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 :أهداؾ النشاط

 ٌتعرؾ المتدرب مفهوم التعبٌراللؽوي  -
 ٌفرق بٌن التعبٌر اإلبداعً والوظٌفً -
 ٌتعرؾ كٌفٌة النهوض بتدرٌس التعبٌر -

 

 :محتوى النشاط

 :تعرٌؾ التعبٌر

هو القالب الذي ٌصب فٌه اإلنسان أفكاره بلؽة سلٌمة، وتصوٌر جمٌل، وهو الؽاٌة من تعلٌم اللؽة، 

 .سابل للتعبٌر الصحٌحففروع اللؽة كلها و

وهً من دالبل ثقافة الطالب وقدرته على التعبٌر عن أفكاره بعبارة سلٌمة بلٌؽة، ولذلك كان التعبٌر 

من أهم ما ٌجب أن ٌهتم به معلم اللؽة، وؼرض التعبٌر ٌتمثل فً تعوٌد الطلبة على حسن التفكٌر، 

 .وجودته

 

 :موضوعات التعبٌر نوعان

ناابً ٌعرض فٌه المبدع أفكاره ومااعره، وببراته الباصة وٌقوم على وٌسمى اإل: اإلبداعً .أ

 . المقالة ، والقصة ، والحوار : االنفعال والعاطفة واإلبداع فً اللؽة، مثل 

وٌسمى بالنفعً، وٌعبر عما ٌجري فً حٌاة الناس وتنظٌم اإونهم، وال ٌعتمد على : الوظٌفً .ب

 .الرسالة ، والتقرٌر : حٌاتٌة مثل  العاطفة أو التؤثر وإنما ٌإدي وظابؾ

 

وكال النوعٌن تتطلبه ضرورات الحٌاة، فالوظٌفً ٌفً بمتطلبات الحٌاة واإونها المادٌة 

واالجتماعٌة، واإلبداعً ٌعٌن الطالب على التعبٌر عن نفسه وتصوٌر مااعره تعبٌراً 

 .وتصوٌراً ٌعكسان ذاتٌته، وٌبرزان ابصٌته

 التعبٌر اللؽوي(: 1)نشاط 
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 :عبٌر فً مدارسناكٌفٌة النهوض بتدرٌس الت

  إعطاء الطالب مساحة من الحرٌة فً ابتٌار الموضوعات عند الكتابة، وبلق الدافع للتعبٌر
 .وبلق المناسبات الطبٌعٌة التً تدفع التالمٌذ للكتابة أو التحدث

  ربط موضوعات التعبٌر ببقٌة فروع اللؽة وبالمواد الدراسٌة األبرى، وتوظٌؾ موضوعات
 .ذلك األدب والقراءة فً

  تعوٌد الطلبة على االطالع والقراءة، حتى تتسع دابرة ثقافة الطلبة، وبالتالً ٌكون لدٌهم قدر
 .من األفكار واأللفاظ التً تعٌنهم  فً الكتابة والتحدث

  ،المناقاات التً تعقب مواقؾ القراءة والكتابة والتعبٌر الافهً حول ما تتضمنه من معان
 .وأفكار وكلمات مناسبة

  التدرٌب على التحدث والكتابة، وإزالة البوؾ والتردد من نفوس الطلبة باتى الطرق كثرة
 .الممكنة

  تفهم الطلبة أبعاد الموضوع التعبٌري وارتفاع لؽة الحدٌث لدى المعلم، كلها تسهم فً ارتفاع
 .المستوى التعبٌري لدٌهم

 ؽوٌة وإثراإهاتصحٌح األبطاء، وتقوٌم األسلوب واالرتقاء به، وتكوٌن الثروة الل. 
 

 :األمور التً ٌنبؽً مراعاتها فً تدرٌس التعبٌر

  ٌنبؽً أن نركز اهتمامنا على المعنى ال على اللفظ، أي أن ٌهتم المعلم باألفكار، ورؼم أهمٌة
 .اللفظ إال أنه بادم للفكرة معبر عنها

 التلمٌذ اللؽة فً  ٌنبؽً أن ٌتم تعلٌم التعبٌر فً مواقؾ طبٌعٌة مثل المواقؾ التً ٌستعمل فٌها
 .حٌاته

 تبصٌص حصص معٌنة للتدرٌب على ألوان النااط اللؽوي المبتلفة. 

  فً تدرٌب الطلبة على ممارسة التعبٌر ( ؼٌرا لمقصودة)استؽالل المواقؾ العرضٌة
 .وتوجٌههم للتعبٌر عن أنفسهم أوالً، وإمدادهم بالببرات الالزمة التً تساعدهم على ذلك

 ساسٌة المواقؾ المبتلفة ككتابة رسالة، أو مذكرة أو حكاٌةتزوٌد التالمٌذ بح. 

 ٌجب على المعلم أن ٌهتم بتعبٌره حٌن ٌكتب أو ٌتكلم فهو نموذج للتعبٌر الواضح البسٌط. 

  ٌنبؽً وضع معاٌٌر ومستوٌات أمام الطلبة فً الؽاٌات المطلوب وصولهم إلٌها أو وصول
 .إنتاجهم إلى حد معٌن

 ًتعلٌم التعبٌر، والعمل على إزالة البوؾ والتردد فً نفوس الطلبة توظٌؾ فروع اللؽة ف. 

 الوقوؾ على األبطاء الاابعة فً التعبٌر الكتابً أو الافهً حسب ترتٌب األبطاء وأهمٌتها. 

 تذلٌل كل العقبات التً تثبط رؼبة الطالب فً الكتابة. 

 وا عن أنفسهم ال عما ٌرٌده ٌنبؽً على المعلم أن ٌعطً الطلبة الحرٌة فً تعبٌرهم حتى ٌعبر
 .المعلم
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 :أخطاء ٌقع فٌها معلمو اللؽة العربٌة

  نجد أن كثٌراً من المعلمٌن ٌتركون الطلبة ٌكتبون فً المنزل، وهذا بطؤ ألنه ٌعتمد على ؼٌره
 .عند كتابة التعبٌر ؼالباً،والصواب كتابة التعبٌر للتالمٌذ فً الصؾ

  مكررة وبالتالً ال ٌستفٌدون منها بالقدر الكافً، ابتٌار المعلمٌن لموضوعات ؼٌرحٌوٌة
 .ونحن نقول ممكن أن نتناول هذا الموضوع بطرٌقة أبرى، اكتب عن موضوع الحج : فمثالً 

 

                                  دقٌقة( 33:  )مدة تنفٌذ النشاط 

 

 :شكل تنفٌذ النشاط

المّدرب المتدربٌن إلى  عرض من قبل المدرب، وحوار ومناقاة، ومن ثم ٌقسم -
مجموعات وتناقش كل مجموعة كٌفٌة النهوض بتدرٌس التعبٌر فٌما بٌنهم، وٌّدون مقرر 

 .المجموعة ما ٌتوصلون إلٌه
 

 

 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط

 ٌكتب موضوع التعبٌر مراعٌاً األمور المتعلقة بالمضمون -
 مور المتعلقة بالاكلٌكتب موضوع التعبٌر مراعٌاً األ -

 

 كتابة موضوع التعبٌر اللؽوي(:  2)نشاط 

 .تعرض كل مجموعة ما توصمت إليه عمى الجميع
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 :محتوى النشاط

 

 :كتابة موضوع التعبٌر

 

 :عند كتابة الموضوع على المتدرب أن ٌراعً انقسامه إلى قسمٌن ربٌسٌٌن

 الاكل . ٕ   المضمون .ٔ 

 

 :من حٌث المضمون :أولا 

 :ٌحسن للمتدرب مراعاة األمور اآلتٌة

 .أبعاد ما ٌرنو إلٌه قراءة العنوان قراءة متؤنٌة، وتحلٌله ذهنٌاً لمعرفة .ٔ
تدوٌن األفكار الربٌسة والثانوٌة من بالل تحلٌل العنوان، ومعرفة أبعاده الزمانٌة والمكانٌة  .ٕ

واالقتصادٌة واالجتماعٌة والتربوٌة والسٌاسٌة، وكل ما ٌمكن أن ٌنتج من أفكار عند تحلٌل 
 .العنوان ومعرفة أبعاده

قٌة سلٌمة، فقد ٌكون هذا الترتٌب العتبارات ترتٌب األفكار الناتجة بطرٌقة متسلسلة منط .ٖ
 .، حتى ال تبدو هذه األفكار مبعثرة متناثرة.......زمانٌة أو مكانٌة أو ؼٌر ذلك 

استبدام الروابط اللؽوٌة المبتلفة لضم مجموعة األفكار بعضها إلى بعض، وقد ٌكون الربط  .ٗ
.... ؾ التوكٌد أو النفً أو القسم باستبدام الارط أو االستفهام أو المقابلة فً الصور أو حرو

 .الخ
صٌاؼة الفكرة الواحدة من بالل جمل متناسقة متوالٌة مترابطة ، تاكل فً مجموعها فقرة  .٘

ذات معنى مستقل مترابط، والربط بٌن جمل الفقرة الواحدة ٌكون من بالل جعل العالقة سببٌة 
 .الخ...... أو مسببة أو استنتاجٌة أو من بالل العطؾ 

تبدام الكلمات الصحٌحة المناسبة عند صٌاؼة جمل الفقرة، واالبتعاد عن الكلمات واأللفاظ ا س .ٙ
الؽرٌبة والعامٌة، حٌث ٌراعى فً الكلمة سهولة النطق، وألفة االستبدام، ووضوح المعنى من 

 .بالل السٌاق
ام هذه وضع عالمات الترقٌم المناسبة بٌن الجمل والفقرات، لٌسهل فهم المراد، فعدم استبد .7

العالمات، ٌإدي إلى لبس فً المعنى، وتصبح الفقرة بمثابة جملة كبرى طوٌلة ال ٌعرؾ 
 .مقصودها

مراعاة اللؽة السلٌمة عند الكتابة من حٌث الصحة النحوٌة واإلمالبٌة باإلضافة إلى وضوح  .8
، إذ إن عدم مراعاة ذلك (أي آن ٌكون البط مقروءاً ) البط، ورسم الحروؾ رسماً صحٌحاً 
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ٌإدي الى عدم ظهور المعنى، فقد ٌظن الفاعل مفعوالً، والتاء نوناً، والضاد ظاء، وذلك ٌجعل 
 .القارئ فً متاهة من أمره، فٌضٌع جهد المتدرب سدى بسبب ذلك

تقسٌم الموضوع إلى مقدمة وعرض وباتمة، فٌجعل المقدمة مفتتحاً للموضوع، وٌحسن فٌها  .9
ع العرض، كذلك الباتمة فإنه ٌحسن فٌها أن تكون أن تكون ماوقة ذات عالقة ومتناسبة م

تلبٌصاً، وابتزاالً لؤلفكار الواردة فً العرض، أو توصٌات لما ٌجب فعله، أو تركه، أو 
 .عرضاً موجزاً للنتابج المتوصل إلٌها

تطعٌم المقال بالاواهد المبتلفة المناسبة، من القرآن الكرٌم أو السنة النبوٌة المطهرة، أو  .ٓٔ
 .مما ٌقوي المقال وٌجعله أكثر إقناعاً للقارئ.... ؤثورة، أو أاعار الخ أقوال م

تجنب عبارات التزلؾ والمجامالت والمبالؽة فً المدح أو الذم وأحكام التعمٌم، إذ تإدي إلى  .ٔٔ
 .تؤثٌر نفسً سلبً على القارئ

حٌث  إن كانت علمٌة فٌحسن لها األسلوب العلمً من: استبدام األسلوب المناسب للمقالة .ٕٔ
استبدام لؽة األرقام، والمصطلحات العلمٌة الدقٌقة، واالبتعاد عن العواطؾ واألبٌلة، بحٌث 
تكون الفكرة هً الطاؼٌة على الموضوع، وإن كانت أدبٌة فٌحسن لها األسلوب األدبً من 

حٌث استبدام لؽة التصوٌر، والتابٌهات، والمحسنات البدٌعٌة المبتلفة، بحٌث تبتفً 
اء العواطؾ والصور الفنٌة، وإن كانت من النوع العلمً المتؤدب فٌحسن صٌاؼة األفكار ور

 .األفكار العلمٌة بطرٌقة تصوٌرٌة أي الجمع بٌن مٌزات ما هو علمً وما هو أدبً
 

 :من حٌث الشكل :ثانٌاا 

 .اكتب عنوان الموضوع فً أعلى الصفحة .ٔ
 .سم ٖاترك هامااً للصفحة من جمٌع جوانبها بمقدار  .ٕ
 .فراؼاً مقدار كلمتٌن بٌن الهامش وبداٌة الفقرةاترك  .ٖ
 .ٌفضل الكتابة على وجه واحد من الورقة .ٗ
ٌفضل كتابة مسودة للموضوع للتبلص من عملٌة الاطب والتؽٌٌر واالستدراك وؼٌر ذلك؛  .٘

 .مما ٌاوه صورة الورقة وبالتالً ٌإثر سلباً على نفسٌة المستمع أو القارئ
 

ة موضوع التعبٌر ٌجعله أكثر حظاً للقبول والتؤثٌر اإلٌجابً، وٌحقق نسبة إن مراعاة ما سبق عند كتاب

عالٌة من مقاٌٌس جودة الكتابات المقالٌة ، وعند تصحٌح الموضوعات التً ٌكتبها الطلبة ، ٌحسن 

المقالة ، القصة ، الرسالة ، الحوار، التعبٌر : بالمعلم المتدرب أن ٌراعً األسس الفنٌة لكل موضوع 

 :فً ، وٌراعً األمور التالٌة الوظٌ

 .تسلسل األفكار وترابطها وجدتها وارتباطها بالموضوع ، وعمقها وصحتها: األفكار  .ٔ
 .ألسالٌب اللؽوٌة والصور البٌانٌة، والتنوٌع فً االمراوحة بٌن الببر واإلنااء: األسلوب .ٕ
 .راؼات المناسبةط ، والهوامش والف، وعالمات الترقٌم ، وجودة البٌر، والتفقسالمة اللؽة .ٖ
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 دقٌقة( 63:  )مدة تنفٌذ النشاط 

 

 :شكل تنفٌذ النشاط

 .عرض من قبل المدرب، وحوار ونقاش مع المتدربٌن  -

ٌتم تقسٌم المتدربٌن إلى مجموعات وتكتب كل مجموعة مالحظاتها على الاكل  -
 .والمضمون

 

 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط

 .م عالمات الترقٌم فً الكتابة ٌتعرؾ أهمٌة اسسبدا -
 .ٌتعرؾ المتدرب أاكال عالمات الترقٌم  -
 .ٌتعرؾ المتدرب أٌن توضع فً أثناء الكتابة  -
 .ٌوظؾ عالمات الترقٌم فً الكتابة  -

 

 :محتوى النشاط

ا تنظٌماً ٌعٌن القارئ هً عالمات تتبلل الكتابة لتساعد على تفصٌلها وتنظٌمه: عالمات الترقٌم    - 

رئ المقصود من الجملة أو ، وعلى إزالة اللبس عن بعض الجمل ، لٌعرؾ القاهمهاعلى ف

 .؛ وتساعد القارئ على تعرؾ مواضع الوقوؾ الطوٌل أو القصٌرفً أثناء القراءة العبارة

 عالمات الترقٌم(:  3)نشاط 

 .تعرض كل مجموعة مالحظاتها عمى الجميع
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 .ٌكتب المدرب كل عالمة من عالمات الترقٌم وٌااهدها المتدربون ، ثم ٌذكر مواضعها      - 

إلى المتدربٌن أن ٌنقسموا إلى مجموعات ثنابٌة ، وٌطلب إلى كل مجموعة أن ٌطلب المدرب      - 

 .ٌبتارونها ( عالمة ما ) تكتب أمثلة على مواضع 

 

 :وفٌما ٌلً أبرز عالمات الترقٌم و مواضعها  

 (،)الفاصلة :عالمة الترقٌم  -ٔ

 بعد النداء، وبٌن أجزاء الجمل: أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 .ٌر، أقبل ، وٌا باؼً الار، أقصرٌا باؼً الب: المثال 

 

 (؛)الفاصلة تحتها نقطة :عالمة الترقٌم  -ٕ

 بٌن جملتٌن إحداهما سبب حدوث األبرى: أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 .إن كنت مسافراً ؛ فودع أهلك: المثال 

 

 ).(النقطة : عالمة الترقٌم  -ٖ

 فً نهاٌة الفقرة أو المعنى: أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 .س أنفعهم للناسبٌر النا: المثال 

 

 ):(النقطتان : عالمة الترقٌم  -ٗ

 قبل القول المنقول أو ما فً معناه:أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

ُكْم أَنفَُسُكمْ : ))قال هللا تعالى :المثال  ٌْ  ((.َعلَ

 

 )...(عالمة الحذؾ : عالمة الترقٌم  -٘

 للداللة على كالم محذوؾ من النص : أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 ثم أناد... ساحة المدرسة وقؾ فً : المثال 

 

 (؟)عالمة االستفهام :عالمة الترقٌم  -ٙ

 بعد صٌؽة السإال أو االستفهام: أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 ما مهنتك؟ : المثال 
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 )!( عالمة التعجب : عالمة الترقٌم  -7

 بعد كلمة أو جملة أو معنى متعجب منه: أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 ! ما أجمل أٌام الربٌع:المثال 

 

 ) " " (عالمة االقتباس : عالمة الترقٌم  -8

 ٌوضع بٌنهما كالم منقول: أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 ".ال ضرر، وال ضرار :" -صلى هللا علٌه وسلم  -قال رسول هللا : المثال 

 

 ( -) الارطة المعترضة : عالمة الترقٌم  -9

 توضع قبل وبعد الجملة االعتراضٌة: أٌن توضع وكٌؾ ؟ 

 .ببٌر -الحمد هلل و -إنً : المثال 

 

 ) ] [ (القوسان الحاصرتان : عالمة الترقٌم  -ٓٔ

 .ٌوضع بٌنهما كالم لٌس من النص أصالً، أو زابد علٌه: أٌن توضع وكٌؾ ؟

 .تابه فلسفة أبً العالء المعري[ فٌلسوؾ ألمانً ماهور] إن فلسفة اوبنهور :المثال 

 

 ) ) ( (القوسان : عالمة الترقٌم  -ٔٔ

 .ٌوضع بٌنهما أرقام أو لتوثٌق مرجع دابل النص: وكٌؾ ؟ أٌن توضع 

 (.ٔ()9ٙٔٔ)برجت فرنسا مدحورة من الجزابر عام : المثال 

 

 

 دقٌقة( 33:  )مدة تنفٌذ النشاط 

 

 :شكل تنفٌذ النشاط

 .عصؾ ذهنً ، فردي ، ثنابً 
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 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط

 .لكتابة المقالة ٌراعً المتدرب األسس الفنٌة  -
 .ٌتعرؾ كٌفٌة كتابة المقالة  -
 .ٌفرق بٌن المقالة العلمٌة واألدبٌة  -

 

 :محتوى النشاط

، وٌذكر مواصفات المقالة العلمٌة ؛ إذ ٌركز ( العلمٌة واألدبٌة ) ٌبٌن المدرب نوعً المقالة    - 

ام وما إلى ذلك الكاتب فٌها على وصؾ الحقابق العلمٌة ، وٌكتب تفصٌالتها من بصابص وأرق

 .فٌتم طرح األفكار بعٌداً عن العاطفة والبٌال 

كما ٌذكر مواصفات المقالة األدبٌة من تركٌز على التابٌص والبٌال والعاطفة وألوان البٌان  

 .والمحسنات البدٌعة ، وٌطرح األفكار بعبارات وصور أدبٌة جمٌلة 

 :ٌناقش المدرب مع المتدربٌن الموضوعٌن اآلتٌٌن    - 

 .العلم ضوء العقل  -ٔ

 .االبتسامة تحٌة المتفابلٌن  -ٕ

 .ٌتم تدوٌن عناصر كل موضوع    - 

العلم ضوء )األولى موضوع  ٌقسم المدرب المتدربٌن إلى مجموعتٌن ، وتكتب المجموعة    - 

 ( .االبتسامة تحٌة المتفابلٌن)، وتكتب المجموعة الثانٌة موضوع (العقل

 دقٌقة( 63):  مدة تنفٌذ النشاط 

 

 كتابة المقالة(:  4)نشاط 

 .ة األمثلة التً كتبتها ، وتتم مناقاتهاتعرض كل مجموع
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 :شكل تنفٌذ النشاط

 .، عمل مجموعات ( عصؾ ذهنً)نقاش 

 

 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ األسس الفنٌة لكتابة القصة  -
 .ٌتعرؾ عناصر القصة  -

 

 :محتوى النشاط

مؽزاها ، والتحدث ٌناقش المدرب مع المتدربٌن كتابة القصة المتضمنة بٌان فكرتها الربٌسٌة و   - 

 .بتسلسل عن أهم أحداثها ، وبٌان أن للقصة بداٌة وأزمة ونهاٌة 

 كتابة القصة(:  5)نشاط 

يتتتتخ ااتيتتتار مومتتتوع لممجموعتتتة اعولتتتى ع ومومتتتوع لممجموعتتتة ال ا يتتتة ع 
وتتخ قراءة الموموعين وتقييخ مدى االلتزاخ باعسس الف ية لكتابة موموع 

 .المقالة
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 .الخ .....الزمان ، والمكان ، والابوص ، واألحداث : ثم ٌتطرق المدرب إلى عناصر القصة    - 

ٌطرح المدرب الموضوعٌن اآلتٌٌن ؛ لٌبتار المتدرب أحدهما وٌكتب قصته ، وٌناقش المدرب    - 

 :وعٌن مع المتدربٌنالموض

 .اإلرادة سر النجاح  -ٔ

 .المواطنة الصالحة  -ٕ

ٌكتب المتدرب فً أحد الموضوعٌن السابقٌن مراعٌاً ما أبذه عن كتابة موضوع التعبٌر من   - 

 .حٌث المضمون والاكل ، ومراعٌاً األسس الفنٌة لكتابة القصة 

 

 دقٌقة( 63:  )مدة تنفٌذ النشاط 

 

 :طشكل تنفٌذ النشا

 .، فردي ( عصؾ ذهنً)نقاش 

 

 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

ع أمتاخ الجميتع ع ويتتخ ( حسب الوقت)مكتوبة تتخ قراءة عدد من القصص ال
 .توجيه ال قد إليها بغرض التحسين والتطوير
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 المناهج ألولالفصل ا

13 

 

 

 :أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ األسس الفنٌة لكتابة الحوار  -
 .ٌتعرؾ عناصر الحوار  -
 .ٌكتب موضوعاً على اكل حوار  -

 

 :محتوى النشاط

، لوماتالمعالحوار ٌجري بٌن طرفٌن أو ابصٌن ، وقد تكون مهمته إببارٌة تقتصر على تقدٌم   - 

 .وقد ٌمهد الحوار ألحداث ستقع ، كما قد ٌكاؾ عن أحداث سابقة ، وٌفسر كٌفٌة وقوعها 

 :الموضوع اآلتً ( على سبٌل المثال ) ٌناقش المدرب مع المتدربٌن    - 

أحدهما ٌدافع عن الكتاب وعن أهمٌة العلم والعلماء ، واآلبر : أجر حواراً بٌن ابصٌن 

وٌمكن االستعانة . تاب ، وٌجعل الفضل  كله للدرهم والدٌنار الٌرى رأٌه فً قٌمة الك

 :بالعناصر اآلتٌة 

 .         فوابد الكتاب  -ٔ

 .تكالٌؾ االنقطاع إلى العلم ومستلزماته الكثٌرة  -ٕ

 .  فوابد المال  -ٖ

        

 :قول الااعر  -ٗ

 أي مفسدة إن الشباب والفراغ والجدة           مفسدة للمرء               

 .المال قد ٌزول والعلم ال ٌزول  -٘

 .ٌطلب المدرب إلى المتدربٌن كتابة الموضوع مراعٌن مضمون الحوار واكله  - 

 

 دقٌقة( 63:  )مدة تنفٌذ النشاط 

 كتابة الحوار(:  6)نشاط 
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 :شكل تنفٌذ النشاط

 .، فردي ( عصؾ ذهنً)نقاش 

 

 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط

 .ة الرسالةٌتعرؾ كٌفٌة كتاب -
 .ٌكتب رسالة  -

 

 :محتوى النشاط

 .ٌناقش المدرب مع المتدربٌن طبٌعة موضوع الرسالة ،وكٌفٌة كتابتها من حٌث المضمون والاكل - 

 :الموضوعٌن اآلتٌٌن ( على سبٌل المثال ) ٌناقش المدرب مع المتدربٌن  - 

 .رسالة من األبناء إلى اآلباء تجسر المسافة بٌنهما   - أ

 :  تم طرح العناصر اآلتٌة وقد ٌ

 الرسالةكتابة (:  7)نشاط 

، وٌتم توجٌهه النقهد إلٌهها ( حسب الوقت)تتم قراءة عدد من الموضوعات 

 .بؽرض التحسٌن والتطوٌر
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 .دعوة للحوار البناء  -ٔ

 .التركٌز على الروابط األسرٌة والمودة واالحترام والتقدٌر  -ٕ

 .االتصال والتواصل والحفاظ على القٌم الدٌنٌة واألبالقٌة والعادات والتقالٌد  -ٖ

 .رسالة إلى صدٌق ٌدرس فً بالد الؽربة  -ب

 :وقد ٌتم طرح العناصر اآلتٌة 

 .السالم علٌه واالطمبنان عن صحته ودراسته  -ٔ

دعوته للحفاظ على أبالقه اإلسالمٌة وعدم االنجراؾ وراء عادات وتقالٌد قد تفسد علٌه دٌنه  -ٕ

 .وأبالقه 

 .أن ٌكون سفٌراً لبالده فٌترك أثراً طٌباً عن بالده وسمعتها  -ٖ

 .له تمنٌاتك له بالنجاح والعودة سالماً لبدمة وطنه وأه -ٗ

 .ٌكتب المتدرب فً أحد الموضوعٌن السابقٌن مراعٌاً معاٌٌر الاكل والمضمون فً كتابته  - 

 

 دقٌقة( 63:  )مدة تنفٌذ النشاط 

 

 :شكل تنفٌذ النشاط

 .، فردي ( عصؾ ذهنً)نقاش 

 

 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

ع ويتخ توجيه ال قد إليها بغترض ( قتحسب الو )تتخ قراءة عدد من الرسائل 
 .التحسين والتطوير
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 :أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ كتابة التقرٌر  -
 .ٌكتب تقرٌراً  -

 

 :نشاطمحتوى ال

 :ٌناقش المدرب مع المتدربٌن كٌفٌة كتابة التقرٌر مبٌناً األسس الفنٌة للكتابة وهً  - 

 .تحدد الهدؾ منه : مقدمة  -ٔ

 .ترتٌب الوقابع التً وردت فً البٌانات ترتٌباً منطقٌاً حسب أهمٌتها ، وهو ماٌسمى بالتنسٌق  -ٕ

 .رحات ٌنتهً التقرٌر بذكر النتابج أو الحلول أو المقت -ٖ

 :الموضوعٌن اآلتٌٌن ( على سبٌل المثال ) ٌناقش المدرب مع المتدربٌن  - 

 .تقرٌر موجز عن زٌارة قمت بها لدابرة أو مإسسة مع زمالبك  -أ

 .تقرٌر عن حادث سٌر كتبه أحد رجال الارطة  -ب

عة الثانٌة األولى تكتب فً الموضوع األول ، والمجمو: ٌقسم المدرب المتدربٌن إلى مجموعتٌن  -

 .تكتب فً الموضوع الثانً 

 دقٌقة( 63:  )مدة تنفٌذ النشاط 

 :شكل تنفٌذ النشاط

 .، عمل مجموعات ( عصؾ ذهنً)نقاش 

 :ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 التقرٌركتابة (:  8)نشاط 

ٌهتم ابتٌهار أحههد الموضهوعات التههً كتبتهها المجموعهة األولههى ، وأحهد الموضههوعات 

التههً كتبتههها المجموعههة الثانٌههة ، وتههتم قههراءة الموضههوعٌن ، وتقٌههٌم مههدى االلتههزام 

 .ض التحسٌن والتطوٌر باألسس الفنٌة لكتابة التقرٌر بؽر
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 المصارؾ اللؽوٌة

 

نظام ٌساعد الفرد على اإلتصال بؽٌره من األفراد أوهً مجموعة من الرموز  -: مفهوم اللؽه هً

عانً المبتلفة وهً مهارة إبتص بها اإلنسان وهً إحدى وسابل النمو العقلً والتنمٌة تمثل الم

 اإلجتماعٌة والتوافق اإلنفعالً 

أو هً قدرة ذهنٌة تتكون من مجموع المعارؾ اللؽوٌة بما فهً  المعانً والمفردات واألصوات 

.عداد فطري لها والقواعد ، وهذه القدرة ُتكَتسب وال ٌولد اإلنسان بها ولكن له است
(ٔ) 

نظرٌات اكتساب اللؽة والنمو اللؽوي عند الطفال 
(2)

 

ً نتعلم بها أنواع السلوك إن بعض علماء اللؽة ٌقولون بؤن اللؽة ٌتم تعلمها بنفس الطرٌقة الت

، وبوجٍه باص بالل التقلٌد والتعزٌز ، وٌرى بعض علماء النفس اآلبرٌن أن األفراد األبرى

ٌّة مبتلفة من كالم الكبار ، وهذا ٌولدون ولدٌهم آل ٌات الكتساب اللؽة ، وتجعلهم ٌاقون أبنٌة قواعد

من قبل ، وٌتمثل ذلك فً ما  البناء الموروث ٌزوّدنا بالقدرة على فهم وإنتاج جمل لم ٌتم سماعها

- :ٌؤتً

ٌّة وروادها  -: النظرٌة األولى ٌّة واإلجتماع  المدرسة السلوك

 ثل بالنظرٌة الفكرٌة ومن روادها  فتتم -: النظرٌة الثانٌة

ٌّة ،وقد اهتم روادها بالنمو المعرفً كؤساس بجوانب النمو  -: النظرٌة الثالثة وتتمثل المدرسة المعرف

ٌّة ، فلكل مرحلة  المبتلفة اآلبرى، وٌعتبرون مراحل النمو حلقات تقوم على عدم اإلستمرار

ساس الذي تقوم علٌه النظرٌة النمابٌة ، فالنمو بصابصها وطبٌعتها ، وتعتبر نظرٌة بٌاجٌة هً األ

المعرفً ٌقع فً مراحل متباٌنة كّماً وكٌفا ، وهذه المراحل ترتبط باستعدادات الطفل المتمثلة فً 

العمر الزمنً ،وٌرى بٌاجٌة أن كلمات األطفال األولى هً كلمات تتمركز حول الذرات وتسّمى هذه 

وٌتؤثر اإلنتقال من الكالم المتمركز حول الذرات إلى الكالم  المرحلة بمرحلة ما قبل العملٌات ،

  -:الجماعً وذلك بعاملٌن هما 

  إلؽاء المركزٌة. 

 التفاعل مع األقران والتفاعل مع البٌبة الطبٌعٌة واإلجتماعٌة وهواألهم فً التنمٌة العقلٌة واللؽوٌة . 

 قواعد اللؽة العربٌة

 

 الفصل الثانى
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 -:هً وهناك أربعة عوامل تإثر فً النمو المعرفً عند بٌاجة و

 .الببرات الطبٌعٌة باألدوات واألاٌاء   .ٔ
 .الببرات اإلجتماعٌة مع اآلبرٌن  .ٕ
 .النضج أو النموالعصبً ، وهو الذي ٌجعل اإلنتقال سهال من مرحلة إلى ابرى  .ٖ
 .التوازن وهو التوفٌق بٌن عملتً التمثل والمواءمة والتوفٌق بٌن العوامل الثالثة السابقة  .ٗ
نجد الطفل فً دور فعال فً تعلم اللؽة فهو ٌتعلم المفردات اللؽوٌة  وفً ضوء العوامل السابقة .٘

والقواعد اللؽوٌة كً ٌعبر عن تعلمه نتٌجة اإلكتااؾ واإلستكااؾ الناط الفعال للبٌبة ، والببرات 
 . المباارة وؼٌر المباارة التً ٌااهدها الطفل فً حٌاته الٌومٌة

 

 خصائص اللؽة العربٌة ووظائفها 

بص اللؽة العربٌة تبعاً للنظرٌات والتبصصات التً تناولت اللؽة، لكن ٌمكن القول بؤن تعددت بصا

  -:أهم بصابصها كما أجمع علٌها العلماء هً 

 .هً من أهم وسابل االتصال بٌن الناس  .ٔ
 .لها معانً محددة وواضحة  .ٕ
 .اللؽة تعبر عن ببرات اإلنسان ومعارفه وتجاربة  .ٖ
 . وبسالمة أجهزه النطقتتؤثر اللؽة بعوامل الوراثة  .ٗ
 .اللؽة هً وحدة األمة ومصدر قوه الجمٌع وتماسكة  .٘
اللؽة العربٌة تمتاز بؤنها تستوعب لؽة العلوم ومصطلحاتها وما سٌحدث من اإلبتراعات  .ٙ

 .واإلنجازات العلمٌة والتكنولوجٌة
 .تمتاز بدالالتها اللؽوٌة العمٌقة التً تثٌر التفكٌر .7
 .رؾ إلى الكلمة إلى الجملة اللؽة مركبة تنطلق من الح .8
 .اللؽة العربٌة لها معان رمزٌة حٌث تستطٌع وصؾ أاٌاء ؼاببة  .9

اللؽة العربٌة تمتاز بقواعد وقوانٌن تضبطها وهً قواعد وقوانٌن منطقٌة حقٌقٌة وواقعٌة ال ٌمكن  .ٓٔ
 ابتراقها او تؽٌرها   

 «انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون»              

 .لعربٌة تنمو وتتطور وٌزداد معجمها اللؽوٌة مع تطور العالم اللؽة ا .ٔٔ
 

 الفصل الثانى 
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أما وظٌفة اللؽة ، فٌمكن القول بؤن هناك نظرٌتٌن فً ذلك مبتلفتٌن األولى تركز على الجانب العقلً 

وهو التعبٌر عن األفكار والعواطؾ واإلنفعاالت والثانٌة تركز على الجانب اإلجتماعً : من اللؽة 

ؾ اإون المجتمع اإلنسانٌة ، ولكن نظره فاحصة إلى هذٌن الجانبٌن ترٌنا أنهما منها وهو تصرٌ

متكامالن ، فكما ان الفرد ٌستبدم اللؽة أحٌاناً لكً ٌعبر عن نفسه ومااعره وأفكاره فهو ٌستبدمها 

 .فً الوقت نفسه بهدؾ اإلتصال بؽٌره من أفراد المجتمع 

 

 

 د  15

   أذكر أاهر اللهجات العربٌة. 
 

 

 
 

 د 15      

  عدد مبارج الحروؾ. 
 

 

 

 د 15      

  وضح مفهوم اللؽة. 
 

 

 
 د 15     

 عدد فنون اللؽة  .ٔ
 . علل ناؤة علوم اللؽة العربٌة ذكراً اهم هذه العلوم .ٕ

 
 

 فردي(: 1)نشاط 

 فردي(: 2)نشاط 

 فردي(: 3)نشاط 

 فردي(: 4)نشاط 

 الفصل الثانى 
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 المناهج ألولالفصل ا

23 

 
 
 

 د 15     

 أذكر بصابص اللؽة العربٌة ووظابفها. 
 

 
 

 د 15     

ٌّنا طرٌقة كل نو  ع منها عدد انواع المعاجم مب

 

 

 

 د 15     

ٌّن الدور الذي تضطلع به مجامع اللؽة  العربٌة فً بدمة اللؽة نفسها   َب

 

 

 

 د 15     

ٌّنوسابل تنمٌة اإلتجاه اإلٌجابً نحو القراءة   َب

 

 

 

 

 فردي(: 5)نشاط 

 فردي(: 6)نشاط 

 فردي(: 7)نشاط 

 فردي(: 8)نشاط 

 الفصل الثانى 
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  الحوار والمناقشة
 

 :وضح مفهوم النحو والّصرؾ
والنداء ، أي من حٌث  ٌة من حٌث اإلعرابهو العلم بؤصول ُتعرؾ بها أحوال الكلمات العرب -:النحو

آبر الكلمة من رفع أو نصب أو  فبه نعرؾ ما ٌجب علٌه أن ٌكون. ما ٌعرؾ لها فً حال تركٌبها 
ٌّة لكّل من ٌزاول الكتابة  جر أو جزم ، أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها فً الجملة ،ومعرفته ضرور

 . والبطابة ومدارسة اآلداب العربٌة
لٌست بإعراب وال  وهو العلم بؤصول تعرؾ بها صنع الكلمات العربٌة وأحوالها التً -:لّصرؾ علم ا

وإدؼام وإبدال وبه  بناء ، فهو علم ٌبحث عن الَكلِم من حٌث ما ٌعرض له من تصرٌؾ وإعالل
 . نعرؾ ما ٌجب أن تكون علٌه بنٌة الكلمة قبل انتظامها فً الجملة

ٌّة وال عن  والفعل المتعّرؾ ،فال ٌبحث عن األسماء( لمعربأي ا)وموضوعه االسم المتمكن  المبن
  النحو األفعال الجامدة وال عن الحروؾ وقد كان قدٌما جزءاً من علم

ومعرفة تصؽٌرها  ألن علٌه الُمحّول فً ضبط صٌػ الَكلِم ،. والّصرؾ من أهم العلوم العربٌة 
 من ا والنسبة إلٌها والعلم بالجموع القٌاسٌة وؼٌر ذلك

كثٌر من  األصول التً ٌجب على كّل أدٌب وعالم أن ٌعرفها باٌة الوقوع فً أبطاء ٌقع فٌها
  .المتؤدبٌن ، الذي الحظ لهم من هذا العلم الجلٌل النافع

  
  -: أقسام الكلمة وتعرٌفها

  
 :تعرٌفها  
 :وحرؾ إسم وفعل: وهً ثالثة أقسام  (ٔ)لفظ ٌدل على معنى مفرد: الكلمة  
  
وعالقته،  ........ كبالد وفرس وعصفور: ما دل على معنى فً نفسه ؼٌر مقترن بزمان : لسم ا

( ألْ ) أو ٌفبل (كتبوا)والواو من ( كتب )واأللؾ من (كتبت ) كالتاء من: أن ٌصح اإلخبار عن 
ٌّها الناس أو حرؾ( ٌا)كـ : كالرجل أو التنوٌن ،كفرس أو حرؾ النداء  ما تثق كاعتمْد على : الجر  أ

 . وقبوله التنوٌن به 
ُُ أوابر األسماء لفظاً ، وتفارقها بطاَ : والتنوٌن    : وهو ثالثة أقسام ووقعاَ  نون ساكنة زابدة تلحِق

 
  تنوٌن التمكٌن وهو الالحق لألسماء الُمؽربة الُمنَصِرَفة :األول

  أٌضا( تنوٌن الصرؾ)كرجٍل وكتاٍب ، ولذلك ٌسمى 
 

ٌّة كاسم الفعل:  كٌرتنوٌن التن:  والثانً ه)والَعلَم المبتوم به  وهو ما ٌحلق بعض األسماء المبن ٌْ ( َو
ن كان َصْه و َصه ٍ )وما لم ٌنون كان معرفة ، مثل . نكرة  فرقاً بٌن المعرفة فٌها والنكرة ، فما ُنوِّ

 الفصل الثانى 
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هٍ  ٌَ ذا االسم ، آبر أي رجل آبر مسمى به( مررت بسٌبوٌه وسٌبوٌٍه آبر  ومثل( وَمْه وَمٍه وإٌْه وإ
 واآلبر نكرة فاألول معرفة

 . 
عوضا ( وأٌا  كال وبعضا) وهو ما ٌحلق : وهو إما ٌكون عوضا عن مفرد :  تنوٌن العوض: الثالث 

  )هللا الحسنى وكال وعد) ومنه قوله تعالى . مما تضاؾ إلٌه ، نحو كل ٌموت أي كل إنسان 
 . جامع الدروس العربٌة ارح ابن عقٌل ،/ انظر قطر الندى وبل الصدى   (1)

  

  الفعل
 الفعل دل على حدوث أو معنى فً نفسه مقترن بزمن كجاء وٌجًء

  ماض ومضارع وأمر: أقسام 
أو السكون أو  وهو دابما مبنً على الفتح( تِ ()تُ ()تَ )الماضً وٌعرؾ بدبول التاء على آبره ، 

  الضم
أو لم  الدالة على المفعول  )ناء)ألؾ االثنٌن أو ٌبنى على الفتح إذا اتصلت به تاء التؤنٌث الساكنة أو

  كتبت ، كتبا ، كتب ، علمنا ٌتصل به اًء مثل
الدالة على الفاعل ( نا)أو ضمٌر رفع ( تِ ()تُ ()تَ )ٌبنى على السكون إذا اتصلت به التاء المتحركة 

  .نون النسوة أو
  

  : ٌبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة نحو
 (الذٌن امنوا قالوا آمنا ، وإذا بلوا إلى اٌاطٌنهم قالو إنا معكم وإذا لقوا)

 "األسماء الُحسنى أٌا ما تدعوا فله" وقوله تعالى " تلك الّرسل فضلنا بعضهم على بعض" وقوله 
كقوله تعالى  عوضا عن جملة تكون بعدها( إذا)وهو ما ٌلحق ُ : وإما أن ٌكون عوضا من جملة 

الحلقوم وإما أن تكون  أي حٌن إذ بلؽت الروح" لقوم ، وأنتم حٌنبذ تنظرونفلوال إذا بلؽت الح:"
الّصرؾ ، فً حالتً الرفع والجر  وهو ما ٌلحق األسماء المنقوصة الممنوعة من: عوضاً عن حرؾ 

 . هادٍ  ِعوضاً من آبرها الحذؾ مثل جواٍر ، ؼواٍش ، ماٍض ،
  

  السم المعرب والمبنً
  كزٌٍد ورجٍل مثال آبره بسبب العوامل الدابلة علٌه وهو ما ٌتؽٌر: المعرب 
 "...... هللاُ الذي ال إله إال هوه "     .ٔ
 " إّن هللا على كل اًء قدٌر "     .ٕ
  " هلِل األسماء الحسنى"     .ٖ

مجروراً حسب ما  فاإلعراب أثر ٌحدُثه العامل فً آبر الكلمة فٌكون آبرها مرفوعاً أو منصوباً أو
  ذلك العامل ٌقتضٌه

 ًّ ٌّرت العوامل الدابلة  وهو ببالؾ المعرب ، إذ ٌلزم آبره حالة ً واحدة فال ٌتؽٌر وإن: والمبن تؽ
  : علٌه مثل
  والحرمُ  والبٌت ٌعرفه والحل                  هذا الذي تعرؾ البطحاء وطأته         ·

 لفصل الثانى ا
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 حدٌث" إن هذا الدٌن متٌن فأوؼلوا فٌه برفق "        ·
إل  وفً هذا فلٌتنافس المتنافسون ، ما لهذا الكتاب ل ٌؽادر صؽٌرة ول كبٌرة "        ·

  "أحصاها
  

 . حالتً على أوله أو سوؾ وٌكون مبٌنا فً( لم)وٌعرؾ بدبل حرؾ الجزم : الفعل المضارع 
  إذا اتصلت به نون التوكٌد الثقٌلة أو نون التوكٌد البفٌفة

 قلتركبن طبقا عن طب     .ٔ
  اكتبن واجبك     .ٕ

   وإذا اتصلت به نون النسوة ٌبنى على السكون مثل
 ). والوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌن كاملٌن)
   

  وٌكون مرفوعا إن لم ٌسبق بناصب أو جازم مثل
 )ٌرفع هللا الذٌن امنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درجات)

 )نإن لزكً أذ(وٌكون منصوبا إذا سبق بؤداة نصب مثل 
  المعٌة أو اتصلت به الم التعلٌل أو الجحود أو ألؾ السببٌة أو حتى أو واو

 )هوان باسط ٌدٌه إلى الماء لٌبلػ فاهُ ما هو ببالؽه)
 )ٌولد لم ٌلد ولم)أو أداة ارط جازمة نحو ( حرؾ جزم)وٌكون مجزوما إذا سبق بؤداة جزم 

  
  } ولٌتق هللا ربه{

  خاطبة على آخره ودللته على الطلب نحوفعل األمر وٌعرؾ بدخول ٌاء الم
 }فكلً وااربً وقري عٌنا{

  : وٌبنى على
        :الفتح إذا اتصلت به التوكٌد الثقٌلة أو البفٌفة مثل     .ٔ

  افعلن الخٌر أو افعلن الخٌر                        
  السكون إذا لم ٌفصل به اًء إذا اتصلت به نون النسوة نحو     .ٕ
 أحفظ هللا ٌحفظك -
 ٌا طالبات أسمعن النصٌحه -
  
 :نحو , إذا اتصلت به واو الجماعة أو ألؾ االثنٌن أو ٌاء المباطبة:  حذؾ النون. ٖ

 ٌأٌها الناس اتقوا ربكم أن زلزلت الساعة شًء عظٌم
  نحو أتقً هللا حٌث ما كنت: حذؾ حرؾ العلة إذا كان معتل اآلبر .ٗ

 
  ت االسم أو الفعل وٌكون دابما مبنٌاماال ٌقبل عالما: الحرؾ

  وفعلٌه اسمٌة : أما الجملة فتنقسم إال قسمٌن
  تكون من فعل متعٍد والزم: والفعلٌة

 الفصل الثانى 
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بالفعل اسمه  تتكون من مبتدأ وببر أو من فعل ناقص واسمه وببره أو من حرؾ ومابه: والسمٌة

 وببره
  وهللا ٌضاعؾ لمن ٌااء: مثل

 ه العزة جمٌعاً من كان ٌرٌد العزة فلل
  أولبك األؼالل فً أعناقهم

 إن هللا ؼفٌر رحٌم
 

 
 

 
  

 خمس دقائق
 :مٌز النكرة من المعرفة فً كل من الجمل اآلتٌة

 من ٌهن ٌسهل الهوان علٌه -
  ألمٍر ما جدع قصٌٌر أنفه -
 ومن ٌتق هللا ٌجعل له مبرجاً  -
  قل هو هللا احد -
  هإالء قومنا اتبذوا من دونه آلهةً  -
 كبر مقتاً عند هللا أن تقولوا ماال تفعلون -
 محمد رسول هللا -

 
 
 
 
 خمس دقائق 

 :عٌن المبتدأ والببر فً الجمل اآلتٌة وأذكر نوع الببر
  ومن أحسن من هللا حكماً لقوم ٌوقنون -
  قول معروؾ ومفعرة بٌر من صدقه ٌتبعها آذى -
 كروماتفً األبالق تنبت كالنبات إذا سقٌت بماء الم -
 وأي إمرىٍء ٌنجو من العٌب صاحبه؟  فإنك لن تلقى أباك مهذباً  -
  وفوق كل ذي علٍم علٌم -
 

 
 

 فردي(: 1)نشاط 

 جماعً(: 2)نشاط 

 الفصل الثانى 
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 خمس دقائق
 :بٌن النواسخ فٌما ٌؤتً وبٌن معانٌها

 الٌزالون مبتلفٌن -
 وإنك لعلى بلق عظٌم -
  فظلت أعناقهم لهم باضعٌن -
  تاهلل تفتؤ تذكر ٌوسؾ -
 والمرجانكؤنهم الٌاقوت  -
 فإن الاٌخ ٌهرمه الاتاء....... إذا كان الاتاء -

 
 
 
 
 

 خمس دقائق
 :أستبرج الفاعل وناببه فً كل من اآلٌات اآلتٌة

  قال إنً لٌحزننً أن تذهبوا به -
  ٌعرؾ المجرمون بسٌماهم -
 باقٌاً  إذا ما الجود لم ٌرزق بالصاً من األذى فال المال مكسوباً وال العٌش -
  علٌكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك بٌراً الوصٌةكتبت  -
 قالوا سمعنا وأطعنا ؼفرانك ربنا وإلٌك المصٌر -

 
 
 
 
 

 خمس دقائق
 :بط ثم أعرب ما تحته، استبرج المفعول به فً اآلٌات اآلتٌة من سورة ٌوسؾ(: أ) 

فً بٌتها عن نفسه  هو وراودته التً( ٕٕ)ولما بلػ أاده وآتٌنه حكماً وعلماً كذلك نجزي المحسنٌن -
 (ٖٕ)ال ٌفلح الظالمون وؼلقت األبواب وقالت هٌت لك قال معاذ هللا أنه ربً أحسن مثواي أنه

 :استبرج المفاعٌل فٌما ٌؤتً وبٌن نوعها(: ب)
 ٌضعون أصابعهم فً آذانهم من الصواعق حذر الموت -ٔ

 جماعً(: 3)نشاط 

 فردي(: 4)نشاط 

 فردي(: 5)نشاط 

 الفصل الثانى 
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  وجاإوا أباهم عااًء ٌبكون -ٕ
 الدنٌا محفوفًة بالكره والسرورفإن هللا قد جعل ، أما بعد  -ٖ
 ورتل القرآن ترتٌال -ٗ
  كٌؾ أنت والنحو -٘

 
 
  
 
 

 خمس دقائق
  بٌن نوع اإلستثناء فٌما ٌؤتً وحكم االسم الواقع بعد إالّ         ·
  واربوا منه إال قلٌل منهم        ·
  فسجدوا المالبكة كلهم أجمعون إال إبلٌس        ·
  نذٌر إن أنت إال        ·
  مالً إال اإلٌمان عقٌدة        ·

 
 
 
 

 خمس دقائق 
  عٌن التمٌز فً كل من الجمل اآلتٌة وبٌن نوعه(: أ)
 ٌا أبت أنً رأٌت أحد عار كوكباً  -ٔ
  وكفى باهلل اهٌداً  -ٕ
 أنا أكثر منك ماالً وولداً  -ٖ
 وأاتعل الرأس اٌباً  -ٗ
 :أعرب ما تحته بط فً اآلٌات اآلتٌة(: ب)
 برت كلمة تبرج من أفواههم إن ٌقلون أال كذباك -ٔ
  أكرم به أباً  -ٕ

 
 
 
 
 
 خمس دقائق 

 :بٌن معانً حروؾ الجر التً تحتها بط فٌما ٌؤتً

 فردي(: 6)نشاط 

 جماعً(: 7)نشاط 

 فردي(: 8)نشاط 

 الفصل الثانى 
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 ولكم فً القصاص حٌاة ٌا أولً األلباب -ٔ
 وعلٌها وعلى الفلك تحملون -ٕ
  بسم هللا الرحمن الرحٌم -ٖ
ًّ مما تدعوننً -ٗ   قال ربً السجن أحب إل
 لٌس كمثله اًء -٘
  ُحّج عن أبٌك -ٙ
 
 
 

 
 
 خمس دقائق 

 :بٌن الحال وأذكر نوعه فً كل مما ٌؤتً
 فرجع موسى إال قومه ؼضبان أسفاً         ·
  إنا أنزلناه قرآن عربٌاً         ·
 اقترب للناس حسابهم وهم فً ؼفلة معرضون        ·
 ولقد بلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم        ·
  وجاء أهل المدٌنة ٌستبارون        ·

 
 
 
 
 
 

 خمس دقائق 
 :مٌز اإلضافة اللفظٌة من المعنوٌة فٌما ٌؤتً( أ)

  وجاء من أقصى المدٌنة رجل ٌسعى - 
 :أعرب ما تحته بط فً البٌت اآلتً( ب(

 ذهب األصٌل على لجٌن الماء    والرٌح تعبث بالؽصون وقد جرى  - 
ثم أعرب  ى ٌاء المتكلم وبٌن حكم حركة الٌاء فً قول الااعراستبرج االسم المضاؾ إل( ج)

 : المضاؾ
ًَّ بعد الطاعنٌن تكون طوال ولٌل العااقٌن طوٌل  لٌال

 
 
 

 جماعً(: 9)نشاط 

 جماعً(: 13)نشاط 

 الفصل الثانى 
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 خمس دقائق 

 :زن الكلمات اآلتٌة وفق مٌزانها الصرفً
 صؾ ارمِ  :فل
  ازدراء -

  اتقِ 
 سماء

 
 
 
 
 

 خمس دقائق
 :الأكمل الفراغ بما ٌناسب بناء األفع

 ...............,.................,................... ٌبنى الفعل الماضً على الفتح إذا  -
وٌبنى على  ,.................,...............,............... ٌبنى الفعل المضارع على الفتح إذا - 

 ........................... السكون إذا
 ...............,............,............ سكون إذا أسند إلىٌبنى الفعل الماضً على ال  -
 ...............ٌبنى الفعل الماضً على الضم إذا أسند إلى  -
 .............. ٌبنى فعل األمر على حذؾ النون إذا أسند إلى  -

 وٌكونان مإكدٌن............ ٌبنى الفعل المضارع على الفتح إذا  - 
 

 
 
 
 
 ائقعشر دق 

 :اقرأ النص اآلتً ثم اجب عن األسبلة التً تلٌه
بآمالهم فً  ذاهب، أعلم أن العدوان على الناس فً أموالهم " ٌقول ابن بلدون عالم االجتماع 

وإذا ذهبت . أٌدٌهم  انتهابها من، لما ٌرونه حٌنبذ من أن ؼاٌتها ومصٌرها ، تحصٌلها واكتسابها
، وعلى قدر االعتداء ونسبته  , بضت أٌدٌهم عن السعً فً ذلكآمالهم فً اكتسابها وتحصٌلها أن ق

، االعتداء كثٌراً عاماً فً جمٌع المعاش  فإذا كان، ٌكون انقباض الرعاٌة عن السعً فً االكتساب 

 فردي(: 11)نشاط 

 فردي(: 12)نشاط 

 جماعً(: 13)نشاط 

 الفصل الثانى 
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بدبوله من جمٌع أبوابها وإن كان االعتداء ، جملًة  لذهابه باآلمال، كان القعود عن الكسب كذلك 
 ."نسبته عن الكسب على ٌسٌراً كان االنقباض
 : استبرج من النص

 األسماء لجامدة والماتقة - 
 المصادر مبٌناً نوعها والفعل الذي أبذت منه -

 
 
 
 

 خمس دقائق
 :ثنً الكلمات اآلتٌة ثم اجمعها بما ٌناسب نوع الجمع

  علم  -
 أب  -

 زٌد - 
  فتى - 
-  ًْ  ظب

 
 
 
 
 

 خمس دقائق 
 وصة من الممدودة فً الجمل اآلتٌةمٌز األسماء المقصورة من المنق

 قال هً عصاي - 
  والسماء وما بناها - 
  كل من علٌها فان - 
 هلكت أذن من جهالهن البهابم   إذا كانت األرزاق تجري على الحجا  - 
 

  
 
 
 
 خمس دقائق 

  صؽر كل من األسماء اآلتٌة ثم أنسب إلٌها
 أب

 فردي(: 15)نشاط 

 فردي(: 16)نشاط 

 فردي(: 14)نشاط 

 الفصل الثانى 
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 ٌد
  جامعه
  عقبات

 
 
 
 
 
 عشرة دقائق 

 اإلعالل أو اإلبدال فً كل من الجمل اآلتٌة ثم أجٍر كالً منهما بٌن
  إذ قال لهم أبوهم نوح أال تتقون - 
  نظر الرجل إلى المنافق بازدراء - 
 ٌنبػ أن ٌتصؾ المإمن بالصدق والصبر - 
 لم ٌبش الرجل إال هللا - 
 وال تبسروا المٌزان - 
 هإالء معلمً  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فردي(: 17)نشاط 

 الفصل الثانى 
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 أو الحركات الطوٌلة حروؾ المد

 

 :أهداؾ النشاط 

 (.الحركات الطوٌلة)ٌتعرؾ المقصود بحروؾ المد  -

 .ٌفرق بٌن الحركات القصٌرة والطوٌلة -

 .ٌستبدم الحركات القصٌرة والطوٌلة فٌما ٌكتب باكل صحٌح -

 

 :محتوى النشاط 

  األمـثلة

  . حامد ـ سالم ـ بالد ـ قابل ـ واصل ـ راجح: المد باأللؾ 

  . عصفور ـ محمود ـ سعود ـ مولود ـ ٌونس: المد بالواو 

 . حمٌد ـ منٌر ـ مجٌد ـ أبً ـ كرٌم ـ بالً : المد بالٌاء

 

  القاعــــــدة

األلؾ الساكنة المفتوح ما قبلها ، : هو إطالة الصوت بحرؾ من حروؾ المد ، وهً : المد  ـ ٔ

  . نة المكسور ما قبلهاوالواو الساكنة المضموم ما قبلها ، والٌاء الساك

 

 : وٌوضع علٌه حركة حرؾ المد" الممدود " الحرؾ الذي ٌسبق حرؾ المد ٌسمى الحرؾ  ـ ٕ

  . الفتحة ، أو الضمة ، أو الكسرة

 

 الكتابة اإلمالئٌة

 

 الثالثالفصل 

 ( 1)نشاط 
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أن الحركة ننطق بها الحرؾ نطًقا قصًٌرا ، أما : جنسها هو  ـ الفرق بٌن الحركة والحرؾ الذي من ٖ

، بمعنى أن الحرؾ ٌستؽرق زمنا أطول فً النطق به من زمن طوٌالً  الحرؾ فٌنطق به نطقا

 .الحركة

 

  . ـ ال ٌؤتً حرؾ المد فً أول الكلمة ، ألنه لم ٌسبقه حرؾ ممدود ٗ

 

راجون ـ  الوالً ـ الساعً ـ الراعً ـ ٌاقوت ـ: ـ تاتمل بعض الكلمات على أكثر من حرؾ ، مثل  ٘

 رومان ـ كرٌمون

 

بٌن أن ٌكتب كل منهم فقرة من ثالثة أ سطر تتضمن الحركات القصٌرة ٌطلب المدرب الى المتدر -

 .والطوٌلة

 

 .دقٌقة( ٖٓ: ) مدة تنفٌذ النشاط

ٌعرض المدرب الموضوع كما فً المحتوى ، ثم ٌكتب المتدربون الفقرات :  شكل تنفٌد النشاط

 (عرض ،فردي .)المطلوبة

 : ما بعد النشاط

  

 

 

 

 

 (المبسوطة)المفتوحة التاء المربوطة والتاء  

 ( 2)نشاط 

 .المتدربٌن الفقرات التً كتبوها على الجمٌع حسب الوقت المتاحٌعرض عدد من 

  الثالثالفصل 
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 :أهداؾ النشاط 

 .ٌفرق بٌن التاء المربوطة والتاء المفتوحة -

 .ٌتعرؾ مواضع كل من التاء المربوطة والتاء المفتوحة -

 .ٌستبدم التاء المربوطة والمفتوحة فٌما ٌكتب باكل صحٌح -

 

 :محتوى النشاط 

 

  األمــثلة

 نّحات مدرسة، \كرٌمة، أبٌات \وردة، بات  \ تلمٌذة، معلمات \ مكة، بٌت \فاطمة ، سافرت

 

  القاعــــــدة

  : أ ـ تعرٌؾ التاء المربوطة

 وتقرأ تاء مع الحركات. ساكنة عند الوقؾ علٌها بالسكون " هاء " التاء التً تلفظ  هً

 . "ـة " ، " ة " وتكتب هكذا . الفتح ، والضم ، والكسر : الثالث

 

 :مواضع التاء المربوطة 

: فً آبر االسم المفرد المإنث ، مثل " ـة " " ة " بهذٌن الاكلٌن  تب التاء المربوطةـ تك ٔ

  . عاباة ـ اجرة ـ مكة

 . قضاة ـ هداة -عراة ـ سعاة : ـ فً آبر جمع التكسٌر الذي ال ٌلحق مفرده التاء المفتوحة مثلٕ

  . حمزة ـ أسامة ـ عطٌة -عبٌدة ـ عمٌرة  معاوٌة ـ: مثل . ـ آبر بعض األعالم المذكرة  ٖ

اإلسكندرٌة ـ اإلبراهٌمٌة ـ سومطرة ـ أفرٌقٌة ـ أنقرة ـ : مثل  . ـ آبر بعض األسماء األعجمٌة ٗ

  . الرومٌة ـ الٌونانٌة البٌزنطٌة ـ

  الثالثالفصل 
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: بالتاء المربوطة أو المفتوحة ، مثل  ـ بعض الكلمات التً ٌجوز فً الوقؾ علٌها أن تكتب ٘

  . التثمة ـ وثمت ، والة ـ و

 

  : "المبسوطة  " ب ـ تعرٌؾ التاء المفتوحة

والكسرة ، وتبقى على حالها إذا  الفتحة ، والضمة ،: هً التً نقرإها تاًء مع الحركات الثالث 

 ."ت " وقفنا علٌها بالسكون ، وتكتب هكذا 

 

  :مواضع التاء المفتوحة

 . ـ مات بات: سواء أكانت من أصله ، مثل  ـ إذا جاءت فً آبر الفعلٔ

 . كتبْت ـ جلسْت ـ أكلتْ : أم كانت تاء التؤنٌث الساكنة ، مثل 

  . رسمتِ  سافرُت ـ جلسَت ـ: أم تاء الفاعل ، مثل 

  . الفاطمات المعلمات ـ الطالبات ـ: ـ فً آبر جمع المإنث السالم ، مثل  ٔ

صوت  ت ـ أقوات ،       بٌت ـ أبٌات ، قو : ـ فً آبر االسم الثالثً الساكن الوسط وجمعه ، مثل ٖ

  . ـ أصوات ، مٌت ـ أموات

  . جودت ـ رفعت ـ رأفت عصمت ـ -نّحات : ـ فً آبر االسم المفرد المذكر ، مثل  ٗ

  . لٌت ـ الت ـ ُثّمت  : ـ فً آبر بعض الحروؾ ، مثل  ٘

 . أنَت ، أنتِ : المباطبٌن ، مثل  ـ فً آبر الضمٌر المنفصل للمفرد والمفردة ٙ

 

 رض المدرب األمثلة المتعلقة  بالتاء المربوطة والمفتوحة على المتدربٌن ، وتتم مناقاتهاٌع -

 .معهم

ٌقسم المتدربٌن إلى مجموعات ، و كل مجموعة تكتب فقرة مكونة من بمسة أسطر، بحٌث تتضمن  -

 .كتابة التاء المربوطة و المفتوحة فً مواضعها المبتلفة

 

  الثالثالفصل 
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 .ٌقةدق( ٘ٗ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .عصؾ ذهنً ، عرض ، عمل مجموعات:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

 

  

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط 

 .ٌتعرؾ المقصود بالتنوٌن -

 .ٌرسم تنوٌن الضم والفتح والكسر -

 .ٌستبدم عالمات التنوٌن فٌما ٌكتب -

 

 :محتوى النشاط  

  األمــثلة

 

 ، جبٌل جبالً جبلٍ  ، منزٌل منزالً منزلٍ  ، سالٌم سالًما سالمٍ  ا كتابٍ ، كتاٌب كتابً  ا محمدٍ محمٌد محمد

 

  القاعــــدة

 . نون ساكنة زابدة تلحق آبر االسم المعرب لفًظا ال كتابة : التنوٌن

  

 

 التنوٌن( : 3)نشاط 

 .تعرض كل مجموعة الفقرة التً كتبتها على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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  : عالماته

" ،، " وترسمان هكذا  ضمتان فوق الحرؾ األبٌر من الكلمة المعربة ،: ـ تنوٌن الضم وعالمته  ٔ

ا كان نوعه ، مثال فوق ال ًٌ الامس كوكٌب  محمٌد تلمٌٌذ مجتهٌد ، هذه وردةٌ جمٌلٌة ،: حرؾ أ

  . ، القمر منٌرٌ ملتهبٌ 

 

" ًُ  " فتحتان فوق الحرؾ األبٌر من الكلمة المعربة ، وترسمان هكذا: تنوٌن الفتح وعالمته  ـ ٕ

قصٌدًة مإثرًة ، فً اللٌل  قرأت ااترٌت كرًة جمٌلًة ، اربت ماًء بارداً، : فوق الحرؾ ، مثال 

  . نرى نجوماً المعةً 

 

(. ــٍ ) كسرتان تحت الحرؾ األبٌر من الكلمة المعربة ، وترسم هكذا : الكسر وعالمته  ـ تنوٌن ٖ

، سلمت على صدٌٍق مبلٍص ، تؽرد الطٌور بصوٍت جمٌٍل ،  جلست تحت اجرٍة وارفةٍ : مثال 

 . سرت فً طرٌٍق طوٌٍل موحش

 

 :تنبٌه 

  . إذا كانت منتهٌة بتاء مربوطة تكتب عالمة تنوٌن النصب على الحرؾ األبٌر من الكلمة ، ـ ٔ

  . أعطانً والدي هدًٌة قٌمًة ، وااترى أبً كراسًة جمٌلةً : مثال 

 

األبٌر من الكلمة المنتهٌة بؤلؾ مقصورة ، سواء أكانت األلؾ  ـ ٌكتب تنوٌن النصب فوق الحرؾ ٕ

اً ، وماٌت حملت عص: مثل  ،" ى" أم على اكل ٌاء ؼٌر منقوطة  " ا" مكتوبة كما ننطقها 

  . ولم تضع جهودهم سدىً . وكلمت فتًى  ،بطاً 

 

" ألؾ تنوٌن النصب " الحرؾ األبٌر من الكلمة المتلوة بؤلؾ زابدة ،  ـ ٌكتب تنوٌن النصب على ٖ

   .    مكثت فً مكة أسبوًعا: األلؾ متصلة بالحرؾ األبٌر ، مثل  سواء أكانت

 . وكان عملك إنجاًزا كبًٌرا زرت بلًدا بعًٌدا ،: أم كانت منفصلة عن الحرؾ األبٌر ، مثل 

  الثالثالفصل 
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 .ٌعرض المدرب األمثلة المتعلقة بعالمات التنوٌن وٌناقاها مع المتدربٌن -

ضمن فقرات .الرفع ، والنصب ، والجر: ٌطلب الى المتدربٌن كتابة أمثلة على التنوٌن بعالماته  -

 .كون كل منها من ثالثة أسطر تت

 

 .دقٌقة( ٕٓ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .مناقاة عالمات التنوٌن مع المتدربٌن ، مجموعات ، فردي ، عصؾ ذهنً:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد النشاط

 

  

 

 

 

 : أهداؾ النشاط

 .ٌعرؾ المقصود بالالم الامسٌة والالم القمرٌة -

 .د كل منهاٌتعرؾ الحروؾ التً تؤتً بع -

 .ٌستبدم كالً من الالم الامسٌة والقمرٌة فٌما ٌكتب باكل صحٌح -

 : محتوى النشاط

 األمثلة

جل الكتاب الاَّمس القمر الب المنزل ، الرَّ ٌاح المكتب ، الطَّ بٌب الملعب ، الرِّ ، الاَّجرة المفتاح،  ، الطَّ

دٌق المسجد افذة الكعبة ، التُّراب المدرسة الصَّ  .، النَّ

 الالم الشمسٌة والالم القمرٌة( : 4)نشاط 

 .ة التً كتبوهاٌعرض المتدربون على زمالبهم األمثل

  الثالثالفصل 
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 القاعــــدة

 

  . الم تكتب وال تنطق ، وٌؤتً بعدها حرؾ مادد:  الشمسٌة الالم

 

جل قادم ، التَّمر طعام مفٌد ، الثِّمار ناضجة الاَّمس:  مثالها ٌاد متؤهب ، نقٌق  ، مارقة ، الرَّ  الصَّ

ل مكروه فادع مزعج ، الذُّ الم  النُّور ساطع ، ، الضَّ فاع عن الوطن واجب ، السَّ لم علٌكم ،الدِّ  الظُّ

ٌور مؽردة ، بٌع ، الطُّ هر فً الرَّ مون حامض حلو ظلمات ٌوم القٌامة ، ٌتفتح الزُّ  اللٌَّ

 

  : السابقة األحرؾ التً تؤتً بعد الالم الامسٌة كما فً األمثلة

، ، الدال ، السٌن ، الظاء ، الزاي  الاٌن ، الراء ، التاء ، الثاء ، الصاد ، الضاد ، الذال ، النون

 . الطاء ، الالم

  : عار حرًفا ، جمعت فً أوابل كلمات البٌت التالً عدد تلك الحروؾ أربعة

 

 ذا نعم طب ، ثم صل رحما تفز ، ضؾ

  دع سوء ظن ، زر شـرٌفـا للكرم

 

، وتكون " الادة " تكتب وتنطق ، وٌتصل بها حرؾ متحرك بال من التضعٌؾ  الم:  الالم القمرٌة

  . ساكنة

 

البمٌلة  الحلم سٌد األبالق ، الجمل سفٌنة الصحراء ، ، األسد ملك الؽابة ، البدر منٌر:  مثالها

 المسلمون ، تولد الحقد ، الفناء واسع ، القلب نابض ، الكتاب جدٌد الؽٌرة بضراء ، العلم نافع ،

  . الورد متفتح ، الٌاسمٌن رابحته ذكٌة ، ٌطوفون بالبٌت الحرام ، الهواء علٌل

 

  الثالثالفصل 
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، الباء ، الجٌم ، الحاء ،  الهمزة: التً تؤتً بعد الالم القمرٌة كما فً األمثلة السابقة هً  الحروؾ

  . ، الهاء ، الواو ، الٌاء الباء ، العٌن ، الؽٌن ، الفاء ، القاؾ ، الكاؾ ، المٌم

 ".ابػ حجك ، وبؾ عقٌمة : " التالٌة  عددها أربعة عار حرًفا ، جمعت فً العبارة

 

 .مدرب األمثلة المتعلقة بكل من الالم الامسٌة والالم القمرٌة وٌناقاها مع المتدربٌنٌعرض ال -

 .ٌعرض الحروؾ التً تؤتً بعد الالم القمرٌة ، ثم ٌعرض الحروؾ التً تؤتً بعد الالم الامسٌة -

كون ٌطلب الى المتدربٌن كتابة أمثلة على الالم القمرٌة وأبرى على الالم الامسٌة ضمن فقرات تت -

 .كل منها من ثالثة أسطر

 

 .دقٌقة( ٖٓ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .عصؾ ذهنً ، فردي ، جماعً:  شكل تنفٌذ النشاط

 : مابعد تنفٌذ النشاط

 

  

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط 

 .ٌتعرؾ أسماء اإلاارة -

 .ٌعرؾ كٌؾ تكتب -

 .ٌستبدمها فٌما ٌكتب بالاكل الصحٌح -

 أسماء اإلشارة (: 5)نشاط 

 (حسب الوقت المتاح .)ٌعرض كل متدرب على مسامع الجمٌع  ما كتبه 

  الثالثالفصل 
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 :محتوى النشاط 

  األمــثلة

 هذا طا لب مجتهد ـ ٔ

  هذه وردة متفتحة -ٕ

 ـ هذان طالبان متفوقان  ٖ

 الطالبٌن ـ كافؤ المعلم هذٌن   ٗ

 ـ هإالء رجال مبلصون ٘

 } ٕالبقرة {.  }ذلك الكتاب ال رٌب فٌه} : ـ قال تعالى      ٙ

 

  القاعـــدة

، هذه ، هذان ، هذٌن ، هذا : دبولها على بعض أسماء اإلاارة وهً   التنبٌه عند" ها " تحذؾ ألؾ 

 .هإالء

 .ٌكتب المدرب أسماء اإلاارة وٌعرضها على المتدربٌن وٌناقاهم فً كٌفٌة كتابتها -

 .ٌعرض األمثلة ضمن جمل ، وٌعرض القاعدة -

ٌطلب الى المتدربٌن أن ٌكتب كل منهم فقرة من ثالثة أسطر تتضمن أسماء اإلاارة مكتوبة بالاكل  -

 .الصحٌح

 

 .دقٌقة( ٕٓ: ) النشاطمدة تنفٌذ 

 .عرض ، عصؾ ذهنً ، فردي:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

 

  

 .ٌعرض عدد من المتدربٌن الفقرات التً كتبوها على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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 : أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ المتدرب األسماء الموصولة -

ٌفرق بٌن األسماء الموصولة التً تحذؾ منها الالم عند كتابتها واألسماء الموصولة التً تثبت فٌها  -

 .الالم

 .سماء الموصولة فً كتابته باكل صحٌحٌستبدم األ -

 

 : محتوى النشاط

 

 األمــثلة

 ـ وصل الذي أكرمنً ٔ

       فً الحدٌقة  ـ قطفت الوردة التً ٕ

   }    73األنعام } {وهو الذي بلق السموات واألرض بالحق} :ـ قال تعالى ٖ

   183}     البقرة}  {ٌا أٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم الصٌام} :ـ قال تعالى  ٗ

          الجابزتٌن ـ التلمٌذان اللذان فازا فً المسابقة ٌستحقان هاتٌن ٘

  . ـ اكر المدٌر التلمٌذٌن اللذٌن تفوقا ٙ

 

 

  القاعـــدة

  . الذي ـ التً ـ الّذٌن : تحذؾ الالم عند كتابة األسماء الموصولة اآلتٌة

 األسماء الموصولة( : 6)نشاط 

  الثالث الفصل
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 ن ـ اللتان ـ الالتً ـ الالبً ـ اللواتًاللذا : وتثبت عند كتابة األسماء الموصولة التالٌة

 .  ٌكتب  المدرب األسماء الموصولة وٌعرضها على المتدربٌن -

 .ٌعرض األمثلة والقاعدة -

ٌطلب الى المتدربٌن أن ٌكتب كل منهم فقرة مكونة من بمسة أسطر تتضمن أسماء موصولة  -

 .تحذؾ منها الالم ، وأسماء أبرى تثبت فٌها الالم

 

 .دقٌقة( ٕٓ: ) فٌذ النشاطمدة تن

 .عرض ، عصؾ ذهنً ، فردي:  شكل تنفٌذ النشاط

 : مابعد تنفٌذ النشاط

 

  

 

 

 

 

 : أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ المتدرب الهمزة المتطرفة -

 (.على األلؾ ، أو على الواو ، أو على الٌاء ، أو منفردة : )ٌتعرؾ مواضع كتابة الهمزة المتطرفة  -

 .لمتطرفة فً كتابته بالاكل الصحٌحٌستبدم الهمزة ا -

 

 

 الهمزة المتطرفة (: 7)نشاط 

 .ٌعرض عدد من المتدربٌن الفقرات التً كتبوها على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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 :محتوى النشاط 

 األمــثلة

  : أ ـ الهمزة على األلؾ

  . أطفؤ ، نبؤ ، ملجؤ ، مناؤ ، األسوأ ، ابتبؤ مؤل ، بدأ ، لجؤ ، أرجؤ ،

 الواو ب ـ الهمزة على

  . ، تلكإ لإلإ ، ٌجرإ ،   بإبإ ، التكافإ ، تؤللإ ، التواطإ     

 لٌاءج ـ الهمزة على ا

 . ، البارئ ، سٌا ، ٌستهزئ ، آللا ، ٌطفا ، ٌبتبا ٌقرئ ، ٌناا ، ااطا ، مفاجا     

 على السطر د ـ الهمزة

 . ملًء دؾء ، بطء ، اًء ، فًء ، هواء ، لجوء ، هدوء ، مريء ، جريء ،    

 

 

  القاعـــــدة

 

  . رؾ المتحرك قبلهاالكلمة ، وتكتب حسب حركة الح الهمزة المتطرفة هً التً تكون فً آبر

 

 . "أ " التً قبلها فتحة كتبت على األلؾ ، كما فً  ـ إن كانت حركة الحرؾ ٔ

 

 . "ب " كما فً . مضموما كتبت على الواو  ـ وإن كان ما قبلها ٕ

 

 ." ج" كما فً . كسرة كتبت على الٌاء  ـ وإن كانت حركة الحرؾ الذي قبلها ٖ

 

 ".د" كما فً . السطر  ت علىـ وإن كان ما قبلها ساكنا كتب ٗ

 

  

 

  الثالثالفصل 
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  : تنبٌه

 

ء: مثل  ، ماددة مضمومة " واو"ـ تكتب على السطر إذا سبقها  ٔ ء ـ التضوُّ ء ـ التسوُّ   . التبوُّ

 :التالً  أضٌؾ االسم المنتهً بهمزة بعد ألؾ إلى ضمابر الؽابب فإن الهمزة تكتب على النحو ـ إذا ٕ

تكتب الهمزة على األلؾ : تقول  استثناء من القاعدة العامة التً. فً حالة النصب تكون مفردة ( أ

نال اللص جزاءه ، وسمع : فً وسط الكلمة إذا جاءت مفتوحة بعد حرؾ ساكن ، مثال النصب 

  . هللا دعاءهم

  . عمل محمد بآرابه ، وحلقت الطابرات فً سمابه: الجر تكتب على الٌاء ، مثال  فً حالة( ب 

 . ورجاإك مسموع ، جدة سماإها صافٌة: مثال  ، ع تكتب على الواوفً حالة الرف( ج

 

 .ٌكتب المتدرب كلمات تتضمن الهمزة المتطرفة بؤاكال مبتلفة -

 .ٌناقش الكلمات مع المتدربٌن -

 .ٌعرض األمثلة والقواعد -

همزة مجموعات وكل مجموعة تكتب فقرة من ثالثة أسطر تتضمن كتابة ال( ٗ)ٌقسم المتدربٌن الى  -

 .المتطرفة إما على األلؾ أوعلى الواو أوعلى الٌاء أومنفردة 

 

 .دقٌقة( ٖٓ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .عرض ، مناقاة ، عمل مجموعات:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

  

 

 

 

 .تعرض كل مجموعة عملها على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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 (على الواو ،على األلؾ ، على الٌاء)

 

 :  أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ الهمزة المتوسطة -

 (على الواو ، على الٌاء ، على األلؾ: )عرؾ مواضع كتابة الهمزة المتوسطة ٌت -

 .ٌستبدم الهمزة المتوسطة فً كتابته باكل صحٌح -

  : محتوى النشاط

 

 : الواو الهمزة المتوسطة على

  األمــثلة

 ، ُتعَزق األرض بالفإوس رإوسهم الطٌر ، كؤن على ـ هإالء قوم ُنُإمٔ

ُإم اإلمام ٕ ٌَ  ، لُإم الرجل فً تعامله مع الناس ، مبدُإنا االتحاد قوة مصلٌنال ـ 

، ال تجعل التااإم  مسإول عن أداء عملك ، أنت الحاقة 9ٔ{ هاإم اقرإوا كتابٌه } : ـ قال تعالى  ٖ

 ٌعرؾ الطرٌق إلى نفسك

 ، ال تإجل عمل الٌوم إلى الؽد ، أذن المإذن لصالة العصر ـ سؤلنً المدرس سإاال صعبا ٗ

من  ال ٌلدغ المإمن ، البقرة 9ٕٙ{ ٌإتً الحكمة من ٌااء } : ـ حجب الضباب الرإٌة ، قال تعالى  ٘

 . جحر مرتٌن

 

 

 الهمزة المتوسطة (: 8)نشاط 

  الثالثالفصل 
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  القاعـــدة

 

 :فً الحاالت التا لٌة تكتب الهمزة على الواو

 ُنُإم جمع نإوم ، رإوس ، فإوس ، اإون : ، مثل ـ إذا كانت مضمومة وسبقها حرؾ مضموم ٔ

ُإد: ، مثل  مفتوح مضمومة وسبقها حرؾـ إذا كانت  ٕ ٌَ ُإم ، لَُإم ، َتُإز ، مبَدُإنا ، َهُإالء ،  ٌَ 

تااٌإم ـ رداُإه ، جالُإهم ،  هاُإم ، مسُإول ،: ، مثل  ـ إذا كانت مضمومة وسبقها حرؾ ساكن ٖ

 أرُإس ، أكُإس ، سماُإه ، هواُإه ، التفاُإل

ٌَُإجل ، ُمَإلؾ ، ُمَإن ،  ُسَإال ،: وم ، مثل ـ إذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقها حرؾ مضم ٗ ُمَإذن ، 

 ُمَإامرة ، ُمَإازرة ، ُذَإابة

ٌُإذي ، ُمإتة ،: ، مثل  إذا كانت ساكنة وسبقها حرؾ مضموم ـ ٘ ُمإلم ، ُسإل ،  ُرإٌة ، ُمإمن ، 

  .ُبإس ، ُمإنس ، اُإتمن

 

  ـ: الٌاء  الهمزة المتوسطة على

 األمــثلة

، جلس  ، كافؤ البلٌفة الااعر بعدة مبٌن ذهًبا كبٌرة رس األطفال الناابٌن رعاٌةـ ترعى المدا ٔ

 على األرابك الضٌوؾ متكبٌن

 ، لقد ُرِبً عند محاكمته ُسِبل عما اقترفت ٌداه ، ثم ـ ُنبً باللص عن أنظار المااهدٌن ٕ

المرٌض حٌاته ، لكن  م، عالج األطباء المرٌض حتى ٌبس من الافاء ، َسبِ  المرٌض من األلم ـ ٌبن ٖ

 إٌمانه باهلل جعل فً نفسه بصًٌصا من أمل

بؤفضل صحٌفة  ، فاز تالمٌذ الصؾ البامس المعارج ٔ{ سؤل سابل بعذاب واقع } : قال تعالى  ـ ٗ

 ، تستبدم اإلاارات الضوبٌة فً تسهٌل حركة المرور حابط

البقرة ، ظمبت األرض لقلة المطر،  9ٕٗ{ كم من فبة قلٌلة ؼلبت فبة كثٌرة بإذن هللا} :ـ قال تعالى  ٘

 الاوابب من وظٌفة الربة تنقٌة الدم من

  الثالثفصل ال
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،  ، بعض الناس ٌستمربون الكسل وٌهملون أعمالهم ـ جاء المهنبون ٌزفون إلى أبً بارى التفوق ٙ

 هود 8{ بهم ما كانوا به ٌستهزبون  وحاق} : قال تعالى 

  . ، نضبت مٌاه الببر النجاح ، جبت أزؾ إلٌك بارى ـ ببس البلق الكذب 7

  القاعــــدة

كانت مكسورة أو قبلها حرؾ مكسور ، وذلك على  تكتب الهمزة على نبرة فً وسط الكلمة ؛ إذا

 :النحو التالً 

 .مالبٌن الناابٌن ، ِمِبٌن ، متكبٌن ،: ، مثل  الهمزة مكسورة وسبقها حرؾ مكسور ـ إذا كانت ٔ

 .ُسبل ، ُربً ، ُوبد ُنبً ،: ، مثل  حرؾ مضمومـ إذا كانت مكسورة وسبقها  ٕ

 .ٌبن ، ٌبس ، سبم ، زبٌر ، لبٌم : ، مثل ـ إذا كانت مكسورة وسبقها حرؾ مفتوح ٖ

 .سابل ، حابط ، ضوبٌة ، مربٌة: ، مثل  ـ إذا كانت مكسورة وسبقها حرؾ ساكن ٗ

 .، مبةفبة ، ظمبت ، ربة : ، مثل  حرؾ مكسور ـ إذا كانت مفتوحة وسبقها ٘

 .مهنبون ، ٌستمربون ، ٌستهزبون: ، مثل  وسبقها حرؾ مكسور ـ إذا كانت مضمومة ٙ

 .ببس ، جبت ، ببر ، ذبب ، ابت ، ابتمن: ، مثل  كانت ساكنة وسبقها حرؾ مكسور ـ إذا 7

 

  : األلؾ الهمزة المتوسطة على
 األمــثلة

 ، ٌتؤلم المرٌض من ادة األلم جلس اآلباء، رأَس المدٌر اجتماع م ـ رأى سعٌد طابًرا ٌطعم صؽاره ٔ

وال ٌسؤل حمٌم } : ، قال تعالى  ، كانت تلك مسؤلة هامة ـ التقٌت فجؤة بصدٌق عزٌز على نفسً ٕ

 المعارج ٓٔ{ حمًٌما 

كؤس كان مزاجها  من} : ، قال تعالى  ، ما كان لك فً هذا األمر مؤرب الحاذق األرب ـ هذا رأي ٖ

 .اإلنسان ٘{ كافوًرا 

  

  الثالثالفصل 
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  القاعــدة

  : المتوسطة على األلؾ فً الحاالت التالٌة تكتب الهمزة

رأى ، رأَس ، ٌتؤلم ، سؤل ، متؤمل ، : مثل  ، وسبقها حرؾ مفتوح ـ إذا كانت الهمزة مفتوحة ٔ

 تؤسؾ ، رأؾ ، رأب ، نؤى ، ٌتؤبر ، اامؤز ، متؤلق

ؤة ، مسؤلة ، ٌسؤل ، مرأة ، وطؤة ، فج: ، مثل  مفتوحة وسبقها حرؾ ساكن ـ إذا كانت الهمزة ٕ

 ، ٌجؤر مؤلى

، مؤرب ، رْأس ، كؤس ، فؤس ،  رأى: ، مثل  ـ إذا كانت الهمزة ساكنة وسبقها حرؾ مفتوح ٖ

  . ٌزأر، ٌؤبذ ، بؤس ، ٌؤتً ، رأب ، دأب ، سؤم

 

  : تنبٌه

ض عنها بمدة ، ألؾ مد ، طرحت األلؾ وعو ـ إذا تال الهمزة المتوسطة المرسومة على األلؾ ، ٔ

قرآن ، مآلن ، : ، مثل  ، وكذلك اذا تالها ألؾ تثنٌة ـ الاآم السآمة: ، مثل  تكتب فوق ألؾ الهمزة

 ، ٌمآلن ٌقرآن

هٌبة ، ردٌبة ، ملٌبة ، : ، مثل  ـ تكتب الهمزة المتوسطة المفتوحة على نبرة إذا سبقها ٌاء ساكنة ٕ

  . مسٌبة

 

  طةالهمزة المتوس قاعدة عامة لكتابة

 الذي سبقها ونكتبها على ما ٌناسب عند كتابة الهمزة المتوسطة ، ننظر إلى حركتها وحركة الحرؾ

  . أقوى الحركتٌن

  : أقوى الحركات

  . ـ الكسرة وٌناسبها الٌاء ٔ

  . ـ الضمة وٌناسبها الواو ٕ

  . وٌناسبها األلؾ ـ الفتحة ٖ

  . ـ السكون أضعؾ الحركات ٗ

  الثالثالفصل 
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 .ات تتضمن الهمزة المتوسطة بؤاكال مبتلفةٌكتب المدرب كلم -

 .ٌناقش الكلمات مع المتدربٌن -

 .ٌعرض األمثلة والقواعد -

مجموعات بحٌث تتناول المجموعة األولى كتابة الهمزة المتوسطة على ( ٖ)ٌقسم المتدربٌن الى  -

المجموعة  أسطر تتضمن كتابة الهمزة المتوسطة على الواو ، أما( ٘)الواو ، وتكتب فقرة من 

أسطر تتضمن كتابة الهمزة ( ٘)الثانٌة فتتناول كتابة الهمزة المتوسطة على الٌاء ، وتكتب فقرة من 

المتوسطة على الٌاء ، وأما المجموعة الثالثة فتتناول كتابة الهمزة المتوسطة على األلؾ ، وتكتب 

 (أوراق عمل. )أسطر تتضمن كتابة الهمزة المتوسطة على األلؾ( ٘)

 

 .دقٌقة( ٓٙ: ) دة تنفٌذ النشاطم

 .عرض ، مناقاة ، عمل مجموعات:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

 

  

 

 

 مفردة على السطر

 

 : أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ الهمزة المتوسطة مفردة على السطر -

 .ٌستبدم الهمزة المتوسطة مفردة على السطر فً كتابته باكل صحٌح -

 

 الهمزة المتوسطة (: 9)نشاط 

 .تعرض كل مجموعة عملها على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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 :محتوى النشاط 

 األمــثلة

تتااءم ، كفاءة ، جاءك ، كفاءتك ، تراءى ، ٌتالءم ، مساءلة ،  ـ ٌتضاءل ، تفاءل ، ٌتثاءب ، ٔ 

  .مالءة ، رداءة ، مواءمة قراءة ، ساءك ، واءم ،

 .ـ توءم ، مروءة ، سوءته ، نبوءة ، السموءل ، مقروءة ٕ

ءها ٖ ءنا ، ضوَّ  .ـ بوَّ

 .ٌسوُءه ـ ضوُءه ، نوُءها ، ٗ

ُءكم ٘ ُءهم ، تضوُّ  .ـ متبوَّ

 .قرءان ، ردءا ـ ردءان ـ جزءا ـ جزءان ، قُرءا ـ ٙ

  القاعــــدة

المتوسطة المفتوحة بعد ألؾ ساكنة كتبت مفردة على السطر ؛ لكراهة توالً  ـ إذا وقعت الهمزة ٔ

 .ٌتضاءل ، تفاءل: ، مثل  الكلمة ألفٌن فً

 .توءم ، نبوءة: وسبقها واو ساكنة ، مثل  جاءت مفتوحة ـ تكتب مفردة على السطر إذا ٕ

 .ضّوءه بّوءنا ، نّوءنا ،: ، مثل  مفردة على السطر إذا جاءت مفتوحة بعد واو ماددة ـ تكتب ٖ

 .ضوُءها ، نوُءها: ، مثل  ـ تكتب مفردة على السطر إذا وقعت مضمومة وسبقها واو ساكنة ٗ

ءها ، : ، مثل  واو ماددةبعد  ـ تكتب مفردة على السطر إذا وقعت مضمومة ٘ ءكم ، تنبوُّ تضوُّ

ءكم  .تبوُّ

 مفردة إذا كانت مفتوحة بعد حرؾ صحٌح ساكن ، وجاء بعدها ألؾ تنوٌن النصب أو ألؾ ـ تكتب ٙ

 ".جزءا ، جزءان : " ، مثل  المثنى ، وال ٌمكن وصل ما قبل الهمزة بما بعدها

 

 ".عببا ، عببان ، دفبا ، دفبان  : " ، مثل برةأما إذا أمكن وصل ما قبلها بما بعدها فتكتب على ن

 .ٌكتب المدرب كلمات تتضمن الهمزة المتوسطة مفردة على السطر -

  الثالثالفصل 
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 .ٌناقش الكلمات مع المتدربٌن  -

 .ٌعرض األمثلة والقواعد -

ٌطلب الى المتدربٌن أن ٌكتب كل منهم فقرة من ثالثة أسطر تتضمن همزة متوسطة مفردة على  -

 (.عمل ورقة)السطر 

 

 .دقٌقة( ٘ٔ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .مناقاة ، عرض ، عمل فردي:  شكل تنفٌذ النشاط

 :  ما بعد تنفٌذ النشاط

 

 

 

 

 

 

 

 :أهداؾ النشاط 

 .ٌتعرؾ همزة الوصل وهزة القطع -

 .ٌتعرؾ كٌؾ ٌرسم همزة الوصل وهمزة القطع -

 .ٌفرق بٌن همزة الوصل وهمزة القطع -

 .ل وهمزة القطع فً كتابته باكل صحٌحٌستبدم همزة الوص -

 

 همزة الوصل وهمزة القطع (: 13)نشاط 

 .ٌعرض عدد من المتدربٌن ما كتبوه على الجمٌع

 

  الثالثالفصل 
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 :محتوى النشاط 

  األمـــثلة

 (أ)

 العصر ٕ{ بسر  إن اإلنسان لفً} : ـ قال تعالى  ٔ

 .ـ أكرم محمد ضٌفه ٕ

 .ـ الحٌاء اعبة من اإلٌمان ٖ

 .ـ أحسن إلى الفقراء ٗ

 .ـ أعمل واجبً بانتظام ٘

  . أكل الجابع الطعام ـ ٙ

 

  (ب)

 .ون فً معركة بدرـ انتصر المسلم ٔ

 .ـ كان انتصارهم تعزٌزا لوحدة المسلمٌن ٕ

 .وانتبه لحركة السٌارات ـ سر على الرصٌؾ ٖ

 .ـ استعمل ٌوسؾ فرااة األسنان ٗ

 .األطباء باستعمال السواك ـ ٌنصح ٘

 .ـ استفد من تجارب اآلبرٌن ٙ

 .دروسك واعمل واجباتك أوالً فؤوالً  ـ اقرأ 7

 .فً العصر الجاهلً طبقات الاعراء ـ ٌعد امرإ القٌس أول 8

 . طالب علم وطالب مال: ـ اثنان ال ٌابعان  9

 

 

  الثالثالفصل 
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  القاعــــدة

األلؾ فً أول الكلمة ، وكلتاهما متحركتان بالحركات  ـ ترسم همزة الوصل وهمزة القطع علىٔ

  . فوق األلؾ ، والكسرة ترسم تحت األلؾ الفتحة والضمة ترسمان: الثالث 

أول الكلمة دون أن ترسم على األلؾ ، وتسقط كتابة ولفًظا  همزة ٌنطق بها فً:  صلهمزة الوـ  ٕ

 .فاستعمل ، واعتصم ، واستفاد: ، مثل  ٌسبقها حرؾ من الحروؾ إذا جاءت فً وسط الكالم كؤن

على  من الهمزة أن ٌتوصل بها إلى النطق بالساكن فً بداٌة الكلمة ، والبعض ٌرسمها والؽرض

  . صؽٌرة على األلؾ"  صـ" اكل رأس 

صؽٌرة فوق " عـ " األلؾ كتابة ونطقا ، وترسم على اكل رأس  همزة تظهر على:  همزة القطعـ  ٖ

 . " أ" األلؾ هكذا 

 .ٌكتب المدرب كلمات تتضمن همزة وصل ، وأبرى تتضمن همزة قطع -

 .ٌناقش الكلمات مع المتدربٌن -

 .ٌعرض األمثلة والقواعد -

، أسطر تتضن همزة الوصل( ٘)قرة من المجموعة األولى تكتب ف: ن الى مجموعتٌن ٌقسم المتدربٌ -

 (.أوراق عمل)أسطر تتضمن همزة القطع ( ٘)والمجموعة الثانٌة تكتب فقرة من 

 

 .دقٌقة( ٘ٔ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .عرض ، مناقاة ، عمل مجموعات:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

 

  

 

 

 

 .تعرض كل مجموعة ما كتبته على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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 : أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ مواضع همزتً الوصل والقطع -

 .ٌستبدم همزتً الوصل والقطع فً مواضعها باكل صحٌح -

 

 :محتوى النشاط

 : همزة الوصل

 .، اٌمن هللا   اسم ، ابن ، ابنة ، ابنم ، امرإ ، امرأة ، اثنان ، اثنتان ، اٌم هللا: فً األسماء  -ٔ

  : ـ فً األفعال ٕ

، انتصر ، انتهى ، استعان: ، مثل  والسداسً ، واألمر منهما ومصادرها ل البماسًأ ـ ماضً الفع

  . استعمال انتصار ، انتهاء ، استعانة ،/  انتصر ، انته ، استعن ، استعمل/  استعمل

 

  . ارسم ، اكتب ، اجلس: مثل . ب ـ أمر الفعل الثالثً 

 

  . الكتاب ، الصدق:  مثل. التعرٌؾ إذا اتصلت بالكلمة " أل " همزة  ج ـ

 

  :همزة القطع 

إبراهٌم ، أحمد، : ، مثل  المهموزة األول ، وإذا الارطٌة جمٌع األسماء والضمابر: ـ فً األسماء  ٔ

  . ، ماعدا األسماء المسموعة عن العرب بهمزة وصل ، وقد سبق ذكرها أنا ، أنت ، إذا

  : فً األفعال ـ ٕ

أكرم ـ أكْرم ـ إكرام ، أحسن ـ : ، مثل  ألمر منها ، ومصادرهاأ ـ ماضً األفعال الرباعٌة ، وا

  . ـ إعطاء ، أناؤ ـ أْناا ـ إنااء ، أعطى ـ أْعط أْحسن ـ إحسان

 

مواضع همزتً الوصل (: 11)نشاط 

 والقطع 

  الثالثالفصل 
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 أستعمُل ـ أستعٌُن ـ أنعطُؾ ـ أستاٌُر ـ أتعلُم ، أكرُم ـ : ، مثل  ب ـ الفعل المضارع المهموز األول

  . أكتُب ـ أجلسُ  أحسُن ـ

الموصولة " أل   إنما ـ إنَّ ـ أنَّ ـ إْن ـ أن ـ إذ ما ـ إلى ـ: ، مثل  حروؾ المهموزة األولـ جمٌع ال ٖ

 . التعرٌؾ عند اتصالها باالسم" أل " ، ما عدا  القابل ، الضارب القادم ،:  مثل

 .ٌكتب المدرب كلمات تتضمن همزة الوصل فً األسماء واألفعال -

 .قطع فً األسماء واألفعالٌكتب المدرب كلمات تتضمن همزة ال -

 .ٌناقش الكلمات مع المتدربٌن -

 .ٌعرض األمثلة-

كتابة فقرة من ثالثة ( ٔ)بحٌث تتناول المجموعة : مجموعات ( ٗ)ٌقسم المتدربٌن الى  -

تكتب فقرة من ثالثة أسطر تتضمن أسماء ( ٕ)أسطرتتضمن أسماء فٌها همزة وصل ، والمجموعة 

تكتب فقرة من ثالثة أسطر تتضمن أفعاالً فٌها همزة وصل ، ( ٖ)ة فٌها همزة قطع ، والمجموع

 .تكتب فقرة من ثالثة أسطر تتضمن أفعاالً فٌها همزة قطع( ٗ)والمجموعة 

 (.أوراق عمل)

 

 .دقٌقة( ٘ٔ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .مناقاة ، عرض ، عمل مجموعات:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

 

  

 

 

 

 .تعرض كل مجموعة ما كتبته على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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 لؾ والواوكاأل

 

 :أهداؾ النشاط 

 .األلؾ والواو: ٌتعرؾ مواضع زٌادة بعض األحرؾ ، مثل  -

 .ٌستبدم األحرؾ التً ٌتم زٌادتها بالاكل الصحٌح فً كل ما ٌكتب -

 

 :محتوى النشاط 

  األمــثلة

 : المجموعة األولى

 .المكتبة مابة كتاب ـ فً ٔ

 .ـ زرع الفالحون تسعمابة اجرة ٕ

 .البقرة 9٘ٔ{ وال تلقوا بؤٌدٌكم إلى التهلكة } : ى تعال ـ قال ٖ

 .  البقرة 87ٔ{ و كلوا وااربوا حتى ٌتبٌن لكم البٌط األبٌض من البٌط األسود  { :ـ وقال تعالى ٗ

 .الصؾ ٗٔ{ كونوا أنصار هللا } : ـ قال تعالى  ٘

 .جدًٌدا ااترٌت قلًما -ٙ

 : ـ قال الااعر 7

 

  .ساجدٌنا ر له الجبابرإذا بلػ الفطام لنا رضٌع تخ

 

 زٌادة بعض األحرؾ (: 12)نشاط 

  الثالثالفصل 
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 : المجموعة الثانٌة

 .ـ كان عمرو بن العاص من دهاة العرب ٔ

 .ـ مررت بعمٍرو ٕ

 .ـ رأٌت عمًرا ٖ

 .أولبك آبابً فجبنً بمثلهم : ـ قال الااعر ٗ

 .البقرة }269وما ٌّذكر إالّ أولو األلباب} : ـ قال تعالى  ٘

 .فاطر ٔ{ ً أجنحة جاعل المالبكة رسال أول} : ـ قال تعالى  ٙ

 .آل عمران 9ٔٔ{ ها أنتم أوالء تحبونهم } : ـ قال تعالى 7

 .أقدر أوالت الفضل ـ 8

 

  القاعـــــدة

  ـ: نطقا فً المواضع التالٌة  تزاد بعض الحروؾ كتابة ال

أن تلفظ ، وكتابتها بال ألؾ لٌس بطؤ ، إذ ال  ـ فً كلمة مابة ومضاعفاتها حتى تسعمابة دون ٔ

  . مبات ، مبون ، مبٌن ، المبوي ، المبوٌة: الكلمات اآلتٌة  ، وال تزاد فً لوجودهامسوغ 

 . بعد واو الجماعة للتفرٌق بٌنها وبٌن واو العلة فً األفعال المعتلة اآلبر بالواو ـ تزاد األلؾ ٕ

: لمث والمجزوم ، تزاد فً الفعل الماضً ، واألمر ، والمضارع المنصوب وتسمى األلؾ الفارقة

  . قالوا ، قولوا ، لن ٌقولوا ، لم ٌقولوا

  . ٌدعو ، ٌنجو ، ٌرسو ، ٌمحو: التنبٌه على عدم زٌادتها فً مثل  مع

 وسافر مهندسو. حضر معلمو المدرسة : ، مثل  األلؾ أٌضا بعد واو الجمع المضاؾ وال تزاد

  . البناء

منتهٌا بتاء التؤنٌث المربوطة ، أو  كنـ تزاد األلؾ فً آبر االسم المنون تنوٌن نصب ، إذا لم ٌ ٖ

رأٌت رجالً قادًما :  المنون التً تزاد فٌه األلؾ مثال. همزة على األلؾ ، أو همزة سبقها ألؾ 

  . ٌركب حصاًنا

  الثالثالفصل 
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،ااهدت سماًء  ، ارتكب المهمل بطؤً  اممت رابحًة ذكٌةً  : أمثلة األسماء التً ال تزاد فٌها األلؾ

 . صافٌة ، واستناقت هواءً 

 . ـ تزاد األلؾ فً آبر بٌت الاعر عند إاباع الحركة ، وتسمى ألؾ اإلطالق ٗ

  واقٌا تعز فال اًء على األرض باقٌا وال وزر مما قضى هللا :كقول الااعر

 لقٌانا تجافٌنا أضحى التنابً بدٌالً عن تدانٌنا وناب عن طٌب: وقول اآلبر

وتحذؾ فً حالة النصب ، وتنون ألنها  فع والجر ،ـ تزاد الواو فً آبر كلمة عمرو فً حالتً الر ٘

 وصافحت َعْمًرا. وسلمت على عمٍرو . جاء عمٌرو  : ، مثل مصروفة ، وتسمى الواو واو عمرو

  : األلفاظ اآلتٌة ـ تزاد الواو وسًطا فً ٙ

الرفع ، وأولً فً حالتً  بمعنى أصحاب وصاحبات ، وتكون أولو فً حالة: أولو ، أولً 

 . أولبك ، أوالء ، أوالت: ، وتزاد فً  لجرالنصب وا

 

 .ٌكتب المدرب كلمات تتضمن زٌادة األلؾ فٌها ، وكلمات أبرى تتضمن زٌادة الواو فٌها -

 .ٌناقش الكلمات مع المتدربٌن -

 .ٌعرض األمثلة والقواعد -

كلمات فٌها المجموعة األولى تكتب فقرة من ثالثة أسطر تتضمن : ٌقسم المتدربٌن الى مجموعتٌن  -

أوراق . )زٌادة ألؾ ، والمجموعة الثانٌة تكتب فقرة من ثالثة أسطر تتضمن كلمات فٌها زٌادة واو

 (.عمل

 

 .دقٌقة( ٕٓ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .نقاش ، عرض ، عمل مجموعات:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

 

  
 .مجموعة ما كتبته على الجمٌعتعرض كل 

  الثالثالفصل 
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 من بعض الكلمات

 

 :أهداؾ النشاط 

 .ضع حذؾ همزة الوصلٌتعرؾ موا -

 .ٌستبدم الكلمات التً حذفت منها همزة الوصل بالاكل الصحٌح -

 :محتوى النشاط 

 األمــثلة

 

  : المجموعة األولى

 

 . البلٌفة عمر بن عبد العزٌز ببامس البلفاء الراادٌن ـ ٌلقب ٔ

 . بن البطاب بالعدل ـ ااتهر البلٌفة عمر ٕ

 . بنت بوٌلدـ تزوج الرسول الكرٌم من بدٌجة  ٖ

 . ـ توفٌت آمنة بنت وهب والرسول الكرٌم لما ٌتجاوز السادسة ٗ

 فاز بالمسابقة ؟ ـ أبنك الذي ٘

  ـ أبنتك هذه التً تحفظ القرآن ؟ ٙ

 . طه 9ٗ{ قال ٌابن أم ال تؤبذ بلحٌتً  } : ـ قال تعالى 7

 . " أٌن بالك إننً ٌابن المراؼة: " ـ قال الااعر  8

 

 حذؾ همزة الوصل  (: 13)نشاط 

  الثالثالفصل 
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 : ٌةالمجموعة الثان

 

 . الرحٌم ـ بسم هللا الرحمن 1

 . األنعام ٕٖ{ وللدار اآلبرة } : ـ قال تعالى  ٕ

 . البقرة 7ٖٕ{ للفقراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا } : تعالى  ـ قال ٖ

 . علٌا فؤت به ، وأت معه بمحمد ـ إذا صادفت ٗ

 . األعراؾ 99ٔ{ وأعرض عن الجاهلٌن  بذ العفو وأمر بالعرؾ} : ـ قال تعالى  ٘

 ـ أسمك محمد أم على ؟ ٙ

 . الصافات ٖ٘ٔ{ أصطفى البنات على البنٌن } : تعالى  ـ قال 7

 

  القاعــــدة

ؼٌر منون ،  إذا وقعت بٌن علمٌن األول" ابنة " و " ابن " ـ تحذؾ همزة الوصل من كلمة  ٔ

موسى الكلٌم ابن :  ، مثل األول ، وال تحذؾ إذا لم تتوسط علمٌن ثانٌهما والد والثانً والده

فإذا ثنٌت ثبتت . ، وال تحذؾ إال إذا كانت الكلمة نعتا مفردا  ، ٌوسؾ ابن الاٌخ حمدان عمران

أو " ابن " جاءت كلمة  ، وال تحذؾ أًٌضا إذا األمٌن والمؤمون ابنا هارون الراٌد: ، مثل  الهمزة

ابن الولٌد بسٌؾ هللا المسلول وكان  لُقِّب بالد: فً أول السطر ولو توسطت علمٌن ، مثل " ابنة " 

  . البلٌفة عمر ابن البطاب رجالً زاهًدا

  . إذا دبل علٌها همزة االستفهام" ابن " ـ تحذؾ همزة  ٕ

  . النداء" ٌا " إذا سبقها  ـ تحذؾ ٖ

االستعمال ، وٌاترط فً حذفها أن تذكر البسملة كاملة  ـ تحذؾ من أول البسملة ، وحذفها لكثرة ٗ

 ، وال تحذؾ إذا باسم هللا. باسم عبد هللا . باسمك اللهم : ، مثل  لم تذكر كاملة فال تحذؾ وإذا

 . الرحٌم هذا المصنع افتتح باسم هللا الرحمن: ، مثل  كانت الهمزة متعلقة بما قبلها أو بما بعدها

 . باسم هللا الرحمن الرحٌم نفتتح هذه الندوة: ومثل 

  .الم الجر التعرٌؾ إذا وقعت بعد الم االبتداء أو بعد" ل أ" ـ تحذؾ همزة الوصل من  ٘

  الثالثالفصل 
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. همزة أصلٌة هً فاء الكلمة ـ تحذؾ همزة الوصل إذا وقعت فً كلمة بٌن الواو أو الفاء وبٌن ٙ

  . وأت ، فؤت ، وأمر: مثل

 . من أي كلمة إذا وقعت بعد همزة االستفهام ـ تحذؾ همزة الوصل 7

 

 .ؾ همزة الوصل منهاٌكتب المدرب كلمات تم حذ -

 .ٌناقش الكلمات مع المتدربٌن -

. أسطر تتضمن كلمات حذفت منها همزة الوصل( ٘)ٌطلب الى المتدربٌن كتابة فقرة من  -

 (ورقة عمل)

 

 .دقٌقة( ٕٓ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 .نقاش ، عرض ، عمل فردي:  شكل تنفٌذ النشاط

 : ما بعد تنفٌذ النشاط

 

  

 

 

 

 تمن بعض الكلما

 : أهداؾ النشاط

 .ٌتعرؾ الكلمات التً تحذؾ فٌها األلؾ -

 .ٌستبدم بعض الكلمات التً حذفت منها األلؾ فً كتابته بالاكل الصحٌح -

 حذؾ األلؾ (: 14)نشاط 

 .ٌعرض عدد من المتدربٌن ما كتبوه على الجمٌع

  الثالثالفصل 
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 : محتوى النشاط

   األمـثلة

 . البقرةٕٔ } ٌؤٌها الناس اعبدوا ربكم} : ـ قال تعالى  ٔ

 . الفجر 7ٕ{ ٌؤٌتها النفس المطمبنة } : ـ قال تعالى  ٕ

 . ـ ٌؤهل البٌر تصدقوا على الفقراء ٖ

 .دافا ـ األمطار تهطل لكنَّ الجو ٗ

 . ـ حاول ٌوسؾ إنقاذ الؽرٌق لكن دون جدوى ٘

 . النور ٖ٘{ هللا نور السموات واألرض : { ـ قال تعالى ٙ

 . البقرة ٕ٘٘{ هو  هللا ال إله إال} : ـ قال تعالى  7

 . الرحمن ٕ {الرحمن علم القرآن } : ـ قال تعالى  8

 . ٌس ٕ{ ٌس والقرآن الحكٌم } : ـ قال تعالى  9

 . طه ٕ{ طه ما أنزلنا علٌك القرآن لتاقى : {ـ قال تعالى ٓٔ

 . مرٌم }28ٌا أبت هرون} : ـ قال تعالى  ٔٔ

 . إبراهٌم ٖ٘{ رب اجعل هذا البلد آمنا } : ـ فال تعالى  ٕٔ

 . البقرة ٖ٘{ وال تقربا هذه الاجرة } : ـ قال تعالى  ٖٔ

 . طه ٖٙ{ قالوا إن هذان لساحران } : تعالى  ـ قال ٗٔ

 . النساء ٔٗ{ على هإالء اهٌدا  وجبنا بك} : ـ قال تعالى  ٘ٔ

 . البقرة ٘{وأولبك هم المفلحون أولبك على هدى من ربهم ،}:قال تعالى -ٙٔ

 

 

  الثالثالفصل 
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  القاعــــدة

 .  " ٌّةأ" أو " أّي " النداء إذا تالها " ٌا  " ـ تحذؾ ألؾ ٔ

 ." أهل" إذا تالها كلمة  النداء" ٌا " ـ تحذؾ ألؾ  ٕ

  . العاطفة" لكن " و االستدراكٌة ،" لكّن " ـ تحذؾ األلؾ من كلمة  ٖ

  . الرحمن ، ٌس ، طه ، هرون ، إله ، هللا ، السموات: مثل . ـ تحذؾ األلؾ من بعض األسماء  ٗ

 . ـ تحذؾ من أسماء اإلاارة ٘

االستفهامٌة و  " ما" ، حذؾ األلؾ من " أولبك" إذا اتصلت بكاؾ البطاب " أوالء " ـ تحذؾ من  ٙ

 : " ذاك" التنبٌه و" ها "

 

  ـ:  األمــثلة

  : المجموعة األولى

 

  . النبؤٔ؟ { عمَّ ٌتساءلون } : ـ قال تعالى ٔ

  ـ لم أهملت واجباتك ؟ ٕ

  أكافبك ؟ ـ بم ٖ

  ؟" مو إالما إالم البلؾ بٌنك: " ـ قال الااعر  ٗ

  تستند فً حكمك ؟ عالم -٘

  ـ فٌم تفكر ؟ ٙ

  ـ مم تاتكً ؟ 7

 

 : الثانٌة المجموعة

  . المابدة ٕٗ{ إنا ههنا قاعدون } : ـ قال تعالى  ٔ

  . هؤنا فً انتظارك ـ ٕ

  . ـ هؤنت تستحق الفوز ٖ

  . ـ هؤنتم إبوة فً هللا ٗ

 

  الثالثالفصل 
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 : المجموعة الثالثة

 

  . البقرة ٕ{ ال رٌب فٌه  ك الكتابذل} : ـ قال تعالى  ٔ

  . البقرة ٕٖٕ{ ذلكم أزكى لكم } : ـ قال تعالى  ٕ

 

  القاعــــدة

 

عن ، الالم ، الباء ، إلى ، : ببعض حروؾ الجراآلتٌة  االستفهامٌة إذا اتصلت" ما " ـ تحذؾ ألؾ  ٔ

  . على ، فً ، من

 

  . ء بالهمزةالتنبٌه إذا دبلت على ضمٌر مبدو" ها "تحذؾ ألؾ  ـ ٕ

 

 . إذا اتصلت بالم البعد" ذاك " من  ـ تحذؾ األلؾ ٖ

 .ٌكتب المدرب كلمات حذفت منها األلؾ -

 .ٌناقش المتدربٌن فً الكلمات -

 .ٌعرض األمثلة والقواعد -

أسطر تتضمن بعض الكلمات التً حذفت منها ( ٘)ٌطلب الى المتدربٌن أن ٌكتب كل منهم فقرة من  -

 (ملورقة ع)األلؾ  

 

 .دقٌقة( ٕٓ: ) مدة تنفٌذ النشاط

 (ورقة عمل)نقاش ، عرض ، عمل فردي :  شكل تنفٌذ النشاط

 :  مابعد تنفٌذ النشاط

 

 
 .ه على الجمٌعٌعرض عدد من المتدربٌن ما كتبو

 

  الثالثالفصل 

 

 


