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  الة هيئة األمم المتحدة لإلغاثة والتشغيل                         وك
 

  

  غـــزة                     –ائــرة التـربية والتعلـيم د
  ــركــز التطــوير التـــربـويم
  
  
  

 دليل معلم حول تعليم اإلمالء  دليل معلم حول تعليم اإلمالء  دليل معلم حول تعليم اإلمالء  دليل معلم حول تعليم اإلمالء  وتوزيع وتوزيع وتوزيع وتوزيعإعداد وإنتاج وتقويمإعداد وإنتاج وتقويمإعداد وإنتاج وتقويمإعداد وإنتاج وتقويم
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  ةـرة الشاملـالنظ
 :مقدمــــــة 

 
  ،،، على نبينا وصحبه وآله، وبعده نفسه في كتابه، وصلِّ اللهمـبالحمد هللا بما حمد       

    مركز اإلمالء ايحتل فرع بين فروع اللغة العربية، فهو المسئول عـن صـحة الكتابـة،             ا هام 
قواعد النحو والصرف حفظ اللسان من      وسالمة النطق، ودقة التعبير، فإذا كانت الغايةُ من وضع          

 ،الفساد واالنحراف، فإن الهدفَ من اإلمالء هو حفظُ اللغة العربية من الوجهة الكتابية واإلمالئية             
   كاتب إال إذا امتلك ناصيةَ هذه القواعد اإلمالئية، ولوال اإلمـالء مـا اسـتطاع               افال يكون الكاتب 

الزاخر بألوان المعرفة والفنون التي وصلتْ إلينا من خـالل          العربي أن يحافظَ على تراثه الخالد       
االكلمات المرسومة رسما صحيح.  

إن صحةَ اإلمالء تسهل على اإلنسان فهم ما يقرؤه، وتعوده الدقة في الكتابة والقراءة واالستماع،               
 مـستواه   أما الخطأ في رسم الكلمات، فهو يشي بتدني ثقافة اإلنسان أو قلـة قراءاتـه، وتـدني                

  .التعليمي
؛  من الضروري االعتناء بدروس اإلمالء اعتناء ال يقل عن اعتنائنا بدروس النحـو             هلذا فإن     

معلمي اللغة العربية في المرحلة      – لزمالئنا   ا من هذه األهمية جاء هذا الدليُل ليكون عونً        اوانطالقً
  . في تدريس حصص اإلمالء المختلفة-االبتدائية

 لكل مهارة، ثـم     ٍ الدليل مهارات اإلمالء للمرحلة االبتدائية العليا بحيث بدأ بتحليل         وقد تناول هذا  
باستثناء بعض المهـارات التـي       (تدريس هذه المهارة في أربع حصص، األولى لشرح المهارة        

مـالء  لإلوالثانيـة  ) تشتمل على أكثر من جزئية ؛ حيث يتم شرح المهارة في حصتين أو أكثـر  
  . ختبارياالستماعي ثم االمالء فلإلالثة والرابعة منظور، أما الثال

 بمجموعة من القطع النموذجية التي تتالءم مـع الموضـوع            للغاية ختمت كلُّ مهارة    اوتحقيقً     
  .ومستوى الطالب

اوإتمامللفائدة خُتم هذا الدليُل بملحق منوعة، أصلح ما تكون للمراجعة إمالئيةًا تضمن نصوص .  
  ،،،ا المعلمينوأن ينفع به زمالءن  لوجههان يكون هذا العمُل خالصواَهللا أسأل أ

  
  مشرفة اللغة العربية
  انتصار أبو شاويش
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 :األهــداف 
يتوقع من معلمي اللغة العربية للمرحلة االبتدائية العليا بعد تعاملهم مع هذا الدليل أن تتحقـق                

  :لديهم النتاجات التاليـة 
   . اح لغةً واصطالاإلمالء تعريف -
  .منزلة اإلمالء بين فروع اللغة العربية  التعرف إلى -
  .األهداف الخاصة بتعليم اإلمالء في المرحلة االبتدائية العليا  التعـرف إلى -
  .خطوات وشروط اختيار القطع اإلمالئية  التعرف إلى -
  ، االختباري ، المنقـول ، المنظور ، االستماعي ( األنواع المختلفة لإلمالء  التمييز بين -

          . )الوقائي القاعدي ،         
  .تدريس اإلمالء في المرحلة االبتدائية العليا خطوات  التعرف إلى -
   .الطرق المختلفة في تصحيح اإلمالء ومزايا كل طريقة  التعرف إلى -

  .تغلب عليها وكيفية الالمرحلة االبتدائية،  مشكالت الضعف اإلمالئي عند تالميذ  إلى التعرف-
  . إعداد خطط درسية في اإلمالء بأنواعه المختلفة  -
  . امتالك المعلمين لخطوات تنفيذ دروس اإلمالء بأنواعه المختلفة-
 توظيف خطوات الطريقة االستقرائية المعتمدة على المالحظة والتأمل واالكتشاف في تـدريس           -

ااإلمالء وظيفي.  
 

   :الفئة المستهدفة
ة العربيـة للمرحلـة االبتدائيـة العليـا في مـدارس وكالـــة الغــوث     ــمو اللغ ــمعل

  .غزة /الدولية 
  
 

 : خطة تنفيـذ النشاط 

  :لقد تم إعداد الدليـل بحسب الخطوات اإلجرائيـة التالية
منزلته بين فروع اللغـة، وأنواعـه المختلفـة ،          ( إعداد ورقة عمل حول اإلمالء العربي        -1

 )م2007مارس .() عليم اإلمالء ،وخطـوات تدريسه وطرق تصحيحه واألهداف الخاصة بت
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فـي منطقـة    للمرحلة االبتدائية العليا    توزيع ورقة العمل على أعضاء لجنة اللغة العربية          -2
  )م2007مارس .(رفح  

 )م2007إبريل .(توزيع نشرة تحدد موعـدا لعقد لقـاء مع أعضاء  لجنة اللغة العربية  -3
) للمرحلة االبتدائية العليــا     أعضــاء  لجنة اللغة العربيــة      مع  (عقد لقـاء تربوي     -4

 )م2007إبريل .(لمناقشة ورقة العمل وتحديـد الخطوات الالزمة إلعداد الدليل  
 )م2007إبريل (                                     : توزيع المهام على المعلميـن كالتالي  -5

  .الفئة المستهدفـةعلى  توزيع مهارات اإلمالء المقررة -     
  . االتفاق على خطوات إعداد حصص اإلمالء بأنواعها  -     
  .  تنفيذ المعلمين لما تم االتفاق عليه -     
 

 )        م2007مايو( .تجميع اإلنتـاج ومراجعته وتدقيقه إلجـراء التعديـالت الالزمة عليه   -6   

شرفي اللغة العربية لمراجعتها وإبداء الرأي فيها ومن        توزيع المادة التي تم تجميعها على م      -7   
  )م2007يونيو(                               . ثم إجراء التعديالت المناسبة 

 ) م2007سبتمبر (               .إخراج الدليـل في صورته النهائيـة -8   
 )2007أكتوبر(  .عقد درس توضيحي لتوضيح آلية توظيف الدليل -9  
عقد اجتماعات فردية وجماعية مع معلمي اللغة العربية لتوضيح آلية توظيـف الـدليل؛              -10  

ليتمكن المعلمون من االستفادة منه وتوظيفه بالطريقة المناسبة  ، ثـم تقويمـه وتقـديم التغذيـة           
       )2007أكتوبر.( الراجعة المناسبة 

  )م2007سمبر دي.(   توزيع الدليل على مدارس وكالة الغوث بغزة -11 
  
 

  :خطة المتابعـة

الع على مستوى أدائهم من خالل توظيف الدليل        تنفيذ زيارات صفية للفئـة المستهدفة لالطّ      -1
   .م 2007/2008في العام الدراسي 

متابعة كراسات اإلعداد للفئة المستهدفة للتأكد من توظيف الدليل واالستفادة منه في مذكرات              -2
 .م  2007/2008ام الدراسي اإلعداد بصورة مناسبة في الع
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إلى توزيع صحيفة تقويم في نهاية الفصل الدراسي األول والثاني من العام القادم    للتعرف                  -3
منه ،وما تركه مـن أثـر علـى أدائهـم           معلمي اللغة العربية     مدى فاعلية الدليل واستفادة   

 . الصفي 
 .و تطويره  والمقترحات من أجل تحسين الدليل جمع اآلراء  -4
 

  
 

  :وزيع زمني لخطة المتابعةت
 

  الرقم  اسم المعلم  المدرسة  تاريخ الزيارة  مالحظات
  1 عزيزة يوسف درويش المشتركة أدائية ـاالبترفح   2007أكتوبر  
 2 لـــتغريد حمزة الجم "ة أــيـبنات خولة االبتدائ 2007أكتوبر  

 3  فـاطمــة نـصـــر ة المشتركةـالشوكة اإلعدادي 2007أكتوبر  

 4 مـــيسر بريكـــة  المشتركة اإلعدادية الشوكة  2007أكتوبر  

 5  ردــالك سعيد نب ـزي  المشتركة بية ـرفح االبتدائ  2007نوفمبر 

 6  فتحيـــة العصــار  المشتركة جرفح االبتدائية  2007نوفمبر 

 7 حنان أحمد عبد الوهـاب "د " المشتركة رفح االبتدائية 2007نوفمبر 

 8 شة حسين أبو قمرـعاي "هـ "المشتركةرفح االبتدائية   2007ديسمبر 

 9  صبــــاح منصـور "و"ة ــح االبتدائيـبنات رف  2008رـيفبرا 

 10 ـثـطمــة شعــفا ةـاالبتدائيمدرسة الخنساء   2008ـريفبرا 

 11  ينـرائـــدة حســ  بالمشتركةاالبتدائية خولة  2008ـريفبرا 

 12  ودةــــاء جـــوف االبتدائيــةرازي ـلبنات ا 2008ـريفبرا 

 13  مادــــاء حـــوف  المشتركةاالبتدائيـة الزهراء  2008ـريفبرا 

 14  اطيـسارة سلمان الري  ة المشتركة بـرفح االبتدائي 2008مارس  

 15  أكـرم أبــو العــال  ة أـــح االبتدائيــرف/ ذ 2008مارس  

 16  سمــاح عـــدوان  ةالمدينــة المنــــور 2008مارس  

 17  إلهـــام حســـن  ح اإلعدادية هـ ــرفبنات  2008مارس  

 18  يسرى الحشـــاش  االبتدائيـة المشتركةالرازي  2008مارس  

 19  سارة شيخ العيد  االبتدائيـة المشتركةالرازي  2008أبريل  

 20  دا المغاريـــويـه  المشتركة أة ـرفح االبتدائي  2008أبريل  
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   :يلـمحتويات الدل
  .))))األهداف العامة لتدريس اإلمالء ، طرق تدريس اإلمالء  ((((   إطار نظري- 
  .ة ـ تحليل المهارة اإلمالئي-
  . خطوات تدريس كل مهارة من مهارات اإلمالء المقررة على طالب المرحلة االبتدائية العليا -
  . قطع إمالئية لكل مهارة من المهارات السابقة -
  .مفاهيمية للمهارات اإلمالئية الواردة في الدليل خريطة -
  . خطة توزيع مبحث اإلمالء للمرحلة االبتدائية العليا -
  ).على ألفالهمزة المتوسطة ( خطة درسية لمهارة إمالئية -
- ا إمالئية منوعةـملحق تضمن نصوص.   
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  ربيــالء العــاإلم
  

   : ا لغة واصطالحاإلمالء
 إذ بواسطة هذه القواعد تصان ،على قواعد كتابة الكلمات كتابة سليمة تطلقإمالء مة كل    

   .األخطاء  األقالم من الوقوع في
 في قوله وذلك ماثٌل، )اإماللً-أملل( أو )إمالء- أملى : ( فنقول  مصدر للفعل أملى:اإلمالءو


���� {{{{ :تعالىْ� ���َ��� ����
� ِ�������ْ
�� ��ُ�ْ���ْ��َ����
ْ� ���َ��� ����
� ِ�������ْ
�� ��ُ�ْ���ْ��َ����
ْ� ���َ��� ����
� ِ�������ْ
�� ��ُ�ْ���ْ��َ����
ْ� ���َ��� ����
� ِ�������ْ
�� ��ُ�ْ���ْ��َ � !�" ��ّ
� ِ�����ْ
��  � !�" ��ّ
� ِ�����ْ
��  � !�" ��ّ
� ِ�����ْ
��  � !�" ��ّ
� ِ�����ْ
  .)282:البقرة(                                           }}}} ��
  .وعلم اإلمالء علم قديم نشأ بنشأة علم النحو وأصبحت له قواعد وأصول ثابتة 

  :منزلة اإلمالء بين فروع اللغة العربية 
 فعلى قواعدها ترتكز الكتابة وال يكون ؛  بين فروع اللغة العربيةا هاما مركز اإلمالءتحتل

والطالب بحاجة ماسة إلى امتالك هذه القواعد  إذا امتلك ناصية هذه القواعد إالاالكاتب كاتب ،
  . ليتمكن من الكتابة السليمة 

  :األهداف الخاصة بتعليم اإلمالء في المرحلة االبتدائية العليا
1اـ تدريب الطالب على رسم الحروف والكلمات رسمتي  لألصول الفنية الا مطابقًا صحيح

  . وكلمات اتضبط نظم الكتابة أحرفً
ـ تذليل الصعوبات اإلمالئية التي تحتاج إلى مزيد من العناية كرسم الكلمات المهموزة، أو 2

  .المختومة بألف لينة 
  .ا والمختلفة رسماـ إكساب الطالب القدرة على التمييز بين الحروف المتشابهة لفظ3ً
  .القطعة من ألوان الخبرة وفنون الثقافة والمعرفة ـ زيادة معلومات الطالب بما تتضمنه 4
  .هم ـنتجنب مشكالت كثيرة تنشأ من رداءة خطوطلـ تجويد خط الطالب 5
ـ إكساب الطالب عادات واتجاهات إيجابية كحسن اإلصغاء ودقة المالحظة والترتيب 6

  .والنظافة 
دات وعبارات تفيدهم في ـ زيادة الثروة اللغوية لدى الطالب بما تتضمنه القطعة من مفر7

  .التعبير الشفوي والتحريري
   :خطوات وشروط اختيار القطع اإلمالئية

 :يجب على المعلم عند اختيار النصوص اإلمالئية أن يراعي الخطوات التالية 
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ـ تحديد الصعوبات اإلمالئية التي سيعلمها خالل العام الدراسي وفق ما يرد في مناهج 1
   .اللغة العربية المقررة

  .ـ إعداد نصوص تتناول الصعوبات اإلمالئية السابقة 2
 :ويشترط أن تتسم هذه القطع بما يلي 

أ ـ أن تكون القطعة مشوقة بما تحويه من معلومات طريفة وتمد الطالب بفنون من الخبرة، 
   .) القصص واألخبار المشوقة(وألوان من الثقافة، ومن أحسن النماذج المحققة لهذا الغرض

ن تكون متصلة بحياة التالميذ، مالئمة لمستواهم العقلي، مرتبطة بما يدرسونه في ب ـ أ
  .فروع اللغة والمواد األخرى 

ج ـ أن تكون مفرداتها وأساليبها سهلة مفهومة، وال يتسع مجال القطع اإلمالئية للمفردات 
  .اللغوية الصعبة، فلها مجاالت أخرى في موضوعات القراءة أو النصوص 

 تكون مناسبة للتالميذ من حيث الطول والقصر، ويغالي بعض المدرسين فيطيل د ـ أن
  .القطعة وبهذا يستهلك الوقت الذي ينبغي أن يصرف في فهم القطعة ومناقشتها

هـ ـ  أال يتكلف المدرس في تأليف قطعة اإلمالء، فيحشد فيها مجموعة من المفردات 
ة إمالئية، فهذا التكلف قد يفسد األسلوب، بل الخاصة ، التي يظنها مساعدة على تثبيت قاعد

يجب أن يكون تأليف القطعة بأسلوب طبيعي ال تكلف فيه ألن اإلمالء، تعليم وتدريب ال 
 .اختبار 

  .و ـ  ال مانع من اختيار قطعة اإلمالء من موضوعات القراءة 
از ـ  أن تكون ذات قيمة بحيث تنمي لدى الطالب اتجاهات وقيمها  فيا مرغوب.  

   :الءــواع اإلمــأن
 : المنقول اإلمالء ـ 1

 معناه أن ينقل التلميذ القطعة من كتاب أو سبورة أو بطاقة بعد قراءتها وفهمها وتهجي 
 ابعض كلماتها هجاءوهذا النوع من اإلمالء يناسب طالب المرحلة االبتدائية الدنيا شفوي ،.  

 : ـ اإلمالء المنظور 2
عة على التالميذ لقراءتها وفهمها وتهجي بعض كلماتها، ثم تحجب ومعناه أن تعرض القط

عنهم وتملى عليهم بعد ذلك، وهذا يالئم طالب الصف الرابع وقد يمتد إلى الخامس 
  .األساسي
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  : ـ اإلمالء االستماعي 3
يستمع الطالب إلى القطعة التي يقرؤها المعلم، وبعد مناقشتهم في معناها وتهجي كلمات فيه و

هة لما فيها يمليها عليهم، وهذا النوع يالئم طالب الصف الخامس والسادس وكذلك مشاب
  .تالميذ المرحلة اإلعدادية 

  
 : ـ اإلمالء االختباري 4

غرضه تقدير مستوى التالميذ وقياس قدراتهم، ولهذا تملى عليهم بعد استماعهم إليها وفهمها 
  .دون تهجي كلماتها

  
  : ـ اإلمالء الوقائي  5

النوع الذي يعتمد على تدريس ما وقع فيه التالميذ من أخطاء، وذلك بعد صياغته في وهو 
  .قطعة مناسبة من قبل المعلم 

  
  :  ـ اإلمالء القاعدي  6

والغرض منه معرفة قاعدة معينة، وهو مناسب للمرحلة االبتدائية العليا والمرحلة اإلعدادية، 
  . المهارةويحتاج إليه المعلم في الحصة األولى لتدريس

  
   :طريقة تدريس اإلمالء

  :يتم تدريس اإلمالء من خالل أربع حصص
  .لتدريس المهارة: األولى -
  .ورــإمالء منظ: الثانية -
  .إمالء استماعي: الثالثة -
  .إمالء اختباري: الرابعة -

  )تدريس المهارة : ( الحصة األولى
 .زئياتها إلعداد القطعة أو األمثلة المناسبة قبل تنفيذ الحصة يتم تحليل المهارة اإلمالئية إلى ج* 
  . ولها عالقة بالمهارة الجديدةتعلمهاتبدأ الحصة باختبار قصير حول مهارة سابقة تم * 
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لغز أو أحجية أو مشهد تمثيلي أو  ((((السلوك المدخلي ويكون بالطريقة التي يراها المعلم مناسبة * 

  .لموضوع الدرس لجذب انتباه الطالب ))))غيره من ألوان السلوك
  . أمام الطالب على السبورة أو على لوحة إضافية أو شفافية  اإلمالءقطعةعرض * 
 .القطعة قراءةً صامتةقراءة * 
  . من خالل أسئلة شفوية شكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 
 .الطالب قراءةلقطعة قراءةً جهريةً سليمة ، ثم لالمعلم قراءة * 
 .م من خاللها استنتاج األمثلة مناقشة القطعة بأسئلة يت* 
كتابة األمثلة في جدول يضم جزئيات المهارة، ويتم تقسيم األمثلة إلى مجموعات إن احتاج * 

  .األمر
  . الطالب قراءة ألمثلة ثملالمعلم قراءة * 
  . وبحسب الجدولتحليل جزئيات المهارة من خالل المناقشة الشفوية لألمثلة* 
تفعيل عمل (ل تأمل الجدول ومناقشته وتدوين المالحظات ، استقراء القاعدة من خال* 

  ).المجموعات
  .تسجيل القاعدة على السبورة وتدوينها في كراسات التالميذ * 
  ) .أو مجموعة من األمثلة (  شفوي وكتابي بعد كل جزئية من القاعدة  مرحليتقويم* 
  :من خالل  كتابيتقويم ختامي * 
 .ل معطاة أـ تحديد المهارة في جم    
  .ب ـ كتابة كلمات تحتوي على المهارة     
  .ج ـ إكمال جمل بكلمات تحوي المهارة     
  .د ـ إكمال فقرة معطاة بكلمات تحوي المهارة      
  .ارة ـلتعزيز المهمنوعة تدريبات : نشاط بيتي * 
  )اإلمالء المنظور (      : الحصة الثانية 

  .متابعة النشاط البيتي * 
  .ار قصير حول المهارة التي تم شرحها اختب* 
  .عرض القطعة على لوحة إضافية أو على السبورة * 
  .قراءة القطعة من قبل المعلم ثم الطالب * 
   .شكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 
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استخراج الكلمات التي تحتوي على المهارة ومناقشتها وعرضـها علـى الـسبورة فـي               * 
  .جدول 

  .ير الطالب بالقاعدةتحليل المهارة وتذك* 
تعزيز المهارة بكلمات مشابهة من قاموس الطالب وتدوينها على الـسبورة فـي جـدول               * 

  .آخر 
  .حجب القطعة عن أنظار الطالب ومسح ما كتب على السبورة * 
  .تفريغ القطعة من الكلمات المقصودة وتوزيعها على الضعفاء * 
  ) . مستوى التالميذ أو بدفعات تناسب( إمالء القطعة جملة جملة * 
  .إعادة قراءة القطعة ليدرك الطالب ما فاته* 
  .جمع الكراسات * 
  .تصحيح الكراسات بالطريقة المناسبة * 
  .نشاط بيتي* 

  )اإلمالء االستماعي (       :الحصة الثالثة
  .اختبار قصير * 
  .سلوك مدخلي مناسب * 
  .إلقاء القطعة على مسامع الطالب * 
  .ن القطعةمناقشة مضمو* 
  . ، غير الكلمات الواردة في القطعة ة مهارة اإلمالء بكلمات تشتمل عليهامناقش* 
  .إزالة ما كتب على السبورة وإمالء القطعة على الطالب * 
  .إعادة قراءة القطعة مرة أخرى * 
  .قراءة القطعة اإلمالئية من قبل بعض الطالب المجيدين من كراساتهم * 
  .حيحها جمع الكراسات وتص* 
  .نشاط بيتي * 
 )اإلمالء االختباري (       : الحصة الرابعة 

  .اختبار قصير * 
  .قراءة القطعة على مسامع الطالب * 
 .مناقشة مضمون القطعة * 
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  .ة ـــالء القطعــإم* 
  .جمع الكراسات وتصحيحها * 
  

 :طرق تصحيح اإلمالء 
 إياهم إلى أخطائهم وطريقة     امرشدـ قد يصحح المعلم دفاتر الطالب داخل غرفة الصف،          1

الوقت الذي يشغل فيه باقي الطالب بنشاط هادف ، ومن فوائد هذه الطريقة أن               تصويبها، في 
الطالب يفهم خطأه ويصححه، كما يتمكن المعلم من التعرف إلى مستوى الطـالب ودرجـة               

  .فضل تقدم كل منهم في اإلمالء، وتعتبر هذه الطريقة هي الطريقة األمثل واأل
 ـ يصحح المعلم الدفاتر خارج الحصة، على أن يكتب لهم الصواب ويكلفهـم بتـصحيح    2

  . بهدوء وتروٍ ااألخطاء فيما بعد، وهذه الطريقة تتيح للمعلم الفرصة لتصحيح النص كاملً
 ـ يصحح كل طالب دفتره بنفسه ، ومن فوائد هذه الطريقة أنها تعود الطالـب األمانـة    3

ـ           والصدق ودقة ا   ـ  المالحظة وتقدير المسئولية ، كما أن هذه الطريقة تعلم الطالب تعلم ا ذاتي 
  .حيث يكتشف الطالب خطأه بنفسه 

بإشراف المعلم الذي يستحسن تجوله بين ) تبادل الدفاتر (  ـ يصحح الطالب دفتر زميله  4
افة إلى تقبل نقد    الطلبة في أثناء التصحيح، وفوائد هذه الطريقة كما في الطريقة الثالثة، باإلض           

  . اآلخرين 
  

  :مشكالت الضعف في اإلمالء عند التالميذ 
فما أسباب هذه   ... يشكو عدد غير قليل من المعلمين من ظاهرة ضعف الطالب في اإلمالء             

 الظاهرة ؟ وكيف يمكن التغلب عليها ؟

  
  :أسباب الخطأ اإلمالئي عند التالميذ  
التردد والخوف، وعدم الثقة بالنفس والتعب وضعف  :مثل للتلميذ ونفسية جسمية أسباب ـ أ

الحواس، وانخفاض مستوى الذكاء ، وضعف المالحظة البصرية، وعدم القدرة على التذكر، 
  .وعدم االتساق الحركي، والعيوب المتمثلة في النطق والكالم 
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ساس عدم التوافق مع الوالدين، وعدم اإلح : مثل للتلميذ االنفعالي االستقرار عدم ـ ب
باألمن، وقلة الشعور باالنتماء، وعدم اهتمام الوالدين بنجاح الطفل، واإلحساس بالوحدة أو 

  .بالظلم، أو الخجل والخوف من الوقوع في الخطأ ، والخشية من الظهور دون الزمالء 
 : مثل التدريس طريقة في تتمثل عوامل ـ ج

  .الدراسية األخرى ـ عدم ربط درس اإلمالء بفروع اللغة العربية وبالمواد 
  .ـ اقتصار عالج أخطاء اإلمالء على ما يقع في كراسة اإلمالء 

ـ عدم تصويب األخطاء مباشرة في حصص اإلمالء، وتركها للدروس القادمة مما يفقدها 
  .األثر الفاعل على التلميذ 

  .ـ عدم مشاركة التلميذ في تصويب الخطأ 
  .ـ إهمال أسس التهجي السليم 

  . اإلمالء مما يجعل التلميذ يقع في الخطأ ـ طول قطعة 
ـ عدم اهتمام معلمي المواد الدراسية المختلفة بأخطـاء اإلمـالء فـي كراسـات المـواد                 

  .الدراسية 
 : العربية اللغة بخصائص تختص عوامل ـ د

الف موضـعه مـن     ـ    تتمثل في الشكل وقواعد اإلمالء ، واختالف صورة الحرف باخت         
الفتحة (، ووصل الحروف وفصلها، واستخدام األصوات القصار         )التنقيط (الكلمة ، واإلعجام  
  .، واإلعراب واختالف هجاء القرآن الكريم عن الهجاء العادي )والضمة والكسرة

  : المدرسية واإلدارة التعليمي النظام إلى ترجع عوامل ـ هـ
  .ـ تحميل المعلمين أعباء متعددة 

  .ـ ارتفاع كثافة الفصول 
  .دد المعلمين ـ قلة ع

  .ـ النقل اآللي للتالميذ 
  : المعلم إلى ترجع عوامل ـ و

  . في إعداده اللغوي ا يكون معلم المرحلة االبتدائية هزيلًاـ أحيانً
  .ـ عدم التفات معلمي المواد الدراسية األخرى إلى أخطاء التالميذ اإلمالئية 

  .في جميع المواد ـ عدم وضوح خطوط المعلمين وصحة الحروف على السبورة ، 
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    :  اإلمالء في التالميذ ضعف على نتغلب كيف
ـ توفير اإلدارة الصفية السليمة بحيث يتوفر للطالب الصحة النفـسية واالسـتقرار االنفعـالي               

  .كتوفير الجو اآلمن ، والتشجيع والحفز والعدالة ومراعاة الفروق الفردية بين التالميذ
  :ريقة التدريس مثل ـ تالفي األسباب المتمثلة في ط

  .ـ ربط درس اإلمالء بفروع اللغة العربية والمواد الدراسية األخرى 
ـ جعل درس اإلمالء وسيلة أللوان متعددة من النشاط اللغوي، والتدريب على الكثير مـن               

  .المهارات والعادات الجيدة في الكتابة
  .ـ تدريب التالميذ على جودة اإلصغاء وحسن االستماع 

  . بعد حدوثها وإشراك التالميذ في تصويب األخطاء اة أخطاء اإلمالء فورـ معالج
  .ـ ينبغي أن تكون قطعة اإلمالء هادفة ومناسبة الطول 

ـ اهتمام معلمي المواد المختلفة بالكتابة اإلمالئية الصحيحة للتالميذ ، ولفت نظر التالميـذ              
ع المواد اللغة األم التي نعتز بهـا        إلى تصحيح أخطائهم اإلمالئية في حينه، بحيث تخدم جمي        

اجميع.   
للغة العربية اـ ينبغي أن يعد كل معلم نفسه ليكون معلم .  

ـ اهتمام كل معلم بكتابته على السبورة بحيث تكون صورة الحروف واضـحة ، ووضـع                
  .النقط على الحروف والكلمات والجمل بحيث تكون ظاهرة ومرئية 

  
 يجب أن   - لكل المواد الدراسية   -نا الكتابية والقرائية  ــأنشطت  جميع وفي الختام فإن         

  . بمستوياتهاقاءة ، لخدمة أهدافها واالرتـة اللغة العربيـتصب في بوتق
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تبقى على حالها إذا 
  وقفنا

 في آخر الكلمة 
  بالسكون وتكون
 في األسماء 

  واألفعال والحروف

تلفظ هاء في 
كل األحوال 

الوصل ، ( 
 )الوقف 

تلفظ هاء عند 
  الوقوف

وتكون في 
آخر األسماء 

 فقط

ءالهـــــا التاء المربوطة التاء المفتوحة 

 في نهاية الكلمةوالهاء التاء 
والهاء
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  اء المفتوحة والمربوطة والهاءـالت
   :تحليــل المهارة

  اء المربوطة الت: اأولً
وهي التي تُلفظ هاء عند الوقف عليها، وتُلفظ تاء عند تحريكها، وهي مختصة باألسماء فقط، فال 

  :تكون في األفعال وال في الحروف ونجدها في
، ةـ قافل، امرأة ،شجرة(: ن الوسط مثلـنهاية االسم المفرد المؤنث غير الثالثي الساك -1

  .) ريةـح
 . ) حمادة، عنترة،معاوية  (: غير األجنبي مثلنهاية اسم العلم المذكر  -2
قضاة ، سعاة ، رماة ، : (ء مبسوطة مثلنهاية جمع التكسير الذي ال ينتهي مفرده بتا -3

 .)إخوة ، أغطية 
 .)رحالة ، عالمة  :  (نهاية صيغ المبالغة، مثل -4
 . ) قصيرةجميلة، قبيحة ،(: نهاية الصفة المؤنثة مثل -5
 .) ثَمة : ( الظَّرف -6

  
ةـالتاء المفتوح: اثاني  

وهي تُلفظ تاء في كل األحوال، سواء أكانت متحركة أم ساكنة، عند وصلها مع غيرها أو الوقف 
  :عندها ونجدها في

  .)  بنْتبيت،: ( منتهي بتاء غير زائدة مثلاالسم الثالثي الساكن الوسط ال -1
 .)  سباتنبات،( االسم المذكر غير الثالثي مثل -2
 .) كبريت، عنكبوت (ساكنة مثل" ياء"ساكنة أو " واو"ي بتاء قبلها االسم المنته -3
4- أصواتأوقات،(:  بتاء مبسوطة مثلاجمع التكسير إذا كان مفرده منتهي (. 
 .) معلمات، أوالتراهبات،(: ق به مثللحجمع المؤنث السالم والم -5
 .) نجحت، درست ،لعبت مات،(: الفعل مثل -6
 )عدب( بمعنى " هيهات: ""اسم الفعل  -7
 .)  ثُمت، لعلَّت ، ربت ليت، الت،(: الحروف -8
  .) رفعت، شوكت ، زرادشتبونابرت،(: علم األجنبي المنتهي بتاء مثلاسم ال -9
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وهي ضمير يتصل باألسماء واألفعال والحروف، وتلفظ هاء عند الوقف عليها : اء ـاله: اثالثً
المنتهية بتاء مربوطة عند إضافة هاء  يطرأ على الكلمةاوعند تحريكها ، كما أن هناك تغيير 
  ) . زوجته زوجه ،(  مفتوحة فبل الهاء مثل ةمغلقة لها، حيث تصبح التاء المربوط

  
  :ةـاألهداف السلوكي

  . أو بإجابة أسئلة محددةيعبر التلميذُ عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه .1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئيةَ قراءةً جهريةً صحيحة .2
3. ار يعبعن فهمه للقطعة من خالل إجابة أسئلة محددةشفوي . 
 .يستنتج األمثلةَ من خالل المناقشة الشفوية .4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية .5
 .يحاكي األمثلةَ بكلمات تشتمل على التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء  .6
 . واللفظ والهاء من حيث الكتابةةرق بين التاء المربوطفّي .7
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة .8
 .يكتب كلمات تشتمل على مهارة التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء .9
 :يكتب ما يملى عليه كتابةً سليمة .10

  .اً منظورإمالء  ) أ
 .اً استماعي إمالء)ب                           
  .اًـ اختباريإمالء) ج                       

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

 

* * * * *  
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  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  
  :اختبار قصير* 
  :اءـ تحت الكلمات التي تنتهي بتاء وخطين تحت الكلمات التي تنتهي بهاضع خطً -

  . فتح المسلمون مكةَ المكرمة في السنة الثامنة للهجرة-
 المرء قائلة له       إن الحيــاةَ دقائقٌ وثواندقات قلب  -

  . لكل بيت حرمة، فحافظ على حرمة بيوت اآلخرين-
  . مياه البحر مالحة ، ومياه النهر عذبة -
  "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " -
المهارة المعلم القطعةَ التالية على السبورة أو على لوحة إضافية مع إبراز كلمات  يعرض* 

  :بلونٍ مغاير 

  .يقرأ الطالب القطعـةَ قراءةً صامتة*
  :من خالل األسئلة التالية ) شكلًا ومضمونًا( مناقشة القطعة مناقشة شفوية *

 ما الجهاز الذي ينظّم حياة اإلنسان؟ كيف تسير حياةُ اإلنسان ؟ -1

 ما أبرز ما قدمه العلماء لإلنسان؟ -2

 وا واخترعوا؟ما واجبك نحو العلماء الذين أبدع -3

 ما الفرق بين االختراع واالكتشاف؟ -4

 ما واجب اإلنسان نحو هذه النعم العظيمة من الخالق؟ -5

 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  -6
 .ضع مفرد اآلالت في جملة مفيدة -7

تسير حياتُك بنظامٍ دقيق، يرتبه جهاز خلقه اهللا في أبدع خلق، إنه المخ الذي مكّن 
 فأنت تأكُل من :اآلالت الكثير من ، وتصميمتاالختراعاالعلماء من تقديم العديد من 

من  الصورة وبالصوت تمثيلياتطعامٍ حفظوه، وتقرأ على ضوء اكتشفوه، وتشاهد 
 اإللهية القدرة، تامة براحة تشعر فيها طائرات جهازٍ صغيرٍ اخترعوه، وتركب خالل

 .، فما عليك أيها اإلنسان إال أن تعظِّم اَهللا الخالقَ القديرعظيمة
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  .........) تعظم(، ومرادف........... …)صورة(ما جمع  -8

  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية نموذجية * 
  .ض الطالب المجيدين القطعة قراءة جهرية سليمةيقرأ بع* 
  :مناقشة القطعة مناقشة شفويـة الستنتاج األمثلـة * 

 ما الجهاز الذي مكّن العلماء من تقديم العديد من االختراعات؟ -1

 ما الذي صممه العلماء؟ -2

 ماذا نركب عندما نسافر من بلد إلى آخر؟ -3

 ما صفة القدرة اإللهية؟ -4

  قرأ ؟  تأكل ؟ وكيف تمم -5
  :يسجل المعلم األمثلة على السبورة في جدول منظم *

كلمات تنتهي   األمثلــة
بالتاء 
  المفتوحة

كلمات تنتهي بالتاء 
  المربوطة

كلمات 
تنتهي 
  بالهاء

        .االختراعات من تقديم العديد من  العلماء المخ مكّن-1
        .اآلالت صمم العلماء الكثير من -2
        .براحة تامةي نشعر فيها التالطائرات  نركب -3
        .عظيمة اإللهية القدرة -4
        . اكتشفوهه، وتقرأ على ضوءحفظو تأكُل من طعامٍ أنت-5
  .يقرأ المعلم األمثلة قراءةً جهريةً سليمة*
  .يقرأ الطالب األمثلة قراءةً جهريةً سليمة*
  : بطرح األسئلة التاليةالجدول وذلك إكمال يناقش المعلم جزئيات المهارة من خالل * 
  :التاء المفتوحة -أ
 . حدد الكلمات التي تنتهي بتاء مفتوحة ؟      -1
 ). الطائرات- اآلالت-المخترعات( ما نوع التاء في الكلمات التالية ؟      -2
 كيف تلفظ التاء المفتوحة ؟.    اقرأ الكلمات ساكنة بدون حركة-3

يتم استنتاج القاعدة من خالل (  كيف تلفظ التاء المفتوحة ؟ .   اآلن اقرأ الكلمات مع الحركة-4
 ).عمل المجموعات
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  .إذن التاء المفتوحة تُلفظ تاء عند تحريكها وعند الوقوف عليها
  :تقويم مرحلي

  :اكتب ثالث كلمات تنتهي بتاء مفتوحة-
  :التاء المربوطة والهاء في نهاية الكلمة -ب
   . من خالل أمثلة الجدولية بتاء مربوطةيستخرج الطالب الكلمات المنته* 

  )عظيمة ، اإللهية ، القدرة ، تامة الصورة، راحة،  (
ومرة ثانية محركة وموصولة مع غيرها من . يقرأ الطالب الكلمات مرة بدون تحريك* 

  .الكلمات
ل عمل يتم استنتاج القاعدة من خال( ما الفرق بينهما ؟ . الطالب الفرقَ في الحالتينيالحظ * 

 ).المجموعات
 .إذن التاء المربوطة تُلفظ تاء عند الوصل، وتلفظ هاء عند الوقف* 

  :تقويم مرحلي
  -------- ، -------- ، -------اكتب ثالث كلمات تنتهي بتاء مربوطة 
  -------- ، -------- ، -------اكتب ثالث كلمات تنتهي بحرف الهاء 

  )حفظوه ، اكتشفوه .( ات المنتهية بهاء يستخرج الطالب من األمثلة الكلم* 
  . بدون تحريكهايقرأثم  يقرأ الطالب هذه الكلمات محركة، -
  . يالحظ الطالب أن الهاء تُلفظ هاء كما هي عند تحريكها وعند الوقوف عليها-
  .يالحظ الطالب الفرقَ بين التاء المربوطة والهاء* 

  :تقويم مرحلي
  ---------- ، --------- ، -------- اكتب ثالث كلمات تنتهي بالهاء

  .يكتب المعلم القاعدة على السبورة بعد سماعها من الطالب ، ثم تكتب في كراساتهم * 
  :ةالقاعــــد

 : الكلمات المختومة بتاء قسمان
  .التاء المفتوحة وتلفظ تاء عند الوصل وعند الوقف عليها -
- عند الوقف، وتاء عند الوصلالتاء المربوطة وتلفظ هاء . 
 أما الهاء ضمير يتصل باألسماء واألفعال والحروف، وتلفظ هاء عند الوقف عليها وعند -

  .تحريكها
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  :تقويم ختامي
  : تحت الكلمات التي تنتهي بتاء، وبين نوع التاءاضع خطً -1

  . الرعية بينكان عمر بن الخطاب أوَل من أوصى بالعدل  - أ
  حقٌّ تلك إحدى المعجزاتل    علو في الحياة وفي الممات-ب
  . الصدق منجاة والكذب مهواة-ج
  . سمعت البنتُ نداء أختها فأسرعت إليها-د

  .ا مفيدا اجعل لكل وقت من األوقات عملً-هـ
  

  : تحت الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة، وخطين تحت الكلمة التي تنتهي بحرف الهاء فيما يلياضع خطً -2
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  :الــ أكمل بحسب المث-3

  صورة الكتاب واضحة: مثال 
  لكتاب صورته واضحةا      

 .أمواج البحر مرتفعة-        أ
  ........... ........البحر         
  .أخالق الطالب رفيعة -ب        
  ........ .........الطالب         
  . صوت الحق قوي-ج        
  ........ .......الحق         
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  :نشاط بيتي
يكلف المعلم التالميذ باستخراج خمس كلمات تنتهي بتاء مربوطة، وخمس كلمات تنتهي -

الذي يوافق تدريس بتاء مفتوحة، وأخرى بحرف الهاء من درس القراءة أو النصوص 
  .المهارة

 * * * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  )استمع ثم أجب( :سلوك مدخلي*
نوعان للتاء تُكتبان في نهاية الكلمة، األولى تُلفظ تاء في كل األحوال، والثانية تُلفظ تاء عند 

  فما هما؟. تحريكها، وتُلفظ هاء عند الوقف عليها
  . وتدقيقهمتابعة النشاط البيتي* 
  )استمع واكتب الحرف الناقص (:اختبار قصير*

  .سوريا.. دمشق عاصمـ  - أ
 .لتؤدي واجبها... الكراسا.. فاطمـ.... أخذ  - ب
  .... .يزيد من بعد..... البنـ..... البيعـ... أخذ معاويـ  - ت
  ..... ". أن يتقنـايحب إذا عمل أحدكم عملً... إن اللـ"  - ث

  )L.C.Dعلى السبورة أو على لوحة إضافية أو جهاز : (م الطالبيعرض المعلم القطعة التالية أما*
  المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة يقرأ *
  . يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعة قراءة جهريةً سليمة*
  : من خالل طرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًا مناقشة القطعة *

   كيف تكون حياة اإلنسان في ظل بيئة ملوثة؟-1
  ما األضرار التي تصيبه في هذه البيئة الملوثة؟-2

لتَ حياتَك وأنتَ تعيشَ في بيئة مملوءة بالنفايات والقاذورات، واألدخنة المنبعثة           هل تخي 
إن البيئةَ المليئة بالملوثات ال يمكن العيش فيهـا         . من المصانع والسيارات والطائرات   

          باألمراض واألوبئة، ولقد خلق اُهللا لنا أرض صاب اإلنسانخضراء نظيفـة،    ادون أن ي 
  .وعلينا أن نحافظ عليها كما خلقها اهللاوحدائق ذات بهجة، 
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   ما واجب اإلنسان نحو بيئته ووطنه ؟  كيف خلق اهللا لنا األرض والطبيعة؟-3
  ما هو ؟ .  ورد في القطعة حقٌ من حقوق اإلنسان-4
  .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع -5
  . في جملة توضح معناها)األوبئة( ضع مفرد -6
   ............. . )بيئة(، جمع  ............. )القاذورات(مرادف -7

  .، وتسجل في جدول على السبورةالمهارة كلمات يستخرج التالميذُ  *
  .للمقارنة بينها مشابهةيأتي الطالب بكلمات  ،ثم وتذكير الطالب بالقاعدةشفويامناقشة المهارة  *
  .تمية للمهارةيتم حجب القطعة وإزالة ما كُتب على السبورة من كلمات من *
  .توزيعها في بطاقات صغيرة على الضعفاءليتم تفريغ القطعة اإلمالئية من كلمات المهارة  *
  .يملي المعلم القطعةَ بدفقات لغوية تتناسب مع مستوى التالميذ *
  .يقرأ المعلم القطعةَ مرةً أخرى، الستكمال ما فات *
  .تجمع الكراسات وتصحح من قبل المعلم *

  :تينشاط بي
-منظور ولي أمرك أو زميلكب  باالستعانةااكتب القطعة التالية إمالء.  

  
* * * *  

  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
  )أكمل بحسب المثال(:اختبار قصير*

  ليالت    ليلة
  ........معلمة                     ........         شجرة
  .........          سبورة           .........        وجـه

  :يلقي المعلم القطعة التالية على مسامع التالميذ *

يمكن تشبيه الكرة األرضية بالبيضة في شكلها وفي تكوينها، فلها قشرة هي التي 
تجري عليها حياتنا، ولكن القشرة األرضية تتكون من ست طبقات، وتحت القشرة 

 .خليط من الصخور منصهر في درجة حرارة عالية
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  : من خالل األسئلة التاليةشفويامناقشة مضمون القطعة  *
 ماذا وضعوا في هذه المكتبة ؟ ماذا أنشأ التالميذ في المدرسة ؟ .1

 عالم تشتمل المكتبة؟ ما الذي تم جمعه إثراء لهذه المكتبة؟ .2

 ما الحق الذي يمكن استنتاجه من خالل سماعك للقطعة السابقة؟ لمكتبة ؟مم تتكون هذه ا .3

لو أردتَ أن تسجل مجموعة من اإلرشادات التي  ما واجبك نحو المكتبة المدرسية ؟ .4
 فماذا تقول؟. ينبغي أن يلتزم بها التالميذ عند دخول المكتبة

بوطة، وأخرى تنتهي هات من عندك كلمات تنتهي بتاء مفتوحة، وكلمات تنتهي بتاء مر .5
  .بحرف الهاء

تسجل كلمات المهارة على السبورة وتناقش، ويبين التالميذُ الفرقَ بين التاء المربوطة والتاء * 
  .المفتوحة والهاء

  .يتم إزالة ما على السبورة من كتابة* 
  .يملي المعلم القطعة بوحدات تتناسب ومستوى التالميذ* 
  .لقطعةَ بعد اإلمالءيقرأ تلميذٌ من الممتازين ا* 
  .تجمع الكراسات وتصحح* 

  :نشاط بيتي
  . حول الفقرة التالية إلى المؤنث، ثم استخرج ما بها من كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو مفتوحة-
)بالمسجد األقصى، وقد اشترى هديةً من ارائد تلميذ فلسطيني، زار مدينةَ القدس، وكان معجب 

  .) نتهخشب الزيتون ثم عاد إلى مدي
* * * *   
  

  مكتبتنا
 ووضعنا فيها مجموعةً كبيرةً  جميلةًلقد أنشأنا في مدرستنا مكتبةً: قال جماٌل لصديقه

مة، امن الكتب المتنوعة كالقصص والتمثيليات، كما جمعنا لها كتبعلمية وأدبية قي 
اءتها، وهي تشتمل على عدد كبيرٍ من المجالت التي يحبها التالميذ، ويقبلون على قر

الع، وثالثة للمناقشة، طّومكتبتنا مكونة من ثالث حجرات، حجرة للكتب، وثانية لال
 . فعلى كل تلميذ أن يحافظ على المكتبة وما فيها من كتب وقصص
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  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  ) التاليةالجملاستمع وأكمل  (:اختبار قصير*
  .............تحصل على أعلى .........ذكية في ..........  فاطمة -أ
  .للهجرة........ المكرمة في السنة ...............  فتح المسلمون -ب
  .وخيمة........ ... الكذب -ج
  .عالية...........  المؤمن -د
  : المعلم القطعة التالية على مسامع التالميذيقرأ* 

 : من خالل طرح األسئلة التاليةشفويامناقشة مضمون القطعة  *
  إالم يحتاج التلميذُ الصغير؟ -1
 .اذكر أمثلةً من العادات الحسنة التي البد من إكسابها للصغير -2
 ميذ في ظل هذه التربية الصالحة؟كيف سينشأ التل -3

 كما فهمتَ من القطعة؟التلميذ ما الذي يتعلمه  -4

 ما هو؟. ورد في القطعة حقٌ من حقوق اإلنسان -5

  . آخر للقطعة السابقةااقترح عنوانً -6
 *القطعةَ مراعي شروط اإلمالء السليمةايملي المعلم .  
 .يقرأ المعلم القطعةَ مرةً أخرى الستكمال ما فات* 
  .صحح  تُجمع الكراسات وتُ*

 * * **  

  مبادئ وقيم
 إلى تكوين شخصيته، وتنمية سلوكه، وإكسابه طائفةً من التلميذُ الصغير في حاجة

 على التفاهم في أدب، ا قادرا صالحاالعادات الصالحة والسلوك المهذب، لينشأ مواطنً
ومعاملة الناس معاملة حسنة، والقيام بدور إيجابي في بناء الوطن، كما يبر والديه، 

 بالمخلوقات، ومساعدةَ الضعيف، وإكرام ويتعلم حب الوطن، والتعاون والرحمةَ
 .الضيف، والمحافظةَ على الحريات
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  ة والهاءـة و المربوطـاء المفتوحـالتعلى قطع إمالئية 
  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  العبادات في اإلسالم
 على حب الخير لآلخرين، ميربي اإلسالم أبناءه على حب التعاون واالتحاد، ويطبعه

 ودنياه، فالصالة هعلى هذه المعاني منذ نعومة أظفاره في أمور دينكل منهم فينشأ 
سالم، واجبة على الرجال البالغين في الحضر والسفر، لما فيها من هي عمود اإل

معاني التعاون والمساواة واألخوة، وتنشئة الجيل المسلم على ذلك، ويجب إقامتها 
 .بصورة جماعية في أوقاتها المحددة" المساجد"في بيوت اهللا 

  كلنا نخطط
الحياة العملية الصحيحة لكل إنسان، وفي كل عمل مهندس كان أم االتخطيطُ أساس 

امعلما أم طبيبا أم صانع اأم كان تاجرا أم زارع.  
التلميذةُ تخطط، تعرف موعد االمتحان، فتتأهب له، وتعد ما تحتاج إليه من كتب 

اوأدوات، وتوزع العمَل شهريا وأسبوعيوتحدد وقتَ الجد واالستذكار، ا ويومي ،
 . لتكون من المتفوقات؛ووقتَ الراحة والعمل

  قول الحكمة
أبنائي تعاونوا على فعل الخير، فمن يفعل خيراً يجده : نصح أحد الحكماء أبناءه قائالً
ا تفعلوا من خير يعلمه اهللا، عليكم باالتحاد والمحبة، ومن يزرع شراً يحصده، وم

فمتى تتحدوا تقوى شوكتكم، ويخشى العدو بأسكم ،وكيفما تعاملوا إخوانكم يعاملوكم 
 .، فالكريم أينما يكن يجد محبة إخوانه، وأي أخٍ يصادق يلقَ منه عوناً
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  العدل والمساواة
ال تقوم الممالك ، وال تعمر البلدان إال بالعدل بين الناس ، والمساواة التي تحققها 
نفوس العادلين األباة ، قبل أن يحققها القضاة ،وطالما قرأنا حكايات من تاريخنا 

ذين اهتدوا بنور اإلسالم ، ورفعوا من العدل الناصع الصفحات عن الحكام الهداة ال
 . منارات يهتدي بها األحياء

  المعلم
المعلم عماد المجتمع، وأساسه المتين يحمل المشاعل، التي تنير الطريق لآلخرين 
ويفني زهرة عمره وشبابه، من أجل تحقيق مستقبل شامخ ألمته، فالمعلم هو الذي 

لذي يغرسه المعلم في بستان الحياة ال يعد وال يربي ويهذب الجيل النافع للوطن، وا
يحصى، فهو الذي أضاء لهم الطريق من أجل حياة كريمة، فتحية لكل معلم يسهر 

 .من أجل سعادة اآلخرين

  حب الوطن
ليس أعز عند اإلنسان من وطنه الذي تربى صغيراً فوق أرضه، وتحت سمائه، 

وانتفع بنباته وحيوانه، وعاش فيه آمناً بين أهله، واإلنسان ال يعيش سعيداً بين أهله 
ته وواجباتهم وحقوقهم، وأدرك أن حب الوطن من حميد وأحبائه إال إذا عرف واجبا

 .الخصال
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  النفس العالية
النفس العالية مليئةٌ بالفضائل الكريمة، فقد فُطر اإلنسان على المحافظة على العهود، 
ورسخت هذه الفضيلةُ في أفئدة رجال القبائل العربية، فإذا شئتَ أن تعرف أخالقَهم 

خالقية التي كانوا فطالع كتب األدب التي تخبرك عن فضائلهم ووفائهم، فالبيئةُ األ
 .يعيشون فيها كانت والشك أرقى البيئات

 

 القرية في الربيع   

 المجاورة القريةفي عطلة الربيع ،استأذنت والدي ، وتوجهت بصحبة رفاقي إلى 
لقد صفا الجو ، وأورقت األشجار ، . لبلدتنا ،لنمتع أنظارنا بالمناظر الرائعة 

كنا نتنقل بين حقول الضيعة . وئالً  للمتنزهين فأصبحت الطبيعة م.وغردت الطيور 
مسرورين، ال نسأم السير ، وال نشعر بأي مسؤولية ، فبقاؤنا في أحضان الطبيعة 
الوديعة ، أمر يالئم أذواقنا، ويجلب الفرح و االطمئنان إلى قلوبنا،ألن الطبيعة  

 .                       لوالسحر و الجما أصبحت آية في الحسن

  خير جليس
ن ال يصدق يرضيك إذا كنـت       الكتاب خير جليس لمن يريد الخير لنفسه وهو صديق م         

غاضباً، ويسرك إذا قرأته ، وإذا كنت حزيناً ففي صفحاته تسلية وبين سطوره حكمـة               
 .وعبرة تجد فيه عظة وعبرة فاجلس إليه وابتغ فضالً لديه
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 حروف المد الثالثة

  الحرف الممدود بالواو
  توضع فوقه ضمة تليها

 واو

الحرف الممدود بالياء 
  توضع 

 تحته كسرة تليها ياء 

الحرف الممدود باأللف 
  توضع
 ألفليها فوقه  فتحه ت

  الياء األلف  الواو
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  حروف المـــد
    :ارةــل المهـتحلي

  : المد ثالثة أنواع
 .ف األلف ساكن وما قبله مفتوحوهو عبارة عن حر: المد باأللف )1
 .وهو عبارة عن حرف الياء ساكن وما قبله مكسور: المد بالياء )2
 .وهو عبارة عن حرف الواو ساكن وما قبله مضموم: المد بالواو )3

، ويحرك بحركة من نفس جنس المد، فحرف األلف ا ممدودانسمي الحرفَ الذي يسبق المد حرفً
  .ناسبها الضمةيناسبها الكسرةُ، والواو تالياء ف الفتحة، أما هيناسب

  
* * * *  

  :ةـداف السلوكيـاأله
 . أو بإجابة أسئلة محددة عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليهالتلميذُ يعبر .  1    
 .يقرأ التلميذُ القطعةَ اإلمالئية قراءةً جهريةً صحيحة .2
 . عن فهمه لمضمون القطعة بجمل قصيرةشفويايعبر  .3
 .نتج األمثلةَ من خالل المناقشة الشفويةيست .4
 ). بالواو– بالياء -باأللف(يتعرف أنواع المد الثالث  .5
 ). بالواو– بالياء -باأللف(يميز بين أنواع المد الثالث  .6
 .يأتي بكلمات ممدودة ويبين نوع المد في كل كلمة .7
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة .8
  -:ليه كتابةً سليمةيكتب ما يملى ع-10

  .اً منظورإمالء  ) أ
 .اً استماعي إمالء)                            ب
 .اً اختباريإمالء) ج                            

  :الوسائل التعليمية
  L.Cلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

  
* * * *  
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  )شرح المهارة(ة األولى ـالحص
  

  )ن اللغز التالي ثم أجب عااستمع جيد(: سلوك مدخلي
أنا حرفٌ لفظي طويل، ُأسبق بحركة من نفس جنسي، وال أكون في أول الكالم؛ بل في (

  )فهل عرفتني ؟ . وسطه وآخره
  :مناقشة شفوية* 
-للمد ؟اكم نوع   
  مد بالواو  مد بالياء     ،     ،  مد باأللف: هات من عندك كلمات بها-
على لوحة خارجية مع إبراز كلمات المهارة بلونٍ عرض المعلم القطعةَ على السبورة أو ي* 

  :مغاير

  .يقرأ التالميذُ القطعةَ قراءةً صامتة* 
  : من خالل طرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 
  من ينظّف المدينة ؟ متى يكون ذلك؟ -1
 ما واجبك نحو عامل النظافة ؟ ما دورك في المحافظة على نظافة مدينتك ؟  -2

 ماذا تُبنى المدارس والجامعاتُ والمستشفياتُ في المدن ؟ ل -3

 بم تتميز المدن عن األرياف؟وبم يعمل سكان المدينة ؟  -4

 .......... .، جمع المدينة ...........مفرد العربات -5

 .ضع كلمة مرصوفة في جملة توضح معناها -6
 أيهما تفضل الحياةَ في الريف أم في المدينة ؟ لماذا ؟  -7

  المدينة
المدينةُ كبيرةٌ، بيوتها عاليةٌ مبنيةٌ بالحجارة، وشوارعها واسعةٌ مرصوفة، تُكنس 

وتُضاء بالليل، وتجري بها العرباتُ والسياراتاوترش نهار ،.  
كومة والمصانع والمتاجر والمستشفيات، ويشتغل وفيها المدارس والمعاهد ودور الح

 .أهلُها بالتجارة أو الصناعة أو الوظائف الحكومية، وتتميز المدينةُ بالحركة والنشاط
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  .أ المعلم القطعةَ قراءةً جهريةً صحيحة ومعبرةيقر* 
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً صحيحة* 
  :مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة* 
 بم تتصف شوارع المدينة ؟ -1

  ماذا يوجد في المدينة ؟ -2
 صف المدينة ؟ -3

 بم يعمل أهلُها ؟  -4

  

  .األمثلة قراءةً جهريةً سليمة قرأ الطالبي* 
  :لمعلم جزئيات المهارة من خالل الجدول السابق وذلك بطرح األسئلة التاليةيناقش ا* 

  أين الكلمة الممدودة في المثال األول؟ المدارس، المعاهد -
  ؟ماما نوع المد في هاتين الكلمتين ؟ ما الحركة المرسومة فوقه -
 أين وقع المد في الكلمتين ؟ هل وقع في أول الكلمة ؟ -

 .ول الكلمة بل في وسطها وآخرها المد ال يقع في أاإذً -
  .تتم مناقشة باقي األمثلة واستقراء جزئيات القاعدة من خالل العمل في مجموعات* 
  :ويـاط شفـنش
هات من محيط الفصل ثالث كلمات ممدودة باأللف وثالث كلمات ممدودة بالواو، وأخرى -

  .ممدودة بالياء
  
  :ليـويم مرحـتق
  )ممدودة بالواو ،ممدودة بالياء، ممدودة باأللف( اكتب في كراستك ثالث كلمات -
  .يتم استنتاج القاعدة على لوحة إضافية أو على السبورة أمام الطالب* 

  نوع المد  الكلمة الممدودة  ةــاألمثل  الرقم
  مد باأللف   واسعة- شوارع   .شوارع المدينة واسعة  1
  مد باأللف   المعاهد-المدارس  .يوجد فيها المدارس والمعاهد  2
  مد بالياء   كبيرة- المدينة  .المدينة كبيرة   3
  مد بالواو  الحكومية  .يعمل أهلها بالوظائف الحكومية  4
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  :دةـاعـالق
  :المد ثالثة أنواع وهي

صاْبر ، : مثل. وهو عبارة عن حرف األلف ساكن وما قبله مفتوح: المد باأللف -1
 . تَعاْون-صباْح

سعيد : ن حرف الياء ساكن والحرف الذي قبله مكسور مثل وهو عبارة ع: المد بالياء -2
   خميس– رحيم –

 –عصفُور : وهو عبارة عن حرف الواو ساكن وما قبله مضموم مثل: المد بالواو -3
 . صورة–طُيور 

  .قرأ طالب القاعدةَ قراءةً جهريةً صحيحةي* 
 .تُدون القاعدةُ في كراسات التالميذ* 
  :اميـويم ختـتق
  :صنّف الكلمات التالية بحسب الجدول : 1س
 - حيوان- عبور– صباح - طيور– حليب – صابر - شفيق– صورة – مسرور –مريض ( 

  )  تعاون – بعيد – مفتاح -ضيوف
  مد بالياء  مد بالواو  مد باأللف
  عجيب  عصفور  عام

  
   أختي أيوب         مصانع  : تحت المد باأللفاضع خطً -أ: 2س

  شهور  صوم            بـوه     : تحت المد بالواواضع خطً -ب 
  ارـنه   يصور          مـسلي      : تحت المد بالياءاضع خطً -ج     

  

  :ن نوع المد في الكلمات التاليةـبي: 3س
 -  كبيرة- صورة- ماجد- حارس- خالي- مصانع- نعيم- حسان– حامد - خليل–قول ي (

  ). معي- سبورة-حديقة
  :يتـاط بيـنش
  :ةـه كل كلمة من الكلمات التاليـاكتب حرفَ المد الذي تحتوي-

  . عليم– فرحان – عيون – لطيف – أزهار –خروف 
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من درس ) األلف، الواو، الياء(يكلِّف المعلم التالميذ باستخراج خمس كلمات تنتهي بالمد * 
  .القراءة أو النصوص الذي يوافق تدريس مهارة المد

* * * * 

* * * *  
  )ظورـالء منـإم(ة ـة الثانيـصالح

  .هـمتابعة النشاط البيتي وتدقيق *
  )اكتب ما يملى عليك (:رـار قصيـاختب *

  .العيد جميل، فيه يفرح الصغير، ويلبس المالبس الجديدة، ويركب األراجيح

  .عرض المعلم القطعة التالية على لوحة خارجيةي* 
  .قرأ المعلم القطعةَ قراءةً جهريةً معبرةي *
 .يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً صحيحة *
  : من خالل األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة *

  كيف يعتبر العمل شرف وواجب؟ -1
 .اذكر آيات وأحاديثَ تبين قيمةَ العمل والعاملين -2
 ما فائدة العمل للفرد واألمة ؟ ما ثواب من يتقن عملَه؟ -3

  ال يتقن عملَه ويهمل دروسه؟الميذًبم تنصح ت -4

  ما جمع قوية ، وما مفرد العمال ؟ -5
 جدول على السبورة يستخرج التالميذ الكلمات التي تحتوي على مهارة المد، وتُسجل في* 

  .، مع التذكير بالقاعدةشفوياتُناقَش الكلمات بحسب نوع المد و
  .ة بكلمات مشابهة وتناقش على السبورالتالميذ يأتي* 
  .حجب القطعة عن أنظار التالميذ ومسح ما كُتب على السبورة* 
 .الممدودة وتوزيعها على الضعفاءتفريغ القطعة اإلمالئية من الكلمات * 

  العمل
العمل شرفٌ وواجب، والكسُل عيب ومكروه، والدين اإلسالمي جعل العمَل عبادة، له 
ثواب عظيم كثواب الصالة والصوم والزكاة، كما أن العمَل يجعل األمةَ قوية، كما يجعل 
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 .إمالء القطعة بحسب المعنى ومستوى التالميذ* 
 .جمع الكراسات وتصحيحها* 
  :تيـاط بيـنش
  :صنّف الكلمات بحسب نوع المد -
  ) عبير- أعياد- مجالت- عمود- ميساء- حقيبة– أمطار -ماء س- غيوم–منصور ( 

  
 * * * *  

  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
  متابعة النشاط البيتي وتدقيقه*
  ) نوع المد في كل كلمةااستمع ثم اكتب الكلمات الممدودة مبينً( :اختبار قصير*

  . عصير– عماد – حقيبة – خزانة –صورة 
  د بالياءم  مد بالواو  مد باأللف

      
  .قرأ المعلم القطعة التالية على مسامع التالميذي*

  :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية*
 عم تتحدث القطعة ؟ من ينعم بالحرية ؟  -1

 لماذا تعتبر الحرية نعمة كبرى ؟  -2

 هل تنعم أنت الفلسطيني بحياة الحرية؟ لماذا ؟  -3

 ما واجبك للحصول عليها ؟ -4

 كيف تخدم وطنَك ؟ أنت كتلميذ صغير وطنك بروحك ودمك ؟ هل تبخل على  -5

  الحرية
الحرية نعمة كبرى، تنعم بها الطيور على األغصان، والوحوش في الغابات، ويسعد 

 على اوإذا كانت الصحة تاج! وما أقسى الخسارة فيها ! بها األحرار، فما أعمها نعمة
ال يعرفه إال الذين رؤوس األصحاء ال يعرف قدر الحريةَ كنز ها إال المريض، فإن

 .غُلبوا على أمرهم، فهم يضحون بأرواحهم رخيصةً في سبيل اهللا
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 ) وهو يدافع عن الوطناسقط شهيديتخاذل في الدفاع عن الوطن ،  (:ماذا تقول لمن  -6
 ما الحق الذي تحدثتْ عنه القطعة السابقة ؟ -7

 .هات من عندك كلمات ممدودة وبين نوع المد -8
  .مناقشتهاتكتب الكلمات على السبورة في ثالث قوائم وتتم * 

  مد بالياء  مد بالواو  مد باأللف
      
 .يقوم المعلم بإزالة ما على السبورة من كتابة*
 .إمالء القطعة جملة جملة مع مراعاة أحكام الوقف وعالمات الترقيم*
 .يقرأ المعلم القطعةَ مرةً ثانية ليصحح كل تلميذ الخطَأ الذي وقع فيه ويكتب ما فاته من كلمات*
 .راسات للتدقيق والتصحيحتُجمع الك*

  )هات من عندك (:نشاط بيتي
  .خمس كلمات بها مد بالواو) 2      .خمس كلمات بها مد باأللف )1
  .خمس كلمات بها مد بالياء )2

* * * *  
  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 

  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه*
ف، وخطين تحت الكلمات الممدودة  تحت الكلمات الممدودة باأللاضع خطً( :اختبار قصير*

  )بالياء، وثالثة خطوط تحت الممدودة بالواو
  . هدى- جالل- آمنة- أحمد- فالفل- فول- قلم- كيس- مروحة– جمل -عليل
  .قرأ المعلم قطعة اإلمالء التالية على مسامع التالميذ قراءة نموذجيةي*

  

  آداب المجلس
إذا جلستَ مع قومٍ يتحدثون، فأصغ إلى كالمهم بكل أدبٍ واحترام، وإن أردتَ الكالم، 

يه، وال تكثر من الحركة فاستأذن قبل الحديث، وإذا ابتدأت في حديثك، فتأن ف
 .واإلشارة، وبذلك يحترمك الحاضرون، ويستمعون لك وهو منتبهون
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  :مناقشة مضمون القطعة مناقشة شفوية باألسئلة التالية* 
  .اذكر بعض آداب المجلس )1
  ). بدأت الحديثجلستَ مع قومٍ يتحدثون، أردتَ الكالم،:( ما واجبك إذا )2
  لماذا ال يجب كثرة الحركة واإلشارة أثناء الحديث؟ )3
  ما موقف الناس ممن يحترم آداب المجلس ويلتزم بها؟ )4
   بم تنصح من ال يحسن االستماع إلى اآلخرين؟اإذً )5
  خرين ؟من يقاطع كالم اآل )6
  .كتب الطالب ما فاته من كلماتييملي المعلم القطعةَ جملة جملة، ثم يعيد القراءة ل* 
  .تُجمع الكراسات للتصحيح* 
  
  
  
  
  

* * * *  
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 أنواع المدقطع إمالئية على 

  
  
  
  

  
  
  

  

  الجهاد
الجهاد كلمة خفيفة على اللسان، لكنها ثقيلة في ميزان حسنات المسلم، لـذلك نجـد               

بهذا العمل طاعةً هللا سبحانه     الكثير من الشباب يرابطون على حدود الوطن، يقومون         
 ).ما ترك قوم الجهاد إال ذلّوا: ( حيث قال�وتعالى واقتداء بالرسول 

 

  عمر بن عبد العزيز
جاءت امرأة من مصر إلى الشام في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز، فسألت عـن                

جدت امرأةً على بساط مرقع بثيـاب عتيقـة،   قصره، فدلّوها على داره، فلما بلغتها و      
 في الدار، دهشت المرأة عندما علمت أن المـرأة          ا يداه في الطين يصلح جدار     اورجلً

القاعدة على البساط هي فاطمة بنت عبد الملك وارتاعت منها، ولكن فاطمة رحبـت              
 مـن هـذا     يا سيدتي، أال تتسترين   : بها وآنستها حتى اطمأنت إليها، ثم قالت الزائرة       

 .هذا الطيان هو أمير المؤمنين: الطيان، فابتسمت فاطمة وقالت

  إلى المدرسة
استيقظ في الصباح، أغسل وجهي، وأمشِّط شعري، ثم أتناول طعام اإلفطار، وأحمـل             
 حقيبتي، وأحيي والدي، وأذهب إلى المدرسة، وعندما يدق الجرس نقف في صـفوف            
منتظمة، ونلعب التمرينات الرياضية، ثم نستمع إلى برنامج اإلذاعة المدرسية، وبعـد            

 .ذلك نسير إلى الفصول في انضباط وهدوء
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  الرحمة
الرحمة أنبل صفات اإلنسان، بها يعيش حياةً يرضى فيها عن نفسه، ويحس السعادة             
لرضا غيره عنه، وهي ليست مقصورة على الرفق باإلنسان، ولكنها تمتد إلى الطيـر              

م، ولو تراحم الناس ما كان بينهم جـائع وال          والحيوان، وإلى كل مخلوق يحس ويتأل     
  .ون وال مهضومغبم

 .أيها السعداء، أحسنوا إلى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع األشقياء
 

                                              الدلفين
في البحار المعتدلة المناخ أو غرب الحيوانات وأذكاها ،يعيش هو حيوان من أ  
يأسره الصيادون الذين يريدون تربيته وهو صغير ثم يدربونه على العاب ارة، الح

الخفة ، ووجد فيه بعضهم وسيلة ناجحة لالنزالق، ومنهم من يدربه على حصر 
 ينقل اآلالت مع العلماء اصا ماهرااألسماك ودفعها جملة نحو الشباك ويدرب غو

 . البحار الكتشاف عالم

  حجرة المدرسة
يجلس التالميذ في حجرة الدراسة على مقاعد بعضها مصنوع من الخشب، والبعض            
اآلخر صنع من الحديد، وأمامهم اللوح األخضر أي السبورة التـي يـشرح عليهـا               

  .المدرسون الدروس المختلفة باستعمال الطباشير على اختالف ألوانه
ابيك كثيرة، كي تدخلها الشمس، ويتجدد الهواء،       والحجرة تكون عادةً واسعة، والشب    

وتعنى اللجنة الصحية بنظافة الحجرة، كما تعنى لجنـة النظـام بترتيـب المقاعـد               
 .والملصقات
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 التنويـــن  

االسم المنتهي 
  بهمزة

 تسبقها  ألف

االسم المنتهي 
  بألف لينة

االسم (
 )المقصور

االسم المنتهي 
بهمزة على 

 ألف

  االسم المنتهي
 بتاء مربوطة

فتحتان توضعان على الحرف 
ف في األخير من الكلمة ومعها أل

باستثناء بعض النصب حالة  
 : تالحاال

كسرتان توضعان تحت 
الحرف األخير من الكلمة 

 في حالة الجر 

ضمتان توضعان على 
الحرف األخير من الكلمة في 

 حالة الرفع

  تنوين الكسر ن الضمتنوي  تنوين الفتح
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  وين ـــالتن
  :ارةـل المهـتحلي
   . ساكنة تلفظ وال تكتباإلحاق االسم المتمكن نونً : ن هوـالتنوي

  :ثالثة هي: أنواع التنوين
إضافة حركة ضم إلى حركة الضم الموضوعة على الحرف األخيـر مـن       : تنوين ضم  -1

  .االسم، لتشير إلى صوت نون ساكنة ينطق بعد حركة الضم على الحرف األخير
 الموضوعة تحت الحرف األخير من      إضافة حركة كسر إلى حركة الكسر     : تنوين كسر  -2

 .االسم، لتشير إلى صوت نون ساكنة ينطق بعد حركة الكسرة على الحرف األخير
إضافة حركة فتح إلى حركة الفتح الموضوعة على الحرف األخيـر مـن             : تنوين فتح  -3

االسم وإضافة ألف ممدودة بعد الحرف األخير، لتشير إلى صوت نون ساكنة ينطق بعد              
 .على الحرف األخيرحركة الفتح 

  
  :هناك مواضع ال تضاف فيها ألف بعد الحرف األخير من الكلمة إذا كانت منونة بالفتح

  .جزاء:  إذا انتهت الكلمة بهمزة مسبوقة بألف، مثل-
  .ملجأ:  إذا انتهت الكلمة بهمزة تر سم على ألف، مثل-
  .مستشفى:  إذا انتهت الكلمة بألف لينة، مثل-
  .مدرسةً: كلمة بتاء مربوطة، مثل إذا انتهت ال-
  

* * * *  
  

  مـن الضـتنوي: اأولً
  : السلوكية األهداف
  . أو بإجابة أسئلة محددة عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليهالتلميذ يعبر  -1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئية قراءةً جهرية سليمة -2
 . عن فهمه للقطع اإلمالئيةشفويايعبر  -3
 .مراد معالجتها من خالل المناقشةيستنتج األمثلة ال -4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
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 .يحاكي األمثلة بكلمات تشتمل على مهارة تنوين الضم -6
 .يستقرئ القاعدة اإلمالئية من خالل المناقشة -7
 .يكتب كلمات تحتوي على تنوين الضم- -8
  :ة سليمةيكتب القطعة اإلمالئية المشتملة على مهارة تنوين الضم كتاب -9

  .اً منظورإمالء )أ 
 .اً استماعي إمالء)                            ب
  .اً اختباريإمالء) ج                        

ً  
  :الوسائل التعليمية

  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 
* * * *  

  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  
  )استمع ثم اكتب (:اختبار قصير-
 }Rَ�  MSRَ�  MSRَ�  MSRَ�  MS3T,@ 39��� 3T,@ 39��� 3T,@ 39��� 3T,@ 39���         {{{{....  
  . ما نوع المد في كلمة عليم، خبير-
  ).أو لوحة إضافية(يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة * 

  .يقرأ التالميذ القطعة قراءةً صامتة* 
 :  من خالل طرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

  ما مظاهر جمال الصباح ؟ -1
 كيف تكون الحياة ؟ لهم ؟لماذا يذهب الناس إلى عم -2

  جميٌلالصباح   مشرقةٌ، الشمس   والنور ،متفتحـةٌ،       ساطع األزهـار ،والحقول خضراء 
 بنـور   فـرح نة مغردةٌ، والجميـع     والمياه جاريةٌ، والحياةُ جادةٌ نشيطةٌ والطيور فرحا      

الصباح مسرع إلى عمله في نشاط ليكسب رزقه، يؤدي واجبه نحـو ربـه ووطنـه،            
 .ا مبكرافعليك يا بني أن تستقبل الصباح في سرورٍ، وتذهب إلى مدرستك نشيطً
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 ما واجبنا نحو اهللا سبحانه وتعالى؟ أنت كتلميذ كيف تستقبل الصباح؟ -3

 ؟)ليكسب رزقه(ماذا أفادت الالم في  -4
 ؟........ما الغرض منه .......... يا بني : ما نوع األسلوب -5
 ......مضاد مبكر.... مرادف جادة.... األزهار..... ما مفرد الحقول  -6

  للقطعةاسب منااضع عنونً -7

 .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً صحيحة ومعبرة* 
 .يقرأ أحد الطالب المجيدين القطعة قراءةً جهريةً* 
 :مناقشة القطعة الستنتاج األمثلة* 

  صف الصباح؟ -1
 ما مظاهر جمال الصباح ؟ -2

 ما شعور الناس عند طلوع الصباح ؟ -3

  :تدوين األمثلة بعد إجابة كل سؤال في الجدول*
  نوع التنوين  معرفة أو نكرة  الكلمة المنونة  ةــألمثلا

1- جميٌل الصباح.        
2- مشرقةٌ الشمس.        
        .ساطع النور -3
        . بنور الصباحفرح الجميع -4
  .يقرأ الطالب األمثلة قراءةً جهرية* 
 :تحليل جزئيات المهارة من خالل الجدول وذلك بطرح األسئلة التالية* 

 ما نوع الكلمة المنونة ؟ هل اشتملت على أل التعريف؟ ت هذه الجملة؟بم بدأ -

 ما الحركة المرسومة عليها؟. تأمل الكلمة الثانية -

 ما الفرق بين الضم والتنوين؟. كيف لفظ تنوين الضم  -

 ما الفرق بين النون األصلية والتنوين ؟ -

 . المثال األولةكلامناقشة باقي األمثلة على ش *
 :تقويم مرحلي

 .ع تنوين الضم فوق الكلمات التي تحتها خطض -
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  .خضم بحر في فيضه زاخر عطاءأمي  -1
 .عظيم قائدعقبة بن نافع  -2
 . كبرىنعمةالحرية  -3
مـن خـالل    . ( القاعدةَ من خالل تسجيل مالحظاتهم حول كتابة تنوين الضم         التالميذيستنتج  * 

  )العمل في مجموعات
 .ةتُعرض القاعدة على لوحة إضافية أو السبور* 
  .يقوم التالميذُ بتسجيل القاعدة على الكراسات*

 :نشاط شفوي
 .هات من عندك كلمات تحتوي على تنوين ضم-
  .تسجل بعض الكلمات على السبورة وتُناقش مع الطالب* 
 

  ):1(تقويم مرحلي 
  : تحت كل كلمة منونة بالضمااقرأ الجمل التالية ثم ضع خطً -

  .لنا تاريخٌ مجيد، وحضارةٌ عريقةٌ -1
 .بيوت النحل متجاورةٌ كأنها قريةٌ سكنيةٌ -2
 .األب رحيم بأبنائه -3
 .الوطن العربي جزء من العالم الكبير -4
 

  ):2(تقويم مرحلي 
  :استمع للمعلم وأكمل كل جملة بالكلمة الناقصة بحسب سماعك لنطقها -

1-         }}}}    3HG�U��3HG�U��3HG�U��3HG�U��ٌ+�.�W&�@ 0��X�'�G�E ٌ+�.�W&�@ 0��X�'�G�E ٌ+�.�W&�@ 0��X�'�G�E ٌ+�.�W&�@ 0��X�'�G�E  ، ، ، ،ٌ+�,�6&8َ ٌ+�َ�'&��ٌ+�,�6&8َ ٌ+�َ�'&��ٌ+�,�6&8َ ٌ+�َ�'&��ٌ+�,�6&8َ ٌ+�َ�'&�� {{{{                           )3-2: الغاشية(. 

2-  }}}} 39����� 3Y����N ��8ِS ���
&ِ! ْ��.�َ�N&�َ ٌZ�[8َ ِM&\َ�� ]
� �A�' �2 =َ?�[�=�E & 'ِS��39����� 3Y����N ��8ِS ���
&ِ! ْ��.�َ�N&�َ ٌZ�[8َ ِM&\َ�� ]
� �A�' �2 =َ?�[�=�E & 'ِS��39����� 3Y����N ��8ِS ���
&ِ! ْ��.�َ�N&�َ ٌZ�[8َ ِM&\َ�� ]
� �A�' �2 =َ?�[�=�E & 'ِS��39����� 3Y����N ��8ِS ���
&ِ! ْ��.�َ�N&�َ ٌZ�[8َ ِM&\َ�� ]
� �A�' �2 =َ?�[�=�E & 'ِS��  {{{{     )200:ألعرافا(  

3-  }}}}��������Ĉ���َ�P�' 3C���N �Gُ
Gُ-�E�� �Gُ_ِC�.�E ً+�Ea ����C�E �MِSĈ���َ�P�' 3C���N �Gُ
Gُ-�E�� �Gُ_ِC�.�E ً+�Ea ����C�E �MِSĈ���َ�P�' 3C���N �Gُ
Gُ-�E�� �Gُ_ِC�.�E ً+�Ea ����C�E �MِSĈ���َ�P�' 3C���N �Gُ
Gُ-�E�� �Gُ_ِC�.�E ً+�Ea ����C�E �MِS  {{{{                    )2:القمر(  

 

  :تقويم ختامي
  :اغ باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسينأكمل الفر: 1س

   ) نشيطٌ– صافيةٌ – خالدةٌ – عليٌل –مشرقةٌ ( 
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....... والهـواء ...... والـشمس   ........ بلدي فلسطين جنة اهللا في أرضه ففيهـا الـسماء           -
  .تشهد بعظمة أهلها........ واآلثار ......... والفالح 

  
  : تكون منونة بالضمأكمل الجمل بكلمة مناسبة بحيث: 2س

  ........... .في الكتب  -1
 ........ . الصادق  -2

 . عظيم ........ صالح الدين األيوبي  -3
 ........ .الجو  -4

 ......... .الوسيلة  -5

  :ق الحصةـغل
  أعجبك ؟ااذكر موقفً ماذا تعلمت من خالل الحصة ؟-

  من حقوقك في هذه الحصة ؟ ما هو ؟اهل شعرتَ أنك مارستَ حقً-

  :بيتينشاط 
  .اكتب من محيط غرفة الصف عشر كلمات، ثم ضع عليها تنوين الضم -1
 .عبر عما تشاهده في الشارع بجمٍل صحيحة بها كلمات منونة بتنوين ضم -2

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

 )استمع ثم اكتب( :اختبار قصير* 
 .للكتاب غالفٌ متين يحفظه من التلف -
 :لتالية على السبورة أو على لوحة إضافيةيعرض المعلم القطعة ا*

  الطبيعة
             هواء ،وثمر وزهر خلق اهللا الطبيعة جميلة، ساحرة حافلة بأنواع الخير والنعم، شجر

وخلق . نسان والحيوان والنبات  فتروي اإل رقيقٌ، عيون وجداوٌل وأنهار تجري مياهها       
أدوات النظافة من ريح تحمل األتربة إلى أمـاكن بعيـدة، ومطـر يغـسل األشـجار                 

 .والطرقات، وشمس ترسل أشعتها القوية، فتقتل كل الجراثيم الضارة
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  .نموذجيةقراءة يقرأ المعلم القطعة * 
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعة قراءة جهرية سليمة* 
 : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًايناقش المعلم القطعة * 

 متى يرتوي اإلنسان والنبات والحيوان ؟ اذكر مظاهر جمال الطبيعة ؟ -1

 ما أدوات النظافة التي خلقها اهللا سبحانه وتعالى ؟ -2

 ما واجبك نحو خالقك ؟ -3

 .القوية: أدوات، ما مضاد: حافلة، ما مفرد: ما مرادف -4
 .استخرج من القطعة الكلمات المنونة بتنوين ضم -5
 .كتابة كلمات المهارة على السبورة في جدول مع توضيح التنوين بلون مغاير* 
 :الل طرح األسئلة التاليةمراجعة المهارة من خ *

 ما الحركة المرسومة على الكلمات ؟ -

 ما الفرق بين النون األصلية والتنوين ؟ الفرق بين الضم والتنوين ؟ ام -

 .هات كلمات تحتوي على تنوين ضم -
 .اق خارجية ثم تفريغها من الكلمات الصعبة وتوزيعها على الضعفاءروكتابة القطعة على أ*
 .المعنى ومستوى الطالبإمالء القطعة بحسب *
 .قراءة القطعة مرة ثانية، الستكمال ما يفوت الطالب *
 .جمع الكراسات للتصحيح*
 :لق الحصةـغ*

  أعجبك ؟ااذكر موقفً ماذا تعلمت من خالل الحصة ؟ -

 ما الحق الذي مارسته في الحصة ؟ -

  :نشاط بيتي
  .اكتب عشر كلمات من بيئتك المحلية ثم ضع عليها تنوين الضم

  
** * *   

  
  
  



  
  
  
  
  
  
 

- 46 -

  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه* 
  )استمع ثم اكتب( :اختبار قصير* 

  .غزة مدينةٌ جميلةٌ واسعةٌ تقع على ساحل البحر األبيض المتوسط
   ما الكلمات المنونة ؟ ما نوع التنوين ؟-
  .يلقي المعلم القطعة التالية على مسامع الطالب* 

  :قشة مضمون القطعة من خالل طرح األسئلة التاليةمنا* 
 من يقوم بهذه المهنة الصعبة ؟ وعم تتحدث القطعة ؟ -1

  ؟همعلمماذا يجب على التلميذ تجاه  وبم وصف المعلم في القطعة ؟ -2
 للقطعة ؟عنوانًا مناسبا اختر  -3

 ما الحق الذي ورد ذكره في القطعة ؟ -4

 . الضمهات من عندك كلمات تشتمل على تنوين -5
 .مناقشة هذه الكلمات مع الطالبوين التنوين بلون بارز وتتم جدول مع تلتُكتب الكلمات في *
  .إمالء القطعة على الطالب جملة جملة، مع مراعاة الجِلسة الصحيحة ووضوح الخط *
  .قراءة القطعة مرة ثانية من المعلم، الستكمال ما فات*
 .دينإعادة قراءة القطعة من قبل أحد المجي*
 .جمع الكراسات للتصحيح*

  :نشاط بيتي
يكلِّف المعلم التالميذ باستخراج الكلمات المنونة بتنوين الضم من درس القراءة أو النصوص             -

  .الذي يوافق تدريس المهارة
* * * *  

  المعلم
              إن التعليم مهنةٌ شاقة، لكن المعلم أهٌل لها فال يختارها إال من رأى أن التعليم   واجـب 

مقدس، فالتعليم تربيةٌ وإرشاد وتوجيه، والمعلم منارةٌ ترشد األجيـال فليـتَ التلميـذ              
 .عارفٌ أن المعلم أب له ومدرك بعظم هذا العمل الجليل
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  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب (:اختبار قصير* 

  .ة ولد صغير مرتبككان في الحفل
  : على مسامع الطالبالقطعة التاليةالمعلم يقرأ * 

  
  :مناقشة مضمون القطعة من خالل طرح األسئلة التالية* 

 بم أمرنا اهللا سبحانه وتعالى في اآليات ؟ وما أسباب رقي األمم ؟ -1

 بم كانوا يعملون ؟ اذكر أسماء بعض الرسل ؟ -2

  ؟ما واجبك أنت كتلميذ في المدرسة -3
 .هل يكون لهذا التكريم أثر في نفس العامل ؟ وضح كيف تكرم الدولة العمال ؟ -4
 . يحث على العمل ؟ اذكرها شريفًاهل تحفظ آيةً قرآنيةً أو حديثً -5
   ما الحق الذي ظهر في القطعة؟-6
  .إمالء القطعة جملة جملة* 
  .من المعلم، الستكمال ما فات إعادة قراءة القطعة مرة ثانية* 
  مع الكراسات للتصحيحج* 
  

  :بيتي نشاط
كلمات بها تنوين الضمااكتب ثالثة أسطر في وصف مدرستك مستخدم .  

  
* * * *  

  العمل
العمل أساس للرقي، ومصدر للخيرات، وسبيٌل للسعادة، ورفاهيةٌ للفرد، فما ارتقـت            

تقدمت البشريةُ إال بالكفاح والنضال، وما األديان إال دعـوةٌ          اإلنسانيةُ إال بالعمل، وما     

���MG�=�'�7{{{{و: للعمل، قال تعالىْ��� �ُ
G�N�"�� �9ُ��َ���� ��ّ
� O�C���P�َ ْ�Gُ������ ِ�ُ1َ�MG�=�'�7��
ْ��� �ُ
G�N�"�� �9ُ��َ���� ��ّ
� O�C���P�َ ْ�Gُ������ ِ�ُ1َ�MG�=�'�7��
ْ��� �ُ
G�N�"�� �9ُ��َ���� ��ّ
� O�C���P�َ ْ�Gُ������ ِ�ُ1َ�MG�=�'�7��
ْ��� �ُ
G�N�"�� �9ُ��َ���� ��ّ
� O�C���P�َ ْ�Gُ������ ِ�ُ1َ{{{{105التوبة....            

م العالمفي األول من مايو من كل عام بأجمعه العماَلويكر .  
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  تنوين الضمعلى  إمالئية قطع 
  

  

  
  

  

صالح غالم مطيع ألبويه ،أبوه فالح نشيطٌ ،أحب صالح أن يرافق أباه إلى الحقل مـع               
صديقه سعد ،فاستأذن له ومضى في صحبته ،هناك كانت الحـصادة اآلليـة تحـصد               

         مثلـي     : قال األب البنه  .السنابل ، وتفصل الحب وتضعه في أكياسٍ كبيرة أنت فـالح
 . خابت اآلمال إن شاء اهللا،تزرع االجتهاد وتحصد النجاح ، فال

القدس مدينةٌ تاريخيةٌ مباركة، هواؤها معطر بدماء الشهداء، فهـي رمـز للعروبـة              
  .والسالم، فيها المسجد األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

 فبوركت يا مدينة القدس وعـشت سـالمةً         ����وقبةُ الصخرة شامخةٌ بمجد رسول اهللا       
 .مسلمينلإلسالم وال

 

  الربيع والطيور
فصل الربيع فصٌل جميٌل ،أشجاره مورقة ،وأزهاره متفتحة ،فيه تكتسي األرض بثوبٍ            
جميٍل اخضر من العشب ،فالطبيعةُ جميلةٌ ، وأجمل ما فيها طيور مغردةٌ تنتقـل مـن                

 .غصنٍ إلى غصن تغني ألحانها الجميلة فتسعد ويستعد معها اإلنسان

 للعين، وبهجةٌ للقلب، ويؤكد جميع الناس أن األزهار مبعثٌ لسرورهم           إن األزهار متعةٌ  
 ئها وجمال ألونهـا، فليـتَ األزهـار       وكأن األزهار في أوراقها نجوم في سمائها، لبها       

خفف عنهم أعباء الحياة، ولعل     تموفورةٌ في حدائقنا، ليستمتع بها جميع المواطنين، و       
 .جب جمال الطبيعة وينشد الراحة في ظاللهااألزهار ميسورةٌ لمن يطلبها وي
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سرـن الكـتنوي: اثاني  
  

  :تحليـل المهارة
ظ وال هو عبارة عن صوت نون ساكنة تَلحق آخر حرف في الكلمة، هذه النون تُلف: تنوين الكسر

مثله ) أل(تُكتب، ترسم في تنوين الكسر كسرتين تحت آخر حرف في الكلمة غير المعرفة بـ
  .مثل تنوين الضم

  .، أما النون فتلفظ وتكتبا ال خطًاالتنوين لفظً: مالحظة
  

  :ةـاألهداف السلوكي
  . أو بإجابة أسئلة محددةيعبر عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه .1
  .نوين الكسريتعرف إلى ت .2
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئية قراءةً جهريةً صحيحة .3
 . عن فهمه للقطعة اإلمالئيةشفويايعبر  .4
 .يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة .5
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية .6
 .يحاكي األمثلةَ بكلمات تشتمل على تنوين كسر .7
 .من خالل المناقشة الشفويةيستقرئ القاعدةَ اإلمالئية  .8
 :كتابة صحيحةتشتمل على تنوين كسر  طع عليه من قيكتب ما يملى .9

  .اً منظور إمالء-أ
  .اًاستماعي  إمالء-ب
  .اً اختباري إمالء-ج

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dالسبورة، لوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

 

  
 ** * *  
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  )شرح المهارة(الحصة األولى 

  ) ثم أجب عن اللغز التاليااستمع جيد (:ليسلوك مدخ
  ؟"أنا نون ساكنة ألحق آخر الكلمة ُألفظ وال ُأكتب، فهل عرفتموني من أكون" 
 :اختبار قصير*
 .اكتب في كراستك كلمتين منونتين بتنوين ضم-
  :تُعرض القطعة اإلمالئية التالية أمام التالميذ على لوحة إضافية أو على السبورة* 
  . قراءةً صامتةالتالية  الطالب القطعةَيقرأ* 

  : وذلك بطرح األسئلة التاليةاًمضمون ومناقشة شفوية للقطعة شكالً* 
 .صفْ ذلك اليوم متى خرجت األسرةُ في رحلة ؟ -1
 ماذا فعلت األسرةُ داخل السيارة؟ أين سارت السيارة؟ -2

 كيف عادت األسرةُ من الرحلة؟ .صف الهواء في فصل الربيع -3

 .في جملة من تعبيرك" عادت "ضع مرادف -4
 ما واجبك نحو جمال الربيع والريف ؟ما واجبك تجاه من خلق الكون بما فيه من جمال؟ -5

  آخر للقطعة؟اضع عنوانً -6

 ............، مضاد الريف ............... جمع رحلة  -7

  .قراءة المعلم للقطعة قراءة جهرية صحيحة ومعبرة*
 .جهريةقراءة الطالب للقطعة قراءة *
  :مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة*

  متى فكرت األسرةُ في القيام برحلة؟ -1
 بم فكرت األسرة ؟  -2

  رحلةٌ إلى الريف
 جميلة في الريف، رحلةمن أيام الربيع، فكرتْ أسرتُنا في قضاء  مشرق يومٍفي 

فأحضر أبي السيارةَ وسارتْ بنا بين المزارع والحقول، وكنا نردد األغاني واألناشيد، 
  .ونمأل صدورنا بالهواء العليل
 .، فشكرنا والدنا على هذه الرحلة الممتعةوهناء بسرورٍوفي المساء عدنا إلى المنزل 
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 كيف رجعت األسرة في المساء ؟ -3

  :يسجل المعلم األمثلة على السبورة في جدول منظم * 

الكلمة   ةـاألمثل  الرقم
  المنونة

نوع 
  التنوين

معرفة أم 
  نكرة

        .ع من أيام الربيمشرق يومٍفي   1
        . إلى الريفبرحلةفكرتْ أسرتُنا في القيام   2
        .وهناء بسرورٍرجعت األسرة إلى المنزل   3
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين األمثلةَ قراءةً جهريةً سليمة*
  :يناقش المعلم جزئيات المهارة من خالل الجدول وذلك بطرح األسئلة التالية*

  ألول ؟ ماذا تالحظ عليها هل هي معرفة أم نكرة ؟أين الكلمة المنونة في المثال ا -1
 ما نوع هذه التنوين ؟ -2

 أين وقع ؟ كيف رسم ؟ ماذا لفظنا آخر حرف فيها؟ هل كُتبت؟ -3

  ما تنوين الكسر؟اإذً -4

 ما هي ؟.  في المثال كلمة أخرى منونة بتنوين كسر-

   كيف رسمناه ؟ أين وضعناه؟-
  .ت المنونة بتنوين الكسر وتسجيلها في الجدول مناقشة باقي األمثلة واستخراج الكلما-
  .يتم استنتاج القاعدة من خالل عمل المجموعات* 
  .تقرأ كل مجموعة ما كتبته* 

  :نشاط شفوي
  . هات من محيط فصلك كلمات منونة بتنوين كسر-
  

  )1(تقويم مرحلي
  :ضع خطًا تحت الكلمات المنونة بتنوين كسر

-ووقارٍ المؤمن يذهب إلى الصالة متوشح كينةا بس.  
-ال تؤجل عمل اليوم إلى غد .  
  . ينشأ الطفل محاطًا برعاية شاملة من أمه-
  "ال فرق بين عربي وال أعجمي إال بالتقوى "-
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  )2(تقويم مرحلي 
  .اكتب في كراستك ثالثَ كلمات تنتهي بتنوين كسر-

لطالب، ثم تُكتب في أمام ا) أو على لوحة إضافية(يتم عرض القاعدة على السبورة * 
  .الكراسات

  :دةــالقاع
لحق آخر حرف في األسماء، وهي تُلفظ وال تُكتب، ن الكسر هو عبارة عن نون ساكنة تتنوي -

: مثل) أل(ر المعرفة بـتوضعان تحت آخر حرف في األسماء غي  وهو عبارة عن كسرتين 
  .علمٍ: ،   علم  عصفورٍ:عصفور

  .ةً جهريةً سليمةيقرأ التالميذ القاعدةَ قراء*
 .يكتب التالميذُ القاعدةَ على كراسات اإلمالء*

  :تقويم ختامي
  :أكمل بحسب المثال: 1س

  سلم  معبر  ممر  طريق  شارع  كتاب
            كتابٍ

  : تحت الكلمة المنونة بتنوين كسراضع خطً: 2س
 .قرأتُ قصةً عن رجٍل شجاعٍ -1
 . لفقيرٍ محتاجٍاجمعتُ مالً -2

 {{{{    :قال تعالى  -3�  MِS
�  MِS
�  MِS
�  MِSٍc&�P�d ِC��َJِ! �B&�]�E �A�' ُeُf�C�E ���ٍc&�P�d ِC��َJِ! �B&�]�E �A�' ُeُf�C�E ���ٍc&�P�d ِC��َJِ! �B&�]�E �A�' ُeُf�C�E ���ٍc&�P�d ِC��َJِ! �B&�]�E �A�' ُeُf�C�E � )37:آل عمران(                         }}}}                ��

  
  :استبدل تنوين الضم بتنوين كسر في الكلمات التالية: 3س
 مسطرةٌ -قلم – كتاب – حبر –كيس   

  :نشاط بيتي
  : تحت الكلمات المنونة بتنوين الكسر فيما يلياضع خطً
1- }}}}�=�! g�� ٌh&�' �YَD�=�E g �F�G�E�=�! g�� ٌh&�' �YَD�=�E g �F�G�E�=�! g�� ٌh&�' �YَD�=�E g �F�G�E�=�! g�� ٌh&�' �YَD�=�E g �F�G�E�MG�MG�MG�MG ، ، ، ،ٍ9����N ٍ��َْ-ِ! ���
� >iََ* �A�' &�
ِSٍ9����N ٍ��َْ-ِ! ���
� >iََ* �A�' &�
ِSٍ9����N ٍ��َْ-ِ! ���
� >iََ* �A�' &�
ِSٍ9����N ٍ��َْ-ِ! ���
� >iََ* �A�' &�
ِS{{{{        �)89:الشعراء( 

 .الحمد هللا الذي أطعمني من جوعٍ وآمنني من خوف -2
 .ال تنه عن خُلُق وتأت بمثله -3

ٍ  
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 .إذا أقبلت الدنيا على إنسانٍٍ أعارته محاسن غيره -4
5- }}}}05E�5�U ٍ��َْjِ! �kْl�E�� �9ُ��,�mْ��E ْl�]�E �MِS05E�5�U ٍ��َْjِ! �kْl�E�� �9ُ��,�mْ��E ْl�]�E �MِS05E�5�U ٍ��َْjِ! �kْl�E�� �9ُ��,�mْ��E ْl�]�E �MِS05E�5�U ٍ��َْjِ! �kْl�E�� �9ُ��,�mْ��E ْl�]�E �MِS{{{{         )19اآلية: إبراهيم( 

  
 * * * *  

  )إمالء منظور(الحصة الثانية 
  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه*
 ) ثم اكتب الكلمات التاليةااستمع جيد (:اختبار قصير*
)   مقعد – جامعٍ – كرسي – رابعٍ – مساء (  
   ماذا تالحظ على هذه األسماء ؟ هل هي معرفة أم نكرة ؟-
  :لسبورة أو لوحة خارجيةعرض القطعة التالية على ا* 
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة*
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً سليمة*

  : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 
  ما هو الدرفيل ؟ وبم يتمتع ؟ -1
2- رياضية يقوم بها الدرفيلااذكر ألعاب . 
 تلك األلعاب؟عالم تدل  -3

 .وضح ذلك. في خلق الدرفيل دليٌل على قدرة الخالق -4
 ما واجبك تجاه الخالق؟ -5

  رشاقة؟- فائقة- نادر-عجيب: ما مرادف -6

 األبواق، وما جمع حيوان؟: ما مفرد  -7

  الدرفيل
الدرفيل حيوان بحري عجيب، فهو يتمتع بذكاء نادرٍ، ورشاقة فائقة، لذلك يدرب 

اتدريبا جيدلطيفة كالقفز فوق الحواجز، :  في أحواض الماء للقيام بألعابٍ رياضية
 السلة في خفة ورشاقة، والنفخ في والمرور بمهارة من الحلقات المعدنية، ولعب كرة

عجيبة رائعة األبواق بطريقة. 
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 .ضع مضاد بحري في جملة مفيدة -8
 .استخرج من القطعة الكلمات المنونة بتنوين كسر -9

 .السبورة في جدول لمناقشتهايكتب المعلم كلمات المهارة على *
 :مراجعة جزئيات المهارة من خالل طرح األسئلة التالية*

 أين رسم التنوين ؟ كيف يلفظ ؟ -

 ما حركة النون ؟ أين وقعت ؟ كيف كُتبتْ؟ -

  ما هو تنوين الكسر؟ هل يكون في األسماء أم األفعال ؟اإذً -

 هات من عندك كلمات بها تنوين كسر؟ -

  .ار التالميذ ومسح ما كُتب على السبورةحجب القطعة عن أنظ*
  .تفريغ القطعة اإلمالئية من الكلمات المنونة وتوزيعها على الضعفاء، للتدريب على الكتابة*
  .إمالء القطعة بحسب المعنى ومستوى التالميذ*
  .قراءة القطعة مرة أخرى ليكتب الطالب ما فاتهم*
  .جمع الكراسات للتدقيق والتصحيح*

  :نشاط بيتي
  :أكمل الجمل التالية بكلمات منونة بالكسر

 ........يتمتع الفلسطيني بـ .1

 ........... يعيش الالجئون حياة  .2

 ............. .و.......... يعمل المؤمن بـ .3

  .وضع للناس هو البيت الحرام.......... أول  .4
  

* * * *  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه*
  ) استمع ثم اكتب ما يملى عليك(:تبار قصيراخ*

يتميز بهواء نقي، ومياه جارية، ومعيشة صافية، وطيورٍ ! ما أبهى مناظره ! ما أجمل الريف 
 .تشدو بصوت عذب

  .يقرأ المعلم القطعةَ التالية على مسامع التالميذ* 
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  :مناقشة شفوية لمضمون القطعة من خالل األسئلة التالية
1. نالذي دخل بيتَ جحا ؟ ولماذا ؟م   
 هل رأى جحا اللص؟ من أين عرفتَ ذلك؟ .2

 .ما معنى لمح ؟ ضعها في جملة من عندك .3
 لماذا وضع اللص األثاثَ في صندوق كبير ؟  وأين وضع اللص أثاثَ البيت؟ .4

 عالم يدل تصرفُه ؟  .5

 بم أمر حجا أوالده؟ وماذا سألوه ؟ .6

 كيف نحد من مشكلة السرقة ؟ ما موقفك تجاه اللصوص؟ و؟لم أراد جحا أن يتبع اللص  .7

 . هات من عندك كلمات تنتهي بتنوين كسر .8
  .يكتب المعلم كلمات المهارة في جدول على السبورة لمناقشتها*
  .يزيل ما على السبورة من كتابة*
 .إمالء القطعة جملة جملة مع مراعاة عالمات الترقيم*
 . ليكتب الطالب ما فاتهميقرأ المعلم القطعة مرة أخرى*
 .يقرأ تلميذٌ ممتاز القطعة مرةً ثانية*
 .صحيحتجمع الكراسات للت*

  :نشاط بيتي
يكلف المعلم تالميذه باستخراج الكلمات المنونة بتنوين الكسر في درس القراءة أو النصوص 

  .الذي يوافق تدريس المهارة
  
  

 * * * *  
  

  من طرائف جحا
في يومٍ من األيام دخل لص محتاٌل بيتَ جحا، ولمحه جحا وهو يضع أثاثَ البيت فـي                 

إلى أين يا   : صندوق كبيرٍ ليسرقه، فأمر جحا أوالده أن يقوموا بسرعة كبيرة، فسألوه          
 .نتبعه حتى نعرف مسكننا الجديد أين سيكون: جحا إلى اللص وقالأبي؟ فأشار 
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  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  
  . النشاط البيتي وتدقيقهمتابعة*
  )ضع تنوين الكسر لما تحته خط في الجمل التالية( :اختبار قصير*

  . إلى البحررحلةذهبنا في  -1
 .واسع شارعيطل بيتُنا على  -2
 . مناواحدالنظافةُ واجب ديني على كل  -3

  .يقرأ المعلم قطعةَ اإلمالء التالية على مسامع التالميذ*

  :لك بطرح األسئلة التاليةمناقشة شفوية للمضمون وذ*
 متى ذهب سامي إلى حديقة الحيوان ؟ ومع من ؟ -1

 متى تكثر الرحالت ؟ وما سبب ذلك ؟ -2

 ما الحيوانات التي يمكن مشاهدتها في حديقة الحيوان؟ -3

 ما واجبك تجاه المحافظة على الحدائق؟ وبم تنصح من يذهب إلى حديقة الحيوان؟ -4

 .، بحسب المعنىيملي المعلم القطعة جملة جملة*
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليكتب الطالب ما فاتهم*
  .تُجمع الكراسات للتصحيح*
  

  :نشاط بيتي
 . اكتب خمس كلمات منونة بتنوين الكسر-

  
 * * * *  

  رحلةٌ إلى حديقة الحيوان
 إلى حديقة مدرسية من أيام فصل الربيع، ذهب سامي في رحلة في يومٍ مشرق

سنبقى في الحديقة مدةَ ثالث ساعات : وفي الحديقة قال المعلم للتالميذ. الحيوان
مختلفة ثم نرجع بعدها إلى السيارة بهدوء ونظامٍ للعودة إلى لنتفرج على الحيوانات ال

 .البيوت سالمين
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   الكسرتنوينقطع إمالئية على 
  

  
  
  
  

  
  

  

  

  العلماء
وجزيل عطاء فهم لديه المقربون من عباده واألخيار من         ،   عظيم للعلماء عند اهللا فضلٌ   
  كثيرة بهم يصلح اهللا الدين والدنيا، ومن خاللهم يميز الناس بين الحق           . بين مخلوقات

 . منا كل احترامٍ وتقديرٍونوالباطل لذا فهم يستحق
 

كان لرجٍل كلب ذكي مطيع له، وقد علّمه أن يذهب كل يومٍ إلى دكان خبازٍ، ليحضر 
، فأراد الرجل أن االخبز، وفي يومٍ من األيام الحظ الرجُل أن الخبز قد نقص رغيفً

راء الكلب من بعيد، فرآه يذهب إلى مكانٍ مهجورٍ، وغاب يعرف السبب، سار الرجُل و
فيه فترةً قصيرةً، دخل الرجُل المكان المهجور، فوجد فيه كلبةً ضعيفةً، وحولها أربعةُ 

 .كالبٍ صغيرة تأكل وأوالدها الرغيف، الذي تركه الكلب لها

  اختراعات العصر
من المخترعات الحديثة، فأنت تأكل من اتأمل حولك، لقد قدم لك المخترعون كثير 

 اكتشفوه، وتشاهد تمثيليات صنعوه، وتقرأ على ضوء طعامٍ حفظوه، وتلبس من خيط
 في جهازٍ صغيرٍ اخترعوه، ويركب المسافرون طائرات بصوت وصورة ومسرحيات

ات وهم يشعرون براحة تامة حيث يصلون إلى ما يريدون في وقت قصير، وسيار
ويستخدم الفالحون جرارات ومضخات لرفع الماء، وآالت للحصاد، وآالت ترش 

 .المبيدات
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  الحرية
  اأصبحت الحريةُ كنز عظيم   في الوجود، يشتاق إليها كل شعبٍ مقهورٍ،        ا، وأغلى شيء 

المهج واألرواح فما أفظـع أن      للتخلص من ظلم كل محتلٍّ غاصبٍ يبذلون في سبيلها          
ة وأن يدنسوا سحر وجود جميٍل فالحياة ال طعم لهـا           يليشوه الظالم وجه الحياة الجم    

 .ا مقيداوال خير يرجى منها إذا عاش اإلنسان فيها ذليلً
 

 ، نقي ، ومياه جارية ، ومعيشة ما أجمل الريف ، ما أبهى مناظره يتميز بهواء
  .وطيور تشدد بصوت عذبٍ 

يقضي الفالحون يومهم في الريف في كفاحٍ وصبرٍ ، وعمٍل شاقً ، قانعين بما تخرج 
لهم األرض من ثمرات.  

 

  المكتبة
      بها عدد أخذ المعلم تالميذه إلى غرفة يقرأ ما ي         كبير ـ  من الكتب فجلس كل تلميذ ب ح

 وبعـد دق     وأدبيـةً  من قصصٍ وكتبٍ وشعرٍ ونوادر وغيرهم يقرأ معلومات علميـةً         
 .ظ عليهافاالجرس طلب منهم إعادة الكتب إلى مواقعها والح
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  حـن الفتـتنوي: اثالثً
  

ح إلى حركة الفتح الموضوعة على الحرف األخير من االسم،          هو إضافة حركة فت   : تنوين الفتح 
وإضافة ألف ممدودة بعد الحرف األخير؛ لتشير إلى صوت نون ساكنة ينطق بعد حركة الفـتح                

  .على الحرف األخير
  -:وهناك مواضع ال تُضاف فيها ألف بعد الحرف األخير من الكلمة إذا كانت منونة بالفتح

  .مسبوقة بألفإذا انتهت الكلمة بهمزة  -
 .إذا انتهت الكلمة بهمزة ترسم على ألف -
 .إذا انتهت الكلمة بألف -
 .إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة -

  :ائدةــف
تنوين نصب، فإن همزتَه توصـل بـالحرف        ) عبء(إذا نُون االسم المنتهي بهمزة على السطر        

لًا، إما إذا كان الحرفُ الذي قبلهـا  أحمل عبًئا ثقي: الذي قبلها إذا كان هذا الحرفُ يوصل بما بعده  
  . من بعيدا قادماأرى ضوء: ال يوصل بما بعده فإنها ال توصل به مثل

  :ائدةــف
األلف، الدال، الذال، الراء، الزاي، الـواو تجمعهـا         : األحرف التي توصل بما بعدها ستة وهي        

  .زر ذا ود: عبارة 
  :ةــمالحظ

  :لى قسمينسيتم تقسيم مهارة تنوين الفتح إ
  .الكلمات التي تًضاف فيها ألف بعد الحرف األخير: اأولً
مواضع ال تًضاف فيها ألف بعد الحرف األخير: اثاني.  

  .وتُشرح كل مهارة في حصة مستقلة
  

  : السلوكية األهداف
  . بإجابة أسئلة محددة أوعن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليهالتلميذ يعبر  -1
 .مالئية قراءةً جهرية سليمةيقرأ القطعةَ اإل -2
 . عن فهمه للقطعة اإلمالئيةشفويايعبر  -3
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 .يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة الشفوية -4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة -5
 .يبين الحاالت التي  ال تُضاف فيها ألف مع تنوين فتح -6
 .يستقرئ القاعدة اإلمالئية لكتابة مهارة تنوين الفتح -7
 .يكتب كلمات تشتمل على تنوين الفتح -8
 يوظِّف مهارة تنوين الفتح من خالل إجابة أسئلة محددة -9

  .يكتب ما يملى عليه كتابة صحيحة -10
  .اً منظور إمالء-أ
  .اً استماعي إمالء-ب 
  .اًـ اختباري إمالء-ج

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

  
* * * *  
  )شرح المهارة(الحصة األولى 

   تُضاف فيها ألف بعد الحرف األخير إذا كانت منونة بالفتحالمواضع التي
  )استمع ثم اكتب (:اختبار قصير* 

  .يقضي الفالحون يومهم في كفاحٍ وصبر، قانعين بما تخرج لهم األرض من ثمرات
  :يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة* 

  .ةً صامتةيقرأ التالميذ القطعةَ قراء* 
 :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا من خالل طرح األسئلة التالية* 

 كوكب أصغر   القمر فيرسل على األرض     لًالي من الشمس، ينير     احجم ،يهتـدي   اضوء ،
  .ا فشيًئاشيًئبه الناس في الليل، ينتفع الزارع بضوئه فيشتغل بالزراعة 

     ويزداد حجمه إلى أن يـصير تـام        ) هالل(، ويقال له    اوهو يبدو في أول الشهر مقوس
 حتى يـصير حجمـه فـي    ا، ثم يعود إلى حالته األولى تدريجيابدراالستدارة، فيسمى   

 .في أول لياليهأواخر ليالي الشهر كما كان 
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 على أي كوكب نعيش نحن؟.عدد أسماء الكواكب التي تعرفها  -1

2- ؟متى يظهر القمر ؟ وما فائدته ؟اما أصغر الكواكب حجم  

3- نهار كيف يبدو القمر في أول الشهر ؟  ؟ ما فائدتها ؟اما الذي يضيء الكون 

 هل تعتقد أن هناك حياة على سطح القمر ؟  إلى حالته األولى ؟متى يعود -4

 من يعرف أول عالم نزل على سطح القمر ؟ -5

 .........يزداد ............ ما مضاد أصغر  -6

 .يهتدي بـ ، ينتفع بـ، في جمل صحيحة المعنى: ضع التركيب -7
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 .ن القطعة قراءةً جهريةً سليمةيقرأ التالميذ المجيدو* 
  : مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة*

 .صف القمر .1
 متى ينير ؟ .2

 ماذا يرسل على األرض ؟ .3

 كيف ينتفع الزارع بضوء القمر ؟ .4

 فماذا  يسمى ؟. يصير القمر تام االستدارة .5

 :تُسجل األمثلة على السبورة في جدول* 
 

  نوع التنوين  معرفة أم نكرة  الكلمة المنونة  ةـاألمثل
        . من الشمسحجماالقمر كوكب أصغر . 1
        .ليلًاينير . 2
        .ضوءايرسل على األرض . 3
        . فشيئًًاشيًئايشتغل  الزارع بالزراعة . 4
        .بدرايسمى . 5
  .يقرأ التالميذ األمثلة قراءةً جهريةً سليمة* 
  :سئلة التاليةتحليل جزئيات المهارة وذلك من خالل طرح األ* 
 ) شيًئا-بدرا- ضوءا- ليلًا–حجما ( استخرج الكلمات المنونة تنوين فتح -
   ما نوع هذه الكلمات ؟ هل اتصلت بها أل التعريف ؟ ما الحرف الذي انتهت به؟-
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عندما ) شيء(ما التغيير الذي طرأ على كلمة   هل ُأضيفت لها ألف في حالة تنوين فتح؟-
   ؟أضيف لها تنوين فتح

 .تُضاف فيها ألف بعد الحرف األخير هات من عندك كلمات منونة بتنوين فتح -
 .،ثم كتابتها على كراسات الطالباستنتاج القاعدة وكتابتها على السبورة * 
  
   :دةـاعـالق

هو إضافة حركة فتح إلى حركة الفتح الموضوعة على الحرف األخير من االسم،             : تنوين الفتح 
بعد الحرف األخير؛ لتشير إلى صوت نون ساكنة ينطق بعد حركة الفـتح             وإضافة ألف ممدودة    
  .على الحرف األخير

  :تقويم مرحلي
  :ضع تنوين الفتح على الكلمات التالية

  . جزء- سالح - جديد– ضوء –شعب  -
  .سوء، فضاء، جرئ ، عبء -

  :تقويم مرحلي
  :سماعك لنطقهااستمع إلى المعلم، وأكمل كلَّ جملة بالكلمة الناقصة بحسب -

      .جيلًا صالحاتخرج المدارس   - أ
 . من األحداث كثيراطوى الزمان  - ب

 .حنانًا وعطفًايستشعر الطفل في حضن أمه   -ج 
� {{{{ -د ��
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ِS  {{{{  )286من اآلية: البقرة( 

  . في معاملة من تعاشرهمومؤدبا لمن يعلمك، متواضعا كن -هـ 
  

  :تقويم ختامي
  ):بحيث تكون منونة بالفتح(أكمل كل جملة بكلمة مناسبة -
  .صيفًاتسقط األمطار على اليمن -
 . ألهلهمشتاقًاعاد الغريب من سفره -
     - ابنى اليهودا سورحول المدن الفلسطينيةواقي . 
 . نوره ساطعمصباحااشتريتُ -     
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  :نشاط بيتي
  :يث تكون منونة بالفتحأكمل الفراغ بكلمة مناسبة بح

          االليل والنهار من نعم اهللا علينا، جعل اُهللا النهارمبصر     ا، فيه يعمل اإلنسانلكـسب قوتـه،     جاد 
  . في حياته، والليل راحة من عناء العيش؛ ليستعيد نشاطهسعيدا من أجل أن يعيش كدحاويكدح 

  
* * * *  

  )شرح المهارةتابع  (األولىالحصة 
  ال تُضاف فيها ألف بعد الحرف األخير إذا كانت منونة بالفتحالمواضع التي 

  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير* 
  .من ال يخاف أحدا ال يخافه أحد -
- ااشتريتُ كتابا قيمقديمة من مكتبة . 

.�pC�P�E ِC�P{{{{: قال تعالى -ْ� �Y�'  MِSpC�P�E ِC�P�.
ْ� �Y�'  MِSpC�P�E ِC�P�.
ْ� �Y�'  MِSpC�P�E ِC�P�.
ْ� �Y�'  MِS����{{{{  )6:الشرح(  

  .حيحه ورصد النتائجمناقشة االختبار القصير وتص* 
  .L.C.Dيعرض المعلم القطعة التالية على السبورة أو على لوحة إضافية أو باستخدام جهاز * 
  .يقرأ التالميذ القطعة قراءةً صامتة* 
  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا باألسئلة التالية* 

 ماذا بنت الجمعية؟ ومن عينت إلدارتها؟ .1

 اطه على سكان الملجأين ؟وما أثر نش. صفْ هذا الفتى .2

 .اقترح عنوانًا مناسبا للقطعة .3
 ما قيمة العمل؟ هات مما تحفظ من القرآن واألحاديث ما يدل على قيمة العمل؟ .4

 .........ومضاد نشيطًا........... ، وجمع إدارة .......... مرادف ملجأ  .5

علمت أن جمعيةً خيرية بنت مأوى للعاجزين، وملجأ لأليتام، وقد عينت إلدارة هـذين              
، لقد حمل هذا الفتى حملًـا       المنزلين فتى صالحا مؤمنًا بواجبه، عطوفًا على المساكين       

ثقيلًا، ولكنه كان نشيطًا محبًا للعمل، يشتغل صباحا ومساء، ال تفتر لـه همـة، يـتم                 
أعماله جزءا بعد جزء، حتى ال تتراكم عليه، وقد نال سكان الملجأين تحـت رعايتـه                

 .راحةً وسعادةً، وتعلّم األطفال عملًا يجلب لهم رزقًا يغنيهم عن سؤال الناس
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  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .لمجيدين القطعةً قراءةً جهريةً سليمةيقرأ بعض الطالب ا* 
  -:مناقشة القطعة الستنتاج األمثلة* 
  ماذا بنت الجمعية؟ . 1
 ومن عينت إلدارتها؟. 2

  كيف كان يشتغل هذا الفتى ؟. 3
  ماذا نال سكان الملجأين تحت رعايته ؟. 4

  .تُسجل األمثلة في جدول منظم

الكلمة   ةـاألمثل
  المنونة

معرفة أم 
  نكرة

حرف ال
  األخير فيها

نوع 
  التنوين

          .بنت الجمعية مأوى للعاجزين، وملجأ لأليتام. 1
          .عينت إلدارتهما فتى صالحا. 2
3 .ا مساءكان يشتغل صباح.          
          .نال سكان الملجأين راحةً وسعادةً. 4
  .يقرأ بعض الطالب المجيدين األمثلة* 
  .ل الجدولتحليل جزئيات المهارة من خال* 
  .يتأمل الطالب الكلمة المنونة لمعرفة الصورة التي كُتبت بها التنوين* 

  .يتم استنتاج القاعدة من خالل عمل المجموعات، وتقرأ كل مجموعة ما كتبته
يعرض المعلم القاعدة على السبورة، أو على لوحة إضافية وتقارن كل مجموعة إجابتها بمـا               * 
  .كتب
  :دةـاعـالق

  : ال تُضاف فيها ألف بعد الحرف األخير من الكلمة إذا كانت منونة بالفتحهناك مواضع
  .مساء، جزاء: إذا انتهت الكلمة بهمزة مسبوقة بألف مثل -
 .فتى ، مستشفى: إذا انتهت الكلمة بألف لينة، مثل -
 .املج: إذا انتهت الكلمة بهمزة ترسم على ألف، مثل -
  .مدرسةً، حديقةً: إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة، مثل -
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  :تقويم شفوي
  .إذا كانت منونة بالفتح. هات من عندك كلمات ال تُضاف فيها ألف-

  :تقويم مرحلي
ضع خطًا تحت الكلمات المنونة بتنوين الفتح، وبين سبب عدم إضافة ألف بعد الحرف -

  :األخير
  . للفارين من العدالةأمخباكتشف رجاُل األمن  -1
 .سمع الرجُل صدى مفزع -2
3- ن منهم قوةً عظيمةوحوكو الدين العرب د صالح. 
 .إن في بالدنا ربى تزدهر بالخضرة -4
 .خلق اُهللا عز وجّل سماء بغير أعمدة -5

  :تقويم ختامي
  : أكمل الفراغ في الجمل التالية باختيار الكلمة المناسبة ثم ضع عليها تنوين فتح-
  ) مناسب– أجهزة – مستشفى – دواء –حديثا (  

طبية حديثة، وزودته بأطباء ............ وفرت ........... ............... لدولةُ أنشأت ا
  .دون عناء أو مشقة........... ........... مهرة، واستطاع كلُّ مريض أن يجد فيه 

  :ق الحصةـغل
  ماذا تعلمتَ من هذه الحصة ؟ .1
 هل مارستَ حقًا من حقوقك ؟ ما هو ؟ .2

  :نشاط بيتي
  .راءة كلمات منونة بتنوين الفتحاكتب من درسك الق -1
2- اصف يوما ماطركلمات تحتوي على تنوين الفتحا مستخدم .  

  
 * * * *  

  )إمالء منظور(ة الحصة الثاني
  ) استمع ثم أكمل كل جملة بالكلمة الناقصة بحسب سماعك لنطقها( :اختبار قصير*
-إجابةً                     ........ فأساءا أساء سمع             
    حياء                  ....... ال تسكت عن الحق-
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  جديدا               .......مصنعاً أنشأت حكومتنا -
  أذى             .بأحد من الناس....... ال تلحق -
  :عرض القطعة التالية على لوحة أمام التالميذ*

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 .طالب المجيدين القطعة قراءةً جهريةً سليمةيقرأ بعض ال* 
  
 :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا من خالل طرح األسئلة التالية* 

 لماذا بكت الطفلة الصغيرة؟ عم تتحدث القطعة ؟ -1

 هل أعجبك موقف الفتى ؟ ولماذا ؟ ماذا تعلمتَ من خالل قراءتك للقطعة ؟ -2

 ............تخشى .......... المروءة : ما مرادف -3

 ..........صغيرة ................ بكاء : ما مضاد -4

  .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  -5
  .استخرج الكلمات المنونة ووضعها في جدول على السبورة لمناقشتها والمقارنة بينها* 
  .يأتي التالميذُ بكلمات مشابهة ووضعها في جدول للمناقشة* 
  .هامراجعة القاعدة وتذكير الطالب بجزئيات* 
  .يزيل المعلم ما كُتب على السبورة* 
  .تفريغ القطعة من كلمات المهارة، ثم توزيعها على الضعفاء لمساعدتهم في إتقان المهارة* 
  .يملي المعلم القطعة جملة جملة مراعيا عالمات الوقف ومستوى التالميذ* 
  . ما فات التالميذالستدراكيقرأ المعلم القطعة مرة ثانية * 
 .مع الكراسات وتُصححتُج* 

جلس ولد صغير تحت غصن شجرة، يقرأ كتابا ممتعا عن المروءة، فسمع بكاء ورأى              
طفلةً صغيرةً، تلبس رداء أحمر تبحث عن قرشٍ ضاع منها، كانت أمها قـد أعطتهـا      
إياه، وتخشى أن تعاقبها، فذهب الولد إلى صندوقه الذي يجمع فيه النقـود وأعطاهـا     

إن فتى صغيرا أعطاها القرش     : ا بما حدث قائلةً لها    منه قرشًا، ولما عادت أخبرت أمه     
 .الذي معها بدلًا من القرش الذي ضاع
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 :نشاط بيتي
صف ما تقوم به من أعمال بعد عودتك من المدرسة في ثالثة أسطر مستخدما كلمات تحتوي          

  .على تنوين فتح
* * * *  
  

  )إمالء استماعي (الثالثةة ـالحص
   :اختبار قصير* 
  :أكمل كل جملة بكلمة مناسبة بحيث تكون منونة بالفتح-

  . اعتداء ظالما اعتدى اليهود على شعبنا-
  . يذهب الناس إلى البحر ليستنشقوا هواء عليلًا-
  .ا ثقيلًا يحمل المجاهدون عبًئ-
  :يقرأ المعلم القطعة على مسامع الطالب* 

  :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية*
 ماذا يؤدون ؟و ماذا يفعل التالميذ عندما يدق الجرس ؟ -1

 ما فائدة التمرينات الرياضية ؟ -2

 ما ألوان علمنا الفلسطيني ؟و ماذا نحيي العلم ؟ل -3

 ما رأيك أنت في هذا الموقف ؟ وما الخطأ الذي ارتكبه التلميذ ؟ -4

5- نحو علم بالدنا ؟اما واجبنا جميع  

هات من عندك كلمات تحتوي على تنوين فتح في مواضعه المختلفة وتُسجل على السبورة في               * 
  .جدول للمناقشة والمقارنة

 .إمالء القطعة حسب المعنى ومستوى الطالبكل ما كُتب على السبورة وإزالة * 
  . ما فات التالميذالستدراكيقرأ المعلم القطعة مرة ثانية * 
 .جمع الكراسات للتصحيح ثم تصويب األخطاء* 

 منتظمة، يؤدون تمـارين الـصباح أداء        اما إن دقَّ الجرس حتى وقف التالميذ صفوفً       
رأى التالميذُ  اجيد ،    عالي يرفع العلم ا فتى       واحـد وه تحيةً عظيمةً، إال أنمـنهم   ا، فحي 

 . عندما رفض أن يشارك زمالءه وظل يعاكسهماارتكب خطً
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 :درسـق الـغل*
  في الحصة ؟ ما هو؟اهل مارستَ حقً ماذا تعلمتَ في هذه الحصة ؟ -

  :نشاط بيتي
  .ل الشتاء في ثالثة أسطر بحيث تشتمل بعض الكلمات على تنوين الفتحتحدث عن فص

* * * *  
  )إمالء اختباري (رابعةالحصة ال

  .متابعة النشاط البيتي*
 )اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير*

أنشأت الدولةُ مستشفى حديثًا، وفَّرت فيه أجهزةً طبيةً حديثةً، و زودته بأطباء مهرة، واسـتطاع               
 .يض أن يجد فيه دواء مناسبا دون عناء ومشقةكل مر

  :قراءة القطعة على مسامع التالميذ من قبل المعلم*

  :مناقشة حول مضمون القطعة* 
 لماذا يقصدها الناس ؟ أين تقع مدينة غزة ؟ -1

2-  ما واجبك تجاه مدينتك ؟ .صف جوها صيفًا وشتاء 

  ؟بم شعرتَ عندما انسحب العدو الصهيوني من مدينتك -3
 ماذا تتمنى لوطنك ؟ما الحق الذي ظهر في القطعة ؟ -4

  .إمالء القطعة جملة جملة بحسب مستوى الطالب* 
  .إعادة قراءة القطعة مرة ثانية الستدراك ما فات الطالب* 
  .جمع الكراسات للتصحيح، ثم تصويب األخطاء* 

  :نشاط بيتي
مستخدما كلمات تحتوي علـى   صف شعورك يوم االنسحاب اإلسرائيلي الغاشم من قطاع غزة     -

 .تنوين فتح

 تقع على ساحل البحر األبيض المتوسط؛ لذلك يقصدها الناس        جميلةٌ  واسعةٌ غزة مدينةٌ 
 وأفراد اجماعات   ًويـشربون      ا في جوها المعتدل صيفً    ا طيلة العام؛ حب ،والدافئ شـتاء 

 فيها ماء عليلً   ا عذب كثيرةً مرصـوفةً رصـفً        ا ويتنسمون هواء ا، كما يشاهدون شوارع 
 . لوطنكا ومخلصا، ومدينتك هذه تدعوك أن تكون فتى باراحسنً
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  تنوين الفتحقطع إمالئية على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  أمير حكى أناي   القصر، ، وأراد أن يزيد في اتساع الحديقة الكبيرة حول          ا بنى له قصر
            مـر ل ويبكي لألمير بكـاءيتوس جاره الفقير، فأخذ الفالح ـ  افاغتصب أرض  أن  ا آملً

     ه، لكن دون جدوى، وأخيرايسترد أرض       مـن تـراب     ا طلب من األمير أن يمأل كيـس 
أرضه، وظل الفالح يحاول أن يحمل الكيس لكن دون جـدوى، فطلـب مـن األميـر                 

 لهمساعدته فخجل األمير وأعاد األرض. 

  جرأة غالم
          الخطاب على أطفاٍل يلعبون فلما رأوه هربوا جميع بن عمر امر  فقـال لـه     ا إال واحد 

لم تكـن الطريـقُ     :  واطمئنان لماذا لم تهرب مع أصحابك؟ فقال الغالم في ثبات        : عمر
 . فأخافك، فسر عمر بشجاعته وجرأتهاولم أرتكب ذنب، ا فأوسع لك طريقًضيقةً

 

  بالدي
إن بالدي جميلةٌ، منحها اهللا سبحانه وتعالى طبيعةً ساحرةً ومنـاظر خالبـةً ، أينمـا                

ا، إن جوها معتدٌل في كل       سلسبيلًَ اومياها   وبساتين وحقولً  ا وسهولً اتوجهتَ رأيتَ تاللً  
يها فيطيـب   ب وعطر أزاهيرها يطوف فوق روا     الفصول، فالشمس حانية والهواء عليل    

 .المقام فيها فأينما وجدت تشعر بالبهجة والسعادة

 ا على العمل، واحـرص علـى أن تكـون           ال تكن عبًئا على أحد ما د      : يا بنيمتَ قادر
سمعتك طيبة ال رديئة، وال تعمل شيًئا تُالم عليه، وال تكن بطيًئا في عملك، وقل الحق                
تعش مطمئنًا هادًئا، واعلم أن هيئتك جزء من شخصيتك، فحافظ على حسن مظهـرك              

 .تعش سعيدا محترما
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        اما زال نظام المكتبات في العصر الراهن يتطور تطور ا ، حتى وصلنا إلـى مـا         سريع
ـ   حتى صـار مـا      ابنك المعلومات اآللية، وقد أخذت المعلومات تتطور سريع       يسمى ب

       في العام الذي يليه وقد وجد اإلنسان نفـسه          ايتوصل إليه العلم في هذا العام يعد قديم 
عن مجااليوم عاجز بهذا التطور العظيمااراة هذا التطور إال أنه وقف مصفقاُ إعجاب . 

 

  عمٌل نبيل
   احمل أسامةُ حقيبةً صباح    إلى المدرسة وقد بدا في مـشيته        ا، وخرج من بيته متوجه 

 أعمى يعبر الطريق إلى الجهة المقابلة ولكن        ا، وبينما كان في طريقه رأى رجلً      انشيطً
، وعبر به   ا وأخذ بيده مترفقً   ا السيارات حل دون مراده فجرى إليه أسامة مسرع        زحام

، وواصل أسـامةُ سـيره      ا وتركه بعد أن أمنه فشكر له الرجُل مبتسم        االطريق متمهلً 

أحمد تلميذٌ مجتهد، اعتاد منذ بلغ عشر سنوات أن يدخر ثالثةَ قروشٍ كلَّ يـومٍ مـن                 
مصروفه الخاص، كان والده يعطيه عشرةَ قروشٍ تشجيعا له كل شهرٍ فيجتمع لديـه              

  .مائةُ قرشٍ في نهاية كل شهر
تاب فاشترى خمسةَ كتبٍ علمية، وتسع قصصٍ منوعة، واستمر         زار أحمد معرضا للك   

 .في شراء الكتب حتى يعد لنفسه مكتبةً قيمة، ألن الكتاب خير جليس
 

                                      في حديقة الحيوان 
 ما زرناه فيهاكان م كبيرةً، واطلعنا على معالمها ، فزرتُ مع أسرتي عاصمةً  عربيةً

 وغيرها ،  ونمراً وذئباً ودباً وقرداً وغزاالًهناك شاهدنا فيالً وزرافةًً.حديقة الحيوانات 
 جداً ، كلهم يبحث عماّ يسليه زوار الذين شاركونا الزيارة كبيراوكان عدد ال

  .ويدهشه 
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 مئذنة يصدح مؤذنها باآلذان في في الحي الذي نقطن فيه أنشانا مسجدا تتوسطه
أوقات الصالة الخمسة ، إنها تسر عيونًا وتعمر أفئدةً باإليمان ، فإذا كنت بعيداً عن 
الحي استشرفت رؤيتها قبل غيرها من المعالم، وإذا كنت قريباً رأيت آيةً من آيات 

 .الفن اإلسالمي الجميل 

، استعد للصيد فخرج من البيت نـشيطًا متوكلًـا علـى اهللا،             استيقظ صياد عند الفجر   
 في البحـر    وعندما وصل البحر وقف على الشاطئ بجانب صخرة وألقى شبكةً صغيرةً          

عدة مرات فاصطاد سمكًا وفيرا وعاد إلى البيت مسرورا وهو يحمد اهللا على الـرزق               
 .الوفير

 

  العطف على الحيوان
  عائد ا من عمله في إحدى القرى المجاورة، فرأى أطفالً        اكان األب ا صغار  ا يجرون كلب 

ليلقوه في ماء الترعة، فأشفق عليه وحمله إلى المنزل، فرحت األسرة بالكلب             اصغير 
خـزن  وأخذت تعتني به، وفي ساعة متأخرة من إحدى الليالي تسلل لص خبيث إلى م             

    فأسرعت األسرة ناحية الصوت وقبضوا على اللـص         االمنزل فهجم عليه الكلب نابح 
 .وسلموه للشرطة لينال عقابه

 

. ، وأفـضلهم معاملـةً    ايا بني اصحب من الناس أحسنهم خُلُقً      : اأوصى رجٌل ابنَه قائلً   
  .غير ذلكأم شأن من صبحته أهو صادق أمين وانظر في 

  .فإذا تبينتَ صدق مودته فاحرص على المحافظة على صحبته كل أيامك
   بالحـسن مـن صـفاته وال       بل   وال تتمسك بهفاوته     امتملقًال   اوكن في تعاملك مخلص

وجه له النصح وكن له في عمل الخير خيـر          ،  تحمل له في نفسك ضغينةً إن أساء لك       
ير معينٍ وخمساعد. 
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 شدة فوق الحرف الشمسي

  الحروف القمرية الحروف الشمسية

  الحـــروف الشمسية
 روف القمريةـــ والح

الحروف الشمسية 
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  الحروف الشمسية والحروف القمرية
  : المهـارة لـتحلي
أو هي تُكتب وال تُلفظ؛ ألنها تُدغم " أل"هي التي ال ينطق معها بالم :  مسيةالحروف الش-1

ابالحرف الذي بعدها، فنكتب الحرف الذي بعدها مشدد. 
. ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن :  وهياوعدد الحروف الشمسية أربعة عشر حرفً

  :وهي مجتمعة في أوائل البيت
زر ظن سوء دع للكرماشريفً              مـ ثم طب نعاـذا ضف تفز رحم   

  :أو البيت
صل رحم ثُم باطمشريفً                تفز ضف ذا نَع رز ظن وءس عللكَرماد   

أو هي التي تظهر عند الكتابة وعند " أل " هي التي ينطق معها بالم : الحروف القمرية -2
 .النطق أي تُكتب وتُلفظ

. أ ب ج ح خ ع غ ف ق ك ل م هـ و ي:  وهياعة عشر حرفًوعدد الحروف القمرية أرب
   )ابغ حجك وخف عقيمه(   :وهي مجتمعة في هذه الجملة

  
  :مالحظتان
سميتْ الحروفُ الشمسية بهذا االسم ألن الحرفَ األول من كلمة شمس حرفٌ شمسي،  -1

 قمر حرفٌ وكذلك سميتْ الحروفُ القمرية بهذا االسم ألن الحرفَ األول من كلمة
  .قمري

2- احرفَ األلف ليس قمريا وال شمسيأما "طائر" مثل  ا؛ ألنه ال يكون إال حرفاُ ممدود ،
 -أي ليس للمد-، وحرفي ِلين "فيل"و " بيروت"الواو والياء فيكونان حرفي مد كما في 

 ".الينبوع"و " الولد"كما في 
* * * *  

  : السلوكية دافـاأله
  .اده للتعلم بكتابة ما يملى عليهعن استعدالتلميذُ يعبر  -1
 .يقرأ القطعة اإلمالئية قراءةً جهرية صحيحة -2
 . عن فهمه للقطعة اإلمالئيةشفويايعبر  -3
 .يستنتج األمثلةَ المراد معالجتها من خالل المناقشة -4
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 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
 .الشمسية والالم القمريةيحاكي األمثلةَ بكتابة كلمات تشتمل على مهارة الالم  -6
7- ر كتابيعن فهمه لمهارة الالم الشمسية والالم القمريةايعب . 
 .يميز بين الالم الشمسية والالم القمرية -8
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة -9

                  .    يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة الالم الشمسية و الالم القمرية كتابةً سليمة -10
  .اً منظورإمالء) أ
 .اً استماعيإمالء) ب      
  .اً اختباريإمالء) ج           

  
  :الوسائل التعليمية

  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 
 

  
* * * *  
  

  )شرح المهارة(الحصة األولى 
 )استمع ثم اكتب ما يملى عليك  (:اختبار قصير

  .زهار وتورق األشجار وتغرد األطيارفي فصل الربيع تتفتح األ
 ايعرض المعلم القطعةَ أمام التالميذ مكتوبة على لوحة خارجية بخط واضح مع ضبطها ضبطً*

وإبراز حروف المهارة بلونٍ مغايراجيد ،. 

  جمال البحر
 العليل وبالشمس بالنسيم في مدينة غزة، وتمتعتُ الشاطئ على الصيفقضيتُ عطلةَ 

، الصنارةك في البحر، والبعض يستخدم المشرقة، رأيتُ بعض الصيادين يلقون الشبا
  . سبحان من حلَّل لنا صيد البر والبحر: تأملتُ حاَل الصيادين وحال السمك، قلتُ

  .كُِل اللحم فإنه يبني الجسم ولكن دون إكثار: تذكرتُ نصيحةَ أمي
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  .يقرأ التالميذُ القطعة قراءةً صامتة*
  : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة *
 اذكر مظاهر الجمال في شاطئ مدينة غزة؟ ين قضيتَ عطلة الصيف؟أ .1

 ما أكثر منظر يعجبك على البحر؟ صف الصيادين في البحر؟ .2

 ماذا قال الكاتب عندما تأمل حال الصياد والسمك؟ .3

 ما العالقة بين البر والبحر؟ عالم يدل ذلك؟...أحل لنا اهللا صيد البر والبحر .4

  وبين نوعها؟،أسلوبااستخرج من القطعة  .5

6. ماذا نعني بكلمة سبحان اهللا ؟  ماذا تقول؟ا جميلًاإذا رأيتَ منظر 

  من الحقوق التي وردت في القطعة؟ااذكر حقً .7

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً معبرة* 
  .يقرأ التالميذُ القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
  :مناقشة القطعة الستنتاج األمثلة في جدول* 
  بماذا تمتعت على شاطئ البحر ؟. 2        قضيتَ عطلة الصيف ؟أين . 1
  ماذا حلل اهللا لنا؟ . 3   ماذا يستخدم الصياد عند صيده ؟. 3
   الشبكة ؟ونأين ألقى الصياد. 6                    ما فائدة اللحم ؟. 5
  .تُسجل األمثلة على السبورة في جدول*

  

الكلمة التي تحتوي على   األمثـــلة 
  الحركة الموضوعة على الالم  نوع الالم  مال

        .الشَّاطئ على يفلصاقضيتُ عطلةَ  .1
        . المشرقةالشَّمس العليل وبالنَّسيمتمتعتُ ب. 2
        .الصنارة الصياديستخدم -3
        .البحر و   الْبرأحل لنا اهللا صيد- 4 
        .الْجسماللحم يبني -5
6- يادون ألقى الصبحرالْي   فبكةالش.        
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  :يقرأ المعلم األمثلة قراءةً جهرية معبرة* 
  .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعة قراءة سليمة* 
  :تحليل جزئيات المهارة من خالل الجدول السابق وذلك بطرح األسئلة التالية* 
 . الشاطئ–الصيف : تأمل الكلمات التي تحتها خط ؟ ما نوع الالم في الكلمات. 1
 .لُفظت الالم؟ هل كُتبتْ في الكلمات التي أمامك؟ إذن ماذا نسمي هذا النوع من الالمهل . 2
  ما الحركة التي وضعت على الحرف األول من الكلمة بعد الالم ؟. 3
. يستنتج الطالب أن الشدة نضعها على الحرف األول من الكلمة التي تحتوي على الم شمسية* 
  )من خالل العمل الجماعي(

 :فويتقويم ش
  .هات من عندك كلمات تحتوي على الم شمسية -

  :تقويم مرحلي
  : تحت الكلمات التي تحتوي على الم شمسيةاضع خطً
  . التمر– الرائع – الدراجة – المسجد – الباب – الثمرة – السبورة –المرأة 

 ):من خالل عمل المجموعات(تأمل األمثلة مرة أخرى ثم أجب * 
 هل لُفظت الالم ؟ ؟) البحر-الجسم-البر(ما نوع الالم في كلمة  -

 ماذا نسمي هذه الالم؟  ما الحركة المرسومة عليها؟ -

 هات من عندك كلمات تحتوي على الم قمرية ؟ -

  :تقويم مرحلي
  .اكتب من عندك خمس كلمات تحتوي على الالم القمرية-
  . من خالل المجموعات يتم استقراء القاعدة-
ات، ثم تعرض القاعدة على السبورة لكتابتها ومقارنتها بكتابة االستماع إلى ما كتبته المجموع* 

  .التالميذ
  :دةـالقاع
التي تُلفظ تُسمى الالم القمرية وذلك إذا تالها أحد الحروف القمرية ) أل التعريف(الم  -1

  . أ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م هـ و ي: :التالية
 الشمسية وذلك إذا تالها أحد التي ال تُلفظ تُسمى الالم) أل التعريف(الم التعريف  -2

  .ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن: الحروف الشمسية التالية
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  :تقويم ختامي

 تحت الكلمات التي تشتمل على الم  قمرية وخطين تحت الكلمات التي تشتمل على اضع خطً-1
  :الم شمسية في الجمل التالية

  .النجار يصنع األبواب والشبابيك -
 .حلية يقومون بتعليب األسماكسكان البيئة السا -
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 .كاد المعلم أن يكون رسوال    قم للمعلم وفه التبجيال -
 .الصحةُ تاج على رؤوس األصحاء -
 

  ):الم قمرية أو الم شمسية(الكلمات التالية في جدول بحسب الالم صنَّف . 2
  . السبورة- الدرس- البيض– المأكوالت – التراب – الحقيقة –الناس 

  
  :و السكون على الالم القمريةضع الشدة فوق الحرف الشمسي . 3

  .األمين – الصفوف – السيف – الكرة – الثعلب - الشمع– العسل – الخلية - النحل–الرومان 
  

  :نشاط بيتي
الذي يوافق شرج المهارة الكلمات التي تحتوي على الم " القراءة"يستخرج الطالب من درس 

  .شمسية والم قمرية، واكتبها في جدولين بحسب نوع الالم
  

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه* 
  )ملى عليكاستمع ثم اكتب ما ي( :اختبار قصير* 

  .الكتاب خير جليس، فالتسلية بين صفحاته، والحكمة والعبرة بين السطور المكتوبة فيه
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  :مناقشة شفوية
  ما الالم الشمسية ؟ وما الالم القمرية ؟ .1
 ما حروف كل منهما؟ وكم عددها؟ .2

 .وأخرى تحتوي على الم قمرية. هات من عندك كلمات تحتوي على الم شمسية .3
  :لتالية على لوحة خارجية أمام الطالبعرض القطعة ا* 

  .يقرأ المعلم القطعةَ قراءةً جهريةً معبرة* 
  .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعة قراءةً جهريةً معبرة* 
  : وذلك بطرح األسئلة التاليةامناقشة شفوية للقطعة شكالُ ومضمونً* 

   ؟����ماذا نسمي كالم الرسول المصطفى  .1
 إلى أي شيء يهدي الصدق ؟ و الشريف ؟إالم يدعونا الحديثُ .2

 ما معنى البر؟ وما مصير صاحبه؟ .3

 ماذا يكتب الصادق عند اهللا ؟ .4

 ............ .ا، مضاد صديقً..........مرادف يتحرى .5

 ما مصير الكاذب؟ وماذا يكتب عند اهللا ؟ .6

 ما أثر الصدق على الفرد والمجتمع ؟ وكذلك الكذب ؟ .7

 لشريف ؟ماذا نتعلم من الحديث ا .8

يستخرج الطالب الكلمات التي تحتوي على الم شمسية وأخرى قمرية وتُسجل على السبورة * 
  .في جدول للمقارنة بينها ومناقشتها

 ما الحركة التي توضع على الالم القمرية؟ -

 ماذا يوضع على الحرف الشمسي؟ -

 :مراجعة جزئيات المهارة من خالل المناقشة التالية* 

  الصدق
ر، وإن البر يهدي إلى عليكم بالصدق، فإن الصدقَ يهدي إلى الب: (����قال رسوُل اهللا 

، وإياكم االجنة، وما يزال الرجُل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهللا صديقً
والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل 

كتب عند اهللا كذَّابحتى ي ى الكذبايكذب ويتحر.( 
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 . تحتوي على الم قمرية وأخرى الم شمسية وبين الفرق بينهاهات من عندك كلمات -
 ما الالم الشمسية إذن ؟ وما الالم القمرية ؟ -

 وكم عددها؟. سمي حروف كل منها -

 .حجب القطعة عن أنظار التالميذ ومسح ما كُتب على السبورة* 
ي أوراق تفريغ القطعة اإلمالئية من كلمات المهارة وتوزيعها على الطالب الضعفاء ف* 

 .صغيرة
 .إمالء القطعة جملة جملة بحسب المعنى ومستوى الطالب* 
جمع الكراسات من الخلف إلى األمام، ومن اليمين إلى اليسار بهدوء، وتصحيحها من قبل * 

 .المعلم
  :نشاط بيتي

  .اكتب من عندك خمس كلمات بها الم شمسية وأخرى بها الم قمرية -
  

* * * *  
  )ء استماعيإمال(الحصة الثالثة 

  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير* 

  .فصل الشتاء فصل الخير والبركة والعطاء والنماء، فيه تهطل األمطار، فيشرب الطير واإلنسان
  :يلقي المعلم القطعة على مسامع الطالب من قبل المعلم* 

  :سئلة التاليةمناقشة مضمون القطعة وذلك بطرح األ*

  هللا عليه وسلممن صفات النبي صلى ا
 يعقل البعير ويحلب الشاة، ويخصف النعل، ويرقع الثوب، ويأكل ����كان رسوُل اهللا 

مع الخادم، وكان ال يمنعه الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهله، وكان 
  .ايصافح الفقير والغني، ويسلِّم مبتدًئ

يل المعاشرة، طلقَ الوجه، وكان ال يرد من دعاه، وكان لين الخُلُق، كريم الطبع، جم
امتواضعوادج ،ا من غير ذلَّةرقيقَ القلب، رحيم ،فربكل مسلما من غير س . 
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 ؟ ����بم وصف رسوُل اهللا  .1
 ويخصف النعل؟) يعقل البعير(ماذا يقصد بـ  .2

 استدل على ذلك من القطعة ؟. ا كان متواضع����رسوُل اهللا  .3

 ما تحية اإلسالم ؟ كم حسنةً يأخذ صاحبها؟ .4

  ؟����ماذا نتعلم من رسولنا الكريم  .5
وتُسجل على السبورة للمناقشة يأتي الطالب بكلمات تحتوي على الم شمسية وأخرى قمرية * 

  .والمقارنة بينها
  :تتم مراجعة جزئيات المهارة من خالل* 
   ما الالم الشمسية ؟ اذكر حروفها؟-أ
   ما الالم القمرية ؟اذكر حروفها؟-ب
  .يتم إزالة ما كُتب على السبورة* 
تسنى لكل طالبٍ إمالء القطعة جملة جملة ثم قراءة النص من قبل بعض الطالب الممتازين لي* 

 .كتابة ما فاته
 .تُجمع الكراسات وتصحح* 
  

  :نشاط بيتي
  : تحت الكلمات التي تحتوي على الم ثم بين نوع الالم في الجمل التاليةاضع خطً
  .الحياة عقيدةٌ وجهاد -1
 .الحلم سيد األخالق -2
 .النجاح حليفُ الصابرين -3
 .الطالب النابه يعرف واجبه -4
 . الجنة مأوى الصابرين -5

* * * *  
  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 

  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير* 

  .اللوز والجوز والزبيب فاكهةُ الجبل، والليمون والبرتقال فاكهةُ الساحل
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  .يقرأ المعلم القطعة التالية أمام التالميذ * 

  : وذلك بطرح األسئلة التاليةشفويا مناقشة مضمون القطعة* 
  عن أي شيء تتحدث القطعة ؟-
 ما فائدة اللسان ؟ وما أضراره؟-

  .وضح ذلك في ضوء فهمك للقطعة. اللسان سالح ذو حدين -
 .عدد الحواس الخمس  -
 كيف نستميل قلوب الناس إلينا ؟ -

 ماذا نعني باللسع واللدغ ؟ -

  يبين أهميةَ اللسان وأضراره ؟ا شريفًااذكر آيةً قرآنية أو حديثً -

 ماذا نتعلم من القطعة ؟ -

  
إمالء القطعة على الطالب جملة جملة ثم إعادتها مرة أخرى ثانية من قبل المعلم الستدراك ما * 

  .فات الطالب
  .يقرأ أحد الطالب الممتازين القطعة* 
   .حللتصحيتُجمع الكراسات * 
  

* * * *  
  
  

  اللسان
الشَّم، : اللسان حاسةُ الذوق، وأداةُ النطق، وهو من الحواس الخمس التي فيها

ب فيه نتلفظ بالكالم اللطيف ونخفف من لوعة أصحا. والسمع، والبصر، واللمس
ه إلى غيرنا باللوم، وبدل أن يكون االلوعة، ونحمد اهللا، ونسبحه، وبه أيضنتوج 

اللطفُ سبيلنا إلى قلوب الناس، نستبدله باللسع واللدغ اللذان يجرحان شعور السامع، 
 .ويبعدانه عنا بدل أن يقترب منا
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  حروف الشمسية والقمريةطع إمالئية على مهارة الق

  

 
 
 

 
 
 

  فاكهة الجبل
حل، واللذَّةُ هي في أن اللوز والجوز والزبيب فاكهة الجبل ، والليمون فاكهة السا

تكون هذه الفاكهة من كَرمك اللماع بالعناقيد، أو من بستانك مع أنك ال تهتم به حسب 
بالثّمر الشهي، فيعطيك في اللحظة االلزوم، وال تمنحه اللفتة الالزمة ليظّل كريم 

 .المناسبة كل ما تحتاجه إذا زارك ضيف

  التلميذ
التلميذ اللطيف هو الذي ال يعرف إلّا اللّفظ الحسن، وال يقوم إالّ باللّبق من التّصرفات؛               

والتلميذ إنسان الغـد    . بألن اللباقة تقضي بأن يكون اإلنسان في كل أعماله تنفتح اللّ          
     اللعب الممنوع، فيكون اإلنسان الذّكي، الّالحق       افيجب أن يبتعد عن اللعب، وخصوص 

الحياة في سيرها نحو األفضل، عليه بالدرس والكد وعدم تضييع الوقت في الليل قبل              
 .النهار

  األخالق التي أحبها
روءة ، والجود ـأحب من األخالق ، العفة والنزاهة  ، والجرأة والشجاعة والم

والكرم ، والصبر على الشدائد والمحن ،كما أحب التعامل بالرفق واللين والظرف 
ال ابدي البغضاء والنفور من احد لما لم يعجبني من منظره ، بل لما لم واللطف ،و

 .والراحمون يرحمهم اهللا وهو رب العباد أجمعين . يعجبني من سلوكه 
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  ابن فلسطين
أنا طالب في الصف السادس، أصحو في الصباح الباكر، يعلو األمل جبيني، وتتراءى             
األحالم أمام عيني، تبشرني بالمستقبل المشرق أجد نفسي طفالً ليس ككل األطفال في             

أمانينا العالم فأنا الطفل الفلسطيني ونحن أطفال فلسطين مختلفون، فأحالمنا أكبر منا و           
 .أطول من أجسامنا الصغيرة

 

  الماء
الماء ضروري لحياة الكائنات الحية، إذ جعل اهللا من الماء كلََّ شيء حي، ولوال الماء               

ويستعمل الماء ألغراض كثيـرة، كالـشرب والطـبخ         . الختفى كل أثر من آثار الحياة     
 .إدارة الطواحين وتوليد الكهرباءواالستحمام كما يفيد في حمل المراكب والسفن و

 

يحكى أن أميراً عظيماً مر بفالح يغرس النخل الجميل، وقد بلغ الثمانين مـن عمـره                
هل تتأمل أن تأكل من ثمار هذا النخل، وهو ال يثمر إال بعد سنين              : فقال له باستغراب  
أكـل  أيها األمير السعيد غرس السابقون فأكلنا، ونحن نغـرس لي     : طويلة ؟ قال الفالح   

 .وكافأه بألف دينار! ما أعظم جوابك : غيرنا فقال
 

  قدرة اهللا
الجبال من المعالم الطبيعية، ولكل جبل شكل مميز، والهواء فيها نقي ، بـين الجبـال                

  .تجري األودية واألنهار، وتتشكل البحيرات، وبين الصخور تجد األشجار واألزهار
ير عليهـا برشـاقة ، مثـل الوعـول          وتجد الحيوانات الجبلية تتسلق الصخور والس     

 .والماعز
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  ألف ساكنة مفتوح ما قبلها

 األلـــف الليـــنة

  األفعال األلف اللينة في  األسماء  اللينة فياأللف
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 األلـف الليـنة في األفعال

في أخر الفعل الرباعي فأكثر 
 )انتهى ـ ارتضى ( 

إذا كان أصلها واو 
  تكتب

 )دعا (  ألف

 في آخر الفعل الثالثي

  إذا كان أصلها ياء
ياء على شكل تكتب 

 )ى بك( 
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   ����
 : !  ا����ت  ا�
����   '�ء%�$#  :%�$# أ�" !  ا����ت  ا�

في آخر كل األسماء المبنية  -1
 مثل 

  )ما ـ  إلخ  أنا ـ هذا ـ مه  (
سماء المعربة في آخر األ -2

ة  إذا كان أصلها  واو يالثالث
 )  العصا ـ (

في آخر األسماء األعجمية  -3
 )فرنسا ـ أمريكا ( مثل 

 ترسم ياء في األسماء -1
  :المبنية التالية 

أن  ـ  متى ـ لدى ـ ( 
  )األولى 

سماء المعربة  في آخر األ- 2
 الرباعية  فأكثر

سماء ـ   في آخر األ3
موسى ـ ( مثل األعجمية 

 ) بخارى -عيسى ـ كسرى 

  األلف اللينة في األسماء
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  نةــف الليــاألل
  األلف اللينة في نهاية األفعال: اأولً

  :ارةـتحليل المه
) نوى( مقصورة كما في :األلف اللينة هي التي تلحق أواخر األفعال تُكتب بصورتين األولى -

  ).دعا(ممدودة قائمة كما في :أي على شكل الياء، والثانية 
وتُكتب األلفُ اللينة مقصورة على شكل الياء إذا كان أصُل األلف ياء، وتُكتب قائمة ممدودة  -

يتم الرجوع إلى ما يلي) الواو–الياء (، ولمعرفة أصل األلفاإذا كان أصُل األلف واو: 
 ). يدعو–دعا (، )  ينوي-نوى(رع كما قلنا في الفعل المضا -
 .ا سعي–سعى : أو الرجوع إلى المصدر -
 –أمضى : تُكتب األلف في آخر الفعل الثالثي المزيد مقصورة إذا لم تكن مسبوقة بياء مثل -

 .أعيا-أحيا: استولى، وتكتب ممدودة إذا كانت مسبوقة بياء مثل
  :ةـمالحظ

  ). دعت –دعا ( التأنيث تُحذف األلف اللينة إذا اتصلت األلفُ اللينة بتاء  -
، )رماها-رمى: (تتحول األلف المقصورة إلى ألف ممدودة إذا اتصل بالفعل أحد الضمائر -
 ).سقاها-سقى(
وقد شذَّ أربعةُ أحرف ) إال-أال-أما-ال-ما: (لف في أواخر الحروف ممدودة مثلتُكتب األ -
 .)حتى-بلى-على-إلى: (هي
  

  :ةـاألهداف السلوكي
  . بإجابة أسئلة محددةو أعليهيعبر عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى  .1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئية قراءةً جهريةً صحيحة .2
 . عن فهمه للقطعة اإلمالئيةشفويايعبر  .3
 .يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة الشفوية .4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية .5
 .لمات تشتمل على مهارة األلف اللينة في نهاية األفعاليكتب ك .6
 ).ممدودة-مقصورة(يبين سبب كتابة األلف اللينة . 7
 .يوظِّف مهارةَ األلف اللينة من خالل كتابة كلمات تحتوي على المهارة. 8
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  :يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة األلف اللينة في األفعال.9
  .اً منظورإمالء)    أ
  .اً استماعيإمالء )ب
  .اً اختباريإمالء) ج

  
  :الوسائل التعليمية

  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 
  

 * * * *  
  )شرح المهارة(الحصة األولى 

  :اختبار قصير*
   : تحت الفعل المنتهي بألف لينةاضع خطً-

   تولّى– يلعب – قال – رمى –دعا 
  :لى السبورةعرض القطعة التالية على لوحة أو ع*

  .يقرأ الطالب القطعة قراءةً صامتة* 
 : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

 ما الهدف من بناء هذا المستشفى ؟وماذا بنى الرجُل المحسن في قريتنا ؟ -1

 ما نتيجة اإلخالص في النية والعمل؟ -2

  مستشفى القرية
 أحد المحسنين في قريتنا مستشفى الستقبال المرضى، ممن ُأصيبوا بباليا الحرب بنى

اجسديالمستشفى جماعةٌ من  وهو في القرية على مرمى حجر، ينهض بهذاا ونفسي 
 كلٌّ منهم أن يخلص لمهنته كل اإلخالص، ومتى صلحت النوايا وفَّى نوىاألطباء 

 أبناء القرية قيمةَ هذا وعىالمتعهد بوعده، واكتمل العمل أحسن ما يرجى، وقد 
 ودعت له كل األفواه بالتوفيق والخير لذلك المحسن، ورجا اَهللا الخير ،المبنى الصحي

 في سبيل خير اإلنسانية سعىيقَ لهذا المشروع، فليبارك المولى من والتوف
.وإسعادها
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 .وعى: باليا ، مرادف: ما مفرد -3
 .ل تقوم بمثل هذه العمل؟لو كنتَ من األثرياء ه -4
 ما جزاء ذلك العمل عند اهللا ؟ وماذا يسمى هذا العمل؟ -5

 ما القيمة المستفادة من القصة ؟ -6

  .يقرأ المعلم القطعةَ قراءةً جهريةً صحيحة* 
 .يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً صحيحة* 
 :مناقَشة القطعةُ الستنتاج األمثلة*

  كل من األطباء؟ماذا نوى  -1
 من قام ببناء المستشفى في القرية ؟ -2

 ما نتيجة الوفاء بالوعد ؟ -3

 هل وعى أبناء القرية قيمة هذا العمل ؟ -4

 ما جزاء من سعى في سبيل خير اإلنسانية وإسعادها؟ -5

 بماذا دعت األفواه لذلك المحسن ؟ -6

الكلمة التي   ةـاألمثل
  تنتهي بألف لينة

كيف رسمت 
  األلف

  السبب

        . كل طبيب اإلخالص لمهنتهنوى -1
        . المستشفى أحد المحسنين في قريتنابنى -2
        . المتعهد بوعده اكتمل العملوفى متى -3
        . أبناء القرية قيمة هذا العملوعى نعم، -4
        . في سبيل خير اإلنسانيةسعى يبارك اهللا من -5
         كل األفواه له بالتوفيق والخيردعت -6
  .رأ بعض الطالب األمثلة قراءةً جهريةً معبرةيق* 
 :تحليل جزئيات المهارة من الجدول وذلك من خالل طرح األسئلة التالية* 

 أين الفعل المنتهي بألف لينة ؟) 1(لو نظرنا للمثال رقم  -

 كيف رسمت ؟  لماذا كُتبت بهذه الصورة ؟  ما نوع هذه األلف ؟ -

 ؟ أصل األلف كيف نعرف -
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ومتى تكتب األلف اللينة قائمة  ب األلف اللينة على شكل الياء في األفعال ؟متى تكتإذن  -
 في األفعال؟

  .يستنتج الطالب جزئيات القاعدة من خالل العمل في مجموعات* 
 يعرض المعلم القاعدة على السبورة، ثم يكتبها التالميذ في كراساتهم* 

  
  :دةـاعـالق
 تُكتب بصورتين األولى مقصورة كما في نوى أي على األلف اللينة التي تُلحق أواخر األفعال-

  .شكل الياء
  .والثانية ممدودة قائمة كما في دعا-
تُكتب األلف اللينة مقصورة على شكل الياء إذا كان أصُل األلف ياء وتُكتب قائمة ممدودة إذا -

يتم الرجوع إلى ما يلي)  الياء –الواو (، ولمعرفة أصل األلف اكان أصلُها واو:  
  ).دعا، يدعو( ، ) نوى، ينوي(الفعل المضارع كما في -
-اأو الرجوع إلى المصدر سعى سعي.  

  
  :ةـمالحظ

حذفت األلف التصالها )  دعت –دعا ( إذا اتصلت األلفُ اللينة بتاء التأنيث تُحذف األلف اللينة 
 .بتاء التأنيث

  :تقويم مرحلي
  .ورة على شكل الياءاكتب في كراستك أفعال تنتهي بألف لينة مقص. 1
  .اكتب في كراستك ثالثة أفعال تنتهي بألف لينة قائمة. 2

  : تقويم مرحلي
  :استخرج األفعال المنتهية بألف لينة فيما يأتي وبين نوعها-

  .نادى الوطن أبناءه فلبى الجميع النداء -
 .اعتدى االستعمار على العرب، ويسعى من أجل تفرقة صفوفهم -
- }}}}َsِS ِ9�K =
���َsِS ِ9�K =
���َsِS ِ9�K =
���َsِS ِ9�K =
���O�G�m �O�G�m �O�G�m �O�G�m � ، ، ، ،O�Gَ? &�'�� �9ُ��,�d&�6 ��َ_ &�'O�Gَ? &�'�� �9ُ��,�d&�6 ��َ_ &�'O�Gَ? &�'�� �9ُ��,�d&�6 ��َ_ &�'O�Gَ? &�'�� �9ُ��,�d&�6 ��َ_ &�'{{{{     )2-1: لنجما(  

 .ا، وذكا عقلًا، ونما جسماسما محمد خُلُقً -
 .يأبى الكريم أن يحني رأسه لغير اهللا سبحانه وتعالى -
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  :تقويم ختامي
  : أكمل الجمل التالية بالكلمة التي تسمعها من المعلم-1

 ) امتطى(            . الفارسي صهوة جواده............. -
 ) الـت(        المقرُئ آيات من الذكر الحكيم........... -
 ) اـعف(           . اُهللا عن التائبين............. -
�)وتولّى(��     }}}}�........................................................��,��t�,��� �t�,��� �t�,��� �t �    {{{{:  قال تعالى- �

ما يلزم على  صنِّف األفعال التالية إلى ألف ممدودة، ألف مقصورة حسب الجدول مع تغيير -2
  :نمط المثال

   يسمو– يرعى – يشدو – يرى -يصحو
  ........ ........ ........ .......صحا 

  
  :نشاط بيتي

  .استخرج من سورة عبس خمسةَ أفعاٍل تنتهي بألف لينة ثم بين نوعها-
* * * *  

  )إمالء منظور(الحصة الثانية 
  .متابعة النشاط البيتي*
   )ب ما يملى عليكاستمع ثم اكت( :اختبار قصير*
}}}}    p�����E َ(�5ِK�E �9
ََ*p�����E َ(�5ِK�E �9
ََ*p�����E َ(�5ِK�E �9
ََ*p�����E َ(�5ِK�E �9
ََ*&&&&O��u�َ O��u�َ O��u�َ O��u�َ  ،  ،  ،  ، ً
&َ_ َ(�5�U����ً
&َ_ َ(�5�U����ً
&َ_ َ(�5�U����ً
&َ_ َ(�5�U����&&&&O�5�:�َ O�5�:�َ O�5�:�َ O�5�:�َ ، ، ، ، ً��v&�� َ(�5�U���� ً��v&�� َ(�5�U���� ً��v&�� َ(�5�U���� ً��v&�� َ(�5�U���� &&&&>�=ْ?َl�َ >�=ْ?َl�َ >�=ْ?َl�َ >�=ْ?َl�َ {{{{   )8-6:الضحى(  

  :عرض القطعة التالية أمام التالميذ* 
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً معبرة*

 طغى، وبغي، فتنادى كبارهم، وأبدى كلُّ واحد رأيه، اشكا جماعةٌ من الفئران قطً
هماوأخيرسمع أو :  قال كبيررأيتُ حيلةً وأظنها مفيدة، إن عدونا يسير دون أن ي

، فإذا ما ا، علينا أن نمسكه، ونعلّق في عنقه جرسيرى، وبذلك يتمكن من إهالكنا
الحيلةُ جميلة، ولكن من منا يقوى على : عال، سمعه كل فأر فجرى، ونجا، قال أحدهم

 تعليق الجرس؟
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 .يقرأ الطالب القطعة قراءةً جهريةً معبرة*
  : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًا القطعة مناقشة*
 ما الحل الذي توصلت إليه؟ مم كانت تشكو الفئران؟ .1

 ماذا نتعلم من هذه القصة؟ ما الصعوبة في تنفيذ هذا الحل؟ .2

 .وبين نوعه. أسلوبااستخرج  . بغى–طغى : مرادف .3
 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  .4
 . تنتهي بألف لينة وبين سبب كتابتها بهذه الصورةاستخرج من القطعة األفعال التي .5
  .يقوم المعلم بكتابة األفعال في جدول على السبورة، لمناقشتها* 
  .يأتي الطالب بأفعال تنتهي بألف لينة قائمة أو مقصورة وكتابتها على السبورة ومناقشتها* 
  :ألسئلة التاليةمراجعة جزئيات المهارة والتذكير بالقاعدة وذلك من خالل طرح ا* 
   كيف تُكتب األلف اللينة في نهاية األفعال ؟-    
  . متى تكون ممدودة ؟ ومتى تكون على شكل الياء؟ هات أمثلة على كل نوع-

 .حجب القطعة عن الطالب وتُمسح الكلمات الموجودة على السبورةتُُ*
  .تالميذإمالء القطعة على الطالب على دفعات مناسبة بحسب المعنى ومستوى ال*
 .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى الستدراك ما فات الطالب*
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعةَ بعد االنتهاء من إمالئها*
 .تُجمع الكراسات وتُصحح القطعة*
  

* * * *  
  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  .متابعة النشاط البيتي*
  :اختبار قصير*
  :مات التي تسمعها من المعلمالكلبأكمل الجمل التالية -  
  - }}}}��������>َwَ1>َwَ1>َwَ1>َwَ1 �H& EِS &�
ِS ���5�,�.iَ &�
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  . لصالة الصبحا المسلم من نومه مبكرصحا -  
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  .يلقي المعلم القطعة التالية على مسامع الطالب* 

  :مناقشة مضمون القطعة وذلك بطرح األسئلة التالية*
 كيف قضى اإلسالم على العصبيات واالنحرافات؟ لقطعة؟عم تتحدث ا .1

 هل تسود األخوةُ اإلسالمية في مجتمعنا الفلسطيني ؟ .2

 .آخى: ما معنى .3
تُستخرج من القطعة كلمات تحتوي على ألف لينة، وتُسجل الكلمات في جدول على السبورة *

  .لمناقشتها
 .علمتُمسح السبورة وتُقرأ القطعة مرة أخرى من قبل الم*
  .يملي المعلم القطعة على الطالب بدفعات مناسبة لمستوى التالميذ*
 .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى، ليكتب التلميذ ما فاته*
  .يقرأ طالب مجيد القطعةَ من كراسته*
 .تُجمع الكراسات وتُصحح*

  :نشاط بيتي
  .نة بهذه الصورةاستخرج الكلمات المنتهية بألف لينة ثم بين سبب كتابة األلف اللي-

  .برى التلميذُ القلم -
 .بكى الطفُل من األلم -
- البالد غزا الجراد. 
 .عال الطير في الجو -

* * * *  

  األخوة اإلسالمية
لقد جاء اإلسالم، فسما بالعربي فوق العصبيات واالنحرافات، وعال به إلى الحياة 

يمة حتى غدا المسلم أخا مسلم والمسلم، ومحا العداوات القداإلسالمية، وآخى بين ال
وكذلك ربى اإلسالم المجتمع على ا المسلم أخاه لبى بالمعروف ،إذا دع. المسلم

، ونجا المسلمون الذلك ألبس الفقير كساء وأطعم الجائع طعام. المحبة والتعاون
ةكلهم، ولذلك اختفى الربا، وأصبح المسلمون أعز. 
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  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير* 

  .استعصى األمر على الرجل  -أ
  . رمى الالعب الكرةَ بأقصى قوته فأصاب الهدف-ب
 :يلقي المعلم القطعةَ على مسامع الطالب* 

  :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية* 
  أين يكمن سر عظمة اإلنسان؟ .1
 هل تتحقق األهداف إذا تحلّى كل منا بإرادة كهذه؟ .2

 ماذا رد الرسول على الكفار ؟ .3

 ما أثر اإلرادة على صاحبها ؟ .4

  .سبة لمستوى التالميذ، وبحسب المعنىيملي المعلم القطعة على الطالب بدفعات منا*
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليكتب الطالب ما فاتهم*
  .يقرأ طالب مجيد القطعة من كراسته*
  .تُجمع الكراسات للتصحيح*

* * * *  
  

 إرادةٌ ال تعرف الضعف

سر عظمة اإلنسان يكمن في إرادته، وكم سجلتْ الكلماتُ معنى اإلرادة عند 
وبقيتْ الكلماتُ تعلن صوتَ اإلرادة قوي يفنى ال يموت وال اأصحابها، ودار الزمن.  

 حين عرض عليه كفار مكة أن ����وخير ما بقى على صفحات الزمن قوُل رسول اهللا 
واهللا لو وضعوا الشمس في يميني : ( عن دعوته فكان رده عليهم يصرف نظره

  ).والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما تركتُه حتى يظهره اُهللا أو أهلك دونه
 في تحقيق هدف، تجني البشريةُ كلها ثماره يسعىتلك هي اإلرادة وما دام صاحبها 

 .اتُه ذكريتُنسى صفحاتُه وال تطوىالطيبة، وال 
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   األلف اللينة في نهاية األفعالعلىقطع إمالئية 

  
  

  

                        الشتاء               
طل الشتاء قبل موعده هذه السنة ، تمنى الجميع أن يكون رحيما لكنه أبى أن لقد أ

  .ره الغزيرة وعواصفه الهوجاءيكون كما اشتهى الناس فتمادى بأمطا
ارتدى الكون ثوباً من السواد ، واكتسى الفضاء بالغيوم السوداء واستولى الرعب 

 ويل علقد أعيا العمل أجساد المزارعين بسبب الصقيع الالذ. القرى على نفوس أهل
يحيا إال  ألهل القرى إذا تزيا الشتاء بالقساوة لكن المطر أحيا زرعهم ، والزرع ال

 .لماءبا

  )عمر بن عبد العزيز( أمير المؤمنين 
     ونبلً  ا وعدلً اهو أشهر خلفاء بني أمية علم ا وذكاء     بـآداب   ا، نشأ رضي اهللا عنه متأدب 

 بالعروة الوثقى، وقد أحيا بعدله ما مـات مـن مـآثر الخلفـاء               االدين العليا، متمسكً  
 الدائم بدولـة اإلسـالم،      الراشدين، كما أنه عال برأيه، وسما بأخالقه، وارتقى بفكره        

اوكان مؤثرا الدين على الدنيا، دائبا وشرفًا في إصالح الرعايا، وكفى بذلك مجد. 

  عمر بن عبد العزيز
 كمـا  ����تولّى الخالفةَ اإلسالميةَ لفترة وجيزة من الزمن، أحيا فيها سنّةَ رسـول اهللا          

سار على نهج جده العظيم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه وأرضاه، ولم يـرو أنـه                 
  . على أحد، أو استحيا من شخصٍ في سبيل حقاستعلى
 من األلى الذين عرفوا بالزهد في الدنيا، والتقوى من المولى جـلَّ             -رحمه اهللا –كان  

وعال، وكم دعا إلى االنصراف عن مباهج الحياة األولى، إلى العمل للفوز بالـسعادة              
 .في الحياة األخرى، وكان ينأى عن كل ما يغضب اهللا سبحانه وتعالى
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األلف اللينة في نهاية األسماء: اثاني  
  :رةتحليل المها

  .األلف اللينة هي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها -
تُرسم األلف اللينة في أواخر األسماء الثالثية، إما لينة على شكل الياء أي مقصورة، أو  -

 :قائمة وذلك بمعرفة أصل األلف
- عصا( كُتبت باأللف ا فإذا كان أصلُها واو.( 
يعرف أصل األلف بتثنية االسم ، و) الفتى-الهدى: (وإن كان أصلُها ياء كُتبت بالياء مثل -

 .وجمعه أو رده إلى المفرد
- كبرى-صغرى: (دائما مثل) مقصورة(أما في األسماء المعربة الرباعية فأكثر، فتُكتب  -

 ). هدايا-مزايا: (إال إذا سبقت هذه األلف بياء قبلها، فحينئذ تُكتب على ألف مثل) مصطفى
 تُكتب األلف المقصورة بالياء أما إذا كانت  لشخصاإذا كانت اسم) يحيى(كلمة : مالحظة -

 ).يحيا( فإنها تُكتب باأللف ا مضارعافعلً
ما عدا بعض )  أمريكا-فرنسا: ( مثلاتُرسم األلف اللينة في أواخر األسماء األعجمية ألفً -

 موسى، - بخارى- كسرى-عيسى: (األسماء التي عربت فتُرسم باأللف المقصورة مثل
 ).متى

  ".هدى ، هداك: "لف المقصورة ممدودة إذا اتصل بها ضمير أو غيره مثل تنقلب األ-
* * * *  

  :  السلوكية دافـاأله
  . بإجابة أسئلة محددةوأ يعبر التلميذُ عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه .1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئيةَ قراءةً جهريةً سليمة .2
 . عن فهمه للقطعة اإلمالئيةشفويايعبر  .3
 .يستنتج األمثلةَ المراد معالجتها من خالل المناقشة الشفوية .4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية .5
 .)لينة، مقصورة( يبين سبب كتابة األلف اللينة في األسماء  .6
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية لكتابة األلف اللينة في نهاية األسماء .7
 .في نهاية األسماءيكتب كلمات تشتمل على األلف اللينة  .8
 .يكتب ما يملى عليه كتابةً سليمة .9
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  .اً منظورإمالء)  أ   
  .اً استماعيإمالء) ب 

  .اً اختباريإمالء) ج
  

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

* * * *  
  )شرح المهارة( ة األولىـالحص

  :اختبار قصير*
  :ألف لينة تحت الكلمات التي تنتهي با ضع خطً-

  .ليلى فتاة تسعى لطلب العال -
 .ينتقل النحل بين الربا -
 .جرى مصطفى في الملعب -
  :يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة أو على لوحة إضافية* 

  .يقرأ الطالب القطعة قراءة صامتة* 
 : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

 ماذا فعل مصطفى في بداية الحفل ؟ لياء األمور ؟إالم دعا الناظر أو -1

 ما رأيك في عدم استخدام العصا للطالب ؟ وكيف انعكس ذلك على مستوى التالميذ؟ -2

 في المدرسة، فأتى عدد قليل منهم، وفي كبرىدعا الناظر أولياء األمور إلى حفلة 
 بأن تال آيات من القرآن الكريم، ثم قام مصطفى اسمه فتىالوقت المحدد بدأ الحفَل 

 الناظرمتئدة إللقاء كلمة االفتتاح، التي وضح من خاللها كيف ارتقى المعلم بخطى 
 المعلم عصاية، وكيف طوى صفحة الماضي، وبذلك اختفت  المسئولمستوىإلى 

 المعلمين وخطة نواياليحل محلها المحبةُ والتعاون بين المعلم والطالب، ثم بين 
  .المعلم للمستقبل

ها أمام نابليون قائد دوبعد أن قدم الطالب عيسى مسرحية عن مدينة عكا وصمو
  .الدمىوفرنسا، وزعت هدايا على المتفوقين كاألقالم 



  
  
  
  
  
  
 

- 98 -

 ..............، معنى نهتف .........مفرد الدمى -3

 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  -4
 .تحته خطفرق في المعنى بين ما .  المؤمن حياة كريمةيحيا طالب مجتهد، يحيى -5

  

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً معبرة* 
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 :مناقشة القطعة الستنتاج األمثلة* 

  إالم دعا الناظر أولياء األمور؟ -1
 من بدأ الحفل؟ -2

 كيف قام الناظر إللقاء كلمة االفتتاح؟ -3

 لمة؟ماذا وضح الناظر من خالل الك -4

 هل اختفت العصا؟ -5

 ماذا تحدث الناظر بخصوص المعلمين ؟ -6

 ماذا قدم الطالب عيسى ؟ -7

 ما الذي وزع على الطالب المتفوقين ؟ -8

  

  األمثلة
الكلمة التي 
تنتهي بألف 

  لينة

كيف رسمت 
  السبب  األلف

        .كبرىدعا الناظر أولياء األمور إلى حفلة . 1
        .مصطفى اسمه فتىبدأ الحفَل . 2
        . متئدةبخطىقام . 3
        . المسئوليةمستوىوضح كيف ارتقى المعلم إلى . 4
        . المعلمعصانعم، اختفت . 5
        . المعلمين وخطة العمل للمستقبلنواياوضح . 6
 ونابليون قائد عكا مسرحية عن مدينة عيسىقدم . 7

  .فرنسا
      

        .والدمى كاألقالم هداياوزعت . 8
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  .ة األمثلة قراءة معبرة وصحيحةقراء* 
  :يناقش المعلم تالميذه في جزئيات المهارة على النحو التالي* 
 :يقرأ التالميذُ المثال األول ومناقشته* 

  )كبرى ، مصطفى (أين الكلمة المنتهية بألف لينة تجدها كلمة 
 ما نوع هذه األلف؟ وكيف رسمت األلف اللينة ؟ -1

  ؟ كم عدد حروف هذه الكلمات-2
   لماذا كتبت مقصورة ؟-3
  .يتم استنتاج جزئية القاعدة من خالل عمل المجموعات* 

  :تقويم مرحلي شفوي
  .هات من عندك ثالثة أسماء تنتهي بألف لينة مقصورة -
  ).يتم العمل من خالل المجموعات: (يطرح المعلم األسئلةَ التالية الستنتاج جزئيات القاعدة* 

  قصورة على شكل الياء في األسماء؟ متى تُكتب األلف اللينة م-
   متى تُكتب األلف اللينة قائمة في األسماء؟-
   متى تُكتب األلف اللينة قائمة في األسماء المزيدة على ثالثة؟-
   كيف تُكتب األلف اللينة في األسماء األعجمية ؟-
   ما األسماء التي تُكتب ألفها اللينة على شكل ياء مع أنها أعجمية ؟-

  :رحليتقويم م
  .هات أسماء تنتهي بألف لينة قائمة .1
 .هات ثالثة أسماء فردية على ثالثة تنتهي بألف لينة وبين كيف كُتبتْ .2
  .تُعرض القاعدة على السبورة أو على لوحة إضافية، ويكتبها الطالب على كراساتهم* 
  :دةـاعـالق

  .األلف اللينة هي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها -
أواخر األسماء الثالثية، إما لينة على شكل الياء أي مقصورة، أو تُرسم األلف اللينة في  -

 :قائمة وذلك بمعرفة أصل األلف
- عصا( كُتبت باأللف ا فإذا كان أصلُها واو.( 
، ويعرف أصل األلف بتثنية االسم ) الفتى-الهدى: (وإن كان أصلُها ياء كُتبت بالياء مثل -

 .وجمعه
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-كبرى-صغرى: (دائما مثل) مقصورة(فأكثر فتُكتب أما في األسماء المعربة الرباعية  -
 -مزايا: (إال إذا سبقت هذه األلف بياء قبلها، فحينئذ تُكتب على ألف مثل) مصطفى

 ).هدايا
  

   :ةـمالحظ
 ا مضارعا لشخص تُكتب األلف المقصورة بالياء أما إذا كانت فعلًاإذا كانت اسم) يحيى(كلمة  -

 ).يحيا(فإنها تُكتب باأللف 
ماعدا بعض )  أمريكا-فرنسا: ( مثلاتُرسم األلف اللينة في أواخر األسماء األعجمية ألفً -

 ). متى- موسى- بخارى- كسرى-عيسى: (األسماء التي عربت فتُرسم باأللف المقصورة مثل
  :تقويم ختامي

ألف  تحت الكلمة التي تنتهي بألف لينة ممدودة وخطين تحت الكلمة التي تنتهي باضع خطً-1
 :لينة مقصورة على شكل الياء

  .جمال النفوس أسمى من جمال الجسوم - 
 .لمى فتاة تسعى إلى طلب العال -
 .مصطفى فتى كريم األخالق -
  .تنتشر دور األزياء في فرنسا وإيطاليا -
     .باريس عاصمة فرنسا -

  .يترفع المؤمن عن الدنايا
 

 :المعلمأكمل الجمل التالية بالكلمة التي تسمعها من -2
  )الكبرى)  (مرتجى (            ........   بالجائزة ........ فاز  -     
 )استراليا(      .       أصغر القارات..........  -     
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  :اط بيتيـشن
اكتب في كراستك خمس كلمات تنتهي بألف لينة ثم بين سبب كتابتها بالصورة التي كُتبت . 1

  .عليها
م التالميذ باستخراج األسماء التي تشتمل على المد من درس القراءة يكلف المعل. 2

  .والنصوص الذي يوافق هذه المهارة وتُصنف في قائمتين، مع توضيح سبب كتابتها
  

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك ( :اختبار قصير*
  .يلقب ملك فارس بكسرى -
 .حلية حيفامن مدن فلسطين السا -
 .يترفع المؤمن عن الدنايا -

  :يعرض المعلم القطعة التالية على لوحة أمام التالميذ* 

  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة* 
  .يقرأ الطالب القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 : من خالل األسئلة التاليةا ومضمومامناقشة القطعة شكلً*

  ؟ما الجرائم التي يرتكبها عدونا .1
 .اذكر بعض المجازر التي ارتكبها العدو في حق شعبنا .2
 ما واجبك نحو وطنك ؟ .3

 : قال الشاعر .4
  وإما ممات يغيظ العدا       فإما حياة تسر الصديق

  هات من القطعة ما يتالءم مع بيت الشعر السابق؟ -   

  قسوة االحتالل
من الدنايا؛ فهو يقترف الجرائم الكبرى كما فعل في صبرا ايرتكب عدونا كثير 

ص بمئات الجرحي، وشعبنا لن يغفر لعدوه وسيذيقه وشاتيال، حيث أصبح كل مشفى يغُ
اطعم المنايا حتى يحيا كريما أو يموت شهيد. 
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  ..........، مفرد الدنايا.........صمرادف يغُ .5
 سبب كتابتها بهذه ي على ألف لينة من القطعة، ويبينحتوالتي تالكلمات ب يستخرج الطال* 

  .تُكتب الكلمات في جدول لمناقشتها والمقارنة بينهاوٍالصورة، 
  :مراجعة جزئيات المهارة والتذكير بالقاعدة وذلك بطرح األسئلة التالية* 

  .دك كيف تُكتب األلف اللينة في نهاية األسماء الثالثية؟ دلل على ذلك بكلمات من عن-
 .اذكر بعض األسماء الدالة على ذلك.  كيف تُرسم األلف اللينة في نهاية األسماء األعجمية-

يأتي بأسماء أخرى تنتهي بألف لينة، وتكتب في قائمة أخرى على السبورة، وتُناقش لبيان سبب *
 .كتابتها بهذه الصورة

  .حجب القطعة عن أنظار التالميذ، وإزالة ما كُتب على السبورة* 
 .تفريغ القطعة اإلمالئية من الكلمات المقصودة وتوزيعها على الطالب الضعفاء* 
 .إمالء القطعة بدفعات مناسبة لمستوى التالميذ وللمعنى* 
 .يقرأ المعلم القطعة مرةً أخرى حتى يستكمل الطالب ما فاتهم* 
  .تُجمع الكراسات وتصحح* 

  :نشاط بيتي
  .وضعها في جمل مفيدة من عندكهات خمس أسماء تنتهي بألف لينة، -

* * * *  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير*
  .كان علي بن أبي طالب بحر الندى وبيتَ العال

  :يلقي المعلم القطعة التالية على مسامع التالميذ*
  
  
  
  
  
  
  

  الربيع
امرحبزخرفَها،  بالجمال والبهجة، ا بالربيع، مرحب يقبل على الدنيا فتأخذ األرض

وتتزين وتختال الحدائقُ في وشاحٍ من األزهار، واأللوان فيطيب الجني، ويشيع السنا، 
ويحلو بين الصحاب الملتقى، وإذا تأمل ذوو الحاجة جماَل الطبيعة فإنهم يذكرون قدرة 

 .اهللا فيرجون منه الرضا
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  :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية* 
  لربيع؟صف ا -1
  من مظاهر هذه الزينة؟ااذكر بعض. تتزين األرض في فصل الربيع -2

 ما واجبنا نحو الخالق؟. مظاهر الجمال في الربيع تدل على قدرة الخالق -3

 ما واجبنا نحو مظاهر الجمال التي منحنا اُهللا إياها ؟ -4

  
ي جدول، ومناقشتها يقوم المعلم بكتابتها على السبورة في الطالب بكلمات تنتهي بألف لينة ويأت*

  .مراجعة جزئيات المهارة وتذكير الطالب بالقاعدة  ويتموبيان سبب كتابتها على هذه الصورة
مسح السبورة ويعيد المعلم قراءة القطعة ومن ثم إمالؤها على الطالب بدفعات مناسبة لمستوى تُ*

 .التالميذ مع مراعاة عالمات الترقيم
 .مل الطالب ما فاتهميقرأ القطعة مرة أخرى حتى يستك*
 .تُجمع الكراسات وتصحح*

  : نشاط بيتي
  .هات من عندك خمس كلمات تنتهي بألف لينة ثم بين سبب كتابتها بهذه الصورة

* * * *  
  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 

  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير*
  .األسير افترش الثرى -
 .رأيتُ في الوادي حصى -
 .بنةُ الصغرىنجحت اال -
  :يقرأ المعلم القطعة التالية على مسامع التالميذ* 

  شعب فلسطين
، نضع اَهللا أمام أعيننا، ونسير على سدىوال نضيع وقتنا نحن شعب ال يعرف الكسل، 

فالعمل موجود، وإذا احتجنا إلى السلوى وصراط مستقيم، وإذا احتجنا إلى هدى ،
 بنا، وبهذه كبرى ا، وهي دائمفضلى، ونتائجنا مثلىالرضا فمن عند اهللا، أعمالنا 

 .نحقق أهدافنا
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  :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية*
  .صف الشعب الفلسطيني .1
 أنت كطالب فلسطيني كيف تتمثل هذه الصفات ؟ .2

 ما تأثير هذه الصفات على المواطن والمجتمع الفلسطيني ؟ .3

  
  .ة لمستوى التالميذ مع مراعاة عالمات الترقيمإمالء القطعة على الطالب بدفعات مناسب*
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليكمل الطالب ما فاتهم*
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعة قراءةً جهريةً معبرة*
  .تُجمع الكراسات وتُصحح*

  :نشاط بيتي
ي تنتهي  تحت األسماء التي تنتهي بألف لينة مقصورة، وخطين تحت األسماء التاضع خطً

  .بألف لينة ممدودة
  .يقع المستشفى األوروبي بين خانيونس ورفح -1
2- يافا وعكا: ذهبتُ إلى فلسطين وزرتُ مدينتي. 
 .للحكم الديمقراطي مزايا كثيرة ال تُعد وال تُحصى -3
 .الدول الكبرى تحاول استغالل الدول الصغرى بطرق شتى -4

  
* * * *  
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  ي نهاية األسماء األلف اللينة فعلىقطع إمالئية 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القرد والغليم
  حكى أن قردكان يجلس على غصن شجرة، فالتوي هذا الغصن، فهوى القرد في البحر،             اي 
، ونقله إلـى أدنـى      تلقّى القرد على ظهره     اسيمر من هناك، ف   ) ذكر السلحفاة (وكان غليم   

ن جب فـدنيا الحيـوا    حدهما ال يفترق عن اآلخر، وال ع      أمشفى، فتآخى االثنان، وأضحى     
  .كدنيا اإلنسان

 ليذهب معه إلى بيته عـسى أن                اويوم ه عن زوجته وأوالده، ودعا القردشكا الغليم بعاد 
  له بعض من ضيافته، وقد أمسى ما بينها أقوى وأمتن، فاستحيا القرد، ونوى أال يثقل              ايرد 

 .لـدنيا على الغليم، ألن من مزايا الصديق البعد عن اإلزعاج وعدم الشكوى من رزايـا ا              
.إلقاء الوصايا والتوجيهات التي تبعد أكثر مما تقرب

  من ذكاء البدو
لقد استرعى نظري براعةُ البدو في معرفة األقدام وآثارها، فهذا أمر شائع بينهم، إذ              
أنهم من أولي النهى، وأصحاب الحجا، ويتبع الواحد منهم اآلثار حتى يدرك أصحابها         
في األماكن القصوى، ويستطيع أن يميز أثر الذكر من األنثى، واألسود من األبيض،             

 أثناء السير أو السرى، وما تحملـه فـي رحلتـه مـن          وبعضهم يعرف أثر القدمين   
 .صنوف األذى، وما عسى أن يكون قد ألم به من هم وأسى

 إلى أسمى الغايات، ولما انتهى به األجل مضى إلى ربه مع الرفيق             ����دعا المصطفى   
األعلى، ونال عنده الدرجات العلى، وكانت رسالته خاتمة الرسـاالت، بعـد موسـى             

كافة، ولذلك حمل الصحابةُ رضوان اهللا علـيهم        وهي للبشر   . وعيسى عليهما السالم  
الهدى والنور إلى أقصى األرض، وأخلصوا قلوبهم  هللا، وتركوا الهوى والـضالل،             
ووصلوا بالدعوة إلى ذُرا الجبال، وشتّى المدن والقرى، وكل فتى دخل اإلسالم نـال              

 .من اهللا البشرى، وحقق في اآلخرة الفوز والمغفرة
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  الذئب وابن آوى واألسد
     آوى أيام وابن والغراب يطلبون الطعام دون جـدوى، ألنهـم كـانوا          الَبِثَ الذئب 

أرى : يأكلون من فضالت األسد، فأجهدهم الجوع والهزال، ودري األسد بذلك فقال          
 ريثما أصير   ا، وقد رجوتُ أن تفتشوا عما يكون لكم قوتً        ا تعب ااحد منكم ضعيفً  كلَّ و 

                مرمـى لنـسد كم فيصيب من طريـدةأقوى، فمن حسن المسعى  أن يخرج بعض
جوعنا، فإن شر الرزايا في هذه الدنيا أن يتوانى اإلنسان عن طلب رزقه، إذ يكون               

ه، فخرج الذئب والغراب وابن آوى مـن        قد اكتفى بالشكوى من الباليا التي تحل ب       
علينا أن نكون في منتهى الحيلـة حتـى ال نكـون            : حضرة األسد، وقال ابن آوى    

 .فريسةً لألسد
 

  ����أبو بكر الصديق
، وكان قد اهتـدي إلـى       ����هو أول الخلفاء الراشدين، تولّى الخالفةَ بعد رسول اهللا          

ة الدعوة، وكان أول المصدقين بالرسول الكريم من الرجـال، لـذا            اإلسالم في بداي  
في هجرته إلى المدينة حينما اشتد األذى بمكة   ����سمي بالصديق، خرج مع الرسول

، مشاركاً له الجهاد،    ����وأعيا المسلمين، وفضل أن يحيا مسلماً، كان صاحباً للرسول        
زكاة نادى الجهـاد، وقـاتلهم حتـى        وحين ارتدت قبيلة بكرٍ عن اإلسالم ومنعوه ال       

 .أدوها، ورجعوا إلى دين اهللا، وبذلك أحيا ركناً من أركان اإلسالم

  رحلة
خرجت نهى مع أهلها في رحلة بعيدة لتقضي أيام العطلة، ركبوا الطائرة إلى فرنسا،              

وا المغـرب   نجلترا، ومنها إلى أسبانيا وبعـدها زار      ومكثوا أسبوعاً، ثم انتقلوا إلى إ     
ورأوا كثيراً من معالمها ومدنها، ثم ما لبثوا أن سافروا إلى مصر وزاروا عدداً من               
مدنها كالقاهرة واإلسكندرية وطنطا وبنها، ولوال انتهاء العطلة لما تركوا مـصر إال             

  . ممتعة.بعد فترة وهكذا قضوا رحلةً جميلة
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  دمشق
الم، اتخذها بنـو أميـة عاصـمةً        هي عاصمة سورية، وهي من أقدم المدن في الع        

لدولتهم، واعتنوا بها حتى صارت أجمَل وأعظم العواصم، ألهلهـا سـجايا ومزايـا          
عرفوا بها، واستمدوها من تاريخهم العريق، وهي مدينة كبرى يسقيها نهر بـردى             
ويروي أرضها، ويوجد بها المسجد األموي، وهو حتـى اآلن مـن بقايـا الدولـة                

لكثير من المساجد الصغرى، وقد سما أهلها بأخالقهم ودوى صيتها          األموية، وفيها ا  
 .في أنحاء العالم

  زيارة المرضى
ين المستشفى، لقـد آذى     تبطة ذراع أختها الكبرى، قاصد    صادفتُ الفتاة الصغرى متأ   

ا، فاستولى عليه صداع شديد وآالم في البطن، فتوانى في المداواة حتى          مالبرد والده 
تمادى المرض حينئذ، وانزوى عن أفراد أسرته ليعالَج ويداوى، وعنـدما وصـلنا             

برقيةً إلـى أختـه     شاهدنا شقيقها يحيى يقوم على خدمته، وقد أخبرهما أنه أرسل           
الثالثة لتأتي وتزور أباها، قبلت الشقيقتان كل منهما يد والدها، سألتا اَهللا أن يظـل               

 .معافى، ثم عادتا وقد انطوى قلبهما على حزنٍ عميق

 القبرة والفيل

زعموا أن قبرة كان لها عش فباضت وفرخت فيه، وفي أحد األيام دنا فيل من عش                
يه أن يحيد عنها، لكن الفيل أبى توسلها وداس فراخها، بدا علـى             الفراخ فتوسلت إل  

القبرة حزن شديد، فشكت أمرها إلى جماعة من الطيور ففقأت عيني الفيل، ثم طلبت              
 في واد عميق، ففعلن، ولما عطش الفيـل         ا عالي اإلى جاراتها الضفادع أن تنق نقيقً     

أسفل الوادي وتحطمـت     في   ىجرى نحو مصدر الصوت ومشى على غير هدى فهو        
  .أضالعه ومات
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 الهمزة المتطرفة الهمزة في أول الكلمة الهمزة المتوسطة 

 زاتـــمـاله
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 همزة القطع

ال إذا جاءت في إر كتابة وال تنطق هتظ
 بدء الكالم 

تظهر في الكتابة وفي النطق دائماً سواء 
 كانت في بدء الكالم أم في وسطه 

  همزة الوصل

 الهمزة في أول الكلمة:أوال

  أول الفعل
الماضي الرباعي 

 أو مصدره

أول 
 الضمير

أول 
 الحروف

أول 
 األسماء

أول الفعل 
  يالماضي الثالث
  أو مصدره

  أول الفعل
  الماضي الخماسي
 مصدره وأمره

  أول الفعل
  الماضي السداسي
 مصدره وأمره

 

  أول أمر
 الفعل الثالثي

 

 همزة  الـ 
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  همزة الوصل وهمزة القطع: اأولً
  :ارةـتحليل المه

  .همزة قطع وهمزة وصل: الهمزة في أول الكلمة نوعان
  .هي التي نكتبها وننطق بها، إذا كانت في أول الكالم وفي وسطه: مزة القطعه

هي التي ال نكتبها وال ننطق بها في وسط الكلمة حين تسبقها كلمةٌ أو حرفٌ : همزة الوصل
  .، وننطق بها فقط إذا جاءت في أول الكالماكالواو مثلً

  :دةـالقاع
  :مواضع همزة القطع

  ).أخذ، أمر(  مثلأول الفعل الثالثي الماضي -1
 ،إنفاقًا -أنفق(األمر،ومصدر الرباعي مثلوالماضي والمضارع أول الفعل الرباعي  -2

نإحساناً -أحس.( 
 .كافة األسماء المشار إليها في همزة القطع -3
 .التعريف) أل(الحروف ما عد  -4

  :مواضع كتابة همزة الوصل
  ). اعمل–عمل (، )  اجعل–جعل (ماضي الفعل األمر  -1
، ) اانتصار-انتصر: (ل الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما، مثلماضي الفع -2

 ).ا استكبار–استكبر ( 
 ).اثنتان- اثنان- امرأة- امرؤ- ابن-اسم: (بعض األسماء، وأشهرها  -3
  ). التالميذ–الكفار : (التعريف، مثل) أل(توجد في  -4

 

* * * *  
  :األهداف السلوكية

  . بإجابة أسئلة محددة أوابة ما يملى عليهعن استعداده للتعلم بكتالتلميذ يعبر  .1
  .يقرأ القطعةَ اإلمالئيةَ قراءةً جهريةً صحيحة .2
 . عن فهمه للقطعةشفويايعبر  .3
 .يستنتج األمثلةَ المراد معالجتها من خالل المناقشة .4
 . الستنتاج القاعدة اإلمالئيةا جيدايحلل األمثلة تحليلً .5
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 .يذكر مواضع كتابة همزة الوصل والقطع .6
 .حاكي األمثلة بكلمات تشتمل على همزة وصل وهمزة قطعي .7
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئيةَ من خالل المناقشة .8
 .يكتب كلمات تشتمل على همزتي الوصل والقطع  .9
 ):الوصل والقطعهمزتي (يكتب القطع اإلمالئيةَ المشتملة على مهارة  .10

  .اً منظورإمالء) أ  
 .اً استماعيإمالء) ب  

  .اًاختباري  إمالء)ج         
  :الوسائل التعليمية

 L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

* * * *  
  )شرح المهارة ( الحصة األولى

  :اختبار قصير*
  : تحت الكلمات التي تشتمل على همزة في الجمل التاليةاضع خطً-

  .اإلنفاق في سبيل اهللا عمٌل جميل -1
 .يجب علينا احترام المعلم، واالعتراف بفضله -2
 .أحسن كما أحسن اُهللا إليك -3
  .)على السبورة أو على لوحة إضافية(يعرض المعلم القطعة التالية * 
  .يقرأ الطالب القطعة قراءة صامتة* 

  : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

 اإلسالم، وحد كلمةَ العرب، وكون منهم قوةً أبطالصالح الدين بطٌل عظيم من 
 أرض العرب احتلوا فيها على الصليبيين، الذين فانتصرعظيمة، وقاد معركةَ حطين، 

  . بها العدو قبل الصديقاعترفلة،  رفيعة، وصفات جميبأخالقمدةً طويلة، وقد تميز 
ندعو اَهللا في هذا الزمان أن يهبنا القائد الشجاع، الذي يخلصنا من األعداء ويمحو 

 .ذلَّ االحتالل
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  ما المعركة التي قادها صالح الدين ضد األعداء؟ -1
 من انتصر فيها ؟ ولمعركة؟بين من قامتْ هذه ا -2

 .، استخرجها"يعطينا"كلمةُ بمعنى ورد في القطعة  -3
 ما العالقة بينهما؟. العدو ، الصديق -4

 .ضع التركيب السابق في جملة توضح معناها) كون من( -5
 ما الذي يعجبك في شخصية صالح الدين ؟ -6

7- يحفظ نشيد نيتحدث عن صالح الدين وبطوالته ؟ام  

*القطعةَ قراءةً جهريةً سليمةيقرأ المعلم . 
 .يقرأ بعض التالميذ القطعةَ قراءةً جهريةً سليمة*
  :مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة*

 ن؟ـبم تميز صالح الدي. 2               بم وصف الكاتب صالح الدين؟ .1
 ن؟من انتصر في معركة حطي. 4                      ماذا احتل هؤالء األعداء؟.3
 ماذا سيمحو هذا القائد الشجاع؟. 6                              بم اعترف العدو؟.5

  نوع الهمزة  موقع الهمزة  الكلمة المهموزة  ةـاألمثل  

  "أ"  1
  . اإلسالمأبطالصالح الدين بطٌل من 

      

        . رفيعةبأخالقتميز صالح الدين   2
3   احتل األعداءالعربأرض .        
  "ب"  4

  . صالح الدين على الصليبيينتصران
      

        . العدو بصفاته الحميدةاعترف  5
        .االحتالل القائد الشجاع ذلَّ يمحو  6
  . األمثلة قراءة جهرية سليمةالطالبيقرأ * 
 :من خالل المناقشة التالية) أ(تحليل أمثلة المجموعة *

  ؟" أ"هل لفظت الهمزات في أمثلة المجموعة -
 هل كتبت الهمزة في هذه المجموعة ؟ و  ه الهمزات ؟أين تقع هذ -

 ماذا نسمي الهمزة التي تُكتب وتُلفظ ؟ -
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 .هات كلمات تبدأ بهمزة قطع -
  .يتم استنتاج مفهوم همزة القطع من خالل عمل المجموعات* 

  :تقويم شفوي
  .هات من عندك خمس كلمات تشتمل على همزة قطع -
 :الل المناقشة التاليةمن خ) ب(تحليل أمثلة المجموعة * 

  ) انتصر– اعترف –احتل . ( اقرأ الكلمات التي بدأت بهمزة-
 أين وقعت هذه الكلمات بالنسبة للجملة ؟-

 هل كتبت ؟.. هل لُفظت الهمزة ؟ -

 أين وقعت هذه الكلمة بالنسبة للجملة ؟) .. االحتالل(الحظ كلمة -

 الهمزة التي تُلفظ وال تُكتب ؟ ماذا نسمي اإذً هل كتبت ؟.. هل لفظت الهمزة ؟ -

  .هات خمس كلمات تبدأ بهمزة وصل-
 .يتم استنتاج مفهوم همزة الوصل من خالل عمل المجموعات* 
يعرض المعلم القاعدة على السبورة أو على لوحة إضافية، وتتم كتابتها على كراسات * 

  .الطالب
  
   :دةـاعـالق

  :همزة قطع وهمزة وصل: الهمزة نوعان
  .هي التي نكتبها وننطق بها، إذا كانت في أول الكالم وفي وسطه: طعهمزة الق

هي التي ال نكتبها وال ننطق بها في وسط الكلمة حين تسبقها كلمةٌ أو حرفٌ : همزة الوصل
  .، وننطق بها فقط إذا جاءت في أول الكالماكالواو مثلً

  :تقويم مرحلي
  :تحت الكلمة التي بها همزة وصل تحت الكلمة التي بها همزة قطع وخطين اضع خطً. 1
  .اكتب اسمك في كل امتحان-
 .أنا أمشي على يمين الطريق-
 . لتعليمات المرور كي أحافظ على حياتياأسير وفقً-
 .استثمر وقتك قبل انتهاء الوقت-
  .ابتسم للحياة تبتسم لك-
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  :بين نوع الهمزة في الكلمات التي تحتها خط. 2
  . األسدابنرأيتُ -
 . الولد القلم وأعطاه للمعلمأخذ -
 . والعملباالجتهادأردتَ النجاح فعليك إذا -
 . فازتا في المسابقةالطالبات من اثنتان-
 .أشرف وأخوه أكرمجاء -

  :تقويم ختامي
  :صنّف الكلمات التالية حسب الجدول. 1
  ) باتخاذ–  إهمال- االتصال- فالتمس- اتصف- أسند- أنفق– استمع (

  السبب  الهمزة ال تلفظ هنا  الهمزة تلفظ هنا
  ألنها همزة قطع  -  أحمد
  ألنها همزة وصل مسبوقة بحرف الفاء  فالتجأ  التجأ
      

  :استمع ثم اكتب ما يملى عليك. 2
   استقرار– أساس - إسالم- احتمى– افتح -اإلنسانية

  :نشاط بيتي
  .أخرى بها همزة قطع من محيط فصلكاكتب في كراستك خمس كلمات بها همزة وصل و
  

* * * *  
  )مواضع همزتي القطع والوصل (تابع شرح المهارة : األولىالحصة 

      :اختبار قصير*
  .بين نوع الهمزة في الكلمات التي تحتها خط فيما يلي، مع ذلك السبب -
- }}}}ً8&�P�dِS ِA�E�5�
��G
ْ&ِ!��ً8&�P�dِS ِA�E�5�
��G
ْ&ِ!��ً8&�P�dِS ِA�E�5�
��G
ْ&ِ!��ً8&�P�dِS ِA�E�5�
��G
  )83اآلية:البقرة(             }}}} &&&&��!ِ&ْ

- }}}}    ))))ْs���ْs���ْs���ْs����x��P8َ �َsِS �2 !�" �Cُy�x��P8َ �َsِS �2 !�" �Cُy�x��P8َ �َsِS �2 !�" �Cُy�x��P8َ �َsِS �2 !�" �Cُy{{{{      )24اآلية:الكهف(  

  . أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم-
   بغير سالحلهيجاكساعٍ إلى        لهاأخاك أخاك إن من ال أخً -

  نوع الهمزة  الكلمة
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  :يعرض المعلم األمثلة التالية على السبورة أو على لوحة إضافية* 
  

  السبب  نوعها  الكلمة المهموزة  ةـاألمثل

  "أ"
  .اهللا بالبر والتقوى أمر -1

      

        .اإنفاقً المؤمن ماله في مساعدة المحتاجين أنفق -2
        . على الصغيروأعطف الكبير، أحترم أنا -3
        . إلى المحتاجينأحسن -4
        ". أن يتقنها عملًأحدكم عمل إذا اهللا يحب إن "-5

  "ب"
  . على تحقيقهواعمل هدفك مرضاة اهللا، اجعل -1

      

        .ا عظيماانتصار صالح الدين صرانت -2
        .ااستكبار الكفار استكبر -3
        . من البناتواثنتان من األبناء، اثنان لها امرأة هذه -4
        . واحدةوابنة له ابن واحد امرؤ هذا -5
        . من أسماء اهللا الحسنىاسم الرحمن -6
  .يقرأ المعلم األمثلة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .بعض الطالب المجيدين األمثلةَ قراءةً جهريةً سليمةيقرأ * 
  : وذلك بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة األمثلة * 
   بماذا أمر اهللا ؟ وكيف نبتغي مرضاته ؟-
  ...........جمع امرأة ..........  ما مرادف استكبر-
  . اذكر أسماء أخرى هللا عز وجل-
   متى انتصر صالح الدين ؟-
من خالل عمل (الستنتاج مواضع كتابة همزة القطع ) أ( يتم تحليل أمثلة المجموعة *

  ):المجموعات
   بماذا بدأت الكلمات التي تحتها خط ؟-
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   ؟وهل كُتبت ؟ا واضحا هل نُطقت هذه الهمزة نطقً-
   ماذا تسمي هذه الهمزات ؟ وأين يوجد ؟-
  .بورة، ثم على كراسات الطالبيتم استنتاج القاعدة التالية وكتابتها على الس* 
  :دةـاعـالق

  ).أخذ، أمر( أول الفعل الثالثي الماضي مثل-1
 ،إنفاقًا -أنفق(واألمر،ومصدر الرباعي مثلالماضي والمضارع أول الفعل الرباعي -2

نإحساناً -أحس.( 
 .كافة األسماء المشار إليها في همزة القطع-3
 .التعريف) أل(الحروف ما عد -4

  
  :رحليتقويم م

  :أكمل الجمل التالية بكلمة مناسبة أولها همزة قطع-
  .الطالب متوكل على اهللا................  -1
 .العامل عمله.............  -2
 .إلى أقاربك يحبوك........... -3
4-  ..........نفي العمل............. اهللا يحب م. 
من خالل عمل (ل الستنتاج مواضع كتابة همزة الوص) ب(تحليل أمثلة المجموعة * 

  ):المجموعات
  ).ا ، استكبر، استكبارااجعل ، اعمل ، انتصر ، انتصار( تأمل الكلمات -
   ما نوع هذه الكلمات ؟ وماذا تجد في أولها ؟-
  ).اسم، امرؤ ، ابن، اثنان، اثنتان(وتأمل الكلمات التي تحتها خط   ؟ا واضحا هل لُفظت نطقً-
  تسمى الهمزة في هذه الحالة ؟ ما نوع هذه الكلمات ؟ ماذا -
   ما مواضع همزة كتابة همزة الوصل إذن ؟-
  .يتم استنتاج القاعدة التالية وكتابتها على السبورة، ثم تُكتب على الكراسات* 
  :دةـاعـالق

  :مواضع كتابة همزة الوصل
  ). اعمل–عمل (، )  اجعل–جعل (ماضي الفعل األمر  -1
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، ) اانتصار-انتصر: ( وأمرهما ومصدرهما، مثلماضي الفعل الخماسي والسداسي -2
 ).ا استكبار–استكبر ( 
 ).اثنتان- اثنان- امرأة- امرؤ- ابن-اسم: (بعض األسماء، وأشهرها  -3
  ). التالميذ–الكفار : (التعريف، مثل) أل(توجد في  -4

  :تقويم مرحلي
  .سبببين نوع الهمزة في الكلمات التي تحتها خط فيما يلي، مع ذكر ال-

  .استطاع اإلنسان غزو الفضاء -1
 .اامتحن اُهللا المؤمنين امتحانً -2
 .هذا امرؤ له اثنتان من البنات -3
 .أنصفْ البعيد، إنصافك للقريب -4

  :تقويم ختامي
1-السبب في الكلمات التالية، مع بيانا، ووصلًا حدد نوع الهمزة من حيث كونها قطع .  

  ). ، أسماء ، أقاربادع ، إهمالًأخذ ، اجتهد ، احتمال ، اسم ، إذا ، ا( 
  -: أكمل بكلمة بها همزة، ثم وضح نوع الهمزة مع ذكر السبب-2
  .األطفال......... طالب من ......  كان على بن -أ
  .في دروسك........ أن تنجح فـ...........  إذا -ب
  ..........الغني إلى الفقراء  .......... -ج

  :نشاط بيتي
تالميذَه باستخراج كلمات بها همزة وصل، وأخرى بها همزة قطع من درس القراءة يكلِّف المعلم 

  .أو النصوص الذي يوافق تدريس المهارة
* * * *  

  )إمالء منظور (نيةالحصة الثا
  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه*
  :اختبار قصير*
  .اذكر نوع الهمزة في أول كل كلمة مما يلي، مع ذكر السبب-

  . استهان، استخراج، امرأة، اسم– البيت - إعالن– أختار –حن  امت–إكرام 
  :ة على السبورة أو على لوحة إضافيةتالييعرض المعلم القطعة ال* 
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  .قراءة القطعة من قبل المعلم ثم الطالب* 
 : من خالل األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

 يحلّق في السماء ؟ما الذي  وما مظاهر الجمال في فصل الربيع ؟ -1

  االستمتاع بجمال الطبيعة ؟ناكيف يمكن و.صف فرحة الطيور بفصل الربيع -2

 ما مفرد أطيار؟ وما جمع غصن ؟ -3

 ما واجبنا نحو الخالق الذي خلق لنا هذه الكون ؟ -4

 اذكر آية قرآنية تتحدث عن قدرة اهللا في خلقه ؟ -5

  وبين نوعه ؟أسلوبااستخرج  -6

ت التي احتوت على همزة قطع أو همزة وصل من القطعة وتتم كتابتها يستخرج التالميذ الكلما* 
 .في جدول لمناقشتها والمقارنة بينها

  .تتم مراجعة جزيئات القاعدة من خالل طرح األسئلة التالية لمناقشتها بينها* 
 ما األسماء التي تكتب همزتها همزة قطع ؟ -1

 ما األسماء التي تكتب همزتها همزة وصل؟ -2

  التي تكتب همزتها همزة قطع ؟ما األفعال -3

 ما األفعال التي تكتب همزتها همزة وصل ؟ -4

يأتي الطالب بكلمات تحتوي على همزة قطع وأخرى تحتوي على همزة وصل وتُكتب على * 
 .السبورة

  
  :تقويم مرحلي

  :ضع مكان النقط فيما يلي كلمة مناسبة أولها همزة ثم بين نوعها
1-  ........ااهللا ذكرا كثير. 

ها، وأشرقت الشمس أقبل الربيع فتفتحت في البساتين أزهارها، وأورقت أشجار
بنورها، وحلّقت في الجو أطيار مختلفةٌ أحجامها وألوانها، تجذب القلوب، تشرح 

  .الصدور
فانظر إليها وهي تطير فرحةً متنقلةً من غصنٍ إلى غصن، واستمع لصوتها العذب، 

اواستيقظ مبكرح بحمده لخلقه هذا الجمالا، لتنعم بهذا الجمال، واذكر اَهللا كثيروسب . 
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 .عن المنكر......... بالمعروف و...........  -2
 .عمران أنجبت المسيح عليه السالم......... مريم -3
  .باهللا......... استعنت فـ...........  -4
  .حجب القطعة عن الطالب وإزالة ما كُتب على السبورة* 
 .تفريغ القطعة من كلمات المهارة ثم توزيعها على الضعفاء* 
  .معاني ومستوى الطالبإمالء القطعة بحسب ال* 
 .يقرأ المعلم القطعة مرة ثانية ليكمل الطالب ما فاتهم* 
 .تُجمع الكراسات وتُصحح* 
  

  :نشاط بيتي
عن الشتاء، بحيث تستخدم كلمات بها همزة وصل ااكتب في حدود خمسة أسطر موضوع 

  .وأخرى همزة قطع
 * * * *  

  
  )إمالء استماعي (الثالثةالحصة 

  )استمع ثم اكتب(     :اختبار قصير* 
  . استجار- ابن - اشترك- إشهار-التهم  - التف–إنسان    
  .هات كلمات من عندك بها همزة وصل وهمزة قطع-  
     .يلقي المعلم القطعة التالية على مسامع الطالب* 
  
  
  
  
  
  

  
  

 نشاهد في كلِّ مدينة من المدن الحديثة حدائقَ ومتنزهات جميلة، تتراقص فيها أزهار
  .مختلفة أشكالها وألوانها، وتشدو فوق أشجارها أطيار بأصواتها الرائعة الممتعة

ثيرون مع أهلهم ليمتعوا أنفسهم بجمالها، فنجد نفوس الجميع يذهب إليها أطفاٌل ك
واستمتعوا بما شاهدوا أو سمعوا، وارتسمتْ .  بهذا الجمالا وسروراامتألت نشاطً

واستعدوا للعودة إلى بيوتهم فرحيناابتساماتُ الرضا على شفاههم جميع ،. 
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  :مناقشة شفوية لمضمون القطعة وذلك بطرح األسئلة التالية*
  .طعةللقعنوانًا مناسبا اختر  -1
 ماذا نشاهد في المدن الحديثة ؟ ماذا تشدو فوق أشجارها ؟ -2

 ما تأثير المتنزهات على نفوس الناس ؟ لماذا نذهب إلى الحدائق ؟ -3

 .هل يوجد لدينا حدائق ؟ سم بعضها -4
 .استخرج الكلمات التي احتوت على همزة وصل وهمزة قطع -5
والمقارنة بين همزة القطع تسجل كلمات المهارة في جدول على السبورة، لمناقشتها *

  .والوصل وذكر مواضع كل منها
همزة قطع، ثم تسجل  يأتي الطالب بكلمات تحتوي على همزة وصل وأخرى تشتمل على*

    .على السبورة في جدول لمناقشتها والمقارنة بينها
 .مراجعة جزئيات المهارة وتذكير الطالب بالقاعدة*
 .إزالة ما كُتب على السبورة*
 .لقطعة على الطالب جملة جملة بحسب مستوى الطالبإمالء ا*
 .إعادة قراءة القطعة على الطالب، ليكتب الطالب ما فاتهم*
 .جمع الكراسات وتصحيحها*

  
  :نشاط بيتي

  :كون من الحروف التالية كلمات بها همزة قطع وأخرى بها همزة وصل. 1
  .غ – ي - هـ – ج – ح – ق – ل – ف – ك – ا – ر – ت – ب –أ 
حدد نوع الهمزة من حيث كونها همزة قطع أو همزة وصل في الكلمات التالية، مع بيان . 2

  )اجتهد ، أكرم ، أعلم ، اترك ، أقام ، اثنان ، إذا ، أباك (       :السبب
  

* * * *  
  )إمالء اختباري (رابعةالحصة ال

  :اختبار قصير*
  .نوع همزتها وبين السببأكمل الجمل التالية بكلمات تبدأ الهمزة، ثم حدد -

 ............ .انتفع المجتهد بوقته  -1
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2-  ..........االطالب لالمتحان استعداد. 
 .المقصر يحاسب نفسه.............  -3
 .اهللا مع الصابرين.............  -4
  .في اإلسالم.......... خويلد أول من ......... خديجة  -5
  .مسامع الطالبمن قبل المعلم على التالية قراءة القطعة * 

  
 *باألسئلة التاليةامناقشة مضمون القطعة شفوي :  
  أين كان الرجل يسير؟ وماذا رأى ؟ -1
 أين اختبأ ؟ وما الحيلة التي اتبعها لينجو من األسد ؟ -2

 بم تصف هذا الرجل؟ هل نجحت هذه الحيلة؟ -3

 ماذا تفعل لو كنتَ مكانه؟ -4

 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  -5
 

  . الطالب جملة جملة مع مراعاة شروط اإلمالءإمالء القطعة على* 
 .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى، ليكتب الطالب ما فاتهم* 
 .يقرأ أحد الطالب المجيدين القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .جمع الكراسات وتصحيحها* 

  
* * * *  

  

، فركض حتى ا هائجا كان يسير في الصحراء، التفتَ حوله فرأى أسدايحكى أن رجلً
العصا عباء عميقة، فغرس عصاه على حافتها، وألبس ته وعقالَه، وصَل إلى حفرة

  .فظهرتْ وكأنها رجل
فإذا باألسد يهجم على العصا ا عن الحفرة يراقب األسد، وانتظر قليلًاثم اختبأ  بعيد ،

يظنها فريسةً، فسقط في الحفرة، فأقبل الرجُل على األسد، وأخذ يضربه بعصاه حتى 
 .قتله، وأراح الناس من شره
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  قطع إمالئية على همزتي الوصل والقطع

  
  
  

  أعظم األعمال في اإلسالم
إن المحافظةَ على الصحة ووقاية الجسم من األمراض من أعظم األعمال في اإلسالم             
ألن المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف، واإلسالم في كل شـأن               
من شئونه نراه يدعو إلى االهتمام بالصحة فقد جعل النظافة مـن اإليمـان، وأمـر                

 إلى استعمال السواك لنظافة الفم واألسنان،       ����ء قبل كل صالة، ودعا الرسوُل       بالوضو
 .فلنحرص على صحتنا حتى نسهم في بناء الوطن

 

يا بني احترم نفسك يحترمك الناس، اربطْ لسانك عن الخطأ، وقل    : نصح رجٌل ابنه فقال   
الصواب ولو على نفسك، وأد واجبك باستمرار وحافظْ على حقوق الجار، واذكـر اهللا              

 . رحمك تكن من الفائزين في الدنيا واآلخرةدائماً، واسمع كالم والديك، وصْل
 

  ال عبودية في اإلسالم
 على مصر، وكان ابنُه يجري الخيل في ميـدان الـسباق        ان عمرو بن العاص والي    كا

            فنازعه بعض المصريين، اختلفا فيما بينهما لمن يكون الفرس السابق، وغضب ابن
خذها وأنا ابن األكرمين، فذهب والد المـصري        : الولي، فضرب المصري وهو يقول    

الي وابنَه، ولما تحقـق مـن صـحة         وشكا إلى عمر بن الخطاب، فاستدعى عمر الو       
؛ ألن  ااضرب ابن األكرمين، ثم أمره أن يضرب الوالي أيـض         : الشكوى قال للمصري  

            بالوالي مغضب بـم  : " اابنه لم يجرؤ على ضرب الناس إال بسلطان أبيه، وصاح عمر
؟"ااستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار 
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قام صديقان بجولة في إحدى الغابات، وعندما أقبل المساء اقترح أحـدهما العـودة              
 الخوف ما دمتُ أنـا      مم تخاف يا صديقي ؟ وعالم     :  من الوحوش، فقال الثاني    اخوفً

معك ؟ ولم يكد يتم كالمه، حتى فاجأهما دب كبير، فقفز الذي كان يدعي الـشجاعة                
إلى الشجرة القريبة، واختفى بين أغصانها، أما اآلخر فقد استلقى على األرض وكتم        
أنفاسه، وتظاهر بالموت فاقترب منه الدب وتشممه من فمه وأذنيه وأنفه ثم تركـه              

إن مادح نفسه كذاب ال يصدق وال يعتمد        : ليل نزل صديقه وقال له    وانصرف، وبعد ق  
 .عليه، فال تكن من الذين يقولون وال يفعلون

لى اهللا عليه وسـلم يومـا        كنت خلف النبي ص    :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
 إذا  ،حفـظ اهللا تجـده تجاهـك      إ ،حفظ اهللا يحفظك  إ ، يا غالم إني أعلمك كلمات     :فقال

 واعلم أن األمة لو اجتمعـت علـى أن          ،سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا      
 وإن اجتمعوا على أن يـضروك       ،ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك         

 رواه  .ك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك رفعت األقالم وجفت الـصحف           بشيء لم يضرو  
 الترمذي

 

اهللا في جميـع شـؤون      لقد اهتم اإلسالم بإرساء قواعد التوحيد، وإعادة الناس إلى          
حياتهم ليعبدوا اهللا وحده دون سواه، وتنزل القرآن على نبينا محمد ثالثة عشر عاماً              
في مكة لتثبيت هذا األصل وتعميق جذوره في نفوس المـؤمنين، وقـام المجتمـع               
المسلم على روابط متينة وعالقات الود واإلخاء والمحبة واالئتالف، فتكـون بـذلك             

يخ البشرية، خرج من بطحاء مكة، وسعى إلى انتشار راية الهـدى            جيٌل فريد في تار   
 .ومشاعل النور في أقطار األرض
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 ةزة المتطرفـالهم :ثانيا

  متطرفة على
  ألف إذا

  سبقت بحرف
  مفتوح

 )مبدأ/ تمأل (

متطرفة 
منفردة على 

   إذا السطر
  سبقت بحرف

  ساكن
 )ضوء/ ماء (

  متطرفة على
  واو إذا

  سبقت بحرف
  مضموم

/ يجرؤ (
 )امرؤ

  متطرفة على
   إذاياء

  سبقت بحرف
  مكسور

/ شاطئ(
 )الجئ
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الهمزة المتطرفة: اثاني  
  :المهارة  تحليل

تُكتب الهمزة المتطرفة في األفعال واألسماء على حرف يجانس حركة الحرف السابق لها، ولها 
  -:أربعة مواضع

1. اتُكتب على ياء إذا كان الحرفُ السابق لها مكسور.  
  .اها مفتوحتُكتب على ألف إذا كان الحرفُ السابق ل .2
3. اتُكتب على واو إذا كان الحرفُ السابق لها مضموم. 
 .اإذا كان الحرفُ السابق لها ساكنً) منفردة(تُكتب على السطر  .4
  :ـةملحوظ

، فإن همزته )منفردة(عند إضافة تنوين النصب لالسم المنتهي بهمزة مرسومة على السطر  -
رديء ، (، ) اعبء عبًئ: (مثل)  بما بعدهإن كان هذا الحرف يوصل(توصل بالحرف الذي قبلها 

  ).اشيء، شيًئ(، ) ارديًئ
ال يوصل بما بعده، فال توصل ) المنفردة(وإذا كان الحرف الذي يسبق الهمزة المتطرفة  -

  ).ا هدوء-هدوء(، ) اجزء-جزء( ، ) ابدء-بدء: (الهمزة به مثل
  

* * * *  
  

   الهمزة المتطرفة على ياء-أ
  :ةـاألهداف السلوكي

  . أو بإجابة أسئلة محددة عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليهالتلميذُ يعبر  -1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئية قراءةً جهريةً صحيحة -2
 . عن فهمه للقطعة اإلمالئيةشفويايعبر  -3
 .يستنتج األمثلةَ المراد تحليلها من خالل المناقشة -4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
 .يبين سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ياء -6
 .يحاكي األمثلةَ بكلمات تشتمل على الهمزة المتطرفة على ياء -7
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8- ر كتابيعن فهمه لمهارة الهمزة المتطرفة على ياء من خالل اإلجابة عن أسئلة ايعب 
 .متنوعة

 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئيةَ من خالل المناقشة -9
  .ية المشتملة على مهارة الهمزة المتطرفة على ياء كتابة سليمة يكتب القطع اإلمالئ-10

  .اً منظورإمالء) أ
 .اً استماعيإمالء)  ب

 .اً اختباريإمالء) ج        
  :الوسائل التعليمية

 L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

  
* * * *  

  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  
  )لى عليك كتابةً صحيحةاستمع ثم اكتب ما يم( :اختبار قصير* 

  .من يذهب إلى شاطئ البحر تمتلئ نفسه بهجة وسعادة
 .يعرض المعلم القطعة التالية على لوحة إضافية أمام الطالب أو على السبورة* 
  .يقرأ التالميذ القطعة قراءة صامتة* 

 :شكلًا ومضمونًامناقشة القطعة *
  بين من ومن دار الحوار في هذه القطعة؟ -1

بين ثالثةحوار   
من غيري شقي : لمحاورة بين فالحٍ ومعلمٍ وجندي، قال الفالحذات يوم جرت هذه ا

 منشئ عمران األرض، فأنا يبتدئبي .  ليروي غيرهوظمئإلخراج كنوز الكون، 
  .ا الدنيا نعمومالئالخير 

النور وأبني النفس، مبادئأنا أغوص في طلب مناهل العلم وأنشر : وقال المعلم 
  .  العقول فليس مثلي أحدوُأنشئ

 . حماية علَمهأرجئأنا ال أتكاسل تكاسل الجبناء عن نصرة وطني وال : قال الجنديو
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 افتخر الفالح، وبم افتخر المعلم؟بم  -2

 هل نستطيع االستغناء عن أي منهم؟ لماذا ؟ بم مدح الجندي نفسه؟ -3

 ما واجبنا تجاه أصحاب المهن؟ . أخرى ال يمكن االستغناء عنهاااذكر مهنً -4

 .ما المقصود بكلمة ظمئ، أتكاسل، مبادئ، أرجئ -5
 .ما جمع فالح ، معلم ، جندي ، الكون -6
 .، الجبناء، مبادئ، العقولما مفرد كنوز -7
  .يقرأ المعلم القطعةَ قراءةً جهريةً سليمة* 
  .يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً سليمة* 
  :مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة* 
   بم مدح الفالح نفسه ؟-أ
   ماذا ينشر المعلم ؟-ب
   بم افتخر الجندي ومدح نفسه؟-ج
  .، مع تلوين كلمات المهارة لة على السبورة بخط واضح في جدولتسجيل األمث*

حركة الحرف   أين رسمت  الكلمة المنتهية بهمزة  األمثلـة
  السابق للهمزة

  سبب كتابتها

          . الفالح ليروي غيرهظَمئ -1
          . عمران األرضيبتدئ وبه -2
3-   ئ الفالحنشالخير ومـالئ الـدنيا      م 

انعم.          

 وينـشئ  ينشر المعلم مبادئ النـور       -4
          .العقول

          . حماية علمهيرجِئ الجندي ال -5
  .يقرأ طالب أو أكثر األمثلة السابقة قراءةً جهرية معبرة* 
  . تحليل جزئيات المهارة من خالل مناقشة األمثلة السابقة باألسئلة التالية* 
  ما نوع هذه الكلمات من حيث أقسام الكالم ؟. بقةتأمل الكلمات التي تحتها خط في األمثلة السا-
  )ظَمئ ، يبتدئ ، منشئ ، ينشئ ، يرجِئ( بم انتهت هذه الكلمات ؟ -
  )على ياء(أين رسمت الهمزة فيها ؟ -
  ).الكسرة(  انظر إلى حركة الحرف السابق للهمزة ما هي؟ -
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  ).الفتحة ، السكون(       ما حركة الهمزة نفسها؟ -
  سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ياء في هذه الكلمات ؟ ما -
  ).من خالل عمل المجموعات(استنتاج القاعدة من الطالب ومناقشتها * 
  .يعرض المعلم القاعدة على السبورة، ثم تُكتب في كراسات الطالب* 
  :دةـاعـالق

مكسورة أو (تكتب الهمزة المتطرفة على ياء إذا سبقتْ بحرف مكسور مهما كانت حركتها 
  ).مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة

  
  :تقويم مرحلي

  .اكتب ثالث كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على ياء -1
 .ما سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ياء في الكلمات التي تحتها خط في الجمل التالية -2
  . الناس أثناء عملهم اليومي بإعالن الحربفوجئ  - أ
  .صفارة اإلنذار عند سماع المالجئاندفع الناس إلى -ب
  

  :تقويم ختامي
  :عين الكلمة المنتهية بهمزة متطرفة على ياء مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل. 1
      .بالعلم واألخالق تعيش هانئ القلب -1
 .الرجل الهادئ يحبه الناس -2
�G���d�Cُi �9ُ{{{{: قال تعالى -3���.
َ �Gُ��z8َْ*�� �
َ �G�.���َ�N&�َ �Ma�Cُ-
ْ� �{ِCُ1 �َsِS��G���d�Cُi �9ُ����.
َ �Gُ��z8َْ*�� �
َ �G�.���َ�N&�َ �Ma�Cُ-
ْ� �{ِCُ1 �َsِS��G���d�Cُi �9ُ����.
َ �Gُ��z8َْ*�� �
َ �G�.���َ�N&�َ �Ma�Cُ-
ْ� �{ِCُ1 �َsِS��G���d�Cُi �9ُ����.
َ �Gُ��z8َْ*�� �
َ �G�.���َ�N&�َ �Ma�Cُ-
ْ� �{ِCُ1 �َsِS���M�M�M�M{{{{������)204:ألعرافا(� 

 

 .أيها الفتى الناشئ فكر قبل أن تتكلم -4
 .الشباب هم أمل العروبة وحماة المبادئ -5
6- }}}}�5��.�E &�'�� ُ��|&�,
ْ� �{�5�,�E &�'�� ����
ْ� �B&�U ْ�ُ1�5��.�E &�'�� ُ��|&�,
ْ� �{�5�,�E &�'�� ����
ْ� �B&�U ْ�ُ1�5��.�E &�'�� ُ��|&�,
ْ� �{�5�,�E &�'�� ����
ْ� �B&�U ْ�ُ1�5��.�E &�'�� ُ��|&�,
ْ� �{�5�,�E &�'�� ����
ْ� �B&�U ْ�ُ1( {{{{   )49:سـبأ(  

 

  :ضع الكلمة المناسبة مما يأتي مكان النقط في الجمل اآلتية. 2
  . البارئ– المبتدئ –ئ  المالج– تنشئ –امرئ 
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 .في العمل يواجه صعوبات كثيرة.............  -2
 .عند الخطر............... يهرع الناس إلى  -3
 . تنشئة حسنةاألم المتعلمة أوالدها..............  -4
 ".لما نوى............ إنما األعماُل بالنيات، وإنما لكل " -5

  
  :امأل الفراغ بالهمزة المتطرفة على صورتها الصحيحة فيما يأتي. 3

  .الناجحون بجوائز تقديرية   .......كوفــ -1
 .في فصل الشتاء   ......إن جو الغور دافــ -2
 .فلسطيني   .... وستمائة ألف الجــتقدم األونروا خدماتها إلى ثالثة ماليين -3
 . للعلوم في كل مدرسةاوزارة التربية والتعليم مختبر  .....تنشــ  -4
 .من أحسن إليك باإلحسان إليه   ......كافــ -5

  
  :نشاط بيتي

  :مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل.  عين الكلمة المنتهية بهمزة متطرفة على ياء-أ
  .لح يكسب حب اآلخرين واحترامهممن يبتدئ بالعمل الصا -1
 .دعوة المظلوم كالسهم الذي ال يخطئ الهدف -2
 .التاريخ العربي ممتلئ بقصص البطولة والشجاعة -3
  )38:المعارج(    }}}}* I�ُy �Y��\ْ�Eَ� I�ُy �Y��\ْ�Eَ*ٍ9��.8َ +َ =�U �َ�@�5�E �Mَ* �9�:�=�' ٍ{ِC�'� I�ُy �Y��\ْ�Eَ*ٍ9��.8َ +َ =�U �َ�@�5�E �Mَ* �9�:�=�' ٍ{ِC�'� I�ُy �Y��\ْ�Eَ*ٍ9��.8َ +َ =�U �َ�@�5�E �Mَ* �9�:�=�' ٍ{ِC�'��U �َ�@�5�E �Mَ* �9�:�=�' ٍ{ِC�'= َ+ 8َ.��9ٍ{{{{: قال تعالى -4

5- على الناس تُعلموإن خالها تخفى        ومهما تكن عند امرئ من خليقة  

  
  .مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل.  اكتب خمس كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على ياء-ب

  
 * * * *  

  )إمالء منظور(الحصة الثانية 
  .متابعة النشاط البيتي*
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك(  :اختبار قصير*

  .تنشئ الحكومةُ المالجَئ ليختبئ فيها الناس وقت الحروب
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  .يعرض المعلم القطعة التالية على لوحة إضافية أمام الطالب* 

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعة قراءةً جهريةً معبرةًُ* 
 : باألسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

   في السنة ؟ ما أجملها ؟ اكم فصلً -1
 إلى أين يذهب الناس في فصل الصيف؟ لماذا ؟ .لصيفصف الجو في فصل ا -2

 ماذا نستخرج من البحار ؟ -3

  الآللئ؟-ما المقصود بالهواء العليل ؟ وما مفرد األمالح -4

 ما واجبنا تجاه الخالق العظيم؟ -5

 ما الحق الوارد في هذه القطعة ؟ -6

 .استخرج من القطعة كلمتين متضادتين -7
 . على همزة متطرفة على ياءاستخرج من القطعة الكلمات التي تحتوي -8
  .تسجيل الكلمات في جدول على السبورة ومناقشتها لبيان سبب رسم الهمزة فيها على ياء* 
  :مراجعة جزئيات القاعدة من خالل المناقشة التالية* 
  هل تؤثر حركة الحرف الذي يسبقها ؟  متى تُكتب الهمزة المتطرفة على نبرة ؟-
  .ة متطرفة هات من عندك كلمات بها همز-
  .حجب القطعة عن أنظار الطالب ومسح ما كُتب على السبورة* 

تفريغ القطعة اإلمالئية من الكلمات المحتوية على المهارة وتوزيعها على الضعفاء من *  
 .التالميذ

  شاطئ البحر
تشتد الحرارةُ في فصل الصيف فيذهب الناس إلى شاطئ البحر لالستمتاع بالهواء 

االعليل والجو المنعش فيمتلئ الشاطُئ بهم صغارويسبح األطفاُل في البحر . ا وكبار
ن على الشاطئ الرملي الناعم، وال تقتصر أهميةُ البحر على االستمتاع الهادئ ويلعبو

بمنظره الجميل، فمنه نستخرج األسماك واألمالح والآللئ، فسبحان اهللا الخالق البارئ 
 .العظيم
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إمالء القطعة جملة جملة و بحسب المعنى على أسماع الطالب، مع مراعاة الوقف على * 
 .عالمات الترقيم

 .ة إمالء القطعة مرةً ثانية لتدارك ما فات ومراجعة القطعة مرة أخرىإعاد* 
  .جمع الكراسات بنظامٍ للتصحيح والتدقيق ثم تصويب األخطاء* 

  :نشاط بيتي
  .مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل. عين الكلمات المنتهية بهمزة متطرفة على ياء- 

  .وتجنب الرذائلأيها الفتى الناشئ يجب أن تفكر في عمل الفضائل  .1
�8ِ� �E�� �{�5�,�E �G�m.���5 {{{{�:قال تعالى .2S �5��.�E�� �{�5�,�E �G�m ��8ِS �5��.�E�� �{�5�,�E �G�m ��8ِS �5��.�E�� �{�5�,�E �G�m ��8ِS ، ، ، ،�)��)�G
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يكلف المعلم التالميذ باستخراج كلمات بها همزة متطرفة على نبرة من درس القراءة أو -
  .النصوص الذي يوافق تدريس الموضوع

 * * * *  
 

  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير* 

  .يسبح األطفاُل في البحر الهادئ ويلعبون على الشاطئ الرملي
 .قراءة القطعة التالية على أسماع التالميذ قراءةً معبرة* 

 :مناقشة مضمون القطعة من خالل األسئلة التالية* 
   الفتى ؟ وأين لجأ ؟من أين هرب -1

  البريء
هرب شخص بريء من أعداء له ظلموه، فالتجأ إلى رجٍل صالحٍ وطلب منه أن يخبئه 

 يراه األعداء، وكان الرجُل قد سمع ضوضاء في الخارج فقال في مخبٍأ آمنٍ حتى ال
إنه هناك، ودلّهم : اختبئ هنا، ثم ألقى عليه بعض القش، ولما سألوه قال لهم: للفتى

على المخبأ فظنوا أنه يستهزئ بهم فتركوه وانصرفوا، وبعد ذلك خرج الفتى من 
إلى مكانه،االمخبأ مذعور اسكت فما أنجاك إال :  فقال الرجل ألن الرجَل أرشد األعداء

 .الصدق، وطلب منه أن يبتدئ منذ ذلك الوقت باتباع الصدق
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 لماذا طلب الفتى من الرجل أن يخبئه في مخبأ آمن ؟ -2

 عم سأل األعداء الرجًل؟ وبم أجابهم ؟ -3

 ما الذي جعل الفتى ينجو من أعدائه ؟بم أوصى الرجُل هذا الفتى ؟ -4

 ما الحق الوارد في القطعة ؟ لو كنتَ مكان الرجل ماذا تفعل؟ -5

 . تنتهي بهمزة متطرفة على ياءاستخرج من القطعة الكلمات التي -6
  :مراجعة جزئيات القاعدة من خالل األسئلة التالية* 
ثم يقوم المعلم بتسجيلها على السبورة :  هات من عندك ثالثة أفعال تنتهي بهمزة على نبرة-

  .ومناقشتها مع الطالب
 . السبورةبمسح ما كُتب علىالمعلم بعد التأكد من فهم الطالب للمهارة اإلمالئية يقوم * 
 .إمالء القطعة جملةً جملة، مع مراعاة الوقف وعالمات الترقيم*
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليتدارك التالميذ ما فاتهم* 
  .يقرأ أحد الطالب المجيدين القطعة من كراسته* 
  .جمع الكراسات بنظامٍ للتصحيح والتدقيق ثم تصويب األخطاء* 

  :نشاط بيتي
  .تهية بهمزة متطرفة على ياء مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكلعين الكلمة المن-

  .سمي أحد المحيطات المائية بالمحيط الهادئ -1
��{{{{: قال تعالى -2���mَlِ! &�
ِS �}<� P
� �Cْ���
ْ� ������E g������mَlِ! &�
ِS �}<� P
� �Cْ���
ْ� ������E g������mَlِ! &�
ِS �}<� P
� �Cْ���
ْ� ������E g������mَlِ! &�
ِS �}<� P
� �Cْ���
ْ� ������E g���{{{{�����)43من اآلية: فاطر( 

 .رأيتُ شاطَئ غزة وقد ازدحم بسفن الصيد -3
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 .قارئ القرآن له أجر عظيم عند اهللا -5
  .من مساوئ الحكم التركي فرض الضرائب الباهظة -6

  
 * * * *  

  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك(  :اختبار قصير*

  .م كالسهم الذي ال يخطئ الهدفَ فتصل إلى البارئ الخالقدعوة المظلو
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  .قراءة القطعة التالية على أسماع الطالب قراءةً جهريةً معبرة* 
  

  :مناقشة مضمون القطعة بطرح األسئلة التالية
 ماذا يحدث لمن يلجأ إلى نفسه؟ ما أهم النصائح الواردة في هذه القطعة ؟ .1

 ما أهمية المبادئ الحسنة لإلنسان ؟  ؟ما ثواب من يأخذ برأي العقالء .2

 ما نوع هذا األسلوب؟. إن المبادَئ الحسنة تبعد المرء عن الوقوع في حبائل الشؤم .3

 .تذكير الطالب بجزئيات القاعدة* 
  .إمالء القطعة جملة جملة على أسماع الطالب، مع مراعاة الوقف وعالمات الترقيم* 
  .رك ما فاتيقرأ المعلم القطعة مرة أخرى لتدا* 
  .يقرأ أحد الطالب الممتازين القطعة* 
  .جمع الكراسات بنظامٍ للتصحيح والتدقيق ثم تصويب األخطاء* 

  :نشاط بيتي
  :بين سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ياء في الكلمات التي تحتها خط. 1 
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 . بتصرف سيئالسيئال تقابل التصرفَ  -2
 . أخاك أنه قد نجح في االمتحانأنبئ -3
 . من ينكر فضل العلم في رقي الشعوبمخطئ -4

  
 * * * *  

  

  نصائح وإرشادات
ال تلجأ إلى نفسك، وال تسر وراء عواطفك، أفئ إلى الحق، وأضئ قلبك بنور الهداية 
وال تبطئ عن العمل بآراء النصحاء واألمناء، فمن لجأ إلى هوى نفسه فهو مخطئ، 

فضل جزاء ويهيئ له بارئ الخالئق وسائل االرتقاء ومن استند برأي العقالء يهنأ بأ
إن المبادَئ الحسنة تبعد المرء عن الوقوع في حبائل الشؤم فال يخطئ . إلى العلياء
 .في عمله
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   على ياءالهمزة المتطرفةقطع إمالئية على 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

على رمال الشاطئ جلسنا نترقب هدوء األمواج ،وفي غمرة اللعب والمرح والغناء ، 
ظات ودون تلكؤ أو تباطؤ كان جاء الخبر المفاجئ،فسمح لنا بركوب البحر ، بعد لح

المركب يشق بنا عباب البحر وهو يتمايل فيبطئ، وقطرات الماء براقة أمامه كحبات 
اللؤلؤ ، ولم يمضٍِ وقت طويل حتى بدأ المركب يهدئ من سرعته ويرسو بنا على 

 .الشاطئ من جديد

، أنعم علينا بنعم هـذه الحيـاة        ا رحيم ا رءوفً االدين هو الذي أرشدنا إلى أن لنا خالقً       
ـ             الدنيا عقاب في اآلخرة مكافأة حسنة، يكافئ بها المحسن، كما أعـد ا، وأعد  ا شـديد 

        طيب منا أن هناك جزاء اللمسيئين، فإذا اعتقد المرء  ا للمحسن، وعذاب للمسيء،  ا أليم 
فإنه يصنع الفضائل والحسنات، ويتجنب الرذائل والسيئات، وهو الذي هدانا إلـى أن             

الق فاضلة، وأن الكذب والخيانة والسوء والتجرؤ علـى         الصدق والحياء واألمانة أخ   
 .الظلم هي أسباب فساد المعامالت وخراب األمم

وراء على كل امرئ ذي مروءة أن يعمل بوصية البارئ، فمن يسع في هذه الحياة 
كسب شريف هنيء يدرأ الفاقة عن نفسه ، ويبتعد عن كل دنيئة ، فالرجل الرجل الذي 

  الرأس أمام الشدة ، والعمل المجدي يكسب صاحبه رداء من الكرامة في ئال يطأط
 .أي بيئة عاش 
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   الهمزة المتطرفة على ألف-ب
  :األهداف السلوكية

  .عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه بإجابة أسئلة محددة التلميذ ريعب .1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئية قراءةً جهريةً صحيحة .2
 . عن فهمه للقطعة اإلمالئيةشفويايعبر  .3
 .يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة الشفوية .4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية .5
 . سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ألفيبين .6
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية لكتابة الهمزة المتطرفة على ألف .7
 .يكتب كلمات تشتمل على مهارة الهمزة المتطرفة على ألف .8
 .يوظِّف مهارةَ الهمزة المتطرفة على ألف من خالل إجابة أسئلة .9
  .على ألف كتابةً سليمةيكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة المتطرفة  .10

  .اًورـ منظإمالء -أ
  .اً استماعيإمالء -ب 
  .اًـ اختباريإمالء-ج                            

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

* * * *  
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  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  

  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير* 
  .شاطئ، مفاجئ ، قارئ ، الجئ ، ممتلئ

  .يعرض المعلم القطعةَ التاليةَ على السبورة أو لوحة خارجية*  

  .يقرأ التالميذُ القطعةَ قراءةً صامتة* 
 : باألسئلة التاليةشكلًا ومضمونًاتُناقش القطعةُ * 

 ماذا يترتب على لجوء اإلنسان إلى نفسه؟ ما قيمة العمل بآراء النصحاء؟ .1

 ذا يجني اإلنسان من وراء العمل بهذه النصائح؟ما .2

 .تبوأ ،  ما مفرد النصحاء: ما مضاد الهداية ، ما مرادف  .3
 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  .4
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهرية صحيحة ومعبرة* 
  .يقرأ الطالب القطعة قراءةً جهرية صحيحة* 
  :تاج األمثلة القطعة باألسئلة التالية الستنةناقشم*
  عم ينهانا الكاتب في القطعة ؟. 1
  بم يأمرنا ؟. 2
  ماذا يحدث لمن لجأ إلى نفسه؟. 3
  ماذا يستفيد من استضاء برأي العقالء؟. 4
  .تسجيل األمثلة في جدول على السبورة*

الكلمة   لةــاألمث
  المهموزة

موضع 
  الهمزة

كيفية 
  رسمها

  سبب رسمها على ألف

          .سك إلى نفتلجأال . 1
          . عن العمل بآراء الفصحاءتتلكأال . 2

 عن تتلكأ قلبك بنور الهداية، وال وامأل إلى نفسك، وال تمشِ وراء عواطفك، تلجأال 
 مكانة، ومن استضاء أسوأ وتبوأ إلى نفسه ساء فعلُه، لجأالعمل بآراء النصحاء، فمن 

 . في حياتهاش سعيديعي المركز الالئق وويتبوأ بأفضل جزاء، يهنأبرأي العقالء 
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          . قلبك بنور الهدايةامأل. 3
4 . نإلى نفسه ساء فعلُهلجأم .          
          . بأفضل جزاءيهنأ. 5
  .يقرأ بعض الطالب المجيدين األمثلةَ قراءةً جهريةً* 
  : الجدولتحليل جزئيات المهارة من خالل مناقشة األمثلة السابقة وإكمال* 

 :عين الكلمات المهموزة في األمثلة  -
 )مأل، لجأ، يهنأتلجأ، تتلكأ، ا(ن أقسام الكالم ؟ ما نوعها م -
 أين وقعت الهمزة؟ كيف رسمتْ؟ -

 ما حركة الحرف الذي يسبق الهمزة في كل كلمة من الكلمات السابقة؟ -

 ماذا تناسب الفتحة من الحروف ؟ -

 .مات السابقةلم رسمتْ الهمزة على ألف في الكل -
  :تقويم مرحلي شفوي

  .هات ثالث كلمات تنتهي بهمزة على ألف، وبين السبب في كتابتها بهذه الصورة - 
  :تقويم مرحلي كتابي

  . تحت الكلمات المنتهية بهمزة على ألف وبين سبب كتابتها بهذه الصورةاضع خطً -
  .تبدأ العطلةُ الصيفيةُ بعد انتهاء االمتحانات -1
 .ن نشأةً صالحةنشأ المؤم -2
 .ال تقرأ في الضوء الضعيف -3
  .يتم استنتاج القاعدة من أفواه الطالب وذلك من خالل عمل المجموعات* 
  .يسجل المعلم القاعدة على السبورة* 
  :دةـاعـالق

اتُكتب الهمزةُ المتطرفةُ على ألف إذا كان الحرف الذي يسبقها مفتوح.  
 .الكراساتسجل في تُيقرأ الطالب القاعدةَ ثم * 

  :تقويم مرحلي
 تحت الكلمة التي تنتهي بهمزة متطرفة على ألف، وبين سبب كتابتها بهذه اضع خطً -

  .الصورة
  .ا وسالمارب امأل ربوع الوطن أمنً -1
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 .وطنك هو الملجأ األمين الذي تعيش في كنفه -2
 .ال تتباطأ في اقتحام العقبات ومواجهتها -3
 .بدأ الشعب بحملة تبرعات لألسرى -4
 .قراءة القرآن تجلو صدأ القلوب -5

  :نشاط ختامي
  :وضعها في المكان الصحيح من الجمل التالية،اختر الكلمة المناسبة -

  ) ، تتباطأ مأ ، يمألظ   يمأل ، يفاجأ ، تنشأ (     
  .اصالح............. احترم معلميك ووالديك كي  -1
2-  المعلم حياته شقاء ليسعد اآلخرين............ إن. 
 .المطر........... حمل كلُّ تلميذ مظلته كي ال  -3
 .العقول............... المعلمون يروون  -4
 .خزان الوقود............. وقف السائق لـ -5
 .عن اكتساب المحامد................. ال  -6

  : نشاط بيتي
 جمٍل سجل في كراستك عشر كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على ألف ثم ضع ثالثةً منها في-

  .تامة
* ** * * *  

  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية  

  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير* 
  اختبأ ، استهزأ ، أخطأ ، هيأ ، امتأل، صدأ ، يكأل ، امتأل 

  .يعرض المعلم القطعة التالية على لوحة أمام الطالب* 

المرء يهنأ إذا اعتمد مبدأ مفاده أن اَهللا هو الملجُأ عند منشأ الخطر، فابدأ بالرجوع إلى 
استهزأ بدينه، وأبطأ في اهللا، واعلم أن منهجه مرفُأ النجاة، فالويل كل الويل لمن 

 .التقرب إلى اهللا، والفوز كل الفوز لمن هيأ نفسه للقائه، فنأل بذلك أعظم الجزاء



  
  
  
  
  
  
 

- 139 -

  
  . قراءةً جهريةً صحيحة ومعبرةيقرأ المعلم القطعةَ* 
 .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً* 
  
 : باألسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

  متى يهنأ اإلنسان في حياته ؟ .1
 ما واجب اإلنسان نحو ربه ؟ .2

 ما فائدة الرجوع إلى اهللا في كل األمور؟ .3

 ما عقاب من استهزأ بدينه ؟ .4

 واب من هيأ نفسه للقاء اهللا؟ما ث .5

 :.........، ما مرادف هيأ:..........، ما مضاد أبطأ: ............ما جمع مرفأ .6

 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  .7
 ماذا نتعلم منها؟ .8

يطلب المعلم من الطالب تأمَل القطعة واستخراج الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة على * 
  .ألف
 .مات في جدول على السبورة وتُناقَشتُسجل الكل* 
  :مراجعة المهارة وتذكير الطالب بالقاعدة من خالل األسئلة التالية* 
   هات من عندك كلمات بها همزة متطرفة على ألف؟ ما سبب كتابتها على ألف؟-
  . على الطالب الضعفاءهاعيتفريغ القطعة من كلمات المهارة ثم توز* 
 . ثم تُملى عليهم جملة جملةتُحجب القطعةُ عن الطالب* 
 .إعادة قراءة القطعة مرة أخرى الستكمال ما فات* 
  .تُجمع الكراسات للتصحيح* 

  :نشاط بيتي
يكلّف المعلم طالبه بكتابة كلمات بها همزة متطرفة على ألف من درس القراءة أو النصوص -

 .الذي يوافق تدريس المهارة
  

* * * *  
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  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  
  )استمع ثم اكتب الكلمة التي تنتهي بهمزة متطرفة على ألف(  :اختبار قصير* 

  .أ العواقبأسو على فعل الشر فهو يفضي إلى تتجرأال  -
 . في حياته من التجأ إلى اهللايهنأ -
 . القلوبصدأقراءة القرآن تجلو  -
  .البيلقي  المعلم القطعة التالية على مسامع الط* 

  :شفويامناقشة القطعة * 
  أين لجأ أحمد في اليوم الحار؟ .1
 ما فوائد البحار ؟ وصف جماَل شاطئ البحر ؟ .2

 بم امتأل قلبه ونفسه؟ وفيم كان أحمد يتأمل ؟ .3

 ما واجبنا تجاه الخالق؟ ما شعور أحمد عندما شاهد هذا المنظر؟ .4

 .........، ما مفرد نعم..........تؤدة ........مرادف خشية  .5
  ).وقد رسمت لوحته يد فنان عظيم(ما الجمال في عبارة . 6    
  .استخرج من القطعة الكلمات التي تحتوي على همزة متطرفة على ألف. 7

  
  .، وتذكير الطالب بالقاعدةمات في جدول على السبورة لمناقشتهاتُسجل الكل* 
 * صورة، مع بيان سبب كتابتها بهذه المشابهةيأتي الطالب بكلمات.  

لجأ أحمد في يومٍ اشتد حره إلى الشاطئ ليستنشق الهواء، ويستمتع بزرقة السماء 
يمأل ، قدرة اهللا في الكون، مما ةويشاهد السفن والمراكب وهي تسير بهدوء وتؤد

  . بروعة المنظرا، وتهنأ به النفس بهجةً وسروراالقلب خشيةً وجاللً
هللا الذي هيأ لعباده هذه النعم وسخَّر لهم ما في البر  حمدال: قال أحمد في نفسهو

  .والبحر
الذي برأ الكون وقد رسمت لوحته يد فنان عظيم فسبحان اهللا !  الكون افما أجمل هذ

 .في أعظم صوره
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  .إمالء القطعة جملة جملة بحسب المعنى، ومستوى الطالب* 
  . أحد الطالب الممتازينثم يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى * 
  .جمع الكراسات وتصحيح القطعة ورصد العالمة* 

  :نشاط بيتي
 )  قرأ – أنشأ   – تباطأ   –ظمأ  : (بين سبب كتابة الهمزة المتطرفة على ألف في الكلمات التالية         -

  .ثم ضعها في جمٍل تامة
  

* * * *  
  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 

  
  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك(  :اختبار قصير* 

  .احترم والديك ومعلميك كي تنشأ نشأةً صالحة،وتهنأ في حياتك
  .قراءة القطعة من قبل المعلم* 

  

  :تاليةمناقشة مضمون القطعة باألسئلة ال*
 بم ندعو اهللا ؟  ولمن يتوجه اإلنسان بالدعاء؟ .1

 لماذا نبني المساكن والبيوت ؟  ما أهمية التوبة للمسلم؟ .2

 ما الشيء المحبب للنفس المسلمة ؟ ما واجبنا تجاه الوالدين؟ .3

  ما واجبنا تجاه الخالق ؟ ما أهمية القناعة ؟ .4

  دعاء
 رب ألهمني طاعتك وأبعد عني المعاصي والذنوب، وإذا وقعـتُ فـي الخطـأ               يا

 يـستقر فيـه     ا جميلً ا بيتً ايا رب امنح من ال يملك مسكنً      . فساعدني على أن أتوب   
فهما سبب وجودي في الحياةاويهنأ، يا رب وفقني ألن أكون بار بوالدي .  

هماَل والكـسل، وامـأل قلبـي       يا رب أنت الملجأ حبب إلي العمل، وابعد عني اإل         
يا رب العالمين.  من الناجحينابالقناعة والرضا، واجعلني دائم. 
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  . آخر للقطعةاضع عنوانً .5
  
طعة جملة جملة، على أسماع الطالب مع مراعاة الوقف وعالمات يقوم المعلم بإمالء الق* 

  .الترقيم ومستوى الطالب
  .قراءة القطعة مرة ثانية لمراجعة القطعة وتدارك ما فات والتأكد من صحة الكتابة* 
  .جمع الكراسات بنظامٍ للتصحيح والتدقيق* 
  
  :شاط بيتين

  :ة من عندكهات الفعل الماضي من األفعال التالية في جمل مفيد
  .ينشأ ، يختبئ ، يستهزئ، ينبئ ، يخطئ ، يبرئ ، يمتلئ ، يهيئ

  
* * * *  
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  طع إمالئية على الهمزة المتطرفة على ألفق

  

  

  
  

  
  

القوة، ومـن فـضل اهللا      ، فيمأل الجسم ب   ا ويابس اأكله الناس رطب  يالتمر غذاء وفاكهة،    
علينا أن التمر موجود في بالدنا بكثرة، فال يلجأ التجار الستيراده، وهو غذاء رئـيس               

  .وال سيما ألبناء البادية وأكثر القرى
   اوشجر النخيل ينشأ صغير        ا، ثم يبدأ باالرتفاع، وما يفتأ أن يصبح عالي  ومـن   ا جـد ،

  .ن أجل البناءالخطأ أن يعمد بعض الناس لقلع شجر التمر م

  حب الوطن
ينشأ حب الوطن في نفس المرء منذ أن يولد، وأول حقٍّ للوطن حبـه، وأن يـسعى                 

ون تلكؤ حتى تعلو مكانته وتسمو منزلته، ومن الخطأ كل الخطـأ أن             داإلنسان لرقيه   
 المرء في أداء واجبه نحو وطنه، أو يلجأ إلى التهرب منه، والمخلص لن يهنأ               يتباطأ

اله عيش إال إذا كان وطنه عزيزا قوي. 

  فصل الشتاء
ة لدرء البرد عن تالميذه، لقد وزع العمَل على جاء فصُل الشتاء، وبدأ مدير المدرس

العمال، فهذا يمأل خزان الوقود واآلخر يتفقد زجاج النوافذ ليمنع دخوَل الهواء البارد 
  .الذي يدخل إلى الغرف

أما التالميذ فقد تهيأ كلُّ واحد منهم لهذا الفصل البارد فلبس ثيابه الصوفية وحمل 
 . لك يا فصل الشتاءاها قد أصبح كلُّ شيء جاهز. طرمظلته كي ال يفاجأ بالم
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   الهمزة المتطرفة على واو-ج
  :داف السلوكيةـاأله
  .حددةبإجابة أسئلة م أوعن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه التلميذ يعبر  -1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئية قراءة جهرية صحيحة -2
 . عن فهمه لمضمون القطعة اإلمالئيةشفويايعبر  -3
 .يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة -4
 .يحلل األمثلة الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
 .يحاكي األمثلةَ بكلمات تشتمل على الهمزة المتطرفة على واو -6
 .الهمزة المتطرفة على واويبين سبب كتابة  -7
 .يستقرئ القاعدة اإلمالئية من خالل المناقشة -8
 .يكتب كلمات تشتمل على مهارة الهمزة المتطرفة على واو -9
  .يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة الهمزة المتطرفة على واو كتابة سليمة. 10

  .اًورـ منظإمالء  -أ
  .اً استماعي إمالء-ب 

  .اًـ اختباريإمالء -ج                            
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز     :الوسائل التعليمية

* * * *  
  )شرح المهارة(الحصة األولى 

  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك(  :اختبار قصير* 
  . يمتلئ-جزأ – نشأ – مبادئ - يهنأ -شاطئ  

  .ة إضافية أمام الطالبيعرض المعلم القطعة التالية على لوح* 

  الجندي الشجاع
 في قتال األعداء، التباطؤالجندي الشجاع يتصف باإلقدام والجرأة والشجاعة، وعدم 

 تلكؤ أحد على الوقوف في وجهه في أثناء المعركة؛ ألنه ال يتلكأ يجرؤ ال امرؤفهو 
الجبناء في الدفاع عن وطنه ضد أي اعتداء، يضحي بنفسه في ميدان القتال، ويقدم 

اكلَّ ما يملك من عزيزٍ وغاٍل؛ من أجل نصرة وطنه ليعيش حربين األوطانا عزيز . 
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  .يقرأ الطالب القطعة قراءةً صامتة* 
 : من خالل األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

 لماذا ال يستطيع أحد الوقوفَ في وجه هذا الجندي ؟ ما أهم صفات الجندي الشجاع ؟ .1

 بم يضحي الجندي الشجاع من أجل وطنه ؟ .2

 ما واجبك تجاه وطنك؟ .3

 .ادف الجرأة ، التباطؤ، تلكؤما مر .4
 ما الحق الوارد في هذه القطعة ؟ .5

 . آخر للقطعة ااقترح عنوانً .6
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً صحيحة ومعبرة* 
 .يقرأ التالميذُ القطعة قراءةً جهريةً صحيحة* 
 :استنتاج األمثلة عن طريق طرح السؤال التالي* 
   ما أهم صفات الجندي الشجاع ؟ - 

  األمثلــة
الكلمة 
المنتهية 
  بهمزة

أين 
  رسمتْ

حركة الحرف السابق 
  سبب كتابتها  للهمزة

 في قتال التباطُؤالجندي الشجاع يتصف بعدم 
  . األعداء

        

          . أحد على الوقوف في وجههيجرؤ ال امرؤهو 
          . الجبناء في الدفاع عن وطنهتلكُؤإنه ال يتلكأ 

  
 .راءة معبرة من بعض الطالب المجيدينقراءة األمثلة ق* 
  :ل جزئيات المهارة من خالل مناقشة األمثلة السابقةيحلت* 

  )التباطؤ ، امرؤ ، يجرؤ ، تلكؤ( .تأمل الكلمة التي تحتها خط في األمثلة السابقة .1
  ما نوع هذه الكلمات  من حيث أقسام الكالم؟  .2
 بم انتهت هذه الكلمات ؟ أين رسمت الهمزة فيها؟ .3

 ما حركة الحرف السابق للهمزة؟ .4

 ما سبب كتابة الهمزة المتطرفة على واو في هذه الكلمة؟ .5

 متى تُكتب الهمزة المتطرفة على واو؟ .6
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  )من خالل عمل المجموعات(استنتاج القاعدة من الطالب ومناقشتها * 
  . لقراءتها ثم كتابتها على الكراساتيعرض المعلم القاعدة كاملة على السبورة* 
  
  :دةـاعـالق

مكسورة أو (تُكتب الهمزةُ المتطرفة على واو إذا سبقت بحرف مضموم مهما كانت حركتها 
  )مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة

  .قراءة القاعدة من بعض المجيدين من التالميذ، ثم تسجيلها في الكراسات بخط واضحٍ* 
  

  :تقويم مرحلي
  .ع بيان سبب كتابتها بهذا الشكلاكتب ثالث كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على واو م -1
 : ما سبب كتابة الهمزة على واو في الكلمات التي تحتها خط في الجمل التالية-2

  . الفرص حق لكل مواطنتكافؤ  - أ
  . عرف ربهامرؤ لن يهلك -ب
  . على اقتحام ديارنايجرؤ العدو ال -ج

  
  :تقويم ختامي

  :بيان سبب كتابتها بهذا الشكلعين الكلمة المنتهية بهمزة متطرفة على واو مع . 1
  .العالم المجد يغوص في طلب لؤلؤ العلم -1
 .التهيؤ لفعل الخير محمود -2
 .من ردؤ عملُه يجني أسوأ العواقب -3
 .ال تتلكأ عن نصرة وطنك تلكؤ الجبناء -4
 .يجب المحافظةُ على بؤبؤ العين -5

  
  :أكمل بالكلمة المناسبة من هذه الكلمات. 2
  ) التنبؤ– التواطؤ –قيؤ  الت– التهيؤ –اللؤلؤ (

  .للركاب............ ركوب البحر قد يسبب  -1
 .مع األعداء خيانة عظمى بحق الوطن..............  -2
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 .من أعماق البحار................ يستخرج  -3
 .لفعل الخير واألعمال الحسنة صفة حميدة............  -4
 .بأحوال الطقس ضروري للمزارع..............  -5

  
  :الفراغ فيما يأتي بالصورة الصحيحة للهمزة المتطرفةامأل . 3

  . بالضوءا أشد أجزاء العين تأثر....علمتُ أن البؤبــ -1
 .الكاذب إال بالخذالن   ...باء الصادق بالرضا ولم يبـــ -2
 . القيس شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات.....امر -3
 .بل اكتشاف البترول ق.....ـكان أهل الخليج العربي يعتمدون على صيد اللؤل -4

  
  :نشاط بيتي

  :عين الكلمة المنتهية بهمزة متطرفة على واو مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل. 1
  .طالب األب أبناءه بالتهيؤ لالمتحانات -1
 .كان التكافؤ هو النتيجةُ النهائيةُ للمسابقة بين الفريقين -2
 .لم يجرؤ سائقو المركبات على السير بسبب تراكم الثلوج -3
 .أخذ القطار في التباطؤ عند اقترابه من المحطة -4
 .أمقتُ تجرَؤ اإلنسان على الكذب -5

  
  :اكتب خمس كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على واو مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل. 2
  

* * * *  
 

  )إمالء منظور(الحصة الثانية 
  .متابعة النشاط البيتي*
  )لى عليكاستمع ثم اكتب ما يم( :اختبار قصير* 
  . التنبؤ بحدوث الزالزل يمكِّن اإلنسان من تجنّب أخطارها-
  . المعلم يصل ليله بنهاره دون تباطؤ من أجل تالميذه-
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  .عرض القطعة التالية على لوحة إضافية أو على السبورة أمام التالميذ* 
  
      .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً معبرة* 
  .ين القطعة قراءةً سليمةيقرأ بعض الطالب المجيد* 
 : باألسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 

 ما أهم الخدمات التي يقدمها لنا العلم والعلماء ؟ وما أهمية العلم في حياة اإلنسان ؟  -1

 .صف العالم كما فهمتَ من القطعة -2
 . يبين أهميةَ العلمِ والعلماءا شريفًاهات آيةً قرآنية أو حديثً -3
 كطالب ماذا يجب عليك أن تفعل لتخدم وطنك ؟أنت  -4

 .جريء ، بطؤ ، يخشى: ما مرادف -5
 ).فنفسه تتألأل باآلمال تأللؤ الكواكب(ما الجمال في عبارة  -6
 .فوائد، خدمات، اآلمال، الكواكب:  ما مفرد -7
8-  استخرج من القطعة الكلمات التي تحتوي على همزة متطرفة على واو، ويقوم المعلم

 .دوٍل على السبورة لمناقشتهابتسجيلها في ج
  :مراجعة جزئيات القاعدة من خالل المناقشة التالية* 
 ما حركة الحرف السابق للهمزة؟ .هات من عندك كلمات بها همزة متطرفة على واو-

 ما سبب كتابة الهمزة المتطرفة على واو ؟- 

 .اء من التالميذتفريغ القطعة اإلمالئية من الكلمات المقصودة ثم توزيعها على الضعف*
 .إمالء القطعة جملة جملة بحسب المعنى ومستوى الطالب، مع مراعاة الوقف والترقيم*
 .قراءة القطعة مرة أخرى لتدارك ما فات الطالب*
 .جمع الكراسات بنظامٍ للتصحيح والتدقيق ثم تصويب األخطاء*

  :نشاط بيتي

  العلم والعلماء
إن للعلم فوائد كثيرة في حياة اإلنسان، والعلماء هم ورثةُ األنبياء، والعالم امرؤ 
جريء ال يؤخره شيء عن الغوص في طلب العلم، فنفسه تتألأل باآلمال تأللؤ 

 الحظ، وهو يقدم الكثير من اء فمن بطؤ في مجالسته كان سيىءالكواكب في السم
���8ِS &���8ِS &���8ِS &���8ِS& {{{{: الخدمات ويصل ليلَه بنهاره دون تباطٍؤ من أجل خدمة بالده، وسبحانه القائل


ْ� �H�)&�,�� �A�' ���
� >�]ْj�E
ْ� �H�)&�,�� �A�' ���
� >�]ْj�E
ْ� �H�)&�,�� �A�' ���
� >�]ْj�E
ْ� �H�)&�,�� �A�' ���
� >�]ْj�E�B&��َ��.�B&��َ��.�B&��َ��.�B&��َ��.{{{{ ��������)28اآلية:  فاطر(.  
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  .بب كتابتها بهذه الشكلعين الكلمة المنتهية بهمزة متطرفة على واو مع بيان س
  .الجندي امرؤ يتصف بالشجاعة واإلقدام .1
 .التبرؤ عن نصرة المظلوم يدفع الظالم للتمادي في ظلمه .2
 .التهزؤ باآلخرين يجرح كبرياءهم .3
 .من ردؤ عملُه يجني أسوَأ العواقب .4

* * * *  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  متابعة النشاط البيتي* 
  )ع ثم اكتب ما يملى عليكاستم( اختبار قصير* 
  . يستخرج اللؤلؤ من البحر األحمر-
  . عليك أن تقبل على عمل الخير دون تلكّؤ أو تباطؤ-
  .قراءة القطعة التالية على أسماع التالميذ قراءةً جهريةً صحيحة وبصوت واضح* 
  

 :مناقشة مضمون القطعة من خالل طرح األسئلة التالية* 
  كتساب المحامد ؟ من الذي يتأخر عن ا -1
 بم شبه الكاتب من يتباطأ في فعل الخير ؟ لماذا ؟ -2

 ما مقدار الجزاء الذي يحصل عليه من يتباطأ في عمل الخير ؟  -3

 ما المقصود بالمحامد؟ -4

 . أخر للقطعةااختر عنوانً -5
  :تذكير الطالب بجزئيات المهارة وذلك من خالل طرح األسئلة التالية* 
  )تُكتب الكلمات على السبورة وتُناقش(مات تنتهي بهمزة على واو؟  هات من عندك كل-
   ما الحرف الذي يسبق الهمزة ؟  ما سبب كتابتها بهذا الشكل ؟-

  التباطؤ في الخير
ال يجرؤ أحد على التباطؤ في اكتساب المحامد إال امرؤ ردؤ عملُه، فمن بطؤ في عمل 

لذلك عليه دائما التهيؤ لفعل الخير وال  ،الخير ال يحصل إال على جزء يسير من الجزاء
 . التي يهدف إليهايتلكأ تلكؤ الجبناء، حتى يصل إلى الغاية
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 .إزالة كل ما كُتب على السبورة*
  .إمالء القطعة جملة جملة، وبصوت واضح بحسب مستوى التالميذ*
  .فاتهيقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليتدارك الطالب ما *
 .يقرأ أحد الطالب الممتازين القطعة قراءةً سليمة من كراسته*
 .جمع الكراسات بنظامٍ للتصحيح والتدقيق ثم تصويب األخطاء*

  :نشاط بيتي
  .عين الكلمات المنتهية بهمزة متطرفة على واو مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل. 1

  .يجب علينا التهيؤ لالمتحانات بشكٍل جيد -1
 . اللؤلؤ من أعماق البحاريستخرج -2
 .لن يهلك امرؤ عرف حقَّ ربه -3

  .أكتب خمس كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على واو مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل.2
* * * *  

  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك(  :اختبار قصير* 

 باإلقدام وعدم التباطؤ في نزال األعداء فهو امرؤ ال يجرؤ أحد على الجندي الشجاع يتصف
  .الوقوف في وجهه؛ ألنه ال يتلكأ تلكؤ الجبناء

  .قراءة القطعة التالية على أسماع الطالب قراءةً معبرة* 

  :مناقشة مضمون القطعة من خالل طرح األسئلة التالية* 
   كيف يعمل المعلم ؟ لماذا ؟-1
  ية المعلم ؟ وما دوره ؟  ما أهم-2

، فهو يغوص في طلب لؤلؤ العلم، ويعمل بجد إن رسالةَ المعلم رسالةٌ عظيمةٌ
وإخالصٍ ويصل ليلَه بنهاره دون تباطؤ، وال تلكؤ، من أجل أبنائه فهو يعلمهم 

 باآلخرين؛ ألن ذلك يجرح كبرياءهم ستهزاءاألخالق الحميدة، ويحثهم على عدم اال
 اطَؤ مع األعداء خيانةٌ عظمى بحقِّ الوطن، فيجب علينا االستماعويعلمهم أن التو

 .لنصائحه والعمُل بها
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  . اذكر أهم األشياء التي يعلّمها لنا المعلم كما ورد في القطعة-3
  . اذكر أشياء أخرى نتعلمها منه-4
   ما واجبنا تجاه المعلم ؟-5
  .إمالء القطعة جملة جملة بحسب مستوى التالميذ، مع مراعاة عالمات الترقيم* 
  .ارك ما فات الطالبيقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليتد   *  
 .يقرأ أحد الطالب الممتازين القطعة قراءة سليمة من كراسته   * 
 .جمع الكراسات بنظامٍ للتصحيح والتدقيق ثم تصويب األخطاء*    

  :نشاط بيتي
  .اكتب خمس كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على واو مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل-1
 :فة على واو في هذه الكلماتما سبب كتابة الهمزة المتطر-2

  ) يجرؤ – امرؤ – التنبؤ –التهزؤ         (
يكلّف المعلم تالميذه باستخراج كلمات بها همزة متطرفة على واو مـن درس القـراءة أو                -3

  .النصوص الذي يوافق تدريس المهارة
  
  

* * * *  
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  الهمزة المتطرفة على واوقطع إمالئية على 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  لة بالطفوماالهتما
  وم الوحدات ــه ، ولذلك تقـون جنيناً في بطن أمـيبتدئ االهتمام بالطفل منذ أن يك

 الصحية بمراقبة الحوامل ، وتلجأ كل واحدة لمراجعة إحدى العيادات المختصة دون
م من الوالدة يجرى التهيؤ الستقبالها في تلكؤ أو تباطؤ ، وعندما تقترب األ

املين في المستشفيات على اإلهمال أو التباطؤ  من الع أييجرؤ المستشفي حيث ال
 .في تقديم الرعاية الخاصة باآلم وطفلها

       عبد الملك كان مهيب بن سليمان قال أنال يجرؤ امرؤ أن يكلمه، وكان وزراؤه قد         اي ،
استأثروا بشئون أغضبت العامة، فدخل عليه أعرابي فصيح اللسان، جريء الفـؤاد،           

ؤمنين إني مكلمك بكالم فاحتمله إن كرهته، فإن وراءه ما تحبه إن            يا أمير الم  : فقال  
  .قبلته
سأطلق لساني بما سكتت عنه األلـسن أداء لحـق اهللا           : هات يا أعرابي، فقال   : قال

وحق أمانتك، إنك قد أحاط بك وزراء اشتروا دنياك بدينهم، ورضاك بسخط ربهـم،              
فقـال لـه    . لح دنياك بفـساد آخرتـك     وخافوك في اهللا، ولم يخافوا اهللا فيك، فال تص        

 .أما أنت فقد نصحت: سليمان

  

خضر ، تزينه خطوط بيضاء تلمع  مولدي ببغاء ،لونه أأهداني عمي في عيد 
ب ـويظل ساكناً أما إذا دخل امرؤ غريؤلؤ ، عندما يكون وحيداً يستوحش  ـكالل

  "أهال وسهالً"بيتنا ، يبدأ في ترديد عبارة الترحيب 
ستمع إليه وهو يردد بتباطؤ وتلكؤ كلمات أجلس أمامه واقضي معه أو قاتاً مسلية وأ

  .جميلة ،فما اهنأ العيش بقربه انه يؤنس وحدتي ، ويمأل البيت حيوية 
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  )المنفردة( الهمزة المتطرفة على السطر -د
  

  : السلوكيةاألهداف
  .بإجابة أسئلة محددةأو عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه التلميذ يعبر  -1
 .يقرأ القطعة اإلمالئية قراءةً جهرية صحيحة -2
 .يستنتج األمثلةَ من خالل المناقشة -3
 .ة اإلمالئية الستنتاج القاعدا جيدايحلل األمثلةَ تحليلً -4
 .يحاكي األمثلةَ بكلمات تشتمل على همزة متطرفة على السطر -5
 .يبين سبب كتابة الهمزة المتطرفة على السطر -6
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة -7
 .يكتب كلمات تشتمل على مهارة الهمزة المتطرفة على السطر -8
 .يكتب ما يملى عليه كتابةً سليمة -9

  اًورـنظ مإمالء  -أ 
  اً استماعي إمالء-ب 
  ـاً اختباريإمالء -ج                                

  
  :الوسائل التعليمية

  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 
* * * *  

  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  :اختبار قصير

  :ا خطبين سبب كتابة الهمزة بالصورة التي رسمتْ عليها في الكلمات التي تحته -
  . في اإلجابةوابدأ الدرس اقرأ -1
 .الشاطئ ويلعبون على الهادئيسبح األطفال في البحر  -2
 . في عملهالتباطؤ أحد على  يجرؤال -3
 .مناقشة االختبار القصير وتذكير الطالب بالحاالت الثالثة التي تُكتب فيها الهمزة متطرفة* 
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 :ام الطالبيعرض المعلم القطعةَ التالية على لوحة إضافية أم* 

  .يقرأ التالميذُ القطعة قراءةً صامتة* 
 : من خالل األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة *

 .ورد في القطعة بعض النصائح الطبية اذكر بعضها ما أهمية الصحة للفرد ؟ -1
 . وبين نوعهأسلوبا: استخرج من القطعة -2
 ............، ومفرد العواقب........... مرادف يبوء  -3

 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  -4
  .يقرأ المعلم القطعةَ قراءةً جهريةً سليمةً* 
 .يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً سليمةً* 
 : الستنتاج األمثلةشفويامناقشة القطعة * 
 ما قيمة نصائح الحكماء؟-             ببماذا أنصح األصحاء ؟  - أ

  سبب رسمها  موقع الهمزة  وزةالكلمة المهم  األمثلة

        . حافظوا على صحتكماألصحاءأيها . 1
        .ا باردماءواحذروا أن تشربوا . 2
        . إلى وصفات العوامواللجوءإياكم . 3
        . سر حفظ الصحةشيءاالعتدال في كل . 4
        . بأهنأ العواقبيبوءمن استضاء بضوء الحكمة . 5
        .محافظة عليها ثقيل ويجب العبءالصحة . 6

، حافظوا على صحتكم، فإنها تاج على الرؤوس، واحذروا أن تشربوا األصحاءأيها 
ماءا باردحار وال تشربوا ا إذا كان الطعام ،لَّةدواءإال من ع .  

 ألن األلم يدلُّ على مرضٍ يجب مداواته، ثم إياكم  إذا شعرتم بألم؛األطباءراجعوا 
 بأهنأ العواقب، يبوء بضوء الحكمة استضاء إلى وصفات العوام، فمن واللجوء

 ثقيل ويجب عبء هو سر حفظ الصحة، فهي شيءواعلموا أن االعتداَل في كل 
 .المحافظة عليها
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  .يقرأ بعض الطالب األمثلة قراءة جهرية معبرة* 
  :تحليل جزئيات المهارة من خالل طرح األسئلة التالية* 
  .استخرج الكلمات المنتهية بهمزة متطرفة على السطر-   
 ما حركة الحرف الذي سبق الهمزة ؟-   

  لماذا كُتبت الهمزة المتطرفة على السطر؟اإذً-   

 .أمل األمثلة السابقة وسجل مالحظاتكت-   
  )من خالل عمل المجموعات(يتم استنتاج القاعدة من الطالب ومناقشتها * 
  .يعرض المعلم القاعدة على السبورة، ثم تُكتب في كراسات الطالب* 
  :دةـاعـالق

  .تكتب الهمزة في نهاية الكلمة منفردة إذا سبقها حرف ساكن
  :نشاط شفوي

  .مات بها همزة متطرفة على السطر، مع بيان السبباذكر ثالث كل -
  :تقويم مرحلي

  : تحت الكلمة المنتهية بهمزة متطرفة منفردة مع بيان السبباضع خطً. 1
  .ما أطيب الرخاء بعد الشدة .1
 .ضوء الشمس مفيد لإلنسان .2
 .الجندي الشجاع كفء للدفاع عن الوطن .3
4. }}}}�َ�E 0��X�'�G�E �9 =�:�Kِ! 0��X�'�G�E �B;ِU���َ�E 0��X�'�G�E �9 =�:�Kِ! 0��X�'�G�E �B;ِU���َ�E 0��X�'�G�E �9 =�:�Kِ! 0��X�'�G�E �B;ِU���َ�E 0��X�'�G�E �9 =�:�Kِ! 0��X�'�G�E �B;ِU��
ْ� �C�yَ�
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� �
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     .من يعمل السوء يجز به. 6    
  :أكمل الجمل التالية بكلمات تسمعها من المعلم. 2  

  ) الكرماء– اللؤماء–البالء (  ...........على .......... تآمر ...... ..أشد  .1
 )شيء(   . إلى اإلنسان ما منع منه............ أحب  .2
 )اجزء(             . كبيراَ من الكتاب........ قرأت  .3
 )بريء(             .  حتى تثبت إدانته....... المتهم  .4

  .متطرفة على السطراكتب خمس كلمات تنتهي بهمزة . 3
  :تقويم ختامي
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-من الكلمات التاليةا أكمل الجمل بما تراه مناسب :  
  )، داءدواء، وفاء ، كفء ، عبء ، مخبوء(     
  ثقيل.........الحق  -
 .لمن ليس له حياء....... ال  -
 .للدفاع عن الوطن.......... الجندي الشجاع  -
 .المرءوسين........ يحمل الرئيس  -
 ...........إال ووضع له .........  اهللا لم يضع تداووا، فإن -

  :نشاط بيتي
  .هات من عندك خمس كلمات تنتهي بهمزة متطرفة منفردة -1
 :بين سبب كتابة الهمزة المتطرفة منفردة في الكلمات التالية -2

  ) رديء – سوء – مساء –بناء (            
  

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  .شاط البيتيمتابعة الن* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير* 

 لَّظأيها المرء تصدق بجزء من مالك للفقراء، فلن يذهب مال أحسنت به على رجل محتاج ولن ي
  . عليك، بل له نعمة كبرى وجزاء ينتظرك عند اهللااا ثقيلًعبًئ
   .عرض القطعة التالية على السبورة أو لوحة إضافية* 
  .رأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً معبرةيق*

 ورفع شعارات اارة قديمالوطن العربي جزء من العالم الكبير، حمل مشاعل الحض
  .الحرية والمحبة واإلخاء إلى جميع األنحاء في العالم
نشأت حضاراتُ العراق والشام . فقبل مجيء المسيح عليه السالم بآالف السنين

والفراعنة ثم جاء العهد الزاهر، عهد الحضارة اإلسالمية فكان عهد عطاء، وعهد 
 جديدة من المعرفة كما أثرت ما كان منها اإثراء فقد قدمت هذه الحضارة للعالم ألوانً

اموجود. 
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 .يقرأ بعض الطالب القطعةَ قراءةً جهريةً معبرة*
 :  باألسئلة التاليةشكلًا ومضمونًاتناقَش القطعة *

  ما فضل الوطن العربي على العالم ؟ -1
 ما الحضارات التي نشأت في الوطن العربي ؟ -2

 ما تأثير الحضارة اإلسالمية على العالم ؟ -3

  ..........امفرد ألونً.......... الوطن: جمع. اإلخاء: ما مرادف -4

يستخرج الطالب من القطعة الكلمات التي تنتهي بهمزة متطرفة وتسجل على السبورة *
 .لمناقشتها 

 :مراجعة جزئيات القاعدة من خالل طرح األسئلة التالية*
 ذي يسبقها ؟هل تؤثر حركة الحرف ال ومتى تُكتب الهمزة المتطرفة على السطر ؟ -

مرة يسبقها حرف األلف، ومرة الواو، (هات من عندك كلمات مختلفة بها همزة متطرفة  -
 )ومرة الياء، ومرة السكون

   :تقويم مرحلي
 )جزء ، أجزاء ، عطاء ، عبء ، شيء (:ضع تنوين الفتح على الكلمات التالية 
 .تحجب القطعة عن أنظار التالميذ ويمسح ما كُتب على السبورة*
 .إمالء القطعة على التالميذ جملة جملة بحسب مستوى التالميذ*
 .تفريغ القطعة اإلمالئية من الكلمات المقصودة وتوزيعها على التالميذ*
 .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى الستكمال ما فات*
 .تُجمع الكراسات للتدقيق والتصحيح*

 :نشاط بيتي
 :ث تكون منصوبةضع الكلمات التالية في جمٍل من عندك بحي-

 . بريء– هدوء – فضاء –عبء 
* * * * 

  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
  

  ) استمع ثم اكتب(  :اختبار قصير
  .البطء والتردد ليست من خصال الفتى الجريء-
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  .إلقاء القطعة التالية على مسامع الطالب*

  :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية
  عم تتحدث القطعة ؟ -1
 همية التربية الصحيحة؟ما أ -2

 ؟تجاههم األبناء واجب؟ وما في تربية أبنائهم ءما دور اآلبا -3
 :تذكير الطالب بجزئيات القاعدة من خالل األسئلة التالية* 
  .بهذا الشكللماذا كُتبت .هات من عندك كلمات تنتهي بهمزة منفردة على السطر-
 ضع تنوين الفتح على هذه الكلمة، ماذا يحدث ؟) عبء(-

 .إمالء القطعة على الطالب مع مراعاة شروط اإلمالء*
 .يقرأ أحد الطالب المجيدين القطعةَ من كراسته قراءةً جهريةً سليمة ليتدارك الطالب ما فاتهم*
 .تُجمع الكراسات وتُصحح الكراسات*

 :نشاط بيتي
  .امأل الفراغ بكلمة تنتهي بهمزة منفردة. 1

  )األقوياء(        .ة الضعفاءمناصر............... يجب على -
 )المرء(            . قائلةٌ له........... دقات قلب -
 )بطء(            ........تمشي السلحفاة بـ -

يكلف المعلم تالميذه باستخراج الكلمات التي تشتمل على همزة متطرفة على الـسطر مـن               . 2
  .درس القراءة أو النصوص الذي يوافق تدريس المهارة

  
 * * * *  

  أهمية التربية
ية مهمة عظيمة، ألنها تخص األبناء من بنين وبنـات، وعلـى النـساء              مهمة الترب 

االهتمام بذلك ألنه من أهم مسؤولياتهن في الحياة، فإذا نشأ الولد نشأةً صالحة أصبح              
         يحميهم من الجهـل     ادعامةً ألهله ووطنه وأمته ودينه، ولذا ينبغي إعداد أبنائنا إعداد 

وء، ولن يكون ذلك إال بتربيتهم في ضوء اإلسالم         والتقليد األعمى، ونتائج عادات الس    
 .وتجنيبهم ما يسيء لهم في الدنيا واآلخرة
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  )إمالء اختباري(حصة الرابعة ال
  )استمع ثم اكتب( :اختبار قصير

 . في سبيل تحرير أرضهقيلًا ثا يتحمل عبًئارأيتُ فتى جريًئ
  .قراءة القطعة على مسامع الطالب* 

  :شكلًا ومضمونًامناقشة مضمون القطعة * 
 ما أثر أشعة الشمس على صحة اإلنسان ؟ وما أهمية الشمس ؟ -1

 رد إذا ُأصيب بداء ؟ماذا يجب على الف -2

 .للقطعةعنوانًا مناسبا ضع  -3
 ما واجبنا اتجاه الخالق عز وجل؟.اكتب مظاهر أخرى دالة على قدرة اهللا -4

  .إمالء القطعة جملة جملة بحسب مستوى التالميذ، مع مراعاة عالمات الترقيم*
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليتدارك التلميذ ما فاته*
  .لممتازين القطعة قراءة سليمة من كراستهيقرأ أحد الطالب ا*
  .جمع الكراسات للتصحيح*

  :نشاط بيتي 
  .اكتب خمس كلمات تنتهي بهمزة متطرفة على السطر، مع بيان سبب كتابتها بهذا الشكل-
 :ما سبب كتابة الهمزة المتطرفة على السطر في الكلمات التالية-
  .عبء ، ملء ، رجاء ، مملوء ، شتاء 

* * * *  

  الشمس
إن لضوء الشمس وأشعتها أهميةً بالغةً، فباإلضافة إلى أنها تضيء الكون، فهي ذات 

كثيرة، اأثر كبير على صحة اإلنسان، فهي تقتل الجراثيم التي تنشأ وتسبب أمراض 
المرء احتاج إلى وقت كي يبرأ منها، وإذا ُأصيب هذه األمراض التي إذا أصابت 

بالداء فعليه أن يستشير الطبيب ليصف له دواء دون تلكؤ أو تباطؤ، حتى ال يتعرض 
أو شفاء رجى بعدها برءإلى مضاعفات ال ي.  

 من مصادر الطاقة، ا في البيت أيام الشتاء، وتعتبر مصدراوالشمس تبعث دفًئ
 .األكوانفسبحان الخالق بارئ 
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  قطع إمالئية على الهمزة المتطرفة على السطر

  
  

  

        

  غوطة دمشق
من هي جنة خضراء منحها نهر بردى الخصب واالرتواء ،فلقبت بهبة بردى ، و

العجائب أن تقوم الغوطة الغناء بين جباٍل جرداء ، وبادية جدباء ، في وسطها سار 
نهر بردى بمشقة وعناء لتوزيع ماء النهر ، فإذا المزروعات تتكاثف ليعم الرخاء 

 .مدينة دمشق
 

  فضيلة الحياء
اس ، ولو ـنلم أر في أخالق المرء فضيلة مثل الحياء ،فذو الحياء يتحاشى إيذاء ال

على السوء ،فكأنه ذلك الطفل بالكالم ، وهو يتجنب الغلظة والجفاء ، وال يتجرأ 
إن :  الحياء لكل ناء وقريب وقد صدق من قال ظهر فإذا كنت حسن التأديب البريء،

  .الحياء من اإليمان 
 

  معونة الضعفاء
عبء السبعين أو الثمانين ، يمشي أمامي ببطء على خ عجوز ينوء بـكان شي

أتسمح لي :ـياء وقلت له منه بكل أدب وحن يعبر الشارع فتقدمتالرصيف ، أراد أ
ن ـأكون شاكراً ولكنني واهـس: عبر الشارع معاً كاثنين من األصدقاء ؟ قالأن ن

 يا جداه ،إن التباطؤ في صحبتك يزودني بالحكمة، ويسرع تباٍل ال:هـبطيء ، قلت ل
 .بي إلى الخير والمعروف
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 الهمزة المتوسطة على ياء-أ 

 )بئر(ساكنة بعد كسر 

 )يخبئه( مضمومة بعد كسر

 )مهنئين(مكسورة بعد كسر 

 ) زئير(فتح  مكسورة بعد

 )شمائل(مكسورة بعد ساكن 

 ) سئلت(ضم  مكسورة بعد

 )وئام(مفتوحة بعد كسر 
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  زة المتوسطة ـالهم: اثالثً
   :ارةـ المهتحليل

، ا أم عارضاسواء كان توسطها أصلي ، الهمزة المتوسطة، هي التي تقع في وسط الكلمة -
  .وتأتي في األسماء واألفعال

   :لهمزة المتوسطة  أربع حاالت ومواضع لكتابتها، وهي يوجد ل-
  .بئر ، سئم : الياء ، مثل كتابة الهمزة المتوسطة على . أ
  .سؤال ، فؤاد : كتابة الهمزة المتوسطة على الواو ، مثل . ب
  .سأل ، يأبى: األلف ، مثل  كتابة الهمزة المتوسطة على. ج
  .قراءة ، جاءكم : ، مثل )ردةمنف(كتابة الهمزة المتوسطة على السطر . د
  :وهناك قاعدة ذهبية جليلة إذا طبقت نتجنب األخطاء اإلمالئية *

تبها على عند كتابة الهمزة في وسط الكلمة ، يجب أن ننظر في حركتها وحركة ما قبلها ؛ فنك
رة ، الكسر وتناسبه النب: الحركتين ، وأقوي الحركات في اللغة العربية الحرف الذي يالئم أقوي 

رسم الهمزة على السطر سبه الواو، فالفتح وتناسبه األلف، فالسكون وتناسبه فالضم وتنا
  ).منفردة(

* * * *  
  )نبرة ( الهمزة المتوسطة على ياء : أ 

  :تحليل المهارة
تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة إذا كانت مكسورة أو قبلها حرف مكسور وذلك على النحو 

  :التالي 
  .مزة مكسورة وسبقها حرف مكسور إذا كانت اله )1
  .إذا كانت الهمزة مكسورة وسبقها حرف ساكن  )2
  .إذا كانت الهمزة مكسورة وسبقها حرف مضموم  )3
  .إذا كانت الهمزة مكسورة وسبقها حرف مفتوح  )4
  .إذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقها حرف مكسور  )5
  .إذا كانت الهمزة مضمومة وسبقها حرف مكسور  )6
  .اكنة وسبقها حرف مكسور إذا كانت الهمزة س )7
 ).حالة استثنائية.(إذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقها ياء ساكنة )8
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  :السلوكيةداف ـاأله
 . عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليهالتلميذ يعبر -1
  .يقرأ القطعةَ اإلمالئية قراءة جهرية  صحيحة  -2
  . عن فهم القطعة من خالل إجابة أسئلة متنوعةشفويايعبر  -3
  . تنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشةيس -4
  .يحلل األمثلة الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
  ).نبرة ( يحاكي الطالب األمثلة بكلمات مشتملة على همزة متوسطة على ياء  -6
  .يستقرئ  القاعدة حسب فهمه لمواضع كتابة الهمزة المتوسطة على  نبرة -7
  المتوسطة على ياء من خالل جمل معطاة يحدد الكلمات المشتملة على الهمزة  -8
  .يبين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على ياء في كلمات محددة -9
  .يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على كلمات بها همزة متوسطة على ياء كتابة صحيحة -10

  .اً منظورإمالء)  أ     
  .اً استماعيإمالء) ب  
  .اً اختباريإمالء) ج 

  :ةالوسائل التعليمي
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

  
*  * * *  

  
  )شرح المهارة(الحصة األولى 

  
  ) اكتب ما يملى عليك(  :اختبار قصير* 
 ال تلجأ إلى نفسك، وال تسر وراء عواطفك، أفئ إلى الحق، وأضئ قلبك بنور الهداية، فمـن                  -

  .لجأ إلى نفسه ردؤ عمله، وساء فعله
  :لتالية على لوحة خارجية أمام الطالبعرض القطعة اإلمالئية ا* 
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  .يقرأ التالميذ القطعة قراءةً صامتة* 
  : بطرح األسئلة التاليةشكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 
  من الصاحب الذي تتحدث عنه القطعة ؟ .1
  اذكر فائدة من فوائد الكتاب كما ورد في القطعة ؟ .2
  ما واجبك نحو الكتاب ؟ .3
  ..............مضاد اللئام..........فرد أحشائه ، م.........ما مرادف سئم  .4
  .استخرج من القطعة أسلوب شرط، تشكيك، استدراك .5
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
   :مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة* 

  ا فوائد الكتاب ؟ .1
  ما هي ؟، دقائك صفة ال تعجبك قد يكون في أص .2
  ماذا يحدث إذا أقبل على الكتاب طالب العلم ؟ .3
4. من مظاهر هذا الزمان ااذكر مظهر .  
  ما صفات الكتاب ؟ .5
  من ينقل لك أخبار العالم إن شئت ؟ .6
 بم تمتلئ صفحات الكتاب ؟ .7

 

  صحبة الكتاب
 بخل باإلجابة ، أو تعمد إخفاء الحقيقة  عن شيءسئلقد يكون من أصدقائك من إذا 

 اهناك صاحب ، وقلة الكرام ، ولكن اللئام، فقد أصبح من مظاهر هذا الزمان ، كثرة 
 ، ذلك الصاحب هو هأحشاِئ في يخُبئهال يتخلى عنك ، وال يبخل عليك بشيء مما 

  ، إذا أقبل عليه طالب القارِئين ومرجع للعلماء ئينللناشالكتاب فهو مجال إفادة 
 بالعلم مليئة فهو ينقل لك  أخبار العالم فصفحاته شئت مطالعته ، وإن ئمسالعلم، ما 

 .اليقين
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  .يقرأ المعلم األمثلة قراءة جهرية سليمة* 
  .يقرأ بعض الطالب المجيدين األمثلة قراءة سليمة* 
  :يحلل المعلم جزئيات المهارة من خالل طرح األسئلة التالية* 

   متوسطة على نبرة؟ استخرج الكلمات التي توجد بها همزة-
   ما الحرف الذي يسبقها في كل كلمة ؟-
   كيف رسمت الهمزة ؟-
   ما الحركة المرسومة على الهمزة؟-
   ما حركة الحرف الذي يسبقها؟-
   ما أقوى الحركات ؟-
   ما سبب كتابة الهمزة المتوسطة على نبرة في كل مثال من األمثلة السابقة؟-

  .الب ومناقشتها من خالل عمل المجموعاتيتم استنتاج القاعدة من الط* 
  .يعرض المعلم القاعدة على السبورة، ثم تُكتب في كراسات الطالب* 
  :دةـاعـالق
تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة إذا كانت مكسورة أو قبلها حرف مكسور وذلك على النحو  

  :التالي 
  .إذا كانت الهمزة مكسورة وسبقها حرف مكسور  )1

الكلمة   ةــاألمثل  الرقم
  المهموزة

موضع 
  الهمزة

  بيان سبب رسمها

        . ، ومرجع العلماء والقارئين للناشئينة هو مجال إفاد  1
        . بخل باإلجابةسئل، من إذا أصدقائكقد يكون من   2
        .  مطالعته سِئمإذا أقبل عليه طالب علم ، ما   3
        . وقلة الكراماللئام من مظاهر هذا الزمان كثرة   4
         . أحشائه في يخبْئهال يبخل عليك بشيء مما   5
        . ينقل الكتاب لك أخبار العالمشْئتإن   6
        .  بالعلم اليقين مليَئةصفحاته   7
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  .ة مكسورة وسبقها حرف ساكن إذا كانت الهمز )2
  .إذا كانت الهمزة مكسورة وسبقها حرف مضموم  )3
  .إذا كانت الهمزة مكسورة وسبقها حرف مفتوح  )4
  .إذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقها حرف مكسور  )5
  .إذا كانت الهمزة مضمومة وسبقها حرف مكسور  )6
  .إذا كانت الهمزة ساكنة وسبقها حرف مكسور  )7
 ).حالة استثنائية.(حة وسبقها ياء ساكنةإذا كانت الهمزة مفتو )8

  :نشاط شفوي
 . كلمات بها همزة متوسطة على نبرة بحيث تكون الهمزة مكسورة وما قبلها ساكنهات ثالث-
 . كلمات بها همزة متوسطة على نبرة بحيث تكون الهمزة مكسورة وما سبقها ضمهات ثالث-
 .كون الهمزة مكسورة وسبقها مفتوح كلمات بها همزة متوسطة على نبرة بحيث تهات ثالث-
 كلمات بها همزة متوسطة على نبرة بحيث تكون الهمزة مفتوحة وسبقها حرف هات ثالث-

  .مكسور
  :تقويم مرحلي

  )رِئي ، نُِئي ، وائل ، متكئين  : ( أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة-
  .باللص عن أنظار الناس ............. -1
 . مولده الهالُل عقب.............. -2
 . على األرائك...........جلس الضيوف  -3
 .طالب مجتهد في دروسه............... -4

  :تقويم مرحلي
    :ما سبب كتابة الهمزة المتوسطة على نبرة في الكلمة التالية-1

  )يئس ، ظمئت ، شمائل ، فئة ، شئت (     
   : أكمل بكلمة تسمعها من المعلم-2

1-}}}} A<' 9َy......0+�َ���1َ �x�,�ََ? ......�ّ
� ِMْsِ~ِ! p4�T��َy {{{{  .      )ة ـفئ(  
  )الرئتين (       .        تنقية الدم من الشوائب........ من وظيفة -2
  )المهنئون(               .إلى بيتنا........ جاء -3
  )ةـبطيئ(           .  إلى أمها........ت الطفلة  جاء-4



  
  
  
  
  
  
 

- 168 -

  :تقويم ختامي
  :فيما يلي ) نبرة ( هموزة بهمزة متوسطة على ياء  حدد الكلمة الم-1
  .ال يستحق الرئاسة إال المخلص لبالده . أ
  .شعرت بالسعادة عندما وطئت أرض الوطن . ب
  .ال يعلم اإلنسان ما يخبئه لنا الدهر . ج
  .هدئي من روعك وال تغضبي . د

  .كل نعيم ال محالة زائل . هـ
  . في عملك اكن متئد. و
�َ:�]���MGُvِ!����5!����5!����5!��5{{{{. ز�P�E �ِ! �Gُ8&َy &�' �9ِ:ِ! َe&�d�� �G�,�Pَy &�' �k&Xَ<��N �9�:َ
 ��MGُvِ[�:َ��P�E �ِ! �Gُ8&َy &�' �9ِ:ِ! َe&�d�� �G�,�Pَy &�' �k&Xَ<��N �9�:َ
 ��MGُvِ[�:َ��P�E �ِ! �Gُ8&َy &�' �9ِ:ِ! َe&�d�� �G�,�Pَy &�' �k&Xَ<��N �9�:َ
 ��MGُvِ[�:َ��P�E �ِ! �Gُ8&َy &�' �9ِ:ِ! َe&�d�� �G�,�Pَy &�' �k&Xَ<��N �9�:َ
  )48:الزمر(               }}}}� 
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 pO5�m �H&�=�ْ�.�U�� ��v&َ-�
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ْ� >�NG�' &�=��َia �5َ-
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 �A�' 0+�E�C�' ;�� �Aُ�iَ ��َ �c&�َ��
ْ� >�NG�' &�=��َia �5َ-
  )23:السجدة(                    }}}}��َ

  

  :فيما يلي ) نبرة ( رسم الهمزة على ياء  بين سبب-2
  . االمتحان سهلة أسئلةكانت . أ
  . المحبة خزائن الكرام أفئدة. ب
  . الغش البائعما يتصف به بئس . ج
  .كل السعادة ألوالدهم يهيئان الوالدان . د

  .  النفس مطمئن  اهادًئقل الحق تعش . هـ
  )21:قّ(         }}}}tْD8َ I�ُy �k�B&�U�� &�:�.�' ٍtْD8َ I�ُy �k�B&�U�� &�:�.�' ٍtْD8َ I�ُy �k�B&�U�� &�:�.�' ٍtْD8َ I�ُy �k�B&�U��3��v&�N3��v&�N3��v&�N3��v&�N�� �� �� �� 35�ِ:�W35�ِ:�W35�ِ:�W35�ِ:�Wٍ '�.�:�& {{{{. و
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ْ� ِ[Eِ[�.
ْ� �2<!�" �+���d�" ِc& m�G
ْ� ِ[Eِ[�.
ْ� �2<!�" �+���d�" ِc& m�G
ْ� ِ[Eِ[�.
ْ� �2<!�" �+���d�" {{{{  )9:ص(  

  
  -: أكمل الجمل التالية بكلمة تسمعها من المعلم -3
  )المئزر ( .         والوشاح ...........يرتدي الحاج . أ
  )السيئة .            (  الحسنة تمحها .........أتبع . ب
  )الشدائد (       .      يعرف اإلخوان .........عند . ج
  )  رِئي  ( .     متفوق يتسلم جائزته  ال.........لقد . د

  )تخطئي  ( .                  ندمي  فت.........ال . هـ
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  -: أكمل الفقرة بالكلمة التي تسمعها من المعلم -4
 ، واألب ال وئام على الخير ، ليعيشوا في ينشئهمنه  األسرة ، يحبه أوالده ، ألرئيساألب 
 عنهم ذكرهم سئل ، إن الستئصاله من مرض ، بل يسعى يئن له قلب إن شاهد أحدكم يطمئن

  . على حسن الخلق ويساعدهم عند الشدائديكافئهم ، نصائحهبخير ، ويزودهم ب
  :نشاط بيتي 

، ثم بين سبب كتابة ) قائل:  قال  : ( اشتق اسم الفاعل من كل فعل مما يلي حسب المثال. 1
   :الهمزة فيه على نبرة

  )صام ، نام ، باع ، عاد ، سال ، مال ، دار ، جار (  
   :هات كلمة فيها الهمزة المتوسطة. 2

  .د كسرــساكنة بع. ج ر                   ـمكسورة بعد كس. أ
  كسر مضمومة بعد . مكسورة بعد ساكن                    د. ب

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  . متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( : اختبار قصير* 
  ) فوائد ، يِئس ، سائل ، لئيم ، ظمئت (     
 

  .لقراءتها قراءة صامتةيعرض المعلم القطعة التالية على لوحة إضافية * 

  اختيار األصدقاء
جئني بصديقك ، أخبرك بسلوكك ، ألنكما توأمان في الطباع والصفات وفي األخالق " 

اوالعادات ، فإن كان كارها عن الشر ، حافظًا للسوء ، نائيد ،  للوداا للعهد ، ذاكر
 في طباعه ، ا للواجب نحو زمالئه وأصدقائه ، فأنت كريم مثله ، إن كان لئيماعارفً
في هيئته ، فأنت من فئة ال تطمئن لها األفئدة ، وال يسعد بوجودها ـًازري 

ففي ، وال يتخلى عنك ، والصديق الحق هو الذي يقف معك في الشدائد . المجتمع 
 . "الشدائد يعرف اإلخوان 
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  .ية سليمة يقرأ المعلم القطعة قراءة جهر* 
 .يقرأ بعض الطالب القطعة قراءة جهرية سليمة* 
    -: باألسئلة التالية شكلًا ومضمونًامناقشة القطعة * 
   ما الصفات التي تحبها في صديقك ؟ ما واجب الصديق نحو صديقه ؟-
  . حول ضرورة اختيار األصدقاء ا شريفًا اذكر حديثً-
  ؟ )انائي( ،   ما مضاد )   فئة ( ،   ما جمع  )   اـًزري(  ما مرادف -
  . استخرج من القطعة أسلوب شرط -
  ).نبرة (  استخرج من القطعة السابقة الكلمات المشتملة على همزة متوسطة على ياء -
 يبين التالميذ سبب كتابتها على ثم  في قائمة على السبورة ، المقصودةيسجل المعلم  الكلمات* 
  .)نبرة ( ياء 
  :ات المهارة من خالل طرح األسئلة التاليةمراجعة جزئي* 
   متى تُكتب الهمزة المتوسطة على نبرة؟-
   هات من عندك كلمات بها همزة متوسطة ؟-
  . توزيعها على الضعفاءثمتفريغ القطعة اإلمالئية من كلمات المهارة *
  .تحجب القطعة عن الطالب وتزال الكلمات المسجلة على السبورة *
  .طعة على الطالب جملة جملة، بحسب مستواهم يملي المعلم الق*
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليتدارك كل طالب ما فاته*
  .تجمع الكراسات لتصحيح القطعة*

  :نشاط بيتي 
  ):نبرة ( أكمل الجمل التالية بكلمة مشتملة على همزة متوسطة على ياء . 1

  . بالغيوم أمس .........كان الجو . أ
  ..........، وشربت من.........د تنفست من أحب وطني فق. ب
  . الموت .........كل نفس .  ج
  . وال المنافقين .........ال تصادق  . د

  ).نبرة(اكتب خمس كلمات تشتمل كل منها على همزة متوسطة على ياء . 2
* * * *  
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  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
  .متابعة  النشاط البيتي *
  )مع ثم اكتب ما يملي عليك است( :اختبار قصير *
  ) ، يائساشمائل ، جئني ، أولئك ، يئن ، الزئبق ، هيئة ، رديًئ( 
  .يقرأ المعلم القطعة اإلمالئية قراءة جهرية سليمة*

  :مناقشة شفوية لمضمون القطعة من خالل األسئلة التالية* 
  كيف يقضي التالميذ وقتهم في المدرسة ؟ )1
  م ؟ما فضل المعلمين على تالميذه )2
 ما واجب التالميذ نحو مدرستهم ومدرسيهم ؟ )3

  . آخر للقطعةااختر عنوانً )4
  .تحجب القطعة عن الطالب وتزال الكلمات المسجلة على السبورة * 
  :تذكير الطالب بجزئيات القاعدة من خالل األسئلة التالية* 
  . هات من عندك كلمات بها همزة متوسطة على نبرة-
   نبرة في كل منها؟ ما سبب كتابة الهمزة على-
  .يملي المعلم القطعة على الطالب جملة جملة، بحسب مستواهم * 
  .يكرر المعلم إمالء القطعة ليتدارك كل طالب ما فاته* 
  .تجمع الكراسات للتصحيح* 
  
  

  مدرستي
. مدرستي هي بيتي الثاني ، أتعلم فيها مع زمالئي ، وألهو مع أصدقائي في فنائها 

فيها . ونحن نحافظ على سالمة أثاثها ، وبنائها ، وما فيها من حدائق ممتعة رائعة 
يعمل المدرسون على تنشئتي مع أقراني تنشئة حسنة ، حيث يثقفون عقولنا ، 

إنهم . ه بإخالص كي يهيئونا لحياة كريمة هانئةملل منهم يقوم بعك، ويهذبون خلقنا 
إنهم جديرون . يشقون ويتعبون ، فهم كالشمعة تحترق لتنير الطريق لآلخرين

 .باحترامنا
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  :نشاط بيتي * 
في الجمل التالية، ثم بين سبب      ) نبرة(حدد الكلمات المشتملة عل همزة متوسطة على ياء         - 1

  :تها على هذا النحو كتاب
  .عندما تخطئين عليك باالعتذار  -أ
  . الصدق من شمائل الصالحين-ب
  . زئير األسد مخيف-ج
  . بئر زمزم عند الكعبة -د

  . يعلم اهللا ما يخبئه اإلنسان في صدره -هـ
* * * *  

  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  )تب ما يملى عليك استمع ثم اك( :اختبار قصير* 
-ا كن ابن من شئت، وكن مؤدب.  
  . إذا ظمئتَ فال تشرب الماء المثلج-
  . في عملكا ال تكن بطيًئ-
  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة* 
  

  الصديق المجتهد
بجد واجتهاد ، يسهر ا صديقي حسام تلميذ يرغب في العلم ، وهو يعمل دائم 

الليالي الطوال ، حتى يتفوق ويكون من األوائل في امتحانه بين أقرانه ، إن شئت 
فقل من الفائزين بجوائز التقدير الذين تفخر بهم مدرستهم ومدرسوهم ، فهو دائب 

عمل ال يعرف الكلل ، إذا سئم من القراءة تناول الكتابة، فإذا تعب منها تجده ال
 كالمسائل ،ممسكًا أدواته الهندسية ليرسم دائرة أو مثلثًا ، أو ليحل الواجبات البيتية

جئته مرة بمشكلة وأشركته في حلها ، وائتمنته عليها فكان له . الحسابية وغيرها
ير من ائتمنت ، فاستحق بذلك مني ثنائي ، رأي صائب سديد فيها ، وكان خ

 .وشكري وامتناني 
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  :مناقشة شفوية لمضمون القطعة من خالل طرح األسئلة التالية* 
  ما صفات حسام كما تفهم من القطعة؟ .1
   والمدرسون؟بم تفتخر المدرسةُ .2
  هل تحب أن تكون مثل حسام ؟ كيف ؟ لم استحق حسام كلَّ تقدير؟ .3
  .تحدث عن المكانة التي يحققها المجتهد بين زمالئه ومعلميه .4
  .يملي المعلم القطعة على الطالب جملة جملة، بحسب مستواهم* 
  .إعادة قراءة القطعة ليتدارك كل طالب ما فاته * 
  .تجمع الكراسات وتصحح * 

  :نشاط بيتي 
  :، ثم بين سبب كتابتها ) نبرة( حدد  الكلمات المشتملة على همزة متوسطة على ياء -1

  . الناس في العيد يجيئون لزيارة األرحام -        
  . المهندسون ينشئون األبراج العالية -        
  . بعض الناس يتعجلون الحكم على األشياء فيخطئون -        
  .ف في اهللا لومة الئم  ال تخ-        
  . ال تفرط في أصدقائك المخلصين -        
  . يحترم الناس المبادرين والمبتدئين في الخير-        

  
  -: ضع الهمزة المتوسطة فيما يلي على صورتها الصحيحة ، مع ذكر السبب-2
  ين يا سعاد ؟....  ما الكتاب الذي تقر-
  .ته يس الوزراء بتشكيل حكوم....  قام ر -
  .ي األمثل ....  الخلق الحسن مبد -
  .ي ...  ذهبت إلى المسجد بعد أن أتمتت وضو -
  .ذ تعمنا السعادة ....  إذا تحررت بالدنا ، فيومـ -
  
  

** * *  
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  الهمزة المتوسطة على ياءقطع إمالئية على 

  النمالت الثالث
       في الشمس باطمئنان قرب بئر مـاء        ااجتمعت ثالثُ نمالت على أنف رجل وكان نائم 
إن هذه التالل والسهول هـي أقفـر   : فحيت كلٌّ منهن األخرى، ثم قالت النملة األولى   

إن هـذا المكـان   : قالتجهة وطئتها في حياتي على األرض، فأجابت النملة الثانية و 
  .يطلق عليه اسم األرض الملساء الجرداء

نملة أيتها الصديقتان نحن اآلن واقفون على أنف        : فرفعت النملة الثالثة رأسها قائلة    
وفي تلـك اللحظـة تحـرك       .  عن رؤيتها  تعاظم جسمها حتى عجزت عيوننا    عظيمة  

 .ثالث تحت أصابعهالرجل في رقدته فرفع يده وحك أنفه فانسحقت النمالت ال

  الشاي
إنه نبات ينبت في الصين والهند، وتُجمع أوراقـه         : ل أحد العلماء عن الشاي فقال     سئ

في السنة الرابعة، يعنى بقطف أوراقه عناية عظيمة، فالذين يقطفون يلبسون القفاز،            
، ويتجنبون األطعمة ذات الرائحة القوية التي       ا شديد اوينظفون أيديهم ولبساهم تنظيفً   

ون مسرعين غير مبطئين، والشاي منبه ينعش األفئدة، فـإذا          تغير رائحة الفم، ويعمل   
أخذ منه المقدار المعتاد نبه الدماغ ونشّط القوى، فهو لذلك كثير الفائـدة ألصـحاب               

 .األعمال العقلية

       يعالج بها ولد المربين عن طريقة ئل أحدسئم ابني الدرس فهـو     : ، قيل له  ا كسولً اس
دائم اللهو، وئيد في عمله، عندما يلتئم إخوته في المساء ليدرسوا، تراهم يقـودون              

  . على كنبة، مطمئن الفكر والبالاتكًئواجباتهم مسرعين غير مبطئين، بينما هو تراه م
لئن تركته على هذه الحال، فإني أخاف أن يأتي يوم يئن فيه من الجوع، فقـال لـه                  

أفضل طريقة أن تبعد ابنك عن معاشرة أصدقائه المسيئين ألن هذه الفئة من             : المربي
 .األصدقاء ال تصلح للمعاشرة حينئذ سيسلك الطريق المستقيم
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  السعـادة
 فاعلم أن السعادة ليست، إذا شئت الحياة السعيدة الهادئة والعيشة الرغدة الهنيئة 

 ولكنها إرضاء اهللا والعمل على إبعاد الشقاء عن فراشاً وطيئاً وال طعاماً مريًئا
، يختبئون في الخرائب البائدة ، فيرونها سائغة البؤساء الذين يأكلون فتات الموائد 

ت مسحت دموع أولئك فإذا أن. ويلتحقون السماء ، اتئة فيفترشون األرض الن
 من أحوالهم السيئة وجلبت المسرة إلى أفئدتهم كنت إنساناً االبائسين وبدلت شيًئ

 .سعيداً في الدارين الدنيا واآلخرة

ترجع الزيادة في نسبة الوفيات بين مدخني السجائر؛ إلى زيادة نسبة اإلصابة ببعض 
، وأمراض القلب، والقصبات الهوائية، السرطان الرئوي: األمراض ومن أهمها 

تحدث نتيجة لتعرض غشائها ، واإلصابة بسرطان القصبة الهوائية. والجهاز الوعائي
والمشجعة ، هو من المواد المسببة لإلصابة بالسرطانللدخان و، بصورة مستمرة

 .عليها 
 

  الواحـة
. والينـابيع   ، تسقى من عيون المـاء      ، الواحة أرض خضراء وسط رمال الصحراء       

ال يمل الجالس فيئها    ، تتشابك أشجارها في هيئة بديعة      ، دافئة المناخ   ، مليئة بالنخل   
وطرقها الطويلة  ، وأرضها الخضراء   ، ومائها العذب   ، البارد المنعش بهوائها العليل     

 .تحتاج من الزائر لها جهداً كبيراً ؛ لقطع مسافات طويلة عبر الصحراء ، الصعب 
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 الهمزة المتوسطة على واو - ب

)مؤمن( ضم بعد اكنةس  

 )مؤذن( ضم بعد مفتوحة
 

 )التفاؤل( ساكن بعد مضمومة

 )فؤوس( ضم بعدمضمومة 
 

 )يؤم( فتح بعد مضمومة
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  الهمزة المتوسطة على واو -ب
  
  : ارةـهتحليل الم

تُكتب الهمزة المتوسطة على واو إذا كانت الهمزة مضمومة أو ما قبلها مضموم بشرط غياب 
  :الكسرة، تكون الضمة فيها أقوى ولها مواضع عدة

  .إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم )1
  .إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم )2
  .إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح )3
  . كانت الهمزة  مضمومة وما قبلها ساكنإذا )4
 .إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم )5

  
  :مالحظات
  .يبدُؤون: إذا كانت الهمزة المتوسطة مضمومة وما قبلها مفتوحا رسمت على الواو مثل -1
  .أما إذا سبقتها كسرة طويلة أو قصيرة فترسم على الياء -2

  .بريئون: مثال الكسرة الطويلة
  .مستهزئون: سرة القصيرةمثال الك

 إذا توسطت الهمزة وكانت مضمومة وبعدها واو المد وكان الحرف الذي قبلها مضموما أو -2
" يبدءون"و " قرءوا"و " رؤوس: "مفتوحا وال يوصل بما بعده فإن بعضهم يكتبها دون كرسي مثل

فالشائع كتابتها على األلف " يبدأون"و " قرأوا"على الواو، أما همزة " رؤوس"والشائع كتابة همزة 
  ".يملؤون"أو " يمألون: "أو على الواو مثل

 إذا توسطت الهمزة وكانت مضمومة وبعدها واو المد وكان الحرف الذي قبلها مضموما أو -3
مفتوحا أو ساكنًا ويوصل بما بعده فإن بعض الكتّاب وخاصة المصريين يكتبها على النبرة 

أما إذا كان ساكنًا وال ) أنشأوا(، أنشئوا )مسؤولية(، مسئولية ) شؤون(شئون : مثل) الياء-كرسي(
  ".مرءوس: "مثل) أي دون كرسي(يوصل بما بعده فإن هؤالء يكتبونها منفردة على السطر 

  
  

* * * *  
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   : السلوكيةاألهداف
 . أو بإجابة أسئلة محددة عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه التلميذيعبر  .1
 .القطعةَ اإلمالئية قراءة جهرية صحيحةيقرأ  .2
 .يعبر شفويا عن فهم القطعة من خالل إجابة أسئلة .3
 . يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة الشفوية .4
 .يحلل األمثلة الستنتاج قاعدة كتابة الهمزة المتوسطة على واو .5
 .يحاكي األمثلة بكلمات مشتملة على همزة متوسطة على واو .6
 .ين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على الواويب .7
 .يستقرئ القاعدة اإلمالئية الخاصة بكتابة الهمزة المتوسطة على واو  .8
 .يكتب كلمات مشتملة على همزة متوسطة على واو كتابة صحيحة .9
  . يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة الهمزة المتوسطة على واو كتابة صحيحة. 10

  .اً منظورءإمال)  أ     
  .اً استماعيإمالء) ب 
  .اً اختباريإمالء) ج                                         

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

  
****  
  )شرح المهارة(الحصة األولى 

  )أحجية(    : سلوك مدخلي * 
تي كل مسلم ، فيجتمعون ألداء الصالة من أكون؟ أنادي في اليوم خمس مرات، فيسمع صو. (أ

  .)مسجدفي ال
من أكون؟ من القلب تعرف اسمي ،ومن أربعة حروف شكل رسمي ،الفاء أوالها والدال .(ب

  .)نهاية جسمي
  ).المؤذن ، الفؤاد(يسجل المعلم حل األحجية من أفواه التالميذ على السبورة *
  .تيناقش المعلم تالميذه في مكان الهمزة وأين وقع* 
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  :يعرض المعلم القطعة على السبورة أو على لوحة إضافية * 

  .يقرأ التالميذ القطعة قراءة صامتة*  
  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا من خالل األسئلة التالية* 

  ما أقوى سالح يتسلح به المؤمن ؟ عم تتحدث القطعة ؟ .1
  طيع مواجهة االحتالل؟اذكر بعض الصفات التي يجب أن نتصف بها كشعب فلسطيني لنست  .2
  . تعليل–ما معنى يؤازر؟ ما مضاد مؤيدا ؟استخرج من القطعة أسلوب توكيد  .3
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .يقرأ التالميذُ القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
  :مناقشة القطعة الستنتاج األمثلة * 
  من المؤمن الحق ؟ -1
  كيف يقدم على الحق ؟و ما اللؤلؤة التي في قلبه ؟ -2
  ما موقف المؤمن تجاه غيره  ؟ -3
  كيف يكون خطؤه ؟ كيف ينظر إلى الحياة ؟ -4
  وعم يبتعد ؟ ما  شعاره ؟ -5

الكلمة   ةــاألمثل  الرقم
  المهموزة

بيان سبب   موضع الهمزة
  رسمها

        . الحق هو الذي يتسلح بأقوى سالح المؤمن  1
        . التي في قلبه اللؤلؤةاإليمان هو   2
        . له مؤيدايقدم  على قول الحق   3
        . غيره يؤازرالمؤمن   4

إن المؤمن الحق هو الذي يتسلح بأقوى سالح ، يقاوم به الشعور بالخوف والقلق ، " 
 غيره ، ويؤازر له ، امؤيده يقدم على قول الحق  في قلبه ، فتجدلؤلؤةفاإليمان 

 الحب والعمل من أجل إسعاد نفسه ، وخير المجتمع ، ملؤهاوينظر إلى الحياة نظرة 
 ، التشاؤم ، ويبتعد عن التفاؤل قليل، يقبل على الحياة ، شعاره وخطؤهفكالمه قليل 

األنه يعلم أن لكل أجل كتاباته مرسوم ، وأن حظه   أن طريق حييؤمن ، وهو ا معلوم
 "فيها مكتوب 
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        . الحب يملؤهانظرته إلى الحياة   5
        . قليل وخطؤهكالمه قليل   6
         .التفاؤلشعاره   7
         .التشاؤميبتعد عن   8
  .يقرأ المعلم األمثلة قراءة جهرية معبرة  *
  .جهرية سليمةيقرأ طالبان مجيدان األمثلة قراءة * 
  :تحليل جزئيات المهارة من خالل مناقشة األمثلة السابقة باألسئلة التالية* 
المؤمن، اللؤلؤة، مؤيدا، المؤمن، ( استخرج الكلمات التي تشتمل على همزة متوسطة ؟ -

  ).يؤازره، يملؤها، خطؤه، التفاؤل، التشاؤم
   كيف رسمت هذه الهمزة ؟ وماذا يسبقها في كل كلمة ؟-
مناقشة كل كلمة على حدة لبيان حركة الهمزة، وحركة الحرف الذي يسبقها ومعرفة الحركة *

  .األقوى
   ما سبب رسمها على هذه الحالة ؟-
  ).من خالل عمل المجموعات(يتم استنتاج القاعدة من الطالب ومناقشتها * 
  .يعرض المعلم القاعدة على السبورة، ثم تُكتب في كراسات الطالب* 
  :دة ـعاـالق

تكتب الهمزة المتوسطة على واو إذا كانت الهمزة مضمومة أو ما قبلها مضموم بشرط غياب 
  :الكسرة ، تكون الضمة فيها أقوى ولها مواضع عديدة 

  .إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم ) أ
  . إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم ) ب
  .لها مفتوح إذا كانت الهمزة مضمومة وما قب) ج
  .إذا كانت الهمزة مضمومة  وما قبلها ساكن ) د

  .الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم)هـ
  1:تقويم شفوي

 هات من عندك ثالث كلمات بها همزة متوسطة على واو بحيث تكون الهمزة مضمومة وما -
  .قبلها مفتوح
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زة مفتوحة وما  هات من عندك ثالث كلمات بها همزة متوسطة على واو بحيث تكون الهم-
  .قبلها مضموم

 هات من عندك ثالث كلمات بها همزة متوسطة على واو بحيث تكون الهمزة مضمومة وما -
  .قبلها مضموم

  
  :تقويم مرحلي

  : حدد الكلمة المهموزة بهمزة متوسطة على واو فيما يلي -
  . إذا نجحت فنجاحك مؤمل -أ
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  :تقويم ختامي
  : بين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على واو فيما يلي -1

  . بين قلوبها ويؤلف كان اإلسالم يحتضن القبائل -أ
  . بما فيه خيركم؛ العمل الطيب أؤنبئكم -ب
  . عليل هواؤها فلسطين جنة اهللا في أرضه -ج
  . فهو أخبث الرذائل واللؤم إياك -د
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  :الية بكلمة تسمعها من المعلم  أكمل الجمل الت-2

  )يقرؤه (                                ................ أعطيت أخي كتابا -أ
  )تؤدي  (  .    الزوجة الصالحة واجبها على خير وجه  ................ -ب
  )رؤيتك  (  .                                تسر القلوب  ................ -ج
  )التثاؤب(             .                أمام ضيوفك  ................احذر  -د
  

  : أكمل الفقرة التالية بالكلمة التي تسمعها من المعلم -3
، ومن مبدؤه حسن منشؤه ، ومن طاب حياؤه قل خطؤه ، ومن كثر خطؤهمن كثر كالمه كثر 

 والسآمة في طلب األمور ، فتقذفك الرجال إياك . ظمؤه ، وأتم قراءته فقد ذهب يقرؤهأخذ كتابا 
   . يؤوبوليس كل غائب . خلف أعقابها 

  
  :نشاط بيتي

  -: هات ثالث كلمات فيها الهمزة المتوسطة -1
   مفتوحة بعد ضم    -  ج    مضمومة بعد ساكن     -  مضمومة بعد فتح          ب-أ
  . ساكنة بعد ضم - د

  
 * * * *  

  ) المنظوراإلمالء(الحصة الثانية 
  
  .متابعة النشاط البيتي *
  )استمع ثم اكتب ( :اختبار قصير * 
  . من اللؤم االبتعاد عن األصدقاء-1
  . للمؤذن مكانة عظيمة عند اهللا-2
  :يعرض المعلم القطعة اإلمالئية التالية على لوحة إضافية*
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  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة* 
  .ة قراءة جهرية سليمةيقرأ طالبان مجيدان القطع* 
  
  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا باألسئلة التالية* 

  ما منشأ الحكم فيه ؟ ما مواصفات المجتمع اإلسالمي ؟ .1
  ما ميزان التفاضل بين العباد ؟ .2
  .صف الضعيف والقوي في المجتمع اإلسالمي .3
  ما أثر هذه الصفات على المجتمع اإلسالمي؟ .4
  ؟)المزايا (فرد ، ما م) منشؤه (  ما مرادف - .5
يتم . (استخرج من القطعة اإلمالئية السابقة الكلمات المشتملة على همزة متوسطة على واو* 

  )تسجيل الكلمات على السبورة في جدول لمناقشتها
 :مراجعة جزئيات المهارة من خالل طرح األسئلة التالية* 
.   مفتوحة بعد ضم-ب.  مضمومة بعد ساكن-أ:  هات من عندك كلمات بها همزة متوسطة-
  . مضمومة بعد فتح-ء.   ساكنة بعد ضم-ج
   ما القاعدة التي تحكم هذه الهمزات ؟-
  .يبين التالميذ سبب كتابة الهمزة على واو، يسجل المعلم الكلمات على السبورة * 
  .تفريغ القطعة من كلمات المهارة، ثم توزيعها على الطالب الضعفاء* 
  .وتزال الكلمات المسجلة على السبورة تحجب القطعة عن الطالب * 
  .يملي المعلم القطعة على الطالب جملة جملة، بحسب مستواهم * 

  المجتمع اإلسالمي
 وبناؤه اإليمان باهللا ورسوله ، أتباعه جند الرحمن ، مجتمع أساسه التقوى ،

ويؤثرون مصالح ، وأعداؤه أعوان الشيطان ، الناس فيه سواسية ، يؤدون واجبهم 
إمامهم يؤمهم ، والحكم منشؤه كتاب اهللا وسنة رسوله ، اآلخرين على مصالحهم 

 هو الضعيف القوي، تتكافأ فيه الفرص، وقائدهم مسؤول عنهم فيسمعون ، فيطيعون 
هذه المزايا  . اوالضعيف هو القوي حتى يعطى حقه كاملً، حتى يؤخذ الحق منه 

 . وقوة وصالبة اتزيده تماسكً
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  .يكرر المعلم إمالء القطعة ليتدارك كل طالب ما فاته* 
  .تجمع الكراسات لتصحيح القطعة * 

  :نشاط بيتي 
  : أكمل الجمل التالية بكلمة مشتملة على همزة متوسطة على واو -1

  . األمانة إلى أصحابها  ............من الشرف أن  .    أ    
  . إلى زيارة الحرص وعدم القناعة  ........البخل .        ب
  .  ...........  يؤازر أصدقاءه  ............. .       ج 
  . وأجدادك أروع األمثلة في الوطنية   ........... لقد سجل .        د 

 تمل كل منها على همزة متوسطة على واو، مع بيان سـبب كتابـة              اكتب خمس كلمات تش    -2
  .الهمزة فيها على واو

* * * *  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير * 
  . إن المؤمن ال يلدغ من حجر مرتين-
  . إن اهللا رؤوف بعباده-
  .اؤم يتسرب إلى نفسك ال تجعل التش-
  .قراءة جهرية سليمةالتالية يقرأ المعلم القطعة * 

  حادثة الفيل
العبت حادثة الفيل دورفي تاريخ العرب فأصبحوا يؤرخون بعام الفيل ا خطير  ،

رون في أسفارهم آمنين يم، رؤسائها مهابةٌ في قلوب العربووأصبح لقريش 
اؤهم الجزيرة بوقد غطت أن،  بمكانتهم المقدسة ارافعي رؤوسهم اعتزاز، مطمئنين
وبعد أن بزغ فجر اإلسالم أصبح المؤمنون ، وهذا ما كان يطمحون إليه ، كلها 

يذكرون هذا العام باعتباره العام الذي ولد فيه الرسول األعظم الذي حول العرب من 
 . إلى أمة مؤتلفة تخشاها أقوى األمم المعاصرة لها قبائل متناحرة
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  :مناقشة مضمون القطعة شفويا باألسئلة التالية* 
  ما الدور الذي لعبته حادثة الفيل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ؟ .1
 .ماذا يؤلم كل مسلم في هذه األيام ما قيمة عام الفيل للمؤمنين ؟ .2
  ما تعانيه األمة العربية واإلسالمية ؟ما الحل األمثل ل .3
يحاكي التلميذ كلمات المهارة بكلمات من عنده، يسجلها المعلم على السبورة ويناقشها مع * 

  .التالميذ
  
  :مراجعة جزئيات المهارة وتذكير الطالب بالقاعدة من خالل األسئلة التالية* 
   كتابتها على هذه الصورة ؟ما سبب  هات من عندك كلمات بها همزة متوسطة على واو ؟-
   متى تُكتب الهمزة المتوسطة على واو ؟ ما حاالتها ؟-
  .تزال الكلمات المسجلة على السبورة* 
  .يملي المعلم القطعة على الطالب جملة  جملة، بحسب مستواهم * 
  .تجمع الكراسات للتصحيح * 
  

  :نشاط بيتي 
  :الية  بين سبب رسم الهمزة على واو في الكلمات الت-1
  ) لؤم – شؤون –  يؤكد -  مؤرخ –يؤتي (    
  
  : ضع الهمزة المضمومة على صورتها الصحيحة فيما يلي -2
  .ون على قول الحقيقة ....الشجعان هم اللذين يجر .1
  .وما على أهل فلسطين .... كان وعد بلفور وعدا مشـ  .2
  .وا مبكرين ... التالميذ المجتهدون جا  .3
  .لك وال تكسل وبا في عم.... كن د  .4
  .ولية البيت والمدرسة .... تربية األوالد مسـ  .4

  
* * * *  
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  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  :اختبار قصير * 
 حدد الكلمات المهموزة بهمزة متوسطة على واو في الجمل التالية، ثم بين سـبب كتابتهـا                 -

  :بهذا الشكل
  . بالدي لك حبي وفؤادي-أ
  . الصدق جزاؤه الحسنى-ب
  . ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه-ج
  . التفاؤل خير من التشاؤم-د
  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة * 

  
  :مناقشة مضمون القطعة شفويا باألسئلة التالية*
  وضح ذلك ؟،  التلفاز سالح ذو حدين  ماذا ترى وتسمع من التلفاز ؟. 1
   التلفاز فيما هو مفيد ؟يستغل كيفُ ولفاز اختراع عجيب لماذا؟الت. 2
  .يملي المعلم القطعة على الطالب جملة جملة، بحسب مستواهم * 
  .جمع الكراسات للتصحيح  ثمإعادة إمالء القطعة ليتدارك كل طالب ما فاته* 
  :نشاط بيتي * 
   رؤساء – مسؤول – يؤم –ة  رؤي– يؤذي :بين سبب كتابة الهمزة على واو وسط الكلمة . 1

  التلفاز
مع منه نس، دارس واألندية نجده في المنازل والم، التلفاز من مبتكرات العلم الحديث 

وقد ينقلنا ، نشاهد فيه المسرحيات المضحكة والمؤلمةاألناشيد الوطنية المؤثرة، و
كذلك ، واإلمام وهو يؤم المصلين، فنرى المؤذن وهو يؤذن، إلى مسجد من المساجد 

حيث نستمتع برؤية ما فيها من مناظر بديعة،  تؤخذ في مناطق مختلفةانرى أفالم ،
 إنه ا حقً،أو أليفة تؤنس من يداعبها، ش مفترسة تؤذي من يقترب منهاأو وحو

 .اختراع عجيب
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  :مع ذكر السبب ، ضع الهمزة المتوسطة فيما يلي على صورتها الصحيحة. 2
    إذا رزق السالمة واإليابوب يوما                 .... كل مسافر سيـ  -
  .ل من صفات الواثقين بأنفسهم ....  التفا -
  .ول أمام رئيسه .... وس مسـ ....  كل مر -
  .وا على خشبة المسرح ..... لون بعد أن ر  عرف الممث-
 يكلف المعلم تالميذه باستخراج كلمات بها همزة متوسطة على واو، من درس القراءة أو -3

  .النصوص الذي يوافق تدريس المهارة
* * * *  
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  قطع إمالئية على الهمزة المتوسطة على واو
  

  

  الحــج
أن ، ومن أقصى الغايات التي نؤملها      . للمسلمين  شرعه اهللا   ، إن الحج مؤتمر عظيم     

. كي يؤتي الحـج أينـع الثمـار         ، يتم اللقاء بين وجوه الحجيج وبين العلم والفكر         
. ومسؤوليتنا اليوم أن نتعاون لتحقيق اللقاء بين العلماء والمفكرين من جميع البالد             

    رائع يكون الحج لقاء اعندئذ ، ون واجباتهم على أكمـل     لمؤتمر يؤدي فيه ا   اومؤتمر
 .وجه
 

عن موعد القيام برحلة مدرسية إلى ، أعلن المسؤول عن الرحالت في المدرسة 
: ركين ما يؤدونه من أعمال توعين لكل مجموعة من المش. إحدى المزارع القريبة 

افقد كلف فؤادواألدوات ،  بإحضار المؤن ا ومؤنس ،اومحمدبتجهيز الطعام ا وعلي  ،
قضوا ، ثم اختاروا روضة جميلة . ومد البسط ،  ينصب الخيمة اوماجد ، اورؤوفً

ولم ، والمياه الجارية ، فيها ساعات النهار ممتعين أعينهم برؤية المناظر الخالبة 
 .يكن في هذه الرحلة ما يؤذي أو يؤلم

 

  الشباب
ة ، الذين يؤثرهم الوطن ،ألنهم اليد البناءة والفعالة فيه ، وهم الشباب هم عدة األم

ون ويحمد المأمول الذين يعتز بهم كاللؤلؤة المكنونة ،ألنهم يؤازرونه، الغرجال 
حتل ، ناذرين أنفسهم للشهادة ، وهم الذين بأجسامهم حدوده كي ال يدخله معتد أو م

تقصير، ألنهم بأعمالهم  ؤخذ عليهمييصنعون األساس المتين للحياة الكريمة ، وال 
��.العظيمة يبنون الوطن ، ويرفعون أعالمه خفاقة بين األمم �
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 الهمزة المتوسطة على ألــف: ج

مفتوحة بعد حرف مفتوح 
 )سأل(

ساكنة بعد حرف مفتوح 
 )رأس(

 

مفتوحة بعد حرف ساكن 
 )نسأل(
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  لهمزة المتوسطة على ألف ا-ج
  :تحليل المهارة

  :االت التاليةـتُكتب الهمزة المتوسطة على ألف في الح
  .ذا كانت الهمزة مفتوحة والحرف الذي يسبقها مفتوحاإ.1     
 .إذا كانت الهمزة مفتوحة والحرف الذي يسبقها ساكنًا.2     
  .حاإذا كانت الهمزة ساكنة والحرف الذي يسبقها مفتو.3     
  

  :  السلوكيةاألهداف
  .أو بإجابة أسئلة محددة يعبر التلميذُ عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه .1
 .يقرأ القطعةَ اإلمالئيةَ قراءةً جهريةً صحيحة .2
 .يعبر شفويا عن فهمه للقطعة اإلمالئية .3
 .يستنتج األمثلةَ المراد معالجتها من خالل المناقشة الشفوية .4
 .ةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئيةيحلل األمثل .5
 .يبين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على ألف .6
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة .7
 .يكتب كلمات تحتوي على همزة متوسطة على ألف .8
 .يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة الهمزة المتوسطة على ألف كتابة صحيحة .9

  .اً منظورإمالء-أ
  .اً استماعي إمالء-ب   
  .اً اختباري إمالء-ج 

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

 ** * *  
  )شرح المهارة(الحصة األولى 

  
  )استمع ثم اكتب الكلمات التالية( :اختبار قصير* 

  . مؤامرة- يقرؤون- آسف– أحمد – صحراء – ملجأ –سأل 
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  :ية على السبورة أو على لوحة إضافيةيعرض المعلم القطعة التال* 

  .يقرأ الطالب القطعة قراءة صامتة* 
  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا باألسئلة التالية* 

  كما تفهم من القطعة ؟كيف كان يعامل الناس ؟����بم يتصف الرسوُل الكريم  -1

 اذكر مثالًا لتواضع الرسول مع أصحابه ؟ كيف كان يعامل خدمه ؟ -2

 : ......... .مضاد يرأف: ....... بما معنى يداع -3

 ............أنسب عنوان للقطعة هو  -4

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 .يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعةَ قراءةً جهريةً سليمة* 
 -:تناقش القطعة شفويا الستنتاج األمثلة* 
  لماذا نقف عند بعض الدروس الرائعة ؟ -1
   يعامل الناس الذين يأتون إليه ؟����سول كيف كان الر -2
   ؟ ����عم كان الرسول يسألهم  -3
 فيمن كان يأمل الخير ؟ -4

الكلمة المهموزة   األمثلة
  بهمزة متوسطة

حركة 
  الهمزة

حركة الحرف 
  الذي يسبقها

سبب كتابة الهمزة 
  متوسطة على ألف

 معناها لنَتَأمل نقف عند روائع الدروس -1
  .ونَْأخذ العبرة فيها

        

          . إليه الناس فيكرمهم ويأنس بهميْأتي -2
          . عن ألعابهميسَألهم كان -3
          . الخير في خدمهيْأمل كان -4

 اهللا أن رسوَل:  العبرة منهاونأخذ معناها، لنتأملمن روائع الدروس التي نقف عندها 
 بهم نسْأوي إليه الناس فيكرمهم يأتيكان قدوة في التواضع، ) صلى اهللا عليه وسلم(

 أعلى في ا بحالهم حتى أنه يسألهم عن ألعابهم، وكان مثلًويرأفويداعب صغارهم، 
 الخير في ملأَْيالتواضع إذ أنه كان يسمح ألصحابه بالركوب وراءه على دابته، وكان 

 .املة حسنةخدمه، ويعاملهم مع
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  .ميذ األمثلة قراءةً جهريةً صحيحة التالبعضيقرأ * 
  :تحليل جزئيات القاعدة من خالل إكمال الجدول السابق، وطرح األسئلة التالية* 
  ).نتأمل ، نأخذ ، يأبى ، يأنس ، يسألهم ، يأمل(موزة بهمزة متوسطة ؟  عين الكلمات المه-
   كيف رسمتْ؟ و أين وقعت الهمزة؟-
  ما حركة الحرف الذي يسبقها كل كلمة ؟  )مناقشة كل كلمة على حدة( ما حركة الهمزة ؟ -
  لم كُتبت الهمزة متوسطة على ألف؟-

  . مجموعاتيستقرئ التالميذُ القاعدة من خالل عمل ال* 
 .يعرض المعلم القاعدة على السبورة، ثم يدونها التالميذ في كراسات الحصة* 
  :دةـاعـالق

  :تُكتب الهمزة المتوسطة على ألف في الحاالت التالية
  .إذا كانت الهمزة مفتوحة والحرف الذي يسبقها مفتوحا-1
 . إذا كانت الهمزة مفتوحة والحرف الذي يسبقها ساكنًا-2
  .انت الهمزة ساكنة والحرف الذي يسبقها مفتوحا إذا ك-3

  :تقويم شفوي
ن الهمزة مفتوحة وما  هات من عندك ثالث كلمات بها همزة متوسطة على ألف بحيث تكو-

  . وما قبلها ساكنة مفتوحفيهاثالث تكون الهمزة و قبلها مفتوح
  : تقويم مرحلي

  :بب كتابتها بهذا الشكلحدد الكلمات المهموزة بهمزة متوسطة على ألف وبين س-
  .انقض الجبان على الفارس فجأة فقتله  - أ
     .سألتُ اَهللا لكم التوفيق - ب
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  :تقويم ختامي
  : أكمل الجمل التالية بكلمات تسمعها من المعلم-
  )مسألة(     . سهلة في الرياضيات.......... يعجز المهمل عن إجابة  - أ
 )سألت(             .اسأل اهللاف.......... إذا  - ب
  )يأبى(                           .الذل..........  الحر -ج
  ) يأس-اليأس(            .      مع الحياة....... وال .........  ال حياة مع -د
  : هات من عندك كلمات مهموزة بهمزة وسط الكلمة على ألف بحيث تكون همزتها-
  .ا مفتوح مفتوحة والحرف الذي قبله-1
  . مفتوحة والحرف الذي قبلها صحيح ساكن-2
  . ساكنة والحرف الذي قبلها مفتوح-3

  :نشاط بيتي
  ت تحتوي على همزة متوسطة على ألفاكتب عشر كلما

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير* 
  .العاقل ينأى بنفسه عن أصحاب السوء -1
2- في إجابتك تسلم من الخطأتأن . 
 .ماتت عادة األخذ بالثأر عند العرب بتأثير اإلسالم -3
  :يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة أو على لوحة إضافية* 

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 

  الرفق بالحيوان
حمار يتألم وسط الطريق، فرأف به، ولم ينتظر حتى يأتي صاحبه؛ بل ارأى غالم 

ليعمل على التخفيف من وطأة ألمه، ولكن ما كاد يسحبه احرص على أن يأخذه جانب 
، ورآه أحد المارين ا شديداحزن الغالم حزنً.  حتى وقع فجأةً على األرض وماتاقليلً
 . أنك لم تفلحاال تحزن فقد بذلتَ جهدك وليس عيب: قال لهف
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 .يقرأ بعض التالميذ القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 :ا ومضمونًا باألسئلة التاليةمناقشة مضمون القطعة شكلً* 

 عالم حرص ؟ ولماذا ؟ ماذا رأى الغالم ؟ -1

 ما الذي قاله أحد المارين ؟ ماذا حدث للحمار؟ -2

 ........... .يفلح......... رأف.........ما معنى وطأة -3

  .ستخرج من القطعة الكلمات التي تحتوي على همزة متوسطة على ألف ا-4    
  :ة وتذكير الطالب بالقاعدة وذلك بطرح األسئلة التاليةمراجعة جزئيات المهار* 

  . هات من عندك كلمات بها همزة متوسطة على ألف-
  لم كُتبت الهمزة على ألف؟  ما حركة الهمزة ؟ وما حركة الحرف الذي يسبقها ؟-
  .تُحجب القطعة عن أنظار التالميذ وتنظف السبورة* 
  .زيعها على الضعفاءتفريغ القطعة من كلمات المهارة ثم تو* 
  .يملي المعلم القطعة جملة جملة، بحسب مستوى التالميذ* 
  .يقرأ المعلم القطعة بعد اإلمالء الستكمال ما فات* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 

  :نشاط بيتي
  :هات مفرد كل كلمة من الكلمات التالية في جملة من عندك. 1
  ) مآرب – مكافآت – آراء –مسائل ( 
 المعلم تالميذه باستخراج الكلمات التي تشتمل على همزة متوسطة على ألف من يكلف. 2

  .درس القراءة أو النصوص الذي يوافق تدريس المهارة
  

* * * *  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  : اختبار قصير*
 :أكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة تشتمل على همزة متوسطة على ألف-
  .بالعدل... .....إن اهللا تعالى -1
 .في مخلوقات اهللا........ المؤمن  -2
 .بقوة.......... األسد  -3
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 .بالفقير......... الغني  -4
  :يستمع التالميذ للقطعة من المعلم* 

  
  :مناقشة مضمون القطعة بأسئلة شفوية* 

 لماذا يغادر منزله إلى حقله ؟ عمن تتحدث القطعة ؟ -1

 ن أفراد أسرته ومجتمعه؟ماذا يعمل إلبعاد شبح البؤس ع بم يؤمن ؟ -2

 وضحه بحسب فهمك للقطعة؟. للفالح دور هام -3

 ...........أنسب عنوان للقطعة  -4

 .هات من عندك كلمات تحتوي على همزة متوسطة على ألف في حاالتها المختلفة -5
  .تذكير التالميذ بالقاعدةالكلمات بعد تسجيلها على السبورة وتُناقش * 
  .لماتيزال ما على السبورة من ك*
 .يملي المعلم القطعة جملة جملة، بحسب مستوى التالميذ* 
 .التالميذ  الستكمال ما فاتأخرىيقرأ المعلم القطعة مرة *
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 
  

  :نشاط بيتي
  :هات من عندك كلمات مهموزة بهمزة متوسطة على ألف بحيث تكون همزتها-

  . مفتوحة والحرف الذي قبلها مفتوح -
 .والحرف الذي قبلها ساكنمفتوحة  -
 .ساكنة والحرف الذي قبلها مفتوح -

* * * *  

يستيقظ مع إطاللة الفجر دون سأم، يحمل زاده ولوازمه، ثم يغادر منزله إلى حقله، 
 العطاء والرزق من ربه، وهناك يعمل في فالحة األرض وزراعتها، إنه رجٌل امتأملً

مين لقمة العيش، وإلبعاد شبح مؤمن يسأل اَهللا التوفيق، ويؤمن بالكفاح من أجل تأ
  .البؤس من أفراد أسرته ومجتمعه، وتراه يعمل دون يأس

 . في إحياء هذه األرض وإسعاد من عليهاا هاما إن للفالح دوراحقً
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  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  :اختبار قصير* 
  : ضع الحركة المناسبة على الهمزة وعلى الحرف الذي يسبقها فيما يلي-

   يثأر– جرأة – نشأة – ييأس – سأل –       رأس 
  :امع التالميذيقرأ المعلم القطعةَ التالية على مس* 

  :مناقشة مضمون القطعة شفويا* 
 ماذا استأجر؟ ما الذي يؤثره الوالد بحسب فهمك للقطعة؟ -1

 ماذا يفعل األخ مع إخوته في الحديقة ؟ صف حديقة هذا المنزل ؟ -2

 ما الذي يخيم على البيت ؟ -3

 ما أنسب عنوان للقطعة ؟ -4

 .تالميذيملي المعلم القطعة مراعيا عالمات الوقف ومستوى ال* 
 .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى الستكمال ما فات* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 

  :نشاط بيتي
  : حدد الكلمات المهموزة بهمزة متوسطة على ألف، ثم بين سبب رسمها بهذا الشكل-
  .توقّف المطر فجأةً-1
  . حصل المجتهد على مكافأة-2
  . يأوي الطير إلى عشه في المساء-3
  .أة من الطيور الجارحة الحد-4
  

* * * *  

 يقع على رأس تلة بعيدة عن ايؤثر والدي الهدوء على الضجة، لذلك استأجر لنا بيتً
لة غُرست فيها جميع األشجار المثمرة واألزهار المدينة، تحيط بمنزلنا حديقةٌ جمي

االعطرة، أنزل كل صباح إلى الحديقة مع أخوتي نلعب ألعابا مختلفة، وقد أحمل فأس 
أقطع بها األغصان اليابسة، وعندما يأخذ التعب مني مأخذه، أعدو إلى البيت حيث 

 .تخيم السعادة ويعم االطمئنان
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  قطع إمالئية على الهمزة المتوسطة على ألف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  أدهي من الثعلب
اباً صغيراً ،فذهبا يوماً يتنزهان في وئام ومنأى عن الناس صادق كلب سنج

 في غابة ،فبحث كل منها عن مأوى ،فجثم الكلب في تجويف ا،ففاجأهما الليل وهم
  .شجرة ، وتسلق السنجاب األغصان الكثيفة للشجرة 

: وفي مطلع الفجر جاء ثعلب جائع فرأى رأس السنجاب وفرح لهذا الغذاء وقال 
بكل سرور لكن اطلب اإلذن : ا صديقي تعال ألقبلك ، فأجاب السنجاب صبحك الخير ي

 .من والدي النائم ، فدق جذع الشجرة فأيقظ الكلب الذي وثب عليه فخنقه فوراً

  التلميذ المجتهد
رة، وكان مؤنس يجيب كل سؤال يسأله المعلم بكل جرأة          سأل المعلم تالميذه أسئلةً كثي    

ال بأس عليـك يـا      : واطمئنان، وقد الحظ جميع زمالئه ذلك، فأثنى عليه المعلم وقال         
 .مؤنس، إنك تالميذ مؤدب ومجتهد وطلب من التالميذ أن يصفقوا له

 

  الوفاء بالعهد
جميع األديان السماوية تأمر بالوفاء بالعهد ، وتؤكد األمر به وتعظيم شأنه ، كما 
تأبى الغدر وتنهى عنه ، والعهد هو أداء الواجب الذي يقضيه عمل اإلنسان ، فمن 

 فكأنما عاهد أن يفي به على الوجه األكمل ، فان لم يفعل ذلك فقد خالف تولى عمالً
العهد ومن آمن بالدين فقد عاهد أن يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه ، فان لم يفعل 

 .فقد نقض العهد ، وناقض العهد مذموم عند اهللا  والناس
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ا يـسعدون   األم هي الحبيبة األولى ألبنائها، حولها يلتفون، وإليها يأنسون، وببسمته         
وعلى إرضائها يتنافسون، ولذا فهي تمنحهم كل حبها وعطفها، وتعتنـي بغـذائهم             
وتهتم بكسائهم ، وال تدخر جهدا في خدمتهم وتوفر كل أسباب الراحة لهم، وغرس              
خصال الخير فيهم، وحثهم على التعاون فيما بينهم، معـدة لهـم للقيـام بـواجبهم                

لظهور بالمظهر الالئق بهم وإعـداد أنفـسهم     المدرسي والتنافس في عمل الخير، وا     
 .ليكونوا في خدمة وطنهم

 

  الفالح
رأيتُه يحمل فأسه على كتفه مسرعا إلى عمله، قبل شروق الشمس، فتقـدمت إليـه             

قلي الذي نشأت وترعرعت فيه، من      وسألته أين يعمل؟ فأجابني بفخر واعتزاز في ح       
ال : يوم كنتُ طفلًا حتى كبرت، حملت على رأسي األكل لوالدي الذي كان يقـول لـي      

  .بأس عليك، غدا ستشاركني في حرث الحقل وزرعه
 .هذه هي نشأتي، وهذه هي حياتي وأنا سعيد كل السعادة بما أعمل

 

  المشؤومون
تأنف نفوسهم من لؤم ، باطنهم المشؤومون هم الذين ال تبرأ أفئدتهم من إثم ، وال 

بؤرة فساد، ينأون عنك وقتما يريدون ، ال يرأفون ببؤس بائس ، وال يدرأون اليأس 
عن يائس ، احذروهم أبناء وطني فمصائبهم تؤلم وعليكم بالبعد عنهم لتتقوا 

  . شرهم 
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  واجبات الطالب
أدب بجميل ـيجب على الطالب أن يأتم بأهل الرأي ، ويأتلف وذوو الفضل ، ويت

  .اآلداب ، فيكون صادقًا عامالً مجتهدا 
إنه لم يأت دور العلم إال ليتزود بالعلوم والمعارف ، ويتأدب بأحسن اآلداب ، وخير 
األخالق ، فالطالب العاقل ال يأتي أمرا يؤاخذ عليه ، إنما يأتي األمور من أبوابها ، 

 .فهو يأتلف بإخوانه ألن االئتالف رأس النجاح 

  عمر بن الخطاب
، ثم تعلم الكتابة ، رعى الماشية صغيراً . نشأة أشراف قريش ، نشأ رضي اهللا عنه 

إلى أن ، ولج في مناوأة اإلسالم ، حتى عظم شأنه ، ومارس شؤون الحرب والتجارة 
فقدمت إليه أخته صحيفة قرأ فيها . وه يدخل على زوج أخته فيؤذيه على إسالمه رأ

فكان ، ولي الخالفة بعد أبي بكر . فلم يكد يقرأها حتى آمن ، آيات من سورة طه 
 .وسداد الرأي ، مضرب المثل في العدل والورع 
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  مفتوحة
  بعد
  ألف

 )القراءة(
 
 

  مفتوحة
  بعد

  واو ساكنة
  )مروءة(
 

 

 الهمزة المنفردة وسط الكلمة-د

  مفتوحة
حرف بعد 

صحيح 
 ساكن

 )جزءين ( 

  مفتوحة
حرف بعد 
 مشدد

 )بوءهم ( 
 
 



  
  
  
  
  
  
 

- 201 -

  الهمزة المنفردة وسط الكلمة-د
  : المهارةتحليل

  : في الحاالت التاليةتكتب الهمزةُ منفردةً وسط الكلمةُ
  ).ساكنة(إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد  -1
 إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها واو ساكنة  -2

 .إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف صحيح ساكن -3
 .إذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها حرف ساكن -4
 .إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف مشدد -5

  :السلوكيةاألهداف 
  . أو بإجابة أسئلة محددةعن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليهالتلميذ يعبر  .1
  .يقرأ القطعةَ اإلمالئيةَ قراءةً جهريةً صحيحة .2
 .يعبر شفويا عن فهمه للقطعة اإلمالئية .3
 .يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة .4
 .ةيحلل األمثلة الستنتاج القاعدة اإلمالئي .5
 .يحاكي األمثلةَ بكلمات تشتمل على همزة منفردة وسط الكلمة .6
 .يبين سبب كتابة الهمزة منفردة وسط الكلمة .7
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة .8
 .يكتب القطع اإلمالئيةَ المشتملةَ على مهارة الهمزة المنفردة وسط الكلمة كتابةً سليمة .9

  .اًورـ منظإمالء -أ 
  .اً استماعي إمالء-ب    
  .اً اختباري إمالء-ج   

  : الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

  
  

* * * *  
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  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  :اختبار قصير*

  :ضع خطًا تحت الكلمة التي تحتوي على همزة وسط الكلمة، وبين كيف رسمت-
  .المعلم يسأل والمجتهد يجيب -1
 .مُل في وجود حياة على القمرتضاءل األ -2
 .ال تكن بطيًئا في عملك -3
 .التفاؤل شيء جميل، فال تتشاءم أيها الطالب -4
  :يعرض المعلم القطعة التالية أمام التالميذ على السبورة أو على لوحة خارجية* 

  .يقرأ التالميذ القطعة قراءة صامتة* 
 :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا باألسئلة التالية* 

 ما السر في نصرة رسول اهللا وصحابته ؟ عم يتساءل البعض من الناس؟ -1

 ماذا تعلمنا من المسلمين األوائل ؟  غمر ؟ -ما مرادف بوءهم   -2

 .اختر عنوانًا مناسبا للقطعة -3
 * التالميذ ثم يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً صحيحةبعض.  
  :ألمثلةالستنتاج اباألسئلة التالية مناقشة القطعة *

  من الذي يتساءل ؟  .1
  بم تميز سادةُ الكفر ؟ .2
 بم يتصف المسلمون؟و .3

  عم يبتعد  المسلم؟ .4
 ما الذي غمر ضوءه القلوب ؟ .5

  أن يهزموا���� بعض الناس كيف يمكن لقلة من المسلمين ومعهم الرسول يتساءلقد 
 وعدة، ولكنهم ا وخبرة بطبيعة البالد وأكثر عددكفاءةسادة الكفر، الذين هم على 

نسوا تلك العقيدة الراسخة، والدين الذي أخذهم بالقوة، فالمسلمون يتصفون 
،  على اإلسالمأبناءهم، فعلى الذين ربوا ويسوءه، ويبتعدون عما يضر الفرد بالمروءة

 للمثُل العليا، اتوءم كانوا األوائلركوا أن المسلمين حتى غمر ضوءه القلوب، أن يد
 . اُهللا الجنةبوءهمحتى 
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 .اقرأ أسلوب التوكيد الذي ورد في القطعة .6
 ما نتيجة تمثلهم للمثل العليا ؟ .7

الكلمة   األمثلة  م
  المهموزة

حركة 
  الهمزة

حركة الحرف الذي 
  يسبقها

ا كتبت لماذ
  منفردة

          . القليل من الناسيتساءُل  1
          . وخبرة بطبيعة البالدكفاءةهم على    2
          .بالمروءةيتصف المسلمون   3
          .يسوءهيبتعدون عما يضر الفرد أو   4
          . القلوبضوءهالدين اإلسالمي غمر   5
          . للمثل العلياتوءمالقد كان المسلمون   6
          . اُهللا الجنةبوءهم  7
  .يقرأ التالميذُ األمثلةَ قراءةً جهريةً سليمة* 
  :تحليل جزئيات المهارة من خالل مناقشة األمثلة وإكمال الجدول وذلك بطرح األسئلة التالية* 

  . استخرج الكلمات التي تحتوي على همزة منفردة وسط الكلمة-
  ) بوءهميتساءل، كفاءة ، المروءة ، يسوءه، ضوءه، توءمان،(
 أين وقعت الهمزة ؟ كيف رسمت ؟  -

 ما حركة الهمزة ؟ وما حركة الحرف الذي سبقها ؟ -

 أي الحركتين أقوى الفتحة أم السكون ؟ -

 أي الحركتين أقوى الضمة أم السكون ؟ -

 ماذا تناسب الفتحة من الحروف ؟ األلف؟ -

 ماذا تناسب الضمة من الحروف ؟ الواو؟ -

 كتب على ألف أو الواو؟لماذا كُتبت على السطر ولم تٌُ -

  )من خالل عمل المجموعات. (يستنتج الطالب القاعدة، ويسجلون مالحظاتهم على األمثلة* 
  .يعرض المعلم القاعدة على السبورة، لقراءتها، ثم كتابتها على كراسات الطالب* 
  :دةـاعـالق

  :تُكتب الهمزةُ منفردةً في وسط الكلمة في الحاالت التالية
  )يتساءل(      . إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد ساكنة -1
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 )المروءة(       . إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها واو مد ساكن -2
 )يسوءه (         .إذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها حرف ساكن -3
 )جزءين. (إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف صحيح ساكن -4
 ).بوءهم (        . مفتوحة وما قبلها حرف مشددإذا كانت الهمزة -5
  :شفويتقويم 

  .اكتب كلمتين بهما همزة منفردة في وسط الكلمة مفتوحة وسبقها حرف ألف ساكن- 
  .ساكن) مد(اكتب كلمتين بهما همزة منفردة متوسطة مفتوحة وسبقها حرف واو - 
  

   :تقويم مرحلي
1 . منفردة وسط الكلمة فيما يليضع خطًا تحت الكلمة المهموزة بهمزة:  

  .كتاب اللغة العربية جزءان  - أ
 .من زيادة المروءة أن تقابل اإلساءة باإلحسان-ب
����p&( {{{{ -ج�d &p������ �M&َy ���
�  MِS ���
� �B&�]�E �Mَ* &�
ِS �M��B&�]َi &�'��&p�����d &p������ �M&َy ���
�  MِS ���
� �B&�]�E �Mَ* &�
ِS �M��B&�]َi &�'��&p�����d &p������ �M&َy ���
�  MِS ���
� �B&�]�E �Mَ* &�
ِS �M��B&�]َi &�'��&p�����d &p������ �M&َy ���
�  MِS ���
� �B&�]�E �Mَ* &�
ِS �M��B&�]َi &�'��{{{{����               )30:א����ن(  


���G{{{{ -دْ� �َsِS���G��
ْ� �َsِS���G��
ْ� �َsِS���G��
ْ� �َsِS���B�B�B�B�xَ��X�N �4�)��xَ��X�N �4�)��xَ��X�N �4�)��xَ��X�N �4�)�{{{{�����������������)8:א������(  


����q{{{{-هـ&��
� �A��
َ �ًsِS �2�8ِS ِ9�ْ�.
ْ� �A�' (َ�B&�U &�' �5�.�! �A�' �9�m�B��G�mَ* �x�.�,�i� ِA�X
َ���q���
&��
� �A��
َ �ًsِS �2�8ِS ِ9�ْ�.
ْ� �A�' (َ�B&�U &�' �5�.�! �A�' �9�m�B��G�mَ* �x�.�,�i� ِA�X
َ���q���
&��
� �A��
َ �ًsِS �2�8ِS ِ9�ْ�.
ْ� �A�' (َ�B&�U &�' �5�.�! �A�' �9�m�B��G�mَ* �x�.�,�i� ِA�X
َ���q���
&��
� �A��
َ �ًsِS �2�8ِS ِ9�ْ�.
ْ� �A�' (َ�B&�U &�' �5�.�! �A�' �9�m�B��G�mَ* �x�.�,�i� ِA�X
  )�145��א
�	:�א�����(� ���}}}}��َ


{{{{-وَ �9َy �9�:�=�' ٌ��v&1َ َh&1َ �9�:�=���! �Gُ
�B&�Pَ����
 �9�m&�=�ْ�.�! �2�
َ�َy��
َ �9َy �9�:�=�' ٌ��v&1َ َh&1َ �9�:�=���! �Gُ
�B&�Pَ����
 �9�m&�=�ْ�.�! �2�
َ�َy��
َ �9َy �9�:�=�' ٌ��v&1َ َh&1َ �9�:�=���! �Gُ
�B&�Pَ����
 �9�m&�=�ْ�.�! �2�
َ�َy��
َ �9َy �9�:�=�' ٌ��v&1َ َh&1َ �9�:�=���! �Gُ
�B&�Pَ����
 �9�m&�=�ْ�.�! �2�
َ�َy���9ُ��ِْ,�9ُ��ِْ,�9ُ��ِْ,�9ُ�  .)�19��א
�	:�א����(�  ������}}}},ِْ�

  
  :أكمل كلَّ جملة مما يلي بكلمة تسمعها من المعلم. 2

  )القراءة. (ثم الكتابة............ يتعلم الطفُل أولًا   - أ
  )المروءة. (من أهم الصفات الحميدة عند العرب ........... -ب
  )باءت. (لفشلجميع محاوالت االستعمار با...........  بفضل صمودنا -ج
  )براءة. (المتهم.........  حكَم القاضي بـ -د

  :بين سبب رسم الهمزة منفردة في وسط الكلمات التي تحتها خط فيما يلي. 3
 . إنتاج الثروة الحيوانية في بعض البلدانتضاءل .1
 . مزركشةعباءاتتُباع في األسواق  .2
 . بالتحيةمبدوءةالرسالة  .3
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 . للحسددرءاائهم كان العرب يحافظون على أبن .4
  نشاط بيتي

هات من عندك خمس كلمات مشتملة على همزة منفردة وسط الكلمة ثم بين سبب كتابتها -
  .على هذا الشكل

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  .متابعة النشاط البيتي*
  )اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير*

  . إضاءة– سوءته – موءودة – نبوءة –تضاءل 
  :يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة أو على لوحة إضافية* 

  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة* 
 .يقرأ بعض التالميذ القطعة قراءة جهرية سليمة* 
 :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا* 

 كيف يضر الخمر بالعقل والجسم والمال؟ لماذا حرم اإلسالم الخمر؟ .1

  على اإلنسان المسلم؟ماذا يجب .2

 ؟"تعاقر"ما المقصود بكلمة  ما معنى الموبوءة ؟ أم الخبائث؟ .3
 اذكر آيةً قرآنيةً تبين تحريم الخمر وضررها؟ لماذا كثرت الندءات والقراءات ؟ .4

 . في جدول على السبورة لمناقشتهاهاتسجيلالمقصودة من القطعة وج الكلمات ااستخر*
 :تذكير الطالب بالقاعدة من خالل طرح األسئلة التاليةمراجعة جزئيات المهارة و* 
  . هات كلمات مهموزة همزتها منفردة وسط الكلمة وتسجل في جدول على السبورة وتُناقش-

  تحريم الخمر
 احرم اإلسالم الخمر؛ لما فيها من ضررٍ على العقل والجسم والمال، وقد اُكتُشف حديثً

سيئةً على القلب، أضف إلى أنها دناءة ال تليق بالمسلم أن ينزل إليها،اأن لها آثار  
فإن وفاءه لدينه، والتزامه بمبادئه يوجب أن ينأى بنفسه عن األماكن الموبوءة التي 
تعاقر فيها أم الخبائث، وكثيرة هي النداءات التي صدرت للحث على اجتنابها، وكثيرة 

 .هي القراءات التي دونت بشأنها
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 ما حركة الهمزة في الكلمات السابقة ؟ وما حركة الحرف الذي يسبقها؟-

 ما سبب كتابة الهمزة على السطر في الكلمات السابقة؟-

  .عة اإلمالئية عن أنظار التالميذ ومسح ما كُتب على السبورةحجب القط* 
 .تفريغ القطعة من كلمات المهارة وتوزيعها على الطالب الضعفاء* 
 .إمالء القطعة جملة جملة، أو بحسب مستوى الطالب* 
 .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليتدارك الطالب ما فاته* 
 .تُجمع الكراسات للتصحيح* 

  :نشاط بيتي
من درس ) منفردة( يكلف المعلم تالميذه باستخراج كلمات بها همزة متوسطة على السطر -

  .القراءة أو النصوص الذي يوافق تدريس المهارة
* * * *  

  )إمالء استماعي( الحصة الثالثة 
  
  )اكتب ما يملى عليك( :اختبار قصير* 
  رءوس، رداءان، دناءات ، باءوا ، ضوءان   
  :لقطعة التالية على مسامع الطالبيلقي المعلم ا* 

  :مناقشة مضمون القطعة شفويا*
 ماذا فعلت الحدأة بالصرة؟ أين وضع هذا الشخص صرة الآللئ؟ .1

شخص حكى أنشاطئ ذلك  كان يستجم في نهرٍ وقد وضع صرةً مملوءة آللئ على اي
النهر، فجاءت حدأة، والتقطت الصرة، وطارت بها، فجرى وراءها لكنه عجز 
لسرعة طيرانها، ثم قصد والي البلدة ليجد له صرته، فسأله الوالي إلي أي 
االتجاهات طارت الحدأة، فأشار إلى قرية، فاستدعى الوالي رئيس القرية، وأمره أن 

، ا فقيراد بؤس، فأحضر رئيس القرية رجلًيجول أنحاءها، وأن يأتيه بمن أثرى بع
رة الآللئ التي وجدتها صأين : أصبح ذا نعمة فشكره على ذلك، قال الوالي للرجل

  .عندي: يوم كذا؟ فقال 
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 ما مرادف بؤس؟ أين ذهب هذا الشخص ليبحث عن الصرة؟ .2

 من أخذ الصرة؟ وكيف عرف ذلك؟ .3

 ماذا استفدتَ من القطعة؟ بم تصف الوالي؟ .4

 :المناقشة   من خاللرة، وتذكير الطالب بالقاعدة، وذلكمراجعة جزئيات المها* 
ويتم تسجيلها على السبورة لمناقشتها . هات كلمات مهموزة بهمزة متوسطة منفردة من عندك-

  .والمقارنة بينها لمعرفة سبب رسم الهمزة منفردة
 .إزالة ما كُتب على السبورة وإعادة قراءة القطعة على التالميذ* 
 .القطعة على التالميذ جملة جملة، بحسب مستواهميملي المعلم * 
 .إعادة قراءة القطعة مرة أخرى الستكمال ما فات الطالب* 
 .تُجمع الكراسات وتصحح* 

  :نشاط بيتي
ثم استخرج منها الكلمات " المكتبة الخضراء"ارجع إلى مكتبة المدرسة واقرأ إحدى قصص -

  .المهموزة بهمزة متوسطة منفردة
  

* * * *  
  

  )إمالء اختباري(حصة الرابعة ال
  
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير*
  . مروءة- تضاءل- مبدوءة- ماءها– هناءة – ضوءه – هواءها –بكاءه  

  : يقرأ المعلم القطعة التالية على مسامع التالميذ* 

 :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية* 
  عم تنهانا القطعة ؟ -1

 بل ال تطلب سرعة العمل، واطلب تجويده، فإن الناس ال يتساءلون كم فرغ منه،
ينظرون إلى إتقانه، وجودة صنعه، فوضاءة النفوس أنضر من وضاءة األجساد، وال 

اتكن خاطبا في حيلك، وموقدضوءها لغدك، فمن طاب منشؤه حسن مبدؤها نار . 
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  نحو أعمالنا ؟ما واجبنا -2

 .اذكر بعض النصائح التي وردت في القطعة -3
 ما رأيك بإنسانٍ يعمل عمله وال يتقنه ؟ -4

  .يقوم المعلم بإمالء القطعة على التالميذ مراعيا شروط اإلمالء السليم* 
 .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى الستكمال ما فات الطالب* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 
  

  :نشاط بيتي
  :منفردة بحيث تكون) على السطر(كتب من عندك كلمات بها همزة متوسطة  ا-
  . الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن-أ
  . الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف صحيح ساكن-ب
      . الهمزة مفتوحة وما قبلها مشدد-ج
  . الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد ساكنة-د
  

  :حول مهارة الهمزة المتوسطةإضافية  تدريبات
 :عين الكلمة المهموزة بهمزة متوسطة موضحا كيف رسمت الهمزة .1
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 :أكمل اآليات الكريمة التالية بكلمات تسمعها من المعلم .2
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  -: على صورتها في الكلمات التي تحتها خطبين سبب كتابة الهمزة. 3 
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  الهمزة المتوسطة منفردة على السطرقطع إمالئية على 

  
  
  

  

  الغروب                           وصف 
جاءت ساعة األصيل فتراءت الشمس في مغربها تاركة وراءها ذيول النهار من 
األضواء واأللوان ،كان سناؤها مشعا باهرا فتضاءل شيًئاً حتى بدا مصفرا ، وكأنه 

 قدر ال يرد ، وقفت في أثنائها ، أراقب انطواءها وانطواء امالءة مصبوغة النطوائه
 ال تبرح ذاكرتيالنهار وأضواؤها الساطعة 

 

  جمال الطبيعة
 تغير مـن رداءة الجـو       ولم، لكنها لم تبدد مالءة الضباب      ، أشرقت شمس الخريف    

، ن كثيراً من الناس ال زالوا يلبسون المالبس الشتوية          إو. الذي لبدت الغيوم سماءه     
ـ      ، ويلتفون بالعباءات الصوفية     ، وار  ويخرجون إلى الحقول المملوءة باألقحوان والنّ

، وينعمـون ببراءتهـا   ، فيشعرون بهناءة بالغة ؛ ألنهم يعيشون في أحضان الطبيعة  
 .نفوس أهلها وصفاء 

  المعلمون
تبر المعلمون عنوان األمة ؛ألنهم يخرجون أبناءهم ليقودوا أمـتهم فـي صـحراء              يع

الحياة، ويبذلون الطاقة القصوى من أجل أن يرتفع أبناءهم ،ويزفون البشرى إلى كل             
بيت عندما يعود تالميذهم بالنجاح إلى بيوتهم في نهاية العام، فكم مـن معلـمٍ تـرك                 

 اقبة وخلّد التاريخ اسمه بحروف مـن نـور،        بصماته على صفحات حياة اآلجال المتع     
 .وبوءهم الجنة، جزى اهللا المعلمين كل خير
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  همزة ناتجة عن 
  دمج ألف التثنية
بهمزة متوسطة 

  مفتوحة
  )نبآن، مبدآن(
 

  همزة ناتجة عن 
  دمج ألف الجمع
بهمزة متوسطة 

  مفتوحة
مكافآت، (

 )مآرب 
 

  المـد وسـط الكـلمة
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  همزة المد في وسط الكلمة
  : مهارةال تحليل

  :تُرسم الهمزة الممدودة ألفًا عليها مدة في الحاالت التالية
إذا كانت الهمزة مفتوحة على ألف وجاء بعدها ألف زائدة، تُدغم خشية التقاء حرفين من . 1

 ). ظمآن–ظمأان (،   )    قرآن–قرأان (جنس واحد مثل 
 :إذا كانت الهمزة مرسومة على ألف تالها. 2

  .مبدآن-ألف المثنى مثل مبدأان -
 . مكافآت-ألف جمع المؤنث السالم مثل مكافأات -
  . مآدب-مأدبة: عند جمع التكسير مثل. 3

* * * *  
  :  السلوكية األهداف
 . أو بإجابة أسئلة محددةعن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليهالتلميذ يعبر  -1
  .قرأ التلميذ القطعة اإلمالئية قراءةً جهريةً صحيحةي -2
 .يعبر شفويا عن فهمه للقطعة اإلمالئية -3
 .يستنتج األمثلة من خالل المناقشة -4
 .يحلل األمثلة الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
 .يحاكي األمثلة بكلمات تشتمل على كلمات مهموزة بالمد في وسط الكلمة -6
 . الهمزة في وسط الكلمةيبين الحاالت التي تُرسم فيها -7
 .يعبر كتابيا عن فهمه لمهارة همزة المد في وسط الكلمة -8
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة -9
 .يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة همزة المد في وسط الكلمة كتابةً سليمة -10

  .اً منظورإمالء-أ
  .اً استماعي إمالء-ب  
  .اًري اختبا إمالء-ج 

    : الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

* * * *  
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  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  
  :اختبار قصير*
  :ضع خطًا تحت الكلمات التي تحتوي على همزة المد في وسط الكلمة-
  )  مكافآت– شنئان – بدأ – فؤاد – مبدآن – سيئات – آنف –منشآن ( 
 التالية على السبورة أو على لوحة خارجية مع إبراز حروف المهارة يعرض المعلم القطعة* 

  .بلون مغاير

  .يقرأ التالميذ القطعة قراءةً صامتة*
 : شكالً ومضموناًلقطعةامناقشة *

  ؟����محمد لماذا أنزل اهللا القرآن الكريم على   ما كتاب المسلمين ؟ -1
 كيف تكرم الدوُل اإلسالمية حفظةَ القرآن الكريم ؟ -2

 ..............مفرد مكافآت .......... عكس نور..........عنى مآثر ما م -3

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة*
 .يقرأ التالميذ القطعة قراءةً جهريةً معبرة*

 :مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة
  ماذا أنزل اهللا على رسوله الكريم ؟ -1
 ما تأثير القرآن على نفوس المسلمين ؟ -2

 رتكب الكافر في حق نفسه لكفره بالقرآن ؟ماذا ي -3

 ما مآثر الدول اإلسالمية كما ورد في القطعة؟ -4

 ما المكانة التي يحظى بها حفظة القرآن الكريم في الدول اإلسالمية ؟ -5

 للناس، يسيرون ا ليكون دستور���� الكريم على رسول اهللا القرآنأنزل اُهللا عز وجل 
 وهداية للحيران، علّم للظمآن ان كتاب اهللا ريًعلى هديه، ويستنيرون بنوره، فكا

 ألخيه وقلبه مرآةً سعداء، ويصبح كلُّ واحد منهم ا ويعيشون معيتآخونالناس كيف 
  . باإليمانمآلن

، خطأ في الدنيا خطآنأما العاصي والمنكر لهذا القرآن، فهو يرتكب في حق نفسه 
  .ة ونعيمهافيخسرها، وخطأ في اآلخرة فيخسر رضا اهللا والجن

. لحفظة القرآن الكريممكافآتومن مآثر الدول اإلسالمية أنها تقدم 
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  سبب كتابتها  أصل الهمزة  الكلمة  ةـاألمثل

        . على الرسولالقرآنأنزل اهللا عز وجل . 1
        .مآنللظكتاب اهللا ريًا . 2
        .يتآخونعلم الناس كيف . 3
        . ألخيهمرآةيصبح كل واحد . 4
        . باإليمانمآلنالمؤمن قلبه . 5
        . خطآنيرتكب الكافر في حق نفسه. 6
 الدول اإلسالمية تقديم مكافآت لحفظة مآثرمن . 7

  .القرآن
      

  :يقرأ بعض الطالب األمثلة قراءةً جهريةً صحيحة* 
  :زئيات المهارة من خالل مناقشة األمثلة وإكمال الجدول وذلك بطرح األسئلة التاليةتحليل ج* 

أصلها همزة مفتوحة على ألف (ما أصل همزة المد المتوسطة إذا كانت الكلمة مفردة؟   -1
  ).بعدها ألف زائدة

 كيف تُرسم الهمزة إذا جاء بعدها ألف التثنية أو ألف جمع المؤنث السالم؟ -2

 زة عند جمع الكلمة المفردة جمع تكسير؟كيف تُرسم الهم -3

  )من خالل عمل المجموعات. (يستنتج الطالب القاعدة، ويسجلون مالحظاتهم على األمثلة* 
  .يعرض المعلم القاعدة على السبورة، لقراءتها، ثم كتابتها على كراسات الطالب* 
  
 :دةـاعـالق
  :التاليةتُرسم الهمزة الممدودة ألفًا عليها مدة في الحاالت  -
إذا كانت الهمزة مفتوحة على ألف جاء وبعدها ألف زائدة، تُدغم خشية التقاء حرفين من . 1

 ). ظمآن–ظمأان (،   )    قرآن–قرأان (جنس واحد مثل 
 :إذا كانت الهمزة مرسومة على ألف تالها. 2

  .مبدآن-ألف المثنى مثل مبدأان -
 . مكافآت-ألف جمع المؤنث السالم مثل مكافأات -
  . مآدب-مأدبة: عند جمع التكسير مثل. 3
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  :تقويم مرحلي
  :بين سبب كتابة الهمزة ممدودة في وسط الكلمات التي تحتها خط. 1

  . ساران لكل طالب مجتهدنبآنالتفوق والجائزة  -1
 . للفائزينالمكافآتتقدم  -2
  . إلفطار الصائمينمآدبيقيم المحسنون في شهر رمضان  -3

  
      :تقويم ختامي

  :حت الكلمة التي وسطها همزة مد فيما يلي مع بيان سبب كتابتهاضع خطًا ت: 1س
  .في مدينة غزة مآذن كثيرة -1
 .تُستخرج من الخليج العربي الآللئ الثمينة -2
 .التآخي في اهللا من صفات المؤمنين -3
 .لم ينقطع التآمر على البالد العربية واإلسالمية -4
5- }}}}
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  :أكمل ما يلي باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين: 2س
  ) التآلف–التألف . (بين األصدقاء............ يسود  -1
 ) التآكل -التأكل . (م تتم المحافظةُ عليهافي تروس العجالت إذا ل............ يحدث  -2
 ). مآخذ-مأخذ. (على الكالم الذي سمعته......... كان لي عدة  -3
 ). مآسٍ–مأسٍ . (كثيرة...... مرت بالشعب الفلسطيني  -4
 

  :ثن األسماء التالية ثم ضعها في جمل مفيدة: 3س
   نبأ– ملجأ –مرفأ 

  :نشاط بيتي
  : نوع الجمع كما في المثالاجمع األسماء التالية مع بيان

  جمع تكسير           مآكل         نوع الجمع           مأكل 
  ............           نوع الجمع    ........      مأخذ        -1
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 ............           نوع الجمع   ........     مفاجأة        -2

 ............           نوع الجمع  ........       مئذنة        -3

 ............           نوع الجمع  ........       مكافأة        -4

 ............            نوع الجمع  ........      منشأة        -5

 

* * * *  
  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  .متابعة النشاط البيتي* 
 :اختبار قصير* 
 :سبب كتابتهاعين الكلمات التي بها همزة مد متوسطة مع بيان -
  ) المآذن-مآلن – مرآة – ملجآن – بدآ – آمرا –مآثر (   
  :يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة أو على لوحة إضافية* 

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً معبرة*
  .يقرأ بعض المجيدين القطعة قراءةً جهريةً معبرة*
 : التاليةمناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا باألسئلة*

  اذكر بعض صفات الشاب الذي تتحدث عنه القطعة؟ .1
 ِلم نذر نفسه ؟ .2

 ما رأيك فيما يقوم به الشاب؟ .3

 :.........مكافآت: مفرد........ مآرب : ما معنى .4

   كلمتين متضادتين  ،كلمتين مترادفتين: استخرج من القطعة .5

اعرفتُه شابًا محبلوقته بين قراءة القرآن الكريم والمطالعة في كتب ا للخير، منظِّم 
ليس له مآرب دنيوية، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، . تراث المسلمين ومآثرهم
لى اهللا، ال ينتظر مكافآت من أحد إال اهللا، وكان له مبدآن في وقد نذر نفسه للدعوة إ

الدعوة إلى اهللا ابتغاء مرضاته ونشر اللغة العربية بين األجناس غير العربية : الحياة
 .لتكون طريقهم لتعلّم القرآن وفهم معانيه
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ات المهارة على السبورة وتُسجل كلم.(استخرج الكلمات التي تحتوي على همزة مد متوسطة* 
  ).لمناقشتها

  
  :مراجعة جزئيات المهارة وتذكير الطالب بالقاعدة بطرح األسئلة التالية* 

 هات من عندك كلمات بها همزة مد متوسطة .1

 ما أصل همزة المد المتوسطة في كلمة قرآن ؟ .2

 ماذا يحدث لهمزة القطع إذا تالها ألف التثنية أو ألف جمع المؤنث السالم؟ .3

 ؟)مآرب(أصل همزة المد المتوسط في كلمة ما  .4
 .تُحجب القطعة عن أنظار الطالب*
 .يتم تفريغ القطعة اإلمالئية من كلمات المهارة وتوزيعها على الطالب ضعفاء التحصيل*
 .يملي المعلم القطعة اإلمالئية على أسماع الطالب جملة جملة، بحسب مستوى الطالب*
 . الستكمال ما فات الطالبيقرأ المعلم القطعةَ مرة أخرى*
  .تُجمع الكراسات للتصحيح*

  :نشاط بيتي
  .اكتب خمس جمٍل من إنشائك تحتوي على كلمات بها همزة مد متوسطة-

  
* * * *  
  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  .متابعة النشاط البيتي* 
  ) استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير* 
  )  خطآن– منْبآت –  مخبآن– مرآة –كآبة  (  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 

- 218 -

  :يلقي المعلم القطعة التالية على أسماع الطالب* 

  :مناقشة مضمون القطعة شفويا باألسئلة التالية* 
  لماذا تتوجه القلوب إلى اهللا ؟ -1
  كيف تتحقق أهداف المؤمن الدينية والدنيوية ؟ -2
  .ورد في القطعة صفات هللا سبحانه وتعالى اذكرها -3
 .للقطعةضع عنوانًا مناسبا  -4
 ماذا نتعلم من القطعة ؟ -5

وتذكير . يأتي الطالب بكلمات من عنده بها همزة مد متوسطة، ويتم مناقشتها على السبورة *
  .الطالب بالقاعدة

  .يتم إزالة ما كُتب على السبورة*
  .يملي المعلم القطعة جملة جملة، بحسب المعنى ومستوى الطالب*
  .ال ما فات الطالبيقرأ المعلم القطعة مرة أخرى الستكم*
  .تُجمع الكراسات للتصحيح بالطريقة التي يختارها المعلم*

  :نشاط بيتي
  .اكتب خمس كلمات تحتوي على همزة مد متوسطة وضعها في جمٍل مفيدة -

  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك (:اختبار قصير* 
  )  مآثر– مكافآت – ضآلة –مآثر  –آللئ (  

 في فجر كل يوم يبزغ النور بعد الظالم، وتطل المآذن شامخة، ترتفع فيها أصواتُ
المؤذنين هاتفة اهللا أكبر، فيتمزق السكون، وتتوجه القلوب إلى السماوات متضرعةً 
للرحمن أن يأخذ بيدها سبحانه ، حيث يذهب المسلمون إلى المساجد ويقفون بين 

  .يدي اهللا يتلون القرآن وقد فاضت مآقيهم بالدموع
 المسلمون وبعد أن تقضى الصالة ينتشرون في األرض ساعين للرزق، فيا أيها

حافظوا على صلواتكم واعملوا آلخرتكم كما تعملون لدنياكم، وهكذا تتحقق أهدافكم 
 .الدينية والدنيوية
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  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً معبرة* 

  :مناقشة مضمون القطعة باألسئلة التالية* 
  ما أهمية االلتزام بالدعاء هللا دوما؟ -1
 ما آداب الدعاء كما ورد في القطعة ؟ -2

 ما نتيجة استغالل المسلمين لمواسم الخير والبركة؟ -3

 . التي نتوجه بها إلى اهللاذكر أمثلة لبعض األدعية -4
 .ضع عنوانًا مناسبا للقطعة -5

يملي المعلم القطعة على الطالب جملة جملة بحسب المعنى، أو بحسب مستوى الطالب، * 
 .مراعيا عالمات الترقيم

  .قراءة القطعة مرة أخرى الستكمال ما فات الطالب* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح   * 

  
  :نشاط بيتي

م تالميذه باستخراج كلمات بها همزة مد متوسطة من درس القراءة أو يكلّف المعل -
  .النصوص الذي يوافق تدريس المهارة

  
* * * *  
  
  

من واجب المسلم التحلّي بآداب القرآن الكريم، والتزام ما جاء فيه من أدعية 
جرت بها اآليات الكريمة، إذ تتنزل الرحمات على المسلمين، وتقضي الحاجات 

 وتنغلق أبواب الشرور والمآسي، ومن أدب الدعاء؛ واإلخالص هللا للمؤمنين،
واإلقبال عليه، واستغالل مواسم الخير والبركة، فيكون اهللا معنا بالحفظ والرعاية 

 .والتوفيق في جميع مآدبنا وأعمالنا التي نبتغي بها وجه اهللا
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  قطع إمالئية على همزة المد في وسط الكلمة

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 اان درسهما مع  ءقرعائشة وفاطمة تلميذتان مجدتان، نشأتا في بيئة صالحة، وكانتا ت         
    إلى تأنيبهما، وهما تحافظان على قراءة القرآن فـي          اقراءات كثيرة، وال تُلجئان أحد 

الصدق واالجتهـاد، ولـم يكـن       : منتا بهما هما  آكل يوم، كان لهما مبدآن وضاءان       
يسوؤهما شيء مثل الكذب والكسل، وبما أنهما قد بدأتا حياتهما هذه البداية الطيبـة،              

 بـين   ا مرموقً ا مكانً ءانالمكآفات تتوالى عليهما، فال غرابة أن نراهما تتبو       فقد كانت   
 .زميالتهن ألنهما كانتا آخذتين بالعمل المثمر الصامت

 

، وهي أثر من آثار التقدم الذي       لعربية السعودية االمملكة  نشآت الصناعية في    كثرت الم 
 المرفآن الكبيران في جدة والدمام، أما فـي مجـال           ا، ومن مظاهر التقدم أيض    وهأحرز

العلم والثقافة فلقد تكاثر الخريجون، وفي كل عام تحتفل الجامعـات بتخـريج أعـداد               
 .نجديدة وتوزيع المكافآت على المتفوقي
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حذف النون في -1
 )من _ عن (كلمتي 

  )عمن 
حذف النون في -2

  أال) أن ال (كلمتي 
 حذف النون في-3

 إما)إن  ما ( كلمتي 

   

 حذف النون

ألف ابن وابنة إذا -1
  .وقعت بين علمين 

ء بعدها ألف يا إذا جا-2
  ) أى ، ابنة ،ابن ( 
 ألف اسم في البسملة -3

 ،الكاملة 
 . ألف أسماء اإلشارة -4
اهللا ، إله ، ( لف أ-5

 )السموات الرحمن ، طه ،
 ألف ما االستفهامية -6
 ) .فيم ( 

 ، هكذا ،كذلك (  ألف -7
 ) .لكن 

 حذف األلف

  حذف الواو
  

  في كلمتي
  
 سداود طاو

 حذف الواو

  تكتبالحروف التي تنطق وال
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 زيادة الواو زيادة األلف

  .ائة المفردةوسط لفظ م -1
  .وسط لفظ مائة المركبة  -2
آخر الفعل  بعد واو الجماعة  -3

 .الماضي
بعد واو الجماعة آخر الفعل  -4

 .المضارع عند حذف نونه 
بعد واو الجماعة آخر الفعل  -5

 .األمر 

في وسط اسم اإلشارة -1
  )ولئك أ( 
أولو ـ أولي ـ ( وسط -2

 )أوالت 
 )عمرو ( آخر كلمة -3

 الحروف التي تكتب وال تنطق
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  كتبالحروف التي تُنطق وال تُ

  :يل المهارةتحل
  ذف ـ الح:أوالً
  :ذف األلفـح) 1
  .من الكلمات ابن وابنة إذا وقعت مفردة بين علمين أولهما غير منون وثانيها مشهور باألبوة -
يشمل العلم الكفاية مثل فالن بن فالن، وكذلك الكنية المصدرة بأب وأم مثل أبو بكر بن أبـي                   -

 .قحافة، عبد اهللا بن أم مكتوم
 .)أسمك محمد(همزة وصل دخل عليها همزة االستفهام حذف كل ت -
اهللا، (، تُحذف األلف من لفظ الجاللة       )لكن، لكن (تُحذف األلف من حرف العطف واالستدراك        -
 .في البسملة الكاملة) اسم(من ) الرحمن، السموات(وكذلك من ) إله
 .هذا ، هذه ، هذان ، هؤالء: تُحذف األلف من أسماء اإلشارة -
 ).أولئك(ف األلف من أوالء إذا اتصلت بالكاف تُحذ -
  تُحذف األلف من ما االستفهامية إذا اتصلت ببعض حروف الجر بم ، لم ، مم ، عم ، عـالم ،                  -
 .فيم
 .للهجرة، للولد، للمصباح، للتلميذ: تُحذف األلف من أل التعريف إذا سبقها الم الجر مثل -
) ذا(بخالف التي تتلو كلمة     ) الم البعد (الالم المكسورة   تُحذف األلف من كلمة ذاك إذا اتصلت ب        -

 .نحو ذالكما ، ذالك
مثل كلمة أنـا إذا اتـصلت إذا         ،التثنية الداخلة على ضمير مبدوء بهمزة     ) ها(تُحذف الالم من     -

  ).هأنذا(نحو ) ذا(وتلتها ) ها(تقدمها 
  :ذف الالمـح) 2
  .الذي ، التي ، الذين:  مثلتُحذف الالم الثانية تخفيفًا لكثرة استعمالها -
  :ذف الواوـح) 3
  .لكثرة االستعمال والتخفيف) داود(، ) طاوس(تُحذف الواو الثانية في  -

  :ةـمالحظ
، ) لـم يمـشِ   (يحذف حرف العلة بعد أدوات الجزم في الفعل المضارع المعتل اآلخر مثـل               -
)ليرض( ،)ال تدع.(  
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  ادةــالزي:ثانيـاً
 قتنط ب والـروف تُكتـح

  
  .كتبوا، لعبوا، اذهبوا، يصلوا: األلف الزائدة بعد واو الجماعة في الفعل مثل -
ـ                - ة ـاأللف الزائدة بعد واو الجماعة ال تُلحق واألفعال التالية ألن هذه الواو ليست واو الجماع

  .يسمو، نسمو، تسمو، أسمو: هي من أصل الفعل مثل بل 
  .ةال يختلط األمر مع كلمة مئحتى ) مائتين(و ) مائة(ف في ل تُزاد األ-
  ).عصرا، صباحا( زيادة األلف في آخر االسم المنصوب المنون مثل -
  .المرفوعة أو المجرورة) عمرو( زيادة الواو في كلمة -
  

  : السلوكيةدافـاأله
 . أو بإجابة أسئلة محددة يعبر التلميذ عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه -1
  .عن فهمه للقطعةيعبر شفويا  -2
 .يقرأ التالميذ األمثلة قراءةً جهرية سليمة -3
 .يستنتج األمثلة من خالل المناقشة الشفوية -4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
 .يحاكي األمثلة بكلمات تشتمل على المهارة -6
 .يعبر كتابيا عن فهمه للمهارة -7
 .يستقرئ القاعدة اإلمالئية من خالل المناقشة -8
  . كتابة سليمة الحذف والزيادة مهارةالقطعة اإلمالئية المشتملة على يكتب  -9

  .اًورـ منظإمالء-أ  
  .اً استماعي إمالء-ب    
  .اً اختباري إمالء-ج   

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dالسبورة، أوراق عمل، جهاز 

  
* * * *  
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  )شرح المهارة(الحصة األولى 
  

  )ليكاكتب ما يملى ع :(اختبار قصير
- }}}}ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
  .)35اآلية: النور(        }}}}�
- }}}}���� ���E�" g �c&�َ��
ْ� �2�
َs���� ���E�" g �c&�َ��
ْ� �2�
َs���� ���E�" g �c&�َ��
ْ� �2�
َs���� ���E�" g �c&�َ��
ْ� �2�
َs{{{{         )2آليةا: البقرة(  
  .يعرض المعلم األمثلة على لوحة إضافية في جدول منظم على السبورة* 
      . الحروف التي تُنطق وال تُكتب-أ

بها الكلمات التي   لةـاألمث
  حرف ينطق وال يكتب

الحرف الذي ينطق 
  وال يكتب

  مالحظات

        . الخطاب خليفة عادلبنعمر . 1
        . أبي بكر بذات النطاقينابنةلُقِّبت أسماء . 2
        .اهللا نور السموات واألرض. 3
        .من أسماء الرسول الكريم طه. 4
        .هذا دليل مفيد للطالب. 5
        ؟ فيم هذا الخالف -6
         مم تعبت ؟-7
         عم تتحدث ؟-8
  
  . الحروف التي تُكتب وال تُنطق-ب

الكلمات التي بها حرف   األمثلة
  ينطق وال يكتب

الحرف الذي ينطق وال 
  يكتب

  مالحظات

        .تلوتُ مائة آية من القرآن الكريم. 1
        .أولئك هم المفلحون. 2
        .جلس الحاضرون ولم يتكلموا. 3
5 .}}}}05E�5�W ٍ�ْl�! Gُ
�ُ*�� 04 Gُ1 Gُ
�ُ* �A��8َ �Gُ
&1َ05E�5�W ٍ�ْl�! Gُ
�ُ*�� 04 Gُ1 Gُ
�ُ* �A��8َ �Gُ
&1َ05E�5�W ٍ�ْl�! Gُ
�ُ*�� 04 Gُ1 Gُ
�ُ* �A��8َ �Gُ
&1َ05E�5�W ٍ�ْl�! Gُ
�ُ*�� 04 Gُ1 Gُ
�ُ* �A��8َ �Gُ
&1َ{{{{....        
        .عمرو بن العاص قائد مسلم. 6
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  .يقرأ المعلم األمثلة قراءة جهرية سليمة* 
  .يقرأ الطالب األمثلة قراءة جهرية سليمة* 
ل يناقش المعلم جزئيات المهارة من خالل الجدول وذلك بطرح األسـئلة التاليـة مـن خـال                * 

  .المجموعات
  "أ" تأمل المجموعة -1
  . حدد الكلمات التي بها حرف ينطق وال يكتب-
  .يناقش المعلم مع الطالب السبب في نطق الحرف وعدم كتابته للطالب* 
  .يمأل المعلم بيانات الجدول المعد على السبورة من خالل مناقشة الطالب* 
  

  :ليـم مرحـتقوي
  -:طق وال يكتب في الجمل التاليةحدد الكلمات التي بها حرف ين

1- }}}}ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
  .)35اآلية: النور(        }}}}�
 فيم هذا النقاش الحاد ؟ -2

3- قالتراجع الشاهد عم . 
 . نبي من أنبياء اهللا����داود  -4
 .ال تدع إال للخير -5
  "ب"تأمل أمثلة المجموعة * 
-كتب وال ينطق حدد الكلمات التي بها حرف ي.  
  . مما سبقفي كل كلمةكتب ولم ينطق  الحرف الذي حدد -
  .يناقش المعلم مع الطالب سبب كتابة الحرف لبعض الكلمات وعدم نطقها* 
  .يكتب المعلم في الجدول المعد للشرح على السبورة* 

  :تقويم مرحلي
  -:حدد الكلمات التي بها حرف يكتب وال ينطق في الجمل التالية

  .ناراوفرتُ مائة دي .1
 .الطالب نجحوا في االمتحان .2
 .أولئك هم الفائزون .3
 .خالد بن الوليد بطل عظيم .4
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  .فاز أولوا العزم بالبطولة .5
  .يستنتج الطالب القاعدة من خالل عمل المجموعات* 
  .يعرض المعلم القاعدة على السبورة أو على لوحة إضافية وتُكتب في الكراسات* 
  :دةـاعـالق

  :تُكتبالحروف التي تُنطق وال 
  . األلف في اسم اإلشارة-1    

  .إذا وقعت بين علمين: األلف -2
 .إذا سبقت ما االستفهامية بحرف الجر في:  ما -3
 .إذا سبقت ما االستفهامية حرف الجر من أو عن:  ما -4

  :الحروف التي تُكتب وال تُنطق
  .بعد واو الجماعة: األلف

  .األلف في آخر االسم المنصوب المنون
  .في كلمة عمرو المرفوعة والمجرورة: الواو

  :تقـويم ختـامي 
  :دد الكلمات التي بها حرف ينطق وال يكتب في الجمل التاليةـح-1

  .يا أيها األوالد انتبهوا لشرح المعلم -1
 .يعجبني الطالب الذي ال يهمل واجبه -2
 .هذا التلميذ يحافظ على نظافة كتبه -3
 .ذلك الكتاب ال ريب فيه -4
 .في كل مكانعم أراك تبحث  -5
6- }}}}ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
�ِr�"َl
ْ��� �k���&�� P
� �"Gُ8 ���
  .)35اآلية: النور(                   }}}}�

  :حدد الكلمات التي بها حرف يكتب وال ينطق في الجمل التالية-2
1- }َ}}ََ}َِ��N�C
� �A�' ِF�[�.
ْ� �Gُ
�ُ* �C�,�6 &��َy �Cِ,�6�ِ��N�C
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� �A�' ِF�[�.
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� �A�' ِF�[�.
ْ� �Gُ
�ُ* �C�,�6 &��َy �Cِ,�6�{{{{       )35اآلية:حقافاأل(  
2-  العاص مصر في زمن الخليفة عمر بن الخطابفتح عمرو بن. 
 .اشتريتُ مائة قلم للتالميذ -3
4- }}}} �9ِ:���َ�� ���
� �9�.8َْ* �AE���
� �2�X
َ�ُ*�9ِ:���َ�� ���
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� �9�.8َْ* �AE���
� �2�X
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  اكتب كلمات بها  :نشاط بيتي
  .واو تُكتب وال تُلفظ .1
 .ألف تُكتب وال تُلفظ .2
 .ألف تُلفظ وال تُكتب .3
 . بين علمين أحدهما أب لآلخركلمة حذفت ألفها ألنها وقعت .4
 .كلمة حذفت ألفها ألن الالم دخلت على أل التعريف .5
  واو زائدة للداللة على حركة الهمزة الضم .6

  
* * * *  

  )إمالء منظور(الحصة الثانية 
  )استمع ثم اكتب: (اختبار قصير* 


.��P{{{{    :قال تعالى ْ� �9ُ�ِ! �5EِC�E g�� �C�P��
ْ� �9ُ�ِ! ���
� �5EِC�E�P�.
ْ� �9ُ�ِ! �5EِC�E g�� �C�P��
ْ� �9ُ�ِ! ���
� �5EِC�E�P�.
ْ� �9ُ�ِ! �5EِC�E g�� �C�P��
ْ� �9ُ�ِ! ���
� �5EِC�E�P�.
ْ� �9ُ�ِ! �5EِC�E g�� �C�P��
ْ� �9ُ�ِ! ���
� �5EِC�E�C�C�C�C(     )185اآلية:البقرة(  
  .يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة* 

  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة* 
  .يقرأ الطالب القطعة قراءة جهرية سليمة* 
  :مناقشة القطعة شفويا* 

 من الذي فتح مصر ؟ .1

 في عهد من فُتحت مصر ؟ .2

 لماذا اعتنق أهُل مصر اإلسالم ؟ .3

أمجاد وتاريخ، ومن هؤالء عمرو بن العاص الذي تم على يديه فتح مصر في              آلبائنا  
عهد الخليفة عمر بن الخطاب، إن عمرا وجنوده تحلّوا بكل صفة حميدة حث عليهـا               

. سالماهللا في كتابه العزيز، مما كان له أكبر األثر في إقبال أهل مصر على اعتناق اإل               
فيأيها الفتى، أولئك آباؤك، فتخلّق بأخالقهم، وسر على منوالهم لترفع شـأن أمتـك              

ولتصبحوا حصنًا منيعا لدرء األخطار عن الـدين        . وتعيد أمجاد اآلباء مع أبناء جيلك     
 .والوطن
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 ع شأن الوطن ؟كيف يرف .4

 كيف نحافظ على أمجاد اآلباء واألجداد ؟ .5

استخرج من القطعة الكلمات التي بها حروف تُنطق وال تُكتب والحروف التي تُكتب وال               .6
 .تُنطق

  :تُسجل الكلمات على السبورة في جدول كالتالي* 

كلمات بها حروف تُكتب وال   كلمات بها حروف تُنطق وال تُكتب
  .تُنطق

  السبب

      
      

  .يأتي الطالب بكلمات مماثلة تُكتب على السبورة وتُناقش* 
  :مناقشة الطالب حول القاعدة من خالل طرح األسئلة التالية* 
  . هات من عندك كلمات بها حروف تُنطق وال تُكتب، وكلمات بها حروف تُكتب وال تُنطق-
  .تفريغ القطعة من بعض كلمات المهارة وتوزيعها على الضعفاء* 
  .مالء القطعة جملة جملة بحسب مستوى التالميذإ* 
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليستكمل الطالب ما فاتهم* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 
  

  :ختامي تقويم 
حدد الكلمات التي بها حروف تُكتب وال تُنطق والكلمات بها حروف تُنطق وال تُكتب من الجمل                -

  :التالية
  .رفع اهللا عيسى ابن مريم -1
 .لم نُخلق لنلهو ونلعب -2
 .للبن فوائد عظيمة -3
 .هآنذا قادم -4
 .عم يتساءلون -5
  هؤالء أوالت العمل -6

 * * * * *  
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  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 
       )استمع ثم اكتب( :اختبار قصير* 


�MGُ-�N&َD{{{{    :قال تعالى ْ� �9�m �2�X
َ�ُl�َ �2�
َs �5�.�! >�
�Giَ �A���َ�MGُ-�N&َD
ْ� �9�m �2�X
َ�ُl�َ �2�
َs �5�.�! >�
�Giَ �A���َ�MGُ-�N&َD
ْ� �9�m �2�X
َ�ُl�َ �2�
َs �5�.�! >�
�Giَ �A���َ�MGُ-�N&َD
ْ� �9�m �2�X
َ�ُl�َ �2�
َs �5�.�! >�
�Giَ �A���َ{{{{   )82:آل عمران(   
  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة* 

  
  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا من خالل األسئلة التالية* 

 لماذا يذهب المسلمون إلى المساجد ؟ .1

 ما أثر ذلك على المسلمين ؟ .2

 ما أثر الصالة على الفرد ؟ .3

 بم تنصح زميلك الذي يهمل صالتَه ؟ .4

 .اذكر عنوانًا للقطعة .5
  :عدة من خالل األسئلة التاليةتذكير الطالب بالقا* 
  .هات من عندك كلمات بها حروف تُنطق وال تُكتب-
  .تُكتب الكلمات على السبورة في جدول كالتالي وتُناقش مع الطالب* 

  .كلمات بها حروف تُكتب وال تُنطق  كلمات بها حروف تُنطق وال تُكتب
    
    

في فجر كل يوم يبزغ النور عن الظالم، وتطل المآذن شامخة وترتفع منها أصوات              
أهللا أكبر؛ فيتمزق السكون، وتتوجه القلوب إلى السموات متضرعةً         : ةًالمؤذنين هاتف 

ويأخذ بيدها سبحانه ال إله إال هو، باسـط         . للرحمن أن يخفف البالء عن هذه األمة      
  .الرزق، ومفرج الكرب

ويذهب المسلمون إلى المساجد ويقفون بين يدي اهللا وجلين خاشعين، وقد تمتلـئ             
قضى الصالة ينتشرون فـي األرض سـاعين للـرزق،          مآقيهم بالدموع، وبعد أن تُ    

فيأيها المسلمون حافظوا على صلواتكم، واعملوا آلخرتكم كمـا تعملـون لـدنياكم             
 .وهكذا تتحقق أهدافكم الدينية والدنيوية
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  .الضعفاءتفريغ القطعة من بعض كلمات المهارة وتوزيعها على * 
  .إمالء القطعة جملة جملة بحسب مستوى التالميذ* 
  .يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى ليستكمل الطالب ما فاتهم* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 

  :نشاط بيتي
  :حدد من الجمل التالية الكلمات بها حروف تُنطق وال تُكتب أو حروف تُكتب وال تُنطق -

  .إما تجتهد تنجح في عملك .1
�{{{{: عالىقال ت .2��
� �H�C�z8َ �5َ-�َ �H��C�z�=iَ ّgِS���
� �H�C�z8َ �5َ-�َ �H��C�z�=iَ ّgِS���
� �H�C�z8َ �5َ-�َ �H��C�z�=iَ ّgِS���
� �H�C�z8َ �5َ-�َ �H��C�z�=iَ ّgِS{{{{    )40آليةا:التوبة( 

 .اقترب ممن يطلب ودك، وابتعد عمن يجافيك .3
  .يأهل غزة حافظوا على نظافتها .4

  :نشاط بيتي
بالرجوع إلى درس القراءة أو النصوص الذي يوافق تدريس المهارة استخرج كلمات بها حروف              

  .حروف تُكتب وال تنطقتنطق وال تُكتب وكلمات بها 
  

* * * *  
  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 

  )استمع ثم اكتب : (اختبار قصير* 
  .اقترب ممن يطلب ودك، وابتعد عمن يجافيك

  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة* 

اسع فـي هـذه     : خرج الحجاج ذات يوم، فدخل الصحراء، وحضر غذاؤه فقال لغالمه         
 فمضى الغالم، وفتش طويلًا عمن يتناول الغذاء مـع          الصحراء، وناد من يتغذى معنا،    

: قـال لـه     . تعال، ادن مني  : سيده لكنه لم يجد إال أعرابيا في شملة فأتى به فقال له           
اهللا تعالى دعاني إلى الصيام فأنا      : من هو؟ قال  : قال. دعاني من هو أكرم منك فأجبته     

 ليوم هو أحر منـه، قـال        صمتُ: تصوم في مثل هذا اليوم على حر؟ قال       : قال. صائم
 .واهللا ما طيبه خبازك وال طباخك، لكن طيبته العافية: إنه طعام طيب، قال: الحجاج
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  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا بطرح األسئلة التالية* 
   لماذا خرج الحجاج ذات يوم ؟-
  بم تصف األعرابي؟  بم تصف الحجاج في هذه القصة؟-
  ماذا تفعل؟.  لو كنتَ مكان األعرابي-
  . ضع عنوانًا مناسبا للقطعة-
  .إمالء القطعة على الطالب جملة جملة بحسب مستوى الطالب* 
  .قراءة القطعة مرة أخرى ليكمل الطالب ما فاته* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 
  

  
* * * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  
  
  
  
 

- 233 -

   والتي تكتب وال تنطقف التي تُنطق وال تُكتبوقطع إمالئية على الحر

  مع الدليل
سرنا مع الدليل في طريق واسعة بصحبة أولئك الجنود الذين كانوا في حراسة ذلـك               

ن بانيـه، وهـذه عـن       القصر، فكنّا مهتمين بمعرفة تاريخه العظيم، فهذا يستفهم ع        
ساكنيه عبر العصور، والدليل يجيب وال يضجر منّا، ولكنه بعض األحيان كان يصوب             

اما ورد في خواطرنا وما كنا عرفناه، وهو غير صحيح تاريخيا وعلمي. 

، وليس الغذاء الغالي كـالرخيص ألن       ا، وقد يكون رخيص   ان الغذاء مرتفع  قد يكون ثم  
الغذاء الرخيص ليس أقل فيها، وهذا هو الجبن، إنه رخيص الـثمن، ولكـن علمـاء                

أنه غذاء مكتمل؛ ألنه يحتوي على أكثر العناصر التي يحتـاج إليهـا         : التغذية يقولون 
ده وحكمة يجدر أن يتنبه إليها هؤالء       الجسم في بنائه ونموه وتلك رحمة من اهللا بعبا        

 .الذين يجرون وراء الغذاء الشهي، دون أن يعرفوا ما اشتمل عليه من عناصر


ُ��]�04{{{{: قال تعالى 04�[���m o�ُ��
 ٌ��E��04�[��ُ
 04�[���m o�ُ��
 ٌ��E��04�[��ُ
 04�[���m o�ُ��
 ٌ��E��04�[��ُ
 04�[���m o�ُ��
 ٌ��E��{{{{أراني ال أمق ت الهماز أمق من الناس مثلما ات أحد
 من خلقهم اإلله اللماز والفضولي الذي يشير بأصبعه إلى هذا وهذه وذلك وتلك ليعيب

كن لالواحد األحد الرحيم فكيف لنا أن نعيب لمخلوقاته ونحن منهم ؟؟ هذا كالم حق و
 .بعض الناس ال يفقهون

 

            للمسلمين فـي    اأمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد أن يسير بجيش إلى الشام مدد 
 خالد بأن يباغت جيش الروم من خلفهم، وكان عليـه أن            حروبهم ضد الروم، فأراد   

 االه، وكـان خبيـر    ج والشام فاستدعى أحد ر    رومتي تفصل بين ال   يقطع الصحراء ال  
إن : "فاسـتعظم األمـر وقـال     . بطرق الصحراء، وأخبره بعزمه على اختراق البادية      

      رضه في   أصر على أن يقطعها ليحقق غ      اسلوك هذا الطريق فيه مخاطرة، ولكن خالد
مفاجأة جموع الروم واتخذ لذلك عدته من الماء والزاد ومضى بجيشه، فلما كان في              

بشروا وإال  ر عظيمة فأ  انظروا يا أيها القوم، فإن رأيتم أشجار سد       : الليلة الرابعة قال  
فنظر الناس فرأوا السدر، فكبر وكبر الناس، وشكروا اهللا علـى وصـولهم             . فالهالك



  
  
  
  
  
  
 

- 234 -

  أرض الجدود
   ع تالميذ صفنا يوموكانوا قد تواعدوا على أن يذهبوا إلى جبل صفين ليشاهدوا           اتجم 

عيونهم، ويلمسوا بأيديهم ما فعله أجدادهم وكم تعبوا وكم         جمال جبال لبنان، وليروا ب    
تحملوا حتى حولوا هذه األرض الصعبة إلى أرض خصبة استغلوا خيرهـا، ونعمـوا              
بثمارها، وشربوا من ينابيعها الصافية وناموا في ظاللها الوارفة، ثم تركوا كل هـذا              

ا العناية بها، ولوال لطـف   ألوالدهم، ولكن هؤالء لم يعطوها االهتمام الكامل بل أهملو        
للزراعةااهللا لما بقي لنا منها شبر واحد صالح .  

 

 

 

  

هذا تلميذ عاقل، قال المعلم ذلك، ونظر إلى ولد صغيرٍ جالسٍ بين أولئك التالميذ فـي                
  .تلك الزاوية

سأطرح عليـه بعـض     سأدعوه إلى ههنا، و   : دوره وهز برأسه وأجاب   بفنظر المدير   
 عن الناس ؟ أجـاب  ا ؟ وحتَّام يظل بعيداِلم لم يتكلم مع أحد ؟ وبِم يفكر دائم   : األسئلة
، فهو كذلك منذ وصل إلى المدرسة وسيظل هكذا حتى يجد           اولكنه حساس جد  : المعلم
 . يوافقهاصديقً
 

ان، وعطـاءه   كم يتردد على ألسنة الناس اسم داود، دون أن يعلموا فضل هذا اإلنس            
لناس ذلك أنه نبـي     النبيل، وجهاده العظيم في سبيل تحقيق ما أمره ربه من هداية ا           

 ذُكر في القرآن إلى جانب راؤل وشاؤل وغيره من األنبياء فهـو ذو              من أنبياء اهللا،  
أقول ذلك كما   وأنا ال   ،كفاءة عالية من العزة والترفع التي تصل إلى العصمة الكاملة           

 علينا الغاوون بل ألجعلهم يستوون إلى جانب سائر األنبيـاء           يقصيتحدث الراوون و  
في أذهان الناس الذين لم يقفوا على أخبارهم، ويعلموا سر ذكـرهم فـي كتـاب اهللا            

 .العزيز
 



  
  
  
  
  
  
 

- 235 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ألف تزاد في آخر الكلمة 

الفارقةاأللـــف   
)ألف التفريق(  

في األفعال المضارعة 
المنصوبـة أو 

لن ( المجزومة 
)يتكلموا  

بعد واو الجماعة في 
 األفعال الماضية

)جلسوا ، فعلوا(   

 !  أ!�7ل ا�45
)اآ
;	ا ، ا319	ا (   
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  )ألف التفريق(األلف الفارقة 
  :تحليل المهارة

 سواًء كانت ماضية أم األلف الفارقة هي حرف يزاد بعد واو الجماعة المتطرفة في األفعال
فريق بين الواو األصلية، وواو الجماعة وواو جمع المذكر السالم  للتوذلك مضارعة أم أمر

  ).المضاف(
  .ال تزاد األلف بعد الواو األصلية في األفعال* 
  .ال تزاد األلف بعد واو المذكر المضاف* 

* * * *  
  :األهداف السلوكية

 . أو بإجابة أسئلة محددةيعبر التلميذ عن استعداده للتعلم بكتابة ما يملى عليه .1
 .يقرأ القطعة اإلمالئية قراءةً جهرية معبرة .2
 .يعبر شفويا عن فهمه للقطعة اإلمالئية .3
 .يستنتج األمثلة المراد معالجتها من خالل المناقشة الشفوية .4
 .يحلل األمثلة الستنتاج القاعدة اإلمالئية .5
 ).األلف الفارقة(يحاكي األمثلة بكلمات تشتمل على  .6
 .يقيبين حاالت كتابة ألف التفر .7
 .يستقرئ القاعدة اإلمالئية من خالل المناقشة الشفوية .8
 .يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على مهارة األلف الفارقة كتابةً سليمة .9

  .اً منظورإمالء  - أ
  .اً استماعي إمالء-ب  
  .ـاً اختباري إمالء-ج  

  :الوسائل التعليمية
 L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

* * * *  
  )شرح المهارة(ولى الحصة األ

  :اختبار قصير*
  :ضع خطًا تحت الكلمات المنتهية بواو أصلية وخطين تحت الكلمات المنتهية بواو الجماعة-
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  .الفلسطينيون قاوموا العدو ببسالة  - أ
 .نرجو التوفيق من اهللا - ب
  . الفائزون تسلموا الجوائز-ج
  . نحن نسمو بأنفسنا عن الدنايا-ء
  :لية أمام التالميذيعرض المعلم القطعة التا* 

  .يقرأ التالميذ القطعة قراءة صامتة* 
  :تُناقش القطعة شكلًا ومضمونًا باألسئلة التالية* 

 كيف يستقبل كل كائن إشراقة الشمس؟ .1

 ماذا يرجو من اهللا ؟ وإلى أين يسير كل فرد؟ .2

 .ضع عنوانًا مناسبا للقطعةكيف يؤدي كل فرد عمله   ما مرادف يدنو ؟ .3
  . القطعة قراءةً جهرية صحيحة ومعبرةيقرأ المعلم*
  .يقرأ بعض التالميذ المجيدين القطعة قراءةً جهريةً صحيحة*
  :مناقشة شفوية الستنتاج األمثلة*

 إلى أين يتوجه عاملو المصانع؟ إلى أين ينهض معلمو المدارس؟ .1

  يدنو األطفال من أمهاتهم ؟ذالما أي صوت يعلو في الصباح بحسب فهمك للقطعة ؟ .2

 ما الذي يرجوه كل فرد من اهللا تعالى ؟ .3

الكلمة التي   ةـاألمثل
  تنتهي بالواو

  هل كتبت ألف الفارقة  نوع الواو

        .ينهض معلمو المدارس إلى مدارسهم. 1
        .يتوجه عاملو المصانع إلى مصانعهم. 2
        .يعلو صوت العصافير. 3
        .يرجو كل فرد التوفيق من اهللا. 4
        .فال من أمهاتهم ليتناولوا طعام اإلفطاريدنو األط. 5

تشرق الشمس في الصباح، فيصحو كل حي، ينهض معلمو المدارس إلى مدارسـهم،             
وعاملو المصانع إلى مصانعهم، ويعلو صوتُ العصافير، ويدنو األطفال إلى أمهـاتهم            

 .إلى عمله، وهو يرجو من اهللا التوفيقليتناولوا طعام اإلفطار، ثم يسير كل فرد 
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  .يقرأ المعلم األمثلة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .يقرأ بعض التالميذ األمثلة قراءةً جهرية* 
  .يطرح المعلم األسئلةَ التالية الستنتاج القاعدة* 

 )عاملو-معلمو(ما نوع الكلمات المنتهية بالواو في المثالين األول والثاني؟  .1
 يفت النون لها؟ لماذا ؟هل ُأض .2

 هل كُتبت األلف بعد هذه الواو؟ لماذا ؟ .3

 ؟) يعلو-يرجو(ما نوع الواو في الكلمتين  .4
 هل كُتبت األلف بعدها ؟ لماذا ؟ .5

 )يتناولوا( ؟ ة بواو الجماعة في المثال الخامسحدد الكلمة المنتهي .6
 أكُتبت األلف بعد واو الجماعة أم حذفت ؟ .7

 ماذا تُسمى هذه األلف ؟ .8

  .يأتي التالميذ بأمثلة على كل حالة من الحاالت السابقة وتُسجل في الكراسات* 
 جمع المذكر السالم المرفوع -األفعال التي تنتهي بواو أصلية-األفعال التي تنتهي بواو الجماعة(

  )والمضاف
ن يستقرئ التالميذ القاعدة من خالل المناقشة ويسجلها المعلم على السبورة بعد سماعها م* 

  .التالميذ
  .يكتب التالميذ القاعدة في الكراسات

  
  :القاعـدة 

األلف التي تُكتب وال تُنطق تزاد في آخر األفعال التي اتصلت بها واو الجماعة وتُسمى ألف  -
  .التفريق، أو األلف الفارقة

 .ال تتبعها ألف فارقة) من حروف الكلمة(األفعال المنتهية بواو أصلية  -
 .ال تتبعها ألف فارقة) واو جمع المذكر السالم(هية بواو األسماء المنت -
  

  :تقويم ختامي 
ضع خطًا تحت الكلمات المنتهية بواو أصلية، وخطين تحت الكلمات المنتهية بواو  .1

 :جماعة، ودائرة حول الكلمات المنتهية بواو جمع المذكر السالم
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  .لن تسمو األمم إال باألخالق  - أ
 .والعرب لما فيه خيرهمندعو اهللا أن يوفق المسلمين   - ب
 ".علّموا أوالدكم السباحة والرماية وركوب الخيل: "قال عمر بن الخطاب   - ج
  .اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد-د

  . ضرب مهندسو المشروع المثل في اإلتقان-هـ
            . وصل معلمو المكتبة إلى عملهم مبكرين-و
  
 : ضع األلف الفارقة في أماكنها المناسبة مما يلي.2

  .صاحب الخلق الكريم يسمو بخلقه  - أ
 .صونوا لها التراب والورد والشجر: تأملوا الطبيعة يا أخوتي - ب
  .أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفو وإن عقدو شدوا-ج
  إن السفينةَ ال تجري على اليبسِ    ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها -د

��d �9ُ{{{{-هـ�N����" �Gُ-����iَ g���d �9ُ��N����" �Gُ-����iَ g���d �9ُ��N����" �Gُ-����iَ g���d �9ُ��N����" �Gُ-����iَ g��������' ���5�:
ْ� �َُ��,�E >��������' ���5�:
ْ� �َُ��,�E >��������' ���5�:
ْ� �َُ��,�E >��������' ���5�:
ْ� �َُ��,�E >��  )196من اآلية: البقرة(     }}}}�
  

  :أكمل الجمل التالية بكلمات تسمعها من المعلم. 3
  )أتقنوا   (            .عملكم يحببكم اُهللا ورسولُه ............ -أ
  )ترجو ( .    الخير لغيرك كما ترجوه لنفسك..........  يجب أن -ب
  )يقصروا (    .في واجبهم......... ون لم  التالميذ المجتهد-ج
  )محامو  (      .الدفاع عن المتهم......... ع تراف-ء
  

  :استمع ثم اكتب الجمل التالية. 4
  .أيها األغنياء ال تبخلوا بأموالكم على الفقراء -أ
  . المتخاصمون تصالحوا في العيد-ب
  . اسألوا اَهللا الصالح والفالح-ج
  .عون إشارات المرور سائقو السيارات يتب-د

  .هـ شاهدتُ الرجَل يدنو من األسد في حديقة الحيوان

.���:��M��5�W�C�E �9{{{{:  قال تعالى-وَ ;ِ! �G�=�'�7��
ْ�� ;�
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  :نشاط بيتي
التـي   -النصوص   وأاستخرج الكلمات المشتملة على المهارة السابقة من درس القراءة           -1
  .مع تصنيف الكلمات في ثالث قوائم -توافق مع تدريس المهارة ت
 :اكتب الفقرة التالية كتابةً إمالئية سليمة -2

تنمو الخضراوات في بالدنا على مدار العام، حيث يستخدم مزارعو األرض الـدفيئات لحمايـة               
  .المتقدمةالنبات شتاء، فالحونا لن يدخروا وسعا من أجل الوصول ببالدنا إلى مستوى الدول 

  
* * * *  

  )إمالء منظور(الحصة الثانية 
  .متابعة النشاط البيتي* 
  :اختبار قصير* 

  ) مهندسو المشروع-يرنو-استعدوا: (اكتب الكلمات التالية
  :يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة أو لوح إضافي* 

  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً صحيحة* 
  .ذ المجتهدين القطعة قراءةً صحيحةيقرأ بعض التالمي* 
  
  :مناقشة شفوية للقطعة شكلًا ومضمونًا بطرح األسئلة التالية* 
 لماذا قلّت أشجار القرية ؟ .1

 ماذا قرر بعض حطابي القرية ؟ .2

يحكى أن جماعةً من الحطّابين كانوا يسكنون قريةً حولها غابة كثيفة األشجار، وكان             
            حطّابو القرية يقطعون األشجار وال يغرسون غيرها، ومن أعوامٍ الحظوا أن األشجار

         هم أن يهجروا   أصبحت قليلة، ولكي يحافظوا عليها وعلى رزقهم اجتمعوا، وقرر بعض
إن هجر الوطن   : القرية، وال يدنو إليها أحد، ولكن التفت إليهم رجٌل مجرب وقال لهم           

عار كبير، إن اآلباء كانوا إذا قطعوا شجرة غرسوا شجرتين لـذا يجـب أن نكـسو                 
 .أرضها باألشجار، فاقتنعوا برأي الشيخ وعاشوا في وطنهم آمنين

 



  
  
  
  
  
  
 

- 241 -

 بم نصح الشيخ المجرب؟ .3

 ما السبيل لكساء األرض باألشجار؟ .4

 ما تأثير نصيحة الشيخ على الحطابين ؟ .5

 ............ومضاد يهجروا..... .اذكر مرادف يدنو  .6

 ما القيمة المستفادة من القصة السابقة ؟ .7

يستخرج التالميذ من القطعة األفعال المنتهية بواو جماعة، واألفعال المنتهيـة بـواو أصـلية               * 
  .وجمع المذكر السالم المرفوع المضاف

  . يتم مناقشة المهارة اإلمالئية بعد تسجيلها في جدول على السبورة*
  . يأتي التالميذ بكلمات تحتوي على المهارة وتُسجل في جدول على السبورة للمناقشة*
  .تُحجب القطعة اإلمالئية عن أنظار التالميذ، يمسح ما على السبورة من كلمات* 
يتم توزيع بطاقات خاصة على التالميذ الضعفاء بقطعة مفرغة من الكلمات المحتويـة علـى               * 

  .المهارة
  .القطعة على التالميذيملي المعلم * 
  . الستدراك ما فات التالميذ يقرأ المعلم القطعة مرة أخرى* 
  .تُجمع الكراسات للتصحيح والتدقيق* 

  :نشاط بيتي
  .اكتب من عندك خمس أفعال تنتهي بواو الجماعة وخمس أفعال تنتهي بواو أصلية

  
* * * *  
  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  
  :اختبار قصير* 
  ). واو جمع المذكر السالم- واو الجماعة-أصلية(ف الكلمات التالية بحسب نوع الواو صنِّ-

   أتقنوا– معلمو– يسمو–  ا قالو– مسلمو– يدعو
  .يلقي المعلم القطعة على مسامع التالميذ* 
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  : مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا بطرح األسئلة التالية*
 لماذا يحيي المواطنون جيشَهم ؟ .1

 يقدمه الجيشُ للوطن ؟ما الذي  .2

 إالم تؤدي الوحدة بين أبناء الوطن ؟ .3

 .اذكر بعض المساهمين في بناء الوطن .4
 .وضح الجمال في التعبيرين السابقين.  تدنو القلوب-تصفو النفوس .5
 .ضع عنوانًا مناسبا للقطعة ما الحق البارز في القطعة السابقة ؟ .6

 واو أصلية، وكلمات تنتهي بجمـع مـذكر سـالم           -يأتي الطالب بأفعال تنتهي بواو الجماعة     * 
  .مرفوع مضاف

 .إزالة ما كُتب على السبورة وإعادة قراءة القطعة على التالميذ*
  .يقوم المعلم بإمالء القطعة مرة أخرى*
  .تُجمع الكراسات وتُصححيذ المجيدين القطعةَ من كراساتهم ويقرأ بعض التالم*
  

  :نشاط بيتي
رسة واقرأ قصةً من قَصص األنبياء واستخرج منها أفعالًا تنتهي بواو ارجع إلى مكتبة المد -

  . جمع مذكر سالم مرفوع مضاف- أفعال تنتهي بواو أصلية-جماعة
  

* * * *  
  

 الجيشَ الذي يسهر على حمايـة شـعبه واسـتقراره،           في كل يوم يحيي المواطنون    
يحيون الجنود الذين تعلّموا أال يبخلوا على الوطن بأية تضحية، وأال يتراجعوا ولـو              
أدى ذلك إلى استشهادهم، أيها الطالب، ما أروع وطننا متكاملًا في وحدة بنيه، حيث              

  .تصفو النفوس، وتدنو القلوب
بسواعد أبنائها المناضلين، ليصون حدوده، ويحـافظ عليـه،         إن األوطان ال تُبنى إال      

معلمو المدارس، مهندسو المدن، وصانعو المصانع، ال يقل عملهم وإخالصـهم فـي             
 .بناء الوطن والدفاع عنه
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  )إمالء اختباري(الحصة الرابعة 
  
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك: (اختبار قصير* 
  ) تهفو– تحنو – صانعو الخير – اصدقوا –اتحدوا (  
 : يقرأ المعلم القطعة التالية على الطالب*
  

  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا* 
 متى ازدهر العرب وعال شأنهم ؟ما الذي أثبته مؤرخو العلوم الحديثة من األوروبيين ؟ .1

 .اذكر بعض ما أنجزه العرب في مجال الرياضيات  .2
 ما الواجب على العربي في الوقت الحاضر؟ .3

 .في ظل الظروف الراهنةوجه نصيحةً للعرب  .4
  .الستدراك ما فات التالميذ قراءة القطعة بعد اإلمالءإمالء القطعة على التالميذ ثم * 
  .جمع الكراسات للتصحيح والتدقيق* 
  

* * * *  
  
  
  

 فضل العرب على أوربا

 فضٌل كبير على الحضارة؛ ألهم كانوا في القرون الوسطى قوامين علـى             كان للعرب 
لم يكتفوا بممارسة تلك العلوم، واالحتفاظ بهـا، بـل أضـافوا إليهـا        علوم القدماء،   

إضافات جليلة، لقد أثبتَ مؤرخو العلوم الحديثة من األوروبيين أنه لوال العرب لضاع             
أكثر العلوم القديمة، فالعرب هم الذين اخترعوا الصفر، وطوروا علوم الرياضـيات،            

 وآبائه في التمـسك بـالعلم والحـضارة         لذا يجب على العربي أن يحذو حذو أجداده       
 .ويسمو بأخالقه، ويدعو إلى التقدم حتى يأخذ مكانَه في ركب الحضارة الحديثة
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  قطع إمالئية على األلف الفارقة

  

  المعلم
يجلو أفكار الناشئين والشباب، ويوقظ مشاعرهم، ويحيـي قلـوبهم، ويرقـي            المعلم  

علم ليفتكـوا   إدراكهم إنه يسلحهم بالحق أمام الباطل، وبالفضيلة ليقتلوا الرذيلة، وبال         
  .بالجهل

المعلم يمأل النفوس الجامدة حياة، والعقول النائمة يقظة، والمشاعر الضعيفة قـوة،            
. إنه يشعل المصباح المنطفئ، ويضيء الطريـق المظلـم، وينبـت األرض المـوات             

.المدارس لهم كل محبة وتقدير من تالميذهم

  الحلم سيد األخالق
ظماء، به يسودون قومهم، وبه يتألفون القلوب من        الحلم من أعظم أخالق الرجال الع     

  .حولهم، وأعظم ما يكون الحلم إذا كان عند المقدمة
بالحلم ساد المسلمون األوائل في الناس، وبمثل هذا الفهم قرءوا وفهموا كتـاب اهللا              

  .وعملوا به، فكان القرآن عندهم قولًا وعملًا، وكان إسالمهم عبادةً وأخالقًا
ملو القرآن اليوم أن يفهموا القرآن لفظًا ومعنى، ويقوموا بحقه قولًـا            وما أحوج حا  

 .وعملًا، فالقرآن يدعو إلى ما فيه الخير والرشاد للمسلمين

إذا شئنا أن ينشأ أبناؤنا على الثقة واالطمئنان، وأن يتجهوا إلى العمل البنّـاء فـي                
لـنعطهم الحـب الـواعي      وأن يخبروا السعادة في البذل والعطـاء، ف       . تعاون وإيثار 

المستنير اليوم إن شئنا لهم أن يعطوه إيانا بدورهم في غد، فلنعطهم الحب، فإن فاقد               
الشيء ال يعطيه، ليكن حبنا لهم حب اإليثار ال حب األثرة فمربو األجيـال يجـب أن                 
ينسوا أنفسهم ليمهدوا السبيل ألبنائهم ليكونوا األبناء الذين يسعدوا بهـم، ويزهـو             

 .ن بأعمالهمالوط
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  تلوث البيئة
خلق اُهللا الطبيعةَ ساحرةً، ومنحنا بيئةً جميلة، ولكنها معرضة للتلوث، فالقمامة تُلقى            
في الشوارع والسيارات، والطيارات تنفث الغازات التي تُفسد الجو، والبواخر تلوث           

ر تعرضا  ماء البحر بزيوتها وما تلقي من مخلفاتها، كلما اشتد زحام المدن كانت أكث            
  .للتلوث

   فعلى اإلنسان أن يحافظ على نظافة بيئته لتبقى نظيفة كما خلقها اهللا، فيسعد النـاس
بها، ويعيشوا غير مهددين بأخطار شديدة، ويهنئوا بحياتهم، ويحسوا أنهم استجابوا           

  .لداعي اهللا والوطن
  .من خطر التلوثيدعو محبو الطبيعة ويبذلوا جهودا مكثفة لتنقية بيئاتهم وحمايتها 

 

مدنية والقضاء ن المشركين عزموا على مهاجمه الأحد علم المسلمون بعد غزوة أ
روا خندقاً حول المدينة، واجتمع كبار الصحابة وأحاطوا بالنبي علي المسلمين ، فحف

 فداء للدين الجديد صلى اهللا عليه وسلم ليصدوا عنه كيد األعداء ، ويقدموا أرواحهم
خذ يدنو من صفوف المسلمين ويطلب د المشركين من الخندق وأ، واقترب أح

مهاجمتهم ، فبرز على بن أبي طالب وهو يدعو اهللا مساعدته في قتله ، ولما قتل 
  .هلل المسلمون وكبروا فرحين بالنصر 

 

  التزلج
يقصد محبو الرياضة الشتوية مراكز التزلج في الجبال العالية، وما إن يصلوا حتـى              

ن الصغار، وقد ركبوا زحافـاتهم      يتوزعوا بين التالل والقمم، فهنا راكبو الزحافات م       
  .على التالل القليلة االرتفاع

وهناك محترفو التزلج، وقد صعدوا إلى القمم العاليـة متمـسكين بجبـال المـصعد               
الكهربائي، وحين يصفو الجو تسطع الشمس وتنعكس على الثلج، فتبهر العيون، أما            

 .واضعو النظارات الملونة فال يبالون بحرارتها
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 وبـزاء الكالم المكتـعالمات توضع بين أج 

    )؛(   المنقوطة الفصلة
  

    ).(  النقطة  
  

    ))( (  القوسان
  

    )...( عالمة الحذف 
  

   ( " "  ) التنصيصعالمة
  

    )ـ(  الشرطة 
  

    ):(   النقطتان
  

    )؟(   االستفهام عالمة
  

  (!)عالمة الـتأثر
  

  )،  (   الفصلة
  

 مــيعالمــات الترق



  
  
  
  
  
  
 

- 247 -

  مـات الترقيـعالم
  : تحليل المهارة 

مجموعة من الرموز المتعارف عليها وتعد جزءا أساسيا في فن الكتابة،  عالمـات الترقيـم
تساعد على بيان العالقات المنطقية بين أجزاء الجملة من ناحية وبين عدد من الجمل من ناحية 

  .أخرى وهي تقوم بدور المحطات في قراءة النص فتسهل قراءته وفهمه
ى في الداللة على المعاني المختلفة في كل ما نكتب فهي تزين ولعالمات الترقيم أهمية كبر

، وتيسير الفهم لكل  وتوضح داللتها وتعين الكاتب على نقل أفكاره ومشاعره إلى القارئ،الكتابة 
  .ما هو مقروء

  :ومن عالمات الترقيم
 )، : ( لةـالفاص -1

الكالم بعضها عن بعـض،     توضع عندما يحدث سكوت مفيد في الجملة، فتستعمل لفصل أجزاء           
  :أما مواضع استعمالها فهي

  .بين الجمل التي يتكون من مجموعها كالم تام في معنى معين -1
 .بين أقسام الشيء -2
 .بين الكلمات المفردة المرتبطة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة بالجمل في طولها -3
 .بعد المنادى -4
 .بين الجمل القصيرة -5
 .ة الشرطبين جملة الشرط والجواب إذا طالت جمل -6
 .بين جملتين مرتبطتين باللفظ والمعنى -7
 .بين القسم وجوابه -8
 .قبل الجملة التي تقع في محل حال أو نعت -9

 )؛ : ( الفاصلة المنقوطة -2
  :توضع بين الجمل التي تحتمل سكوتًا أطول من سكوت الفاصلة، وأشهر مواضع استعمالها

  .بين جملتين تكون األولى سببا في الجملة الثانية -1
 .ين جملتين تكون الجملة الثانية سببا لألولىب -2
 .بين جملتين طويلتين -3
 توضع بين األصناف المتمايزة الواردة في جملة واحدة -4
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 ) ( . )الوقفة: (النقطة -3

توضع عند نهاية كل فقرة، ونهاية كل معنى بين الفقرات، وتوضع في نهاية المعنى وتمام الجملة                
  ..جب أو االستفهامالكاملة التي ال تحمل معنى التع

 ) ( : )عالمة التوضيح: (النقطتان -4

  :تستعمالن في سياق التوضيح والتبيين، ومن مواضع استعمالها
  .بعد لفظ القول والكالم المقول، أو ما يشبهها في المعنى -1
 .أقسامه بين الشيء وأنواعه أو -2
 .قبل الكالم الذي يعرض لتوضيح ما سبق -3
 .يح قاعدة أو حكمقبل األمثلة التي تُساق لتوض -4

  )-: ( الشرطة  -5

البدل أو الوصلة أو العارضة أو المعترضة أو عالمة التأمل، ومن مواضـع             : ويطلق عليها اسم  
  :استعمالها
  .بين العدد رقما أو لفظًا وبين المعدود )1
 .بين ركني الجملة إذا طال الركن األول عن طريق الوصف أو العطف أو اإلضافة )2
 .ا قصد ترك شيء عمدافي آخر الجملة إذ )3
 .توضع أول وآخر الجملة المعترضة )4
 .للداللة على تعبير المتكلم في الحادثة والمحاورات المسرحية والقصص اجتنابا للتكرار )5
 .بين جزئي الكلمة المركبة عند إرادة فصلها )6

 )؟ : ( عالمة االستفهام  -6
ستفَهم به عن شيء، سواء أكانـت أداة        تُوضع في نهاية الجملة االستفهامية أي في آخر الكالم الم         

  .االستفهام أسما أم حرفًا، وسواء أكانت أداة االستفهام مذكورة في الجملة أو محذوفة
 : ( ! )عالمة التعجب -7

ويطلق عليها عالمة االنفعال وتُوضع في نهاية كل جملة تدل على ما يحدث االنفعال في النفس 
جب والترجي، والتأسف، المدح، الدعاء، التذمر، اإلنذار، النهي ، أو التأثر منه كما التحييد، والتع

  .وما شابه ذلك
 : ( "  " )عالمة التنصيص -8

  .عالمتا االقتباس أو الشناتر ومفردها شنترة وهي االنفراج بين األصابع: ويطلق عليها
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  .ويوضع بينهما الكالم المنقول نصه حرفيا سواء طالت عبارته أم قصرت
مة التنصيص في البحوث والموضوعات التي يضمنّها أصحابها جملًا أو فقرات مما وتكثر عال

قاله غيرهم في هذا المجال نفسه لالستشهاد، أو االعتزاز بها في تقرير ما يريدون من حقائق، 
وتستعمل عالمة التنصيص في النثر، وتستعمل أيضا في الشعر، وذلك إذا ضمن الشاعر قصيدته 

 لشاعر آخر من قصيدة أخرى، تتفق وقصيدته في الوزن والقافية فيوضع هذا البيت بيتًا أو أكثر
  .بين عالمة التنصيص، داللة على أنه لشاعر آخر

 : ( ... )عالمة الحذف -9

يشار إليها دوما بثالث نقط، تُوضع للداللة على كالم محذوف استغنى عنـه             (...) عالمة الحذف   
منقول، إما لعدم اتصاله اتصالًا وثيقًا بحاجة الكاتب أو لقبح ذكره،           الكاتب واكتفى ببعض الكالم ال    

  .فيحذف الكالم ويكتب مكانه عالمة الحذف
 { }أو : ( ) القوسان  -10

ويطلق عليهما الهالالن أو عالمتا الحصر، وتوضعان في وسط الكالم، ويكتب بينهمـا األلفـاظ               
 بل يراد حصرها أو تفسيرها أو لفت النظر إليهـا،           التي ليست من األركان األساسية لهذا الكالم؛      

مما يقطع توالي األركان فـي      .. مثل الجمل االعتراضية، والتفسير وألفاظ االحتراس، وغير ذلك       
  .الجملة الواحدة أو تعاقب الجملتين المرتبطتين في المعنى
* * * *  

  :األهداف السلوكية
1- ملى عليهيعبر عن استعداده للتعلم من خالل كتابة ما ي. 
 .يقرأ التلميذ القطعة اإلمالئيةَ قراءةً جهريةً سليمة -2
 .يعبر شفويا عن فهمه للقطعة -3
 .يستنتج األمثلةَ من خالل المناقشة الشفوية -4
 .يحلل األمثلةَ الستنتاج القاعدة اإلمالئية -5
 .يحاكي األمثلةَ بجمٍل تشتمل على المهارة -6
 .ات الترقيميعبر كتابيا عن فهمه الستخدام مهارة عالم -7
 .يستقرئ القاعدةَ اإلمالئية من خالل المناقشة -8
 .يكتب جملًا تشتمل على عالمات ترقيم مختلفة -9
 .يوظِّف عالمات الترقيم في جمٍل من قاموسه -10
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 .يكتب القطع اإلمالئية المشتملة على عالمات الترقيم -11
  .اً منظورإمالء  -                        أ

  .اً استماعي إمالءً-ب                                
  .ـاً اختباري إمالء-ج   

  :الوسائل التعليمية
  L.C.Dلوحة إضافية، أوراق عمل، جهاز 

* * * *  
  )شرح المهارة(الحصة األولى 

  
  )اكتب ما يملى عليك: (اختبار قصير* 
، فكأنما حيزت   من بات آمنًا في سربه، معافًى في بدنه، عنده قوت يومه          : (���� قال رسوُل اهللا     -

  ).له الدنيا بحذافيرها
  .يعرض المعلم األمثلة في جدول على لوحة إضافية* 

  شكلها  اسم العالمة  ةـاألمثل
      .يا علي، احرص على قول الحق. 1
      .إياك ومصاحبة األحمق؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. 2
      ".الصوم جنّة: "���� قال رسول اهللا . 3
      . كان تقيا- رحمه اهللا–والدي . 4
      هل تحرص على صالة الجماعة ؟. 5
      !ال تخلف وعدك . 6
      .أهون على النفس من مذلة السؤال) على مرارته(الفقر . 7
عائشة، ) صلى اهللا عليه وسلم(من زوجات الرسول . 8

      ...خديجة، حفصة

  .يقرأ المعلم األمثلة قراءةً جهريةً سليمة* 
  .مجيدين األمثلة قراءةً جهريةً سليمةيقرأ بعض الطالب ال* 
  : مناقشة األمثلة شكلًا ومضمونًا باألسئلة التالية* 
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 عالم يجب أن يحرص اإلنسان ؟ .1

 ما نوع األسلوب في المثال الثاني ؟ ولماذا ينهانا عن مصاحبة األحمق؟ .2

 ما ثواب الصائم عند اهللا ؟ .3

 ما فضل صالة الجماعة ؟ .4

 ماذا يعتبر الفقر ؟ .5

  .جزئيات المهارة شفويا من خالل مناقشة األمثلة السابقة باألسئلة التاليةتحليل * 
  ؟" يا علي"ماذا وضع بعد القول   ؟ في المثال األول األسلوب ما نوع-
   ما هي عالمة الترقيم التي وضعت ؟-
  هل يتوقف وضع الفاصلة بعد المنادى فقط ؟.يانالث انظر إلى المثال -
   الجملة ؟ ماذا وضع في نهاية-
  ما هي ؟ متى تُكتب ؟.  هناك عالمات ترقيم أخرى-
  . يستقرئ التالميذ القاعدة من خالل عمل المجموعات* 
  .يعرض المعلم القاعدة كاملة على السبورة، ثم تُكتب في الكراسات* 

      : تقويم مرحلي
  :في مكانها المناسب في الجمل التالية) ؛ ( ضع عالمة الترقيم -1
  .فإنه يبعد عنك أحوج ما تكون إليه.... ة البخيلإياك ومصاحب )1

jَ���ِ        {{{{: قال تعالى  )2ْ� ��&�!ِ" �A�'�� 04 Gُ1 �A�' �9ُ��.\َ�َ�N� &�' �9�:َ
 ���5��َ*��        ِ���َj
ْ� ��&�!ِ" �A�'�� 04 Gُ1 �A�' �9ُ��.\َ�َ�N� &�' �9�:َ
 ���5��َ*��        ِ���َj
ْ� ��&�!ِ" �A�'�� 04 Gُ1 �A�' �9ُ��.\َ�َ�N� &�' �9�:َ
 ���5��َ*��        ِ���َj
ْ� ��&�!ِ" �A�'�� 04 Gُ1 �A�' �9ُ��.\َ�َ�N� &�' �9�:َ
 ���5��َ*��............          �9ُy ��5ـ���� �  }}}} m�Cُi�,�ـ�MG !ِـ� ��ـ��5  �
��ـ� ����ـm�Cُi           �9ُy ��5�,�ـ�MG !ِـ� ��ـ��5  �
��ـ� ����ـm�Cُi           �9ُy ��5�,�ـ�MG !ِـ� ��ـ��5  �
��ـ� ����ـm�Cُi           �9ُy ��5�,�ـ�MG !ِـ� ��ـ��5  �
��ـ

 )60من اآلية: ألنفالا(

 .فإنه لك بالمرصاد.... استعذ باهللا من الحاسد  )3
 ).حسبنا اهللا ونعم الوكيل(فاهتف ... رعبتَ من ظالم أو فزعتَ من خطبٍ إذا  )4
 ".ال إله إال أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين... "هيا نهتف وإياك بهذا الدعاء الصادق )5
  ( . ):في مكانها المناسب ) الوقفة(ضع عالمة النقطة -2
  مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد )1
 يا اهللا: ت وضاقت نفسك مما حملت فاهتفإذا ضاقت عليك األرض بما رحب )2

 اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم واطرد من نفوسنا القلق )3

 ال تكن بني رأسا؛ فإن الرأس كثير األوجاع: قال أحد الصالحين البنه )4

 ال يندم صادق على صدقه، وال كريم على كرمه )5
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  :ل التاليةفي مكانها المناسب في الجم( : ) ضع عالمة الترقيم -4
� Gُ1 CَDiَ g�� &p.����U�َ{{{{    :قال تعالى )1��
� ِ��,��ِ! �G���z�َ�����َ�Gُ1 CَDiَ g�� &p.����U ���
� ِ��,��ِ! �G���z�َ�����َ�Gُ1 CَDiَ g�� &p.����U ���
� ِ��,��ِ! �G���z�َ�����َ�Gُ1 CَDiَ g�� &p.����U ���
� ِ��,��ِ! �G���z�  .)103اآلية :آل عمران(   }}}}�����َ

 .الصفة البارزة من معلم الخير صلى اهللا عليه وسلم    انشراح الصدر والرضا والتفاؤل )2
 .من أعياد المسلمين     عيد الفطر، وعيد األضحى )3
 .....ت واألحد واالثنينأيام األسبوع سبعة   السب )4

  .ال تحزن   ألن الحزن يسر العدو، ويغيظ الصديق، ويشمت بك الحاسد )5
  :في مكانها المناسب في الجمل التالية )  -( ضع عالمة الشرطة -5

 .كان أبو هريرة   رضي اهللا عنه    من حفظة القرآن الكريم )1
 .هللا ليلة الهجرةنام علي بن أبي طالب  كرم اهللا وجهه   في فراش رسول ا )2
3( }}}}ِFG�K�=
� ِY�1��G��ِ! �9�P1ُْ* ��َِFG�K�=
� ِY�1��G��ِ! �9�P1ُْ* ��َِFG�K�=
� ِY�1��G��ِ! �9�P1ُْ* ��َِFG�K�=
� ِY�1��G��ِ! �9�P1ُْ* ��َ                39����� �MG���َ�.iَ �G
َ 39�Pَ-
َ ��8ِS��39����� �MG���َ�.iَ �G
َ 39�Pَ-
َ ��8ِS��39����� �MG���َ�.iَ �G
َ 39�Pَ-
َ ��8ِS��39����� �MG���َ�.iَ �G
َ 39�Pَ-
َ ��8ِS��{{{{   )76:الواقعة(  

 .الصادق   وإن كان فقيرا   محبوب )4
 .   في يدي سيف مسلول )5
 .علمك   نفعنا اهللا به  أفاد البالد جميعا )6
 ).جنة تحت أقدام األمهاتال(قال رسوُل اهللا   صلى اهللا عليه وسلم    )7
  

  :مكانها المناسب(!) أو التعجب ) ؟(ضع عالمة االستفهام -6
  إياك ومصاحبة األشرار )1
 ما لكم كيف تحكمون )2

 الصدق، الصدق )3

 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )4

 ما أجمل مرضاة اهللا )5

 

  :في المكان المناسب" " وعالمة (...) ضع عالمة الحذف -7
  .المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل :  ى اهللا عليه وسلم قال رسوُل اهللا صل )1

�AEِCِ!& z {{{{: قال تعالى )2� �Y�' ���
�  MِS �4� z
��� ِC�, z
&ِ! �G�=��.�َ�N� �G�=�'a �AE���
� &�:�Eَ* &�E�AEِCِ!& z
� �Y�' ���
�  MِS �4� z
��� ِC�, z
&ِ! �G�=��.�َ�N� �G�=�'a �AE���
� &�:�Eَ* &�E�AEِCِ!& z
� �Y�' ���
�  MِS �4� z
��� ِC�, z
&ِ! �G�=��.�َ�N� �G�=�'a �AE���
� &�:�Eَ* &�E�AEِCِ!& z
� �Y�' ���
�  MِS �4� z
��� ِC�, z
&ِ! �G�=��.�َ�N� �G�=�'a �AE���
� &�:�Eَ* &�E {{{{  )153:البقرة(  

 الحب، اإلخالص، الصدق: من صفات الضيف )3

 غزة، رفح، خانيونسمحافظة / من محافظات الوطن )4
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 إن كان يوجد إخوان صدق    عليك بإخوان الصدق )5

 كاد الفقر أن يكون كفرا:  قال النبي صلى اهللا عليه وسلم )6

  :تقويم ختامي
  :ضع عالمات الترقيم المناسبة في القطعة التالية-

معية نظرت إلى ابنها وهو يطالع دروسه لينال الشهادة الجا        : أصبحت األم في فراشها ذات مساء     
وبينما كانت األم تنام إذ انتابتها موجة من الفرح والسرور غمرتها وهي تـشاهد ابنهـا يتـسلم                  
الشهادة الجامعية في حفٍل عظيمٍ ورائع لمعت في ناظرها بارقة أمل وقالت في نفسها لو تعلمـتُ                 
وأنا صغيرة لحصلتُ على هذه الشهادة وطرقت مسامعها كلماتٌ ترن وتتردد كـالجرس وكـأن               

اتف يرسلها قوية لو يبدأ المرء بالخطوة األولى يصل إلى ما يصبو إليه مهما يبلغ مـن الكبـر             ه
يحتاج إلى العلم من يجتهد يحقق مرامه وإذا اشتدت رغبته في العلم زاد سعيه في طلبه ألن من                  

  طلب العال سهر الليالي وإذا بصوت المؤذن يعلو اهللا أكبر وترفع رأسها ذاكرة ربها
  :ي نشاط بيت

اكتب في كراستك ستة أسطر تتحدث عن فضل المدرسة وواجبك نحوهـا مـستخدما عالمـات                
  .الترقيم

* * * *  
  )إمالء منظور(الحصة الثانية 

  )استمع ثم اكتب وضع عالمة الترقيم المناسبة: (اختبار قصير* 
ـ       : "إذا دعا قال  ) صلى اهللا عليه وسلم   (كان رسوُل اهللا    - م والحـزن   اللهم إني أعوذ بك مـن اله

  ".والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال
  :عرض القطعة التالية على لوحة إضافية* 

كان حاتم الطائي من أكرم العرب، حيث يضرب به المثل فـي الكـرم، ومـات قبـل                  
في غزوة ضد المسلمين، فوقعت ابنةُ حاتم       " طيء"اإلسالم، وحدثت أن شاركت قبيلته      

يا رسول  : "فقالت له ) صلى اهللا عليه وسلم   (الطائي في األسر، فطلبت مقابلة الرسول       
نة من كان يطعم الجائع، ويكرم الضيف، ويفك العاني، أنا ابنة حاتم الطائي،             اهللا أنا اب  

وأمر بتحريرها  ". ارحموا عزيز قومٍ ذلّ   ): " صلى اهللا عليه وسلم   (فقال الرسوُل الكريم    
 .تقديرا لشخص أبيها الذي كان يتمتع بصفات كريمة قبل اإلسالم
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  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهرية سليمة* 
  .يقرأ بعض الطالب المجيدين القطعة قراءة جهرية سليمة* 
  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا من خالل طرح األسئلة التالية* 

 اذكرها. اتصف حاتم الطائي بصفات عديدة .1

  بتحرير ابنة حاتم الطائي ؟����لماذا أمر الرسول  .2

 ". ارحموا عزيز قومٍ ذّل "����على ماذا يدل قول الرسول  .3
 ماذا يحدث لو أن كل إنسان قدر أخاه اإلنسان في المجتمع ؟ .4

 .ضع عنوانًا مناسبا للقطعة .5
 .ستخرج عالمات الترقيم من القطعةا .استخرج من القطعة أسلوبا وبين نوعه .6
  . ومناقشتهاعرض عالمات الترقيم الواردة في القطعة في جدول على السبورة* 
  :مراجعة جزئيات المهارة وتذكير الطالب بالقاعدة وذلك بطرح األسئلة التالية* 
   ما مواقع كتابة كل عالمة الترقيم وردت في القطعة؟-
   أين تُكتب ؟ د في القطعة ؟ ما عالمات الترقيم التي لم تر-
  .يأتي الطالب بجمل تحتوي على عالمات ترقيم* 
  .تُكتب هذه الجمل على السبورة وتُناقش مع الطالب* 

  :تقويم مرحلي
  : في الفقرة التالية ضع عالمة الترقيم المناسبة-

 حيـث أقـام     لقد آذى المشركون النبي صلى اهللا عليه وسلم في مكة فخرج منها إلى المدينة سرا              
 سبعا وحطم األصنام التي كانت حول       ينة، ثم عاد إلى مكة فدخل وطاف بالكعبة       دعوة اهللا في المد   
  .جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا: البيت وهو يقول

  .حجب القطعة عن الطالب*
  .تفريغ القطعة من بعض عالمات الترقيم وتوزيعها على الضعفاء*
  . جملة بحسب مستوى الطالبإمالء القطعة جملة*
  .قراءة القطعة مرة ثانية ليكمل الطالب ما فاتهم*
  .جمع الكراسات للتصحيح*

  :نشاط بيتي 
  :اكتب في كراستك جملًا تحتوي على ما هو مطلوب من عالمات الترقيم التالية-
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  )؛ . ( الفاصلة المنقوطة .1
 .  "  "التنصيص .2

 . ( . )النقطة .3

 . ()القوسان .4

 )؟ . ( امعالمة االستفه .5
  

* * * *  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  
  )استمع ثم اكتب( :اختبار قصير* 

يعجبني الصدق في القول، واإلخالص في العمل، وأن تقـوم          : المأثورة" سعد زغلول "من كلمات   
  .المحبة بين الناس مقام القانون

  :عرض القطعة التالية أمام الطالب*

  .هرية سليمة على مسامع التالميذيقرأ المعلم القطعة قراءة ج* 
  :مناقشة القطعة شكلًا ومضمونًا من خالل طرح األسئلة التالية* 

 ما واجبك نحو العمال ؟ .وضح أهمية العمل .1

 كيف قدرت الدول العمال؟ .2

 .وجه كلمة إلى عمال فلسطين، تحثهم على العمل لبناء دولة فلسطين .3

شرفٌ وواجب على كل إنسان، ومن ال يعمل ال قيمة لـه، وال فائـدة مـن                 إن العمل   
وجوده وال تُقاس أهمية اإلنسان في المجتمع بماله أو حسبه، ونـسبه، بـل بعلمـه                

��1ُـ�ِ  ��1ُـ�ِ  ��1ُـ�ِ  ��1ُـ�ِ  {{{{: وعمله وما يقدمه لمجتمعه، وقد حثنا ديننا اإلسالمي على العمل فقال تعـالى            
    �� �9ُ��َ���� ���
� O�C���P�َ �Gُ������    �� �9ُ��َ���� ���
� O�C���P�َ �Gُ������    �� �9ُ��َ���� ���
� O�C���P�َ �Gُ������    �� �9ُ��َ���� ���
� O�C���P�َ �Gُ������  �MG�7'�=�ـ��
ْ��� �ُ
G�N�"  �MG�7'�=�ـ��
ْ��� �ُ
G�N�"  �MG�7'�=�ـ��
ْ��� �ُ
G�N�"  �MG�7'�=�ـ��
ْ��� �ُ
G�N�" {{{{ )والعمال هم الذين يأخـذون     . )105من اآليـة  : التوبة

على عاتقهم مسؤولية بناء الوطن، ويقدمون له الخدمات، ومن هذا المنطلق، دأبـت             
ـ                  االدول على تخصيص يوم هو األول من أيار من كل عام؛ يكرم فيه العمـال اعترافً

لفعال في بناء الوطن لجهودهم ودورهم اابفضلهم، وتقدير. 
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 .اذكر حديثًا يحثنا على إتقان العمل .4
 .ج من القطعة أسلوبا وبين نوعهاستخر .5
 .ضع عنوانًا مناسبا للقطعة .6
 .هات من عندك جملًا تحتوي على عالمات الترقيم مبينًا كل عالمة منها .7

  .بالقاعدة  همتذكيرالسبورة وتناقش مع الطالب شفويا لتُكتب هذه الجمل على *
  .تفريغ القطعة من بعض عالمات الترقيم وتوزيعها على الضعفاء*
  .إمالء القطعة جملة جملة بحسب مستوى الطالب*
  .قراءة القطعة قراءة ثانية ليكمل الطالب ما فاتهم*
  .جمع الكراسات وتُصححت*

  :نشاط بيتي
عالمات ترقيم محـددا    بالرجوع إلى كتاب القراءة استخرج من درس القراءة جملًا تشتمل على            -

  .نوع العالمة
* * * *  

  )باريإمالء اخت(الحصة الرابعة 
  )استمع ثم اكتب : (اختبار قصير* 

فـي  ...فـي الجـدول   ... في الشمس الالمعة، والنجوم الساطعة، في النهر      ! انظر إلى قدرة اهللا     
  ...في الماء...في الهواء...في الضياء...في الثمرة... وفي الشجرة...التل
  .يقرأ المعلم القطعة قراءة جهرية سليمة على مسامع الطالب* 

  : القطعة شكلًا ومضمونًا من خالل طرح األسئلة التاليةمناقشة* 
 لماذا غضب اإلمام جعفر الصادق ؟ -1

 كيف نال الغالم حريته ؟ -2

 يديه، وفجأة وقع اإلبريـق       على طلب اإلمام جعفر الصادق من غالمه أن يصب الماء        
 ونظر إلى الغالم، فقـال      ا شديد اجه اإلمام، فغضب غضب   في اإلناء فتطاير الماء في و     


Jَـ��َ�  {{{{: الغالمْ� �q����&َ�

Jَـ��َ�  ���ْْ� �q����&َ�

Jَـ��َ�  ���ْْ� �q����&َ�

Jَـ��َ�  ���ْْ� �q����&َ�

= ـ&�ِ    }}}}: كظمتُ غيظي، فقال الغـالم    :  فقال جعفر  ��{{{{�ْ� ِAـ�� �q��&ـ�.

= ـ&�ِ    ���ْ� ِAـ�� �q��&ـ�.

= ـ&�ِ    ���ْ� ِAـ�� �q��&ـ�.

= ـ&�ِ    ���ْ� ِAـ�� �q��&ـ�.
ْ���{{{{ 

�����q�=�P{{{{: عفوتُ عنك، فقال الغالم: فقال جعفرْ� �����E ���
����q�=�P����
ْ� �����E ���
����q�=�P����
ْ� �����E ���
����q�=�P����
ْ� �����E ���
 .أنت حر :  فقال اإلمام}}}}���
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 ما رأيك في تصرف اإلمام مع غالمه ؟ -3

 .ضع عنوانًا مناسبا للقطعة -4
 ماذا تفعل لو أن زميلك أخطأ في حقك؟ -5

 ماذا يحدث لو انتشر العفو بين أفراد المجتمع؟ -6

  .قطعة على الطالب جملة جملةإمالء ال* 
  .قراءة القطعة مرة ثانية ليكمل الطالب ما فاتهم* 
  .تُجمع الكراسات وتُصحح* 

  :نشاط بيتي
  .حدد عالمات الترقيم ثم وظفها في جمٍل من عندك-
  

* * * *  
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  قطع إمالئية على عالمات الترقيم

  

 
 

ء المدارس والكليات العلمية، والمهنية، وتزودها بكل اإلمكانيات        تقبل الدولة على إنشا   
التي تؤدي إلى خلق جيٍل قادرٍ على اإلبداع واالبتكار، ومن أهم الدول التي برعت في               

حيث اهتمت باإلنسان منذ طفولته، بتوفير فرص التعليم للجميع،         " اليابان"هذا المجال   
سسات التي تعنى بمحو األمية، إيمانًا منها بأن        ومجانية التعليم اإللزامي وإنشاء المؤ    

التعليم حق للفرد على الدولة، ومن واجب الدولة توفيره للمواطنين؛ ألن الـوطن ال              
 .يبنى إال بأيدي الشباب المتعلمين

 

صلى اهللا علـيم    "إيذاء المشركين للمسلمين؛ بسبب دينهم الجديد، فأمر الرسول         اشتد  
لهجرة إلى الحبشة حيث كان يحكمها ملك نـصراني عـادل اسـمه             أصحابه با " وسلم

الذي استمع إلى المسلمين وعرف أسباب لجوئهم إليه، فرفض أن يسلمهم           " النجاشي"
لكفار قريش وأذن لهم باإلقامة في بالده فشكره المسلمون على موقفه النبيـل فـي               

 .حماية المظلومين ووقوفه إلى جانبهم
 

ذات ، و "عمر بن الخطـاب   " في عهد الخليفة      على مصر  ا والي "لعاصعمرو بن ا  "كان  
، عمرو بـن العـاص    ضب ابن   مع جار له قبطي، فسبقه القبطي، فغ      ابنُه  يوم تسابق   

   ؟األكرمينأتسبق ابن : ولطمه على وجهه قائلًا
األب إلى  فذهب  وعندما عاد القبطي إلى منزله أخبر أباه بما حدث له من ابن الوالي،              

ه، ، وصاح عمر بالوالي     ن واب في طلب عمرو بن العاص     عمر   ثعب ف يا،  كاشفة  الخلي
امغضب " :      وطلب من ابن القبطي أن      ؟"ابم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار 

  .اضرب ابن األكرمين: يضرب ابن عمرو بن العاص كما ضربه قائلًا
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حيـث ُأعتُبـر خـامس الخلفـاء        -خالفة  مقاليد ال  "عمر بن عبد العزيز   "عندما تولّى   
أقبلت إليه وفود المهنئين من مختلف أنحاء الدولة اإلسالمية، وكان مـن            –الراشدين  

أليس هنـاك   : بين تلك الوفود وفد يتقدمه صبي صغير، فتعجب عمر عندما رآه وقال           
مر بالسن يـا    لو كان األ  : من هو أكبر منك سنًا ليتقدم الوفد ؟ فرد عليه الصبي قائلًا           

قلبه ولسانه،  : موالي؛ لكان هناك من هو أحق منك بالخالفة، ولكن المرء بأصغر به           
 .فأعجب عمر بشجاعته وذكائه ورجاحة رأيه، وسمح له بالتحدث نيابة عن وفده

 

  العمل الشريف
انطلق إلى بيتك؛   :  ���� فشكا إليه الفاقة، فقال له النبي      روي أن رجلًا جاء إلى النبي       

 وباعهما بـدرهمين،    ����هل تجد من شيء؟ فانطلق فجاء بجلس وقدح فأخذهما النبي           
اشتر فأسا بدرهم، وبدرهم طعاما ألهلك، ففعل الرجل، ثم رجع إلى           : الرجل فقال ودعا  

انطلق إلى الوادي واحتطب، وأتني بعد خمسة عشر يومـا، فـانطلق            : النبي فقال له  
يا رسول اهللا بـارك     :  فأخبره فقال الرجل   ���� فأصاب عشرة دراهم، ثم جاء إلى النبي      

  .اهللا فيما أمرتني

وي الخبيث مـع الطيـب، وال       ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، كما ال يست         
الظلمات مع النور، وسبيل المعرفة العلم؛ إذ هو الذي ينير لك الطريق، ويجعل منـك               

وللفرد حق على المجتمع بأن يوفر لـه فـرص          . إنسانًا نافعا لنفسك وأهلك ووطنك    
طلـب العلـم    : "التعليم ويستوي في ذلك الذكر واألنثى فقد قال صلى اهللا عليه وسلم           

يوم  من أتاه اهللا علما فكتمه، ُألجم بلجام من نار        : "، وكما قال    " كل مسلم  فريضة على 
  ".القيامة 
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أي بني، أريد أن أسر في ُأذنك رسالةً طالما صنعتها بنبضات قلبي كلمة كلمة لبالدك               
أريدك أوالً، فبالدك لها حق عليك؛ هو حق األرض التي أنبتتك، وحق الـسماء التـي        

ء المواطنين الذين تعيش معهم، وحق التاريخ الذي جعلها بالداً لك،     ظللتك، وحق هؤال  
أعطها من شبابك، ومـن     : بالدك هي كرامتك، وفي سبيل ذلك أعطها وال تبخل عليها         

 قلبك، ومن عقلك، وأخيراً أعطها من دمك حين يدعو األمر، إن دمـك وحـده يرفـع               
 .هالجبين، وهو الثمن الذي يجب أن تؤد

 

  عدالة تاجر
             في مناطق الغابات واألدغال، على تجارة األخشاب، فاصـطحب تـاجر يعيش الناس

  .نفراً من العمال إلى الغابة، لقطع األشجار غير المثمرة وتحميصها
، فانتابه الحـزن وأقـسم أن       وذات يوم وجد التاجر، شجرةً جميلة مثمرة قد قُطعت        

                ن للتـاجر أن قـاطعيعاقب قاطعها بخصم ثالثة أيام من أجره، ومرت األيام وتبـي
لـو  ! أيعاقب أخاه، أم يحنث في قـسمه ؟       ... الشجرة أخوه فوقع في حيره من أمره      

  .أخاه هو قاطع الشجرة، لما أقسم على معاقبتهأن كان يدري 
ق، فقرر خصم ثالثة أيام على أخيـه قـاطع          وأخيراً تغلب على صوت الضمير والح     

 .الشجرة براً بيمينه غير مستمع لنداء عاطفة قرابة
 

سقطت نحلةٌ في بركة مياه، وأشرفت على الغرق، فرأتها حمامة فعطفت عليها، ورمت             
  .إليها بغصنٍ صغير، فتعلقت به النملة حتى وصلت بر األمان

ـ           ا، فرأتـه النحلـة،     وبعد لحظة أراد الرجل أن يصطاد الحمامة، وصوب بندقيته إليه
 .فلسعته في يده، وارتعشت يده، ولم يصب الحمامة
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 منوذج خطة درسية

 قطع إمالئية إضافية
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 منوذج خطة درسية
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  ة درسيةـنموذج خط
  السادس: الصف             :...........اليوم والتاريخ

  .........: الحصة                             الهمزة المتوسطة على ألف:الموضوع
 التقويم

 أدواته نتائجه
 األهداف األنشطة والخبرات الوسائل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورقة عمل
  
  
  
  

  
  

  :حوار بين الهمزات
  ":منفردة"الهمزة المتوسطة على السطر  
  أندرجأنا األفضل، أنا ال ُأتعب القارئ وال الكاتب، فأنا من -
 على سطر كما حال بقية أحرف الكلمة فال أسبب العناء ألحد، فأنا -

  فمن أكون؟.رءوفة، بطالبي أم رءوم
  :الهمزة المتوسطة على نبرة

 األفضل، أنا من يحملني سن واحد فال أكلف كثيرا وتكون تي أنااسك"-
 وتجدني في -رضي اهللا عنها–مني أسماء عدة منها اسم السيدة عائشة 

  ".بة وسائحة، فقد ارتبطتُ بالطهارة والعفةتائ
  :الهمزة المتوسطة على ألف

فليسكت الجميع أنا األفضل أنا من تألألتُ في األعلى وشمختُ كي -
أطاول عنان السماء، فقد علوتُ عنكن جميعا، وهذا فضل أعتز به 

  .فمني الرأفة ومني البأس والجرأة
  :اإلمالء

نكن لها مميزاتها التي تتميز بها عن بناتي العزيزات كل واحدة م"-
غيرها، فأنا أحتوي على العديد من الحروف ومهما بلغت كثرتهن ال 
يسد حرف مكان آخر، فكلكن طود شامخ ال يعلو إال بالجميع وال 

  ".يسمو إال بتمامكن وال تكون لي كتابة صحيحة إال بكن
دة صور، الحظنا من خالل هذا المشهد أن الهمزة المتوسطة تكتب بع*

  : فهيا نجيب عن النشاط التالي
  :نشاط كتابي

  :تكتب الهمزة في وسط الكلمة
  ................ج . .............. ب............ أ 
  .......................................... .د 

الحظنا أيضا من خالل إجابتنا لهذا النشاط أن الحركات هي التي 
كتب عليه الهمزة المتوسطة وخصوصا حركة تتحكم في الوضع الذي تُ

  
يتعرف إلى أنواع -

الحركات من خالل 
االستماع إلى 

  .الحوار 
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مالحظة 
صحة 
  التعبير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تدقيق 
النشاط 
  الكتابي

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 بطاقات
إلجابة 
  األلغاز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ورقة عمل
  
 
 

جهاز 
L.C.D  
  
  
  
  
  

الهمزة وحركة الحرف الذي يسبقها لذلك هيا نميز بين الحركات من 
  .حيث القوة والضعف من خالل مشاهدة وسماع مجموعة من األلغاز

  )الكسرة:    (اللغز األول
  

أنا أقوى الحركات صاحبة الميدالية الذهبية، أكسر كلَّ ما يقابلني 
ة، أكون أحيانًا بصحبة حروف الجر، وأحيانًا أخرى مع بضربة واحد

  المضاف إليه، ولكن صديقتي المفضلة هي الياء، فهل عرفتم من أنا ؟
  )الضمة:       (اللغز التالي

مرفوع الهامة أمشي، فقد فزتُ بالميدالية الفضية في المباريات النهائية 
يزة هي مع الحركات، أحب زيارة الفعل المضارع وصديقتي العز

  فمن أكون ؟. الواو
  )الفتحة:    (اللغز الثالث

أنا الفائزة بالميدالية البرونزية فمي مفتوح دائما وذلك ألني أغنى 
للمفعول به، سأبوح لكم بسر خطير، أنا مشهورة بعمليات النصب 

فمن : والشرطة دائما تالحقني ولكني أنجو دائما بفضل صديقتي األلف
  أكون ؟

  )السكون:      (بعاللغز الرا
أنا لستُ بحركة من الحركات بل عالمة من العالمات، أحب الهدوء 
والصمت، أتكلم دائما بصيغة األمر رغم أني ضعيفة جدا، أحب أحيانًا 

  فهل عرفتموني؟. مالزمة الياء ألنها تجعلني قوية كالكسرة
  )3(نشاط رقم 

  :رتِّب الحركات التالية بحسب قوتها
  .كسرة      السكون     الفتحة    ال  الضمة

 .........   ...........  .........    ..........  
  L.C.D جهاز أويعرض المعلم القطعة التالية على لوحة مكبرة * 

أن :  العبرة منهاونأخذ، لنتأملهامن روائع الدروس التي نقف عندها 
 ويأنس،  إليه الناس فيكرمهميأتي كان قدوة في التواضع، ����رسوَل اهللا 
 عن تقديم المساعدة لهم، وكان مثلًا أعلى في التواضع، يتأخربهم، وال 

 يأملإذ أنه كان يسمح ألصحابه بالركوب وراءه على دابته، وكان 
  . الخير في خدمه ويعاملهم معاملةً حسنة

 .يقوم الطالب بقراءة القطعة قراءة صامتة* 

  
يتعرف إلى أنواع -

الحركات ومدى قوتها 
 سماع من خالل
  .األلغاز

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
يعيد ترتيب -

الحركات بحسب 
  .قوتها
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مالحظة 
صحة 
  اإلجابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ة التاليةيناقش المعلم القطعة شكلًا ومضمونًا باألسئل* 
 عم تتحدث القطعة ؟ ماذا تعلمتَ من خالل قراءتك للقطعة؟ -1

 التواضع ؟: مضاد.  قدوة-يأنس: ما مرادف -2

 .ضع عنوانًا مناسبا للقطعة -3
  .يقرأ طالب مجتهد القطعة قراءةً جهريةً متمثلة للمعنى* 
 :يناقش المعلم القطعة الستنتاج األمثلة* 

  الناس؟ ممن يأتيه من ����ما موقف الرسول  .1
 كيف كان يعامل خدمه ؟ .2

 ما موقفه من المسلمين ومن صغارهم ؟ .3

 إلى أي مدى كان يتواضع معهم ؟ .4

 هل كان يتأخر عن تقديم المساعدة لهم ؟ .5

 ؟����لماذا نتأمل الدروس في حياة الرسول  .6
يدون المعلم األمثلة بعد إجابة كل سؤال مباشرة في الجدول *

 :المبين على السبورة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 

 .يقرأ طالب األمثلة قراءةً جهرية* 
 .قراءة جهرية) أ(يقرأ طالب آخر أمثلةَ المجموعة * 
 :مع الطالب باألسئلة التالية) أ(يقوم المعلم بمناقشة أمثلة المجموعة * 

  اقرأ الكلمة المكتوبة باللون المغاير ؟ .1
 عالم اشتملت هذه الكلمة ؟ ماذا نسميها؟ .2

  
يعبر عن فهمه -

للقطعة من خالل 
اإلجابة عن أسئلة 

  .محددة
  

 يقرأ القطعة قراءة -
  .جهرية سليمة
  
  
  
  
  
  
  
  

 يستنتج األمثلة من -
خالل اإلجابة عن 
  .األسئلة المطروحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
يعبر عن فهمه -

 المهارة من لجزئيات
خالل إجابة أسئلة 

  .محددة

الكلمة   األمثلة
  المهموزة

كيفية 
رسم 
  الهمزة

حركة 
  الهمزة

حركة 
الحرف 
الذي 
  يسبقه

  سبب كتابتها
   على ألف

            . إليه الناس يكرمهميأتي. 1
            . الخير في خدمهيأمل. 2
            . بحالهم ويداعب صغارهميرأف. 3
            . عن ألعابهميسألهم. 4
            .دة عن تقديم المساعيتأخرال . 5
            . الدروس ألخذ العبرةنتأمل. 6
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مالحظة 
صحة 
  اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ؟لكلمة ؟ كيف رسمتأين وقعت الهمزة في هذه ا .3
ما الحركة المرسومة على الهمزة ؟ ما حركة الحرف الذي  .4

 يسبقها؟

  أي الحركتين أقوى الفتحة أم السكون ؟ -
 ماذا تناسب الفتحة من الحروف؟ -

  ).يأتي، يأمل(إذًا لم كتبت الهمزة على ألف في هاتين الكلمتين 
 :تقويم مرحلي شفوي

متوسطة على ألف بحيث هات من عندك كلمات تشتمل على همزة * 
 .تكون الهمزة ساكنة والحرف الذي قبلها مفتوحا

 .تُكتب الكلمات على السبورة* 
  : تقويم مرحلي كتابي

ضع خطًا تحت الكلمات التي تتوسط الهمزة على ألف في الجمل -
      :التالية
  .رأس الحكمة مخافة اهللا -1
2- }}}}M&Pd��� h5.
&! C'lE َR�  MSM&Pd��� h5.
&! C'lE َR�  MSM&Pd��� h5.
&! C'lE َR�  MSM&Pd��� h5.
&! C'lE َR�  MS{{{{.... 
 . إن شاء اهللاسيأتي الفرج قريبا -3

  ):ب(أمثلة المجموعة 
  .يقرأ طالب األمثلة قراءة جهرية*
يقوم المعلم بمناقشة األمثلة بنفس الطريقة الستنتاج سبب رسم الهمزة *

  ). يسألهم–يرأف (على ألف في كلمتي 
  :تقويم مرحلي شفوي

هات من عندك كلمات تتوسطها همزة على ألف بحيث تكون الهمزة -
  ).تُسجل الكلمات على السبورة لمناقشتها(ا ساكن مفتوحة وما قبله

  : تقويم مرحلي كتابي
  :أكمل الجمل التالية بكلمات تسمعها من المعلم

  ).فجـأة(    ............ قصفت الطائرات   -  أ
  ).الجرأة(  .......... يتميز الشعب الفلسطيني بـ-ب
  ).المسألة( .بسرعة...........  تمكّن المجتهد من حل -ج

  ):ج(لمجموعة أمثلة ا
يقوم المعلم بمناقشة أمثلة المجموعة بنفس الطريقة الستنتاج سبب * 

  ).يتأمل/ يتأخر: (رسم الهمزة على ألف في كلمتي

  
  

  
  

  
يوظِّف كلمات من -

قاموسه اللغوي 
تتوسطها همزة على 

   .ألف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يكمل بكلمات -
  يسمعها من المعلم
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مالحظة 
صحة 
  اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
تنفيذ 
  المسابقة
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
لوحة -

جيوب 
وبطاقات 
  للكلمات
  

  
  
شرائح -

باآليات 
واألحاديث 
  واألشعار

  :نشاط شفوي
هات اسم طائر من الطيور الجارحة تتوسطه همزة على ألف بحيث -

  .تكون الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح
بائية به همزة متوسطة على ألف اذكر اسم أداة من األدوات الكهر-

  .مفتوحة وما قبلها مفتوح
  : تقويم مرحلي كتابي

 أكمل الجمل التالية بكلمات تتوسطها همزة على ألف بحيث تكون -
  :الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح

  .للعالم...........  كان صمودنا أمام عدونا -1
  .رارالعدو في أبناء فلسطين كل عزيمة وإص .......... -2
  .من المعلم..............  حصل المجتهد على -3

يلفت المعلم انتباه الطالب مرة أخرى إلى الجـدول المبـين علـى             * 
  .السبورة

يسجل الطالب مالحظاتهم حول كتابة الهمزة المتوسطة على ألف * 
  .من خالل تأملهم للجدول

على لوحة يستنتج الطالب القاعدة ثم يقوم المعلم بتسجيلها وعرضها * 
  .أمام الطالب

  .يقرأ بعض الطالب القاعدة ثم يسجلونها في الكراسات* 
  :القـاعـدة

  :إذا كانت) تكتب الهمزة المتوسطة على ألف (
  . ساكنة وما قبلها مفتوح-أ
  . مفتوحة وما قبلها ساكن-ب
  . مفتوحة وما قبلها مفتوح-ج

في وسـط   تكتب كل مجموعة حاالت كتابة الهمزة على ألف         : مسابقة
  .الكلمة مع كتابة مجموعة من الكلمات لكل حالة

يبحث كل طالب عن الكلمات التي تناسب كل حالة ويـضعها فـي             * 
  .المكان المخصص على لوحة الجيوب

  .وتُقدم جائزة للفائز
  :نشاط شفوي

 - أبياتًا مـن الـشعر     -أحاديثَ نبوية   -هات من عندك آيات قرآنية    -
  .مات تتوسطها همزة على ألفأقوالًا مأثورة تحتوي على كل

  
  
  
  
  
  
  

 يكمل بكلمات-
تتوسطها همزة على 

  .ألف
  
  
  
  
  
  

  
  
يستقرئ التلميذ -

قاعدة كتابة الهمزة 
  المتوسطة

على ألف من خالل 
  .تأمله للجدول

  
  
يعزز فهمه للقاعدة -

  :من خالل
  .تنفيذ مسابقة. أ
اإلتيان بشواهد .ب

تحتوي على كلمات 
تتوسطها همزة على 

  .ألف
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  .القراءة
  
  
  
  

حظة مال
صحة 
  .اإلجابة
  
  
تدقيق 
النشاط 
  الكتابي
  

  
  
  
  
  
  
متابعة 
النشاط 
  .البيتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ورقة عمل 
  شفافيات
جهاز 
O.H.P  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعرض كل طالب ما أحضره على لوحة الجيوب ثم يقـرأه ويحـدد             -
الكلمة المهموزة بهمزة متوسطة على ألف مع بيان سبب كتابتها بهـذه            

  .الصورة
  

  :تقويم ختامي
بين سبب كتابة الهمزة المتوسطة على ألف فـي الكلمـات التـي             -أ

 :تحتها خط في الجمل التالية
 .  اَهللافسأل إذا سألتَ .1
  . الذل يأبىالحر  .2
 . عن الشرينأىالعاقل  .3

  . نال ما تمنىتأنّىمن صبر و
 :اكتب مفرد الكلمات التالية في جمٍل من عندك-ب

  .        رؤوس       مآرب        آراء
.........  ..........    ..........        
  :غـلق الدرس

  ماذا تعلمتَ في خالل الحصة ؟ -
 ك فيها ؟اذكر موقفًا أعجب -

هل شعرتَ أنك مارستَ حقًا من حقوقك في هذه الحصة ؟ ما            -
 هو هذا الحق؟

  اكتب الفقرة التالية في كراستك كتابة صحيحة: النشاط البيتي
 عبر عن مظـاهر     -خرجت القواتُ اإلسرائيلية ذليلة من قطاع غزة      -

فرحة أبناء قطاع غزة بهذا الرحيل للعدو مستخدما كلمات تتوسـطها           
  . على ألفهمزة

* * * * *  
  )اإلمالء المنظور(الحصة الثانية 

  .متابعة النشاط البيتي* 
  )استمع ثم اكتب ما يملى عليك:(اختبار قصير*

 .كان لألمة العربية شأن عظيم أيام وحدتها .1
 .للمرأة أثر كبير في تربية األطفال .2

  :السلوك المدخلي
  :رة لغزيتمثل طالب دور الهمزة المتوسطة على ألف بصو

  
  
  
  
  
يوضح سبب رسم -

الهمزة على ألف في 
  .كلمات محددة

  
  
  
  
  
يستخدم مفرد -

الكلمات المهموزة في 
  .جمل من تعبيره
  

يستنتج أبرز ما -
  .تعلمه من الدرس

  
  

  
 يكتب ما يملى -

  .عليه كتابة سليمة
  
  

  
  
  
  
  

  
يتمثل دور الهمزة -

المتوسطة على ألف 
  .من خالل إجابة اللغز
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مالحظة 
صحة 
  اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تدقيق 
الكراسات 
ورصد 
  النتائج
  
  

  
  

لوحة -
ب مكتو

عليها 
  .القطعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أنا همزة شامخة إلى أعلى، أحمل على رأسي فتحة أو سكون، (
  ؟)عنواني إما سكون أو فتحة على الحرف الذي أمامي فمن أكون

يعرض المعلم القطعة التالية على السبورة أو على لوحة إضافية * 
  :أمام التالميذ

س يؤثر والدي الهدوء على الضجة؛ لذلك استأجر لنا بيتًا  يقع على رأ            
تلة بعيدة عن المدينة، تحيط بمنزلنا حديقـة جميلـة، غرسـت فيهـا              
األشجار المثمرة واألزهار العطرة، أنزل كل صباح إلى الحديقة مـع           
إخوتي، فنلعب ألعابا مختلفة، وقد أحمل فأسا أشذب بهـا األغـصان            
اليابسة أو الفاسدة، وعندما يأخذ التعب مني كل مأخذ، أعدو إلى البيت            

  . السعادة، وتعم الطمأنينةحيث تخيم
  .يقرأ المعلم القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 .يقرأ طالبان مجتهدان القطعة قراءةً جهريةً سليمة* 
 :يناقش المعلم القطعة شكلًا ومضمونًا على النحو التالي* 

  لماذا استأجر الوالد بيتًا على رأس تلة بعيدة؟ .1
 صف حديقة هذا البيت ؟ .2

 متى يعود إلى منزله ؟ الطفُل كلَّ صباح ؟ماذا كان يفعل  .3

جمـع  .......... ما مضاد الضجة  ......... ما مرادف يؤثر   .4
 ..........تلة

 تخيم السعادة ؟: ما الجمال في قوله .5

 ماذا تعلمتَ من القطعة ؟ .6

 ضع عنوانًا مناسبا لها ؟ .7

استخرج من القطعة الكلمات التي اشتملت على همـزة  متوسـطة            * 
  .على ألف

 .سجل المعلم الكلمات في قائمة على السبورةي* 
  يناقش المعلم مع الطالب الكلمات المعروضة على السبورة

  .لبيان سبب كتابة الهمزة المتوسطة على ألف
يأتي الطالب بكلمات مماثلة من قاموسه اللغوي وتُنـاقش الكلمـات     * 

 .على السبورة
  )استمع ثم اكتب الكلمات التالية:(نشاط كتابي
  . ينأى– يتأخر – يألف

  .حجب القطعة عن أنظار التالميذ*

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يعبر عن فهمه -

للقطعة شكلًا 
ومضمونًا من خالل 
  .إجابة أسئلة شفوية

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

يوضح سبب كتابة 
الهمزة المتوسطة 

على ألف من الكلمات 
  .المعروضة
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تدقيق 

  الكراسات
ورصد 
  النتائج

كراسات -
  الحصة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .إزالة ما كُتب على السبورة*
 .إمالء القطعة جملة جملة على الطالب*
 .إعادة قراءة القطعة مرة أخرى الستكمال ما فات*
 .جمع الكراسات وتصحيحها*

  :نشاط بيتي
اكتب من قاموسك اللغوي خمس كلمات تتوسطها همزة على ألـف           -

  .ب كتابتها بهذه الصورةوبين سب
  

* * * *  
  )إمالء استماعي(الحصة الثالثة 

  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه*
استمع ثم اكتب الكلمات التي تتوسطها همـزة علـى          :(اختبار قصير *

 )ألف من الجمل التالية
  .استأذن قبل دخول الصف .1
 .ال يأس مع الحياة .2
 .تأن في إجابتك تسلم من األخطاء .3
 .ر بقوةاألسد يزأ .4

  .يلقي المعلم القطعة على مسامع الطالب*
يستيقظ الفالح مع إطاللة الفجر، دون سأم، يحمل زاده ولوازمه، ثـم            
يغادر منزله إلى حقله، متأملًا العطاء من ربه، وهناك يعمل في فالحة            
األرض وزراعتها، إنه رجٌل مؤمن بربه يسأل اهللا التوفيـق، ويـؤمن        

مة العيش، وتراه يعمل دون سأم أو يأس، ال         بالكفاح من أجل تأمين لق    
يشكو مما يواجهه من متاعب، حقًا إن للفالح دورا هاما في إحياء هذه             

  .األرض وإسعاد من عليها
  :مناقشة مضمون القطعة شفويا* 

  عمن تتحدث القطعة ؟ .1
  من أين تفهم ذلك ؟-الفالح مؤمن بربه .2

 كيف يعمل الفالح في أرضه ؟ .3

ما واجبنـا نحـو هـذا        و  على أبناء وطنه ؟    ما فضل الفالح   .4
 الفالح ؟

 ضع عنوانًا مناسبا لها؟ ماذا تعلمتَ من القطعة ؟ .5

  
  

 القطعة إمالئيا يكتب-
  .بطريقة سليمة
  

  
يستخرج كلمات -

تحتوي على همزة 
متوسطة على ألف 
  .من درس القراءة

  
  
يكتب الكلمات التي -

تتوسطها همزة على 
ألف بعد سماعها من 

  .المعلم
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
يعبر عن فهمه -

لمضمون القطعة 
  .بإجابة أسئلة شفوية
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كراسات -
  الحصة
  

 .هات من عندك كلمات تتوسطها همزة على ألف .6
يسجل المعلم الكلمات على السبورة ويناقشها مع الطالب لتوضـيح          * 

سبب كتابة الهمزة المتوسطة على ألف في هذه الكلمات مـع تـذكير             
 .ب بالقاعدةالطال
 .إزالة الكلمات عن السبورة واالستعداد لكتابة القطعة* 
 .إمالء القطعة على الطالب بعد إعطاء التعليمات الخاصة باإلمالء* 
إعادة قراءة القطعة مرة أخرى حتى يتمكن الطالب من استدراك ما           * 

 .فاتهم
 .جمع الكراسات وتصحيحها من قبل المعلم* 

  :نشاط بيتي
معلم تالميذه باستخراج كلمات تشتمل على همزة   متوسـطة           يكلّف ال 

  .على ألف من درس القراءة أو النصوص الذي يوافق تدريس المهارة
* * * * *  

  )إمالء اختباري(لحصة الرابعة ا
  .متابعة النشاط البيتي وتدقيقه

 )استمع ثم اكتب ما يملى عليك(:اختبار قصير
  . تألأل-ول مأه-  مأساة- يستأصل- يأتمر- يتأرجح

  :قراءة القطعة التالية من المعلم *
جميع األديان السماوية تأمر بالوفاء بالعهد، وتؤكد األمر به، وتعظـيم           
شأنه، كما تأبى الغدر وتنهى عنه، وتكـره الغـادرين، والعهـد أداء             
الواجب الذي يقضيه عمل اإلنسان، فمن تولّى عملًا فكأنما عاهـد أن            

، فإن لم يفعل ذلك فقد خالف العهد، ومـن          يفي به على الوجه األكمل    
آمن بالدين فقد عاهد أن يأتمر بأوامره، وينتهي بنواهيه، فإن لم يفعـل             

  .فقد نقض العهد، وناقض العهد مذموم عند اهللا والناس
  :مناقشة مضمون القطعة شفويا* 

  إالم تدعو جميع األديان السماوية ؟ .1
 ما أهمية الوفاء بالعهد ؟ .2

 ك كطالب في المدرسة ؟كيف تفي بعهد .3

 ماذا تعلمتَ من القطعة ؟ ما جزاء من يخون العهد ؟ .4

 ضع عنوانًا مناسبا لها ؟ .7

إمالء القطعة جملة جملة على أسماع الطالب مع مراعـاة الوقـف            * 

  
  
  
  
  
  
يكتب القطعة -

اإلمالئية كتابة 
  .ليمةس
  
  
يكتب كلمات -

تتوسطها همزة على 
  .ألف 
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  .وعالمات الترقيم
إعادة قراءة القطعة مرة ثانية لمراجعة القطعة وتـدارك مـا فـات             *

  .والتأكد من صحة الكتابة
 .مع الكراسات بنظام للتصحيح والتدقيقج*

  :نشاط بيتي
  . اكتب خمسة كلمات تحتوي على همزة متوسطة على ألف-

  
****  

  
 عدلية رضوان: إعداد المعلمة
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  إضافيةقطع إمالئية 
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  اء المربوطة والمفتوحة والهاءـالت

  
 

  
دالل بنت من أجمل البنات ،تلعب في أوقات اللعب ، وتدرس في أوقات الدرس ، 

ة لتقضي  بعض الوقت في اللعب والتنزه ، وقد كان فصل نزلت يوما إلى الحديق
ها هي الشجرات قد و يغطي األرض ،  الشتاء قد انتهى ، والعشب قد نبت ، والنبات

  . أورقت وأزهرت ، والزهرات الجميلة قد تفتحت ودالل سعيدة بهذا الجمال الرائع

  المعلم
المعلم عماد المجتمع، وأساسه المتين يحمل المشاعل، التي تنير الطريـق لآلخـرين             

به من أجل تحقيق مستقبل شامخ ألمته، فالمعلم هـو الـذي            ويفني زهرة عمره وشبا   
يربي ويهذب الجيل النافع للوطن والذي يغرسه المعلم في بستان الحيـاة ال يعـد وال                
يحصى، فأضاء لهم الطريق لحياة كريمة فتحية لكل معلم يسهر مـن أجـل سـعادة                

 .اآلخرين

  ما أجمل الربيع                                          
كل الكائنات الحية تخـرج فيـه لتتمتـع         . ما أجمل الربيع ، وما أروع النزهات فيه         

فالناس خرجوا زرافات ووحدانا إلى الحقول      . ال الفتان الذي فقدته طيلة الشتاء       بالجم
والغابات لينتقموا من البرد القارس الذي حملهم على البقاء في البيت قرب موقد فيه              

المتنـزهين  تقـل   الطرقـات قـد غـصت بالـسيارات التـي           ....حطبات نحـيالت    
 .لفة األجناس واألعماروالحقول مزدحمة بجماعات مخت..... والمتنزهات 
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  التنــوين
  

  
  

لقد جمعت طالباتُ الفصل مجموعةً كبيرةً من الكتب المتنوعـة          : قالت البنت لصديقتها  
مجالت والكتب العلمية واألدبية هيا نكون مكتبةً جميلة تحبها التلميـذات           كالقصص وال 

 .ويقبلن على القراءة فيها إقباالً حسناً

 

  إلى أن تعبت وتصببت عرقاً ، فقصدت شجرةً باقةًبدأت أقطف األزهار وأجمعها باقةً
حاً عرقي ومتناوالً شيئاً من الزاد الذي تعطي فيئاً وافراً ، واسترحت تحتها ماس

  .معي 
 للطير ، وملعباً له ، تشكل جزءاً من تلك البرية التي لقد كانت الشجرة تلك ملجًأ

تلبس العشب رداءوتستنير بشعاع الشمس ضوءاً يزيدها صفاء ، ونقاء .   
 

  في البرية
من الشرب، فساقه الراعي سوقاً بطيئاً، نحو ظل انتهى القطيع  ،ضخمة سنديانة

 وهي تَقُوم على رابية من ربى كثيرة، ،اُل ملعباً للطيرِ، وملجأً له ومالذاًال تزكانت، و
  .تنتشر هنا وهناك

رافُ والنّعاجالخ وانطرحت ،َل القطيعصأخضر ناعمو تمددةً على بساطوراحت ، م 
 ويساراً، ناًبينما كان الكلب يتلفتُ يمي. لتهضم ما أكلته من عشبٍ تجتر فترةً  طويلةً
  . ملقاةٌ على عاتقه  عظيمةًشاعراً أن مسؤوليةً
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  ذكاء غالم
، وفي طريق ا مسروراباع غالم فقير بقرةً في السوق، وعاد بثمنها إلى أمه فرحانً

خطير وطلب منه النقود التي باع بها البقرة وإال قتلهعودته قابله لص ،.  
بعض ما معه  فنثر ،ها من اللصبفما كان من الغالم إال أن فكّر في حيلة ذكية ينجو 

نزل اللص من على ظهر الحصان وانشغل بجمع النقود، . من نقود على األرض
 .فركب الغالم حصان اللص، وهرب به إلى المنزل وأبلغ الشرطة

 

  التلميذ العاقل
هذا تلميذٌ عاقٌل، قال المعلم ذلك، ونظر إلى ولد صغيرٍ جالسٍ بين أولئك التالميذ، في  

سأدعوه إلى ههنا، وسأطرح : فنظر المدير، بدوره، وهز برأسه، وأجاب .تلك الزاوية
  :عليه بعض األسئلة

:  يظل بعيداً عن الناس؟ أجاب المعلمولماذايتكلم مع أحد؟ وبم يفكر دائماً؟  لم ال 
ولكنه حساس جداً، فهو كذلك منذ وصل إلى المدرسة، وسيظل هكذا حتى يجد صديقاً 

  . يوافقه 
 

عطش عصفور عطشًا شديدا، وبحث عن ماء حتى تعب، وأخيرا رأى إبريقًا به قليٌل  
من الماء، حاول أن يشرب لكن الماء كان بعيدا عن منقاره، فكّر طويالً ثم اهتدى إلى 

ارة وبدأ يسقطها في اإلبريق، والماء يرتفع شيًئا حيلة ذكية، جمع مجموعةً من الحج
 .فشيًئا حتى استطاع أن يشرب
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  دار الخيالة
ذهبتُ مع إخوتي إلى دار الخيالة لنشاهد روايةً خاصةً باألطفال، وقد اشترى أخي لكل 

ة فشاهدنا صالةً كبيرةً مزينةً واحد منها تذكرةً، ودخلنا من الباب الواسع لدار الخيال
وكان أمام المتفرجين بأجمل الزينات وقد صفت المقاعد الكثيرة بطريقة منظمة رائعة 

 .ستارةً بيضاء يعمها النور تُعرض عليها الصور المتحركة والروايات المختلفة 
 

 مجتهد، اعتاد منذ بلغ عشر سنوات أن يدخر ثالثةَ قروشٍ كلَّ يومٍ من أحمد تلميذٌ 
مصروفه الخاص، كان والده يعطيه عشرةَ قروشٍ تشجيعا له كل شهرٍ فيجتمع لديه 

  .مائةُ قرشٍ في نهاية كل شهر
زار أحمد معرضا للكتاب فاشترى خمسةَ كتبٍ علمية، وتسع قصصٍ منوعة، واستمر 

 .ب حتى يعد لنفسه مكتبةً قيمة، ألن الكتاب خير جليسفي شراء الكت
  

ارها وأشرقت الشمس بنورها،    أقبل الربيع فتفتحت في البساتين أزهارها وأورقت أشج       
وحلقت في الجو أطيار مختلفة أحجامها وألوانها تجذب القلوب، وتشرح الصدور وهي            

 .تطير فرحةً متنقلة من غصنٍ إلى غصن تغرد أعذب األلحان وأجمل األنغام
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  القمرية الحروف  والحروف الشمسية

  

  المولد النبوي
 الشريف، وفي هـذا اليـوم نـشعر بـالفرح           من أفضل المناسبات عيد المولد النبوي     

والبهجة والسعادة، ويقيم المسلمون االحتفاالت في المساجد والمـدارس والميـادين           
النبي عليه الصالة   نتذكر أن مولد    . والمنازل وفيه نستقبل الذكريات التاريخية المجيدة     

 .والسالم كان فاتحة الخير للناس جميعاً وأضاء للعالم طريق الحضارة والحرية

 من ثقب نافذة مطلة على لشمس عين النهار الجديد تخترق الجدران لتصل إلي،ا
شد الغطاء حول  في فراشي وأى ، وأتقلبعين الصباح تجتاز المسافات إلّالحديقة ،

ناعم ، واستسلم لألحالم أغطس في فراشي ال.ل هذا النهار اجسمي ، أود لو أنام طو
لشباب ؟ بالمستقبل ؟ وهذا الشعور العظيم في بالفرح ؟ بالسعادة ؟ با، بماذا أحلم ؟  

فركت عيني جيداً، وفتحتها ، ها أنا .صدري هو مزيج من الغبطة والقلق والتحرير
  .صاحٍ ، واألحالم تالشت مع شروق الشمس 

 

  الحياء
الحياء صفةٌ تمنع اإلنسان أن يفعل شيئاً يالم عليه، فهو يحمي اإلنسان من الوقـوع               

إن الحياء شعبةٌ من شـعب      : (ل عنه الرسول عليه الصالة والسالم       في الخطأ، وقد قا   
، والشخص الذي ال يستحي ال خير فيه وهو مكروه من المجتمع الذي يعيش              )اإليمان

 .فيه
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  السالم
السالم حلم البشرية، و عليه حثت األديان الـسماوية، والـسالم يقـوم علـى نبـذ                 
الخصومات ووقف الحرب المدمرة التي تأتي على األخضر واليابس، وفي ظل السالم            
يحس الفرد بقيمته ويفتخر بانتمائه لوطنه وما أحوجنا في عالم اليـوم وفـي هـذه                

 .لمرحلة المتشابكة من تاريخ العالم أن نكون دعاة سالما

وقفت سحر قرب النافذة تصغي إلى الريح تقصف في الخارج ، وتنظر إلى المطر  
رأت سحر من خالل النوافذ أشجار الكينا الباسقة تتمايل أغصانها ، ،ينزل كالحبال 

  .وتالمس جدران البيت
ارة فرأتهم ينكمشون في معاطفهم مهرولين ، وحبال المطر الكثيف راقبت سحر الم

  . تلفهم كالشباك ، والريح تدفعهم وتكاد تقذف بهم إلى األرض  
                             

لكل بقعة على وجه األرض جمالها الطبيعي األخاذ حتى البادية المقفرة ال تخلو من 
جمال، ولو لم يكن فيها الهدوء والسكينة والرمال ، والسماء الصافية الزرقاء لكفاها 

ن المعالم الباقية التي يخلفها اإلنسان على  شكل أطالل قد أثارت الشعراء إها جمالًا، ب
 . عليها على الدوام افوصفوها ووقفو

فهم من اللمح ، ويستفيد من اللحظة الواحدة كي يكون حاذق اللسان ، ي
  .فاهماً ما عليه بعيداً من اللوم 

والتلميذ إنسان الغد فيجب أن يبتعد عن اللعب ، وخصوصاً اللعب الممنوع 
كاللطم واللكم ، فيكون اإلنسان اللبيب ، الالحق الحياة في سيرها نحو 

ضييع الوقت في الليل قبل األفضل واألكمل ، عليه بالدرس والكد وعدم ت
  .النهار ، أو يقع عليه اللوم ، وينهال عليه الجميع توبيخاً وتعنيفاً 
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  ءاألسماو  نهاية األفعالياأللف اللينة ف

  

  
  
  
  
  
  

 يرقى إلى الفوز إال من ثابر على أداء عمله، ونهـى نفـسه              الحياة جهاد وابتالء، وال   
عن الهوى، واعتمد بعد اهللا سبحانه وتعالى على نفسه، واالعتماد على النفس هو أن              

 االستعانة باآلخرين ويتولّى جميع أموره بنفسه، واالعتمـاد علـى           نينأى اإلنسان ع  
 . لجد، ويسوقه إلى النشاطالنفس بعد اهللا أساس النجاح؛ ألنه يدعو صاحبه إلى ا

 

  فتى يبني له مستقبلًا
  مجتهد تربية صالحة، لم يعرف الرسوب في صفوفه، ألنه ال يترك            اأعرف فتى يبر ،

 درس في إحدى    .فرصةً تذهب سدى بال منفعة، فهو ال يقصد ملهى، وال يرتاد مقهى           
لذكائه أعطي منحةاالجامعات وتقدير .  

   اوبعد سنوات أصبح طبيب فبنى مستشفى، يأتي إليه المرضى من كل مكـان،          ا ماهر ،
  . بمهارته في وصف الدواءا بقدرته على تشخيص المرض، وإعجاباإيمانً

  .هذا جزاء من يتقن العمل، ويخلص له، ويقضي األيام في طلب العلى

  الشتاء
أقبل الشتاء وتمنى الجميع أن يكون شتاء رحيماً، لكنه أبى أن يكون كمـا اشـتهى                
 الناس، فتمادى بأمطاره الغزيرة، وعواصفه الهوجاء، وارتـدى الكـون ثوبـاً مـن             
السواد، فغطى الضباب األرض، واكتسى الفضاء بالغيوم، وانزوى الناس في بيوتهم،           

اهللا وسقط المطر غزيراً فأحيا الزرع الذي ال يحيا إال بالماء، ورجا الفالحون أن يمن               
 .عليهم بالخير الوفير والرزق الواسع
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  ) القطع ، الوصل( الهمزة في أول الكلمة 

  آداب الطعام
أماه أنا ظمآن أريد : ما إن وصل إلى البيت حتى صرخ . انصرف وليد من المدرسة 

   .أن أشرب ، وأنا جوعان أريد أن آكل
أما أنك ظمآن فيمكنك أن تشرب ، وأما أنك جوعان فانتظر حتى تصل :قالت األم 

أختك آمنة من مدرستها ، وحتى يعود أبوك من عمله ؛ هكذا تقضي العادات 
  .والتقاليد 

قيل إن العرب لما فتحوا بالد األندلس، اعتدى شاب إسباني على فتى من العرب 
 على بابها رجل هرم ، فاستغاث به قه بحديقةمر في طريووقتله، ثم فر هارباً، 
 وبعد قليل من الزمن، حضر الناس يحملون القتيل،  في بيته ،الشاب، فأخفاه الرجل
 ولكنه أخفى حزنه، ؛، فتأمله الرجل فوجده ابنه، فحزن البيتووقفوا به على باب 

ل ابنهرفه أن القتيوكتم غيظه وانتظر حتى دخل الليل، ثم ذهب إلى الشاب، وع.  
قد : أ الرجل روعه، وأزال خوفه، وقال لهفخاف وأيقن أن الرجل سيقتله، فهد

 بي فأغثتك، وليس من ديني أن أنقض عهدي معك، فكن آمناً مني، ولكن ال تاستغث
بنفسكآمن عليك من قومي أن يقتلوك، ففر من هذا البلد، وانج  .  

                                       أول أيام  المدرسة
ستقبله بخوف ألني أيام المدرسة بخوف ورهبة ومحبة ،أستقبل اليوم األول من إني أ

ستعد للعودة إلى المدرسة استعداد ع فصل الصيف بأفراحه ومباهجه ،وأفيه أود
 ألني فيه أعود إلى  ومحبةستقبله بفرحٍالجتهاد ، وأط حيث العمل والجد واالنشي
لم ـ ، وأتلقى العاً أعزاءــ رفاقرسة محراب العلم المقـدس حيث ألتقيالمد

ي وتمكنني من الوصول إلى أعلى  ،وأنال الشهادات التي ترفع من شأنوالمعرفة
 .المناصب وأسمى المراتب
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   الشخصية، فكانت في مسألة الخطبـة       من الحرية    كبيرٍ  تمتعت المرأة العربية بقسط
والزواج المرجع األخير، ولها الحق في القبول والرفض، ومثال هند بنت عتبة بـن              
. ربيعة التي اشترطت على أبيها عتبة بن ربيعة أال يزوجها رجالً حتى يعرضه عليها             

أمـا  : والواقع أنه خطبها رجالن من قومها، فعرض أبوها األمر عليها، فقالت هنـد            
وكان الثاني أبا سفيان بـن      . وأما اآلخر فبعل الحرة الكريمة    . وال يسمو لي  ... ولاأل

بل إنها في أحيان نادرة كانت تعرض نفسها على من تختاره زوجاً لها، ولـم               . حرب
  .����ومثاله اختيار خديجة بنت خويلد الرسول. يستنكر العرف االجتماعي ذلك

 

  الطمع
كان أحد األدباء يسير في الطريق ومعه ابنتاه ، وقد أمسك يد الكبرى بيده اليمنـى                
وأمسك يد الصغرى بيده اليسرى ،وكانتا تبكيان وتصيحان ،فإن أرضى األولى بكت            

وإن أرضى األخرى بالهدوء ثارت األولى حتى استحيا من أصدقائه ،فاقترب           الثانية ، 
إن علتهما هي الطمع وإن لدي      : ما بال البنتين تبكيان ؟ فأجابه       :منه أحدهم وسأله    

ثالث قطع من الحلوى ، وقد أعطيت كالً منهما قطعة ، وال تزاالن تبكيان لتفوز كل                
نايا،وهو أصل الرزايا وحبذا لـو يـستطيع        منهما بالقطعة الثالثة إن الطمع من الد      

  اإلنسان أن يحيا بعيداً عن الطمع الذي قد يورده المنايا

  عبد اهللا بن جعفر واألعرابي
: مسك بعنان فرسه وقال رض له أعرابي وأبينما كان عبد اهللا بن جعفر راكباً إذ تع

أمعتوه أنت ؟ فقال : ير سألتك باهللا أن تضرب عنقي ،فقال له األميرأيها األم
لي خصم سوء :  قال ؟عرابيفما خطبك أيها األ: س األمير قال ال ورأ: اإلعرابي 

 فالتفت األمير إلى .الفقر :ومن خصمك هذا ؟ فقال له : ليس به طاقة فقال له األمير 
نا  خذها ولكن ائتنا إذا عاد إليك فإ:ل له ألف دينار ثم قاهليإادفعا : خادمه وقال له

  .منصفوك



  
  
  
  
  
  
 

- 283 -

  )المتوسطة، المتطرفة(اتزــهمـال

  

  عند الجدال يظهر فضل الرجال
روي أن كسرى كان له مؤدب حسن التأديب يعلمه ويؤدبه حتى فاق فـي العلـوم،                

اء التعليم مـن غيـر      وصار في األدب فوق كل رئيس من الرؤساء، فضربه يوماً أثن          
ذنب يؤدي إلى ذلك، فأوجعه الضرب، فحقد كسرى عليه حقداً شديداً، فلما ولي الملك              

: أيها المؤدب ما الذي حملك على ضربي يوم كذا؟ فقال         : استحضر المعلم وسأله قائالً   
لما رأيتك ترغب العلم رجوت لك الملك بعد أبيك فأحببت أن أذيقك طعم الظلـم لـئال                 

 .لقد أحسنتَ تأديبي، ورفع شأنه وأعلى قدره:  كسرىفقال. تظلم
 

  المعلمون
يعتبر المعلمون عنوان األمة ألنهم يخرجون أبناءهم ليقودوا أمـتهم فـي صـحراء              
الحياة، ويبذلون الطاقة القصوى من أجل أن يرتفع أبناءهم ويزفون البشرى إلى كـل              

في نهاية العام، فكم مـن معلـم تـرك          بيت عندما يعود تالميذهم بالنجاح إلى بيوتهم        
 .بصماته على صفحات حياة اآلجال المتعاقبة وخلّد التاريخ اسمه بحروف من نور

 

  الوطن
نـاؤه،  الوطن حبيب إلى كل فرد من أبنائه، عزيز على كل نفس، فوق أرضه نشأ أب              

وتحت سمائه عاشوا، ومن خيراته تغذوا، ومن نسيمه تنفسوا، وبمائه ارتووا، وبين            
لهذا يحن المرء إلى وطنه كلما بعد عنه، ويود لـو           . ربوعه ارتبط األهل واألصدقاء   

يعود إليه مهما نأت المسافات أو أغراه المال في الغربة، ومن أجل الـوطن تهـون                
، وتقوم الحروب بين الدول ليظل الوطن عزيـزاً بـين           الحياة وفي سبيله تبذل الدماء    

 .األوطان
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  المعلم                                        
نه  المعلم ،لم ال أما بعث اهللا األنبياء والمصلحين اه فخراً وشرفاً أنعم إنه لمعلم  وكف

ل  أجشرف أو بعثت معلماً ؟فهل عرفت أمعلمين ،أما قال الرسول العربي الكريم إنما
نه يصل ليلة بنهاره فال يذوق  سعداء ،إيجعل اآلخرينلمن الذي يمأل حياته شقاء 

 .علمه وعمله صدأ العقول والنفوسلو بال يشعر بدفء الراحة ليجطعم الهدوء و

  نهاية العام الدراسي
ثم أجري . أقبل شهر حزيران بحره الالهب ، وحان موعد المراجعة العامة للدروس 

 ، وزع مدير المدرسة الجوائز وإذ ذاك. االمتحان األخير وانتهى بخير واطمئنان 
  .وبطاقات العالمات على التالميذ ، فكنت في عداد الناجحين األوائل 

قرع الجرس ، فخرجنا من صفوفنا على غير عادتنا ، وكل منا يحمل بطاقة 
وما إن وصلنا إلى الشارع العام حتى تعالت . العالمات ، ودفاتر العطلة الصيفية 

 إلى بيوتهم صائحين وعلى ثغورهم بسمات مشرقات أصوات التالميذ ، فأسرعوا
 وعن شوقهم إلى عطلة الصيف ، لالستمتاع بنزهاته ،تعبر عن تفاؤلهم بالنجاح

  .الجميلة ، بعد عناء عام دراسي 
  

  الجنديان الجريئان
وذلك عندما تقدم .  جنودنا األبطال على العدو انقضاضاًانقض جنديان جريئان من

نحوهما جنديان عدوان بطيئان في زحفهما رديئان في غدرهما على مواقع جنودنا 
أما الجنديان العربيان فقد هدأا قليالً ثم بدأا زحفهما باتجاه الجنديين  .األمامية
وأبادا المغيرين . طالوصمدا لهما صمود األب. ووقفا لهما وقفة األسود. المغيرين

  .وأثبتا لألعداء ولوطنهما العربي أنهما كفئان لكل عمل يسنده إليهما وطنهما الغالي
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  الغاية تبرر الواسطة
أما أنا  . الغاية تبرر الواسطة  : ألندية والمجتمعات كثيراً ما نسمع الناس يرددون في ا      

غنى عن الوسائل الدنيئة، التي يلجـأ       في  فأرى أنهم مخطئون، ألن الغاية الشريفة،       
 إال اعتراف صريح بدناءة الهدف، ألن الهدف        ؛وما هذا القول المألوف   . إليها البعض 

ريمة كبـرى بحـق     إن ترداد هذا القول ج    . الشريف، ال يحتاج إلى ما يبرر وسائله      
فعلـى عقـالء القـوم      . المجتمع، وخطأ يؤدي بمن يرتكبه إلى ما ال تحمد عقبـاه          

وأئمتهم، أن يحاربوا هذا الداء بكل ما لديهم من وسائل فعالة، ليستأصلوه، ويبذروا             
يبلغ أبناؤها  حتى  مكانه، بذور الشرف واالستقامة في المسعى لما فيه خير األمة، و          

  . وسائل الشريفة، التي ال تلحق بالضمير أذى وال بالمجتمع سوءاًأهدافهم السامية بال
  

فوائد القراءة  
         راءات فائدة، تلك التي تتحققُ بأناةووعي وتبصرٍ، بحيث يتسنى للقرائين     إن أعم الق

أن يستمرئوا ما يقرؤون، فال يكتفون بنظرة عاجلة فحـسب، وال يطمئنـون عنـد               
واستمراء القراءة يكون بالتأني والتؤدة، وحسنِ التفهم؛ علـى أن          . المعاني البائنة 

 مـن   استئصال المعاني، وسبر أغوار الحقائق ليسا باألمر الهين، ولكن البد لإلنسانِ          
الدأبِ، والتحصيل من الكتب وبجهده الخاص، ليحقق لنفـسه مكانـاً الئقـاً تحـت               

 إلى عمره، أعمار يضيفوالمطالعة حياة مؤنسة تيسر للمؤمن بفوائدها أن .الشمسِ 
إنما هي فلذات من أفئدتهم، فمـن       ألن كتاباتهم تلك    اآلخرين من أهل العلم واألدب،      
  .ت الالئق بهاالغبن أن ال نعير آثارهم االلتفا



  
  
  
  
  
  
 

- 286 -

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العفو عند المقدرة
 بهاعما   قدمت ورقة إلى بطرس األكبر، قيصر روسية، ليوقع عليها، فسألته زوجته          ُ

فمنعته من ذلك   ! لى قتلي إنها حكم بالقتل على عشرين رجالً كانوا يأتمرون ع        : فقال
: قـال !  من يراعـك ناط سفكها بإراقة قطرات حبرٍإذاً فدماء عشرين شخصاً ي  : قائلة

قـال  . بل بحكمك، ألن قضاءهم ال يـتم إال بـأمرك         : نعم، وذلك بحكم القضاة، قالت    
إنهم عزموا على قتل واحد، ولم      : إنّهم نووا لي القتل فهم مجرمون فأجابت      : بطرس

ثم تريد إنفاذ ذلك فعالً، فأيكما أقل رحمة؟ إنني لـن           . تنوي قتل عشرين  يقتلوه وأنت   
وما زالـت تـصر     . أدعك تلطخ يديك بدم قوم لم يجرموا إليك إال بالقصد دون الفعل           

  .حتى عفا عنهم 
  

  نصيحة غالية وموعظة عالية
مجد اعلم، يا بني، أن ألبيك صنائع قد رسخت في ال         : البنه كتب عبد الملك بن مروان      

فكفى من سـوء رأي     . أصولها،فال تهدمن ما قد شرف لك بناؤه، وأضاء لك ضياؤه         
وإيـاك وأعـراض    .  فضيلة البناء ورفيـع الثنـاء       من المرء أن يهدم ما قد شيد له      

ل دون أهـل    ائاألحرار، فإن الحر ال يرضيه عن عرضه عوض، واستعمل أهل الفض          
        نر       رسائلك  يفهم  الهون، وليكن رسولك فيما بيني وبينك موإذا كتبت كتابـاً فـأكث ،

  .النظر فيه، فإن الكتاب موضع عقل الرجل ورسوله موضع فعله
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  المراءاة
يسوءني أن أرى امرأ موسوماً باإليمان، معدوداً من المؤمنين، يرائي في عمله، 
وينافق في قوله وفعله، فيبتعد بريائه عن الصواب، ويتسم بسيماء الدناءة 

تنطوي ضلوعه على ، فيرتكب الخطيئات سراً، ويتظاهر بالمروءة جهراً. واإلساءة
نفسٍ دنيئة رديئة مشؤومة، ويظهر للناس بنفسٍ قائمة على المبرات، بعيدة عن 

ويل للمرائي . هذا هو المرائي المؤذي، الذي يسوءك، ويشتط في إساءتك. الدناءات
إنهم ينأون عنه مذموماً . من ريائه، يوم يظهر للناس أمره، ويعرفون خبيئة نفسه

  .الويل للمرائين: فإياك والمراءاة، فقد كتب اهللا.  ملعوناً مشؤوماًمدحوراً، أو ينبذونه
  

  حب الوطن
الوطن ملعب الصبا، و مرتع الهناء، فيه رفات األجداد الذين رووا ثراه بدمائهم 

اً، تتألأل في سمائه كواكب الحرية ، منيرةً يالطاهرة البريئة، و تركوه لنا تراثاً غال
، لننأى عن دراجات البؤس و كل ما يسيء إلى كرامتنا و أمامنا سبل الحياة الهنيئة

فعلينا جميعاً أن نسعى بكل ما لدينا من وسائل، لرفع شأنه و إحالله المكانة . وئامنا
الالئقة به بين األمم ، فهيئوا أنفسكم لخدمته، بما تتزودون به من فضائل ، 

  .لتستحقوا أن تعيشوا في فيء شجره الوارف
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  نصائح
أفئ إلى الحـق وأضـئ قلبـك بنـور          . ال تلجأ إلى نفسك، وال تسر وراء عواطفك         

صاح واألمناء، فمن لجأ إلى نفسه ردؤ       لكأ عن العمل بآراء النُ    ال تبطئ وال تت   . الهداية
عمله و ساء فعله وتبوأ أسوأ التبوء، ومن استنار برأي العقالء،و استضاء بـضوء              

   اتئد في شؤونك اتئاداً حـسناً يهيـئ    .الحكماء يبوء بأهنأ العواقب،ويهنأ بأفضل جزاء
 المبادئ الحسنة تبعد المـرء عـن        وإن. لك  بارئ الخالئق وسائل االرتقاء إلى العال       

الوقوع في حبائل الشؤم و تجعله من أصـحاب المـروءة التـي يؤثرهـا النـاس                  

  الببغاء
لونه أخـضر ، تزينـه      . أهداني عمي ببغاء مستورداً من شاطئ العاج في إفريقية          

أما . ويجثم في قفصه ساكناً     . حش  خطوط بيضاء كالؤلؤ ، عندما يكون وحيداً يستو       
أهـالً  : إذا دخل امرٌؤ غريب بيتنا ، فيبدأ الببغاء يردد عبارة الترحيب التي يحفظها              

أتكـئ علـى    . وإذا تجرأ ولد وهزئ به فاجأه الببغاء بتكرار عبارة الهزء           . وسهالً  
دد بتبـاطؤ  مسند قبالة قفصه ، وأقضي أوقاتاً مسلية أراقبه ، وأستمع إليه ، وهو ير   

إنه يـؤنس   ! ل هذا الطائر ، وما أهنأ العيش بقربه         ـما أجم . كلمات يتلكأ في لفظها   
 .وحدتي ، ويمأل البيت حيوية 

  ليلة في العراء
 ،والطبيعة قد سكتت طيورها، والطقس معتدالًبت ليلة في العراء ،وكان الوقت صيفاً
وكنت مع بعض رفقائي نخيم في مرج صغير ،وهبطت عليها سكينة هادئة لطيفة 

 وكانت خيمتنا واسعة بعض الشيء ،متينة ، ربطت حبالها ،كثير األعشاب و األزاهير
 .ي األرض ، ودققتها جيداً ، وهكذا أضحينا بمأمن من غدرات الرياح إلى أوتاد ف

مضى قسم من الليل ، ونحن حول نار مشتعلة نستدفئ ، وننعم بهدوء تلك الليلة 
وكان ال يعكر سكينتها سوى بومة قد حطت على غصن شجرة قريبة ، . المقمرة 

  .   ومطت صوتها ناعبة نعيباً مشؤوماً 



  
  
  
  
  
  
 

- 289 -

  

  

  
  
  

  هرم يصيب الشّمس
 في فضاء من الزمهرير والظّالم، الكواكب تهيم ذعندئ؛تخيل أن الشمس قد هرمت 

 آفاق المشرق، وال يقبُل المساء، فيخيم على أرجائه، وال منالصباح ويومئذ ال يبزغُ 
يكون في الفضاء آنئذ كسوفٌ وال خسوفٌ، وال تبدو القبة الزرقاء بلونها المألوف، 
هذا هو مصير كوكبنا إذاً في حال هرم يصيب الشمس، فكيف نتصور إذاً أن ركوداً 

  .ا، وال تجري نسمةٌ على الوهاد والرّبىيصيب الهواء، فال تهب شماٌل وال صب
وهكذا كل ما له أول له آخر، ولو بعد حين، فالبقاء إذاً هللا تقدست أسماؤه، فهو 

  .وارث العالمين

  السعـادة
فاعلم أن السعادة ليست ، إذا شئت الحياة السعيدة الهادئة والعيشة الرغدة الهنيئة 

فراشاً وطيئاً وال طعاماً مريئاً ولكنها إرضاء اهللا والعمل على إبعاد الشقاء عن 
، لبائدة يختبئون في الخرائب ا، البؤساء الذين يأكلون فتات الموائد فيرونها سائغة 

ت مسحت دموع أولئك فإذا أن. ويلتحقون السماء ، اتئة فيفترشون األرض الن
البائسين وبدلت شيئاً من أحوالهم السيئة وجلبت المسرة إلى أفئدتهم كنت إنساناً 

 .سعيداً في الدارين الدنيا واآلخرة
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  مواطنون صالحون
ما يكاد الصبح يتنفس حتى ينهض أبو خالد من نومه، ويتوجه إلى حقله يصحبه 

األمل ولداه الجريئان ليساعداه، ويقبل الفالحون الثالثة على األرض بقلوب فياضة ب
صولهما، عملهما منذ ون آأما الولدان فيبد.  فتسوى التربةوسواعد تواقة إلى العمل،
أما أم خالد فتحلب الماشية، وتنظف البيت، وتساعد  .فيحضران مآكل الحيوانات
فما أجمل هذه الحياة التي تقوم على التعاون المثمر، . زوجها وولديها عند الحاجة
بريئين اللذين يضربان لنا كل يوم مثالً رائعاً في الصبر وما أعظم هذين المجاهدين ال

  .والجلد
  

  يا أصدقائي
أنتم مؤونتي في البؤس ، وموئلي ساعة .لي ، ومحط آمالي ، وإليكم مآلي أنتم أه

 ، وال اليأس ، يهفو إليكم فؤادي ويطيب فيكم سهادي ؛ ال آنف أن أستر بكم سؤلي
أنتم آللئي في الضنك ، وآباري العذبة في صحراء . آسف أن أجعل فيكم سؤالي 

.  اآلمال  ، وآمل منكم الخير فال تخيبواآٍلالحياة ، آخذ منكم فال تؤاخذوني في تس
  .ألق هواي تبكم تحلو لي رؤاي ، وي

فؤادي بكم آهل ، وإلى دياركم مائل ، فضاءت بالعز أيامكم ، وصفت بالهناءة 
  .أحالمكم 
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  تُنطق  والتُكتب والتي الحروف التي تُنطق وال تُكتب

  
  

  دــالزه
قال . كان ابن عبد العزيز شديد الزهد في الدنيا ، وكانت ابنة عبد الملك مطيعة له 

َأشتريت هذه ! " يا بنة عبد الملك : عمر بن عبد العزيز لزوجته حين ولي الخالفة 
أعيديها إلى بيت المال ، أو ! أم اقتنيتها من بيت مال المسلمين ؟؟هرات بمالك المجو

  " .فارقيني إلى بيت أبيك 
وتنازلت عن " ما كنتُ مؤثرة عليك شيئاً يا ابن عمي : " فقالت فاطمة بنة عبد الملك 

  .كل ما تملكه لبيت المال 
  

ولقد تَوزع هؤالء مهام المحل، فهذا . لجارنا محل لبيع الحلويات يديره هو وأوالده 
ب البضاعة، وهكذا تسير األعمال من حسنٍ يبيع، وهذا يهتم بالحسابات، وهذه ترت

  .إلى حسن
يفد المشترون منذ الساعة التاسعة، ولكن إبراهيم، وهو كبير أخوته، يكون قد فتح 
المحل في السابعة والنصف، واتكل على اهللا خالق السموات فهو الرحمن الذي يوفق 

  .الجميع
ولم ال؟ . رنا وأوالده  يعود المشترون مسرورين بالمعاملة التي يلقونها من جا

فهؤالء قد تعودوا التعامل مع اآلخرين وهم يعرفون ما يتوجب عليهم كي تروج 
  .تجارتهم
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  حاتم الطائــي
امتألت به قلوبهم ، ومن و، حتى تأصل في نفوسهم ، اشتهر العرب بالجود والكرم 

: فقالوا ، فسألهم عن حالهم ، أشهرهم حاتم الطائي ، قابله مرة جماعة في الطريق 
أتسألون عن الطعام وإبلي أمامكم ؟ ثم قام ونحر لهم ثالثة : هل من طعام ؟ فأجابهم 

فقالوا فيه أشعارا سجلوا فيها فضله  وانصرفوا ، لكل واحد منهم جمل ، من اإلبل 
 .هــم لشأن

  مجد وعظمة
آلبائنا أمجاد وتاريخ ،ومن هؤالء عمرو بن العاص الذي تم على يديه فتح مصر في               
عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث أن عمرو وجنوده تحلوا بكل صفة حميدة حـث               

صر فـي اعتنـاق     عليها اهللا في كتابه العزيز ،مما كان له اكبر األثر في إقبال أهل م             
لترفع ! اإلسالم ، فيأيها الفتى ، أولئك آباؤك ،فتخلق بأخالقهم ، وسر على منوالهم              

شان أمتك ، وتعيد أمجاد اآلباء مع أبناء جيلك ، ولتـصبحوا حـصناً منيعـاً لـدرء                  
  .األخطاء عن الدين والوطن

  

  أرض األجداد
، ليشاهدوا المكبرتالميذ يوماً، وكانوا قد تواعدوا على أن يذهبوا إلى جبل ال تجمع 

، وليروا بعيونهم، ويلمسوا بأيديهم ما فعله أجدادهم، وكم تعبوا، فلسطينجمال جبال 
ذه األرض الصعبة إلى أرض خصبة استغلوا خيراتها، وكم تحملوا حتى حولوا ه

ونعموا بثمارها ، وشربوا من ينابيعها الصافية، وناموا في ظاللها الوارفة، ثم تركوا 
كل هذا ألوالدهم، ولكن هؤالء لم يعطوها االهتمام الكامل بل أهملوا العناية بها، ولوال 

  .اعةلطف اهللا، لما بقي لنا منها شبر واحد صالحاً للزر
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  األلف الفارقـة

  
  

  

             الفتى الشجاع                          
مر الخليفة عمر بن الخطاب بصبيان يلعبون ، فلما رأوه هابوه وانصرفوا من طريقه              

ِلم لم تـذهب كمـا ذهـب        :، ولكن صبياً منهم ظلَّ واقفاً لم ينصرف ،فقال له الخليفة          
ليست الطريق ضيقة فأوسع لـك ،       : الصبي في ثبات واطمئنان نفس       زمالؤه؟ فأجاب 

ولم أرتكب ذنباً فأخاف منك فسر أمير المؤمنين من إجابته ومسح رأسه بيده ، ودعا               
له بالخير والبركات ، أتعرفون من هذا الصبي ؟ إنه عبد اهللا بـن الزبيـر ، وأمـه                   

 كبر صـار مـن عظمـاء        أسماء بنت أبي بكر ، لقد بدت شجاعته في صغره ، ولما           
  0الرجال 

فجر يوم يبزغ النور من الظالم ،وتطل المآذن شامخة وترتفـع منهـا أصـوات               في   
المؤذنين هاتفة اهللا اكبر فيتمزق السكون وتتوجه القلوب إلي السموات متضرعة إلى            
الرحمن أن يخفف البالء عن هذه األمة ، ويأخذ بيدها سبحانه ال إله  إال هو ،باسـط                  

رزق ، ويفرج الكروب ويذهب المسلمون إلي المساجد وبعـد أن تقـضي الـصالة               ال
ينتشرون في األرض ، فيأيها المسلمون حافظوا على صلواتكم ، واعملـوا ألخـرتكم      

  .كما تعملون لدنياكم وهكذا تتحقق أهدافكم الدينية والدنيوية 
  

إلى كل ما تمنوه ألنفسهم     سعوا للنجاح في هذه الحياة نالوه ،لكنهم لم يصلوا          كل من    
فاإلخفاق الشريف خير من الفوز الدنيء ،واإلنسان إذا حاول واخفق ال يخـسر شـيئاً     

  .مطلقاً إال الذي تواله اليأس ودخل في القنوط 
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  مينالعمل كنز ث
كان ألحد المزارعين قطعة أرض، وكان له ثالثة أوالد ال يحبون العمل في الزراعة،              

إنني تركتُ لكم كنزاً في     : فلما مرض األب وأحس بقرب موته جمع أوالده وقال لهم         
  .هذه األرض وأوصيكم بالبحث عنه فيها

لوب فلـم   قام األوالد بعد موت أبيهم وحفروا األرض ولم يتركوا شبراً منها غير مق            
  .يظفروا بشيء، ولما اجتمعوا في المساء قرروا زرع األرض

ولما جاء يوم الحصاد أنتجت أرضهم أكثر من أرض جيرانهم، فتشجعوا وأقبلوا على            
وأدركوا أن الكنز الذي تركه أبوهم      . خدمتها وثابروا على زرعها فجمعوا ماالً كثيراَ      
جد وجد وم نزرع حصدهو نتيجة العمل في األرض وأن م ن. 

  عيد االستقالل
أطل عيد االستقالل، وكم كنا نرجو إطاللته، ازدانت المدارس باألعالم ورفعت الالفتات       
على الجدران، واهتم األساتذة كما لم يهتموا من قبـل، فنظمـوا حفـالت خطابيـة                

تذة كل  وتمثيلية ليظهروا للتالميذ قيمة العيد، وكان الطالب قد أحبوا أن يشاركوا األسا           
المشاركة، فنظموا القصائد، وألقوا الخطب التـي تـشيد باالسـتقالل، وقـد قـاموا               
باستعراض كشفي رائع فساد حاملو األعالم ورافعو الالفتات، وكان عرضـاً جمـيالً،             
وعلينا أن ندعو دائماً إلى مثل هذه االحتفاالت في مدارسنا ألنها تعمق الحس الوطني              

كان الرجال األقدمون يحافظون على أوالدهم، ويرشدونهم إلى الطريـق الـصحيح،            
وقلة هم الذين لم يكونوا ليهتموا بمثل هذه األمور، والذين حافظوا علـى أوالدهـم،               
وأرشدوا بنيهم أسهموا في تقدم مجتمعهم ألنهم حافظوا عليه، فكان الوالـد مـنهم              

أنتم صانعو الغد، وحافظو األوطان، فانتبهوا يا       : "قبل النوم يقول  يدعو أوالده كل ليلة     
أوالدي، حافظوا على سالمة أخالقكم أحبوا بعضكم بعضاً، ال تدعوا البغض يـسيطر             

يشكو نفسه إلى ضميره،    عليكم، أبعدوا السارق عن السرقة، إنني أدعو كالً منكم أن           
 ".ناً سليماً إليه، وما أرجو تنفيذه تبنوا وطاسمعوا ما أدعو
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  حافظوا على األوطان
ف قضبان السجن، وراحوا يحدقون بالحراس الذين حملوا  وقف السجناء بصمت خل

كانوا ينظرون في . بنادقهم الطويلة، ووقفوا يحرسون األبواب، والنوافذ والممرات
لقد استخفوا بالموت ولم يرهبوا سطوته وال خافوا . وجوه بعضهم البعض باسمين
 مية حكموا عليهقاتلو الحريات، وخانقو الوطنليهود ، ادخوله عليهم ساعة بعد ساعة

كل منهم يدعو رفيقه إلى التضحية كان   نحو المشنقة، ولما سار الرفقاءالموتب
  . بشجاعة، ويرجو خالص الوطن

يقصد محبو الرياضة الشتوية مراكز التزلج في الجبال العالية، وما إن يصلوا حتى  
فهنا راكبو الزحافات من الصغار، وقد ركبوا زحافاتهم . يتوزعوا بين التالل والقمم
التزلج، وقد صعدوا إلى القمم العالية وهناك محترفو . على التالل القليلة االرتفاع

وحين يصفو الجو، تسطع الشمس فتحرق . متمسكين بحبال المصعد الكهربائي
الرؤوس، وتنعكس على الثلج، فتبهر العيون؛ أما معتمرو القبعات، وواضعو النظارات 

  .الملونة فال يبالون
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