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الحمد هلل ربّ العالمين ،والصّالة والسّالم على رسوله األمين مح ّمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه
أجمعين ،وبع ُد:
معارف ْ
ت اللُّغويّة ،من
ِّب اللّغة ْال َعربيَّة هذا الّذي بُنِ َي؛ ليض َّم أه َّم ْال
فإنّنا نضع بين أيديكم ُكتي َ
والمهارا ِ
ِ
مشوقة و َجاذبة للمتعلِّم ،تم ِّكنه من أَبْرز ما يَ ْنبغي لَهُ ْ
أن يدر َكهُ من محتوى
خالل تقديم ما ّد ٍة إثرائيّة
ِّ
ِ
ِمنهاج اللّغة ْال َعربيَّة للفصل ال ّدراس ّي الثّاني من مهارات رئيسة وتطبيقات محوريّة ،تعزي ًزا للتعلّم
وتعويضًا لِ ْ
وليكون ُمعينًا لهم على متابعة تعلُّ ِمهم في الصّفوف اللاّ حقة
لظرف ما؛
من فاتهم التّعلّ ُم
َ
ٍ
مراحل التّالية.
بيسر وسُهول ٍة؛ ْإذ يُع ُّد محتوى هذا ال ّدليل أَساسًا لبنا ِء مفردات التّعلّم و َمهاراتِه في ْال
ِ
ٍ
ّ
ّ
وبِما َّ
ق ال ُمدارس ِة
أن التّعلم الذات ّي يستهدف إكساب المتعلِّم المعلومات وال َمهارات والخبرات على و ْف ِ
ّ
الذاتيّة ،واالعتماد على ال ُمتعلّم نفسه؛ بُغيةَ تطوير شخصيّته وقدراته ومهاراته ،فقد حرصنا في أثناء
بناء األنشطة التعليميّة ،وتصميم المهارات الوظيفيّة على مراعاة أنماط التّعلّم ،والفروق الفرديّة بين
المتعلِّمين ،وتعزيز تعلُّم مهارات اللغة العربيّة تعلُّ ًما وظيفيًّا يرتبط بواقع ال ُمتعلّم ويُحفِّز مهارات
التفكير العليا لديه ،ويتي ُح له المناقشة والتحليل والتطبيق؛ بما يُضفي على مناشط ال ُكتيّب ومحتوياته
التحفيز والجاذبيّة والمتعة ،فتثير دافعيته نحو التعلُّم الذات ّي اإلبداع ّي؛ انطالقًا من
َّ
أن المتعلّم هو محور التّعلّم النّشط وأساسُه ومنطلقُه.
ّب ما ّدةٌ شائقة ُمص َّورةٌ تحوي أنشطة إثرائيّة إبداعيّة متعدِّدة،
وترافق هذا ال ُكتي َ
ٌ
ٌ
ومهارات حياتيّة وظيفيّة ،وأورا ُ
وفقرات متن ّوعة للتقويم الذات ّي؛
عمل تعزيزيّة،
ق
ٍ
ويقف على المعارف التي تم ّك َن منها ،والمهارات اللُغويّة
ُقو َم ال ُمتعلِّم تعلَّمه بنفسه،
َ
لي ِّ
التي امتلكها بعد مروره بالخبرة التعليميّة المناسبة .وقد ارتأينا ْ
لحق ك َّل مهارة
أن نُ ِ
باإلجابات النموذجيّة لكلٍّ منها؛ ليفيد منها المتعلّم في تقييم ذاته ،وتحديد مساره
التعلُّم ّي الذي يؤهِّله إلى االنتقال إلى تعلُّم مهارة أخرى انتقالاً سلِسًا .وقد ُرتِّبِ ْ
ت
ُ
ب.
ب الطال ِ
ب وفقًا لورو ِدها في كتا ِ
محتويات هذا ال ُكتَيِّ ِ
وإننّا لنؤ ِّم ُل من معلّمينا ومعلّماتنا وطلبتنا وأولياء أمورهم ْ
أن يولوا هذا ال ُكتيِّب
روم.
العناية واالهتمام؛ لتحقيق النتاجات التعليمية المنشودة منه على خير وج ٍه َم ٍ

المؤلِّفون

4

س
عنوانُ الدر ِ

ا ْلقرا َءة_ ق ْلبي لِغي ِر َهوى أْالردنّ ما َخفَقا
ماذا سأتعل ُم؟
وحركات ا ْلجسد.
-1أقرأَ النّص قراءةً جهريّةً صحيحة ومعبّرة ،وأراع َي التّنغيم ا ْلمناسب َ
س َر ا ْل ُمفردات والتّراكيب ا ْلجديدة.
 -2أُف ّ
 -3أُصد َر ُح ْكما نقديّا على فكرة محدّدة.
صور ا ْلفنيّة في النّص.
واطن ا ْلجمال وال ّ
 -4أُبيِّ َن َم ِ

5

غير هَوى الأْ ُ ِّ
ردن َما َخفَقا
ْالقرا َءةُ  -قَ ْلبي لِ ِ
النّشاطُ الأْ ول:
الصورتين:

رس ،أَ ْ
قب َل ْ
طلب منكم -أعزائي الطّلبة -أن تتَأ َ َّملوا هاتين
أن نَبدأَ بال ّد ِ
َ
أنا أُنا
ق
ِ
ش
م
ص ن ِخالل
ورة

 الأْ ُ ّردن بل ٌد عظي ٌم وحبيبٌ على قُلوبِنا ،عبّرْ عن َمضْ مون الصورتين اللّتين قمت
بتأ ّملهما..

النّشاط الثّاني:

َ َ ُ
أنا أقرأ كال ّشعرا ِء

التّعرف على معاني ْالمفردات :اقرأ الأْ بيات اآلتية ،ثم قم بحل لغز
ْالكلمات ْالمتقاطعة.
غير هَوى الأْ ُ ّ
ربـع ْال ِجباه السُّمر ما َع ِشقا
وغير
ردن ما َخفقا
ِ
قَلبي لِ ِ
ِ
على ال ّروابـي ِرمـاحًا تَ ْنش ُر ال َعبَقا
وال أَحبَّت ُعيوني ِم ْثل طَلَّتِ ِهم
ْـحان من َج َمـع ْالبارو َد وال َحبَقا
فَهُ ْم لظ ًى و َشذاً َش ْمسٌ ودالية
سب َ
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 قُ ْم بوصل األحرف في الجدول اآلتي في االتجاهات جميعها مستعينًا بما يأتي:ا
ل
ج
ب
هـ
ة

ل
ظ
ى

ر
ب
ع

ا
ا
ش
ذ
ا

َ -1كلِمة بِمعنى (الرّائِحة الطّيّبة).
ٌ
(نبات ُع ْشبي رائِحتهُ زكيَّةٌ).
َ -2كلِمة بِمعنى

ب
ر
ق
خ

خان في ِه)
ار ال ُد َ
َ -3كلِمة بِمعنى (لَهبُ النّ ِ
بين إِلى ُمق ّدم ِة ال ّرأس).
َ -4كلِمة بِمعنى ( َما بَ َ
ين ْال ِ
حاج ِ

ي
و
ب
ف

ة

د
ح
ق

ألع

 -5كلِمة بِمعنى ( ما ارْ تف َع من الأْ َرض)
َ -6كلِمة بِمعنى ( تَعلّق قَلبُه بِ ِه).

ك).
رب وتَح َّر َ
َ -7كلمة بِمعنى ( اضْ طَ َ
َ -8كلِمة بِمعنى (أَصْ حابٌ ).

النَّشاط الثّالث :التّفري ُ
ين َمعاني َكلمات ُمتجانِسة:
ق بَ َ
صل ْالجم َل في ْال َمجمو َعة (أ) بِما يُوافق َمعناها من ْالمجموعة (ب)ُ ،مستعينًا
ِ
ب ك ّل جملة:
بما توضّحه الصّور بجان ِ
(أ)

َ -1مسْلولاً من ِغ ْمده.

ب
وأتعلّم

أُ
ص ُل
ف ّس ُر وأ َ ِ
(ب)

َدانِية

ُ -2متدليَّة ْال َعناقيد والثّمار.

الرَّمق

ْ
جادت بما ي ُ
ُعين على ْالبقا ِء حيًّا
-3

تشقًا
ُم ْم ِ

7

النّشاطُ الرّابع:

فكرة ٌ
و
ص
و
يَ ُ
غيره ،إِال إِذا قا َم أَح ُدهم بالاْ ْعتداء عليه أو
كون الأْ ُردن ّي كري ًما وليّنًا مع
رة
ِ

على َوطنِه ،من ِخالل النّظر إلى الصّور اآلتيَة وقرا َءتك للنَّصَ ،وضّح
بين تعامل الأْ ُردن ّي في ْالحالتَين:
ق َ
ْالفر َ

َشذا

َشمسٌ
ْالبارو ُد

اإلثرائ ّي:
النّشاط ِ
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لَظَى

دالِيةٌ

ْال َحبَقا
ا ْكتب تعليقًا على الصّورة اآلتيَة:

أعل ّ ُ
ق على صورة

بتلخيص أه ّم الأْ فكار من
قصيدة ،قُ ْم
ي :بَعد قرا َءتك ْال ِ
النّشاط التّقويم ّ
ِ
ْ
نالت إ ْعجابَك ُموظّفًا طَريقتك ولُغتَك ْالخاصَّة في التّ
لخيص
الأْ بيات الّتي
ِ

أنا أُل ّخصُ

مستعينًا بما يَأتي:

أ -قا َل تَعالىَ ( :ولَ ْو أَنَّا َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم أَ ِن ا ْقتُلُوا أَنفُ َس ُك ْم أَ ِو ْ
ار ُكم َّما فَ َعلُوهُ
اخ ُرجُوا ِمن ِديَ ِ
إِلاَّ قَلِي ٌل ِّم ْنهُ ْم).
ب -قا َل ال ّرسول -صلّى هللا َعليه وسلّمِ -عندما هاج َر ِمن م ّكة ْالمك ّرمةَ ( :ما ْ
أطيبَ ِك
نك ما َس َك ْن ُ
يَ ،ولَولاَ َّ
ت َغي َر ِك).
ِمن بل ٍد وأَ َحب َِّك إل َّ
أن قَومي أَخ َرجونِي ِم ِ
ج -قا َل ابْن ال ّروم ّي :
طن آلَي ُ
َولي َو ٌ
َوأَلاَّ أَرى َغيري لَه ال ّد ْه َر َمالِ َكا
ْت أَلاَّ أَبي َعهُ

نَشاطُ التّقويم

َّ
ك لِل َّدرس من ِخالل ْالجد َول أَ ْدناه:
الذاتي :قُ ْم بِت ْقويم َمدى فَ ْه ِم َ
ْالمهارة

ممتاز

متوسط

أق ّو ُم فهمي

ضعيف

 -1توضيح معاني المفردات.
 -2تحليل الصّور الفنية.
 -3تلخيص األفكار.
 -4فَهْم المطلوب بوساطة الصّور المرفقة.
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ْال ُم ْل َح ُ
ق:

10

ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ

س
عنوانُ الدر ِ

ا ْلقِرا َءة  -أْال ْلعاب أْالولمبيّة
ماذا سأتعل ُم؟
ص قراءةً جهريَّةً ُمعبّرة مراعيًا َعالمات التّرقيم.
 -1أقرأَ النّ َّ
-2
سة وا ْلفرعيَّة.
أستخلص أْالفكار ال ّرئي َ
َ
 -3أُصد َر حك ًما نقديًّا على فِ ْكرة محدَّد ٍة.
 -4أستخد َم ا ْلمعجم في ا ْلبحث عن معاني بَعض ا ْلمفردات.
ي ْ
وأوضحها.
رأيي في فِكر ٍة محدَّدة،
ِّ
 -5أُبد َ
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الأْ َ ْلعابُ الأْ ُول ْمبيَّةُ

أتأ ّمل وأناقش

النّشاط الأْ

الدرس ،أَطلب منكم -أعزائي الطّلبةْ -
أن تتأ َّملوا هذه الصُّ َور:
َّول :قبل أن نبدأ
َ

ِّ
ت الّتي يشته ُر
ت ْالعالميَّ ِة ،ع ِّدد بعضًا من ال ّرياضا ِ
ألردن دو ٌر بار ٌز في ال ّرياضا ِ
لِ
بها الأْ
ُّ
ردن.

النّشاط الثّاني:
هذه ْالفقرة معًا:

ي الطّالب أَقرأ ُ
نشاط الأْ فكار الرّئيسة :هيّا لنقرأَ عزيز ّ

عصر
الاْ هتما ُم بال ّرياض ِة ليس ولي َد ْال
ِ
ث ،بل كانت ْالمباريات تجري بين
ْالحدي ِ
قدم ولكن ما يميّز ال ّرياضةَ
ْالمتسابقين منذ ْال ِ
ْاليوم هي مجموعةُ ْالقواعد ْ
والقوانين
غرس
الّتي تَحْ ُك ُمهَا ،التي ُوضعت بهدف
ِ
الأْ
خالق ال ّرياضيَّ ِة بين ْال ُمتنافِسين.
ِ
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قرا
ءة سليمة معبَّرة

أَ
س
ت
خ
ل
صُ لأْ
ا فكار

بعد قراءتك للفقرة السابقة:
 هلْ تسْتطيع أن تستخر َج منها بعض الأْ فكار الرّئيسة؟أجب عن األسئلة اآلتية؛ لتساعدك على استخراج الأْ فكار الرّئيسة:
 هل فكرة الاْ هتمام بالرّياضة َوليدة ْالعصر ْالحديث؟ ما الّذي يميّز الرّياضة في ْالعصر ْالحديث؟ضعت ْالقوانين الرّياضيَّة؟
 لِ َم ُو ِاستخراجك لِلأْ
فكار الرّئيس ِة من ْالفِ ْق َرة الأْ ولى ،أطلب منك أن
* اآلن ،وبعد
ِ
ِ
تستخر َج أفكارًا أخرى من ْالفقرة الّتي تليها في ْالكتاب ْالمدرس ّي.

النّشاطُ الثّالث:
ب الأْ ولمبيَّة:
ب النَّظَ َر إِلَى َعلَ ِم الأْ َ ْل َعا ِ
يزي الطَّالِ ِ
 -أم ِع ِن َع ِز ِ

خمس دوائ َر مل َّون ٍة ومترابِط ٍة.
 نَ ْل َحظُ أنّه يتك ّون منِ

أحلّل وأف ّسر

بعد تَأ َ َّملك وتَحليلك لِ ْل َع ِلم الأْ ولمب ّي ،قم بمناقشة الأْ سئل ِة اآلتِيَة:
 -1ما داللة ترابط ال ّدوائر في ْالعلم الأْ ولمب ّي ،وبرأيك وهل لذلك عالقة في
توحيد شعوب العالم؟
 -2إذا ُمنِحْ َ
رمز ليوض َع في علم الأْ لعاب الأْ ولمبيّة ما الرّمز
ت شرف اختيار
ٍ
الّذي ستختاره ،ولماذا؟
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النّشاط الرّابع:

االستخراج من ْالمعجم:

استخرج من ْالمعجم معنى الكلّمتين اآلتيتينَ :مه ٌد ،أَح َر َز

كيف أستخرج من ا ْلمعجم؟

أست
خر ُج من الْمعجم

 أر ُّد ْالكلمةَ إلى جذرها ،ثم أبحث حسب التّرتيب ْال ِهجائي.سابقتين في ال ُمعجم ا ْلوسيط:
ا ْلبحث عن الكلمتين ال َّ
 -1مه ٌد ،جذرها ( َمه َد).
باب الحرف األول الميم ،ثم باب الحرف الثاني الهاء ،ثم باب الحرف الثالث ال ّدال.

 -2أحر َز ،جذرها ( َح َر َز).
باب الحرف األول الحاء ،ثم باب الحرف الثاني الرّاء ،ثم باب الحرف الثالث ال ّزاي.
وبعد البحث في ا ْلمعجم نجد معنييهما:
مه ٌد :سرير الطّفل الّذي يهيأ له؛ لينام عليه.
أحْ رز :نا َل ،وحص َل على .

أحرز العب التّايكواندو األردن ّي
أحمد أبو غوش أُولى ْالميداليات
ّ
ّ
لألردن.
الذهبيَّة
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اس في
قال تعالى( :ويكلّ ُم النّ َ
ْالمه ِد و َكهلاً ومن الصّالحين).
آل عمران46،

النّشاط اإلثرائ ّي:

تأمل هذه الصّور ثم ناقش السّؤال الّذي يلي ِه ّن:

تقبل ْالفوز ْ
التّسامح ْ
والخسارة
ال ّروح ال ّرياضيّة
والمساواة
 حسب رأيك ال ّشخصي ،هل تعتقد أن ال ّرياضة تنمي الجانب الأْ خالقي لدىال ّرياضيين؟

النّشاط التّقويمي:

أوظ ّ ُ
ف
ع
ال
ما
ّ
ت
ال
ت
ر
قيم
عالمات التّرقيم :ضع عالمة الترقيم المناسبة

مكان النجمة في الجمل اآلتية:

 تسمى الأْ لعاب الأْ ولمبيَّة بهذا الاْ سم نسبة إلى مدينة *أولُم ْبيَةَ* . ومن أهم الرّموز * ال ّشعلة الأْ ولمبيَّة. ْالمصارعة * ْوالمالكمة * وسباق ْالخيل.

نَشاطُ التّقويم

أق ّو ُم تعلّمي

َّ
ك لِل َّدرس من ِخالل ْالجد َول أَ ْدناه:
الذاتي :قُ ْم بِت ْقويم َمدى فَ ْه ِم َ
ْالمهارة

ممتاز

متوسط

ضعيف

 -1القراءة السليمة ،ومراعاة عالمات الترقيم.
 -2استنتاج األفكار الرئيسة.
 -3توضيح معاني المفردات باستخدام المعجم.
 -4إبداء ال ّرأي مع بيان السّبب.
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ْال ُم ْل َح ُ
ق:
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ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ

س
عنوانُ الدر ِ

صداقة
ا ْلقراءة  -فضل ال ّ
ماذا سأتعلم؟
قاص في إلقائه وسرد أْالحداث.
صة قراءةً جهريَّة معبّرة ،متمثّلاً أسلوب ا ْل ّ
 -1أقرأَ ا ْلق َّ
كتب ضد بعض ا ْلكلمات.
 -2أَ َ
أستنتج معاني كلمات من خالل سياقات محدَّدة.
-3
َ
ف أْ
بالديب ومؤلَّفاته.
عر َ
 -4أُ ِّ
أقترح عنوانًا آخر مناسبًا للقصة.
-5
َ
 -6أحلّ َل ا ْلقصة إلى عناصرها.
 -7أو ِّ
ف ا ْل ُم ْكتسب من ا ْلمفردات والتّراكيب وا ْلمعلومات في التّحدث وا ْلكتابة.
ظ َ
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فض ُل الصَّداق ِة

أتأ ّمل وأناقش

النّشاط الأْ ول :قبل أن نبدأَ ال ّدرس ،أطلب منكم -أعزائي الطّلبة -أن تتأ َّملوا هذه
َّ
يليانهن:
ذين
الصّور ،ثم نناقش السؤالين اللّ ِ
ُ
أنا أناقشُ

من خالل الصورة

 تُعتَبر الصّداقة إحدى ْالعالقات ْالمميَّزة في مجتمعنا؛ ذلك ألنّها تساعد علىبَ ْل َو َر ِة شخصيَّة اإلنسان إلى الأْ فضل.
 -ماذا تعني لك الصّداقة؟
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 -كيف تقوم باختيار الصّديق ْالمناسب؟

النّشاط الثّاني:

اقرأ الفِ ْقرة اآلتية قراءةً سليمةً.
أ

نا أقرأ قراءة سليمة

َ
َز َعموا أَ َّن ُغ َرابًا َو ُج َر ًذا َو ُسلَحْ فَاةً تُ َعا ِه ُدوا َعلَى ال َّ
وذات يَ ْو ٍم أَ ْقبَ َل َعلَ ْيهُ ْم
ص َداقَ ِة،
ص ْ
ق ْال ُج َر ُذ إِلَى
ت فِي ْال َما ِءَ ،واِ ْنطَلَ َ
ت ال ُّسلَحْ فَاةُ َو َغا َ
ِم ْن بِ ِعي ٍد ظَبْي يَجْ ِري فِارْ تَعب ِ
جُحر ِهَ ،وطَا َر ْال ُغ َرابُ إِلَى َ
ش َج َر ٍة قريب ٍة.

ْ
لنتعرف معاني بعض ْالمفردات وأضدادها في النّص أعاله من خالل وضع معنى الكلمة في
الفراغ في القائمة الثانية ،ثم وصله بض ّده في القائمة الثالثة.
أف ّس ُر الْ
كلمات ،وأعرفُ
ض َّدها

ا ْلكلمة

معناها

ضدُّها

زعموا

---

أقبل

---

بعيدة
اطمأنَّت

اِرْ تَعبت

---

تأ َّكدوا ،وتيقَّنوا

قريبة

---

أدبر ،وابتعد
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الحوار
النّشاط الثّالث :ما رأيكم أن نتع ّرف على كاتب القصّة السابقة من خالل ِ
اآلتي لصديقينا خالد ومح ّمد؟
السالم

عليكم ،كيف حالك يا محمد؟

يا خالد ،كنتَ قد سالتني
الحمد هلل ذه القصة وقد جمعت لك
سابِقًا عن كاتب ه
ضا من المعلومات عنها.
بع ً

ً
أحسنت ،إذا ،من أي كتاب أ ُ ِخذ ْت
هذه القصة؟
ب (كليلة ودمنة)،
ُ ْ من كتا ِ
أ ِخذت ٌ قصصيةٌ في الحكم ِة
وهو مجموعة الهندي (ببيدبا) أهداه
وف
ت
واألخال ِق للفيلس شل ِيم) ،ومعظ ُم شخصيا ِ
للملك الهندي (دب
ت والبهائم.
ب من الحيوانا ِ
هذا الكتا ِ

ً ا ،كيف وصل الكتاب لنا مترج ًما
إذ
للغة العربية؟
غة الفارسية
لل
ٌل ...قام بترجمته من ا بن المقفع)،
جمي
هللا
سؤا ٌل العربية األديب (عبد القه الحميدة.
إلى اللغة
وكرمه وأخ
ف بذكائه
وقد ُعرِ َ
هل قام بتأليف مؤلفات أُخرى؟
المؤلفات ،ومنها( :األدبُ
ٌ من
نعم ،لَهُ عدد بُ الكبي ُر) ،وسأترك ل َك
ألد
الصغي ُر ،وا ية صورة لغالف لكتاب
في الصفحة التال
(كليلة ودمنة).
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حسنا يا خ
ال
د
،
ب
ع
د
ق
را
ءت
ك القصة ،ما
رأيك في أن
ت
قت
ر
ح
عن
ً
وا
ن
ا
آخر
ص؟
للن ِ
نعم،
و
ل
ك
ن
ي
و
العناوين التي جد لدي ع
ٌ
د
د
ك
ب
ي
ٌ
ر
م
ن
تركنا تصلح له
ذ
ا
ا
ل
ن
ص
،
اختيار العنوان لل ماذا لو
طالب؟

شكرًا لك
عل
ى
ال
م
عل
و
ما
ت
ال
قيمة
التي أضفتها لي.

إً
ذا ،اتّفقنا.

ب؛ فنحن
ال شكر على واج ٍ
صديقان.
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النّشاط اإلثرائي:

ما رأيك أن نحلل القصة إلى عناصرها؟

ا ْلعنصر
ال ّزمان
ْالمكان
ال ّشخوص
ْالحوار
العُقدة
ْالح ّل

نشاط التّقويم:

صة
تحديد ا ْلعنصر من ا ْلق ّ

أحلّل الْق ّ
صة إلى
عناصرها

أكتبُ فقرة،
وأوظّ ُ
ف الْكلمات

نشاط توظيف ْالكلمات في ْالكتابة:

بعد قراءتك لل َّدرس وتعرّفك على أهم ْالمفردات ْ
موقف
والمعاني و األفكار ،قم بكتاب ِة فقر ٍة عن
ٍ
حصل معك موظّفًا ْالكلمات اآلتية في كتابتك:
الْبذلُ

التّقويم ّ
الذاتي:

ُ
العري�ش

الأ�صدقاء

قم بتقييم مدى فهمك لل َّدرس من خالل الجدول أدناه:
ْالمهارة

 -1القراءة السليمة ،ومراعاة عالمات الترقيم.
 -2استنتاج األفكار الرئيسة.
 -3توضيح معاني المفردات باستخدام المعجم.
 -4إبداء ال ّرأي مع بيان السّبب.
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العهد
ُ

ممتاز

متوسط

أق ّو ُم تعلّمي

ضعيف

ْال ُم ْل َح ُ
ق:

ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ
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التّراكيب أْ
والساليب اللّغويّة
فهرس المحتويات
صفحة
ال ّ

س ُمها والدّرس
رقم ا ْلوحدة واِ ْ

صفحات
ال ّ
من ا ْلكتاب
ا ْلمدرسي

س ُم ا ْلكتاب
اِ ْ

مهد ْالعال ْ
والحضارة /الضّمير
ْالمتّصل

17-10

اللّغة ْال َعربيَّة
السّابع

31-28

اللّغة ْال َعربيَّة
السّابع
اللّغة ْال َعربيَّة
السّابع

ال ّرقم

(في ْالملزمة)

1

28-25

2

30-29

الصّحة تاجْ /الفعل ْالمضارع

3

32-31

ّ
أردن فينا  /الأْ فعال
عشت يا
الخمسة

46-43

4

37-35

قالوا في الأْ مثال ْ /المبني للمعلوم
ْ
والمبني للمجهول

61-58

اللّغة ْال َعربيَّة
السّابع

5

39-38

آفاق رياضيةْ /المصدر

73-71

اللّغة ْال َعربيَّة
السّابع

6

41-40

من عبق ْالماضي ْ /المفعول ألجله

88-86

اللّغة ْال َعربيَّة
السّابع

7

42-41

ْالعلم واإلبداع ْ /العدد

102-100

اللّغة ْال َعربيَّة
السّابع

س
عنوانُ الدر ِ

صحيح اآلخر ،أْالفعال ا ْلخمسةُ
ضمير ا ْلمتّصل  ،ا ْلفعل ا ْلمضارع ال ّ
ال ّ
ماذا سأتعل ُم؟
ضمائر.
 -1أف ِّر َ
ق بين أنواع ال ّ
صحيح ،أْ
والفعال ا ْلخمسة في ُج َم ٍل.
ضمير ا ْلمتّصل ،وا ْلفعل ال ّ
 -2أُعيِّ َن ال ّ
صحيحا.
صلة وا ْلفعل ا ْلمضارع الصحيح اآلخر ،واألفعال ا ْلخمسة إعرابًا
ضمائر ا ْلمت ِّ
عرب ال ّ
ً
 -3أُ َ
 -4أُك ِّو َن جملاً تشتمل على فعل مضارع صحيح اآلخر (مرفوع ،ومجزوم ،ومنصوب).
 -5أُميِّ َز أْالفعال ا ْلخمسة من غيرها في مواض َع عدّة.
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النّشاط األ َّول:

الضّمير ْالمتّصل
مسألة للتَّأمل

أكتش ُ
ف قيمةَ
ال ّ
ضمير

ما ا ْلفرق بين الجملتين اآلتيتين؟
• حافظ الطّالب على كتب الطّالب ،واجتهد الطّالب في متابعة دروس الطّالب.
• حافظ الطّالب على كتبهم ،واجتهدوا في متابعة دروسهم.

نستنتج أَ َّن :

أ ُ َع ّر ُ
ف ال ّ
ضمير

ضمير
ال ّ
كلمة تح ّل مح ّل االسم الظّاهر ،وتغني عن إعادة ذكره ،وقد يكون
منفصلاً أو متّصلاً بكلمة ،وسنتناول في درسنا هذا الضّمي َر ْالمتّص َل.
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الضمير املتَّصل
أتعلّ ُم قاعدة الضّمير ْالمتّصل
متّصل بفعل
إذا اتّصل بفعل :
 ضمائر الرّفع ْالمتّصلةوهي :واو ْالجماعة ،ألف
االثنين ،تاء ْالفاعل،
(نا) الفاعلين ،ياء
ْالمخاطبة ،نون النّسوة.
أمثلة :تعلَّمواَ ،علِما،
َ
ت ،عرفنا،
عرفت ،عرف ِ
تكتبين ،عر ْف َن.
 ضمائرالنّصب ْالمتّصلة:وهي :ياء ْالمتكلم( ،نا)
المفعولين ،ك ،كما ،كم،
ِك كن ،ـه ،هما ،هم ،ها،
َّ
هن.
أمثلة :يعجبني ،أسع َدنا،
َّ
نصحتهن.
تساعدكم،

متّصل باسم
إذا اتّصل باسم:
أي ضمير يتّصل باسم
يكون في محل جر
باإلضافة :وهي :ياء
ْالمتكلم ،نا ،ك ،كما،
كمِ ،ك ،كن ،ـه ،هما،
هم ،هاّ ،
هن.
أمثلة :بيتي ،مدرستنا،
كتابك إنجازهم ،نج ّ
َّاهن.

متّصل بحرف ج ّر
إذا اتّصل بحرف جر:
أي ضمير يتّصل بحرف
جر هو ضمير جر
ويكون في مح ّل جرٍّ
بحرف ْالجر :وهي:
ياء ْالمتكلم ،نا ،ك ،كما،
كمِ ،ك ّ
كن ،ـه ،هما،
هم ،هاّ ،
هن.
أمثله :منِّي ،علينا ،فيكم،
ّ
إليكن ،عنهم.
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ُ
أدخ ُل الضمير
المتّ
صل على االسم،
أو الف
عل ،أو الحرف.

تركيب المقاطع

النّشاط الثّاني:

ك ّون من كل مقطعين كلمةً واحدة.

ر ّكب المقاطع
تصبح:
بيت  +نا
تصبح:
شرب  +نا
تصبح:
في  +نا

النّشاط الثّالث:

ب،ح ّدد الضمير ،ث ّم بيِّن نو َعه ،وحدِّد االسم الّذي يعود
عزيزي الطّال ِ
عليه في ال ُج َمل اآلتية:

ا ْلمثال
كلُّ طفل ُمقلّد بطبيعته للشيء الّذي
يفعله ْالكبار.
يا ريَّانْ ،
كن كالصّقر مكانك ْالقمم.
الأْ ذكياء لم يضيّعوا وقتهم.
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ضمير ا ْلمتصل
ال ّ

نوعه

أح ّدد ال ّ
ضمير

ضمير
إِ اَل َم يعود ال ّ

ال ْ َ
فعل المْضارع
أتعلّ ُم ْالفع َل ْالمضارع
الفعل المضارع :هو الفعل الذي
يحدث اآلن ،أو سيحدث في
المستقبل.
يبدأُ الفعل المضارع بأحد
األحرف اآلتية( :ن ،أ ت ،ي).

الفعل المضارع الصَّحيح
اآلخر :هو الّذي ال يكون آخره
حرفًا من حروف العلّة ،وهي
(ا ،و ،ي).
األلف المقصورة لها صورتان
(ا ،ى) ،وهي حرف علّة.
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تَأ َ َّمل ما يأتي:

ُأعرب

الفعل المضارع

الصحيح اآلخر

ا ْلحالة

اإلعراب

إذا لم يسبق بناصب أو جازم؛

يُرفَع بالض ّمة.

إذا سبق بأحد أحرف النّصب:
(أن ،لن ،كي ،حتى  ،الم التّعليل)؛

صب بالفَتحة.
يُن َ

إذا سبق بأحد أحرف ْالجزم :
(لم ،ال النّاهية ،الم األمر)؛

يُج َزم بالسُّكون.

النّشاط الرّابع
أثناء العمل

أكم ُل جملت

ي بفع ٍل مضارع

بعد العمل

ّرس.
ُ
يكتب عل ٌي الد َ

رس.
كتب عل ٌي ال ّد َ
َ

 ........هن ٌد ْالغرفةَ.

ْ
رتبت هن ٌد ْالغرفةَ.

رو.
 ........الأْ م َر بِتَ ٍّ

رو.
ناق ْشنا الأْ مر بِتَ ٍّ

 ........أمي في أعمال ْالمنزل.

ُ
ساعدت أمي في أعمال ْالمنزل.
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النّشاط ْالخامس:
عزيز ّ
ب ،ح ّدد ْالفعل ْالمضارع ،وبيّن حالته اإلعرابيّة
ي الطّال ِ
حسب الجدول اآلتي:

ا ْلمثال

أح ّ ْ
دد الفعل وأعربُه

ا ْلفعل

حالته اإلعرابيّة

ُ
يحسن الرّج ُل إلى والديه.
-1
يكر َم ْالبخي ُل ضيفَه.
 -2لن ِ
 -3ال تهملْ حق جارك.
 -4ينظّ ُم عامر عمله؛ ليحص َل على عائد مضاعف.

النّشاط السّادس:
• تأ ّمل الصورة المجاورة خارج الصندوق.
• ماذا تلحظ؟
صيغ ا ْلخمسة؟
صة هذه ال ّ
• ما ق َّ

أكمل الجدول اآلتي بفعل مناسب من األفعال الخمسة:

يبحث

يفعلون

تفعلون

يفعالن

تفعالن

تفعلين

يكتبون

تكتبون

يكتبان

تكتبان

تكتبين

يعمل
يبحث
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تَأ َ َّمل ما يأتي:

أُعربُ األفعال ْالخمسة

ا ْلحالة
إذا لم تُسبق بناصب وال جازم؛

اإلعراب
تُرفَع ،وعالمة رفعها
ثبوت النون.

إذا سُبقت بأحد أحرف النّصب:
(أن ،لن ،كي ،حتى  ،الم التّعليل)؛

صب ،وعالمة نصبها
تُن َ
حذف النون من آخرها.

إذا سُبقت بأحد أحرف ْالجزم:
(لم ،ال النّاهية ،الم األمر)؛

تُج َزم ،وعالمة جزمها
حذف النون من آخرها.

النّشاط اإلثرائ ّي:

أُ
كم ُل أفعالي الْخمسة

أكمل ْالفراغ في ما يأتي بما يناسب إعراب ْالفعل ْالمضارع من األفعال ْالخمسة:
ين)
ت تكتبـ  ..................بخطّ ال ّرقعة.
(ي َ /
 -1أن ِ
 -2ال تتأ ّخر  ..............في إعداد التّقرير.

ون )
(وا َ /

رع.
 -3فراسٌ وزي ٌد يعتنيـ  .............بال ّز ٍ
ْ -4
لن تذهبـ  ..................إلى ْالمباراة.

ان)
(ا ِ /
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ون).
(وا َ /

النشاط التقويم ّي:

ألعبُ وأتعلّم

ْالكلمات ْالمتقاطعة

بِ َوصْ ِل خطوط مستقيمة بين األحرف بشكل أفقي أو عمودي أو قطري ،ح ّدد ما يأتي :
 -1عالمةَ نصب ْالفعل ْالمضارع الصّحيح اآلخر.
 -2عالمةَ جزم ْالفعل ْالمضارع الصّحيح اآلخر.
 -3فعلاً من األفعال الخمسة ُمسندًا إلى واو الجماعة في حالة الرّفع.
ب.
 -4ضمي ًرا متَّصلاً يصلح أن
َ
رفع ،أو ضمي َر نَصْ ٍ
يكون ضمي َر ٍ
جزم +فعلاً من األفعال الخمسة.
حرف
-5
َ
ٍ
حرف جرٍّ  +ضمي ًرا متَّصلاً (ك).
-6
َ
 -7اس ًما +ضمي ًرا متَّصلاً (ي).

ا
ع
ل
ل
ت

ل
ل
م
ف
م
ك

ف
أ
س
ي
ي
ت

ت
س
ك
ع
ب

ح
ن
و
و

ة
س
ا
ع
ا
ن
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ْال ُم ْل َح ُ
ق:
إجابات أْالنشطة:

ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ

النّشاط:1
نج ُد ّ
أن الضمي َر يدلُّ على اختصار ْالكالم وتوضيحه.
النّشاط:2
بيتنا  /شربنا  /فينا.
النّشاط:3

ضمير ا ْلمتصل
ال ّ

نوعه

ضمير
إالم يعود ال ّ

ا ْلمثال
كلُّ طفل ُمقلّد بطبيعته للشيء الّذي يفعله ْالكبار.

ْالهاء(بطبيعته)
ْالهاء (يفعله)

ج ّر متّصل
نصب متّصل

طفل
ال ّشيء

يا ريَّانْ ،
كن كالصّقر مكانك ْالقمم.

ْالكاف (مكانك)

ج ّر متّصل

ريّان

الأْ ذكياء لم يضيّعوا وقتهم.

ْالواو (يُ ّ
ضيّعوا)
هم (وقتهم)

رفع متّصل
ج ّر متّصل

الأْ ذكياء
الأْ ذكياء

النّشاط :4تُرتّبُ  /نُناقشُ  /أساع ُد.
النّشاط :5ي ُ
ُحسن ،ال ّرفع  /يُكر َم ،النّصب  /تُهملْ  ،الجزم  /يُنظّ ُم ،الرّفع.
النّشاط :6يعملون ،تعملون ،يعمالن ،تعمالن ،تعملين / .يبحثون ،تبحثون ،يبحثان،
تبحثان ،تبحثين.
النّشاط اإلثرائ ّي :تكتبين  /تتأ ّخروا  /يعتنيان  /تذهبوا.
النشاط التقويم ّيْ -1:الفتحة -2 .السّكون -3 .تكتبون -4 .نا -5 .لم يعوا -6 .فيك.
 -7فأسي.
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س
عنوانُ الدر ِ

الفعل المبن ّي للمعلوم والفعل المبن ّي للمجهول  /مصدر ا ْلفعل
الثّالثي ا ْلمج ّرد وا ْلفعل ا ْلمزيد بحرف  /أْالعداد من .10-1
ماذا سأتعل ُم؟
 -1أُميّ َز ا ْلفعل ا ْلمبني للمعلوم من ا ْلفعل ا ْلمبني للمجهول.
 -2أح ّو َل جملاً فعلها مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول.
عرب ا ْلفعل ا ْلمبني للمجهول ونائب ا ْلفاعل ،وا ْلمفعول ألجله.
 -3أُ َ
أستخرج ا ْلمصادر في ُج َم ٍل ،وأَذكر أفعالها.
-4
َ
 -5أُعيّ َن ا ْلمفعول ألجله في ُج َم ٍل.
 -6أُعيّ َن ا ْلعدد وا ْلمعدود في ُج َم ٍل.
ف أحكا َم ا ْلعدد وا ْلمعدود لألعداد من .10-1
 -7أتع َّر َ
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مسألة للتَّأمل
أستنت
ْ ج استخدام الْفعل
المبني للمجهول

تُصادفُنا على مواقع التّواصل االجتماعي شائعات كثيرة ،ويتحدَّث النّاس في ا ْلموضوع،
ويقولون:
شرت شائعةٌ على موقع التّواصل االجتماعي.
نُ ِ
وألنّ ناشرها مجهول بالنّسبة لهم ،وحين تتابعه األجهزة األمنيَّة ،وتقبض عليه؛ يقولون:
ش َر ا ْلمجر ُم شائعةً على مواقع التّواصل االجتماعي.
نَ َ
.....................
سابقتين.
تأمل صياغة ا ْلفعل في كال ا ْلحالتين ال ّ

نستنتج أن:

أَس
تن ِت ُج استخدام الْفعل
ْ
المبني للمجهول

ْالفعل ْالمبني للمعلوم :ما ذكر فاعله:
رس.
* َش َر َح ْال ُمعلِّ ُم ال ّد َ
ْالفعل ْالمبني للمجهول :ما لم يُذكر فاعلُه ،و ُج ِعل ْالمفعول
به نائبًا عن ْالفاعل:
* يُك َرم ْالغريبُ في بلدي.
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يُبنَى الفع ُل للمجهول كاآلتي:

ْالفعل ْالماضي
المبنى للمجهول
يُض ُّم أوله ،ويُك َسر
ما قبل آخره.
ْالفعل ْالمضارع المبنى للمجهول
يُض ُّم أوله ويُفتَح ما قبل آخره.

النّشاط األول:

صندوق ْالكلمات ال ُمبَ ْعثَ َرة

أختا

ر الْفع
ْ
ل
ا
ل
م
ن
اسب

ون جملة واضحة ْالمعنى:
اسحب ْالفعل ْالمناسب من الصّندوق ،ث ّم أفلته في ْالفراغ؛ لت ّك َ

 .................. -1الص ُ
ّدقات للفقرا ِء.
مشروع.
 .................. -2مح ّم ٌد عم َل ْال
ِ
 .................. -3ال ّشوار ُ
باألنوار.
ع
ِ
ْ .................. -4الجنديُّ عل َم بال ِده.
ب.
 .................. -5ال ّدوا ُء باستشار ِة الطّبي ِ
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النّشاط الثّاني:
أمامك مجموعةٌ من ْالبطاقات ال ّزرقاء ،اسحب ْالبطاقة الّتي ُكتِبَت فيها ْالجملة
بصورة صحيحة وأفلتها تحت ْالخط األخضرْ ،
والبطاقة الّتي ُكتِبَت فيها ْالجملة
بصورة خاطئة تحت ْالخط األحمر.
ُسيِّ َر ْ
ت رحلةً إلى العقب ِة.
تُ ْقطَ ُ
ف الثّمارُ.
واب.
يُنا ُل الصّائ ُم الثّ َ
أتع ّرفُ

عدة ْالمصدر
قا

ت األورا ُ
ق.
ُكتِبَ ِ

ْالمصدر :اِ ْس ُم يد ّل على حدث غير مقترن بزمن:
مثل :ال َحمدْ ،الخروج ،اإلحسان.
من صور مصدر ْالفعل الثّالث ّيَ :ح ْمد ( َح ِم َد) ،نَ َدم
(نَ ِد َم) ،رُكوع ( َر َك َع).
ب)،
من صور مصدر ْالفعل ْالمزيد بحرفِ :عقاب (عاقَ َ
تسليم ( َسلَّ َم) ،إكرام (أ ْك َر َم).
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النّشاط الثّالث:

أ
ساعد عليًّا في الْح ّل

بعد أن تأملنا ال ّشك َل السَّابق؛
سنساعد عليًّا في تعبئة ْالجدول ،حيث
إن ْالمطلوب معرفة نوع ْالفعل هل هو
مجرَّد أم مزيد؟ ثم نبيّن مصدر ْالفعل.
ا ْلمصدر

ا ْلفعل

نوعه :مج ّرد  /مزيد

وقف
ناز َل
فَ ِر َح
فَ ّكر

النّشاط الرَّابع:
تتض ّمن ال ُج َمل اآلتية مصادر ،سوف نقوم بنقل
الجملة التي جاء فيها المصدر سببًا لحدوث الفعل
إلى الصُّ ندوق في الجهة المقابلة.
يحافظ الطّالب على دراسته رغبةً في تطوير نفسه.
استعمل حزام األمان حفاظًا على سالمتك.
ق ّدمت الرّجل احترا ًما له.

أهلاً

بكم في غرفة الْ
م
ف
ع
و
ل
ألجله

.

أهلاً بكم في غرفة المفعول
ألجله.
لكي تدخ َل غرفتَنا؛ يجب
أن تكون مصد ًرا ُمبيِّنًا
سبب حدوث الفعل.
بإمكانك االستعانة باسم
االستفهام (لماذا؟).

أحترم صديقي احترا ًما.
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نستنتج أنّه:
عندما يكون المصدر سببًا في حدوث
الفعل يُس َّمى المفعو َل ألجله ،وهو
منصوب دائ ًما.

أستنتج قاعدة الْ
مف
ع
و
ل
ألجله

النّشاط ْالخامس:
بعد استنتاجك قاعدة المفعول ألجله؛ قم بتحديده في الجملة اآلتية ،ث ّم أعربه:
ّ
أتمكن اآلن من إعراب
ْالمفعول ألجله

ُ
ركات الطّاقةَ ال ّشمسيّة توفي ًرا للطّاقة.
تستعم ُل ال ّش
.............................................................
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النّشاط اإلثرائ ّي:

لغز ْالكلمة ْالمفقودة

ألعبُ وأتعل ّ ُم

تعليمات:
 -1ابدأ من السّهم.
 -2ال ترفع ْالقلم.
 -3سر بشكل أفقي ،أو عمودي.
يجمع النّمل الطّعام  ...................لل ِّشتاء.
ما هي ْالكلمة ْالمفقودة في ْالجملة السابقة؟
ع
ل
ا
ل
م

ج
ل
ل
ف
ن

ل
ا
ط
ن
ل

ل
د
ع
ق
ا

ش
ا
ا
ل
ع

ت
د
م
ا
م

ا
ع
ا
ن
ج

ء
ت
س
ج
ي

ابدأ من هنا

ّ لعدد وأحكامه من .10-1
أتعلم ا

العددان المفردان ( :)2-1يوافقان المعدود
في التّذكير والتّأنيث ،ويأتيان بع َد المعدود.
األعداد المفردة من ( )10-3تخالف المعدود في
التّذكير والتّأنيث ،ويكون المعدود جمعًا ،ويُع َرب
مضافًا إليه.
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النّشاط التقويم ّي:

ألعبُ وأتعل ّ ُم

لعبة األلوان
اِختر اللّون ْالمناسب للعدد ،حسب ْالقاعدة اآلتية:
( )2،1نفس لون ْالمعدود.
( )10 -3لون مختلف عن لون ْالمعدود.
ص ْم ُ
ت بعد رمضان........أيام.
• ِ

ّ
ست

ستَّة

• حلّلت األسئلة وبقيت مسألتان...............

اثنان

اثنتان

• اشترك  ............طلاَّ ب في مسابقة ثقافية.

أربع

أربعة

• ألقى عل ّي ...........قصائد في يوم االستقالل.

خمس خمسة

ُ
أهديت أمي خات ًما..........
•

واح ًدا واحدة
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ْال ُم ْل َح ُ
ق:

ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ
النّشاط  -1 :1تُجْ َمعُ -2 .أَك َم َلُ -3 .زيِّنَت -4 .يَرْ فَعُ -5 .يُصْ َر ُ
ف.
النّشاط :2

ف الثّمارُُ / .كتِبَت الأْ ورا ُ
الصّحيحة :تُ ْقطَ ُ
ق.
ْالخاطئةُ :سيِّ َر ْ
واب.
ت رحلةً إلى ْالعقبة / .يُنا ُل الصّائ ُم الثَّ َ
النّشاط  :3وقف :مجرّد ،وقوف  /ناز َل :مزيد بحرف ،نِزال ،أو منا َزلة /فَ ِر َح:
ُمج ّرد ،فَ َرح  /فَ َّك َر :مزيد بحرف ،تَفكير.
النّشاط ْ :4الجُمل الّي جاء فيها ْالمصدر سببًا لحدوث ْالفعل هي :اِستعملْ حزام
الأْ مان حفاظًا على سالمتك / .ق ّد ُ
مت ال ّرج َل احترا ًما له / .يُحافظُ الطّالبُ على
دراسته رغبةً في تطوير نفسه.
النّشاط  :5توفيرًا :مفعول ألجله منصوب ،وعالمة نصبه تنوين ْالفتح الظّاهر على
آخره.
النّشاط اإلثرائ ّيْ :الكلمة ْالمفقودة:
(استعدا ًدا)
ا ء
ل ش ت
ل
ج
ع
ع ت
د
ا
د
ا
ل
ل
س
ا
م
ا
ط ع
ل
ا
ج
ن
ا
ل
ق
ل ف ن
ج ي
م
ع
ا
ل
ن
م
النّشاط التقويم ّي :ستّة /اثنتان /أربعة  /خمس /واح ًدا.
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ا ْل ِكتابَةُ الإْ ِ مالئِيّة
فهرس المحتويات
صفحة
ال ّ

س ُمها والدّرس
رقم ا ْلوحدة واِ ْ

صفحات
ال ّ
من ا ْلكتاب
ا ْلمدرسي

س ُم ا ْلكتاب
اِ ْ

ال ّرقم

(في ْالملزمة)

1

46-45

والحضارة ْ
مهد ْالعال ْ
(الكتابة
اإلمالئيّة :تنوين ْالفتح ،التّاء
ْالمربوطة والتّاء ْالمبسوطة
ْ
والهاء ،إنشاء وإن شاء)

17

2

53-47

صحّة تاج ْ
ال ّ
(الكتابة اإلمالئيّة:
ْ
ْ
همزتا الوصل والقطع في
الأْ فعال)

35-32

3

54

قالوا في الأْ مثال ْ
ْ
(الكتابة
اإلمالئيّة :حرف ْالفاء ْالمتّصل
بالم الأْ مر)

46 +

4

54

الأْ لعاب الأْ ولمبية ْ
(الكتابة
اإلمالئيّة :حرف ال ّشرط ْ
إن ْالمدغم
بـ ما)

62-61

5

50-43

من عبق ْالماضي ْ
(الكتابة
اإلمالئية :همزتا ْالوصل ْ
والقطع
في الأْ سماء والأْ فعال)

74-73

اللّغة ْال َعربيَّة
ج2

6

55

ْالعلم واإلبداع ْ
(الكتابة اإلمالئيّة:
حروف تكتب وال تنطق)

91-89

االلّغة ْال َعربيَّة
ج2

اللّغة ْال َعربيَّة
ج2

اللّغة ْال َعربيَّة

اللّغة ْال َعربيَّة
ج2
اللّغة ْال َعربيَّة
ج2

س
عنوانُ الدر ِ

دروس ا ْلكتابة اإلمالئيّة في ا ْلفصل الثّاني
ماذا سأتعل ُم؟
أكتب تنوين ا ْلفتح بصورة سليمة في مواطنه ا ْلمتعدّدة.
-1
َ
ق بين التّاء ا ْلمربوطة والتّاء ا ْلمبسوطة في ا ْلكتابة والنّطق.
 -2أف ّر َ
ق بين التّاء ا ْلمربوطة وا ْلهاء في ا ْلكتابة والنّطق.
 -3أف ّر َ
أكتب (إن شاء هّ
للا) و(إنشاء) ُمميِّ ًزا بينهما.
-4
َ
ف إلى مواطن كتابة همزة ا ْلوصل وهمزة ا ْلقطع.
 -5أتع ّر َ
أكتب تركيب (ا ْلفاء ا ْلمتصلة بالم األمر) بصورة صحيحة.
-6
َ
 -7أُدغ َم حرف الشّرط (إنْ ) بـ (ما) وتفريقها عن (أ ّما).
صور ٍة صحيحة.
 -8أنط َ
ق كلمات ت َْحوي حروفًا تكتب وال تلفظ ،وأكتبَها ب ُ

الدّروس

ْالكتابة اإلمالئيّة
الص ّ
ّف السّابع ْ /الجزء الثّاني

تنوين ْالفتح ،التّاء ْالمربوطة والتّاء ْالمبسوطة ْ
والهاء ،إنشاء وإِ ْن َشا َء
همزتا ْالوصل ْ
والقطع
حرف ْالفاء ْالمتّصل بالم األمر
حرف ال ّشرط ْ
(إن) ْالمتّصلة به (ما)
حروف تكتب وال تنطق

45

أه

ميَّة اإلم
ال
ء
ف
َ
ي
ّ
ف
ْ
ه
م
ا
ْ
للغة العَربيَّة

عزيزي الطّالب ،حاول قرا َءة ْالجملتين
اآلتيتين قراءة سليمة مراعيًا همزتي
ْالوصل ْ
والقطع ،ث ّم أجب عن السّؤال
الّذي يليهما.

أق ّد ُر أه ّميّةَ اإلمالء

ك يا مح ّم ُد.
* أحتر ُم وال َد َ
ك يا مح ّم ُد.
* احتر ْم وال َد َ
َ
الحظت أثرًا الستخدام ْالهمزتين في تحديد ْالمعنى؟ بيّن ذلك.
هل

وا
آل
ن
،
رحل يا أ
ب
ط
ا
ة األنش ل ا
إل
م
طة الْم الء،
ه
ّ
ي
ا
م
متعة.
عنا ف

ي
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همزة الوصل وهمزة القطع

ا
النّشاط األول:

أ َ إِ أ ُ

ِحوا ُر ْالهمزتين
بتا ِن،
لطيِّ
ما ،أيّتها ا يكما؟
يك
ف عل
ال َّسالم عل أتع ّر
ي أن
هل ل

نعم بالتّأكيد،
أنا اسمي همزة الوصل

اسماكما جميالن ،ولكن ما
ق ّ
صةُ كلٍّ منكما؟ تفضلي
ح ّدثيني أولاً يا همزة ْالوصل.

وأنا اسمي
همزة ْالقطع.
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بك ّل سرور ،اقرئي هذه ْالجملة (لقد
ُ
ت
استفدت من ْالكتاب) ،هل نطق ِ
ُ
(استفدت)؟
ْالهمزة في كلمة
ال ،لم أنطقها ،لقد وصل ما قبلها
(الدال) بما بعدها (السّين).
ت ْالهمزة في
ت ،وإذا جلع ِ
نعم ،أحسن ِ
ستفد ُت من ْالكتاب)،
أ ّول ْالجملة (ا
هل تنطقي َن ْالهمزة؟

نعم أنطقُها.

ت اآلن قصّتي؟
إذن ،هل عرف ِ

نعم ،أنت ْالهمزة الّتي تُنط ُق في
بداية ْالكالم ،وتسقطُ في وسطه،
وتُكتب على شكل (ا).
48

جاء دو ُرك يا همزة ْالقطع ،ع ِّرفي
بنف ِس ِك.
بكل
س
ر
و
ر
،
ا
ق
رئ
ي
ج
ملة (صديقي
أمجد ك
ري
م
)
،
ٌ
ه
ل
ْ
ن
ط
ق
ت
ِ الهمزة في
كلمة (أمجد)؟

نعم أنطقُها.
صتي؟
رفتِ ق ّ
هل ع

ي دائ ًما ،ف

وهذا حال

نعم
،
أ
ن
ْ
ت
ا
ل
ه
مزة ال ّ
ت
الْ
ُ
ي
ت
ن
ط
ك
ُ
ق
ال
م
ف
و
ي
و
ب
س
د
اية
طِه ،وت ُ
ك
ت
ب
ع
ل
ى
شكل (أ  /إ)
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واآلن ،قوال لي أين تس ُك ُن
كلّ منكما؟

نس ُك ُن في األفعال واألسماء ْ
والحروف ،أما
األفعال ،فماضي ْالفعل الثّالث ّي ،مثل(أَ َخ َذ)،
وماضي وأمر ْالفعل ال ّرباع ّي ،مثل (أَرْ َس َل
 أَرْ ِسلْ ) همزتها همزة قطع.وفي األسماء ْ
والحروف؟
األسماء
(ا
س
م
،
اب
ن
،
ا
بن
ة
،
و(اثنان واثنتين) و(ام ُرؤ ُّ امرأة) و ُمثنَّاها،
)ك
َو ْ
ص ٍل ،وما سواها من ا لها همزتها همزة
أل
س
قطع ،مثل (أحمد – إنسا ماء همزتها همزة
ن – أنت).
ف ا ْلمبدوءة
جميع ا ْلحرو
ْلحروف ،ف
مثل (إلى –
أما ا
همزة قطع،
زة؛ همزتُها
بهم
َأ ْن – أو).
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طلبة ،قوموا بأداء
ع ّزائي ال ّ
جاء دوركم أ
ّ طين ا ّلثاني وا ّلثالث:
النشا

النّشاط الثّاني:

أنا أميّ
ز
ال
ّ
ص
حي
ْ
ح
م
ن
الخاطئ

أَما َمك مجموعةٌ من ْالبطاقات ال ّزرقاء ،اسحب ْالبطاقة الّتي ُكتِبَت فيها ْالهمزة
بصورة صحيحة وأفلتها تحت ْالخط األخضرْ ،
والجملة الّتي ُكتِبَت فيها ْالهمزة
بصورة خاطئة تحت ْالخط األحمر.
هل َ
انت مستع ٌّد لل ُمقابلة؟
لقد ا ْستَ ْخ َد َ
ك.
مت مهارتَ َ
خرجنا في رحل ٍة إلى جرش.
أ ّمي إمرأةٌ عظيمةٌ.
إ ْع َملْ
ك وال تيأسْ .
لطموح َ
ِ
إيا ٌد شابٌّ طيّبٌ .
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النّشاط الثّالث:

أح ّول األفعا
ل
،
و
أن
تب
ْ
ه
إل
ى
ال
همزة

َح ّول األفعال ْالمخطوط تحتها في جمل الصّناديق ال ّزرقاء من حال ْالمضارع إلى
حال األمر مع تغيير ما يلزم ،واكتب اإلجابة في الصّناديق الصّفراء.
اس.
يحتر ُم ال ّرج ُل الصّال ُح النّ َ

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

َ
أنت تعم ُل بِ ِج ّد.

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

يُ ْتقِ ُن ْالمخلصُ عملَهَ.

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

النّشاط الرّابع:
صندوق ْالكلمات ْالمبعثرة
اِ ْ
ْالكلمات
بحث عن ك ّل كلمة مكتوبة بصورة صحيحة من صندوق
ْالمبعثرة ،وقُ ْم بسحبها وإفالتها في ْالفراغ ْالمناسب في ْالفقر ِة ليستقيم ْالمعنى.
ق ْالكلمات بصورة صحيحة.
وحاولْ أن تنط َ
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الفِ ْقرة

لتوفير ..............
ص ّمما ..............
اقتر َح مح ّم ٌد على صديقِ ِه أن يُ َ
ِ
ْالكهربائيّ ِة ،فأجابه صديقُه :ونِ ْع َم ال ّرأي ،وسنعم ُل عليه - .............. -
روع بـ  ..............مشرو ِعهما ،و
فاتّفقا على أن يضعا  ..............قب َل ال ّش ِ
 .............. ..............ال ُمتاحة.

أختار الْ
ك
ل
م
ة
ا
ل
ّ
ص
حي
حة ،وأنطقُها

صندوق ْالكلمات ْالمبعثرة
ُخطّةً
الإمكاناة

مراعاه

م�رشوعا
ً

الله
إن�شاء ُ
� َ

الإمكانات
� ْإن �شاء
الطّاقة

الله
� ْإن �شاء ُ

مراعات

ُخ ّط ًتا

�إن�شاء

م�رشوع ًا

الطّاقه

مراعاة
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النّشاط الرّابع:

خارطة مفاهيميّة وورقة عمل

تَفهّم ْالخارطة ْالمفاهيميّة اآلتية ،ث ّم أجب عن ورقة العمل ْالمرفقة
ْالفاء تتّصل

بالم األمر ال ّداخلة
على ْالمضارع

ْ
إن
ّ
ال ّشرطة تتصل

بـ
ّ
(ما) النتيجة

النّتيجة

تسكين
اللاّ م

تُدغمان في كلمة
واحدة (إ ّما)

مثال:
قرآن.
فَ ْلنَقرأ ْال َ
مثال:
إ ّما تُحسن إلى
النّاس يُحسنوا إليك.

ورقة العمل
صل بخط بين كل جملة في العمود األول والتّركيب ال ُمناسب لملء ْالفراغ فيها.
ِ
ْ
إن ما تقرأ
ب.
 ..............عن ال َك ِذ ِ
ك.
 ............تتو ّس ْع معرفتُ َ
 ............خيرًا.

فَ ْلتَقُلْ
فَلِنَ ْبتَ ِع ْد
فَ ْلنَ ْبتَ ِع ْد
إ ّما ْ
تقرأ
فَلِتَقُلْ
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النّشاط اإلثرائ ّي:

أنط ُ
ق الْكل

ما

ٌ
حروف تُكتبُ وال تُنط ُ
ق
ألف التّفريق

ْالواو

اللاّ م ال ّشمسيّة

ت بص
و
ر
ة
ص
ح
يح

ة

همزة ْالوصل
وسط ْالكالم

ب ،اقرأ ْالكلمات اآلتية ،مراعيًا نُطقها دون ْالحروف السّابقة:
عزيزيُّ الطّال ِ
َع ِملوا

َع ْمرو

السّماء

لقد استَفدنا

لم يَرجعوا

أولئك

الطّيور

عند ْال َمساء

النشاط التقويم ّي:

صندوق ْالمحكمة

أحك ُم
ع
ل
ى
ص
ّ
حة الْكلما

ت

ب ،أمامك صندوقان ،صندوق ْالكلمات ْالمكتوبة بصورة صحيحة،
عزيزيُّ الطّال ِ
كل كلمة
وصندوق ْالكلمات ْالمكتوبة بصورة غير صحيحة ،وعليك أن تحكم على ِ
في كل دائرة ،وتسحبها في الصّندوق ْالمناسب.
صندوق ْالكلمات الصّحيحة

صندوق ْالكلمات ْالخاطئة

س َم ْع صوتي
فَ ْ
سارعوا
التّ ْمر
أولئك
ال ّ
تتأخرو
صدق
أُلُو ال ّ
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ْال ُم ْل َح ُ
ق:

ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ
النّشاط  :1يقرأ الطّالب ْالحوار ،ويتفهّم مضمونه.
النّشاط  :2الجمل الصّحيحة :لقد استخدمت مهاراتك / .خرجنا في رحلة إلى جرش.
إِيا ٌد شابّ طيّب.
النّشاط  :3احتر ْم النّاس / .اعملْ بج ّد / .أًتقِ ْن عملك.
النّ ّشاط  :4يحاول الطّالب قراءة ْالكلمات بطريقة صحيحة.
لتوفير (الطّاقة) ْالكهربائيّ ِة،
ص ّمما (مشرو ًعا)
اقتر َح مح ّم ٌد على صديقِ ِه أن يُ َ
ِ
فأجابه صديقُه :ونع َم ال ّرأي ،وسنعم ُل عليه – (إن شاء هللا)  -فاتّفقا على أن يضعا
ّ
روع بـ (إنشاء) مشرو ِعهما ،و (مراعاة) (اإلمكانات) ال ُمتاحة.
( ُخطةً) قب َل ال ّش ِ
النّشاط ْ :5فلنبتع ْد  /إ ّما ْ
تقرأ  /فَ ْلتَقُلْ .
اإلثرائ ّي :يقرأُ الطّالبُ ْالكلمات ْالمعروضة ،مراعيًا نطقها دون ْالحروف
النّشاط ِ
الّتي تُكتب وال تنطق.
النشاط التقويم ّي:

الصّحيحة :سارعوا  /التّمر  /أولئك.
ْالخاطئة :فَ ْس َم ْع صوتي  /أُلُو الصّدق  /ال تتأ ّخرو.
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ا ْلكتابة التّعبيريّة
فهرس المحتويات
صفحة
ال ّ

س ُمها والدّرس
رقم ا ْلوحدة واِ ْ

صفحات
ال ّ
من ا ْلكتاب
ا ْلمدرسي

س ُم ا ْلكتاب
اِ ْ

18

اللّغة ْال َعربيَّة
الجزء الثّاني
اللّغة ْال َعربيَّة
الجزء الثّاني

ال ّرقم

(في ْالملزمة)

1

59-57

مهد ْالعالْ -الكتابة التّعبيرية في
موضوع أدبي

2

62-59

الصّحة تاجْ -الكتابة التّعبيريّة في
موضوع علمي

35

3

64-62

ِع ْشتَ يا أُرد ُُّن فِ ْينَا  -الرّسالة

48-47

اللّغة ْال َعربيَّة
الجزء الثّاني

4

66-65

قالوا في الأْ مثال -التّلخيص

63-62

اللّغة ْال َعربيَّة
الجزء الثّاني

س
عنوانُ الدر ِ

ا ْلكتابة التّعبيريّة
(ا ْلكتابة التّعبيريّة  /ال ّرسالة  /التّلخيص)
ماذا سأتعل ُم؟
أكتب كتابة تعبيريّة في موضوع أدب ّي أو علم ّي.
-1
َ
ص أْالدوار في كتابة موضوع.
 -2أتق ّم َ
ضح عناصرها وأجزاءها.
-3
أكتب رسالة إلى صديق في موضوع شخص ّي ،وأو ّ
َ
ّ -4
ص بعض النّصوص مع ا ْلمحافظة على أْالفكار.
ألخ َ
ف عالمات التّرقيم توظيفًا سلي ًما.
 -5أوظّ َ
 -6أُض ِّم َن اآليات ا ْلكريمة أْ
أكتب.
والحاديث الشّريفة والشّعر في ما
ُ
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النّشاط الأْ َّول:

كتابتي التّعبيريّة

أُ
ع
ب
ِّ
ُ
ر
ع
ن
شعوري

هل زرت يو ًما مدينة ْالبترا ،أو شاهدتها عبر شاشة التّلفاز ،وشعرت بال َعظَمة ْ
والعراقة تجتمعان
ص ْ
ف هذا ال ّشعور...
في ْالمكان نفسه؟
ِ

...................................................................................................
تأمل

أنا كاتبٌ ،
وأعبّر عن
مشاعري

ماذا فعلت ؟
استخدمت قل ًما وورقة ،وكتبت موضو ًعا تعبيريًّا يِ ُ
صف
جمال ال ّشعور.
نشاط :ما ْالمقصود ْ
بالكتابة التّعبيريَّة؟
هي ترجمة للفكر ونَ ْق ٌل للمشاعر ووصف للتجارب وتسجيل
لألحداث َو ْفق رموز مكتوبة متعارف عليها.
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النّشاط

الثّانيْ :الكتابة التّعبيريّة

تق ّمص دور ْالمرشد السّياحي
واكتب في هذا ْالموضوع

أنا مرش

د سياح ّي،
و
سأ
كت
بُ
م
و
ض
و
ً
عا في مهنتي

انتبه :استخدم الأْ ساليب اللّغوية ْالمتن ّوعة( .االستفهام ،الأْ مر ،التّعجب ،النّداء)...،
تذ َّكر :أَ ْن تض َع عالمات التّرقيم ْالمناسبة.
اِستعنْ :بالأْ فكار اآلتية:
َّائحين.
 التّرحيب بالسَ
 التّعريف بنفسك. التّعريف ْنوون التّوجُّ ه إليه.
بالموقع السّياحي الّذي تَ َ
 وصف ما يشاهده السّائحون في ْالموقع السّياحي..... ..............................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................
أنا كات ٌ
ب
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النّشاط الثّالث:

ْالكتابة التّعبيريّة في موضوع علم ّي:

نشاطٌ بيت ّي
ا ْنتَشر في اآلونة الأْ خيرة مرض فيروس كورونا ،واجتاح ْالعالم بأسره ،وج ّمد كثيرًا
من نشاطات ْالبالد وعادات ْالعباد.
ب انتشاره و َد ْو ِر وزارة الصّحة
نفّ ْذ حملة توعية بهذا ْالمرض وأعراضهَ ،ونِ َس ِ
في تقديم ْالخدمات اللاّ زمة للمصابين بهذا ْالمرض ،ودورها في الح ِّد من انتشار هذا
المرض ،مستخد ًما ْالمطويَّات أو ْالعروض التّقديميَّة( .يمكنك التّواصل مع زمالئك
من خالل مواقع التّواصل االجتماع ّي).
اكتبْ

أنا كاتبٌ ،
وأعرضُ أفكاري

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................
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التّقويم ّ
الذاتي:
هل الحظت اختالفًا في أسلوب ْالكتابة التّعبيريّة بين
ْالموضوعين السّابقين؟

أق ّوم ذاتي

سياحي) :موضو ٌ
ع أدب ّي يعتمد على اللّغة األدبيّة غير
ا ْلموضوع األول (ا ْلمرشد ال ّ
ْالمباشرة الّتي يستخدم فيها ْالكاتب الصّور ْالفنيّة واألساليب ْالبالغيّة للتعبير عن
مشاعره.
ا ْلموضوع الثّاني (فيروس كورونا) :موضو ٌ
ع علم ّي يعتمد على ْالحقائق ْالمثبتة
واللّغة ْالواضحة ْالخالية من أي جماليات.

النّشاط

رسالة ٌ إلى صديقي

ي :الرّسالة
اإلثرائ ّ
بسم هللا الرحمن الرحيم

أخي ْالحبيب منذر
تحيّة عطرة أبعثها إليك ،وبعد،
استيقظت صباحًا فوجدتُك في خاطري ،ووجدتُني أستعي ُد خالل لحظات ك َّل ّ
ُ
الذكريات
ْالجميلة بيننا ،لَ ِعبُنَا تحت ال ّدالية ،وترا ُش ُ
ق ْالماء في أيام الصّيف الحارَّة ،ووجدتُني أسم ُع
ّ
تطمئن
صوت أ ّمي وكأنّه السّاعة وهي تَط ّل علينا من نافذة غرفتها في الطّابق الثّاني حتى
أننا بخير.
أخي ْالحبيب
بخير ،ومشتاقون إليك كثي ًرا ،ما زالت ال ّدالية تورق في ال ّربيع ،وتطرح
جميعنا
ٍ
عناقيدها في الصّيفَّ ،
العنب معك أَل ُّذ وأطيب ،وما زالت أمي تطلُّ من النّافذة،
لكن طعم
َ
َّ
لكن خوفَها علينا في غيابك صار أكبر ،لقد ازداد ال ّشيب في رأس أبي ،و َكثُ َرت التّجاعيد
في وجه أمي ،لكنَّها صارت أجمل.
بخير ،أنا أفتقد وجودك ،فأَكملْ دراستك و ُع ْد إلينا سال ًما.
أخيرًا ،أخبرك يا أخي أننا
ٍ
أختك غنى
األربعاء 2016/6/13
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البَ ْد ُء بذكر ال ُمر َسل
إليه واالفتتاحيّة
العرضُ  ،ويتض ّمن مضمون
ال ّرسالة ،وهو أطول أجزاء
ال ّرسالة

ُ
أعرِّ ف أجزاء
ال ّرسالة

رسل
ْالخاتمة ،مثل اسم ال ُم ِ
والتّحيّة والسّالم

أنا أكتبُ رسالةً
اكتبْ رسالةً إلى صديق تع ّرفت عليه عن طريق
ّ
األردن،
مواقع التّواصل االجتماع ّي تدعوه فيها لزيارة
مستخد ًما األساليب اللّغوية ْالمتن ّوعة.
تنس َوضْ َع عالمات التّرقيم ْالمناسبة.
مالحظة :ال َ
............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
رسل
ال ُم ِ
...............
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قيّم رسالتك

كيف
تكون رسالتي ُمتقنة

بعد كتابة ال ّرسالة ،أتأ ّكد من أنني( :ح ّدد ما ت َّم مراعاته بإشارة)
 ض ّم ُنت رسالتي اسم ال ُمر َسل إليه.
 رت ّ ُبت األفكار ترتيبًا منطقيًّا.
 قس ُّمت الرّسالة :بد ًءا ،وعرضًا ،وخاتِ َمة.
 ض ّم ُرسل ،وتاريخ ال ّرسالة.
نت رسالتي اسم ال ُم ِ
 وظّ ُأساليب لغويّةً متن ّوعةً.
فت
َ
ُ
استخدمت عالمات التّرقيم ْالمناسبة.
 صح ُّحت األخطاء اإلمالئيّة ،والنّحويّة.
كتبت بخ ٍّ
ُ
وجميل.
واضح
ط
ٍ
ٍ
صة ً
أت ق ّ
هل قر َ
وكانت طويلةً؟

َمهارةُ التّلخيص

بإيجاز دون
حاول رواية ْالقصّة
ٍ
إخالل ْ
بالمعنى.
ٍ
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ص ًة،
ق ّ
رأت يلة.
طو
َق
لقد ك ّنها
ول

ْلحلُّ هو
ا

* متى نحتا ُج التّ
لخيص؟
َ
س طويلة .
تلخيص درو ٍ
تلخيص ْالكتب بعد قراءتها.
ص جميلة.
تلخيص نصو ٍ

التّلخيص

أُع ّر ُ
ف التّلخيص

ما هو التّلخيص؟
هو عرضٌ موج ٌز أله ِّم الفِ ْقرات واألفكار في نصٍّ ما ،ويت ّم عن طريق
َج ْم ِع األجزاء ْالمختلفة للنصّ األصل ّي ،واختزالها و َرب ِْط أقسامها بعضها
ببعض ،وتمييز عناصرها األساسيّة ْ
والفرعيّة.
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ت التّلخيص اآلتية:
ق خطوا ِ
أسي ُر َو ْف َ

اختر ن ًّ
صا
قسّم النص
إلى فقرات

استخرج
الكلمات
المفتاحيّة

ح ّدد
الفكرة
الرئيسة
لك ّل فقرة

اجمع
األفكار
بتسلسل

اكتب
النصّ
الجديد

دوركم اآلن

النشاط التقويم ّي:
o
o
o
o
o
o
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أنا أُلَ ّخصُ

اخترْ ن ًّ
صا من كتاب مهارات الاْ تصال.
اتّب ْع خطوات التّلخيص السّابقة.
اكتب التّلخيص بلغ ٍة سليم ٍة مع ْالمحافظة على األفكار ال ّرئيسة.
و ِّ
ظف عالمات التّرقيم توظيفًا مناسبًا.
و ِّ
ظف التّراكيب واألساليب اللّغويّة الّتي اكتسبتها.
و ِّ
ظف اآليات واألحاديث النّبويّة ال ّشريفة في ْالكتابة.

ماذا تعلّمت؟

ْال ُم ْل َح ُ
ق:

ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ

ُ
يصف الطّالبُ بلغته.
النّشاط :1
النّشاط  :2يكتُب الطّالب من إنشائه.
النّشاط  :3يكتب الطّالب من إنشائه ،ث ّم يُق ّو ُم ذاته:
سياحي) :موضو ٌ
ع أدب ٌّي يعتمد على اللّغة الأْ دبيّة غير
ا ْلموضوع أْال َّول (ا ْلمرشد ال ّ
ْالمباشرة الّتي يستخدم فيها ْالكاتب الصّور ْالفنيّة والأْ ساليب ْالبالغية للتعبير عن
مشاعره.
ا ْلموضوع الثّاني (فيروس كورونا) :موضو ٌ
ع علم ٌّي يعتمد على ْالحقائق ْالمثبتة
واللّغة ْالواضحة ْالخالية من أي جماليات.
النّشاط اإلثرائي :يكتب الطّالب رسالةً من إنشائه ،ث ّم يُق ّومها حسب نموذج التّقويم
ْالمعروض.
النشاط التقويم ّي :يُل ّخص الطّالب ن ًّ
صا باتِّباع اإلرشادات ْالمعروضة في الصّندوق.
ث ّم يُق ّو ُم تعليمه باإلجابة عن سؤال :ماذا تعلّمت؟
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االستماع
َمها َرة
ِ
فهرس المحتويات
صفحة
ال ّ

ال ّرقم

(في ْالملزمة)

س ُمها والدّرس
رقم ا ْلوحدة واِ ْ

1

82 -69

نصٌّ من خارج ْالكتاب
ّ
(فن ال ّزخارف اإلسالميّة)

صفحات
ال ّ
من ا ْلكتاب
ا ْلمدرسي

س ُم ا ْلكتاب
اِ ْ

س
عنوانُ الدر ِ

ستماع
َمهارة اال ْ
ماذا سأتعل ُم؟
ت.
 -1أستم َع إلى ّ
نص االستماع بإنصا ٍ
ص ا ْلمسموع.
-2
أجيب عن أسئلة النّ ّ
َ
ص ا ْلمسموع.
 -3أُح ِّد َد األفكار ا ْلواردة في النّ ّ
لنماذج من ال ّزخارف اإلسالميّة.
ف مشاه َد
ص َ
َ
 -4أَ ِ
ص ،وأض َعها في خارط ٍة ذهنيّة.
-5
استخلص أفكار النّ ّ
َ
ومبان إسالميّة.
 -6أُعط َي أمثلةً لزخارف تُعجبني من آثا ٍر
ٍ
أقترح أفكا ًرا جديدةً في فنّ ال ّزخارف.
-7
َ
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ع
ستِما ُ
اْال ْ

ّ
فن ال ّزخارف اإلسالميّة

هيّا معي يا أبطا َل السّابع
س ُم َش ِّوق ،في
إلى در ٍ
مهارة االستماع
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النّشاط الأْ َّول:

رحلةٌ إلى ا ْلحضارة اإلسالميّة

ص ْ
ف ما ترى في هذه الصُّ َور.
ِ

ُ
تَ
رس
وجيهات ،وخطوات تنفي ِذ ال ّد ِ
ق بقراءتِه) ْ
شخص تث ُ
أن يقرأَ عليك نصَّ
اطلب من أحد أفراد أسرتك (أو من أي
ٍ
االستماع ،متق ّمصًا دور ْالمعلّم ،عل ًما ّ
ق نهايةَ ال ّدرس.
أن النّصَّ موجو ٌد في ملح ٍ
ِ
 -1اجلسْ ُم ْعتَ ِدلاً .
ت.
 -2تخلّصْ من ال ُمشتّتا ِ
االستماع إلى النّصّ .
 -3اقرأ أسئلةَ النّصّ ْالمقرو ِء بتَ َمع ٍُّن قب َل
ِ
 -4بع َد قراءة األسئلة ،استمع إلى النصّ من المعلّم ،ث ّم اطلب منه أن يُعي َد عليك
ت الحاجة.
قراءة النصّ م ّرة أخرى إذا دع ِ
 -5أع ْد قراءةَ األسئل ِة م ّرةً أخرى.
ب مع ال ُم َعلِّ ِم.
 -6أجبْ عن األسئل ِة بالتّرتي ِ
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النّشاط

الثّانيْ :
اقرأ األسئلةَ اآلتية ،ث ّم استم ْع إلى قراء ِة النّصّ .

أسئِلةُ النّصّ
 -1ما هو األثر الّذي تركته ال ّزخرفة في النّهضة اإلسالمية؟
 -2ازدهرت ْالزخرفة اإلسالميّة من ناحيتين ،بيّنهما.
 -3ابتكر ْالمسلمون أشكالاً لل ّز ْخرفة ،وضح ذلك.
 -4عال َم يُطل ُ
ق اسم (األرابيسك)؟ وأين ظه َر أول م ّرة؟
خارف ْالمعماريّ ِة اإلسالميّ ِة؟
ق أه ُل تقني ِة ال ّز
 -5بِ َم َح َذ َ
ِ

 -6هناك نوعان من ال ّز َخرف ِة اإلسالميّة ،اذ ُكرْ هما.
خارف اإلسالميّة
ت ْالحديث ِة في َعصْ ِرنا بال ّز
ك ،هل تُ َؤيِّ ُد
َ
 -7برأي َ
ِ
تزيين ْالبيو ِ
اآلثار فقط؟
ْالقديم ِة؟ أم تراه نمطًا قدي ًما نج ُدهُ في
ِ

خارف اإلسالميّة ،ماذا تُ
ُ
ضيف؟
ت جديد ٍة إلى ال ّز
ب منك إضافةُ ميزا ٍ
 -8لو طُلِ َ
ِ

أقرأُ األسئلة
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النّشاطُ

الثّ ُ
الث :استمع إلى النّصّ بإنصات.
أنا مستم ٌع جيّد
ّ
فن ال ّزخارف اإلسالميّة

صورة من مسجد
األزهر في مصر

مصدر النّص :فن ال ّزخرفة في ْالحضارة اإلسالميّة  /د .راغب السّرجاني.

عزيز ّ
ب ،ارج ْع إلى أسئل ِة النّصّ واقرأها م ّرة أخرى
ي الطّال ِ
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النّشاطذ

ال ّرابعُ :مناقشة أسئلة ال ّدرس

أنا أناقشُ

 -1ما هو األثر الّذي تركته ال ّزخرفةُ في النّهضة اإلسالمية؟
..............................................
ْ -2
ازدهرت ال ّزخرفة اإلسالميّة من ناحيتين ،بيّنهما.
..............................................
 -3ابتكر ْالمسلمون أشكالاً لل ّز ْخرفة ،وضّح ذلك.
..............................................
 -4عال َم يُطل ُ
ق اسم (األرابيسك)؟ وأين ظه َر أول م ّرة؟
..............................................
خارف ْالمعماري ِة اإلسالمي ِة؟
ق أه ُل تقني ِة ال ّز
 -5ب َم َح َذ َ
ِ
..............................................
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ستُعرضُ إجابات
األسئلة في
ملحق اإلجابات

 -6هناك نوعان من ال ّز َخرف ِة اإلسالميّة ،اذ ُكرْ هما.
..............................................
خارف اإلسالميّة
ت ْالحديث ِة في َعصْ ِرنا بال ّز
ك ،هل تُ َؤيِّ ُد
َ
 -7برأي َ
ِ
تزيين ْالبيو ِ
اآلثار فقط؟.
ْالقديم ِة؟ أم تراه نمطًا قدي ًما نج ُدهُ في
ِ
تُت َر ُ
ك اإلجابة للطالب.
خارف اإلسالميّة ،ماذا تُ
ُ
ضيف؟
ت جديد ٍة إلى ال ّز
ب منك إضافةُ ميزا ٍ
 -8لو طُلِ َ
ِ
تُت َر ُ
ك اإلجابة للطالب.

النّشاطُ

ْالخامس :خارطة أفكار النّصّ

أنا ُمحلّ ٌل

ضعْها في ْالخريطة ْالمرسومة.
استخلِصْ أفكار النّصّ  ،ث ّم َ

أفكار النّصّ
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النّشاطُ

السّادس :لوحةُ الصّور

ص ِّو ٌر فوتوغراف ّي
أنا ُم َ

هَبْ أنّك ُمص ّو ٌر فوتوغرافِ ّي ،وتزو ُر اآلثا َر ْ
أعط
والمباني اإلسالميّةِ ،
أمثلةً
بصور( .يُمكنك
كُ ،م َمثّلاً عليها
ألجمل ال ّزخارف الّتي أعجبت َ
ِ
ٍ
الاْ ستعانة بشبكة المعلومات العالميّة)
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أًمثلةُ لتطبيق النّشاط
ُ
نقف على هذه األشكال ال ّزخرفيّة مثالاً .

النُّقوش على مداخل قبَّة
الصّخرة في ْالقدس.

الأْ قواس في
مسجد قرطبة.

ال ّزخارف في قبّة مسجد
ْالملك ْالمؤسّس في ع ّمان.

نُقوش في قصر
ْالحمراء في غرناطة.

زخارف من داخل إحدى
قباب ْالمسجد النبويّ.

زخارف من داخل مسجد
األزهر في مصر.
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النشاط

اقترحْ أفكا ًرا
التقويم ّ
يِ :

ُ
وأضيف
أنا فنّان،
أفكا ًرا جديدة

وأردت ْ
هَبْ أنَّك فنَّ ٌ
َ
ك بصمةً في
ان في رسم ال ّزخارف،
أن تت ُر َ
فن ال ّزخارف ْالمعماريّة ،ق ّدم للمهندسين أفكا ًرا جديدةً في ّ
ّ
فن
ال ّزخارف.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
..................
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ُملح ُ
ق نصّ الاْ سْتماع
خارف اإلسالميّ ِة
فنُّ ال ّز
ِ
ت ال ّز ْخ َرفَةُ اإلسالميّةُ
إبراز
خصائص ُم َميَّزةً كان لها عظي ُم األَثَ ِر في
َ
اتّخذ ِ
ِ
ُ
ْ
ي لِنَهض ِة ْالمسلمينْ ،
حيث
دهرت بدرج ٍة عالي ٍةَ ،سوا ٌء من
واز
ْال
مظهر ْالحضار ِّ
ِ

ُ
حيث موضوعاتُها وأساليبُها ،واستخد َم التَّقَنيّون
تَصْ مي ُمها وإخراجُها ،أو من
ت
مسلمون خطوطًا ُز ْخ ُرفِيّةً رائعةَ ْال
ْال
َ
كوين ،وجعلوا من ْالمجموعا ِ
مظهر والتّ ِ
ِ
ق فيها خيالُهم إلى اللاّ نهاي ِة والتّ
ب
ال ّز ْخ ُرفِيَّ ِة نماذ َج انطل َ
كرار والتّج ُّد ِد والتّنا ُو ِ
ِ
ت النّجميّةَ ،وأشكا َل التّ
ح
والتّشاب ُِك ،وابتكروا ْالمضلَّ َعا ِ
ِ
وريق ،وأشكا َل التّو ُّش ِ
ق عليه األوربيّون (األرابيسك).
بي الّذي أَطلَ َ
الع َر ِّ

وال يزا ُل هذا النَّ َس ُ
ُلدان َعديد ٍة من ُذ
العربي في ال ّز ْخ َرف ِة يَحْ ظى
ق
ُّ
ِ
باالهتمام في ب ٍ
ظَهَ َر أل َّو ِل َم َّر ٍة في ال ّز ْخ َرف ِة ْالفاطميّ ِة ،وفي مسج ِد ْ
قرن
األزهَ ِر ،في
ِ
منتصف ْال ِ
خارف ْالمعماريّ ِة
ق أه ُل تَ ْقني ِة ال ّز
(العاشر ْالميالد ِّ
ابع ْالهجريِّ
ي) ،وقد َح َذ َ
ِ
ِ
ال ّر ِ
ت ال ُم َسطَّح ْ
خام،
اإلسالميّ ِة َ
والغائِ ِر على ْالخش ِ
ص ْنعةَ النّحْ ِ
ب ،أو ْالحجار ِة ،أو ال ّر ِ
ِ
وش.
و َمهروا في
ِ
استخدام ْالموا ِّد ْالمل َّون ِة ،وإجاد ِة النّقُ ِ
ت أساسيةً في
مقو َما ٍ
هذا ،وتُ َع ُّد العناص ُر النّباتيّةُ ،وكذا العناص ُر ْالهندسيّةُ ِّ
ُ
بِنا ِء هذا ْال ِّ
بعضها تارةً ،وتَنفر ُد ك ٌّل منهما على ِح َد ٍة تارةً أخرى،
تتعاون م َع
فن،
ِ

وعلى هذا فهناك نوعان من ال ّز ْخ َرف ِة :ال ّز ْخرفةُ النّباتيّةُ ،وال ّز ْخ َرفةُ ْالهندسيّةُ.
فن ال ّزخرفة في ْالحضارة اإلسالمية  /د .راغب السّرجاني.
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ْال ُم ْل َح ُ
ق:

ُ
رس
جابات أَ ِ
إِ
نشط ِة ال َّد ِ

النّشاط  :1يصف الطّالب بلغته ما يشاهد في الصّور.
وتركيز.
النّشاط  :2يقرأ الطّالب الأْ سئلة بتمع ٍّن
ٍ
ت.
النّشاط  :3يَستمع الطّالب لقرا َءة النّصّ بِإنصا ٍ
النّشاط :4

 -1إبراز ْالمظهر ْالحضار ّ
ي لنهضة ْالمسلمين.
 -2تصميمها وإخراجها ،وموضوعاتها وأساليبها.
 -3ابتكروا ْالمضلَّ َعات النجميّة ،وأشكال التّوريق ،وأشكال التّو ُّشح العربي.

 -4يُطل ُ
ح العرب ّي ،وظه َر أ ّول م ّر ٍة في ال ّزخرف ِة
ق على أشكال التّ ّو ُّش ِ
ْالفاطميّة ،وفي مسجد األزهر.
ت ْالمسطَّح ْ
والغائِر على ْالخشب ،أو ْالحجارة ،أو
َ -5ح َذقوا صنعةَ النّح ِ
الرّخام ،و َمهروا في استخدام ْالموا ِّد ْالمل َّونة ،وإجادة النّقوش.
 -6ال ّزخرفة النَّباتيَّة ،وال ّزخرفة ْالهندسيَّة.
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ﺍﻟﻨّﺸﺎﻁ :٥

ﺃﺷﻜﺎﻝ ّ
ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟّﺘﻲ
ﺍﺑﺘﻜﺮﻫﺎ ْﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.

ﺃﺛﺮ ّ
ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨّﻬﻀﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.
ﺺ
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨّ ّ
ﺼ ْﻨﻌﺎﺕ ﺍﻟّﺘﻲ َﺣﺬَﻗَﻬﺎ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟ ّ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﱠ
ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ْﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﱠﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﱠﺔ.

ﻋﺎ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ
ﻧَﻮ َ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ.

ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ْ
ﺍﻟﻨّﺸﺎﻁ ﺍﻹﺛﺮﺍﺋﻲ :ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ّ
ﺑﺎﻟﻤﺜﺎﻝ ْﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ.
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻤ ّﻲ :ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ّ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ.

٨١

ت ّم بحم ِد هللاِ تعالى
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