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الإطار النظري - 1

عند ابن جني: اأ�سوات يعبر بها كل قوم عن اأغرا�سهم .)الخ�سائ�ض(.  

و عند ابن خلدون : هي عبارة المتكلم عن مق�سوده. وتلك العبارة فعل ل�ساني نا�سئ عن الق�سد باإفادة الكالم،   

فالبد اأن ت�سير ملكة متقررة في الع�سو الفاعل لها، وهو الل�سان. وهو في كل اأمة بح�سب ا�سطالحاتهم )المقدمة(.

و عند ح�سني ع�سر : اللغة في حقيقتها اأ�سوات -ل غير- منطوقة. يحكمها نظام داخل المجتمع اللغوي الواحد.   

وهذه هي طبيعتها )التجاهات الحديثة لتدري�ض اللغة العربية(.

ر بمقت�ساها عن الفكر. )اللغة تدري�سا واكت�سابا(. و عند ميللر )عن محمود ال�سيد ( : رموز �سوتية  مقطعية يعبَّ  

و عند جون كارل )عن محمود ال�سيد ( : نظام مت�سكل من الأ�سوات اللفظية التفاقية وتتابعات هذه الأ�سوات التي   

ت�ستخدم اأو يمكن اأن ت�ستخدم في الت�سال المتبادل بين جماعة من النا�ض، والتي يمكنها اأن ت�سف ب�سكل عام : 

الأ �سياء والأحداث والعمليات في البيئة الإن�سانية. )اللغة تدري�سا واكت�سابا(.

و بتحليل هذه التعريفات، بغر�ض تحديد مكونات البنية المعرفية للغة. نجد المكونات الثالثة التالية:  

اأ�سوات : اأي فعل ل�ساني = كالم �سفهي )تعبر عن(.  

الإن�سانية )في  البيئة  قي  والعمليات  والأحــداث  الأ�سياء  و�سف  المتبادل،  الت�سال  الفكر،  تعبير عن   : اأغرا�ض   

ظل(.

نظام : ا�سطالح الجماعة  اللغوية. )ي�سمل الدللت، والتراكيب، وال�سياقات الثقافية....(.   

اإن اأي علم من العلوم يتكون من:

وروابط.  بينها من عالقات  وما  والقوانين.  والمبادئ  والمفاهيم  والحقائق  المعلومات  في  تتمثل  معرفية:  بنية   1

تف�سرها نظريات ذلك العلم. 

طريقة:  ت�سمل طرق البحث. وو�سائل الح�سول على المعرفة في ذلك العلم.    2

و ي�سمى هذان المكونان في العرف التربوي بطبيعة المادة الدرا�سية.   

يمثل المميز ال�سوتي )النطق( اأ�سا�ًسا م�سترًكا بين جميع تعريفات اللغة، فاللغة :

المقدمة واإلطار النظري

مــكـونــــات الـعــلــــــوم:

طبيعة اللغة:
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و ال�سكل التالي  يعبر عن العالقة بين هذه المكونات :

و على ذلك يجب اأن  يركز تعليم اللغة  على محورين اأ�سا�سيين: 

في الأغرا�ض والمواقف اللغوية المختلفة، وهذا ي�سمل مهارات : ال�ستماع، والتحدث.

) ال�سوتية، وال�سرفية، والنحوية، والأ�سلوبية، والدللية، والثقافية( 

غير اأن الواقع اأملى علينا. في ظروف معينة، اأن نخلط في تعليم اللغة  العربية بين ثالثة  اأمور:

1  اللغة: التي هي كالم �سفهي يعبر عن اأغرا�ض فكرية وتوا�سلية، ويتقيد با�سطالحات الجماعة واأعرافها اللغوية.

2  اأدوات )مهارات( التعليم الأ�سا�سية، التي هي الكتابة والقراءة، وما يتفرع عنهما من اأنظمة ومهارات وعمليات.

3  المنتج اللغوي في م�ستواه الأدبي، وذلك من خالل در�ض الن�سو �ض الأدبية واأجنا�سها ونقدها وتاريخها. 

وهـــو واقع ي�سعب النفالت من ربقته في م�ستوى التفكيـــر المجرد بين التطبيق المدر�سي، وبين المفهوم ال�سليم للغة،   

وفقه الواقع، حاولنا اأن نجد طريًقا و�سًطا،  نبني عليه منهج اللغة العربية للتعليم الثانوي، فكانت الختيارات الآتية:

 التدريب على قواعد النحو العربي على اأنها و�سيلة لحفظ الل�سان من اللحن، ولذلك اقت�سرنا منها على ماله اأثر 

مبا�سر في �سبط اأواخر الكلمات المعربة، دون التقيد بالبنية المعرفية للدر�ض النحوي.

 التركيز على محور التوا�سل ال�سفهي. وقد اأفردنا لهذا المحور وحدة تدريبية  كاملة في هذا المقرر. ولم نقت�سر 

على ذلك. بل جعلناه ق�سيًما و�سريًكا لكل وحدة لغوية في محتواها الخا�ض بها. وحاولنا اأن نبرزه غاية اأ�سا�سية لها.

 التدريب على مهارتي : الكتابة ) تعبير (، والقراءة ) بم�ستوياتها  واأغرا�سها المختلفة (، على اأنهما مهارتان من 

مهارات التعلم، ولي�ست من المكونات الأ�سا�سية لبنية اللغة. 

  ثم �سممنا هذه الختيارات في در�ض لغوي محكوم بعدد من المبادئ التربوية، وهذا اأوان �سرحها.

اأ�سوات                            نطق / فعل ل�ساني

اأغرا�ض                              نطق / فكر / توا�سل

 تواطوؤ الجماعة اللغوية على الأ�سوات، وتتابعاتها، ومدلولت 

المفردات واأ�ساليب الخطاب في المواقف المختلفة.. واأ�ساليب 

التركيب اللغوي واأحكامه.

نظام 

1- التوا�ضل ال�ضفهي:

2- الأنظمة اللغوية:
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التعريف بمنهج اللغة العربية :

المبادئ والتوجهات الأ�سا�سية :

منهج اللغة العربية هو : منهج في تدريب طالب المرحلة الثانوية. في �سوء مبادئ التعلُّم الإتقاني على اأربع وحدات، 

تنفذ خالل ف�سل درا�سي واحد، في اأربع دورات تدربيية متتالية، لكل دورة منها: زمن محدد ) اأربعة اأ�سابيع (، لكل وحدة 

لغوية من الوحدات الأربع  التالية:

الوحدة النحوية.    

الوحدة القرائية.   

وحدة الت�سال الكتابي.   

وحدة التوا�سل ال�سفهي .   

يختلف التدريب عن التعليم في : الأهداف، والمحتوى، والعمليات، واأ�ساليب التقويم. والجدول التالي يبين اأهم الفروق 

بينهما:

التعليمالتدريبجوانب المقارنة

المعلومات، والتنوع الثقافيالمهارات الأدائية التطبيقيةمحور الهتمام

دور المعلم

نمذجة المهارة ، والإ�سراف على 

الأداء

تنظيم المعرفة، وتي�سير التعلم

خزن المعلومات، وا�ستيعابهاممار�سة المهارة، واإتقان اأدائهادور المتعلم

الإجراءات الأ�سا�سية

 المحاكاة، التعزيز، الممار�سة تكرار

ال�ستجابة

التهيئة، العر�ض، ال�ستنتاج ،التقويم

قيا�ض كمية المعلوماتقيا�ض جودة الأداءالتقويم

1- مبداأ التدريب بدًل من التعليم:
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ن. ويتكون  من اأف�سل النماذج التعليمية المهتمة بالتمهير والعالج. نموذج )التعلم الإتقاني( اأو التعلم من اأجل التمكُّ

النموذج من الخطوات الآتية:

   تاأكيد المعرفة القبلية.

   التقويم القبلي.

   التدري�ض والتقويم البنائي.

   التدريب المكثف.

   التقويم البعدي.

   البرنامج العالجي.

يتج�سد هذا المبداأ في القواعد الأ�سا�سية الآتية:

كلما ازداد عمل المعلم وجهده داخل الف�سل نق�ض مقدار التعلم، وكلما ازداد عمل الطالب وجهده ارتفع ناتج    

التعلم. يجب على المعلم اأن يكف عن التعليم، واأن يف�سح المجال كله اأمام الطالب ليعملوا ويتعلموا.

يمكن للطالب اأن يتعلموا ب�سورة اأف�سل اإذا عملوا في اأزواج اأو مجموعات تعاونية.   

التعلم عمل �ساق، ولي�ض نزهة، وبالتالي فاإن على الطالب اأن يتحمل م�سوؤولية تعلُّمه كاملة، واأن ي�سترك في تقويم    

اأدائه، والحكم على م�ستوى تقدمه.

م في درجة التح�سيل  يق�سد بم�سطلح ) رعاية الفروق الفردية ( هنا : تحييد دور الفروق الفردية. ومنعها من التحكُّ

ُيعنى  النتيجة  هذه  ولتحقيق  المطلوب.  الأداء  م�ستوى  في  معظمهم(  )اأو  جميعهم  الطالب  يت�ساوى  وبالتالي  والإتقان، 

الكتاب والمعلم بالحقائق الثالث الآتية :

اأ الفروق الفردية هي فروق في المعلومات القبلية : وعليه يجب التاأكد من ت�ساوي الطالب في درجة اإتقان المعلومات 

القبلية. فاإذا ت�ساووا فيها  اأ�سبح ت�ساويهم في درجة اإتقان التعلم الجديد ممكًنا. 

و لهذا الغر�ض تبداأ كل وحدة تدريبية في الكتاب بـ:

مجموعة من الن�ساطات التمهيدية.    

اختبار قبلي.   

2- مبداأ التعلم من اأجل التمكن:

3- مبداأ ن�ضاط املتعلم:

4- مبداأ رعاية الفروق الفردية:
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ب الفروق الفردية هي فروق في �سرعة التعلم : ولذا يجب اأن يمنح كل طالب  ما يكفيه من الوقت لإتقان التعلم. ولهذا 

فاإن منهج اللغة العربية: 

يخ�س�ض لكل وحدة وقًتا اأطول  بمقدار ح�سة اأو ح�ستين من الوقت الالزم لتنفيذها، مراعاة للطالب الأقل    

�سرعة في التعلم، ويقدم في دليل  المعلم مجموعة من الن�ساطات والتدريبات الإثرائية التي يمكنه ا�ستخدامها 

للطالب الأكثر �سرعة، اأو حين يت�ساوى الطالب في الإتقان قبل انتهاء الوقت المخ�س�ض للوحدة. 

يتخلل كل وحدة تدريبية عدد من الختبارات الذاتية، تك�سف للطالب مدى تقدمه في اإتقان المهارة، وت�ساعد    

المعلم على تحديد �سرعات التعلم لدى طالبه، وما اإذا كان بع�سهم ل يزال بحاجة اإلى اإعادة التدريب. 

ة( �سميت بن�ساطات )الغلق والتلخي�ض( يمكن   يقدم في كل وحدة مجموعة قليلة من الن�ساطات الأ�سا�سية )الالمَّ   

للطالب الأقل �سرعة اأن يركز عليها ليتقن المهارة. 

اأ�سلوب التقويم الم�ستمر. وفيه يكون الوقت المخ�س�ض للتقويم اأطول من الوقت المخ�س�ض للتدريب.  يعتمد    

فالطالب الذي لم يتمكن من اإتقان المهارة في وقتها يمكنه اأن ي�ستمر في تعلمها فردًيا  والتدرب عليها، حتى اإذا 

اأتقنها طلب من المعلم اإعادة تقويمه و تح�سين درجته.

ج الفروق الفردية  هي  فروق   في مقدار الزمن الذي يق�سيه الطالب في التركيز والمثابرة على التعلم. اإن الطالب 

اأطول من التركيز على التعلم، وبالتالي يتح�سن تعلمهم واأداوؤهم، بينما تتقارب  المتميزين هم الذين يق�سون فترات 

فترات ال�سرود والت�ستت لدى الطالب ال�سعاف، وبالتالي ينخف�ض م�ستوى تح�سيلهم. وللتغلب على هذه الم�سكلة  فاإن 

منهج اللغة العربية يقدم الحلول التالية :

ي�ستخدم الكتاب المدر�سي في عر�ض المادة، وفي الأن�سطة التدريبية اأنواًعا مختلفة من التمثيالت تراعي اأنماط    

الذكاء والتف�سيالت المختلفة لدى الطالب، بحيث يجيد كل طالب التمثيل الذي ينا�سبه وي�ساعده على التركيز 

)تمثيالت لفظيٌة، تمثيالت ب�سرية،  تمثيالت حركية ...(. 

ة ( تركز على الجوانب الأ�سا�سية  تنتهي كل وحدة تدريبية بعدد من ن�ساطات الغلق والتلخي�ض، وهي اأن�سطة )لمَّ   

في المهارة. ويمكن للطالب الأقل قدرة  على المثابرة اأن يكثف تركيزه عليها ليتقن المهارة. 
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التعليم  ي�سبق  حيث  التعليمية،  المنظومة  في  تاأثيًرا  الأجزاء  الم�ستمراأكثر  التقويم  ُيعدُّ  الإتقاني  التعليم  نموذج  في 

ويتخلله ويعقبه، وتتحدد في �سوء نتائجه: اإ�ستراتيجيات التعليم، واأ�ساليب التدريب، وبرامج العالج الفردي. 

ت�ستمل كل وحدة تدربية على ثالثةاأنواع من التقويم:

مو�سوعه : يقي�ض الجانبين 

المعلومات والمهارات القبلية الالزمة للتعلم الجديد.    

معلومات الدر�ض الجديد ومهاراته.   

هدفه:

تحديد اأي خلل اأو نق�ض في المعلومات القبلية .   

تحديد جزئيات الدر�ض الجديد المحتاجة اإلى تركيز اأكبر.   

تحديد اأي الطالب بحاجة اإلى العناية اأكثر.  

اإثارة الدافعية  للتعليم.   

تحديد الطريقة المنا�سبة للتدري�ض والتدريب .  

تحديد الزمن الكافي للتعليم والتدريب .  

مو�سوعه :  

يقي�ض مدى اإتقان الطالب لكل هدف من اأهداف الدر�ض اأوًل باأول .   

هدفه:

تركيز المعلم والمتعلم على الأهداف الجديرة بالهتمام.   

تاأكيد الإتقان، بمعالجة الأخطاء ال�سغيرة قبل تراكمها.  

تغيير اإ�ستراتيجيات التدريب في �سوء نتائج التقويم.   

اأ           التقويم القبلي 

ب           التقويم البنائي

5- مبداأ التقومي امل�ضتمر:
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مو�سوعه :

 يقي�ض درجة اإتقان الطالب للمعلومات والمهارات والتجاهات مو�سوع الدر�ض. 

هدفه:

التاأكد من و�سول الطالب جميًعا اإلى درجة الإتقان المحددة في الأهداف.   

تحديد اأي الطالب لم ي�سل اإلى درجة الإتقان.  

تحديد المهارة اأو الجزئية التي لم يتقنها بع�ض الطالب .   

تحديد اأ�سلوب العالج  المنا�سب والمواد التعليمية الالزمة.  

ج           التقويم البعدي

ز الدر�ض اللغوي على عمليات تنمية مهارات التفكير ب�سورة م�ساوية  لتركيزه على كفايات اللغة، فاللغة  والتفكير  يركِّ

وجهان لعملة واحدة. وهذا  يقت�سي ت�سميم الوحدات التدريبية لتوؤدي الغر�سين معا، بحيث يركز المحتوى على الكفايات 

اللغوية، وتركز الن�ساطات والأ�ساليب التدريبية وتمثيالت العر�ض على مهارات التفكير واأنماط التعلم واأنواع الذكاء .

و الجدولن الالحقان يو�سحان عناية كتاب التطبيقات بهذا المبداأ:

المراعاة في عر�ض الدرو�ض الأ�سا�سية للمقرر 
 )1(

اأنماط التعلم

متعلم ح�سيمتعلم حد�سي متعلم ا�ستقرائي

اأ�سئلة ما قبل القراءةالفاعل ونائبه اجلملة ال�سمية ونوا�سخها

القراءة التمهيدية ال�ستماع مهارة لغويةالفعل امل�سارع 

خطوات القراءة  املتعمقةال�ستماع مهارة تعلم

اأ�سئلة ما بعد القراءة 

خطوات بناء مو�سوعه

ت�سميم خمطط مو�سوعه

مهارات بناء مو�سوعه

)1( روعي في كل در�ض من درو�ض المقرر اأن يغطي الأنماط الثالثة مجتمعة فال يوجد در�ض خال من اأحدها، وهذا التوزيع اإنما ينظر اإلى النمط 

الغالب على الدرو�ض.

6- مبداأ التدريب لتنمية التفكري:
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الوحدةال�سفحة 
مدة 

التنفيذ 
الأهدافالمو�سوعات

27

-

48

الوحدة 

النحوية 

الأ�سابيع

4-1

- الجملة ال�سمية ونوا�سخها .

- اإعراب الفعل الم�سارع

- الفاعل ونائبه

- ت�سبط المبتداأ والخبر بعالمة الرفع المنا�سبة لنوع الكلمة .

من  عليهما  مايدخل  بح�سب  والخبر  المبتداأ  �سبط  ر  تغيِّ  -

النوا�سخ .

نوعه  بح�سب  المنا�سبة  بالعالمة  الم�سارع  الفعل  ت�سبط   -

وحالته الإعرابية .

- ت�سبط الفاعل ونائبه بعالمة الرفع المنا�سبة لنوع الكلمة .

- تميز بين المفاهيم النحوية )مبتداأ-خبر-فاعل-نائب فاعل( .

ا خالية من الخطاأ النحوي فيما  - تن�سئ جماًل وفقرات ون�سو�سً

يتعلق بركني الجملة )كتابة وتحدثا( .

69

-

86

الوحدة 

القرائية

الأ�سابيع

8-5

- عمليات ما قبل القراءة

- القراءة التمهيدية

- القراءة المتعمقة

- عمليات ما بعد القراءة

- اإ�ستراتيجيات التركيز

- تتبع اإ�ستراتيجيات منا�سبة لزيادة الفهم والتركيز .

- تتمكن من تنفيذ المراحل الأربع للقراءة المركزة .

- توظف عمليات القراءة المتعمقة عندما ت�ستعد لالختبار في 

اأي مادة تعليمية.

-  ت�ستفيد من اأعراف الكتابة في �سرعة القراءة وزيادة الفهم.

87

-

108

وحدة الت�سال 

الكتابي

الأ�سابيع

12-9

- خطوات بناء مو�سوعه 

- ت�سميم مخطط مو�سوعه

- مهارات بناء مو�سوعه

ع الخطوات المنا�سبة عند كتابة مو�سوع اأو بحث . - تتبَّ

- ت�سمم مخطًطا جيًدا لمو�سوعك قبل كتابته .

- تتقن المهارات الأ�سا�سية لبناء مو�سوعه .

109

-

137

وحدة التوا�سل 

ال�سفهي

الأ�سابيع

16-13

- ال�ستماع مهارة لغوية

- ال�ستماع مهارة تعلم

- تحدد اأركان عملية الت�سال اللغوي .

- تحدد العوامل الموؤثرة على و�سوح الر�سالة اللغوية.

- تلتزم باآداب ال�ستماع .

- تطور اأ�سلوبك المف�سل في التعلم.

بتلميحات  م�ستعيًنا  الم�سموع  الن�ض  على  ملحوظاتك  تدون   -

المتحدث، واأ�ساليب تنظيم الكالم.

- ت�ستخدم الر�سوم لتلخي�ض ما ت�سمع .

- تطور اأ�سلوبك المف�سل في التعلم .

مكونات كتاب التطبيقات
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ت�ستفيد من جدول الموا�سفات في :

اأ  ح�سر المعلومات والمهارات الأ�سا�سية التي يلزمك الهتمام بها ) تدري�ًسا، و تدريًبا، و تقويًما ( ويلزم اأن يتقنها 

كل طالب بدرجة كافية من وجهة نظرك .

ب  تحديد الأهداف التي يجب اأن يحققها الطالب في كل جزئية من جزئيات المحتوى. 

ج  �سناعة  اختبارات �ساملة لكل در�ض. ولكل وحدة. ولكامل المقرر.

د بناء اأن�سطة وتدريبات عالجية )لل�سعاف( من طالبك و اإثرائية )للمتميزين( منهم.

ة 
د

ح
و

المعارف ال

والمهارات
التقويمالتركيبالتحليل التطبيق الفهم التذكر

ة
وي

ح
لن

ا

�سبط المبتداأ 

والخبر بح�سب نوع 

الكلمة .

يذكر عالمات  

رفع الأ�سماء 

الأ�سلية والفرعية. 

ي�سبط جماًل 

معطاة 

يغير ال�سبط اإذا 

تغيرت وظيفة 

الكلمة.

ين�سئ جماًل 

تت�سمن مبتداآت 

واأخباًرا وي�سبطها 

ي�سلح اأخطاء 

وقعت في ن�ض. 

يحدد المبتداآت 

والأخبار في ن�ض.

ا  ين�سئ ن�سًّ

ي�سمنه عدًدا 

من المبتداآت 

والأخبار. 

معرفة النوا�سخ 

الفعلية والحرفية. 

يعدد النوا�سخ 

الفعلية والنوا�سخ 

الحرفية.

يوازن بين نوعي 

النوا�سخ من حيث 

النوع. والعمل.

تغير عالمة 

المبتداأ والخبر 

بح�سب النوا�سخ.

ين�سئ جماًل مبدوءًة 

بنا�سخ وي�سبطها. 

ي�سلح اأخطاء وقعت 

في الن�ض .

يحدد اأطراف 

الجمل المبدوءة 

بنا�سخ وعالمات 

اإعرابها. 

ا  ين�سئ ن�سًّ

ي�سمنه عدًدا 

من  النوا�سخ مع 

�سالمة ال�سبط. 

تمييز مفهومي 

المبتداأ والخبر .

ير�سم خارطة 

تميز مفهومي 

المبتداأ والخبر .

�سبط الفعل 

الم�سارع بح�سب 

نوع اآخره،

وحالته الإعرابية.

يذكر عالمات 

اإعراب الأفعال 

الأ�سلية والفرعية 

يعدد نوا�سب 

الم�سارع ، وجوازمه.

ي�سبط جماًل 

معطاة

 يغير ال�سبط اإذا 

تغير اآخر الفعل اأو 

تغيرت حالته.

ين�سئ جماًل تت�سمن 

اأفعال م�سارعة 

وي�سبطها، ي�سلح 

اأخطاء وقعت في 

ن�ض.

يحدد الأفعال 

الم�سارعة 

وحالتها في ن�ض.

ا  ين�سئ ن�سًّ

ي�سمنه عددا من 

الأفعال الم�سارعة 

في حالت اإعرابية 

مختلفة.

�سبط طرفي 

اأ�سلوب ال�سرط 

)المجزومين(.

يذكر اأدوات 

ال�سرط الجازمة 

وعملها.

ي�سبط طرفي 

اأ�سلوب ال�سرط في 

جمل معطاة.

ين�سئ جماًل �سرطية 

وي�سبط طرفيها 

ي�سلح اأخطاء وقعت 

في ن�ض.

�سبط الفاعل 

ونائبه بح�سب نوع 

الكلمة.

ي�سبط جماًل 

معطاة، يغير 

ال�سبط اإذا تغيرت 

وظيفة الكلمة.

ين�سئ جماًل فعلية 

تت�سمن فاعال/ نائب 

فاعل وي�سبطها، 

ي�سلح اأخطاء وقعت 

في ن�ض.

يحدد الفعل 

وفاعله، اأو نائب 

فاعله في ن�ض.

ا  ين�سئ ن�سًّ

ي�سمنه عددا من 

الأفعال المبنية 

للمعلوم والمبنية 

للمجهول.

يحكم على 

القاعدة)لكل فعل 

فاعل ( في �سوء 

ما تعلم.

جدول مواصفات المقرر
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التقوميالرتكيبالتحليلالتطبيق الفهمالتذكر

ة
ئي

را
ق
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اأ�سئلة ما قبل 

القراءة.

يذكر الأ�سئلة 

الخم�سة لما قبل 

القراءة.

يحدد هدفه من 

كل �سوؤال منها.

ي�سرح فائدة اأ�سئلة 

ما قبل القراءة.

يطرح على نف�سه 

الأ�سئلة الخم�سة 

ويجيب عنها قبل 

البدء في القراءة.

ي�سوغ خم�سة 

اأ�سئلة مختلفة في 

كل قراءة بحيث 

تتنا�سب اأ�سئلته 

ونوع المقروء 

وهدف القراءة.

يقارن بين اأ�سئلته 

واأ�سئلة زمالئه. 

يفا�سل بين القراءة 

المبدوءة باأ�سئلة، 

والقراءة غير 

المبدوءة باأ�سئلة.

عمليات القراءة 

التمهيدية.

يعدد العمليات 

الخم�ض للقراءة 

التمهيدية.

يحدد مو�سوع كل 

عملية، وفائدتها.

يقراأ )مو�سوعا/

كتابا/ �سحيفة..( 

قراءة تمهيدية.

ي�سف لالآخرين 

عمليات القراءة 

التمهيدية 

وفوائدها، ويقنعهم 

باأهميتها.

يبتكر عملياته 

الخا�سة للقراءة 

التمهيدية.

الخطوات الخم�ض 

للقراءة المتعمقة.

يعدد الخطوات 

الخم�ض للقراءة 

المتعمقة.

يف�سر الخطوات 

الخم�ض باأ�سلوبه 

الخا�ض.

يطبق الخطوات 

الخم�ض للقراءة 

المتعمقة عندما 

ي�ستذكر لالختبار.

ي�سف لالآخرين 

خطوات القراءة 

المتعمقة وفوائدها، 

ويقنعهم 

باأهميتها.

ي�سمم خطة 

خا�سة للقراءة 

المتعمقة.

يقارن بين 

الخطوات الخم�ض 

للقراءة المتعمقة 

، وبين خطته 

الخا�سة.

اأ�سئلة ما بعد 

القراءة.

يذكر الأ�سئلة 

الخم�سة لما بعد 

القراءة.

يحدد هدفه من 

كل �سوؤال منها 

ي�سرح فائدة اأ�سئلة 

ما بعد القراءة.

يطرح على نف�سه 

الأ�سئلة الخم�سة 

ويجيب عنها في 

نهاية القراءة.

اإ�ستراتيجيات 

التركيز.

ي�سمي خم�ض 

اإ�ستراتيجيات 

لزيادة الفهم 

والتركيز.

يو�سح كل 

اإ�ستراتيجية منها، 

ويبين فوائدها.

يطبق كل 

اإ�ستراتيجية منها 

في مو�سوعه 

المنا�سب 

لتطبيقها.

ي�سمم ر�سوًما، 

ورموًزا، 

ومخت�سرات 

خا�سة تعينه على 

التركيز.

يقارن بين 

اإ�ستراتيجيات 

التركيز، ويختار 

منها ما ينا�سبه.

ي
اب

كت
ال

ل  
سا

�
ت

ل
ا

خطوات بناء 

مو�سوعه.

يذكر الخطوات 

الأ�سا�سية لبناء 

مو�سوعه مرتبة.

ي�سرح المق�سود 

بكل خطوة منها.

ينفذ خطوات بناء 

مو�سوعه في بحث 

اأو مو�سوع يكتبه.

يحلل كل خطوة 

منها اإلى مجموعة 

من الإجراءات 

والعمليات.

يبدي راأيه في كل 

خطوة منها مبينا 

اأثرها في جودة 

بناء مو�سوعه.

ت�سميم مخطط 

مو�سوعه.

يذكر العنا�سر 

الأ�سا�سية في 

مخطط البناء.

يف�سر كل عن�سر 

منها، ويبين 

اأهميته.

ي�سمم مخطًطا 

لمو�سوع يقترحه.

يحلل مخطًطا 

معرو�سا عليه اإلى 

عنا�سره.

يقترح ت�سميمات 

مختلفة لمو�سوع 

واحد.

يفا�سل بين 

التخطيط 

وعدمه قبل كتابة 

مو�سوعه

مهارات بناء 

مو�سوعه.

يحدد المهارات 

الأ�سا�سية لبناء 

مو�سوعه.

يو�سح المق�سود 

بكل مهارة منها.

يطبق كل مهارة 

منها منف�سلة، ثم 

مجتمعة.

ي�سنف العمليات 

الالزمة لتنفيذ كل 

مهارة.

ي�سفي طابعه 

الخا�ض 

و�سخ�سيته على 

كل مهارة منها.

ا من  م ن�سَّ يقوِّ

حيث جودة 

مهارات بنائه
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ة
د

ح
و
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واملهارات
التقوميالرتكيبالتحليلالتطبيق الفهمالتذكر

ي
فه

�س
ال

ل 
�س

وا
لت

ا

اأركان عملية 

الت�سال اللغوي.

ي�سمي الأركان 

الأربعة الأ�سا�سية.

ي�سف الأدوار 

التي يقوم بها كل 

طرف في عملية 

الت�سال.

يمثل دور الت�سال 

في اأحوال مختلفة 

وي�سف النتائج .

يحلل موقًفا 

ات�ساليًّا، ويبين 

الموؤثرات 

الأ�سا�سية فيه.

يقترح حلوًل عملية 

لتح�سين عملية 

الت�سال.

يفا�سل بين و�سائل 

الت�سال المختلفة.

يذكر على اآداب ال�ستماع.

الأقل �سبعة 

اآداب اأ�سا�سية 

لال�ستماع.

يعطي اأمثلة تبين 

المق�سود بكل 

اأدب منها.

يلتزم باآداب 

ال�ستماع وعملياته 

التوا�سيلة.

ي�سف موقًفا 

توا�سليًّا مبيًنا 

الآداب المحترمة 

والمنتهكة فيه.

يقارن بين موقفين 

ات�ساليين من 

حيث التزامهما 

باآداب ال�ستماع.

فهم الم�سموع 

وتلخي�سه.

يعدد العمليات 

التي يجب اأن يقوم 

بها في موقف 

ا�ستماعي.

يف�سر كل عملية 

منها ، ويبين 

اإجراءاتها باأمثلة.

ينفذ عمليات 

فهم الم�سموع في 

موقف حقيقي.

ا  يحلل ن�سًّ

م�سموًعا على 

مخطط اأو ر�سم.

ي�سمم خطة خا�سة 

به لفهم الم�سموع.

يبدي راأيه في عمليات 

فهم الم�سموع ويطور 

اإجراءاتها.

اأنماط تنظيم 

الكالم.

يذكر على الأقل 

خم�سة اأ�ساليب 

�سائعة لتنظيم 

الكالم.

ي�سجل قائمة 

بالمفردات 

المفتاحية لكل 

نمط.

يعطي اأمثلة من 

اإن�سائه لكل نمط.

ي�سف لالآخرين 

اأنماط تنظيم 

الكالم ويعطي 

اأمثلة عليها.

يكت�سف اأ�ساليب 

اأخرى لتنظيم 

الكالم لم 

يتعلمها.

يحكم على ن�ض 

م�سموع من حيث 

جودة تنظيم 

الكالم.
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مكونات الوحدةم
كيفية التنفيذ

دور المتعلمدور الـمعلـــم

1

دليل الوحدة

تـــــحـــــديـــــد   : هــــــــــدفــــــــــه 

مـــو�ـــســـوعـــات الـــــوحـــــدة ، 

واأهـــدافـــهـــا ، ومــ�ــســروعــهــا 

واأ�ساليب التــقــويم .  

٭ تـو�سيح عنا�سـر الدليل بعد عر�سه بالبوربوينت، 

على  الرئي�سة  عنا�سره  بكتابة  اأو   ، �سفافية  على  اأو 

ال�سبورة.  

٭ تو�سيح هدف الم�سروع، ومتطلباته، وخطواته. 

 	 : على  التركيز  مــع   ، الــدلــيــل  عنا�سر  ــراءة  قـــ

الأهـداف، والإر�سادات، واأ�ساليب التـقويم.   

خطواته 	  وتنفيذ  الم�سروع،  متطلبات  توفير 

في وقتها. 

2

ملف الأعمال

تـــــدريـــــب الــــطــــالــــب عــلــى 

لأعماله  المنظم  التوثيق 

الـــتـــي اأنـــجـــزهـــا مـــن اأجـــل 

تحقيق تعلمه.

بع�ض  فيه  باإعداد ملف يحفظ  كل طالب  يكلف  ٭ 

منجزاته خالل الف�سل الدرا�سي.

٭ ُي�ْسِعر الطالب بالمكونات التي ت�سّمن في الملف.

وحــدة،  كل  نهاية  في  الطالب  ملفات  على  ٭يّطلع 

ويقّيم م�ستوى تنفيذهم.

ــا مــنــا�ــســًبــا يــحــفــظ فــيــه الأعـــمـــال 	  يــجــّهــز مــلــفًّ

المطلوبة.

ين�سخ المكونات المطلوب ت�سمينها في ملف 	 

الأعمال.

ويقدمه 	  روؤيــتــه  ح�سب  ويجهزه  الملف  يرتب 

للمعلم في نهاية الوحدة.

المرتبطة 	  ال�سخ�سية  مبادراته  اإليه  ي�سيف 

بتعلم مو�سوعات الوحدة.

3

م�سروع الوحدة

الــوحــدة  مــهــارات  تطبيق 

مــــــــن خـــــــــــالل خــــــطــــــوات 

مــــتــــتــــالــــيــــة يــــكــــلــــف بـــهـــا 

الطالب.

وحــدة؛  كل  بداية  في  بالم�سروع  الطالب  اإ�سعار  ٭ 

لال�ستعداد بتوفير متطلباته.

٭ تــنــبــيــه الـــطـــالب اإلـــــى كـــل خـــطـــوة مـــن خــطــوات 

الم�سروع في مو�سعها.

٭ تلقي منجزات الطالب وتقويمها.

يوفر متطلبات الم�سروع من مراجع اأو غيرها 	 

في بداية الوحدة.

يــنــجــز كـــل خـــطـــوة مـــن خـــطـــوات الــمــ�ــســروع، 	 

ويقدمها اإلى المعلم في الوقت المحدد.

بعد 	  كــامــاًل  الــمــ�ــســروع  الأعــمــال  ي�سّمن ملف 

اإنجازه.

4

المهارات الحياتية

اإكــ�ــســاب الــطــالــب مــهــارات 

بالحياة  مرتبطة  وقــيــًمــا 

اليومية.

عند  الحياتية  الــمــهــارات  اإلـــى  الــطــالب  تــوجــيــه  ٭ 

ورودها.

٭ بيان كيفية ال�ستفادة منها، واأثرها على الحياة.

٭ مناق�سة الطالب في التوجهات والتطبيقات التي 

تدعو لها.

الـــمـــ�ـــســـاركـــة فــــي الـــمـــنـــاقـــ�ـــســـات حـــــول كــيــفــيــة 	 

ال�ستفادة منها.

والقيم 	  المهارات  تجاه  اإيجابي  تكوين موقف 

الم�سار اإليها.

الــ�ــســعــي لــتــطــبــيــق مــ�ــســامــيــنــهــا فــــي الــحــيــاة 	 

الواقعية.

5

الن�ساطات  التمهيدية

هـــدفـــه : تـــاأكـــيـــد الــتــعــلــم 

الــقــبــلــي الـــــــالزم لــلــتــعــلــم 

الجديد .

٭ تـقويم اأداء الطالب .

٭ تـنظيم عرو�ض الطالب لـملخ�ساتهم. 

يـنفذ الن�ساطات بدون اأي م�ساعدة من الـمعلم. 	 

ـــمـــعـــارف والـــــمـــــهـــــارات مـــو�ـــســـوع 	  ــــ يــلــخــ�ــض ال

الأنـ�سطة. 

يعر�ض تلخي�سه على الـمعلم وعلى زمالئه.  	 

6

الختبار القبلي

قـــيـــا�ـــض درجـــــة  هــــدفــــه : 

للتعلم  الـــطـــالب  اإتــــقــــان 

خبرتهم  ومــدى   ، القبلي 

بمو�سوعه الجديد. 

٭ يكلف الطالب باأداء الختبار داخل ال�سف. 

 ، نتائجهم  �ــســوء  فـي  فــئــات  اإلـــى  الــطــالب  ٭ يق�سم 

ويتعامل مع كل فئة بما ينا�سبها.   

من 	  م�ساعدة  اأي  دون  بـمفرده  الختبار  ينفذ 

الآخرين .

ينفذ ن�ساطات اإ�سافية تهدف اإلى تمكينه من 	 

الـمعلومات القبلية ــ  اإن لم يكن متقنا.  

تنفيذ مكونات الوحدة التدريبية



ي
ر

ظ
لن

 ا
ار

ط
لإ

ا

الإطار النظري - 13

مكونات الوحدةم
كيفية التنفيذ

دور المتعلمدور الـمعلـــم

7

الدرو�ض الأ�سا�سية

) انظر : الأهداف التف�سيلية 

لكل در�ض (. 

ويعلنها   ، واأهــدافــه   ، يحدد مو�سوعه  ٭ 

للطالب 

بالبوربوينت  الدر�ض  يعر�ض مخطط  ٭ 

اأو على �سفافية ، اأو على �سحيفة ... 

٭ يـــدع الــطــالب يـــــتــاأمــلــون ، ويــحــلــلــون، 

مــنــه   تـــدخـــل  اأي  دون  ــجــون   ــتـــ ــنـــ ويــ�ــســتـــ

من  بقليل  اأمــدهــم  بعجزهم  �سعر  فــــاإذا 

التلميحات : اأ�سئلة قليلة ، توجيه انتباه، 

كلمات مفتاحية ... 

يقراأ ، يالحظ ، يـتـاأمل ، يكت�سف ، ي�سنف، ي�ستكمل 	 

جزئيات ال�ستـنـتاج.  

اإن 	  ـ  ، ويطرح الأ�سئلة على معلمه  يـ�ستعين بزمالئه 

وجد �سعوبة. 

يــلــخــ�ــض مـــا تــو�ــســل اإلـــيـــه ، ويــعــر�ــســه عــلــى زمــالئــه 	 

ومعلمه.   

8

ن�ساطات التعلم

هــدفــه : تــكــويــن التــجــاهــات 

وبناء الـمهارات .

٭ ي�سرح فكرة الن�ساط وطريقة الحل.

٭ يـنظم عرو�ض الطالب لـملخ�ساتهم .

م اأداء الطالب.  ٭  يـقوِّ

 يـــــنـــــفـــــذ الــــــنــــــ�ــــــســــــاطــــــات حـــــ�ـــــســـــب تــــ�ــــســــنــــيــــفــــهــــا:	 

)منزلي، فردي، ثنائي، مجموعات(. 

9

الختبارالبنائي )الذاتي(

تحقـق  من  التاأكد   : هدفه 

اأهداف الوحدة اأول باأول.  

داخل  الختبار  باأداء  الطالب  يكلف  ٭ 

ال�سف. 

�سوء  فـي  فئات  اإلى  الطالب  يق�سم  ٭ 

بما  فئة  كل  مع  ويتعامل   ، نتائجهم 

ينا�سبها.   

ينفذ الختبار بـمفرده دون اأي م�ساعدة من الآخرين.	 

يــنــفــذ نــ�ــســاطــات اإ�ــســافــيــة تــهــدف اإلــــى تــمــكــيــنــه من 	 

الدرو�ض  اأو  الدر�ض  مو�سوع  والـمهارات  الـمعلومات 

التي يقي�سها الختبار ــ  اإن لم يكن متقنا.  

10

ن�ساطات الغلق

)هدفه : تلخي�ض التعلم 

للطالب من خالل التركيز 

على اأبرز الق�سايا في المادة 

المتعلمة.

٭ يكلف الطالب باأداء الن�ساطات ، مع التركيز  

على الطالب غير المتقنين ، للو�سول بجميع 

الطالب اإلى الإتقان.

٭ ي�ستمع اإلى اإجابات الطالب وينظم 

عرو�سهم.

٭ يقوم اأداء الطالب.

يــنــفــذ جــمــيــع الــنــ�ــســاطــات،  يــعــر�ــض الإجــــابــــات على 	 

زمالئه.

11

الختبار البعدي

هـــدفـــه : قــيــا�ــض درجـــــة اإتـــقـــان 

الطالب لأهداف الوحدة .

ــــــاأداء الخـــتـــبـــار داخـــل  ٭ يــكــلــف الـــطـــالب ب

ال�سف. 

ــي �ــســوء  ٭ يــقــ�ــســم الـــطـــالب اإلـــــى فـــئـــات فـــ

نتائجهم ، ويتعامل مع كل فئة بما ينا�سبها.   

ينفذ الختبار بـمفرده دون اأي م�ساعدة من الآخرين.	 

تمكينه 	  اإلــى  تهدف  اإ�سافية  ن�ساطات  ينفذ   : الـمتقن  غير 

من الـمعلومات والـمهارات مو�سوع )الوحدة (. 

الـمعلم 	  كــان  اإذا   ، اإثرائية  ن�ساطات  ينفذ   : الـمتقن 

م�سطرا لإ�سافة بع�ض الوقت لغير الـمتقنين. 

12

نهاية الوحدة 

)هدفه: التقومي الذاتي 

وتوجيه غري املتقنني اإىل ما 

يجب اأن يفعلوه.

يكلف الطالب بقراءة املادة، واإعطاء درجة 

تقديرية مل�ستوى اإتقانهم للمهارات.

مهارة 	  لكل  اإتقانه  لم�ستوى  تقديرية  درجــة  يعطي 

من مهارات الوحدة .

يعيد التعلم اإن لم يكن را�سيا عن م�ستوى اأدائه.	 
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ثانًيا : ناأمل اأن تتعاقد معنا على ال�سروط التالية :

اأوًل : ناأمل اأن تخ�س�ض الدر�ض الأول لمناق�سة  ما يلي : 

التعريف بمنهج اللغة العربية، ومحتوياته، ومبادئه، والأدوار التي �سيقوم بها كل من المعلم والمتعلم   1

لتحقيق اأهدافه. 

كل  ال�ستة في  الأ�ساليب   الدرجات على   وتوزيع  المقرر،  المتبعة في هذا  التقويم  اأ�ساليب  تو�سيح    2

وحدة، وكيفية تح�سين درجات الطالب غير المتقنين. 

بيان الأ�ساليب التي �ست�ستخدمها في معالجة درو�ض الكتاب ون�ساطاته وم�سروعاته واختباراته .  3

الطالب  تعامل  وكيفية  العلمية(  )المادة  وكتاب  )التطبيقات(  كتاب  عليها  بني  التي  الفل�سفة  بيان   4

معهما وال�ستفادة منهما.

1  اأنت معلم لغة = اأنت معلم تفكير. اللغة والتفكير وجهان لعملة واحدة، وهذا يقت�سي اأموًرا: 

الطالب  دع  للطالب.  جاهزة  المعلومة  تقدم  ل  والن�ساطات.  الأ�سئلة  عن  بالإجابة  تتبرع  ل  مو�سوع.  اأي  ت�سرح  ل   -

ي�ستنتجوا باأنف�سهم ، و يتو�سلوا للحل. ثم يعر�سوه اأمام الجميع. اأعطهم فر�سة للتعلم من بع�سهم ، واإ�سالح اأخطائهم 

باأنف�سهم.

- اأعط كل ن�ساط حقه من الوقت . تريث عند كل ن�ساط، لحظ اأن كل ن�ساط يخدم نوًعا من الذكاء، ويراعي نمًطا من 

المتعلمين. ل تحرم الطالب من  تف�سيالتهم،  ول يدفعك الحر�ض على المعلومات اإلى التركيز على الجانب المعرفي. 

اأنهها  الكتابية  الن�ساطات  حتى  تركيزك،  ومعظم  وقتك،  جل  ال�سفهية  الن�ساطات  اأعط  الكالم،  هي  اللغة    2

بن�ساطات  �سفهية. تمهل على الطالب ، وا�سبر على �سعف اأدائهم، كرر العمل معهم مراًرا حتى تتح�سن لغتهم ، 

وتزداد قدراتهم ال�سفهية.

3 يحتوي كتاب )التطبيقات( على عدد من الن�ساطات المفتوحة )التي لي�ض لها اإجابة �سحيحة معينة (، فلكل 

فرد اإجابته ال�سحيحة الخا�سة. لقد ق�سد من هذه الن�ساطات: تدريب الطالب على ) بناء المعرفة، واإنتاجها ( 

واإعطاوؤهم الحرية في التعبير عن اآرائهم ووجهات نظرهم- واإخراجهم من دائرة )قطعية المعرفة( التي ن�سوؤوا 

د عملهم. وبيِّن لهم كيف يختلف  عليها. اأعط الطالب الحرية في حل هذه الن�ساطات، واقبل جميع اإجاباتهم ، ول توحِّ

العلماء في كثير من الق�سايا، دون اأن يحجربع�سهم على بع�ض.

قبل البدء
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ثالًثا : قبل البدء في تنفيذ اأي وحدة :

رابًعا : 

• ح مو�سوعاتها، والأهداف، واأ�ساليب التقويم، وحثهم على النتفاع بالإر�سادات .	 اعر�ض دليل الوحدة، وو�سِّ

• حدد درجة الإتقان التي تريد اأن يبلغها طالبك محاول رفعها اإلى اأق�سى حد ممكن. على األ تقل عن 50٪ من 	

الدرجة المخ�س�سة للوحدة.

ح للطالب اأن كتاب )التطبيقات( هو الكتاب المقرر، واأما كتاب )المادة العلمية( فيمثل اإ�سافة تعين على فهم  و�سِّ

محتوى كتاب )التطبيقات( وتنفيذ تدريباته.





5

المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني، نبينا حممد وعلى اآله و�شحابته اأجمعني.

ها اأنت عزيزي الطالب ت�شتقبل وتعي�ض اأجواء جديدة يف تعلم اللغة العربية، فبعد اأن اأنهيت درا�شتك يف املرحلة املتو�شطة، التي تعلمت 

فيها اأ�شا�شيات اللغة يف مهاراتها الأربع )ال�شتماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة(، تنتقل اإىل مرحلة جديدة تتعلم فيها اللغة بثوب جديد 

ي�شطبغ ب�شبغة التخ�ش�ض؛ حيث تدر�ض )النحو، والقراءة، والت�شال الكتابي، والتوا�شل ال�شفهي( ب�شورة م�شتقلة، ويتج�شد منهج اللغة 

العربية يف ال�شف الأول الثانوي يف كتابني: كتاب التطبيقات وكتاب املادة العلمية.

فكتاب )التطبيقات( هو امليدان الذي متار�ض فيه املهارات اللغوية ومهارات الفهم والنقد والتفكري؛ لإك�شابك القدرة اللغوية املطلوبة، 

والثقافة الواعية باللغة وق�شاياها وفنونها املختلفة.

واأما كتاب )املادة العلمية( فيت�شمن مادة علمية �شرفة يف املجالت اللغوية امل�شتهدفة، تنبني يف �شوئها الن�شاطات التعلمية املوجودة يف 

)كتاب التطبيقات(. فهو جمموعة مراجع يف كتاب واحد، فكل ما حتتاجه لتنفيذ الن�شاطات املوجودة يف )كتاب التطبيقات( جتده يف هذا 

الكتاب، فعندما تعود اإليه )كتاب املادة العلمية(، تكون كمن رجع اإىل جمموعة من امل�شادر واملراجع يف النحو والقراءة والت�شال الكتابي 

والتوا�شل ال�شفهي، دون اأن يغني ذلك عن الرجوع اإىل م�شادر التعلم الأخرى ول �شيما التقني منها.

ويتوقع اأن يكون كل كتاب مكمالاً لالآخر، فاملعلومات واملعارف واملفاهيم التي تقدم يف )كتاب املادة العلمية( يجري التطبيق عليها يف 

)كتاب التطبيقات(، والتدريبات املوجودة يف )كتاب التطبيقات( حتتاج اإىل دليل م�شاعد ومعلومات تعني على تنفيذها وهي موجودة يف 

ا من الرتف اأو زيادة يف العبء. ا فلكل من الكتابني اأهميته اخلا�شة، ول ميكن اأن يكون وجود اأحدهما نوعاً )كتاب املادة العلمية(. اإذاً

ويتكون كل من )كتاب التطبيقات( و )كتاب املادة العلمية( من اأربع وحدات درا�شية تهدف يف كال الكتابني اإىل حتقيق جمموعة من 

الأهداف املتمثلة فيما يلي:

الوحدة الأوىل: الوحدة النحوية، وتعنى اإجمالاً بالقدرة على تطبيق القواعد النحوية امل�شتهدفة. وتهدف اإىل:

1- حتديد الوظيفة النحوية، واحلالة الإعرابية، والعالمة الإعرابية املنا�شبة للكلمات املعربة يف الن�ض.

2- التمييز بني املفاهيم النحوية املتعلقة بالوظائف النحوية للكلمات املعربة.

3- التاأكد من ال�شحة النحوية للن�شو�ض عند الكتابة اأو القراءة.

4- التوا�شل ال�شفهي، يف املواقف الر�شمية، بلغة عربية �شليمة من اللحن.

وهدف  املقروء  نوع  باختالف  للقراءة  اإ�شرتاتيجيات خمتلفة  توظيف  على  بالقدرة  اإجمالاً  وتعنى  القرائية،  الوحدة  الث�نية  الوحدة 

القراءة، اإ�شافة اإىل فهم املقروء وحتليله وتقوميه. وتهدف اإىل:

 1- اختيار الإ�شرتاتيجية املنا�شبة للقراءة بح�شب الهدف )القراءة ال�شريعة، القراءة املركزة لال�شتذكار، القراءة التحليلية الناقدة(، 

             وبح�شب نوع الن�ض )علمي، اأدبي، وظيفي(.

2- حتليل البنية املعرفية للن�شو�ض العلمية، والبنية الأ�شلوبية اجلمالية للن�شو�ض الأدبية، وتقوميهما يف �شوء معايري مو�شوعية.

3- فهم عبارة الن�ض املقروء ودللته ال�شمنية وما وراء �شطوره.

4- اتباع اأ�شاليب داعمة للفهم القرائي، كالتخطيط، وتلخي�ض الأفكار، ور�شم خمطط املو�شوع، والتعليق، واإعادة اإنتاج دللة الن�ض.

 5- حتليل األفاظ الن�ض واأفكاره وحججه.. للو�شول اإىل اأغرا�ض من مثل: معرفة بيئة الن�ض، زمنه، �شخ�شية كاتبه، روؤيته، موقفه من 

            املو�شوع.

6- اتباع اإ�شرتاتيجية جيدة للدرا�شة وال�شتذكار وال�شتعداد لالختبارات املدر�شية واأدائها.
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الوحدة الث�لثة: وحدة الت�ص�ل الكت�بي، وتعنـى اإجمالاً بالقدرة على توظيف اإ�شرتاتيجيات الكتابة ومهاراتها يف اإن�شاء خطاب لغوي

ينا�شب وظيفته وغايته: ال�شردية اأو املعرفية اأو الإقناعية اأو الوظيفية. وتهدف اإىل:

1- اتباع اخلطوات الأ�شا�شية للكتابة اجليدة.

 2- تطبيق املهارات الأ�شا�شية للتعبري الكتابي )ت�شميم خمطط املو�شوع، الكتابة يف فقرات، الأفكار، بناء املقدمة واخلامتة، اختيار 

            العنوان، انتقاء الألفاظ، جمال الأ�شلوب، التقيد بالعنا�شر الفنية للفن التعبريي(.

3- ا�شتخدام اأ�شاليب خمتلفة من التعبري بح�شب الغر�ض من الكتابة )الكتابة املعرفية، ال�شردية، الإقناعية، الوظيفية، النفعالية(.

ا. ا، وتاأثرياً 4- توظيف اأ�شاليب بالغية، واإ�شرتاتيجيات اإقناعية، جتلو الفكرة، وجتعلها اأكرث اإ�شراقاً

5- ا�شتخدام عالمات الرتقيم ذات الأهمية يف فهم دللت الن�ض يف موا�شعها املنا�شبة.

الوحدة الرابعة: وحدة التوا�صل ال�صفهي، وتعنى اإجمالاً بالقدرة على فهم الن�شو�ض امل�شموعة وحتليلها ونقدها، والقدرة على اإنتاج 

ا(، وتهدف اإىل: خطاب لغوي �شفهي: �شليم، منظم، موؤثر، والقدرة على التفاعل اللغوي الجتماعي )حمادثة وا�شتماعاً

1- اإنتاج خطاب لغوي منظم، �شليم، موؤثر.

2- ا�شتخدام اللغة الف�شحى للتعبري عن الأفكار والأغرا�ض يف املواقف اللغوية املختلفة.

3- اتباع اإ�شرتاتيجيات لغوية وعقلية وات�شالية للتاأثري على الآخرين واإقناعهم.

4- احرتام اآداب احلوار وال�شتماع واآداب الختالف يف الراأي.

5- مراعاة الأعراف الجتماعية اللغوية، والظروف املحيطة باخلطاب؛ لإنتاج اخلطاب اأو فهمه.

6- التلخي�ض، والختزال، وتدوين امللحوظات، وحتديد الأفكار الرئي�شة، وتوجهات اخلطاب امل�شموع، واأغرا�شه املعلنة واخلفية.

واإ�ص�فة اإىل اأهداف الوحدات الأربع، هناك اأهداف م�شمنة فيها تدور حول تنمية التفكري، وذلك مبا ت�شمنته درو�ض الوحدات من 

ن�شاطات وعمليات واأ�شئلة. وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

1- اتباع اإ�شرتتيجيات منا�شبة لتعميق الفهم وتلخي�ض املعرفة )خرائط املفاهيم، جداول املواقع النحوية، الت�شجري، العنقدة(.

اختبار  الفرو�ض،  فر�ض  التنبوؤ،  التف�شري،  التنظيم،  الت�شنيف،  )املالحظة،  امل�شكالت  وحل  العلمي  التفكري  مهارات  التمكن من   -2 

            الفرو�ض، التعميم(.

 3- التمكن من مهارات التفكري الناقد )التمييز بني احلقائق والدعاءات، التمييز بني املعلومات املرتبطة باملو�شوع وغري املرتبطة به، 

              حتديد م�شتوى دقة الرواية اأو العبارة، حتديد م�شداقية م�شدر املعلومات، التعرف على الدعاءات واحلجج اأو املعطيات الغام�شة، 

            التعرف على الفرتا�شات غري امل�شرح بها، حتري التحيز، حتديد قوة الربهان اأو الدعاء، التنبوؤ مبرتتبات القرار اأو احلل(.

4- التمكن من مهارات التفكري الإبداعي )اخليال، الطالقة، املرونة، الأ�شالة، التف�شيل(.

ومن جمموع اأهداف الوحدات الأربع واأهداف جمال تنمية التفكري تتكون اأهداف تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية التي ينتظر من 

ا، وكتابة وقراءة( يف املواقف اللغوية  الطالب التمكن منها. ويتمثل اأبرزها يف التوا�شل اللغوي الناجح بالعربية الف�شحى )حديثاًا، وا�شتماعاً

املنا�شبة، واملعرفة الواعية بالقواعد النحوية املنظمة لعمليات �شبط اأواخر الكلمات املعربة، وا�شتخدام عالمات الرتقيم والأعراف الكتابية 

مبا ي�شاعد على فهم املكتوب وتنظيمه، وتنمية مهارات فهم الن�شو�ض، وحتليلها، وتقوميها باتباع اإ�شرتاتيجيات خمتلفة للقراءة، اإ�شافة 

اإىل تنمية مهارات الدرا�شة والتعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكري: العلمي، والناقد، والإبداعي.

واهلل ويل التوفيق.

املـــوؤلفــــون
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عزيزي الطالب:

كيف تتعامل مع كتابي مادة اللغة العربية؟               

     أنت أمام كتابني ميثالن مادة اللغة العربية، يهدفان إىل االرتقاء مبستوى تعلمك، وهذان 

الكتابان هام:

• األول: كتاب )املادة العلمية(، ويشتمل عىل املحتوى العلمي للمجاالت اللغوية التي يستهدفها املنهج يف النحو، 	

املجاالت  يف  املصادر  متعدد  علمي  مرجع  الصفة  بهذه  وهو  الشفهي.  والتواصل  الكتايب،  واالتصال  والقراءة، 

اللغوية املستهدفة. 

• واآلخر: كتاب )التطبيقات(، ويشتمل عىل النشاطات التي تكسبك املهارات اللغوية يف القراءة والكتابة والتحدث 	

املناسبة  اللغوية  القدرة  إكسابك  تستهدف  تدريبية؛  بدورة  يكون  ما  أشبه  واالستامع. وهو 

والثقافة الواعية باللغة وقضاياها وفنونها املختلفة. 

العالقة بني الكتابني:                          

     بني الكتابني عالقة تكاملية وتبادلية؛ فاملحتوى العلمي من املعلومات واملعارف 

واملفاهيم التي تقدم يف كتاب )املادة العلمية( يجري التطبيق عليها يف كتاب )التطبيقات(، والنشاطات املوجودة 

يف )كتاب التطبيقات( تحتاج إىل دليل مساعد ومعلومات تعني عىل تنفيذها وهي موجودة يف كتاب )املادة العلمية(. 

كيف ت�ستخدم الكتابني؟  

   كتاب )التطبيقات( هو الكتاب املقرر، وأما كتاب )املادة العلمية( فيمثل إضافة تعينك عىل فهم 

محتوى كتاب التطبيقات وتنفيذ تدريباته.

كيف ت�ستخدم الكتابني؟

7



8

الذي  الهواء  إحاطة  اللغة  بنا  اللغة، حتيط  في فضاء من  ندور  اللغة،  بحر من  في  نسبح  نحن 
ن مجتمًعا، وال استفاد  سه. لو لم تُكن اللغة ما اختلف اإلنساُن عن احليوان في شيء، وَلـَما كوَّ نتنفَّ

علًما نافًعا، وال بنى حضارة، والصنع ثقافة، والربطته بأحد رابطٌة من عالقة أو صداقة.

املشي  تعلمنا  كيف  اليوم  النتذكر  إننا  حياتنا.  طيلة  وتغمرنا  والدتنا،  اللغة حلظة  تستقبلنا 
عندما كنا صغاًرا، وال كيف اكتسبنا عاداتنا في األكل والنوم واالستيقاظ والنظافة... والكيف 

اكتسبنا اللغة. لقد أصبح كل ذلك جزًءا من تكويننا دون أن نعرف كيف حدث ذلك.

أن  نكتشف  قليل  بعد  ولكنا  اللغة.  نتعلم  أن  علينا  بأن  نتفاجأ  املدرسة  إلى  نذهب  وعندما 
املفاجأة في غير محلها؛ فاللغة التي نتعلمها ليست اللغة التي رضعناها مع حليب أمهاتنا، بينهما 
كثير من التشابه، وكثير من االختالف. تلك درجة عاميَّة من اللغة، وهذه درجة فصيحة، بها ُكتبت 
الكرمي، واحلديث الشريف.  القرآن  التراث، جاء  الثقافة، وُسجلت اآلداب، وُنقل  العلوم، وُدونت 

فعلينا إذن أن نتعلمها ؛ ألننا بدونها النستطيع أن نتعلم.

تخيل أن املقررات الدراسية مكتوبة بلغة اليعرفها أحد من املجتمع ؛ هل ميكن لك أن تتعلم 
ما فيها ؟ قد يكون محتواها سهال سهولة )ألف، باء( ولكن تعلمها مستحيل ؛ ألن لغتها مجهولة. 
وشبيه بهذا مايحدث لك عندما تأتي إلى املدرسة بلهجتك العامية، لتجد كتًبا وتعليًما قائًما على 

اللغة الفصحى.

ملــــاذا نــدر�ُس اللغــة ؟
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منهــج اللغة العربية

ّمم  هذا املنهج باأ�شلوب جديد للدر�ض اللغوي ؛ لأنه يهدف اإىل حتقيق غاية خمتلفة. لي�ض املهم يف هذا املنهج اأن  �شُ

ا عن اللغة، ولكن املهم اأن تكت�شب عادات ومهارات لغوية ت�شتخدمها كل يوم، يف كتابتك، وقراءتك، وتعلمك،  تعرف �شيئاً

وات�شالك بالآخرين ؛ ولذلك فقد اتخذ منهجية خمتلفة، تقوم على الأفكار واملبادئ التالية:

 تق�شيم اللغة اإىل اأربع وحدات اأ�شا�شية:

•  الوحدة النحوية )ل�شبط املنتج اللغوي(.	

•  الوحدة القرائية )مهارة التعلم(.	

•  وحدة الت�شال الكتابي )اإنتاج اللغة كتابيًّا(.	

• ا(.	 ا، وحتدثاً  وحدة التوا�شل ال�شفهي )ا�شتماعاً

ب على  ِّم اللغة، ولكن ندرِّ  تقدمي كل جزء يف وحدة تدريبية خا�شة. وحدة تدريبية ولي�ض وحدة تعليمية، اإننا لنعل

ا من املهارات والجتاهات. ا من املعارف واملعلومات، ولكنك يف التدريب متتلك قدراً كفاياتها، يف التعليم تكت�شب قدراً

ت�شميم الوحدات التدريبية على مبادئ التعلُّم من اأجل التمكن وخطواته.

ف مبو�شوعها، والزمن املتاح لها، ومفرداتها، واأهدافها، واأ�شاليب تقوميها،          تبداأ الوحدة بدليل: يعرِّ

وما يحتاج اإليه املتعلم لإتقانها، واملراجع الالزمة للتعلم.

تتكون الوحدة من:

ز الطالب ملو�شوعات الوحدة. 1 - ن�شاطات متهيدية، جتهِّ

2 - اختبار قبلي، يقي�ض معرفة الطالب القبلية مبو�شوعات الوحدة.

3 - مو�شوعات الوحدة، وتتكون من عر�ض املو�شوع، ون�شاطات التعلم.

م الطالب، ودرجة اإتقانه لالأهداف اأولاً باأول. 4 - اختبارات بنائية، تقي�ض تقدُّ

5 - م�شروع الوحدة، يعني على التطبيق العملي على مهارات الوحدة.

6 - ن�شاطات الغلق والتلخي�ض، ملراجعة جميع اجلزئيات املعرو�شة يف الوحدة.

7 - الختبار البعدي، يقي�ض متكن الطالب من العنا�شر الأ�شا�شية للوحدة.

8 - نهاية الوحدة، تذكري باأهدافها، واإر�شادات لغري املتقنني.
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التقومي امل�ستمر:

ا نهائيًّا بنجاح الطالب اأو ر�شوبه، دون اأن تتخذ اأي اإجراء يحول دون ر�شوب   اإن عيب الختبارات اأنها تعطي حكماً

الطالب. وهذا عيب يتالفاه التقومي امل�شتمر ؛ حيث يعرف الطالب درجة تقدمه اأول باأول، وتتاح له فر�ض كافية 

يف وقت طويل لتح�شني م�شتواه، ورفع م�شتوى اإتقانه.

املتعلم الن�سط:

 القاعدة الأ�شا�شية اأنه لي�ض باإمكان اأحد اأن يتعلم نيابة عن اأحد. وما جاء بغري جهد يذهب غري ماأ�شوف عليه. لقد 

مم هذا املنهج لتتعلمه بنف�شك ويبقى دور املعلم يف عمليات التنظيم، ومراقبة التعلم وتقوميه. �شُ

عليك اأيها الطالب اأن:

	• تعود اإىل كتاب املادة العلمية من اأجل:  •

تنفيذ ن�شاطات كتاب التطبيقات. •- •

ولتكوين ح�شيلة علمية منا�شبة حول مو�شوعات الوحدة. •- •

وهذا ل يعني بحال اأن كتاب املادة العلمية يغني عن ال�شتزادة وال�شرت�شاد باملراجع اخلا�شة وخا�شة تلك  •- •
املذكورة يف نهاية الوحدة اأو تلك التي ين�شحك بها معلمك اأو من تثق بن�شيحته.

تتذكر اأن التعلم عمل �شاق، ولي�ض نزهة. يجب اأن توؤمن بهذه احلقيقة، وتت�شرف بناء عليها، عليك اأن توؤدي  •	 •
جميع الن�شاطات التدريبية )ال�شفية / املنزلية(، )الكتابية / ال�شفهية(، وجميع الختبارات التي حتتويها 

الوحدة، اأو ي�شنعها املعلم.

	• تعتمد على نف�شك يف البحث، والتعلُّم، واأداء الن�شاطات. ولي�ض معنى العتماد على نف�شك األ ت�شتعني باأحد  •
تنجح  اأن  التطبيق. ميكنك  والقدرة على  وال�شتيعاب  الفهم  تتاأكد من  اأن  ولكن معناه  اأو قريب،  من زميل 

ا، ولكن تذكر اأنك حني تخادع لتخدع اإل نف�شك. ا خمادعاً جناحاً

ق املهارات التي  ا يف اللغة. اأنت تتعلم اللغة لت�شتخدمها ؛ طبِّ ر اأنك ل تتعلم اللغة من اأجل اأن توؤدي اختباراً 	• تتذكَّ •
تكت�شبها يف كل ماتقراأ اأو تكتب اأو تتعلم.

10
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الإطار النظري - 11

11

  1          الهتمام 

ر تفا�شيله. فكر يف قيمة املعرفة التي تتعلمها، واأوجه النتفاع احلا�شلة  كلما زاد اهتمامك مبو�شوع �شُهل عليك تذكُّ

بها، واملزايا التي �شتح�شل عليها، ار�شم لذلك �شورة زاهية الألوان يف ذهنك ؛ و�شتجد نف�شك مقبال على العلم بكل 

�شغف.

  2          التكرار 

ع اأ�شاليب التكرار حتى ل متل: اكتب، اقراأ، ا�شتمع، حتدث مبا تعلمت، حوله اإىل  ا حلذقه. نوِّ ردد ماتتعلمه مراراً

اأحداث م�شرحية ترتاق�ض يف ذهنك.

   3         ال�ستخدام 

ن هي ا�شتخدام ال�شيء ؛ ما مل تطبق ف�شوف تن�شى. ا�شتفد مما تعلمت. القاعدة الأ�شا�شية للتمكُّ

   4      اإ�سفاء �سخ�سيتك

ا. عندما تت�شرب العلوم النافذة من م�شفاة عقلك  ا واعيًّ ل، ُكن متعلماً ر، انتقد، حاكم، عدِّ ل فيما تتعلم، فكِّ تدخَّ

ا. �شت�شبح اأنت ومفاهيمك كالًّ واحداً

   5       التعلم امل�ستمر 

املعرفة ل تتوقف، ليوجد اإن�شان يحيط باأحد العلوم من جميع جوانبه. كلما راجعت ماتعلمت، اأو قراأت عنه يف كتاب 

اآخر، اأو تابعت ماي�شتجد فيه من تطورات  �شتحيط به اأكرث، و�شرتى اأ�شياء مل يكن بو�شعك روؤيتها يف املرات الأوىل.

وفقك اهلل، و�سدد على طريق اخلري ُخطاك، ونفع بك دينك واأمتك ووطنك.

القــواعــد اخلمــ�س للتعلُّــم:

11
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 دليل الأ�سكال والرموز امل�ستخدمة يف الكتاب

القبلية  واملهارات  املعلومات  تأكيد  إلى  تهدف  الوحدة،  بداية  في  تأتي  نشاطات 
الالزمة للتعلم اجلديد.

مهارات وقيم واجتاهات مرتبطة باحلياة اليومية للطالب، يتعلمها بصورة مقصودة 
عن طريق األنشطة والتطبيقات.

1

2

3

4

5

6

مهارات حياتية

وصف محدد ألبرز العناصر التي يتوقع أن يتقنها الطالب بعد دراسته الوحدة.   

حتديد للدروس التي تتضمنها الوحدة.

توجيهات للطالب تعينه على حتقيق أهداف الوحدة بيسر وفعالية.

ما يكلف به طالب أو مجموعة من الطالب من مهام حتدد لهم أو يختارونها 
بأنفسهم تكون مرتبطة باملوضوعات الدراسية وتستمر ملدة زمنية وفقا خلطوات 

متتالية ومحددة.

اأهداف الوحدة

موضضوعات الوحدة

اإر�شادات املتعلم

 م�شروع

الوحدة

للتعلم، ويثير اهتمامه بعث اهلل �سبحانه الر�سل مب�سرين ومنذرين لئال يكون للنا�س حجة بعد الر�سل الطالب  الوحدة، و يحفز دافعية   مدخل يصف موضوع 
للمعرفة، وفي الغالب ينتهي بسؤال عام عن الوحدة.

12
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أنشطة المة تركز على اجلوانب األساسية في املهارة، يركز فيها املعلم على الطالب 
غير املتقنني؛ بهدف الوصول بجميع الطالب إلى إتقان مضامني الوحدة.

نشاطات صفية أو منزلية في كل درس، تهدف إلى حتصيل معلومات، وبناء مهارات، 
وتكوين اجتاهات.

م الطالب فيها نفسه ومدى حتقيقه ألهداف الوحدة. استبانة يقوِّ

للمعلومات  الطالب  إتقان  درجة  ليقيس  التعلم؛  عملية  نهاية  في  يجرى  اختبار 
واملهارت واالجتاهات التي تضمنها موضوع الدرس.

أو  كراسته  في  منزلًيا  النشاط  الطالب  يؤدي 
كتابة أو حسبما يطلبه املعلم

جتميع منظم وهادف ألعمال الطالب يبني فيه جهوده في عملية 
التعلم ومبادراته التعلمية فيما يتعلق باملادة الدراسية

يؤدي الطالب النشاط شفهيا يؤدي الطالب وأحد زمالئه النشاط ثنائيا

يؤي الطالب 
النشاط جماعيا

توجيه الطالب للرجوع إلى كتاب املادة العلمية عند احلاجة إلى بناء مفاهيم علمية 
يستعني بها على تنفيذ النشاطات املستهدفة.

 

واملهارات  املعلومات  يقيس  للوحدة،  التعليمية  العملية  بداية  قبل  قصير  اختبار 
القبلية الالزمة للتعلم اجلديد، ومعلومات الدرس اجلديد ومهاراته.

اختبار قصير يطبق أثناء العملية التعليمية، يقيس مدى حتقق أهداف الوحدة أو 
الدرس أواًل بأول.

يؤدي الطالب نشاًطا فرديا

13
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59 الوحدة الثانية: القراءة املركزة لال�ستذكار

62 الن�ساطات التمهيدية

65 االختبار القبلي

68  الدر�س االأول: اأ�سئلة ماقبل القراءة

69 ن�ساطات التعلم

71 الدر�س الثاين: عمليات القراءة التمهيدية ال�سريعة

72 ن�ساطات التعلم

73 الدر�س الثالث: خطوات القراءة املتعمقة

74 ن�ساطات التعلم

79 اختبار بنائي

80  الدر�س الرابع: اأ�سئلة مابعد القراءة

81 ن�ساطات التعلم

82 الدر�س اخلام�س: اإ�سرتاتيجيات الرتكيز

84 ن�ساطات التعلم

90 ن�ساطات الغلق والتلخي�س

93 االختبار البعدي

96 تقومي االأداء

  

17 الوحدة االأوىل: اجلملة العربية االأ�سا�سية

20 الن�ساطات التمهيدية

24 االختبار القبلي

25 الدر�س االأول: اجلملة اال�سمية ونوا�سخها

27 ن�ساطات التعلم

36 اختبار بنائي

37 الدر�س الثاين: اإعراب الفعل امل�سارع

38 ن�ساطات التعلم

45 الدر�س الثالث: الفاعل ونائبه

46 ن�ساطات التعلم

51 اختبار بنائي

52 ن�ساطات الغلق والتلخي�س

56 االختبار البعدي

58 تقومي االأداء
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اجلملة العربية األساسية

بعث اهلل �سبحانه الر�سل مب�سرين ومنذرين لئال يكون للنا�س حجة بعد الر�سل

للجملة     العربية مكونات أساسية، التخلو جملة منها.
                        فما املكونات األساسية لكل من اجلملة االسمية    

                  واجلملة الفعلية؟

1
الوحدة الأوىل
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اأهداف الوحدة

 اجلملة ال�سمية ونوا�سخهما الفعلية واحلرفية.        

 اإعراب الفعل امل�سارع.

 الفاعل ونائبه.

موضضوعات الوحدة

مدة التنفيذ

أربعة أسابيع

دليل الوحدة

يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن:

 تثبت عالمة الرفع املنا�سبة للمبتداأ واخلرب.

  تغري �سبط املبتداأ واخلرب بح�سب ما يدخل عليهما من النوا�سخ.

  تثبت للفعل امل�سارع العالمة املنا�سبة بح�سب نوعه وحالته الإعرابية.

  تثبت للفاعل ونائبه عالمة الرفع املنا�سبة لنوع الكلمة.

  متيز بني املفاهيم النحوية )مبتداأ ـ خرب ـ فاعل ـ نائب فاعل).

يتعلق بركني   النحوي فيما  تن�سئ جمال وفقرات ون�سو�سا خالية من اخلطاأ    

         اجلملة )كتابة وحتدثا).

18

اعـــر�ـــض دلـــيـــل الــــوحــــدة، وو�ــســح 

واأ�ساليب  والأهـــداف،  مو�سوعاتها، 

ــفــاع  ــت ــى الن ــهــم عــل الــتــقــويــم، وحــث

بالإر�سادات.

النحوية  الــمــعــلــومــات  اأن  لــهــم  ــن  بــيِّ

لي�ست هدًفا في ذاتها. ولكنها و�سيلة 

وكتابيًّا  �سفهيًّا  اللغوي  الأداء  ل�سالمة 

على  �سيكون  التركيز  فــاإن  وبالتالي 

ا�ستذكار  على  ولي�ض  اللغوي  الأداء 

المعلومات. 

دليل الوحدة

18
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 م�شروع

الوحدة

التطبيق على سورة )املعارج(

أربعة أسابيع

اإر�شادات املتعلم

• ق��دًرا من املعلومات النحوية، وإمنا 	 ليس الهدف من تدربك على ه��ذه الوحدة أن حتفظ 
الهدف أن توظف ما تعلمته في أدائك الكتابي والشفهي.

• وسع اطالعك حول موضوعات الوحدة، واحتفظ بكراس خاص تسجل فيه ملخصاتك 	
وأبحاثك في كتب النحو املنصوح بها الحًقا.

• املعلومات في كراستك على شكل ج��داول ورس��وم توضيحية وخرائط مفاهيمية؛ 	 نظم 
لتسهل عليك عمليات التذكر والفهم.

• تذكر دائًما أنه ليس بوسع أحد أن يتعلم نيابة عنك. أنت الوحيد املسؤول عن تعليم 	
 نفسك ؛ فكن متعلًما نشًطا: ارجع إلى مراجعك، شارك بفاعلية في نشاطات الوحدة،

ال تتجاوز شيًئا لم تفهمه.
•  حاول أن تطبق قدراتك النحوية في أدائك الشفهي والكتابي في جميع املقررات الدراسية،	

 وحتى في أحاديثك الشخصية مع املعلمني واألصدقاء.

19
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1- اأجب عما يلي:       

اأ  - النحو من اللغة مبنزلة             من ال�شيارة                      وجه ال�شـــبـــه

ا توقف فيه �شخ�ض عن احلديث اأو الكتابة ب�شبب �شعفه يف قواعد اللغة: ب - اذكر موقفاً

جـ - اقرتح طريقة لتدريب هذا ال�شخ�ض على مهارات النحو حتى يتقنها:

اجلملة العربية الأ�سا�سية
الوحدة

1

ن�ضاط  )1(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

اأهمية الوحدة النحوية 

هدفه:

- بناء اتجاه اإيجابي نحو اللغة وقواعدها. 

- تنمية قدرات الطالب على المقارنة.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض ال�سورة، وناق�ض محتواها 	•

مجموعاتًّا، قد الطالب اإلى ا�ستنتاج اأن 

الم�سكلة ل تحل اإل بمواجهتها. 

اطلب بيان عالقة ال�سورة بالوحدة النحوية 	•

دع الطالب يجيبون فرديًّا عن التدريب، ثم 	•

ا�ستمع لإجاباتهم.
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اأق�سـام الكلـمــة

حرف مثل:فعـــلا�شــــم

معـرفــةنكرة، مثل:

اأمـر مثل:م�شارع مثل:ما�ض مثل:
الَعَلم، مثل:

ال�شمري، مثل:

ا�شم ال�شارة، مثل:

ال�شم املو�شول، مثل:

ف بـ )ال(، مثل: املعرَّ

امل�شاف اإىل معرفة، مثل:

ماذا يفعــل ؟

هذا ال�شيء ا�شمه:

ماذا يفعــل ؟

ها.  ا - اأ�سر اإىل خم�سة اأ�سياء يف املدر�سة و�سمِّ 4 - اخرت خم�سة اأفعال ومثلها حركيًّ

هذا ال�شيء ا�شمه:

2 - اأق�سـام الكلمــة: )اأكمل)          

م الدائرة التالية بحيث تظهر الن�سب التقريبية لعدد الأ�سماء والأفعال واحلروف يف اللغة:  3 - ق�سِّ

ا. الأفعال  - يف الغالب - ميكن متثيلها حركيًّ

الأ�سماء ميكنك الإ�سارة اإليها فتقول: هذا )ال�سيء /العمل) ا�سمه:  

ا منطقيًّا لتوزيعك: اذكر �شبباً

ن�ضاط  )2(

ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

بيان ن�سبة الأ�سماء اإلى الأفعال والحروف في 

اللغة بالتقريب

 هدفه :

تنمية قدرات الطالب على القيا�ض التقريبي ، 

وتعليل الأحكام.

اإر�سادات التنفيذ:

- يجيب عنه الطالب في مجموعات ثم تعر�ض 

كل مجموعة. ر�سمها التقريبي وتعليلها .

- يقارن الطالب بين اإجابتهم ويفا�سلون 

بينها.

نوعه:

�سفهي

مو�سوعه:

طريقة مب�سطة و�سحيحة للتمييز بين الأ�سماء والأفعال :

لحظ كيف يمكنك اأن تمثل اأفعال ال�سرب والأكل وال�سحك والبكاء ... وكيف يمكنك اأن ت�سير اإلى اأي ا�سم بقولك : هذا ال�سيء ا�سمه هكذا : هذا 

ال�سيء ا�سمه قلم، هذا ال�سيء ا�سمه كر�سي ، هذا ال�سيء ا�سمه جبل ،،، اأو هذا العمل ا�سمه �سجاعة، هذا العمل ا�سمه تعليم .هذا العمل ا�سمه 

اإيمان .

اإر�سادات التنفيذ:

- يقراأ الطالب المعلومة ثم يجيبون عن التدريب فرديًّا.

- يقف كل طالب ليمثل خم�سة اأفعال حركيا، وي�سير اإلى خم�سة اأ�سماء م�ستخدًما )هذا ال�سيء ا�سمه..( اأو )هذا العمل ا�سمه(.

نوعه:

مجموعات

هدفه:

تلخي�ض التفريعات الأ�سا�سية لأق�سام الكلمة ، 

مع �سرب الأمثلة

اإر�سادات التنفيذ:

يف�سل اأن يجيب عنه الطالب في حلقات 

تعاونية.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة 

العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.
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ن�ضاط  )5(

ن�ضاط  )6(

اخلطوة الأوىل من امل�ضروع

نوعه:

فردي

 هدفه :

تنمية قدرات الطالب على التمييز بين اأنواع 

الكلمة.

اإر�سادات التنفيذ:

ا .	• يجيب عنه الطالب فرديًّ

ي�سحح جماعيًّا.	•

نوعه:

فردي

 هدفه :

تلخي�ض التق�سيم الأ�سا�سي للجملة ومكونات 

كل نوع منها.

اإر�سادات التنفيذ:

ا .	• يجيب عنه الطالب فرديًّ

ي�سحح جماعيًّا.	•

 مو�سوعه :

تحديد الجمل ال�سمية والفعلية في �سورة 

المعارج.

هدفه:

التمييز بين نوعي الجملة.

اإر�سادات التنفيذ:

- يجيب عنه الطالب منزلًيا.

- ي�سمن في ملف الأعمال.
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ا لي�شوا  رجالاً مل  )ليوجد �شيء ا�شمه الف�شل، اإمنا هناك نتائج جيدة، ونتائج غري جيدة. اأعظم النا�ض جناحاً

باأفعال  ويقومون  اآخر،  ا  �شيئاً ويجربون  ماتعلموا  في�شتخدمون  جتاربهم،  من  يتعلمون  رجال  هم  اإمنا  ُيخطئوا، 

جديدة، ويحققون بع�ض النتائج اجليدة(.

1

2

3

4

5

6

اجلملة

جملة اسمية

مبدوءة بـ:

تتكون من:

مثالها:

5 - اأكمل اجلدول الالحق، متجنًبا التكرار:  

نوعــهالفعـــلنوعــهاالسـماحلـرفم
مضارع يوجد معرف بـ )ال( الفشل ال

6 - اجلملة العربية نوعان: )اأكمل)

عد اإىل �سورة املعارج وحدد فيها اجلمل الفعلية واجلمل ال�سمية: 

جملة فعلية

مبدوءة بـ: 

تتكون من:

مثالها:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارات حياتية
م

يقال: 

لي�س الفا�سل من 

يخطئ ولكن الفا�سل من 

ليتعلم من اأخطائه. وهذه 

مهارة حياتية يجب اأن نوؤمن بها 

واأن نتعامل وفقها؛ حتى نحول 

اأخطاءنا اإىل مكا�سب.

الخطوة الأولى من الم�سروع
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ن�ضاط  )7(

ن�ضاط  )8(

نوعه:

منزلي

 هدفه :

تلخي�ض العالمات الإعرابية الأ�سلية 

والفرعية.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب عنه الطالب فرديًّا في المنزل، ثم 	•

يعر�سون اإجاباتهم في الف�سل .

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة 	•

العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.

نوعه:

منزلي

 هدفه :

تكوين اتجاه ايجابي نحو اللغة. وينمي 

مهارات الكتابة الإقناعية .

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب عنه الطالب منزليًّا ثم يلقي كل منهم 	•

ما كتبه اأمام زمالئه.

ي�سمن في ملف الأعمال.	•
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عالمة اجلزمعالمة اجلرعالمة الن�شبعالمة الرفعنـوع الكلمــة

ال�شم املفرد

جمع التك�شري

جمع املذكر ال�شامل

جمع املوؤنث ال�شامل

املثنى

الأ�شماء اخلم�شة

املمنوع من ال�شرف

امل�شارع �شحيح الآخر

الأفعال اخلم�شة

امل�شارع املعتل الآخر بالواو والياء

امل�شارع املعتل الآخر بالألف

ال�شمة

الواو

ثبوت النون

ال�شمة املقدرة

ال�شمة املقدرة

  

الفتحة

اليــاء

الك�شرة

الفتحـة

الفتحـة

الفتحة املقدرة

  

الك�شرة

اليــاء

اليـاء

الفتحـة

  

ال�شكون

حذف النون

حذف حرف العلة

حذف حرف العلة

7 - عـالمـات الإعـراب : )اأكمل)  

8 - ا�ستمعت اإىل حلقة اإذاعية يدور احلوار فيها حول اللغة العربية، وكان اأحد املتحاورين متحيًزا �سد 

اللغة العربية. اكتب فيما يلي فقرة تقنعه بالعدول عن اآرائه:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................
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مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال

قيا�ض قدرة الطالب على التمييز بين اأنواع الكلمة .اأول

قيا�ض قدرة الطالب على التفريق بين اأنواع الفعل : ما�ض/ م�سارع/ اأمر.ثانًيا

قيا�ض قدرة الطالب على التمييز بين نوعي الجملة.ثالًثا/ اأ

قيا�ض قدرة الطالب على التمييز بين مفهومي ) المبتداأ / الفاعل(.ثالًثا / ب

قيا�ض قدرة  الطالب على التمييز بين حروف الن�سب وحروف الجزم .ثالًثا / ج

قيا�ض قدرة الطالب على �سبط كل من : المبتداأ، الفعل الم�سارع، الفاعل .رابًعا

خام�ًسا
اأو  فعلية  نوا�سخ  عليها من  يدخل  ما  بح�سب  ال�سبط  وتغيير  ال�سمية،  الجملة  على �سبط طرفي  الطالب  قدرة  قيا�ض 

حرفية.

الأ�سئلة تقي�ض مدى معرفة الطالب بمحتويات  القبلية، بينما بقية  للمعلومات  اأ ( قيا�ًسا  ثالًثا  ثانًيا /  الأ�سئلة )اأوًل/  ملحوظة: تمثل 

الوحدة التي �سوف يتعلمونها.  

24

ثالثة اأحرف ثالثة اأفعال ثالثة اأ�سماء

عني يف ال�سورة ال�سابقة.

عني يف ال�سورة ال�سابقة.

ثالًثا: اخرت الإجابة ال�سحيحة من بني القو�سني:

رابًعا: ا�سبط بال�سكل احلروف امللونة يف قوله �سلى اهلل عليه و�سلم:

خام�ًسا: ا�سبط اجلمل التالية بال�سكل، ثم اأدخل عليها )كان) مرة، و)اإّن) مرة اأخرى، مع ال�سبط بال�سكل يف كل مرة:

الم( .............................   .............................  )الإ�شالم دين ال�شَّ

اأ- جملة »احلياُء �شعبٌة من الإميان« مثال �شحيح على اجلملة ) ال�شمية /  الفعلية(.

( يف جملة »احلقُّ يعلو ول يعلى عليه« ) مبتداأ /  فاعل(. ب- كلمة )احلقُّ

ج- الفعل ) ( يف قوله تعاىل:   �شورة ال�شرح:1  ) جمزوم /  من�شوب(.

»املوؤمن للموؤمِن كالُبْنَياِن ي�شد بع�شه بع�شا«.

 
: اأولاً

�شورة الع�شر.

            

           
ا:  ثانياً

�شورة الن�شر.

              

فعـل

اأمر

فعـال

م�سارعـًا

فعـال

ما�سًيا
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اإر�سادات التنفيذالخطوات م

انظر في جدول الموا�سفات. ويمكن ت�سويرها على �سفافية. اإعالن الأهداف 1

اجراءات العر�ض2

- اعر�ض الدر�ض على ) �ض( اأو اكتف بالكتاب المدر�سي. اتبع ما يلي:

- احذر اأن ت�سرح اأو ت�ساأل اأو تتكلم .

- دع الطالب يتاأمل مخطط الدر�ض. وي�ستكمل جزئياته الناق�سة ، ويلخ�ض ا�ستنتاجاته ب�سكل فردي، 

وي�سجل ذلك على كتابه.

- بعد ذلك ا�ستمع لإجاباتهم، وا�ساألهم تعلياًل لما فعلوه. 

ببع�ض  ويزودونهم  ال�سحيحة  لالإجابة  تو�سلوا  كيف  للمخطئين  ي�سرحون  المجيبين  الطالب  دع   -

المعلومات.

عر�س الدر�س
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مبتداأ مرفوع + خرب مرفوع
فعل نا�شخ + مبتداأ )ا�شم 

الفعل النا�شخ( + خرب

مكونات اجلملة ال�سمية

حرف نا�شخ + مبتداأ )ا�شم 

احلرف النا�شخ( + خرب

الأفعال النا�شخة: كان واأخواتها

كان /اأ�شبح/ اأ�شحى/ظل/اأم�شى

بات/مازال/مادام/ �شار/لي�ض

احلروف النا�شخة: اإن واأخواتها

/ليت/لعل /كاأنَّ /لكنَّ /اأنَّ اإنَّ

ل النافية للجن�ض

امل�شت�شاُر موؤمتٌن

مفرد/ ال�شمة    مفرد/ ال�شمة

ا كان امل�شت�شاُر موؤمتناً

مفرد/ ال�شمة    مفرد/ الفتحة

اإن  امل�شت�شاَر موؤمتٌن

مفرد/ الفتحة    مفرد/ ال�شمة

مازال ال�شديقان وفييـن

مثنى /.......  ......../........

اأ�شبح املوؤمنون متحابيـن

......./........   ......./........

املوؤمنون متحابون

جمع مذكر /.... ....../......

ليت ال�شديقيـن وفيان

......./........   ......./........

لعل املوؤمنيـن متحابون

......./........   ......./........

ال�شديقان وفيان

مثنى /........ ........./ الألف

اجلملة ال�سمية ونوا�سخها الفعلية واحلرفية

1-1

الدر�س
1-1

الدر�ض الأول
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التدريب3

- اطلب اأمثلة اإ�سافية لكل جزئية. 

- اأعط اأمثلة منتمية واأخرى غير منتمية، واطلب منهم تحديد ما اإذا كان المثال منتمًيا اأو غير منتم.

اأمثلة غير منتميةاأمثلة منتمية 

العلم اأ�سا�ض التفوق

اأ�سبح التفوق العلمي مقيا�ًسا للح�سارة

يتفوق المتعلمون

لن يتقدم الجهالء

- اأعط اأمثلة �سحيحة واأخرى خاطئة واطلب ت�سحيح الأخطاء.

اأمثلة غير �سحيحةاأمثلة �سحيحة 

اأ�سبحت القراءة مطلًبا للحياة 

ليت الموؤمنين متم�سكون بدينهم 

مازال الجاهلين مدافعين عن جهالتهم

كاأن العلم حكرا على الأذكياء

- كلف الطالب با�ستكمال الجزئية الخا�سة بالأ�سماء الخم�سة في المنزل. 

- وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط. 

- حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. التقويم4

26

 + مرفوع   .................... من  وتتكون   ،........................ بـ  تبداأ  ال�شمية  اجلملة   -  1

،.................................................... عليها  يدخـل  وقد   خـرب.....................، 

،......................... حرف  اأو   ......................... وين�شب   ......................... فريفع     

فـ  .................. املبتداأ، و.......................    اخلرب.

2 - عالمات الرفع هي.......................  ،.......................،  ........................

3 - عالمات الن�شب هي .............................  ،...............................  .

عرفت اأن عالمة رفع جمع املذكر ال�سامل  الواو. ومثله الأ�سماء اخلم�سة.  

هي: اخلم�شة  الأ�شماء   -

: اإعــرابهــــا       عـالمــات   -

باحلروف: اإعرابها  �شروط   -

: عليهـــا        اأمثلــــــة   -

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

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

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

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

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

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

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

ال�ستنتاج: 
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ن�ضاط  )1(

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

تو�سيح عمل النوا�سخ باأ�سلوب الت�سبيه 

الح�سي.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارات:

المقارنة ، والتفاو�ض، وال�ستنتاج.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض ال�سورة، وناق�ض محتواها، ُقد 	•

الطالب اإلى تحديد جزئيات الم�سكلة التي 

دفعت اإلى الحرب بين الفريقين.

دعهم يتخيلون المفاو�سات ، واطلب 	•

ت�سجيلها على كتبهم ، ثم ا�ستمع اإليها، 

وطورها ، قدم بع�ض التلميحات.

تذكر اأنه ل توجد اإجابة خاطئة، كل 	•

الإجابات �سحيحة ما دامت في حدود:

- التنازع على : الدخول على الجملة ال�سمية.

- المفاو�سات: كل فريق يريد الدخول وحده 

على الجملة ال�سمية، ومنع الفريق الآخر.

- النتهاء بالت�سالح على دخول الفريقين مع 

اختالف العمل.

ن�ضاط  )2(

نوعه:

مجموعات

مو�سوعه:

تدريب )نمطي( على عمل النوا�سخ الفعلية والحرفية .

 هدفه :

الممار�سة الكتابية ثم ال�سفهية لعمل النوا�سخ.

ينمي الن�ساط القدرة اللغوية من نوع التمييز بين الحالت التراتبية لل�سيء الواحد.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب في مجموعات، ثم يعر�سون الإجابة �سفهيًّا.	•

تعد الإجابات �سحيحة اإذا التزمت:	•

ال�سبط ال�سحيح لمكونات الجملة ال�سمية.
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1- لحظ ال�سورة، ثم اأجب عما يلي: 

اأ - عالم يخت�شم الفريقان ؟

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

ب - تخيل املفاو�شات التي جتري بني الفريقني:

الأفعال النا�شخة:.........................................................................................................................................................................................

احلروف النا�شخة:......................................................................................................................................................................................

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

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

ج - كيف انتهت املفاو�شات بينهما ؟

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

2 - اأكمل كما يف املثال، لحظ املراحل، وتنوع الأفعال النا�سخة:  

ا. ا - �شار املاُء حاراًّ ا - اأ�شبح املاُء دافئاً املــــــــــــاء :  املاُء بارٌد - كان املاُء بارداً

اجلـــــــــــــو : ......................................................................................................................................................................................................

الإن�شــــــان :......................................................................................................................................................................................................

ال�شمـــــ�ض  :......................................................................................................................................................................................................
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ن�ضاط  )4(

ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )5(

نوعه:

فردي

 هدفه :

التعبير عن م�سمون ال�سور واإيحاءاتها بجمل 

ا�سمية �سليمة ال�سبط.

ي�ساعد الن�ساط على تكوين اتجاهات اإيجابية

نحو: العمل اليدوي، ا�ستثمار الوقت، القراءة.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب عن الن�ساط فرديًّا.	•

يقراأ الطالب اإجاباتهم مراعين �سالمة 	•

ال�سبط.

يقارن الطالب بين اإجابات زمالئهم 	•

وينتقون اأف�سل الجمل.

نوعه:

فردي

 هدفه :

الممار�سة الكتابية ثم ال�سفهية لعمل الحروف 

النا�سخة.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب عن الن�ساط فردًيا.	•

تعد الإجابات �سحيحة اإذا التزمت: ال�سبط 	•

ال�سحيح لمكونات الجملة ال�سمية.

نوعه:

فردي

 هدفه :

�سبط طرفي الجملة ال�سمية في ن�ض 

طبيعي، ومراعاة اأثر دخول النوا�سخ عليها.

�سناعة جمل تحاكي المثال في التراكيب 

والمكونات.

اإر�سادات التنفيذ:

يقراأ الطالب اإجاباتهم مراعين �سالمة 

ال�سبط.
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5 - حماكاة الناجحني اأ�سرع و�سيلة للنجاح، فلقد كان كل خمرتع عظيم مقلدا قبل اأن يخرتع �سيئا جديدا، كما اأن 

كل طفل مقلد بطبيعته للكبار من حوله:  

اأ  - ا�شبط الن�ض بال�شكل.

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

1 - ال�شجرُة ظلٌّ وثمٌر.

2 - يـٌد  تزرُع خرٌي من يد تقطُع.

يبُة ِمْثُل ال�شجرِة الطيبة. 3 - الكلمُة الطَّ

ع احلروف النا�سخة :  3 - اأكمل كما يف املثال، مع ال�سبط بال�سكل، ونوِّ

العلـــُم : العلُم �شعٌب - ل علَم �شهٌل - ليت العلَم �شهٌل - لعّل العلَم �شعٌب

املطـــــر:........................................................................................................................................................................

الكتاب:........................................................................................................................................................................

ال�شائــق:......................................................................................................................................................................

4 - علق على كل �سورة مما يلي بثالث جمل ا�سمية م�سبوطة بال�سكل كما يف املثال:  
ت حياتية

هارا
م

البيئة 

م�سوؤوليتنا جميًعا 

ومن مظاهر املحافظة 

عليها زيادة امل�ساحات 

اخل�سراء بالزراعة 

والتوقف عن قطع 

الأ�سجار
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ن�ضاط  )6(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

تدريب نمطي على عمل النوا�سخ الفعلية 

والحرفية.

هدفه: 

الممار�سة الكتابية ثم ال�سفهية لعمل النوا�سخ.

اإر�سادات التنفيذ:

يقراأ الطالب اإجاباتهم مراعين �سالمة 	•

ال�سبط.

)تنبيه: عند دخول ل النافية للجن�ض على 	•

الجملة في )ز( يجب تنكير المبتداأ : ل 

مديرين مجتمعون(.
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ب - ا�شنع جمالاً على غرار قوله:

ا. كان كل خمرتع عظيم مقلدا قبل اأن يخرتع �شيئا جديداً

مثال: كان كل معلم ماهر طالبا قبل اأن يعلم حرفا واحدا.

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

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

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

6 - اأكمل كما يف املثال، وا�سبط اجلمل جميعها بال�سكل: 

) املثـــال: ال�شــدُق منجــــاٌة.                                                  )اإنَّ

اإنَّ ال�شــدَق منجــاٌة                           

اأ  -                                                                                       )كان( 

)                                                                    )تيقنت اأنَّ

ب - الظلم ظلمات يوَم القيامة.                           

   )اإّن(

ج - ال�شباب عماد الوطن.                                     

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

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

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

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

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

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

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

)ي�شبح(

)اأم�شى(

)اإّن(

) )اأعلُم اأنَّ
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30

.
ِ
م د - القراءة �شبيل التََّقدُّ

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

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

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

يدان. هـ - القارئان جُمِ

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

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

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

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

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

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

و - اأبوك ذو منزلٍة عاليٍة.

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

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

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

ز - املديرون جمتمعون.

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

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

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

)اأ�شبح(

)لعل(

)اأ�شحى(

)ليت(

)�شـار(

)كاأن(

)ما زال(

)ليت(

)لي�ض(

)كان(

)ل(

)لعل(

1

2

3

4

5

6

ت حياتية
هارا

م

بالقراءة 

يبقى الإن�سان 

ا متعلًما. حيًّ

ومن اأبرز مظاهر تقدم 

الأمم �سغف اأفرادها 

بالقراءة.

)�شارت(

)ما زالْت(

) )اإنَّ
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ز  7 - اأدخل على املجموعة )اأ) الأفعال النا�سخة املمكنة، وعلى املجموعة )ب) احلروف النا�سخة املمكنة، وميِّ

عالمة الإعراب يف كل: 

املجموعة )ب) املجموعة )اأ)

التدخني �شم قاتل

اإن    ...............................................................................................

كاأن  ...............................................................................................

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

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

التدخني �شم قاتل

كــــــــان...............................................................................................

اأ�شبــح...............................................................................................

�شــــار ...............................................................................................

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

املخدرات مهلكات

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

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

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

املخدرات مهلكات

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

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

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

املواطنون اآمنون

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

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

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

املواطنون اآمنون

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

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

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

احلكمان عادلن

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

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

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

احلكمان عادلن

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

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

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

اأخوك ذو اأدب جم

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

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

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

اأخوك ذو اأدب جم

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

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

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

ن�ضاط  )7(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

تدريب نمطي على عمل النوا�سخ الفعلية 

والحرفية.

هدفه: 

الممار�سة الكتابية ثم ال�سفهية لعمل النوا�سخ.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب عن الن�ساط فرديًّا.	•

يقراأ الطالب اإجاباتهم مراعين �سالمة 	•

ال�سبط.
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ن�ضاط  )8(

 مو�سوعه :

خم�سة ن�ساطات �سفهية منوعة بين: �سرد 

اأخبار، و�سف، لعبة لغوية، اإلقاء، �سرد 

ق�س�سي.

هدفه :

 ممار�سة اللغة الف�سحى �سفهيًّا

اإر�سادات التنفيذ:

خ�س�ض لهذا الن�ساط در�ًسا كاماًل.	•

ا�سرح فكرة كل ن�ساط على حدة.	•

اطلب التفكير قبل الإجابة.	•

ل تتعجل في اإنهاء الن�ساط، اطلب التكرار 	•

كثيًرا، واطلب من المنفذين اإعادة التنفيذ.

راقب تح�سن الأداء و�سجعه.	•

32

8 - ن�ساطات �سفهية :

ا مما حدث خالل الأ�شبوع املا�شي يف جملة ا�شمية      اأ  - اأخبار الأ�شبوع: يعطي كل طالب خرباً

م�شبوطة بال�شكل.

ب - الو�شف: اكتب خم�ض جمل ا�شمية يف و�شف خم�شـــة اأ�شياء مما يوجد يف املدر�شـــة، ثـــم        

اأ�شمعها زمالءك.

ج - لعبة  اجلمل املعقولة واجلمل غري املعقولة:

ينق�شم الف�شل اإىل خم�ض جمموعات على النحو التايل:

جـــــاِر الربيـــــــــة  فــــي  املنيـــــــة  حكــــــم 

ا خمبــــراً فيهـــــا  الإن�شــــــان  ُيــــــرى  بينـــــا 

ُتريُدها واأنـــــت  كـــــدر  عــــلى  ُجبلــــت 

طبــــاعهـــا �شـــــــدَّ  الأيــــــام  ومكــــــلِّف 

فـــــاإمنــــا امل�شـــــتحيــــــل  رجـــــــوَت  واإذا 

يقظــــــــــة واملنيـــــــــة  نـــــــوم  فالعــيــــــ�ض 

اأَبـــْت اأو  بـــــذلك  ر�شــيت  اإن  والنفــــ�ض 

قــــراِر بـــــــــــدار  نيــــــــــا  الدُّ ماهــــــذه 

الأخــباِر مــــــن  ا  خـــــرباً ُيـــــــرى  حــــتى 

والأكـــداِر الأقـــــذاء  مـــــن  ا  �شفــــــواً

نـــاِر جــذوَة  املـــــاء  فـــــي  متطلـــــــــب 

هـــاِر �شــــفري  علــــى  الرجــــــاء  تبــــني 

�شــــــاِر خيــــــــــال  بينـــــهــــمـــا  واملـــــرء 

املقـــــــــداِر  ـــــــــــــة  باأزمَّ منقــــــــــــــــادة 

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

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

د - ا�شبط الن�ض التايل بال�شكل، ثم األقه اإلقاءاً جميالاً يعرب عن معانيه:

اأبو احل�شن التهامي

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

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

)اأ(

يختار كل فرد

فعال نا�شخا اأو

حرفا نا�شخا

)ب(

يختار كل فرد

ا�شم �شخ�ض

�شعد/خالد

)ج(

يختار كل فرد ا�شم

حيوان م�شبوقا

بحرف عطف

والأ�شد/والأرنب

)د(

يختار كل فرد ا�شم

مكان م�شبوقا

بحرف جر: يف

احلديقة /اإىل املدر�شة

)هـ(

يختار كل فرد 

ا�شما

مثنى: لعبان/

عائدان/......

يقف فرد من كل جمموعة وينطق الكلمة التي اختارها، مراعيا �شالمة �شبطها بح�شب ماي�شبقها من 

كلمات زمالئه، فتتكون من جمموع الكلمات جمل اإما معقولة اأو غري معقولة.
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ن�ضاط  )9(

 مو�سوعه :

تعداد الأفعال النا�سخة 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الح�ض الإيقاعي 

لدى الطالب .

اإر�سادات التنفيذ:

اطلب من الطالب التفكير في �سياغة 	•

جديدة للبيت ال�سعري. 

دون على ال�سبورة كل �سياغة تراعي �سالمة 	•

الوزن. 

اقبل اأن يجيب بع�ض الطالب دون  بع�ض. 	•

من ال�سياغات الممكنة :	•

 كان مازال بـــــات اأ�سبح اأم�سى	•

                        ظل مادام �سار لي�ض واأ�سحى 

يمكن اأن تطلب �سياغة الحروف النا�سخة 	•

في بيت من ال�سعر .اأو نغم اإيقاعي قريب من 

ال�سعر مثل : 

اإن واأن. لكن كاأن. ليت لعل	•

33
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ا ما ا�شتطعت من الأفعال  هـ - ق�ض )�شفهيًّا( الأحداث التي ت�شفها �شال�شل ال�شور التالية، م�شتخدماً

واحلروف النا�شخة، وتاأكد من �شالمة ال�شبط:

9 - حاول اأن تعيد ترتيب اأخوات كان يف بيت اآخر من ال�سعر:

كــان اأ�شحـى مـازال اأ�شبـح اأم�شـى        بات ظـل مـادام �شــار وليــ�ض

..................................................................................................................................................................................................................
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ن�ضاط  )10(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

ن�ساط تقويمي. يقي�ض قدرة الطالب على : 

تحديد طرفي الجملة ال�سمية و�سبطهما 

التعرف على الفعال والحروف النا�سخة كما 

يهدف اإلى : تنمية القدرة على الإلقاء وكتابة 

ر�سائل العتذار.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض الن�ض. اأو اطلب قراءته من الكتاب. 	•

ا�ستمع اإلى اإلقاء الطالب، و�سجعهم على 	•

تمثيل المعاني وتقم�ض العواطف. 

دعهم يجيبون فرديًّا عن الأ�سئلة، ثم قوم 	•

اإجاباتهم.

اطلب تنفيذ الفقرة )د( في المنزل .	•

34

10 - قال اأمية بن اأبي ال�سلت:  

يافعـــــــا وُعـــْلُتك  مولـــــودا  غــذوُتك 

اأبت لـم  بال�شــكو  نابتــــك  ليـــلٌة  اإذا 

بالـــذي دونـــك  املطــــروق  اأنا  كـــاأين 

واإنهــا علــــيك  نفــــ�شي  الـــردى  تخـــاُف 

التـــي والغـــــايَة  ال�شـــنَّ  بلغــــَت  فلمـــا 

وفظاظــةاً غــــــلظةاً  جــــــزائي  جعـــــلَت 

تـي اأبــــوَّ حـــــق  تـــــرَع  لـــــم  اإذ  فليتـــــــك 

وتنهــــُل اإليـــــــك  دنــــــي 
ُ
اأ مبـــــا  ُتعــــــلُّ 

اأمتلمــــــــــُل ا  �شـــــــاهراً اإل  لــ�شـــــــكواَك 

َتهمـــــُل وَعـــْينَي  ُدونــــــي  بـــــه  ُطـــرقَت 

موؤجـــــُل حتـــم  املــــــــوت  نَّ 
َ
اأ َلتعـــــــــلُم 

اأوؤمــُل فيـــك  ماكــــنُت  مـــــدى  اإليهــــا 

املتف�شـــــــــُل املُنعــــــــم  اأنـــــت  كـــــاأنَّك 

يفعـــُل املجـــــاوُر  اجلـــاُر  كــمــا  فعلــــت 

اقراأ الأبيات ال�شابقة، وناق�ض معانيها مع زمالئك، ثم اأجب عن الأ�شئلة التالية:

اأ  - اأعرب الكلمات التالية بح�شب موقعها يف الن�ض:

ا:.................................................................................   �شاهراً

املوت:.....................................................................................          

املطروق:.............................................................................

حتــــم:...................................................................................

املنعم:..................................................................................

ب - الأفعال النا�شخة الواردة يف الن�ض هي:...........................................................................

ج - احلروف النا�شخة الواردة يف الن�ض هي:...........................................................................

د - تخيل اأن هذه الق�شيدة موجهة اإليك من اأبيك. اأجبه بر�شالة اعتذار، واحذر الوقوع يف الأخطاء النحوية: 

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

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

.....................................................................................................................................................................................................
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ن�ضاط  )11(

ن�ضاط  )12(

ن�ضاط  )13(

نوعه:

فردي

 هدفه :

ن�ساط تقويمي يقي�ض قدرة الطالب على 

اكت�ساف الأخطاء في ن�ض مقروء.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب فرديًّا.	•

اعر�ض الن�ض وقد حددت عليه الأخطاء.	•

 دعهم يقارنون بين الأخطاء الحقيقية وما 	•

تو�سلوا اإليه، ثم ا�ستمع اإلى اإ�سالحاتهم.

نوعه:

فردي

 هدفه :

ر�سم خريطة لمفهوم الخبر 

ينمي القدرة على تخيل العنا�سر الأ�سا�سية 

للمفهوم وما بينها من عالقات.

اإر�سادات التنفيذ:

ا ثم يعر�سون ر�سومهم. 	• ير�سم الطالب فرديًّ

نوعه:

فردي

 هدفه :

تلخي�ض النوا�سخ الفعلية والحرفية في مخطط ب�سري.

اإر�سادات التنفيذ:

ير�سم الطالب فرديًّا، ثم يعر�سون ر�سومهم، ويفا�سلون بين اأداءاتهم.	•

اخلطوة الثانية من امل�ضروع

 مو�سوعه :

تحديد الجمل ال�سمية في �سورة المعارج ومادخل عليها من نوا�سخ حرفية اأو فعلية.

هدفه: 

تدريب الطالب على تحديد النوا�سخ التي تدخل على الجملة ال�سمية.

اإر�سادات التنفيذ

- ينفذ منزلًيا.

- يمكن اأن ي�ستفيد الطالب من كتب اإعراب القراآن.

- ي�سمن في ملف الإنجاز.
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13 - ار�سم �سكاًل يلخ�س نوا�سخ املبتداأ واخلرب، ويو�سح عملها: 

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

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

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

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

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

عد اإىل اجلمل ال�سمية التي حددتها من �سورة )املعارج) و�سنفها اإىل:

1- جمل ا�شمية مل يدخل عليها �شيء من النوا�شخ.

2- جمل ا�شمية دخل عليها اأحد الأفعال النا�شخة.

3- جمل ا�شمية دخل عليها اأحد احلروف النا�شخة.

11 - اأ�سلح اأربعة الأخطاء الواقعة يف الن�س التايل:  

اإن التفكري اأ�شعُب الأعمال، وهذا هو ال�شبُب يف اأن القليلون يختارونه مهنةاً حلياتهم، اأما اأكرُث النا�ض فياألفون الواقع، 

ا من مكنٍة �شخمٍة، يدوُر كيف دارت، ويتوقُف متى توقفت، ل ف�شٌل له يف دورانها،  ويعي�شون اللحظَة، وكاأن اأحَدهم جزءاً

ولقوة له على اإيقافها. وما ذلك لنق�ضٍ يف معلوماتهم، ول لك�شٍل يف نفو�ِشهم، ولكّن اأهداُفهم خاملٌة ل حتثهم على

 فعِل �شيء.

12 - ار�سم خريطة ملفهوم اخلرب، على غرار خريطة مفهوم املبتداأ التالية: 

ال�ســـــــواب اخلـــطاأ ال�ســـــــواب اخلـــطاأ

املبتــدأ
حالتههــو

مرفوعاسم

موقعه

أول اجلملة

اخلبــر

الخطوة الثانية من الم�سروع
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مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال

يقي�ض قدرة الطالب على التمييز بين النوا�سخ الفعلية والنوا�سخ الحرفية وعملها .اأول

يقي�ض القدرة على اكت�ساف الأخطاء النحوية واإ�سالحها .ثانًيا

يقي�ض القدرة على اإبداع جمل ا�سمية في ظروف من ال�سروط المقيدة.ثالًثا

يقي�ض القدرة على اإعطاء حالت  ت�سبيه تبين مدى التالزم بين المبتداأ والخبر. رابًعا

36

اأوًل: اأدخل على اجلمل التالية ما ينا�سبها من الأفعال واحلروف النا�سخة، وميز عالمة الإعراب:

ثانيــــًا: اأعد كتابة اجلمل التالية بعد اإ�سالح ما وقع فيها من اأخطاء نحوية:

1 - لاأحٌد غائبـاًا اليـوم     :

2 - كـاأنَّ  القائـدان اأ�شدان:

3 - بات العابدون �شاجدون:

: 4 - �شارت التنقُّالِت �شهلــةاً

ثـالًثا: ماذا تقول ال�سورة ؟! )ا�ستخدم جماًل ا�سمية م�سبوطة بال�سكل).

رابعـــًا: اأعط حالت ت�سبيهية تبني عالقة التالزم بني املبتداأ واخلرب:

املبتداأ بال خرب مثل.....................................................   بال.....................................................

املبتداأ بال خرب مثل .....................................................  بال.....................................................

املبتداأ بال خرب مثل .....................................................  بال.....................................................

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

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

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

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

دخول احلرف النا�سخ عليها دخول الفعل النا�سخ عليها اجلملة ال�سمية م

العلماُء ورثُة الأنبياء 1

املخّدراُت �شبيُل الهالك 2

الفائزون فرحون 3

الكاتبان نافعان 4

اختبار الفرتة الأوىل فيما �سبق.

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق.
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اإر�سادات  التنفيذ الخطواتم

انظرها في جدول الموا�سفات ويمكنك ت�سويرها على �سفافية .اإعالن الأهداف1

اإجراءات العر�ض2

اعر�ض جدول الدر�ض على )�ض( اأو اكتف بالكتاب. اتبع ما يلي : 

• حدد المطلوب : قراءة الجدول في �سمت + ملء فراغات ال�ستنتاج.	

• التزم ال�سمت حتى ينتهي طالبك من عملهم .	

• ا�ستمع لإجابات طالبك عن اأ�سئلة ال�ستنتاج، ودونها على ال�سبورة، اأو اعر�ض الإجابات 	

ال�سحيحة على )�ض( ودعهم يقارنونها باإجاباتهم .

التدريب 3

- اطلب اأمثلة اإ�سافية لكل من: 

• اأنواع الم�سارع، �سحيح الآخر، معتل الآخر، الأفعال الخم�سة. 	

• حالت الإعراب : الرفع، الن�سب، الجزم.	

• عالمات الإعراب : قل : هات فعاًل م�سارًعا مجزوًما بحذف النون ...............	

- اأعط خليًطا من الأمثلة ال�سحيحة والخاطئة واطلب ت�سحيح الخطاأ.

- اأعط خليًطا من الأمثلة المنتمية وغير المنتمية، واطلب تحديد المثال المنتمي.

- اطلب تحديد مميزات  الفعل الم�سارع :

• مبدوء باأحد حروف الم�سارع ) اأ، ن، ي، ت(	

• يقبل دخول )لم ، لن(	

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. التقويم4

اأمثلة �سحيحة

يكتُب 

 لن يكتَب 

 لم يكتْب 

اأمثلة خاطئة

لن نخ�َض غير اهلل

ل تن�سى ذكر اهلل

اأمثلة منتمية

يجتهد الطالب 

لم يق�سر اأحد

اأمثلة غير منتمية

اجتهد الطالب

اتق اهلل 
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الأفعال اخلم�سةمعتـل الآخـر�سحيح الآخـر

الطفالن مل يحفظا القراآن

الأطفال مل يحفظوا القراآن

لتحفظي القراآن

1 - اأنواع الفعل امل�شارع:......................................                         ........................................                         ......................................

2 - حالت اإعراب الفعل امل�شارع:........................................          ........................................       .....................................

3 - حروف ن�شب امل�شارع:................................................................................................................................................

4 - حروف جزم امل�شارع:..................................................................................................................................................

5 - عالمات اإعراب الفعل امل�شارع:

اأ    - .....................................................................................................................................................................................

ب - .......................................................................................................................................................................................

ج -.........................................................................................................................................................................................

مرفوع

منصوب

مجزوم

يكرُم الإن�شاُن �شيفه

اأعزُّ جاري

نتعلُم ما ينفعنا

لن يكرَم البخيُل �شيفه

عليَّ اأن اأعزَّ جاري

اأتينا كي نتعلَم ما ينفعنا

ُخلْقنا لنطيَع ربنا

مل يكرْم بخيٌل �شيفه

لتتعلْم ما ينفُعك

لتهمْل حقَّ جارك

يرمي احلاجُّ اجلمراِت

اأ�شعى للنجاِح

ندعو اهلل وحده

ي�شتعد احلاج لـريمَي اجلمراِت

لن اأ�شعى بال�شرِّ

يريحنا اأن ندعَو اهلل

مل يرِم احلاجُّ اجلمرات

لت�شَع بال�شر

لـتدُع اهلل وحده

الطفالن يحفظان القراآن

الأطفال يحفظون القراآن

اأنِت حتفظـيـن القراآن

يحبُّ الطفالن اأن يحفظا القراآن

جاء الأطفال كي يحفظوا القراآن

ي�شعدين اأن حتفظي القراآن

ال�ستتاج: 
  

اإعراب الفعل امل�سارع

2-1

الدر�س

اأتاأمل الأمثلة التالية؛ لأكمل ال�ستنتاج:

عر�س الدر�س

2-1
الدر�ض الثاين

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق.
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ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

ن�ضاط  )3(

نوعه:

مجموعات

 الأهداف :

التمييز بين حروف الن�سب وحروف الجزم  

�سبط الم�سارع في حالتي الن�سب والجزم 

اإعادة �سياغة الجملة لتكون �سالحة لدخول 

حروف الن�سب والجزم.

اإر�سادات التنفيذ:

يف�سل اأن يوؤدي الطالب الن�ساط في 	•

مجموعات .

اطلب اأداء الن�ساط، ثم ا�ستمع اإلى 	•

اإجاباتهم. 

اطلب ت�سحيح الإجابات الخاطئة.	•

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

تدريب نمطي على �سبط الم�سارع في حالتي 

الجزم والن�سب .

هدفه:

�سياغة جمل تحتوي كل منها على م�سارع 

مجزوم واآخر من�سوب .

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط فرديًّا.	•

ا�ستمع اإلى اإجاباتهم، واطلب القراءة 	•

ال�سحيحة وت�سحيح الإجابات الخاطئة.

نوعه:

فردي

 هدفه :

�سبط اأنواع الم�سارع في حالتي الجزم 

والرفع.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط فرديًّا.	•

ا�ستمع اإلى اإجاباتهم واطلب القراءة 	•

ال�سحيحة وت�سحيح الإجابات الخاطئة.

38

1 - اأكمل اجلدول كما يف املثال:

2- ا�سنع جماًل على مثال اجلملة التالية، وميز عالمة اإعراب الفعل )حاول تنويع الأفعال):    

لتبحْث عن الأخطاء، عليك اأن تبحث عن العالج.

3 - اأعد �سياغة اجلملة التالية كما هو مطلوب، وميز عالمة اإعراب الفعل:  

مل اأفعْل يف ال�شرِّ ما اأ�شتحي منه يف العلِن.

)املفرد املخاطب(

)املخاطبة(

)املثنى(

)جمع املذكر(

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

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

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

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

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

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

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

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

الفعل امل�سارع يف حالة اجلزم الفعل امل�سارع يف حالة الن�سب الفعل امل�سارع يف حالة الرفع م

لتوؤدِّ واجَبك من الأف�شِل اأن توؤدَي واجَبك اأنَت توؤدي واجَبك 1

ي�شرُح املعلُم الدر�َض 2

ال�شحفيون يتتبعون الأخباَر 3

اأنِت تلتزمني بالأنظمة 4

اأنتما تعّلمان النا�َض اخلرَي 5

ليتك ت�شمو اإىل املْجد 6

لعلك ت�شُل رحمك 7

يلقى امل�شيء جزاَءه 8
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ن�ضاط  )4(

ن�ضاط  )5(

ن�ضاط  )6(

نوعه:

منزلي

 مو�سوعه :

اأ�سلوب ال�سرط

هدفه : 

تحديد اأدوات ال�سرط الجازمة، وعملها.

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط منزلي 	•

في الدر�ض القادم اطلب:	•

تعداد اأدوات ال�سرط - تحديد عملها - 	•

التمثيل لأ�سلوب ال�سرط

اأعط خليًطا من الأمثلة ال�سحيحة والخاطئة 	•

واطلب الت�سويب اعر�ض ملخ�ض الدر�ض على 

)�ض(.

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

اأ�سلوب ال�سرط .

هدفه :

�سياغة اأ�ساليب �سرطية �سحيحة نحوًيا.

ينمي قدرات الطالب على تحويل الجملة 

العربية من �سيغة اإلى اأخرى .

اإر�سادات التنفيذ:

ا�ستمع اإلى اإجابات الطالب، واطلب القراءة 

ال�سحيحة، وت�سحيح الإجابات الخاطئة.

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

مميزات الفعل الم�سارع)قبول الجوازم( 

هدفه :

تلخي�ض قاعدة للتفريق بين الما�سي والم�سارع.

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط �سفهي: 	•

اكتب البيت على ال�سبورة  ثم اطلب �سرحه. قدهم اإلى التفكير باتجاه اأن الما�سي ل يقبل دخول حروف الجزم وتلخي�ض القاعدة:	•

من خ�سائ�ض الم�سارع : دخول حروف الجزم عليه.	•
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4 - لحظ، وتعلم: )اأ�سلوب ال�سرط).

اأبناوؤك. اإليك  يح�شْن  والديك  اإىل  حت�شْن  اإْن   -1

حقه. الآخرون  يرَع  الآخرين  حق  يرَع  من   -2

3 - ما تفعلوا من خري جتدوه.

)الإح�شان اإىل الوالدين �شرط اإح�شان الأبناء(

)اإح�شان الأبناء جزاء الإح�شان اإىل  الوالدين(

)رعايتك حق الآخرين �شرط رعاية حقك(

)رعاية الآخرين حقك جزاء رعايتك حقهم(

)فعلكم اخلري �شرط وجدانكم له(

)وجدانكم اخلري جزاء عملكم له(

اأ  - يتكون اأ�شلوب ال�شرط من اأداة �شرط + فعل.................... +....................       ال�شرط               )اأكمل(

ب - فعل ال�شرط وجوابه كالهما: مرفوعان / من�شوبان / جمزومان.                         )حدد(

ج - عالمات اجلزم ثالث، هي: ...................................................................................                        )اأكمل(

د - ا�شتكمل اأدوات ال�شرط اجلازمة:

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

5 - حول اجلمل التالية اإىل اأ�ساليب �سرط، كما يف املثال، وميز عالمة الإعراب:  

لكل جهد منظم عائد م�شاعف.       - اإن تنظْم جهدك حت�شْل على عائد م�شاعف.

النجــاح ثمـرة الجتهاد.           ...............................................................................................................

تعلمكــم نتيجة �شربكم.      ...............................................................................................................

اجلزاء من جن�ض العمل.       ...............................................................................................................

�شاأعطيك �شعف ما تعطينــي.   ...............................................................................................................

الإتقــان بكرثة التدريب.           ...............................................................................................................

6 - قال املتنبي يف مدح �سيف الدولة:

ــا                م�شـــى قبـــــل اأن ُتلقـى عليـه اجلــوازم اإذا كـــان ما تنويـــــه فعـــــالاً م�شـارعاً

ما القاعدة النحوية التي وظفها املتنبي يف مدح �شيف الدولة ؟
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ن�ضاط  )7(

ن�ضاط  )8(

نوعه:

فردي

 الأهداف :

كتابة فقرات و�سفية ت�ستمل على الفعل 

الم�سارع باأنواعه وحالته الإعرابية المختلفة.

اإر�سادات التنفيذ:

عط فر�سة كافية لكتابة الفقرات الثالث .	•
ْْ
اأ

ا�ستمع اإلى الفقرة الأولى من المتبرعين،  	•

اطلب التر�سيح لأف�سل فقرة.

ركز على : تنوع الأفعال الم�سارعة وتنوع 	•

الحالت الإعرابية كرر العمل مع الفقرتين 

الأخريين.

نوعه:

فردي

 الأهداف :

كتابة جمل حوارية ت�ستمل على الفعل 

الم�سارع باأنواعه وحالته الإعرابية المختلفة.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير الإبداعي 

والقدرة على التخيل، واإجراء الحوار وتقم�ض 

الأ�سياء.

اإر�سادات التنفيذ:

اأعط فر�سة كافية لكتابة الحوار كما يتخيله 	•

الطالب، دون اأي تدخل منك.

ا�ستمع اإلى اأداءات الطالب واطلب تر�سيح 	•

الحوار  الأف�سل للفوز، ركز على تنوع 

الم�سارع وتنوع حالته الإعرابية.
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.....................................................................................................................................

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

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

باأنواعها وحالتها  امل�سارعة  ا�ستخدام الأفعال  7 - اكتب فقرة ق�سرية يف قراءة كل �سورة مما يلي، حماوًل 

الإعرابية املختلفة: 

8 - اكتب مادار بينهما من حوار، حماوًل ا�ستخدام اأفعال م�سارعة خمتلفة الأنواع واحلالت الإعرابية: 
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ن�ضاط  )9(

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

�سياغة جمل فيها اأفعال م�سارعة �سحيحة 

ال�سبط.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير العلمي 

ومعرفة الأعمال التي تتطلبها الوظائف 

المختلفة.

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط مجموعات .	•

بعد انتهاء الطالب من كتابة الإجابة ا�ستمع 	•

لعدد من اإجاباتهم حول كل فقرة، واطلب 

تحديد الأعمال ال�سحيحة والأعمال غير 

المعقولة .

ركز على احتواء الجمل على اأفعال م�سارعة 	•

�سحيحة ال�سبط.
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............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

9 - ما الأفعال التي ميكن اأن يقوم بها كل من: )ا�ستخدم جماًل مبدوءة بفعل م�سارع)    

- طبيب خالل يوم عمل:

- �شحفي خالل تغطية موؤمتر علمي:

- رجل اأعمال خالل �شفره اإىل دولة اأجنبية:

ا: ا جديداً - مدير �شركة يريد اأن ين�شىء فرعاً
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ن�ضاط  )10(

نوعه:

فردي

 هدفه :

�سياغة جمل تبداأ باأفعال م�سارعة مختلفة 

الحالت الإعرابية. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الذاتي. 

ويبني اتجاًها اإيجابيًّا نحو �سرورة التخطيط 

للم�ستقبل. واتخاذ الخطوات الالزمة للتنفيذ.

اإر�سادات التنفيذ:

بين فكرة الن�ساط وهدفه. اأعط فر�سة 	•

للتاأمل والكتابة. 

اإذا لم يكن هناك متبرعون بالإجابة فاكتف 	•

بالنظر اإلى اإجابات الطالب. وركز على 

�سحة ا�ستخدام الأفعال الم�سارعة.

42

اأعمـال اأنفـــذها الآن م

1

2

3

4

5

لم

لم

لم

لم

لم

اأعمـال مل اأجنـزها بعــد

لن

لن

لن

لن

لن

ا اأعمال ل اأنوي القيام بها قريباً

10 - خل�س خطتك للوقت الراهن وال�سنوات القادمة، م�ستخدًما جماًل مبدوءة بفعل م�سارع.  

1

2

3

4

5

6

هارات حياتية
م

يقال: 

عدم التخطيط 

للنجاح تخطيط للف�سل.

وهذه حقيقة؛ فاإنك لن جتد 

ناجًحا يف اأي جمال اإل وقد حّدد 

هدفه �سلًفا، وفكر يف الو�سائل 

والطرق، وعمل وثابر حتى 

و�سل اإليه.
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ن�ضاط  )11(

ن�ضاط  )12(

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

�سياغة جمل تبداأ باأفعال م�سارعة  مختلفة 

الحالت  الإعرابية. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الجتماعي 

التفاعلي. ويبني اتجاًها اإيجابيًّا نحو �سرورة 

التخطيط للم�ستقبل واتخاذ الخطوات 

الالزمة للتنفيذ.

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط مجموعات حركي :	•

بين فكرة الن�ساط وهدفه، ا�سترط للن�ساط 	•

�سرطين: 

ل ت�ساأل جال�ًسا - ل ت�ساأل �سوؤاًل مبا�سًرا. 	•

اأعط فر�سة كافية لإجراء الن�ساط ول تهتم 	•

كثيًرا بحفظ نظام ال�سف.

انظر اإلى اإجابات الطالب، ركز على �سحة 	•

ا�ستخدام الأفعال الم�سارعة و�سالمة 

ال�سبط.

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

تلخي�ض عالمات اإعراب الم�سارع في مخطط 

ب�سري. 

 ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير العلمي، 

و قدرات الطالب على التلخي�ض، ور�سم 

الم�سجرات التلخي�سية .

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط مجموعات.	•

اطلب تنفيذ الن�ساط في مجموعات. ثم كلف 	•

ع�سًوا من كل مجموعة بعر�ض الر�سم الذي 

تو�سلت اإليه المجموعة .

قارن بين الر�سوم واطلب تر�سيح اأف�سلها.	•
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11 - ا�ساأل زمالءك وتعرف على خططهم وتف�سيالتهم، �سجل هنا جماًل فعلية تامة، وا�سبطها بال�سكل. 

يهوى الطب: يريد اأن ي�شبح طبيبا.

يحب ال�شعر:.......................................................................................................................................................

يف�شل الكيمياء:.................................................................................................................................................

يكتب الق�شة:......................................................................................................................................................

ا:................................................................................................................................... يتمنى اأن يكون طياراً

يتعلم اأف�شل اإذا قراأ ب�شوت عال:............................................................................................................

طموحه اأن يح�شل على �شهادة الدكتوراة:.........................................................................................

يتعلم اأف�شل مع جمموعة من الزمالء:...............................................................................................

12 - ار�سم �سكاًل اأو جدوًل ميثِّل حالت اإعراب الفعل امل�سارع، وعالمات اإعرابه:    
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ن�ضاط  )13(

اخلطوة الثالثة من امل�ضروع

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

التعرف على الفعل الم�سارع في ن�ض، 

وتحديد حالته الإعرابية .

ينمي مهارات الإلقاء وفهم المقروء.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض الن�ض. اأو اكتف بالكتاب المدر�سي .	•

اطلب قراءة الن�ض في �سمت. ثم مناق�سة 	•

معانيه بين اأفراد المجموعة .

تعر�ض كل مجموعة فهمها للن�ض .	•

اطلب اإلقاء الن�ض من  عدد من 	•

المجموعات.

ثم  كلف المجموعات با�ستكمال الجدول.	•

 مو�سوعه :

الفعل الم�سارع في �سورة » المعارج « .

هدفه:

تدريب الطالب على اإعراب الفعل الم�سارع.

اإر�سادات التنفيذ:

- ينفذ منزليا.

- ي�سمن في ملف الأعمال.
44

13 - قال عبدة بن الطبيب:   

بينكــم القنافـــذ  يلقي  الـــذي  اع�شــوا 

بينكـــــــــم ليبعـــث  عـــقارَبه  ُيزجـــي 

فــــــوؤاِده غــــــــلــــيَل  لَي�شــــفي  ان  َحـــرَّ

�شبيُّهــــــــم ي�شــــــب  ا  قـــــوماً تاأمنـــــوا  ل 

ُخالنكــــــم ترونهــــــــــم  الــــــذيــــــن  اإن 

عليِهـــُم الظــــــالُم  دمــــــ�ض  اإذا  قــــــوٌم 

الأنقـــــــُع مــــــاُم  ال�شِّ وهـــــو  حــا  متن�شِّ

الأخــــدُع  
َ
العــــروق بعــــث  كمـــا  ا  حـــرباً

م�شع�شــــــُع الإنـــــاء  فـــــي  مبـــــاء  ع�شــــٌل 

ُين�شـــــــُع بالعــــداوة  القوابـــــــل  بـــــني 

ت�شرعوا اأن  روؤو�شــهم  �شــداع  َي�شفـــي 

متـــــزُع بالنميمــــــة  قنافـــــــذ  جـــــــذعوا 

اقراأ الأبيات وناق�ض معانيها مع زمالئك، ثم امالأ اجلدول التايل:

عالمـة اإعـرابــهحالتـــهنـــوعـــــهالفعــل امل�سـارع

عد اإىل �سورة )املعارج) وحدد جميع الأفعال امل�سارعة فيها، ثم �سنفها اإىل: مرفوع، من�سوب، جمزوم.

الخطوة الثالثة من الم�سروع
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اإر�سادات التنفيذالخطوات م

انظرها في جدول الموا�سفات ويمكنك ت�سويرها على �سفافية.اإعالن الأهداف1

اإجراءات العر�ض2

- ق�سم الف�سل اإلى مجموعات اإن كان ذلك ممكنا.

- اعر�ض الأمثلة والجدول على )�ض( اأو اكتف بالكتاب.

اإكمال  ثم  ق�سمين،  في  الواحدة  المجموعة  واأمثلة   ، في مجموعتين  الأمثلة  ت�سنيف  المطلوب:  - حدد 

الفراغات في قائمة ال�ستنتاج.

- ل تزد عن ذلك، ول تقدم اأي تلميحات . اأعط فر�سة كافية للتاأمل والعمل.

- ا�ستمع لإجابات المجموعات وعرو�سها. ثم اعر�ض الحل على )�ض(.

- وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بالمادة العلمية لت�سحيح اإجاباتهم.

التدريب3

-اأعط اأفعال واطلب تحويلها من المبني للمعلوم اإلى المبني للمجهول ، والعك�ض.

- اطلب اأمثلة على الفاعل ، واأمثلة على نائب الفاعل.

- اطلب قائمة من المميزات في جدول مقارنة مر�سوم على ال�سبورة:

- حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. التقويم4

مميزات 

الفاعل

مميزات نائب 

الفاعل

ال�سفة

م�ستركا�سم مرفوعا�سم مرفوع

م�ستركيقع بعد الفعليقع بعد الفعل

الفعل مبني 

للمعلوم

الفعل مبني 

للمجهول

ز مميِّ

يدل على من 

فعل الفعل

يدل على من 

وقع عليه الفعل 

في الغالب

مميِّز
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فَت بناءاً عليه الأمثلَة يف جمموعتني )اأ /ب(؟ نَّ 1 - ما املعيار الذي �شَ

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

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

نَّفت بناءاً عليه اأمثلة املجموعة الواحدة اإىل )1 /2( ؟ 2 - ما املعيار الذي �شَ

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

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

املجموعة  اأمثلة  بينما   ،)..................( على  �شحيحة  اأمثلة  هي   )....................( املجموعة  اأمثلة  فاإن  الدر�ض  عنوان  على  بناء   -  3

)..................( هي اأمثلة �شحيحة على  )........................................(

4 - الفاعل: ا�شم مرفوع بعد فعل مبني للمعلوم، ونائب الفاعل: ا�شم مرفوع بعد فعل مبني للمجهول. وبناء على ذلك فاإن:

اأ  - حركات الفعل املبني للمجهول هي:

يف حالة املا�شي: اأوله......................................................................  وما قبل اآخره........................................................................

يف حالة امل�شارع: اأوله...................................................................... وما قبل اآخره......................................................................

ي الفعل املبني للمعلوم بهذا ال�شم لأن .......................................... معلوم ومذكور يف اجلملة، بينما �شمي  ب - �ُشمِّ

الفعل املبني للمجهول بهذا ال�شم لأن ..................................... غري مذكور يف اجلملة.

نِّف الأمثلة التالية بح�سب اجلدول الالحق:   �سَ

لت اإجراءاُت الت�شجيل.         3 - ُتعَطى الفر�شُة مرةاً واحدة. 2 - �ُشهِّ 1 - َفَتحت اجلامعُة باَب القبول.      

 اإَذا تاأخر.   5- ُيغَلُق باُب الت�شجيل بعَد اأ�شبوع واحد.   6 - ي�شتغلُّ الطالب الفر�شَة.
اً
4 - َيرتكُب الطالُب خطاأ

7 - َباَدر الطالُب اإىل الت�شجيل.       8 - ُقِبل الطالُب املتفوُق.

جمموعة )ب)  جمموعة )اأ)  م

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

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

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

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

1

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

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

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

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

2

ال�ستنتاج: 
  

الفاعل ونائبه

3-1

الدر�س

عر�س الدر�س

3-1
الدر�ض الثالث
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ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

فردي

 هدفه :

التمييز بين المبنى للمجهول والمبني 

للمعلوم.

اإر�سادات التنفيذ:

يرقم الطالب الأفعال المبنية للمعلوم، ثم 	•

ي�سردها .

ي�سحح الطالب الإجابات الخاطئة.	•

 نوعه :

�سفهي جماعي 

 هدفه :

تحويل المبني للمعلوم اإلى مبني للمجهول، 

والعك�ض، ومالحظة ما يحدث من تغييرات .

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض الجدول واطلب القراءة، ومالحظة 	•

ما حدث من تغيير. 

اطلب اأمثلة اإ�سافية على كل نوع : ) معتل 	•

الو�سط - معتل الآخر(

ن�ضاط  )3(

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

التمييز بين اأمثلة الفاعل، واأمثلة نائب الفاعل، والأمثلة غير المنتمية اإليهما.

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط مجموعات:	•

يجيب الطالب كتابيًّا ثم يعر�سون اإجاباتهم وي�سححون اأخطاء بع�سهم .	•
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3 - ا�ستخدم الرمز )فا) للدللة على الفاعل، و)نا) للدللة على نائب الفاعل، و)ل) ملا عداهما، وبنّي 

ال�سبب يف كل:    

اجلملــة

َنال حممٌد جائزة ثمينة.

قلعت الطائرُة متاأخرة.
َ
اأ

ُيعَطى الفقرُي �شدقة.

اأ�شبح التعلُم �شرورَة حياة.

رت العالقاُت بني البلدين. تطوَّ

ْمُن الوطِن واجُب اجلميع.
َ
اأ

ُث اأكرث اآفات الع�شر.
ِ
ُتَعدُّ احلواد

ُي�ْشِهُم الِعْلُم يف رفاهية الإن�شان.

ا. ا جيداً ا تكن متعلماً ا جيداً كن م�شتمعاً

ُبِدئ احلفُل يف ال�شاعة ال�شابعة.

الرمز

)....(

)....(

)....(

)....(

)....(

)....(

)....(

)....(

)....(

)....(

ال�سبب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)  ( ُك�شَر                 )   ( َيذَهُب                         )   ( �َشلََّم               )   ( ُفِهَم                 )    ( َياأُخُذ

ُر )   ( ُير�َشُل               )   ( َي�شَرُح                          )   ( َعِلَم                )   ( ُظِلَم                 )   ( ُين�شَ

م ت�سل�سليا الأفعال املبنية للمعلوم 1 - رقِّ

2 - لحــظ وتعلـم:   

اأفعال مبنية للمجهول اأفعال مبنية للمعلوم

ُلوحـِظ لَحظ

يـم �شِ ـام �شَ

�ُشوهـَِد �َشاهــَد

اأفعال مبنية للمجهول اأفعال مبنية للمعلوم

ُيفَهــُم ُيفِهــُم

ُيعَطــى ُيعِطـــي

ُي�َشاَمح ي�َشاِمُح

ت حياتية
هارا

م

الوطن للكل، 

واأمنه م�سوؤولية اجلميع.

حقيقة لو وعاها كل فرد 

وطبقها لوجد ثمارها يف 

نف�سه واأهله وجمتمعه.
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ن�ضاط  )6(

نوعه:

فردي

 هدفه :

�سبط الفاعل بعالمات الرفع المختلفة.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب كتابيًّا. ثم يعر�سون اإجاباتهم وي�سححون اأخطاء بع�سهم.

ن�ضاط  )4(

ن�ضاط  )5(

نوعه:

مجموعات

 مو�سوعه :

تحويل الجملة من �سيغة البناء للمعلوم اإلى 

�سيغة البناء للمجهول.

هدفه: 

حذف الفاعل واإقامة المفعول مقامه، و�سبط 

نائب الفاعل.

ي�ساعد الن�ساط على اإي�ساح مفهوم نائب 

الفاعل.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب كتابيًّا ثم يعر�سون اإجاباتهم 

وي�سححون اأخطاء بع�سهم.

نوعه:

مجموعات

 مو�سوعه :

عدم تاأثر الفعل بعدد الفاعل 

هدفه: 

�سبط الفاعل بعالمات الرفع المختلفة 

معالجة الخطاأ ال�سائع في الجمع بين فاعلين 

للفعل ) ال�سمير + ال�سم الظاهر( كما في : 

يكتبون الطالب.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب كتابيًّا. ثم يعر�سون اإجاباتهم 

وي�سححون اأخطاء بع�سهم.
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4 - ابن الأفعال يف اجلمل التالية للمجهول وغري ما يلزم:  

اأ  - �َشِرب املري�ُض الدواَء

ب - حفظ الطالب ق�شيدتني

ج - عاتب املديُر املتاأخِريَن

ُع املهند�ُض موا�شفاِت البناِء د - َي�شَ

هـ - قابل املعلُِّم اأباك

5 - اأعد �سياغة اجلملة التالية كما هو مطلوب، وميز عالمة اإعراب الفاعل:  

ـه      يحـــبُّ املواطـُن وطَنـــه كمــا يحبُّ الطائُر ع�شَّ

)املثنى(

)جمع الذكور(

)جمع الإناث(

6 - �سع الفاعل كما هو مطلوب، وا�سبطه بال�سكل:  

)مفرد مذكر( اأ    - انت�شــَر .................................. يف اأنحاء الأر�ض.                       

)مثنى( ب  - اخت�شم................................ اإىل القا�شي.                               

ج - ُي�شِلُح................................ اأعطال ال�شيارة.                                       )جمع مذكر �شامل(

)من الأ�شماء اخلم�شة( د  - نـــــــال................................ �شهرةاً كبرية.                            

)جمع موؤنث �شامل( ُف................................ اآلم املر�شى.                                  هـ - تخفِّ

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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ن�ضاط  )7(

ن�ضاط  )8(

نوعه:

فردي

 هدفه :

التمييز بين المفاهم النحوية )مبتداأ - 

فاعل-نائب فاعل(.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب كتابيًّا. ثم يعر�سون اإجاباتهم 

وي�سححون اأخطاء بع�سهم.

نوعه:

فردي

 هدفه :

تلخي�ض مكونات الجملة ال�سمية والفعلية 

بمعادلة ريا�سية.

ينمي الن�ساط مهارات التفكير المنطقي، 

ومهارات التحويل من �سيغة منطقية اإلى 

اأخرى.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب كتابيًّا. ثم يعر�سون اإجاباتهم 

وي�سححون اأخطاء بع�سهم.

ن�ضاط  )9(

نوعه:

مجموعات

 مو�سوعه :

األعاب لغوية �سفهية 

هدفه: ممار�سة العربية الف�سحى �سفهيًّا.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الحركي، والطالقة اللفظية، وترتيب الأحداث.

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط �سفهي :	•

بين فكرة كل لعبة، ثم  اطلب تنفيذها.	•

كرر العمل  اأكثر من مرة. واطلب تر�سيح اأف�سل اأداء للفوز .	•
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7 - ا�ستخدم كل ا�سم مما يلي يف ثالث جمل بح�سب اجلدول التايل: 

8 - مثل مكونات اجلملة ال�سمية، ومكونات اجلملة الفعلية مبعادلتني ريا�سيتني: 

9 - ن�ساطات �سفهية:   

الطالب،  ويكت�شفه  َفَعَله،  ا  اأو حدثاً الطالب )بالإ�شارة( فعالاً  اأحد  اأفعل(: ميثل  ال�شامتة )ماذا  الأحداث  لعبة  اأ  - 

وي�شوغونه يف جملة فعلية تامة.

ا، وياأتي الثاين باأكرب قدر ممكن من  ب - لعبة الأفعال املمكنة وغري املمكنة: )يقف ثالثة طالب، يختار اأحدهم ا�شماً

الأفعال التي ميكن اأن يفعلها، وياأتي الثالث باأكرب قدر من الأفعال غري املمكنة( كما يف املثال:

            ال�سم                              الأفعال املمكنة                          الأفعال غري املمكنة

            ال�شيارة                             ت�شرع ال�شيارة                                  تقراأ ال�شيارة

ا  ج - ترتيب الأحداث: يحدد املعلم نوع الفعل، ونوع الفاعل اأو نائبه، وعلى من يرغب الدخول يف اللعبة اأن يختار ا�شماً

ا بنوع الفعل الذي اختاره املعلم.  )كما ا�شرتط املعلم(، ثم يذكر �شل�شلة من الأحداث التي فعلها بالرتتيب متقيداً

كما يف املثال:

املعلــــم: الفعل م�شارع معتل الآخر، الفاعل مفرد موؤنث.

الطالب: ت�شحو الفتاة يف وقت مبكر، توؤدي الفتاة �شالة الفجر، تغدو الفتاة اإىل املدر�شة، تراعي الفتاة اأدب ال�شتماع 

اإىل املعلمة، تاأوي الفتاة اإىل منزلها.

املعلـــم:

الطالب:

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

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

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

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

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

نائب فــاعـــــل فـــــاعـــــل مبتــــداأ ال�سم

ال�شالة

الكتابان

ال�شائمون

الإذاعات
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ن�ضاط  )10(

ن�ضاط  )11(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

اإلقاء ن�ض نثري

هدفه :

ممار�سة العربية الف�سحى �سفهيًّا .

اإر�سادات التنفيذ:

ن�ساط �سفهي:	•

اعر�ض الن�ض. اطلب قراءته في �سمت .	•

ناق�ض الطالب حول محتواه.	•

اطلب تحديد بع�ض الأفعال المبنية للمعلوم 	•

والمبنية للمجهول.

اأجر م�سابقة اإلقاء بين الطالب .	•

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

تحويل الجملة من ال�سيغة الفعلية اإلى 

ال�سمية، والعك�ض.

هدفه:

 اإجراء التعديالت الالزمة للتحويل. 

�سالمة �سبط ركني الجملة الفعلية وال�سمية.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب كتابيًّا. ثم يعر�سون اإجاباتهم 

وي�سححون اأخطاء بع�سهم .
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10 - للقراءة الفردية وال�سبط والإلقاء:  

ملَّا تويفِّ معاوية - ر�شي اهلل عنه - وا�شُتخلف يزيد ابنه، اجتمع النا�ض على بابه، ومل  يقدروا على اجلمع 

اآجرك  املوؤمنني،  اأمري  يا  فقال:  عليه  ال�شلويل فدخل  ام  بن همَّ اأتى عبداهلل  وتعزية، حتى  تهنئة  بني 

واأعطيت  ا،  عظيماً رزئت  فلقد  الرعية،  على  واأعانك  العطية،  يف  لك  وبارك  الرزية،  على  اهلل 

خالفة  ومنحت  اهلل،  خليفة  فقدَت  رزئت.  ما  على  له  وا�شرب  اأعطيت،  ما  على  اهلل  فا�شكر  ا،  ج�شيماً

الأمور. ل�شالح  ووفقك  ال�شرور،  موارد  اهلل  فاأوردك   . جزيالاً ووهبت   ، جليالاً ففارقت  اهلل، 

ل اجلمل ال�سمية اإىل جمل فعلية، واجلمل الفعلية اإىل جمل ا�سمية فيما يلي، وغري ما يلزم: 11 - حوِّ

- قدم امل�شلمون خالل تاريخهم الطويل خدمات جليلة للعامل.

- مل تتقدم الب�شرية اإل بجهود ُبني بع�شها على بع�ض.

- الهزمية تتحول اإىل ن�شر  عندما توجد  الإرادة.

- ال�شباب اليوم يحتاجون اإىل فر�شة لإثبات قدراتهم.

- كثري من ال�شباب يجهلون اإمكاناتهم ال�شخ�شية.

- يدل تقم�ض اأفعال الآخرين على الإعجاب والنبهار.

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5

6

هارات حياتية
م

اأ�سواأ 

اأنو اع اجلهل اأن 

يجهل الإن�سان اإمكاناته 

وقدراته؛ لأنه بذلك يحط من 

قدر نف�سه، ويحطم طموحه.

وما اأكرث الإمكانات املجهولة، 

والقدرات التي مل ي�ستغلها 

اأ�سحابها!
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اختبار الفترة الثانية من بداية ) اإعراب الفعل الم�سارع ( اإلى هنا

ن�ضاط  )12(

ن�ضاط  )13(

ن�ضاط  )14(

نوعه:

فردي

 هدفه :

تلخي�ض مكونات الجملتين الفعلية وال�سمية 

على مخطط ب�سري .

اإر�سادات التنفيذ:

ي�ستكمل الطالب الر�سم، ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم 

وجه الطالب لال�ستعانة بكتاب المادة 	•

العلمية لت�سحيح اإجاباتهم.

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

الحكم على مدى الدقة العلمية في التعبير عن 

قاعدة نحوية .

ي�ساعد على تنمية التفكير الناقد،

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب كتابيًّا ثم يعر�سون اإجاباتهم 

وي�سححون اأخطاء بع�سهم .

نوعه:

فردي

 هدفه :

ر�سم خريطة لمفهوم نائب الفاعل .

اإر�سادات التنفيذ:

ير�سم كل طالب خريطة المفهوم كما 	•

يت�سورها .

اعر�ض الخريطة على )�ض( ودعهم يقارنون 	•

الإجابة.

اخلطوة الرابعة من امل�ضروع

 مو�سوعه :

 تحديد الفاعل ونائب الفاعل في �سورة

» المعارج « .

هدفه:

 تدريب الطالب على اإعراب الجملة الفعلية.

اإر�سادات التنفيذ:

- ينفذ منزلًيا.

- ي�سمن في ملف الأعمال.
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.............................................................................................................................

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

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

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

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

12 - اأكمل الفراغات يف ال�سكل التايل:   

13 - بني مدى الدقة العلمية يف البيتني التاليني يف �سوء ماتعلمت من قواعد النحو:  

للمــبتـــــداأ لبــــد 

لــه ليـ�ض  والفعــل 

عاجل خـــرب  مــن 

الفاعــــل مـــن  بدٌّ 

14 - ار�سم خريطة مفهوم نائب الفاعل على غرار خريطة مفهوم الفاعل التالية: 

الـفـاعـل

موقعـههـو

ا�شم
بعد الفعل

حالته

نوع الفعل

مرفوع

مبني للمعلوم

اجلملة الأ�شا�شية

جملة فعليةجملة ا�شمية

تتكون من            اأوتتكون من

أو

نا�شخ /        نا�شخ

................+...................................+...................................+...................

................+...................+

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

عد اإىل �سورة )املعارج)، وحدد ما فيها من فاعل اأو نائب فاعل.

الخطوة الرابعة من الم�سروع
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مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال

اأول
اأ- يقي�ض قدرة الطالب على تحديد الحالة والعالمة الإعرابية لالأفعال الم�سارعة 

ب- يقي�ض قدرة الطالب على التعرف على الفاعل ونائبه في ن�ض .

يقي�ض قدرة الطالب على التمييز بين حروف الن�سب وحروف الجزم.ثانًيا

يقي�ض قدرة الطالب على تلخي�ض عالمات الرفع والن�سب والجزم لالأ�سماء والأفعال.ثالًثا
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اأوًل: )من ي�سرب يظفر - لتنه عن خلق وتاأتي مثله - اإمنا اأتيتم لتتعلموا -اأُذيَع النباأ ليلة البارحة - 

تتناقل ال�سحف اأخبار املوؤمتر).

: ي�شبــر

: يظـفـــر

: تنــــــــه

: ا تتعلمو

: قــل تتنا

ثالًثا: خل�س ماتعلمته من عالمات 

الإعراب يف اجلدول التايل:

نوع الكلمة
عالمة

الرفع

عالمة

الن�شب

عالمة

اجلزم

ال�شم املفرد

جمع التك�شري

جمع املوؤنث ال�شامل

جمع املذكر ال�شامل

الأ�شماء اخلم�شة

املثنى

امل�شارع �شحيح الآخر

امل�شارع معتل الآخر

الأفعال اخلم�شة

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

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

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

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

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

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

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

ب - عنيِّ يف اجلمل ال�شابقة:

: ا�شمـاًا وقـــع فـــاعــــالاً

ا وقع نائب فاعل: ا�شماً

ثانًيا: اأكمل كما هو مطلوب، وغري مايلزم:

اأ   - الطالب يذاكرون                        )مل(

       )لن(

ب  - الطالب يذاكرون                        )لم الأمر(

       )لم التعليل(

ج   - اجلنديان يحر�شان املكاَن           )جملة فعلية(

         )مبني للمجهول(

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

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

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

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

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

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

اأ  - بنّي احلالة الإعرابية وعالمة الإعراب لالأفعال التالية:

اختبار الفرتة الثانية من بداية )اإعراب الفعل امل�سارع) اإىل هنا.

اختبار الفترة الثانية من بداية ) اإعراب الفعل الم�سارع ( اإلى هنا
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ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

ن�ضاط  )4(ن�ضاط  )3(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

اإجراء مقارنة بين الجملتين ال�سمية 

والفعلية.

هدفه: تحديد مكوناتهما، وتلخي�ض 

الموؤثرات على اإعرابهما.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط، يعر�سون اإجاباتهم. 

اجعل بع�سهم ير�سم على ال�سبورة �سكاًل 

يلخ�ض محتوى الإجابة.

نوعه:

فردي

 هدفه :

 التمييز بين نوعي الجملة، وبين المفاهيم 

النحوية : مبتداأ، فاعل، نائب فاعل.

تلخي�ض الفروق بين المبتداأ، والفاعل ونائب 

الفاعل .

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط. ثم يعر�سون اإجاباتهم. 

نوعه:

فردي

 هدفه :

تلخي�ض الفروق بين المبتداأ. والفاعل، ونائب الفاعل.

اإر�سادات التنفيذ:

ير�سم الطالب جدوًل، اأو �سكاًل يلخ�ض الفروق بينها، ثم يعر�سون ر�سومهم.

اجعل بع�سهم ير�سم على ال�سبورة .

نوعه:

فردي

 هدفه :

تعداد نوا�سب الم�سارع وجوازمه

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون اإجاباتهم .

نائب الفاعل الفاعل المبتداأ

ا�سم مرفوع ا�سم مرفوع ا�سم مرفوع 

بعد الفعل بعد الفعل اأول الجملة

الفعل مبني  للمجهول الفعل مبني للمعلوم-
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1 - قارن بني اجلملة ال�سمية واجلملة الفعلية، من حيث:

حروف جـزم الفعـل امل�شـارع:

حروف ن�شب الفعل امل�شارع:

اأدوات ال�شـرط اجلــازمــة:

اأ  - البــدايـة     :

ب - املكونات:

ج - ما يدخل عليهما من موؤثرات:

2 - اجعل كل كلمة مما يلي مبتداأ مرة، وفاعاًل مرة اأخرى، ونائب فاعل مرة ثالثة: 

3 - ار�سم �سكاًل اأو جدوًل يو�سح اأوجه ال�سبه والختالف بني: املبتداأ، والفاعل، ونائب الفاعل: 

4 - اكتب هنـا: 

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

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

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

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

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

اأ  - ال�شحيفة:                                      /                                      /

ب - الرئي�شان :                                    /                                      /

ج - الطالبـات:                                     /                                       /

د - املحامون :                                      /                                       /

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الطالب 	  على  الن�ساطات  ــذه  ه فــي  ــز  رك

الأقل مثابرة والأدنى اإتقاًنا.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة 	 

العلمية لتنفيذ هذه الن�ساطات.
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ن�ضاط  )5(

ن�ضاط  )6(

نوعه:

فردي

 هدفه :

ر�سم خرائط مفاهيمية لكل من المبتداأ 

والخبر والفاعل ونائبه.

اإر�سادات التنفيذ:

ير�سم الطالب. ثم يعر�سون ر�سومهم.

اجعل بع�سهم ير�سم على ال�سبورة .

نوعه:

منزلي

 هدفه :

تنمية القدرة على الرقابة اللغوية واكت�ساف 

الأخطاء وت�سويبها.

اإر�سادات التنفيذ:

يف�سل اأن تعطي وقًتا مطوًل  لأداء هذا الن�ساط 

بطريقة تراكمية ثم تخ�س�ض جزًءا من وقت 

لحق لعر�ض ما تو�سل اإليه الطالب. 

ي�سمن في ملف الأعمال.
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5 - ار�سم خرائط املفاهيم التالية:   

اخلبـــراملبتــدأ

نائب الفاعلالفــاعـــل

6 - ابحث يف مدر�ستك، وكرا�ساتك، وما تقروؤه من ال�سحف وعلى الإنرتنت، عن بع�س الأخطاء النحـــوية يف 

حدود ما تعلمت، وبنيِّ وجه اخلطاأ فيه، ثم اأ�سلحه، يف اجلدول التايل:    

التصويبوجـــه اخلطــأاخلطــأرقم

1

2

3

4

5

6

7

8
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ن�ضاط  )7(

ن�ضاط  )8(

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

التمييز بين الم�سطلحات النحوية التي 

عر�ست خالل الوحدة التدريبية .

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط. ثم يحددون كلمة 	•

ال�سر.

ا�ستعر�ض التعريفات. واطلب تحديد 	•

الم�سطلحات.

 نوعه :

فردي �سفهي.

 مو�سوعه :

اإعادة �سرد الق�سة.

ا . هدفه : ممار�سة العربية الف�سحى �سفهيًّ

اإر�سادات التنفيذ:

اأعط فر�سة للقراءة ال�سامتة. ثم اطلب 	•

اإعادة ال�سرد باأ�ساليب الطالب .

 ركز على �سالمة اللغة. و�سحة ال�سبط.	•

 اأجر م�سابقة لأف�سل �سرد. 	•

54

اأحرف، كون منها م�سطلًحا  اأربعة  �ستبقى  املو�سوفة هنا  الكلمات  اأن ت�سطب حروف  ال�سر: بعد  - كلمة   7

فه:     ا، ثم عرِّ نحويًّ

امل�شطلح:                                        تعريفه:

م

م
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ت
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ص

ب
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خ
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ى

ال�شم يف اأول اجلملة - الفعل لي�ض يف اآخره حرف علة - الفعل فيه حرف علة- حرف ن�شب يفيد التعليل - 

حرف نفي وجزم - اجلزء املتمم ملعنى اجلملة ال�شمية - حرف نفي ون�شب- فعل نا�شخ يدل على ات�شاف 

ا - فعل نا�شخ يفيد التحول - حرف نا�شخ يفيد التمني - فعل نا�شخ يدل على ات�شاف  املبتداأ باخلرب �شباحاً

املبتداأ باخلرب م�شاءاً - الفعل الدال على الزمن احلا�شر.

تقدم العمر بالنجار العجوز؛ فطلب من رئي�شه اأن يحيله اإىل التقاعد؛ ليعي�ض بقية عمره مع زوجه واأولده. 

، و�شيكون هذا  ا وهو اأن تبني منزلاً وبعد حماولة م�شنية قال له �شاحب العمل: اإن يل عندك رجاءاً اأخرياً

اآخر عمل تقوم به. فوافق على م�ش�ض.

بداأ النجار عمله الأخري، ولكنه مل يح�شن ال�شنعة، وا�شتخدم مواد رديئة ال�شنع واأ�شرع يف الإجناز على 

ح�شاب اجلودة، وكانت الطريقة التي اأدى بها العمل نهاية موؤ�شفة لعمر طويل من الإجناز والإبداع.

العمل  �شاحب  اأن  اإل  بالرحيل،  له  ال�شماح  وطلب  اجلديد،  املنزل  مفاتيح  العمل  �شاحب  النجار  �شلَّم 

ا�شتوقفه، وقال له: اإن هذا املنزل هو هديتي لك نظري �شنني عملك معي !

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

8 - ق�س على زمالئك اأحداث الق�سة التالية مراعًيا �سالمة اللغة من الأخطاء:
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ن�ضاط  )9(

ن�ضاط  )10(

نوعه:

منزلي

 هدفه :

ممار�سة اللغة الف�سحى �سفهيًّا ي�ساعد 

الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سري والتفكير 

الإبداعي. واإجراء الحوارات والمحاكمات. 

والنقد.

اإر�سادات التنفيذ:

يكتب الطالب الحوار منزليًّا ثم يلقون ما 

كتبوا. 

اأجر م�سابقة لأف�سل ن�ض، ولأف�سل اإلقاء.

ي�سمن في ملف الأعمال.

نوعه:

فردي

 هدفه :

تلخي�ض المعلومات والمهارات التي تدرب 

عليها الطالب خالل الوحدة.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط. ثم يعر�سون اإجاباتهم.
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9- لقد ُر�سحت حكًما بني هذين اخل�سمني: ا�ستمع اإىل دعوى كل منهما، وا�سرتط عليهما األ يقعا يف اأي خطاأ 

نحوي، ثم اق�س بينهما: )اكتب ثم اأ�ســمع زمــالءك)   

10 - اكتب فقرة تلخ�س ماتدربت عليه خالل هذه الوحدة، وراأيك يف حمتواها ون�ساطاتها، ا�سبط ماكتبت 

بال�سكل، ثم اأ�سمعه زمالءك.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................
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مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على �سبط طرفي الجملة، وتغيير ال�سبط بتغير النا�سخ .اأوًل 

يقي�ض قدرة الطالب على �سياغة جمل فعلية تختلف فيها الحالة الإعرابية للم�سارع .ثانًيا

يقي�ض قدرة الطالب على �سياغة جمل تمثل للمبتداأ، الفاعل، نائب الفاعل .ثالًثا

56

اأوًل: ا�سبط اجلمل ال�سمية التالية بال�سكل، ثم اأدخل عليها فعاًل نا�سًخا مرة، وحرًفا نا�سًخا مرة اأخرى، 

وميِّز عالمات الإعراب:

ثانًيا: �سع الأفعال التالية يف جمل مفيدة، بحيث تكون مرفوعة مرة، ومن�سوبة مرة اأخرى، وجمزومة مرة 

ثالثة، وميِّز عالمة الإعراب:

ثـــالــثـــًا: �سع الأ�سماء التالية يف جمل مفيدة بحيث تكون مبتداأ مرة، وفاعاًل مرة اأخرى، ونائب فاعل مرة 

ثالثة، وميِّز عالمات الإعراب:

يف حالة اجلزم يف حالة الن�سب يف حالة الرفع الفعل

يقراأ

يبكي

تكتبني

ي�شتعدون

نائب فــــاعــــــل فـــــاعــــــل مبتـــــــداأ ال�سم

الكتاب

القائدان

ال�شادقون

الطائرات

دخول احلرف النا�سخ دخول الفعل النا�سخ اجلملة ال�سمية

القناعة كنز

اأبوك رجٌل فا�شٌل

ال�شيارتان م�شرعتان

الطالب جمتهدون

*  هذا منوذج لالختبار، ي�ستفيد منه املعلم يف اإعداد الأ�سئلة، وي�ستعني به الطالب يف تثبيت تعلمه، ول ي�سح الختبار به 
اأو باإحدى فقراته.

*
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مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على كتابة فقرة و�سفية �سليمة من الخطاأ النحوي .رابًعا

يقي�ض قدرة الطالب على اكت�ساف الأخطاء وت�سويبها، وقدرته على الممار�سة ال�سفهية للعربية الفح�سى.خام�ًسا 
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رابعـــًا: اكتب فقرة يف و�سف امل�سهد التايل، وا�سبط ماتكتب بال�سكل: 

خام�ًسا: وقع يف الن�س التايل �سبعة اأخطاء نحوية، اأ�سلحها، ثم األق الن�س ممثاًل معانيه:

ا ليدخلون عليه  ذينة على ه�شام بن عبدامللك يف جماعة من ال�شعراء فلما اأذن لهم ه�شاماً
ُ
وفد عروة بُن اأ

عرف عروَة، فقال له: األ�شت القائُل:

لقــــد علــمت وما الإ�شـــراف مـــن خلقــــــــي             اأن الذي هـــو رزقي �شـــوف ياأتيني

بـــــــــــه            ولو قعــــــــــدت اأتـانــــي ل يعنيــنـي؟! اأ�شــــعــــــــى لـــــــــــه فيـعنيـنـــــــي تطــلُـّ

 ب�شطةاً يف العلم 
ُ
واأراك قد جئت من احلجاز اإىل ال�شام يف طلب الرزق ! فقال له: يا اأمري املوؤمنني، زادك اهلل

ا ! واهلل لقد بالغت يف الوعظ واأذكرتني ما اأن�شانيه الدهُر. وخرج عروُة من فوره  واجل�شم، ول رد وافدك خائباً

اإىل راحلته فركبها، وتوجه راجعا اإىل احلجاز.

َفَرَدْدُته عن  اإن عروُة �شاعرا من قري�ض وفد اإيلَّ  فلما انت�شف الليُل ذكره ه�شاٌم وهو يف فرا�شه ؛ فقال: 

حاجته ؛ حلكمة قالها !

اإليه. ثم دعا موىل له،  خرب بان�شرافه ؛ فقال: لجرم ! ليعلْم اأن رزقه اآت 
ُ
ا ي�شاأل عنه، فاأ فاأ�شبح ه�شاماً

واأعطاه األفي دينار، وقال: احلق بهذه ابن اأذينة، واأعطه اإياها.

، فاأعطيته املال. قال: فلم اأدرُكه اإل وقد دخل بيته، فقرعت الباب عليه، فخرج اإيلَّ

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................
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نهاية الوحدة

  اطلب قراءة التعليمات والإر�سادات .

  �سجعهم على تقدير مدى اإتقانهم لمهارات الوحدة.

  حث غير المتقنين على  ر�سم خطة عالجية، واتفق معهم على تف�سيالتها، 

واأ�سلوب متابعتها والتوقيت المنا�سب لإعادة التقويم .
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الن�ساطات  من  عدًدا  واأديت  الوحدة،  درا�سة  من  الآن  انتهيت  الطالب:  اأخي 

والختبارات قّوم ذاتك يف اجلدول التايل:

خطة مقرتحة لزيادة ن�سبة الإتقان
 اأرغب يف زيادة

ن�سبة الإتقان

 ن�سبة

الإتقان
مهارات الوحدة

 التمييز بني اجلملة ال�شمية

والفعلية

 معرفة مكونات اجلملة ال�شمية

واجلملة الفعلية

 �شبط املبتداأ واخلرب بال�شكل

بح�شب نوع الكلمة

 �شبط اجلمل املحتوية على

اأفعال وحروف نا�شخة

 �شبط الفعل امل�شارع بح�شب

حالته وبح�شب نوعه

 �شبط الفاعل ونائب الفاعل

بح�شب نوع الكلمة
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ن�ساطات عالجية  اأوًل 

1    اأكمل الفراغات التالية بالمبتداأ اأو الخبر مع ال�سبط : 

ب ................................. �سادقان.  اأ الكتاب ..................................................................      

د  ................................. حري�سات.             المعلمون ............................................................      
ج

هـ  ............................................................    اأول الخلفاء الرا�سدين. 

2   اأكمل الفراغات التالية :

اأ الأفعال النا�سخة هي : ............................................................................................................................................................................... 

و عملها في الجملة ال�سمية :.........................................................................................................................................................................

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

ب الحروف النا�سخة هي  : .........................................................................................................................................................................

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

و عملها في الجملة ال�سمية : ........................................................................................................................................................................

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

3   اأدخل على الجمل التالية فعاًل نا�سًخا مرة. وحرًفا نا�سًخا مرة اأخرى، وغير ما يلزم :  

اأ الم�سلم �سابٌر  .............................................................................................................................................................................................. 

ب  الطالبان ن�سيطان ..................................................................................................................................................................................... 

  العاملون في الم�ست�سفى مخل�سون ...................................................................................................................................................... 
ج

د  اأبوك مهتم بك ............................................................................................................................................................................................ 

هـ  طالبات العلم ناجحات ..........................................................................................................................................................................

4    اأكمل الفراغات التالية : 

عالمات رفع الم�سارع :

حروف الن�سب هي : ........................................................................................................................................................................................

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

عالمات ن�سب الم�سارع : ..............................................................................................................................................................................

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

حروف الجزم هي : ..........................................................................................................................................................................................

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

عالمات جزم الم�سارع : ................................................................................................................................................................................

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

الن�ضاطات الإ�ضافية
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5    �سنف الأفعال الم�سارعة في الجمل التالية اإلى ثالث مجموعات، كما في الجدول : 

في  الموؤمن  الحق- ي�سدق  ي�سيع  لن  الموعد-  ين�ض خالد  لم  يذكرون اهلل-  الم�سلمون  الدر�ض-  لأ�ستفيد من  جئت 

اأقواله - ل تهمل واجبك- ي�سمو الرجل باأخالقه- لت�ستعدوا للقاء - �سمت الحا�سرون كي ي�ستمعوا اإلى القراآن- تنادي 

الأم ابنها- من الأخالق اأن توؤدي الأمانة .

الأفعال المجزومة الأفعال المن�سوبة الأفعال المرفوعة 

6    اجعل كل فعل في ثالث جمل مفيدة مع �سبطه. بحيث يكون مرة مرفوًعا ومرة من�سوًبا ومرة مجزوًما :

يحترم :     .............................................................                   .............................................................                   .............................................................

تجل�سين :     ...........................................................                   ............................................................                   ............................................................. 

ينهى :        .............................................................                   .............................................................                   .............................................................

ل الجمل المبنية للمجهول اإلى مبنية للمعلوم وغير ما يلزم على غرار )اأ( و)ب( :  7  حوِّ

ب   ُيْكِرُم المعلُم المتفوقين. اأ  ُيْكَرُم المتفوقون.                                             

  ُي�ْسَتْقَبْل رم�ساُن بالفرحة                                 ي�ستقبل الم�سلمون رم�سان بالفرحِة. 

  ُلِعَب في الحديقتين 
ج

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

د  ُاجتنبت الكبائُر. 

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

ْر�ُض. 
َ
هـ  بيعت الأ

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

و  ي�ستفاد من  التدريب. 

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

 . ز  ُيَقال الحقُّ

..................................................................................................................................................................................................................................
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ن�ساطات اإثرائية ثانًيا

1   عد  اإلى مراجعك النحوية ولخ�ض منها ما يلي : 

� قبول التنوين. العالمات المميزة لالأ�سماء 

� تدخل عليها )ال( التعريف .

............................................................................................................................................  �

............................................................................................................................................  �

............................................................................................................................................  �

العالمات المميزة للفعل 

الم�سارع

� مبدوء باأحد حروف ......................................................................................................

..........................................................................................................................................  �

� كان : معاني الأفعال النا�سخة 

� اأ�سبح : 

� اأ�سحى : 

� ظل : 

� اأم�سى :

� بات : 

� �سار :

� لي�ض :

� مازال : 

� مادام : 

� اإّن/ اأّن : معاني الحروف النا�سخة 

� كاأن : 

� لكن : 

� ليت : 

� لعل : 
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2    اأكمل الجدول التالي :    

 الجملة المبنية للمجهول  الفعل بعد بنائه للمجهولالفعل المبني للمعلوم الجملة المبنية للمعلوم 

ُيرَك�ض في الميداِنُيرَك�ض َيرُك�ض يرك�ض اأحمد في الميدان 

فاد  اأفاد المعلم الطالب كثيًرا
َ
فِيد اأ

ُ
فِيد الطالُب كثيًرا اأ

ُ
اأ

ا�ستقبل المعر�ُض الِزائرين 

اأدى الم�سلمون ال�سالتين 

يقراأ محمد الإر�ساداِت

ا�ستعاد الفريق الكاأ�ض

ْظَهَر اهلل الحقَّ
َ
اأ

َي�ْستْعِمُل النجاُر الم�ساميَر

3  بيِّن عالمة جزم فعل ال�سرط وجوابه  في الجمل التالية : 

اأ  من يتق اهلل يجعل له مخرًجـا. 

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

ب   مهما ت�ستمع اإلى المعلم تفهم  الدر�ض. 

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

  اإن ت�سدقوا مع النا�ض يحبوكم. 
ج

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

د   متى ت�سَع اأ�سَع معك. 

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

هـ  ما تفعلوا من خير يعلمه اهلل. 

..................................................................................................................................................................................................................................
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  فاعل �سمير م�ستتر : 

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

  فاعل �سمير مت�سل :

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

  فاعل ا�سم ظاهر : 

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

  نائب فاعل �سمير مت�سل :

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

  نائب فاعل ا�سم ظاهر :

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

عالمة اإعرابهحالته الإعرابيةالفعل الم�سارععالمة اإعرابه حالته الإعرابية الفعل الم�سارع 

ال�سمة المقدرة مرفوع يخفى 

اأ          الأفعال الم�سارعة 

ب            الفاعل ونائبه

ج            المبتداأ والخبر ونوا�سخهما

4   اقراأ الآيات )14،1( من �سورة ) اآل عمران (. ثم  ا�ستخرج منها ما يلي :

  فعل نا�سخ                                                  ا�سمه                                           خبره 

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

  حرف نا�سخ                                              ا�سمه                                          خبره 

.............................................................                   .............................................................                   .............................................................            
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ثالًثا اختبار اإ�سافي 

1    احذف الأفعال والحروف النا�سخة من الجمل التالية وغير ما يلزم : 

اأ  ما زال ال�سباب مثابرين .

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

ب   اأ�سبح الجوُّ بارًدا.

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

   ليت المقاتَلْين �سامدان .
ج

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

د   اإن الموؤمناِت عفيفاٌت. 

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

هـ  لعل اأباك حا�سر. 

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

2   اربط ما بين القو�سين بجملة مفيدة م�ستخدًما اأ�سلوب ال�سرط. مع �سبط الطرفين على غرار المثال الأول: 

اأ  ) دعاء الموؤمن. ال�ستجابة (                اإن يدع الموؤمن ربه ي�ستجب له. 

ب  ) مذاكرة الطالبين. النجاح ( 

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

  ) جري الالعب، الن�ساط (
ج

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

د ) توا�سع الرجل. حب النا�ض (

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

هـ ) الإخال�ض  في العمل. ر�سا اهلل ( 

..................................................................................................................................................................................................................................
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3   ) بح�سب ما يطلب منك بين الأقوا�ض ( �سع فاعاًل في الفراغات التالية :

) مفرد ( اأ  اأكرم ..................................... ال�سيوف.              

) جمع مذكر �سالم (  ب  يجمع ............................................... التبرعات.            

) مثنى ( ج   يحر�ض ..................................... المكان.                

4   حول الأفعال التالية المبنية للمعلوم اإلى اأفعال مبنية للمجهول :

عادَي�ْسَتْخِرجاْجَتَمَع�ساميزورجل�ض
َ
اأ

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

5   اجعل كل فعل في ثالث جمل مفيدة مع �سبطه. بحيث يكون مرة مرفوًعا ومرة من�سوًبا ومرة مجزوًما :

ي�ستمع : 

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

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

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

تعلمون : 

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

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

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

يرعى : 

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

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

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





القراءة املركزة لالستذكار

2
الوحدة الثانية

بعث اهلل �سبحانه الر�سل مب�سرين ومنذرين لئال يكون للنا�س حجة بعد الر�سل

 القراءة     املركزة مهارة تعني على زيادة الفهم وتسّهل  
                       عملية االستذكار دون ضغط أو إجهاد. فما هي 

                     خطواتها؟ وكيف نطبقها؟

59

59



اأهداف الوحدة

 عمليات القراءة املركزة.        

 اأ�سئلة ماقبل القراءة.

 القراءة التمهيدية ال�سريعة.

 القراءة املتعمقة.

 اأ�سئلة ما بعد القراءة.

 اإ�سرتاتيجيات الرتكيز وزيادة الفهم.

موضضوعات الوحدة

 يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن: 

 تتمكن من تنفيذ املراحل الأربع للقراءة.

  تطبق خطوات القراءة املتعمقة عندما ت�ستعد لالختبار يف اأي مادة تعليمية.

  تتبع اإ�سرتاتيجيات منا�سبة لزيادة الرتكيز والفهم.

  ت�ستفيد من اأعراف الكتابة يف �سرعة القراءة.

مدة التنفيذ

أربعة أسابيع

دليل الوحدة

60

60

اعـــر�ـــض دلـــيـــل الــــوحــــدة، وو�ــســح 

واأ�ساليب  والأهـــداف،  مو�سوعاتها، 

ــفــاع  ــت ــى الن ــهــم عــل الــتــقــويــم، وحــث

بالإر�سادات.

دليل الوحدة



 م�شروع

الوحدة
يختار كل طالب كتابًا في حدود )50( صفحة، ويطبق عليه 

خطوات القراءة التي يدرسها في هذه الوحدة.

اإر�شادات املتعلم

امل��رك��زة من أج��ل االس��ت��ذك��ار. وقد  للقراءة  ال��وح��دة على أفضل األساليب  ب��ك ه��ذه  •  ت��درِّ
ألفتها  ق��د  أن��ك  أو  منها،  التخلص  عليك  للمذاكرة يصعب  اع��ت��دت طريقة خاصة  تكون 
واستحسنتها، وجنيت ثمارها. وه��ذا المينع من جتريب أسلوب آخ��ر. ال حتكم على هذه 
الطريقة حتى جتربها  وتكثر من ممارستها، فقد تراها أفضل من طريقتك، ورمبا جمعت بني 

الطريقتني، أو ولَّدت من بينها طريقة جديدة خاصة بك.
املهارات يعتمد على كثرة املمارسة. حاول أن تطبق هذه الطريقة في كل قراءة،  م  •  َتَعلُّ

َأكِثر من ممارستها، طبقها على جميع موادك الدراسية.
•  استفد من رسوم تنظيم املعرفة )خرائط املفاهيم( في جميع جوانب حياتك، حاول أن 

تنقل أثر ما تتعلمه إلى حاجاتك اليومية.
•  بحوث القراءة هي بحوث حديثة الوالدة، والفتوحات العلمية فيها ما زالت في بداياتها، 

حاول أن تتابع كل جديد في هذا املضمار، وأن تطور أدواتك وأساليبك القرائية.

61

61
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1 - حدد اأوجه ال�سبه: 

اأنــواع الت�سـال اللغـــوي

القراءة
الكتابة
التحدث

االستماع

التف�سري:

2 - اأربع �سور ل�ستخدام اللغة:  

3 - قالوا يف مدح الكتاب )القراءة): 

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

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

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

القراءة املركزة لال�ستذكار

الوحدة

2

ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

ن�ضاط  )3(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

اأهمية القراءة. 

هدفه:

بيان اأهمية القراءة باإجراء مقارنة بين 

المفاتيح والكتب. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سري 

والتفكير الإبداعي، وتكوين اتجاه اإيجابي نحو 

القراءة .

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض ال�سورة، اطلب تحديد اأوجه ال�سبه، 	•

ا�ستمع اإلى اأكبر قدر ممكن  من الت�سبيهات. 

اطلب من كل فرد اأن يكتب ما ي�ستطيع 	•

تذكره مما �سمع واأن ي�سيف ما ا�ستطاع. 

اأعد ال�ستماع لإجابات الطالب. وركز هذه 	•

المرة على �سالمة اللغة و�سحة ال�سبط.

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

ال�سور الأربع ل�ستخدام اللغة .

هدفه:

بيان اأهمية القراءة بو�سفها �سورة من �سور 

ا�ستخدام اللغة. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء المنطقي 

والقدرة على قراءة الر�سوم البيانية 

وتف�سيرها.

اإر�سادات التنفيذ:

كلف الطالب بتنفيذ الن�ساط، ثم ا�ستمع  	•

لعرو�سهم، ودعهم يفا�سلون بين اأدائهم. 

لخ�ض ما تو�سلوا اإليه. في : 	•

ت�سير معظم الإح�سائيات اإلى اأن النا�ض 

يمار�سون اللغة ب�سورها الأربع بالن�سب الآتية : 

40٪ ا�ستماع  -  30 ٪تحدث  -   16 ٪ قراءة  	•

-  9 ٪ كتابة.

نوعه:

منزلي

 مو�سوعه :

اأهمية القراءة.

هدفه:

جمع قائمة من الآيات والأحاديث، واأقوال الحكماء، وال�سعراء، والعلماء .... في بيان اأهمية 

القراءة. 

ي�ساعد على تنمية مهارات البحث، وجمع المعلومات، ويكون اتجاها اإيجابيا نحو القراءة

اإر�سادات التنفيذ:

كلف الطالب باأداء الن�ساط، وقدم لهم بع�ض التلميحات حول المطلوب، والمراجع. 	•

اأجر م�سابقة لأف�سل ما جمع، واطلب من كل طالب اأن ي�سيف اإلى ما جمع اأف�سل ما �سمع من 	•

زمالئه.
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4 - �سف كتاًبا قراأته موؤخًرا: )اإن مل تفعل فاقراأ الآن)  

5 - القارئ املاهر يفهم املقروء وينفذ التعليمات بدقة.

اأرادت اإحدى الإدارات اأن توظف اأمهر النا�ض يف القراءة، واأكرثهم دقة يف تنفيذ التعليمات، وكنت اأحد املتقدمني، فوجدت 

الختبار الآتي:

الختبــــار

اقراأ جميع الأ�سئلة قبل اأن تبداأ الإجابة، ثم اأجب عما يطلب منك بدقة:

1( اكتب ا�شمك الثالثي هنا............................................................................................................................

2( �شجل هنا ا�شم اآخر كتاب قراأته............................................................................................................

ا يف حياتك....................................................................... 3( �شجل هنا ا�شم ال�شخ�شية الأكرث تاأثرياً

4( قل ب�شوت عال: اأنا قارئ ماهر.

5( قف ثم اجل�ض، وكرر العمل ثالث مرات.

6( املطلوب منك اأن جتيب عن ال�شوؤال الثالث فقط.

عنوان الكـتاب:.................................... املوؤلـــــــــــــف:.................................... 

دار الن�شــــــــــر:....................................  �شنة الن�شر:....................................

بيانات الكتاب

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

مو�سوع الكتاب

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

العناوين الرئي�سة

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

اأهم العناوين اجلانبية

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

...................................،،،،،،.................................،،،،..................................،،...................................

راأيك يف الكتاب

ن�ضاط  )4(

ن�ضاط  )5(

نوعه:

فردي

هدفه:

بيان اأهمية الفهم عند القراءة.

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب الطالب عن الن�ساط، ويك�سفون ما وقعوا فيه من اأخطاء، ويلخ�سون النتيجة.

نوعه:

منزلي

مو�سوعه:

و�سف الكتاب

هدفه:

تقديم ملخ�ض بالمعلومات الأ�سا�سية عن 

كتاب مقروء.

ي�ساعد الن�ساط على تكوين اتجاه اإيجابي 

نحو القراءة، وينمي مهارات البحث .و و�سف 

الكتب

اإر�سادات التنفيذ:

كلف الطالب باأداء الن�ساط، ووجهم اإلى 

ال�ستعانة بكتاب المادة العلمية لتنفيذ هذا 

الن�ساط.

اأعط وقًتا اأطول لالأداء، ثم اطلب منهم اأن 

ا  يعر�سوا اإجاباتهم. واأن يقدموا �سفهيًّا عر�سً

اأكثر تف�سياًل.
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ن�ضاط  )6(

نوعه:

ن�ساط منزلي

مو�سوعه:

اأهداف القراءة.

 هدفه :

اإجراء بحث اجتماعي، يحدد اأكثر الأهداف 

القرائية �سيوعا  

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الجتماعي، 

والذكاء المنطقي، وينمي القدرة على البحث 

والتلخي�ض.

اإر�سادات التنفيذ:

وجه طالبك اإلي ال�ستعانة بكتاب المادة 	•

العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.

اأعط وقًتا كافًيا للتنفيذ، وحدد وقتا للعر�ض. 	•

ا�ستمع لعرو�ض الطالب، واطلب اإجراء 	•

المقارنات. 

دعهم يتو�سلون اإلى كتابة قائمة موحدة 	•

بالأهداف القرائية، ويرتبونها الأكثر �سيوًعا 

فالأقل �سيوًعا.
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6 - تعرف على اأهدافهم القرائية: 

اأجر بحثاًا اجتماعيًّا: مع الزمالء / الأ�شدقاء / الأقارب / املعلمني /... ا�شاأل عن:

مايقروؤون: كتب / �شحف / جمالت / مواقع اإنرتنت. •  نوعية 
/ ق�شة /... �شعر   / ريا�شة   / �شيا�شة  املف�شلة:  •  مو�شوعاتهم 

القراءة. يف  يق�شونه  الذي  الوقت  •  مقدار 

متابعة امل�شتجدات / املناق�شة مع الأ�شدقاء/ ال�شتعداد لالختبار / تكوين   / املتعة  القراءة:  من  •  اأهدافهم 
ر�شيد معريف / ال�شتعداد للدر�ض القادم.

 •

خل�ض ماتو�شلت اإليه يف جدول اأو ر�شم بياين.

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................................
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اأوًل: حلل الن�س التايل يف �سوء ما يطلب منك:

        هناك خم�شة م�شادر ي�شتمد منها النا�ض قوتهم، عندما يقومون 

بعمل، اأو يفكرون يف تنفيذ م�شروع. حلِّل ما لديك من م�شادر القوة، 

وا�شتخدمها ل�شاحلك.

يف  كالرغبة  واإمكاناتك،  بقدراتك  يتعلق  ما  كل  وهي  ال�شخ�شية،   -  1

على  والقدرة  �شحته،  وتعتقد  به  توؤمن  ما  قوة  ومدى  الإجناز، 

مهارات  من  متلكه  وما  فيهم،  والتاأثري  الآخرين  مع  التوا�شل 

القيادة.

والأ�شدقاء  الت�شالت  �شبكة  من  القوة  هذه  تن�شاأ  العالقات،   -  2

التي ت�شنعها، وتقوم بتو�شيعها، واحلفاظ عليها.

3 - املن�شب، ترتبط هذه القوة مبا�شرة مبوقعك الوظيفي، ومن هنا 

القوة، يف  ا من هذه  كبرياً ا  قدراً والروؤ�شاء  العمل  اأ�شحاب  ميلك 

حني ل يحظى �شغار املوظفني اإل بقدر �شئيل منها.

ا على ما لديك من خربة خا�شة،  4 - املعرفة، تعتمد هذه القوة اأ�شا�شاً

ومعرفة بكل ما يتعلق مبجال عملك اأو م�شروعك.

5 - املهمة، تكمن هذه القوة يف نوعية ما ي�شند اإليك من مهام يف 

العمل، فبع�ض املهام تكون اأكرث اأهمية من بع�شها الآخر.

     اإن مبقدورك اأن ت�شتغل اأيًّا مما لديك من م�شادر القوة ؛ لتقوم 

، ميكنك اأن ت�شتغل  بو�شع الأ�شا�ض مل�شدر اآخر من م�شادرها، فمثالاً

قوة العالقات التي لديك يف احل�شول على املزيد من قوة املعرفة، 

وذلك من خالل اخلرباء ممن ت�شمهم �شبكة ات�شالتك.

  

فكرتان رئي�شتان:

- 1

- 2

اأعراف كتابية التزم بها الكاتب:

ملخ�ض الن�ض:

م�ســادر القـــوة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال

يقي�ض قدرة الطالب على تحديد الأفكار الرئي�سة للن�ض، وتلخي�سه، ومالحظة اأعراف الكتابة التي يلتزم بها الكاتب. اأوًل 
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رابًعا: الأفكار الرئي�سة تثري اأ�سئلة تعلم. حول الأفكار التالية اإىل اأ�سئلة كما يف املثال:

ثانًيا: يف الوقت الذي نتعلم فيه �سيًئا ما فاإنه من غري املتوقع اأن نحيط بجميع تف�سيالته، ولكننا ناأخذ منه 

بن�سب متفاوتة.

ـم الدائرة التاليـة بحيـث تبني ن�شبـة تعلمــك مـــن: حما�شرة ت�شتمع اإليها - كتاب تقروؤه - عمل متار�شه. ق�شِّ

بال�ستماع              ٪

بالقــراءة               ٪

باملمار�سة               ٪

ثالًثا: كيف ت�ستذكر درو�سك ؟ )ما اخلطوات والأفعال التي تقوم بها واأنت ت�ستعد لالختبار غًدا؟)

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

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

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

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

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

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

ال�سوؤال الفكرة م

ماطبيعة العالقة ال�شيا�شية؟ ال�شيا�شة: م�شالح ل�شداقة  1

الوعي ال�شيا�شي لدى جمتمعاتنا 2

الثوابت الأ�شا�شية يف �شيا�شة اململكة 3

بدائل العتماد على البرتول يف اململكة 4

مدى انتماء ال�شباب ال�شعودي لوطنهم 5

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال

يقي�ض قدرة الطالب على الك�سف عن اأ�ساليبه المف�سلة للتعلم.  والتعبير عنها ثانًيا

يقي�ض قدرة الطالب على  الك�سف عن عاداته القرائية، والطرق التي يتبعها في القراءةثالًثا

يقي�ض قدرة الطالب على طرح الأ�سئلة بو�سفها الأداة الأف�سل للتعلم رابًعا
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اأ�سئلة مـــا قبــــل القـــــراءة

عمليات القراءة التمهيدية ال�سريعة

خطوات القراءة املتعمقة

اأ�سئلة ما بعد القراءة

اإ�سرتاتيجيات الرتكيز وزيادة الفهم

اأجب عن

 خم�سة اأ�سئلة

خم�س

 عمليات

خم�س

 خطوات

اأجب عن

 خم�سة اأ�سئلة

خم�س 

اإ�سرتاتيجيات

5

5

5

5

5

عمليات القراءة املركزة
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بحثااً عن معلومة؟ ال�شتزادة من مو�شوع؟ اأخذ فكرة عن املو�شوع؟ 

ا لالختبار؟ ا ملناق�شة اأو حوار؟ ا�شتعداداً للمتعة؟ ا�شتعداداً

كامل الكتاب؟...............................................................................................................

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

هدوء؟ تركيز؟ ورقة وقلم؟ القراءة مع زميل؟ مع معلم؟ معلومات 

قبلية؟... )ار�شم خطة للقراءة(.

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

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

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

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

ما الهدف من القراءة ؟

ماذا اأعرف عن املو�سوع؟

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

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

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

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

اأكمل مايلي:

اأجب عن خم�سة اأ�سئلة قبل القراءة.

 اأ�سئلة ماقبل القراءة 

كيف �ساأتاأكد من فهم 

املو�سوع؟

1-2

الدر�س

 

اإر�سادات التنفيذالخطوات م 

انظرها في جدول الموا�سفات. ويمكن ت�سويرها على �سفافية. اإعالن الأهداف 1

اإجراءات العر�ض2

عمليات القراءة المركزة لال�ستذكار .

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالعمليات الخم�ض على )�ض(، اأو اكتف بالكتاب. 

اأو�سل لطالبك الفكرتين الآتيتين : 

1- للقراءة المركزة اأربع خطوات : عمليات ما قبل القراءة - القراءة التمهيدية - القراءة المتعمقة - عمليات ما بعد القراءة - ولكل خطوة منها خم�ض عمليات. 

2- اإ�ستراتيجيات التركيز الخم�ض : اأ�سلوب للقراءة يتكرر في كل خطوة من الخطوات الأربع للقراءة.

 اأ�سئلة ما قبل القراءة .

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالأ�سئلة الخم�سة على )�ض(. اأو  اكتف بالكتاب. 

• اطلب من الطالب اإكمال اللوحة. 	

• ناق�ض في محتوى كل �سوؤ ال.	

التدريب 3

• اطلب اأمثلة على كل �سوؤال. من مثل : 	

ما الهدف عندما تقراأ : �سحيفة ريا�سية ، ن�سرة �سحية ، ن�سرة مرفقة بجهاز ، مقرًرا درا�سيًّا ، ق�سة.

اأين �ستجد المعلومة لو كنت تبحث في :  مو�سوعة اأو معجم، كتاب، مجلة.

اإلم تحتاج لو كنت تقراأ من اأجل : ال�ستمتاع، الختبار، الثقافة العامة.

كيف تتاأكد من الفهم اإذا كنت تقراأ من اأجل : الختبار، تنفيذ تجربة.

• طبق جميع الأ�سئلة على مو�سوع عمليات القراءة المركزة لال�ستذكار. 	

حول  الأهداف اإلى اأ�سئلة. وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. التقويم 4

عر�س الدر�س

1-2
الدر�ض الأول
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ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

منزلي

 هدفه :

تطبيق اأ�سئلة ما قبل القراءة في قراءة اأحد 

الكتب.

اإر�سادات التنفيذ:
المادة 	• بكتاب  ال�ستعانة  اإلــى  طالبك  وجه 

العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.

واأعطهم 	• الــنــ�ــســاط،  بــــاأداء  الــطــالب  كلف 

الحرية في اختيار الكتاب الذي يريدونه. 

ا�ستمع لإجاباتهم، ودعهم ي�سلحون اأخطاء 	•

بع�سهم.  

على 	• بالن�ساط  الخا�سة  ال�سريحة  اعر�ض 

)�ض(، ودعهم  يقارنونها باإجابتهم. 

نوعه:

فردي

 هدفه :

بيان اأهمية اأ�سئلة ما قبل القراءة، ي�ساعد 

الن�ساط على  تنمية الذكاء الذاتي. 

والقدرة علي ترتيب الأ�سياء بح�سب الأف�سلية 

والأهمية.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون ترتيبهم، 

ركز على اأن لكل فرد الحرية في الترتيب الذي 

يراه منا�سًبا  له.
69
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2 - ت�ساعدين الأ�سئلة اخلم�سة ال�سابقة على: )رتب بح�سب الأهمية).  

)  (    اأ   - التهيوؤ وال�شتعداد للقراءة.

)  (    ب - مقارنة املعلومات اجلديدة باملعلومات ال�شابقة.

)  (   ج - و�شع خطة للقراءة.

)  (    د - التفكري يف املو�شوع قبل قراءته.

)  (   هـ - احل�شول على املعلومة ب�شرعة اأكرب.

)  (   و - الرتكيز والفهم ب�شورة اأف�شل.

1 - اأجب عن الأ�سئلة اخلم�سة من اأحد الكتب التالية: )بالإمكان الختيار من كتبك الدرا�سية). 

ا�شم الكتاب:

1 - الهدف من القراءة:

2 - املعلومات ال�شابقة:

3 - مو�شع املعلومة )الهدف(:

4 - اأحتاج اإىل:

5 - اأتاأكد من الفهم بـ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ق الأ�سئلة اخلم�سة على كتابك الذي اخرتته للم�سروع. طبِّ

الخطوة الأولى من الم�سروع

اخلطوة الأوىل من امل�ضروع

هدفه: 

تطبيق اأ�سئلة ما قبل القراءة على الكتاب الذي اختاره الطالب.

اإر�سادات التنفيذ

- كلف الطالب باأداء الن�ساط والإجابة عن الأ�سئلة الخم�سة من الكتاب الذي اختاره كل طالب.

- حدد موعدًا لعر�ض اإجاباتهم ودعهم ي�سلحون اأخطاء بع�سهم.

- حثهم على ت�سمين الن�ساط في ملف الأعمال.
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ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

70

3 - تختلف اإجابات الأ�سئلة باختالف املقروء )اأكمل):

الأهـــدافنوع الكتاب
املعلومات 

ال�شابقــة

للتاأكد من الفهماأحتاج اإىلمو�شع املعلومة

�شعر/ق�شة

معجم لغوي

جملة متخ�ش�شة

كتاب فيزيائي

كتاب عن 

احلا�شب الآيل

املتعـــة

- عن الأدب

-عن الديوان

اأو الق�شة

الن�شو�ض

كــاملــة

هدوء / القراءة 

مع �شديق /

معجم...

�شرد اأحداث

الق�شة ل�شديق

البحث عن معنى

مفــــردة

بحث/متابعة

اجلديد/...

البحث عن ن�ض

قانون............

حل م�شكلة

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

معرفة اأ�شول 

الكلمات

4 - لكل قارىء اأهدافه اخلا�سة: 

ار�سم هنا �سكلك اخلا�س:

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�ستزادة 

ومتابعة اجلديد

للمتعة

لال�ستذكار

البحث وحل 

امل�سكالت

نوعه:

مجموعات

مو�سوعه:

اختالف اأجوبة الأ�سئلة الخم�سة باختالف 

المقروء وغر�ض القراءة. 

 هدفه :

تطويع الإجابة عن الأ�سئلة القبلية لأنواع 

المقروءة واأغرا�ض القراءة المختلفة.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط في المجموعات، ثم 	•

تعر�ض كل مجموعة اإجابتها، ويقارنون بين 

اإجاباتهم. 

يمكن اأن يتم التفاق على اإجابة موحدة.	•

نوعه:

فردي

 هدفه :

الك�سف الذاتي عن مدى ممار�سة القراءة في 

الأغرا�ض المختلفة .

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الذاتي، 

والب�سري. والمنطقي، ويبني اتجاًها اإيجابيًّا 

نحو القرءة.

اإر�سادات التنفيذ:

يتاأمل الطالب الر�سم المرفق، ويف�سره 	•

ذاتيا، ثم ير�سم �سكله الخا�ض، بح�سب 

الأهداف القرائية التي يمار�سها. 

ل توجد اإجابة نموذجية، لكل فرد قراءته 	•

الخا�سة. 

ركز على : تنمية اتجاهات الطالب نحو 	•

القراءة، واأهمية تنويع الأهداف.

ي�سمن في ملف الأعمال.	•

للتاأكد من الفهم  اأحتاج اإلى مو�سع المعلومة المعلومات ال�سابقة الأهداف نوع الكتاب 

�سعر / ق�سة 

بح�سب المفردة معجم لغوي
بح�سب الحرف 

الأول اأو الأخير 

ا�ستخدام المفردة في 

جملة

تلخي�ض م�ساعدة الفهر�ض بح�سب المو�سوع مجلة متخ�س�سة 
ا�ستعرا�ض ذهني 

للمعلومات 

كتاب فيزيائي 
وجود قانون فيزيائي 

معين 
تدوين القانون م�ساعدة الفهر�ض 

ا�ستعرا�ض ذهني 

للمعلومات 

التطبيق وحل الم�سكلة. وجود جهاز م�ساعدة الفهر�ض  ل يوجد كتاب عن الحا�سب الآلي 
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حدد مو�شوع الكتاب.

على  وت�شاعد  ت�شعبااً،  املعلومات  اأكرث  تلخ�ض  واجلداول  الر�شوم 

الفهم.

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

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

مو�شع الفهار�ض / املالحق /...................................................................................

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

اقراأ مطالع 

فقرات املقدمة

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

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

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

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

اأكمل ما يلي:

ت�سفح الكتاب كاماًل يف خم�س عمليات.

 عمليات القراءة التمهيدية ال�سريعة 

اقراأ العناوين الرئي�سة 

واجلانبية

خذ فكرة عن بنية 

الكتاب

يحدد الأهداف / يلخ�ض /...................................................................................

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

2-2

الدر�س

اإر�سادات  التنفيذ  الخطوات م 

انظرها في جدول الموا�سفات، ويمكنك ت�سويرها على �سفافية .اإعالن الأهداف 1

اإجراءات العر�ض 2

- اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالخطوات الخم�ض للقراءة التمهيدية على )�ض(. اأو  اكتف بالكتاب. 

- اطلب اإكمال اللوحة، 

- ناق�ض في محتوى كل عملية.

التدريب 3

- طبق  العمليات الخم�ض على اأحد الكتب المقررة، اأو اأى كتاب تختاره. 

انظر المثال التالي : 

ا�سم الكتاب : اأمة قارئة. ترجمة. د. �سوقي ال�سريفي 

مو�سوعه : معالجة ال�سعف القرائي الذي يعاني منه الطالب في اأمريكا. 

من العناوين الرئي�سة : ماهية القراءة، تعلم القراءة والكتابة قبل المدر�سة، المعلم والف�سل الدرا�سي، 

الختبارات والتعليم والقراءة ... 

من العناوين الجانبية : القراءة والمنزل، القراءة في ال�سف الأول. التدريب المالئم لتو�سيع مجال معرفة 

القراءة والكتابة، تنظيم المجموعات، هل تقي�ض الختبارات مهارة القراءة ب�سكل جيد، معلمو القراءة ...  

بنية الكتاب : يبداأ  بفهر�ض، ثم مقدمة المترجم، فمقدمة  الموؤلف، ثم ف�سول الكتاب ال�سبعة. 

اأ�ساليب لم�ساعدة القارئ، ينتهي كل ف�سل بملخ�ض. ول �سيء غير ذلك.

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. التقويم 4

عر�س الدر�س

2-2
الدر�ض الثاين
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2 - فوائد القراءة التمهيدية ال�سريعة:   

اأ    - احل�شول على فكرة عامة عن مو�شوع الكتاب.

ب -

ج -

د -

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

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

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

1- ا�ستعر�س كتاب )املادة العلمية) يف خم�س دقائق، ثم اأجب عن الأ�سئلة التالية.

............................................................................................................... ا�شم الكتاب:

مو�شوعه:

من العناوين الرئي�شة:

من العناوين اجلانبية:

بنية الكتاب:

اأ�شاليب املوؤلف مل�شاعدة القارئ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الخطوة الثانية من الم�سروع

ا�ستعر�س الكتاب الذي اخرتته مل�سروعك، ثم حدد: ا�سم الكتاب، مو�سوعه، بع�س العناوين الرئي�سة، 

بع�س العناوين اجلانبية، اأ�ساليب املوؤلف.

ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

مجموعات

هدفه: 

تطبيق عمليات القراءة التمهيدية.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط على كتاب )المادة 	•

العلمية(، ثم يعر�سون اإجاباتهم.

تاأكد من �سحة قراءتهم للكتاب.	•

نوعه:

مجموعات

هدفه: 

بيان اأهمية القراءة  التمهيدية .

ي�ساعد على تكوين اتجاه اإيجابي نحو القراءة 

التمهيدية .

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم. 

وّجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة 	•

العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.

اخلطوة الثانية من امل�ضروع

هدفه: 

تطبيق عمليات القراءة  التمهيدية على الكتاب الذي اختاره كل طالب لم�سروعه.

اإر�سادات التنفيذ

كلف الطالب باأداء الن�ساط من خالل الكتاب الذي اختاره كل طالب.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.

حدد موعدًا لعر�ض اإجاباتهم ودعمهم ي�سلحون اأخطاء بع�سهم.

حثهم على ت�سمين الن�ساط في ملف الأعمال.
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....................................................................................................................................

لقد خل�شت املو�شوع باأ�شلوب: �شوؤال/ جواب

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

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

 اقراأ مطالع الفقرات لتحديد الأفكار الرئي�شة للمو�شوع.

ا حتت اجلملة التي حتمل الفكرة، اأو خل�شها يف الهام�ض.  �شع خطًّ

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

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

ا�ستطلع

ا�ســـاأل

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

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

اأكمل ما يلي:

اقراأ املو�سوع الواحد يف خم�س خطوات.

 خطوات القراءة املتعمقة 

اقراأ

 اأغلق الكتاب، ثم اأجب من الذاكرة عن اأ�شئلتك بعد تنقيحها.

3-2

الدر�س

اإر�سادات التنفيذ الخطوات م 

انظرها في جدو ل الموا�سفات. كما هي على )�ض( ويمكنك ت�سويرها على �سفافية .اإعالن الأهداف 1

اإجراءات العر�ض 2

- اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالخطوات الخم�ض للقراءة المتعمقة على )�ض(. اأو اكتف بالكتاب. 

- اطلب اإكمال اللوحة. 

- ناق�ض في محتوى كل عملية. 

التدريب 3

- طبق الخطوات الخم�ض على اأحد المو�سوعات في كتاب مدر�سي، اأو مو�سوع تختاره اأنت. 

- انظر المثال التالي : )التطبيق على فقرة واحدة ( .

- اأعط كل مجموعة من الطالب فقرة من  مو�سوع. وكلفهم بتطبيق الخطوات الخم�ض عليها. 

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة. وتاأكد من  اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة .التقويم 4

الفقرة 
الخطوات الخم�ض للقراءة 

المتعمقة 

الفّعال غير   التفكير 

هـــو الــتــفــكــيــر الـــذي 

مــنــهــجــيــة  يـــتـــبـــع  ل 

ـــحـــة دقــيــقــة،  وا�ـــس

ويبنى على مغالطات 

اأو  افترا�سات باطلة 

اأو  مــتــنــاقــ�ــســة،  اأو 

ادعـــــــــاءات وحــجــج 

ـــة  ـــل غـــــيـــــر مـــتـــ�ـــس

ويتو�سل  بالمو�سوع. 

ـــــى ا�ــســتــنــتــاجــات  اإل

اأو يعطي  غير مبررة 

واأحــكــاًمــا  تعميمات 

يب�سط  اأو  مت�سرعة، 

اأو  المركبة،  الأمـــور 

للزمن  الأمــور  يترك 

والحوادث لتعالجها. 

غير  التفكير  تعريف   : الفكرة 

الفعال. 

�ض : عرف التفكير غير الفعال. 

القراءة : اقراأ  الفقرة بحًثا عن 

اإجابة. 

اإلــى  الــنــظــر  دون   ( ـــة  الإجـــاب

الن�ض ( : 

1 - ل يتبع منهجية وا�سحة. 

مــغــالــطــات  عــلــى  ــنــى  ــب ي  -  2

وافترا�سات خاطئة. 

ا�ستنتاجات  اإلــى  يتو�سل   -  3

غير مبررة .

4 - يت�سرع .

5 - يب�سط الأمور ال�سعبة .

ــــور  الأم مــعــالــجــة  يــتــرك   -  6

للزمن. 

الفقرة  قراءة  اأعد   : المراجعة 

ــاأكــد مـــن �ــســحــة الإجـــابـــة  ــت ــل ل

واكتمالها .

كل  على  الــخــطــوات  هــذه  طبق 

فقرة في المو�سوع.  

دقــيــق  مــلــخــ�ــض   : ــجــة  ــي ــت ــن ال

جزئياته  كل  وحفظ  للمو�سوع 

المهمة.  

عر�س الدر�س

3-2
الدر�ض الثالث
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ن�ضاط  )1(

نوعه:

فردي

 مو�سوعه :

تحديد الأفكار الرئي�سة في ن�ض. 

هدفه :

بيان الموا�سع الأ�سا�سية لوجود الجملة 

الأ�سا�سية الحاملة للفكرة الرئي�سة.

اإر�سادات التنفيذ:

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة 	•

العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.

يوؤدي الطالب الن�ساط ثم يعر�سون 	•

اإجابتهم. ويقارنون بينها. 

74

1- حدد اجلمل التي حتمل الفكرة الرئي�سة يف كل فقرة مما يلي:

اجلملة الرئي�شة:

مو�شعها:

اجلملة الرئي�شة:

مو�شعها:

اجلملة الرئي�شة:

مو�شعها:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يختار املبتدئون الكتب من عناوينها، اأما ذوو اخلربة فيختارونها من 

اأي  بالأ�شالة يف  يتميزون  الذين  املفكرين  قلة فقط من  ؛ فهناك  موؤلفيها 

ممن  كثري  منها  يتغذى  التي  اجلذور  مبثابة  اأعمالهم  وتكون  اخت�شا�ض، 

�شواهم.

، هناك كتب كثرية يف مو�شوع يهمك، وموجودة يف املكتبة،  فمثالاً

اأكرثها  واأن  واحد  مو�شوع  عن  تتكلم  اأنها  تالحظ  ما  �شرعان  ولكن 

ي�شري )يف الهوام�ض( اإىل اثنني من اخلرباء والرواد العامليني يف جمال 

التخ�ش�ض. فبدلاً من ت�شفح جميع الكتب املتخ�ش�شة  عليك بالبحث 

نحو  مبا�شرة  بالتوجه  عليك  الرواد.  للموؤلفني  مقالت  اأو  كتب  عن 

امل�شدر.

اأما اإذا مل ت�شتطع الهتداء اإىل هوؤلء املفكرين الرواد، فلي�ض ذلك 

نهاية العامل ؛ ففي حمل بيع الكتب ميكنك التعرف على املوؤلف انظر اإىل 

ترجمة حياته اأو �شريته على الغالف اخللفي اأو الغالف الداخلي للكتاب 

؛ لتعرف موؤهالت املوؤلف وخربته يف جمال التخ�ش�ض. اإن بع�ض املوؤلفني 

هم بب�شاطة )م�شد�شات ماأجورة( اأي اأنهم تعاقدوا على الكتابة عن اأي 

ا - اإل اأن موؤلفات  ا جيداً مو�شوع. ورغم اأن امل�شد�ض املاأجور قد يكون كاتباً

اخلبري ب�شورة عامة هي الأف�شل، اإذا كنت تن�شد الأ�شالة واحلداثة يف 

املعلومات.

                       القراءة ال�شحيحة، ترجمة مكتبة جرير
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ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

مجموعات

هدفه :

تطبيق الخطوات الخم�ض للقراءة المتعمقة 

على ثالث فقرات مختلفة.

التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط في مجموعات، ثم 	•

تعر�ض كل مجموعة اإجابتها. ويقارنون بين 

اإجاباتهم. 

يمكن التفاق على اأ�سئلة موحدة اأكثر دقة.	•

نوعه:

مجموعات

هدفه :

�سياغة اأ�سئلة منا�سبة عن محتوى اأفكار 

معطاة .

التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط في مجموعات، ثم 	•

تعر�ض كل مجموعة اإجابتها. ويقارنون بين 

اإجاباتهم. 

يمكن التفاق على اأ�سئلة موحدة اأكثر دقة.	•
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2 - )ظواهر غريبة على جمتمعنا) عنوان مو�سوع تعرب فقراته عن الأفكار الرئي�سة التالية. اطرح �سوؤاًل 

اأمام كل فكرة تتوقع اأن جتيب عنه الفقرة:   

3 -اأكمل ما يلي:

ال�سـوؤال عــن حمتــوى الفكــرةالفكــــرة الرئيـ�ســةم

1

2

3

4

5

مفهوم الظاهرة الجتماعية

اأبرز الظواهر الجتماعية الغريبة علينا

م�شادر تلك الظواهر

الفئات التي تنت�شر بينها تلك الظواهر

اأ�شباب انت�شارها بني تلك الفئات

كالمه،  على  الرجل  مغالبة  ال�شيئة  الأخالق  ومن 

والعرتا�ض فيه، والقطع عليه، اأو اإذا حدث حديثاًا تعرفه 

اأخذت ت�شابقه اإليه، وتقتحمه عليه، وت�شاركه فيه، حتى 

اأن يعلموا اأنك عامل مثل  كاأنك تظهر للنا�ض باأنك تريد 

الذي يعلم. وما عليك اأن تهنئه بذلك، وتفرده به؟! وهذا 

باب من اأبواب البخل الغام�شة.

ابــن املقفــع

الفكرة:

ال�شوؤال املبدئي:

ال�شوؤال بعد التعديل نتيجة القراءة:

الإجابة:

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................1

2

3

4

5

6

هارات حياتية
م

الرغبة 

يف لفت النتباه 

تقود بع�س امل�ستمعني 

اإىل مقاطعة املتحدث واإكمال 

حديثه نيابة عنه!

فهال ترفعنا عن هذا 

الت�سرف !
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والقراءة  ال�شهلة،  الكتب  يف�شل  الذي  القارئ  مثل 

واملاأكولت  املقبالت  لغذائه  يختار  كمن   - اخلفيفة 

يقول  ا.  ج�شداً تبني  ول  ا،  اأوداً له  تقيم  ل  التي  اخلفيفة، 

لك املر�شدون: اقراأ ما ينفُعك. ولكني اأقول: بل انتفع مبا 

تقراأ.

 اإل الكتب املنتقاة كاملري�ض 
ُ
اإن القارئ الذي ل يقراأ

الذي ل ياأكل اإل الأطعمة املنتقاة. يدل ذلك على �شعف 

يف املعدة اأكرث مما يدل على جودة القابلية.

 عبا�ض العقاد

الفكرة:

ال�شوؤال املبدئي:

ال�شوؤال بعد التعديل نتيجة القراءة:

الإجابة:

�شاألني اأحد الأ�شدقاء عن راأيي يف النتقاد و�شروطه 

ول  له  �شروط  األ  فيه:  وراأيي  وواجباته.  واآدابه  وحدوده، 

حدود، ول اآداب ول واجبات. واأن لكل كاتب اأو قائل احلق 

ا   مخطئاً اأم  كان  ا  م�شيباً الكالم،  من  ي�شاء  ما  انتقاد  يف 

ا ؛ لأن النتقاد نوع من  ا اأم كاذباً ، �شادقاً ا اأم مبطالاً حمقًّ

طبيعيتان  حالتان  وهما  وال�شتهجان،  ال�شتح�شان  اأنواع 

النزع. ة  اأنَّ اإىل  الو�شع  �شرخة  من  تفارقانه  ل   لالإن�شان 

فاإن  مراء.  ول  فيه  ريبة  ل  حق  فهو  طبيعي  هو  ما  وكل 

واإن  النا�ض،  واإىل  نف�شه  اإىل  اأح�شن  فقد  الناقد  اأ�شاب 

اخلطاأ،  مو�شع  على  يدله  من  النا�ض  من  ف�شيجد  اأخطاأ 

وير�شده اإىل مكان ال�شواب.

م�شطفى املنفلوطي

الفكرة:

ال�شوؤال املبدئي:

ال�شوؤال بعد التعديل نتيجة القراءة:

الإجابة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................
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ن�ضاط  )4(

نوعه:

مجموعات.

 هدفه :

تطبيق الخطوات الخم�ض للقراءة المتعمقة 

على ن�ض مطول.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط في المجموعات، ثم 	•

تعر�ض كل مجموعة اإجابتها. ويقارنون بين 

اإجاباتهم. 

يمكن التفاق على اإجابات موحدة اأكثر دقة.	•

ي�سمن الن�ساط في ملف الأعمال.	•
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4 - طبق اخلطوات اخلم�س للقراءة املتعمقة على الن�س التايل: 

)ميكنك العمل مع جمموعة من زمالئك).

لكفاح  و�شجل  املا�شية،  الع�شور  جتارب  جمموعة  التاريخ 

واآماله  اخلائبة،  اأحالمه  ومعر�ض  حقوقه،  �شبيل  يف  الإن�شان 

املحطمة، واأجماده العظيمة.

بحاجة  فهو  العلم  و�شعة  الفهم  دقة  من  الإن�شان  اأوتي  ومهما 

التاريخ  نقراأ  اإداركه.  وتزيد  اآفاقه  تو�شع  التي  التاريخ  جتارب  اإىل 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  النظم  لها  خ�شعت  التي  التغريات  لنتتبع 

والجتماعية منذ اأول ن�شاأتها اإىل الوقت احلا�شر، ومدى تطوراتها 

يف كل الع�شور التي مرت بها.

نحكم  اأن  علينا  يتعذر  التاريخ  بدرا�شة  ن�شتعني  اأن  غري  ومن 

حكما عادل على النظم ال�شيا�شية والجتماعية القائمة من حولنا، 

اأم  التقدم  �شبيل  يف  �شائرة  هي  هل  نعرف  اأن  علينا  يتعذر  كما 

متقهقرة اإىل ح�شي�ض الف�شاد. وهل هي قائمة على الأ�شباب نف�شها 

من  تفقد  اأخذت  اأنها  اأم  تاأ�شي�شها  على  اجلماعات  حملت  التي 

�شلطانها �شيئا ف�شيئا بزوال الأ�شباب التي دعت اإىل تكوينها.

والتاريخ كما ي�شفه )هريت�شو( يف )مدر�شة ال�شيا�شيني( حيث 

ا بالتاريخ،  يقول: ل معنى لهتمام الفرد بال�شيا�شة اإذا مل يكن ملمًّ

وهو درا�شة مثمرة لكل الأفراد، ولكنه الدرا�شةالكربى لأهل احلكم، 

اإن امل�شكالت التي تواجه اجليل  اإذ  وهو خزانة ال�شوابق ال�شيا�شة، 

احلا�شر ترجع اإىل اأ�شول تاريخية، بحيث اإذا اأريد حلها فالبد من 

ا�شتعرا�ض املا�شي بتفا�شيله و�شوابقه وكافة نواحيه.

فن القراءة، د.عز الدين فراج

الفكرة  الرئي�شة الأوىل:

ال�شـوؤال :

الإجابـة:

الفكرة  الرئي�شة الثانية:

ال�شـوؤال :

الإجابـة:

الفكرة  الرئي�شة الثالثة:

ال�شـوؤال :

الإجابـة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارات حياتية
م

حتديد 

الأهداف 

والأدوار واللتزام 

بامل�سوؤوليات من اأهم 

عوامل جناح فرق 

العمل.
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6 - اكتب اإىل زميل مل يتعرف على هذه الطريقة يف القراءة، ت�سفها له، وتخربه بفوائدها: 

)راع ال�سحة النحوية، و�سالمة الإمالء والرتقيم).    

7 - ارو حادثة، اأو اكتب تعليًقا ق�سرًيا يف�سر مقولة: »العرب اأمة لتقراأ«. 

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

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

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

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

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

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

املتعمقة،بينما كان  للقراءة  اأحمد يطبق اخلطوات اخلم�س  النهائي كان  ا�ستعداًدا لدخول الختبار   -  8  

زميله خالد يتبع طريقته اخلا�سة يف القراءة، حيث يقراأ املو�سوعات املقررة اأكرث من مرة، ثم يجيب 

عن الأ�سئلة التي تعقب الدر�س.      

يف نظرك اأيهما:      

اأ  - يتبع طريقة اأ�شهل ؟

ب - يفهم بدقة اأكرب ؟

ج - �شيح�شل على نتيجة اأف�شل ؟

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

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

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

اخلطوات  حول  ندوة  يف  زمالئك  بع�س  مع  ا�سرتك   -  5

اخلم�س للقراءة املتعمقة، تناق�س:  مفهومها، واأهدافها، 

وطريقتها، وفائدتها.     

 

1

2

3

4

5

6

هارات حياتية
م

يحجم 

كثري من الطالب 

عن احلديث اأمام الآخرين، 

ولهذا الإحجام اأ�سبابه كاخلجل 

وعدم التعود، ولكن تذكر اأنك اإن مل 

تعاجله الآن واأنت طالب فاإنك قد 

لجتد فر�سة ملعاجلته لحًقا.

الخطوة الثالثة من الم�سروع

طبق خطوات القراءة املتعمقة على اأحد مو�سوعات الكتاب الذي اخرتته مل�سروعك.

ن�ضاط  )5(

ن�ضاط  ) 6 ، 7 ، 8(

 نوعه :

مجموعات

 هدفه :

و�سف خطوات القراءة المتعمقة. وبيان 

اأهميتها، وفائدتها .... و�سفا �سفهيًّا. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية القدرة على لحوار، 

وممار�سة اللغة �سفهيًّا، ويبني اتجاها اإيجابيا 

نحو  القراءة المتعمقة.

اإر�سادات التنفيذ:

جهز طاولة واأربعة كرا�سي في مقدمة 	•

الف�سل.  ثم اطلب اأربعة متبرعين لتمثيل 

الدور. 

اأعط فر�سة للمجموعة للحوار. و�ساعدهم 	•

ببع�ض الأ�سئلة. 

كرر العمل بمجموعة اأخرى. ثم بمجموعة 	•

ثالثة. واطلب المقارنة بين اأداء 

المجموعات. 

يمكنك اإعادة الن�ساط في در�ض اآخر. 	•

 نوعه :

منزلي

 هدفه :

تنمية اتجاه اإيجابي نحو القراءة ب�سكل عام، 

واتباع الخطوات الخم�ض للقراءة المتعمقة 

ب�سكل خا�ض. 

ت�ساعد هذه الن�ساطات على تنمية : 

الذكاء الجتماعي، والمنطقي. 

القدرة على الكتابة الإقناعية، والق�س�سية.

اإر�سادات التنفيذ:

حدد موعدا لعر�ض الإجابات. وا�ستمع لها جميًعا. 	•

ركز على �سحة ما يقدمون من معلومات بخ�سو�ض الخطوات الخم�ض. وعلى �سالمة اللغة.	•

اخلطوة الثالثة من امل�ضروع

هدفه: 

تطبيق خطوات القراءة المتعمقة.

اإر�سادات التنفيذ

كلف كل طالب باختيار اأحد مو�سوعات الكتاب الذي اختاره لم�سروعه ليطبق عليه خطوات القراءة المتعمقة.

حثهم على ت�سمين الن�ساط في ملف الأعمال

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق



79

ار
ك

ذ
ست

ال�
 ل

ة
ز

ك
ر

امل
ة 

ء
را

ق
ال

 -
ة 

ئي
را

ق
ال

ة 
د

ح
و

ال
 :

ة  
ني

ثا
ال

ة 
د

ح
و

ال

79

ار
ك

ذ
ست

ال�
 ل

ة
ز

ك
ر

امل
ة 

ء
را

ق
ال

 -
ة 

ئي
را

ق
ال

ة 
د

ح
و

ال
 :

ة  
ني

ثا
ال

ة 
د

ح
و

ال

اقراأ الن�ض التايل ح�شب اخلطوات التالية: - قراءة متهيدية �شريعة )لتكتب �شيئاًا( - اأجب يف نف�شك عن 

ال�شوؤالني التاليني: مامو�شوع احلديث ؟ ما املعلومات املهمة فيه ؟ - اقراأ الفقرة الأوىل بتاأن، ثم اكتب تعليقاتك يف 

الهام�ض كما هو مطلوب - اعمل مثل ذلك يف الفقرة الثانية - اقراأ الن�ض مرة ثالثة ؛ للتاأكد من �شحة ماكتبت.

كانت ر�شالة املراأة فيما م�شى حم�شورة يف دائرة �شيقة، ل تعدو 

قراءة  يلزمها  ما  كل  وكان  والك�شاء،  الغذاء  واإعداد  البيت،  تن�شيق 

الدينية  الكتب  بع�ض  مع  �شوؤونه،  وتدبري  واإدارته  البيت  كتب جتميل 

التي ت�شرح لها اأركان دينها، وتثري فيها حب التعلق باأهداف الف�شيلة.

احلياة  معامل  وتبدلت  الأمور  معايري  تغريت  وقد  الأن  اأما 

من  كثري  يف  وبرزت  احلياة،  معرتك  يف  املراأة  ودخلت  الجتماعية، 

وباتت  عندها،  القراءة  اآفاق  ات�شاع  وجب  فقد  ن�شاطها  مظاهر 

ت�شاعدها  حتى  النف�ض  علم  موؤلفات  بقراءة  مطالبات  الكثريات 

�شحيحة،  درا�شة  اأ�شرتها  واأفراد  اأطفالها  م�شاكل  بع�ض  درا�شة  يف 

ومعاجلتها معاجلة  علمية �شليمة.

الفكرة  الرئي�شة :

ال�شـوؤال :

ا( الكلمات املهمة )�شع حتتها خطًّ

 الأفكار اجلزئية:

ملخ�ض الفقرة:

الفكرة الرئي�شة:

ال�شـوؤال:

ا( الكلمات املهمة )�شع حتتها خطًّ

 الأفكار اجلزئية:

ملخ�ض الفقرة:

تدويــن امللحوظـاتالنــــــــــص

فن القراءة، د. عز الدين فراج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اختبار الفرتة الأوىل فيما �سبق.

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال  

يقي�ض قدرة الطالب على : �سوؤال واحد 

-تحديد الأفكار الرئي�سة .                  -تحديد الكلمات والعبارات ذات الأهمية .

-تحديد الأفكار الجزئية.                   -التلخي�ض .

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق
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كيف اأجيب عن الأ�شئلة التي مل اأجد اإجابتها؟

تفا�شيل اإي�شاحية / مزيد من املعلومات / متابعة امل�شتجدات.

امللخ�ض اجليد:           يحتوي الأفكار الرئي�شة للمو�شوع.

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

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

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

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

هل اأنا بحاجة اإىل 

املزيد من املعلومات؟

موعد املراجعة 

الالحقة.

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

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

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

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

اأكمل مايلي:

اأجب عن خم�سة اأ�سئلة بعد القراءة

 اأ�سئلة مابعد القراءة 

هل الإجابة �سحيحة ؟

4-2

الدر�س

اإر�سادات التنفيذ الخطوات م

انظرها في جدول الموا�سفات. ويمكنك ت�سويرها على �سفافية. اإعالن الأهداف 1

2

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالأ�سئلة الخم�سة على )�ض(، واكتف بالكتاب. 	•اإجراءات العر�ض

اطلب اإكمال اللوحة، 	•

ناق�ض في محتوى كل �سوؤال. 	•

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. 	•التقويم 3

عر�س الدر�س

4-2
الدر�ض الرابع
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ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

فردي

هدفه : 

ا�ستخدام الأ�سئلة الخم�سة لما بعد القراءة، 

وال�ستفادة منها لتاأكيد الفهم.

اإر�سادات التنفيذ:

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة 	•

العلمية لتنفيذ هذا الن�ساط.

يوؤدي الطالب الن�ساط ثم يعر�سون اإجاباتهم، 	•

ويقارنون بينها. 

تتاح الفر�سة لكل طالب لتعديل اإجاباته.	•

نوعه:

فردي 

هدفه :

بيان اأهمية اأ�سئلة ما بعد القراءة.

اإر�سادات التنفيذ:

اأعط وقتًا للتنفيذ. 	•

ا�ستمع لبع�ض الإجابات.	•

اترك فر�سة لهم لال�ستفادة مما طرح من 	•

اإجابات.
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1- قراأت كتابًا، ثم كانت هذه اإجاباتك عن اأ�سئلة ما بعد القراءة.. فما الإجراء الذي �ستقوم به بعد كل 

اإجابة؟  

2- اكتب فقرة باأ�سلوبك، تبنّي فيها فائدة اأ�سئلة ما بعد القراءة.     

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

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

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

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

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

الإجراءالإجابةال�شوؤل

هل اأنا بحاجة اإىل مزيد من املعلومات؟

نعم، فمعلوماتي غري كافية يف هذا 

املو�شوع.

هل اأجبت عن جميع الأ�شئلة؟

ل، فعندي ت�شاوؤلت مل اأجد اإجابتها 

بعد.

ل اأدري، غري متاأكد من ذلك.هل الإجابات �شحيحة؟

ا، ومل اأراجعه.هل امللخ�ض جيد ومنظم؟ عملت ملخ�شاً

مل اأحدد بعد.متى �شيكون موعد املراجعة الالحقة؟

الإجراءالإجابةال�سوؤال

ــم، فــمــعــلــومــاتــي غــيــر كــافــيــة فـــي هــذا هل اأنا بحاجة اإلى مزيد من المعلومات؟ ــع ن

المو�سوع.

ــة عما  ــل ــئ ــوم بــكــتــابــة تــعــلــيــقــات واأ�ــس ــاأق ــس �

ينق�سني، واأعر�سها على معلمي اأو زمالئي 

المتميزين.

- �ساأعيد القراءة مرة اأخرى.ل، فعندي ت�ساوؤلت لم اأجد اإجابتها بعد.هل اأجبت عن جميع الأ�سئلة ؟

- �ساأ�ستعين بالمعلم.

- �ساأعود للتاأكد من الكتاب مرة اأخرى.ل اأدري ، غير متاأكد من ذلك.هل الإجابات �سحيحة ؟

- �ساأقارن اإجاباتي باإجابات زمالئي.

- �ساأ�ساأل المعلم.

- �ساأراجع الملخ�ض و�ساأقوم بتظيمه.قمت بعمل ملخ�ض، ولم اأراجعه.هل الملخ�ض جيد ومنظم ؟

- �ساأعمل ملخ�سًا اآخر بطريقة اأخرى.

اأحتاج اإلى تحديد موعد للمراجعة.لم اأحدد بعد.متى �سيكون موعد المراجعة الالحقة؟
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خم�س اإ�سرتتيجيات لزيادة الرتكيز والفهم

الأ�سئلة

 اأ�شئلة ما قبل القراءة.• 

 اأ�شئلة ما بعد القراءة ال�شتطالعية.• 

اأ�شئلة..........................................................• 

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

 ر�شوم لتنظيم املعلومات:• 

.......................................................... -

.......................................................... -

.......................................................... -

التلخي�س:

الر�شوم  واإجاباتها/  الأ�شئلة  جتميع 

واجلداول/ التعليقات وامللحوظات 

وتنقيحها يف ملخ�ض متكامل.

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

عبارات اأو رموز حتدد:• 

- العالقات بني الأفكار.

- ترقيم �شال�شل املعلومات.

- ما يحتاج اإىل اإعادة قراءة.

- ما ل يحتاج اإىل اإعادة قراءة.

- ما مل يفهم - هدف �شمني.

- راأي القارئ - حتيزات الكاتب.

الت�سميع

احفظ وردد مع نف�شك اأو مع زميل:• 

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

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

- اأجزاء الر�شوم التو�شيحية.

اإ�سرتاتيجيات الرتكيز 

اأكمل ما يلي:

5-2

الدر�س

اإر�سادات التنفيذ الخطوات م

انظرها في جدول الموا�سفات. ويمكنك ت�سويرها على �سفافية. اإعالن الأهداف 1

2

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالإ�ستراتيجيات الخم�ض على )�ض(، اأو اكتف بالكتاب. 	•اإجراءات العر�ض

اطلب اإكمال اللوحة.	•

ناق�ض في محتوى كل اإ�ستراتيجية .	•

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بر�سومات التذكير على )�ض(، اأو اكتف بالكتاب. 	•

اطلب قراءة اللوحات في �سمت، ثم ناق�ض في محتوى كل ر�سم، وطريقة ر�سمه. 	•

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. التقويم 3

عر�س الدر�س

5-2
الدر�ض اخلام�ض
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ر�سوم لتنظيم املعلومات:

فكرة / اأو ف�سل

فكرة / اأو ف�سلفكرة / اأو ف�سلفكرة / اأو ف�سل

فكرة / اأو ف�سل

خمطط هيكل ال�سمكة

امل�شتطيالت على اجلوانب حتمل عناوين الف�شول/ اأو الأفكار الرئي�شة للمو�شع.• 

اخلطوط العري�شة لتفا�شيل الفكرة ومعلوماتها الأ�شا�شية.• 

الأ�شهم القائمة للتفا�شيل الثانوية.• 

فكرة رئي�سة

فكرة رئي�سة

فكرة رئي�سة

فكرة رئي�سة

فكرة رئي�سة

فكرة رئي�سة

ب
تا

ك
ال

م 
�س

 ا
و

 اأ
ع

و
�س

و
امل

ن 
وا

عن

�سجرة الذاكرة

كل فرع جانبي يحمل فكرة رئي�شة والأ�شهم • 

متثل املعلومات والتفا�شيل لكل فقرة

العنـــــــــــــــــوان

ال�سنف 3ال�سنف 2ال�سنف 1

ر�سم ت�سنيف املعلومات
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ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

 نوعه :

فردي

 هدفه :

تدوين الملحوظات والتعليقات با�ستخدام 

بع�ض الرموز والإ�سارات.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم.

دعهم يقارنون بين اإجاباتهم، ثم ي�سيفون 	•

من اإجابات زمالئهم ما ي�ساوؤون.

 نوعه :

منزلي

 هدفه :

تلخي�ض الأفكار الأ�سا�سية لن�ض مطول 

على ر�سم ت�سنيف. ثم على هيكل �سمكة.

اإر�سادات التنفيذ:

كلف الطالب باآداء الن�ساط، ثم اطلب منهم 	•

اأن يعر�سوا اإجاباتهم ويقارنوا بينعا.

يمكن التفاق على اإجابة موحدة اأكثر دقة.	•

ي�سمن في ملف الأعمال.	•

84

1- هناك اإ�سارات واخت�سارات ت�ساعد على ال�سرعة يف تدوين امللحوظات. اأكمل اجلدول، ثم اأ�سف 

رموزك اخلا�سة:

دللتهالرمزدللتهالرمز

=~
!؟

+

اأ�سف رموزك اخلا�سة

يعرف  ل  معدومة؛  معنى  وموجودة يف  م�شتورة خفية،  اأذهانهم  املت�شورة يف  العباد،  �شدور  القائمة يف  املعاين 

اإل بذكره لها، واإخباره عنها. وهذه اخل�شال هي التي تقربها من الفهم،  اأخيه،  الإن�شان �شمري �شاحبه، ول حاجة 

واأف�شح،  اأو�شح  الدللة  اإظهار املعنى. وكلما كانت  الإ�شارة يكون  للعقل. وعلى قدر و�شوح الدللة، و�شواب  وجتليها 

وكانت الإ�شارة اأبني واأنور كان اأنفع واأجنع. والدللة الظاهرة على املعنى اخلفي هي البيان، الذي �شمعت اهلل تبارك 

وتعاىل ميدحه ويدعو اإليه، وبذلك نطق القراآن، وتفاخرت العرب، وتفا�شلت اأ�شناف العجم.

ا ما كان ذلك البيان،  والبيان ا�شم جمع لكل �شيء ك�شف لك قناع املعنى، حتى يف�شي ال�شامع اإىل حقيقته، كائناً

ومن اأي جن�ض كان ذلك الدليل ؛ لأن مدار الأمر، والغاية التي اإليها يجري القائل وال�شامع اإمنا هو الفهم والإفهام. 

2- ا�ستخدم ال�سكلني الالحقني يف تلخي�س الن�س التايل:  

البيان
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فباأي �شيء بلغت الإفهام، واأو�شحت عن املعنى، فذاك هو البيان يف ذلك املو�شع.

ثم  اللفظ،  اأولها  تزيد:  ول  تنق�ض  ل  اأ�شياء،  لفظ خم�شة  لفظ وغري  املعاين من  الدللت على  اأ�شناف  وجميع 

َبة. والن�شبة هي احلال الدالة التي تقوم مقام تلك الأ�شناف، ول  الإ�شارة، ثم الَعْقد، ثم اخلط، ثم احلال وت�شمى ُن�شْ

تق�شر عن تلك الدللت.

وقالوا: البيان ب�شر والعي عمى، كما اأن العلم ب�شر واجلهل عمى. والبيان من نتاج العلم، والعي من نتاج اجلهل.

وقال �شهل بن هارون: العقل رائد الروح، والعلم رائد العقل، والبيان ترجمان العلم.

وبالثوب  واملنكب،  واحلاجب  وبالعني  وبالراأ�ض  فباليد  الإ�شارة:  فاأما  باللفظ،  الدللة  يف  فهذا 

والإ�شارة  ا.  وحتذيراً ا  وعيداً ويكون  ا،  رادعاً ا  زاجراً ذلك  فيكون  وال�شيف  ال�شوط  رافع  يتهدد  وقد  وبال�شيف 

تغني  وما  اللفظ!  عن  تنوب  ما  اأكرث  وما  عنه،  هي  الرتجمان  ونعم  له،  هي  العون  ونعم  �شريكان،  واللفظ 

يف  حا�شرة  ومعونة  كبري،  مرفق  اجلوارح  من  ذلك  وغري  واحلاجب  بالطرف  الإ�شارة  ويف  اخلط!  عن 

الإ�شارة: دللت  يف  ال�شاعر  قال  وقد  اجللي�ض.  وغري  اجللي�ض  من  ويخفونها  بع�ض،  من  النا�ض  ها  ُي�ِشرُّ اأمور 

القــلـــــب عــلــــى  وللـــقـــلــــب 

وفـــي الــنـــــا�ض مــــن النــــــــا�ض

وفـــي الــعـــــني غنـــى للـــــمـــــــرء

يلــقـــــــاه حــــــــني  دلــــيـــــل 

واأ�شــبـــــــاه مــــــــقــــايـــيـــ�ض 

اأفـــــــــــــواه تنـــطــــــــــــق  اأن 

قد قلنا يف الدللة بالإ�شارة، فاأما اخلط: فما ذكر اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه من ف�شيلة اخلط، والإنعام مبنافع 

�شورة العلق، واأق�شم به يف كتاب 

 
 : الكتاب، قوله لنبيه

ا  �شورة القلم. ولذلك قالوا: القلم اأحد الل�شانني، وقالوا: القلم اأبقى اأثراً
 

املنزل، حيث قال: 

ا. وقالوا: الل�شان مق�شور على القريب احلا�شر، والقلم مطلق يف ال�شاهد والغائب. والكتاب ُيقراأ بكل  والل�شان اأكرث هذراً

مكان ويدر�ض يف كل زمان، والل�شان ل يعدو �شامعه ول يتجاوزه اإىل غريه.

به النتفاع  قدر  وعظم  ف�شيلته  على  فالدليل  واخلط،  اللفظ  دون  احل�شاب،  وهو  العقد  يف  القول   واأما 

  
 قوله عز وجل: 

�شورة يون�ض:5. واحل�شاب ي�شتمل على معان كثرية، ومنافع جليلة، ولول معرفة العباد مبعنى 

احل�شاب يف الدنيا ملا فهموا عن اهلل عز وجل ذكره معنى احل�شاب يف الآخرة. 

والأر�ض، ويف  ال�شماوات  اليد، وذلك ظاهر يف خلق  وامل�شرية بغري  اللفظ،  الناطقة بغري  الن�شبة فهي احلال  واأما 

كل �شامت وناطق. فالدللة التي يف املوات اجلامد كالدللة التي يف احليوان الناطق فال�شامت ناطق من جهة الدللة، 
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اأ�سنـاف البيــان

النصبـةالعقــداخلطاإلشارةاللفـظ

خمطط هيكل ال�سمكة

الإ�شـــارةاللفــظمفهوم البيان

الدللة الظاهرة

على املعنى اخلفي

البيـان
مقال

للجاحظ

مفهومه
وأصنافه

هو: احل�شاب

النصبـةالعـقـداخلــط

هي احلال الدالة بال 

لفظ ول اإ�شارة

وجنى  اأ�شجارك،  وغر�ض  اأنهارك،  اأجرى  من  فقل:  الأر�ض  �شل  الأول:  قال  ولذلك  الربهان.  معربة من جهة  والعجماء 

ا اأجابتك اعتبارا. وقال خطيب من اخلطباء - حني قام على �شرير الإ�شكندر وهو ميت-:  ثمارك؟ فاإن مل جتبك حواراً

»الإ�شكندر كان اأم�ض اأنطق منه اليوم، وهو اليوم اأوعظ منه اأم�ض«. ومتى دل ال�شيء على معنى فقد اأخرب عنه واإن كان 

�شامتاًا، واأ�شار اإليه واإن كان �شاكتاًا.

اجلاحظ، البيان والتبيني
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3 - خل�س الن�س التايل على �سجرة ذاكرة: 

ال�شناعات  بني  ا  ورائداً ا  مرموقاً ا  مركزاً احلا�شر  ع�شرنا  يف  )اللدائن(  البال�شتيكية  املواد  �شناعة  تتبواأ 

البرتوكيميائية احلديثة ؛ ويرجع ذلك اإىل ات�شاع مدى ا�شتعمالتها يف حياتنا اليومية ؛ ملا لها من خوا�ض ومميزات 

اأهلتها لتكون بديالاً فعالاً لكثري من املواد التقليدية كاحلديد واخل�شب... وغريها.

ا،  ترجع ت�شمية املواد البال�شتيكية باللدائن اإىل قابليتها للت�شكل والقولبة عند الت�شخني اأو ال�شغط اأو الثنني معاً

وليتغري �شكلها عند زوال املوؤثرات ؛ ومن ثم ميكن ا�شتخدامها يف اأغرا�ض خمتلفة.

ومما مييز تلك املواد ويزيد من انت�شارها اأنها رخي�شة الثمن، خفيفة الوزن، مقاومة للتاآكل، �شهلة الت�شكل، عازلة 

اأ�شبحت  ؛ لهذا  الكيميائية واملذيبات وذات مرونة عالية  للمواد  للحرارة والكهرباء، عالية ال�شالبة، مقاومة جيدة 

ال�شتخدامات،  من  كثري  يف  مف�شالاً  بديالاً  اأ�شحت  اإنها  بل  ال�شناعات،  من  لكثري  قويًّا  ا  مناف�شاً املواد  تلك  �شناعة 

مثل: �شناعة مقدمات �شفن الف�شاء، بدلاً من الفلزات ؛ لتقليل تاأثري احلرارة الناجتة عن الحتكاك، واإنتاج البيوت 

واملر�شحات البال�شتيكية... وغريها، اإ�شافة اإىل اإمكانية ا�شتخدامها يف ت�شنيع بع�ض اأع�شاء الإن�شان التالفة.

تندرج جميع اأنواع املواد البال�شتيكية التي ن�شتخدمها يف حياتنا اليومية �شمن نوعني، هما:

1 - البال�شتيك احلراري: وهو البال�شتيك القابل للتلدن والن�شهار باحلرارة، والتيب�ض باإبعاد امل�شدر احلراري عنه، 

عدة مرات، دون تغيري يف تركيبه الكيميائي ؛ ل�شعف الروابط بني جزيئاته ؛ مما ي�شاعد على �شهولة تفككها 

وت�شكلها.

2 - البال�شتيك املت�شلد: وهو البال�شتيك الذي توؤدي معاجلته باحلرارة اإىل تغريات كيميائية يف داخله مما يجعله 

ا ب�شكل نهائي، ولميكن اإعادة  يتلدن وين�شهر باحلرارة ثم يتيب�ض عند اإبعاد م�شدر احلرارة عنه، وي�شبح قا�شياً

تليينه وت�شكيله مرة اأخرى.

م. فار�ض دبا�ض ال�شويلم. جملة العلوم والتقنية. رجب 1415هـ.

�سناعة اللدائن

ن�ضاط  )3(

نوعه:

منزلي

هدفه: 

تلخي�ض الأفكار الأ�سا�سية لن�ض مطول على 

�سجرة ذاكرة.

اإر�سادات التنفيذ:

كلف الطالب باآداء الن�ساط، ثم اطلب منهم 	•

اأن يعر�سوا اإجاباتهم بينهم ويقارنوا بينهم.

يمكن التفاق على اإجابة موحدة اأكثر دقة.	•
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�سجـرة الــذاكـرة

ـن
ــ
ــ
دائ

ــ
ــ
لـ
ال

اختبار الفترة الثانية من بداية ) اأ�سئلة ما بعد القراءة ( اإلى هنا
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ن�ضاط  )4(

نوعه:

منزلي

هدفه: 

تلخي�ض الأفكار الأ�سا�سية لن�ض ق�سير دون 

ا�ستخدام الر�سوم.

اإر�سادات التنفيذ:

كلف الطالب باآداء الن�ساط، ثم اطلب منهم 	•

اأن يعر�سوا اإجاباتهم بينهم ويقارنوا بينها.

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة على )�ض( واطلب 	•

المقارنة.
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ن ملحوظاتك على الن�س التايل:       4 - دوِّ

تــدويـن امللحوظــاتالنـــــــــص

يف حياتنا اليومية نتعر�ض لكثري من املثريات والأحداث، ونتعامل مع عديد 

املثريات  هذه  يف  والطيبة  امل�شيئة  اجلوانب  عن  نبحث  وحني  الأ�شخا�ض،  من 

وهوؤلء الأ�شخا�ض، ونتغافل عن اجلوانب ال�شيئة؛ فاإننا حينئذ نفكر باإيجابية.

اإذا  حديثه،  يف  الإيجابي  اجلانب  اإىل  فانظر  �شخ�ض  اإليك  حتدث  اإذا 

تعر�شت مل�شكلة فانظر اإىل اجلانب الإيجابي منها؛ اإن هذا ي�شاعدك على فهم 

وجهة نظر حمدثك، ويعينك على �شرب اأغوار امل�شكلة، ومن ثم الو�شول اإىل قرار 

منا�شب.

هذا - بالطبع - ليعني اأن الأمور دائما اإيجابية، فهناك كثري من امل�شكالت 

باإيجابية  التفكري  ولكن  حولنا،  من  املوؤملة  والأحداث  واملنغ�شات  وال�شلبيات 

يجعلنا اأقدر على مواجهة هذه الأحداث، وا�شتغالل اأف�شل مافيها لإثراء حياتنا، 

اأو التغلب على م�شكالتها، اأو التكيف معها.

اإبراهيم القعيد، العادات الع�شر لل�شخ�شية الناجحة

خل�س اأحد مو�سوعات كتابك الذي اخرتته مل�سروعك على ر�سم �سجرة الذاكرة اأو على خمطط هيكل ال�سمكة.

الخطوة الرابعة من الم�سروع

اختبار الفرتة الثانية من بداية )اأ�سئلة ما بعد القراءة) اإىل هنا.

اخلطوة الرابعة من امل�ضروع

هدفه:

تلخي�ض الأفكار الأ�سا�سية لأحد مو�سوعات الكتاب الذي اختاره كل طالب لم�سروعه.

اإر�سادات التنفيذ:

كلف الطالب باأداء الن�ساط.

تاأكد من �سحة التلخي�ض.

حثهم على ت�سمين الن�ساط في ملف الأعمال.

اختبار الفترة الثانية من بداية ) اأ�سئلة ما بعد القراءة ( اإلى هنا
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ماذا اأعرف عن املو�شوع؟

اأين �شاأجد ما اأبحث عنه؟

اإلم اأحتاج لأ�شتوعب

ب�شورة اأف�شل ؟

كيف �شاأتاأكد من الفهم ؟

خم�ض عمليات للقراءة

التمهيدية ال�شريعة.

خم�ض خطوات للقراءة

املتعمقة.

اأجيب عن خم�شة اأ�شئلة بعد 

القراءة.

1 - لو كنت تقراأ كتاًبا بعنوان: )جهود امل�سلمني يف تطوير علوم الريا�سيات)     

ما الهدف من القراءة ؟

اإر�سادات التنفيذ هدف الن�ساظ ومو�سوعه رقم الن�ساط 

ركز في هذه الن�ساطات على الطالب الأقل مثابرة، والأدنى اإتقانا.

الهدف: تلخي�ض عمليات القراءة المركزة لال�ستذكار. 1- 

وتطبيقها على كتاب مقترح .

ن�ساط مجموعات : 

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة العلمية لتنفيذ 	•

هذا الن�ساطات.

كل 	• تعر�ض  ثم  مجموعات.  في  الن�ساط  الطالب  يــوؤدي 

مجموعة  اإجابتها ، ويقارنون بين اإجاباتهم. 

يمكن التفاق على اإجابة موحدة اأكثر دقة.  	•
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2 - �سارك يف اإكمال حمتوى الر�سم التايل:  

متى �شتكون

املراجعة القادمة؟

تأكـدبعـد الـقــراءة

ار�سم 

خطة

اسأل

اقــرأ

التسميع

قبل القــراءة

ما الهدف من 

القراءة؟

اأين �شاأجد ما

اأبحث عنه ؟

اإلم اأحتاج لأركز واأفهم؟

ركزخذ فكرة
القراءة التمهيدية

ال�سريعة

ا من املقدمة اقراأ �شيئاً

ت�شفح العناوين

حدد املو�شوع:

الأطول/الأهم/ الأ�شعب

هل اأحتاج اإىل معلومات اإ�شافية؟

ما مدى كفاية

امللخ�ض؟

الرسوم

التلخيص

اكتباإ�شرتاتيجيات الرتكيز

القراءة
املركزة

ملخص

اإر�سادات التنفيذ هدف الن�ساظ ومو�سوعه رقم الن�ساط 

ركز في هذه الن�ساطات على الطالب الأقل مثابرة، والأدنى اإتقانا.

: تلخي�ض عمليات القراءة المركزة لال�ستذكار 2- الهدف 

على هيكل �سمكة .

ن�ساط مجموعات  : 

كل 	• تعر�ض  ثم  في مجموعات.  الن�ساط   الطالب  يوؤدي 

مجموعة اإجابتها. ويقارنون بين اإجاباتهم. 

يمكن التفاق على اإجابة موحدة اأكثر دقة. 	•
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3 - اكتب تقريًرا عن حمتوى )الوحدة القرائية)، مبيًنا: ماتعلمته فيها، وراأيك يف حمتواها، وما اإذا كنت 

مقتنًعا بتطبيق مراحل القراءة املتعمقة وخطواتها: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإر�سادات التنفيذ هدف الن�ساظ ومو�سوعه رقم الن�ساط 

ركز في هذه الن�ساطات على الطالب الأقل مثابرة، والأدنى اإتقانا.

: تلخي�ض عمليات القراءة المركزة لال�ستذكار 3-  الهدف 

في تقرير كتابي. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية:

القدرة على كتابة التقارير العلمية. 

القدرة على التعبير عن الراأي. 

كما يبني اتجاها اإيجابيا نحو عمليات القراءة .

ن�ساط منزلي: 

كافيا 	• وقتا  وخ�س�ض  الن�ساط.  ل�ستقبال  موعدا  حدد 

ليعر�ض كل طالب تقريره على زمالئه. 

اتجاهات 	• في  يوؤثروا  اأن  اقتناعا  الأكثر  للطالب  ا�سمح 

زمالئهم.
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اأوًل - اقراأ الن�س التايل مطبًقا اخلطوات اخلم�س للقراءة املتعمقة:

تدوين ملحوظات القراءةالنــــ�س

البيئات  يف  اجلاهلي  ع�شره  منذ  الأدبية  الأجنا�ض  �شيد  ال�شعر  ظل 

انت�شار  بعد  اإل  جتاريه  اأخرى  فنون  تظهر  ومل  امتدادها،  على  العربية 

الت�شال  نتائج  بع�ض  وهي  الرتجمة،  وذيوع  ال�شحافة،  ون�شاأة  التعليم، 

بني العرب والغرب، التي اأ�شهمت يف ن�شاأة وتطور فن الق�ض العربي.

املوؤلَّف - مل حتظ  اأو  �شواء املرتجم منها  الق�شة -  وعندما ظهرت 

و�شائل  من  و�شيلة  ْت  ُعدَّ فقد  جديد،  وافد  كل  �شاأن  والقبول،  بالتقدير 

تكون  اأن  تعدو  ل  اإنها  بل  الفن.  م�شتوى  اإىل  ترقى  ل  والرتفيه،  الت�شلية 

اأحدوثة اأو طرفة اأو فكاهة.

حيث  العربي،  اأدبنا  على  ا  وافداً ا  لوناً عمومها  يف  الق�شة  تكن  ومل 

وجدت جذورها يف عدة اأ�شكال، اأقربها من الناحية الزمنية والفنية �شكل 

ا اأن تتاأ�ش�ض الق�شة الق�شرية احلديثة على  املقامة؛ ولذلك مل يكن غريباً

ه�شام(  بن  عي�شى  )حديث  على  م�شر  يف  بداأت  حيث  املقامة،  اأ�شلوب 

على  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  وتاأ�ش�شت  1930م،  املويلحي  ملحمد 

حماولة عبداهلل اآ�شي )على ملعب الأحداث( 1926م.

وقد �شبق هذا وتاله ظهور املقال الق�ش�شي الذي احت�شنته �شحيفة 

وال�شخرية  الجتماعي  »النقد  نحو  ينحو  كان  والذي  احلجاز(  )�شوت 

بالتقاليد البالية « اإما با�شتخدام الأ�شلوب املبا�شر، اأو بتغليفه عن طريق 

الرمز.

عن جملة الواحات امل�شم�شة - نادي الق�شة ال�شعودي - رجب 1420هـ - الكاتبة: د. فوزية حممد بريون

اختبار بعدي

*  هذا منوذج لالختبار، ي�ستفيد منه املعلم يف اإعداد الأ�سئلة، وي�ستعني به الطالب يف تثبيت تعلمه، ول ي�سح الختبار به 
اأو باإحدى فقراته.

*

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على تلخي�ض اأفكار الن�ض وتدوين ملحوظاته عليه .اأوًل 
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ثانًيا - ار�سم )�سجرة ذاكرة) اأو خمطط )هيكل ال�سمكة) لتلخي�س الن�س التايل:

العظيم:  اهلل  و�شدق  النا�ض،  من  اأحد  يعرفها  ول  وتعاىل،  �شبحانه  اخلالق  يعرفها  كثرية،  اأ�شرار  الأر�ض  يف 

LÏÎÍÌËÊÉM �شورة الإ�شراء. وكل ما يعرفه النا�ض وما تو�شلوا اإليه من علوم وخمرتعات هو من هذا 

القليل الذي اآتاه اهلل النا�ض، اأما الكثري الذي ل يح�شى فيخت�ض بعلمه اهلل وحده جل �شاأنه.

ومن القليل الذي نعرفه عن الأر�ض اأن )اإ�شحاق نيوتن( كان يجل�ض ذات يوم حتت �شجرة تفاح، ف�شقطت تفاحة 

فوق راأ�شه، فاأخذ ي�شائل نف�شه: مل ت�شقط الأ�شياء اإىل اأ�شفل جتاه الأر�ض بدلاً من اأن ترتفع اإىل اأعلى؟ وخطر يف ذهنه 

اإليها كل �شيء. وا�شتطاع )نيوتن( اأن يقي�ض قوة هذا اجلذب،  خاطر: لبد من اأن الأر�ض متتاز بقوة خفية، جتذب 

ثم نادى مبا ي�شمى الآن )قانون اجلاذبية(. ويقول هذا القانون اإن حجم اجل�شم كلما ازداد ازدادت قوته يف جذب 

الأج�شام الأخرى اإليه.

وكلما اقرتبت الأ�شياء بع�شها من بع�ض ازدادت درجة اجلاذبية بينها. وال�شر يف اأن من تزل قدمه يقع منبطحا 

على وجهه هو اأن قوة اجلاذبية يف الأر�ض اأقوى ماليني املرات من قوة اجلاذبية يف ج�شم الإن�شان.

ومن اأ�شرار الأر�ض التي مل يتو�شل اأحد اإىل معرفتها على رغم اجلهود والجتهادات الكثرية �شدة احلرارة يف 

اأما عمر الأر�ض فتدور حوله الأراجيف فمنذ عهد غري بعيد كان  باطن الأر�ض،  وازدياد �شدتها كلما ازداد العمق. 

النا�ض يظنون اأن عمر الأر�ض ل يقل عن مليون �شنة.

وقد ا�شتطاع الإن�شان بالقدر القليل الذي اآتاه اهلل من علمه اأن يقدر �ُشمك الق�شرة الأر�شية بنحو ع�شرين ميال 

يف املتو�شط، ومعنى هذا اأنها اأ�شمك من ذلك بكثري يف بع�ض املوا�شع، واأرق بكثري يف بع�شها الآخر. وقد ي�شل هذا 

، ويظن بع�ض العلماء اأن الق�شرة الأر�شية اأرق  ال�شُمك اإىل خم�شة اأميال فقط، وقد يزيد حتى يزيد على اأربعني ميالاً

حتت املحيطات، واأ�شمك حتت القارات.

ومن عجائب �شنع اهلل اأن الق�شرة الأر�شية تتكون يف معظمها من طبقات ت�شبه طبقات الكعكة ال�شخمة، فهناك 

. مئات من الطبقات الأر�شية التي متتد الواحدة منها اإىل اأ�شفل اأميالاً واأميالاً

ومن اآيات اهلل - جل �شاأنه - ودلئل عظمته ووحدانيته اأن هذه الطبقات التي تتكون منها الأر�ض ل تهداأ، واإمنا 

تعرتيها تغريات وحتولت دائمة م�شتمرة.

من اأ�سرار الأر�س

  

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة  الطالب على ا�ستخدام الر�سوم لتلخي�ض الن�سو�ض المقروءة .ثانًيا 
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اأمامها  اإننا نرى كيف ترتفع املياه يف اجلداول عندما تهطل الأمطار الغزيرة، ون�شاهد التيارات املائية جترف 

الأتربة واحل�شى، وهي تنحدر على �شفوح اجلبال، كل هذه الأتربة والرمال واحل�شى حتملها اجلداول والأودية فتلقي 

بها يف الأنهار فيرت�شب بع�شها يف قاع البحريات، وُيحمل بع�شها اإىل البحر فيرت�شب يف قاعه مكونااً بع�ض الطبقات.

وترتاكم الطبقات بع�شها فوق بع�ض فت�شغط العليا منها على ال�شفلى، وتع�شرها ع�شرا، ثم حتدث تفاعالت 

كيميائية تتحول بها الطبقات اإىل �شخور، ولعل هذا يف�شر لنا اأن اأغلب ال�شخور مكانها حتت البحر، ولي�ض على ظهر 

الياب�شة.

ومرة اأخرى نقف اأمام اآيات اهلل مبهورين، ذلك اأننا ن�شاهد �شخورااً على الياب�شة ال�شلبة، يقول اجليولوجيون 

اإنها ا�شتقرت اأولاً يف قاع البحر، ولبد من اأن �شيئااً ما قد رفع قاع البحر بعد اأن حتولت املواد الر�شوبية اإىل �شخور 

فاأ�شبح اأر�شا ياب�شة. ول يحدث هذا اإل مرة واحدة، ويقول اجليولوجيون اإن م�شاحات �شا�شعة من اأمريكا ال�شمالية قد 

غطاها البحر اأكرث من �شبع ع�شر مرة.
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اأخي الطالب: انتهيت الآن من درا�سة الوحدة، واأديت عدًدا من الن�ساطات والختبارات 

قّوم ذاتك يف اجلدول التايل:

خطة مقرتحة لزيادة ن�سبة الإتقان
 اأرغب يف زيادة

ن�سبة الإتقان

 ن�سبة

الإتقان
مهارات الوحدة

 ا�شتخدام اأ�شئلة ماقبل

القراءة والنتفاع بها

 تنفيذ العمليات اخلم�ض

للقراءة التمهيدية ال�شريعة

 تطبيق اخلطوات اخلم�ض

للقراءة املتعمقة

 ا�شتخدام اأ�شئلة مابعد القراءة

املتعمقة

 توظيف الإ�شرتاتيجيات اخلم�ض

لزيادة الفهم والرتكيز

نهاية الوحدة

  اطلب قراءة التعليمات والإر�سادات-.

  �سجعهم على تقدير مدى اإتقانهم لمهارات الوحدة. 

  حث غير المتقنين على ر�سم خطة عالجية، واتفق معهم على تف�سيالتها، 

واأ�سلوب متابعتها  والتوقيت المنا�سب لإعادة التقويم.
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1  اقراأ كل فقرة مما يلي، ثم امالأ الجدول بعدها : ) عن : محمد بن �سعيد الم�سقري. اإذاعة طريق الإ�سالم ( 

تختلف المقايي�ض التي يعتمد عليها النا�ض في الحكم على الأ�سخا�ض، ومدى ا�ستحقاقهم للتقدير والحترام، فمنهم من تتفاوت قيمة 

النا�ض لديه ح�سب ن�سبهم. وعراقة قبائلهم : فاأجدرهم بالحترام اأعالهم ن�سًبا، واأعرقهم قبيلة، ومنهم من يعتبر الغنى والثراء وحجم 

الأر�سدة والممتلكات هي المقيا�ض الحقيقي لقدر الإن�سان وعلو منزلته، ومنهم من ينظر اإلى المو�سوع من زاوية المن�سب والجاه، والرتقاء 

في �سلم الوظائف والدرجات، وبع�سهم يرى اأن ال�سهادات العلمية التي ح�سل عليها ال�سخ�ض هي التي تحدد قيمته، وتفر�ض احترامه. 

الإجابة ) ملخ�ض الفقرة ( ال�سوؤال عن الفكرة الفكرة الرئي�سة 

يوم  التال�سي  اإلى  كلها  اأن م�سيرها  تعالى  اأخبرنا اهلل  وقد  الأفق،  بحتة �سيقة  مادية  كونها مقايي�ض  تتعدى  ل  المقايي�ض جميعها  وهذه 

الغنى: وم�سير  الــمــوؤمــنــون:101،  الن�سب:  فم�سير  القيامة، 

 الليل: 11، وم�سير الجاه والمنزلة:  الحاقة: 29. 

الإجابة ) ملخ�ض الفقرة ( ال�سوؤال عن الفكرة الفكرة الرئي�سة 

ن�ساطات عالجية  اأوًل 

الن�ضاطات الإ�ضافية
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الحجرات:13،  اأما المقيا�ض الحقيقي فقد اأر�سدنا اإليه القراآن الكريم في قوله تعالى : 

فالمرء يقا�ض بمقدار �سالحه وا�ستقامته على منهج اهلل، وقيمة الإن�سان  في المجتمع اإنما هي بمقدار نفعه لمجتمعه، 

وخدمته لأمته، وا�ستغالل ما اآتاه اهلل من نعم، وما مكنه فيه من اأجل ن�سر الخير وم�ساعدة المحتاج واإعانة ال�سعيف . 

الإجابة ) ملخ�ض الفقرة ( ال�سوؤال عن الفكرة الفكرة الرئي�سة 

2  لخ�ض الفقرات الثالث ال�سابقة على �سجرة ذاكرة : 
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لع على مو�سوع ق�سير بعنوان ) النتماء ال�سحيح لالإ�سالم (. نرجو األ تقراأ الن�ض اإل حين  يطلب منك ذلك.  3   �ستطَّ

اأ اأ�سئلة ما قبل القراءة : 

حدد هدفا للقراءة 

ماذا تعرف عن المو�سوع م�سبًقا ) من ثقافتك العامة (؟

ار�سم خطة للقراءة 

)ما الذي تحتاج اإليه لت�ستوعب ب�سورة اأف�سل ؟( 

كيف تتاأكد من فهم المو�سوع ؟ 

اأ  القراءة المتعمقة ) اقراأ الن�ض الآن خطوة خطوة، كما ي�سف الجدول التالي ( : 

حدد الأفكار الرئي�سة 

فكرة  �سجل  الفقرات.  مطالع  فقط  اقراأ   (

لكل فقرة  ( 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ـــوؤاًل عــن كــل فــكــرة مــن اأفــكــار  ـــس اطــــرح �

المو�سوع، كما يوحي به محتوى الفكرة. 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

                   اقراأ الفقرات جميًعا باحثا عن اأجوبة منا�سبة لأ�سئلتك، عدل اأ�سئلتك بناء على نتائج القراءة. 

ل  الذاكرة،  من  جميعها  اأ�سئلتك  عن  اأجب 

تنظر اإلى الن�ض. 

.1

.2

.3

.4

.5

.6

      راجع اإجابتك، وقارنها بالن�ض، اأ�سلح ما وقع فيها من اأخطاء، وا�ستكمل النق�ض.
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الإنتماء لالإ�سالم لي�ض بالوراثة، ول انتماء بالهوية، كما اأنه لي�ض انتماء بالمظهر الخارجي، واإنما هو اللتزام به عقيدة 

ومنهًجا ونظاًما وعبادًة واأخالًقا في كل جوانب الحياة. 

المنقذة  �سريعة اهلل هي  اأن  نف�سك  قرارة  في  تعتقد  تجعلك  التي  العقيدة  في عقيدتك، هذه  م�سلًما  تكون  اأن  بد  ل 

والخالدة، وهي التي تجعلنا ن�ست�سلم ا�ست�سالًما كاماًل هلل،       

        ا لأحزاب: 36. 

ول بد اأن تكون م�سلًما  في عبادتك، فتتحول حياتك بكل ما فيها عبادة هلل،                      

الأنعام: 162.  

ول بد اأن تكون م�سلما في خلقك، فهو جوهر ر�سالة الإ�سالم كما بلغنا الر�سول �، فقال: »اإن اأقربكم مني منزًل يوم 

القيامة اأحا�سنكم اأخالًقا في الدنيا« الألباني -  �سحيح الجامع. 

الإن�سان  بين  قائمة  زالت  ما  فالمعركة  نف�سك،  على  تنت�سر  اأن  يجب  �سحيًحا  انتماء  لالإ�سالم  منتمًيا  تكون  ولكي 

وال�سيطان، ويجب على الم�سلم اأن يحمل نف�سه على فعل الخير وترك ال�سر بطاعة اهلل: فيكون برحمة اهلل من المفلحين

                الأعلى: 14. 

 ومن الأمور الواجبة عليك تجاه دينك، اأن توجه حياتك من اأجل رفعة هذا الدين، وتحقق مراد اهلل من ا�ستخالفنا

في الأ�ض بتعبيد النا�ض هلل رب العالمين، واأن ت�سخر كل اإمكاناتك وطاقتك لما يحرر �سلطان هذا الدين 

         الحج: 78.

)محمود المنير، الفار�ض في الإن�ساء(

النتماء ال�سحيح لالإ�سالم 
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1   اختر اأحد مراجعك القرائية. قم بقراءته، وتلخي�ض اأهم المعلومات فيه، ثم قارنها بما تدربت عليه في الكفاية 

القرائية. ) اعر�ض نتائج قراءتك على معلمك(.

2   اأعن اأحد زمالئك غير المتقنين لمهارات القراءة. دربه بطريقتك الخا�سة، ثم اكتب تقريًرا بالنتيجة واعر�سه 

على معلمك.

قدمها  ثم  للتاأكد من �سحتها،  المادة،  معلم  على  واعر�سها  المدر�سية،  كتبك  اأحد  تلخ�ض  ذاكرة  �سجرة  ار�سم     3

لمعلمك.

ثم لخ�ض ذلك على مخطط )هيكل  فيها،  المراجع  واأهم  ا�ستعر�ض ت�سنيفاتها  المدر�سة.  قم بجولة في مكتبة     4

ال�سمكة( وقدمه لمعلمك.

ن�ساطات اإثرائية ثانًيا
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1   اأكمل محتويات  الجدول التالي : 

1 - قراءة مطالع فقرات المقدمة ؛  لتحديد مو�سوع الكتاب. عمليات القراءة التمهيدية 

 - 2

 - 3

4 - اأخذ فكرة عن بنية الكتاب 

-  5

1- ا�ستطلع ، حدد الأفكار الرئي�سة خطوات القراءة المتعمقة 

2 -  ا�ساأل 

- 3

 - 4

 - 5

1 -  الأ�سئلة اإ�ستراتيجيات التركيز 

 - 2

 - 3

4 -  التلخي�ض 

 - 5

2   اقراأ  الفقرتين التاليتين، ثم امالأ الجدول بعدهما : 

لم يكن بيد ال�ستعمار اأداة اأطوع في تفتيت وحدة الثقافة العربية، وتفريق كلمة العرب من طم�ض لغتهم، وذلك باإبراز 

العامية المحلية، وبذل الجهود المت�سلة لتخاذ اللغات الأجنبية عو�سا عنها، اإلى غير ذلك من الو�سائل الهدامة للعربية. 

ولي�ض خافًيا اأن العربية كانت ومازالت من اأقوى الروابط التي تجمع بين اأفراد اأمتنا العظيمة و�سعوبها، واأن اإ�سعافها 

والق�ساء عليها يعني الق�ساء على مقومات وحدتنا، ومن هنا فاإن الدول الطامعة بخيرات بالدنا ل تريد للغتنا اأي تقدم 

اأو ازدهار. 

تلخي�ض الفقرة  الفكرة الرئي�سة 

الختبار الإ�سافي ثالًثا



3
الوحدة الثالثة

 مير   اإلنسان في تواصله مع اآلخرين مبواقف متنوعة حتتاج إلى     بعث اهلل �سبحانه الر�سل مب�سرين ومنذرين لئال يكون للنا�س حجة بعد الر�سل
              التوثيق؛ ولذا يلجأ إلى الكتابة سبيلاً لذلك ..وحسب  
                 هذه املواقف يتحدد املوضوع الذي سيكتبه.ولكن .. 

كيف يكتب املوضوع؟

مهارات الكتابة

97

97



اأهداف الوحدة

موضضوعات الوحدة

يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن: 

 تتبع اخلطوات املُنا�سبة عند كتابة مو�سوع اأو بحث.

 ُت�سمم خُمطًطا جيًدا ملو�سوعك قبل كتابته.

  ُتتقن املهارات الأ�سا�سية لبناء املو�سوع. 

مدة التنفيذ

أربعة أسابيع

 خطوات كتابة املو�سوع . 

 ت�سميم خمطط املو�سوع .

 مهارات بناء املو�سوع .

دليل الوحدة

98

98

اعـــر�ـــض دلـــيـــل الــــوحــــدة، وو�ــســح 

واأ�ساليب  والأهـــداف،  مو�سوعاتها، 

ــفــاع  ــت ــى الن ــهــم عــل الــتــقــويــم، وحــث

بالإر�سادات.

دليل الوحدة



 م�شروع

الوحدة
كتابة تقرير إلى مدير املدرسة .

)يسير فيه الطالب على خطوات بناء املوضوع التي يدرسها(.

اإر�شادات املتعلم

•  تعد هذه الوحدة مجااًل مناسًبا لتطبيق ما تعلمته من مهارات النحو،  وأعراف الكتابة .	
• ا لكل م��ا س��وف ت��ت��درب عليه م��ن امل��ه��ارات التعبيرية 	  تعد ه��ذه ال��وح��دة أس��اًس��ا معرفّيً

الكتابية في املستويات الالحقة . تذكر أنك إن لم تتقن هذه الوحدة فسوف جتد مشقة 
كبيرة في تعلم املستويات الالحقة .

•  يجب أن تكون أكثر ذكاء من أن تؤدي نشاطات الوحدة كيفما اتفق . أنت مسؤول 	
عن تعلمك، فكن على قدر املسؤولية .

99
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1 - ا�ستكمل مكونات اجلدول التايل:

عن��صـره الفنيـة وخ�ص�ئ�صهـ�الفن التعبيري

المقــــــال

 عنوان )ق�شير، مثير، دال على المحتوى(.
 مقدمة )ق�شيرة، م�شوقة، تمهد للمو�شوع( .

 عر�ض )عدد من الفقرات، تعبر كل فقرة عن فكرة رئي�شة واحدة مف�شلة اإلى عدد من 
الأفكار الجزئية(.

خاتمة )تلخ�ض اأهم ماجاء في المقال، اأو تقدم حالًّ لم�شكلة، اأو تقدم تو�شية..(

الق�شـــة

 الزمــان والمكــان .

الر�شائل

الإدارية

)الر�شمية(

 

التقــريــــــر

مهارات الكتابة

الوحدة

3

ن�ضاط  )1(

نوعه:

منزلي

هدفه:

تلخي�ض مهارات التعبير، والأ�س�ض الفنية 

 لبناء ) الق�سة والر�سالة الإدارية، والتقرير(.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض ال�سورة، اطلب تحديد اأوجه ال�سبه، 	•

كلف الطالب باأداء هذا الن�ساط قبل درا�سة 

الوحدة، واأعطهم وقتا كافيا للتنفيذ. 

ا�ستمع لإجابات الطالب، ودعهم يقارنون 	•

الإجابات، وي�سوبون اأخطاء بع�سهم.

اعر�ض ال�سرائح الخا�سة بالفنون التعبيرية 	•

ودعهم يقارنونها باإجاباتهم.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.
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3 - اأعد ت�سنيف، وترتيب العناوين الجانبية التالية ؛ لتكون اأكثر منطقية وتوافًقا: 

4 - لكل مو�سوع م�سادره الخا�سة . اقترح مو�سوًعا يتعلق بكل م�سدر معلوماتي مما يلي:   

الأدب في عــ�صـر �صدر الإ�صـــالم

تــرتيبـــك الـخــــــ��صالعنـ�ويـن ح�صـب ترتيبهـ� الأ�صلــي

.  ال�شعر في عهد الر�شول 
.  الخطابة في عهد الر�شول 

.   ر�شائل النبي 
 ال�شعر في عهد الخلفاء الرا�شدين ر�شي اهلل عنهم .

 الخطابة في عهد الخلفاء الرا�شدين ر�شي اهلل عنهم .
 ر�شائل الخلفاء الرا�شدين ر�شي اهلل عنهم.

 خ�شائ�ض ال�شعر في �شدر الإ�شالم .
 خ�شائ�ض النثر في �شدر الإ�شالم .

 تراجم م�شاهير ال�شعراء والخطباء في �شدر الإ�شالم.
 نماذج من ال�شعر والنثر في �شدر الإ�شالم .

المــو�صـوع المقــتــرحم�صــدر المعلـــومــ�ت

الم�شاهدات والتجربة

ال�شخ�شية

�شبكة )الإنترنت(

ال�شحف اليومية

الكتــب

الإذاعـة / التلفزيون

ا ونافًعا في تعلم مهارات  2 - عد اإلى ما�سبق لك تعلمه في الوحدتين ال�سابقتين، ولخ�س منهما ما تظنه مهمًّ

الوحدة الحالية:    

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

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

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

ن�ضاط  )2(

ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

نوعه:

فردي

هدفه:

ترتيب الأفكار المبعثرة لتكون اأكثر منطقًية 

وان�سجاًما. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير 

المنطقي.

اإر�سادات التنفيذ:

يرتب كل فرد بطريقته. ثم يعر�ض اإجابته.	•

يقارن الطالب بين طرقهم في الترتيب. 	•

ويفا�سلون بينها. ويختارون اأح�سنها.

نوعه:

فردي

هدفه:

ربط المو�سوعات الكتابية بالم�سادر التي يمكن الرجوع اإليها. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير المنطقي.

اإر�سادات التنفيذ:

يقترح كل فرد مو�سوعا ينا�سب كل م�سدر من م�سادر المعلومات المذكورة اأمامه. 	•

يعر�ض الطالب اإجاباتهم، ويقارنون بينها ، ويبدون اآراءهم  فيما كتب زمالوؤهم. 	•

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.	•

يمكن اأن تكون الإجابة قريبة من :

نوعه:

مجموعات

هدفه:

توظيف التعلم في مواقف جديدة .

اإر�سادات التنفيذ:

• تقوم كل مجموعة با�ستعرا�ض الوحدتين 	

ال�سابقتين ) النحوية،  والقرائية ( 

وتلخ�ض منها ما يمكن توظيفه  في وحدة 

الت�سال الكتابي. 

• تعر�ض المجموعة اإجابتها. وتقارنها 	

باإجابات المجموعات الأخرى. 

يمكن اأن تكون الإجابة الجيدة قريبة من : 

- جميع مهارات الوحدة النحوية �سرورية 

لالت�سال الكتابي. 

- ا�ستخدام عالمات الترقيم ، واللتزام 

باأعراف الكتابة اأمر حتمي  في الت�سال 

الكتابي.  

- ا�ستخدام ر�سوم التخطيط ) �سجرة 

الذاكرة. هيكل �سمكة ( ت�سلح لت�سميم 

مخطط  المو�سوع الكتابي. 

- ا�ستخال�ض الأفكار من المقروء �سروري 

لتوظيفه في المكتوب.

المو�سوع المقترح م�سدر المعلومات 

مقال و�سفي - مقال اجتماعي - المذكرات - الق�سة - التقرير  الم�ساهدات والتجربة 

بحث في ظاهرة اجتماعية معينة - بحث علمي ....الإنترنت 

مقال �سيا�سي - تعقيب على مو�سوع اأو خبر - اإح�سائيات ....ال�سحف اليومية 

بحث علمي الكتب 

مو�سوع �سيا�سي - جمع الأخبار ......الإذاعة والتلفزيون 
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اأوًل: ا�ستخدم مخطط هيكل ال�سمكة لت�سميم مو�سوع تعبيري عن )المراأة وم�سكالت العمل)

ثانًيا: العنوان دليل المحتوى . حدد المحتوى كما يوحي به العنوان:

املرأة
ومشكالت

العمل
أريد حال

المـحـتـــوى كــمــ� تتخيلـــهالعنــــوان

عباقرة اأغبياء

الخطاأ الممنوع

جزيرة الكنز

اختبار بعدي

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على تحديد الأفكار الرئي�سة والجزئية لمو�سوع معين با�ستخدام مخطط هيكل ال�سمكة .اأول

يقي�ض قدرة الطالب على اكت�ساف المحتوى بناء على اإيحاءات العنوان. ثانًيا 
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د للفقرة التالية بمقدمة منا�سبة: ثالًثا: مهِّ

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

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

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

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

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

ا، كما يمكنه ت�شريع  اع، ولونه الفاتح، يمكنه المحافظة على الطعام دافئاً        فورق الألمنيوم بف�شل �شطحه اللمَّ

عمليتي ت�شخين الطعام، وطهيه، وذلك حين يو�شع الجانب اللماع من ورق الألمنيوم نحو الداخل . اأما اإذا و�شع 

جانبه اللماع اإلى الخارج فاإنه يتمكن من المحافظة على برودة الأطعمة .

بين  المعا�شرين  اللغويين  معظم  يقابل 

نحو  موجهة  لغة   . اللغوي  المحتوى  من  نوعين 

فاللغة   . المتلقي  نحو  موجهة  ولغة  المو�شوع، 

عن  التعبير  هدفها  المو�شوع  نحو  الموجهة 

الموجهة  اللغة  اأما   . المعلومات  اأو  الم�شامين، 

الجتماعية  العالقات  عن  ر  فتعبِّ المتلقي  نحو 

اإقامة  عــادة  وهدفها  ال�شخ�شية،  والــمــواقــف 

 . الوقت  تزجية  اأو  المجامالت،  اأو  العالقات، 

المو�شوع  نحو  الموجهة  اللغة  وظيفة  وي�شمون 

اللغة  ي�شمون وظيفة  بينما  التعاملية،  بالوظيفة 

الموجهة نحو المتلقي بالوظيفة التفاعلية .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رابًعا: اأعد تنظيم محتويات الفقرة التالية ؛ لت�سبح اأكثر تما�سًكا:

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على بناء مقدمة للمو�سوع اإذا عرفوا محتواه. ثالًثا 

يقي�ض قدرة الطالب على بناء الفقرة. بترتيب اأفكارها الجزئية ترتيًبا منطقيًّا. رابًعا  
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اختيار المو�سوع

تحديد الهدف

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

تخطيط المو�سوع

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

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

الكتابة النهائية

ا من اهتماماتك، يهم القراء،  معلوماتك عنه جيدة، يمثل جزءاً

لديك اإ�شافات جيدة حوله.

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

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

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

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

التركيز على عر�ض المعلومات وا�شتيفائها.

التاأكد من �شحة اللغة والإمالء وعالمات الترقيم، ........

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

الإخــراج  بجودة  والهتمام  نهائية،  كتابة  المو�شوع  كتابة 

وتنا�شق الهوام�ض.

م�شادر المعلومات: .................................

ت�شنيف المعلومات في: .............................

خطوات كتابة املو�سوع

اأكمل ما يلي:

1-3

الدر�س

اإر�سادات التنفيذ الخطوات م 

انظرها في جدول الموا�سفات.  ويمكنك ت�سويرها على �سفافية .اإعالن الأهداف 1 

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بخطوات بناء المو�سوع على )�ض(. اأو اكتف بالكتاب. اإجراءات العر�ض 2

- اطلب من الطالب ملء جدول خطوات بناء المو�سوع.

- وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية( .

- ناق�ض في محتوى كل خطوة. 

- طبق على مو�سوع ) المراأة وم�سكالت العمل ( الوارد في الختبارالقبلي ، اأو اأي مو�سوع اآخر. التدريب 3

- و�سح كيف يمكننا الآن الكتابة فيه ب�سهولة بعد اأن جمعنا معلوماته،  وحددنا اأفكاره. 

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيبون اإجابة �سحيحة. التقويم 4 

عر�س الدر�س

1-3
الدر�ض الأول
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1 - لكل مو�سوع فنٌّ تعبيري ينا�سبه. اأكمل الجدول التالي:   

الفـن التعبيري المنـ��صــبالمــــــــــــــو�صـــــــــوع

نقل تجربة �شخ�شية عاي�شها الكاتب في مرحلة من مراحله 

العمرية.
المذكــرات الأدبيــة

ر�شد اآراء ال�شباب واأولياء الأمور والمثقفين ورجال الأمن حول 

مقاهي الإنترنت .
التحقيــق ال�شحــفـي

ت�شويب اأخطاء �شائعة في حفظ الأطعمة يقع فيها عامة النا�ض 

اإبداء الرغبة في اللتحاق بوظيفة اأعلنت عنها اإحدى ال�شركات .

توثيق لزيارة قمت بها مع زمالئك لمعر�ض الكتاب.

فيها،  الكتابة  يف�سلون  التي  التعبيرية  الفنون  عن  زمالءك  ا�ساأل   . زمالئك  تف�سيالت  على  ف  تعرَّ  -  2

ح ذلك بطريقتك والمو�سوعات التي يميلون اإليها . و�سِّ

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

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

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

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

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

                                                                              

بالتن�سيق مع معلمك وزمالئك، اختر مو�سوًعا منا�سًبا للتقرير الذي �ستقدمه اإلى مدير المدر�سة.

الخطوة الأولى من الم�سروع

ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

يتحكم المو�سوع الكتابي في اختيار الفن 

التعبيري المنا�سب.

 هدفه :

تحديد الفن التعبيري المنا�سب لكتابة 

مو�سوعات تعبيرية مقترحة.

اإر�سادات التنفيذ:
يعر�سون 	• ثم  الن�ساط.  عن  الطالب  يجيب 

اإجاباتهم. ويناق�سون اختيارات بع�سهم.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

لكل اإن�سان تف�سيالته الكتابية الخا�سة

 هدفه :

تحديد الفنون  الكتابية التي يف�سلها الطالب. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الذاتي 

والجتماعى. وينمي مهارات الحوار وطرح  

الأ�سئلة.

اإر�سادات التنفيذ:
ل 	•  : ا�سترط  ــا.  فــرديٍّ الن�ساط  تنفيذ  اطلب 

ت�ساأل جال�ًسا ول  ت�ساأل �سوؤاًل مبا�سًرا. 

تلخي�ض 	• يمكنهم  كــيــف  لــلــطــالب  ــح  و�ــس

ر�سم  اأو  ــدول.  ج في  اأو  ا.  �سرديًّ نتائجهم  

بياني اأو مخطط �سجري.

ملف 	• فــي  الــنــ�ــســاط  ت�سمين  منهم  اطــلــب 

الأعمال.

اخلطوة الأوىل من امل�ضروع

هدفه: 

اختيار مو�سوع للتقرير الذي �سيقدم اإلى مدير المدر�سة،

اإر�سادات التنفيذ

- اأعط الطالب فكرة عن التقرير المطلوب، ثم ناق�سهم في عنا�سر التقرير.

اأ�سر اإلى اأهمية الأمور التالية في التقرير :

- اللتزام بالأ�س�ض الفنية للتقرير.

- �سدق المعلومات.

- الإثارة والإقناع.

- ال�سمولية.

- كلف كل طالب باختيار مو�سوع لتقريره.

- حثهم على اختيار مو�سوعات منا�سبة، وعدم التكرار قدر الإمكان.

- حدد موعًدا لمناق�سة المو�سوعات التي اختارها الطالب.
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ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

لكل كتابة هدف. 

 هدفه :

تحديد اأهداف لما يكتبه الطالب.

اإر�سادات التنفيذ:
ــ�ــســاط. ثـــم يــعــر�ــســون 	• ــن يــنــفــذ الـــطـــالب ال

اإجاباتهم. 

الطالب 	• اأمـــام  متاحة  الحرية  اأن  حــظ   ل 

لــيــحــدد  اأهـــدافـــه الــخــا�ــســة مــن الــكــتــابــة، 

ولتوجد اإجابة خاطئة.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

اأهمية المعلومات للكتابة .	•

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير  المنطقي.	•

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط ، ثم يعر�سون اإجاباتهم .	•

لحظ اأن الحرية متاحة اأمام الطالب ليحدد المعلومات المهمة بالن�سبة له. والم�سادر المنا�سبة لجمعها.	•

106

3 - اأهداف الكتابة مختلفة . المو�سوعات الالحقة كتبتها اأنت:فما هدفك من كل منها ؟

  

هدفك من الكت�بةالمــــــــــــــو�صـــــــــوع

تقرير اإلى وزير التربية والتعليم عن اأو�شاع مدر�شتك.

ر�شالة اإلى �شديق قديم.

ق�شة ق�شيرة بعنوان »معلم في حياتي«.

مقالة عن الآثار ال�شلبية لإدمان الإنترنت.

كتاب عن طاعة ولي الأمر في الإ�شالم.

                                

الخطوة الثانية من الم�سروع

4 - ُعينت مديًرا  لناديك الريا�سي المف�سل، اأنت ل تعرف �سيًئا عن م�سكالت النادي، وظروف لعبيه، وهيكله 

الإداري . اجمع المعلومات التي تريدها، و�سنفها، وحدد م�سادرك المعلوماتية، اأكمل الجدول التالي:  

م�صــ�در المعلـــومـــ�تالمعـلومـ�ت الأ�صـ��صيـــةمعلوم�ت عن

تاريخ النادي

متى اأ�ش�ض ؟ روؤ�شاوؤه ال�شابقون، بطولته 

الداخلية والخارجية، ن�شاطاته الريا�شية، 

اأ�شهر لعبيه القدامى، اأ�شهر مدربيه 

ال�شابقين، اأهم الم�شكالت التي تعر�ض لها 

ا . �شابقاً

وثائق النادي و�شجالته ومن�شوراته، ما كتب 

عنه في ال�شحف والمجالت، التحدث مع 

الإداريين الأطول خدمة في النادي .

حدد هدفك من كتابة التقرير.

اخلطوة الثانية من امل�ضروع

هدفه: 

تحديد الهدف من كتابة التقرير.

اإر�سادات التنفيذ

- اطلب من كل طالب اأن يحدد هدًفا لكتابة 

تقريره، بناًء على المو�سوع الذي اختاره، 

وحدد موعًدا للمناق�سة.

- اترك فر�سة للطالب ليناق�سوا الأهداف 

التي حدودها.
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ن�ضاط  )5(

نوعه:

فردي

 هدفه :

تحديد الم�سادر المنا�سبة لجمع معلومات 

حول مو�سوعات مختلفة .

اإر�سادات التنفيذ:
ــ�ــســاط، ثـــم يــعــر�ــســون 	• ــن يــنــفــذ الـــطـــالب ال

اإجاباتهم. 

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

يمكن اأن تكون الإجابة قريبة من :	•
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5 - حدد اأف�سل الم�سادر لجمع المعلومات، اإذا كنت تريد اأن:  

م�ص�در المعلوم�ت الأف�صلالمــــــــــــــو�صـــــــــوع

تتابع نتائج زيارة اأحد ال�شيا�شيين ال�شعوديين لدولة اأخرى .

ا لبيع الأغذية في حي من اأحياء مدينتك . تن�شئ محالاً كبيراً

تْدُر�ض ظاهرة )البطالة( في المملكة العربية ال�شعودية، واآثارها 

النف�شية، والجتماعية، والقت�شادية، والأمنية .

            
الخطوة الثالثة من الم�سروع

اأو�شاع

ا الالعبين حاليًّ

ظروفهم الجتماعية، ظروفهم المالية، 

انتماوؤهم النف�شي للنادي، لياقتهم البدنية، 

م�شتوى اأدائهم الفني، اأطولهم خبرة، 

اأف�شلهم اأداء .

 نقا�شات مع: مدير الكرة - المدير المالي، 
المدير الفني، المدرب، مدرب الحرا�ض، 

مدرب اللياقة، مع الالعبين .

 م�شاهدة عرو�ض التدريب والمباريات 
الودية .

اجمع المعلومات الالزمة، ثم �سنفها في عدد من العناوين الجانبية.

اخلطوة الثالثة من امل�ضروع

هدفه: 

جمع المعلومات الالزمة لكتابة التقرير، ثم ت�سنيفها وترتيبها.

اإر�سادات التنفيذ

- اطلب من كل طالب جمع المعلومات التي يحتاجها لكتابة التقرير، وتدوين الم�سادر التي عاد اإليها، وحدد موعًدا لذلك.

- اطلب منهم ت�سنيف المعلومات التي ح�سلوا عليها ثم ترتيبها في عناوين جانبية.

م�سادر المعلومات الأف�سل المو�سوع  

نتائج زيارة اأحد 

ال�سيا�سيين ال�سعوديين 

لدولة اأخرى.

ال�سحف اليومية، التلفزيون والإذاعة ، الإنترنت.

اإن�ساء محل تجاري لبيع 

الأغذية في اأحد الأحياء.  

- المالحظة ال�سخ�سية .

-) كثافة ال�سكان - كثافة المحالت التجارية - كثافة 

الحركة المرورية للنا�ض من خارج الحي .....(

درا�سة ظاهرة البطالة في 

المملكة.

الدرا�سات والبحوث المتخ�س�سة، الإنترنت، ال�سحف، 

اإح�سائيات وزارة العمل. ..
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الفن )المق�ل( - المو�صوع )مجل�ص ال�صورى وم�صوؤولي�ته(

العنا�شر 

الفنية
اأ�شلوب العر�ضالأفكار الجزئيةالأفكار الرئي�شة

مقدمة
مبداأ ال�شورى في 

الإ�شالم

القراآن يدعو اإلى ال�شورى، 

ال�شورى في الهدي النبوي، 

ال�شورى في تاريخ الخلفاء 

الرا�شدين.

ق�شة بدر - ق�شة تولي عثمان ر�شي 

اهلل عنه الخالفة، اآية ال�شورى، حديث 

نبوي.

عر�س

تاأ�شي�ض مجل�ض ال�شورى

مجل�ض ال�شورى في عهد 

الملك عبدالعزيز، نظام 

مجل�ض ال�شورى كما اأعلنه 

الملك فهد.

�شرد و�شفي مع ال�شتدلل بن�شو�ض 

النظام.

لجان مجل�ض ال�شورى 

وم�شوؤوليات كل لجنة

تحديد لجان المجل�ض، بيان 

م�شوؤولياتها، عر�ض لأهم 

اإنجازاتها.

تقرير مبا�شر، مع ال�شتدلل ببع�ض 

الن�شو�ض والوثائق.

المجل�ض في عيون 

المواطن

هل حقق المجل�ض طموحات 

الم�شوؤولين والمواطنين؟

اآراء �شخ�شية مبنية على م�شتوى 

الأداء، ومقولت المفكرين.

خاتمة
ماذا ننتظر من المجل�ض 

بعد؟

اآمال نطمح اأن يحققها 

المجل�ض.
نقاط محددة، مع اقتراحات للتنفيذ.

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

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

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

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

ت�سميم خمطط املو�سوع

اأكمل ما يلي:

م
مي

�س
لت

 ا
ر

�س
نا

ع

2-3

الدر�س

اإر�سادات التنفيذ الخطوات م 

انظرها في جدول الموا�سفات. ويمكنك ت�سويرها على �سفافية .اإعالن الأهداف 1

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بخطوات ت�سميم  مخطط المو�سوع على )�ض (. اأو اكتف بالكتاب. 	•اإجراءات العر�ض 2

اطلب من الطالب كتابة خطوات ت�سميم مخطط المو�سوع.	•

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية( .	•

ناق�ض في محتوى كل خطوة. 	•

اعر�ض �سريحة المثال التطبيقي على )�ض(، اأو اكتف بالكتاب. 	•

اطلب من اأحد المتبرعين �سرح المثال التطبيقي ومقارنته بخطوات الت�سميم 	•

ار�سم على ال�سبورة ) �سجرة ذاكرة ( وفرغ عليه محتوى الجدول، اأو طبق عليه مثاًل اآخر، ويمكنك اأن التدريب 3 

تعيدهم اإلى مخطط هيكل ال�سمكة في كتاب )المادة العلمية(. 

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة . التقويم 4

عر�س الدر�س

2-3
الدر�ض الثاين
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1 - اأكمل مخطط المو�سوع التالي: 

مصادر املياه في اململكةاملاء = احلياة )مقدمة(

املاء ضرورة للحياة

وجعلنا من املاء كل شيء حي )إثبات(

امليــــاه
مسافات شاسعة

تزايد عدد السكان

التلــوث

أبرز املشكالت

قلة األمطار

االستنزاف

زراعي
منزلي
صناعي

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

بالدنا 

ذات طبيعة 

�سحراوية، ل متلك م�سادر 

كبرية للمياه العذبة ..

ماذا عملنا للمحافظة على 

هذه النعمة العظيمة لنا 

ولأجيالنا القادمة؟

ن�ضاط  )1(

نوعه:

فردي

 هدفه :

الم�ساركة في ت�سميم مخطط 

مو�سوع ) المياه ( على هيكل �سمكة.

اإر�سادات التنفيذ:

يكمل كل طالب المخطط بال�سورة التي 	•

يراها. 

اطلب من كل طالب عر�ض مخططه. 	•

دعهم يقارنون بين مخططاتهم وير�سحون 	•

اأف�سلها .

اطلب منهم ت�سمين الن�ساط في ملف 	•

الأعمال.
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2 - �سمم على )�سجرة ذاكرة) مخطًطا لمو�سوع مقالي عن )اهتمام ال�سباب بالمظاهر) 

هر
ظا

امل
ب ب

با
ش

 ال
ام
م
هت

ا

ن�ضاط  )2(

نوعه:

ثنائي

هدفه: 

ت�سميم مخطط لمو�سوع:  

) اهتمام ال�سباب بالمظاهر ( على �سجرة 

ذاكرة. 

اإر�سادات التنفيذ:

يكمل كل ثنائي المخطط بال�سورة 	•

المنا�سبة. 

اطلب من الثنائي عر�ض مخططهما .	•

دع الطالب يقارنون بين مخططاتهم 	•

وير�سحون اأف�سلها. 

نبّهم اإلى عدم التقيد بعدد الأفكار الرئي�سة 	•

الم�سار اإليها بالفروع الجانبية في الر�سم 

اأمامهم . 

يف�سل اأن  ي�سمموا م�سودة المخطط على 	•

كرا�ساتهم الخا�سة.
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3 - �سمم مخطًطا لمو�سوع ترغب الكتابة فيه، م�ستعيًنا بالجدول التالي: 

عنــوان المقـــ�ل:

العن��صر

الفنيـة
اأ�صلــوب العــر�صالأفكــ�ر الفرعيةالأفكــ�ر الرئي�صــة

ا منها: 4 - �سجل هنا قائمة بالأعمال التي يمثل )ت�سميم المخطط) جزًءا اأ�سا�سيًّ

   البحوث والدرا�شات العلمية .
   المن�شاآت ال�شناعية .

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

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

ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

نوعه:

منزلي

هدفه: 

ت�سميم مخطط لمو�سوع  ) يختاره الطالب ( 

على الجدول.

اإر�سادات التنفيذ:

يختار كل طالب مو�سوًعا، وي�سمم مخططه 	•

في الجدول. 

يعر�ض الطالب مخططاتهم، ويناق�سون 	•

بع�سهم في العنا�سر الفنية، والأ�ساليب 

المقترحة للعر�ض.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

نوعه:

مجموعات

هدفه: 

بيان اأهمية ت�سميم المخطط لالأعمال 

المختلفة.

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط. ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم. 

يمكن اأن ي�سيف الطالب اإلى اإجابته اأف�سل 	•

ما ي�سمع. 

يمكن اأن تكون الإجابة : 

- اإن�ساء الفلل والعمائر.

- التدري�ض. 

- ال�سركات والموؤ�س�سات التجارية. 

- اإن�ساء المدن .

- اإن�ساء الوزارات والإدارات.
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ن�ضاط  )5(

ن�ضاط  )6(

نوعه:

فردي

هدفه :

تحديد الفوائد العائدة للكاتب من  ت�سميم 

مخطط لمو�سوعه قبل الكتابة.

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم. 

يمكن اأن ي�سيف الطالب اإلى اإجابته اأف�سل 	•

ما ي�سمع.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

نوعه:

مجموعات

هدفه :

بيان اأهمية التخطيط، من خالل �سرد قائمة 	•

بالأ�سرار الناتجة عن عدم التخطيط.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير  	•

المنطقي، ويبني اتجاها اإيجابيًّا نحو 

التخطيط.

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط. ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم. 

يمكن اأن ي�سيف الطالب اإلى اإجابته اأف�سل 	•

ما ي�سمع. 

يمكن اأن تكون الأ�سرار المقترحة : 

- الهتمام الزائد بجانب معين في مقابل 

الإهمال التام للجوانب الأخرى. 

- الوقوع في م�سكالت وكوارث مفاجئة. 

- التناق�ض في اتخاذ القرارات. 

- الع�سوائية  في اإنفاق الموارد المالية.

112

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

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

5 - عندما اأ�سمم مخطًطا لمو�سوع تعبيري فاإن ذلك ي�ساعدني على:

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

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

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

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

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

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

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

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

ر في الأ�سرار التي يمكن اأن تلحق باأي دولة لو اأنها خلت من وزارة للتخطيط:     6 - فكِّ

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

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

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

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

الإن�سان 

يف حاجة اإىل 

التخطيط قبل كل عمل 

يقدم عليه: درا�سة، عمل، نزهة، 

�سفر...؛ حتى تكون الأمور املهمة 

قد و�سعت يف احل�سبان، ومل 

ترتك ملح�س ال�سدفة.

الخطوة الرابعة من الم�سروع

�سمم مخطًطا للتقرير في جدول، اأو هيكل �سمكة، اأو �سجرة ذاكرة.    

اختبار الفرتة الأوىل فيما �سبق.

اخلطوة الرابعة من امل�ضروع

هدفه: 

ت�سميم مخطط للتقرير.

اإر�سادات التنفيذ

- كلف الطالب بت�سميم مخططات لتقاريرهم على اأحد الأ�سكال الثالثة التي در�سوها.

- دعهم يراجعون مخططات زمالئهم لال�ستفادة منها اأو التعديل عليها.

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق
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اختيار العنوان

- ق�شرية

- م�شوقة

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

- خمت�شر

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

- داّل على املحتوى 

- ت�شل�شل منطقي .

- كل فكرة متهد ملا بعدها، 

وتكمل ما قبلها. 

الكتابة يف فقرات

- تبداأ بفراغ مبقدار كلمة وتنتهي بنقطة 

- كل فقرة تعرب عن فكرة واحدة

بناء اخلامتة

- تلخي�ض ...

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

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

مهارات بناء املو�سوع

اأكمل ما يلي:

3-3

الدر�س

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق

اإر�سادات التنفيذ الخطوات  م

انظرها في جدول الموا�سفات، ويمكنك ت�سويرها على �سفافية.اإعالن الأهداف 1

اإجراءات العر�ض 2

- اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بمهارات بناء المو�سوع على )�ض( اأو اكتف بالكتاب. 

- اطلب ملء الفراغات لإكمال اللوحة.

- وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية( .

- ناق�ض في محتوى كل مهارة. 

حول الأهداف اإلى الأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة. التقويم 3

عر�س الدر�س

3-3
الدر�ض الثالث
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1 - بناء على �سروط العنوان الجيد، حدد مزايا وعيوب كل عنوان فيما يلي:   

عيوب العنوان ومزاي�هعنــوانـــهالمــو�صــوع

بحث ميداني يدر�ض المهارات 

والقدرات التعبيرية التي يملكها 

طالب الثانوية العامة في الريا�ض.

مدى تمكن طالب الثانوية العامة 

بمدينة الريا�ض من المهارات 

والقدرات التعبيرية الأ�شا�شية.

كتاب يجمع مختارات من روائع 

اأدب المراأة ال�شعودية )اأ�شعار، 

ق�ش�ض، مقالت( .

ال�شحــر الحـــالل.

ا واقعية  كتاب يحكي ق�ش�شاً

من كفاح م�شاهير رجال المال 

والأعمال وما تعر�شوا له من 

الف�شل في بداياتهم .

ل.

غ عنواًنا منا�سًبا ح�سب المطلوب في الجدول التالي:   2 - �سُ

عنــوان ت�صــويـقـيعنــــوان اأك�ديمــيالمــو�صــوع

 درا�شة عن الحوادث المرورية،

واأعداد�شحاياها، والخ�شائر الب�شرية وال�شحية 

والقت�شادية الناجمة عنها .

كتاب يعر�ض المو�شوعات النحوية باأ�شلوب اأكثر 

ا . ا، واأكثر ت�شويقاً تب�شيطاً

ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

اختيار العنوان المنا�سب.

هدفه :

تطبيق �سروط العنوان الجيد على مجموعة 	•

من  العناوين المقترحة. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء اللغوي	•

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم ويقارنون بينها. 

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

يمكن اأن تكون الإجابة : 

1 - علمي، داّل، غير م�سوق، طويل...

2 - داّل، مخت�سر، م�سوق ...

3 - مخت�سر، م�سوق، غام�ض، غير داّل ...

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

اختيار العنوان المنا�سب.

هدفه :

�سياغة عناوين منا�سبة لعدد من المو�سوعات المقترحة. 	•

ي�ساعد الن�ساط  على تنمية الذكاء اللغوي.	•

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون اإجاباتهم ويقارنون بينها 	•

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.	•

يمكن اأن تكون الإجابة قريبة من:	•

عنوان ت�سويقي عنوان اأكاديمي المو�سوع 

واأعـــداد �سحاياها ،   ، الــمــروريــة  الــحــوادث  درا�ــســة عــن 

والخ�سائر الب�سرية وال�سحية والقت�سادية الناجمة عنها. 

الحوادث المرورية. 

�سحاياها وخ�سائرها 

حتى ل نفقد اأبناءنا !

كتاب يعر�ض المو�سوعات النحوية باأ�سلوب اأكثر 

تب�سيًطا واأكثر ت�سويًقا. 

ا بارًعا ؟النحو المب�سط  كيف ت�سبح نحويًّ
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3 - اختر العنوان الأف�سل، اأو �سع عنواًنا اأف�سل:  

اختـي�رك اأو عنوانــكالعنــ�ويـــن المقترحــةالمــو�صــوع

كتاب يناق�ض ق�شايا الم�شلمين 

الراهنة .

 ق�شايا الم�شلمين الراهنة .
 اأمة في خطر .
 النداء الأخير .

مقال ي�شف �شلوك ال�شائح خارج 

الوطن.

 �شلوك ال�شائح خارج الوطن .
 قَيٌم ل تغيرها الَمَواِطن .
 ُر�ُشل الأخالِق الفا�شلة .

كتاب ي�شور طموحات الوطن .

 الطموحات الوطنية .
 هامـة المجد .

 ال�شـعوديون ي�شيوؤون العالم .

4 - علق على المقدمتين الآتيتين     

)1( يكثر ا�شتخدام النقطتين )..( في الكتابات الأدبية الحديثة لوقفة اأكثر طولاً بهدف التاأمل .

 مقدمة كتاب بعنوان )لغز الموت( لم�شطفى محمود )بت�شرف(.

اأغــرب   هناك  لي�ض   
)1(

.. كتفيه  على  جثته  يحمل  منا  كل        

على  )نتفرج(  كاأننا  ونحن   .. غريب  حادث  اإنه   .. الموت  من 

رواية .. حتى الم�شيعين الذين ي�شيرون بالميت ليفكرون اإل في 

الم�شوار. واأولد الميت ل يفكرون اإل في الميراث .. وكل واحد 

ا يخ�شى  يبدو اأنه قلق على وقته اأو �شحته اأو فلو�شه .. يتعجل �شيئاً

ا .. ل اأحد يبدو اأنه ي�شدق اأو  ا لي�ض الموت اأبداً اأن يفوته .. �شيئاً

يعباأ بالموت .. حتى الذي يحمل النع�ض على اأكتافه .. الخ�شبة 

تغو�ض في لحم اأكتافه .. وعقله �شارح في اللحظة المقبلة وكيف 

التي تعني  واإنما الحياة هي   .. ا  اأحداً يعي�شها .. الموت ل يعني 

الكل .

مدى تحقق ال�شروط في المقدمة:

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

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

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

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

اأ�شلوب الت�شويق:

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

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

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

ا . ا تحت اأكثر العبارات ت�شويقاً �شع خطوطاً

ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

اختيار العنوان المنا�سب.

هدفه :

الختيار من بين عناوين معطاة اأو �سياغة 	•

عناوين منا�سبة لعدد من المو�سوعات 

المقترحة. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية  الذكاء اللغوي.	•

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط. ثم يعر�سون اإجاباتهم 

ويقارنون بينها.

نوعه:

مجموعات

مو�سوعه:

بناء المقدمة.

هدفه :

تطبيق موا�سفات المقدمة الجيدة على 

مقدمتين  مكتوبتين. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية  الذكاء اللغوي. 

والتفكير الناقد ومهارات المالحظة والتحليل 

والتقويم.

اإر�سادات التنفيذ:

ينفذ الطالب الن�ساط في مجموعات ثم 	•

يعر�سون اإجاباتهم، ويقارنون  بينها، 

وي�سلحون اإجاباتهم في �سوء نتائج النقا�ض. 

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

يمكن اأن تكون الإجابة قريبة من :	•

التعليق المقدمة

مقدمة كتاب : 

)لغز الموت( 

لم�سطفى محمود 

مدى تحقق ال�سروط: 

تحلت هذه  المقدمة بالموا�سفات الجيدة للمقدمة. فهي ق�سيرة. ل تكاد تتجاوز ع�سر جمل. وتزدحم فيها 

اأ�ساليب الت�سويق والإثارة المرتبطة بالمحتوى ارتباًطا وثيًقا 

فمن اأ�ساليب الت�سويق : 

الجمل ذات الدللة العميقة : كل منا  يحمل جثته على كتفيه .

ت�سوير  الماألوف في �سورة الم�ستغرب : ل �سيء اأغرب من الموت 

طرح حقائق من الواقع تنافي العقل : الم�سيعون ل يفكرون اإل في الم�سوار  / اأولد الميت ل يفكرون  اإل في 

الميراث/ الموت ل يعني اأحًدا ....... 

مقدمة مقال : 

) عظمة الخالق ( 

لأني�ض  من�سور 

مدى تحقق ال�سروط 

مقدمة ق�سيرة في حدود ع�سر جمل دالة على محتوى ) عظمة الخالق ( ب�سرد بع�ض الحقائق الدالة على 

عظمته �سبحانه وتعالى .

و تحتوي على عدد من اآ�ساليب الت�سويق : 

اأ�سلوب التاأثر : �سبحان اهلل اأعظم الخالقين ! تبارك اهلل ! 

اأ�سلوب ال�ستفهام التاأثري : ما هذه القوى ؟ ماهذه الحركة ؟ ....

الأرقام ال�سخمة الدالة على التناهي في ال�سغر : جزء من  مئة األف جزء، على جزء من مليون جزء، واحد 

على األف من المليمتر ، 



116

116

5 - توّقع اأفكار المو�سوع بناء على المقدمة المعطاة فيما يلي:     

اأفك�ر المو�صوع كم� تتوقعه�المــو�صــوع

مقدمة مقال لفايزة الحربي، جريدة الجزيرة، الأربعاء 14 �شوال 

1423هـ

ا�شتقدام الأيدي العاملة المنزلية يبدو اأنه عند البع�ض �شرورة، 

لكنه عند اآخرين �شرب من الرفاهية، اأو لمجرد المباهاة والتقليد. 

الخدم  �شد  ُت�شجل  ــوادث  ح من  ــر  الأم يخلو  ل  الــحــالت  كل  وفــي 

وحوادث  ووقائع  ومخالفات  لجرائم  اأمثلة  هنا  و�شنورد  الوافدين، 

موؤلمة، ون�شتاأن�ض براأي  اأ�شتاذي علم الجتماع.

مقدمة مقال بعنوان )عظـمة الخالق( لأني�ض من�شور .

 .. مرة  مئة  وقلتها  اأقولها   ! الخالقين  اأعظم  اهلل  �شبحان 

ا عن الخلية .. عن جزء على مئة  األف مرة .. واأنا اأ�شاهد اأفالماً

األف جزء من الخلية .. على جزء من مليون من الخلية.. التي 

طولها وعر�شها واحد على األف من المليمتر. ت�شور ما الذي 

 �شنعه اهلل في هذا الكائن الحي... ما هذه القوى في داخلها؟ 

النظام  الكهربية؟ ماهذا  ال�شحنات  ؟ ماهذه  الحركة  ماهذه 

الدقيق ؟ ماهذه القوة الجبارة الكائنة في هذا الجزء ال�شغير 

ا ؟ .. تبارك اهلل! ا جدًّ جدًّ

مدى تحقق ال�شروط في المقدمة:

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

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

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

اأ�شلوب الت�شويق:

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

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

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

ا . ا تحت اأكثر العبارات ت�شويقاً �شع خطوطاً

ن�ضاط  )5(

نوعه :

مجموعات

مو�سوعه :

بناء مقدمة.

هدفه :	 

تحديد اأفكار المو�سوع بناء على مقدمته. 	•

التنبوؤ 	• مــهــارة  تنمية  على  الن�ساط  ي�ساعد 

ومهارات التحليل ، وال�ستنتاج.

اإر�سادات التنفيذ:

ــي مــجــمــوعــات، 	• ــالب الــنــ�ــســاط ف ــط يــنــفــذ ال

بينها،  ويــقــارنــون  اإجــابــاتــهــم،  يعر�سون  ثــم 

وي�سلحون اإجاباتهم في �سوء نتائج النقا�ض،

يمكن اأن تكون الإجابة قريبة من:	•

  - اأ�سباب ا�ستقدام الأيدي العاملة.

  - اأ�سرار الم�ستقدمين من الخدم.

  - اأمثلة على جرائمهم .

- التعليق على المو�سوع من الناحية ال�سرعية .
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6 - اكتب مقدمة ق�سيرة للن�س التالي:  

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

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

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

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

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

منتج  يتكون  النووي،  ال�شالح  اأو  المفاعالت  في  نووي  كوقود  ل�شتخدامه  الطبيعي  اليورانيوم  تخ�شيب  اأثناء 

اإ�شعاعية تقدر بـ )40 ٪( من القدرة الإ�شعاعية  ثانوي، اأطلق عليه ا�شم )اليورانيوم الم�شتنفذ( . وهو ذو قدرة 

ب . لليورانيوم الطبيعي المخ�شَّ

اأن تخترق الأن�شجة  ي�شدر عن اليورانيوم الم�شتنفذ نوعان من الإ�شعاع هما: )األفا، وبيتا( . ويمكن )لبيتا( 

الحية وت�شبب ال�شرر بها . اأما اأ�شعة )األفا( فاإنها تدخل الج�شم عن طريق الجهاز التنف�شي، ثم اإلى الدم، وفي هذه 

الحالة يمكن لأ�شعة )األفا( اأن ت�شبب مر�ض )اللوكيميا( اأو �شرطان الدم .

الن�ض من موقع وزارة الرتبية بدولة الكويت على الإنرتنت

7 - علق على الفقرات التالية بناء على ما يطلب منك:    

اأن  تــنــوون  الــ�ــشــيــف؟ هــل  الــطــالب فــي  مـــاذا ي�شنع 

تحرموهم حقهم في اللعب والحركة والنطالق؟ اأم تنوون 

اأن تطلقوهم على هواهم في البيت لالأم الم�شكينة، يقفزون 

اأن  علينا  اإن  اأ�شلحته؟  ما  ويف�شدون  مانظفته،  ويو�شخون 

م خلقه، وتزيد ثقافته، نجد للتلميذ في العطلة اأعمال تقوِّ
 

مواجهة  على  به  تدرِّ اأو  �شحته،  ن  وتح�شِّ ج�شمه  تقوي  اأو 

الحياة، وتمكنه من اكت�شاب بع�ض المال .

ال�شيخ علي الطنطاوي

ال�شطر،  اأول  في   .............. الفقرة  تبداأ 

..................................... بـ   وتنتهي 

تعبر الفقرة عن فكرة رئي�شة واحدة، هي:

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

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

طريقة تتابع الجمل في الفقرة:

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

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

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

ن�ضاط  )6(

ن�ضاط  )7(

 نوعه :

فردي

 مو�سوعه :

بناء المقدمة.

 هدفه :

كتابة مقدمة لمو�سوع مكتوب.

اإر�سادات التنفيذ:

ناق�ض مع الطالب محتوى الن�ض، واأفكاره 	•

الرئي�سة.

يكتب الطالب مقدماتهم، ثم يقومون 	•

باإلقائها.

 نوعه :

مجموعات

 مو�سوعه :

بناء الفقرة.

هدفه :	 

تحديد الموا�سفات الفنية لبناء الفقرة. 	•

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارات التحليل 	•

وال�ستنتاج، وا�ستخال�ض الأفكار الرئي�سة.

اإر�سادات التنفيذ:

ابداأ بمناق�سة الفقرة ال�سارحة لموا�سفات 	•

بناء الفقرة، بعد عر�سها على ).�ض( .

ينفذ الطالب الن�ساط في مجموعات، 	•

ثم يعر�سون اإجاباتهم، ويقارنون بينها، 

وي�سلحون اإجاباتهم في �سو ء نتائج النقا�ض.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

يمكن اأن تكون الإجابة قريبة من : 	•

التعليق المقدمة

لل�سيخ   ، وال�سيف  الطالب 

الطنطاوي

- تبداأ الفقرة بفراغ في اأول ال�سطر.  وتنتهي بنقطة. 

- تعبر الفقرة عن فكرة رئي�سة واحدة. هي : 

كيفية ق�ساء الإجازة ال�سيفية 

- طريقة تتابع الجمل في الفقرة : ال�سوؤال ثم الجواب.  

مقدمة مقال : 

عن ) فن الت�سال ( 

 - تبداأ الفقرة بفراغ في اأول ال�سطر ، وتنتهي بنقطة. 

- تعبر الفقرة عن فكرة رئي�سة واحدة ، هي : 

الأ�سئلة الجيدة اأ�سا�ض الت�سال الجيد 

- طريقة تتابع الجمل في الفقرة : 

- عر�ض الفكرة الرئي�سة، ثم ال�سرح والتف�سيل، واإعطاء الأمثلة من الواقع. 

- تبداأ الفقرة بفراغ في اأول ال�سطر ، وتنتهي بنقطة. الخطابة في الجاهلية 

- تعبر الفقرة عن فكرة رئي�سة واحدة ، هي : مو�سوعات الخطابة الجاهلية. 

- طريقة تتابع الجمل في الفقرة : 

الإجمال ثم التف�سيل. وتقديم التعريفات. واإيراد الأمثلة. 
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اإن   . الجيد  اأ�شا�ض فن الت�شال  الجيدة هو  الأ�شئلة  طرح 

الأ�شئلة/الأجوبة،  تبادل  على  مبنية  واأحاديثنا  حواراتنا  اأكثر 

وفقدان الأ�شئلة يوؤدي في كثير من الأحيان اإلى توقف الحوار . 

وفي اأحد المجال�ض، عندما يريد �شخ�ض ما اأن يعيد الحديث 

اإلى الحياة بعد فترة من ال�شمت المميت، ليجد و�شيلة اأف�شل 

اأكثر  الحوار  ت�شتدعي من  اأ�شئلة ل  . ولكن هناك  ال�شوؤال  من 

من اإجابة ق�شيرة لتتجاوز كلمة )نعم( اأو )ل(، بينما هناك 

اأ�شئلة ت�شتدرُّ الحوار، وتدعو اإلى ت�شعُّبه والإفا�شة فيه . وهذه 

هي الأ�شئلة الجيدة، فيما يخ�ض فن الت�شال .

ــدد من  ــع تــطــرقــت الــخــطــابــة فـــي الــعــ�ــشــر الــجــاهــلــي ل

ا من ق�شايا الإن�شان العربي، ومن  المو�شوعات، وعالجت كثيراً

اأ�شهر تلك المو�شوعات:

كان  التي  التحري�شية  الخطب  وهي  الحربية،  الخطابة   -  1

�شهم  يلقيها الخطيب اأمام اأفراد قبيلته بين يدي الحرب ؛ يحرِّ

القبيلة  �شمعة  عن  الدفاع  في  وال�شتماتة  القتال،  على  فيها 

ومحارمها .

خطباء  يلقيها  التي  الخطب  وهي  الجتماعية،  الخطابة   -  2

المختلفة،  الجتماعية  المنا�شبات  في  كبراوؤهم  اأو  العرب 

كخطبة النكاح، والأعرا�ض، اأو وفود قبيلة اإلى قبيلة اأخرى .

3 - الخطب الوعظية، وهي الخطب التي يلقيها حكماء العرب 

اإلى التفكر في الكون،  في المحافل والأ�شواق العربية ؛ دعوة 

بن  )ق�ض  يفعل  كان  كما   ... الفناء  بعد  الم�شير  في  والتاأمل 

�شاعدة الأيادي( مثالاً .

اأول  ــي  ف  ................. الــفــقــرة  ــداأ  ــب ت

......................... بـ  وتنتهي   ال�شطر، 

تعبر الفقرة عن فكرة رئي�شة واحدة، هي:

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

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

طريقة تتابع الجمل في الفقرة:

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

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

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

ال�شطر،  اأول  في   ............ الفقرة  تبداأ 

...................................... بـ  وتنتهي 

تعبر الفقرة عن فكرة رئي�شة واحدة، هي:

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

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

طريقة تتابع الجمل في الفقرة:

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

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

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

............................................
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ن�ضاط  )8(

ن�ضاط  )9(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

بناء فقرة .

هدفه : 

 كتابة فقرة محددة الأفكار )الرئي�سة والجزئية(

 في �سوء اقتراحات محددة.

اإر�سادات التنفيذ:

يكتب الطالب  الفقرة في �سوء التو�سيف 

المحدد،ثم يعر�سون كتاباتهم.

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

بناء فقرة .

هدفه : 

تحليل الفكرة الرئي�سة اإلى اأفكار جزئية واقتراح 

الأ�ساليب المنا�سبة لعر�سها.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون اإجاباتهم 

ويقارنون بينها، ويناق�سون اأفكار بع�سهم.
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8 - اكتب فقرة ق�سيرة عن )الخ�سوع في ال�سالة)، بح�سب التو�سيف التالي: 

مقتــرحـ�ت العـر�صالأفك�ر الجزئيةالفكرة الرئي�صة

الخ�شوع في ال�شالة

ال�شالة �شلة باهلل وانقطاع عن 

الدنيا، اهلل اأكبر: تذكير باأن اهلل 

اأكبر من كل مايفكر به الم�شلي، 

ال�شالة تريح الذهن من هموم 

 الحياة

)اأرحنا بال�شالة يابالل(

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

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

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

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

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

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

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

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

9 - حدد الأفكار الجزئية، واقترح طريقة العر�س للفكرة التالية:  

مقتــرحـ�ت العـر�صالأفك�ر التف�صيلية الفرعيةالفكرة الرئي�صة

الكتابة الجيدة نتيجة

القراءة الجيدة
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10 - اكتب فقرة ق�سيرة في و�سف الم�سهد التالي: 

11 - كان هذا هو الترتيب الذي اتبعه كاتب مقال بعنوان

 )الداء ال�سكري)، لو اأنك كتبت المو�سوع، فكيف �سترتب

 اأفكاره ؟   

عنوان المو�صوع: الداء ال�صكري

ترتيبـك الخـ��صالأفك�ر مرتبة بح�صب الك�تب الأول

التعريف العلمي للداء ال�شكرياأ�شباب حدوث الداء ال�شكري

الأخطار ال�شحية الناجمة عنه

التعريف العلمي للداء ال�شكري

الأدوية المتاحة وتاأثيراتها الطبية

اأعداد الم�شابين بال�شكري حول العالم

اأعرا�ض الداء ال�شكري

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

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

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

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

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

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

لتبدع 

يف الكتابة: 

حاول اإنتاج اأكرب عدد 

ممكن من الأفكار الأ�سيلة، 

واتبع طرًقا غري ماألوفة يف 

التعبري، واأطلق خيالك.

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

الوعي 

ال�سحي �سروري 

كالدواء...

كثريون يعرفون اأ�سماء 

الفريو�سات والأمرا�س، ولكنهم 

ل ميلكون ثقافة عنها وعن 

طرق الوقاية منها، وجتنب 

الإ�سابة بها.

ن�ضاط  )10(

ن�ضاط  )11(

 نوعه :

منزلي

 مو�سوعه :

بناء الفقرة.

هدفه :

كتابة فقرة في و�سف م�سهد م�سور. 	•

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سري 	•

واللغوي. والتفكير الإبداعي .

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط منزليًّا ، ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم ويقارنون بينها.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

اطلب منهم ت�سمين الن�ساط في ملف 	•

الأعمال.

 نوعه :

فردي

 مو�سوعه :

ت�سل�سل الأفكار.

 هدفه :

ترتيًبا مجموعة من الأفكار المعطاة ترتيًبا 

منطقيًّا.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض اأول ال�سريحة الخا�سة بت�سل�سل 	•

الأفكار على )�ض( وناق�ض محتواها مع 

الطالب. 

يوؤدي الطالب الن�ساط ، ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم ويقارنون بينها.
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12 - رتب الأفكار التالية ترتيًبا منا�سًبا، في مو�سوع بعنوان  )الق�سة في الأدب ال�سعودي)  

)  ( تقليل النا�ض من �شاأن الق�شة في بداياتها .

)  ( المقال الق�ش�شي هو ال�شورة الأولى للق�شة ال�شعودية .

)  ( الأ�شباب التي �شاعدت على ن�شوج الق�شة ال�شعودية .

)  ( للق�شة جذورها في اأدبنا القديم .

)  ( الق�شة بين لغة ال�شعر ولغة المقال .

13 - اختر مو�سوًعا تملك قدًرا وافًيا من المعلومات حوله، حدد اأفكاره الرئي�سة، واكتبها مرتبة هنا:  

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

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

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

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

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

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

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

               

اأولية - مراجعة - كتابة نهائية)، مراعًيا مهارات بناء المو�سوع، ثم دون م�سادر  اكتب التقرير )كتابة 

معلوماتك.

الخطوة الخام�سة )الأخيرة) من الم�سروع

ن�ضاط  )12(

ن�ضاط  )13(

 نوعه :

منزلي

 مو�سوعه :

ت�سل�سل الأفكار.

هدفه :

ترتيب مجموعة من الأفكار المعطاة ترتيًبا 	•

منطقيًّا .

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارات التفكير 	•

الناقد والذكاء المنطقي.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون اإجاباتهم 

ويقارنون بينها.

 نوعه :

فردي

 مو�سوعه :

ت�سل�سل الأفكار.

 هدفه :

اقتراح مجموعة من الأفكار لمو�سوع مختار 

وترتيبها ترتيًبا منطقيًّا.

اإر�سادات التنفيذ:

يوؤدي الطالب الن�ساط، ثم يعر�سون 	•

اإجاباتهم ويقارنون بينها.

اخلطوة اخلام�ضة )الأخرية( من امل�ضروع

هدفه:

كتابة التقرير

اإر�سادات التنفيذ:

- كلف الطالب بكتابة التقرير ب�سورة اأولية، وحدد موعًدا لذلك.

- اطلب منهم مراجعة ما كتبوه، ثم اأتح الفر�سة لهم للمناق�سة فيما بينهم.

- اطلب منهم تعديل الملحوظات التي ا�ستقوها من المناق�سة ثم كتابة التقرير في �سورته النهائية

- اطلب منهم الإ�سارة اإلى م�سادر معلوماتهم التي ا�ستفادوا منها

- اطلب منهم ت�سمين التقرير في �سورته النهائية في ملف الأعمال، وحدد موعًدا لذلك.
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العنوان،  جودة  حيث:  من  عليه  علِّق  ثم  التالي،  الن�س  اقراأ   -  14

وتما�سك  الأفكار،  ت�سل�سل  ومنطقية  الفقرات،  بناء  و�سالمة  والمقدمة، 

الن�س .    

مفهوم الق�سة الق�سيرة بين اآراء النقاد وروؤى المبدعين

الق�شيرة  ق�ش�شهم  تتداخل  الُكتَّاب  من  ا  عدداً نجد  العربي  الأدب  في 

ومحمود  اأ�شالن،  واإبراهيم  الطاهر،  يحيى  مثل:  الروائية،  اأعمالهم  مع 

الورداني . وقد اأ�شار خيري دومة في كتاب )تداخل الأنواع في الق�شة الم�شرية الق�شيرة( اإلى اأن يحيى الطاهر 

ا ق�شيرة في مجموعة )الدف وال�شندوق( ثم اأدخلها بعد ذلك في �شياق روايته )الطوق والأ�شورة(  ن�شر ق�ش�شاً

ا من ن�شو�ض )وردية ليل( في الدوريات، ثم يعيد تجميعها واإكمالها لين�شرها تحت  وين�شر اإبراهيم اأ�شالن كثيراً

ثم  الق�ش�شية،  و�شمن مجموعاته  الدوريات  في  الق�شيرة  بع�ض ق�ش�شه  الورداني  وين�شر محمود   . رواية  ا�شم 

يدخلها بعد ذلك في �شياق روايته )نوبة رجوع(.

اإحدى الق�شايا المهمة التي تتعلق بفن الق�شة الق�شيرة تتمثل في النظر اإليه �شمن اإطار المقدار الكمي للكتابة، 

مع اإغفال كافة الجوانب الأخرى . نحن على يقين اأن الق�شة الق�شيرة هي ال�شقيقة ال�شغرى لفن الرواية، لكن هذا 

ليعني بحال من الأحوال اأن الق�شة الق�شيرة رواية يقل عدد كلماتها .

ا من الق�شايا لعدد من ال�شخ�شيات عبر اأجيال مختلفة ؛ لأنها لو فعلت  الق�شة الق�شيرة ل تحتمل اأن تعالج عدداً

ا ما يتناول  ذلك فلن تكون �شوى �شرد لأحداث متتابعة، تخلو من التكثيف اللغوي والمعالجة المركزة . الروائي غالباً

�شخ�شيات اأكثر، وربما يغطي ب�شكل تف�شيلي فترة زمنية طويلة، ويتناول عدة جوانب من ال�شخ�شية الواحدة لكن 

هذا ل يحدث في الق�شة الق�شيرة .

ا من الحياة يقت�شر على حادثة واحدة، لت�شتغرق  ا واحداً الق�شة الق�شيرة كما يرى فتحي الأبياري، تعالج جانباً

ا من الخت�شار للرواية . فترة طويلة من الزمن، واإن حدث ذلك فاإن الق�شة تفقد قوامها الطبيعي وت�شبح نوعاً

وفي محاولة لتقريب مفهوم الق�شة الق�شيرة، يرى بع�ض النقاد �شرورة ا�شتمالها على وحدة المو�شوع، ووحدة 

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

النقد 

لي�س هو ذم املنقود 

بال�سرورة، واإمنا هو حكم 

باجلودة اأو الرداءة وفق معايري 

حمددة بعيًدا عن العوامل الذاتية، 

كالأفكار ال�سابقة اأو التاأثري العاطفي 

اأو النظر اإىل الأمور من وجهة النظر 

اخلا�سة والتع�سب لها ...

ن�ضاط  )14(

 نوعه :

مجموعات

 مو�سوعه :

مهارات بناء مو�سوع.

هدفه :

محاكمة ن�ض مكتوب في �سوء مهارات بناء 	•

المو�سوع.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارات 	•

المالحظة والتحليل، والتفكير الناقد.

اإر�سادات التنفيذ:

و�سح المطلوب ، وهو الحكم على : العنوان، 	•

المقدمة، بناء الفقرات، ت�سل�سل الأفكار، 

تما�سك الن�ض. في �سوء ما تم تعلمه خالل 

التدريبات الما�سية. 

اطلب تنفيذ الن�ساطات ، ثم ا�ستمع لإجابات 	•

الطالب وتعليقاتهم، وناق�سها معهم.
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ا، فت�شم ال�شيرة الكاملة لإن�شان اأو مجموعة  ا حّيا طويالاً ومعقداً الغر�ض، ووحدة الحادثة . فالرواية قد تحكي نظاماً

من النا�ض، بل قد ت�شم جيلين اأو ثالثة، اأما الق�شة الق�شيرة فمن الم�شتحيل عليها اأن تفعل ذلك .

ورغم ارتباط الق�شة الق�شيرة الوثيق ال�شلة بفن الرواية، من حيث ا�شتراكهما في مجموعة من التقنيات - 

فاإنها في فترة متاأخرة اأ�شبحت تقترب من ال�شعر، واأ�شبح هناك �شوؤال مطروح هو )هل الق�شة الق�شيرة اأقرب 

ا، بل اإنه جاء نتيجة لإبداع الموؤلفين الذين اأرغموا  اإلى ال�شعر اأم اإلى الرواية( ؟ وهذا ال�شوؤال لم يطرحه النقاد بدءاً

النقاد على تحويل اأنظارهم، من ارتباط الق�شة بالرواية، اإلى ارتباطها بال�شعر، الأمر الذي يجعل الناقد يرى اأن 

معظم كتاب الق�شة الق�شيرة المحدثين يتفقون على اأن الق�شة الق�شيرة اأقرب اإلى ال�شعر منها اإلى الرواية .

وعلى الم�شتوى المحلي ُطرح هذا ال�شوؤال في مرحلة تاريخية تتمثل في نهاية ال�شبعينات وبداية الثمانينات حين 

ا  ا للق�شة الق�شيرة قبل ذلك، واإنما تمثل توجها جديداً �شدر عدد من المجموعات الق�ش�شية التي ل تمثل امتداداً

في كتابة الق�شة، ينحو منحى ال�شعر من حيث اللغة والغمو�ض . اإ�شافة اإلى الإيقاعات ال�شعرية في بع�ض الجمل 

. وقد لحظ ذلك الدكتور من�شور الحازمي حين تحدث عن هذا الجيل »الذي اقتربت لغته من لغة ال�شعر« ح�شب 

تعبيره . 

د. عبدالعزيز ال�شبيل

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

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

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

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

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

التعليق
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15 - هاتان خاتمتان لمو�سوعين مختلفين، علق عليهما، كما هو مطلوب:    

16 - اكتب خاتمة منا�سبة للن�س التالي: 

يتقدم بنا الزمان، وتتكاثر المكت�شفات والمخترعات التي تهدف 

اإلى خدمة الإن�شان، وت�شهيل معي�شته، ورغم ذلك فاإن هموم الإن�شان 

وم�شاكله تتزايد بدلاً من اأن تتناق�ض، فكل اختراع جديد يقدم لالإن�شان 

خدمة من جهة ولكنه يفتح عليه ثغرات للمنغ�شات من جهة اأخرى، 

فكم من م�شكلة نعانيها اليوم لم يكن اأ�شالفنا يعرفونها، وال�شبب اأن 

كثيرون  يتوهم  التي  والتقدم،  التطور  عجلة  مع  جاءت  الم�شكلة  هذه 

اأنها �شهلت حياة الإن�شان، وقللت من م�شاكله، ومنغ�شات حياته.

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه ن�سارع 

اإىل اقتناء و�سائل 

التقنية احلديثة، وميتلكها 

ال�سغار قبل الكبار...

وهي اأ�سياء لتعاب اإل اإذا امتزجت 

مبع�سية اأو اقرتنت ب�سالل اأو زادت عن 

احلد املاألوف، فهذه الو�سائل اإما اأن تكون 

و�سائل بناء وعطاء واإما اأن تكون 

و�سائل هدم وخراب.

الرومان،  وحكماء  اليونان،  فال�شفة  لتاريخ  بنا  حاجة  ل 

مملوءة  �شريفة  حياة  تاريخنا  في  فلدينا  ؛  الغرب  وعلماء 

والحكمة  والرحمة،  والحب  والثبات،  والبر  والعمل،  بالجد 

هي:  الكاملة،  والإن�شانية  الحقيقي،  وال�شرف  وال�شيا�شة، 

حياة نبينا  وح�شبنا بها وكفى .

المنفلوط، النظرات

مختلف  في  الخالدة  الآثار  اأقامت  التي  هي  المثابرة  اإن 

من  اليوم  به  ن�شتمتع  الذي  التراث  ذلك  وكونت  المجالت، 

المجلدات  بتلك  زودتنا  التي  هي  الَجَلد  وقوة   . وفنون  علم 

التي  هي  ال�شبر  وقوة   . الكتب  خزائن  تمالأ  التي  ال�شخمة 

قة التي بين اأيدينا . اأنتجت لنا تلك البحوث الم�شوِّ

                                                   زكي المهند�ض،  اإلى المجد

مو�شوع المقال:

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

 اأهم اأفكار المو�شوع كما يت�شح في الخاتمة:

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

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

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

هدف الخاتمة: 

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

مو�شوع المقال:

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

 اأهم اأفكار المو�شوع كما يت�شح في الخاتمة:

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

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

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

هدف الخاتمة: 

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

ن�ضاط  )15(

ن�ضاط  )16(

 نوعه :

مجموعات

 مو�سوعه :

بناء خاتمة.

هدفه :

تطبيق موا�سفات الخاتمة الجيدة على 	•

خاتمتين مكتوبتين. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء اللغوي. 	•

والتفكير الناقد، ومهارات المالحظة 

والتحليل والتقويم.

اإر�سادات التنفيذ:

ابداأ بمناق�سة الفقرة ال�سارحة لموا�سفات 	•

الخاتمة الجيدة ، بعد عر�سها على )�ض(. 

ينفذ الطالب الن�ساط في مجموعات. 	•

ثم يعر�سون اإجاباتهم، ويقارنون بينها ، 

وي�سلحون اإجاباتهم في �سوء نتائج النقا�ض. 

يمكن اأن تكون الإجابة قريبة من :	•

 نوعه :

فردي

 مو�سوعه :

بناء خاتمة.

 هدفه :

كتابة خاتمة لمو�سوع مكتوب.

اإر�سادات التنفيذ:

ناق�ض مع الطالب محتوى الن�ض واأفكاره 	•

الرئي�سة. 

يكتب الطالب الخاتمة، ثم يقومون باإلقائها.	•

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط. 

التعليق الخاتمة 

خاتمة مو�سوع المنفلوطي : 

) ل حاجة بنا لتاريخ ....(

- مو�سوع المقال : الر�سول القدوة 

- اأهم اأفكار المو�سوع كما يت�سح من الخاتمة :

•  �سور من �سيرة النبي � وجهاده و�سبره واأخالقه. 	

• انبهار بع�ض النا�ض بالنماذج القيادية والعلمية من اأبناء  الغرب ، والدعوة 	

اإلى تقليدهم والقتداء بهم. 

هدف الخاتمة : بيان الراأي النهائي للكاتب. 

خاتمة مو�سوع المهند�ض  : 

) اإن المثابرة هي التي ....( 

- مو�سوع المقال : اأثر المثابرة والت�سميم في المنجزات الإن�سانية 

- اأهم اأفكار المو�سوع كما يت�سح من الخاتمة .

اأهمية المثابرة والت�سميم في عظمة المنجزات الإن�سانية. 

والمجلدات   ، والفني  العلمي  والتراث   ، الخالدة  الآثــار  من  لذلك  �سواهد  اإيــراد 

ال�سخمة والبحوث الم�سوقة. 

هدف الخاتمة : تلخي�ض اأهم ما ورد في المو�سوع. 

اختبار الفترة الثانية من بداية ) مهارة بناء المو�سوع ( اإلى هنا
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ا بهذه المعادلة، فهم اأول من  و�شبابنا لي�شوا بمعزل عن هذه الهموم والإ�شكالت، بل اإنهم ال�شريحة الأكثر تاأثراً

ا  ي�شتقبل منتجات العلم الحديث، وهم الالهثون لال�شتفادة من و�شائل التطور، ولذا فهم اأكثر فئات المجتمع تعر�شاً

لما ي�شاحب التقدم العلمي الحديث من اإ�شكالت ومنغ�شات، وكثير مما ينتقده الآباء في �شلوكيات اأبنائهم هو  من 

النتائج المبا�شرة اأو غير المبا�شرة لذلك الرقي والتقدم.

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

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

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

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

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

17 - ار�سم �سكاًل اأو جدوًل يلخ�س مهارات بناء المو�سوع:  

ن�ضاط  )17(

 نوعه :

فردي

 مو�سوعه :

مهارات بناء المو�سوع.

 هدفه :

تلخي�ض مهارات بناء المو�سوع في ر�سم اأو 

جدول.

اإر�سادات التنفيذ:

يلخ�ض الطالب مهارات بناء المو�سوع 	•

في ر�سوم )�سجرة ذاكرة / هيكل �سمكة / 

ر�سوم ت�سنيف  اأو جداول(. 

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية( لتنفيذ هذا الن�ساط.

يعر�سون ر�سومهم، وي�سوبون اأخطاء 	•

بع�سهم.

اختبار الفترة الثانية من بداية ) مهارة بناء المو�سوع ( اإلى هنا
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اإلى  ت�سير  اأن  ولتن�س  المو�سوع،  معلومات  اأوًل  اجمع  التالي،  المخطط  بح�سب  اإن�سائك  من  مو�سوًعا  اكتب 

مراجعك في نهاية مو�سوعك:

مشكالت اقتصادية

مشكالت

أمنية

مشكالت اجتماعية وأخالقية

أسبابمحاكمة تلك األسباب

استقدامهم

األعمال التي 
التعداد ميارسونها

واجلنسيات

التعامل 
مع 

العمالة

كيف نقلل من العمالة

التكافل
بني املسلمني

تقوية العالقات 
بني الشعوب 

والدول اإلسالمية

نشر اإلسالم،

وتصحيح

عقائد 
املسلمني

سد احلاجة

لأليدي العاملة

ة
يــ

ب
ن
ج

لأ
 ا

ة
لــ

ـا
م

ع
ال

اختبار بعدي

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

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

بية في المملكة
جن

لأ
 ا
لة

ما
لع

 ا
م

ج
ح

ة الأجنبية
مال

لع
 ا

ت
ال

ك
شش

م

ة
جنبي

لأ
                                     نحن والعمالة ا

ة
ي
ب
ن
ج

لأ
ة ا

مال
ع
ت ال

                                           اإيجابيا

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على كتابة مو�سوع مقالي متكامل، اإذا اأعطي اأفكاره الأ�سا�سية  وتف�سيالته الجزئية.�سوؤال واحد 
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.................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اختبار الفرتة الثانية من بداية )مهارة بناء املو�سوع) اإىل هنا.
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1 -  مقالتان اأدبيتان بعنوان )ال�سمير) لكاتبين مختلفين، اقتطفنا لك الفقرة الأولى من مقدمتيهما . علق 

عليهما، مبيًنا مزاياهما، ومفا�ساًل بينهما: 

التعليق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأنــه  الــمــرء  �شعور  هــو  ؟  عندي  الُخُلق  مــا  اأتـــدري 

ل  لذلك  ؛  يفعل  اأن  يجب  عما  �شميره  اأمــام  م�شوؤول 

ال�شر  ت�شتوي عنده �شدقة  ا حتى  كريماً الكريم  اأ�شمي 

في  يعف  حتى  ا  عفيفاً العفيف  ول  العالنية،  و�شدقة 

ال�شادق  ول  الخوف،  في حالة  يعف  كما  الأمن  حالة 

ا حتى ي�شدق في اأفعاله �شدقه في اأقواله، ول  �شادقاً

ا حتى يبكي قلبه قبل اأن تبكي عيناه . الرحيم رحيماً

م�شطفى المنفلوطي

في جنح ليل �شديد الظالم، قار�ض البرد، في عام هو 

من اأ�شد الأعوام مجاعة )عام الرمادة(، وبينما �شياط 

واأنياب  ــا،  وُعــْدماً ا  فقراً الم�شنى  الج�شد  تلهب  الجوع 

 - وُعريًّا  ا  تعباً المنهك  الج�شم  باأ�شالء  تفتك   البرد 

باأبواب رحمته، المتعلقة  الموؤمنة بربها،  الروح   كانت 

الخا�شعة لعظمته، تقاوم لهيب الجوع، واأنياب البرد، 

اأن  فتاأبى  ؛  التهديد  ورعــود  الطمع،  بــروق  وت�شارع 

ا من  ت�شيف اإلى قليل ما رزقها اهلل من )اللبن( �شيئاً

الماء، تزيد به في اإنائها، وت�شتكثر به في بيعها . اإنها 

اأنه واإن غاب عنها )عمر( فاإن اهلل  التي تعلم  الروح 

حا�شر ل يغيب، وتوقن باأن اهلل الذي اأمرها بالأمانة 

واأنــه  وحيلتها،  جهدها  اإلــى  يكلها  لن  الخلق  وكريم 

ا . �شوف يي�شر لها من بعد �شيقها مخرجاً

رقم 

الن�ساط 

اإر�سادات التنفيذ هدف الن�ساط ومو�سوعه 

 ركز  في هذه الن�ساطات على الطالب الأقل مثابرة ، والأدنى اإتقاًنا.	•

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية( لتنفيذ هذه الن�ساطات.	•

المو�سوع : بناء مقدمة 1

مقدمتين  بــيــن  الــمــقــارنــة    : الــهــدف 

لمو�سوع واحد.

مــهــارات  تنمية  على  الن�ساط  ي�ساعد 

التفكير الناقد.

ن�ساط ثنائي :

الجيدة، 	• للمقدمة  الفنية  الموا�سفات  فــي  الــطــالب  بمناق�سة  ابـــداأ 

واأ�ساليب بنائها. 

يقارنون 	• ودعهم  الطالب،  لإجابات  ا�ستمع  ثم   ، الن�ساط  تنفيذ  اطلب 

بينها، وي�سوبون اأخطاء بع�سهم.

يمكن اأن تكون الإجابة المنا�سبة قريبة من :

تتميز المقدمة الأولى بالتناول المبا�سر الوا�سح لمو�سوعها وتبداأ بداية 

مثيرة لالهتمام بال�سوؤال وبقية المقال اإجابة عنه اأما المقدمة الثانية 

التفا�سيل  بو�سف  يهتم  الذي  الق�س�سي  الأ�سلوب  با�ستخدام  فتتميز 

خالل  من  مبا�سرة  غير  بطريقة  المو�سوع  وتتناول  الم�سهد.  وت�سوير 

ق�سة رف�ض تلك الفتاة مزج  اللبن بالماء خوفا من اهلل.
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2 - اقراأ  الن�س التالي، ثم علق عليه بح�سب ماتعلمت من مهارات الكتابة:    

فــرديـــة الإبـــــداع

لم نْعَتْد بعد - ما دمنا لم ندخل المجتمع ال�شناعي، اأو لم نع�شه في حياتنا نحن العرب- على الحياة الجماعية، 

في العمل وال�شكن والتعاون الجتماعي، وهذا من طبيعة الأ�شياء بالن�شبة اإلينا؛ لكوننا ل نزال في مجتمع زراعي، 

من اأبرز �شماته الفردية .

ا، وهذه الفردية في العمل البحثي لم  الفردية هي اأبرز مظاهر حياتنا في الوطن العربي، والعالم الثالث عموماً

تعد �شالحة لإنتاج اأبحاث م�شتفي�شة، ودرا�شات معمقة، تتطلب فرق عمل في كل منها، مو�شعة بقدر الم�شتطاع .

اأما في الأجنا�ض الأدبية والفنية الأخرى، فاإن الأمر يختلف، الر�شام ير�شم في م�شغله بمفرده، وفرديته هنا 

ا ؛ لأنها تعطيه اأ�شلوبه  �شرورية، ال�شاعر، القا�ض، الروائي، ي�شتغل كل منهم بمفرده، وفرديته هنا �شرورية اأي�شاً

ودون هذا  والق�ض.  والنحت  الر�شم  في  ا،  ا خا�شّ ن�شيجاً منه  يجعل  الذي  التميز  تعطيه  الخا�ض،  �شوته  الخا�ض، 

التميز ل تتح�شل له ال�شخ�شية الإبداعية المطلوبة .

ا، فقد كان الر�شام ال�شوري ال�شهير المرحوم )فاتح  والتخ�ش�ض بجن�ض اأدبي واحد اأو فني واحد �شروري اأي�شاً

ا .  المدر�ض( من كّتاب الق�شة الق�شيرة الناجحة، اإنما تخ�ش�ض بالر�شم ولي�ض بكتابة الق�شة، ولهذا يعد ر�شاماً

ا، اإل اأنه تخ�ش�ض في ال�شعر ولي�ض في الر�شم ؛ لذلك ُعدَّ  ا اأي�شاً وناظم حكمت )ال�شاعر التركي الكبير( كان ر�شاماً

ا، ول حاجة لتقديم  ا . التخ�ش�ض بجن�ض اأدبي واحد اأو جن�ض فني واحد هو المبداأ المعمول به اإذاً ا ل ر�شاماً �شاعراً

المزيد من الأدلة وال�شواهد .

وباخت�شار، الفردية بالن�شبة للمبدع �شرورية، يتطلبها التميز، والتخ�ش�ض في جن�ض اأدبي اأو فني واحد �شروري 

ا، واإل كان المبدع مثل لعب ال�شيرك، يلعب على الحبال  ا، ول منا�ض من ذلك، حتى مع تعاون الفنون جميعاً اأي�شاً

كلها .

حنا مينة، جريدة الريا�ض - 15 �شوال 1423هـ .

رقم 

الن�ساط 

اإر�سادات التنفيذ هدف الن�ساط ومو�سوعه 

المو�سوع : مهارات  بناء المو�سوع 2

نــ�ــض مقالي  عــلــى  الــحــكــم    : ــهــدف  ال

لبناء  الأ�سا�سية  الــمــهــارات  �ــســوء  فــي 

المو�سوع. 

مــهــارات  تنمية  على  الن�ساط  ي�ساعد 

التفكير الناقد. 

ن�ساط مجموعات :

ابداأ بمناق�سة الطالب في مهارات بناء المو�سوع.	•

اإلى 	• وا�ستمع  اأخرى،  بعد  واحدة  المهارات  هذه  الطالب  مع  ا�ستعر�ض 

هذه  �سوء  في  الن�ض  هذا  عن  اأ�سدروها  التي  واأحكامهم  اإجاباتهم 

المهارات.

دع الطالب يقارنون بين اإجاباهم، وي�سححون لبع�سهم.	•
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العنــوان:

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

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

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

المقــدمـة:

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

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

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

بنـاء الفقــرات:

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

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

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

ت�شل�شـل الأفكــار:

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

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

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

بنـاء الخـاتمـــة:

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

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

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

التعليق على الن�س
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3 - اأكمل ر�سم ال�سكل التالي:  

4 - دون فيما يلي راأيك في محتوى هذه الوحدة ومدى ا�ستفادتك منها:  

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

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

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

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

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

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

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

مهــارات الكتـابـة

مهارات بناء المو�سوعمكونات الت�سميمخطوات بناء المو�سوع

رقم 

الن�ساط 

اإر�سادات التنفيذ هدف الن�ساط ومو�سوعه 

المو�سوع : مهارات الكتابة 3

المعلومات  جميع  تلخي�ض   : الــهــدف 

في  عليها  التدريب  تم  التي  والمهارات 

الوحدة كلها. 

ن�ساط فردي :

يعر�سون  ثــم  التفا�سيل.  جميع  محددين  الر�سم  ،  الــطــالب  ي�ستكمل 

ر�سومهم ، وي�سلحون اأخطاء بع�سهم. 

الهدف : بناء اتجاه اإيجابي نحو مهارات 4

الكتابة. 

ن�ساط فردي: 

يكتب كل طالب راأيه في محتوى الوحدة. ثم يعر�ض ما كتب. 
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اأوًل - قامت جماعة الن�ساط في مدر�ستك باإ�سدار مجلة متميزة، مو�سوعاتها قيِّمة ومنوعة، وم�ستوى اإخراجها 

يناف�س اأجمل المجالت المحلية . وقد طلبت منك الجماعة اأن تكتب مقدمة رائعة للمجلة في عددها الأول 

. ماذا �ستكتب ؟

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

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

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

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

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

ثانًيا - كلفت باإدارة م�سنع لإنتاج المواد الكيميائية . اأحببت قبل اأن تبا�سر العمل اأن تح�سل على قدر وافر 

من المعلومات . رتب اأولوياتك على �سورة اأفكار رئي�سة، ثم حدد م�سادر معلوماتك:

م�صــ�در ا�صتقـــ�ء المعـلــومـــ�تالأولوي�ت مرتبة بح�صب الأهمية

اختبار بعدي

*  هذا منوذج لالختبار، ي�ستفيد منه املعلم يف اإعداد الأ�سئلة، وي�ستعني به الطالب يف تثبيت تعلمه، ول ي�سح الختبار به 
اأو باإحدى فقراته.

*

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على بناء المقدمة.اأول

يقي�ض القدرة على تحديد الأفكار الرئي�سة وم�سادر المعلومات للمو�سوع. ثانًيا 
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ثالًثا - اقترح الأفكار الفرعية، وطريقة العر�س المنا�سبة للتعبير عن الفكرة التالية:

مقتــرحـ�ت العـر�صالأفك�ر التف�صيلية الفرعيةالفكرة الرئي�صة

م لكل جهد منظَّ

عائد م�شاعف

رابًعا - ار�سم مخطًطا لمو�سوع ترغب الكتابة فيه، محدًدا عنوانه، واأفكاره الرئي�سة، وتف�سيالته الجزئية:

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض القدرة على تحليل الأفكار الرئي�سة اإلى اأفكار جزئية، واقتراح اأ�ساليب العر�ض المنا�سبة.ثالًثا

يقي�ض قدرة الطالب على ر�سم مخطط لت�سميم مو�سوع.رابًعا 
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اأخي الطالب: انتهيت الآن من درا�سة الوحدة، واأديت عدًدا من الن�ساطات والختبارات قّوم ذاتك في 

الجدول التالي:

مهــ�رات الوحدة
ن�صبـة

الإتق�ن

اأرغب في زي�دة

ن�صبة الإتق�ن

خطة مقترحة لزي�دة

ن�صبة الإتقــ�ن

تحديد الم�شادر المنا�شبة 

للمعلومات التي تبحث عنها

جمع المعلومات وت�شنيفها

تحديد الهدف من الكتابة

ت�شميم مخطط المو�شوع في 

جدول اأو ر�شم

اختيار العنوان المنا�شب 

للمو�شوع 

بنـاء المقـدمـة

بنـاء الفقـرات

ت�شل�شل الأفكار في المو�شوع

بنـاء الخاتمة

نهاية الوحدة

  اطلب قراءة التعليمات والإر�سادات.

  �سجعهم على تقدير مدى اإتقانهم لمهارات الوحدة. 

  حث غير المتقنين على ر�سم خطة عالجية. واتفق معهم على تف�سيالتها ، 

واأ�سلوب متابعتها، والتوقيت المنا�سب لإعادة التقويم .
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ن�ساطات عالجية  اأوًل 

الن�ضاطات الإ�ضافية

1   اكتب ا�سم العن�سر المنا�سب من مكونات مخطط المو�سوع اأمام و�سفه :

الو�سف العن�سر

مجموعة اأفكار مرتبة في فقرات .

فقرات تاأتي اأول المو�سوع .

�سمة مميزة للمو�سوع تدل على محتواه .

جزء من المو�سوع فيه الخال�سة اأو الراأي .

2   �سع عناوين منا�سبة للموا�سيع التالية :

العنوان المو�سوع 

درا�سة حول اإهدار ال�سباب لأموالهم في اأ�سياء غير مهمة .

مقال يتحدث عن �سدة الزدحام �سباحا في المدن الكبيرة .

كتاب يتحدث عن كيفية التعامل مع النا�ض وك�سف �سخ�سياتهم .

ق�سيدة  ت�سور ما يعانيه الم�سلمون في فل�سطين .

3   اأردت اأن تكتب مو�سوعا متعلقا بال�سباب اأيام الإجازات. اأكمل : 

الفن التعبيري المنا�سب

هدف المو�سوع 

العنوان 

مميزات العنوان 

م�سادر جمع المعلومات 
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�سمم مخطًطا لمو�سوعك: 

اأ�سلوب العر�ضالأفكار الجزئية الأفكار الرئي�سةالعنا�سر الفنية

مقدمة

عر�ض

خاتمة 

4   اكتب مقدمة ق�سيرة للن�ض التالي : 

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

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

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

ففي الكتب نتاج ما تو�سل اإليه المفكرون خالل اأعمارهم المديدة، وفيها خال�سة تجارب الذين �سبقونا، فالح�سارة 

الإن�سانية التي نعي�سها الآن هي ثمرة لفْكر الإن�سان بعد تمكين اهلل -عز وجل- له. 

اإن ح�سارة اليوم تقا�ض بمقدار اإقبال اأبنائها على القراءة ؛ لأن ذلك ينعك�ض على تفكيرهم ، وعلى تعبيرهم عما 

يفكرون به. فهذه رو�سيا عند اإطالقها لقمرها ال�سناعي الأول اهتزت الأو�ساط العلمية في اأمريكا، و بعد الدرا�سات 

والبحوث اأدرك الأمريكيون �سبًبا من الأ�سباب التي جعلت رو�سيا تتقدم  في هذا الم�سمار. وهو اأن اأبناء رو�سيا قراء 

ماهرون. 
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5   اكتب فقرة تتحدث فيها عن اأهمية ا�ستغالل الوقت ، وعزز فقرتك ببع�ض ال�سواهد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4 - 134

ن�ساطات اإثرائية ثانًيا

ا يجمع اأبناء الأمة الإ�سالمية، والمحافظة عليها تعد واجًبا دينيًّا قبل اأن تكون واجًبا  1    تمّثل اللغة العربية رابًطا مهمًّ

ثقافيًّا...

اكتب فقرتين تحث فيهما على الحفاظ على اللغة العربية. 

الفكرة الرئي�سة للفقرة الأولى : 

              )........................................................................................................................................................................................................................................................(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الفكرة الرئي�سة للفقرة الثانية : 

              )........................................................................................................................................................................................................................................................(

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................
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ا ) ح�سب ما تختاره ( ، ثم حدد:  2    اقترح م�سروًعا م�ستقبليًّ

م�سمى الم�سروع 

اأهداف الم�سروع 

معلومات تريد اأن 

تجمعها حول الم�سروع 

م�سادر  المعلومات 

خطوات التنفيذ 

العقبات المتوقعة، 

و�سبل التغلب عليها 
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الختبار الإ�سافي ثالًثا

1   علق على المقدمة التالية: 

األم ت�سم الآذان اأ�سداء الحروب ؟! األم يوؤذ الأعين م�ساهد  التقتيل والدمار التي تقع في بع�ض البلدان، حتى �سارت 

مادة اأ�سا�سية تمالأ اأخبار وكالت الأنباء ، و�سا�سات التلفزة، واأوراق ال�سحف والمجالت، و�سفحات ال�سبكات الحا�سوبية؟! 

مدى تحقق ال�سروط في المقدمة : ..................................................................................................................   

�سع خطا تحت العبارة الأكثر ت�سويًقا.    

اأفكار المو�سوع كما تتوقعها. ......................................................................................................................................................................................   

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

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

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

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

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

2    اكتب خاتمة لمو�سوع بعنوان ) النحراف وو�سائل الإعالم ( كانت اأفكاره كما يلي : 

المقدمة: كثرة و�سائل الإعالم، وقلة اأهدافها البناءة .   

العر�ض: تعليق على بع�ض القنوات ال�سيئة، ق�ستان ل�سابين انحرفا ب�سبب و�سائل الإعالم الم�سلة، دور الآباء،    

الأخطار القادمة وكيفية التعامل معها. 

الخاتمة :     

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................
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3   اكتب مو�سوًعا من  اإن�سائك عن  ) العلم والمعلم ( ملتزًما بما تعلمته  من مهارات بناء المو�سوع. 

) احر�ض على التقيد باأعراف الكتابة ، و�سالمة ا�ستخدام عالمات الترقيم (. 

) بالإمكان اأن ت�ستعين بهذه الأفكار  اإن �سئت  ( 

المقدمة : قول م�سهور اأو ق�سة تلفت النتباه اإلى مو�سوعك.    

العر�ض : حث الإ�سالم على العلم، دور الدولة في ن�سر العلم، اأهمية العلم للفرد والأمة، واجب الدولة والمجتمع    

والطالب تجاه المعلم والعلم، �سفات طالب العلم، مكانة المعلم والعلماء في الإ�سالم، نماذج لبع�ض العلماء الذين 

رفعوا راية اأمتهم في مختلف المجالت. 

الخاتمة :  تلخي�ض لمو�سوعك اأو راأيك الخا�ض في العلم اأو ن�سيحة اأو دعوة للعلم .    





االستماع

4
الوحدة الرابعة

ل العلوم واملعارف، ونفهم املسائل، وندرك    بعث اهلل �سبحانه الر�سل مب�سرين ومنذرين لئال يكون للنا�س حجة بعد الر�سل  باالستماع    نحصِّ
                   احلقائق، ونتواصل مع اآلخرين.فكيف نكون 

ناجحني في ذلك؟

135

135



اأهداف الوحدة

 ال�ستماع مهارة لغوية.        

 ال�ستماع مهارة تعلم.

موضضوعات الوحدة

يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن: 

 حتدد اأركان عملية الت�سال اللغوي.

  تلتزم باآداب ال�ستماع.

  متيز اأهداف الن�س ومراميه وتوجيهاته.

  ت�ستخدم الر�سوم لتلخي�س مات�سمعه، وتدوين ملحوظاتك عليه.

  تطور اأ�سلوبك املف�سل يف التعلم.

مدة التنفيذ

أربعة أسابيع

دليل الوحدة

136
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اعـــر�ـــض دلـــيـــل الــــوحــــدة، وو�ــســح 

واأ�ساليب  والأهـــداف،  مو�سوعاتها، 

ــفــاع  ــت ــى الن ــهــم عــل الــتــقــويــم، وحــث

بالإر�سادات.

دليل الوحدة



 م�شروع

الوحدة
تطبيق مهارات ال�شتماع على مقطع �شوتي.

ا على  ا اأو تلفزيونيًّا - قائماً ا �شوتيًّا - اإذاعيًّ )يوفر كل طالب مقطعاً

احلوار، مدته خم�ض ع�شرة دقيقة؛ ليطبق عليه مهارات ال�شتماع 

امل�شتهدفة يف كل خطوة من خطوات امل�شروع(.

اإر�شادات املتعلم

• حاول أن تنمي مهارة االستماع لديك من خالل التركيز على مايقوله املتحدث، داخل 	
الفصل أو خارجه.

• كن مستمًعا جيًدا وفعااًل في احملاضرات الدراسية، واحملاضرات العامة، وخطبة اجلمعة.	
• امل��ع��ل��وم��ات وال��ف��وائ��د 	 ل��ت��دوي��ن أه��م  ف��ي جيبك ؛  ب��ك��راس صغير تستطيع حمله  احتفظ 

التي تستمع إليها في احملاضرات العامة، وكراس صغير لتدوين الفوائد واملعلومات التي 
تسمعها من معلميك داخل الصف الدراسي .

• تعّرف على أسلوبك في التعلم، واطلب توجيه معلميك حول ذلك األسلوب، وحاول 	
االستفادة من أسلوبك في التعلم في حتقيق مزيد من النجاح والتفوق  .

•  أك�����ث�����ر م������ن ال�������ت�������درب ع����ل����ى ك���ي���ف���ي���ة ال���ت���ل���خ���ي���ص اجل�����ي�����د ل���ل���م���ع���ل���وم���ات وال�����ن�����ص�����وص،	
 وح�������������اول االس�������ت�������ف�������ادة م�������ن ال����ت����ل����خ����ي����ص ف�������ي امل������راج������ع������ة ال�����س�����ري�����ع�����ة ع�����ن�����د احل�������اج�������ة .

137
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ر عن هذه الفكرة من خالل �سرد الحادثة الم�سورة التالية:     1 -)اإن فقدت ال�ستماع قد تفقد الحياة). عبِّ

2 - رتب الأقوال التالية بح�سب الأو�سح دللة على اأهمية ال�ستماع:

قالوا عن ال�شتماع:  

)    ( يكفيــك من �شر �َشَمــاُعــــه.

)    (قال اأبو تمام:      

)    (قال الحميري:    

)    (قال ابن هرمة:   

)    (ت�شـــــمع بالمعيدي خير من اأن تراه.

ع بك. )    (من اأ�شــــمعك �شمَّ

)    (قال ب�شار بن برد:

)    (مما ين�شب لعلي بن اأبي طالب ¶ قوله:

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

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

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

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

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

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

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

ال�ستماع

الوحدة

4

بقلبــــــه للحديــــث  ي�شغي  وتـــراه 

بــه اأجـــيء  قــول  اإلـــى  ي�شـــــمعون  ل 

لــــــــه �شــريــــٌك  م  الــــذَّ ال�شــــامــُع 

 يا قــوم اأذني لبعـــ�ض الحي عا�شــقـة

محدثهـــــا عيني  من  تعرف  والعين 

بــــــــه اأدرى  ولعــلَّــــه  وب�شمــعــــه 

للب�شــــر الأنعــام  ت�شتمــع  وكيــف 

كـــالآكــــــِل المــاأكـــوِل   ومطعـــُم 

 والأذن تع�شـــــــق قبل العـــــين اأحيانــا

 اإن كان من حــــزبها اأو من اأعـــــــاديها

ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

مجموعات

هدفه:

بيان اأهمية ال�ستماع 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سري ، 

والتفكير الإبداعي. ويبني اتجاًها اإيجابيًّا نحو  

ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض  ال�سورة على )�ض( اأو اكتف 	•

بالكتاب المدر�سي. 

اطلب تف�سير هذه العبارة. ثم محاولة 	•

التعبير عن ال�سورة المرفقة وفًقا للتف�سير  

ال�سابق. ) حث الطالب على  اإطالق 

خيالهم. والنظر اإلى ال�سورة من زوايا 

مختلفة ، وعدم التقيد بفكرة واحدة (

نوعه:

فردي

هدفه:

بيان  اأهمية  ال�ستماع. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سري. 

والتفكير الإبداعي ، ويبني اتجاها اإيجابيا 

نحو ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:

ناق�ض اأنت والطالب معاني هذه الأقوال 	•

ب�سكل �سريع ، مبينا لهم اأن حفظ هذه 

الأقوال  ي�ساعدهم في ال�ست�سهاد بها عند 

الحاجة. 

اطلب من كل منهم اأن يرتبها ح�سب الأو�سح 	•

دللة على اأهمية ال�ستماع من وجهة نظره. 

ا�ستمع لإجاباتهم. واحر�ض على اأن يكون 	•

لكل منهم ترتيبه الخا�ض. مع الحر�ض على 

اأن تكون تبريراتهم منطقية ومتنا�سبة مع 

تف�سيالتهم.
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3 - ُنقل اإلى اأحد الخلفاء اأن �ساعًرا هجاه بق�سيدة، جاء فيها:    

            لقد �شاع �شعري على بابكم                    كــمـا �شــاع ُدرٌّ على جــارية

فلما ا�شتدعاه، قال: كذب يا اأمير الموؤمنين، اإنما قلت:

            لقد �شــاء �شعري على بابكم                  كمـا �شــاء در على جاريــة

اأين اأخطاأ ناقل الخبر ؟ ولماذا؟

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

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

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

4 - يختلف م�سمون الخبر المنقول عن الخبر الأ�سل لأ�سباب كثيرة، اأهمها:    

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

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

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

5 - اذكر بع�س الأ�سياء التي نحتاج فيها اإلى تركيز ال�ستماع، للح�سول على الفائدة والفهم:

اأ- خطبة الجمعة     

 ب-..............................................................................................................

 ج-...................................................................................................................

مختلفة: بمعان  ال�ستماع  لفظة  فيها  وردت  اآيات  خم�س  انقل  ثم  ال�سريف،  الم�سحف  اإلى  عد   -  6 

) ا�ستعن بالمعجم المفهر�س لألفاظ القراآن الكريم) 

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

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

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

ية
ات

حي
ت 

مهارا
قبل 

اأن تروي عن 

اإن�سان رواية، اأو ت�سدر 

حكما على �سخ�س اأو اأمر اأو 

حادثة؛ حتتاج للتثبت من �سحة 

ما تقول) فما اآفة الأخبار اإل 

رواتها )

ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

ن�ضاط  )6( ن�ضاط  )5(

نوعه:

مجموعات

هدفه:

تحديد بع�ض اآفات نقل الأخبار. 

ي�ساعد الن�ساط على بناء اتجاه اإيجابي نحو : 

التحقق من �سحة الأخبار الم�سموعة.

اإر�سادات التنفيذ:

اأعط المجموعات فر�سة للتفكير والكتابة ، 	•

ثم ا�ستمع لإجاباتهم، واطلب منهم المقارنة 

بينها.

اأ�سف بع�ض الأ�سباب، من مثل : 	•

طول المدة في نقل الخبر، عدم �سبط 	•

ال�سامع اأو الناقل للخبر، �سعف و�سيلة 

ال�ستماع اأو وجود خلل فيها، المكيدة، �سوء 

الفهم، المبالغة...

نوعه:

منزلي

هدفه:

تدوين مجموعة من الآيات القراآنية ذكر فيها 

ال�ستماع. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارات البحث، 

وا�ستخدام الأدلة. وينمي اتجاها اإيجابيا نحو 

ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:

حدد موعدا ل�ستقبال اأجوبة الطالب ، 	•

وا�ستمع اإلى عرو�سهم. 

ركز على اأن  الجميع  قد اأوردوا اآيات ذكر 	•

فيها ال�ستماع بمعان  مختلفة. ويف�سل اأن 

ت�ساأل عن المعاني الواردة.

نوعه:

مجموعات

هدفه:

�سرد بع�ض المواقف التي يحتاج فيها الفرد اإلى 

تركيز ال�ستماع. 

ي�ساعد الن�ساط على بيان اأهمية ال�ستماع ، وبناء 

اتجاه اإيجابي نحو تركيز ال�ستماع للح�سول على  

المعرفة من م�سادرها ال�سماعية.

اإر�سادات التنفيذ:

دع المجموعات تجيب عن الن�ساط ، ا�ستمع 	•

لإجاباتهم، واطلب منهم اأن ي�سيفو ا اإلى ما 

كتبوا اأف�سل ما �سمعوا، يمكنك اأن ت�سيف:

تالوة القراآن الكريم، المحا�سرات العامة، 

البرامج الإذاعية، التحليالت ال�سيا�سية.

نوعه:

مجموعات

هدفه:

تحديد بع�ض اآفات نقل الأخبار. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء اللغوي ، 

ويبني اتجاها اإيجابيا نحو : التحقق من �سحة 

الأخبار الم�سموعة. 

) وما اآفة الأخبار  اإل رواتها (

اإر�سادات التنفيذ:

اأعط المجموعات فر�سة للتفكير والكتابة ، 	•

ثم ا�ستمع لإجاباتهم، واطلب منهم المقارنة 

بينها. 

بين للطالب كيف اأن حرفا واحًدا يمكن اأن 	•

يغير  المعنى المق�سود من المدح اإلى الذم. 

والعك�ض كما في ) �ساع .... �ساء (. 

اطلب اإيراد كلمات اأخرى ، يمكن تغيير 	•

معناها من خالل اإ�سافة حرف اأو حرفين اأو 

نق�سانهما.
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اأول -)الخطاأ الناتج عن �سوء ال�ستماع قد يوؤدي اإلى كارثة). اأي النا�س بحاجة اإلى ح�سن ال�ستماع اأكثر 

؟ علل.

 الطبيـب .................................................................................................................

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

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

 القا�شي .................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ثانًيا - ا�ستمع اإلى معلمك باإن�سات، لخ�س مما ت�سمع �سبعة على الأقل من اآداب ال�ستماع:

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

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

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

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

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

هدف الن�ساط و مو�سوعه   رقم الن�ساط 

قيا�ض قدرة الطالب على تحديد اأى المواقف اأكثر حاجة اإلى تركيز ال�ستماع. اأول

) ل توجد اإجابة خاطئة. اقبل جميع اإجابات الطالب اإذا قامت على تبريرات معقولة (.

قيا�ض قدرة الطالب على التركيز ، وتحديد المعلومات ذات الأهمية الواردة في الم�سموع. ثانًيا 

)�سغل جهاز الت�سجيل على ن�ض » اآداب ال�ستماع « الموجود في نهاية الدليل. الحد الأدنى المقبول هو �سبعة اآداب(. 
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 هناك اأربعة مكونات للعملية الت�شالية:...........  ...........  ........... ...........

 مـــن قنــوات الت�شــــال:                الهـــواء، الكتـابــة،...............،...............

 هناك عوامل كثيرة توؤثر على و�شوح الر�شالة  منها:

..............................................................................................................-

..............................................................................................................- 

..............................................................................................................- 

..............................................................................................................- 

..............................................................................................................- 

..............................................................................................................- 

ال�ستنتاج

 ال�ستماع مهارة لغوية

مكونات عملية الت�سال اللغوي:

1-4

الدر�س

..............................
موؤثرات على و�سوح الر�سالة

 اإر�سادات التنفيذ الخطوات   م 

انظرها في جدول الموا�سفات.  ويمكنك ت�سويرها على �سفافية .اإعالن الأهداف 1

 ق�سم الطالب اإلى مجموعات �سغيرة، اأو ثنائية على الأقل. 	•اإجراءات العر�ض 2

 اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالدر�ض على )�ض(، اأو اكتف بالكتاب. 	•

 اطلب قراءة ال�سورة وتحليلها في �سمت. 	•

 اطلب من المجموعات: تف�سير ال�سورة وعر�ض النتائج. 	•

 وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية(. 	•

اطلب من المجموعات تحديد مكونات العملية الت�سالية وقنوات الت�سال وعوامل و�سوح الر�سالة.	•

كل طالب يوثق ما تو�سلت اإليه المجموعة.	•

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة .التقويم 3

عر�س الدر�س

1-4
الدر�ض الأول
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م الدوائر التالية بحيث تبين الن�سب التقريبية لمقدار الوقت الذي تق�سيه في: التحدث  ق�سِّ

- ال�ستماع - القراءة - الكتابة - في كل موقف مما يلي:  

2 - ي�ستمع النا�س لتحقيق اأهداف مختلفة،  منها:  

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

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

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

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

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

1 - اقــــــــراأ:

بن�سب  كتابة).  قراءة/   / /ا�ستماع  ث  اللغوي)تحدُّ الت�سال  في  وقتنا  نق�سي)85٪)من 

متفاوتة بين النا�س، وبح�سب المواقف التي نعي�سها.

التحـــدث
االستمـاع

القــــــراءة
الكـــتابــــة

مع األصدقاءفي البيــتفي املـدرســة

ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

نوعه:

فردي

 هدفه :

بيان التفاوت في توظيف ال�سور الأربع للغة 

)ا�ستماع، تحدث، قراءة، كتابة(  

بح�سب المواقف المختلفة.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الذاتي 

والمنطقي ويبني اتجاًها اإيجابيًّا نحو اأهمية 

ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:
اطلب تق�سيم الدوائر وفق الوقت الذي 	•

يق�سيه كل واحد ب�سكل �سخ�سي في 

المهارات الأربع ، مثاًل ، في المدر�سة : 

20٪ تحدث، 60٪ ا�ستماع، 10٪ قراءة، 

و10٪ كتابة. 

ا�ساأل : لماذا تختلف الن�سب بين الأفراد؟ 	•

ولماذا تختلف باختالف المواقف ؟ 

نوعه:

فردي

 هدفه :

تحديد اأهم الأهداف التي يحققها 

النا�ض بوا�سطة ال�ستماع. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الجتماعي 

ويبني اتجاها اإيجابيا نحو اأهمية ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:
اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	• وجه الطالب 

العلمية(

يعر�سون 	• ثــم  الــنــ�ــســاط،  الــطــالب  يــــوؤدي 

اإجاباتهم. ويقارنون بين اأداءاتهم. 
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3 - يتاأثر المتحدث بحالة م�ستمعيه. تخيل نف�سك هذا المتحدث،

وهوؤلء هم م�ستمعوك !  

4 - من اآداب ال�ستمـاع:

اأثــرهـا على المتحـدثفائدتهـا للم�ستمـعاآداب ال�ستمـاعم

1

2

3

4

5

6

كيف �شيكون �شعورك ؟...............................

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

اأين �شتركز حديثك ؟.................................

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

لماذا ت�شرفوا هكذا ؟................................

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

كيف �شتت�شرف اأنت ؟................................

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

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

و�سع 

نف�سك مكان 

الآخر؛ يبعدك عن 

بع�س الت�سرفات، وميكنك 

من التعرف على ردود 

الأفعال املتوقعة منه.

ن�ضاط  )3(

ن�ضاط  )4(

نوعه:

فردي

 هدفه :

بيان اأهمية اللتزام باأداب ال�ستماع 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الذاتي ، 

والجتماعي ، ومهارات التفكير  الإبداعي. 

وتقم�ض اأدوار الآخرين 

و يبني اتجاًها اإيجابيًّا نحو اآداب ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:
اعر�ض ال�سورة .	•

اأعط فر�سة للتفكير وتاأمل اأجزاء ال�سورة، 	•

ثم الإجابة عن الأ�سئلة المرفقة  .

نوعه:

ثنائي

 هدفه :

تحديد الفوائد العائدة للم�ستمع 

و المتحدث من التقيد باأداب ال�ستماع. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير المنطقي ، 

والذكاء الجتماعي.

اإر�سادات التنفيذ:
يمكن تنفيذ هذا الن�ساط من خالل تق�سيم 	•

الطالب اإلى اأقران )مجموعات زوجية(.

اطلب من كل مجموعة بيان فائدة  اأدب 	•

واحد من اآداب ال�ستماع واأثره على 

المتحدث.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية(.
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ن�ضاط  )5(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

قراءة مالمح الم�ستمع. وتوجيه الحديث في 

�سوئها .

 هدفه :

بيان اأهمية مراعاة اأحوال الم�ستمع. وما 

تظهره مالمحه. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سرى. 

والجتماعي، يبني اتجاًها اإيجابيًّا نحو اآداب 

ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:
يجيب كل فرد عن اأ�سئلة الن�ساط، ثم 	•

يعر�ض اإجابته. 

 اأعط القانون التالي : 	•

تختلف ردة فعل النا�ض في الموقف الواحد. 

ولكن ردة الفعل الأف�سل هي التي تحافظ 

على اإن�سيابية الت�سال، وبقاء العالقة 

الودية بين الطرفين. 

دعهم يحكمون ردود اأفعالهم في �سوء هذا 	•

القانون

144

5 - ماذا �ستفعل لو اأن الم�ستمع اإلى حديثك:  

اأ   - اأظهرت مالمحه اأنه ي�شخر منك ؟

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

ب - ظهر اأنه يتحفز اإلى معار�شتك والرد عليك ؟

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

ج - ظهر اأنه ل ي�شدقك ؟

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

د - ظهر اأنه يتابع حديثك ب�شغف؟

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

هـ - ظهر اأنه يريد اأن ي�شتف�شر عن بع�ض المعلومات التي تقولها ؟

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

                                                                    

 ا�ستمع اإلى المقطع ال�سوتي - الذي وفرته لم�سروعك - ولحظ ما دار فيه من حوارات ثم �سنفها اإلى: 

مواقف احترمت فيها اآداب ال�ستماع، ومواقف انتهكت فيها اآداب ال�ستماع. 

هارات حياتية
م

تفهم 

م�ساعر الآخر؛ 

يجعلك قادًرا على التاأثري 

يف نف�سيته ويف ميوله و�سلوكه، 

كما اأن حتكمك يف انفعالتك بالقدر 

الذي يتنا�سب مع املوقف يثمر عن 

اتزان انفعايل اأثناء املوقف.

الخطوة الأولى من الم�سروع

اخلطوة الأوىل من امل�ضروع

هدفه: 

تطبيق مهارات ال�ستماع عمليًّا وبناء اتجاه 

اإيجابي نحو التقيد باآداب ال�ستماع. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارة المالحظة، 

والتفكير الناقد.

اإر�سادات التنفيذ

- ا�سرح للطالب فكرة الم�سروع.

 - حثهم على ال�ستماع اإلى المقطع ال�سوتي

    الذي وفره كل طالب.

 - حدد موعدا ل�ستقبال اإجاباتهم وال�ستماع

     لعرو�سهم.

 - كلفهم بت�سميم جدول للمهمة المحددة

    وتعبئته ثم ت�سمينه في ملف الأعمال.
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ن�ضاط  )6(

نوعه:

مجموعات

مو�سوعه:

نحن ل نتاأثر  فقط بما ن�سمع  

و اإنما نتاأثر اأكثر بنبرة �سوت المتحدث. وما 

ي�ساحب حديثه من حركات ج�سدية.

 هدفه :

اكت�ساف اأثر  م�سمون  الحديث 

و نبرة ال�سوت ، وحركة الج�سد على مجريات 

الحوار وتوجيه ردود اأفعال ال�سامعين. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الجتماعي، 

ومهارات الحوار ، والمالحظة. وممار�سة اللغة 

الف�سحى �سفهيًّا. وتقم�ض الأدوار ...

اإر�سادات التنفيذ:
اطلب من الجميع قراءة الن�ساط في �سمت، 	•

ثم اطلب منهم تو�سيح المطلوب. و�ساعدهم 

على الفهم . 

الأول 	• الـــحـــوار  لأداء  مــتــبــرعــيــن  اطـــلـــب 

ا�ستخدام  على  وحثهم  ارتجال،  وا�ستكماله 

نبرة �سوتية وحركة ج�سدية تنا�سب م�سمون 

الحديث. 

اطــلــب مــن الآخـــريـــن مــراقــبــة الأحـــــداث، 	•

ــرة الــ�ــســوتــيــة والــحــركــة  ــب ــن ومــالحــظــة ال

الج�سدية ، ثم تدوين النتيجة واأ�سبابها. 

كرر العمل اأكثر من مرة. واطلب المفا�سلة 	•

بين الأداءات. وحثهم على اإطالة الحوار في 

كل مرة. 

نفذ الخطوات نف�سها مع الحوار الثاني.	• 145
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 تاأمل الحوارين الالحقين، فكر فيهما مليًّا، ثم حاول اأن ت�شتكملهما ذهنيًّا.    
- يقف طالبان اأمام زمالئهما ؛ ليمثال اأحداث الحوار الأول، ويراقب زمالوؤهما مجريات الحديث ونتائجه.

- يقف طالبان اآخران لأداء الحوار الثاني.)يمكن تكرار العمل اأكثر من مرة(

6 - اقــــــــراأ:

عندما ن�ستمع اإلى �سخ�س يتحدث فاإننا نتاأثر بن�سبة)٪7)

بم�سمون حديثه، و)38٪)بنبرة ال�سوت ودرجة حدته 

وارتفاعه، و)55٪)بما تظهره حركات الج�سم وعالمات 

الوجه.

- اأنا في غاية الأ�شف، واأ�شد الندم على ما حدث. لكن 

�شدقني، لم اأكن اأق�شد اإيذاءك.

! مانفعها الآن ؟! لكن هذا جزاء من  ! نادم  اآ�شف   -

ي�شاحب ال�شفهاء !

- اأنت قلتها. �شفهاء ! فعال لقد كنت �شفيها لحظتها. 

اأعرف اأن ندمي واأ�شفي ل يقدم لك نفعا، لكنه على كل 

حال ل ي�شيرك. ويمكنك اأن تقترح الأ�شلوب المنا�شب 

للتعبير عن اأ�شفي بما ير�شيك.

.....................................................-

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

النتيجــــة:................................................

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

الأ�شباب:................................................

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

ا�ض اإلى هذه الدرجة ؟ الأمر ي�شير،  - لماذا اأنت ح�شَّ

ف لما حدث ؟! هل تريدني اأن اأتاأ�شَّ

- واأنت ! لماذا اأنت بهذه الوقاحة ؟ اأتعلم اأنني لم اأر 

�شخ�شا اأكثر دناءة منك ؟!!

.....................................................-

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

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

الإن�سات 

لالآخر، والدقة 

يف اختيار العبارات، 

وتفهم وجهة نظره، وجتنب 

الإ�ساءة له؛ توؤ�س�س حلوار 

راٍق.

النتيجــــة:................................................

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

الأ�شباب:................................................

............................................................
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7 - تخلَّ�س من الأحكام الم�سبقة.)رتب، ثم ا�ستمع، ثم اأعد الترتيب ) 

     اأنت قائد منطاد هوائي، تحمل معك ت�شعة اأ�شخا�ض، تعر�ض 

المنطاد لخطر ال�شقوط، جاءتك الأوامر بو�شع خطة للتخل�ض من

الأ�شخا�ض الذين معك واحدا تلو الآخر. رتبهم الأول فالأول:

            

نوع  ي�سمل:  جدول  في  مالحظاتك  لخ�س  ثم   - لم�سروعك  وفرته  الذي   - ال�سوتي  المقطع  اإلى  ا�ستمع 

الم�سموع، ومو�سوع الحديث، ومحاوره واأفكاره الرئي�سة، وخم�س فوئد ا�ستفدتها من هذا ال�ستماع. 

الترتيب قبل ال�شتماع

 - 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

الترتيب بعد  ال�شتماع

 - 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

 

1 - م�شاعدك.

2 - اأعز اأ�شدقائك القدامى.

3 - مدير مدر�شة.

4 - رجل اأعمال.

5 - طبيب اأطفال.

6 - ممر�شـة.

7 - رجل اأمن.

8 - لعب.

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

التخل�س 

من الأحكام 

ال�سابقة والتعميمات 

اخلاطئة خطوة مهمة للو�سول 

اإىل احلكم ال�سحيح.

وكم من حكم اأبعده عن ال�سواب 

حكم �سابق اأو تعميم خاطئ !

الخطوة الثانية من الم�سروع

اخلطوة الثانية من امل�ضروع

هدفه: 

- تطبيق مهارات  ال�ستماع عمليًّا وبناء اتجاه 

اإيجابي نحو التقيد باآداب ال�ستماع.

- ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارة المالحظة 

والتفكيرالناقد.

اإر�سادات التنفيذ

  - حث الطالب على ال�ستماع اإلى المقطع 

    ال�سوتي الذي وفره كل طالب. 

- حدد موعدا لعر�ض اأداءاتهم. 

 - كلفهم بت�سميم جدول للمهمة المحددة 

    وتعبئته ثم ت�سمينه في ملف الأعمال.

 
ن�ضاط  )7(

نوعه:

فردي

مو�سوعه:

كثيًرا ما نعمم اأحكامنا على النا�ض والأ�سياء ، 

انطالًقا من مواقف خا�سة. وهذا عيب كبير 

في �سلوكنا الجتماعي.

 هدفه :

بناء اتجاه اإيجابي نحو �سرورة التخل�ض من 

التعميمات الخاطئة .

ي�ساعد الن�ساط على تنمية التفكير العلمي 

المبني على معلومات �سحيحة .

اإر�سادات التنفيذ:
اطلب من كل فرد اأن يجيب عن الن�ساط. 	•

قدم الآن معلومات عن كل �سخ�سية من 	•

 خالل ن�ض )تخل�ض من الأحكام ال�سابقة(

)الن�ض في نهاية الدليل( 

 اطلب اإعادة الترتيب، ثم مقارنة الترتيب. 	•

 اطلب تلخي�ض النتيجة اأو الدر�ض الم�ستفاد 	•

من هذا الن�ساط. 
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8 - ا�سترك مع زميلين في تمثيل الم�سهد الم�سور التالي، ثم دون ملحوظاتك.)يمكن تكرار العمل بفريقين 

اأو اأكثر).   

ـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــوظــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــل ال

9 - اعقد ندوة)جل�سة علمية)مع اأربعة من زمالئك.    

 حددوا ما يلي:
- رئي�ض المجموعة: �شيتولى التقديم للندوة، واإدارة الحوار.

- مو�شوع الندوة: ا�شتعدوا للندوة بالقراءة والطالع حول مو�شوعها، وتدوين محاورها، واأفكارها الأ�شا�شية.

المكان: رتبوا طاولة المتحاورين، مقاعد الم�شتمعين... ثم ابدوؤوا الحوار.
 على بقية زمالئكم اأن يدونوا محلوظاتهم في الجدول التالي:

ملحوظات أخرىأدب احلــوارأهم األفكار املطروحةاملشاركــونموضوع الندوة

ن�ضاط  )8(

نوعه:

مجموعات

 هدفه :

اكت�ساف الأ�سباب الموؤدية اإلى انقطاع 

الت�سال في الموقف التوا�سلي. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الحركي. 

والب�سري. والجتماعي وينمي القدرة على 

الحوار ، والمالحظة ، ويبني اتجاًها اإيجابيًّا 

نحو التقيد باآداب ال�ستماع.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض ال�سورة، واطلب تاأملها، والتفكير 	•

في عالقتها بمهارة ال�ستماع. 

 اطلب ثالثة متبرعين لتمثيل الدور التالي  :	•

يقف طالبان متواجهين. بينما يقف الثالث 

�سارفا وجهه اإلى جهة اأخرى. 

دعهم يتحدثون في اأي مو�سوع �ساوؤوا. 	•

ويراقب زمالوؤهم النتيجة. 

كرر التمثيل اأكثر من مرة. 	•

�سيالحظ الطالب - حتما - كيف اأن الحوار 	•

ات�سل بين ال�سخ�سين المتواجهين. بينما 

تم عزل ال�سخ�ض الثالث المن�سرف بوجهه 

عنهم.

الدر�ض الم�ستفاد من الن�ساط  : 	•

النظر اإلى المتحدث ، ومواجهته بالكامل 

�سرط اأ�سا�ض  في عملية التوا�سل اللغوي. كما 

هو اأدب من اآداب ال�ستماع المهمة.

ن�ضاط  )9(

نوعه:

مجموعات

هدفه :

تطبيق اآداب الحوار وال�ستماع في موقف حي. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الجتماعي ومهارات المالحظة ، وممار�سة اللغة الف�سحى �سفهيًّا.

اإر�سادات التنفيذ:

اطلب ال�ستعداد لإجراء هذا الن�ساط قبل وقت كاف ) يومين اأو ثالثة(. 	•

ق�سم الف�سل اإلى مجموعات خما�سية ، وكلفهم بتحديد رئي�ض للمجموعة ، والتح�سير للندوة. 	•

خ�س�ض در�سا كامال للتنفيذ. 	•

تقدم كل مجموعة عملها في وقت تحدده اأنت بح�سب عدد المجموعات. 	•

على بقية الطالب اأن يدونوا  مالحظاتهم في الجدول المرفق.	•

على كل طالب اأن ي�سمن الجدول في ملف الأعمال بعد تعبئته.	•
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ل، اأعط زمالءك  10 - اختر مو�سوًعا من �سحيفة اأو كتاب اأو مجلة... ثم األقه اأمام زمالئك، اقراأ بو�سوح وتمهُّ

ن زمالوؤك ملحوظاتهم في الجدول التالي):  فر�سة لتدوين ملحوظاتهم اأثناء القراءة.)�سيدوِّ

ملحوظات على مستوى اإللقاءأهم أفكار املوضوعاملـــوضــوعاملتحــدث

ن�ضاط  )10(

نوعه:

فردي

هدفه: 

تطبيق مهارات ال�ستماع في موقف حي. 

ي�ساعد هذا الن�ساط على تنمية مهارات 

الإلقاء، وح�سن الختيار.

اإر�سادات التنفيذ:

اطلب ال�ستعداد لإجراء هذا الن�ساط قبل 	•

وقت كاٍف)يومين اأو ثالثة ( على كل طالب 

اأن يح�سر مقالة اأو ق�سة اأو مو�سوعا من 

مجلة اأو �سحيفة ...

يلقي كل طالب مو�سوعه مراعًيا الإر�سادات. 	•

ويدون زمالوؤه ملحوظاتهم في الجدول 

المرفق.
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11 - من الحوار الم�سلَّح، اإلى الحوار ال�سيا�سي.  �سف الم�سهد 

التالي، مع بيان تقديرك لم�ستوى الإ�سغاء، ودقة التركيز في

 الحالتين. 

12 - قارن بين �سلوكك في الحالتين التاليتين: ماذا تعمل في كل حالة ؟  

عندما ل اأكون راغًبا يف ال�ستمـاععندما اأكون راغًبا يف ال�ستماع

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

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

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

ية
ات

حي
ت 

ارا
مه

كثري 

من اخلالفات 

من�سوؤها �سوء الفهم، 

ولو اعتدنا مناق�سة 

خالفاتنا لتفادينا كثرًيا من 

املواجهات

ن�ضاط  )11(

ن�ضاط  )12(

نوعه:

مجموعات

هدفه: 

تحديد بع�ض الموؤثرات على م�ستوى الإ�سغاء 

والتركيز. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سري، 

والجتماعي، وينمي مهارات المالحظة. 

والتفكير التحليلي الناقد.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض ال�سورة واطلب تاأملها. والتفكير في 	•

عالقتها بمهارة ال�ستماع. 

اأعط المجموعات فر�سة للتفكير ، وكتابة 	•

اإجابتها 

ا�ستمع اإلى عر�ض المجموعات ، واطلب 	•

المفا�سلة بين الأداءات. 

 اطلب تلخي�ض النتيجة : 	•

تكون مهارة الإ�سغاء والتركيز في اأ�سد 

حالتها اأثناء كتابة العقود، والم�سالحات، 

بينما تنخف�ض اإلى اأدنى م�ستوياتها في 

حالت الغ�سب والنفعال.

نوعه:

فردي

هدفه: 

اكت�ساف اأن ال�ستماع الجيد هو نتيجة قرار  

اإيجابي بال�ستماع .

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الذاتي. 

اإر�سادات التنفيذ:

يجيب كل طالب عن الن�ساط ، ثم يعر�ض 	•

اإجابته. 

ركز على اأن : لكل اإن�سان طريقته في التعبير 	•

عن رغبته في ال�ستماع اأو رف�سه وبالتالي 

فاإن ال�ستماع قرار �سخ�سي.
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13 - كتب عمرو بن م�سعدة - وزير الماأمون - اإلى الماأمون في رقعة:    

ع عليها بخطه: فلما و�شلت الرقعة اإلى الماأمون وقَّ

ظاهر ر�شالة عمرو بن م�شعدة: اإخبار الماأمون بـ .............................................................................

لكن الماأمون فهم هدف الر�شالة، وهو:.......................................................................................

ما الذي �شاعده على فهم الهدف ؟ ...........................................................................................

14 - ارِو حادثة معناها: اأ�ساء �سمًعا فاأ�ساء اإجابة: 

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

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

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

اقــــــــراأ:

ف على الأهداف والمرامي غير المعلنة للحديث، من خالل: الموقف اللغوي الذي يتم فيه الحديث،  تعرَّ

حركات الج�شد ومالمح الوجه، نبرة ال�شوت، عالقة المتحدث بمو�شوع الحديث... كل ذلك ي�شاعدك 

على فهم الهدف الحقيقي للمتحدث.

اأما بعد: فاإن فالنا �شاألني اأن اأ�شفع له اإلى اأمير الموؤمنين، فاأخبرته اأني لم اأبلغ عند اأمير الموؤمنين 

مبلغ ال�شفاعة.

قد فهمنا ت�شريحك به، وتعري�شك بنف�شك، واأجبناك اإليهما، واأتحفناك بهما.

          

ا�ستمع اإلى المقطع ال�سوتي - الذي وفرته لم�سروعك - وراقب م�ستوى الإ�سغاء والتركيز، ثم حدد مافيه 

من جوانب اإيجابية و�سلبية.

الخطوة الثالثة من الم�سروع

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق

اخلطوة الثالثة من امل�ضروع

هدفه: 

تطبيق مهارات ال�ستماع عمليًّا.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارة المالحظة 

والتفكير الناقد.

اإر�سادات التنفيذ

 - حث الطالب على ال�ستماع اإلى المقطع 

    ال�سوتي الذي وفره كل طالب.

- حدد موعًدا لعر�ض اأداءاتهم.

 - كلفهم بت�سميم جدول للمهمة المحددة 

    وتعبئته ثم ت�سمينه في ملف الأعمال.

ن�ضاط  )13(

ن�ضاط  )14(

نوعه:

مجموعات

مو�سوعه:

ف على الأهداف والمرامي غير  التعرُّ

الم�سرح بها في الن�ض الم�سموع. 

هدفه: 

اكت�ساف الإ�سارات والتلميحات واأثر الموقف 

اللغوي واأطراف الت�سال في فهم الم�سموع.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء اللغوي، 

والجتماعي، ومهارات المالحظة والفهم، 

وال�ستفادة من ال�سياق الموقفي لتحليل 

الم�سموع.

اإر�سادات التنفيذ:

اأعط المجموعات فر�سة كافية لقراءة 	•

المقدمة، وقراءة الن�ض، ومن ثم الإجابة 

عن الأ�سئلة الالحقة.

ا�ستمع لإجاباتهم، واطلب منهم المقارنة 	•

بينها. 

يمكن اأن تكون الإجابة الجيدة قريبة من :	•

- ظاهر الر�سالة: اإخبار الماأمون بالحادثة. 

- هدف الر�سالة هو: طلب ال�سفاعة للرجل، 

وال�سفاعة لنف�سه باأن يكون بمنزلة اأعلى عند 

الماأمون بحيث يقبل �سفاعته. 

- �ساعده على الفهم:  �سياغة الر�سالة ب�سورة 

خبرية، اإذا قراأها الغافل ظنها من ف�سول 

الأخبار التي ل داعي لذكرها لأب�سط النا�ض 

فكيف بذكرها للخليفة.

نوعه:

فردي

هدفه: 

بيان اأهمية التركيز والإ�سغاء للمتحدث. فكثير من الخالفات اإنما تن�ساأ ب�سبب �سوء الفهم 

الناتج  عن �سوء الإ�سغاء. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء اللغوي ومهارات ال�سرد الق�س�سي.

اإر�سادات التنفيذ:

ا اأو قوليًّا( �سيًئا نتيجة 	• يحكي المتبرعون بع�ض الحوادث اأو الق�س�ض التي تحكي ت�سرًفا )فعليًّ

�سوء ال�ستماع .

يدون كل طالب ق�سته ، اأو اأف�سل ما �سمع.	•
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ا�ستمع اإلى حوار تلفزيوني اأو اإذاعي، ثم دون ملحوظاتك في الجدول التالي:

مو�شوع احلوار

من الأفكار الرئي�شة

من �شخ�شيات احلوار

موؤثرات على جو احلوار

اآداب ال�شتماع التي روعيت

هدف وا�شح من احلوار

هدف غري مبا�شر

دلئل الهدوء والنفعال

على املتحاورين

اأعجبنــي يف احلــوار

مل يعجبني يف احلــوار

اختبار الفرتة الأوىل فيما �سبق.

اختبار الفترة الأولى فيما �سبق

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال

قيا�ض قدرة الطالب على تطبيق مهارات ال�ستماع في موقف واقعي. ) اأداء منزلي(�سوؤال  واحد
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الحـــوا�س اأدوات التعلـــم:    

 ال�شمع: ن�شتمع اإلى المحا�شرات، والدرو�ض، والخطب، وو�شائل الإعالم... 

و......................................................................................................... نقراأ،  الب�شر:    

...................................................................................................... ال�شــم:  

..................................................................................................... التذوق: 

تف�سيـالت التعلـم :

ب، نوؤدي عمال ما، نقلد اأداء الآخرين.   الممار�شة: نجرِّ

العدد:......................،....................،......................

الأ�شلوب:...............،...............،...............،...............،................

 المكان: هادئ، �شاخب، خا�ض، عام.

من  كل  يف�سله  الذي  الأ�سلوب  على  تتعرف  اأن  حاول  التعلم.  في  الخا�سة  تف�سيالته  منا  لكلٍّ 

هوؤلء:

ال�ستنتاج

........................................................................................................-

 ال�ستماع مهارة تعلم

2-4

الدر�س

 اإر�سادات التنفيذ الخطوات   م 

انظرها في جدول الموا�سفات، ويمكنك ت�سويرها على �سفافية .اإعالن الأهداف 1

2

- ق�سم الطالب اإلى مجموعات �سغيرة. اإجراءات العر�ض 

- اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالدر�ض على  )�ض(، اأو اكتف بالكتاب. 

- اطلب قراءة ال�سورة وتحليلها في �سمت ، ومن ثم اإكمال فراغات ال�ستنتاج. 

- اطلب من المجموعات : تف�سير ال�سورة وعر�ض النتائج. 

- يمكن اأن تكون النتائج كالتالي : 

 بع�ض النا�ض يف�سل التعلم بم�ساعدة �سخ�ض ) زميل ، معلم. اأحد الآقارب...(. 1

 وبع�سهم يف�سل اإ�سراك اأكثر من حا�سة ، فهو : يقراأ، وي�ساأل تلفزيونيا. وي�ستخدم الأدوات الم�ساعدة ، كالآلة الحا�سبة مثاًل. . 2

وبع�سهم يف�سل التجربة العلمية. . 3

بينما يف�سل بع�سهم ال�ستماع اإلى معلم اأو محا�سر. . 4

الحوا�ض اأدوات التعلم : 

ال�سمع .......

الب�سر : نقراأ. ن�ساهد الأ�سياء ، وال�سور ، والأفالم ، نالحظ ت�سرفات النا�ض والأ�سياء من حولنا ....

ال�سم : نميز بين الروائح الزكية والرديئة .

التذوق : نميز طعم الأ�سياء الحلوة والمرة والحام�سة ...

- وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة العلمية(.

- اطلب من المجموعات عر�ض ما تو�سلوا اإليه من تف�سيالت التعلم.

حول الأهداف اإلى اأ�سئلة ، وتاأكد من اأن الجميع يجيب اإجابة �سحيحة .التقويم 3

عر�س الدر�س

2-4
الدر�ض الثاين
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1 - ا�ساأل عدًدا من اأ�ساتذتك، وزمالئك، واأ�سدقائك، واأقاربك عن اأ�ساليبهم في التعلم، ثم لخ�سها هنا: 

 اأ   - ...........................................................................................................................

 ب - ...........................................................................................................................

 ج - ...........................................................................................................................

د - ........................................................................................................................... 

 هـ - ...........................................................................................................................

و - اأما اأ�شلوبي المف�شل في التعلم فهو:

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

اأهميتها من  التعلم، بح�سب  المف�سل في  اأ�سلوبك  اأن تجنيها من تعرفك على  التي يمكن  الفوائد  2 - رتب 

وجهة نظرك:  

)    ( اأعمل على تن�شيط اأ�شلوبي المف�شل وتنميته وتطويره.

)    ( اأحاول تجريب اأ�شاليب اأخرى للتعلم.

)    ( اأختار التخ�ش�ض الذي يتفق مع اأ�شلوبي في التعلم.

)    ( اأكيِّف المواقف التعليمية المختلفة لتتفق مع اأ�شلوبي المف�شل.

م ما  3 - اختر مما يلي الأ�سباب التي تعتقد اأنها توؤكد اأهمية تعلُّم مهارات ال�ستماع من وجهة نظرك، ثم رقِّ

وقع عليه اختيارك بح�سب الأهمية:  

)    ( اأ�شاليب التعليم المتبعة في المدار�ض والجامعات تعتمد على ال�شتماع.

)    ( الطالب يف�شلون الكتفاء بال�شتماع اإلى �شرح المعلم، ول يف�شلون قراءة المو�شوع.

)    ( النا�ض ليطورون من قدرتهم على ال�شتماع رغم اأهميته في التعلم.

ا هائالاً من المعلومات اإذا اأتقن مهارات ال�شتماع. )    ( يمكن اأن يكت�شب الإن�شان قدراً

)    ( معظم النا�ض لديهم عادات �شيئة في ال�شتماع اإلى الآخرين.

ن�ضاط  )1(

ن�ضاط  )2(

ن�ضاط  )3(

نوعه:

منزلي

هدفه :

اكت�ساف تباين النا�ض في اأ�ساليب التعلم 

المف�سلة لديهم. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الجتماعي 

ومهارات طرح الأ�سئلة، والبحث ال�ستق�سائي 

وتلخي�ض النتائج. 

اإر�سادات التنفيذ:

بين للطالب فكرة الن�ساط، وحدد موعدا 	•

ل�ستقبال اإجاباتهم ، وال�ستماع لعرو�سهم. 

ركز على اأن لكل �سخ�ض اأ�سلوبه المف�سل في 	•

التعلم. 

- ل يوجد اأ�سلوب خاطئ. هناك فقط اأ�ساليب 

اأكثر جدوى من الأخرى. 

- من المهم اأن تحاكي اأ�ساليب  النا�ض 

المتفوقين. فالمحاكاة اأ�سا�ض النجاح.

ي�سمن هذا الن�ساط في ملف الأعمال.	•

نوعه:

فردي

هدفه :

تحديد الفوائد العائدة على ال�سخ�ض من 

تعرفه على اأ�سلوبه المف�سل في التعلم.

اإر�سادات التنفيذ:

لحظ اأن لكل طالب حرية الترتيب كما يعتقد.

نوعه:

فردي

هدفه :

بيان اأهمية تعلم ال�ستماع بو�سفه اأحد 

الأ�ساليب الأ�سا�سية للتعلم.

اإر�سادات التنفيذ:

لحظ اأن لكل طالب حرية الترتيب كما يعتقد.
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4 - تاأمل ال�سورة التالية، ثم اكتب فقرة ق�سيرة للربط بينها وبين اأ�ساليب التعلم.  

5 - ليمكن لالإن�سان اأن يتذكر جميع المعارف والخبرات التي مرَّ بها. نحن نتذكر فقط )10٪) مما نقراأ، 

نقول  نقول، و)90٪) مما  ون�سمع، و)80٪) مما  نرى  نرى، و)50٪) مما  ن�سمع، و)30٪) مما  و)20٪) مما 

ونفعل.  

ا تقريبية لما يمكن اأن تحتفظ به ذاكرة المتعلم اإذا:  اأ-  �شع ِن�َشباً

........................................................................... عنه  ا  فيلماً و�شاهد  ا،  مو�شوعاً قــراأ    

 �شمع المو�شوع من المعلم، ثم قراأه، ثم علَّمه لأحد زمالئه...............................................................

اأ�ــــشــــدقــــائــــه........................................... من  لعدد  فيه  ماجاء  حكى  ثم  تعليميًّا،  ا  فيلماً �شاهد    

 ب- اإذا ا�شتمعت لمحا�شرة تحتوي على 60 معلومة مهمة، وكنت تخ�شر)50ريال(عن كل معلومة تن�شاها؛ فكم ريال

�شتخ�شر ؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ضاط  )4(

ن�ضاط  )5(

 نوعه :

فردي

 هدفه :

بيان اختالف تف�سيالت النا�ض. فلكل منهم  

طريقته الخا�سة في التعلم.

ي�ساعد الن�ساط على تنمية الذكاء الب�سري، 

واللغوي ، ومهارات المالحظة والو�سف ، 

والتفكير الإبداعي.

اإر�سادات التنفيذ:

يكتب كل طالب فقرة في و�سف ال�سورة 

المعبرة عن اختالف النا�ض في تف�سيالتهم 

لأ�ساليب التعلم. 

ا�ستمع لما كتب الطالب ، واطلب تر�سيح 

اأف�سل فقرة للفوز.

 نوعه :

فردي

 مو�سوعه :

الجمع بين اأ�ساليب متنوعة للتعلم يدعم 

م�ستوى التح�سيل. 

 هدفه :

بيان الح�سيلة التقريبية لما يمكن اأن يح�سله 

الفرد حين يجمع بين اأكثر من اأ�سلوب للتعلم. 

ي�ساعد هذا الن�ساط على تنمية الذكاء 

المنطقي، ويبني اتجاها اإيجابيا نحو  تنويع 

اأ�ساليب التعلم.

اإر�سادات التنفيذ:

اكتب الن�سب المذكورة في هذا الن�ساط على 

ال�سبورة. ا�ستمع اإلى اإجاباتهم. واطلب منهم 

المقارنة بينها وتحكيمها. 
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6 - اقراأ: الم�ستمع الجيد متعلم جيد.  

ا يعتمد على ال�ستماع، قم بما يلي: عند ح�سورك موقًفا تعليميًّ

اأ  - قرر اأن ت�شتمع. قل:)اأنا يقظ ومتنبه(كلما �شعرت بال�شرود اأو الفتور.

ف على كيفية تنظيم المتحدث لحديثه. ب - تعرَّ

ي�شاعدك المتحدث بـ:

     - الكتابة على ال�شبورة.                 - عناوين وروؤو�ض مو�شوعات مكتوبة على ورقة.

     - ملخ�ض �شفهي .                          - عنوان عام للكلمة اأو المحا�شرة.

من اأنماط تنظيم الكالم :     

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

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

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

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

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

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

ج - ا�شتخدم ر�شوم التذكر لم�شاعدتك على ت�شور المعلومات المهمة وتذكرها.

د - دون ملحوظاتك.

ن�ضاط  )6(

 نوعه :

فردي

 مو�سوعه :

عمليات ال�ستماع.

 هدفه :

بيان العمليات التي يقوم بها الم�ستمع الن�سط.

اإر�سادات التنفيذ:

اعر�ض ال�سريحة الخا�سة بالن�ساط، اأو 	•

اكتف بالكتاب. 

يقراأ الطالب المو�سوع في �سمت. 	•

ناق�ض طالبك في محتوى الورقة، واطلب 	•

اأمثلة اإ�سافية. 

وجه الطالب لالنتباه اإلى المعلمين في 	•

الح�س�ض الأخرى.

واإلى المحا�سرين الذين ي�ستمعون اإليهم 	•

داخل المدر�سة اأو خارجها للتعرف على 

كيفية تنظيمهم للحديث.

وجه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب )المادة 	•

العلمية(.
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7 - �سع عالمة))اأمام الأ�سلوب الذي ي�ستخدمه كل معلم من معلمي المواد التالية لم�ساعدة الطالب على 

فهم المو�سوع. اأ�سف اأ�ساليب اأخرى في الفراغ الموجود:  

معلــماألسلـــــوب
الرياضيات

معلــم
 الدراسات

االجتماعية

معلــم
اللغة العربية

معلــم
.................

يكتب عنا�شر الدر�ض على ال�شبورة

يذكر اأهداف الدر�ض قبل بدايته

ا �شفهيًّا يف نهاية الدر�ض يعطي ملخ�شاً

يبداأ الدر�ض بالتعريف باملو�شوع

التنظيم  نمط  بين  ثم  الجملة،  اقراأ  ما.  كلمة  اأو  محا�سرة  في  جملة  هي  التالية  الجمل  من  جملة  كل   -  8

الذي �سي�ستخدمه المتحدث في محا�سرته، واأخيًرا، اكتب الكلمة المفتاح التي �ساعدتك على الو�سول اإلى نوع 

النمط الم�ستخدم:  

الكلمة املفتاحمنط التنظيماجلملــــة

كلما بحثنا في اأداء مدار�شنا، تظهر بين الفينة والأخرى �شت حقائق 

اأ�شا�شية.

�شت حقائقالتعــداد

ماذا نعني عندما نتحدث عن المراهقة ؟

ا، فمو�شوع در�شنا اليوم، هو: كيف تحدث ال�شدمة الكهربائية. اإذاً

»... ثم اأ�شار بيده اإ�شارة خا�شة، فبرز ثالثة من الرجال الأ�شداء، 

فاأحاطوا بالتاجر، واأمروه اأن يخرج محفظته...«.

ن�ضاط  )7(

ن�ضاط  )8(

 نوعه :

مجموعات

 هدفه :

تحديد الأ�ساليب التي ي�ستخدمها 

المعلمون لت�سهيل عملية ال�ستماع وزيادة 

الفهم. 

ي�ساعد الن�ساط على تنمية مهارات المالحظة 

وتحليل اأعمال الآخرين .

اإر�سادات التنفيذ:

 كلف الطالب باأداء الن�ساط ، ثم ا�ستمع اإلى  	•

    عرو�ض المجموعات.

 اطلب منهم الحكم على �سحة ا�ستنتاجات	•

     بع�سهم.

 نوعه :

فردي

 هدفه :

تحديد العبارات الدالة على اأ�سلوب تنظيم 

الحديث.

اإر�سادات التنفيذ:

 يحدد كل طالب الكلمة الدالة على اأ�سلوب 	•

    تنظيم الحديث في كل جملة.

 ا�ستمع لإجابات الطالب، واطلب منهم 	•

    ت�سويب اأخطاء بع�سهم.
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ن�ضاط  )9(

ن�ضاط  )10(

ن�ضاط  )11(

نوعه:

فردي

هدفه : 

تحديد العبارات  الدالة على اأ�سلوب تنظيم 

الحديث في ن�ض م�سموع.

اإر�سادات التنفيذ:

 �سغل جهاز الت�سجيل على ن�ض اأحمد اأمين 	•

    بعنوان ) الأحنف بن قي�ض(، اأو قم باإلقاء 

     الن�ض اإلقاء جيًدا متاأنيا. واطلب من كل فرد 

     اأن ي�سجل العبارات الدالة على اأ�سلوب تنظيم 

     الحديث. )الن�ض في نهاية الدليل(

 ا�ستمع لإجابات الطالب. واطلب منهم اأن 	•

    يقارنوا بينها، وي�سوبوا اأخطاء بع�سهم.

نوعه:

فردي

هدفه : 

تلخي�ض اأفكار الن�ض الم�سموع على  �سجرة 

ذاكرة.

اإر�سادات التنفيذ:

 �سغل جهاز الت�سجيل على ن�ض )الوعي 	•

     المروري( اأو قم باإلقاء الن�ض اإلقاًء جيًدا 

      متاأنًيا .. واطلب من كل فرد اأن يلخ�ض اأفكار 

      الن�ض على �سجرة الذاكرة المر�سومة اأمامه. 

     )الن�ض في نهاية الدليل (.

 ا�ستمع لإجابات الطالب ، واطلب منهم اأن 	•

    يقارنوا بينها. وي�سوبوا اأخطاء بع�سهم.

نوعه:

فردي

هدفه : 

قيا�ض قدرة الطالب على تذكر الم�سموع.

اإر�سادات التنفيذ:

ي�سجل كل طالب المو�سوعات التي يراها نافعة 

مما ا�ستمع اإليه في الإذاعة.
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9 - �سيقدم المعلم الآن كلمة ق�سيرة. اذكر الإ�سارات والتلميحات التي تدل على كيفية تنظيم المعلم لكلمته:  

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

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

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

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

الأفكار  اأهم  الذاكرة)لتلخي�س  ر�سم)�سجرة  ا�ستخدم  الآن.  معلمك  �سيلقيه  الذي  الن�س  اإلى  ا�ستمع   -  10

والمعلومات:  

11 - ت�ستمع كل يوم اإلى الإذاعة، اذكر ثالثة مو�سوعات تراها جيدة طرحت هذا اليوم، اأو الأيام القليلة 

الما�سية: 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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غ ثالث جمل من اإن�سائك، بحيث تمثل اأنماًطا مختلفة من تنظيم الكالم. اأ�سمعها زمالءك، وعليهم اأن  12 - �سُ

ا)اأنماط التنظيم، والكلمة المفتاح.   يحددوا)�سفهيًّ

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

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

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

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

13 - تتطلب مهارات ال�ستماع الفعال القدرة على التمييز بين الأفكار المهمة والأفكار الأقل اأهمية اأو غير 

المهمة.  

�سع عالمة))اأمام ال�سلوك الذي ي�ستخدمه بع�س المعلمين اأو المحا�سرين الذين ا�ستمعت اإليهم ؛ للتركيز 

على الأفكار الرئي�سة، اأو لجلب انتباه الم�ستمعين نحو مو�سوع اأو فكرة مهمة.

 

يرفع المعلم / المحا�شر �شوته اأو ينفعل.

يكتب على ال�شبورة.

تتغير �شرعة كالمه.

ا،... ، ثانياً يقول: اأولاً

ينه�ض من مقعده ليقف في�شرح نقطة ما.

يحث الم�شتمعين على النتباه.

يوجه �شوؤال اأثناء المحا�شرة ليجيب هو اأو اأحد الم�شتمعين عنه.

يقول: هذه نقطة مهمة، اأو جديرة بالمالحظة، اأو ق�شية مهمة...

يكرر نطق الكلمة اأو الجملة الرئي�شة اأكثر من مرة.

ن�ضاط  )12(

ن�ضاط  )13(

 نوعه :

فردي

 هدفه :

�سياغة جمل تحتوي على  مفردات تدل على 

كيفية تنظيم الحديث .

اإر�سادات التنفيذ:

اطلب من الطالب مراجعة الن�ساط )6( 	•

حول تنظيم اأنماط الكالم ، لم�ساعدتهم 

على الإجابة عن هذا ال�سوؤال. 

يكتب كل طالب ثالث جمل ، ويلقيها على 	•

زمالئه ، وعليهم اأن يحددوا نمط تنظيم 

الحديث والكلمة المفتاح ، ويقوم هو 

بت�سحيح اإجاباتهم .

ي�سمن هذا الن�ساط في ملف الأعمال.	•

 نوعه :

فردي

 هدفه :

اكت�ساف اأ�ساليب المتحدثين  ) ال�سفهية ( 

في تحديد الأفكار الرئي�سة لمو�سوعاتهم.

اإر�سادات التنفيذ:

ذكر الطالب اأن اأ�سلوب ) المحا�سرة ( 	•

هو اأكثر الأ�ساليب التدري�سية �سيوعا في 

الجامعة ، واأن تمكنهم من هذا الن�ساط 

ي�ساعدهم في التفوق والنجاح.
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14 - ا�ستمع اإلى القطعة التي �سيلقيها معلمك بعناية، ودون ملحوظاتك با�ستخدام مخطط هيكل ال�سمكة   

15 - ا�ستمع اإلى معلمك، ثم لخ�س الن�س الذي �سيلقيه في حدود �ستة اأ�سطر: 

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

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

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

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

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

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

اقــــــــراأ:

ا،  اإن الملحوظات التي يدونها الطالب في كل مرة ي�شتمع فيها اإلى محا�شرة، اأو مناق�شة، اأو يقراأ فيها كتاباً

اأو مقالاً علمّيا، ت�شاعده على:

 المراجعة ال�شريعة.

 ال�شتعداد لالختبار.

 اخت�شار الوقت والجهد في التعرف على المعلومات المهمة.

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

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

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

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

 عالمات

 �سعف

الذات

ن�ضاط  )14(

ن�ضاط  )15(

 نوعه :

منزلي

 هدفه :

تلخي�ض اأفكار الن�ض الم�سموع على هيكل 

�سمكة.

اإر�سادات التنفيذ:

�سغل جهاز الت�سجيل على ن�ض ) عالمات 

�سعف الذات ( اأو  قم باإلقاء الن�ض اإلقاء جيدا 

متاأنيا. واطلب من كل فرد اأن يلخ�ض اأفكار 

 الن�ض على هيكل ال�سمكة المر�سوم اأمامه.

)الن�ض في نهاية الدليل (.

ا�ستمع لإجابات الطالب. واطلب منهم اأن 

يقارونوا بينها، وي�سوبوا اأخطاء بع�سهم.

 نوعه :

فردي

 هدفه :

تلخي�ض ن�ض ق�سير م�سموع .

اإر�سادات التنفيذ:

�سغل جهاز الت�سجيل على ن�ض ) اأف�سلية 	•

التقويم الهجري ( اأو قم باإلقاء الن�ض اإلقاء 

جيدا متاأنيا. واطلب من كل فرد اأن يلخ�ض 

الن�ض في حدود �ستة اأ�سطر. ) الن�ض في 

نهاية الدليل (.

ا�ستمع لإجابات الطالب ، واطلب منهم اأن 	•

يقارونوا بينها، وي�سوبوا اأخطاء بع�سهم.   
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ا�ستمع اإلى برنامج اإذاعي يعتمد على الإلقاء)ولي�س على الحوار اأو النقا�س) ولخ�سه في ورقة خارجية، 

اكتب ملخ�س ما ا�ستمعت اإليه ح�سب البيانات التالية:

ملخ�س ال�ستماع اإلى برنامج اإذاعي

وقت البرنامج:  ..............................................  ................................... ا�شم البرنامج: 

معد اأو مقدم البرنامج: ....................................  ................................... زمن البرنامج: 

مو�شوع الــحــلــقــة:.......................................................................................................

ملخ�ض باأهم الأفكار والمعلومات:

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

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

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

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

من اأنماط تنظيم الكالم الم�شتخدمة:

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

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

مرئيات حول اأ�شلوب الإلقاء 

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

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

اختبار الفرتة الثانية من بداية)ال�ستماع مهارة تعلم)اإىل هنا.

هدف الن�ساط و مو�سوعه   رقم الن�ساط 

قيا�ض قدرة الطالب على تطبيق مهارات ال�ستماع في موقف واقعي. ) اأداء منزلي ( �سوؤال واحد 

اختبار الفترة الثانية من بداية ) ال�ستماع مهارة تعلم ( اإلى هنا



161

ع
ما

ست
ل�

 ا
-

ي 
فه

�س
ال

ل 
�س

وا
لت

 ا
ة

د
ح

و
 :

ة  
بع

را
ال

ة 
د

ح
و

ال

161

ع
ما

ست
ل�

 ا
-

ي 
فه

�س
ال

ل 
�س

وا
لت

 ا
ة

د
ح

و
 :

ة  
ع

اب
ر

ال
ة 

د
ح

و
ال

1 - تتكون عملية الت�سال اللغوي من اأربعة اأركان اأ�سا�سية هي:

      )متحدث / مر�سل )+ ...........................  +   ...........................   +........................... 

2 - تتاأثر الر�سالة اللغوية بعدد من العوامل، اأهمها:

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

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

3 - لكل متعلم اأ�سلوبه المف�سل في التعلم، فمنهم من يف�سل:

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

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

4 - من اآداب ال�ستماع المهمة:

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

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

5 - عندما اأكون في موقف تعليمي يعتمد على ال�ستماع، األتزم بما يلي:

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

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

6 - من الأنماط الم�ستخدمة في تنظيم الكالم:

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

اختبار الفترة الثانية من بداية ) ال�ستماع مهارة تعلم ( اإلى هنا

 اإر�سادات التنفيذ هدف الن�ساط و مو�سوعه   رقم الن�ساط 

ركز في هذه الن�ساطات على الطالب الأقل مثابرة. والأدنى اإتقانا.

المعلومات 11-1 اأهـــم  تلخي�ض   : ــهــدف  ال

الطالب  عليها  تــدرب  التي  والمهارات 

خالل الوحدة. 

ن�ساطات فردية: 

�سممت هذه الن�ساطات لتكون بمثابة مادة تعلمية، يقوم الطالب بتعبئة 	•

الفراغات فيها لمراجعة جزئيات الوحدة. 

قدم الم�ساعدة للطالب البطيئين بتحديد مو�سع الإجابة عن الفقرة 	•

التي يواجهون �سعوبة في اإجابتها. 

وحه الطالب اإلى ال�ستعانة بكتاب المادة العلمية(.	•
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7 - ي�ستخدم بع�س المعلمين اأو المحا�سرين اأ�ساليب معيَّنة تلفت انتباه الم�ستمعين نحو الأفكار ذات الأهمية، 

من مثل:

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

ر الم�سموع. يمكن اأن تدّون المالحظات با�ستخدام: 8 - تدوين الملحوظات ي�ساعدك على تذكُّ

...........................       ...........................        ...........................سجرة الذاكرة� 

9 - ي�ستمع النا�س لتحقيق اأهداف مختلفة، منها:

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

10 - ل يتاأثر الم�ستمع بم�سمون الحديث فقط، واإنما يتاأثر اأي�سا بـ:

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

 ...........................                                     ...........................                                    ...........................

11 - اأهم اأربع فوائد اكت�سبتها من درا�سة هذه الوحدة هي:

.....................................................   ..................................................................

.....................................................   ..................................................................
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اأوًل:  يقول اأحد المهتمين بفن ال�ستماع:)اإن الإن�سان ي�ستمع لما يعادل كتاًبا يومًيا، ويتحدث بما يعادل كتاًبا 

اأ�سبوعًيا، ويكتب ما يعادل كتاًبا �سنوًيا).

 كيف يمكنك اأن ت�شاعد ذاكرتك لالإحتفاظ بقدر كبير مما ت�شمع؟

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ثانًيا:  علل ما ياأتي:

 تبداأ ن�شرة الأخبار بذكر موجزها، ثم تاأتي التفا�شيل، وفي نهاية الن�شرة يعيد المذيع موجز الن�شرة.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

ثالًثا: اذكر ثالثة من اأ�ساليب لفت انتباه الم�ستمعين:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

رابًعا: ا�ستمع اإلى الن�س الذي �سيلقيه معلمك، ثم اأجب عن الآتي:

ا للن�ض الم�شموع: ا منا�شباً اأ ( �شع عنواناً

....................................................................................................................

ب( علل - مما ا�شتمعت اإليه - ما ياأتي:

 تميز الع�شر العبا�شي باأنه ع�شر النفتاح العقلي والثقافي على الأمم الأخرى.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

*  هذا منوذج لالختبار، ي�ستفيد منه املعلم يف اإعداد الأ�سئلة، وي�ستعني به الطالب يف تثبيت تعلمه، ول 
ي�سح الختبار به اأو باإحدى فقراته.

*

مو�سوعه وهدفه ال�سوؤال 

يقي�ض قدرة الطالب على تطبيق وتذكر مهارات ال�ستماع. اأوًل - ثالًثا

 )اأ، ب ، ج ، د ( تقي�ض القدرة على فهم الم�سموع وتطبيق مهارات ال�ستماع.رابًعا

)هـ( تقي�ض القدرة على تلخي�ض الم�سموع على �سجرة ذاكرة. 

�سغل جهاز  الت�سجيل على ن�ض  ) وم�سات من م�سيرة التاريخ العربي ( اأو قم باإلقاء الن�ض اإلقاء جيدا متاأنيا. واطلب 

من كل طالب اأن يجيب عن الفقرات ) اأ ، ب ، ج ، د ، هـ (. 
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 تفرق الأمة في ع�شر الدول المتتابعة اإلى دويالت �شغيرة.

ج(اأكمل - مما ا�شتمعت اإليه - ما ياأتي:

 نقلت الر�شالة المحمدية الإن�شان العربي من الع�شبية القبلية اإلى.......................، ودعته اإلى التعلم لأجل

..............................................

القبيلة، نظام  من  بدلاً  الدولة،  نظام  العربي  الإن�شان  األف  ففيه  اأمور:  ثالثة  الأموي  الع�شر  يميز  ما  اأهم    

وفيه..............................................، وفيه..............................................

د (بين - مما ا�شتمعت اإليه - نمط تنظيم الكالم والكلمة المفتاح فيما ياأتي:

الكلمة املفتاحمنط التنظيماجلمــــــلـةم

1
يتفق الموؤرخون على تق�شيم التاريخ العربي اإلى �شتة 

ع�شور متالحقة.

2
ع�شور التاريخ العربي هي: الع�شر الجاهلي، ع�شر 

�شدر الإ�شالم، الع�شر الأموي، الع�شر العبا�شي، 

ع�شر الدول المتتابعة، الع�شر الحديث.

ع�شر �شدر الإ�شالم: هو ع�شر النبي  والخلفاء 3

الرا�شدين.

4
ولقد كان للقراآن الكريم، ولهدي �شيد الأنبياء 

والمر�شلين ، اأبلغ الأثر في تزكية النفو�ض الموؤمنة.

هـ(ار�شم �شجرة ذاكرة؛ لتدون عليها ملحوظاتك عن الن�ض الم�شموع:
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مهــارات الوحدة
نسبـة 
اإلتقان

أرغب في زيادة
نسبة اإلتقان

خطة مقترحة لزيادة
نسبة اإلتقــان

حتديد اأركان عملية الت�شال 

اللغوي

حتديد العوامل املوؤثرة على 

و�شوح الر�شالة اللغوية

اآداب ال�شتماع

تطوير اأ�شلوبك املف�شل يف التعلم

تدوين امللحوظات عن الن�ض 

امل�شموع

ا�شتخدام الر�شوم لتلخي�ض 

مات�شمع

الن�ساطات  من  عدًدا  واأديت  الوحدة،  درا�سة  من  الآن  انتهيت  الطالب:  اأخي 

والختبارات قّوم ذاتك في الجدول التالي: 

نهاية الوحدة

  اطلب قراءة التعليمات والإر�سادات. 

  �سجعهم على تقدير مدى اإتقانهم لمهارات الوحدة. 

  حث غير المتقنين على ر�سم خطة عالجية. واتفق معهم على تف�سيالتها. 

واأ�سلوب متابعتها ، والتوقيت المنا�سب لإعادة التقويم.



1  الأركان الأربعة لعملية الت�سال هي : 

ب .............................................................................................. اأ  ...............................................................................................    

د ..............................................................................................     ...............................................................................................  
ج

2  من اآداب ال�ستماع : 

ب .............................................................................................. اأ  ...............................................................................................    

د ..............................................................................................     ...............................................................................................  
ج

3  المتعلم الن�سط يقوم بالأدوار التالية في المواقف ال�ستماعية المهمة:

ب .............................................................................................. اأ  ...............................................................................................    

د ..............................................................................................     ...............................................................................................  
ج

4  من اأ�ساليب ) اأنماط( تنظيم الكالم :

مثالالأ�سلوب 

ن�ساطات عالجية  اأوًل 

الن�ضاطات الإ�ضافية

1 - 165



5   اقراأ ، ثم اأكمل الفراغ : 

توجيهات لتح�سين مهارة الإ�سغاء لدى الطالب 

في الن�ساط التالي ع�سر طرق لتح�سين مهارة الإ�سغاء لديك، في كل طريقة حذفت كلمة اأو عدة كلمات مهمة تو�سح 

مدى فهمك لمغزى التوجيه. حاول اإكمال الناق�ض من الكلمات. 

1  عليك بال�سمت 

اأذنين ول�سانا واحًدا  الوقت ، واهلل �سبحانه وتعالى خلق لك  اأن تتحدث وت�سمع في نف�ض  فاأنت ل ت�ستطيع 

......................................

2  عليك اأن تدرك اأن في اإ�سغائك نجاحك 

القوة   ...................................... بالإ�سغاء  بل  فقط  الآخرين  نظر  في  لطيفا  تكون  لكي  ت�سغي  ل  اأنك  نف�سك  اأقنع 

والحترام، وتح�سل على ما تريد. 

3  اأن�ست بفهم . 

اعتبر اأن الإ�سغاء هو ا�ستثمار �سغير ......................................   و ......................................  واأنه �سوف يعود عليك بعوائد جمة 

من الفهم. 

4  جهز نف�سك لالإ�سغاء : 

فكر م�سبقا في المتكلم وفي المو�سوع الذي �سيتكلم فيه، وحدد ...................................... ترغب في تحقيقها بال�ستمتاع 

اإليه.

5  جاهد كي تركز اأثناء الإ�سغاء. 

في  معتدًل  تكون  واأن  يقول،  بما  والتفكير  المتحدث.  على  عينيك  تركيز  طريق  عن  ذلك  تحقق  اأن  ت�ستطيع 

جلو�سك اأو وقوفك ، واأ ن تقوم بتوجيه ...................................... بين الحين والآخر. 

6  انتبه لالإ�سارات التي ت�سدر عن المتحدث. 

تغيير  اأو   ، اأو حركة من ج�سمه  اإ�سارة من يده.  اأو   ، المتحدث من خالل طرفة من عينه  لما يقوله  انتبه 

 .......................................

7  ل تقاطع المتكلم .

ل تقاطع اأبدا ولو طال الحديث لعدة �ساعات. واإذا كان هناك �سبب قوي للمقاطعة مثل عدم الفهم ، فاطلب  

...................................... ثم تحدث بما تريد ، ثم دع المتحدث يكمل حديثه. 

8  ل تن�سغل بالرد على المتكلم اأثناء حديثه. 

هذا ي�ستت ذهنك ، �ستحتاج اإلى ثوان معدودة لكي تفكر في الرد قبل ال�سروع فيه. ولي�ض هناك خطاأ في قليل 

من ال�سمت بعد اأن ينهي ال�سخ�ض كالمه لتبداأ اأنت ......................................
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9   تجنب كل ما ي�سرفك عن النتباه: 

ناتًجا عن  �سواء كان ذلك  انتباهك  ي�ستت  وتغلب على ما قد   ...................................... تجاهل كل ما يحيط بك من 

الموقف اأو عن المتحدث. 

10    اتجه بج�سمك كله لمن يتحدث اإليك : 

اإذا لم تتمكن من ذلك ، فبوجهك على الأقل. اإذا �سعر المتحدث باأنك ...................................... اإلى �سيء اآخر. فاإن 

ذلك ي�سايقه ، ويح�ض باأنك تهمل حديثه. 

الإجابات :

4  اأهدافا 3  للوقت والطاقة      2  تكت�سب    1  لت�سغي اأكثر مما تتكلم.    

8  بالحديث   7  الإذن       6  لنبرة �سوته   5  الأ�سئلة.       

9  �سو�ساء                              10  من�سرف       
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)يمكنك ا�ستخدام بع�سها. اأو ما ي�سابهها لالختبار(

1  اطلب من الطالب اأن ي�ساهدوا محا�سرة م�سجلة على �سريط فيديو ، اأو مقطًعا من ن�سرة الأخبار المتلفزة، ثم اطلب 

منهم كتابة لغة الج�سد التي ا�ستخدمها المحا�سر اأو المذيع وذلك للدللة على النقاط اأو المعلومات المهمة. 

2  بعد انتهاء الدر�ض اأو المحا�سرة ) اأي محا�سرة يمكن اأن تتم في المدر�سة ويح�سرها الطالب (. اطلب من الطالب 

اإلى  الرجوع  ودون  مبا�سرة  الذاكرة  من  الرئي�سة  الأفكار  اأو  النقاط  اأهم  �سرد  خالل  من  اإليه  ا�ستمعوا  ما  مراجعة 

المدونات اأو المذكرات. هذا الن�ساط ي�ساعد على تن�سيط الذاكرة ، ويقوي مهارة ال�ستماع.  

3 اطلب من الطالب اأن ي�ستمعوا اإلى بع�ض الأحداث اأو النقاط المرتبة ت�سل�سليًّا )6.4 اأحداث(. اطلب منهم اأن يتذكروا 

هذه النقاط كما وردت مرتبة. يمكن اأن ينجز الطالب هذا الن�ساط فرادى اأو في مجموعات. 

4  اطلب من الطالب اأن ي�ستمعوا اإلى ق�سة اأو مقال، واطلب منهم اأن يتنبوؤوا بالنهاية الممكنة لهذه الق�سة اأو المقال. 

5  اإذا قدمت محا�سرة ، اأو در�سا اأو كلمة ، فاطلب من الطالب اأن ي�ستمعوا بعناية ، وذلك لتوقع �سوؤالهم عن : 

اأ  الإجابة عن الأ�سئلة التي تبداأ بـ : من، ماذا، متى، اأين، كيف، لماذا. 

ب  تقديم ملخ�ض لما ا�ستمعوا اإليه. 

  ترتيب الأحداث اأو الوقائع اأو النتائج كما وردت مرتبة. 
ج

د  ر�سم خريطة لما ا�ستمعوا اإليه .

ن�ساطات اإثرائية ثانًيا

4 - 165



تعلم ح�سن ال�ستماع كما تتعلم ح�سن الكالم. ومن ح�سن ال�ستماع : اإمهال المتكلم حتى يق�سي حديثه، وقلة 

التلفت اإلى الجواب ، والإقبال بالوجه والنظر اإلى المتكلم ، والوعي لما يقول. 

اأو عن غيره فال  اأنك �ست�ستمع من جل�سائك الراأي والحديث تنكره وت�ستجفيه. من محدث عن نف�سه  واعلم 

يكونن منك التكذيب ول الت�سخيف ل�سيء مما ياأتي جلي�سك. وا�ستكثر من المودة �سامتا م�سغيا : 

فاإن ال�سمت يدعوها اإليك. وناطقا بالح�سنى : فاإن المنطق الح�سن يزيد في ود ال�سديق. وي�سل حقد العدو. 

ومن الأخالق ال�سيئة مغالبة الرجل على كالمه ، والعترا�ض فيه والقطع فيه ، اأو اإذا حدث حديًثا تعرفه اأخذت 

ت�سابقه اإليه. تقتحمه عليه ، وت�سارك فيه ، حتى كاأنك تظهر للنا�ض باأنك تريد اأن يعلموا اأنك عالم مثل الذي يعلم. 

وما عليك اأن تهنئه بذلك ، وتفرده به ؟! وهذا باب من اأبواب البخل الغام�سة .

فاإن �سمعت من �ساحبك كالًما اأو راأًيا يعجبك فال تنتحله تزيًنا  به عند النا�ض ، واكتف من التزين باأن تجني 

ال�سواب اإذا �سمعته ، وتن�سبه اإلى �ساحبه. واعلم اأن انتحالك ذاك م�سخطٌة ل�ساحبك ، فاإن بلغ بك باأن ت�سير 

براأي الرجل. وتتكلم بكالمه وهو ي�سمع جمعت مع الظلم قلة الحياء . وهذا من �سوء الأدب الفا�سي في النا�ض. ومن 

تمام ح�سن الخلق والأدب اأن تن�سب اإلى اأخيك راأيه وكالمه وتزينه مع ذلك ما ا�ستطعت. 

   

   )المطلوب : تلخي�ض �سبعة على الأقل من اآداب ال�ستماع (

الختبار القبلي - ثانًيا 

قال ابن المقفع

ن�ضو�ص ال�ضتماع
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اأعد الترتيب ، بعد ح�سولك على المعلومات الآتية.  هل بقي الترتيب على ما هو عليه ؟ 

م�ساعدك ، الذي كان ال�سبب في تعر�ض المنطاد للخطر.   

اأعز  اأ�سدقائك القدامى الذي تحول اإلى األد اأعدائك.   

مدير مدر�سة ، ا�ستهر بنزاهته ، وحب الطالب له.   

رجل اأعمال ، ا�ستهر باإنفاق  اأمواله في ن�سر الإ�سالم ودعم ق�سايا الم�سلمين.   

طبيب اأطفال ، ت�سبب في وفاة ثالثة اأطفال.   

ممر�سة ، تت�سبب دائما في م�سايقة المر�سى.   

رجل اأمن ، ا�ستهر بالعدالة والنزاهة وتوفير الأمن للجميع.   

لعب كرة قدم. رفع علم بالده خم�ض مرات في المحافل الدولية.   

)فكرة التدريب عن : ذوقان عبيدات (

ن�ضاط   146/7 

تخل�ض من الأحكام الم�سبقة 
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�سئيل الج�سم. �سغير الراأ�ض، متراكب الأ�سنان، مائل الذقن، ناتئ الوجنة، غائر العينين ، خفيف العار�سين، 

�سخ�سه   وتتفادى  الأحــداق،  مراآه  تنبو عن  بحظ.  منه  اآخذ  وهو  اإل  المنظر  قبح  من  �سيء  لي�ض  الرجل.  اأحنف 

 ...... ؟!  ي�ساألونه فيم غ�سب  ل  �سيف،  األف  لغ�سبته مئة  اإذا غ�سب غ�سب  �سيد قومه.  الأب�سار، وهو مع ذلك 

تتركز عظمته في خ�سلتين. تت�سل اإحداهما بالأخرى ات�سال وثيقا: اأنه منح نظًرا �سائًبا، يتعرف به المحا�سن 

والم�ساوئ، ومعالي الأمور، و�سفا�سفها، ثم منح اإلى ذلك اإرادة يحمل على ما اأدرك من معاٍل ومحا�سن مهما كلفه 

من م�سقة، وحمله من جهد، فلو علم اأن الماء يغير مروته ما �سربه. ولما اأراد معاوية اأن ياأخذ البيعة لبنه يزيد 

اأخذ النا�ض يتكلمون في مدح يزيد والثناء عليه. والأحنف �ساكت فقال له معاوية: مالك ل تتكلم يا اأبا بحر؟ فقال 

قولته ال�سهيرة: اأخاف اهلل اإن كذبت. واأخافكم اإن �سدقت. فكانت كنايته اأبلغ من الت�سريح. 

                  ) اأحمد اأمين (

) المطلوب : ذكر الإ�سارات والتلميحات الدالة على نمط تنظيم الكالم ( 

ن�ضاط 157/9 

الأحنف بن قي�ض 

ن�ضاط 10 / 20
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ن�ضاط 10 / 20

الوعي المروري وحزام  البع�ض ما ي�سبه التالزم بين  حظي حزام الأمان بزخم اإعالمي وتوعوي تولد عنه عند 

اأحد مظاهر الوعي  اإل  اأ�سمل واأعم من ذلك ، وماربط حزام الأمــان   الأمــان. وفي الحقيقة ، فاإن الوعي المروري 

المروري التي ينبغي على كل �سائق اأن يتحلى بها. 

  ما المق�سود بالوعي المروري ؟ 

الوعي المروري بمفهومه ال�سامل هو اليقظة الح�سية والمعنوية ، والمعرفة والإلمام الوا�سع بكل ما يتعلق بالمرور 

اإيجابيا على ال�سخ�ض وح�سن قيادته ومراعاته  من مركبة وطريق واإ�سارات واأنظمة وقوانين وغيرها ، مما ينعك�ض 

لالأنظمة المرورية المختلفة. 

    لماذانحتاج للوعي المروري؟ 

 قتيالن وثمانية جرحى كل ثماني �ساعات في المملكة العربية ال�سعودية. اأي �ستة قتلى واأربعة وع�سرون جريحا 

يوميا، اأي األفان ومئة و�ستون قتياًل، وثمانية اآلف و�ست مئة واأربعون جريحا كل عام. عدا التلفيات والهدر القت�سادي 

الفادح. اإننا نحتاج وبدرجة كبيرة اإلى الوعي المروري لتقليل تلك الخ�سائر الب�سرية الفادحة. والخ�سائر القت�سادية 

الباهظة الناتجة عن حوادث المرور. 

  مظاهر الوعي المروري: 

للوعي المروري مظاهر متعددة ، ربما �سعب ح�سرها بالتف�سيل ، ولكنا �سنحاول اإجمالها في �ستة مظاهر ، على 

النحو التالي: 

نقودها.  التي  ال�سيارات  هذه  عن  اأمامه  الم�سوؤولية  نفو�سنا  في  يوؤ�سل  بما  وتعالى،  �سبحانه  اهلل  بحق  الوعي    1

 اأن�ستخدمها في الخير اأم في ال�سر. وهل جعلناها �سببا لأذية الخلق اأم لم�ساعدتهم، اإن قراءة دعاء الركوب ودعاء

ال�سفر لهو خير مثال على الوعي المروري، كما هو خير و�سيلة من و�سائل ال�سالمة.         ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ                           الطالق:3. وعن اأن�ض � قال، قال ر�سول اهلل �  »من قال - يعني اإذا خرج من بيته - ب�سم اهلل، 
توكلت على اهلل، ول حول ول قوة اإل باهلل، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه ال�سيطان« رواه الترمذي. 

على  ت�ساعد  التي  والإلكترونية  والتقنية  الفنية  الجوانب  باأهم  الوعي  اأي  نقودها  التي  بالمركبات  الوعي    2

ال�ستفادة  الق�سوى منها وقيادتها ب�سكل اآمن. وياأتي هذا الوعي عن طريق قراءة الدليل الإر�سادي الذي 

ن�ضاط 10 / 157

الوعي المروري 
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ياأتي مع ال�سيارة. اإن هذا الدليل مهم جدا لال�ستخدام الأمثل لل�سيارة ولعمل ال�سيانة المطلوبة لها ، ولكن 

عادة الكثير لالأ�سف اإهمال قراءة الكتيبات والأدلة الإر�سادية التي تاأتي مع الأجهزة والآلت التي نقوم  ب�سرائها 

وكاأنها كتبت لغيرنا.

الوعي بالطرق التي ن�سير فيها اأو ن�سلكها وذلك يقت�سي من ال�سائق اأن يكون على علم وب�سيرة بجميع العالمات    3

والخطوط الأر�سية ومدلولتها التي ت�ساعد على القيادة الآمنة. كذلك الوعي بالطرق الجديدة في حال ال�سفر 

اأو التنقل ، مثل اأن يكون طريًقا متعرًجا ، اأو منزلًقا ، اأو فيه منحدرات اأو حفر اأو جمال �سائبة اأو غيرها من 

المخاطر التي ينبغي على ال�سائق اأن يحذرها. 

اأغلب  اإن  لم�سايقتنا.  ولي�ض  لحمايتنا  وجدت  اإنما  المرورية  فالأنظمة  اتباعها  ينبغي  التي  بالأنظمة  الوعي    4

اإلى اأن  اإنما تحدث نتيجة لمخالفة اأنظمة المرور.  وت�سير الإح�سائية  الحوادث، ومعظم الإ�سابات الخطيرة 

قرابة 50 ٪ من الحوادث تح�سل ب�سبب ال�سرعة غير النظامية ، واأن ن�سبة كبيرة من الإ�سابات الخطرة �سببها 

عدم ربط حزام الأمان. : ففي درا�سة اأجريت في الريا�ض ثبت اأن اإ�سابة الراأ�ض تمثل المرتبة الأولى من �سحايا 

حوادث المرور. تلي تلك اإ�سابة ال�سدر. وتعد هاتان الإ�سابتان من اأخطر الإ�سابات الج�سدية. وغالًبا ما ينجم 

عنهما الإعاقة اأو الوفاة ، ومن خالل هذه الدرا�سة وغيرها يبرز دور حزام الأمان ) بم�سيئة اهلل ( في الحد من 

خطورة اإ�سابتي الراأ�ض وال�سدر لأنه يقوم بتثبيت ال�سائق اأو الراكب على المقعد ويحميه من الرتطام بالمقود 

واأجزاء ال�سيارة الداخلية. 

الوعي باأهمية ومدلولت الإ�سارات واللوحات الإر�سادية التي تنظم ال�سير: ي�سادف ال�سائق اأثناء قيادته كثيًرا    5

من الإ�سارات واللوحات الإر�سادية التي تنظم ال�سير ، اأو التحذيرية التي تنبه ال�سائق اإلى حالة الطريق ، واتباع 

ما تدل عليه هذه الإ�سارات دليل على وعي ال�سائق ، ومن هذه الإ�سارات اإ�سارة اإعطاء الأولوية للغير. وممنوع 

التجاوز ، اأو اإ�سارة الدوار اأو المطب ال�سطناعي ، اأو الطريق زلق ، واأمامك جمال ، وغيرها ، ثم اإن هناك 

اإ�سارات اأو لوحات تنبيهية مهمة في المدن وعلى الطرق ، مثل اإ�سارة عبور الم�ساة ، اأو وجود اأطفال ، اأو القرب 

من الم�ست�سفى ، اأو وجود مدر�سة ، واإنك لتعجب اأحيانا  من مرور ال�سائق بالعديد من اللوحات التحذيرية التي 

تنبه اإلى وجود مدر�سة اأو مرور اأطفال ، ومع ذلك ل يغير ال�سائق من �سرعته اأو �سلوكه �سيًئا. 

الوعي بو�سائل ال�سالمة التي ينبغي التاأكد من توافرها في ال�سيارة: اإن كثيرا من ال�سائقين ولالأ�سف يغفل التاأكد    6

من توفر بع�ض الأ�سياء ال�سرورية في �سيارته والتي قد ل يعرف قيمتها اإل اإذا احتاج اإليها، كحقيبة الإ�سعافات 

الأولية ، ومثلث الأمان ، وطفاية الحريق ، وغيرها. 
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   من اأين نح�سل على هذا الوعي المروري؟ 

 اإن هذا الوعي الذي ندعو اإليه ل ياأتي في يوم وليلة ، فهو مجموعة من الخبرات المتراكمة ، بع�سها ياأتي من 

خالل التجربة والخبرة الحية بالممار�سة والحتكاك ، وبع�سها ياأتي من  خالل التعلم والتعليم. ومن خالل القراءة 

وح�سور المعار�ض التي تقام لهذا الغر�ض. وح�سور الندوات والمحا�سرات التي تتحدث عن بع�ض الجوانب المرورية. 

اإن اأهمية ال�سيارة ل تخفى على اأحد ، فبدونها ل يمكننا الو�سول اإلى مقا�سدنا واأعمالنا اإل ب�سق الأنف�ض. 

اإذا اأح�سن ا�ستخدامها. لكنها قد ت�سبح نقمة، ل قدر اهلل،  فهي خير معين على توفير الوقت والجهد والمال، 

وقد تكون �سببا في �سياع الوقت ، وت�ستيت الجهد، وهدر المال؛ وذلك اإذا اأ�سيء ا�ستخدامها؛ لذا كان لزاما علينا 

جميعا اأن نكون على وعي كبير بهذه المركبة وما يرتبط بها من اأنظمة  وقوانين لنحمي اأنف�سنا ونحمي غيرنا، 

ونحفظ اأوقاتنا واأوقات غيرنا ، ون�سون اأموالنا واأموال غيرنا. ونوفر جهودنا وجهود غيرنا ، واهلل الموفق. 

د.�سالح بن عبد العزيز الن�سار ) جريدة الجزيرة. العدد 10280 في 24 /8 /1421هـ( 

) المطلوب : تلخي�ض  الن�ض  على �سجرة ذاكرة ( 
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يت�ساءل كثير من الآباء عن عالمات �سعف �سخ�سيات اأبنائهم ، ويبحثون عن طرق العالج المنا�سبة. وفي الواقع يذكر 

خبراء التربية عددا من العالمات الدالة على �سعف الذات، �سن�سير هنا اإلى اأبرزها ، مع �سرب مثال على كل عالمة : 

1  الميل اإلى موافقة الآخرين وم�سايرتهم في اأغلب الأحوال. 

مثال: في وقت �سيق بالن�سبة لك يحدثك اأحدهم في اأمور ل تهمك ، وي�ستر�سل في الحديث، تتمنى اأن يدعك 

تذهب لحال �سبيلك، لكنه يظل يتحدث، وتظل ت�سغي اإلى حديثه، �ساعًرا بالحرج من العتذار اإليه لالن�سراف .. 

2 الإذعان لطلبات الآخرين ورغباتهم ولو على ح�ساب حقوق ال�سخ�ض. 

مثال : في ال�سوق يلح البائع على  الم�ستري ل�سراء �سلعة ما. في�ستريها ال�سخ�ض وهو لي�ض في حاجتها: لأنه ل 

ي�ستطع اأن يبدي عدم رغبته في ال�سراء. 

�سعف القدرة على اإظهار الم�ساعر الداخلية والتعبير عنها، كالعتذار.    3

مثال: يطلب �سخ�ض ما �سيارتك ، وت�سطر لإعطائه اإياها واأنت كاره. على الرغم من معرفتك بخطورة هذا 

الإجراء. 

4   �سعف القدرة على اإبداء الراأي ووجهة النظر. 

مثال: عندما تذهب ل�سراء �سلعة معينة في�سير �سديقك اأو قريبك اأو البائع بنوع اآخر منها ، فت�سطر للتنازل عن 

رغبتك، وم�سايرة الآخرين لأنك تعجز عن اإبداء راأيك. 

هذه العالمات وغيرها مما يدل على �سعف الذات، ين�سح التربويون بعالجها عن طريق تاأكيد الذات، والإ�سرار 

الرعد:11.  على التخل�ض من هذه العيوب ، موؤكدين على          

عن ر�سالة المعارف العدد 42 - رم�سان - 1423هـ-

) المطلوب  : تلخي�ض الن�ض على هيكل �سمكة (

ن�ضاط 159/14

عالمات �سعف الذات
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لكل تقويم اأمران اأ�سا�سيان، الأول نقطة البداية ، والثاني مقدار الفترة، فالهجري نقطة بدايته هي اأول المحرم من 

ال�سنة الهجرية الأولى، ومقدار فترته هي الزمن الذي يدور فيه القمر حول الأر�ض اثنتي ع�سرة مرة، مع اعتبار دوران 

الأر�ض حول ال�سم�ض، وهذا النوع من التقاويم يعد تقويًما قمريًّا، واأما التقويم الميالدي فيبداأ بميالد الم�سيح عليه 

ال�سالم، ولكن الحقيقة اأن الن�سارى يختلفون في ميالد الم�سيح اختالفا ي�سل اإلى �سبع �سنوات اأو اأكثر. وبذلك تكون 

نقطة البداية لهذا التقويم غير دقيقة، وهذا يعطي الهجري اأف�سلية عليه من ناحية نقطة البداية .

اأما فترة التقويم الميالدي فهي الزمن الذي تدور فيه الأر�ض حول ال�سم�ض. وهذا النوع من التقاويم يعد تقويًما 

�سم�سيًّا. 

ومن المعروف علميا اأن فترة دوران حركة الأج�سام في الف�ساء مرتبطة بمعادلت طبيعية  ثابتة فالكل في فلك 

ي�سبحون، والدقة العلمية في كل دورة مت�ساوية لأنها من خلق  اإله واحد وت�ستخدم نف�ض المعادلت، لذلك ل ن�ستطيع اأن 

نقول اإن دورة القمر حول الأر�ض اأدق من دورة الأر�ض حول ال�سم�ض والعك�ض، ولكن يمكن اأن يكون هناك اأف�سلية في 

دقة قيا�سنا لحركة القمر حول الأر�ض على دقة قيا�سنا لدوران الأر�ض حول ال�سم�ض. وذلك لقرب القمر من الأر�ض. 

ومن هنا ن�ستطيع اأن نقول اإن التقويم الهجري اأف�سل من التقويم الميالدي ال�سم�سي. من حيث نقطة البداية ومن حيث 

دقة قيا�ض مقدار الفترة. 

) عن مجلة اأحوال المعرفة. العدد ع�سرون:1422هـ ( 

) المطلوب : تلخي�ض الن�ض في حدود اأربعة اأ�سطر ( 

الن�ضاط 15 / 159

اأف�سلية التقويم الهجري 
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يتفق الموؤرخون على تق�سيم التاريخ العربي اإلى �ستة ع�سور متالحقة، هي : الع�سر الجاهلي ) قبل ال�سالم( 

 ،) الأمــوي  الحكم  فترة   ( الأمــوي  والع�سر   ،) الرا�سدين  والخلفاء   � النبي  ع�سر   ( الإ�سالم  �سدر  وع�سر 

والع�سرالعبا�سي، وع�سر الدول المتتابعة ) وبع�سهم ي�سميه ع�سر النحطاط(، واأخيًرا الع�سر الحديث. 

و هو تق�سيم مبنى على التطورات العقائدية وال�سيا�سية، التي عا�سها الإن�سان العربي خالل م�سيرته التاريخية، 

وما �ساحبها  من تطورات في ثقافته، وفكره، واأدبه، وحياته الجتماعية . 

ففي الع�سر الجاهلي تميز الإن�سان العربي -في الغالب- باأنه: قبلي. بدوي، اأمي، وثني، يبلغ في جانب من 

فلقد كان  الأخــالق.  وكرم  النبل  اأق�سى درجات  اآخر  ويبلغ في جانب   ، والعنف  الوح�سية  اأق�سى درجات  حياته 

 ، والنجدة  وال�سجاعة،  الكرم،   ( يعي�ض  كما  دمائه  تعي�ض في   )..... القبلية  والع�سبية  والثاأر،  والقتل،  )النهب، 

وح�سن الجوار (. 

وعبادة  الوثنية  من  العربي  الإن�سان  نقلت  التي  الخاتمة،  المحمدية  بالر�سالة  الإ�سالم  �سدر  ع�سر  وتميز 

الأ�سنام. اإلى عبادة اهلل وحده، ومن الع�سبية القبلية اإلى الأخوة في الدين، ووجهت �سجاعته من النهب والقتل 

والثاأر، اإلى الجهاد في �سبيل اهلل ودعته اإلى التعلم )محًوا لأميته (، والتح�سر  )نبًذا لبداوته (. ولقد كان للقراآن 

الموؤمنة،  العربية  النفو�ض  الأثر في تزكية  اأبلغ  الأنبياء والمر�سلين �سلى اهلل عليه و�سلم،  ، ولهدي �سيد  الكريم 

وتهذيب اأخالقها، و�سمو اأدبها. 

ثم جاء الع�سر الأموي وقد بلغ المد الإ�سالمي اأوج انت�ساره، ودخلت الأمم في دين اهلل اأفواجا، وا�ستقر العرب 

في البلدان التي فتحوها. وكونوا فيها حوا�سرهم المدنية؛ فكان اأهم ما يميز هذا الع�سر ثالثة اأمور: فيه األف 

الإن�سان العربي نظام الدولة، بدل من نظام القبيلة، واأخذ ي�سارك  في الحياة ال�سيا�سية، وينتمي اإلى الأحزاب 

ال�سيا�سية، بدل من انتمائه القبلي، وفيه األف حياة الح�سر، وعا�ض نعيمها في بالد ال�سام والعراق وم�سر والمغرب 

والأندل�ض، بدل من حياة البداوة في ال�سحراء العربية القاحلة، وفيه بداأ العقل العربي يوؤ�س�ض للعلوم )ال�سرعية، 

الختبار البعدي / رابًعا 

وم�سات من م�سيرة التاريخ العربي 
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والتاريخية، واللغوية .....( ويعلمها الأمم الداخلة  في الإ�سالم، والنا�سئة من اأبناء العرب، ولم ينته هذا الع�سر 

اإل وقد اأو�سك العقل العربي على اإنجاز كل المهام العلمية المتعلقة بدرا�سة القراآن الكريم، والحديث ال�سريف ، 

والفقه، والعقيدة وال�سيرة النبوية ، واللغة العربية. 

و تميز الع�سر العبا�سي باأنه ع�سر الفل�سفة والمنطق، ع�سر النفتاح العقلي والثقافي على الأمم الأخرى، فاإلى 

جانب ما بذله العلماء من جهد في اإتمام العلوم العربية الموؤ�س�ض لها في الع�سر الأموي، ن�سطت حركة الترجمة ، 

ونقلت علوم اليونان والفر�ض والهند وغيرهم من الأمم، واأخذت المكتبات العامة وخا�سة دور الوراقين تمالأ المدن 

والعوا�سم، وبلغ الزخم الثقافي اأوجه في جميع العلوم، النظرية منها والتطبيقية، وظهرت اأ�سماء لمعة في مجالت: 

الطب، والهند�سة ، والجبر ، والكيمياء، وعلم الحيوان، والفل�سفة، والمنطق، والنقد الأدبي...

بنكبتين  الإ�سالمية  الأمة  اأ�سيبت  فقد  والتحررية:  الدفاعية  الحروب  ع�سر  فهو  المتتابعة  الدول  ع�سر  اأما 

متزامنتين: الحرو ب ال�سليبية ، والغزو المغولي ) التتاري (، �سدعتا �سفها ، واأخرجتاها من  نعيم الح�سارة، 

في  �سغيرة،  دويالت  اإلى  الأمة  فتفرقت  القاتلة،  الفرقة  وجحيم   ، الم�ستمرة  الحروب  لظى  اإلى  العلم،  وفردو�ض 

م�سر، في ال�سام ، في العراق. في المغرب، وفي بالد فار�ض .... ت�سقط دولة وتقوم اأخرى، اإلى اأن وحد العثمانيون 

ال�سف، و�سموا جميع الدويالت في اإمبراطورية اإ�سالمية واحدة. فلما بداأت الأمة ت�ستعيد اأنفا�سها اأ�سيبت بنكبة 

ثالثة، هي ال�ستعمار الأوربي، الذي �سيطر على جميع ممتلكات الدولة العثمانية ، وق�سم الوطن العربي والإ�سالمي 

اإلى هذه الدويالت ال�سغيرة القائمة الآن. 

و تميز الع�سر الحديث، الذي يبداأ بات�سال العرب بالأمم الأوروبية. باأنه ع�سر �سيطرة الفكر الغربي، والثقافة 

وفاعليتها،   ، تقدمها  تقي�ض  والإ�سالمية.  العربية  الأمة  ومنها  الأمم،  جميع  اأ�سبحت  حيث  والأمريكية،  الأوروبية 

واأثرها ال�سيا�سي والقت�سادي والمعلوماتي ... بما و�سل اإليه  الغربيون في جميع مجالت الحياة، الإن�سانية منها  

والتقنية. 

)المطلوب : الإجابة عن جميع فقرات رابًعا من اأ�سئلة الختبار البعدي (
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