
 

 

   

  أجب عما يأتي: المعروضة أمامكمن خالل الصور  -
 ؟  أدوات النفي وأدوات االستفهام َعِدد   -

 إذا أردت أن تسأل زميلك عن طموحه في المستقبل، فماذا تقول له؟  -

 ِممَّ يتكون أسلوب التعجب؟  -

 إعجابك بهذا الطموح. عبر عن  -

 انِف عن زميلك صفة التكاسل بأسلوب مناسب.  -

 

 

 : القراءة الجهرية -

 الكلمات.  النص قراءة جهرية سليمة مع مراعاة الضبط السليم ألواخر أقرأ -
النص قراءة جهرية مع الحرص على مراعاة الضبط الصحيح ألواخر   ونعلم ت يقرأ الم -

 فاألقل إجادة.  ينبالمجيد الكلمات بدءاً 
 إلى توضيح معناها في النص من مثل: يحوط المتعلم الكلمات التي تحتاج -

       وال خاب  ما تاه : ما ضل         : الطريقالسبيل   : عزيمتك  بهمتك      : قمانهض     : الصراخالعويل       : امسح كفكف
 . : شريفنبيل      : هدف مقصد        شخص   امرؤ:     : خسرخاب     : المرشد الدليل    : صاحب ذو

 

 

 عن األسئلة اآلتية:  أجب-

 في البيت الثاني؟  ىينه  مَّ الشاعر في البيت األول؟ وعَ  ماذا يطلب -
 السابقة؟كيف يحقق اإلنسان طموحه كما فهمت من األبيات  -
 ما القيم األخالقية المستفادة من األبيات؟  -

 

 اليوم التاريخ الصف  الحصة رقم الحصة
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 الوحدة التعلمية  الثالثة )إنسانيتي سلوك وعمل( 

( 4- 2(  )    6- 2المعيار )       النشاط الكفاية 

يصوغ معنى   يشرح استخدام التراكيب اللغوية في نٍص قرأه
. مصطلح أو جملة ما  
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الطموح  
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 )العمل التطوعي والتعاوني(  
 

 القيمة التربوية: 

 التمهيد 

 الفهم واالستيعاب 
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 األسلوب في العبارات اآلتية:  نوعختر  ا -
 تعجب(   –نفي  –استفهام ليس ينفع البكاء وال العويل.          ) -
 تعجب(  –نفي  –كيف السبيل إلى تحقيق الطموح؟   )استفهام  -
 تعجب(  –استفهام  –ما أروع الطموح!                    )نفي  -
 

 غ األسلوب المطلوب لكل عبارة مما بين قوسين:ص -
 )أسلوب نفي(             عدم التكاسل في أداء العمل.     -أ
 .           )أسلوب تعجب( اإلنسان الطموح إنسان عظيم -ب
 )أسلوب استفهام(      عن أهمية الطموح.                  سل -ج

 الحصة الثانية                          
 : صغ أساليب مختلفة ويبين نوعها -
 ............................نوعه:..... – ............   ............... :األسلوب -
 نوعه:................................. – ........   ....................:األسلوب -
 .............................. نوعه :   –   ...........................  :األسلوب -

  

 : الثروة اللغوية 

 : البكاء، النحيب، األنين  )العويل(مترادف كلمة  -
 وظف كلمة )العويل( في جملة من إنشائك توضح معناها. -
 يكثر ضعفاء اإليمان العويل عند المصائب.         -
 : ضحك.       )بكاء(ضد كلمة  -
 ظفر، غلب، نجح، وفق، فاز، أحرز، أصاب.)خاب(: ضد كلمة  -
 ة.دمع )دموع(: مفرد كلمة  -

 

 

 : أتياستفهام( فيما ي-تعجب   -حدد نوع األسلوب )نفي   -1
 الحرف دون تكلفاما أجمل القرآن يتلى صافياً    عذباً نقي 

 (. صغ العبارة السابقة بأسلوب نفي. عدم ادخار األم الجهد في تربية أبنائها) -2

 أسلوب استفهام يعبر عن الجملة السابقة. ك(. صغ من إنشائ القراءة تنشط العقل وتهذب فكر اإلنسان) -3

 القيروان المتوسطة بنات  :مدرسةإعداد                                      

 ( 2تدريب )

 الممارسة 


