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 يف رحاب املدرسة((((3333

 أوهن البيوت((((3333

 ...هـنيئا لـكم((((3333
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من ميزة البشر أنه يتبادل األفكار واآلراء مع أفراد اتمع،              
ويشاطر العواطف والشعور، اللغة هي وسيلة هذا التواصل، لذا يعد           

ومن احملمود أن   . احلوار والتحادث من أهم احملادثات يف تدريس اللغة        
 يتضمن احلوار كلمات ذيبية تشري إىل مستوى الثقافة والشخصية،         

وأدوات استفهامية تبني وتسهل داللة الكالم يف مناسبات ومواقف           
 . يف هذه الوحدة  ثالثة دروس حتت عناوين ثالثة. خمتلفة
حوار يساعد الدارسني على اكتساب عناصر       : يف رحاب املدرسة 

 التحادث ومقدرة التواصل يف املواقف احلياتية املختلفة مع  املهارات          
اللغوية األساسية، كما يشجع الدارسني على تكملة البطاقات، وإعداد البيانات          

 . الشخصية، وتطبيق الكلمات التهذيبية مبوازنتها يف اللغات األخرى
قصة حوارية يستطيع الدارس قراءة القصص القصرية        : أوهن البيوت  

وفهم مضموا واستحساا وتذوقها وحتليل األشخاص وأخالقهم والتخلق          
بسلوكهم احلسنة والتجنب عن سلوكهم السيئة والقيام على تصحيح أحوال           
الفرد واتمع وحتويلها وتصحيحها، وكذا يقتدر على مشاطرة آرائه وخياله           
وشعوره مع غريهم بلغة بليغة نقية جذابة، ويستخدم أنواع األفعال يف               

 .املكاملات وغريها حسب املواقف
منظوم رائع جذاب يشجع الدارسني على اليقظة والنشاط ...:  هنيئالكم 

ويستطيـع  .  والتقدم إىل اد، وحيرضهم على خدمة الوطن واملواطنني وحلمايته
الدارسون استماع األشعار واألناشيد واستحساا مع فهم معانيها ومضموـا  

 .والقيام بتحليلها وربطها باألحداث والوقائع املعاصرة

 املقدمة
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 حصة ٢٢ : املدة 
 الوسائل
 ؟“كيف نقدم أنفسنا”قطعة فيديو  •
 “التعارف واحلوار بني األشخاص”قطعة فيديو  •
   قصاصات اجلرائد،  (Discount Card)بطاقة اخلصم  •
 اخلارطات/ فيديو القصة/ مقاطع فيديو •
 ICT/ قرص للمنظوم من النص •
 صورة مكربة للشاعر حافظ إبراهيم •
 .اخلارطات، املعاجم، الشرائح، كتاب املدرس •

 
 القيم واملفاهيم

 .تذوق القصة واملنظوم •
 .التوعية عن املسالك السيئة االجتماعية •
 .شرف العمل يف احلياة •
 .أمهية األخوة اخلالصة •
 .حب البيئة وحفاظها •
 .التعرف بنعمة اهللا تعاىل واالستفادة منها والشكر عليها •
 .التذكرة ملواجهة املشكالت بالتفاؤل •

 إىل السعادة... مرحبا بكم: الوحدة األوىل
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إطار الوحدة
 

املفاهيم
 /

ت
احملادثا

صر اللغوية/
العنا

 
ج التعلمية

النوات
 

•
 

قدرة التواصل مرآة 
الشخصية

 
•

 
التواصل الناجح 

للشخصية اإلجيابية
 

•
 

ك بالصداقة 
التمس

احلسنة
 

•
 

لكل عمل فضله
 

 

•
 

ض مقطع فيديو
عر

 
•

 
مناقشة

 
•

 
املشاركة يف املناقشة

 
•

 
ف الصديق

تعري
 

•
 

ت
إعداد االستبيان للمقابال

 
•

 
ت 

ض على مالحظة املقدمني واملذيعني يف قنوا
احل

خمتلفة
 

•
 

ب 
ش الدقة يف مالحظة فيديو ومشاركة الطال

يفت
ب واألصالة

ولغة االستبيان واألسلو
 

•
 
 

الدقة يف مالحظة فيديو
 

•
 

ف األصدقاء
ب يف تعري

األسلو
 

•
 

لغة االستبيان
 

•
 

معيار املفاضلة بني املذيعني
 

•
 

اإلبداعية
 

•
 

ب
أصالة اللغة والتراكي

 

•
 

يتدخل يف املناقشة 
بشجاعة

 
•

 
يقدم اآلرآء حول فيديو

 
•

 
يقدم ما عنده  من املعاين

 
•

 
يعد االستبيان

 
•

 
يالحظ مراحل اإلذاعة 

والتقدمي
 

•
 

يفاضل بني تقدمي املذيعني
 

•
 

ب 
يدرك خاصية وأسلو

ت االصطالحية  
املفردا

ف خمتلفة 
ت ومواق

ملناسبا
ويطبقها

 

جية 
اإلستراتي

 /
ت التعلم والتقدير

عمليا
 /

التقومي
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املفاهيم
 /

ت
احملادثا

صر اللغوية/ 
العنا

 
ج التعلمية

النوات
 

•
 

للقصة دور هام يف 
ترسيخ القيم يف 
نفوس األطفال 

ف
والتثقي

. 
•

 
ص منعكسة 

القص
أوراق احلياة

. 
•

 
ت العامة 

رغبا
وحرصهم من 

الزواج
. 

•
 

دور املرأة الصاحلة 
يف سعادة األسرة

. 
 

•
 

ص والقصاصني
املناقشة حول القص

. 
•

 
ض مقطع فيديو مبناسبة الزواج

عر
. 

•
 

املناظرة حول اآلراء عن الزوج والزوجة
. 

•
 

ص اليت تدور فكرا حول املفاهيم املعينة هنا
مجع القص

 
•

 
ب 

يقدر املدرس مشاركة الدارسني يف املناظرة وأسلو
تقدمي اآلراء والشعور

 
•

 
يالحظ الرغبة الدارسني يف قراءة القصة وإعداد 

الشرائج يف الكمبيوتر
. 

 

•
 

يقتدر على استماع 
ص البسيطة 

القص
ويفهمها

. 
•

 
ص

يقتدر على قراءة القص
. 

•
 

يقتدر على إعداد 
ت

التعليقا
. 

•
 

يقتدر على تشكيل اآلراء 
حول املفاهيم

. 
•

 
يقتدر على إعداد املذكرة 

البسيطة
. 

•
 

يستعد إللقاء اآلراء
. 

•
 

يتمهر يف استخدام وسائل 
التقنية املتطورة

. 
•

 
يقتدر على إعداد احلوار 

واالستبيان
. 

جية 
اإلستراتي

 /
ت التعلم والتقدير

عمليا
 /

التقومي
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املفاهيم
 /

ت
احملادثا

صر اللغوية/ 
العنا

 
جية 

اإلستراتي
 /

ت التعلم والتقدير
عمليا

 /
التقومي

 
ج التعلمية

النوات
 

•
 

احلياة هبة اهللا
 

•
 

أمهية استفادة 
ص يف احلياة

الفر
 

•
 

العلم مفتاح العال
 

•
 

ب 
ت واملصائ

املشقا
ف احلياة

ردي
 

 
•

 
احلوار، القصة، 

املنظوم
 

 

•
 

مييز األفعال املاضية 
واملضارعة واألمر والنهي

. 
•

 
يقتدر على الترمجة 

البسيطة والفقر اليسرية
 .

 

•
 

ترتيل الشرائح وإعدادها حول األسرة السعيدة
. 

•
 

ترمجة شهادة  الزواج
. 

•
 

ص
حتويل أزمنة األفعال يف الفقرة املختارة من القص

. 
•

 
ب 

ت والتراكي
يقدر املدرس اجلقة يف االستخدام املفردا

ت
وحتويل األزمنة وإعداد االستبيانا

. 
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املفاهيم
 /

ت
احملادثا

صر اللغوية/ 
العنا

 
جية 

اإلستراتي
 /

ت التعلم والتقدير
عمليا

 /
التقومي

 
ج التعلمية

النوات
 

•
 

ت الشخصية
البيانا

 
•

 
ت االستفهام

أدوا
 

•
 

االسم، الفعل، 
ف 

احلر
 

•
 

الفعل املاضي 
واملضارع

. 

•
 

يستمع  الدارسون 
األناشيد العربية 

ويتذوقها
. 

•
 

ينشد املنظوم يف أحلان 
خمتلفة

. 
•

 
ت ويعد 

يقرأ األبيا
املذكرة االستحسانية

. 
•

 
ف عن 

يقتدر على التعر
بالشاعر ويعد سرية 

شخصية
. 

•
 

ف 
يقتدر على اكتشا

ت املناسبة للجمل
األبيا

. 

•
 

استماع األناشيد املختلفة املدروسة
. 

•
 

إنشاد املدرس باستعانة 
IC

T
 

•
 

ف أحلان خمتلفة ويقدر 
إجراء املسابقة يف  اكتشا

مشاركة الدارسني
. 

•
 

إعداد املذكرة االستحسانية 
 

•
 

املناقشة حول املنظوم ومضمونه
. 

•
 

تقدمي الدارسني
. 

•
 

إعداد سرية ذاتية فرديا
 .

 
•

 
حترير الدارسني وتنقيحهم

 .
 

•
 

يقدر مقدرم يف استخدام األلفاظ املناسبة وملكة اللغة 
ب

واألسلو
. 
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 حصص٦:  املدة
  املدخل 
، يشاطر املدرس مع الدارسني جتارم مبساعدة أسئلة سهلة بسيطة 

ويعرف نفسه ويلفت أنظارهم وأفكارهم إىل عام دراسي جـديـد،   
ويتعارف عليهم بأسئلة عن جتارم وأمنيام وأفكارهم وآرائـهـم     

 .وطموحام
  (self introduction)كيف نقدم أنفسنا  -يعرض مقطع فيديو  - 
 .جتري يف الصف املناقشة حوهلا  - 
  -على األقل طالبا وطالبة -يعرف املدرس بعضا من الدارسني  - 
 .أمام الدارسني    

 إىل النص

   يفرق املدرس الدارسني إىل أربعة فرق ويطلب منهم قراءة  - 
 .النص    
يسأل املدرس بعض األسئلة عن مضمون الدرس ويطلب منهم  - 
 )عملية تقديرية(إعداد كشف للكلمات التهذيبية     
 يطلب املدرس من الدارسني أن يتعارف كل واحد صديقه  - 
  -املطلوبة من النشاط األول  -وجيمع بياناته الشخصية     

 يف رحاب املدرسة 
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        يطلب املدرس من الدارسني أن يقدموا ويعرفوا صديقه كما  -

 ).طالبا وطالبة( عرف املدرس من قبل 
ðäbrÜaì@ßìÿa@Ãb“åÜa@Zنتعارف وجنمع البيانات 

. يقوم املدرس ذين النشاطني يف مدخل النص أو بعد تقـدميـه   
وجيمع الدارسون البيانات الشخصية من األصدقاء ويقدمـوـا يف     

ويعرف بينهم بقراءة هذه البيانات ويشجع الدارسني حسـب  . الصف
مثل امسه ووالده ووالدتـه    -احلاجات  ويطلب للبيان البسيط وكتابته 

ويقدر على تأديتهم ومشاركتهم يف العمليات الصفية   -وأسرته وهوايته 
ومقدرة تعبريهم يف استعمال الكلمات املالئمة على ضوء النـصـوص   

 )TE(املدروسة 
 

 يقدر املدرس أصالة التقدمي وجودة اللغة والنربة والسحنة

يقتدر الدارس على إجراء األحورة حسب املناسبات املختلفة 
 باستخدام الكلمات التهذيبية 

òîàÜÈnÛa@wmaìäÛa@ ١: ١ 
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 .يقتدر الدارس على إعداد البيانات الشخصية والبطاقات املتنوعة

sÜbrÜa@Ãb“åÜa@Z  نالحظ ونعبئ البيانات  

    ICTيعرض املدرس بطاقة اخلصم مبساعدة  - 
 .يبني املدرس عن ميزة البطاقة ومضموا - 

 . يطلب من الدارسني املناقشة حوهلا ومضموا يف الفريق - 
 ).CE(يعني هلم ختصيصا فرديا حول هذا النشاط - 
 .يعبئ الدارسون بطاقة اخلصم ويقدموا - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح - 

 
 

Êia‹Üa@Ãb“åÜa@Zنعد احلوار  

   يناقش املدرس مع الدارسني حول حاجة خمزن املدرسة  - 
 )١٤وردت هذه األشياء يف صفحة (واألشياء اليت توجد فيها     
 .يعد املدرس كشفا هلذه األشياء على السبورة - 
 .يناقش مع الدارسني حول احلوار الذي جيري يف خمزن - 

يقدر املدرس ختصيص تعبئة البطاقة وإدراك املضمون وكمالية 
 .البيانات وجودة اللغة
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 صباح اخلري:   منري 
 مرحبا، صباح النور، ماذا تريد؟:  أمني املخزن

 أريد قلما وكراسة:   منري 
 روبية ٢٠روبيات وكراسة  ١٠هذا قلم سعره :  أمني املخزن

 أريد أرخص منها:   منري 
 روبيات ٥هذا القلم :  أمني املخزن

 نعم، شكرا:   منري 
 عفوا:  أمني املخزن

 .يطلب من الدارس إعداد احلوار يف الفريق وتقدميه - 
 :مثال    

 

 

 

 

 

 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 
   

على املدرس توسيع هذا احلوار حسب مقـدرة الـدارسـني      
ومشاركتهم يف املناقشة ويشجعهم على القيام ا يف مناسـبـات   
خمتلفة باألنشطة اإلضافية واختالق فرص إلعداد حوار بسـيـط   

. باستخدام األلفاظ البسيطة والكلمات التهذيبية للمواقف املختلفة
ويقوم بتقدير مقدرم اللغوية وملكتهم يف استخدام الكلـمـات   

 :املالئمة يف املواقف املتنوعة، مثال

  للمدرس
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يقدر املدرس فرديا وفريقيا للوقوف على إدراكهم وجودم 

 .ولغتهم وتراكيبهم يف إعداد الترمجة

هو يعمل يف شركة دولية يف ديب، فأعد . لقيت صديقك يف الطريق

 )TE(حوارا من خيالك 

÷àb©a@Ãb“åÜa@Zنقرأ احلوار ونترمجه. 

 .يفرق املدرس الدارسني إىل فرق -  
 يطلب من الدارسني املناقشة حول احلوار بني سبِتا ومنِرية - 
 .مبساعدة املعجم الوارد يف النص    
 .يطلب من الدارسني الترمجة يف الفريق - 
   يقدم كل فريق منتجام يف الصف ويقوم الدارسون  - 
 .بتصحيحها وتقديرها    

 
 
 
 
 
 

 يقرأ الدارس احلوار ويترمجه 
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يقدر املدرس ذاتيا والدارسني أيضا على إدراك مفاهيمهم 
 . ألجزاء اجلمل وحتقيق املعاين وكمالية تعيني الكلمات

‘†b�Üa@Ãb“åÜa@Zنقرأ ونعد. 

 .يطلب املدرس من الدارسني قراءة الفقرة فرديا -  
 .يرسم املدرس اخلانات لالسم والفعل واحلرف على السبورة - 

 يرسخ املدرس تعريف أجزاء اجلملة يف أذهان الدارسني   -  
 .مبساعدة امللحق الوارد يف آخر الدرس   

 يطلب املدرس من الدارسني تعبئة كشف أجزاء اجلملة  -  
 .وتقدميها   

 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير -  
نالحظ النص وخنتار منه االسم والفعل واحلرف ونكتبها يف  

 )للعملية اإلضافية() CE(اخلانات 
 

 . يقتدر الدارس على متييز أنواع الكلمة الثالثة  

òîàÜÈnÛa@wmaìäÛa@ ٤: ١ 



١٧ 

@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa����

 
 حصص ١٠:   املدة

 ١ -* املدخل 
 أيها الدارسون الكرام،   

 درسنا يف الصفوف السابقة بعض القصص، هل تذكروا؟        
 من األشخاص يف تلك القصة؟      

 ما مضمون القصة؟  
 ما عربة تلك القصة؟  
 ما أدوار أشخاص القصة؟  

 
 
 
 
 
 

 .يكتب املدرس األجوبة على السبورة - 
 .يناقش عن القصاصني ويشارك الدارسون يف املناقشة - 
 __________________ 

قد أوردنا لتقدمي هذا الدرس عددا من املداخل وللمدرس أن خيتار ما شاء   * 
     حسب متطلبات البيئة

 :األجوبة املرجوة
 الصف العاشر -الفريسة 

 الصف العاشر -كأين دخلت القرب 
 وقصص من الصف الثامن والتاسع

 “الفريسة”أشخاص قصة 
 احلداد، سلمان، شاب  

 خطر رسائل األجانب:    العربة

 أوهن البيوت
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 :مثال
 :بعض القصاصني العرب
 جربان خليل جربان

 مصطفى لطفي املنفلوطي
.................... 

 )ممن درسوا يف الصفوف السابقة(

 
 
 
 
 

يناقش املدرس عن بعض منتجام القصصية ويكتب عددا من - 
       أمساء القصاصني على السبورة أو يعرض صورهم أمام     
 .ICTالدارسني باستعانة     

 ٢ -املدخل   
 : هيا يا أوالدي نشاهد فيديو:  املدرس 

 
 

 :يسأل املدرس بعض األسئلة عن فيديو - 
 ما موضوع القصة؟، من األشخاص؟، ما العربة؟    
 ٣ -املدخل   

 .يعرض املدرس هذه اخلارطة أو يعرض فيديو هلذه القصة        

 يعرض فيديو قصة صغرية كارتونية أو غريها  من يوتوب

 بائعة احلليب
مع خادمه أسلم يف جوف الليل ) ر(ذات ليلة خرج عمر بن اخلطاب   

 وفـي الطريق جلسا عـند الـجدار لالستراحة،. لـيتفقد أحوال رعيته



١٩ 

@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×@@@@@@‘ČŠ‡¾a@lbn×������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa‹“Ç@ð†b¨a@@Ñ—Ûa����

    
 يلقي بعض األسئلة اإلدراكية مرتكزا على أمساء االستفهام  - 
 :واألشخاص والقيم، مثال    

   

 . أخلطي احلليب  باملاء! يا ابنيت: فإذا به يسمع امرأة تقول 
يا أماه، أما مسعت قول أمري املؤمنني عمر بـن  :  فقالت ابنتها 

 “ال خيلط اللنب باملاء؟”اخلطاب 
 .فإن عمر ال يرانا  - 
 .إذا مل يرانا عمر فرب عمر يرانا - 

ملا مسع عمر قول البنت فرح به وذهب إىل داره ودعا ابنه عاصما   
 “ ...هل لك  يف امرأة ختشى اهللا”وقال له 

 .   وهكذا زوجها عمر البنه عاصم 

 مع من خرج عمر بن اخلطاب ذات ليلة؟  ⇐
 ماذا مسعا؟  ⇐
 ؟“اخلطي املاء”ماذا أجابت البنت أمها حني طلبت   ⇐
 كم شخصا يف هذه القصة؟ من هم؟  ⇐
 ابنه ذه الفقرية؟) ر(مل زوج عمر  ⇐
واخللفاء ) ص(ما هو معيار الزواج يف عهد الرسول  ⇐

 الراشدين؟ 
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 انتحار الزوج والزوجة
 مغادرة الزوج زوجها أو عكسها 

 ترك الزوجة زوجها وأوالدها
 االختفاء مع العاشق 

 ٤ -املدخل   
 يوزع بعض قصاصات اجلرائد لكارثة معروفة لدى الدارسني   

 :يف الفريق مبناسبة الزفاف ويناقش حوهلا، مثال  

 
 
 

 :ويلقي املدرس بعض األسئلة - 
 االنتحار؟/ ما هو السبب لسقوط هذا النكاح •
 مل تركت الفتاة زوجها وولدها؟ •
 هل حيصل على اهلدف يف الزواج؟ •

 .جتري املناقشة فريقيا ويدون آراءهم يف الدفاتر - 
 . يوزع هلم بعض القصص القصرية العربية -  
       للقراءة واملناقشة حوهلا الكتشاف أشخاص القصص      

 .وعربا وجييبون عن األسئلة اإلدراكية    
 إىل النص

 أيها الدارسون األعزاء، 
على (“ أوهن البيوت”أمامنا قصة، قصة أسرة ساقطة، قصة     

 ) املدرس التركيز على معىن هذا العنوان
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 .يطلب من الدارسني قراءة الفقرة فرديا - 
 . يفرق املدرس الدارسني ويوزع هلم املعاجم - 
 :مثال. يسأل بعض األسئلة إلدراك مضمون النص - 
 من كان سامل؟، كيف كان أخالقه؟   
   / يفهم الدارسون مضمون النص جيدا مع مساعدة املدرس(  
 )املمتازين من الفريق/ املعجم   
 .تقدم الفرق مضمون القصة واحدا بعد واحد - 
 .يقدم املعلم القصة تفصيليا - 

 
 
 
 
 

على املدرس متابعة هذه العملية عند تقدمي النص مع   -
 .التغريات الالزمة مالئمة يف شىت املواقف 

على املدرس اختالق الفرص لالستماع والتحدث وإظهار   -
 . رأي الدارس يف مجيع األنشطة الدراسية 

تعرف الطالب من الدرس األول على االسم والفعل  -
على املدرس أن خيتلق فرصة الكتتشاف أنواع. واحلرف 
 . الكلمات من هذا الدرس واالهتمام ا  

  للمدرس
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 -عيناك   -عينيها   -مستقبله   -حديثها 
 ارها  -وجهها     -رأيك  

يهتم املدرس ببعض من قطع القصة املالئمة للتعليق عليها  -
 .وسيلة لألنشطة اليت ستجيء يف األنشطة الدراسية 

يف هذه القصة كثري من الضمائر املتصلة، فعلى املدرس  -
االهتمام ا وترسيخها يف أذهان الدارسني وظيفيا بالتكرار  
 .وإيضاح النماذج وإحلاق الضمائر األخرى مع األلفاظ 

 
 :  مثال 
 
 
 
على املدرس تقدير الدارسني فرديا وفريقيا إلدراك مقدرم  -

 )   CE. (اللغوية طول الدرس 
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@ßìÿa@Ãb“åÜa@Zنراجع املقطوعات ونربطها بالسياق. 

 .يطلب املدرس من الدارسني قراءة النص فريقيا - 
 .جتري املناقشة حول النص ومضمونه - 
 .يلقي املدرس بعض األسئلة ويشجعهم - 
 .يكتشف الدارسون السياق ويقدمون آراءهم - 
 .يعد الدارسون املذكرة فريقيا ويقدموا يف الصف - 
 .يقوم الدارس بالتنقيح والتصحيح والتقدير - 

 

ðäbrÜa@Ãb“åÜa@Zجنري مناقشة. 

   جتري املناقشة يف الصف حول العادات السيئة يف الزفاف  - 
 .فريقيا     
 .جيمع الدارسون ويدونون آراءهم يف دفاترهم - 
 .يقدم الدارسون اكتشافام أمام الصف ويعارض الباقون - 
 يكتب املدرس النقاط على السبورة - 
 . يساعد املدرس بتوسيع الفقرة مبساعدة النقاط - 

 .يقتدر الدارس على استماع القصص القصرية ويتذوقها
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 .يقدم عدد من الدارسني منتجام أمام الصف - 
 يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

 
sÜbrÜa@Ãb“åÜa@Zنقرأ احلديث ونعد فقرة. 

 .يفترق الدارسون ويناقشون النقاط املذكورة يف الفريق - 
  يساعد املدرس الدارسني بتوزيع املعاجم   - 
 .يعد الدارسون الفقرة باستخدام النقاط فرديا - 
    يقدم بعض من الدارسني فقرم ويقوم الدارسون بالتصحيح  - 

 .والتقدير

 :يلقي املدرس بعض األسئلة، مثال
 هل اجلمال والزينة معيار الزفاف؟ •
 كيف يؤثر املال على اتمع؟ •
 الزوج؟/ أمل مل الدين واألدب عند اختيار الزوجة •
 بنام؟/ مب يهتم اآلباء واألمهات عند تزويج أوالدهم •
 هل توافق على هذا التصريح؟ •

 مل؟“ املال والنسب واجلمال أساس الزواج”    
• ............................................................ 
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@

Êia‹Üa@Ãb“åÜa@Zنعد حوارا. 

 :يقدم املدرس بعض اإلشارات، مثال - 
  دور املال واجلمال   -احلياة الزوجية  -أحالم سامل عن الزواج       
 .جتري املناقشة فريقيا حول اإلشارات املذكورة - 
 )Role Play(يعد احلوار فريقيا ويقدمه يف الصف كلعب دوري  - 
 . يقوم الدارس بالتصحيح والتقدير - 

 
÷àb©a@Ãb“åÜa@Zنقرأ ونترجم. 

  يراعي املدرس عند تقدمي الدرس والتحليل وإجراء احلوار  -   
 :واملناقشة على ترمجة اجلمل البسيطة مثال    

 أنا دارس  -يل كتاب وقلمان  -قرييت مجيلة        
 .يطلب املدرس من الدارسني ترمجتها وتقدميها - 
 .يتدخل املدرس يف العملية - 
 .يطلب من الدارسني قراءة النشاط اخلامس - 
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يقتدر الدارس على ترمجة الفقرات العربية البسيطة حسب  
 .احلاجة

 يعرض املدرس بعض التعبريات اليت تعرب عن صيغة املتكلم،  - 
 :مثال  

 I am -أنا    

 I have -يل   

  My book -كتايب   
  يترجم الدارسون الفقرة فرديا ويقدموا  - 
 .يقوم الدارس بالتقدمي والتقدير - 

òîàÜÈnÛa@wmaìäÛa@ ٦: ١ 
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 حصص ٦ :  املدة
 :يلقي املدرس بعض األسئلة : املدخل

 .يشجع املدرس الدارسني على إنشاد املنظوم -  
 .ينشد املدرس بعض السطور املألوفة لديهم -  

 هل تذكرون شيئا من األشعار العربية؟  
 من شاعرها؟  
 .سم بعضا من الشعراء املشهورين يف العربية  

 )يكتب املدرس بعض األمساء على السبورة(      
 من يقتدر على إنشاد بعض األبيات عن ظهر القلب؟  

 )حياول الدارسون إنشاد بعض األبيات(      

 ... هنيئا لكم 

. هذا املنظوم للشاعر حممد حافظ بك إبراهيم يف حبر الكامل: هنيئا لكم
 متفَاعلُن متفَاعلُن متفَاعلُن  متفَاعلُن متفَاعلُن متفَاعلُن: وزنه

 قَد أَخلَقَا/ عهد الذي/جددتم ال/ د ومرحبا /بِغة الْبِالَ/أَهالً بِنا : تقطيعه
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 إىل النص

 .يطلب املدرس إنشاد األبيات الواردة يف النص - 
   .  ينشد الدارسون املنظوم فرديا - 
 .يلقي املدرس بعض األسئلة إلدراك مضمون النص - 

 
 
 
 

 .يعرض املدرس األسئلة املكتوبة يف اخلارطة أمام الصف - 
 .يطلب من الدارسني قراءة الشعر فريقيا وصفيا - 
  يفرق املدرس الدارسني فرقا ويطلب منهم اكتشاف أحلان  - 
 .خمتلفة     
 .جتري مسابقة يف اكتشاف أحلان خمتلفة - 
 / يقدم املدرس الشعر من النص وينشده يف أحلان جذابة - 
 .بواسطة القرص أو يسمعه    
يعطي املدرس فرصة لالستماع واإلنشاد واالستحسان             (     
 )مع مراعاة البحر والعواطف واملوسيقى   

 كيف تنال األمة اد والعلو؟  )١
 ما هي مفاتيح السعادة؟  )٢
 من الشاعر؟  )٣
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ßìÿa@Ãb“åÜa: نكتشف أحلانا خمتلفة. 

 جتري مسابقة يف اكتشاف أحلان خمتلفة يف الصف عند تقدمي  - 
 .النص    

ðäbrÜa@Ãb“åÜa: نقرأ معاين السطور وخنتار. 

 يطلب املدرس من الدارسني قراءة معاين السطور الواردة  - 
 .فرديا    
 .خيتار الدارسون السطور املوافقة ويقدموا يف الصف - 

sÜbrÜa@Ãb“åÜa: نعد ونستحسن. 

 .يفرق املدرس الدارسني إىل أربعة فرق - 
 .يوزع ثالثة سطور لكل فريق - 
 .جتري يف الصف مناقشة فريقيا حول السطور املوزعة - 

  

يقدر املدرس مشاركة الدارسني ومقدرة الدارسني يف اكتشاف 

 .األحلان وإدراك املضمون
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 يلقي املدرس أسئلة لكل فريق إلدراك معاين األبيات،  -  
 :مثال     

 
 
 
 
 

 .يطلب املدرس من الدارسني اكتشاف معاين السطور - 
 .يوزع املدرس املعجم أو يساعدهم حسب احلاجات - 
 .يقدم كل فريق مذكرم أمام الصف - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح - 
 . يطلب من الدارسني قراءة املذكرة ونسخها إىل الدفاتر - 

Êia‹Üa@Ãb“åÜa: نعد فقرة. 

 .يطلب املدرس من بعض الدارسني إنشاد األبيات املذكورة - 
 )CEالندوة /املناظرة(جتري املناقشة فريقيا عن أمهية العلم  - 
 .يعد الدارسون الفقرة باستعانة اإلشارات التالية - 

 ملن يناجي الشاعر يف هذا البيت؟ )١
 مل حيرض الشاعر على التعلم؟ )٢
 ما املراد ذا البيت؟. “يف كل حرف مزلقا” )٣
 ماذا يقول الشاعر عن فرص احلياة؟ )٤
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 .يقدم كل فريق فقرم يف الصف - 
 يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح - 

 

 -قوة العلم يف احلياة   -االستفادة بالعلم  -العلم مفتاح السعادة 
 العلو واالرتقاء بطلب العلم -اإلرشادات إىل احلياة السعيدة 

يقدر املدرس مقدرة الدارسني يف استخدام الكلمات املالئمة يف إعـداد   
املذكرة وتقدميها ومشاركة  الدارسني يف األنشطة الفريقية ويشجع املتخلفـني  

 .على إعداد اجلمل البسيطة
يقدر الدارس نفسه يف توفري الكلمات املناسبة وإمالئـهـا حسـب       

 .احلاجات

 .يستمع ويستحسن الدارسون األناشيد العربية
 يكتشف الدارس أحلانا خمتلفة للمنظوم ويقتدر 

 .على إنشادها     

  يقتدر الدارسون على إدراك مضمون الشعر 
 .وإعداد املذكرة االستحسانية      

 .يتعرف الدارس على الشاعر

 

òîàÜÈnÛa@wmaìäÛa@

٩:  ١ 

١٠:  ١ 

٨:  ١ 

٧:  ١ 
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 عن الشعر
جددمت وأحدثتم العهد القدمي . يا أبناء الوطن، مرحبا بكم .١

 .والوعود على محاية الوطن احلبيب
أيها األبناء، ال تقنطوا يف استرداد عزتكم وجمدكم السابق،  .٢

 .وكم من أمم استيقظوا بعد سقوطهم
قدمت إليهم اآلمال واألماين عن مستقبل باهر فتمسكوا  .٣

 .واعتصموا باحلبل القوي
. حتملوا كل مشقات وصعوبات شديدة يف سبيل اد والعلو .٤

 .ألنّ اد والعلو ال ينال إال بصعوبات ومشقات عظيمة
 .تعلموا فإن العلم يفتح أمامك أبواب السعادة والنجاح .٥
واستفيدوا بالعلم، وكونوا أقوياء، فإن العلماء حمترمون يف كل  .٦

 .مكان
 . احفظوا وطنكم مع اليقظة واحلذر بكل الوسائل .٧

 . أحسنوا الكالم واقتصدوا فإن الكالم ميكن أن يزلق .٨
تقدموا يف احلياة مع احلذر واليقظة، فإن طرق احلياة مملوءة                 .٩

 .باملشقات واملصائب 
 .وستجدون فيها كثريا من الشراك واألخطار. ١٠
وانتهزوا فرص احلياة فإا هي مثينة، وسارعوا لنيلها بالعزائم    . ١١

 .والرجاء 

 .وإن انعدمت الفرص اصنعوها فإا جديرة أن ختلق.  ١٢
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 خمطط املدرسمنوذج 
 يف رحاب املدرسة:    اسم الدرس

 ٢٠١٤-٨-١٨:     التاريخ
 .سبع حصص:    املدة املتوقعة

 .الثقافة:     املبحث
 يقتدر الدارس على :    النواتج التعلمية

 األحورة البسيطة   •
 التعريف النفسي  •
 تعريف األصدقاء  •
    ترمجة األحورة   •

 احلوار والتحادث وسيلة فعالة يف :    املعاين واملفاهيم
 التواصل      
 للكالم املثقف تأثري بالغ يف نفوس:      
 السامعني       

 مقدرة إعداد احلوار، ملكة التعريف :     املقدرات
 النفسي،مهارة الترمجة        

 يقف على أجزاء اجلملة:    املفاهيم اللغوية
 احلوار:     احملادثة

 .شرف العمل، أمهيةاألخوة والصداقة:    القيم والذهنيات
 .مقطعات فيديو، شرائح :   األدوات الدراسية
 البيانات الشخصية، طلب بطاقة :   املنتجات املرجوة

 .اخلصم، حوار، ترمجة ،جدول أجزاء اجلملة    
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 صفحة العمل صفحة التقدير 
 أستمع إىل إجابام ∗
 من الذي استجوب؟ ∗

i.  
ii.   

 
 
 
 
 ألقي عددا من األسئلة ∗

بني من جيري هذا  ∞
 احلوار؟

 كيف يبدأ هذا التعارف؟ ∞
 بأي مجلة عرف وظيفته؟ ∞

أقدر مشاركة الدارسني يف  ∗
 املناقشة

 
 
 
 
 
 
 

أبدأ فصلي بعصف  ∗
إذا مل يتم : الدماغ؛فأسأل

 التعارف فيما بيننا فما ذا حيدث؟
 
أعرف نفسي تفصيليا جبمل  ∗

 بسيطة بطالقة و هدوء
أشاطر مع الدارسني جتربايت و  ∗

 أمنيايت
التعارف “أعرض مقطع فيديو  ∗

 ”بني شخصني
 
 
 فيديو يناقش الدارسون حول  ∗
أعرف دارسا و دارسة أمام  ∗

 الصف على أساس البيانات
أعرض البيانات الشخصية كما  ∗

 . ر.يف ص
أطلب من الدارسني مجع  ∗

 البيانات الشخصية من الصديق

 جيدا متوسطا دون التوسط
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⇐  
 أقدر تقدمي الدارسني ∗

 لغة ∞
 أسلوب ∞
 طالقة/ أصالة ∞

 أسأهلم  ∗
 يف أي شعبة التحق منوج؟ ∞
 من هو جابر؟ ∞
مل اختار جابر علوم  ∞

 التجارة؟
 أين يسكن جابر؟ ∞

 إىل أين يروح منوج؟ ∞
 أفتش صحة الكشف ∗

 تناسب ∞
 دقة ∞
 كمالية ∞

 
 أقدر عملهم ∗

 اخلط ∞
 صحة التعبئة ∞
 التصميم ∞

 يعرف بعض صديقه ∗
 
 
 
أفرق الدارسني إىل فرق وأطلب  ∗

 منهم قراءة النص وحتليله
 
 
 
 
أطلب منهم إعداد كشف  ∗

 للكلمات التهذيبية من النص
أعرض طلب بطاقة اخلصم يف    ∗

 مبساعدة شرحية ١٣ص ر 
 
 

 يعبؤوا يف دفترهم ويصححوا ∗
أكتب كشف األغراض  ∗

املدرسية على السبورة مبساعدة 
 الدارسني
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أقدر انتباه الدارسني اىل السؤال  ∗

 وحماولتهم لإلجابة
 
 
 
 
 
 

 أقدر  ∗
 العملية ∞
 اللغة ∞
 األسلوب  ∞
 الدقة والطالقة ∞

 
 أقدر احلوار ∗

 العملية ∞
 اللغة ∞
 األسلوب ∞
تناسب /األداء ∞

 التصرفات
أقدر مشاركة الدارسني يف  ∗

 املناقشة

أسأل عددا من األسئلة  ∗
لتوجيه الدارسني إىل إعداد 

 احلوار
كيف حنيي ألمني  ∞

 املخزن؟
 ما ذا يسأل اخلازن؟ ∞
 كيف نطلب منه دفترا؟ ∞
 كيف خنتم احلوار؟ ∞

يعد الدارسون احلوار  ∗
 ويقدمون

 
 
 
 
 أطلب قراءة النشاط اخلامس ∗
يقدمها البعض يف صورة  ∗

 احلوار
 
 
يناقش الدارسون حول  ∗

 احلوار
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 أقدر احلوار املترجم ∗

 لغته وأسلوبه ودقته  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقدر ورقة التخصيص  ∗

 الصحة والدقة  -

يترجم الدارسون احلوار  ∗
 ويقدمونه

 
 
جيري التحرير والتحسني  ∗

 حسب احلاجة
أعرض نسخة املدرس  ∗

 :للترمجة
 

 
 
 

 
 
أبني مفهوم أجزاء اجلملة  ∗

 )االسم، الفعل،احلرف(
حيللون الفقرة ويعدون  ∗

 الكشف
يقدمون الكشف يف الصف  ∗

 ختصيصا

 الطالب الذين قاموا بالترمجة الصحيحة

_ 

_ 

_ 

Sbitha   :  Good morning 

Muneera: Good morning 

Sbitha   :  How are you? 

Muneera:  Fine 

Sbitha   : Who is with you? 

Muneera:  This is my friend 

Sbitha   :  Good bye 

Muneera:  Bye 
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 -:التأمالت 
 االكتشافات والتطلعات ∗

 .وجدت بعضا من  الدارسني  خيطئون يف التعريف 
 )١ : أمساؤهم  
     ٢( 

 بعض الدارسني يقتدرون على الترمجة جيدا
 )١ :  أمساؤهم  
     ٢( 
 
 املتابعات واملعاجلات ∗

 أوفّر الفرص للتعريف حىت يقتدر اجلميع على التعريف  
 أستعمل الطالب املمتازين يف التعريف  
 أعرض مزيدا من مقطعات فيديو   
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وقد أوردنا يف خامتة معظم الدروس قطعات فنية كاليغرافية يف أشكال 
متشعبة، ويراد ا يف أول األمر توجيه عناية الدارسني إىل جـانـب   
عظيم من جوانب الفن اجلمايل املهمل للعربية يف الكتب الدراسية يف 

إذا كانت املنظومات واألناشيد للتمتع السماعي فإن الفنون   -واليتنا 
 .الكاليغرافية للتمتع البصري، وكالمها متوفرة يف اللغة العربية

وفضال عن كون الكاليغرافيا حقال فيه جماالت عديدة للتمتـع   
بغض النظر يف االنتماءات العرقية واللغوية والثقافية فإن فن اخلطوط 
يف العربية يعد حقال مستقال سريع االتساع يف العامل كله، يعـطـي   

لذا يوجه املدرس .  فرصا الائية ملن عنده كفاءة وأهلية يف هذا الفن
الدارسني الراغبني يف جتميل اخلطوط والكاليغرافيا إىل نطاق أوسـع  

. وإعطاءهم مزيدا من الصور الكاليغرافية املوجودة يف اإلنترنت وغريه
حىت غري الذين يدرسون   -وكذا ينصح حتريض الراغبني من الطالب 

على إعداد لوحات فنية، كما ميكن عقد معرض صفي أو   -العربية 
 .مدرسي للفنون الكاليغرافية أيضا

ومما ال ينكره أحد أن هذا الفن اجلميل الذي ال مثيل له بـني   
اللغات قد أدى كثريا من الناس إىل دراسة ومعرفة اللغة العربـيـة   

وإن كان جل املدرسني غري قادرين على القيام .  وثقافتها العاملية الفذة
بتصوير األشكال الكاليغرافية إال أم قادرون على إرشاد الراغبـني  

 .فيها إليها بإعطاءهم مجيع الفرص وحتريضهم عليه دوما

 فن الكاليغرافيا
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@@@@

@@@@

òîãbrÛa@ñ‡yìÛaòîãbrÛa@ñ‡yìÛaòîãbrÛa@ñ‡yìÛaòîãbrÛa@ñ‡yìÛa@
@

 لـمحة إىل الطبيعة ((((3333

 درات ثـمينة ((((3333

 ؟...كم تشتكي  ((((3333
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 حصة ٢٠ : املدة
 الوسائل

 اخلارطات •
 جذاذات جريدة •
 فيديو •
 قصاصات اجلريدة •
 .فيلم وثائقي •
 القرص لتالوة القرآن •

 القيم واملفاهيم
 .الوعي التام عن اآليات القرآنية واألحاديث النبوية •
 . الوقوف على أمهية املاء واستعماله حيث إنه نعمة من اهللا •
 .الوعي عن وجوب الشكر لنعم اهللا تعاىل •
 .املعرفة عن فن الوصايا •
 .الوعي التام عن حفاظ البيئة •
 .املعرفة عن الشعر العريب •
 .الوعي عن إجيابات التفاؤل وسلبيات التشاؤم •
 

 نصوص قيمة : الوحدة الثانية
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هذه الوحدة جمموعة مقطتفات مما ورد يف النصوص القيمة آية           

وحديثا ووصية عن الطبيعة ولزوم حمافظتها لبقاء البشرية وهناك شعر          
 : جذاب حول هذه الفكرة فاآليات تطرح أسئلة مهمة منها

   من أنزل املاء املعني من املزن؟  - 
 من حفظ املاء األجاجي بقدر حاجة العاملني؟  - 
أفال تذكر اإلنسان الريح والسحاب والغيث وازدهار األرض         - 
 بعد اجلفاف كلها البعث وإحياء املوت؟    
أما األحاديث فتحض اإلنسان على الزراعة واحلرث واغتنام نعم  

اهللا تعاىل بقصد دون اإلسراف، كما تشري الوصية إىل أمهية كرامة            
الشيوخ واألطفال والنساء من كل ديانة وأمهية احملافظة على األشجار          

 . واحليوانات وغريها من الطبيعة
اختتاما هلذه الوحدة هنا سطور شعريتها توقظ شعورنا ووعينا          

 .وجتعلنا متشجعني متفائلني مقتحمني كل العقبات يف احلياة
حملة إىل الطبيعة   وهذه الوحدة تتضمن على ثالثة دروس، ومنها         

وهذا الدرس حيتوي اآليات القرآنية وأقواال قيمية خالدة من رسول اهللا  
 .على موارد الطبيعة مثل املاء وحمافظة املوارد الطبيعية) ص(

يتضمن هذا على وصايا قيمة من وصايا أيب بكر         درات مثينة،    
، وهو يوصي جنده عندما يرسله إىل معركة اليمامة على          )ر(الصديق  

 .رئاسة أسامة بن زيد
منظوم جذاب للشاعر املشهور إيليا أيب ماضي،          كم تشتكي  

 .  وهو يدعوا القراء من أفكار التشاؤم إىل احلياة التفاؤلية

 املقدمة
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إطار الوحدة
 

املفاهيم
 /

ت
احملادثا

العناصر اللغوية/ 
 

اإلستراتيجية 
 /

ت التعلم والتقدير
عمليا

 /
التقومي

 
النواتج التعلمية

 

•
 

املاء أساس احلياة
 

•
 

اآليات الكونية نعمة 
من اهللا تعاىل

. 
•

 
وجوب الشكر لنعم اهللا 

 
•

 
املعرفة عن فن الوصية

. 
•

 
أمهية حمافظة البيئة 
والطبيعة ومحايتها

. 
•

 
املعرفة عن تأثري 

الوصيلة
. 

•
 

نظرية اإلسالم يف البيئة 
وحفاظها حىت يف 

ميدان احلرب
. 

•
 

يقتدر على استماع اآليات 
القرآنية

. 
•

 
ث 

يقتدر على قراءة أحادي
النبوية

. 
•

 
يقتدر على فهم املعاين 

لآليات واألحاديث
. 

•
 

يقتدر على إعداد البيانات 
ص القيمية

عن النصو
. 

•
 

يقتدر على إعداد 
الكوالش

. 
 

•
 

ص
استماع اآليات القرآنية من القر

. 
•

 
ض الفيليم الوثائقي

عر
. 

•
 

إعداد البيان والفقرة
. 

•
 

مناقشة فريقية
. 

•
 

يقدر قوانني التجويد وجودة البيان والفقرة 
االستجواب

. 
•

 
ب تالوة القرآن تدرجييا

تدري
. 

•
 

ف عن إعداد املقاالت ويقدرها
تعر

. 
•

 
يقدر أنواع القراءة القرآن وفهم املعاين لآليات 

القرآنية
. 

•
 

ترمجة احلوار إىل اإلجنليزية ويقدر أساليب الترمجة 
يف العربية واإلجنليزية واستعمال الكلمات

. 
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املفاهيم
 /

ت
احملادثا

العناصر اللغوية/ 
 

اإلستراتيجية 
 /

ت التعلم والتقدير
عمليا

 /
التقومي

 
النواتج التعلمية

 

•
 

التفاؤل أساس 
النجاح

. 
•

 
القناعة كنـز 

نادر
. 

•
 

س أهم 
معرفة النف
ف

املعار
 

•
 

املعرفة عن فن 
الوصية

. 
•

 
أمهية حمافظة البيئة 
والطبيعة ومحايتها

. 
•

 
املعرفة عن تأثري 

الوصية
 

 

•
 

ص 
يقتدر على امتصا
مضمون النصائح 

والوصايا
. 

•
 

يقتدر على إعداد الفيليم 
الوثائقي

. 
•

 
يقتدر على القاء اآلراء 

حملافظة البيئة وعدم 
تلويثها

. 
•

 
ف على توعية 

التعر
التشجري وعدم إهالكها

. 
•

 
يقتدر على ترمجة 

الالفتات
. 

•
 

يقتدر على الكتابة يف 
الالئحات

. 
 

•
 

تقدمي املقاالت يف الندوة الدراسية ويقدرها
. 

•
 

إعداد الكوالش عن حمافظة البيئة ويقدر مشاركة 
الدارسني

. 
•

 
يقدر كمالية الفيلم وأصالته

 .
 

•
 

استماع الوصايا
 

•
 

تقدمي الوصايا والنصائح
 

•
 

املناقشة عن مفاهيم الوصية وحمافظة البيئة
. 

•
 

تبويب الوصايا حسب املوضوع ويقدرها
. 
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املفاهيم
 /

ت
احملادثا

العناصر اللغوية/ 
 

اإلستراتيجية 
 /

ت التعلم والتقدير
عمليا

 /
التقومي

 
النواتج التعلمية

 

•
 

نظرية اإلسالم عن  
حمافظة البيئة حىت يف 

ميدان احلرب
. 

•
 

التفاؤل أساس النجاح
. 

•
 

القناعة كنـز نادر
. 

•
 

س أهم 
معرفة النف
ف

املعار
. 

•
 

حملة إىل الطبيعة 
)

ص 
نصو

قيمية،
 (

 
•

 
درات مثينة 

)
الوصية

( 
•

 
كم تشتكي 

 )
منظوم

( 
•

 
أدوات االستفهام

 
•

 
الفعل املاضي واملضارع 

واألمر والنهي
 

•
 

يقتدر على استماع 
األناشيد

. 
•

 
يقتدر على تذوق األناشيد

 
•

 
يقتدر على قراءة املنظوم

. 
•

 
ف على الشاعر

يتعر
. 

•
 

ف 
يقتدر على  اكتشا

املعىن املركزي
. 

•
 

يقتدر على إنشاد املنظوم 
يف أحلان خمتلفة جذابة

. 
•

 
يقتدر على حتليل املنظوم

. 
•

 
يقتدر على إعداد مذكرة 

استحسانية
. 

•
 

يقتدر على موازنة 
املنظومات والتصرحيات 

ف
والبيان والوص

. 

•
 

إعداد الفيليم القصري ويقدر كماليته وجودته 
ومشاركة الطالبني وأصالة التقدمي وجودة اللغة

. 
•

 
ف عن الترمجة وأساليبها يف العربية 

التعر
واإلجنليزية

. 
•

 
مناقشة عن املنظوم صفية

. 
•

 
تقدمي املنظوم وإنشادها

. 
•

 
ص

االستماع إىل املنظوم مبساعدة القر
. 

•
 

إنشاد املنظوم مع النربة والسحنة
. 
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 : املدة
القرآن واألحاديث النبوية هي مورد اللغة العربية، ومنها تنتمـي   

وعلى طالب اللغة العربية أن يعتين بـالـقـرآن      .  اللغة وترتقى اللغة
القرآن كالم اهللا تعاىل يهدي به .  واألحاديث مصدرا أساسيا هلذه اللغة

الناس، األحاديث النبوية بيانات لآليات القرآنية وهي تنري الطـريـق   
والقرآن واألحاديث النبوية إعجاز لـغـوي   .  لإلنسان يف حياته اليومية

وأديب يف أوسع الرقعة فوق أا مصادر الشريعة ومع أا موسوعة علمية 
 . متنوعة أيضا

وأن القرآن يراعي على حمافظة اإلنسانية ومـوازنـة األرض       
 . والسماوات ويهتم مبحافظة املوارد الطبيعية

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف النص حيرض الدارسني على  
أن يفكروا يف نزول املطر ودائرة تكوين املياه واستعماله وحمافظة موارد 
املياه، وهذه اآليات اإللـهية كلها دليل لوجود اهللا تعاىل وقـدرتـه   

 .ويرسخ اإلميان بالبعث واآلخرة
        

 لـمحة إىل الطبيعة
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 املدخل
يناقش املدرس مع الدارسني عن فصول خمتلفة، خاصة الفصـول   •

ومواسيم املطر يف واليات خمتلـفـة،   .  األربعة املتوالية يف كرياال
ومواسم املطر حسب جغرافيتها وحسب الزراعة واألشـجـار     

 . املختلفة
 .يعرض املدرس فيلم وثائقي عن الغيث أو مثله •
 :يسأل املدرس •

 هل فكرمت يف ماء صاف؟ - 
 كيف يتشكل الغيث؟ - 
 من ينـزل املاء إىل األرض بعد جفافها؟ - 
 هل تعرفون ارى الذي جيري فيه املاء الصايف واملاء املاحل  - 
 بدون اختالط؟    

يشرح املدرس إعجاز القرآن بالدالئل العلمية والعصرية،  •
 .واكتشاف اإلنسان بعد قرون

 إىل النص
يسمع املدرس يف الصف قرصا لتالوة اآليات من النص ويبني  - 
 .مضمون هذه اآليات    
 قراءة / قراءة تلقية. يدرب الدارسني على قراءات متنوعة - 
 قراءة / قراءة بالبيان/ قراءة للحفظ/ قراءة باملعىن/ ترديدية    
 .قراءة تدبرية/ باملدارسة    
 .يفسر اآليات واألحاديث النبوية ويشرحها جممال - 
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  يسأل املدرس بعض األسئلة املتعلقة مبضمون اآليات  - 
 : واألحاديث النبوية، مثال    
 سم بعض الثمار اليت تنتجها األرض؟  
 بأي شيء حييي اهللا األرض امليتة؟  
 عن حفظ املاء؟) ص(ماذا علّم النيب   
 عن استخدام األرض؟) ص(ماذا قال النيب   
 هل التشجري صدقة؟  
 يناقش الدارسون مضمون اآليات فريقيا مبساعدة الشروح  - 
 .الواردة يف النص ومبساعدة املعاجم    
 / وجهة علمية: يعد الدارسون مقاالت يف وجهات خمتلفة - 
 وجهة جغرافية وغريها مث يقدم يف الندوة / وجهة طبيعية    
 )CE. (الدراسية    

 

ßìÿa@Ãb“åÜa@Zنكتشف. 
 .يكرر املدرس اآليات املتعلقة بالطبيعة والنعم الكونية من النص - 
 .يطلب املدرس أن يكتشف اآليات املماثلة - 
و “  يس” يساعد املدرس على اكتشافها من سور خمتلفة مثل   - 
 .“النازعات”    

 يقتدر الدارس على فهم معاين النصوص املدروسة

òîàÜÈnÛa@wmaìäÛa@ ١: ٢ 
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 .يقدم الدارسون يف الصف ويكتبون يف دفاترهم - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

 
ðäbrÜa@Ãb“åÜa@Zنالحظ وخنتار. 

يعرض املدرس خريطة اآليات واألحاديث وتصرحيات مناسبة  - 
 . هلا    
 .يطلب من الدارسني أن يالحظوا اآليات واألحاديث - 
  يطلب منهم أن خيتاروا التصرحيات املناسبة لآليات  - 
 .واألحاديث    
 .يقدم الدارسون يف الصف - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 
 .يدون الدارسون التصرحيات املناسبة يف دفاترهم - 

sÜbrÜa@Ãb“åÜa@Zنعد فقرة. 

 .يفترق الدارسون ويناقشون النقاط املذكورة - 
 .يعد الدارسون الفقرة باستخدام النقاط فرديا - 

  .يقدم بعض من الدارسني الفقرة -  
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 
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@

@

@

@Êia‹Üa@Ãb“åÜa@Zنقرأ ونترجم. 

 .يطلب املدرس من الدارسني أن يقدموا احلوار مثاليا -   
 .يعرف املدرس الكلمات التهذيبية - 
 . يطلب املدرس من الدارسني ترمجة احلوار - 

 .يقدم الدارسون احلوار املترجم يف الصف - 
 .يقوم الدارس  بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 
 .يدون الدارسون احلوار املترجم يف دفاتريهم - 

 

 يقتدر الدارس على إعداد فقرات بسيطة حول رسالة النصوص

òîàÜÈnÛa@wmaìäÛa@ ٢: ٢ 
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الوصايا فن من فنون النثر العريب القدمي، وهي نصيحة قيمة للفرد  

يوجد يف النثر العريب وصايا نفيسة مستفيدة ومنتفعة للمجتمع .  واتمع
ووصايا اخللفاء الراشدين وصفوة  ومنها وصايا رسول اهللا .  املعاصر

 . الصحابة اآلخرين وغريهم من العلماء واألدباء
يتضمن هذا الدرس على وصايا قيمة من وصايا أيب بـكـر        

وهذه الوصية وصية مشهورة، يوصي ا عندما يرسـل   الصديق 
 .جندا إىل معركة اليمامة على رئاسة أسامة بن زيد

 املدخل
يشاطر املدرس مع الدارسني عن وصية اليت وردت يف القرآن   - 

...) (... إذ حضر يعقوب املوت (....    مثل ما وصى به يعقوب
 ...)وإذ قال لقمن البنه 

عن أَنسٍ ، عنِ (   يقدم املدرس وصية من وصايا رسول اهللا  - 
اسمعوا وأَطيعوا وإِن استعملَ حبشـي  : النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

 )كَأَنَّ رأْسه زبِيبةٌ

 درات مثينة

٦٩٣
التياحِ ، عن أَنسٍ ، عنِ النبِي صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

استعملَ 
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وهكذا أوصى اخللفاء الراشدون األفراد واجلمـاعـات يف       - 
 .التاريخ
يشرح املدرس سياق هذه الوصية ومضموا ويربط مضمون   - 

هذه الوصية باملظاهرات واإلضراب واحلروب اجلارية اآلن أمام أعيننـا  
ومضراا مثل إفساد موارد الطبيعة وختريب الثروة الدواجنية واألشجار 

 .   وموارد املياه وغريها من املمتلكات العامة
 إىل النص

 يقرأ املدرس النص منوذجيا  - 
 .يطلب من الدارسني القراءة فرديا - 
 .يناقش عن مضمون الوصية وأمهيتها يف العصر احلديث - 
 .يطلب من الدارسني القراءة فريقيا - 
 :يقدم كل فريق منهم - 

 .تقدمي الوصية يف الصف كما يوصي احلاكم جنده:  الفريق األول
 .كشف األشياء اليت أُمرت احلفاظ عليها:  الفريق الثاين

 .كشف أوزان األمر والنهي من األفعال: الفريق الثالث
 plural (احلفاظ على عادات وتقاليد يف اتمع التعددي:  الفريق الرابع

society .( 
 .   كشف أسباب التلوث املختلف واحلل: الفريق اخلامس
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 :يطلب من الفرق كشف أنواع األطعمة - 
 . كشف الفواكه/ كشف الزيت/ كشف احلبوب           
 يناقش الدارسون عن حفاظ املمتلكات العامة أثناء اإلضراب  - 
 .واملظاهرات   
   يعد الدارسون كوالش عن اهتمام التشجري وحفظ البيئة  - 
 .حسب النص واآليات واألحاديث املدروسة    

 
 
 

 ßìÿa@Ãb“åÜa@Zنقرأ ونناقش. 

 يطلب املدرس من الدارسني املناقشة يف الفرق عن الوسائل  - 
 .املختلفة حملافظة البيئة    
 .يقدم الدارسون اكتشافام - 
 .يكمل الدارسون الكشف الواردة يف الكتاب - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

 ðäbrÜa@Ãb“åÜa@Zب العناويننبو. 
 .يطلب املدرس من الدارسني املناقشة حول العناوين - 

 

 .يقتدر الدارس على فهم املعاين املركزية

òîàÜÈnÛa@wmaìäÛa@ ٣: ٢ 
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 .يكمل الدارسون اجلدول على ضوء املناقشة - 
 .يقدم الدارسون اخلارطات يف الصف - 
 .يقوم الدارسون بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

sÜbrÜa@Ãb“åÜa@Zنعد فيلم وثائقيا) .CE( 

 .يشرح املدرس إمكانية فيلم وثائقي بسيطة وتأثريه يف اتمع - 
يفرق املدرس الدارسني إلعداد الفيلم باستعانة األجهزة الالزمة   - 
 .املوجودة يف املدرسة    
  (script)يساعد املدرس على إعداد املخطوطة  - 
 .يرشد املدرس على إعداد الفيلم حسب املخطوطة - 
 .يعرض الدارسون الفليم الوثائقي يف الصف - 

 
 Êia‹Üa@Ãb“åÜa@Zنقرأ ونترجم. 

 .الالئحات ملناسبات خمتلفة/ يعرف املدرس الالفتات - 
 .يعرف الدارسون الكلمات اجلديدة يف الصف - 
 . يترجم الدارسون اللوائح باستعانة املعجم - 
 .يلصق الدارسون الالئحات يف الصف مع ترمجتها - 
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 حصص ٨ : املدة
 املدخل
 .يناقش املدرس عن اجتاهاتنا عند حلول املشكالت واملصيبات - 

 ...ماذا نشتكي يف حياتنا؟ املرض؟ املوت؟ •
 تفكروا نعمة اهللا عليكم •
انظُروا إِلَى من هو أَسفَلَ ”) ص(ما املراد بقول رسول اهللا  •

منكُم ، والَ تنظُروا إِلَى من هو فَوقَكُم ، فَإِنه أَجدر أَنْ الَ 
 كُملَيع ةَ اللَّهموا نِعردزت“ 

 ما هو الغىن؟ •
يعرض املدرس صورة أو فيديو لرجال يعيشون مع القناعة مع  - 
 .أم يعانون كثريا من املشقات    
 )أمامنا منتجاة أدبية وفنية تعاجل هذا املوضوع(  

. 
 
 
 

 ؟...كم تشتكي
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 إىل النص
اليوم ندرس منظوما مشهورا للشاعر املهجري : يقول املدرس - 

 :إيليا أبو ماضي

 .ICTيسمع املدرس املنظوم مبساعدة  - 
 .يقرأ الدارسون املنظوم صامتني - 
 .يقدم الدارسون هذا املنظوم فرديا وفريقيا - 
 : يتدخل املدرس ببعض األسئلة، مثال - 
 من هو شاعر هذا املنظوم؟  
 ماذا فهمتم من هذا املنظوم؟  
 ملن خياطب الشاعر يف هذا املنظوم؟  
 ؟...............  
 ؟...............  

م يف احمليدثة من لبنان، قرض الشعر أوال يف السياسة فاضطر أن يغادر ١٨٨٩ولد سنة  
. وطنه فوصل نيويورك فأسس هناك الرابطة القلمية مع جربان خليل جربان وميخائيل نعيـمـة  

 .وكان شاعرا وناثرا وصحافيا، ألف الشعر يف احلب والتفاؤل
ومن مؤلفاته .  م ونشر فيها كثريا من أدب املهجر١٩٣٩كان أصدر جملة السمري بعام  

م يف   ١٩٥٧تويف بسنة   .  القيمة تذكار املاضي، اجلداول، اخلمائل، وديوان إيليا أبو ماضي
 .نيويورك يف الواليات املتحدة



٥٧ 
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 يفرق املدرس الدارسني إىل فرق ويعني هلم سطورا خمتلفة  - 
 .للتحليل واكتشاف املعىن املركزي    
 . يناقش الدارسون عن السطور - 
 .يدون املدرس مضمون الشعر - 
 .يعد الدارسون فقرة استحسانية عن الشعر - 
 .يقدم كل فريق فقرم - 
 .يصحح الدارس ويقدر - 

 

ßìÿa@Ãb“åÜa@Zنالحظ ونرتب. 

 .يقرأ الدارسون التصرحيات - 
 .يشرح املدرس الكلمات العويصة - 
  . يرتب الدارسون األبيات والتصرحيات ويقدموا - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

ðäbrÜa@Ãb“åÜa@Zنستحسن ونتذوق. 

 .يفرق الدارسني - 
 .حيلل الدارس املنظوم ويكتشف املعىن - 

 .يقدر املدرس مشاركة الدارسني وجودة لغتهم وأسلوب تقدميهم



٥٨ 
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 .يناقش حول النقاط - 
 .يعد املعىن املركزي مبساعدة املدرس - 
 .يقدم كل فريق فقرم يف الصف - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

sÜbrÜa@Ãb“åÜa@Zنقرأ ونكتشف. 

 .يقرأ الدارسون السطر املعني فريقيا - 
 .يكتشف معىن الكلمات واملترادفات - 
 .حيلل ويكتشف املعىن املركزي - 
 .يقدم كل فريق يف الصف - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

Êia‹Üa@Ãb“åÜa@Zنالحظ ونبوب. 
 .يقرأ الدارسون التصرحيات املعينة فريقيا - 
 .حيلل ويفهم مضمون التصرحيات - 
 .يبوب الدارسون التصرحيات - 
 .يقدم يف الصف - 
 .يقوم الدارس بالتصحيح والتنقيح والتقدير - 

 يقدر املدرس أصالة التقدمي وجودة اللغة واملعىن املركزي 



٥٩ 
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 عن الشعر

صديقي كم تشتكي قائال إنك فقري ليس عندك شيء ويف  ♦

احلقيقة متلك هذه الدنيا اخلضرة والسماء الباهرة والنجوم 

 .النرية

أنت متلك هذه احلقول مبا فيها من النباتات واألزهار وعطرها  ♦

 .ونسيمها والبالبل املغردة

ويف ملكك هذه املياه الصافية الالمعة مثل الفضة والشمس  ♦

 .املتوقدة فوقك مثل الذهب األصفر

هذه الدنيا اجلذابة تبتسم أمامك دائما ولكن أنت تدوم يف  ♦

 حزنك ومل ال تبتسم؟

إن كنت حتزن لعز كان لك يف األيام املاضية فاعلم أن ندمك  ♦

 .لن يعيد تلك العزة املفقودة

وإن كنت ختاف من نزول مصيبة فاعلم أن خوفك من  ♦

 .املصائب ال مينع أي مصيبة



٦٠ 
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 .وإن كنت حتزن على هرمك فاعلم أن الزمان ال يهرم أبدا ♦

 .ترى يف األرض مناظر مجيلة تتكلم مع الطبيعة ♦

فمن هذا املنظر اجلميل األشجار كأن أغصاا تصفق وتصوت  ♦

 .وحتيي

وترى يف األرض عيون املياه الصافية اليت تتدفق وتشفي كل مريض  ♦

 .مثل زمزم

وترى على األرض نباتات مثل املالبس من حرير أخضر كما ترى  ♦

 .على  اآلكام واجلبال عالمات احلسن واجلمال

أيها اإلنسان املؤخر أمره إىل الغد أنت تبيع يومك هذا الذي تعلم  ♦

 .باملستقبل الذي ال تعلم

 


