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املـقـدمـة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على الر�سول أ
المني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني  ،وبعد :

�أخي املعلم � /أختي املعلمة

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،
ن�ضع بني يديك (دليل املعلم) لكتاب النحو وال�رصف للمرحلة الثانوية (م+3م )4بطبعته أ
الوىل،

�آملني اال�ستفادة منه يف �إعداد الدرو�س وتنفيذها ك أ�حد امل�صادر التي ت�ساعد على حتقيق النتاجات التعلّمية

املرجوة.

ولـعـل من أ
ال�س�س املهمة التي بني علـيها هذا الدليل �أنه �أحد الركائز لتحقيق املنهاج؛ �إذ ين�سجم

وخـطـة التـطويـر الرتبوي املنبثقة عن فل�سفة الرتبية والتعليم و�أهداف تـطـويـر التعليم نـحـو االقـتـ�صاد
املبني على املعرفة.

ونحن �إذ نقدم �إليك هذا الدليل ن أ�مل �أن يكون مر�شدا ً وموردا ً يف تخطيط الدرو�س مبا يتالءم مع

م�ستويات الطلبة والبيئة املادية ال�صفية و�أهداف املبحث  ،كما ن أ�مل حتقيق التكامل بني النظرية والتطبيق؛

�إذ ارتبط هذا الدليل بكتاب الطالب على نحو مبا�رش  ،كما ارتبط بالنتاجات التعلّمية وا�سرتاتيجيات

التدري�س والتقومي � ،إ�ضافة �إىل اهتمامه بتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTك أ�داة
لتفعيل التعلّم الإ يجابي تخطيطاً وتنفيذا ً وتقومياً.

ونحن �إ ْذ ن�ضع هذا الدليل بني يديك ؛ ف�إننا نقدم �أمثلة واجتهادات ال نتوقع منك الوقوف عندها

تعدها منطلقاً لتنمية خرباتك و�إبراز قدراتك الإ بداعية يف و�ضع البدائل �أو أ
الن�شطة
فح�سب  ،بل �أن َّ
املتنوعة �أو �إ�ضافة اجلديد �إىل املحتوى� ،أو بناء �أدوات تقومي مبعايري �أخرى جديدة.



�إر�شادات التعامل مع الدليل

ت�ضمنت �صفحات الدليل جمموعة من العنا�رص التي يعتقد �أنها متثل �أبرز جوانب املوقف التعليمي التعلمي،
وفيما ي أ�تي تو�ضيح لكل من هذه العنا�رص :

·
·
·
·

نتاجات التعلم
نتاجات خا�صة يتوقع حتقيقها من قبل الطلبة ،وتتميز ب�شموليتها وتنوعها (معارف ،مهارات ،اجتاهات)،
مرجعا للمعلم ؛ �إذ يُبنى عليها املحتوى ،وتعد الركيزة أ
ال�سا�سية للمنهاج ،وت�سهم يف ت�صميم مناذج
وتعد
ً
املواقف التعليمية املنا�سبة ويف اختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س وبناء �أدوات التقومي املنا�سبة لها.
البنية املعرفية
تتكون البنية املعرفية ألي مبحث من جمموعة من العنا�رص (مفاهيم ،م�صطلحات ،مهارات ،خوارزميات،
نظريات ،قوانني ،مبادئ) ،وت�شكل املفاهيم عنا�رص مفتاحية لبقية عنا�رص البنية املعرفية ،ولذلك مت حتديد
املفاهيم وامل�صطلحات أ
ال�سا�سية التي وردت يف الكتاب املدر�سي؛ بهدف الرتكيز عليها يف ت�صميم املوقف
التعليمي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
ي�ضا خطوات
اخلطوات والإ جراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم وطلبته لتنفيذ املوقف التعليمي ،وهي �أ ً
مقرتحة ميكن للمعلم تطويرها �أو تغيريها مبا يتالءم وظروف الطلبة و�إمكانات املدر�سة ،مع مراعاة توظيف
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (  ) ICTعند احلاجة .

�إدارة ال�صف
�إجراءات تهدف �إىل تنظيم املوقف التعليمي و�ضبطه؛ لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة ،ومن �أمثلتها ما
ي أ�تي:
 - 1تنظيم زمني متوقع لكل خطوة من خطوات الدر�س الإ جرائية.
 - 2تنظيم جلو�س الطلبة (جمموعات  ،حلقة دائرية  ،حرف .).... ،U
 - 3تهيئة البيئة ال�صفية ( �إنارة كافية وتهوية ونظافة و. ) ....
 - 4تهيئة أ
الدوات واملواد الالزمة لتنفيذ الدر�س.
� - 5إثارة دافعية الطلبة للتعلّم.
 - 6ا�ستخدام �أوراق العمل و�أدوات التقومي املنا�سبة أ
والن�شطة املت�ضمنة .

·
·



معلومات �إ�ضافية
معلومات �إثرائية و�رضورية وموجزة ذات عالقة باملحتوى موجهة للمعلم والطالب ،تهدف �إىل �إثارة دافعيه
الطالب وم�ساعدته على التعلم ،و�إىل �إثراء معارف املعلم باملحتوى ،بق�صد �إر�شاده من خالل ا�ستخدام
م�صادر تعليمية �أخرى متنوعة.
الزمن املتوقع
املدة الزمنية املتوقعة لتحقيق النتاجات اخلا�صة.

�إر�شادات التعامل مع الدليل

·
·
·
·
·
·
·

الفروق الفردية
الن�شطة أ
جمموعة أ
وال�سئلة والإ �ضافات يف املحتوى التي متّ �إعدادها لتقابل احتياجات الطلبة وفق قدراتهم
املتنوعة من حيث (النوع االجتماعي ،واالحتياجات اخلا�صة ،والبيئات االجتماعية) .
ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
اخلطوات والإ جراءات املنظمة التي يقوم بها املعلم �أو الطلبة لتقومي املوقف التعليمي وقيا�س مدى حتقق
النتاجات ،وهي عملية م�ستمرة يف �أثناء تنفيذ املوقف التعليمي ميكن تطويرها �أو بناء مناذج �أخرى م�شابهة
يتم تطبيقها بالتكامل مع �إجراءات �إدارة ال�صف.
التكامل الر�أ�سي أ
والفقي
الفقي ،فربطه مع املباحث أ
�أما الر�أ�سي ،فربط املفهوم مبفاهيم �أخرى �ضمن املبحث نف�سه ،و�أما أ
الخرى
�ضمن ال�صف نف�سه.
م�صادر التعلم
م�صادر تعليمية ميكن للطالب والـمـعلم الرجوع �إليها ،بهدف زيادة معلوماتهم وخرباتهم وتدعيم تـحـقـيق
النتاجات ،وتـ�شـمل ( كـتـباً ،ومو�سوعات ،ومواقع �إنـرتنت ،و�أقرا�ص مدمـجـة ،وزيارات ميـدانـية،
ومقابالت �أ�شـخـا�ص ،و.)...

املادة املحو�سبة
املادة التعليمية الإ لكرتونية التي �أعدتها الوزارة يف عدد من املباحث الدرا�سية (الريا�ضيات ،والعلوم،
واحلا�سوب ،واللغة العربية ،والرتبية الوطنية ،والإ دارة املعلوماتية)؛ لتكون رديفة وداعمة لتحقيق نتاجات
التعلّم  ،بالإ �ضافة �إىل الت�سجيالت أ
والقرا�ص املدجمة ،و�أر�شيف التلفزيون الرتبوي.
�أخطاء �شائعة
توقعات ألخطاء حمتملة و�شائعة بني الطلبة واملجتمع  ،تتعلق باملهارات واملفاهيم والقيم الواردة  ،مع تقدمي
معاجلة لهذه أ
الخطاء.

املالحق
ت�ضمن الدليل مالحق منف�صلة يتناول كل منها �أحد اجلوانب آ
التية :
َّ
�إجابـات �أ�سـئـلة الكـتـاب ،و�أوراق عمل ،ومناذج التـقـومي و�أدواته ،و�إطار نظري يف ا�سرتاتيجيات التدري�س
و�أدوات التقومي .



�إر�شادات التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة

·

الطلبة املتفوقون

� - 1إجراء تعديل يف م�ستويات أ
الن�شطة حني يكت�شف املعلم ما يدل على وجود طالب متفوق ؛ لتتنا�سب هذه
الخرين� ،إذ �إن أ
أ
الن�شطة مع حاجات التفوق عند هذا الطالب وتولد التحدي عند الطلبة آ
الن�شطة
التي تكون دون م�ستوى قدرات الطالب املتفوق ت�ؤدي �إىل تراجع اهتمامه و�إىل هبوط م�ستوى الدافعية
عنده.
� - 2إعالم �أولياء �أمور الطلبة املتفوقني على نحو دوري وم�ستمر عن أ
الن�شطة اخلا�صة به�ؤالء الطلبة ،وتو�ضيح
دورهم جتاه �أبنائهم املتفوقني من ناحية ،وتوفري اجلو املنا�سب والإ مكانات املطلوبة واملنا�سبة لتنمية مواهبهم
وقدراتهم ورعايتها من ناحية �أخرى.

.

الطلبة الذين يعانون من ا�ضطرابات نطقية

.

الطلبة الذين يعانون من ال�صعوبات الب�رصية

.

الطلبة الذين يعانون من ال�صعوبات احلركية

املرات
 - 1التحلي بال�صرب و�سعة ال�صدر �أثناء اال�ستماع �إىل الطالب؛ حتى ال ي�شعر بالإ حباط  ،فال يتحدث يف ّ
القادمة  ،كما �أن لل�صرب وح�سن الإ �صغاء كبري أ
قادرا
الثر يف اجلانب الرتبوي والنف�سي للطالب  ،كي يظل ً
على اال�ستمرار يف �أدائه الناجح.
 - 2جتنّب م�ساعدة الطالب �أثناء كالمه بنطق الكلمة بدالً منه � ،أو تكميلها نيابة عنه حني يتلعثم يف نطقها؛
ألن ذلك ي�ؤدي �إىل تعري�ضه للحرج واال�ضطراب.
 - 3جتنب �إجبار الطالب على �إعادة الكلمة التي يلثغ �أو يتلعثم يف نطقها �أمام آ
الخرين.
 - 4جتنب التوجيه والتدريب ال�صارمني؛ ألنهما يزيدان ال�ضغوطات النف�سية على الطالب وي�سببان له القلق.
 - 5توجيه الطالب العاديني �إىل عدم اال�ستهزاء بالطالب الذي يعاين �صعوبة يف النطق.
 - 6ت�شجيع الطالب الذي يعاين من ا�ضطرابات نطقية على امل�شاركة يف العمل اجلماعي مل�ساعدته على التغلب
على ال�صعوبات النطقية التي يواجهها قدر الإ مكان.
 - 7ا�ستخدام اللغة ال�سليمة يف خماطبة الطالب يف كل املواقف ،وجتنب تكرار ما ي�صدر عنه من نطق غري �سليم.
 - 1توفري الإ �ضاءة املنا�سبة يف �أماكن جلو�س الطالب  ،بحيث ال تكون خافتة.
 - 2احلر�ص على �أن تكون الإ �ضاءة على جانبي الطالب� ،أثناء جلو�سه ،ال �أمامه مبا�رشة� .إ�ضافة �إىل الت أ�كد من
جلو�سه �إىل جانب النافذة؛ ل�ضمان الإ �ضاءة اجليدة .
 - 3ت�شجيع الطالب على ا�ستعمال أ
الـمـعـيـنة عند ال�رضورة؛ كامل�سجالت ،والعد�سات املكربة،
الدوات ُ
وارتداء النظارات الطبية با�ستمرار.
� - 4إعطاء الطالب وقتـًا �أطول من الوقت الذي يعطى للطالب العاديني ؛ ليتمكن من �أداء املهمات التي
يكلف بها.
� - 1إيالء الطالب ذي ال�صعوبات احلركية االهتمام الكايف يف احلدود واملواقف املنا�سبة.
 - 2توفري البدائل من أ
الن�شطة واملواقف املالئمة لإ مكاناته وقدراته واحتياجاته.
 - 3العمل على رفع معنوياته عن طريق �إقناعه بالقيام بالإ جناز ال�سليم مثل غريه من الطالب العاديني ،وتكليفه
مبهمات تنا�سب �إمكاناته.



�إر�شادات التعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة

.

الطلبة الذين يعانون من �ضعف يف ال�سمع

.

الطلبة الذين يعانون من بطء يف التعلم

مرتفعا ،ولتكن �رسعتك بالكالم متو�سطة.
 - 1حتدث ب�صوت م�سموع  ،بحيث ال يكون
ً
� - 2أعد �صياغة الفكرة �أو ال�س�ؤال لي�صبح مفهومـًا �أكرث للطالب ال�ضعيف ال�سمع.
الق�صى املمكن  ،مبا يف ذلك ال�شفافيات أ
 - 3ا�ستخدم املعينات الب�رصية �إىل احلد أ
والفالم «وال�ساليدات»
وال�سبورة ،وجتنب �أن يكون م�صدر املعلومات يف مكان �ضعيف الإ �ضاءة .
 - 4اح�صل على التغذية الراجعة من الطالب للتَّ أ�كد من فهمه للمو�ضوع .
� - 5شجع تطور مهارات التوا�صل مبا فيها الكالم وقراءته وتهجئة أ
ال�صابع والتوا�صل اليدوي .
 - 6دع الطـالـب يجـلـ�س يف املكان الـذي ي�سـمح لــه بالإ فـادة من املعلومات الب�رصية والطـالب آ
الخرين
واملعلم.
� - 7شجع الطالب ال�ضعيف �سمعيـا على امل�شاركة يف الن�شاطات ال�صفية  ،وال تتوقع منه �أقل مما تتوقع من
ًّ
الطالب آ
الخرين يف ال�صف.
 - 8كن على ات�صال مبا�رش مع الوالدين .
 - 9احر�ص على التوا�صل الدائم مع الطالب ال�ضعيف �سمعيـا .
ًّ
 - 1ا�ستخدام �أ�ساليب التعزيز املتنوعة (املادية واملعنوية والرمزية واللفظية) ،وتقدمي التعزيز مبا�رشة بعد ح�صول
اال�ستجابة املطلوبة.
 - 2التنويع يف �أ�ساليب التعليم املتبعة التي من �أهمها �أ�سلوبا :التعليم الفردي والتعليم اجلماعي.
 - 3احلر�ص على �أن يكون التعليم وظيـفـيًّا يخدم الطالب يف حياته ويخطط له م�سبقـًا على نحو منظم.
 - 4عدم عزل الطالب املعوق عقليًّا عن �أقرانه العاديني.
 - 5الرتكيز على نقاط ال�ضعف التي يـعـاين منها ه�ؤالء الطلبة ،وتقوية الـجـوانب الإ يجابية ونقاط القوة
عندهم.
� - 6إقامة عالقة �إيجابية وات�صال دائم مع �أولياء �أمور ه�ؤالء الطلبة املعوقني ،ومراقبة مدى تقدم الطالب يف
�ضوء الربامج التعليمية والرتبوية املقدمة.
 - 7تعزيز عملية التفاعل الإ يجابي بني الطلبة املعوقني وزمالئهم العاديني.
ونحن �إذ ن�ضع بني �أيديكم هذا الدليل ،لن�ؤكد على �أنه نقطة انطالق لكم� ،آملني ال�صورة الف�ضلى واجلديرة
باالقتداء ،ومركزين على اجلانب التطبيقي يف التدري�س �أكرث من اجلانب النظري ،و�ساعني �إىل تكامل التوجيه،
دائما.
مع تقديرنا للمعلم ً



تهدف خطة التطوير الرتبوي املبني على االقت�صاد املعريف �إىل �إعداد جيلٍ من الطلبة يتمتع
المـة ومبادئها وقيـمها أ
بـمهارات حياتـية ترتـكز على عقيدة أ
ا�ستـثمارا حقيـقيًّا
ال�صيلة ،ويـمـثل
ً
للمعرفة والـخـربات ،وحيث �إن طلبة اليوم هم بناة املجتمع يف امل�ستقبل الذين يتحملون م�س�ؤولية
االرتقاء به �إىل �أعلى امل�ستويات يف مـخـتـلف جوانب الـحـيـاة  ،ف�إن املناهج الـجـديـدة ت�سعى �إىل
تنمية الطالب الذي يتميز ب أ�نه:
 - 1يبحث عن املعرفة وينظمها ويحلّلها ويوظفها  ،ومن ثم يول ّد معرفة جديدة.
 - 2يتوا�صل مع آ
الخرين بطرائق متعددة ملتزمـًـا ب أ�خالقيات العمل اجلماعي التي ت�شمل :احرتام
آ
الخرين ،وح�سن اال�ستماع ،واملو�ضوعية يف احلوار�.....إلخ .
 - 3يـمـار�س التفكري النـاقـد والإ بـداعي ،واال�ستـق�صاء وحـل امل�شكالت ،ب�صـورة عمـلية عـلى نح ٍو
م�ستمر ،وي�ستخدم ذلك يف اتخاذ القرارات.
 - 4ي�ستخدم �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTب�إتقان و�أمان و�أخالق ،يف البحث،
والتحليل ،ومعاجلة البيانات ،والعرو�ض التقدميية�......إلخ ،مب�ستويات متقدمة.
 - 5يقدر ذاته مب�ستويات عالية ،وميار�س عمليات التقومي الذاتي على نح ٍو م�ستمر.
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النتاجات العامة ملبحث النحو وال�صرف للمرحلة الثانوية (م+3م)4
املرحلة الثانوية
املحور الرئي�س  :النحو وال�صرف

املحاور الفرعية . :أالمناط اللغوية
 .القواعـد

.الرتاكيب أ
وال�ساليب
.النحو وال�صرف

النتاجات العامة للم�ستوى

النتاجات العامة للمحور  /املحاور
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على
يتوقع من الطالب �أن يكون قادراً على �أن:
�أن:
 يكت�سب القواعد النحوية وال�رصفية على نحو تف�صيلي. يعرب عما يف نف�سه �شفويًّا وكتابيا بلغة  -تنمو لديه املهارات العقلية العـــليا؛ كالتحليـــــل واملوازنة واال�ستنتاج.ًّ
 يوظف ما اكت�سبه من القواعد النحوية وال�رصفية يف مواقف حياتية منوعة.�سليمة على مثال العربية الف�صيحة.
 يطـــــالع امل�صـــادر النــــحوية املختلفة. يثقف ل�سانه ويهذبه من خالل جتنبه اللحن. -تنمو يف نف�سه قيم واجتاهات �إيجابية.
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منوذج مقرتح لتح�ضري ح�صة
املبـــحث..............................:
املو�ضوع..............................:

النتاجات اخلا�صة

مالحظات:
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ال�صف..........................:

ا�سرتاتيجيات التدري�س/خطوات التنفيذ

احلـــ�صـــــة..........................:

اليوم والتاريخ.......................:

ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته

م�صادر التعلم

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

اخلطة الزمنية للوحـدات
الوحدة /املو�ضوع
الوىل  :معاين احلروف أ
الوحدة أ
والدوات

امل�ستوى

عدد ال�ساعات

امل�ستوى الثالث

� 12ساعة

الوحدة الثانية  :كنايات العدد

امل�ستوى الثالث

�9ساعات

ال�ضافة
الوحدة الثالثة  :إ

امل�ستوى الثالث

�7ساعات

الوحدة الرابعة  :ك�رس همزة إن

امل�ستوى الثالث

�4ساعات

الوحدة أ
الوىل  :البدل

امل�ستوى الرابع

� 7ساعات

الوحدة الثانية  :عمل امل�صدر وامل�شتقات

امل�ستوى الرابع

�9ساعات

الوحدة الثالثة  :التعجب

امل�ستوى الرابع

�5ساعات

الوحدة الرابعة  :الن�سب

امل�ستوى الرابع

�9ساعات

الوحدة اخلام�سة :الت�صغري

امل�ستوى الرابع

�8ساعات
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الوحدة أالولى
معاين احلروف أ
والدوات

الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات/حروف اجلر()1

�ص .
 يتبيـّن م�ضامني الن ّ ّ يعلّل ت�سمية حروف اجلر بهذا اال�سم .أ
اجلر تكت�سب معانيها من ال�سياق الذي تو�ضع فيه.
 ي�ستنتج � ّن حروف ّاجلر (�إىل).
يتعرف املعاين التي يفيدها حرف ّ
 ّاملتنوعة حلرف اجلر (�إىل) يف جمل مفيدة من تعبريه .
 يوظّ ف املعاين ّاجلر املختلفة يف �إثراء قدرة املرء
 يُق ّدر �أهميّة ّتنوع املعاين التي ت� ّؤديها حروف ّ
على التّعبري.
اجلر  ،ا�سم التّف�ضيل  ،فعل التعجب  ،ابتداء الغاية ،انتهاء الغاية
حروف ّ
التدري�س الـمبا�رش
ال�سئلة أ
أ
والجوبة
ال�سابقة لدى طلبته ،ويربطها مبو�ضوع در�سه اجلديد
 ي�ستثري املعلم اخلربات ّبتوجيه أ
ال�سئلة آ
و�ضح املق�صود بكل ق�سم.
التية  :ما �أق�سام الكالم يف اللغة ؟ ّ
اذكر بع�ض �أنواع احلروف يف اللُّغة .
 ي�ستمع املعلم إلجابات طلبته  ،ويُعني الطلبة يف التقومي الذاتي باال�ستماعإ
ال�سليمة من زمالئهم ويقدم التغذية الراجعة .
للجابة ّ
املدر�سي
العمل يف الكتاب
ّ
الن�ص قراءة جهريّة معربّة،
 يطلب املعلم �إىل بع�ض طلبته املاهرين يف القراءة قراءة ّويعطي الفر�صة لت�صويب أ
الزمالء .
الخطاء ذاتيّاً � ،أو من خالل ّ
الن�ص م�ستعينـًا ب�س�ؤايل املناق�شة الواردين يف الكتاب
 يناق�ش طلبته يف م�ضامني ّاملدر�سي ،وغريهما ممّا يراه منا�سبًا .
ّ
تو�ضيحي
عر�ض
ّ
ال�شفافية أ
متنوعة.
الوىل بع�ض اجلمل
 يع ّد يف ّجر ّ
ّ
املت�ضمنة حروف ّ
 يلفت املعلم �أنظار طلبته �إىل الكلمات التي ت�سبق حروف اجلر والكلماتالتي تليها ،وي�س أ�لهم عن �أق�سامها من الكالم ،ثم يناق�شهم يف �أ�سباب ت�سمية
اجلر بهذا اال�سم .
حروف ّ
اجلر (�إىل) معان �أخرى ،منها :
 حلرفّ
الظّ رفيّة  :كما يف قولنا�" :سيجمعنا اهلل �إىل يوم عظيم" ؛ �أي يف يوم عظيم .
امل�صاحبة  :كما يف قوله تعاىل  :
| [ �آل عمران � ]52أي  :مع اهلل .
 قد يُطلق على حروف اجلر (اخلواف�ض). ال بد من و�ضع عالمات الرتقيم الدالة على معنى حرف اجلر يف �سياق معني؛ فمثالن�ضع الفا�صلة املنقوطة (؛) قبل حرف اجلر الدال على التعليل �أو ال�سبب.
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص221
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ن�شاط ()1
× -1
-2

�ساعة واحدة

عالج
أ
اجلر (�إىل) انتهاء الغاية الزمانيّة من اجلملة التي
 ميّز اجلملة التي �فاد فيها حرف ّ�أفاد فيها انتهاء الغاية املكانيّة :
منت الليلة �إىل منت�صفها .
• ُ
إ
ت الكتاب �ىل خامتته .
• قر�أ ُ
�إثراء
 فرق يف املعنى بني اجلملتني آالتيتني :
ّ
ت الكتاب �إىل ال�صفحة العا�رشة .
• قر�أ ُ
ت الكتاب كلّه من �أوله �إىل ال�صفحة أ
الخرية .
• قر�أ ُ

 -املالحظة ،قائمة الر�صد 

 يكامل املعلم بني املهارات النحوية املكت�سبة ومهارات االت�صال أالربع .
 ورد احلديث عن معاين بع�ض احلروف يف كتاب ال�صف ال�سابع ،ويف كتابمهارات االت�صال لل�صف العا�رش ،يف الوحدة ال�ساد�سة .وكذلك يف كتاب
مهارات االت�صال لل�صف أ
الول الثانوي يف الوحدات :الثانية ،واحلادية
ع�رشة ،والرابعة ع�رشة.

للمعلم
 النّحو الوايف  ،عبا�س ح�سنللطّالب
الزعبي
 املعجم الوايف يف �أدوات النحوالعربي ،ت�صنيف علي احلمد و يو�سف ّ
ّ

 -انظر الدر�س (.)1

أ�خطاء �شائعة
 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف التّفريق بني مفهومي :الزمانيّة.
انتهاء الغاية املكانيّة ،وانتهاء الغاية ّ
19

الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /حروف اجلر()1

�إ�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،عر�ض تو�ضيحي
اجلر الواردة يف جمل هذه ال�شرّ يحة
 يدعو املعلم �أحد طلبته �إىل جتريد حروف ّمن �سياقاتها  ،ويطلب �إىل طلبته املوازنة بني قيمة حرف اجلر الداللية جمردا ً من
ال�سياق.
�سياقه  ،واملعنى الذي ي ؤ� ّديه يف ّ
 يعر�ض املعلّم يف ال�شفافية الثّانية اال�ستنتاجني آالتيني :
ال �إىل ا�سم.
اجلر بهذا اال�سم ؛ ألنها جتر ا�سما �إىل ا�سم �أو فع ً
• ّ
�سميت حروف ّ
اجلر معاين بح ّد ذاتها ،و�إنمّ ا تكت�سب معانيها من
• الت ؤ� ّدي حروف ّ
ال�سياق الذي تو�ضع فيه.
ّ
أ
تت�ضمن ��شهر املعاين
 يعر�ض يف ال�شفافية الثّالثة اجلمل الواردة يف املناق�شة والتيّ
التي يفيدها حرف اجلر (�إىل).
 يناق�ش املعلّم طلبته يف اجلمل  ،ويطرح عليهم جمموعة من أال�سئلة التي
ت�ساعدهم على التو�صل �إىل املعنى الذي يفيده حرف اجلر (�إىل) يف كل جملة؛
مثل :
• هل يقت�ضي الفعل ( �سافر) يف اجلملة الرابعة االنتقال من مكان �إىل �آخر ؟
• ما النقطة التي يبتدئ منها؟ وما النقطة التي ينتهي �إليها؟
• ما الفرق بني اال�سمني اللذين تبعا حرف اجلر (�إىل) يف املثالني الرابع
واخلام�س؟
ال�صحيحة ،ويدعو �إىل تقومي
 ي�ستمع املعلم �إىل الإ جابات ّ ،ويعزز الإ جابات ّ
اخلط أ� مراعيًا �إ�رشاك معظم طلبته يف احلوار.
 يعر�ض املعلم يف ال�شفافية أالخرية �أ�شهر املعاين التي يفيدها حرف اجلر (�إىل)،
ويطلب �إىل طلبته توظيفها يف جمل مفيدة من تعبريهم .
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أ�خطاء �شائعة
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات/حروف اجلر()1

يتعرف الفرق بني حريف اجلر( :من)  ،و (�إىل) ،يف الداللة على الغاية .
 ّ يذكر الإ �شارتني اللّتني ميكنه بهما اال�ستدالل على (من) التي تفيد التبعي�ض . ي�ستنتج املعاين التي يفيدها حرف اجلر (من) . يتبيـّن املعاين التي يفيدها حرف اجلر (يف) .املتنوعة حلريف اجلر( :من) ،و (يف) ،يف تعبريه �شفهيا وكتابيّاً .
 يوظّ ف املعاين ّال�سببيّة والتّعليل  ،بيان اجلن�س  ،الظّ رفيّة
التبعي�ض ّ ،
التّدري�س املبا�رش
املحا�رضة
 يُذكِّر املعلم طلبته ب أ��سباب ت�سمية حرف اجلر بهذا اال�سم  ،ثم يطلب �إليهم ذكر�أمثلة من تعبريهم على �أ�شهر املعاين التي يفيدها حرف اجلر (�إىل).
اال�ستقراء
 يدون املعلّم اجلمل آال�سبّورة :
التية على ّ
ِّ
"
• "فك أ�ن اهلل حباه من �أ ّول يوم تفتّحت فيه عيناه. ...
• "
عدت من م�رصَ" .
ُ
"
حمب لذاته" .
• � ّإن امل�س�ؤولني �أ�صناف  :فمنهم مت�سلّط  ،ومنهم ٌّ
• "مل نكن منلك �سوى االمتثال لتوجيهاته من �سمو �أخالقه."...
• " ن�صح أ
الزمالء ".
الب ابنه قائال  :جتنّب امل�ستهرتين من ّ
 يكلّف املعلِّم جمموعة من طلبته املاهرين يف القراءة قراءتها قراءة جهريّة .الزمانية،
 يطلب �إىل طلبته تذكريه بحرف اجلر الذي يفيد انتهاء الغاية املكانيّة �أو ّثم يدعوهم �إىل املقارنة بينه وبني حرف اجلر (من) يف اجلملتني أ
(الوىل والثّانية)
ّ
من حيث ال ّداللة على الغاية.

معلومات �إ�ضافية للمعلم

اجلر (يف)
اجلر �أن تتناوب يف ال ّداللة على املعنى؛ �إذ ميكن حلرف ّ
 ميكن حلروف ّ"
خذت يف أ
�أن ي أ�تي مبعنى (من) التّبعي�ضيّة -غالبا -نحو � :أ
الكل قدر ما �أ�شار
ُ
الكل؛ بع�ض أ
الطّ بيب"� ،أي من أ
الكل .وميكن كذلك حلرف اجلر (من) �أن يفيد
الظّ رفيّة التي
اجلر (يف)  ،ومن ذلك قولنا " :ماذا �أ�صلحت من
ّ
يخت�ص بها حرف ّ
"
حقلك ،وغر�ست من جوانبه ؟ �أي  :يف حقلك  ،يف جوانبه .
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�ساعة واحدة

عالج
 بيـّن نوع الظّ رفيّة املكانيّة يف كلّ ممّا ي أ�تي :• ال�سعادة يف راحة النف�س .
• املعادن مرتاكمة يف جوف أ
الر�ض .
الق�صة .
• ا�ستعاد �إبراهيم ما علق يف ذاكرته من �أحداث تلك ّ
�إثـراء
 حتدث �أمام زمالئك عن متيز لغتك العربية عن غريها من اللغات  ،وقدرتها علىا�ستيعاب املعارف والعلوم احلديثة ،موظفا ما ا�ستطعت من املعاين املتنوعة حلريف
اجلر ( :من  ،يف ).

 -مراجعة الذات � ،سجل �سري التعلم  

ن�شاط ()2
� -1أ
 -2ب
-3جـ
ن�شاط () 3
ال�سببيّة والتعليل .
يف مر�ض ّ :
فيه دعوات  :ظرفية مكانيّة حقيقية.

أ�خطاء �شائعة

 ورد احلديث عن حرف اجلر (من) يف كتاب مهارات االت�صال لل�صف التا�سع،يف الوحدة ال�ساد�سة.

 -انظر الدر�س(.)1

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطّ لبة يف متييز الظرفية املكانية احلقيقيةمن الظرفية املكانيّة املجازيّة .
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /حروف اجلر()1

اال�ستقراء
 يناق�ش املعلم الطلبة يف معنى اجلملة الثّالثة  ،ويلقي عليهم جمموعة من أال�سئلة
التي تقودهم �إىل ا�ستنتاج الإ �شارتني اللتني ميكن بهما اال�ستدالل على (من)
التي تفيد التّبعي�ض .
(الرابعة واخلام�سة) ويطلب �إليهم تعليل
 ّيوجه املعلّم الطلبة �إىل اجلملتنيّ :
الزمالء الذين ين�صح أ
الب
امتثال املوظّ فني لتوجيهات مديرهم  ،وبيان جن�س ّ
ابنه جتنّبهم .
 يكلّف املعلّم �أحد الطلبة كتابة �أ�شهر املعاين التي يفيدها حرف اجلر (من) مماال�سبّورة .
ّ
تو�صل �إليه الطّ لبة على ّ
 ميكن للمعلّم تقدمي جمل �إ�ضافيّة للتّطبيق . يكلّف املعلّم الطلبة بالرجوع �إىل ن�شاط ( )2وحلّه جماعيّاً من خالل تعاونكل زميلني.
 ميكن للمعلّم �أن ي�سري على الطريقة نف�سها ؛ لتو�ضيح املعنيني اللذين يفيدهمااجلر (يف) .
حرف ّ
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أ�خطاء �شائعة
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /حروف اجلر()1

اجلر( :من،
 يذكر املعنى الذي يفيده حرف اجلر (على) وي�شرتك فيه مع حريف ّويف) .
 يبيـّن �أ�شهر املعاين التي يفيدها حرف اجلر (على) .اجلر (الكاف) .
 يذكر �أبرز املعاين التي يفيدها حرف ّاجلر( :على) ،و
 يوظّ ف يف جمل مفيدة من لغته �أ�شهر املعاين التي يفيدها حرفا ّ(الكاف).
اال�ستعالء  ،اال�ستدراك

التّدري�س املبا�رش
ميهد املعلم لل ّدر�س بتوجيه بع�ض أ
احل�صة
�أ�سئلة و�أجوبةّ ،
عما تعلّمه الطلبة يف ّ
ال�سئلة ّ
اجلر (من)  .وظّ ف معنى الظّ رفيّة
ال�سابقة ؛ مثل  :اذكر املعاين التي يفيدها حرف ّ
اجلر (يف) يف جمل مفيدة من لغتك .
ّ
الزمانيّة الذي يفيده حرف ّ
التّع ُّلم من خالل النّ�شاط
املناق�شة �ضمن فريق
 يو ّزع املعلم طلبته يف جمموعات غري متجان�سة ،ويعني لكل جمموعة مقررا .يدون اجلمل آ
ال�سبّورة :
ّ
التية على ّ
• و�ضع حممد الطابع على املغلّف.
حملت روحي على راحتي.
•
ُ
املتميز.
• ك ُّرمت املعلّمة على �أدائها ّ
متفوقون  ،على �أ ّن زيدا ً يعجبني ب�شخ�صيته القياديّة .
ال�ص ّ
• يف ّ
ف طلب ٌة ّ
الربيع .
• كانت �شخ�صيّته ّ
كال�شم�س يف �أيّام ّ

ا�سما مبعنى (فوق)  ،ويكون هذا بعد
 قد تخرج (على) عن حرفيّتها ؛ لت�صبح ًوقوعها جمرورة بـ (من) ّ أ
جر مثله،
اجلر ال يدخل على حرف ٍّ
اجلارة ؛ ل ّن حرف ّ
نحو " :نزل اخلطيب من على املنرب"؛ �أي من فوقه .
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ن�شاط ()4
 -1اال�ستدراك.
 -2ال�سببية والتعليل.
ن�شاط ()5
 -1يرتك لتقدير املعلّم .
والء نقيّة بي�ضاء كزهرة اليا�سمني .كن�سمة عليلة يف
 -2كانت ُ
ال�صيف لهيبا .
�أ�ش ّد �أيام ّ

�ساعة واحدة

عالج

اجلر (على) يف كلّ مما ي أ�تي :
 بيـّن املعنى الذي �أفاده حرف ّ| [البقرة .]185
• قال تعاىل  :
• ا�ستيقظت على تغريد الطيور .
مر �أليم.
• هفا ال�صديق فاحتملت هفوته ؛ على �أ ّن احتمالها ّ
�إثراء

واملجازي) ،علّل العبارة
(احلقيقي ،
 يف �ضوء فهمك ملفهوم اال�ستعالء بنوعيه :ّ
ّ
آ
املجازي قولنا  :توكّلت على اهلل ،
احلقيقي �أو
التية  " :لي�س من اال�ستعالء
ّ
ّ
واعتمدت عليه" .
|[البقرة . ]253
 -بيـّن نوع اال�ستعالء يف قوله تعاىل :

 -التوا�صل� ،سلّم التّقدير 

أ�خطاء �شائعة
 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف متييز اال�ستعالء احلقيقيمن املجازي.

للمعلم
 النّحو الوايف  ،عبا�س ح�سنلل ّطالب
الزعبي
 املعجم الوايف يف �أدوات النحوالعربي  ،ت�صنيف علي احلمد ويو�سف ّ
ّ
 -انظر الدر�س(.)1
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /حروف اجلر()1

املناق�شة �ضمن فريق
 يعر�ض املعلّم بالو�سيلة املنا�سبة"�شفافيات� ،رشائح ،لوحة كرتونية ،ال�سبورة "ُّ
ّ
جمموعة من أ
ال�سابقة؛ مثل :
ال�سئلة حول اجلمل ّ
• هل ُو ِ�ضع الطّ ابع حقيق ًة على املغلّف ؟
• هل من املمكن حمل الروح على راحة اليد ؟
• ما الفرق �إذن بني اجلملتني  :أ
(الوىل  ،والثانية) ؟
اجلر (على) يف كلّ واحدة منهما ؟
• ما املعنى الذي يفيده حرف ّ
• ما �سبب تكرمي املعلّمة ؟
اجلر (على) يف هذه اجلملة ؟
• ماذا يفيد �إذن حرف ّ
اجلر (على) يف هذا املعنى ،ما
جر ي�شرتكان مع حرف ّ
• �سبق �أن در�ست حريف ّ
هما؟
اجلر (على) ،وهذين احلرفني ،يف جمل على �أن تفيد هذا
• وظف حرف ّ
املعنى .
اجلر (على) يف اجلملة الرابعة حرفًا �آخر من غري
•	�إذا �أردت �أن ت�ستبدل بحرف ّ
�أن يختلّ املعنى ،ف أ� ّي حرف �ستختار ؟
• ت�ضمنت اجلملة أ
ت�شبيها  ،اذكر �أركانه .
الخرية
ً
• ما أ
الداة التي ا�ستخدمت يف الت�شبيه ؟
• ما نوعها من الكالم ؟
اجلر (الكاف) يف اجلملة ؟
• ما املعنى الذي �أفاده حرف ّ
 يطلب املعلّم �إىل املجموعات النقا�ش حول أالزمن الالزم.
ال�سئلة  ،حم ّددا ّ
يتجول املعلّم بني املجموعات مالحظا مدى التّعاون بني �أع�ضاء الفريق
ّ
الواحد ،ويقدم التغذية الراجعة.
الزمن املح ّدد  ،يطلب املعلّم �إىل مقرر املجموعة أ
الوىل التّقدم وعر�ض
 بعد انتهاء ّالإ جابات التي تو�صل �إليها و�أع�ضاء فريقه .
 يفتح املعلّم باب احلوار بني مقرر املجموعة واملجموعات أالخرى مركّزا ً على
�أهميّة احرتام الطّ لبة آلراء بع�ضهم بع�ضاً .
 يف�سح املجال ملقرري املجموعات أالخرى للتّحاور مع ّ
تو�صلوا �إليه
الطلبة يف ما ّ
من �إجابات ،مراعيًا �إ�رشاك معظم ّ
الطلبة يف احلوار ،مهتما باخلجولني منهم .
 يثني املعلم على الإ جابات ال�سليمة ،ويدعو �إىل تقومي اخلط أ�  ،وي�شكر �أع�ضاءالفرق على تعاونهم .
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أ�خطاء �شائعة
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات

أ
الن�شطة اخلتامية حلروف اجلر()1

 يكتب با�ستخدام جهاز احلا�سوب فقرة تبني آال�سلبية الناجمة عن الإ �رساف
الثار ّ
اجلر.
يف ا�ستخدام املاء موظّ فاً بع�ض حروف ّ
اجلر يف الن�صو�ص الواردة .
 يبيـّن املعاين التي تفيدها حروف ّاجلر يف اجلمل الواردة من �إجابات متعددة.
 -يعني املعاين التي تفيدها حروف ّ

التّعلم من خالل النّ�شاط( ،املناق�شة �ضمن فريق)
مقررا لكلّ
 يو ّزع املعلّم الطّ لبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،معيـّنا ّجمموعة.
 يطلب املعلّم �إىل الطّ لبة جتهيز املواد الالزمة للبدء يف الإ جابة عنأ
الن�شطة.
 يق ِّدر الوقت الالزم حللِّ كلِّ ن�شاط. يكلِّف املعلِّم الطّ لبة بحلِّ أمعلما الطّ لبة بالوقت
الن�شطة بالتَّ�سل�سل
ً
املخ�ص�ص لكلِّ ن�شاط.
ّ
أ
معززا ومر�ش ًدا.
يتجول بني املجموعات ،ويالحظ �إجابات �فرادها ِّ
َّ
 بعد انتهاء الطّ لبة من حلّ النَّ�شاط أال ّول ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات �أكرب
قدر ممكن منهم ،ويرجئ تعليقه حتّى ينتهي اجلميع من مناق�شة بع�ضهم
بع�ضا يف الإ جابات املذكورة حول النّ�شاط  ،وينظّ م املعلّم عملية املناق�شة
بني الطّ لبة ،مذك ًّرا �إيّاهم ب�آداب احلوار.
الراجعة.
 ِّيعزز الطّ لبة ،ويق ّدم التّغذية ّ
ال�سبورة �أو يعهد بذلك �إىل �أحد الطّ لبة
 ِّيدون املعلّم �إجابة النّ�شاط على ّ
املتميّزين.
ال�سبورة �إىل دفاترهم،
 يكلِّف املعلِّم الطّ لبة بنقل الإ جابة َّال�صحيحة عن ّ
وهكذا مع بقيّة أ
الن�شطة.
 -ميكن �أن يعطى النّ�شاط (ال�ساد�س) واجبا بيتيا .

�إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص206
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�ساعة واحدة

أ�خطاء �شائعة

 -انظر الدر�س(.)1
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات/حروف اجلر()2

يتعرف معاين كل من حروف اجلر :الالم ،وعن ،والباء.
 ّاملتنوعة يف جمل مفيدة .
 تنمو لديه القدرة على ا�ستـخدام حـروف اجلر مبعانيها ّاجلر يف دقة �أداء املعنى املق�صود.
 -يق ّدر دور تنوع معاين حروف ّ

امللكيّة � ،شبه امللكيّة  ،املجاوزة  ،البدليّة  ،الإ ل�صاق  ،حرف اجلر الزائد ،
اال�ستعانة

التدري�س املبا�رش
ال�سابقة
 �أ�سئلة و�أجوبةّ ،ميهد املعلّم لل ّدر�س بربطه مبا در�سه الطلبة يف احل�ص�ص ّ
ويوجه �أ�سئلة ؛ مثل :
من معان حلروف اجلر ،
ّ
• ما املعنى الذي يفيده حرف اجلر (من) يف قوله تعاىل :
| [الإ �رساء  ]1؟

• وظّ ف حرف اجلر (على) يف جملة مفيدة على �أن يفيد معنى اال�ستدراك.
• ما نوع الظّ رفيّة التي يفيدها حرف اجلر (يف) ،يف قوله تعاىل :
| [البقرة  ]179؟

�أن�شطة القراءة املبا�رشة
�ص �أمام الطّ لبة بالو�سيلة املتاحة (�شفافية .)....،
 يعر�ض املعلم النّ ّ�ص قراءة جهريّة
 يكلّف جمموعة من الطلبة املاهرين يف القراءة قراءة النّ ّمعبرّ ة.
أ
أ
يوجه الطلبة �إىل ت�صويب �خطائهم ذاتيّاً � ،و يكلف زمالءهم بت�صويبهم �إن
 ّعجزوا عن ت�صويب �أخطائهم .
املدر�سي وغريها
�ص  ،م�ستعينًا ب أ��سئلة الكتاب
 يحاور طلبته يف م�ضامني النّ ّّ
مما يراه منا�سبًا .
ٍ
 يتقبّل املعلّم �إجابات طلبته  ،ويُغنيها مبا لديه من خربات تعليميّة. يحر�ص املعلّم على �إ�رشاك معظم طلبته يف احلوار . -يق ّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة .
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ن�شاط ()9
اجلملة أ
الوىل فقط :

|.

�ساعة واحدة

عالج
 ميّز اجلملة التي تفيد فيها (ال ّالم ) معنى امللكيّة مما ي أ�تي :• الكتاب للمعلّم .
للمتنزهني .
• احلديق ُة
ّ
�إثـراء
كتاب" ،مع �أنه قد
 بيـّن كيف �أفادت (الالم) معنى امللكيّة يف قولنا  " :ملحمدٌ
يتبادر �إىل ذهنك �أ ّن (الالم)مل تقع بني ذاتني متلك الثانية منهما أ
الوىل ً
ملكا
حقيقيًّا .
 -املالحظة ،قائمة �شطب  

 -انظر الدر�س(.)1

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف متييز (الالم) التي تفيد امللكيةمن (الالم) التي تفيد �شبه امللكية .
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /حروف اجلر()2

اجلماعي( ،التّعاو ّين)
العمل
ّ
 يق�سم املعلّم طلبته �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعيـّن لكل منها مقررا. يوزع �أوراق العمل (  ) على املجموعات ؛ لتقوم كل جمموعة بالتّعاملمع ما جاء يف ورقتها .
أ
 يحدد الزمن الالزم ألداء �وراق العمل .يحث طلبته على التّعاون يف العمل .
ّ
يتجول املعلم بني املجموعات  ،ويالحظ �أداء الطلبة فيها ،ويجيب عن
ّ
ا�ستف�ساراتهم .
أ
الزمن املح ّدد  ،يطلب املعلّم �إىل مقرر املجموعة الوىل عر�ض
 بعد انتهاء ّ�إجابة جمموعته.
 يفتح باب احلوار بني مقرر املجموعة وزمالئه يف املجموعات أالخرى .
ّ
 تُناق�ش الإ جابات ،وتع ّدل مب�ساعدة املعلم .مقرر املجموعة الثانية ،فالثّالثة ،وهكذا ،عر�ض �إجاباتهم،
 يطلب املعلم �إىل ّومناق�شة الزمالء فيها.
 بعد ا�ستماع املعلم �إىل الطلبة يقدم تعليقه على املو�ضوع.يعزز املعلم الطّ لبة ،ويق ّدم التغذية الراجعة املنا�سبة .
 ّيتو�صل الطلبة مب�ساعدة معلّمهم �إىل اال�ستنتاج اخلا�ص بالدر�س .
ّ

ن�شاط ()10
 -1البدلية.
 -2املجاوزة  ،املجاوزة.
ن�شاط ()11
� -1أ ( -برتبها) الإ ل�صاق احلقيقي( ،بها) اال�ستعانة .
ال�سببيّة والتعليل .
بّ -
جـ  -زائدة للتوكيد .
� -2أم�سك ال�رشطي بالل�ص � :أي قب�ض على �شيء من ج�سمه
ُّ
�أو مما يت�صل به اتّ�صاال مبا�رشا ً؛ كالثوب ونحوه .
�أم�سك ال�رشطي الل�ص � :أي �أحاطه بذراعيه فمنعه احلركة
متاماً .

   نموذج �أوراق العمل الخا�ص با�ستراتيجية التدري�س؛ انظر ملحق �أوراق العمل �ص270-268
34

أ�خطاء �شائعة

35

الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات

أ
الن�شطة اخلتامية حلروف اجلر()2

 يكتب فقر ًة يبيـّن فيها دور ال�شباب يف احلفاظ على هويتهم العربيةاجلر .
الإ �سالمية ،موظّ فاً بع�ض حروف ّ
اجلر يف اجلمل الواردة .
 -يبيـّن املعاين التي تفيدها حروف ّ

العمل اجلماعي  ،احلوار واملناق�شة
 يطلب املعلّم �إىل طلبته �أن يفتحوا كتبهم املدر�سيّة على ال�صفحات املطلوبة . يكلّف املعلّم �أحد طلبته املاهرين يف القراءة قراءة الن�شاط الثاين ع�رش من كتابهقراءة �سليمة.
 يناق�ش املعلّم الن�شاط مع طلبته . يطلب املعلّم �إىل طلبته �أن يتحاوروا يف ما بينهم ،ويتناق�شوا؛ للتو�صل �إىلالإ جابات ال�صحيحة .
ويوجهه نحو الإ جابات ال�صحيحة.
 ينظم املعلم احلوار ،ّ
ال�سليمة ،ويدعو �إىل ت�صويب اخلط�.أ
 يعزز الإ جابات ّ يحر�ص على م�شاركة طلبته جميعا يف احلوار واملناق�شة ،والتو�صل �إىل الإ جابة.
ميكن �أن يعطى الن�شاط (الثاين ع�رش) واجبا بيتيًّا .

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص 206
36

�ساعة واحدة

أ�خطاء �شائعة

 -انظر الدر�س(.)1

37

الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات� /أنــواع ما

�ص .
 يتبيـّن م�ضامني النّ ّ يتعرف (ما اال�ستفهاميّة) و�إعرابها وداللتها . يتنبه �إىل أالثر الإ مالئي لدخول حروف اجلر على (ما اال�ستفهامية).
 مييّز (ما املو�صولة) من ( ما اال�ستفهاميّة) .تاماً .
 يعرب (ما املو�صولة) �إعراباً ّ يبيـّن حملّ اجلملة التي تلي ( ما املو�صولة) من الإ عراب .يتعرف (ما ال�رشطيّة ) و�إعرابها وداللتها .
 ّ يتعرف (ما التعجبية) و�إعرابها وداللتها . يدل ّل على القاعدة النّحويّة املتعلّمة من حمفوظه . يقدر �أثر الفروق النحوية بني (ما املو�صولة) و(ما اال�ستفهامية) يف الإ مالء،وعالمات الرتقيم.
ما اال�ستفهامية  ،ما املو�صولة  ،ما ال�رشطية  ،ما التعجبية
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة ،ميهد املعلم للدر�س من خالل توجيه جمموعة من أ
ال�سئلة  ،مثل :
• اذكر بع�ض �أ�سماء اال�ستفهام.
• وظف اال�سم املو�صول (ما) يف جملة مفيدة .
• ما أ
ال�سلوب اللغوي الذي ميثله قوله تعاىل :
| [ البقرة  ]106؟

يتكون �أ�سلوب ال�شرّ ط ؟
• ممَّ ّ
• من يذكِّرنا ببع�ض �أ�سماء ال�شرّ ط يف اللّغة؟
اجلندي أ
ين على �أعدائه؟
يتعجب من روعة انت�صار
الرد ّ
ّ
• من ّ
 يثري املعلم دافعية طلبته للإ جابة عن أال�سئلة .
 ي�ستمع املعلم �إىل الإ جابات  ،ويق ّدم التغذية الراجعة املنا�سبة .املدر�سي
العمل يف الكتاب
ّ
 يكلّف املعلّم جمموعة من طلبته املاهرين يف القراءة قراءة احلوار قراءة جهريّة معبرّ ة . مينح املعلم طلبته الفر�صة لت�صويب �أخطائهم ذاتيّاً  ،قبل �أن ي�سمح مب�شاركةالزمالء لت�صويب أ
الخطاء .
ّ
 يناق�ش املعلّم الطّ لبة يف م�ضامني احلوار م�ستعيناً ب�س�ؤايل املناق�شة الواردين يفاملدر�سي  ،ومبا يراه منا�سبا من �أ�سئلة �أخرى .
الكتاب
ّ
 يُذكِّر املعلّم طلبته ب�آداب احلديث والإ �صغاء يف �أثناء احلوار .ال�صحيحة  ،ويدعو �إىل تقومي اخلط أ� .
 -يعزز الإ جابات ّ

الطالب
 تكون (ما) نكرة تامة مبهمة مبعنى (�شيء) ،ويلزمها حينئذ النعت؛ كما يف املثلالعربي ":ألم ٍر ما َج َدع قَ�صريٌ �أنفه " .
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص 225
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عالج
�صوبه :
 ا�ستخرج اخلط أ� يف ما ي أ�تي  ،ثم ّه�شام بن عروة هذه
• قال هارون الر�شيد لرجل من البادية " :بِـما بل َغ فيكم
ُ
املنزل َة العظيمة ؟ ".
• ما تقر ؤ�ونه يزيدكم معرف ًة وثقاف ًة .
والتعجب وهي ِ
•
ت�صف �صديقتها قائلة  :ما
ملحت يف عينيها عالمات الده�شة
ُ
ّ
�أرقّها ؟ وما �أعذب حديثها ؟
�إثــراء
اجلر يف قولنا:
 علّل عدم حذف �ألف (ما اال�ستفهاميّة) رغم وقوعها بعد حرف ّ"ملاذا اخرتت التوا�صل مع �أ�صدقائك بلغة عربية ف�صيحة ؟ ".
 �أعرب (ما) يف ما ي أ�تي �إعراباً وافياً :• قال تعاىل  :
| [ ال�صف . ] 5
| أ
[النعام . ]151
• قال تعاىل  :
|[ اجلن . ]25
• قال تعاىل  :
| [ البقرة . ]197
• قال تعاىل :
ن�شاط ( )14
 -1ب
� -2أ
 -3ب
ن�شاط ()15
أ
أ
ال�سماوات والر�ض �سواء �كان
 -1دل ّت على عموم (كلّ ما يف ّ
ال �أم غري عاقل).
عاق ً
 -2ما:ا�سم مو�صول مبني على ال�سكون يف حمل رفع مبتد�أ
م� ّؤخر .
ما الثانية :ا�سم مو�صول معطوف على (ما) أ
الوىل يف حمل
رفع.

التقومي املعتمد على أالداء � ،سلم تقدير 

 يكامل املعلم بني املهارات النحوية املكت�سبة ومهارات االت�صال أالربع .
 ورد احلديث عن �أ�سماء اال�ستفهام ،ومنها (ما) ،في كتاب القواعد والتطبيقاتاللغوية ،لل�صف الثامن ،يف الوحدة الرابعة .وكذلك ورد احلديث عن
ا�ستخدامات (ما) يف كتاب مهارات االت�صال  ،لل�صف التا�سع ،ويف كتاب
مهارات االت�صال ،لل�صف العا�رش ،يف الوحدة أ
الوىل .وكذلك يف كتاب
مهارات االت�صال ،لل�صف أ
الول الثانوي ،يف الوحدة الثانية ع�رشة.
للمعلم
 أالزهية يف علم احلروف  ،علي بن حممد الهروي
للطالب
 -املعجم املف�صل يف الإ عراب ،طاهر يو�سف اخلطيب

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطّ لبة يف �إعراب (ما) �إعراباً �سليماً.

 -انظر الدر�س(.)1
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معاين احلروف أ
والدوات /أ�نواع ما

الـتَّعلم من خالل النّ�شاط
التدوير
مقر ًرا
 ّيق�سم املعلّم طلبته �إىل جمموعات غري متجان�سة  ،ويعيِّـن لكلّ جمموعة ّ
.
أ
 يقوم املعلّم برتقيم طلبة املجموعة الوىل ت�سل�سليًّا؛ ف�إذا كان عدد الطلبةخم�سة  ،ف� ّإن املقرر �سي أ�خذ الرقم ( ، )1ثم يرقّم الطلبة أ
الربعة آ
الخرين
ّ
ت�سل�سليّاً ليح�صل أ
الخري على الرقم (.)5
 يرقّم املعلّم طلبة املجموعة الثّانية؛ في أ�خذ املقرر رقم ( ، )6ويرقم آالخرين،
ت�سل�سليّاً؛ �إذ ي أ�خذ أ
الخري رقم ( ، )10وهكذا.
الزمن الالزم
 يو ّزع املعلّم �أوراق العمل () على املجموعات ،ويح ّدد ّاملهام.
لإ جناز
ّ
موجهاً وجميباً عن اال�ستف�سارات .
 يتجول املعلّم بني املجموعات ّالزمن املح ّدد يطلب املعلم �إىل الطلبة يف كل جمموعة زيارة
 بعد انتهاء ّأ
املقرر الذي يبقى يف جمموعته؛ فالطالب رقم
املجموعات الخرى با�ستثناء ّ
( )2يف املجموعة أ
الوىل مثال ينتقل �إىل املجموعة الثانية  ،والطالب رقم
( )3ينتقل �إىل املجموعة الثالثة ،وهكذا .
 يطلب املعلّم �إىل املقررين يف كل جمموعة �رشح ما �أجنزوه يف جمموعاتهم المأللطلبة الزائرين ،ويتبادلون معهم أ
ال�سئلة التي طلب �إليهم الإ جابة عنها،
ويحاورونهم يف �إجاباتهم ،حمددا وقتا معيـّنا لهذه املهمة.
 يتجول املعلم بني املجموعات منظّ ما احلوار بني طلبة املجموعة الواحدة،ومراقباً �أداء الطلبة ،ومقدماً التغذية الراجعة .
أ
الزمن يطلب املعلّم �إىل كلّ طالب العودة �إىل جمموعته ال ّم .
 بعد انتهاء ّأ
 يح ّدد املعلّم زمنا ي�رشح فيه ه�ؤالء الطلبة يف جمموعاتهم ال ّم ما جرى بينهموبني املجموعات أ
الخرى .
الزمن املح ّدد  ،يطلب املعلّم �إىل مقرري املجموعات وبالتّ�سل�سل
 بعد انتهاء ّتلخي�ص ما جرى يف جمموعاتهم .
عزز املعلّم الطّ لبة  ،ويق ّدم التغذية الراجعة املنا�سبة .
 يُ ّ يكلّف املعلم �أحد الطلبة املاهرين يف الكتابة تدوين اال�ستنتاجات علىال�سبورة� ،أو يعر�ضها بالو�سيلة املنا�سبة .

 منوذج �أوراق العمل اخلا�ص با�سرتاتيجية التّدري�س؛ انظر ملحق �أوراق العمل �ص 273-271
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /أ�نواع ما

 يَذكر العنا�رص التي يتكون منها امل�صدر امل� ّؤول . يتعرف (ما امل�صدرية) . يعرب امل�صدر امل�ؤول من (ما) وما بعدها �إعراباً وافياً .الزمانيّة .
يفرق بني (ما امل�صدريّة) الزمانيّة و(ما امل�صدريّة) غري ّ
 ّ يتعرف (ما النافية) و�إعرابها . يتعرف (ما الزائدة) ومواطن ورودها . يعلّل ت�سمية (ما الكافة) بهذا اال�سم . يوظف (ما) احلرفية ب أ�نواعها يف جمل تُبيـن تنوع املعاين التي ت�ؤديها.ِّ
ما امل�صدرية  ،ما النافية  ،ما الزائدة  ،امل�صدر امل� ّؤول ،ما الكافَّة

التدري�س املبا�رش
ال�سئلة أ
أ
والجوبة
ميهد املعلّم لل ّدر�س بربطه بال�سابق من خالل جمموعة من أ
ال�سئلة؛ مثل :
 ّ بيـّن نوع (ما) يف ما ي أ�تي :| [ القارعة . ]2-1
• قال تعاىل  :
 ا�ستخرج اخلط أ� يف اجلملة آ�صححه :
ثم ّ
التية ّ ،
"
"ما تتعلمان يف ال�صغر ينفعكما يف الكرب .
العمل اجلماعي( ،التعاوين)
ّ
ليتمكن الطلبة من
ال�صفيّة؛
 يُغيِّـر املعلّم مب�ساعدة طلبته ترتيب املقاعد يف الغرفة ّاجللو�س يف جمموعات .
ا�سما
 يو ّزع املعلّم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعيـّن لكلّ جمموعة ًومقر ًرا .
ّ
 يو ّزع املعلّم ورقة عمل () واحدة م�شرتكة بني املجموعات جميعها.املهام الواردة يف ورقة العمل .
 يق ّدر املعلم الزمن الالزم ألداءّ
 -يكلف املعلّم �أفراد كل جمموعة بالنقا�ش حول أال�سئلة والبحث عن �إجابات لها.

للطالب
 �أ�شري يف كتابك �إىل �أ ّن (ما النّافية) قد تدخل على اجلملة اال�سميّة فتعمل حينهاعمل الفعل الناق�ص (لي�س)؛ فرتفع املبتد�أ وتن�صب اخلرب .ويكون ذلك ب�رشوط،
هي :
• �أال يتقدم خربها على ا�سمها؛ نحو " ما فائز �أحمد" .
�شجاع" .
• �أال تزاد بعدها (�إن)؛ نحو " ما �إن خال ٌد
ٌ
• �أال ينتق�ض نفي خربها بـ (�إال)؛ نحو "ما �أنت �إال كرمي" .
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص226

42

�ساعة واحدة

عالج
 ميّز (ما امل�صدريّة) الزمانيّة يف كل مما ي أ�تي:• قـال تعـاىل:
| [ ال�سجدة. [14
• قال تعاىل :
| [ التغابن.]16
• قال تعاىل :

|

[البقرة.]10

ن�شاط ()16
� -1أ  -م�صدرية زمانيّة.
ب -م�صدرية زمانيّة.
جـ -م�صدرية غري زمانيّة.
د  -م�صدرية غري زمانيّة.

• قال ال�شاعر :
ع�سيب
مــقـيم مـــا �أقـام
تنوب
�أجارتَنا � ّإن
و�إنيّ
اخلطوب ُ
َ
ُ
ٌ
�إثـــراء
 �أعرب ما حتته ٌّخط �إعرابًا وافيًا:
| [هود.]88
• قال تعاىل:
• قال ال�شاعر مانع �سعيد العتيبي خماطبـًا �أمته:
جفنيك �إن �أ ِ
ِ
ردت ام�سحيني
بني
	�أنا ما زلـت دمع ًة تتـــلظّ ى
• ما حممد �إال ر�سولٌ .
الق�ص ُة �شائق ٌة.
• ما ّ

 -املالحظة ،قائمة �شطب 

� -2أ  -زائدة ( كافّة).
ب  -نافية .
جـ  -زائدة .

أ�خطاء �شائعة

الزمانيّة
 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطّ لبة يف متييز (ما امل�صدريّة) ّالزمانيّة .
من (ما امل�صدريّة) غري ّ

 -انظر الدر�س(.)1

 منوذج ورقة العمل اخلا�صة با�سرتاتيجية التّدري�س؛ انظر ملحق �أوراق العمل �ص 275+274
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ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعاوين)
 يتجول املعلّم بني املجموعات مالحظا �أداء �أفراد كل جمموعة ،وجميباً عناال�ستف�سارات.
مقرري املجموعات لعر�ض
 بعد انتهاء ّالزمن املح ّدد يف�سح املعلم املجال �أمام ّ
تو�صلوا �إليه.
ما ّ
 يحاور املعلم مقرري املجموعات وبالت�سل�سل يف ما تو�صلوا �إليه ،ويفتحباب النقا�ش بينهم وبني زمالئهم الطلبة .
مقرري املجموعات ،ويطرح مزيدا ً من
 يالحظ املعلّم تفاعل الطّ لبة مع ّأ
ال�سئلة التي ت أ�خذ ب أ�يديهم للتو�صل �إىل اال�ستنتاجات املطلوبة .
يتو�صل الطّ لبة مب�ساعدة املعلّم �إىل اال�ستنتاجات املطلوبة .
 ّتدون النتائج على ال�سبورة � ،أو يتم عر�ضها بالو�سيلة املنا�سبة.
ّ -
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات

أ
الن�شطة اخلتامية ل ِـ (�أنواع ما )

تاما .
 يعرب (ما) يف مواقع حم ّددة �إعرابا ًّن�ص معيـّن جملة ت�ضمنت (ما زائدة) .
 ي�ستخرج من ّـد (ما) زائدة �أو مو�صولة يف �آيات حم َّددة .
 -يعلّل َع َّ

العمل اجلماعي  ،املناق�شة
 يق�سم املعلم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة . يكلف املعلم املجموعات بالإ جابة عن الن�شاط(ال�سابع ع�رش) ،ويحددزمنا لذلك.
 يتجول املعلم بني املجموعات؛ ملالحظة �أداء �أفراد كل منها وتوجيههمو�إر�شادهم �إىل كيفية النقا�ش حول الإ جابة ،والتو�صل �إىل الإ جابة
ال�صحيحة.
 يطلب املعلم �إىل كل جمموعة تقدمي ما تو�صلت �إليه من خالل املقرر. يقدم املعلم التغذية الراجعة من خالل مناق�شة الطلبة يف املجموعات � ،أومن خالل ت�صويبات املعلم املبا�رشة �إن اقت�ضى أ
المر.

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص 206
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /أ�نواع الفاء

�ص .
 يتبيـَّن م�ضامني الن ّ ّ يُعرب الفاء الواقعة يف جواب (�أ ّما) �إعرابا وافيا .تاما.
 يُعرب جملة (�أ ّما التّف�صيليّة) �إعرابا ّ يتعرف الفاء الواقعة يف جواب ال�شرّ ط . يتبني �رشوط جواب ال�رشط املقرتن بالفاء .تاما .
 يعرب فعل ال�رشط وجوابه �إعرابا ّيتعرف الفاء اال�ستئنافيّة .
 ّتاما .
 يعرب الفاء اال�ستئنافية �إعرابا ّمت�ضمنة ما تعلَّمه من �أنواع الفاء .
 ين�شئ جمال وتراكيب م�ضبوطةِّ
 يق ِّدر �أهمية دقة ال�سياق يف و�ضوح نوع الفاء عند املتلقي .�أ ّما التّف�صيليّة  ،الفاء الواقعة يف جواب (�أما) ،الفاء الواقعة يف جواب ال�رشط،
الفاء اال�ستئنافية
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ميهد املعلّم لدر�سه من خالل توجيهه جمموعة من أال�سئلة؛ مثل:
• ما أ
ال�سلوب الذي يمُ ثّله كلّ مما ي أ�تي :
|
 قال تعاىل :
[الإ �رساء . ]97
 قال �أحمد �شوقي :
املر
مرها يف احللو
وي�رشب بك أ��سها
ومن يَخربِ ال ّدنيا
ْ
ْ
َ
واحللو يف ِّ
يجد َّ
• دقِّق النظر يف جواب ال�رشط يف القولني ،ثم بيـّن وجه االختالف.
 ي�ستمع املعلّم �إىل الإ جابات ،ويُق ِّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة.�أن�شطة القراءة املبا�رشة
الن�ص قراءة جهريّة معبرّ ة .
 يكلّف املعلّم بع�ض الطّ لبة املاهرين يف القراءة قراءة ّومعززا .
موجها ّ
 يتابع املعلم قراءة الطّ لبة ّالن�ص م�ستعينا ب أ��سئلة املناق�شة الواردة يف الكتاب
 يناق�ش املعلّم الطّ لبة يف م�ضامني ّاملدر�سي � ،أو غريها مما يراه منا�سبا .
بتنوع م�ستوياتهم يف الإ جابة .
 يحر�ص املعلم على م�شاركة طالبه ّ -يق ّدم املعلّم التّعزيز املنا�سب  ،وي أ�خذ بيد طلبته لت�صويب الإ جابات اخلط�.أ

للطالب
 تكون الفاء زائد ًة لتزيني اللّفظ �إذا دخلت على (ح�سب ،و قطّ )؛ مثل:• قول احلريري:
ومن له احل�سنى فقط.
�ساء قط
َ
َمن ذا الذي ما َ
ب ،و�إمنا �أ ّدىجزءا من مهام �أ�صدقائه.
• مل يقم ب أ�داء واجبه فَ َح ْ�س ُ
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص227
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عالج
 علّل اقرتان جواب ال�شرّ ط بالفاء يف كلٍّ مما ي أ�تي :• قال تعاىل :
[الن�ساء .]19

• قال تعاىل  :

|
| [الن�ساء .]48

• قال امر ؤ� القي�س :
ِ
تن�سلِ
و�إن ُ
�ساءتك منّي خليق ٌة
تك قد
ف�سلّي ثيابي من ثيابك ُ
ُ
 بني نوع الفاء يف ما ي أ�تي :| [الكوثر.]2-1
• قال تعاىل :
• قال ب�رش الفزاري:
أ
أ
لو و�ما وجهه فلَذي ُذ
ومل �أ َر كاملعروف � ّما مذاقُه
ُ
فح ٌ
�إثـــراء
 بيـّن نوع الفاء يف قولنا:�أ ِ
وف بوعدك يا �أحم ُد .
 �أعرب ما حتته خطّ يف ما ي أ�تي �إعرابا وافيا:فا�سعيـْ َن �إلي ِه .
• �إن �أردت ُ ّن النّجاح َ
لتفوقه .
يتفو ْق ف أ�نا �سعي ٌد ّ
• من ّ
 الورقة والقلم ،اختبار يكامل املعلم بني املهارات النحوية املكت�سبة ومهارات االت�صال أالربع .
 ورد احلديث عن الفاء يف كتاب مهارات االت�صال لل�صف أالول الثانوي يف
الوحدة اخلام�سة ع�رشة ،وكذلك ورد احلديث عن الفاء الواقعة يف جواب
ال�رشط يف كتاب القواعد والتطبيقات اللغوية لل�صف التا�سع أ
ال�سا�سي يف
الوحدة ال�سابعة.
للمع ّلم
 النحو الوايف  ،عبا�س ح�سن اجلنى الداين يف حروف املعاين ،احل�سن بن قا�سم املراديللطالب
أ
أ
 املحيط يف ��صوات العربيّة ونحوها و�رصفها ،حممد النطاكي -املعجم املف�صل يف الإ عراب ،طاهر يو�سف اخلطيب

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف تعليل بع�ض حاالتوقوع الفاء يف جواب ال�رشط .
 -وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف متييز الفاء اال�ستئنافية.
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /أ�نواع الفاء

العمل اجلماعي( ،املقابلة)
 يعر�ض املعلّم اجلملة آالتية بالو�سيلة املنا�سبة ّ :
 يطلب املعلّم �إىل طالبيـْن من طلبته قراءة اجلملة قراءة �سليمة . يطلب املعلّم �إىل الطّ البني �إجراء مقابلة؛ �إذ يلقي الطالب أال ّول على الطّ الب
الثّاين أ
ال�سئلة آ
التية :
• ا�ستخرج من اجلملة املبتد�أ واخلرب .
• ما نوع احلرف (�أما) ؟
• ح ّدد جواب حرف التف�صيل .
• �أعرب الفاء الواقعة يف جواب حرف التف�صيل وما بعدها .
الخر الإ جابة عن أ
 يطلب املعلّم �إىل الطّ الب آال�سئلة ومناق�شتها مع بقيّة الطّ لبة
.
ال�صحيحة.
 ّال�ص ّفي ولتوجيه املناق�شة نحو الإ جابة ّ
يتدخل املعلم لتنظيم التّفاعل ّ
ال�سبّورة .
يدون �أحد الطّ البني اال�ستنتاج الذي متّ التّ ّ
 ّو�صل �إليه على ّ
اليات آ
 يعر�ض املعلّم آالتية بالو�سيلة املنا�سبة :
| [ �آل عمران .] 31
• قال تعاىل :
|
• قال تعاىل :
[الكهف . ] 40- 39
|
• قال تعاىل  :
[ املائدة . ] 54
"�أما نب�ضها فقناديل عطاء" .

• قال تعاىل  :
• قال تعاىل  :

| [ يو�سف .]77

|

[ املائدة .]32

الول زميله أ
 يكلّف املعلّم طالبني �آخرين ب�إجراء مقابلة؛ �إذ ي�س أ�ل الطّ الب أال�سئلة
آ
التية :
• ا�ستخرج �أداة ال�رشط �سواء �أكانت حرفا �أم ا�سما يف آ
اليات الكرمية .
�سليما .
• حدد فعل ال�شرّ ط منها ،و�أعربه �إعرابًا ً
• عيـِّن جواب ال�شرّ ط .
• بيـّن نوع جملة جواب ال�شرّ ط يف كلّ �آية .
• ما نوع فعل جواب ال�شرّ ط يف آ
الية الثّانية ؟
• مباذا ُ�ص ِّدرت جملة جواب ال�شرّ ط يف آ
الية الثالثة ؟
• مباذا اقرتنت جملة جواب ال�شرّ ط يف آ
الية الرابعة ؟
• مباذا ُ�ص ّدرت جملة جواب ال�شرّ ط يف آ
الية اخلام�سة ؟
ت�سمي الفاء يف هذه آ
اليات ؟ وكيف تعربها ؟
• ماذا ّ
ومعز ًزا .
موجها ّ
 ي�ستمع املعلّم �إىل الإ جابات ِّال�سبّورة
 يكلّف املعلم �أحد طلبته بتدوين اال�ستنتاجات التي متّ التو�صل �إليها على ّ.
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الوحدة أ
الوىل

معاين احلروف أ
والدوات /أ�نواع الفاء

يتبع :العمل اجلماعي( ،املقابلة)
 يعر�ض املعلم اجلمل آالتية بالو�سيلة املنا�سبة :
ٍ
تهب ريْثا .
تتعجلْ ّ
• � ْإن ّ
فرب عجلة ُ
• �إذا ت أ�كدت من �أمانتك فرمبا �شاركتك م�رشوعك .
ال�صدق فما �أنت نادم .
• �إن تلتزم ّ
الراحة .
• �إن
ْ
تكذب فلن تعرف ّ
• �إن تكرمني فواهلل ألكرمنّك .
• من يفعل اخلري فاهلل يجزيه به.
أ
أ
آ
 ّأ
ف �إجراء مقابلة؛ �إذ ي�س�ل ال ّول ال�سئلة التية:
ال�ص ّ
يكلف املعلّم طالبني من ّ
• ح ّدد �أداة ال�شرّ ط يف اجلمل .
• ح ّدد فعل ال�شرّ ط يف اجلمل  ،و�أعربه.
• عيـّن جواب ال�شرّ ط .
• بيـّن نوع جملة جواب ال�شرّ ط يف كلّ واحدة منها .
• مباذا بد�أت جملة جواب ال�شرّ ط يف اجلملتني ( )2 ،1؟
• جملة جواب ال�شرّ ط يف اجلملتني ( )4 ،3جملة منفيّة ب أ�داتني خمتلفتني،
اذكرهما.
أ
• دقق النظر يف اجلملة ( ،)5ما ال�سلوب الذي متثله جملة جواب ال�رشط؟
• هل جملة جواب ال�رشط يف اجلملة ال�ساد�سة ا�سمية �أو فعلية ؟
ال�صفي مبا لديه من معلومات ٍعلميّة
 ي�ستمع املعلّم �إىل الإ جابات ،ويغني املوقف ّوخربة تربويّة ،ويق ّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة .
 يكلف املعلم �أحد الطلبة كتابة اال�ستنتاجات على ال�سبورة ( ميكن للمعلم �نأيعد اال�ستنتاجات م�سبقا على �رشائح حا�سوبية ليتم عر�ض ما يحتاج منها بعد
كل موقف �صفي ) .
 يعر�ض املعلّم العبارة آالتية بالو�سيلة املنا�سبة :
 " لقد �ضمن الإ �سالم للمر�أة حقوقها ،و�أناط بها واجبات تتوافق وطبيعتَها؛ فاملر�أة�رشيك ُة الرجل يف بناء احلياة و�إعمارها ".
ال�صف مقابلة؛ �إذ ي�س أ�ل أ
ال ّول :
يجري طالبان من ّ
ال�سابقة لها ؟
• هل هناك عالقة بني اجلملة التي حتتها خطّ واجلملة ّ
• عم حتدثت اجلملة أ
تاما ؟
الوىل منهما ؟ هل �أ ّدت معنى ّ
تامة املعنى ؟
• ما مو�ضوع اجلملة التي حتتها خط ؟ هل هي ّ
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العام للجملتني ؟
• هل هناك ان�سجام وترابط يف املعنى ّ
• ما نوع الفاء التي اقرتنت بها اجلملة التي حتتها خط ؟ وكيف
تعربها ؟
تاما ؟
• �أعرب اجلملة التي اقرتنت بها الفاء �إعرابا ّ
ال�سليم.
 يالحظ املعلّم الإ جابات ،ويوجهها نحو اال�ستنتاج ّال�سبورة .
 يطلب املعلّم �إىل �أحد الطّ لبة تدوين اال�ستنتاج على ّاملدونة على
 يكلف املعلم طالبا بقراءة اال�ستنتاجات جميعهاّ
ال�سبّورة.
ّ
جماعي لتوظيف بع�ض
ب�شكل
العمل
طلبته
إىل
�
املعلم
يطلب
ّ
اال�ستنتاجات يف جمل مفيدة من تعبريهم.
 يح ّدد املعلّم زمنـًا لذلك.الزمن ي�ستمع �إىل اجلمل ،ويناق�شها مع الطلبة
م�صوباً
 بعد انتهاء ّّ
ومعززا .
ّ
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معاين احلروف أ
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يتعرف الفاء التّعليليّة .
 ّتاما .
 يعرب الفاء التعليليّة �إعرابا ّ يذكر املعنى الذي تفيده الفاء العاطفة .تاما .
 يعرب الفاء العاطفة �إعرابا ّتاما .
 يتعرف الفاء ال�سببيّة ،ويعربها �إعرابا ّال�سببيّة .
 يتبيـّن ال�رشوط الواجب توافرها يف الفاء ّ يقدر �أهمية الفاء يف حتديد املعنى ح�سب ورودها يف جملتها ،وارتباط �سياقالكالم بالتايل بعالمات الرتقيم.
الرجاء ،التّمني ،النّفي،
الفاء التعليليّة ،فاء العطف ،الفاء ّ
ال�سببيّة ،اال�ستفهامّ ،
العر�ض ،التّح�ضي�ض ،ال ّدعاء ،أ
المر ،النّهي
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ال�سابق من خالل توجيه جمموعة من أ
ال�سئلة ؛ مثل :
 يربط املعلّم در�سه بال ّدر�س ّ• بيـّن نوع الفاء يف :
|
 قوله تعاىل  :
[احلج .]15

 �أ ّما النتيجة فكانت ح�سن ًة .
• علل اقرتان جملة جواب ال�رشط بالفاء يف قوله تعاىل:


| [�آل عمران.]160

 ي�ستمع املعلّم �إىل الإ جابات ،ويعزز الطلبة ،ويق ّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة.اال�ستق�صاء
 يعر�ض املعلم اجلمل آال�سبورة� ،أو بالو�سيلة املنا�سبة:
التية على ّ
• "وارفق بها؛ فهي �أختك �أو زوجتك �أو ابنتك" .
حث ديننا على ذلك " .
• "حافظ على نظافة وطنك؛ فقد ّ
• "عر�ض تقريرا ً ف�صورا ً " .
• "وهل لديك ن�صائح ميكن �أن نق ّدمها للرجل واملر�أة؛ فتعينَهما علىمواجهة
معا؟ " .
�أزمات احلياة ً
 يكلّف املعلّم جمموعة من طلبته قراءة اجلمل آواليات الكرمية قراءة جهريّة معبرّ ة .
 يعر�ض املعلّم أال�سئلة آالتية بالو�سيلة املنا�سبة ،ويقف عليها مع الطلبة واحدا واحدا:
• ما العالقة بني اجلملة التي اقرتنت بالفاء ،واجلملة التي �سبقتها يف اجلملتني ()2 ، 1؟
• ما نوع اجلملة التي اقرتنت بالفاء يف اجلملتني ؟
• ما نوع الفاء هنا ؟
• كيف نعربها ؟
للمع ّلم
ِ
ي�صح ن�صب
ال�سببيّة ،مل ّ
 �إذا نُق�ض النّفي بـ(�إال) اال�ستثنائيّة ،وكانت (�إال) قبل الفاء ّالفعل امل�ضارع ،ووجب رفعه على �أ�سا�س �أ ّن هذه الفاء لال�ستئناف؛ نحو :
املال احلالل؛ ف أ�نف ُق ُه يف أ
اكت�سبت غنى �إال َ
الوجه امل�رشوعة" .
• "ما
ُ
فيعلن ر�أيه فيها" .
• "ال ي�شاه ُد اخلبريُ �أعماالً �إال امل�رشوعات العظيمة؛
ُ
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عالج
 ميّز اجلمل التي ت�ضمنت الفاء ال�سببيّة يف ما ي أ�تي :هم باجلحود .
• ل�ست �أُنكر الف�ضل؛ ف أ�ت ّ َ
• حافظ على �صالتك؛ فهي عمود ال ّدين .
• هلْ تدرك �أ ّن ِ
تحذره ؟
وال�ضعة كالهما بالء؛ فَ
الكبـْ َرّ ،
َ
�إثراء
ال�سببيّة ،ولعلك تالحظ بعد قراءتك اجلملتني آ
التيتني عدم
َ
در�ست �رشوط الفاء َّ
توافر �أ ّي منها فيهما ،ورغم ذلك فالفاء فيهما �سببيّة ،كيف تف�سرّ ذلك؟
فنطيعك" .
اجلندي لزميله املتكبرّ " :ك أ�نك القائد
• يقول
ُّ
َ
ٍ
فتنه�ض .
ي�شيع الظّ لم واخلالف يف �أ ّمة
• قلّما
َ
ُ
 -املالحظة� ،سلّم التّقدير

 -انظر الدر�س(.)1

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطّ لبة يف التفريق بني الفاءال�سببيَّة .
التعليلية والفاء َّ
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معاين احلروف أ
والدوات /أ�نواع الفاء

عالم دخلت الفاء يف اجلملة الثالثة ؟
• َ
• ما العالقة بني اال�سم الذي اقرتن بالفاء واال�سم ال�سابق لها ؟
• كيف نعرب اال�سم الذي اقرتن بالفاء ؟
• ماذا تفيد ؟ �أعربها.
ت�سمي هذه الفاء ؟
• ماذا ّ
• ما �سبب ن�صب الفعل امل�ضارع يف اجلملة الرابعة ؟
• ما العالقة بني اجلملة التي اقرتنت بالفاء واجلملة ال�سابقة لها ؟
ت�سمى هذه الفاء ؟
• ماذا ّ
• �أعرب الفاء واجلملة التي اقرتنت بها.
 يكلف املعلم �أحد الطلبة بتدوين اال�ستنتاجات على ال�سبورة . يعزز املعلم الطلبة  ،وي�شكرهم على تعاونهم .اليات واجلمل آ
 يعر�ض املعلم آالتية بالو�سيلة املنا�سبة ،ويكلف الطلبة قراءتها جهريا:
| [ أالعراف.]53
• قال تعاىل :
| [عب�س.]4-3
• وقال تعاىل :
| [ الن�ساء .]73
• وقال تعاىل :
• وقال �أي�ضا[ | :فاطر.]36
• �أال ت�صرب؛ فتنالَ مرادك.
فتك�سب ر�ضا اهلل.
• هال �أطعت والديك؛
َ
 يبد�أ املعلم بطرح أال�سئلة كما ي أ�تي ،ويقف عليها واحدا واحدا :
الية الكرمية أ
• لقد تق ّدم الفاء ال�سببيّة يف آ
الوىل ا�ستفهام  ،فماذا تقدمها يف
الثانية ؟
• ماذا تقدمها يف الرابعة ؟
• ماذا تقدمها يف الثالثة ؟
• ماذا تقدمها يف اجلملة اخلام�سة ؟ • ماذا تقدمها يف اجلملةال�ساد�سة ؟
 يعزز املعلم الطلبة،ويكلف �أحدهم بتدوين اال�ستنتاج على ال�سبورة.العمل اجلماعي( ،التعاوين)
 يوزع املعلم طلبته �إىل جمموعات غري متجان�سة؛ من �أجل بيان ما تقدم (الفاء)يف اجلمل آ
التية ،و حم ّددا الزمن اللاّ زم :
• رب هب يل من لدنك رحمة ؛ ف أ�فو َز فوزا عظيما.
ِّ
فتنجح .
• اجتهد ؛
َ
• ال تتهاون يف عملك؛ فتفق َد ثقة آ
الخرين .
 بعد انتهاء الزمن  ،ي�ستمع املعلّم �إىل الإ جابات ويق ّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة .ال�سبّورة .
 ي�ستنتج الطّ لبة القاعدة ب�إ�رشاف معلمهمّ ،وتدون على ّ
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والدوات
أ
الن�شطة اخلتامية ِلـ(�أنواع الفاء)

 -يعيـّن اجلواب ال�صحيح يف ما يتعلق ب أ�نواع الفاء.

التّدري�س املبا�رش
التّدريبات والتّمارين
ال�صفية مبا يتنا�سب وطبيعة الن�شاط املراد حلّه ()،
 ينظِّ م املعلِّم عنا�رص البيئة ّويعمل على توفري أ
الدوات التي يحتاج �إليها.
يوجه املعلّم الطَّ لبة �إىل حلِّ الن�شاط من �أجل الت ّ أ�كّد من حتقيقهم نتاج التّعلّم
 ّالراجعة الالزمة.
املطلوب ،ومن َّ
ثم توفري التّغذية ّ
الزمن الالزم للنّ�شاط.
 يق ّدر املعلّم ّيتجول بني الطَّ لبة ،ويالحظ مدى تفاعلهم ،ومدى قدرتهم على التّو�صل �إىل
ّ
ال�صحيح ،ويق ّدم ال َّدعم الالزم لهم ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم.
احللّ ّ
 بعد انتهاء الوقت ي�ستمع املعلّم �إىل �أكرب قدر ممكن من �إجابات الطَّ لبة حولالنّ�شاط.
الراجعة لهم.
 ِّيعزز املعلم الطَّ لبة ،ويثني على جهودهم ،ويق ّدم التّغذية ّ
 يعر�ض املعلّم �إجابة النّ�شاط من خالل �إحدى �شفافيات العر�ض� ،أو من خاللالو�سيلة املتوافرة ،ويطلب �إىل الطَّ لبة نقلها �إىل دفاترهم.

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص 206
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الوحدة الثانية

كنايات العدد (كم اال�ستفهامية )

�ص .
 يتبيـّن م�ضامني النّ ّيتعرف مفهوم كنايات العدد .
 ّ يتبيـّن موقع (كم اال�ستفهامية) يف اجلملة. يعلّل وقوع (كم اال�ستفهامية) موقع املبتد�أ .تاما .
 يعرب (كم اال�ستفهاميّة) �إعراباً ّ يوظّ ف (كم اال�ستفهاميّة) يف موقع املبتد�أ يف جمل مفيدة من لغته. يقدر �أهمية موقع (كم) يف دقة املعنى الذي ت�ؤديه ،وعالمة الرتقيم التي تليها.كنايات العدد ،كم اال�ستفهاميّة ،كم اخلربيّة ،كذا ،املبتد�أ ،الفعل املتع ّدي ،اخلرب ،الفعل الالزم

التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
«
»
«
 يدون املعلم اجلملتني آالتيتني على ال�سبورة  :عندي خم�سة �أقال ٍم  ،و ا�شرتيت
ثالث
حقائب».
َ
معبة .
 يكلف املعلم جمموعة من طلبته قراءة اجلملتني قراءة جهرية رّ ي�س أ�ل املعلم :ما وجه ال�شبه بني اجلملتني ؟»
 ما الفرق بينهما وبني قولنا« :ق ّدم يل �صديقي املخل�ص كذا معروفا ؟ ي�ستمع املعلم �إىل الإ جابات ،ويعزز الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة املنا�سبة .املدر�سي
العمل يف الكتاب
ّ
الن�ص قراءة جهريّة معربّة،
 يطلب املعلم �إىل بع�ض طلبته املاهرين يف القراءة قراءة ّّويعطي الفر�صة لت�صويب أ
الزمالء .
الخطاء ذاتيّاً � ،أو من خالل ّ
الن�ص م�ستعيناً ب�س�ؤايل املناق�شة الواردين يف الكتاب
 يناق�ش طلبته يف م�ضامني ّّاملدر�سي ،وغريهما ممّا يراه منا�سباً .
ّ
ٍ
آ
�شق
ال�سبّورة  :كم �صدي ًقا لديك ؟ كم هدف ّ
 يدون املعلّم اجلمل التية على ّ�شك يف �أنّك قابلت كذا �إن�سانًا يف م�سرية حياتك.
عليك حتقيقه .ال ّ
تت�ضمنه ا أ
ثم �إ
جلملةلو.ىل
عنل�س اؤ� أل ّواللذي ا
طلبتهلإجابة ا
متنوعةمن ا
طلبتهارءة ق
يكلفملعلمجمموعةمن قا
ا
جلملارءةجهرية رّ
يطلبىلجمموعة ّ
معبةّ ،
تدل �أ
ت�ضم �أ
نتلفاظاً ّ
علىعدا ٍدحم ّددةومعيّنة،و �إ
يطلبليهمتعيينها.
ملعلمنتباه �
يوج اه ا
 ّطلبته �أإىل ّ�نإجاباتهم ّ
»
«
 ي�س أ�لاملعلمطلبتهعنالفرقبنيجملة كم�صديقالديك؟ ،واجلملالتي�أجابوابهاعنال�س�ؤال.علىلعددفيها.
لفاظلتيدل ّت ا
نتباههمإىلتع ّدد أال ا
يلفت �
يقاديك؟»،و ا
عنل�س ؤ�ال«كم�صد ل
تنو �عإجاباتهم ا
يوج�أهنظار �
 ّطلبتهإىل ّ
 يطرح املعلم أال�سئلة؛ مثل :هل ا�ستخدمت (كذا) ّ
لتدل على عدد حم ّدد معينّ ؟
»
ت أ� ّمل اجلملة « ال �شك يف �أنك قابلت كذا �إن�سانًا يف م�سرية حياتك  .هل من
ال�صدقاء الذين قابلتهم م�ساوياً لعدد أ
املمكن �أن يكون عدد أ
ال�صدقاء الذين
قابلهم زميلك؟

معلومات �إ�ضافية َّ
للطالب

 تكون كم اال�ستفهاميّة يف حمل رفع مبتد�أ �أي�ضاً؛ �إن تبعها فعل ناق�ص مل ي�ستوفا�سمه ،كما يف قولنا« :كم طالبًا كان يف جمموعتك ؟ ».
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ن�شاط ()1
وكم ٍ
ي�ستحق فعال �أن
غاية قهرت �إرادتك� .أو فكم واحدا ً منهم
ّ
يكون �صديقك؟

�ساعة واحدة

عـالج
 علّل وقوع (كم اال�ستفهاميّة) موقع املبتد�أ يف كلٍّ مما ي أ�تي :• كم طالبًا جنح يف امتحان البارحة ؟
قلما معك ؟
• كم ً
َ
جمال �أحداثها ؟
لتتذوق
• كم ق�صّ ة قر�أتها ،و�أعدت قراءتها؛
ّ
�إثـراء
العددي يف القر�آن
 �أجر م�سابق ًة بني زمالئك تخترب فيها معلوماتهم عن الإ عجازّ
الكرمي؛ وذلك بعد �أن تع َّد بع�ض أ
ال�سئلة امل�ص ّدرة بـ (كم اال�ستفهاميّة) يف حمل
وتوجهها �إليهم؛ مثل :
رفع مبتد�أ،
ّ
|؟
• كم �آي ًة انتهت بقوله تعاىل} :
• كم �سور ًة خلت من الب�سملة؟

ال�سجلّ الق�ص�صي 
 -املالحظةّ ،

 يكامل املعلم بني املهارات النحوية املكت�سبة ومهارات االت�صال أالربع .

للمعلم
 �رشح عمدة احلافظ وع ّدة الالفظ ،جمال الدين حممد بن مالكالنحوي و�شواهده القر�آنيّة ،حممد �أبو الفتوح �رشيف
 الرتكيبّ
للطالب
 �أ�ضواء يف قواعد اللغة العربية� ،أحمد حممد فار�س -النحو الكايف� ،أمين �أمني عبد الغني

أ�خطاء �شائعة

 -انظر الدر�سني رقم ()3+2

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطّ لبة يف تعليل وقوع (كماال�ستفهامية) موقع املبتد�أ يف جمموعة من اجلمل .
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 ي�ستمع املعلم �إىل الإ جابات ويناق�شها مع الطلبة  ،ويق ّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة. يُعني الطلبة على ا�ستنتاج مفهوم كنايات العدد . يدون اال�ستنتاج على ال�سبورة. يكلفاملعلمطلبتهبالعملعلى�شكلزوجثنائيحللالن�شاطرقم(،)1ويحددزمنالذلك. يتجولاملعلمبنيالطلبةيف�أثناءحلالن�شاط،ويالحظ�أداءهم،ويقومهم،ويجيبعنا�ستف�ساراتهم. يناق�شاملعلمالطلبةيفحلالن�شاط،وي�ستمع�إىل�أكربقدرمنالإ جابات�ضمنالزمناملحدد. بعد اال�ستماع �إىل الإ جابات ،يعزز الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة املنا�سبة.�أن�شطة القراءة املبا�رشة
يوجهاملعلمانتباهطلبته�إىل�أنّه�سيعر�ضعليهمن�صّ اًيتناول�أوىلكناياتالعدد(كماال�ستفهاميّة).
 ّمن�سئلة
منا�سبًاا أل
مبار
يلاق�شوية،اه
ملعلمطلبتهيفم�ضامينهم�ستعينًاب�س اؤ�ملن
ق�ش
معبينة،ا ا
ملجيدق ا
لطلبة
قبل ا
تتمءرتهمنا
ملتاحوة،ق ا
�سيلة
لن�صو ا
�ض ّبلا
 يعر اينءةرجه ي ّرة رّ
.
لن�صقراءةجهريةمعربة.
لنيللذينحتتهماخط ا
اءةل�س ؤ�ا ا
يفلقراءةقر ا
طلبتهملاهرين ا
ّفملعلمعد ًدامن ا
 يكل ايف ّ
يوجهاملعلم�أنظارطلبته�إىلموقع(كماال�ستفهامية)يفكل�س�ؤالو�إىلحركة�آخرهامنخالل�إلقاء أال�سئلة.
 ّعلىل�سكون،وب�صدارتهايفجملتها.
اال�ستنتاجملتعلقببناء(كماال�ستفهامية) ا
ا
ملعلمإىل
مب�ساعدة �
ا
ي�صللطلبة
 ااال�ستق�صاء
»
«
 يطلباملعلم�إىلالطلبةتقديرجوابلل�س�ؤال :كمق�ص ًةدفعتك�إىلمزيدمنالبذلوالعطاء؟ . يدون املعلم �إحدى الإ جابات على ال�سبورة ،بعد �أن ي�ستمع �إىل الإ جابات كاملة. ي�س أ�ل املعلم أال�سئلة آ
التية؛ ليعني الطلبة على الو�صول �إىل �إعراب ( كم ) يف ال�س�ؤال :
ما العدد الذي حل حمل (كم اال�ستفهامية ) ؟ انظر الفعل (دفع) يف ال�س�ؤال،
هل هو فعل متعد �أو فعل الزم ؟ �إن كان متع ّديا ف أ�ين مفعوله؟ ماذا تعرب
(كم اال�ستفهامية ) �إذن؟
اجعةملنا�سبة.
ي�ستمع�إىلإجاباتهم،معززا،ومق ّد ًماالتغذاليةر ا
بذلزيدمناجلهد،و �
يالحظملعلّمتفاعلطلبته،ويحثهمعلى امل
ا
املهمة آ
ويوجه انتباه طلبته �إليها:
التية على ال�سبورة،
ّ
 ّيدون املعلّم املالحظة ّ
»
« تُعرب كم اال�ستفهاميّة �إعراب العدد الذي يحلّ حملّها .
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 -1ألنه تبعها خرب(يف امل�رسح).
 -2ألنه تبعها فعل الزم.
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ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء
ميكنهنيطرا أ
حل ا آ
بال�سلوبنف�سهو� ،أ
تية
�سئلةل :
ً
• ق ّدر جوابا لكل �س�ؤال من ال�س�ؤالني .
• كيف تعرب العدد الذي حل حمل (كم اال�ستفهامية ) يف كل واحدة
منهما؟
»
«
• �أين اخلرب يف كم رواية يف مكتبتك ؟ ؟
• ما نوع الفعل ( �أ�سهم ) يف «كم طالبا �أ�سهم يف تنظيم امل�ؤمتر ؟ » من حيث
التعدية واللزوم ؟
• �أعرب (كم اال�ستفهامية ) يف اجلملتني.
بذلزيدمناجلهد.
لت�شجيعمل�ستمراولتح�ضي�ضعلى امل
ا
خالل
يثريملعلّمادفعيةطلبتهللإجابةعن أال�سئلةوذلكمن ا
 ا ي�ستمع املعلّم �إىل الإ جابات ،ويناق�شها مع طلبته لتثبيت ال�صحيح وحذف اخلط أ�. يطرح املعلّم ال�سّ�ؤال آالتي:
• بعد ا�ستق�صائك أ
ال�سئلة ال�سابقة ،متى تكون (كم اال�ستفهاميّة) يف حمل رفع
مبتد�أ؟
يةراجعة.
يقدملتغذ ال
علىمل�شاركة،ويعززطلبته،و ا
ي�شجعذينملي�شاركوا ا
باتلطلبة،و ال
ملعلم �إىلإجا ا
ي�ستمع �
ا
يعهد �إ�أ
�صل �إ
ل�سبّو.رة
ينيفلكتابةكتابةاال�ستنتاج ا
طلبتهملجيد ا
ملعلمىلحد ا
�سإ� ارشفمعلمهمو ،ا
�صالدر ب
لطلبةىلاال�ستنتااجخلا ب
 يتو اعلى ّ
متر أ
تنظيم ؤ�»؟
كماوةيفمكتبتك«»؟و،كمطا�ألبا�سهميف امل
ق�شة ري
تنييفملنا «:
جلملتنياورد ا
ملعلم لا
ق�ش ا
ينا ا
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كنايات العدد (كم اال�ستفهامية )

يتعرف احلاالت التي تكون فيها (كم اال�ستفهاميّة) يف حمل ن�صب .
 ّجر .
 يتعرف احلالة التي تكون فيها (كم اال�ستفهامية ) يف حملّ ّتـاما .
 يعرب (كم اال�ستفهاميّة) �إعرابًا ًّتاما .
 يعرب اال�سم الذي يلي (كم اال�ستفهاميّة) �إعرابًا ًّ ي�ضبط متييز (كم اال�ستفهاميّة) �ضبطا �سليما .املفعول به  ،ظرف زمان  ،ظرف مكان  ،متييز (كم اال�ستفهاميّة )
التّدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ل�سابقمنخاللتوجيهجممـو ا أ
تكونيف
على
كم�ستفهاميّة)يفجملةمفيدةمنتعبريك �أن
فاال
توظّدد؟ (
ملق�صودبكناياالع
مثل
من�سئلةا؛ما:
عةل
ملعلم بلا
بط در
 ير ا�سهدرا�س ّ
حملّ رفع مبتد�أ ؛ ألنه تبعها خرب .
لطلبةعلى �أ
خطا أ�إ
لإجابالات�صّ حيحة.
يعزز
ل�سليمةزم
لإجابة
ىل
خطبأا�-واال�ستما�إاع
ئهمن-
ت�صحيح
يعني
ىلاباتطلبتوه ،ا
ج
ملعل�إّم
ي�ستمع
ا
منالئهوم ،ا ّ
تو�ضيحي
عر�ض
ّ
ميةارءةجهريةمعربة؛لتذكّرم�ضامينه.
عنكماال�ستفها ق)
م�ستهلحلديث (
لن�صاورديف ا
طلبتهملاهرينايفلق ارقءةارءة ّلا
يكلفملعلمجمموعةمن ا
ا
ي�صمم املعلّم عر�ضاً تقدمييّا م�ستخدماً برنامج العرو�ض التّقدمييّة .
ّ
»
«
�ضعفاً .
 يعر�ضاملعلّميفال�رشيحة أالوىلالعبارة آالتية :قالعثمان:كمديناراتعطونني؟قالوا:خم�سني ْيلقيملعلا أّمل ا آ
لفعلتعطيا)يفلعبارة
عنها ّم ال (
لعددلذيحلّحملّ(كماال�ستفهاميّةو)جاءج اوبا ت؟أ�
�سئلةلتيةعلىطلبتها:ما ا
معبة ،ا
 قبعدارءةلعباقرةارءةجه يرّة رّ
متعد؟ هل ا�ستوفى مفاعيله؟
ال�سابقة �أالزم هو �أم ٍّ
ّ
بناء على ما �سبق ،كيف تعرب (كم اال�ستفهاميّة) يف هذه العبارة ؟
كمهرة �أ
من لالّ
حيثزوم
لفعل�سق وى)نوعه
هم (
نظار ا�إىل
مو ّج �أها
فيها،
كم�ستفهاميّة)
باال
عنار(
حمدارحة؟و»ي�سا أ�لطّل لبة�إع
�سقى الب
جلمل«ة :ز
يحةاانية
ل�رش الث
ملعل اّميف
�ض
 يعر اوالتّع ّدي .
أ
 يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج ب�إ�رشاف معلمهم ،وبعد �ن يتو�صّ ل الطّ لبة �إليهيعر�ضه املعلّم يف �رشيحة جديدة .

للطالب
ً
ّ
ّ
لح�صادقت؟».
 كماال�ستفهاميّةتكونيفحملّجر�أي�ضاً�إذا ُ�سبقتمب�ضافكمايفقولنا«:ابنكمرجلٍ�صا ٍة)إذا ّ
عليهل�سياق؛كمايف«:كمعمرك؟»؛فالتقدير:كم�سنةعمرك؟.
دل ا
يجوزحذفمتييز(كماال�ستفهامي �

 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص 230
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عالج
 ميّز اجلملة التي جاءت فيها (كم اال�ستفهامية ) يف حملّ ن�صب ظرف زمان يف ماي أ�تي :
• كم دقيق ًة �أرحت ذهنك اليوم؟
• كم ليل ًة �سهرت هذا أ
ال�سبوع ؟
• كم يوماً خ�صّ ْ�صت ملراجعة درو�سك قبل االمتحان ؟
�إثراء

 ق ّدر متييز (كم اال�ستفهاميّة) املحذوف يف قوله تعاىل:

| [البقرة .]259

 تعلّمت�أ ّن(كماال�ستفهاميّة)لهاحقال�صدارةيفجملتها،كيفتوائمبنيذلكوماي أ�تي:وجهت الدعوة ؟
• �إىل كم مدير مدر�سة
َ
ٍ
حت ؟
• ورق ُة كم
�صح َ
طالب ّ

ن�شاط( ) 3
ال�سكون يف حملّ ن�صب
 -1كم :ا�سم ا�ستفهام مبني على ّ
مفعول به مق ّدم .
ال�سكون يف حملّ ن�صب
 -2كم :ا�سم ا�ستفهام مبني على ّ
ظرف زمان .
ن�شاط () 4
يرتك لتقدير املعلّم .
ن�شاط () 5
 -1ب
� -2أ

 -املالحظة� ،سلّم التقدير 
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كنايات العدد (كم اال�ستفهامية )

 ي�صمم املعلّم �رشيحة �أخرى يعر�ض فيها اجلملتني آالتيتني:
• كم �ساعة مكثت اليوم يف املكتبة ؟
ال �سار امل�شاركون يف امل�سرية الوطنية ؟
• كم مي ً
 بعد قراءة اجلملتني ،يوجه املعلم أال�سئلة آ
التية :
• مبَ �أُتبِعت (كم اال�ستفهاميّة) يف اجلملة أ
الوىل؟
• مبَ �أُتبِعت (كم اال�ستفهاميّة) يف اجلملة الثانية؟
• كيف تُعرب (كم اال�ستفهاميّة) يف كلّ جملة؟
 ي�ستمع املعلّم �إىل الإ جابات ،معززا الطلبة ،ومق ّدما التغذية الراجعة املنا�سبة. يعر�ض املعلّم يف �رشيحة جديدة اال�ستنتاج الذي متّ التّو�صّ ل �إليه .التفكري النّاقد
 يق�سم املعلم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة . يعر�ض املعلّم اجلمل آالتية بالو�سيلة املتاحة :
• كم �ساع ًة مكثت اليوم يف املكتبة ؟
• كم �ساع ًة جل�ست يف منزلك خمطّ طا مل�ستقبلك ؟
• كم دقيقة تنفق يوميّا يف ا�ستخدام هاتفك النّقال ؟
 يلقي املعلّم ال�س�ؤال آالتي لإ ثارة تفكري الطّ لبة :
• ملاذا وقعت (كم اال�ستفهامية) يف اجلملتني :أ
الوىل ،والثانية ،يف حمل ن�صب
ظرف زمان ،يف حني وقعت يف اجلملة الثالثة يف مـحل ن�صب مفعول به،
رغم �أنها �أتبعت يف أ
الزمان؟
المثلة جميعها با�سم يدل ّ
 مينح املعلم الطّ لبة الوقت الكايف للإ جابة عن ال�س�ؤال �ضمن املجموعات.معوا،تقبل �أ
ميكن �اإ
لإجابة
ىل
�صلهم
يو
عما �أن
ملقدمة
�سئلة
مل ا
يفا أل
بهم أ�
�سلو ت
بع� �أوض،
فكار
بع�ضهم
تعاونهم
عةحودة،يالحظ
ملجمواالو
بني
فر
حلو�أاد
ليةرا
ملعلم
قب �آا
 اير اللبحث ّ
ال�سليمة .
�سبة
جعةملنا .
يقدملتغذلايةار ا
ي�ستمعملعلّ �إماىللإجاباتو،تتممناق�شتهاجماعياللو�صو�إلىلاال�ستنتا اجل�صحيحو ،ا
نتهاءلزمن ا
بعد ا
 -ا
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كنايات العدد (كم اال�ستفهامية )

التدري�س املبا�رش
ال�سئلة أ
أ
والجوبة
التية « :بكم دينا ٍر ا�شرتيت ديوان فدوى طوقان ؟ »
 يعر�ض املعلم اجلملة آبالو�سيلة املتاحة .
بهاإذن؟
مثلمبَت�صلت(كم)ايفل�س ؤ�ال؟كيفتعر �
لو�صول�إإىلعراب(كم)يفاجلملة؛ ا:
من �
�سئلةلتيمتكنهم ا
علىلطلبةعدادمنأال ا
 يلقي ا ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ،ويناق�شهم فيها؛ بغية الت أ�كد من فهمهم.يدون املعلم اجلمل آ
ال�سبّورة :
 ّالتية على ّ
دينارا تعطونني؟
• كم ً
ٍ
• كم ق�ص ًة دفعتك �إىل مزيد من البذل والعطاء ؟
• بكم دينا ٍر ا�شرتيت ديوان فدوى طوقان ؟
 ي�س أ�الملعل اّملطّ لبة� :أحيثلعدد؟ما �آ
حركةخرهيفكل�س ؤ�ال؟كيفتعربه؟
اال�سملذيتال(كماال�ستفهاميّة)من ا
على ّي�صيغةجاء ا
ومقو ًما الإ جابات اخلط أ�.
معززا ال�صائب منها،
 يتلقى املعلّم الإ جابات ّّ
 -ي�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج مب�ساعدة املعلم و�إ�رشافه ،ويدون على ال�سبورة.
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كنايات العدد ( كم اال�ستفهامية )
ا ألن�شطة اخلتامية

 يُعرب (كم اال�ستفهامية) يف ن�صو�ص حم َّددة �إعرابًا وافيًا . يعلّل وقوع (كم) موقع املبتد�أ يف جمل بعينها . -ي�ضبط الكلمات يف �سياقاتها �ضبطا �سليما .

التدري�س املبا�رش
املدر�سي
العمل يف الكتاب
ّ
 يراجعاملعلمطلبتهيفمو�ضوع(كماال�ستفهامية)،ويطلب�إليهما�ستح�ضار�أمثلةومناق�شتها.ليتعر �إ
ملعلّم �إ
بحل ا
ىلتطبيقماتعلّموذه؛لك ا(
طلبته
جه
 يو ّاقوتهم
ف
جات
ل�ساد�س)؛ليت أ�كّدمنحتقيقهمللنتا ا
ىلنقاط�ضعفهمفيعاجلهوا،نقاط ّ
لن�شاطّ
ملطل بووةّ ،
فيعززها.
موجها لهم وجميباًعن ا�ستف�ساراتهم.
يتجول املعلّم بني الطلبة يف �أثناء حلّهم النّ�شاط ّ
ّ
ي�ستمع�أإىلكربقدرممكنمنالإجابات.
ق�شملعل اّملطلبةايفلن�شاطب�شكلفرديومت�سل�سل،و �
لزمنملح ّددينا ا
نتهاء ا
بعد ا
 ا يقدم املعلم تعليقه على الن�شاط ،ويعزز الطلبة ،ويقدم لهم التغذية الراجعة.لن�شاطإىلدفاترهم.
نقل �
يطلب اإىللطلبة ا
ثم �
اخلروج اإىلل�سبورة،وتدو �
حدلطلبة �
يطلب �أإىل ا
�
ينإجا ابةلن�شاط،ومن َّ

�إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص207
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كنايات العدد ( كــم اخلربية

)

�ص .
 يتبيـّن م�ضامني النّ ّ يتعرف مفهوم (كم اخلربية) .	يمُ يّز (كم اخلربيّة) من (كم اال�ستفهامية ) . يتعرف احلاالت التي تكون فيها (كم اخلربيّة) يف حمل رفع مبتد�أ . يعرب (كم اخلربيّة) �إعراباً �سليماً . يــ ُ َدل ّل على (كم اخلربيّة) من حمفوظه . يتوا�صل مع آوال�صفيّة املتعلّمة .
الخرين بلغة ت�ستند �إىل القواعد النّحويّة رّ
 يق ّدر دقة الفرق الداليل بني (كم اخلربية) و(كم اال�ستفهامية).كم اخلربيّة  ،الفعل املتع ّدي  ،الفعل الالزم  ،اخلرب
التدري�س املبا�رش
ال�سئلة أ
أ
والجوبة
 يربط املعلم در�سه اجلديد بالدر�س ال�سابق من خالل توجيه جمموعة منأ
ال�سئلة؛ مثل:
• وظّ ف (كم اال�ستفهاميّة) يف جملة مفيدة على �أن تكون يف حمل ن�صب
ظرف مكان.
»
«
• ا�ضبط متييز (كم اال�ستفهاميّة) يف اجلملة آ
التية  :بكم دينار ا�شرتيت املرت ؟ .
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة ،ويعززهم ،ويُق ّدم التّغذية الرّاجعة املنا�سبة .املدر�سي
العمل يف الكتاب
ّ
الن�ص الوارد يف كتبهم املدر�سيّة .
يوجه املعلّم طلبته �إىل ّّ
 ّمعطيالفر�صةللتّقوالمي ّاذ �أ
مب�ساعدة ّلزمالء.
تيو ا
معبة ،ا
طلبتهملاهرينايفلقرقاءةرالاءةنّ ّق
يطلبملعل �ّمإىلجمموعةمن ا
ا
�صراءةجهريّة رّ
ملدر�سيأوغريهاممايراهمنا�سبا.
ّ�
لكتاب
ا
يف
�سئلةلواردة ا
�صمنخالل أال ا
ا
يناق�شملعلّمطلبتهيف
ا
م�ضامنيلنّ ّ
حلّ امل�شكالت
 يُدون املعلّم اجلملتني آال�سبّورة :
التيتني على ّ
ِّ
دينارا تعطونني ؟
•كم
ً
ٍ
حركة منحها بع�ضهم معاين ال�سالم .
• فكم
معبة .
 يطلب املعلّم �إىل عدد من طلبته قراءة اجلملتني قراءة جهريّة رّ ي�شري املعلّم �إىل امل�شكلتني آالتيتني:
(اختالف حركة �آخر اال�سم الذي يلي (كم) يف اجلملتني) .
(اختالف التنغيم ال�صوتي عند قراءة كل من اجلملتني ).
الزمن الالزم القرتاح حلول لكل من امل�شكلتني.
 يق ّدر املعلّم ّيتجول املعلّم بني الطّ لبة مت أ�كّدا من �سريهم يف حلّ كل من امل�شكلتني نحو
ّ
جّ
ال�سليم .
االتاه ّ

معلومات �إ�ضافية َّ
للطالب

 �إ�ضافة �إىل ما ورد يف كتاب الطالب حول املوقع الإ عرابي لـِ(كم اخلربية)؛ ف�إنهاتكون يف حملّ رفع مبتد�أ �أي�ضا �إن تبعها فعل ناق�ص مل ي�ستوف ا�سمه ،كما يف «:كم
دينا ٍر كان يف جيبك» .
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص231
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عالج
 وظّ ف (كم اخلربية) يف جملة مفيدة من تعبريك على �أن تكون يف حمل رفع مبتد�أ؛ألنه تبعها فعل متع ّد ا�ستوفى مفعوله .

�إثراء
�ص آ
ثم ا�ستخرج منه اجلملة التي وقعت فيها (كم اخلربيّة )يف حمل
 اقر�أ النّ ّالتيّ ،
رفع مبتد�أ:
قال �أحدهم معاتبا �صديقه �« :إنيّ �أحفظ الو ّد ،و�أرعى عهدك ،و�أر�سم طريقي
على الوفاء لك ،وال�صّ فح عن بوادرك ،فكم �إ ٍ
�ساءة نالتني فغفرت ،وكم � ٍ
إخوان
ُ
فقربتُهم منك .فهل تن�سى هذا �أو تتنا�ساه ؟ » .
�أ َ
بعدت عنك ّ

 -القلم والورقة ،اختبار  

ن�شاط () 8
 -1ألنه تبعها خرب (جملة ( َغلَبَت)) .
( قد يجيب بع�ض الطلبة هنا خط أ�؛ ب أ� َّن �سبب وقوع (كم)
موقع املبتد�أ �أنه تبعها فعل متع ّد ا�ستوفى مفعوله ،و�سبب
اخلط أ� يف ذلك �أن الفعل(غلب) يف آ
الية ال يجوز وقوعه
على (كم)  .ولكن لو قلنا  « :كم فئ ٍة قليلة غلبْـتَها » لكان
�صوابا هنا �أن نقول � :إن �سبب وقوع (كم) موقع املبتد�أ �أنه
تبعها فعل متعد ا�ستوفى مفعوله).
 -2ألنه تبعها خرب (جملة(مل ينالوا) ).
 -3ألنه تبعها فعل الزم (جلّ ) .

 -انظر الدر�س رقم (.)3
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كنايات العدد ( كم اخلربية

)

على �أ
احللديهم.
تقرب ل
لطلبةنيعينهممنخالل أال ا
للمعلم�أإنح�سب�صعو ابةمل�شكلة ا
 ميكن ��سئلةل�سا ابرةلتي ّ
تها
�صح .
علىل�سبوروة،يبــ �أدمبناق�شتهـا ا
يدونها ا
حللول و
ي�ستمعملعل �إّماىل ا
منملح ّدد ا
نتهاء ّلز ا
بعد ا
 امعلطّ لبةللتّحققمن ّ
ملقرتحةّ ،
 يحذف املعلّم احللول التي ال عالقة لها ،ويُبقي على التي تخدم املو�ضوع . يناق�ش املعلم الطلبة يف احللول املتبقية على ال�سبورة بغية التو�صّ ل �إىل احلل ال�صحيح.عزز املعلّم الطّ لبة ،ويق ّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة .
 يُ ّ يوجه املعلم الطلبة �إىل موقع (كم)يف اجلملة الثانية ،وحركة �آخرها . يتو�صّ ل الطّ لبة ب�إ�رشاف معلمهم �إىل اال�ستنتاج املتعلق مبفهوم (كم اخلربية) .ال�سبّورة .
 يعهد املعلّم �إىل �أحد طلبته بتدوين اال�ستنتاج على ّاال�ستق�صاء
يدون املعلّم اجلمل آ
ال�سبورة :
 ّالتية على ّ
ٍ
فكم حركـة منحها بع�ضهم معنى ال�سالم.
كم عالـم ٍ �شقي بعلمه .
كم فقيـر ٍ ع ّفت نف�سه .
ثميعر�ضبالو�سيلةاملنا�سبةال�س�ؤال آ
التي:
 يكلفاملعلمالطلبةقراءةاجلملقراءةمت أ�نيةّ ،(ملاذا وقعت (كم اخلربيّة) يف هذه اجلمل جميعها يف حملّ رفع مبتد�أ ؟) .
ال�سابرة �إىل الطلبة تتعلق أ
يوجه املعلّم بع�ض أ
بالمثلة ال�سابقة؛ مثل :
 ّال�سئلة ّ
ت�ضمنت اجلملة أ
الوىل الفعل املتعدي (منح) ح ّدد مفعوليه .
�إذا ا�ستبدلت كلمة (كثري) بكلمة (كم) يف اجلملة الثانية الحظت �أ ّن كلمة
(كثري) جاءت يف �صدر اجلملة اال�سمية .ما خربها ؟
ت�ضمنت اجلملة أ
(عف) ،ح ّدد �إن كان الزما �أو متع ّديا .
الخرية الفعل ّ
تاما.
�أعرب (كم اخلربية ) يف اجلمل ال�سابقة جميعها �إعرابا ًّ
وم�صوبا ،ويقدم التغذية الراجعة
معززا
 يناق�ش املعلّم الإ جابات مع طلبته ّّ
الالزمة.
ويدون على ال�سبورة .
 -يتو�صّ ل الطّ لبة ب�إ�رشاف معلمهم �إىل اال�ستنتاجّ ،

.
.
.

.
.
.
.
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كنايات العدد ( كم اخلربية

)

يتعرف احلاالت التي تكون فيها (كم اخلربيّة) يف حملّ ن�صب .
 ّتاما.
 يعرب (كم اخلربيّة) �إعرابا ّيتعرف حكم اال�سم الذي يلي (كم اخلربيّة) من حيث العدد والإ عراب .
 ّ ي�ضبط اال�سم الذي يلي (كم اخلربيّة)�ضبطا �سليما .تاما.
 -يُعرب اال�سم الذي يلي (كم اخلربيّة) �إعرابا ّ

التدري�س املبا�رش
 املحا�رضة ،يُذكّر املعلّم طلبته باحلاالت التي تكون فيها (كم اخلربيّة) يف حملّرفع مبتد�أ ،ثم يطلب �إليهم ذكر �أمثلة من تعبريهم على هذه احلاالت .
 ي�ستمع املعلّم �إىل أوم�صوباً .
معززا ً
المثلة ّ
ّ
الن�ص يف فاحتة مو�ضوع (كم اخلربيّة) قراءة جهرية
 يطلب املعلم �إىل الطلبة قراءة ّمعبـرة ،مع احلر�ص على ت�صويب أ
الخطاء ذاتيا .
ّ
ال�سئلة أ
أ
والجوبة
يدون املعلّم اجلمل آ
ال�سبّورة :
 ّالتية على ّ
ٍ
وكم من كلمـة قلت.....
ٍ
�سهرت والدتك على راحتك.
ليـلــة
كم
َ
ٍ
كـم �أميـال �سار ال�صّ حابة يف �سبيل اهلل.
معبة .
 يكلّف املعلّم جمموعة من الطلبة بقراءة اجلمل قراءة جهريّة رّ ي�س أ�ل املعلّم طلبته جمموعة من أال�سئلة ال�سابرة؛ مثل :
�أيُع ُّد الفعل (قال) يف اجلملة أ
الوىل الزما �أم متع ّديا ؟
�إن كان متع ّدياً فهل ا�ستوفى مفعوله ؟
كيف تعرب (كم اخلربيّة) يف هذه اجلملة �إذن ؟
مبَ �أُتبعت كلمة (كم) يف اجلملة الثانية ؟ ما نوع الفعل بعدها ؟

.
.
.

.
.
.
.

خار ُه».
اق�صإنتبعهافعلناق�صا�ستوفىا�سمه؛كمايف«كمدينا ٍر ا
لفعلنّ �
خرب ال
 تكون(كماخلربيّة)يفحملّن�صب اكان ّد ُ
 يجوز الف�صل بني (كم) ومتييزها؛ كما يف قوله تعاىل:

| [الدخان .]25

 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص 232
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عالج :
 �أعرب متييز (كم اخلربية) يف ما ي أ�تي �إعرابا وافيا :ٍ
التفكر يف ما حويل .
• كم
�ساعـة �أنفقتُها يف ّ
م�شيت على �شاطئ البحر .
• كم متـ ٍر
ُ
�إثراء
ال�شعر آ
التي �إعرابا وافيا :
 �أعرب (كم) يف بيت ِّقال �أحمد �شوقي :
يوم النّدى
كم بدو ٍر ُو ِّد َع ْ
ت َ

ٍ
الرحيلِ
و�شمو�س ُ�شيّ ْ
عت َ
يوم ّ

 التقومي املعتمد على أالداء� ،سلّم التقدير
ن�شاط ()9
 -1كم(:كم اخلربيّة) ا�سم مبني على ال�سكون يف حمل ن�صب
مفعول به مقدم .
 -2كم(:كم اخلربيّة) ا�سم مبني على ال�سكون يف حمل ن�صب
ظرف زمان.
 -3كم(:كم اخلربيّة) ا�سم مبني على ال�سكون يف حمل ن�صب
ظرف مكان .
ن�شاط ()10
يرتك لتقدير املعلم .
ن�شاط ()11
التمييز املحذوف تقديره  :يو ٍم .

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطّ لبة يف �إعراب اال�سم الذي يتبع(كم اخلربيّة)؛ �إذ يعربونه متييزا جمرورا.
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)

�أيع ّد الفعل (�سهر) الزما �أم متع ّديا ؟
مب �أُتبعت (كم) يف اجلملة الثّالثة ؟
�أيع ّد الفعل (�سار) الزما �أم متع ّديا ؟
كيف تعرب (كم اخلربيّة) يف هذه اجلملة �إذن ؟
ت�صو �أ
منالئهوم،يع ز
ل�سليمةزم
للإجابة
أ�وال�ستماعخطاا
بنف�سهم
يب �أ�إن
على
لطلبة
يعني
للحواق�شوة ،ا
ملجاالمهم اواملنر
يف�سح �أم
طلبتوه ،ا
ملعلمابات
ىل
ي�ستمع �إج
ا
الطلبة با�ستمرار.
 يعهد املعلم �إىل �أحد طلبته املتميزين كتابة اال�ستنتاج على ال�سبورة .جه �أ
ل�سابقوة� ،إ
جلمع،كمايكلفهممبالحظةحركة
لتثنية
لإف�أ:واردا�أو
ث
تلتم)فيها،منحي ا
لتي (ك
�سماء
ع ا
ليهمحتديدنوا أل
يطلب
لثال اث
جلمل
ىل ا
طلبته�إانية
نظار ثا
ملعلم
 يو ا�آخرها.
 ي�ستمع املعلم �إىل الإ جابات ،ويعزز الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة املنا�سبة .اجلر.
�
اال�سملذييتبع(كم)ي�سمىمتييزا،لكنهيُعربا�سماجمرورا
لطلبتهأ ّن ا
يو�ضحملعلّم �
ا
بالإ�ضافةأوبحرف ّ
 يتو�صلالطلبة�إىلاال�ستنتاجب�إ�رشافمعلمهم،ويتمتدوينهعلىال�سبورة�،أويُعر�ضبالو�سيلةاملنا�سبة. يطلب املعلم �إىل �أحد طلبته املتميزين كتابة القول آالتي على ال�سبورة :
« أ
الب البنه :ا�ستمتعت مب�شاهدة اجلوائز املقدمة �إليك وما �أكرثها؛ فكم يف
ال�شعر ،وكم يف الرواية».
 يكلف جمموعة من الطلبة بقراءة القول ،ويالحظ قراءتهم ،ويعززهم.لقولل�سا �أ
�سئلةل�سابرة؛ �أ
بق؟ميكنكتقديره؟عالماعتمدتيفتقديره؟مااذت�ستنتج؟
مثل:ينمتييز(كم)ايف ا
 ي�س أ�الملعلمجمموعةمن أال ا يناق�ش الطلبة يف �إجاباتهم ،ويعززهم ،ثم يقدم التغذية الراجعة . -يتو�صلالطلبةمب�ساعدةمعلمهم�إىلاال�ستنتاج،ويدونعلىال�سبورة�،أوبالطريقةاملنا�سبة.
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كنايات العدد ( كم اخلربية )
أ
الن�شطة اخلتامية

 يعرب (كم) �إعرابًا وافيًا.�سليما.
 -ي�ضبط متييز (كم) �ضبطً ا ً

التدري�س املبا�رش
املدر�سي
العمل يف الكتاب
ّ
كتبهمملدر�سيّةعلىال�صفحاتاملطلوبةحللالن�شاط(الثاينع�رش).
 يطلباملعلّم�إىلطلبته�أنيفتحوا افردي حللّ الن�شاط .
 يطلب �إليهم العمل ب�شكلّ
 يقدر املعلّم وقتا حلل النّ�شاط ،ويُعلم الطلبة بذلك .يتجول املعلّم بني الطّ لبة مالحظا �أداءهم ،ومق ّدما ال ّدعم وامل�ساعدة ملن يحتاج .
ّ
 بعد انتهاء الوقت املح ّدد ،يكلّف املعلّم طالباً جمدّا ً قراءة النّ�شاط .في .
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ،ويناق�شها ّمهتما بتنظيم النقا�ش ال�صّ ّ
 يعزز املعلّم الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة الالزمة .لن�شاطإىلدفاترهم.
نقل �
يطلب اإىللطلبة ا
علىل�سبورة،ثم �
احللل�صحيحللن�شاط ا
حدلطلبةتدوين ا
ملعلم �أإىل ا
يطلب �
ا
-

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س ؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص207
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كنايات العدد ( كــــذا )

الن�ص.
يتعرف م�ضامني ّ
ّ
يتعرف مفهوم (كذا) .
ّ
يتبيـّن موقع (كذا) يف اجلملة .
تاماً .
يعرب (كذا) �إعراباً ّ
يتعرف �أحكام ا�ستخدام (كذا) .
ّ
يتعرف بع�ض �أحكام متييز ( كذا).
ّ
تاماً .
يعرب متييز (كذا) �إعراباً ّ
يوظّ ف (كذا) يف جمل مفيدة من تعبريه .
تزداد رغبته يف توظيف (كذا) يف تعبريه كتابة وم�شافهة.

كـذا
التّدري�س املبا�رش
ال�سئلة أ
أ
والجوبة
ال�سابق من خالل توجيه جمموعة من أ
ال�سئلة ؛ مثل:
 يربط املعلّم در�سه بالدر�س َّمن يذكّرنا مبفهوم كنايات العدد ؟ من يع ّددها ؟ اذكر فرقا بني (كم اال�ستفهاميّة)
و(كم اخلربيّة) .
 ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة ،ويعززهم ،ويق ّدم التّغذية الراجعة املنا�سبة.�أن�شطة القراءة املبا�رشة
الن�ص بالو�سيلة املتاحة .
 يعر�ض املعلّم ّّمعبة .
 يكلّف عددا من طلبته املاهرين يف القراءة قراءة ّالن�ص قراءة جهريّة رّ
وم�صوبا.
معززا
 ي�ستمع املعلّم �إىل القراءات ِّّ
املدر�سي ،ومبا يراه
�ص م�ستعينا ب أ��سئلة الكتاب
 يناق�ش املعلم طلبته يف م�ضامني الن ّ ّّ
منا�سبـاً من �أ�سئلة �أخرى .
اال�ستق�صاء
آ
أ
ال�سبّورة� ،و يعر�ضها بو�ساطة جهاز عار�ض
 ّيدون املعلّم اجلمل التية على ّ
ال�شفافيات:
• �إذا قال :بعه بكذا ،فما كان من ربح فهو لك . .....
• ا�شرتك يف النقا�ش كذا طالبا.
ت كذا روايــــ ًة ممتعة .
• قر�أ ُ
• �سارت احلافلة كذا ميال .
• انتظرنا خارج امل�رسح كذا دقيق ًة لت�سلّم تذاكر ال ّدخول .
العربي و�إبداعه .
• يف البرتاء كذا �شاهدا على متيّز
ّ
أ
أ
�سما
هل ّع(دكاا)ذ
بقة
جلمل
كلمةك ا)ذيف ا
ينقعت (
جلمل؛مث �ل:و
ل�سبارةحوهلاذه
�سئلة
ل ا
من
معبة،ثمي�س أ�لجمموعةا
لطلبةبقااءرة ق
ملعلاّم
يكلف
ا
ل�سا ؟تُ
جلملاءرةجه ي ّرة رّ
أ
مبنيا؟ �إن كانت �إجابتك نعم ،فما عالمة بنائها؟ حاول �ن تق ّدر عد ًدا يحلّ حمل
(كذا) يف اجلمل جميعها .ماذا ت�ستنتج؟

معلومات �إ�ضافية َّ
للطالب

غريلعدد؛ أ
ملتحفلوطني».
ا
كاليّام،و أالفعال،و أالقوال،و أال�شياء؛كقولناُ «:زرتيفيومكذا
 يكنّىبـ ِ(كذا)عن ا منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص 233
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ن�شاط ()13
كنايات العدد هي :فكم واحد (كم اخلربية) ،وكم مت أ� ٍ
مل (كم
اخلربيّة) ،وكم �ساع ًة (كم اال�ستفهامية) ،من كذا �آية ٍ (كذا).
ال�سكون هي عالمة بنائها جميعا.
ن�شاط ()14
ال�سكون يف ّ
حمل رفع فاعل.
مبني على ُّ
 كذا طائرة( ،كذا) :ا�سم ّال�سكون يف حمل ن�صب
مبني على ُّ
 كذا دقيقة( ،كذا) :ا�سم ّظرف زمان.
أ
مبني على ال�سكون يف حمل ن�صب
 ف��سقطنا كذا( ،كذا) :ا�سم ّمفعول به.
أ
مبني على ال�سكون يف حمل رفع نائب فاعل.
 كذا ��سريا( ،كذا) :ا�سم ّن�شاط ()15
يرتك لتقدير املعلم .

-

ذ».
عدوغدريه؛كقولنا«:عر ا أ
لإ�شارة]د،و�أنيكنىبهاعن �أ
ت�ستخد(مك اذ) �أ
فتلنخافعاو،ل�صديقك ا
لت�شبيهاذ+
ف ا
على�صلها؛[كا ا

ّ

�ساعتان

عالج
�صححه:
 ا�ستخرج اخلط أ� يف ما ي أ�تي ،ثم ِّ�سم بالكرم .
• كذا عربيًّا يت ّ ُ
ٍ
كتـاب نافــــ ٍع .
• قر�أت كذا وكذا
كل من اجلملتني آ
التيتني :
 �أعرب (كذا) يف ٍِّ
•
مبكان كذا .
مررت
ُ
• كان يف بايل كذا فكر ًة .
�إثراء :
 بيـِّن �إن ا�ستُخدمت (كذا) كناية عن العدد �أو غريه يف ما ي أ�تي:«
فخذْ ح ّقك من فالن،
• جاء يف احلديث رّ
ال�شيف :يقال للعبد يوم القيامة :قم ُ
ِ َ
حق ،فيقال :بلى ،ذكَرك يوم كذا وكذا بكذا وكذا» .
فيقول :مايل قبَل ُه ٌّ
(البيهقي� ،شعب الإ ميان ،ف�صل يف ما ورد عن أ
الخبار) .

• ورد يف تعليق ألحد ال�صحفيني «:بع�ض أ
الطبّاء يقولون للمري�ض :عندك كذا
تامة».
وكذا ب�رصاحة ّ
• قال ال�شاعر :
ُنـ�س
الز ُ
و�أ�سل ََمني ّ
مان كذا فـال طـ َ َر ٌ
ب وال �أ ُ

 -املالحظة � ،سلم تقدير

أ�خطاء �شائعة
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كنايات العدد ( كــــذا )

 ي�صل الطلبة ب�إ�رشاف املعلم �إىل اال�ستنتاج املتعلق مبفهوم (كذا).علىل�سبورة،ويكل �أ
ملعلمإىلطلبتهتدوينهيفدفاترهم.
يطلب �
حدلطلبةبقراء قتهراءةجهرية،ثم ا
ّف ا
 يدوناال�ستنتاج ا»
«
 ينتقل املعلم ليعر�ض ال�س�ؤال آالتي بالو�سيلة املنا�سبة :كيف تعرب اال�سم (كذا)؟ .
كلمةك اذ)فيها� ،إ�أ
لي�سلهل�ص ادرةو،التلزموقعامعيّنايف
نها�سممبني ا
متنبهاىلا
علىارب (
منهملعمل �إع
كلحد ا
يطلبىل اّو
لطلبةعاقدةارءة ا
 يكلّ ال�سابقة،ثم �إ
فملعلّام �إ
جلمل ّ
اجلملة.
 يق ّدر املعلّم وقتا لذلك .وموجها لهم .
 يتجول املعلّم بني الطلبة مالحظاً عملهم ،ّ
 بعدانتهاءالزمناملحدد،ي�ستمعاملعلّم�إىل�إجاباتالطلبة،ويحر�صعلىتنظيمعمليّةالتّفاعلال�صّ في.علىل�سبورة.
لبةملجيدينكتا�بةإعراب(كذا)مقابلكلّجملة ا
حدلطّ ا
يعهد�أإىل ا
وم�صـوبا،ثم �
ق�ش ا
 ينا املعلملطّ لبة�يفإجاباتهممعزاز ّ
يقةملنا�سبة،و �أ
يطلب اإىللطلبةتدوينهيفدفاترهم.
حدلطلبةقراءتهجهريا،ثم �
يكلف ا
اال�ستنتاجالطر ا
ب
يعر�ضملعلّم
ا
التدري�س املبا�رش
عر�ض تو�ضيحي
 يعـــر�ض املعـلّم يف ال�شّ فافية أالوىل اجلملتني آ
التيتني:
فما زاد على كذا وكذا فهو لك .
يا خلود ،حفظت ِ أ
المان َة لكذا كذا �سن ًة .
 يطلب املعلّم �إىل جمموعة من طلبته قراءة اجلملتني قراءة جهريّة معربة .كيفتُخد اا أ
كيف
نية
متثّيفا؟
�ستخد لا
كيف
ىل ا
ملرلةوو؟
جملة ا�س
كلمةك ا)ذيفكلّ ؟
كمورةدت (
ل�سبارة؛مثل:م
�سئلة
من ا
فيةانيةجمموعةا أل
ملعل لاّميف�شّ فاالث
�ض
 يعر امتيف ّ
تعرب (كذا) يف كلّ جملة ؟ ماذا ت�ستنتج ؟
 يتو�صّ ل ّالطلبة مب�ساعدة معلمهم �إىل اال�ستنتاج  ،الذي يعر�ضه املعلم يف �شفافية جديدة .
اال�سملذييتبع(كذا)يفكلّواحدةمنها:
طلبتهلتنبّ �هإىل ا
يطلبإىل ا
يعر�ضملعلماجلمل آالتية،و �
فافيةلرابعة ا
يفل�شّ ا
 اا�شرتك يف النقا�ش كذا طالبا .
قر �أت كذا رواي ًة ممتع ًة .
ال .
�سارت احلافلة كذا مي ً
انتظرنا خارج امل�رسح كذا دقيق ًة لت�سلّم تذاكر ال ّدخول .
العربي و�إبداعه .
يف البرتاء كذا �شاه ًدا على متيُّز
ّ
لتو �إ
ت�سماء
ملطلوب؛مثل:هلجاء ا أل
ىل�ستنتااج
�صلاال
ىل
تقود
لتي �إا
ل�سبارة
�سئلة
من ا
ملعلميفرشيحةج يددةجمموعةا أل
�ض �
لطلبة،يعر ا
قبل
معبةمنا
بعداءرة ق
 قاجلملاءرةجه ي ّرة رّ
التي تلت اال�سم (كذا) مفرد ًة �أو جمموعة ،من�صوبة �أو مرفوعة �أو جمرورة ؟
يطلب �إ
اجعةملنا�سبة،ثم �إ
ي�ستمع �إ
فيا
�سماءلتيتلي(ك �إذا)ع ار اباو .
ليهمعرابأال ا
معزازلطلبة،ومق ّدمااًلتغذلايةر ا
ملعلمىلالإجابات،ويناق�شها ،ا
ا
 -يعر�ض اال�ستنتاج يف �شفافية جديدة ،ثم يكلف �أحد طلبته قراءة اال�ستنتاج.

.
.
.
.
.
.
.
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ن�شاط ()16
كذا  :ا�سم مبني على ال�سكون يف حمل ن�صب مفعول به ال�سم
الفاعل ( ذاكرا ).
كذا  :ا�سم مبني على ال�سكون معطوف على (كذا) أ
الوىل يف
حمل ن�صب.
ن�شاط ()17
يرتك لتقدير املعلم .
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الوحدة الثانية

كنايات العدد ( �أن�شطة الوحدة

)

فيهلفروقبني(كماال�ستفهامية)و(كماخلربيّة).
لعرو�ضلتقدمييّة،يو�ضّ ح ا
ي�صم بمرناجماًحا�سوبيّابا�ستخدامبرجمي ّاة ا
ّ
الن�ص �إعرابا وافيا .
 يعرب كنايات العدد يف ّ�سليما .
 ي�ضبط متييز كنايات العدد يف ّالن�ص �ضبطا ً
نا�سخ .
الن�ص كناية من كنايات العدد يف حملّ رفع خرب حلرف
ٍ
 ي�ستخرج من ّّ يكتب فقر ًة موظفا (كم اخلربيّة) توظيفا �سليما . ميثّليفجملمفيدةمنتعبريهلـ ِ(كماال�ستفهامية)،و(كماخلربية)،و(كذا)،يفمواقع�إعرابيةمتنوعة. -يختار الإ جابة ال�صحيحة من متعدد يف ما يتعلق بكنايات العدد.

التعلم من خالل الن�شاط
التدريب
اتلالزمةلكلّن�شاطم�سبقا.
علىوفري أالدو ا
ن�شطةرادحلّها،ويعمل ت
 ينظّ امملعل اّملغر الفة�صّ فيةمبايتنا�سبوطبيعة أال املن�شطة ّدر�س �أ
لبةإىل �أ
ّاجعةلالزمة.
فريتّغذاليةر ا
ثمو ال
جللت أّ�كّدمنحتقيقهم ال
من ا
حلِّ ال
يوجاهملعل اّملطَّ �
 ّنتاجاتتّعل اّمملطلوبة،ومنت َّ
الزمن الالزم لكلِّ ن�شاط.
 يق ّدر املعلّم ّيتجول بني الطَّ لبة ،ويالحظ �أداءهم ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم.
ّ
كربدرممكن�إ
يعززه وم،يثنيعلىجهوده وم،يقلاتّدمغ اذ ّالريةجعةلهم.
قت
�ضمنو ا
جبااتهم ،لا
من
ىلق
ملعل إ�أّم
ي�ستمع
ط ّول ا
لبة�شاا أل
ينهي
بعد ا
 �أنلطَّ لانّ
ثم ِّ
ملح ّددّ ،
ال�سبورة�،أويعهدبذلك�إىل�أحدالطَّ لبةذوياخلطّ احل�سن.
 يكتباملعلّم�إجابةالنّ�شاطعلى ّال�سبورة�إىلدفاترهم،وهكذامعبقيّة أالن�شطة.
 يكلِّفاملعلِّمالطَّ لبةبنقلالإجابة َّال�صحيحةعن ّ
ميكن �أن يعطى النّ�شاط (الع�رشون) واجبا بيتيّا .

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص207
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الوحدة الثالثة
ال�ضــــــــــافـــة
إ

3

الوحدة الثالثة

ال�ضافة)
ال�ضــــــــافــة(مفهوم إ
إ

الن�ص.
يتعرف م�ضامني ّ
 ّيتعرف املق�صود بالإ �ضافة.
 ّ مييّز ركني الإ �ضافة. يو�ضح العالقة اللغوية بني امل�ضاف وامل�ضاف �إليه.تاما.
 يعرب امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف جملتهما �إعرابا ًّ يتعرف بع�ض �أحكام الإ �ضافة.يوظف تركيب الإ �ضافة يف جمل مفيدة من تعبريه.
 ّأ
والإ
 يق ّدر �هميّة امل�ضاف �إليه يف �إزالة اللب�س بهام عن امل�ضاف.ال�ضافة ،امل�ضاف ،امل�ضاف �إليه ،ن�سبة تقييديّة
إ
التّدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ال�سابقة ،ويق ّدم جمموعة من
 ّميهد املعلّم للدر�س بتذكري الطّ لبة مبعلوماتهم ّ
أ
ال�سئلة؛ مثل� :أعرب ما حتته خط يف ما ي أ�تي:
• كم �صديقا لديك؟
• كم ٍ
ليلة �أم�ضيت يف ذكر اهلل.
• قر�أت كتاب( عيون أ
الخبار) كذا كذا مرة.
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
 يطلب املعلّم �إىل الطلبة املجيدين يف القراءة �أن يقر�أوا النّ�ص يف فاحتة الوحدة قراءة جهريّةي�صوبوا �أخطاءهم �إن وجدت ،ومن
رّ
معبة ،مالحظا قراءتهم ،ويف�سح املجال �أمامهم كي ّ
أ
أ
ي�صوبها بنف�سه.
ي�صوبوها �إن عجزوا ،قبل �ن ّ
ثم يطلب �إىل زمالئهم �ن ّ
ّ
الطلبة يف م�ضمون النّ�ص من خالل �س�ؤايل املناق�شة ،وغريهما من
 يناق�ش املعلّم ّ�أ�سئلة يراها منا�سبة.
التّعلم من خالل أ
الن�شطة ،التّدريب
 يكتب املعلّم التّدريب آال�سبورة:
التي على ّ
• أ
امل الفراغ يف الفقرة آ
التية بالكلمة املنا�سبة م�ستذكرا ما جاء يف النّ�ص:ال
ي�ستقيم يف ذهن  ..........نكران  ..........التي حتظى بها املر�أة أ
الردنيّة
وعما ميكن
يف املجتمع ،ومن العبث �أن يظلّ التّ�سا ؤ�ل يرتدد حول مكانتهاّ ،
�أن تقوم به يف ميادين . ............
يدون الإ جابة
ثم ّ
 ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطّ لبة ويح ّفز دافعيتهم للم�شاركةّ ،ال�سبورة.
على ّ
 ي� أس�ل املعلّم الطّ لبة عن الكلمات (ذهن ،نكران ،ميادين) من حيث املعنىالذي تدل عليه� ،أهو عام �أم حمدد؟
 يناق�ش ّالطلبة يف الترّاكيب (ذهن عاقل)( ،نكران منزلة)( ،ميادين احلياة)؛
ال�سابقة وا�ضحة للمتلقي عندما تبعتها
في� أس�ل :هل �أ�صبحت الكلمات ّ
الكلمات( :عاقل ،منزلة ،احلياة)؟ ما االحتماالت التي من املمكن �أن تن� أش�
لو بقيت الكلمات (ذهن ،نكران )... ،من غري تقييد بالكلمات التي �أ�ضيفت
�إليها؟ �إلخ ،ثم يطلب املعلّم �إىل ّ
الطلبة تبيـّن املق�صود بالإ �ضافة ،وتبيني ركنيها.
الراجعة.
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبةّ ،ويعززهم ،ويق ّدم التغذية ّ
 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص234
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 يطلب املعلّم �إىل الطّ لبة بيان املوقع الإ عرابي لكل من امل�ضافال�سابقة.
وامل�ضاف �إليه يف الفقرة ّ
 يطلب املعلم �إىل الطلبة حماولة تنوين الكلمات (ذهن ،نكران،ميادين) يف جملها ،ويطلب �إليهم �أن ي�ضيفوا نون جمع املذكر
ال�سامل واملثنى يف جملة« :ق ّدم طالبا ال�صف� :أحمد وعمر
�شكرهما �إىل معلّمي مدر�ستهم» ،بعد ذلك ي� أس�لهم :هل ي�ستقيم
اللفظ بعد �إ�ضافة التنوين ونون املثنى ونون جمع املذكر ال�سامل �إىل
امل�ضاف؟ ماذا ت�ستنتجون؟
ويعززهم ،ثم يبيـّن لهم �أن امل�ضاف
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطّ لبةّ ،�إليه ي أ�تي دائما جمرورا.
ويدون على
ّ
يتو�صل الطّ لبة �إىل اال�ستنتاج العام ب�إ�رشاف معلّمهمّ ،
ال�سبورة.

ن�شاط ()1
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره،
غيب :مبتد�أ م� ّؤخر مرفوع ،وعالمة رفعه ّ
ُ -1
وهو م�ضاف.
ال�س ِ
موات :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظّ اهرة على
ّ
�آخره.
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ،وهو
مر :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ّ
�أ ُ
م�ضاف.
ِ
ال�ساعة :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظّ اهرة على
�آخره.
جره الك�رسة الظاهرة على �آخره ،وهو
ملح :ا�سم جمرور ،وعالمة ّ
م�ضاف.
آ
الب�رصِ :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظّ اهرة على �خره.

�ساعة واحدة

عالج
	ا�ستخرج امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف ما ي أ�تي:| [النّ�رص .]1
• قال تعاىل :
ِ
• قال ر�سول اهلل « :  ،من يُــرد اهلل به خريا يف ّقهه يف ال ّد ِ
قا�سم
ين ،و�إنمّ ا �أنا
ٌ
واهلل يعطي ،ولن تزال هذه أ
الم ُة قائم ًة على �أم ِر اهللِ ،ال ي�رضُّهم من خال َ َفهم،
أ
مـر اهلل ِ» .رواه البخاري.
تي �أ ُ
حتّى يـ� َ
الردين يف توعي ِة �أفرا ِد املجتم ِع أ
ي�سهم التلفا ُز أ
•
ين ثقافيًّا و�صحيًّا
الرد ّ
ُ
واجتماعيًّا.
�إثـــراء
الن�ص آ
ثم �أعربهما
	اقر�أ ّالتي جيّدا ،وا�ستخرج منه تراكيب الإ �ضافة ،مبيّنا ركنيهاّ ،
تاما:
�إعرابا ّ
ِ
ِ
�شيء ُ
مثل احلياة فالغنى،
فال�صح ُة ،و�إن كان ٌ
قال حكيم� :إن كان ٌ
�شيء فوقَ احلياة ِّ
مثل ِ
ِ
�شيء ُ
�شيء فوقَ
فالفقر.
املوت
املوت
ُ
فاملر�ض ،و�إن كان ٌ
و�إن كان ٌ
ُ
حوج �إىل ال ُّدعا ِء من
علي ،ر�ضي اهلل عنه :ما املبتلى الذي ا�شت َّد به
ُ
البالء ب أ� َ
وقال ّ
امل�ستطرف يف ّ
كل فن م�ستظرف 32/2
البالء.
من
املعافى الذي ال ي أ� ُ
َ

� -2أ ِ
جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره،
قوال :ا�سم جمرور ،وعالمة ّ
وهو م�ضاف.
آ
ّ
جره الك�رسة الظاهرة على �خره.
الو�شاة :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة ّ
آ
الظّ
ال�ضمة اهرة على �خره،
-3
عظيم :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ّ
ُ
وهو م�ضاف.
القوم :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
جالئل :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على
�آخره ،وهو م�ضاف.
أ
جرهالك�رسةالظّ اهرةعلى�آخره.
المو ِر:م�ضاف�إليهجمرور،وعالمة ّ
ن�شاط ()2
يرتك لتقدير املعلّم.
ن�شاط ()3
�س �أبدا.
 ك أ� َّن طالبَي ِّاحلق ال يعرفان الي أ� َ
أ
أ
�س �بدا.
 ك أ� َّن طالبِي ّاحلق ال يعرفون الي� َ

 -القلم والورقة ،اختبار

 يكامل املعلّم بني املهارات النّحوية وال�صرّ فية املتعلّمة ومهارات االتّ�صالأ
الربع.
ال�سابع أ
ال�سا�سي،
 ورد مو�ضوع الإ �ضافة يف مبحث اللغة العربيةّ ،لل�صف ّ
يف الوحدة التا�سعة ،وكذلك يف كتاب القواعد والتطبيقات اللغوية ،لل�صف
الثامن أ
ال�سا�سي ،يف تطبيق الإ �ضافة ،ويف كتاب مهارات االت�صال ،لل�صف
التا�سع أ
ال�سا�سي ،يف الوحدة العا�رشة.
للمع ّلم
 النّحو الوايف ،عبا�س ح�سنللطالب
 -النّحو الوا�ضح ,علي اجلارم وم�صطفى �أمني

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف متييز امل�ضاف وامل�ضاف�إليه من النعت واملنعوت.

 -انظر الدر�س (.)4
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ال�ضــــــــافــة
إ

ال�ضافة)
(نوعا إ

الن�ص.
 يتبيـّن م�ضامني ّيتعرف نوعي الإ �ضافة.
 ّيتعرف املق�صود بالإ �ضافة املعنويّة (املح�ضة).
 ّ يتبيـّن الفائدة املعنوية يف الإ �ضافة املح�ضة.يتو�صل �إىل بع�ض �رشوط الإ �ضافة املح�ضة.
 ّيتعرف املق�صود بالإ �ضافة اللفظيّة (غري املح�ضة).
 َّاملرجوة من الإ �ضافة اللفظيّة.
 يق ّدر الفائدةّ
 يتنبه �إىل �رشوط دخول (�أل) على امل�ضاف يف الإ �ضافة اللفظية. مييّز الإ �ضافة املعنويّة من الإ �ضافة اللفظيّة. يوظّ ف يف جمل مفيدة من تعبريه �أمثلة على الإ �ضافة املعنويّة ،و�أخرى علىالإ �ضافة اللفظيّة.
الإ �ضافة املعنويّة ،التخ�صي�ص ،التّعريف ،الإ �ضافة اللفظيّة

التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ال�سابق ،فيلقي جمموع ًة من أ
ال�سئلة؛
 ّميهد املعلّم لل ّدر�س بربطه بال ّدر�س ّ
مثل :عني امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف اجلملتني آ
ثم �أعربهما:
التيتنيّ ،
«
حجها
الرجلِ »« .حج ُة
ِ
احلج ُة الوحيد ُة التي ّ
الوداع هي ّ
املر�أ ُة �شقيق ُة ّ
مور دينهم».
الر�سول  -  -وبيـّن فيها للم�سلمني �أ َ
ّ
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
 يطلب املعلّم �إىل الطّ لبة بدءا باملجيدين قراءة النّ�ص حتت عنوان (نوعاوموجها �إيّاهم �إىل ت�صويب
الإ �ضافة) قراءة جهرية ،مالحظا قراءتهم،
ّ
ي�صوبها.
�أخطائهم – �إن وجدت – قبل �أن ّ
�ص يناق�ش املعلّم الطّ لبة يف م�ضمونه من خالل �س�ؤايل
 بعد قراءة النّ ّاملناق�شة ،وغريهما من أ
ال�سئلة التي يراها منا�سبة.
اال�ستق�صاء
 يعر�ض املعلّم بو�ساطة �شفافيات عر�ض جمموعة من تراكيب الإ �ضافةالتي تعالج مو�ضوع ال ّدر�س؛ مثل« :
ِ
ِ
طبع الإ
ن�سان»« .من
حب الثناء ُ
ُّ
ِ
ِ
إطراء »«.
جملة � ٍ
ِ
مدح �أو
منا ال يحتاج �
اخل�صال مغبوط
ممدوح
إىلكلمة ٍ
ُ
»
اب ًدا» « .هم حمبّو ال ّدعة � ،إلخ.
ال�سابقة،
 يطلب �إىل الطّ لبة تعيني امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف اجلمل ّثم ي�ستمع �إىل �إجاباتهم،
ً
مانحا �إيّاهم زمنًا للتفكري م ّدة خم�س دقائقّ ،
الراجعة لهم.
ّ
ويعززهم ،ويق ّدم التّغذية ّ
 ي� أس�ل املعلّم جمموعة من أال�سئلة بخ�صو�ص الإ �ضافة املعنوية؛ مثل :بيـّن
 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص236+235
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ما �إذا كان امل�ضاف �إليه معرفة �أو نكرة يف اجلمل ال�سابقة؟ هل تالحظ
�أن امل�ضاف �إليه يف اجلملة أ
الوىل (الثّناء ،الإ ن�سان) �أك�سب امل�ضاف
(حب ،طبع) تعريفا؟ كيف؟ ماذا تالحظ؟ انظر يف امل�ضاف �إليه يف
ّ
اجلملة الثّانية (مدح� ،إطراء) ،هل �أك�سب امل�ضاف (كلمة ،جملة)
ِ
اجلر:
تعريفا �أم تخ�صي�صا؟ كيف؟ �أدخل حرفا منا�سبا من �أحرف ّ
ال�سابقتني،
(من) ،و(الالم) ,و(يف) ,على امل�ضاف �إليه يف اجلملتني ّ
ن�سمي الإ �ضافة التي ي ُ ِ
ك�سب فيها امل�ضاف �إليه
ماذا تالحظ؟ ماذا ّ
امل�ضاف تعريفا �أو تخ�صي�صا ،وتكون على تقدير واحد من حروف
اجلر( :من) و(الالم) و(يف)؟
 ينبه املعلم الطلبة �إىل �أن امل�ضاف يف الإ �ضافة املعنوية ي أ�تي م�صدرا�أو ا�سما جامدا� ،أو ظرفا� ،أو على وزن �أفعل التف�ضيل ،ويكلفهم
با�ستنتاج القاعدة.
 بعد ذلك ،ي� أس�ل املعلم الطلبة بخ�صو�ص جمل الإ �ضافة اللفظية،من خالل جمموعة من أ
ال�سئلة اال�ستق�صائية؛ مثل :هل ترى الإ �ضافة
�أفادت تعريفا �أو تخ�صي�صا يف«:ممدوح اخل�صال» ،و«حمبو الدعة»،
و«الطالبو الراحة»؟ و�ضح ذلك؟ هل جاء امل�ضاف م�صدرا� ،أو
ظرفا� ،إلخ؟ ماذا جاء؟ يف ر�أيك ،ما الفائدة التي ي�ستفيدها امل�ضاف
يف الإ �ضافة اللفظية؟
 يطلب املعلم �إىل الطلبة ذكر اال�ستنتاج ،ثم كتابته على ال�سبورة منقبل �أحدهم يقوم بتعيينه.
 -يعزز املعلم الطلبة ،وي�شكرهم ،ويقدم التغذية الراجعة.

�ساعتان

عالج
 ميّز الإ �ضافة اللفظيّة من الإ �ضافة املعنويّة يف ما ي أ�تي:• قال تعاىل :
| [الكهف .]18

ِ
العام.
ملون �أن
املهرجان
• منظمو
ال�سياحي ي أ� َ
ينجح مهرجانُهم هذا َ
َ
ّ
�رسع و�سائلِ النقلِ .
• الطائر ُة �أ ُ
�إثـــراء
لل�شباب ،موظّ فا فيها
 اكتب فقرة عن العمل التّطوعي يف مع�سكرات احل�سني ّالإ �ضافة اللفظيّة والإ �ضافة املعنويّة.

ن�شاط ()4
 -1الإ �ضافة معنويّة؛ أل ّن امل�ضاف ا�سم على وزن �أفعل التف�ضيل
(�أمثل).
 -2الإ �ضافة معنويّة؛ أل ّن امل�ضاف ظرف (يوم).
الإ �ضافة معنوية أ
؛لن امل�ضاف م�صدر (�إميان).
 -3الإ �ضافة معنويّة؛ أل ّن امل�ضاف ا�سم جامد (نور).
ن�شاط (ه)
»
«
ِ
اجلر (الكاف)؛
ميكن جعل الإ �ضافة يف نهر النيلِ على تقدي ِر حرف ّ
«
نهر كالنّيلِ » ،وهكذا ميكن �أن ن�ضيف �إىل اال�ستنتاج ال�سابق
فنقولٌ :
ب أ�ن الإ �ضافة املعنوية ميكن �أن تكون �أي�ضا على تقدير حرف اجلر
(الكاف).

 التقومي املعتمد على أالداء� ،سلم التقدير

أ�خطاء �شائعة
 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطّ لبة يف متييز امل�ضاف الذي دخلت عليه(�أل)؛ �إذ يظن بع�ضهم �أ ّن امل�ضاف الت أ�تي معه (�أل) مطلقـًا.

 -انظر الدر�س (.)4
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ال�ضافة)
ال�ضــــــــافــة (نوعا إ
إ

«
أ
الراح ِة»؛
 ي� أس�ل املعلّم الطلبة جمموعة من ال�سئلة حول جملة ....الطالبو ّال�سامل؟ هل
مثل :من يعرب كلمة (الطّ البو)؟� .أين ذهبت نون جمع املذكّر ّ
هذه �إ�ضافة لفظية �أو معنوية؟ ما �سبب دخول (�أل) على امل�ضاف؟ هل يجوز
ذلك يف الإ �ضافة املعنوية؛ فنقول مثال« :
احلب الثّناء» �أو «الكلمة مدح»؟
ّ
ُّ
الإ
هل يجوز �إ�ضافة (�أل) �إىل امل�ضاف يف �ضافة اللفظيّة مطلقا؟ (يقدم للطلبة
جمموعة من اجلمل التي تعينهم على الإ جابة)� .إذن ،من ي�ستنتج احلاالت التي
تدخل فيها (�أل) على امل�ضاف يف الإ �ضافة اللفظيّة؟
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطّ لبة ،ويح ّفز دافعيتهم ،ويعززهم ،ويق ّدم التّغذيةثم يعر�ض احلاالت التي يجوز فيها دخول (�أل) على امل�ضاف يف
الراجعةّ ،
ّ
الإ �ضافة اللفظيّة.
ال�سبورة.
ّ
يتو�صل الطّ لبة ب�إ�رشاف املعلّم �إىل اال�ستنتاجّ ،
ويدونه املعلّم على ّ

ن�شاط ()6
الإ �ضافة

نوعها

 -2مر�سلو النّاق ِة

لفظيّة

� -3صاحبَي رحلي

لفظيّة

� -1صي ُد البح ِر
طعامه
-1
ُ

معنويّة
معنويّة

الإ �ضافة

 -3رحلي
كرمها،
� -4أ َ
�أغلظَ ها� ،ألينَها
 -4باغي اخلريِ

نوعها

معنويّة
معنويّة
لفظيّة

ن�شاط ()7
	-1اقرتن امل�ضاف بـ (�أل)؛ ألنّه مثنّى ،والإ �ضافة لفظية.
	-2اقرتن امل�ضاف بـ (�أل)؛ ألنّه جمع مذكّر �سامل ،والإ �ضافة لفظية.
	-3اقرتن امل�ضاف بـ (�أل)؛ أل ّن امل�ضاف �إليه مقرتن بها ،والإ �ضافة
لفظية.

98

أ�خطاء �شائعة

99

الوحدة الثالثة

ال�ضــــــــافــة (امل�ضاف �إىل ياء املتكلم)
إ

 يتبني م�ضامني الن�ص. يتعرف املق�صود بـِ(امل�ضاف �إىل ياء املتكلم). يتبني �أحوال اال�سم �إذا �أ�ضيف �إىل ياء املتكلم. يتبني �أحوال ياء املتكلم يف الإ �ضافة. يوظف يف جمل مفيدة �أمثلة متعددة على �إ�ضافة (ا�سم �صحيح آالخر ،وا�سم
مق�صور ،وا�سم منقو�ص ،ومثنى ،وجمع مذكر �سامل) �إىل ياء املتكلم.
امل�ضاف �إىل ياء املتكلم ،اال�سم املق�صور ،اال�سم املنقو�ص ،اال�سم ال�صحيح
آ
الخر
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ميهد املعلم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق؛ في� أس�ل جمموعة من أال�سئلة؛ مثل:
ميز الإ �ضافة اللفظية من الإ �ضافة املعنوية يف ما ي أ�تي :قال تعاىل:
|[يو�سف .]39

«
ني بكت من خ�شية اهلل،
وقال ر�سول اهلل :  ،عينان ال مت�سهما النار :ع ٌ
وعني باتت حتر�س يف �سبيل اهلل» .
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
 يطلب املعلم �إىل الطلبة املجيدين قرائيا قراءة الن�ص حتت عنوان (امل�ضاف �إىلياء املتكلم) قراءة جهرية معربة ،مالحظا قراءتهم ،ومنبها �إياهم لت�صويب
�أخطائهم – �إن وجدت – قبل �أن ي�صوبها الزمالء �أو املعلم.
 يناق�ش الطلبة يف م�ضمون الن�ص من خالل �س�ؤايل املناق�شة ،وغريهما من �أ�سئلةمنا�سبة مل�ضمون الن�ص.
التقومي الت�شخي�صي
 يطلب املعلم �إىل الطلبة ت�شكيل جمموعات عمل غري متجان�سة ،ويعمل علىتنظيمها ،معينا مقررا لكل منها.
 يعر�ض اجلملة آالتية( « :مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال) رواية الكاتب املف�ضلة»،
بو�ساطة �إحدى �شفافيات العر�ض� ،أو يكتبها على ال�سبورة.
 يطلب �إىل الطلبة ا�ستخراج تراكيب الإ �ضافة املوجودة يف اجلملة ،وبيان ركنيكل منها.
 ي�ستمع �إىل �إجاباتهم من خالل مقرر كل جمموعة ،ويعمل على تعزيزهم،وتقدمي التغذية الراجعة لهم.
 يطلب �إىل �أحد الطلبة �أن يكتب اجلملة « (مو�سم الهجرة �إىل ال�شمال )روايتياملف�ضلة» ،ثم ي� أس�ل عن الفرق بني اجلملتني.
تعرف املق�صود بـِ(امل�ضاف �إىل ياء املتكلم).
 ي�ساعد املعلم طلبته للتو�صل �إىل ّ بعد ذلك ،يوزع املعلم على الطلبة ورقة عمل تت�ضمن منوذجا تقومييا ()،ويعمل على متابعة الطلبة ،ومالحظة �أدائهم ،وتقدمي العون وامل�ساعدة لهم
ليتمكنوا من حل الن�شاط وحتقيق النتاج املطلوب.
 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص 237
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للمعلم
 �إذا كانت الإ �ضافة حم�ضة ف�إنه يجوز حذف ياء املتكلم مع بقاءالك�رسة التي قبلها لتدل عليها؛ مثل« :رب ،ارحمني برحمتك
ِّ
الوا�سعة».
 يجوز �أي�ضا يف الإ �ضافة املعنوية (املح�ضة) حذف ياء املتكلم،وجميء تاء الت أ�نيث عو�ضا عنها؛ ب�رشط �أن يكون امل�ضاف
منادى ،ولفظه (�أب) �أو (�أم) فقط؛ كقوله تعاىل:


ً

| [مرمي .]44

�ساعة واحدة

عالج

	-ا�ستخرج امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف ما ي أ�تي ،ثم ا�ضبطهما�-إن �أمكن� -ضبطا تاما:

• قال تعاىل :

| [البقرة .]38

•
قررت يوم اجلمعة �أن �أنظم �أعمايل.
ُ
�إثــراء
 عني اخلط أ� يف اجلمل آالتية ،ثم �صححه ،مبينا ال�سبب:
• � أس�لت �أ
�صدقاءي عن موعد امل�سابقة الثقافية.
َ
الغوار أ
خواي :حممد ،ويزيد� ،أن �أرافقهما يف رحلة �إىل أ
• طلب �أ
الردنية.
ْ
ا�سمي للم�شاركة يف جائزة �سابلة
• �إعراب كلمة (ا�سم) يف جملة «�سجلت
َ
احل�سن لل�شباب» ،هو :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف.
 �أعرب ما حتته خط يف ما ي أ�تي:• قال تعاىل :

• قال ابن ر�شيق القريواين:
�سهرتُها
ظلمت عيني ح َ
ُ
ني �أ ْ
َّ

أ�خطاء �شائعة
 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف �إعراب اال�سم امل�ضاف�إىل ياء املتكلم؛ ف�إذا كان مرفوعا،مثال ،ف�إنهم يعربونه على �أنه
مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة ،دون التنبه �إىل حركة
الك�رسة يف �آخره؛ منا�سبة لياء املتكلم.

| [طه .]94

أل َعيـُن ٍ نامت على ظُ ْل ِم

 -املالحظة ،ال�سجل الق�ص�صي 

 -انظر الدر�س (.)9

   منوذج �أوراق العمل اخلا�ص با�سرتاتيجيّة التّدري�س؛ انظر ملحق �أوراق العمل �ص276
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ال�ضــــــــافــة (امل�ضاف �إىل ياء املتك ّلم )
إ

 بعد انتهاء املجموعات جميعها من �أداء الن�شاط ،يف�سح املعلم املجال للمناق�شةاجلماعية ،ويحث الطلبة جميعا على امل�شاركة ،وي�شكرهم على تعاونهم.
 يكتب املعلم على ال�سبورة الرتاكيب آالتية:
«روايتي املف�ضلة»« ،لفرط �إعجابي بها»« ،يف رحلتي أ
الخرية»«،فكانت
هذه �سمريي»« ،عدت �إىل �أهلي» .ثم يطلب �إىل �أحد الطلبة �ضبط ياء املتكلم
مثلما جاءت يف الن�ص.
 ينبه املعلم الطلبة على �أن أال�سماء امل�ضافة يف الرتاكيب ال�سالفة هي �أ�سماء
�صحيحة آ
الخر ك�رست �أواخرها منا�سبة لياء املتكلم مهما كان موقعها من
الإ عراب ،ثم يطلب �إليهم �إعراب امل�ضاف وامل�ضاف �إليه ،ويعينهم على التو�صل
�إىل اال�ستنتاج.
 يعزز املعلم طلبته من وقت آلخر ،ويقدم التغذية الراجعة. يعر�ض املعلم اجلمل آالتية بو�ساطة �شفافية� ،أو يكتبها على ال�سبورة:
• قال تعاىل:
| [طه .]18

• كانت
ليايل القاهرية.
َ
�سمريي يف َّ
كتاباي أ
الثريان.
• كما �صحبني
َ
• عدت �إىل �أهلي وحمبي يف عمان.
َّ
 يطلب املعلم �إىل الطلبة تعيني ركني الإ �ضافة يف الرتاكيب التي حتتها خط ،مقدراوقتا للمهمة.
 بعد انتهاء الوقت ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ،ثم يقدم التغذية الراجعة لهم. ي� أس�ل املعلم الطلبة عن �أ�صل أال�سماء امل�ضافة قبل �إ�ضافتها ،ثم ي� أس�ل عن
نوع أ
ال�سماء (ع�صا ،ليايل ،كتابان ،حمبون) من حيث �آخر كل من (:ع�صا)،
و(ليايل) ،والعدد يف (كتابان) و(حمبني) ،ويعزز الطلبة ،بعد �أن ي�ستمع �إىل
�إجاباتهم ،ويقدم لهم التغذية الراجعة.
 يطلب �إىل الطلبة التنبه �إىل �ضبط ياء املتكلم يف الرتاكيب ال�سالفة. ينبه املعلم الطلبة �إىل �أن امل�ضاف قد ّ�سكن �آخره ،ولكن ذلك ال ي�ؤثر يف �إعرابه،
ويعينهم على �إعراب امل�ضاف وامل�ضاف �إليه.
 يكلف املعلم الطلبة ب�صوغ اال�ستنتاج ،وتدوينه على ال�سبورة. يقدم املعلم للمجموعات ورقة العمل الثانية () وتت�ضمن منوذجا تقومييا،وبعد االنتهاء من العمل يف�سح املجال للمناق�شة ،ويقدم التغذية الراجعة،
وي�شكر الطلبة مل�شاركتهم.

ن�شاط ()8
أ
 -1حركت ياء املتكلم بالفتحة؛ لن امل�ضاف مثنى (والدين).
والدي :ا�سم جمرور وعالمة جره الياء املدغمة يف ياء املتكلم؛
ّ
ألنه مثنى ،وهو م�ضاف،وياء املتكلم� :ضمري مت�صل مبني
على الفتحة يف حمل جر م�ضاف �إليه.
 -2حركت ياء املتكلم بالفتحة ألن امل�ضاف ا�سم منقو�ص (ليايل).
ليالـي :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة املقدرة على �آخره منع
ّ
من ظهورها الثقل ،وهو م�ضاف ،وياء املتكلم �ضمري مت�صل
مبني على الفتحة يف حمل جر م�ضاف �إليه.
 -3حركت ياء املتكلم بالفتحة؛ ألن امل�ضاف جمع مذكر �سامل
(منقذون).
منقذي :خرب مرفوع ،وعالمة رفعه الواو؛ ألنه جمع مذكر
َّ
�سامل( ،قلبت الواو ياء الجتماعها �ساكنة مع الياء ،ثم �أدغمت
الياءان) ،وهو م�ضاف ،وياء املتكلم� :ضمري مت�صل مبني على
الفتحة يف حمل جر م�ضاف �إليه.
 -4حركت ياء املتكلم بالفتحة؛ ألن امل�ضاف ا�سم مق�صور (عدا).
عداي :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة املقدرة على �آخره
منع من ظهورها التعذر ،وهو م�ضاف ،وياء املتكلم� :ضمري
مت�صل مبني على الفتحة يف حمل جر م�ضاف �إليه.
ن�شاط ()9
 -1ثيابي :ثياب :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة املقدرة

 منوذج ورقة العمل اخلا�ص با�سرتاتيجية التدري�س؛ انظر ملحق �أوراق العمل �ص277
102

على �آخره ،منع من ظهورها ا�شتغال املحل باحلركة املنا�سبة لياء
املتكلم ،وهو م�ضاف ،والياء� :ضمري مت�صل مبني على ال�سكون
يف حمل جر م�ضاف �إليه.
� -2سواي� :سوى :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة املقدرة على
�آخره منع من ظهورها التعذر ،والياء� :ضمري مت�صل مبني على
الفتحة يف حمل جر م�ضاف �إليه.
 بتحنان :الباء :حرف جر مبني على الك�رسة ،ال حمل له منالإ عراب ،حتنان :ا�سم جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف.
 أالغاريد :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظاهرة على
�آخره.
 يطرب :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على�آخره ،والفاعل� :ضمري م�سترت تقديره (هو) ،واجلملة الفعلية
(يطرب) يف حمل رفع خرب املبتد�أ (�سواي).
 وغريي :الواو :حرف عطف مبني على الفتحة ،ال حمل لهمن الإ عراب ،غري :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة املقدرة
على �آخره منع من ظهورها ا�شتغال املحل باحلركة املنا�سبة لياء
املتكلم ،وهو م�ضاف ،والياء� :ضمري مت�صل مبني على الفتحة
يف حمل جر م�ضاف �إليه.

103

الوحدة الثالثة
-

ال�ضــــــــافــة
إ

ال�ضافة)
( أ��سماء تلزم إ

يتبني م�ضامني الن�ص.
يتعرف عددا من أ
ال�سماء التي تلزم الإ �ضافة.
يتبني �أحوال �إ�ضافة (كال) و(كلتا).
يعرب (كال) و(كلتا) م�ضافتني �إىل اال�سم الظاهر وال�ضمري.
يتعرف �أحوال ورود (قبل) و(بعد) يف الرتكيب.
يعرب الظرفني( :قبل) و(بعد) �إعرابا �سليما.
يتنبه �إىل �أحوال �إ�ضافة (�إذا) و(حيث) و(�إذ).
يعرب الظروف�( :إذا) و(حيث) و(�إذ) واجلملة التي �أ�ضيفت الظروف �إليها.
ي�ستخل�ص �أن (�أي اال�ستفهامية)و(�أي ال�رشطية)ا�سمان معربان ي�ضافان �إىل أ
ال�سماء
مفردة ومثناة وجمموعة ،نكرات ومعارف.
يعرب(�أي) واال�سم الذي �أ�ضيفت �إليه �إعرابا �سليما.
يعرب (مع) واال�سم الذي �أ�ضيفت �إليه �إعرابا �سليما.
يتبني �أحوال �إ�ضافة (لدن).
يعرب (لدن) وما �أ�ضيفت �إليه �إعرابا �سليما.
يوظف يف جمل مفيدة من تعبريه أ
ال�سماء التي تلزم الإ �ضافة.

�أ�سماء تلزم الإ �ضافة ،اال�سم املنقطع عن الإ �ضافة
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ميهد املعلم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق ،من خالل جمموعة من أال�سئلة؛
مثل� :أعرب ما حتته خط يف البيت آ
التي :قال الإ مام ال�شافعي ،رحمه اهلل:
�شكوت �إىل وكيع �سوء حفظي
ف أ�ر�شدين �إىل ترك املعا�صي

للطالب

 �إذا �أ�ضيف �إىل ظرف الزمان (�إذ) ظرف �آخر؛ مثل (حني ،يوم� ،ساعة ،وقت)،ف�إنه ينون  ،وي�سمى تنوينه تنوين عو�ض؛ ألنه جاء عو�ضا عن امل�ضاف �إليه؛ كقوله
| [ �إبراهيم ]49؛ فـ(�إذ)
تعاىل :
آ
نون بتنوين ك�رس
هنا :م�ضاف �إليه جمرور وعالمة جره الك�رسة الظاهرة على �خرهّ ،
عو�ضا عن امل�ضاف �إليه.
ال�سماء أ
 من أالخرى التي تلزم الإ �ضافة:
• (كل ،وبع�ض ،وجميع ) ،وت�ضاف �إىل ا�سم ظاهر �أو �ضمري؛ كقوله تعاىل :
| [احلجر  ،]30مع جواز انقطاعها عن الإ �ضافة،

وجرها بـ (من)؛ كقوله تعاىل :

| [التوبة . ]67

• (�أولو) ،وي�ضاف �إىل ا�سم ظاهر؛ كقوله تعاىل :
| [ �ص .]29
«
»
إ
َّ
(و ْحد) وي�ضاف �إىل ال�ضمري فقط؛ كقولنا :تعال �يل وحدك .
• َ
• ا�سم الزمان املبهم؛ مثل(:حني ،وقت ،زمن) ،وي�ضاف �إىل اال�سم الظاهر
واجلملة؛ مثل�« :آتيك وقت طلوع ال�شم�س».
ال�سماء املبنية �أ�سماء ال تلزم الإ �ضافة؛ مثل� :أ�سماء الإ �شارة ،أ
 �أكرث أوال�سماء
املو�صولة ،وغريها.

 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص239+238
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أ�خطاء �شائعة

�ساعتان

عالج
 عني امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف كل مما ي أ�تي ،ثم �أعرب امل�ضاف :�صاب فله �أجران ،و�إذا
حكم
• قال ر�سول اهلل� « : ،إذا
احلاكم فاجته َد ف أ� َ
ُ
َ
جر» � .أخرجه �أبو داود.
حكم فاجتهد ف أ�خط أ� فله �أ ٌ
• قال املتنبي:
ا�ستتار
كعب ب أ�ر�ض ما لِنازلها
النا�س ُ
ُ
حيث ر�أت ُه ٌ
يراه ُ
ُ
• �أ ُّي قر�ش تدخره ينفعك يف م�ستقبلك.
�إثـــراء
 هات يف جملة مفيدة من تعبريك مثاال على:• كال ،م�ضاف ًة �إىل �ضمري.
• مع ،م�ضافا �إىل جمع مذكر �سامل.
• قبل ،جمرورا بـِ(من) ،وم�ضافا.
 التقومي املعتمد على أالداء� ،سلم التقدير اللفظي

للمعلم
	النحو الوايف ،عبا�س ح�سنللطالب
	النحو الوا�ضح ،علي اجلارم وم�صطفى �أمني انظر الدرو�س ذوات أالرقام ( .)8+7+6+5

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة عند بع�ض الطلبة يف �إعراب (كال) و(كلتا) م�ضافتني �إىل ا�سم ظاهر؛ �إذ يعربونهما دائما على �أن عالمة رفعهما أاللف؛ ألنهما ملحقان باملثنى.
 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف �إعراب الظرف (حيث)؛ �إذ يظنون �أنه مرفوع دائما بداللة ال�ضمة يف �آخره ،مع �أن ال�ضمة هنا عالمة بناء. -وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف تقدير املوقع الإ عرابي ال�سم اال�ستفهام �أو ال�رشط (�أي).
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ال�ضافة )
ال�ضــــــــافــة ( أ��سماء تلزم إ
إ

�أن�شطة القراءة املبا�رشة
 يطلب املعلم �إىل الطلبة املجيدين قرائيا قراءة الن�ص حتت عنوان (�أ�سماءتلزم الإ �ضافة) قراءة جهرية معربة ،مالحظا قراءتهم ،ومنبها �إياهم �إىل
�أخطائهم� ،إن �أخط أ�وا.
 يناق�ش الطلبة يف م�ضمون الن�ص من خالل �س�ؤال املناق�شة ،وغريه من �أ�سئلةيراها منا�سبة.
عر�ض تو�ضيحي
 يعر�ض املعلم يف �رشيحة عر�ض تقدميي جمموعة من أالمثلة التي تعالج
الدر�س؛ مثل« :كالهما مل ير �صاحبه»« .بدا كال الرجلني راغبا يف قول
كلتا الكلمتني»« .بيد �أن كليهما مل يتفوها بهاتني الكلمتني»� ،إلخ.
 يطلب �إىل الطلبة ت أ�مل اجلمل املعرو�ضة مدة خم�س دقائق. ي� أس�ل املعلم طلبته جمموعة من أال�سئلة؛ مثل :هل ي�شري اال�سمان (كال
وكلتا) يف معناهما �إىل مفرد �أو �إىل مثنى؟ �إالم ي�شري كل منهما بلفظه؟ �إالم
�أ�ضيف (كال) يف اجلملة أ
الوىل؟ ما �إعراب (كال) يف اجلملة؟ �إالم �أ�ضيف
(كال) يف اجلملة الثانية؛ �إىل ا�سم ظاهر �أو �ضمري؟ وما �إعراب (كال)؟ �أعرب
(كلتا) يف اجلملة الثانية؟ من ي�ضع (كلتا) م�ضافة �إىل �ضمري يف جملة مفيدة
من تعبريه؟ �إذن ،متى يعرب اال�سمان( :كال وكلتا) �إعراب املثنى؟ ومتى
يعربان باحلركات املقدرة؟ هل ميكن �أن يَرد اال�سمان (كال وكلتا) من غري
�أن يكونا م�ضافني؟ انظر �إىل اال�سم الذي �أ�ضيفت �إليه (كال وكلتا) مرة
�أخرى� ،أهو نكرة �أم معرفة؟ عالم يدل من حيث العدد؟ هل ُعرِّب َعن(كال و
كلتا) بلفظ واحد �أو �أكرث؟ ما الفرق بني خرب (كال) يف اجلملة الثالثة ،وخربه
يف اجلملتني :أ
الوىل ،والثانية؟ ماذا ت�ستنتجون؟
 ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة ،ويعززهم با�ستمرار ،ويقدم التغذيةالراجعة.
 يعر�ض يف ال�رشيحة الثانية اال�ستنتاج اخلا�ص بـ (كال وكلتا). يف ال�رشيحة الثالثة يعر�ض املعلم اجلمل التي تعالج الظرفني( :قبل وبعد)؛مثل| [ احلجر  ،]10وقوله
قوله تعاىل :
«
| [الروم  ،]4و �أحببت م�شاهدة العر�ض
تعاىل :
امل�رسحي الذي �أعلن عنه قبل يومني» ،و«و�صلت بعد انتهاء العر�ض» ،و
«التحقت باجلامعة قبل �شهرين» ،و« � أس�جل�س حيث جل�سنا دائما؛ قبل
ال�شارع امل�شجر».
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 ي� أس�ل املعلم طلبته جمموعة من أال�سئلة؛ مثل :حدد اجلمل التي يعد
فيها كل من (:قبل وبعد) ظريف مكان ،واجلمل التي يعدان فيها
ظريف زمان .متى يكون كل منهما معربا؟ ومتى يكون مبنيا؟ �أعرب
(قبل وبعد) يف اجلمل ال�سابقة جميعها .حدد اال�سم الذي �أ�ضيف
�إليه كل من ( :قبل وبعد) ،و�أعربه يف اجلمل ال�سابقة .ماذا ت�ستنتج؟
 ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة ،ويحفز دافعيتهم للم�شاركة يفاملناق�شة ،ويعززهم ،ويقدم التغذية الراجعة.
 يعر�ض يف ال�رشيحة الرابعة اال�ستنتاج اخلا�ص بالظرفني ( :قبلوبعد).
 ي�ستمر املعلم بهذه الطريقة لتحقيق بقية النتاجات التعليمية. يكلف الطلبة من حني �إىل �آخر بتوظيف أال�سماء التي تلزم الإ �ضافة
يف جمل مفيدة من تعبريهم.
 يتو�صل الطلبة ب�إ�رشاف املعلم �إىل اال�ستنتاج العام للدر�س ،ويعر�ضعلى �رشيحة عر�ض.

ن�شاط ()10
-1

-2

-3

-4

-5

(امل�ضاف) قبل :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف.
(امل�ضاف �إليه) احل�سنة :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة
الظاهرة على �آخره.
أ
آ
(امل�ضاف) كلتا :مبتد� مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة املقدرة على �خره
منع من ظهورها التعذر ،وهو م�ضاف.
أ
(امل�ضاف �إليه) اجلنتني :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الياء؛ لنه مثنى.
�أكلها( :امل�ضاف) �أكل :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة
الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف( ،امل�ضاف �إليه) ال�ضمري (ها)� :ضمري
مت�صل مبني على ال�سكون يف حمل جر م�ضاف �إليه.
كالهما( :امل�ضاف) كال :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه أ
اللف؛ ألنه
ملحق باملثنى ،وهو م�ضاف( ،امل�ضاف �إليه) هما� :ضمري مت�صل مبني
على ال�سكون يف حمل جر م�ضاف �إليه.
بينهما( :امل�ضاف) بني :ظرف مكان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة
الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف( ،امل�ضاف �إليه) هما� :ضمري مت�صل
مبني على ال�سكون يف حمل جر م�ضاف �إليه.
(امل�ضاف) كال :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة املقدرة على �آخره
منع من ظهورها التعذر ،وهو م�ضاف.
�أنفيهما( :امل�ضاف �إليه) �أنفي :م�ضاف �إليه جمرور ,وعالمة جره الياء؛
ألنه مثنى ،وهو م�ضاف( ،امل�ضاف �إليه) هما� :ضمري مت�صل مبني
ال�سكون يف حمل جر م�ضاف �إليه.
على ّ
(امل�ضاف) �إذا :ظرف ملا ي�ستقبل من الزمان مبني على ال�سكون يف
حمل ن�صب مفعول فيه ،وهو م�ضاف.
(امل�ضاف �إليه) رغبتها :رغب :فعل ما�ض مبني على ال�سكون؛ الت�صاله
بالتاء املتحركة ،والتاء� :ضمري مت�صل مبني على الفتحة يف حمل رفع
فاعل ،وال�ضمري (ها)� :ضمري مت�صل مبني على ال�سكون يف حمل ن�صب
مفعول به ،واجلملة الفعلية (رغبتها) يف حمل جر م�ضاف �إليه.
(امل�ضاف) �إذا :ظرف ملا ي�ستقبل من الزمان مبني على ال�سكون يف حمل
ن�صب مفعول فيه ،وهو م�ضاف.
(امل�ضاف �إليه) ترد :فعل م�ضارع مرفوع مبني للمجهول ،وعالمة
رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره ،ونائب الفاعل� :ضمري م�سترت تقديره
(هي) واجلملة الفعلية (ترد) يف حمل جر م�ضاف �إليه.
(امل�ضاف) مع :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف.
(امل�ضاف �إليه) الع�رس :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظاهرة
على �آخره .و�شبه اجلملة الظرفية يف حمل رفع خرب (� ّإن) مقدم.
(امل�ضاف) مع :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة
على �آخره ،وهو م�ضاف.
(امل�ضاف �إليه) اليوم :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظاهرة
على �آخره .و�شبه اجلملة الظرفية يف حمل رفع خرب (�إن) مقدم.
�أخاه( :امل�ضاف) �أخا :ا�سم �إن م�ؤخر من�صوب ،وعالمة ن�صبه أ
اللف؛
ألنه من أ
ال�سماء اخلم�سة ،وهو م�ضاف( ،امل�ضاف �إليه) الهاء� :ضمري
مت�صل مبني على ال�ضمة يف حمل جر م�ضاف �إليه.

ن�شاط ()11

 -1اخلط أ� يكمن يف �أن (كلتا) يف هذه اجلملة مل ت�ضف �إىل اثنتني عرب عنهما
بلفظ واحد؛ فال�صواب �أن نقول :قر�أت املجلة والر�سالة كلتيهما.
	-2اخلط أ� يكمن يف �إ�ضافة (كال) �إىل ا�سم نكرة (كتابني) ،و (كال) ال
ت�ضاف �إال �إىل معرفة؛ فال�صواب �أن نقول :ابتعت كال الكتابني.

ن�شاط ()12

 -يرتك لتقدير املعلم.

107

الوحدة الثالثة

ال�ضــــــــافــة ( أ�ن�شطة الوحدة)
إ

 مييز الإ �ضافة اللفظية من الإ �ضافة املعنوية. يبني املعنى امل�ستفاد من الإ �ضافة املعنوية وفائدة الإ �ضافة اللفظية . يقدم تف�سريا يبني فيه �سبب ع ّد جمموعة من الإ �ضافات يف جمل معطاةلفظية ال معنوية.
 ي�ستخرج أالخطاء الواردة يف اجلمل ،ثم ي�صححها.
أ
 يكمل اخلريطة املفاهيمية املتعلقة ب�حكام الإ �ضافة ب�شكل �صحيح. يعرب ما حتته خط يف جمل معطاة �إعرابا تاما.أ
 يطبع ر�سالة �إىل �صديق له يف بلد عربي طالبا �إليه �ن يزوده بن�رشة عنجامعات بلده ،موظفا فيها الظروف( :قبل ،وبعد ،وحيث) ،ثم ير�سلها
عرب الربيد الإ لكرتوين.
 يدر�س الر�سم البياين املرفق ،ثم يحلله من خالل فقرة مكتوبة ،موظفا فيهما تعلم من �أحكام الإ �ضافة.
 -يختار الإ جابة ال�صحيحة من بني عدة بدائل تتعلق ب أ�حكام الإ �ضافة.

العمل اجلماعي( ,نظام الزمالة)
ال�صفية مبا يتنا�سب وطبيعة أ
الن�شطة املراد حلّها،
 ينظِّ م املعلّم عنا�رص الغرفة ّويعمل على توفري أ
الدوات الالزمة لكلِّ ن�شاط م�سبقا؛ مثل احلا�سوب.
 يوزع املعلّم طلبته �إىل جمموعات زوجيّة ،ويكلّفهم بحلّ �أن�شطة ال ّدر�سبالتّ�سل�سل.
الزمن الالزم لكلِّ ن�شاط.
 يق ّدر املعلّم ّيتجول بني املجموعات ،ويالحظ �أداء �أفرادها ،ومدى تعاونهم يف حلّ
ّ
النّ�شاط ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم.
 بعد انتهاء الوقت املح ّدد ،يطلب املعلّم �إىل الطلبة ذكر الإ جابة التيتو�صلوا �إليها ،من خالل �أحد فردي كلّ جمموعة ،ويف�سح املجال �أمام
ّ
أ
�أفراد املجموعات الخرى للمناق�شة.
الراجعة لهم.
 ّيعزز املعلّم الطلبة ،ويق ّدم التّغذية ّ
ال�سبورة،
 يطلب املعلّم �إىل �أحد الطلبة املتميّزين كتابة �إجابة النّ�شاط على ّ�أو يعر�ض الإ جابة �أمام الطلبة من خالل جهاز عار�ض البيانات الإ لكرتوين
(.)DATA SHOW

ال�سبورة �إىل كرا�ساتهم ،وهكذا
 يكلِّف الطلبة بنقل الإ جابة َّال�صحيحة عن ّ
مع بقيّة أ
الن�شطة.
ميكن �أن يُعطى النّ�شاط (التا�سع ع�رش) واجبا بيتيا.



�إجابات بع�ض �أن�شطة الوحدة؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص209+ 208
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الوحدة الرابعة
ك�سر همزة( �إن )

4

الوحدة الرابعة

ك�رس همزة (�إن)
َّ

 ي�ستخل�ص م�ضامني الن�ص أالدبي.
 يذكر(� ّإن) و �أخواتها . يبني عمل (� ّإن) و �أخواتها يف اجلملة اال�سمية الداخلة عليها. يو�ضح مفهوم اجلملة االبتدائية. ي�ستنتج وجوب ك�رس همزة (� ّإن) �إذا وقعت يف ابتداء الكالم. يو�ضح مفهوم اال�ستفتاح. يذكر حريف اال�ستفتاح�( :أال) ،و (�أما). ي�ستنتج وجوب ك�رس همزة (� ّإن) �إذا وقعت بعد �أحد حريف اال�ستفتاح.(� ّإن) و�أخواتها  ,اللّب�س  ,ك�رس همزة (� ّإن ) وجوبا  ,جملة ابتدائية  ,حرف
ا�ستفتاح
حل امل�شكالت
تعليمي ي�شكل ع�ص ًفا ذهنيا للطلبة ,ي�ساعدهم على
ميهد املعلّم للدر�س مبوقف
 ّّ
ًّ
ا�ستذكار معرفتهم ال�سابقة بـ ( � ّإن ) و �أخواتها .
 يكتب على ال�سبورة اجلملتني آالتيتني« :ال�صدق ف�ضيلة» ,و«� ّإن ال�صدق
ف�ضيلة».
 يكلّف الطلبة املقارنة بينهما من حيث املعنى و الإ عراب. يطلب �إىل الطلبة ا�ستبدال بع�ض �أخوات (� ّإن) بها ,يف اجلملة ال�سابقة ،ومالحظةما يحدثه هذا اال�ستبدال من داللة يف املعنى.
 يف�سح املجال �أمام الطلبة للتفكري يف حل امل�شكلة �ضمن زمن حمدد . يعر�ض الطلبة ما تو�صلوا �إليه من مقارنتهم بني اجلملتني. يناق�ش املعلم الطلبة يف ما تو�صلوا �إليه ,معززا ،ومق ّدما التغذية الراجعة.التدري�س املبا�رش
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
 يكلف املعلم بع�ض الطلبة املجيدين يف القراءة قراءة الن�ص على م�سامعاخلطابي.
زمالئهم ,مراعني ال�ضبط ال�سليم ,والإ لقاء
ّ
 يتابع الطلبة آالخرون قراءة زمالئهم الن�ص ,حماولني ا�ستخال�ص م�ضامينه .
 يناق�ش املعلم الطلبة يف ما ا�ستمعوا له ,موظفا �س�ؤايل املناق�شة� ,أو غريهمامما يراه منا�سبا.
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ,ويقدم التغذية الراجعة.�أ�سئلة و �أجوبة
الن�ص ثانية .
 يطلب املعلم �إىل الطلبة النظر يف ّ يوظف املعلومات الواردة يف املدار�سة؛ بتقدمي جمموعة من أال�سئلة؛ مثل:
الن�ص اللتني وردت فيهما (� ّإن) .ما حركة همزة (� ّإن) الواردة
عيـّن جملتي ّ
يف اجلملتني؟ هل جاءت اجلملة أ
الوىل�« :إنيّ قد ُول ّيت عليكم» يف بداية
الكالم؟ ماذا ن�سمي هذه اجلملة؟ مبَ ُ�سبِقت همزة (� ّإن) يف اجلملة الثانية�« :أال

� ّإن �أقواكم عندي ال�ضعيف»؟ ما نوع هذا احلرف؟ مبَ تعلل ك�رس
همزة (� ّإن) يف كلّ من اجلملتني ال�سابقتني؟
 ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة فرديّا ,متيحا الفر�صة ألكربعدد منهم كي ي�شاركوا يف الإ جابة.
– يناق�ش الطلبة يف �إجاباتهم ,ويدون الإ جابات ال�صحيحة على
ال�سبورة ،مع تعزيز الطلبة.
 يكلف الطلبة حلّ الن�شاط ()1؛ م�ستنريين باال�ستنتاجاتال�سابقة.

معلومات �إ�ضافية َّ
للطالب

جزءا من جملة مفتقرة
 يجب فتح همزة (�أ ّن) �إذا وقعت ومعموليها ً�إىل ا�سم مرفوع� ,أو من�صوب� ,أو جمرور ,وال �سبيل للح�صول على
ذلك اال�سم �إال ب�سبك م�صدر م�ؤول من ( �أ ّن ) ومعموليها؛
مثل�« :رسّين �أنّك جنحت »؛ �إذ تفتقر اجلملة �إ ىل فاعل الفعل
(�رسّ)؛ الذي ال ي أ� تي �إ ال ب�سبك م�صدر م�ؤول من � ( :أنّك
جناحك).
جنحت)؛ �أ ْي (�رسّين
ُ

 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص241+240
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عالج
 ا�ضبط همزة( � ّإن) يف اجلملتني آ�صحيحا :
التيتني �ضبطً ا
ً
	ان العطاء يدفع البالء .
• ّ
ان الغدر من �شيم اللّئام .
• �أال ّ
�إثراء
	اكتب فقرة تبينّ فيها �رضر التدخني على ال�صحة ,موظّ فا ( � ّإن ) املك�سورةالهمزة؛ يف ابتداء الكالم ,وبعد واو اال�ستئناف ,وبعد �أحد حريف اال�ستفتاح.

	املالحظة� ،سلم التقدير 	-القلم والورقة ,اختبار 

ن�شاط ()1
»
أ
أ
 « � ّإن من تط أ� قدماه �أر�ض الندل�س ؛ لنّها وقعت يف ابتداءالكالم.
»
أ
 « �أال � ّإن ق�رص احلمراء �آية ....؛ لنّها وقعت بعد حرفاال�ستفتاح (�أال).

 يكامل املعلّم بني املهارات النّحوية وال�صرّ فية املتعلّمة ومهارات االتّ�صالأ
الربع.
 ورد مو�ضوع (� ّإن) مك�سورة همزتها يف مبحث لغتنا العربية ,لل�صفال�سا�سي ,يف الوحدة أ
ال�سابع أ
الوىل.

للمعلم
 جامع الدرو�س العربية  ,م�صطفى الغاليينيللطالب
 -التطبيق النحوي ,عبده الراجحي

أ�خطاء �شائعة

 -انظر الدر�س (.)10

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف ر�سم همزة (� ّإن) بعد واواال�ستئناف �أو فاء اال�ستئناف؛ فيكتبونها مفتوحة؛ ظنا منهم
�أنها مل تقع يف ابتداء الكالم ,وال�صحيح كتابتها مك�سورة؛ ألن
اجلملة اال�ستئنافية تقع يف حكم اجلملة االبتدائية .
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الثالثة
الوحدة الرابعة
-

�ضــــــــافــة�إن)
ك�رس همزة (
ال
إ

يذكر الظروف املالزمة للإ �ضافة� ( :إذ ,و�إذا ,وحيث ).
ي�ستنتج وجوب ك�رس همزة ( � ّإن) �إذا وقعت يف �أول اجلملة امل�ضافة �إليها تلك
الظروف.
مييز جملة احلال يف الن�ص.
أ
ي�ستخل�ص وجوب ك�رس همزة( � ّإن) �إذا وقعت يف �ول جملة احلال.
مييز جملة ال�صفة يف الن�ص.
أ
ي�ستخل�ص وجوب ك�رس همزة( � ّإن) �إذا وقعت يف �ول جملة ال�صفة.
يعني جملة جواب الق�سم.
أ
ي�ستنتج وجوب ك�رس همزة (� ّإن) �إذا وقعت يف �ول جملة جواب الق�سم.
مييز اجلملة املحكية بالقول.
ي�ستنتج وجوب ك�رس همزة (� ّإن) �إذا وقعت حمكية بالقول بعد (قال ) وم�شتقاتها.
ي�ستنتج وجوب ك�رس همزة (� ّإن) �إذا دخلت الالم املزحلقة على خربها.
يوظف (� ّإن) املك�سورة الهمزة يف مواقعها املختلفة يف تعبريه ؛ م�شافهة وكتابة.
يقدر دقة املعنى الذي ت�ؤديه كل منَّ �( :إن ،و�أ َّن) وفق �سياقاتهما اللغوية.

الظروف املالزمة للإ �ضافة ,جملة امل�ضاف �إليه ,جملة احلال ,جملة ال�صفة ,جملة
جواب الق�سم  ,اجلملة املحكية بالقول  ,الالم املزحلقة

العمل اجلماعي
املناق�شة
أ
 يعر�ض املعلم ن�ص ق�رص احلمراء �مام الطلبة ,با�ستخدام جهاز عار�ض البياناتالإ لكرتوين (� ,)DATA SHOWأو بالو�سيلة املتوافرة يف املدر�سة.
 يطلب �إىل الطلبة املجيدين يف القراءة قراءة الن�ص قراءة جهرية معربة مالحظاقراءتهم.
 يكلف املعلم الطلبة تعيني جمل الن�ص التي وردت (� ّإن) فيها. يدون تلك اجلمل على ال�سبورة ,ويناق�ش الطلبة يف موا�ضع ورود (� ّإن) يف كلجملة بالتتابع ,موظفا ما ورد يف املدار�سة من معلومات.
لتعرف نوع كل جملة وردت فيها
 يف�سح املجال للطلبة للمناق�شة يف ما بينهمّ ,(� ّإن) ،وموقع (� ّإن) فيها ,وعالقة ذلك بك�رس همزتها ،ويتابع مناق�شات الطلبة
موج ًها ومعز ًزا.
ّ
 يقدم املعلم التغذية الراجعة  ,ويدون اال�ستنتاجات على ال�سبورة �أوالً ب أ�ول.نظام الزمالة
أ
 يهيّئ املعلّم الطلبة للعمل اجلماعي بنظام ال ّزمالة ,حلل الن�شطة ( , 2و , 3و ,4و.)5 يطلب �إىل الطلبة �أن يفتحوا كتبهم على أالن�شطة املعيّنة ،ويطلب �إليهم املبا�رشة
يف احلل.
 يت�شارك كلّ زميلني يف حل الن�شاط؛ من �أجل التو�صل �إىل الإ جابة. يتابع املعلم حل الطلبة للن�شاط  ,مقدما العون عند ال�رضورة . بعد انتهاء الوقت املحدد ،يكلف املعلم الطلبة بعر�ض حل الن�شاط الذي تو�صلوا�إليه مع زمالئهم.
 يتيح املجال لبقية الطلبة ملناق�شة زمالئهم يف ما عر�ضوه من حل. يعزز الطلبة ،ويق ّدم التغذية الراجعة ,ويدون الإ جابات ال�صحيحة علىال�سبورة.
 منوذج التقومي و�أدواته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص242
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ن�شاط ()2
يرتك لتقدير املعلم.

�ساعتان

عالج
 علل ك�رس همزة (� ّإن) وجوبًا ,يف كل مما ي أ�تي :• تدعو القوانني �إىل حماية الطفل؛ �إذ �إنّه يتعر�ض للعنف.
• واهللّ � ,إن العودة للحق خري من التمادي يف الباطل.
• قال الطبيب للمري�ضّ �« :إن ال�شفاء بيد اهلل ,فال تقنط من رحمته».
�إثـــراء
 وظف (�إنّ) مك�سورة همزتها يف جمل مفيدة من تعبريك؛ حيث تكون واقعة:• يف �أول جملة ال�صفة.
• يف �أول جملة احلال.
• يف �أول جملة جواب الق�سم.
• بعد الفعل (قال) �أو م�شتقاته.
• بعد الظرف (حيث).
 -القلم والورقة  ,اختبار 

ن�شاط ()3
| [ أالنفال :]5
-1
 الواو :واو احلال ,حرف مبني على الفتحة ,ال حمل له منالإ عراب.
 � ّإن :حرف توكيد ون�صب مبني على الفتحة ،ال حملّ له منالإ عراب.
 فريقا :ا�سم (�إنّ) من�صوب ,وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على�آخره.
 من :حرف جر مبني على الفتحة الظاهرة ,ال حمل له من الإ عراب. امل�ؤمنني :ا�سم جمرور بحرف اجلر (من) ,وعالمة جره الياء؛ألنه جمع مذكر �سامل ,و�شبه اجلملة يف حمل ن�صب �صفة لـ
(فريقا).
 لكارهون :الالم املزحلقة ,حرف مبني على الفتحة ,ال حملله من الإ عراب ,وكارهون :خرب (� ّإن) مرفوع ,وعالمة رفعه
الواو؛ ألنه جمع مذكر �سامل ,واجلملة من (� ّإن) ومعموليها يف
حمل ن�صب حال.
أ
�سبب ك�رس همزة (� ّإن) ,وقوعها يف �ول جملة احلال .
 « - 2حيث �إنهم يجدون»:
 (� ّإن) :حرف توكيد ون�صب مبني على الفتحة ،ال حملّ له منالإ عراب.
 (هم) � :ضمري مت�صل مبني على ال�سكون يف حمل ن�صب ا�سم (�إنّ). يجدون  :فعل م�ضارع مرفوع ,وعالمة رفعة ثبوت النون؛ألنّه من أ
الفعال اخلم�سة ,والواو :واو اجلماعة� ,ضمري مت�صل
ال�سـكون يف حمل رفع فاعل ,واجلملة الفعلية يف حمل
مبني على ُّ
جر م�ضاف
حمل
يف
ومعموليها
)
إن
�
(
وجملة
).
رفع خرب (� ّإن
ّ
ّ
�إليه.
أ
�سبب ك�رس همزة (� ّإن) وقوعها يف �ول اجلملة امل�ضاف �إليها
الظرف(حيث).

للمعلم
	النحو الوايف ,عبا�س ح�سنللطالب
	-الوا�ضح يف قواعد النحو وال�رصف ,حممد عبد الرحيم عد�س

للطالب
أ
أ
يجوز �ن تقع همزة (� ّإن) مك�سورة � ,و مفتوحة ,يف موا�ضع كثرية ,منها:
 بعد فاء اجلزاء؛ نحو « :من ي�سكت عن قول احلق ,ف�إنه م�ؤيد الباطل ». بعد (�أي) املف�رسة؛ نحو�« :رسّين تفوقك؛ �أي �إنّك ح�صلت على معدلمرتفع».
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الوحدة الرابعة

ك�رس همزة (�إن)

ن�شاط ()4
 زياد :مايل �أراك ت�شيح بوجهك عني ,يا �صديقي؟ حممد :لقد ر�أيتك �أم�س يف �ساحة املدر�سة تناجي خال ًداو�إنكما تنظران �إيل ,فوقع يف خلدي �أنني مو�ضوع مناجاتكما.
 زياد :لي�س أالمر كما تظن ,كنت �أ�ست�شريه يف مو�ضوع �إنه
�شخ�صي يتعلق باختيار التخ�ص�ص املنا�سب يف الدرا�سة
اجلامعية.
 حممد :اعذرين ,يا �صديقي ,لقد �شط بي الظن ,واهلل �إن التثبتمن أ
المور خري من االحتكام �إىل الظن.
ن�شاط () 5
يرتك لتقدير املعلّم.
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أ�خطاء �شائعة
 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف تعليل ك�رس همزة (� ّإن)؛�إذيلتب�س عليهم وقوعها يف �أول جملة ال�صفة بوقوعها يف �أول
جملة احلال.
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الوحدة الرابعة

ك�رس همزة (� ّإن) /أ�ن�شطة الوحدة

 يعيـّن مواطن وقوع (� ّإن) املك�سورة الهمزة يف ن�ص معطى. يعلل وقوع (� ّإن) املك�سورة الهمزة يف جمل معطاة. ي�ستخرج من ن�ص جملة وقعت فيها (�أ ّن) املفتوحة الهمزة ،ويعيد �صياغتهالت�صبح (� ّإن) املك�سورة الهمزة .

التدري�س املبا�رش
العمل يف الكتاب املدر�سي
ميهد املعلم للدر�س بتذكري الطلبة مبواقع ك�رس همزة (� ّإن).
 ّ يكلف الطلبة بفتح الكتاب املدر�سي على الن�شاطني ( :ال�ساد�س وال�سابع)بالتتابع.
 يوجه الطلبة �إىل قراءة الن�شاطني ,وفهم املطلوب يف كلّ ن�شاط ,قبل املبا�رشة يفاحلل.
 يقدر املعلم الوقت الالزم لكل ن�شاط ،ويعلم الطلبة بذلك. ينهمك الطلبة يف حل الن�شاطني( :ال�ساد�س وال�سابع) ،بالعمل يف الكتاباملدر�سي ب�شكل فردي.
 يتابع املعلم حل الطلبة  ,مذلال ال�صعوبات التي تعرت�ضهم .يدون كل طالب على دفرته ما تو�صل �إليه من �إجابة ،وب�شكل منظم ومن�سق.
 ّ يعر�ض بع�ض الطلبة �إجاباتهم �أمام زمالئهم بتكليف من املعلم. يفتح املعلم باب املناق�شة �أمام الطلبة؛ ليناق�شوا زمالءهم يف �إجاباتهم. يعزز املعلم الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة ,ويدون الإ جابات ال�صحيحة� ,أوبع�ضها,على ال�سبورة� ،أو يعر�ضها من خالل و�سيلة العر�ض املتوافرة.

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س ؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص210
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الوحدة أالولى
الـــبـــــــــــدل

1

الوحدة أ
الوىل
-

الـــبـــــدل

يتعرف م�ضامني النّ�ص.
يتبيـَّّن املق�صود بالبدل ،وفائدته يف الرتكيب.
ي�ستنتج الفرق بني البدل وغريه من التَّوابع.
أ
ال�ضمري.
يتعرف �إبدال اال�سم ّ
الظاهر من اال�سم الظاهر �و من َّ
ّ
اجلر على البدل.
يف�سـردخول حرف ّ
ِّ
يعرب البدل يف جملته �إعرابا تاما.
ًّ
همية البدل يف تو�ضيح املعنى املق�صود.
يقـ ّدر �أ ّ
يوظف البدل يف تعبريه؛ كتابة وم�شافهة.
ّ

ال�ضمري
التّوابع ،البدل ،املبدل منه ،اال�سم الظّ اهرَّ ،
التّدري�س املبا�رش
ال�سئلة أ
أ
والجوبة
 يبد�أ املعلم در�سه بالتَّمهيد له ،بتذكري ّمرت معهم يف
الطلبة بوحدة التّوابع التي ّ
ثم يطلب �إليهم �أن يع ّددوا التّوابع ،ثم
مرحلة �سابقة؛ في�س أ�لهم عن املق�صود بالتّابعّ ،
َّ
يذ ّكرهم بدر�س البدل يف تلك املرحلة؛ فيطرح عليهم �أ�سئلة ،مثل -1 :ما املق�صود
ال�سما ِء
بالبدل؟ وما �أنواعه؟  -2عيـّن البدل واملبدل منه يف جملة " :النُّجو ُم جنو ُم ّ
�شموع م�ضيئ ٌة يف عتم ِة الليل" ،ويعزز طلبته ،ويحثهم على امل�شاركة.
ٌ
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
معبة ،مالحظً ا
 يعهد املعلم �إىل الطّ لبة املجيدين بقراءة النّ�ص قراءة جهريَّة رّومتيحا لهم فر�صة تقومي ذاتهم �أوال.
قراءتهم،
ً
 بعد قراءة النّ�ص ،يقوم املعلّم مبناق�شة ّالطلبة يف م�ضامينه ،م�ستعينًا ب�س ؤ�ال املناق�شة� ،أو
غريه مما يراه منا�سبا ،وينظم م�شاركة ّ
الطلبة ،ويعطي الفر�صة ألكرب عدد منهم.
عر�ض تو�ضيحي
 يعر�ض املعلّم عر�ضا تقدمييًّا بو�ساطة برنامج العرو�ض التقدميية يف احلا�سوب. يعر�ض يف ال�شرّ يحة أتت�ضمن بدال ،ويف مقابلها
الوىل جمموعة من �أمثلة النّ�ص
ّ
اجلمل نف�سها خالية من البدل.
			
للمع ّلم والطالب
 �إ�ضافة �إىل ما ذكر يف كتاب الطّ الب من �إمكانية �إبدال اال�سم الظّ اهر من الظّ اهر �أوال�ضمري ،ف إ�نّه ميكننا �أن نبدل الفعل من الفعل ،واجلملة من اجلملة:
من ّ
أ
أ
حّ
• �إذ ميكن �ن نبدل الفعل من الفعل ب�رشط اتادهما يف ال ّزمان ،و�ن ي�ستفيد املبدل منه من

ذلك زيادة تو�ضيح؛ كقوله تعاىل :
(ي�ضاعف) بدل مطابق من
| [الفرقان ]69-68؛ فالفعل
ْ
(يلق أ
)؛ل ّن يف البدل زيادة بيان للمبدل منه.
الفعل َ
أ
• �أ ّما يف بدل اجلملة من اجلملة ،فال بد من �ن يكون يف اجلملة الثّانية زيادة تو�ضيح
أ
[ال�شعراء ،]133-132فجملة
للوىل؛ كقوله تعاىل :
| ّ
(�أم ّدكم) التي حتتها خطّ بدل بع�ض من كل من جملة (تعلمون)؛ ذلك أل َّن جملة
تت�ضمن علم الإ ن�سان بكل �شيء �أنعمه اهلل عليه ،فجاءت جملة (�أمدكم)
(تعلمون)
ّ
حم ّددة هذه النّعم.
 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص 244+243
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�ساعتان

عالج
 عيـّن البدل واملبدل منه يف ما ي أ�تي:• قال تعاىل:

|

[الفاحتة .]7-6

ِ
ال�شخ�صيّ ِة القوي ّ ِة.
الر�أي ،لبن ٌة �أوىل من
لبنات بنا ِء َّ
حري ُة التَّعبريِ عن ّ
احلري ُةّ ،
• ّ
�سماء جائز ٌة قيّم ٌة.
• ُمنِ َح ْ
ت ل�شقيقتي �أ َ
�إثــراء
ثم �أعربهما:
 عيـّن البدل واملبدل منه يف ما ي أ�تيّ ،| [ النب أ� .]32-31
• قال تعاىل :
• قال �أبو متام:
	� َّإن أ
ِ
ال�س ِ
لب
يوم الكريه ِة يف
همتُها
َ
ال�سو َد �أ�سو َد الغيلِ َّ
امل�سلوب ال َّ
ملن كان حا�رضًا منهم.
ت الهدايا
• ُ�سل َّم ْ
ين ْ
للمدعو َ
ّ

 -القلم والورقة ,اختبار 

 يكامل املعلّم بني املهارات النّحوية املكت�سبة ومهارتي :الكتابة ،واملحادثة. ورد مو�ضوع البدل يف مبحث اللغة العربيّة ،القواعد والتّطبيقات اللغويّة،لل�صف التّا�سع أ
ال�سا�سي ،يف الوحدة الثّامنة ،وكذلك يف كتاب اللغة العربية،
ّ
أ
مهارات االت�صال ،لل�صف التا�سع ال�سا�سي ،يف الوحدة الثامنة.

للمع ّلم
 النّحو الوايف ،عبّا�س ح�سنلل ّطالب
الراجحي
 -التّطبيق النّحوي ،عبده ّ

أ�خطاء �شائعة

 -انظر الدر�س (.)11
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الوحدة أ
الوىل

الـــبـــــدل

ليتو�صلوا �إىل تعريف
 يناق�ش املعلّم الطّ لبة يف جمل كلٍّ من املجموعتني؛ّ
هميته يف اجلملة ،وفائدته يف �إزالة
البدل مثلما ورد يف الكتاب املدر�سي و�أ ّ
اللب�س والإ بهام  ،م�ستعينني مبدار�سة الكتاب.
هميته يف اللغة.
 يعر�ض املعلّم يف ال�شرّ يحة الثانية تعريف البدل و�أ ّتت�ضمن بدال أ
والخرى
 يف ال�شرّ يحة الثّالثة يعر�ض املعلّم جملتني �إحداهماّ
تت�ضمن ا�سما معطوفا ،ويطلب �إىل الطّ لبة �أن يتبيـّنوا الفرق يف املعنى بني
ّ
أ
أ
أ
هميته يف جملته
ثم ي�س�لهم عن � ّ
اجلملتني؛ في�س�لهم عن البدل يف اجلملةّ ،
ثم ي�س أ�لهم عن وظيفة حرف العطف يف
من حيث �إزالة الإ بهام والغمو�ض ّ ،
اجلملة الثّانية ،ومكانة اال�سم املعطوف فيها من حيث �إنّه مق�صود باحلكم
ثم يطلب �إليهم ا�ستنتاج الفرق
يف جملته ولكنّه بو�ساطة حرف العطفّ ،
بني البدل والعطف وغريه من التّوابع.
تو�صل �إليها الطّ لبة حول الفرق بني
 بعد �أن ي�ستمع �إىل اال�ستنتاجات التي َّالبدل والعطف وغريه من التّوابع ،ي�شكر الطّ لبة ،ويثني على جهودهم ،ثم
يعر�ض الفرق بني البدل والعطف وغريه من التَّوابع يف ال�شرّ يحة الرابعة.
 يعر�ض يف ال�شرّ يحة اخلام�سة �أمثلة متنوعة؛ لتو�ضيح البدل بني ا�سمنيِّ
وال�ضمري.
ظاهرين ،وكذلك بني اال�سم الظّ اهر ّ
 يف ال�شرّ يحة ال�ساد�سة يعر�ض اجلملة " راقنا امل�سج ُد بها ؤُ�ه" ويطلب �إىلاملهمة.
الطلبة التّفكري يف �إعرابها ،مع تقدير الوقت املنا�سب لهذه ّ
ثم يعر�ض يف ال�شرّ يحة نف�سها
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبةّ ،ويعززهمّ ،
�إعراب اجلملة.
 يطلب املعلّم �إىل الطّ لبة �أن يوظفوا البدل يف جمل وظيفية من لغتهم؛ كتابةوم�شافهة.
يتو�صل الطّ لبة ب�إ�رشاف معلّمهم �إىل اال�ستنتاج العام لل ّدر�س.
ّ
ثم ي�شكر الطّ لبة على تعاونهم.
 -يعر�ض املعلم اال�ستنتاج يف �رشيحة �سابعةّ ،
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ن�شاط ()1
املبدل منه

-1النّا�صي ِة

ال�ضمري املتَّ�صل (نا)
ّ -2

 -3الفتحُ
 -3الربي َع

نا�صي ٍة
جمدُنا

عكرم ُة
�أبا (مروان)

البدل

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة عند بع�ض الطّ لبة يف متييز البدل الذي �أعيداجلر� ،إن كان املبدل منه جمرورا؛ فيعربون البدل
معه عامل ّ
اجلر .
هنا ا�سما جمرورا بحرف ّ
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الوحدة أ
الوىل

الـــبـــــدل (البدل املطابق)

 يتبيـّن �أق�سام البدل.يتعرف املق�صود بالبدل املطابق.
 ّ يعيـّن البدل املطابق يف �أمثلة حم ّددة.يتعرف املق�صود ببدل التّف�صيل.
 ّهمية ذكر جميع �أجزاء املبدل منه يف بدل التّف�صيل.
 يتبيـّن �أ ّ يوظِّ ف البدل املطابق ،وبدل التف�صيل يف جمل مفيدة من لغته.البدل املطابق ،بدل كل من كل ،بدل التّف�صيل

التدري�س املبا�رش

�أ�سئلة و�أجوبة
ال�سابق من خالل جمموعة من أ
ال�سئلة؛ مثل:
 ّميهد املعلّم لدر�سه بربطه بال ّدر�س ّ
�أ -ما املق�صود بالبدل؟ ب -عيـن البدل واملبدل منه يف اجلملة آ
ثم �أعربها:
التيةّ ،
ّ
املو�ضوع عنوانَه".
كتبت
"
َ
ُ
 يعزز املعلم الطلبة ،ويثني على جهودهم.اال�ستق�صاء
 يعر�ض املعلّم �أمام الطّ لبة جمموعة من اجلمل الواردة يف النّ�ص؛ مثل" :ق�صدت
ُ
ِ
حدائق احل�سني يف العا�صم ِة
�أنا وعائلتي
عمان"�" ،أن�شئت يف عهد جاللة امللك
َ
َ
عب ِد اهلل الثّاين ِ
ابن احل�سني"� ،إلخ .وذلك من خالل الو�سيلة املنا�سبة.
ويعززهم.
 يناق�ش املعلّم الطّ لبة يف م�ضامني اجلمل ،وي�ستمع �إىل �إجاباتهمّ ، يطلب �إىل الطّ لبة ا�ستخراج البدل واملبدل منه يف اجلمل املعرو�ضة �أمامهم،ويح ّدد وقتا لإ جناز املهمة.
ثم يطلب �إىل �أحدهم تدوين الإ جابات
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطّ لبةّ ،املهمة.
َّ
ال�صحيحة على جدول ٍمر�سوم �سابقا على ال�سبّورة ،مع ٍّد لهذه ّ
 يبد�أ املعلّم بعمليّة ع�صف ذهني للطّ لبة من خالل جمموعة من أال�سئلة؛ مثل :هل
تالحظ ت�شابها بني البدل واملبدل منه يف املعنى؟ هل (العا�صمة) هي (عمان)
نف�سها؟ هل ي�شري اال�سم (عبد اهلل) �إىل �أنّه هو نف�سه ما يدل عليه اال�سم (امللك)؟
عندما نقول" :هذه النجوم جنوم ال�س ِ
ماء
�شموع م�ضيئ ٌة يف عتم ِة الليل" �أجت ُد
ٌ
ُ ُ ّ
(ال�سماء))؟ ماذا ن�سمي هذا
(جنوم
و
جوم)
تطابقا يف اللفظ واملعنى بني (الن ّ
ّ
البدل؟ �إذن ،ما املق�صود بالبدل املطابق؟ ما الذي تالحظونه يف جملة "�أمامك
طريق خريٍ
وطريق �رش  " ...؟ هل (طريق (�رش)) و (طريق (خري)) مبعنى
طريقان:
ُ
ُ ٍّ
ن�سمي هذا
كلمة (طريقان)؟ هل هما مبثابة تف�صيل لكلمة (طريقان)؟ ماذا ّ
البدل؟ هل تَع ُّده بدال مطابقا؟ �إلخ.
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطّ لبة ،بعد �أن مينحهم الوقت الكايف للتّفكري ،ويف�سحاملجال للمحاورة واملناق�شة يف ما بينهم.
وي�صحح �إجاباتهم بعد �أن يعطي الطلبة
يعزز الطّ لبة ،ويثني على م�شاركتهم،
 ّّ
ثم يق ّدم التّغذية
الفر�صة �أوال لت�صويب �إجاباتهم �إن كانت بحاجة �إىل ت�صويبّ ،
الـراجعة.
ّ
اخلا�ص بالبدل املطابق.
اال�ستنتاج
إىل
�
ّمهم
ل
مع
إ�رشاف
�
ب
الطلبة
ل
يتو�ص
ّ
ّ
 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص245
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�ساعة واحدة

عالج
 عيـّن البدل املطابق واملبدل منه يف ما ي أ�تي:• قال تعاىل :

| [البقرة .]184

ِ
أ
ورجب.
واملحرم
احلج ِة
�شهر
ُ
ُ
احلرم �أربعة :ذو القعدة وذو َّ
ُ
• ال ُ
• هذه أ
ال�شكر.
مطار اخلريِ نعم ٌة �إلهيّ ٌة
ت�ستوجب منّا ُّ
ُ
مطار �أ ُ
ال ُ
�إثـراء
ٍ
 وظّ ف يف جملة مفيدة من لغتك مثاال على:• بدل مطابق من�صوب.
• بدل تف�صيل مرفوع.

ن�شاط ()2
-1

املبدل منه
�أ -الكعب َة

البدل املطابق

 -مراجعة الذات� ،سجل �سري التعلم 

البيت (احلرام)
َ

ب -النجوم

جنوم (الليل)

ج -اجلديدان

الليل (بدل مطابق (تف�صيل))

د -اخلليفة
عثمان

عثمان
ابن

-2
د�ستور أ
ال ّم ِة.
�أ  -القر�آ ُن الكرميُ هو
ُ
ِ
املدائن.
القد�س زهر ُة
ب-
ُ
ال�شعرا ِء من �أبنا ِء م�رصَ أ
الحرار.
جـ� -أمريُ ُّ

أ�خطاء �شائعة

يظن بع�ض الطّ لبة خط أ�ً �أ َّن البدل املطابق وبدل التّف�صيل ق�سمان
 ّمنف�صالن ،لكن بدل التف�صيل �صورة من �صور البدل املطابق
ولي�س ق�سما منف�صال عنه.
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الوحدة أ
الوىل

الـــبـــــدل (بدل بع�ض من كل،وبدل اال�شتمال)

يتعرف املق�صود ببدل بع�ض من كلّ .
 ّأ
 يتنبّه �إىل � ّن بدل بع�ض من كل يت�صل به �ضمري – يف الغالب – يعود على املبدل منه. يعلل �سبب ا�ستغنائنا عن ال�ضمري يف اال�ستثناء التام املنفي.يتعرف املق�صود ببدل اال�شتمال.
 ّ يتنبّه �إىل �أ َّن بدل اال�شتمال يتّ�صل به �ضمري يعود على املبدل منه. مييّز بني بدل بع�ض من كل وبدل اال�شتمال. يعني كال من :بدل بع�ض من كل ،وبدل اال�شتمال ،يف �أمثلة حمددة. يتبيّـن �إمكانيّة �إ�ضافة املبدل منه �إىل البدل ،وانتفاء البدليّة يف هذه احلالة.يوظف بدل بع�ض من كل وبدل اال�شتمال يف جمل مفيدة من لغته.
 ّالرابط
بدل بع�ض من كل ،بدل اال�شتمال ،اال�ستثناءالتام املنفيّ ،
التّدري�س املبا�رش:
�أ�سئلة و�أجوبة
ال�سابق مبجموعة �أ�سئلة؛ مثل :عني البدل
 ّميهد املعلّم لدر�سه بربطه بال ّدر�س ّ
واملبدل منه يف اجلملتني آ
ثم اذكر نوع البدل:
التيتنيّ ،

ُ
ال�سبت
االحتفال
ني• .
•
ا�شتقت للعودة �إىل وطني فل�سط َ
ُ
ي�ستمر يومنيَ :
يوم ّ
ُ
الحد ،ب� ِ
ويوم أ
إذن اهلل.
َ
التفكري الناقد
عاما للتّفكري؛ ك أ�ن يكون مثال :ما املق�صود ببدل بع�ض من
 يطرح املعلّم �س�ؤاال ّو�ضح �إجابتك.
كلّ وبدل اال�شتمال؟ وهل هناك فروق بينهما؟ ّ
 يعر�ض املعلّم �أمام الطّ لبة من خالل الو�سيلة املنا�سبة جمموعة من أالمثلة تعالج
ب بنا
املتحف
احلرا�س م�س�ؤول ُهم"�" ،أعجبنا
مو�ضوع ال ّدر�س؛ مثلّ :
"رح َ
ُ
ُ
تنظيمه"� ،إلخ.
ُ
أ
ال�سابرة؛ مثل :ما املعنى الذي
 ي�ساعد املعلم الطّ لبة مبجموعة من ال�سئلة ّت�ضمنته اجلملة أ
الوىل؟ عيـّن البدل واملبدل منه يف اجلملة .هل م�س�ؤول احلرا�س
َّ
أ
معنوي؟ هل هناك �ضمري اتّ�صل بكلمة
احلرا�س� ،م هو �شيء
ّ
جزء حقيقي من ّ
امل�س�ؤول؟ هل تالحظ �أنّه يربط بني البدل واملبدل منه؟ �أين البدل يف جملة "ما
ح�رضَ أ
ال
�صدقاء �إال علي وخال ٌد"؟ هل اتّ�صل بالبدل �ضمري كما هو احلال يف
ُ
ٌّ
اجلملة أ
ال�ضمري يف هذه اجلملة؟ ما املق�صود ببدل
الوىل؟ ما الذي يغني عن ّ
تنظيمه"؟ عيـّن
املتحف
ت�ضمنته جملة " �أعجبنا
ُ
ُ
بع�ض من كل؟ ما املعنى الذي ّ
حقيقي بالنِّ�سبة �إىل املتحف �أم
البدل واملبدل منه يف اجلملة؟ هل التَّنظيم �شيء
ّ
معنوي ي�شتمل عليه املتحف؟ هل يتّ�صل بهذا البدل �ضمري يعود على
�أنّه �شيء
ّ
املبدل منه؟ ما هو؟ �إلخ.
وي�صوب الإ جابات اخلاطئة،
ويعززها،
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطّ لبة،ّ
ّ
الراجعة.
ويق ّدم التّغذية ّ
 يبيـّن املعلّم للطّ لبة الفرق بني بدل بع�ض من كلّ وبدل اال�شتمال.يتو�صل الطّ لبة ب�إ�رشاف معلّمهم �إىل اال�ستنتاج العام للدر�س ،ويعر�ضه املعلّم
ّ
ال�سبورة �إىل
�أمام الطّ لبة من خالل و�سيلة العر�ض املنا�سبة� ،أو يعهد بكتابته على ّ
�أحد الطّ لبة.
 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص247+246
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معلومات �إ�ضافية للمع ِّلم
 من �أق�سام البدل أالخرى بدل املباينة ،وهو ثالثة �أنواع:
• بدل الغلط :وهو الذي يذكر فيه املبدل منه غلطا ل�سانيًّا ،وي أ�تي البدل بعده
�سيف اهللِ
بن حارث َة،
لت�صحيح ذلك الغلط؛ ك أ�ن يقول قائل" :
ُ
ُ
امل�سلول زيد ُ
ِ
الوليد قائد
بن
ثم عاد لي�صححه
(زيدا)،
غلطا
القائل
عظيم"؛ فذكر
خال ُد ُ
ٌ
ّ
بقوله( :خالد)؛ فـ (خالد) بدل غلط من (زيد).

�ساعتان
عــالج
ثم بيـّن نوع البدل:
 عيـّن البدل واملبدل منه يف ما ي أ�تيّ ،ال�شجر َة �أغ�صانَها.
ّمت َّ
• قل ُ
•
عرفت هن ُد الطّ ريق َة �رسَّها.
ْ
العام َة.
• َّ
و�ض َح املعل ُّم الق�صيد َة فكرتها ّ
�إثــراء
ثم ا�ضبط �آخر البدل
 ميّز بدل بع�ض من كل من بدل اال�شتمال يف ما ي أ�تيّ ،باحلركة املنا�سبة:
•
ماءه.
ُ
�س َ
�رشبت الك أ� َ
•	�أغلقت أ
ال ُّم الغرف َة نوافذَها.
الب ت�رصُّفَه.
•	�أ ُ
حببت الطّ َ
 التّقومي املعتمد على أالداء� ،سلّم التّقدير 

ن�شاط ()3

بدل بع�ض من كل املبدل منه

املبدل منه

يات
� -1آ ٌ
� -3أقاربي

مقام (�إبراهيم)
�أبي (وابن عمي
)...

 -5املدعوون

ال�شهر
َّ -1

ثم يتبيـّن للمتكلّم عدم
• بدل النّ�سيان :وهو الذي يذكر فيه املبدل منه ق�صداّ ،
�صحته ،فيعود عنه ،ويذكر البدل الذي يرى �أنّه ال�صواب؛ مثل قول �أحدهم:
َّ
ثم
"�صل ُ
ّيت الظّ هر �أم�س جماع ًة ،منفر ًدا"؛ فذكر نا�سيا �أنّه �صلّى الظّ هر جماعةّ ،
تذكّر �أنّه �صالها منفردا ،فـ (منفردا) بدل ن�سيان من (جماعة).
• بدل الإ �رضاب :وهو الذي يذكر فيه املبدل منه ق�صدا ،لكن املتكلّم يعود
اركب ال�سيارةَ ،احلافل َة"؛ فقد
في�رضب عنه؛ ك أ�ن يقول �أحدهم" :يا بني،
ْ
ثم �أ�رضب عنها ،وطلب �إليه �أن يركب احلافلة ،فـ
ال�سيارةّ ،
طلب �أن يركب ابنه ّ
(ال�سيارة).
من
(احلافلة) بدل �إ�رضاب
ّ

-4
اجلريدة

ن�صف (ـه)

�صفحة (ها)

واحد

ن�شاط ()4
املبدل منه

 -2الليل

بدل بع�ض من كل

بدل اال�شتمال

املبدل منه

غدو(ها)
ّ

 -4الطّ الب

ال�سيوف
ّ -3

ٍ
قتال (فيه)

أ
-2الخدود

بدل اال�شتمال
النّار
�أدب(ـه)

أ�خطاء �شائعة

أ�خطاء �شائعة

 �ضعف قدرة بع�ض الطّ لبة على متييز بدل اال�شتمال من بدلبع�ض من كل.
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الوحدة أ
الوىل

الـــبـــــدل ( أ�ن�شطة الوحدة )

 ي�ستخرج البدل واملبدل منه يف جمل حم ّددة. يبيـّن نوع البدل امل�ستخرج. ي�ضبط �آخر كل من البدل واملبدل منه باحلركة املنا�سبة. ي�ستخرج اخلط أ� الوارد يف �إعراب البدل.ال�سبب.
ّ
ي�صحح اخلط أ� امل�ستخرج ،مبيّنا ّ
 يجعل البدل م�ضافا واملبدل منه م�ضافا �إليه مغيـرا ما يلزم.ِّ
 يوازن بني بدل بع�ض من كلّ وبدل اال�شتمال من النّاحية اجلمالية. يوظّ ف يف جمل مفيدة من لغته � -أو فقرة � -أمثلة على �أنواع البدل. يبحث من خالل امل�صادر النّحوية املختلفة عن البدل. يع ُّد بحثا علميًّا يوازن فيه بني بدل بع�ض من كلّ وبدل اال�شتمال ،ذاكرا ال�شواهدواحلجج.
تاما.
 -يعرب البدل واملبدل منه �إعرابًا ًّ

التّعلم من خالل أ
الن�شطة
التّدريب
 يعر�ض املعلّم أالن�شطة �أمام ّ
ال�سبورة� ،أو
الطلبة بالو�سيلة املنا�سبة (مكتوبة على ّ
معرو�ضة من خالل جهاز عار�ض البيانات الإ لكرتوين (� ،)DATA SHOWأو
الطلبة �إىل الكتاب املدر�سي؛ لالطّ الع على أ
ب�إرجاع ّ
الن�شطة).
 يعمل املعــلّم على توفري امل�صادر الالزمة اخلا�صة بتنفيذ أالن�شطة م�سبقا.
 يقدم املعلّم توجيهاته كاملة للطّ لبة قبل ال�شرّ وع يف عمليّة الإ جابة عنأ
الن�شطة.
 يطلب املعلّم �إىل الطّ لبة الإ جابة عن أالن�شطة ب�شكل مت�سل�سل ،حم ّددا وقتا
معيـّنا لكل ن�شاط.
 بعد انتهاء الطّ لبة من حلّ كل ن�شاط يقوم املعلّم با�ستعرا�ض �إجاباتالطلبة ،ويعمل على �إتاحة الفر�صة �أمام الطّ لبة �أنف�سهم ملناق�شة الإ جابات،
ويعززهم.
ّ
أ
 يقوم املعلّم بت�صويب �إجابات الطّ لبة (�إن احتاج المر) ،ويق ّدم التّغذيةالراجعة.
ّ
 يعر�ض املعلّم �إجابة النّ�شاط من خالل الو�سيلة املنا�سبة ,ويطلب �إىل الطّ لبةكرا�ساتهم.
تدوينها يف ّ
ميكن �أن يُعطى النّ�شاط (احلادي ع�رش) واجبًا بيتيّا .

�إجابات بع�ض �أن�شطة الوحدة؛ انظر ملحق �إجابات أالن�شطة �ص212+211
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�ساعتان

أ�خطاء �شائعة
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الوىل
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الوحدة الثانية
عمل امل�صدر وامل�شتقات

2

الوحدة الثانية
-

عمل امل�صدر وامل�شتقات (عمل امل�صدر)

يتعرف م�ضامني النّ�ص.
يتبني املق�صود بعمل امل�صادر عمل فعلها.
يُحلّ امل�صدر امل�ؤول حملّ امل�صدر املراد تبني عمله عمل فعله.
يتعرف حالتي عمل امل�صدر عمل فعله.
ال�صيح العامل عمل فعله.
امل�صدر
يف
يعدد بع�ض ال�رشوط الواجب توافرها
رّ
ال�صيح.
يتبني �أن امل�صدر امليمي وا�سم امل�صدر يعمالن عمل فعلهما وفق ال�شرّ وط التي يعمل بها امل�صدر رّ
يتبني �أن امل�صدر يعرب يف جملته ح�سب موقعه فيها.
يوظف يف جمل مفيدة من لغته امل�صدر العامل عمل فعله.
الرغبة يف توظيف امل�صدر العامل يف تعبريه ؛كتابة وم�شافهة.
تنمو لديه ّ

املنون،
امل�صدر العامل ،امل�صدر امل� ّؤول ،امل�صدر رّ
ال�صيح ،امل�صدر امل�ضاف ،امل�صدر ّ
املرة
امل�صدر امليمي ،ا�سم امل�صدر ،م�صدر ّ
التّدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ميهد املعلم لدر�سه بتذكري الطلبة مبو�ضوع امل�صادر الذي تعلّموه يف �صفوف �سابقة؛ في� أس�ل :ما
 ّأ
أ
أ
أ
املق�صود بامل�صدر؟ ما م�صادر الفعال� :رشب� ،كّد ،خا�صم ،ا�ست�ذن� ،خذ؟
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
 يطلب املعلم �إىل الطلبة املجيدين قراءة الن�ص يف فاحتة الوحدة قراءة جهرية ،مالحظاقراءتهم.
أ
أ
 بعد قراءة الن�ص ،يناق�ش املعلم الطلبة يف م�ضمونه ،م�ستعينا ب��سئلة املناق�شة �و غريها،وي�شجعهم على امل�شاركة.
حل امل�شكالت
 يعر�ض املعلم بالو�سيلة املنا�سبة �س�ؤاال عاما؛ مثل" :كيف ميكن للم�صدر �أن يعمل عملفعله؟".

 يكتب املعلم على ال�سبورة جمموعة من أالمثلة ذات العالقة بالدر�س م أ�خوذة من
الن�ص وغريه؛ مثل" :دعوتك جارك من ال�سنة" ،وقوله تعاىل:
| [البلد � ،]15 -14إلخ.
}

-

-

-

يطلب �إىل الطلبة ا�ستخراج امل�صادر الواردة يف أ
المثلة ،ويقدر وقتا للمهمة.
بعد �أن ي�ستخرج الطلبة امل�صادر ،يوجههم املعلم �إىل الو�صول �إىل اال�ستنتاج املطلوب من
خالل �إجابة أ
ال�سئلة آ
التية ،ومناق�شتها:
ما نوع امل�صادر التي ا�ستخرجتها؟ هل ميكن �أن حتل امل�صدر امل�ؤول يف أ
المثلة حمل امل�صدر
ال�رصيح؟ ما موقع الكلمات (جار ،يتيما) �إلخ ،من الإ عراب؟ ما احلالة التي جاء عليها كل
م�صدر؟ هل هو م�ضاف �أو غري م�ضاف؟ هل هو منون �أو غري منون؟ �إالم �أ�ضيف امل�صدر؛ �إىل
الفاعل �أو املفعول؟ هل �ساعد تنوين امل�صدر على �إعماله عمل فعله؟ �إذن ،ما احلالتني اللتني
يعمل بهما امل�صدر؟ وهنا يكون الطلبة قد تو�صلوا �إىل اال�ستنتاج أ
الول.
أ
يعر�ض املعلم لل�رشوط الواجب توافرها يف امل�صدر العامل عمل فعله مبناق�شة الطلبة يف �مثلة
الكتاب ،مع تعزيزهم من وقت آلخر ،وتقدمي التغذية الراجعة.
يطلب �إىل الطلبة التو�صل �إىل اال�ستنتاج الثاين املتعلق ب�رشوط عمل امل�صدر عمل فعله.
يطلب �إىل الطلبة توظيف عدد من امل�صادر ال�رصيحة يف جمل مفيدة؛ �إذ تعمل عمل فعلها.
ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ،ويعززهم ،ويدعوهم �إىل ت�صويب �أخطائهم� ،إن �أخط أ�وا.
يطلب املعلم �إىل الطلبة �إعراب امل�صادر (دعوتك� ،إطعام� ،إلخ) ،ثم يبني لهم �أن امل�صدر يعرب
يف جملته ح�سب موقعه فيها.
يعالج امل�صدر امليمي وا�سم امل�صدر العاملني عمل فعلهما بالطريقة نف�سها التي عالج بها
امل�صدر ال�رصيح.

معلومات �إ�ضافية َّ
للطالب

 هناك حالة �أخرى يعمل فيها امل�صدر عمل فعله ،وهي �أن يكون معرفا بـ (�أل) التعريف؛ كقولنا" :يجدر بك التلبية دعوة �صديقك �إذا دعاك �إىل اخلري"؛ فكلمة (دعوة) مفعولبه من�صوب للم�صدر (التلبية) .ويعد �إعمال امل�صدر املعرف بـ (�أل) التعريف �أقل امل�صادر العاملة �شيوعا.

 منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص 248
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�ساعتان
عالج
أ
 ا�ستخرج امل�صدر العامل عمل فعله يف ما ي�تي ،ثم بني عمله:• قال ال�شاعر:
ٍ
ٍ
أ
هامهن عن املقيلِ
�زلنا
و�س قوم
َّ
بِ�ضرَ ب بال�سيوف ر ؤ� َ
• م�صاحبة الطالب طالب العلم ،تغني معارفه ومهاراته.
قدمك بيتي ي�رشفني.
• �صديق ل�صديقهَ :م ُ
�إثـــراء
 وظف يف جمل مفيدة من لغتك مثاال على:• م�صدر �رصيح عامل عمل فعله.
• م�صدر ميمي عامل عمل فعله.
• ا�سم م�صدر عامل عمل فعله.

 القلم والورقة ,اختبار  يكامل املعلم بني املهارات النحوية وال�رصفية املتعلمة ومهارات االت�صال أالربع.
 ورد مو�ضوع امل�صادر و�أنواعها يف مبحث اللغة العربية ،القواعد والتّطبيقاتلل�صف العا�رش أ
ال�سا�سي ،يف الوحدة الثالثة.
اللغويةّ ،
للمعلم

 قطر الندى وبل ال�صدى ،ابن ه�شام أالن�صاري
 -النحو الوايف ،عبا�س ح�سن

 -انظر الدر�س (.)12

ن�شاط ()1
امل�صدر

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف التفريق بني امل�صدر وا�سمامل�صدر.

عمله

-1دفع اهلل

�أ�ضيف امل�صدر ال�رصيح (دفع) �إىل فاعله يف املعنى (اهلل)
فن�صب مفعوال به ،النا�س :مفعول به من�صوب للم�صدر
(دفع) ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

-2وجداننا

�أ�ضيف امل�صدر ال�رصيح (وجدان) �إىل فاعله يف املعنى
(ال�ضمري املت�صل (نا) املتكلمني) فن�صب مفعوال به ،كل:
مفعول به من�صوب للم�صدر (وجدان) ،وعالمة ن�صبه
الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.

-3تطهري

جاء امل�صدر ال�رصيح (تطهري) منونا فعمل عمل فعله؛
فن�صب مفعوال به ،الفم :مفعول به من�صوب للم�صدر
(تطهري) ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

ن�شاط ()2

الدر�س ممتع.
� -1رشحك
َ
ال�صدق ك�شف للحقيقة.
 -2قولك
َ
�	-3أفرح ال�شعب دعمكم �إخوانَكم املجاهدين املتوا�صل.
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عمل امل�صدر وامل�شتقات ( أ�ن�شطة عمل امل�صدر)

 ي�ستخرج امل�صادر العاملة عمل فعلها من ن�ص معطى. يو�ضح عمل امل�صادر العاملة. ي�ستخرج اخلط أ� الوارد يف عمل امل�صدر. ي�صحح اخلط أ� يف عمل امل�صدر. يعرب الكلمات املعطاة له �إعرابا �صحيحا. -يوظف يف جمل مفيدة من لغته امل�صادر العاملة عمل فعلها.

التّدري�س املبا�رش
العمل يف الكتاب املدر�سي
 يعمل املعلم على تنظيم البيئة ال�صفية؛ لتتالءم وطبيعة اال�سرتاتيجيةامل�ستخدمة ،كما يعمل على توفري املواد الالزمة لكل ن�شاط.
 يطلب �إىل الطلبة فتح كتبهم على ال�صفحات امل ُ َعيّنة ،التي حتوي الن�شاطني. يوجه املعلم الطلبة �إىل طبيعة كل ن�شاط ،وما الواجب عليهم جتاهه. يقوم الطلبة بحل الن�شاطني فرديا �أو ثنائيا. يقدر املعلم الوقت الالزم لتنفيذ كل ن�شاط. بعد انتهاء الوقت املقدر ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة حول الن�شاط،ب�شكل منظم ،وي�شجعهم نحو امل�شاركة ،ويتيح الفر�صة �أمام اجلميع
للم�شاركة.
 بعد انتهاء الطلبة من عر�ض �إجاباتهم ،ومناق�شتها ،يقوم املعلم بتعزيزهم،ويقدم التغذية الراجعة لهم.
 يعر�ض املعلم �إجابة الن�شاط مكتوبة على ال�سبورة� ،أو يعهد �إىل �أحد الطلبةبكتابتها على ال�سبورة ،وهكذا.
ميكن �أن يُعطى الن�شاط (الرابع) واجبا منزليا .

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص213
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الوحدة الثانية
-

عمل امل�صدر وامل�شتقات (عمل ا�سم الفاعل)

يتبني م�ضامني الن�ص.
يتعرف املق�صود بعمل ا�سم الفاعل عمل فعله.
يتعرف �أن ا�سم الفاعل املعرف بـ (�أل) التعريف يعمل عمل فعله مطلقا.
يتبني �رشوط عمل ا�سم الفاعل املجرد من (�أل) التعريف عمل فعله.
يوظف يف جمل مفيدة من لغته ا�سم الفاعل العامل عمل فعله.
تنمو لديه الرغبة يف توظيف ا�سم الفاعل العامل يف تعبريه ؛كتابة وم�شافهة.

امل�شتقات ،ا�سم الفاعل ،عمل ا�سم الفاعل
العمل اجلماعي( ,التّعاوين)
 يوزع املعلم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،معينا لكل جمموعة مقررا. ميهد املعلم لدر�سه مبراجعة معلومات الطلبة ال�سابقة عن املو�ضوع؛ في� أس�لمثال :ما املق�صود بامل�شتقات؟ ما هذه امل�شتقات؟ كيف ن�شتق ا�سم الفاعل من
أ
الفعال� :صعد ،ا�ست أ�ذن� ،شكا؟ �إلخ.
 يعمل على تنظيم �إجابات الطلبة ،ويعززهم. يطلب �إىل الطلبة املجيدين قراءة الن�ص يف فاحتة عمل ا�سم الفاعل قراءة جهريةمعربة ،مالحظا قراءتهم.
 يوزع املعلم ورقة العمل اخلا�صة بالن�ص ومناق�شته (   ) على املجموعاتللإ جابة عما فيها.
 ينبه الطلبة �إىل وقت ورقة العمل. بعد انتهاء الوقت ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات املجموعات من خالل املقررين،ب�شكل مت�سل�سل ،وبعد انتهاء الطلبة من عر�ض �إجاباتهم ي�شكرهم ،ويعر�ض
الإ جابات ال�صحيحة ،ويقدم التغذية الراجعة.
أ
 يعر�ض املعلم �أمام الطلبة ،بو�ساطة عار�ض ال�شفافيات ،جمموعة من المثلة التيتعالج مو�ضوع الدر�س؛ مثل�" :إذ ما قيمة بيت باهر جماله...؟"" ،املهند�س
املنفذ امل�رشوع جماز"�" ،أحا�صد الزرع غدا؟"� ،إلخ.
 يقوم املعلم بتوزيع �أوراق العمل (   ) التي تناق�ش مو�ضوع عمل ا�سمالفاعل ،ب�شكل مت�سل�سل ،على املجموعات.
 بعد انتهاء وقت كل ورقة عمل ،يقوم املعلم باال�ستماع �إىل �إجابات املجموعاتمن خالل مقرر كل جمموعة.
 بعد انتهاء مقرر املجموعة (�أ) مثال ،يفتح املعلم باب احلوار �أمام الطلبة؛للمناق�شة ،وذلك من �أجل �إغناء العملية التعليمية ،ويرجئ تعليقه حتى ينتهي
الطلبة من مناق�شتهم.
 ي�شكر املعلم الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة ،وهكذا. يف نهاية الدر�س يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج العام للدر�س ،ب�إ�رشاف معلمهم. -يعر�ض املعلم اال�ستنتاج �أمام الطلبة بو�ساطة �إحدى �شفافيات العر�ض.

 قد يكون اال�ستفهام الذي يعتمد عليه ا�سم الفاعل العامل مقدرا؛ مثل «:قابِلٌراف�ض لها؟ »؛ فك أ�ننا نقول�« :أ قابل �أخوك الهدية �أم راف�ض
�أخوك الهدي َّ َة �أم
ٌ
لها؟»؛ فكلمة (�أخوك) فاعل مرفوع ال�سم الفاعل (قابل) ،وعالمة رفعه الواو؛
ألنه من أ
ال�سماء اخلم�سة ،وهو م�ضاف ،وقد �سد م�سد اخلرب ،والكاف� :ضمري
مت�صل مبني يف حمل جر م�ضاف �إليه ،وكلمة (الهدية) مفعول به من�صوب ال�سم
الفاعل (قابل) ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة.
  منوذج التّقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التّقومي و�أدواته �ص249
   منوذج �أوراق العمل اخلا�ص با�سرتاتيجية التّدري�س؛ انظر ملحق �أوراق العمل �ص282-278
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عالج

 ا�ستخرج ا�سم الفاعل العامل عمل فعله يف ما ي أ�تي ،ثم بني عمله:• قال تعاىل :
| [ الن�ساء .]75

•�أخوكَ ُمعطي ِ
النا�س حقوقَ ُهم.
• أ
المانة �صفة م�رشفة �صاحبها.
�إثـــراء
 �أعرب ما حتته خط يف ما ي أ�تي �إعرابا تاما:• قال تعاىل:
• قال ال�شاعر:
مدركَ
وال �سابق �شيئا �إذا كان جائيا
ما م�ضى
بدا يل �أين ل�ست
• �أمنجز �أنت الوعد؟

| أ
[الحزاب .]35

 املالحظة ،ال�سجل الق�ص�صي  يكامل املعلم بني املهارات النحوية وال�رصفية املكت�سبة ومهارات االت�صال أالربع.
 ورد مو�ضوع ا�سم الفاعل يف مبحث اللغة العربية ،القواعد والتطبيقات اللغوية ،لل�صفالعا�رش أ
ال�سا�سي ،يف الوحدة الرابعة .وكذلك يف مبحث اللغة العربية ،مهارات
أ
االت�صال ،لل�صف الول الثانوي ،يف الوحدة ال�سابعة ع�رشة.
للمعلم
أ
 قطر الندى وبل ال�صدى ،ابن ه�شام الن�صاري النحو الوايف ،عبا�س ح�سنللطالب
 النحو الوا�ضح ،علي اجلارم وم�صطفى �أمنين�شاط ()5
ا�سم الفاعل
املقيمني
امل ؤ�تون
امل ؤ�منون
تارك
�ضائق
خمتلفا
خمتلف

أ�خطاء �شائعة

الناذرين

قاطن

عـمـله

جاء ا�سم الفاعل (املقيمني) معرفا بـ (�أل) التعريف ،فحقق بذلك �رشط عمل ا�سم الفاعل
عمل فعله ،وفاعله �ضمري م�سترت تقديره (هم) ،ال�صالة :مفعول به من�صوب ال�سم الفاعل،
وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
جاء ا�سم الفاعل (امل�ؤتون) معرفا بـ (�أل) التعريف ،فحقق بذلك �رشط عمل ا�سم الفاعل
عمل فعله ،وفاعله �ضمري م�سترت تقديره (هم) ،الزكاة :مفعول به من�صوب ال�سم الفاعل،
وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
جاء ا�سم الفاعل (امل�ؤمنون) معرفا بـ (�أل) التعريف ،فحقق بذلك �رشط عمل ا�سم الفاعل
عمل فعله ،وفاعله �ضمري م�سترت تقديره (هم).

وقع ا�سم الفاعل (تارك) خربا مرفوعا لـ (لعل) ،وجاء منونا ،فحقق �رشط عمل ا�سم الفاعل
عمل فعله ،وفاعله �ضمري م�سترت تقديره (�أنت) ،بع�ض :مفعول به من�صوب ال�سم الفاعل.
جاء ا�سم الفاعل (�ضائق)معطوفًا على خرب (لعل) ومنونا ،فحقق �رشط عمل ا�سم الفاعل
عمل فعله� ،صدرك� :صدر :فاعل مرفوع ال�سم الفاعل ،وهو م�ضاف.
وقع ا�سم الفاعل (خمتلفا) �صفة من�صوبة لـ (ثمرات) ،وجاء منونا ،فحقق �رشط عمل ا�سم
الفاعل عمل فعله� ،ألوانها� :ألوان :فاعل مرفوع ال�سم الفاعل ،وهو م�ضاف.
وقع ا�سم الفاعل (خمتلف) �صفة مرفوعة لـ (جدد) ،وجاء منونا ،فحقق �رشط عمل ا�سم
الفاعل عمل فعله� ،ألوانها� :ألوان :فاعل مرفوع ال�سم الفاعل ،وهو م�ضاف.

جاء ا�سم الفاعل (الناذرين) معرفا بـ (�أل) التعريف ،فحقق بذلك �رشط عمل ا�سم الفاعل
عمل فعله ،فاعله �ضمري م�سترت تقديره (هما) ،دمي :دم :مفعول به من�صوب ال�سم الفاعل،
وهو م�ضاف(.الحظ �أن نون املثنى مل حتذف)

وقع ا�سم الفاعل (قاطن) معتمدا على ا�ستفهام ،وجاء منونا ،فحقق �رشط عمل ا�سم الفاعل
عمل فعله ،قوم :فاعل مرفوع ال�سم الفاعل ،وقد �سد م�سد اخلرب ،وهو م�ضاف.
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الوحدة الثانية

عمل امل�صدر وامل�شتقات (عمل �صيغ املبالغة)

 يتعرف املق�صود بعمل �صيغ املبالغة عمل فعلها. يتبني �رشوط عمل �صيغ املبالغة عمل فعلها.أ
 يتنبه �إىل �أن �صيغ املبالغة �إذا كانت جمردة من (�ل) التعريف وغري منونة ف�إنهات�ضاف �إىل الكلمة التي تليها.
 يوظف يف جمل مفيدة من لغته �صيغ املبالغة العاملة عمل فعلها. تنمو لديه الرغبة يف توظيف �صيغ املبالغة العاملة يف تعبريه ؛كتابة وم�شافهة.�صيغة املبالغة ،عمل �صيغ املبالغة

التّدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ميهد املعلم لدر�سه بربطه بالدر�س ال�سابق ،من خالل جمموعة من أال�سئلة؛
مثل :ا�ستخرج ا�سم الفاعل العامل عمل فعله يف اجلملتني آ
التيتني ،ثم بني
عمله" :ال�شعوب العارفة حقوقها وواجباتها �شعوب ح�ضارية" " ،ح�رض خالد
مبت�سما".
	اال�ستق�صاء
 يعر�ض املعلم جمموعة من �أمثلة الن�ص واملدار�سة تعالج مو�ضوع الدر�س بكتابتهاعلى ال�سبورة؛ مثل�" :إنك �سميع الدعاء"� " ،أفتان �أنت يا معاذ؟ "� ،إلخ.
 ي� أس�ل املعلم طلبته جمموعة من أال�سئلة التي تثري تفكريهم؛ للتو�صل �إىل
اال�ستنتاج املطلوب؛ مثل :ما املعنى املت�ضمن يف اجلملة أ
الوىل؟ كلمة (�سميع)
تدل على املبالغة يف ال�سمع ،فما �صيغتها؟ ما موقعها الإ عرابي؟ هل جاءت
معرفة بـ (�أل) التعريف �أم جمردة منها؟ الحظوا كلمة (فتان) ،يف احلديث
النبوي ال�رشيف ،ما فعلها؟ هل تدل على املبالغة؟ ما �صيغتها؟ هل جاءت
معرفة بـ (�أل) التعريف �أم جمردة منها؟ هل جاءت معتمدة على �شيء من
أ
ال�شياء التي ذكرناها يف �رشوط عمل ا�سم الفاعل املجرد من (�أل) التعريف؟ ما
هو؟ هل جاءت �صيغة املبالغة منونة �أو غري منونة؟ هل تالحظون �أن ال�رشوط
التي قلناها يف عمل ا�سم الفاعل تتوافق مع �رشوط عمل �صيغ املبالغة؟ كيف؟
من يعرب كلمتي (الدعاء� ،أنت)؟ ماذا ت�ستنتجون؟ �إلخ.
 يف�سح املعلم املجال الكايف �أمام الطلبة لكي يفكروا يف �إجابة كل �س�ؤال. ي�ستمع �إىل �إجاباتهم ،ويثري دافعيتهم با�ستمرار نحو امل�شاركة. يعزز املعلم الطلبة ،ويدعوهم �إىل ت�صويب �إجاباتهم ،ويقدم التغذية الراجعة. يتو�صل الطلبة ب�إ�رشاف املعلم �إىل اال�ستنتاج اخلا�ص بعمل �صيغ املبالغة عملفعلها ،ويقوم املعلم بتدوينه على ال�سبورة.

ن�شاط ()6

�صيغ املبالغة

الكذاب
أ
ال�رش
لبا�سا

معوانون

عليم
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عملها

جاءت �صيغة املبالغة (الكذاب) معرفة بـ (�أل)
التعريف ،فحققت بذلك �رشط عمل �صيغ املبالغة
عمل فعلها ،وفاعلها �ضمري م�سترت تقديره (هو).
جاءت �صيغة املبالغة أ
(ال�رش) معرفة بـ (�أل)
التعريف ،فحققت بذلك �رشط عمل �صيغ املبالغة
عمل فعلها ،وفاعلها �ضمري م�سترت تقديره (هو).

حال من�صوبة،
ا�سا)
اً
وقعت �صيغة املبالغة (لبّ ً
وجاءت منونة ،فحققت �رشط عمل �صيغ املبالغة
عمل فعلها ،وفاعلها �ضمري م�سترت تقديره (هو)،
جاللها :جالل :مفعول به من�صوب ل�صيغة املبالغة،
وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو
م�ضاف.

وقعت �صيغة املبالغة (معوانون) م�سبوقة بحرف
ا�ستفهام (الهمزة) ،وجاء يف �آخرها نون جمع
املذكر ال�سامل (نيابة عن التنوين) ،فحققت �رشط
عمل �صيغ املبالغة عمل فعلها� ،أنتم� :ضمري منف�صل
مبني يف حمل رفع فاعل ل�صيغة املبالغة ،وقد �سد م�سد
اخلرب .الظامل :مفعول به من�صوب ل�صيغة املبالغة،
وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.

وقعت �صيغة املبالغة (عليم) خربا ً لـِ(�إن) ،وجاءت
منونة ،فحققت �رشط عمل �صيغ املبالغة عمل
فعلها ،وفاعلها �ضمري م�سترت تقديره (هو).

�ساعة واحدة

عــالج
 ا�ستخرج �صيغ املبالغة العاملة عمل فعلها يف ما ي أ�تي ،ثم بني عملها:• قال ال�شاعر:
وكن على اخلري معوانا لذي �أملٍ يرجو َ
معوان
احلر
ُ
نداك ف� َّإن َّ
• احلديقة فواحة عطرا �شذيا.
�إثــراء
 �أعرب ما حتته خط يف اجلملة آالتية:
جالب ال�رش �إليهم.
ال�رشير مناع اخلري عن النا�س،
ٌ

 -مراجعة الذات� ,سلّم التّقدير

 ورد مو�ضوع �صيغ املبالغة يف مبحث اللغة العربية ،القواعد والتّطبيقات اللغويّة،لل�صف العا�رش أ
ال�سا�سي ،يف الوحدة الرابعة.
ّ

أ�خطاء �شائعة
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ال�صفة امل�شبهة)
الوحدة الثانية عمل امل�صدر وامل�شتقات (عمل ّ
يتعرف املق�صود بعمل ال�صفة امل�شبهة.
 ّ يتبني �رشوط عمل ال�صفة امل�شبهة. يتنبّه �إىل �أن ال�صفات امل�شبهة �إذا كانت جمردة من (�أل) التعريف وغري منونةف�إنها ت�ضاف �إىل الكلمة التي تليها.
 يوظّ ف يف جمل مفيدة من لغته ال�صفة امل�شبهة العاملة عمل فعلها.الرغبة يف توظيف ال�صفات امل�شبهة العاملة يف تعبريه؛ كتابة
 تنمو لديه ّوم�شافهة.

ال�صفة امل�شبهة ،عمل ال�صفة امل�شبهة
ّ

-

-

التّدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ميهد املعلّم لدر�سه بربطه بالدر�س ال�سابق ،من خالل جمموعة من أ
ال�سئلة؛ مثل:
ا�ستخرج �صيغ املبالغة العاملة عمل فعلها يف اجلملتني آ
التيتني ،ثم بني عملها:
"الكرمي وهاب ماله" و "�أمتالف �أنت املعروف؟".
ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة ،ثم يعززهم ،ويقدم التغذية الراجعة.
العمل اجلماعي (املناق�شة)
يقوم املعلم بتوزيع الطلبة �إىل جمموعات عمل غري متجان�سة ،ويعني لكل جمموعة
مقررا.
ينبه املعلم الطلبة �إىل �رضورة التعاون يف ما بينهم من خالل احلوار واملناق�شة.
يق�سم املعلم �أجزاء الدر�س على املجموعات؛ فيكلف املجموعة أ
الوىل مبناق�شة عمل
ال�صفة امل�شبهة املعرفة بـ (�أل) التعريف ،يف جملة " �أحب الطالب احل�سن �أدا ؤ�ه"،
ويكلف املجموعة الثانية مبناق�شة عمل ال�صفة امل�شبهة �إذا مل تكن معرفة ،لكنها تفيد
احلال واال�ستقبال ،يف جملة "يزيد كثري ماله آ
الن"�،أو واقعة خربًا ؛ كما يف " :و �أن
ال مظهره "  ،وهكذا.
يكون جمي ً
يقدر الوقت الالزم ألداء املهمة.
يتجول املعلم بني الطلبة؛ ي�ستمع �إىل مناق�شاتهم ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم.
بعد انتهاء الوقت يطلب املعلم �إىل مقرر املجموعة أ
الوىل عر�ض ما تو�صلت �إليه
جمموعته ،ثم يف�سح املجال �أمام طلبة املجموعات أ
الخرى ملناق�شة طلبة املجموعة
أ
الوىل ،مع تنبيههم �إىل �آداب احلوار.
يعزز املعلم الطلبة با�ستمرار ويقدم التغذية الراجعة.
يفعل املعلم ال�شيء نف�سه مع املجموعات أ
الخرى.
يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج العام للدر�س ،ويدونه املعلم على ال�سبورة.
يطلب املعلم �إىل الطلبة العودة �إىل الكتاب ،والعمل من خالل نظام املجموعات
على حل الن�شاط ال�سابع  ،مقدرا وقتا لذلك.
يجيب املعلم عن ا�ستف�سارات الطلبة ،ويحثهم على بذل مزيد من اجلهد.
بعد انتهاء الوقت املقدر ،ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة ،من خالل مقرر كل
جمموعة ،ويف�سح املجال �أمام الطلبة للمناق�شة يف ما بينهم.
يعزز املعلم الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة.
  منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص 253
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ن�شاط ()7

ال�صفة امل�شبهة

هيفاء

ال�ضامر

كرمية

الطاهرة

عملها
وقعت ال�صفة امل�شبهة (هيفاء) حاال من�صوبة،
وهي ا�سم ممنوع من ال�رصف؛ لذلك مل تنون،
وحققت �رشط عمل ال�صفة امل�شبهة عمل
فعلها ،وفاعلها �ضمري م�سترت تقديره (هي).

جاءت ال�صفة امل�شبهة (ال�ضامر) معرفة بـ
(�أل) التعريف ،فحققت بذلك �رشط عمل
ال�صفة امل�شبهة عمل فعلها ،وفاعلها �ضمري
م�سترت تقديره (هي).

وقعت ال�صفة امل�شبهة (كرمية) خربًا مرفو ًعا،
وجاءت منونة ،فحققت �رشط عمل
ال�صفة امل�شبهة عمل فعلها،ورفعت فاعال،
�أح�سابهم� :أح�ساب :فاعل مرفوع لل�صفة
امل�شبهة ،وهو م�ضاف.

جاءت ال�صفة امل�شبهة ( الطاهرة) معرفة بـ
(�أل) التعريف ،فحققت بذلك �رشط عمل
ال�صفة امل�شبهة عمل فعلها ،ورفعت فاعال،
�رسيرته� :رسيرة :فاعل مرفوع لل�صفة امل�شبهة،
وهو م�ضاف.

�ساعة واحدة

عالج
 ا�ستخرج ال�صفة امل�شبهة العاملة عمل فعلها يف ما ي أ�تي ،ثم بني عملها:•
عذب ما ؤ� ُه ،كثريٌ في�ضانُه.
الفرات
ُ
ٌ
• ما َح َ�س ٌن خلقه من ي ُ ِ
ب والديه.
غ�ض ُ
�إثـراء
آ
آ
	�أعرب ما حتته خط يف الية الكرمية التية:• قال تعاىل:
| [ البقرة . ]69

 -املالحظة ،ال�سجل الق�ص�صي  

أ�خطاء �شائعة

 ورد مو�ضوع ال�صفة امل�شبهة يف مبحث اللغة العربية ،القواعد والتّطبيقاتلل�صف العا�رش أ
ال�سا�سي ،يف الوحدة الرابعة.
اللغويّةّ ،
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الوحدة الثانية

عمل امل�صدر وامل�شتقات( أ�ن�شطة)

 ي�ستخرج من ن�ص �أ�سماء م�شتقة عاملة عمل فعلها.تاما.
 يعرب ما حتته خط يف النّ�ص املعطى �إعرابا ًّ يوظف يف جمل مفيدة من لغته �أ�سماء م�شتقة عاملة عمل فعلها. -يعلل املوقع الإ عرابي لكلمات ح�سب �سياقاتها.

العمل اجلماعي ,التّعاوين
 يوزع املعلم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعني لكل جمموعة مقررا. يعمل املعلم على تهيئة الغرفة ال�صفية مبا يتفق وطبيعة الن�شاط. يطلب املعلم �إىل الطلبة قراءة الن�شاط (الثامن) قراءة واعية والإ جابة عن�أ�سئلته.
 يقدر الزمن الالزم لتنفيذ الن�شاط ،ويعلم الطلبة بذلك. بعد انتهاء الوقت املقدر ،يطلب املعلم �إىل كل جمموعة من خالل مقررهاعر�ض �إجابتها ،ثم يفتح باب احلوار والنقا�ش �أمام املجموعات أ
الخرى
لإ غناء العملية التعليمية ،وخلق جو من احليوية والن�شاط والتفاعل الإ يجابي
بني الطلبة �أنف�سهم.
 بعد انتهاء طلبة املجموعات من عر�ض �إجاباتهم ،يقوم املعلم بتعزيزهم ،ثميقدم التغذية الراجعة الالزمة لهم.
 يعر�ض املعلم الإ جابة ال�صحيحة للن�شاط على ال�سبورة� ،أو من خالل الو�سيلةاملتوافرة.
 -يطلب �إىل الطلبة نقل الإ جابة �إىل كرا�ساتهم.

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص213
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�ساعة واحدة

أ�خطاء �شائعة
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الوحدة الثانية

عمل امل�صدر وامل�شتقات (عمل ا�سم املفعول)

 يتعرف م�ضامني الن�ص. يتبني املق�صود بعمل ا�سم املفعول عمل فعله. ي�ستنتج �رشوط عمل ا�سم املفعول عمل فعله. يتنبه �إىل �أن ا�سم املفعول �إذا كان جمردا من (�أل) التعريف وغري منون ف�إنه ي�ضاف�إىل الكلمة التي تليه.
 يوظف يف جمل مفيدة من لغته ا�سم املفعول العامل عمل فعله. تنمو لديه الرغبة يف توظيف ا�سم املفعول العامل يف تعبريه ؛ كتابة وم�شافهة.ا�سم املفعول ،الفعل املبني للمجهول ،ا�سم املفعول العامل

	التعلم من خالل أ
الن�شطة ،تقدمي العرو�ض ال�شفوية
 يوزع املعلم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعني لكل جمموعة مقررا. ميهد املعلم لدر�سه بربطه مبا �سبق؛ في� أس�ل جمموعة من أال�سئلة؛ مثل :عني �صيغة
املبالغة العاملة يف اجلملة آ
التية ،ثم بني عملهاُ " :حذِّر رجل �أكول الطعام من
خماطر ال�سمنة" ،عني ال�صفة امل�شبهة العاملة يف اجلملة آ
التية ،ثم بني عملها" :
هذا قارئ ح�سن �صوته"� ،إلخ.
أ
 يوجه املعلم �أفراد املجموعات �إىل مو�ضوع الدر�س ،ثم يطلب �إىل �حد الطلبةاملجيدين قراءة الن�ص اخلا�ص بعمل ا�سم املفعول قراءة جهرية معربة ،مالحظا
قراءته.
 يناق�ش الطلبة يف م�ضمون الن�ص من خالل اال�ستعانة ب أ��سئلة املناق�شة �أو غريها،في�ستمع �إىل �إجابات الطلبة يف املجموعات ب�شكل مت�سل�سل.
 يكلف املعلم كل جمموعة مبهمة حمددة عليهم درا�ستها بالرجوع �إىل كتابالطالب ،وحتليلها ،وتلخي�صها؛ ليقوم مقرر كل جمموعة بعر�ض ما تو�صلت
�إليه جمموعته؛ ك أ�ن يكلف املعلم املجموعة أ
الوىل بدرا�سة (عمل ا�سم املفعول
يف حالة كان معرفا بـ (�أل) التعريف) وعر�ضه ،وهكذا.
 يقدر املعلم الوقت الالزم للمهمة بخم�س وع�رشين دقيقة. يتجول بني �أفراد املجموعات ،مالحظا �أداء كل فرد يف جمموعته ،ومدىالتزامهم جميعا بتوجيهاته وتعليماته ،ويجيب عن ا�ستف�سارات الطلبة ،ويقدم
�إر�شاداته.
 بعد انتهاء الوقت املقدر ،يطلب املعلم �إىل مقرري املجموعات ،ب�شكلمت�سل�سل ،اخلروج وعر�ض ما تو�صلت �إليه جمموعاتهم عر�ضا �شفويا �أمام
الزمالء ،ويوجه املقرر �إىل �إمكانية اال�ستعانة بال�سبورة يف عر�ض أ
المثلة،
و�رشحها لزمالئه� ،أو من خالل ا�ستخدام و�سائل العر�ض أ
الخرى؛ كعار�ض
ال�شفافيات� ،أو عار�ض البيانات االلكرتوين (.)DATA SHOW
 بعد انتهاء كل مقرر من عر�ض عمل جمموعته �أمام الزمالء ،يفتح املعلم �أمامالطلبة باب احلوار؛ ملناق�شة الق�ضايا التي يودون �أن ي�ستف�رسوا عنها.
 يعزز املعلم الطلبة ،ويثني على جهودهم ،ويقدم التغذية الراجعة الالزمة. -يعر�ض املعلم اال�ستنتاج العام للدر�س من خالل الو�سيلة املنا�سبة.
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ن�شاط ()9
(م�رسورا) خربًا لـِ(ما زال)،و جاء منونًا؛فعمل
-1وقع ا�سم املفعول
ً
عمل فعله ،و نائب الفاعل �ضمري م�سترت تقديره(�أنا).

�ساعة واحدة

عــالج
 ا�ستخرج ا�سم املفعول العامل عمل فعله يف ما ي أ�تي ،ثم بني عمله:عزى أ
ال�شعث بن قي�س عن ابن له" :يا �أ�شعث،
• قال علي -ر�ضي اهلل عنه -وقد ّ
�إن �صربت جرى عليك ال َق َدر و�أنت م أ�جور ،و�إن جزعت جرى عليك القدر
و�أنت م أ�زور".
•	�أمخُ بـر ال�سائقون الطريق زل ًقا ؟
َّ
الروح.
• ما معروف ٌة حقيق ُة
ِ
�إثــــراء
 اكتب فقرة يف حدود خم�سة �أ�سطر عن �أهمية أالن�شطة الريا�ضية يف حتقيق مقولة:
"العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم" ،موظفا ا�سم املفعول العامل عمل فعله ،مع
التنبه لو�ضع عالمات الرتقيم يف مكانها.

 التقومي املعتمد على أالداء ،قائمة الر�صد  
-2

ا�سم املفعول
امل ؤ�لفة

حممود

حمبوب

ممقوتا

عمله
جاء ا�سم املفعول (امل�ؤلفة) معرفا بـ (�أل) التعريف؛ فحقق
�رشط عمل ا�سم املفعول عمل فعله ،فرفع نائب فاعل،
قلوبهم :قلوب :نائب فاعل مرفوع ال�سم املفعول ،وعالمة
رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.

وقع ا�سم املفعول (حممود) خربا مرفو ًعا لـ (لعل) ،وجاء
منونا؛ فحقق �رشط عمل ا�سم املفعول عمل فعله ،فرفع نائب
فاعل ،عواقبه :عواقب :نائب فاعل مرفوع ال�سم املفعول،
وهو م�ضاف.

وقع ا�سم املفعول (حمبوب) خربا مرفوعا ،وجاء منونا؛ فحقق
�رشط عمل ا�سم املفعول عمل فعله ،فرفع نائب فاعل،
خالئقه :خالئق :نائب فاعل مرفوع ال�سم املفعول ،وهو
م�ضاف.

وقع ا�سم املفعول (ممقوتا) خربا من�صوبا لـ (ما ينفك) ،وجاء
منونا؛ فحقق �رشط عمل ا�سم املفعول عمل فعله ،فرفع نائب
فاعل ،ونائب الفاعل ال�سم املفعول �ضمري م�سترت تقديره
(هو).

ن�شاط ()10

 ورد مو�ضوع ا�سم املفعول يف مبحث اللغة العربية ،القواعد والتطبيقاتاللغوية ،لل�صف العا�رش أ
ال�سا�سي ،يف الوحدة الرابعة .وكذلك يف مبحث
اللغة العربية ،مهارات االت�صال ،لل�صف أ
الول الثانوي ،يف الوحدة ال�سابعة
ع�رشة.

للمعلم
 قطر الندى وبل ال�صدى ،ابن ه�شام أالن�صاري
 النحو الوايف ،عبا�س ح�سنللطالب
 -النحو الوا�ضح ،علي اجلارم وم�صطفى �أمني

ِ
القلب باكيا.
 -1لفارقت �شيبي موجع
 -2ما معبود بحق �إال اهللُ .
أ
 -3الإ ن�سان املوهوب نعم ًة عليه �ن يحمد اهلل عليها.

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف �إعراب معمول ا�سم املفعول(نائب الفاعل)؛ �إذ �إنهم يعربونه فاعال.
151

الوحدة الثانية

عمل امل�صدر وامل�شتقات( أ�ن�شطة الوحدة)

 ي�ستخرج امل�صادر العاملة عمل فعلها من ن�ص معطى. ي�ستخرج امل�شتقات العاملة عمل فعلها من ن�ص معطى. يعلل بع�ض الظواهر النحوية وال�رصفية. يعرب الكلمات املعطاة له �إعرابا تاما.يحول م�صدرا م�ؤوال �إىل م�صدر �رصيح عامل عمل فعله.
ّ -

العمل اجلماعي ,التّعاوين
 يوزع املعلم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعني لكل جمموعةمقررا.
 يوجه املعلم الطلبة �إىل طبيعة املهام امل�سندة �إليهم ،وير�شدهم �إىل كيفيةالتعامل معها.
أ
 يعمل املعلم على جتهيز الدوات الالزمة التي يتطلبها الن�شاط. يطلب املعلم �إىل الطلبة حل الن�شاط (احلادي ع�رش) ،ويقدر الزمن الالزملتنفيذه ،ويعلم الطلبة بذلك.
 بعد انتهاء الوقت املقدر ،يطلب املعلم �إىل كل جمموعة من خالل مقررهاعر�ض �إجابتها ،ثم يفتح باب احلوار والنقا�ش �أمام املجموعات أ
الخرى
لإ غناء العملية التعليمية ،وخلق جو من احليوية والن�شاط والتفاعل الإ يجابي
بني الطلبة �أنف�سهم.
 بعد انتهاء طلبة املجموعات من عر�ض �إجاباتهم ،يقوم املعلم بتعزيزهم ،ثميق ّدم التغذية الراجعة الالزمة لهم.
 يعر�ض املعلم الإ جابة ال�صحيحة للن�شاط على ال�سبورة� ،أو من خالل الو�سيلةاملتوافرة.
 -يطلب �إىل الطلبة نقل الإ جابة �إىل كرا�ساتهم.

�إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س ؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص213
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الوحدة الثالثة
التعجـب

3

الوحدة الثالثة

التعجب

الن�ص.
 ي�ستخل�ص م�ضامني ّالتعجب .
 يتبني معنىُّ
يق�سم التعجب �صي ًغا قيا�سيّةِ ,
و�صي ًغا �سماعيّة.
 ُّّ
القيا�سي.
التعجب
يعرف
 ّّ
ُّ
أ
القيا�سي (ما �فعله!).
التعجب
مكونات �صيغة
يتعرف ّ
 ّّ
ُّ
أ
القيا�سي (ما �فعله !).
التعجب
مكونات �صيغة
 يعرب ّّ
ُّ
 مييّز( ما التعجبيّة ) من �أنواع ( ما ) أالخرى.
القيا�سي (ما �أفعله !) يف ُجمل من تعبريه.
التعجب
 يوظف �صيغةّ
ّ
 -يقدر �أهمية �صيغ التعجب يف خدمة املعنى.

حق
التعجب,
التعجبيّة ,فعل
القيا�سي ,ما
التعجب
التعجب,
املتعجب منهُّ ,
ّ
َّ
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
مبني ,فعل جامد
ا�سم
ال�صدارة,
ّ
التفكري الناقد

الذهني.
 يهيئ املعلم البيئة ال�صفية جلل�سة الع�صفّ
مدون أ
للفكار.
 يكلف الطلب َة اختيار ّالتعجب ,مثل :متى ي�شعر املرء
 يلقي املعلم �أ�سئلة مثرية للتفكري يف مو�ضوعُّ
التعجب؟ هل
بالتعجب؟ ما طبيعة هذا ال�شعور؟ ما ال�صيغ التي يعبـر بها عن
ُّ
ُّ
ِّ
هناك �صيغ قيا�سيـة للتعجب؟ ما هي؟
َّ
 يعطي الطلبة فر�صة زمنيّة كافية للتفكري ,ثم يدون �إجاباتهم أالولية على
ال�سبورة.
 يناق�ش الطلبة �إجاباتهم جماعيًّا ,لتمحي�ص أالفكار وتقييمها.
يوجه املعلم النقا�ش ,م�ساع ًدا الطلبة للتو�صل �إىل الإ جابات ال�صحيحة ,ويقدم
 ّالتغذية الراجعة.

التدري�س املبا�رش
�أن�شطة القراءة املبا�رشة

-

-

الن�ص على م�سامع زمالئهم ,مع مراعاة
يكلف الطلبة املجيدين يف القراءة قراءة ّ
التعبري عن معنى التعجب ,وال�ضبط ال�سليم للكلمات.
متيحا لهم فر�صة ت�صويب أ
الخطاء القرائيّة ذاتيًّا.
يتابع قراءة الطلبة ً
يتابع الطلبة آ
الخرون قراءة زمالئهم الن�ص ,حماولني فهم م�ضامينه .
يناق�ش املعلم الطلبة يف ما ا�ستمعوا له ,من خالل �س�ؤايل املناق�شة� ,أو غريهما من
أ
مقدما لهم التغذية الراجعة.
ال�سئلة,
ً

�أ�سئلة و�أجوبة

يدون املعلم على ال�سبورة اجلملتني آ
النف�س
عظم
التيتني الواردتني يف ّ
 ّالن�ص" :ما �أ َ
َ

للمعلم والطالب
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احرتام الذات!" ،ويطلب �إىل الطلبة ت أ� ّمل
روع
الب�رشيَّة! " ,و"ما �أ َ
َ
تركيب اجلملتني يف زمن حم َّدد.
 يق ّدم �أ�سئلة تتناول مكونات اجلملتني و�إعرابهما ,موظ ًفا املعلوماتالواردة يف املدار�سة ,مثل :مبَ بد�أت كلتا اجلملتني؟ ما نوع ( ما ) يف
التعجبية)؟ ممَّ تتكون
بداية كلّ منهما ؟ وما �إعرابها ؟ مبَ �أتبعت (ما
ُّ
اجلملة الفعليّة بعدها ؟
لتكو َن اال�ستنتاجاتِ
ويدونها على ال�سبورة,
 يتل ّقى �إجابات الطلبة,ّ
ِّ
الواردة يف الدر�س.
املدر�سي
العمل يف الكتاب
ّ

 يـكلف املعلم الطلبة فتح الكتاب املدر�سي على أالن�شطة ()3 ,2 ,1
ّ
بالتتابع ,ثم حلها يف زمن حم ّدد.
 يتابع حلّ الطلبة أمقدما العون ملن يطلبه.
الن�شطة,
ً
 يفتح املجال للمناق�شة اجلماعيّة؛ فيكلف الطلبة بتقدمي �إجاباتهم بناءعلى ما تو�صلوا �إليه ،ويناق�شهم يف �إجاباتهم متهيدا لإ قرار ال�صائب
منها.
 -يعزز املعلم الطلبة ,ويقدم التغذية الراجعة .

�ساعتان

عالج
الق�شريي آ
التي ,ثم
ال�صمة
 عني جملة التعجبّ
القيا�سي ( ما �أفعله ! ) يف بيت ّ
ّ
تاما:
�أعربها �إعرابًا ًّ
بنف�سي تلك أ
طيب امل ُ
َ
�صطاف واملُرتبَّعا
ال َ
الربى وما �أ َ
ر�ض ما �أ َ
طيب ُّ
َ
�إثــراء
 ا�ضبط اجلملة آالتية باحلركات ,للتعبري عن معنى التعجب مرة ,وعن معنى
اال�ستفهام مرة�أخرى ,وعن معنى النفي مرة ثالثة،متنبها �إىل عالمات الرتقيم،
تاما( :ما �أ�صدق امل�شاعر).
ثم �أعربها يف احلاالت كلها �إعرابًا ًّ
 -مراجعة الذات� ،سجل �سري التّعلم 

ن�شاط ()1
 ما �أ�رسعك!  -ما �أطوعك!ن�شاط ()2
"-1ما �أطول الليل !"
 ما :ما التعجبية ,ا�سم مبني على ال�سكون ,يف حمل رفع مبتد�أ .ن�شاط ( )3
" ما �أجمل الدين والدنيا ! "
التعجبية ,ا�سم مبني على ال�سكون ,يف حمل رفع مبتد�.أ
 ما :ماُّ
ّ
	�أجملَ  :فعل ٍمبني على الفتحة الظاهرة,
ما�ض جامد خا�ص
ُّ
بالتعجبّ ,
التعجبية.
وفاعله �ضمري م�سترت وجوبًا ,تقديره (هو) ,يعود على ما ُّ
التعجب وفاعله ال�ضمري امل�سترت ,يف حمل رفع
واجلملة الفعلية من فعل
ُّ
خرب املبتد�أ ( ما التعجبية ).
التعجب ,وعالمة ن�صبه الفتحة
 الدين :مفعول به من�صوب لفعلُّ
الظاهرة.
 الواو  :حرف عطف مبني على الفتحة الحمل له من الإ عراب. الدنيا  :ا�سم معطوف من�صوب  ,وعالمة ن�صبه الفتحة املقدرة على�آخره ,منع من ظهورها التعذر.
"ما �أ�ضيق العي�ش !"
 ما :ما التعجبية ,ا�سم مبني على ال�سكون يف حمل رفع مبتد�أ.ٍ
ما�ض جامد خا�ص بالتعجب ،مبني على الفتحة،
 �أ�ضيق :فعلوفاعله �ضمري م�سترت وجوبـًا تقديره ( هو ).
واجلملة الفعلية من فعل التعجب وفاعله ال�ضمري امل�سترت ،يف حمل رفع
خرب املبتد�أ(ما التعجبية).
العي�ش  :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على
َ
آ
�خره.

للمعلم
 �أبو الربكات أالنباري� ،أ�رسار العربية
 عبا�س ح�سن  ،النحو الوايفللطالب
 �أحمد قب�ش ،الكامل يف ال�رصف والإ عراب عبدال�سالم هارون ،أال�ساليب الإ ن�شائية يف النحو العربي

 -انظر الدر�س (. )13
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التعجب

 يتعرف �صيغة التعجب القيا�سي ( �أ ِفعل به ! ) .
ّ
ّ
ِ ُّ
ب القيا�سي ( �أ ِ
فعل به ! ) .
التعج
�صيغة
مكونات
د
د
 يحّ
ّ
ُّ
ِ
التعجب ,على وزن ( �أ ْفعلْ ) .
يو�ضح خ�صائ�ص فعل
 ُّّ
ِ
 يتبني نوع الباء ,واملعنى الذي ت�ؤديه يف �صيغة ( �أفعل به! ) .ِ
تاما .
 يعرب جملةالتعجب القيا�سي على �صيغة ( �أفعل به!) �إعرابًا ًّ
ُّ
ال�سماعي .
التعجب
يتعرف
 ّّ
ُّ
ال�سماعي .
التعجب
 يذكر بع�ض الرتاكيب الدالة علىّ
ُّ
ال�سماعي يف الن�صو�ص الواردة.
التعجب
 مييّز ِ�صيَغّ
ُّ
�صحيحا .
ال�سماعي توظي ًفا
التعجب
 يوظّ ف الترّ اكيب الدالة علىً
ّ
ُّ
ال�سماعي  ,حرف اجلر الزائد
التعجب
ّ
ُّ
حل امل�شكالت
 يعر�ض املعلم مو�ضوع الدر�س على �شكل م�شكلة بحثية؛ بكتابة ال�س�ؤالنيآ
التيني على ال�سبورة:
ِ
التعجب
القيا�سي (�أفعل به!)؟ ما �إعراب �صيغة
التعجب
 ما مكونات �صيغةُّ
ّ
ُّ
القيا�سي (�أ ِ
فعلْ به!)؟
ّ
يق�سم الطلبة جمموعتني بحثيتني؛ تتناول كلّ جمموعة �أحد ال�س�ؤالني .
 ّ جتزئ املجموعة أالوىل مهمتها بالبحث عن مكونات جملة التعجب القيا�سي:
(�أفعل به!) ,وجتزئ املجموعة أ
مكونات
الخرى مهمتها بالبحث عن �إعراب ّ
جملة التعجب ( �أ ِ
فعلْ به ! ) .
ُّ
 ميكن للمجموعتني اال�ستعانة باملراجع املتوافرة يف مكتبة املدر�سة� ,أو مبكتبةالنحو العربي املحو�سبة .
 تقدم كل جمموعة ما تو�صلت �إليه ,وتعر�ضه على املجموعة أالخرى.
 يناق�ش املعلم املجموعتني يف ما عر�ضتاه ,وي�صحح املعلومات ,ويرثيها بجملمن �صيغة التعجب القيا�سي (�أ ِ
فعل به!) التي يكون فاعلها �ضمريا؛ مثل:
ّ
ُّ
باملهند�سينْ !" .
�ص به!"� ,أومعربًا بعالمات فرعية؛ مثل �" :أبْ ِر ْع
" �أ ْح ِر ْ
َ
 يعزز املعلم الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة.التعلم من خالل الن�شاط ،متثيل أ
الدوار
الوحدة من
للتعجب
ميهد املعلم
 ّمر بهم يف فاحتة َ
ال�سماعي ,بتذكري الطلبة مبا ّ
ّ
ُّ
وجود ِ
تعجب �سماعي ال �ضوابط لها.
غ
ي
�ص
َ
ُّ
 ميثل اثنان من الطلبة دور كل من املتحاورتني ( �أمل  ,ومرمي ) ,بلغة معربة عنالتعجب .
ُّ
ِ
آ
ال�سماعي .
ب
التعج
غ
ي
�ص
حتديد
حماولني
للحوار,
خرون
ال
الطلبة
ي�ستمع
َ
ّ
ُّ
احلواري؛ لتحديد ال�صيغ غري
املوقف
يف
له
ا�ستمعوا
ما
يف
الطلبة
املعلم
يناق�ش
ّ
التعجب؛ مثل " :هلل درك !"" ,ويا لك من �صديقة ! ".
القيا�سيّة الدالة على
ُّ
أ
 ي�ساعد املعلم الطلبة على التو�صل �إىل تلك ال�صيغ ,ويدونها �مامهم علىال�سبّورة.
ويدون على
للدر�س،
العام
اال�ستنتاج
إىل
�
معلمهم
إ�رشاف
�
ب
الطلبة
 يتو�صلَّ
ال�سبورة.
ال�سماعي كتابة ,يف مواقف حياتيّة,
التعجب
 يكلف الطلبة توظيف �صيغّ
ُّ
وطباعتها با�ستخدام برنامج الطباعة الإ لكرتوين .
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص256
160

�ساعتان

للمعلم والطالب
املتعجب منه؛ معمول
اجلر الزائد (الباء) الداخل على
 يجوز حذف حرف َّّ
ِ
ِ
م�صدرا م�ؤوال من (�أ ْن
التعجب (�أفعل به !)� ,إذا كان ما يَجره
(�أ ْفعلْ ) ,يف �صيغة ُّ
ً
امل�صدريّة) والفعل� ,أو(�أ ّن) ومعموليها؛ نحو� " :أجملْ �أن تكون الفائز!" ،و "
�أجمل �أنك فائز! " ,أ
وال�صل� " :أجمل ب أ�ن تكون الفائز! " ,و" �أجمل ب أ�نك
فائز! ".

عالج
 �أعرب اجلملة آِ
القد�س ! " .
تاما � " :أكبِ ْـر باملدافعني عن
التية �إعرابًا ًّ
�إثراء
ِ
للتعجب من �إخال�ص
قيا�سي على �صيغة (�أ ْفعلْ بِه ! )؛
 هات جملة تعجبُّ
ّ
تاما .
ال�صديق ,ثم �أعربها �إعرابًا ًّ

ن�شاط ()4
املح�سن !"
كرم
" ما �أ َ
َ
التعجبيّة ,ا�سم مبني على ال�سكون ,يف حمل رفع مبتد�أ.
 ماُّ
مبني على الفتحة,
خا�ص
 �أكرم :فعلٌ ما�ض جامدّ
ُّ
للتعجبّ ,
وفاعله �ضمري م�سترت وجوبًا تقديره هو ,يعود على (ما )
التعجبية ,واجلملة الفعلية من الفعل وفاعله يف حملّ رفع خرب
ُّ
أ
املبتد�(ما التعجبية).
املح�سن :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرةعلى �آخره .
" �أَك ِر ْم باملح�سن ! "
 �أكرم  :فعلٌ ٍمبني على ال�سكون ,جاء على �صيغة
ما�ض جامد ّ
أ
التعجب .
المر ,لإ ن�شاء
ُّ
مبني على الك�رسة ,ال
 الباء  :حرف ّجر زائد ,يفيد التوكيدّ ,
حملّ له من الإ عراب.
 املح�سن :فاعل لفعل التعجب مرفوع ,وعالمة رفعه �ضمةمقدرة منع من ظهورها ا�شتغال املحل بحركة الك�رسة
املنا�سبة حلرف اجلر.

 -القلم والورقة  ،اختبار 

للطالب :
 -مو�سوعة النحو العربي املحو�سبة

أ�خطاء �شائعة

وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف �إعراب جملة التعجبالقيا�سي (�أَف ِعلْ ب ِه!).
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الوحدة الثالثة

التعجب ( أ�ن�شطة الوحدة)

ال�سماعي يف اجلمل الواردة.
التعجب
 يعني �أ�سلوبّ
ُّ
 يوظّ ف �صيغتي التعجب القيا�سيِ ,ال�سماعي يف كتابته .
التعجب
و�صيَغ
ّ
ّ
ُّ
ُّ
القيا�سي (ما �أ ْف َعلَه!).
ب
التعج
�صيغة
 يعرب جمال علىّ
ُّ
مكوناتها .
التعجب
 يحلل جمال على �صيغةالقيا�سي (ما �أ ْف َعلَه! ) �إىل ّ
ّ
ُّ
التعجب واال�ستفهام ,يف �صيغة (ما �أفعله!).
يفرق يف املعنى والإ عراب ,بني
 ُّّ
ِ
 يفرق يف املعنى والإ عراب بني �صيغة التعجب (�أ ْفع ْل بِه!) ,و�صيغة أالمر
ّ
ُّ
(�أ ْف ِعلْه).

اجلماعي ،التعاوين
العمل
ّ
يق�سم املعلم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة؛ مبا يتنا�سب و م�ساحة الغرفة
 ّأ
أ
ال�صفيّة ,و�عداد الطلبة ,وعدد الن�شطة.
 يوزع على املجموعات �أوراق عمل مع َّدة م�سب ًقا () ,تتناول كل ورقةالوحدة.
ن�شاطا من �أن�شطة َ
كل جمموعة التعاون يف ما بينهم ,حللّ الن�شاط املوكول �إليهم,
 يكلف طلبة ّ�ضمن زمن مقدر.
 يتابع املعلم حلّ الطلبة أالن�شطة ,مق ّدما العون الذي حتتاجه كل جمموعة.
 يعر�ض مقرر كلّ جمموعة ما تو�صلت �إليه جمموعته من حلّ على املجموعاتأ
الخرى.
 تناق�ش املجموعات ما يعر�ض عليها ,ويق ّدم املعلم التغذية الراجعة . -ميكن �أن يعطى الن�شاطان( :ال�ساد�س والتا�سع) واجبا بيتيّا .

* �إجابات بع�ض �أن�شطة الوحدة؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص 215+214
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أ�خطاء �شائعة

*** منوذج �أوراق العمل اخلا�ص با�سرتاتيجية التدري�س؛ انظر ملحق �أوراق العمل �ص285-283
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الوحدة الرابعة
النــ�سب

4

الوحدة الرابعة

الن�سب (مفهومه  ،الن�سب �إىل أ
ال�سماء املختومة بتاء الت�أنيث)

الن�ص .
يتعرف م�ضامني ّ
 ّ يتبيـّن فائدة الن�سب . ين�سب �إىل أال�سماء املختومة بتاء الت أ�نيث .
 يعرب اال�سم املن�سوب ح�سب موقعه من اجلملة . يوظّ ف يف تعبريه �أ�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء خمتومة بتاء الت أ�نيث . يقدر �أهمية الن�سب يف حتديد املعنى املطلوب.الن�سب  ،املن�سوب �إليه  ،املن�سوب  ،ياء الن�سب

التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ٍ
مبثال من نحو " املواطن أ
ميهد املعلم للدر�س
ردين منتم �إىل وطنه"،
 ِّال ُّ
أ
أ
أ
ردنـي) من خالل
ويلفت �نظار الطلبة �إىل الفرق بني كلمتي ( :الردن وال ّ
ال�سئلة؛ مثل :ما الفرق يف اللفظ بني الكلمتني؟ ِ
أ
هات �أمثل ًة م�شابهة لهاتني
الكلمتني.
ويعززهم ،ويقدم التغذية الراجعة.
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ِّ�أن�شطة القراءة املبا�رشة
الن�ص قراء ًة جهرية معبرّ ة ،ويتابع
 يكلّف املعلّم عد ًدا من الطلبة املجيدين قراءة ِّوموجها .
معززا
القراءة ّ
ّ
الن�ص،
 مينح الطلبة الفر�صة للت�صحيح الذاتي ،ثم يناق�شهم يف م�ضامنيّ
م�ستعينا ب أ��سئلة املناق�شة وغريها مما يراه منا�سبا .
اال�ستق�صاء
أ
الن�ص،
 يكلّف املعلم الطلبة ا�ستخراج بع�ض ال�سماء املنتهية بالياء امل�ش ّددة من ّيدونها على ال�سبورة .
ثم ّ
ّ
ٍ
أ
العربي ،
،
(العلمي
الكلمات:
د
جر
مثل:
�سئلة؛
ال
من
بعدد
الطلبة
يناق�ش
ِّ
ّ
ّ
دي) من الياء امل�ش ّددة ،ما الفرق الذي تالحظه بني كلمتي:
املعر ّ
يف ،الكنْ ّ
والعربي) ؟ ماذا ن�سمـي هذه الياء ؟ هل هي
والعلمي) ،و (العرب
(العلم
ّ
ّ
ِّ
ِ
أ
من �أ
يف
إالم ن�سب اال�سمان( :املعر ّ
�صل الكلمة �و زائدة ؟ ما فائدة �إحلاقها ؟ � َ
ِ
ِ
والكنْد ّي) ؟ مباذا ُختم املن�سوب �إليه يف كلٍّ منهما ؟ ماذا ُحذف منهما عند
�إحلاق ياء النّ�سب ؟
أ
ِّ
 يعطي املعلّم قدرا منا�سبا من الوقت ليفكر الطلبة يف �إجابات ال�سئلة .ويعززهم ،ثم
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة ،مف�سحا لهم جمال املناق�شةّ ،يق ِّدم التغذية الراجعة .
أ
أ
 يلفت املعلم �أنظار الطلبة �إىل �إعراب ال�سماء املن�سوبة ،و� ّن ياء الن�سب حتملحركة الإ عراب.
أ
يتو�صل الطلبة مب�ساعدة املعلم �إىل اال�ستنتاج ،ثم يكلّف �حد الطلبة كتابته على
ّ
أ
ال�سبورة� ،و يعر�ضه من خالل الو�سيلة التكنولوجية املتوافرة يف املدر�سة.
يوجه املعلّم الطلبة �إىل حلّ الن�شاطني  :أ
الول والثاين .
 ّ  منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص257
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للمع ّلم
 قد يُ�ستغنى يف الن�سب عن �إحلاق الياء امل�ش ّددة ،وذلك بطريقتني:• بناء اال�سم على وزن فاعل (مبعنى �صاحب)؛ مثل( :تا ِمر
والبِن)؛ كما يف قول ا ُ
حلطيئة:
ِ
ال�صيف تا ِمر
ت �أنّـ (م) َك البِ ٌن يف
وغررتني
وزعم َ
ْ
ْ
�أي� :صاحب لنب ومتْر.
ِ
حلر ِ
ف غالبا؛ نحو:
• بناء اال�سم على وزن ّ
(فعال) ،وذلك يف ا َ
(ب ّقال ،ودبّاغ ،و�صبّاغ) .
ن�شاط ()1
 -1بَ ْكر َ ،و ْ�صف .
ِ ّ -2
ال�صينِ ّي .
ـي ،بريوتِ ّي ،احلا�سوبِ ّي ،املرك ِز ّي ،العراقِ ّيّ ،
عمان ّ
ن�شاط( )2يرتك لتقدير املعلم.

أ�خطاء �شائعة

فيفتح الم (اللُّغة) عند الن�سب �إليها؛ فيقول:
 يخطئ بع�ض الطلبةُ
اللَّغ ِو ّي ،وال�صحيح :اللُّغوي؛ ب�ضمها.
(النحو) عند الن�سب؛فيقول:
 وكذلك يخطئ بع�ضهمفيفتح حاء ْ
ُ
النَ َح ِو ّي  ،وال�صحيح  :النّ ْح ِو ّي؛ بت�سكينها.
ِ
ثل ذلك فتح هاء ال�ضمري ( ُه َو)؛ فيقالَ :ه ِويّة ،وال�صحيح :
 وم ُُه ِويّة؛ ب�ضمها.

�ساعة واحدة

عالج
 ان�سب �إىل أال�سماء آ
التية ،مع ال�ضبط التام بال�شكل:
ورقة� ،أ�سطوانة ،القاهرة .
�إثراء
تت�ضمن �أ�سماء
 اكتب فقرة تبيـّن فيها فائدة الن�سب ،م�ست�شهدا ب أ�مثلة من عندكّ
من�سوبة �إىل �أ�سماء خمتومة بتاء الت أ�نيث .

 -مراجعة الذات� ،سجلّ �سري التعلم 

أ�خطاء �شائعة

 يكامل املعلم بني املهارات النحوية وال�رصفية املتعلمة ومهارات االت�صالأ
الربع.
لل�صف
 ورد مو�ضوع الن�سب يف مبحث اللغة العربية ،مهارات االت�صالّ ،العا�رش أ
ال�سا�سي ،وكذلك يف مبحث اللغة العربية ،مهارات االت�صال،
لل�صف أ
الول الثانوي ،يف الوحدة ال�سابعة ع�رشة.

للمع ّلم
 �رشح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،ابن عقيلللطالب
 -النحو الوا�ضح ،علي اجلارم وم�صطفى �أمني

 -انظر الدر�س (.)14
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الوحدة الرابعة

الن�سب

أ
(ال�سماء املق�صورة واملنقو�صة واملمدودة)

 يتعرف طريقة الن�سب �إىل أال�سماء املق�صورة واملنقو�صة واملمدودة .
ّ
 مييّز نوع الهمزة يف أال�سماء املمدودة .
 ين�سب �إىل أال�سماء املق�صورة واملنقو�صة واملمدودة .
 يبيـن أإالم نُ�سبت .
ال�سماء املن�سوبة � َ
 ي�ستخرج أال�سماء املن�سوبة �إىل �أ�سماء مق�صورة ومنقو�صة وممدودة من الن�صو�ص املعطاة . يوظف يف تعبريه �أ�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء مق�صورة ومنقو�صة وممدودة .املق�صور  ،املنقو�ص  ،املمدود
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ي�ستثري املعلّم خربات الطلبة التي اكت�سبوها من الدر�س ال�سابق ،وذلك بتوجيهعدد من أ
ال�سئلة؛ مثل :ما املق�صود بالن�سب؟ ما فائدته؟ ما حركة احلرف
الذي ي�سبق ياء الن�سب ؟ كيف نن�سب �إىل أ
ال�سماء املختومة بتاء الت أ�نيث ؟
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
 يكلّف املعلم بع�ض الطلبة املجيدين قراءة الن�ص يف فاحتة الوحدة قراء ًة جهريةمعبرّ ة .
ويوجههم لت�صحيح أ
ثم يق ّدم التغذية الراجعة
 ي�ستمع �إىل قراءات الطلبةّ ،الخطاءّ ،
.
حل امل�شكالت
 يعر�ض املعلّم على طلبته ،بالو�سيلة املنا�سبة ،العبارتني الواردتني يف الن�ص:(�أ
ع�شوي املو�سيقى )( ،يف �أثناء مراحل درا�سته من االبتدائيَّة �إىل الثانويّة)،
ّ
ومييّز الكلمات�( :أ
ع�شوي  ،االبتدائيّة ،الثانويّة) بلون معيـّن .
ّ
 يكلّف املعلّم عددا من الطلبة قراءة العبارتني قراءة �صحيحة .ال�سماء التي نُ�سبت �إليها أ
بيان أ
امللونة .
 يكلّف الطلبة َال�سماء َّ
آ
 يثري املعلّم امل�شكلة التية :قلب �ألف (�أع�شى) واوا ،وياء (الثاين) واوا ،وعدم القلب يف (االبتدائي) .
ويوجههم للتفكري يف
 يق�سم املعلّم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة،ّ
امل�شكلة ،واقرتاح احللول املنا�سبة  ،حم ِّددا الزمن املنا�سب .
ويدونها على ال�سبورة .
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة منمقرري املجموعاتِّ ،
ِّ
 يناق�ش الإ جابات مع الطلبة يف املجموعات كافة ،ويثبّت الإ جابة ال�صحيحة وحدها. يعزز املعلم الطلبة ،ويقدم التغذية الراجعة.دون على ال�سبورة .
ّ
يتو�صل الطلبة مب�ساعدة املعلّم �إىل اال�ستنتاج ،وي ُ َّ
للطالب
لحق ياء الن�سب؛ نحو:
واوا ،ثم تُ ُ
ب قلبُها ً
 �إذا وقعت ياء املنقو�ص ثالثة َو َج َِ
ال�صـ َد ِو ّي.
ال�صدي (الظم�آن) َّ :
• َّ
أ
الع َم ِو ّي.
الع
مي(العمى) َ :
• َ
ِ
ال�ش َج ِو ّي .
ال�شجي (احلزين) َّ :
• َّ
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ن�شاط ()3

َ -1ح َك ِم ّي
 -2بُ�صرْ ِ ّي �أو بُ�صرْ َ ِو ّي �أو بُ�صرْ ا ِو ّي َ ،ر ْمثِ ّي �أو َر ْمثَ ِو ّي �أو رمثا ِو ّي .
 -3قلب أ
ورنَ ِو ّي .
اللف ً
واوا ؛ َم َه ِو ّيَ ،
 -4املنتهى ،واملقتدى ،واملو�سيقا .

�ساعة واحدة

عالج
 ان�سب �إىل أال�سماء � :شا ٍد ُ ،منتهى ِ ،غذاء ،مع ال�ضبط التام بال�شكل.
�إثـراء
 ِ�صف َم ْ�شه َد الغروب موظِّ فا �أ�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء مق�صورة ومنقو�صةوممدودة .

 التقومي املعتمد على أالداء� ،سلّم التقدير

ن�شاط ()4
√ -1
√ -2
× -3

ن�شاط ()5

الرثائي
-1
ّ
 -2قاعدة الن�سب �إىل اال�سم املمدود الذي همزته �أ�صلية  ،وهي بقاء
الهمزة على حالها عند الن�سب �إىل اال�سم املمدود (.ابتد�أ)
�( -3أ) االنطوائي  :من�سوب �إىل االنطواء .
ا�ستثنائي  :من�سوب �إىل ا�ستثناء .
ِ
ِ
الئي �أو ِجال ِو ّي
(ب) جالء  :ج ّ
ذكاوي
ذكائي �أو
ذكاء :
ّ
ّ
ال�سوداوي
ال�سوداء :
ّ
الدائي
الداء :
ّ
ِ
ال�شفائي �أو ال�شفا ِو ّي
ال�شفاء:
ّ
ِ
(جـ) اجتزاء  :اجتزائ ّي

 -انظر الدر�س (.)15

أ�خطاء �شائعة
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الن�سب

أ
(ال�سماء املق�صورة واملنقو�صة واملمدودة)
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الن�سب

أ
(ال�سماء املختومة بياء )

 يتعرف طريقة الن�سب �إىل أال�سماء املختومة بياء .
ّ
 ين�سب �إىل أال�سماء املختومة بياء م�ش ّددة .
ال�سماء املن�سوبة من أ
 مييّز أال�سماء املختومة بياء م�ش ّددة .
 ين�سب �إىل أال�سماء املختومة بياء غري م�ش ّددة قبلها �ساكن .
�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء خمتومة بياء .
 يوظّ ف يف تعبريه �أ ًال�سماء املختومة بياء م�ش ّددة ،أ
ال�سماء املختومة بياء ،أ
أ
ال�سماء املختومة بياء
غري م�ش ّددة قبلها �ساكن
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
الن�ص بالو�سيلة املنا�سبة .
 يعر�ض املعلّم ّ(بحرتي الو�صف) .
الن�ص ،ومالحظة العبارة:
ّ
 يكلف الطلبة قراءة ّأ
يوجه �إىل الطلبة عددا من ال�سئلة بالت�سل�سل؛ فيناق�ش كل �س�ؤال منفر ًدا ،ويق ّدم
 ّاملعلّم التغذية الراجعة ،ثم يلقي ال�س�ؤال الذي يليه؛ نحو :ما نوع الياء امل�ش ّددة
(بحرتي) ؟ هل هي من حروف اال�سم �أو ياء الن�سب؟ ما الفرق بني قولنا:
يف
ّ
عبا�سي)؟ الحظ اال�سم املن�سوب
�شاعر
(البحرتي
(بحرتي الو�صف) ،وقولنا:
ّ
ٌ
ّ
(البحرتي) ما موقع الياء فيه؟ كيف منيّز بني اال�سم املختوم بياء م�ش ّددة
�إليه
ّ
أ
أ
بعد ثالثة �حرف ف�كرث واال�سم املن�سوب؟
ويدون على ال�سبورة� ،أو يعر�ض
معلمهم،
يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج ب�إ�رشاف
ّ
ّ
�أمام الطلبة بالو�سيلة املنا�سبة.
 ي�شكر املعلم الطلبة لتعاونهم وم�شاركتهم .اال�ستق�صاء
(نبي و َع ِد ّي) .
الكلمتني:
الطلبة
على
ّم
ل
املع
 يعر�ضّ
ٍ
 يناق�ش الطلبة بعدد من أال�سئلة؛ مثل :ما ترتيب الياء امل�ش ّددة يف هاتني
أ
الكلمتني؟ كيف نن�سب �إليهما؟ ماذا نفعل بالياء الوىل؟ والياء الثانية؟ كيف
ت�صبح حركة احلرف الذي قبل (الواو) ؟
ويوجهها الوجهة ال�صحيحة مق ِّد ًما التغذية الراجعة .
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبةِّ ،دون على ال�سبورة .
 ي�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج وي ُ ّوط ّي) .
(ح ّيَ ،
 يعر�ض املعلّم على الطلبة الكلمتني َ : يناق�ش الطلبة ببع�ض أال�سئلة؛ مثل :ما ترتيب الياء امل�ش ّددة يف هاتني الكلمتني؟
الوىل فيهما؟ هل نر ّد الياء أ
كيف نن�سب �إليهما؟ ما �أ�صل الياء أ
الوىل �إىل
�أ�صلها عند الن�سب؟ ماذا نفعل بالياء الثانية ؟
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة  ،ويناق�شهم مق ِّدماً التغذية الراجعة .دو ُن على ال�سبورة .
 ي�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج وي ُ ّ يعر�ض املعلّم على الطلبة املثالني آالتيني :
ظبْيَة ــــــــــــ ظبيِ ّي �أو ظَ بَ ِو ّي
َر ْمي ــــــــــــ َر ْميِ ّي
(ر ْمي) ؟ هل هذه الياء م�ش ّددة
 ّيوجه �إىل الطلبة عددا ً من أال�سئلة ؛ مثل  :بمَ ُختم اال�سم َ
أ
؟ ما حركة احلرف الذي قبلها ؟ هل ُحذفت الياء �و بقيت عند الن�سب كما تالحظ
؟هل حتذف تاء الت أ�نيث �إذا وقعت بعد هذه الياء ؟ بوجود تاء الت أ�نيث يف املن�سوب �إليه
هل يجوز وج ٌه �آخر يف الن�سب ؟ ما هذا الوجه ؟
 مينح املعلّم الطلبة وقتا منا�سباً للتفكري يف احللّ  ،ثم يناق�ش الطلبة يف �إجاباتهمالتو�صل �إىل اال�ستنتاج .
وي�ساعدهم على
ُّ
حلل أ
الن�شطة  6و  7و  8و . 9
يوجه املعلّم الطلبة
ّ -
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أ
أ
 ميّز ال�سماء املن�سوبة من ال�سماء املختومة بياء م�ش ّددة يف ما ي أ�تي:• كان قدماء امل�رصيني يكتبون على ورق الب ِ
ـرد ّي .
َ
• يبدو �أبو الفتح الإ
ال ذكيّاً يف مقامات بديع الزمان الهمذاين .
�سكندري رج ً
ّ
• من ا ِ
الكر�سي ال يدوم .
حلك ِم ال�شائعة:
ُّ
�إثـراء
تقريرا عن م�شكالت
 تخيّل نف�سك مندوبًا للإ ذاعة يف حمافظتك ،ثم �أع َّدً
املحافظة ،موظِّ فا فيه �أ�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء خمتومة بياء ،و�ألقه على م�سامع
زمالئك .
 -القلم والورقة ،اختبار 

للمع ّلم
 �رشح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،ابن عقيلللطالب
أ
 النحو الوا�ضح ،علي اجلارم وم�صطفى �مني انظر الدر�س (.)15ن�شاط ()6
أ
أ
�صمعي ال�صفات :ا�سم من�سوب
�صمعي :ا�سم خمتوم بياء م�ش ّددة� ،
 -1كان ال
َّ
ُّ
.
ال�شافعي :ا�سم خمتوم بياء م�ش ّددة
ال�شافعي :ا�سم من�سوب،رحم اهلل
 -2للمذهب
ّ
ّ
.

أ�خطاء �شائعة

ن�شاط ()7
َعلِ ّي  ،قُ َ�ص ّي  ،بَلِ ّي
ن�شاط ()8
َز َو ِو ّي َ ،عيَ ِو ّي
ن�شاط ()9
َج ْدي ِ ّي َ ،ح ْليِ ّي
ُك ْليِ ّي �أو ُكلَ ِو ّي
ُد ْميِ ّي �أو ُد َم ِو ّي
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أ
(ال�سماء التي قبل �آخرها ياء م�ش ّددة مك�سورة )
الن�سب

 يتعرف طريقة الن�سب �إىل أال�سماء التي قبل �آخرها ياء م�ش ّددة مك�سورة .
ّ
 ين�سب �إىل أال�سماء التي قبل �آخرها ياء م�ش ّددة مك�سورة .
 ي�ستخرج أإالم نُ�سبت .
ال�سماء املن�سوبة ويبيِّـن � َ
 ين�سب �إىل �أ�سماء منقو�صة وممدودة وخمتومة بياء م�ش ّددة .أ
ال�سماء التي قبل �آخرها ياء م�ش ّددة مك�سورة

التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
الن�ص قراء ًة جهرية معبرِّ ة ،مالحظا قراءته.
 يكلّف املعلّم �أحد الطلبة قراءة ّ(كثريي الغزل) .
 يقف املعلّم مع الطلبة عند عبارةّ
 يطرح عد ًدا من أري)؟ ما حركة الياء
إالم نُ�سبت كلمة ( ُكثَيـْ ّ
ال�سئلة؛ مثلَ � :
امل�ش ّددة التي ت�سبق احلرف أ
الخري (الراء)؟ ما الفرق بني الياء يف (كثيـر)
ِّ
ري)؟ ماذا حذفنا من (كثيـر) حني ن�سبنا �إليه ؟
والياء يف ( ُكثَيـْ ّ
ِّ
يعزز املعلم �إجابات الطلبة ،ويق ّدم التغذية الراجعة .
 ِّ يلفت املعلّم �إىل ال�شذوذ يف الن�سب �إىل (طيّئ) .ويدون على ال�سبورة� ،أو يعر�ضه
ّ
يتو�صل الطلبة مب�ساعدة املعلّم �إىل اال�ستنتاجّ ،
املعلم بالو�سيلة املنا�سبة.
يوجه املعلّم الطلبة �إىل حلّ الن�شاط (العا�رش) ،ويناق�شهم يف الإ جابات .
ّ -

ن�شاط ()10
َجيْ ِد ّي  ،بَيْنِ ّي
قَيْ ِم ّي  ،طَ يْبِ ّي

العمل اجلماعي( ،التعاوين)
مقر ًرا لكل
 يو ّزع املعلّم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعيِّـن ِّجمموعة.
 يكلّف طلبة كلّ جمموعة التعاون يف حل الن�شاط (احلادي ع�رش)  �ضمنزمن حمدد.
يتجول املعلّم بني املجموعات يف �أثناء حلّ الن�شاط  ،ويالحظ �أداء الطلبة يف
ّ
ويقومهم ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم .
كل منهاِّ ،
 ي�ستمع �إىل �أكرب قد ٍر من الإ جابات ،ويناق�شها مع الطلبة . -يعزز املعلم الطلبة ،ويق ِّدم التغذية الراجعة .

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الدر�س؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص 216
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أ
 ان�سب �إىل ال�سماء آالتية ،مع ال�ضبط التام باحلركة :
هيـن � ،شيّق  ،ميت
ِّ
ِّ
�إثــراء
 ِهات ثالث جملٍ يف كلٍّ منها ا�سم من�سوب �إىل ا�سم قبل �آخره ياء م�ش ّددة
مك�سورة .

 -املالحظة ،ال�سجل الق�ص�صي 

أ�خطاء �شائعة

 -انظر الدر�س (.)15
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(ال�سماء التي على وزين  :فَعيلة و ُف َعيلة ،أ
الن�سب أ
ال�سماء الثالثية
املك�سورة العني ،أ
ال�سماء الثالثية املحذوفة الال م )

الن�ص .
يتعرف م�ضامني ّ
 ّأ
 يعرف طريقة الن�سب �إىل ال�سماء التي على وزين :فَعيلة ،وفُعيلة . ين�سب �إىل �أ�سماء عـلى وزين  :فَعيلـة ،وفُعيلة .م�ضعفة �أو معتلة
 يعلّل عدم حذف الياء عند الن�سب �إىل �أ�سماء على وزن فَعيلةّ
العني.
أ
 ين�سب �إىل ال�سماء الثالثية املك�سورة العني . ين�سب �إىل أال�سماء الثالثية املحذوفة الالم .
 يوظّ ف يف تعبريه �أ�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء من وزين :فَعيلة وفُعيلة  ،و�أ�سماء ثالثيةمك�سورة العني  ،و�أخرى حمذوفة الالم .

أ
ال�سماء على وزين :فَعيلة ،وفُ َعيلة ،الثالثي املك�سور العني  ،الثالثي املحذوف
الالم
التدري�س املبا�رش
العمل يف الكتاب املدر�سي
أ
أ
 ميهد املعلّم للدر�س بتذكري الطلبة بطرائق الن�سب �إىل الق�سم الول من ال�سماء(املختومة بتاء الت أ�نيث ،املق�صورة واملنقو�صة واملمدودة� ،إلخ) .
 يكلّف املعلّم بع�ض الطلبة قراءة الن�ص قراءة جهرية معبرّ ة .الن�ص م�سرت�شدا ب�س�ؤال املناق�شة� ،أو �أ�سئلة �أخرى
 يناق�ش الطلبة مب�ضامني ّيقرتحها.
والقبلي) ،ويدونهما على ال�سبورة
(جزري،
 يلفت �أنظار الطلبة �إىل الكلمتني:ّ
ّ
.
�أ�سئلة و�أجوبة
يوجه املعلّم عددا من أ
إالم
(جزري،
ال�سئلة حول كلمتي:
ّ
والقبلي)؛ مثل َ � :
 ّّ
نُ ِ�سبَتا ؟ ماذا حذف منهما عند الن�سب غري تاء الت أ�نيث؟ ماذا �أ�صبحت حركة
احلرف الذي قبل الياء املحذوفة؟
ومعز ًزا .
موجهاً ِّ
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ،ويناق�شهم فيها ّيدون على ال�سبورة .
ّ
ثم ّ
يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاجّ ،
فيم
 ّيدون املعلّم الكلمتني( :حقيقة ،وطويلة) على ال�سبورة ،وي�س أ�ل مثالَ :
وقبلي)؟ ملاذا ال حتذف
(جزري،
كل من:
ّ
تختلف هاتان الكلمتان عن ٍّ
ّ
أ
الياء كما ُحذفت من (جزيرة) و(قبيلة) عند الن�سب؟ حا ِول �ن حتذف الياء
وتن�سب �إىل الكلمتني؟ ماذا تالحظ ؟
 ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة ,ويناق�شهم فيها حماوال تب�صريهم بالإ جابةال�صحيحة ،ومن ثَم التو�صل �إىل اال�ستنتاج .وي�ستمر بالطريقة نف�سها مع
َّ
ُّ
أ
ال�سماء التي على وزن فُعيلة .
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص261
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ن�شاط ()12
 -1بَ َد ِه ّي  :من�سوب �إىل بديهة .

�ساعتان

عالج
 ان�سب �إىل أال�سماء :
َح ٌم  ،عليلة  ،خفيفة ُ ،زبَيْدة .
�إثراء
أ
أ
حوارا على ل�سان معلِّمك و�حد الطلبة ،موظّ ًفا فيه ��سماء من�سوبة �إىل
 اكتبً
�أ�سماء من وزين :فَعيلة وفُعيلة ،و�إىل �أ�سماء ثالثية مك�سورة العني ،و�أخرى
حمذوفة الالم .

 املالحظة ،قائمة الر�صد �ُ -2س َكيْنة �ُ :س َكنِ ّي
عفيفي
عفيفة :
ّ
�رسيري
�رسيرة :
ّ
خليلي
خليلة :
ّ

 -انظر الدر�س (.)16
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(ال�سماء التي على وزين  :فَعيلة و ُف َعيلة ،أ
الن�سب أ
ال�سماء الثالثية
املك�سورة العني ،أ
ال�سماء الثالثية املحذوفة الال م )

التدري�س املبا�رش� ،أ�سئلة واجوبة
 ينتقل املعلّم �إىل جملة "�أبو أال�سود الد ؤ� ّ
العربي" ،فيعر�ضها
يل م�ؤ�س�س النحو
ّ
يوجه عد ًدا من أ
إالم نُ�سبت كلمة (ال ُّد ؤَ�يلّ)؟
ال�سئلة؛ مثلَ � :
على �شفافية ،ثم ّ
ما حركة العني قبل الن�سب؟ وكيف �أ�صبحت بعده ؟
ويدون على ال�سبورة .
ّ
يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاجّ ،
ودموي) ،فيعر�ضهما على �شفافية،
خوي،
ّ
 ينتقل املعلّم �إىل كلمتي�( :أ ّيوجه عد ًدا من أ
خوي)؟ كم حرفاً
إالم نُ�سبت كلمة (�أ ّ
ال�سئلة؛ مثلَ � :
ثم ّ
ّ
يف املن�سوب �إليه؟ من �أين جاءت (الواو) عند الن�سب؟ آ
والن ،ما احلرف
ِ
ب عند الن�سب ؟
املحذوف من (دم) ؟ ماذا قُل َ
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة ،ويعززهم ،ويق ّدم التغذية الراجعة .ويدون على ال�سبورة .
ّ
يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج العامّ ،
التع ُّلم من خالل الن�شاط ،التدريب
 يكلف املعلّم الطلبة حلّ أالن�شطة ()14+13+12؛ للت أ�كّد من مدى
ا�ستيعابهم للدر�س ،ويح ّدد زمناً معيناً لكل ن�شاط.
 يعر�ض املعلّم أالن�شطة على �شفافية مع ّدة م�سبقاً ،ثم يكلّف الطلبة قراءة
أ
الن�شطة قراءة �صحيحة.
 يطلب �إليهم حلّ أالن�شطة ،ويالحظ مدى تفاعلهم وتوجيهاته ،مقدرا وقتا
لكل ن�شاط.
 يناق�ش املعلّم الطلبة يف �إجابات أويعززهم ،ويقدم التغذية الراجعة
ال�سئلةّ ،
للدر�س.
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ـمـ ِر ّي  ،بَطَ ِر ّي  ،ك ََ�سلِ ّي  ،فَطَ نِ ّي
نَ َ
ن�شاط ()14
َغ َد ِو ّي
ل ُ َغ ِو ّي
ك َُر ِو ّي
�شف ِو ّي �أو �شف ِه ّي
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ال�سماء املر ّكبة ،أ
الن�سب ( أ
ال�سماء املجموعة واملثنّاة )

 يعرف طريقة الن�سب �إىل أال�سماء املركّبة .
 ين�سب �إىل أال�سماء املركبة .
معا .
 يعلّل الن�سب �إىل �صدر املركّب �أو عجزه �أو االثنني ً يعرف طريقة الن�سب �إىل أال�سماء املجموعة واملثنّاة .
 ين�سب �إىل أال�سماء املجموعة واملثنّاة .
يتعرف بع�ض �شواذ الن�سب .
 ّ يعلّل تقدمي املعنى على قواعد الن�سب القيا�سيّة عند تعار�ضهما . يوظّ ف يف تعبريه �أ�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء مركبة ،و�أخرى من�سوبة �إىل �أ�سماءجمموعة ومثنّاة .
أ
املزجي  ،املركب الإ
�سنادي � ،شواذ
ال�سماء املركبة  ،املركب الإ �ضايف  ،املركب
ّ
ّ
الن�سب

التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ميهد املعلّم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق من خالل عدد من أال�سئلة؛ مثل:
كيف نن�سب �إىل الكلمات :طويلةُ ،م َزينة ،ملِك ؟
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ،ويناق�شهم فيها .الن�ص قراءة جهريّة معبرِّ ة .
 يكلّف �أحد الطلبة قراءة ّعر�ض تو�ضيحي
تقدميي .
 يعر�ض املعلّم نتاجات الدر�س من خالل عر�ضّ
 يكلِّف املعلّم �أحد الطلبة قراءة النتاجات املعرو�ضة .ح�رضموتي ،
حنبلي،
 يعر�ض املعلّم يف �رشيحة �أخرى الكلمات :حن ِف ّي،ّ
ّ
أ
عبدري.
طي،
ّ
ت�بَ ّ
يوجه الطلبة �إىل بيان املن�سوب �إليه يف كلٍّ من هذه الكلمات .
 ّ يناق�ش املعلّم الطلبة ب أ�نواع هذه أال�سماء املركّبة ،وكيفية الن�سب �إىل كلٍّ
منها  ،وذلك بتقدمي جمموعة من أ
ال�سئلة؛ مثل :ما نوع اال�سم (�أبو حنيفة)
من أ
ال�سماء املركّبة ؟ �أنن�سب �إىل �صدره �أم عجزه ؟ لو ن�سبنا �إىل ال�صدر هل
يُعرف املن�سوب �إليه ؟ ما القاعدة التي طُ بِّقت على (حنيفة) عند الن�سب
�إليها ؟ ملاذا ن�سبنا �إىل اجلز�أين يف (ح�رضموت) ،و�إىل ال�صدر يف (ت أ�بّط �رشًّا)
؟
ويعززهم ،ويقدم التغذية الراجعة
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة،ِّ
املنا�سبة.
يتو�صل الطلبة ب�إ�رشاف معلمهم �إىل اال�ستنتاج ،ويعر�ضه املعلّم يف �رشيحة
ّ
خا�صة .
ّ
 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص262
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ن�شاط ()15
في
 �سيف الدولة �َ :سيْ ّفرا�سي
 �أبو فرا�س :ّ
ين
 -عبد الرحمن  :رحما ّ

�ساعتان

عالج
 اخرت ثالثة �أ�سماء مركبة  ،وثالثة �أخرى جمموعة  ،ثم ان�سب �إليها .�إثراء
�سماء من�سوبة �إىل �أ�سماء مركبة ،و�إىل �أ�سماء
 عبِّـر عن تطلّعاتك امل�ستقبلية موظّ ًفا �أ ًجمموعة ومثنّاة .

 -القلم والورقة ،اختبار 

ن�شاط ()16
ِّ
بعلبك ّي ،

نِ ْف ِط ّي  ،ذ َِّر ّي ،

كُر ِد ّي
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(ال�سماء املر ّكبة ،أ
الن�سب أ
ال�سماء املجموعة واملثنّاة )

التدري�س املبا�رش ،عر�ض تو�ضيحي
ِ
 يعر�ض املعلّم يف �رشيحة أأ
أ
ن�صاري،
مناري� ،
ال�سماء :مهني� ،صح
ّ
فيّ � ،
ْ ّ َ َ َّ
رومي.
رهطي ،
ّ
�شجريّ ٍ ،
ّ
ال�سئلة؛ مثل :أ
 يناق�ش الطلبة بعدد من أال�سماء املعرو�ضة من�سوبة �إىل
جموع ،فلماذا نن�سب �إىل املفرد �أحيانًا ،ونن�سب �إىل اجلمع على لفظه -
كما الحظت� -أحيانًا �أخرى ؟ مباذا تختلف (�أمنار و�أن�صار ورهط و�شجر
زيدي،
و�ص ُحف) ؟ و�إذا قلنا� :إن الن�سب �إىل (زي َديْن) هو
ّ
وروم) عن ( ِم َهن ُ
فكيف نن�سب �إىل املثنى �إذن ؟
ويعززهم .
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة ،ويناق�شهم فيهاِّ ،أ
ويدون على ال�سبورة� ،و يعر�ضه املعلم
يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج،
ّ
ّ
بالو�سيلة املنا�سبة.
العمل يف الكتاب املدر�سي
 يكلّف املعلّم �أحد الطلبة قراءة الق�ضيتني (�شواذ الن�سب ،وتقدمي املعنىعلـى القاعدة القيا�سيّة).
القيا�سي ل�شواذ الن�سب .
 يكلّف املعلِّم الطلبة �أن يُبيّنوا الوجهّ
 يلفت املعلّم �أنظار الطلبة �إىل �أن �شواذ الن�سب �صحيحة �إال �أنّه ال يُقا�سعليها .
 يناق�ش مع الطلبة �سبب تقدمي املعنى على قواعد الن�سب القيا�سية �إذاتعار�ضا.
يعزز املعلم الطلبة ،وي�شكرهم على تعاونهم يف امل�شاركة والنقا�ش .
ِّ -
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ن�شاط ()17
ِ
ِ
أ
ـي َ ،ع َج ِم ّي .
ال ّ
نباري  ،قَبَل ّي  ،قَ َر ِو ّي  ،بَ�شرَ ِ ّي َ ،د ْول ّ
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الن�سب (�أن�شطة الوحدة )

ال�شعراء �إىل قبائلهم ن�سب ًة �صحيحة .
ين�سب عد ًدا من ّ
 ُ يبيـن املن�سوب واملن�سوب �إليه يف عدد من أال�سماء .
ّ
 يُعلّل التغيري الذي يطر�أ على أال�سماء املن�سوب �إليها.
 -ي�ستخرج من الن�صو�ص �أ�سماء متثّل احلاالت التي تعلّمها ،وين�سب �إليها .

التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ميهد املعلّم للدر�س بتوجيه عدد من أ
ال�سئلة املتعلّقة بالوحدة؛ مثلَ :من يعطينا
 ّجملة فيها ا�سم من�سوب �إىل ا�سم مق�صور ؟ و�أخرى فيها ا�سم من�سوب �إىل
ثالثي حمذوف الالم ؟ وثالثة فيها ا�سم من�سوب �إىل ا�سم مركّب ؟
ا�سم
ّ
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة ،ويعززهم ،ويق ّدم التغذية الراجعة املنا�سبة .العمل اجلماعي( ،التعاوين)
 يو ّزع املعـلّم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعيـن لكلّ جمموعةِّ
مقررا.
ّ
 يكلّف الطلب َة حلَّ أالن�شطة ب�شكل مت�سل�سل ،ويح ّدد زمنًا لكلّ ن�شاط .
يتجول املعلّم بني املجموعات يف �أثناء حلّها أ
الن�شطة ،ويالحظ �أداء الطلبة يف
ّ
كل منها ،ويق ّدم التوجيهات الالزمة .
تو�صلت
مقرر كلّ جمموعة ما ّ
 بعد انتهاء الزمن املح ّدد لكلّ ن�شاط ،يعر�ض ّ�إليه جمموعته ،ويُ�رشك املعل ُّم املجموعات أ
الخرى يف املناق�شة .
 يق ّدم املعلّم التعزيز املنا�سب ،والتغذية الراجعة الالزمة . يكلّف �أح َد الطلبة تدوين بع�ض الإ جابات على ال�سبّورة ،ثم يطلب �إىل الطلبةنقلها �إىل كرا�سـاتهم .
ميكن �أن يعطى الن�شاط (الع�رشون) واجبًا بيتيّا .

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الوحدة؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص217+216
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الوحدة الخام�سة
الت�صغري

5

الوحدة اخلام�سة الت�صغري (دالالته ،وطرائقه :أ
ال�سماء الثالثية والرباعيّة)
الن�ص .
يتبيـّن م�ضامني ّ
يتعرف مفهوم الت�صغري ودالالته .
ّ
يتعرف طريقة ت�صغري أ
ال�سماء الثالثية والرباعيّة .
ّ
ال�سماء الثالثية امل�ص ّغرة من أ
مييّز أ
ال�سماء الرباعيّة امل�ص ّغرة .
ي�ص ّغر أ
�صحيحا .
ال�سماء الثالثيّة والرباعيّة ت�صغريًا
ً
يقدر دقة املعنى الذي ي�ؤديه الت�صغري وفق ال�سياق.

-

الت�صغري  ،ياء الت�صغري � ،صيغة (فُعيْل) � ،صيغة (فُ َعيْ ِعل)
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ي�ستثري املعلّم اخلربات ال�سابقة للطلبة ،ويربطها مبو�ضوع الدر�س اجلديد ،وذلك بتوجيهأ
ال�سئلة آ
يف ؟
التية� ،أو غريها :ما املق�صود بالن�سب ؟ هل هو مو�ضوع نحوي �أو �رص ّ
ما قاعدة الن�سب الرئي�سة ؟
أ
ويعزز الإ جابات
خطائهم،
�
ت�صحيح
على
وي�ساعدهم
الطلبة،
 ي�ستمع �إىل �إجاباتّ
ال�صحيحة .
�أن�شطة القراءة املبا�رشة
الن�ص قراء ًة جهريّة معبرّ ة .
 يكلّف املعلّم عد ًدا من الطلبة املجيدين يف القراءة قراءة ّويعززهم .
 يُعني الطلبة على ت�صحيح �أخطائهم القرائية،ِّ
الن�ص م�ستعينًا ب أ��سئلة املناق�شة �أو غريها مما يراه منا�سبًا .
 يناق�ش الطلبة يف م�ضامني ّاال�ستق�صاء
آ
أ
 يعر�ض املعلّم �مام الطلبة بالو�سيلة املنا�سبة اجلمل التي وردت فيها الكلمات التية:(�أُ َ�صيْحاب ُ ،حمَيرْ اء  ،بُ َعيْد ُ ،دبَيْب) .
يوجه الطلبة �إىل قراءة اجلمل بعناية مالحظني العالقة بني كلٍّ من � :أ َُ�صيْحاب و�أ�صلها
 ّ�أ
وح
�صحاب،
م
وح
اء
م
ودب .وي�س أ�لهم عن املعنى الذي
ب
ي
ب
د
و
د،
ع
وب
د
ي
ع
وب
راء،
ّ
َُْ َْ
ُ َيرْ
َ ْ
ُ َْ
آ
الن�ص .
�أفاده البناء الخر (الت�صغري) م�سرت�شدين ب�سياق الكلمات يف ّ
أ
 يف�سح املجال �أمامهم للتفكري  ،ويُعينهم � -إن اقت�ضى أالمر  -بطرح بع�ض ال�سئلة
ِّ
ويعززهم،
اال�ستق�صائية التي تمُ كنهم من اال�ستنتاج ،ثم ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبةِّ ،
ويُثري دافعيّتهم .
 يثبت املعلم �إجابات الطلبة على ال�سبورة ،ويناق�شها معهم للو�صول �إىل الإ جاباتِّ
ال�صحيحة.
 يعزز الطلبة ،ويق ّدم التغذية الراجعة .دون على ال�سبورة .
وي
املطلوب،
اال�ستنتاج
يتو�صل الطلبة ب�إ�رشاف املعلّم �إىل
ّ
ُ ّ
العمل اجلماعي ،نظام الزمالة
 يعر�ض املعلّم على الطلبة املوقف آالتي:
روع أ
الم�سية ال�شعرية التي �أُقيمت �أ ِ
م�س.
• هيثم  :ما �أ َ
الـــ�ش َويْ ِعر الذي �ألقى يف �آخر أ
الم�سية مل يُعجبني.
لكن
• يو�سف ّ :
ُّ َ
• هيثم  :و�أنا كذلك ،لقد �صدقت يف و�صفه يا �صديقي.
كل طالب �أن يختار زميال يناق�ش معه داللة الت�صغري يف املوقف
 يطلب املعلّم �إىل ّال�سابق.
ويعززهم ،ويقدم التغذية الراجعة املنا�سبة.
الطلبة،
إجابات
�
ّم
ل
املع
 يناق�شِّ
حلّ امل�شكالت

-

-

يو ّزع املعلّم الطلبة �إىل جمموعات غري متجان�سة ،ويعني لكل جمموعة مقررا.
(منَيْ ِزل) بالطريقة التي يراها منا�سبة .
يلفت املعلّم �أنظار الطلبة �إىل كلمتيُ ( :دبَيْب) و ُ
الرباعي ؟) ويعر�ضها
واال�سم
الثالثي،
ال من :اال�سم
يبني امل�شكلة( :كيف ن�صغر ك ًّ
ّ
بالطريقة املنا�سبة.
أ
كلّ
ح�س
�
إذا
�
ّم
ل
للمع
(ميكن
ومناق�شتها.
امل�شكلة،
يف
التفكري
جمموعة
يطلب املعلّم �إىل
ّ
ب�صعوبة امل�شكلة على الطلبة �أن يق ّدم لهم بع�ض الإ �ضاءات؛ كالتنبه �إىل الوزن ال�رصيف
واحلركات وغريها ) .
مقرري املجموعات ،بعد انتهاء الوقت ،وتُناق�ش جماعيًّا
تُعر�ض الإ جابات من ّ
ب�إ�رشاف املعلم.

 منوذج التقومي و�أداته؛ انظر ملحق مناذج التقومي و�أدواته �ص263

188

يتو�صل الطلبة مب�ساعدة املعلّم �إىل حلّ امل�شكلة ،وهي كيفية ت�صغري
ّ
والرباعي ،ثم يعر�ض املعلّم اال�ستنتاج �أمام الطلبة بالو�سيلة
الثالثي
ّ
ّ
املنا�سبة.

�ساعتان

عالج
 �ص ّغر أال�سماء آ
التية :
ِ
قمر  ،جمل�س  ،برج�س  ،قرد � ،أرنب .
 ما داللة الت�صغري يف قولنا:ت�سجل بع�ض مذكِّراتك اليوميّة .
اح ِملْ قُلَيْماً و ُدفَيْتِـرا ً؛ لعلّك ِّ
�إثــــراء
ِ
لما �أثريًّا ُز ْرته  ،موظِّ ًفا ما يزيد على �أربعة �أ�سماء م�ص ّغرة خمتلفة الداللة
 �صف َم ْع ً.

 -املالحظة� ،سلّم التقدير 

ن�شاط ()1
يُرتك لتقدير املعلّم .
ن�شاط ()2
بُنَي  ،نُ َعيْمان ُ ،هنَيْ َدة .
َّ
ن�شاط ()3
ِ
قطّ  :قُطَ يْط
		
�أ�سد � :أ َُ�سيْد
ِ
نخل ُ :منَيْ ِخل
		
َملْعب ُ :ملَيعـب
ُم ُ
ويُرتك التوظيف لتقدير املعلّم .
ن�شاط ()4
يُرتك لتقدير املعلّم .

للمعلم
 �رشح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،ابن عقيلللطالب
 النحو الوا�ضح ،علي اجلارم وم�صطفى �أمني -التطبيق ال�رصيف ،عبده الراجحي

انظر الدرو�س ذوات أالرقام ( .)21،20،19،18

أ�خطاء �شائعة

 -وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف متييز َدالالت الت�صغري .
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الوحدة اخلام�سة الت�صغري

أ
ال�سماء الثالثية امل ؤ�نثة .أ
ال�سماء التي تلحق بالثالثي والرباعي عند الت�صغري -ت�صغري ما ثانيه �ألف زائدة �أو حرف علة

 ي�ص ّغر أال�سماء الثالثية امل ؤ�نّثة .
 مييّز أال�سماء التي تلحق بالثالثي والرباعي عند الت�صغري .
والرباعي .
 ي�ص ّغر ما يلحق بالثالثيّ
 ي�ص ّغر ما ثانيه �ألف زائدة �أو حرف علّة . ير ّد حرف العلّة �إىل �أ�صله عند الت�صغري . يوظّ ف أال�سماء امل�ص ّغرة يف تعبريه .
امل�ؤنث احلقيقي ،امل ؤ�نّث املجازي ،امللحق بالثالثي ،امللحق بالرباعي ،حروف
الزيادة ،ما ثانيه �ألف زائدة ،ما ثانيه حرف علّة
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
ميهد املعلّم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق من خالل جمموعة من أ
ال�سئلة؛
 ّمثل :ما دالالت الت�صغري ؟ كيف تُ�ص َّغر أ
ال�سماء الثالثية ؟ كيف تُ�ص َّغر
أ
ال�سماء الرباعيّة ؟
ويعززهم .
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة ،ويناق�شهم فيهاِّ ،الن�ص قراءة جهرية معبرّ ة .
 يكلّف �أحد الطلبة املجيدين قراءة ّاال�ستق�صاء
أ
آ
أ
 يعر�ض املعلّم على �إحدى �شفافيات العر�ض ال�سماء التية امل�خوذة منالن�صُ ( :هنَيْدةُ ،حمَيرْ اء ،قنطرة ،فُ َويْتـِن) .
ّ
 يكلّف عد ًدا من الطلبة قراءة هذه الكلمات قراءة جهرية . يُلقي املعلّم جمموعة من أال�سئلة تتعلّق بكلمة ( ُهنَيْدة)؛ مثل :ما مكبرّ
ِ
( ُهنَيْدة) ؟ وا ِزن بني امل�ص َّغر ( ُهنَيْدة) ومكبرّ ه (هند) ؟ ماذا �أُ�ضيف �إىل اال�سم
عند الت�صغري ؟ ما التغيري الذي ح�صل يف حركاته ؟ هل هند م ؤ�نّث حقيقي
�أو جمازي؟ ما العالقة بني ت�صغري (هند) على ( ُهنَيْدة) ،وت�صغري (نف�س و�أذُن
و�ش َميْ�سة) ؟
و�شم�س) على (نُ َفيْ�سة و�أذَيْنة ُ
 يف�سح املجال ملناق�شة الإ جابات جماعيا ،ويق ِّدم التعزيز املنا�سب .ًّ
يدون على ال�سبّورة .
ّ
يتو�صل الطلبة ب�إ�رشاف املعلّم �إىل اال�ستنتاج  ،و ّ
أ
أ
(حمَيرْ اء)؛ مثل :ما
 بالطريقة نف�سها ي�س�ل عد ًدا من ال�سئلة تتعلّق بكلمة ُ(حمَيرْ اء) ؟ هل هو ا�سم ثالثي مزيد �أو رباعي مزيد؟ كيف تالحظ
مكبَّـر ُ
�أنه قد ُ�ص ِّغر؟ �أعلى طريقة الثالثي �أم الرباعي؟ ما العالقة بني ت�صغري حمراء
ف�ضيْل ،وجبهة على ُجبَيْ َهة ،ونعمان على
على ُحمَيرْ اء ،وت�صغري ف�ضل على َ
الن�ص؟ ما وزن اال�سم املكبرّ ؟
نُ َعيْمان؟ ما مكبرّ (�أ َُ�صيْحاب) الوارد يف ّ
التو�صـل �إىل اال�ستنتاج ،مع تعزيز
 يف�سح املعلّم املجال ملناق�شة الإ جابات ،ثمُّ
الطلبة من وقت آلخر.
يوجه املعلّم أ
ال�سئلة آ
التية املتعلِّقة بكلمة (قنطرة) :هذه كلمة مكبرّ ة ،فهل
 ّهي ثالثية مزيدة �أو رباعيّة مزيدة ؟ كيف تُ�ص َّغر؟ هل هذا ت�صغري الثالثي �وأ
ت�صغري الرباعي؟ قيا�ساً على ذلك كيف ت�ص ّغر أ
جعفري،
ال�سماء( :عقرباء،
ّ
ّ
زعفران)؟ ماذا ت�ستنتج ؟
التو�صل �إىل اال�ستنتاج ،وتقدمي
ثم
 يف�سح املعلّم املجال ملناق�شة الإ جاباتّ ،ُّ
التغذية الراجعة املنا�سبة.
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ن�شاط ()5
يُرتك لتقدير املعلّم.

�ساعتان

عـالج
 �ص ّغر أال�سماء آ
التية :
حنبلي  ،ماجد .
َ�ش ْهد َ ،ح ْ�سناء � ،أحفاد ،
ّ
َ ِ
ثم �ص ّغر الكلمات وفق قواعد الت�صغري
 ُر ّدحرف العلّة �إىل �أ�صله يف ما حتته خط ّ ،
ال�صحيحة :
| [البقرة .]197
• قال تعاىل :
• يُحافِظ الكرميُ على ِ
بيت جاره كما يحافظ على بيته .
�إثــراء
 اكتب فقرة عن القنوات الف�ضائية التي ت�ستفيد منها ،موظِّ ًفا يف كتابتك �أ�سماءم�ص ّغرة من امللحق بالثالثي والرباعي ،وما ثانيه �ألف زائدة �أو حرف علِّة .

 القلم والورقة ،اختبار ن�شاط ()6
�أنهار � :أُنَيْهار
يُ�رسى  :ي ُ َ�سيـْرى
زهرة ُ :ز َهيْ َـرة
حمدان ُ :ح َميْدان
جنالء  :جُنَيْالء
نخلة  :ن ُ َخيْلة

أ�خطاء �شائعة

 وجود �صعوبة لدى بع�ض الطلبة يف ر ّد حرف ال ِعلّة �إىل�أ�صله .
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الوحدة اخلام�سة الت�صغري

أ
ال�سماء الثالثية امل ؤ�نثة .أ
ال�سماء التي تلحق بالثالثي والرباعي عند الت�صغري -ت�صغري ما ثانيه �ألف زائدة �أو حرف علة

يوجه عد ًدا من أ
ال�سئلة املتعلِّقة بكلمة (فُ َويْتـِن)؛ مثل :ما مكبَّـرها؟ ما احلرف
 ّالثاين يف املكبـر ؟ هل هو زائد �أو من �أ�صل الكلمة؟ ف�إذا علمت �أ ّن م�ص ّغر
َّ
ٍ
(قا�ض) هو (قُ َويْ�ض) ،فما التغيري الذي طر�أ على الكلمتني عند الت�صغري ؟
التو�صل �إىل اال�ستنتاج
ثم
ُّ
 يف�سح املعلم املجال �أمام الطلبة ملناق�شة الإ جاباتّ ،املطلوب .
 يعر�ض ما ي أ�تي على �شفافية :اال�سم
مكبا
رّ
غادة
ناب
غار

ُمو�سرِ

قيمة

اال�سم
م�ص ّغرا

�أ�صل حرف الع ّلة
املكب
يف رّ
الياء

غ َُويْر
ُميَيْ�رس

الواو

غُيَيْدة
نُيَيْب

قُ َويمْ ة

الياء

الياء

الواو

الدليل
امل�صدر (ال َغيَد)
اجلمع (�أنياب)
اجلمع(�أغوار)

املا�ضي (يَ�سرَ )
امل�ضارع (يقوم)

 يطلب املعلّم �إىل بع�ض الطلبة قراءة اجلدول جهريًّا. يكلّف الطلبة ت أ� ُّملَ اجلدول جي ًدا  ،ثم يطرح املعلّم أال�سئلة آ
التية �أو غريها مما
يراه منا�سبا :ما احلرف الثاين يف أ
ٌ
حرف زائد �أو حرف
ال�سماء املكبرّ ة ؟ هل هو
علّة ِمن �أ�صل الكلمة ؟ ماذا ح�صل للحرف الثاين عند الت�صغري (الحظ �أ�صل
هذا احلرف يف اخلانة الثالثة) ؟ ماذا ت�ستنتج ؟
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة ،و يفتح املجال للمناق�شة اجلماعيّة ،منظماالنقا�ش بني الطلبة.
يعزز املعلّم الطلبة ،وي�شكرهم على م�شاركاتهم ،ويقدم التغذية الراجعة
 ِّاملطلوبة.
ويدون على ال�سبورة� ،أو يعر�ض
ّ
يتو�صل الطلبة مب�ساعدة املعلم �إىل اال�ستنتاجّ ،
من خالل الو�سيلة املنا�سبة.
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ن�شاط ()7
من غري الزوائد
ُم�شَ يْـ ِرق
ث َُعيْلِب
ُعنَيْـتِر
ُخنَيْ ِف�س

مع الزوائد
ِ
ـي
ُم�شَ يْـ ِرق ّ
ث َُعيْلِبان
ُعنَيْتِـ َرة
ُخنَيْ ِف�ساء

نالحظ �أن الت�صغري يف احلالتني التزم قاعدة واحدة هي قاعدة
ت�صغري الرباعي  ،وذلك على وزن فُ َعيْ ِعل.
ن�شاط ()8
ُخ َويْ َفة
ُ�سيَيْ َـرة
ُه َويْلَة
ُم َويْل
ُم َويْ ِجز
يرتك التوظيف لتقدير املعلم.

أ�خطاء �شائعة
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الوحدة اخلام�سة

الت�صغري /

 ت�صغري ما ثـالـثه حرف ع ّلـةأ
-ال�سماء الثالثية املحذوفة الالم �أو الفاء

 يتعرف طريقة ت�صغري أال�سماء التي ثالثها حرف علّة .
ّ
 يتعرف أال�سماء الثالثية املحذوفة الالم �أو الفاء .
ّ
 يتعرف طريقة ت�صغري أال�سماء الثالثية املحذوفة الالم �أو الفاء .
ّ
 مييل �إىل ا�ستخدام الت�صغري يف تعبريه؛ لتحقيق املعنى املق�صود.ما ثالثه حرف علّة  ،الثالثي املحذوف الالم  ،الثالثي املحذوف الفاء
التدري�س املبا�رش
�أ�سئلة و�أجوبة
 ميهد املعلّم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق من خالل جمموعة من أال�سئلة؛مثل:
ال�سماء التي تلحق بالثالثي عند الت�صغري؟ وما أ
ما أ
ال�سماء التي تلحق بالرباعي؟
ما م�ص ّغر (غادة وقيمة) ؟
حلّ امل�شكالت
 يعر�ض املعلّم النتاجات اخلا�صة للدر�س بالو�سيلة املنا�سبة .يدون على ال�سبورة أ
ال�سماء امل�ص ّغرة واملكبرّ ة يف عمودين؛ كالتايل:
 ّاملكبة
رّ

نبيل

ُر ْقية

امل�ص ّغرة

نُبيِّل
ُرقيَّة

املكبة
رّ

ع�صا

ح�صوة

امل�ص ّغرة

ُع�صيَّة
ُح�صيَّة

 يعر�ض املعلّم امل�شكلة من خالل ال�س ؤ�ال :يف �ضوء درا�ستك قواعد الت�صغري ال�سابقة،ال�سماء يف العمودين مبينا ما طر�أ على أ
وا ِزنْ بني أ
ال�سماء امل�ص ّغرة من تغيري .
ِّ
 ي�ساعد املعلّم طلبته ببع�ض أتتكون الياء امل�ش ّددة يف (نبيِّل
ال�سئلة التف�سرييّة :ممَّ ّ
ورقيّة) ؟ ماذا ح�صل أللف (ع�صا) و واو (ح�صوة) عند ت�صغريهما ؟
 يف�سح املجال �أمام الطلبة للتفكري يف حلّ امل�شكلة .يتجول املعلّم بني الطلبة مالحظا ا�ستجاباتهم وتفاعلهم مع امل�شكلة ،ويجيب
ّ
عن ا�ستف�ساراتهم.
ويــدونها على ال�سبورة .
 ي�ستمع �إىل �إجابات الطلبة،ّ
 يناق�ش الطلبة يف �إجاباتهم ،ويق ّدم التغذية الراجعة .يتو�صل الطلبة ب�إ�رشاف معلمهم �إىل اال�ستنتاج ،ويكلّف املعلّم �أحد الطلبة كتابته
ّ
على ال�سبورة.
الخرى :كيف تُ�ص ّغر أ
 يعر�ض املعلم امل�شكلة أال�سماء (ابن � ،أخ  ،دم �ِ ،صفة ،
ِعدة) ؟
 ي�ساعد املعلّم الطلبة ب أ��سئلة �سابرة؛ مثل :ما احلرف املحذوف من كلٍّ منها ؟ِ
ّ
ت�ستدل على املحذوف من
(الحظ اجلمع (بنون)  ،واملثَنّى (�أخوان) )  .كيف
(�صفة ِ
وعدة) ؟
ويدون على
ليتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج،
ي�ستمر املعلّم بالطريقة نف�سها؛
ّ
َّ
ّ
ال�سبورة.
يوجه املعلّم طلبته �إىل حلّ الن�شاط(العا�رش) ،ويتابع احللّ  ،معززا الطلبة ،ومق ّدما
 ّالتغذية الراجعة املنا�سبة.
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ن�شاط ()9
الع َزيِّزة
ُ

�ساعة واحدة

عالج
 �ص ّغر أال�سماء َ :ح ٌم  ،جميل � ،سجا  ،قناة .
�إثراء
 اكتب ر�سالة �إىل �صديقك ت�صف فيها حديق ًة عام ًة يف مدينتك ،وا�ستخدم فيها�أ�سماء م�ص ّغرة مما ثالثه حرف علّة .

 التقومي املعتمد على أالداء� ،سلّم التقدير

ن�شاط ()10
 -1يــد  :ي ُ َديَّة .
�شفة �ُ :ش َفيَّة .
 -2غزال  :غ َُزيِّل  ،با�شق  :ب ُ َويْ ِ�شق
عقيق ُ :عقيق .
ِّ
 -3يُرتك لتقدير املعلِّم .

أ�خطاء �شائعة
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الت�صغري /

 ت�صغري أال�سماء اخلما�سية التي رابعها حرف ع ّلة . ت�صغري أال�سماء املركبة تركيــبا �إ�ضافيا . -ت�صغري اجلموع .

يتعرف طرائق ت�صغري اخلما�سي الذي رابعه حرف علّة ،واملر ّكب الإ �ضايف ،واجلموع.
 ّيتعرف �أنواع اجلموع .
 ّ مييِّز جموع القلّة من جموع الكرثة .أ
 ي�صغر أال�سماء اخلما�سيّة التي رابعها حرف علّة ،وال�سماء املركبة تركيبا �إ�ضافيا،
واجلموع .
 يوظف يف تعبريه �أ�سماء م�ص ّغرة (خما�سيّة ،ومركّبة تركيبا �إ�ضافيّا ،وجمموعة) .اخلما�سي الذي رابعه حرف علّة  ،املر ّكب الإ �ضايف  ،جموع القلّة  ،جموع الكرثة

التدري�س املبا�رش
العمل يف الكتاب املدر�سي
أ
 ميهد املعلّم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق من خالل ال�سئلة؛ مثل :كيفي�ص ّغر ما ثالثه حرف علّة؟ هات مثاالً عليه .كيف ن�ص ّغر اال�سم املحذوف
الالم ؟ هات مثاالً عليه .
الن�ص الرئي�س قراءة جهرية معبرّ ة ،ويعطيه
 يكلّف املعلّم �أحد الطلبة قراءة ّلي�صوب �أخطاءه � -إن �أخط أ�  -قبل �أن ينبهه عليها.
الفر�صة
ِّ
ِّ
ِ
ويتجول بينهم يف
 يكلّف املعلّم الطلبة قراءة املدار�سة قراءة �صامتة م�ستوعبة،ّ
�أثناء القراءة للت أ�كّد من قيامهم بذلك على وج ٍه �سليم .
 يلفت �أنظار الطلبة �إىل اجلملة " :فما �أجمل �أن يدخل أالب بيته م�رسو ًرا !" .
 ي�س أ�ل املعلّم :كم عدد �أحرف كلمة (م�رسور)؟ ما نوع احلرف الرابع ؟ كيفن�ص ّغر هذا اال�سم ؟ ما وزنه بعد الت�صغري؟ ماذا ت�ستنتج؟
يدون اال�ستنتاج على
 ي�ستمع املعلّم �إىل �إجابات الطلبة ،ويناق�شهم فيها ،ثم ّال�سبورة .
 يكلّف املعلّم �أحد الطلبة بالوقوف �أمام الزمالء وبيان ما جاء يف الفائدةاملتعلقة بت�صغري اخلما�سي الذي لي�س رابعه حرف ِعلّة� ،أو ما يتكون من �أكرث
من خم�سة �أحرف ،ويدعو الطلبة لال�ستماع �إىل زميلهم ،ثم يقدم التغذية
الراجعة لهم .
 يطلب �إىل الطلبة ت�صغري اال�سمني ( :عبد الرحمن ،وتاج الدولة) ،ويلفت�أنظارهم �إىل �أن الت�صغري يكون لل�صدر وحده بالطرائق التي تعلموها .
ويدون على ال�سبورة� ،أو يعر�ض بالو�سيلة
 ي�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج،ّ
املنا�سبة.
 يعر�ض املعلّم جموع القلّة وجموع الكرثة يف عمودين على ال�سبورة :�شواعر
�أ�سطُ ر
حوا�سيب
�أرغفة
ّ
�سكان
لمة
ِغ ْ
َم َهرة
 ي�س أ�ل الطلبة :مبَ تختلف اجلموع التي يف العمود أالول عن التي يف العمود
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الثاين من حيث الداللة؟ ما �أوزان جموع القلّة؟ كيف ن�ص ّغر جموع
ِ
القلّة؟ هل تختلف هذه الطريقة عن طريقة ت�صغري جموع الكرثة ؟
و�ضح ذلك.
ِ
(�ش َويْعرات،
جمع م�ؤنث �ساملا ُ
 ملاذا جمعنا م�ص ّغر (�شاعرة وحا�سوب) َوح َويْ ِ�سبات)  ،يف حني جمعنا م�ص ّغر (�ساكن وماهر) جمع مذكّر
ُ
ِ
وم َويْ ِهرون)؟ ماذا ت�ستنتجون ؟
نون،
ك
ي
و
(�س
�ساملا
ُ َْ
ُ
 يعر�ض املعلّم اجلموع (العبون ،كاتبني� ،شاعرات) ،وي�س أ�ل :كيفن�ص ّغر هذه أ
ال�سماء؟ ماذا نُلحق باملفرد بعد ت�صغريه ؟
ويدون على ال�سبورة
يتو�صل الطلبة �إىل اال�ستنتاج ب�إ�رشاف املعلّم ،
ّ
ّ
بخطّ وا�ضح .
أ
 ّيكلف املعلم الطلبة حلّ الن�شطة ( 11و  12و 13و  14و. )15
 يتابع املعلّم الطلبة يف �أثناء حلّ أالن�شطة ،ويعطي التوجيهات
الالزمة.
 ي�ستمع املعلم �إىل �إجابات الطلبة ،معززا ومقدما التغذية الراجعةاملنا�سبة.
ن�شاط ()11
ُ -1م َ�سيْديل  ،نُ َويـرة  ،قُنَيْديل  ،ا ُ
جل َو ّي ُ ،م َقيْبيل .
ُ -2عنَيْ ِدل
ُ�س َفيْـ ِرج
ُعليْنِد
ن�شاط ()12
ُعبَيْد اهلل .

�ساعتان

عالج
 �ص ّغر أال�سماء :
احلق � ،أ ْ�س ِمدة  ،طالب .
نا�سوخ  ،فنجان ،
�شم�س ّ
ُ
�إثراء
ال مي�شي م�سافة ليُلقي ورقة يف �سلّة املهمالت،
 �صف م�شاعرك و�أنت ت�شاهد زمي ًو�آخر يُلقيها يف غرفة ال�صف �أو يف املمرُ ،موظِّ فا يف ذلك �أ�سماء م�ص ّغرة (خما�سية
 ،ومركّبة ،وجمموعة) .

 -القلم والورقة ،اختبار 

أ�خطاء �شائعة

للمعلم
 �رشح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،ابن عقيلللطالب
 التطبيق ال�رصيف ،عبده الراجحي -النحو الوا�ضح ،علي اجلارم وم�صطفى �أمني
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 ت�صغري أال�سماءاخلما�سية التي رابعها حرف علة .الت�صغري  -ت�صغري أال�سماء املركبة تركيبا �إ�ضافيا
 -ت�صغري اجلموع

ن�شاط ()13
ُعميد الدين ،ن ُ َويْر الدين
ِّ
ُ�صلَيح الدين
ِّ
ن�شاط ()14
ُر ؤَ�يْ�سات
�أ َُ�سيّاف
ك َُويْ ِكبات
ن�شاط ()15
�أزمات � :أُزَيمْ ات
ِم َهن ُ :م َهيْنات
مالعب ُ :مليْ ِعبات
نا�شطون :ن ُ َو ِ
ي�شطون
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الت�صغري ( أ�ن�شطة الوحدة)

متنوعة.
 ي�ص ّغر �أ�سماء ّ يبيـّن دالالت الت�صغري. ي�ستخرج �أ�سماء م�ص ّغرة ومكربّة من الن�صو�ص. يبيـن مكبرّ أال�سماء امل�ص ّغرة.
ّ
 ي�ستح�رض �أ�سماء م�ص ّغرة للقرى واملدن أالردنية ،وير ّدها �إىل مكبرّ ها قبل
الت�صغري.

التدري�س املبا�رش
العمل يف الكتاب املدر�سي
يوجه املعلّم الطلبة �إىل تطبيق ما تعلموه يف الوحدة ،وذلك بحلّ أ
الن�شطة (،16
 ّلكل منها ،ب�صورة مت�سل�سلة؛ ملعرفة مدى اكت�سابهم
 )18 ، 17يف زمن حم ّدد ٍّ
املهارات ال�رصفية ،وقدرتهم على توظيفها .
حل الن�شاط (ال�ساد�س ع�رش) ،ويالحظ
يتجول املعلّم بني الطلبة يف �أثناء ّ
ّ
�أداءهم ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم .
 بعد انتهاء الوقت املح ّدد ي�ستمع املعلم �إىل �أكرب قَ ْد ٍر من �إجابات الطلبة،ويناق�شهم فيها فرادى وجمتمعني .
 يق ِّدم املعلّم التغذية الراجعة املطلوبة . ي�ستمر املعـلم بالطريقة ِنف�سها يف �أداء الن�شاطني( :ال�سابع ع�رش) ،و (الثامن
ّ
ع�رش) .
 -ميكن �أن يعطى الن�شاط (الثامن ع�رش) واجباً بيتيّا  .

 �إجابات بع�ض �أن�شطة الوحدة؛ انظر ملحق �إجابات أ
الن�شطة �ص218
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�ساعة واحدة
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ملحق
1

إ�جابات أالن�شطة

�إجابات أالن�شطة

الوحدة أالولى :معاني الحروف أ
والدوات

ن�شاط ()6
يرتك لتقدير املعلّم.

ن�شاط ()7
الزمانيّة.
 (من) �أ ّول يوم :ابتداء الغاية ّح�س (فيها) :الظّ رفيّة املكانيّة املجازيّة.
 ال ّحب (�إىل) نف�سي :مبعنى (عند) .
� -أ ّ

ن�شاط ()8
� ( -1أ )
� ( -2أ )
� ( -3أ )
( -4ب)
ن�شاط ()12
يرتك لتقدير املعلّم.
ن�شاط ()13
( -1ب )
 ( -2ب )
� ( -3أ )
� ( -4أ )
( -5جـ)

ن�شاط ()17
جر بالإ �ضافة .
� -1أجمل ما فيها :ما  :ا�سم مو�صول مبني على ّ
ال�سكون يف حملّ ّ
ال�سكون ال حملّ له من الإ عراب.
ما جرحت :ما :حرف م�صدري مبني على ّ
ال�سكون.
جرح :فعل ما�ض مبني على ّ
ال�ساكنة ال حملّ لها من الإ عراب.
التاء  :تاء التّ أ�نيث ّ
امل�صدر امل�ؤول (ما جرحت) يف حمل ن�صب مفعول به.
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ .
ما �أجملها :ما ( :ما التعجبية)ا�سم مبني على ّ
ب حكيم .
 -2فربمّ ا هي ُم َر ٍّ
-3
أ
|.
 لنّها اتّ�صلت بـ (� ّإن) اتّ�صاال مبا�رشا يف قوله تعاىل : -ومل تت�صل بـ(� ّإن) ات�صاال مبا�رشا يف قوله تعاىل :

ن�شاط ()18
( -1جـ)
( -2ب)
� ( -3أ )
( -4جـ)
� ( -5أ )
( -6ب)
( -7جـ)
( -8ب)
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الوحدة ال ّثانية :كنايات العدد

ن�شاط ()6
ال�سكون يف حملّ ن�صب مفعول به مق ّدم .
 -1ا�سم ا�ستفهام مبني على ّ
 -2ألنّه تبعها فعل الزم.
لف
 -3كتابًا� ،أ ُ
ن�شاط ()12
-1
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ .
مبني على ّ
كم( :كم اخلربية)ا�سم ّ
ال�سكون يف حملّ ن�صب مفعول به مق ّدم .
مبني على ّ
كم( :كم اخلربية)ا�سم ّ
�- 2إخو ٍة .

ن�شاط ()18
من �أهم الفروق :
 كم اال�ستفهاميّة حتتاج �إىل جواب.كم اخلربيّة ال حتتاج �إىل جواب.
جر.
 كم اال�ستفهامية :متييزها مفرد من�صوب ،ويكونً
جمرورا �إن كانت (كم ) يف حملّ ّ
جمعا جمرورا .
كم اخلربيّة :متييزها مفرد جمرور بالإ �ضافة� ،أو بحرف اجلر ،وقد ي أ�تي ً
معي قليل �أو كثري .
 كم اال�ستفهامية :يكنّى بها عن عدد غري نّمعي كثري .
كم اخلربيّة :يكنّى بها عن عدد غري نّ
(يرتك ت�صميم الربنامج احلا�سوبي لتقدير املعلم )
ن�شاط ()19
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد� .أ
 -1فكم رجل( :كم اخلربية) ا�سم مبني على ّ
أ
ال�سكون معطوف على (كذا) الوىل يف حملّ رفع.
مبني على ّ
كذا وكذا( :كذا) الثّانية ا�سم ّ
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ .
مبني على ّ
كم دقيقة( كم ) :ا�سم ا�ستفهام ّ
ِ
(تنبه على �أ ّن الفعل املتعدي (�ضيعنا ) يجوز وقوعه على (كم ) هنا لو مل ي�ستوف مفعوله)
ٍ
(مذنب) .
 -2فكم
كذا وكذا ( حلظ ًة) .
� -3إن حياتنا (كذا) و كذا حلظ ًة.
ن�شاط ()20

يرتك لتقدير املعلّم.

ن�شاط ()21

يرتك لتقدير املعلّم.

ن�شاط ()22
( - 1جـ)  :كذا .
� ( - 2أ )  :توكيد لفظي .
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الوحدة الثالثة :ا إل�ض ــاف ــة

ن�شاط ()13
نوعها

املعنى امل�ستفاد

الرقم

ال�ضافة
إ

1

لب�س عباء ٍة
ُ
عيني
ِ
ِ
ال�شفوف
لب�س

معنوية
معنوية
معنوية

التّخ�صي�ص
التّعريف
التّعريف

2

مفارقة أ
ِ
حباب
ال
�أرواحنا

معنوية
معنوية

التّعريف
التّعريف

3

طول اجتماع

معنوية

4

طول �سالمة

معنوية

التّخ�صي�ص

التّخ�صي�ص

ن�شاط ()14
م�شتق (ا�سم فاعل).
 -1الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (ذائقة)
ّ
م�شتق (ا�سم فاعل).
 -2الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (فاطر ،جاعل)
ّ
م�شتق (ا�سم فاعل).
 -3الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (مبلغ)
ّ
م�شتق (ا�سم مفعول).
 -4الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (مق�صو�ص)
ّ
م�شتق (�صفة م�شبّهة).
 -5الإ �ضافة لفظيّة؛ أل ّن امل�ضاف (فرح)
ّ
ن�شاط ()15
اخلط�أ
			
		
 -1مهند�سون هذا البناء.

		
ال�صواب
 -مهند�سو هذا البناء.

			
مدر�سي
-2
ْ

		
مدر�سي
َّ

			
 -3من �أ َّي

 -من �أ ِّي

ياي		
 -4ر�أ ْ

ياي
 -ر�أ َ
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البيان
		
 حتذف نون امل�ضاف �إذا كان مثنى �أوجمعمذكر �ساملا.
 يجب فتح ياء املتكلّم �إذا كان امل�ضاف جمعمذكر �ساملًا.
 أل ّن (�أ ّي) اال�ستفهاميّة ا�سم معرب َو َر َدجمرورا؛ فتكون عالمة جره الك�رسة.
 يجب فتح ياء املتكلّم �إذا كان امل�ضافمثنّى.

�إجابات أالن�شطة

الوحدة الثالثة :ا إل�ضافة

ن�شاط ()16

من أ
ال�سماء

ال�ضافة
ما ال يلزم إ

ال�ضافة
ما يلزم إ

كال وكلتا
يعربان �إعراب املثنى �إذا �أ�ضيفا �إىل
�ضمري؛ فنقول مثال:
متفوقٌ يف
حمم ٌد وخال ٌد كالهما
ّ
ّ
ِ
درو�سه.

حيث
وت�ضاف �إىل اجلمل اال�سمية ،واجلمل
ٍ
مبا�ض �أو مب�ضارع،
الفعلية امل�صدرة
�شئت.
مثل :
اجل�س ُ
حيث َ
ْ

(�أ ّي) اال�ستفهامية ،و(�أ ّي) ال�رشطية
ا�سمان معربان ي�ضافان �إىل املعارف
والنكرات ،و�إىل املفرد واملثنى واجلمع،
طريق خريٍ
ِ
ينفع َ
ْ
ك.
مثل� :أ َّي
ت�سلك ْ

ن�شاط ()17
 -1قبل :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ال�سكون ،يف حمل ن�صب مفعول فيه ،وهو م�ضاف.
 -2لدن :ظرف زمان مبني على ّ
جر م�ضاف �إليه.
َّ
�شب :فعل ما�ض مبني على الفتحة ،والفاعل �ضمري م�سترت تقديره (هو) ،واجلملة الفعليّة (�شب والفاعل ) يف حملّ ّ
آ
 -3عر�ضي( :عر�ض) مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة املق ّدرة على �خره منع من ظهورها ا�شتغال املحل باحلركة املنا�سبة للياء  ،وهو
جر م�ضاف �إليه.
م�ضاف ،وياء املتكلّم� :ضمري متّ�صل مبني على ّ
ال�سكون يف حملّ ّ
مبايل :الباء :حرف جر مبني على الك�رسة ،ال حمل له من الإ عراب .مال :ا�سم جمرور ،وعالمة جره الك�رسة املق ّدرة منع من ظهورها ا�شتغال
املحلّ باحلركة املنا�سبة لياء املتكلّم ،وهو م�ضاف ،وياء املتكلّم� :ضمري مت�صل مبني على ال�سكون يف حمل جر م�ضاف �إليه.
بعد :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
العر�ض :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
الزمانية ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
�	-4أ َّي اال�ستفهامية :ا�سم من�صوب على الظرفيّة ّ
جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
يوم :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة ّ
ن�شاط ()18
يرتك لتقدير املعلِّم.
ن�شاط ()19
يرتك لتقدير املعلِّم.
ن�شاط ()20
( -1ب )

( -2جـ )

� (-3أ )

 (-4د)

( -5جـ)
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الوحدة الرابعة :ك�سر همزة (�إن)

ن�شاط ()6
 -1قال تعاىل :
د  -لدخول الالم املزحلقة على خرب(� ّإن) .
 -2قال تعاىل  :
�أ -ألنّها وقعت يف �أول جملة جواب الق�سم .
 -3قال تعاىل  :
د  -ألنّها وقعت يف جملة مقول القول .
ن�شاط ()7
 - 1يرتك لتقدير املعلّم .
-2
 « � ّإن مكانة ال ّدول». . .ردن» . . .
 «� ّإن أال ّ
 «�إنّها عظيمة » «� ّإن اال�ستقالل ». . .�« -إنّه تعبري». . .

| [ البقرة.]45
| [ي�س .]3-1
| [ الكهف .]75

 :ألنّها وقعت يف جملة مقول القول .
 :ألنّها وقعت يف �أ ّول جملة جواب الق�سم .
أ
:لنّها وقعت يف �أ ّول جملة ال�صفة .
 :ألنّها وقعت بعد حرف اال�ستفتاح ( �أال).
 :ألنّها وقعت يف �أ ّول اجلملة امل�ضاف �إليها الظرف (�إذ).

-3
 « يف نظري �أنّها  : »...وقعت (�أن) مفتوحة الهمزة؛ ألنّـها مل تقع يف �أ ّول جملة ال�صفة. ت�صبح (� ّإن) مك�سورة الهمزة �إذا �صيغت اجلملة على النّحو آالتي�" :إنّها يف نظري حتظى مبكانة عالية" .
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ن�شاط () 5

الرقم
 1النّا�س
2

3
4
ن�شاط ()6

الوحدة أالولى  :البدل
املبدل منه

البدل

بع�ض من كل

َمن

دراهم

ثمن

مطابق

لنا (ال�ضمري املت�صل)

�أول (نا)

مطابق (تف�صيل)

رجلني

رجل (�صحيحة)

مطابق (تف�صيل)

الرقم
 1ه� ِ
ؤالء
هم يف (منهم)

املبدل منه

2
ِ
القلبان

البدل

القوم
ُ
أ
قل
ال ِّ

ٍ
(وراحم)
قا�س
ُ

� 3أبو (بكر)
عب ُد (اهلل)

عب ُد (اهلل)
بن
ُ

� 5أهلُ (البادي ِة)

فرا�س ُة (هم)

 4الكاتب ُة
البحث
َ

ن�شاط ()7

نوع البدل

اخلط أ�
الرقم
 1خال ِد ِ
بن الولي ِد
كتاب أ
ِ
ِ
ن�ساب
ال
2

ِ
ِ
امل�ستطرف
كتاب

مي�سون
ُ
مقدم َة (ـه)

ال�صواب
بن الولي ِد
خال ُد ُ

(�سيف) مرفوع
ألن املبدل منه
ُ

ِ
امل�ستطرف
كتاب
َ

(كتاب) من�صوب
ألن املعطوف عليه
َ

كتاب أ
ِ
ن�ساب
ال
َ

ال�سبب

ألن املبدل منه (كتابني) من�صوب

ن�شاط ()8
ِ
العام ِة.
خريجي الثّانوي ّ ِة َّ
وزير التّـربية والتّعلي ِم �أوائلَ ّ
كر َم ُ
َّ -1
إخال�ص امل�س� ِ
ؤول يف العمل.
� -2أق ِّد ُر �
َ
ِ
الكتاب.
� -3أع َّدت �أمري ُة خطَّ َة
ثلث النُّ ِ
ِ
لرف�ض القرار.
واب
ت ُ
�صو َ
َّ -4
ال�شيء على عمومه؛ ممّا يجذب
ت�ضمنت بدال بدت �أجمل يف �أ�سلوبها و�أكرث ت أ�ثريًا يف املتل ّقي؛ ف أ�نت تذكر َّ
املوازنة :من املالحظ �أ ّن اجلمل التي َّ
ثم تلج أ� �إىل تو�ضيحه وبيانه.
املتل ّقي ويثري اهتمامهّ ،
ن�شاط ()9
يرتك لتقدير املعلم.
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الوحدة أالولى  :البدل

ن�شاط ()10
�	-1أ
�	-2أ
 -3ب
 -4جـ
 -5د

ن�شاط ()11
يرتك لتقدير املعلم.
ن�شاط ()12
� ( - 1أ  +ب)
ال�شاه ُد
ّ
ال�شاه ُد
ّ
هذا
ال�شهو َد
ّ
-2

املبدل منه

�شاه ُد (الق�ضي ّ ِة)
�صدقُه
ال�شاه َد
ّ
بع�ضهم
َ

البدل

مطابق
ا�شتمال
مطابق
بع�ض من كل

نوع البدل

�أ  -يرتك لتقدير املعلم.
القي�س �أبياتَها اخلم�س َة أ
ِ
الوىل.
حفظت معلّق َة ام ِرئ
ب-
ُ

-3

ب-
 فرحتان :مبتد�أ م� ّؤخر مرفوع ،وعالمة رفعه أاللف؛ ألنّه مثنى.
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره.
 فرحة :بدل مرفوع ،وعالمة رفعهَّ
 عند :ظرف زمان من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،والهاء� :ضمري متّ�صل مبني على الك�رسة يف حملّ جر
 فطره :فطر :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة ّم�ضاف �إليه ،و�شبه اجلملة الظّ رفية يف حمل رفع �صفة لـ (فرحة).
 وفرحة :الواو :حرف عطف مبني على الفتحة ،ال حملَّ له من الإ عراب ،فرحة :ا�سم معطوف مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره. احلا�سوب :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.جر
 �شا�شته� :شا�شة :بدل من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،والهاء� :ضمري متّ�صل مبني علىّ
ال�ضمة يف حملّ ّ
م�ضاف �إليه.
أ
أ
مبني
مبني على الك�رسة ،ال حملّ له من الإ عراب ،والياء� :ضمري متّ�صل ّ
 �نع�شني� :نع�ش :فعل ما�ض مبني على الفتحة ،والنّون :للوقاية ،حرف ّعلى ال�سكون يف حمل ن�صب مفعول به مق ّدم وجوبا.
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره.
 العطر :فاعل مرفوع م� ّؤخر وعالمة رفعه ّجر م�ضاف
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،والهاء� :ضمري متّ�صل مبني على
 �أريجه� :أريج :بدل مرفوع ،وعالمة رفعه ّّ
ال�ضمة يف حملّ ّ
�إليه.
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الوحدة ال ّثانية :عمل الم�صدر والم�شتقّات

ن�شاط ()3
-1
�أ  -جتفيف
الطرق :مفعول به من�صوب للم�صدر،
(�شق) �إىل فاعله يف املعنى (احلكومات)؛ فن�صب املفعول به (الطرق)،
َ
�شق� ،أ�ضيف امل�صدر ال�صرّ يح ّ
بِّ -
وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
(ال�ضمري املتّ�صل (هم) العائد على (الباحثون)؛ فن�صب املفعول به(تعريف)،
جـ -مق�صدهم� ،أ�ضيف امل�صدر امليمي(مق�صد) �إىل فاعله يف املعنى ّ
تعريف :مفعول به من�صوب للم�صدر امليمي ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،و هو م�ضاف.
 -2اخلط أ� يف كلمة (ركلة) �إذ تدل على املرة ،وي�شرتط يف امل�صدر العامل عمل فعله �أال يكون داال على املرة؛ لذلك يجب �أن نقول" :ركلُ اله ّد ِ
اف
ّ
ّ
الكر َة مثريٌ".
ن�شاط ()4
-1
� ( -1أ )
 ( -2ب )
 -2يرتك لتقدير املعلّم.
ن�شاط ()8
-1
ب -طماعا.
�أ  -جميل
منونا ؛ فح ّقق �رشوط عمل ا�سم الفاعل عمل فعله املتعدي (يفعل) ،فن�صب ا�سم الإ �شارة (ذلك)( ،فاعله
 -2وقع ا�سم الفاعل (فاعل) خربا ،وجاء َّ
�ضمري م�سترت تقديره (هو).
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ،و هو م�ضاف.
 -3افتتاح :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ّ
ال�ضمة يف حملّ
رجاءه :رجاء :مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،و (الهاء)� :ضمري متّ�صل مبني على ّ
جر م�ضاف �إليه.
ّ
 -4يرتك لتقدير املعلّم.
ن�شاط ()11
-1
كمي ًة من أ
ٍ
�أ -
البنكريا�س
الن�سولني .ب-
َ
تناول ّ
كت�شف
خطر(ه)		
جـ-
د  -امل ُ َ
ُ
اجلر .
 -2عظي ٍمّ :
بعــــ�ض :الن�صب .
َ
قادر ًة :الن�صب .
املكت�شف :الرفع .
ُ
 -3امل�صدر امل� ّؤول" :و�أ ْن مُيار�سوا الريا�ض َة ب�شكلٍ يومي ".
ِّ
ٍّ
امل�صدر ال�صرّ يح العامل  " :وممار�س ٍة الريا�ض َة ب�شكلٍ يومي ".
ِّ
ٍّ
-4
مبني للمجهول ،ويعمل عمله.
�أ  -أل ّن ا�سم املفعول
ّ
ي�شتق من فعل ّ
ال�صفة امل�شبّهة ال ت�صاغ �إال من فعل الزم ،وتعمل عمله.
ب -أل ّن ّ
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التعجب
الوحدة ال ّثالثةّ :

ن�شاط ()5
-1فيا ل ََك من ليلٍ !
و�صلت �أ ِ
ِ
الزحام؟
-2فكيف
َ
نت من ّ
درك من َم ٍ
ن�رسٍ يطا ِرحه ا َ
حلمام هديال !
		
وادع
هيب ٍ
-3هللِ ّ
ن�شاط ()6
يرتك لتقدير املعلّم .
ن�شاط ()7
ال�سما ِء"؛ مما جعل اجلملة ا�ستفهاميّة.
 -1ألنّها �ضبطت (�أجملُ ) ّ
(ال�سما ِء) بالك�رسة ,يف جملة" :ما �أجملُ ّ
بال�ضمة ,و ّ
 -2ما �أجملُ ال�سما ِء ؟:
ال�سكون ,يف حملّ رفع مبتد�أ.
مبني على ّ
 ما :ا�سم ا�ستفهام ّال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ,وهو م�ضاف.
 �أجملُ  :خرب املبتد�أ مرفوع ,وعالمة رفعه ٌّ
جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
ال�سما ِء:
 ّم�ضاف �إليه جمرور ,وعالمة ّ
 ما �أجملَال�سماء !:
َ
ال�سكون ,يف حملّ رفع مبتد�أ.
 مامبني على ّ
:التعجبية ،ا�سم ّ
ُّ
 �أجملَ  :فعلٌ ٍالتعجبية).
مبني على الفتحة ،وفاعله �ضمريٌ م�سترتٌ ,يعود على (ما
ما�ض جام ٌد ,لإ ن�شاء
ُّ
التعجبّ ,
ُّ
و اجلملة الفعلية من فعل التعجب و فاعله يف حمل رفع خرب املبتد�أ ( ما التعجبية ).
مفعول به من�صوب ,وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
ال�سماء:
ٌ
 ّن�شاط ()8
حبات البرَ َد التي ت�ساقطت بغزارة.
 -1م�صدر الطَّ رقات
ُ
 -2تُرى من الطّ ارق على نافذتي يف هذا الوقت الباكر؟
�سبحان اهلل !
َ
يت !
 يا لروع ِة ما ر�أ ُ -3ما �أنقى رداءه!:
ال�سكون يف حملّ رفع مبتد�أ.
 ما ( :ما التعجبية) ,ا�سم مبني على ّأ
مبني على الفتحة املق ّدرة ,منع من ظهورها التّعذر .وفاعله �ضمري م�سترت تقديره (هو),
 �نقى( :اخلرب) ،فعل ما�ض جامد لإ ن�شاء التّعجبّ ,عجبية.
يعود على( ما)التّعجبية ،واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حملّ رفع خرب املبتد�أ (ما) التّ ّ
 رداءه( :املتعجب منه) ,مفعول به من�صوب ,وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره ,وهو م�ضاف ,والهاء� :ضمري متّ�صل مبني علىجر م�ضاف �إليه.
ّ
ال�ضمة الظّ اهرة ,يف حملّ ّ
كرم به !
�-4أ ْ
ما�ض جام ٌد جاء على �صيغة أ
كرم :فعلٌ ٍ
ال�سكون .
المر ,لإ ن�شاء
 �أ ْمبني على ّ
التعجبّ ,
ُّ
حمل له من الإ عراب.
مبني على الك�رسة ،ال ّ
 الباء :حرف ّجر زائ ٌدّ ,
التعجب .
حمل رفع فاعل لفعل
مبني على الك�رسة ,يف ّ
ُّ
 -الهاء� :ضمريٌ متّ�صلٌ ّ
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التعجب
الوحدة ال ّثالثةّ :

عجب من جمال اخلرب.
تعجبية ,معناها التّ ّ
� -5أجملْ باخلرب ِ!  :جملة ّ
ما�ض جام ٌد جاء على �صيغ ِة أ
 �أجملْ  :فعلٌ ٍال�سكون.
المر ,لإ ن�شاء
مبني على ّ
ُّ
التعجبّ ,
مبني على الك�رسة الظاهرة على �آخره ،ال حملّ له من الإ عراب.
 الباء:حرف ّجر زائ ٌدّ ,
ال�ضمة املق ّدرة ,منع من ظهورها ا�شتغال املحلّ بحركة الك�رسة املنا�سبة حلرف اجلر .
 اخلربِ :فاعلٌ لفعل التعجبمرفوع ,وعالمة رفعه ّ
ٌ
 �أج ِم ِل اخلربَ :جملة �أمرية ,معناها أجممال) .
المر ب�إجمال اخلرب؛ �أي ذكره جممال ,ال ّ
مف�صال( �أمر املخاطب بذكر اخلبرِ َ
أ
أ
ال�سكون ,و حرك بالك�رسة منعاً لاللتقاء ال�ساكنني ،و فاعله �ضمريٌ م�سترتٌ تقديره(�أنت) .
مبني على ّ
 �جمل :فعلُ �م ٍر ٌّ
مفعول به من�صوب ,و عالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
 اخلربَ:ن�شاط ()9

يرتك لتقدير املعلّم.
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الوحدة الرابعة :الن�سب

ن�شاط ()11
ِ
 -1احل ْميـَر ِ ّي  :من�سوب �إىل ِح ْميرَ
ال�ش َو ِو ّي
 -2ال�شـ َ ِو ّي ّ :
ِ
ـي �َ :س َف ِو ّي
�سـف ّ
الـــرداء  :الــردائِ ّي �أو الردا ِو ّي
التـجنِّي  :التـجنِّي
الغنائي �أو ال ِغنا ِو ّي
ال ِغــناء :
ّ
املغــنِّي  :املغنِّ ّي
ن�شاط ()18
الهذَيل ّ
�أبو ذ ؤ�يب ُ
بِ�شرْ ُ بن �أبي خازم أ
ال َ�س ِد ّي .
حممد بن كعب ال َغنَ ِو ّي .
ّ
الفرزدق التمي ِم ّي .
ن�شاط ()19

املن�سوب �إليه
ّ
مكة
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املن�سوب
ّ
مك ّي

التّغيري قبل �إحلاق ياء الن�سب ،و�سبب التّغيري
حذف التاء من �آخره ؛ ألنّه خمتوم بتاء الت أ�نيث.
�إبقاء الهمزة �أو قلبها واوا؛ ألنّه ا�سم ممدود همزته منقلبة عن �أ�صل.

�صفاء

�صفاوي
�صفائي �أو
ّ
ّ

فرائ�ض

�ضي
فَ َر ّ

حيْفا

حي ِف ّي �أو َحيْ َف ِو ّي �أو َحيْفا ِو ّي

واوا ،ويجوز �إبقاء أ
يجوز حذف أ
اللف وزيادة وا ٍو
اللف ،ويجوز قلبها ً
بعدها ؛ ألن (حيفا) ا�سم مق�صور �ألفه رابعة وثانيه �ساكن.

خـيـر
ِّ
ِ
الهادي

َخيـْ ِر ّي

حذف الياء الثّانية (املك�سورة)؛ ألنه ا�سم قبل �آخره ياء م�ش َّددة مك�سورة.

الها ِد ّي �أو الها َد ِو ّي

واوا مع فتح ما قبلها؛ ألنّه منقو�ص وقعت
يجوز حذف الياء� ،أو قلبها ً
يا ؤ�ه رابع ًة.

اجلديدان

جديدي
ّ

نن�سب �إىل املفرد ؛ ألنّه مثنّى.

نحره
َبرق ُ

بَ َرقِ ّي

إ�سنادي.
نن�سب �إىل ال�صدر؛ ألنّه مركّب �
ّ

حذف الياء من (فري�ضة) و تاء الت أ�نيث؛ ألنّه ا�سم على وزن (فَعيلة) غري
م�ضعف( .ين�سب �إىل مفرد اجلمع)
ّ

�إجابات أالن�شطة

الوحدة الرابعة :الن�سب

كر�سي
ّ

كر�سي
ّ

نحذف الياء امل�ش ّددة ،ونلحق ياء الن�سب؛ ألنّه خمتوم بياء م�ش ّددة واقعة
بعد ثالثة �أحرف .

دقيقة

دقيقي
ّ

م�ضعف على وزن (فَعيلة) .
نحذف التّاء فقط؛ ألنّه
ّ

ابن �إيا�س

إيا�سي
� ّ

املدائن

املدائني
ّ

ِعنَب

ن�شاط ()20

ِعنَبِ ّي

يف .
العجز جتنُّبًا للّب�س؛ ألنّه مركّب �إ�ضا ّ
نن�سب �إىل ُ

نن�سب �إليه على لفظه؛ ألنّه جمع �شبيه بالعلم .

جمعي.
نن�سب �إليه على لفظه؛ ألنّه ا�سم جن�س
ّ

أ
الكباد َ :
الكبَ ِد ّي .

		
الع ّ�شاق  :العا�ش ِق ّي .
ُ -1
خل ّد  :ا َ
ال�ض َح ِو ّي  ،ا َ
كي  :ك ََو ِو ّي،
ال�ضحى ُّ :
َ -2حبيب  :حبيبِ ّي ُّ ،
خل ِّد ّي َ ،ج ْمرة َ :ج ْم ِر ّي ّ ،
َميت َ :ميْتِ ّي َ ،ح ّي َ :حيَ ِو ّي .
ِّ

ن�شاط ()21

جليْ ِ�شي  ،ملوك َ :مل َِكي  ،موا�ضياً ِ :
ما�ض ِو ّي ،
ما�ض ّي �أو َ
ّ
 -1اجليو�ش  :ا َ ّ
ال�شفرتني �َ :ش ْفـ ِر ّي  ،أ
الفكار  :فِ ْك ِر ّي .
 -2الفتى  :ال َفتَ ِو ّي .
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�إجابات أالن�شطة

الوحدة الخام�سة :التّ�صغير

ن�شاط ()16
� -1أُنَيْ ِف�س  ،ثُمَيرْ ات �ُ ،ص َويْبرِ ين
نُثَيــْرة  ،ال ُّد َريْ ِهمات � ،أ َُ�شيْ َجاين
ُح َ�سيْبان.
					
 ( .1 -2ب)
					
( .3ب )
� ( .5أ )
 -3فُ َويْق (قُرب املكان) .
 -4تورية .
 -5كم اخلربيّة .

					
� ( .2أ )
( .4جـ )

ن�شاط ()17
 -1حياء  ،احلديد  ،يوم
-2

املُ�ص َّغر
طُ َريفي

ل ُيَيْالت

طَ ْريف
ل ٍ
َيال

اله َجـيْـر
ُ

اله ْجر
َ

ا ُ
جل َفيـْن
ال�س َهيرْ
ُّ

ا َ
جلفن

ال�سهر
َّ

ُع َقيْلي

َعقلي

ُم َقيرْ يح

ُم َقيْلَتَيْه

ُجمَيرْ ي

ُح َويْ ِجبه
ال ُق َويْ�س
ُ�س َهيْم

 -3يُرتك لتقدير املعلّم .
ن�شاط ()18
يُرتك لتقدير املعلّم .
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كبه
ُم رّ

َمقروح

ُم ْقلَتَيْه

املُ�ص َّغر
ُم َويْ ٍ
�ض

كبه
ُم رّ

ٍ
ما�ض

ال ُقلَيْب

ال َقلْب

ُ�س َويْئِال

�سائال

ُوتَيرْ

َوتَر

ُد َميْعي
ُج َعيْ ِد ّي

َج ْع ِد ّي

ُ�ش َهيرْ

َ�ش ْهر

ُّ
ال�شعَيرْ

َد ْمعي

ال�ش ْعر
َّ

َج ْمري

ُو َ�صيْله

َو ْ�صله

ال َقو�س

ُه َجيْ ُـره

َه ْج ُره

ِ
حاجبه
َ�س ْهم

ي ُ َو مْي

ُّ
ال�ش َهيرْ

ي َ ْوم

ال�ش ْهر
َّ

ملحق

2

نماذج
التقويم و أ�دواته

نماذج
التقويم
اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التّقوميي

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف
أ
الداة  :قائمة الر�صد

		

يو ّزع املعلم طلبته �إىل جمموعات ،ويكلّفهم الإ جابة عن أ
ال�سئلة آ
ويقوم
التية جماعيا ،ويح ّدد ّ
ثم يالحظ �أداءهمّ ،
الزمن الالزم لذلكّ ،
�سلوك كل طالب يف جمموعته من خالل جمموعة من املعايري.
 - 1بيـن املعنى الذي يفيده حرف اجلر (�إىل) يف كل من اجلمل آ
التية :
ّ
ّ
أ
البدوي ال�صميم من املدينة .
حب �إىل
ّ
�أ ّ -
ال�صحراء � ُّ
مت أ
ال�سبوع املا�ضي �إىل يوم اخلمي�س .
ب�ُ -ص ُ
جـ�ُ -سـرت أ
ال�رسة بعودة ابنها �ساملًا �إىل �أر�ض الوطن .
ّ
أ
أ
موظّ
اجلر (�إىل) .
 - 2اكتب فقر ًة ت�صف فيها م�شاعرك و�نت تتخيّل الكون خاليا من اللوان ،فا املعاين املتنوعة التي يفيدها حرف ّ
ال�صحيحة يف كل ما ي أ�تي :
� - 3ضع دائرة حول رمز الإ جابة ّ
| [ البقرة : ]187
اجلر (�إىل) يف قوله تعاىل} :
 . 1املعنى الذي يفيده حرف ّ
�أ  -انتهاء الغاية الزمانية ب -انتهاء الغاية املكانية جـ -مبعنى (عند)
أ
اجلر (�إىل) معنى (الالم) مما ي أ�تي هي :
 . 2اجلملة التي �فاد فيها حرف ّ
ف�ضل �أن تتم درا�ساتك العليا يف بلدك ،أ
والمر �إليك.
�أ � -أ ّ
ب  -قالت مي�سون بنت بحدل الكلبية:
لبيت تخفق أ
�أ
حب �إيل من ق�رصٍ منيف
الرياح فيه
ٌ
ُّ ّ
آ
ين .
الروما ّ
جتو ُ
لت بني الثار �إىل ّ
جـ ّ -
املدرج ُّ
اجلر (�إىل) بعد ما يفي ُد حبّا �أو بغ�ضا ،ف إ�ن املعنى الذي يفيده هو :
 .3عندما يقع حرف ّ
جـ -انتهاء الغاية املكانيّة
		
ب -معنى (عند)
		
�أ  -معنى (الالم)
 يقوم املعلّم بتعبئة قائمة الر�صد آ
ال�صفة التي تنطبق وحالة الطّ الب:
التية؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ّ
ّ
ا�سم الطالب....................................:
الرقم
1
2
3
4
5
6

معايري أ
الداء

نعم

ال

يتقبل العمل �ضمن جماعة .

يلقي جمموعة من أ
ال�سئلة للمناق�شة .

يناق�ش �أفراد جمموعته يف �أفكاره .

ي�شارك يف التو�صل للإ جابة ال�صحيحة .

اجلر (�إىل) .
يبيـّن املعنى الذي يفيده حرف ّ

اجلر (�إىل) يف جمل مفيدة من تعبريه .
يوظّ ف املعاين ّ
املتنوعة حلرف ّ

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف
أ
الداة� :سجل �سري التعلم

اال�سرتاتيجية :مراجعة الذات				
املوقف التقوميي

ميل الطالب هذه البطاقة بعد االنتهاء من مناق�شة الدر�س ،وحل أ
أ
الن�شطة العالجية والإ ثرائية ،وبعد اال�ستماع �إىل �إر�شادات املعلم .ويقوم
املعلم مبتابعة ذلك ،ويقدم التغذية الراجعة املطلوبة.
 يقوم الطّ الب بتعبئة �سجل �سري التعلُّم آ
ال�صفي:
التي يف �ضوء �أدائه يف املوقف ّ

اال�سم ......................... :
املو�ضوع :معاين حروف اجلر.

التاريخ.................... :

الهدف من ال ّدر�س ........................................................................ :
..............................................................................................
..............................................................................................
ال�شيء الذي قمت بفعله ................................................................... :
َّ
..............................................................................................
..............................................................................................
تعلّمت من ال ّدر�س........................................................................ :
..............................................................................................
..............................................................................................
�أفادين هذا ال ّدر�س يف حت�سني مهارتي يف ............................................... :
..............................................................................................
..............................................................................................
مالحظاتي.......................... :
....................................
....................................
....................................
....................................
...................................
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مالحظات املعلم......................... :
.......................................
......................................
.......................................
.......................................
.......................................

نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف
أ
الداة � :سلم التّقدير

							
اال�سرتاتيجية  :التوا�صل
قوميي
املوقف التّ ّ

يقوم املعلم مبقابلة الطلبة فرادى �أمام زمالئهم ،ويقوم بتوجيه �س�ؤال �أو �س�ؤالني لكل واحد منهم ؛ �إذ تكون �أ�سئلته للطالب (�س) خمتلفة عن
�أ�سئلة الطالب (�ص) ،وير�صد نقاط قوة الطالب و�ضعفه ؛ من �أجل و�ضع خطة للتغذية الراجعة الالزمة.
قد ي� أس�ل املعلم �أ�سئلة؛ مثل:
ي�ستطع خال ٌد �أن يفوز باملرتبة أ
الوىل يف م�سابقة ال�شع ِر هذا العام على �أنّه كان
 -1ما املعنى الذي �أفاده حرف اجلر (على) يف قولنا" :مل
ْ
متميزا طيل َة فرت ِة امل�سابقة".
ً
 -2ما املعنى الذي �أفاده حرف اجلر (الكاف) يف قوله تعاىل :
| [النور .]35

 -3بني نوع اال�ستعالء يف قولنا�" :أكّد �أنّه يحمل امل�س�ؤولي َة على عاتقه".
 -4هات يف جملة مفيدة من لغتك مثاال على حرف اجلر (على) ،بحيث يفيد يف جملته معنى التعليل وال�سببية.
 -5هات يف جملة مفيدة من لغتك مثاال على حرف اجلر (الكاف) ،بحيث يفيد يف جملته معنى الت�شبيه.
 يقوم املعلّم بتعبئة �سلم التقدير آ
ال�صفة التي تنطبق وحالة الطّ الب:
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ّ

ا�سم الطالب .……………........……… :
الرقم

معايري أ
الداء

1

يجيب عن أ
ال�سئلة �إجابة �صحيحة.

3

يقنع معلّمه ب�إجاباته.

2
4
5
6
7

التقدير
مقبول

جيد

ممتاز

يطرح �إجاباته بجر�أة.
يتقبّل الر�أي آ
الخر.

يوجه �أ�سئلة واعية.
ّ

اجلر (:على  ،والكاف).
ي�ستنتج املعاين التي يفيدها كل من حريف ّ

وال�سببيّة يف جمل مفيدة .
اجلر التي تفيد التّعليل ّ
يوظّ ف ما در�س من حروف ّ

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف

						
اال�سرتاتيجية :املالحظة
املوقف التقوميي

أ
الداة :قائمة ال�شطب

ويقوم �سلوك كل طالب يف جمموعته من خالل جمموعة من
يتجول املعلم بني طلبته يف �أثناء ت أ�ديتهم �أوراق العمل ،ويالحظ �أداءهمّ ،
املعايري.
 يقوم املعلم بتعبئة قائمة ال�شطب آ
التية ،وذلك بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب........................................ :

معايري أ
الداء

الرقم

1

يتقبل العمل �ضمن جمموعته.

2

يلقي جمموعة من أ
الفكار للمناق�شة.

4

يحرتم �أفكار زمالئه يف املجموعة.

3
5
6
7
8

نعم

ال

يناق�ش �أفراد املجموعة يف �أفكاره.
يعلل وجهة نظره.

ي�ستنتج املعاين املتنوعة حلرف اجلر.

يفرق بني املعاين املتنوعة حلروف اجلر.

يوظف حروف اجلر مبعانيها املتنوعة يف جمل مفيدة من تعبريه.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف
أ
الداة � :سلم التقدير

اال�سرتاتيجية  :التقومي املعتمد على أ
					
الداء
املوقف التّقوميي
ثم �أجب عن أ
�ص آ
ال�سئلة التي تليه:
 اقر�أ النّ ّالتيّ ،

ال�س�ؤال آ
ال�سبّورة" :ما غاية وجودنا ؟ " ،ثم ا�ستمعت �إىل �إجابات الطّ البات.
ّ
التي على ّ
دونت املعلّمة ّ
ٍ
آ
قالت منىّ � :إن غاية الوجود يف نظري تكمن يف بناء عالقات �إيجابيّة مع الخرين ،واال�ستماع �إىل جتاربهم ،فما ت�سمع يُفدك.

جناحّ � :إن اال�ستمتاع مبا �أحلّه اهلل من متاع احلياةّ ،
ي�شكل غايـة الوجود عندي.
يلخ�صها قوله تعاىل:
براءة :ما �أ�صعب الإ جابة عن هذا ال�س�ؤال! ومع ذلك ف� ّإن غاية الوجود من وجهة نظري ّ
| [ الذاريات . ]56

منكن احلياة
خرباتكن يف احلياة؛ �إذ كيفما تفهم كل واحدة
إجاباتكن وتباينها لدليل �أكيد على اختالف
قالت املعلّمةّ � :إن تنوع �
ّ
ّ
ّ
تف�سرّ غاية وجودها ،لذا �أرجو �أن تفهمن احلياة فهما �سليما.
�ص:
-1ا�ستخرج من الن ّ ّ
�أ  -جملة ت�ضمنت (ما) مو�صولة ،و�أعربها .
ب -جملة ت�ضمنت (ما) �رشطيّة ،و�أعربها .
�-2أعرب ما حتته خطّ �إعرابا وافيًا .
 يقوم املعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب.............................................................. :
الرقم

معايري أ
الداء

1

تاما .
يُعرب ما حتته خط �إعرابا ّ

3

يقدم الإ جابة املطلوبة يف الزمن املحدد .

2

مقبول

جيد

ممتاز

ي�ستخرج من الن�ص ما املو�صولة وما ال�رشطية .

4

يناق�ش معلمه وزمالءه يف �إجابته .

5

يعرب جملة ما املو�صولة وما ال�رشطية �إعرابا تاما .

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف

					
اال�سرتاتيجية :املالحظة
املوقف التّقوميي

أ
الداة  :قائمة �شطب

يو ّزع املعلّم طلبته �إىل جمموعات ،ويكلفهم بالإ جابة عن أ
ال�سئلة آ
التية جماعيّا بعد قراءة الن�ص الوارد ،ويح ّدد الزمن الالزم لذلك ،ثم
ويقوم �سلوك كلّ طالب يف جمموعته من خالل جمموعة من املعايري.
يالحظ �أداءهمّ ،

�ص آ
التي ،ثم �أجب عما يليه :
 -اقر�أ النّ ّ

ذكريات كثري ٌة لرجاالت يرى النّا�س �أنّهم مدينون لهم بعقيدة دينيّة �أو بحقيقة علميّة �أو برابطة اجتماعيّة،
ين
ربمّ ا قامت يف العامل الإ ن�سا ّ
ٌ
ال واح ًدا منهم جمع بني � أش�نني �أو ثالثة من هذه ال�ش�ؤون �إال ر�سولنا العظيم حممد� ،صلى اهلل عليه و�سلم ؛ فقد �أر�سى
وقلّ �أن جتد رج ً
جمــدد يف كلّ أ
تهم الإ ن�سانيّة.
ال�سيا�سة ،زيادة على �أنه ِّ
المور التي ّ
العقيدة الدينية،و�أعدل طرائق ّ
لقد تغنّى ال�شعراء مبناقبه – �صلى اهلل عليه و�سلم -قدميا وحديثا؛ فقال �أمري ال�شعراء يف همزيته النّبويّة:

َ
الغــرباء
وت�ضوعت ِم�سكاً بك
		
ـنـت
بـك ب�شــ ّ َر اهلل
ال�سـمـاء فـا ّزي ّ ْ
ُ
َ
ّ
ت�ضـر ٌع ودعــاء
ومـن الـمديح
		
ما
جئت بابك مادحـاً بــل داعيــاً
ُ
ّ
وجـنــاء
			
�صلى عليك اهلل ما �صحب ال ّدجى
حـا ٍد وحنّـت بالفـــال ْ
فتفجر النّهار املنري ،كانت والدته � -صلى اهلل عليه و�سلّم-
لقد طلع نبيـّنا يف الب�رشيّة ،متاما كما تطلع ال�شم�س ب أ�نوارها؛ ّ
تدب �سعيا �إىل �آمالها وابتغاء ألعمالها ،وما الدين �إال يقظة النف�س
والدة نور الب�صرية؛ والدة ال ّدين .فما النّهار �إال يقظة احلياة ّ
وفطنة القلب تطلّعا �إىل نيل ر�ضا الرحمن .
�ص ال�سابق :
• ا�ستخرج من النّ ّ
 جملة ت�ضمنت (ما) زائدة. جملة ت�ضمنت (ما) نافية.• �أعرب ما حتته خطّ �إعرابا وافيا .

 يقوم املعلم بتعبئة قائمة ال�شطب آ
التية؛ بو�ضع �إ�شارة (� )Xأمام ال�صفة التي تنطبق وحالة الطّ الب:
ا�سم الطالب....................................... :
معايري أ
الداء

الرقم
1
2
3
4
5

نعم

ال

يتقبل العمل �ضمن جماعة .

ي�شارك يف التو�صل �إىل الإ جابة ال�صحيحة.

ي�ستمع �إىل �إجابات زمالئه ويناق�شها .
ي�ستخرج من الن�ص (ما) ب أ�نواعها .

يعرب الكلمات التي حتتها خطّ �إعرابا وافيا.

التّقدير...............................:

الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف

				
اال�سرتاتيجية :الورقة والقلم
املوقف التقوميي

أ
الداة  :اختبار

 اقر�أ أال�سئلة آ
التية باهتمام ،ثم �أجب عنها جميعا :
 - 1بيـّن نوع الفاء يف ما ي أ�تي ،و�أعربها:
| أ
[النبياء .]108
�أ  -قال تعاىل  :
| [ال�ضحى . ] 9
ب  -قال تعاىل  :
جـ  -قال �أبو العتاهية :
ِ
ومن ُ
		
ــر ٍة
َ
ف إ�نيّ من ال ّده ِر عندي َخبرَ
يك بال ّده ِر ذا غ َّ
 - 2علّل اقرتان جواب ال�شرّ ط بالفاء يف كل مما ي أ�تي :
|[اجلمعة .]9
�أ  -قال تعاىل :
| [ النمل .]89
ب  -قال تعاىل :
| [الن�ساء .]48
جـ  -قال تعاىل :
د  -قال املتنبي :
احلما ِم �إىل ِ
مت من ِ
احلما ِم
و�إن �أ ْ�سل َْم فما �أبقى
ولكن َ�سلِ ُ
ْ
 -3أ
امل الفراغ باملنا�سب يف ما ي أ�تي :
| [ الكهف ]87؛ ألنه ….....……:
�أ  -اقرتن جواب ال�شرّ ط بالفاء يف قوله تعاىل:
.
| [ البقرة ]270؛ ألنه……. .....
ب -اقرتن جواب ال�شرّ ط بالفاء يف قوله تعاىل :
جـ -اقرتن جواب ال�رشط بالفاء يف قول امرئ القي�س :
ِ
و�إن كنت قد �أ
زمعت �رصمي ف أ�ج ِملي ؛
فاطم مهال بع�ض هذا التدلل
�أ ُ
ألنه . …………… :
د -اقرتن جواب ال�رشط بالفاء يف� " :إن ت أ�تني فواهلل ألكرمنّك "؛ ألنّه ……. ...........
 - 4مثّل لكلّ مما ي أ�تي يف جملة مفيدة من تعبريك:
�أ  -جملة اقرتن جواب ال�شرّ ط فيها بالفاء؛ ألنه جملة فعليّة م�ص ّدرة بـ (ك أ�نمّ ا).
ب -جملة وقعت فيها الفاء يف جواب (�أ ّما) .
التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :معاني الحروف

				
اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التّقوميي

				

أ
الداة � :س ّلم التّقدير

ال�صفيّة ،ثم يقوم مبلْ ء اجلدول آ
التي بو�ضع �إ�شارة (� )Xأمام العبارة التي تنطبق وحالة
يالحظ املعلم �أداء الطّ لبة يف املناق�شات ّ
الطالب :
			
ا�سم الطاّلب ……………………… :
معايري أ
الداء

الرقم
1
2

يحرتم �آراء آ
الخرين .

يح�سن الإ �صغاء �إىل آ
الخرين .

3
4

ي�سهم يف �إغناء النّقا�ش .

يتوا�صل مع معلّمه وزمالئه بلغة ف�صيحة .

5

ال�سابقة
يبيـّن العالقة بني اجلملة التي اقرتنت بالفاء التعليليّة واجلملة ّ
لها .

6

ال�سابقة
ال�سببيّة واجلملة ّ
يبيـّن العالقة بني اجلملة التي اقرتنت بالفاء ّ
لها .

7

ال�سببيّة .
ي�ستنتج �رشوط الفاء ّ

8

مقبول

جيد

ممتاز

يوظف ما تعلّمه من �أنواع الفاء يف جمل مفيدة من تعبريه.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة الثانية :كنايات العدد
(كم اال�ستفهاميّة)

اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التقوميي

أ
الق�ص�صي
ال�سجل
الداة ّ :
ّ

		

ال�صفيّة ،وقدرته على التفكري يف أ
ال�سئلة املطروحة ،والتّو�صل �إىل الإ جابات
يالحظ املعلّم تفاعل الطالب مع املناق�شة ّ
ال�صحيحة ،واال�ستنتاجات املطلوبة ،زيادة على مدى ّ
متكنه من عر�ض �أ�سئلته و�إجاباته بطريقة منظمة وواعية.
ّ
ال�سلوك يف حماولة لت�صويبه معتمدا
 يقوم املعلّم بو�صف �سلوك الطّ الب يف �أثناء عر�ض ال ّدر�س ،وي�ضع الفرو�ض لذلك ّ
ال�سجلّ الق�ص�صي آ
التي :
على ّ
ّ
ا�سم ال ّطالب................... :
املو�ضوع :كم اال�ستفهامية.

ال�صف:
ّ
التّاريخ20 / / :

· امل�شكلة� :أداء الطّ الب يف در�س (كم اال�ستفهامية).
· املالحظة.................................................................................. :

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

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة الثانية :كنايات العدد
(كم اال�ستفهاميّة)

اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التّقوميي

				

أ
الداة� :س ّلم التّقدير

ال�صفيّة ،ويتبني مدى قدرته على حتقيق النتاجات املو�ضوعة من �أجل معرفة نقاط قوته
يالحظ املعلّم �أداء الطالب يف املناق�شات ّ
و�ضعفه ،ومن ثم توفري التغذية الراجعة الالزمة.
يقوم املعلم مبلء �سلم التقدير آ
التي؛ بو�ضع �إ�شارة (� )Xأمام ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب............................:
معايري أ
الداء

الرقم
1

مقبول

جيد

ممتاز

يعرب (كم اال�ستفهاميّة) �إعرابا وافيا .

2

مييز املواقع التي ت أ�تي فيها (كم اال�ستفهاميّة) يف حمل ن�صب .

4

تاما .
ي�ضبط اال�سم الذي يلي (كم اال�ستفهاميّة) ويعربه �إعرابا ّ

6

يحرتم �آراء زمالئه.

3

يق ّدر عددا يحلّ حملّ (كم اال�ستفهاميّة) .

5

يُح�سن الإ �صغاء آ
للخرين .

7

يتوا�صل مع معلّمه وزمالئه بلغة ف�صيحة.

8

ي�سهم يف �إثراء النقا�ش.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم
اال�سرتاتيجية  :القلم والورقة
املوقف التّقوميي

الوحدة الثانية :كنايات العدد
(كم اخلربية)

أ
الداة  :اختبار

				

 -1علّل وقوع (كم اخلربيّة) موقع املبتد�أ يف كلٍّ مما ي أ�تي :
ذم ال ّدنيا " :كم من واثق بها قد فجعتْ ُه ،وذي طم أ�نينة �إليها قد �رصعتْه" .
�أ  -قال علي – ر�ضي اهلل عنه  -يف ّ
ب  -قال حافظ �إبراهيم:
كم دوح ٍة �أودى بها ِ
ينـظر
ــجــم مــن مــ أ�منـ ِ ِه
ف
عا�ص ٌ
والنّ
ُ
ُ
جـ  -قال ال�شاعر:
ٍ
ٍ
جاهل تلقاه مرزوقا
وجاهل
كم عاملٍ عـامل �أعيت مذاهبُ ُه
� -2أعرب (كم) يف ما ي أ�تي �إعرابا وافيا:
�أ  -قال تعاىل :
ال�شاعر :
ب -قال ّ
نى
يلج بال َق ْر ِع َ
كم عاملٍ مل ْ
باب ُم ً

| [النجم.]26

رع الباب قد َولجَ ا
وجاهلٍ قبلَ قَ ِ

 -3مثّل لكلٍّ مما ي أ�تي يف جملة مفيدة من تعبريك :
�أ ( -كم اخلربيّة) يف حمل رفع مبتد�أ؛ ألنه تبعها فعل الزم .
ب ( -كم اخلربيّة) يف حمل رفع مبتد�أ؛ ألنه تبعها فعل متع ّد ا�ستوفى مفعوله .
جـ ( -كم اخلربيّة) يف حمل رفع مبتد�أ؛ ألنه تبعها خرب.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة الثانية :كنايات العدد
(كم اخلربية)

أ
الداة� :سلم التقدير

اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على أ
				
الداء
املوقف التقوميي

 -1اقر�أ ما ي أ�تي ،ثم �أجب عما يليه:
�أ  -قال معن بن �أو�س:
فلما قال قافي ًة هجـانـي
وكم علّمتُه نظْ َم القوايف
		
ّ
ْ
ب -قال علي اجلارم:
جم يلحظنا بع ِ
ني ح�سو ِد
�سامرت ِ�ش ْعري الهيا
كم ليل ٍة
		
ُ
والنّ ُ
• ق ّدر متييز (كم) يف البيت أ
ال ّول .
• �أعرب (كم) يف البيت الثّاين .
آ
اجلر  ،ويف الثّانية جمرورة بالإ �ضافة :
مرة جمرورة بحرف ّ
 -2اجعل الكلمات التية متييزا لـ(كم اخلربيّة) على �أن تكون كلّ واحدة منها ّ
َر ُجل  ،يوم  ،مكان .
 -3مثّل يف جملة مفيدة لكلٍّ ممّا ي أ�تي :
�أ  -متييز (كم اخلربيّة) جمعا جمرورا.
ب( -كم اخلربيّة) يف حملّ ن�صب ظرف مكان؛ ألنه تبعها فعل الزم.
جـ( -كم اخلربيّة) يف حملّ ن�صب مفعول به؛ ألنه تبعها فعل متعد ألكرث من مفعول مل ي�ستوف بقية مفاعيله.
يقوم املعلّم -بناء على �أداء الطالب -بتعبئة �سلّم التقدير آ
ال�صفة التي تنطبق وحالة الطّ الب:
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ّ
ا�سم الطالب.............................. :
الرقم

معايري أ
الداء

1

يوظّ ف (كم اخلربيّة) يف جمل مفيدة من تعبريه .

3

يُق ّدر متييز (كم اخلربيّة) املحذوف تقديرا �سليما.

5

يناق�ش معلّمه يف �إجابته .

2

�سليما .
يُعرب (كم اخلربيّة) �إعرابا ً

4

يوظف متييز (كم اخلربيّة) يف جمل من تعبريه توظيفا �سليما.

6

يلتزم ب�آداب احلوار .

مقبول

جيد

ممتاز

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم
اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التقوميي

الوحدة الثانية :كنايات العدد
(كـــذا)

أ
الداة � :سلم التقدير

		

ال�صفيّة ،ويتبني مدى قدرته على حتقيق النتاجات املو�ضوعة من �أجل معرفة نقاط قوته
يالحظ املعلّم �أداء الطالب يف املناق�شات ّ
و�ضعفه ،ومن ثم توفري التغذية الراجعة الالزمة.
 يقوم املعلم مبلء �سلم التقدير آ
التي؛ بو�ضع �إ�شارة (� )Xأمام ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب 		.................................... :
معايري أ
الداء

الرقم
1

تاما .
يُعرب (كذا) �إعرابا ّ

3

ي�ضبط اال�سم الذي يلي (كذا) �ضبطا �سليما .

4

يعرب متييز (كذا) �إعرابا وافيا .

2

5

مقبول

جيد

ممتاز

يتعرف �أحكام ا�ستخدام (كذا).
ّ

يحرتم �آراء آ
الخرين .

6

يتوا�صل مع معلمه وزمالئه بلغة �سليمة .

7

ي�سهم يف �إغناء النّقا�ش .

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

ال�ضــــــــــافــة
الوحدة الثالثة :إ
ال�ضافة)
(مفهوم إ

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي

أ
الداة :اختبار

ثم �أجب عن أ
�ص آ
ال�سئلة التي تليه:
• اقر�أ الن ّ ّ
التي جيّداّ ،

ِ
ِ
ِ
فم ْن كانت عنده �أمان ٌة فلي ؤ� ِّدها �إىل الذي ائتمنه عليها .و� ّإن ربا اجلاهليّ ِة
داع
الو ِ
جاء يف خطبة َّ
َ
حجة َ
لر�سول اهللَ " :،
ِ
ِ
عمي العبّ ِ
ا�س ِ
دم
ٌ
دماء اجلاهلية مو�ضوع ٌة ،و�إن �أ ّو َل د ٍم نبد�أُ به ُ
بن عبد املطّ لب .و� ّإن َ
مو�ضوع ،و�إن �أ َّو َل ربًا �أبــد�أُ به ربا ّ
ِ
بن ربيع َة بن احلارث بن عبد املطّ لب .و� ّإن م�آثر اجلاهلية مو�ضوع ٌة ،غري ال�س ِ
وال�سقاية ،والعم ُد قَ َو ٌدِ ،
عام ِر ِ
العم ِد
دانة
و�شبْ ُه َ
َ ّ
َ
ما قتل بالع�صا واحلجر ،وفيه مئة بعريٍ ،فمن زاد فهو من �أهل اجلاهلية ".
 -1ا�ستخرج من النّ�ص تراكيب الإ �ضافة.
تاما.
�	-2أعرب امل�ضاف وامل�ضاف �إليه �إعرابًا ّ
 -3وظّ ف الكلمات آ
التية يف جمل مفيدة من تعبريك؛ لتكون م�ضافة يف جملها:
طُ موحُ ،م�ساعدة ،نور� ،شباب ،ق�صيدتان ،راكبون.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

ال�ضــــــــــافــة
الوحدة الثالثة :إ
ال�ضافة)
(نوعا إ

أ
الداة� :سلم التقدير

اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على أ
الداء
املوقف التّقوميي
ثم �أجب عن أ
ال�سئلة التي تليه:
اقر�أ ما ي أ�تي جيّداّ ،
}-1
[الق�ص�ص .]7

|

 -2قال �أحمد �شوقي يف مدح ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم:
َنت قــــــائله
بِ ُكلِّ قَـول كَــــرميٍ �أ َ
ــرت بَ�شائِ ُر باِلهادي َومـَول ِ ِد ِه
َ�س َ

تَ َخطَّ َفت ُم َهج الطاغني ِمن َع َر ٍ
ب

لــوب َوتحُ يــي َميِّــت الهـِمــَم
تحُ يـي القـــــ ُ َ
يف ال�شرَ ِق َوال َغ ِ
رب َم�رسى النور يف الظُّ لَم
ـج ِم
ــــــــرت �أَن ُفـــ�س البــاغني ِمن َع َ
َوطَ يّ
َ

الية الكرمية ،أ
 -1ما ال ّدرو�س والعرب امل�ستفادة من آ
ال�شعرية؟
والبيات ّ
 -2ا�ستخرج مما قر�أت يف ما حتته خط الإ �ضافة املعنوية ،معلِّال.
ا�ستخرجت -تخ�صي�صا �أو تعريفا.
 -3بيـّن ما �إذا �أَك�سب امل�ضاف �إليه امل�ضاف -يف ما
َ
كل من امل�ضاف وامل�ضاف �إليه باحلركة املنا�سبة (�إن �أمكن).
 -4ا�شكل �آخر ٍّ
 -5ا�ستخرج مما قر�أت الإ �ضافة اللفظيّة يف ما حتته خطّ  ،معيِّنا امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف كلّ منها.
 -6بيـّن �سبب كون الإ �ضافة لفظية يف الترّ اكيب التي ا�ستخرجتها.
 -7ما الفائدة التي �أفادتها الإ �ضافة اللفظيّة؟
تاما.
�	-8أعرب امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف الإ �ضافة اللفظيّة �إعرابا ّ
 -9انظر يف اجلملة آ
�س جنو َده قبل بدء املعرك ِة" .علل �سبب اقرتان امل�ضاف بـ (�أل).
التية" :القائ ُد اجلن ِد ّ
يحم ُ
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نماذج
التقويم

ال�ضــــــــــافــة
الوحدة الثالثة :إ
ال�ضافة)
(نوعا إ

يقوم املعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تتفق و�أداء الطالب:
ا�سم الطالب...................................:
الرقم

معايري أ
الداء

1

يذكر ال ّدرو�س والعرب امل�ستفادة مما يقر�أ.

3

ي ُ َعيّـن امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف الترّ اكيب امل�ستخرجة.

2
4
5
6

ي�ستخرج تراكيب الإ �ضافة املعنويّة.

يذكر املعنى الذي �أك�سبه امل�ضاف �إليه �إىل امل�ضاف يف الإ �ضافة
املعنويّة.
ي�شكل �آخر كلّ من امل�ضاف وامل�ضاف �إليه باحلركة املنا�سبة.
ي�ستخرج تراكيب الإ �ضافة اللفظيّة.

7

ي ُ َعيّـن امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف الترّ اكيب امل�ستخرجة.

9

تاما.
يعرب امل�ضاف وامل�ضاف �إليه �إعرابا ّ

8

مقبول

جيد

ممتاز

يبيـّن �سبب كون الإ �ضافة لفظيّة يف تراكيب الإ �ضافة اللفظيّة.

 10يبيـّن الفائدة التي �أفادتها الإ �ضافة اللفظيّة.
 11يعلّل �سبب اقرتان امل�ضاف بـ (�أل).
التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

ال�ضــــــــــافــة
الوحدة الثالثة :إ
(امل�ضاف �إىل ياء املتكلم)

أ
الداة :ال�سجل الق�ص�صي

اال�سرتاتيجية :املالحظة
املوقف التّقوميي

ال�صفية ،وتفاعله مع زمالئه يف املجموعة ،ومدى قدرته على التّفكري يف أ
الن�شطة ،و
يالحظ املعلِّم تفاعل الطّ الب مع املناق�شة ّ
اخلروج ب أ�فكار �صحيحة وذات عالقة مبو�ضوع ال َّدر�س ،كما يالحظ اال�ستجابات التي ت�صدر عنه ،وقدرته على التَّو�صل �إىل
ال�صحيح.
اال�ستنتاج َّ
 يقوم املعلم بو�صف �سلوك الطّ الب يف �أثناء عر�ض ال ّدر�س ،ومناق�شته وفق ا�سرتاتيجية التقومي الت�شخي�صي ،وي�ضع الفرو�ض
ال�سجل الق�ص�صي آ
التي:
ال�سلوك يف �ضوء مالحظته من �أجل تف�سري �سلوك الطّ الب ،وذلك من خالل ِّ
لذلك ُّ

ا�سم ال ّطالب................... :
املو�ضوع :امل�ضاف �إىل ياء املتكلم.

ال�صف:
ّ
التّاريخ20 / / :

· امل�شكلة� :أداء الطّ الب خالل العمل اجلماعي يف در�س ( امل�ضاف �إىل ياء املتكلم).
· املالحظة.................................................................................. :

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

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

ال�ضــــــــــافــة
الوحدة الثالثة :إ
ال�ضافة)
(�أ�سماء تلزم إ

أ
الداة� :س ّلم التقدير اللفظي

اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على أ
				
الداء
املوقف التقوميي

يطلب املعلِّم �إىل الطّ لبة ت�صميم عر�ض تقدميي من خالل برنامج العرو�ض التقدمييّة يف احلا�سوب حول أ
ال�سماء التي تلزم الإ �ضافة ,ويح ِّدد
وال�شـروط لهذا العر�ض وفق قائمة �سلَّم التقدير اللفظي آ
التي؛ وذلك لتقومي �أدائهم  ،و معرفة مدى متكنهم من نتاجات
جمموع ًة من املعايري ُّ
الدر�س :

ا�سم الطّ الب............................... :
الرقم

مقبول

املجال

ممتاز

جيّد

املـــحــتـــوى
1
2

يح ّقق املحتوى نتاجات التَّعلم يح ِّقق جزءا من النِّتاجات.
املتوقَّعة.
يق ِّدم �أمثل ًة تو�ضيحيّة.

3

يق ِّدم اال�ستنتاج ب�شكل وا�ضح.

يعاجله ب�شكل غري وا�ضح.

4

يق ِّدم احلجج والرباهني التي يق ِّدم حججا وبراهني غري يق ِّدم احلجج والرباهني يق ِّدم احلجج والرباهني
ب�شكل غري ٍ
الالزمة لدعم �أفكاره.
كاف متاما.
كافية لدعم �أفكاره.
تدعم �أفكاره.

يق ِّدم عددا قليال من يق ِّدم جمموعة من أ
المثلة يق ِّدم العدد الكايف من
أ
أ
المثلة التَّو�ضيحية.
التَّو�ضيحية.
المثلة.
يعاجله ب�شكل وا�ضح �إىل يعاجله ب�شكل وا�ضح .
ح ٍّد ما.

5

املحتوى وا�ضح.

6

املحتوى �شائق.

وا�ضح �إىل ح ّد ما.

متنوعة.
يحتوي على �أن�شطة ِّ

أ
متنوعة.
الن�شطة غري ِّ

يق ِّدم منطا واحدا من �أمناط يق ِّدم �أنواعا قليلة من �أمناط يق ِّدم
التَّفكري.
التَّفكري.
وخالقة.

7
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يح ِّقق النِّتاجات ب�شكل يحقق النِّتاجات ب�شكلٍ
ٍ
ممتاز.
مر�ض �إىل ح ٍّد ما.

غري �شائق.

وا�ضح.

وا�ضح متاما.

�شائق �إىل ح ٍّد ما.

�شائق وممتع.

متنوعة نوعا ما.
ِّ

متنوعة.
ّ

8

يرفق
ال�صور التَّو�ضيحية
�صورا تو�ضيحية يف يرفق
�صورا ال عالقة لها يرفق
�صورا تو�ضيحيَّة �إن احتاج يرفق
ُّ
ً
ً
ً
أ
باملو�ضوع.
العر�ض.
الالزمة لعر�ضه.
بع�ض الحيان.

9

ينوع يف �أفكاره.
ِّ

متنوعة
ِّ

10

يراعي م�ستويات تفكري زمالئه .ال يراعي
التَّفكري.

�أفكارا

م�ستويات يراعي م�ستويات التَّفكري �إىل يراعي م�ستويات التَّفكري.
ح ٍّد ما.

نماذج
التقويم

ال�ضــــــــــافــة
الوحدة الثالثة :إ
ال�ضافة )
(�أ�سماء تلزم إ

ال َّدقــــــة
غري مرتابط وال مت�سل�سل �إىل مرتابط ومت�سل�سل �إىل ح ٍّد مرتابط ومت�سل�سل.
ما.
ح ٍّد كبري.

11

العر�ض مرتابط ومت�سل�سل.

12

خال من أ
ٍ
الخطاء يحتوي على جمموعة من يحتوي على عدد قليل من خال ٍ متاما من أالخطاء الإ مالئية
املو�ضوع
أ
أ
الخطاء الإ مالئية والنَّحوية الخطاء الإ مالئية والنَّحوية والنَّحوية واللغوية.
الإ مالئية والنَّحوية واللُّغوية.
واللغوية.
واللُّغوية.

13

املعلومات دقيقة وم�ستقاة من املعلومات غري دقيقة �إىل ح ٍّد املعلومات دقيقة نوعا ما.
كبري.
م�صادرها.

املعلومات دقيقة وم�ستقاة
من م�صادرها.

التَّخطيط والتَّ�صميم

14

16

ال�شـرائح �سل�س
ال�شـرائح غري �سل�س التَّنقل بني َّ
االنتقال من �رشيحة �إىل �أخرى .التَّن ُّقل بني َّ
ال�شـرائح �سل�س التَّن ُّقل بني َّ
متاما.
نوعا ما.
�إىل ح ّد كبري.
ً
يلتزم باملوعد املح َّدد لتقدمي يت أ� َّخر كثريا عن املوعد يت أ� َّخر قليال عن املوعد يلتزم باملوعد املح َّدد.
املح ّدد.
املح ّدد.
العر�ض.
فعالة.
االرتباطات بني َّ
ال�شـرائح ّ

17

املتعددة
املتعددة يحتوى على الو�سائط ِّ
احتواء العر�ض على الو�سائط يحتوي على عدد قليل من يحتوي على الو�سائط ِّ
الالزمة للعر�ض.
ب�شكل مقبول.
املتعددة .
الو�سائط
املتعـددة.
ِّ
ِّ

15

18

19
20

ال�شـرائح
ال�شـرائح االرتباطات بني َّ
االرتباطات بني َّ
ال�شـرائح االرتباطات بني َّ
فعالة متاما.
فعالة �إىل ح ٍّد ما.
فعالة.
ّ
ّ
غري ّ

يف�صل حمتويات العر�ض يف
يحتوي العر�ض على فهر�س ال يحتوي على فهر�س يحتوي على فهر�س ب�سيط
ِّ
للمحتويات.
املحتويات .
للمحتويات.
فهر�س.
يلتزم بالتَّوجيهات والنَّ�صائح.

يحاول تطوير �أدائه.

الــــراجــعـــة
التــــــّغــذية ّ

ال يلتزم بها �إىل ح ٍّد كبري.
يحاول ب�شكل قليل.

يلتزم بها �إىل ح ٍّد ما.
يحاول �إىل ح ٍّد ما.

متاما.
يلتزم بها ً

ي�سعى دائما نحو التَّطوير
والإ بداع.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة الرابعة :ك�سر همزة (�إ ّن)
أ
الداة� :سلم التقدير

					
اال�سرتاتيجية :الـمالحـظـــة
املوقف التقوميي

بعد �أن ميهد املعلم للدر�س مبوقف تعليمي ي�شكل ع�صفا ذهنيًّا للطلبة يف مو�ضوع (� ّإن و�أخواتها) ،ف�إنه يالحظ ا�ستجابة الطلبة للموقف
قوم �أداءهم وفق �سلم التقدير آ
التي:
التعليمي ,وم�شاركتهم فيه ،ثم ي ُ ّ
 يقوم املعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب.......................................... :
الرقم

معايري أ
الداء

1

يبدي اهتماما مب�شكلة الع�صف الذهني (� ّإن و�أخواتها).

3

يق ّدم بدائل كثرية من �أخوات ( � ّإن) يف اجلمل.

2
4
5
6

مقبول

جيد

ممتاز

يقارن بني اجلملتني بطريقة منهجية منظمة.
يتبيـّن داللة كل حرف من �أخوات ( � ّإن).

يق ّدر �آراء زمالئه ,وم�شاركاتهم يف الع�صف الذّهني.

ي�ستفيد من التّغذية الراجعة التي يق ّدمها املعلم يف حت�سني م�شاركته.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة الرابعة :ك�سر همزة (�إ ّن)
أ
الداة :اختبار

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي
ثم أ
اليتني الكرميتني آ
اقر�أ آ
امل الفراغ يف ما يليهما من جمل:
التيتنيّ ,

 -1قال تعاىل :

 -2قال تعاىل :

| [هود .]114

|[يون�س .]62

الية الكرمية أ
 ك�رست همزة( � ّإن) يف آالوىل؛ ألنها. .....................................
الية الكرمية أ
 ا�سم (� ّإن) يف آالوىل ,.....................وعالمة ن�صبه................؛
ألنه. ...........................

الية الكرمية أ
 خرب (� ّإن) يف آالوىل  ,...........................ونوعه. ....................
 ك�رست همزة ( � ّإن) يف آالية الكرمية الثانية؛ ألنها . .......................................
 ا�سم (� ّإن) يف آالية الكرمية الثانية ,...............وعالمة ن�صبه . .........................

 خرب (� ّإن) يف آالية الكرمية الثانية ,...........................ونوعه. .....................

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة الرابعة :ك�سر همزة (�إ ّن)

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي

أ
الداة :اختبار

بعد االنتهاء من الدر�س ,وتعرف الطلبة موا�ضع ك�رس همزة (� ّإن) ,يقدم املعلم لهم االختبار آ
التي؛ لتقومي حت�صيلهم الدرا�سي يف
هذه الوحدة:
ال�صحيحة لتعليل ك�رس همزة ( � ّإن) وجوبا ,يف كل من اجلمل آ
التية:
 -1اخرت رمز الإ جابة ّ
 .1حافظْ على �صالتِك� ,أال � ّإن ال�صال َة عماد ال ّدين.
�أ  -ألنّها وقعت يف �أول جملة احلال.
ال�صفة.
ب -ألنّها وقعت يف �أول جملة ّ
جـ -ألنّها وقعت بعد حرف ا�ستفتاح.
د  -لدخول الالم املزحلقة على خربها.
ال�صح ُة �إنّها لنعم ٌة ال تعدل ُها كنو ُز ال ّدنيا.
ّ .2
�أ  -ألنّها وقعت يف �أول جملة مقول القول.
ب -ألنّها وقعت يف �أول اجلملة امل�ضاف �إليها(�إذ� ،إذا،حيث).
جـ -ألنّها وقعت يف ابتداء الكالم.
د  -لدخول الالم املزحلقة على خربها.
متخ�ص�ص يف أ
ِ
ع�شاب الطّ بي ِة.
ال
 .3قابلت عاملًا �إنّه
ّ
ال�صفة .
�أ  -ألنّها وقعت يف �أ ّول جملة ّ
ب -ألنّها وقعت يف �أ ّول جملة جواب الق�سم .
جـ -ألنّها وقعت يف �أ ّول اجلملة امل�ضاف �إليها(�إذ� ،إذا،حيث).
د  -ألنّها وقعت حمكية بالقول.

 -2مثل بجملة من تعبريك لوقوع (� ّإن) مك�سورة الهمزة ,يف كل من احلاالت آ
التية:
�أ  -يف �أ ّول جملة احلال .
ب  -يف �أ ّول اجلملة امل�ضاف �إليها(�إذ� ،إذا،حيث).
جـ  -يف �أ ّول جملة مقول القول.
د  -يف �أ ّول جملة جواب الق�سم.
� -3أعد �صياغة اجلملتني آ
التيتني؛ لت�صبح (� ّإن) فيهما مك�سورة الهمزة ,مع التّعليل:
�أ  -امل�شورة عندي �أنّها مق َّدمة على ال�شجاعة.
ال�سمنَة.
ب  -تتجنب النّ�ساء الإ كثار من تناول احللوى؛ �إذ يف
َّ
نظرهن �أنّها ت�سبب ُّ
التّقدير...............................:

الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :الـبـدل
أ
الداة :اختبار

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي
ال�صحيحة يف ما ي أ�تي:
�ضع دائرة حول رمز الإ جابة ّ

ِ
حمن ِ
الر ِ
ال�شتا ِء مق ِّدم َة ابن خلدونِ ،
حممد":
ت يف �إجاز ِة ّ
 -1البدل يف جملة " قر�أ ُ
بن ّ
البن خلدون ،عبد ّ
د -ب+جـ
جـ -عبد الرحمن
ب -عبد الرحمن بن حممد
�أ  -ابن خلدون
الكتاب �صفحاتِه أ
الوىل" :
طبعت
 -2البدل يف جملة "
ُ
َ
ب� -صفحاته
�أ  -الكتاب

جـ -أ
الوىل

د -الكتاب �صفحاته

 -3املبدل منه والبدل  ،على الترّ تيب ،يف قوله تعاىل}:
نعا�سا
ب-
الغم� ،أمن ًة				
الغمً ,
�أ ّ -
ِّ
د  -الغم ،طائف ًة
				
نعا�سا
جـ� -أمن ًةً ،
ِّ
كرميي ،فح�رضوا �أغلبُهم" :
عي امل�سهمون يف �رشكتنا �إىل احلفلِ الت ّ
ّ
 -4املبدل منه والبدل  ،على الرتتيب ،يف جملة " ُد َ
غلب (هم)
		
غلب (هم)
ب -ال�ضمري املت�صل (الواو) يف ح�رضوا� ،أ ُ
�أ  -امل�سهمون� ،أ ُ
غلب (هم) ،ال�ضمري املت�صل (الواو) يف ح�رضوا
جـ -امل�سهمون ،ال�ضمري املت�صل (الواو) يف ح�رضوا
د � -أ ُ
فرحنا اخلربُ م�ضمونُه" :
 -5املبدل منه والبدل  ،على الرتتيب ،يف جملة "�أ َ
ب -ال�ضمري املت�صل (نا) ،اخلرب
م�ضمون (ـه)
�أ  -اخلرب،
ُ
م�ضمون(ـه) ،اخلرب			
جـ-
ُ

 -6اجلملة التي ا�شتملت على بدل من اجلمل آ
التية ،هي:
عناوين أ
			
الخبار.
ت
�أ  -قر�أ ُ
َ
ت أ
			
خبار عناوينَها.
جـ -قر�أ ُ
ال َ

م�ضمون(ـه)
د  -ال�ضمري املت�صل (نا)،
ُ
عناوين أ
الخبا ِر كلِّها.
ت
ب -قر�أ ُ
َ
ت أ
خبار وعناوينَها.
د  -قر�أ ُ
ال َ

امل�رسح" ،هو:
وجه �إىل
�	-7إعراب كلمة (ع�رشين) يف جملة "
ِ
ُ
طلبت �إىل الطَّ لب ِة �إىل ع�رشين منهم التَّ ُّ
جره الك�رسة.
�أ  -ا�سم جمرور ،وعالمة ّ
ال�سامل.
جره الياء؛ ألنّه ملحق بجمع املذكّر ّ
ب -ا�سم جمرور ،وعالمة ّ
		
جره الك�رسة.
جـ -بدل جمرور ،وعالمة ّ
ال�سامل.
د  -بدل جمرور ،وعالمة جره الياء؛ ألنّه ملحق بجمع املذكّر ّ
اب لفظ الجال ِلة (اهلل) يف قوله تعاىل} :
� -8إعـر ُ
جره الك�رسة.
		
جره الك�رسة.
ب -بدل جمرور ،وعالمة ّ
�أ  -نعت جمرور ،وعالمة ّ
جره الك�رسة.
جـ -م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة ّ

�	-9إعراب كلمة (الزمان) يف قول ال�شاعر:

الزمانا
ا�س قبلَنا ذا ّ
َ�ص ِح َ
ب النّ ُ
�أ  -بدل من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة
جـ -مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة.

| [�آل عمران  ، ]154هما:

| [ �إبراهيم  ،]2-1هو:

جره الفتحة.
د  -بدل جمرور ،وعالمة ِّ

وعنا ُهم من � أش�نِه ما عنانا

ب -بدل من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة املق ّدرة.
د  -مفعول به من�صوب ،وعالمة ن�صبه الفتحة املق ّدرة.
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نماذج
التقويم

الوحدة أ
الولى :الـبـدل

 -10احلركة املنا�سبة آلخر كلمة (ن�صف) يف جملة " دخلَ الطَّ لب ُة ن�صفهم �إىل القاع ِة" ،هي:
			
جـ -ال�ضمة
			
ب -الك�رسة
			
�أ -الفتحة

د -ال�سكون

همية العل ِم يف حياتنا موظّ فا البدل فيها.
 اكتب فقرة حول �أ ّ
التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة أالولى :الـبـدل

اال�سرتاتيجية :مراجعة الذات
املوقف التقوميي

(البدل المطابق)

أ
الداة�:سجل �سري التعلم

يقوم الطّ الب  ،بعد �أن يتعلّم در�س (البدل املطابق) ويجيب عن �أن�شطته ،بتقومي تعلمه ذاتيّا من خالل �سجل �سري التّعلم
آ
التي:

ا�سم ال ّطالب......................... :
املو�ضوع :البدل الــمطابـق.

التّاريخ:

20 / /

 ما الهدف من ال ّدر�س؟..............................................................................................
..............................................................................................
ال�شيء الذي قمت بفعله:
 َّ..............................................................................................
..............................................................................................
 ماذا تع ّلمت من ال ّدر�س؟.............................................................................................
..............................................................................................
فد ُت من هذا ال ّدر�س يف حت�سني مهارات لغتي يف:
 �أ ْ..............................................................................................
..............................................................................................
 كيف �أطور تعلمي؟..............................................................................................
..............................................................................................
مالحظاتي.......................... :
....................................
....................................
....................................
....................................
...................................

مالحظات املعلم......................... :
.......................................
......................................
.......................................
.......................................
.......................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة أالولى :الـبـدل
(بدل بع�ض من كل وبدل اال�شتمال)

اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على أ
الداء
املوقف التّقوميي

أ
الداة� :سلم التقدير

ثم �أجب عن أ
�ص آ
ال�سئلة التي تليه:
اقر�أ الن ّ ّ
التي جيّداّ ،
أ
أ
بني ،اعلم �أ ّن هذه احلياة حمطّ ة اختبا ٍر وابتالء ،وعليك �أن تثابر ،وجتتهد؛ كي جتتاز هذا االختبار بنجاح؛
�و�صى رجلٌ ابنه ،فقال� :ي ّ
�س من دان نف�سه ،وعمل ملا بعد املوت ،واجلاهل من �أتبع نف�سه هواها .فكن كيِّ ً�سا ،وحا�سب نف�سك �أ ّوال ب أ� َّول ،و�أكرث من أ
العمال
فالكيِّ ُ
املحرمات كلّها.
�صاحلها .واجتنب
ّ
أ
نت �أخالقُهم ،و�سلِمت
املرء �أخالقه احلميدة،
املرء �أفعاله ال�سيّئة ،فكن من الذين َح ُ�س ْ
ّ
ويذمون َ
بنيّ � ،إن النّا�س �أكرثهم يحبُّون َ
�ي ّ
نيّاتهم.
العامة من النّ�ص؟
 - 1ما الفكرة ّ

 - 2ا�ستخرج من النّ�ص:
ب -بدل بع�ض من ّ
جـ -بدل ا�شتمال
		
كل
			
�أ  -بدال مطابقا
 -3ا�ضبط �آخر الكلمات التي حتتها خط.
أ
(امل الفراغ)
ال�ضمري (الهاء) يف كلمة (�أفعاله) عائد على . .................
ّ -4
 -5اجعل البدل يف اجلملتني آ
التيتني م�ضافا �إىل املبدل منه ،وغري ما يلزم:
�أ ُ -ع ّد َل القانون م�ضمونُه بعد درا�سته يف جمل�س النّواب.
بُ -ز ِر َعت أ
العامة.
ال
�شجار �أ�شتالها يف احلديقة َّ
ُ
 -6ميّز بدل بع�ض من كلّ من بدل اال�شتمال يف اجلمل آ
التية:
�أ � -صح ِ
حت الفقر ُة �أخطا ؤ�ها الإ مالئيّة.
ُ ِّ
البناء قواع َده.
فح�ص
ب-
َ
املهند�س َ
ُ
أ
املخل�صون.
ا�س اجل َّد �إال
َ
حب النّ ُ
جـ -ما � َّ
بيع أ
لوان املن�سجم َة على اختالفِها.
ال َ
الر َ
د � -أ ُِح ُّ
ب ّ
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة أالولى :الـبـدل
(بدل بع�ض من كل وبدل اال�شتمال)

 يقوم املعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب............................... :
معايري أ
الداء

الرقم

1

يقر�أ النّ�ص قراءة �صحيحة.

2

العامة من النّ�ص.
ي�ستخل�ص الفكرة ّ

3
4

ي�ستخرج املطلوب من النّ�ص ب�شكل جيّد.

ي�ضبط الكلمات املطلوبة �ضبطا �سليما.

5

يذكر �أ َّن ال�ضمري يف البدل يعود على املبدل منه.

6

يجعل البدل م�ضافا �إىل املبدل منه ،ويغري ما يلزم.

7

مييز بدل بع�ض من كلّ من بدل اال�شتمال.

8

مقبول

جيد

ممتاز

يثق ب�إجاباته.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الثانية :عمل الم�صدر والم�شتقات
(عمل امل�صدر)

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي

أ
الداة :اختبار

ال�صحيحة يف ما ي أ�تي:
� -1ضع دائرة حول رمز الإ جابة ّ
املت�ضمنة م�صدرا �رصيحا عامال عمل فعله من اجلمل آ
التية ،هي:
 .1اجلملة
ّ
ٌ
�شاركت يف امل�ؤمت ِر م�شارك ًة فاعل ًة.
خوف ب أ� َ�سك لع�صيناك .جـ-
�أ  -لك ف�صاح ٌة ،ف�صاح ُة �سحبان .ب -لوال
ُ
م�صدرا ميميّا عامال عمل فعله من اجلمل آ
التية ،هي:
املت�ضمنة
 .2اجلملة
ً
ّ
�أ  -م�س أ�لتُ َ
ا�س ما يف �أيديهم مذل ٌة.
ك النّ َ
جبت عن م�س أ�ل ٍة �صعب ٍة.
ب� -أ ُ
علي.
لت �صديقي م�س أ�ل ًة �صعبَ ْ
جـ� -س أ� ُ
ت َّ
ال�شاعر:
 .3تُعرب كلمة (الكرام) يف قول ّ
بع�رشَتِ َ
ك الكـــرام
فــال تُ َـري َ ْن لغريهــمو �أَلـــوفا
تعـــد منهم
ُّ
على �أنّها:
�أ  -مفعول به للم�صدر (ع�شرْ َة) ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
ب -مفعول به ال�سم امل�صدر (ع�شرْ َة) ،من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
جـ -فاعل ال�سم امل�صدر ( ِع�شرْ َة) ،مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره.
� -2أعرب ما حتته خط يف اجلملتني آ
التيتني:
ِ
ِ
موجبات رحم ِة هِ
ِ
الل.
رحمه من
�أ َ -مو�صلُ املرء َ
كرك املعلّ َم.
ب  -ي�سرُ ُّين ُ�ش ُ
 -3وظف امل�صادر آ
التية يف جمل مفيدة من تعبريك؛ حيث تكون عاملة عمل فعلها:
ا�ستنها�ض ،احرتام� ،صنع� ،إيقـــاد

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الثانية :عمل الم�صدر والم�شتقات

اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التقوميي

(عمل ا�سم الفاعل)

		

أ
الق�ص�صي
ال�سجل
الداة ّ :
ّ

ثم يقوم بتوزيع �أوراق العمل عليهم ,ويالحظ �أداءهم يف املجموعة ،ومدى تعاونهم وتفاعلهم مع
يو ّزع املعلّم الطّ لبة �إىل جمموعاتّ ،
زمالئهم يف املجموعات أ
تو�صلوا �إليها؛ من �أجل توفري التّغذية
القوة ّ
وال�ضعف يف الإ جابات واال�ستنتاجات التي ّ
الخرى ،وير�صد نقاط ّ
الراجعة التي يحتاجونها.
ّ
يقوم املعلّم بو�صف �سلوك الطّ الب يف �أثناء عر�ض ال ّدر�س ،ومناق�شته وفق نظام املجموعات ،وي�ضع الفرو�ض لذلك ال�سلوك يف �ضوء
ُّ
مالحظته من �أجل تف�سريه ،وذلك من خالل ال�سجل الق�ص�صي آ
التي:
ِّ

ا�سم ال ّطالب................... :
املو�ضوع :عمل ا�سم الفاعل.

ال�صف:
ّ
التّاريخ20 / / :

· امل�شكلة� :أداء الطّ الب خالل العمل اجلماعي يف در�س (عمل ا�سم الفاعل).
· املالحظة.................................................................................. :

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

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الثانية :عمل الم�صدر والم�شتقات
(عمل �صيغ املبالغة)

أ
الداة� :سلم التقدير

اال�سرتاتيجية :مراجعة الذات
املوقف التّقوميي
�أجب عن أ
ال�سئلة آ
التية جميعها:

ثم بيـّن عملها:
 -1عيـّن �صيغ املبالغة يف ما ي أ�تيّ ،
م�ضياع َ
�أ  -امل�رسِ ُ
املال.
ف
ٌ

ال�ش ِ
دائد.
تكن جز ًعا عن َد ّ
ب-ال ْ

� -2ضع بعد كل �صيغة من �صيغ املبالغة آ
التية فاعال �أو مفعوال به منا�سبا ،مع �ضبط �آخره:
�أ � -أ
ٌ
			
الكتاب؟
متالف ..........
َ
� -3أعرب ما حتته خط يف ما ي أ�تي:

تر ٌ
اك . .............
ب-
ُ
العاقل ّ

�أ � -أودو ٌد �أنت املغامر َة؟

ب -قال اخلليل بن �أحمد الفراهيدي:
َو ِ
ر�صتِ ِه
الر�أ ِي ِم
ٌ
عاج ُ
�ضياع ل ِ ُف َ
ـــز َّ
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ب القــ َ َدرا
َحتّى �إِذا
َ
َمر عاتَ َ
فــات �أ ٌ

نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الثانية :عمل الم�صدر والم�شتقات
(عمل �صيغ املبالغة)

بطـــــــاقة ت�صحيح

-1
�صيغ املبالغة

�أ  -م�ضياع

ب -جــز ًعــا

-2

�أ � -أنت

عملها

منونة؛
وقعت �صيغة املبالغة (م�ضياع) خربا مرفوعا للمبتد�أ ،وجاءت ّ
فح ّققت �رشوط عمل �صيغ املبالغة عمل فعلها؛ فن�صبت (املال) ،ويعرب:
مفعول به ل�صيغة املبالغة من�صوب  ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على
�آخره .وفاعلها �ضمري م�سترت تقديره (هو).
		
منونة؛
وقعت �صيغة املبالغة (جزعا) خربًا من�صوبا لـ (تكن)  ،وجاءت ّ
فح ّققت �رشوط عمل �صيغ املبالغة عمل فعلها ،ووقع فاعلها �ضمريا م�سترتا ً
تقديره (�أنت).

ب -ال�رشَّ
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الثانية :عمل الم�صدر والم�شتقات
(عمل �صيغ املبالغة)

-3
�أ  -الهمزة:حرف ا�ستفهام مبني على الفتحة ال حملّ له من الإ عراب ،ودود :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره.
رفعه ّ
�أنت� :ضمري منف�صل مبني على الفتحة ،يف حملّ رفع فاعل ل�صيغة املبالغة (ودود)� ،س ّد م�س ّد
اخلرب.
املغامرة :مفعول به من�صوب ل�صيغة املبالغة ،وعالمة ن�صبه الفتحة الظّ اهرة على �آخره.
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.
ب -عاجز :مبتد�أ مرفوع ،وعالمة رفعه ّ
جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره.
الر�أي :م�ضاف �إليه جمرور ،وعالمة ّ
ّ
ال�ضمة الظّ اهرة على �آخره ،وفاعل �صيغة املبالغة:
م�ضياع :خرب املبتد�أ مرفوع  ،وعالمة رفعه ّ
�ضمري م�سترت تقديره (هو).
لفر�صته :الالم :حرف جر مبني على الك�رسة ،ال حملّ له من الإ عراب ،فر�صة :ا�سم جمرور ،وعالمة
جره الك�رسة الظّ اهرة على �آخره ،وهو م�ضاف ،والهاء� :ضمري متّ�صل مبني على الك�رسة يف حملّ
ّ
جر م�ضاف �إليه.

 يقوم الطاّلب بعد مراجعة �إجابته بتعبئة �سلّم التقدير آ
ال�صفة التي تنطبق وحالته:
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ّ
ا�سم الطّ الب..................................... :
معايري أ
الداء

الرقم
1

�أ�ستخرج �صيغ املبالغة جميعها.

2
3

�أبيـّن عمل �صيغ املبالغة.

�أ أ
مل الفراغ بالكلمة املنا�سبة.

4

�أعرب ما حتته خطّ �إعرابا �صحيحا.

5

�صحة �إجابتي.
�أت أ�كّد من ّ

مقبول

جيد

ممتاز

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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التقويم و أ�دواته

الوحدة الثانية :عمل الم�صدر و الم�شتقات

اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التقوميي

ال�صفة امل�شبّهة)
(عمل ّ

		

أ
الق�ص�صي
ال�سجل
الداة ّ :
ّ

ثم يقوم بتوزيع �أوراق العمل عليهم ,ويالحظ �أداءهم يف املجموعة ،ومدى تعاونهم وتفاعلهم مع
يو ّزع املعلّم الطّ لبة �إىل جمموعاتّ ،
زمالئهم يف املجموعات أ
أ
تو�صلوا �إليها؛ من �جل توفري التّغذية
القوة ّ
وال�ضعف يف الإ جابات واال�ستنتاجات التي ّ
الخرى ،وير�صد نقاط ّ
الراجعة التي يحتاجونها.
ّ
ال�سلوك يف �ضوء
يقوم املعلّم بو�صف �سلوك الطّ الب يف �أثناء عر�ض ال ّدر�س ،ومناق�شته وفق نظام املجموعات ،وي�ضع الفرو�ض لذلك ُّ
مالحظته من �أجل تف�سريه ،وذلك من خالل ال�سجل الق�ص�صي آ
التي:
ِّ

ا�سم ال ّطالب................... :
ال�صفة امل�شبّهة.
املو�ضوع :عمل ّ

ال�صف:
ّ
التّاريخ20 / / :

ال�صفة امل�شبّهة).
· امل�شكلة� :أداء الطّ الب خالل العمل اجلماعي يف در�س (عمل ّ
· املالحظة.................................................................................. :

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

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الثانية :عمل الم�صدر والم�شتقات
(عمل ا�سم املفعول)

اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على أ
الداء
املوقف التقوميي

أ
الداة :قائمة الر�صد

		

ال�شفوي الذي
وال�ضعف يف العر�ض ّ
قوم املعلّم �أداء الطلبة يف املجموعات ،ويالحظ تفاعلهم بع�ضهم مع بع�ض ،كما ير�صد نقاط القوة ّ
ي ُ ِّ
الراجعة الالزمة.
مقرر كلّ جمموعة نيابة عن جمموعته ،ويعتمد النتيجة التي ح�صل عليها يف التّخطيط للتّغذية ّ
يعر�ضه ّ
• يَقوم املعلّم بتعبئة قائمة الر�صد آ
ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
التية؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ّ
ا�سم الطالب............................................ :
معايري أ
الداء

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نعم

ال

يتعاون مع زمالئه يف املجموعة.
يحرتم �أفكار زمالئه.

يق ّدم �أفكارا خالقة ت�ساعد زمالءه يف الو�صول �إىل اال�ستنتاج املطلوب.

ال يلج أ� �إىل مبد�أ فر�ض �أفكاره على زمالئه وقبولها.
يتناق�ش مع زمالئه يف أ
الفكار املطروحة.
ي ؤ� ّدي دوره امل ُ ْ�سنَد �إليه يف املجموعة.

يناق�ش زمالءه يف املجموعات أ
تو�صلوا �إليه.
الخرى يف اال�ستنتاج الذي ّ

املهمة امل�سندة �إىل جمموعته
تو�صل �إليه مع زمالئه ي�ستويف �أجزاء
العر�ض الذي ّ
ّ
جميعها.

ميتاز العر�ض الذي يعر�ضه مقرر املجموعة – نيابة عن جمموعته – بت�سل�سل أ
الفكار
ودقّة النتائج.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الثالثة :التعجب

اال�سرتاتيجية :مراجعة الذات
املوقف التقوميي

أ
الداة�:سجل �سري التعلم

ٍ
أ
ليقوم نف�سه يف ما در�سه �-إىل آ
التعجب ,وذلك بعد االنتهاء من مناق�شة
الن -من مو�ضوع ّ
ميل الطّ الب هذه البطاقة بت أ�ن و مو�ضوعية؛ ِّ
النّ�ص و مدار�سته ,واملناق�شات ال�صفية ،وحلّ أالن�شطة الواردة يف الكتاب:

ا�سم ال ّطالب......................... :
املو�ضوع :التعجب

التّاريخ:

20 / /

 ما الهدف من ال ّدر�س؟..............................................................................................
..............................................................................................
ال�شيء الذي قمت بفعله:
 َّ..............................................................................................
..............................................................................................
 ماذا تع ّلمت من ال ّدر�س؟.............................................................................................
..............................................................................................
فد ُت من هذا ال ّدر�س يف حت�سني مهارات لغتي يف:
 �أ ْ..............................................................................................
..............................................................................................
 كيف �أطور تعلمي؟..............................................................................................
..............................................................................................
مالحظاتي.......................... :
....................................
....................................
....................................
....................................
...................................

مالحظات املعلم......................... :
.......................................
......................................
.......................................
.......................................
.......................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته
اال�سرتاتيجية :القلم و الورقة
املوقف التقوميي

الوحدة الثالثة :التّعجب
			

أ
الداة :اختبار

ال�صحيحة يف كلّ مما ي أ�تي :
� - 1ضع دائرة حول رمز الإ جابة ّ
 .1فعل التّعجب (�أفـْعـِل) يف �صيغة التّعجب القيا�سية (�أفعل به!):
ما�ض جاء على �صيغة أ
�أ ٍ -
المر.
ب  -م�ضارع جاء على �صيغة أ
المر.
ال�سكون.
جـ � -أمر مبني على ّ
د ٍ -
ال�سكون.
ما�ض مبني على ّ
 . 2حرف اجلر ( الباء) يف �صيغة التّعجب القيا�سية (�أفعل به!):
�أ � -أ�صلي لال�ستعانة.
ب  -زائد للتّعجب.
جـ  -زائد للتّوكيد.
د � -شبيه بالزائد للتّعدية.
� - 2أعرب اجلملتني آ
تاما:
التيتني �إعرابا ًّ
�أ  -ما �أوهى ُح ّج َة امل ُ ْعتَدي!
ب ب أ�يّا ِم الطُّ فول َ ِة!
ب � -أحبِ ْ

ِ
احلق ,بجملتني :أ
ثم
تعجب من جر�أة �صاحب ّ
الوىل متثّل ّ
ال�صيغة القيا�سية (�أفعل به!) ,و الثّانية ب�صيغة ّ
ّ -3
تعجب غري قيا�سيةّ ,
أ
تـاما.
�عربهما �إعـرابًا ًّ

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الرابعة  :النّ�سب

(مفهومه،النّ�سب �إىل أ
ال�سماء املختومة بتاء الت�أنيث)

اال�سرتاتيجية :مراجعة الذات
املوقف التقوميي

أ
الداة�:سجل �سري التعلم

ميل الطّ الب هذه البطاقة بعد االنتهاء من مناق�شة ال ّدر�س ،وحلّ أ
أ
الن�شطة الواردة يف الكتاب ،وبعد اال�ستماع �إىل �إر�شادات املعلم:

ا�سم ال ّطالب......................... :

املو�ضوع :النّ�سب (مفهومه ،و الن�سب �إىل أ
ال�سماء املختومة بتاء الت�أنيث) .

التّاريخ:

20 / /

 ما الهدف من ال ّدر�س؟..............................................................................................
..............................................................................................
ال�شيء الذي قمت بفعله:
 َّ..............................................................................................
..............................................................................................
 ماذا تع ّلمت من ال ّدر�س؟.............................................................................................
..............................................................................................
فد ُت من هذا ال ّدر�س يف حت�سني مهارات لغتي يف:
 �أ ْ..............................................................................................
..............................................................................................
مالحظاتي.......................... :
....................................
....................................
....................................
....................................
...................................

مالحظات املعلم......................... :
.......................................
......................................
.......................................
.......................................
.......................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الرابعة  :النّ�سب

(النّ�سب �إىل أ
ال�سماء املق�صورة واملنقو�صة املمدودة)

أ
الداة� :سلم التقدير

اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على أ
				
الداء
املوقف التقوميي
�أجب عن أ
ال�سئلة آ
التية جميعها :

 - 1ما الفرق بني الهمزة املنقلبة عن �أ�صل والهمزة أ
ال�صلية ؟
إالم نُ�سبت أ
ٍ
ال�صعو ُد الف�ضائي �إىل ِهم ٍم �سماوي ّ ٍة ،و�أ
خالق نقائيّة " .
 - 2بيـّن � َ
ال�سماء املن�سوبة يف قولنا  " :ينبغي �أن يقو َدنا ّ
ُّ
 - 3بيـن �إالم نُ�سبت أ
ال�سماء :
ّ
امل�ستجديِ ،
ِ
ِ
البخاري .
،
ي
و
�
ك
ّ
ّ سرْ َ ّ
ِ
أ
ثم ان�سب �إليها .
 - 4هات ثالثة �أ�سماء مق�صورة ّ
متنوعة يف موقع اللفّ ،
 يقوم املعلم  -بناء على �أداء الطالب -بتعبئة �سلّم التقدير آ
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب :
ا�سم الطالب........................................... :

معايري أ
الداء

الرقم
1

يفرق بني الهمزة املنقلبة عن �أ�صل أ
وال�صليّة .
ّ

3

يبيـن �إالم ن�سبت أ
ال�سماء املنقو�صة ،واملق�صورة .
ّ

2
4

يبيـن �إالم نُ�سبت أ
ال�سماء املمدودة .
ّ

ي�ستح�رض �أ�سماء مق�صورة متنوعة  ،وين�سب �إليها.

5

املعلم يف �إجابته .
يناق�ش
َ

7

ي�ستمع �إىل �إجابات زمالئه ،ويفيد منها .

6

متو�سط

جيد

ممتاز

يلقي �أ�سئلة وا�ضحة حول املو�ضوع .

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الرابعة  :النّ�سب
(النّ�سب �إىل أ
ال�سماء املختومة بياء)

أ
الداة :اختبار

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي
 - 1ان�سب �إىل أ
ال�سماء آ
التية :
من ِف ّي .………… :
ند ِ ّي .………… :
ك ُْدية ………… :

بهـ ِ ّي ..………… :
َ�س ْقي .…………… :
كـي .…………… :
ّ

ِ
ثم ان�سب �إليها ووظِّ ْفها يف جملٍ مفيدة من تعبريك .
-2
هات �أربعة �أ�سماء وقعت فيها الياء امل�ش ّددة بعد ثالثة �أحرف ف أ�كرثّ ،
....................................................................................................

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الرابعة  :النّ�سب

(النّ�سب �إىل أ
ال�سماء التي قبل �آخرها ياء م�شددة مك�سورة)

اال�سرتاتيجية  :املالحظة
املوقف التقوميي

		

أ
الق�ص�صي
ال�سجل
الداة ّ :
ّ

يالحظ املعلم �أداء الطالب يف املوقف ال�صفي يف �أثناء الدر�س ،ومدى قدرته على اخلروج ب أ�فكار �صحيحة ذات عالقة مبو�ضوع الدر�س،
والتو�صل �إىل اال�ستنتاج ال�صحيح.
التي؛ وذلك بعد تلقي الطالب أ
 يقوم املعلم بتعبئة ال�سجل الق�ص�صي آ
ال�سئلة والإ جابة عنها؛ فيالحظ �سلوكه ،وي�ضع الفروق لذلك
ال�سلوك من �أجل تف�سريه ،و معاجلته:

ا�سم ال ّطالب................... :
املو�ضوع( :النّ�سب �إىل أال�سماء التي قبل �آخرها ياء م�شددة مك�سورة).

ال�صف:
ّ
التّاريخ20 / / :

·
· املالحظة.................................................................................. :
امل�شكلة� :أداء ّ
الطالب يف ا�سرتاتيجية ( �أ�سئلة و �أجوبة) يف در�س (النّ�سب �إىل أال�سماء التي قبل �آخرها ياء م�شددة مك�سورة).

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

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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التقويم و أ�دواته

الوحدة الرابعة  :النّ�سب

ال�سماء التي على وزين  :فَعيلة وفُعيلة ،أ
(النّ�سب �إىل أ
ال�سماء
الثّالثية املك�سورة العني ،أ
ال�سماء الثّالثية املحذوفة الالم)

		

اال�سرتاتيجية :املالحظة
املوقف التقوميي

أ
الداة :قائمة الر�صد

بعد �أن ميهد املعلم للدر�س مبوقف تعليمي  ,ويالحظ ا�ستجابة الطلبة للموقف التعليمي ,وم�شاركتهم فيه ،وبعد مالحظة �أداء الطلبة يف
قوم �أداءهم وفق قائمة الر�صد آ
التية:
املناق�شات و ا�سرتاتيجيات التدري�س ،ي ُ ّ
ّ
 يقوم املعلّم بتعبئة قائمة الر�صد آ
ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب :
التية؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ّ
ّ
ا�سم الطالب........................................ :
معايري أ
الداء

الرقم
1
2

ين�سب �إىل أ
ال�سماء التي على وزين  :فَعيلة وفُعيلة .

يعلّل �سبب حذف الياء �أحيانا وعدم حذفها �أحيانا �أخرى عند الن�سب �إىل وزين  :فَعيلة
وفُعيلة .

3

ين�سب �إىل أ
ال�سماء الثّالثية املحذوفة الالم .

5

يوظّ ف أ
ال�سماء املن�سوبة يف تعبريه .

4
6
7
8
9

نعم

ال

ين�سب �إىل أ
ال�سماء الثّالثية املك�سورة العني .
يجيب عن أ
ال�سئلة بو�ضوح و جر�أة.
يق ّدم �أفكارا منا�سبة للنّقا�ش .

ي�ستمع �إىل آ
الخرين .

يحرتم �أفكار آ
الخرين .

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الرابعة  :النّ�سب

ال�سماء املر ّكبة ،أ
(النّ�سب �إىل أ
وال�سماء املجموعة واملثنّاة)

أ
الداة :اختبار

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي
ثم �أجب عن أ
ال�سئلة التي تليه:
اقر�أ ما ي أ�تي جيّ ًداّ ،
 -قال �أحمد �شوقي يف دم�شق :

ِ
تاج َ
ك مل ي ُ َج ّملْ
الح
الدين ُ
َ�ص ُ
 قال نزار قبّاين :عينان �سو ِ
داوان يف ح ِ ْجريهما
ِ ْ

ـن منـه فَ ْر ُق
يو�س ْم ب أ�زي َ َ
ولـم َ
تتوال َـ ُد أ
البعـا ُد مـن �أبعـا ِد

أ ِ
اجلراح .
 �أم ُعامر ُ
بن ّ
ني هذه ال ّمة هو �أبو ُعبيد َة ُ
 العبد ُّان امل�شهورة .
عم َ
يل من مناطق ّ
-1
-2
-3
-4

ال�سماء املركّبة ،أ
ا�ستخرج أ
ثم ان�سب �إىل كلٍّ منها .
وال�سماء املجموعة واملثنّاةّ ،
يف اجلملة أ
إالم ن ُ ِ�سب ،وما القاعدة التي تنطبق عليه ؟
ا�سم من�سوب ،بيـّن � َ
الخرية ٌ
ال�شذوذ عن القاعدة يف النّ�سب �إىل(البحرين) ؟
عــلّل �سبب ّ
ان�سب �إىل كل من :اليمن ،وفُ ْر�س ،وكازاخ�ستان.

التّقدير...............................:
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الخام�سة :الت�صغير
(دالالته ،وطرائقه :أ
ال�سماء الثالثية والرباعية)

أ
الداة� :سلم التقدير

اال�سرتاتيجية :الـمالحظــة				
املوقف التقوميي

الرباعي ،والفرق بينهما ،و�سلوكه
الثالثي واال�سم
يالحظ املعلّم مدى معرفة الطالب مبفهوم الت�صغري ودالالته ،وكيفية ت�صغري اال�سم
ّ
ّ
يف املواقف ال�صفيّة ،و قدرته على حتقيق نتاجات التعلم املطلوبة بقدر ُم ْر ٍ
�ض ،ويتلم�س نقاط قوته و�ضعفه؛ من �أجل التخطيط للتغذية
الراجعة الالزمة.
 يقوم املعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب.................................... :
معايري أ
الداء

الرقم
1

يعرف مفهوم التّ�صغري.

3

ي�ص ّغر أ
�صحيحا.
ال�سماء الثالثية ت�صغريًا
ً

2

ال�سياق.
يعرف دالالت التّ�صغري من ّ

4

يـ�ص ّغر أ
ال�سماء الرباعيّة ت�صغريا �صحيحا.

5
7

الرباعي.
يبيـن الفرق بني ت�صغري الثالثي وت�صغري
ّ
ِّ
يوظِّ ف أ
ال�سماء امل�ص ّغرة يف �سياقات تنا�سب دالالتها.
يتوا�صل مع زمالئه بلغة �سليمة.

8

للمهمة.
يلتزم بالوقت املح ّدد
ّ

10

يعبـِّر عن ر�أيه بجر�أة.

6

9

مقبول

جيد

ممتاز

يحاور �أقرانه ب أ�دب.

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الخام�سة :الت�صغير

ال�سماء الثّالثية امل ؤ�نثة ،أ
(ت�صغري أ
والرباعي
وال�سماء التي تلحق بالثالثي ّ
عند التّ�صغري ،و ما ثانيه �ألف زائدة �أو حرف علة)

أ
الداة :اختبار

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي

التية أ
 ا�ستخرج من اجلمل آكل منها ،وبيـن القاعدة التي طُ بِّقت عليها عند التّ�صغري:
ال َ
ثم اذكر مكبـَّر ٍّ
�سماء امل�ص ّغرةّ ،
ِّ
 -1خديج ُة بنت ُخ َويْلد  -ر�ضي اهلل عنها � -أُوىل �أزواج النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلّم .
 -2يل �صديقان ُمقربان؛ �أحدهما من ُ�ص َويلح آ
والخر من �أُ ّم �أُذَيْنة .
ّ
كـل عام .
 -3يُقام يف مدر�ستنا ُم َهيرْ ِجان ثقا ّ
يف نهاي َة ّ

ِ
بغر�س ُ�ش َجيرْ ة.
 -4ليُ�س ِه ْم كلٌّ منّا يف اخ�رضار وطنه ولو
مع زميلك؛ ك أ� ْن تُعريه قلما �أو ُم َ�سيْ ِطرة.
-5
ْ
تعاون َ

للجابة:
ا�ستعن بالنموذج ا آلتي إ
اال�سم امل�ص ّغر

مكبه
رّ

القاعدة التي ُطبِّقت عند الت�صغري

التّقدير...............................:
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الخام�سة :الت�صغير

(ت�صغري ما ثالثه حرف ع ّلة ،أ
وال�سماء الثالثية املحذوفة الالم �أوالفاء)

أ
الداة� :سلم التقدير

اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على أ
				
الداء
املوقف التقوميي
� -1ص ّغر أ
ال�سماء آ
التية ،ووظِّ فها يف جمل مفيدة من تعبريك :
جدار ،طويل ،حفيد ،مها ،ظبية.
ثم �ص ِّغرهما .
 -2هات ً
ا�سما حمذوف الالم ،و�آخر حمذوف الفاءّ ،

يقوم املعلّم -بناء على �أداء الطالب -بتعبئة �سلّم التقدير آ
التي؛ بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب ................................ :
معايري أ
الداء

الرقم
1

ي�ص ّغر أ
ال�سماء التي ثالثها حرف علّة.

2

يوظّ ف أ
ال�سماء امل�ص ّغرة يف جمل مفيدة من تعبريه.

3

ي�ستح�رض �أ�سماء حمذوفة الالم و�أخرى حمذوفة الفاء .

4

ي�ص ّغر أ
ال�سماء املحذوفة الالم �أواملحذوفة الفاء .

5

يُبدي رغبة يف التّو�صل �إىل الإ جابة .

مقبول

جيد

ممتاز

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
التَّغذية ّ
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نماذج
التقويم و أ�دواته

الوحدة الخام�سة :الت�صغير

ال�سماء اخلما�سية التي رابعها حرف ع ّلة ،وت�صغري أ
(ت�صغري أ
ال�سماء املر ّكبة
تركيبا �إ�ضافيا ،وت�صغري اجلموع)

اال�سرتاتيجية :القلم والورقة
املوقف التّقوميي

أ
الداة :اختبار

ثم �أجب عن أ
اقر�أ احلوار آ
ال�سئلة التي تليه:
التيّ ،
 م�سعود� :س أ��سافر؛ لدرا�سة الطّ ب يف اخلارج ،ما ر�أيك ؟ نا�رص الدين :لكنّك ،يا �صديقي ،قد ح�صلْت على عالمات قليلة .و�أظن �أ ّن ميولك جتاري ّ ٌة ال علميّة .علي قرو�شا ودنانري .
 م�سعود :و�إن كان  ،املع ّد ُل ال يعنيني� ،أريد �شهاد ًة ُّتدر ّ

النا�س بع�ض الوقت ،لكنّك لن ت�ستطيع �أن تخدعهم كلّ الوقت .
 نا�رص الدين :قد تخدع َخبزا .
 م�سعود� :أعرف �أفكارك يا فيل�سوف زمانك ،دعها تطعمك ً -1ما ر�أيُك يف ما قر�أت ؟
� -2ص ّغر اال�سمني( :م�سعود ونا�رص الدين).
 -3ا�ستخرج أ
ال�سماء املجموعة ،و�ص ِّغرها .
 -4ما القاعدة التي تطبّقها عند ت�صغري (فيل�سوف) ؟

التّقدير...............................:
الراجعة املطلوبة:
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ملحق

3

أ�وراق العمل

أ�وراق العمل

الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات (حروف اجلـر())2
ورقة عمل ( )1

اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها

اجلر (الالم) .
يتعرف املعاين ّ
املتنوعة التي يفيدها حرف ّ
 ّ مييز (الالم) ال ّدالة على امللكيّة من (الالم) ال ّدالة على �شبه امللكيّة .املتنوعة يف جمل مفيدة .
اجلر (الالم) مبعانيه ّ
 يوظّ ف حرف ّبالتَّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ اجلمل ا آلتيةّ ،ثم �أجب عما يليها :
ٍ
رحلة �إىل البحر؛ ملعاجلة ما يف نف�سه من �ضيق.
كنت �أ�صحبُه يف
ُ -1
ِ
التحقت مبعهد اللّغات؛ ألتعلّم لغ ًة �إ�ضافيّ ًة .
-2
ُ
جميعا .
البحر – كما قال – للنّا�س
-3
ً
ُ
ٍ
 -4البيت خلالد .
تعد الكلمة التي بعد (الالم) يف اجلملتني :أ
(الوىل والثانية) ،علّة و  .............يف ما قبلها؛ ف�سبب ا�صطحابه �إىل البحر هو
• ُّ
 ..............ما يف نف�سه من �ضيق ،و�سبب االلتحاق مبعهد اللُّغات هو  ..............لغة �إ�ضافية .
• الكلم ُة التي ُجرت بحرف اجلر (الالم) يف اجلملة أ
الوىل هي  ،........وهي ا�سم �رصيح.
ّ
ّ
أ
أ
اجلر (الالم) .
• يف اجلملة الثانية  ،يكون امل�صدر امل� ّؤول من (� ْن) والفعل امل�ضارع (�تعلّم) يف حمل  .........بحرف ّ
• جاءت (الالم) يف اجلملة الثّالثة بني ذاتني هما  ...........:و . ..................
• ي ُ َع ُّد البحر من أ
العامة التي ينتفع بها النّا�س جميعا .
ال�شياء ّ
• وقعت (الالم) يف اجلملة أ
الخرية بني ذاتني هما  ...............:و . ...................
الخرية ف�إنك �ستالحظ �أ ّن الذّات الثّانية ،وهي  ، .............متلك الذّات أ
• �إذا ت أ� ّملت هذه اجلملة أ
الوىل ،وهي ،...............
ملكا حقيقيا ،وت�ستطيع الت�رصّف بها .
ن�ستنتج من ذلك :
متنوعة ،هي  ............. :و  ................و . .............
اجلر (الالم) معا َ
ين ّ
�أ ّن حلرف ّ

تو�صلت �إليها يف جمل مفيدة من تعبريك .
• وظّ ف كلّ معنى من املعاين التي ّ
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أ�وراق العمل

الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات (حروف اجلـر())2

ورقة عمل ( )2
اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها

اجلر (عن) .
يتعرف املعاين ّ
املتنوعة حلرف ّ
 ّاملتنوعة يف جمل مفيدة.
اجلر (عن) مبعانيه
ّ
 يوظّ ف حرف ّ							
بالتَّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ اجلمل ا آلتيةّ ،ثم �أجب عما يليها:
ِ
ن�صح أ
"ابتعد عن التّدخ ِ
هفوات �أ�صدقائِك".
ني ،وجتاو ْز عن
امل�سافر قائالً:
ب ابنه
ْ
ال ُ
َ -1
َ
عذب حتيّاتِ ِه .
 � -2أس�لني �صديقي �أ ْن �أبلّ َغ عنه �أفرا َد �أ�رستي �أ َ
الغائب.
يت العملَ عن زميلي
�	-3أ ّد ُ
َ
ُ
حرف جر واحد ،هو …………… .
ال�سابقة
•
تكرر يف اجلمل الثّالث ّ
ّ
ٍّ
الب  -يف اجلملة أ
• لعلّك تلمح من ن�صيحة أ
الوىل  -رغبته يف ابتعاد ابنه عن …. .….....
بدل
اجلر (عن) يف اجلملتني :الثانية والثالثة؛ ف�إنك �ستختار ….….؛ ف أ�نت تبلغ التحيات اً
•	�إذا �أ َ
ردت �أن حتلّ كلم ًة �أو تركيبا حملّ حرف ّ
بدل عن زميلك الغائب.
عن �صديقك ،و ت�ؤدي العمل اً
ن�ستنتج من ذلك :
حلرف اجلر (عن) ٍ
متنوعة� ،أبرزها  ، ………… :و …………. .
معان ّ
ّ
• وظّ ف كال من هذين املعنيني يف جمل مفيدة من تعبريك .
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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أ�وراق العمل

الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات (حروف اجلـر())2
ورقة عمل ( )3

اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها

اجلر (الباء) .
 ي�ستنتج املعاين املتنوعة التي يفيدها حرف ّواملجازي .
يفرق بني الإ ل�صاق احلقيقي
ّ
 ّاملتنوعة يف جمل مفيدة .
اجلر (الباء) مبعانيه
ّ
 يوظّ ف حرف ّ							
بالتَّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ اجلمل ا آلتيةّ ،ثم �أجب عما يليها:
�	-1أ َ
�شاكرا.
بيدي
م�سك �صديقي
ّ
ً
َ
بدارك .
مررت
-2
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
بح�سن عمله و�صنيعه .
 -3كلّ �إن�سان تكافئه حياتُه
| [الن�ساء .]79
 -4قال تعاىل :
 -5تقول أ
ال ُّم ل�صغريها" :باهلل أل�صطحبنّك يف زيار ٍة مميّز ٍة" .
الكواكب باملنظا ِر .
 -6ير�صد الفلكي
َ
لكن الإ ل�صاق يف اجلملة أ
• يفيد حرف اجلر (الباء) يف اجلملتني :أ
ال�صديق �أم�سك
الوىل
حقيقي؛ أل ّن ّ
الوىل والثّانية ،معنى الإ ل�صاقّ .
ّ
ّ
أ
أ
أ
للمار قرب ال ّدار �ن مي�سك ب�شيء منها.
حقيق ًة بي َدي �صديقهّ � .ما يف اجلملة الثانية؛ فالإ ل�صاق ...........؛ لنّه ال ميكن
ّ
• يف اجلملة الثّالثة� ،أفاد حرف اجلر (الباء) معنى ……….؛ أل ّن ح�سن العمل �سبب و علة يف املكاف أ�ة .
اجلر (الباء) من قوله تعاىل :
لكن الهدف
| ،ف�إن �أ�صل املعنى ال يتغريّ ،
جربت حذف حرف ّ
•	�إذا ّ
اجلر هو ………… املعنى .
من ا�ستخدام حرف ّ
• لعلك تلمح يف اجلملة اخلام�سة �أ�سلوب  ............؛ فقول أ
ال ّم( :باهلل) ،معناه. ........... :
• ………… .الفلكي  -يف اجلملة أ
الخرية  -باملنظار لر�صد الكواكب .
ُّ
ن�ستنتج �أنّ:
متنوعة� ،أبرزها ، ……… :و ………… ،و ………… ،.و ……… ،و . ……….
اجلر (الباء) معا َ
ين ّ
حلرف ّ
 -وظّ ف كلّ معنى من املعاين التي يفيدها هذا احلرف يف جمل مفيدة من تعبريك .
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أ�وراق العمل

الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات (�أنواع ما)
ورقة عمل ( )1

اال�سرتاتيجية :التّعلم من خالل النّ�شاط
ال َّزمن :خم�س ع�رشة دقيقة
النِّتاجات املراد حتقيقها

يتعرف موقع (ما اال�ستفهامية) من اجلملة.
 ّ يبني داللة (ما اال�ستفهامية). يعرب (ما اال�ستفهامية) �إعرابا �سليما. يعلّل حذف �ألف (ما اال�ستفهامية) .							
بالتَّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ اجلمل ا آلتيةّ ،ثم �أجب عما يليها:
م�شغول ِ
َ
ِ
 -1ما َ
البال؟
الذهن
مازن� ،شار َد
بك ،يا ُ
حققت من بنو ِد اخلطّ ِة التي اتّفقنا عليها ؟
 -2ما
َ
�	-3إالم يدعونا واجبنا جتاه وطننا؟
ال�سابقة وجدتها جميعا تت�ضمن (ما اال�ستفهامية).
•	�إذا ت أ� ّملت اجلمل ّ
• �سبق �أن در�ست �أ ّن (ما اال�ستفهامية) ا�سم له حق  ........يف جملته.
• ت�ستخدم (ما اال�ستفهامية) يف الغالب للداللة على  .........العاقل.
• تعرب (ما اال�ستفهامية) ح�سب موقع . ...................
ال�سابقة هي . ...............
• اجلملة التي وقعت فيها (ما اال�ستفهامية) يف حملّ رفع مبتد�أ من اجلمل ّ
ال�سكون يف حملّ
• تعرب (ما اال�ستفهامية) يف جملة «ما
َ
حققت من بنود اخلطة التي اتفقنا عليها ؟» ،ا�سم ا�ستفهام مبنيا على ّ
. .............
ال�سكون يف حملّ . .............
• تعرب (ما اال�ستفهامية) يف جملة «�إالم يدعونا واجبنا جتاه وطننا؟» ،ا�سم ا�ستفهام مبنيا على ّ
ال�سابقة؛ ألنّها �سبقت بـ . ..........................
• حذفت �ألف (ما اال�ستفهامية) يف اجلملة ّ
ماذا ت�ستنتج؟
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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أ�وراق العمل

الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات (�أنواع ما)

ورقة عمل ( )2
اال�سرتاتيجية :التّعلم من خالل النّ�شاط
ال َّزمن :خم�س ع�رشة دقيقة
النِّتاجات املراد حتقيقها

 يبني داللة (ما املو�صولة). يعرب (ما املو�صولة) �إعرابا �سليما. يبيـّن حمل جملة �صلة املو�صول من الإ عراب.							
بالتَّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ اجلمل ا آلتيةّ ،ثم �أجب عما يليها:
ِ
ِ
َ -1
ليزودنا مبا يُعيننا على التّ ِ
االمتحان.
اقرتاب موع ِد
خل�ص من التّوت ِر النّاج ِم عن
تعال نراجع املر�ش َد الترّ ّ
بوي؛ ّ
ح�سه.
َ -2
�رشح مازن للمر�شد الترّ بوي ما ي ُ ّ
طبيعي.
بني ـ �أمر
 -3قال املر�شد الترّ بوي ّ � :إن ما ّ
ّ
حت�سه ـ يا ّ
ال�سابقة اال�سم املو�صول . ...................
• ّ
ت�ضمنت اجلمل ّ
• ت�ستخدم (ما املو�صولة) يف الغالب لل ّداللة على غري . ......................
• تعرب (ما املو�صولة) يف اجلملة أ
ال�سكون
ال�سكون يف حملّ  ،.....................ويف الثّانية ا�سما مبنيّا على ّ
الوىل :ا�سما مبنيا على ّ
ال�سكون يف حملّ . ......................
يف حملّ � ،......................أ ّما يف اجلملة الثّالثة فتعرب ا�سما مبنيّا على ّ
• اجلمل التي تلت (ما املو�صولة) يف ما �سبق هي على التّوايل . ...............،................ ،....................... :
ت�سمى اجلمل التي تلي (ما املو�صولة)  ،..................................وال يكون لها حملّ من الإ عراب.
• ّ

ن�ستنتج �أنّ:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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أ�وراق العمل

الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات (�أنواع ما)

ورقة عمل ( )3
اال�سرتاتيجية :التّعلم من خالل النّ�شاط
ال َّزمن :خم�س ع�رشة دقيقة
النِّتاجات املراد حتقيقها

يتعرف نوع (ما) يف جمموعة من اجلمل.
 ّ يعرب (ما ال�رشطية) �إعرابا تاما. ي�ضبط فعل ال�شرّ ط وجوابه �ضبطا �سليما. يعرب (ما التّعجبية) �إعرابا تاما.							
بالتَّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ اجلمل ا آلتيةّ ،ثم �أجب عما يليها:

 -1فما ت�ستو ِعبْه خالل فرت ٍة زمنيّ ٍة حمدد ٍة ت�ستط ِع الإ جاب َة عنه .
يفدك.
 -2ما تقر�أْ ْ
َ
َ
دورك!
روع
لطف
 -3فما �أ َ
حديثك! وما �أ َ
• �إذا حاولت �أن حت ّدد نوع (ما) يف اجلملتني :أ
الوىل والثانية ،تو�صلت �إىل �أنّها . ..........
ت�ضمنت اجلملة أ
الوىل فعلني ،هما .................. :و. .....................
• ّ
• ت�ضمنت اجلملة الثّانية فعلني ،هما .................. :و. ....................
�شك يف �أنّك الحظت �أ ّن وقوع الفعل الثّاين م�رشوط بوقوع الفعل أ
• ال ّ
ال ّول.
• �إذا ت أ� ّملت حركة �آخر الفعلني يف هاتني اجلملتني وجدتهما. ....................
• �إذا ت أ� ّملت فعل ال�شرّ ط يف « فما ت�ستوعبْه خالل فرت ٍة زمني ٍة حم ّددة ت�ستطع الإ جابة عنه » وجدتَه فعال متع ّديا ا�ستوفى . .......
ال�سكون يف حملّ . ...................
ال�سابقة :ا�سم �رشط مبنيا على ّ
• تعرب (ما ال�شرّ طية) يف اجلملة ّ
• �إذا ت أ� ّملت فعل ال�شرّ ط يف « ما تقر�أ يفدك» وجدته فعال متع ّديا مل ي�ستوف مفعوله.
ال�سكون يف حملّ . ...................
ال�سابقة ا�سم �رشط مبنيا على ّ
• تعرب (ما ال�شرّ طية) يف اجلملة ّ
َ
َ
دورك!» وجدته يت�ضمن (ما) . ....................
حديثك! وما �أروع
• �إذا دقّقت النّظر يف القول  «:فما �ألطف
ال�سكون يف حملّ رفع . .....................
• تعرب (ما التّعجبية) دائما ا�سما مبنيّا على ّ
• خرب (ما التّعجبية) يف اجلملة "فما �ألطف حديثك!" هو . ......................
• خرب (ما التّعجبية) يف اجلملة "وما �أروع دورك!" هو . .....................

ن�ستنتج �أنّ:

...........................................................................................................
...........................................................................................................
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الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات (�أنواع ما )

ورقة عمل
اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رشون دقيقة

النِّتاجات املراد حتقيقها

يتكون منها امل�صدر امل�ؤول .
يتعرف العنا�رص التي ّ
 ّ�سليما .
 يعرب امل�صدر امل�ؤول �إعرابا ًيتعرف �أنواع (ما احلرفيّة) .
 ّ							
بالتَّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ اجلمل ا آلتيةّ ،ثم �أجب عما يليها:
1
2
3
4

َ
لفوزك .
تتمر َن مدعا ٌة
	�أ ْن ّالبحر هادئًا .
يكون
	�أجملُ ماُ
ُ
حييت .
ك ما
 � أس�عملُ بتعليماتِ َُ
 -قال تعاىل :

 - 5قال تعاىل :

 - 6قال تعاىل :

| [البقرة .]13
| [التوبة .]25

| [ الق�ص�ص .]25

َ
التقيتك ف أ�خربتُك .
 - 7ربمّ ا
داع وم�صلح بني النّا�س .
ال�شاعر
امللتزم ٍ
�	- 8إنمّ ا ّ
ُ
ب �أح ٌد عن ح�ضو ِر أ
ال�شعري ِة .
الم�سي ِة ّ
 - 9ما تغيّ َ
أ
 -10ما َ
ين بخري.
زال �أدبنا الرد ّ
•
•
•
•
•
•
•
•
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ت�ضمن املثال أ
تكون امل�صدر امل�ؤول يف املثال الثاين من
مكونا من  .......والفعل ( ......تتمرن) ،يف حني ّ
الول م�صدرا م�ؤوال ّ
ّ
 ........والفعل ( .......يكون ) .
تكون امل�صدر امل�ؤول يف املثال الثّالث من (ما امل�صدرية) والفعل ( .....حييت).
ّ
أ
آ
آ
تكون امل�صدر امل�ؤول يف اليات الكرمية الثالث من (ما امل�صدرية) والفعال �( .....من ،رحبت� ،سقيت).
ّ
�إنّ (ما) يف املثال الثّالث "� أس�عمل بتعليماتك ما حييت "  .....زمانيّة؛ �إذ ميكننا �أن نقدر كلمة (مدة) متبوعة مب�صدر الفعل (حييت ).
يكون امل�صدر امل� ّؤول من (ما) والفعل الذي يليها يف اجلملة ال�سابقة يف حملّ . ...............
�إذا تدبّرت آ
اليات الكرمية وجدت (ما) قد جاءت جمرورة فيها جميعا.
الرابع واخلام�س ،يف حمل جر بـ . .............
يكون امل�صدر امل�ؤول من (ما) والفعل بعدها يف املثالنيّ :
ال�ساد�س ،ف� ّإن امل�صدر امل� ّؤول من (ما) والفعل بعدها يف حمل جر بـ . ..........
�أ ّما يف املثال ّ

أ�وراق العمل

الوحدة أالولى
معاني الحروف أ
والدوات( أ�نواع ما)

•	� ّإن (ما) يف آ
اليات الكرمية الثّالث م�صدرية  ......زمانية؛ ألنّه ال ميكننا �أن ن� ّؤولها هي والفعل بعدها بكلمة (م ّدة) متبوعة مب�صدر
الفعل ،زيادة على �أ ّن معنى اجلملة ال ي�ستقيم �إذا حاولنا و�ضع كلمة (م ّدة) متبوعة مب�صدر الفعل.
ال�سابع ،وجدت (ما) قد وقعت بعد حرف اجلر  ،........ويف مثل هذه احلالة تكون (ما) زائدة.
•	�إذا دقّقت النّظر يف املثال ّ
اعر) على �أنّها ، ..............
ال�شاعر  »....غري عامل؛ بدليل �إعراب كلمة ّ
•	� ّإن حرف الن�صب (� ّإن) يف املثال الثّامن « �إنمّ ا ّ
(ال�ش ُ
تكف (� ّإن و�أخواتها) عن العمل ؛فتكون (ما) هنا زائدة �أي�ضاً .
والعلّة يف ذلك دخول  ......عليه ،التي ّ
• �إذا ت أ� ّملت املثال التّا�سع وجدت (ما) قد دخلت على اجلملة " ، "...........و�أفادت معنى  ،......و�سبقت (ما النافية) يف املثال
العا�رش الفعل الناق�ص . .............
اللقاء قريبًا » .
• �إذا قلنا« :ما اللقاء قريبًا» ،ف�إن (ما) هنا مبعنى ......؛ فك أ�ننا نقول « :لي�س
ُ
ماذا ت�ستنتج؟
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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أ�وراق العمل

الوحدة ال ّثالثة
ل�ضـ ــافـ ـ ـ ــة(امل�ضاف �إىل يـــاء املتك ّلم)
اإ
ورقة عمل ( )1

اال�سرتاتيجية :التّقومي التّ�شخي�صي
ال َّزمن :ع�رش دقائق
النِّتاجات املراد حتقيقها

يتعرف املق�صود بامل�ضاف �إىل ياء املتكلّم.
 ّبالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة �أجب عما ي�أتي:
 -1عيـّن امل�ضاف وامل�ضاف �إليه يف الترّ اكيب التي حتتها خط يف ما ي أ�تي:
لك حاج ٌة؟ َ
جال�ساَ ،
فقال له� :أ َ
نعم.
املجل�س ر�أى رجال
فلما انق�ضى
حممد قال:
جل�س �أبي للمظالـ ِم ً
يوماّ ،
روى هارون بن ّ
قالْ :
ً
ُ
َ
ذكر حاجتيَ .
ظلمك؟ َ
ن�صافَ .
ُ
العدل والإ
ت �أ َِ�صلُ � َ
َ
�أَ ْدنِني � َ
ُ
قال :وما
قال :ومن
وقد �أعو َزين
إليك ف إ�نيّ
مظلومْ ،
ول�س ُ
قال� :أ َ
ٌ
نتْ ،
إليك ف أ� َ
ُ
ك ,وقد ترى جمل�سي مبذوال؟ َ
ك وف�صاحتُ َ
وطول ل�سانِ َ
عنك هيبَتُ َ
قال :يحجبُني َ
يحجبُ َ
				
ك.
ك
�	-2أ�ضف الكلمات آ
ثم وظّ فها يف جملٍ مفيد ٍة من تعبريك:
التية �إىل ياء املتكلّمّ ،
مدر�سة� ،سيارة ،قرية� ،صديق ،معلم ،م�شاركة� ،أداء ،خربة.
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الوحدة ال ّثالثة
ل�ضـ ــافـ ـ ـ ـ ــة (امل�ضاف �إىل يـــاء املتك ّلم)
اإ

ورقة عمل ()2
اال�سرتاتيجية :التّقومي التّ�شخي�صي
ال َّزمن :ع�رش دقائق
النِّتاجات املراد حتقيقها

 يتبيّن �أحوال اال�سم �إذا �أ�ضيف �إىل ياء املتكلّم. يتبيّن �أحوال ياء املتكلّم يف الإ �ضافة.بالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة �أجب عما ي�أتي:
 -1اجعل أ
ال�سماء آ
ثم جمموعة ،ثم وظّ فها -بعد التّثنية واجلمع  -يف جمل مفيدة ،على �أن تكون م�ضافة �إىل ياء املتكلم ،ثم
التية مثناةّ ،
�أعرب امل�ضاف و امل�ضاف �إليه �إعرابًا تـا ًّما:
كتاب� ،شجرة ،معلم.
�	-2أعرب ما حتته خط يف اجلملة آ
التية:
ال�ص ِ
واب.
العلم
هادي �إىل ّ
ُ
َّ
ثم �أجب عن أ
�ص آ
ال�سئلة التي تليه:
 -3اقر�أ الن ّ ّ
التي جيّداّ ،
من َ
ُ
َ
ك ،نا�صيتي َ
بيدك� ،أ� أس�ل َُك بكلِّ ا�سم هو َ
ابن �أمتِ َ
لك
قال:
قال
ابن عب ِد َكُ ،
اللهم �إنيّ عب ُد َكُ ،
ر�سول اهللِ� ،صلى اهلل عليه و�سلّم ْ « :
َّ
ِ
ك� ،أو علّمتَ ُه �أح ًدا من خل ِق َ
ك� ،أو �أنزلتَ ُه يف كتابِ َ
نف�س َ
بيع قلبي،
ت به يف عل ِم
ك� ،أو ا�ست أ� ْثر َ
�سمـيْ َ
الغيب عن َد َك� ،أ ْن جتعلَ القر�آ َن َر َ
ت به َ
َّ
أ
أ
فرحا ».
ونور �صدري،
وجالء حزين ،وذ َ
وغمه ،و�ب َدل َه به ً
همي وغ َّمي� ،إال � ْذ َه َ
َ
َ
همه َّ
ب اهلل ُ َّ
َهاب ّ
�أ  -ما ال ّذي ت�ستفيده من هذا ال ّدعاء النّبوي ال�شرّ يف؟
ب -ا�ستخرج من ال ّدعاء أ
ال�سماء امل�ضافة �إىل ياء املتكلّم.
جـ� -أعرب ما ا�ستخرجته من م�ضاف وم�ضاف �إليه.
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الوحدة ال ّثانية
عمل الم�صدر والم�شتقّات( عمل ا�سم الفاعل)

خا�صة بالنّ�ص
ورقة عمل ّ
اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها
الن�ص.
 -يتع ّرف م�ضامين ّ

بالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة اقر�أ النّ�ص ا آلتيّ ،ثم �أجب عن �أ�سئلته:
الجمل أ
فمن منّا ال يرغب يف �أن يكون أ
والف�ضلَ بني �أقرانه؟ �إن النّا�س يحبّون
ال
ال�شخ�ص بنف�سه ،و�أن يكون جمي ً
ال ب ّد من �أن يعتني َّ
مظهرهَ .
ُ
ٍ
ملب�سه ٍ
ٍ
كلَّ
ال�شخ�صية ،واالعتنا ِء مبظهرنا؛ فقال تعـاىل:
رائق
�شخ�ص
منظره .وقد حثّنا ديننا احلنيف على االهتمام بنظافتنا َّ
نظيف ُ
ُ
أ
[العراف .]31
|
}
ويختال� ،إذ ما قيم ُة ٍ
ٍ
َ
ٍ
والواجب على كلِّ
وخرب من
اخلارجي،
بيت باه ٍر جمال ُه
جتمله وزينتِه ،و�أال يتكبـّـر
ُ
�شخ�ص �أن يكون معتدالً يف ّ
ّ
					
عاء.
جملت �صورنا �إنّك
ال ّداخل؟!
ٌ
�سميع ال ّد َ
جمل �أخالقنا كما ّ
اللهم ِّ
ّ
								
الن�ص.
 -1اقرتح عنوانًا ينا�سب م�ضمون ّ
عزة:
 -2قال كثيرّ ّ
رير �إذا تـــراه
ويعجبُك الطـ ّ ُ

الرجــلُ الطَّ رير
فيُخــلِ ُ
ف ظنَّك ّ

() 1

وبيت كثيرّ عزة.
ناق�ش �إىل �أ ّي ً
الن�ص َ
مدى يتّفق م�ضمون ّ
و�ضح ذلك.
 -3هل توافق على �أ ّن مظهر ّ
دور كبريٌ يف حتديد �شخ�صيّته؟ ّ
ال�شخ�ص له ٌ

رير :هو ال�شخ�ص �صاحب املظهر احل�سن.
 -1الطـ ّ ُ
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الوحدة ال ّثانية
عمل الم�صدر والم�شتقّات( عمل ا�سم الفاعل)

ورقة عمل ()1
اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها

املعرف بـ (�أل) التّعريف يعمل عمل فعله مطلقا.
يتعرف �أ ّن ا�سم الفاعل ّ
 ّبالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة �أجب عما ي�أتي:
ثم �أجب عن أ
 اقر�أ اجلملة آال�سئلة التي تليها:
التيةّ ،
الم�شروع مجا ٌز.
المهند�س المن ّف ُذ
َ
ُ
 -1عيـّن ا�سم الفاعل يف اجلملة.
ا�شتق منه؟
 -2ما الفعل ال ّذي ّ
جمردا منها؟
معرفا بـ (�أل) التّعريف �أو ّ
 -3هل جاء ا�سم الفاعل يف اجلملة ّ
� -4ضع مكان ا�سم الفاعل يف اجلملة الفعلَ الذي ا�شتق منه ،كيف ت�صبح اجلملة؟
 -5ما �إعراب كلمة (امل�رشوع) يف اجلملة؟
�	-6أين فاعل ا�سم الفاعل؟
 -7هل ّ
يدل �سياق اجلملة التي ورد فيها ا�سم الفاعل على املا�ضي �أو احلال �أو امل�ستقبل؟ و�ضح ذلك.
 اقر�أ اجلملتني آالتيتني:
هلل ال ع َّد لهم وال ح�رص.
�سبيل ا ِ
• كانَ الباذلونَ �أموالَهم يف ِ
مهن.
• �أملُ تد ِّر ُب ال ّط ِ
هن تق ّو ّ
البات ،و�أمري ُة املخترب ُة كفاءتَ ّ
 ناق�ش اجلملتني على غرار اجلملة ال�سابقة.معرفا بـ (�أل) التّعريف  -ف إ�نّه يعمل عمل فعله يف املا�ضي واحلال وامل�ستقبل؟
 هل تالحظ �أ ّن ا�سم الفاعل � -إن كان ّماذا ت�ستنتج؟
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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الوحدة ال ّثانية
عمل الم�صدر والم�شتقّات( عمل ا�سم الفاعل)

ورقة عمل ( )2
اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها

جترده من (�أل) التّعريف� ( .أن يكون داال على احلال �أو امل�ستقبل).
يتعرف �رشوط عمل ا�سم الفاعل عمل فعله يف حالة ّ
 ّبالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة� ,أجب عما ي�أتي:
ثم �أجب عن أ
اقر�أ اجلملة آ
ال�سئلة التي تليها:
التيةّ ،

• خال ٌد مع ٌّد واجبَه ا آلنَ .

 -1عيـّن ا�سم الفاعل يف اجلملة.
ا�شتق منه؟
 -2ما الفعل الذي ّ
جمردا منها؟
معرفا بـ (�أل) التّعريف �أو ّ
 -3هل جاء ا�سم الفاعل يف اجلملة ّ
ا�شتق منه ،كيف ت�صبح اجلملة؟
� -4ضع مكان ا�سم الفاعل يف اجلملة الفعل الذي ّ
 -5ما �إعراب كلمة (واجبه) يف اجلملة؟
�	-6أين فاعل ا�سم الفاعل؟
منون؟
منونا �أو غري ّ
 -7هل جاء ا�سم الفاعل ّ
 -8هل هناك كلمة يف اجلملة ت�شري �إىل زمن اقرتن به ا�سم الفاعل؟ ما هي؟
اقر�أ اجلملة آ
التية:
نا�صح زمال َءه غ ًدا.
ليث
• ٌ
ٌ
 ناق�ش اجلملة على غرار اجلملة ال�سابقة.الية الكرمية آ
اقر�أ آ
التية واجلملة التي تليها:
• قال تعاىل}:
[الكهف .]18

حمم ٌد يع ُّد أ
مناق�ش زمال َءه فيها.
ال�سئلةَ ،وجوا ٌد
ٌ
• ّ

 عيـن ا�سم الفاعل يف آجمردا منها.
الية الكرمية واجلملةّ ،
معرفا بـ (�أل) التّعريف �أو ّ
ثم بينّ ما �إذا كان ّ
ّ
آ
أ
ال�سابقتني؟
اجلملتني
يف
هو
كما
غدا)
ن،
(ال
:
الكلمتني
منهما
ي
�
ت�ضمنت
هل
ّ
ّ
 هل ت�شري آالية الكرمية �إىل الزمن احلا�رض �أو امل�ستقبل؟ و�ضح ذلك.
 هل ت�شري اجلملة الثانية �إىل الزمن احلا�رض �أو امل�ستقبل؟ و�ضح ذلك. عيـن عمل ا�سم الفاعل يف آالية الكرمية ،و اجلملة .
ّ
ن�ستنتج �أن:
...........................................................................................................
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الوحدة ال ّثانية
عمل الم�صدر والم�شتقّات( عمل ا�سم الفاعل)

ورقة عمل ( )3
اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها
جترده من (�أل) التّعريف�( .أن يكون معتمدا على ا�ستفهام �أو نفي �أو �أن يكون
يتعرف �رشوط عمل ا�سم الفاعل عمل فعله يف حالة ّ
ّ
منادى).
بالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة� ,أجب عما ي�أتي :
 اقر�أ اجلملة آثم �أجب عما يليها:
التيةّ ،

الزرع غ ًدا؟
�أحا�صـ ٌد
َ

 -1عيـّن ا�سم الفاعل يف اجلملة.
ا�شتق منه؟
 -2ما الفعل الذي ّ
معرفا بـ (�أل) التعريف �أو جمردا منها؟
 -3هل جاء ا�سم الفاعل يف اجلملة ّ
ا�شتق منه ،كيف ت�صبح اجلملة؟
� -4ضع مكان ا�سم الفاعل الفعل الذي ّ
 -5ما �إعراب كلمة (الزرع) يف اجلملة؟
�	-6أين فاعل ا�سم الفاعل؟
منون؟
منونا �أو غري ّ
 -7هل جاء ا�سم الفاعل ّ
 -8احلرف الذي �سبق ا�سم الفاعل يف اجلملة ،هو:
		
ب -حرف نفي
			
�أ  -حرف ا�ستفهام

جـ -حرف نداء

 اقر�أ اجلملتني آالتيتني:

اخلري نـاد ٌم.
• مـا فـاعلٌ َ
جب.
• يـا �سامعـًا الندا َء �أ ْ

 -ناق�ش اجلملتني على غرار اجلملة ال�سابقة.

ن�ستنتج �أن:
املجرد من (�أل) التّعريف ،يعمل عمل فعله يف حالة كونه معتمدا على ،.................. -1 :
ا�سم الفاعل،
ّ
. ...................... -3 ،....................... -2
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الوحدة ال ّثانية
عمل الم�صدر والم�شتقّات( عمل ا�سم الفاعل)

ورقة عمل ( )4
اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رش دقائق

النِّتاجات املراد حتقيقها
جترده من (�أل) التّعريف�( .أن يقع يف جملته خربا �أو �صفة �أو حاال).
يتعرف �رشوط عمل ا�سم الفاعل عمل فعله يف حالة ّ
 ّاخلا�صة يف �إعمال ا�سم الفاعل.
يتعرف بع�ض احلاالت
ّ
 ّبالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة� ,أجب عما ي�أتي:
ثم �أجب عن أ
 اقر�أ اجلملة آال�سئلة التي تليها:
التيةّ ،

من �صادقٌ وع َد ُه.
امل ؤ� ُ

 -1عيـّن ا�سم الفاعل يف اجلملة.
ا�شتق منه؟
 -2ما الفعل الذي ّ
جمردا منها؟
معرفا بـ (�أل) التعريف �أو ّ
 -3هل جاء ا�سم الفاعل ّ
� -4ضع مكان ا�سم الفاعل الفعل الذي ا�شتق منه ،كيف ت�صبح اجلملة؟
 -5ما �إعراب كلمة (وعده) يف اجلملة؟
� -6أين فاعل ا�سم الفاعل؟
منون؟
منونا �أو غري ّ
 -7هل جاء ا�سم الفاعل ّ
 اقر�أ اجلملتني آالتيتني:
• ما قيـم ُة ٍ
اخل؟
اخلارجي،
بيت باهـ ٍر جمالُ ُه
ٍ
وخـرب من ال ّد ِ
ّ
اخلرب.
• ُ
جئت زافًّـا َ
 ناق�ش اجلملتني على غرار اجلملة ال�سابقة.ن�ستنتج �أن:

ا�سم الفاعل ،املجرد من (�أل) التّعريف ،يعمل عمل فعله �إذا وقع،.................................. -1 :
. .................................. -3 ،............................... -2
 اقر�أ البيت آعما يليه:
ثم �أجب ّ
التيّ ،
فلم يَـ�ضرِ ْها و�أوهـى َق ْرنَ ُه ال َوعِ ـلُ
		
كناطح �صخـر ًة يو ًما لــيوهِ نَها
ٍ
ْ
 -1عيـّن ا�سم الفاعل.
 -2من املق�صود بكلمة (ناطح)؟
و�ضح ذلك.
 -3هل ترى �أ ّن ا�سم الفاعل عامل عملَ فعلِه؟ ّ
ال�سابق؟ ( تذكر �أن من �رشوط عمل ا�سم الفاعل �أن يكون �صفة)
 -4ماذا ميكنك �أن ت�ضيف �إىل اال�ستنتاج ّ
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الوحدة ال ّثالثة
التعجب
ّ
ورقة عمل ( )1

اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :خم�س ع�رشة دقيقة
النِّتاجات املراد حتقيقها

ال�سماعي يف أ
البيات الواردة.
 يعيـّن �أ�سلوب التّعجب ّال�سماعي يف أ
ال�شعرية ا آلتية:
البيات ّ
بالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،عني �أ�سلوب التّعجب ّ
 -1قال امر ؤ� القي�س:
فيا َ
جنـوم ُه
لك من ليــلٍ ك أ� َّن
َ
 -2قال املتنبّي :
الده ِر عنـدي كلُّ ٍ
بنت
�أ َ
بنت َّ
 -3قال اجلواهري:
ٍ
هـــيب وا ِد ٍع
در َك ِمـن َم
هللِ ّ

ت بــيذبـلِ !
بكــلِّ مغا ِر الفتـلِ �ش ّد ْ
ْت �أ ِ
فكيف و�صل ِ
الزحا ِم ؟
َ
من ّ
نت َ
ن�ســ ٍر يطـا ِر ُحــ ُه ا َ
مـام هـــديال !
حل ُ

احلل
رقم البيت
-1
-2
-3

ماعي
ال�س
�أ�سلوب التّعجب ّ
ّ
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الوحدة ال ّثالثة
التعجب
ّ
ورقة عمل ( )2

اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :ع�رشون دقيقة

النِّتاجات املراد حتقيقها
يفرق يف املعنى والإ عراب بني �أ�سلوب التّعجب القيا�سي يف �صيغة (ما �أفعله!) ,و�أ�سلوب اال�ستفهام بـ (ما) اال�ستفهامية.
 ّبالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ احلكاية ا آلتية بتف ّهمّ ,ثم �أجب عما يليها من �أ�سئلة:
أ أ ِ
أ
يوما:
لـي ْ
قالت له ً
يحكى � ّن ابن َة �بي ال�سود ال ّد ؤ� ّ
 يا �أ ِال�سما ِء !
بت ,ما �أجمـل ُ ّ
جنومها .
 فقال� :أي بنيّةُ ,بت من جمالِها.
تعج ُ
 قالت� :إنّني مل �أر ْد �أ ّي �شي ٍء منها �أجمل� ,إنمّ ا ّماء !
ال�س َ
 -قال� :إذن ,قويل :ما �أجمل َ ّ

 -1ما ال ّذي جعل �أبا أ
ال�سو ِد ال ّد ؤ� ّ
يل يفهم �أ ّن ابنته تت�ساءل؟
تاما.
ال�سماء » على وجهيها :بفتح الم (�أجمل),
و�ضمها� ,إعرابا ّ
ّ
�	-2أعرب جملة «ما �أجمل ّ

احلل
-1
-2
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الوحدة ال ّثالثة
التعجب
ّ
ورقة عمل ( )3

اال�سرتاتيجية :العمل اجلماعي
ال َّزمن :خم�س وع�رشون دقيقة
النِّتاجات املراد حتقيقها

ال�سماعي يف النّ�ص.
 يعيـّن �أ�سلوب التّعجب ّتاما .
ثم يعربها �إعرابا ّ
 يحلّل جملة تعجب قيا�سي على �صيغة « ما �أفعله!» �إىل ّمكوناتهاّ ,
تاما.
ثم يعربها �إعرابا ّ
 يعيـّن جملة تعجب قيا�سي على �صيغة « �أفعل به ! »ّ , يفرق يف املعنى والإ عراب ,بني �صيغة التّعجب « �أفعل به!» ,و�صيغة أالمر« �أف ِعلْه».
ّ
�ص ا آلتي جيّداّ ,ثم �أجب عما يليه من �أ�سئلة:
بالتّعاون مع زمالئك يف املجموعة ،اقر�أ النّ ّ
ِ
ِ
ِ
قات �رسع ًة
الوقت الباك ِر؟
الطارق على نافذتي يف هذا
نافذة ُحجرتي ,تُرى َم ِن
قات على
ُ
تناهت �إىل م�سامعي طَ َر ٌ
ازدادت الطَّ َر ُ
ْ
ينتظر قليالً؟
ميكن لهذا الزائ ِر �أ ْن
و ُعن ًفا,
َ
�سبحان اهلل ! �أال ُ
َ
النافذة فلم �أملح �أحدا ,ولكن يا ل َر ِ
ِ
ِ
ِ
املنزل
يفرت�ش حدي َقة
الثلج
خالل
قت من
وعة ما ر�أيت ! َ
ُ
ْ ً
نه�ضت من فرا�شي ُمتثاقالً ,ح َّد ُ
ُ
كان ُ
ْ َ
والطُّ ر ِ
قات أ
بع�ض نقائِه.
قلوب الب�رشِ َ
َ
�سطح املجاور َة  ,ما �أ�ش ّد بيا�ض لونه! وما �أنقى َ
وال َ
رداءه! �أ ْك ِر ْم به من زائ ٍر! ليْتَ ُه يُعريُ
ُ
منا�صا من العودة ِ�إىل فرا�شي و �أنا �أرى حب ِ
ات البرَ َ ِد تُوايل ت�ساقُطَ ها بغزارة.
ومل �أ ْ
جد ً
ّ
م�صدر الطَّ ر ِ
قات على النافدة ؟
 -1ما
ُ َ
ِ
 -2ا�ستخرج ِ
التعج ِ
ال�سماعي.
ب
تت�ضم ُن معنى
العبارات التي
ُّ
َّ
ّ
أ
تاما.
 -3حلِّل جملة « :ما �أنقى رداءه !» �إىل ّ
مكوناتها  ,ثم �عربها �إعرابًا ًّ
ِ أ ِ ِ
أ
تعج ٍ
تاما .
ب
-4
ْ
وردت جمل ُة ُّ
قيا�سي على �صيغة «� َ ْفعلْ به! » ,ا�ستخرجها ,ثم �عربها �إعرابًا ًّ
ٍّ
عراب بني اجلملتني آ
ِ
الفرق يف املعنى و الإ
التيتني�« :أ ْج ِملْ باخلرب ِ!» ,و «�أ َْج ِمل ِاخلرب»؟
 -5ما
ُ
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ملحق
4

نظري يف
إ�طار
ّ
ا�سرتاتيجيات التدري�س
ّ
و أ�دوات التقومي

ا�سرتاتيجيات التدري�س أو�دوات التقومي

�أخي املعلم� /أختي املعلمة

ا�سرتاتيجيات التدري�س

املرجوة .وت�ستند
تعرف ا�سرتاتيجية التدري�س ب أ�نّها خطة ت�صف الإ جراءات التي يقوم بها املعلم واملتعلّم بغية حتقيق نتاجات التعلم
ّ
ّ
أ
ا�سرتاتيجيات التدري�س يف ��سا�سها �إىل مناذج ونظريات ت�سمى نظريات التعلم ،وهذه ت�صنف �إىل ثالث مدار�س رئي�سة هي :ال�سلوكية،
واملعرفية ،واالجتماعية.

وخالل ال�سنوات أ
الخرية زاد االهتمام باال�سرتاتيجيات املعرفية واالجتماعية على ح�ساب اال�سرتاتيجيات ال�سلوكية التي كانت
م�سيطرة على حقول الرتبية خالل العقود املا�ضية .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل زيادة االهتمام بتعليم الطلبة طريقة احل�صول على املعرفة
وتنمية �أمناط التفكري املختلفة لديهم �أكرث من حت�صيل املعرفة نف�سها.
� ّإن التنويع يف ا�سرتاتيجيات التدري�س التي ت�ستخدمها مع طلبتك من � أش�نه �أن يك�رس النمط اململ الذي تفر�ضه طريقة التدري�س
التقليدية يف نظر الكثري من الطلبة ،فالطريقة التقليدية ترتكز على دور ن�شط للمعلم ،وتغفل دور الطالب كعن�رص فاعل يف عملية التعلم،
يف حني �أ ّن االجتاهات الرتبوية احلديثة ترتكز على �أن الطالب هو املحور الرئي�س لعملية التعلم والتعليم ،ويجب �أن يكون له الدور
أ
الكرب يف هذه العملية.
فعالة يف تدري�س طالبه �أن يراعي االعتبارات آ
التية:
وعلى العموم ف� ّإن على املعلم الذي يود ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ّ
 - 1التعلم هو ن�شاط يقوم به املتعلم ولي�س املعلم.
 - 2التعلم كمفهوم يرتبط باخلربة.
 - 3يجب �أن جتيب ا�سرتاتيجية التدري�س امل�ستخدمة عن أ
ال�سئلة آ
التية:
كيف �س أ�علّم؟ ماذا �س أ�علّم؟ متى �س أ�علّم؟
 - 4يجب �أن ت�شمل اال�سرتاتيجية امل�ستخدمة جميع عنا�رص العملية التعليمية والعالقات بينها.
 - 5ينبغي �أن تتوافق ا�سرتاتيجيات التدري�س امل�ستخدمة مع املرحلة التي مير بها الطالب واملوقف التعليمي.
 - 6ال توجد ا�سرتاتيجية تدري�سية �أف�ضل من غريها يف جميع املواقف التعليمية ب�شكل مطلق.
و�صف ال�سرتاتيجيات التدري�س التي تبنتها خطة التطوير الرتبوي نحو االقت�صاد املعريف(.)ERfKI
وفيما ي أ�تي
ٌ
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�أو ًال  :ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش

يق�صد بالتدري�س املبا�رش ذلك النوع من التدري�س الذي يعتمد على دور املعلم ب�شكل �أ�سا�سي يف تقدمي املعرفة أ
بال�شكال جميعها
جاهزة لطالبه ،ويو�صف تعلم الطلبة وفق هذا أ
ال�سلوب ب أ�نّه تعلم ا�ستقبايل ،حيث يكون املتعلم م�ستقبالً.

فعالة .يف الواقع يجب التمييز بني التدري�س املبا�رش اجليد والتدري�س املبا�رش
وال يعني ذلك كله �أن هذه اال�سرتاتيجية غري مقبولة �أو غري ّ
الرديء ،فالتدري�س املبا�رش اجليد يحقق نتائج جيدة ،ويكون �أف�ضل الطرائق املمكنة يف بع�ض الظروف ك أ�ن يكون عدد الطلبة كبريا ً جدا
يف ال�صف �أو �إذا كان الزمن املخ�ص�ص للتدري�س �ضيقاً.
-

ومن أ
المثلة على طرائق التدري�س املبا�رشة:
املحا�رضة
العر�ض التو�ضيحي.
�ضيف زائر.
�أوراق العمل.
�أ�سئلة و�إجابات.
�أن�شطة القراءة املبا�رشة.
حلقة البحث.
العمل يف الكتاب املدر�سي.
البطاقات اخلاطفة.
التدريبات والتمارين.

وحتى يكون التدري�س املبا�رش جيدا ً ال ب ّد للمعلم مراعاة أ
المور آ
التية:
وال�ساليب أ
 - 1التخطيط املحكم للدر�س وي�شمل ذلك حتديد النتاجات اخلا�صة أ
والدوات الالزمة.
 - 2ربط التعلم احلايل للطلبة بالتعلم ال�سابق وخرباتهم ال�سابقة.
 - 3التكيف مع الظروف التي تطر�أ يف ال�صف ،ك أ�ن يعدل املعلم يف �سري احل�صة عند وجود �سبب يقت�ضي ذلك.
 - 4االهتمام بالتقومي ب أ�نواعه املختلفة.
 - 5الرتكيز على التعلم ذي املعنى.
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ثانياً  :ا�سرتاتيجية التدري�س القائمة على حل امل�شكالت واال�ستق�صاء
يق�صد باال�ستق�صاء البحث عن املعرفة واملعلومات واحلقائق من خالل طرح أ
ال�سئلة ،وميار�س الإ ن�سان اال�ستق�صاء ب�شكل طبيعي
بدافع الف�ضول وحب اال�ستطالع ،ويتمثل الهدف العام لال�ستق�صاء يف م�ساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكري ال�رضورية؛ لإ ثارة
أ
ال�سئلة والبحث عن �إجابات تلبي حاجات الف�ضول وحب اال�ستطالع لديهم.
واال�ستق�صاء يف جمال الرتبية يكت�سب �أهمية كبرية؛ ألنه يع ّد الطالب �إعدادا ً ّ
ميكنه من مواجهة احلياة وم�شكالتها وفهم متغرياتها
ب�صورة �صحيحة ,خ�صو�صاً يف ع�رص االنفجار املعريف الذي نعي�شه آ
الن.

خطوات ا�سرتاتيجية التعليم القائمة على اال�ستق�صاء

 - 1يف�ضل �أن يبد�أ املعلم بعر�ض م�شكلة تثري ت�سا ؤ�الت وحتتمل �إجابات خمتلفة بالن�سبة للطلبة.
 - 2يبد�أ الطلبة بطرح �أ�سئلة ت�ساعدهم يف جمع معلومات حول امل�شكلة .و�إذا مل يتمكن الطلبة من فعل ذلك ب�شكل �صحيح ف� ّإن
على املعلم م�ساعدة طلبته لتطوير فر�ضيات تتعلق بامل�شكلة.
 - 3م�ساعدة الطلبة يف عمل �إجراءات تقوميية أل�سئلتهم املطروحة.
الكرث فائدة من بني أ
ال�سئلة أ
 - 4تدريب الطلبة على حتديد أ
ال�سئلة التي متّ طرحها.
 - 5يطلب �إىل الطلبة حتليل عملية اال�ستق�صاء وال�سعي �إىل حت�سينها.

دور املعلم يف ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء

 - 1خمطط  :يختار املعلم املواقف التعليمية التي ت�صلح للتدريب على اال�ستق�صاء.
 - 2م�سهل  :يعمل على تهيئة البيئة ال�صفية.
 - 3مثري  :يثري دافعية الطلبة نحو التعلّم و�إثارة الت�سا ؤ�الت.
 - 4حماور  :يناق�ش الطلبة يف ت�سا ؤ�التهم حماوالً توجيههم ملزيد من أ
ال�سئلة.
 - 5م�ستجيب  :ي�ساعد الطـلبة يف الـحـ�صول على �إجـابـات لت�سا ؤ�التهم ب�شكل مبا�رش �أو من خـالل توجيههم �إىل الـمـ�صـادر التي
ت�ساعدهم يف حتقيق ذلك.
تعتمد الكثري من ا�سرتاتيجيات التدري�س على املواقف التي تدعى م�شكالت مثل  :ا�سرتاتيجية اال�ستق�صاء وا�سرتاتيجية التعلم
البنائي ،فما هي امل�شكلة؟
امل�شكلة  :موقف جديد ومميز يواجه الفرد وال يكون لديه حل جاهز يف حينه.
وعرف �آخرون امل�شكلة ب أ�نّها  :موقف يتميز مبا ي أ�تي:
ّ
 -1يحتاج ال�شخ�ص الذي يقوم ب أ�داء هذا املوقف �إىل �إيجاد حل.
إجراء جاهزا ً متاحاً لإ يجاد احلل.
 -2ال ميلك ال�شخ�ص � ً
 -3يجري ال�شخ�ص حماولة لإ يجاد احلل.

وطريقة حل امل�شكالت هي �أقرب �إىل �أ�سلوب التفكري بطريقة علمية حني تواجهه م�شكلة ما ،وهذا مير باملراحل آ
التية يف معظم
أ
الحيان :
� -1إثارة امل�شكلة وال�شعور بها.
 -2جمع املعلومات والبيانات املت�صلة بامل�شكلة.
 -3حتديد امل�شكلة ,وا�ستيعاب طبيعتها ومكوناتها.
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 -4و�ضع احللول املحتملة.
 -5و�ضع معايري الختيار احلل أ
الن�سب.
 -6اختبار �صحة احللول املقرتحة واختيار احلل أ
الن�سب.
 -7و�ضع خطة؛ لتنفيذ احلل.
 -8تنفيذ احلل (اتخاذ القرار).
 -9تعميم النتائج.

دور املعلم يف ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت
ملماً باملبادئ أ
وال�س�س الالزمة لتوظيفها.
� -1أن يكون املعلم نف�سه قادرا ً على توظيف ا�سرتاتيجية حل امل�شكالتّ ،
� -2أن يكون املعلم قادرا ً على حتديد أ
الهداف التعليمية لكل خطوة من خطوات ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت.
� -3أن تكون امل�شكلة من النوع الذي ي�ستثري الطلبة ويتحداهم ،لذا ينبغي �أن تكون من النوع الذي ي�ستثني التلقني �أ�سلوباً حللها.
 -4ا�ستخدام املعلم طريقة منا�سبة لتقومي تعلّم الطلبة ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت؛ أل ّن كثريا ً من العمليات التي يجريها الطلبة �أثناء تعلم
حل امل�شكالت غري قابلة للمالحظة والتقومي.
� -5رضورة ت أ�كد املعلم من و�ضوح املتطلبات أ
ال�سا�سية حلل امل�شكالت قبل ال�رشوع يف تعلمها .ك أ� ْن يت أ�كد من �إتقان الطلبة للمفاهيم
واملبادئ أ
ال�سا�سية التي يحتاجونها يف الت�صدي للم�شكلة املطروحة للحل.
 -6تنظيم الوقت التعليمي لتوفري فر�ص التدريب املنا�سب.
� ّإن ا�سرتاتيجيات اال�ستق�صاء وحل امل�شكالت تعد من اال�سرتاتيجيات املميزة يف التدري�س ،التي جتاوبت مع مبد�أ كيفية التعلم مقابل
ماهية التعلم .وتتداخل العالقة بني اال�ستق�صاء وحل امل�شكالت حتى � ّإن البع�ض ي�ستخدمها للداللة على ال�شيء نف�سه� ،إال �أنّها حتمل
دالالت خمتلفة بني حل امل�شكالت والعمل اال�ستق�صائي كن�شاطني منف�صلني حيث يكمن الفرق يف كون حل امل�شكالت يتطلب من
الطلبة الو�صول �إىل جمموعة �أهداف واحل�صول على حل �صحيح  ،يف حني �أن العمل اال�ستق�صائي مفتوح النهاية ب�شكل �أكرب ،ويهتم �أكرث
بالعمليات ،ويكون اهتمامها يف احل�صول على اجلواب ال�صحيح ب�شكل �أقل.
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ثالثاً  :ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين)

التعلم التعاوين  :ا�سرتاتيجية يعمل الطلبة بو�ساطتها ب�شكل جمموعات تتكون كل جمموعة من �أربعة اىل �ستة من الطلبة من خمتلف
امل�ستويات ،يقومون بالعمل معاً ويتعلمون من بع�ضهم بع�ضاً؛ لتحقيق الهدف التعليمي امل�شرتك الذي ر�سمه املعلم ،بحيث يتم التناف�س
بني املجموعات والتعاون بني �أفراد املجموعة الواحدة.

العنا�رص أ
ال�سا�سية للتعلم التعاوين

اليجابي
 -1االعتماد املتبادل إ

ويعني �شعور كل طالب باحلاجة �إىل بقية زمالئه ،فالنجاح والف�شل يرتبطان بنجاح �أو ف�شل �أي عن�رص من عنا�رص املجموعة ،وميكن حتقيق
هذا ال�شعور من خالل توزيع أ
الدوار على �أفراد املجموعة ،وكذلك من خالل التقييم اجلماعي ألفراد املجموعة الواحدة.

 -2امل�س ؤ�ولية الفردية وامل�س ؤ�و لية الزمرية

من ال�رضوري �أن ي�شعر كل فرد مب�س�ؤولية فردية ،وذلك أل ّن لكل فرد يف املجموعة جزءا ً وا�ضحاً وحمددا ً من العمل ،وكذلك جتاه
التقومي الفردي ،وكذلك مب�س�ؤولية زمرية؛ أل ّن �أداء �أي فرد يف املجموعة ي�ؤثر �إيجاباً �أو �سلباً على بقية أ
الفراد ،وال يعني ذلك التطفل
�أو ال�سيطرة على عمل بقية أ
الفراد.

 -3التفاعل املعزز وجهاً لوجه

يكمل عمل آ
الخرين ،ويف النهاية ف� ّإن جمموعة �أعمال �أفراد املجموعة ت�شكل عم ً
ال و�إجنازا ً
� ّإن عمل كل فرد من �أفراد املجموعة ّ
م�شرتكاً ،وهذا يقت�ضي بال�رضورة ح�صول نقا�شات وتفاعالت لفظية و�إبداء �آراء من �أجل الو�صول �إىل �صيغة نهائية؛ لتقدمي نتائج عمل
املجموعة.

 -4املهارات ال�شخ�صية والزمرية

�إ�ضافة �إىل حتقيق النتاجات التعلمية ،ف� ّإن الطلبة من خالل طريقة العمل يف جمموعات يتعلمون مهارات اجتماعية خمتلفة ،مثل :
الخرين وطرائق املناق�شة واحلوار وتقبل آ
اال�ستماع �إىل آ
الخرين واتخاذ القرارات.

دور املعلم يف التعلم التعاوين

� ّإن دور املعلم يف هذه اال�سرتاتيجية هو املخطط والنا�صح وامل�ست�شار والناقد احلميم الذي يقود ويعك�س جتربة املجموعات ويوجهها.
وي�شتمل دور املعلم يف املجموعات التعلمية التعاونية على �أربعة �أدوار ،هي:

 -1التخطيط

حيث يختار املعلم النتاجات التعلمية املراد حتقيقها ،ويقوم بتحديد عدد املجموعات وتعيني �أفراد كل جمموعة ،كما يقوم ب�إعداد املواد التعليمية
الالزمة ،ويح ّدد أ
الدوار املختلفة لعنا�رص املجموعة.

 -2الت�أكد من �أ ّن املجموعات تعمل ب�شكل تعاوين

ويتم ذلك من خالل بناء امل�س�ؤولية الفردية وامل�س�ؤولية اجلماعية ومالحظة النقا�شات والتفاعالت اللفظية بني �أفراد املجموعة.

 -3تفقد عمل املجموعات

وهنا يقوم املعلم بالتجوال بني املجموعات �أثناء ان�شغالهم بالعمل على مهماتهم ويت أ�كد من توافر امل�صادر الالزمة للتعلم ،ويقوم بت�صحيح �سري
العمل يف املجموعات �إذا انحرفت عن حتقيق هدفها� ،أو �إذا واجهتهم م�شكلة تعيقهم فيمكنه تقدمي بع�ض أ
الفكار امل�ساعدة.

 -4التقييم واملعاجلة

حني تقوم املجموعات بعر�ض نتائج عملها ،ميكن للمعلم معاجلة بع�ض اجلوانب املتعلقة بهذه النتائج ،كما يقوم بالتعليق على اجلوانب املتعلقة
باملهارات التعاونية لدى �أفراد املجموعة ،كما �أنّه يقوم بتقييم �أداء املجموعات من �أجل بث روح التناف�س بني املجموعات ،وميكنه ا�ستخدام
�أدوات تقومي خمتلفة لهذه الغاية ،مثل :االختبارات الفردية �أو قوائم ال�شطب �أو �سالمل التقدير �أو غريها.

292

ا�سرتاتيجيات التدري�س أو�دوات التقومي
رابعاً  :ا�سرتاتيجية التعلم من خالل الن�شاطات
التعلم من خالل الن�شاطات هو :التعلم الذي يقوم من خالل تنفيذ الطالب لن�شاط مق�صود وهادف وخمطط له .ويتميز التعلم بهذه
اال�سرتاتيجية بتوفري الفر�ص احلياتية احلقيقية للطلبة للتعلم الذاتي بالإ �ضافة �إىل تعزيز اال�ستقاللية والتعلم التعاوين .وميكن لهذا النمط من
التعليم �أن ي�شجع الطلبة على حتمل م�س�ؤولية تعلمهم.
ومتثل أ
الن�شطة عن�رصا ً رئي�ساً من عنا�رص املنهاج ،ويق�صد بها«:اجلهد العقلي �أو البدين الذي يبذله املتعلم (�أو املعلم) من �أجل بلوغ
نتاج ما» ،وهذا ي�شري �إىل �أ ّن الن�شاط له م�ضمون وله خطة ي�سري عليها وله نتاج ي�سعى لتحقيقه ،وهو بحاجة �إىل تقومي ملعرفة مدى جناحه
يف حتقيق النتاج املراد بلوغه.
وت�شجع ا�سرتاتيجيات التعلم القائم على الن�شاطات الطلبة على التعلم من خالل العمل ،وتوفري فر�ص حياتية حقيقية لهم للإ �سهام
يف تعلم موجه ذاتياً .وميكن ا�ستخدام هذه اال�سرتاتيجية لتفح�ص و�ضع غري م أ�لوف �أو ال�ستك�شاف مو�ضوع ما ب�شكل عميق .
وت�شمل ا�سرتاتيجيات التعلم القائم على الن�شاطات ما يلي:
 املناظرة. زيارة ميدانية. أاللعاب.
 تقدمي عرو�ض �شفوية. املناق�شة �ضمن فريق. التدريب. الرواية. التعلم من خالل امل�شاريع. الدرا�سة امل�سحية. -التدوير .Carousel

دور املعلم

 -1يحدد نتاجات التعلم.
 -2يخطط للن�شاطات والفعاليات املتنوعة.
 -3يراقب نتائج تعلم الطلبة با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تقومي ومعايري ت�سجيل منا�سبة.
 -4يدعم وي�شجع الطلبة.
 -5ي�شجع على التعاون خالل تنفيذ الن�شاطات.
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خام�ساً  :التفكري الناقد
يعرف التفكري الناقد ب أ�نّه :التوقف امل�ؤقت عند أ
الحكام امل�سبقة �أو ال�شك ال�صحيح ،ومتحي�ص آ
الراء يف �ضوء املعرفة ال�سابقة لدى
بناء على هذه املعرفة.
الفرد ،وتكوين ا�ستنتاجات جديدة ً
أ
والطفال ال يولدون ولديهم القدرة على التفكري الناقد �أو �أن هذه القدرة تتطور ب�شكل تلقائي لديهم مع منوهم الطبيعي بل � ّإن
التفكري الناقد يتم تعليمه.
ويت�ضمن التفكري الناقد جمموعة كبرية من املهارات ،ويف ما ي أ�تي بع�ض منها :
 -1التمييز بني احلقائق الثابتة التي ميكن �إثباتها �أو التحقق من �صحتها وبني االدعاءات �أو املزاعم الذاتية.
 -2حتديد الت�شابهات واالختالفات بني موقفني �أو فكرتني حول ق�ضية ما.
 -3حتديد م�صداقية م�صادر املعلومات ومراجعها.
 -4التمييز بني اال�ستدالل والتربير.
 -5التعرف على االدعاءات �أو الرباهني واحلجج الغام�ضة.
 -6تطبيق مهارات حل امل�شكالت التي تعلمها يف مواقف �سابقة.
 -7حتديد املغالطات املنطقية (اال�ستنتاجات اخلاطئة).
 -8التعرف على �أوجه التناق�ض �أو عدم االت�ساق يف م�سار عملية االنتقال من املقدمة �أو الوقائع وحتديد درجة القوة يف الربهان �أو
االدعاء.

�أهمية التفكري الناقد

 -1يعد التفكري الناقد �أحد ال�رضورات التي يقت�ضيها الع�رص الذي نعي�ش فيه حيث تفجر املعرفة وتنوع م�صادرها.
 -2ي�ساعد املتعلم على انتقاء مفاهيمه ومهاراته وخرباته فال يقبل �أي معرفة دون �إخ�ضاعها �إىل هذا املعيار.
 -3يتعلم الطالب من خالل التفكري الناقد مهارات التفكري املنطقي ،حيث احلجة والإ قناع.
 -4و�سيلة لتدريب العقل على �أمناط تفكري متعددة و�صوالً �إىل حل امل�شكالت.

دور املعلم يف تعليم التفكري الناقد

 -1يختار املعلم مفاهيم وق�ضايا ال يوجد اتفاق ب� أش�نها (منا�سبة للتدريب على التفكري الناقد).
 -2يعلّم ا�سرتاتيجيات التفكري ب�شكل مبا�رش (التي ت�شمل اال�ستقراء واال�ستنتاج والتحقق والتلخي�ص وغريها).
يدرب الطلبة على مهارات التفكري املختلفة من خالل التفكري ب�صوت مرتفع �أمام الطلبة.
ّ -3
 -4يوفّر الوقت املنا�سب للتفكري خالل احل�صة الدرا�سية وال ي�ست أ�ثر بالوقت كامالً.
 -5يوفّر فر�صاً منا�سبة للطلبة ل�رشح �أفكارهم وتقدمي م�سوغاتهم.
 -6ي�ستخدم الر�سومات البيانية واخلرائط واجلداول البيانية واملنظمات الب�رصية يف التعلم حتى يرى الطلبة عرو�ضها مرئية.
 -7يعر�ض �أمثلة لوجهات نظر متنوعة حول ق�ضية معينة ،ويبينّ امل�سوغات لكل منها.
 -8يحرتم �أفكار الطلبة املتنوعة بامل�ستويات جميعها.
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�أو ًال  :قائمة الر�صد

�أدوات التقومي

تعريفها

هي قـائـمة أ
الفعال /ال�سـلوكـات التي ير�صدها املعـلم �أو الطـالـب �أثنـاء تنفـيذ الطالب ملهمة �أو مهـارة تعلـمية .وت�سمى �أحيـانـاً
قائمة ال�شطب.
ويقوم ال�شخ�ص الذي ير�صد هذه أ
الفعال (معلماً �أو طالباً) بر�صد اال�ستجابات على فقراتها باختيار �أحد التقديرين من بني
أ
الزواج آ
التية (على �سبيل املثال):
مر� ٍض �أو غري ٍ
مر�ض
		
�صح �أو خط أ�
نعم �أو ال			
غالبـًا �أو نادرا ً
منا�سب �أو غري منا�سب
		
موافق �أو غري موافق

وال تعطى فقرات أ
الداة تدريجاً (عالمة) �أثناء عملية املالحظة ،وتعد من �أ�سهل �أدوات التقومي من حيث �إعدادها وتنفيذها
وت�صحيحها ،وميكن للطلبة �أنف�سهم فهمها والتعامل معها ب�سهولة وكفاءة عالية.
وللت أ�كد من فعالية هذه أ
الداة ميكن تطبيقها �أكرث من مرة ،بحيث ميكن �إ�صدار حكم �صحيح على �أداء املتعلم.

خطوات �إعدادها

 -1حتليل املحتوى لتحديد نتاجات التعلم اجلزئية.
 -2اختيار معايري التقومي املنا�سبة التي ت�ساعد الرا�صد يف اختيار �أحد التقديرين.
 -3تخ�صي�ص عالمة منا�سبة لكل فقرة من فقرات أ
الداة ح�سب �أهميتها ،وذلك لإ �صدار حكم على �أداء الطالب الكلي يف املهمة
التعليمية بعد انتهاء الطالب من �إجناز املهمة.
 -4مناق�شة فقرات القائمة مع الطلبة واالتفاق عليها.

وتعد قائمة الر�صد من أ
الدوات املنا�سبة لتقومي �أداء الطلبة عند قيامهم بعمل م�رشوع ما  ،فيتم من خاللها ر�صد املهارات يف جميع
خطوات تنفيذ امل�رشوع� ،أو عند تدريب الطلبة على مهارة معينة تتكون من جمموعة من املهارات اجلزئية ،حيث يتم من خاللها حتديد
جوانب الإ تقان وعدم الإ تقان يف املهارات اجلزئية لدى كل طالب.
كما يعد ا�ستخدام هذه أ
الداة منا�سباً �أي�ضاً يف عدد من ا�سرتاتيجيات التدري�س مثل التعلم التعاوين وحل امل�شكالت ،حيث ت�ساعد
يف تقومي جوانب تعلم فيها قد ال تكون متاحة با�ستخدام �أدوات �أخرى ،مثل االختبار.

�صفات قائمة الر�صد اجليدة

 -1ال يزيد عدد فقراتها عن ع�رش فقرات.
 -2فقراتها مكتوبة بلغة ب�سيطة ووا�ضحة وحمددة.
منطقي� ،أي ح�سب توقع ظهورها يف �أداء الطالب.
 -3الفقرات مكتوبة ب�شكل مت�سل�سل
ّ
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مثال ( :)1قائمة ر�صد مقرتحة لتقومي �أداء طالب يعمل على حل م�شكلة يف حمتوى �أحد املو�ضوعات:
معايري أ
الداء

الرقم
1

ي�شعر بامل�شكلة.

2

يتقبل امل�شكلة بروح �إيجابية.

3
4

التقدير
ال

نعم

يحدد املعطيات وال�رشوط يف امل�س أ�لة ب�شكل �صحيح.
يفهم امل�شكلة ويحدد �أبعادها ب�صورة �صحيحة.

5

يجمع بيانات مفيدة للو�صول �إىل احلل.

6

ي�ضع خطة منا�سبة للو�صول �إىل احلل.

7

ينفذ خطة احلل ويقوم بالإ جراءات ب�صورة �صحيحة.

8

يتحقق من �صحة احلل ويراجع �إجراءاته.

9

يطبق احلل على مواقف م�شابهة.

مثال ( :)2قائمة ر�صد مقرتحة لتقومي �أداء املهارات االجتماعية لطالب �أثناء العمل يف جمموعات تعاونية :
معايري أ
الداء

الرقم
1
2

يتَقبَّل زمالءه يف املجموعة نف�سها.
يقوم باملهام املوكلة �إليه.

3

ي�ساعد زمالءه يف املجموعة نف�سها عند احلاجة.

4

ي�شارك يف املناق�شة.

5
6
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يعـبَّـر عن ر�أيه بو�ضوح.

يبادر �إىل حتمل �أعباء املهام الطارئة.

التقدير
نعم

ال

ا�سرتاتيجيات التدري�س أو�دوات التقومي
ثانياً � :سلم التقدير
تـعـريـفـه

قائمة من أ
الفعال /ال�سلوكات التي يقدرها املعلم �أو الطالب يف �أثناء قيام الطالب ب أ�داء مهمة تعلمية تتكون من جمموعة من
املهارات ،ويـقابـل كل فـقرة منها تـدريجاً يعرب عن م�ستوى �أداء الطالب يف هذه املهارة اجلزئية.
حيث يقوم ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم هذه أ
الداة عند تقويـمه ألداء طالب معـني بر�صـد اال�ستـجابـات على فقراتـها من خـالل
اخـتـيار �أحـد م�ستـويـات التـدريـج الذي يقابل كل فقرة فيها.
وتعرب م�ستويات التدريج عن م�ستوى �أداء الطالب يف كل مهارة جزئية ،حيث ميثل �أحد طرفيها انعدام املهارة �أو ال�صفة التي يتم
تقديرها يف حني ميثل الطرف الثاين للتدريج اكتمال هذه املهارة �أو ال�صفة لدى الطالب.

خطوات �إعداده

 -1جتزئة املهارة �أو املهمة �إىل جمموعة من املهارات �أو املهام اجلزئية� ،أو �إىل جمموعة من ال�سلوكات املكونة للمهارة املطلوبة.
 -2ترتيب ال�سلوكات املكونة للمهارة التي يتم قيا�سها ح�سب ت�سل�سل حدوثها.
 -3اختيار التدريج املنا�سب لتقدير أ
الداء يف هذه الـمـهارات الـجـزئـية ،وذلك وفقاً لطبيعة املهمة �أو الـمـهارة وطبيعة ال�سلوكات
املكونة لها.
وميكن ا�ستعمال عدة �أ�شكال من �سالمل التقدير ،منها :
� - 1س ّلم التقدير العددي  :حيث يتم تدريج م�ستويات املهارة رقمياً :
مثل  :يتبع قواعد ال�سالمة العامة عند ا�ستعمال املخترب.
1

3

2

5

4

� - 2س ّلم التقدير اللفظي  :حيث يتم تدريج م�ستويات املهارة لفظياً :
مثل  :درجة م�شاركة الطالب يف املناق�شات ال�صفية.
دائماً

غالباً

�أحياناً

نادرا ً

مـزايــاه

 -1ميكن ا�ستعماله ب�صورة فعالة توفر جهد املعلم ووقته.
 -2يت�صف بدرجة من املو�ضوعية والثبات �أعلى مما تت�صف به املالحظة العادية.
 -3ي�ستعمل يف تقومي �أداء �أنواع خمتلفة ومتعددة من �أداء املتعلمني.
 -4يحدد ب�شكل وا�ضح مواطن القوة وال�ضعف يف �أداء املتعلم ومدى تقدمه يف �أداء املهمات واملهارات.
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مثال (� :)1سلم تقدير مقرتح لتقومي �أداء الطالب يف �إجراء جتربة كيميائية يف املخترب:
الرقم
1

الفقرة
اتبع قواعد ال�سالمة عند التعامل مع املواد أ
والدوات.

التقدير
1

2

3

4

5

�أجرى خطوات التجربة ح�سب الت�سل�سل ال�صحيح.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

�سجل النتائج التي تو�صل �إليها ب�صورة منظمة.

1

2

3

4

5

5

تو�صل �إىل ا�ستنتاجات �صحيحة.

1

2

3

4

5

6

عر�ض النتائج التي تو�صل �إليها بطريقة منا�سبة.

1

2

3

4

5

2
3

ا�ستخدم أ
الدوات ب�صورة �صحيحة.

ثالثاً � :س ّلم التقدير اللفظي

عبارة عن �سل�سلة من ال�صفات املخت�رصة التي تبني �أداء الطالب يف م�ستويات خمتلفة ،وهو ي�شبه متاماً �سلم التقدير ،ولكنّه �أكرث
ال منه ،حيث يتم اختيار و�صف دقيق مل�ستوى الطالب يف �أدائه ،وهذا يجعله �أكرث فائدة يف حتديد مدى وكيفية حت�سن �أداء
تف�صي ً
الطالب.

خطوات ت�صميمه

� -1أ رِ
�شك الطلبة يف و�صف وبناء ت�صور للعمل اجليد.
َ -2حدد املعايري (املوا�صفات) التي متثل خ�صائ�ص العمل اجليد.
ف م�ستويات أ
الداء املطلوب تقوميها (اجلوانب التي �سيتم تقوميها).
� -3صِ ْ
 -4نَاق�ش املعايري وامل�ستويات مع الطلبة وعدلها يف �ضوء املناق�شة �إن لزم ذلك.
�َ -5صمم القائمة باملعايري وامل�ستويات.

ا�ستخداماته

ي�ستخدم �سلم التقدير اللفظي لتقومي خطوات عمل الطالب يف مهمة ما ،بحيث يوفر تقومياً تكوينياً ميكن من خالله تفعيل التغذية
الراجعة لعملية التعلم� ،إ�ضافة �إىل التقومي اخلتامي ملهمة ما مثل املقال وامل�رشوع .ويعد هذا ال�سلم من �أكرث أ
الدوات مو�ضوعية ودقة
يف و�صف ال�سلوك يف �أثناء التعلم كونه يت�ضمن �أو�صافاً لفظية وا�ضحة وحمددة حول �أداء الطالب يف كل م�ستوى من م�ستويات التعلم
املتنوعة.

دور املعلم يف تـطـويـر �س ّلم التـقدير اللفظي وا�ستخـدامه

 -1تطوير املعايري يف �سلّم التقدير اللفظي مب�شاركة الطلبة ،وهذا يعطي للطلبة فر�صة ال�ستيعاب معايري التقومي وت�صور العمل اجليد.
 -2ت�شجيع الطلبة على تقومي �أدائهم ب أ�نف�سهم وتقومي �أعمال زمالئهم با�ستخدام هذه أ
الداة.
 -3توفري التغذية الراجعة اعتمادا ً على جمموعة املعايري يف �سلّم التقدير اللفظي.
298

ا�سرتاتيجيات التدري�س أو�دوات التقومي
ثم يناق�ش
مثال ( :)1يقوم معلم احلا�سوب بتعليم طلبته �إن�شاء العرو�ض التقدميية ( )PowerPointفيناق�ش مع طلبته اخلطوات املتبعةّ ،
معهم بطريقة الع�صف الذهني معايري أ
ثم يطلب �إىل
الداء اجليد وم�ستوياته املتنوعة ،ويطلب �إليهم عمل �أمثلة على عرو�ض تقدمييةّ ،
الطلبة تبادل �أعمالهم؛ لتقييمها با�ستعمال �سلّم التقدير الذي متت مناق�شة معايريه وم�ستوياتها من �أجل حت�سني هذه أ
العمال .وفيما
ي أ�تي �سلّم تقدير لفظي مقرتح لتقومي العرو�ض التقدميية:
املعايري

غري مقبول

مقبول

ت�صميم ال�رشائح

التنقل بني ال�رشائح

احلركة وال�صوت

ال يوجــد ت�صــمــيم
موحــد لل�شــرائح،
وال�شـرائح مكتظة،
والعنا�رص يف كل �رشيحة
غري مرتبة ب�شكل منطقي.

عنا�صــر ال�شــريحة
مرتبــة منطقيــاً ،لكنّــها
مكتظــة ،وال يوجــد
منــط مـوحد يف ت�صميم
ال�رشائح.

عنا�صــر ال�شــريحة
مرتبــة منطقياً،
والت�صميم موحد.

العنا�رص مرتبة منطقياً
والت�صميم موحــد ،وفيــه
جانب �إبداعـي يجعـــل
الت�صميـــم مرتبـــطاً
باملحتوى.

ال�رشائح غري مرتبة ب�شكل
منطقي.

ال�رشائح مرتبة منطقياً،
لكن ال يوجد �أدوات
للتنقل بينها.

ال�شـــرائح مرتبـــة
ب�شـــكل منطقي.

ال�رشائح مرتبة وميكن التنقل
بينها ب�شكل ت�سل�سلي �أو
با�ستعمال االرتباطات
الت�شعبية.

ال يوجد حركة خم�ص�صة �أو ا�ستخدام حركات
�صوت �أو �أنها م�ستخدمة خم�ص�صة لكنّها غري
منا�سبة.
ب�شكل غري منا�سب.

دقة املحتوى

املعلومــات غــري دقيقــة
وغــري موثقة.

�سالمة اللغة

�شمول العر�ض
جلوانب املو�ضوع

جيد

ممتاز

ا�ســتخدام حركــات
ا�ستخدام حركات
لكن منا�ســبة وملفتــة مــع
خم�ص�صة منا�سبة ّ
أ
ال�صوات غري منا�سبة .وجــود �أ�صــوات منا�سبة.

املعلومات دقيقة لكنّها املعلومات دقيقة وموثقة.
املعلومــات دقيقــة
جزئيـــاً لكنَّها غري موثقة .غري موثقة.

اللغة امل�ستخدمة غري
مقروءة.

اللغة امل�ستخدمة مقروءة
جزئياً مع بع�ض أ
الخطاء
اللغوية.

اللغة مقروءة مع
�أخطاء لغوية قليلة.

اللغة امل�ستخدمة بليغة
ومعربة وخالية من أ
الخطاء
اللغوية.

ال يوجــد �أهــداف
حمـــددة للمو�ضــوع فــي
العــر�ض وال تت�ضــح
نقــاط البدايــة والنهايـة
للمو�ضوع.

يوجـــد �أهــداف
لكــن
متداخلــة
ّ
املحتــوى ال يتنا�سـب
معها.

يوجد �أهداف حمددة
لكن مل يتم �شمول
بع�ض أ
الهداف
ب�صورة كافية.

أ
الهــداف وا�ضحــة
وحمــددة والعــر�ض ي�شــمل
جميــع أ
الهــداف
ويغطيــها ب�شــكل كامل
ومتكامل.
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ا�سرتاتيجيات التدري�س أو�دوات التقومي
رابعاً � :سجل و�صف �سري التعلم

تعريفه

هو �سجل منظم يكتب فيه الطالب عبارات حول �أ�شياء قر�أها �أو �شاهدها �أو خربات مر بها يف حياته اخلا�صة ،حيث ي�سمح له
بالتعبري بحرية عن �آرائه اخلا�صة وا�ستجاباته حول ما تعلمه.

ويعد �سجل �سري التعلم تعبريا ً مكتوباً ي�صف به الطالب عملية تعلمه ،وبذلك يتيح للطلبة فر�صة التو�سع يف التعبري عن انطباعاتهم
الخرى من التعلم؛ فالكتابة اليومية �أو أ
النواع أ
الولية بحرية ،ويربطون تلك اخلربة مع أ
أ
ال�سبوعية حت�سن من طالقة الطلبة يف الكتابة
وتطور �إبداعاتهم.
ويتطلب تطبيق هذه أ
الداة بيئة تعلم �آمنة وتنظيماً خا�صاً من الإ دارة بحيث يكون هذا النوع من التقومي جزءا ً من عملية التعلم.

�إر�شادات لتطبيق هذا ال�سجل

 -1يحتفظ الطلبة ب�سجل �سري تعلمهم.
 -2يجمع املعلم �سـجـالت الطـلـبة دوريـاً لقراءتها والتعليق عليها.
 -3ي�ستطيع الطالب يف بع�ض أ
الوقات مراجعة ما �أجنزه من �أعمال بق�صد حت�سينها �أو �إكمالها.
كما ميكن للمعلم تزويد الطلبة مبجموعة من اجلمل املفتاحية التي ميكن �أن ت�ساعدهم يف الكتابة والتعبري من خالل هذا ال�سجل ،مثل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أف�ضل �أن ......................................

�أعتقد �أن ......................................
لو �أتيحت يل الفر�صة ......................................
�أحب ......................................
�أالحظ ......................................
من ال�صعب �أن �أ�صدق ......................................
ت أ�ثرت بــ ......................................
ال�شخ�صية الرئي�سة يف الق�صة هي ......................................
الفكرة الرئي�سة ......................................

ويف ما ي أ�تي مناذج مقرتحة لبطاقات �سجل �سري التعلم:

بطاقة  /منوذج ()1

اال�سم .............................................. :

املو�ضوع ................................................................ :

انطباعات الطالب :

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

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

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

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

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

مالحظات املعلم :

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

............................................
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التاريخ

ا�سرتاتيجيات التدري�س أو�دوات التقومي
بطاقة  /منوذج ()2
اال�سم .............................................. :

املو�ضوع ................................................................ :

التاريخ

الهدف من الن�شاط ............................................................................................. :
..............................

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

ال�شيء الذي قمت بفعله ...................................................................................... :
...........................

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

مالحظاتي :

مالحظات املعلم :

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

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

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

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

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

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

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

....................
....................
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ا�سرتاتيجيات التدري�س أو�دوات التقومي
خام�ساً  :ال�سجل الق�ص�صي
تـعـريـفـه

يدون �أكرث املالحظات �أهمية حول مهارات العمل �ضمن
�سجل يت�ضمن و�صفاً ق�صريا ً من قبل املعلم ملا تعلمه الطالب ،حيث ّ
املجموعة (العمل التعاوين).

خطوات ا�ستخدامه

 -1مالحظة �سلوك الطالب.
 -2ت�سجيل أ
الحداث بطريقة و�صفية.
 -3حتديد الزمان واملكان.
 -4التعرف �إىل النمط ال�سلوكي الذي يتكرر حدوثه.
 -5و�ضع فرو�ض عن �سلوك املتعلم.
 -6اختيار الفرو�ض يف �ضوء أ
المناط املتكررة.
 -7توثيق ا�سم املالحظ ( طالباً �أو معلماً ).
� -8إ�ضافة بع�ض التف�سريات لل�سلوك �سواء �أكان �إيجاباً �أم �سلباً.

خ�صائ�صه

 -1يعطي م�ؤ�رشات �صادقة يف التعرف �إىل مهارات واهتمامات املتعلم و�سلوكه و�شخ�صيته ب�شكل عام.
 -2ميكن اال�ستفادة منه ألغرا�ض تنب�ؤية �أو �إر�شادية �أوتوجيهية �أو عالجية.
ال للكتابة ،واملتابعة ،والتف�سري.
 -3يتطلب وقتاً طوي ً

دور املعلم يف تطويره وا�ستخدامه

 -1اختيار طريقة للر�صد عند �إكمال ال�سجالت.
 -2حتديد املالحظات املهمة �أو ذات الداللة للمتعلم.
 -3توثيق املالحظة وقت حدوثها كلما كان ذلك ممكناً.
 -4تف�سري املعلومات امل�سجلة ،للم�ساعدة يف تخطيط اخلطوات الالحقة للمتعلم.
مثال ( :)1متثل البطاقة آ
التية بطاقة افرتا�ضية يف ال�سجل الق�ص�صي ألحد الطالب لدى معلم اللغة العربية:
التاريخ

ال�صف

ا�سم الطالب

 �أظهر حما�ساً عند العمل يف جمموعات �أكرث منه يف العمل الفردي. يف�ضل امل�شاركة يف املناق�شة ال�صفية من مكان جلو�سه �أكرث منه عند اخلروج �أمام زمالئه. حني مت ت�شجيعه وتعزيز ثقته يف مواقف متعددة �أ�صبح لديه الثقة الكافية للخروج �أمام زمالئه ومناق�شة �أفكاره بحريةوبطالقة ومن دون قيود ذاتية.
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مثال ( :)2متثل البطاقة آ
التية بطاقة افرتا�ضية يف ال�سجل الق�ص�صي لإ حدى الطالبات لدى معلمة الريا�ضيات:
ا�سم الطالبة

ال�صف

التاريخ

ت�شارك يف املناق�شات ال�صفية ب�شكل م�ستمر وتنفذ التدريبات ال�صفية ب�صورة جيدة جدا ً ،لكن نتائجها يف اختبارات
الريا�ضيات لي�ست بامل�ستوى نف�سه الذي تظهر بـه ،وقـد يعـود هذا لعـامل القلق لديـها� ،أو �إىل �أن فقرات االختـبار مل تكن
متنا�سبة مع ما تعلمته .
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