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املقــدمــة

الزمالء املعلمني / الزميالت املعلامت:

بــني أيديكــم دليــل املعلــم إىل كتــاب اللغــة العربيــة، والــذي هــو جــزء مــن أجــزاء منهــج اللغــة العربيــة للمســتوى 

ــة  ــاب بصــورة إجرائي ــذ دروس الكت ــة، وتنفي ــة العربي ــم اللغ ــث ســيكون مرشــداً الســرتاتيجيات تعلي ــارش، حي الع

مبســطة، مــع قناعتنــا بــأن املعلــم هــو ســيد املوقــف، وهــو الــذي يديــر املوقــف التعليمــي بالطريقــة التــي يراهــا 

مناســبة لطلبتــه، وثقتنــا بــأن خرباتــه ومهاراتــه قــادرٌة عــى إضافــة مقرتحــات ســتضيف للدليــل مــا يــري محتــواه 

ويعــزز مضمونــه مســتفيًدا مــن إبداعاتــه وتجاربــه الناجحــة.

ــه  ــم، أدواراً تجعــل من ــة التعلي ــة يف عملي ــه ميــارس أدواراً حديث ــم تجعل ــات املعل إنَّ هــذا التصــور لقــدرات وكفاي

ــا. ًن ــم، وليــس ُملقِّ ــة التعل ــب، ومســاعداً ومنظــامً لعملي مرشــداً للطال

ويبقــى أن نشــر إىل أنَّ مــا جــاء يف هــذا الدليــل مــن موجهــات وإرشــادات، مــا هــي إاّل معينــات واجتهــادات؛ يك 

تبقــى للمعلــم إضافاتــه ومقرتحاتــه اإلثرائيــة التــي اكتســبها مــن الخــربات امليدانيــة التــي حققهــا .

إّن مــن أهــم األهــداف التــي وضعــت لهــذا الدليــل أن يكــون معينــاً ومرشــداً للمعلــم يف أدائــه، فــإْن تحققــت هــذه 

األهــداف فهــذا فضــل مــن اللــه، وإن مل تتحقــق، أو ُحقــق جــزٌء منهــا، فإننــا نأمــل مــن الزمــالء املعلمــني، والزميــالت 

املعلــامت، تحديــد مواطــن القصــور، وتقديــم املقرتحــات الالزمــة للتعديــل واإلثــراء.

وحسبنا من الجهد االجتهاد،املؤلف  ،،،، 
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حل تدريبات التقويم املبديئ  ص8 

أوالً : فهم املضمون أثناء القراءة الصامتة :                                                                                

  أ - أختار عنوانًا : االختيار مرتوك للتالميذ ، ولكن مع تربير السبب .

 ب – الفكرة املحورية يف النص من بني األفكار التالية :                                                              

    ) نجاح األمة يف بناء املجتمع منوط بقوة وعزمية الشباب (/  وسبب االختيار : أن الشباب قوة بناء وقوة وفاء ، 

وهم محرك النشاط يف املجتمع .

جـ - أصبح الشباُب عنوانًا للتقدم يف األمة عندما أصبحوا بل أضحوا األمل الذي يبني مالمح املستقبل من خالل ما 

يبذلون من جهد وما يحملون من طاقة قيادية ، باعتبارهم الدم الحار الذي يجري يف عروق األمة فيمدهابالطاقة .

ثالًثا : معاين املفردات :  عصب الحياة :    -      قوة وفعالية الحياة .

املحرك النشط : املحرك الفاعل .          -      كلٌل أو ملل : تعٌب وإرهاق .

بجدارة : باستحقاق                          -             مالمح : مظاهر 

دها : وضحها وأبانها  ما أجدرهم : ما أحقهم                      -      َجسَّ

ُمْبدعة : متميزة                              -           ّحذاِر : انتبه وكُن منتبًها 

رابًعا : اإلثراء اللغوي :

)مالمح(: مفردها : ملحة        -   )حذار(: اسم فعل أمر  -   )نَِشط( : مقابلها :خامل 

كلمة )الحار( : ضدها : الساخن       -     )دوالب( : جمعها : دواليب 

1 – معاين الكلامت يف املعجم الوجيز : 

َمالمح : مفردها )ملحة( : وفعلها املايض : ) لََمَح( : نفتح املعجم باب الالم فصل امليم ثم الحاء ثم نختار املعنى كام 

ورد يف املعجم .

ُمْبِدع : فعلها املايض )بََدَع( : باب الباء ، فصل الدال ثم العني ثم ..... 

2 – أضع الكلامت اآلتية يف مكانها املناسب مام يأيت  :

ة – ِعبء – َعَصب (  ) كلل – أمل – قيادة – ِهمَّ

• ٌة ال تضُعف .	 الشباب ُ ِهمَّ

• يهتم الشباب بقيادِة مسرة التقدم .	

• يعمُل الشباُب بال كلٍل وال ملٍل .	
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• ُق الشباُب أمَل األمة .	 يُحقِّ

• يتحمل الشباُب عبء إنجاز النجاح .	

• 	

• خامًسا : اإلثراء البالغي والتذوق : 	

1 – أشر إىل املعنى الدال عى كل عبارة مام يأيت : 

أ – )الشباُب َعصُب الحياة ( : الشباب هم : )مركز تقدم املجتمع( 

ب – )لها مكان تحت الشمس (:  )تحمل مكانة مرموقة بني املتفوقني( 

2 – أعيد كل تعبر مام يأيت يف صياغة جديدة : 

 ملحوظة : )تقبل الصياغات املعربة عن املعنى التي يقدمها الطالب(

أ – )األمُل يرسُم طريق املستقبل(  = ) األمُل يحقق النجاَح يف املستقبل ( .

ب – )األمل يقف يف لحظة، لكنه يتحرك يف لحظات( = )حركبة األمل ال تتوقف( 

جـ - )أحبُّ االجتهاَد ، وأكره التكاُسَل( = ) أحبُّ العمل بال كسل ( 

3 – يف كل عبارة مام يأيت محسن بديعي ، حدد مكانه ثم بني نوعه : ص11

أ -  املحسن البديعي : )سجع(  : )بني بناء وعطاء ووفاء ( 

     ب – طباق بني )يقف ويتحرك (/ جـ : مقابلة بني )أحب االجتهاد ، وأكره التكاسل (

د – طباق بني )حبيب وعدو( ، وطباق أيضا بني )الظالم والحياة( ومقابلة بني: )حبيب الظالم و وعدو الحياة(

4 – كل عبارة مام يأيت متثل نوًعا من أساليب )علم املعاين( . بني نوعه :

أ – )ما أجمل السامَء!( = أسلوب تعجب .

ب – )هل الشباُب عصُب الحياِة ؟ ( = أسلوب استفهام 

ج –  )َمن يَْجَتهْد يَْنَجْح( = أسلوب رشط 

د – )ال تتكاسل، فال تحقق أهدافك = أسلوب نهي 

سادًسا : الفهم واالستيعاب :          أجيب عن األسئلة اآلتية :

أ – يرى علامء االجتامع أن الشباب هم الذين يحركون دوالب املجتمع ، بل يبذرون الطاقة اإليجابية يف كل مكان ، 

وهم الدم الحار الذي يجري يف عروق األمة لتنهض وتتطور لتضع األساس الذي يُبنى عليه بنيان الحضارة والتقدم .

ب – يقوم الشباب بأدوار عديدة لرفعة املجتمع وتقدمه ، فهم الذين يبذرون بذرة البناء ، ويعتنون بها رعاية 

وسقاية مبا يبذلونه من جهد وعطاء بقوة اإلرادة وعزم التصميم دون كلل أو تراخ ، وال يكتفون بذلك ، بل يبحثون 

دامئًا عن أساليب النجاح والتفوق وال يتوقفون حتى يصلوا إىل مبتغاهم يف رفعة مجتمعهم .
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جـ – بالتأكيد الشباب هم الوقود والدم الحار الذي يجري يف عروق األمة واملحرك الذي يحرك دوالب التقدم 

واالزدهار . ولكنهم ال يستغنون أبًدا عن خربة الكبار التي تعد الضابط الندفاع الشباب ) أحيانًا ( واملرشد الذي 

يعيننهم عى السر يف الطريق الصحيح حتى يصلوا إىل بر األمان .

د – بالتأكيد أوافق عى هذا الرأي ؛ ذلك أن املجتمع الذي ينحرف شبابه عن واجباتهم يُصاب بالتخلف والرجعية ، 

فنجد شبابه يلهثون خلف ما تقدمه املجتمعات األخرى، بل يصبحون يف ذيل املجتمعات األخرى ، حني يجرون وراء 

التفاهات من األفعال واألقوال 

سابًعا : التفكر اإلبداعي : 

أ – ليسهم الشباب يف بناء وطنهم : عليهم بناء أنفسم علمًيا واجتامعيًّا ، وعليهم أن يدركوا أن البناء يحتاج 

لهمة وعزمية بعيًدا عن التخاذل والرعونة ، وأن يعوا أن ما حققه أجدادنا من حضارة وتقدم ما كان ليتحقق إال 

باجتهادهم وعرقهم وبذلهم  .

ب – وأويص الكبار أن يكونوا سنًدا للشباب ، وال يبخلون عليهم بخرباتهم التي اكتسبوها عرب مراحل حياتهم 

الطويلة ، وأن يكونوا القلب الرؤوم الذي يحتضن الشباب .

جـ - وأويص املجتمع : أن يصنع املظلة التي يستظل بها الشاب يف مسرتهم ، حامية لهم ، وأن يوفر لهم كل عوامل 

النجاح التي تجعلهم يصنعون املستقبل الذي ميثل لهم لبنة البناء مبا ينهض باملجتمع ويضعه عى سكة التقدم .

ثامًنا :  النحو واإلمالء :    

1 – استخرج من النص السابق ما يأيت : 

• اسم فعل أمر : )َحذار(      اسم فعل ماٍض : هيهات 	

• َة الشباب ُفوُة..( 	 حرًفا ناسًخا ثم بني اسمه وخربه : ) إن َّ قوَّ

• مضاًفا إليه : )اإلجتامعِ .. الحياِة .....الخ (	

• فعالً معتالً ناقًصا : يَجري )جرى( .. يبني )بنى( .....الخ 	

• نعًتا : الدُم الحار ، املتقدمة ......الخ 	

• فعالً مضارًع من األفعال الخمسة : )مُيثلون .. يحملون ..(	

• فاعالً : )ُعلامُء.. الضمر املتصل يف الفعل ميثلون ...الخ(	

• فعالً ناقًصا ثم بني اسمه وخربه : )أضَحوا    األمَل 	

2 – أعرب ما تحته خط يف النص السابق : 
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يَرى : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عى األلف ، وعلامُء : فاعل مرفوع بالضمة 

مُيثلون : فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ، والواو ضمر متصل مبني عى السكون 

يف محل رفع فاعل .

كَلٍَل :مضاف إليه مجرور بالكرسة .

أْضَحوا : أضحى / فعل ماٍض ناقص مبني عى الفتح ، والواو ضمر متصل يف محل رفع اسم أضحى.

األمَل : خرب )أضحى( منصوب بالفتحة .

يكون : فعل مضارع ناقص . 
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األهداف العامة لكتاب اللغة العربية املستوى العارش

أوالً : النصوص اللغوية النرية والشعرية القرائية :

1 ـ ربط الطالب ببيئته، وقيمه االجتامعية يف بالد املهجر،وتراثه األديب من خالل محاور الكتاب وموضوعاته.

2 ـ متكني الطالب من امتالك مهارات اللغة العربية األربع : )االستامع – التحدث – القراءة – الكتابة (

3 ـ تنمية قدرة الطالب عى فهم املسموع والتعبر عنه.

4 ـ جعــل الطالــب قــادراً عــى التعبــر الشــفوي والتحــدث بلغــة عربيــة فصيحــة وســليمة عــن األفــكار واملشــاعر 

واآلراء.

5 ـ متكني الطالب من فهم ما بني السطور يف النص اللغوي بالقراءة الصامتة.

6 ـ امتالك مهارات القراءة الجهرية )ميكانيكية القراءة( بطريقة عملية.

7 ـ إثراء املعجم اللغوي للطالب، مستفيداً من كل جديد يف النص.

8 ـ تنمية الذائقة اللغوية والبالغية للمفردات والرتاكيب اللغوية وتوظيفها يف صياغات جديدة.

9ـ  تعزيــز قــدرة الطالــب عــى الفهــم واالســتيعاب ملضامــني النــص اللغــوي )أفــكار محوريــةـ  أفــكار رئيســةـ  أفــكار 

جزئية...(.

10 ـ متكني الطالب من امتالك القدرة عى التقييم والحكم عى األفكار.

11 ـ تنمية مهارات التفكر اإلبداعي لدى الطالب.

12 ـ تنمية قدرة الطالب عى اإلنتاج الشفوي لألفكار والتعبر عنها بطالقة .

ــة  ــة والنحوي ــالمة اللغوي ــزام بالس ــع االلت ــكار م ــاج األف ــايب، وإنت ــر الكت ــى التعب ــب ع ــدرة الطال ــة ق 13 ـ تنمي

واإلمالئيــة، واســتخدام عالمــات الرتقيــم.

ثانًيا : املهارات النحوية واإلمالئية والبالغية :

1 - تعزيــز امتــالك الطالــب لعــدد مــن املهــارات النحويــة والرصفيــة والبالغيــة التــي تســاعده عــى الضبــط اللغــوي، 

وتحقيــق ذلــك مــن خــالل التطبيــق الشــفوي والكتــايب للقواعــد .

2  - إثراء املهارات اإلمالئية املناسبة لدى الطالب مبا يساعده عى الكتابة 

3 – تثبيــت مــا ســبقت دراســته يف العــام الــدرايس الســابق )املســتوى التاســع( مــن قضايــا نحويــة ورصفيــة وبالغيــة 

وإمالئيــة مــن خــالل )التقييــم املبــديئ( .

4 - تعزيز ما يحمله كل محور من دالالت نحوية وبالغية يف نفس الطالب 
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ثالًثا : الدراسة األدبية :

1 – التعرف إىل دالالت كلمة )أدب( .

2 – دراسة مناذج لغوية:)نرية، شعرية ( متثل ،القضايا األدبية  ...(

2 – التعرف إىل سامت النامذج األدبية املستهدفة .

3 – التعرف إىل نبذة عن األدباء املؤلفني وسرتهم . 
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القسم األول: اإلطار النظري

الجــزء األول : هــذا الدليــل ميثــل خطــة املســتوى العــارش لدراســة اللغــة العربيــة ومضامينهــا مــن النصــوص اللغويــة 

والنحويــة والبالغيــة  والدراســات األدبيــة، إىل جانــب التخطيــط الــدريس  مبــا فيــه مــن أهــداف إجرائيــة وأســاليب 

التنفيــذ والتقويــم 

التعريف بكتاب اللغة العربية )األساس( املقرر يف املستوى العارش .

اشتمل الجزء العارش عى املهارات اللغوية اآلتية :

االســتامع والتحــدث  -  القــراءة الصامتــة. - ـ القــراءة الجهريــة. - الفهــم واالســتيعاب. - اإلثــراء اللغــوي. - التفكــر 

اإلبداعــي. - اإلنتــاج الشــفوي. - اإلنتــاج الكتــايب _ النحــو والبالغــة – والدراســة األدبيــة .

سامت النص اللغوي القرايئ :

   أ ـ َمثَّل موضوع النص املحور الذي اندرج تحته املهارات اللغوية السابقة .

  ب. مثل النص القرايئ قطب الرحى الذي دارت حوله جميع املهارات:اللغوية والنحوية والبالغية . 

  ج ـ تراوحت النصوص اللغوية بني املقال النري، والنص الشعري  والقصة .  

ــا إىل  ــي يعيــش فيه ــة الت ــه املهجري ــب وبيئت ــاة الطال ــة عــن موضوعــات تناســب حي ت النصــوص اللغوي ــربَّ   د ـ َع

جانــب نصــوص تراثيــة متثــل العلــامء الذيــن عاشــوا فيــه  .

هـــ ـ عالجــت موضوعــات النصــوص الحيــاة العرصيــة، ومــا تعانيــه املجتمعــات الحديثــة مــن مشــكالت اجتامعيــة 

وبيئيــة.

و ـ تراوحت أساليب املوضوعات بني التعبر املبارش، والتعبر املجازي يف بعض الحاالت.

ز ـ اتســمت لغــة املوضوعــات بالوضــوح يف أغلــب األحيــان إىل جانــب بعــض التعبــرات اإلثرائيــة التــي احتاجــت 

إىل توضيــح.

ولتعزيــز النــص القــرايئ، فقــد ضــم نشــاطات وموضوعــات نحويــة غطــت النحــو الوظيفــي إىل جانــب عــدد مــن 

موضوعــات الــرصف، وســبقها ذكــر لألهــداف املتوخــى تحقيقهــا.

ومــن املوضوعــات النحويــة، كانــت موضوعــات للتعبــر بجناحيــه )اإلبداعــي والوظيفــي( حيــث افتتحــت بأهدافهــا 

العامــة، وبنــامذج مــن املوضوعــات املحــّررة كنمــوذج ملحاكاتــه، إىل جانــب موضوعــات اإلمــالء.                                  

ـ البدء بالنشاطات، حيث تسلسلت عى الصورة اآلتية:

* نشــاط االســتامع. وقــد اشــتمل عــى اســتامع الطالــب لنــامذج مــن القــراءة الجهريــة مــن النــص املســتهدف مــن 

املعلــم أوالٌ ثــم مــن بعــض الطــالب بــدًءا مــن طالــب متميــز .

* نشــاط التحــدث : ويشــمل تكليــف الطالــب بالتعبــر شــفويًا عــن الفكــرة العامــة يف النــص مــن خــالل فهمــه ملــا 

ســمعه 
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* نشــاط القــراءة الصامتــة: حيــث يكلــف الطــالب بقــراءة النــص قــراءة صامتــة مراعــني مهاراتهــا ، ثــم يتبــع ذلــك 

مناقشــة جامعيــة لألفــكار العامــة يف النــص .

* نشــاط اإلثــراء اللغــوي : ويتــدرج مــن التعريــف مبعنــى بعــض املفــردات الجديــدة : ومبضادهــا ، وجمعهــا ومفردها 

ووضعهــا يف جمــل جديــدة .... الخ                

* نشاط الفهم واالستيعاب      * نشاط التذوق البالغي.

* نشاط التفكر اإلبداعي.  * نشاط اإلنتاج الشفوي.  * نشاط اإلنتاج الكتايب.

أما أنشطة النحو والرصف فقد عولجت عى الصورة اآلتية:

ــة متدرجــة يف صعوبتهــا، ويف األغلــب مــن  ــة املســتهدفة مــن خــالل أمثل ــة للقاعــدة النحوي ــة ممثل ــار أمثل * اختي

ــة. النصــوص القرائي

* توظيف أسلوب االستقراء ثم القياس يف استنتاج القاعدة النحوية أو الرصفية.

* استنتاج ثم عرض القاعدة النحوية أو الرصفية املستهدفة.

* عرض منوذج تطبيقي للقاعدة املستنتجة.

* التطبيق عى القاعدة املستنتجة بأسئلة متدرجة يف صعوبتها بدءاً من االستخراج... إىل اإلعراب.

أما أنشطة التعبر اإلبداعي والوظيفي فقد عولجت عى الصورة اآلتية:

* التعريف بالفن التعبري )اإلبداعي أو الوظيفي(.

* تقديم فائدة ممهدة للفن.

* عرض مثال حي للفن املستهدف.

* استنتاج سامت وخصائص الفن بأسلوب االستقراء.

* التطبيق: وقد أخذ شكلني:

أ ـ اإلجابة عن بعض األسئلة.

ب ـ التطبيق العميل للفن املستهدف من قبل الطالب.
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وقد ُعرضت موضوعات كتاب املستوى العارش من خالل الفهرس اآليت :

العنوانالفنالعنوانالفناحملور
1 ـ 

االجتماعي
تقدمي احملور : 

النصوص:

 - رجل أضاء العامل 

- النخلة املعوجة 

 - الدراسة األدبية 

 - القضااي البالغية 

• األدب 	

• البالغة 	

• مفهوم األدب	
• العصور األدبية         	
• املعلقات الشعرية 	
• أغراض الشعر 	

اجلاهلي
• أشهر الشعراء 	

اجلاهليني 
• ألوان النثر يف 	

العصر اجلاهلي 

الشعر2 ـ األدب 

الشعر

الشعر 

املقال

املقال

تقدمي احملور

• يف احلكمة 	

• يف وصف الربيع 	

• أهل العزم 	

• •النحو	 أمساء األفعال 	
• إعراب اخلرب يف 	

اجلملة االمسية

  3 – معامل 
اترخيية 

املقال

املقال

• قصر احلمراء 	

•       النحو اتج حمل 	

• اخلربيف اجلملة 	
االمسية 

• أسلوب 	
التعجب  

4 ـ الرتاث 
القصةالعريب 

القصة

تقدمي احملور

      * مسمار جحا 

      *   مهند

•   النحو أسلوب التحذير 	
واإلغراء .

* العلم املمنوع من 
الصرف 
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5 ـ 
علماء خالدون 

املقال

تقدمي احملور

• جربان خليل 	
جربان

• ابن النفيس	

     النحو

• العلم املمنوع 	
من الصرف 

• حروف العطف 	
ومعانيها 

6 ـ 
الرايضة 

املقال

احلوار

تقدمي احملور

• كأس العامل 	

    * كرة السلة األمريكبة 

• التعبري 	

• مهارات القراءة 	
• إلقاء الشعر 	

 - 7
االقتصاد

املقال

املقال

تقدمي احملور

• التسوق 	

• حياة اقتصادية 	

• التعبري 	

• احلوار 	
• اخلطابة 	
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الجزء الثاين: اسرتاتيجيات تنفيذ مهارات اللغة العربية

أوالً: اسرتاتيجية مهارة االستامع والتحدث:

تتدرج خطوات تحقيق هذه املهارة يف الخطوات اآلتية:

أ ـ تعريف الطالب بأهداف االستامع.

ب ـ توجيه الطالب إىل واجباتهم أثناء عملية االستامع.

ج ـ قراءة النص املسموع من قبل املعلم، أو من خالل جهاز تسجيل.

د ـ قد تعاد القراءة واالستامع إذا كان النص صعباً.

هـ ـ توجه للطلبة أسئلة شفوية حول مضمون النص )الفكرة العامة أو دالالتها(.

من األنشطة التي تدرب عى مهارة االستامع:

ـ عرض قصة شائقة من قبل املعلم / ة.

ـ عرض قصة شائقة من قبل طالب متميز.

ـ عرض موضوع مناسب يحمل فكرة إيجابية.

ـ تقديم عدد من التوجيهات والتعليامت، ويُطلب من الطالب إعادتها.

ـ إخبار طالب رسالة ليقوم بنقلها للطالب املجاور، وهكذا...

ـ عرض موضوع الدرس السابق من قبل طالب متميز، ثم إعادته من طالب آخر.

ـ مباراة شفهية بني تلميذين، بطرح أسئلة معينة.

ـ خطبة، أو حديث مسجل... ثم التعليق عليه من قبل الطالب.

ـ سؤال طالب عن أمور فعلها يف اليوم السابق.

من األنشطة التي تدرب عى مهارة التحدث:

ـ تكليف الطالب بإعادة ما طرحه املعلم من أفكار.

ـ اإلجابة عن أسئلة النشاطات شفهياً قبل اإلجابة الكتابية.

ـ تشجيع الطالب عى التعبر عام يريدون أو يشعرون به شفهياً.

ـ توظيف أساليب تدريس تعتمد عى الحديث الشفهي من مثل:

* املناظرة بني طالبني حول موضوع معني.
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* الطلب من الطالب التعبر عن أفكارهم وهواياتهم.

* تخيل مباراة رياضية، ثم تكليف طالب بالتعليق عليها.

* توظيف أسلوب الندوة.

ـ اإلثارة نحو موضوعات محيطة بحجرة الدراسة.

ـ إثارة الحديث عند زيارة األماكن العامة.

ـ استثامر املناسبات واألحداث العامة واملدرسية.

ـ حكاية الحكايات، وقص القصص.

ـ الحديث عن الهوايات واألنشطة التي يحبها الطالب.

ـ استخدام الحديث الهاتفي، ومواقف املجاملة والشكر.

ـ منافسة بني املجموعات يف الحديث عن موضوع كُلّفوا به.

ثانياً: اسرتاتيجيات مهارة القراءة:

1: مهارة القراءة الصامتة:

تتدرج مراحل تحقيق مهارة القراءة الصامتة يف الخطوات اآلتية:

أ ـ تعريف الطالب بأهداف القراءة الصامتة، ومبراحلها ومهاراتها.

ب ـ تعريف الطالب مبهامهم وواجباتهم أثناء القراءة الصامتة من مثل:

* الجلوس ِجلسة صحيحة.

* القراءة بالعني دون تحريك الشفتني

* القراءة يف زمن محّدد.

* ميكن تدوين ملحوظات أثناء القراءة يف حاشية الصفحة.

* القراءة الصامتة قراءة فردية.

ج ـ اإلجابة عن األسئلة التي يطرحها املعلم شفوياً، والتي تتمحور حول الفكرة العامة، واألفكار الرئيسة.

د ـ اإلجابــة عــن تســاؤالت الطلبــة التــي ســجلوها أثنــاء قراءتهــم، وعــن معــاين بعــض املفــردات الصعبــة التــي َخِفــي 

ــا عنهم. معناه

2. مهارة القراءة الجهرية:
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تتدرج مراحل تحقيق هذه املهارة أو )ميكانيكية القراءة( يف الخطوات اآلتية:

أ ـ التعريف مبهارات القراءة الجهرية أو )ميكانيكية القراءة( واملتمثلة يف:

ـ القراءة املضبوطة بالحركات القصرة والطويلة.

ـ القراءة برسعة مناسبة دون بطء.

ـ القراءة بصوت مسموع.

ـ القراءة جملة جملة، ال كلمة كلمة.

ـ القراءة املنغمة مع االستفادة من عالمات الرتقيم.

ـ القراءة مع الفهم.

ـ الوقوف بالساكن يف آخر الجملة.

ب ـ قراءة ومتثيل للمهارة من املعلم / ة بداية مع التزام باملهارات السابقة.

ج ـ محاكاة من قبل الطالب لقراءة املعلم / ة بدءاً بطالب متميز.

د ـ يتناوب بقية الطالب القراءة الجهرية )ميكن تقسيم النص الطويل إىل فقرات(.

هـ ـ يف املوضوعات الحوارية توزع األدوار أثناء القراءة بني الطالب.

ويف القصائد الشعرية تعلو مكانة القراءة املنغمة املموسقة املمثلة للمعنى.

ثالثاً: اسرتاتيجية مهارة اإلثراء اللغوي:

تتدرج مراحل تحقيق مهارة اإلثراء اللغوي يف الخطوات اآلتية:

1 ـ التعرف إىل معنى املفردة من خالل توظيف املعجم.

2 ـ تحديد معنى املفردة من خالل السياق الذي وردت فيه.

3 ـ التعرف إىل مرادف املفردة.

4 ـ تحديد ضد الكلمة.

5 ـ تحديد مفرد الكلمة إذا كانت جمعاً.

6 ـ تحديد جمع الكلمة إذا كانت مفردة.

7 ـ وضع الكلمة يف صياغات جديدة.

رابعاً: اسرتاتيجية مهارة التذوق اللغوي والبالغي:

تتجى هذه االسرتاتيجية يف األساليب اآلتية:

1 ـ التعرف إىل الدالالت غر املعجمية للكلمة )اإليحاء(.
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2 ـ تحديد األجمل بني العبارات، مع ذكر السبب.

3 ـ اختيار الكلمة املناسبة ثم وضعها يف صياغة مناسبة جديدة.

4 ـ توظيف بعض الرتاكيب والعبارات الجميلة يف صياغات جديدة.

5 ـ تحديد نوع الرتكيب واألسلوب البالغي )كالتشبيه...( وأقسامه.

6 ـ إكامل بعض التعبرات الجميلة مبا يعطي معناها ودالالتها.

7 ـ استخراج بعض األساليب والتعبرات الجميلة من النص.

8 ـ متييز املعنى بني كلمتني متامثلتني كلٌّ منها يف صياغة تختلف عن األخرى.

خامساً: اسرتاتيجية مهارة التفكر اإلبداعي:

تتجى هذه املهارة بأشكال مختلفة كاآليت:

1 ـ العصف الذهني: وهي مهارة تُعنى بتوليد األفكار من خالل املناقشة والحوار.

2 ـ التنبــؤ أو التوقــع: وهــي مهــارة عقليــة تســتخدم يف التنبــؤ، والتوقــع بحــدوث أمــر مــا؛ لُيحكــم عــى أهميــة 

وجــود قيمــة لــه.

3 ـ املقارنــة: ويقصــد بهــا التعــرف إىل أوجــه الشــبه واالختــالف بــني شــيئني أو أكــر عــن طريــق تفحــص العالقــات 

بينهــا؛ للخــروج بتفســر أو نتيجــة.

4 ـ حــل املشــكالت: عمليــة تفكــر مركبــة يتــم مــن خاللهــا مامرســة تحديــد املشــكلة وصوغهــا ثــم طــرح الحلــول 

والبدائــل وفحصهــا مــن حيــث اإليجابيــات والســلبيات للوصــول إىل الحــل األمثــل.

5ـ  اتخــاذ القــرار: وهــي مهــارة تهــدف إىل اختيــار القــرار األمثــل بعــد فحــص الحلــول البديلــة مــن حيــث إيجابياتهــا 

وسلبياتها.

6 ـ التعليل السلبي: وهي تهدف إىل تحديد األسباب لظاهرة ما والبحث عن األدلة التي ترجح السبب.

7 ـ السبب والنتيجة: وهي تهدف إىل تحديد األسباب والنتائج بغرض الحكم عى الفكرة.

8 ـ التصنيف: والهدف التمكني من تنظيم مجموعة من األحداث وفقاً ملعيار محّدد.

9 ـ التنبؤ: وهو البحث عن االحتامالت املتوقع حدوثها يف املستقبل نتيجة حدث ما.

10 ـ التخطيط: وهي تهدف إىل القدرة عى التخطيط املسبق لتحقيق هدف ما.

سادساً: مهارة الفهم واالستيعاب:

هــذه املهــارة هامــة جــداً؛ ألنهــا تتعلــق بتنميــة قــدرة الطالــب عــى فهــم واســتيعاب املســموع واملقــروء ثــم الحكــم 

عليــه، واســتنتاج الــدالالت وهي تتــدرج يف مســتواها كاآليت:
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1 ـ املعنى العام يف النص اللغوي. ويُسأل الطالب عنه بعد مهارة االستامع.

2 ـ الفكرة املحورية التي يحملها النص.

3 ـ األفكار الرئيسية التي تعرب عن مضمون فقرات النص.                   

 4- األفكار الجزئية التي تندرج تحت األفكار الرئيسة،والتي تحملها كل فقرة من الفقرات 

5 ـ الحكم العام عى أفكار النص من حيث اإليجابيات والسلبيات، واملوافقة أو الرفض.

خطوات تنفيذ هذه املهارة:

1 ـ بعد االستامع والتحدث: )استنتاج املعنى العام والتعبر الشفوي عنه(.

2 ـ بعد القراءة الصامتة: )تحديد الفكرة املحورية يف النص(.

3 ـ األفكار الرئيسية: )بعد قراءة كل فقرة جهرياً(.

4 ـ األفكار الجزئية: )بعد األسئلة الجزئية التفسرية أثناء القراءة الجهرية لكل فقرة(.

سابعاً: مهارة اإلنتاج الشفوي :

متثــل هــذه املهــارة شــكالً مــن أشــكال التحــدث الشــفوي، ومــا مييزهــا عــن غرهــا مــن أســاليب التحــدث أنهــا تفتــح 

البــاب واســعاً للطالــب ليسرتســل يف التعبــر عــام يــدور يف خلــده بتوســع واسرتســال.

وال تتــم هــذه املهــارة إاّل بعــد أن يكــون الطالــب قــد اســتوعب املضامــني واألفــكار التــي وردت يف النــص اللغــوي، 

وإدراك املعــاين بــني الســطور.

والهــدف مــن هــذه املهــارة أن يصبــح للطالــب شــخصيته املميــزة يف الحكــم عــى األمــور، يعطــي مــن خاللهــا وجهــة 

نظــره، ويــربز رأيــه بحريــة وشــجاعة، وهــذا هــدف نبيــل وهــام مــن تعليــم اللغــة، إذ إّن هــذا التعبــر يتــم باللغــة 

ــد مهــارات هــذه اللغــة؛ ألن مــن أهــم إجــادة اللغــة  ــا الطالــب وهــذا مجــال واســع ليجي ــي يتعلمه ــة الت العربي

مامرســتها، والعيــش معهــا.

أدوار املعلم / ة أثناء تنفيذ املهارة:

تتمثل أدوار املعلم / ة يف املامرسات اآلتية:

1 ـ تنفيــذ مناقشــة مبدئيــة مــع الطالــب حــول الفكــرة التــي ســيتحدث فيهــا الطالــب، واالتفــاق عــى نقــاط رئيســة 

دون الدخــول يف التفاصيــل.

2 ـ مالحظة ومتابعة حديث الطالب دون مقاطعة ورصد بعض امللحوظات.
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3 ـ تنفيــذ مناقشــة ختاميــة مــع الطــالب للوقــوف عــى اإليجابيــات لتعزيزهــا، وعــى الجوانــب التــي تحتــاج إىل 

إثــراء أو تعديــل، وتحفيــز وتشــجيع املجيديــن.

ثامناً: مهارة اإلنتاج الكتايب:

إذا كانــت مهــارة اإلنتــاج الشــفوي امتــداداً ملهــارة التحــدث، فــإن مهــارة اإلنتــاج الكتــايب امتــداٌد للمهــارة الرابعــة 

)مهــارة الكتابــة(.

إّن هــذه املهــارة تفتــح البــاب واســعاً ـ أيضــاً ـ للطالــب ليحيــل مــا يفكــر فيــه مــن أفــكار مــن الجانــب الشــفهي إىل 

الجانــب الكتــايب الــذي لــه مهــارات إضافيــة تتعلــق ببنــاء الجملــة الســليمة، واختيــار املفــردة املناســبة، والعبــارة 

التــي تعــرب عــن الفكــرة التــي تــدور يف خلــد الطالــب، والهــدف مــن هــذه املهــارة أن ميتلــك الطالــب القــدرة عــى 

التعبــر الكتــايب عــن األفــكار بحريــة وإيجابيــة عندمــا يرغــب يف إيصــال أفــكاره لآلخريــن.

ــزاً أو  ــامً ممي ــك قل ــاً ميتل ــالً ـ أو مؤلف ــام بعــد محــرراً يف صحيفــة ـ مث ــح في ــب ليصب ــارة تهــيء الطال إن هــذه امله

أســلوباً خاصــاً بــه.

وكــام قلنــا ســابقاً، فــإن امتــالك هــذه املهــارة يتيــح للطالــب معايشــة اللغــة العربيــة ومامرســتها بطريقــة عمليــة، 

وليــس مــن خــالل حديــث شــفوي محــدود فقــط. وبهــذا تتكامــل مهــارات اللغــة األربــع.

أدوار املعلم / ة أثناء تنفيذ املهارة:

1 ـ تنفيذ مناقشة مبدئية مع الطالب حول األفكار الرئيسة املراد الكتابة فيها.

2 ـ تعريف الطالب مبهارات الكتابة، وبناء الفقرة، واستخدام عالمات الرتقيم.

3 ـ إعطاء الطالب فرصة كافية للكتابة دون تدخل.

4 ـ تقييم ما كتبه الطالب وإبراز الجوانب اإليجابية لتعزيزها، والجوانب األخرى لتعديلها.

5 ـ تشجيع وتحفيز املجيدين.

الوسائل التعليمية:

هــي أدوات أو وســائل يســتخدمها املعلــم / ة لتحقيــق أهدافــه يف املوقــف التعليمــي، بهــدف رفــع درجــة إتقــان 

الطالــب، وتفاعلــه وبعــث التشــويق يف نفســه، وتدريبــه بطريقــة عمليــة عــى مامرســة املهــارة ثــم إجادتهــا، إن 

كانــت مهــارة تتعلــق بالفهــم واالســتيعاب أو مهــارة تتعلــق بــاألداء الحــريك، ومــن أشــكال الوســائل التعليميــة التــي 

ميكــن أن يســتخدمها الطالــب يف املســتوى العــارش :

ـ الكتاب املدريس.
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ـ جهاز التسجيل واألرشطة السمعية.

ـ وسائل التواصل االجتامعي الحديثة.

ـ السبورة بأشكالها املختلفة.

ـ اللوحات والصور املرفقة بالدروس.

ـ الوسائل واألدوات املحسوسة.

ـ املعجم اللغوي.

ملحوظــة: ينتقــي املعلــم / ة الوســيلة املناســبة مــن بــني الوســائل واألدوات الســابقة مبــا يناســب ويحقــق الهــدف 

املســتهدف دون غــره.

الجزء الثالث: التخطيط للتدريس:

ٌر  يُعــدُّ التخطيــط للتدريــس عمليــة هامــة للتدريــس؛ ذلــك أنهــا متثــل املرحلــة األوىل لهــذه العمليــة، فهــي تصــوُّ

مســبق ملــا ســيحققه الطــالب مــن مهــارات ومعــارف بعــد املــرور بخــربات تعليميــة يف املوقــف التعليمــي.

ما أهمية التخطيط للتدريس؟

التخطيــط مرحلــة هامــة، وأرى أنهــا مرحلــة رئيســة، ألنهــا بــاب لتحقيــق نجــاح املعلــم يف تحقيــق أهدافــه، ونجــاح 

للطالــب الســتيعاب درســه .  

وترجع هذه األهمية إىل أنه:

ـ يعني عى وضع تصور صحيح ملا يريد أن يُحقق يف املوقف التعليمي.

ـ ميكّن املعلم / ة من اختيار أهدافه السلوكية )التعليمية( املناسبة لطلبته.

ـ ميكّن من اختيار أسلوب التدريس املناسب للطلبة، والذي يحقق األهداف .

ـ يساعد يف اختيار األسئلة الصفية ، وطريقة التدريس املناسبة.

ـ يعطي املعلم / ة الثقة بالنفس، ويجنبه مطبات األسئلة املحرجة.

ـ يســاعد املعلــم / ة عــى أن تكــون خطواتــه يف التدريــس منظمــة، ومتناســبة مــع طريقتــه للتدريــس، ومــع أهدافــه 

التــي يريــد تحقيقها.

ـ يساعد املعلم / ة يف اختيار أسئلة التقويم التي تربز مدى تحقق األهداف.

ـ يساعد املعلم / ة يف اختيار الوسائل التعليمية املفيدة واملناسبة.

ـ يعني عى التعرف إىل الصعوبات، ومن ثم وضع تصور للحلول.

ـ مُيكن املعلم من اختيار الواجب البيتي املناسب.
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ما أنواع األهداف السلوكية )التعليمية(؟

األهداف السلوكية )التعليمية( ثالثة أنواع كاآليت:

ــال  ــا أفع ــتخدم معه ــة، وتس ــني املعرفي ــق واملضام ــارف والحقائ ــاول املع ــداف تتن ــي أه ــة: وه ــداف معرفي 1 ـ أه

ــنّي...(. ــل ـ يع ــز ـ يَُحلّ ــح ـ يســتنتج ـ ميي ــّدد ـ يوض ــر ـ يح ــل: )يذك ــن مث ــة م مضارع

2 ـ أهــداف مهاريــة )نفــس حركيــة(: وهــي أهــداف تتعلــق بــأداء الطالــب الحــريك، واســتخدامه لحواســه الخمــس 

ن ـ ينشــد ـ مُيثِّــل...(. مــن مثــل )يُلقــي ـ يقــرأ ـ يكتــب ـ يرســم ـ يلــوِّ

3 ـ أهــداف وجدانيــة: وهــي أهــداف تتعلــق بالقيــم واالتجاهــات وإبــداء الــرأي )موافــق أو غــر موافــق ـ يحــب أو 

يكــره ـ يُقبــل أو ينكــر ـ يؤيــد أو يرفــض ـ يتعــاون أو ال يتعــاون...(.

مم يتكون الهدف السلويك التعليمي؟

يتكون الهدف السلويك )التعليمي( من:

1 ـ املصدر املؤول )أَْن + الفعل املضارع(، مثل: أن يستنتج...

2 ـ املستهدف من الهدف وهو الطالب أو التلميذ.

3 ـ مضمون الهدف )ناتج التعلم املراد تحقيقه(: أن يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة.

4 ـ املعيار وهو درجة التحقق املراد الوصول إليها )مبهارة ـ بإجادة...(.

5 ـ الزمن: وهو الزمن الذي يُستغرق لتحقيق الهدف.

6.التقويم: )أسئلة تقوميية تقيس درجة تحقق الهدف قد تكون شفوية أو تحريرية...(.

7ـ الزمن: )الزمن املخصص لتحقيق كل هدف عى حدة (.

8ـ ملحوظات املعلم: )حول مدى تحقق الهدف، والصعوبات أثناء التنفيذ...(

• ـ الواجب البيتي	
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منوذج ملخطط التخطيط الّدريس

* اليوم والتاريخ: ...................      * الصف: العارش / الشعبة: أ

* املادة: اللغة العربية ) الشعر (/ املوضوع واملهارة: ) قصيدة النخلة املعوجة (

* التهيئة )التعلم القبيل(:           -        .) الجصة األوىل (.................

األهداف السلوكية م
التعليمية

األساليب واألنشطة 
الصفية

الزمن أساليب التقوميالوسائل التعليمية
وامللحوظات

أن يستنتج الطالب 1
الفكرة الرئيسة يف 

القصيدة 

املناقشة واحلوار مث 
االستنتاج.

الكتاب املدرسي 
السبورة.

ضع عنواانً 
جديداً 
للقصيدة

10 دقائق.

أن يلقي الطالب أبيات 2
القصيدة إلقاًء معرباً يف 

15 دقيقة.

 توزع األدوار بني 
عدد من الطالب أثناء 

اإللقاء.

يكون نص 
القصيدة ـ 
مسجاًل.

ـ مالحظة 
األداء 

والتصويب.

15 دقيقة.

أن حيب الطالب إلقاء 3
الشعر بطريقة منغمة.

يالحظ مدى إقبال 
وتفاعل الطالب مع 

النص.

ـ مالحظة نص القصيدة.
تفاعل الطالب 

وتقييمه.

5 دقائق.

الواجب البيتي: حفظ األبيات الخمسة األوىل من القصيدة 

توقيع إدارة املدرسة توقيع املعلم / ة      

ما خطوات ومراحل إعداد الخطة الدرسية؟

الخطــوة األوىل: يقــوم املعلــم / ة بقــراءة الــّدرس املــراد تدريســه قــراءة ذاتيــة فاحصــة؛ للتفكــر يف األهــداف املــراد 

تحقيقهــا، ويف طريقــة التدريــس املنــوي تطبيقهــا. وهــذا مــا يعــرف )بالتخطيــط الذهنــي(.

الخطــوة الثانيــة: البــدء بصياغــة األهــداف الســلوكية )التعليميــة( بتــدرج بــدءاً باألهــداف املعرفيــة، ثــم األهــداف 

املهاريــة )النفــس حركيــة(، ثــم )األهــداف الوجدانيــة(، إىل اســتكامل عنــارص التخطيــط وهــي: )األســاليب واألنشــطة 

ـ أســاليب التقويــم ـ الوســائل التعليميــة ـ الزمــن ـ ملحوظــات املعلــم ـ الواجــب البيتــي )إن ُوجــد((.

التخطيــط الــذي نقصــده هنــا هــو التخطيــط لتدريــس موقــف تعليمــي واحــد؛ وهنــاك تخطيــط مرحــيل لفصــل 
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درايس، أو تخطيــط ســنوي، وهــذان النوعــان لهــام معطيــات أخــرى.

ما عنارص الخطة الّدرسية؟

تتمثل عنارص الخطة الدرسية يف تسعة عنارص، عى الصورة اآلتية:

ـ اإلداريات: )اليوم والتاريخ ـ الصف والشعبة ـ املادة الدراسية ـ املوضوع...(.

ـ التهيئة: )التعلم القبيل(.

ـ األهداف السلوكية )التعليمية(: )املعرفية ـ املهارية ـ الوجدانية(.

ـ األساليب واألنشطة الصفية: )طريقة التدريس ـ األنشطة ـ مناذج من األسئلة الصفية(.

ـ الوسائل التعليمية الخاصة بكل هدف.

ـ أساليب التقويم.

ـ امللحوظات.

ـ الواجب البيتي.

الجزء الرابع: مبادئ بناء منهاج اللغة العربية للمستوى العارش :

أواًل: مبدأ املحاور:

ــن دروس  ــاول كل درس م ــد تن ــكل محــور. وق ــدل درســني ل ــاور، مبع ــذ إىل ســبعة مح ــاب التلمي ــث قســم كت حي

ــدة. ــردات الجدي ــف باملف ــبقها تعري ــارات س املحــور عــر مه

ــر  ــتيعاب ـ التفك ــم واالس ــة ـ الفه ــراءة الجهري ــة ـ الق ــراءة الصامت ــدث ـ الق ــتامع ـ التح ــي: )االس ــارات ه  وامله

اإلبداعــي ـ اإلثــراء اللغــوي ـ التــذوق البالغــي ـ اإلنتــاج الشــفوي ـ اإلنتــاج الكتــايب(، هــذا وقــد تــم توزيــع املحــاور 

عــى األســابيع الدراســية املقــررة، والشــهور .

علــامً بــأن هــذا توزيــع مقــرتح، وللمعلــم / ة أن يتــرصف مــن حيــث التقديــم أو التأخــر وفــق ظــروف مدرســته 

وطالبــه.

هــذا وقــد ســبقت هــذه املحــاور )تقويــم مبــديئ( بغــرض املســاعدة عــى مراجعــة مــا ســبقت دراســته يف الســنة 

املاضيــة.

يتجى هذا املبدأ يف املؤرشات اآلتية:

1 ـ ارتباط كافة مكونات موضوعات املحور من املهارات بالنص وبجوه العام.

2 ـ اتخــاذ النــص القــرايئ يف العمــوم منطلقــاً لتدريــس مهــارات اللغــة العربيــة األربــع، إىل جانــب املهــارات املتصلــة 

بهــا وعنارصهــا.
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3 ـ اعُتمــد مبــدأ تكامــل فــروع اللغــة العربيــة يف النــص اللغــوي الواحــد، حيــث اشــتمل عــى: )املهــارات القرائيــة 

األربــع، والنحــو والــرصف، واإلمــالء إىل جانــب التعبــر بشــقيه اإلبداعــي والوظيفــي ، والدراســة األدبيــة (.

ثانًيا: مبدأ التعلم البنايئ:

ــتدعاء  ــتبقاء واالس ــل لالس ــى أي قاب ــح ذا معن ــم، يصب ــطة املتعل ــى بواس ــا يُبن ــدأ يف أنَّ كلَّ م ــذا املب ــى ه ويتج

ــه يف بنيتــه  ــمَّ إدخال ــذا ســعى املنهــج إىل أن يكــون هــدف املتعلــم اســتيعاب مــا يتعلمــه، ومــن ث واالنتقــال(، ول

ــة. ــاطات تقوميي ــة، فنش ــاطات كتابي ــم نش ــفهية، ث ــاطات ش ــق نش ــن طري ــة ع العقلي

ثالًثا : املبدأ االتصايل:

حيــث يقــوم هــذا املبــدأ عــى التعامــل مــع اللغــة عــى أنهــا عــادات ســلوكية اجتامعيــة، وأنهــا كائــن اجتامعــي 

ــا ميكــن أن  ــا، وهــو م ــارات االتصــال ويقويه ــزز مه ــراده. وهــذا املدخــل يع ــو يف ظــل املجتمــع وأف يتطــور وينم

يلمحــه املتعلــم ملكــون )التواصــل اللغــوي( مــع أقرانــه ومــن حولــه، مــن خــالل مهــارات اإلنتــاج الشــفوي واإلنتــاج 

الكتــايب.

رابًعا : مبدأ التعلم الذايت:

ويتجــى هــذا املبــدأ يف جعــل الطالــب يتجــه نحــو تعليــم نفســه بنفســه، عندمــا تنمــو لديــه الرغبــة يف القــراءة 

والكتابــة والتحــدث يك ال يبقــى املتعلــم مســتقبالً للمعلومــات واملهــارات فقــط، بــل يســعى بنفســه لتطبيقهــا، وقــد 

ســاعدت نشــاطات الكتــاب عــى تحقيــق هــذا املبــدأ مــن خــالل بــدء حــل النشــاطات مــن الطالــب منفــرداً أو مــن 

خــالل العمــل الجامعــي مــع األقــران.

لقــد حــوَّل هــذا املبــدأ دور املعلــم / ة مــن ملقــن للمعلومــات إىل منظــم لهــذه العمليــة، َوأَْوكل هــذه العمليــة 

للطالــب .
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التقويم يف منهاج اللغة العربية للمستوى العارش 

مبــا أنَّ مقــرر مــادة اللغــة العربيــة، يعتمــد عــى املنهــج التكامــيل، حيــث تتكامــل مهــارات اللغــة العربيــة يف نــص 

لغــوي واحــد ينطــوي عــى عــدد مــن املحــاور مُتكّــن الطالــب مــن اكتســاب كفايــات لغويــة منوعــة، فــإن عمليــة 

التقويــم يف منهــاج املســتوى العــارش ارتكــزت عــى مجموعــة مــن املعايــر عنــد تقويــم املتعلمــني يف اللغــة العربيــة، 

وهــذه املعايــر هــي:

1 ـ ارتبــاط التقويــم بالكفايــات واملهــارات التــي ســعى املنهــاج يف املســتوى العــارش لتحقيقهــا، وفــق مبــدأ )التعلــم 

لإلتقان(.

ــب  ــتوى الطال ــاليب، ملس ــني وأس ــئلة ومضام ــن أس ــري، م ــفوي والتحري ــقيها الش ــم بش ــة التقوي ــة عملي 2 ـ مالَءم

ــدرايس. ــري وال ــيل والعم العق

ــأول،  ــح األخطــاء أوالً ب ــم بطريقــة مســتمرة ومنتظمــة، تســمح بتصحي ــم، حيــث تت ــة التقوي 3 ـ اســتمرارية عملي

ــايب املرحــيل والختامــي. ــم الشــفهي والكت ــني املالحظــة املســتمرة، والتقوي ــوع ب وتتن

4 ـ شمولية عملية التقويم لجميع فروع املادة ومهاراتها يف وقت واحد مبا يحقق مبدأ التكامل.

أنواع التقويم:

1 ـ التقويــم التشــخييص: ويهــدف إىل تشــخيص اســتعداد املتعلمــني، ومعرفــة قدراتهــم العلميــة واملهاريــة، ومــدى 

ــى  ــوف ع ــدرايس، للوق ــام ال ــة الع ــذه يف بداي ــم تنفي ــم يت ــن التقوي ــوع م ــذا الن ــم وه ــات التعل ــم متطلب امتالكه

مســتوى الطالــب، وتصنيــف مســتواه املعــريف إللحاقــه بالصــف املناســب. كــام أن هــذا النــوع مــن التقويــم ميكــن 

لــه الطالــب مــن معلومــات ومهــارات بعــد  أن يجــري بعــد مرحلــة مــن مراحــل التدريــس؛ للتعــرف إىل مــدى مــا حصَّ

هــذه املرحلــة؛ وذلــك للتعديــل إن وجــب التعديــل.

2 ـ التقويم البنايئ أو التكويني املستمر:

ــم  ــة إتقانه ــالب، ودرج ــدم الط ــدى تق ــد م ــدف إىل تحدي ــم، ويه ــة التعلي ــب عملي ــتمر، يصاح ــم مس ــو تقوي وه

ــم. ــت له ــي قدم ــارات الت ــارف وامله للمع

ــارشة، أو األســئلة  ــة املب ــم / ة األســئلة الشــفهية أو األســئلة الجزئي ــم يســتخدم املعل ــن التقوي ــوع م ويف هــذا الن

ــة. ــة مــن خــالل أوراق العمــل الجانبي املكتوب

إن هــذا النــوع مــن التقويــم يحقــق فوائــده عندمــا يرصــد املعلــم / ة ملحوظاتــه أوالً بــأول ويثبتهــا يف ســجل خــاص 
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باملتابعــة الصفيــة، ومــن املفيــد أن يرافــق هــذا الســجل املعلــم يف الصــف أثنــاء عمليــة التعليــم.

3 ـ التقويم الختامي أو التجميعي:

وهــو تقويــم ينفــذ يف نهايــة الوحــدة الدراســية، أو يف نهايــة العــام الــدرايس، ويهــدف إىل إيصــال املعلــم / ة إىل 

لــه مــن معــارف ومهــارات خــالل العــام الــدرايس مــام درســه مســبقاً يف  نتائــج نهائيــة ملســتوى الطالــب، ومــا حصَّ

الكتــاب املــدريس.

أدوات التقويم:

1 ـ املالحظــة: تعــد هــذه األداة مــن أهــم وســائل وأدوات التقويــم املطبقــة يف مجــال املهــارات اللغويــة الشــفوية، 

ويف مجــال رصــد درجــة تفاعــل الطالــب، ومشــاركته يف املوقــف التعليمــي.

ــة، ومهــارات  ــذ للمهــارات األدائي ــة عــن مــدى إتقــان التلمي ــا أن تعطــي صــورة صادقــة وكامل وهــذه األداة ميكنه

ــة. ــاة الطبيعي ــف يف مواقــف الحي االتصــال، والتوظي

ولــي تحقــق هــذه األداة أهدافهــا، وتعطــي مــؤرشات حقيقيــة وواضحــة، فــإن عــى املعلــم / ة أن يســتخدم منوذجــاً 

لرصــد هــذه املالحظــة، وميكــن أن تكــون مالحظتــه أكــر مــن َمــرّة.

وعــى املعلــم أن ال يكتفــي مبجــرد املالحظــة فقــط، وإمنــا يجــب عليــه أن يتابــع ملحوظاتــه ليعــّدل ويُصّحــح مــا 

يحتــاج إىل تصحيــح مــن أداء الطالــب.

2 ـ ملف األعامل )حقيقة اإلنجاز(:

ــكل النشــاطات واألعــامل التــي أنجزهــا خــالل العــام  وهــو ملــف شــخيص يعــّده الطالــب لنفســه، ميثــل وعــاًء ل

ــف )األوراق  ــذا املل ــل ه ــى أن يدخ ــزه، ع ــه وأنج ــام ب ــا ق ــل م ــل أفض ــخصيته، ومتث ــس ش ــي تعك ــدرايس والت ال

ــات  ــا ـ الواجب ــي جمعه ــاث الت ــاريع أو األبح ــا ـ املش ــي أعده ــة الت ــائل التعليمي ــزت ـ الوس ــي أنج ــة الت االختباري

ــا...(. ــي نفذه ــة الت البيتي

ومن املعاير التي تحكم عى هذا امللف:

أ ـ ثراء الفعاليات املتضمنة، ومصداقيتها.

ب ـ أدوار الطالب يف إنجازها.

ج ـ تنوع الفعاليات.

د ـ اإلخراج الفني للملف، وتنظيمه، وترتيب مواده.
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3 ـ االختبارات:

أ ـ االختبار الشفوي:

وهــو اختبــار يعتمــد عــى اإلجابــات الشــفوية للطالــب عــام يقدمــه املعلــم / ة مــن أســئلة، ويف معظــم األحيــان 

يتــم ذلــك أثنــاء مامرســة العمليــة التعليميــة يف الصــف، مــن خــالل مهــارة التحــدث ومهــارة اإلنتــاج الشــفوي. عــى 

أن تتــدرج األســئلة الشــفهية مــن األســئلة املبــارشة إىل أســئلة التفكــر.

ب ـ االختبار التحريري:

وهــو اختبــار يعتمــد عــى اإلجابــات التحريريــة لألســئلة، ويقــدم عــى شــكل إمــا ورقــة عمــل، أو ورقــة امتحانيــة، 

يحــّدد لإلجابــة عــن أســئلتها زمــن معــني.

ــج املوضوعــات واملهــارات  ــم، وتعال ــة التعلي ــاء عملي م أثن ــدَّ ــة تكــون انعكاســاً ملــا َق ــة التحريري ــة االمتحاني والورق

ســت للطالــب. التــي ُدرِّ

والورقــة االمتحانيــة التحريريــة الناجحــة تتســم بالوضــوح يف أســئلتها واملصداقيــة، والشــمولية )شــمولية املهــارات 

التــي تــم تدريســها(، واملوضوعيــة وأن تتنــوع بــني األســئلة املقاليــة واألســئلة املوضوعيــة، بــرط أن تُبنــى وفــق 

د لهــا زمــن معــني للتنفيــذ يتوافــق مــع عــدد األســئلة  بنائهــا العلمــي الصحيــح وذلــك بنســب معينــة، وأن يُحــدَّ

ر درجــة محــّددة لــكل ســؤال، ويكتــب بجانبــه. ونوعهــا. كــام يفضــل أن تُقــدَّ

أمــا تصحيــح الورقــة االمتحانيــة، فيجــب أن يتــم مبــارشة بعــد االمتحــان، وال يؤجــل ملــدة بعيــدة. فالطالــب يكــون 

متشــوقاً ملعرفــة نتيجــة جهــده.

كيف تُحسب درجة االختبار؟

ــدرايس، عــى أن تقســم عــى  ــا يف العــام ال ــا ومهاراته ــكل فروعه ــة ب 1 ـ تخصــص 100 درجــة ملــادة اللغــة العربي

ــكل فصــل. فصلــني دراســيني بواقــع 50 درجــة ل

2 ـ يتضمــن اختبــار الفصــل الــدرايس األول أســئلة تعالــج الفــروع واملهــارات يف املحــاور األربعــة األوىل وتخصــص 

لهــا )خمســون( درجــة. )االجتامعــي – األدب – معــامل تاريخيــة – الــرتاث العــريب ( ويتضمــن اختبــار الفصــل الدرايس 

الثــاين واألخــر أســئلة تعالــج الفــروع واملهــارات يف املحــاور الثالثــة األخــرة، وتخصــص لهــا )خمســون( درجــة ثــم 

تجمــع درجتــا الفصلــني )50 + 50(، لتصبــح الدرجــة النهائيــة )100(.

3 ـ يــدون املعلــم / ة خالصــة ملحوظاتــه عــن التلميــذ بواقــع مرتــني يف العــام الــّدرايس، مــرّة بعــد اختبــار الفصــل 

الــدرايس األول، وأخــرى بعــد الفصــل الــدرايس الثــاين.

4 ـ يفضل أن يُْعلَم الطالب مسبقاً قبل عقد االمتحان، مبوعده وباملوضوعات واملهارات التي سُيْمَتَحن فيها.
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توزيع درجات التقويم يف كل فصل

توزيع الدرجةالتفاصيلالدرجة املستحقةأداة التقومي

6 درجاتاملشاركات والتفاعل

ـ أعمال الفصل.

ـ أداء النشاط الصفي.

ـ املشاركة الصفية والتفاعل.

2

2

2

14 درجةـ االختبار الشفهي.

ـ التحدث والتعبري ابللغة 
العربية.

ـ القراءة اجلهرية.

ـ حفظ الشعر وإلقاؤه.

ـ اإلجابة الشفهية عن 
األسئلة.

5

3

3

3

30  درجة3-االختبار التحريري.

 الفهم واالستيعاب.

ـ إثراء املعجم اللغوي.

ـ تذوق اللغة والرتاكيب.

ـ التعبري الكتايب.

ـاملهارات النحوية والصرفية.

ـ املهارات البالغية.

5

5

5

5

5

5

50درجة الفصل

100جمموع درجيت الفصلني
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أنواع التقويم وزمان تنفيذه وغايته ووظيفته

خالل سري العلمية بداية التعلمزمان التقومي
التعليمية

هناية احملور الدراسي 
أو العام

جتميعي ختاميبنائي تكويينتشخيصينوع التقومي

ـ تعرف موضع غاية التقومي
البداية.

ـ حتديد القدرات 
األولية.

ـ التعرف إىل ما 
ميتلكه املتعلم من 

مهارات.
ـ تصنيف مستوى 

الطالب.

ـ تقييم مكتسبات 
الطالب أثناء عملية 

التدريس.

ـ رصد مكامن القوة 
والضعف لدى 

الطالب.
ـ حتديد إمكانية 
االنتقال لنشاط 

جديد.

ـ تعرف مدى 
اكتساب الطالب 

للكفاايت واملهارات.

ـ تقومي مستوى 
حتصيل الطالب.

ـ إصدار األحكام 
واختاذ القرارات 
بشأن الطالب.

الوقاية أو وظيفته
التشخيص.

التقييم والتأهيل الرصد والتتبع والتعديل.
واختاذالقرار
  القرارات.
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اإلطار التطبيقي

يختص هذا القسم بالجانب التطبيقي امليداين للتدريس ويتناول الجوانب اآلتية:

1 ـ األهداف السلوكية التعليمية لكل درس من دروس املحور.

2 ـ متطلبات التنفيذ الفعال لكل درس.

3 ـ أسس تنفيذ النشاطات املصاحبة.

4 ـ إجابات األسئلة.

ويتضمن هذا الجزء سبعة أجزاء:

الجزء األول: دليلك إىل املحور األول )االجتامعي(.

الجزء الثاين: دليلك إىل املحور الثاين )األدب(.

الجزء الثالث: دليلك إىل املحور الثالث )معامل تاريخية (.

الجزء الرابع: دليلك إىل املحور الرابع )الرتاث العريب (.

الجزء الخامس: دليلك إىل املحور الخامس )علامء خالدون(.

الجزء السادس: دليلك إىل املحور السادس )الرياضة(.

الجزء السابع: دليلك إىل املحور السابع )االقتصاد (.

واآلن إليك عرض تفصييل إلجراءات تدريس كل محور، ومتطلبات تحقيق نواتجه.
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املحور األول: االجتامعي 

القراءة والتعبر: 

• النر :) رجل أضاء العامل (	

•   الشعر : نص ) النخلة املعوجة (.	

• األدب : الدراسة األدبية 	

• البالغة : قضايا بالغية .	

***

يف بداية تناول موضوعات املحور، يُفضل أن يقوم املعلم / ة مبا يأيت:

1 ـ تسجيل عنوان املحور عى السبورة )االجتامعي(.

ــة  ــه مــن دالالت وأغــراض، وكيفي ــا يحمل ــه بعــض األســئلة الشــفهية للطــالب حــول مفهــوم املحــور، وم 2 ـ توجي

ــات أو  ــراد أو الجامع ــني األف ــت ب ــا، إن كان ــج عنه ــي تنت ــار الت ــا وأشــكالها، واآلث ــات، وأنواعه تشــكل هــذه العالق

ــة. ــات اإليجابي ــح أساســاً للعالق ــدول، لتصب ال

3 ـ تقديم نبذة تعريفية ملقدمة موضوع )األدب( 

4 ـ التعريف بنبذة عن القضايا البالغية املطلوب دراستها .

بعد هذا التمهيد ينتقل املعلم / ة إىل الدرس األول وهو ) رجل أضاء العامل ( 



31

املحور األول: االجتامعي   /   النص األول: رجل أضاء العامل 

مالحظــة هامــة : ســيتم يف هــذا الجــزء مــن الدليــل حــل تدريبــات ونشــاطات نصــني فقــط : األول نــص نــري ) رجــل 

أضــاء العــامل ( ، والثــاين نــص شــعري هــو ) النخلــة املعوجــة ( للشــاعر أحمــد شــوقي ، وبنفــس األســلوب مــع بقيــة 

نصــوص الكتــاب النريــة والشــعرية .

أوالً: األهداف السلوكية )التعليمية( لهذا النص:

ــه مــن  أ ـ أن يســتنتَج الطالــب الفكــرة العامــة يف القصيــدة التــي تحــدث عنهــا النــص بعــد االســتامع ألجــزاء من

ــة / ة. املعلم

ب ـ أن يذكــر الطالــب مناســبة القصيــدة بعــد االســتامع لهــا مــن املعلمــة .)  القصيــدة حــوار بــني طفلــة اســمها 

)مهــا( ووالدهــا ، حــني رأت نخلــة معوجــة فســألت مندهشــة عــن ســبب اعوجاجهــا علــة عكــس أخواتهــا .

ج ـ أن يقرتَح الطالب عنواناً جديداً للقصيدة يعرّب عن مضمونها .

د ـ أن يُلقي الطالب جزًءا من القصيدة إلقاًء معربًا ملتزماً مبهارات القراءة الجهرية.

هـ ـ أن يوضَح الطالب املواعظ التي تستفاد من القصيدة بعد االستامع لها .

و ـ أن يستنتج الطالب األفكار الرئيسة يف القصيدة بعد املناقشة مع املعلمة .

ز ـ أن يحدد الطالب ما تحمله بعض العبارات من معان  .

غر الِكرَب ( م – الصِّ ح ـ أن يصل بني الكلمة وضدها ) مرسورة – معوجة – نَُقوٍّ

م –  ــوِّ ــة – نَُق ــا ) ُمْعَوجَّ ــد تحليله ــز بع ــم الوجي ــا يف املعج ــب وروده ــة حس ــامت اآلتي ــب الكل ــب الطال ز ـ أن يُرت

ــالح ( ــب – اإلص ــه – الَتْهذي أْهَملْت

ح ـ أن يُحلــل الطالــب موقــف البنــت مــن النخلــة عندمــا رأتهــا ، وكذلــك موقــف األب مــن مقرتحــات ابنتــه .: ) 

الســبب – املوقــف – النتائــج – واملــربرات – واملظاهــر ....(

ج – أ، يرتب املراحل التي مرت بها األحداث يف القصيدة .

خ – أن يُكمل بعض الكلامت ليقدم رأيًا .

د – أن يعطي رأيه يف بعض املواقف .

ه – أن يُعرب بعض الكلامت يف النص .

و – أن يربر كتابة األلف عى صورتها يف بعض األفعال .

ز – أن يكتب نبذة عن حياة الشاعر بعد الرجوع لبعض املراجع يف املكتبة . 
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ملحوظة: توزع هذه األهداف عى أكر من حصة درسية وفق تسلسل تناول نشاطات الدرس.

ثانياً: متطلبات التنفيذ الفعال لهذا الّدرس:

قبل التنفيذ: يقوم املعلم / ة بـ:

ــه مــن  أ ـ تســجيل عنــوان املحــور )االجتامعــي( عــى الســبورة، ثــم يتعمــق النقــاش مــع الطلبــة حــول مــا يحمل

ــة االتجاهــات. دالالت بأســئلة شــفهية منوع

بـ  يطلــب مــن الطــالب / الطالبــات التنبــه واالســتعداد والجلــوس جلســة صحيحــة عنــد االســتامع إللقــاء القصيــدة  

.

ــام للمســموع  ــم الع ــى الفه ــدرة ع ــة الق ــدف تنمي ــاء االســتامع، به ــب أثن ــالق الكت ــع إغ ــن الجمي ــب م ج ـ يطل

ــه . وتذوق

د ـ االنتقال بالطالب عند التنفيذ إىل النشاطات .

 )لحصة األوىل(: ويتم فيها تناول الجوانب اآلتية :

)التهيئة ـ االستامع والتحدث ــ القراءة الصامتة والجهرية(

1 ـ التهيئــة الحافــزة: تعــد التهيئــة خطــوة هامــة يف بدايــة املوقــف التعليمــي ذلــك أنهــا تســهم بفاعليــة يف التحضــر 

الذهنــي للطالــب لتجعلــه مســتعداً الســتقبال خطــوات التدريــس التالية بتشــوق.

 من أساليبها:

• مناقشة شفهية ممهدة عن األفكار الرئيسة .	

• تكليف أحد الطالب بالحديث عن الفكرة الرئيسة األوىل .	

•  تكليف الطالب بكتابة الفكرة يف كراساتهم .	

)للمعلم / ة أن يوظف أساليب أخرى تناسب طالبه، إضافة إىل متابعة الواجب البيتي )أن ُوجد((.

2 ـ خطوات التدريس:

أ ـ يُشــر املعلــم / ة إىل معــاين الكلــامت الجديــدة والتعابــر الــواردة يف الكتــاب املــدريس ، وميكــن أن يســجلها عــى 

الســبورة؛ لتســاعد الطالــب عــى الفهــم واالســتيعاب.

ب ـ مهــارة االســتامع: وهــي مهــارة هامــة تعتمــد عــى إنصــات الطالــب للمســموع بانتبــاه حتــى يلتقــط املعنــى 
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العــام فيــه وبعــض التفاصيــل.

ولتحقيــق حســن االســتامع واالســتفادة، وجــودة الفهــم، يفضــل أن يهيــئ املعلــم / ة الجــو املناســب مــن حيــث 

ــة  ــوس ِجلس ــموع، وإىل الجل ــة يف املس ــاط الرئيس ــاط النق ــة التق ــالب إىل كيفي ــاد الط ــاه، وإىل إرش ــدوء واالنتب اله

صحيحــة. كــام يفضــل أن يســتمع الطــالب يف ظــل إغــالق الكتــب.

ج - املعنى العام الذي دار حوله النص :

موقف البنت )مها( مام شاهدته )النخلة املعوجة( واستغرابها ملا شاهدته .

د ـ مهــارة التحــدث: تتمثــل مهــارة التحــدث يف متكــني الطالــب مــن التحــدث الشــفهي بطالقــة عــام فهمــه مــن 

النــص أمــام زمالئــه، وإدارة نقــاش شــفهي معهــم يف طبيعــة أســباب اســتغراب البنــت مــام شــاهدته مــن منظــر 

النخلــة املعوجــة ، والهــدف هــو متكــني الطالــب مــن اســتخدام اللغــة العربيــة الفصيحــة بطالقــة، ومبخــارج حــروف 

صحيحــة.

أدوار املعلم / ة يف هاتني املهارتني :

• إلقاء منوذج من النص جهريا بطريقة معربة أمام الطالب، ملتزماً مبهاراتها .	

• ــالب 	 ــه الط ــات لتوجي ــع امللحوظ ــفهي، وتجمي ــه الش ــاء حديث ــب أثن ــة أداء الطال  مالحظ

ــد. ــام بع ــم األداء في ــم تقيي ــن ث ــا وم ألهمه

ه ـ مهارة القراءة الصامتة:

تعتــرب القــراءة الصامتــة مهــارة هامــة يف هــذا املســتوى؛ ألنهــا متثــل مدخــالً لتنميــة قــدرة الطالــب  عــى الفهــم 

ــاًم بأنهــا تــأيت قبــل اإللقــاء الجهــري ولتحقــق أهدافهــا يقــوم  واالســتيعاب الذايت،عل

املعلم / ة بـ:

•  تعريف الطالب بأهمية هذه املهارة وأهدافها ودالالتها.	

•  تنبيــه الطــالب إىل كيفيــة مامرســتها مــن حيــث: )الجلــوس جلســة صحيحــة أثنــاء اإللقــاء 	

ـ اإللقــاء بالعــني دون تحريــك الشــفتني ـ اإللقــاء برتكيــز ـ تدويــن بعــض امللحوظــات واألفــكار يف 

حاشــية الكتــاب.

• ـ توجيــه أســئلة شــفهية حــول األفــكار الرئيســة يف النــص، وبعــض األفــكار الفرعية، وتسلســل 	

األفكار.
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عناوين جديدة مقرتحة:

• مظاهر استغرات البنت )مها( عندما رأت النخلة .	

• رد األب عى ابنته وتوضيحه السبب البنته .	

• اقتناع البنت ملا قاله األب من أسباب . 	

 )يُرتك للطالب اختيار العنوان الذي يراه مناسباً، عى أن يربر سبب اختياره                           

وميكن أن يقرتح عنوانًا آخر .

هـ ـ مهارة القراءة الجهرية:

الهــدف مــن القــراءة الجهريــة متكــني الطالــب مــن القــراءة )اإللقــاء( الصحيــح مبهــارات محــّددة تظهــر قدرتــه عــى 

مامرســتها بطريقــة ســليمة تعــرب عــن مضمــون املقــروء، وترتجــم دالالت الرمــوز املكتوبــة والكلــامت إىل أصــوات.

ومــن املهــارات التــي يجــب أن ينبــه الطــالب لهــا أثنــاء اإللقــاء )القــراءة الصحيحــة ـ الصــوت املســموع ـ الرسعــة 

املناســبة ـ القــراءة املنغمــة ـ القــراءة مــع الفهــم...(.

وعى املعلم أن يقدم منوذجاً أمام الطالب ليقوموا مبحاكاته.

خطوات التنفيذ:

ـ إلقاٌء منوذجٌي من قبل املعلم / ة، يلتزم مبهارات اإللقاء املعرب.

ـ تكليف طالب / طالبة متميز باإللقاء أوالً.

ـ ميارس بقية الطالب القراءة واإللقاء، وتقسم القصيدة إىل ثالثة مقاطع ليقرأ جميع الطالب.

ـ يقــوم املعلــم / ة مبالحظــة األداء القــرايئ للطــالب، ورصــد مــا يحتــاج إىل تعديــل، وميكــن أن تعــدل مبــارشة، أو 

تنتظــر حتــى انتهــاء القــراءة.

الحصة الثانية:

)الفهم واالستيعاب ـ التفكر اإلبداعي ـ اإلثراء اللغوي(

أ ـ الفهم واالستيعاب:

لتحقيق هدف الفهم واالستيعاب، يتدرج املعلم / ة وفق ما يأيت:

• الربــط بالفكــرة العامــة التــي اســتنتجت بعــد االســتامع والقــراءة الصامتــة، ثــم تــدون عــى 	

الســبورة. كنــوع مــن التهيئــة للــدرس الجديــد ومبــا يســاعد الطالــب عــى االســتنتاج.

• توظيــف أســلوب )التعلــم الــذايت(، حيــث يبــدأ حــل أســئلة النشــاط مــن الطالــب بنفســه 	
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أو بالتشــاور مــع جامعتــه، ثــم يعــرض اإلجابــة ليقــوم املعلــم / ة بتقدميهــا، فــإذا كانــت ســليمة 

يعممهــا، وإذا احتاجــت إىل تصويــب أو تعديــل يعــّدل ثــم يعمــم بعــد أن تكتــب اإلجابــة عــى 

الســبورة ) إن أمكــن ( ليدونهــا الطــالب يف كتبهــم بعــد شــطب الخطــأ.

•  قبــل خطــوة البــدء باإلجابــة يقــوم املعلــم / ة بتوضيــح مضامــني الســؤال وكيفيــة اإلجابــة 	

عنــه، ومحتــواه.

إجابة األسئلة: )الفهم واالستيعاب(:

1 ـ من أسباب ضحك أم أديسون عندما شاهدت ابنها يلبس مالبس الشتاء : 

• 	..............................................................................

• أسباب طرد أديسون من املدرسة :                                                                                        	

• 	.............................................................................

• أسباب تغير أم أديسون نص رسالة املدرسة عند طرد ابنها :	

• 	.............................................................................

2 – أرتب األفكار اآلتية كام وردت يف النص :  

  ) 1( انشغال أديسون ..... ) 2 ( فصل أديسون .... ) 3 ( فشل إجراء .....

  ) 4 ( اتجاه أديسون للتعلم   ) 5 ( متكن أديسون من اخرتاع .....

3 – أكمل ما يأيت من دوافع : 

ــل  ــه ردة فع ــل لدي ــا يك ال يحص ــاعر ابنه ــى مش ــرص األم ع ــبب ح ــة .......بس ــالة املدرس ــون رس ــر مضم أ – تغي

ــية .        عكس

ب – ارتياح أديسون ملا سمعه ..............ملعرفته أن السبب ليس فيه هو وإمنا ألسباب خارجه عنه  

4 – ابحث من النص عن دليل عى ما يأيت  :

أ – انشغاله أثناء رشح الدرس من قبل املعلم بالرسم .

ب – تعليقات زمالء أديسون عند رؤيتهم له بسبب ما كان يعانيه يف شكله وبنية جسمه .

ج – ثقة أم أديسون مبوهبة ابنها بسبب معرفتها مبوهبته وقدراته .

د – فخر أم أديسون بابنها هو تأكدها مام كانت تالحظه عى موهبته وسلوكه . 

رابَعا التفكر اإلبداعي :

أتوقع ما ميكن أن يحصل لو أن :
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أ – أديسون أصاَب بردة فعل نفسية تبعده عن مامرسة عمله وتحقيق هدفه .

ب – لن يستطيع أديسون االستمرار يف الدراسة وسيجد صعوبة يف االستمرار يف ظل استهتار املعلمني بقدراته 

ج – كان ميكن أن تكون نهايتها أو موتها .

خامًسا  1 - البالغة :

 أكمل العبارات اآلتية مبا هو مناسب :

• - أركان التشبيه هي : )املشبه – املشبه به – أداة التشبيه – وجه الشبه (	

• الطباف هو الجمع بني اليشء وضده يف الكالم  	

• الجناس تشابه اللفظني يف النطق واختالفهام يف املعنى 	

2 – أحدد نوع الصور البيانية اآلتية :

•  )توماس أديسون ......( = كناية 	

• ) املصباح الكهربايئ ......(  = تشبيه تام 	

• ) األم مدرسة ( = تشبيه بليغ 	

 

سادًسا : النحو :

أعرب الكلامت امللونة يف النص :

• يُفضلــون :فعــل مضــارع مرفــوع بثبــوت النــون ، والــواو ضمــر متصــل مبنــي عــى الســكون 	

يف محــل رفــع فاعــل .

• تخىش :فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عى األلف والفاعل ضمر مسترت  	

• تبحَث :فعل مضارع منصوب بالفتحة والفاعل ضمر مسترت 	

• خاطفة : نعت مجرور بالكرسة 	

• ذكائه : مضاف إليه مجرور وهو مضاف والهاء ضمر متصل يف محل جر باإلضافة 	

• أثر :اسم كان مرفوع بالضمة 	

• مالحظــة هامــة : الدراســة األدبيــة + والقضايــا البالغيــة الــواردة يف التدريبــات تُعالــج أثنــاء 	

تنــاول النــص وأثنــاء الــرح .
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 النص الثاين من املحور االجتامعي 

قصيدة: النخلة املعوجة للشاعر أحمد شوقي 

من هو الشاعر ) أحمد شوقي ( ؟

التعريف بالشاعر : شاعر وأديب مرصي لُقب بأمر الشعراء وهو أحد املجددين يف الشعر العريب يف العرص الحديث 

، ورائد الشعر املرسحي .                                                            

) ميكن معرفة املزيد عن الشاعر من خالل الدخول إىل برامج التواصل االجتامعي . 

ما مناسبة قصيدة )النخلة املعوجة( ؟

القصيدة عبارة عن حوار بني طفلة اسمها )مها( ووالدها عندما أشارت إىل إحدى النخالت يف الطريق وسألت والدها 

بدهشة، ما سبب اعوجاج هذه النخلة ؟ ....                   

) ميكن الرجوع إىل الكتاب املدريس ملعرفة املزيد عن مناسبة القصيدة( .

1 – اإلثراء اللغوي : أصل بني الكلمة ومعناها : 

ح . م  :  تَُصحِّ َ : سقط   / العسر : الصعب   / فات األوان : انتهى الوقت    /   تَُقوِّ ال مفرَّ :  ال مهرب    /   تََعرَّ

2 – الكلمة وضدها : 

م : نَكْرس / الِصَغر :  الِكرَب / الصغر : الكرب ة : ُمعتدلة / نَُقوِّ مرسورة  : غضبانة  /  ُمعوجَّ

3 - أرتب الكلامت اآلتية وفق ورودها يف املعجم الوجيز : 

م – التهذيب – أهملته (  ة – نََقوِّ ) اإلصالح – ُمعوجَّ

4 - أحلل موقف البنت )مها( من النخلة عندما رأتها : 

مظاهره : عندما رأت النخلة يف شكلها الغريب )معوجة( 

سبب استغرابها : أنها رأت منظرا غريًبا يختلف عن منظر النخالت األخريات .

موقف مها من النخلة املعوجة : استغربت من منظر النخلة املعوجة ,

النتائج : تساءلت باستغراب عن سبب اعوجاج النخلة ,

ُمقرتحها للتعديل : أحرضت حبالً وأرادت تعديل اعوجاج النخلة .

*********************************************

أحلل موقف األب : من مقرتحات ابنته :

 = ما عالقة األب بأبنائه كام فهمت من القصيدة ؟                                            

عالقة حب ورعاية .   ب – عالقة نصح وإرشاد ورعاية . عالقة قدوة 
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= عنوان مختار من بني عدد من العناوين : ص28 : ) للطالب حرية اختيار العنوان الذي مييل إليه مع تربير 

االختيار( .

= األسلوب الذي يجب أن يتبعه األب مع أطفاله هو الذي يقوم عى اتباع القدوة ، والنصح واإلرشاد مع إظهار 

الحب والعطف .

= ترتيب املراحل التي مرت بها األحداث يف القصيدة : ص28

1 – االستمتاع بجامل الطبيعة .

2 – استغراب )مها( من منظر النخلة املعوج .

3 – اقرتاح )مها( لتعديل اعوجاج النخلة .

4 – حكمة األب يف أسلوب اإلصالح والتهذيب .

= أكمل ما يأيت لتقدم رأيًا )مرتوك لتقدير وإجابة الطالب( :ص28

• الرتبية ...................................................	

• التهذيب ................................................	

• اإلهامل ................................................	

• النشء .................................................	

= محاكاة النمط : ص29 )مرتوك لتقدير الطالب( :

• إن تالحظ خطأ ...............................................	

• إن تُجب عن سؤال ...........................................	

• ..................................تسعد يف حياتك .	

• .................................. يثق بك اآلخرون .	

= يف رأيك ما سبب ضعف إقبال الطالب عى تعلم اللغة العربية يف بالد املهجر ؟ ص29 

اإلجابة مرتوكة لرأي الطالب ولتقدير مدى صحتها للمعلم .

= أختار اإلجابة الصحيحة مام يأيت : 

 أ - الطر يشدو بالغناء تعني :  ) الطر  يُغني ( .

ل عودها (. َم عودها ، تعني : ) حتى نُعدِّ ب – حتى نُقوِّ

جـ - فات أوان اإلصالح وال مفر : تعني : ) مل يبق وقت لإلصالح (

= اإلعراب :ص30 

الحديقِة : مضاف إليه مجرور بالكرسة .

يشدو : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة عى الواو والفاعل ضمر مسترت تقديره هو .
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مرسورًة : حال منصوب بالفتحة .

نخلًة :مفعول به منصوب بالفتحة .

يا أيب : يا حرف نداء ، أيب : أب، منادى وهو مضاف الياء ضمر متصل يف محل جر باإلضافة .

َم :نَُقوَم : فعل مضارع منصوب بحرف النصب )حتى( والفاعل ضمر مسترت تقديره نحن . نَُقوِّ

الُعُمُر  : فاعل مرفوع بالضمة .

أهَملَُه : فعل ماٍض مبني عى الفتح ، والفاعل ضمر مسترت تقديره هو يف محل رفع . والهاء ضمر متصل يف محل 

نصب مفعول به .

= يف رأيك = هل وفق الشاعر يف اقناع ابنته بسبب اعوجاج النخلة ؟ وضح .ص30

اإلجابة مرتوكة للطالب ولتقدير صحتها للمعلم .

= أمثل لكل أسلوب مام يأيت من النص أو من خارجه :ص30/ 31

• أسلوب رشط : ) والنشء إْن أهملته    طفالً تعرَ يف الكرب 	

• أسلوب نداء :  ) يا أيب هًيا انتظر (  .	

• أسلوب خربي : ) لقد كربْت وطال بها الُعمر ( .........	

• أسلوب التمني : ليتني ال أرى النخلة معوجة . 	

= أبرر كتابة األلف عى صورتها يف األفعال اآلتية :  ص31 

دنا : ألن أصل األلف واو ) يدنو( ولذلك كتبت ممدودة .

جرى : ألن أصل األلف ياء )يجري( ولذلك كتبت مقصورة .

ُمستشفى : ألن األلف وقعت رابعة .

دعا : ألن أصل األلف واو )يدعو( ولذلك كتبت ممدودة .

= النشاط الذايت : مرتوك للطالب وتقدير املعلم .            
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مناذج من إجابة تدريبات بعض موضوعات النحو : أوالً :أسامء األفعال / ص 150 / 153

1 – أحدد اسم الفعل يف الجمل اآلتية ثم أبني نوعه وإعرابه : 

    إعرابه      نوعه   اسم الفعل        الرقم 

اسم فعل أمر مبعنى الزم       أمر      عليكم 1

اسم فعل ألمر مبعنى اقرتب      أمر       هلُمَّ 2 

اسم فعل ماٍض مبعنى بَُعَد      مايض      هيهات 3

اسم فعل مضارع مبعنى أتضجر مضارع أُف4ٍّ

اسم فعل أمر مبعنى أقبل      أمرَحيَّ 5

اسم فعل أمر مبعنى الزم أمرعليك 6

2 – أصل بني اسم الفعل يف القامئة )أ( وإعرابه يف القامئة )ب( فيام يأيت :ص153

أ – َهيَّا :     اسم فعل أمر مبعنى )أرسع( .                                                                                  

ب – َصْه :      اسم فعل أمر مبعنى )اسكت( .

جـ - ُرويدك :    اسم فعل أمر مبعنى )متهل (.

د – أمني :    اسم فعل أمر مبني عى الفتح مبعنى )استجب(

ه – هيهات :   اسم فعل ماٍض مبني عى الفتح مبعنى )بَُعَد( 

و – أُفٍّ :      اسم فعل مضارع مبعنى )أتضجر( مبني عى الكرس  .

ز – أّوه :     اسم فعل مضارع مبعنى )أتوجع( مبني عى السكون .

3 – أضع اسم الفعل اآليت يف جملة مفيدة : ص153

أ – َصْه يا كسول .

ب – هياَت أن يفوز الظامل .

جـ - أُفٍّ ملا يفعل الظاملون .

د – رويدَك يا سعيُد ال تتعجل .
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ثانًيا : إعراب الخرب يف الجملة االسمية :  التدريبات :ص156

1 – أضع خطًا تحت الخرب يف الجمل االسمية اآلتية ثم أبني نوعه : 

 
نوعهالخربالرقم

جملة فعلية يفتُح باب .......أ

مفردُشعوُرب

جملة اسمية بابُها واسٌعجـ 

شبه جملة يف وجه الله د 

2 – أكمل الجمل اآلتية مببتدأ مناسب مع الضبط بالشكل : 

أ – األُمُّ َحنونٌة : أو )األمُّ مدرسُة ...( .

ب _ األُب عظيٌم يف أخالقه .

ج – املدرسُة تُعطي األخالق الكرمية .

د – الطالُب يف الَفْصِل .

3 – أكمل الجمل اآلتية مببتدأ مناسب : 

أ – السائُق يقود سيارته برسعة .

ب- الغابُة أشجارها كثرٌة .

جـ الكتاُب مفيٌد .

د – الغيوُم فوق السحاب .

4 – أعرب الكلامت امللونة يف الجمل اآلتية : 

مفتوحٌة : خرب املبتدأ الثاين مرفوع بالضمة .

القرآَن : مفعول به منصوب بالفتحة .

واسعٌة : خرب مرفوع بالضمة الظاهرة عى آخره .

الشجرِة : مضاف إليه مجرور بالكرسة .
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 ثالًثا : أسلوب التعجب : حل التدريبات :

1 / أوظف األفعال اآلتية يف صياغة أسلوب التعجب ) ما أفعل( :

أ ما أيبَس خشَب الصندل !

ب / ما أفهَم التلميَذ املجتهد !

ج / ما أكرََم أخي !

2 / أصنف الكلامت اآلتية إىل ما هو مطلوب : 

كلمات ال يشتق منها أسلوب تعجب كلمات يشتق منها أسلوب تعجب :

أصبح – ماَت ،كان ، جناح -كاد ،غرق  سيارة علم – كُرَم َفِهَم – َخُضَر – بََِل – َطِوَل –َعِمَي 

3 – أعرب الجمل اآلتية : 

أ -) ما أْسَعَد املجتهَد ! ( 

ما : اسم مبني عى السكون يف محل رفع مبتدأ . أو نكرة تامة يف محل رفع مبتدأ .

   أسعَد : فعل ماٍض مبني عى الفتح ، والفاعل ضمر مسترت تقديره هو عائد عى ما . والجملة من الفعل والفاعل 

يف محل رفع خرب املبتدأ .

املْجَتِهَد : مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة .

ب – ) أسِعْد مِبُحمد ( :

أسعْد :فعل ماٍض جاء عى صيغة األمر .

مِبُحمد : الباء حرف جر . محمد فاعل مرفوع بضمة مقدرة واملعنى )َسُعَد ُمحمد(

 

رابًعا : أسلوب التحذير واإلغراء : 

التدريبات :

ر منه يف الجمل اآلتية :                                                                                      ر واملَُحذَّ د املحذرَّ واملَحذِّ 1 – حدِّ
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ر منه هو )الكسل ( . ر ( هو : ضمر النصب _ واملُحذَّ  أ – ) إياك والكسل ( : تحذير بضمر النصب )إياك ( – )املُّحذِّ

ب – اإلهامَل اإلهامَل : تحذير بلفظ املحذر منه وهو ) اإلهامَل( 

2 – حدد املُْغري واملُْغرى به فيام يأيت : 

- الوفاَء : املُغري : )بفتح الراء وتشديدها( ، وهو الشخص املتحدث : 

-أخاك أخاَك : املُغرَّى : )يفتح الراء وتشديدها( وهو من توجه له النصيحة أو التحذير ، وهنا تكرار للتوكيد . 

)املُْغرى به : وهي الصفة املُغرى بها الحسنة لإلغراء .

3 – اكتب أسلوب تحذير وآخر أسلوب إغراء من غر ما ُذكر :

أسلوب تحذير : ) إياكُم واالعتداَء عى اآلخرين (

أسلوب إغراء )االحرتاَم االحرتاَم ( – )االجتهاَد االجتهاَد( .

4 – أعرب : إياك والَفَشل : )إيا( ضمر منفصل مبني عى السكون يف محل نصب مفعول به عى التحذير ، وفعله 

محذوف وجوبًا تقديره )احذر( والفاعل ضمر مسترت تقديره أنا حذف مع فعله 
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العلم املمنوع من الرصف 

ملحوظة : مُينع االسم العلم من الرصف )أي التنوين( ويجر بالفتحة نيابة عن الكرسة إذا كان : مؤنًثا )سعاد(  -  

أعجميا : )لندن(  -  مركًبا تركيًبا مزجيَّا )نيويورك(  - اساًم مزيًدا فيه ألف ونون : )عثامن(  -  اسم عى وزن الفعل ) 

أحمد( – اسم علم ثاليث مذكر أوله مضموم وثانيه مفتوح  : )ُعَمر( .

التدريبات 

1 – أعني يف العبارات اآلتية كل اسم ممنوع من الرصف ثم أحدد سببه : 

-)فاطمة ( : اسم علم مؤنث .    – ُزرُت كندا .... : اسم علم غر عريب 

- اشتهر معاوية بن أيب سفيان ....وكان يزيد أقل منه سياسة : يَزيُد:علم عى وزن الفعل .

- مونرتيال مدينة سياحية :) مونرتيال ( : علم غر عريب .

- اشتهر عمر بن الخطاب : ) ُعمر( : اسم علم ثاليث مذكر أوله مضمون وثانيه مفتوح .

- قابلت أسعد يف الحديقة : ) أسَعُد( : علم تشبه صورته وزن األفعال .

- َمَرْرُت بأَْحَمَد يف الشارع : )أحمد( : علم تشبه صورته وزن األفعال وصورتها .

2 – أبني االسم املمنوع من الرصف من األسامء اآلتية مع ذكر السبب : 

السبباالسم املمنوع من الرصف

علم يف آخره ألف ونون زائدتان شعبان

علم يف أخره ألف ونون زائدتان عثامن

علم تشبه صورته وزن األفعال ،وزن أفعل أمجد

علم غر عريب باريس

اسم علم مؤنث فاطمة

علم غر عريب لندن

اسم علم تشبه صورته وزن األفعال أحمد

اسم علم يف آخره ألف ونون زائدتان عثامن

................................... أكرم – سمعان 
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أعرب :

1 - ) كََتَبْت فاطمُة (  : كتبت : فعل ماٍض مبني عى الفتح والتاء للتأنيث . )فاطمُة( : فاعل مرفوع وعالمة رفعه 

الضمة . 

2 – َمَرْرُت ِبُعْثامَن : َمَرْرُت فعل ماٍض مبني عى الفتح والتاء ضمر متَّصل يف محل رفع فاعل .   )ِبعثامن( : الباء 

حرف جر ، وعثامن : اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكرسة ألنه ممنوع من الرصف .

حروف العطف ومعانيها  / التدريبات

1 – أحدد حروف العطف يف الجمل اآلتية ثم أوضح معانيها : 

        الجملة                       -    حرف الجر       -     معاين حرف الجر 

أ – قرأُت...والنحو                      الواو        الجمع بني املعطوف واملعطوف عليه 

 ب– ما جاء املدير لكن املعلم            لكن                        االستدراك 

ت – ركبت القطار والسيارة               الواو      الجمع بني املعطوف واملعطوف عليه 

ث – رشبُت املاء ثم العصرَ               ثُمَّ           تفيد الرتتيب مع الرتاخي

ج – ُخْذ تفاًحا أو برتقاالً                   أو             تخير 

ح – قرأت نرًا بل شعًرا                    بل             اإلرضاب 

خ – خرج الطالُب حتى املعلُم          حتى             الغاية 

2 – أضع حرف عطف مالمئًا يبني كل معطوف ومعطوف عليه يف الجمل اآلتية :

أ – حرَض محمد و سعيد .          ب – جاَء الربُق ثُمَّ الرعُد

ت – ما ركبُت سيارة بل قطاًرا ,      ث – غادر املوظفون واملديُر

ج – اشرتيُت دفرتُا و قلاًم .          ح زرعنا القطن ثم جنيناه . 

3 – أضع معطوًفا مالمئًا بعد كل حرف من حروف العطف يف الجمل اآلتية :

أ بنى الرجُل قرصًا وبيًتا .      ب – اشرتيُت سيارًة ثمَّ دراجًة 

ت – دخل املمثلون إىل املرسح فاملتفرجون      ج – أعطاين املعلم سؤاالً بل جوابًا
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منوذج  ورقة اختبارية يف نهاية املرحلة

األوىل من العام الدرايس، ونهاية العام

الصف: املستوى العارش.

الدرجة الكلية: 50.

زمن االختبار: ساعتان.

محتــوى االختبــار: )الفهــم واالســتيعاب ـ املعجــم اللغــوي ـ التــذوق اللغــوي ـ مهــارة التفكــر اإلبداعــي ـ اإلنتــاج 

ــالء(.                                                  *** ــو ـ اإلم ــايب ـ النح الكت

النص:

اقرأ النص اآليت ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

ــِة  ــاِعَر املََحبَّ ُن َمَش ــوِّ ــاِء، وتكَ ــنْي األَْصِدق ــاُرِف بَ ــاُوِن والتََّع ــاَق التََّع ــُح آَف ــانِيٌَّة، تَْفَت ــٌة إِنَْس ــُة َعاَلَق ــُة الَحقْيَقيَّ )الّصداّق

ِة. ــوَّ واألُُخ

ــوُن  ــُث يَكُ ــعِ، َحي ــْرُ للجمْي ــُة والَخ ــِه املََحبَّ ــُف، َوفْي ــه التَّكَاتُ ــاً ِفْي ــاً ُمَتَحابّ ــي ُمْجَتمع ــِه يَْبِن ــِق لَِصِديِْق ديْ ــاَء الصَّ إِنَّ َوَف

ــاً. ــاَن َصُدوق ــُل اإلِنَْس ــاٍن تَْجَع ــْن َمَع ــُة م ــِذِه الَعاَلَق ــه َه ــا تَْحِملُ ــِم َم ــى َفْه ــاً َع ــم َحريْصــنْي َدامِئ ــاُء َجْميُعُه األَْصِدَق

َة إِالَّ ُخلُقاً يَكْرَُه التََّعاُوَن، فاْحرُِصوا عى َصَداَقِة األَْوِفَياِء. إِنَّ األَْخالَق الّساِمّيَة تَْبِني األُُخوَّ

األسئلة:

1 ـ الفهم واالستيعاب:                                    )6( درجات

أ ـ ما املقصود بالصداقة الحقيقية؟

ب ـ ما أثر الصداقة يف بناء املجتمع؟

ج ـ ما صفات الصديق ؟

2 ـ مهارة املعجم اللغوي:                                   )8( درجات

أ ـ ما معنى: )التكاتف(: ................

ـ )حريصني(: .........................

ب ـ ما ضد: )الوفاء(: ...............

ـ )السامية(: .........................

ج ـ ما مفرد: )آفاق(: ..................
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ـ )األصدقاء(: .........................

د ـ ما جمع: )العالقة(: ..................

ـ )ُخلُق(: ..............................

)6 درجات( 3 ـ مهارة التذوق اللغوي:                          

أضع دائرة حول معنى كل عبارة ما يأيت:

أ ـ )عالقة إنسانية( تعني:           )عالقة جيدة ـ عالقة حب ـ عالقة كره(.

ب ـ )صداقة األوفياء( تعني:    )صداقة التنافر ـ صداقة الفراق ـ صداقة املحبة(.

ج ـ أضع كُالً مام يأيت يف جمل جديدة:         )آفاق ـ الصداقة ـ احرصوا(.

4 ـ مهارة التذوق البالغي:                         )4 درجات(

أ ـ َحلّل التشبيه اآليت إىل أركانه: )الصداقة الحقيقية كالغيث يف الصحراء(.

املشبه: ...................

املشبه به: .....................

أداة التشبيه: .......................

وجه الشبه: .......................

ب ـ أضع التعبرات اآلتية يف تراكيب جديدة:

ـ )آفاق التعاون(: ...........................

ـ )صداقة األوفياء(: ............................

5 ـ مهارة التفكر اإلبداعي:                                 )7( درجات

أ ـ اكتب ثالثة رشوط يف الشخص الذي تتخذه صديقاً:

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

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

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

ب ـ كيف تترصف يف املواقف اآلتية  ؟
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ـ )صديق( يطلب منك أن تساعده يف التخلص من عالقته بشخص آخر.

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

ـ شخص طلب صداقتك، يف ظل رشط ال تقبله.

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

ج ـ أكمل:

ـ األخالق السامية تبني مجتمعاً متحاباً إاّل ....................

ـ الوفاء للصديق يبني .......................,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 ـ اإلنتاج الكتايب:

اكتب فقرة من ستة أسطر بعنوان:

)5( درجات )الصداقة باب املحبة والتعاون(.               

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

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

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

7 ـ النحو واإلمالء:

)7( درجات أ ـ استخرج من النص السابق:                     

ـ كلمة بها همزة وصل، وأخرى بها همزة قطع : ..............   ................

ـ مفعوالً به : ...........................

ـ توكيًدا معنويًا :  ........................

ـ صيغَة مبالغة : ..........................

ـ كلمًة بها حرٌف ينطق وال يكتب : ........................

ـ كلمًة بها همزة متطرفة : .................................

ـ مستثنى : ...............................................

ب ـ أعرب ما تحته خط:                              )5 درجات(

الحقيقة: ........................................

التعاون: ...........................................
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وفاَء: ................................................

متحاباً: ..................................................

حريصني: .............................................

)درجتان( ج ـ اجعل الكلمة )فريق( : )مستثنى( يف جملة: واضبطها بالشكل:  

واجعل الكلمة اآلتية ) الطالب( : )مستثنى منه( يف جملة مع ضبطها بالشكل )الطالب(.


