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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المق ّدمة
احلك ررد ّ رب الع رراملة والال ررىة والس ررىم عل ررى س رريد ا حمك ررد النر ر ايم ررة وعل ررى لر ر
وصحب أمجعة .وةعد
رمى ا املعلكة ورميىتنا املعلكاو
ضررب ةررة أيررديكم دليررل املعلررم إىل كترراب اللغررة العرةيررة للالررف التاسررب؛ ليكررون معينررا علررى
ل
را عليهررا هررذا الكترراب و ررا يناسررب بيعررة
ترردريس الكترراب ررا يناسررب ايسررس واملعررايَ الررا ةرذ ك
املتعلكة ومستوياهتم.
وحرصررا علررى مسرراعدتكم علررى االرتقررا ةررّدارتكم الال ر ية ووصرروال إىل تعلرريم فعررال وةي ررة
تعلكي ررة حم ررزة تع ررة عل ررى حتقير ر تاج رراو ال ررتعلم عل ررى النح ررو ايفض ررل اّت ررذ ال رردليل املنح ررى
التطبيقّ أساسا؛ فتضكن مناذج تطبيقية لإلجرا او الال ية وف إسرتاتيجياو التدريس املتنوعة
وإس ررتاتيجياو التقرروذ وذل ر لعرردد مررن الرردروا املنتقرراة مررن كترراب الطالررب؛ لتكررون منوذجررا
هتتردون ةر لتن يرذ تلر الردروا وقيراا الردروا ايخررى عليهرا .علكرا ةرنن هرذا النكراذج هررّ
لىسرتش رراد فقر ر فلك ررم أن تن ررذوها كك ررا ه ررّ ولك ررم أن تع رردلوا فيه ررا ررا يناس ررب لب ررتكم
ويناسب ةي تهم التعلكيرة فالغايرة ليسرإل اإلجررا او يف حرد ذاهترا وإمنرا اّتراذ تلر اإلجررا او
وسرريلة لتحقير الت اعررل اإليررا ةيررنكم وةررة الطلبررة مررن جهررة وةررة الطلبررة أ سررهم مررن جهررة
أخرى وتوفَ فرص التعلم للطلبة مجيعهم را يناسرب ميروهلم واهاهراهتم وقردراهتم؛ وصروال إىل
تعليم وعّ متكيز.
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وتعزيزا للكنحى التطبيقّ تضكن الدليل أيضا منوذجا لتحليل احملتوى ومنوذجا خلطرة وحردة
دراسية لتسرتشدوا هبكا للتخطي السليم لدروسركم .وتضركن الردليل كرذل منروذجة الختبرار
قبل ررّ واختب ررار ةع رردي لوح رردتة ررا يس رراعد عل ررى تقي رريم تعل ررم الطلب ررة عل ررى أذس ررس :الواقعي ررة
والالدق والثباو والشكولية ومن مث تقوذ ذل التعلم .
وملسرراعدتكم علررى تقسرريم احلالررة املخالالررة لترردريس الكترراب وتوريعهررا سررب ال ردروا
قرتحرا يبرة عردد احلالرة املخالالرة لكرل درا علرى
على حنرو واقعرّ فاعرل أار نا تقسريكا ذم ك
مدار العام الدراسّ وذل يف فاحتة هذا الدليل ةعد هذا املقدمة.
و شررَ هنررا إىل أ نررا ارركنا منرراذج الرردروا التطبيقيررة أ شررطة عىجيررة ملعاجلررة الضررعف لرردى
ةعررل الطلبررة واالرتقررا سررتوى تعلكهررم وارركناها كررذل أ شررطة ومعلومرراو إ را يررة لتلبيررة
حاجاو الطلبة وال سيكا املتكيزين منهم .مثلكا اكناها معلوماو إاافية للكعلم وةنردا لررة
التعلم ةاحلياة؛ لتحقي الوظي ية يف التعليم.
وأخررَا لمررل مررنكم رمى ررا املعلك رة ورميىتن را املعلك راو – وهررذا عهررد ا ةكررم دا كررا -أن
حترصوا على كل ما من شن أن يرتقّ ةتعلم الطلبة.
ولي التوفيق
واهلل ّ

5

الزمني لتدريس وحدات الكتاب
المقترح
ّ
األول
الفصل
الدراسي ّ
ّ
الزمن
أيلول

الوحدة
الوحدة األولى :مكارم األخالق
الوحدة الثانية :قصة وعبرة

األول
تشرين ّ

الوحدة الثالثة :األرد ّن بلد الجمال

تشرين الثاني

الوحدة الخامسة :من مآثر البادية

الوحدة الرابعة :أبواب السعادة

الوحدة السادسة :القاضي العادل
األول
كانون ّ

الوحدة السابعة :في المحبّة والعتاب

الوحدة الثامنة :من عجائب جسم اإلنسان
الفصل الدراس ّي الثاني

الزمن
شباط

الوحدة
الوحدة التاسعة :األخالق الحسنة
الوحدة العاشرة :فلسطين في القلب

آذار

الوحدة الحادية عشرة :أمثال عربيّة
الوحدة الثانية عشرة :تفاؤل وأمل

نيسان

الوحدة الثالثة عشرة :الرفق بالحيوان

أيّار

العربي
الوحدة الرابعة عشرة :الجيش
ّ
الوحدة الخامسة عشرة :إلى ولدي
النصر
الوحدة السادسة عشرة :أسباب ّ
الحريّة
الوحدة السابعة عشرةّ :
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نماذج درسيّة تطبيقيّة
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( )1نماذج تطبيقيّة على مهارة
االستماع

8

الوحدة األولى :مكارم ايخىق
الموضوع :االستكاع (أصلح س قبل إصىح غَك)
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يستكب إىل النة املقرو ةا تباا. يثري معجك اللغوي رداو جديدة. يستخلة ال كرة العامة لنة االستكاع. يتعرف ايساا الذي يقوم علي اإلصىح. ييب عن ايس لة املطروحة ةدقة ولغة سليكة. ينكو لدي حب إصىح الن س والتزام القيم ايخىقية.مصادر التعلّم:
املعجم الوسي
ذخل املسلم للغزال
صور من أدب السلوك االجتكاعّ يف اإلسىم إلةراهيم حمكد العلّ
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الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التعاوني /ف ّكر -زاوج -شارك.
التدريس المباشر ،إستراتيجيّة التعلّم
ّ
 ميهد املعلم للدرا ةالبيإل اآليت لإلمام الشافعّ:فك ذكل ك كعوراو كولللن ل
اا أكل ذس ذن

للسا ذ ك ال تكذ ذكر ةلل كعوكرةك ام لرئ

 يطرح املعلم على الطلبة ةعل ايس لة عن مضكون ةيإل الشافعّ: .1ما مضكون البيإل الساة ؟
 .2ما عىقة البيإل ةّصىح الن س؟
 .3ما الال او الا ترجو أن تكتسبها ةعد إهنا دراست النة؟
-

مسجى.
يقرأ املعلم ة االستكاع على الطلبة مرة أو مرتة ةالوت أو َّ
يكلف املعلم الطلبة قرا ة أس لة النة.
يقسم املعلم الطلبة نا ياو.
يكلف املعلم الطلبة اإلجاةة عن ايس لة فرديًّا.
يطلب املعلم إىل كل الب مناقشة رميل اجملاور ل لىت اق على إجاةة واحدة.
يتجول املعلم ةة الطلبة داعكا وموجها.
يقدم املعلم التغذية الراجعة يف أ نا هوال ةة الطلبة.
يكلف املعلم الطلبة تدوين ما توصلوا إلي من إجاةاو يف دفاترهم.
يستكب املعلم إىل إجاةاو الطلبة الا توصلوا إليها ويناقشهم فيها.
يثا املعلم على أدا الطلبة وعلى حسن التزامهم العكل الثنا ّ.
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عالجي
نشاط
ّ
ملعاجلررة تشررتإل ذهررن ةعررل الطلبررة يف أ نررا قررا ة املعلررم لررنة االسررتكاع ميكررن للكعلرم
أن يلس ررهم يف ايم ررام مل رراقبتهم ك ررّ ال ينش ررغلوا ةش ررّ م ررا والوق رروف أم ررامهم ة ررى ه ررول
وتنبيههم إىل أ سيطرح عليهم أس لة ةعد قرا ة النة على مسامعهم.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :ايدا  /قا كة الرصد
املواوع :االستكاع
موافق غير موافق

الرقم المعايير
1

يالغّ إىل النة املسكوع.

2

ييب عن أس لة النة املسكوع إجاةة سليكة.

3

يلتزم قواعد حالة االستكاع.

4

حيرتم الرأي اآلخر.

معلومات إضافيّة للمعلّم
عبررداّ ةررن وهررب مررن ةررا راسررب ةررن ميرردعان مررن قبيلررة ايرد اليكني رة شررارك يف فترروح
العراق واشرتك مب علّ ةن أ الب -راّ اّ عن  -يف ةعل حروة أيام ال تنة.
ربط التعلّم بالحياة
كيف توظف يف حيات العكلية قول

تعاىل:ﱡ ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ ﱗ

ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ (سورة الحجرات ،اآلية )6؟
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الوحدة الثانية :قالة وعربة
الموضوع :االستكاع (النسر والقربة)
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يالغّ إىل ة االستكاع الذي يقرؤا املعلم من كتيب االستكاع. ييب عن أس لة االستكاع. يستخلة املغزى من النة املسكوع. تنكو لدي قيكة التوااب وعدم الكرب.مصادر التعلّم:
كليلة ودمنة الةن املق ب
احليوان للجاحظ
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
توضيحي).
التدريس المباشر /أسئلة وأجوبة ،و(عرض
ّ
 ميهد املعلم للدرا ةطرح السلالة اآلتية: .1هل رأيإل ا ر قربة من قبل؟ وأين؟
 .2صف هذا الطا ر.
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 يستكب املعلم إىل إجاةاو الطلبة ويناقشهم فيها. -يذكر املعلم الطلبة ةشروط االستكاع.

 -يقرأ املعلم ة االستكاع على الطلبة قرا ة جهرية معربة.

 يكتب املعلم امل رداو الالعبة على السبورة ويناقش الطلبة يف معا يها. -يسنل املعلم الطلبة عن ال كرة العامة للنة املسكوع.

 يطلب املعلم إىل الطلبة قرا ة أس لة ة االستكاع من الكتاب. يعيد املعلم قرا ة النة مرة أخرى. يكلف املعلم الطلبة حل ايس لة يف دفاترهم ةعد االستكاع إىل النة. يناقش املعلم إجاةاو الطلبة ويالوهبا ويكتب اإلجاةاو الالحيحة على السبورة.عالجي
نشاط
ّ
يعيد الطلبة ايفكار الواردة يف ال لم القالَ.
ائي
نشاط إثر ّ
يعيد الطلبة سرد قالة ة االستكاع ةلغت اخلاصة.
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته( :سجل وصف سَ التعلم )
املواوع :مهارة االستكاع
أككل ال راغ:
 .1أستكب إىل ة االستكاع؛ ي ا .................................................
 .2أعجبا يف النة ...............................................................
 .3مل يعجبا يف النة .............................................................
 .4يالعب علّ يف ة االستكاع ...................................................
 .5ال ا دة الا حاللإل عليها من ة االستكاع هّ...................................
معلومات إضافيّة للمعلّم
النسررر أكرررب ررا ر مررن اجل روارح يعرريش يف سرريا وأوروة را وإفريقيررا .ميتررار جبناحي ر الطررويلة
اللذين حتركهكرا عضرىو قويرة مرا يعلر قرادرا علرى الطرَان عاليرا مسرافاو ويلرة ظررا حراد
وخمالب ومنقارا معقوفة وحادة يقتاو على اجليف وال ران وايرا ب والزواحف.
ربط التعلّم بالحياة
يرة القالة الساةقة ةقول

تعاىل:ﱡ ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛ

ﳜﳝﱠ (سورة اإلسراء ،اآلية  ،)37وحيرص على التوااب وهنب التكرب.
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الوحدة الثالثة :ايردن ةلد اجلكال

الموضوع :االستكاع (قالور الالحرا )
عدد الحصص :حالة واحدة

النتاجات:

يتوقب من الطالب أن:
 يالغّ إىل ة االستكاع إصغا جيدا. يثري معجك اللغوي رداو وتراكيب جديدة. يتعرف إىل أشهر القالور يف البادية ايرد ية. يستخلة ايفكار العامة لنة االستكاع. يلخة النة املسكوع. تنكو لدي قيم اال تكا إىل الو ن واحلرص على ذهويت التارخيية.مصادر التعلّم:
 املعجم الوسي . ار ايردن ال كسرت هارد ج/ترمجة سليكان املوسى.الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

الذاتي.
توضيحي) ،إستراتيجيّة التعلّم
إستراتيجيّة التّدريس المباشر( /عرض
ّ
ّ
 ميهد املعلم للدرا ةعرض جمكوعة من صور القالور ايرد ية يف الالحرا على الطلبة مثيطرح عليهم السلالة اآلتية:
 .1اذكروا قالرين من القالور ايرد ية الا شاهدمتوها يف الالور.
 .2كيف حتافظون على هذا القالور يف رأيكم؟
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الذاتي
إستراتيجيّة التعلّم
ّ
 يكتب املعلم عنوان ة االستكاع وأس لت على السبورة. ينب املعلم الطلبة إىل ارورة االستكاع اجليد للنة. يقرأ املعلم ة االستكاع قرا ة جهرية سليكة معربة مرة أو مرتة. يطرح املعلم ايس لة تباعا على الطلبة ويعطيهم فرصة اإلجاةة عنها يف دفاترهم. يكب املعلم دفاتر الطلبة عند ا تها ايس لة واإلجاةة عنها. يناقش املعلم الطلبة يف النة وأس لت مث يكتب اإلجاةاو الالحيحة على السبورة. يكلررف املعلررم كررل الررب ق ررا ة إجاةات ر ويقارهنررا ةاإلجاةرراو النكوذجيررة ل س ر لة ويالرروبايخطا .
 يعزر املعلم الطلبة املت وقة وحي ز الطلبة متدين التحاليل. يناقش املعلم الطلبة يف القيكة اجلكالية والتارخيية واملادية للكواقب اي رية.ائي
نشاط إثر ّ
 امجب عددا من صور القالور ايموية يف ايردن وعلقها على اللوحة اجلدارية يف مدرست . -أعد تقريرا مالورا عن ةعل املواقب اي رية واعراها على رمى .
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إستراتيجيّة التقويم وأدواته :ايدا  /سلم التقدير العددي
املواوع :مهارة االستكاع
الرقم

5

المعايير

1

يالغّ إىل النة املسكوع ةرتكيز واهتكام.

2

حيدد ال كرة الر يسة يف النة املسكوع.

3

حيلل مضامة النة.

4

يواح عناصر اجلكال يف النة.

5

يبدي رأي يف مضكون النة املسكوع ةثقة.

4

3

2

1

ميثل التقدير ( )5متار وميثل التقدير ( )4جيد جدًّا وميثل التقدير ( )3جيد وميثل التقدير
( )2اعيف وميثل التقدير ( )1مقبول.
معلومات إضافيّة للمعلّم
قالر وب أو قالر الطوةة أحد القالور الا شيدو يف العالرر ايمروي يف الباديرة ايرد يرة
علررى ةعررد 100كررم140-كررم إىل اجلنرروب الشرررقّ مررن العاصرركة عك ران ويقررب علررى إحرردى
الطرق التجارية الا كا رإل تررة البلقرا ةشركال اجلزيررة العرةيرة ولكرن ةسربب ةذعرد موقعر حرال
دون استثكارا سياحيًّا.
ربط التعلّم بالحياة
كيف حتافظ على ايماكن السياحية يف ايردن؟
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الوحدة السادسة :القااّ العادل
الموضوع :االستكاع (من رسالة عكر ةن اخلطاب إىل أ موسى ايشعري يف القضا )
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
 يستكب إىل ة االستكاع ةعناية وا تباا. يتنبن ةّجاةاو أس لة االستكاع املوجودة يف الكتاب. يتعرف ايفكار الواردة يف ة االستكاع. يذكر مناسبة النة. يقرتح عنوا ا خر مناسبا للنة. يوف ةة ما مسع وما ورد يف رسالة القضا ايرد ية. ينكو لدي حب العدل واحرتام القضا .مصادر التعلّم:

العقد ال ريد الةن عبد رة اي دلسّ.

الصف:
إستراتيجيّات التدرس وإدارة
ّ

التدريس المباشر ،تقييم األقران.
 ميه رد املعل ررم للحال ررة ةع رررض ح ررديو الرس ررول ص ررلى اّ علي ر وس ررلم اآليت ةّح رردى وس ررا لالعر رررض املتاحر ررة :السر رربورة أو لوحر ررة كرتو ي ر رة معر رردة مسر رربقا أو علر ررى شاشر ررة العر رررض يف خمتر رررب
18

بحجت ه م ن
ولعل بعضكم أن يك ون ألح ن ّ
إلي ّ
احلاسروب" :إنّما أنا بشر وإنّكم تختصمون ّ

بع  ،فأقض ي ل ه بنح و م ا أس مع ،فم ن قض ي ل ه بح ّق أخي ه ف نّم ا أقط ع ل ه قطع ة م ن

النار" .مت علي .
 يطرح املعلم ةعل ايس لة على الطلبة عن مضكون احلديو: 1ر ما مضكون احلديو الشريف؟
 2ر عىم يستند القااّ يف احلكم ةة الناا؟
 3ر ما الال او الا يب أن تتوافر يف القااّ؟

إستراتيجيّة تقييم األقران.
 يكلف املعلم الطلبة كتاةة أس لة االستكاع على ورقة ويعطّ ًّكى منهم رقكرا متسلسرى وال
يكتب امس على الورقة.
 يررذكر املعلررم الطلبررة ةن ي رة االسررتكاع اجلي رد يف أ نررا قرا ت ر حررت يتككن روا مررن اإلجاةررة عررنايس لة.
 يقرأ املعلم النة ةسرعة مناسبة وةالوو يسكع مجيب الطلبة من مرة إىل مرتة. ةعررد ا تهررا املعلررم مررن الق ررا ة يترريح الوقررإل الررىرم للطلب رة لإلجاةررة عررن ايس ر لة علررى أوراقمرقكة.
 يكررب املعلررم ايوراق مررن الطلبررة مث يورعهررا عشروا يًّا علريهم ويطلررب إلرريهم تالررحيحها دونتوريب اإلجاةة الالحيحة عليهم.
 يدون الطلبة مىحظاهتم على ايوراق الا صححوها. يعرض املعلم اإلجاةة الالحيحة أمام الطلبة. يعيد الطلبة تالحيح ايوراق ويضب الدرجة النها ية. يكب املعلم ايوراق ويطاة كل رقم مب صاحب ؛ ليعرف كل الب درجت .19

 يناقش املعلم الطلبة ويقدم التغذية الراجعة.عالجي
نشاط
ّ
يعيد أحد الطلبة سرد أحداث النة مواحا أةرر ص او القااّ.
ائي
نشاط إثر ّ
ريارة مكتبة املدرسة والبحو عن كتاب عن القضا وكتاةة مقالة عن أ ية القضا .
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :مراجعة الذاو :سجل وصف سَ التعلم
املواوع :مهارة االستكاع
االسم .....................................
التاريخ .....................................
اهلدف من الدرا
....................................................................................
الشّ الذي فعلت يف احلالة
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
تعلكإل من الدرا
....................................................................................
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....................................................................................
....................................................................................
أفادين هذا الدرا يف حتسة مهاريت يف
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
مىحظاو املعلم

مىحظايت

معلومات إضافيّة للمعلّم
مس رى العلكررا الكترراب الررذي أرسررل عكررر ةررن اخلط راب إىل أ موسررى ايشررعري -راررّ اّ
عنهكا( -كتاب سياسة القضرا وتردةَ احلكرم) واعتكرد عليهرا ال قهرا يف ةنرا أصرول احلكرم
والشررهادة واستخلال روا منهررا داب القضررا واإلجررا او الررا ينخررذ هبررا القااررّ يف مررا يعرررض
علي من مرافعاو وخماصكاو.
ربط التعلّم بالحياة
احرتام القضا والقضاة وإدراك أ ية القضا يف محاية اجملتكب من ال ساد.
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الوحدة الثامنة :من عجا ب جسم اإل سان
الموضوع :االستكاع (اةن الن يس)
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يالغّ إىل النة الذي يقرؤا املعلم من كتيب االستكاع. يستخلة ال كرة العامة للنة. ييب عن أس لة النة. يتعرف أهم اإلجناراو الا حققها اةن الن يس يف الطب. يستخلة ال كرة العامة للنة. ينكو لدي تقدير العلكا العرب واملسلكة.مصادر التعلّم:
موسوعة املل عبداّ ةن عبد العزيز العرةية للكحتوى الالحّ
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التدريس المباشر /إستراتيجيّة تخيّل لو
 ميهد املعلم لىستكاع ةطرح السلالة اآلتية:22

 .1عدد جمكوعة من العلكا املسلكة.
 .2ما أهم العلوم الا ةرع فيها العرب؟
 يكتب عنوان ة االستكاع على السبورة ويناقشهم في . يقرأ املعلم النة من كتيب االستكاع. يطرح املعلم ايس لة على الطلبة ويتلقى اإلجاةاو ويناقشهم فيها ويالوب ايخطا . يسررتخدم املعلررم إسررتاتيجية ّتيررل لررو حيررو يطلررب مررن الطلبررة إغررىق أعيررنهم ويبرردأ ةتوجيرايس لة اآلتية:
ّ .1تيل لو أن اةن الن يس مل يكتشف الدورة الدموية الالغرى.
ّ .2تيل لو أن اةن الن يس مل يدرا الطب.
ّ .3تيل لو أن اةن الن يس مارال يعيش ةيننا.
 يناقش املعلم الطلبة يف ّتيىهتم ةعد أن يستكعوا إىل النة.يكلف املعلم الطلبة اإلجاةة عن أس لة االستكاع يف دفاترهم.يناقش املعلم الطلبة يف إجاةاهتم ويالوب ايخطا .ائي
نشاط إثر ّ
تكليف الطلبة البحو عن علوم أخرى ةرع فيها اةن الن يس.

23

إستراتيجيّات التقويم وأدواته :مىحظة /سلم التقدير العددي
املواوع :مهارة االستكاع
الرقم المعايير
1

يستكب إىل ة االستكاع.

2

يطب إسرتاتيجية ّتيل لو ةّتقان.

3

ييب عن أس لة االستكاع.

1 2 3 4 5

معلومات إضافيّة للمعلّم
وليرام هراريف :بيرب ةريطراين وهررو ملسرس علرم وظرا ف ايعضررا عرن رير وصرف الرردورة
الدموير رة الك ررربى يف جس ررم اال س رران وه ررو مكتش ررف حقيق ررة ال رردورة الدموير رة وعك ررل القل ررب
ككضخة.
ربط التعلّم بالحياة
كيف حترص على اكتساب صحة سليكة خالية من ايمراض؟
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الوحدة العاشرة :فلسطة يف القلب
الموضوع :االستكاع (قضية الىج ة)
عدد الحصص :حالة واحدة

النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يستكب إىل ة االستكاع. يتعرف ايفكار الواردة يف النة املسكوع. ي سر معاين امل رداو والرتاكيب اجلديدة. ييب عن أس لة االستكاع. يقرتح عنوا ا مناسبا للنة. يقدر التضحياو الا يقدمها ال لسطينيون يف ايرااّ احملتلة.مصادر التعلّم:
القضية ال لسطينية يكرم رعيرت
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التعاوني /إستراتيجيّة حوض السمك.
التدريس المباشر ،والتعلّم
ّ
 ميهد املعلم للحالة من خىل كتاةة ةيإل الشعر اآليت على السبورة:يا أكقالر الد ل
ة ايكر ل
السكا
وح أك بليا
ض كو َّ
روب ةرك ك
ا يا كمدينكة تك ذ
يا قذد ذ
كك
ويوج ةعل ايس لة للطلبة مثل:
1ر بك وصف الشاعر القدا؟
2ر اذكر املكا ة الدينية للقدا.
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3ر ما احلاد ة الا يشَ إلي الشاعر يف الشطر الثاين؟
إستراتيجيّة حوض السمك:
 يشكل املعلم حوض السك ةواب مخسة أو ستة كراسّ يف منتالف الغرفة الال ية. يكلف املعلم ةاقّ الطلبة ةواب ةاقّ الكراسّ خارج حوض السك . يقرأ املعلم ة االستكاع من مرة إىل مرتة أو يعد تسجيى صوتيًّا ويذسكع للطلبة. يكلف الطلبة داخل حوض السك مناقشة أس لة االستكاع واالت اق على اإلجاةاو. يكل رف املعلررم الطلبررة خررارج حرروض السررك تاةعررة ق راش الطلبررة داخررل احلرروض وتسررجيلمىحظاهتم.
 يتجك رب الطلبررة الررذين هررم داخررل احلرروض وخارج ر مجيع را للتشررارك يف مررا قرراموا ىحظت رومناقشة إجاةاو أس لة االستكاع.
 يعزر املعلم الطلبة ويقدم التغذية الراجعة.عالجي
نشاط
ّ
يذكر ال كرة العامة الا حتدث عنها النة.
ائي
نشاط إثر ّ
يقرتح أس لة أخرى على النة املسكوع ويطرحها على رمى .
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته :املىحظة /سلم التقدير الل ظّ
املواوع :مهارة االستكاع
الرقم المعايير
1

يالغّ إىل ة االستكاع.

2

يواح معاين امل رداو والرتاكيب اجلديدة.

3

ييب عن أس لة النة املسكوع.

4

يقرتح عنوا ا مناسبا للنة املسكوع.

5

يذكر ايفكار الر يسة الواردة يف النة.

6

يبة واجب ايمة هاا فلسطة.

ممتاز

جيّد جدا جيّد

ضعيف مقبول

معلومات إضافيّة للمعلّم
وكالة الغوث الدولية (ايو روا) :هّ وكالة ايمم املتحدة إلغا ة الج ّ فلسطة وكسب
التنيير ررد لنحر ررو مخسر ررة و الر ررف امللير ررون الج ر ر فلسر ررطيا يف ايردن ولبنر رران وسر ررورية وايراار ررّ
ال لسررطينية احملتل رة .وذمتر َّرول ايو ررروا ةشرركل كامررل تقريب را مررن خررىل التربعرراو الطوعي رة لل رردول
ايعضا يف ايمم املتحدة .وتشتكل خدماو الوكالة على التعليم والرعاية الالحية واإلغا ة
والبنية التحتية وحتسة املخيكراو والردعم اجملتكعرّ واإلقرراض الالرغَ واالسرتجاةة الطار رة.
وتنسس ررإل وج ررب قر ررار ص ررادر ع ررن اجلكعير رة العامر رة ل م ررم املتح رردة يف  8ك ررا ون ايول ع ررام
 1949يف أعقرراب النرزاع العررر اإلسررا يلّ عررام 1948؛ هبرردف تقرردذ ةررامج اإلغا ررة املباشرررة
والتشغيل لىج ّ فلسطة وةدأو الوكالة عكلياهتا يف ايول من شهر أيار عام 1950م.
ربط التعلّم بالحياة
احلرص على معاملة الىج ة من خمتلف الدول معاملة حسنة.
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الوحدة الرابعة عشرة :اجليش العر
الموضوع :االستكاع (تعريب قيادة اجليش)
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
-

يالغّ إىل النة الذي يقرؤا املعلم من كتيب االستكاع.
ييب عن أس لة النة.
يستخلة ال كرة العامة للنة.
يبة كيف استقبل العامل والعرب تعريب جىلة املل قيادة اجليش.
يعلل عزم جىلة املل احلسة ةن ىل – يب اّ راا -على تعريب قيادة اجليش.
ي سر تسكية اجليش ايردين ةاجليش العر .
ينكو يف س حب الو ن والدفاع عن .

المفاهيم والمصطلحات:
تعريب قيادة اجليش الن وذ ايجن .
مصادر التعلّم:
كتاب مهنا ككل للكل احلسة ةن ىل يب اّ راا
ديوان حيدر حمكود
الشبكة العاملية للكعلوماو /املوقب الرمسّ للقواو املسلحة ايرد ية -اجليش العر
28

الصف:
إسترتيجيّات التدرس وإدارة
ّ
إستراتيجيّة التدريس المباشر /أنشطة القراءة.
 ميهد املعلم ةتدوين البيإل الشعري اآليت حليدر حمكود على السبورة:ل
ع ذكل العر ل
ب
يا كجي كشنا يا كعكرل يا در ك
كك
 -يكلف املعلم الطلبة قرا ة البيإل قرا ة جهرية سليكة.

لك ك ا رتكسبنا ذكلنا أكك لرم ةلل لمن كس ل
ب
ك
ك

-

يطرح املعلم السلالة اآلتية:
.1اذكر ص او اجليش العر ككا جا و يف البيإل.
 .2ما العا ة السا دة يف البيإل؟

إستراتيجيّة أعواد المثلجات
 يقسم املعلم الطلبة أرةب جمكوعاو. يقرأ املعلم النة قرا ة جهرية ويناقشهم يف معاين امل رداو الالعبة. يكلف الطلبة اجملكوعاو اإلجاةة عن أس لة النة املسكوع. ميرر املعلم علبة ايعواد املثلجة على اجملكوعة ايوىل وخيتار أحد الطلبة عودا عشوا يًّا. يقرأ املعلم اسم الطالب املدون علرى العرود ويكل ر اإلجاةرة عرن السرلال ايول فرّن أجرابإجاةة خا ة ميرر علبرة ايعرواد مررة أخررى علرى الرب جديرد ليخترار عرودا وينرادي الطالرب
ليجيب عن السلال.
 ينتقل املعلم ةالعلبرة إىل أفرراد اجملكوعرة الثا يرة ليختراروا عرودا جديردا وينرادي الطالرب ليجيربعن السلال الثاين وهكذا يواصل املعلم تن يذ اإلسرتاتيجية حا ينهّ ايس لة مجيعها.
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إستراتيجيّة الكرسيّين الساخنين
 حيض ررر املعل ررم كرس ررية إىل وسر ر الغرف ررة ويض ررب ظه ررر الكرس ررّ خل ررف ظه ررر الكرس ررّاآلخر.
 خيتار املعلم البة ليجلسا على الكرسية.يكل رف املعلررم أحررد الطررالبة اجلالسررة علررى الكرسررية و سرركي الطالررب (أ) رررح س رلالعلى الطالب الثاين و سكي (ب) وييب عن .
يعكر ررس املعلر ررم ايدوار فيطر رررح الطالر ررب (ب) س ر رلاال علر ررى الطالر ررب (أ) ليجير ررب عن ر روتستكر العكلية هكذا حت ينهيا ايس لة.
عالجي
نشاط
ّ
ارج ر ر ر ررب إىل املعج ر ر ر ررم الوس ر ر ر رري
رمى .

واس ر ر ر ررتخرج معر ر ر رراين كلك ر ر ر ررة (ايص ر ر ر رريل) واقرأه ر ر ر ررا أم ر ر ر ررام

ائي
نشاط إثر ّ
عد إىل ديوان حيدر حمكود واستخرج من قاليدة "يا جيشنا يا عر " واقرأها يف اإلذاعة
املدرسية.
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إستراتيجيّة التقويم وأدواته :ايدا  /سلم التقدير العددي
املواوع :مهارة االستكاع
5

الرقم المعايير
1

يالغّ إىل النة املسكوع.

2

ييب عن أس لة النة املسكوع.

3

حيدد ال كرة العامة للنة املسكوع.

4

يبة سبب تعريب قيادة اجليش.

5

ي سر تسكية اجليش ايردين ةاجليش العر .

4

3

2

1

ميثل التقدير ( )5متار وميثل التقدير ( )4جيد جدًّا وميثل التقدير ( )3جيد وميثل
التقدير ( )2اعيف وميثل التقدير ( )1مقبول.
معلومات إضافيّة للمعلّم
أول ىث مدارا يف الثقافة العسكرية:
أ .مدرسة احلسة الثا وية /القويرة عام 1946م.
ب .جناح الثقافة العسكرية (كلية الشهيد فيالل الثاين حاليًّا)  1946م.
ج .مدرسة النالر (الثورة العرةية الكربى حاليًّا) 1949م.
ربط التعلّم بالحياة
تقديرا لدور اجليش العر يف الدفاع عن الو ن ومن مث حرص على الو ن ومقدرات .
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الوحدة السادسة عشر :أسباب النالر
الموضوع :االستكاع (قكم اجلبال)

عدد الحصص :حالة واحدة

النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يالغّ إىل ة االستكاع. ييب عن أس لة ة االستكاع. ي سر معاين امل رداو والرتاكيب اجلديدة. يذكر ايخطار الا تواج متسلقّ اجلبال. يواح رأي الكاتب يف استهزا نا هبلال املغامرين. ينكو لدي حب املغامرة.مصادر التعلّم:

موسوعة جينيس
خوا ر خلليل تقّ الدين
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التدريس المباشر ،البطاقات المروحيّة.

 ميهد املعلم للحالة من خىل كتاةة ةيإل الشعر اآليت على السبورة:عود الر لج ل
يكعلش أكةك كد َّ
ة الر ذح ك ر
بال
كوكمن ال ذلحي َّ
ص ك
الده لر ةرك ك
ب ذ
ويوج السلالة اآلتية:
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1ر إالم يدعو هذا البيإل؟
2ر ماذا قالد الشاعر ةاجلبال؟
 يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو رةاعية. يكتب الطلبة أس لة ة االستكاع على ةطاقاو. يقرأ املعلم ة االستكاع من كتيب الوص االستكاع أو يعد تسجيى للنة يذسكع للطلبةمن مرة إىل مرتة.
 ينب املعلم الطلبة إىل ارورة االستكاع اجليد للنة حت يتككنوا من اإلجاةة. ةعد ا تها املعلم من القرا ة يبدأ عكل اجملكوعاو وحيدد للطلبة الزمن الىرم إلهنا املهكة. ميس الطالب ايول ةطاقاو ايس لة على شكل مروحة ورقية. خيتار الطالب الثاين إحدى البطاقاو ويقرأ السلال أمام رمى . ي كر الطالب الثالو ةاإلجاةة وييب عن السلال. يكتب الطالب الراةب اإلجاةة على س البطاقة. يكرر الطلبة اخلطواو سها ويغَ الطلبة أدوارهم يف كل مرة حت ييبوا عن مجيب ايس لة. يتناقش الطلبة يف إجاةاهتم ويعدلون عليها إن احتاجإل إىل ذل . يطلب املعلم إىل الطلبة عرض إجاةاهتم أمام رمى هم. يتاةب املعلم عرض الطلبة وحياورهم ويقيكهم ويطلب إليهم كتاةة اإلجاةاو الالحيحة علىالسبورة.
عالجي
نشاط
ّ
يعيد املعلم قرا ة ال قرة ايوىل من النة ويكلف الطلبة اإلجاةة عن السلال ايول.
ائي
نشاط إثر ّ
يكتب الطالب مواوعا عن رغبت يف خوض مغامرة ما.
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته :املىحظة /سلم التقدير العددي
املواوع :مهارة االستكاع
الرقم

المعايير

1

يستكب إىل ة االستكاع.

2

ييب عن أس لة االستكاع.

3

يذكر ال كرة العامة يف النة.

4

يقرتح عنوا ا خر للنة املسكوع.

5

يستخلة املغزى من النة.

1 2 3 4 5

معلومات إضافيّة للمعلّم
 ايردين مالررط ى سررىمة أول عررر يالررل إىل القطررب املتجكررد اجلنررو وقررد ررع علررمالراية اهلامشية يف أعلى قكة القطب .وقد أمضى مخسة يوما يف تسل اجلبل املتجكد اجلنو .
 مس ر ريإل قكر رة جب ررل إي رس ررإل هب ررذا االس ررم س رربة للربيط رراين س ررَ ج ررورج إي رس ررإل الر رذياكتشررف هررذا اجلبررل سررنة  1856ويقررب ةررة الالررة و يبررال وترت ررب قكتر حنررو 8848م ويعرد
أعلى قكة يف سيا.
ربط التعلّم بالحياة
أ ية حتدي الالعوةاو الا تواجهنا يف حياتنا للوصول إىل أهدافنا.
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( )2نماذج تطبيقيّة على مهارة
التح ّدث
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الوحدة الخامسة :من مآ ر البادية
الموضوع :التحدث
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:

يتوقب من الطالب أن:
 يتحدث ةلغة سليكة أمام رمى . يتحدث عن أحد املعامل اي رية يف البادية. يوا م ةة التحدث والزمن املتاح. حياور رمى ا يف حب الو ن. -تنكو لدي قيكة حب الو ن واالعتزار ةا تكا ل .

مصادر التعلّم:

كتاب البدو ملاكس أوةنهاذ ترمجة حمكود كبيبو

الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التدريس المباشر ،مثلّث االستماع.
 ميهد املعلم للدرا ةعرض صور من البادية ايرد ية. يكلف املعلم الطلبة التحدث عن هذا الالور وما متثل . يوج املعلم الطلبة يف أ نا احلديو. -يعزر املعلم الطلبة ويالوب أخطا هم.
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إستراتيجيّة مثلّث االستماع:
 يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو ى ية يكون لكل الب دور حمدد يف اجملكوعة علىالنحو اآليت:
متحدث :يواح م هوم البيإل الشعري وييب عن ايس لة.
مستكب جيد :يطرح ايس لة على رميل هبدف توايح ال كرة.
مدون :يراقب احلوار الذي يدور ةة رميلي ويدو وعندما حية دورا يقرأ ما دو من
حديثهكا.
 يكلف املعلم الطلبة التحاور يف قول الشاعر اآليت وحيدد الوقإل الىرم إلهنا املهكة:ل
ل
انوا كعلك َّّ كلر ذام
جارو كعلك َّّ كعز كيزة
كوأكهلّ كوإلن ك
ةىدي كوإن ك
 يطلب املعلم إىل الطلبة توظيف ايدلة والرباهة إلقناع املستكب.عالجي
نشاط
ّ
يكلرف املعلررم أحررد الطلبررة اجمليرردين التحرردث عررن املوارروع مث يكلرف البرا خررر أن يعيررد
حديو رميل ةلغت وأسلوة .
ائي
نشاط إثر ّ
يعد الطلبة فلكا مالورا عن أحد املواقب اي رية يف البادية ايرد ية.
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته :التواصل /قا كة الرصد
املواوع :مهارة االستكاع
نعم

الرقم المعايير
1

يتحدث ةلغة سليكة وصوو مسكوع.

2

يوا م ةة التحدث والزمن املتاح.

3

حيسن اإلصغا إىل حديو رمى .

4

حيرتم را اآلخرين.

5

يلتزم مواوع احلديو.

ال

معلومات إضافيّة للمعلّم
الشريف قتادة أةوعزيز ةن إدريس هو قا ل البيإل:
ل
ل
انوا كعلك َّّ كلر ذام
جارو كعلك َّّ كعز كيزة
كوأكهلّ كوإلن ك
ةىدي كوإن ك
ربط التعلّم بالحياة
ريارة املنا

اي رية يف ايردن والرتويج هلا على مواقب التواصل االجتكاعّ.
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الوحدة السادسة :القااّ العادل
الموضوع :التحدث

عدد الحصص :حالة واحدة

النتاجات:
 -حيدث رمى ا عن أ ر اياع احلقوق يف ال رد واجملتكب.

 -حياور رمى ا يف تنكيد رسول اّ  -صلى اّ علي وسلم -مبدأ العدالة يف قول ( :لو أن

محمد سرق لقطع يدها) .رواا مسلم
فاطمة بن
ّ
 يوظف مكتسبات اللغوية واملعرفية وال كرية يف حتد . ينكو لدي حب العدل وكرا الظلم واحلرص على أدا احلقوق يصحاهبا.مصادر التعلّم:
رياض الالاحلة.
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التعاوني
إستراتيجيّة العمل في مجموعات :التعلّم
ّ
 يذكر املعلم الطلبة ةبنود مدو ة السلوك الا يب أن يلتزمها الطلبة يف أ نا احلوار. يكلف املعلم أحد الطلبة كتاةة مواوعّ احلوار والتحدث على السبورة ويكلف خرةقرا هتكا قرا ة سليكة.
 يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو متباينة. خيالة املعلم جمكوعتة منها لتن يذ احلوار ويعطيهكا وقتا حمددا إلعداد حوار مكتوبةندوار.
39

 خيالرة املعلررم جمكرروعتة لتن يررذ التحرردث تذعطكيرران الوقررإل سر لطرررح أفكررار عررن املوارروعتعينهم على احلديو.
 يكلف املعلم إحدى جمكوعاو احلوار تن يذ احلوار الذي أعدت أمام الطلبة ويقيم مب ةقيةالطلبة أدا اجملكوعة ويسجلون املىحظاو.
 ينتقل املعلم إىل إحدى جمكوعاو التحدث ويكلف ةعضهم احلديو الش وي ويقيم مبةقية الطلبة احلديو ويسجلون املىحظاو مث يككل مب اجملكوعة ايخرى ةالطريقة سها.
 يكب املعلم املىحظاو ويدوهنا على السبورة ويناقش الطلبة فيها ويوجههم إىل الالواب.نشاط عالج ّي
يكلف املعلم الطلبة التحدث يف أي مواوع حيبون احلديو عن .
نشاط إثرائ ّي
ميكررن أن يكل رف املعلررم جمكوعرراو التحرردث كتاةررة موارروع مشرررتك اعتكررادا علررى التحرردث
الش وي مث يوار ون ةين وةة التحدث الكتا من حيو عك ايفكار وترتيبهرا وسرىمة اللغرة
وايدا .
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته :املىحظة /سلم التقدير الل ظّ
املواوع :مهارة التحدث
المعايير

الرقم
1

يبدي رغبة يف العكل مب ال ري .

2

يتعاون مب رمى يف تن يذ املهكة.

3

يظه ر ر ررر الثق ر ر ررة يف ع ر ر رررض منجر ر ر رزاو
اجملكوعة.

4

حيرتم را رمى .

5

يتقب ر ر ر رل النقر ر ر ررد البن ر ر ر را مر ر ر ررن املعلر ر ر ررم
والطلبة.

ممتاز جيّد جدا جيّد ضعيف

مقبول

معلومات إضافيّة للمعلّم
ق رردم الرس ررول  -صر ررلى اّ علي ر ر وس ررلم -يف خطبر ررة حج ر رة ال رروداع منر رراذج عكلي ر رة للعدالر ررة
اإل سا ية والقدوة احلسنة؛ حيو ةدأ ةن س فنقارة فنةطل الرةا مبتد ا ةرةا عك العباا ةن عبرد
املطلب وأةطل الثنر مبتد ا ةدم اةن عك عامر ةن رةيعة ةن احلارث ةن عبد املطلب.
ربط التعلّم بالحياة

توظيف مضامة التحدث يف احلياة من حيو العدل وأدا احلقوق يصحاهبا.
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الوحدة العاشرة :فلسطة يف القلب

الموضوع :التحدث

عدد الحصص :حالة واحدة

النتاجات:

يتوقب من الطالب أن:
 يتحدث جبرأة و ىقة أمام رمى . يتحدث عن تعل اإل سان ةو ن . يوا م ةة التحدث والزمن املتاح. حياور رمى ا يف كي ية مساعدة أهل فلسطة. -تنكو لدي قيكة حب الو ن والدفاع عن .

مصادر التعلّم:

ديوان اةن الرومّ
القضية ال لسطينية يكرم رعيرت
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التعاوني (المراسل المتنقل):
التدريس المباشر ،التعلّم
ّ
 ميهد املعلم للحالة من خىل توجي ةعل ايس لة من مثل:1ر ما العىقة الا ترة اإل سان ةو ن ؟
2ر ما واجب هاا و ن ؟
 يكتب املعلم قضيا التحدث واحلوار على السبورة. يكلف املعلم أحد الطلبة قرا هتكا.42

 يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو صغَة يو تتنلف كل جمكوعة من أرةعة لبة. يكلف املعلم اجملكوعاو التحدث يف مضكون قول اةن الرومّ:وأال أرى غَي ل ذ الدَّهكر مالكا
ول و ن لكي ذ
أةيع ذ
إل أال ك
 تبدأ اجملكوعاو ةاحلوار واملناقشة ةة أعضا ها. يت أعضا اجملكوعة الواحدة ةتعية أحد الطلبة ليقوم ةدور املراسل املتنقل. يتنق ر رل مراس ر ررلو اجملكوع ر رراو ةر ررة اجملكوع ر رراو ايخر رررى ويطلعر ررون علر ررى عكلهر ررا وير رردو ونمىحظاهتم.
 يع ررود املراس ررلون إىل جمكوع رراهتم ايص ررلية وينقل ررون هل ررم ايفك ررار ال ررا رحته ررا اجملكوع رراوايخرى.
 يتناقش أعضا اجملكوعة حول هذا ايفكار ويت قون على تيجة. تعرض كل جمكوعة حديثها أمام الزمى . يتاةب املعلم عرض اجملكوعاو. يعزر املعلم الطلبة ويقدم التغذية الراجعة. يكلف اجملكوعاو سها تن يذ احلوار ةن س الطريقة.عالجي
نشاط
ّ
يعيد الطالب مجلة واحدة من اجلكل الا ذكرها رمىؤا عن الو ن.
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ائي
نشاط إثر ّ
يستخلة أهم النقاط الر يسة الا حتدث عنها رمىؤا.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :التواصل /قا كة الرصد
املواوع :مهارة التحدث
الرقم المعايير
1

يستخدم أل اظا وعباراو مناسبة.

2

يراعّ قواعد اللغة يف أ نا حديث .

3
4

يتواصل ةالريًّا مب اآلخرين.
يتحدث ةالوو مسكوع.

5

ينظم أفكارا يف أ نا حديث .

6

حيرتم را اآلخرين.

نعم

ال

معلومات إضافيّة للمعلّم
مناسبة قاليدة اةن الرومّ( :ول و ن لكي ذ
أةيع ذ
إل أال ك

وأال أرى غَي ل ذ الدَّهكر مالكا):

حاول أحد جَان اةن الرومّ أن يشرتي ةيت فرفل اةن الرومّ فنخذ اجلار ةعل جدرا
وأتل هررا ليجررربا علررى البيررب مررا ااررطر اةرن الرومررّ إىل أن يشرركوا إىل وال ةغررداد هبررذا القالرريدة
الا تدل على مدى حب لبيت وتعلق ة .
ربط التعلّم بالحياة
يعرب عن حب لو ن ةالقول وال عل وحيرص على ةنا ورفعت .
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الوحدة الحادية عشرة :أمثال عرةية
الموضوع :التحدث
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 حيدث رمى ا يف فوا د الرتنين وأ يت يف حتقي ايهداف. حياور رمى ا يف فوا د اإلحسان إىل الناا. يضكن حديث ايدلة والرباهة الا تليد وجهة ظرا. يتحدث ملتزما داب احلوار. تنكو لدي قيم إياةية حنو التنين واإلحسان إىل الناا.مصادر المعلّم:
ديوان البسا مطبوعاو جمكب اللغة العرةية ةدمش .
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الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التدريس المباشر ،إستراتيجيّة (فكر ،زاوج ،شارك).
 يذكر املعلم الطلبة ةبنود مدو ة السلوك الا يب أن يلتزمها الطلبة يف أ نا احلوار ويوجإليهم ةعل ايس لة:
 .1اذكر موق ا قدمإل في املساعدة إىل اآلخرين.
2ر ما الذي دفع إىل هذا ال عل؟
3ر ما اي ر الذي تركت هذا املساعدة يف س ؟
 -4هاو حككة أو مثى يدعو إىل التنين وعدم التسرع.
 يناقش املعلم الطلبة يف إجاةاهتم ويوجههم إىل الالواب ويعزرهم. يطلب املعلم إىل أحد الطلبة قرا ة مواوعّ احلوار والتحدث من الكتاب املدرسّ.إستراتيجيّة (فكر ،زاوج ،شارك)
 يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو صغَة يو تكون رةاعية. يورع املعلم على الطلبة قضيا التحدث واحلوار حيو تناقش كل جمكوعة قضية واحدة. ي كر كل الب يف مواوع التحدث أو احلوار من ردا ويدون أفكارا ذهنيًّا أو كتاةيًّا. يتشارك كل البة يف اجملكوعة معا يف مناقشة أفكار ا واالت اق على أفكار حمددة. يتشارك مجيب أعضا ال ري ويت قون على ايفكار الا سيعراوهنا أمام ةقية اجملكوعاو.46

 يعرض أحد الطلبة (ةاختيار اجملكوعة أو املعلم ) أفكار جمكوعت أمام ةقية الطلبة. يتاةب املعلم اجملكوعاو ويعزرهم ويقدم التغذية الراجعة.فكر وحدك أوال:
ي كر الطالب ةالكإل مدة دقيقتة وال يتحدث مب رميل أو يساعدا
أو يطلب من املساعدة أو يرفب يدا وقد يستخدم الورقة أو القلم.
فكر مب رميل ا يا:
يطرح الب فكرت ال ضلى لزميل اآلخر وسبب اختيارا هلذا ال كرة أو
اإلجاةة يف مدة دقيقتة لكل منهكا ويت قان على إجاةة واحدة.
فكر مب جمكوعت الثا:
كل جمكوعة نا ية تشارك فكرهتا مب اجملكوعة الثنا ية ايخرى مواحة
سبب اختيارها هلذا اإلجاةة( .دقيقتان لكل جمكوعة نا ية).
شارك الالف راةعا:
تشارك اجملكوعة عندما حية دورها يف مدة دقيقتة عن أسباب اختيارها
اإلجاة ررة مر ررن خر ررىل تعير ررة متحر رردث اجملكوعر ررة وقر ررد يسر ررتخدم املعلر ررم
إسرتاتيجية الرؤوا املرقكة يف هذا اخلطوة ليقيم الطلبة.
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عالجي
نشاط
ّ
يكلف املعلم الطلبة إعادة ل ظ عباراو ما مسعوا من رمى هم والتعلي عليها.
ائي
نشاط إثر ّ
يكلف املعلم الطلبة كتاةة ما حتد وا ة ش ويًّا مث قرا ت على رمى هم.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :املىحظة /قا كة الرصد
املواوع :تقوذ حوار اجملكوعاو.
نعم

الرقم

المعايير

1

يبدي رغبة يف العكل مب ال ري .

2

يتعاون مب رمى يف تن يذ املهكة.

3

يلتزم داب احلوار.

4

يظهر الثقة يف عرض منجزات .

5

يهتم ةتكيز العكل اجلكاعّ.

6

ينجز املهكة املطلوةة يف الوقإل احملدد.

ال

معلومات إضافيّة للمعلّم
ل ظة ( املا) يراها ةعل النحاة فعى ال حيتاج إىل فاعل و (ما) في را دة كافة .و خرون
يرون أن (ما) في مالدرية واملالدر امللول يف حمل رفب فاعل حنو :املا فرح الر ذك ر لجد.
ربط التعلّم بالحياة
حيرص على مساعدة اآلخرين وتقدذ يد العون هلم ويتنن يف اّتاذ القراراو.
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الوحدة الخامسة عشرة :إىل ولدي
الموضوع :التحدث
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يتحدث إىل رمى عن مثل ايعلى يف احلياة. حياور رمى ا يف تا ج اإلخىص والت اين يف العكل وما يعود ة ذل على ال رد من راحةةال وهنا يف العيش.
 يلتزم قواعد التحدث من حيو رفب الالوو يف أ نا ذل وحسن االستكاع إىل اآلخرين.– يعرض أفكارا ةواوح حت يل ر يف السامب.
 ينكو لدي حب العكل واإلخىص في واّتاذ قدوة يف احلياة.مصادر التعلّم:
أساليب تدريس اللغة العرةية حملكد علّ اخلول.
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الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التدريس المباشر(أسئلة وأجوبة) ،التفكير الناقد (مهارات ما وراء القراءة).
 ميهد املعلم للتحدث ناقشة الطلبة يف املثل ايعلى ودورا يف ةنا شخالية ال رد ةاالستعا ةةالسلالة اآلتية:
 .1ما دور القدوة واملثل ايعلى يف ةنا الشخالية؟
 .2ما اهلدف من اّتاذ مثل أعلى؟

 يكتب املعلم جمكوعة من ايس لة على السبورة ملساعدة الطلبة على هكيب ايفكار: .1من ت ضل أن يكون قدوت ؟
 .2كيف أ رو في الشخالية الا اخرتهتا؟
 .3ما الذي مييز هذا الشخالية من غَها؟
 .4كيف تستطيب االست ادة من هذا الشخالية؟
 .5ما التحدياو الا قد تواجه عند اختيارك هذا الشخالية؟
 يتحدث الطلبة ةعد اال ىع على ايس لة الا كتبها املعلم على السبورة. -يتاةب املعلم الطلبة يف أ نا التحدث ويقدم التغذية الراجعة.

 يناقش املعلم الطلبة يف مضكون مواوع احلوار (تندية الواجب ةّخىص وأما ة وت ان راحةللبال وهنا ة للعيش) ةطرح ايس لة اآلتية:
 .1ما رأيكم يف هذا العبارة؟
 .2كيف يكون إتقان العكل واإلخىص في راحة للبال؟
 .3واح رأي يف الشخة الذي خيلة يف عكل .
 -يتاةب املعلم الطلبة ويقدم التغذية الراجعة.
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ائي
نشاط إثر ّ
صكم عراا تقدمييًّا لشخالياو تارخيية تاللح أن تكون قدوة.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :املىحظة/قا كة الرصد
املواوع :مهارة التحدث

نعم ال

الرقم المعايير
1

يستخدم عباراو مناسبة للتحدث واحلوار.

2

يراعّ قواعد اللغة يف أ نا التحدث واحلوار.

3

يتواصل عن ري البالر مب الزمى .

4

ينظم أفكارا ليستخدمها يف التحدث واحلوار.

5

يتحدث ةطىقة وسرعة مناسبة.

معلومات إضافيّة للمعلّم
قيل يف اإلخىص :ما قذرن شّ إىل شّ أفضل من إخىص إىل تقوى ومن حلم إىل
علم ومن صدق إىل عكل فهّ رينة ايخىق ومنبإل ال ضا ل.
ربط التعلّم بالحياة

يتخذ الطالب مثى أعلى ل يف احلياة ويقتدي ة .
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الوحدة السادسة عشر :أسباب النالر

الموضوع :التحدث

عدد الحصص :حالة واحدة

النتاجات:

يتوقب من الطالب أن:
 يتحدث جبرأة و ىقة أمام رمى . يتحدث يف قدرة اإل سان على الوصول إىل أهداف . يوا م ةة التحدث والزمن املتاح. يضكن حديث الرباهة وايدلة الا تليد وجهة ظرا. حيرتم را اآلخرين. -تنكو لدي الرغبة يف حتقي أهداف .

مصادر التعلّم:

ديوان أمحد شوقّ
أدب احلوار لسعد ةن اصر الشرتي
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

إستراتيجيّة التدريس المباشر ،الطاولة المستديرة.
 ميه رد املعلررم للحالررة مررن خررىل سرررد قال رة قالررَة عررن أحررد ايشررخاص ال رذين اسررتطاعواالوصول إىل أهدافهم على الرغم من املعوقاو الكثَة الا واجهتهم مثرل ر حسرة واملعرري
ويوج ةعل ايس لة مثل:
 1ر ما اهلدف الذي حاول هذا الشخة الوصول إلي ؟
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 2ر ما الذي ساعدا على حتقي هدف ؟
 يكتب املعلم مواوعّ التحدث واحلوار على السبورة. يكلف املعلم أحد الطلبة قرا هتكا. يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو صغَة على شكل حلقاو. خيتار املعلم الب البداية من كل حلقة ةاستخدام قلم الرصاص والورقة. يطلب املعلم من الطلبة التحاور و رح ايفكار حول مواوع التحدث. خيالة املعلم هلم الوقإل احملدد إلجنار املهكة. يبدأ الب ةداية ةطرح ال كرة ايوىل ويدوهنا على الورقة وعندما ينتهّ يبردأ الطالرب الثراينةطرح فكرة أخرى وهكذا حت يكتب مجيب الطلبة أفكارهم على الورقة.
 يتن ر رراقش الطلب ر ررة يف ايفك ر ررار ال ر را رحوه ر ررا ويستخلال ر ررون منه ر ررا أه ر ررم ايفك ر ررار املطروح ر ررةويالححون ايخطا الا وقعوا فيها إن وجدو.
 تعرض كل جمكوعة حديثها أمام ةقية اجملكوعاو. ين ذ الطلبة قضية احلوار ةالطريقة سها. يقيم املعلم حديو الطلبة وحوارهم وعكلهم اجلكاعّ ويقدم التغذية الراجعة.عالجي
نشاط
ّ
يعرب الطالب عن كوحات يف عبارة أو عبارتة.
ائي
نشاط إثر ّ
يعود الطالب إىل ديوان أمحد شوقّ وينتقّ أةياتا أخرى من القاليدة سها ويعراها أمام
رمى .
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته :التواصل /قا كة الرصد
املواوع :العكل اجلكاعّ
الرقم

نعم

المعايير

ال

 1يستخدم أل اظا وعباراو صحيحة.
 2حيرتم را اآلخرين.
 3يلتزم الزمن احملدد للحديو.
 4يطرح أفكارا ةطريقة متسلسلة.
 5يلتزم مواوع التحدث.
 6يضكن حديث ايدلة والرباهة الا تليد رأي .
معلومات إضافيّة للمعلّم
القاليدة الا ورد فيها البيإل:
إلذا ل
دام كا كن لك ذرهرم ركلاةا
وما استكرعالى كعلى قكروم كمنال
اإلق ذ
هّ قاليدة للشاعر أمحد شوقّ ظكها يف مدح الرسول -علي الالىة والسىم -ومطلعها:
لكع َّل كعلى الرجر ل
كال لك ذ علتاةا
كسلوا قكرلبرّ كغداةك كسى كوتاةا
ك
ك
ربط التعلّم بالحياة
 حو الطالب على أن يسعى جاهدا لتحقي أهداف ويتجاور كل الالعوةاو الرا تقرفيف ريق .
 يعر ررود إىل مكتبر ررة املدرسر ررة وخيتر ررار شخالر ررية عظيكر ررة هر رراورو الالر ررعوةاو للوصر ررول إىلأهدافها مثل (فدوى وقان) يف كتاهبا (رحلة جبلية رحلة صعبة) ويكتب ما تعلك منها.
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( )3نماذج تطبيقيّة على مهارة
القراءة والقضايا اللغويّة
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الوحدة الثانية :قالة وعربة
الموضوع :القرا ة (احلكامة والثعلب ومال احلزين)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يقرأ النة قرا ة صامتة ةسرعة ورمن مناسبة. يقرأ قرا ة جهرية معربة. يتعرف اجلو العام للنة. ي سر امل رداو والرتاكيب. يتعرف أحداث القالة. حيدد عناصر القالة. حيلل شخالياو القالة. يستنتج املغزى من القالة. يناقش ما يقرأ مبديا رأي جبرأة و ىقة. يستخرج السبب الذي أدى إىل تيجة. حيلل مواقف شخالياو القالة ويرةطها ةالواقب. ينكو لدي حب مساعدة اآلخرين وأ ية الت كَ يف عواقب ايمور. يعرب ما حتت خ .56

 يالنف الضكا ر حسب وعها. يسند ال عل املعتل اآلخر إىل الضكا ر.مصادر التعلّم:
كتاب كليلة ودمنة الةن املق ب.
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التدريس المباشر ،إستراتيجيّة القبّعات الس ّ  ،البالونات
 ميهد املعلم للدرا من خىل رح ايس لة اآلتية: .1من قرأ قالالا من كتاب كليلة ودمنة؟
 .2من يروي لنا قالة قرأها يف كتاب كليلة ودمنة؟
 .3هاو حككة أو ةيتا شعريًّا يتحدث عن الح اإل سان لن س قبل الح اآلخرين.
 يكلف املعلم الطلبة قرا ة النة قرا ة صامت يف ىث دقا . يوج املعلم السلالة اآلتية: .1ما ال كرة العامة للنة؟
 .2حدد الشخوص يف القالة.
 يقرأ املعلم النة قرا ة جهرية معربة. -خيتار املعلم الطلبة املتكيزين قرا يًّا ليحاكوا قرا ت مث ةقية الطلبة.

57

 يوارح املعلررم امل رررداو الالررعبة ويكتبهررا علررى السرربورة ويكلرف الطلبررة واررعها يف مجررل مررنإ شا هم.
 يكلرف املعلررم الطلبررة اسررتخراج أهررم ايفكررار والالررور ال نريرة ويناقشررها معهررم مث يرردوهنا علررىلوحة كرتو ية ويثبتها أمامهم.
 ينرراقش املعلررم الطلبررة يف احليلررة ال را كرران يسررتخدمها الثعلررب للحالررول علررى ف ررا احلكامررةوكيف ّتلالإل احلكامة من .
 يطلب املعلم من الطلبة تعليل سبب إصرار الثعلب على أكل مال احلزين. يناقش املعلم الطلبة يف احليلة الا استخدمها الثعلب واحتال هبا على مال احلزين.يناقش املعلم الطلبة يف الدروا املست ادة من القالة. يقسرم املعلررم الطلبررة سررإل جمكوعرراو ويعطررّ كررل فرررد مررن أفرراد اجملكوعررة مهكرة ةلررون القبعررةالا يرتديها ككا هو مواح يف ما ينيت:
 .1البيضررا (ةيا رراو) :الثعلررب ينكررل ف ررا القررربة كررل عررام مال ر احل رزين يعلررم القررربة احليلررة
للتخلة من الثعلب معاقبة الثعلب ملال احلزين.
 .2احلكرا (مشاعر) :حزن القربة على فراخها.
 .3الالر ر را (ت ك ررَ إي ررا ) :ل ررب الق ررربة الع ررون والنالر رح م ررن مالر ر احلر رزين لل ررتخلة م ررن
الثعلب.
 .4السودا (ت كَ سل ) :تالدي القربة للثعلب أ يستطيب الالعود وأكل فراخها.
 .5اخلضررا (ت كررَ إةررداعّ) :شرررح مال ر احلرزين الطريقررة الررا ميكررن أن ّتلرة القررربة سررها
وفراخها من الثعلب.
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 .6الزرقا (الت كَ املوج ) :احتيال الثعلب على مال احلزين وأكل .
 يشرح املعلم كي ية تن يذ دالالو ألوان القبعاو. يعطّ املعلم الوقإل الكايف للكجكوعاو ليسرتطيب كرل الرب احلالرول علرى املعلومراو الراتناسب قبعت .
 يطلب املعلم من كل لون التوج إىل راوية معينة من روايا الغرفة الال ية. يستكب املعلم للون ايةيل فايمحر مث ايص ر وهكذا حت ينهّ مجيب ايلوان. يثا املعلم على أدا الطلبة ويعزرهم. يكتب املعلم ايفكار الا توصل إليها الطلبة على السبورة. يكت ررب املعل ررم أس ر ر لة ال ه ررم والتحلي ررل والت ررذوق ايد والقض ررايا اللغوي ر رة عل ررى قالاص رراوويضعها يف ةالو او.
 خيتار الطالب البالون ويثقب فيخرج السلال وييب الطالب عن . يالوب املعلم ايخطا ويقدم التغذية الراجعة ويورع أوراق العكل. يكتب املعلم اإلجاةاو الالحيحة على السبورة. -يعطّ املعلم الطلبة ورقا عكل ( )1و( )2لإلجاةة عنهكا.
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ورقة عمل رقم ()1
السلال ايول :ةة معىن كل من الكلكاو اآلتية:
رواق:

ذمار:

خمضلة:

عركإل:

حقي :

متقهقر:

السلال الثاين :وظف الكلكاو اآلتية يف مجل من إ شا :
خطَ.............................................:
ال راسة...........................................:
اجلنان............................................:
حبت .............................................:
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ورقة عمل رقم ()2
اقرأ النة اآليت مث أجب عن ايس لة الا تلي :
إذا كنإل شاةًّا فكن سعيدا؛ ين شجرة مطالب خمضلة الغالون وقد ةعد أمامر مرمرى
اآلمال فتيسر لر إخرراج ايحرىم إىل حيرز الواقرب إذا كنرإل ةرذل حقيقرا .وإذا كنرإل شريخا
فكررن سررعيدا؛ ي ر عركررإل الرردهر و اس ر وأذلقيررإل إلي ر مررن صرردق ال راسررة وحسررن املعاجلررة
مقاليد ايمور؛ فكل أعكال إن ش إل منافب والدقيقة الواحدة تواري من عكرك أعواما؛ يهنرا
حافلة ةاخلربة والتبالر وأصالة الرأي.
 .1فسر معاين امل رداو اآلتية:
خمضلة .................:ال راسة .................:حافلة..................:
 .2كيف تكون سعيدا إذا كنإل شاةًّا؟
 .3كيف تكون سعيدا إذا كنإل شيخا؟
 .4واح الالورة ال نرية يف قول الكاتبة" :ين شجرة مطالب خمضلة الغالون".
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ائي
نشاط إثر ّ
يكلف املعلم الطلبة العودة إىل ة القرا ة ومتثيل أمام الطلبة.
إستراتيجيّة التقويم وأدواته :املىحظة /سلم التقدير الل ظّ
املواوع :إسرتاتيجية القبعاو السإل
ممتاز جيّد جدا

الرقم المعايير
1

يقرأ النة قرا ة جهرية معربة.

2

يستوعب اإلسرتاتيجية.

3

يستخلة ايفكار ةاستخدام اإلسرتاتيجية.

4

يطب اإلسرتاتيجية ةدقة.

5

يتعاون مب رمى يف أ نا تن يذ اإلسرتاتيجية.

جيّد

مقبول

معلومات إضافيّة للمعلّم
اةن املق ب :هو ذرورةة ةن داذوي فارسّ ايصل ذولد و شن يف مدينة البالررة سرنة 106ه ر
رب والرردا داذوير ةرراملق ب وذلر ي ر اهتررم ةسررقة
عنررد ةررا ايهررتم الرذين عرفروا ة الرراحتهم .لذقر ك
أم روال اخلكرراج الررا كرران مسررلوال عنهررا يف عهررد احلج راج ةررن يوسررف الثق ررّ وال الع رراق؛ فررنمر
فض ررةتا حررت تشررنجتا وأصرربحتا معرروجتة فلذقررب لررذل ةرراملق ب
احلجرراج ةض ررة علررى يدي ر ذ
ومسّ اةن من ةعدا ةاةن املق ب.
ربط التعلّم بالحياة
يذكر الطلبة مواقف حاللإل معهم كان الت كَ اجليد فيها سببا يف التخلة من اإلحراج.
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الوحدة الثالثة :ايردن ةلد اجلكال
الموضوع :القرا ة (يف معان)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
 يقرأ القاليدة قرا ة صامتة متن ية يف رمن وسرعة مناسبة. يقرأ القاليدة قرا ة جهرية سليكة مراعيا التنغيم الالويت. يتعرف بذة عن حياة الشاعر. يتعرف جو النة. ي سر معاين امل رداو ودالالو الرتاكيب اجلديدة. يشرح ايةياو الشعرية شرحا أدةيًّا وافيا. يستخلة ايفكار الر يسة من القاليدة. يواح الالور ال نية الواردة يف القاليدة. يستخلة السكاو ال نرية للقاليدة. يستخلة ةعل العوا ف الا شاعإل يف القاليدة.ينكو لدي اال تكا إىل الو ن والدفاع عن واالعتزار ةاهلامشية واجليش العر . حيدد وع اهلكزة يف أةياو حمددة. ي رق ةة ايمس وأمس. يستخرج اسم الت ضيل من القاليدة.63

 يرد الضكا ر إىل ما تعود إلي . يعرب الطلبة ةعل امل رداو إعراةا صحيحا.مصادر التعلّم:
املعجم الوسي .
النحو الوااح لعلّ اجلارم.
ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب للسيد أمحد اهلامشّ.
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

إستراتيجيّة التّدريس المباشر (أنشطة القراءة الجهريّة).

 ميهد املعلم ةّحضار خريطة ايردن ويعلقها على السبورة. -يكلف املعلم أحد الطلبة حتديد موقب عدد من املدن ايرد ية ومنها مدينة معان على

اخلريطة مث يناقش الطلبة يف عىقتها ةالثورة العرةية الكربى.
 يكلف املعلم الطلبة قرا ة القاليدة قرا ة صامتة مث يسنهلم ايس لة اآلتية: .1ما احملور العام الذي يدور حول النة؟
 .2اذكر ص تة وصف الشاعر هبكا مدينة معان.
 .3هاو كلكة استوق ت يف القاليدة مل تعرف معناها.
 يستكب املعلم إىل إجاةاو الطلبة ويعزر الذين أجاةوا إجاةاو صحيحة ويوج الطلبةالذين مل يستطيعوا اإلجاةة إىل ارورة االهتكام ةالقرا ة الالامتة.
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 يالغّ الطلبة إىل تسجيل صويت مت كقن للقاليدة يراعى في التنغيم الالويت ةالوو املعلرم أوأحد الطلبة أو غَهم قد أذعد مسبقا.
 حياكّ الطلبة القرا ة الا مسعوها من التسجيل مراعة الوقوف ةرهة على خر كل ةيإل. يكب املعلم الكلكاو الا تكرر اخلطن يف قرا هتا ويكتبها علرى السربورة مضربو ة ةالشركلويكلف عددا من الطلبة قرا هتا وواعها يف مجل م يدة.
 يكلف ةعل الطلبة إعادة قرا ة النة جهرا حت يتقن مجيب الطلبة القرا ة اجلهرية.الفرار
إستراتيجيّة العمل
الجماعي /الطائر ّ
ّ
 -يقسم املعلم الطلبة أرةب جمكوعاو.

 يورع املعلم أوراق العكل ( )4 3 2 1على اجملكوعاو.يكلف املعلم كل جمكوعة مناقشة ايس لة الواردة يف ورقرة العكرل الرا تتضركن معراين امل ررداوودالالو الرتاكي ررب والال ررور ال نري ررة والقض ررايا اللغوي ررة واالت رراق عل ررى اإلجاة ررة الال ررحيحة مث
تدوينها يف الورقة.
 يتاةب املعلم عكل اجملكوعاو ويقدم تغذية راجعة. تعرض كل جمكوعة ما توصرلإل إلير عرن رير الطرا ر ال ررار ةتعيرة الرب مرن كرل جمكوعرةليكرون سر َ جمكوعتر فينتقرل ةررة اجملكوعراو عاراررا هلرم املهكرة املوكولرة جملكوعتر ومرا ات قررإل
علي ومناقشت معهم ويقدم املعلم تغذية راجعة.
 -يدون الطلبة اإلجاةاو الالحيحة املت عليها.
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الكرسي الساخن
إستراتيجيّة
ّ

 يورع املعلم املقاعد ةشكل دا ري يف الغرفة الال ية ويضب كرسيًّا يف وس اجملكوعة. خيتار املعلم أحد الطلبة للجلوا على الكرسّ ويتوىل ةقية الطلبة رح أس لة متعلقةةالدرا تباعا وعلى الطلبة اإلجاةة عنها ةسرعة مث يكلف البا خر ليقوم ةاملهكة
ذاهتا وهكذا.

إستراتيجيّة أعواد المثلّجات

 يدون املعلم أمسا مجيب الطلبة على أعواد املثلجاو وواعها يف علبة مر ية أمامهم. يكلف املعلم أحد الطلبة اختيار أحد ايعواد عشوا يًّا ويقرأ اسم الطالب املدون فيهاويطلب من اإلجاةة عن السلال ايول من أس لة املعجم والداللة مث ةاقّ ايس لة.

66

ورقة عمل رقم ()1
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
أكمعا ذن يا ةرلك كد الرجر ل
كال
ك ك
ك

ال لر الر كخوالرّ
كوكمقالكر ر رةك العذ ذ

إلين كج لهلتذر ر ر ر ل ةلالعليا
ل
يخ كعنر
أكفضى لر كّ التار ذ
إل لمن عه لد النبر َّوةل
فكطكلكع ل
ك ذ

لن وما كج لهلتذ ل يف خيال
ل
ص َّوكرت ل لرل كّ اللَّيال
ر ر كو ك
ةرلررال ك خ ر ر ر ررا لر وةلالرج ر ر ل
رىل
ك ك

 -1فسر معىن الكلكتة اآلتيتة حسب ورود ا يف السياق:
العيان أفضى.
الر) و(اخلوال)؟
 -2ما م رد (العذ ذ
 -3بك وصف الشاعر مدينة معان يف البيإل ايول؟
 -4ما الشرف الذي حظيإل ة معان من عهد النبوة؟
 -5واح الالورة ال نرية يف عبارة" :وصورت ل الليال".
 -6ما وع اهلكزة يف (أمعان)؟
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ورقة عمل رقم ()2
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
ل
رنارة
كو كعلك ر ر ر ر ر ر رروو ذكر ر ر ر ر ر ر َّرل كم ر ر ر ك
رب احليررا ةل و لعر ر ر ر ررش ل
فكررتكرع ر ر ر ل
إل يف ككنك ل
رإل يف رحر ر ر ل
ف ال كركعالر ر ر ر ررّ
ك
ك
ك
ل
ل
ف منبر ررإل وأكعز سي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررف يف الرج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل
رال
ف ر ررّ ظ ررل أكش ر ر كرر ك ك
ك ك
ر ر ر ر ايكو ل
لكرح ر ر ر ر ر ررن لمن ا لإل ل
اخ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ذرر ل كوال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررّ
ميان غر ر ر رنَّتر ر ر
ذ
ك
حر ر ر ر ر ر ر ر ر ررت ةرلكغ ر ر ر ل
رإل أكةر ر ررا كر ر ر ر ر ر ر ل
رىل
ك
ك

 -1فسر معىن الكلكتة اآلتيتة حسب ورود ا يف السياق:
رتعإل كنف.
 -2من قالد الشاعر ةر (أةا ىل)؟
 -3استخلة من ايةياو الساةقة ص تة من ص او ايمَ أ
 -4واح الالورة ال نرية يف ما ينيت:
أ -وعلر رروو كل منر ر ررارة
ب -حلن من اإلمي ر رران غنر

ررت ايواخر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر ل ر ر ر ر ر ر وال

 -5استخرج من ايةياو الساةقة مثاال على الطباق.
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ىل.

ورقة عمل رقم ()3
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
دوى ةررلر ر ر ر ل قكال ررف السر ر ر ر ل
ريوف
ذ
ك

ل
العوال ر ر ر ر ر ر ر ررّ
كولكرعلك كعإل فير ر ر ر ر ر ر ر ر ك

عر ر ر ر ر لرة والرك ر ر ر ررهاة ر ر ر ر ر ر لرة وال ككر ل
ركال
ك ك ك ك

الشر ررجا
رف َّ
أكه ر ر ررديتذ ذ ككر ر ر ر ر ر ر رره ك

كشع ر ر ر ر ر ر ر ررب تكع ر ر رطَّش لل ر لرقتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل
رال
فكب ر ر ر رردا احلذ كسير ر ر ر ر ذرن كو كخل ر ر ر ر ر ك ذ
ك ك
ف اجللر ر ر ر ل
رهاد ةل لك ر ررل غ ر ر ر ر ر ل
رال
رة كويكر تكدي كشر ر كرر ك
يكر ر رردي احلذ كسر ر ر ر ك

 -1فسر معىن امل رداو اآلتية حسب ورودها يف السياق:
دوى لعلعإل العوال.
 -2ما ال رق ةة ال علة (ي دي) و(ي تدي)؟
 -3ما املقالود ةقول الشاعر (شعب تعطش للقتال)؟
 -4استخرج من القاليدة م رداو تدل على احلرب.
 -5واح الالورة ال نرية يف البيإل اآليت:
فكب ر ر ر رردا احلذ كسير ر ر ر ر ذرن كو كخل ر ر ر ر ر ك ذ

كشع ر ر ر ر ر ر ر ررب تكع ر ر رطَّش لل ر لرقتر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ل
رال
ك ك
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ورقة عمل رقم ()4
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
الالحرا ل لذك ر ر ر ر ر ر ر
احر ر رةك َّ
يا و ك

ل
ماجإل يف خيال
ر رررى ال كركرجد ك

ر لم وفي لهكا كشب ر ر ر ر ر ر ر ر ر النض ر ر ر ر ر ل
رال
ك ذ

اليوم كر ر ر ر ر ررايكمر ر ر ر ر ر ل
رس العظي ر
ذ

ل
روم ير ر ر ر ر ذ
الر ر رير ر ذ
روم العرذر ر رررب ذمر ر رترك

رام ر لرة
رب َّ
الزعر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ك
كوأكمَذ ا قذطر ر ر ر ر ذ

ب الس ل
رح ر ر ر ر رردين يف احل ر ر ر ررر ل
جال
ك
ك

الضر ر ر ر ر ر ر ر ر ل
رىل
رو لم كن َّ
كوال ذركغي ر ر ر ذ

 -1فسر معىن الكلكتة اآلتيتة حسب ورود ا يف السياق:
ماجإل السجال.
 -2فرق يف املعىن ةة ما حتت خ يف ما ينيت:
أ -وأمَ ا قطب الزعا

مة واملغيو من الضىل

ب -يتعرض جليد القطب الشكال للذوةان.
 -3ما داللة وصف مدينة معان ةر ر (واحة الالحرا )؟
 -4إالم يستند الشاعر يف وصف ايمَ عبد اّ ةن احلسة ةن قطب الزعامة واملغيو من
الضىل؟
 -5ما ال رق ةة كلكا (ايمس) و(أمس)؟
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ائي
نشاط إثر ّ
عذر ر رد إىل املرج ر ررب اآليت :إم ر ررارة ش ر رررقّ ايردن ش ر ررنهتا وتطوره ر ررا يف رة ر ررب قر ر ررن -1921

 1946لس ررليكان املوس رى واكت ررب تقريرررا ع ررن دور مدينررة معرران يف عه ررد املل ر عب ررد اّ
ايول
إستراتيجيّة التقويم وأدواته :ايدا  /قا كة الرصد
املواوع :القرا ة اجلهرية

الرقم المعايير
1

يقرأ قرا ة وااحة ومضبو ة.

2

يراعّ يف القرا ة التنغيم الالويت.

3

يقرأ ةسرعة مناسبة ال ّتل ةاملعىن.

4

يراعّ موااب الوقف والوصل.

نعم ال

معلومات إضافيّة للمعلّم

البيإل املدور :هو البيإل الذي اشرتك شطراا يف كلكة واحدة؛ أي جز من الكلكة يف

الشطر ايول واجلز اآلخر يف الشطر الثاين ومثال علي من القاليدة:
عر ر ر ر ر لرة والرك ر ر ر ررهاة ر ر ر ر ر ر لرة وال ككر ل
ركال
الشر ررجا
رف َّ
أكه ر ر ررديتذ ذ ككر ر ر ر ر ر ر رره ك
ك ك ك ك
ربط التعلّم بالحياة
اكتب عشرة أسطر عن جامعة احلسة ةن ىل يف معان.
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الوحدة السابعة :يف احملبة والعتاب
الموضوع :القرا ة (قاليدة اةن ريدون إىل والدة ةنإل املستك ّ)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يقرأ القاليدة قرا ة صامتة يف سرعة ورمن مناسبة. يقرأ القاليدة قرا ة جهرية معربة سليكة. ي سر معاين امل رداو الالعبة ودالالو الرتاكيب اجلديدة. يستخلة ايفكار الر يسة وال رعية للقاليدة. يواح مجال التالوير ال ا يف العباراو الواردة يف القاليدة. يشرح ايةياو شرحا أدةيًّا وافيا. يستخلة العوا ف الا تشيب يف القاليدة. يوارن ةة حال الشاعر قبل فراق والدة وةعد فراقها. يعلل سبب وقوع ال راق ةينهكا.72

 يذكر الال او الا أسبغها الشاعر على حمبوةت دون سا ر الناا. يعطّ أمثلة على الطباق مبيرنا داللت . يعلل اتكا الشاعر على عناصر الطبيعة. يقرتح عنوا ا مناسبا للقاليدة. ينكو يف س اإلحساا ةآالم اآلخرين والبعد عن هرحيهم. مييز ايفعال الىرمة من ايفعال املتعدية. يالوغ املالدر من ايفعال. حيدد إالم يعود الضكَ يف الكلكاو.تاما.
 يعرب ما حتت خ إعراةا ًّمصادر التعلّم:
ديوان اةن ريدون
ح الطيب للكقري
املعجم الوسي
معجم ايدةا لياقوو احلكوي
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النحو الوااح لعلّ اجلارم
ايعىم للزركلّ
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التدريس المباشر ،الضيف الزائر ،والتفكير الناقد.
 ميهررد املعلررم للرردرا ةترردوين مقولررة "اخلررىف ال ي سررد للررود قضررية" علررى السرربورة مث يترريحاملعلم للطلبة ةضب دقا للت كَ يف فحوى املقولة مث يناقشهم فيها.
 يكلف املعلم أحد الطلبة مسربقا تقكرة شخالرية اةرن ريردون ويردخل الالرف ويرحرب ةرالطلبة مث يطرحون علي مجلة من ايس لة وييرب عنهرا مث يشركر املعلرم الطالرب علرى حسرن
أدا .
 يكلف املعلم الطلبة قرا ة النة قرا ة صامتة مث يطرح السلالة اآلتية: .1ما ال كرة العامة للنة؟
 .2اذكر ص تة من ص او املرحبوةة والدة.
 يق ررأ املعلررم ايةيرراو ق ررا ة جهري رة معررربة مث يكل رف الطلبررة ق ررا ة ايةيرراو ق ررا ة احملاكرراة ةررد اةالطلبة املتكيزين فايقل وايقل.
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إستراتيجيّة التعلّم النشط /حوض السمك
 يقسررم املعلررم الطلبررة جمكرروعتة جمكوعررة داخليررة ويسرركيها (أ) وجمكوعررة خارجيررة ويسرركيها(ب).
 يزود املعلم اجملكوعة الداخلية (أ) ةورقة العكل (.)1 يزود املعلم اجملكوعة اخلارجية (ب) ةنداة تقوذ /قا كة الرصد. يكلف املعلم أفراد اجملكوعة (أ) أن يورعوا املهام على ةعضهم ةعضا. يتاةب املعلم عكل اجملكوعتة (أ+ب) ويقدم تغذية راجعة. حيدد املعلم وقتا إلهنا املهكة املطلوةة من اجملكوعتة. يكلف املعلم أحد أفراد اجملكوعة (أ) عرض ما ات قإل علي جمكوعتهم. يقدم املعلم تغذية راجعة لإلجاةاو مث يدون اإلجاةة الالحيحة على السبورة. يكلف املعلم اجملكوعة (ب) تقييم أدا اجملكوعة. يعكس املعلم ايدوار ةة اجملكوعتة ويورع ورقة عكرل ( )2مث ورقرة عكرل ( )3وأداة التقروذوين ذ اخلطواو الساةقة.
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إستراتيجيّة التعلّم النشط /كرات الثلج
 يورع املعلم أس لة القاليدة على مجيب الطلبة. يكلف املعلم كل الب كتاةة سلال على ورقة ةيضا . يكلف املعلم كل الب أن يعل الورقة كرة لج صغَة. حيدد املعلم إشارة البد ةاللعبة. يطلب املعلم من الطلبة أن يرموا كراو الرثلج علرى ةعضرهم ةعضرا وال يسركح هلرم ةرالتوقفإال حة يعطّ إشارة التوقف ةعد دقيقة من البد .
 يطلررب املعلررم مررن كررل الررب أن يلررتق كرررة لجيررة واحرردة وي تحهررا وييررب عررن الس رلالاملدون فيها.
 -يعزر املعلم أدا الطلبة.
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ورقة عمل رقم ()1
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
أكاحى التَّنا ّ ةكديى لمن تك كدا ينا

اب كعن ل
يب لذقيا ا كهافينا
كو ك

ظ العلدا لمن تكساقينا اهلكوى فك كد كعوا
غي ك

قال الدَّهذر مينا
ة فك ك
ةلنكن كرغك َّ

كوقكد ككو ذن كوما ذخيشى تكر ك رقذنا

فاليكروكم كحن ذن كوما يرذرجى تكىقينا
ةلنا وال أكن تكسروا ل
كاشحا فينا
ذ

ل
ة ذي كح كسد
ما حقنا أكن تذقروا كع ك
اكا لذر ا
حة تذرنكاجي ذكم ك
ك ذ
كاد ك

يكقضّ علكينا ايكسى لكوال تنسينا

 -1فسر معاين امل رداو اآلتية واعها يف مجل م يدة من إ شا :
التنا ّ غة تقر كاشح تناجّ تنسينا
 -2فرق يف املعىن ةة الكلكتة املخطوط حتتهكا يف ما ينيت:
اكا لذر ا
حة تذرنكاجي ذكم ك
*ك ذ
كاد ك

يكقضّ علكينا ايكسى لكوال تنسينا

* يقضّ القااّ ةالعدل.
 -3ةة داللة استخدام كلكة (كأاحى) يف ايةياو.
 -4ما سبب وقوع ال راق ةة الشاعر واحملبوةة؟
 -5استخرج من النة أمثلة على الطباق.
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 -6واح الالورة ال نرية يف البيإل اآليت:
ظ العلدا لمن تكساقينا اهلكوى فك كد كعوا
غي ك

قال الدَّهذر مينا
ة فك ك
ةلنكن كرغك َّ

 -7إالم يعود الضكَ يف كلكة (تقروا)؟
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ورقة عمل رقم ()2
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
حالكإل للك ق لد ذك ذم أكي ذامنا فكرغك كدو

سودا كوكا كإل ةل ذكم ةيضا لكيالينا

صاف لمن تكالافلينا
كوكمرةك ذب اللَّه لو ك

ل ل
العي ل
ش كل لمن تنل ل نا
ب ك
إذ جا ذ

ل
ي ال ذرك لرحبينا
إن الككا غكيَّركر النَّن ذ

ال كحت كسبوا كنيك ذكم كعنا يغيرذر ا

ل
الرفكإل عن ذكم أكما ينا
ا
ال
و
م
ك
ن
م
ذ
ك
ك

كواّل ما كلكبكإل أهو ذاؤ ا ةك كدال
يا سا لري البررلق ل
غاد ال كقالر واس ل ةلل
ك ك
كك

الوَّد يكسقينا
كمن كا كن لصر ك
ف اهلكوى كو ذ

 -1فسر معاين امل رداو اآلتية واعها يف مجل م يدة من إ شا :
غدو مرةب حتسبوا ني غاد
صرف لصرف).
 -2فرق يف املعىن ةة الزوجة يف ما ينيت ( ك
 -3بك وصف الشاعر ًّ
كى من جا ب العيش ومرةب اللهو يف النة؟
 -4استخرج من النة عبارة تتضكن حككة.
 -5استخرج من النة مثاال على الطباق.
 -6ما العا ة الباررة يف البيإل ايول؟
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ورقة عمل رقم ()3
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
واسنكل ذهنالل ك كهل كعىن تك كذكذر ا

إلل ا تك كذكذراذ أكمسى يرذ كعنينا

لمسكا وقكدَّر إل
الورى ينا
شا
ك ك
ك
ك
ذرهر ال ككواكل ل
ب تكرعويذا كوتكرزيينا
ذ
فكاحلذر كمن دا كن إل الافا كككا دينا
صبكاةكة ةل ل ذُن يها فكرتذخ ينا
ك

ةيب ذمل ككن َّ
كن اللَّ ك أ كشناذ
كر ذ
ككنَّكمنا أذ بلتكإل يف صح لن وجنكتل ل
ك ك
العه لد -ما ذدمنا -ذحمافلظكة
دومّ كعلى ك
ل ل
ىم اللَّ ل ما ةكلقيكإل
كعلكي منا كس ذ

 -1فسر معاين امل رداو اآلتية واعها يف مجل م يدة من إ شا :
عىن رةيب وجنت تعويذ صباةة
 -2فرق يف املعىن ةة الزوجة يف ما ينيت( :عىن عىن) و(إللف وأكلف).
 -3بك وصف الشاعر حمبوةت والدة؟
 -4ما داللة الرتكيب" :علي منا سىم اّ مرا ةرقيإل"؟
 -5استخرج من النة عبارة تتضكن حككة.
 -6واح الالورة ال نرية يف البيإل اآليت:
رةيب مل كنن اّ أ شنا

مسكا وقدر إ شا الورى ينا

 -7ما العا ة الباررة يف البيإل ايول؟
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عالجي
نشاط
ّ
يقرأ الطالب البيإل اآليت قرا ة جهرية معربة متنبرها إىل ط
واسنكل ذهنالل ك كهل كعىن تك كذكذر ا

زيت الوصل والقطب:

إلل ا تك كذكذراذ أكمسى يرذ كعنينا

ائي
نشاط إثر ّ
يعلل استخدام الشاعر اكَ املخا ب ةكثرة.
إستراتيجيّة التقويم وأدواته :ايدا  /سلم التقدير العددي
املواوع :القرا ة
5

الرقم المعايير
1

يقرأ القاليدة قرا ة جهرية معربة مراعيا التنغيم الالويت.

2

حيدد ال كرة العامة للقاليدة.

3

ي سر امل رداو اجلديدة ودالالو الرتاكيب.

4

يواح الالور ال نرية للقاليدة.

5

يشرح القاليدة شرحا أدةيًّا وافيا.

6

يستخلة املشاعر الباررة يف القاليدة.

7

يعلل اتكا الشاعر على عناصر الطبيعة.

8

يقرتح عنوا ا خر للقاليدة.
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4

3

2

1

معلومات إضافيّة للمعلّم
والدة ةن ر ررإل املس ر ررتك ّ ش ر رراعرة أ دلس ر ررية م ر ررن ةي ر ررإل اخلىف ر ررة كا ر ررإل ّت ر ررال الش ر ررعرا
وتساجلهم واتالف شعرها ةالرقة والعذوةة غالبا وتوفيإل يف قر بة.
ربط التعلّم بالحياة
اقرتح ًّ
حى إلرالة اخلىفاو ةة ةعل أصدقا .
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الوحدة الثامنة :من عجا ب جسم اإل سان
الموضوع :القرا ة (املعاهدة الالامتة)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
يقرأ النة قرا ة صامتة يف رمن وسرعة حمددين. يقرأ النة قرا ة جهرية مراعيا الوصل والوقف. يستخلة ال كرة الر يسة.يتعرف معاين امل رداو واملالطلحاو الواردة يف ة القرا ة. يتعرف مساو املقالة العلكية ذاو السكاو ايدةية. مييز السبب من النتيجة يف النة. يتعرف عناصر اجلكال يف النة.يستشعر عظكة اّ يف خلق . حيدد ال عل املبا للكجهول. يعرب ا ب ال اعل.يعرب العدد واملعدود.83

مصادر التعلّم:
رحلة داخل جسم اإل سان جلودي هذل
المفاهيم والمصطلحات:
ال يزيولوجيا الدورة الدموية اخلىيا اللك ية ُناع العظم ايغشية املخا ية ايمالال.
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التعاوني /جيسكو.
مباشر /ضيف زائر ،العمل
ّ
 ميهد املعلم للدرا ةطرح ايس لة اآلتي : .1ما سبب كثرة ايمراض الا تاليب اي ال يف رأي ؟
 .2كيف تخلة من اجلرا يم ةشكل يومّ؟
 .3اذكر ةعل ايمراض الا تنقلها اجلرا يم.
 .4ماذا ترى يف الالورة املواحة يف ة القرا ة؟
 يكلف املعلم الطلبة قرا ة النة قرا ة صامتة يف سرعة ورمن حمددين. يقرأ املعلم الدرا قرا ة القدوة مث يكلف الطلبة اجمليدين القرا ة وهكذا حت يقرأ أكررب عرددمن الطلبة.
 يناقش املعلم الطلبة يف معاين امل رداو ويدوهنا.84

 يترريح املعلررم اجملررال ملعلرم ايحيررا ةالتحرردث مررب الطلبررة حررول م هرروم اجلررا يم وايمرراض الراميكن أن تكون مسببة هلا.
 يسكح املعلم للطلبة ةطرح ايس لة على املعلم الزا ر. يستكب املعلم الزا ر إىل أس لة الطلبة وييب عنها ويكون النقاش مب املعلم الزا ر. يكتب املعلم اإلجاةاو على السبورة. يعود املعلم ليكس ةزمام احلالة ويناقش كل فقرة ويستنتج ال كررة الر يسرة وايفكرار ال رعيرةويسجلها على السبورة.
 يناقش املعلم الطلبة يف خالا ة النة العلكّ.الجماعي /جيسكو
إستراتيجيّة العمل
ّ
 يقسم املعلم الطلبة جمكوعراو يرو يكرون عردد الطرىب مسراويا لعردد املهرام وكرل الربيذعطى مهكة ويشرحها لزمى .
 يكب املعلرم الطلبرة ذوي املهكرة الواحردة ةاجملكوعرة سرها لتبرادل اخلررباو وتسركى (جمكوعرةاخلربا ).
 يعود الطلبة اخلربا إىل جمكوعاهتم ايصلية لتثبيإل املعلوماو املتبادلة أو إاافتها. يتجول املعلم ةة اجملكوعاو ويىحظ سَهم يف العكل. ينظم املعلم عرض ما توصرلإل الير اجملكوعراو مرن أفكرار وحلرول وإجاةراو ووارب ذلر يفةطاقاو.
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 يقسم املعلم الطلبة مخس جمكوعاو يكون عدد الطلبة فيها متساويا. يعطّ املعلم كل الب يف اجملكوعة مهكة خمتل ة على النحو اآليت:الب رقم ( :)1يستخرج الكلكاو واملالطلحاو من ال قرة.
الب رقم ( :)2يواح ال كرة الر يسة وايفكار ال رعية يف ال قرة.
الب رقم ( :)3يستخرج الالور ال نية يف ال قرة ويواحها.
الب رقم ( :)4يواح دالالو ةعل امل اهيم واملالطلحاو يف ال قرة.
الب رقم ( :)5يستخرج القضايا اللغوية من ال قرة وهكذا مب ةقية اجملكوعاو.
 يتكب الطلبة الذين حيكلون ايرقام املتشاة لتبادل اخلرباو. يعود كل الب إىل جمكوعت كخبَ و اقل للكعرفة. يثا املعلم على عكل اجملكوعاو.ائي
نشاط إثر ّ
 توايح خالا ة النة ايد العلكّ. -كتاةة الطالب املقالة ةنسلوة اخلاص.
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إستراتيجيّة التقويم وأدواته( :سجل وصف سَ التعلم )
املواوع :القرا ة
أككل ال راغ:
 .1أقرأ النة ي ا ....................................................
 .2أعجبا يف النة ...............................................................
 .3مل يعجبا يف النة .............................................................
 .4يالعب علّ يف النة...................................................
 .5ال ا دة الا حاللإل عليها من النة هّ...................................
معلومات إضافيّة للمعلّم
قسم إىل مل اوياو كبَة
اخللية اللك ية أو اخللية اللك اوية :إحدى أ واع اخلىيا البيضا وتذ كومل اوياو صغَة وتتلخة وظي تها يف القضا على ال َوساو واخلىيا السر ا ية.
اجلرا يم :إحدى أ واع الكا ناو احلية الدقيقة وحيدة اخلليرة تعريش علرى شركل سربحاوأو عقد أو عناقيد.
ربط التعلّم بالحياة
تكث ررر ايمر رراض ل رردى اي ررال يف فال ررل الش ررتا ؛ ين أجر روا ا ةي ررة خال رربة لنك ررو اجلر ررا يم
وتكا رها؛ لذا وجب علينا تناول اي عكة الا حت ز جهار املناعة ملقاومة ايمراض.
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الوحدة العاشرة :فلسطة يف القلب
الموضوع :القرا ة (ةعد ال راق)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يقرأ ايةياو قرا ة صامتة يف رمن حمدد. يقرأ ايةياو قرا ة جهرية معربة متكثى التلوين الالويت واحلركّ. ي سر معاين امل رداو اجلديدة موظ ا هذا امل رداو يف مجل. يتعرف ايفكار الر يسة وال رعية. يستخلة أهم العوا ف الا وردو يف القاليدة. يشرح ايةياو شرحا أدةيًّا وافيا. يستخلة السكاو ال نية للقاليدة. يقدر مقاومة الشعوب للتخلة من االحتىل والدفاع عن ايو ان. يستخرج من القاليدة فعى أجوف وفعى مضارعا.88

 يعرب ةعل الكلكاو. يتعرف اكا ر الرفب واكا ر النالب املتاللة.مصادر التعلّم:
ديوان أ سلكى للشاعر عبد الكرذ الكرمّ.
ايدب ال لسطيا املقاوم حتإل االحتىل 1968 – 1948
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

الحلقي) ،أعواد المثلّجات.
التدريس المباشر ،المساجلة الحلقيّة (التعاقب
ّ
 يس ررتعة املعل ررم خبريط ررة ال ررو ن الع ررر للتع رررف عل ررى موق ررب فلس ررطة ويوجر ر للطلب ررة ةع ررلايس لة:
 .1ماذا تشاهدون أمامكم؟
 .2أين تقب فلسطة ةالنسبة للو ن العر ؟
 .3اذكر أهم املعامل الدينية يف القدا.
 4ر ما ايمل الذي يعيش علي أهل فلسطة؟
 يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو غَ متجا سة ملل ة من مخسة أو ستة ىب. يع ررة املعل ررم قا رردا لك ررل جمكوع ررة وي ضر رل أن يك ررون ه ررذا الطال ررب أكث ررر الطلب ررة ض ررجا يفاجملكوعة.
 يورع املعلم على اجملكوعاو أوراق العكل. -يتشارك الطلبة العكل يف الورقة سها.
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 يقررأ الطالررب ايسر لة ةشرركل جيرد وييررب عنهررا ويعرررض إجاةتر ةالرروو مسرركوع أمررام أفررادجمكوعت .
 ميرر الطالب الورقة إىل رميل اجملاور ليضيف أو يعدل ما يود إاافت أو تعديلر علرى اإلجاةرةاملدو ة يف الورقة وهكذا حت تالل الورقة إىل كل أفراد اجملكوعة.
 يستكر الطلبة يف اإلاافة والتعديل حت ينتهّ الوقإل. يكلرف املعلررم اجملكوعرراو عرررض إجاةاهتررا أمررام اجملكوعرراو ايخرررى وترردوين معرراين امل رررداووايفكار على السبورة.
 يتاةب املعلم الطلبة ويعزرهم ويقدم التغذية الراجعة. يستخدم املعلم إسرتاتيجية أعواد املثلجاو حلل ايس لة. يكتب املعلم أمسا الطلبة على أعواد املثلجاو. يضب املعلم ايعواد يف علبة. يتم سحب ايعواد تباعا وييب عن السرلال الطالرب الرذي يظهرر امسر علرى العرود وهكرذاحت تنتهّ ايس لة.
 يت رراةب املعل ررم إجاة رراو الطلب ررة ويال رروب ايخط ررا الر را يق ررب فيه ررا الطلب ررة ويع ررزر اإلجاة رراوالالحيحة.
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ورقة عمل ()1
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عكا يليها من أس لة:
ال تك كسلنرّ فلرن أذ ي ك كجرواةا

يار وايكحباةا
ك
كيف أكةكّ الد ك

فلسطة ةكررق
الح لمن
ك
ذكلكا ك

خ ك القلب يف ال كق ل
اليد وذاةا
ك ك
ذ

وإذا مررا سنكل ل
إل كعنا ا رتك كسبنا
ك

وأكةكرينا  -إال إلكي ل  -ا تلساةا

يب أ ل
ما ةكرعذد ا عن ل ل
كرا ل َّإال

ر كاد ا البذرع ذد من كر لاك اقلرتاةا

1ر ما معىن امل رداو اآلتية:
الح خ

يب؟

2ر اشرح ايةياو شرحا أدةيًّا وافيا.
3ر ما ال كرة الر يسة يف ايةياو؟
4ر واح الالورة ال نرية يف البيإل الثاين.
5ر استخرج من ايةياو :فعى ًّ
معتى وفعى مضارعا مرفوعا ةضكة مقدرة.
6ر أعرب ما حتت خ .
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ورقة عمل ()2
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عكا يليها من أس لة:
فلسطة ال تذراعّ فلّ َّا
يا
ذ

وض العذباةا
كمل كركزل يف الدن كُن ذ

كم كعنا يف لضاللنا ذكل كشعب

كعكرل يكررى احلكيا كة لغىةررا

ىم إذا مرا
يكرن كجلّ الظل ذم والظَّ ذ

ب يف النلض لال التلهاةا
ب الشَّع ذ
الرتكر كه ك

ل
احوكا
بيب ك
ويذطل ال ك جذر احلك ذ

ل
روب وايكلباةا
ويذضّ ذ الد ك

1ر ما معىن امل رداو اآلتية:
العباةا ينجلّ ايلباةا؟
2ر ما ال كرة العامة يف ايةياو؟
3ر اشرح ايةياو شرحا أدةيًّا وافيا.
4ر واح الالور ال نرية يف ايةياو.
5ر ما ايسلوب اللغوي الذي استخدم الشاعر يف البيإل ايول؟
 6ر أعرب ما حتت خ .
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ورقة عمل ()3
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عكا يليها من أس لة:
ل
هذال
دار را كجبركلنا كراها
ذ

حال كمرىةا
ةالدلَّم احلذر فاستك ك

وسرى ذحبها كم كب الدلَّم ارا
ك

وا احتلساةا
وةك كذلنا هلا النر ذ ك

وك كشن ا على يك كديها كلراما

وقكررأ ا على سررناها ل
الكتاةا
ك
ك
ل
ين ل ىةا
وأكعيكا املذستكرعكر ك

يادين أكجمادا
كحن ذن كمن كعطَّكر املك ك
1ر ما معىن امل رداو اآلتية:
جبلنا مىةا سناها امليادين أعيا؟
2ر ما ال كرة العامة يف ايةياو؟
3ر اشرح ايةياو شرحا أدةيًّا وافيا.
4ر واح الالورة ال نرية يف البيتة الثاين والراةب.
5ر أعرب ما حتت خ .
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عالجي
نشاط
ّ
يقرأ الطلبة ةيتة من القاليدة.
ائي
نشاط إثر ّ
يكل رف املعلررم الطلبررة البحررو عررن أهررم البطرروالو علررى أرض فلسررطة والتضررحياو ال را
قدمها الشعب ال لسطيا لدفب الظلم عن أرا كقالة املناال عز الدين القسام.
إستراتيجيّة التقويم وأداته :مراجعة الذاو /سجل وصف سَ التعلم
املواوع :مهارة القرا ة
عزيزي الطالب أككل ال راغ ا يناسب ليعين على التعرف إىل مدى التحسن يف تعلك .
 1ر أحب قرا ة النة؛ ين قرا ة النة
.........................................................................................
.........................................................................................
 2ر أعجبا يف ة القرا ة
.........................................................................................
.........................................................................................
 3ر مل يعجبا يف النة
.........................................................................................
.........................................................................................
 4ر الالعوةة الا تواجها يف قرا ة النة
.........................................................................................
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.........................................................................................
 5ر ال أحب أن يسنلا املعلم ةعد قرا ة النة عن
.........................................................................................
.........................................................................................
 6ر أفضل أن يسنلا عن
.........................................................................................
.........................................................................................
 7ر مستوى است اديت من قرا ة النة هو
.........................................................................................
.........................................................................................
معلومات إضافيّة للمعلّم
يف اخلامس عشر من أيار (مايو) من كل عام يستذكر ال لسطينيون ومعهم ايمة مجعرا
ذكرى كبة فلسطة الا ألرك رإل هبرا يف عرام  1948ومتثلرإل يف جنراح احلركرة الالرهيو ية ةردعم
من االحتىل (اال تداب) الربيطاين يف السريطرة ةقروة السرىح علرى القسرم ايكررب مرن فلسرطة
وإعررىن قيررام "دولررة إس ررا يل" وتراف ر هررذان ايم رران مررب رررد ال لسررطينية وهتجررَهم مررن 20
مدينة وحنو  400قرية غدو أمىكها ومزارعها جز ا من دولة االحتىل.
ربط التعلّم بالحياة
يع ررود الطال ررب إىل مكتب ررة املدرس ررة ويكت ررب موا رروعا ع ررن أمس ررا امل رردن ال ررا س رريطر عليه ررا
الالهاينة عام .1948
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الوحدة الحادية عشرة :أمثال عرةية
الموضوع :القرا ة (قالة مثل)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يقرأ ايمثال قرا ة صامتة يف وقإل حمدد. يقرأ ايمثال قرا ة جهرية سليكة. ي سر معاين امل رداو والرتاكيب اجلديدة ةنساليب خمتل ة. يتعرف مناسبة كل مثل. يوارن ةة املثل" :سب السيف العذل" وقول الرسول صلى اّ علي وسرلم" :ليس الشديدبالصرعة ،إنّما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" مت علي .
 يستخلة الدروا والعرب املست ادة من ايمثال. يستخلة السكاو ال نرية للكثل. ي رق ةة املثل واحلككة. يتعرف موا ن اجلكال والتالوير ال ا يف النة.96

 ينكو لدي كرا الظلم وحب اإلحسان. يعة زة االست هام يف عبارة حمددة. مييز ال عل الىرم من ال عل املتعدي. يذكر الكلكاو الا يعود إليها الضكَ الذي حتت خ . يعرب ةعل امل رداو إعراةا صحيحا. يتعرف الكتاةة الالحيحة لكلكة امرئ يف احلاالو اإلعراةية الثىث.مصادر التعلّم:
مجهرة أمثال العرب للعسكري
النحو الوايف لعباا حسن
جمكب ايمثال للكيداين
النحو الوااح لعلّ اجلارم
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التدريس المباشر ،المقابلة الثالثيّة الخطوات ،اكشف أوراقك.
 ميهد املعلم للدرا ةاملثل اآليت" :رب عجلة هتب ريثا" ويسنل الطلبة:97

 .1من مسب هبذا املثل؟
 .2من يذكر مناسبة ياللح أن يقال فيها؟
 .3اذكر مستة هلذا املثل.
 يناقش املعلم الطلبة يف اإلجاةاو ويالوب ايخطا .إستراتيجيّة المقابلة الثالثيّة الخطوات
 يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو ى ية. يورع املعلم عليهم أوراق العكل. يقرأ الطالب ايول ورقة العكل أمام رمى . يطرررح الطالررب ايول السرلال ايول علررى رميلر وي كرر الطالررب الثرراين وييررب عررن السرلالويدون الطالب الثالو اإلجاةة.
 يتبادل الطلبة الثى ة ايدوار يف ما ةينهم وييبون عن مجيب ايس لة يف ورقة العكل. يتنرراقش أفرراد اجملكوعررة الثى يرة مررب ةعضررهم ةعضرا يف ايفكررار واإلجاةرراو ليعرردلوا أو يضرري واعليها.
 يتاةب املعلم عكل الطلبة ويسجل مىحظات . تعرض كل جمكوعة إجاةاهتا أمام ةقية الطلبة.98

 يعزر املعلم عكل اجملكوعاو ويقدم التغذية الراجعة. يستخدم املعلم إسرتاتيجية (اكشف أوراق ) لتن يذ ايس لة.إستراتيجيّة (اكشف أوراقك)
 يالكم املعلم ةطاقاو حتتوي أس لة النة وتواب ايوراق يف منتالف الطاولة. يقسرم املعلررم لبررة الالررف جمكوعرراو صررغَة وتعررة اجملكوعررة قا رردا هلررا مهكتر اختيررار ةطاقررةايس لة يف كل مرة.
 يقرأ القا د السلال جملكوعت مث يكتب مب رمى اآلخرين اإلجاةة على ورقة اإلجاةة. عندما ينتهّ الطلبة من كتاةة إجاةاهتم يطلب إليهم املعلم كشف أوراقهرم ةكلكرة (اكشرفأوراق ).
 تقرأ كل جمكوعة أس لتها وإجاةاهتا أمام الزمى . -يعزر املعلم الطلبة ذوي اإلجاةاو الالحيحة ويطلب إليهم كتاةتها على السبورة.
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ورقة عمل ()1
اقرأ املثل ايول من الكتاب املدرسّ مث أجب عن ايس لة اآلتية:
 1ر ما معىن امل رداو اآلتية:
سرحة ةرد شجون العذل؟
 2ر اذكر ايمثال ايخرى الواردة يف النة.
 3ر ما املوقف الذي يقال في هذا املثل( :سب السيف العذل)؟
 4ر ماذا تعا مجلة (ذهب مثى)؟
 5ر ما الدرا الذي تعلكت من هذا املثل؟
 6ر ةة التواف يف املعىن ةة املثل( :سب السيف العذل) وقول

تعاىل(:ﱰﱱﱲﱠ
( سورة اإلسراء ،اآلية .)11

 7ر أعرب ما حتت خ (احلديو ذو شجون).
 8ر اذكر أمثاال أخرى حت ظها.
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ورقة عمل ()2
اقرأ املثل (جزا سنكار) من الكتاب مث أجب عكا يلي من أس لة:
 1ر ما معىن امل ردتة:
اخلور

خر؟

 2ر ن يضرب هذا املثل؟
 3ر هل أتقن سنكار عكل ؟
 4ر هل أذعجب النعكان ةالقالر؟
 5ر اذكر جزا إحسان سنكار لعكل ؟
 6ر ما اجلزا الذي يستحق سنكار يف رأي ؟
 7ر ما الدرا الذي تعلكت من هذا املثل؟
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ورقة عمل () 3
اقرأ املثل (رجب خب ّ حنة) من الكتاب مث أجب عكا يلي من أس لة:
 1ر ما معىن امل رداو:
إسكافا ساوم أ ا ككن.
 2ر ماذا يعكل حنة؟
 3ر هل ات ايعرا وحنة على مثن اخلف؟
 4ر ماذا فعل حنة ةايعرا ؟
 . 5عىم يدل تالرف حنة؟
 6ر فيكن يضرب هذا املثل؟
 7ر ما الدروا الا تعلكتها ةعد دراسة هذا املثل؟
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عالجي
نشاط
ّ
يق ررأ الطلبررة العبرراراو ال را وردو فيهررا الكلكرراو اآلتيررة( :سررنكار اخلور ر ذحنررة احلررَة)
مضبو ة ةالشكل ةّشراف املعلم.
ائي
نشاط إثر ّ
يرج ررب الطلب ررة إىل كت رراب جمك ررب ايمثر ررال للكي ررداين يف مكتب ررة املدرس ررة ويس ررتخرجون أمثر رراال
ويقرؤوهنا يف اإلذاعة املدرسية.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :ايدا  /سلم التقدير العددي
املواوع :مهارة القرا ة
5

الرقم

المعايير

1

ييب عن ايس لة املطروحة ةعد القرا ة الالامتة.

2

يقرأ النة قرا ة جهرية معربة.

3

يعرف معاين امل رداو والرتاكيب اجلديدة.

4

يذكر ال كرة العامة يف القاليدة.

5

يواح الالور ال نرية يف القاليدة.

6

يذكر احلكم الواردة يف القاليدة.
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4

3

2

1

معلومات إضافيّة للمعلّم
اخلور قالر كان يف جنوب العراق ةناا النعكان ةن امرئ القيس يف القرن الراةب امليىدي
وترتب حكاية اخلور كاية ةنا سنكار وهو مهندا من الروم فكان القالر ةنا عظيكا
ولزم لبنا ستون عاما كان فيها سنكار يعكل عامة أو ى ة ويغيب مخسة فلكا ا تهى من
ةنا القالر قال ملالك  :إن هناك يف القالر جرة لو رالإل لسق القالر كل وأ ال يعلم
مكاهنا غَا فكا كان من صاحب القالر إال أن ألقاا من أعلى القالر كّ ال خيرب أحدا عن
فضرب في املثل "جزا سنكار" .وقد صكد القالر أكثر من مثاين م ة عام وجا
تل اآلجرة ذ
وص يف رحىو اةن ةطو ة.
ربط التعلّم بالحياة
يوظف ايمثال يف مواقف حياتية مشاهبة.
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الوحدة الثانية عشرة :ت اؤل وأمل

الموضوع :القرا ة (ك كف دموع )
عدد الحصص :ىث حالة

النتاجات:

يتوقب من الطالب أن:
 يقرأ ايةياو قرا ة صامتة يف رمن حمدد. يقرأ ايةياو قرا ة جهرية صحيحة معربة. يراعّ موا ن الوصل وأسلوب الندا . ي سر معاين امل رداو والرتاكيب اجلديدة. يوظف امل رداو اجلديدة يف مجل م يدة. يستخلة ايفكار الر يسة وال رعية يف النة. يعة موا ن اجلكال يف النة ويبينها. يتعرف أهم الرمور الا وردو يف القاليدة ويواحها. ينكو لدي حب العكل والت اؤل من أجل حتقي النجاح والبعد عن التشاؤم. يستوعب دور الشباب يف هنضة البىد. حيدد موااب الندا يف القاليدة وحيللها.105

 يعرب ةعل امل رداو املواحة. يعلل سبب رسم اهلكزة على الالورة الا جا و عليها.مصادر التعلّم:
عيون ايمل لط ياسة
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التعاوني ،التعلّم باللعب.
مهارات القراءة المكثّفة ،التعلّم
ّ
 ميهد املعلم للدرا ةاملقولرة اآلتيرة" :الت راؤل وقرإل ال شرل ذكرا والثقرة يف وقرإل اليرنا قروةواإلصرار ةرغم املعوقاو جناح" ويوج السلالة اآلتية:
 .1ماذا ت هم من املقولة الساةقة؟
 .2اذكر شخالية تبعو يف س الت اؤل.
مهارات القراءة المكثّفة
*ما قبل القراءة:
 يكتب املعلم عنوان ايةياو على السبورة ويطلب من الطلبة قرا ة العنوان مث يطرح ايس لةاآلتية:
 .1ماذا تعرف عن النة؟
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 .2ما الشكل ايد للنة؟
 .3ما اهلدف من القرا ة؟
 .4ما املعلوماو الا سنركز عليها؟
*في أثناء القراءة:
 يكلف املعلم الطلبة قرا ة ايةياو قرا ة صامتة. يطرح املعلم ايس لة اآلتية: .1ما ال كرة العامة ل ةياو؟
.2كيف ميضّ اإل سان عكرا ةرأي الشاعر؟
 .3على من يعول الشاعر لنهضة البىد؟
 يعود املعلم إىل التعريف ةالشاعر ويطرح ايس لة اآلتية: .1من قا ل هذا ايةياو؟
 .2ماذا تعرف عن الشاعر؟
 .3ما عىقة الشاعر ةالشاعرة فدوى وقان؟
 -يقرأ املعلم ايةياو الشعرية.
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 يكلف املعلم الطلبة واب تنبلاو ضامة ايةياو ويطرح ايس لة اآلتية: .1ما ال كرة ايساسية الا تناولتها ايةياو؟
 .2كيف ينظر الشاعر للكسول؟
 .3على من يعول الشاعر لنهضة الو ن؟
* النّمذجة
 يقرأ املعلم املقطب ايول  -وهذا املرحلة للكعلم فق حيو يكون الطالرب مسرتكعا ومراقبراللكعلم دون تدخل -فيختار املعلرم الكلكراو اجلديردة مرن هرذا ايةيراو ويردوهنا علرى السربورة
وحياول استخدام كلكاو م تاحية لت سَها دون اللجو إىل املعجم.
 يكل رف املعلررم الطلبررة حماكات ر ررا فعررل حيررو يطلررب مررن أحررد الطلبررة ق ررا ة املقطررب الثرراينويطلررب مررنهم اسررتخراج الكلكرراو الررا مل يسررتطيعوا ت سررَها ويتلقرى هررذا الكلكرراو ويكتبهررا
على السبورة(.هذا املرحلة تشاركية ةة املعلم والطلبة).
 يطلر ررب املعلر ررم مر ررن الطلبر ررة حماولر ررة اسر ررتخدام الكلكر رراو امل تاحي ر رة لت سر ررَ الكلكر رراو الر ررااختاروها ويتلقى اإلجاةاو وخيتار منها املناسب ليكتب على السبورة.
*العكل املستقل( :ال يشارك املعلم يف هذا املرحلة إال موجها).
يكلف املعلم الطلبة قرا ة املقطب الثالو ويستخرجون الكلكاو الرا اسرتوق تهم ويردو وها يفدفاترهم وحياولون ت سَها.
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 يعطّ املعلم الطلبة الوقإل املناسب إلهنا املهكة. يتجول املعلم ةة الطلبة وعند شعورا ةنهنم أهنوا املهكة يطلب منهم مشاركة الزميل اجملراورحررت يت قررا علررى عكررل موحررد ويتجررول ةيررنهم ويق ررأ مررا يكتبررون وخيتررار الثنا ي رة الررا توص رلإل
للكلكاو الالحيحة وت سَها.
 يطلب املعلم من اجملكوعة املختارة عرض ما توصلإل إلي . يستكر العكل املستقل حت إهنا ةقية املقا ب. يطلب املعلم من الطلبة كتاةة مجيب امل رداو املدو ة على السبورة واملعاين الالحيحة يفدفاترهم.
*القراءة التفسيريّة:
 يعود املعلرم لينكرذج مرن خرىل العرودة إىل املقطرب ايول ليشررح وحيلرل ويوارح الالرور ال نيرةوال رردالالو والرم ررور ويكتبه ررا عل ررى الس رربورة (ال يش رررتك الطال ررب يف ه ررذا املرحل ررة فقر ر يك ررون
مراقبا).
 يكلف املعلم الطلبة قرا ة املقطب الثاين وتن يذ ما عكل املعلم يف مرحلة النكذجة ويكتباملعلم ما توصلوا إلي من ت سَاو ةعد إعطا رأي على السبورة.
 -يكلف املعلم الطلبة البد يف العكل املستقل ةاإلجرا
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س عند تن يذا ت سَ امل رداو.

 يتجول املعلم ةة الطلبة موجها وداعكا يف أ نا العكل املستقل ويتلقى اإلجاةاو ويكتبأفضلها على السبورة.
 يثا املعلم على أدا الطلبة.لحل األسئلة
إستراتيجيّة التعلّم باللعب ّ
 -يكتب املعلم أس لة املعجم والداللة وال هم والتحليل والتذوق ايد

والقضايا اللغوية

على قالاصاو ورقية.
 يضب املعلم القالاصاو يف ةالو او وينثرها ةة الطلبة. يكلف املعلم الطلبة أخذ البالو او واستخراج القالاصة ويقرأ السلال مث ييب عن . يدون املعلم اإلجاةاو الالحيحة على السبورة. -يورع املعلم أوراق عكل على الطلبة.
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ورقة عمل رقم ()1
السلال ايول :اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
كك ل
ليس يركن ر
موع
د
ف
ك
ك
ك
ذ
ك

ويل
ر ك عذ ك البذكا ذ كو ال الر كرع ذ
سول
كن فككا كشكا إلال ال كك ذ

الزما
وا ر كهل كوال تكش ذ َّ
السبي ر ر ر
واسلذ ةرلله َّكتل ك َّ

بيل
ف َّ
ر كرل وال تكر ذقل ككي ك
الس ذ
يكروما كو لحك ككتذ ذ الدَّلير ر ر ر ذرل
يروما ومق ل
بيل
ا
رد
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ال
ك
ذ
ذ
ك ك
ذ

ا َّل ذو أ ككمل كسعى
ما ك
خاب امذرؤ
ككى كوال
ك
 .1فسر امل رداو اآلتية:

ك كف........:اسل ..........:ال ...........:خاب..........:مقالدا..........
 .2دارو ايةياو الساةقة على فكرة أساسية .واحها.
.................................................................................
 .3ملك هنى الشاعر عن شكوى الزمان؟ ............................................
 .4ما أةواب النجاح ككا واحها الشاعر يف ايةياو الساةقة؟
.............................................................................
 .5واح الالورة ال نرية يف البيإل اآليت:
الزما
وا ر كهل كوال تكش ذ َّ

سول
كن فككا كشكا إلال ال كك ذ
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ورقة عمل ()2
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
اض البلى
ككم قذرل ك
إل :أكمر ك

لد وأ إل من أمر ل
ااها
ك

ا تكرهر
يا كمن كمحكل ك
إل ال ك ن ك

لدمها على أك ل
قااها
ذ ك

والشر ررلذم لعلَّتذها فكر كه ر ر ررل

رإل الذي
اقرعذد فككا أك ر ك
وا ظذر ةل كعيني ك الذ ا

فتَّشإل عن أكعر ل
ااها؟
ك ك
يسعى إلىل إلهن ل
ااها
ك

ب تكرعب يف أكحو ل
ااها
ك ذ

 .1ما معىن امل رداو اآلتية:
علة ...........:أ قااها ............تعب .............إهنااها............
 .2واح ال كرة يف ايةياو الساةقة.
..................................................................
 .3هاو ىث أفكار جز ية وردو يف ايةياو الساةقة.
....................................................................
....................................................................
 .4واح الرمز يف ما ينيت:
أمراض البىد ...........الشلم ..............ال نا ..............الذ اب.............
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ورقة عمل ()3
اقرأ ايةياو اآلتية مث أجب عن ايس لة الا تليها:
رباب كوق رذررل كس ررى ما إلَّ ذكر ررم أ ككم ر ر ر ذرل الغك ر ر ر ر ر ر لرد
كح ر ر ررّ َّ
الش ر ك
كدف ر ر ر ر لب ايك ي ر ر ر ر لم ال ذركع ر ر ر ررتكدي
رحإل عزا ل ذك ر ر ذك ررم على
صر ر َّ
ك
تكرع ر ررلو كعلر ررى أكق رروى ي ررك لرد
واّذ كمر ر ر ر َّرد ل ذك ر ر ر ررم ير ر ركرردا
الزكه ر ر ذرر النَّر ر رردي
الشر ر ربررا
كو كن ررّ أ ذكرف لك ك َّ
ب كن َّر ر ذ َّ
ك
ل
يكر ر ر رروما وإن مل يكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررع لق لد
ال ةذر ر ر َّرد من كر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رركر ل ذ
 .1ما معىن امل رداو اآلتية:
صحإل .........:عزا ككم .............:أرف ................:الزهر.............:
 .2واح ال كرة من ايةياو الساةقة.
...........................................................
 .3اذكر ايفكار اجلز ية الا وردو يف ايةياو الساةقة.
............................................................
 .4واح الرمز يف ما ينيت:
أمل الغد.......................
يدا............................
الزهر الندي....................
مثر............................
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ورقة عمل ()4
 .1حدد الناسخ وامس وخربا يف ما ينيت:
رباب كوق رذررل كس ررى ما إلَّ ذكر ررم أ ككم ر ر ر ذرل الغك ر ر ر ر ر ر لرد
أ .كح ر ر ررّ َّ
الش ر ك
...................................................................
السليق
َّشاؤذم يف كحدير ر
ر ررثل ك ةالغكر كيزةل كو َّ
ب .أكاحى الت ذ
...................................................................
 .2أعرب ما حتت خ يف ما ينيت:
ل
ويل
ليس يركن ر
أ .كك كف ذد ك
ر ك عذ ك البذكا ذ كو ال الر كرع ذ
موع ك ك
قوم ةلل إل كذن؟
ب .ما لكرم تكر ذقم ةالعلب ل أك ر ر
رر ك
فكن يك ذ
رإل ك
 .3علل سبب رسم اهلكزة على الالورة الا جا و عليها يف الكلكاو اآلتية:
فنا....................:
العب ..................:
الذ اب...................:
البكا .....................:
عزا ككم..................:
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عالجي
نشاط
ّ
يق ررأ ةعررل الطلبررة القالرريدة ويغ ررل ق ررا ة التلرروين الالررويت ويعررود الطالررب ل ةيرراو ويق ررأ
املقطب ايخَ مراعيا التلوين الالويت.
ائي
نشاط إثر ّ
يكلف املعلم الطلبة البحو يف املكتبة املدرسية عن أهم رسا ل إةراهيم وقان وقرا ة ةعضها
أمام الطلبة.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :املىحظة /سلم التقدير الل ظّ
املواوع :إسرتاتيجية القرا ة املكث ة
ممتاز

الرقم المعايير
1

يقرأ ايةياو قرا ة صحيحة معربة.

2

يتاةب الطلبة املعلم يف وقإل النكذجة ةاهتكام.

3

حياكّ الطلبة املعلم يف أ نا العكل املشرتك واملستقل.

4

يعكل يف أ نا العكل املستقل جبد.

5

يتقبل التوجي من املعلم ومن ةقية الطلبة.

6

يتعاون مب رمى يف أ نا القرا ة الت سَية.

7

ال يتعالب لرأي ويتقبل الرأي اآلخر.
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جيّد

ضعيف

معلومات إضافيّة للمعلّم
عنرردما تنسسررإل إذاعررة القرردا سررنة  1936تسررلم إة رراهيم وقرران القسررم العررر يف إذاعررة
القرردا وعذ رة مررديرا لل رربامج العرةي رة .وقررد تالرردى يف أ نررا عكل ر ل ررة متررآمرة كا ررإل تسررعى
لتنشي اللهجة العامية وجعلها الغالبة على ايحاديو املذاعة.

ربط التعلّم بالحياة
الت اؤل يف احلياة واجلد وعدم الينا.
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الوحدة الثالثة عشرة :الرفق بالحيوان
الموضوع :القرا ة (الرمحة ةاحليوان)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يقرأ النة قرا ة صامتة يف رمن وسرعة مناسبة. يقرأ النة قرا ة جهرية معربة سليكة. ي سر معاين امل رداو الالعبة ودالالو الرتاكيب اجلديدة. يستخلة ايفكار الر يسة وال رعية للنة. يواح مجال التالوير ال ا يف العباراو الواردة يف النة. يذكر صور الرف ةاحليوان. يبة رأي يف ما يدور يف حلباو املالارعة للثَان والديكة وغَها من احليوا او. يبة الدروا والعرب املست ادة من النة. يستخلة السكاو ال نرية للنة.117

 يستخلة العا ة الا تشيب يف النة. ينكو يف س الرمحة ةاحليوان. يستخرج اسم كان وخربها من اجلكل. يبة وع ال عل املعتل. يسند ايفعال املعتلة إىل اكا ر الرفب املتحركة. يتعرف إىل ةعل ايساليب اللغوية؛ حنو احلالر والشرط والندا والنهّ.تاما.
 يعرب ما حتت خ إعراةا ًّمصادر التعلّم:
النحو الوايف لعباا حسن
صور من حياة الالحاةة لعبد الرمحن الباشا
املعجم الوسي
النحو الوااح لعلّ اجلارم
كتاب سَ أعىم النبى الذه
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الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
إستراتيجيّة التدريس المباشر /أنشطة القراءة الجهريّة.
 ميهد املعلم ناقشة مضكون الالورة الواردة يف الدرا ويبة الطلبة رأيهم يف سلوك الط ل. يكلف املعلم الطلبة قرا ة النة قرا ة صامتة مث يطرح أس لة عديدة منها: .1ما ال كرة العامة للنة؟
 .2اذكر صورة من صور الرمحة ةاحليوان.
 .3ماذا يطل على (احملتسب) يف العالر احلديو؟
– يعرف املعلم  -ةالتعاون مب الطلبة  -ةالكاتب وجو النة.
 يقرأ املعلم النة قرا ة جهرية معربة مث يكلف الطلبة قرا ة النة قرا ة احملاكاة.التعاوني /إستراتيجيّة األصابع الخمس
إستراتيجيّة العمل
ّ
 يقسم املعلم الطلبة مخس جمكوعاو وكل جمكوعة تضم ستة أفراد. -يرسم املعلم على السبورة كف اليد ويكتب يف كل أصبب واحدة من أمسا االست هام ( كمن

ملاذا ماذا كيف مت) ويف راحة اليد يكتب امللخة.

 يكلف املعلم كل جمكوعة رسم راحة اليد يف الورقة البيضا وحتذدد عليها م اتيح ايس لة. يورع املعلم فقراو النة يف (أوراق العكل) على اجملكوعاو.119

 يكل ررف املعل ررم ك ررل جمكوع ررة قر ررا ة ال ق رررة املخالال ررة هل ررا وتب رردأ ةكتاة ررة أسر ر لة يف املك رراناملخالة هلا يف اليد.
 ةعد ا تها اجملكوعاو من صياغة ايس لة يكل ها املعلم اإلجاةة عنها. يتاةب املعلم عكل اجملكوعاو ويقدم تغذية راجعة. يكلف املعلم امللخة يف كل جمكوعة تلخية أفكار ال قرة وتدوينها يف راحة اليد. يعرض املعلم خمططاو اجملكوعاو كلها على السبورة. يكلف املعلم مندوب كل اجملكوعة أن يعرض عكل جمكوعت . يقيم املعلم أدا اجملكوعاو ويقدم تغذية راجعة.إستراتيجيّة شبكة العنكبوت
 يكلف املعلم الطلبة تشكيل دا رة أو ص ة متقاةلة يف الغرفة الال ية. ميرر املعلم كرة الالوف إىل أحد الطلبة ويكل ذكر معلومة تعلكهرا مرن الردرا مث ميسرةطرررف اخلرري ويعطير لطالررب خررر ليررذكر معلومررة أخرررى تعلكهررا مررن الرردرا مث يلقررّ هبررا إىل
الب الو وهكذا حت تالبح يف النهاية كرة الالوف على شكل شبكة عنكبوو.
 -يشكر املعلم الطلبة على حسن أدا هم.
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إستراتيجيّة القصاصات الصغيرة
 حيضر املعلم قالاصاو صغَة ويدون يف كل قالاصة سلاال من أس لة الدرا. يطوي املعلم القالاصاو مجيعها ويضعها يف علبة صغَة. ميرر املعلم علبرة القالاصراو علرى الطلبرة؛ ليخترار كرل الرب قالاصرة واحردة ليجيرب عرنالسلال املدون فيها مث ميرر العلبة مرة أخرى إىل الب خر ليختار قالاصة أخرى وييب عن
السلال املدون فيها ويستكر املعلم يف مترير علبة القالاصاو حت ينهيها مجيعها.
العمل في مجموعات ،إستراتيجيّة الخريطة المفاهيميّة /المعلّم الصغير
 يقسم املعلم الطلبة مخس جمكوعاو. يورع املعلم على اجملكوعاو أس لة القضايا اللغوية. يكلف املعلم كل جمكوعة تالكيم خريطة م اهيكية لإلجاةة عن السلال املخالة هلا. يتاةب املعلم عكل اجملكوعاو ويقدم تغذية راجعة. يكلف املعلم كل جمكوعة تعية أحد أفرادها ليكون معلكا يتحدث ةامسها. يكلرف املعلررم (املعلررم الالرغَ) مررن كررل جمكوعرة أن يعرررض اخلريطررة امل اهيكيرة للسرلال الررذيصككت جمكوعت ويناقش اجملكوعاو ايخرى في مث يدون املىحظاو على السبورة.
 يقيم املعلم أدا (املعلم الالغَ) لكل جمكوعة ويقدم تغذية راجعة.121

ورقة عمل رقم ()1
اقرأ ال قرة اآلتية مث أجب:

كا ررإل اإل سررا ية حررت العالررر احلررديو ال ترررى أن للحيروان الرريبا مررن الرفر أو حظًّرا مررن

الرمحة ومن الىفإل للنظر أ

ال هد يف تعاليم الشرعوب ايخررى حرت وقرإل قريرب مرا حيكرل

علررى الرف ر ةرراحليوان ووجرروب الرمحررة ة ر فتررربر حضررارتنا يف مباد هررا وواقعهررا ةثرروب مررن الرمحررة
والشعور اإل ساين املره لم تلبس حضارة من قبلها وال أمة حت اليوم.
السلال يبدأ ةر من

اجلواب

السلال يبدأ ةر ملاذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر ماذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر كيف:

اجلواب

السلال يبدأ ةر مت:

اجلواب

امللخة:
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ورقة عمل ()2
اقرأ ال قرة اآلتية مث أجب:
أول ما تعلن مبادئ حضارتنا يف جمال الرف ةاحليوان أن عامل احليوان كعامل اإل سان ل
خالا ال و باع وشعورا

قال تعاىل :ﱡ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ

ﱮﱠ (سورة األنعام ،اآلية  .)38فل ح الرف والرمحة كح اإل سان .ةل إن الرمحة ةاحليوان
ﱯ
اهلل ،وإن لنا في هذهه
تدخل صاحبها اجلنة( .قالوا :يا رسول ه
ه
البهائم ألجرا؟ فقال :في كل
ه
ذات كبد رطبة أجر).
السلال يبدأ ةر من

اجلواب

السلال يبدأ ةر ملاذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر ماذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر كيف:

اجلواب

السلال يبدأ ةر مت:

اجلواب

امللخة:
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ورقة عمل ()3
اقرأ ال قرة اآلتية مث أجب:
ومن صور الرمحة ةاحليوان يف حضارتنا أال منكو ويى على ظهررا وهرو واقرف وال عرار
للضعف واهلزال وال تلهى ة يف الاليد .قال علي الالرىة والسرىم( :م ن قت ل عص فورا عبث ا
ه
عج إلى ه
القيامة يقول :يا رب ،إن فالنا قتلني عبثا ،ولم يقتلني لمنفعة) .وال حنرش
اهلل يوم
ةة احليوا او أو سكها يف وجوهها ةالكّ ةالنار وهنى الرسول الكرذ عن فجب الطَ ة راخر
وإحراق قرى النكل فقال( :إنه ال ينبغي أن يعذب بالن ا هر ّإال رب الن ا هر) ،ومرن ذلر أيضرا أن
على مال احليوان إن مل يطعك أن يبيع أو أن يسيب يف مكان يد في عام ومنمن .
السلال يبدأ ةر من

اجلواب

السلال يبدأ ةر ملاذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر ماذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر كيف:

اجلواب

السلال يبدأ ةر مت:

اجلواب

امللخة:
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ورقة عمل ()4
اقرأ ال قرة اآلتية مث أجب:
أما عناية الدولرة فلريس أدل علرى ذلر مرن احلكرام الرذين كرا وا يرذيعون البىغراو العامرة
على الشعب يوصوهنم فيها ةالرف ةاحليوان ومنب ايذى عن واإلارار ة .
فقد أذاع عكر ةن عبد العزيز يف إحدى رسا ل إىل الوالة أن ينهوا الناا عرن ركرل ال ررا
يف غَ ح .
وكان يف وظي ة احملتسب وهّ وظي ة تشرب يف ةعرل صرىحياهتا وظي رة الشرر ّ يف عالرر ا
احلااررر أن مينررب النرراا مررن حتكيررل الرردواب فرروق مررا تطي ر أو تعررذيبها وا ررهبا يف أ نررا السررَ
فكن ر ا ي عل ذل

أدة وعاقب .

السلال يبدأ ةر من

اجلواب

السلال يبدأ ةر ملاذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر ماذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر كيف:

اجلواب

السلال يبدأ ةر مت:

اجلواب

امللخة:
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ورقة عمل ()5
اقرأ ال قرة اآلتية مث أجب:
وكان للالحا اجلليل أ الدردا راّ اّ عن ةعَ فقال ل عند املوو :يا أيها البعَ
ال ّتاصكا إىل رة

فّين مل أكن أمحل فوق اقت

وكان الالحا عدي ةن حامت راّ

اّ عن ي إل اخلبز للنكل ويقول :إهنن جاراو لنا وهلن علينا ح  .ومشى العامل الكبَ أةو
إسحاق الشَاري يف ريق ومع ةعل أصحاة فعرض ل كلب فزجرا أحد أصحاة فنهاا
أةو إسحاق وقال ل  :أما علكإل أن الطري مشرتك ةيننا وةين .
وحسبنا أن جند يف بإل ايوقاف القدمية أوقافا خاصة لتطبيب احليوا او املريضة وأوقافا
لرعّ احليوا او املسنة العاجزة.

السلال يبدأ ةر من

اجلواب

السلال يبدأ ةر ملاذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر ماذا:

اجلواب

السلال يبدأ ةر كيف:

اجلواب

السلال يبدأ ةر مت:

اجلواب

امللخة
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ائي
نشاط إثر ّ
عذد إىل كتاب صحيح مسلم ودون حديثا حيو على الرف ةاحليوان.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :املىحظة /سلم التقدير الل ظّ
املواوع :مهارة القرا ة
الرقم

متوسط مقبول متدن
ممتاز جيّد جدا
ّ

المعايير

 1ييب عن ايس لة الا تلّ القرا ة الالامتة.
 2يقرأ قرا ة سليكة معربة ومضبو ة.
 3ي سر امل رداو ويستخدم املعجم.
 4يستخلة ايفكار الر يسة وال رعية.
 5ييب عن ايس لة الت سَية.
 6يعرف بذة عن حياة مالط ى السباعّ وملل ات .
 7يواح الالور ال نرية الواردة يف النة.
 8يستخلة العربة من النة القرا ّ.

127

معلومات إضافيّة للمعلّم
أةو إسحاق الشَاري :إمام الشافعية ةىن ل ظرام امللر املدرسرة النظاميرة يف ةغرداد ودرا
هبررا .وكرران ورع را وراهرردا وقنوع را وفالرريحا و ل ر الوج ر ودا ررم البشررر وحسررن اجملالسررة ول ر
أشعار حسنة.

كتاب سير أعالم النبالء ،بتصرف

ربط التعلّم بالحياة
يذشرراهد يف الواقررب إيررذا ةعررل اي ررال للقط ر ةقطررب ذيلهررا أو أذهنررا أو كسررر قرردمها أو

يدها .كيف تتالرف مب ل يلح ايذى هبذا املخلوقاو؟
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الحريّة
الوحدة السابعة عشرةّ :
الموضوع :القرا ة (النكور يف اليوم العاشر)
عدد الحصص :ىث حالة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يقرأ القالة قرا ة صامتة يف ىث دقا . يقرأ القالة قرا ة جهرية سليكة معربة. ي سر معاين امل رداو الالعبة ودالالو الرتاكيب اجلديدة. يستخلة ايفكار الر يسة وال رعية للقالة. يواح مجال التالوير ال ا يف العباراو الواردة يف القالة. يوارن ةة موقف النكر يف اليوم ايول واليوم التاسب. يبة رأي يف عنوان القالة مب التعليل. يبة اهلدف من القالة. يبة الدالالو الرمزية للك رداو :النكر واملروض والق ة والغاةاو. حيدد عناصر القالة. يواح احلوار ةنوعي يف القالة. يستخلة السكاو ال نرية للقالة. يسند ايفعال ( سّ ينجو يتسلى) إىل واو اجلكاعة.تاما.
 يعرب الكلكاو املخطوط حتتها إعراةا ًّ يذكر فعل ايمر ل فعال :وقف صال ةاع.129

 يبة سبب كتاةة اهلكزة ةالالورة الا جا و عليها. ييب عن السلال املن ّ يف حالا اإل باو والن ّ. ينكو يف س رفل االستسىم لآلخرين واالعتزار ةالن س ورفل الظلم وردا ةشتالوسا ل.
المفاهيم والمصطلحات:

الرتويل

مصادر التعلّم:

اجملكوعة القالالية "النكور يف اليوم العاشر" لزكريا تامر
املعجم الوسي
النحو الوااح لعلّ اجلارم

الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

إس تراتيجيّة الت دريس المباش ر /أس ئلة وأجوب ة /إس تراتيجيّة فورم ات  ،4MATإس ترتيجيّة
اسأل -اسأل -ب ّدل ،إستراتيجيّة الخريطة المفاهيميّة ،التفكير الناقد.
ميهد املعلم للدرا ةطرح ايس لة اآلتية: -1أين تعيش النكور؟
 -2اذكر ص تة من ص او النكر.
 -3ماذا تتوقب أن تكون ص او النكر يف قالتنا؟

 يكلف املعلم الطلبة قرا ة النة قرا ة صامتة مث يطرح عدة أس لة: -1ما ال كرة العامة للنة؟
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 -2م لن الضيف الذي رحب ة املروض؟
 -3اذكر صورتة من صور إها ة املروض للنكر.
– يناقش املعلم الطلبة ةالقاص وملل ات وجو النة.
 يقرأ املعلم النة قرا ة جهرية معربة. يورع املعلم شخالياو القالة على الطلبة. يكلف املعلم الطلبة قرا ة أدوارهم قرا ة سليكة معربة. -يتاةب املعلم أدا الطلبة ويقدم تغذية راجعة.

إستراتيجيّة فورمات 4MAT

 يقسم املعلم الطلبة مخس جمكوعاو. يقسم املعلم القالة مخس فقراو لكل جمكوعة فقرة. يالكم املعلم منوذج فورماو على السبورة.الخبرة
عواطف
المالحظة

لماذا

ماذا

المحتوى واالستيعاب

ماذا لو

إبداع
التجربة

كيف

المفاهيم

تدريبات وتمارين

 يكلررف املعلررم كررل جمكوعررة ق ررا ة ال قرررة املخالالررة هلررا مث تضررب أس ر لة شرراملة لل قرررة وف رايمنوذج الساة ويبدأ ةر (ملاذا ماذا كيف ماذا لو).
يكلف املعلم كل جمكوعة واب إجاةة ل س لة الا دو تها. يتاةب املعلم عكل اجملكوعاو ويقدم تغذية راجعة.131

يعطّ املعلم امسا أو رقكا لكل جمكوعة.لتوجر ر ايسر ر لة الر را دو ته ررا إىل ة رراقّ
يكل ررف املعل ررم اجملكوع ررة ايوىل التوجر ر حن ررو الس رربورة؛ َّاجملكوعاو وتتلقى اإلجاةاو وتقيكها.
يكلف املعلم اجملكوعة تدوين ايس لة واإلجاةاو املت عليها على السبورة.يعزر املعلم اجملكوعة على أدا ها.يكلررف املعلررم اجملكوعررة الثا يررة التوجر إىل السرربورة وتوجير أسر لتها إىل ةرراقّ اجملكوعرراو ومثتتلقى اإلجاةاو وتدوهنا على السبورة.
يكلف املعلم ةاقّ اجملكوعاو تندية املهكة ذاهتا.يشكر املعلم مجيب الطلبة على أدا هم.إسترتيجيّة اسأل -اسأل -ب ّدل

 يكلف املعلم الطلبة الوقوف. خيتار املعلم أحد الطلبة ليقف أمام السبورة. يكلف املعلم الطالب الواقف اختيار أحد الطلبة. يسكّ املعلم الطالب ايول (أ) والطالب الثاين (ب). يكلف املعلم الطالب (أ) يسنل والطالب (ب) ييب . يتبادل الطالبان ايدوار؛ فيسنل الطالب (ب) وييب الطالب (أ). يشرركر املعلررم الطررالبة وخيتررار البررا خررر ويقررف أمررام السرربورة ويعيررد الكرررة ذاهتررا عرردةمراو.
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إستراتيجيّة الخريطة المفاهيميّة
 يكلف املعلم أحد الطلبة تالكيم خريطة ذهنية على السبورة. يكلف املعلم الطلبة استخىص عناصر القالة مث تدوهنا على اخلريطة. -يقيم املعلم أدا الطلبة ويقدم تغذية راجعة.

التعاوني
التفكير الناقد ،العمل في مجموعات /التعلّم
ّ
 يكل ررف املعل ررم الطلب ررة ةش رركل ن ررا ّ حتدي ررد صر ر او الشخال ررياو الر يس ررة والثا وي ررة يفالقالة من خىل اإلجاةة عن ايس لة اآلتية:
 .1م لن الشخالية الر يسة يف القالة؟
 .2م لن الشخالية الثا وية يف القالة؟
 .3ما الداللة الرمزية لكل من (النكر املروض التىميذ الق ة الغاةاو)؟
 .4اذكر وعّ احلوار.
 .5حدد عنالر احلركة يف العبارة (رحلإل الغاةاو).
 .6استخلة السكاو ال نرية للقالة.
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 .7اقرتح عنوا ا مناسبا للقالة.
 يناقش املعلم اجملكوعاو الثنا ية يف إجاةاهتم ويقدم تغذية راجعة. يكلف املعلم الطلبة تدوين اإلجاةاو يف دفاترهم.التعاوني /أكواب إشارة المرور
إستراتيجيّة التعلّم
ّ
 يقسم املعلم الطلبة سبب جمكوعاو. يكلررف املعلررم اجملكوعررة ايوىل اإلجاةررة عررن س رلال املعجررم والداللررة واجملكرروعتة الثا يررةوالثالثررة والراةعررة اإلجاةررة ع ررن س رلال ال ه ررم والتحلي ررل واجملك رروعتة اخلامسررة والسادس ررة
اإلجاةة عن سلال التذوق ايد

واجملكوعة الساةعة اإلجاةة عن سلال القضايا اللغوية.

 ميكررن للكجكوعرراو أن تسررتخدم أك رواب إشررارة املرررور؛ إذ يرردل الكرروب ايمحررر علررىحاجررة اجملكوعررة املاسررة إىل املسرراعدة والكرروب ايص ر ر يرردل علررى احلاجررة للكسرراعدة
ةدرجة متوسطة والكوب ايخضر يدل على أن اجملكوعة ال حتتاج إىل مساعدة.
 يتاةب املعلم عكل اجملكوعاو ويقدم تغذية راجعة. يكلف املعلم كل جمكوعة اإلجاةة عن السلال املخالة هلا. يقيم املعلم اإلجاةاو ويقدم تغذية راجعة. يكلف املعلم الطلبة تدوين اإلجاةاو يف دفاترهم.ائي:
نشاط إثر ّ
 استخرج من املعجم أمسا حيوا او أو يور خيط الناا يف قرا هتا واقرأها أمام رمى . ارسم أحداث القالة على شكل لوحة فنرية و بتها على اللوحة اجلدارية يف مدرست .134

ورقة عمل رقم ()1
اقرأ النة اآليت مث أجب:
عذررد إىل ال قرررة الررا تبرردأ ة ر (رحلررإل الغاةرراو ةعيرردا عررن النكررر السررجة يف ق ررة .ولكن ر مل
يستطب سياهنا وحدق غاابا إىل رجال يتحلقون حول ق ال وأعينهم تتنمل ة ضول ودومنرا
خرروف .وكرران أحرردهم يررتكلم ةالرروو هررادئ ذي ررربة مرررة :إذا أردمت ًّ
حقررا أن تتعلكروا مهنررا ر
مهنررة الرررتويل ر علرريكم أال تنسروا يف أي حلظررة أن معرردة خالررككم هرردفكم ايول .وسرررتون
أهن را مهك رة صررعبة وسررهلة يف ن واحررد .ا ظررروا اآلن إىل هررذا النكررر :إ ر منررر شرررا متعجرررف
شديد ال خر ريتر وقوتر وةطشر  .ولكنر سريتغَ ويالربح وديعرا ومطيعرا كط رل صرغَ .فراقبروا
ما سيجري ةة من ميل الطعام وةة من ال ميلك وتعلكوا.
فبررادر الرجررال إىل القررول إهنرم سرريكو ون التىميررذ املخلالررة ملهنررة الرررتويل .فاةتسررم املررروض
مبتهج را .مث خا ررب النكررر متسررا ى ةلهجررة سرراخرة :كيررف حررال ارري نا العزيررز؟ قررال النكررر:
أحضر ل ما كل فقد حان وقإل عامّ.
اب أس لة على النة الساة :
السلال يبدأ ةر (ملاذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (كيف):
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اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا لو):
اجلواب:
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ورقة العمل رقم ()2
اقرأ النة اآليت مث أجب:
فقررال املررروض ةدهشررة مالررطنعة :أتررنمرين وأ ررإل سررجيا؟ يررا ل ر مررن منررر مضررح ! علي ر أن
تدرك أين الوحيد الذي حي ل هنا إصدار ايوامر.
قال النكر :ال أحد ينمر النكور.
قال املروض :ولكن اآلن لسإل منرا .أ إل يف الغاةاو منر .وقد صرو يف الق ة .فن إل اآلن
جمرد عبد متتثل ل وامر وت عل ما أشا .
قال النكر ةنزق :لن أكون عبدا يحد.
قال املروض :أ إل مرغم على إ اعا؛ يين أ ا الذي أمل الطعام.
قال النكر :ال أريد عام .
قال املروض :إذن جب ككا تشا فلن أرغك على فعل ما ال ترغب في .
وأااف خما با تىميذا :سرتون كيف سيتبدل؛ فالرأا املرفوع ال يشبب معدة جا عة.
وجاع النكر وتذكذر  -ةنسى  -أياما كان فيها ينطل كريح دون قيود مطاردا فرا س .
ويف اليرروم الثرراين أحرراط املررروض وتىميررذا ةق ررة النكررر .وقررال املررروض :ألسررإل جا ع را؟ أ ررإل
ةالتنكيد جا ب جوعا يعذب ويلمل .قل إ جا ب فتحالل على ما تبغّ من اللحم.
ظل النكر ساكتا .فقال املروض ل :
افعل ما أقول وال تكن أمح  .اعرتف ةن

جا ب فتشبب فورا.
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قال النكر :أ ا جا ب.
فضررح املررروض وقررال لتىميررذا :هررا هررو ذا قررد سررق يف فررخ لرن ينجررو منر  .وأصرردر أوامرررا
فظ ر النكر ةلحم كثَ.
اب أس لة على النة الساة :
السلال يبدأ ةر (ملاذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (كيف):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا لو):
اجلواب:
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ورقة العمل رقم ()3
اقرأ النة اآليت مث أجب:
ويف اليوم الثالو قال املروض للنكر :إذا أردو اليوم أن تنال عاما فن ذ ما سن لب من .
قال النكر :لن أ يع .
قررال املررروض :ال تكررن متسرررعا فطل ر ةسرري جر ًّردا .أ ررإل اآلن حترروم يف ق الر  .وحررة أقررول
ل  :قف فعلي أن تقف.
قال النكر لن س  :إ فعى لب تاف وال يستح أن أكون عنيدا وأجوع.
وصاح املروض ةلهجة قاسية مرة :قف.
فتجكد النكر ًّتوا وقال املروض ةالوو مرح :أحسنإل.
فسر النكر وأكل ةنهم .ةينكا كان املروض يقول لتىميذا :سيالبح ةعد أيام منرا من ورق.
ويف اليوم الراةب قال النكر للكروض :أ ا جا ب فا لب ما أن أقف.
فقال املروض لتىميذا :ها هو ذا قد ةدأ حيب أوامري.
مث تاةب موجها كىم إىل النكر :لن تنكل اليوم إال إذا قلدو موا القط .
وقلد موا القط  .فعبس املروض وقال ةاستنكار :تقليدك فاشل .هل تعد الزجمرة موا ؟
فقل رد النكررر ا يررة م روا القط ر  .ولكررن املررروض ظررل مررتجهم الوج ر  .وقررال ةرراردرا  :اسرركإل
اسرركإل .تقليرردك مررا رال فاشررى .سررنترك اليرروم تترردرب علررى مروا القطر  .وغرردا سررنمتحن
فّذا جنحإل أكلإل أما إذا مل تنجح فلن تنكل.
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واةتعررد املررروض عررن ق ررة النكررر وهررو ميشررّ خبط رى متبا ررة .وتبع ر تىميررذا وهررم يتهامسررون
متضاحكة.
و ادى النكر الغاةاو ةضراعة ولكنها كا إل ا ية.
اب أس لة على النة الساة :
السلال يبدأ ةر (ملاذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (كيف):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا لو):
اجلواب:
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ورقة العمل رقم ()4
اقرأ النة اآليت مث أجب:
ويف اليرروم اخلررامس قررال املررروض للنكررر :هيرا إذا قلردو مروا القطر ةنجرراح لررإل قطعررة كبررَة
من اللحم الطارج.
قلد النكر موا القط

فال املروض وقال ةغبطة :عظيم! أ إل متو كق يف شباط.

ورمى إلي ةقطعة كبَة من اللحم.
ويف اليوم السادا وما إن اقرتب املروض من النكر حرت سرارع النكرر إىل تقليرد مروا القطر
ولكن املروض ظل وامجا مقطب اجلبة .فقال النكر :ها أ ا قد قلدو موا القط .
قال املروض :قلد هني احلكار.
قال النكر ةاستيا  :أ ا النكر الرذي ّتشراا حيوا راو الغاةراو أذقلرد احلكرار؟ سرنموو ولرن أ رذ
لب !
فاةتعد املروض عن ق ة النكر دون أن يت وا ةكلكة.
ويف اليرروم السرراةب أقبررل املررروض حنررو ق ررة النكررر ةاسررم الوجر وديعرا وقررال للنكررر :أال تريررد أن
تنكل؟
قال النكر :أذريد أن كل.
قال املروض :اللحم الذي ستنكل ل مثن :اهن كاحلكار حتالل على الطعام.
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فحاول النكر أن يتذكر الغاةاو فنخ  .وا دفب ينه مغكل العينرة .فقرال املرروض :هنيقر
ليس اجحا ولكا سنعطي قطعة من اللحم إش اقا علي .
اب أس لة على النة الساة :
السلال يبدأ ةر (ملاذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (كيف):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا لو):
اجلواب:
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ورقة العمل رقم ()5
اق ررأ الررنة اآليت الررذي يبرردأ ةر ر (ويف اليرروم الثررامن قررال املررروض :سررنلقّ مطلررب خطبررة وحررة
سن تهّ ص إعجاةا) مث أجب:
قال النكر :سنص .
فاةت رردأ املررروض إلقررا خطبت ر فقررال :أيهررا املوا ن ررون س ررب لنررا  -يف مناسررباو عدي رردة  -أن
أواحنا موق نا من كل القضايا املالَية .وهذا املوقف احلارم الالريح لن يتبدل مهكا ترآمرو
القوى املعادية .وةاإلميان سننتالر.
قال النكر:مل أفهم ما قلإل.
قال املروض :علي أن تعجب ةكل ما أقول وأن تال إعجاةا ة .
قال النكر :ساحما أ ا جاهل أذم ٌّّ وكىم را ب .وسنص ككا تبغّ.
وص ر النكررر .فقررال املررروض :أ ررا ال أحررب الن رراق واملنررافقة .سررتحرم اليرروم مررن الطعررام عقاة را
ل .
ويف اليوم التاسب جا املروض حامى حزمة من احلشا ش وألقى هبا للنكر وقال :كل.
قال النكر :ما هذا! أ ا من كلّ اللحوم.
قال املروض :منذ اليوم لن تنكل سوى احلشا ش.
وملا اشتد جوع النكر حاول أن ينكل احلشا ش فالدم عكها واةتعرد عنهرا مشرك ًّزا .ولكنر
عاد إليها ا ية واةتدأ يستسيغ عكها رويدا رويدا.
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ويف الي رروم العاش ررر اخت ررى امل ررروض وتىمي ررذا والنك ررر والق ررة؛ فال ررار النك ررر موا ن را والق ررة
مدينة.
اب أس لة على النة الساة :
السلال يبدأ ةر (ملاذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (كيف):
اجلواب:
السلال يبدأ ةر (ماذا لو):
اجلواب:
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إستراتيجيّة التقويم وأدواته :املىحظة /سلم التقدير العددي
املواوع :عناصر القالة
الرقم

5

المعايير

4

3

2

1

 1يتقكة أحداث القالة ةرباعة.
 2حيدد عناصر القالة.
 3حيلل الشخالياو.
 4يعرف وعّ احلوار.
 5يبة الدالالو الرمزية لكلكاو منتقاة.
 6يقرتح هناية أخرى للقالة.
 7حيدد أساليب الكاتب يف القالة.
 8يبة عنالر احلركة يف القالة.
ميث ررل التق رردير ( )5مت ررار وميث ررل التق رردير ( )4جي ررد ج رردًّا وميث ررل التق رردير ( )3جي ررد وميث ررل
التقدير ( )2اعيف وميثل التقدير ( )1مقبول.
معلومات إضافيّة للمعلّم

الر ررتويل :تعل رريم احليوا رراو االس ررتجاةة إىل ايوام ررر أو م ررل راو معين ررة يغر رراض ع رردة منه ررا

املرافقة أو الرتفي أو الاليد ولكن أكثر ما يكون يعكال السَك يجل العروض وجا املال.
ربط التعلّم بالحياة
احلرص على أن يتالرف رية مسلولة مب مراعاة حرية اآلخرين.
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( )4نماذج تطبيقيّة لمهارة الكتابة
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الوحدة الثالثة :ايردن ةلد اجلكال
الموضوع :الكتاةة
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:

يتوقب من الطالب أن:
 يتعرف م هوم املقاةلة الالح ية. يتعرف خطواو إجرا املقاةلة الالح ية. يري مقاةلة صح ية مب شخالية معنية ةالسياحة أو معلم التاريخ أو اجلغرافيا. ينكو لدي حس و ا يدفع للشعور ةاملسلولية هاا و ن واحلرص على املاللحة الو نية.مصادر المعلّم:
ال نون ايدةية وأعىمها ي يس املقدسّ.
فن الكتاةة والتعبَ إلمساعيل أةو العدوا ومجيل ةا عطا وعا ف فضل.
المفاهيم والمصطلحات:

املقاةلة الالح ية التعبَ الوظي ّ.
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

إستراتيجيّة التّدريس المباشر.
 ميهد املعلم للدرا ةنن خيترار أحرد الطلبرة ويطررح علير مجلرة مرن ايسر لة يف مواروعاو هترمالطلبة وييب الطالب عنها مث يعلن للطلبة أن هذا العرض يسكى مقاةلة صح ية مث يعررض
املعلم لوحة كرتو ية فيها م هوم املقاةلة الالح ية وشرو ها وخطواو إعدادها.
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 يعرررض املعلررم مقاةلررة صررح ية مكتوةررة مررن إحرردى الالررحف أو مسررجلة مر يررة أو مسرركوعةويناقش الطلبة يف مواوعها وأ راف احلوار وا طباعاهتم عن اللقا وتقييكهم ل .
 يكلف املعلم أحد الطلبة قرا ة مواوع الكتاةة مث يناقش الطلبة يف حمتواا مث يسنهلم: .1ما م هوم املقاةلة الالح ية؟
 .2بك تنجح املقاةلة الالح ية؟
 .3اذكر ةعل أهدافها.
 يكتب املعلم اإلجاةاو على السبورة. يقسررم املعلررم الطلبررة ررىث جمكوعرراو إحررداها ّتط ر للقررا الالررح ّ مررن حيررو التوقيررإلواملكان واحلضور والضريافة والثا يرة ّتترار الشخالرية ةاهتكرام وتتروىل اسرتدعا ا والتواصرل معر
والثالثررة هكررب املعلومرراو حررول موارروع اللقررا وتعررد يف اررو ها ايسر لة مسرتشرردة ةررأي أعضررا
اجملكوعتة ايذخرية.
 يعطررّ املعلررم الطلبررة فرصررة إجررا اللقررا الالررح ّ مث عرار مكتوةررا أو مسررجى أمررام الطلب رةويناقشهم يف مضكو ويقيم شاركتهم اللقا ويعزر الطلبة.
 يورع املعلم سخا من اللقا املكتوب أو املسجل على الطلبة؛ لىحت اظ هبا.عالجي
نشاط
ّ
يستعة الطالب متدين التحاليل ةبعل رمى ر يف كتاةرة جمكوعرة أسر لة صرح ية يف مواروع
معة.
ائي
نشاط إثر ّ
يعود الطلبة إىل الالحف احمللية أو (يوتيوب) وحيضر لقا صح يًّا مث يعرا أمام رمى .
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته :ايدا  /سلم التقدير العددي
املواوع :كتاةة مقاةلة صح ية
2 3 4 5

الرقم

المعايير

1

يكتب ةلغة سليكة خالية من ايخطا اللغوية واإلمى ية.

2

يلتزم خطواو كتاةة املقاةلة الالح ية.

3

يراعّ التسلسل املنطقّ للكقاةلة الالح ية.

4

يراعّ سىمة استخدام عىماو الرتقيم.

5

يقرأ املواوع املكتوب قرا ة تقوميية قبل تسليك للكعلم.

1

ميث ررل التق رردير ( )5مت ررار وميث ررل التق رردير ( )4جي ررد ج رردًّا وميث ررل التق رردير ( )3جي ررد وميث ررل
التقدير ( )2اعيف وميثل التقدير ( )1مقبول.
معلومات إضافيّة للمعلّم
من أ واع التع ربريررر الرروظ رري رّ:
 .2الرسالة
 .1الربقية
 .5التقرير
 .4اإلعىن

 .3الىفتة
 .6الطلب

ربط التعلّم بالحياة

تاةب إحدى املقاةىو الالح ية يف التل ار مث لرخرة فحواها وألقها أمام رمى .
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الوحدة الرابعة :أةواب السعادة
الموضوع :الكتاةة
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يكتب مواوعا مسرتشدا ديو الرسول صلى اّ علي وسلم. يتعرف م هوم الرسالة. يكتب رسالة ذاكرا فيها مالادر السعادة. مييز الشكل ايد للرسالة. يكتب ةلغة سليكة مراعيا قواعد اإلمى .مصادر التعلّم:
كتاب رياض الالاحلة
المفاهيم والمصطلحات:
الرسالة
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
التدريس المباشر ،إستراتيجيّة فكر زاوج شارك.
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 ميهد املعلم للدرا من خىل رةط ةالدروا الساةقة ويوج للطلبة ةعل ايس لة:1ر ما السعادة يف ظرك؟
2ر كيف حتالل على السعادة؟
3ر ما ايشيا الا متنح السعادة؟
 يكلف املعلم أحد الطلبة قرا ة حديو الرسول  -صلى اّ علي وسلم  -ويطرح عليهمةعل ايس لة ويكون اهلدف من ذل مجب أكرب عدد من ايفكار:
 1ر ما مضكون احلديو الشريف؟
 2ر كيف تكون الضرا خَا لإل سان؟
 3ر ما التوجي النبوي يف هذا احلديو الشريف؟
 يكلف املعلم أحد الطلبة قرا ة املواوع الثاين. يواح املعلم للطلبة م هوم الرسالة و ريقة كتاةتها والعناصر الر يسة الا يب أن تتضكنها. يقسم املعلم الطلبة جمكوعاو صغَة يو تكون رةاعية. يكلف املعلم كل جمكوعة اختيار أحد مواوعّ الكتاةة. ي كر كل الب على حدة يف املواوع ويدون أفكارا على ورقة. يتشارك كل البة يف اجملكوعة يف مناقشة أفكار ا واالت اق على تيجة مث يتشارك لبةال ري ةعد االت اق على ايفكار ويتعاون أفراد اجملكوعة يف كتاةة املواوع.
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 يقرأ أحد الطلبة ةاختيار اجملكوعة أو املعلم مواوعهم أمام الزمى .ئي
نشاط إثرا ّ
الرجوع إىل الشبكة العاملية للكعلوماو واستخراج رسالة وةيان السكاو ال نرية هلا.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :مراجعة الذاو /سجل وصف سَ التعلم
االسم ........................................
التاريخ .....................................
اهلدف من الدرا ........................................
الشّ الذي فعلت يف احلالة
....................................................................................
أفادين هذا الدرا يف حتسة مهاريت يف
....................................................................................
مىحظايت

مىحظاو املعلم
معلومات إضافيّة للمعلّم

الرسالة فن من فنون النثرية املتعددة ومنها :املقال واخلطبة والقالة واخلا رة ايدةية واحلككة
واملثل واملسرحية والرواية والومضة القالالية املكث ة.
ربط التعلّم بالحياة
معرفة عم اّ تعاىل وشكرا عليها.
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الوحدة السابعة :يف احملبة والعتاب
الموضوع :الكتاةة
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يتعرف م هوم املذكراو. يتعرف م هوم الرسالة ةنوعيها. يكتررب مذكرات ر املتعلقررة رردث كرران قطررة حتررول يف حيات ر أو رسررالة يعاتررب فيهررا صررديقااستكب إىل قول الواشة.
 ميتل قيكا واهاهاو منها القدرة على تنظيم الوقإل وإدارت .مصادر التعلّم:
مجهرة رسا ل العرب يمحد ص وو
إىل ولدي يمحد أمة
مذكراو املل عبد اّ ايول
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الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ
إستراتيجيّة التدريس المباشر والخريطة المفاهيميّة.
 ميهررد املعلررم ةّحضررار الررة :ررة إلحرردى مررذكراو امللر عبررد اّ ايول و ررة إلحرردىرسا ل مّ ريادة.
الر را وحتر ردد عناص رررا
 يقس ررم املعل ررم الطلب ررة أرة ررب جمكوع رراو ي ررو ت رردرا ك ررل جمك رروعتة ًّوخالا ال .
 يكلف املعلم اجملكوعاو أن تستخلة م هوم كل من املذكراو والرسالة الشخالية. يكلف املعلم اجملكوعاو أن تالكم خريطة م اهيكية لكل من املذكراو والرسالة الشخاليةوتعلق يف الغرفة الال ية.
 -يعرض املعلم اخلرا

امل اهيكية أمام الطلبة ويناقش الطلبة يف حمتواها.

الذاتي
إستراتيجيّة التعلّم
ّ
 يكلف املعلم كل الب اختيار مواوع واحد من مواوعاو الكتاةة. يالكم كل الب خمططا يفكار املواوع الذي اختارا. يكلف املعلم أحد الطلبة املتكيزين عرض خمطط أمام رمى . يكلف املعلم الطلبة مجيعهم كتاةة املواوع يف أجوا اهلدو . يتجول املعلم ةة الطلبة ويقدم تغذية راجعة.154

 يسكح املعلم للطلبة الذين أهنوا الكتاةة تقدذ مواوعاهتم أمام رمى هم. يعزر املعلم الطلبة ويقدم تغذية راجعة. يف هناية احلالة حيرص املعلم على مجب دفاتر الطلبة لتالحيحها على أن يعيدها هلم يفأقرب وقإل ملراجعة كتاةتهم مب ارورة تدوين املعلم مىحظات لكل الب.
عالجي
نشاط
ّ
يتعاون مب أحد الزمى اجمليدين يف كتاةة رسالة قالَة.
ائي
نشاط إثر ّ
يعود إىل مذكراو املل عبد اّ ايول وخيتار إحدى مذكرات ويقدمها أمام رمى .
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :ايدا  /قا كة الرصد
املواوع :الكتاةة
الرقم

موافق

المعايير

1

يبدأ مواوع قدمة مناسبة.

2

يكتب ةلغة سليكة خالية من ايخطا اللغوية واإلمى ية.

3

يكتب خب وااح ومقرو .

4

ينوع يف أفكارا.

5

يسلسل يف أفكارا.
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غير موافق

6

حيرص على جدة أفكارا.

7

يدعم أفكارا الر يسة ةنفكار جز ية مسا دة.

8

يوظف الشواهد وايدلة ا خيدم ال كرة.

9

ينهّ املواوع خبامتة مناسبة.

10

يلتزم الوقإل احملدد إلهنا الكتاةة.

معلومات إضافيّة للمعلّم
ال رق ةة املذكراو والسَة الذاتية أن املذكراو من كتا يدون فير الكاترب املواقرف الرا
مير هبا ويذعىن ةوصف ايحداث العامة وتعليلها وخاصرة الرا لكاتبهرا دور فيهرا أو عايشرها أو
شاهدها من قريب أو ةعيد.
أما السَة الذاتية فهرّ سررد حليراة الكاترب اخلاصرة الرا ارتبطرإل ةنحرداث تارخييرة مهكرة أو
ظرراهرة قافيررة يرويهررا وف ر تسلسررل رمررا ل حررداث لتو يقهررا أو دراسررة املعلومرراو املتعلقررة هبررذا
الشخالية.
ربط التعلّم بالحياة
اكتب مذكرات يف هذا اليوم.
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الوحدة الثانية عشرة :ت اؤل وأمل
الموضوع :الكتاةة
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يستذكر شروط املناظرة وخالا الها. يكتب مناظرة ةة مت ا ل حمب للجد والعكل ومتشا م ي ضل القعود والراحة. تنكو لدي الرغبة ةالعكل وحب احلياة وترك التشاؤم وحب التعاون مب اآلخرين.مصادر التعلّم:
جواهر ايدب يمحد اهلامشّ
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التدريس المباشر ،إستراتيجيّة أعط واحدة وخذ واحدة.

 يراجب املعلم الطلبة هوم املناظرة وشرو ها وخالا الها. -يكلف املعلم أحد الطلبة كتاةة مواوعّ املناظرة على السبورة و خر ةالقرا ة جهريًّا.

157

إستراتيجيّة (أعط واحدة وخذ واحدة).

 يطلب املعلم من الطلبة إحضار ورقة و نيها وليًّا يو يكرون هنراك عكرودان فيكتربالطالب يف العكود ايمين (أع واحدة) ويف العكود اييسر (خذ واحدة).
 -يكتب الطالب يف عكود أع واحدة سب ما يعرف عن املواوع املختار.

 يطلب املعلم مرن كرل الرب اختيرار رميرل ليناقشر ويتبرادال ايفكرار ويكترب الطالرب مراأعطاا لزميل يف خا ة (خذ) ويكتب ما أخذا من رميل يف خا ة (أع ).
 يكل رف املعلررم الطلبررة ال رذين ات ق روا علررى ايفكررار س رها التوج ر إىل جهررة مقاةلررة لل ري راآلخر.
 حيدد املعلم الوقإل الىرم للكناظرة. يعلررن املعلررم ةررد املنرراظرة ةررة ال رريقة فيحرراول كررل فرير إقنرراع اآلخررر ةرأير مرردعكا ذل رةايدلة والرباهة.
 يقدم املعلم التغذية الراجعة على أدا ال ريقة.عالجي
نشاط
ّ
خيط ةعل الطلبة يف كتاةرة اهلكرزة ةالشركل الالرحيح فريكل هم املعلرم العرودة إىل القالريدة
واستخراج الكلكاو الا حتتوي على اهلكزاو وتوايح سبب كتاةتها على هذا النحو.
ائي
نشاط إثر ّ
تكلي ررف الطلب ررة حتوي ررل ررة القر ررا ة (ك ك ررف دموع ر ر ) إىل من رراظرة ة ررة الش رراعر واإل س رران
املتكاسل.
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إستراتيجيّات التقويم وأدواته :مراجعة الذاو /سجل سَ التعلم
املواوع :إسرتاتيجية خذ وأع ل
االسم ..........................
التاريخ.........................
اهلدف من الدرا........................................................
تعلكإل من الدرا........................................................
أفادين الدرا يف حتسة.................................................
معلومات إضافيّة للمعلّم

الرتمررذي :هررو حمك رد ةررن عيسررى ةررن كسررورة ةررن موسررى ةررن الضررحاك السررلكّ الرتمررذي أةررو

عيسررى هررو اإلمررام الررذي صررنف كترراب اجلررامب املعررروف ةاسررم سررنن الرتمررذي ولررد يف مدينررة
ترمررذ مث ارحتررل إىل مرردن عرردة لطلررب احلررديو فرحررل إىل الع رراق وخرسرران واحلجررار وح ررظ
جمكوعة كبَة من ايحاديو وت ق ةاحلديو أيضا.
ربط التعلّم بالحياة
ميتل القدرة على املناظرة وإ باو صحة رأي ةايدلة والرباهة.
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الوحدة الرابعة عشرة :اجليش العر
الموضوع :الكتاةة
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يتعرف م هوم الرسالة و وعيها. يتعرف خطواو كتاةتها الالحيحة. يدون الطلبة ايفكار العامة لكل مواوع. يراعّ يف كتاةت شروط الكتاةة الالحيحة اخلالية من ايخطا . يكتب يف واحد من املواوعة املقرتحة. ينكو يف س حب الو ن واالفتخار ةاجليش وةطوالت .مصادر التعلّم:

مجهرة رسا ل العرب للقرشّ
اسرتاتيجياو التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم حلسن ريتون
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التعاوني /شبكة العنكبوت
إستراتيجيّة التعلّم
ّ
 -يقسم املعلم الطلبة جمكوعتة متقاةلتة وجها لوج .
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 يلقّ املعلم كرة الالوف إىل أحد الطلبة ويطلب من أن ينيت علومة تعلكها مرن القالريدةمث يرمّ هبا الطالب إىل أحد رمى لينيت علومة جديردة تعلكهرا مرن القالريدة وهكرذا إىل أن
تالبح خيوط كرة الالوف مثل شبكة العنكبوو.
 يذكر املعلم الطلبة ةالرسالة و وعيها وخطواو كتاةتها. يكلف املعلم الطلبة قرا ة املواوعة قرا ة جهرية سليكة.الذهني
التعاوني ،العصف
إستراتيجيّة العمل في المجموعات /العمل
ّ
ّ
 يقسم املعلم الطلبة أرةب جمكوعاو لكل جمكوعتة مواوع من املواوعة املقرتحة. يكلف املعلم الطلبة حتديد ايفكار العامة للكواوع وتدوينها. ينرراقش املعلررم الطلبررة يف ايفكررار الررا دو وهررا ةاسررتكطار أكرررب قرردر مررن ايفكررار عررن ري رايس لة وا تقا أكثر ايفكار مى مة للكواوع املراد كتاةت .
 يدون املعلم ايفكار اجليدة على السبورة لىستعا ة هبا يف الكتاةة. يكلف املعلم اجملكوعاو البد ةالكتاةة. يتاةب املعلم الطلبة يف أ نا الكتاةة ويقدم هلم املساعدة إن تطلب ايمر ذل . حيدد املعلم وقتا إلجنار الكتاةة. يكلف املعلم اجملكوعاو حتديد املتحدث ةامسها ويعرض عكل جمكوعت . يقيم املعلم أدا اجملكوعة. يالوب املعلم ايخطا الا وقب فيها أغلب الطلبة مجاعيًّا على السبورة.عالجي
نشاط
ّ
عذد إىل القاليدة ووظف ةعل امل رداو اجلديدة يف كتاةت .
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ائي
نشاط إثر ّ
 ميكن للكعلم يف هناية ال الل مجب كتاةاو الطلبة اإلةداعية وعراها على جدارية املدرسة أوبعها يف كتيب صغَ.
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :ايدا  /سلم التقدير العددي
املواوع :كتاةة الرسالة

الرقم

2 3 4 5

المعايير

1

 1يكتب ةلغة سليكة خالية من ايخطا اللغوية واإلمى ية.
 2يلتزم خطواو كتاةة الرسالة.
 3يراعّ التسلسل املنطقّ يف الكتاةة.
 4يراعّ سىمة استخدام عىماو الرتقيم.
 5يقرأ املواوع املكتوب قرا ة تقوميية قبل تسليك للكعلم.
ميث ررل التق رردير ( )5مت ررار وميث ررل التق رردير ( )4جي ررد ج رردًّا وميث ررل التق رردير ( )3جي ررد وميث ررل
التقدير ( )2اعيف وميثل التقدير ( )1مقبول.

معلومات إضافيّة للمعلّم

عبرد احلكيررد الكاتررب أول مررن وارب ايصررول ال نريرة يف الكتاةررة فقيرل فير ":ةررد إل الكتاةررة
وختلكإل ةاةن العكيد".
ةعبد احلكيد ذ
ربط التعلّم بالحياة
ات ر مررب لبررة ص ر علررى القيررام كلررة ظافررة ملراف ر املدرسررة دون أن يطلررب معلكرروك
ذل ؛ ا تكا لو ن وح اظا على مقدراو املدرسة.
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الوحدة السادسة عشرة :أسباب النالر
الموضوع :الكتاةة
عدد الحصص :حالة واحدة
النتاجات:
يتوقب من الطالب أن:
 يكتررب يف وجرروب مواجهررة اإل سرران ل خطررار للوصررول إىل هدف ر يف اررو البيررإل الشررعريللكتن .
 يكتررب يف تقلرب أحروال اإل سرران مررب الررزمن وأ ر ال يسررَ علررى وتررَة واحرردة يف اررو البيررإلالشعري للر دي.
 يكتب مراعيا عىماو الرتقيم وقواعد الكتاةة الالحيحة. يضكن كتاةت ايدلة والرباهة الا تثبإل وجهة ظرا.مصادر التعلّم:
فن الكتاةة والتعبَ إلةراهيم خليل وامتنان الالكادي
الصف:
إستراتيجيّات التدريس وإدارة
ّ

التعاوني /انتق زميال.
التدريس المباشر ،التعلّم
ّ
 ميه رد املعلررم للحالررة مررن خررىل ذكررر ةعررل البطرروالو العرةي رة واإلسررىمية يف الترراريخ العرررواإلسىمّ مثل :محزة ةن عبد املطلب أو عكر املختار.
 يعرض املعلم ةيا الشعر على السبورة ويكلف أحد الطلبة قرا هتكا. يكلف املعلم كل الب ا تقا رميل ل لكتاةة مسودة املواوع الذي خيتارا .163

 خيالة املعلم الزمن املناسب إلهنا املهكة. ين الل الزميىن ليكتب كل منهكا مواوع من ردا مست يدا من املسودة الا أعداها معا. يعرض الطلبة كتاةاهتم أمام رمى هم. يقيم املعلم كتاةاو الطلبة ويالوب ايخطا .عالجي
نشاط
ّ
يكلف الطلبة كتاةة فقرة واحدة عن أحد املواوعة.
ائي
نشاط إثر ّ
يكت ررب الطلب ررة ع ررن إح رردى الشخال ررياو التارخيير رة ال ررا ق رردمإل للبشر ررية مث رراال عل ررى اإلق رردام
والشجاعة ويعراها أمام رمى .
إستراتيجيّات التقويم وأدواته :مراجعة الذاو /سجل وصف سَ التعلم:

املواوع :مهارة الكتاةة.
االسم......................................................

التاريخ............................................... ......
اهلدف من الدرا........................................ ..
الشّ الذي فعلت يف احلالة
....................................................................................
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....................................................................................
....................................................................................
أفادين هذا الدرا يف حتسة مهاريت يف
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
مالحظاتي

مالحظات المعلّم

معلومات إضافيّة للمعلّم
البيإل الشعري اآليت:
ل
كمن كسَّراذ كركمن سا كت ذ أكرما ذن
شاهد ذهتا ذد كول
مور كككا ك
ه كّ ايذ ذ
هو من قاليدة مشهورة للشاعر اي دلسّ أ البقا الر دي يف ر ا اي دلس ومطلعها:
غر ةل ل
طيب ال كعي ل
ش إل سا ذن
لل ذكل كشّ إلذا ما تكر َّم رذقالا ذن
فكى يذ َّ
ربط التعلّم بالحياة

اّتاذ الطالب قدوة ل يسَ على هنجها يف ّتطّ الالعاب للوصول إىل أهداف .
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املىح
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الصف التاسع الوحدة الخامسة :من مآثر البادية الصفحات من  38إلى 45
نموذج تحليل المحتوى /المبحث :اللغة العربيّة ف،1
ّ
رقم

الوحدة

المفردات

المفاهيم

والمصطلحات

الحقائق والتعميمات واألفكار

 التغ ر ر ر ررا ةالبادير ر ر ر ررة ايرد ي ر ر ر ر رةالوح ر ر ر ر رردة  -احلكيكة  -النشامى
وقيكتها.
اخلامسة  -جارو  -البداوة
 انوا  -مج ررب امل ررذكر  -دور البادير ر ررة مر ر ررب فقره ر ر ررا يفتنش ر ر ر ر ر ة س ر ر ر ر رراكنيها وم ر ر ر ر ررنحهم
 النجود السامل الز ود  -مج ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب ص او البطولة والشجاعة. فضر ر ر ر ر ر ر ررل البادير ر ر ر ر ر ر ررة علر ر ر ر ر ر ر ررى قضب التكسَاإل سا ية.
 الدخيل  -اإلسناد البادي ر ررة مهر ر رد اللغ ر ررة العرةي ر ررة كثباهنا  -املقالةال ال ر ررحى ودوره ر ررا يف احل ر رراظ
 الوغىعليها.
 الاليد ص ر ر ر ر ر او ايرد ي ر ر ر ر رة ال ر ر ر ر را -يتي

المهارات

 االستكاع التحدث الق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ةاجلهرية
 املناقشة النقر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردوالت سَ
 االستنتاج االستخراج اإلعراب الكتاةة167

األسئلة واألنشطة
والتدريبات

الرسومات

القيم

واألشكال واالتّجاهات

 أسر ر ر ر ر ر ر ر لة املعج ر ر ر ر ر ر ررم صوروالداللةر
 أس ر ر ر ر ر ر ر ر ر لة ال ه ر ر ر ر ر ر ر ررموالتحليل.
 أس ر ر ر ر ر ر ر لة التر ر ر ر ر ر ررذوقايد .
 القضايا اللغوية. الكتاةر ر ر ر ررة يف أحر ر ر ر ررداملوا رروعة :فق رررة ع ررن
مشرراعر احلررب واحلنررة
حلياة الط ولة.

 ح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربالو ن.
 االعتر ر ر ر ر ر رزارةر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رالو ن
واالفتخ ر ر ر ر ر ر ر ررار
ة.
 ح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربالبادية.
 اعت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رزارايرد ير ر ر ر ر ر ر ر ر ر رة
ةا تكا هم إىل

 املدى -مهجة

اكتسبوها من البادية.
 افتخ ر ر ررار الش ر ر رراعر ةع ر ر رراداوالبادية وترا ها وري أهلها.
 ةي ر رران دور الش ر ررعر يف ال ر رررةاحل والدفاع عن .
 اتالاف البادية ةقسوة احلياةفيها.
 س ر ر رركان البادي ر ر ررة يتكرسر ر ر رونعلى حب ال روسية.
 حمبر ر ر ر ر رة ايرد ير ر ر ر ر رة للبادير ر ر ر ر رةواعتزارهم ةا تساهبم إليها.
 حيدر حمكود شاعر أردين. اجلكر ر رروع يف العرةي ر ر رة ى ر ر ررة:مجب املذكر السامل ومجب املل و
السامل ومجب التكسَ.

 -اإلسناد
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مقالر ررة عر ررن أ ر ررر حير رراة
البادي ر ر ر ررة يف شخال ر ر ر ررية
ال رد.
 الع ر ر ررودة إىل دي ر ر ر رواناملتنر ر ر ر أو غ ر ر ررَا م ر ر ررن
الشر ر ر ر ررعرا واسر ر ر ر ررتخراج
أةير ر ر رراو فيهر ر ر ررا شر ر ر رروق
وحنة إىل الو ن.

البادية.

نموذج خطّة وحدة دراسيّة
الصف :التاسع
ّ

اسي :الثاني
الفصل الدر ّ

عنوان الوحدة :تفاؤل وأمل

الصفحات35 -28 :

الفترة الزمنيّة :من 2019 /9/2
النتاجات
يتوقررب مررن الطالررب ةعررد دراسررة الوحرردة
أن يكون قادرا على أن:
 يسررتكب إىل الررنة الررذي يقرررؤا املعلررممر ر ررن كتي ر ر رب االسر ر ررتكاع ويير ر ررب عر ر ررن
ايس لة.
 -يتحدث عن ارتباط الت اؤل ةالعكل.

المبحث :اللغة العربيّة

الموا ّد
والتجهيزات

(مصادر التعلّم)

عدد الحصص6 :

إلى 2019/9/10

استراتيجيّات
التدريس

التقوي م
االستراتيجيات

 املعجم الوسي  - .التر ر ر ر ر ر ر رردريس  -القل ر ر ر ر ر ررموالورقة.
 الش ر رربكة العاملير ر رة املباشر. التق ر ر رروذ احلوارللكعلوماو.
املعتك ر ر ر ر ر ر ر ررد
واملناقشة.
ديوان الشاعر
 ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتعلم عل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررىايدا .
التعاوين.
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أنشطة مرافقة

األدوات
 قا كر ر ر ر ررة  -يعود الطالب إىلالرصد .دير ر ر ر ر ر ر روان إةر ر ر ر ر ر ر رراهيم
 س ر ر ر ر ر ررلم وقر ر ر ر ر رران وخيتر ر ر ر ر ررارالتق ر ر ر ر ر ر رردير قاليدة مرن قالرا دا
الل ظّ .الر را ع رررب فيه ررا ع ررن
حب للو ن ومتسك

ذاتي
ّ
التأمل ال ّ
حول الوحدة
 أشر ر ر ر ررعر ةالرار ر ر ر رراعن:
 التحدياو: مقرتحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراوالتحسة:

 حي رراور رم ررى ا ض رركون ةي ررإل الش ررعرأن املعال ال تنيت إال ةالكد والعكل.
 يقدر را اآلخرين وحيرتمها. يقرأ ايةياو قرا ة صامتة فا ة. يقرأ ايةياو قرا ة جهرية سليكة. ي س ر ر ر رر معر ر ر رراين امل ر ر ر رررداو اجلدير ر ر رردةوالالعبة.
 يتع ر رررف ايفكر ر ررار الر يس ر ررة ال ر ر را أرادالشاعر تنكيدها.
 حير رردد أسر ررباب النجر رراح ككر ررا أرادهر رراالشاعر.
 يواح الالور ال نرية يف القاليدة. حيدد الناسخ وامس وخربا. يعلل سبب كتاةة اهلكزة. -يتعرف م هوم املناظرة.

 التحلي ر ر ر ر ر ر ر ر ررل -واالستنتاج .التواصر ر ر ر ر ررل
املىحظة.
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ةال ر ر ر ر ر ر ر ر رردفاع عن ر ر ر ر ر ر ر ر ر
ويعرار ر ر ر ر ر ررها أمر ر ر ر ر ر ررام
رمى .

 يكت ر ررب يف واح ر ررد م ر ررن املوا ر رروعةمراعيا ما تعلك .
 يتر ررذوق خمتر رراراو مر ررن لغتنر ررا اجلكيلر ررة(فلس ة احلياة).
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والبعدي
القبلي
االختبار
نماذج
ّ
ّ
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للصف التاسع
قبلي ( )1في الوحدة السابعة (في المحبّة والعتاب)
ّ
نموذج االختبار ال ّ
العالمة (

)40 /

األول 24( :عىمة)
السؤال ّ

اقرأ ايةياو الشعرية اآلتية من قاليدة اةن ريدون إىل والدة ةنإل املستك ّ مث أجب عن
ايس لة الا تليها:
أكاحى التَّنا ّ ةكديى لمن تك كدا ينا
ظ العلدا لمن تكساقينا اهلكوى فك كد كعوا
غي ك
كوقكد ككو ذن كوما ذخيشى تكر ك رقذنا
ل
ة ذي كح كسد
ما حقنا أكن تذقروا كع ك
 .1ما مناسبة ظم الشاعر هذا القاليدة؟

اب كعن ل
يب لذقيا ا كهافينا
كو ك
قال الدَّهذر مينا
ة فك ك
ةلنكن كرغك َّ
فاليكروكم كحن ذن كوما يرذرجى تكىقينا
ةلنا وال أكن تكسروا ل
كاشحا فينا
ذ
(عىمتان)

 .2ما معىن امل ردتة اآلتيتة :التنا ّ كاشح؟
 .3ةة موقف ايعدا حة علكوا حبة الشاعر لوالدة.
 .4إالم يعزو الشاعر سبب وقوع ال راق يف البيإل ايخَ؟
 .5اشرح البيإل الثالو شرحا أدةيًّا وافيا.
 .6واح الالورة ال نرية يف عبارة" :فقال الدهر مينا".
 .7استخرج من القاليدة مثاال على الطباق.
 .8إالم يعود الضكَ يف كلكة (تقروا)؟
(عىمتان)
 .9ما الضب الالحيح حلرف العة يف كلكة (فدعوا)؟
 .10ل
هاو اجلذر اللغوي لكلكة (يرجى).
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(4عىماو)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(4عىماو)
(عىمتان)

(عىمتان)
(عىمتان)

السؤال الثاني16( :عىمة)
اقرأ النة اآليت مث أجب عن ايس لة الا تلي :
يسررعى اإل سرران ةطبيعتر إىل حتسررة صررورت عنررد التالرروير ليحظررى ةالررورة أكثررر مجرراال لكررل
من سَى الالورة فعلي أن حيسن أعكال و واياا هاا اآلخرين ليكرون حمر رارا اّ وإعجراب
الناا فنعم املر من ميل حسن النية.
 .1استخرج من النة الساة ما ينيت:
اسم ت ضيل.....................................

(  5عىماو)

خربا لناسخ .....................................
فعى الرما.....................................
مجب مذكر ساملا.................................
أسلوب مدح.....................................
 .2أسند ال عل (يسعى) إىل اكا ر الغا ب.

(5عىماو)

تاما:
 .3أعرب ما حتت خ إعراةا ًّ
اإل سان:
حيسن:
التالوير:

(6عىماو)
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للصف التاسع
البعدي ( )1في الوحدة السابعة (في المحبّة والعتاب)
نموذج االختبار
ّ
ّ
العالمة (

)40 /

السؤال األول24( :عىمة)
اقرأ ايةياو الشعرية اآلتية من قاليدة اةن ريدون مث أجب عن ايس لة الا تليها:
ل
ي ال ذرك لرحبينا
إن الككا كغيَّركر النَّن ذ

ال كحت كسبوا كنيك ذكم كعنا يغيرذر ا

يا سا لري البررلق ل
غاد ال كقالر واس ل ةلل
ك ك
كك
ةيب ذمل ككن َّ
كن اللَّ ك أ كشناذ
كر ذ

الوَّد يكسقينا
كمن كا كن لصر ك
ف اهلكوى كو ذ

إلل ا تك كذكذراذ أكمسى يرذ كعنينا

العه لد -ما ذدمنا -ذحمافلظكة
دومّ كعلى ك

فكاحلذر كمن دا كن إل الافا كككا دينا

 .1ما معىن امل ردتة اآلتيتة :النني الورى؟
ل
صرف)؟
 .2ما ال رق يف املعىن ةة الكلكتة (صرف ك

 .3ما الال او الا أسبغها الشاعر على حمبوةت ؟
 .4اشرح البيإل الثاين شرحا أدةيًّا وافيا.
 .5ما املعىن الذي أفادت العبارة( :دومّ على العهد)؟
 .6واح الالورة ال نرية يف البيإل الثالو.
 .7استخرج من القاليدة مثاال على احلككة.
 .8إالم يعود الضكَ يف كلكة ( نيكم)؟
 .9ااب ما حتت خ ابطا سليكا.
 .10ل
هاو اجلذر اللغوي لكلكة (يرجى).

175

(4عىماو)
(3عىماو)

(3عىماو)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)

السؤال الثاني16( :عىمة)
اقرأ النة اآليت مث أجب عن ايس لة الا تلي :
للكلكة الطيبة أ ر ةالغ ووقب حسن يف القلوب فلنحسن اختيار كلكاتنا ا يضكن أال
سّ إىل اآلخرين دون أن شعر فنكثر الناا تعج قلوهبم ا ال يعلك إال اّ فنعم الرجل
الرحيم ةالناا.
 .1استخرج من النة الساة ما ينيت:
اسم ت ضيل.........................
فعى مضارعا منالوةا.................
فعى الرما...........................
مجب مذكر ساملا.....................
أسلوب مدح.........................
خربا................................
 .2أسند ال عل (تعج) إىل اكا ر املخا ب.
 .3ا سب إىل كلكة (أ ر).
تاما:
 .4أعرب ما حتت خ إعراةا ًّ
حنسن:
أ ر:
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(6عىماو)

(4عىماو)
(عىمتان)
(4عىماو)

للصف التاسع
قبلي ( )2في الوحدة الخامسة عشرة (إلى ولدي)
ّ
نموذج اختبار ّ
العالمة (

)40 /

السؤال األول 24( :عىمة)
اقرأ النة اآليت من وحدة (القدوة والواجب) يمحد أمة مث أجب عن ايس لة الا تلي :
أي ةا احرص على أن يكون ل مثل أعلى تنشدا وترمّ إلي يف حيات وليكن هذا
املثررل ايعلررى مشر ًّ
رتقا مررن شخالررية عظيكررة مالررلحة تت ر و سر ومزاجر ؛ فررّين أعرررف فير
اجلد واإلفرراط يف عرزة الرن س وقلرة اجملاملرة فلريكن مثلر مناسربا هلرذا كلر إن حتديردك املثرل
ايعلررى سرريحدد سررَك ويعررة مررا يقرررب من ر ومررا يبعررد فن ررإل إذا قالرردو اهلرررم أمكن ر أن
تعرف من الطري املقرب والطري املبعد.
 .1ل
هاو كتاةا ملللف النة؟

(عىمتان)

 .2ما معىن ًّ
كى ما ينيت:
املثل اجملاملة.
(ينشد ل
ينشد).
 .3فرق يف املعىن ةة امل ردتة :ذ
 .4ما أ ر حتديد املثل ايعلى ككا يرى الكاتب؟
 .5اذكر ص او االةن ككا جا على لسان ايب.
 .6واح الالورة ال نرية يف عبارة" :فقال الدهر مينا".
 .7استخرج من القاليدة مثاال على الطباق.
 .8إالم يعود الضكَ يف كلكة (تنشدا)؟
 .9ما الضب الالحيح حلرف الرا يف كلكة (اهلرم)؟
ل
هاو اجلذر اللغوي لكلكة (مزاج ).
.10
177

(4عىماو)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(4عىماو)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)

السؤال الثاني16( :عىمة)
اقرأ النة اآليت مث أجب عن ايس لة الا تلي :
ذاو يوم ذهب ل صغَ إىل متجر ة هاتف أراّ كان هذا الط ل قالَا لكن تبدو
علي مىمح ال طنة والذكا اتالل علرى امررأة و لرب منهرا العكرل يف حرديقتها تنظي را ورعايرة
ولكن املرأة رفضإل لب ؛ فلديها شرخة يقروم ةرذل وهرو أمرة فرنغل الط رل اهلراتف وشرعر
ةسعادة غامرة؛ ي قالد من املكاملة اختبار املرأة.
 .1استخرج من النة الساة ما ينيت:
ةدال.....................................
خربا.....................................
فعى متعديا...............................
ك
مجب مذكر ساملا..........................
فعى ًّ
معتى مثاال...........................
عتا.....................................
 .2أسند ال عل (يبدو) إىل اكا ر الغا ب.
تاما:
 .3أعرب ما حتت خ إعراةا ًّ
قالَا:
مىمح:
املرأة:
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(6عىماو)

(4عىماو)
(6عىماو)

للصف التاسع
نموذج اختبار البعدي ( )2في الوحدة الخامسة عشرة (إلى ولدي)
ّ
العالمة (

)40 /

السؤال األول24( :عىمة)
اقرأ النة اآليت من وحدة (القدوة والواجب) مث أجب عن ايس لة الا تلي :
أي ةا فعلى كل إ سران أن يرلدي واجبر دا كرا ككرا يطالرب قوقر واإل سران يف هرذا
احليرراة ....إمنررا يعرريش ل ر وللنرراا ولسررعادت ولسررعادة النرراا وأدا الواجررب يررلدي إىل حتقي ر
السعادة :فالطالب الذي يرلدي واجبر يسررت يسرعدها وايغنيرا ةترنديتهم مرا علريهم مرن ةنرا
للكستش ياو وتربع للخَاو يزيدون يف راحة الناا ورفاهيتهم ...ومثلنا ايعلى أن تلذذ من
أدا الواجب.
(2عىماو)

 .1ما معىن كلكة (رفاهية)؟
 .2مل يب على اإل سان أن يلدي واجب ككا يطالب قوق ؟
 .3كيف يسعد ايغنيا الناا؟
 .4ما النتا ج املرتتبة على إسعاد ايغنيا الناا؟
 .5ل
هاو من النة عبارة تدل على حتكل املسلولية.
 .6واح الالورة ال نرية يف عبارة" :أن تلذذ من أدا الواجب".
 .7إالم يعود الضكَ يف كلكة ( قوق )؟
 .8ااب ما حتت خ ابطا سليكا.
 .9ل
هاو اجلذر اللغوي لكلكة (ايغنيا ).
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(4عىماو)
(4عىماو)
(4عىماو)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)
(عىمتان)

السؤال الثاني16( :عىمة)
اقرأ النة اآليت مث أجب عن ايس لة الا تلي :
كان رجل يتنزا يف حديقة فوجد فراشة تطَ فتبعها حت دخلإل شر قتها وأغلقإل على
سها وةقيإل كذل عدة ساعاو فقل الرجل من ذل فقرر أن يساعدها ظا ًّا أهنا
ستكوو فتطوع وقة شر قتها فخرجإل ال راشة ولكنها مل تكن تقوى على الطَان حت
سكنإل أعضاؤها وماتإل ةعد فرتة وجيزة.
(6عىماو)

 .1استخرج من النة الساة ما ينيت:
فعى ًّ
معتى أجوف........................
عتا....................................
فعى متعديا..............................
مجب تكسَ..............................
فعى مضارعا جمزوما.......................
خربا لناسخ .............................
 .2أسند ال عل (تقوى) إىل اكا ر املخا ب.

 .3أجب عن السلال اآليت :أمل يكن الرجل خا ا على ال راشة من املوو؟
تاما:
 .4أعرب ما حتت خ إعراةا ًّ
رجل:
تقوى:

(4عىماو)
(عىمتان)
(4عىماو)
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ت ّم بحمد اهلل تعالى
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