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 الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على رسوله األمين محّمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه 
أجمعين، وبعدُ:

 فإنّنا نضع بين أيديكم ُكتيَِّب اللّغة اْلعَربيَّة هذا الّذي بُنَِي؛ ليضمَّ أهمَّ اْلمعارِف واْلمهاراِت اللُّغويّة، من 
نه من أَْبرز ما يَْنبغي لَهُ أْن يدرَكهُ من محتوى  قة وَجاذبة للمتعلِّم، تمّكِ خالِل تقديم مادّةٍ إثرائيّة مشّوِ
ّف الّرابِع، للفصل الدّراسّي الثّاني للفصل الدّراسّي الثّاني من مهارات رئيسة  ِمنهاج اللّغة اْلعَربيَّة للصَّ
على  لهم  ُمعينًا  وليكوَن  ما؛  لظرٍف  التّعلُّم  فاتهم  ِلمْن  وتعويًضا  للتعلّم  تعزيًزا  محوريّة،  وتطبيقات 
متابعة تعلُِّمهم في الّصفوف الاّلحقة بيسٍر وُسهولٍة؛ إْذ يُعدُّ محتوى هذا الدّليل أَساًسا لبناِء مفردات 

التّعلّم وَمهاراتِه في اْلمراحِل التّالية.
  وبِما أنَّ التّعلّم الذّاتّي يستهدف اكساب المتعلِّم المعلومات والَمهارات والخبرات على وْفِق الُمدارسِة 
الذّاتيّة، واالعتماد على الُمتعلّم نفسه؛ بُغيةَ تطوير شخصيّته وقدراته ومهاراته، فقد حرصنا في أثناء 
بناء األنشطة التعليميّة، وتصميم المهارات الوظيفيّة على مراعاة أنماط التّعلّم، والفروق الفرديّة بين 
مهارات  ويُحفِّز  الُمتعلّم  بواقع  يرتبط  وظيفيًّا  تعلًُّما  العربيّة  اللغة  مهارات  تعلُّم  وتعزيز  المتعلِّمين، 
التفكير العليا لديه، ويتيُح له المناقشة والتحليل والتطبيق؛ بما يُضفي على مناشط 
الذاتّي  التعلُّم  نحو  دافعيته  فتثير  والمتعة،  والجاذبيّة  التحفيز  ومحتوياته  الُكتيّب 

اإلبداعّي؛ انطالقًا من أنَّ المتعلّم هو محور التّعلّم النّشط وأساُسه ومنطلقُه.
دة،  متعدِّ إبداعيّة  إثرائيّة  أنشطة  تحوي  رةٌ  ُمصوَّ شائقة  مادّةٌ  الُكتيَّب  هذا  وترافق   
ومهاراٌت حياتيّة وظيفيّة، وأوراُق عمٍل تعزيزيّة، وفقراٌت متنّوعة للتقويم الذاتّي؛ 
والمهارات  منها،  تمّكَن  التي  المعارف  على  ويقُف  بنفسه،  تعلَّمه  الُمتعلِّم  م  ليُقّوِ
اللُغويّة التي امتلكها بعد مروره بالخبرة التعليميّة المناسبة. وقد ارتأينا أْن نُلِحق 
ذاته،  تقييم  في  المتعلّم  منها  ليفيد  منها؛  لكّلٍ  النموذجيّة  باإلجابات  مهارة  كلَّ 
له إلى االنتقال إلى تعلُّم مهارة أخرى انتقااًل  وتحديد مساره التعلُّمّي الذي يؤّهِ

سِلًسا. وقد ُرتِّبِْت محتوياُت هذا الُكتَيِِّب وفقًا لوروِدها في كتاِب الطالِب.
ُل من معلّمينا ومعلّماتنا وطلبتنا وأولياء أمورهم أْن يولوا هذا الُكتيِّب   وإننّا لنؤّمِ

العناية واالهتمام؛ لتحقيق النتاجات التعليمية المنشودة منه على خير وجٍه َمروٍم.

                                            المؤلِّفون

بسم هللا الرحمن الرحيِم
مة الُمقدِّ
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عنواُن الدرِس

ِمْن ُشَهداِء اْلُْرُدّنِ في فِلَْسطيَن

ماذا سأتعلُم:

1- أَْقَرأُ النَّصَّ قِراَءةً َجْهِريَّةً ُمراِعيًا َعالماِت التَّْرقيِم أَثْناَء اْلِقراَءِة.

فُها في ُجَمٍل َجديَدٍة ِمْن إِْنشائي. ُر اْلُمْفَرداِت اْلَجديَدةَ َوأَُوّظِ 2- أُفَّسِ

. ئيَسةَ اْلواِرَدةَ في النَّّصِ 3- أَْستَْنتُِج اْلَْفكاَر الرَّ

فاعِ َعْن فِلَْسطيَن. ُر قيَمةَ تَْضِحياِت اْلَجْيِش اْلعََربِّيِ في الّدِ 4- أُقَّدِ
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ُل: قِراَءةُ النَّّصِ  النَّشاُط اأْلَوَّ
   َعلَْيَك َعزيزي الّطاِلُب، أَْن تُشاِهدَ اْلفيديو ُمْستَِمعًا ِلِقراَءةِ النَّموذَجِ ُمتَتَبِّعًا ُمقَلِّدًا إِيّاها ُمراِعيًا 

َعالماِت التَّْرقيِم.

ُعْنواُن الدَّْرِس
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النَّشاُط الثّاني: تََحدَّ ُمْعَجَمَك 

الَّتي تَُخبِّئُها ثُمَّ  ْغِط َعلى إِْحدى اْلبِطاقاِت ِلتَْظَهَر لََك اْلُمْفَردَةُ     َستَقوُم اْلَن، أَيُّها الّرائُِع، بِالضَّ
تُحاِوُل اْلُوصوَل إِلى َمْعناها بُِمساَعدَةِ َزميٍل آَخَر لََك تَْختاُرهُ أَْنَت.

كيَّة               اْلغُزاةُ الثَّرى               َوَهَب             الزَّ
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   * واِصْل تَحدّي ُمْعَجَمَك، َوذِلَك بِاْستِْخراجِ َكِلَمٍة ِمَن اْلِفْقَرةِ الثّاِلثَِة في النَّّصِ يُناِسُب َمْعناها 
)ُسلَِّم(.

نَتَْيِن في اْلُجْملَتَْيِن اْلتِيَتَْيِن: ْق في اْلَمْعنى بَْيَن اْلَكِلَمتَْيِن اْلُملَوَّ *  فَّرِ

   أ -  َروى الشَّهيدُ بِِدمائِِه تُراَب اْلَوَطِن.

  ب - َروى َجدّي ِحكايَةً َجميلَةً.
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النَّشاُط الثّاِلُث: في دَقيقٍة
   أَْنَت َسريُع اْلبَديَهِة بِالتَّأْكيد،ِ َوَستَْنَجُح بِهذا التَّحدّي... أَماَمَك دَقيقَةٌ واِحدَةٌ َعلَْيَك أَْن تَُوِظَّف فيها 

هذِه اْلُمْفَرداِت في ُجَمٍل ُمفيدَةٍ ِمْن إِْنشائَِك.
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النَّشاُط الّرابُِع: اْلعَْب َمعَنا

َب اأْلَفكاَر اْلُمناِسبَةَ ِلْلِفْقراِت بُِسْرَعٍة. ، تَشاَوْر َمَع َمْجموَعتَِك ِلتَُرّكِ    الِعبَنا الذَِّكيَّ
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ْر ثُمَّ أَِجْب النَّشاُط الخاِمُس: فَّكِ

  َعزيزي الّطاِلُب، اْضغَْط َعلى اْلعَلَِم الَّذي تُريدُ ِليَْظَهَر لََك ُسؤالَُك ..  َوأَماَمَك 30 ثانِيَةً ِلإْلِجابَِة 
. عنهُ ِمَن النَّّصِ

ُل َشهيٍد أُْردنّيٍ على أْرِض فِلَْسطيَن؟ 1- َمْن هو أَوَّ
ةُ قِيادةِ حاِميِة َحْيفا؟ د اْلُحنيطي َمهمَّ 2- ِلَم أُْسنِدْت إِلى اْلقائِِد ُمحمَّ

فِلْسطيَن  أَرِض  َسْيطَرتَهم على  اإلْنجليُز  فََرَض  ِحْيَن  األُردنيُّوَن  فَعََل  3- ماذا 
َوفَتحوا بَاَب اْلِهْجرةِ اْليهوديَِّة إِليها؟

4- ما نَتائُج اْلَمعاِرِك الَّتي خاَضها كايد ُعبيداُت واْلحنيطّي وِرفاقُهما في َوْجِه 
اْلغُزاةِ اْلُمعتديَن؟
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: بِقَلَِمَك ... ثْرائِيُّ النَّشاُط اإْلِ

ُف فيها ما اْكتََسْبتَهُ ِمْن  أَيُّها اْلكاتُِب اْلُمْبِدُع، اْكتُْب لَنا بِقَلَِمَك فِْقَرةً ال تَزيدُ َعْن ثاَلثَِة أَْسُطٍر تَُوّظِ
فاعِ َعْن ُعروبَِة فِلَْسطيَن،  ُمْفَرداٍت َجديدَةٍ َوَمْعلوماٍت في التَّْعبيِرَعْن تَْقديِرَك ِلدَْوِر اأْلُْردُّنِ في الدِّ

َوَعْن إِْعجابَِك بِتَْضِحياِت اْلَجْيِش اْلعََربِّيِ في فِلَْسطيَن، ثُمَّ شاِرْكها أَماَم ُزَمالئَِك.
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التَّْقويُم:)بِطاقَةُ اْلُخروجِ(

َم تَعَلَُّمَك، َوتَْمنََحنا تَْغِذيَةً راِجعَةً َعّما اْستَفَْدتَهُ؛ ِلذا    اْلَن َوَصْلنا إِلى نِهايَِة الدَّْرِس َوَعلَْيَك أَْن تُقّوِ
جابَِة َعْن أَْسئِلَتِها. قُْم بِتَْعبِئَِة بِطاقَِة اْلُخروجِ بِاإْلِ
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عنواُن الدرِس

اْلُجْملَةُ اْلْسِميَّةُ َواْلُجْملَةُ اْلِفْعِليَّةُ  

ماذا سأتعلُم:

َدةً ِلْلُجْملَتَْيِن الْسِميَِّة َواْلِفْعِليَِّة.  1- أَْقَرأُ أَْنماًطا لُغَِويَّةً بَسيَطةً َوُمتَعَّدِ

2- أَُميُِّز اْلُجْملَةَ الْسِميَّةَ ِمَن اْلِفْعِليَِّة.

3- أُْعطي أَْمثِلَةً ِمْن إِْنشائي َعلى ُجَمٍل اْسِميٍَّة َوأُْخرى فِْعِليٍَّة.

ُل اْلُجْملَةَ اْلْسِميَّةَ إِلى فِْعِليٍَّة. 4- أَُحّوِ

عِ أَساليبِها. 5- أَْعتَزُّ بِلُغَتي اْلعََربِيَِّة وبِتَنَوُّ
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ُعْنواُن الدَّْرِس
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ُل: K .W . L نَموذَُج التَّعَلُِّم الَّنشاُط اأْلَوَّ

   َعزيزي الّطاِلُب، ما َعلَْيَك في هذا النَّشاِط ِسوى أَْن تَقوَم بِتَْعبِئَِة اْلخانَتَْيِن اأْلولى َوالثّانِيَِة ِمْن هذا 
ِة؛ ِلتَقيَس اْلَمْعلوماِت الَّتي تَْمِلُكها َحْوَل َمْوضوعِ الدَّْرِس، َواْلَمْعلوماِت  النَّموذَجِ في بِدايَِة اْلِحصَّ

الَّتي تََودُّ أَْن تَْمِلَكها.
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النَّشاُط الثّاني: تَذَكَّْر ...

فَْهِم  تُساِعدَُك في  الَّتي  اْلعَتَبَِة  َعِن  ذاِكَرتَِك  في  ْنتَهُ  َخزَّ ما  بِاْستِْرجاعِ  َستَقوُم  النَّشاِط     في هذا 
َل الشَّْكِل، َوُمناقََشتَهُ َمَع ُزَمالئَِك َوُمعَلَِّمَك. َمْوضوعِ الدَّْرِس َوِهَي أَْقساُم اْلَكِلَمِة ... بِإِْمكانَِك تَأَمُّ

التّعريف/ التّنويُن/ التّاء 
المربوطةُ/ الجّر بحروف 

الجّر/ اإلضافةُ.
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النَّشاُط الثّاِلُث:َصنِّْف ....

تَُصنَِّف  أَْن  الّسابِقَِة  الشَّريَحِة  في  َمْعلوماٍت  ِمْن  تَذَكَّْرتَهُ  ما  َعلى  بِناًء  َعلَْيَك  الّطاِلُب،  َعزيزي 
ٌح بِاْلَجْدَوِل اْلتي: اْلَكِلماِت اْلتيةَ إِلى ) اْسٍم، أَْو فِْعٍل، أَْو َحْرٍف ( َكما ُهَو ُمَوضَّ
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النَّشاُط الّرابُِع:اْستَْنتِْج َوَمثِّْل

فَراغاتِِه،  تَْمَلَ  أَْن  َعلَْيَك  ثُمَّ  َوُمناقًِشا،  ُمْستَْنتًِجا  اْلتي  الشَّْكِل  بِتَتَبُّعِ  الّرائُِع،  أَيُّها  اْلَن  َستَقوُم    
َوتُْعطي اأْلْمثِلَةَ اْلُمناِسبَةَ بِناًء َعلى ما فَِهْمتَهُ.
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النَّشاُط الخاِمُس: ماذا يَْحدُُث لَْو ....؟

ْر ماذا َسيَْحدُُث لَْو قُْمَت بِتَْبديِل َمكاِن االْسِم  ُل اْلباِرُع، أَْمِعِن النََّظّر في هذِه اْلُجَمِل، َوفَّكِ   أَيُّها الُمتَأَّمِ
َواْلِفْعِل في ُكّلٍ ِمْنها، ثُمَّ اْكتُْب ما اْستَْنتَْجتَهُ َوالَحْظتَهُ في اأْلَْسفَِل.
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اْلَكْرتونِيَّةَ  نَشاٌط ُمْمتٌِع، فَُكلُّ ما ُهَو َمْطلوٌب ِمْنَك أَْن تَْختاَر َمَع َمْجموَعتَِك الشَّْخِصيَّةَ  إِنَّهُ  نَعَْم، 
لَةَ ِلتُساِعدَها بِاْستِْكماِل اْستِْنتاِجها بَِشْكٍل َصحيحٍ. اْلُمفَضَّ

النَّشاُط الّساِدُس: أَْستَْنتُِج أَنَّ ...
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: شاِرْكنا يَْوِميِّاتَك ... النَّشاُط اإِلثْرائِيُّ

االْسِميَِّة  اْلُجَمِل  ِمَن  َعدٍَد  أَْكبََر  فًا  ُمَوّظِ باحِ  الصَّ يَْوٍم في  ُكلَّ  تَْفعَلُهُ  ما  الّرائِعِ  بِقَلَِمَك  اْلَن  َستَُخطُّ 
َواْلِفْعِليَِّة.
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في النِّهايَِة، قُْم بِإِْكماِل تَْعبِئَِة نَموذَجِ التَّعَلُِّم اْلخانَةَ األَخيَرةَ ِمْنهُ، َوقاِرْن ما تَعَلَّْمتَهُ بِما كاَن لَدَْيَك 
ْد إِْن كاَن ما زاَل لَدَْيَك ما تُريدُ َمْعِرفَتَهُ، َوقُْم بِاْلبَْحِث َعْنهُ ِمْن َمصاِدِرِه  ِة، َوَحدِّ في بِدايَِة اْلِحصَّ

ِة. الصَّحيَحِة. َوال تَْنَس أَْن تَقوَم بِتَْصحيحِ اْلَمفاهيِم اْلخاِطئَِة الَّتي كانَْت في ُمَخيِِّلتَِك قَْبَل اْلِحصَّ

التَّْقويُم:) K . W .L  نَموذَُج التَّعَلُِّم(
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عنواُن الدرِس

َجْمُع التَّْكسيِر  

ماذا سأتعلُم:

َدةً َوبَسيَطةً ِلَجْمِع التَّْكسيِر. 1 – أَْقَرأُ أَْنماًطا لُغَِويَّةً ُمتَعَّدِ

2 –أَُميِّز َُجْمَع التَّْكسيِرَعْن باقي اْلُجموعِ.

3 – أَْجَمُع اْلَكِلماِت اْلُمْفَرَدةَ َجْمَع تَْكسيٍر.

ُف َجْمَع التَّْكسيِر في تََحدُّثي َوِكتابَتي.  4 – أَُوّظِ

ُر قيَمةَ الثَّباِت، َوالصُّموِد في َوْجِه التَّأْثيراِت اْلخاِرِجيَِّة.  5 – أُقَّدِ
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ُعْنواُن الدَّْرِس
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ُل:K .W . L  نَموذَُج التَّعَلُِّم الَّنشاُط اأْلَوَّ

  َعزيزي الّطاِلُب، ما َعلَْيَك في هذا النَّشاِط ِسوى أَْن تَقوَم بِتَْعبِئَِة اْلخانَتَْيِن اأْلولى َوالثّانِيَِة ِمْن هذا 
ِة؛ ِلتَقيَس اْلَمْعلوماِت الَّتي تَْمِلُكها َحْوَل َمْوضوعِ الدَّْرِس، َواْلَمْعلوماِت  النَّموذَجِ في بِدايَِة اْلِحصَّ

الَّتي تََودُّ أَْن تَْمِلَكها.
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  َعزيزي الّطاِلُب، اْستَِفزَّ ذاِكَرتََك ِلتَْستَْذِكَر ما تَْعِرفُهُ ِمْن َمْعلوماٍت َحْوَل أَْقساِم اْلَكِلَمِة ِمْن َحْيُث 

ْكماِل َعلى نََمِط اْلِمثاِل اْلُمَوضَّحِ: اْلعَدَِد، ثُمَّ قُْم بِاإْلِ

النَّشاُط الثّاني: تَذَكَّْر ...
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َ ِم اْلُمساَعدَة النَّشاُط الثّاِلُث: قَدِّ
َم اْلُمساَعدَةَ ِلهذا اْلُمْفَرِد اْلِمْسكيِن.. ِة، َوأَْن تُقَدِّ   َعلَْيَك أَْن تَْستَِمَع ِلهذِه اْلِقصَّ
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ْص النّشاط ُالّرابُِع: اْستَْنتِْج َولَّخِ

، أَْعِمْل َعْقلََك في تَتَبُّعِ هذا الشَّْكِل واْستِْنتاجِ اْلقاِعدَةِ ُمْكِماًل اْلفَراغاِت َوُمَمثِّاًل َعلى    أَيُّها الذَِّكيُّ

اأْلَْنماِط:
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قَِك اْلُمْمتِعَِة، فَشاِرْكنا بِتَفاصيِلها خاطًّا إِيّاها بِقَِلِمَك، َعلى    نَْحُن بَِشْوٍق َوتَلَهٍُّف ِلَسماعِ ِرْحلَِة تََسوُّ

َف أَْكبََر َعدٍَد ِمَن اْلَكِلماِت اْلَمجموَعِة َجْمَع تَْكسيٍر: أَْن تَُوّظِ

النَّشاُط الخاِمُس: أَْخبِْرنا ...
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: ُصندوُق اْلعَجائِِب النَّشاُط اإِلثْرائِيُّ

  إِذا ُكْنَت تُِحبُّ اْلُمتْعَةَ اْلهاِدفَةَ فَشاِرْك بِهذا النَّشاِط، َوما َعلَْيَك ِسوى أَْن تُْخِرَج اْلبَناِدَق الَّتي في 
ْندوِق ثُمَّ تَقوُم بِتَْكسيِرها )يُْخِرُج اْلَكِلَمةَ اْلُمْفَردَةَ فَيَقوُم بَِجْمِعها َجْمَع تَْكسيٍر(: الصُّ
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  في النِّهايَِة قُْم بِإِْكماِل تَْعبِئَِة نَموذَجِ التَّعَلُِّم اْلخانَةَ األَخيَرةَ ِمْنهُ، َوقاِرْن ما تَعَلَّْمتَهُ بِما كاَن لَدَْيَك 

ْد إِْن كاَن ما زاَل لَدَْيَك ما تُريدُ َمْعِرفَتَهُ، َوقُْم بِاْلبَْحِث َعْنهُ ِمْن َمصاِدِرِه  ِة، َوَحدِّ في بِدايَِة اْلِحصَّ

ِة. الصَّحيَحِة. َوال تَْنَس أَْن تَقوَم بِتَْصحيحِ اْلَمفاهيِم اْلخاِطئَِة الَّتي كانَْت في ُمَخيِّلَتَِك قَْبَل اْلِحصَّ

التَّْقويُم:) K . W .L  نَموذَُج التَّعَلُِّم (
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الدَّْرُس الّساِدُس

أُمُّ قَْيٍسِ  

ماذا سأتعلُم:

أَْقَرأُ النَّصَّ قِراَءةً َجْهِريَّةً َصحيَحةً ُمعَبَِّرةً َمَع ُمراعاِة اْلَوْقِف َواْلَوْصِل.

ُر اْلُمْفَرداِت اْلَجديَدةَ. أُفَّسِ

ئيَسةَ. أَْستَْخِرُج اْلَْفكاَر الرَّ

يَّةَ اْلَمواقَِع اْلَثَِريَِّة َواْلُمحافََظةَ َعلَيها ُر أََهّمِ أُقَّدِ

ْفحاُت في اْلِكتاِب )27-25( الصَّ
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َوِر، اْنُظْر إِلَْيها، َوِصْف ما تَراهُ فيها. ماذا نَُسّمي هِذِه اأْلَماِكَن؟ َهْل    أَماَمَك َمْجموَعةٌ ِمَن الصُّ
ُزْرَت أََحدَها؟ ماذا َرأَْيَت؟   

ُل:- ِصْف ما تُشاِهدُ النَّشاُط اأْلَوَّ
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النَّشاُط الثّاني:

َشماِل  في  إِنَّها  قَْيٍس؟  أُّمِ  َمدينَِة  َمْوقَِع  َعَرْفَت   َهْل  اأْلَثَِريَِّة.  اأْلُْردُّنِ  ِلَمواقِعِ  َخريَطةٌ  أَماَمك    
.. َهْل َرأَْيتَها؟ اأْلُْردُّنِ



37

َمْعناها.. دَعونا  تَْعِرْف  لَْم  الَّتي  اْلَجديدَةِ  اْلُمْفَرداِت  إِلى  َواْنتَبِْه  الدَّْرِس،  ِلقراَءةِ  ِكتابِِك  إِلى  ُعْد    
نَرى.. 

النَّشاُط الثّاِلُث:

   ُعْد إِلى النَّّصِ َوحاِوْل أَْن تَْعِرَف َمعانيها.
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النَّشاُط الّرابُِع:

ِل اْلُمَخطََّط اْلتي: ئيَسةُ، َواْلفَْرِعيَّةُ الَّتي تََحدََّث َعْنها؟ تَأَمَّ ، ما ِهَي اأْلَْفكاُر الرَّ   بَْعدَ قِراَءةِ النَّّصِ
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  َهْل تَْستَطيعوَن تَذَكَُّر أَْفكاِر الدَّْرِس، َوُمناقََشتِها؟.. َهيّا نّرى..

النّشاُط الخاِمُس:- َهْل تَتَذَكَّروَن؟ دَعونا نَرى

ةً أُْخرى، َوتَأَكَّْد ِمْن إِجابَتَِك.  تَذَكَّْر َوحاِوْل، َوإِذا نَسيَت َشْيئًا ُعْد إِلى الدَّْرِس َمرَّ
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النَّشاُط الّساِدُس: َعالماُت التَّْرقيِم

ْل هِذِه اْلعاَلماِت َجيِّدًا..   تَأَمَّ
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  اْلَن َستَقوُم أَْنَت بَِوْضعِ َعالَمِة التَّْرقيِم اْلُمناِسبَِة في اْلَمكاِن اْلُمَخصَِّص لَها.. دَْعنا نَرى َمهاَرتََك.

النَّشاُط الّسابُِع:
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النَّشاُط الثّاِمُن: تَعالَْوا نَْلعَب.. اْلَكِلَمة َُوِضدُّها

  َواْلَن دَْعنا نَرى َمهاَرتََك في َمْعِرفَِة ِضدِّ اْلَكِلَمِة... ما ِضدُّ اْلَكِلماِت اْلتِيَِة؟ 

كاَن  إِْن  َوالجمع  َجْمعًا،  كاَن  إِْن  المفرد  تَْذُكَر  أَْن  َواْلَمطلوُب  اْلُمْفَرداِت،  ِمَن  َعدَدًا  َسأُْعطيَك    
ُمْفَردًا...  .

النَّشاُط التّاِسُع:- لُْعبَةُ اْلُمْفَرِد َو اْلَجْمعِ

أُُسوٌد
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التَّْدريباُت- اْلَمْفعوُل ِلَْجِلِه  
فَحاُت في اْلِكتاِب )47-46( الصَّ

ماذا سأتعلُم:
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  ِلماذا تَأْتوَن إِلى اْلَمْدَرَسِة ُكلَّ يَْوٍم؟ أَنا َسأَقوُل لَُكْم ِلماذا آتي إِلى اْلَمْدَرَسِة: َرْغبَةً في تَْعليِمُكْم.. 
َوأَْنتُْم؟.. ُربَّما َسيَقول ُبَْعُضُكْم:  

ُل: ُمناقََشةٌ َسريعَةٌ النَّشاُط اأْلَوَّ

اْلَمْفعْوُل لَْجِلِه..  
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  َسأََضُع بَْيَن يَدَْيَك َعدَدًا ِمَن اْلَكِلماِت، َوَعلَْيَك أَْن تَْختاَر اْلفَراَغ اْلُمناِسَب لَها.. َهيّا أَيُّها اأْلَْبطاُل...

النَّشاُط الثّاني: َسنَْختاُر اْلَكِلَمةَ
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ةً أُْخرى، ما اأْلَشياُء  ْلها َمرَّ  ُعْد إِلى اْلَكِلماِت الَّتي وَضْعتَها في اْلفَراغِ في النَّشاِط الّسابِِق.. تَأَمَّ
اْلُمْشتََرَكةُ بَْينَها؟.

النَّشاُط الثّاِلُث: فيَم تَتَشابَهُ؟
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االْستِْفهاِم  اْسِم  بِاْستِْخداِم  ُسؤااًل  َعلَْيها  تََضَع  أَْن  ِمْنَك  َواْلَمْطلوُب  اْلُجَمِل،  ِمَن  َعدَدًا  َسأُْعطيَك   
)ِلماذا(.. دَقِّْق َجيِّدًا أَثْناَء السُّؤاِل َعْن أَّيِ َشْيء ٍَسنَْسأَُل..

النَّشاُط الّرابُِع: أَنا أَْسأَُل

؟ .. اْلَن قُْم أَْنَت    اْنُظْر َكْيَف َسأَْسأَُل بِاْستِْخداِم اْسِم ااِلْستِْفهاِم )ِلماذا(: ِلماذا يَتَعاَوُن أَْبناُء اأْلُْردُّنِ
بِالسُّؤاِل َعْن اْلبَِقيَِّة.

 َهْل فَكَّْرَت َوأَْنت َتَْسأَُل َعْن أَّيِ َشْيٍء نَْسأَُل.. إِنَّنا نَْسأَُل َعِن السَّبَِب الَّذي ِمْن أَْجِلِه يَتَعاَوُن أَْبناُء 
. َوما ُهَو هذا الشَّْيُء؟ إِنَّهُ )ُحبًّا(، َوهِذِه اْلَكِلَمةُ الَّتي تَكوُن َجوابًا ِللسُّؤاِل )ِلماذا( نَُسّميِه:  اأْلُْردُّنِ

اْلَمْفعوُل أِلْجِلِه، َوُهَو اْسٌم َمْنصوٌب.
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..  اْلَن َسأُْعطيك َنََمًطا، َوَعلَْيَك أَْن تُقَلِّدَ هذا النََّمَط.. اْنُظْر إِلَيَّ

النَّشاُط الخاِمُس: اْفعَْل ِمثْلي

  َواْلَن جاَء دَْوُرَك.. اْفعَل ِمثْلي..
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ْلهُ َجيِّدًا َوتَعَلَّْم َكْيَف تَْملَُؤهُ، ِلتَْفعَْل   َسأََضُع بَْيَن يَدَْيَك نَموذًَجا ِللتَّْقييِم، يَُسّمى نَموذَُج )فراير(، تَأَمَّ
ذِلَك في بَِقيَِّة الدُّروِس.

التَّْقويُم

   هذا النَّموذج يحتوي على المفهوم، وتعريفه، وخصائصه، ومثال عليه، وال مثال
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اْسُم الدَّْرِس

أسماُء اإِلشاَرِة  

ماذا سأتعلُم:

شاَرِة. َدةً، َوبَسيَطةً ِلَْسماِء اإْلِ 1 – أَْقَرأُ أَْنماًطا لُغَِويَّةً ُمتَعَّدِ

شاَرِة ِمْن َحْيُث اْلعََدِد، ِوالنَّْوعِ. 2 – أَُميُِّز بَْيَن أَْسماِء اإْلِ

شاَرِة. ُح اْلَْخطاَء اْلواِرَدةَ في اْستِْخداِم أَْسماِء اإْلِ 3 – أَُصّحِ

شاَرِة في تََحدُّثي َوِكتابَتي. ُف أَسماَء اإْلِ 4 – أَُوّظِ

عِ أَساليبِها.  5 – أَْعتَزُّ بِلُغَتي اْلعََربِيَِّة َوبِتَنَوُّ
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ُعْنواُن الدَّْرِس
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 َعزيزي الّطاِلُب، ما َعلَْيَك في هذا النَّشاِط ِسوى أَْن تَقوَم بِتَْعبِئَِة اْلخانَتَْيِن اأْلولى، َوالثّانِيَِة ِمْن هذا 
الدَّْرِس، َواْلَمْعلوماِت  ِة ِلتَقيَس اْلَمْعلوماِت الَّتي تَْمِلُكها َحْوَل َمْوضوعِ  النَّموذَجِ في بِدايَِة اْلِحصَّ

الَّتي تََودُّ أَْن تَْمِلَكها.

ُل: K .W . L نَموذَُج التَّعَلُِّم النَّشاُط اأْلَوَّ



53

َوِر، َواْستَْخِدْم َكِلماٍت ُمناِسبٍَة ِللَْفِت اْنتِباِه َصديِقَك الَّذي يَسيُر   أَِشْر إلى اأْلَْشياِء اْلَمْوجودَةِ في الصُّ
بِجانِبَِك إِلَْيها.

النَّشاُط الثَّاني: تََخيَّْل ...
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 اْعتِمادًا َعلى النَّشاِط الّسابِِق أَْكِمِل ااْلْستِْنتاَج اْلتي:

النَّشاُط الثّاِلُث: اْستَْنتِْج ...
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ِل بَْيَن هِذِه اأْلَْسماِء: ِل الشَّْكَل كاِشفًا َعِن االْختاِلِف اأْلَوَّ   َأَيُّها الذَِّكيُّ اْلباِرُع، أَْعِمْل َعْقلََك، َوتَأَمَّ

ْل ثُمَّ أَِجْب.. النَّشاُط الَرابُِع: تَأَمَّ
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ًحا إِيّاهُ ُمغَيًِّرا ما يَْلَزُم:   َعلَْيَك اْلَن أَْن تُْمِسَك بِعَدََستَِك باِحثًا َعِن اْلَخَطِأ في هِذِه اْلُجَمِل ُمَصّحِ

حِ اأْلَْخطاَء النَّشاُط الخاِمُس: َصّحِ
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تََك بِاْكتِشاِف االْختاِلِف الثّاني بَيَن اأْلَْسماِء: ، أَْكِمْل َمَهمَّ   لَقَْد أَثْبَتَّ اْلَن أَنََّك ُمَحقٌَّق َعْبقَِريٌّ

ةَ ... النَّشاُط الّساِدُس: أَْكِمِل اْلَمَهمَّ
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تَْعبِئَِة هذا  ْفها في  تِْلَك اأْلَْسماِء، َوَوّظِ إِلَْيِه ِمِن اْستِْنتاجاٍت َحْوَل  ْلَت  بُِكّلِ ما تََوصَّ ْر َوْحدََك  فَّكِ   
. ّفِ اًل ثُمَّ  َمَع الصَّ اْلَجْدَوِل ُمشاِرًكا ذِلَك َمَع َزميِلَك أَوَّ

ْر- زاِوْج- شاِرْك النَّشاُط الّسابُِع: فَّكِ
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شاَرةِ َجميعَها في  اإْلِ أَْسماَء  ُمْستَْخِدًما  اْلَحيَواناِت  إِلى َحديقَِة  بِها  قُْمَت  الَّتي  ِرْحلَتََك  لَنا    ِصْف 
ِكتابَتَِك:

النَّشاُط الثّاِمُن: اْكتُْب بِقَلَِمَك ...
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شاَرةِ اْلُمناِسِب ِللتَّصنيِف اْلُمَحدَِّد    أَْسِعْد هِذِه الدّودَةَ اْلَحزينَةَ بِإِْكماِل أَْجزائِها، َوذِلَك بِِكتابَِة اْسِم اإْلِ
داِخَل ُكّلِ ُجْزٍء ِمْن أَْجزائِها:

: الدّودَةُ اْلَحزينَةُ النَّشاُط اإِلثْرائِيُّ
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  في النِّهايَِة قُْم بِإِْكماِل تَْعبِئَِة نَموذَجِ التَّعَلُِّم اْلخانَةَ األَخيَرةَ ِمْنهُ، َوقاِرْن ما تَعَلَّْمتَهُ بِما كاَن لَدَْيَك 
ْد إِْن كاَن ما زاَل لَدَْيَك ما تُريدُ َمْعِرفَتَهُ، َوقُْم بِاْلبَْحِث َعْنهُ ِمْن َمصاِدِرِه  ِة، َوَحدِّ في بِدايَِة اْلِحصَّ

ِة. الصَّحيَحِة.  َوال تَْنَس أَْن تَقوَم بِتَْصحيحِ اْلَمفاهيِم اْلخاِطئَِة الَّتي كانَْت في ُمَخيِِّلتَِك قَْبَل اْلِحصَّ

التَّْقويُم:) K . W .L  نَموذَُج التَّعَلُِّم (



62

اْسُم الدَّْرِس

اْلَِلُف اللَّيِّنَةُ  

ماذا سأتعلُم:

ُن اْلَِلَف اللَّيِّنَةَ بَِشْكٍل َصحيحٍ. 1 – أَْكتُُب َكِلماٍت تَتََضمَّ

2 – أَُميُِّز اْلَِلَف اللَّيِّنَةَ.

ُح اْلَْخطاَء اْلواِرَدةَ في ِكتابَِة اْلَِلِف اللَّيِّنَِة. 3 – أَُصّحِ

ُن َكِلماٍت فيها أَِلٌف لَيِّنَةٌ في َوْقٍت ُمناِسٍب. 4 – أَْكتُُب فِْقَرة ًتُْملَى َعلَيَّ تَتََضمَّ

5 – أُقَِدُر أهميَّة التَّوازن في العالقات الجتماعيَّة.
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ُعْنواُن الدَّْرِس
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  َعزيزي الّطاِلُب، ما َعلَْيَك في هذا النَّشاِط ِسوى أَْن تَقوَم بِتَْعبِئَِة اْلخانَتَْيِن اأْلولى، َوالثّانِيَِة ِمْن 
ِة ِلتَقيَس اْلَمْعلوماِت الَّتي تَْمِلُكها َحْوَل َمْوضوعِ الدَّْرِس، َواْلَمْعلوماِت  هذا النَّموذَجِ في بِدايَِة اْلِحصَّ

الَّتي تََودُّ أَْن تَْمِلَكها.

ُل:K .W . L  نَموذَُج التَّعَلُِّم الَّنشاُط اأْلَوَّ
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   أَْمِعِن النََّظَر ُمدَقِّقًا في هِذِه اْلَكِلماِت أَيُّها الّطاِلُب الّرائُِع، ثُمَّ أَِجْب َعّما يَليها ِمْن أَْسئِلٍَة:.

النَّشاُط الثّاني: الِحْظ ثُمَّ أَِجْب
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  بَْعدَ إِجابَتَِك َعِن اأْلَْسئِلَِة بَِشْكٍل َصحيحٍ أَْصبََح بِإِْمكانَِك أَْن تُْكِمَل هذا االْستِْنتاَج:

النَّشاُط الثّاِلُث: نَْستَْنتِج أَنَّ ...
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فَْهِم  تُساِعدَُك على  َعلَّها  َحْولَهُ؛  ُمالَحظاتَِك  ُكلَّ  اًل  ُمَسّجِ َصٍة  ُمَمّحِ ِبعَْيٍن  اْلتي  اْلفيديو  شاِهِد     
اْلقاِعدَةِ، َوالتَّْطبيِق َعلَْيها:

النَّشاُط الّرابِع: شاِهْد َواْكتُْب ُمالَحظاتَِك



68

سالَةَ ِمْن ساعي اْلبَريِد ) اْلِفْعُل اْلماضي الثُّالثِّيِ الَّذي آِخُرهُ أَِلٌف لَيِّنَةٌ(    َعزيزي الّطاِلُب، اْستَِلِم الّرِ
سالَةَ اْلُمناِسبَةَ لَها ) فِْعلُهُ اْلُمضاِرُع (:  ثُمَّ قُْم بِإِْعطائِِه الّرِ

النَّشاُط الخاِمُس: ساعي اْلبَريِد
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نَةَ     اْلَن ما َعلَْيَك َعزيزي الّطاِلُب، إِاّلَ أْن تَْكتَُب ما يُْمليِه َعلَْيَك ُمعَلُِّمَك ُمراِعيًا اْلَكِلماِت اْلُمتَّضّمِ
ُح ِكتابَتََك بُِمقاَرنَتِها بِالنَّّصِ بَْعدَ َعْرِضِه َعلى الّشاَشِة: أَلَفًا لَيِّنَةً، ثُمَّ تَُصّحِ

ْح النّشاُط الّساِدُس: اْكتُْب ثُمَّ َصّحِ



70

ي، فَُكْن َعلى قَْدِر اْلَمْسؤوِليَِّة َوتَغَلَّْب َعلَْيِه ... ُكلُّ  ائُِع، لَقَْد َوَصْلَت إِلى التَّحدِّ   أَيُّها الَطاِلُب الّرِ
ما َعلَْيَك فِْعلُهُ أَْن تََضَع اْلَكِلماِت اْلَمْكتوبَةَ بَِشْكٍل َصحيحٍ داِخَل اْلقُبَّعَِة، َواْلَكِلماِت اْلَمْكتوبَةَ بَِشْكٍل 

خاِطٍئ داخَل َسلَِّة اْلُمْهَمالِت:  

: اْستَِعدَّ للتَّحدّي  النَّشاُط اإِلثْرائِيُّ
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   في النِّهايَِة قُْم بِإِْكماِل تَْعبِئَِة نَموذَجِ التَّعَلُِّم اْلخانَةَ األَخيَرةَ ِمْنهُ، َوقاِرْن ما تَعَلَّْمتَهُ بِما كاَن لَدَْيَك 
ْد إِْن كاَن ما زاَل لَدَْيَك ما تُريدُ َمْعِرفَتَهُ، َوقُْم بِاْلبَْحِث َعْنهُ ِمْن َمصاِدِرِه  ِة، َوَحدِّ في بِدايَِة اْلِحصَّ

ِة. الصَّحيَحِة. َوال تَْنَس أَْن تَقوَم بِتَْصحيحِ اْلَمفاهيِم اْلخاِطئَِة الَّتي كانَْت في ُمَخيِّلَتَِك قَْبَل اْلِحصَّ

التَّْقويُم: ) K . W .L  نَموذَُج التَّعَلُِّم (
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اْلُمْلَحُق:
إِجاباُت أَنِشطِة الدَّرِس

ِمْن ُشَهداِء اْلُْرُدّنِ في فِلَْسطينَ

ثْرائِيَِّة. إِجاباُت اْلَْنِشَطِة اإْلِ
النَّشاُط رْقُم 2  َصْفَحةُ 7

النَّشاُط رْقُم 3 َصْفَحةُ 9
.* أ ْسنِدَْت إِلَْيِه

.* أ – َسقى
  ب – َحكى.
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النَّشاُط رْقُم 4 َصْفَحةُ 10

النَّشاُط رْقُم 5 َصْفَحةُ 11
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اْلُجْملَةُ اْلْسِميَّةُ َواْلُجْملَةُ اْلِفْعِليَّةُ

النَّشاُط رْقم 3ُ َصْفَحةُ 18

النَّشاُط رْقُم 4 َصْفَحةُ 19

َكِلَمةٌ + َكِلَمةٌ + َكِلَمةٌ ... = ُجْملَةٌ

    - اْلُجْملَةُ الْسِميَّةُ: ِهَي الَّتي تَْبدَأُ بِاْسٍم.         

    - اْلُجْملَةُ اْلِفْعِليَّةُ: ِهَي الَّتي تَْبدَأُ بِِفْعٍل.

  - أَّي َُجْملٍَة ُموافِقٍَة للتَّْعريِف، َوُمفيدَةٍ يُْعطيها الّطاِلُب ِهَي َصحيَحةٌ/ إِجابَةٌ َمْفتوَحةٌ 

تُتَْرُك للّطاِلِب.
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النَّشاُط َرْقُم 5 َصْفَحةُ 20

النَّشاُط رْقُم 6 َصْفَحةُ 21

أَقساُم الكلمِة ِهي: اْسٌم، وفِعٌل، وَحرٌف.

اْلُجملةُ السميَّةُ: ِهي اْلُجملةُ الَّتي تَبدأُ بِاسٍم.  

اْلُجملةُ اْلِفعليَّةُ: ِهي اْلُجملةُ الَّتي تَبدأُ بِفعٍل.  

ُل اْلُجملةَ االسميَّةَ إِلى فِعليٍَّة بِتبديِل َمكاِن االسم ِواْلفعِل. أَحّوِ  

إِنشاِء الطَّالِب فَهَي َصحيحةٌ/إِجابَةٌ  ِمْن  ِللتعريِف، وُمفيدةً  أَيُّ ُجملٍة تَكوُن ُموافِقةً     

َمْفتوَحةٌ تُتَْرُك للّطاِلِب.
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َجْمُع التَّْكسيِر

النَّشاُط رْقم 2ُ َصْفَحة27ُ

النَّشاُط رْقُم 4 َصْفَحةُ 30 

َجْمُع اْلُمذَكَِّر الّساِلِم بِإِضافَِة )ون( أَْو )ين( )اأْلَْمثِلَةُ تُتَْرُك للّطاِلِب(.

َجْمُع اْلُمَؤنَِّث الّساِلِم بِإِضافَِة )ات( )اأْلَْمثِلَةُ تُتَْرُك للطاَِلِب(.

َجْمُع التَّْكسيِر )اأْلَْمثِلَةُ تُتَْرُك ِللّطاِلِب(.
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، َصْفَحةُ 32 النَّشاُط اإِلثْرائِيُّ

أُمُّ قَْيٍس

النَّشاُط  رْقُم 3:- َصْفَحة )37(

أَْبهى: أَْجَمُل
الّشاِمَخةُ: اْلعاِليَةُ

َجةُ: َمْنحوتَةٌ َعلى َشْكِل تاجٍ اْلُمتوَّ

ْسِم َعلى اْلُجْدراِن َواأْلَْرِضيّاِت. نَِة تُْستَْخدَُم للرَّ اْلفَُسْيِفساُء: قَِطٌع ِمَن اْلِحجاَرةِ اْلُملَوَّ
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النَّشاُط  الخاِمُس: َصْفَحة )39( 

النَّشاُط  الّساِدُس: َصْفحة )40(

. تَقَُع َمدينَةُ أُّمِ قَْيٍس َشماِليَّ اأْلُْردُّنِ

اْسُم أُّمِ قَْيٍس اْلقَديُم )َجدارا(.

يَرى الّزائُِر َعدَدًا ِمَن اْلَحّماماِت، َواْلبَِرِك الَّتي كانَْت أَْرِضيّاتُها َمْرصوفَةً بِاْلفَُسْيِفساِء.

َجةُ. شاِرعِ اْلَمدينَِة: ُمعَبَّدٌ بِاْلِحجاَرةِ، َوَعلى جانِبَْيِه تَِقُف اأْلَْعِمدَةُ الّشاِمَخةُ اْلُمتَوَّ

َحَجِر  ِمْن  اْلَخُر  اْلِقْسُم  َوبُنَِي  ْخِر،  الصَّ في  َعتَباتِِه  ِمْن  قِْسٌم  نُِحَت  اْلَكبيِر:  جِ  اْلُمدَرَّ

اْلبازْلِت اأْلَْسَوِد.

: ياِحيَِّة في اأْلُْردُّنِ ِمَن اأْلَماِكِن الّسِ

ُج الّرومانِيُّ في َعّماَن، َوَمدينَةُ َجَرَش اأْلَثَِريَّةُ، َوقَْلعَةُ َعْجلوَن. َجبَُل اْلقَْلعَِة، َواْلُمدَرَّ

ماِكِن اأْلَثَِريَِّة اْلِحفاُظ َعلَيها، َوتَْسويقُها عالَِميًّا.  واِجبُنا اتِّجاهَ هِذِه اأْلِ

نَُسّميها عالماِت التَّْرقيِم.

اْلُجْملَِة  نِهايةَ  االْستِْفهاِم  َعالَمةَ  نََضُع  اْلُجَمِل؛  بَْيَن  لَها  َصٍة  ُمَخصَّ أَماِكَن  في  نََضعُها 

االْستِْفهاِميَِّة.

بِيَِّة. ِب نِهايَةَ اْلُجْملَِة التَّعَجُّ نََضُع َعالَمةَ التَّعَجُّ

أِْسيَّتَْيِن بَْعدَ َكِلَمِة )قاَل( أَْو ما يُْشبُِهها، َوقَْبَل اْلقَْوِل. نََضُع النُّْقَطتَْيْن الرَّ

نََضُع النُّْقَطةَ نِهايَةَ الِفْقَرةِ. 
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النَّشاُط  الّسابُِع: َصْفَحة )41(

النّشاُط  الثّاِمُن: َصْفَحة )42(

النَّشاُط  التّاِسُع: َصْفَحة )42(

الثِّماَر  َوتُْعطينا   ، اْلَجوَّ ُف  تُلَّطِ إِنَّها  ِمثْلي؟  تُِحبّونَها  أاَل  أَْجَمَل اأْلَشجاَر!  قاَل أَخي: ما 

اللَّذيذَةَ. 

غاَب: َحَضَر

َجِهَل: َعَرَف

َعال: َهبََط

َسريٌع: بَطيٌء

: ُجنودٌ ُجْنِديٌّ

أُسودٌ: أََسدٌ

َمدينَةٌ: ُمدٌُن

ُعلَماُء: عاِلٌم

المفعول لجله

النَّشاُط  الثّاني: صفحة )45(

ّنِ ِرْفقًا بِِهْم. نُساِعدُ ِكباَر الّسِ

َسَجْدُت ُشْكًرا ِلِ.

ال تَْرِم اأْلْوراَق َعلى اأْلَْرِض ِحفاًظا َعلى النَّظافَِة.
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ْحلَِة. ًرا اْستِْعدادًا ِللّرِ اْستَْيقََظْت اْلعائِلَةُ ُمبَّكِ

النّشاط الّرابع- صفحة )47(
؟ ِلماذا يَتَعاَوُن أَْبناُء اأْلُْردُّنِ

ِلماذا عاقََب اْلقاضي اْلُمْذنَِب؟

لماذا أَقُِف ِلعَلَِم بِالدي؟

أسماُء اإِلشاَرِة

النَّشاُط رْقُم 2 َصْفَحةُ 53
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النَّشاُط َرْقُم 3 َصْفَحةُ 54

النَّشاُط َرْقُم 4 َصْفَحةُ 55
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النَّشاُط َرْقُم 5 َصْفَحةُ 56

 َهذا             َهذِه

 َهذاِن     َهاتان

 َهؤالِء

، َصْفَحةُ 60 النَّشاُط اإِلثْرائِيُّ
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اْلَِلَف اللَّيِّنَةَ

النَّشاُط َرْقُم 2 َصْفَحةُ 65 

النَّشاُط َرْقُم 3 َصْفَحةُ 66

أَفعاٌل.  -

ثاُلثةٌ.  -

األَلُف.  -

أنه كتب بشكلين مختلفين ) ا ، ى (   -
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النَّشاُط َرْقُم 5 َصْفَحةُ 68

النَّشاُط َرْقُم 6 َصْفَحةُ 69 
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