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مقدمة

الّزمالء املعّلمني/ الّزميالت املعّلمات:

العربّية للمستوى  الّلغة  يعّد جزًءا من أجزاء منهج  املبّسطة، واّلذي  القراءة والّتعبري، والقواعد  املعّلم إىل كتايْب  أيديكم دليل  بني   

الّسابع، ومرشًدا لكم الستاتيجيات تعليم الّلغة العربّية، وتنفيذ دروس الكتابّية بصورة إجرائّية مبّسطة. مع قناعتنا أبّن املعّلم هو سّيد املوقف، 

وهو اّلذي يدير املوقف الّتعليمّي ابلطريقة اّليت يراها مناسبة لطلبته.و ثقتنا أبّنه خبرباته ومهاراته قادر على إضافة مقتحاته اّليت ستضيف للّدليل 

ما يثري حمتواه وما يعّزز مضمونه من إبداعاته وجتاربه الّناجحة.

إنَّ هذا الّتصّور لقدرات وكفاايت املعّلم جتعله ميارس أدوارًا حديثة يف عملّية الّتعليم، أدوارا قبل جتعل منه مرشًدا للّطلب، وساعًدا   

ومنّظًما لعملّية الّتعليم، وليس ملّقًنا.

الّزمالء املعّلمني / الّزميالت املعّلمات:

اشتمل هذا الّدليل على جزأين: اجلزء األّول: كتاب )القراءة و الّتعبري( واجلزء الّثاين: دليل كتاب )القواعد املبّسطة(: الّنحو - الّتعبري   

- اإلمالء. وكّل جزء تضّمن إطارًا نظراّي، حيتوي على تعريف مبستوايت الكتاب واالستاتيجيات الّتبوّية الاّلزمة لتدريس الكتابّية.

كما أّننا نشري إىل أّن الكتابني ارتكزَا على معاجلة مهارات الّلغة العربّية األربع )االستماع - الّتحّدث - القراءة - الكتابة(، إىل   

مهارات فرعّية: االستماع والّتحّدث - القراءة الّصامتة واجلهرّية - الفهم واالستيعاب - اإلثراء الّلغوّي - الّتذّوق الّلغوّي - الّتفكري اإلبداعّي 

- خّط الّرقعة - اإلمالء - اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب( ويبقى أن نشري إىل ما جاء يف هذا الّدليل من موّجهات وإرشادات ما هي إاّل معينات 

واجتهادات، كي تبقى للمعّلم إضافاته ومقتحاته اإلثرائّية اّليت اكتسبها من اخلربات امليدانّية اّليت اكتسبها.

إّن من أهّم األهداف اّليت وضعت هلذا الّدليل أن يكون معيًنا ومرشًدا للمعّلم يف أدائه، فإّن حتّققت هذه األهداف فهذا فضل من   

هللا، وإن مل حيّققها، أو حّقق جزًءا منها، فإّننا أنمل من الّزمالء املعّلمني، والّزميالت املعّلمات، حتديد مواطن املقصور، وتقدمي املقتحات الاّلزمة 

للتعديل واإلثراء.

وحسبنا من اجلهد االجتهاد، فالكمال هلل وحده.  

                                                                        املؤّلف

فهرس متعّلق مبقرر القواعد املبّسطة
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 اإلطار الّنظرّي لدليل املعّلم

 خّطة دراسة الّلغة العربّية ابملستوى الّسابع ومعايري ختطيط الّدروس وتنفيذها وتقدميها

أّواًل. مقرر القراءة والّتعبري: 

يعرض هذا اجلزء من القسم األّول الّتعريف مبقرر الّلغة العربّية املقرر يف املستوى الّسابع واّلذي اشتمل على:

أّواًل. مقرر القراءة والّتعبري )اإلنتاج الكتايّب(:

وقد تصّمن هذا املقرر املهارات الّلغوّية اآلتية:

1. اإلستماع والّتحّدث.

2. القراءة الّصامتة واجلهرّية.

3. الفهم واالستعاب.

4. اإلثراء الّلغوّي.

5. الّتذّوق الّلغوّي.

6. الّتفكري اإلبداعّي.

7. خّط الّرقعة.

8. اإلمالء.

9. اإلنتاج الّشفوّي.

10. اإلنتاج الكتايّب.

هذا و قد مّت اّتسم الّنّص القرائّي مبا أييت:

- موضوعه مّثل احملور.

- كان املوضوع ميداًن لتطبيق مهارات )اإلمالء - الّتعبري - الّنحو( اّليت درست يف الكتاب الّثاين )القواعد املبّسطة( مبعىن أّن الّنّص 

القرائّي ميّثل قطب الّرحى اّلذي تدور حوله املهارات.

اثنًيا. دروس مقرر القراءة والّتعبري:

أ. عرض الّنّص املستهدف.

ب. عرض معاين بعض املفردات الّصعبة، لتضاف إىل املعجم الّلغوّي للّطالب.

1. نشاط االستماع.

2. نشاط الّتحّدث.

3. نشاط القراءة الّصامتة.

4. نشاط القراءة اجلهرّية.

5. نشاط الفهم و االستيعاب.

6. نشاط اإلثراء الّلغوّي.

7. نشاط الّتذّوق اإلبداعّي.

8. نشاط الّتفكري اإلبداعّي.

9. نشاط خّط الّرقعة.

10. نشاط اإلمالء الّتطبيقّي.

11. اإلنتاج الّشفوّي.

12. اإلنتاج الكتايّب الّتطبيقّي.

اثلًثا. مقرر القواعد املبّسطة: 

وقد ضمَّ هذا املقرر املهارات اآلتية:

- الّنحو: حيث ضّم عدًدا من موضوعات الّنحو الوظيفّي، إىل جانب عدد من موضوعات الّصرف.

- اإلمالء: حيث ضمَّ هذا احملور مثانية موضوعات إمالئّية ، سبق حتديد أهدافها العاّمة.

رابًعا. دروس مقرر القواعد املبّسطة:

ملحوظة هاّمة: لقد حرص املؤّلفون على إيراد منوذجّية من الّتقييم املهّم لكفاايت الّطاّلب على الّصورة اآلتية:

أ. تقييم عاّم مبدئّي يف بداية الكتاب، ليكون مرجًعا ملا سبق ليعني املعّلم على الّتعّرف إىل املستوى احلقيقّي لطاّلبه يف بداية العاّم الدراسّي.

ب. تقييم عاّم ختامّي، ليقف املعّلم يف هناية العاّم الدراسّي على مدى حتقيقه لألهداف اّليت خّطط هلا.

أ. الّنحو والّصرف: فقد ُعوجلت موضوعات الّنحو والّصرف على الّصورة اآلتية:

   - اختيار أمثلة ممّثلة للقاعدة املستهدفه من موضوعات كتاب )القراءة والّتعبري(، قدر اإلمكان، مّث عرضها للمناقشة االستقرائّية.

    - إستنتاج وتوضيح مضمون القاعدة املستهدفة.

     - عرض منوذج يف اإلعراب يرّكز على املوضوع الّنحوّي املستهدف.

    - تلخيص القاعدة الّنحوّية.

     - الّتطبيق على القاعدة املستهدفة من خالل أسئلة مندرجة يف الّصعوبة.
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ب. اإلمالء: 

  حيث ُعوجلت موضوعات اإلمالء على الّصورة اآلتية:

     - تعريف القاعدة اإلمالئّية.

     - شرح و توضيح القاعدة اإلمالئّية، والّتمثيل عليها.

     - تدوين خالصة القاعدة املنهجّية.

     - الّتطبيق على القاعدة.

     - تضمني نّص إمالئّي يتضّمن عدًدا من الكلمات اّليت متّثل القاعدة اإلمالئّية ليكون جمااًل للّتدريب وغالبا ما يكون مأخوًذا من 

نصوص مقرر القراءة والّتعبري.

مالحظة: 

1. عرض يف بداية كّل حمور من حماور مقرر القواعد املبّسطة نواتج الّتعليم اّليت ميكن أن حيّققها الّطالب بعد االنتهاء من دراسة كّل حمور.

2. يتكّون مقرر القراءة والّتعبري من سبعة حماور على الّصورة اآلتية:

     أ. حمور الّتعليم والّتعّلم: ويشمل درسني مها: )رسالة املعّلم / معّلمي قدويت(.

     ب. حمور الفّن: ويشمل موضوعني مها: )األوسكار / والت ديزين(.

     ج. حمور الّتفيه: ويشمل موضوعني مها: )كيف تقضي أوقاتك / رحلة إىل الّنهر(.

     د. حمور الّرايضة: ويشمل موضوعني مها: )األلعاب األوملبّية / رايضات عاملّية(.

     ه. حمور الوجدان: ويشمل نّصني تعريفيني مها: )حبيبيت أّمي / عصفور الّصباح(.

      و. حمور الّصحة: ويشمل نّصني مها: )منّظمة اليونسيف / نصائح الّطبيب(.

       ز. حمور الّسياحة: ويشمل نّصني مها: )الّسياحة يف كندا / ابريس عاصمة الّنور(.

استاتيجيات تنفيذ مهارات الّلغة العربّية:

أّواًل. استاتيجية مهارة االستماع:

تندرّج مراحل حتقيق استاتيجّية االستماع يف اخلطوات اآلتية:

   أ. تعريف الّطالب أبهداف االستماع.

   ب. توجيه الّطلبة إىل واجباهتم أثناء عملّية االستماع.

    ج. قراءة الّنّص املسموع من قبل املعّلم، أو من خالل توظيف جهاز الّتسجيل.

     د. قد تعاد القراءة إذا كان الّنّص صعًبا.

     ه. توجيه للّطلبة أسئلة شفوّية حول مضمون الّنّص املسموع من ) افكار رئيسّية أو فرعّية، أو سؤال عن غرض الكاتب، أو الّتمييز 

بني احلقيقة و اخليال....(

 من األساليب واملواقف واألنشطة اّليت تدّرب االستماع:

     - عرض قّصة شائقة من قبل املعّلم.

      - عرض قّصة شائقة من قبل طالب متمّيز.

     - اختيار موضوع مناسب حيمل فكرة إجيابّية.

     - تقدمي عدد من الّتوجيهات والّتعليمات، ويطلب من الّطالب إعادهتا.

     - إخبار طالب رسالة ليقوم بنقلها للّطالب اجملاور، وهكذا...

     - عرض موضوع الّدرس الّسابق من قبل طالب متمّيز، مّث إعادة من آخر.

    - مبارات شفهّية بني تلميذين، بطرح أسئلة معّينة.

    - إجراء بعض األلعاب بني الّطاّلب مثل لعبة )الّطالب الضائع(، حيث يتوىّل طالب تقدمي أْوصاف هذا الطّالب، ليتعّرف عليه بقّية 

الّطاّلب.

     - مساع خطبة مسّجلة ، أو حديث لطبيب.... مّث الّتعليق عليه من قبل الّطاّلب.

      - سؤال الّطالب عن أمور فعلها يف اليوم الّسابق.

اثنًيا. استاتيجّيات مهارة الّتحّدث:

 تندرّج مراحل حتقيق مهارة الّتحّدث يف اخلطوات اآلتية:

   أ. توظيف أسلوب املناقشة واحلوار، وإعطاء الّطالب الفرصة كاملة للّتحّدث دون مقاطعة.

   ب. تكليف الّطالب إبعادة ما طرحه املعّلم من أفكار.

ج. اإلجابة عن أسئلة الّنشاطات شفهيًّا قبل اإلجابة كتابيًّا.

 د. تشجيع الّطلبة اِبستمرار على الّتعبري عّما يريدون أو الّتعريف به شفهيًّا.
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 ه. توظيف أساليب تدريس تعتمد على احلديث الّشفهّي من قبل:

         - املناظرة بني طالبني، حول أفكار أحد املوضوعات اّليت ُدِرست.

         - الّطلب من الّطاّلب احلديث عما حيّبونه أو يكرهونه يف سلوك بعض زمالئهم، أو يف املدرسة بشكل عاّم.

         - ختّيل مبارات يف كرة القدم أو أّي لعبة، مّث تكليف أحد الّطاّلب بوصف جمرايهتا.

         - تكليف طالب متمّيز إبلقاء كلمة أمام زمالئه ارجتااًل.

          - توظيف أسلوب )القدوة( يف مناقشة مشكلة دراسة معّينة.

 و- الرّبط بني ما فهمه واستوعبه عند االستماع لّنّص معنّي، ابلّتعبري عنه شفهيًّا أمام زمالئه.

 ومن االساليب واملواقف واالنشطة اّليت تدّرب على الّتحّدث:

       - اإلاثرة حنو موضوعات حميطة  ابلّدراسة.

       - إاثرة احلديث عند زايرة االماكن العاّمة.

        - استثمار املناسبات واالحداث العاّمة واملدرسّية.

        - حكاية، احلكاايت، رقص، القصص.

         - احلديث عن اهلواايت واالنشطة اّليت حيّبها الّطالب.

         - استخدام احلديث اهلاتفّي، ومواقف اجملاملة والّشكر...

          - منافسة بني اجملموعات يف احلديث عن موضوع كّلفوا به.

اثلًثا. استاتيجّية مهارة القراءة:

    1. مهارة القراءة الّصامتة:

تندرّج مراحل حتقيق مهارة القراءة الّصامتة يف اخلطوات الّتالية: 

    أ. تعريف الّطاّلب أبهداف القراءة الّصامتة.

    ب. تعريف الّطاّلب مبهاّمهم وواجباهتم أثناء القراءة الّصامتة من قبل: 

               - اجللوس جلسة صحيحة.

              - القراءة ابلعني دون حتريك الّشفتني.

               - القراءة يف زمن حمّدد من قبل املعّلم.

                - ميكن تدوين ملحوظات أثناء القراءة من قبل: كتابة الفكرة العاّمة واألفكار الرّئيسّية - اقتاح عنوان جديد للّنّص - 

وضع خطوط حتت املفردات الّصعبة....

، واّليت تتمحور حول: الفكرة العاّمة يف الّنّص، وبعض األفكار الرّئيسيّة،...      ج. اإلجابة عن األسئلة اّليت يطرحها املعّلم شفوايًّ

     د. اإلجابة عن بعض أتويالت الّطلبة اّليت سّجلوها أثناء قراءهتم وعن معاين بعض املفردات الّصعبة اّليت غمضت عليهم.

 2. القراءة اجلهرّية:

 وتندرّج مراحل تدقيق مهارات القراءة اجلهرّية أو )ميكانيكّية القراءة( يف اخلطوات اآلتية:  

    أ. تعريف الّطاّلب مبهارات القراءة اجلهرّية )سرعة القراءة - الّصوت املسموع - القراءة مجلة مجلة ال كلمة كلمة  - الوقوف ابلّساكنة 

يف آخر اجلملة - القراءة مع الفهم(، مع الّتمثيل على كّل مهارة.

  ب. قراءة من قبل املعّلم مع االلتزام ابلّصوت الواضح، و خمارج احلروف الّصحيحة.

  ج. ميكن أن يعيد طالب متمّيز القراءة بعد املعّلم.

   د. يتناوب بقّية الّطلبة القراءة.

ملحوظة:  1. تقّسم فقرات الّدرس، ليتمّكن الّطاّلب مجيعهم من ممارسة القراءة.  

             2. يف املوضوعات احلوارّية توزّع األدوار بني الّطاّلب.

              3. يف القصائد الّشعرّية تعلو مكانة القراءة املمّثلة للمعىن.

رابًعا. استاتيجّية مهارة اإلثراء الّلغوّي:

 تندرّج مراحل حتقيق مهارة اإلثراء الّلغوّي يف اخلطوات اآلتية:

   أ. الّتعرف إىل معىن املفردة من خالل توظيف املعجم الوجيز.

   ب. حتديد معىن املفردة من خالل الّسياق اّلذي وردت فيه.

    ج. الّتعريف إىل مرادف املفردة.

    د. حتديد ضّد الكلمة.

    ه. حتديد مفرد الكلمة إذا كانت مجًعا.

     و. حتديد مجع الكلمة إذا كانت مفردة.

     ز. وضع الكلمة يف صياغات جديدة.

خامًسا. استاتيجّية مهارة الّتذوّق الّلغوّي والبالغّي: 

وتتجّلى هذه االستاتيجّية يف األساليب اآلتية:

      أ. الّتعرف إىل الّدالالت غري املعجمّية للكلمة )اإلحياء(.

      ب. حتديد األمجل بني العبارات، مع ذكر الّسبب.

      ج. اختيار الكلمة املناسبة ووضعها يف الّصياغة املناسبة هلا.

        د. توظيف بعض الّتاكيب والّتعبريات اجلميلة يف صياغات جديدة.

       ه. حتديد نوع األسلوب يف الّتعبري.
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        و. حتديد نوع األسلوب البالغّي )كالّتشبيه...(.

        ز. إكمال بعض الّتعبريات اجلميلة مبا يعطي معناها ودالالهتا.

       ح. استخراج بعض األساليب والّتعبريات من الّنّص.

       ط. متييز املعىن بني كلمتني متماثلتني كّل منها يف صياغة ختتلف عن األخرى.

سادًسا. استاتيجّية مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

 تتجّلى استاتيجّية هذه املهارة يف األساليب اآلتية:

       أ. مهارة الوصف الّذهيّن: وهي مهارة تعين بتوليد األفكار من خالل املناقشة واحلوار. 

      ب. التنّبؤ أو الّتوّقع: وهي مهارة عقلّية تستخدم يف التنّبؤ والّتوّقع حبدوث أمٍر ما، ليحكم على أمهّية وجود قيمة له.

      ج. املقارنة: ويقصد هبا الّتعريف على أوجه الّشبه واالختالف بني شيئني أو أكثر عن طريقة تفّحص العالقة بينها، للخروج بتفسري أو 

نتيجة حتّددها عملّية املقارنة.

      د. حّل املشكالت: عملّية تفكري مرّكبة يتّم من خالهلا ممارسة حتديد املشكلة وصوغها، مّث طرح احللول والبدائل وفحصها من حيث 

اإلجيابيات والّسلبيات ومن مّث الوصول إىل احلّل األمثل هلا.

      ه. اخّتاذ القرار: وهي مهارة هتدف إىل اختيار القرار األمثل بعد فحص احللول البديلة من حيث إجيابّياهتا و سلبّياهتا.

     و. الّتعليل السبيّب: وهي هتدف إىل حتديد األسباب لظاهرة ما والبحث عن األدّلة اّليت ترّجح الّسبب احلقيقّي هلا.

      ز. الّسبب والّنتيجة: وهي هتدف إىل حتديد األسباب والّنتائج، بغرض احلكم على فكرة أو سلوك يف ضوء الّنتائج املتّتبة على حدوثه.

    ح. الّتصنيف: وهي هتدف إىل متكني الّطالب من تنظيم جمموعة من األشياء أو األحداث وفًقا ملعيار حمّدد.

    ط. التنّبؤ: وهي هتدف إىل البحث عن االحتماالت املتوّقع حدوثها يف املستقبل نتيجة حدث ما، والبحث عن األدّلة اّليت تؤّكد هذه 

االحتماالت.

    ك- الّتخطيط: وهي هتدف إىل أن يتعّلم كيفية الّتخطيط املسبق هلدف ما. 

القسم الّتطبيقّي لدليل املعّلم

خيتّص هذا القسم ابجلانب الّتطبيقّي امليدايّن لتدريس اجلوانب اآلتية:

1. الّتخطيط الّدرسي للدروس املقّررة.

2. متطّلبات الّتنفيذ الفّعال لكّل درس.

3. أسس تنفيذ األنشطة املصاحبة.

4. إجاابت األسئلة.

ويتضّمن هذا اجلزء سبعة أجزاء:

* اجلزء األّول: دليلك إىل احملور األّول )الّتعليم والّتعّلم(

* اجلزء الّثاين: دليلك إىل احملور الّثاين )الفّن(

* اجلزء الّثالث: دليلك إىل احملور الّثالث )الّتفيه(

* اجلزء الرّابع: دليلك إىل احملور الرّابع )الّرايضة(

* اجلزء اخلامس: دليلك إىل احملور اخلامس )الوجدان(

* اجلزء الّسادس: دليلك إىل احملور الّسادس )الّصحة(

* اجلزء الّسابع: دليلك إىل احملور الّسابع )الّسياحة(

اإلطار امليدايّن لدليل املعّلم 

ويضّم:

   1. كيفّية ختطيط الّدروس املقّررة يف الوحدات املقّررة:

   2. متطّلبات الّتنفيذ الفاعل لكّل درس.

   3. أسس تنفيذ األنشطة املصاحبة.

    4. إجاابت األسئلة.

وفيما يلي عرض تفصيلّي إلجراءات تدريس كّل وحدة، ومتطّلبات حتقيق نواجتها.
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اثنيا: الّنحو والّتعبري واإلمالء.

1. استخرج من الّنّص:

أ. حرف نفي: مل 

ب. حرف جر: من - الاّلم - الباء

ج. فعال ماضيا: سهر - كلفه - حبث - أشرك - اتصل - استخدم

ك. فعال مضرعا: حيضر - يبقى - تساعده 

ه. مفعوال به: ليله -وسيلة 

و. امسا موصوال: اّلذي 

ز. فاعال: املعّلم - )الّضمري يف:  ّسِهّر - مل يبق ...( 

ح. مجعا مؤنثا ساملا: معلوماته 

2. الفاعل               املفعول به

أ. املعّلم                  عليًّا 

ب. علّي                   شجاعة

ج. املعّلم                 تكرمي

ك. الّطالُب               عمله

3. أ. نل اجملتهد اجلائزة.

ب. قرَأ  الّطالب الكتاب. 

ج. قابل الّطالب اجملتهد املعّلمني اببتسامة. 

4. أ. أن مل اقرْأ - حنن مل نقرْأ - أنَت مل تقرْأ - أنَت مل تقرِأي 

ب. أنتما مل تقرَأا  - أنتم مل تقرُأوا - أننّت مل تقرْأَن - هو مل يقرْأ 

5. اإِلعراب:

أ. ساعد: فعل ماٍض مبيّن على الفتح.

ب. املعّلمون: فاعل مرفوع ابلواو ألّنه مجع مّذكر سامل. 

ج. علّيا: مفعول به منصوب ابلفتحة. 

ك. إجناز: اسم جمرور حبرف اجلّر وعالمة جرّه الكسرة. 

ه. الطالبُة: مبتدأ مرفوع ابلّضّمة. 

و. مجيلٌة خرب مرفوع ابلّضّمة. 

ز. فقريان: خرب مرفوع ابأللف ألّنه مثىّن. 

 إجابة الّتقييم املبدئّي

أّوال : الفهم واالستيعاب:

1. أ. عنوان الفقرة هو: )الّتحضري والّتجهيز( 

)للمعّلم أن يقّيم ما يعرضه الطاّلب من عناوين(.

ب. سهر علّي ليله الّطويل كي: جيمع املعلومات، وجيّهز ملا سيقّدمه للعرض يف اليوم الّتايل.

ج. ليحّضر علّي موضوع العرض:

-أشرك والده ملساعدته.

-اّتصل ببعض أصدقائه.

-استخدم مؤشر البحث يف احلاسوب.

2. نعم، اختار علّي الّطريق الّصحيح يف البحث عّما يساعده، والّدليل على ذلك أّنه نوّع طرق البحث.

3. أ. يوم جناح علّي ال ينسى يف حياته.

ب. الّتحضري اجلّيد ميكن من اإلجناز مبهارة.

ج.إجناز العمل حيتاج إىل جهد كبري.

4. عبارات تّدل على اهتمام علّي بتحضري موضوعه:

-سهر الّليل الّطويل.

-مل يبقى وسيلة تساعده يف العرض إاّل وحبث عنها.

- يوم االثنني  ال ينسى من ذاكرة علّي.

5. أ. يف حلظة الّنجاح، ما أحسن االجتهاد! 

ب. أعّد علّي ملوضوعه على أحسن وجه.

ج. لكي حيقق علّي هدفه سهر ليله الّطويل.

مالحظة: تقبل من الّطالب أيُّ صياغة سليمة. 

6. أ. مجع كلمة )وسيلة(: وسائل   /    كلمة )مؤشر(: مؤشرات 

ب.  معىن )إثراء(: زايدة              /   كلمة )إجناز(: حتقيق

ج. ضد )ينسى(: يتذكر               /   كلمة )الطويل(: القصري 

ك. مفرد )معلومات(: معلومة         /   كلمة )أصدقاء(: صديق 

7. على أحسن وجه  = على أفضل طريقة 

ال ينسى من الّذاكرة = يذكر دائما 

8. يتك الّتقدير للمعّلم.
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6. االسم املوصول                             اسم اإلشارة 

أ. ...................                                       هذا                  

ب. ................                                         ذلك

ج. ...............                                          هؤالء

ك. ...............                                           هذه

ه. ................                                          تلك 

و. ...............                                            هذين

ز. .................                                          ذلك

7. تصويب األخطاء الّنحوّية:

أ. )املهندسون( بدياًل عن )املهندسني(. 

ب. )معّلمتني( بديال عن )معلمتان(.

ج. )جائزًة( بديال عن )جائزٌة(. 

ك. )تكُتُب( بديال عن )يكُتَب( - )درَسَها( بديال عن )درَسُه(

8. كتابة الفقرة من مخسة أسطر:

مالحظة: يتك تقدير ما يكتبه الّطالب للمعّلم من حيث صّحة الّضبط وسالمة الّلغة.

9. تصويب اخلطأ اإلمالئّي:

أ. هؤالء بدال من هاؤالء 

ب. مهندسة بدال من مهندست 

ج. ذلك بدال من ذالك 

ك. فمْت بدال من فهمة 

ه. دراسته بدال من  دراستة 

                           أّواًل: حمور الّتبّية والّتعليم 

1. الّتعريف مبضمون احملور من خالل مناقشة األسئلة اآلتية:

أ. ما الّتعريف االصطالحي للّتبّية؟

ب. ما الّتعريف الّلغوّي للفظة )الّتبّية(؟

2. تسجيل عنوان احملور على الّسبورة )الّتبّية والّتعليم(.

3. مقارنة مفهوم )الّتبّية والّتعليم( مبفهوم )الّتعليم والّتعّلم(.

من حيث الّداللة مع إبراز ما أضافته كلمة )الّتبّية( من معان إضافية لعملّية  الّتعليم.

4. إاتحة الفرصة للطاّلب لتأمل الّصور املرفقة للمحور ص 13 مّث مناقشتهم يف مضموهنا وعالقتها بعنوان احملور.

5. سؤال الّطلبة عن  األدوار اّليت تقوم هبا املدرسة إىل جانب االّتبّية والّتعليم.
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احملور األول: الّتبّية والّتعليم  /  الّدرس األّول: يف املكتبة

مالحظة: يقدم هذا الّدرس يف حّصتني.

الّتخطيط الّدرسّي: ويتضمن اجلوانب االتية:

- اإلدارايت: )عنوان الّدرس - الّصف والّشعبة -املادة وفرعها - الّتاريخ ...(

- الّتهيئة احلافزة:

- األهداف املتوخى حتقيقها ) معرفية - مهارّية - وجدانّية (.

-الوسائل واألساليب واألنشطة.

- أساليب الّتقومي.

- ملحوظات حول مدى حتقق األهداف.

- الواجب البييت.

أهداف درس: يف املكتبة:

1. أن يستنتج الّطالب املوضوع اّلذي تناوله الّنّص.

2. أن حيّدث الّطالب زمالءه عّما فهم من املوضوع بعد االستماع له.

3. أن يقرأ الّنّص قراءة جهرّية سليمة وواضحة.

4. أن يثري لغته من خالل الّتعرف إىل معاين وأضداد ومرادفات .... الكلمات.

5. أن يتذّوق الّتعبريات اجلميلة من خالل فهمها وحماكاهتا.

6. أن ينّمي قدرته على الّتفكري اإلبداعّي.

7. أن يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.  

8.  أن يكتب ما مُيلي عليه.

9. أن يقّدم نصائح شفوّية لزمالئه عن أمهّية املطالعة احلرّة.

ا يتحّدث فيه عن أمهّية املطالعة. 10. أن يكتب نصًّ

 ملحوظة: توزّع األهداف الّسابقة على مرحليت تنفيذ الّدرس.

إجابة النشاطات

احلّصة األوىل: االستماع والّتحدث - القراءة الصامتة واجلهرّية - الفهم واالستعاب وذلك بعد الّتهيئة احلافزة.

 1. مهارة االستماع والّتحّدث:

بعد االستماع للّنّص يطلب من طالب متمّيز أن حيّدث زمالئه عن الّشخصيات الرّئيسّية، والّشخصيات الّثانوّية:

   أ.  - الّشخصيات الرّئيسّية: هدى - مجيلة.

       - الّشخصّية الّثانوّية: مسؤولة املكتبة.

 ب. املكان: قاعة املكتبة العامة.

     - الّزمان: أحد أايم األسبوع.

 ج. الفكرة العامة: أمهّية االنضباط أثناء اجللوس يف املكتبة العامة.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

    أ.  - الّنصائح اّليت قّدمها هدى إىل صديقتها مجيلة:

       - الّتكيز أثناء القراءة.

       - أتجيل االستماع للموسيقى حّت االنتهاء من القراءة.

       - الّتوقف عن احلديث ابهلاتف يف املكتبة العامة.

  ب. القراءة اجلهرية: وتتّم وفق اخلطوات اآلتية:

    *  - قراءة منوذجّية من املعّلم للّنّص بكامله.

       - قراءة اثنّية من طالب متمّيز.

       - تقسيم الّنّص إىل فقرات، لتوزيع على أكثر من طالب للقراءة.

*  - االلتزام مبهارة القراءة اجلهرّية )ميكانيكّية القراءة( اآلتية:

   - القراءة الّصحيحة املضبوطة.

   - االلتزام بعالمات الّتقيم أثناء القراءة.

   - الّصوت املسموع.

   - الّسرعة املناسبة.

   - القراءة املعربّة.
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3. مهارة الفهم واالستيعاب:

 عند تناول مهارة الفهم واالستيعاب يفّضل توظيف أسلوب الّتعّلم الّذايت، مبعىن أن يبدأ احلّل من الّطالب، و ينتهي ابلّطالب على أن يتمّثل 

دور املعّلم يف الّتوجيه واملتابعة والّتصويب، وهذا يعين أّن الّطالب هو مصدر املعلومة وليس املعّلم.

1. الّسلوك اّلذي صدر من مجيلة ومل يعجب هدى:

    - عدم الّتكيز يف القراءة.

    - االستماع إىل املوسيقى أثناء اجللوس يف املكتبة.

    - احلديث يف اهلاتف بصوت عاٍل.

2. كان رّد فعل هدى، أهّنا استجابت يف بداية األمر، لكّنها عاودت سلوكها الّسابق.

3. من قوانني املكتبة العاّمة:

    - االلتزام ابهلدوء أثناء القراءة.

    - عدم رفع الّصوت ابلكالم ابهلاتف أو بغريه أثناء اجللوس يف املكتبة.

    - احتام القوانني، والّنظام يف املكتبة.

4. عندما رأت أمينة املكتبة سلوك مجيلة، طلبت منها اخلروج من املكتبة، وااللتزام بقوانني وأنظمة املكتبة.

احلّصة الثانية: )الّتذّوق الّلغوّي - االثراء الّلغوّي - الّتفكري اإلبداعّي - خّط الّرقعة - اإلمالء - اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب(.

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

   أ. الّتمادي = االستمرار يف اخلطأ.

  ب. االنضباط = الّتمسك ابلقوانني.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

    أ. مجلة تعرب عن ندم مجيلة: أبدت مجيلة أسفها.

   ب. االستهتار: عدم االهتمام، وعدم االعتاف أبّن احلرّية الّشخصّية تنتهي عندما تبدأ حرّية اآلخرين.

        الّتجاهل: الّتظاهر بعدم االكتاث واالهتمام ابآلخرين.

    ج. مجلة تدّل على معاتبة هدى لصديقتها مجيلة: ماذا مل تسمعي نصيحيت اي صديقيت؟ 

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

     أ. ابلّتأكيد، سلوك مجيلة غري حضارّي، ألهّنا متادت يف إعطاء نفسها احلرّية على حساب حرّية اآلخرين، دون مراعات لقوانني وأنظمة 

املكتبة العاّمة.

  ب. نعم، أشاطر مسؤولة املكتبة يف قرارها اّلذي اختذته، ألهّنا مؤمتنة على توفري اجلّو املناسب ابلقراءة، وعلى تنفيذ قوانني املكتبة.
    ج. أنصح األوالد اّلذين يصدرون سلوًكا كسلوك مجيلة مبا أييت:

           - رّكزوا أثناء القراءة حّت تستفيدوا.
           - التزموا ابهلدوء أثناء جلوسكم يف الكتبة العاّمة.

           - احتموا خصوصّية اآلخرين.
     د. لو كنت مكان هدى، لفعلت مثلها متاًما )الّنصح واالرشاد(.

 
7. مهارة خّط الّرقعة:

8. مهارة اإلمالء:
  الّنّص اإلمالئّي: )من أفضِل البيئاِت اّليت جتعُل اإلنساَن يشِعُر بعظيِم الفائَدِة، اجللوُس يف املكتبِة العاّمِة للقراءِة واملطالعِة، ذلك أهّنا 

هُتِيُئ للقارِئ بيئًة ممتازًة للتكيِز، وجتعُلُه ابستمراٍر متفائاًل للحصوِل على معلومٍة قائمٍة على املصادِر الّصحيحِة بل معلومٍة منوَّعِة املشارِب 
واملناهِج.

إّن القراءَة يف املكتبِة العاّمِة تتيُح للقارِئ إدارَة حواٍر َمع مؤلِف الكاَتِب، من خالِل ما تطرَُح من موضوعاٍت وأفكاٍر ومواقٍف. إهّنا حقًّا 
متعٌة(.

ملحوظة: عند تصحيح كتابة الّطالب بفّضل الّتكيز على املهارة املستهدفة، وهي هنا )اهلمزة املتوّسطة على ايء(.

9. مهارة اإلنتاج الشفوي: 
 يتمثل دور املعّلم عند االستماع حلديث الّطالب يف الّتشجيع، و املساعدة احملدودة أثناء الكالم، والّتقييم بعد االنتهاء.

10. مهارة اإلنتاج الكتايّب:
     - هذا الّنشاط ينّفذ يف املوقف الّتعليمّي، إذا كان هناك متسع من الوقت، وإاّل يعطى كواجب بييت، على يتابع أداء الّطلبة يف وقت 

الحق.
     - عند تقييم كتابة الّطالب تتابع اجلوانب اآلتية:

         * صّحة وسالمة تركيب اجلملة.
         * الّسالمة الّلغوّية، واألخطاء اإلمالئّية.

         * مجاليات الّتعبري.
         * االلتزام بعالمات الّتقيم.
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احملور األّول: الّتبّية والّتعليم /  الّدرس الّثاين: العلم واألخالق

مالحظة: يقّدم هذا الّدرس يف حصتني.

نوتج الّتعليم يف هذا الّدرس:

  1. حتديد موضوع الّنّص الّشعرّي بعد الستماع.

  2. حتديد الفكرة العاّمة يف القصيدة بعد قراءته قراءة صامتة.

رًا.   3. إلقاء القصيدة جهرايًّ إلقاًء معبـّ

  4. توضيح العالقة بني العلم واألخالق، وأثر كّل منها يف اآلخر.

  5. بيان الّدور اهلام لألّم يف تربّية أبنائها.

  6. إثراء املعجم الّلغوّي.

  7. زايدة قدرة الّطالب على الّتذّوق الّلغوّي.

   8. تنمية قدرة الّطالب على الّتفكري اإلبداعّي.

   9. الكتابة خبّط الّرقعة اجلميل.

   10. الّتدريب على كتابة اهلمزة املتوّسطة على ايء.

   11. زايدة قدرة الّطالب على الّتعبري الّشفوّي والكتايّب.

احلّصة األوىل:  يتّم تناول املهارات اآلتية:

       - االستماع والّتحدث.

       - القراءة الصامتة واجلهرّية.

       - الفهم واالستعاب.

ملحوظة: يف احلّصة األوىل يتّم حتقيق نواتج الّتعّلم من )5-1(

إجابة أسئلة الّنشاطات

أواًل: الّتهيئة احلافزة:

     - تنظيم الّسبورة بكتابة )عنوان القصيدة وقائلها - الّتاريخ - نواتج الّتعّلم - املفردات اجلديدة(.

    - افتتاح احلّصة ابلّتحية.

    - طرح عدد من االسئلة املمّهدة ملوضوع القصيدة.

    - توجيه الّطالب لتأمل الّصورة املرفقة، مّث الّتعليق عليها.

    - نبذة قصرية تعرف ابلّشاعر )حافظ إبراهيم(.

 ملحوظة: مّدة الّتهيئة مخس دقائق.

اثنيا: إجابة األسئلة:

  1. مهارة االستماع والّتحّدث:

رًا.       - يطلب من الّطالب حتديد موضوع القصيدة بعد االستماع إللقاء املعّلم إلقاًء معبـّ

      - يتحّدث بعض الّطاّلب عن مضامني الّصورة املرفقة، مربزين مشاعرهم حنو أمهاهتم.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

      - يطلب من الّطلبة قراءة القصيدة قراءة صامتة، ليحّددوا العّلة اّليت حتّدث عنها واّليت متثلت يف )الّتبّية اخلطأ اّليت رُِبيت عليها الّنساء 

يف الّشرق فأدت إىل مزيد من اإلخفاق، والّنظر إليهّن نظرة سلبّية(.

رًا بصوت مسموع مّث يكلف طالًبا ابإللقاء أّواًل، ليتوىّل بقّية الّطاّلب اإللقاء. ولُتتاح      - يلقي املعّلم القصيدة أمام الّطاّلب إلقاًء معبـّ

الفرصة جلميع الّطاّلب ابلقراءة تقسم القصيدة إىل مقاطع.

3. مهارة الفهم واالستعاب:

    أ. اّلذي يطرب الّشاعر الّصفات واألخالق الكرمية.

   ب. وازن الّشاعر بني أمهّية العلم واملال:

        فاملال إن مل حيصنه العلم سيؤول إىل زوال، والعلم إن مل تكتنفه مكارم األخالق تعلي من مكانته يصبح وسيلة لإلخفاق، وسيؤول إىل 

الّدمار، ولذلك يؤّكد الّشاعر العلم وحده بدون أخالق ال ينفع.

   ج. لألّم دور هاّم يف تربّية األبناء، فهي املدرسة األوىل اّليت يتلّقى منها االبن أخالقه، وهي احلصن حيتمي به، و هي املصدر األّول للتبّية.
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احلّصة الّثانية: يتّم تناول املهارات اآلتية:

       - اإلثراء الّلغوّي.

       - الّتذّوق الّلغوّي.

       - الّتفكري اإلبداعّي.

       -خّط الّرقعة.

       - اإلمالء.

       - اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب.

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

 1.       أ. ما مل يتوّج رّبه خبالقه = مامل يتحّلى صاحب العلم مبكارم األخالق.

           ب. ال حتسنّب العلم ينفع وحده = العلم حيتاج صاحبه إىل األخالق.

2. دالالت كّل عبارة مما أييت:

     أ. وهتزين ذكرى املروءة والّندى = وحتركين صفات الكرم ومكارم األخالق.

    ب. األّم مدرسة إذا أعددهتا = األّم هي احملضن األّول اّلذي يريّب ويعّلم االبن إذا مّت إعدادها جّيًدا.

    ج. األّم روٌض إن تعّهده احليا = األّم كالروضة اّليت تزهر إذا سقيت مباء املطر ومّتت رعايتها.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

  1.      أ. أسلوب هنّي = ال حتسب العلم ينفع وحده.

           ب. أسلوب شرط = فإذا رزقت خليقة حممودة فقد اصطفاك مقسم األرزاق.

  2. يقصد الّشاعر يف قوله: »من يل بتبّية الّنساء...«.

  أّنه يدعو إىل إعادة الّنظر يف الّتعامل مع املرأة كي تعطي حقوقها، وُتبىن تربيتها على مكارم األخالق، ويؤّكد أّن سبب ما يعانيه بعض األبناء 

من إخفاق يرجع إىل الّتبّية اخلطأ للّنساء، وعدم احتامها..

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

  1. جنح الّشاعر يف إبراز عدد من احلقائق حول العالقة بني العلم واملال:

فالعلم وحده دون أخالق، يكون مدمرًا للبشرّية، وخري شاهد على ذلك اختاع آالت الّدمار والقتل.

واملال وحده دون علم حيافظ عليه مآُله إىل زوال و انداثر.

 2. من أسباب متّيز العلماء العرب:

      - أهّنم كانوا جيمعون بني العلم واألخالق.

      - أهّنم أكثر جّدية يف حتصيل العلم.

     - أهّنم نتاج تربّية صحيحة من أمهات ميثلن مدرسة يف الّتبّية واآلداب.

3. األّم وحدها متثل جناًحا من أجنحة الّتبّية، أّما اجلناح الّثاين فهو األب، ومن مّث األسرة.

7. مهارة خّط الّرقعة:

يتمثل دور املعلم عند كتابة اخلّط يف املتابعة والّتوجيه والّتصويب بعد أن يوضع للطاّلبة سبورايًّ طريقة كتابة حروف الكلمة خبّط الّرقعة.

8. مهارة اإلمالء:

ميلي املعّلم على طلبته الّنّص الّتايل وهو يعاجل مهارة كتابة اهلمزة املتوّسطة على الياء:

سِئَل عاملٌ عن كيفيَّة حتقيق إجنازاته، فأجاب وهو متفائٌل العلم وحده اي بيّن مآله إىل تدمري البشرّية، إَذا مل تكن األخالق من مشائِلِه،   

ولذلك حرصت أّمي عند تربييِت يف صغري على توفري بيئة تربّية رائعة، حّصنتين بكّل ما حيفظ أخالقي، وجتعلين أمجع بني العلم واالخالق يف 

كّل عمل أقوم به، ولكن هناك مع األّم جندي جمهول ساهم يف حتقيق ذلك هو األب.

إّن بوصلة حتقيق الّنجاح وحتقيق األهداف اي أبنائي مائلة جتاه االلتزام بكّل ما يوّجه إىل رفاه األنسانّية.  

فما أروع أن جيتمع العلم مع األخالق!  

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

1- يتابع املعّلم احلوار بني زميلني حول دور األّم يف تربّية وتوجيه األبناء.

2- ينفذ الّطاّلب نشاط اإلنتاج الكتايّب كواجب بييت، على أن يقيم املعّلم إنتاج الّطلبة الحًقا.
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احملور الّثاين: الّسلوك

الّتعريف بدالالت احملور :

إدارة نقاش مع الّطاّلب من خالل طرح األسئلة اآلتية:

1. ما املقصود ) ابلسلوك(؟

2. هل الّسلوك مكتسب أم متعّلم؟

3. كيف يتحّقق الّسلوك اإلجيايّب لدى الّشخص؟

4. هل هناك عالقة بني البيئة والّسلوك؟ كيف؟

5. ما املقصود )ابلّسلوك الّصّفي( يف املدرسة؟

6. ينقسم الّسلوك الّصّفي إىل قسمني ما مها؟

7. ما املقصود )ابلّسلوك األكادميي(، و)الّسلوك االنضباطي(؟

8. اذكر ما تعرف من األمناط الّسلوكّية اّليت يقوم هبا الّطالب نتيجة عدم إشباع حاجاته من االنتماء والقبول.

مالحظة: بعد تدوين عنوان احملور على الّسبورة، ومناقشة ما سبق يوجه الّطاّلب لتأمل الّصور املرفقة، مّث مساع تعليقاهتم عليها.

احملور الّثاين: الّسلوك   /  الّدرس األّول: موقف شجاع

الّتخطيط الّدرسي:

نواتج الّتعلم )األهداف(:

1. أن حيّدد الّطالب موضوع الّنّص بعد االستماع له.

2. أن يعرض أمام زمالئه األحداث الرّئسّية يف القّصة.

3. أن يستنتج الفكرة احملورّية يف القّصة بعد القراءة الصامتة.

4. أن يقرأ القّصة قراءة جهرّية مراعّيا مهاراهتا.

5. أن يرتب األحداث كما وردت يف القّصة.

6. أن حيّدد مكان العقدة يف القّصة، وحلظة احلّل.

7. أن يتعّرف إىل معاين بعض املفردات إثراًء للغته.

8. أن يتذّوق معاين بعض الّتاكيب الّلغوّية.

9. أن يعرّب عن رأيه يف بعض مواقف القّصة حبرّية.

10. أن يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

11. أن يكتب ما ميلي عليه كتابه سليمة )اهلمزة املتوّسطة على ايء(.

12. أن يعرب شفواّي مرّة، وكتابّيا مّرة أخرى عن فكرة من أفكار القّصة.

13. أن يبنّي رأيه فيما أجنزه سعيد.

ملحوظة: توزيع نواتج الّتعّلم الّسابقة )األهداف( على حّصتني درسيتني: احلّصة األوىل )1-6( - احلّصة الّثانية )13-8(.
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إجاابت أسئلة الّنشاط

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحدث:

   - يستمع الّطاّلب للقّصة من املعّلم أّواًل للّتعّرف إىل األحداث الرّئسّية يف القّصة.

   - يوجه املعّلم للّطاّلب سؤااًل )ماذا يستفيد كّل واحد منكم من جتربة سعيد؟(، لتتّم مناقشته شفواّي.

2. مهارة القراءة الصامتة واجلهرّية:

     - يقتح الّطاّلب عنواًن جديًدا للقّصة بعد قراءهتا قراءة صامتة.

    - يقرأ الّطاّلب القّصة قراءة جهرّية بعد توزيع أدوار الّشخصيات واألحداث على عدد من الّطاّلب، يف ظّل االلتزام مبهارات القراءة 

اجلهرّية وعالمات الّتقيم.

3. مهارة الفهم واالستعاب:

    أ. ترتيب األحداث كما وردت يف القّصة:

        - حتضريات سعيد ملوضوع العرض.

        - أسئلة كثرية دارت يف رأس سعيد قبل أن يبدأ بعرض موضوعه.

        - متالك سعيد شجاعته وبدأ يف عرض موضوعه.

        - حلظة ارتباك سعيد.

        - جناح سعيد يف تقدمي العرض.

        - أعجب اجلميع مبا عرضه زميلهم سعيد.

       - توجيهات املعّلم وتوصياته للّطاّلب.

   ب. أكمل:

     - متثلت عقدة القّصة يف حلظة وقوف سعيد أمام زمالئه لبدء العرض.

     - دارت أحداث القّصة يف أحد فصول املدرسة على منصة اإللقاء.

  - متثل زمان األحداث يف يوم االثنني )أحد أاّيم الّدوام الّرمسّي(.

   - كانت حلظة احلّل عندما انطلق املعّلم ملساعدة سعيد وتشجيعه.

    - الّشخصّية الرّئسّية يف القّصة هي شخصّية سعيد.

   ج. احلّل اّلذي قّدمه املعّلم لطاّلبه: )اخلجل اي أبنائي طبيعة بشرّية يف كّل إنسان، وهي صفة حتتاج من يشعر هبا أن يدّرب نفسه على 

الوقوف يف مواقف مماثلة ملوقف سعيد ولذا أنصحكم أن تبادروا إبعداد عروض مسرحّية لتقدميها أمام اجلمهور، وهبذا تصبح لديكم اجلرأة 

والّثقة ابلّنفس(.

احلّصة الّثانية:

4. مهارة االثراء الّلغوّي:

    1. معىن )انتابه(: أصابه.

        ضد )صعوبة(: سهولة.

        مجع )طريقة(: طرق أو طرائق.

       مفرد )مواقف(: موقف.

     2. ترتيب الكلمات وفق ورودها يف املعجم الوجيز:

         َسِهَر - َصفًَّق - ُقرِع - َمَنح - وقف.

     3. عندما بدأُت أعرض موضوعي تلعثمت.

          - تنّبه املعّلم الرتباكي فانطلق.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

     1. استبدل اجلملة بكلمة واحدة تعرّب عن معناها:

          تلعثم لساين = ارتبك.

     2. مجلة تعرّب عن اإلعجاب مبا قّدمه سعيد:

مالحظة: )للمعّلم أن يقّدر سالمة ما يعرضه الّطاّلب من مجل(.

   3. استخدام الّتعبريات يف مجل مفيدة:

             - أبدى اعتذاره: )أبدى سعيد اعتذاره لزمالئه عندما تلعثم(.

             - غمرته عالمات الّرضى: )عندما انتهى سعيد من عرضه غمرته عالمات الّرضى(.

مالحظة: )للمعّلم أن يقّدر صّحة وسالمة اجلمل اّليت أييت هبا الّطاّلب(.

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

    1. نعم جنح سعيد يف مهمته، والّدليل على ذلك أّنه حّضر نفسه جّيًدا أّواًل، مّث أكمل تقدمي عرضه حّت الّنهاية.

    2. لو كنت مكان سعيد: )اإلجابة متوكة للّطاّلب، ولتقييم املعّلم(.
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7. مهارة خط الرقعة:

8. مهارة اإلمالء: 

ميلى على الّطاّلب الّنّص اآليت: )اهلمزة املتوّسطة على الياء(

تتعّدد املواقف الّشجاعة يف مواجهة مصاعب احلياة، منها ما كان املوقف مرتبًطا ابلّشخص نفسه، ومنبعًثا من إرادته، قائمٍة على   

رغبٍة يف حتقيق أهداف معّينٍة. ومنها ما كان حتّداًي للشخص أمام زمالِئِه يف جمال معنّي من جماالت العمل. ومنها ما كان مرتبًطا ارتباًطا رائًعا 

َن من حتقيِق الّنجاِح. ابلقيم واالجتاهات، ارتباًطا جعله يقف أمام الّتحدايت مبمارسات واثقٍة، حّت متكَّ

    إّن الّنجاَح اي أبنائي يف احلياة، يرتكُز على إرادة الّشخص نفسه، ومبدى ثقِتِه بُقدراِتِه يف مواجهة الّتحدي.

فهل أنَت مستعٌد للّتحدي؟؟

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

     1. يعرب الّطاّلب شفواّي عن األسباب املؤّدية للخجل مستعيًنا مبا فهمه من الّنّص.

     2. يكتب الّطاّلب حوارًا بني طالبني حول أمهّية مّد يّد العون للمحتاجني.

احملور الّثاين: الّسلوك   /  الّدرس الّثاين: الّتعامل مع اآلخرين

التخطيط الّدرسي:

نواتج التعلم )األهداف(:

1. أن حيدث الطالب زمالئه عن موضوع النص بعد االستماع للمعلم.

2. أن يضع عنواًن آخر للنص بعد قراءته قراءة صانتة.

3. أن يقرأ النص قراءة جهرية سليمة مراعًيا مهاراهتا.

4. أن حيّدد األفكار الرئسية يف النص، مث يضعها أمام الفقرة اليت متثلها.

5. أن حيلل إحدى األفكار الرئسية إىل أفكارها الفرعية.

6. يثري معجمه اللغوي بكلمات جديدة.

7. أن يتذوق العبارات والتاكيب اللغوية.

8. أن يتوقع ماذا ميكن أن حيصل لو أن كثريًا من الناس عاشوا منعزلني.

9. أن يكتب خبط الرقعة اجلميل.

10. أن يكتب ما ميلى عليه )مهارة اهلمزة املتوسطة على الياء(.

11. أن يعرب شفواًي عما فهمه من النص.

12. أن يعرب كتابًيا عن مظاهر التضامن بني أهل احلي الفقري.

13. أن يعطي رأاًي يف أمهية التعامل مع اآلخرين.

ملحوظة: توزيع نواتج الّتعّلم الّسابقة )األهداف( على حّصتني درسيتني:

       احلصة األوىل من )1-5( - احلصة الّثانية من )13-6(
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إجاابت أسئلة الّنشاط

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحدث:

   حيّدث طالب زمالءه عن األفكار اّليت وردت يف املوضوع بعد االستماع له من قبل املعّلم.

2. مهارة القراءة الصامتة واجلهرّية:

    أ. يطلب من الّطاّلب وضع عنوان جديد للّنّص بعد قراءته قراءة صامتة.

   ب. يضع الّطاّلب فكرة رئسّية للفقرة الّثالثة. )معىن االحتام(

مالحظة: )يقبل املعّلم ما يطرحه الّطاّلب من أفكار، مّث يقّيم الّصحيح منها(.

   ج. يقرأ الّطاّلب املوضوع قراءة جهرّية، بعد قراءة املعّلم. و يشرك الّطاّلب مجيعهم يف القراءة بعد تقسيم الّنّص إىل فقرات.

   د. يقرأ الّطاّلب العبارة )أ( معربين عن )الّنصح واإلرشاد(، والعبارة )ب( معربين عن الّتوكيد.           

مالحظة: )يقوم املعّلم ابلتوجيه والّتصويب(.

3. مهارة الفهم واالستعاب:

    1.         أ. ال يستطيع اإلنسان أن يعيش وحيًدا ألّنه بطبعه كائن اجتماعّي، يعيش مع إآلخرين، يتفاعل معهم.

              ب. االحتام يعين أن ختاطب الّناس أبدب، وحتتم أفكارهم حّت لو كانت خمالفة ألفكارك، وأن تكون صادًقا يف معاملتك 

وكالمك، وأن حتتم القيم االجتماعّية اّليت يؤمن هبا اجملتمع لتكون جزًءا فاعاًل  فيه، وأن جتعل من سلوكك جْسرًا للّتواصل اإلجيايّب اّلذي 

حيّقق طبيعتك االجتماعّية لتشعر ابلّسعادة والّرضى يف احلياة.

  2.      أ. )نعم(: ال يستطيع اإلنسان أن يعيش وحيًدا يف جمتمعه.

           ب. )ال( : تكون حياة اإلنسان طبيعّية إذا عاش وحيًدا.

           ج. )نعم( : االحتام جيعلك تتكّلم مع اآلخرين أبدب.

           د. )نعم( : يشعر اإلنسان ابلّطمأنينة إذا عومل ابحتام. 

احلّصة الّثانية:

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

   1. أكمل:

    أ. معىن )تعيًسا(: غري سعيد  - )الطمأنينة( : راحة البال - )ارتضيت(: قبلت.

   ب. ضّد )خمالفة(: موافقة - )الّسعادة(: الّتعاسة - )تظهر(: تبطن.

    ج. مفرد )القيم(: قيمة - )أفكار(: فكرة - )معامالت(: معاملة.

     د. مجع )طبيعة(: طبائع - )اجملتمع(: اجملتمعاتت - )طريق(: طرق.

   2.      أ. الّطالب االجتماعّي ال يتّدد يف الّتعامل مع اآلخرين ابحتام.

             ب. لتحّقق الرّاحة عليك أن تتواصل مع من حولك.

              ج. من يتعامل مع الّناس ابحتام حيتمه اآلخرون.

               د. من الّصفات اّليت جتعلك منعزاًل اخلجل.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

     1.     أ. )إنسان ال قيمة له( = إنسان ال ميثل شيًئا بني الّناس.

               ب. )ارتضيت أن تكون جزًءا من اجملتمع ( = قبلت أن تتعامل مع اآلخرين.

     2. أخاطب جبملة واحدة:

        أ.  املنعزل عن اآلخرين: االنعزال يؤّدي إىل الوحدة.

        ب. اإلنسان االجتماعّي: يتفاعل مع اآلخرين وحيتمهم، وجيد احتاًما منهم.

        ج. اّلذي ال حيتم اآلخرين: ال حيتمه اآلخرين.

مالحظة: )للّطالب أن يقّدم ما يراه مناسب، وعلى املعّلم تقييم األداء(.

    .3    

    - أسلوب تعجب: ما أروع احتام اآلخرين أبكرم مبن حيتم نفسه!

    - أسلوب استفهام: هل حيتمك الّناس عندما ال حتتم اآلخرين؟

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

   لو أن كثريًا من الّناس عاشوا منفردين:

مالحظة: )تتك اإلجابة للّطالب، ولتقييم املعّلم(.

7. مهارة خط الرقعة:
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8. مهارة اإلمالء:              

ميلي املعّلم الّنّص الّتايل )التكيز على اهلمزة املتوّسطة على ايء(:

يرى علماء االجتماع أن فّن الّتعامل مع اآلخرين ال جييده إاّل من ترّب على فضائل القيم، ومن جعل املسائل كّلها مرهونة ابالحتام   

املتبادل بني الّناس، ولذا توّسع هؤالء العلماء يف احلّث على خماطبة الّناس أبدب واحتام أفكارهم، حّت لو كانت خمالفة ألفكارك، ولذا أّكدوا 

أّن من يتعامل ابحتام، سيجد احتاًما من اجملتمع، ومن ال يفعل ذلك سيعيش تعيًسا منعزاًل.

     إّن شيًئا من الفهم ألمهّية الّتعامل مع اآلخرين حيّصُن اإلنسان من العيش وحيًدا منعزاًل، وهذا يتناقض مع طبيعة اإلنسان ككائن اجتماعي. 

فهل ترون اي أبنائي أمهّية االحتام املتبادل؟

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

      أ. يعرّب الّطاّلب شفوايًّ عن األسباب اّليت جتعل اإلنسان غري منسجم مع اآلخرين.

     ب. يعرّب الّطاّلب كتابيًّا من فكرة اإلعجاب بطبيعة احلياة يف حّي عتيق.

ملحوظة: ينفذ هذا الّنشاط يف الفصل قدر اإلمكان، وإاّل يعطى كواجب بييت، على أن يتابع يف وقت الحق.

احملور الّثالث: األدب القدمي                                  

إدارة نقاش مع الطالب حول مفهوم )األدب القدمي( ودالالته من خالل األسئلة اآلتية بعد قراءة النص املوافق ص 41-40

1-ما املقصود بكلمة )أدب( ؟ وكيف تطور معناها ودالالهتا؟

2-مباذا يرتبط األدب؟

3-هل تطور األدب بتطور املصور ؟ كيف؟

4-هل تستطيع أن تقرأ الكلمات بدون تنقيط؟ ملاذا؟ وملاذا كان العرب يستطيعون ذلك؟

5-ما الفرق بني لفظة )اآلدب( و)أدب( كما فهمها العرب؟

مالحظة: بعد مناقشة ما سبق، وتدوين عنوان احملور على الّسبورة، يعّرف املعّلم بكتاب )كليلة ودمنة( ميكن استعمال مؤشر البحث يف 

احلاسوب جلميع معلومات عن الكتاب، ورفد الّطاّلب هبا.
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احملور الّثالث: األدب القدمي  /  الّدرس األّول: ال تنصح الّناس وتنس نفسك

الّتخطيط الّدرسي:

نواتج الّتعّلم )األهداف(:

1-أن ينتج موضوع قّصة )احلمامة والّثعلب( بعد االستماع هلا. 

2-أن يعرض الّطالب أمام زمالئه شفهّيا أحداث القّصة.

3-أن يضع عنواًن جديًدا للقّصة بعد قراءهتا قراءة صامتة.

4-أن يقرأ القّصة مناوبة مع زمالئه قراءة جهرّية سليمة وواضحة. 

5-أن حيّدد املشكل اّلذي عانت منه احلمامة، ومقتح مالك احلزين.

6-أن يوضح الّدليل على جناح اقتاح مالك احلزين؟

7-أن يبنّي الّنهاية اّلت آل إليها املالك احلزين؟

8-أن يستنتج املواعظ والعرب املستفادة من القّصة.

9-أن يرتب أحداث القّصة، مربزًا مكان العقدة واحلّل فيها.

10-أن يتعّرف إىل املفردات الّصعبة، ومجاليات الّتاكيب الّلغوّية.

11-أن يوّضح صفات كّل من احلمامة ومالك احلزين.

12-أن يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

13-أن يكتب ما ميلى عليه كتابة سليمة )اهلمزة املتوّسطة على الياء(.

14-أن يعرّب شفواّي وكتابّيا مّرة أخرى عن إحدى األفكار.

ملحوظة: توزّع نواتج الّتعّلم الّسابقة على حّصتني درسيتني:

- احلّصة األوىل: األهداف من )9-1(.

- احلصة الّثانية: األهداف من )14-10(.

إجاابت أسئلة الّنشاط

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحدث:

بعد االستماع للقّصة من املعّلم، يضع الّطاّلب عنواًن جديًدا هلا وحيّددون موضوعه )يتك للمعّلم تقدير صّحة ما يعرضه الّطاّلب(.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

أ. من خالل القراءة الّصامتة يبحث الّطاّلب عّما حدث )املالك احلزين(.

)أدخل مالك احلزين رأسه حتت جناحه، فوثب عليه الّثعلب مكانه، فأخذه فهمزه مهزًة دّقت عنقه(.

ب. يقرأ الّطاّلب الّنّص قراءة جهرّية ابلّتناوب، بعد قراءة املعّلم بدًءا ابجملدين، مراعني االلتزام مبهارات القراءة اجلهرّية املعرّبة.

3. مهارة الفهم واالستعاب:

أ. املشكل اّلذي تعاين منه احلمامة، أهّنا أبتليت بثعلب ماكر، كان يتبص هبا عندما تبيض ويفقس بيضها وتضعه يف العّش فوق الّنخلة، 

فيقف حتت الّنخلة فيصيح هبا ويتوّعدها أن يرقى إليها  فتلقي إليه فراخها.

ب. احلّل اّلذي اقتحه )مالك احلزين( هو أن تقول احلمامة للّثعلب عندما أييت: لن ألقي إليك فرخي، فاصعد  إيّل وغّرر بنفسك، فإن فعلت 

ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك وجنوت بنفسي.

أن  بعد  احلزين(  )مالك  يبحث عن  احلمامة وذهب  فراخ  إىل  الوصول  يستطع  مل  الّثعلب  أّن  احلزين(  )مالك  اقتاح  الّدليل على جناح  ج. 

عرف أّنه هو اّلذي عّلم احلمامة ما تقول.

د. كانت هناية )مالك احلزين( سيئة، حني وثب عليه الّثعلب، ودّق عنقه وأجهزعليه وأكله.

                 

احلّصة الّثانية:

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

أ. فارق إيّل: اصعد إيّل.

ب. غّرر بنسك: خاطر بنفسك.

ج. ما أراه يتهيأ لك: إّنك ال تستطيع.

د. أجهز عليه: قتله.
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5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

أ. مجلة تدّل على غرور )مالك احلزين(:

)إذا أاتك ليفعل ما تقولني، فقويل له: لن ألقي إليك فرخي، فارق إيّل وغّرر بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي، طرت عنك وجنوت 

بنفسي...(.

ب. مجلة تدّل على استسالم احلمامة:

)...فيقف أبصل الّنخلة فيصيح هبا ويتوّعدها أن يرقى إليها فتلقي إليه فراخها(.

ج. املقصود بعنوان الّنّص )التنصح الّناس وتنس نفسك(:

 على اإلنسان اّلذي يوجه الّنصيحة ألحد، أن ينصح نفسه أواًل كي ال يقع فريسة لعدم انتباهه.

د. دالالت عبارة )زعموا(: أن ما أيت بعد أحداث إمنا  هي ادعاءات وليس من الّضرورة أن هلا مصداقّية، وما قيلت القّصة إاّل من ابب 

املوعظة واحلكمة وأن من قاهلا ليس حمّدًدا ومعروًفا.

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:                                                                            

أ. صفات احلمامة:

-ضعيفة الّشخصية.

-ساذجة.

-أّم حترص على صغارها.

ب. ال أوافق احلمامة حينما أفشت سّر )مالك احلزين( اّلذي نصحها، وكان جيب عليها أن تكتم سّره، ألهّنا تعرف مكر الّثعلب. لكن كما 

قلنا يف إجابة الّسؤال الّسابق كانت ساذجة.

ج. من أهّم مبادئ الّصداقة:

-الّنصيحة                   الدفاع عن الّصديق وقت الّضيق.

-عدم إفشاء سّره...

مالحظة: )تتعّدد إجاابت الّطاّلب ووجهات نظرهم يف هذه املهارة، على أن تناقش اآلراء ويسأل عن مربراهتا...(.

7. مهارة خّط الّرقعة:

8.  مهارة اإلمالء:

ميلى على الّطاّلب الّنّص الّتايل:

للّصداقة أثر كبري يف تعزيز العالقات اإلجيابّية بني الّصديقني فهي تنأي ابلّصديق عن اقتاف األفعال غري  احلسنة، وحتّثه على فعل   

املسائل اّليت تعود ابخلري على الّصديقني، ذلك أّنك عندما تتأمل ما بني الّصديقني من أخالقيات جتد شيًئا عجيًبا جيمع بينهما، جتد اندفاًعا 

حنو تفريج همَّ الّصديق وقت الّضيق، وجتد تعاوًن وحمّبة  جتمع بينهما بعيًدا عن كّل العالقات الّسيئة اّليت قد تتوّلد من املمارسات اخلاطئة. 

فهل حتبون أن يكون لكم أصدقاء أوفياء؟

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

أ. يقدم الّطلبة شفواّي نصائح تدعو إىل  الفطنة ووحسن االنتباه.

ا يتحّدثون فيه عن قيمة الّصداقة... ب. يكتب الّطاّلب نصًّ
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احملور الّثالث: األدب القدمي  /  الّدرس الّثاين: احلمامة املطوقة

أواًل. نواتج الّتعّلم األهداف(:

1. أن خيتار الّطاّلب عنواًن آخر للقّصة من بني عدد من العناوين.

2. أن ميثل عدد من الّطاّلب أدوار الّشخصيات.

3. أن يكمل  الّطاّلب بعض العبارات بعد القراءة الّصامتة للقّصة.

4. أن يقرأ الّطاّلب القّصة من خالل توزيع األدوار )جهراًي(.

5. أن يوضح الّطاّلب الّنقاط اآلتية:

- خّطة الّصياد لإلمساك ابحلمامات.

- سبب وقوع احلمامات يف الّشبك.

- سبب فشل احلمامات يف اخلالص من الّشباك يف حماولتها األوىل.

- خّطة املطوقة للخالص من شباك الّصياد.

- سبب رفض املطوقة بدء قرض عقدهتا أّواًل.

6. أن  يثري الّطاّلب معجمهم الّلغوّي من خالل اإلتيان بـ:

- )املرادف - الضّد - املفرد - اجلمع(.

- وضع الكلمة يف مكاهنا الّصحيح.

7. أن خيتار املعىن املناسب لبعض العبارات.

8. أن يتوّقع ماذا حيدث لو:.....

9. أن يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

10. أن يكتب ما ميلى عليه.

11. أن يسرد بعض الّطاّلب أحداث القّصة حسب ورودها. 

. 12. أن يرتب الّطاّلب تسلسل األفكار يف القّصة أبسلوهبم شفوايًّ

ملحوظة: 

أ. حتقق نواتج الّتعلم اآلتية يف احلّصة األوىل من )5-1(.

ب. حتقق نواتج الّتعّلم اآلتية يف احلّصة الّثانية من )12-6(.

إجاابت األسئلة الّنشاط:

 احلّصة األوىل:                                                               

1. مهارة االستماع والّتحدث:

أ. خيتار الّطاّلب ما يراه مناسًبا من عناوين للقّصة، بعد االستماع من املعّلم )يتك الّتقدير للمعّلم(.

ب. ميثل عدد من الّطاّلب أدوار الّشخصيات شفهّيا أمام زمالئهم، ويتمّثل دور املعّلم يف الّتشجيع والّتحفيز مّث تقييم األدوار.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

أ. يكمل الّطاّلب اجلمل اآلتية بعد قراءة القّصة قراءة صامتة:

عنوان القّصة هو: احلمامة املطّوقة.

قائدة احلمامات هي: احلمامة املطّوقة.

اّلذي نثر احلّب حتت الّشجرة هو: الّصياد.

الّصديق اّلذي ساعد احلمامات هو: اجلرذ.

ب. توزّع أدوار الّشخصيات بني الّطاّلب لقراءهتا جهراّي أمام زمالئهم، مع مراعاة القراءة املعرّبة، واالنتباه لعالمات الّتقيم.

مالحظة: )ويتمثل دور املعّلم يف متابعة القراءة وتصويب األخطاء وتقدمي األدوار(. 

3. مهارة الفهم واالستيعاب:

أ. خّطة الّصياد: نصب الّشبكة حتت الّشجرة، ونثر احلّب عليها، لتلتقطها احلمامات، ومن مّث يطبق الّشبكة لالمساك هبا.

ب. اّلذي جعل احلمامات يقعن يف شبك الّصياد األسباب اآلتية:

- ما كان يعانينه من جوع.

- قّلة خرباهتا ومعرفتها مبكر الّصياد.

-كانت آراؤها متفرقة ومل يكن بينهّن اتفاق.

ج. مل تنجح احلمامات يف اخلالص من الّشبك يف حماولتها األوىل، ألّن كّل من حاول أن يطري ابلّشبكة منفرًدا.

د. اخلّطة اّليت وضعتها ونفذهتا قائدة احلمامات للخالص من شبك الّصياد الّطريان كمجموعة وليس على إنفراد، مّث الّنزول يف مكان 

قريب تعرفه حيث هلا صديق هو )جلرذ( يستطيع أن يقرض عقد الّشبك ومن مّث ختليصهم.

ه. رفضت احلمامة املطّوقة أن يبدأ اجلرذ بقضم عقدها أّواًل، خوًفا من أن ميّل أو يتعب فيتكاسل عن قضم عقد بقية احلمامات.
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احلّصة الّثانية:

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

أ. أكمل ما أييت:

مرادف )عاتقه(: كتفه أو رقبته                       ضّد )قبيح(: مجيل

مفرد )خيوط(: خيط                                  مجع )شبكة(: شبكات

ب. بعد سويعات حضر املعّلم.

- الغابة مكتظة ابلّطيور.

- الّثوب املهلهل يدّل على فقر صاحبه.

- فرح الّناجح فتهّلل وجهه ابلفرح.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

أ. )كان اي مكان(: تدّل على الّزمن القدمي.

ب. خشن الّطباع: يعامل الّناس معاملة سيئة.

ج.  تنتابه مشاعر القلق: يشعر ابلقلق.

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

أتوّقع:

أ. يبيع احلمامات أو أيكلها.

ب. أن ميسك الّصياد ابحلمامات.

ج. قد يتكاسل عن قرض بقية عقد احلمامات فتبقى يف األسر وميسك هبا الّصياد.

د. اليستطيع الّصياد أن ميسك ابحلمامات.

7. مهارة خّط الّرقعة:

8. مهارة اإلمالء:

ميلى على الّطاّلب الّنّص اإلمالئي اآليت:

ما أروع موقف الّصديق وقت الّضيق وما أمجل أن تتجم مشاعر الّصداقة إىل ممارسات يومّية، جتعل من عالقة الّصداقة رابًطا قوايًّ   

يؤكد مقولة )الّصديق وقت الّضيق(، يفرّج ويساعد ويكون بلسًما للّصديق.

إّن أخوة الّصداقة عالقة اجتماعية ، جتمع وال تفرق، عالقة أّكدت عليها كل األعراف واملبادئ والقيم،  ودعت هلا كّل اهليئيات   

واألمم، ابعتبار مفهوم الّصداقة ال ينحصر بني فردين، وإمنا ميتّد إىل األمم احملبة للّسالم. فهل حتتفظون أبصدقاء خملصني؟

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

أ. يطلب من الّطاّلب حكاية القّصة شفواّي أبسلوهبم، وعلى املعّلم املتابعة والّتحفيز والّتشجيع.

ب. يرتب الّطاّلب تسلسل أفكار القّصة كتابيًّا حسب ورودها يف الّنّص.
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احملور الرّابع: األدب احلديث

1. حكمة الّدماغ

2. حبل الّتمين 

تعريف احملور:

إدارة نقاش مع الّطاّلب حول مفهوم )األدب احلديث( من خالل األسئلة اآلتية، بعد قراءة الّنّص املرافق )ص 54(:

1. ملاذا مّسي هذا الّلون من األدب )ابألدب احلديث(؟

2. للدكتور حممد مندور تعريفات لألدب. وضحها.

3. للدكتور شوقي ضيف تعريف آخر وضحه.

4. فيم يتفق الدكتور حممد عبد القادر مع الدكتور شوقي ضيف يف تعريف األدب؟

5. ابختصار ماذا جتد من فروق بني األدب القدمي واألدب احلديث؟ بعد مناقشة ما سبق، وتدوين عنوان احملور على الّسبورة.

أ. يوّجه الّطاّلب لتأمل الّصور املرفقة )ص 55(، مث الّتعليق عليها.

ب. يعّرف املعّلم ابألديب املهجرّي )ميخائيل نعيمة(، وميكن إرشاد الّطاّلب لبعض املواقع يف احلاسوب، أو ابستخدام مؤشر البحث، مّث 

كتابة بنذة عن األديب )كواجب بييت(.

احملور الرّابع: األدب احلديث  /  الّدرس األول: حكمة الّدماغ

مالحظة: يقّدم هذا الّنّص يف حصتني درسيتني.

احلّصة األوىل:

نواتج الّتعّلم )األهداف(: 

1. الوقوف على األفكار اّليت وردت يف الّنّص بعد االستماع له.

2. الّتحدث مشافهة أمام الّزمالء عن عالقة أعضاء اجلسم ببعضها.

3. حتديد الفكرة العاّمة يف الّنّص بعد القراءة الّصامتة له.

4. قراءة الّنّص قراءة جهرّية سليمة، وفق مهاراهتا.

5. حتديد األفكار الرّئسة يف الّنّص.

6. حتليل األفكار الرّئسة إىل أفكارها الفرعّية.

احلّصة الّثانية:

7. إثراء املعجم الّلغوّي من خالل: تفسرياملعىن - اختيار املعىن األقرب...

8. زايدة الزّاد الّلغوّي لدى الّطاّلب من خالل الوقوف على دالالت بعض الّتعبريات واألساليب.

9. تنمية القدرة على الّتفكري اإلبداعّي من خالل إبداء الرأي واألسباب.

10. الكتابة خبّط الّرقعة اجلميل.

11. كتابة مهارة اهلمزة املتوّسطة على الواو من خالل نّص إمالئّي.

12. اإلنتاج الّشفوّي لفكرة تتعّلق مبدى حتبيذ العمل يف مجاعة.

13. اإلنتاج الكتايّب لنّص أديّب يربز مفهوم الّتكاتف والّتكافل.
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إجاابت أسئلة الّنشاط                         

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحدث:

أ. بعد االستماع لنّص حكمة الّدماغ حيّدث الّطاّلب زمالءهم عن موضوع الّنّص.

ب. يناقش الّطاّلب مشافهة عالقة أعضاء اجلسم ببعضها.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

أ. بعد القراءة الّصامتة يبحث الّطاّلب سبب وقوع املشكل بني أعضاء اجلسم واملعدة.

ب. يقرأ الّطاّلب الّنّص قراءة جهرّية مستسلة، ملتزمني مبهارات القراءة اجلهرّية.

3. مهارات الفهم واالستعاب:

أ. املشكل اّلذي أصاب اجلسم هو أن املعدة استأثرت بكّل شيء، بينما بقية األعضاء هي اّليت تكّد و تتعب من أجل احلصول على الغذاء 

اّلذي ترسله للمعدة.

ب. احلّل اّلذي اتفق عليه أعضاء اجلسم ملعاقبة املعدة هو أن يتوقفوا عن تزويد املعدة ابلّطعام. وكانت نتائجه سيئة على اجلسم كّله حيث 

دّب الّضعف واهلزال يف كّل األعضائه.

ج. كان لتدّخل الّدماغ أثر كبري يف حّل املشكلة حني ُأفهمت بقية األعضاء أّن املعدة هي العضو اّلذي يعمل ليل هنار ليمّد بقية األعضاء 

ابلّدم اّلذي جيري يف عروقها، فيحفظ هلا احلياة.

احلصة الثانية:

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

أ. سّخرتنا: استفادت مّنا.

تستأثر: تستحوذ.

يتنعم بشقاء اآلخرين: يراتح ليشقى غريه.

ب. صرخة الثأر: صوت يعرّب عن االعتاض.

املضربون: احملتجون على أمر ال ُيعجب.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

أ. األسلوب اّلذي استعمله الكاتب هو أسلوب الّرمز والّتشخيص. 

ب. أهّم صفات الّدماغ أّنه )الكمبيوتر( اّلذي يتحّكم يف حركة أعضاء اجلسم ويوجه عملها.

ج. األسلوب هو : تشبيه: حيث شّبه التهام املعدة للّطعام التهاًما سريًعا، ابلّنار اّليت تلتهم احلطب.

- املشبه: املعدة                          - املشبه به: الّنار 

- أداة التشبيه :حمذوفة.                -وجه الشبه: سرعة االلتهام.

د. املعدة هي العضو اّلذي يعمل ليل هنار ليمّد األعضاء ابلّدم.

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

أ. سبب إضراب أعضاء اجلسم عن العمل أن املعدة )حسب إدعائهم جتربهم على األعمال لتستأثر وحدها  ابلّلذات والّطيبات...

يستغين واحد عن  أن  العضو اآلخر يف عمله، وال ميكن  يكمّل  تكاملّية فكّل عضو  أعضاء اجلسم، عالقة  وبقية  املعدة  بني  العالقة  ب. 

اآلخر.

ج. اقتنعت أعضاء اجلسم حبديث الّدماغ، عندما رأت ماآلت إليه من وهن وضعف بعد اقتناعهم عن مّد املعدة ابلّطعام مّما نتج عنه توقف 

املعدة عن مدهم ابلّدم اّلذي جيري يف عروقهم فيحفظ هلم احلياة.

7. مهارة خّط الّرقعة:

8. مهارة اإلمالء: 

ميلي املعّلم الفقرة اآلتية على الّطاّلب )يتّم الّتكيز على اهلمزة املتوّسطة على واو(

عندما طلب هللا منا أن نتأّمل يف أجسامنا، إمنا كان اهلدف أن نؤمن بعظمة اخلالق، وأن حنافظ على هذه األمانة. ولذا جعل الفؤاد   

والّدماغ أجزاء مسؤولة عن حتريك سفينة احلياة يف هذا اجلسم. 

لقد جعل هللا بقية األعضاء روافد مهمة تتكامل وتؤول فيما بينها إىل منهج احلياة يرسم الّطريق لبؤرة حياة آمنة مستقرّة تلبس   

اجلسم حياة مستقرّة وصّحة وعافية. ولذا علينا أن نكون أمناء فنحافظ على ما استودعنا هللا عليه.

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

أ. أن يوضح الّطالب شفواّي أمام زمالئه عن أمهّية العمل اجلماعي. 

ب. أن يكتب الّطاّلب نّصا أدبيًّا يصفون فيه موقًفا عاشوه متثلت صفات الّتكاتف والّتكافل.

مالحظة: ينفّذ هذا الّنشاط صفّيا )قدر اإلمكان(، وإاّل يعطى كواجب بييت، وأن يتابع يف حصص اتلية.
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احملور الرّابع: األدب احلديث  /   الّدرس الّثاين: حبل الّتميّن

نواتج الّتعّلم )األهداف(

1. حيّدث الّطاّلب زمالءهم عن معىن )الّتميّن(.

2. يناقش الّطاّلب مع زمالئهم حالة الّشاعر.

3. يبنّي ما يوحي به عنوان الّتميّن.

4. حيّدد الّطالب موضوع القصيدة.

رًا. 5. يلقي القصيدة إلقاًء معبـّ

6. حيّدد املشكل اّلذي حتّدث عنه الّشاعر يف القصيدة.

7. حيّدد الّطالب الفكرة الرّئيسة يف القصيدة.

8. حيّلل الّطالب األفكار الرّئيسة إىل أفكار فرعّية.

9. يثري معجمه الّلغوّي.

10. يتذّوق الّطالب اجلمال يف الّتاكيب الّلغوّية.

11. ينمي الّطالب قدرته على الّتفكري األبداعّي.

12. يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

13. يكتب ما ميلي عليه )مهارة اهلزة املتوّسطة على واو(.

14. حياور الّطالب زمالءه عن ذكرايت تتعّلق أبايم طفولته.

15. يكتب نّصا أدبّيا وصفّيا يتحّدث فيه عن قيمة الّطموح يف احلياة والعمل.

إجاابت أسئلة الّنشاط

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحّدث:

أ. توضيح معىن )الّتميّن( بعد االستماع للقصيدة:

)الّتميّن: هو أن ترجو أن حتقق ما نتمناه، ليكون حافزًا على مواصلة للمسري لتحقييق ما هو أبعد من الّتميّن يف عامل الواقع...(

ب. مناقشة حالة الّشاعر يف القصيدة:

كان الّشاعر ايئًسا من الّتميّن، فوقع يف كثري من التناقضات، فهو متىّن أن يكون كبريًا عندما كان صغريًا، ويف الوقت نفسه متىّن عندما كان 

كبريًا أن يعود طفاًل صغريًا...

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

أ. بعد قراءة القصيدة قراة صامتة، حيّدد موصوعها، ويبنّي ما يوحي به عنوان القصيدة.

-موصوع القصيدة: خروج من عباءة الّتميّن إىل عامل الواقع، فمجرد الّتميّن دون عمل لتحقيق ما يتمناه سراب يف سراب.

ب. ما يوحي به عنوان القصيدة: أّن الّتميّن له وجهان وجه إجيايب عندما ميتزج بعمل حيققه، ووجه سليّب عندما يقتصر على جمرد األحالم. 

فاألماين فيها من احلقائق وفيها من اخليال غري الواقعي.

رًا يراعي مهاراهتا. ج. يلقي الّطلبة القصيدة إلقاًء معبـّ

3. مهارة الفهم واالستعاب:

أ. مشكل الّشاعر يف هذه القصيدة أّنه يعيش يف حرية من أمره، فهو يتمىّن أشياء ال حتقق، كالعودة إىل مرحلة الّطفولة، ويف الوقت نفسه 

يعيش عبًدا ألمانيه وال حيصد سوى األماين، ولذلك يشّبه األماين حببل نسري عليه فوق حبر الوجود كالبهلوان.

ب. مل يتوّصل الّشاعر حلّل مشكلته، ألّنه جعل من الّتميّن هدًفا دون أن يذكر لنا كيف ميكن له أن حيقق هذا اهلدف.

ج. قصد الّشاعر يف البيتني األخرين أن يؤكد أّن األماين جمرد سراب يف سراب كاحلبل اّلذي نسري عليه فوق حبر الوجود كالبهلوان، حيث 

ال أمان فقد نقع وتتحّطم كل أمانينا.

احلّصة الثانية:

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

أ. أنطق درًّا: أتكلم بفصاحة.
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-قّر: ابيل: اراتح ابيل.

-عبد األماين: يتمىّن ال شعوراّي.

ب. مفهوم العبارة اآلتية )مهماز دهر(.

تدّل العبارة على أن الّتميّن حافز حيثنا على املسري إىل األمام لتحقيق ما نتمناه وتدّل على أن الّدهر بكّل ما فيه من أحداث يدفع اإلنسان 

دوًما على الّتغيري.

5. مهار الّتذّوق الّلغوّي:

أ. من املتناقضات اّليت وردت يف القصيدة:

* طلب أن يكون كبريًا عندما كان صغريا، والعكس. 

* وأن يظل ابحلّب مضىن وهو خاٍل حّر.

* وأن لو كان فصيًحا عندما كان مييل إىل الّسكون.

.......*

......... *

........... *

ب. بيت يدّل على  أيس الّشاعر الّتميّن:

يف القصيدة أكثر من بيت على  أيس الّشاعر، ومنها:

-)أمتىّن لو كنت ال أمتىن....(

-)كلنا نزرع األماين وال حنصد....(

-)األماين حبل نسري عليه .... فوق حبر الوجود كالبهلوان(

-

-

ج. قصد الّشاعر يف البيتني األخرين أن جمرد األماين دون عمل لتحقيقها تصبح كاحلبل املمدود فوق حبر الوجود كالبهلوان، فمن يسري 

عليه فهو معرض يف كّل حلظة إىل الّسقوط، وتبعثر كّل أمانيه.

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

أ. ال يكف الّشاعر عن الّتميّن ليؤّكد حقيقة -من وجهة نظره- أن الّتميّن وحده جيعل اإلنسان يعيش يف خياالت ال تتحّقق ما مل  يدعم 

العمل هذا الّتميّن ليصبح واقًعا وهو يف القصيدة يعرض لنا جمموعة األمنيات املتناقضة، وهذا يدّل على يعانيه الّشاعر من واقع احلياة اّليت 

يعيشها، واقع الّتناقض يف جمتمع املهجر.

ب. ال أوافق الّشاعر، ألّن العناء يعين أّنه كان هناك عمل رافق األماين، والعمل دائًما يقتن ابإلجناز مهما كان صغريًا.

مالحظة: يبقى الّتعليق للّطالب لسماع وجهة نظره.

7. مهارة خّط الّرقعة:

8. مهارة اإلمالء:                                                                 

ميلى على الّطالب الفقرة اآلتية: )يتّم الّتكيز على اهلمزة املتوّسطة على واو(

من املفارقات اّليت يعيشها بعض الّناس أهّنم يؤمِّلون حتقيق أمانيهم دون أن يؤمنوا أبّن حتقيق هذه األماين مؤجٌل حّت يرافُقها العمُل   

الفؤاد املؤمِن  الّنجاح يف احلياة تتمحوُر يف أساسها على مدى ارتكازها يف  أّن بؤرَة  الّعارفون بطبيعِة احلياِة  واجلّد واالجتهاُد، ولذلك رأى 

اّلذي ميّد صاحبه بطاقِة العمِل اليّت حُتيُل األماين إىل  واقع ولذا: مجيل أن نتمىّن، ولكّن األمجل أن منزج بني األماين وأساليب حتقيقها.

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

أ. يتحاور الّطاّلب شفوايًّ حول ذكرايهتم أاّيم طفولتهم.

مالحظة: )دور املعّلم  متابعة احلوار واملساعدة والّتشجيع(.

ا أدبّيا وصفيًّا يتحّدثون فيه عن قيمة الّطموح يف احلياة والعمل على حتقيق كّل ما يطمحون إليه دون الّلجوء إىل  ب. أن ينتج الّطاّلب نصًّ

الّتميّن.

مالحظة: ينفذ الّطاّلب هذا الّنشاط يف املوقف الّتعليمّي -إن أمكن- وإاّل يعطي كواجب بييت، وأن يتابع تنفيذه يف وقت الحق.
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احملور اخلامس: أدب املهجر

بعد كتابة عنوان احملور على الّسبورة، يناقش املعّلم الّطاّلب ابألسلئة االتية بعد قراءة الّنص ص68، و أتمل الّصور ص 69.

1. ما املقصود أبدب املهجر؟

2.  من أبرز شعراء وكتاب أدب املهجر؟

3. ما أهّم خصائص أدب املهجر؟

4. من خصائص أدب املهجر )الّنزعة اإلنسانّية(، وضح املقصود. 

5. من خصائص أدب املهجر )الّنزعة الّروحّية(... وضح املقصود هبذه الّنزعة. 

6. من أبرز ما ميّيز أدب املهجر احلنني إىل الوطن. ما مظاهر هذا احلنني؟

7. ألدابء املهجر نزوع حنو الّطبيعة. ما مظاهر ذلك؟

8. جّدد أدابء املهجر يف املوصوعات واألغراض الّشعرّية. ما مظاهر ذلك؟

9. شكل أدابء املهجر عدًدا من الّروابط واجلمعيات األدبّية يف املهجر. اذكر بعضها.

ملحوضة: يدخل جمال الّتعريف ابحملور ضمن الّتهيئة يف احلّصة األوىل.

                    احملور اخلامس: أدب املهجر  /   الّدرس األّول: رحلة إىل الوطن

نواتج الّتعّلم: 

احلّصة األوىل:

1. خيتار عنوان جديدا للّنّص بعد االستماع له من املعّلم. 

2. يناقش مع زمالئه مفهوم الغربة. 

3. حيّدد موضوع الّنّص بعد قراءته قراءة صامتة. 

4. حيّدد األفكار الرّئيسة )وحدات الّنّص( ذاكرًا معيار الّتقسيم.

5. يقرأ الّنّص قراءة جهرّية مستسلة  مربزًا مهارات هذه القراءة. 

6. جييب عن أسئلة الفهم واالستيعاب:

-احلدث احملورّي اّلذي أدى إىل حدوث احلدث الرّئيس. 

- احلّل اّلذي اقتحته أسرة كرمي لتجاوز حنينها للوطن. 

- الّدليل على جناح احلّل اّلذي اقتحه أسرة كرمي.

-مشاعر املسافرين.

 احلّصة الّثانية:

7. خيتار املعىن املناسب لبعض العبارات، أثراء للمعجم الّلغوّي. 

8. يتذّوق العبارات الّلغوّية:

-حتديد مجلة تصف حلظات اللقاء.

- استخراج تشبيه و حتديد عناصره. 

- البحث عن قصد الكاتب من قوله )خفق القلوب...(.

9. مهارة الّتفكري اإلبداعّي من خالل:

-ذكر سبب الّشعور ابخلوف مرّة وابإلعجاب مّرة أخرى عندما كانوا يف الّطائرة. 

-حتديد احللم اّلذي انتضره املسافرون.

-إبراز الرّأي يف الّسفر ابلّطائرة. 

10. يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

11. يكتب ما ميلى عليه إمالئّيا.

12. يعرّب شفواّي عن رغبته يف الّتواصل مع وطنه.

13. يكتب نّصا أدبّيا يربز فيه أتثره مبا رَاه وحنينه ألسرته.

مالحظة: ينفذ هذا الّنشاط يف املوقف الّتعليمّي )أن أمكن( وإاّل يعطى كواجب بييت.
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       إجابة أسلئة الّنشاطات

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحّدث:

خيتار الّطاّلب عنوان جديدا للّنّص بعد االستماع له من املعّلم مّث يناقشون مع زمالئهم، مفهوم )الغربة(.

)الغربة شعور ينتاب اإلنسان عندما يبتعد عن وطنه األم ليعيش يف بلد آخر بعيًدا عّما ألفه وتعّود عليه، بل هي خلع لإلنسان عن جذوره 

اّليت نبت فيها، ليزرع يف أرص ليست أرضه وبيئة ليست بيئته ...(.

2. مهارة القراءة الصامتة و اجلهرية:

أ. حيّدد الّطالب موضوع الّنّص بعد قراءة صامتة:

)الّطالب هو اّلذي حيّدد موضوع الّنّص واملعّلم يقّيم ويصّوب(.

ب. وحدات الّنّص:

- اختاذ قرار الّسفر وحتديد موعده. 

- بدء الّرحلة عن مطار )تورنيتو(. 

- بدء رحلة الّصعود يف الّطائرة واملشاهدات أثناء الّطريان. 

- وصول الّطائرة للمطار. 

- لقاء األهل. 

ج. يقرأ الّطاّلب الّنّص قراءة جهرّية مستسلة مربزين مهارهتم بطريقة واضحة ومعربة. 

3. مهارة الفهم واالستيعاب:

ا. احلدث احملورّي هو شعور األسرة وهلفتهم لزايرة الوطن ولقاء األهل، فغمرهتم الفرحة. 

ب. احلّل اّلذي اقتحته أسرة كرمي متثل يف اختاذ قرار الّسفر. 

واجلريان  األقارب  أبناء  مع  ابلّلعب  وسيسعدون  أبحبتهم  سيلتقون  فهم  اجلميع،  قلوب  الفرحة  غمرت  فقد  نجحا  احلّل  كان  نعم،  ج. 

وسيتحّدثون معهم ابلّلغة العربّية. 

أعناقهم حنو  واشرأبت  فرحا  قلوهبم  تقافزت  والّسرور حيث  الفرح  الّطائرة، مشاعر  قرب وصول  تلقيهم خرب  املسافرين حلظة  انتابت  ك. 

الّنوافد حّت يروا أرض الوطن.

وهذا يدّل على مدى اللهفة والّشوق اّلذي كان يشعر به أفراد أسرة كرمي.

احلّصة الّثانية:

4. مهارة األثراء الّلغوّي:

ا. غمرهتم الفرحة: متلكتهم الفرحة. 

ب. صعدوا مهرولون: صعدوا بسرعة.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

أ. )... أخذوا يلّوحون هلم وهم كذلك لقد كانوا يف شوق شديد الحتضاهنم والّسالم عليهم...(.

ب. لقد كانت الغيوم تسري معهم أينما ساروا كأهّنا كتل من الّثلج. 

املشبه: الغيوم                            /       املشّبه به: كتل من الّثلج.

وجه الّشبه: كثافة الغيوم وحركتها     /       أداة الّتشبيه: كأهّنا. 

ج. قصد الكاتب أن يربز مدى وشّدة الّلهفة واحلنني للوطن والعودة إليه.

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

أ. سبب الّشعور خبوف مّما قد حيدث للّطائرة عندما تتمايل وهتبط وتعلو نتيجة املطّبات اهلوائّية. 

سبب اإلعجاب والّدهشة هو تعجبهم من قدرة هذا احلجم الّضخم )الّطائرة( على الّصعود إىل الّسماء هبذه الّرشاقة. 

ب. احللم اّلذي انتظر املسافرون حتققه الوصول ألرض الوطن ولقاء األهل واألحبة. وهو حلم  نبع من الّشعور ابلغربة اّلذي كانوا يعانون 

منه.

ج. الّسفر ابلّطائرة ...... ) تتك اإلجابة لرأي الّطالب(.

7. مهارة خّط الّرقعة:

8. مهارة اإلمالء:

ميلي املعّلم الفقرة اآلتية على الّطاّلب )يتّم التكيز على اهلمزة املتوّسطة على األلف(.

الّشعور؟ ملاذا أيمل كّل منا ابلعودة؟ ملاذا  ينتابين هذا  ما أروع أن تكتحل عيوننا برؤية أرض الوطن ! حينها أسال نفسي: ملاذا   

الوطن؟ ملاذا؟ ملاذا؟ أسئلة كثرية ظّل أيمل يف احلصول  بقّوة عندما حملت تراب  تّدق  الوطن؟ ملاذا بدأت قلوبنا  أعناقنا حنو أرض  اشرأبت 

على إجابة هلا، كّلها يف حلظة واحدة عندما احنىن يقّبل أرض وطنه، عندما وطئت قدماه أرض املطار وعندما رأى مالمح أهله وأحبته.     
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9. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

أ. يعرّب الّطالب شفواّي عن سبب رغبته يف الّتواصل مع موطن والديه. 

)وللمعّلم املتابعة والّتصويب والّتشجيع(.

ب. ينتج الّطالب نّصا أدبّيا يتحّدث فيه عن سفره إىل اخلارج ملصاحبة أبيه يف الّسياحة واصًفا خطوات رحلته ومشاعره ومربزا حنينه الكبري 

ألسرته ووطنه.

 ملحوضة: )ميكن أن ينفّذ هذا الّنشاط يف املوقف الّتعليمّي أن أمكن وإاّل يعطى كواجب بييت، على أن يتابع يف حصص اتلية.

احملور اخلامس: أدب املهجر  /   الّدرس الّثاين: رحلة يف عقل مغتب

نواتج الّتعّلم: 

احلّصة األوىل:

1. سيتعرف إىل موضوع الّنّص بعد االستماع له من املعّلم.

2. حيّدث زمالءه عن مفهومه للغربة مناقشا مع زمالئه أكثر األشياء اّليت متّكنه من جتاوز مصاعبها.

3. حيّدد سبب الغربة اّلذي عرّب عنه الكاتب.

4. يقّسم الّنّص إىل وحدات فكرّية مّث يضع لكّل وحدة عنواًن.

5. يقر؟أ الّنّص قراءة جهرّية مستسلة، مع االلتزام مبهاراهتا.

6. جييب عن أسلئة الفهم واالستيعاب. 

احلّصة الّثانية:

7. ينمّي معجمه الّلغوّي من خالل حتديد املعىن املناسب لبعض العبارات. 

8. يبحث عن دالالت خمتصرة لبعض املفاهيم الّلغوّية. 

9. يتذّوق دالالت بعض املفردات: مرادف - ضّد - مفرد...

10. ينمّي قدرته على الّتفكري اإلبداعّي من خالل اإلجابة عن بعض االسئلة. 

11. يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

12. يكتب ما ميلى عليه كتابة صحيحة مركزًا على كتابة اهلمزة املتوّسطة. 

13. يعرّب شفواّي عن رأيه يف كيفّية الّتغلب على آالم االغتاب، وما ينبغي فعله حّت ينجح يف الّتواصل مع جمتمعه. 

14. أن يعرّب كتابّيا عن حاجة كّل إنسان للعيش داخل وطنه رغم كّل املشاكل اّليت يتعّرض هلا.  
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       إجابة أسلئة الّنشاطات

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحّدث:

أ. بعد االستماع للّنّص حيّدد الّطالب موضوع الّنّص:

)الّنّص سرية ذاتّية للكاتب عندما ترك وطنه وأتى ليعيش يف بالد الغربة(.

ب. حيّدث الّطالب زمالءه عن مفهومه للغربة وعن أكثر األشياء أن متكن من جتاوز مصاعبها. 

)يتمّثل دور املعّلم يف املتابعة والّتصويب والّتشجيع(.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

أ. بعد القراءة الّصامتة للّنّص جند أن أسباب غربة الكاتب تتمّثل يف:

- البحث عن األمن واألمان اّلذي افتقده يف وطنه.

- البحث عن حياة كرمية توفر له عيشا كرميا. 

-البحث عن احلرية بعيدا عن الّظلم. 

ب. موضوع الّنّص:

سرية ذاتّية لكاتب ترك وطنه وجلأ إىل بالد الغربة حبثا عن األمة واألمان.

ج. وحدات الّنّص:

-حديث مع الّناس: )جلس يضّمد ..... أمرًا كان مرسوما(.

-صراع يف الّنفس: )جلس يفكر و يفكر ..... ويذّوق  مرارهتا(.

-فسحة أمل: )فهل تعود املياه ......... ال جميب، ال جميب(.

ك. يقرأ الّطالب الّنّص قراءة جهرّية مستسلة، ملتزمني مبهاراهتا.

3. مهارة الفهم واالستيعاب:

مل جيد الكاتب إجابة لتساؤالته، ألّنه حبث عنها يف كّل مكان من بلد االغتاب فلم جيدها. 

ب. وجد الكاتب بصيص أمل يف قبول حياة الغربة عندما رأى يف وجوه الّناس ابتسامة الّرضى، وعندها تعامل مع أفراد اجملتمع الغريب، 

فوجد ضوًءا يف هناية الّنفق، يفتح على فضاء واسع من احلرّية. 

ج. نلحظ أن الكاتب متّدد بني الّتفاؤل والّتشاؤم فهو متفائل، عندما يرسم صورة وردّية لتعامله مع الّناس وعندما يشعر هبامش من احلرّية 

مل جيده يف وطنه...

وهو متشائم، عندما تنتابه مشاعر الغربة واحلنني إىل الوطن ولذلك ظّلت تساؤالته تتكّرر عن وطنه و ذكرايته فيه ...

احلّصة الّثانية:

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

4. تلوك ألسنة أهله عجمة: يتكّلمون لغة غري لغته. 

ب. جيّت ذكرايته: يعيد ذكرايته. 

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

أ. الغربة: العيش بعيدا عن الوطن. 

الفراق: البعد طويال أو قصريا عن األحبة. 

الّتفاؤل: شعور يصيب اإلنسان عندما يتوّقع وقوع أمر حسن.

ب. مرادف )يضّمد(: يداوي.

- ضّد )يغّطي(: يكشف. 

مفرد )تساؤالت(: تساؤل. 

 

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

أ. أوحى كّل مغتب ال يشعر ابلرّاحة مبا أييت:

-أن يظّل على تواصل مع وطنه كي ال يضعف ارتباطه. 

-أن يثبت وجوده يف بالد الغربة من خالل حتقيق اجنازات يف جمال العلم والعمل مبا حيّقق له الّثقة ابلّنفس والرّاحة. 

أن يتعامل مع اجملتمع اّلذي يعيش فيه معاملة طّيبة تعطي صورة إجيابّية ملن حوله.

)تقبل من الّطالب أّي اقتاح مناسب(.

ابتعادي سبًبا يف نسيان وطين وأرضي  احلياة كي ال يصبح  الغربة حمطة من حمطات  بلد  الكاتب سأجعل وجودي يف  لو كنت مكان  ب. 

وأهلي.

ج. من أسباب شعور املغتب مبرارة الغربة وصعوبة الّتعامل مع اجملتمع اجلديد:

-ضعف إجادة الّلغة اجلديدة. 

-اختالف القيم االجتماعّية بني قيم املغتب واجملتمع اجلديد. 
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-شوق دائم ملا مضى.

ك. اّلذي يساعد املغتب لتجاوز غربته:

- االندماج يف اجملتمع اجلديد. 

-االهتمام ابلّتعليم وحتقيق االجنازات. 

- االندماج مع اجملتمعات والّتجمعات العربّية للمحافظة على اهلوّية. 

7. مهارة اخلّط  الّرقعة:

8. مهارة االمالء:

ميلي املعّلم الفقرة اآلتية على الّطاّلب )يتّم الّتكيز على اهلمزة املتوّسطة على األلف(:

يرى املغتبون عندما يسألون عن سبب غربتهم، وعن نظرهتم للمستقبل، فيجيبون: حنن مجيعا كنا نتمىن أن نظّل يف خدمة وطننا   

والّنجاح، فلجأن إىل مكان طاملا  والّتميز  والّتفّوق  العلم  أسباب  لنا  يوفر  اجملتمع، ال جند من  أرقام يف  وأمتنا ولكن لألسف أصبحنا جمرد 

اشرأبت أعناقنا للوصول إليه حبثا عن حتقيق آمالنا والعيش حبرّية. لكننا دفعنا مثنا ابهظا فقد ظّلت نفوسنا معلقة بتاب وطننا وظّلت قلوبنا 

تلهث حبّب الوطن وتتطّلع للعودة خلدمته لرّد اجلميل له، فهل أتيت هذه احلظة؟ أنمل ذلك.

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

أ. يعرّب الّطاّلب شفواّي عن كيفّية الّتغلب على آالم االغتاب، وما ينبغي فعله:

)للمعّلم أن يتابع ويصوب ويشّجع(.

ب. يكتب نّصا أدبّيا يصّورون فيه حاجة كّل إنسان للعيش داخل وطنه رغم كّل املشاكل اّليت تعتضه.

مالحظة: يعطي هذا الّنشاط يف املوقف الّتعليمي إن أمكن، وإاّل يعطى كواجب بييت على أن يتابع يف حصص اتلية.

احملور الّسادس: اإلنسانّية

               

الّتعريف مبحور اإلنسانّية.

يكتب عنوان احملور على الّسبورة، مّث تطرح األسئلة اآلتية على الّطاّلب ملناقشتها:

1. ما مفهومك لكلمة )اإلنسانّية(؟

2. كثري من الّناس يعيشون على قيد احلياة، فهل هناك كثري يشعرون مبشاعر اإلنسانّية؟ دلّل على ذلك. 

3. من أهم املناظمات الّدولّية اّليت تعين إبنسانّية األطفال منظمة )اليونيسيف(. هات أمثلة مّما تقوم به هذه املنظمة يف جمال رعاية الّطفولة.

4. انظر إىل صورة القرد وهو يرضع رضيًعا من جنسه يف ص83. مباذا تعلق على هذه الّصورة؟

5. كيف ميكن أن حيافظ اجملتمع البشرّي على إنسانّية اإلنسان؟

6. مباذا توحي لك صورة الّطفلة يف ص83؟

ملحوظة: يدخل تناول الّتعريف ابحملور، ضمن تناول الّتهيئة يف احلّصة األوىل.
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احملور الّسادس: اإلنسانّية  /   الّدرس األّول: احلرب والّسالم

حّل الّنشاطات

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحّدث:

بعد االستماع لّنّص احلوار ونتائجه يبنّي الّطاّلب أسباب احلروب ونتائجها.

الّضعيف املهان، كما يرون أن يف  البعض احلرب وسيلة لتحقق مراده، ويعترّبون أن احلرب ترفع الرؤوس، وتطأطئ رأس  األسباب: يّتخذ 

احلرب قّوة وعزّة هلم.

النتائج: ظلم لإلنسان الّضعيف، وإحالة لألرض رماًدا، وتركها بال نبات وال ماء، وسفك لدماء األبرايء.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

   أ. بعد القراءة الّصامتة لّنّص احلوار: املشكل األساس هو الصراع بني احلرب والّسالم، كّل يدافع عن وجهة نظره ليثبتها.

  ب. يقرأ الّطاّلب نّص احلوار قراءة جهرّية ملتزمني مبهارة القراءة اجلهرّية املستسلة والواضحة واملنّغمة.

وهنا توزّع أدوار الّشخصيات املتحاورة على الّطاّلب أثناء القراءة.

3. مهارة الفهم واالستعاب:

    أ. موضوع احلوار: صراع بني احلرب والّسالم، كّل يدافع عن وجهة نظره، وصواب رأيه.

   ب . الّطرف األقوى بني املتاحورين: )تتك اإلجابة للّطاّلب مع الّتعليل(.

   ج. الّدليل على جناح احلرب وفشل الّسالم من خالل الّنّص: ما ورد يف هناية احلوار أبن احلرب مازال وسيظّل يف كّل زمان ومكان... 

حّت إن مل أشأ فهذه رغبة بين اإلنسان! ويف الوقت نفسه جند أن الّسالم ينسحب ليؤكد أن الّسالم البد أن يبزغ نوره يف يوم من األايم.

احلّصة الّثانية:

4. مهارة اإلثراء اللغوي:

مرادف العبارات:

 أ.  بني األنم: بني اخللق والّناس.

 ب. دّوت صرخة: احتجاج على احلرب بصوت مرتفع.

 ج. الّنور وضاء: نور احلقيقة ساطع.

 د. طأطأ رأسه: أنزل رأسه إىل األسفل )خجاًل أو ضعًفا...(.

 ه. إهناك الّنفوس: إتعاب الّنفوس.

 و. اشتّدت اخلصوم : عظمت وزادت اخلصوم.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

    أ. الّتعريف األول للّسالم: الّسالم محامة احلّب والود والوائم بني الّناس.

      الّتعريف الّثاين للّسالم : ابلّسالم تكون الّسماء زرقاء واألشجار خضراء والّنور وّضاء، واهلواء نقاء... أن من به يكون العيش صفاء 

والقلوب بيضاء والّناس سعداء... أن الّسبيل لنشر احلّب بني الوري.

وهذان الّتعريفان يداّلن على مدى اإلنسانّية اّليت حيققها الّسالم، مقابل الّشر اّلذي حيقّقه احلرب.

   ب. املعىن اّلذي قصده الّسالم بقوله: )أن أححّق منك ابلّصعود على خشبة املسرح(، أن الّسالم          أحّق من احلرب يف أن يظهر 

ويسود يف كّل أحناء العامل ملا حيققه لإلنسان من إنسانّية، خالًفا ملا حيقّقه احلرب من دمار للبشرّية وقتل إلنسانّية اإلنسان.

   ج. القرار اّلذي اختذه الّسالم متثل يف حديث الّنفس ابلّتأكيد على أّن الّسالم البد أن يظهر ولو شيء من نوره يف يوم من األايم...

6. مهارة التفكري اإلبداعّي:

    أ. تعترب بعض الّدول احلرب حاّل للوصول إىل مآرهبا، ملا تتمّتع به من عنصرّية ورغبة يف قهر الّشعوب، وهنب خرياهتا، وألهنا ال تؤمن ابلّسالم 

من منطلق شعورها ابلقّوة املادّية مقابل ضعف الّشعوب األخرى.

   ب. )متوك لتقدير الّطالب(.

    ج. من حلول اّليت تبعدن عن احلروب:

         - احتام حقوق الغري، وعدم الّطمع يف خرياهتم.

         - االبتعاد عن ظلم اآلخرين، واحتام إنسانّيتهم.

        - الّتحلي ابلقيم اإلنسانّية اّليت حتتم حقوق الغري.

        - سيادة الّسالم بني البشر، وحّل املشاكل ابحلوار وليس ابحلرب.

        - تدمري قرسانت األسلحة اّليت متتلكها بعض الّدول، وخصوًصا األسلحة الّنووّية.

   د. كان موقف الّسالم إنسانّيا ابلّدرجة األوىل، لكّنه بَدا ضعيًفا يف مقابل موقف احلرب. وهذا يدّل على ضعف االهتمام مبفهوم اإلنسانّية 

لدى البعض، وابجتاههم حنو اهليمنة والّسيطرة على اآلخرين.

7. مهارة خّط الّرقعة:
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8. مهارة اإلمالء: 
ميلي املعّلم الفقرة اآلتية على طاّلبه ) يتّم الّتكيز على اهلمزة املتوّسطة على ألف(.

يف حفل مناصرة الّسالم، ومناهضة احلرب، قلت هلم إّن من املؤكد أن الّسالم هو اخليار األمثل اّلذي   
جيب أن يسود بني البشر، ألّنه الوسيلة األكيدة اّليت ستظّل حتافظ على إنسانّية اإلنسان، وتنصر املظلوم 

اّلذي يبحث عن األمان والّطمأنينة يف وطنه.
إّن احلرب مشروع فاشل، ألّنه نقيض اإلنسانّية وهادم احلضارة، ورافع رأس اجلبابرة، ليستمّروا يف   
ظلمهم وعدواهنم، وليشبعوا هنمهم يف قتل اإلنسانّية يف كل مكان. فمت يسود الّسالم؟ ومت يزول شبح 

احلرب؟

9-10. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:
     أ. يوجه طالب متمّيز خطااًب شفواّي لزمالئه عن ويالت احلروب ونتائجها الكارثّية )دور املعّلم املتابعة 

والّتشجيع وميكن أن جيعل الّطاّلب يديرون حوارا مع زميلهم بعد االنتهاء  من حديثه(.
     ب. يكتب الّطاّلب مقااًل يربزون فيه الفرق بني احلرب والّسالم وآاثرمها على البشرّية.

  )يعطى كواجب بييت، على أن يتابع يف حصص اتلية(.

احملور الّسادس: اإلنسانّية  /   الّدرس الّثاين: اجملاعة

نواتج الّتعّلم:

احلّصة األوىل:

1. خيتار عنواًن للّنّص بعد االستماع له من املعّلم.

ًنا أسباهبا. 2. يناقش مع زمالئه مفهوم اجملاعة، مبيـّ

3. يبحث عن املشكل اّلذي يتحّدث عنه الّنّص.

4. يقرأ الّنّص قراءة جهرّية مستسلة.

5. جييب عن أسئلة مهارة الفهم واالستعاب.

            * تعريف اجملاعة.

            * األماكن املهّددة ابجملاعة.

           * احللول للّتصدي للمجاعة.

احلّصة الّثانية:

6. يزيد من ثروته الّلغوّية )تفسري معىن بعض املفردات(

                             )البحث عن مرادفات بعض املفردات(

7. يتذّوق بعض الّتاكيب الّلغوّية.

8. تنمو مهارات الّتفكري اإلبداعّي لديه )إبداء الرّأي - الّسؤال واملربرات(.

9. يكتب خبّط الّرقعة اجلميل حماكًيا الّنموذج.

10. يكتب ما ميلي عليه.

11. يوجه نصائح شفوّية لزمالئه يدعوهم فيها إىل مقاومة األسباب املؤّدية إىل اجلفاف.

12. يكتب مقااًل يتحّدث فيه عن ظاهرة اجتماعّية أو اقتصادّية أو طبّية هتّدد الّشعوب.
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حّل الّنشاطات:

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحّدث:

    أ. خيتار الّطاّلب عنواًن جديًدا للّنّص بعد االستماع له:

      )يستقبل املعّلم أكثر من عنوان من الّطاّلب، مّث يدوهنا على الّسبورة ليختار الّطاّلب فيما بعد األفضل منها، لتدّون على الّسبورة(.

    ب. يناقش الّطاّلب مفهوم اجملاعة مع زمالئهم، حمّددين أسباهبا:

       املفهوم: اجملاعة هي انقطاع موارد الغذاء أو شحوحها كثريًا.

       واألسباب: ويتتب على ذلك نقص شديد يف الّطعام ملّدة طويلة مما يؤّدي إىل اجملاعة.

2. مهارة القراءة الصامتة واجلهرية:

     أ. يبحث الّطالب عن املشكل اّلذي يتحّدث عنه الّنّص:

         )يتمّثل املشكل يف انتشار اجملاعة، وعدم وجود الغذاء الكامل إلطعام الّناس، مّما أدى إىل اجملاعة مبفهومها العام(.

    ب. يقرأ الّطاّلب الّنّص قراءة جهرّية مستسلة ملتزمني مبهارات القراءة اجلهرّية )صّحة القراءة والضبط - الّسرعة املناسبة - الّصوت 

املسموع لقراءة مجيلة مجيلة - القراءة املعربة...(.

3. مهارة الفهم واالستعاب:

     أ. اجملاعة تعين انقطاع موارد الغذاء، ونقص شديد يف الّطمأنينة ملّدة طويلة، مما يؤّدي إىل انتشار اجملاعة.

      ب. أكثر األماكن يف العامل املهّددة خبطر اجملاعة:

            * البنغال عام 1943 م.

           * املنطقة الّشرقية يف اهلند الّشرقّية.

           * الّدول األفريقّية اّليت تعاين من اجلفاف، أو الفيضانت، أو تفشي أمراض البنات...

     ج. أهّم احللول اّليت أوجدهتا دول العامل للّتصدي للمجاعة:

          تقدمي املساعدات من الّطعام وغريه من حكومات تلك الّدول ومن بعض الوكاالت الّدولّية مثل: اهلالل األمحر والصليب األمحر 

ومن وكاالت األمم املّتحدة وغريها.

احلّصة الّثانية:

4. مهارة اإلثراء اللغوي:

    1.     أ - تفشي: انتشار - اآلفات: احلشرات.  

     ) انتشار أمراض البنات واحلشرات(.

            ب. ) اهلالل األمحر منظمة هتتّم مبشاكل الّشعوب املتضّررة(.

   2.    نشبت: اشتعلت.

          املريعة: املخيفة.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

     أ. من القرائن الّدالة على نتيجة اجملاعة:

          * موت اآلالف أو املاليني.

          * هزال وضعف شديدين.

     ب. أهّم أسباب اجملاعة:

           * اجلفاف.

          * األمطار الغزيرة والفيضانت.

          * تفشي أمراض البنات واآلفات.

          * فشل احملاصيل الّزراعّية.

6. مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

      أ. من أمثلة احللول ملشكلة جملاعة:

          * مساعدة الّدول الغنية للّدول الفقرية.

          * اهناء احلروب اّليت تسبب نقًصا يف امدادات الّطعام.

          * حماربة اآلفات الّزراعية.

      * إنشاء الّسدود اّليت حتفظ املياه، ومتنع الفيضانت.

     ب. ال تصيب اجملاعة البلدان املتقّدمة ألسباب الّتالية:

              * الّتقدمي العلمّي اّلذي يساعد يف تطوير أدوات الّزراعة ....
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              * قدرة الّدول املتقّدمة على تطوير أساليب الّزراعة.

              * الّدول املتقّدمة تشهد تطورًا تكنولوجّيا ساعدها على توفري أدوات وصناعات غذائّية منّوعة.

     ج. نعم، إىل حّد كبري، ذلك أهّنا هتتّم بسلب خريات الّدول واسهامها الّضعيف يف مساعدهتا، وتطوير أساليب احلصول على الّطعام الاّلزم 

مما يؤّدي إىل حصول اجملاعة.

7. مهارة خّط الّرقعة:

8. مهارة اإلمالء:

متلي املعّلم الفقرة اآلتية على الّطاّلب ) يتّم الّتكيز على اهلمزة املتطّرفة(

من أخطر وأقسى ما يواجه الّشعوب الفقرية اليوم اجملاعة، ذلك أهّنا وابء ال يرحم ألفواه اجلائعة، وال متّد يّد العون ملن كان ضحّية   

هلذا الوابء.

إّن من أهّم جماالت الّتكافل والّتعاون بني البشر أن تصبح الّدول الفقرية جزاًءا من هذا العامل، وأن تتلقى كّل عون ومساعدة، كي   

يعيش الّناس يف شيء من األمن واألمان دون أن ميوت اآلالف جوًعا.

ن الشعوب  إّن البشرّية مطالبة أْن تنهي احلروب اّليت تدمر، وتسبب الّنقص الّشديد يف إمدادات الّطعام، ومطالبٌة أن تساعد مبا ميكِّ  

الّضعيفة اجلائعة من االحتماء من خطر هذا الوابء، وليكون ذلك جزاًء ووفاًء للقيم اإلنسانّية. فمت يفيق العامل املتخُم  بال إنسانّية.

10.9. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

     أ. يوجه الّطلبة نصائح شفوّية لزمالئهم، يدعوهم فيها إىل مقاومة األسباب املؤدية إىل اجلفاف. )املعّلم يتابع ويصّوب ويّشجع(.

ًنا أسباهبا ونتائجها واحللول املقتحة.      ب. يكتب الّطاّلب مقااًل عن ظاهرة اجتماعّية أو اقتصادّية أو طبيعّية هتّدد شعواًب يف العامل مبيـّ

)ينفذ الّطاّلب هذا الّنشاط يف الفصل -إن أمكن- وإاّل يعطي كواجب بييت، على أن يتابع فيما بعد(.

احملور الّسابع: البيئة

الّتعريف مبحور البيئة:                                                                

بعد كتابة عنوان احملور على الّسبورة، يناقش املعّلم طاّلبه ابألسئلة اآلتية، بعد قراءة الّنّص ص 96 قراءة

صامتة، مّث أتمل الّصورة املرفقة ص 97 والّتعليق عليها:

1. ماذا تشمل البيئة الطبيعّية؟ 

2. كيف منّيز البيئة الطبيعّية؟  وما العناصر اّلت تشتمل عليها؟

3. هناك بيئات طبيعّية تعمل كأنظمة طبيعّية دون تدخل بشرّي حّدد هذه البيئات.

 4. هناك بيئات طبيعّية عاملية ليس للبشر دخل فيها. مّثل  لذلك.  

5. عّرف مفهوم البيئة.

6. مت االحتفال بيوم البيئة العاملي؟

7. كيف حيافظ اإلنسان على نظافة بيئته؟

8. ميارس اإلنسان أعماال تسىيء إىل البيئة. وّضح هذه األعمال. 

ملحوظة: )يدخل جمال الّتعريف ابحملور ضمن الّتهيئة للموقف الّتعليمّي يف احلّصة األوىل، )وليس ابلّضرورة  مناقشة األسئلة الّسابقة مجيعها، 

وإمنا خيتار فيها ما يتناسب مع الّزمن املخّصص للّتهيئة(.

احملور الّسابع: البيئة

الّتعريف مبحور البيئة:                                                                

بعد كتابة عنوان احملور على الّسبورة، يناقش املعّلم طاّلبه ابألسئلة اآلتية، بعد قراءة الّنّص ص 96 قراءة

صامتة، مّث أتمل الّصورة املرفقة ص 97 والّتعليق عليها:

1. ماذا تشمل البيئة الطبيعّية؟ 

2. كيف منّيز البيئة الطبيعّية؟  وما العناصر اّلت تشتمل عليها؟

3. هناك بيئات طبيعّية تعمل كأنظمة طبيعّية دون تدخل بشرّي حّدد هذه البيئات.

 4. هناك بيئات طبيعّية عاملية ليس للبشر دخل فيها. مّثل  لذلك.  

5. عّرف مفهوم البيئة.

6. مت االحتفال بيوم البيئة العاملي؟

7. كيف حيافظ اإلنسان على نظافة بيئته؟

8. ميارس اإلنسان أعماال تسىيء إىل البيئة. وّضح هذه األعمال. 

ملحوظة: )يدخل جمال الّتعريف ابحملور ضمن الّتهيئة للموقف الّتعليمّي يف احلّصة األوىل، )وليس ابلّضرورة  مناقشة األسئلة الّسابقة مجيعها، 

وإمنا خيتار فيها ما يتناسب مع الّزمن املخّصص للّتهيئة(.
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احملور الّسابع: البيئة  /   الّدرس األّول: ثقب األوزون

نواتج الّتعّلم:

احلّصة األوىل:

1. بعد االستماع للّنّص من املعّلم، حيّدث الّطالب زمالءه عن خطورة ثقب األوزون.

2. يناقش الّطاّلب زمالءهم األسباب املباشرة لثقب األوزون.

3. حيّدد  الّطاّلب الفكرة لعاّمة يف الّنّص بعد قاءته قراءة صامتة. 

4. يقرأ الّطاّلب الّنّص قراءة  جهرّية مستسلة ملتزمني مبهاراهتا.

5. جييب الّطاّلب عن أسئلة الفهم واالستيعاب:

      -عوامل تساعد يف تكوين ثقب األوزون.

      -أتثري ثقب األوزون على احلياة يف الكرة األرضّية.

      -أساليب محاية الكرة األرضّية من أخطار الّتعرض لغاز األوزون.

احلصة الثانية:

6. يبحث عن مفاهيم بعض املفردات، ومرادفات أخرى بغرض اإلثراء الّلغوّي.

7. يعرّب عن دالالت بعض العبارات بكلمة واحدة.

8. يعرّب الّطالب عن رأيه يف بعض األفكار، متوقًفا ماذا ميكن أن حيصل لو ......

9. خياطب املسؤولني للّتصدي لظاهرة ثقب األوزون.

10. يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

11. يكتب ما ميلى كتابة سليمة.

12. يوجه نصائح شفوّية لزمالئه يدعوهم فيها إىل احلفاظ على سالمة البيئة، ومقاومة الّتلوث.

13. يكتب ما قامت به جمموعة محاية البيئة من عمل للحفاظ على سالمة البيئة ومقاومة الّتلوث، مربزًا ما يشعر به من فخر وهو يشاهد 

صورة احلّي اجلديدة.

حّل الّنشاطات

احلّصة األوىل:                                      

1. مهارة االستماع والّتحّدث:

أ. بعد االستماع لّنّص )ثقب األوزون( حيّدث زمالءه عن خطورته.

)يسبب أضرارًا كبرية لإلنسان: يسبب صداًعا، آاثرًا صحّية غري حمدو...يؤثر على الرّئتني، ويضعف مقامتها للبترياي... يدمّر املطاط وحيمل 

عمره أقصر... يؤثر يف الغالف اجلوّي اّلذي حيمي األرض من األسئلة فوق البنفسجّية....)ص91((.

ب. يناقش الّطالب مع زمالءئه األسباب املباشرة لثقب األوزون.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

أ. حتديد الفكرة العاّمة يف الّنّص بعد قراءته قراءة صامتة: )اآلاثر الّسلبّية لثقب األوزون(.

ب. يقرأ الّطاّلب الّنّص قراءة جهرّية مستسلة ملتزًما مبهاراهتا.

3. مهارة الفهم واالستعاب:

أ. العوامل اّليت تساعد على تكّون  ثقب األوزون:

- عادم الّسّيارت، وأدخنة املصانع.

ب. يؤثر ثقب األوزون على احلياة يف الكرة األرضّية من خالل أتثري يف الغالف اجلوي الذي حيمي األرض من األشعة فوق البنفسجّية اّليت 

تصلنا من الّشمس، واّليت تتوىّل امتصاص أكثر من 99  فيها.

ج. من أساليب محاية الكرة األرضّية من أخطار الّتعرض لغاز األوزون. 

-كبح مجاح انبعاث دخان املصانع. 

-ختفيف انبعاث عوادم الّسّيارات.

احلّصة الّثانية:                                                                                           

4. مهارة اإلثراء الّلغوّي:

1. البحث عن مفاهيم املفردات الّتالية:

أ. األمل: إحساس يشعر به من يتطلع إىل حتقيق ما يصبو له. 

ب. غفوة: حالة من الّنعاس.

ج. األمان: إحساس يشعر به من حيقق ما خطط له، حني يبتعد اخلوف. 
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د. اخلوف: إحساس يشعر به اإلنسان عندما يقع يف موقف خميف.

2. مرادفات بعض الكلمات:

أ. متادى: استمّر إىل مدى بعيد.

ب. تدمري: حتطيم.

5. مهارة الّتذّوق الّلغوّي:

أ. متادى اإلنسان يف اإلساءة لكرتنا األرضّية: حتذير واستهتار.

ب. القائمون على املصانع ال يكبحون انبعاث دخان مصانعهم: متادى. 

ج. على املسؤولني العمل على منع إنبعاث غاز األوزون: نصح وتوجيه.

د. هل تنجو سفينة احلياة على الكرة األرضّية؟ أمل ورجاء.

6.مهارة الّتفكري اإلبداعّي:

وأدخنة  الّسّيارات،  عوادم  انبعاث  مجاح  عدم كبح  يف  الالمباالت  يف  يتمادى  عندما  األوزون   ثقب  خطر  زايدة  يف  اإلنسان  أ-يساهم 

املصانع.

ب-لو مل يستطع اإلنسان الّتصدي لظاهرة ثقب األوزون، ألصبحت احلياة على سطح األرض غري مأمونة، ولدمرت احلياة بكاملها.

عوادم   انبعاث  لتخفيف  طريقة  وجيدوا  املصانع،  دخان  انبعاث  ويكبحوا  األوزون،  غاز  انبعاث  خلطر  ينتبهوا  أن  املسؤولني  ج-على 

الّسّيارات......

د-ميكن الّتصدي لظاهرة انبعاث غاز األوزون، ابستشعار خلطر احملدق ابحلياة على الكرة األرضّية، والعمل اجلاد املخلص من أجل محاية 

الكرة األرضّية مّما تتعّرض له من أخطار.

7.مهارة  خط الرقعة:

8. مهارة اإلمالء:

ميلى املعّلم الفقرة اآلتية على طاّلبه:

إّن من أخطر ما يواجه احلياة يف كرتنا األرضّية، ما ميارسه البعض من المباالة، وتفضل مصلحته الّشخصّية على مصلحة اجلميع   

-لألسف-يفّضلون بناء مصانعهم وإزدهارها على بناء صّحة اإلنسان وهم هبذا يصربون عرض احلائط بكّل شيء له صلة بصّحة اإلنسان 

مقابل ما حيّبونه من أقوال.                                                                                           

إّن غاز األوزون اّلذي ينبعث من ثقب يف الّسماء، إمنا هو غاز مدمر للحياة، ألّنه  يلعب دورًا كبريًا يف الّتأثري يف الغالف اجلوّي   

اّلذي حيمي األرض من األشعة فوق البنفسجّية اّليت تصلنا من الّشمس. إّنه حقًّا وابء خطري، بل هو فناء حمّقق ما مل ينتبه اإلنسان ويعمل على 

الّتصدي له. محان هللا من عبث العابثني.

10.9. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

أ. يوّجه الّطلبة نصائح شفوّية لزمالئهم للحفاظ على سالمة البيئة ومقاومة الّتلوث )للمعّلم أن يتابع ويّشجع(.

ب. يكتب الّطاّلب مشاهداهتم عندما شاركوا يف محلة تطوعّية خدمة للبيئة يف حّيهم مربزين ما شعروا به من فخر واعتزاز مبا قاموا به.

)يعطى هذا الّنشاط لينفذ يف املوقف الّتعليمّي -إن أمكن- وإاّل يعطى كواجب بييت على أن يتابع يف حصص اتلية(.
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احملور الّسابع: البيئة  /   الّدرس الّثاين: الغاابت يف العامل

نواتج  الّتعّلم:

احلّصة األوىل:

1. خيتار عنواًن جديًدا للّنّص من بني العناوين بعد االستماع للّنّص من قبل املعّلم.

2. يناقش مع زمالئه أمهّية الغاابت، واألخطار اّليت هتددها.

3. حيّدد املوضوع اّلذي تناوله الّنّص بعد قراءة صامتة.

4. يبنّي من خالل الّنّص أثر الغاابت على حميطها.

5. يقرأ الّنّص قراءة جهرّية مستسلة، ملتزًما مبهاراهتا. 

6. جييب عن األسئلة الفهم واالستعاب:

  -ماهو أثر الغاابت على اهلواء؟

  -كيف متنع الغاابت تدهور الّتبة؟

  -ما هو دور الغاابت يف حياة اإلنسان؟

احلّصة الّثانية:

7. خيتار املعىن الّصحيح  لبعض العبارات.

8. يستخرج مجلة تدّل على شوق الّطاّلب  للّدرس.

9. يبنّي كيفّية محاية الغاابت لإلنسان واحليوان.

10. يوّضح الّدور األساس اّلذي تقوم به الغاابت، والقيمة اّليت حتتلها.

11. يكتب خبّط الّرقعة اجلميل.

12. يكتب ما ميلى عليه، مركزًا على مهارة اهلزة املتطّرفة.

13. حيّدث زمالءه عن أمهّية الغاابت، ودورها يف مجال الّطبيعة.

14. يصف كتابة حالة تدهور الغاابت يف بعض مناطق العامل.

إجابة أسئلة الّنشاطات

احلّصة األوىل:

1. مهارة االستماع والّتحّدث:

أ. بعد االستماع للّنّص، خيتار الّطاّلب عنواًن جديًدا له )اإلجابة  متوكة القتاح الّطالب، وتقييم املعّلم(.

ب. يناقش الّطاّلب مع زمالئهم أمهّية الغاابت واألخطار اّليت هتّددهم.

)دور املعّلم املتابعة والّتصويب والّتشجيع(.

2. مهارة القراءة الّصامتة واجلهرّية:

أ. حيّدد الّطالب موضوع الّنّص بعد قراءته قراءة صامتة:

)أمهّية الغاابت يف العامل، واملخاطر اّليت تتعّرض هلا(.

ب. يبني الّطالب من خالل الّنّص أثر الغاابت على احمليط.

ج. أن يتبادل الّطاّلب قراءة الّدرس قراءة جهرّية، من خالل توزيع األدوار بني الّطاّلب ملتزمني مبهاراهتا.

3. مهارة الفهو واإلستعاب:

انبعاث اثين أكسيد الكربون، حيث متتّص األوراق  اخلضراء اثين أكسيد الكربون  أهّنا حتّد من أتثري  الغاابت على اهلواء يف  أثر  يتمّثل  أ. 

الّضار، وتبعث األكسجني اّلذي يتنّفسه اإلنسان.

ب. مينع الغاابت  تدهور الّتبة من خالل منع زحف الّصحراء للمدن.

ج. تلعب الغاابت دورًا كبريًا يف احلياة اإلنسان، فهي  غطاء  شاسع أخضر، وهي هلا مغزى اقتصاداّي وصناعّيا بل اجتماعّيا أيًضا.

4. مهارة اإلثراء الّلغوي:

أ. تدهور الّتبة: ُتضعف الّتبة.

ب. البيئة: كّل ما يوجد على سطح األرض.

5. مهارة التذوق الّلغوي:

أ. مجلة تدّل على شوق الّطاّلب للّدرس:

)..........جلس الّطاّلب  ينتظرون معلمهم بشغف...(

ب. كلمة على وزن )فاعلة(: )ّحاِضَنة(.
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6. مهارة التّفكري اإلبداعّي:

أ. حتمي الغاابت اإلنسان، فهي حتّد من انبعاث اثين أكسيد الكربون، حيث متتّص األوراق اخلضراء اثين أكسيد الكربون الّضار، وتبعث 

األكسجني اّلذي يتنّفسه اإلنسان.

والغاابت حتمى احليوان، إذا تعّد موطًنا طبيعّيا للحيوان والنبات حيث تضّم حوايل ثلثّي كائنات الكرة األرضّية، لذلك فهي تساعد على 

محاية الّتنوع )البيولوجي( من االنقراض.

ب. الّدور األساس للغاابت أهّنا متّثل غطاء شاسًعا أخضر كما أّن هلا مغزى اقتصاداّي وصناعّيا بل واجتماعّيا أيًضا.

ج. تكمن قيمة الغاابت يف أهّنا مصدر للطاقة، واملواد اخلام، كما تلعب على مّر العصور دورًا حضاراّي واترخيّيا هائاًل، كانت موطًنا 

للعنصر البشرّي من القدم.

7. مهارة خّط الّرقعة:

8. مهارة اإلمالء:

ميلي املعّلم على الّطاّلب الفقرة الّتالية:

يرى علماء البيئة، أّن البيئة ليست ما حييط بنا عن قرب فقط وإمنا هي حاضنة لكّل شيء يتواجد على الكرة األرضّية، والغاابت   

جزء مهم منها.

إّن هذا الّتعريف يدّل على معاين كثرية، منها أّن الغاابت جزء من كينونة الكرة األرضّية اّليت نعيش عليها، وأهّنا متّثل ابعًثا ملصدر   

احلياة اإلنسان، وموئاًل آمًنا للّثروة احليوانّية، بل متّثل مصدرًا من مصادر الطاقة اّليت يعتمد عليها اإلنسان يف حياته.

ولكن لألسف سَطا عليها العابثون قطًعا وختريًبا، أماًل يف أن تعود عليهم ابلّثروة واملال. فهل يعودوا لرشدهم ويتوقفوا عن أفعاهلم؟   

وهل تسهم حكومات العامل يف محاية الغاابت من عبث العابثني؟؟

10.9. مهارة اإلنتاج الّشفوّي والكتايّب:

    أ. حيّدث بعض الّطاّلب زمالئهم عن أمهّية الغاابت ودورها يف مجال الّطبيعة، وتلطيف املناخ، وصّحة اإلنسان.

     )يتمّثل دور املعّلم يف املتابعة واإلرشاد والّتشجيع، وميكن أن يزود الّطاّلب برؤوس أقالم حول بعض األفكار(.

     ب. يصف الّطاّلب كتابة تدهور حالة الغاابت يف بعض مناطق العامل.

)ميكن أن يستخدم الّطاّلب مؤّشر البحث يف احلاسوب جلمع معلومات عن املوضوع(.

ملحوظة: ينفّذ نشاط اإلنتاج الكتايّب يف املوقف الّتعليمّي - إْن أمكن - وإن يعطى كواجب بييت، على أن يتابع يف حصص اتلية.

منوذج ورقة امتحانّية

يف الّلغة العربّية                       املستوي الّثامن               

زمن االمتحان:ساعتان                  ساعة للغة العربّية - وساعة للّنحو واإلمالء

اقرأ الفقرة اآلتية بتمعن، مّث أجب عن األسئلة اّليت بعدها:

هِل  السَّ وبني  واألخضِر  األبيِض  وبني  واألمجِل،  اجلميِل  بني  ومساًء  ُصْبًحا  مَجاهِلَا  بنا يف  تتنقَُّل  فِفُصوهِلَا  أابَن!  اي  الّطبيعَة  أروَع  ما   

ْرُسَم  َعْب، يـَُغينِّ للحياِة حَلَْن اخْلُُلوِد، ِليـَ تـْ اِطَئ ِلُيْطَرَب، ُيفاِجي اجلماَل وال يـَ واْلَمْصَعِد، هذا حَيُْضُن األرَض احتضاًن لَيْسَعْد، وذلك يِسرُي والشَّ

َعْب، إهّنا مِسُْفوِنيَُّة اجلمال اّليت أبَدّعها ربٌّ كرمي. تـْ َعِب وال يـَ َبْسَمًة على ِشفاِه اْلُمتـْ

أّواًل: الفهم واالستعاب:

  1. ضع عنواًن للفقرة الّسابقة، مربّرًا اخيارك.

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

 2. ورد يف الفقرة عدد من مظاهر اجلمال يف الّطبيعة. اذكر ثالاًث منها؟

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

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

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

3. كيف ترُسم الّطبيعة البسمة على الشفاه املتعبة؟

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

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

اثنًيا: اإلثراء الّلغوّي:

1- هات :   أ - مرادف : أبدع :............... يناجي: ...................

               ب - كلمتني من الفقرة متقابلني )متضادتني(:..............................................

                ج - مجع كلمة )حلن( :....................)الّسهل(:..................................

                 د - كلمة مجعها )شفاه( :............................

2- كيف تكشف عن كلمة )حيضن( :..............................
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اثلًثا: الّتذّوق الّلغوّي:

  1- هات من الفقرة الّسابقة: 

       أ - كلمة على وزن )أفعل(:........................................................

       ب - أسلوب تعجب: .............................................................

  2- يف العبارة اآلتية تشبيه بنّي أركانه:

         )الّطبيعة كاألّم حتضن األرض احتضاًن(

      املشّبه :..........................      املشّبه به:................................

    أداة الّتشبيه: .......................      وجه الّشبه : ...........................

رابًعا: التفكري اإلبداعّي:

    1/ بعض الّناس ُيسيُء إىل الّطبيعة، كيف؟ وما رأيك فيما يفعل؟

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

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

    2/ كيف ترُسم الّطبيعة البسمة على شفاه املتعبني؟

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

     3/ لو كنت مكان الّطبيعة، ماذا تقول لإلنسان يف مجلتني؟

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

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

خامًسا: خّط الّرقعة:

اكتب اجلملة اآلتية خبط الرقعة اجلميل:

ما أروع الّطبيعَة، وما أجمَل مناظرَها.

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

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

سادًسا: الّنحو واإلمالء:

1. استخرج من الفقرة الّسابقة:

      * خربًا مجلة فعلية: ................................................................................

      * امًسا من األمساء اخلمسة: .........................................................................

      * اسم زمان: .....................................................................................

     * مفعواًل مطلًقا: ...................................................................................

     * فعاًل مضارًعا منصواًب: ............................................................................

2. اخت كلمة مما أييت، مّث اكتبها يف مكاهنا املناسب:

           ) صبًحا  -  جَمِْلس  -  ابتهاًجا(

    أ. ......................الطالب يف فصله.

    ب. استيقظ اجملتهد ................... ليذهب إىل املدرسة مبكرًا.

    ج. ابتهج الناجج ....................عظيًما.

3. أعرب ما حتته خّط يف اجلمل اآلتية:

     أ. ذو الفضل يسعد بفضله..........................................................................

    ب. ما أمجل الّطبيعة ...........................................................................................................

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

    ج. انتصر احلقُّ انتصارًا عظيًما.......................................................................

    د. سْرُت والّشاطّئ فجًرا.............................................................................

4. صّوب اخلطأ اإلمالئّي اّلذي حتته خّط فيما أييت:

     أ. ُسِؤل سائل: هل حتّب الّطبيعة؟:...................................................................

    ب. ظّل الّطالب متفاِؤاًل ابلّنجاح: ...................................................................

    ج. نل اجملتهد جائزة جزاًءا ملا أجنزه: ..........................................................................


