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 2/   5 - 3المعيار
رقعة ( وقواعد النحو والهجاء التي تدرب عليها وعالمات الترقيم ،   -  نسخ  يستخدم الخط المناسب )

 وأدوات الربط في كتابة نص قصير .

 نشاط تأصيل القيم

 يردد المتعلمون تحية اإلسالم . -

 عن بر ِّ الوالدين من خالل جهاز العرض ) الداتا شو ( مادة فيلميةيشاهد المتعلمون  -

 في حدود دقيقة واحدة . ما شاهده ر المتعلم عن رأيه فييعبً  -

 التمهيد 

 ومتأنية .يقرأ المتعلمون الفقرة التالية قراءة جهرية صحيحة  -

فلن يذهب ماٌل أحسنت به إلـ  رجـل محتـا  ، ولعـل   من مالك للفقراء ،  بجزء  تصدق    المرءأيها       

كبيـًرا  وجـزاءً ثقـيالً بـل نعمـة كبـر   عبئًا كون، وال تكلمة طيبة ترد بها عل  السائل ال يضيع ثوابها

 .تعال  ينتظرك عند هللا

 .كل كلمة تنتهي بهمزة  المتعلموند حد  ي -

 اإلعداد والتطبيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعداد تابع 

 والتطبيق 

       :   وهـيالكلمتين المنتهيتـين بهمـزة متطرفـة منونـة بـالفتا فـي الفقـرة السـابقة    د المعلمونيحد   ❖

 (  جزاءً   -عبئًا   )

 يبين المتعلمون الفرق بين الكلمتين السابقتين عند التنوين بالفتا . ❖

 ؛ لذلك لحقها ألف عند تنوينها بالفتا.باأللفلم يسبقها مد كلمة ) عبئًا ( همزة متطرفة  -

  ؛ لذلك لم يلحقها ألف عند تنوينها بالفتا.سبقها مد باأللفكلمة ) جزاًء ( همزة متطرفة  -

 

 :( بأنواع التنوين المختلفة ثم يالحظون الكلمة وتكون من مثلجزاءينون المتعلمون كلمة ) ❖

 تنوين الكسر  تنوين الفتا  تنوين الضم الكلمة

   جـــزاء  ًجــزاء  ٌجــزاء جــزاء

 

 

 .  يستنتج المتعلمون مما سبق قاعدة لكتابة الهمزة المتطرفة بعد األلف عند التنوين ❖

: الهمزة المتطرفة بعد األلف تنّون بالضم وبالفتح وبالكسر دون تغيير أو زيادة بل يرسم  القاعدة

 التنوين عليها مباشرة. 

   يقوم المتعلمون بتنوين كلمات مقدمة إليهم بأنواع التنوين المختلفة ❖

 تنوين الكسر  تنوين الفتا  تنوين الضم الكلمة

   مــــاء  ًمـــاء  ٌمـــاء مـــاء

   هــواء   ًهــواء  ٌهــواء هـــواء



 

 

 

 بن أبي العاص : قيس  إعداد مدرسة 

 

 

 

 

 

 كملة الصحيحة من بين القوسين :تيختار المتعلمون ال

 )) وعــاء ًا  /  وعـاء ً ((  من التمـــر ًوعــاءحمــلت  -

 )) مسـاًءا  /  مسـاء ً ((  أســرتي . مع  ًمســـاءجلســت  -

 )) رداء ًا  /  رداء ً ((   جميــالً . ًرداءلبـســت  -

 

 يستمع المتعلمون ويكتبون :

 

 لجمع المحار ، وعندما خرجوا من   ًوعاء إل  رحلة غوص  ، وأحضروا  ًمساءخر  البحارة 

 لجهدهم . جزاءً  عليالً ، وحصلوا عل  اللؤلؤ  ًهواءموا الماء تنس  
 

 )الممارسة( 

 

 :قوسينالوفقًا لما هو مطلوب بين في جمل مفيدة  مما يأتي كل اسموظف 

 .( وصدقوفـاٌء  للمؤمنين )           تنوين الضم (       وفاء  ) -

 .(تزينها النجوم سماءً  رأيت)         تنوين النصب (       سماء  ) -

 .(جميل للصالة هو األذان. بنداء  أكرمنا هللاُ )           تنوين الكسر (       نداء  ) -


