
  الفصل ------------------------------------------------------------  اليوم 

  الحصة ---------------------------------------- /  ---------------------------------------- التاريخ

  رقم اإلعداد الثانية ) عالقات وأثر (  الوحدة التعليمة  

 11 رقم النشاط  ( 75حكمة عفوية  ) النشاط والصفحة  

 

 ( 6-2المعيار )
 ( 4-2المعيار )

 يشرح استخدام التراكيب اللغوية في نص قرأه
 يصوغ معنى مصطلح أو جملة ما 

 القيمة التربوية ) بر الوالدين (  تأصيل القيم 
َ َوََل تُْشِرُكوا بِِه  َشْيئًا َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا ﴾  .   - قال تعالى : " َواْعبُُدوا َّللاه

مناقشة مضمون اآلية الكريمة للوصول إلى القيمة التربوية المستهدفة . -  

 

 التمهيد

 فماذا تقول له؟           إذا أردت أن تستفسر من زميلك عن عدد أركان اإلسالم 

 عبر عن إعجابك بحسن معاملة األطفال.   

 انِف عن صديقك صفة الغباء بأسلوب مناسب؟  

 :الفهم واَلستيعاب

 يضع المتعلم خطاً تحت الكلمة التي يحتاج إلى تعرف معناها في النص.من مثل  

 متخيالً ، متصوراً  =ا متوهمً = يمتنع                                      يكف 

 = تلقائية  عفوية   = إلهائه                                  مشاغلته

المتعلمون بدءاً المعلم فقرة من النص قراءة جهرية صحيحة مضبوطة، ثم : يقرأ القراءة الجهرية• 

ً  نبالمجيدين فم   .دونهم تباعا

 ويتوقع أن تكون مثل: .  يستخرج المتعلم ثالثة أساليب للتعجب والنفي واالستفهام من النص

 !  ما أنفعنا بعفوية هذا الطفل وعبارته أسلوب التعجب: 

 لم تمر خمس عشرة دقيقة.  أسلوب النفي: 

 كيف أعدت بناء الخريطة؟  أسلوب االستفهام:  

 التعبيرات اآلتية: كل تعبير من ن نوع األسلوب في يبي   -

 ) تعجب (                    القول على من أراد.           سهل ه   وأمعلى من را ما أصعب الفعل 

تَِوي َهل   قُل   قال تعالى: ﴿  )استفهام (                             ﴾ .  الَِّذيَن َيع لَُموَن َوالَِّذيَن ال َيع لَُمونَ  َيس 



 ) نفي (         .               لم تلق الذي ال تعاتبهإذا كنت في كل االمور معاتباً صديقك             

 :  )ب( صل كل أسلوب من المجموعة )أ( بما يناسبه من المجموعة 

 ) ب (                             () أ                           

ْحَسانُ  ْحَساِن إَِله اْْلِ  نفي  َهْل َجَزاُء اْْلِ

 تعجب   َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى  

 استفهام  ما أعظم الحكماء  

 

 نوع األسلوب المخطوط تحته مما بين القوسين : يختار 

 استفهام (- تعجب   - )  نفي أم انت الصخور.  أأنت البحر  *   على ماذا التعالي يا صديقي -

 استفهام ( -تعجب   - )  نفي  إال من به ألم. ال يؤلم الجرحال تشك للناس جرحاً أنت صاحبه    -

   بال شرٍف   وأقبح العيش إن أضحى  إن يطلب فدى شرٍف  ما أجمل الموت -

 استفهام (- تعجب   - )  نفي 

 استفهام (  -  تعجب – نوع األسلوب فيما يأتي ) نفيد حد  

َك بَِرِبَِّك ال َكِريِم"              )                    (  - ن َساُن َما َغرَّ ِ  قال تعالى: “َيا أَيَُّها اإل 

 ما أبدع صنع هللا في الكون.                                      )                    (   -

ُ ِلَرُجل  " قال تعالى:   - ا َجعََل َّللاَّ ن قَْلَبْيِن فِي َجْوفِهِ  مَّ  (           )                     "ۚ ِمِّ

 الفراغات في الجمل التالية بما يتمم المعنى: هات من كلمة )علم( التصريفات الممكنة، وامأل 
 (  تعاليم   -تَعَلُّم  –استعالم  –إعالم  - معلِِّمة  –تعليم  –معالم   –معلومة   –مع لم   –معلِّم  –)عالم 

 يتَّبع المؤمن ........... اإلسالم. -
 كل .......... جديدة تنفعك. -
 احرص على .......... الجيِّد.  -
 لناس الخير. المالئكة تصلي على ...... ا -

 الممارسة: 

 قدرة اإلنسان على خدمة وطنه. مناسب عن   استفهاميعبر بأسلوب 

 ------------------ ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ 

 مناسب عن عدم اإلضرار بممتلكات الوطن.  نفييعبر بأسلوب 

 ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 مناسب:  تعجبعبر عن معنى العبارة اآلتية بأسلوب 

 االهتمام ببناء اإلنسان أمر رائع. 

 ------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 



 

 

 ( حصيلتي اللغوية   4-2معيار ) لا

 :  في الجملة اآلتية تحته خط  مااذكر مترادف 

 (         تلقائية)        عفوية  رد الطفل بحكمة 

 السادس  -(   التراكيب اللغوية 6-2ورقة عمل  ) 

 قال تعالى : -1

لنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من )   ا نزِّ وإن كنتم في ريب ممِّ

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس   دون هللا إن كنتم صادقين 

 (   والحجارة أعدت للكافرين

 :   أسلوب نفي الكريمة تينأحدد من اآلي -

 ----------------------------------------------------------------------- 

 قال الشاعر :  -2

 ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا       وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل                 

 أحدد من البيت السابق:  -

   ----------------------------------------------------------------------------------------------- أسلوب تعجب:  -

 اقرأ األبيات اآلتية وأجيب عما بعدها من أسئلة . -3 

 قال الشاعر :  -  

 لرذاذ سحابة      وهو الذي أمر السحابة فانهمر افهو الذي جعل            

 لهم الذي تأسو به        والكون كلِّه في مشيئته انغمر  هل فاته ا           

 األسلوب اللغوي في البيت الثاني نوعه:  -  

 .تعجب -       .استفهام -        .نفي   -         .أمر  -                          

 إعداد مدرسة: سعيد بن العاص املتوسطة


