
 

 
 

 التمهيد:   

 

عجبك في الصورة المقابلة؟ماذا أ  

إنشائك مستخدما )ماذا( تعبر عما تراه فيها صغ جملة استفهامية من   

 القراءة الجهرية:     
 

اً الضبط الصحيح ووضوح الصوت.أقرأ النص اآلتي على المتعلمين قراءة جهرية صحيحة مراعي     

تم التدرج لباقي المستويات    ،أوالً تأكيداً على القراءة الصحيحةالنص  المجيدون يقرأ المتعلمون  

(. الضبط الصحيح ووضوح الصوتمع مراعاة مهارة القراءة )  

  التميزُ   ومحتواهُ ُعنوانُهُ التَّفَّوُق ِِلَْبنائِنا الفائقين،     والبخورِ الطيبِ   يفوُح به عطرُ في َصباحِ يَْوٍم      

َب بِِه سائاِلً: ما ِسرُّ تََميِّز  نا المجتهدين  لطلبتِ  وبم  ُمَحّمد؟  اْلتَقى ُمذيُع َحْفِل التّفَّوِق بِواِلِد ُمَحّمٍد َوَرحَّ

قائالً: ما أجمَل يوَم التفوِق والتَّميُِّز! فهَو يَْوُم تَْكريٍم    فَتََحدَّث أبو محمدٍ ك المتعلمين؟  تنصح أبناءَ 

؛ لتفوقِه  وفخر  ا تحيةَ اعتزازٍ ي ابني محمدً أحيّ   على هذا المنبرِ   نْ ، ومِ فحصدَ   وزرعَ   ِلَمْن َجدَّ َوَوَجدَ، 

َونَشاٍط  ،  هِ وتميزِ  ِهّمٍة  يَدورُ     ...،ومثابرةٍ فَهَو صاِحُب  ِلُكّلِ ما  ُمتابِعاً  ُمَحّمدُ  من معلميه    فَلَقَْد كاَن 

ّفِ ِمْن ُمناقَشاٍت، وهو ال يَتوانى في تَأْديِة واجباتِِه.وزمالئه   في الصَّ

 * يحوط المتعلم الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرف معانيها من مثل:  

             مستمعة بانتباهصغية: م        مداومة ومواظبة  مثابرة:    اجتهدَجدَّ:    َعْزم همة:      مضمونهمحتواه: 

. يقصرال يتأخر وال   يتوانى:ال   

 مفرد كلمة )مناقشات(: مناقشة.

     وكلمة )مثابرة( في جملتين من إنشائك توضح معناهما.  كلمة )همة(* وظف  

عن اِلسئلة البنائية المطروحة عليه والتي تساعده على فهم النص واستخراج التراكيب  المتعلم * يجيب 

 اللغوية الموجودة فيه. 

 اليوم التاريخ الصف  الحصة رقم الحصة
  /6   

(    6  - 2المعيار )      النشاط الكفاية  

 
 يشرح استخدام التراكيب اللغوية في نص قرأه

2 -  6  صاحب الهمة  

 القيمة التربوية  احترام القوانين. 



ما سر تميز محمد كما فهمت من النص؟  -  

صف شعورك يوم تفوقك. -  

 التدريب :

 ستخرج من النص السابق أسلوب نفي.  ا* 

 ............. ..  ال َيتوانى في تَأْديِة واجباِتهِ .............. 

: نوع اِلسلوب اختر من بين البدائل التالية *  

 ما أجمَل يوَم التفوِق والتَّميُِّز! 

أسلوب تعجب    -                                      أسلوب نفي  -       

أسلوب استفهام    -                              أسلوب أمر            -       

. ) سبب تكريم الطالب(عن  استفهام أسلوب ك من إنشائ  صغ *  

.......................... .ما سبب تكريم الطالب؟  ..........................    

تعجب عن ) الدور العظيم للوالدين في حياة اِلبناء (. لل اً * صغ من إنشائي أسلوب   

..................... . ما أعظم دور الوالدين في حياة األبناء ! ..........................     

 حاك األساليب اللغوية اآلتية:  * 

   !ما أبعد الخير عن أهل الكسل             .اطلب العلم وال تكسل -

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

 متى تسافرون ِلداء العمرة؟ -

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

                  .: " لَْيَس ِمنّا َمْن لم يرحْم صغيرنا ...... "- ملسو هيلع هللا ىلص  -قال  -

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

 الحصة الثانية 

كل أسلوب  صل، ثم منهااألساليب اآلتية قراءة جهرية صحيحة مراعياً تمثيل المعنى الصحيح لكل اقرأ  ـ 

 بما يناسبه فيما يأتي:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسلوب  نوع األسلوب 

 ما أعمال الخير التي تقربنا إلى هللا؟  تعجب 

 ما قصر المؤمن في مساعدة المحتاج. نفي 

 ما أروع مساعدة المحتاج! نهي 

 تتوان عن مساعدة المحتاج. ال  أمر

 تقرب إلى هللا بمعاونة الضعيف.  استفهام



 الممارسة:   

 :بعده، ثم أجب عن األسئلة التي تالي قرأ النص الا 

إنَّ العمَل هو السالُح اِلوُل ِلمحاربِة الفقِر، وهو الطريُق اِلوُل في عمارةِ اِلرِض ، فما أعظم العمِل إذا      

باإلتقاِن واإلخالِص  تماِم    في  اقترَن  في عملِه ِلنَّ ذلك من  يجتهدَ  أْن  كّلِ مسلم  لذا يجُب على  تأديته!  أثناَء 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُۥ َوٱْلُمْؤِمنُوَن ۖ " اإليماِن وعنوان الشخصيِة، قال تعالى: "    . َوقُِل ٱْعَملُواْ فََسيََرى ٱَّللَّ

ختر نوع اِلسلوب الصحيح من بين البدائل اآلتية:  ا -أ   

                            فما أعظم العمِل إذا اقترَن باإلتقاِن واإلخالِص!    

أسلوب تعجب     - أسلوب نفي                                      -         

أسلوب استفهام    -أسلوب أمر                                        -       

. أخرج من الفقرة السابقة أسلوبا لألمر  -ب  

ي:  آلت عن المعنى اتعبر  أخرى مرة وللنهي مرة أسلوباً للنفي  كصغ من إنشائ  - ج  

)عدم تكاسل المسلم في أداء العمل(                                   

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

 

 إعداد مدرسة: مريم بنت صباح 

 

 

 

  


