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   التمهيد: -

   .وي على همزة متوسطةت بثالث جمل تح  كعن الصورة التي أمامعبر  

يقرأ المتعلمون الفقرة قراءةً  ثم   قرأ النص التالي قراءة جهرية مع مراعاة ضببط أوارر الللما..أ -

 .المجيد فاألقل إجادةب  بدًءا  صحيحةً 

األعمال التي يقوم بها اإلنسبان المح  المحبو  أن يسباعد أصبحاب    وفضباللمن ملارم األرالق ،         

 المروءةبهدايتهم ليلونوا مع  من أصبببحا    ويتفاءلللما امتلك القدرة على ذلك ، ويتحمل رصبببوم  ، 

شبيلاً   وتتضباءل السبيلا.بالريرا. ،   مملوءةً ال، أعمالهم الذين يسبعون لخرذ بيد الضبعي، ، فتلون صبح 

 فشيلاً حتى تُمحى.

 حدد لل للمة تتضمن همزة متوسطة في الفقرة السابقة. -

 ؟سب  رسم الهمزة في ملانها  ما -

 :مبيًنا سببها ،ضع رطاً تح. الللما. التي تحوي همزة متوسطة على السطر

 الصديق الوفي تْوَءُم الروح. -

 الشهامة والمروءة من الصفا. العربية األصيلة. -

 القراءة نور العقول وزاد المعرفة. -

 حصل المتهم على البراءة في المحلمة. -

 .نوع الهمزة في الللما. السابقةيذلر الطال   -1

 لماذا رسم. الهمزة بصورتها في الللما. السابقة؟ -2

 وسلنا.؟ماذا تالحظ على الهمزة وما يسبقها من حرلا.   -3

 

 /     /    التاريخ:          اليوم:
 /             الحصة:          6: الص،

 (2)لُغتي الجميلة رسًما  /النشاط
 ) الهمزة المتوسطة على السطر(            

 2 –(  5-3)  رقم المعيار:

النحو والهجاء التي تدر  عليها يسبببتردم المتعلم الرط المناسببب  )نسبببخ ورقعة ( وقواعد  نص المعيار:  
 وعالما. الترقيم وأدوا. الربط

 :  التربوية القيمة



 ذ

 

 يستنتج المتعلمون من رالل األمثلة السابقة بعد تأملها قاعدة لتابة الهمزة المتوسطة على السطر.

 القاعدة: 

   :تلت  الهمزة المتوسطة على السطر في حالتين

 إذا جاء. الهمزة المتوسطة متحرلة بالفتح وسبق. بأل،. -أ 

 إذا جاء. الهمزة المتوسطة متحرلة بالفتح وسبق. بواو سالنة. –  

 مخ الفراغ في لل جملة مما يلي وفقاً للمثال األول:ا

 اللأس مملوءةٌ بالماء.  مخ   -

 الصح، مقرْوَءةٌ في الصباح.  قرأ  -

 ال تدرْل أمالن موبْوَءةً باألمراض المعدية.  وبأ   -

 الصندوق.البطاقا. مربْوَءة في    ربأ   -

 القصةُ مبدْوَءةٌ بوص، األشجار.  بدأ  -

 يستمع المتعلمون ويلتبون:  

غذاٌء للعقول، وهنباءة للنفوس، واإلنسبببببان العباقل يتفباءل بقراءت  لللثير من اللتب ، ولعبل  القراءة   

 .أبناءنا محبون للقراءة

 الممارسة: 

 الرط.جودة  صحة الرسم و مراعين  ،  ما يملى عليهم  يلت  المتعلمون 

المروءة صببفةٌ أصببلية في نفس العربي، فنجد نفسبب  مملوءةً بالعزة واللرامة والشببهامة، وهذ  الصببفة  

 ، فاحرص يا بني على التحلي بها.تتضاءل أمامها اللثير من الصفا.

  الخرافي ناصر عبد المحسن :إعداد مدرسة


