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المقدمة
ّ
الحمد هلل ِّ
رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد ،زمالءنا المعلّمين وزميالتنا المعلّمات،
معينا لكم على تدريس الكتاب
للصف التاسع؛ ليكون ً
نضع بين أيديكم دليل المعلّم إلى كتاب قواعد اللّغة العر ّبية ّ
بما يناسب األُسس والمعايير التي ُبنِ َي عليها هذا الكتاب ،وبما ُيناسب طبيعة المتعلّمين ومستوياتهم.
ومتنوعة واالرتقاء بإدارتكم الصفيَّة وصوًال إلى تعليم
يسية حديثة
ِّ
وحرصا على مساعدتكم على توظيف طرائق تدر ّ
ً
التطبيقي
تعلمية محفّزة تُعين على تحقيق نتاجات التعلّم على النحو األفضل اتَّخذ الدليل المنحى
فعَّال وبيئة
ّ
ّ
اتيجيات التدريس والتَّقويم
أساسا له في بناء اإلجراءات
الوظيف ّي
اسية وفق إستر ّ
الصفية لعدد من الوحدات الدر ّ
ّ
ً
أن هذه النماذج هي لالسترشاد فقط،
الحديثة؛ لتكون
علما ّ
ً
نموذجا تهتدون به وتسترشدون في أثناء تدريس الكتابً .

التعلمية ،فالغاية ليست
ويوائم البيئة
عدلوا فيها أو تضيفوا إليها طرائق أخرى تراعي الفروق
أن تُ ّ
ّ
ّ
فلكم ْ
الفردية ُ
اإليجابي بينكم وبين الطلبة من
اإلجراءات في حد ذاتها وانما الغاية اتّخاذ تلك اإلجراءات وسيلة لتحقيق التّفاعل
ّ
جهة وبين الطلبة أنفسهم من جهة أخرى ،وتوفير فرص التعلم للطلبة جميعهم بما يناسب ميولهم واتجاهاتهم
وقدراتهم؛ وصوًال إلى تعليم نوعي متميِّز.
تم تطبيق
نموذجا لتحليل المحتوى
أيضا -
التطبيقي
يز للمنحى
وتعز ًا
َّ
ونموذجا للخطّة الفصليَّة َّ
ً
ً
تضمن الدليل ً -
ّ
تضمن الدليل
كل منهما على وحدة واحدة فقط؛ ليكونا
َ
نموذجين دالّين تسترشدون بهما للتخطيط السليم لدروسكم .و ّ

ِ
اقعية والصدق والثبات
كذلك نموذجين الختبارين ختاميين،
يأخذان بأيديكم إلى تقييم تعلّم الطلبة على أسس :الو ّ
الشمولية ،ومن ثم ،تقويم ذلك التعلّم.
و
ّ
المقرر وتوزيعها بحسب الدروس على نحو
المخصصة لتدريس الكتاب
ولمشاركتكم في تقسيم الحصص
ّ
ّ
اسي ،وذلك
يبين عدد الحصص
تقسيما
الدليل
اقعي فاعل ق َّدم ّ
مقترحا ّ
ً
ّ
ً
المخصصة لكل درس على مدار العام الدر ّ
و ّ
المقدمة .
في فاتحة الدليل بعد هذه ّ
تدنى أداؤهم ،وأنشطة أخرى ومعلومات
أن الدليل حوى أنشطةً
عالجية؛ لالرتقاء بمستوى َم ْن ّ
ُ
ّ
ونشير هنا إلى ّ
ضمّناها
مية األخرى ،وال سيما
ّ
ائية لتلبية حاجات الطلبة اآلخرين من ذوي المستويات التّعلُّ ّ
إثر ّ
المتميزين منهم .مثلما ّ
الوظيفية في التعليم؛ انطالقًا من مفهوم التعلُّم للحياة.
بندا لربط التعلم بالحياة؛ لتحقيق
ً
ّ
أن تحرصوا على ك ّل ما
دائماْ -
وأخيرا ،نرجوكم زمالءنا المعلّمين وزميالتنا المعلّمات – وهذا عهدنا بكم ً
ولي التّوفيق
أن يرتقي بتعلّم الطلبة.
من شأنه ْ
واهلل ّ
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الوحدة األولى
ْ

إسناد الفعل المعت ّل اآلخر إلى الضمائر

عدد الحصص (  )10حصص
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عنوان َّ
الضمائر(مدخل)
الدرس :إسناد الفعل المعت ّل اآلخر إلى ّ

حصة واحدة
عدد الحصصّ :

النتاجات:
ّ
-

َّ
ُي ِّ
الصف الثّامن.
شخص معرفة الطلبة باإلسناد الوارد في ّ

-

َي ْستذكر مفهوم اإلسناد.

-

َّ
النحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة

المتكلّم ,والمخاطب ،والغائب.
ُيميِّز ضمائر َّ
الرفع المنفصلة بأنواعها الثّالثُ :
َي ْستذكر دور اإلسناد وأهميته في نظامنا اللُّغوي.
مصادر التَّعلُّم:
-

التَّطبيق َّ
حوي :عبده الراجحي
الن ّ

المفاهيم والمصطلحات:

الرفع المنفصلة ,الفعل الصَّحيح.
اإلسناد ,ضمائر َّ
الصف:
إستر ّ
اتيجيات التَّدريس وادارة ّ
التَّدريس المباشر ,أسئلة وأجوبة.
-

ُيمهِّد المعلِّم َّ
السبورة ،وتذكير الطَّلبة َّ
بأن موضوع اليوم قد
للدرس بكتابة العنوان (اإلسناد) على ّ

تناولوه ِّ
السابق ,و َّأنهم اليوم سيقومون باستذكار ما تعلموه سابقًا وتعلّم ما هو جديد,
بالدراسة في الصِّف ّ
ًّ
تشخيصيا إلسناد الفعل الصحيح ,الفتًا انتباه
تقييما
وحرصا منه على ربط القديم بالجديد َسَي ْع ِقد لهم
ً
ً
َّ
المحدد.
الطَّلبة إلى ضرورة االلتزام بالوقت
 إجراءات التَّنفيذ: التَّدريس المباشر /أسئلة وأجوبةأن َيفرغ المعلِّم والطَّلبة من التَّقويم التَّ
السبورة:
بعد ْ
شخيصي يكتب ما يأتي على ّ
ّ
ﱉ ﱠ البقرة٣٠ :
ﱊ
قال تعالى :ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
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 -العلم يبني بيوتًا ال عماد لها.

احتسابا.
إيمانا و
 صام المؤمن رمضان ًً
ِّ
السابقة؟ هل يستقيم المعنى لو
 َيكتب المعلم مجموعةً من األسئلة :إلى من أُسند الفعل(قال) في اآلية ِّ
ِ
ِ
المسند
المسند إليه؟ إلى من أُسند الفعل (صام) في المثال الثّاني؟ هل يستقيم المعنى لو ُحذف ُ
ُحذف ُ
إليه؟ ما الذي يبني البيوت في المثال األخير؟ ما العالقة التي تربط الفعل (يبني) مع ِ
(الع ْلم)؟ وهل
يستقيم المعنى من دونه؟
َّ
السبورة.
 ُيكلِّف المعلِّم أحد الطلبة كتابة ما توصلوا إليه من استنتاج عن ّأهمية اإلسناد على ّ
َّ
ِّ
السبورة.
أن ّ
 َم ْن يستطيع ْيعدد لنا ضمائر الرفع المنفصلة؟ ثم ُيكلف أحد الطلبة كتابتها على ّ
عالجي:
نشاط
ّ
 ِّللمخاطب.
عدد ضمائر َّ
الرفع ُ
 ِّالرفع للغائب.
عدد ضمائر َّ
ائي:
نشاط إثر ّ
مثِّل لما يأتي بجمل مفيدة من تعبيرك:
 -فعل ماض صحيح ُمسند إلى ضمير الغائبات.

المخاطبين.
 فعل مضارع صحيح ُمسند إلى ضميرَ
 -فعل أمر صحيح ُمسند إلى الضمائر.
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :القلم والورقة
إستر ّ

تشخيصي
األداة :اختبار
ّ

السؤال األولِ :
اكتشفُ ,م ّد.
يعد,
أسند األفعال اآلتية لضمائر َّ
ْ
رد ,يسمحّ ,
الرفع :أكلّ ,
السؤال الثاني :
َّ
الفعلية اآلتية إلى جمل اسمية مع ضبط آخر ما تحته خط كما في المثال:
حول الجمل
أِّ -
استعدادا للمدرسة.
باكر
استعدادا للمدرسة  ...............الطُّالب استيقظُوا ًا
باكر
 استيقظ الطُّالب ًاً
ً
الالعبون أهدافًا جميلةً في المباراة ............................................
 أحرز ّف المعلِّمون واجباتهم تجاه طلبتهم ..............................................
 َع َر ََ -ي ْخ ِدم رجال السَّير المواطنين تلبيةً لنداء الواجب......................................

ُ -يتابع اآلباء أبناءهم في دراستهم......................................................

ب -قال تعالى ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱚ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ
ﱖ ﱘﱙ ﱛ
ﱗ
ﱑﱓ ﱔﱕ
ﱒ
ﱏﱐ
ﱢﱣﱤﱠ الكهف٢١ :

السابقة ما يأتي:
* استخرْج من اآلية الكريمة ّ
-

الغائبين ................
فعل مضارع أُسند إلى ضمير
َ

الغائبين ..................
فعل ماض أُسند إلى ضمير
َ

المتكلمين .................
فعل ماض أُسند إلى ضمير
َ
*أ ِ
(يعلم) إلى نون النسوة مع ضبط آخره .......
َسند الفعل َ
ْ
َس ِند الفعل (قال) إلى ضمير المخاطبة الغائبة ..........
*أْ
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التَّقدير ..........................................................................................
الراجعة....................................................................................
التَّغذية ّ
َّ
إضافية للمعلّم:
معلومات
َّ
 في االختبار التَّف الثّامن يستطيع المعلِّم
الص ّ
شخيصي لمعارف الطلبة عن اإلسناد الوارد في ّ
ّ
قدما في إسناد الفعل المعت ّل اآلخر أو العودة إلى بعض الثَّغرات
ً
بناء على نتائج االختبارّ :
إما السَّير ً
لسد تلك الثَّغرات.
فإن َو َج َد ً
خلال في ذلك فال ضير من تخصيص حصَّة ّ
في إسناد الفعل الصحيحْ ,
ربط التَّعلُّم بالحياة:
ستخدما صيغة المفرد تارةً وصيغة الجمع تارةً أخرى.
اسي ُم
تحد ْ
ّ
ً
ث أمام زمالئك عن يومك الدر ّ
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عنوان َّ
الدرس :إسناد الفعل الماضي المعت ّل اآلخر إلى َّ
الضمائر

عدد الحصص 3 :حصص

النتاجات:
ّ
النص قراءةً جهريةً سليمةً ِّ
معبرةً عن المضمون.
َ -يق أر ّ

تعرف مفهوم الفعل المعت ّل.
 َي َّ ُي ْر ِجع حروف العلَّة في نهاية األفعال الماضية إلى أصلها.الرفع م ِ
الحظًا ما يط أر عليه من تغيير.
 ُي ْسند الفعل الماضي المعت ّل اآلخر إلى ضمائر َّ ُالرفع.
ضبط أواخر األفعال الماضية المعتلَّة اآلخر عند إسنادها لضمائر َّ
َ -ي ْ

الرفع.
 ُيعرب الفعل الماضي المعت ّل اآلخر عند إسناده لضمائر َِّّ
َّ
المسندة إلى َّ
الضمائر في جمل مفيدة من تعبيره.
 ُيوظف األفعال الماضية المعتلة اآلخر ُمصادر التَّعلُّم:
 َّالنحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة.
الصرفي :عبده الراجحي.
 -التَّطبيق ّ

المفاهيم والمصطلحات:

الرفع.
الفعل المعت ّل ،حروف العلّة ،ضمائر َّ

الصف:
إستر ّ
اتيجيات التَّدريس وادارة ّ

َّ ُّ
َّ
عاوني.
 التدريس المباشر /االستقصاء  /التعلم التّ َّّ
تعرفنا إلى مفهوم اإلسناد والفعل
السابقة ،وكيف َّ
 ُيمهِّد المعلِّم ّللدرس بتذكير الطلبة بالحصَّة ّ

فسنتعرف إلى إسناد الفعل المعت ّل إلى ضمائر
أما اليوم
ّ
ّ
الصحيح وحاالت إسناده مع ضمائر الرفع ,و ّ
الرفع ,ثم يكتب عنوان َّ
السبورة.
َّ
الدرس على ّ
 إجراءات التَّنفيذ:11

 التَّدريس المباشر /أنشطة القراءة المباشرة.َّ
معبرةً.
النص الموجود في الكتاب
ِّ
 ُيكلِّف المعلِّم الطلبة المجيدين قراءة ّالمدرسي قراءةً جهرَّيةً ّ
 يصحِّح المعلِّم أخطاء الطَّلبة م ِللتبرع بالمال.
ناق ًشا إياهم في القيمة
ّ
ُ
األخالقية ّ
ُ
 ُي ِّويحفزهم على بذل المال في سبيل األيتام.
عزز المعلِّم إجابات الطَّلبة
ّ

 -االستقصاء

َّ
النص.
 ُيرشد المعلِّم الطلبة إلى ا َّلنظر إلى الكلمات المخطوط تحتها في ّ َيطرح المعلِّم مجموعةً من األسئلة؛ مثل :ما نوع الكلمات التي تحتها خطّ؟ ويناقش الطَّلبة إلىأفعاال ,ثم ُيتابع المعلم تساؤالته :ما زمن هذه األفعال؟ ما حروف العلَّة؟
أن يتوصَّلوا لكونها
ً
ْ

نسمي هذه األفعال؟ ماذا
هل
احتوت تلك األفعال على واحد منها؟ ما موقع ذلك الحرف؟ ماذا ِّ
ْ

اتَّصل بتلك األفعال؟

َّ
ِّ
السبورة.
 َيطلب المعلم إلى أحد الطلبة كتابة االستنتاجات التي توصَّلوا إليها على ّ التَّعلُّم التّعاوني ,نظام َّالزمالة.
ّ
الزمالة؛ ليعمل ك ّل طالب َّ
وزع المعلِّم الطَّلبة وفق نظام َّ
 ُي ِّبالشراكة مع زميله.
َّ
ِّ
َّ
المعطى.
 َيلفت المعلم انتباه الطلبة إلى ضرورة مناقشة اإلجابة مع زميله مع التقيد بالوقت ُنائيات ِّ
 ُي ِّالالزم.
مقد ًما التَّوضيح ّ
وزع المعلِّم ورقة العمل ( )1على الثُّ ّ
َّ
وي ِّ
الالزمة لهم.
 َي َّقدم المساعدة ّ
تجول المعلِّم بين الطلبة ُمالحظًا عملهمُ ،
 َيستمع المعلِّم والطَّلبة إلجابات ِّثنائي ومناقشة اإلجابة مع َّ
بقية الطَّلبة.
كل
ٍّ
َّ
ِّ
ِّ
الالزم عليها.
السبورة بعد إجراء التَّعديل ّ
 ُيكلف المعلم أحد الطلبة كتابة اإلجابة على ّالنشاطين ( ،)2 ،1ويتابع ذلك ُم ِّ
 ُيرشد المعلِّم الطَّلبة إلى تنفيذ َّصوًبا.
وم ِّ
عزًاز ُ
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ورقة عمل ()1

َّ
الزمن.....................:

عما يأتي:
بالتَّعاون مع زميلك أجب ّ
َّ
مما يأتي ،فإ ْن كانت معتلَّة َف ِّبي ْن أصل حرف العلِّة فيها:
● ميِّز األفعال المعتلة من الصَّحيحة في ك ّل ّ
قا َل تعالى :ﱡ ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﱠ اإلسراء٢٣ :

-

َّ
األردنية الهاشميِّة عام 1946م.
استقلَّت المملكة

 دعا المؤمن اللَّه أن يغفر لوالديه.● أ ِ
الرفع ُمالحظًا ما يط أر عليه من تغيير ،مع ضبط آخره.
َسند الفعل (سال) إلى ضمائر َّ
ِ
سليما:
●
اضبط األفعال المخطوط تحتها َخط ضب ً
طا ً
أمير ألخيه :لقد دنوت من َّ
النجاح.
 -قال ٌ

 هل دعوتما صديقكما لحضور االحتفال؟سمون لمرتبة عالية في المجتمع.
 المعلِّماتَ
التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
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َّ
الزمن..............:

ورقة عمل ()2

ناقش إجابات ما يأتي:
بالتَّعاون مع زمالئك في المجموعةْ ،
ِ
ِ
ِ
الضمائر وفق الجدول اآلتي ُمالحظًا ما يط أر عليها
الفعلين
أسند
●
الماضيين (قضى /نما) إلى ّ
طا آخرها:
من تغيير ،وضاب ً

المتكلِّم

َّ
الضمير

قضى

نما

المخاطب

الغائب

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
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ورقة عمل ()3

َّ
الزمن......................:

ناقش إجابات ما يأتي:
بالتَّعاون مع زمالئك في المجموعة ْ
* ِ
طا آخره.
أسند الفعل الماضي (رضي) إلى ضمائر َّ
ظا ما يط أر عليه من تغيير ،وضاب ً
الرفع مالح ً

* وظِّ ِ
الرفع.
ف الفعل
(شقي) في جملتين مفيدتين من تعبيرك ُم ْسَن ًدا إلى ضميرين من ضمائر َّ
َ
أعرب ما تحته خطّ في ما يأتي:
*
ْ
َّ
أفنين أعمار َّ
أبنائهن.
هن في تربية
 َّاألمهات َ

بقيا في البطولة حتّى فا از بها.
الالعبان
 ّّ
األردنيان َ
 -المهندسون بقُوا حتّى نهاية المشروع.

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
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َّ
الزمن.....................:

ورقة عمل ()4

ناقش إجابات ما يأتي:
بالتَّعاون مع زمالئك في المجموعة ْ
● ِ
الرفع ُمالحظًا ما يط أر عليها من تغيير:
أسند األفعال الماضية في الجدول اآلتي إلى ضمائر َّ
الضمائر
المتكلِّم

خال

عصى

شقي

اعتنى

المخاطب

الغائب

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
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عالجي:
نشاط
ّ
الرفع المنفصلة.
 أسند الفعل الماضي (سما) إلى ضمائر َّائي:
نشاط إثر ّ
● ِّ
ِّ
وصححه:
حدد الخطأ في الجمل اآلتية،
عدوا في الملعب.
 -المتسابقون ُ

شدَيا في صباح هذا اليوم.
 الطائران َاتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :القلم والورقة
إستر ّ
ِ
الرفع المنفصلة مع ضبط آخره.
(ع َدا) إلى ضمائر َّ
● أسند الفعل الماضي َ
ِّ
المعتل في ما يأتي:
● ميِّز الفعل الماضي الصَّحيح من

األداة :االختبار

قال تعالى :ﱡ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﱠ الضحى٣ :

خيرا.
 -وعد اهلل المؤمنين ً

 جلس معاذ إلى جانب صديقه.َّ
المدرسية.
الرحلة
 -أ َِذن لي والدي في المشاركة في ِّ

ِّن أصل حرف العلَّة في األفعال الماضية اآلتية:
● َبي ْ
رمى ،دعا ،نسى ،عال

ِّح الخطأ الوارد في الجملتين اآلتيتين:
● صح ِ
 األب أرجوا اهلل أن تنجحوا في االمتحان.َّ
بناتهن للتَّحلي باألخالق الحسنة.
دعون
َّ
األمهات َ
التَّقدير......................................................................................... :
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
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األداة :سلَّم تقدير

اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ
َيكتب المعلِّم ما يالحظه على عمل الطّالب ضمن مجموعته؛ لتقويم قدرته على إسناد الفعل
الرفع.
الماضي لضمائر َّ

ِّ
الصفة الَّتي تنطبق وأداء الطّالب في سلَّم التَّقدير اآلتي:
● يضع المعلم إشارة (√) مقابل ّ
الرقم
َّ
1
2

معايير األداء

مقبول

جيد

ممتاز

الرفع المنفصلة.
َيذكر ضمائر َّ
الرفع.
ُيميِّز بين أنواع ضمائر َّ

3
4

ُي ْسند الفعل الماضي المعت ّل باأللف
الرفع.
إلى ضمائر َّ
ضبط آخر الفعل الماضي عند
َي ْ
إسناده.

5

فعال
ُي ْعطي
جمال مفيدةً تحوي ً
ً
مسندا.
ماضيا
ً
ً

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
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اتيجية التَّقويم :مراجعة ال ّذات
إستر ّ

األداة :سجل سير التَّعلّم

وي ِّ
القوة و َّ
قوم الطّالب نفسه ًّ
الضعف
حدد مواطن َّ
بعد االنتهاء من إجابة األنشطة المعطاة ُي ِّ
ذاتياُ ,
ِّ
أن ِّ
الراجعة التي تُسهم في عالج مواطن َّ
القوة
الضعف واستغالل مواطن َّ
لديه ,على ْ
يقدم المعلم التَّغذية ّ

الراجعة.
من خالل التَّغذية ّ
●

ُي ِّ
الصفِّ ّي:
السجل في ضوء أدائه في الموقف َّ
عبئ الطالب ّ
سجل وصف سير التَّعلُّم

االسم................ :

ِّ
المعتل
الموضوع :إسناد الفعل الماضي

التاريخ:

/

/

المهمة الَّتي قمت بها:
َّ

.................................................................................................
..................................................................................................
تعلَّمت من َّ
الدرس:
.................................................................................................
.................................................................................................
ما اكتسبته من مهارات:
..................................................................................................
..................................................................................................
مالحظاتي.......................................................................................:
ُمالحظات المعلّم.................................................................................:
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اتيجية التَّقويم :القلم والورقة
إستر ّ

األداة :االختبار

بناء على دراستك إلسناد الفعل الماضي المعت ّل اآلخر أجب عن األسئلة اآلتية:
ً

 -1من ضمائر الغائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

َّ
للمؤن ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -2من ضمائر المخاطب
المخاطبين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -3عند إسناد الفعل (دنا) إلى ضمير
َ

َّ -4
الغائبين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(شقي) إلى ضمير
الضبط الصَّحيح عند إسناد الفعل
َ
َ
ِّ
المعتل اآلخر باأللف (ى) إلى ضمائر المخاطب َّ
فإنها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -5عند إسناد الفعل الماضي
(جروا) ،والصواب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 -6من الخطأ ْ
أن نقول ُ

(عدون) ُمسند إلى ضمير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
عدو َن حول الملعب) الفعل
َ
( -7الطّالبات ْ
 " -8المعلِّم للطّ ِ
البين( :لقد سعيتما للنجاح بكل عزم و قوة) الفعل (سعيتما) ُمسند إلى ضمير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ِ -9
أسند الفعل (انتقى) إلى ضمائر الغائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أعرب ما تحته خطّ في ما يأتي:
-10
ْ

اعتنين بالمرضى طوال اللَّيل.
الممرضات
ِّ
َ
 المهذبون سموا بأنفسهم عن ِّكل دنيء.
َ

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
َّ
إضافية للمعلّم:
معلومات
تمييز لها عن واو
نسميها ألف التفريق؛ ًا
 -عند إسناد الفعل الماضي إلى واو الجماعة تلحق الواو ألف ّ

السالم بعد حذف نونه.
جمع المذكر ّ
ربط التَّعلُّم بالحياة:

َّ
المسند إليه فيها.
*
ارجع إلى سورة ّ
ْ
المسند و ُ
الضحى ،واستخرِج األفعال الماضية المعتلة منها ،وحدد ُ
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ِّ
عنوان َّ
المعتل اآلخر َّ
للضمائر
الدرس :إسناد الفعل المضارع

عدد الحصص 3 :حصص

النتاجات:
ّ
معبرةً عن المضمون.
 َيق أر ّالنص قراءةً جهريةً سليمةً ّ
تعرف الفعل المضارع المعت ّل.
َ -ي َّ

ظا ما يط أر عليه من تغيير.
 ُي ْسند الفعل المضارع المعت ّل اآلخر إلى ضمائر َّالرفع ُمالح ً
الرفع.
َ -يضبط أواخر األفعال المضارعة المعتلَّة اآلخر عند إسنادها لضمائر َّ

الرفع.
 ُيعرب الفعل المضارع المعت ّل اآلخر عند إسناده لضمائر َِّّ
َّ
المسندة إلى َّ
الضمائر في جمل مفيدة من تعبيره.
 ُيوظف األفعال المضارعة المعتلة اآلخر ُمصادر التَّعلُّم:
الراجحي.
 التَّطبيق ّالن ّ
حوي :عبده ّ

المفاهيم والمصطلحات:

الرفع.
 الفعل المضارع المعت ّل ،حروف العلِّة ،ضمائر َّاتيجيات التّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
َّ
َّ
عاوني.
التدريس المباشر /التعلّم التّ ّ

ِّ
السؤال اآلتي:
للدرس عن طريق ربطه بإسناد الفعل الماضي
المعتل ،وذلك بطرح ُّ
 ُيمهِّد المعلِّم َّّ
أن درس اليوم شبيه بإسناد
" َم ْن ُيسند الفعل "رمى" إلى ضمائر َّ
الرفع؟ ثم يبيِّن المعلِّم للطلبة ّ
ِّ
الفعل الماضيَّ ،
بدال منه ،فهل هناك
معا على إسناد الفعل المضارع
المعتل ً
ولكننا سنعمل ً
فرق بين إسناد الفعل الماضي واسناد الفعل المضارع؟

 التَّدريس المباشر /أنشطة القراءة المباشرةَّ
النص قراءةً جهريةً ِّ
معبرةً.
 ُيكلِّف المعلِّم الطلبة المجيدين قراءة َّّ
المدرسي.
النص الوارد في الكتاب
 ُيناقش المعلِّم الطلبة في مضمون ّّ
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النص.
 ُيلفت المعلِّم انتباه الطَّلبة إلى ُّتأمل الكلمات التي تحتها خط في ّ
 التَّعلُّم التّعاوني ,تقديم العروض َّالش َّ
فوية ،لعب األدوار.

 ُي َِّّ
أساسية غير متجانسة.
وزع المعلِّم الطَّلبة إلى ثالث مجموعات
 ُيكلِّف المعلِّم المجموعة األولى اإلجابة على ورقة العمل رقم ( )1التي تحوي أسئلةً عن الفعلالماضي واسناده.

ِّ
المعتل
 ُيكلِّف المعلِّم المجموعة الثّانية بورقة العمل الثّانية التي تحوي أسئلةً عن الفعل المضارعاآلخر.

ِّ
تشكل المجموعة الثّالثة أعضاء لجنة المحكمة للفصل بين المجموعة األولى والمجموعة
الثّانية.

محاميا من أعضائها بتقديم شكوى لهيئة
 تتناقش المجموعة األولى في ورقة العمل ( ،)1وتكلِّفً
المحكمة ضد اإلسناد بدعوى َّ
أن القّانون الذي طُبِّق عليه (الفعل الماضي المعتل اآلخر) لم
طَّبق على الفعل المضارع المعت ّل.
ُي َ
طلبا للفعل المضارع للحضور إلى المحكمة.
 -توجِّه هيئة المحكمة ً

محاميا
 تجتمع أعضاء مجموعة الفعل المضارع المعت ّل ،وتُناقش ورقة العمل ( ،)2ثم تنتخبً
لها ،وتنظر في طلب المحكمة المثول أمامها.

ِّ
 تستدعي المحكمة محامي ٍّالمعتل ،وتستمع
كل من :الفعل الماضي المعتل والفعل المضارع
ِّ
الدعاء الفعل الماضي.
-

تستمع المحكمة لرِّد الفعل المضارع على ِّادعاء الفعل الماضي.

 تجتمع المحكمة إلصدار الحكم بتحديد مواطن الشبه واالختالف في إسناد الفعلين الماضيالرفع.
والمضارع لضمائر َّ

 بعد مناقشة الحكم مع هيئة المحلَّفين يصدر الحكم بكتابة بيان تُعطى نسخة منه للفعلالماضي ونسخة للفعل المضارع.
الصف للوصول لالستنتاج العام ،وما يط أر على الفعل المضارع المعت ّل
 ُيناقش المعلِّم ُالحكم مع ّ
الرفع.
اآلخر من تغيير عند إسناده لضمائر َّ
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ورقة عمل ( )1خاصة بالمجموعة األولى

َّ
الزمن.................:

مستثمر ما فيها في معرض دعم مقارنتك بالفعل
ًا
بالتَّعاون مع زمالئك أجب عن األسئلة اآلتية

المضارع المعت ّل.

● ِّ
حدد الفعل الماضي المعت ّل في ما يأتي:
ُّ
األردن بسواعد رجاله.
 سما -سعى والدي للصُّلح بين الجيران.

 استعصى األمر بعدما أوشك على ِّالنهاية.

ِ
الرفع:
●
أسند الفعل الماضي في الجدول اآلتي إلى ضمائر َّ
ِّ
المتكلم

َّ
الضمير

قضى

المخاطب

الغائب
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ورقة عمل ( )2خاصة بالمجموعة الثانية

َّ
الزمن...................:

مستثمر ما فيها في معرض دفاعك أمام الفعل
ًا
أجب عن األسئلة اآلتية
● بالتَّعاون مع زمالئك
ْ
الماضي.

● ِّ
حدد الفعل المضارع المعت ّل في ما يأتي :
ُّ
األردن بسواعد رجاله.
 يسمو يسعى والدي للصُّلح بين الجيران. يستعصي األمر كلَّما َّقل الجهد.
الرفع:
أس ِند الفعل المضارع في الجدول اآلتي إلى ضمائر َّ
● ْ
ِّ
المتكلم

َّ
الضمير

يرقى

المخاطب

الغائب
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خاصة بالمجموعة الثالثة
ورقة عمل ()3
ّ

( لجنة الحكم)

َّ
الزمن.................:

● استعن بزمالئك في تسجيل ِّادعاء الفعل الماضي ودفاع الفعل المضارع عند إسناده لضمائر
الرفع.
َّ
الفعل الماضي

الفعل المضارع

وجه َّ
الشبه في

وجه االختالف في

اإلسناد

اإلسناد

الح ّكام:
ُمالحظات ُ

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

الح ْكم
ُ

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

التَّقدير.........................................................................................
التَّغذية ال ّراجعة ...................................................................................
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َّ
الزمن:....................

ورقة عمل ()4

الرفع المنفصلة مع َّ
الضبط التّام,
أس ِند الفعل (يدعو) إلى ضمائر َّ
بالتَّعاون مع زمالئك في المجموعة ْ
ثم وظِّ ْفه في جملة مفيدة من إنشائك:
َّ
َّ
الضمير

الفعل بعد إسناده

* أُوظِّفه في جملة مفيدة:
..................................................................................................
* ماذا نالحظ؟ ..................................................................................

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
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َّ
الزمن:..............

ورقة عمل ()5
عما يأتي:
بالتَّعاون مع زمالئك ْ
أجب ّ

َّ
ِ
الرفع المنفصلة وفق الجدول
أتحرى) إلى ضمائر َّ
● ْ
أسند األفعال المضارعة المعتلة (أُلقي ,يعلوّ ,
اآلتي:

ِّ
المتكلم

الضمائر
ّ

أُلقي

يعلو

أتحرى
ّ

المخاطب

ِّح الخطأ الوارد في الجملتين اآلتيتين:
● صح ِ
يرم ْون الكرة بمهارة.
 الالعبون َيسمون بأخالقهم.
 -المؤمنون َ

● أعرب ما تحته َخط:

أن تُطلعوا أهليكم على نتائجكم.
قال المعلِّم لطلبته :أرجو ْ

● ُي ْرِشد المعلِّم الطَّلبة إلى تنفيذ النشاطين ( ،)4 ،3ويتابع ذلك ِّ
ومصوًبا.
معزًاز
ِّ
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التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
عالجي:
نشاط
ّ
الرفع المنفصلة.
أس ِند الفعل المضارع (يرضى) إلى ضمائر َّ
ْ -

ائي:
نشاط إثر ّ

 ِّثم صحِّحه:
حد ِد الخطأ في الجملتين اآلتيتينَّ ،
* قالت األم البنتها :أنت تَلقيِن أباك بوجه فرح.
الجد لِ َحفَ َدتِ ِه :األصدقاء يلقُون محبةً ممن حولهم.
* قال ّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
األداة :سج ّل سير التَّعلّم

اتيجية التَّقويم :مراجعة ال ّذات
إستر ّ

ِّ
المعطاة ُيقَ ِّوم الطّالب نفسه ًّ
القوة
ذاتيا,
ويحدد مواطن َّ
بعد االنتهاء من اإلجابة عن األنشطة ُ
ِّ
أن ِّ
الراجعة التي تُسهم في عالج مواطن َّ
و َّ
الضعف واستغالل
الضعف لديه ,على ْ
يقدم المعلم التَّغذية ّ

الراجعة.
مواطن َّ
القوة من خالل التَّغذية ّ
●

الصفِّ ّي:
عبئ الطّالب السِّجل في ضوء أدائه في الموقف َّ
ُي ّ
سج ّل وصف سير التَّعلّم

االسم................... :

ِّ
المعتل
الموضوع :إسناد الفعل المضارع

التّاريخ:

/

/

المهمة التي قمت بها:
َّ

..................................................................................................
..................................................................................................
تعلَّمت من َّ
الدرس:
..................................................................................................
..................................................................................................
ما اكتسبته من مهارات:
.................................................................................................
..................................................................................................
مالحظاتي
:.................................................................................................
........................................................................................
مالحظات المعلِّم :.........................................................................
..................................................................................................
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اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ
ُيالحظ المعلِّم عمل الطّالب ضمن مجموعته ،ومدى تفاعله معهم؛ ليقيِّم مدى تحقيقه لنتاجات
الرصد
األداة :قائمة َّ

ِّ
ِّ
المعتل
المعتل اآلخر بالواو ,ومدى قدرته على ضبط الفعل المضارع
درس إسناد الفعل المضارع
وتوظيفه في جمل مفيدة.
* يضع المعلِّم إشارة ( √) أمام المعيار الذي يتطابق وأداء الطّالب:
الرقم
َّ

1

2
3
4
5

معايير األداء

َّ
الرفع.
ُي ْسند الفعل المضارع
المعتل اآلخر بالواو إلى ضمائر َّ
ضبط أواخر األفعال المضارعة بعد إسنادها.
َي ْ
ِّ
المسندة في جمل مفيدة.
ُيوظف األفعال ُ
ُيحافظ على بقاء الفعل مضارًعا عند إسناده.

مقبول

جيد

ممتاز

الرفع المنفصلة.
ُيميِّز بين ضمائر َّ

التَّقدير.........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
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القصصي
األداة :السِّجل
اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ
ّ
النتاجات
● ُيالحظ المعلِّم أداء الطّالب وتفاعله في الموقف التَّعليمي ،ومدى قدرته على تحقيق ّ
الالزمة.
الراجعة ّ
المطلوبة من أجل تقديم التَّغذية ّ
َّ
ِّ
● ُي ِّ
الراجعة.
سجل المعلم الصُّعوبات التي يواجهها الطلبة للعمل على معالجتها من خالل التَّغذية ّ

اسم الطّالب.........................:

الصَّف :التّاسع
/
التّاريخ:

/

الموضوع :إسناد الفعل المضارع المعت ّل واعرابه
الموقف التَّ
عليمي:
َ
ّ
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
المشكلة:
ُ

..................................................................................................
..................................................................................................
......................................................................................... .........
المالحظة:
ُ

..................................................................................................
........................................... .......................................................
..................................................................................................
التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التّغذية ّ
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األداة :سلَّم التَّقدير

اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ
● ُيالحظ المعلِّم عمل الطّالب ضمن مجموعته ,ومدى تفاعله معهم؛ ليقيِّم مدى تحقيقه لنتاجات
ِّ
المعتل اآلخر ,ومدى قدرته على تصحيح الخطأ في إسناده ,والقدرة
درس إسناد الفعل المضارع

على إعرابه.
● يضع المعلِّم إشارة ( √) أمام المعيار الذي يتطابق وأداء الطّالب:
الرقم
َّ

1
2

معايير األداء

َّ
المعتل اآلخر َّ
بالشكل الصَّحيح.
ُي ْسند الفعل المضارع
ُي ْبدي قدرةً على تمييز األفعال المضارعة المعتلَّة

مقبول

جيد

ممتاز

اآلخر عند إسنادها.

3
4
5

َّ
المسندة
َي ْ
ضبط األفعال المضارعة المعتلة اآلخر ُ
سليما.
ضب ً
طا ً
َّ
تاما.
ُي ْعرب الفعل المضارع المعتل اآلخر إعرًابا ً
ُي ِّ
صحح األخطاء الواردة عند إسناد الفعل المضارع
الرفع.
المعت ّل لضمائر َّ

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
إضافية للمعلِّم:
معلومات
ّ

ٍّ َّ
اس ُم) كلُّها أفعال معتلَّة.
 ك ّل األفعال المشتقَّة من فعل ماضمعتل معتلةٌ ً
أيضا( :سما ،يسموْ ،
الم ْسَندة إلى ياء المخاطبة وألف االثنين وواو الجماعة هي من األفعال
 األفعال المضارعة ُالخمسة ,تُرفع بثبوت ُّ
النون.
النون ,وتُنصب وتُجزم بحذف ّ
ربط التَّعلُّم بالحياة:

شخصية مزارع َّ
يتحدث عن موسم قطاف َّ
َّ
ثم
الزيتون
تقمص
* َّ
مستخدما صيغة المضارع في حديثكَّ ,
ً
اطلب إلى زمالئك ِذ ْكر بعض األفعال المضارعة وتحديد َّ
ُسندت إليها.
الضمائر الَّتي أ ْ
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عنوان َّ
الدرس :إسناد فعل األمر معت ّل اآلخر إلى َّ
الضمائر

عدد الحصص 3 :حصص

النتاجات:
ّ
معبرةً عن المضمون.
 َيق أر ّالنص قراءة جهرَّيةً سليمةً ّ
َّ
المعتل.
يتعرف فعل األمر
َّ

َّ
ظا ما يط أر عليه من تغيير.
 ُي ْسنِد فعل األمرالمعتل اآلخر إلى ضمائر المخاطب مالح ً
 َيضبط أواخر أفعال األمر المعتلَّة اآلخر عند إسنادها لضمائر المخاطب. ُيصحِّح األخطاء الواردة في إسناد أفعال األمر المعتلَّة إلى َّالضمائر.

 ُي ْعرب فعل األمر المعت ّل اآلخر عند إسناده لضمائر المخاطب.ِّ
َّ
المسندة إلى ضمائر المخاطب في جمل مفيدة من تعبيره.
 ُيوظف أفعال األمر المعتلة اآلخر ُ ُيقارن بين إسناد الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل األمر المعتلَّة اآلخر ،وما يط أر عليهامن تغيير.

مصادر التَّعلّم:
 التَّطبيق َّالنحوي :عبده الراجحي.
المفاهيم والمصطلحات:
فعل األمر المعت ّل ,حروف العلِّة ,ضمائر المخاطب.

الصف:
إستر ّ
اتيجيات التَّدريس وادارة ّ
 -التَّدريس المباشر /االستقصاء.

ِّ
 ُيمهِّد المعلِّم َّالمعتل اآلخر ،وذلك بسؤال الطَّلبة
للدرس بتذكير الطَّلبة بإسناد الفعل المضارع
الرفع.
عن إسناد الفعل (يسعى) إلى ضمائر َّ

 التَّدريس المباشر /أنشطة القراءة.َّ
معبرةً عن المضمون.
النص قراءةً جهرَّيةً ِّ
 ُيكلِّف المعلِّم الطلبة المجيدين قراءة ّ33

َّ
النص.
 ُيناقش المعلِّم الطلبة في مضمون ما َوَرَد في ّ َيطلب المعلِّم إلى الطَّلبة َّثم يطرح بعض
النص ،ومن َّ
النظر إلى األفعال المخطوط تحتها في ّ
ِ
أهي أفعال ماضية أم مضارعة أم أمر؟ إلى أي َّ
الضمائر أُسندت؟
األسئلة؛ مثلَ :
 االستقصاء:ِّ
ارض بما قسمه اهلل لك في ُدنياك.
السبورة َ :
 َيكتب المعلم الجملة اآلتية على ّ َيطرح المعلِّم مجموع ًة من األسئلة على الطَّلبة :ما نوع الكلمة الَّتي تحتها َخط؟ إلى أي نوعمن األفعال تنتمي؟ َم ْن يأتي بصيغة الماضي منها؟ ما التَّغيير الذي ط أر عليها؟ بِ َم ُع ِّوض
الحرف المحذوف؟ إلى أي ضمير أُسند؟ هل نستطيع إسناده إلى ضمائر المتكلِّم

والغائب؟ لماذا؟ َم ْن ُيسنِد هذا الفعل مع بقية ضمائر المخاطب؟
معزز ّإياهمِّ ،
الراجعة.
ًا
 َيستمع المعلِّم إلجابات الطَّلبةومقد ًما التَّغذية ّ
 َيتوصَّل الطَّلبة بمساعدة معلمهم إلى االستنتاج الخاص بإسناد فعل األمر.(ابق) مع ضمائر المخاطب.
ُ -يكلِّف المعلِّم الطَّلبة إسناد الفعل َ

َّ
ويتابع ذلك ِّ
ومصوًبا.
معزًاز
ِّ
ُ -يرشد المعلِّم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة (ُ ،)10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5
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َّ
الزمن..................:

ورقة عمل ()1
●

ِ
اقض) إلى ضمائر المخاطب وفق الجدول
(اعف,
أس ِند األفعال
ُ
بالتَّعاون مع أفراد مجموعتكْ ،

اآلتي:

ضمائر المخاطب

اعف
ُ

ِ
اقض

* اضبط أواخر األفعال المخطوط تحتها في ما يأتي:
 المعلِّم لطالبه :اسقوا األشجار بانتظام.جندي ِ
 القائد لل َّين :ادعوا اهلل أن ينصرنا.
سندا لضمائر المخاطب.
*
اكتب جملتين تحويان فع َل أمر ُم ً
ْ
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َّ
الزمن................:

ورقة عمل ()2

الرفع:
أس ِند األفعال الواردة في الجدول اآلتي إلى ضمائر َّ
● بالتَّعاون مع أفراد مجموعتك ْ
َّ
الضمير

لقي
َ

يلقى

الق
َ

التَّقدير.........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
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عالجي:
نشاط
ّ
(اسع) إلى ضمائر المخاطب.
أس ِند الفعل
ْ
َ
ائي:
نشاط إثر ّ
● صحِّح الخطأ الوارد في ما يأتي:
 -األم لولدها :ابقى في البيت حتّى أعود.

البين :ازرعان َّ
 المدير للطّ ِالشجرة بجانب سور المدرسة.

اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
األداة :سلَّم التَّقدير

اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ
ِّ
المعتل اآلخر؛ لتقويم
الخاص بإسناد فعل األمر
ُيالحظ المعلِّم أداء الطّالب في الموقف التَّعليمي ّ
ِّ
المعتل باأللف إلى ضمائر المخاطب.
قدرته على معرفة :ما ُحذف من فعل األمر ,واسناد فعل األمر
ِّ
الصفة التي تنطبق وأداء الطّالب:
● َيضع المعلم إشارة ( √) في سلّم التقدير في خانة ّ
الرقم
َّ

-1
2

معايير األداء

ُيميِّز فعل األمر من غيره.
ِّ
المعتل.
َيستطيع تقدير الحرف المحذوف في فعل األمر

3

َيستطيع أن ُيميِّز ضمائر المخاطب من غيرها.
ُي ْسند فعل األمر المعت ّل اآلخر باأللف إلى ضمائر

5

السابقة في خدمة
ُيبدي قدرةً على استثمار معارفه ّ
المعرفة الجديدة.

4

مقبول

جيد
ّ

ممتاز

المخاطب.

6

يتَّبع التَّسلسل المناسب للوصول لالستنتاج العام.

التَّقدير..........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
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اتيجية التَّقويم :مراجعة ال ّذات
إستر ّ

األداةِّ :
سجل سير التَّعلّم

وي ِّ
القوة و َّ
قوم الطّالب نفسه ًّ
الضعف
حدد مواطن َّ
بعد االنتهاء من تنفيذ األنشطة المعطاة ُي ِّ
ذاتياُ ,
ِّ
أن ِّ
الراجعة التي تُسهم في عالج مواطن َّ
الضعف ،واستغالل مواطن
لديه ,على ْ
يقدم المعلم التَّغذية ّ

القوة.
َّ

السجل في ضوء أدائه في الموقف الصفّ ّي:
● ُي ّ
عبئ الطّالب ّ
سجل وصف سير التَّعلّم
االسم  ................ :الموضوع  :إسناد فعل األمر معتل اآلخر بالياء والواو التاريخ / / :
المهمة التي قمت بها:
ّ
.................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
تعلَّمت من َّ
الدرس:
..................................................................................................
................................................................................................
..................................................................................................
ما اكتسبته من مهارات:
.................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
مالحظاتي........................................................................................
مالحظات المعلِّم..................................................................................
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اتيجية التَّقويم :القلم والورقة
إستر ّ
عما يأتي:
● ً
بناء على دراستك إلسناد الفعل الماضي والمضارع واألمر معتلّة اآلخر أجب ّ
قال تعالى :ﱡﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ األحزاب٥٦ :
األداة :االختبار

قال تعالى:ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ األحزاب٦٢ :

قال

ﲟ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ
ﲠ
تعالى :ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

آل عمران١٠٥ :

إن وافقت ليلة القدر ،ما أقول فيها؟
 عن عائشة رضي اهلل عنها قالتُ ":قلت :يا رسول اهلل ,أرأيت ْ
فاعف ِّ
فقال :قولي :اللَّهم َّإنك عفو ُّ
النسائي)
(سنن
عني".
العفو
ُ
تحب َ
ّ
مما يأتي:
● هات ً
مما سبق على كل ّ
مثاال ّ
سندا إلى ضمير المخاطب المفرد .................
 فعل أمر معت ّل اآلخر ُم ًالغائبين........................
سندا إلى ضمير
 فعل ماض معت ّل اآلخر ُم ًَ
الغائبين ............
سندا إلى ضمير الجماعة
 فعل مضارع معت ّل اآلخر ُم ًَ
تاما.
ط ما تحته خطّ ضبطًا ًّ
 اضب ِْ
أسند الفعل (صلى ) إلى ضمائر المخاطب.
ِ
(اعف ) إلى ضمائر المخاطب.
أسند الفعل
ُ
●

أعرب ما تحته خطّ في ما يأتي:

قال تعالىﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ سبأ١١ :

السياب:
 قال بدر شاكر ِّ
َّحر
غابتا َنخيل ساعةَ الس َ
َع ْيناك َ
أو ُش ْر ِ
اح َي ْنأى َعنهُما القَ َمر
فتان ر َ
َّ
إضافية للمعلِّم:
معلومات

النون ،وعند
عند إسناد فعل األمر إلى ألف التَّثنية وياء المخاطبة وواو الجماعة ُيبنى على حذف ّ
السكون.
إسناده إلى نون ّ
النسوة ُيبنى على ّ
ربط الحياة بالتَّعلّم:
رسية واستثمارها بما
استخدم صيغة األمر في توجيه زمالئك إلى ضرورة الحفاظ على البيئة المد ّ
ْ
يخدم مصلحة الطَّلبة وعدم العبث بها في خمس جمل من إنشائك.
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الوحدة الثّ ِالثَة
ْ
َخواتها
ِإ َّن َوأ َ
عدد حصص للوحدة )6( :حصص
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َّ
اسخة(إن وأخواتها) وعملها
الن
الحروف ّ
ُ

عدد الحصص :حصَّة َّ
صفية

النتاجات:
ّ
 َي ْق أر َّالنص ِقراءة َج ْهرَّية ُم ِّ
عبرة َسليمة.
الناسخة َّ
(إن وأخواتها).
 َيتَ َّالحروف ّ
عرف ُ
َّ
 َي ْستَْنتِج عمل َّاالسمية.
الج ْملَة
إن وأخواتها عند دخولها على ُ
اسمية مر ِ
اعًيا َّ
 ُي ْد ِخل َّالضبط السَّليم.
إن أو إحدى أخواتها على ُج َمل َّ ُ
 يتمثَّل ِاإليجابية الو ِارَدة في َّ
َّ
النص؛ ِمثل :األمل والتَّفاؤل في الحياة.
القَيم واالتِّجاهات
َ
م ِ
صادر التَّعلُّم:
َ

 َّالنحو الواضح :علي الجارم ،ومصطفى أمين.
 التَّطبيق َّالراجحي.
النحوي :عبده ّ
 َّعباس حسن.
النحو الوافيّ :
ط ِر َّ
ي.
 َشرح قَ ْالندى وب ّل الصَّدى :ابن هشام األنصار ّ
 َو َسائل تَ ْع َّليمية.
طلحات:
صَ
الم ْ
المفاهيم و ُ
َ
الن ِ
 َّ ِاس َخة.
الحروف ّ
النواسخُ ،
اتيجيات التَّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ

 التَّدريس ِالمناقَشة
المباشرُ /
ُ
للدرس بِرْبطه َّ
الم َعلِّم َّ
بمجموعة من األسئلة؛ مثل:
بالدرس ّ
السابق َ
 التّمهيدُ :يمهِّد ُ41

الجملة اآلتية ،مبيًٍّنا نوع ٍّ
ضيوف".
كل منهما" :كان في بيتنا
ٌ
 -1عيِّن اسم كان وخبرها في ُ ْ
 -2ما سبب ُّ
تقدم خبر كان على اسمها في الجملة؟
 إجراءات التَّنفيذ:عبرة سليمة ،ثم ي ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
الم َعلِّم الطَّلبة قراءة َّ
ناقشهم في
ُ
النص قراءةً َج ْهرَّية ُم ِّ َ
المباشرةُ :يكلف ُ
 ْأنشطَة القراءة ُِّ
تمثُّ ِل ِقَيم َّ
لم ْعرفة األفكار الو ِارَدة في َّ
َّ
اإليجابية؛ ِمثْل :األمل
النص
النص ،وحثهم على َ
ما قرؤوه؛ َ
والتَّفاؤل في الحياة ،والصَّبر على َّ
الشدائد.
َّ
الن ِ
ِ
اس َخة،
الحروف ّ
المناقشة مع الطلبة؛ لتوضيح َم ْفهوم ُ
المعلِّم أ َ
ُسلوب الحوار و ُ
المناقَشةَ :ي ْعتَمد ُ
 ُالن ِ
ِ
اس َخة من حيث نوعها من أقسام الكالم.
الحروف ،وبين األفعال ّ
ويشير إلى الفَ ْرق بين هذه ُ
ُ
َّ
الن ِ
بالنظر إلى الكلمات التي تحتها َخط في َّ
(إن وأخواتها) َّ
اسخة َّ
النص،
الحروف ّ
 َيتََوصَّل الطلبة إلى َُّ
ِّ
وي ِّ
جيعا لهم على
السبورة؛ تَ ْح ًا
ُ
المعلم َم ْجموعةً من الطلبة إلى كتابة هذه الحروف على ّ
فيز وتَ ْش ً
وجه ُ
الصفِّّية.
الغ ْرفة َّ
المشاركة ،والتَّفاعل داخل ُ
ُ
َّ
وي ْع ِرض مجموعةً من
السبورةَ ،
الحروفُ ،
المعلِّم للطلبة هذه ُ
ويبيِّن عددها ،ثَُّم َيحذفها عن ّ
 ُي َح ٍّدد ُناس َخة (كان وأخواتها) ،وحروفًا ِ
عاال ِ
ناس َخة َّ
(إن وأخواتها).
الكلمات ،تَ ُّ
ضم أ ْف ً
ُ
مينِ :قسم األفعال ّ ِ
ِّ
الم َعلِّم الطَّلبة تَصنيف هذه الكلمات إلى ِق ْس ِ
الحروف
الناس َخة ،وِق ْسم ُ
ْ
 ُيكلف ُالن ِ
الن ِ
اس َخة.
الحروف ّ
اس َخة؛ بهدف تمييزهم األفعال ّ
ّ
الناسخة من ُ
 أسئلة وأجوبة:َّ
ِ
ِّ
المشاركة والتَّفاعل؛ مثل:
الم َعلم َمجموعةً من األسئلة؛ لتَ ْحفيز الطلبة على ُ
 ُيوجِّه ُ42

َّ
االسمية ؟
الج ْملة
أثر ُدخول كان وأخواتها في ُ
َ -1م ْن َي ْستذكر لنا َ
المهَ ْن ِد ُس ُم ْب ِدعٌ في عمله.
الج ْملَة اآلتية ُم ْج ِرًيا التَّغيير ّ
ْ -2أد ْ
خل كان أو إحدى أخواتها على ُ
الالزمُ :
 -3هل ُي ِّ
َّ
االسمية أثًَار في تَركيبها؟
الج ْملَة
ؤدي دخول إنَّ وأخواتها على ُ
َّ
 -4ما أثر دخول َّ
االسمية من حيث التَّركيب؟
إن وأخواتها على الجملة
وي ِّ
عزز إجاباتهم الصَّحيحة.
المعلِّم إلى إجابات الطَّلبة عن ُّ
السؤال َّ
األول والثّانيُ ،
 َي ْستَمع َُّ
تنوعةً على السبورة ،بِتَكليف من المعلِّم؛ لزيادة تَفاعلهم في ِ
الحصَّة
أمثِلةً ُم ِّ
ّ
َُ
 ُي َد ِّون مجموعةٌ من الطلبة ْبأمر ِ
إن َّ
كل شيء ِ
الصفِّّية؛ ِمثْلَّ -1 :
اهلل.
َّ

َّ -2
الم ْشروِع نشيطون.
لعل
َ
العاملين في َ

َّ
 تَُوضِّح هذه األ َْمثِلَة عمل َّاالسمية.
الج ْملَة
إن وأخواتها عند دخولها على ُ
 تُناقَش هذه األمثلة عن طريق َم ْجموعة من األسئلة؛ ِم ْثل:الج ْملة ،ثَُّم ِّ
الناسخ.
الح ْرف ّ
الح ْرف ّ
حدد عناصر الجملة بحذف َ
الناسخ في ُ
 -1عيِّن َ
 -2ما العالمة اإلعر َّ
للمبتدأ والخبر؟
ابية ُ

المبتدأ والخبر بعد دخول َّ
إن وأخواتها
 - 3ماذا ُي ّ
سمى ُ

الج ْملة؟  -4ماذا أصبحت العالمة اإلعر َّ
ابية السم َّ
(إن وأخواتها) وخبرها؟  -5ماذا تَ ْستَْنتِج؟
على ُ
َّ
 َي ْستَْنتِج الطَّلبة عمل َّاالسمية.
الج ْملَة
إن وأخواتها من حيث التَّركيب عند ُدخولها على ُ
َّ
َّ
الج ْملَة تارة،
الج َم ِل
وي َكلِّفهم إدخال كان وأخواتها على ُ
االسميةُ ،
الم َعلِّم الطلبة َمجموعةً من ُ
 ُي ْعطي ُوا ْدخال َّ
للنتاجات التي توصَّلوا إليها.
الج ْملَة تارة أُخرى؛ تَ ْعز ًا
يز ّ
إن وأخواتها على ُ
عالجي:
نشاط
ّ
ٍّ
مما يأتي بحرف ناسخ مناسب من َّ
(إن أو إحدى أخواتها):
امأل الفَراغ في كل ّ
أْ -
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 -1اجتهدوا .........اهللَ ُيوفِّقَكم.
ود.
 -2طاقاتُنا َعظيمةٌ
..........استثمارها َم ْحد ٌ
َ
الفالح حديقةٌ.
بيت
ِ
َ ............ -3
اضبط آخر ما تَ ْحتَه َخط في ما يأتي:
بْ -
َّ -1
إن َو ْعد اهلل حق

.

َّ -2
كأن الوطن أُسرة ُمتَ اربِطَة.
ائي:
نشاط إثر ّ
أن) في جمل مفيدة من ْإنشائك مر ِ
أ -وظِّ ِ
اعًيا َّ
تَّ ،
الناسخة َّ
الضبط السَّليم:
ف الحروف ّ
(لكن ،لَ ْي َ
ُ
َّ
ب -أدخل َّ
الالزم.
الج َمل
االسمية اآلتية ُم ْج ِرًيا التَّغيير ّ
إن أو إحدى أخواتها على ُ
 -1المواطنون متساوون أمام القانون.
المشاركان في البطولة ِ
عازمان على الفوز.
ّ -2
الالعبان ُ
اتيجيات التَّقويم وأدواته:
إستر ّ
أداة التَّقويم :االختبار

اتيجية التَّقويم :القلم والورقة
إستر ّ
االسمية اآلتية بما ي ِ
َّ
ْ -1أد ِخ ْل َّ
ناسب المعنى ،مع إجراء التَّغيير
الج َمل
ُ
إن أو إحدى أخواتها على ُ
خير ما يتحلَّى به التّاجر
ّ
الالزم :أ -األمانةُ ُ

السائحون يقصدون مدينة البت ار.
بّ -

المسافران عائدان إلى أرض الوطن.
جُ -

د -التَّ ِّ
المجتمع كثيرة.
حد ُ
يات التي ُيواجهها ُ

ط آخر ما تحته خط في ما يأتي ،مع التَّعليل.
 -2اضب ْ
أَّ -
إن المرء مخبوء تحت لسانه.

الرياضة ُمفيدة َّ
لكن اإلسراف فيها ضار.
بِّ -
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لكنَّ ،
اعيا َّ
(كأنَّ ،
الناسخة َّ
الضبط السَّليم.
ض ِع األحرف ّ
لعل) في جمل من إنشائكُ ،مر ً
َ -3
* التَّقدير------------------------------------------------------
ِ
الراجعة-------------------------------------------------
* التَّغذية ّ

َّ
للم َعلِّم:
َمعلومات
إضافية ُ
(إن وأخواتها) في حال تَخفيف َّ
َّ
ُي ْلغى َع َم ُل َّ
الج ْملَة
الج ْملَة
الفعلية و ُ
الش ّدة ،وعندئذ تَ ْد ُخل على ُ
االسمية على ٍّ
َّ
ب االسم بعدها مبتدأ؛ ِمثْل قوله تعالى :ﱡ ﲼﲽﲾﲿﳀ
وي ْع َر ُ
حد سواءُ ،
ﳁﳂ ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﱠ طه٦٣ :
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الدرس :اسم ( َّ
إن وأخواتها) وخبرها ،وأنواعهما
عنوان ّ

عدد الحصص :حصَّتان

النتاجات:
ّ
 َي َّتبين أنواع اسم َّ
إن وأخواتها.
 َيتوصَّل إلى أنواع خبر َّإن وأخواتها.
(إن وأخواتها) وخبرها في جمل مفيدة من ْإنشائِه مر ِ
اعًيا َّ
 ُي َوظِّف اسم َّالضبط السَّليم.
ُ
نت َّ
إن وأخواتها.
 ُي ْع ِرب ُج َم ًالَّ
تضم ْ
م ِ
صادر التَّعلُّم:
َ

 َّالنحو الواضح :علي الجارم ،ومصطفى أمين.

 التَّطبيق َّالراجحي.
النحوي :عبده ّ
 َّالنحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة.
 َّعباس حسن.
النحو الوافيّ :
طر َّ
ي.
 َش ْرح قَ ْالندى وب ّل الصَّدى :ابن هشام األنصار ّ
طلحات:
صَ
الم ْ
المفاهيم و ُ
َ

الضمير َّ
 االسم الظّاهر ،اسم اإلشارةَّ ،الج ْملَة الفع َّليةِ ،ش ْبه
الم ْفردُ ،
الموصول ،الخبر ُ
المتصل ،االسم َ
ُ
َّ ِ
الجار والمجرور.
الج ْملة من
الج ْملَة
ِّ
الظرفية ،ش ْبه ُ
ُ
اتيجيات التَّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
ِ
َّ
أسئلة و ِ
أجوبة
المباشرْ /
 التدريس َُّ
المعلِّم َّ
بمراجعة الطَّلبة بما تدارسوه في حصص سابقة بِطَ ْرِح َمجموعة من
للدرس ُ
 التمهيدُ :ي َمهِّد ُ46

األسئلة؛ ِم ْثل:
الج ْملَة اآلتية " :كان هؤالء األصدقاء يشاركون في
 -1عيِّن اسم كان وخبرها ،وبيِّن نوعهما في ُ
ُمسابقة ِح ْفظ القرآن الكريم".
َّ
أدخل كان أو إحدى أخواتها ،ثم َّ
االسمية اآلتِية ،مع إجراء
الج ْملَة
-2
ْ
إن أو إحدى أخواتها على ُ
األشجار".
يغرس
الفال ُح
الالزمّ " :
التَّغيير ّ
ُ
َ
أن أنواع اسم (كان وأخواتها) وأنواع خبرها تتشابه مع أنواع اسم َّ
الم َعلِّم للطَّلبة َّ
(إن
 ُي َوضِّح ُوأخواتها) وأنواع خبرها.
الجماعي (التَّ
عاوني)
الع َمل َ
 َّ
ّ
َّ
اتيجية إلى أنواع اسم َّ
(إن وأخواتها) وأنواع خبرها.
 َيتَوصَّل الطلبة في هذه اإلستر ِّّ َّ
ويعيِّن مقَِّر ار ِّ
لكل َمجموعة.
الم َعلم الطلبة إلى أربع مجموعاتً ُ َ ُ ،
 ُيقَسِّم ُِ
 ُيكلِّف المعلِّم أعضاء ِّكل َمجموعة ِبق ْسم من أقسام َّ
عرف
المجموعة األولى تَ ُّ
َُ
الدرس؛ م ْثل :تَ ْكليف َ
عرف َّ
ِ
النوعيِن اآلخرين السم َّ
نوعين من أنواع اسم َّ
إن
إن وأخواتها ،وتَ ْكليف المجموعة الثّانية تَ ُّ
ِ
نوعين من أنواع خبر َّ
إن وأخواتها ،وتَ ْكليف المجموعة
عرف
وأخواتها ،وتَ ْكليف المجموعة الثّالثة تَ ُّ
عرف َّ
النوع األخير من أنواع خبر َّ
إن وأخواتها.
الرابعة تَ ُّ
ّ
قد ًار َّ
الم َعلِّم أوراق العمل ( )4،3،2،1على ال َم ْجموعاتُ ،م ِّ
الالزم.
الزمن ّ
 ُي َوِّزع ُِ
ِّ
َّ ُّ
المجموعة بما هو مطلوب منهم.
 َيتَ َّالم ْجموعات؛ للتأكد من قيام أعضاء َ
الم َعلم بين َ
جول ُ
َّ
وي ِّ
الالزمة.
قدم التَّغذية ّ
المعلِّم في أثناء ذلك عن استفسارات الطلبةُ ،
 ُيجيب ُالالزم َي ْستَمع المعلِّم ِّ
قررها.
لكل مجموعة بالتَّسلسل عن طريق ُم ِّ
 بعد انتهاء الوقت ُّ
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ِّ
المجموعات األخرى بتقديم استفساراتها ،واغناء ِّ
النقاش ،وزيادة التَّفاعل
المجال أمام َ
الم َعلم َ
 يفسح ُُّ
البي.
الط ّ
َّ
وي ِّ
 ُي ِّالراجعة.
الم َعلِّم الطلبةُ ،
قدم التَّغذية ّ
عزز ُ
السبورة.
المعلِّم إلى ُم ِّ
 َي ْالم ْجموعة تَدوين االستنتاج الصَّحيح على ّ
قرر َ
طلب ُ
ِّ
المتََبقِّية ،حتَّى يتوصَّل الطَّلبة إلى االستنتاج العام
الم ْجموعات ُ
المعلم هذه اإلجراءات مع َ
 ُيطبِّق َُّ
تم تَدوين َّ
السبورة؛ َلينقلها الطَّلبة إلى دفاترهم.
وي ُّ
للدرسَ ،
النتائج الصَّحيحة على ّ
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َّ
الزَمن...............:

ورقة عمل ()1
الج َم َل اآلتية ،ثم أجيبوا عن األسئلة التي تليها:
أ -تَ َّ
أمل مع ُزمالئك ُ
 -1قال الفرزدق:
ت َّ
عود َي ْو ًما
باب َي ُ
أال لَ ْي َ
الش َ

فأ ْ ِ ِ
شيب.
الم ُ
ُخب َره بما فَ َع َل َ

َّ
األحبة في سعادة وهناء.
 -2لَ َع َّل هؤالء
إن قراءةَ الص ِ
َّحيفة عادةٌ َّ
َّ -3
يومية.
ِّ
َّ -4
نير.
كأن َو ْجهَ الطفلة قَ َمٌر ُم ٌ
الناسخة َّ
السابقة.
الحروف ّ
(إن وأخواتها) في ُ
 عيِّن ُالج َمل ّ
السابقةَّ ،
 استخرج اسم َّمبيًنا َنوعه.
إن وأخواتها من ُ
الج َمل ّ
الج ْملة الثّانِية.
 ْأع ِرب اسم اإلشارة (هؤالء) الوارد في ُ
ضمن اسم َّ
إن أو إحدى أخواتها في صورة:
لج ْملَة ُمفيدة تَتَ َّ
أع ِط ِم ً
بْ -
ثاال ُ
 اسم ظاهر. اسم إشارة.* االستنتاج. --------------------------------------------------- :
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َّ
الزَمن...............:

ورقة عمل ()2
أمل مع زمالئك ما يأتي ،ثم أجيبوا عن األسئلة التي تليها:
أ -تَ َّ

 -1قال تعالى :ﱡ ﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭﲮﲯﲰﱠ البقرة٢١٨ :
 -2قال تعالى :ﱡ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﱠ طه٤٤ :

الحمداني:
 -3قال أبو فراس
ّ
ك ِ
عامٌر
ت الَّذي َب ْيني َوَب ْيَن َ
ولَ ْي َ

اب
مين َخ َر ُ
َوَب ْيني َوَب ْي َن العالَ َ

الع َم ُل َي ْحتاج إلى وقت طويل َّ
لكنه ُم ْمتِعٌ.
َ -4
الناسخة َّ
(إن وأخواتها).
الحروف ّ
 َعيِّن ُ ما نوع اسم َّإن وأخواتها.
تاما.
إعرًابا ًّ
رب ما تَ ْحتَه َخط ْ
َع ْ
أْبِ ِ ْ -
ض َّمن اسم َّ
إن أو إحدى أخواتها في صورة:
لج ْملَة ُمفيدة من ْإنشائك تَتَ َ
أعط مثَ ًاال ُ
 ضمير متَّ ِصل.
َ
ُ
 اسم موصول.* االستنتاج----------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------
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َّ
الزَمن...............:

ورقة عمل ()3
تأمل مع ُزمالئك ما يأتي ،ثم أجيبوا عن األسئلة التي تليها:
أَّ -
قال تعالى :ﱡ ﱶﱷﱸﱹﱠ الكوثر١ :
 -2قال تعالى :ﱡ ﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠ الزخرف٧٨ :

الحمداني:
 -3قال أبو فراس
ّ
ك تَرضى واأل ِ
اب
ض ُ
َنام غ َ
َولَ ْيتَ َ ْ
َ ُ

َفلَ ْيتَ َ
الحياةُ َمر َيرةٌ
ك تَ ْحلو َو َ
ِ
 -4لِ ُك ِّل عمل نتيجةٌ َّ
نتائجه عظيمةٌ.
العمل
إتقان
ُ
لكن َ
َّ
المتنبِّي:
 -5يقول أبو الطيِّب ُ
مود َعو ِاق ُبه
لَ َع َّل َعتََب َك َم ْح ٌ

َجسام بِ ِ
ِ
العلَل.
فَ ُرَّبما َ
ص َّحت األ ْ ُ

الناسخة َّ
(إن وأخواتها).
الحروف ّ
 َعيِّن ُ استخرج خبر َّإن وأخواتها ُ ،م ِّبيًنا َن ْوعه.
تاما.
السابقة إعرًابا ًّ
 ْأع ِرب ما تحته َخط في ُ
الج َمل ّ
فعليةُ ،ج ْملَة َّ
(الم ْفردُ ،ج ْملَة َّ
ف خبر َّ
اسمية) في ُج َمل ُمفيدة.
بَ -وظِّ ْ
إن أو إحدى أخواتها في صورةُ :
* االستنتاج----------------------------------------------------:
-----------------------------------------------------------
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َّ
الزَمن................:

ورقة عمل ()4
تأمل مع زمالئك ما يأتي ،ثم أجيبوا عن األسئلة التي تليها:
أَّ -
قال تعالىﭧ ﭨ ﱡ ﱏﱐﱑﱒﱓﱠ الغاشية٢٦ :

 -2قال رسول اهلل" :- -تَس َّحروا فَ َّ ِ
َّح ِ
ور َب َرَكة".
إن في الس ُ
َ

فق عليه).
(متَّ ٌ
ُ

َّ -3
يوم الخميس القادم.
لعل ِّ
الر ْحلةَ َ
المن ِ
صديقه بِ َّ
زل.
أن
َخَب َر ز ٌ
 -4أ ْ
أمام ْ
َ
يد َ
اللقاء َ
الناسخة َّ
(إن وأخواتها).
الحروف ّ
 عيِّن ُ استخرج خبر َّإن وأخواتها ُ ،م ّبيًنا نوعه.
أع ِرب ما تحته َخط في ما سبق.
 ْف خبر َّ
إن أو إحدى أخواتها في ُج َمل ُمفيدة من ْإنشائِك في صورة:
بَ -وظِّ ْ
جر واسم مجرور).
ِ -1ش ْبه ُج ْملة (حرف ٍّ
ِ -2ش ْبه ُج ْملة (ظرف زمان أو ظرف مكان).
* االستنتاج--------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------ِ
الم َعلِّم الطَّلبة إلى تنفيذ نشاط ()2؛ لتعزيز َمهاراتهم في بيان نوع خبر َّ
ويتابع ذلك
إن وأخواتهاُ ،
 ُيرشد ُُم ِّ
صوًبا.
وم ِّ
عزًاز ُ
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عالجي:
نشاط
ّ
أ -عيِّن اسم َّ
الج َمل اآلتيةُ ،مبيًِّنا نوعيهما.
(إن وأخواتها) وخبرها في ُ
إن السَّماء تُ ِ
َّ -1
مط ُر.
َ
ِ
االمتحانات َّ
قويةٌ.
ب موعد
لكن العزيمةَ ّ
 -2ا ْقتََر َ
فائز.
ك ُم َّ
 -3شار َ
حم ٌد في السِّباق ،فلعلَّه ٌ
الج ْملَ ِ
بْ -أد ِخ ْل َّ
الالزم:
تين االسميتين اآلتيتين ُم ْج ِرًيا التَّغيير ّ
إن أو إحدى أخواتها على ُ
سامح فَضيلةٌ.
 -1التَّ ُ
 -2في المزر ِ
أشجار كثيرةٌ.
عة
ٌ
ائي:
نشاط إثر ّ
أ -مثِّ ْل في ُج َمل مفيدة من ْإنشائك السم َّ
إن أو إحدى أخواتها في صورة:
 -1اسم َموصول.
ِ -2
اسم إشارة.
 -3ضمير متَّ ِ
صل.
َ
ُ
تاما:
إعرًابا ًّ
ب -أعرب ما تحته َخط في ما يأتي ْ
 -1قال تعالى :ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱠسورة الجن١ :

ِ
المدينة من احتالل وظُلم؛ َّ
مآذنها حزينةٌ.
فإن
القدس ُ
َ
 -2لما تُعانيه َ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته:
إستر ّ
األداة :سجل سير التَّعلُّم.

إستر َّ
اتيجية التَّقويم :مراجعة ال ّذات
الرقَم
َّ

الج ْملَة
ُ

اسم َّ
إن
وأخواتها

1

َن ْوع االسم

َخَبر َّ
إن

الخَبر
َن ْوع َ

وأخواتها

قال تعالى :ﭧ ﭨ ﱡ ﱁﱛﱜﱝﱞ
ﱟﱠ ﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦﱧﱨﱩ
ﱯﱱ
ﱰ
ﱪ ﱫﱬﱭﱮ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ
ﱺﱻﱠ البقرة٢٥٣ :

2

قال تعالى :ﱡ ﲙﲚﲛﲜ
ﲝﲞﲟﱠ يوسف٢ :

3

الغائبين َع ْوَدتُهم قَريبةٌ.
ت
ْلي َ
َ

4

ِ
َعلِ ْمنا َّ
المدرسة َم ْسَب ًحا.
أن في

5

َّ
كأن هذه الفتاة غزال في رشاقتها.

الموِقف التََّّ
ثم عيِّن اسم َّ
(إن وأخواتها)
الج َمل
االسمية الواردة في الجدول اآلتيَّ ،
ظر في ُ
عليميْ :ان ْ
َ
ّ
وخبرها ،مبيًِّنا نوع ٍّ
كل منهما.
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سج ّل سير التّعلُّم
االسم --------------:الموضوع :اسم َّ
(إن وأخواتها) وخبرها .التّاريخ---/---/---:
* الهَ َدف من َّ
الدرس:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* َّ
الشيء الذي قُمت بِ ِف ْعلِه:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* تَ َعلَّمت من َّ
الدرس:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادني هذا َّ
الد ْرس في تَ ْح ِ
هارتي في:
* أَفَ َ
سين َم َ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* يعبِّئ المعلّم ِس ِج ّل س ْير التَّعلّم في ضوء إجابته عن َّ ِ
السابق:
ُ
النشاط ّ
َ
الحظاتي-----------------------------------------------------:
*م َ
ُ
الم َعلِّم------------------------------------------------:
* ُم َ
الحظات ُ
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َّ
للمعلِّم:
َم ْعلومات
إضافية ُ
وس ِّمي باالبتداء؛ لوقوعه مع المبتدأ
 الم االبتداء:ٌ
ص ْدر ُ
الج ْملة االسمية؛ لتوكيدهاُ ،
حرف يأتي في َ
اسخة" ت َّ ِ
الن ِ
َّ
االسمية َّ
بحت
الج ْملة
أص ْ
"إن ّ
فإن َد َخ ْ
في األكثرْ ،
لت على ُ
أخرت الالم ،وارتبطت بالخبر ،و َ
ِ
تُ َّ
لم ْدرسةُ جميلةٌ
سمى الالم المزحلقة؛ م ْثل :أ -لَ َ

بَّ -
الم ْدرسةَ لَجميلةٌ.
إن َ
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رس(:إن وأخواتها) ُّ
عنوان َّ
َّ
تقدم خبرها ومعانيها ودخول ما الكافَّة عليها .عدد الحصص 3:حصص
الد
النتاجات:
ّ
 ُيفسِّر سبب ُّتقدم خبر َّ
وي ْستَ ْخ ِرجه من ُج َمل ُمعطاة.
إن وأخواتها على اسمهاَ ،
ص ِّحح الخطأ الو ِارد في ُجمل ُم َّ
عينة.
 ُي ََّ
 َي ْستَْنتِج دالالت َّاالسمية.
الج ْملَة
إن وأخواتها عند ُدخولها على ُ
المقصود بــِ ما الكافَّة.
 َيتَ َّعرف َ
 َيتََبَّين عمل ما الكافَّة ِع ْن َد ُدخولها على َّإن وأخواتها.
م ِ
صادر التَّعلُّم:
َ

 َّالنحو الواضح :علي الجارم ،ومصطفى أمين.
 التَّطبيق َّالراجحي.
النحوي :عبده َّ
 َّالنحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة.
 َّعباس حسن.
النحو الوافيّ :
طر َّ
ي.
 َش ْرح قَ ْالندى وب ّل الصَّدى :ابن هشام األنصار ّ
طلحات:
صَ
الم ْ
المفاهيم و ُ
َ
االستِ ْدراك ،التَّ َمني ،التَّ ِّ
رجي ،ما الكافَّة.
 ْاتيجيات التَّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
المباشر/أسئلة وأجوبة
 التّدريس ُللدرس بِتَذكير الطَّلبة بما درسوه في تَ ُّ
الم َعلِّم َّ
قدم خبر كان وأخواتها على اسمها،
 التّمهيدُ :ي َمهِّد ُ57

ِ
الوقت ُمتَّسعٌ ِّ
للدراسة".
بِطَ ْرح المثال" :ما از َل في
الجملَة ،مبيًِّنا نوع ٍّ
كل منهما.
 -1عيِّن اسم كان وخبرها في ُ ْ ُ
 -2متى َّ
يتقدم خبر كان وأخواتها على اسمها؟
َّ
ِ
ِّ
السؤ ِ
أن تقدم خبر َّ
وي َوضِّح للطَّلبة َّ
(إن وأخواتها) على اسمها
السابقينُ ،
الين ّ
الم َعلم مع الطلبة ّ
 ُيناقش ُُيماثِل تَ ُّ
قدم خبر (كان وأخواتها) على اسمها.
 إجراءات التَّنفيذ:ِّ
َّ
وضيحيةً تُعالِج َموضوع تقدم خبر َّ
(إن وأخواتها) على اسمها؛ ِم ْثل:
أمثِلةً تَ
 ْالمعلم ْ
يع ِرض ُ
ِ
َّ -1
إن في
الموت ِعبرةً

َّ -2
لعل أمام الم ْن ِ
نجلس فيها.
زل َحديقةً
ُ
َ َ

ِ
الج ْملَ ِ
الم َعلِّم الطّلَبة الوقت الكافي الستخراج اسم َّ
تين ،ثم يطرح
(إن وأخواتها) وخبرها من ُ
 ُي ْعطي ُالموضوع؛ ِم ْثل:
لمناقشة َ
َمجموعةً من األسئلة ُ
إن وأخواتهاُ ،مبيًِّنا َن ْو َعه ،هل جاء اسم َّ
 -1عيِّن اسم َّ
إن وأخواتها َمعرفة أم َنكرة؟
 -2عيِّن خبر َّ
إن وأخواتها ،مبيًِّنا َن ْو َعه ،ماذا تُالحظ؟
إن وأخواتها ،وصورة اسمها إذا كان َن ِك َرة له ْارتِباطٌ بِتَ ُّ
أن َن ْوع خبر َّ
كت َّ
قدم خبرها ِم ْثل خبر
 -3هل ْأد َر َ
كان وأخواتها؟ ماذا تَ ْستَْنتِج؟
ط ُّ
تقدم خبر َّ
إن وأخواتها على اسمها.
 َي ْستَْنتِج الطَّلبة َش ْر ََّ
النشاطين ( ،)3،4ويتابع ذلك ُم ِّ
صوًبا.
وم ِّ
 ُيرشد المعلِّم الطلبة إلى تنفيذ ّعزًاز ُ
َّ
المناقشة
المباشرُ /
 التدريس ُاالسمية ُي َؤِّدي إلى تَ ُّ
َّ
أن ُدخول َّ
بأن ُيَبيِّن للطَّلبة َّ
غير
الج ْملة
الم َعلِّم للموضوع ْ
إن وأخواتها على ُ
 ُي َمهِّد ُ58

ألن هذه الحروف تُ ِّ
ؤدي دالالت ُم َّ
الج ْملة؛ َّ
األمثِلة على
الم َعلِّم َب ْع َ
في داللة ُ
ض ْ
عينة ،ثَُّم َي ْع ِرض ُ
للمناقَشة؛ ِمثْلَّ -1 :
قوته.
أس ٌد في َّ
ّ
كأن الرج َل َ
السّبورة ُ

َّ -2
لعل َّ
ق.
جاح َيتَحقَّ ُ
الن َ

َّ
ِ
ِّ
الرجاء والتَّ ِّ
مني،
الم َعلِّم بعض التَّوضيحات؛ كالتَّفريق بين َّ
 ُيَن ِاق ُاألمثلةُ ،
المعلم والطلبة ْ
ويقَ ّدم ُ
ش ُ
ِ
َّ
الج َمل؛
الم َعلِّم هذه الحروف من ُ
وتوضيح مفهوم ْ
االست ْدراك والتشبيه ،وربطهما بواقع الحياة ،ثُّم َي ْحذف ُ
لي ِ
الحظ الطَّلبة ُّ
وب ْع َد ُدخولها.
تغير ّ
الداللة قَْب َل دخول هذه الحروف َ
ُ
َّ
ِ
ِ
وي ِّ
عزز اإلجابات الصَّحيحة.
الم َعلِّم إلى إجابات الطلبةُ ،ويناقشهاُ ،
 َي ْستَمع َُّ
ِ
ويتابع ذلك ُم ِّ
صوًبا.
وم ِّ
المعلِّم الطلبة إلى تنفيذ نشاط (ُ ،)5
عزًاز ُ
 ُيرشد ُالمباشر/أسئلة وأجوبة
 التّدريس ُِّ
لمناقَشة دخول ما الكافَّة على َّ
إن وأخواتها؛
 َي ْع ِر ُالم َعلم األمثلة الو ِارَدة في الكتاب على ّ
السبورة؛ ُ
ض ُ
ِّ
"كأنما َح اررةُ َّ
الش ِ
ِم ْثلَّ :
لمناقشة عمل ما الكافَّة؛ ِم ْثل:
نار ُم ْشتَ ِعلة"َّ ،
مس ٌ
المعلم بعض األسئلة ُ
ثم َيطرح ُ
الناسخ.
 -1عيِّن الحرف ّ

الن ِ
اسخ بشيء؟ ما هو؟
-2هل اتَّصل الحرف ّ

أثر في تركيب الجملة؟ َّ -4
الناسخ وخبره؟
عين اسم الحرف ّ
الح ْرف ّ
 -3هل لدخول ما على َ
الناسخ ٌ
العالمة اإلعر َّ
ابية لهما؟
 -5ما َ
أبطل عمله؟

ِ
ت َّ
الناسخ
الح ْ
أن اتِّصال ما بالحرف ّ
ظَ
 -6ماذا تُالحظ؟ هل َ

 -7لماذا ُس ِّميت ما بالكافّة؟

-8كيف ُن ْع ِرب ما بعدها؟

َّ
ِ
َّ
َّ
المعلِّم
 َي ْستَْنتج الطلبة بعد ُمناقَشة األسئلة واإلجابة عنها عمل ما الكافة ،وسبب التسمية ،ثَُّم َي ْكتب ُالسبورة؛ لينقلها الطَّلبة إلى دفاترهم.
َ
النتاجات الصَّحيحة على ّ
 ُيرشد المعلِّم الطَّلبة إلى تنفيذ األنشطة ( ،)10 ،9 ،8 ،7 ،6ويتابع ذلك ُم ِّصوًبا.
وم ِّ
عزًاز ُ
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عالجي:
نشاط
ّ
أَ -بيِّن َمعاني َّ
إن وأخواتها في ما يأتي:
َّ -1
طوة وا ِحدة.
ألف ميل تبدأ بِ ُخ ْ
إن ِرحلةً طولها ُ
َّ -2
الم ْكتَ ِب ِمرآة.
كأن َس ْ
ط َح َ
َّ
يرحمنا.
ُ
 -3لعل اهللَ
العد َل أساس الح ِ
تاماَّ ".
ياة".
إعرًابا ًّ
إن ْ
الج ْملَة اآلتية ْ
ب -أ ْ
ُ َ
َع ِر ِب ُ
ائي:
نشاط إثر ّ
إن وأخواتها ُمرتبطة بـ ما الكافَّة في ُجمل مفيدة من ْإنشائك ،مع ُمراعاة َّ
ف َّ
الضبط السَّليم.
أ -وظِّ ْ
تاما.
إعرًابا ًّ
أع ِرب ما تَ ْحتَه َخط في ما يأتي ْ
بْ -
 -1قال تعالى:ﱡ ﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ ﱠ األنفال٥ :

ِ
رق ُجلَساؤه َّ
رؤوسهم الطَّير
كأنما على
 -2كان َّ
الرسول - -إذا تكلَّم أ ْ
ط َ
النسائي وابن ماجه /حديث حسن)
(أخرجه التّرمذي و ّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
َّ
إستر َّ َّ
الم ْعتَ ِمد على األداء
اتيجية التقويم :التقويم ُ
يتحدث الطّالب أمام زمالئه في موضوعِ :
الع ْل ُم
الم ْوقف التَّقويم ّيّ :
* َ

األداةُ :سلَّم التَّقدير
يق إلى نهضة الوطنُ ،م َوظِّفًا
طر ٌ

ويراعي َّ
قدم خبر َّ
َّ
إن وأخواتها على
الضبط الصَّحيح في حال تَ ّ
إن وأخواتها بما يتناسب مع دالالتهاُ ،
اسمها ،وفي حال اتِّصال َّ
إن وأخواتها بـ ـ ما الكافَّة.
المعلِّم الطّالب بِتعبئة ُسلَّم التَّقدير اآلتي بوضع إشارة (√) ُمقابل الصِّفة التي تنطبق مع أدائه:
 ُيقيِّم ُالرقم
َّ

معايير األداء

1-

إن وأخواتها في أثناء حديثه ِ
ُيوظِّف َّ
ض ْمن دالالتها الصَّحيحة.

2-

ليما.
َي ْ
ضبط اسم (إن وأخواتها) وخبرها عند حديثه َ
ض ْبطًا َس ً

3-

ُيوظِّف أنواع اسم َّ
(إن وأخواتها) ،وأنواع خبرها في حديثه.

456-

مقبول

جيد

ممتاز

ِ
وي ِّ
قدم أفكاره بشكل ُمتَ َس ْل ِسل.
َي ْستَ ْخدم اللغة الفصيحةُ ،

أدبية في صياغة العبارات واستخدام الصُّور َّ
ظ ِهر َم ْو ِهبة َّ
الفنية.
ُي ْ

َّ
ُي ِّ
ص ْوت واضح َم ْسموع.
وزع نظراته بين الطَّلبة،
ويتحدث بِ َ

* التَّقدير------------------------------------------------------:
الراجعة المطلوبة-------------------------------------------:
* التَّغذية َّ
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َّ
للمعلِّم:
َم ْعلومات
إضافية ُ
ألن دخول (ما) يجعل َّ
إن وأخواتها عند دخول (ما) عليها؛ َّ
طالن عمل َّ
إن
 َيعود السَّبب في ُب ْوأخواتها صالحة ُّ
َّ
َّ
ينجح
االسمية؛ فنقولَّ :إنما
للج ْملة
أن
الج ْملة
كانت ُم َّ
ْ
الفعلية بعد ْ
ُ
جردةً ُ
للدخول على ُ
جتهد ،ونقولَّ :
ينجح.
جتهد
الم َ
الم ُ
ُ
إن ُ
ُ
َرْبط التَّعلُّم بالحياة:
َّ
وعلمية َّ
وسياسية،...
وفنية
أدبية
الصحف اإلخبارّية في مجتمعنا،
َّ
ّ
وتتنوع المقاالت فيها من ّ
نتشر ّ
تَ ُ
تضمنته من الحروف الناسخة َّ
(إن
اق أر إحدى المقاالت الواردة في هذه الصُّحف ،واستخرْج منها ما
َّ
الناسخ وخبره.
ِّعا اسم الحرف ّ
وأخواتها) ُمتتب ً
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ِ
الخام َسة
الوحدة
ْ
العقود
أَْلفاظ ُ
عدد الحصص ) 5 (:حصص
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عنوان َّ
الدرس( :أركان العدد  -واألعداد () 19-1

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات:
ّ
-

ص واألمثلة المعطاة قراءة جهرّية ِّ
معبرة.
َيق أر ّ
الن ّ

-

تعرف أركان العدد :العدد والمعدود.
َي َّ

-

اليومية.
أهمية العدد في الحياة
ّ
َي ْستنتج ّ

مصادر التّعلم:
الراجحي.
 التّطبيق ّالن ّ
حوي :عبده ّ
النحو الواضح :علي الجارم ،مصطفى أمين.
 ّالمفاهيم والمصطلحات:
المرّكبة.
العدد ،المعدود ،التّذكير ،التّأنيث ،األعداد ُ
الصف:
إستر ّ
اتيجيات التّدريس وادارة ّ

اتيجية التدريس المباشر /أسئلة وأجوبة
 إستر ّ-

للدرس بإحضار شهادة ميالد ،وقراءة تاريخ الوالدة على أسماعهم ،أو ورقة
ُيمهِّد المعلّم ّ

امتحان ُم َّ
وزعة عليها العالمات على األسئلة.
ص واألمثلة المعطاة قراءةً جهرّيةً ِّ
معبرةً بعد عرضها على
 ّيطلب المعلّم إلى الطّلبة قراءة ّالن ّ
المدرسي.
السبورة أو من الكتاب
ّ
شفافية أو على ّ
ّ
مستعينا بمجموعة من
النص
 يبدأ المعلّم مالحظة القراءة وتقويمها ،ويناقشهم في مضامين ًّ
التّساؤالت؛ مثلَ :م ْن ق أر لشاعر من األردن؟  -اذكر أبرز القيم التي تناولها شعراء الوطن.
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-

النص؟
َيطرح المعلّم مجموعة من األسئلة؛ مثل * :اذكر المعدودات الواردة في ّ
* هل كانت األعداد مفردة أم مركبة؟

المعدود أم خالفه؟
العدد
ق
َ
ُ
* أَوافَ َ

 ُيشارك المعلم طلبته في استنتاج إجابات األسئلة.وزع المعلّم على الطّلبة ورقة العمل ،ويطلب إليهم مناقشتها ًّ
فرديا.
 ُي ّالمتضمنة في ورقة العمل.
 ُيجيب الطلبة عن األسئلةّ
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ورقة عمل:

الزمن.................:
ّ

ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
ص
اآلتيَّ ،
 اق أر ّالن ّ
َ
هائي ق َّدم المعلِّم فكرة لطالبه عن كيفية االستعداد الصحيح لالمتحان
عند اقتراب موعد االمتحان ّ
الن ّ
وعن شكل االمتحان؛ من حيث عدد األسئلة وتوزيع عالماته ،حيث قال " :إن االمتحان يقع في ()4
السؤال
السؤال األول (12عالمة) ،و ّ
صفحات ،وعدد أسئلته( ،)6وعالمته من ثمانين موزعة كاآلتيّ :
الرابع(17عالمة) ،والسؤال الخامس
السؤال الثّالث18( :عالمة) ،و ّ
الثّاني (15عالمة) ،و ّ
السؤال ّ
(8عالمات).
ِ
اكتب األرقام الواردة في َّ
اعيا قواعد كتابة العدد.
●
السابق بالحروف مر ً
النص ّ
عالجي:
نشاط
ّ
ِ
الرقم الوارد بين األقواس بالحروف مع مراعاة حالة العدد مع المعدود.
اكتب ّ
 حفظت ( )3سور من القرآن الكريم. قرأت ( )7نصوص تر َّاثية.
نشاط إثرائي:
تاما:
أعرب ما تحته خط إعرًابا ًّ

قال تعالى:ﱡ ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﳀ ﱠ يوسف٤ :

كتابا في األدب.
-2
ُ
امتلكت اثني عشر ً
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم  :القلم والورقة
إستر ّ
* الموقف التَّقويمي :مهارة اكتساب قراءة العدد وكتابته بالحروفُ (.ي َّ
عبأ الجدول اآلتي):
ّ

األداة :االختبار

َّ
النص

الرقم
َّ
1

َيطول نهار الصَّيف؛ فيصل إلى ثالث عشرة ساعة.

2

قال تعالى :ﱡ ﱲﱳﱴ ﱵﱠ المدثر٣٠ :

3

قال تعالى :ﱡ ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲂﲘﱠ
ﲃ
ﲀﲁ

العدد

المعدود

األعراف٥٤ :

4

األساسي في األردن عشرة صفوف.
َينتظم التّعليم
ّ

5

بي ،وهي سبع قصائد ،ومنهم من جعلها
المعلّقات من عيون ال ّشعر العر ّ
عشر قصائد.

َّ
إضافية للمعلّم:
معلومات
 األعداد الم َّركبة من ( )19-11الجزء األول من األعداد المرّكبة يخالف المعدود في التذكير
ُ
فيطابق المعدود.
أما الجزء الثاني ُ
والتأنيثّ ،
 األعداد الم َّمبنية على فتح الجزأين ،وتُعرب بحسب موقعها.
ركبة تكون ّ
ُ
 الجزء األول من العدد (َ )12يلحق المثنى في إعرابه.67

عنوان َّ
الدرس :مفهوم ألفاظ العقود

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات:
ّ

 َي ْستنتج مفهوم ألفاظ العقود.الملحقة بجمع المذكر السالم.
 َي َّتعرف األلفاظ ُ
َ -ي ْستخرج ألفاظ العقود من أمثلة معطاة.

مصادر التَّعلُّم:
 َّعباس حسن
النحو الوافيّ :
المفاهيم والمصطلحات:
الملحق بجمع المذكر السالم.
ألفاظ العقود ،جمع المذكر السالمُ ،
اتيجيات التّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
الناقد
اتيجية التّفكير ّ
 -إستر ّ

السابق بكتابة جملتين على السبورة:
للدرس بربطه ّ
 ُيمهِّد المعلّم ّبالدرس ّ
 -1في حديقة المدرسة سبع شجرات.

علمي.
 -2عندي خمسة أقراص مجالها
ّ

طرح المعلّم مجموعة من األسئلة؛ مثل:
 َي ْ* ما المقصود بالعدد والمعدود؟

مثاال على عدد َّ
مركب.
* اذكر ً

المستقاة من الكتاب بوساطة جهاز عرض
 َيعرض المعلّم أمام الطلبة مجموعتين من األمثلة ُوتتضمن المجموعة
تتضمن المجموعة األولى أمثلةً ألعداد مفردة ومركبة،
البيانات أو اللوح،
َّ
ّ
الثّانية أمثلةً تُعالج ألفاظ العقود.
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ِّ
المثيرة للتّفكير؛ مثل :ماذا تالحظ في ما تحته خطّ من
 ُيوجِّه المعلم مجموعةً من األسئلة ُأعداد في أمثلة المجموعة األولى ،وأمثلة المجموعة الثانية؟
انظر إلى األعداد في المجموعة األولى ،أجاءت مفردة أم مركبة؟
 ْانظر مرة أخرى إلى األعداد التي تحتها خطّ في المجموعة الثانية( :عشرين ،وثالثين
ْ
وأربعين) ماذا نسمي هذا النوع من األعداد؟
النظر في معدود ألفاظ المجموعة الثانية ،أجاء َّ
مذك ًار أم َّ
 أنعم َّمؤنثًا؟
 ِأع ِد َّ
النظر في ألفاظ العقود نفسها (عشرين -تسعون) ،ماذا تلحظ؟
 ما الفرق بين العدد والمعدود في كال المجموعتين؟ َيستمع المعلّم إلى أكبر قدر ممكن من اإلجابات.يتوصل الطَّلبة إلى األفكار الصحيحة.
 ُيناقش الطَّلبة في أفكارهم ،ومن خالل الحوار والمناقشةّ
ِّ
السبورة.
 َي ْستخلص الطّلبة االستنتاجُ ،
ويثبته المعلم على ّ
صوًبا.
 ُي ْرِشد المعلّم الطّلبة إلى تنفيذ نشاط( ،)1ويتابع ذلك ُم ّعزًاز ُ
وم ّ
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الزمن....................:
ّ

ورقة عمل:
أعرب ألفاظ العقود في ما يأتي:
-1
ْ
الفنان اثنتين وعشرين لوحة.
 -1أنجز ّ
السيارات.
ب -هناك ثالثون سيارة حديثة في موقف ّ
ج -قال زهير بن أبي ُس ْلمى:
الحياة َو َم ْن َي ِع ْش
َس ُ
ئمت تَكاليف َ

ثمانين حوًال ال َأبا لَك َي ْسأم

ثم صوبه:
 -2استخرِج الخطأ في الجمل اآلتيةَّ ،
إن في المدرسة ثالثون شعبة َّ
 َّصفية.
دع ًّوا.
 حضر إلى الحفل عشرين َم ُالصف العاشر.
 مر ُرت بسبعين طالب من ّ

70

عالجي:
نشاط
ّ
ِّ
عين ألفاظ العقود في الجمل اآلتية:
حفظت ثالثين بيتـًا من شعر اإلمام ال ّشافعي.
-1
ُ

 -2يشترك في جمعية صديقات المكتبة خمسون طالبة.
شاعر من شعراء العصر الحديث.
ًا
 -3قرأت عن عشرين
تستعد خمسون طالبةً للقيام برحلة إلى البتراء والعقبة.
-4
ّ
نشاط إثرائي:
أعرب ما تحته خطّ في ما يأتي:

 -1قال تعالى :ﱡ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﱠ األنفال٦٥ :
ﱽ

) ، ٦٥آية
 -2قال تعالى:ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ ص٢٣ :
 -3قال تعالى:ﱡ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ ﱬﱠ البقرة٥١ :

 -4جاء المهندسون المبدعون إلى المشروع.
أمتنا.
 -5هذه السُّنون
عجاف على َّ
ٌ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
األداة  :سلَّم التَّقدير

اتيجية التَّقويم :التّواصل
إستر ّ
الموقف التَّقويم ّي :تَُو َّجه األسئلة اآلتية للطّالب:
 -1ما ألفاظ العقود؟

 -2ما جمع المذكر السالم؟

مثاال على جمع مذكر سالم.
 -3هات ً

 -4ما األلفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم؟

 -5هات أمثلة أللفاظ ملحقة بجمع المذكر السالم.

 -6كيف نعرب ألفاظ العقود؟

ض ْع ألفاظ العقود في جمل مفيدة.
َ -7
عبئ المعلّم سلَّم التّقدير اآلتي بوضع إشارة (√) أمام العبارة التي تنطبق وحالة الطّالب:
* ُي ّ
الرقم معايير األداء
1-

ستعد لألسئلة واألجوبة.
َي ّ

2-

ُيجيب عن األسئلة بسرعة.

3-

تتميز إجابته بالوضوح.
ّ

بدرجة كبيرة

متوسطة
بدرجة
ّ

بدرجة قليلة

ُ 4يجيب إجابات صحيحة.5-

ُي ِّ
وجه أسئلة للمعلّم.

6-

تَرتبط أسئلته بالموضوع مباشرة.

7-

َيتوصَّل إلى استنتاجات.

التّقدير .........................................................................................:
الراجعة المطلوبة........................................................................:
التّغذية ّ
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إضافية للمعلِّم:
معلومات
ّ
 ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين ملحقة بجمع المذكر السالم؛ ألنه ال واحد لها من لفظها. من األلفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم غير ألفاظ العقود :أولو ،أهلون ،أرضون ،سنون،عليون ،عالمون.
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عنوان َّ
الدرسُ :حكم ألفاظ العقود مع معدودها واعرابها

عدد الحصص :حصَّتان

النتاجات:
ّ

.

تعرف حكم ألفاظ العقود مع معدودها.
 َي َّحول األرقام إلى كلمات.
 ُي ِّصوب الخطأ في كتابة ألفاظ العقود.
 ُي ِّ ُي ْعرب ألفاظ العقود الواردة في َّالنص.
مصادر التّعلّم:
النحو :حمدي عبدالمطلب.
 الخالصة في علم ّالمفاهيم والمصطلحات:
 تمييز العدد.الصف:
إستر ّ
اتيجيات التّدريس وادارة ّ
توضيحي.
 التّدريس المباشر /عرضّ
الخارجية التي تُعالج ألفاظ العقود ،إضافة إلى أمثلة الكتاب
 َيعرض المعلّم مجموعةً من األمثلةّ
طالبا معرض الكتاب.
من خالل عرض
تقديمي؛ مثل * :زار أربعون ً
ّ
أيت خمسين طائرةً في المطار.
*ر ُ

مرجعا في إنجاز بحثه.
* استعان الباحث بعشرين
ً

ِّ
ابي للكلمات التي تحتها خطّ.
 َيطلب المعلم إلى الطّلبة بيان الموقع اإلعر ّالسابرة بوساطة إحدى ال ّشرائح ،ويطلب إلى طلبته التّفكير
 َيعرض المعلّم مجموعةً من األسئلة ّالسابقة؟
في إجابتها؛ مثل * :ما عالمة إعراب ألفاظ العقود في األمثلة ّ
* ما عالقة ألفاظ العقود بجمع المذكر السالم من حيث اإلعراب؟
الصورة التي جاءت عليها ألفاظ العقود مع معدودها؟
* ما ّ
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ابية لالسم الذي جاء بعد ألفاظ العقود؟
* ما الحالة اإلعر ّ
الراجعة.
ويعززهمّ ،
 ُيناقش المعلّم إجابات الطّلبةّ ،ويقدم التّغذية ّ
الصحيحة ،ويعرضها بوساطة إحدى الّشرائح.
توصل الطّلبة بإشراف المعلّم إلى االستنتاجات ّ
 َي ّومصوًبا.
معزًاز
 ُي ْرشد المعلّم الطلبة إلى تنفيذ نشاط ( ،)2ويتابع ذلك ّّ
اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
األداة :سجل سير التّعلُّم

اتيجية التَّقويم :مراجعة ال ّذات
إستر ّ

على الّطالب ،بعد ح ّل أنشطة الكتاب ،تعبئة سير التعلم اآلتي؛ ليتعرف أداءه ،وقدرته على الوصول
الراجعة المناسبة:
إلى ّ
النتاجات المطلوبة ،وعلى المعلّم متابعة العمل ،وتقديم التّغذية ّ
سجل سير التَّعلم
االسم  ................ :الموضوع  :إسناد فعل األمر معتل اآلخر بالياء والواو التاريخ / / :

المهمة التي قمت بها:
ّ
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
تعلَّمت من َّ
الدرس:
.................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
ما اكتسبته من مهارات:
.................................................................................................
.................................................................................................
مالحظاتي..............................................................................:
مالحظات المعلّم........................................................................:
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الصف:
إستر ّ
اتيجيات التّدريس وادارة ّ

عاوني):
 -العمل الجماعي (التّ ّ

صمم المعلِّم َّ
بالدرس؛ نحو:
● ُي ِّ
النتاجات المتعلّقة ّ
عدة أوراق عمل تحوي مجموعة من ّ

حول األرقام إلى كلمات في جمل متنوعة.
 ُي ّص ّوب الخطأ في كتابة ألفاظ العقود.
 ُي َ ُي ْع ِرب ألفاظ العقود. َي ْستخرج العدد والمعدود.ِّ
ثم ُي ِّ
وزع عليهم أوراق العمل للعمل فيها.
المعلم الطّلبة ثالث مجموعات غير متجانسةّ ،
 ُيقسِّم ُ ُيكلِّف المعلِّم الطّلبة البحث عن ألفاظ عقود أُخرى. ُي ِّتوصلت إليه.
قدر وقتًا للمجموعات ،وبعد انتهاء الوقت تعرض كل مجموعة ما ّ
 تُ ِناقش المجموعات اإلجابات ،وتثبت إجاباتها على السبورة.
ومصوًبا.
معزًاز
 ُيرشد المعلّم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة( ،)5 ،4 ،3ويتابع ذلك ّّ
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ورقة عمل ()1

َّ
الزمن.................:

تامة من إنشائك:
 -1مثِّل لما يأتي في جمل َّ
ومنصوبا تارة أُخرى.
مرفوعا تارة،
أ -لفظ (اثنا عشر)
ً
ً
ومرفوعا تارة أخرى.
مجرور تارة،
ًا
ب -لفظ (ستون)
ً
ومجرور تارة.
ًا
ومنصوبا تارة،
مرفوعا تارة،
جـ -لفظ (ثالث وعشرون)
ً
ً
َّ
فاعال في تركيبين.
د -العدد
المركب (سبع عشرة  -سبعة عشر) ً
هـ -معدود مجرور.
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ورقة عمل ()2

َّ
الزمن......................:

اق أر النص اآلتي ،وأجب عن األسئلة التي تليه:
الصين في المرتبة األولى ،حيث قُ ِّدر
في قائمة أكثر دول العالم من حيث عدد السكان ،جاءت ّ
الصين
عدد س ّكانها في العام 2014م بمليار وثالثمئة نسمة تقر ًيبا ،كما وتقترب نسبة عدد سكان ّ
إلى عدد سكان األرض من حاجز الـ  ، % 20في حين جاءت الهند في المركز الثّاني حيث بلغ
عدد سكانها لعام 2014م حوالي مليار ومئتي مليون نسمة تقر ًيبا ،كما وتزيد نسبة عدد سكان الهند
السكان
إلى عدد سكان الكرة
ّ
األرضية عن  %17تقر ًيبا ،وجاء في المركز (الثّالث) من حيث عدد ّ
يكية؛ حيث تخطّى عدد س ّكانها حاجز الثالثمئة مليون نسمة؛ أي ما نسبته
الواليات المتّحدة األمر ّ
َّ
َّ
السكانية في الواليات
األرضية ،في حين بلغت الكثافة
أكثر من  %4من إجمالي عدد سكان الكرة
(شخصا) لك ّل كيلو متر مرّبع واحد.
يكية في متوسطها حوالي 43
المتّحدة األمر ّ
ً
النص؟
 -1رتِّب ّ
سكانا حسب ورودها في ّ
الدول األكثر ً
حول األعداد التي تحتها خطّ إلى كلمات.
ِّ -2
السابق.
 -3أعرب الكلمتين اللتين بين األقواس في ّ
النص ّ
 -4مثّل لما يأتي في جملة مفيدة من إنشائك:
مرفوعا.
 العدد ( )50يكونً
منصوبا.
– العدد ( )22يكون
ً
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ورقة عمل ()3

َّ
الزمن..................:

ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
النص اآلتيَّ ،
اق أر ّ
ُولِد جارنا أبو محمد في ( )20من الشهر ( )7لعام 1970م ،وجارنا رجل أعمال مشهور،
وعنده من األمالك ( )3بيوت  :في البيت األول ( )18حجرة  ،والبيت الثاني مكون من ()5
طوابق ،في كل طابق ( )4شقق ،أما البيت الثالث فقد ُبني حديثًا على أحدث طراز وبه ()9
أجنحة ِفساح ،ومجموع حجراته ( )29حجرةً.
ِ -1
حول األرقام بين األقواس إلى كلمات.
النص:
 -2استخرْج من ّ
مفردا
عددا ً
ً
عددا َّ
مركًبا
ً
عددا من ألفاظ العقود
ً
عددا معطوفًا
ً
 -3اذكر حالة العدد مع معدوده في األعداد (.)20 ،18 ،3
ط.
 -4أعرب الكلمتين اللتين تحتهما خ ّ
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ِ
الجي:
نشاط ع ّ
حو ِل األرقام إلى حروف في ما يأتي:
ِّ
قصة ،وعند أخيه ( )30رواية.
 عند أحمد (ّ )20 في مدرسة اإلناث ( )21معلّمة.ائي:
نشاط إثر ّ
مصوًبا األخطاء الواردة فيها:
أعد كتابة الجملتين اآلتيتين
* ْ
ّ
 عدد مزارعي الحقل عشرين مزارع. َّيتجدد موعدنا مع برنامجنا اإلذاعي( طبيب األسرة ) في ( )23من شهر أيار.
ِ
الرفع ،وفي الثّانية في حالة َّ
النصب،
* اجعل العدد ( )77في ثالث جمل :يكون في األولى في حالة ّ
الجر.
وفي الثّالثة في حالة ّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ

األداة :قائمة َّ
الشطب

الموقف التَّقويم ّي:
ويحول األرقام ،ويصوب الخطأ)؛ إذ يبدأ المعلّم
(يعرب ألفاظ العقود،
العمل من خالل المجموعات ُ
ّ
بمالحظة أداء المجموعات في أثناء العمل.
ُيعبِّئ المعلّم قائمة ال ّشطب اآلتية بوضع إشارة (√) أمام العبارة التي تنطبق وحالة الطّالب.
اسم الطّالب............................................:
الرقم
ّ

معايير األداء

1

ُي ْعرب ألفاظ العقود.

2

الرقم إلى حروف.
حول ّ
ُي ّ

3

صوبه.
َي ْستخرج الخطأ ّ
ثم ُي ّ

4

َيتواصل مع أقرانه بلغة سليمة.

5

َي ْستخدم حركات الجسد وتعابير الوجه.

6

َيتواصل بصرًّيا مع جميع الطّلبة.

نعم

ال

التّقدير.........................................................................................:
الراجعة .................................................................................:
التّغذية ّ
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عنوان َّ
الدرس :البحث عن ألفاظ العقود في ألعاب مختلفة

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات:
ّ
 َي ْبحث عن ألفاظ العقود من خالل اللّعبة المعطاة. ُيوظِّف ألفاظ العقود في جمل مفيدة. َي ْكتب ألفاظ العقود كتابةً سليمة.مصادر التّعلّم:

َّ
الوظيفي :عبد العليم إبراهيم.
النحو
ّ
المفاهيم والمصطلحات:

غوية.
األلعاب اللّ ّ
الصف:
إستر ّ
اتيجيات التّدريس وادارة ّ

اتيجية التّدريس القائم على األنشطة ،األلعاب اللغوية.
 إستر ّ* لعبة الكلمات المتقاطعة:
أن يبحث عن ألفاظ العقود بوساطة اللعب.
 الهدف من اللعبةْ -1 :أن يوظّف ألفاظ العقود في جمل مفيدة.
ْ -2
 األدوات المستخدمة :عدد من األلواح مرسوم عليها مرّبعات بأبعاد ( ،)6×6أقالم. عدد الالعبين :العبان أو فريقان . وقتها ومكانها :حصة واحدة ،وتكون في الغرفة الصفّّية.السر.
 للفوز ينبغي إيجاد كلمة ّ82

 طريقة اللعب:نموذج 1
َّ
ثنائية.
قسم
المعلم الطلبة إلى مجموعات ّ
 ُي ّّ
 ُي ِّوزع المعلّم لوحات الكلمات المتقاطعة على كل مجموعة.
طلب المعلّم إلى الطَّلبة البدء باللعب من خالل الخطوات اآلتية:
 َي ْ● البحث عن الحروف التي تُ ِّ
شكل كلمة من ألفاظ العقود (عدد ألفاظ العقود الموجود
في ال ّشكل أربعة ألفاظ).
● وضع ك ّل لفظ من ألفاظ العقود في جملة مفيدة.

● الفريق الفائز هو َم ْن يجد األلفاظ المطلوبة ،ويضعها في جمل مفيدة.
ثم ضع َّ
كل لفظ منها في جملة مفيدة
النموذج األول :هناك أربعة ألفاظ من ألفاظ العقود ابحث عنهاَّ ،
ّ
ع

ش
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ن
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ت
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و

ل

ط

ف

خ

ل

ث

م

ا

ن

ي

ن

اكتب ألفاظ العقود الواردة:
*
ْ

ضع األلفاظ في جمل مفيدة:
* ِ
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نموذج 2
َّ
ثنائية.
قسم المعلّم الطلبة إلى مجموعات ّ
 ُي ّ ِّيوزع المعلّم لوحات الكلمات المتقاطعة على كل مجموعة.
 شطب حروف الكلمات المرفقة للعبة داخل المرّبعات.الس ّر(لفظ من ألفاظ العقود).
 األحرف غير المشطوبة تُش ّك ُل كلمة ّ وضع اللفظ في جملة مفيدة.السر ّأوًال.
 يكون الفريق الفائز َم ْنّ
يتوصل لكلمة ّ
ِ
(سيارات ،كتاب ،قلم ،ناب ،عين ،بيت،
النموذج الثاني:
احذف المرّبعات التي تُ ِّ
ّ
كون الكلمات اآلتية ّ
ثم ِّ
شكل من باقي الحروف لفظًا من ألفاظ العقود.
طير ،جمل ،سيف) َّ
س
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ت
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 ِووظِّ ْفه في جملة مفيدة........................................ :
اكتب اللَّفظ الذي توص َ
َّلت إليهَ ،
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اتيجيات التَّقويم وأدواته:
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :القلم والورقة
إستر ّ

األداة :االختبار

مما بين القوسين:
الموقف التَّقويم ّي :أكمل الفراغ في الجمل اآلتية باختيار الكلمة الصحيحة ّ
َّ
مرشحا.
المتميز...............
المرشحين لجائزة الملكة رانيا للمعلّم
 بلغ عددّ
ً
خالد و ................متسابقًا في المارثون.
 شار َك ٌ
الص ِّ
طالبا.
ف ً ...............
 -في ّ

(ثالثون ،ثالثين).
(خمسين ،وخمسون).

(ثالثة وثالثون ،ثالثة وثالثين).

حفظت  ..........سورةً.
ُ

(عشرين ،عشرون).

* التّقدير.....................................................................................:
الراجعة:ـ.............................................................................
* التّغذية ّ
ومصوًبا.
معزًاز
 ُيرشد المعلّم الطّلبة إلى تنفيذ نشاط ( ،)6ويتابع ذلك ّّ
إضافية للمعلّم:
معلومات
ّ

0

يمكن تلخيص إجراءات تصميم األلعاب في الخطوات اآلتية:
اللغوي.
 -1تحديد الهدف
ّ
 -2تحديد المحتوى.
 -3تحديد األدوار.
 -4تحديد قواعد اللعبة.

وزع المعلّم بطاقات تَ ْح ِمل كلمات ُمبعثرة على المجموعات التي َش َّكَلها،
لمراعاة الفروق
الفردية ُي ّ
ّ
جمال مفيدة ،ثم يطلب إلى المجموعة التي
ويطلب إلى الطّلبة إعادة ترتيب هذه الكلمات؛ ُلي ِّ
كونوا منها ً
أنهت عملها قراءة الجملة الجديدة:
ْ
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ربط التَّعلُّم بالحياة:
يومي ،ومن أمثلة ذلك :عند قراءة فاتورة الهاتف والدقائق
نستخدم األعداد في حياتنا بشكل
ّ
َّ
المسجلة على ال ّشبكات:
عدد المكالمات

َّ
الشبكة

الرقم بالحروف
كتابة َّ

 57دقيقة

زين

سبع وخمسون دقيقة.

 99دقيقة

أمنية

تسع وتسعون دقيقة.

 80دقيقة

أورنج

ثمانون دقيقة.

 60دقيقة

دولية

ستون دقيقة.
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اسي الثّاني
الفصل الدر ّ
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الس ِاد َسة:
ْ
الوحدة ّ
َّ
النعت
عدد الحصص (  ) 4حصص
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عنوان َّ
الدرس :مفهوم َّ
النعت وغايته.

عدد الحصص :حصَّتان

النتاجات:
ّ
النص قراءةً جهرَّيةً ِّ
معبرةً عن المضمون.
 َيق أر ّ َي َّتبين مفهوم التّابع.

 َي ْستنتج مفهوم َّالنعت.

 َي ْستخلص الفائدة من َّالنعت.

 َي ْستخرج َّالنعت والمنعوت من جمل معطاة.

 تتعَّزز لديه قيم َّالجماعي والبعد عن الفرقة.
محبة العمل
ّ
مصادر التَّعلُّم:
 التَّطبيق َّالنحوي :عبده الراجحي.
 كيف تتعلَّم اإلعراب :يوسف عطا الطَّريفي.المفاهيم والمصطلحات:
النكرة ,التّوضيح ,التّخصيص.
التّابع ,ا َّلنعت
(الصفة) ,المنعوت ,المعرفةّ ,
ّ
الصف:
إستر ّ
اتيجيات التَّدريس وادارة ّ
 التَّدريس المباشر :أسئلة وأجوبة /أنشطة القراءة.ُيمهِّد المعلِّم َّ
السبورة (التوابع) ،ومناقشة الطَّلبة في معنى العنوان
للدرس بكتابة العنوان على ّ
أن تَتَّبِع خطواتي في عملك.
ُم ً
ستعينا بمجموعة من الجمل؛ مثل - :تَبِع علي خطوات أبيه  -عليك ْ
ي ِناقش المعلِّم الطَّلبة في معنى كلمة (تبع أو تابع) مع تعزيز إجاباتهم ,إلى أن يتوصَّلوا إلى معنى
ُ
كلمة (توابع)َّ ,
وحبذا لو استخدم المعلِّم المعجم الوسيط في ذلك.
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 إجراءات التَّنفيذ:ِ
ِّ
مفاهيمية تُبيِّن أنواع التَّوابع األربعةَّ :
النعت ,البدل ,التَّوكيد,
السبورة خارطة
ّ
َ -ي ْرسم المعلم على ّ

العطف.

 أسئلة وأجوبة:جمال مستوحاةً من بيئة الطّالب؛ مثل:
َيذكر المعلِّم ً
 -رسم عادل لوح ًة جميلةً.

 الطّالب الجديد َّب.
مهذ ٌ

للصحة.
 الهواءالنقي ٌ
مفيد ّ
ّ

َّ
ِّ
السبورة؛ مثل :ما العالقة بين كلمتي
السابقة بعد كتابتها على ّ
 ُيناقش المعلم الطلبة في الجمل ّالنقي) ،ويبقى ِّ
أن يتوصَّل الطَّلبة إلى
قائما إلى ْ
النقاش ً
(لوحة /جميلة) و(الطّالب /الجديد) و(الهواءّ ّ /
األول مع تعزيز إجابات الطَّلبة في أثناء ِّ
النقاش.
أن االسم الثّاني يصف االسم ّ
 أنشطة القراءة المباشرة:َّ
النص في الكتاب ا
ص قراءةً
موجهًا الطلبة المجيدين لقراءة ّ
 َينتقل المعلِّم إلى ّلمدرسيّ ,
الن ّ
ّ
جهرَّي ًة ِّ
معبرةً عن المضمون.
ليصححوا أنفسهم ًّ
ِّ
ذاتيا.
 ُيعطي المعلِّم الطَّلبة الوقت الكافيَّ
النص.
ُ -يناقش المعلِّم الطلبة في مضمون ّ

َّ ُّ
الجماعي.
عاوني
ّ
 -التعلم التّ ّ

أرقاما تتسلسل من ( ،)5 -1ثمّ يطلب المعلِّم إلى الطَّلبة الذين يحملون
 ُيعطي المعلِّم الطَّلبةً
أعضاء في مجموعة واحدة.
أرقاما متشابهةً أن َيكونوا
ً
ً
الجماعي ,والتَّقيد بالوقت ،والعمل
 يلفت المعلِّم انتباه الطَّلبة إلى ضرورة االلتزام بآداب العملّ
مقرر ِّ
لكل مجموعة واسم لها.
بروح الفريق ,ثم َيعمد إلى تحديد ِّ
 ُي ِّالمهمة
وزع المعلِّم ورقة عمل ( )1على المجموعات ,مع الحرص على قيام المجموعة بتوزيع
َّ
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على أعضائها.
مقد ًما َّ
تجول المعلِّم بين المجموعات ِّ
النتاج المطلوب.
الدعم والمساعدة للوصول إلى تحقيق ّ
 َي ّطلب المعلِّم إلى مقِّرر كل مجموعة قراءة ما اجتمع عليه أفراد المجموعة من إجابة ،وعرضها
 َي ْعلى بقية المجموعات ِّ
للنقاش ،واجراء ما يلزم من تعديالت عليها.

ِّ
السبورة.
 َي ْطلب المعلم إلى أحد أفراد المجموعة تدوين اإلجابة على ّ
طلب المعلِّم إلى الطَّلبة نقلها إلى كراساتهم.
السبورة َي ْ
 بعد تدوين اإلجابات كافةً على ّ ُي َكلِّف المعلِّم َّكل مجموعة كتابة جملتين تحويان نعتًا نكرةً تارة ،ومعرفة تارةً أخرى،
ومناقشة الجمل مع بقيِّة المجموعات؛ للتَّوصل للفائدة من َّ
النعت.

َّ
ِ
ويتابع ذلك ِّ
صوًبا.
وم ِّ
 ُيرشد المعلّم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة (ُ ،)5 ،3 ،1معزًاز ُ
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َّ
الزمن.................:

ورقة عمل ()1
ِّ
النتاجات المراد تحقيقها:
 ُيوظّف َّالنعت والمنعوت في مهارتي الكتابة والمحادثة.

النعت والمنعوت وفائدته في ٍّ
بالتَّعاون مع أفراد مجموعتك ِّ
توضيحيا أمام زمالئك ُي ّبين َّ
ًّ
كل
عرضا
قد ْم
ً
من المواطن اآلتية:
ﲪ ﱠ الرعد١٧ :
 -قال تعالىﭧ ﭨ ﱡ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲫ

قال تعالى :ﭧ ﭨ ﱡ ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚﲛﲜﱠ الرعد٤ :

َّ
المدرسية بما يوازي التَّطور العلمي
 سعى و ازرة التَّربية والتَّعليم إلى االرتقاء بمستوى الكتبو ُّ
ب ُم ْنتَِق ٌد واع ُم ْع ِم ٌل تفكيره في ما حوله أنفع لوطنه
النضج الفكر ِّ
ي لهذا العصر المتسارع؛ فَطالِ ٌ
ممن سواه .
وأمته َّ
 -قال إيليا أبو ماضي:

وتينة َّ
غضة األفنان باسقة

قالت ألترابها والصَّيف يحتضر

يخية موغلة في ِ
 علينا جميعا المحافظة على التَّراث َّالشعبي؛ لما يمتاز به من أصول تار َّ
الق َدم.
ً
متفردة.
خير لها من البقاء َّ
 األقطار العربية متَّحدةً ٌالتَّركيب

المنعوت

َّ
النعت

الفائدة

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

ثالث جمل تحوي نعتًا و منعوتًا.
اكتب
َ
ْ
 َّأهمية العمل الجماعي أمام زمالئك موظِّفًا َّ
تحدث عن َّ
النعت في حدود دقيقتين.
ّ
التَّقدير...........................................................................................:
الراجعة...................................................................................:
التَّغذية ّ
92

َّ
الزمن.................:

ورقة عمل ()2

* بالتَّعاون مع أفراد مجموعتك ِّ
توضيحيا أمام زمالئك ُي ّبين َّ
ًّ
النعت والمنعوت والفائدة منه
عرضا
قد ْم
ً
في ما يأتي:

 -1الكلمة الطّيبة َّ
كالشجرة الطيبة جذعها في األرض وفرعها في السماء.
الصادقة بين الناس .
االجتماعي ُيديم
 -2التّكافل
ّ
المحبة ّ
ّ
أت على صفحة صديقي في أحد مواقع (اإلنترنت) منشورين رائعين :أحدهما عن حقوق
 -3قر ُ
المرأة ،واآلخر عن حقوق الطفل.

ُ -4ي ُّ
المتقن عمله.
حب اهلل العامل ُ

 -5خطا األردن خطوات واسعةً في مجال(التكنولوجيا).
التَّركيب

المنعوت

َّ
النعت

الفائدة

ثالث جمل تَ ْحوي نعتًا ومنعوتًا.
اكتب
َ
ْ
تحدث عن أهمية العمل الجماعي أمام زمالئك موظفًا َّ
النعت في حدود دقيقتين.
ْ
ّ
التَّقدير .......................................................................................:
الراجعة ...............................................................................:
التَّغذية ّ
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َّ
الزمن....................:

ورقة عمل ()3

* بالتَّعاون مع أفراد مجموعتك ِّ
توضيحيا أمام زمالئك ُيبيِّن َّ
ًّ
النعت والمنعوت والفائدة منه
عرضا
قد ْم
ً

في ما يأتي:

 قال تعالى :ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱑﱓ ﱔﱕﱖﱗﱠ اإلسراء١ :
ﱒ
ﱎﱏ ﱐ

-

تحوي المكتبة مراجع نادرةً في اللّ ِ
غة العر َّبي ِة.
َ
األساسي إلزامي ِّ
لكل الطَّلبة.
التَّعليم
ُّ
ٌ
َّ
الناجحة تتجاوز الفشل لتحقِّق َّ
الش َّ
النجاح.
خصية ّ
ُّ
الجاد منفعةٌ لصاحبه ومجتمعه.
العم ُل

الملتزم بأخالق رسوله الكريم أرفع درجةً عند بارئه.
ادق
الص ُ
ُ
المؤمن ّ
ُ
القوي عن وطنه ببسالة.
الجندي
دافع
ُّ
ُّ

-

ضات َّ
شيطات َي ْسهَ ْرَن على راحة المرضى.
الن
ِّ
ُ
الممر ُ
كتبت رسالةً إلى والدي بخطٍّ جميل.
ُ

-

ثالث جمل تحوي نعتًا ومنعوتًا.
اكتب
َ
ْ

-

التَّركيب

المنعوت

َّ
النعت

الفائدة

َّ
ث عن أهمية العمل الجماعي أمام زمالئك موظِّفًا َّ
النعت في حدود دقيقتين.
تحد ْ
ّ
التَّقدير.........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
94

َّ
الزمن.................:

ورقة عمل ()4

* بالتَّعاون مع أفراد مجموعتك ِّ
توضيحيا أمام زمالئك يبيِّن َّ
ًّ
النعت والمنعوت والفائدة
عرضا
قدم
ً

منه في ما يأتي:

ﲕﲗﲘﲙﲚﲛﱠ الفتح١٩ :
ﲖ
 -قال تعالى :ﱡ ﲓﲔ

 هذا الكاتب له خبرةٌ واسعةٌ في َِّّ
األدبية.
الدراسات
-

ُّ
الساحة ِّ
يرددون َّ
الوطني والهامات عاليةٌ.
شيد
َّ
الن َ
وقف الط ُ
الب في ّ
من ال ّشعراء ُّ
اإلسالمي عبد اهلل بن رواحة.
الشهداء في تاريخنا
ّ

 قال تعالى :ﱡ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱠ اإلسراء:٧٩

َّ
َّ
الدينية ببهجة وسرور.
اإلسالمية باألعياد
األمة
 -تحتفل َّ

كبير على متابعة دراستي رغم العوائق الكثيرة.
َّ
لدي إصرٌار ٌ
األمة التي ينطلق أبناؤها من رأي واع وكلمة مسؤولة تبلغ أهدافها وتحقِّق غايتها.
َّ
التَّركيب

المنعوت

َّ
النعت

الفائدة

اكتب ثالث جمل تحوي نعتًا ومنعوتًا.
ْ
تحدث عن أهمية العمل الجماعي أمام زمالئك موظِّفًا َّ
النعت في حدود دقيقتين.
 ّالتَّقدير.........................................................................................:
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الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
عالجي:
نشاط
ّ
* عين َّ
النعت في ما يأتي:
 -قال تعالى :ﱡ ﱃﱄﱅﱆﱇﱠ لقمان٢ :

ﲳﲵ
 قال تعالى :ﭧ ﭨ ﱡ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ ﲴﲹﲻﲼﲽﲾ ﱠ التوبة٦٨ :
ﲶﲸ ﲺ
ﲷ

بالرجل الصَّادق.
الناس َّ
 يثق ّإن َّ
 َّاألمة.
للشباب ًا
متمي ًاز في رقي َّ
دور ّ
* ما المعنى الذي أفاده َّ
النعت في الجمل اآلتية:
رجاال أقوياء يدافعون عنه.
 يمتلك الوطن ًالناجح قدوة لزمالئه.
 -الطّالب ّ

ائي:
نشاط إثر ّ

* مثّل لما يأتي بجمل مفيدة من تعبيرك:
اسما نكرةً.
 -نعت يصف ً

اسما معرفةً.
 -نعت يصف ً
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :التَّقويم المعتمد على األداء
إستر ّ
●

الرصد
األداة :قائمة َّ

ِّ
بناء على مالحظته ومتابعته أداء الطالب ضمن مجموعته:
يمأل المعلم القائمة اآلتية ً
الرقم
َّ

1
2
3
4

معايير األداء

ُيشارك زمالءه في مناقشة اإلجابة.
َيفرض سيطرته على آراء المجموعة.

ُي ِّ
المهمة الموكلة إليه من زمالئه.
ؤدي
َّ
مهمة جديدة.
ُيبدي رغبةً في تقبل َّ

5

ُيغيِّر رأيه بسهولة تحت تأثير زمالئه عليه.
ُيبدي تفهُّ ًما لمفهوم َّ
النعت والمنعوت من

7

ُيستطيع توظيف َّ
النعت والمنعوت في جمل
من تعبيره.

6

نعم

ال

خالل إجابته عن األسئلة.

التَّقدير..................................................................................... :
الراجعة :..................................................................................
التَّغذية ّ
معلومات إضافية للمعلِّم:
 قد َّيتعدد َّ
صبورا.
مجتهدا
معلما
ً
النعت كما في جملة :ر ُ
ً
أيت ً
 الجمل بعد َّغرُد.
النكرات صفات كما في جملة :هذا
عصفور ُي ِّ
ٌ
ربط التَّعلُّم بالحياة:
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اكتب ما ورد فيه من نعت
الرياضيين على مباراة ما ,ثم
تَتََّب ْع جزًءا من تعليق أحد المذيعين ِّْ
ومنعوت والغاية من وجود َّ
النعت.
عنوان َّ
الدرس :شروط َّ
النعت ومنعوته

عدد الحصص :حصَّتان

النتاجات:
ّ
 ُيطابق ما بين َّالنعت والمنعوت من حيث :العدد والتَّأنيث والتَّذكير والتَّعريف والتَّنكير واإلعراب.
 ُيعرب َّتاما.
النعت إعرًابا ًّ

 ُي ّثني ،ثم َيجمع َّالنعت في جمل معطاة.
 َيستخرج َّطى.
النعت من ٍّ
نص مع ً

 يوظِّف َّشرطي المرور في تنظيم حركة السَّير.
النعت والمنعوت في كتابة فقرة عن دور
ِّ
مصادر التَّعلُّم:

النحوي :عبده الراجحي.
 التَّطبيق ّ كيف تتعلَّم اإلعراب :يوسف عطا الطّريفي.المفاهيم والمصطلحات:
 المطابقة.الصف:
إستراتي ّ
جيات التَّدريس وادارة ّ
 التدريس القائم على األنشطة  /التَّعلّم التّعاوني.ُيمهِّد المعلِّم َّ
للدرس بتذكير الطَّلبة بمفهوم َّ
النعت والمنعوت والفائدة منه بجمل بسيطة؛ مثل:
 -األب الحاني َق ْل ُبه على ولده.

النجاح.
المنظَّم ُّ
سر ّ
 -العمل ُ

ويطرح بعض األسئلة على الطَّلبة؛ مثل :أين َّ
السابقة؟ ما الفائدة من
النعت والمنعوت في الجمل ّ

َّ
النعت فيها؟
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 التَّدريس القائم على األنشطة:ِ
وجنتان ,رج ٌل ,الكرة,
 اللّعبَ :يكتب المعلِّم الكلمات اآلتية على بطاقات ،ك ّل كلمة على حدة( :وجهٌ,مغبر ,حافيةٌ ,المجدون ,المتدحرجة)
الالعبون ،ناتئتانٌ ,

 ُي ْخ ِرج المعلِّم مجموعة من الطَّلبة لدى ك ّل واحد منهم بطاقة مكتوب عليها كلمةً من الكلماتالسابقة ,مع الحرص على وقوفهم بشكل متقابل ,البطاقات التي تحمل الكلمات( :وجهٌ,
ّ

ٍّ
ِ
صف واحد ,والبطاقات التي تحمل الكلمات:
الالعبون ,الكرة) في
وجنتان ,رج ٌلّ ,
ٍّ
صف مقابل.
مغبر ,حافية ,ناتئتان) في
( المجدون ,المتدحرجةٌ ,
 ُيناقش المعلِّم الطَّلبة في كلمة "وجهٌ" بتوجيه مجموعة من األسئلة؛ مثل :هل هي بصيغةالمثنى أم الجمع؟ هل هي َّ
مذكرة أم َّ
مؤنثة؟ مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة؟ معرفة
المفرد أم ّ
أم نكرة؟

أن يتوصَّل الطَّلبة إلى َّأنها مفردة َّ
مؤنثة مرفوعة نكرة ,يطلب إليهم البحث في الصَّف
 بعد ْتتضمن هذه الصِّفات مجتمعة ,ويستمر ِّ
أن يجد الطَّلبة كلمة
المقابل عن كلمة
النقاش إلى ْ
ّ
"مغبر"

يصطف ُّ
َّ
كرر المعلِّم ما قام به سابقًا مع َّ
كل طالب بجانب زميله الذي
أن
 ُي ِّبقية الكلمات إلى ْ
طابقه في صفات الكلمة التي يحملها.

َّ
أن يتوصَّلوا
 ُيناقش المعلِّم الطلبة في العالقة التي تربط هذه الكلمات بعضها مع بعض ,إلى ْلكونها نعوتًا لما سبقها.
 َيستعين المعلِّم بأحد الطَّلبة لكتابة ما توصَّلوا إليه على السبورة من مطابقة َّالنعت للمنعوت في
العدد ,والتذكير والتأنيث ،والتعريف والتنكير ،واإلعراب.

َّ
عاوني( :العمل في مجموعات)
 التعلّم التّ ّمقرر واسم ِّ
 ُي ِّلكل مجموعة.
وزع المعلِّم الطَّلبة في مجموعات غير متجانسة ,مع تحديد ِّ
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 يلفت انتباه الطَّلبة إلى ضرورة االلتزام بآداب العمل الجماعي ,وكون كل فرد منهم مسؤوًال عننجاح مجموعته.
وزع المعلِّم أوراق العمل على المجموعات ,حيث ُي ِّ
شكل ك ّل نشاط ورقة عمل خاصَّة ِّ
 ُي ِّبكل
مجموعة.

الالزم ،مع تعزيز
ومو ِجهًا أفرادها،
 َيتج ّول المعلِّم بين المجموعاتالدعم ّ
ومقدما ّ
ً
ً
متفقدا عملهاُ ،
جهودهم.

قرر ّكل مجموعة ما اتّفقت عليه مجموعته من إجابات ،ويجري ِّ
النقاش مع
 َي ْعرض ُم ِّالالزم على هذه اإلجابات.
المجموعات األخرى ،إلجراء التعديل ّ

 ُيكلِّف المعلِّم أحد أفراد المجموعة كتابة اإلجابة على السبورة.َ -يطلب المعلِّم إلى الطَّلبة تدوين اإلجابات على كراساتهم.

َّ
ِ
ومصوًبا.
عزًاز
ِّ
ويتابع ذلك ُم ّ
ُ -ي ْرشد المعلّم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة (ُ ،)7 ،6 ،4 ،2
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َّ
الزمن..................:

ورقة عمل ()1

* إعراب َّ
تاما.
النعت إعرًابا ًّ

النعت لمنعوته.
النتاجات المراد تحقيقهاُ * :مطابقة ّ
ّ

* توظيف الّنعت في جمل مفيدة.

النعت
* تثنية وجمع ّ

* بالتَّعاون مع زمالئك في المجموعة أجب عن األسئلة اآلتية:
بي ,تكشف عمق المشكالت والتَّحديات التي تواجهه ,ويمكن
" إن نظرة ُّ
تأمل في واقع الوطن العر ّ
أن العرب يواجهون اآلن ِّ
تلخيصها كلّها في َّ
ياسية والعسكرَّية
تحدًيا مصيرًّيا يتشعَّب في المجاالت ِّ
الس ّ
االقتصاديةِّ ,
ويهدد كيانها بالتَّفكك و َّ
َّ
حدق
قافية و
الضياع ،ويقف المواطن العر ُّ
الم ّ
والثَّ ّ
بي أمام هذا الخطر ُ
ِّ
المتردد بين ماض عريق مجيد ومستقبل حافل بالطُّموحات واألماني الكبار ,وينظر إلى
وقفة الحائر
المستقبل باألمل القائم على إمك انات الحاضر الهائلة".

(سمو األمير الحسن بن طالل)

السابق ما يأتي:
 -1استخرج من ّ
النص ّ

مؤنث معرفة .ب -نعت مجرور مذ ّكر جمع معرفة .ج -نعت مرفوع مذ ّكر معرفة.
أ -نعت مجرور ّ

النص.
-2
أعرب ما تحته خطّ في ّ
ْ

 - 3امأل الفراغات اآلتية بنعت مناسب لها:
أ -المرأة  .........عون لزوجها.

ب -الصَّديق  .......ذخر لصاحبه.

ِّ -4
الم ِج ّد في الصباح الباكر".
ثن ،ثم اجمع ما تحته خطّ في الجملة اآلتية " :استيقظ الفالح ُ
التّركيب

المنعوت

َّ
النعت طابقه في:

ثمار نافعةً .
الجاد يؤتي ًا
إن العم َل
ّ
متنزهٌ للحي ؟
الحديقة الجميلة ّ

غالف جمي ٌل
للكتابين الجديدين
ٌ
 -5امأل الجدول بِما ُيناسبه:
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 -6اكتب بمساعدة زمالئك ِفقرةً عن عمل رجال األمن العام ودورهم في المجتمع موظفًا َّ
النعت
والمنعوت فيها.
عالجي:
نشاط
ّ
* بِم يتطابق َّ
النعت والمنعوت في ما يأتي؟
ﱁ ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱠ الحجر١ :
 قال تعالى :ﱡ ﱂ -قال تعالى :ﱡ ﳂ ﳃﳄﳅﱠ الرحمن٦٦ :

بالرجل الصاد ِ
ق.
 يثق ّالناس ّ
 إن َِّّز في رقي األمة.
دور متمي ًا
للشباب ًا

ائي:
نشاط إثر ّ

ِ
أعرب َّ
النعت في الجمل اآلتية:
*

ﱞ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ
ﱟ
 قال تعالى :ﱡ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱥﱦﱠ آل عمران٢٤ :

همة عالية.
 -أخذ القيادة رج ٌل ذو َّ

ُّ
المجد في عمله قدوةٌ لزمالئه.
 -المعلِّم الصَّبور
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :مراجعة ال ّذات
إستر ّ

األداةِّ :
سجل سير التَّعلّم

وي ِّ
بعد االنتهاء من اإلجابة عن األنشطة المعطاة ُيقَ ِّوم الطّالب نفسه ًّ
القوة
حدد مواطن َّ
ذاتياُ ,
ِّ
أن ُي ِّ
و َّ
الضعف ،واستغالل
الراجعة التي تُ ْسهم في عالج مواطن ّ
الضعف لديه ,على ْ
قدم المعلم التَّغذية ّ
الراجعة.
مواطن َّ
القوة من خالل التَّغذية ّ

الصفِّ ّي:
عبئ الطّالب السِّجل في ضوء أدائه في الموقف َّ
● ُي ّ
سجِّل وصف سير التَّعلُّم
االسم.......... :

الموضوع :شروط َّ
النعت مع منعوته

التّاريخ:

/

/

المهمة التي قمت بها:
َّ

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

.................................................................................................
تعلَّمت من َّ
الدرس:
.................................................................................................
.................................................................................................
ما اكتسبته من مهارات:
.................................................................................................
.................................................................................................
ُمالحظاتي.......... ............................................................................:
ُمالحظات المعلِّم................................................................................:
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
األداة :سلَّم تقدير

اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ

تتبع َّ
النعت ،وتطابقه مع منعوته،
● ُيالحظ المعلِّم عمل الطّالب في مجموعته ومدى قدرته على ّ
وقدرته على إعراب َّ
النعت.

● َيمأل المعلِّم سلم التَّقدير اآلتي؛ لتقويم أداء الطّالب في مجموعته.
اسم الطّالب............................................... :
لدى الطالب القدرة على :
الرقم
َّ

1
2
3
4
5
6

معايير األداء

استخراج َّ
نص معطى.
النعت من ٍّ

مقبول

جيد

ممتاز

تَتَُّبع شروط تطابق َّ
النعت مع منعوته.
إعراب َّ
النعت.

تثنية َّ
النعت وجمعه بما يتناسب مع منعوته.
توظيف َّ
النعت في جمل من تعبيره.
صياغة نعت يطابق منعوته.

التَّقدير.........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
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إضافية للمعلِّم:
معلومات
ّ
 إذا َّتقدم َّ
(مجتهدا :حال منصوبة)
طالب
مجتهدا
النعت على منعوته ال ُيعرب نعتًا نحو :نجح
ً
ً
ٌ
ربط التَّعلُّم بالحياة:
رسمية لدولة مصر ال ّش ِ
َّ
قيقة
 جاء في نشرة األخبار " :قام جاللة الملك عبد الثّاني ابن الحسين بزيارةاالقتصادي في محاولة لجذب االستثمارات العر ّبية لألردن وتوثيق العالقات
طحبا معه الفريق
ص ً
ّ
ُم ْ
األخوية بين البلدين َّ
َّ
الشقيقين"
السابق من نعت ومنعوت وبيِّن التَّطابق الحاصل بينهما.
* ْ
حدد ما جاء في الخبر ّ

105

الوح َدة الثّ ِ
امَنة:
ْ
التَّْوكيد
عدد الحصص (  ) 4حصص

106

عنوان َّ
الدرس :التَّوكيد ( مدخل )

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات:
ّ
معبرةً.
 َيق أر ّالنص قراءةً جهريةً ّ
النص.
 َي َّتعرف مضمون ّ
َ -يتَ َّبين مفهوم التَّوكيد.

َ -ي ْستذكر أقسام الكالم (اسم ,فعل ,حرف).

َّ
اللغوي.
الوظيفية للتّوكيد في نظامنا
 ُي ْد ِرك القيمةّ
مصادر التَّعلُّم:
النحوي :عبده الراجحي.
 -التَّطبيق ّ

 كيف تتعلّم اإلعراب :يوسف عطا الطريفي.المفاهيم والمصطلحات:
َّ
َّ
االسمية.
الفعلية ,الجملة
التَّوكيد ,أقسام الكالم ,الجملة
اتيجيات التَّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
 التَّدريس المباشر /التَّعلُّم التّعاوني:َّ
 ُيمهِّد المعلِّم َّالسابقين َّ
(النعت والبدل).
للدرس بتذكير الطلبة بنوعي التَّوابع ّ
أن موضوع هذه الوحدة يمثّل الجزء الثّالث من التّوابع وهو(التَّوكيد).
 ُي ّبين المعلّم ّ َي ْع ِرض المعلّم مجموعةً من الجمل؛ مثل:أن تدرس.
* محمد محمد عليك ْ

* احذر السَّيارة السَّيارة.

* العمل العمل خير طريق َّ
للنجاح.
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طرح المعلِّم بعض األسئلة على الطَّلبة؛ مثل:
 َي ْالسابقة؟ * ما الكلمات التي تكررت؟ * هل تعرفون الهدف من تكرارها؟
* ماذا تالحظون على الجمل ّ
ويثير دافعيتهم.
 َيتْرك المعلِّم ُّالسؤال األخير دون إجابة؛ ليخلق تساؤًال في أذهانهمُ ،
 إجراءات التَّنفيذ: التَّدريس المباشر /أنشطة القراءةَّ
معبرةً.
 ُيكلّف المعلِّم الطلبة المجيدين قراءة ّالنص قراءةً جهرَّي ًة ّ
َّ
النص ومضمونه.
 ُيناقش المعلِّم الطلبة في معاني كلمات ّالربيع.
َ -يفسح المعلِّم المجال أمام الطَّلبة للتَّعبير عن جمال فصل َّ

َّ
النص ،ويطرح التَّساؤل اآلتي:
 َيلفت المعلِّم انتباه الطلبة إلى الكلمات المخطوط تحتها في ّ* ما المعنى الذي أفاده وجود هذه الكلمات؟

يتغير المعنى؟
* لو َّ
تم حذف هذه الكلمات هل ّ
 التَّعلُّم التّعاوني :لعب األدوار /العمل الجماعي لعب األدوار:تمثيلي ُيعبِّرون فيه عن مرور سيارة مسرعة بجانبهم
عددا من الطَّلبة ألداء مشهد
ٍّ
 يختار المعلِّم ًفي أثناء مجيئهم للمدرسة.

 ُي ِّوزع المعلِّم الحوار اآلتي على الطَّلبة:

(محمد وعلي وأحمد سائرون في الشارع )

السيارة.
علي :أحمد أحمد احذر ّ
أحمد :لقد رأيتها لقد رأيتها.

َّ
أن يتحلوا بروح
محمدَّ :إنهم شباب مستهترون بأرواح البشر,
فالشباب جميعهم عليهم ْ
المسؤوليةَّ ,
ولعل المجتمع المجتمع يلعب َّ
الدور األكبر في ذلك.
ّ
108

أيضاُ ،يسهم في ضبطهم ،و ِّ
الحد من استهتارهم.
الرادع ً
أحمد :القانون القانون ّ
َّ
معا لَما رأينا مثل
علي :نعم نعم ,هذا صحيح ،لو تضامنت التَّربية
المجتمعية والقانون كالهما ً

هذه التَّصرفات الطّائشة.
الجماعي:
 العملّ

َّ
يوزع المعلِّم الطَّلبة إلى مجموعات غير متجانسة ِّ
السابقِّ ,
اسما
 بعد أداء الطلبة المشهد ّمحد ًدا ً
ومقر ار ِّ
لكل مجموعة.
ِّ ً
 ُي ِّالجماعي والوقت المخصص لهم.
ذكر المعلِّم الطَّلبة بضرورة االلتزام بآداب العمل
ِّ
 ُي ِّوزع المعلِّم ورقة العمل ( )1على المجموعات.
َّ
الالزم لهم.
 ُي َّالدعم ّ
ومقد ًما ّ
موجهًاّ ،
اقبا و ّ
تجول المعلِّم بين الطلبة مر ً
مقرر كل مجموعة قراءة ما توصلت إليه المجموعة.
 بعد انتهاء الوقت المحدد ُيكلِّف المعلم ِّ-

الراجعة.
ًا
ُيناقش اإلجابات مع المجموعات األخرى,
معزز إجابات الطَّلبةّ ،
ومقد ًما التَّغذية ّ
َّ
ِّ
السبورة.
َيستعين المعلم بأحد الطلبة؛ لكتابة ما توصلوا إليه من استنتاجات على ّ
السابق.
ُيكلِّف المعلّم ك ّل مجموعة عمل مشهد
تمثيلي ُيحاكي المشهد ّ
ّ
َّ
المعبر عن الدرس.
َي ْختار الطلبة المشهد األفضل و ّ

قدم المعلِّم المدح واإلطراء للمجموعة الفائزة .
ُ -ي ّ
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َّ
الزمن................:

عاوني
إستر ّ
اتيجية التدريس :العمل التّ ّ
ناقش ما يأتي:
بالتَّعاون مع زمالئك ْ
السابق ،ناقش ما يأتي مع أفراد مجموعتك:
● بعد سماعك الحوار الذي دار في المشهد ّ
● في جملة " أحمد أحمد ِ
احذر السيارة"

تكرر؟ وما نوعه من أقسام الكالم؟
 ما الذي َّ ما المعنى الذي أضافه تكرار كلمة " أحمد" في الجملة السابقة؟أن ًّ
 لو َّأن يحدث؟
عليا لم يكرر كلمة " أحمد" ماذا تتوقع ْ
● في جملة " لقد رأيتها لقد رأيتها"

 ما الذي تكرر ؟ ما نوعه من أقسام الكالم؟● في جملة " نعم نعم "
تكرر؟ وما نوعه من أقسام الكالم؟
 -ما الذي ّ

أن يتحلوا"
● في جملة " فال ّشباب جميعهم عليهم ْ
 -ما المعنى الذي أفاده وجود كلمة جميعهم؟

فهل تعتقد َّ
بالمسؤولية منوطة بك ّل الشباب
أن صفة التّحلي
 لو ُحذفت كلمة "جميعهم"ْ ،ّ
أو بعضهم؟ أم َّ
نوعا من ال ّشك والحيرة في نسبة َم ْن يتحلون بالمسؤولية؟
أن األمر يحتمل ً

السابق؟
* ما الهدف من التّكرار في الحوار ّ
* ماذا نستنتج؟

التَّقدير ................................................................. ...................:
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الراجعة.............................................................................:
التّغذية ّ

عالجي
نشاط
ّ

● ّبين نوع الكلمات التي تحتها خطّ في ما يأتي:
 األب الصالح قدوة ألبنائه. ال تترك نفسك لل ّشيطان طرفة عين. العلم في الصِّغر ِّكالنقش في الحجر.
نشاطٌ إثرائي :
ٍّ
مما يأتي:
* هات ً
مثاال على كل ّ
 جملة المؤ ّك ُد فيها فع ٌل.اسم.
 جملة المؤ ّك ُد فيها ٌحرف نفي.
 جملة المؤ ّك ُد فيهاُ
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اتيجية التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :المالحظة
إستر ّ
● يالحظ المعلِّم أداء الطّالب ضمن مجموعته ،ومدى قدرته على تحقيق ِّ
النتاجات المطلوبة
األداة :سلّم تقدير

َّ
تمثيلية منسجمة مع الدرس).
تعرف مفهوم التَّوكيد ,القدرة على ابتكار مشاهد
(تعرف أقسام الكالمُّ ,
ُّ
● يضع المعلِّم إشارة ( √) مقابل المعيار الذي يتطابق وأداء الطَّالب:
الرقم
َّ

1
2
3
4
5

معايير األداء

مقبول

جيد

ممتاز

ُيميِّز بين أقسام الكالم.
ُي ْدرك مفهوم التَّوكيد.

ُي ْدرك الغاية من استخدام أسلوب التَّوكيد.
تمثيلية.
َي ْملك القدرة على ابتكار مشاهد
ّ

َي ْعمل ضمن مجموعته بانسجام في أثناء تمثيل
المشهد المطلوب.

التَّقدير...................................................................................:
الراجعة............................................................................:
التَّغذية ّ

َّ
إضافية للمعلّم:
معلومات
أكدَّ :
* التَّـأكيد والتَّوكيد كالهما بنفس المعنى :التّأكيد مصدر للفعل َّ
أكد األمر؛ أي أثبتهَّ ,ثبته.
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قرره
* التَّوكيد مصدر للفعل و ّكد :و ّكد العهد؛ أي أوثقه ,والشيءّ :
عنوان َّ
الدرس :التَّوكيد اللَّفظي

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات:
ّ
تعرف مفهوم التَّوكيد اللَّفظي.
 َي ََّّ
المؤكد في التَّوكيد اللَّفظي.
 ُيميٍّز بين أنواع َيتدارس إعراب التَّوكيد اللَّفظي. ُي ْدرك َّأهمية التَّوكيد اللَّفظي.

 ُي َوظٍّف التَّوكيد اللَّفظي في جمل مفيدة من تعبيره.مصادر التَّعلُّم:
الراجحي.
 التّطبيق ّالنحوي :عبده ّ

 َّالنحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة.
المفاهيم والمصطلحات:
المؤ ّكد ,التَّوكيد ,التَّوكيد اللَّفظي.
اتيجيات التَّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
ُيمهِّد المعلِّم َّ
للدرس بتذكير الطَّلبة َّ
طرح بعض األسئلة
بأن درس التَّوكيد جزٌء من التَّوابع ،ثم َي ْ

السابقة؛ مثل :ما أقسام الكالم في لغتنا؟ ما الهدف من تكرار كلمة أو جملة؟ َم ْن
عن الحصَّة ّ

اسما؟
ُينشئ جملةً ُي ِّ
كرر فيها ً
 -إجراءات التَّنفيذ:

توضيحي /حلقة بحث
 التَّدريس المباشر :عرضّ
المدرسي شريحةً تحوي الجمل اآلتية في عمودين
ستعينا بمختبر الحاسوب
 َي ْع ِرض المعلِّم ُم ًّ
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منفصلين:

( أ)

* ال ِّ
تؤجل عمل اليوم للغد.
* َّإنه سلوك خطأٌ.
* ُّ
يعز علينا وداعكم.

(ب)
تؤجل عمل اليوم للغد ,ال ٍّ
* ال ِّ
تؤجل عمل اليوم للغد.
* َّإنه سلوك خاطئٌ خطأ.

يعز علينا وداعكم.
يعز ّ
* ّ

* نحن نحن َم ْن يساعد المحتاج.

* نحن َم ْن يساعد المحتاج.
ِّ َّ
السابقة ،والفرق ما بين العمودين ( أ ) و( ب ).
 ُيناقش المعلم الطلبة في الجمل ّتتكرر ،وبيان قسمه من أقسام الكالم.
 ُيكلِّف المعلِّم الطَّلبة تحديد ما َّتكررت بما سبقها.
 ُيناقش المعلّم الطَّلبة في العالقة التي تربط الكلمات التي َّيكررون فيها أقسام الكالم المختلفة.
 يكلِّف المعلّم الطَّلبة كتابة جمل ِّصحفي):
 حلقة بحث (مؤتمرّ
فيخرج خمسة مقاعد ،ويجعلها
 ُيهيِّئ المعلِّم البيئة َّحفيُ ،
الصفِّّية على نحو يشابه المؤتمر ّ
الص ّ
في مواجهة مقاعد الصَّف.
-

َّ
ِّ
المناقشة والحوار.
َيختار المعلم خمسةً من الطلبة ممن لديهم قدرة على ُ
ُيعطي المعلِّم الطَّلبة الخمسة ورقة عمل ( )1تحوي مجموعة من الجمل في عمودين(أ)( ,ب).
ُيعطي المعلّم الطَّلبة الوقت الكافي لتدارس الورقة وما فيها من جمل.
َيتقاسم الطَّلبة الخمسة مهمة نقاش الورقة (أحدهم لقراءة الجمل ،والثاني للمقارنة ،والثالث لبيان
َّ
المؤكد والتَّوكيد في الجمل
نوع التّكرار ،والرابع لبيان الهدف من التّكرار ،والخامس لتحديد
المعطاة).

 ُيتيح المعلِّم لبقية الطَّلبة المجال لمناقشة لجنة البحث وتوجيه األسئلة لهم.َّ
ِ
نسمي هذا
يزود المعلّم الطلبة ببعض األسئلة؛ مثل :أعط أمثلة ألسلوب التَّوكيد؟ ماذا ّ
 ّاألسلوب من التَّوكيد؟ لماذا ُس ِّمي بذلك؟ لماذا يعتبر من التَّوابع؟
 في نهاية المؤتمر يشكر المعلِّم لجنة البحث ,ثم يكلِّف أحد أعضاء اللجنة كتابة ما توصَّلوا114

السبورة.
إليه من استنتاج على ّ

ويتابع ذلك ِّ
معزًاز
 ُيرشد المعلِّم الطَّلبة إلى العمل في الكتابالمدرسي ،الجدول ص(ُ ،)27
ّ
صوًبا.
ُ
وم ّ
َّ
الزمن............:
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● هذه الورقة خاصة بأعضاء لجنة البحث.
● بالتَّعاون مع أفراد لجنة البحث لديك تدارسوا الجمل اآلتية:
(أ)
 -االجتهاد يا بني ُيوصلك لهدفك.

(ب)
بني يوصلك لهدفك.
 االجتهاد االجتهاد يا ّتظلم أخاك.
– ال ال ْ

تظلم أخاك.
 ال ِْ
اغتنم الوقت؛ فهو ال يعود ثانية.
-

– اغتنم الوقت اغتنم الوقت؛ فهو ال يعود ثانية.

أن تتكاسل في أداء واجبك.
 ّإيا َك ْ

أن تتكاسل في أداء واجبك.
– ّإياك ّإياك ْ

 -أنت محسن لجيرانك.

 -أنت محسن لجيرانك أنت محسن لجيرانك.

 -1ما الفرق بين العمود األول والعمود الثاني؟
يدا للمعنى؟ ما الذي دفعك لهذه االجابة؟
 -2أيهما أكثر تأك ً
 -3ما نوع الكلمات التي ُكِّررت في العمود (ب) ؟
نسمي هذا النوع من التَّوكيد؟
 -4ماذا ِّ

َّ
ِّ -5
المؤكد في العمود(ب) .
حدد مع زمالئك
التّقدير .........................................................................................:
الراجعة .................................................................................:
التّغذية ّ
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َّ
الزمن.............:
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النتاجات -:يتعرف التَّوكيد اللَّفظي -.يعرب التَّوكيد اللَّفظي -.ي ِّ
ِّ
وظف التَّوكيد اللَّفظي في جمل مفيدة.
ُ
ُ
بالتَّعاون مع زمالئك في المجموعة ،ناقش الجمل اآلتية:
 قال تعالى :ﭧ ﭨ ﱡ ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﱠ الفجر٢٢ : -قال تعالى  :ﭧ ﭨ ﱡ ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﱠ االنفطار١٨ - ١٧ :

 -قرأت الكتاب الكتاب.

 العزيمة العزيمة طريق َّالنجاح.
 بلى بلى قد خاب وخسر ّم ْن باع دنياه بآخرته.َّ
َح ِس ِن الظَّ َّن بصديقك.
َح ِس ِن الظ َّن أ ْ
 -أْ

● امأل الجدول اآلتي بما يناسبه مستعينا بزمالئك:
المؤ ّكد

التَّوكيد
●
●
●
●
●

نوع المؤ ّكد

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
أعرب ما تحته خط في ما سبق.
●
ْ
َّ
ويتابع ذلك ِّ
صوًبا .
وم ِّ
● ُي ْرشد المعلِّم الطلبة إلى تنفيذ نشاط (ُ ،)1
معزًاز ُ
النشاط األول واجبا ًّ
بيتيا إلعرابها.
● ُي ْمكن إعطاء التَّوكيد في الجمل ( )10 ،9 ،7من ّ

● التَّقدير ...............................................................................
الراجعة........................................................................
● التَّغذية َّ
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عالجي:
نشاط
ّ
 ِّحدد المؤ ّكد والتَّوكيد اللَّفظي في الجمل اآلتية:
●

الضوء الضوء ساطعٌ هذا اليوم.

●

تهمل عملك.
ال ال
ْ

●

الكتاب في الحقيبة الكتاب في الحقيبة.

ائي:
نشاط إثر ّ
ِ
مثاال ٍّ
لكل من:
أعط ً
لفظي السم ظاهر.
● توكيد
ٍّ
لفظي لجملة فعلية.
● توكيد
ٍّ
لفظي لحرف جواب.
● توكيد
ٍّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم  :القلم والورقة
إستر ّ

األداة :االختبار

عما يأتي:
فظيْ ،
أجب ّ
من خالل دراستك للتّوكيد اللّ ّ
اللفظي في جملة "ال ال تضعف أمام أزمات الحياة" هو ..................
 -1التَّوكيد
ّ
 -2المؤ ّكد في جملة " الدهان الدهان يا عثمان" هو ........................
ألنه ..............................
ُ -3س ِّمي التَّوكيد اللفظي بذلك؛ ّ
َّ
المؤكد في الجمل اآلتية:
ِّن نوع
َ -4بي ْ
 -هو هو من قدم إلينا ..................

 نستطيع العمل نستطيع العمل كفريق واحد .................... أجل أجل علينا َّالذهاب لحضور الحفلة ....................
 -الهمم شامخةٌ الهمم شامخةٌ .....................

ِ -5
ٍّ
(مما لم يرد سابقًا):
أعط ً
مثاال على كل من ّ

 جملة جاء فيها المؤ ّكد حرفًا ......................... جملة جاء فيها المؤ ّكد جملةً فعليةً ..................ضمير ....................
ًا
 -جملة فيها المؤ ّكد

التَّقدير.........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التَّغذية ّ
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إضافية للمعلِّم:
معلومات
ّ
قد تُ َّ
توكيدا ًّ
المرادف لها؛ مثل قوله
ؤكد الكلمة
ً
لفظيا بذكر ُ

تعالى :ﱡ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱵ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ هود٤٠ :
ﱶ
ﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴ

توكيدا ًّ
لفظيا بضمير رفع منفصل ليس له مح ّل من
الضمير المتَّصل المرفوع وغيره
ً
َ -يجوز توكيد ّ

اإلعراب؛ مثل:

 قال تعالى :ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱠ المائدة٢٤ :

مبنية ال َّ
محل لها من اإلعراب.
 فعلت أنت هذا ,أرسلت الكتاب إليه هو :ضمائر منفصلة ّربط التَّعلُّم بالحياة:
توكيدا ًّ
لفظيا قد سمعتها من أفراد عائلتك أو
اكتب خمس جمل تحوي
* بعد عودتك من المدرسة،
ً
ْ

المؤ ّكد.
من أصدقائك ّ
محد ًدا فيها نوع َ
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عنوان َّ
المعنوي
الدرس :التَّوكيد
ّ

حصتان
عدد الحصصّ :

النتاجات:
ّ
معبرةً.
 َيق أر األمثلة المعطاة قراءةً جهرّيةً ّالمعنوي وألفاظه.
تعرف مفهوم التَّوكيد
 َي َّّ
المعنوي بالتَّوكيد اللَّفظي.
 ُيقارن التَّوكيدّ

توكيدا.
المعنوي في حال عدم كونها
 ُيميِّز ألفاظ التَّوكيدً
ّ

 يتعلّم إعراب كال وكلتا عند إضافتهما إلى ضمير أو اسم ظاهر.المعنوي.
 ُي ْعرب ألفاظ التَّوكيدّ
المعنوي في جمل مفيدة من تعبيره.
 يوظّف ألفاظ التَّوكيدّ

مصادر التَّعلُّم:

حوي :عبده الراجحي.
 التطبيق ّالن ّ

النحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة.
ّ -

المفاهيم والمصطلحات:

المعنوي.
المؤ ّكد ,التَّوكيد ,التَّوكيد
ّ
ف:
الص ّ
إستر ّ
اتيجيات التّدريس وادارة ّ
 التّدريس المباشر /االستقصاءللدرس بتذكير الطَّلبة بالتَّوكيد اللَّفظي بطرح بعض األسئلة على الطَّلبة؛ نحوَ :م ْن
ُيمهِّد المعلِّم ّ
يأتي بجملة فيها توكيد لفظي؟ لماذا ُس ِّمي التَّوكيد اللَّفظي بذلك؟ من يعرب الجملة اآلتية :الحرص

الحرص يا بني.
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 إجراءات التَّنفيذ:التدريس المباشر :أنشطة القراءة.
 ّمعبرةً.
 ُيكلّف المعلِّم الطَّلبة المجيدين قراءة األمثلة قراءةً جهرّي ًة َِّّ َّ
الربيع.
 ُيناقش المعلم الطلبة في مضمون الجمل وربطها بفصل ّ -يلفت المعلّم انتباه الطَّلبة إلى الكلمات المخطوط تحتها في األمثلة ،والمعنى الذي أفاده وجودها.

 -االستقصاء:

 -يكتب المعلِّم الجمل اآلتية على السّبورة في عمودين منفصلين:

● المدير المدير جاء إلى الصَّف.

● َو َّجه المعلِّم المعلِّم دعوة لي.
● جاء األصدقاء األصدقاء إلى منزلي.

َّف.
* المدير نفسه جاء إلى الص ّ

* َو َّجه المعلِّم ذاته دعوة لي.
* جاء األصدقاء كلُّهم إلى منزلي.

موضوعا
طرح المعلِّم مجموعة من األسئلة على الطَّلبة؛ مثلُ *:يمثِّل العمود األول
َي ْ
ً
درستموه سابقًا ،ما هو؟ * َم ْن ٍّ
يحدد المؤ ّكد والتَّوكيد في العمود األول؟ * في العمود الثّاني:
هل جاء المدير أم ناب عنه غيره؟ ما دليل إجابتك؟ * في الجملة الثّانية هل وجهت الدعوة
ِم ْن صديق أم ِم ْن المعلِّم؟ * ما الذي يؤكد إجابتك؟ * في الجملة األخيرة هل تَ َّ
غيب بعض
األصدقاء عن الحضور؟ ما الذي ِّ
يؤكد إجابتك؟
 َيعود المعلِّم إلى العمود األول ،ويتساءل * :ما الذي َّأكد كلمة المدير؟ * في الجملة المقابلة
هل تم التأكيد لكلمة" المدير " بتكرار اللَّفظ أم أننا استخدمنا كلمة ُّ
تؤكد معنى ما قبلها دون
ّ
الحاجة لتكرار لفظه؟ * ماذا اتَّصل بكلمة نفس في العمود الثّاني؟ على من يعود؟ هل طابقه
في التّذكير أو التّأنيث أو العدد؟
الراجعة.
معزًاز إجابات الطَّلبة
 َي ُّبقية الجمل مع الطَّلبة ّ
ستمر المعلِّم في نقاش ّ
ومقدما التَّغذية ّ
ً
 َي ْستعين المعلِّم بأحد الطَّلبة لكتابة ما توصلوا إليه من استنتاج على السبورة.َّ
ومصوًبا.
معزًاز
ويتابع ذلك ّ
 ُيرشد المعلِّم الطلبة إلى تنفيذ النشاطين (ُ ،)3 ،2ّ
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َّ
الزمن...............:

ورقة عمل ()1
النتاجات:
ّ
 إعراب ِكال ِوكلتا وألفاظ التَّوكيد األخرى.
توكيدا.
المعنوي إذا لم تقع
 تمييز ألفاظ التَّوكيدً
ّ
بالتَّعاون مع أفراد مجموعتك اق أر ما يأتي:

 -1قال تعالى :ﱡ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭﱮﱯﱠ البقرة٣١ :

الضيوف جميعهم لحضور االجتماع.
 -2قَ ِد َم ّ
النابغة للنعمان:
 -3قال ّ
مهال ِفداء لك األقوام كلُّهم
ً

وما أًثمر من مال ومن ولد

 -4جاء الطَّالبان ِكالهما إلى الصَّف.

 -5كلتا الممرضتين تسهران على راحة المرضى.
المساوئ.
ُ -6
ص ْن نفسك عن ُ

ناقش وزمالءك إعراب ما تحته خط في ما سبق.
●
ْ

ًّ
معنويا ,ما إعرابها؟
توكيدا
الرابع
ً
● هل جاءت كالهما في المثال ّ
َّ
معنويا ,ما إعرابها؟
توكيدا
● هل جاءت كلتا في المثال الخامس
ً

ًّ
معنويا ,لماذا؟
توكيدا
السادس هل كلمة "نفس" جاءت
ً
● في المثال ّ
● ُي ْرشد المعلِّم الطَّلبة إلى العمل في الجدول الموجود في صفحة رقم (.)30
َّ
ويتابع ذلك ِّ
صوًبا.
وم ِّ
● ُي ْرشد المعلِّم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة (ُ ،)7 ،6 ،5 ،4
معزًاز ُ

التّقدير ........................................................................................:
الراجعة................................................................................:
التّغذية ّ
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ورقة عمل ()2

َّ
الزمن...........:

النتاجات:
ّ

المعنوي.
 ُمراجعة التَّوكيد اللَّفظي والتَّوكيدّ
َّ
المعنوي.
فظي و
ّ
 إعراب كال التوكيدين اللّ ّالمعنوي في جمل مفيدة.
 توظيف التَّوكيد اللَّفظي وّ
ناقش معهم ما يأتي:
بالتَّعاون مع أفراد مجموعتك ْ
●
-

المعنوي في ٍّ
كل من الجمل اآلتية:
مي ِِّز التَّوكيد اللَّفظي من التَّوكيد
ّ
وفي لك.
ال ال تطلب المساعدة إال من صديق ٍّ
مدرسي.
أقبل الوزير نفسه للمشاركة في االحتفال ال
ّ
ِ ِ
خير سالح لكم.
عليكم بالع ْلم الع ْلم؛ فهو ُ
أفسحوا الطّريق للمحتاج ذاته؛ لِ ُيعبِّر عن حاجته.

جمال تحوي ما يأتي:
● أنشئ ً
توكيدا ًّ
لفظيا.
 فعل مؤ ّكدً

ًّ
معنويا.
توكيدا
 " كال " جاءتً
معنوي تارةً أخرى مع ضبط آخره:
لفظي تارةً ،ثم بتوكيد
● أكمل الجمل اآلتية بتوكيد
ٍّ
ٍّ
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حصل على الجائزة.
 المتسابق ّسألت الموظَّف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ توقيع المعاملة.
ُ
 َّإن العاملين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في بهو المصنع.
شارك زمالءك إعراب ما تحته خط في ما يأتي:
●
ْ

قال تعالى:ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ البقرة٤٤ :
-

 العاقل العاقل من يتّعظ بغيره ال بنفسه.التّقدير .........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التّغذية ّ
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عالجي:
نشاط
ّ
● ِّ
المعنوي في الجمل اآلتية:
حدد التَّوكيد
ّ

ﲛ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ البقرة٤٤ :
ﲜ
قال تعالى:ﱡ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

 تبت بالقلم نفسه.استقر العمل في المكان ذاته.
ّ
ائي:
نشاط إثر ّ
ًّ
معنويا على الجمل اآلتية:
توكيدا
● أدخل
ً
 -فاز الالعب بالجائزة.

مررت بالمنزل ليلة أمس.
ُ

الصباح.
تناولت ال ً
ُ
طعام في ّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
سجل سير التَّعلُّم
األداةّ :

اتيجية التَّقويم :مراجعة ال ّذات
إستر ّ

ِّ
قوم الطّالب نفسه ًّ
الضعف
ذاتيا,
بعد االنتهاء من تنفيذ األنشطة المعطاةُ ،ي ِّ
القوة و ّ
ويحدد مواطن ّ
ِّ
أن ُي ِّ
الضعف ،واستغالل
الراجعة المناسبة التي تُسهم في عالج مواطن ّ
لديه ,على ْ
قد َم المعلم التَّغذية ّ
الراجعة.
القوة من خالل التَّغذية ّ
مواطن ّ
الصفِّ ّي:
السجل في ضوء أدائه في الموقف َّ
* ُي ّ
عبئ الطّالب ّ
االسم ................ :

سجل وصف سير التَّعلُّم
ّ
المعنوي
الموضوع :التَّوكيد
ّ

التّاريخ :

/

/

المهمة الَّتي قمت بها:
ّ
.................................................................................................
.................................................................................................
تعلّمت من الدرس:

................................................................................................
..................................................................................................
ما اكتسبته من مهارات:
..................................................................................................
..................................................................................................

التّقدير .........................................................................................:
الراجعة..................................................................................:
التّغذية ّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :القلم والورقة
إستر ّ

األداة  :االختبار

المعنوي أجب عن األسئلة اآلتية:
* بعد دراستك للتَّوكيد
ّ
المعنوي في ٍّ
كل من:
 -1عين التَّوكيد
ّ

 قال تعالى :ﱡ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﱠ الصف٩ : -قال تعالى :ﱡ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱠ الزخرف١٢ :

الم ْرتَشي كالهما مفسدان.
 ّالراشي و ُ

الرياضيات.
المسألة عينها التي كانت في كتاب ِّ
ُ
حللت ْ
المعنوي من غيرها في ما يأتي:
 -2ميِّز ألفاظ التَّوكيد
ّ
 -قال أبو ذؤيب الهذلي:

النفس راغبة إذا رغبتها
وّ

ترد إلى قليل تقنع
واذا ّ

اعتذر أخي نفسه إلى صديقه.
َ
جميعا.
ضر الطالب
ً
َ -ح َ

ضر الطالب جميعهم.
َ -ح َ

ط في الجمل اآلتية:
-3
أعرب ما تحته خ ّ
ْ

الالعبان كالهما إلى الملعب.
 وصل ّ-

الالعبين.
مررت بكال ّ

● التَّقدير..................................................................................:
الراجعة...........................................................................:
● التَّغذية ّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم  :القلم والورقة
إستر ّ

األداة :االختبار

المعنوي أجب عن األسئلة اآلتية:
● بعد دراستك للتوكيد اللَّفظي و
ّ
َّ
َّ
َّ
فظي هي :
 -1الجملة التي َوَرَد فيها التوكيد الل ّ
 أنجز الطَّالب المسألة بنفسه أنجز الطَّالب نفسه المسألة -ﭧ ﭨ ﱡ ﱒﱓﱔﱕﱖﱠ الفاتحة٥ :

ّإياك ّإياك والجهل في دينك
معنوي هي:
 -2الجملة الَّتي َوَرَد فيها توكيد
ّ
 المتسابقان كالهما فائزان. -كال المتسابقين فائزان.

 -المتسابقان المتسابقان فائزان.

 -فاز كال المتسابقين.

ًّ
معنويا:
توكيدا
 -3واحدة من الجمل اآلتية تحوي
ً
 َع ْين اإلنسان نافذته للحياة.َ -ع ْي ُن الماء ع ْذبة.

النصر.
عيًنا على األعداء.
 َب َع َ القائد َعينه من حقق ّث القائد ْ
أيت الموظَّفتين كلتيهما في ال ّشركة:
 -4إعراب "كلتا " في جملة :ر ُ
منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاف.
توكيد لفظي
ٌ
ٌ

منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاف.
نعت
ٌ
ٌ
منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاف.
توكيد معنوي
ٌ
ٌ
منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحق بالمثنى ،وهو مضاف.
 مفعو ٌل بهٌ
مما بين القوسين:
 -5أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها ّ
 -يعتبر التَّوكيد من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(التوابع ,المنصوبات)
(القصة ,ذات)

القصة ذاتها" هو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 المؤ ّكد في جملة" استعرتّ
(النظام) الثانية ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (الضم ,الفتح)
النظام " ،نضبط ّ
النظام ّ
 "التزموا ّ -إعراب

لفظي)

"

نفسه"

في

جملة:

"حضر

والدي

نفسه" ـ ـ ـ(توكيد

معنوي

توكيد
مرفوعٌ ,

الراجعة...................................:
التّقدير ..............................:التّغذية ّ
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َّ
إضافية للمعلّم:
معلومات
المعنوي؛ مثل قوله تعالى:ﱡ ﳅﳆﳇﳈﳉﱠ الحجر٣٠ :
تعدد التَّوكيد
يجوز ّ
ّ

معنوي البد من فصله عن التَّوكيد بضمير
المبني في محل رفع توكيد
الضمير المتّصل
عند توكيد ّّ
ّ
الضمير
منفصل مرفوع ال محل له من اإلعراب؛ مثل":
كتبت أنا نفسي هذا الموضوع" ،أما إذا كان ّ
ُ
ًّ
منفصال فال حاجة إلى فاصل؛ مثل ":رأيته نفسه".
ضمير
ًا
مبنيا في مح ّل نصب أو كان
ً
ربط التَّعلُّم بالحياة:

الصحف المحليِّة الورقيِّة أو اإللكترونيِّة ،وابحث فيها عن خمس جمل تحوي
ارجع إلى إحدى ّ
ْ
ًّ
ف.
توكيدا
الص ّ
ً
معنويا ،ثم اكتبها في دفترك لتعرضها أمام زمالئك في ّ
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ِ
الحادية عشرة
الوحدة
ْ
الم ْمدود
الم ْنقوص و َ
الم ْقصور و َ
االسم َ
عدد الحصص للوحدة )5( :حصص
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عنوان َّ
الدرس :مفهوم االسم المقصور والمنقوص والممدود

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات :
ّ
 َي ْق أر َّالنص قراءة َج ْهرَّية ُم ِّ
عبرة سليمة.

تعرف مفهوم االسم المقصور والمنقوص والممدود.
 َي َّ ُيوظِّف االسم المقصور والمنقوص والممدود في تعبيره َّالكتابي.
فوي و
الش ِّ
ِّ
فرق بين االسم المقصور والمنقوص والممدود في جمل معطاة.
ُ -ي ِّ

التعليمية ال َّ
َّ
َّ
اإليجابية؛ مثل ِّ
وطنية.
بالصروح
حب العلم؛ واالعتزاز
 تَْنمو لديه القيم واالتّجاهاتّ
مصادر التَّعلّم:
النحو الو ِ
 َّاضح :علي الجارم ،ومصطفى أمين.
 جامع ُّالدروس العر َّبيةُ :مصطفى الغالييني.
 َّعباس حسن.
النحو الوافيّ :

 شرح ابن عقيل على َّألفية ابن مالك :ابن عقيل.
طلحات:
المص َ
المفاهيم و ُ

الم ْع َرب.
 االسم المقصور ،االسم المنقوص ،االسم الممدود ،االسمالمبني ،االسم ُ
ّ
اتيجيات التَّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
 التَّدريس الم ِباشر /أسئلة وأجوبة.
ُ
َّ
َّ
المعلِّم َّ
السابقة في موضوع المفعول معه
للدرس بمراجعة الطلبة بما درسوه في الحصَّة ّ
 التمهيدُ :ي َمهِّد ُِ
بإلقاء مجموعة من األسئلة؛ مثل :عيِّن المفعول معه ،وأعربه في قولناَّ " :
وشاطئ العقبة".
تمش ْيَنا
 إجراءات التَّنفيذ:عبرة ،م ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
عددا من الطَّلبة قراءة َّ
الحظًا قراءتهم،
المعلِّم ً
النص قراءة جهرَّية ُم ِّ ُ
المباش َرةُ :يكلف ُ
 ْأنشطَة القراءة ُُم ِّ
وم ْرِش ًدا.
عزًزاُ ،
ِ
وم ِّ
الم َعلِّم الطَّلبة في َمضامين َّ
َّ
عزًاز لديهم
األردنية
ِّحا لهم َن ْشأة الجامعات
النصُ ،م َوض ً
وتطورهاُ ،
 ُيناقش ُّ
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َّ
حب العلم ،واالعتزاز بالصُّروح التَّ َّ
قيم ِّ
الوطنية.
عليمية
 أسئلة وأجوبة:الم َعلِّم مجموعة من األمثلة لالسم المقصور والمنقوص والممدود من خالل أمثلة َّ
الدرس؛ مثل:
 َي ْعرض ُمهوى أفئدتهم -2 .إتمام دراساتهم ُّ
كانت في الماضي.
-3
العليا.
ْ
أض َح ْ
ْ -1
الدنيا و ُ
ت ْ
أجالء .
تخرج فيها
َّ -4
علماء ّ
ُ
الم ْمدود؛
يتعرفون بها
المعلِّم للطَّلبة مجموع ًة من األسئلة َّ
الم ْنقوص و َ
الم ْقصور و َ
مفهوم االسم َ
 ُي َو ِّجه َُ
مثل -1 :ما نوع الكلمات المخطوط تحتها من أقسام الكالم؟

َّ
المبنية التي عرفتموها سابقًا؛ كأسماء اإلشارة...؟
 -2هل هذه الكلمات من أنواع األسماء
الم ْع َرب؟
الم ْع َربة؟ ما المقصود باالسم ُ
 -3هل هذه الكلمات من األسماء ُ

 -4ما الحرف الذي ينتهي به ك ّل اسم؟ ماذا نطلق على ٍّ
كل من هذه األسماء؟
ِّ َّ
ِ
َّوًبا ِّ
ومعزًزا؛ ليستنتج الطَّلبة مفهوم
السابقة؛ ويستمع إلى إجاباتهم ُمص ِّ
الم َعلم الطلبة في األسئلة ّ
 ُيناقش ُويفرقون بينها.
الم ْمدودِّ ،
الم ْنقوص و َ
الم ْقصور و َ
االسم َ
المعلِّم االستنتاجات الخاصَّة َّ
بالدرس على السَّبورة ،ثَُّم ينقلها الطَّلبة إلى دفاترهم.
 ُي ِّدون ُ
َّ
ِ
ويتابع ذلك ِّ
صوًبا.
وم ِّ
 ُيرشد المعلم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة الثالثة األولىُ ،معزًاز ُ
عالجي:
نشاط
ّ
أ -استخرج األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة في ما يأتي.
ﲓ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ األنبياء٣٠ :
 -1قال تعالى :ﱡ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲔ
ﱐ ﱠ البقرة١٢٠ :
ﱑ
 -2قال تعالى :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
 -3قال تعالى :ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﱠ يونس٥٧ :

غي ِر صلِيل الس ِ
ُّيوف
 -4قال الشاعر علي محمود طه :ولَ ْي ُسوا بِ ْ َ
 -5يو ِ
اصل الجنود تضحياتهم في سبيل ِّ
الدفاع عن ثرى وطنهم.
ُ

صدى.
ص ْوتًا لنا أو َ
ُي ِجيبون َ

ائي:
نشاط إثر ّ

كون جم ًال مفيدة من تعبيرك الّ ِّ ِّ
اعيا الكتابة
لغوي تُوظف فيها األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة مر ً
 ِّ ُ َ ُالصَّحيحة.
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
إستر ّ َّ
المالحظة
اتيجية التقويمُ :

القصصي
أداة التَّقويم :السِّجل
ّ

َّ
ِ
الصفِّّية من خالل الموقف َّ ِّ
َّ
ِ
وي َك ِّون
المناقشة َّ
يُ ،
الم َعلِّم تَ ُ
فاعل الطلبة في أثناء ُ
 الموقف التقويم ّيُ :يالحظ ُالصف ّ
المعلومات الخاصَّة بسلوك الطَّلبة التَّعلمي المتَعلِّق بموضوع (االسم المقصور والمنقوص والممدود) ،ثم ي ِ
ف
ص ُ
َ
ُ
َ
ّ ُ

َّ
َّ ُّ
ُّ
مي لهم في ِظ ِّل تفاعلهم في أثناء
وي َ
المعلِّم السُّلوك التَّعلمي للطلبةَ ،
ُ
ضع االفتراضات التي تَُبيِّن سبب السُّلوك الت َعل ّ
ِّ
النقاش ،ومشاركاتهم.
اسم الطّالب-----------------:

الصَّف------------------:

الموضوع :االسم المقصور والمنقوص والممدود.

التّاريخ-------------------:

الصفِّّية لدرس (االسم المقصور والمنقوص والممدود).
المناقَشة َّ
المشكلة :أداء الطّالب خالل ُ
* ُ
ظة--------------------------------------------------:
الح َ
الم َ
* ُ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ِ
المعلِّم سلوك الطّالب في أثناء عرض َّ
ومناقشته ،ويضع الفُروض لذلك السُّلوك في ضوء
الدرس ُ
 َيصف ُالقصصي اآلتي:
تخ ِد ًما السِّجل
ِّ
ُمالحظته بهدف تفسير سلوك الطّالب ُم ْس ْ
*التَّقدير---------------------------------------------------------:
* التَّ ِ
غذية ا ِ
المطلوبة----------------------------------------------:
ّ
الرجعة َ
--------------------------------------------------------------

َّ
للمعلِّم :
معلومات
إضافية ُ

َّ
أصلية ،واَّنما تكون ُم ْن َقلِبة عن أصل (واو أو ياء)؛ مثال ذلك:
 -1ال تكون ألف االسم المقصور
مرمى ،فتى ،عصا ،أو مزيدة؛ مثال ذلك :غضبى ،ذكرى.

َّ
أصلية؛ مثال ذلك :ابتداء ،إنشاء ،وقد تكون مزيدة للتَّأنيث؛
 -2الهمزة في نهاية االسم الممدود قَ ْد تكون
وقد تكون ُم ْن َقلَِبة عن أصل؛ مثال ذلك :رجاء ،بكاء.
مثال ذلك :حمراء ،شقراءْ ،
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ابي لالسم المقصور والمنقوص والممدود
عنوان ّ
الدرس ُ
الحكم اإلعر ّ

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات:
ّ
ابي لالسم المقصور والمنقوص والممدود.
 َي َّتعرف ُ
الحكم اإلعر ّ
فرق ْبين الثِّقل والتَّعذر في العالمة اإلعر َّ
ابية.
 ُي ِّتاما.
المقصورة والمنقوصة والممدودة إعرًابا ًّ
 ُي ْع ِرب األسماء َم ِ
صادر التَّعلّم:
َ
النحو الو ِ
 َّاضح :علي الجارم ،ومصطفى أمين.
 جامع ُّالدروس العر َّبيةُ :مصطفى الغالييني.
 َّعباس حسن.
النحو الوافيّ :

 شرح ابن عقيل على َّألفية ابن مالك :ابن عقيل.
الصفِّّية.
 لوحات الحائط َّالمصطَلحات:
المفاهيم و ُ

ابية ،الثِّقل في الحركة اإلعر َّ
 التَّعذر في الحركة اإلعر َّابية.
اتيجيات التَّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
ِ
ِ
َّ
المناقشة.
المباشر /الحوار و ُ
-التدريس ُ

المعلِّم َّ
للدرس بسؤال :بيِّن نوع االسم المخطوط تحته في ما يأتي:
 التّمهيدُ :يمهِّد ُ -1قال تعالى :ﱡ ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱠ األنبياء٦٠ :

يمم.
 -2إذا حضر الماء بطل التَّ ُّ
 -إجراءات التَّنفيذ:

لمستقبل أجمل.
 -3الماضي الجميل دافعٌ ُ

ِ
ليتبين الطَّلبة َّ
المعلِّم األمثلة الو ِارَدة في الكتاب على السَّّبورة؛ َّ
كيفية إعراب
المناقشةَ :ي ْع ِرض ُ
 الحوار و ُمهوى أفئدتهم -2 .إتمام دراساتهم ُّ
الدنيا
أض َح ْ
المقصورة والممدودة والمنقوصة؛ مثلْ -1 :
ت ْ
األسماء َ
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أجالء .
تخرج فيها
الدانيَّ -5 .
علماء ّ
كانت في الماضي -4 .يشهد لها بذلك القاصي و ّ
العلياْ -3 .
ُ
و ُ
ِ
ِ
العالم.
أرجاء
ُ -6ي َشار إليهم بالبنان في
َّ
ِ
ستعينا
بالحكم اإلعرابي لهذه األسماءُ ،م ً
السابقة؛ لتعريفهم ُ
الم َعلِّم الطلبة ُ
ويحاورهم في األمثلة ّ
ُ -يناقش ُ

في ذلك بمجموعة من األسئلة؛ مثل -1 :ما نوع االسم المخطوط تحته في الجملة؟  -2ما الموقع

ِ
اإلعرابي لهذا االسم؟ ماذا ُن ِ
ظهرت العالمات اإلعرابية على هذه االسم؟  -4ما سبب
عربه؟  -3هل
ّ
ِ
سمي عدم القُدرة على ُنطق
أن ننطقها؟  -6ماذا ُن ِّ
عدم ظهور العالمة اإلعر ّ
ابية؟  -5هل من الممكن ْ
أي نوع ت َّ
أي نوع من األسماء ظهرت الحركة اإلعر َّ
عذر
ابية ،وفي َّ
الحركة أو ُنطقها بصعوبة؟  -7في ِّ

أي نوع ثَقل ظهورها؟
ظهورها ،وفي ِّ

ِ
دافعية الطَّلبةِّ ُ ،
َّ
َّ
صوًبا،
الم َعلِّم
المناقَشة ،ويستمع إلى إجاباتهم ُم ِّ
للمشاركة والتفاعل في ُ
ويحفزهم ُ
 ُيثير ُِ
الراجعة.
ومقَ ِّد ًما التَّغذية ّ
وم َعِّزًزاُ ،
ُ
َّ
ِ
ابي لألسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة في حاالتها
 يستنتج الطلبة بإ ْشراف ُمعلِّمهم ُالحكم اإلعر ّ
اإلعر َّ
المختلفة.
ابية ُ
ويتابع ذلك ُم ِّ
صوًبا.
وم ِّ
 ُيرشد المعلّم الطّلبة إلى تنفيذ النشاطين (ُ ،)5 ،4عزًاز ُ

عالجي:
نشاط
ّ

أِ -
تاما.
أعرب ما تحته خطّ في ما يأتي إعرًابا ًّ

اء
 -1ما َخلَ َ
داء ّإال جعل له دو ً
ق اهللُ ً

ائي:
نشاط إثر ّ

سماء الوطن تتزَّين بالغيوم.
-2
ُ

و ِّ
ظف في ُج َمل ُمفيدة من لغتك األسماء المقصورة والمنقوصة والمدودة بحيث تأتي في حاالتها
َ
اإلعر َّ َّ
صحة َّ
وجرا ،مع مراعاة َّ
الضبط
رفعا،
ونصباًّ ،
ً
ابية الثالثةً :
اتيجيات التَّقويم وأدواته:
إستر ّ

َّ
إستر ّ َّ
الم ْعتَ ِمد على األداء
اتيجية التقويم :التقويم ُ
الموقف التَّقويميَّ :
يتحدث الطّالب أمام زمالئه في موضوع" :معاناة المسجد األقصى نتيجة اعتداءات
ّ
الرصد.
أداة التَّقويم :قائمة َّ
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أساسي،
المتكررة"ُ ،موظِّفًا األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة في حديثه بشكل
الصهيوني
العدو
ِّ
ٍّ
ّ
تغير حاالتها اإلعر َّ
اعيا ُّ
ابية.
ُمر ً
الرصد اآلتية بوضع إشارة (√) ُمقابل الصِّفة التي تنطبق وأداء الطَّالب:
 ُيعبِّئ المعلّم قائمة َّمعايير األداء

الرقم

1

ينوع في استخدامه األسماء :المقصورة والمنقوصة والممدودة في حديثه.
ّ
ُي َوظِّف األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة في مواقع متباينة حيث

3

يضبط أواخر األسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة بشكل صحيح

2

نعم

ال

تتنوع حاالتها اإلعر َّ
ابية.

المختلفة.
ِوفقًا لمواقعها اإلعرابيِّة ُ

4

ُي ِّ
أفكار رئيسة ُمناسبة للموضوع ،ويدعمها بأفكار فر َّ
عية أخرى.
قدم ًا

5

يتفاعل مع الطَّلبة ،ويوزع نظراته بينهم.

6

يتحدث بصوت واضح مسموع.
ّ

* التَّقدير-----------------------------------------------------:
الراجعة--------------------------------------------:
*التَّغذية َّ
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الدرس :حذف ياء االسم المنقوص
عنوان ّ

حصتان
عدد الحصصّ :

النتاجات:
ّ
معبرة.
 يق أر األمثلة قراءة جهرية ّيتعرف المواضع التي تحذف فيها ياء االسم المنقوص والمواضع التي تثبت فيها.
 ّالجر.
الرفع و ّ
النصب و ّ
 ُيعرب االسم المنقوص محذوف الياء في حالة ّاعيا مواضع حذف الياء منه.
 ُيوظّف االسم المنقوص في جمل مفيدة من تعبيره ُمر ًمصادر التعلم:
 الموجز في قواعد اللغة العربية :سعيد األفغاني.النحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة.
 ّالمفاهيم والمصطلحات:
النكرة ,المعرفة ,اإلضافة ,تنوين ِ
الع َوض ,الثَِّقل.
االسم المنقوصّ ,
الصف:
إستر ّ
اتيجيات التّدريس وادارة ّ
التدريس المباشر /أسئلة وأجوبة.للدرس بمراجعة مفهوم االسم المقصور والمنقوص والممدود واعرابها الذي ورد
 التَّمهيدُ :يمهِّد المعلّم ّالسابقة ،وذلك بكتابة الجملة اآلتية على السبورة:
في
الحصة ّ
ّ

ضدها"
للنظر في الدعوى المقدمة ّ
"كانت علياء في المحكمة ملبيةً طلب القاضي ّ
َّ
السابق عن طريق مجموعة من األسئلة؛ مثل:
ُ -مناقشة الطلبة في المثال ّ

ممدودا؟
اسما
اسما
ًا
اسما
ً
 -1استخرْج من الجملة ّ
ً
منقوصا و ً
مقصور و ً
السابقة ً
ِّ -2
ف هذه األسماء من حيث اإلعراب والبناء ،ثم أعربها.
صن ْ
إجراءات التّنفيذ:
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 أنشطة القراءةُ :ي ِّعبرة ،ثم ُيناقش الكلمات
وجه المعلّم الطّلبة إلى قراءة األمثلة قراءة جهرّية ُم ّ
المخطوط تحتها في األمثلة مع الطَّلبة من حيث :كونها معرفة أم نكرة.
َّ
دافعية الطّلبة بمجموعة من األسئلة؛ مثلَ -1 :م ْن يكتب لي كلمة "القاضي"؟
ُ -يثير المعلّم

 -2ماذا تالحظون؟  -3هل تعرفون سبب حذف الياء من آخر كلمة " قاض" في المثال األول؟

أن هذا ما سيعرفونه في درس اليوم.
 َيتْرك المعلّم هذا السؤالوي ّبين لهم ّ
مفتوحا من غير إجابةُ ،
ً
 العرض التَّوضيح ّي:المدرسي:
مستعينا بمختبر الحاسوب
َي ْعرض المعلّم األمثلة اآلتية على شريحة
ً
ّ
 -1جاء القاضي إلى المحكمة -2 .مررت بساعي البريد في طريقيَّ -3 .
الداعي للخير كفاعله.
إن
َ
تعينا باألسئلة اآلتية:
تأمل األمثلة المعروضة ،ثم ُي ْجري الحوار و ّ
ُي ّ
مس ً
النقاش ُ
وجه المعلّم الطّلبة إلى ّ
ِّ -1
ممدودا؟
منقوصا أو
مقصور أو
ًا
اسما
 -2هل
السابقة؟
ً
حدد األسماء في الجمل ّ
ً
ّ
تتضمن ً

أصلية أم زائدة؟  -4هل هذه األسماء معرفة أم نكرة؟  -5إذا كانت معرفة ما
 -3هل هذه الياء
ّ
 -7هل ثبتت الياء أم حذفت؟

ابي لكل منها؟
سبب تعريفها؟
 -6ما الموقع اإلعر ّ
َّ
النتاجات الصَّحيحة ،ثم َينقلها الطلَّبة إلى دفاترهم.
توصل الطلبة بإشراف معلّمهم إلى ّ
 َي ّ َي ْعرض المعلّم شريحةً أخرى مكتوب عليها األمثلة اآلتية:نموذج1

نموذج 2

 -1جاء القاضي إلى المحكمة.

* جاء قاض إلى المحكمة.

 -2مررت بساعي البريد في الطريق.

* مررت بساع في الطريق.

الداعي للخير كفاعله.
 -3إن
َ

داعيا للخير كفاعله.
* إن ً

ِ
السابقة بإلقاء مجموعة من األسئلة؛ مثل:
 ُيناقش المعلّم الطّلبة في ال ّشريحة ّ -1ما التَّغيير الذي ط أر على ُج َمل النموذج األول؟
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الداعي) في ٍّ
َّ
النموذجين؟ وضِّح
ابي للكلمات( :القاضي ,ساعيّ ,
كل من ّ
 -2هل تَغي َر الموقع اإلعر ّ
ذلك.

وضح ذلك .
 -3هل
جاءت هذه الكلمات في ّ
ْ
النموذج الثّاني نكرة أم معرفة؟ ّ

ِّ -4
حد ِد المواضع التي ُح ِذفت فيها الياء؟
الراجعة لهم؛ للوصول إلى
وي ّ
ويثير دافعيتهم في أثناء المناقشةُ ،
 ُيحفِّز المعلّم الطّلبةُ ،قدم التّغذية ّ
الصحيحة.
ّ
النتاجات ّ

النتاجات إلى دفاترهم.
 ُي ِّوجه الطّلبة إلى نقل هذه ّ
دون المعلّم ّ
السبورة ،ثم ُي ّ
الصحيحة على ّ
النتاجات ّ
َّ
ويتابع ذلك ِّ
ومصوًبا.
معزًاز
ِّ
ُ -ي ِرشد المعلّم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة (ُ ،)8 ،7 ،6
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ورقة عمل()1

َّ
الزَمن...............:

بالتّعاون مع زمالئك ،اق أر األمثلة اآلتية ،ثم ناقشهم بما يأتي من أسئلة:
 -1قال رسول اهلل  " :كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته"( .متّفق عليه).
َّ -2
رب رمية من غير رام.
َّ -3
النهر جار بين القريتين.
إن ّ
خاليا من األوراق هذا اليوم.
 -4حاف ْ
الص ّ
ف ً
ظَنا على بقاء ّ
للنجاح الباهر.
ضني طر ٌ
يق ّ
الم ْ
 -5العمل ُ
 -6قاسي القلب ال يأبه بمشاعر اآلخرين.
أِ ّ -
السبب إن كانت
السابقة إلى نكرة أو معرفة ،مع بيان ّ
صنف الكلمات المخطوط تحتها في األمثلة ّ

معرفة.

ٍّ
جرا؟
نصبا أو ًّ
بّ -
رفعا أو ً
ابي لكل منها ً
حدد الموقع اإلعر ّ
ج -ماذا ُح ِذف من الكلمات المخطوط تحتها في األمثلة الثّالثة األولى؟
بناء على الحرف المحذوف ِّ
صنف هذه الكلمات إلى أسماء مقصورة ومنقوصة وممدودة.
دً -
تعاون مع زمالئك في إعراب الكلمات المخطوط تحتها.
هـ -
ْ
و -وظِّف الكلمات ( راع  ,رام ,جار) في ُجمل مفيدة ،بحيث تكون تارة نكرة وأخرى َم ْعرفة في موقع
وجر.
رفع ونصب ّ
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عالجي
نشاط
ّ
ِّح الخطأ الوارد في الجمل اآلتية:
* صح ِ
مبني على الفتح.
َ -1ع َر َ
ف :فعل ماضي ّ

ِ
عظيم.
اب
 -2لِحام
الوطن ثو ٌ
ٌ

َّ -3
إن ساق المزروعات منشغ ٌل بعمله.

 -4المجتهد ساعي للمجد.

ائي
نشاط إثر ّ

:

ِ
الم ْع ِرفة في الجمل اآلتية إلى َن ِكرة مع تغيير ما يلزم:
حول األسماء المنقوصة َ
ّ
وسام على قلوبنا.
-1
ُ
الوطن الغالي ٌ

 -2للثواني قيمةٌ في حياتنا.

بالمسابقة.
الرامي للقُرص ُ
 -3لع ّل ّ
يفوز ُ

140

اتيجيات التَّقويم وأدواته:
إستر ّ
األداة :سجل سير التّعلُّم

اتيجية التَّقويم :مراجعة الذات
إستر ّ

المعطاة ُيقَ ِّوم الطّالب نفسه ًّ
الضعف
وي ّ
القوة و ّ
ذاتياُ ,
بعد االنتهاء من اإلجابة على األنشطة ُ
حدد مواطن ّ

القوة من
أن ُي ّ
الراجعة التي تُسهم في عالج مواطن ّ
لديه ,على ْ
قدم المعلّم التّغذية ّ
الضعف واستغالل مواطن ّ

الراجعة.
خالل التّغذية ّ

الصفّ ّي:
 ُيعبِّئ الطّالب السِّجل في ضوء أدائه في الموقف َّسجل وصف سير التَّعلُّم
االسم................ :

الموضوع :حذف ياء االسم المنقوص

التاريخ:

/

/

المهمة الَّتي قمت بها:
َّ

.................................................................................................
..................................................................................................
تعلَّمت من َّ
الدرس:
.................................................................................................
.................................................................................................
ما اكتسبته من مهارات:
..................................................................................................
..................................................................................................

ُمالحظاتي........................................................................................ :
ُمالحظات المعلّم...................................................................................:
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
إستراتيجّية التَّقويم  :القلم والورقة

األداة :االختبار.

أجب عن األسئلة اآلتية:
أوًال :من خالل دراستك لحذف ياء االسم المنقوص واعرابهْ ،
اسم منقوص:
 -1واحد من األسماء اآلتية ٌ
أ -عصا

ب -فتى

جَ -س ْع ٌي

د -القاصي

 -2علي ...............بين أصدقائه ،الكلمة المناسبة في الفراغ:
أ -ساعي

ب -ساع

ساعيا
ج-
ً

ساعي
د-
ٌ

 -3إحدى الجمل اآلتية صحيحة:
أ -صعدت قمة جبل عالي

عاليا
ب -صعدت قمة جبل ً

ج -صعدت قمة جبل عال

"ح َّل المتسابق في مركز ثان" إعراب كلمة " ثان":
َ -4
أ -نعت مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنه مثنى.
ب -نعت مجرور وعالمة جره تنوين الكسر المقدر على آخره.
ج -نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة .
أعرب ما تحته َخط في الجمل االتية:
ثانيا:
ْ
ً
عاصيا لوالديك.
أ -ال تَ ُك ْن
ً
ت بِاله عن آخرتك بدنياك.
لس َ
ص ٍّل مطيع لربك ،و ْ
ب -أنت ُم َ
ِ
عقابا على جريمته.
جُ -حكم على الجاني ً
* التّقدير-------------------------------------------------------
الراجعة--------------------------------------------------
* التّغذية ّ
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للمعلّم:
معلومات
ّ
إضافية ُ
 تَثُْبت ياء االسم المنقوص على الرغم من َّأنه نكرة وغير مضاف في حالة التثنية؛ مثل :جاء قاضيان. من أنواع التّنوين -1 :تنوين ِالعوض :الذي ُّ
يحل مح ّل الياء المحذوفة.
رجال.
المعربة؛ مثل :رجل ً ,
 -2تنوين التّمكين :تنوين يلحق باألسماء ُ
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عنوان َّ
الدرس :تنوين االسم المقصور

عدد الحصص :حصَّة واحدة

النتاجات:
ّ
معبرة.
 َيق أر األمثلة قراءة جهرّية ّنون فيها االسم المقصور.
 َي َّتعرف المواضع التي ُي ّ
 َي َّتبين موضع التّنوين في االسم المقصور.
َّ
المنونة.
 َيتعلم إعراب األسماء المقصورة ِّّ
المنونة في ُجمل ُمفيدة من تعبيره.
 ُيوظف األسماء المقصورة ّمصادر التّعلُّم:
 الموجز في قواعد اللغة :سعيد األفغاني.النحو ال ّشافي :محمود حسني مغالسة.
 ّالمفاهيم والمصطلحات:
االسم المقصور ,المعرفة ,النكرة ,اإلضافة ,التّ ُّ
عذر.
اتيجيات التّدريس وادارة الصَّف:
إستر ّ
 التّدريس المباشر /االستقصاء.ِّ َّ
ابي
التّمهيدُ :يمهّد المعلم للدرس بتذكير الطّلبة بمفهوم االسم المقصور والممدود والمنقوص ،والحكم اإلعر ّ
ستعينا بمجموعة من األسئلة؛ مثلِ -1 :
ٍّ
مثاال على االسم المنقوص واالسم الممدود
أعط ً
لكل منها ُم ً

ِّ
ابي.
اعيا ّ
واالسم المقصور  -2وظف هذه األسماء في جمل ُمفيدة ُمر ً
تغير موقعها اإلعر ّ
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التّدريس المباشر  /أسئلة وأجوبة.
 إجراءات التنفيذ:معبرة ،مع ُمراعاة
المعلِّم الطّلبة إلى قراءة األمثلة قراءة جهرَّية ّ
 أنشطة القراءة المباشرةُ :يوجِّه َُّ
َّ
ويحفِّزهم بتوجيه بعض األسئلة
الكلمات المخطوط تحتها (موضوع الدرس) ،ثم ُيثير المعلِّم
دافعية الطلبة ُ

التي تُعالج موضوع الدرس؛ مثل -1:ما نوع هذه الكلمات من أقسام الكالم؟
من حيث االسم المقصور والمنقوص والممدود؟

 -2ما نوع هذه األسماء

 -3هل جاءت هذه األسماء بصورة االسم المعرفة أم

النكرة؟  -4ما الحركة المشتركة لهذه األسماء؟
االسم ّ

 -االستقصاء:

 يكتب المعلّم ُّالسبورة:
النصوص اآلتية على ّ

* نموذج 2

* نموذج 1

الوظيفي أهمية في العمل * .قال تعالى :ﱡ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱠ
سمى
للم ّ
ُ
ّ
الرعد٢ :

ُهدى اإلسالم نور ال ينطفئ.

* أخذت العصا من يد الطّفل.

* قال تعالى:ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱠ البقرة٢ :

عصا بيدي.
* كسرت ً

السابقين بتوجيه األسئلة اآلتية -1 :ما الصِّفة المشتركة
ُيناقش المعلّم الطّلبة في جمل ّ
النموذجين ّ

بين الكلمات المخطوط تحتها؟  -2هل هذه األسماء ممدودة أم مقصورة أم منقوصة؟
النموذج األول معرفة أم َّأنها نكرة؟
 -3هل جاءت األسماء في ّ

النموذج الثاني معرفة أم َّأنها نكرة؟
 -4هل جاءت األسماء في ّ

النموذج األول.
ابي لألسماء في ّ
 -5بيِّن الموقع اإلعر ّ
النموذج الثاني؟
ابي لهذه األسماء في ّ
 -6هل اختلف الموقع اإلعر ّ
 -7ماذا لحق األسماء في َّ
النموذج الثاني؟
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 -8هل لكونها نكرة عالقة بذلك؟
النموذجين؟
 -9هل عالمة اإلعراب ظاهرة أم مقدرة على األسماء في ّ
السبب في ذلك؟
 -10ما ّ

النموذج الثاني؟
َ -11م ْن يستطيع لفظ التّنوين مع األلف المقصورة في أسماء ّ
 -12هل جاء التنوين فوق األلف أم قبلها؟

 -يستمع المعلّم لنقاش الطّلبة مع إثارة دافعيتهم وتحفيزهم ،وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة لهم.

َّ
الصحيحة ،ثم يستعين المعلّم بأحد الطّلبة لكتابة هذه
 يتوصَّل الطلبة بإشراف معلّمهم إلى ّالنتاجات ّ
السبورة؛ لينقلها الطَّلبة إلى دفاترهم.
النتاجات على ّ
النكرة في جمل مفيدة ،مع مراعاة التنوع في
 -يطلب المعلّم إلى الطّلبة توظيف األسماء المقصورة ّ

ابية.
المواقع اإلعر ّ

ويتابع ذلك ُم ِّ
صوًبا.
وم ِّ
المعلم الطلبة إلى تنفيذ األنشطة (ُ ،)11 ،10 ،9
عزًاز ُ
ُ -يرشد ُ
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َّ
الزَمن...............:

ورقة عمل()1
النص التّالي ،ثم َن ِاق ْش معهم ما يليه من أسئلة:
بالتّعاون مع زمالئك اق أر ّ

ماال ,وكان قد سمع بكرمه الواسع ونفسه ال ّش ّماء،
" قصد أحد العفاة إلى دار حاتم الطائي يبتغي منه ً

ورده بال جدوى ,فرجع العافي مستاء ,ثم َّ
فقابله حاتم مقابلة سيئةَّ ،
تنكر حاتم برداء ال يلبسه إال سوقة
ً

العرب ,وقابله من طريق أخرى ,وقال له :من أين يا أخا العرب؟ قال :من دار حاتم ،قال :ما فعل بك؟

ِ
إن قلت
قال :زودني بخير واف وعطاء كاف ،قال :أنا حاتم ،وكيف تُْنكر ما فعلت بك من أ ًذى؟ قالْ :

غير هذا وقد عرفه كل قاص ودان بالمروءة والسخاء لم يصدقني أحد ,فاعتذر حاتم إليه وأحسن مثواه".
للنص.
 ضع عنو ًانامناسبا ّ
ً

 ما الفكرة الرئيسة التي دار حولها َّالنص؟
 استخرج بالتّعاون مع زمالئك ما يأتي:مقدرة .............
 -1اسم منقوص نكرة مجرور -2 ............اسم منقوص مرفوع
بضمة ّ
ّ
اسم مقصور................
ً -3
تاما.
أعرب ما تحته خط في النص إعرًابا ًّ
ْ

 -4اسم ممدود مجرور ...................

النص أهي اسم منقوص؟ لماذا؟
 وردت كلمة "طائي " في ّ
ّ
 حول األسماء في الجمل اآلتية من معرفة إلى نكرةِّ ،وغير ما يلزم:

حركت َّ
النوى التي في الرحى.........................................................
 -1هذه العصا َّ
 -2حكم القاضي على الجاني.......................................................................
عالجي:
نشاط
ّ
ميز األسماء المقصورة المعرفة من النكرة في ما يأتي:
 ّ -1قال تعالى :ﱡ ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ ﱠ محمد١١ :

 -2هل عمى الكلمة بعني غموض داللتها؟.
ثقافي.
منتدى
 -3هذا ً
ّ
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ائي:
نشاط إثر ّ
 -أعرب ما تحته َخط في ما يأتي:

 -1للكلمة ًّ
معنى يتوافق مع السياق.
طر على األطفال.
 -2الطّوابق العليا َخ ٌ
اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم :المالحظة.
إستر ّ

الرصد.
األداة  :قائمة َّ

الصفي ومدى تفاعله معه؛ ُليقَيِّم مدى تحقيقه للنتاجات
ُيالحظ المعلّم أداء الطّالب في الموقف
ّ
المطلوبة ،ومدى قدرته على توظيف ما تعلمه سابقًا في درس األسماء المقصورة.
الرقم

معايير األداء

-1

ُيمي ُِّز األسماء المقصورة من غيرها.

3

ابية لألسماء المقصورة.
ُي ْدرك المواقع اإلعر ّ
ُيتْ ِقن وضع التنوين في موضعه فوق األسماء المقصورة النكرة.

2
4
5

مقبول جيد

ممتاز

ُي ِّ
حدد األسماء المقصورة التي جاءت معرفة أو نكرة.

َي ْستطيع توظيف قاعدة االسم المقصور النكرة في جمل من تعبيره.

 -يضع المعلم إشارة ( √ ) أمام المعيار الذي يتطابق وأداء الطالب:

التّقدير-------------------------------------------------------:
الراجعة --------------------------------------------------:
التّغذية ّ
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اتيجيات التَّقويم وأدواته
إستر ّ
اتيجية التَّقويم  :القلم والورقة
إستر ّ

األداة :االختبار

أجب عن األسئلة اآلتية:
أ -بعد دراستك لألسماء المقصورة والمنقوصة والممدودة وأحكام إعرابهاْ ،
 -1أوصل الساقي الماء للقرية ،االسم المنقوص هو--------------------------
 -2حلَّت غيداء في المركز األول ،االسم الممدود هو--------------------------
الحج ،االسم المقصور هو-----------------------
تم تهيئة المسعى قبل موسم ّ
ّ -3

الثقافي أبوابه ،نضبط كلمة النادي بـ ـ ـ ـ  ---------بسبب -----------
افتتح النادي
-4
َ
ّ
(ساعي ,ساع)
 -5أنت رجل  ----------إلى رزقك.
من و ------------
 -6ال خير في صدقة يتبعها ّ
 " -7الكعبة  -----------األفئدة.

مبني.
حضر :فعل ------------
 -8نقول "
َ
ّ

أذى)
(أ ًذىً ,

مهوى)
(مهوىً ,
(ماضي ,ماض)

حول المنادي إلى نكرة فتصبح -------------
 -9سمعت المنادي من مسافة بعيدةُ ،ن ِّ
رؤى عظيمة ،الخطأ في الجملة السابقة هو ---------------
 -10أبدى الطالب ً
والصواب  -------------والسبب ---------------------
إضافية للمعلِّم:
معلومات
ّ
 -االسم من حيث الحرف األخير خمسة أنواع :صحيح ،وشبه صحيح ،ومقصور ،ومنقوص ،وممدود
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الم ِ
الحق
َ
درسية
نموذج خطّة لوحدة
ّ
درسية
نموذج تحليل محتوى لوحدة
ّ
األول
نموذج الختبار
اسي ّ
تحصيلي للفصل الدر ّ
ّ
اسي الثّاني
نموذج الختبار
تحصيلي للفصل الدر ّ
ّ
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نموذج خطَّة لوحدة َدرْ ِسيَّة (كان وأخواتها )
الصَّف  :التاسع األساسي
/
الم َّدة الزمنيَّة  :من
َّ
الزمن

ال ِّنتاجات

المحتوى

 -ال َّتمهيد

 -يتعرَّف الطّالب

/

إلى

المواد وال َّتجهيزات
( مصادر التعلم )
النحو الواضح :
ّ -

المقصود باألفعال

علي الجارم

َّ
الناسخة.

ومصطفى أمين.

الفصل الدراسي األ َّول
عدد الحصص :خمس حصص
/
/
إستراتيجيّات
ال َّتدريس

ال َّتقويم
اإلستراتيجيّات

األدوات

ال ّتأمل
الذاتي

أنشطة
مرافقة

 التَّدريسالمباشر

 -القلم والورقة

 -االختبار

 -أوراق

 -أشعر

عمل

بالرضا
ِّ
عن:

 يتبيَّن الطّالب أخواتكان.
 -يعلِّل الطّالب سبب

 االستقصاء التَّطبيق َّالنحوي:
الراجحي.
عبده ّ

تسمية كان وأخواتها
الناقصة.
باألفعال ّ
يتعرف الطّالب عمل
ّ -

كان وأخواتها في الجملة
تركيبا
االسميَّة
ً

إثرائيَّة
 -االستقصاء

 َّالنحو ال ّشافي:
محمود حسني
مغالسة.

التَحديات -التَّدريس

 -أنشطة

المباشر

عالجيَّة
-

 َّالنحو الوافي:
عباس حسن.
ّ

طالب أنواع
َ -يتبيَّن ال ّ

 أنواعاسم كان
وأخواتها .

 -أنشطة

المقترحات
 القلم والورقة االستقصاءَّ
الم ْعتَ ِمد
التقويم ُ

اسم كان وأخواتها.

ُ -ي َمثِّل الطّالب على

أنواع اسم كان وأخواتها
في ُج َمل ُمفيدة من
لغته ،مر ِ
اعًيا الضَّبط
ُ
السَّليم.

َ -ي ْستَ ْخرج الطّالب

 -االختبار

بالرضا
ِّ

على األداء
النحو الواضح  - :التَّدريس
ّ -

علي الجارم

المباشر

 أشعرعن:

قائمة
الرَّصد

-التَحديات

ومصطفى أمين.
 التَّطبيق َّالنحوي:
الراجحي.
عبده ّ

اسم كان وأخواتها من

 َّالنحو ال ّشافي:

وي ِّ
حدد نوعه.
ُج َملُ ،

محمود حسني

المقترحات

مغالسة.
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 َّالنحو الوافي:
َّ
الم ْعتَ ِمد
التقويم ُ

عباس حسن.
ّ

 أنواعخبر كان
وأخواتها .

طر َّ
الندى
َ -ش ْرح قَ ْ

على األداء
التَّدريس المباشر

 -يتعرَّف أنواع خبر كان وب ّل الصَّدى :ابن

ي.
ويستخرجها من هشام األنصار ّ
وأخواتها َ ،
النحو الواضح :
 ُّج َمل ُمعطاة له.
طالب أنواع علي الجارم
ُ -يوظِّف ال ّ

خبر كان وأخواتها في
أمثلة من ْإنشائه.

مال
ُ -ي ْع ِرب الطّالب ُج ً

ض َّمن (كان أو إحدى
تَتَ َ

قائمة
الرَّصد
 -االستقصاء

ومصطفى أمين.

 التَّطبيق َّالنحوي:
الراجحي.
عبده ّ

 َّالنحو ال ّشافي:

أخواتها) واسمها وخبرها) .محمود حسني

َّ
الم ْعتَ ِمد
التقويم ُ

مغالسة.

 َّالنحو الوافي:
طالب
 يتعرف ال ّتقدُّم خبركان على
اسمها .

 معانيكان
وأخواتها .

عباس حسن.
ّ

حاالت تقدم خبر كان

التَّدريس المباشر

على اسمها وجوبا
 ُي َعلِّل الطّالب سببُّ
تقدم خبر كان وأخواتها
على اسمها.
جمال
 ينشئ ال ّطالب ً
تحوي حاالت تقدم فيها
خبر كان أو إحدى
أخواتها على اسمها .
طالب
َ-ي ْستَ ْخلِص ال ّ

دالالت كان وأخواتها
الج ْملة
عند دخولها على ُ
االسميَّة.

على األداء

النحو الواضح :
ّ -

علي الجارم

قائمة
الرَّصد

 -االستقصاء

ومصطفى أمين.
 التَّطبيق َّالنحوي:
الراجحي.
عبده ّ

 َّالنحو ال ّشافي:

محمود حسني
مغالسة.
 َّالنحو الوافي:
عباس حسن
ّ
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نموذج تحليل محتوى درسيَّة ( كان وأخواتها )
الصَّف  :التاسع األساسي
الم َّدة الزمنيَّة  :من

/

الفصل الدراسي األ َّول
/

عنوان الوحدة
كان وأخواتُها.

إلى

/

/

عدد الحصص :خمس حصص

المفاهيم والمصطلحات
-الجملة االسميَّة.

الحقائق واألفكار
-

كان وأخواتها :

 -المبتدأ.

(كان ,صبح ,أضحى ,أمسى

 -الخبر.

بات ,صار ,ليس ,ظ ّل ,ما زال ,ما

(الناقصة).
الناسخة ّ
 األفعال ّ االسم الظّاهر. اسم اإلشارة. الضَّمير المتَّ ِصل.
ُ
الم ْستَتِر.
– ّ
الضمير ُ
الموصول.
 االسم َالمفرد.
الخبر ُ الجملة ِالفعليَّة.
 شبه الجملة الظرفيَّة.المجرور.
 شبه الجملة منِّ
الجار و َ

برح ,ما فتئ ,ما َّ
انفك)

-عمل كان وأخواتها.

 -أنواع اسم كان وأخواتها.

 -أنواع خبر كان وأخواتها.

 تقدم خبر كان وأخواتها. -معاني كان وأخواتها.
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القيم واالتِّجاهات

المهارات

يتعرف كان وأخواتها.
-يستخدم في محادثته وكتابته ّ -

وتعبيره لغة عربية سليمة متضمنة
كان وأخواتها.

 ِّيقدر القيم الجمالية للغة العربية

الوسائل والوسائط ال ُمعينة
-أوراق عمل.

يتبين عمل كان وأخواتها.
– ّ

مفاهيمية.
 خرائطّ

يتعرف أنواع اسم كان وأخواتها.
ّ -

 -لوحات حائط.

ويتذوقها تذوقا أدبيًّا ويبلغ المعاني  -يميٍّز أنواع خبر كان وأخواتها.
ُّ ً
ّ
الشعرية والمعجميَّة ليصبح ًا
تقديمية.
قادر على ُ -يعرب كان وأخواتها واسمها  -عروض
ّ
الصياغة اللُّغوية السَّليمة.
وخبرها.
( -اإلنترنت).

يتعمق ُّ
حب اللُّغة العربيَّة في نفسه  -يعلِّل تقدم خبر كان وأخواتها.
 ّويفتخر بألفاظها ومعانيها وتراكيبها.

 يربط التعلُّم بالحياة من خاللتوظيف األساليب اللُّغوية.
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نهاية الفصل الدراسي األول

نموذج اختبار تحصيلي ()1
ملحوظة  :أجب عن األسئلة الخمسة اآلتية جميعها:

عما يليه:
ثم أجب ّ
السؤال األول  :اق أر النص اآلتيّ ،
قال حكيم بلغ الثمانين من عمره ِّ
سهال،
أن يحدد اإلنسان هدفه ،مما يجعله ً
مؤدًبا ولده :من الجميل ْ
الق المعتذر إليك ًّ
باشا وجهك ,ولكن ال تعتذر إال لمن كان سمح النفس
فخال ْ
ط ذوي الرأي والعقل ،و َ
(قضيت)
إن الحلم واألناة أجدى منفعة من عتاب اآلخرين .فيا ولدي؛ اسألني كيف
ْ
فيعذر صاحبهّ ،

بالحب واإلخاء والحكمة ،وكما قال الشاعر:
ُجبك:
ّ
سني عمري؟ أ ْ
ّ
تبني ونفعل فوق ما فعلوا
نبني كما كانت أوائلنا
أ) استخرج من النص السابق:
ظا من ألفاظ العقود
أ -لف ً

ب -اسم َّ
إن

د -خبر كان جملة

و -اسم استفهام .

ج -فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب

ب) اضبط كلمة (سمح) الواردة في النص.
ج) علِّل بناء الفعل (قضى) الوارد في النص على السكون.
د) أعرب ما تحته خط .
السؤال الثاني :أعد كتابة الجمل مصوًبا الخطأ في ما تحته خط في ٍّ
كل منها :
ّ

 -1يا شباب العربّ ،إنكم ْتزَهون بأخالقكم الفاضلة.
ّ -2إنما المعرفة قوةٌ.

كتابا.
 -3في مكتبتي خمسين ً

ًّ
مما يأتي:
السؤال الثالث  :علل كال ّ

 -1ح ِذفت الواو من الفعل المضارع المعتل اآلخر في الجملة اآلتيةِ :
أنت(ترنِين) إلى المستقبل.
ُ
تقدم خبر أصبح على اسمها في جملة :أصبح بين أفراد المجتمع مودةٌ.
ّ -2
ب.
كأنما
(كأنما) في جملةّ :
 -3بطالن عمل ّ
الطقس متقلّ ٌ
ُ
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مما يأتي:
السؤال الرابع  :اختر اإلجابة الصحيحة في ك ّل ّ
 -1نسند الفعل (رجا)إلى ضمير الغائبتين فنقول:
أ) َر َجوتا

ب) َر َج ْوتُما

أ) ارمين

ب) ارِم ْي ّن

ارم ْي َن
ج) َ

مفرد
أ) ٌ

ب) جملةٌ اسمية

ج) جملةٌ فعلية

 -2نسند الفعل (ارم) إلى ضمير المخاطبات المؤنث:

ج) َر َجتا

د) َر َج ْو َن
د) ارِم ْي َن

التكبر" ،هو
 -3نوع خبر كان في الجملة اآلتية " :أصبح التواضع فوق ّ
ناضجا
الثمر
ً
 -4داللة الفعل الناقص في الجملة اآلتية :صار ُ
أ) الصيرورة

ج) االستمرار

ب)النفي

د) شبه جملة .
د) الزمن الماضي

 )5اسم االستفهام المناسب للجملة اآلتية :زهير بن أبي سلمى من شعراء المعلقات.
أ) ما

ج) َم ْن

ب) متى

د) أين

السؤال الخامس  :أعرب ما تحته خطّ في الجملتين اآلتيتين:
 -1ادعُ اهلل تعالى في كل وقت .
إن المزارعين ماهرون في جني الثمار .
ّ -2

انتهت األسئلة
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نموذج اختبار تحصيلي ()2

نهاية الفصل الدراسي الثاني

ملحوظة :أجب عن األسئلة الخمسة اآلتية جميعها:
عما يليه:
السؤال األول  :اق أر ّ
ثم أجب ّ
النص اآلتيّ ،

أرضا أحلى من أرضك ،وال سماء أنظر من سمائك ،فأنت العالي
ما أجملك يا وطني! فما رأيت ً

السد
أن يبقيك ّ
في نفوسنا ،وأنت الفخر والجمال في وجداننا ،وكم سرت وظالل أشجارك .فأسأل اهلل ْ

المنيع في وجه العدوان والفساد كليهما.
 -1استخرج من النص السابق:

مجرور
ًا
اسما معطوفًا
ًا
اسما
اسما
ً
مقصور دً -
ممدودا بً -
أً -

و -مفعوًال معه.

السابق.
 -2اضبط كلمة (الجمال) الواردة في ّ
النص ّ

ّ -3بين سبب بقاء ياء االسم المنقوص في كلمة (العالي) الواردة في النص.
 -4أعرب ما تحته خط.

السؤال الثاني :أعد كتابة الجمل اآلتية مصوًبا الخطأ في ما تحته خط في ٍّ
كل منها:
ّ
ت وصياحِ الديك.
ص َح ْو ُ
أ) َ

ب) ما زال حطام السفينة طاف على سطح البحر.

ِ
فاطمة وأذان الفجر.
محمد و
ج) استيقظ
ٌ

ٍّ
مما يأتي:
السؤال الثالث  :مثّل بجملة مفيدة لكل ّ
أ) بدل اشتمال مرفوع.
ب) نعت يفيد التخصيص منصوب.

معنوي مجرور.
ج) كلمة (نفس) بصورة توكيد
ٍّ
مما يأتي:
السؤال الرابع :اختر اإلجابة الصحيحة في ك ّل ّ
 -1االسم الذي ُيعرب إعراب الملحق بالمثنى َوَرَد في جملة:
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مجتهد.
أ) كال الطالبين
ٌ

ب) كلتا السيارتين جديدةٌ.

ج) كالنا صادق في كالمه

د) كلتا المعلمتين مخلصة في عملها

 -2جاء بدل بعض من كل في جملة:
أدبه
ب) أعجبني الفتى ُ

تحرك الجيش معظمه
أ) ّ
ج) المرء بأصغريه :قلبِه ولسانِه

د) جاء أخي محمد

عينه االحتفال):
 -3اإلعراب الصحيح لكلمة (عين ) في جملة( :حضر الوز ُير ُ
أ) نعت مرفوع

ب) بدل مرفوع

ج) توكيد مرفوع

د) فاعل مرفوع

صحيحا في ما يأتي هي:
استخداما
 )4الجملة التي استخدم فيها االسم المنقوص
ً
ً
ب) ترافع ِ
محام الدفاع عن المتّهم
أ) و ّك َل المتّهم محام عنه
ج) و ّك َل المتّهم محامي عنه
مما يأتي:
 )5االسم الممدود ّ
أ) الباني

د) ترافع محامي الدفاع عن المتّهم

قي
ب) التّ ّ

ج) العصا

د) الضياء

السؤال الخامس  :أعرب ما تحته َخط في ما يأتي:

 -1هذا الفتى مبدعٌ.

ًّ
 -2اق ْأر قصةً و ًّ
خيالية.
اقعية أو
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قائمة المصادر والمراجع
املدرسّ ،دار صفا للنشر والتوزيع َع ّمان – األردن، ،ط2005 ،1د.
 أمل اخلليلّ ،إدارة الصفّ
الوظيفّ ،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعةَ ،ع ّمان – األردن2013 ،د.
 عاطف فضل ،النحوّ
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عمان ،األردن ،ط،1
 وزارة الرتبية والتعليم ،اإلطار العاد والنتاجاو العامة واخلاصة ملرحليت التعليم األساسيّة والثاهويّةّ ،َع ّمان – األردن2013 ،د.
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تم بحمد هللا تعالى
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