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 أنشطة التعلم

 

 التالية: لآلية الكريمة ون المتعلم ستمع ي  -

ُ ب َما تَْعَملُوَن َخب ير   )يَْرفَع   ْلَم َدَرَجاٍت ۚ َوَّللاه يَن أُوتُوا اْلع  نُكْم َوالهذ  يَن آَمنُوا م  ُ الهذ   [ 11:المجادلة ] ) َّللاه

 إالم ترشدنا اآلية الكريمة السابقة؟ س: 

 : مهيدالت  -1

 
 يذكر اسم الشخصية التي تأخذ بيدنا نحو مستقبل مشرق زاهر.  -

 . وافية تامة عن مضمون الصورة اآلتيةيعبّر بجملة  -
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 القراءة:  -2

 للمعنى.  قراءة نموذجية مضبوطة الشكل ممثال أبيات النصقرأ المعلم ي  -

المعنى،  مع مراعاة الضبط السليم وتمثيل  ةجهرية صحيح النص قراءة  ونقرأ المتعلمي  -

 . المستوياتومن ثم التدرج لباقي بالمجيد فاألقل إجادة  بدءاً 

 يصّوب المعلم أخطاء القراءة في حينها. -

 

   :الثروة اللغوية -3

 عرف معانيها.  يحوط المتعلم الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لي -

 تحتها من مثل: خًطا تعرف المتعلم معاني الكلمات التي وضعت ي -



 رادفها ت م الكلمة

 يفهم ويدرك  يعي 

 عينيه  مقلتيه 

 ترديد الصوت  صدى

 غلظة في الصوت وخشونة  بحة 

 ال مثيل له -األوحد   الفرد 

 يفخر ويتيه   يزهو  

 المماثل في السن تربه 

 يبعدني ويرميني  يطرحني 

 وقوعي  مصرعي 

 أثارني  هاجني 

 يضربه  يلكمه 

 غزير الدمع  هاطل األدمع 

 ملجئي  موئلي 

 بكى بحزن وصياح  ناح

 مكان النوم  المخدع 

 التدريب:   -4

تمثيل   مع مراعاة ( قراءة جهرية سليمة الضبط5 -  1األبيات من ) ونقرأ المتعلم ي  -أ

 .  المعنى
 

 على وجهه صورتي لو يعي 
 

 وفي مقــلتيه صــدى منبعي 

 وفي شفتيه انسياب الـجمال
 

 نســـيماً يجنح في أضـــلعي 

 وفي صوتــه بحـة حـــلوة
 

 هي النــغم الفرد في مسمعي 

 يردد لحـــني ويزهـــو به
 

 وعلى المــجمع   تربه،على 

 ويجلس مثلي إذا ما جلست
 

 ويعجـــبه حين يلــهو مــعي 

 تية:ألسئلة اآلالصحيحة لإلجابات لللوصول    ونتحاور المتعلمي  -

 السابقة:اقترح عنواناً مناسباَ لألبيات  -1
 قرة العين(. -الحياة   )زينة      

 السابق؟ما موضوع النص   -2

 مكانة االبن في نفس والده.    

  والده؟االبن في نفس    نزلةما م  -3

 في الحياة.  ه، وهو أغلى ما يملكفي نفس والده ساميةبن مكانة  لال

 



 ألبيه. صف مالمح الطفل المعبرة عن مشابهة االبن    - 4       

 أبيه( تقليد االبن جلسة  -ترديد االبن كالم أبيه    - الوجه )تشابه     

 

 :فكرة رئيسة لألبيات السابقة  االجملة التالية مكوًن   رتب المتعلمي   - 5   

 اآلباء( –ما يملكونه   –األبناء   –وأغلى   –حياة  –)زينة  

 األبناء زينة حياة اآلباء، وأغلى ما يملكونه. الفكرة الرئيسة: 

 

 : من البيت المحددجزئية  ةللتوصل إلى فكر  يلا ي عمّ المتعلم جيب ي -

 في البيت الثالث؟ما الذي يسعد األب ويطربه  -6   

 األب يسعد ويطرب لسماع صوت ابنه. الفكرة الجزئية:        

 عالم يدل تقليد االبن ألبيه في البيت الخامس؟  -7  

 بينهما. المحبة والمودة على تقليد االبن ألبيه دليل الفكرة الجزئية: 

 

األسس   مراعًيا ثالث جمل مترابطة، سليمة في  اآلتي شفهياً بلغةألخص مضمون النص  -
 الفنية للتلخيص: 

 
، وقد يرى  يهالألبناء مكانة عظيمة في نفوس آبائهم، وهم زينة حياتهم، وأغلى ما يملكونه ف)

وصفاتهم،   وسكناتهم  حركاتهم،  في  لهم  مصغرة  صورة  أبناءهم  آبااآلباء    ، همءيقلدون 

آلباء في الحياة، الذين يسعون دائماَ  اويفتخرون بهم أمام أقرانهم، ويعد األبناء مصدر سعادة  

  ، لذا وجب على األبناء أن يبروا آباءهم  ؛إلدخال الفرح إلى قلوبهم، ويسهرون على راحتهم

تعالى: قال  الكبر،  عند  لهم  تَْعبُ ويكونوا خير سند  أاَله  َربَُّك  َوب اْلَوال َدْين  )َوقََضٰى  إ يهاهُ  إ اله  ُدوا 

اَلُهَما فَاَل تَقُل لهُهَما أُّفٍ َواَل تَْنَهْرُهَما   بََر أََحُدُهَما أَْو ك  نَدَك اْلك  ا َيْبلُغَنه ع  َوقُل لهُهَما إ ْحَساًنا ۚ إ مه

يًما  23:اإلسراء (قَْواًل َكر 

 

   الثروة اللغوية: -3

          الماء ومصدره.مخرج : منبعمترادف:  

 توضح معناها:من إنشائك   ة)منبع( في جملكلمة  وظف  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحصة الثانية 

 

تمثيل   مع مراعاة  ( قراءة جهرية سليمة الضبط11 -  6األبيات من ) ونقرأ المتعلم ي  - ب

 .  المعنى

 ويؤلمــه أنـــني ال أحـــس 
 

 إذا ما دعـــاني ولم أســــمع 

 فيضـــربني الهـيا زاهــيا
 

 ويطرحني كي يرى مصرعي 

 ويغضب إن هاجني صاحب 
 

 فيلــــكمه هــــاطـــل األدمع 

 فيا ما أحيالهما قبضـــتين
 

 هما موئلي في الــغد المفزع 

 وإن ناح في ليـــلة لم يــعد 
 

 ا على المخدع فــــؤادي سوي  

 وأشـــقى لتســـعده حــالتي
 

 وأبـــكي لتضــحكه أدمـــعي 
 

   تية:للوصول لإلجابات الصحيحة لألسئلة اآل  ونتحاور المتعلمي  -

 بابنه:على سعادة األب  المظاهر الدالة عدد  -1

 أبيه.االبن المستميت عن  دفاع -بعضهما    يلهوان مع       

 البيت اآلتي: المتدفق في  شعورال حدد -2

 حــالتيوأشـــقى لتســـعده 
 

 وأبـــكي لتضــحكه أدمـــعي 

 . الحب الشديد لالبن -  
 فكرة رئيسة لألبيات السابقة: االجملة اآلتية مكون المتعلم مل كي -3

 ....( العالقات اإلنسانية ىأسممن )عالقة اآلباء بأبنائهم ... 

 رة الجزئية اآلتية: البيت الدال على الفك حددي  -4

 االبن خير سند ألبيه عند الكبر.              

 البيت التاسع - 
   الثروة اللغوية: -

 مترادف كلمة )منبع(: مورد مصدر  
 يفرح، يسعد  يرضى، يسر،   يسكن،  يهدأ، ضد )يغضب(:

 ضلع :(أضلعمفرد )
 جمع )صدى(: أصداء

 حدد معنى كلمة )هاج( في كل تعبير مما يأتي: 
 واضطربت/ هاج الغاضب: ثار، هاجت الحرب: اشتعلتهاجت العواصف: تحركت 
سامع، المسموع، السامعة،  السمع، المسمع، االستماع، ال هات تصريفات كلمة )سمع(:

 السميع، سماعّي. 
 
 
 
 
 
 



 

 
    الممارسة:

 يقول الشاعر وقد عز عليه فراق أبنائه: 

وثبواوا وقد ــنفسي وقد سكن               ا التفتتــم أينمـــأراه إني  

م نصب ــفي الدار ليس يناله               وأحس في خلدي تالعبهم   

او ـلب ـم إذا غـودموع حرقته             رواــم إذا ظفـوبريق أعينه  

بــم صخ ــة لهـل زاوي ـوبك           رــم أث ــن منهــي كل ركــف  

م أبك  فالعجب ــولو ل يـيبك            قد يعجب العذال من رجل  

رجال أبــإني وبي عزم ال          ورـــهيهات ما كل البكا خ   

 ما الفكرة الرئيسة التي تعبر عنها األبيات السابقة؟  -1
 حدد في البيتين األخيرين فكرة جزئية.  -2

 
 ثم أجب عما يليه من أسئلة: ،ي قراء جهرية سليمة الضبط تالقرأ النص الا -5

 
على   تقوُم  شاملةً  عايةً  ر  ورعايت هم  األبناء  تنشئة  على  جميعها  السهماويهة  األدياُن  أوصت 

ُّس ل مجتمعٍ فاعٍل ُمتكافٍل َيقوى على الب ناء  وصناعة  الكيان   ، وتُؤس  الصهالح  وُحسن التهربية 

اعر والقيم  وفي ظالل األسرة الصالحة يتربى الفرد الصالح وتنمو المشالقويم  الُمتماسك،  

، ذلك أن ما نزرعه الصالحة، فاألسرة كالتربة إن صلحت صلح األبناء والعكس صحيح 

 اليوم في أبنائنا نحصده غداً. 

 .كفي جملة مفيدة من إنشائ تعبر عن مضمون النص السابق فكرة رئيسة صغ  -1

 األسرة لها دور كبير في تنشئة األبناء تنشئة صالحة. 

 . حول ما تحته خطصغ من النص السابق فكرة جزئية في جملة   -2

 صالح األبناء مرتبط بصالح األسرة.

 . ثالث جمل سليمة في  السابق شفهياً بلغة مضمون النص   لخص -3

 
 بنات - إعداد مدرسة: حولي المتوسطة 

 


