؼ فقد عولجت عمى الصورة اآلتية
o  ،اختيار أمثمة ممثمة لمقاعدة النحوية المستيدفة مف خبلؿ أمثمة متدرجة في صعوبتيا

 .وفي األغمب مف النصوص القرائية
o توظيؼ أسموب االستقراء ثـ القياس في استنتاج القاعدة النحوية أو الصرفية. 
o استنتاج ثـ عرض القاعدة النحوية أو الصرفية المستيدفة. 
o عرض نموذج تطبيقي لمقاعدة المستنتجة. 
o التطبيؽ عمى القاعدة المستنتجة بأسئمة متدرجة في صعوبتيا بدءًا مف االستخراج ...

 .إلى اإلعراب
 أما أنشطة التعبير اإلبداعي والوظيفي فقد عولجت عمى الصورة اآلتية: 
  (اإلبداعي أو الوظيفي)التعريؼ بالفف التعبيري. 
 تقديـ فائدة مميدة لمفف. 
 عرض مثاؿ حي لمفف المستيدؼ. 
 استنتاج سمات وخصائص الفف بأسموب االستقراء. 
 وقد أخذ شكميف: التطبيؽ: 

 . اإلجابة عف بعض األسئمةأ ـ
 . التطبيؽ العممي لمفف المستيدؼ مف قبؿ الطالبب ـ

 

 

 



5 

 

 

 
 

 

 
 :يعرض ىذا الجزء مف القسـ األوؿ ما يأتي

المقرر في المستوى التاسع حيث اشتمؿ عمى  (األساس)التعريؼ بكتاب المغة العربية 
 :الميارات المغوية اآلتية

 . االستماع والتحدثـ
 .القراءة الصامتةـ 
 . القراءة الجيريةـ
 . الفيـ واالستيعابـ
 . اإلثراء المغويـ
 . التفكير اإلبداعيـ
 . اإلنتاج الشفويـ
 . اإلنتاج الكتابيـ

 :ىذا وقد اتسـ النص القرائي بما يأتي
 . َمثَّؿ موضوع النص المحور الذي اندرج تحتوأ ـ

 . مثؿ النص القرائي قطب الرحى الذي دارت حولو المياراتب ـ
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 تراوحت النصوص المغوية بيف المقاؿ النثري، والنص الشعري والنص الشعري ج ـ
 .المسرحي

 َعبَّرت النصوص المغوية عف موضوعات تناسب حياة الطالب وبيئتو الميجرية التي د ـ
 .يعيش فييا

 عالجت موضوعات النصوص الحياة العصرية، وما تعانيو المجتمعات مف مشكبلت ىـ ـ
 .اجتماعية وبيئية

 تراوحت أساليب الموضوعات بيف التعبير المباشر، والتعبير المجازي في بعض و ـ
 .الحاالت

 اتسمت لغة الموضوعات بالوضوح في أغمب األحياف إلى جانب بعض التعبيرات ز ـ
 .اإلثرائية التي احتاجت إلى توضيح

 غطت النحو الوظيفي إلى موضوعات نحويةولتعزيز النص القرائي، فقد ضـ نشاطات و
 .جانب عدد مف موضوعات الصرؼ، وسبقيا ذكر لؤلىداؼ المتوخى تحقيقيا

 (اإلبداعي والوظيفي)ومف الموضوعات النحوية، كانت موضوعات لمتعبير بجناحيو 
حيث افتتحت بأىدافيا العامة، وبنماذج مف الموضوعات المحّررة كنموذج لمحاكاتو، إلى 

 .جانب موضوعات اإلمبلء
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ُعرض في بداية كؿ محور مف محاور الكتاب نواتج التعمـ التي سيحققيا  ـ 1 ملحوظة
 .الطالب بعد االنتياء مف دراستو

 : يتكوف كتاب المغة العربية لممستوى التاسع مف سبعة محاور عمى الصورة اآلتية ـ2
 .محور العبلقات والسموؾأ ـ 
 . محور التراث العربيب ـ
 . محور العصر الذىبيج ـ
 . محور عمماء الميجرد ـ
 . محور الشعر الوجدانيىـ ـ
 . محور معالـ تاريخيةو ـ
 . محور الطبيعة والبيئةز ـ

 .ىذا وقد سبؽ كؿ محور تقديـ ُيَعّرؼ بمضمونو 
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 :تتدرج خطوات تحقيؽ ىذه الميارة في الخطوات اآلتية

 . تعريؼ الطالب بأىداؼ االستماعأ ـ
 . توجيو الطبلب إلى واجباتيـ أثناء عممية االستماعب ـ
 . قراءة النص المسموع مف قبؿ المعمـ، أو مف خبلؿ جياز تسجيؿج ـ
 . قد تعاد القراءة واالستماع إذا كاف النص صعباً د ـ
 .(الفكرة العامة أو دالالتيا) توجو لمطمبة أسئمة شفوية حوؿ مضموف النص ىـ ـ

 من األنشطت التً تذرة على مهبرة االستمبع
 .ة/ عرض قصة شائقة مف قبؿ المعمــ
 . عرض قصة شائقة مف قبؿ طالب متميزـ
 . عرض موضوع مناسب يحمؿ فكرة إيجابيةـ
 . تقديـ عدد مف التوجييات والتعميمات، وُيطمب مف الطالب إعادتياـ
 ... إخبار طالب رسالة ليقـو بنقميا لمطالب المجاور، وىكذاـ
 . عرض موضوع الدرس السابؽ مف قبؿ طالب متميز، ثـ إعادتو مف طالب آخرـ
 . مباراة شفيية بيف تمميذيف، بطرح أسئمة معينةـ
 .ثـ التعميؽ عميو مف قبؿ الطبلب...  خطبة، أو حديث مسجؿـ
 . سؤاؿ طالب عف أمور فعميا في اليـو السابؽـ

 من األنشطت التً تذرة على مهبرة التحذث
 تكميؼ الطالب بإعادة ما طرحو المعمـ مف أفكارـ . 
 اإلجابة عف أسئمة النشاطات شفييًا قبؿ اإلجابة الكتابيةـ . 
 تشجيع الطبلب عمى التعبير عما يريدوف أو يشعروف بو شفيياً ـ . 
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 توظيؼ أساليب تدريس تعتمد عمى الحديث الشفيي مف مثؿـ : 
o المناظرة بيف طالبيف حوؿ موضوع معيف. 
o الطمب مف الطبلب التعبير عف أفكارىـ وىواياتيـ. 
o تخيؿ مباراة رياضية، ثـ تكميؼ طالب بالتعميؽ عمييا. 
o توظيؼ أسموب الندوة. 

 اإلثارة نحو موضوعات محيطة بحجرة الدراسةـ . 
  إثارة الحديث عند زيارة األماكف العامةـ. 
 استثمار المناسبات واألحداث العامة والمدرسيةـ . 
 حكاية الحكايات، وقص القصصـ . 
 الحديث عف اليوايات واألنشطة التي يحبيا الطالبـ . 
 استخداـ الحديث الياتفي، ومواقؼ المجاممة والشكرـ . 
 منافسة بيف المجموعات في الحديث عف موضوع ُكّمفوا بوـ . 

 
 ميارة القراءة الصامتة: 1

 :تتدرج مراحؿ تحقيؽ ميارة القراءة الصامتة في الخطوات اآلتية
 . تعريؼ الطبلب بأىداؼ القراءة الصامتة، وبمراحميا ومياراتياأ ـ

 : تعريؼ الطبلب بمياميـ وواجباتيـ أثناء القراءة الصامتة مف مثؿب ـ
 الجموس ِجمسة صحيحة. 
 القراءة بالعيف دوف تحريؾ الشفتيف 
 القراءة في زمف محّدد. 
 يمكف تدويف ممحوظات أثناء القراءة في حاشية الصفحة. 
 القراءة الصامتة قراءة فردية. 
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 اإلجابة عف األسئمة التي يطرحيا المعمـ شفويًا، والتي تتمحور حوؿ الفكرة العامة، ج ـ
 .واألفكار الرئيسة

 اإلجابة عف تساؤالت الطمبة التي سجموىا أثناء قراءتيـ، وعف معاني بعض المفردات د ـ
 .الصعبة التي َخِفي معناىا عنيـ

 ميارة القراءة الجيرية. 2
 :في الخطوات اآلتية (ميكانيكية القراءة)تتدرج مراحؿ تحقيؽ ىذه الميارة أو 

 :والمتمثمة في (ميكانيكية القراءة) التعريؼ بميارات القراءة الجيرية أو أ ـ
 . القراءة المضبوطة بالحركات القصيرة والطويمةـ
 . القراءة بسرعة مناسبة دوف بطءـ
 . القراءة بصوت مسموعـ
 .، ال كممة كممة  القراءة جممة جممةـ
 . القراءة المنغمة مع االستفادة مف عبلمات الترقيــ
 . القراءة مع الفيــ
 . الوقوؼ بالساكف في آخر الجممةـ

 .ة بداية مع التزاـ بالميارات السابقة/ قراءة وتمثيؿ لمميارة مف المعمـب ـ
 .ة بدءًا بطالب متميز/ محاكاة مف قبؿ الطالب لقراءة المعمـج ـ
 .(يمكف تقسيـ النص الطويؿ إلى فقرات) يتناوب بقية الطبلب القراءة الجيرية د ـ
 . في الموضوعات الحوارية توزع األدوار أثناء القراءة بيف الطبلبىـ ـ

 .وفي القصائد الشعرية تعمو مكانة القراءة المنغمة المموسقة الممثمة لممعنى

 
 :تتدرج مراحؿ تحقيؽ ميارة اإلثراء المغوي في الخطوات اآلتية

 . التعرؼ إلى معنى المفردة مف خبلؿ توظيؼ المعجـ ـ1
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 . تحديد معنى المفردة مف خبلؿ السياؽ الذي وردت فيو ـ2
 . التعرؼ إلى مرادؼ المفردة ـ3
 . تحديد ضد الكممة ـ4
 . تحديد مفرد الكممة إذا كانت جمعاً  ـ5
 . تحديد جمع الكممة إذا كانت مفردة ـ6
 . وضع الكممة في صياغات جديدة ـ7

 
 :تتجمى ىذه االستراتيجية في األساليب اآلتية

 .(اإليحاء) التعرؼ إلى الدالالت غير المعجمية لمكممة  ـ1
 . تحديد األجمؿ بيف العبارات، مع ذكر السبب ـ2
 . اختيار الكممة المناسبة ثـ وضعيا في صياغة مناسبة جديدة ـ3
 . توظيؼ بعض التراكيب والعبارات الجميمة في صياغات جديدة ـ4
 .وأقسامو (...كالتشبيو) تحديد نوع التركيب واألسموب الببلغي  ـ5
 . إكماؿ بعض التعبيرات الجميمة بما يعطي معناىا ودالالتيا ـ6
 . استخراج بعض األساليب والتعبيرات الجميمة مف النص ـ7
 . تمييز المعنى بيف كممتيف متماثمتيف كؿّّ منيا في صياغة تختمؼ عف األخرى ـ8

 
 :تتجمى ىذه الميارة بأشكاؿ مختمفة كاآلتي

 . وىي ميارة ُتعنى بتوليد األفكار مف خبلؿ المناقشة والحوار: ـ العصف الذىني1
 وىي ميارة عقمية تستخدـ في التنبؤ، والتوقع بحدوث أمر ما؛ : ـ التنبؤ أو التوقع2

 .لُيحكـ عمى أىمية وجود قيمة لو
 ويقصد بيا التعرؼ إلى أوجو الشبو واالختبلؼ بيف شيئيف أو أكثر عف : ـ المقارنة3

 .طريؽ تفحص العبلقات بينيا؛ لمخروج بتفسير أو نتيجة
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 عممية تفكير مركبة يتـ مف خبلليا ممارسة تحديد المشكمة وصوغيا :حل المشكالت  ـ4
ثـ طرح الحموؿ والبدائؿ وفحصيا مف حيث اإليجابيات والسمبيات لموصوؿ إلى الحؿ 

 .األمثؿ
 وىي ميارة تيدؼ إلى اختيار القرار األمثؿ بعد فحص الحموؿ البديمة : ـ اتخاذ القرار5

 .مف حيث إيجابياتيا وسمبياتيا
 وىي تيدؼ إلى تحديد األسباب لظاىرة ما والبحث عف األدلة التي : ـ التعميل السمبي6

 .ترجح السبب
 . وىي تيدؼ إلى تحديد األسباب والنتائج بغرض الحكـ عمى الفكرة: ـ السبب والنتيجة7
 . واليدؼ التمكيف مف تنظيـ مجموعة مف األحداث وفقًا لمعيار محّدد: ـ التصنيف8
 . وىو البحث عف االحتماالت المتوقع حدوثيا في المستقبؿ نتيجة حدث ما: ـ التنبؤ9

 . وىي تيدؼ إلى القدرة عمى التخطيط المسبؽ لتحقيؽ ىدؼ ما: ـ التخطيط10

 
ىذه الميارة ىامة جدًا؛ ألنيا تتعمؽ بتنمية قدرة الطالب عمى فيـ واستيعاب المسموع 

 :والمقروء ثـ الحكـ عميو، واستنتاج الدالالت وىي تتدرج في مستواىا كاآلتي
 .وُيسأؿ الطالب عنو بعد ميارة االستماع.  المعنى العاـ في النص المغوي ـ1
 . الفكرة المحورية التي يحمميا النص ـ2
 . األفكار الرئيسية التي تعبر عف مضموف فقرات النص ـ3
 والتي تحمميا كؿ فقرة مف الفقرات   األفكار الجزئية التي تندرج تحت األفكار الرئيسة، ـ4
 . الحكـ العاـ عمى أفكار النص مف حيث اإليجابيات والسمبيات، والموافقة أو الرفض ـ5

 :خطوات تنفيذ هذه المهارة
 .(استنتاج المعنى العاـ والتعبير الشفوي عنو):  بعد االستماع والتحدث ـ1
 .(تحديد الفكرة المحورية في النص):  بعد القراءة الصامتة ـ2
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 .(بعد قراءة كؿ فقرة جيرياً ):  األفكار الرئيسية ـ3
 .(بعد األسئمة الجزئية التفسيرية أثناء القراءة الجيرية لكؿ فقرة):  األفكار الجزئية ـ4

 
تمثؿ ىذه الميارة شكبًل مف أشكاؿ التحدث الشفوي، وما يميزىا عف غيرىا مف أساليب 
التحدث أنيا تفتح الباب واسعًا لمطالب ليسترسؿ في التعبير عما يدور في خمده بتوسع 

 .واسترساؿ
وال تتـ ىذه الميارة إاّل بعد أف يكوف الطالب قد استوعب المضاميف واألفكار التي وردت 

دراؾ المعاني بيف السطور  .في النص المغوي، وا 
واليدؼ مف ىذه الميارة أف يصبح لمطالب شخصيتو المميزة في الحكـ عمى األمور، 
يعطي مف خبلليا وجية نظره، ويبرز رأيو بحرية وشجاعة، وىذا ىدؼ نبيؿ وىاـ مف 

تعميـ المغة، إذ إّف ىذا التعبير يتـ بالمغة العربية التي يتعمميا الطالب وىذا مجاؿ واسع 
 .ليجيد ميارات ىذه المغة؛ ألف مف أىـ إجادة المغة ممارستيا، والعيش معيا

 ة أثناء تنفيذ المهارة/أدوار المعلم
 :ة في الممارسات اآلتية/ تتمثؿ أدوار المعمـ 

 تنفيذ مناقشة مبدئية مع الطالب حوؿ الفكرة التي سيتحدث فييا الطالب، واالتفاؽ  ـ1
 .عمى نقاط رئيسة دوف الدخوؿ في التفاصيؿ

 . مبلحظة ومتابعة حديث الطالب دوف مقاطعة ورصد بعض الممحوظات ـ2
 تنفيذ مناقشة ختامية مع الطبلب لموقوؼ عمى اإليجابيات لتعزيزىا، وعمى الجوانب  ـ3

 .التي تحتاج إلى إثراء أو تعديؿ، وتحفيز وتشجيع المجيديف
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إذا كانت ميارة اإلنتاج الشفوي امتدادًا لميارة التحدث، فإف ميارة اإلنتاج الكتابي امتداٌد 

 .(ميارة الكتابة)لمميارة الرابعة 
إّف ىذه الميارة تفتح الباب واسعًا ػ أيضًا ػ لمطالب ليحيؿ ما يفكر فيو مف أفكار مف 
الجانب الشفيي إلى الجانب الكتابي الذي لو ميارات إضافية تتعمؽ ببناء الجممة 

السميمة، واختيار المفردة المناسبة، والعبارة التي تعبر عف الفكرة التي تدور في خمد 
الطالب، واليدؼ مف ىذه الميارة أف يمتمؾ الطالب القدرة عمى التعبير الكتابي عف 

يجابية عندما يرغب في إيصاؿ أفكاره لآلخريف  .األفكار بحرية وا 
إف ىذه الميارة تييء الطالب ليصبح فيما بعد محررًا في صحيفة ػ مثبًل ػ أو مؤلفًا يمتمؾ 

 .قممًا مميزًا أو أسموبًا خاصًا بو
وكما قمنا سابقًا، فإف امتبلؾ ىذه الميارة يتيح لمطالب معايشة المغة العربية وممارستيا 

وبيذا تتكامؿ ميارات المغة . بطريقة عممية، وليس مف خبلؿ حديث شفوي محدود فقط
 .األربع

 

 ة أثناء تنفيذ المهارة/أدوار المعلم
 . تنفيذ مناقشة مبدئية مع الطالب حوؿ األفكار الرئيسة المراد الكتابة فييا ـ1
 . تعريؼ الطالب بميارات الكتابة، وبناء الفقرة، واستخداـ عبلمات الترقيـ ـ2
 . إعطاء الطالب فرصة كافية لمكتابة دوف تدخؿ ـ3
براز الجوانب اإليجابية لتعزيزىا، والجوانب األخرى لتعديميا ـ4  . تقييـ ما كتبو الطالب وا 
 . تشجيع وتحفيز المجيديف ـ5
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ة لتحقيؽ أىدافو في الموقؼ التعميمي، بيدؼ / ىي أدوات أو وسائؿ يستخدميا المعمـ 
رفع درجة إتقاف الطالب، وتفاعمو وبعث التشويؽ في نفسو، وتدريبو بطريقة عممية عمى 

ممارسة الميارة ثـ إجادتيا، إف كانت ميارة تتعمؽ بالفيـ واالستيعاب أو ميارة تتعمؽ 
باألداء الحركي، ومف أشكاؿ الوسائؿ التعميمية التي يمكف أف يستخدميا الطالب في 

 :المستوى التاسع
 . الكتاب المدرسيـ
 . جياز التسجيؿ واألشرطة السمعيةـ
 . وسائؿ التواصؿ االجتماعي الحديثةـ
 . السبورة بأشكاليا المختمفةـ
 . الموحات والصور المرفقة بالدروسـ
 . الوسائؿ واألدوات المحسوسةـ
 . المعجـ المغويـ

ة الوسيمة المناسبة مف بيف الوسائؿ واألدوات السابقة بما /  ينتقي المعمـ    ملحوظة
 .يناسب ويحقؽ اليدؼ المستيدؼ دوف غيره
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ُيعدُّ التخطيط لمتدريس عممية ىامة لمتدريس؛ ذلؾ أنيا تمثؿ المرحمة األولى ليذه العممية، 
فيي تصوٌُّر مسبؽ لما سيحققو الطبلب مف ميارات ومعارؼ بعد المرور بخبرات تعميمية 

 .في الموقؼ التعميمي

 ما أىمية التخطيط لمتدريس؟
التخطيط مرحمة ىامة، وأرى أنيا مرحمة رئيسة، ألنيا باب لتحقيؽ نجاح المعمـ في 

 .  تحقيؽ أىدافو، ونجاح لمطالب الستيعاب درسو 

 :وترجع ىذه األىمية إلى أنو
 . يعيف عمى وضع تصور صحيح لما يريد أف ُيحقؽ في الموقؼ التعميميـ
 .المناسبة لطمبتو (التعميمية)ة مف اختيار أىدافو السموكية / يمّكف المعمــ
 . يمّكف مف اختيار أسموب التدريس المناسب لمطمبة، والذي يحقؽ األىداؼ المخطط لياـ
 . يساعد في اختيار األسئمة الصفية ، وطريقة التدريس المناسبةـ
 .ة الثقة بالنفس، ويجنبو مطبات األسئمة المحرجة/ يعطي المعمــ
ة عمى أف تكوف خطواتو في التدريس منظمة، ومتناسبة مع طريقتو                        / يساعد المعمــ

 .لمتدريس، ومع أىدافو التي يريد تحقيقيا
 .ة في اختيار أسئمة التقويـ التي تبرز مدى تحقؽ األىداؼ/ يساعد المعمــ
 .ة في اختيار الوسائؿ التعميمية المفيدة والمناسبة/ يساعد المعمــ
 . يعيف عمى التعرؼ إلى الصعوبات، ومف ثـ وضع تصور لمحموؿـ
 . تمكف المعمـ مف اختيار الواجب البيتي المناسبـ
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 :ثبلثة أنواع كاآلتي (التعميمية)األىداؼ السموكية 
 وىي أىداؼ تتناوؿ المعارؼ والحقائؽ والمضاميف المعرفية، : ـ أىداف معرفية1

يذكر ػ يحّدد ػ يوضح ػ يستنتج ػ يميز ػ ُيَحّمؿ ػ ): وتستخدـ معيا أفعاؿ مضارعة مف مثؿ
 .(...يعّيف
 وىي أىداؼ تتعمؽ بأداء الطالب الحركي، :(نفس حركية) ـ أىداف ميارية 2

ف ػ ينشد ػ ُيمثّْؿ)واستخدامو لحواسو الخمس مف مثؿ   .(...ُيمقي ػ يقرأ ػ يكتب ػ يرسـ ػ يموّْ
بداء الرأي : ـ أىداف وجدانية3 موافؽ أو غير ) وىي أىداؼ تتعمؽ بالقيـ واالتجاىات وا 

 .(...موافؽ ػ يحب أو يكره ػ ُيقبؿ أو ينكر ػ يؤيد أو يرفض ػ يتعاوف أو ال يتعاوف

 مم يتكون اليدف السموكي التعميمي؟
 :مف (التعميمي)يتكوف اليدؼ السموكي 

 ...أف يستنتج: ، مثؿ(الفعؿ المضارع+ َأْف ) المصدر المؤوؿ  ـ1
 . المستيدؼ مف اليدؼ وىو الطالب أو التمميذ ـ2
 .أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة: (ناتج التعمـ المراد تحقيقو) مضموف اليدؼ  ـ3
 .(...بميارة ػ بإجادة) المعيار وىو درجة التحقؽ المراد الوصوؿ إلييا  ـ4
 .وىو الزمف الذي ُيستغرؽ لتحقيؽ اليدؼ:  الزمف ـ5
 .(...أسئمة تقويمية تقيس درجة تحقؽ اليدؼ قد تكوف شفوية أو تحريرية) :التقويـ.6
 .(الزمف المخصص لتحقيؽ كؿ ىدؼ) :ـ الزمن7
 ...حوؿ مدى تحقؽ اليدؼ، والصعوبات أثناء التنفيذ) :ـ ممحوظات المعمم8

 ـ الواجب البيتي
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 نموذج لمخطط التخطيط الّدرسي
 اليوم والتاريخ:     ...................  
 أ:الشعبة/  التاسع :الصف  
 (أبي) قصيدة :الموضوع والميارة/  المغة العربية :المادة. 
  (التعمم القبمي)التييئة:...................................................... 

األىداف السموكية  م
 التعميمية

األساليب واألنشطة 
 الصفية

الوسائل 
 التعميمية

أساليب 
 التقويم

الزمن 
 والممحوظات

أف يستنتج الطالب  1
الفكرة الرئيسة في 

المقطع األوؿ بميارة 
. دقائؽ10في   

ػ المناقشة والحوار ثـ 
.االستنتاج  

الكتاب المدرسي 
.ػ السبورة  

ضع عنوانًا 
جديدًا لممقطع 

.األوؿ  

. دقيقة20  

أف يمقي الطالب  2
أبيات القصيدة إلقاًء 

. دقيقة15معبرًا في   

ػ توزع األدوار بيف 
عدد مف الطبلب أثناء 

.اإللقاء  

ػ نص القصيدة ػ 
.مسجؿ  

ػ مبلحظة 
األداء 
.والتصويب  

. دقيقة15  

أف يحب الطالب  3
إلقاء الشعر بطريقة 

.منغمة  

ػ يبلحظ مدى إقباؿ 
وتفاعؿ الطبلب مع 

.النص  

.نص القصيدة ػ مبلحظة  
تفاعؿ الطبلب 

.وتقييمو  

. دقائؽ5  

 . حفظ المقطع األوؿ مف القصيدة غيباً :الواجب البيتي

 ة      توقيع إدارة المدرسة/توقيع المعمـ
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 ما خطوات ومراحل إعداد الخطة الدرسية؟

ة بقراءة الّدرس المراد تدريسو قراءة ذاتية فاحصة؛ لمتفكير /  يقـو المعمـ :الخطوة األولى
وىذا ما يعرؼ . في األىداؼ المراد تحقيقيا، وفي طريقة التدريس المنوي تطبيقيا

 .(بالتخطيط الذىني)
بتدرج بدءًا باألىداؼ  (التعميمية) البدء بصياغة األىداؼ السموكية :الخطوة الثانية

، إلى استكماؿ (األىداؼ الوجدانية)، ثـ (النفس حركية)المعرفية، ثـ األىداؼ الميارية 
األساليب واألنشطة ػ أساليب التقويـ ػ الوسائؿ التعميمية ػ الزمف ): عناصر التخطيط وىي

 .((إف ُوجد)ػ ممحوظات المعمـ ػ الواجب البيتي 
التخطيط الذي نقصده ىنا ىو التخطيط لتدريس موقؼ تعميمي واحد؛ وىناؾ تخطيط 

 .مرحمي لفصؿ دراسي، أو تخطيط سنوي، وىذاف النوعاف ليما معطيات أخرى

 ما عناصر الخطة الّدرسية؟
 :تتمثؿ عناصر الخطة الدرسية في تسعة عناصر، عمى الصورة اآلتية

 .(...اليـو والتاريخ ػ الصؼ والشعبة ػ المادة الدراسية ػ الموضوع) :ـ اإلداريات
 .(التعمـ القبمي) :ـ التييئة

 .(المعرفية ػ الميارية ػ الوجدانية) :(التعميمية)ـ األىداف السموكية 
 .(طريقة التدريس ػ األنشطة ػ نماذج مف األسئمة الصفية) :ـ األساليب واألنشطة الصفية

 .ـ الوسائل التعميمية الخاصة بكل ىدف
 .ـ أساليب التقويم

 .ـ الممحوظات
 .الواجب البيتي ـ
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وقد تناوؿ كؿ . حيث قسـ كتاب التمميذ إلى سبعة محاور، بمعدؿ درسيف لكؿ محور
 .درس مف دروس المحور عشر ميارات سبقيا تعريؼ بالمفردات الجديدة

االستماع ـ التحدث ـ القراءة الصامتة ـ القراءة الجيرية ـ الفيم ):  والميارات ىي
واالستيعاب ـ التفكير اإلبداعي ـ اإلثراء المغوي ـ التذوق البالغي ـ اإلنتاج الشفوي ـ 

 ىذا وقد تـ توزيع المحاور عمى األسابيع الدراسية المقررة، والشيور ،(اإلنتاج الكتابي
 .عمى الصورة اآلتية

ة أف يتصرؼ مف حيث التقديـ أو التأخير وفؽ /عممًا بأف ىذا توزيع مقترح، ولممعمـ
 .ظروؼ مدرستو وطبلبو

بغرض المساعدة عمى مراجعة ما سبقت  (تقويـ مبدئي)ىذا وقد سبقت ىذه المحاور 
 .دراستو في السنة الماضية

 التوزيع الزمني لتنفيذ المحاور عمى ضوء األسابيع واألشير
       

1 

2 

 

 

 
2324  

2526  

 

 

  

34  

56  

 

 

 
2728  

2930  

 

 

 

  

78    3132    
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910   

 

3334   

 

 

1112  

1314  

 

 

 

 

35 

36 

3738  

 

 

 

  

15 

1617  

18 

 

 

 

     

1920  

21 

22 

 

 

 

     

 
 :يتجمى ىذا المبدأ في المؤشرات اآلتية

 . ارتباط كافة مكونات موضوعات المحور مف الميارات بالنص وبجوه العاـ ـ1
 اتخاذ النص القرائي في العمـو منطمقًا لتدريس ميارات المغة العربية األربع، إلى  ـ2

 .جانب الميارات المتصمة بيا وعناصرىا
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:  اعُتمد مبدأ تكامؿ فروع المغة العربية في النص المغوي الواحد، حيث اشتمؿ عمى ـ3
الميارات القرائية األربع، والنحو والصرؼ، واإلمبلء إلى جانب التعبير بشقيو اإلبداعي )

 .(والوظيفي

 

ويتجمى ىذا المبدأ في أفَّ كؿَّ ما ُيبنى بواسطة المتعمـ، يصبح ذا معنى أي قابؿ 
، ولذا سعى المنيج إلى أف يكوف ىدؼ المتعمـ استيعاب (لبلستبقاء واالستدعاء واالنتقاؿ

َـّ إدخالو في بنيتو العقمية عف طريؽ نشاطات شفيية، ثـ نشاطات  ما يتعممو، ومف ث
 .كتابية، فنشاطات تقويمية

 

حيث يقـو ىذا المبدأ عمى التعامؿ مع المغة عمى أنيا عادات سموكية اجتماعية، وأنيا 
وىذا المدخؿ يعزز ميارات . كائف اجتماعي يتطور وينمو في ظؿ المجتمع وأفراده

مع أقرانو  (التواصؿ المغوي)االتصاؿ ويقوييا، وىو ما يمكف أف يممحو المتعمـ لمكوف 
 .ومف حولو، مف خبلؿ ميارات اإلنتاج الشفوي واإلنتاج الكتابي

 

ويتجمى ىذا المبدأ في جعؿ الطالب يتجو نحو تعميـ نفسو بنفسو، عندما تنمو لديو 
الرغبة في القراءة والكتابة والتحدث كي ال يبقى المتعمـ مستقببًل لممعمومات والميارات 

فقط، بؿ يسعى بنفسو لتطبيقيا، وقد ساعدت نشاطات الكتاب عمى تحقيؽ ىذا المبدأ مف 
 .خبلؿ بدء حؿ النشاطات مف الطالب منفردًا أو مف خبلؿ العمؿ الجماعي مع األقراف

ؿ ىذا المبدأ دور المعمـ  ة مف ممقف لممعمومات إلى منظـ ليذه العممية، َوَأْوكؿ / لقد حوَّ
 .ىذه العممية لمطالب
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 ربط الطالب ببيئتو، وقيمو االجتماعية في ببلد الميجر، مف خبلؿ محاور الكتاب  ـ1
 .وموضوعاتو

 . تمكيف الطالب مف امتبلؾ ميارات المغة العربية األربع ـ2
 . تنمية قدرة الطالب عمى فيـ المسموع والتعبير عنو ـ3
 جعؿ الطالب قادرًا عمى التعبير الشفوي والتحدث بمغة عربية فصيحة وسميمة عف  ـ4

 .األفكار والمشاعر واآلراء
 . تمكيف الطالب مف فيـ ما بيف السطور في النص المغوي مف خبلؿ القراءة الصامتة ـ5
 .بطريقة عممية (ميكانيكية القراءة) امتبلؾ ميارات القراءة الجيرية  ـ6
 . إثراء المعجـ المغوي لمطالب، مستفيدًا مف كؿ جديد في النص ـ7
 تنمية الذائقة المغوية والببلغية لممفردات والتراكيب المغوية وتوظيفيا في صياغات  ـ8

 .جديدة
أفكار محورية ػ ) تعزيز قدرة الطالب عمى الفيـ واالستيعاب لمضاميف النص المغوي  ـ9

 .(...أفكار رئيسة ػ أفكار جزئية
 .تمكيف الطالب مف امتبلؾ القدرة عمى التقييـ والحكـ عمى األفكار ـ 10
 . تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطالب ـ11
 تنمية قدرة الطالب عمى اإلنتاج الشفوي لؤلفكار والتعبير عنيا بطبلقة أماـ  ـ12

 .اآلخريف
نتاج األفكار مع االلتزاـ بالسبلمة  ـ13  تنمية قدرة الطالب عمى التعبير الكتابي، وا 

 .المغوية والنحوية واإلمبلئية، واستخداـ عبلمات الترقيـ
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 تعزيز امتبلؾ الطالب لعدد مف الميارات النحوية والصرفية التي تساعده عمى  ـ14
 .الضبط المغوي، وتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ النشاطات الشفيية والكتابية

 إثراء الميارات اإلمبلئية المناسبة لدى الطالب بما يساعده عمى الكتابة السميمة  ـ15
 .دوف أخطاء

 تمكيف الطالب مف مراجعة ما سبقت دراستو في العاـ الدراسي السابؽ مف خبلؿ  ـ16
 .(التقييـ المبدئي)

 تعريؼ الطالب بما يحممو كؿ محور مف محاور المنياج مف دالالت ومعاف؛  ـ17
 .بغرض اإلثراء
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بما أفَّ مقرر مادة المغة العربية، يعتمد عمى المنيج التكاممي، حيث تتكامؿ ميارات المغة 
العربية في نص لغوي واحد ينطوي عمى عدد مف المحاور ُتمّكف الطالب مف اكتساب 

كفايات لغوية منوعة، فإف عممية التقويـ في منياج المستوى التاسع ارتكزت عمى 
 :مجموعة مف المعايير عند تقويـ المتعمميف في المغة العربية، وىذه المعايير ىي

 ارتباط التقويـ بالكفايات والميارات التي سعى المنياج في المستوى التاسع لتحقيقيا،  ـ1
 .(التعمـ لئلتقاف)وفؽ مبدأ 

 مبلَءمة عممية التقويـ بشقييا الشفوي والتحريري، مف أسئمة ومضاميف وأساليب،  ـ2
 .لمستوى الطالب العقمي والعمري والدراسي

 استمرارية عممية التقويـ، حيث تتـ بطريقة مستمرة ومنتظمة، تسمح بتصحيح  ـ3
األخطاء أواًل بأوؿ، وتتنوع بيف المبلحظة المستمرة، والتقويـ الشفيي والكتابي المرحمي 

 .والختامي

 شمولية عممية التقويـ لجميع فروع المادة ومياراتيا في وقت واحد بما يحقؽ مبدأ  ـ4
 .التكامؿ

 

 وييدؼ إلى تشخيص استعداد المتعمميف، ومعرفة قدراتيـ : ـ التقويم التشخيصي1
العممية والميارية، ومدى امتبلكيـ متطمبات التعمـ وىذا النوع مف التقويـ يتـ تنفيذه في 
بداية العاـ الدراسي، لموقوؼ عمى مستوى الطالب، وتصنيؼ مستواه المعرفي إللحاقو 
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كما أف ىذا النوع مف التقويـ يمكف أف يجري بعد مرحمة مف مراحؿ . بالصؼ المناسب
مو الطالب مف معمومات وميارات بعد ىذه المرحمة؛  التدريس؛ لمتعرؼ إلى مدى ما حصَّ

 .وذلؾ لمتعديؿ إف وجب التعديؿ

2 

وىو تقويـ مستمر، يصاحب عممية التعميـ، وييدؼ إلى تحديد مدى تقدـ الطبلب، 
 .ودرجة إتقانيـ لممعارؼ والميارات التي قدمت ليـ

ة األسئمة الشفيية أو األسئمة الجزئية / وفي ىذا النوع مف التقويـ يستخدـ المعمـ 
 .المباشرة، أو األسئمة المكتوبة مف خبلؿ أوراؽ العمؿ الجانبية

ة ممحوظاتو أواًل بأوؿ ويثبتيا / إف ىذا النوع مف التقويـ يحقؽ فوائده عندما يرصد المعمـ 
في سجؿ خاص بالمتابعة الصفية، ومف المفيد أف يرافؽ ىذا السجؿ المعمـ في الصؼ 

 .أثناء عممية التعميـ

3 

وىو تقويـ ينفذ في نياية الوحدة الدراسية، أو في نياية العاـ الدراسي، وييدؼ إلى 
مو مف معارؼ وميارات / إيصاؿ المعمـ  ة إلى نتائج نيائية لمستوى الطالب، وما حصَّ

 .خبلؿ العاـ الدراسي مما درسو مسبقًا في الكتاب المدرسي

 

 تعد ىذه األداة مف أىـ وسائؿ وأدوات التقويـ المطبقة في مجاؿ الميارات : ـ المالحظة1
 .المغوية الشفوية، وفي مجاؿ رصد درجة تفاعؿ الطالب، ومشاركتو في الموقؼ التعميمي
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وىذه األداة يمكنيا أف تعطي صورة صادقة وكاممة عف مدى إتقاف التمميذ لمميارات 
 .األدائية، وميارات االتصاؿ، والتوظيؼ في مواقؼ الحياة الطبيعية

ة / ولكي تحقؽ ىذه األداة أىدافيا، وتعطي مؤشرات حقيقية وواضحة، فإف عمى المعمـ 
 .أف يستخدـ نموذجًا لرصد ىذه المبلحظة، ويمكف أف تكوف مبلحظتو أكثر مف َمّرة

نما يجب عميو أف يتابع ممحوظاتو  وعمى المعمـ أف ال يكتفي بمجرد المبلحظة فقط، وا 
 .ليعّدؿ وُيصّحح ما يحتاج إلى تصحيح مف أداء الطالب

 :(حقيقة اإلنجاز) ـ ممف األعمال 2
وىو ممؼ شخصي يعّده الطالب لنفسو، يمثؿ وعاًء لكؿ النشاطات واألعماؿ التي أنجزىا 

خبلؿ العاـ الدراسي والتي تعكس شخصيتو، وتمثؿ أفضؿ ما قاـ بو وأنجزه، عمى أف 
األوراؽ االختبارية التي أنجزت ػ الوسائؿ التعميمية التي أعدىا ػ )يدخؿ ىذا الممؼ 

 .(...المشاريع أو األبحاث التي جمعيا ػ الواجبات البيتية التي نفذىا
 :ومف المعايير التي تحكـ عمى ىذا الممؼ

 . ثراء الفعاليات المتضمنة، ومصداقيتياأ ـ
 . أدوار الطالب في إنجازىاب ـ
 . تنوع الفعالياتج ـ
 . اإلخراج الفني لمممؼ، وتنظيمو، وترتيب موادهد ـ

 : ـ االختبارات3
 :أ ـ االختبار الشفوي

ة مف أسئمة، وفي / وىو اختبار يعتمد عمى اإلجابات الشفوية لمطالب عما يقدمو المعمـ 
معظـ األحياف يتـ ذلؾ أثناء ممارسة العممية التعميمية في الصؼ، مف خبلؿ ميارة 
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عمى أف تتدرج األسئمة الشفيية مف األسئمة المباشرة إلى . التحدث وميارة اإلنتاج الشفوي
 .أسئمة التفكير

 :ب ـ االختبار التحريري
وىو اختبار يعتمد عمى اإلجابات التحريرية لؤلسئمة، ويقدـ عمى شكؿ إما ورقة عمؿ، أو 

 .ورقة امتحانية، يحّدد لئلجابة عف أسئمتيا زمف معيف
والورقة االمتحانية التحريرية تكوف انعكاسًا لما َقدَّـ أثناء عممية التعميـ، وتعالج 

 .الموضوعات والميارات التي ُدرّْست لمطالب
والورقة االمتحانية التحريرية الناجحة تتسـ بالوضوح في أسئمتيا والمصداقية، والشمولية 

، والموضوعية وأف تتنوع بيف األسئمة المقالية (شمولية الميارات التي تـ تدريسيا)
واألسئمة الموضوعية، بشرط أف تُبنى وفؽ بنائيا العممي الصحيح وذلؾ بنسب معينة، 

كما يفضؿ أف تُقدَّر . وأف ُيحدَّد ليا زمف معيف لمتنفيذ يتوافؽ مع عدد األسئمة ونوعيا
 .درجة محّددة لكؿ سؤاؿ، ويكتب بجانبو

. أما تصحيح الورقة االمتحانية، فيجب أف يتـ مباشرة بعد االمتحاف، وال يؤجؿ لمدة بعيدة
 .فالطالب يكوف متشوقًا لمعرفة نتيجة جيده

 كيف ُتحسب درجة االختبار؟

 درجة لمادة المغة العربية بكؿ فروعيا ومياراتيا في العاـ الدراسي، 100 تخصص  ـ1
 . درجة لكؿ فصؿ50عمى أف تقسـ عمى فصميف دراسييف بواقع 

 يتضمف اختبار الفصؿ الدراسي األوؿ أسئمة تعالج الفروع والميارات في المحاور  ـ2
العبلقات والسموؾ ػ التراث العربي ػ ). درجة (خمسوف)األربعة األولى وتخصص ليا 
ويتضمف اختبار الفصؿ الدراسي الثاني واألخير أسئمة  (العصر الذىبي ػ عمماء الميجر
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درجة ثـ  (خمسوف)تعالج الفروع والميارات في المحاور الثبلثة األخيرة، وتخصص ليا 
 (.100)، لتصبح الدرجة النيائية (50 + 50)تجمع درجتا الفصميف 

ة خبلصة ممحوظاتو عف التمميذ بواقع مرتيف في العاـ الّدراسي، مّرة /  يدوف المعمـ  ـ3
 .بعد اختبار الفصؿ الدراسي األوؿ، وأخرى بعد الفصؿ الدراسي الثاني

ـَ الطالب مسبقًا قبؿ عقد االمتحاف، بموعده وبالموضوعات والميارات  ـ4  يفضؿ أف ُيْعم
 .التي سُيْمَتَحف فييا
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 توزيع درجات التقويم في كل فصل

 أداة التقويم
الدرجة 

 المستحقة
 توزيع الدرجة التفاصيل

 ـ المشاركات 1

 والتفاعل
  درجات6

.ـ أعمال الفصل  

.ـ أداء النشاط الصفي  

ـ المشاركة الصفية 

.والتفاعل  

2 

2 

2 

. ـ االختبار الشفهي2   درجة14 

ـ التحدث والتعبير باللغة 

.العربية  

.ـ القراءة الجهرية  

.ـ حفظ الشعر وإلقاؤه  

ـ اإلجابة الشفهية عن 

.األسئلة  

5 

3 

3 

3 

 ـ االختبار 3

.التحريري  
  درجة30

.ـ الفهم واالستيعاب  

.ـ إثراء المعجم اللغوي  

.ـ تذوق اللغة والتراكيب  

.ـ التعبير الكتابي  

ـ المهارات النحوية 

.والصرفية  

.ـ المهارات اإلمالئية  

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 50 درجة الفصل  

 100 مجموع درجتي الفصلين  
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 أنواع التقويم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجميعي ختامي بنائي تكويني تشخيصي نوع التقويم

خالل سير  بداية التعلم زمان التقويم
 العلمية التعليمية

نهاية المحور 
 الدراسي أو العام

ـ تعرف موضع 
 .البداية

ـ تحديد القدرات 
 .األولية

ـ التعرف إلى ما 
يمتلكه المتعلم 

 .من مهارات

ـ تصنيف مستوى 
 .الطالب

ـ تقييم مكتسبات 
الطالب أثناء 
 .عملية التدريس

ـ رصد مكامن 
القوة والضعف 

 .لدى الطالب

ـ تحديد إمكانية 
االنتقال لنشاط 

 .جديد

ـ تعرف مدى 
اكتساب الطالب 

للكفايات 
 .والمهارات

ـ تقويم مستوى 
 .تحصيل الطالب

ـ إصدار األحكام 
واتخاذ القرارات 
 .بشأن الطالب

 وظيفته

  التقويمغاية

الرصد والتتبع . .الوقاية أو التشخيص
 والتعديل

 التقييم والتأهيل واتخاذ.
 تالقرارا
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 :يختص ىذا القسـ بالجانب التطبيقي الميداني لمتدريس ويتناوؿ الجوانب اآلتية
 . األىداؼ السموكية التعميمية لكؿ درس مف دروس المحور ـ1
 . متطمبات التنفيذ الفعاؿ لكؿ درس ـ2
 . أسس تنفيذ النشاطات المصاحبة ـ3
 . إجابات األسئمة ـ4

 :ويتضمن ىذا الجزء سبعة أجزاء
 .(العبلقات والسموؾ) دليمؾ إلى المحور األوؿ :الجزء األول
 .(التراث العربي) دليمؾ إلى المحور الثاني :الجزء الثاني
 .(العصر الذىبي) دليمؾ إلى المحور الثالث :الجزء الثالث
 .(عمماء الميجر) دليمؾ إلى المحور الرابع :الجزء الرابع

 .(الشعر الوجداني) دليمؾ إلى المحور الخامس :الجزء الخامس
 .(معالـ تاريخية) دليمؾ إلى المحور السادس :الجزء السادس
 .(الطبيعة والبيئة) دليمؾ إلى المحور السابع :الجزء السابع

 .واآلف إليؾ عرض تفصيمي إلجراءات تدريس كؿ محور، ومتطمبات تحقيؽ نواتجو
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 . قصيدة أبيـ :القراءة والتعبير
 .(وسائؿ التواصؿ االجتماعي) نص

  كيؼ تكتب موضوعًا إبداعيًا؟:التعبير اإلبداعي
 . االسـ:النحو

 . الفعؿ المجرد والفعؿ المزيد:الصرف
*************************************************** 

 :ة بما يأتي/في بداية تناوؿ موضوعات المحور، ُيفضؿ أف يقـو المعمـ
 .(العبلقات والسموؾ) تسجيؿ عنواف المحور عمى السبورة  ـ1
 توجيو بعض األسئمة الشفيية لمطبلب حوؿ مفيـو المحور، وما يحممو مف دالالت  ـ2

وأغراض، وكيفية تشكؿ ىذه العبلقات، وأنواعيا وأشكاليا، واآلثار التي تنتج عنيا، إف 
 .كانت بيف األفراد أو الجماعات أو الدوؿ، لتصبح أساسًا لمعبلقات اإليجابية

الفعؿ المجرد والفعؿ )، وموضوع (االسـ) تقديـ نبذة تعريفية كمقدمة لموضوع  ـ3
 .(المزيد

 .شوقي الخالدي.  التعريؼ بنبذة عف الشاعر د ـ4
 شوقي الخالدي. د (قصيدة أبي)ة إلى الدرس األوؿ وىو /بعد ىذا التمييد ينتقؿ المعمـ
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 المحور األول
 النص األول

 شوقي الخالدي. د (أبي)قصيدة 
 :لهذا النص (التعليمية)األهداف السلوكية : أواًل

 أف يستنتَج الطالب المعنى العاـ الذي تناولتو القصيدة بعد االستماع إللقائو مف أ ـ
 .ة/المعمـ

 أف ُيحدَّْث الطالُب زمبلَءه عف أفضاؿ األب كما فيميا مف القصيدة عند االستماع ب ـ
 .ليا

 .أف يقترَح الطالب عنوانًا جديدًا لمقصيدة يعّبر عف مضمونياج ـ 
 . أف يمقَي الطالب القصيدة إلقاًء معّبرًا، ممتزمًا بميارات القراءة الجيريةد ـ

أف يوضَح الطالب مشاعر األب تجاه أبنائو كما فيـ مف المقطع الثاني، توضيحًا ىـ ـ 
 .جيداً 
إلى أفكارىا الجزئية،  (عبلقة األب مع أبنائو) أف يحمَؿ الطالب الفكرة الرئيسة اآلتية و ـ

 .تحميبًل واضحاً 
 . أف يقترَح الطالب طريقة لـ ترد في النص لرد الفضؿ لؤلبز ـ
 وثبلث 18ص  (...كممتيف متضادتيف) أف يستخرج الطالب مف المقطع الثاني ح ـ

 .كممات تحمؿ عاطفة الحب
مع زمبلئو يكوف مقنعًا بالدليؿ  (19ص ) أف يديَر الطالب نقاشًا حوؿ الرأي اآلتي ز ـ

 .والحجة
 . أف يكتَب الطالب فقرتيف عف أفضاؿ األب، ممتزمًا بعبلمات الترقيـح ـ

 توزع ىذه األىداؼ عمى أكثر مف حصة درسية وفؽ تسمسؿ تناوؿ نشاطات    ملحوظت
 .الدرس
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 :متطلبات التنفيذ الفعال لهذا الّدرس: ثانيًا
 :ة بػ/ يقـو المعمـ:قبل التنفيذ

 تسجيؿ عنواف المحور عمى السبورة، ثـ يتعمؽ النقاش مع الطمبة حوؿ ما يحممو مف أ ـ
 .دالالت بأسئمة شفيية منوعة االتجاىات

الطالبات التنبو واالستعداد والجموس جمسة صحيحة عند /  يطمب مف الطبلب ب ـ
 .االستماع إللقاء القصيدة

 يطمب مف الجميع إغبلؽ الكتب أثناء االستماع، بيدؼ تنمية القدرة عمى الفيـ العاـ ج ـ
 .لممسموع

 . اْنَتِقْؿ بالطبلب إلى الدرس األوؿد ـ
 :(لحصة األولى): عند التنفيذ

 (التهيئة ـ االستماع والتحدث ــ القراءة الصامتة واجلهرية)
 تعد التييئة خطوة ىامة في بداية الموقؼ التعميمي ذلؾ أنيا تسيـ : ـ التييئة الحافزة1

بفاعمية في التحضير الذىني لمطالب لتجعمو مستعدًا الستقباؿ خطوات التدريس التالية 
 :من أساليبيا. بتشوؽ

 . مناقشة شفيية مميدة عف أفضاؿ الوالديفـ
 . يمكف سرد حكاية أو حادثة تدؿ عمى مكانة األب في نفوس أبنائوـ
 . يمكف قراءة بعض األشعار لشعراء آخريف عف فضؿ اآلباءـ
ة أف يوظؼ أساليب أخرى تناسب طبلبو، إضافة إلى متابعة الواجب البيتي / لممعمـ )
 .((أف ُوجد)
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 : ـ خطوات التدريس2
، 15ة إلى معاني الكممات الجديدة الواردة في الكتاب المدرسي ص / ُيشير المعمـأ ـ

 .ويمكف أف يسجميا عمى السبورة؛ لتساعد الطالب عمى الفيـ واالستيعاب
 وىي ميارة ىامة تعتمد عمى إنصات الطالب لممسموع بانتباه حتى :ب ـ ميارة االستماع

 .يمتقط المعنى العاـ فيو وبعض التفاصيؿ
ة الجو /ولتحقيؽ حسف االستماع واالستفادة، وجودة الفيـ، يفضؿ أف يييئ المعمـ

لى إرشاد الطبلب إلى كيفية التقاط النقاط الرئيسة  المناسب مف حيث اليدوء واالنتباه، وا 
لى الجموس ِجمسة صحيحة كما يفضؿ أف يستمع الطبلب في ظؿ . في المسموع، وا 

 .إغبلؽ الكتب
 :المعنى العام الذي دارت حولو القصيدة

 .(فضل األب على األبناء وموقف األبناء من آبائهم)
 تتمثؿ ميارة التحدث في تمكيف الطالب مف التحدث الشفيي بطبلقة :ج ـ ميارة التحدث

دارة نقاش شفيي معيـ في طبيعة العبلقة بيف األب  عما فيمو مف النص أماـ زمبلئو، وا 
واليدؼ ىو تمكيف الطالب مف استخداـ المغة العربية الفصيحة بطبلقة، وبمخارج . وأبنائو

 .حروؼ صحيحة
 :ة في ىاتين الميارتين/وأدوار المعمم

 إلقاء القصيدة إلقاًء معبرًا أماـ الطبلب، ممتزمًا بميارات القراءة الجيرية، وبمخارج ـ
 .حروؼ صحيحة

 مبلحظة أداء الطالب أثناء حديثو الشفيي، وتجميع الممحوظات لتوجيو الطبلب ألىميا ـ
 .لبلبتعاد عنيا فيما بعد
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 :د ـ ميارة القراءة الصامتة
تعتبر القراءة الصامتة ميارة ىامة في ىذا المستوى؛ ألنيا تمثؿ مدخبًل لتنمية قدرة 

 :ة بػ/الطالب عمى الفيـ واالستيعاب الذاتي، ولتحقؽ أىدافيا يقـو المعمـ 
 . تعريؼ الطبلب بأىمية ىذه الميارة وأىدافيا ودالالتياـ
الجموس جمسة صحيحة أثناء القراءة ػ ):  تنبيو الطبلب إلى كيفية ممارستيا مف حيثـ

القراءة بالعيف دوف تحريؾ الشفتيف ػ القراءة بتركيز ػ تدويف بعض الممحوظات واألفكار 
 .في حاشية الكتاب

 توجيو أسئمة شفيية حوؿ األفكار الرئيسة في النص، وبعض األفكار الفرعية، وتسمسؿ ـ
 .األفكار

 :عناوين جديدة مقترحة
 . شكرًا أبيـ
 . قائد السفينةـ
 . معممي األوؿـ
 .ُيترؾ لمطالب اختيار العنواف الذي يراه مناسبًا، عمى أف يبرر سبب اختياره)

 :ىـ ـ ميارة القراءة الجيرية
الصحيحة بميارات محّددة  (اإللقاء)اليدؼ مف القراءة الجيرية تمكيف الطالب مف القراءة 

تظير قدرتو عمى ممارستيا بطريقة سميمة تعبر عف مضموف المقروء، وتترجـ دالالت 
 .الرموز المكتوبة والكممات إلى أصوات

القراءة الصحيحة ػ الصوت )ومف الميارات التي يجب أف ينبو الطبلب ليا أثناء القراءة 
 .(...المسموع ػ السرعة المناسبة ػ القراءة المنغمة ػ القراءة مع الفيـ
 .وعمى المعمـ أف يقدـ نموذجًا أماـ الطبلب ليقوموا بمحاكاتو
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 :خطوات التنفيذ
 .ة، تمتـز بميارات اإللقاء المعبر/  قراءة نموذجية مف قبؿ المعمـ ـ
 .طالبة متميز بالقراءة أوالً /  ُيَكّمُؼ طالب ـ
 يمارس بقية الطبلب القراءة واإللقاء، وتقسـ القصيدة إلى ثبلثة مقاطع ليقرأ جميع ـ

 .الطبلب
ة بمبلحظة األداء القرائي لمطبلب، ورصد ما يحتاج إلى تعديؿ، ويمكف أف / يقـو المعمــ

 .تعدؿ مباشرة، أو تنتظر حتى انتياء القراءة
 

 :الحصة الثانية
 (الفهم واالستيعاب ـ التفكري اإلبداعي ـ اإلثراء اللغوي)

 :أ ـ الفيم واالستيعاب
 :ة وفؽ ما يأتي/ لتحقيؽ ىدؼ الفيـ واالستيعاب، يتدرج المعمـ 

 الربط بالفكرة العامة التي استنتجت بعد االستماع والقراءة الصامتة، ثـ تدوف عمى ـ
 .كنوع مف التييئة لمدرس الجديد وبما يساعد الطالب عمى االستنتاج. السبورة

، حيث يبدأ حؿ أسئمة النشاط مف الطالب بنفسو أو (التعمـ الذاتي) توظيؼ أسموب ـ
ة بتقديميا، فإذا كانت سميمة / بالتشاور مع جماعتو، ثـ يعرض اإلجابة ليقـو المعمـ 

ذا احتاجت إلى تصويب أو تعديؿ يعّدؿ ثـ يعمـ بعد أف تكتب اإلجابة عمى  يعمميا، وا 
 .السبورة، ليدونيا الطبلب في كتبيـ بعد شطب الخطأ

ة بتوضيح مضاميف السؤاؿ وكيفية اإلجابة /  قبؿ خطوة البدء باإلجابة يقـو المعمـ ـ
 .عنو، ومحتواه
 :(الفيـ واالستيعاب): إجابة األسئمة

 : أفضاؿ األب عمى أبنائو، كما وردت في المقطع األوؿ ـ1
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 . قّدـ ألبنائو المبادئ الصحيحة واألخبلؽ الكريمة كرائد وموجوـ
 . َربى، ورعى، ومّيد ألبنائو طريؽ التعمــ

 .ىّذب وىدى، وزرع روح المحبة بيف األبناء
ـَ أبناَءه معنى أف يعيشوا بكرامة، ويتحموا بأخبلؽ الكراــ  . َعّم
 : ظير في المقطع الثاني مشاعر األب تجاه أبنائو وقد تجمى ذلؾ في ـ2
 .، وأنو ميجة القمب، وضياء الروح في سواد الميؿ(حبيبي) مخاطبة االبف بعبارة ـ
 . َعّبر عف حمايتو البنو عف طوؿ العمر، فيو يمثؿ أصالة األبـ
 ثـ انتقؿ إلى ابنتو فأظير أنيا تمثؿ نور العيف ومصدر فرحة األب، وأنيا منبع الينا ـ

وأنيا دومًا تمتـز بمكاـر األخبلؽ، وأنيا . ففييا الحناف والرشاد، والطاعة والراحة. والفرح
 .تسعى دومًا ألف تكوف ناجحة مثؿ أبييا

3 .

 

 

 

 

 

4 .
 : َأقترح طريقة لـ ترد في النص أرد بيا الفضؿ ألبي ـ

 .اإلجابة متروكة لمطالب، ولممعمـ تقييـ ىذه اإلجابة والتعميؽ عمييا
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 :ب ـ ميارة التفكير اإلبداعي

لى فيـ عميؽ، لما بيف  ىذه الميارة مستواىا عاٍؿ؛ وذلؾ أنيا تحتاج إلى عمؽ تفكير وا 
 .السطور، وفيـ غير مألوؼ لؤلفكار المعروضة في القصيدة

 :إجابة األسئمة
 :(أخاطب بجممة واحدة كبًل مف) ـ 1
 :(ابف وضع أبويو في دار العجزة) ـ
: ستدور العجمة وتصبح أنت أبًا، فيؿ تقبؿ أف تكوَف نيايتؾ بيذه الطريقة؟ والمثؿ يقوؿ)
 .(ِمْثَمَما َتدْيُف ُتدافُ )
 :(ابف ينفذ وصايا أبويو) ـ

 .أنت ابف مطيع، وسيجازيؾ اهلل خيرًا؛ ألنؾ أحسنت ألبيؾ
 :(أَعبّْر عف دالالت كؿ عبارة مما يأتي بكممة وحدة)  ـ2
 . َىّذبتني وىديتني متفضبًل  تربيةـ
 . أنا ِحْصٌف َمنيٌع  حمايةـ

 :ج ـ ميارة اإلثراء المغوي
 :(أستخرج مف المقطع الثاني ما يأتي)  ـ1
 .(سواد)و (ضياء):  كممتيف متضادتيفـ
 .(مكاـر): (َمكُرمة) جمع كممة ـ
 .(َىّيا):  كممة تدؿ عمى الطمبـ

 :الحصة الثالثة
 (التذوق البالغي ـ اإلنتاج الشفوي ـ اإلنتاج الكتابي)

 :أ ـ ميارة التذوق البالغي
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ىذه الميارة تتعمؽ بتنمية قدرة الطالب عمى التذوؽ الببلغي لمكممة والعبارة، إلى جانب 
 .التراكيب الببلغية والمغوية

 (أستخرج مف المقطع الثالث كممات تحمؿ عاطفة الحب)  ـ1
 .(...أفرحتنا ػ أسعدتنا ػ ُبني ػ حبيبي ػ شكراً )
 :(أضع كؿ عبارة مما يأتي في جممة مفيدة مف إنشائي)  ـ2

 :نماذج لمجمؿ
 .اآلباء يزرعوف خمَؽ الِكراـِ في أبنائيـ: (ُخمؽ الِكراـ) ـ
 .األبناء ميجُة َقْمِب آبائيـ: (ُميجة القمب) ـ
 .قمُب األِب حصٌف منيٌع ألبنائو: (ِحْصٌف منيع) ـ
 .(لممعمـ أف يقّيـ الجمؿ التي يأتي بيا الطبلب، ويعّمؽ عمييا)
 :(أكمؿ مستفيدًا مف نص القصيدة) ـ 3
 . في وقت الشّْدَّةحصفٌ  الولد ـ
 . في سواد الميؿالضياء األب مثؿ ـ
 . في حنانياالنسمة البنت مثؿ ـ

 :ب ـ ميارة اإلنتاج الشفوي
تعد ميارة اإلنتاج الشفوي ميارة شفوية ىامة، تظير مدى قدرة الطالب عمى التحدث 

وليذا اليدؼ سعى ىذا . الشفوي أماـ اآلخريف، والتعبير عف األفكار التي استوعبيا
المنيج لترسيخيا وضميا لكوكبة الميارات في سمسمة األنشطة، ولكي تحقؽ ىذه الميارة 

 :ة معني أواًل بػ/ ما يرتجى منيا فإف المعمـ 
 . مناقشة الطالب مسبقًا في األفكار الرئيسة التي سيتحدث فيياـ
:  إعطاء الطالب عددًا مف اإلرشادات التي يجب أف يمتـز بيا عند الحديث مف مثؿـ

توظيؼ وسائؿ اإلقناع باألدلة العقمية والنقمية، ووضوح الصوت وتتابعو، واستخداـ أدوات 
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الربط بيف الجمؿ والعبارات، وتنويع األساليب والتراكيب الخبرية واإلنشائية وغير ذلؾ مف 
 .اإلرشادات

، يدير الطالب نقاشًا مع زمبلئو، وىذا النقاش يستوجب 29وفي ىذا التدريب ص 
استخداـ أسموب العرض المشفوع بالدليؿ إلقناع الطرؼ اآلخر، وفي الوقت نفسو احتراـ 

رأيي )الرأي اآلخر ميما كاف مع االلتزاـ بفنيات النقاش المنظـ الذي يقـو عمى قاعدة 
 .(صحيح حتى يثبت خطؤه، ورأيؾ خطأ حتى تثبت صحتو

إف أبناَءنا في حاجة ماسة ليذه الميارة؛ ألنيـ يطمحوف إلى أف يمارسوا لغتيـ العربية 
الفصيحة ممارسة فعمية وليس مجرد كممات بسيطة ال تحمؿ كثيرًا مف المعاني 

 .والمضاميف
 :ج ـ ميارة اإلنتاج الكتابي

ىذه الميارة تمثؿ الميارة الرابعة مف الميارات األساسية لمغة العربية، والتي ُتَعدُّ خبلصة 
الميارات السابقة، ألنيا تشتمؿ عمى الفيـ واالستيعاب والتفكير، وميارة النحو واإلمبلء 

. ولذلؾ مف الميـ أف يدرب الطالب نفسو عمى التعبير الكتابي عما يفكر فيو... وغيرىا
وىذه الميارة تقيد الطالب في قابؿ حياتو عندما يصبح كاتبًا أو مؤلفًا أو غير ذلؾ مف 

 .فنوف الكتابة
 :ة معني عند تنفيذ الطالب ليذه الميارة لػ/ إفَّ المعمـ 

لى األسموب الذي ـ  مناقشة الطالب شفويًا مناقشة معمقة لؤلفكار التي سيكتب فييا، وا 
 .سيتبعو

:  إعطاء الطالب عددًا مف اإلرشادات التي يجب أف يتبعيا أثناء الكتابة، مف مثؿـ
 في العبارة، والتنويع في األسموب، والوضوح في الخط، وااللتزاـ بعبلمات حالوضو

 ...الترقيـ، وغيرىا
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وىذا يعني أف ما يطرحو الطالب مف آراء وأفكار تكوف  (إنتاج)إّف ىذه الميارة تبدأ بكممة 
ة أف ال يتدخؿ فيما يعرضو / مف بنات عقمو وليست مفروضة عميو، وعمى المعمـ 

الطالب مف أفكار، لكف عميو أف ُيْبدي بعد االنتياء مف الكتابة ممحوظات شفوية وكتابية 
 .بغرض اإلرشاد والتحسيف والتوضيح
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 تابع محور العالقات والسموك

 النص الثاني
 التقرير: الفن

 (وسائل التواصل االجتماعي)
 :ليذا النص (التعميمية)األىداف السموكية : أوالًال 
 . أف يوضح الطالب النتائج التي توصؿ ليا البحث حوؿ وسائؿ التواصؿ الحديثة ـ1
 . أف يبيف الطالب الوسائؿ التي اتبعيا الطبلب لموصوؿ إلى نتائج البحث ـ2
 :... أف يضيؼ الطالب إلى معجمو المغوي الكممات اآلتية ـ3
 أف يدوف الطالب ممحوظاتو حوؿ ما حممو النص مف أفكار عامة بعد استماعو لو  ـ4

 .ة أوالً / مف المعمـ 
 أف يتحاور الطالب مع زمبلئو حوؿ ما ورد في البحث مف معمومات حوؿ ىذا  ـ5

 .الموضوع
 . أف يضع الطالب عنوانًا جديدًا مف غير ما ذكر لمنص بعد قراءتو قراءة صامتة ـ6
 . أف يقرأ الطالب النص قراءة جيرية ماىرة ـ7
 . أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة في النص ـ8
 . أف يحّمؿ الفكرة الرئيسة في النص إلى أفكارىا الفرعية ـ9

 .حسب أسبقية ورودىا في النص: ...  أف يرتب الطالب األفكار اآلتية ـ10
 .(...المعنى ػ الجمع ػ الضد):  أف يثري الطالب حصيمتو المغوية مف خبلؿ ـ11
 .في جمؿ مفيدة: ...  أف يضع الطالب التعبيرات اآلتية ـ12
 . أف يحاور الطالب زمبلَءه في أىمية بعض األفكار التي وردت في النص شفوياً  ـ13
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 أف يكتب الطالب فقرتيف، يعرؼ مف خبلليما بأىمية وسائؿ التواصؿ االجتماعي  ـ14
 ...في تعزيز التفاعؿ اإليجابي بيف األصدقاء

 :متطمبات التنفيذ الفّعال ليذا الّدرس: ثانياًال 
 :قبل التنفيذ

 .(...التاريخ ػ عنواف الدرس ػ األىداؼ المخطط تنفيذىا ػ إرشادات عامة) تنظيـ السبورة ـ
 . االنتقاؿ المنظـ في خطوات تناوؿ الدرس وفؽ ما خطط لوـ
 . التدرج في تحقيؽ األىداؼ التعميمية، كما ُخطط لياـ
 .ة/  تعريؼ الطالب بطريقة التدريس التي سيتبعيا المعمـ ـ
 . عدـ بدء الدرس قبؿ أف يستتب اليدوء واالنضباط في الفصؿـ

 
 :(الحصة األولى): عند التنفيذ

 (التهيئة ـ االستماع ـ التحدث ـ القراءة الصامتة ـ الجهرية)
 :فعاليات يمكف توظيفيا: التييئة  ـ1
 . مراجعة ما سبقت دراستوـ
 .(إف وجد) متابعة الواجب البيتي ـ
 . مناقشة شفيية مميدة لمدرس الجديدـ
 .يمكف البدء بقصة قصيرة ليا عبلقة بموضوع الدرسـ 
أوراؽ : ة أف يوظؼ أساليب أخرى مناسبة لطمبتو مف غير ما ذكر مثؿ/ لممعمـ )

 .(...العمؿ
 :خطوات التدريس

 (.22/1ص )ة إلى معاني المفردات الجديدة / يشير المعمـ أ ـ 
 .ويمكف أف يكتبيا عمى السبورة؛ لتساعد الطالب عمى الفيـ
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 :ب ـ ميارة االستماع

ة أو مف طالب متميز، يدونوف ممحوظات / بعد استماع الطبلب لقراءة النص مف المعمـ 
ص ). حوؿ ما حممو النص مف أفكار عامة، وصواًل إلى تحديد المعنى العاـ في النص

22/2.) 

 :ج ـ ميارة التحدث

يتحاور الطالب شفويًا مع زمبلئيـ ومعمميـ حوؿ بعض األفكار التي وردت في النص 
 (.22/3ص )

 :د ـ ميارة القراءة الصامتة

 يكمؼ الطبلب بقراءة النص قراءة صامتة، ويكمفوف مسبقًا قبؿ القراءة، باقتراح عنواف ـ
جديد مف غير ما ذكر، ويدونوف ممحوظات جانبية في حاشية الكتاب أىـ إيجابيات 

 .وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وآثاره في تنمية ميارات المغة العربية بعد تعريفيـ بمياراتيا
ة ما توصؿ إليو الطبلب مما ُكمفوا بو معيـ ورصد ىذه النتائج عمى /  يناقش المعمـ ـ

 .السبورة

 :ميارة القراءة الجيرية ىـ ـ
 .تعريؼ الطبلب بميارات القراءة الجيرية التي سبؽ ذكرىا واإلشارة إليياـ 
 : اعتماد أسموب المحاكاة أثناء القراءة، حيث تتدرج الخطوات كاآلتيـ

 .ة/  قراءة ماىرة مف قبؿ المعمـ أ ـ
 . قراءة ماىرة مف طالبيف متميزيف بأسموب توزيع األدوارب ـ
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يقسـ موضوع النص إلى فقرات لتتاح الفرصة ) مشاركة جميع الطبلب في القراءة ج ـ
 .لمطبلب جميعيـ بالقراءة الجيرية

ة تصويب األخطاء القرائية بعد االنتياء مف قراءة الجممة، كما يمكف / يمكف لممعمـ 
مع األخذ في االعتبار الحساسية التي تتولد بيف )إشراؾ بقية الطبلب في ىذا التصويب 

 .(الطبلب

 :الحصة الثانية

 (الفهم واالستيعاب ـ التفكير اإلبداعي ـ اإلثراء اللغوي)

 :أ ـ ميارة الفيم واالستيعاب

بمعنى أف  (التعمـ الذاتي)، يفضؿ توظيؼ أسموب (الفيـ واالستيعاب)عند تنفيذ ميارة 
 .يبدأ الحؿ بالطالب وينتيي بالطالب ويتـ ذلؾ فرديًا أو زمريًا أو جماعيًا في مجموعة

ة في المبلحظة والمتابعة بعد أف ُيَعّرؼ الطبلب دالالت السؤاؿ / ويتمثؿ دور المعمـ 
وخطوات حمو ػ وفي النياية يتمقى إجابات الطبلب فيَعّمـ اإلجابة الصحيحة بكتابتيا عمى 

 .السبورة، ويعدؿ اإلجابة الخطأ؛ ليقـو الطبلب بالتصويب
 :إجابة األسئمة

في أمريكا،  (األمؿ) تـ التقديـ لعرض نتائج البحث مف خبلؿ المشاركة بيف مدرسة  ـ1
 .(الفيديو كنفرانس)في كندا مف خبلؿ برنامج  (التميز)ومدرسة 

 : الفكرة الرئيسة التي تناوليا ـ2

 ىي أف شبكات التواصؿ االجتماعي جزٌء ال يتجزأ مف حياتو في العصر :سمير
 ...الحديث، وأنيا تعزز الكثير مف اإليجابيات
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 أبرزت دور وسائؿ االتصاؿ االجتماعي في تفعيؿ االستخدامات العممية ومواكبة :سماح
 .التكنولوجيا المعاصرة في أساليب التدريس وتوصيؿ المعمومات مف مصادرىا

 فقد أبرز دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تمكيف الطبلب مف إجراء :أما أحمد
 .وبث المحاضرات وورش العمؿ التدريبية. نقاشات تفاعمية مباشرة مع زمبلئيـ ومعممييـ

 : النقاط التي أثارىا الجميور لمنقاش ىي ـ3
 . مكاف وجود شبكات التواصؿ االجتماعيـ
 . المزيد مف اإليجابيات ليذه الوسائؿـ

 :ميارة التفكير اإلبداعي ب ـ
. في ىذا انشاط يختبر الطالب في قدرتو عمى الربط بيف العبارة ووقت ورودىا في النص

 :وترتيبيا كاآلتي
 . وسائؿ التواصؿ االجتماعي جزٌء ال يتجزأ مف حياتنا اليوميةأ ـ

 . وسائؿ التواصؿ االجتماعي اإللكترونية تمثؿ عالمًا افتراضياً ب ـ
 . وسائؿ التواصؿ االجتماعي ضرورة لتوصيؿ المعمومات مف مصادرىاج ـ
 . وسائؿ التواصؿ االجتماعي تمكف مف إجراء نقاشات تفاعميةد ـ
 . وسائؿ التواصؿ االجتماعي تفتح األبواَب إلطبلؽ اإلبداعات والمشاريعىـ ـ

 :ج ـ ميارة اإلثراء المغوي

 .ُيمزمنا: مشيرة ػ             يجدر بنا: (ُمنوّْىة) معنى  ـ1

 .أحاديث: أجواء ػ                     حديث: (َجو)جمع 

 .انتيت: االنقطاع ػ             بدأت: (التواصؿ)ضد 
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 :الحصة الثالثة

 (مهارة التذوق البالغي ـ مهارة اإلنتاج الشفوي ـ مهارة اإلنتاج الكتابي)
 :ميارة التذوق المغوي والبالغي أ ـ
 : أضع التعبيرات اآلتية في جمؿ مفيدة ـ1
 .النقاشات التفاعمية مف إيجابيات التواصؿ االجتماعي أ ـ

 .إطبلؽ اإلبداعات تمكف وسائؿ االتصاؿ االجتماعي مف ب ـ
 .(ة أف يقّيـ صحة وسبلمة الجمؿ التي يأتي بيا الطبلب/ لممعمـ )
 :استخرج مف النص ـ 2
 .التفريؽ:   (الدَّمج) الطباؽ لكممة ـ
 .َتواُصؿ:   (َتَفاُعؿ) كممة مف النص وزنيا ـ

 :ب ـ ميارة اإلنتاج الشفوي
  يعتمد حوار شفوي بيف الزمبلء حوؿ أىمية وسائؿ التواصؿ االجتماعي في إثراء

التفاعؿ اإليجابي وما فيو مف إيجابيات وسمبيات، وفي أىميتو في تطوير أساليب 
عمى أف يكوف ىذا الحوار منظمًا، ُيحتـر فيو الرأي اآلخر، ويدعـ . تدريس المغة العربية

 .بالحجة والبرىاف
  َتكمؼ مجموعة مف الطبلب برصد ما يذكره المتحاوروف مف آراء لتدوف ومف ثـ

 .يستفاد منيا
 : ...................................................ـ من اإليجابيات
 : ....................................................ـ من السمبيات

 : .......................ـ من أساليب االستفادة في تدريس المغة العربية
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 :ج ـ ميارة اإلنتاج الكتابي

يكتب الطالب فقرتيف مف إبداعاتو، ومما فيمو مف أفكار النص، حوؿ أىمية وسائؿ 
التواصؿ االجتماعي في إثراء التفاعؿ اإليجابي بيف األصدقاء ومع الزمبلء، ممتزمًا 

 .بفنيات كتابة الفقرة والتعبير اإلبداعي

 يمكف أف يستفيد الطالب مف األفكار اآلتية عند الكتابة: 
 .مفيوم التواصل االجتماعي وآلياتو وأىميتو ـ

 .ـ إيجابيات أساليب التواصل االجتماعي
 .ـ سمبيات التواصل االجتماعي لو من ُوجية نظر الطالب

 .ـ التفاعل اإليجابي والتواصل من أىم فوائد االتصال االجتماعي
 .ـ المغة العربية أكبر المستفيدين من وسائل التواصل االجتماعي

 تقـو المعممة بقراءة بعض النماذج المتميزة مف كتابات الطبلب والتعميؽ عمييا. 
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 التعبٍر اإلبذاعً

ة بتناوؿ كيفية كتابة الموضوع اإلبداعي شرحًا وتوضيحًا مف خبلؿ / بعد أف يقـو المعمـ 
يكمؼ الطبلب بكتابة موضوع إبداعي، .  ما ورد في الكتاب المدرسي مف معمومات

. ة عمى طبلبو/ حيث يختار أحد الموضوعات والعناويف اآلتية، أو مما يعرضو المعمـ 
 .وقبؿ البدء بالكتابة يوفر لطبلبو الجو المناسب والمحّفز عمى الكتابة

 :وىذه عناوين موضوعات مقترحة

 مف وصايا ربنا اإلحساُف إلى الوالديف َوِبرّْىما ومساعدتيما في الدنيا، والدعاء ليما  ـ1
 .اكتب في ىذه المعاني في حدود خمسة عشر سطراً . بعد موتيما

 أصبحت وسائؿ التواصؿ االجتماعي ىذه األياـ الشاغؿ األكبر لمشباب، فما أف  ـ2
تمحظ شابًا أو فتاة في الشارع أو في وسائؿ المواصبلت حتى تجده منشغبًل بياتفو 

 .النقاؿ

 .اكتب في إيجابيات وسمبيات التواصؿ االجتماعي في حدود خمسة َعَشَر سطراً 

 التحدث بالمغة العربية وتعمميا ضرورة دينية، وتواصمية في مجتمع الميجر؛ ذلؾ  ـ3
أنيا تحافظ عمى اليوية، واالرتباط بالقيـ التي تربى عمييا آباؤنا، وتمكف مف التفاىـ 

َعّبر عف ىذه المعاني واألفكار في حدود خمسَة . والتواصؿ مع األىؿ في الوطف األـ
 .َعَشَر سطراً 

 كيف يتم تصحيح التعبير اإلبداعي؟

 :ة عند تصحيح التعبير اإلبداعي/عناصر يبلحظيا المعمـ
 . تنوع األفكار وسبلمتيا ووضوحيا وتسمسميا تسمسبًل منطقياً أ ـ
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 . استخداـ مفردات وعبارات وتراكيب سميمة في بنائياب ـ
 . تنوع األساليب بيف الخبر واإلنشاءج ـ
 . األفكار تكوف مقنعة بالدليؿ والحجة، وعدـ خروجيا عف الموضوعد ـ
 . تجنب اإلطالة دوف فائدة مف خبلؿ التكرار الممؿىـ ـ
 .واإليحاء...  تنويع المفردات بيف الضد والمرادؼ وو ـ
 . توظيؼ عبلمات الترقيـ بطريقة صحيحة ومعّبرة عف المعنىز ـ
 . وضوح الخط وجمالو وتنظيـ الكتابةح ـ
 . خمو الكتابة مف األخطاء اإلمبلئية والنحويةك ـ

ة ىذه المعايير بيف يدي الطالب قبؿ بدء الكتابة /  يفضؿ أف يضع المعمـ  ـ1 ملحوظت
 .حتى يمتـز بيا

ة ممحوظات توجييية لمجوانب التي أجاد فييا الطالب، / عند التصويب يكتب المعمـ  ـ 2
 .والجوانب التي تحتاج إلى تعديؿ

 . تقيَّـ درجة الطالب وفؽ درجة امتثالو لمعناصر السابقة ـ3
ة بقراءة بعض الموضوعات المتميزة أو يكمؼ /  في بداية الحصة التالية يقـو المعمـ  ـ4

 .أصحابيا بالقراءة
 . يمكف أف يكتب الطبلب الموضوع في الفصؿ، أو يعطى كواجب بيتي ـ5
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 النحو

 
 :التطبيق

 : أحرؾ جميع حروؼ كؿ كممة ـ1
اإِلْبَداعاِت اإِلْيَجاِبّياُت َكثْيَرٌة، َوِمْنيا َأنََّيا َتْفَتُح اأَلْبَواَب إِلْطبَلِؽ : (اْبِتَساـُ ) الطَّاِلَبةُ َقاَلْت )

 .( في اْلمْجَتَمعِ النُُّموّْ  ُتَحّقُؽ اأَلْىداَؼ، َوُتَساِعُد َعَمى الَِّتيوالَمَشاِرْيع 
 : ـ أعرب ما تحتو سطر2

 . فاعؿ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره:الطالبةُ 
 . مضاؼ إليو مجرور بالكسرة:اإلبداعاتِ 

 . اسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ َنْصب:التي
 . اسـ مجرور بحرؼ الجر وعبلمة َجرِّْه الكسرة:النمو

 : ـ اذكر من عندك3
 .(أنَت ػ أنِت ػ أنتما ػ أنتـ ػ أنتفَّ ): ضمائر المخاطبأ ـ 
 ...ىذا ػ ىذه ػ ذلؾ ػ تمؾ:  أسماء اإلشارة لممفردب ـ

 ...ىذاف ػ ىاتاف: أسماء اإلشارة لممثنى
 .الذي ػ المذاف:  األسماء الموصولةج ـ

 .التي ػ المتاف
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 الفعل النجسد والفعل النصيد

 التطبيق

 : ـ أحّدد في كل مجموعة من األفعال اآلتية عناصر الزيادة فييا1

 .ىمزة الوصل والنون: أ ـ اْنَقَمب

 .ىمزة الوصل والنون: ـ انطفأ

 .ىمزة الوصل والنون: ـ انكَسرَ 

 .ىمزة الوصل والتاء: ب ـ اْقتَعدَ 

 .ىمزة الوصل والتاء: ـ اْقَتَصرَ 

 .ىمزة الوصل والتاء: ـ ارَتَكبَ 

 .ىمزة الوصل والسين والتاء: ج ـ اْسَتْسممَ 

 .ىمزة الوصل والسين والتاء: ـ اْسَتَعدّ 

 .التاء ومد حركة القاف: ـ َتَقاَتلَ 
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 : اجعؿ مف كؿ فعؿ ثبلثي مجرد مزيدًا بعنصر واحد واكتب الوزف ـ2

الفعل 
 المجرد

 َقُربَ  َىَجمَ  َبِرقَ  َجَمَس  َقِدمَ 

 َقرَّلبَ  َىاَجمَ  َأْبَرقَ  َجمَّلَس  َأْقَدمَ  الفعل المزيد

حرف 
 الزيادة

 اليمزة تشديد الالم اليمزة
مد حركة 

 الياء
تشديد 
 الراء

 َفعَّللَ  َفاَعلَ  أْفَعلَ  َفعَّللَ  َأْفَعلَ  الوزن
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 ولاحملور األ

 (التراث العربي) ـ 1
 (َرَجَع بُخَفي حنين): الموضوع األول

 34ص 
تقديم احملور ـ املفردات اجلديدة ـ مهارة االستماع ـ مهارة التحدث ): الحصة األولى

 .(ـ مهارة القراءة الصامتة ـ مهارة القراءة اجلهرية

 :(التراث العربي) ـ تقديم المحور 1

ويتـ مف خبلؿ إجراء مناقشة مع الطبلب مف خبلؿ األسئمة اآلتية ثـ اإلجابة عنيا،                 
 :بعد تكميؼ الطبلب بقراءة التقديـ لممحور قراءة صامتة 

  ما أىمية األمثاؿ العربية؟ وما المقصود منيا؟أ ـ

  كيؼ يتشكؿ المثؿ، وما العوامؿ التي تؤدي إلى تكونو؟ب ـ

 ما العوامؿ التي تؤدي إلى انتشار المثؿ بيف الناس؟ج ـ 

  ىؿ ىناؾ عبلقة بيف المثؿ والحكمة والموعظة؟ وما ىو؟د ـ

يمكف إرشاد الطالب لبعض المواقع ).  اذكر مما تحفظ وتعرؼ مف األمثاؿ العربيةىـ ـ
 .(اإللكترونية التي تساعده في التعرؼ إلى ىذه االمثاؿ
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 :(وغرضيا اإلثراء المغوي) ـ المفردات الجديدة 2

ة أف يختار مف النص / ويتـ التعريؼ بيا شفويًا، أو كتابتيا عمى السبورة، ولممعمـ 
 .كممات أخرى تحتاج إلى توضيح

 : ـ ميارة االستماع3

بعد االستماع لقصة ىذا المثؿ، وبعد تدوينيـ لبعض الممحوظات، يوضح الطبلب الفكرة 
العامة التي دار حوليا شفويًا والتي تمخص في أّف ىذا المثؿ يضرب إلظيار خيبة 

 .األمؿ واليأس مف بموغ الحاجة واليدؼ

ولتشويؽ الطبلب في االستماع لقصة ىذا المثؿ، يمكف إجراء مشيد تمثيمي بسيط ُيعدُّه )
 .(وينفذُه عدد مف الطبلب اليواة

 : ـ ميارة التحدث4

ىذه الميارة تعتمد عمى أسموب التحدث الشفوي، ولذلؾ يطمب مف الطبلب مناقشة 
ثـ ُيكمؼ طالب متميز . جماعية فيما فيموه مف خبلؿ االستماع، وكيفية وجوده وانتشاره

 .أواًل بسرد األحداث التي شكمت ىذا المثؿ شفويًا بمغة عربية فصيحة مناسبة

 : ـ ميارة القراءة الصامتة5
 :بعد قراءة المثؿ قراءة صامتة يجيب الطبلُب عف األسئمة اآلتية

غباء ) (ولمطالب أف يقترح أخرى؛ ليتوافؽ الطمبة عمى أفضميا) عناويف مقترحة أ ـ
 .(...األعرابي ػ ذكاء اإلسكافي ػ طريؽ الفشؿ

 :مف األعرابي يعود ألمريف (حنيف) سبب غضب ب ـ
 .أنو أثقؿ عميو في المساومة دوف فائدة: أوليما
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 .أنو ذىب ولـ يشتِر منو الخفيف: وثانييما
 : ـ ميارة القراءة الجيرية6

 :يتـ تنفيذ القراءة الجيرية مف خبلؿ خطوتيف
 .ة/ قراءة المعمـ : األولى
 .قراءة الطبلب بدءًا بطالب متميز: الثانية

ويمكف كما ُذكر سابقًا ػ أف تتـ القراءة شفويًا مف خبلؿ مشيد تمثيمي بسيط ينفذه عدد )
 .(مف الطبلب اليواة

 : ـ ميارة الفيم واالستيعاب7

 َعّرَؼ األمثاؿ العربية ىي خبلصة تجارب إنسانية عاشيا أصحابيا، وحممت كثيرًا أ ـ
 .مف المواعظ والِعبر التي يمكف أف يستفيد منيا اإلنساف في أي زماف ومكاف

والعوامؿ التي أدت إلى وجودىا، ترجع إلى طبيعة العبلقات بيف الناس، وتؤثر فييا القيـ 
االجتماعية، والعوامؿ البيئية التي تمعب دورًا في انتقاء مفرداتيا، وتضميف معانييا 

 .دالالت معينة ليا عبلقة بفكرة المثؿ
 مف العوامؿ التي تؤدي إلى انتشار المثؿ بيف الناس، واقعيتو أو عدـ واقعيتو، ومدى ب ـ

 .قربو أو بعده مف الواقع الذي يقاؿ فيو ومف خبلؿ تكراره عمى ألسنة المتعامميف بو
 يضرب ىذا المثؿ، عندما يعود الشخص بخيبة األمؿ واليأس مف بموغ حاجتو ج ـ

 .وىدفو
ة أف يقدر مدى صحة التمخيص وشموليتو / ولممعمـ .   يترؾ لمطالب:  تمخيص المثؿد ـ

 .وسبلمة لغتو
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 :الحصة الثانية

 (مهارة التفكير اإلبداعي ـ مهارة اإلثراء اللغوي ـ مهارة التذوق البالغي)

 : ـ ميارة التفكير اإلبداعي1

 .رجع بخفي حنيف (     )أ ـ 

  )............(.ب ـ

 .رجع بخفي حنيف (×  ) ج ـ

 .رجع بخفي حنيف (×  ) د ـ

 : ـ ميارة اإلثراء المغوي2

 َمواِعظ  (موعظة)َتجاِرب   ـ   (تجربة)أ ـ 

 ُمَثل  (األمثال)ِفْكرة  ـ : (أفكار): ب ـ مفرد

 زاخر  (َمِميء)تكرار  ـ : (تردد): ج ـ كممة معناىا

 .واقعية  أو عدم واقعية:     د ـ كممتين متضادتين

 :أضع الكممات اآلتية في جمل مفيدة

 . البائع حول الثمنساومـ األعرابي 

 . عمى الحمار وأخذهوثبـ مصمح األحذية 

 . األعرابيينال منـ أراد مصمح األحذية أن 
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 : ـ ميارة التذوق البالغي3
 :أشر إلى المعنى الذي تدؿ عمية كؿ عبارة مما يأتي

 .(استنتاجات) أ ـ
 .(َمميء) ب ـ
 .(يعاقبو) ج ـ

 :أكمؿ العبارات اآلتية
 . رجع بخفي حنيف عندما فقد حماره بما َحَمؿأ ـ

 .َرَجعُت بخفّي حنيف:  فشؿ في تحقيؽ ىدفو، فمما سِئؿ قاؿب ـ
 .رجعت بحمار األعرابي:  فاز حنيف بحمار األعرابي، فقاؿ لمف سألوج ـ
 

 :الحصة الثالثة

 (مهارة اإلنتاج الشفوي ـ مهارة اإلنتاج الكتابي)

 : ـ ميارة اإلنتاج الشفوي1
 :تنفذ ىذه الميارة مف خبلؿ مرحمتيف

 . يطمب مف طالب متميز حكاية قصة ىذا المثؿ شفوياً :المرحمة األولى
 (صانع األحذية)يتولى عدد مف الطبلب تمثيؿ مشيد حواري بيف : المرحمة الثانية

 .ينتيي بالمثؿ (األعرابي)و
 يطمب مف بقية الطمبة إعطاء أمثمة مف الحياة تعبر في نيايتيا عف قوؿ :المرحمة الثالثة

 .ىذا المثؿ
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 : ـ ميارة اإلنتاج التحريري الكتابي2

ة لمطبلب عف مواقع إلكترونية تيتـ بجمع االمثاؿ العربية، وذكر / بعد إرشاد المعمـ 
يقدـ الطبلب ما يستطيعوف مف ىذه االمثاؿ، مع ذكر قصص بعضيا، . قصصيا

 .والمواقؼ التي تذكر وتستخدـ فييا
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 احملور الثاني

 التراث العربي
 40 ـ عالء الدين ومصباحو السحري ص 2

التهيئة ـ مهارة االستماع ـ مهارة التحدث ـ مهارة ): الحصة األولى
 (القراءة الصامتة الجهرية

 :أ ـ التييئة
 .مراجعة لما سبقت دراستو في النحو والصرؼـ 
 .42ص . التعريؼ بمعاني المفردات الجديدةـ 
 . أسئمة شفوية مميدة لموضوع الدرس الجديدـ

 :ب ـ ميارة االستماع

كما . ة/ يطمب مف الطبلب تحديد الفكرة العامة في النص، بعد االستماع لو مف المعمـ 
: أماـ الموقؼ الذي يتوافؽ مع أحداث الحكاية مما يأتي (×)يقـو الطبلب بوضع إشارة 

......... 

 :ج ـ ميارة التحدث

.  يمخص الطالب أحداث حكاية عبلء الديف كما سمعيا شفويًا ثـ يعرضيا أماـ زمبلئوـ
 .وكذلؾ يحدثيـ عف ضرورة االىتماـ بحكايات تراثنا العربي

 :د ـ ميارة القراءة الصامتة
ة أف يقّيـ ما / بعد القراءة الصامتة يقترح الطبلب عنوانًا جديدًا لمحكاية، ولممعمـ ـ 

 .يقدمونو، ثـ يدوف عمى السبورة ما يتوافقوف عميو
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، وحكاية عبلء الديف عمى (ألؼ ليمة وليمة) يجيب الطبلب كتابيًا عف أىمية حكايات ـ
 .محميًا وعالمياً . وجو الخصوص

 :ىـ ـ ميارة القراءة الجيرية
 :وتتـ مف خبلؿ الخطوات اآلتية

 .ة/ قراءة مف قبؿ المعمــ1
 . قراءة مف قبؿ عدد مف الطبلب المتميزيف ـ2
 .(يقسـ النص إلى فقرات) قراءة مف الطبلب جميعيـ  ـ3
 . يقرأ الطبلب جيريًا العبارات اآلتية معبريف عما ىو مطموب منيا ـ4

 .(تعجب)..................... أ ـ 
 .(استفياـ) ................... ب ـ
 .(تمني) .................... ج ـ

التهيئة ـ مهارة الفهم واالستيعاب ـ مهارة التفكير ): الحصة الثانية
 (اإلبداعي ـ مهارة اإلثراء اللغوي

 . الربط بما سبقت دراستو في الحصة األولى ـ:أ ـ التييئة

 . أسئمة شفوية مميدة لمميارات الجديدةـ

 :ب ـ ميارة الفيم واالستيعاب

حكاية عابرة؛ ألنيا تمثؿ مادة دسمة مف مواد السينما  (عبلء الديف) لـ تكف حكاية  ـ1
العالمية باعتبارىا تمثؿ تراثًا إنسانيًا عالميًا حيث ظمت خياالت ىذه الحكاية ىاجسًا لرواد 
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وعقوؿ القائميف عمى الفف المسرحي والسينمائي في كثير مف األفبلـ األمريكية واليندية 
 .واليابانية

، عندما امتد إلى ما يعرؼ بأفبلـ (عبلء الديف) تطور تأثر األدب العالمي بحكاية  ـ2
في العصر الحديث، حيف أدخؿ ىذه  (والت ديزني)الكرتوف التي ابتدعيا الفناف 

 (لعبة عبلء الديف)وفيمـ  (عبلء الديف)الشخصية في كثير مف أعمالو الفنية مثؿ فيمـ 
 .وسمسمة أفبلـ عبلء الديف

 عندما سرؽ المصوص المصباح مف عبلء الديف أرادوا أف يحبسوه في المغارة كي ال  ـ3
ولكنو تمكف مف التغمب عمييـ باستخداـ خاتمو . يخرج ويبلحقيـ ليسترد منيـ المصباح

الذي كانت لو نفس مميزات المصباح، فتمكف مف الخروج والمحاؽ بالمصوص واسترجاع 
 .المصباح

ف كانت غير  ـ4  بالفعؿ كانت سعة الخياؿ مف العناصر اليامة في ىذه الحكاية ػ وا 
حقيقية ػ فقد منحت الحكاية عنصر التشويؽ لمف يقرأىا أو يسمعيا؛ وذلؾ مف خبلؿ 

 .تطور األحداث وانتقاليا السريع مف مكاف إلى آخر، بمضموف وخياؿ جديديف

 :ج ـ ميارة التفكير اإلبداعي
ف كانت موافقة أو مخالفة، مع ذكر  ـ1  تترؾ اإلجابة لمطالب ليعبر عف ُوجية نظره، وا 

 .ة تقييـ ذلؾ/ ولممعمـ . تبرير لذلؾ
 وىذا السؤاؿ متروؾ إلجابة الطالب أيضًا، ولكف بشرط أف يكتب أو يذكر مبررات  ـ2

 .اختياره
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 :د ـ ميارة اإلثراء المغوي
 .َعْقؿ: راوي   عقوؿ/ راوية : (الرواة):  مفرد ـ1
 أساسات/ ُأُسس : (أساس) ـَسبلسؿ   : (ِسْمِسمة):  جمعـ
 ُيطِفئوا: (يشِعموا) ـاختفت    (َتَبّدتَ ):  ضدـ
 .(المعمـ)فعؿ مضارع مبني لممعمـو وفاعمو معروؼ : (يقوؿُ )  ـ2
، كما تفيد المراوحة بيف التحقؽ : (ُيقاؿ) فعؿ مضارع مبني لممجيوؿ وفاعؿ غير معمـو

 .(وعدمو
مهارة التذوق البالغي ـ مهارة اإلنتاج الشفوي ـ مهارة ) :الحصة الثالثة

 (اإلنتاج الكتابي
 :أ ـ ميارة التذوق البالغي

 .(استمرت ُمَتداولة) ـ أ ـ 1
 .(َماَدٌة ُمِيمَّة) ب ـ

 :ب ـ ميارة اإلنتاج الشفوي
مف الميـ في تنفيذ ىذا النشاط الشفوي الذي يعتمد عمى النقاش المنظـ أف يكوف وفؽ 
فيـ لما ورد في النص أو وفؽ ما يختزنو الطالب مف معمومات وأف يبرز الرأي والرأي 

 .المعارض مع األدلة
 (...ة أن يساعد الطالب إذا احتاج إلى مساعدة لغوية/ولممعمم)

 :ج ـ ميارة اإلنتاج الكتابي

ة نقاشًا شفويًا في األفكار التي سيكتب فييا الطبلب وأف /قبؿ البدء بالكتابة يجري المعمـ
ويتـ التقويـ فيما بعد، ولمطمبة أف . ُيوجيوا لميارات الكتابة واستخداـ عبلمات الترقيـ

ف لـ ينتيوا يكمموا كواجب بيتي  .يكتبوا أثناء الحصة، وا 
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 التعبري اإلبداعي

 كتببت العمود الصحفً

 :ة بتقييـ ما يأتي/ عند تقييـ أداء الطالب في كتابة العمود الصحفي، يقـو المعمـ 

 درجة استفادة الطالب بما تـ تقديمو مف سمات وخصائص العمود الصحفي السابقة،  ـ1

 .ودرجة تمثميا

 .(مقدمة وعرض وخاتمة) مدى توافر عناصر العمود الصحفي مف  ـ2

 . سبلمة المغة وفصاحتيا وخموىا مف األخطاء اإلمبلئية والنحوية ـ3

 . وضوح الفكرة، ووضوح ىدفيا، وما فييا مف مواعظ وِعَبر ـ4

 . اختيار العنواف الذي يعبر عف حياة الطالب الدراسية أو االجتماعية ـ3
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 (ابنة)و (ابن)ىمزة 

 .(عثماف ػ عفاف) حذفت األلؼ لوقوعيا بيف اسميف عمميف  ـ أ ـ1

 .النداء (يا) حذفت عندما دخمت عمييا ب ـ

 : ثبتت األلؼ لؤلسباب اآلتية ـ أ ـ2

 .(...عميّّ ) ألف اسـ العمـ الذي قبميا منوٌف أ ـ

ـُ المؤدَّب):  ألف اسـ العمـ الذي قبميا منعوتاً ب ـ  .(...آَد

 .(ابنؾ)أضيؼ إلى ضمير  (ابف) ألف ج ـ

 .(محمد ابف آمنة) إذا أضيؼ إلى األـ د ـ

 .(الولُد ابف أبيو) إذا أضيؼ إلى اسـ أبيو ه ـ
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 التطبيق

، َيْخُرُج ِمْنُو )  ـ1 ، ُيَنفُّْذ ُكؿَّ َما ُيْطَمُب (ِجنّْيّّ )ِإفَّ َشاًبا كاَف َيْمَتِمُؾ ِمْصَباًحا ُيقاُؿ ِإنَُّو ِسْحِريّّ
َلَقد َكاَف َذِكيِّا، َتمّكَف ِمَف التََّصّرِؼ . َكاَف َىذا الشَّابَّ اْسُمُو َعبَلُء الّدْيفِ . ِمْنُو ِعْنَدَما ُيْفَرؾُ 

المْصباِح  (ِجنّْيُّ )ِبَذَكاٍء ِعْنَدَما اْسَتَفاَد ِمْف ِمْصَباِحِو َوْقَت ُوُقوِعِو في َمْأَزٍؽ، َفَقْد َساَعَدُه 
 .(في ِإْنَقاِذ َنْفِسِو ِمَف الَمَشاِكِؿ، وَتْحقْيِؽ ُأْمِنَياِتوِ 

 : ـ اإلعراب2
 .(تنويف الفتح) اسـُ إفَّ منصوب وعبلمة نصبو الفتحة :َشابًّا
 . فعٌؿ مضارٌع مرفوع وعبلمة رفعو الضمة:َيْخُرجُ 
 .(تنويف الفتح)منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  (كاف) خبر :ذِكيًّا

 . فعؿ ماض مبني عمى الفتح:استفادَ 

   ـ3
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 َىاَجـَ :  َفاَعؿَ ـَدَرَس   :  َفَعؿَ  ـ4

 َدْحَرجَ :  َفْعَمؿَ ـمحمود    : َمْفعوؿ

 اْسَتْنَتجَ :  اْسَتْفَعؿَ ـَتَدْحَرَج    : َتَفْعَمؿَ 

 ِمْيَماز:  ِمْفَعاؿـَعاَوَد    : َفاَعؿَ 

 .َمَناِىجُ : َمَفاِعؿُ 

 ة/  نشاط ينفذه الطبلب بإشراؼ المعمـ ـ5
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 احملور الثالث

 العصر الذىبي
 :القراءة والتعبير

 .الخوارزمي ـ 1
 . ابف الييثـ ـ2

  كيؼ تكتب قصة قصيرة؟:التعبير اإلبداعي
 . الحروؼ التي تكتب وال تُنطؽـ :النحو والصرف

 . الفعؿ الصحيح والفعؿ المعتؿـ
مفهوم المحور ـ االستماع والتحدث ـ القراءة الصامتة ـ ) :الحصة األولى

 .(القراءة الجهرية
 :(العصر الذىبي) ـ تناول مفيوم المحور 1

 (.53ص )تناقش مع الطبلب األسئمة اآلتية بعد قراءة التقديـ قراءة صامتة 
 ؟(العصر الذىبي) ماذا يوحي لؾ اسـ ىذا المحور ـ
  ما العصر الذي ازدىرت فيو الحضارة العربية واإلسبلمية؟ـ
  ما مظاىر ىذا االزدىار؟ـ
 . اذكر أسماء بعض األدباء والعمماء والفبلسفة الذيف نبغوا في ىذا العصرـ

  ما العوامؿ التي أسيمت في النيضة الثقافية في أوروبا في ذلؾ الوقت؟ـ
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 الخوارزمً:  أالًال 

 : ـ أضيف إلى معجمي المغوي1
 .تقدـ الكممات الجديدة شفويًا، ويمكف كتابة بعضيا سبورياً 
 .ثـ يطمب مف بعض الطبلب قراءتيا عمى مسمع زمبلئو

 : ـ ميارة االستماع2
ة، يحّدد الطبلب الفكرة العامة في النص المسموع، /  بعد االستماع لمنص مف المعمـ ـ

 .مع مبلحظة أف يكوف االستماع في ظؿ إغبلؽ الكتاب المدرسي
ة ألكثر مف فكرة عامة، ثـ يدونيا عمى السبورة ليختار منيا الطبلب /  يستمع المعمـ ـ

 .األكثر مبلَءمة لموضوع النص
 : ـ ميارة التحدث3

في ىذه الخطوة يطمب مف طالب التحدث بتفصيؿ عف مضموف الفكرة العامة التي تـ أ ـ 
 .استنتاجيا في الخطوة السابقة، بمغة عربية فصيحة

 : يعتمد الحوار بيف عدد مف الطبلب حوؿ عدد مف األفكارب ـ
 . العمماء العرب قامة سامقة بما قدموه لئلنسانيةـ
 . الخوارزمي واحد مف العمماء الذيف َدّونوا اسميـ في صفحات التاريخـ
 : ـ ميارة القراءة الصامتة4

 :بعد توجيو الطبلب لقراءة النص قراءة صامتة يطمب مف منيـ
 .يؤخذ أكثر مف عنواف، ثـ يختار الطبلب األفضؿ):  وضع عنواف جديد لمنصأ ـ

 . يمخص الطبلب ما فيموه مف النص في جممتيفب ـ
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 : ـ ميارة القراءة الجيرية5
تنفذ ىذه الميارة مف خبلؿ تدرج الخطوات اآلتية، مع االلتزاـ بالقراءة الماىرة، في ظؿ 

 .متابعة مستمرة في الكتاب المدرسي
 .ة/  قراءة واضحة وماىرة مف قبؿ المعمـ أ ـ

 .ة/  قراءة جيرية مف طالب متميز محاكيًا قراءة المعمـ ب ـ
 .ة/  يقسـ النص إلى فقرات، ليتولى بقية الطبلب القراءة المحاكية لقراءة المعمـ ج ـ

تهيئة ـ الفهم واالستيعاب ـ التفكير اإلبداعي ـ اإلثراء ) :الحصة الثانية
 .(اللغوي

 :وتتـ مف خبلؿ الفعاليات اآلتية: التييئة والتقديم  ـ1
 .(إْف ُوجد) متابعة حؿ الواجب البيتي ـ
 .(شفويًا أو مف خبلؿ ورقة عمؿ) مراجعة ما سبقت دراستو في الحصة السابقة ـ
 .(لمدلوؿ ميارات الدرس) أسئمة شفيية ممّيدة لمدرس الجديد ـ
 : ـ ميارة الفيم واالستيعاب2
 : دليؿ عمى جيود الخوارزمي في عمـو الرياضياتأ ـ
، واقتراف اسمو بعمـو الجبر والحساب ...أسس نظريات جديدة في عمـو الرياضيات)

 .(...والمقابمة
 : جيود الخوارزمي في التعرؼ إلى األعداد السمبيةـ
الذي ساعد عمى التعرؼ إلى األعداد « الصفر»طّور فكرة جديدة تمثمت في إيجاد )

السمبية التي كانت أساسًا لمحسابات الفمكية عند إيجاد األقمار الصناعية في عصرنا 
 .الحالي عمى األقؿ

 :مف مظاىر البعد اإلنساني فيما أنجزه الخوارزمي في خدمة اإلنسانية ـ 2
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 كاف لمخوارزمي دور رائد في خدمة اإلنسانية وحضارتيا عبر العصور، فقد قدَّـ ليا ـ
نسانيًا يخمد َعْبَر التاريخ، ويعظـ ىذا اإلنجاز عندما تحقؽ في زمف كاف  غذاًء روحيًا وا 

 .فيو اآلخروف في سبات عميؽ

الجبر ) استفاد العامة مف الناس مف مؤلفات الخوارزمي حيف ترؾ ليـ كتاب ج ـ
الذي تناوؿ فيو كؿ معامبلتيـ اليومية والحياتية مف توزيع لئلرث، وقياس  (والمقابمة

 .لمساحات األرض، ومعامبلتيـ في البيع والشراء، وغيرىا
 :مف أىـ مؤلفات الخوارزميد ـ 

 .(الخوارزميات) كتاب ـ
 .(الجبر والمقابمة) كتاب ـ
 . ترجمة كتب ومخطوطات اليوناف واإلغريؽ التي وصمت ليديوـ
 : ـ ميارة التفكير اإلبداعي3

ة بتقييـ الطريقة التي يدونيا الطبلب ليعود العمماء العرب اليـو إلى سابؽ / يقـو المعمـ 
 .ويمكف أف يضيؼ ليا ما يراه مناسباً . إبداعاتيـ، ثـ يناقش محتواىا مع الطبلب

 : ـ ميارة اإلثراء المغوي4
 .المجتيديف/ المبدعيف : (الميمميف)كممة ضدىا أ ـ 

 .مخترعوف: (مخترع)كممة مفردىا 
 .اإلتقاف في العمؿ طريؽ التميز والنجاحب ـ 

 . إبداع العمماء العرب أسيـ في بناء الحضارة اإلنسانيةـ
 .(ة أف يقيـ صحة وسبلمة الجمؿ التي يقدميا الطبلب/لممعمـ)
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 .(التذوق البالغي ـ اإلنتاج الشفوي ـ اإلنتاج الكتابي) :الحصة الثالثة

 : ـ ميارة التذوق البالغي1
 . كانت المغة العربية لغة الحضارة والعمـ  كتبت بالمغة العربيةأ ـ

 .طوَّر الخوارزمي وشّذب  زاد وَحسَّفب ـ 
 .قاَمٌة سامقة  مكانة عاليةج ـ 
 : ـ ميارة اإلنتاج الشفوي2

 :خاطب بجممة واحدة شفويًا كبًل مف
ة أف يقّيـ صحة وسبلمة وقيمة الجمؿ التي / تترؾ اإلجابة والتعبير لمطالب، ولممعمـ )

 .(يأتي بيا الطبلب
 : ـ ميارة اإلنتاج الكتابي3
يكتب الطبلب فقرة مف ستة أسطر يردوف فييا عمى َمْف ينكروف فضؿ العمماء العرب )

 .(عمى الحضارة اإلسبلمية
ة مع الطبلب بعض األفكار الرئيسة التي تساعد الطبلب عمى الكتابة، / ُيناقش المعمـ 

 :ومنيا
o مف إبداعات العمماء العرب، وأسماء بعضيـ. 
o سمات العصر الذي عاش فيو العمماء العرب. 
o مقارنة عصر العمماء العرب الذىبي، والعصور المظممة في أوروبا. 
o كيفية تأثير إنجازات العمماء العرب في الحضارة الحديثة. 

ذا احتاجوا إلى وقت ـ  تعطى لمطبلب فرصة لمكتابة في الفصؿ، ثـ عرض كتاباتيـ، وا 
 .إضافي يحوؿ النشاط إلى واجب بيتي

 . تبدأ الحصة التالية بقراءة نماذج مما كتبو الطبلبـ
 يمكف أف يدخؿ الطبلب عمى الموقع اإللكتروني المدوف في آخر النص، كي يجمعوا ـ

 .معمومات إضافية عف العمماء العرب في عصرىـ الذىبي
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مفردات جديدة ـ مهارة االستماع ـ مهارة التحدث ـ ) :الحصة األولى
 (القراءة الصامتة والجهرية

 : ـ أضيف إلى معجمي المغوي1
 (المعجـ الوجيز)تَُقدـ الكمماُت الجديدُة شفويًا، ويكتب بعضيا سبوريًا، ويمكف توظيؼ 

 .في التعرؼ إلى معاني بعضيا
 : ـ ميارة االستماع2

ة يقـو الطبلب بتحديد اليدؼ الرئيس مف / بعد االستماع إلى نص المقاؿ مف المعمـ 
سياماتو في خدمة البشرية ): النص والذي يتمثؿ في إبداعات العالـ العربي ابف الييثـ، وا 
 .(...في مجاؿ البصريات

 : ـ ميارة التحدث3
يقـو الطبلب بتمخيص األفكار الرئيسة في النص شفويًا في حدود خمس دقائؽ، والتي 

 :تتمثؿ فيما يأتي
 .في عمـ البصريات (الحسف بف الييثـ) إنجازات العالـ ـ
 . اختراع االسطرالب وأثره في حياتنا اليوميةـ
 . أساس عمؿ المحركات التي نراىا اليـوـ
 : ـ ميارة القراءة الصامتة4
ة بتقييـ / ويقـو المعمـ .  يضع الطالب عنوانًا جديدًا لمنص بعد قراءتو قراءة صامتةـ

 .العناويف ويمكف تسجيميا عمى السبورة؛ النتقاء أفضميا ثـ اعتماده
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 يطمب مف الطبلب كتابة ثبلثة أسباب جعمت الزائريف لممعرض يزدادوف فخرًا بما ـ
 .سمعوه وشاىدوه في المعرض عف إنجازات العمماء المسمميف

 : ـ ميارة القراءة الجيرية5
 :وتتـ بالخطوات اآلتية

 .ة الماىرة/ قراءة المعمـ ـ 
 . قراءة طالب متميزـ
 . تقسيـ النص إلى فقرات ثـ توزيعو عمى بقية الطبلب لقراءتوـ
ة أف يقدـ / ويمكف لممعمـ .  قراءة بعض العبارات قراءة معّبرة كما ىو مطموب أمامياـ

 .نموذجًا أماـ الطبلب لمحاكاتو
 .(الفخر واالعتزاز ػ التحدي ػ الذكاء واإلصرار)

مهارة الفهم واالستيعاب ـ مهارة التفكير اإلبداعي ـ ) :الحصة الثانية
 (مهارة اإلثراء اللغوي

 :أ ـ ميارة الفيم واالستيعاب
 . َتَفّكرأ ـ  ـ1

صرارب ـ  . مثابرة وا 
 . مشاركةج ـ
 : مف األىداؼ التي أراد قسـ العمـو تحقيقيا مف إقامة المعرض العمميب ـ

 . التعريؼ بإسيامات العمماء المسمميف في الحضارة اإلنسانيةـ
 . تقديـ نماذج مف إسيامات العمماء المسمميف لتكوف قدوة ألبنائنا اليـوـ
 نفي ادعاءات وافتراءات البعض اليـو بأف العمماء المسمميف لـ يكف ليـ إسياـ في ـ

 .الحضارة اإلنسانية
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 . التعريؼ بجيود قسـ العمـو لخدمة الجميور بإسيامات العمماء المسمميفـ
 .(ة ما يكتبو الطبلب مف أىداؼ/ يقدر المعمـ )

 :(الحسف بف الييثـ) إنجازات العالـ ج ـ
بداعاتو في مجاؿ البصريات............ مف، بدأ الطالب راشد )  .(إلى، وا 
 : أثر اختراع االسطرالب في حياتنا اليـوـ
 .(والستااليت)إلى، عمؿ األقمار الصناعية .......... مف، لقد كاف ليذا االختراع )
 : أساس عمؿ المحركات التي نراىا اليـوـ
 .(...إلى، النيضة الصناعية في العصر الحديث........ مف، ولكف فضوؿ الزائريف )

 :في عمـ البصريات (ابف الييثـ) أىـ اإلنجازات التي حققيا د ـ
 َقدَّـ مجسمًا يقدـ معمومة حوؿ كيفية الرؤية، حيث أبرز أف الرؤية تتـ مف خبلؿ ـ

 .انعكاس الضوء مف الجسـ إلى العيف
 أثبت أف الضوء يسير في خطوط مستقيمة، وبيذا وضع تصورًا واضحًا وتحميبًل ـ

 .(المناظر)في كتابو  (الُقمرة)التي أسماىا  (لمكاميرا المظممة)صحيحًا 
 أسس لكثير مف المخترعات التي نراىا اليـو في صناعة السينما وأفبلـ الفيديو، ـ

 ....وكاميرات اليواتؼ الذكية النقالة، والتصوير ثبلثي األبعاد
الميندس المبدع مف تقديـ خدمة جميمة لئلنسانية أسست  (الجزري) تمكف العالـ ه ـ

لمنيضة الصناعية في العصر الحديث، عندما تمكف مف تحويؿ الحركة الدائرية إلى 
 ...حركة مستقيمة، وبيذا وضع أساسًا لعمؿ المحركات كالقطارات والطائرات والسيارات

ال يستطيع المبلحوف في البحر، والطياروف في الجو والسائقوف في البر االستغناء و ـ 
( G.P.S)عف االسطرالب في تحديد اتجاىاتيـ؛ ألنو ساعد في وجود ما يعرؼ اليـو بػ 

 ...الذي نستخدمو اليـو إلرشادنا عف األماكف
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 :ب ـ ميارة التفكير اإلبداعي
 .ة/ يترؾ تقدير قيمة مقترحات الطبلب لممعمـ  ـ 1
 : تخاطب ـ2

 .جزاؾ اهلل خيرًا، أنت فخر لمعمـ والعمماء: (الحسف بف الييثـ)العالـ 
 .َحرَّكت باختراعؾ عجمة الحياة والنيضة في العالـ: (الجزري)العالـ 
 .َدلَمْمِتَنا وَىَدْيتنا لمدُّروب: (مريـ االسطرالبية)العالمة 

 .ة/ يترؾ المجاؿ لمطبلب لمتعبير بجمميـ، ثـ تقيـ جمميـ مف قبؿ المعمـ )
 :ج ـ ميارة اإلثراء المغوي

 .وثائؽ: (وثيقة) ـمخترعوف   : (مخترع) جمع كممة  ـ1أ ـ 
 .ركف: (أركاف) ـآلة    : (آالت) مفرد كممة  ـ2
 .واضح: (غامض) ـقوي    : (ضعيؼ) ضد كممة  ـ3
 .دّققوا: (تأمموا)  ـ4

 : ركب جمبًل مف الكممات اآلتية تعبر عف معناىاب ـ
 .مخترعات العمماء المسمميف جذابة لمزائريف: َجّذابة
 .َتَميُّز العمماء المسمميف أذىؿ الزائريف: َتَميُّز
 .َتَأمُّؿ الزائريف أغراىـ بمعرفة المزيد: َتأمُّؿَ 

 .حرص الزائروف عمى معرفة الكثير عف المفاىيـ العممية: المفاىيـ
 .(ة أف يقدر ما يأتي بو الطبلب مف جمؿ مف غير ما ذكر/لممعمـ)
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مهارة التذوق البالغي ـ مهارة اإلنتاج الشفوي ـ مهارة ) :الحصة الثالثة

 .(اإلنتاج الكتابي

 : ـ ميارة التذوق البالغي1
 . اختراعات العمماء المسمميف:أ ـ المشبو
 . المنارة:المشبو بو

 . الكاؼ:أداة التشبيو
 . أضاَءت العصر الحديث:وجو الشبو

 .َغيََّرىا...:  ىذا االختراع قمب المفاىيـب ـ
 .زاروا جميع أركاف المعرض....:  ظؿ الزائروف يتنقموفـ
 : ـ ميارة اإلنتاج الشفوي2

ة أف يقيـ ىذا التعميؽ الشفوي مف / يترؾ التعميؽ عمى العبارات الثبلث لمطبلب، ولممعمـ 
 :حيث

 . مدى تعبيره عف مضموف الفكرة الموجودة في كؿ عبارةـ
 . مدى التزاـ التعميؽ بالمغة العربية الفصيحةـ
 .مدى االلتزاـ بسبلمة المغة النحوية، والتركيب السميـ لمجممةـ 

 . الطبلقة في التعبيرـ
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 : ـ ميارة اإلنتاج الكتابي3

ة مف أف الطالب استقى معموماتو / الميـ في ىذا النشاط وىذه الميارة أف يتأكد المعمـ 
مف إحدى المواقع الموثوقة، ووثؽ عنوانيا واسميا ويمكف إرشاده إلى العنواف الموجود في 

 .نياية النص

كما يتابع . ة، صحة وسبلمة المعمومات ودرجة توثيقيا/ وعند التقييـ يتابع المعمـ 
 .السبلمة المغوية والنحوية واإلمبلئية لممكتوب، واستخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح

ومعنى ىذا أف الطالب عميو أف يقرأ حوؿ  (...اإلنتاج)عنواف الميارة  ملحوظت
نتاجيا  الموضوع في مراِجِعو، ثـ يكتب ممحوظات مختصرة، ليعود بعد ذلؾ لتوسيعيا وا 

 .مف خبلؿ فيمو واستيعابو
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 كيَف تكُتُب ِقصةًال قصيرةًال 
ُيطمب مف الطبلب كتابة قصة قصيرة تعالج موضوعًا اجتماعيًا مما ُذكر في النشاط ص 

 :وعند التقييـ تبلحظ الجوانب اآلتية. 70
 . االلتزاـ بخطوات بناء القصةـ
الفكرة ػ الحدث ػ العقدة ػ األشخاص ػ الحؿ أو لحظة ):  توافر عناصر القصة القصيرةـ

 .(التنوير
ىؿ ىي الطريقة التقميدية، أـ الطريقة :  الطريقة التي اسُتخدمت في بناء األحداثـ

 .الحديثة، أـ طريقة االرتجاع الفني
 .الترجمة الذاتية ػ السرد المباشر:  طريقة صياغة الحدثـ
وقد تستخدـ أحيانًا بعض العبارات ) السبلمة المغوية، واستخداـ المغة العربية الفصيحة ـ

 .(العامية
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 الحروف التي تكتب وال تمفظ

 . إلى المدرسة مبكراً ْمُروجاء عَ أ ـ 

 .يقود دراجتوَعْمرًا  رأيُت ـ

 . معمموف نشيطوفأولئؾ ـ

 . العـز ناجحوفُألو ـ

 .ا عممُت الطالب مجتيدً ـ

 .حيث تنطؽ الواو حركة وليس حرفاً : و َعْمرب ـ

 .األلؼ ىمزة وصؿ: ْبَتَيجَ اؼ

 .تنطؽ الواو حركة وليس حرفاً : لئؾوأُ 

 .التنويف في آخر الكممة: ا جزءً اجزءً 
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 الفعل الصحيح والفعل المعتل

 :التطبيق
ر   :  فعؿ صحيح ـ1  .َوَضعَ :  فعؿ مثاؿـَبَدأ   :  فعؿ ميموزـَقرَّ
 .رأى:  فعؿ ناقصـقاؿ   :  فعؿ أجوؼـ

ىناؾ العديد مف األفعاؿ الصحيحة والمعتمة، لذا يقـو الطبلب باستخراجيا  ملحوظت
 .عمى صورة جدوؿ

 :اسـ الفاعؿ ـ 2
 .بدأ  باِدئ

 . َطَمَب   َطاِلبـ
 . قاؿ   َقاِئؿـ
 . رأى   رائيـ
 . وضع   واِضعـ
 .(َطالبُ ): (مف النص) (فاعؿ) اسمًا عمى وزف  ـ3

 .(َمَفاىْيـ): (مفاعيؿ)اسمًا عمى وزف 
 .(َمَناِظر): (َمَفاِعؿ)اسمًا عمى وزف 

 .(...فقالت ردًا عمى (الحسف بف الييثـ) الطالبُة بدأْت الحديَث عف إنجاِز العالـِ  ـ4
 .............فقاال رّدًا ..................  الطالباف بدأ الحديث عف ـ
 ............فقالوا رّدًا .................  الطبلب بدأوا الحديث عف ـ
 ............َفُقْمَف رّدًا ................  الطالباُت بدأَف الحديث عف ـ



85 

 

 احملور الرابع

 عمماء الميجر: الموضوع األول
 :القراءة التعبير

 81 ػ 76جبراف خميؿ جبراف ص ـ 
 87 ػ 82 أحمد زويؿ ص ـ

 :التعبير اإلبداعي
 90 ػ 88 المناظرة ص ـ

 92 ػ 91 أنواع الفعؿ ص :النحو
  93 حروؼ تمفظ وال تكتب ص :الصرف

 :تقديم المحور
 .ة مع الطبلب األسئمة اآلتية بعد القراءة الصامتة/ يناقش المعمـ 

  َمْف الذيف يطمؽ عمييـ لفظ عرب الميجر؟ ـ1
  أيف يسكف معظـ المياجريف العرب؟ ـ2
  كـ عدد المياجريف العرب مف الجيؿ األوؿ في العالـ؟ ـ3
  ما دور المياجريف العرب في إنعاش وتطوير اقتصاديات دوليـ األـ؟ ـ4

التهيئة ـ مفردات جديدة ـ مهارة االستماع ـ مهارة ): الحصة األولى
 (التحدث ـ مهارة القراءة الصامتة

 :ة ما يأتي/  يناقش المعمـ : ـ التييئة1
  ماذا تفيـ مف العبارة التي قاليا جبراف والمكتوبة في رأس النص؟ـ
  اذكر أسماء َمْف تعرؼ مف شعراء الميجر؟ـ
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 : ـ مفردات جديدة2
ويمكف أف . شفويًا، أو سبورياً  (77ص )ة عددًا مف المفردات الجديدة / يقدـ المعمـ 

 .يطمب وضع بعضيا في جمؿ جديدة
 : ـ ميارة االستماع3
ة كما /  يستنتج الطبلب المعنى العاـ في النص بعد االستماع لو مف المعمـ ـ

 .يستخرجوف عبارة جميمة أعجبتيـ
 يتـ االستماع في ظؿ إغبلؽ الكتب المدرسية، وفي ظؿ سيادة اليدوء واالنضباط ـ

 .الصفي
 : ـ ميارة التحدث4
ة نقاشًا عامًا بينو وبيف الطبلب حوؿ بعض األفكار التي وردت في /  يدير المعمـ ـ

 .78النص ص 
 يكوف النقاش منظمًا، ويشارؾ فيو معظـ طبلب الصؼ، وُيحتـر رأي الطالب ميما ـ

 .كاف؛ كي ُيَشجَّع عمى االستمرار في التعبير الشفوي

 . قد يحوؿ النقاش إلى الطبلب أنفسيــ

 : ـ ميارة القراءة الصامتة5
 ينبو الطبلب أواًل بضرورة االلتزاـ بميارات القراءة الصامتة . 
  ة الطبلب اليدؼ مف القراءة الصامتة/  يعّرؼ المعمـ. 
 ُيعطى الطبلب مّدة زمنية كافية لمطبلب جميعيـ لبلنتياء مف القراءة . 
 ُيناقش الطبلب بعد االنتياء مف القراءة في األفكار العامة والرئيسة . 



87 

 

 يفضؿ أف يوّجو الطبلب لمبحث عف إجابة عف سؤاؿ أو استخراج ميارة نحوية أو ـ
 .إمبلئية أثناء القراءة

 . تبدأ القراءة الصامتة في لحظة واحدة، وتنتيي في لحظة واحدةـ

مهارة القراءة الجهرية ـ الفهم واالستيعاب ـ التفكير ) :الحصة الثانية
 (اإلبداعي

ة لمدرس الجديد بمراجعة ما سبقت دراستو في / قبؿ البدء بالقراءة الجيرية يميد المعمـ 
الحصة األولى، وبمتابعة حؿ الواجب البيتي ػ إف ُوجد ػ، وبالتعريؼ بميارات القراءة 

 .الجيرية قبؿ البدء بالقراءة

 : ـ ميارة القراءة الجيرية1
ثـ يقسـ . ة لمنص جيريًا قراءة ماىرة، يكمؼ طالبًا متميزًا بالقراءة/  بعد قراءة المعمـ ـ

 .النص ففرات؛ ليكمؼ كؿ طالب بقراءة فقرة واحدة
 :جيريًا معبريف عف المطموب أماميا (78ص ) يقرأ الطبلب العبارات اآلتية ـ

 .(إعجاب)....................  حمؿ أ ـ
 .(فخر واعتزاز)............  لقد طارت ب ـ
 .(تعجب)...............  ما أروع ج ـ

 : ـ ميارة الفيم واالستيعاب2

أف اإلبداع ال يمكف حصره في مكاف معيف، فالمبدع يظير إبداعو :  المقصود بالعبارةأ ـ
في كؿ مكاف، عندما يجد البيئة التي تحتضنو، وُجبراف خير مثاؿ عمى ذلؾ، فقد كاف 
 .مبدعًا في وطنو لبناف وىو عمى مقاعد الدراسة، وأصبح مبدعًا عندما استقر في َميجره
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الذي كتبو  (البني) األسباب التي كانت وراء شيرة جبراف في أمريكا، إصداره كتاب ب ـ
 .بالمغة اإلنكميزية والذي ترجـ لمعديد مف المغات األجنبية

 حقؽ أدب الميجر خيرًا عمى األدب العربي، عندما أرسى اتجاىًا أدبيًا ونقديًا جديدًا ج ـ
نسانية، وذوباف في الطبيعة؛ لتغدو  في األدب العربي، بما تميز بو أدبيـ مف مصداقية وا 

 ...إبداعاتيـ جزءًا مف المنظومة اإلنسانية، التي تحاكي مشاعر اإلنساف، وتتفاعؿ معو
اتجاىًا نقديًا جديدًا، ُعرؼ  (الرابطة القممية)وزمبلؤه الشعراء في  (جبراف) أرسى د ـ
، ذلؾ الشعر الذي اتسـ بسمات خاصة َميَّزتو عف بقية الشعر العربي، (بشعر الميجر)

 .وبذلؾ أصبح لو اتجاه نقدي خاص
 : ـ ميارة التفكير اإلبداعي3
 .ة؛ ألنيا تعتمد عمى رأي الطالب/  اإلجابة متروكة لتقدير المعمـ أ ـ

 : مف الخطوات التي تسيـ في حركة تطوير األدبب ـ
 . عندما يتجاوز اإلبداع الحدود الذاتية لصاحبو إلى محيطو الذي يعيش فيوـ
 عندما يتعاوف الشعراء واألدباء في تشكيؿ روابط أدبية يكوف ليا ىوية واحدة مستفيدة ـ

 .مف الواقع الذي تعيش فيو
 عندما يرسي األدباء اتجاىات أدبية جديدة، ويطورونيا؛ كي تحاكي مشاعر اإلنساف؛ ـ

 .وتتفاعؿ معو
 . عندما يعّبر األديب عف معاناة حقيقية عاشيا وذاؽ حبلوتيا أو مرارتياـ

ة آراء طبلبو ويشجعيـ، ويمكف أف ُيَدّوف ما ُيتفؽ عميو مف /  يقيـ المعمـ  ملحوظت
 .خطوات في لوحة تعمؽ عمى جدار الفصؿ
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اإلثراء اللغوي ـ التذوق البالغي ـ اإلنتاج الشفوي ـ اإلنتاج ):الحصة الثالثة
 .(الكتابي

 : ـ ميارة اإلثراء المغوي1
 .إبداعات: (إبداع) جمع كممة أ ـ

 .ظيور: (بروز أو خروج)كممة معناىا 
 : ضع الكممات اآلتية في جمؿ مفيدةب ـ

 .ظيرت في أبيى صورة في أمريكا (إنجازات جبراف) :ـ أبيى صورة
 .جزٌء ىاـ مف المنظومة اإلنسانية (جبراف) إبداعات :ـ اإلنسانية

 : ـ ميارة التذوق البالغي2
 : ما المقصود بالعبارات اآلتيةأ ـ
 .لـ يستقر في مكاف واحد في حياتو: (تنقمت بيـ سفف الحياة)* 
 .انتماء لوطنو أينما رحؿ :(حمؿ معو نبض وطنو)* 
 : شرح العبارةب ـ

في مكاف واحد مف األماكف التي عاش فييا، فقد ُوضعت  (جبراف)لـ تتشكؿ شخصية 
بذرتيا في وطنو لبناف، ونبتت وترعرعت في أمريكا فأخذ أفضؿ ما في وطنو، وتغذى 

بمشاعر الغربة والحنيف في وطف الغربة، وبيذا امتزج ما فيو مف أصالة، مع ما نمى فيو 
مف رؤى وفكر ومشاعر في الغربة، وبيذا تشكمت شخصيتو بسمات خاصة َمزَجت بيف 

 .األصالة والتطور والتجديد
 : ـ ميارة اإلنتاج الشفوي3

ة بشرح خطواتيا، واألسموب الذي تدار بو، وسمات / قبؿ بدء المناظرة، يقـو المعمـ 
جانب يؤيد : ، ثـ تناقش األفكار المتضمنة في المناظرة، وىي ىنا جانباف...المتناظريف
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كما يشار إلى ضرورة تدعيـ اآلراء . أف ترؾ الوطف ضياع، وآخر يرى عكس ذلؾ
 .باألدلة المقنعة

 : ـ ميارة اإلنتاج الكتابي4
 :قبؿ بدء الكتابة يوجو الطبلب إلى الممحوظات اآلتية

 تعميؽ الفيـ بالقراءة والمطالعة أو الرجوع إلى المواقع اإللكترونية الموثوقة لبلستفادة ـ
 .منيا، وتدويف بعض األفكار الجانبية

 المقترحات المقدمة مف المفضؿ أف تكوف في نقاط محّددة، عمى أف تكوف معّممة ـ
 .وُمَسّبَبة

 . يقرأ بعض الطبلب مقترحاتيـ، ويمكف َرْصد الجيد منيا وتدوينو وتعميقوـ
 .ويمكف أف توضع إبداعاتيـ في ممؼ إنجازاتيـ.  ُيحفَّز المجيدوف ويشكروفـ
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 الموضوع الثبنً

 «أمحد حسن زويل»

مفردات جديدة بعد التهيئة ـ مهارة االستماع ـ مهارة ): الحصة األولى
 .(التحدث ـ مهارة القراءة الصامتة

 :ة ما يأتي/  يناقش المعمـ : ـ التييئة1
 . صؼ ما تراه في الصورة المرفقة بالنص شفوياً ـ
 .(جائزة نوبؿ) ابحث عف أسماء عمماء عرب حصموا عمى ـ
 : ـ مفردات جديدة2

 :تقدـ المفردات الجديدة أسموبيف
عادة مف الطبلب أ ـ   (.83ص )ذكر معانييا شفويًا، وقراءة وا 
 . كتابة بعض ىذه الكممات عمى السبورةب ـ

 .وُيمكف وضع بعضيا في ُجمؿ مفيدة
 : ـ ميارة االستماع3
ة يطمب مف الطبلب التركيز لتحديد الفكرة العامة /  قبؿ االستماع لمنص مف المعمـ ـ

التي  (أحمد زويؿ)التي عبَّر عنيا المقاؿ، والتي تدور حوؿ التعريؼ بإنجازات العالـ 
 .(جائزة نوبؿ)أّىمتو لمحصوؿ عمى 

 : ـ ميارة التحدث4
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تدور ىذه الميارة بأسموب المحاورة بيف المعمـ وطبلبو، وبيف الطبلب وزمبلئيـ، حوؿ 
ة طبلبو إلى فنيات الحوار، وأخبلقيات / وفييا ينبو المعمـ . (84ص )بعض األفكار 

 .المتحاوريف
أحمد زويؿ )، وعف أسموب حياة (إبداع)وىذا الحوار سيدور حوؿ مفيـو كممة 

ولمتعرؼ إلى كؿّْ ذلؾ يوجو الطبلب لبعض المواقع . وكيؼ كونت شخصيتو (العصامية
 .اإللكترونية، والمراجع التي تزودىـ بالمعمومات

 : ـ ميارة القراءة الصامتة5
 :قْبؿ توجيو الطبلب إلى القراءة الصامتة، ينبييـ إلى

 . االلتزاـ بمياراتياـ
 . يمكف تدويف بعض األفكار الرئيسة في حاشية الكتاب أثناء القراءةـ
 . قبؿ البدء بالقراءة يطمب مف الطبلب التفكير في الجوانب اآلتيةـ

 .وضع عنواف جديد لمنص* 
 .تحديد فكرتيف رئيسيتيف وردتا في النص* 
 .ة/ استخراج وتحديد ميارة نحوية أو إمبلئية محّددة يختارىا المعمـ * 
 .تتـ مناقشة عامة بعد انتياء زمف القراءة الذي ُحّدد مسبقاً * 

ة درجة المشاركة والتفاعؿ الذي يبديو الطالب؛ لتوضع في ِسّجمو /  يقيـ المعمـ ـ
 .التراكمي

مهارة القراءة الجهرية ـ مهارة الفهم واالستيعاب ـ ): الحصة الثانية
 .(مهارة التفكير اإلبداعي

 : ـ ميارة القراءة الجيرية1
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ة نموذجًا قرائيًا / تتواصؿ ميارة القراءة مف الصامتة إلى الجيرية، حيث يقدـ المعمـ 
يقسـ النص )ماىرًا، ليحاكيو بقية الطبلب بدءًا مف طالب متميٍز وانتياًء ببقية الطبلب 

 .(إلى فقرات؛ ليتمكف الجميع مف القراءة
 
 : ـ ميارة الفيم واالستيعاب2

كتابًة؛ حيث يبدأ الحؿ مف الطالب فرديًا أز زمريًا  (الفيـ واالستيعاب)تنفذ إجابة أسئمة 
ة في / ة ما توصموا إليو مف إجابة، ثـ يأتي دور المعمـ / أو جماعيًا، ليعطوا لممعمـ 

 .تعميـ اإلجابة الصحيحة، وتصويب اإلجابة الخطأ
، (الكيمياء الفيزيائية)ىو إنجاز في  (أحمد زويؿ) اإلنجاز العممي الذي حققو العالـ أ ـ

وحققو بَجّده واجتياده ومثابرتو منذ كاف في بداية رحمة تعميمو في بمده، حتى بعد وجوده 
 .بأمريكا مما مكنو مف تحقيؽ إنجازه (ببنسمفانيا)في بيئة عممية مشجعة في معممو 

 :العممية حتى حقؽ إنجازه العممي (أحمد زويؿ) محطات حياة ب ـ
 . بدأ دراستو في بمده مصر كغيره مف الشباب العربي الطموحأ ـ

 . حط بو المقاـ في أمريكا بعد حصولو عمى منحة دراسيةب ـ
 .بأمريكا فكانت نقطة انطبلقو (ببنسمفانيا) عمؿ أبحاثو في معممو ج ـ
أحمد )شعار ينطبؽ تمامًا عمى العالـ  (المبدعوف ال يتوقفوف في نياية الطريؽ) ج ـ

نما ظؿ يطمح (زويؿ ، فيو لـ يتوقؼ عند حصولو عمى شيادتو الجامعية في بمده، وا 
لمحصوؿ عمى شيادات أعمى، بؿ كانت شيادتو األولى المتميزة حافزًا لو لمواصمة 

الطريؽ، إلى أف جاَءتو الفرصة عندما حصؿ عمى منحة دراسية في أمريكا، فانطمؽ بجد 
 .واجتياد حتى حقؽ ما أراد
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 نعـ، كاف وفيًا بدليؿ أنو ترسَّـ خطاىـ في الَجدّْ واالجتياد والمثابرة لتحقيؽ األىداؼ، د ـ
حتى تمكف مف أف ُيَسّجَؿ مع المبدعيف في خدمة الحضارة اإلنسانية، والحصوؿ عمى 

 .لمعمـو (جائزة نوبؿ)أعمى وساـ وىو 
 : ـ ميارة التفكير اإلبداعي3
 :«اإلنجازات الكبيرة منبعيا إرادة، وَمَصبُّيا إبداع »أ ـ

 :(أحمد زويؿ)ىذا الرأي يتوافؽ تمامًا مع ما ورد في النص مف سيرة 
 اتسمت شخصيتو بالطموح المتطمع إلى تحقيؽ أعمى الدرجات، فكانت تمؾ اإلنجازات ـ

 .نحو االستمرار (زويؿ)المنبع الذي غذى عزيمة 
 باإلرادة والمثابرة والجد تمكف في محطتو الثانية والتي تمثؿ مصبِّا إلبداعو أف يحقؽ ـ

ولوال ىذه اإلرادة . إنجازه الذي أبير بو العالـ والعمماء، ومكنو مف تحقيؽ أعمى تقدير
بداعاتو  .والعزيمة لما تمكف مف تحقيؽ أىدافو وا 

ة، عمى أف ُتَعمـ اإلجابات الموثوقة والمميزة / تترؾ إجابة الطالب لتقدير المعمـ ب ـ 
 .عمى الطبلب جميعيـ

اإلثراء اللغوي ـ التذوق البالغي واللغوي ـ مهارة اإلنتاج ) :الحصة الثالثة
 .(الشفوي ـ مهارة اإلنتاج الكتابي

 بمراجعة ما سبقت دراستو في الحصتيف السابقتيف شفويًا أو مف خبلؿ ورقة :التييئة
 .عمؿ كتابية

 : ـ ميارة اإلثراء المغوي1
 : ابحث في النص عفأ ـ
 .مراِتب: (َمْرتبة) جمع كممة ـ
 .َمَحاِفؿ: (َمْحَفؿ) ـ
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 .سفينة: (ُسُفف) مفرد كممة ـ
 .طموح: (طموحات) ـ
 .نشيط: (َكسوؿ) ضد كممة ـ
 .الصعود: (اليبوط) ـ

 : أضع الكممات اآلتية في مكانيا الصحيحب ـ
 . لعممائنا اليـوقدوة.........  عمماؤنا ـ
 .......... أنباء تتواتر عندما ـ
 ............. شعارًا الطموحُ  َيظؿُّ ـ
 : ـ ميارة التذوق البالغي والمغوي2
 .ة/  اإلجابة لمطالب، والتقييـ لممعمـ أ ـ

 .تؤخذ أكثر مف إجابة مف الطبلب، مع بياف سبب اإلعجاب
 : اختر المعنى المناسب لكؿ عبارة مما يأتيب ـ

 . كتب اسمو بحروؼ مف ذىب    أصبح ذا مكانة عممية عاليةـ
تكفؿ بتحقيؽ إنجاز بجيوده :    حمؿ عمى عاتقو تحقيؽ إنجاز عمميـ

 .ومثابرتو
 : ـ ميارة اإلنتاج الشفوي3

يتـ تحقيؽ ىذه الميارة مف خبلؿ مناقشة عامة بيف الزمبلء بأسموب المناظرة الشفيية، 
 .مستفيديف مف الفكرة المعروضة في مفتاح السؤاؿ

 : ـ ميارة اإلنتاج الكتابي4
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لتحقيؽ الكتابة في ىذه الميارة يرجع الطبلب إلى المواقع اإللكترونية لجمع المعمومات 
، عمى أف (جائزة نوبؿ)عف ثبلثة مف العمماء أو األدباء العرب الذيف حصموا عمى 

 .ُتخصص ثبلثة أسطر لكؿ عالـ أو أديب
 
 
 

 
 التعبٍر الوظٍفً

 (88ص )المناظرة التربوية الشفوية 
 :عند عقد مناظرة بيف طالبيف أو بيف مجموعتيف مف الطبلب تراعى الجوانب اآلتية

ة األفكار المَتضمنة في نص العبارة المَتناَظر /  قبؿ بدء المناظرة يوضح المعمـ أ ـ
 .حوليا، مف خبلؿ المناقشة

 . َيعرّْؼ الطبلب المتناظريف مسبقًا بشروط صحة المناظرة وأىدافياب ـ
 يمكف أف ُيَبّمغ الطبلب بموضوع المناظرة قبؿ فترة مف عقدىا حتى يستعدوا بجمع ج ـ

 .المعمومات واألدلة
نما عميو أف يدوف ممحوظاتو ليناقشيا فيما /  ال يتدخؿ المعمـ د ـ ة أثناء سير المناظرة، وا 

 .بعد، وخاصة ما يتوصؿ لو المتناظروف مف نتائج
 . اختيار عنواف المناظرة مف اختصاص الطبلب المتناظريفىـ ـ
 أسموب تقييـ المناظرة يعتمد عمى المبلحظة والمتابعة ورصد اإليجابيات والسمبيات و ـ

 .في السجؿ التراكمي لمطبلب
 . دور بقية الطبلب المستمعيف يأتي بعد انتياء المناظرة بأسئمة يوجيونيا لممتناظريفز ـ
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جابة تكوف شفويةح ـ  . المناظرة نشاط شفيي؛ ولذلؾ كؿ الفعاليات مف أسئمة وا 
 .ة الطبلب المتناظريف، ويحفّْز المبدعيف منيـ/  يكّرـ المعمـ ط ـ
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 91ص   أنواع الفعل وعالماتو
 :التطبيق

 : صّرؼ الفعؿ الماضي مع األفعاؿ المقابمة ـ1

 المبضً
المضبرع 

 المرفوع

المضبرع 

 المنصوة

المضبرع 

 المجسأم
 األمر

  َتنَت َّيصْز  لل ي ن َّيصْز  لو ي ن ّيصَت  يَت َتنَت ّيصُز   َتنَت َّيصَت 

سَتى ِسيَت  يُزسِسي أَتزْز ضِ  لو يُزسْز ضِ  لل يُزسْز  ازْز

ا دَت دُز  لو يغدوَت  يغدو غَت دِ  لل يَتغْز  اغْز

 :أعرب ـ 2
 .الفتح/  خبر كاف منصوب وعبلمة نصبو الفتحة :واحداًال 
 .الفتح/  نعت منصوب وعبلمة نصبو الفتحة :َجديداًال 
ضمير متصؿ في  (ىـ)فاعؿ مرفوع بالضمة، وىو مضاؼ، والضمير :  أَدبُ :أَدُبُيم

 .محؿ جر باإلضافة
 فعميف ماضييف ثـ اذكر وزنيما 82 استخرج مف الفقرة األولى مف النص ص  ـ3

 :الصرفي
ٍْل فَعَّعلَ  َمْفعول فبِعل الفعل  استَْفَعلَ  َمفَبع

ب  ْزت  َت َّيتَت  مك وة  ب ِت  َت َتتَت  كَت  اس ك َتتَت  مَت

كَّيوَت  كِّو  َتنَت كَّيو مُز َتنَت كَّيوَت  مُز َتنَت ب  و مَت وَت   نَت  اسْز َتنكَت
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 93ص   الحروف التي تمفظ وال تكتب
 : أضع خطًا تحت الكممة التي بيا حرؼ ممفوظ وليس مكتوباً أ ـ
 .الَّذي أ ـ

 .لكف ب ـ
 .ىذا ج ـ
 .ىذيف د ـ
 .ذلؾ ىـ ـ
 : مف غير ما ذكر في الكتاب المدرسيمقترحنص :  إمبلء ـ2
ـٌ ُمفيٌد، وذلؾ ِكَتاٌب رائٌع، وىؤالء ُطبلٌب ُمْجَتيدوف لِكفَّ َبْعَضيـ َيْحَتاُجوَف إلى ) ىذا ِعْم

وىؤالء . واّلتي ال َتْسَتطيُع الِكَتاَبَة ُنَعمّْميا. ُمَساَعَدٍة، فالَّذي ال َيْسَتطيع القَراَءَة ُنَعمّْْمو
 .(جميعيـ ُيحبوف المغة العربية

 بعد اإلمبلء يطمب مف الطبلب أف يضع كؿ منيـ خطًا تحت الكممة التي فييا  ـ3
 .ثـ نجعمو يقرأه. حرؼ ُيْمَفُظ وال يكتب

  الكممات اآلتية حذؼ منيا األلؼ، أيف موقع ىذه األلؼ؟ ـ4
 :ىذاف:    ىؤالء:     ىذاـ
 :لكف:    الذيـ
 :الذيف:    التي:    الذيـ

 .يضاؼ النشاط السابؽ ألنشطة الكتاب المدرسي   ملحوظت
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 احملور اخلامس

 110 ـ ص 96ص   الشعر الوجداني
 :أ ـ القراءة والتعبير

  قصيدة المساء إليميا أبي ماضي ـ1
  مسرحية مصرع كميو باترا ألحمد شوقي ـ2

 :ب ـ التعبير اإلبداعي
 .الخطبة القصيرة

 :ج ـ اإلمالء
 .األلؼ الفارقة
 :د ـ الصرف

 .صيغ المبالغة
 :تقديم المحور
ة مع الطبلب األسئمة اآلتية، بعد انتياء الطبلب مف قراءة مقدمة / يناقش المعمـ 

 :المحور قراءة صامتة
  ما المقصود بالشعر الوجداني؟ ـ1
 لماذا؟.  يعد ىذا الموف مف الشعر أقدـ أشكاؿ الشعر ـ2
 ؟(الشعر الغنائي) لماذا سمي ىذا الموف مف الشعر  ـ3
ما دواعي كؿ فريؽ في ىذه .  اختمؼ القدامى والمحدثوف في تحديد الشعر الغنائي ـ4

 التسمية؟
  بماذا يمتاز الشعر الغنائي؟ ـ5
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 للشاعر إيليا أبي ماضي (املساء)قصيدة 

التهيئة والتقديم ـ إضافة للمعجم اللغوي ـ مهارة ) :الحصة األولى
 .(االستماع ـ مهارة التحدث

 : ـ التييئة والتقديم1
 . مناقشة عامة مميدة لموضوع القصيدةـ
 . التعرؼ إلى أسماء عدد مف شعراء الميجرـ
  ما أىـ سمات شعر الميجر كما عرفت مف درس سابؽ؟ـ
  ىؿ تعتقد أف شعر الميجر كاف إضافة لمشعر العربي؟ لماذا؟ـ
 :المفردات الجديدة . 2

 .تقدـ المفردات الجديدة شفويَّا وأحياَنا كتابّيا 
  :ميارة االستماع. 3

ة ثـ متابعة مف الطبلب لئلجابة عف بعض األسئمة /يقدـ االستماع بداية مف قراءة المعمـ
 العامة 

 :ميارة التحدث . 4
 .يعتمد تنفيذ ىذه الميارة عمى قدرة الطالب عمى التعبير الشفوي عما فيمو مف النص 

 .(مهارة القراءة الصامتة ـ مهارة القراءة الجهرية) :الحصة الثانية
 : ـ ميارة القراءة الصامتة1

 :بعد القراءة الصامتة لمقصيدة بشروطيا يجيب الطبلب عف األسئمة شفوياً 
 : الفكرة المحورية في األبياتـ

 .دعوة لمتفاؤؿ في ظؿ جماؿ الطبيعة، والتأمؿ في الحياة
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 . تترؾ اإلجابة لرأي الطالب، مع تبرير ىذا الرأيـ
 : ـ اإللقاء الجيري لمقصيدة2
 :مف مميزات اإللقاء الشعري المؤثر أف يكوف* 

 . واضحًا، وبصوت ذي نبرة خاصةـ
 . معّبرًا عما تحممو الكممات والعبارات مف معاف ومشاعرـ
 . مستفيدًا مف عبلمات الترقيـ أثناء اإللقاء المعبرـ
 . مؤثرًا في السامعيف، بما يجعميـ يتفاعموف مع الكمماتـ

ة، ثـ الطبلب بدءًا بالمتميزيف ويمكف أف يتبادؿ الطبلب / يبدأ اإللقاء مف المعمـ * 
 .األدوار في القراءة بحيث توزع مقاطع القصيدة عمى ثبلثة طبلب

 
مهارة الفهم واالستيعاب ـ التفكير اإلبداعي ـ اإلثراء ): الحصة الثالثة

 .(اللغوي ـ التذوق البالغي ـ اإلنتاج الشفوي ـ اإلنتاج الكتابي
عادة إلقاء القصيدة:التييئة  . بالربط بما سبقت دراستو، وا 

 
 : ـ ميارة الفيم واالستيعاب1

، ليأتي دور (التعمـ الذاتي)تتـ اإلجابة عف األسئمة تحريريًا، بدءًا مف الطبلب بأسموب 
 .ة في تقييـ اإلجابات ثـ تعميـ الصحيح/ المعمـ 

 : مف مظاىر الجماؿ في الطبيعة كما وردت في المقطع األوؿأ ـ
 . صوت خرير الماء في الجدوؿـ
 . رائحة األزىار التي تفوح كأنيا زىور الجنةـ
 . منظر الشيب التي تظير في األفبلؾـ
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 : مف مظاىر تفاؤؿ الشاعر كما تبدو في المقطع الثانيب ـ
 . دعوة ليحتفظ اإلنساف باألمؿ الجميؿ في الحياةـ
 . وأف تمؤل قمَبو األحبلـُ الجميمُة في ُكيولتو وصباهـ
 . في الربىوكاألزىار وأف تكوف أحبلمو عالية في السماء كالكواكب ـ

 . التأمؿ في مشكبلت الحياة يزيد أوجاعيا، ولذلؾ نسيانيا أفضؿج ـ
 . ثبلث خطوات تحقؽ االستمتاع بالطبيعة والحياةد ـ
 .(ة/متروؾ إلجابة الطالب، وتقييـ المعمـ)

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

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

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

 
 : ـ ميارة التفكير اإلبداعي2
 : أخاطب بجممة واحدة كبًل مفأ ـ
 .اخمعوا عف عيونيـ نظارتكـ السوداء:  المتشائميفـ
 .ابتسموا وال تنبذوا السعادة واعمموا ليا:  الذيف يشعروف بالكآبةـ
 .التفاؤؿ طريؽ يحقؽ السعادة :  المتفائميفـ
 .(ة/ يعطى الطبلب المجاؿ لتقديـ جمؿ أخرى، تقّيـ صحتيا مف المعمـ )

 : العاطفة التي تعّبر عف مشاعر الشاعر في القصيدةب ـ
 .محب لمحياة ػ متفائؿ ػ سعيد

 : ـ ميارة اإلثراء المغوي3
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 : استخرج مف أبيات القصيدةأ ـ
 .(...، استنشقي األزىار، وتمتعي بالشيب...أصغي إلى): أسموب أمر

 .(كيؼ مات؟): أسموب استفياـ
با): كممتيف متضادتيف  .(الكيولة والصّْ

 .تظير، وتبدو: (تموح)معنى 
 .ُفْمؾ : (األفبلؾ)مفرد 
 .آماؿ: (أمؿ) جمع ب ـ
 
 : ـ ميارة التذوق البالغي المغوي4
 : أشير إلى معنى ما يأتيأ ـ
 .بدأ الميؿ:  مات النيارـ
 .الماء الجاري:  صوت الجداوؿـ
 .النيار:  ابف الصباحـ

 .األزىار:  المشبوب ـ
 .النجـو:  المشبو بوـ
 .الكاؼ:  أداة التشبيوـ
 .في لمعانيا:  وجو الشبوـ

 : أضع كؿ تعبير في جممة مفيدةج ـ
 . صوت الببلبؿأصغوا إلى أييا المتشائموف ـ
 .األمؿ الجميؿ المتقاتموف يحمموف بـ

با) ما الفرؽ بيف د ـ با)و (الصّْ  ؟(الصَّ
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با  .ُمقتبؿ العمر والشباب: الصّْ
با  .الريح الشرقية الناعمة: الصَّ

 : ـ ميارة اإلنتاج الشفوي5
 :َأقترح طريقة لزرع التفاؤؿ في نفوس زمبلئي، ثـ أحدثيـ عنيا

 .(ة التقييـ والحكـ/ تترؾ اإلجابة لمطبلب اقتراحًا وحديثًا، ولممعمـ )
 : ـ ميارة اإلنتاج الكتابي6

يعود الطبلب لبعض المراجع الشعرية، أو لبعض المواقع اإللكترونية لجمع عدد مف 
عمى أف . األشعار التي تدعو لمتفاؤؿ، أو لبعض األقواؿ النثرية ثـ جعميا مادة لخطبة

 .ثـ تدوف في الكتاب المدرسي. يوثؽ اسـ قائميا
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  ـ مسرحية مصرع كليو باترا2

 102ص    ألحمد شوقي

كلمات جديدة بعد التهيئة ـ مهارة االستماع ـ مهارة ) :الحصة األولى
 .(التحدث ـ مهارة القراءة الصامتة

 : مناقشة األسئمة اآلتية: ـ التييئة والتقديم1
 ػ ؟ (أحمد شوقي) َمْف ىو الشاعر ـ 
 ؟ وما اسـ وصيفتيا؟(كميو باترا) مف ىي الممكة ـ 
 َمف ىو رائد المسرح الشعري في الشعر العربي؟ـ  

 : ـ الكممات الجديدة2
، شفويًا بغرض اإلثراء؛ لتضاؼ إلى المعجـ المغوي 103 تقدـ الكممات الجديدة ص ـ

 .لمطالب، بقراءاتيا جيريًا، وتدويف بعضيا سبورياً 
 .التي وقعت في بحر اإلسكندرية بيف قائديف رومييف (أكتيوما) التعريؼ بموقعة ـ

 : ـ ميارة االستماع3

 يستنتج الطبلب الفكرة العامة لمحوار الذي دار بيف الممكة ووصيفتيا، بعد االستماع لو ـ
 .مف قبؿ المعممة وطالبة متميزة

حيث كانت  (أكتيوما) إعبلف الوصيفة تحقيؽ ممكتيا النصر في معركة :الفكرة العامة
وذلؾ لتعزيز موقفيا أماـ شعبيا ولكف الممكة نفت ذلؾ  (أنطونيوس)متحالفة مع القائد 

 .وأوضحت أنيا انسحبت مف المعركة حفاظًا عمى بوارجيا ودفاعًا عف وطنيا مصر
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 : ـ ميارة التحدث4

يوجز الطبلب شفويًا تسمسؿ أحداث الموقعة كما وردت في المسرحية أماـ زمبلئيـ بيف 
 .الممكة ووصيفتيا

 : ـ ميارة القراءة الصامتة5
وتتمقى .  ُيطمب مف الطبلب وضع عنواف جديد لممسرحية بعد قراتيا قراءة صامتةـ

 .المعممة أكثر مف عنواف، ليختار بقية الطبلب أحدىا
 : مف الدالالت التي تحمميا المسرحية في العبلقة بيف الممكة وشعبياـ

 حب الممكة لشعبيا. 
 تضحيتيا مف أجؿ مصمحة شعبيا. 
 الدفاع عف الوطف واجب عمى الحاكـ. 
 الحكمة في اتخاذ القرارات؛ ِلما فيو مف مصمحة شعبيا. 

 .(اإللقاء الجهري ـ مهارة الفهم واالستيعاب) :الحصة الثانية
 : ـ اإللقاء الشعري الجيري1
 : ُيمقى نص المسرحية مف خبلؿ توزيع األدوارـ

 .(شرميوف)، وطالبة متميزة (الممكة) المعممة أ ـ
 .(شرميوف)، طالبة (الممكة) طالبة ب ـ

كما ُيظير احتراـ .  ويراعى عند اإللقاء، إبراز التعبير عف العواطؼ والمشاعرـ
 .الممكة لوصيفتيا (عطؼ وحب)لممكتيا، و (الوصيفة)
 . جميع الطبلب يجب أف يمارسوا اإللقاءـ
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 : ـ ميارة الفيم واالستيعاب2
 .(التعمـ الذاتي)تكوف اإلجابة تحريرية، وتبدأ مف الطبلب بأسموب 

والذي  (أكتيوما)ىو انتصار أسطوؿ الممكة في موقعة  (شرميوف) الخبر الذي أذاعتو أ ـ
 .حبيا لمممكة أواًل، وعدـ تخريب عبلقتيا بشعبيا: دعاىا لذلؾ

 أنكرت الممكة خبر انتصارىا، وأظيرت أنيا انسحبت حفاظًا عمى بوارجيا ورغبة في ب ـ
 .أف تسود بعد أف يقضي القائداف الرومياف عمى بعضيما البعض لتبقى السيادة لمصر

 حقيقة نتائج المعركة كما بينتيا الممكة أّف انسحابيا مف المعركة كاف سببًا في ىزيمة ج ـ
أما دوافعيا لبلنسحاب فكانت . (أوكتافيوس)الذي كانت تناصره، وانتصار  (أنطونيوس)

 .رغبتيا الحفاظ عمى قوتيا، وانحيازىا لمصمحة بمدىا مصر
ألنيا أرادت أف تنحاز إلى بمدىا مصر، وليس .  ِمْف وجية نظر الممكة كاف مبرراً د ـ

 .لمناصرة قائديف غربييف ال ينتمياف لمصر
مهارة التفكير اإلبداعي ـ اإلثراء اللغوي ـ التذوق البالغي ) :الحصة الثالثة

 .(واللغوي ـ مهارة اإلنتاج الشفوي ـ مهارة اإلنتاج الكتابي
 : ـ ميارة التفكير اإلبداعي1
 .ة ىذه األدلة/ ويقيـ المعمـ .  يقدـ الطبلب آراءىـ مشفوعة باألدلةأ ـ

 مف سياؽ المسرحية كانت الممكة مخمصة عندما آثرت أف تنسحب مف المعركة ب ـ
 .وتحافظ عمى بوارجيا لمصمحة وطنيا مصر

 . نعـ، كانت وفية، عندما أعمنت خبر االنتصار بعد أف شعرت بموقؼ شعبياج ـ
 : ـ ميارة اإلثراء المغوي2
 .شدائد: (ِشدَّة) جمع أ ـ
 .َأْلُسف:  ِلَسافـ
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 .َقْصر: (قصور) مفرد ـ
 .َعُدو:  األعداءـ

 : اختيار المعنى المناسبب ـ
 .النصر في المعركة:      ظيور عمى العدوـ
 .كثرت االتيامات:       كثرت باألمس األقاويؿـ

 : أركب جمبًل مف الكممات اآلتيةج ـ
 . في حبور وبشريموجوفالمنتصروف : يموجوف

 . قبؿ البدءأزُف األمورعندما أمارس عمبًل : أزف األمور
 . خارجيااْنَسَمْمتُ عند بدء المعركة : انسممتُ 

 : ـ ميارة التذوق البالغي والمغوي3
 : استبدؿ كؿ عبارة بكممة واحدةأ ـ
 .(تشكيؾ)  (...ظف الظنوف) ـ
 .(انتشار وذيوع)   (.....أسمعت كؿ ) ـ

 :أزف الكممات وفؽ المثاؿب ـ 

 .َيموُجوف   َيْفَعموف

 .ُيعِجُبوف  َيْفَعُموف

 .َيْنِسُموف  َيْفِعُموف

 .عاِصؼ  َفاِعؿ

 . َمَمؾ  ُمْفَرُد َمبلِئكةج ـ
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 .َمِمؾ   الحاكـُ لمممكتو

 : ـ ميارة اإلنتاج الشفوي4

 . تترؾ اإلجابة لمطالب، ولممعممة تقييـ رأي الطالبـ

 . وأعتقد أنيا ستعتذر لشعبيا عف انسحابيا، وتشكرىـ عمى ما أبدوه مف ُحب لياـ

 : ـ ميارة اإلنتاج الكتابي5

 يمخص الطبلب أحداث المسرحية كما وردت في قصيدة أحمد شوقي مبرزيف ما فييا ـ
وذلؾ في ستة . مف مواعظ وِعَبر بخصوص الحاكـ مع شعبو، والحاكـ مع مساعديو

 .أسطر

.  يمكف أف يستفيد الطالب مف بعض المراجع والمواقع اإللكترونية حوؿ ىذا الموضوعـ
 .ولكف بشرط االلتزاـ بتسمسؿ األحداث كما وردت في نص المسرحية
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 األلف الفارقة

 :التطبيق

 . َحضَّروا ػ َجيَّزوا ػ يتكاسموا ػ تصموا ػ تسرعوا ػ ابدأوا ـ1

 .(درستـ)ػ أنتـ  (دخموا)ػ ىـ  (َكَتبا)ىما  ـ 2

 .(يأكموا)ػ ىـ لـ  (تذىبوا)ػ أنتـ لـ  (َتْجِمُس ) أنت  ـ3

 (اْشَرَحا)ػ ىما  (اخرجوا)ػ أنتـ  (َنْشَربَ )نحف لف 
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 صيغ المبالغة

 :استخرج مف الفقرة: التطبيق
 .َخجبلً :  مصدراً  ـ1

 .َيَتَصبَّبُ : فعبًل خماسياً 
 َرِحْيـ: صيغة مبالغة

 :اإلعراب ـ 2
 .مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة: الُخُمؽ
 .اسـ مجرور بالفتحة ألنو ممنوع مف الصرؼ: مناِظرَ 
 .مضاؼ إليو مجرور بالكسرة: الساِئؿ

 : صيغ المبالغة مف األفعاؿ اآلتية ـ3
 .َنوَّاـ ػ نؤـو : ػ ناـ/ َفتَّاح: ػ َفَتحَ / ِمْعَطاء: َسِمْيع ػ   أعطى: َسِمعَ 

 :تابع صيغ المبالغة
 . عمى حالو(صبوًرا)َصّبارًا  رأيُت الرجؿ  ـ4
 .َصُدوؽٌ  والمؤمف َكّذابٌ / َكذوب  المنافؽ ـ
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 : امؤل الجدوؿ بما ىو مناسب ـ5
 الفعل المجرد صٍغ المببلغت الجملت

أ ـ ال يجد الكروة صديقبً وال الغضوة 

.أم يبً   
الغضوة/ الكروة  رَتةَت   ِضتَت /  َت غَت  

يَتبع العل ل ثأسساز صيع ٌ .ة ـ خَت ْزسُز الصِّ يبع   العل ل/ الصّي يَتعَت   لِلَت / صَت   َت

فّيبزُز ذىوة النس ْزئ و .ج ـ هللاُز غَت فّيبز  فَتسَت  غَت  غَت

سُزوٌة زشقٌ مو  نل يدً .د ـ الصبئِغُز  َت ِستَت   َتسُزوةٌ     َت

.ً ـ إهَّي هللاَت يُزحتُّ ال َّيواث و   َتبةَت  ال ّيواث و 
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 احملور السادس

 معامل تارخيية
 :القراءة والتعبير

 . أىراـ الجيزة ـ1

 . تمثاؿ الحرّية ـ2

 :التعبير اإلبداعي

 .إعداد صحيفة الحائط

 :النحو

 .المستثنى

 :اإلمالء

 .التفريؽ بيف الحروؼ المتشابية
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 معامل تارخيية
1 
 : ـ تقديم المحور1

ة مع /  قراءة صامتة يناقش المعمـ 115بعد قراءة النص المرفؽ بداية المحور ص 
 :طبلبو ما يأتي

  ما المقصود بالتاريخ؟ـ
  ما المقصود بمنيج البحث التاريخي؟ـ
  ماذا يحتاج المنيج التاريخي مف كاتبو؟ـ
  ىؿ ىناؾ ارتباط بيف المنيج التاريخي ومستويات النقد؟ـ

المفردات الجديدة ـ مهارة االستماع ـ مهارة التحدث ـ ) :الحصة األولى
 .(مهارة القراءة الصامتة

تقدـ .  بعد التييئة والتمييد بتقديـ مضموف المحور118 ص :أ ـ المفردات الجديدة
أو الكشؼ عنيا في . شفويًا، ويمكف كتابة بعضيا سبوريًا، أو وضعيا في جمؿ مفيدة

 .المعجـ الوجيز
 :ب ـ ميارة االستماع

ة المعنى العاـ الذي فيموه وىو /  يعرض الطبلب بعد االستماع لمنص مف المعمـ ـ
 .(التعريؼ بأىـ معمـ سياحي في مصر، وىو أىراـ الجيزة)
 : يجيب عف السؤاليف اآلتييفـ
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 العجائب السبع تعني أف اإلنساف بذكائو قادر عمى تقديـ إبداعات إنسانية تمثؿ أ ـ
 .مظاىر إعجاز اإلنساف وذكائو في البناء والتشديد

 . سنة5000 الزمف الذي ُبني فيو اليـر والذي بناه الفراعنة ىو قبؿ ب ـ
 :ج ـ ميارة التحدث

يعرض أحد الطبلب أماـ زمبلئو شفويًا بعض المعمومات عف األىرامات مف حيث 
يمكف أف )التي وجدت مكتوبة عمى جدراف اليـر  (خيـر خوفو)ارتفاعو، ومعنى العبارة 

 (.117يستعيف الطالب ببطاقات مكتوب عمييا بعض ىذه المعمومات ص 
 :د ـ ميارة القراءة الصامتة

 مع االلتزاـ بميارات القراءة الصامتة، يبحث الطبلب عف أدلَّة وردت في النص عمى ـ
 .عظمة بناء األىرامات، ثـ يعرضونيا أماـ زمبلئيـ شفوياً 

تقبؿ كؿ العناويف التي يقترحيا الطبلب ثـ تدوف ) يقترح الطبلب عناويف جديدة لمنص ـ
 .(عمى السبورة؛ لُيستفتى بقية الطبلب في ترجيح أحد العناويف

 :وأقترح نماذج مف العناويف
 (اإلنساف المبدع). 
 (مف عجائب اإلنساف). 
 (مف ألغاز التاريخ). 
 (معالـ سياحية). 

التهيئة والتقديم ـ القراءة الجهرية ـ الفهم واالستيعاب ـ ) :الحصة الثانية
 .(التفكير اإلبداعي
 : وتتـ مف خبلؿ األساليب اآلتية:أ ـ التييئة والتقديم

 . الربط بما سبقت دراستو في الحصة األولى بأسئمة شفيية رابطةـ
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 . متابعة حؿ الواجب البيتي ػ إف ُوجد ػـ
 . يمكف عرض فيمـ تسجيمي عف األىراماتـ

 :ب ـ القراءة الجيرية
ة الجيرية لمنص، ُيكمُؼ طالٌب متميٌز بالقراءة محاكيًا القراءة الماىرة /  بعد قراءة المعمـ ـ

 .ثـ ُيقسَّـ النص إلى فقرات ليمارس جميع الطبلب القراءة. ة/ لممعمـ 
 : مف مواصفات القراءة الماىرةـ

 .القراءة الصحيحة الواضحة المضبوطة* 
 .القراءة بصوت مسموع، وسرعة متناسبة* 
 .القراءة المعّبرة، والفاىمة لممعاني* 

 :ج ـ ميارة الفيم واالستيعاب
 َنعـ أعتقد أف ذكاء اإلنساف قادر عمى إنجاز أشياء عجيبة، والدليؿ عمى ذلؾ ما نراه  ـ1

 (العجائب السبع)مف معجزة بناء األىرامات كمثاؿ، والمعجزات األخرى في أنحاء العالـ 
 .التي بناىا اإلنساف في العالـ

 : األسباب التي كانت وراء بناء األىرامات ـ2
يقوؿ المؤرخوف أف أسباب بناء األىرامات تعود إلى أنيا كانت مقاِبَر فخمة بناىا مموؾ 

 .(خوفو وخفرع ومنقرع)الفراعنة الثبلثة 
 تعدُّ األىرامات أحد أكبر ألغاز التاريخ، فالمتأمؿ في تفاصيؿ مكوناتيا ومكنوناتيا،  ـ3

يصاب بالذىوؿ مف عظمتيا الدالة عمى عبقرية وذكاء الذيف شّيدوىا وأىدافيـ مف وراء 
نما قدرة المصرييف القدماء عمى تحنيط الجثث حتى تبقى . بنائيا لـ يكف ذلؾ فقط وا 

 .ىياكميا كما ىي إلى اآلف، منذ آالؼ السنيف
 :د ـ التفكير اإلبداعي
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 :أخاطب بجممة واحدًة كبًل مف
 .َشّيدتـ وأْبدْعتـُ بما َدّؿ عمى قدرة عالية مف الذكاء: الفراعنة

 .أنت بحاجة إلى مواصمة اإلبداع بمزيد مف العمؿ: اإلنساف في العصر الحالي
 .(ة ذلؾ/ يقبؿ مف الطالب ما يقدمو مف جمؿ، ويقيـ المعمـ )

التهيئة ـ اإلثراء اللغوي ـ التذوق البالغي واللغوي ـ ) :الحصة الثالثة
 .(اإلنتاج الشفوي ـ اإلنتاج الكتابي

 :أ ـ التييئة
 . ربط بما سبقت دراستو في ميارة الفيـ واالستيعابـ
لمتعرؼ إلى معاني المفردات بغرض زيادة الثروة المغوية  (بالمعجـ الوجيز) االستعانة ـ

 .لمطالب
 :ب ـ اإلثراء المغوي

 .إبداع:  كممة تدؿ عمى الذكاء الكبير ـ1
 .(طبلسـ): (طمسـ) كممة مفردىا ـ
 : أضع العبارات اآلتية كؿ منيا في جممة مفيدة ـ2
 . تدؿ عمى الذكاءاإلبداعات اإلنسانية:  اإلبداعات اإلنسانيةـ
 .العجائب السبعمف أعظـ إنجازات اإلنساف :  العجاب السبعـ
 طريؽ اإلبداع اقتنع اإلنساف أف الذكاَء :  الذكاء طريؽ اإلبداعـ

 :ج ـ التذوق البالغي والمغوي
 : أعّبر عف دالالت كؿ عبارة مما يأتي بكممة ـ1
 .(تميز) اإلنساف قادر عمى اإلبداع   ـ
 .(انبيار) المتأمؿ في بناء األىرامات يصاب بالذىوؿ   ـ



119 

 

 .(عجائب) الكتابات التي رسمت عمى جدراف األىرامات غريبة   ـ
 :أركاف التشبيو ـ 2

 .األىرامات: المشبو
 .القبور: المشبو بو

 .الكاؼ: أداة التشبيو
 .في بنائيا: وجو الشبو

 :د ـ ميارة اإلنتاج الشفوي
ُيْخَتاُر فريقاف، كؿ ). نقاش شفوي حوؿ فكرة معينة تتعمؽ بحقيقة بناء األىرامات وأسبابيا

فريؽ مكوف مف عدد مف الطبلب يدافع عف رأيو باألدلة؛ ليقنع الطرؼ الثاني، ودور 
ة ينحصر في المبلحظة والمتابعة، ويمكف أف يتدخؿ في بعض األوقات إذا / المعمـ 

 .رأى أف النقاش قد توقؼ عند نقطة معينة
 :ه ـ ميارة اإلنتاج الكتابي

يجمع الطبلب صوًرا مف الصحؼ أو المواقع لمعجائب السبع ثـ يمصقونيا في الكتاب، 
 .معمقيف عمى كؿ صورة بعبارة تعريفية

ُيعطى ىذا النشاط كواجب بيتي حتى يتمكف الطالب مف الرجوع لممواقع وجمع الصور )
 .، عمى أف يتابع في بداية الدرس الجديد(ثـ التعريؼ بيا
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 معامل تارخيية
2 

 (المفردات الجديدة ػ التييئة والتقديـ ػ ميارة االستماع ػ ميارة التحدث): الحصة األولى
 .(جعؿ البيئة الصفية مشجعة عمى التعمـ) تييئة نفسية ومادية ـ :أ ـ التييئة

 .بأسئمة شفيية (معالـ تاريخية) ربط بما سبقت دراستو عف محور ـ
 . سؤاؿ تمييدي مميد عف خمفيات الطبلب المعرفية عف تمثاؿ الحريةـ

 23ص : ب ـ المفردات الجديدة
 . عرض شفوي ثـ كتابي سبوري لممفردات الجديدة ومعانيياـ
 يمكف وضع بعض الكممات في جمؿ جديدة، أو الكشؼ عف معناىا في المعجـ ـ

 .الوجيز، وتدويف ىذا المعنى في الكتاب
 :ج ـ ميارة االستماع

. ة/  يستنتج الطالب المعاني العامة التي وردت في النص بعد االستماع لو مف المعمـ ـ
ة سؤااًل محوريًا عمى السبورة ليتمكف الطبلب مف التعرؼ إلى / ويمكف أف يدوف المعمـ 

كما يمكف أف يطمب مسبقًا مف الطبلب اكتشاؼ ميارة لغوية أو . إجابتو عند االستماع
 .نحوية أو إمبلئية أثناء االستماع

ة الطبلب إلى ميارات االستماع الجيد، وينبو إلى إمكانية أف يقـو الطالب /  ينبو المعمـ ـ
 .عمى أف يتـ االستماع في ظؿ إغبلؽ الكتاب المدرسي. بتدويف ممحوظات بسيطة
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 :د ـ ميارة التحدث
تعتمد ىذه الميارة في ىذا الدرس عمى أسموب المحاورة بيف الطبلب حوؿ بعض األفكار 

 .124ص  (3)التي وردت أثناء االستماع والواردة في التدريب رقـ 
ة ليذه المحاورة بإعطاء نبذة عف كيفية تنفيذىا وواجبات / ومف األفضؿ أف ُيَميد المعمـ 

 .كؿ فريؽ، وواجباتيـ في تدعيـ آرائيـ باألدلة
القراءة الصامتة ـ القراءة الجهرية ـ الفهم واالستيعاب ـ ) :الحصة الثانية

 .(التفكير اإلبداعي
 :ميارة القراءة الصامتة أ ـ
 : بعد القراءة الصامتة لمنص يقـو الطبلبـ
 :وأقترح:  بوضع عنواف جديد لمنصـ
 (...إبداع اإلنساف ػ الحرية)
 .(ة تقييـ ما يقدـ واختيار األنسب/ لمطالب أف يقدـ عناويف أخرى، ولممعمـ )
 : أحدد الفكرة المحورية في النص، والتي تتمحور حوؿـ
نما لمعالـ ) دالالت وأبعاد تمثاؿ الحرية، وما يرمز إليو مف معاف ليس ألمريكا وحدىا وا 

 .(...أجمع
 :ب ـ ميارة القراءة الجيرية

  ة، وأحد الطبلب المتميزيف يواصؿ / بعد القراءة الجيرية لمنص مف قبؿ المعمـ
 .، ممتزميف بميارتيا(كؿ طالب يقرأ فقرة)بقية الطبلب القراءة 

 يعّبر الطبلب جيريًا عف كؿ عبارة مما يأتي بما ىو مطموب منيا: 
  (التعجب).......... ما أعظـ. 
  (أمؿ وترجي)............ لعؿ السمـ. 
  (اندىاش)........... عندما َلمحَف. 
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 .ة بتقديم مثال في القراءة التعبيرية ليحاكيو الطالب/ يقوم المعمم 
 ج ـ ميارة الفيم واالستيعاب

 . تمخيص مظاىر اإلعجاب بتمثاؿ الحرية في سطريف ـ1
 .ة يقـو بتقييـ كتابة الطالب/ المعمـ 

 : ماذا تستنتج مف العبارتيف اآلتيتيف ـ2
اندىاش بإبداع اإلنساف في الدالالت التي تحمميا   (يتوقؼ عندىا عقؿ اإلنساف) أ ـ

 .معالـ التمثاؿ
َمْف يريد الحصوؿ عمى الحرية عميو    (الحرية مطمب عزيز لكؿ إنساف) ب ـ

 .أف يضحي مف أجميا ألنيا مطمب عزيز
 :رموز تفاصيل التمثال  ـ3
 .إبداع إنساني:  السيدة التي تنتصب واقفةـ
 .سيدة تحررت مف قيود الحرية:  القيود التي ألقيت تحت قدميياـ
 .يرمز لمحرية:  المشعؿ الذي تحممو في يدىا اليمنىـ
 .(ـ1776)تاريخ استقبلؿ أمريكا :  الكتاب الذي تحممو في يدىا اليسرىـ
 .كأنو أشعة تنطمؽ في كؿ اتجاه ترمز إلى القارات السبع:  التاج الذي تمبسو فوؽ رأسياـ
 .ة/  يترؾ تقييـ عمؿ الطالب لممعمـ  ـ4

 :د ـ ميارة التفكير اإلبداعي

ثـ يناقشيـ فيما . ة توقعات الطبلب لو أف الحرية سادت في العالـ/  يقيـ المعمـ  ـ1
 .كتبوه، ويطمب منيـ األسباب التي كانت وراء توقعاتيـ

 .مع ذكر األدلة وراء موافقتو أو عدمو.  وىنا أيضًا المطموب سماع رأي الطالب ـ2
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اإلثراء اللغوي ـ التذوق البالغي ـ اإلنتاج الشفوي ـ ): الحصة الثالثة
 .(اإلنتاج الكتابي

 :أ ـ ميارة اإلثراء المغوي
 .أخذت أفكاري تفكر في أمور كثيرة: (أخذت أفكاري تذىب بعيداً ): معنى ـ 1
 .العبودية: (الحرية)ضد ـ 
 .تيجاف: (تاج) جمع ـ
 : ركب مف الكممات اآلتية جمبلً  ـ2
 . في تمثاؿ الحرية يندىشيتأّمؿُ َمْف : (يتأمؿ) ـ
 . اإلنساف ليس لو حدودإبداع: (إبداع) ـ
 . الحرية يقود لمخبلصِمْشَعؿ: (ِمْشَعؿ) ـ

 :ب ـ ميارة التذوق البالغي
 : ما داللة كؿ عبارة مما يأتي ـ1
 .يقؼ ِبِعّزة   (يقؼ التمثاؿ في شموخ) ـ
 .(مندىشاً )يتوقؼ تفكيره :    يتوقؼ عندىا عقؿ اإلنسافـ
 .(لبست السيدة تاجًا كأنو أشعة الشمس):  أحمؿ الجممة اآلتية ـ2
 .التاج:  المشبوـ
 .أشعة الشمس:  المشبو بوـ
 .كأف:  أداة التشبيوـ
 .االتجاىات التي تدؿ عمييا الخيوط كأنيا أشعة الشمس:  وجو الشبوـ
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 :ج ـ ميارة اإلنتاج الشفوي

ة نقاشًا منظمًا بيف الطبلب حوؿ المواقؼ التي َعبَّر عنيا تمثاؿ الحرية، / يدير المعمـ 
 .وعف دالالت ورموز مكوناه

عمى أف يمتـز المتناقشوف ميارات النقاش المنظـ الذي يحتـر الرأي اآلخر، ويقدـ األدلة 
ويتـ ىذا النشاط في الموقؼ التعميمي، حيث يحتاج في حدود عشريف . عمى األفكار

عمى أف يتـ النقاش بالمغة . دقيقة، عشر منيا لمطرؼ األوؿ، وعشر لمطرؼ الثاني
 .العربية الفصيحة

 :د ـ ميارة اإلنتاج الكتابي

يكتب الطبلب تعميقًا مكتوبًا عما يحممو تمثاؿ الحرية مف دالالت ورموز بمغة عربية 
 .فصيحة سميمة مف األخطاء المغوية والنحوية واإلمبلئية، وممتزمًا بعبلمات الترقيـ
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 املستثنى
 :التطبيق

 .مدينة واحدة:  المستثنى ـ أ ـ1
 .المدف:  المستثنى منوـ
 .(إالّ ):  أداة االستثناءـ

 .فريداً :  المستثنىب ـ
 ..جميُع طبلبُ :  المستثنى منوـ
 .(إالّ ):  أداة االستثناءـ

 .فريؽ كرة القدـ:  المستثنىج ـ
 .جميع الركاب:  المستثنى منوـ
 .(إالّ ):  أداة االستثناءـ
 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بوضع مستثنى بإال يناسب بقية الكبلـ، واضبطو بالشكؿ ـ2
 . واحداً راكباً  غرؽ ركاُب السفينة إالَّ أ ـ

 .سعيداً  َحَضَر الوليمَة جميُع األصدقاِء إالَّ ب ـ
 . واحداً حّياً  رأيُت أحياَء المدينِة إاّل ج ـ
 .شارعاً  كؿُّ شوارِع المدينِة واسعٌة إالَّ د ـ
 :أكمؿ الجمؿ اآلتية بمستثنى منو مناسبًا، ثـ اضبطو بالشكؿ ـ 3
 . إاّل قصيدة واحدةالقصائدَ  حفظت أ ـ

 . جميُعيا الجوائَز إالَّ فريؽ كرة القدـالفرؽُ  نالُت ب ـ
 . الحفمَة إالَّ عميِّاالمدعووف حَضَر ج ـ
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 : اإلعراب ـ4
فعؿ ماٍض مبني عمى الفتح، والفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىو عائد عمى ما، : أعظمَ 

 .والجممة مف الفعؿ والفاعؿ في محؿ رفع خبر
 . فعؿ ماٍض مبني لممجيوؿ مبني عمى الفتح:ُكِتبَ 

 . نعت مجرور بالكسرة:الّسبعِ 
 .(َلْيَسِت الّصداَقُة َغْيَر ُمَشاَرَكٍة ُوجداِنّيٍة َداِئَمةٍ ):  الضبط بالشكؿ ـ5
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 احملور السابع

 البٍئت

 134ص 
 :القراءة والتعبير

 . االحتباس الحراري ـ1
 . تدوير النفايات ـ2

 :التعبير الوظيفي
 .تقديـ العرض التقديمي

 :النحو
 .التوكيد
 :اإلمالء

 .قمب بعض الحركات إلى حروؼ خطأ
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 محور البٍئت

 :التعريف بالمحور ومضمونو

ة معيـ /  قراءة صامتة ثـ يناقش المعمـ 135يقرأ الطبلب نص التعريؼ بالمحور ص 
 :األسئمة اآلتية

 ماذا تشمؿ البيئة الطبيعيةـ . 

 كيؼ تميز البيئة الطبيعية؟ وماذا تشمؿ؟ـ  

 فيـ تختمؼ البيئة الطبيعية عف تمؾ العمرانية؟ـ  

ما يتعمؽ بالمعمومات الواردة في المحور غرضيا اإلثراء المعرفي لمطالب وال ) ملحوظت
 .(تدخؿ ضمف المقر الّدراسي
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  ـ االحتببش الحراري1

المعجم اللغوي والمفردات الجديدة ـ مهارة االستماع ـ ) :الحصة األولى
 .(مهارة التحدث ـ مهارة القراءة الصامتة

 تقدـ بالقراءة الجيرية، وتدويف بعضيا سبوريًا ويدرب الطبلب عمى :أ ـ المفردات الجديدة
 .في الكشؼ عف معناىا (المعجـ الوجيز)استخداـ 

 :ب ـ ميارة االستماع
ة ثـ تناقش مف / يتوصؿ الطبلب لمفكرة العامة في النص بعد االستماع لو مف المعمـ 

 .ة إلثرائيا/ قبؿ المعمـ 
 :ج ـ ميارة التحدث

 .138ص  (2، 1)ة مع الطبلب شفويًا مضموف السؤاليف / يناقش المعمـ 
 :د ـ ميارة القراءة الصامتة

أماـ الموقؼ الذي ال يتوافؽ  (×)بعد قراءة النص قراءة صامتة يشير الطبلب بعبلمة 
 .مع مضموف النص

  )×(.أ ـ
  )  /  (.ب ـ
  )   /  (.ج ـ

 .(القراءة الجهرية ـ الفهم واالستيعاب ـ التفكير اإلبداعي) :الحصة الثانية
 :أ ـ ميارة القراءة الجيرية

 .ة مع طالبو في قراءة النص قراءة جيرية ماىرة/ يتناوب المعمم 
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 :ب ـ ميارة الفيم واالستيعاب
 :(االحتباس الحراري) المقصود بظاىرة  ـ1

ارتفاع درجات الحرارة في الطبقة السفمى القريبة مف سطح األرض مف الغبلؼ الجوي 
 .المحيط بالكرة األرضية، مما يؤدي إلى ذوباف الثموج في القطبيف، وحدوث الفيضانات

 . أسباب حدوث االرتفاع غير الطبيعي لمحرارة في الكرة األرضية االحتباس الحراري ـ2
 :عمى اإلنساف والبيئة (االحتباس الحراري) مف األخطار التي يحدثيا  ـ3
 أنو يحدث ارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة بما يؤدي إلى أخطار جسيمة عمى ـ

لى انبعاث الغازات الدفيئة مف األرض  .اإلنساف والعمراف، وا 
؛ ألف سموكو غير (االحتباس الحراري) اإلنساف ليس بريئًا مف تفاقـ حدوث ظاىرة  ـ4

 .السميـ في استخداـ مصادر الطاقة يؤدي إلى تمويث البيئة

 :ج ـ ميارة التفكير اإلبداعي
 .ة/  متروكة لمطالب، ولتقييـ المعمـ 140 ػ 139ص  (2، 1)اإلجابة عف السؤاؿ 

اإلثراء اللغوي ـ التذوق البالغي واللغوي ـ اإلنتاج الشفوي ) :الحصة الثالثة
 .(ـ اإلنتاج الكتابي

 : استدؿ مف النص عمى:أ ـ اإلثراء المغوي
 ..السبب والمسبب، ارتفاع وانخفاض:  كممتيف متضادتيف ـ1
 ...عائدة ػ شافية: (فاعمة) كممة عمى وزف ـ

 .(الشافية ػ أنانية ػ حائرة):  أضع كؿ كممة في مكانيا الصحيح ـ2
 ......أنانية  ...... أ ـ

 ......الشافية  ...... ب ـ
 ..........حائرة  ......... ج ـ
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 :ب ـ ميارة التذوق البالغي والمغوي
 .أسباب االتيامات التي حدثت بيف المتحاوريف: (بالسبب) قصد  ـ1

 .الذي كاف وراء حدوث ىذه الظاىرة وأّدى إلى تفاقميا: (بالمسبب)ويقصد 
 لماذا ترتفع درجة الحرارة ليذه المستويات؟:  أسموب استفياـ ـ2

................ ،................. 

 .ال يوجد: أسموب تمني

 .141ص  (2، 1) يعرض الطبلب شفويًا رأييـ في األفكار :ج ـ اإلنتاج الشفوي

مف  (االحتباس الحراري) يجمع الطبلب أسبابًا أخرى لحدوث ظاىرة :د ـ اإلنتاج الكتابي
 .خبلؿ الرجوع لبعض المواقع اإللكترونية في الحاسوب ثـ يدونونيا في الكتاب المدرسي
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 تببع محور البٍئت
  ـ تدوير النفايات2

مفردات جديدة ـ مهارة االستماع ـ مهارة التحدث ـ ) :الحصة األولى
 .(مهارة القراءة الصامتة

 :أ ـ المفردات الجديدة
 :يعرؼ الطبلب بالمفردات الجديدة مف خبلؿ

 . التعريؼ الشفويـ
 .الكتابة السبورية لمكممة ومعناىاـ 
 . الكشؼ عنيا في المعجـ الوجيزـ
 ...... يمكف وضعيا في جممة ـ

 :ب ـ ميارة االستماع
ة، يبحث عف الفكرة العامة ثـ يدونيا في / بعد أف يستمع الطالب إلى النص مف المعمـ 

 .كتابو
 : ج ـ ميارة التحدث

 .(تدوير النفايات شفوياً ) يوضح الطالب لزمبلئو مفيـو ـ
 : يناقش مع زمبلئو شفويًا مفيـو العبارة اآلتية ودالالتياـ
 .(المشاركة في تدوير النفايات مسؤولية جماعية)

 :د ـ ميارة القراءة الصامتة
 :يكمؼ الطبلب بقراءة النص قراءة صامتة، يدونوف خبلليا ممحوظاتيـ ثـ

 . يضعوف عنوانًا جديدًا لمنصـ
 :أماـ الموقؼ الذي يتوافؽ مع مضموف النص فيما يأتي (×) يشيروف بعبلمة ـ
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  ).....(.أ ـ
  )×(.ب ـ
  )×(.ج ـ

مهارة القراءة الجهرية ـ مهارة الفهم واالستيعاب ـ ) :الحصة الثانية
 .(مهارة التفكير اإلبداعي
 :أ ـ ميارة القراءة الجيرية

بعد التييئة والتقديـ، بمراجعة ما سبقت دراستو في الحصة األولى، وبعد متابعة الواجب 
 :البيتي ػ إف وجد ػ، تتوالى خطوات القراءة الجيرية كاآلتي

 . قراءة واضحة وماىرة مف قبؿ المعمـ؛ ليحاكييا الطبلبـ
 . قراءة مف طالب متميزـ
 . تقسيـ النص إلى فقرات لتتاح الفرصة لجميع الطبلب لممارسة القراءة الجيريةـ

 :ب ـ ميارة الفيم واالستيعاب
 : المسممات التي يجب أف يدركيا كؿ الناس ـ1

o حماية البيئة مسؤولية جماعية. 
o عمى الجميع إعادة التفكير في أساليب حياتيـ. 
o إىماؿ الفرد في المحافظة عمى نظافة البيئة ينعكس عمى المجتمع بأكممو. 

 : مف المخاطر التي تصيب اإلنساف عندما تترؾ النفايات دوف تدوير ـ2
o بما . تكدس النفايات يمثؿ موتًا بطيئًا لكؿ الكائنات الحية عمى وجو األرض

 .تحتويو مف سمـو تموث مصادر المياه الجوفية والسطحية
o تكدس النفايات يؤدي إلى تمويث التربة. 
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o  يؤدي إلى تقميص قدرة اإلنساف عمى االستفادة مف النواتج الزراعية، ونقص في
 .المواد الغذائية

o  تكدس النفايات يؤدي إلى بث غازات سامة مموثة لمجو تؤدي إلى مخاطر عمى
 .الحياة

أف يغير اإلنساف أسموب حياتو :  تدوير النفايات مسؤولية جماعية، وتتحقؽ مف خبلؿ ـ3
عند التعامؿ مع النفايات بمعنى أف يبدأ بنفسو بمعالجة فردية، أما الجيات الرسمية 

 .(فالنتائج تتحقؽ بالعمؿ الجماعي). فعمييا واجب تكممة ما يقـو بو األفراد

 : يصبح تعاوف المواطنيف مع الجيات المسؤولة عف تدوير النفايات مثمرًا عندما ـ4
o يحتفظوف بالنفايات في أماكنيا المخصصة. 
o يضعوف النفايات، كؿ في مكانيا المخصص. 
o نما يضعونيا في األمكف المخصصة  .ال ُيمقوف النفايات في األماكف العامة، وا 

 :ج ـ ميارة التفكير اإلبداعي

 :ثبلثة توقعات عندما تترؾ النفايات في الشوارع دوف تدوير
 .(تترؾ اإلجابة لمطالب)

 :مف ىذه التوقعات
 الموت البطيء لمكائنات الحية. 
 تموث شديد لمبيئة . 
 مظير غير حضاري . 
 نقص في المواد الغذائية نتيجة تقميص القدرة مف االستفادة مف المواد الزراعية . 
 انبعاث غازات سامة مموثة لمجو تؤدي لمخاطر عمى الحياة. 
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اإلثراء اللغوي ـ التذوق اللغوي والبالغي ـ اإلنتاج الشفوي ) :الحصة الثالثة
 .(ـ اإلنتاج الكتابي

 :أ ـ اإلثراء المغوي
 .خوؼ: (اطمئناف):  ضد ـ أ ـ1
 .(أقؿ): (أكثر) ـ

 .(يد): (أيادي):  مفردب ـ
 .(سفينة): (ُسفف) ـ

 .(حاويات): (حاوية) جمع ج ـ
 .(نواتج): (ناتج) ـ
اإلدراؾ ػ االكتراث ػ ):  أضع كؿ كممة مما يأتي في مكانيا الصحيح مما يأتي ـ2

 (تقميص
 . سموؾ خطأاالكتراث عدـ أ ـ

  ..........االىتماـ عند تقميص ب ـ
 . يؤدي إلى النجاحاإلدراؾ يرى المعمموف أف ج ـ

 :ب ـ التذوق البالغي والمغوي

 .أف العمؿ الفردي ال يحقؽ النتائج المرجّوة: (اليد الواحدة ال تصفؽ) يقصد بالعبارة  ـ1

 : ماذا تعني العبارات اآلتية ـ2

 .المساعدة والمشاركة: (َمد يد العوف) ـ

 .َضِحّية: (سيصبحوف كبَش ِفداء) ـ
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 :ج ـ ميارة اإلنتاج المغوي

 .التعبير ىنا متروؾ لمطالب، ولممعمـ التشجيع والتحفيز

 :ميارة اإلنتاج الكتابي دـ

  ة / المطموب قبؿ أف يعّد الطالب عرضو التقديمي، عرضو عمى المعمـ ـ
 .لمناقشتو وتطويره

 تجرى مناقشة بيف الطالب صاحب العرض وزمبلئو التبلميذ .  بعد تقديـ العرضـ
 .في الفصؿ

 يمكف أف يكوف إعادة العرض كي يستفيد مف األفكار التي وردت في النص عف ـ 
 .(تدوير النفايات)

 يحفز المعمـ الطالب، وتحتسب لو درجة تناسب ما قّدـ مف إيجابياتـ . 

 الوارد في  (تقديـ العرض التقديمي) يتـ إنجاز ىذا النشاط بعد دراسة موضوع ـ
 (.148ص )التالي  (التعبير الوظيفي)درس 
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 التوكيد

 :التطبيق

 : اجعؿ المضاؼ توكيدًا والتوكيد مضافاً  ـ1

 . ميذبتافِكمتاُىَما الطالبتاف ـ

 .َجمْيُعيـ استعد لبلمتحاف الطبلُب ـ

 .ِكبَلُىما استعّد المسافراف ـ

 : امبًل كؿ فراغ بمؤكد لفظي أو معنوي، ثـ بيف نوعو ـ2

 .معنوي.   جميعوأكؿ الجالسوف الطعاـ ـ 

 .معنوي.    سواسية أماـ القاضيجميُعيـ الناس ـ

 الخالؽ  ال طاعة لمخموؽ في معصية ال طاعة لمخموؽ في معصية الخالؽ، ـ
 . لفظي



138 

 

 

 مالحق الذلٍل

 :الممحق األول

 .حؿ أسئمة التقييـ المبدئي في المغة العربية

 :الممحق الثاني

 :نموذج اختبار نياية العاـ الدراسي في ميارات

 .القراءة والتعبيرػ والنحو ػ واإلمبلء ػ واإلنتاج الكتابي
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 : ـ الفيم واالستيعاب1

 يعد الكاتب رحمة االغتراب صعبة؛ ألف المغترب يواجو مشكبلت كثيرة تجعمو أ ـ
ضعؼ لغتو، وعدـ قدرتو عمى التفاىـ مع المجتمع : متشائمًا، مف ىذه المشكبلت

كما يجد نفسو غريبًا عف عاداتو وتقاليده، ويجد صعوبة بالغة في التأقمـ مع . الجديد
 .العادات والتقاليد الجديدة الغريبة َعّما ألفو في وطنو

 . نعـ، أوافؽ تمامًا، فيذا ظاىر ومَعبَّر عنو بيف كثير مف المياجريف الجددب ـ

 : ـ اإلثراء والمعجم المغوي2

 :أكمؿأ ـ 
 التعّود: (التأقمـ):  معنى. 
 (أكيفو) :تعّود عميو. 
 (المواطنة)البقاء في الوطف : (االغتراب):  ضد. 
  (صعوبة) :ىولة. 
 مشكمة: (مشكبلت):  مفرد. 
  (تقاليد) :تقميد. 
  ُغرباء: (غريب) جمع. 
  (جيد) :جيود. 
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 : أضع الكممات اآلتية في مكانيا الصحيح فيما يأتيب ـ

 .(المأمونة ػ التأقمـ ػ االغتراب)
  مع التأقمـ....... ال يستطيع ........... 
  إلى القمر صعبةالمأمونة الرحمة . 
  والبعَد عف الوطفاالغترابَ  يرفض البعض . 

 (َيُظفُّ ػ َأَشدُّ ػ غريب ػ َمَشقة) أضع الكممات اآلتية في جمؿ مفيدة ج ـ
  االغتراب سيبلً يظفُ  البعُض . 
  عمى النفس مف البقاءأشدُّ  االغتراُب . 
  غريبٌ أشعر في ببلد الغربة أني. 
  عظيمةمشقتواالغتراب . 

 في المعجـ الوجيز؟ (مأموف) كيؼ تكشؼ عف معنى كممة د ـ
  (َأِمفَ )نرد الكممة إلى الفعؿ الماضي فتصبح. 
 نفتح المعجـ عمى باب اليمزة، ثـ فصؿ الميـ والنوف. 

 : ـ التذوق البالغي3

 . كما يظفُّ الَبْعُض   جزء مف الناسأ ـ

 .بعد جيد ومشقة   بعد معاناة

 .ال يستطيع التأقمـ   ال يستطيع االندماج

 : ما نوع األسموب في العبارات اآلتيةب ـ
 الغريب عف وطنو كالسمكة التي تخرج مف الماء   تشبيو . 



141 

 

 ليت الغريَب يعود لوطنو   تمني. 
 ـُ الغريُب مع مجتمعو الجديد   نفي  .ال يتأقم
 نيي.   ال ُتَغاِدْر وَطَنؾ. 

 : أركاف التشبيوج ـ

 .الغريب: المشبو

 .األبكـ: المشبو بو

 .الكاؼ: أداة التشبيو

 .الذي ال يتكمـ: وجو الشبو

 : ـ التفكير اإلبداعي4

 : مف األسباب التي تدفع لميجرةأ ـ
 الضائقة االقتصادية. 
 المشكبلت االجتماعية . 
 عدـ االستقرار السياسي . 
  ًالرغبة في تعميـ األبناء تعميمًا متمًيًزا عاليا . 
 تكممة الدراسات العميا . 

 : اقتراح طريقة لتشجيع المغتربيف عمى العودة ألوطانيـب ـ

 .(ة/ اإلجابة متروكة لمطالب، ولتقييـ المعمـ )
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 : ـ القراءة الصامتة5

 :عناويف جديدة مقترحة لمفقرةأ ـ 
 االغتراب ما لو وما عميو . 
 مشكبلت االغتراب وصعوباتو . 
 إيجابيات االغتراب . 
 ـ...................  
 (لمطالب أف يقترح عناويف أخرى) ............... ـ. 

 تضمنت الفقرة فكرة عامة تدور حوؿ صعوبات االغتراب عف الوطف وما يعنيو مف ب ـ
 .مشكبلت تسبب لممغترب تحديات، قد ال يستطيع مواجيتيا

أّف الوطف أَحفُّ عمى أبنائو مف األوطاف - كرَّـ اهلل وجيو- نفيـ مف قوؿ اإلماـ عمي ج ـ
وأف الغنى في أوطاف اآلخريف قد . األخرى ميما كانت الصعوبات، وميما كاف الفقر

ف كاف يمثؿ غربة إال  يولد شعورًا بالمواطنة لكنو كالسراب؛ ولذلؾ فإف الفقر في الوطف وا 
 .أنو في ظاىره وطف

 .(اإلجابة متروكة لمطالب):  تعممت مف درس الغربةد ـ
 .ولكني أرى أف حبة ممح وخبز في الوطف أطيُب مف كؿ طعاـ الغربة

 : ـ الميارات النحوية6
 : استخرج مف الفقرة السابقةأ ـ

  ًرحمُة ػ سيمةً :   ليست:  فعبًل ناسخا. 
 يواجو مشكبلت: .... خبرًا جممة فعمية. 
 مأموف:  اسـ مفعوؿ عف فعؿ ثبلثي. 
  ًمتشائماً :  حاال. 
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  التأقمـ/ صعوبةً / مشكبلٍت / َنْفَسو: مفعواًل بو. 
  ًالجديدة/ الجديد/ المرير/ صعبة :  نعتا. 
  ًالمغتربوف/ البعُض :  فعبل. 
  ًيستطيعُ / يواجُيو/ تجعؿُ :  فعبًل مضارعًا مرفوعا. 
 ال يوجد :فعبًل مف األفعاؿ الخمسة. 
 أمبلً : مفعواًل ألجمو. 

 : أصًنؼ الكممات اآلتية إلى صحيح ومقصور ومنقوص وممدودب ـ
 ...(طمب) (طالب)َعمَّـَ : الفعل الصحيح
 .مرتضى ػ منتيى ػ مرتجى: الفعل المقصور
 .قاضي ػ سامي ػ ساعي ػ ماضي: الفعل المنقوص
 .نداء ػ داء ػ أعداء: الفعل الممدود

 : أبيف نوع الكممات التي تحتيا خط فيما يأتيج ـ
  اسـ تفضيؿ ............   أفضؿ.......  العيش في. 
  فعؿ تعجب ...........    أجمؿ ما. 
  مفعوؿ مطمؽ .............   عوداً عاد المسافر. 
 فاعؿ.....    يواجو المغترُب ـ. 
  مفعوؿ ألجمو..........   رغبة  شرب المريض الدواء. 
 مفعوؿ فيو..........    صباحًا الشاطئِسرُت و. 
 مف األسماء الخمسة............    الفضؿ ذو. 
  منادى.........   يا مياجرًا ُعد. 
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 : أعرب ما تحتو خط في النص السابؽد ـ
 .مفعوؿ بو منصوب بالكسرة ألنو جمع مؤنث سالـ: مشكبلت

 .مرفوع بالضمة (َلعؿَّ )خبر : أشدُّ 
 .نعت مجرور بالكسرة: الجديد

 .فاعؿ مرفوع بالضمة: المغتربُ 
 .مفعوؿ بو منصوب بالفتحة: صعوبةً 
 .(مضاؼ إليو)الواو لمعطؼ، ومشقة معطوفة عمى جيٍد : ومشقةً 
 .اسـ مجرور بمف، وىو مضاؼ، والياء ضمير متصؿ في محؿ جر باإلضافة: وَطِنوِ 

 : ـ الميارات اإلمالئية7

 : استخرج مف الفقرة السابقةأ ـ
 (مأمونة التأقمـ):  كممة ىمزتيا المتوسطة عمى ألؼ. 
 (جزء):   كممة بيا ىمزة متطرفة مفردة عمى السطر. 
 (الفاصمة ػ النقطة):    عبلمتيف مف عبلمات الترقيـ موضحًا نوعيما. 
 (االغتراب ػ أَشدَّ ):   كممة بيا ىمزة وصؿ، وأخرى بيا ىمزة قطع. 
 (متشائماً ):   كممة بيا ىمزة متوسطة عمى ياء. 

 :أبّرر كتابة اليمزة في الكممات اآلتية عمى صورتياب ـ 
 .ألف اليمزة مفتوحة ومسبوقة بحرؼ مفتوح: َسأؿَ 
 .اليمزة مضمومة، وقبميا مفتوح، والضمة أقوى مف الفتحة: ىؤالء

 .اليمزة مكسورة وقبميا ساكف والكسرة أقوى الحركات: عاِئبلت
، والضمة أقوى مف السكوف: ُبْؤس  .اليمزة ساكنة، وقبميا حرؼ مضمـو
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 .اليمزة متطرفة ومسبوقة بمّد ساكف: ُسفراء

 : أمًثؿ لما يأتيج ـ
 َدَعا:  فعؿ ثبلثي آخره ألؼ لينة ممدودة. 
 ُمتأّمؿ:  كممة بيا ىمزة متوسطة عمى ألؼ. 
 ما أجمؿ السماء:  كممة بيا عبلمة ترقيـ تدؿ عمى التعجب! 
 امُرؤ:   كممة آخرىا ىمزة عمى واو. 
 َلَجأَ :   كممة آخرىا ىمزة عمى ألؼ. 

 : ـ اإلنتاج الكتابي8

 .(مصاعب اليجرة ػ فوائد اليجرة). تترؾ الكتابة لمطالب
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 األألى من العبم الذراسً، أنهبٌت العبم

 .المستوى التاسع: الصؼ

 .50: الدرجة الكمية

 .ساعتاف: زمف االختبار

الفيـ واالستيعاب ػ المعجـ المغوي ػ التذوؽ المغوي ػ ميارة التفكير ): محتوى االختبار
 .(اإلبداعي ػ اإلنتاج الكتابي ػ النحو ػ اإلمبلء

 

 :اقرأ النص اآلتي ثـ أجب عف األسئمة اآلتية

ُف ) الّصداّقُة الَحقْيَقيَُّة َعبَلَقٌة ِإْنَساِنيٌَّة، َتْفَتُح آَفاَؽ التََّعاُوِف والتََّعاُرِؼ َبْيف اأَلْصِدقاِء، وتَكوّْ
 .َمَشاِعَر الَمَحبَِّة واأُلُخوَّةِ 

دْيِؽ ِلَصِدْيِقِو َيْبِني ُمْجَتمعًا ُمَتَحاّبًا ِفْيو التََّكاُتُؼ، َوفْيِو الَمَحبَُّة والَخْيُر لمجمْيِع،  ِإفَّ َوَفاَء الصَّ
َحيُث َيُكوُف اأَلْصِدَقاُء َجْميُعُيـ َحرْيصْيف َداِئمًا َعمى َفْيـِ َما َتْحِمُمو َىِذِه الَعبَلَقُة مْف َمَعاٍف 

 .َتْجَعُؿ اإِلْنَساَف َصُدوقاً 

 .(ِإفَّ اأَلْخبلَؽ الّساِمّيَة َتْبِني اأُلُخوََّة ِإالَّ ُخُمقًا َيْكَرُه التََّعاُوَف، فاْحِرُصوا عمى َصَداَقِة اأَلْوِفَياءِ 
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 درجات (6)   : ـ الفيم واالستيعاب1

  ما المقصود بالصداقة الحقيقية؟أ ـ
  ما أثر الصداقة في بناء المجتمع؟ب ـ
  ما صفات الصدوؽ؟ج ـ
 درجات (8)   : ـ ميارة المعجم المغوي2
 : ................(التكاتؼ):  ما معنىأ ـ
 : ..................(حريصيف) ـ

 : ...............(الوفاء):  ما ضدب ـ
 : ................(السامية) ـ

 : ..................(آفاؽ):  ما مفردج ـ
 : ...................(األصدقاء) ـ

 : ..................(العبلقة):  ما جمعد ـ
 : ......................(ُخُمؽ) ـ
 ( درجات6)   : ـ ميارة التذوق المغوي3

 :أضع دائرة حوؿ معنى كؿ عبارة ما يأتي

 .(عبلقة جيدة ػ عبلقة حب ػ عبلقة كره: تعني (عبلقة إنسانية) أ ـ

 .(صداقة التنافر ػ صداقة الفراؽ ػ صداقة المحبة): تعني (صداقة األوفياء) ب ـ

 .(آفاؽ ػ الصداقة ػ احرصوا):  أضعة ُكبًل مما يأتي في جمؿ جديدةج ـ
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 ( درجات4)  :  ـ ميارة التذوق البالغي4

 .(الصداقة الحقيقية كالغيث في الصحراء):  َحّمؿ التشبيو اآلتي إلى أركانوأ ـ

 : ...................المشبو

 : .....................المشبو بو

 : .......................أداة التشبيو

 : .......................وجو الشبو

 : أضع التعبيرات اآلتية في تراكيب جديدةب ـ

 : ...........................(آفاؽ التعاوف) ـ

 : ............................(صداقة األوفياء) ـ

 درجات (7)   : ـ ميارة التفكير اإلبداعي5

 : اكتب ثبلثة شروط في الشخص الذي تتخذه صديقاً أ ـ

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

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

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

  ماذا تتصرؼ في المواقؼ اآلتية؟ب ـ

 .يطمب منؾ أف تساعده في التخمص مف عبلقتو بشخص آخر (صديؽ) ـ
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.................................................................. 

 . شخص طمب صداقتؾ، في ظؿ شرط ال تقبموـ

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

 : أكمؿج ـ

 .................... األخبلؽ السامية تبني مجتمعًا متحابًا إاّل ـ

 ....................... الوفاء لمصديؽ يبني ـ

 : ـ اإلنتاج الكتابي6

 :اكتب فقرة مف ستة أسطر بعنواف

 درجات (5).    (الصداقة باب المحبة والتعاوف)

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

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

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

 : ـ النحو واإلمالء7
 درجات (7):    استخرج مف النص السابؽأ ـ

 . كممة بيا ىمزة وصؿ، أخرى بيا ىمزة قطعـ

 . مفعواًل بوـ
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 . توكيًدا معنوًياـ

 . صيغَة مبالغةٍ ـ

 . كممًة بيا حرٌؼ ينطؽ وال يكتبـ

 . كممًة بيا ىمزة متطرفةـ

 . مستثنىـ

 ( درجات5):    أعرب ما تحتو خطب ـ

 : ........................................الحقيقة

 : ...........................................التعاوف

 : ................................................وفاءَ 

 : ..................................................متحاباً 

 : .............................................حريصيف

 (درجتاف):  واضبطيا بالشكؿ (فريؽ): في جممة (مستثنى) اجعؿ الكممة اآلتية ج ـ

 .(الطبلب)في جممة مع ضبطيا بالشكؿ  (مستثنى منو)واجعؿ الكممة اآلتية 

 

 


