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مدخل الوحدة

كتاب التلميذ

رفع وعي المتعلم بالمحتوى الجديد من خالل التلميحات حول النقاط الرئي�سة التالية : 
مجال النوادر والقيم .

اإعادة �سرد الق�سة . 
اإدارة الندوة. 

ا�ستخدام نائب الفاعل . 
ا�ستخدام الجملة الخبرية الفعلية المنفية . 

ا�ستخدام الأ�سماء الخم�سة . 
كتابة كلمات وعبارات مت�سمنة حرفي ) ف،ق(.

كتاب كلمات منونة تنوين ن�سب . 

1

2

3

4

5

6

7

8

100( مطبوع عليها الصور  لوحة بوستر )70
السبع في نشاط )ا(

 . ال�سبورة  على  البو�ستر  لوحة  > تعليق 
وقوع  ح�سب  منطقًيا  ترتيًبا  لترتيبها  ا�ستعداًدا   ال�سور  تاأمل  التالميذ  تكليف   <

اأحداثها . 
 . الأحداث  ترتيب  حول  التالميذ  لإجابات  > ال�ستماع 

. كتابًيا  وو�سفه  الم�ساهد  اأحد  اختيار  تلميذ  كل  > تكليف 

كل  اإزاء  لتو�سع  ال��م��ح��اولت  اأف�سل  اختيار  ث��م   ، الإج��اب��ات  لبع�ض  ال�ستماع   <

�سورة.
 . ال�سور  اإلى  النظر  دون  الق�سة  اأحداث  �سرد  لإعادة  ثالثة  اأو  تلميذين  > اختيار 

 2 ،6 ،7، 5 ،1 ،4 ،3 -1

2- الإجابة متروكة لتعبير كل تلميذ في و�سف مايختاره 

اإل��ى الربط بين الأح��داث دون  3-  الإج��اب��ات متروكة لتعبير كل تلميذ مع تنبيههم 

الإكثار من ا�ستخدام األفاظ ت�سعر بوجود فوا�سل بينها مثل الإكثار من )ثم(.

�أواًل

انيًا
ث

لعرض المقاطع الثالثة المسجلة 

)cd( على

هي: والم�ساهد  الحا�سوب  خالل  ( من   CD  ( على  الم�سجلة   الم�ساهد  > عر�ض 

1- المقطع الأول خطبة يف�سل اأن تكون من خطب الحرم المكي.

2- مقطع من ندوة.

3- مقابلة مع �سخ�ض.) كل مقطع ن�سف دقيقة(.

- المقاطع كلها تتناول قيمة )تعظيم البلد الحرام(.
. مقطع  كل  في  التعبيري  الفن  نوع  تحديد  التالميذ  > تكليف 

 . التالميذ  اإجابات  اإلى  >  ال�ستماع 
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- الموقف الكالمي في المقطع الأول : خطبة .
- الموقف الكالمي في المقطع الثاني : ندوة .

- الموقف الكالمي في المقطع الثالث : مقابلة .

الثًا
ث

. )اللعبة(  الن�ساط  لتنفيذ  مجموعات  تكوين  التالميذ  > تكليف 
يلي:  ما  وبيان  ال�سبورة   على  اللعبة(   ( الن�ساط  > �سرح  
كتابة  ع�سر كلمات في ورقة خارجية وت�سليمها للمعلم.   o

. الفائزة  المجموعة  هي  �سحيحة  اإجابتها  و  اأوًل  ت�سلم  التي  المجموعة   o
o  الكلمات المطلوبة  تت�سم باأنها اأفعال ما�سية، م�سمومة الأول ومك�سورة ما قبل 

الآخر، يمكن للمعلم اأن يكتفي بقوله : ) مثل هذه : ُعِلم ، ُمِزح(.

- مفتوحة مثل ) ُدِر�ض ، �ُسِجن ، ُن�ِسر ، ُرِفع ....( 

١١٥

 
 
 

 
 

     



 






ً لثا
ثا 

   
     

ً بعا
را

 أ

     ب






ً نيا
ثا

. مرتدة  تغذية  > تقديم 
. الثالثة  المقاطع  بين  تجمع  التي  القيمة  تحديد  التالميذ  > تكليف 

التالي مثل الحرف الأخير من الفعل  اأن يكون الحرف الأول من الفعل  o ي�سترط 
ال�سابق . 

. مرتدة  تغذية  > تقديم 

2- المعني الذي يجمع بين الم�ساهد ال�سابقة هو تعظيم البلد الحرام.
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�بعًا
ر

اأية  ا�ستخدام  المجيب  يتجنب  ، بحيث  الآخر  اأحدهما  �سوؤال  تلميذين  > تكليف كل 
اأداة نفي . 

 ( الإجابة  اأثناء  با�ستخدامها  ي�سمح  ، حيث ل  ال�سبورة  النفي على  اأدوات  > تدوين  
ل ، لم ،لي�ض، كال ، ما ، لن ( 

طالب  كله  الف�سل  في  يبرز  حيث  للطالب  م�سابقة  �سكل  على  الن�ساط  اإج��راء   <
واحد عندوجود زمن كاف ل�ستمرار هذا الن�ساط . 

- مفتوحة مثل ما ذكر في كتاب التلميذ . 

ً ام�سا
خ

 . الإن�سات  اأهمية  اإلى  التالميذ  انتباه  > لفت 
بكل  الن�ض  في  المذكورة  ال�سخ�سية   ا�سم  كتابة   ( بالمطلوب  التالميذ  > تذكير 

ال�سيغ  الواردة فيه ( . 
 . كتبهم  اإغالقهم  بعد  التالميذ  على  الن�ض  >  قراءة 

. الكتاب  اإلى  الرجوع  دون  ال�سخ�سية  ا�سم  كتابة  التالميذ  >  تكليف 
 . التالميذ  اإجابات  اإلى  > ال�ستماع 

 . الخاطئة  الإجابات  > ت�سويب 
اأهمية  مالحظة  مع   ، خط  تحتها  التي  الكلمات  ر�سم  اإع��ادة  التالميذ  تكليف   <

كتابتها بخط الرقعة الذي كتبت به . 

ً اد�سا
�س

1    اأبي بكر.
2    اأبو بكر.
3    اأبا بكر .

الحاسوب ) عرض بوربوينت يظهر الكلمات في الرسم كلمًة كلمًة ثم  يظهر اللون األزرق مع ) الكلمات ) سماًء 
 بيًتا  قصًة ((.
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اللوحة  الحا�سوب )عر�ض بوربوينت( حيث تكون  اللوحة من خالل جهاز  > عر�ض 

مفرغة من الكلمات . 
 . كلمة  كلمة  الكلمات  > ظهور 

 . ظهورها  بعد  م�سبوطة  الكلمات  قراءة  التالميذ  اأحد  > تكليف 
 . الأزرق  باللون  ن�سب  تنوين  المنونة  الكلمات  تلوين  التالميذ  > تكليف 

- الكلمات التي تلون باللون الأزرق . 
�سماًء، بيًتا، ق�سًة

ً �سابعا

. ال�سبورة  على  الم�سروعات  > كتابة 
. مجموعات  اأربع  اإلى  التالميذ  > توزيع 

الختالف  عند  القرعة  واإجراء   ، ال�سخ�سيات  اإحدى  اختيار  كل مجموعة  > تكليف 
حول الختيار ، اأو تحديد �سخ�سية معينة لمجموعة معينة عندما يرى المعلم منا�سبة 

ذلك .
اإلى اأهمية توزيع المهام على المجموعة مع العمل بروح الفريق  > تنبيه التالميذ 

الواحد . 

. المقدمة  الم�سروعات  حول  مرتدة  تغذية  > تقديم 
. الإنجاز  ملفات  في  الم�سروع  من  ن�سخة  ت�سمين  اإلى  التالميذ  > تنبيه 

 تنمية قدرات التالميذ على البحث .
 العمل و�سط جماعة .

١١٧
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س
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 ، كتب   ( المعلومات  م�سادر  من  م�ستقاة  �سردية  ن�سو�ض  جمع  التالميذ  > تكليف 
مجالت ، �سحف ، برامج حا�سوبية ، الإنترنت ( .

: التالي  اإلى  التالميذ  > تنبيه 
يتج��������اوز  ل   -1

حجم الن�ض �سفحتين .
ير  ت��������س��������و  -2

الن�ض مع �سفحة غالف 
المرجع .

فقرة  ن�������س���خ   -3

الن�ض  م���ن  ف��ق��رت��ي��ن  اأو 
ف���ي ك���ت���اب ال��ن�����س��اط في 
المو�سع المحدد لذلك.

منًا
ثا

  تنمية قدرات التالميذ على البحث .
  تدريب التالميذ على القراءة الحرة .

ح�سدني عليك

كتاب التلميذ

ن�ض ال�ستماع

الإن�سات والتفاعل . 
 ال�ستماع باحترام للراأي الآخر . 

الإجابة عن اأ�سئلة تف�سيلية . 
الك�سف عن القيم ال�سريحة وال�سمنية التي ق�سدها الكاتب . 

التعرف اإلى غر�ض المتكلم من ال�سياق ) تعجب ( . 
بيان اأثر القيم الإيجابية وال�سلبية عليه وعلى المجتمع. 

الربط بين ال�سخ�سيات والأحداث . 
تلخي�ض ما ا�ستمع اإليه �سفهًيا . 

التهيئة

. ال�سبورة  على   ) التهيئة  ن�ساط   ( الجدول  > ر�سم 
قراءة  ،واآخ��ر  الجدول  من  الأول  العمود  كلمات   ق��راءة  التالميذ  اأح��د  تكليف   <
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كلمات العمود الثاني .
. الم�سادة  ال�سفات  حول  التالميذ  اإجابات  > ا�ستماع 

. التلميذ  كتاب  في  الإجابات  التالميذ  > كتابة 
مبا�سر  ب�سكل غير  ال�ستماع  بن�ض  الن�ساط  هذا  اإلى عالقة  التالميذ  انتباه  > لفت 

) �سيرد في ن�ض ال�ستماع ما ي�سير اإلى �سفة الح�سد الذميمة ( .
فقط  الم�سحك  لتعني  والنوادر  الطرائف  اأنَّ  اإلى  التالميذ  انتباه  > لفت 

- ال�سدق �سده الكذب .
والعلماء  بالعلم  ال�ستخفاف  �سده  الأم��ر  وولة  العلماء  واحترام  بالعلم  الهتمام   -

وولة الأمر
- الأمانة �سدها الخيانة

- الفرح لوجود النعم عند الآخرين �سده الح�سد
- الفطنة �سدها البالهة 

�واًل

×100( مرسوم عليها الجداول الثالثة في النشاط ) أواًل (  شريط صوتي أو  السبورة  لوحة )70 
قرص مدمج يسجل عليه النص ) يقرأ النص قراءة معبرة عند عدم توافر الشريط أو القرص ( . 

 . الهام�ض  في  الواردة  ال�ستماع  اآداب  اإلى  التالميذ  > تنبيه 
ال�سريط  ت��واف��ر  ع��دم  عند  معبرة   ق���راءة  ق��راءت��ه  اأو  الن�ض  التالميذ  اإ���س��م��اع   <

ال�سوتي

ح�سدني عليك  

قال العالم الجليل ال�سعبّي : اأر�سلني الخليفة ) عبد الملك بن مروان ( اإلى ملك 
الروم ، فلما و�سلت اإليه جعل ل ي�ساألني عن �سيء اإل اأجبته ، وكانت الر�سل ما تطيل 
الإقام���ة عن���ده ، فحب�سني اأياًما كثيرًة حتى ا�ستحثثت خروجي ، فلما اأردت الن�سراف 

قال لي : اأِمْن اأهل بيت الخالفة اأنت ؟ 
فقلت : ل ، ولكني رجل من العرب في الجملة  ، فهم�ض ب�سيء ؛ َفُدِفعْت اإليَّ رقعة 

وقال لي : 
اإذا اأديت الر�سائل اإلى �ساحبك فاأو�سل هذه الرقعة .

ق���ال ال�سعب���ّي : فاأدي���ت الر�سائل اإلى عب���د الملك ون�سيت الرقع���ة ، فلما �سرت في 
بع�ض الدار اأريد الخروج تذكرتها ، فرجعت فاأو�سلتها اإليه . فلما قراأها قال لي : 

اأقال لك �سيئاً قبل اأن يدفعها اإليك ؟
قل���ت : نع���م ، ق���ال لي : اأمن اأهل بيت الخالفة اأن���ت ؟ قلت : ل ، ولكني من العرب 

في الجملة . 
ث���م خرج���ت من عند الخليفة ، فلما بلغ���ُت الباَب ُرِدْدُت . فلما مثلت بين يديه قال 

لي : 
اأتدري ما في الرقعة ؟ 

قلت : ل . 
قال : اقراأها . فقراأتها فاإذا فيها : كيف يكون في قوم مثل هذا  وُيَملُِّكوا غيَره ؟ 

انيًا
ث

الثًا
ًث ام�سا
خ

�بعًا
ًر اد�سا
�س
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1-عبدالملك بن مروان – الخليفة –فلما قراأها قال لي :اأقال لك �سيًئا قبل اأن 

يدفعها اإليك ؟
2-ال�سعبّي – العالم الجليل -تذكرتها فرجعت فاأو�سلتها اإليه 

3-ملك الروم – م�ست�سيف ال�سعبّي – ما اأردت اإل قتله . 

الخادم > م�ستت                  فقام فوًرا واأغلق الباب > م�ستت

فقلت : واهلِل لو علمُت ما فيها ما حملُتها ، و اإنما قال هذا لأنه لم يرك . 
قال : اأفتدري لم كتبها ؟ 

قلت : ل . 
قال : ح�سدني عليك ، واأراد اأن يغِرِيََني بقتِلك . فلما علم َمِلُك الروم بذلك قال: 

ما اأردت اإل قتله كما قال.
  باقات الورود الن�سرة 
من حكايات الم�سلمين العطرة ، اإبراهيم النعمة . بت�سرف

١١٩

 
 
 

 


     






    



 

 



 



  ً أوال



    





 









 

 
 

 



 

 . التلميذ  كتاب  في  عنها  الإجابة  ثم  الأ�سئلة  قراءة  التالميذ  > تكليف 
ذلك. اإلى  بالحاجة  ال�سعور  عند  الن�ض  التالميذ  اإ�سماع  > اإعادة 

1- ل ، لم يكن ملك الروم ي�ستفهم عن ال�سعبّي .

2- الغر�ض التعجب .

1- اإعجاب ملك الروم بال�سعبّي .

2-علم وذكاء ال�سعبّي .

3-كراهية ملك الروم لعزة الم�سلمين .

1-تقدير الخليفة عبدالملك بن مروان العلماء .

2-اأمانة العالم ال�سعبّي .

3-فطنة عبد الملك بن مروان .

انيا
ث

�أواًل
الثًا
ث

�بعًا
ر
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اأهم اأفكار ن�ض ال�ستماع :
1-اإر�سال عبدالملك بن مروان ال�سعبّي اإلى ملك الروم .

2-اإعجاب ملك الروم بال�سعبّي و�سوؤاله اإن كان من اأهل بيت الخالفة .

3-ت�سليم ملك الروم ال�سعبّي ر�سالة اإلى عبدالملك بن مروان .

4-اإي�سال ال�سعبّي الر�سالة اإلى الخليفة .

5-�سوؤال الخليفة ال�سعبّي عن معرفته بما تت�سمنه الر�سالة .

6-اإخبار الخليفة ال�سعبّي بم�سمون الر�سالة والهدف منها .

تلخي�ض الن�ض ) يقبل اأي تلخي�ض اآخر ي�ستوفي اأهم الأفكار ( :
، ف�ساأله  ال��روم بال�سعبّي عندما جاءه مر�ساًل من عبدالملك بن م��روان  اأُعجب ملك 
: ِمن بيت اأهل الخالفة اأنت ؟ فقال : ل ، ولكني رجل من جملة العرب ، فاأعطاه ر�سالة 
�سلمها لعبدالملك بن مروان ، وبعد اأن قراأها عبدالملك بن مروان �ساأله عن معرفته بما 
فيها ، فاأجابه ال�سعبّي بالنفي ، فاأخبره الخليفة بما فيها ، واأنه اأراد بذلك َقْتلَُه لح�َسِده 

اإياه . 

الإجابات مفتوحة ومتروكة لأ�سلوب كل تلميذ :
الآثار ال�سلبية في الحا�سد :

1- الح�سد ُيذهب الح�سنات .

2-الح�سد يمالأ قلب الحا�سد بالألم النف�سي .

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

............................................. -4

الآثار ال�سلبية في المجتمع :
1-ين�سر البغ�ساء والعداوات بين النا�ض .

2-يثير الأحقاد والفتن .

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

.......................................... -4

١٢٢
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كتاب التلميذ

ال�سدقة والكوب ن�ض الفهم القرائي

- تتم اإجراءات القراءة ال�سامتة كما في الوحدة الأولى

�أواًل

ي   ُأَنمِّ
ُلَغِتي

   ك�سف معاني الكلمات من خالل الترادف والت�ساد وال�سياق.
   اختيار المعنى المنا�سب لكلمة متعددة المعاني في القامو�ض.

الأولى. الوحدة  في  لها  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

1

انيًا
ث

ُأِجْيُب

  الإجابة عن اأ�سئلة تف�سيلية.
 الك�سف عن القيم ال�سريحة وال�سمنية.

مقارنة اأفكار الن�ض باأفكاره الخا�سة.

 -1

اأ.يتفاخر.
ب. الأمر المتكرر في حياتنا.

ج. يريه اأنه مت�سف بالخير على خالف ما هو عليه.
-2

اأ : قليل
ب :  انتهت .

3-    في الجملة الأولى بمعنى: اأنهيت م�ساكلك ب�سكل اإيجابي.

 في الجملة الثانية: �سكنت.

 في الجملة الثالثة: اأباح.
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المراد  للن�ساط  المطلوبة  الإجابة  لتحديد  الن�ض  اإلى  العودة  التالميذ  > تكليف 
مناق�سته.

من  النمط  ه��ذا  يحتوي  وم��ا   ، )ق�����س��ة(  ال��ن�����ّض  نمط  ف��ي  التالميذ  مناق�سة   <

)�سخ�سيات، وم�سكالت وبداية ونهاية عقدة وحل(.
عليها  الإمكان  بقدر  وال�ستدلل  الن�ض  في  الموجودة  القيم  اإلى  التالميذ  > تنبيه 
من القراآن وال�سنة ثم ال�سعر والأقوال الحكيمة ،مع ت�سجيع التالميذ الحافظين والثناء 

عليهم.
> اإعطاء التالميذ الفر�سة الكافية للتفكير واإبداء الراأي مع ترك الحرية لهم في 

التعبير مع تقديم التغذية المنا�سبة لذلك.

ال�صخ�صيات الواردة
 في الق�صة

الفقراء والم�ساكين

اأبو ثابت

الغني

الظريف

١٢٨

      



    












      













 -2

 -1

اأ. الكرم 
ب. المّن 

ج. المجال الجتماعي
 د. يكرهونه لمنِّه واأذاه.

111-174.indd   121 9/28/08   12:30:47 AM



علم
ت امل

ظا
الح

م

نوادر وقيمنوادر وقيم 122122

-3

)ب()اأ(

يجلب ل�صاحبه الذل والهوانالكرم

المّن
�صرك باهلل

الرياء
يرفع قدر �صاحبه

يبطل ال�صدقةالتوا�صع

يكت�صب محبة اهلل والنا�س

4- الطريقة: الحيلة )الكوب المثقوب(.

الراأي ال�سخ�سي ... تترك للتلميذ الحرية في ابدائه.
5- البداية: كرم الغني ال�سديد مع الفقراء والم�ساكين.

الأحداث:
- تباهي وافتخار ومّن الغني على الفقراء.

- معاناة الفقراء والم�ساكين من ذلك.
- تفكير الظريف في تلقين الغني در�ًسا يعلمه.

- حيلة الظريف على الغني.
النهاية: 

اهتداء الغني اإلى ال�سواب واإدراكه �سوء ت�سرفه. 

الثًا
ث

ُأَفـِكُر

 بيان مدى ارتباط القيمة بالقيم الإ�سالمية.
 بيان التعبير الأجمل.

> تكليف التالميذ قراءة الن�ساط ثم مناق�ستهم في المطلوب مع ترك الحرية 
لهم في عر�ض ما لديهم من اأفكار وحلول مع تنميتها لتوؤدي اإلى نتاجات اإيجابية.

وتذكيرهم  لهم  المنا�سبة  التغذية  تقديم  مع  التالميذ  من  الإجابات  تقبل   <

بالأخالق والف�سائل.
والأدلة. ال�سواهد  حفظ  على  التالميذ  > ت�سجيع 

الن�ساطات. جميع  تنتهي  حتى  ال�سابقة  بالطريقة  > ال�ستمرار 
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1- تترك الحرية للتالميذ في الإجابة عليهم.

2- يجلب التوا�سع ل�ساحبه الخير الكثير الذي ل يجلبه المال مهما كثر فهو يجلب 

له:
1.  الفوز بر�سوان اهلل وال�سعادة بمحبته ورفع قدره فقد وعد اهلل عباده المتوا�سعين 
الأر���ض ول  علًوا في  للذين ل يريدون  الآخ��رة نجعلها  ال��دار  تعالى: )تلك  ق��ال  الجنة، 

ف�ساًدا...( �سورة الق�س�ض )83(.
2. محبة الر�سول فقد قال عليه ال�سالة وال�سالم )طوبى لمن توا�سع في غير م�سكنه 

... اإلخ(، وقال: )ما توا�سع اأحد هلل اإل رفعه(.
3. يجلب له محبة النا�ض فيقبلون عليه ويحبونه ويرفعون من �ساأنه.

3- �سبه التفاخر والمّن بالحفرة التي تبلع:

لأن ما تبتلعه الحفرة ل يظهر وكذلك المّن ل يظهر ف�سل العمل وح�سنه.
4- اآداب العطاء:

1. العطاء في غير اإ�سراف.
2. طالقة الوجه وطيب اللقاء عند اإكرام النا�ض فالكرماء ل ي�سعون النا�ض باأموالهم 

قدر ما ي�سعهم ب�سط الوجه.
3. التعجيل بالعطاء والمبادرة به.

4. العطاء من الموجود دون تكلف و عناء.
5- اأ- التعبير )قال متفاخًرا بملء فيه( اأف�سل في اأداء المعنى لأنه يدل على التفاخر 

والمباهاة ويحمل �سورة بيانية زادت المعنى قوة وو�سوًحا.
ب�ساعة  ر  ت�سوِّ لأنها  وذل��ك  اأف�سل  وث��واب��ك(  اأج��رك  �سيبتلع  والتفاخر  )التناهي   - ب 

التباهي والتفاخر الذي يخفي العمل الذي يوجب الأجر والثواب.

١٣٠

      






ً لثا
ثا

        
  

 

   

ُ ر أُفَـكِ

�بعًا
ر

  اقتراح عنوان اآخر للق�سة .
  ا�ستخال�ض الفكرة العامة والأفكار الفرعية.

  قراءة فقرة غير م�سكولة.
  ا�ستظهار خم�سة اأ�سطر من الن�ض.

َأْقَرُا
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عناوين  اقتراح  في  الحريَّة  اإعطائهم  مع  الن�ض  عنوان  في  التالميذ  مناق�سة   <

اأخرى.
يمثلها  فقرة  كل  مع  الجانبيَّة  العناوين  وو�سع  الن�ّض  ق��راءة  التالميذ  تكليف   <

العنوان.
الن�ّض. من  اأ�سطر  خم�سة  با�ستظهار  التالميذ  > تكليف 

تنفيذ هذه الإجراءات كما في الإجراءات الم�سابهة لها في الوحدة الأولى.

1- تترك الحرية فيه للتالميذ.

2- تترك الحرية في تحديد الفقرات.

3- رقم )3( التفاخر والمّن ............. اإلخ.

4- يراعى في اأثناء قراءة التالميذ ال�سبط ، وعالمات الترقيم ، والقراءة الجهرية 

ال�سحيحة .
5- ي�ستظهر التالميذ الجزء المطلوب من الن�ض مع متابعة المعلم لهم في ذلك .

١٣٣

 
 
 

 


     



   

 

 

  





 




      

   

 




الفهم القرائي

كتاب الن�ساط

ال�سدقة والكوب ن�ض الفهم القرائي

 الك�سف عن معاني الكلمات الجديدة في حيث ال�سياق والجذر.
 ا�ستخدام المعجم الو�سيط للو�سول اإلى معاني الكلمات.
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نشاط

الأولى. الوحدة  في  لها  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساطين  هذين  > تنفيذ 

اأ- 
مة. - ُمّكرَّ

- الكْرم.

- الَكَرم.
- كرامة.

ب. 
- كافة.
ة. - ِكفَّ

- يكفكف.
. - يُكفُّ

كلمة ال�سدقة: ما يعطي على وجه القربى هلل ل المكرمة.
يلقن: تلقن ال�سيء والكالم وفهمه وتمكن منه.

مه.  نه: فهَّ        لقَّ





       




           

 
  

 
     

      

     
     

  
  

نشاط )1(

نشاط )2(
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خطوات القراءة المتعمقة/ ور�سة عمل 

كتاب التلميذ

 اإ�ستراتيجية قراءة 

ا�ستخدام الخطوة الثانية للقراءة المتعمقة ) الأ�سئلة (في ِفَقَرات مختلفة.

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  التدريب  في  كما  الإجراءات  هذه  > تنفيذ 

�أواًل

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  كما  التدريب  هذا  > تنفيذ 

الِفكِر  على  وُتدِخُل  هَن،  الذِّ َك  وُتحرِّ النَّف�ض  في  توؤثر  النوادُر  المفتاحية:  الجملة   -
المعرفَة، وعلى النَّف�ِض ال�سروَر.

- مو�سعها في بداية الفقرة.

انيًا
ث

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  التدريب  في  كما  التدريب  هذا  > تنفيذ 

- الفكرة الرئي�سة: التَّعريف ب�سخ�سية جحا العربّي.
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الثًا
ث

cdجهاز عرض مناسب

الِفْقرة الثانية: الفكرة الرئي�سة            َت�َسُرْع جحا في تناول طعام �ساخن.
                    ال�سوؤال                    ما نتيجة َت�َسُرْع جحا في تناول طعام �ساخن؟

القمر على �سطح  روؤي��ة ظل  َتعُجْب جحا من  الِفْقرة الثالثة: الفكرة الرئي�سة   
ماء البئر، ومحاولته اإنقاذه.

             ال�سوؤال                            ِمَم َتعجَب جحا عندما نظر اإلى ماء البئر؟
              اأو                                          ِمَم َتعجَب جحا عندما نظر اإلى ماء البئر؟ وكيف 

ف؟ ت�سرَّ

١٣٥

 
 
 

 


     



       

   
      
     

   

 

            

                
        
           
      

     

       
         
     

     

 
  

 


  

 

 

جهاز عرض مناسب

١٣٦

      


           
              
         
       

   

 

 

             

                 
         

                
         

 
   

   

 

  

       

     

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  التدريب  في  كما  التدريب  هذا  > تنفيذ 

ريف لطلب ال�صدقة َطْرق اأحد الفقراء منزل الظَّ

ريف من الفقير ومعاملته بالمثل غيظ الظَّ

ريف من الفقير؟ وكيَف عامله؟ ما موقف الظَّ

ريِف ؟ ِلَم طرَق اأحُد الفقراِء منزَل الظَّ

ريف غيظه؟ عالَم يدلُّ َكَظم الظَّ

�بعًا
ر
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ن�ض )جحا والوليمة(/ تدريبات

كتاب التلميذ

اإ�ستراتيجية قراءة

. تطبيق الخطوة الثانية للقراءة المتعمقة ) الأ�سئلة ( في اأيِّ ن�ضٍّ

cdجهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  كما  الإجراءات  هذه  > تنفيذ 

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  التدريب  في  كما  التدريب  هذا  > تنفيذ 

- الجملة الرئي�سة: ُدعي جحا يوًما اإلى وليمة، فارتدى رداًء عتيًقا، وو�سع على راأ�سه 
عمامًة باليًة، وتهياأ للخروج.

- مو�سعها: في بداية الِفْقرة.
- الفكرة الرئي�سة:  ا�ستجابة جحا للدعوة وذهابه بهيئة زرية.

- تحويل الفكرة الرئي�سة اإلى �سوؤال: هل ا�ستجاب جحا للدعوة؟ وكيف تهياأ لها؟

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  الن�ساط  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

نشاط )1(

نشاط )2(
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عالَم   الَم  ُجحا الحا�صرين؟ِلَم عاَد جحا اإلى بيته؟

ر الحا�صرون تقديرهم لهيئة ُجحا؟ كيَف ا�صتقبَل القوُم جحا؟ِبَم برَّ

ْب الحا�سرين ا�ستقبال جحا والترحاب به. - الفكرة الرئي�سة:  َتجنُّ
- ال�سوؤال عن الفكرة:  ِلَم تجنَب الحا�سرون ا�ستقبال جحا والترحاب به؟

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  التدريب  في  كما  التدريب  هذا  > تنفيذ 

*

تكليف التالميذ ) منزلًيا ( تطبيق الخطوتين الأولى والثانية للقراءة المتعمقة 
على اأحد الن�سو�ض القرائية والطالع عليه الح�سة القادمة.

١٣٩
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ن�ض )ال�سيف الثقيل(

كتاب التلميذ

ن�ض التحليل الأدبي

�أواًل

ص النَّ َأكتشف 

اإلى  الإ�سافة  للمعلم  يمكن  كما   ، ال�سابقة  ال��وح��دة  في  ورد  مما  ال�ستفادة  يمكن   -
ن�ساطات ) اأكت�سف الن�ض ( اأو ا�ستبدال بع�سها اإذا راأى فائدة ذلك . 

1 - ن�سح بفكاهة . 
-2

اأ- ) ✓( خفيفة ق�سيرة . 
ب- ) ✓( اآداب الزيارة . 

ج- بداأ الن�ض بنهي وانتهى باأمر 

انيًا
ث

ي   ُأَنمِّ
ُلَغِتي

الك�سف عن معاني الكلمات عن طريق ال�سياق . 

مجموعة من جهاز عرض مناسب
المعاجم

المكون  لهذا  الأولى  الوحدة  في  �سجل  مما  ال�ستفادة  > يمكن 

-1
المعنى الكلمة
ِعْبء

اإِزاء 

الزير 

نزيل 

الِخّل 

ِكراء

حمل ثقيل

مقابل

وعاء ماء

�صاكن

ال�صديق النا�صح

اأجر

2-      عناء : تعب �سديد . 

غًبا : حينا بعد حين . 
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الثًا
ث

فهم  َأ
حلل أ و

 الإجابة عن اأ�سئلة تف�سيلية . 
 ا�ستخال�ض بع�ض الأفكار ال�سمنية0 

 �سرح اأبيات من الن�ض �سرًحا اأدبًيا
 اإعادة �سياغة قطعة �سعرية �سياغة تت�سمن  األفاظها الأ�سا�سية . 

جهاز عرض مناسب

الكفايات  مراعاة   مع  الأولى  الوحدة  في  المكون  اإجراءات  من  ال�ستفادة  > يمكن 
كتاب  في  الموجودة  بالإ�ساءات  ال�ستنارة  اإل��ى  والإر���س��اد  بالوحدة  الخا�سة  الم�ستهدفة 

التلميذ 
 هذا عدا الإعداد المنا�سب للتعلم  المتنوع مابين تعلم في �سمن مجموعة) وحبذا لو 
كان عدد اأفرادها زوجيا لي�سهل النتقال للتعلم الثنائي بعده( ومابين  تعلم ثنائي وتعلم 
فردي وهذا التنوع  ت�سير اإليه �سيغ بدايات الن�ساطات0  مع متابعة التلميذ  اأثناء تعلمه 
متابعة منا�سبة لإفادته وتعويده معرفة الخطوات التي تم التعلم عن طريقها لال�ستفادة 

منها لحًقا في مواقف اأخرى0                                           
 وتجدر الإ�سارة اإلى اأن  الن�ض يتم تناوله من خالل بع�ض مقطوعاته . 

وحبذا لو ناق�ض المعلم مع تالميذه خطوات ال�سير في)اأفهم واأحلل( م�ستفيدين من 
الوحدة ال�سابقة . 

1-      الأبيات 1 ، 2 ، 3 0 

اأ-   الإجابات بين الطالب �سفهية  داخل المجموعات وي�ستعر�سها المعلم عن طريق 
مقرري المجموعات وتتم مناق�ستها0 من مثل:    

١٤٣
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م�سيفه0 
-�سورة الم�سيف مرحًبا ترحيًبا كثيرا مخفًيا انزعاجًه عن �سييفه الثقيل  ، و�سورة 
وذلك  عنده  من  الثقيل  ال�سيف  خ��روج  بمجرد  انزعاجه  عن  عبر  ال��ذي  الم�سيف  ذل��ك 

بتك�سيره وعاء ال�سرب في بيته0 
-ال�سورتان مختلفتان اإلى درجة التناق�ض ، و�سبب ذلك عدم اكتراث ال�سيف الثقيل ، 

وحياء الم�سيف الذي تكلف اإكرامه على م�س�ض0 
اأحد قد يتظاهر  -اأن يكون ال�سيف فطًنا يقدر الأم��ور تقديًرا ح�سًنا فال يثقل على 

بالرتياح لوجوده حياء منه فقط0 
-ال�ستغناء عن الإقامة �سيوًفا عند الآخرين با�ستئجار مكان لالإقامة 0 

وال�سياغة   ، الأ�سا�سية  الكلمات  على  تحافظ  التي  المنا�سبة  ال�سياغة  ُتقبل   - ب 
الجيدة.  

-ال�سفة  هي الإثقال بالزيارة . 
- حتى ليكره النا�ض لقاءنا . 

- اإذا اأطال البقاء دون حاجة ما�سة وقبول طبيعي من     الم�سيف، واإذا حمل الم�سيف 
فوق ما ي�ستطيعه حتى في زمن ارتباطه معه واإذا تنا�سى في تعامله اأنه �سيف واأنه لي�ض 

من اأهل المكان   وما�سابه هذا. 
    - الأقارب0 . 

- يمكن اإلى حد ما ولي�ض على الإطالق فقد يت�سرر ال�سديق مثاًل0

ب- الإجابات كتابية ويقبل منها مثل :  
-. يقوي التنفير من الأ�سياء المذكورة0 

ا ، ً؛ واإنما هو ثقل معنوي نف�سي ي�سغط به على الم�سيف 0  - ل 0لي�ض ثقاًل ح�سيًّ
ال�سيف  نتيجة وجود  نف�سي   واإنما هو حمل معنوي  ؛  ا  العناء حماًل ح�سيًّ -ل0لي�ض 

الثقيل وما يترتب على وجوده  من تبعات يهون اأمامها الحمل الحقيقي0
وا�ستخدم معه الفعل )تحمل( للتعبير بقوة عن ذاك الحمل المعنوي الثقيل0

 

ج- يقبل ال�سرح المنا�سب الذي يلم�ض بع�ض الجوانب التعبيرية الجميلة . 
     

     2-      اأ- الإج��اب��ة �سفهية فردية ي�ستعر�ض المعلم ع��دًدا من الإج��اب��ات من ذوي 

الم�ستويات المتنوعة من تالميذه وتتم مناق�ستها  
ومن الإجابات المنا�سبة:

� تربط الأبيات عالقة المو�سوع الواحد فبعد اأن تحدث عما يجتنب في الزيارة اأخذ 
يذكر بع�ض اآداب الزيارة المقبولة.

عند  المكوث  زم��ن  بق�سر  ك��ذل��ك  غيرها،وتت�سف  زم��ن  ع��ن  زمنها   متباعد  -زي���ارة 
الم�سيف0 

-حتى ل ينزعج الم�سيف اأو يتكلف فوق مايطيق، وليكون  ال�سيف مرغوب اللقاء من 

�بعًا
ر

َأتذّوق

اختيار عنوان معبر عن اأحا�سي�ض ال�ساعر0  
اختيار اأبيات تعبر عن الحركة النف�سية لل�ساعر .

تعليل �سبب تاأييد  فكرة  اأو رف�سها  .
اإعادة �سياغة قطعة �سعرية �سياغة تت�سمن  األفاظها الأ�سا�سية . 

تو�سيح الراأي في القيم الواردة ومدى ارتباطها بالقيم الإ�سالمية0  
تحديد التعبير الأجمل من بين تعبيرات مقدمة مع التعليل0 
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. اتخاذها  يمكن  التي  الإجراءات  حول  ب�سيط  نقا�ض  مع  الكفايات  عر�ض  > حبذا 

وينفذ مايخ�ض هذا المكون ب�سفة فردية بحيث يعر�ض الن�ض وتتاح الفر�سة لتاأمله 
اإتاحة الفر�ض للجميع للم�ساركة  وتعر�ض الن�ساطات ويتم ال�سير فيها واحًدا واحًدا مع 

والمناق�سة ثم تثبيت المنا�سب من الإجابات في الكتب .

١٤٥

 
 
 

 


     



 ب

        
   

    
    

 ً بعا
را

ق َتذوّ أ



  أ

 

 

  ب

1-       اأ- كان ال�ساعر يح�ض بال�سيق  لأنه عر�ض اأ�سياء ينزعج منها .)  ✓ ( 0 

ب- يقبل من الأبيات  مثل: 9-5-2-1

ج- يقبل العنوان المنا�سب الذي يعبِّر عن احا�سي�ض ال�ساعر . 
2-     اأ- يقبل مايكون منا�سًبا0 

ب- الإثقال بالزيارة ل يخالف قيمنا الإ�سالمية0                 )    (
- التكلف الزائد لإكرام ال�سيف يوافق قيمنا  الإ�سالمية0 )       ( 0  

- من يبتلى ب�سيف ثقيل يكرمه على قدر ا�ستطاعته.     )✓( 0 
3-      اأ+ ب: للتلميذ اختيار مايراه اأجمل  ب�سرط اأن يعلل0           

*
*

�بعًا
ر

لقي ا

- هذا المكون ح�سيلة المكونات ال�سابقة وحبذا ال�ستفادة مما �سجل ب�ساأنه في الوحدة 
الأولى 

١٤٧

 
 
 

 


     


                   

  

أ

     ب



ً مسا
خا
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ن�ض )ال�سيف الثقيل(

كتاب الن�ساط

ن�ض التحليل الأدبي 

 الإجابة عن اأ�سئلة تف�سيلية  0
 ربط القيم الواردة بقيمنا الإ�سالمية . 

 ا�ستخال�ض اأفكار �سمنية0
 �سرح اأجزاء من الن�ض �سرًحا اأدبًيا منا�سًبا . 

  اإعادة �سياغة مقطوعة �سعرية م�سمنة األفاظها الرئي�سية . 
  تاأييد اأو رف�ض فكرة مع التعليل . 

  اختيار عنوان معبر عن اإح�سا�ض ال�ساعر .
 تحديد التعبير الأجمل مع التعليل0 

 ا�ستخال�ض بع�ض القيم وبيان مدى ارتباطها بالقيم الإ�سالمية . 

 المتوقع اأنه ليدري0والت�سرف المعقول المتوقع منه لو اأنه درى هو تجنب 
مايثقل به على الم�سيف0

  الرابع0
 جلب الم�سيف ع�ساءه  وغطاءه من عند الآخرين لفقرالم�سيف0 

     نعم0حيث يجعلنا ن�ست�سعر ال�سيق والحرج اللذين يكون فيهما الم�سيف في تلك 
الحال مما ينفر  ب�سدة من الإثقال عليه 0 وكذلك ي�سعرنا هذا الت�سوير بحياء الم�سيف 

وحر�سه على مراعاة �سيفه0  
 ل0 لي�سترط اأن يكون الم�سيف فقيًرا حتى نحكم باأن ال�سيف ثقيل0 

  تقبل الإجابات المنا�سبة مثل :   
- تعطيل الم�سيف عن ق�ساء م�سالحه خارج منزله0 
- التاأثير على طبيعة الحياة المعتادة داخل المنزل0

 المباعدة بين اأزمنة الزيارات وعدم اإطالة زمن الزيارة 0  

اأ - اأكرمه بكل ما يتي�سر لي اإكرامه به مغتبًطا بذلك . 
ب - اأحت�سب الأجر فاأكرمه . 

ج �-  اأراعي ظروف الم�سيف ما ا�ستطعت لأتيح له فر�سة اإكرامي باأي�سر تكلفة . 
د -  اأقدم له العون الذي اأ�ستطيعه ول اأعينه على تكلف زائد كثيًرا.

ه� �- اأذكر الم�سيف بف�سل الحت�ساب ، واألمح لل�سيف كي يخفف عن الم�سيف . 
و - يقبل من التالميذ ما يكون منا�سًبا . 

نشاط )1(

نشاط )2(
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اأ-) اإن تزر فليك غًبا(0 
ب – 1+2 يقبل ال�سرح المنا�سب الذي يلم�ض بع�ض الجوانب التعبيرية الجميلة0

ج - متروكة للتالميذ على اأن تت�سمن المنا�سب . 
د- اللقاء المكروه )✓( . 

ه�- يقبل مايحدده التلميذ مع التعليل0 

- م���ت���روك���ة ل��ل��ت��الم��ي��ذ ، 
ويقبل منها المنا�سب . 












 









 









تهيئة + الر�سم الإمالئي -  )كتابة كلمات منونة تنوين ن�سب(

كتاب التلميذ

 ر�سم الكلمات المنونة تنوين ن�سب 0 

انظر الوحدة األولى  

01 الأولى  الوحدة  > انظر 

    التنوين /  نون ٌ �ساكنة تلحق اآخر الأ�سماء  المعربة تنطق ول تكتب  ، واأنواعه : 
تنوين الرفع وعالمته �سمتان ،ومثاله : مرَّ رجٌل باأبي بكر ال�سديق ..

تنوين الن�سب وعالمته فتحتان،ومثاله : ُدعي جحا يوًما اإلى وليمة ..
 تنوين الجر وعالمته ك�سرتان 0 ومثاله : كان ذا ماٍل وفير 0

نشاط )4(

نشاط )3(

12
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أ

ب

اال�سم

مكاًنا
ِعْبًئا
وقًتا
ُجْزًءا
�صيًئا

ا َتِمدًّ ُم�صْ
رداًء
خطاأً

عمامًة
هًدى

نوع التنوين

تنوين ن�صب 
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب
تنوين ن�صب

ال�سوت الذي ن�سمعه

نون 
نون
نون
نون
نون
نون
نون
نون
نون
نون

الحرف المكتوب الذي انتهي به اال�سم

النون 
الهمزة المتطرفة
التاء المب�صوطة
الهمزةالمتطرفة
الهمزة المتطرفة

الدال
الهمزة المتطرفة قبلها األف
الهمزة متطرفة على األف

التاء المربوطة
االألف المق�صورة

 ِعْبًئا ، وقًتا ، ُجْزًءا ، �سيًئا ، ُم�ْسَتِمًدا

رداًء ، خطاأً ، عمامًة ، هًدى 0

١٥١

 
 
 

 


     



          ً نيا
ثا

أ

ب

      
   
     
     

 

                  



 
  

   


    



 





ً لثا
ثا












 

 
  
 



مثاًل ، بالًيا ، ي�سيًرا                      الم�ساكين ، يوؤمن ، كان
رابعا :

تكتب : 
- ال�سم المنتهي بحرف �سحيح غير الهمزة التي فوق الألف والتاء المربوطة 0

- ال�سم المنتهي بتاء مفتوحة 0
- ال�سم المنتهي بهمزة متطرفة قبلها حرف �ساكن ل يت�سل بما بعده 0 

- ال�سم المنتهي بهمزة متطرفة قبلها حرف �ساكن يت�سل بما بعده 0 
ل تكتب : 

- ال�سم المنتهي بهمزة قبلها األف 
- ال�سم المنتهي باألف مق�سورة 0 

- ال�سم المنتهي بتاء مربوطة 0 
- ال�سم المنتهي بهمزة فوق الألف

َلْت ِبها األُف التَّنويِن �سَ ْنويِنكلمات اتَّ ْل بها األُف التَّ كلمات لم َتتَّ�سِ

رداًء

خطاأً ،
عمامًة
، هًدى

-

-

يًفا �صَ
ِعْبًئا
وقًتا
ُجْزًءا
�صيًئا

َتِمًدا ُم�صْ

    خام�سا : 

3

ثانياً:

ثالثا : 
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    اإحالة التالميذ اإلى كتاب الن�ساط �سفحة )     ( والطلب اإليهم حل الن�ساط رقم 
)1-2-3 ( ن�ساط �سفي، وب�سورة فردية.

الح�سة  والط����الع عليه  م��ن��زل��ًي��ا  رق���م )5-4(  ال��ن�����س��اط  ال��ت��الم��ي��ذ ح��ل  تكليف     
القادمة.








 











    



حل ن�ساطات الر�سم الإمالئي - )ر�سم الكلمات المنونة تنوين ن�سب(

كتاب الن�ساط

ر�سم الكلمات المنونة تنوين ن�سب 0

شفافيات قابلة للحجب:

0 الأولى  الوحدة  > انظر 

قام
اأعطى
اأن�صت
�صنع
جاء

َمدَّ
يقوم
يعطي
ين�صت
ي�صنع
يجيء

مًداَيُمدُّ
قياًما
اإعطاًء
اإن�صاًتا
�صناعة
مجيًئا

ترك الحرية للتالميذ �سريطة ال�سحة في المبنى والمعنى 0 

نشاط )1(

نشاط )2(
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�سيئًة: ُيكتب بدون األف تنوين الن�سب؛ لأنه ا�سم ينتهي بتاء مربوطة. 
نداًء: ُيكتب بدون األف تنوين الن�سب؛ لأنه ا�سم ينتهي بهمزة قبلها األف. 
ماًل: ُيكتب باألف تنوين الن�سب؛ لأنه ا�سم ينتهي بحرف �سحيح )الالم(.

ِغنًى: ُيكتب بدون األف تنوين الن�سب؛ لأنه ا�سم ينتهي باألف مق�سورة.

1. َكَفى بالُطْرَفِة هْزًءا اأَْن تخالف ال�سرع اأو تدعو اإلى ال�سر.
2. َيْمِلُك بع�ُض اأ�سحاب الُطرف عقاًل رزيًنا.

3. من نوادِر البخالء هروبهم من تقديم ِقًرى ل�سيوفهم.
4. اتخَذ اأ�سعُب موائَد اأهل الثراِء ملجاأً له.

5. من ُحْمِق هبنقة اأنه جعل في عنقه قالدًة من َوَدٍع وعظاٍم خ�سية ال�سياِع.
6. بلغ من بخل اأهل مرو اأن جعل اأحدهم النخالة دواًء وغداًء له ولأهل بيته.

- انظر الوحدة الأولى 0 

القطع الإمالئية:

)2( اأ�سعب في ُعْر�ض

في اأحِد الأياِم جاء فتًى لأ�سعب يجري، فاأخبره اأَنَّه مرَّ بيًتا من بيوِت الأغنياِء 
عنده����م وليم����ٌة. فاأ�سرَع اأ�سعُب اإلى بي����ت القوِم ودخَل ُموؤَِماًل اأْن يج����َد ع�ساًء ِلليلته، 
ف����اإذا ب�ساح����ِب البيِت ق����د و�سَع �ُسلًَّما، فكّلم����ا راأى امراأً ل يعرفه ق����ال له: »ا�سعْد يا 
اأبي« ف�سعَد اأ�سعُب فوجَد نف�سه في غرفٍة مفرو�سٍة، وتوالى �سعود النا�ض اإلى هذه 
الغرف����ة حتى بلغ عددهم ثالثَة ع�س����ر طفيليًّا، ثم ُرِفَع ال�ُسلَُّم، وُو�سَعِت الموائُد في 
بنا  اأ�سف����ِل ال����داِر، وبقي اأ�سعب وم����ن معه ينتظرون متحيِّرين، ق����ال بع�سهم: ما جرَّ

�سْيًئا كهذا قط. فقام اأ�سعب و�ساح ب�ساحب البيت �سيحًة قويًة. 
هم����ا اأح����بُّ اإلي����ك ت�سع����ُد اإلين����ا بطبٍق كبي����ٍر فن����اأكُل ونن����زُل، اأو اأرمي  ي����ا ه����ذا! اأيُّ
، فيخرُج من بيتك قتيٌل، وي�سير عر�سك ماأتًما! فقال �ساحُب  بنف�سي من هذا العلوِّ
ْحُبُه  عَد اإليهم مائدًة مليئًة بالطعاِم، فاأكَل اأ�سعُب و�سَ البيت: ا�سبْر، ل تفعْل، ثم اأ�سْ

وان�سرفوا.



     

         

   








 









 

نشاط )3(

نشاط )4(

نشاط )5(
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)الر�سم الكتابي( ر�سم حرفي الفاء والقاف بخطِّ الرقعة)تهيئة وبناء(

كتاب الن�ساطكتاب التلميذ

ر�سم حرفي )الفاء والقاف( منفردين ومت�سلين بخط الرقعة.

�أواًل

لوحة بوستر 

مع  المقترحة،  التقنيات  با�ستخدام  التالميذ  اأمام  الن�ساط  بعر�ض  المعلم  > قيام 

تلوين الأجزاء المطلوبة اأو تظليلها.
فهمه. من  التاأكد  ثم   ، اأوًل  الن�ساط  قراءة  التالميذ  المعلم  > تكليف 

ا�ستدعاء  نحو  التعلم  عملية  ت�سهل  اأن  �ساأنها  من  راجعة  تغذية  المعلم  تقديم   <

خبراتهم حول )اأجزاء ر�سم الواو والباء والنون ال�سابق درا�ستها، طم�ض راأ�ض الفاء....(

> متابعة ما يكتبه التالميذ بدقة وحفزهم اإلى محاولة ر�سم الحرف الم�ستنتج)الفاء 
والقاف( بخط الرقعة)التعلم بالمحاولة والخطاأ(، دون تقديم اأية تعليقات.

التمهيدّي. الن�ساط  بقية  حل  اإلى  بالتالميذ  > النتقال 
)مهارة  لتحقيق  الكلمات  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��ب��ر  ذك��ر  على  التالميذ  ت�سجيع   <

اأ�سرعهم  ال�سبورة ومكافاأة  الإجابات على  الأفكار( ثم تدوين  والمرونة وتوليد  الطالقة 
واأكثرهم اإجادة.

الن�ساط. نهاية  بعد  النموذجية  الإجابات  > عر�ض 

مت�سال في النهايةمت�سال في الو�سطمت�سال في البدءمنفرداًالحرف

- هناك كلمات اأخرى كثيرة يمكن اأن يوردها التالميذ.

نشاط متهيدي
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انيًا
ث

َأْقَرأ وأَتأّمل

جهاز عرض مناسب

الأولى(. )الوحدة  في  له  الم�سابه  المكون  في  كما  المكون  هذا  > تنفيذ 

جهاز عرض مناسب

الثًا
ث

ُأالحُظ 
وُأقارُن 

الأولى(. )الوحدة  في  له  الم�سابه  المكون  في  كما  المكون  هذا  > تنفيذ 
مع عقد مقارنة �سريعة بين الحرفين بنوعي الخط وتوجيه الأ�سئلة التالية:

�ض1 / كم عدد اأجزاء حرف الفاء المنفرد ، وحرف القاف المنفرد بخط الن�سخ؟

١٥٥

 
 
 

 


     



    

    

     

ً نيا
ثا





���������W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������F���E�
���������W���������������������������������������������������������������E��������F271E�

271

���������W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������F���E�
���������W���������������������������������������������������������������E��������F271E�

271

�ض2 / هل ت�ستقر )الفاء، القاف( على ال�سطر في خط الن�سخ ؟ و�سح ذلك .
�ض3 / كيف تر�سم نقطة الفاء ونقطتا القاف في خط الن�سخ ؟

�ض4 / ما الأجزاء المطمو�سة في حرفي الفاء والقاف في خط الن�سخ ؟
المطلوبة  الخطية  التطبيقات  لإج��راء  الن�ساط  كتاب  اإل��ى  النتقال  تكليفهم   <

) 2 ،1(

}}  البقرة )271(
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- يتكون حرف الفاء المنفرد من ثالثة اأجزاء :
الجزء الأول:  راأ�ض مطمو�ض كراأ�ض الواو، الجزء الثاني: عنق ق�سير، الجزء الثالث: 

ج�سم كج�سم حرف الباء المنفرد.
 ترتفع بداية الحرف عن ال�سطر قدر نقطة ، وت�ستقر نهايته عليه، وتر�سم النقطة 

فوق الراأ�ض غير ملت�سقة به.
مطمو�ض،  )راأ�ض  الفاء  حرف  ور�سمه  اأجزائه  في  ي�سبه  فهو  المنفرد  القاف  >  اأما 
الكبيرة في نهايتها حركة �سبيهة بثالث  النون  الفاء، ج�سم كج�سم  اأط��ول من عنق  عنق 
فوق  النقطتان  تر�سم  اأو  ال�سطر،  على  الحرف  وي�ستقر  ال�سغيرة(  النون  في  كما  النقط 

الحرف. 
مركًبا  البدء،  في  المت�سل  الباء  كحرف  البدء  في  مت�سلين  الحرفان  وير�سم   <

عليه راأ�ض الفاء مطمو�ًسا ، ويت�سل بما بعده بو�سلة �ساعدة با�ستقامة مائلة، وبنازلة مع 
الحروف النازلة اأو عمودية مع )ح، ه�، ي( واأفقية مع بقية الحروف، عدا )�ض، ط( فيت�سل 
فيت�سالن  الو�سط  في  اأم��ا  لي�ستوعبهما،  المنفرد  م�سبًها  بتقو�ض،  �ساعدة  بو�سلة  بهما 
قلياًل وفي  اليمين  اإلى  الراأ�ض  ويميل  اأ�سفل  اإلى  ينزل  ، ثم خط مقو�ض  بتقو�ض  ب�سعود 
اأ�سبه بالنقطة ، وير�سم الفاء المت�سل في النهاية كراأ�ض المتو�سط وج�سم  الو�سط فراغ 

المنفرد ، اأما القاف فير�سم كالمنفرد تماًما.

جهاز عرض مناسب

الن�ساط. قراءة  تلميًذا  المعلم  > تكليف 
اأمام  ال�����س��ب��ورة  على  الن�ساط  لحل  وجميل  جيد  خ��ط  ذوي  تلميذين  اخ��ت��ي��ار   <

التالميذ.
بالحروف  متعلقة  خطية  قواعد  من  تعلموه   اأن  �سبق  ما  التالميذ  ا�سترجاع   <

الجديدة اأو ال�سابق درا�ستها ن�سًخا ورقعة.
؛  �سحيحة  الكلمة  كتابة  من  التلميذين  انتهاء  بعد  ال�سحيح  النموذج  عر�ض   <

ليحاكيه الباقون .
> تو�سيح موا�سع الق�سور في اأداء التلميذين )اإن وجد( بعد فراغهما من الكتابة، 

مع تقديم التوجيه والتعزيز المنا�سبين.
 . الإجابات  لتدوين  الكافي  الوقت  التالميذ  بقية  > منح 

نوع 
الخطاأ

نوع 
الخطاأ

ر�سمت راأ�ض الفاء في خط 
الرقعة غير مطمو�سة

ر�سمت راأ�ض القاف الو�سطيَّة مطمو�سة
 في خط الرقعة ونقطتاها منف�سلتين

جهاز عرض مناسب

نشاط )1(
نشاط )2(

النتقال اإلى كتاب الن�ساط
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الأولى(. الوحدة   ( في  له  الم�سابه  الن�ساط  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 



    








       

" "     









ْم» البقرة (٢٧١)
ُ

ُفوَها َوتُْؤتُوَها اْلُفَقَراء َفُهَو َخْريٌ لُّك ا ِهَي َوِإن ُختْ َدَقاِت َفنِِعمَّ قال تعاىل: «ِإن تُْبُدوْا الصَّ












 



ال�سنف اللغوي ) الأ�سماء الخم�سة(

في كتاب الن�ساطفي كتاب التلميذ

ا�ستخدام الأ�سماء الخم�سة ا�ستخداماً �سحيحاً في التوا�سل مع الآخرين. 

جهاز عرض مناسب

منا�سب.  عر�ض  جهاز  بوا�سطة  ال�سبورة  على  الن�ض  > عر�ض 

 . للمعنى  ممثلة  جيدة  قراءة  الن�ض  قراءة  مجيد  تلميذ  > تكليف 
 .  )2( فقرة  الن�ساط  في  المطلوبة  المهام  بتو�سيح  المعلم  > قيام 

ال�سبورة.  على  الن�ساط  حل  في  للتعاون  تالميذ  اأربعة  > اختيار 
في  اأو  ب��ط��اق��ة  ف��ي  المتبقيتين  الكلمتين  ل��ت��دوي��ن  اآخ��ري��ن  تلميذين  اخ��ت��ي��ار   <

}}  البقرة )271(

}}  البقرة )271(

نشاط متهيدي
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)2( الكلمات الم�سطوبة :

- عند 
-هو 

- م�سلمون 
- ما 

 الكلمتان المتبقيتان  : اأخوها + اأبوها 0 
 )3( ا�سمان من الأ�سماء الخم�سة . 

الفراغات. 
بهدف  مركزة  مبا�سرة  اأ�سئلة  بتقديم  التالميذ  لدى  ال�سابقة  المكت�سبات  > تعزيز 

تذكيرهم بالأ�سماء الخم�سة. 
 . اآخرين  تالميذ  من  لالإجابات  ال�ستماع  ثم  ا،  فرديًّ  )3( فقرة  عن  > الإجابة 

. التالميذ  مايكتبه  �سالمة  من   >التاأكد 

�أواًل

َأْقَرأ وأَتأّمل

جهاز عرض مناسب

) الأولى  الوحدة   ( في  له  الم�سابه  المكون  في  كما  المكون  هذا  > تنفيذ 

ظل اأبو ثابت ي�صع
 درهًما وراء اآخر

كان الغني ذا ماٍل 
وفير

قال له: يا اأخا 
العرب ...

قال متفاخًرا بملء 
فيه: درهم؟!

1234

الموقع 
الإعرابّي

الحالة

الإعرابّية
عالمة

الإعراب

منادىا�صم ظلَّ

الواو

من�صوب

-1

م�صاف اإليه

مجرور

خبر كان

من�صوب مرفوع

الياءاالألفاالألف

2.       حميك ) حموك ، حماك ( . 
3.       الأ�سماء الخم�سة: اأبو، اأخو،حمو ،  فو، ذو  وهي ترفع وعالمة رفعها 

الواو، وتن�سب وعالمة ن�سبها الألف، وتجر وعالمة جرها الياء.
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) الأولى  الوحدة   ( في  له  الم�سابه  الن�ساط  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

شفهي

اقات
بط

بطاقات فارغة

- متروكة للتلميذ، 
����س���ري���ط���ة ا����س���ت���خ���دام 
�سحيحة  ت�����راك�����ي�����ب 
تخدم مجال الوحدة. 






 
































                  

 



 

   

 
 




   

  
   

١

٢

٣

٤

٥

النتقال اإلى كتاب الن�ساط : 

نشاط

 > تنفيذ هذا الن�ساط كما في الن�ساط الم�سابه له ) الوحدة الأولى (

ال�سم

الموقع الإعرابي

اأبو بكر

فاعل

اأبا بكر

ا�سم ليت

اأبو علي

فاعل

فاك

مفعول به

ذو 

فاعل

ذي

ا�سم مجرور

نشاط )1(
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نشاط

) الأولى  الوحدة   ( في  له  الم�سابه  الن�ساط  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

- متروكة للتلميذ، �سريطة ا�ستخدامها في تراكيب �سحيحة تخدم مجال الوحدة، مع 
مراعاة اللتزام بالعالمة الإعرابية المعطاة. 

> تنفيذ هذا الن�ساط كما في ن�ساط التعيينات المنزلية الم�سابهة له في ) الوحدة 
الأولى ( . 





   











  
  



نشاط )2(

نشاط )3(
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الجملة الخبرية المنفّية )الفعلية(

كتاب التلميذ

الأ�سلوب اللغوّي

 تعرف وتمييز وا�ستخدام الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية( في التوا�سل مع 
الآخرين.

تهيئة

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  تهيئة  في  كما  الإجراءات  هذه  > تنفيذ 

اأ�ساليب النَّفي

َدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ َواالأَذى        اَل ُتْبِطُلوْا �صَ
حِك ُتميُت القلب( حك، فاإِنَّ كثرَة ال�صَّ قال -     -: )ال ُتكثر ال�صَّ

ال ُيطيُل الزائُر بقاءه عند الم�سيف

ال َيلمُز الم�صلُم اأخاه
ال اأَكوُن �صيًفا ثقياًل

اأ�ساليب النَّفي

    ال تكْن �صيًفا ثقياًل. 

�أواًل

جهاز عرض مناسب

تعرف الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية( 
ا�ستخدام الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية(

الأولى. الوحدة  في  كما  الإجراءات  هذه  > تنفيذ 

- الإجابة مفتوحة �سريطة اأن يتحقق فيها �سحة الأ�سلوب.

انيًا
ث

جهاز عرض مناسب
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تمييز الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية( 

الأولى. الوحدة  في  كما  الإجراءات  هذه  > تنفيذ 

الكلمة
َما
ال
َلْن
َلْم

نوعها
حرف
حرف
حرف
حرف

المعنى الذي اأفادته
النفي
النفي
النفي
النفي

نوع الجملة بعدها
جملة فعلية
جملة فعلية
جملة فعلية
جملة فعلية

زمن الفعل
ما�ٍس / م�صارع

م�صارع
م�صارع
م�صارع

الثًا
ث

جهاز عرض مناسب

تمييز الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية(

الأولى. الوحدة  في  كما  الإجراءات  هذه  > تنفيذ 

-  َلْم يعدْل.  
ن الغني در�ًسا ل ين�ساه اأبًدا. - ُيلقِّ  

�بعًا
ر

جهاز عرض مناسب

ا�ستخدام الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية( 

شفهي
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الأولى. الوحدة  في  كما  الإجراءات  هذه  > تنفيذ 

- مفتوحة �سريطة اأن يتحقق فيها �سحة الأ�سلوب وا�ستيفاء المطلوب.





    

         
       










              
   
      

       
  

     

 


          

  



الجملة الخبرية المنفية )الفعلية(

كتاب الن�ساط

الأ�سلوب اللغوي

نشاط

تمييز الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية( 

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  الن�ساط  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

ا، َلْن، َل، َلْي�َض( + )ما(. - اأدوات النفي التي ت�ستخدم في الجملة الفعلية )َلْم، َلمَّ

نشاط )1(
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نشاط

تمييز الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية( 

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  الن�ساط  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

نشاط

ا�ستخدام الجملة الخبرّية المنفية )الفعلية( 

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابه  الن�ساط  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

َعَر ُجحا يوًما بوجوِد ل�سٍّ  في داره لياًل، فقاَم اإلى خزانِة الُفُر�ِس،  �صَ
واختباأ بها، وبحث الل�سُّ عن �صيٍء ي�صرقه َفـ  َلْم  يجْد، فراأَى الخزانَة 

وَقاَل: لعلَّ فيها �صيَئًا، ففتحها واإذا بجحا فيها،
ع وَقاَل: ما تفعُل هنا  َفـ َما  خاَف الل�سُّ ولكنه ت�صجَّ

يا جحا؟ قال جحا: يا �صيدي اإني عارٌف باأنك َلْن َتجَد ما ت�صرقه؛ لهذا 
ا�صتحييُت واختباأُت خجاًل منك.

����س���ري���ط���ة  م����ف����ت����وح����ة   -
النفي  اأدوات  ك��اف��ة  ا���س��ت��خ��دام 
الجملتين  ف���ي  ال��م�����س��ت��ه��دف��ة 
والفعلية في تراكيب  ال�سمية 

�سحيحة.
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نشاط )3(نشاط )2(
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نوادر وقيم ) الوظيفة النحوية(  - نائب الفاعل

كتاب التلميذ

تعرف وتمييز وا�ستخدام نائب الفاعل في التوا�سل مع الآخرين .

بالحا�سرين فيه  تحمل  التعريف  اجتماعات تكون لفتات  > عر�ض حا�سوبي لمقر 

الوظائف الإعرابية )مبتداأ ، خبر ، مفعول به ....( . 
اإليه.  الم�سار  الجتماع  عن  الفاعل  غياب  حول  للحديث  مدخاًل  �سبق  ما  > اتخاذ  
التعلم من  التاأكيد على مطالب  و  اإلى مجموعات تعلم منا�سبة،  التالميذ  > توزيع 

خالل مجموعة . 
اإتاحة  و  الحا�سوب  الفاعل عن طريق  الحا�سرة بدًل من  ال�سخ�سية  > اإبراز �سفات 

الفر�سة للتاأمل . 
مع  الر�سا�ض  قلم  با�ستخدام  خالله  من  العمل  و   ، الكتاب  اإلى  النتقال   > طلب 

الإ�سراف و الإر�ساد من قبل المعلم  . 
المجموعات  مقرري  مع  الخال�سات  مناق�سة  تتم  الكافية  الفر�سة  اإتاحة  بعد   <

جهاز عرض مناسب

،وتوظف ال�سبورة  للت�سجيل و الإي�ساح من قبل المعلم . 
الفر�سة  اإتاحة  و  ال�سبورة  على  اإبرازها  يتم  معينة  خال�سات  على  التفاق  بعد   <

لقراءتها بتمعن ،ثم مطابقتها مع مافي الكتب مع التعقيب من المعلم . 

1- نائب الفاعل .

2- اأ: ل يحدث منه الفعل . 

ب : يتغير بناء  الفعل و�سكله معه . 
3-ا�سم مرفوع ياأتي بعد الفعل المبني للمجهول ، ويحل محل الفاعل المحذوف .

4- الكوب حفرت تحته حفرة عميقة 

5- الكوب حفرت تحته حفرٌة عميقة . 

�أواًل
جهاز عرض مناسب

تعرف نائب الفاعل .
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بينهما.  الفروق  اأهم  عن  وال�سوؤال  الحا�سوب  طريق  عن  الن�ساط   جملتي  > عر�ض 

منا�سباً  ال�سابق  التوزيع  كان  اإن  و  منا�سبة  تعلم  مجموعات  اإلى  التالميذ  > توزيع 
يبقون كما هم عليه . 

 ، تقاريرها  وتقدم  وتقرر   ، المجموعات  لتعمل  الفر�سة  واإتاحة  الطلب  >  اإي�ساح 
وبالتالي تجمع خال�سات التقارير  على ال�سبورة عن طريق المعلم مع مناق�ستها للو�سول 

لالأف�سل ، وطلب تثبيته في الكتب . 

االأ�سئلة

�س1: هل نعلم من حفر الحفرة؟ 

وِلَم؟
ــم  ������س2: مـــــاذا نــ�ــصــمــي اال�ــص

المرفوع بعد الفعل؟ 
�س3: ماحركتا الحرف االأول من 

الفعل، والحرف قبل االأخير؟ 
���س4: ما اإعـــراب مــاُخــطَّ تحته 

فيما �صبق ؟

الجملة االأولى

نعم و ال�صبب : الأن فاعل 
الفعل معلوم وهو الظريف

فاعل

حركة الحرف االأول الفتحة 
 وحركة الحرف قبل االأخير الفتحة .
فاعل .مرفوع ، وعالمة رفعه ال�صمة 

الظاهرة على اآخره 

}الكوب َحَفر الظريف تحته 
حفرة عميقة{

الجملة الثانية

الو ال�صبب : . الأن فاعل 
الفعل مجهول
.نائب الفاعل

حركة الحرف  االأول ال�صمة.
 وحركة الحرف قبل االأخير  الك�صرة . 

نائب فاعل  .مرفوع ، وعالمة رفعه ال�صمة
الظاهرة على اآخره

}الكوب  ُحِفَر تحته حفرة 
١٦٥عميقة{
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جهاز عرض مناسب

تمييز نائب الفاعل.
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لمعرفة  تاأمله  وطلب  الحا�سوب  طريق  عن  الكتاب  في  الموجود  الجدول  > عر�ض 

الفوارق بين كل جملتين متقابلتين ، و الأف�سل اإخفاء عنواني الحقلين 
 . �سبق  ما  حول   �سريعة  > مناق�سة 

ح�سب  تتغير  اأو  المجموعات  ت�ستمر  لذا  تعلم  مجموعات  في   اأ�سا�ساً  > التالميذ 
اإليها �سابقاً لتحقيق التعلم  ، ثم يتم  اتخاذ الإج��راءات المعروفة  والم�سار  نظر المعلم 
عن طريق مجموعات من اإ�سراف وتنظيم وتزمين  ومناق�سة لالإجابات مع ت�سجيلها على 
المعلم خا�سة في ح�س�ض  تعقيب  الكتب مع  في  ت�سجيله  ثم  الأ�سوب  واختيار  ال�سبورة 

الراحة للتاأكد من �سحة ما ُكتب. 
التالميذ من ناحية معرفية ومن ناحية مهارية  اإليه  اأهم ما و�سل  > التاأكيد على 

فكرية تتعلق بالمالحظة والمقارنة.

الأول  اأن حركة حرفه   ) للمجهول   ( الفاعل  نائب  مع  الما�سي  بناء  في  التغيير   -1

اأ�سبحت �سمة  وحركة حرفه ما قبل الأخير اأ�سبحت  ك�سرة .
2- التغيير  في بناء الم�سارع مع نائب الفاعل ) للمجهول ( اأن حركة حرفه الأول 

اأ�سبحت �سمة ، وحركة حرفه ما قبل الأخير اأ�سبحت فتحة
3-  اأ:  ُرِفع الكوب . 

ب: ُيبتلَُع الأجُر . 
4- تقبل الإجابات ال�سحيحة وت�سوب غيرها، ومن الإجابات ال�سحيحة نحو : 

ُفهم المق�سوُد بالنادرة . 
ُيداَوى المري�ُض بال�سدقة . 

 -5

الفعل الم�سارع الفعل الما�سي

مَّ حرفي الأول، وُك�سَر ماقبل اآخري - �سُ
م حرفي الأول، وُيْك�َسر ماقبل اآخري - ُي�سُّ

مَّ حرفي الأول، وُفتح ماقبل اآخري - �سُ
م حرفي الأول، وُيْفَتح ماقبل اآخري - ُي�سُّ

الثًا
ث

 ا�ستخدام نائب الفاعل 

 . العدد  اإلى  بالنظر  الفاعل  اأنواع  عر�ض  >  طلب 

المذكورة  الأنواع  با�ستيعاب  ت�سمح  خريطة  اأو  �سجرة  المعلم  ير�سم  ذلك  >  اأثناء 
اأنواع  اأنها  اإل��ى  التنبيه  ال�سبورة مع  ال�سكل في  ذل��ك   ال�سابقة على  الأن��واع  ت�سجيل  ويتم 

لنائب الفاعل. 
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يلزم  بما  ،والتذكير  تعلم  مجموعات  اإلى  التالميذ  > تق�سيم 

١٦٨

      



 



       
  

   
      

  

أ
ب
ج
د
هـ

 





أ

 ب

 
 


 

اإجابته ثم ا�ستعرا�ض عدد  "1" والت�ساور في  > اإتاحة الفر�سة لقراءة التدريب رقم 
تثبيت  وطلب  ومناق�ستها  ال�سبورة  على  وت�سجيلها  المقررين  طريق  عن  الإج��اب��ات  من 

ال�سحيحة منها في كتاب التلميذ . 
 ، الفاعل  نائب  تحديد  في  المتمثل  المطلوب  لتنفيذ   "  2  " اإلى  النتقال  يتم   <

والعالمة المنا�سبة له ، مع ال�ستفادة من اإجابات "1"
ال�سابق  ال��ج��دول  ف��ي  الملونين  المثالين  وت��اأم��ل    "  3" الن�ساط  ق���راءة  طلب   <

وهما: 
 ب: اأُْدِه�َض الحا�سرون من ت�سرف جحا .

ج: ُيْمالأُ الكوب بالدراهم .

في  مايلزم  تغيير  مع   ، موؤنث  اإلى  المثالين  في  المذكر  الفاعل  نائب  >  تحويل 
الجملة ، ور�سم دائرة على ماي�سير اإلى تاأنيث الفعل .

 . مناق�ستها  بعد  منها  المنا�سبة  وتثبيت  الإجابات  > ا�ستعرا�ض 
 . الن�ساط  هذا  من  ا�ستفادوه  ما  اأهم  حول  التالميذ  من  موجز  ذكر  > طلب 

1

ال�سمة  ب- الألف .    ج : الواو  .   -1

 2

المثال

َنُتكم .  َمْت اأَْل�صِ لو ت�صتقيمون لقوِّ
ُدِه�س الحا�صرون من ت�صرف جحا. 

ُيْمالأُ الكوب بالدراهم .
اأُْزِعَج اأبو بكر        من َلْحِن الرجل.

ت عادتان �صيئتان من الغني . ُذمَّ

أ
ب
ج
د
هـ

عالمته االإعرابية نائب الفاعل

األ�صنُتكم
الحا�صرون

الكوب
اأبو

عادتان

ال�صمة
الواو

ال�صمة
الواو

االألف
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3- اأ -

-ُدِه�َست الحا�سرات من ت�سرف جحا .  
- ُتْمالأُ الكاأ�ض بالدراهم .

ب –
- ُدِه�َست  الحا�سرات من ت�سرف جحا .  

-   ت��ُْمالأُ الكاأ�ض بالدراهم .





 
 

 

  

 









   
 
 

  
 

 











  













ُ

نوادر وقيم ) الوظيفة النحوية(  - نائب الفاعل

كتاب الن�ساط

تمييز نائب الفاعل.

نشاط

 . الفاعل  نائب  لمفهوم  التالميذ  قبل  من  ب�سيط  > عر�ض 

. الطلب  اإي�ساح  و  الن�ساط  > قراءة 

اإجابات  تناق�ض  بحيث  بالتدرج  الإجابات  ا�ستعرا�ض  ثم  للتفكير   الفر�سة  > اإتاحة 
التالميذ ذوي الم�ستوى الأقل مع ت�سجيعهم و اإر�سادهم . 

 . الكتاب  في  ال�سحيحة  الإجابات  تثبيت   > طلب 

" ا�سمية فال  "ه�  الجملة  اأن  و   ، "ج" فيها فاعل لفظ الجاللة  الجملة  اأن  > تبيين 
مجال فيها لورود نائب فاعل 

نشاط )1(
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اأ - اأُِمَر المت�سدق بعدم المن . 
ب -ُي�سَرف المال  الطيب في مجالت الخير . 

ج- ُيِحب اهلل العمل الخال�ض . 
د- ُتكَتب الأعمال بالنيات . 

ه� -الإخال�ض اأ�سا�ض قبول العمل . 

نشاط

تمييز نائب الفاعل.

> عر�ض جمل الن�ساط عن طريق الحا�سوب دون وجود ال�سوؤال بحيث ي�ساأل المعلم  
عن الأفعال هل هي مبينة  للمعلوم اأم مبينة للمجهول ، ويعقب . 

الإجابة  ت�سجيل  و  للتفكير  الفر�سة  اإتاحة  و  الطلب  وتو�سيح  ال�سوؤال  عر�ض   <

الخا�سة .
" مع  " اأ  عن  اأحدهم  ليجيب  الأعلى  الم�ستوى  ذوي  للتالميذ  الفر�سة  > اإتاحة 

مناق�سته . 
بالترتيب   ) ج   ، ب   ( عن  منهم  اثنان  ليجيب  التالميذ؛  لبقية  الفر�سة  > اإتاحة 

مع مناق�ستهما . 
في  ال�سحيحة  الإج��اب��ات  تثبيت  وطلب  �سبق  ما  اإي�ساح  في  ال�سبورة  توظيف   <

الكتب . 

1- ُيعَرف المتعففون عن الت�سول باأحوالهم . 

2- اأَكِرم المتعفف بترفعه عن �سوؤال النا�ض . 

3- ُيعَطى المال للمحتاجين رغبة في الأجر العظيم . 

4- ُي�ستنَكر ال�سوؤال ممن ي�ستطيع التعفف . 

نشاط

نشاط )2(

نشاط )3(
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ما  اإلى  الإ�سارة  بغر�ض  وللمجهول  للمعلوم  بنائه  بفعل في حالتي  التمثيل  > حبذا 

يحدث من تغيير . 
وكتابة  للتفكير  الفر�سة  اإتاحة  و  الطلب  اإي�ساح  مع  الن�ساط  قراءة  >  طلب 

اأ: اأُعِطي الفقراء ماًل .
ب: ُعلِّم الغني اأن المن اآفة الأجر . 

ج : ُيجتَنب التفاخر بالعمل . 



 

  

 

 
 

 
   

 



  
  

نشاط

ا�ستخدام نائب الفاعل.

 . الطلب  وتو�سيح  الن�ساط  > قراءة 

 . الر�سا�ض  بقلم  الإجابة  وكتابة  للتفكير  الفر�سة  > اإتاحة 
كتاب  في  منها  ال�سحيحة  وتثبيت  ال�سبورة   على  الإجابات  من  عدد  > ا�ستعرا�ض 

الن�ساط . 

1- اأكرم المتفوقان . عالمة الرفع : الألف

2- تكتب الر�سالتان باهتمام . عالمة الرفع : الألف

3- اختير المت�سابقون . عالمة الرفع : الواو

4- ُوِزعت ال�سدقاُت . عالمة الرفع : ال�سمة

نشاط )4(
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نشاط

ا�ستخدام نائب الفاعل.

قبل  من  المتابعة  مع  والحل  للتفكير   الفر�سة  واإتاحة  الن�ساط  ق��راءة  طلب   <

المعلم. 
باإر�ساد  الم�ستوى الأقل  وت�سجيعهم و مناق�سة ما لديهم  اإجابات ذوي  > ا�ستعرا�ض 

يعزز ثقتهم. 
الكتاب.  في  ال�سحيحة  الإجابات  تثبيت  > طلب 

الإجراءات. نف�ض  اتباع  "2" و  الفقرة  اإلى  > النتقال 

تقبل الإجابات المنا�سبة نحو :
 اأ -

1- �سوهد الأ�سدقاء . 

2- ا�ستقبل اأخوكم خير ا�ستقبال  . 

ب : -اأكرمت الزائرة .
     - تكرم الزائرة .

نشاط

ا�ستخدام نائب الفاعل.

. المطلوب  تنفيذ  ثم   ، ال�سورتين  تاأمل  التالميذ  > تكليف 
. الر�سا�ض  بقلم  الإجابة  وكتابة  للتفكير  الفر�سة  > اإتاحة 

في  المطلوب  مايوافق  وتثبيت   ، ال�سبورة  على  الإج��اب��ات  من  ع��دد  ا�ستعرا�ض   <
الجدول.

نشاط )5(

نشاط )6(
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- متروكة لإن�ساء التلميذ .

منزلّي7 اأ ، ب

نشاط

 . حياتنا  في  التعلم  بعد  منه  ن�ستفيد  الذي  هو  الم�ستمر  التعلم  اأّن  اإلى  > الإ�سارة 
واإر�سادهم  تنفيذه  كيفية  اإلى  التالميذ  واإر�ساد   الطلب  اإي�ساح   و  الن�ساط  > قراءة 

اإلى الو�سائل  المعينة .
> تنبيه التالميذ اإلى ال�ستفادة مما در�ض في الوحدة الأولى )ن�ض الفهم القرائي( 

حول المقارنة . 

اأ- تعتمد على ما يرد من التالميذ ولكن اأهم ما يتعلق بالمقارنة بين نائب الفاعل 
والفاعل اتفاقهما في : 

1-الإعراب .

2-النوع .

 3-عالمة الإعراب .

4-الرتبة المكانية .

 واختالفهما في  : 
1-عدم وقوع الفعل من نائب الفاعل .

 2- تغير بنية الفعل و�سكله مع نائب الفاعل. 

ب- يقبل المنا�سب مما يورده التالميذ0

الن�ساط المنزلي �سرورة التعقيب  يراعي المعلم في الزمن المخ�س�ض ل�ستعرا�ض 
المنا�سب و الإر�ساد والت�سجيع وا�ستثمار ح�س�ض الراحة في التدقيق ب�ساأن الأعمال التي 

اأُنجزت .

مالحظة:
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اأبني معجمي

كتاب الن�ساط

انظر الوحدة الأولى 0 

 0 الأولى  الوحدة  > انظر 

نشاط

- تكون الإجابات لهذا الن�ساط من مثل : 
ي�ستغُل / يعمل ، مدة / فترة ، يكلفه /يفر�ض عليه ، تهياأ / ا�ستعد ، عر�ست / ظهرت ، 

م�سقة / عناء ……………..   اإلخ 0

- �سيوف ، لحم ، اأرز ، فاكهة ، �سكين ، مالعق ، اأكواب ،  كرم ……..   اإلخ 0

- تكون الإجابات لهذا الن�ساط من مثل :
نادر ، نقول ……………..   اإلخ 0

مع حث المتعلمين على ال�ستفادة من هذه الطريقة لتذكر المفاهيم والم�سطلحات 
المهمة 0

- ترك الحرية للتالميذ 
للبحث عن الكلمات الجديدة 
واقتراح طريقة معينة للخزن  

وال�ستدعاء 0 
في  التالميذ  مناق�سة   -

الطريقة ومدى فاعليتها 0 

،و- ال��ق��دي��م   / العتيق   -
الكريم ، 

جيد   / ع���ت���ي���ق  ث������وب   -
العتيق  البيت  و-    0 الحياكة 

/ الكعبة 0 

1

2

3

4

5











       
 

    
         

   
  

  
   
    

              
 


  
   



 




111-174.indd   159 9/28/08   12:41:35 AM



علم
ت امل

ظا
الح

م

نوادر وقيمنوادر وقيم 160160

 اإ�ستراتيجية كتابة - تنظيم وتركيز

كتاب التلميذ

والت�سل�سل  الزمني،  الت�سل�سل  وتركيز:  )تنظيم  كتابة  ا�ستراتيجية  توظيف 
المكاني(.

 تحويل ن�ض �سردّي اإلى ن�ضٍّ حوارّي.
توظيف ا�ستراتيجية و�سفية �سردية )الحوار(.

ترك هوام�ض منا�سبة.
مراعاة بداية الفقرة.

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في  لها  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

1. �سوق المدينة.
2. �ساطئ البحيرة.

3. الليل.

  الألفاظ الدالة على الزمان: ذات يوم، درهم ، حتى، انتظر وقًتا، عندما، ك�ساء.
   الألفاظ الدالة على المكان: في، اأمامه، تحته.

2

1

3

)11( فردَّ عليهم باأن التقدير كان لردائه فهو اأحق بالطعام منه.

ا و�سل ا�ستقبله القوم بالترحاِب وجل�ض اإلى المائدة. )8( فلمَّ

)10( ف�ساح الحا�سرون من هذا الت�سرف.

)3(فرّد جحا اأن النا�ض يحترمونه ل�سخ�سه ل لمالب�سه، ثم انطلق اإلى الوليمة.

النا�ض ومعهم  فقام  الطعام،  تناول  اإلى  الوليمة �سيوفه  دعا �ساحب  قليل  وبعد   )5(

جحا.
)7( اأ�سرع جحا عائًدا اإلى البيت وارتدى رداًء اآخر اأنيًقا.

)4( دخل جحا المجل�ض، فلم يجد من ينه�ض للقائه.

)1( ُدعي جحا يوًما اإلى وليمة، فارتدى رداًء عتيًقا، وعمامة بالية.

)9( فمالأ �سحنه باألوان الطعام، وقال لردائه: كل يا ردائي من هذا الطعام.

)2( ف�ساحت به زوجته لئمًة خروجه بهذه الهيئة الزريَّة.

)6( فجل�سوا على المائدة، ومعهم جحا من غير اأن يهتم به اأحد.

4

ر الزمنّي:  التطوُّ
1. انتظار الظريف للغني وقًتا.

2. مرور الغني اأمامه.
3. طلب الظريف من الغني اأن ي�سع له درهًما في الكوب..

4. �سحك الغني وتفاخره في الرد عليه بملء الكوب دراهًما ل درهًما.
راهم. ريف بالدَّ ريف كوب الظَّ 5. اأمر الغني خادمه اأن يمالأ كوب الظَّ
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راهم في الكوب حتى مئة درهم. 6. ا�ستمرار الخادم بو�سع الدَّ
راهم واإفراغ الكي�ض كله في الكوب دون فائدة. 7. عدم امتالء الكوب بالدَّ

8. تعجب الغني وخادمه من عدم امتالء الكوب ونفاذ اأموال الغني.
بثقب  اإليها  عمد  التي  بالحيلة  اإخباره  ثم  ذل��ك،  في  بب  ال�سَّ عن  ريف  الظَّ ت�ساءل   .9

الكوب من اأ�سفله وحفر تحته حفرًة عميقة، وكيف ابتلعت اأموال الغني.
ريف. ر�ض الذي لقنَّه اإياه الظَّ 10.اإدراك الغني الدَّ

ريف للغني ماله. 11. ا�سترداد الظَّ

5

  يتاح فيها حرية التفكير للتلميذ واأ�سلوبه وخياله، مع مراعاة �سالمة اللغة وقواعد 
النحو والعتماد على اأ�سلوب الت�سل�سل المكانّي.

١٧٣

 
 
 

 


     







 



          



   
  

  
 

 

 
   

  
  


  

 
    



      
     
        
           
   
     
       
  
 

            
    
        

     




 اإ�ستراتيجية كتابة - )عنا�سر الفنِّ الكتابّي( 
)تحويل ن�ض �سردي اإلى ن�ض حواري(

كتاب التلميذ

التهيئة

جهاز عرض مناسب

الأولى. الوحدة  في   له  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

نموذج )1(: ن�ض حوارّي.

نموذج )2(: ن�ض و�سفّي.
نموذج )3(: ن�ض �سردّي ق�س�سّي.

1
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العن�سر
التفاعل بين ال�صخ�صيَّات واالأحداث.

د ال�صفات للمو�صوف الواحد. تعدُّ
ا�صتعمال الفعل الما�صي بكثرة.

عر�س الحكاية.
ا�صتخدام اال�صتفهام واال�صتخبار.
تحديد الزمان والمكان في الن�ّس.

الترقيم
1

2

3

4

5

6

نوع الن�ّص

2

الحوارّي، ال�صردّي الق�ص�صّي
الو�صفّي

ال�صردّي الق�ص�صّي
الحوارّي ال�صردّي الق�ص�صي

الحواري
ال�صردي الق�ص�صي

3

- ن�ض �سردّي ق�س�سي  .

1
23

�أواًل

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

في ن�ضِّ جحا 
والوليمة 

ركة
م�سا

ت ال
�سيا

ال�سخ

اتها
 �سم

ض اأو
ي الن�

 ف

ا لتعريف بالأحداث وتفاعلها 
مع ال�سخ�سيات حتى النهاية

ث اأو
حدا

وع الأ
 وق

زمن

عليه
 ُّ دل

ما ي

معرفة المكان ومايدل عليه

العبرة التي ن�ستخل�سها من الن�سر 
ومق�سد الكاتب

ماذا حدث؟اأي

�سارك
اأي من 

ث؟
حد

ي ال
ف

وقع
تى 

ي م
اأ

ث؟
حد

ال

اأين تقع الأحداث؟

لماذا �سيغت الحكاية؟

ذهاب جحا اإلى الوليمة بهيئة زرية، 

          عدم اهتمام الحا�سرين به، في المجل�ض وعلى 

     الطعام، عودته اإلى البيت لتغيير مالب�سه، ترحاب 

حديثه لردائه....القوم به بعد ذلك، 

–
حا 

ج
مة

ولي
ب ال

�ساح
 

 –
ف  

سيو
–ال�

  

جته
 زو

    
   

     
     

ه    
علي

دلت 

ت    
سارا

لإ�
ض ا

  بع�
   

 ركب
داء،

الر
ل: 

 مث
لفاظ

  والأ
  

ية جحا
خ�س

، �س
اره

حم

�سر 
الع

ية 
نها

في 
( 

سّي(
با�

الع
  

في مجل�ض ال�سيوف، على 
المائدة، بيت جحا

قدر
الإن�سان وقيمته
خ�سه وخلقه

ل�س
ظهره

ل لم
جي

خار
ال

11

2

اأ. اجتماعًيا.

ب. الما�سي.
ج. الحركة وال�سرعة.

د. خبرّية مثبتة.
ه�. �سمير الغائب.
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١٧٦
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مقاطع الن�ّص

من: ُدعَي ُجحا يوًما اإلى وليمة
حتى: انطلق اإلى الوليمِة.

عنا�سر الت�سميمالم�سمون »الفكرة«
المقطع )1(

ا�صتجابة جحا للدعوة، وذهابه 
ريَّة. بهيئة زَّ

من:َدَخَل ُجَحا المجل�َس
حتى: لم يتنبَّه اإلى وجوِده

المقطع )2(
تجنب الحا�صرين ا�صتقبال 

ُجحا والِترحاب به

من: .وبعد قليل  
حتى: من غير اأن يهتم به اأحد.

المقطع )3(
تجنب �صاحب الوليمة 

و�صيوفه جحا على المائدة 

المقطع )4(
تغيير جحا مالب�صه بمالب�س 

اأخرى اأنيقة
من:اأ�صرَع ُجَحا عاِئًدا....

حتى:عاِئًدا اإلى الوليمِة.

ا و�صل  من: فلمَّ
حتى: فهو اأحقُّ بالطعاِم منه 

المقطع )5(
توجيه جحا اللوم للقوم بطريق 
النهايةغير مبا�صر لتجنبهم الترحاب به.

جها
در

وت
ث 

دا
الأح

ل ا
فاع

ت

تمهيد
)حالة البداية(

الحدث المفاجئ
)المحرك(

العقدة
)الم�صكلة(

الحّل

3

انيًا
ث

الأولى. الوحدة  في  له  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساط  هذا  > تنفيذ 

1

ُب به، فجلَ�َض حيُث َوَجَد  َدَخَل ُجَحا المجل�َض، فلم يِجْد من ينه�ُض للقائِه، اأو ُيرحِّ
مكاًنا.

وق���ال لنف�ِس���ه: ربم���ا لم يتنبه �ساح���ب الوليمة اإلى وجودي  ل ب���د اأنهم �سيرونني 
عندما نقوم اإلى الطعاِم.

 وبعد قليل دعا �ساحب الوليمة �سيوفه 
قائاًل: الطعام جاهز، تف�سلوا اإلى المائدة.

فجل�ض معهم من غير اأن يهتم به اأحد.
فكَّر جحا وقال لنف�سه: لبد اأن هياأتي الزرية هي �سبب هذا الإهمال.

المقطع )2(
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فاأ�س���رع جح���ا عائًدا اإلى البيت وخلع عنه رداءه العتيق، وارتدى اآخر جديًدا اأنيًقا، 
واأ�سرع عائًدا اإلى الوليمة.

ا و�سل ا�ستقبل قومه بالترحاب قائلين: مرحًبا بجحا.        فلمَّ
وجل�ض اإلى المائدة فمالأ �سحنه باألوان الطعام ثم اأرخى رداءه في ال�سحن وقال: 

ر. ُكل يا ردائي من هذا الدجاج المحمر وال�سمك المبهَّ
       ف�ساَح الحا�سرون في ده�سٍة به: ما هذا يا جحا؟ وما الذي تقوله؟

فنظ���ر اإليه���م ببرود وق���ال: "اإن تقديركم كان لردائي؛ لذا فه���و اأحق بهذا الطعام 
مني."

١٧٩
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 اإ�ستراتيجية كتابة - )الأداء الكتابّي(

كتاب الن�ساطكتاب التلميذ

1
23

1�أواًل
2

انيًا
ث

> تنفيذ هذه الن�ساطات كما في الن�ساطات الم�سابهة لها في الوحدة الأولى )الأداء 
الكتابي(.

- تترك لحرية التلميذ وتفكيره واأ�سلوبه واإبداعاته،  مع مراعاة ما �سبق درا�سته في 
الفنِّ الكتابي المطلوب،وتوظيف مادر�سه التلميذ في الوحدة �سابًقا والمعايير التي �سبق 
تو�سيحها في اإجراءات التنفيذ، اإلى جانب معايير البطاقة المعرو�سة في الن�ساط ثانًيا/ 

)2(

ويمكن ال�ستفادة من النموذج الأ�سلي عند الت�سحيح.
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طريق في ال�سجرة
كان جح���ا م���ع جماع���ٍة ِم���َن ال�سبَّاِن ف���ي نزهٍة فاتَّفق���وا فيما بينه���م على اأْن   

ي�سِرقوا حذاَءُه.
فقالوا: َمن يقدُر على �سعوِد هذه ال�سجرة؟

فقال جحا: اأنا اأ�سعُدها.
فقالوا: ل تقدر.

َفاغتاَظ منهم وجمع اأطراف ثياِبِه وخلَع حذاَءُه، ثم و�سَعُه في ُعبِِّه جيًدا.
وقال: انظروا كيف اأ�سعد.

فقالوا له: لماذا تجعُل ِحذاَءَك في ُعبِّك؟ واأيُّ حاجٍة اإليه في ال�سجرة؟
فق���ال: ِم���ْن اأي���َن تعرفون ي���ا اأولدي؟ فربَّما اأِج���ُد طريًقا في ال�سج���رِة اإلى البيت، 

َفاأذهُب منه.

١٨٤

      



 
 

           





           

         ً أوال



 اإ�ستراتيجية مهارة التحدث - )اإدارة ندوة(

كتاب التلميذ

 اإدارة ندوة داخل ف�سله لمدة 15 دقيقة.
 �سمان الفهم والنتباه.
 التكنية لتوجيه اللوم.

 ا�ستخدام اأدوات الربط المنا�سبة في حديثه.
 ت�سمين فكرة جديدة.

التهيئة )1، 2(

جهاز عرض مناسب

الأولى.  الوحدة  في  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساطات  هذه  > تنفيذ 
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1. )محادثة هاتفيَّة، تحقيق �سحفّي، اإدارة ندوة/ حلقة نقا�ض، مقابلة(.
2. جميعها فنون �سفهيَّة تت�سل بالجمهور مبا�سرة تعتمد على طرح الأ�سئلة، غالًبا ما 

تنتهي اإلى عمل كتابي ماعدا المحادثة الهاتفية.

1
2

�أواًل

الأولى.  الوحدة  في  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساطات  هذه  > تنفيذ 

الم�ساركون المو�سوع
واأدوارهم

مدير
ع�صو
ع�صو
ع�صو

االأفكار االأ�سا�سية 
في المو�سوع 

االأفكار الجديدة التي يمكن 
اإ�سافتها اإلى المو�سوع

اآداب 
الحوار

ملحوظات 
اأخرى

1

اأ-) تعتمد على برنامج القر�ض ( 

2

ب- تترك لحرية التلميذ وتفكيره  واإبداعه وقدرته على الأداء اإلى جانب اللتزام باآداب 
الحوار والنقا�ض وعدم الخروج عن �سلب المو�سوع، مع �سالمة اللغة و�سحة التركيب.

اأخبرني المزيد.              
اإياِك اأعني وا�صمعي يا جارة.                                            

ما راأيك في هذا. 
والدليُل القاطع على ذلك.

ما بال اأقواٍم يفعلون كذا وكذا.
�صحابة ر�صوِل اهلل كالنجوم يهتدى بهم. 

�صاأحكي لكم هذه الق�صة الواقعية.
لو كنت مكان فالن ماذا كنت �صتفعل؟

اإثارة انتباه
  التكنية في توجيه اللوم

اإثارة انتباه.
االإقناع + �صمان الفهم.

 التكنية في توجيه اللوم.
  �صمان الفهم 

 االإقناع + �صمان الفهم.
اإثارة انتباه

الفني:  ل��ل��دع��م  ت��و���س��ي��ف 

ت�����س��ج��ي��ل ف���ي���دي���و ل����ن����دوة ي����دور 

مو�سوعها حول قيمة اجتماعية 

ن���وادر  ال���وح���دة  م��ج��ال  تت�سمن 
وقيم.

DVD شريط فيديو
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1
2

انيًا
ث

3

في  الم�سابهة  الن�ساطات  ف��ي  كما  الن�ساطات  ه��ذه  تنفيذ   <

الوحدة الأولى. 

2. )اأ، ب، ج، د( تترك فيها الإجابة لحرية تفكير التلميذ واإبداعه 
اإلى جانب اللتزام  ، وقدراته على التخطيط الجيد والأداء  وخياله 
مع  المو�سوع  �سلب  ع��ن  ال��خ��روج  وتجنب  والنقا�ض  ال��ح��وار  ب����اآداب 

�سالمة اللغة و�سحة التركيب.

١٨٦
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2. )ه�( تعتمد على مدى اإتقان التلميذ مهارات اإدارة الندوة والحوار التي در�سها.
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ميل اأحدهم اإلى ا�ستخدام التوبيخ                              اإ�سعارهم بخطاأ ذلك، وا�ستخدام 
التكنية لتوجيه اللوم فيبادر بالمحاكاة. 

١٨٨
      



       
        

 

ً نيا
ثا




 







 







  



الثًا
ث

تترك لحرية تفكير واأ�سلوب التلميذ واإبداعاته.
1- حلول مقترحة                                                  المطروحة

   افتقار الندوة للحوار                                 و�سع عدد من الأ�سئلة ت�سمح  
                                                                      با�ستمرار  الحوار وحيويته.

 ارتفاع الأ�سوات                                           اإ�سعارهم بان ارتفاع اأ�سواتهم تجاوز 
                                                                      الحد  والعمل على تنظيم المناق�سة.

ا�ستئثار احد الم�ساركين                                 اإعطاء فر�ض متكافئة لعر�ض
                                                                        وجهات النظر المختلفة وتحديد  

                                                                              زمن لكل م�سترك.
عدم ا�ستخدام تعابير الوجه                              المبادرة با�ستخدام تعابير الوجه واليدين. 

والتنويه اإلى اأهمية ذلك في جذب الجمهور وحيوية الجل�سة.

الأولى.  الوحدة  في  الم�سابهة  الن�ساطات  في  كما  الن�ساطات  هذه  > تنفيذ 
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ا�ست����اأذن جحا ف����ي الدخول على ال�سلطان ف����اأذن له ، فلما دخل 
�سلم ووقف ف�ساأله ال�سلطان : ما ذا تريد يا اأبا الغ�سن  ؟ 

جحا : اأطلب وظيفة يا مولي ، في حر�سك الخا�ض . 
ال�سلط����ان : ه����ذه الوظيف����ة �سعب����ة علي����ك  ، فهي تحتاج اإلى ج����د و�سبر ، و اأن����ت ل تكف عن 

ال�سحك و المزاح ،حتى �سرت م�سهوراً بذلك عند جميع النا�ض. 
جحا : ولكني �سئمت هذه الحياة ، و اأتمنى اأن اأقوم بعمل نافع . 

ال�سلطان : هل ت�سبر في عملك على النظام الع�سكري ، وتنفذ تعليمات الروؤ�ساء بدقة؟ 
جحا : نعم . يا مولي .

ال�سلطان : يجب اأن تحافظ على �سيفك ، و�سرفك الع�سكري بدًءا من اللحظة .
جحا : اأفعل يا مولي. 

ا ، و ت�سّلم �سيفاً  ����ا خا�سًّ واأم����ر ال�سلط����ان ب����اأن يوظف جحا في الحر�����ض ال�سلطاني ، فارتدى رداًء ع�سكريًّ
طوي����اًل وج����ده ثقي����اًل ، و�س����ار خطوات ع�سكرية اإلى مجل�����ض ال�سلطان فحياه تحية ع�سكري����ة ، ثم قال : كيف 

يراني مولي ال�سلطان في هذا الزي ؟ 
ال�سلطان : لي�ست المالب�ض هي المهمة، ولكن المهم هو الفعل . 

جحا : بما ذا ياأمر مولي ؟ 
ال�سلطان : اذهب اإلى ال�سابط ليعين لك مكان  حرا�ستك . 

وق����ف حج����ا في م����كان حرا�سته خلف الق�سر ، و�سيفه يتدلى على جانبه يكاد ي�سل الأر�ض ، وكله يقظة 
وانتب����اه ، ول����م يتح����رك م����ن مكانه ، ومرت �ساع����ات طويلة من اللي����ل ، وا�ستد البرد  ، ف�سع����ر بالتعب ، واأح�ض 
بج�سم����ه يتجم����د ، فا�ستن����د اإلى جدار الق�سر ، ولكنه ظل متعًبا ، و اأح�ض كتفه تميل من هذا ال�سيف الثقيل ، 
فن����زع ال�سي����ف وو�سع����ه بج����واره ، ثم غلبه النعا�ض فقعد على الأر�ض واأ�سند ظه����ره اإلى الحائط ، وما لبث اأن 
اأح�ّض دفًئا فراح في نوم عميق . وكان ال�سلطان يراقب جحا من اإحدى نوافذ الق�سر ، فلما راآه قد نام ، دعا 
اأح����د الحرا�����ض ، وناول����ه �سيًف����ا خ�سبًيا ، وقال له : اذهب بهدوء اإلى جحا وخ����ذ �سيفه و�سع مكانه هذا ال�سيف 
فذهب الحار�ض بهدوء ، ونفذ ما اأمره به ال�سلطان . وا�ستيقظ جحا عند طلوع ال�سم�ض ، فتلفت حوله وحمد 
اهلل عل����ى اأن اأح����داً ل����م يره وهو نائم ، ووقف ب�سرعة واعتدل ف����ي مكانه ، وتناول �سيفه فتقلده دون اأن يفطن 

اإل����ى ان����ه اأخف م����ن �سيفه الذي كان معه اأم�����ض ، وبعد لحظات لمح جح����ا ال�سلطان اآتًيا ، 
فلم����ا و�سل����ه �س����د ظهره ، و�س����رب الأر�ض بقدمه ف����ي تحية ع�سكري����ة ، فقال 

ال�سلطان : يبدو اأنك مثال الحار�ض الن�سيط ، اإذا فرغت نوبة حرا�ستك 
فاح�سر اإلى ديواني. 

الن�ض التقويمي        فطانة جحا

انته����ت نوب����ة حرا�سة جحا فذه����ب لمقابلة ال�سلط����ان ، فاأُدخل فطانة جحا
عليه ومعه �سيفه باإذن ال�سلطان، فاأدى التحية الع�سكرية ووقف . 

ال�سلط����ان : لق����د اأعجبني ن�ساطك يا جح����ا، ولذلك قررت اأن 
اأكافئك و اأرفع رتبتك. 

جحا: �سكراً يا مولي ، اأدام اهلل نعمتك . 
ال�سلطان : لقد قررت اأن اأعينك �سياًفا بدًل من ال�سياف فرهود . 

جحا:  )منزعجاً( لما ذا يا مولي ؟ 
ال�سلطان : لأنه ك�سول ، ول يوؤدي عمله بن�ساط ودقة كما توؤدي اأنت عملك . 

ل����م ي����در جح����ا اأيفرح به����ذا التعيين الجديد اأم يحزن ؟ اإن����ه اعتاد اأن ي�سحك النا�����ض وي�سليهم ، فكيف 
يراه����م الآن يرتع����دون اأمام����ه ويبك����ون ويموت����ون بي����ده ه����و ، م����ا اأ�سع����ب ذلك على نف�س����ه ، و اأف����اق جحا من 

تاأمالته على �سوت ال�سلطان يقول : 
ال�سلط����ان : اأح�س����روا ال�سي����اف فره����ود اإل����ى هنا ف����وراً ، مقيد اليدي����ن والرجلين بالأغ����الل، فجيء به 

كما ذكر . 
فقال ال�سلطان : اإنك يا فرهود مذنب وقد اأمرت بقتلك لأنك لم تعد ن�سيطاً كال�سابق ، وذا يٍد خفيفة 

�سريعة ، وقد عينت �سيافاً بدًل منك ، ثم التفت اإلى جحا  وقال : ا�ستعد لأن تفعل ما اآمرك  به . 
تح�س�ض جحا �سيفه لأول مرة فاأدرك اأنه اأخف بكثير من ال�سيف الذي كان معه اأم�ض ومّر عليه بيده ، 
فاأدرك اأن �سيفه من خ�سب ، واأنه قد بدل منه  فاأعمل فكره في حيلة يخرج بها من هذه الورطة ، �سار جحا 

نحو ال�سلطان بخطوات بطيئة وقال : لي رجاء عندك يا مولي . 
ال�سلطان : ما هو ؟ 

جحا : اإنني رجل م�سالم وقد اعتاد النا�ض اأن يروني اأ�سحكهم ، ل اأقتلهم . 
ال�سلطان : هل تريد اأن تعود اإلى حياتك الأولى .؟ 

جح����ا : ل ، ولك����ن م����ا اأ�ستطي����ع اأن اأقت����ل اإن�سان����اً ، لذلك دعوت رب����ي اأن يحيل �سيفي ه����ذا اإلى �سيف من 
خ�سب . 

ال�سلطان : ثم ما ذا ؟ 
جحا : اإذا ا�ستجاب اهلل دعائي فاأرجو اأن ت�سفح عن ال�سياف فرهود.

وقب����ل اأن ي�سم����ع ج����واب ال�سلط����ان ج����رد �سيف����ه من غم����ده و�ساح ف����ي ابتهاج : م����ولي ، م����ولي ! لقد 
ا�ستج����اب اهلل دعائ����ي ، فا�ستحال �سيفي  اإلى �سيف من خ�سب فاأرجو اأن ت�سدر اأمرك 

بالعفو عن فرهود ال�سياف وترده اإلى وظيفته . 
ف�سحك ال�سلطان و اأعجب بذكاء جحا و�سرعة خاطره . 

نماذج للتقويم
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1- الفهم القرائي

1. ماذا طلب جحا من ال�سلطان؟ ولماذا؟
2. ما الوظيفة الأولى التي عمل بها جحا؟ وما الوظيفة التي عر�سها ال�سلطان عليه 

ترقية له؟

اأ. اأُ�سنُف �سخ�سيات ن�ض "فطانة جحا" وفق الجدول التالي:

ال�سخ�سية
جحا

ال�سلطان

الحار�ض

فرهود

ال�سفة ال�سائدة فيها
.....................

وظيفة ال�سخ�سية

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

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

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

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

.....................مطيع

�سّياف

ب. اأُبدي راأيي في حيلة ال�سلطان وجحا من حيث النفع وال�سرر، ومدى ارتباط ذلك 
بالقيم الإ�سالمية.

-1

اأن  اأ: طلب جحا من ال�سلطان وظيفة في حر�سه الخا�ض ؛ لأنه �سئم الحياة ويريد 
يقوم بعمل نافع .

ب : الوظيفة الأولى : حار�ض في الحر�ض ال�سلطاني .
ي اإليها هي : �سياف  الوظيفة التي ُرقِّ

-2

اأ: 

ال�سخ�سية
جحا

ال�سلطان

الحار�ض

فرهود

ال�سفة ال�سائدة فيها
الطرافة

وظيفة ال�سخ�سية

القوة

الك�سل وعدم الن�ساط

حار�ض ثم �سياف

حكم الرعية

حرا�سة ال�سلطانمطيع

�سّياف

ب : تترك الحرية للتالميذ في الإجابة على ال�سوؤال .

اأن�سطة التقويم

نشاط )1(

نشاط )2(
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2- الر�سم الإمالئي

-  اأقراأ الن�ض قراءة �سامتة لأنفذ ما يلي : 
1( ح�سر الكلمات المنونة تنوين ن�سب 0 

2( و�سع ت�سنيف للكلمات وفق ما تعلمته في هذه الوحدة 0

3( ا�ستخدام بع�ض من الكلمات في جمل من اإن�سائي .

1، 2 ( تكون الإجابات من مثل :

َلْت ِبها األُف التَّنويِن �سَ كلماٍت اتَّ

م�صهوًرا 
بدًءا

ع�صكرًيا
ا خا�صً

ْنويِن ْل بها األُف التَّ كلماٍت لم َتتَّ�سِ

وظيفًة
رداًء

تحيًة
ع�صكريًة

3- ترك الحرية للتالميذ �سريطة �سحة المبنى والمعنى 0

3- الر�سم الكتابي

�أواًل

قعة على اأن  ال�سبكة الحلزونية وفق المطلوب، ثم اأعُيد ر�سم الكلمات بخطِّ الرُّ اأمالأُ 
ت�ستمل على حرفي الفاء والقاف:

1

13
19

18
17

10
11

12

16

15

14

3

2

45
6

7

8

9

20

)3- 1(

)7-4(

)13-8(

)17-14(

)20-18(

بمعنى قام
مرادف اأنجز التعليمات

به ثقب )منون تنوين ن�سب(
�سد ثقيل

مرادف اإتقان
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)الموؤلف(

1

2

4- ال�سنف اللغوي: 

الأ�سماء الخم�سة

اأكتُب من ن�ض )فطانة جحا( ما يدلُّ على: 
اأ : كنية جحا: ........................................

ب : الحرا�سة تحتاج اإلى �ساحب جدٍّ و�سبر: ................................

اأ : كنية جحا: اأبو الغ�سن .
ب : حار�ض ذو جدٍّ و�سبر .

5- الأ�سلوب اللغوي

- اأُجيُب من الن�ضِّ عن ُكلِّ �سوؤاٍل مما يلي با�ستخدام اأداة النفي المنا�سبة:
�ض1: هل تحّرَك جحا من مكانه حين ا�ستلَم نوبَة الحرا�سِة؟

�ض2: ِلَم قرَر ال�سلطاُن تعيين جحا مكاَن ال�سيَّاِف فرهود؟
�ض3: ِبَم برَر ال�سلطاُن لجحا �سعوبة وظيفة الحرا�سة عليه؟

�أواًل
انيًا
ث

.... قال جحا لل�سلطان: اعتاد النا�ض 
ِحك النا�َض، ل اأقتلهم،  اأَْن يروني اأُ�سْ

ْن اأقتَل اإن�ساًنا.... وما اأَ�ستطيُع اأَ

العبارة

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

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

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

اأ�سلوب النفي

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

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

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

اأداة النفي
نشاط )1(

� اأر�سم ماياأتي بخط الرقعة: 
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ج)1(/ لْم يتحرْك جحا من مكانه.
ج)2(/ لأنه ل يوؤدي عمله بن�ساط ودقة.

ج)3(/ اأنَت ل تُكفُّ عن ال�سحك والمزاح.

1

اأ�سلوب النفي: ل اأقتلهم، اأداة النفي: )ل(.
اأ�سلوب النفي: ما اأَ�ستطيُع اأَْن اأقتَل اإن�ساًنا،  اأداة النفي: )ما(.

2

6- الوظيفة النحوية

اإلى جمل يظهر  ، واأحولها  اأ�ستخرج من الن�ض ثالث جمل ا�ستملت على نائب فاعل 
فيها الفاعل ، واأغير مايلزم .

الجمل
- ا�ستاأذن جحا في الدخول فاأُِذن له 

ف جحا - اأمر ال�سلطان باأن ُيوظَّ
- فاأُْدِخل عليه ومعه �سيفه

التحويل
-ا�ستاأذن جحا في الدخول فاأَِذن الحرا�ُض له 

ف ال�سلطاُن جحا يوظِّ
اأَدخل الحرا�ُض جحا على ال�سلطان

حتى ل تنقطَع المروءُة
      

ب��ادي��ًة ا�ستدَّ فيها    ك��ان ف��ار���ٌض م��ن ال��ع��رب يجتاُز على ج���واِدِه 
اإلى مثِل الجمِر ، فلقَي في طريِقِه رجاًل  القيُظ، وتحولت رماُلها 
يم�سي على قدميه وهو حاٍف؛ َفَرقَّ له الفار�ُض ، فنزل عن فر�سه ، 
اإل��ى رك��وِب ج���واِده....  لكنَّ هذا الما�سي كان  ودع��ا الرجَل الما�سَي 
ا من ل�سو�ِض الخيل ، فما تمّكن من ظهِر الجواِد حتى عدا به  ل�سً

ل يلوي على �سيٍء ، فناداه �ساحُبُه قائاًل له : 
       لقد وهبُتَك الجواَد ، فلن اأ�ساأَل عنه بعَد اليوم ، ولكني اأطلُب 
العرِب  قبائِل  بين  ينت�سُر  ، ل  النا�ض  الأم��َر عن  تكُتَم هذا  اأن  منَك 
فتزول   ، للما�سي  ال��راك��ُب  َي���ِرقُّ  ول   ، ال�سعيَف  ال��ق��وُي  ُيغيُث  ، فال 

المروءُة . 
اإلى  ال��ج��واد  اأع���اد  و   ، الحياء  اأخ���ذه   ، الل�ض كالمه  �سمع  فلما 

�ساحبه ، ولم ير�َض اأن يكوَن اأول داع اإلى الق�ساء على المروءة . 

 باقات الورود الن�سرة 
من حكايات الم�سلمين العطرة ، اإبراهيم النعمة . بت�سرف

ن�ض التقويم لال�ستماع
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اأ�ستمع الن�ض لتنفيذ التالي :
1- اأبين �سبب ِهَبِة الفار�ض اللِّ�ض فَر�َسُه .      

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

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

اأن ينت�سر هذا الأمر بين قبائل العرب فال يغيث القوي  ) الجواب : خ�سية الفار�ض 
ال�سعيف فتزول المروءة(.

2- اأَلِخ�ُض الن�ض �سفهًيا .

الأفكار  التالميذ  يذكر  اأن  على   ، للتالميذ  ومتروكة  :الإج��اب��ة مفتوحة  الإج��اب��ة   (  
الرئي�سة مع المحافظة على تما�سك الن�ض ( .
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