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مباحث الوحدة الدرسية في الكتاب:
تتألف كل وحدة درسية في الجزء الثاني من الكتاب من المباحث اآلتية:

 	. نصٍّ شعريٍّ

يــن نثرّييــن ) قصــة قصيــرة( فــي الوحــدة األولــى، وفــي الوحــدة الثانيــة نــصٌّ نثــريٌّ واحــٌد )قصــة 	  نصَّ

قصيــرة(

ين معلوماتيَّين في الوحدة الّثانية.	  نّصين معلوماتيين في الوحدة األولى، ونصَّ

درس لالستماع.	 

المحادثة.	 

النحو.	 

الكتابة.	 

ابِع: فِّ السَّ بِنيُة دروِس القراءِة في كتاِب الصَّ

ُبنَي النَّصُّ القرائيُّ في الكتاِب وفَق التَّرتيِب اآلتي:

ِم. علُّ نواتُج التَّ

: صِّ االستعداُد لقراءِة النَّ
ــصِّ القرائــيِّ  ــِب بقــراءِة النَّ ــام الطَّال ــِة، ويقصــُد بــه قي مــة لهــا عالقــٌة بالمهــارِة القرائيَّ  ويشــتمُل علــى مقدِّ

ــن  ــه م ــق ب ــا يتعل ــم كل م ــة فه ــّي (،  ومحاول ــّص المعلومات ــرة، الّن ــة القصي ــعرّي، القص ــص الش ــاًل )الّن كام

ــواه،   ــمولي  بمحت ــام الش ــب، واإللم ــف الكات ــردات، وتعري ــم المف ــداث، ومعج ــن، وأح ــكار، ومضامي أف

بحيــث يأتــي فــي الحصــة األولــى، وهــو يــدرك مــا ســيناقش فــي الحصــة األولــى، ويقــوم بــدوره المطلــوب 

ــا  ــده عليه ــب، وتعوي ــا للطال ــي توضيحه ــية، وينبغ ــوة أساس ــذه الخط ــأن ه ــد ب ــع التأكي ــة، م ــي المناقش ف

ــا . ــازل عنه ــدم التن ــة، وع ــاليب متنوع بأس

في أثناء قراءة النص:
ــه،  ــة فهم ــي، ومحاول ــص األدب ــراءة الن ــى ق ــب إل ــه الطال ــي توجي ــته، ينبغ ــص ومناقش ــراءة الن ــتعداًدا لق اس

باالســتعانة بمعجــم المفــردات، وباإلجابــة عــن األســئلة الموجــودة فــي هوامــش النصــوص، التــي وضعــت 

ــا. كمفاتيــح لفهــم النــص، وبعــض مــا يحتويــه مــن إشــارات وقضاي

بعد قراءة النص:
ينقسم هذا الجزء من تناول الدرس إلى:

حول النص )وُيعنى هذا الجزء باإلحاطة التفصيلية بأفكار النص، واألحداث، والمضامين(.  -

حــول لغــة الّنــص )وُيعنــى هــذا الجــزء بتوظيــف المعجــم( وهذا الجــزء يرد فــي النصــوص األدبيــة، دون 	 
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النصــوص المعلوماتيــة، مــع التأكيــد بــأن مناقشــة المعجــم حاضــرة بقــوة فــي تنــاول النــص المعلوماتي.

ــى هــذا الجــزء بربــط الطالــب بمــا ورد فــي النــص مــن أفــكار وأحــداث 	  حــول قــارئ النــص )وُيعن

ــه. إن هــذا الجــزء  ــه وحيات ــا بالطالــب وبيئت ــم مرتبطً ــة، وجعــل التعل فيمــا يســمى بالتطبيقــات الحياتي

يعــزز العالقــة بيــن مــا يتعلمــه الطالــب وبيــن مــا يعيشــه(.

بنية دروس االستماع في كتاب الصف السابع:

ُبني درس االستماع في الكتاب وفق الترتيب اآلتي:

نواتج التعلم

حول الكاتب )وُيعنى بتعريف كاتب النص كّلما كان ذلك متاًحا(.

قبل االستماع.
هــذه المرحلــة األولــى والمهمــة فــي تمكيــن الطالــب مــن االســتعداد لالســتماع إلــى النــص وفهمــه، وفيهــا 

ــاء  ــى اإلصغ ــد إل ــى يعم ــص، حت ــتماعه للن ــاء اس ــا أثن ــيجيب عنه ــي س ــئلة الت ــرأ األس ــب أن يق ــوة للطال دع

الجيــد، والتركيــز  فــي أثنــاء االســتماع.

ــا، ثــم يراجــع إجاباتــه مــع زمالئــه  بعــد أن يســتمع إلــى النــص فــي المــرة األولــى يجيــب عــن األســئلة فرديًّ

ل مجمــوع العالمــات التــي حصــل عليهــا فــي المربــع. ومعلِّمــه، ويســجِّ

ثم يستمع إلى النص مرة أخرى، ويجيب عن أسئلة النص بالتعاون مع زميله.

ــات.  ــي اإلجاب ــا ف ــا وزمالءهم ــان معلَِّمهم ــان المتعاون ــش الطالب ــئلة، يناق ــات األس ــة إجاب ــام كتاب ــد إتم بع

وغايــة األمــر أن يفهــم الطلبــة أفــكار النــص، موظفيــن فــي ذلــك مهــارة اإلصغــاء الواعــي، والتقــاط األفــكار 

والمعلومــات مــن أول مــرة، وهــذه مهــارة حياتيــة مهمــة للغايــة.

بنية دروس المحادثة في كتاب الصف السابع:

نواتج التعلم.

قبل العرض
ــوع،  ــد الموض ــق، وتحدي ــن الفري ــك بتكوي ــروض، وذل ــم الع ــة لتقدي ــتعداد الطلب ــزء باس ــذا الج ــى ه ُيعن

ــرض. ــم الع ــد لتقدي ــد موع ــروض، وتحدي ــم الع ــات، وتصمي ــع المعلوم ــع األدوار، وجم وتوزي

في أثناء العرض.
ُتعنــى هــذه المرحلــة بتقديــم العــرض أمــام الجمهــور مــن الطلبــة والمعلميــن، وفــي هــذه المرحلــة يوجــه 

ــة  ــزام باللغ ــن االلت ــا، م ــروط نجاحه ــاة ش ــروض، ومراع ــم الع ــي تقدي ــادة ف ــة اإلج ــى محاول ــة إل الطلب

الفصيحــة، والتــزام الوقــت المحــدد، وحســن التواصــل مــع الجمهــور )عندمــا نكــون متحدثيــن(، واإلصغــاء 

م )عندمــا نكــون مســتمعين(، وتســجيل الملحوظــات واألســئلة التــي سيشــارك بهــا الطالــب بعــد  إلــى المقــدِّ

االنتهــاء مــن العــرض.

بعد العرض.
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ــى  ــيٌّ عل ــٌم مبن ــو تقيي ــة، وه ــل الطلب ــن قب ــا م ــا ذاتيًّ ــة تقييًم م ــروض المقدَّ ــم الع ــة بتقيي ــذه المرحل ــى ه ُتعن

معاييــَر متدرِّجــٍة وفــق مســتويات أعالهــا )فــوق المســتوى(، وأدناهــا )أقــل مــن المســتوى المطلــوب(، وفــي 

هــذا تدريــب علــى الحكــم علــى العــروض حكًمــا موضوعيًّــا، وتدريــب علــى التركيــز واالنتبــاه فــي أثنــاء 

مــة. متابعــة العــروض المقدَّ

بنية دروس النحو في كتاب الصف السابع.

نواتج التعلم.
ــرة، 	  ــب الظاه ــظ الطال ــتهدف أن يالح ــة، تس ــة موضح ــع أمثل ــوي، م ــدرس النح ــة بال ــة تعريفي توطئ

ــال. ــالل المث ــن خ ــا م ويتعرفه

ــاه ، 	  ــوي وقضاي ــوع النح ــوال الموض ــي أح ــب ف ــة الطال ــي معرف ــة، تبن ــة، ومتدرج ــات متنوع تدريب

ــتظهارها. ــد واس ــظ القواع ــك بحف ــط ذل ــارة دون أن يرتب ــبه المه وتكس

بنية دروس الكتابة في كتاب الصف السابع.

نواتج التعلم.

بنية الكتابة:
ــص 	  ــه، الن ــى نمط ــة عل ــراد الكتاب ــص الم ــوع الن ــح ن ــح )مصطل ــرح المصطل ــزء بش ــذا الج ــى ه ُيعن

ــخ(. ــي.. إل ــص اإلقناع ــيري، الن ــص التفس ــردي، الن الس

كما ُيعنى هذا الجزء يتعريف الطالب بآلية الكتابة وتقنياتها ومراحلها.	 

، تــم تقديــم النمــوذج، كــي يبنــي الطالــب معرفتــه وفهمــه منطلًقــا مــن مثــال يــدرك بــه 	  مثــاٌل توضيحــيٌّ

بنيــة النــص الكتابــي، وأجــزاءه، وأهــم ســماته، ولقــد وضعــت علــى هوامــش المثــال بعــض التوضيحات 

المتعلقــة بأجــزاء النــص، وســماتها.

التخطيط لكتابة النص.	 

يعنــى هــذا الجــزء بتدريــب الطالــب علــى وضــع مخططــه للكتابــة، وتنظيــم أفــكاره، حتــى اليتعــرض 	 

للتشــتت، ويكــون قــد أعطــى لــكل جــزء مــن نصــه الكتابــي حظَّــه.

كتابة المسودة.	 

الغايــة مــن ذلــك تعويــد الطالــب علــى كتابــة مســودة ألي مهمــة كتابيــة يضطلــع بهــا، حتــى يشــعر 	 

بالحريــة فــي طــرح أفــكاره، ألنــه يعلــم بــأن مرحلــة أخــرى ســتتبع هــذه المرحلــة، وســتعنى بالمراجعة 

والتصحيــح، فالمســودة إذن مســاحة حــرة إلطــالق العنــان لألفــكار.

مراجعة النص وتعديله	 

ــدوره 	  ــيقوم ب ــذي س ــه ال ــى معلم ــب عل ــا كت ــرض م ــب أن يع ــى الطال ــودة عل ــن المس ــاء م ــد االنته بع

ــح. ــل والتصحي ــدف التعدي ــب، به ــى الطال ــا إل إرجاعه ــا، و ــه عليه ــع ملحوظات ــادة، ووض ــة الم بمراجع
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كتابة النص في صيغته النهائية	 

ــى معلِّمــه 	  مــه إل ــة ، ويقدِّ ــه النهائيَّ اًل فــي صورت ــه معــدَّ ــة نصِّ ــة بكتاب يقــوم الطالــب فــي هــذه المرحل

ليضــع تقييمــه النهائــي، ويتأكــد مــن إدخــال التعديــالت التــي كان قــد اقترحهــا فــي مرحلــة المراجعــة 

والتعديــل.

ماذا تفعل قبل البدء بتدريس الوحدة؟

ر نجاًحا كبيًرا: هذه خطوات ستساعدك على أن تنجح في تنفيذ المقرَّ

َقها الطَّالُب.. 	 اطلّع على نواتج التعلّم، ألنها الغاية التي نريد أن يحقِّ

اطَّلــع علــى الوحــدة كاملــًة، وســّجل ملحوظاتـِـَك الشــخصيَّة حــول مــا يمكــن أن تركِّــز عليــه، أو حــول . 	

ــة. ــة أو خــارج الحصَّ مــا يمكــن أن تســتثمره فــي الحصَّ

ــد أن هــذه . 	 اقــرأ كلَّ مــا لــه عالقــة بالــدرس: المعجــم، المفهــوم، المهــارة، التدريبــات واألنشــطة، وتأكَّ

األمــور واضحــٌة فــي ذهنــك.

اســتزد بالرجــوع إلــى المراجــع، لترفــع حصيلتــك العلميَّــة والُّلغويَّــة، ألنَّ المعلِّــم المتمكِّــن علميًّــا هــو . 	

ــة للطَّالــب. أحــد المرجعيَّــات العلميَّــة المهمَّ

احة األدبيَّة .. 5 كن قارًئا مطَّلًعا ومواكًبا لكلِّ ما ُيطرح في السَّ

نة وراءها.. 6 اقرأ النُّصوص، وافهم أفكاَرها، واألفكار المضمَّ

سّجِل األسئلَة واألفكار التي تودُّ تناولها ومناقَشَتها مع الطَّلبة.. 7

ــِه، . 8 ــا بالطَّلبــة؛ لتكتــب فيــه مالحظاتــك علــى قــراءة كلِّ واحــٍد منهــم وأدائِ أعــدَّ لنفســَك ســجالًّ خاصًّ

مهــم. وتراقــب مــن خــالل ذلــك مــدى تقدُّ
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عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة



	0 ( عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة عنوان الدرس: الميَّة الطُّغرائيِّ )نصٌّ شعريُّ

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
كأن  	 مناســبة.   حافــزة  بتهيئــة  الحصــة  ابــدأ 

ــة أن ُيبــدي الطالــب رأيــُه فــي  ث عــن أهميَّ تتحــدَّ

ــون  ــي يك ــر؛ ك ــٍل وتفكي ــد تأّم ــوٍع بع أي موض

ــرأي  ــة ال ــم أهميَّ ــم المعل ــن له ــا، ويبي ــه صائًب رأي

الصحيــح. 

ــى  	 ــذي ُتبن ــرف ال ــي الح ــهم ف ــن أن تناقش أو يمك

عليــه القصيــدة، فتســّمى القصيــدة الميَّــة أو ميميَّــًة 

أو غيرهــا مــن الحــروف.  

م لطالبك ما تراه مناسًبا للتهيئة الحافزة. 	  أو قدِّ

االستعداد لقراءة النص 
المهارة القرائية: تحديد الفكرة الرئيسة واألفكار 

الداعمة في النص الشعري )5 دقائق(
يتوّقــع منــك عزيــزي المعلــم أن تكــون قــد  	

ــور  ــل الحض ــدرس قب ــراءة ال ــالب بق ــت الط كلَّف

ــة، وأن يكونــوا قــد أجابــوا عن الســؤال  إلــى الحصَّ

الموجــود علــى هامــش النــص، أو كتابــة األســئلة 

ــم. ــم وزمالئه ــى معلمه ــيطرحونها عل ــي س الت

يتوقــع تكليــف الطــالب بحفــظ النــص قبــل  	

ــة. الحصَّ إلــى  الحضــور 

يمكنــك مناقشــة الطــالب بمــا يأتــي؛ لتتبيــن مــدى  	

رس:  التزامهــم بتحضيــر الــدَّ

ــل  	 ــل ينق ــم؟ ه ــعراء قصائده ــب الش ــاذا يكت لم

ــا  ــاعر؟  م ــخصية للش ــة ش ــعري تجرب ــص الش الن

الفكــرة الرئيســة التــي تــدور حولهــا األبيــات 

الشــعرية؟ 

الحّصة األولى

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

ARB.2.1.01.016  يحدد المعنى اإلجمالي للنص األدبي/ 
الشعري، موضحا الفكر الرئيسة والجزئية.

ARB.6.1.02.008  يفسر الكلمات مستخدما المعجم الورقي 
والرقمي.

مستنتجا  الشعري،  النص  كلمات  يفسر    ARB.2.1.01.018
الدالالت التعبيرية اإليحائية والمجازية فيه. 

من  تتألف  شعرية  نصوص  ستة  يحفظ    ARB.2.3.01.020
ثمانية إلى عشرة أبيات أو سطور.

ئيَسُة واألفكاُر  	 المهارة:الفكرُة الرَّ
 . عريِّ الّداعمُة في الّنصِّ الشِّ

روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	
التربية اإلسالمية             	 

الدراسات االجتماعية  	 

 ) غرائيِّ )نصٌّ شعريُّ ة الطُّ عنوان الدرس: الميَّ



		 ( عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة عنوان الدرس: الميَّة الطُّغرائيِّ )نصٌّ شعريُّ

استمع لمناقشات الطالب، وأدر حواًرا بين الجميع يثري لغتهم.  	

ــرة  	 ــان الفك ــعري. وبي ــّص الش ــل النَّ ث، وتحلي ــدُّ ــى التَّح ــك عل ــز طالب ــئلة تحفِّ ــه أي أس ــك توجي يمكن

ــا. ــي تدعمه ــة الت ــكار الفرعي ــة واألف الرئيس

المعجم والمفردات )5 دقائق( 
ناقــش الطــالب فــي صفحــة المعجــم مناقشــة ســريعة.  اطلــب إليهــم أن يوظفوهــا فــي جمــل من إنشــائهم   	

وناقشــهم فــي معنــى الكلمــات األخــرى عنــد المــرور بهــا داخــل النص الشــعري.

ــم  	 ــى المعج ــالع عل ــى االط ــب عل ــّود الطال ــع أ ن نع ــذا الموض ــي ه ــم ف ــة المعج ــن صفح ــد م القص

والمفــردات قبــل القــدوم إلــى الحصــة، ومــع الوقــت سنؤســس عنــده عــادة االعتنــاء بالمعجــم اللغــوي، 

ــكل كلمــة اشــتقاقها: )الماضي-المضــارع- ــن األفعــال واألســماء والصفــات، وكيــف أن ل ــق بي والتفري

ــض  ــع بع ــالب وض ــى الط ــب إل ــم اطل ــده. ث ــا عن ــر روتينًي ــذا األم ــح ه ــل...(  ويصب ــم الفاع المصدر-اس

ــة  ــُه بالصح ــزت ُجَملُ ــن تميَّ ــى م ــن عل ــم، وأث ــتمع إليه ــدة، اس ــل مفي ــي جم ــب ف ــات أو التراكي الكلم

ــال. والجم

حول الشاعر: )5 دقائق(
ــا  	 ــا منظًم ــمَّ أدر نقاًش ــة، ث افســح المجــال أمــام الطــالب ليقــرؤوا فقــرة: "حــول الشــاعر" قــراءة صامت

ــه، مثــل: مــن هــو؟ وبمــاذا ُعــرف؟ مــا المواضيــع التــي نظــَم الشــعر فيهــا؟  حول

يمكنــك أن تتبــع أســلوًبا آخــر، وهــو أن يقــوم بعــض الطــالب بالبحــث عــن حيــاة الشــاعر، ثــم يقومــون  	

ــى ســؤال وجــواب... أو ينفــذ  ــل مــا قــرؤوه إل ــى زمالئهــم.... أو تحوي بتلخيــص مــا قــرؤوه شــفوًيا عل

المعلــم هــذا العنــوان بمــا يــراه مناســًبا.

في أثناء قراءة النص: )10 دقائق(
. ناقــش بعضهــم،  	 ل بيــن طالبــك لتتأكــد أنهــم قــد أجابــوا عــن الســؤال المرفــق علــى هامــش النــصِّ تجــوَّ

وصحــح لبعضهــم اآلخــر، وأثــن علــى مــن التــزم وأبــدع.

اعرض القصيدة على إحدى وسائط العرض المتاحة. 	

 حــّث الطــاّلب علــى اإلنصــات إلــى جهــاز التســجيل أو إليــك، ووظــف الوســائط الّســمعيَّة أو البصريِّــة  	

فــي أثنــاء االســتماع.

ًما صحيًحا. 	 أعد إلقاء القصيدة إلقاًء معبًِّرا منغَّ



		 ( عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة عنوان الدرس: الميَّة الطُّغرائيِّ )نصٌّ شعريُّ

ج في اختيار القراء وفق مستوياتهم. 	 اطلب إلى طالبين متمّيزين إلقاءها، ومحاكاتك. ثم تدرَّ

أنشطة ما بعد قراءة النص:
: )10 دقائق( األسئلة: )1-2( حول النَّصِّ

يتوقــع منــك عزيــزي المعلــم أن تنفــذ هــذا العنــوان وفــق الغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه، وهــو فهــم  	

النــص واســتيعابه، تحديــد الفكــرة الرئيســة، واألفــكار التفصيليــة الداعمــة، تحليــل النــص، والتعمــق فــي 

مضامينــه.  ويمكنــك تنفيــذ األنشــطة مــن خــالل التعلُّــم الفــردي أو التعاونــي، أو الثنائــي.

شارك المتعلمين عملهم ومناقشاتهم، وقّدم لهم التَّغذية الراجعة الفوريَّة. 	

لت إليه من إجابات.  	 اطلب إلى كلِّ مجموعة أن تعرض ما توصَّ

ــا  	 ــي......؟ م ع ــن يدَّ ــى م ــردُّ عل ــم ت ــي...؟ ب ــك ف ــا رأي ــاذا...؟  م ــالب: لم ــؤال الط ــات، بس ــع المناقش وسِّ

ــدول. ــي الج ــرة ف ــدم كل فك ــي تق ــات الت ــت أو األبي ــد البي ــص؟ تحدي ــي الن ــة ف ــرة الرئيس الفك

ُث َعْن صواب رأِيِه. 	 اِعَر َيَتَحدَّ أُدلُِّل ِمَن النَّصِّ َعلى أَنَّ الشَّ

د الشاعر وصاياُه لمن يرغُب في سالمة بدنه؟ 	 في أَيٍّ ِمَن األَْبياِت حدَّ

	 . ضع ُعْنوانًا آَخَر للنَّصِّ

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
توجيه الطالب إلى كتابة ثالث أَْسطٍُر حول طموحاتهم وُسُبل تحقيقها. 	

ِه الطالب إلى ضرورة استكمال قراءة الدرس، واالستعداد لمناقشته. 	 وجِّ
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
الِحــواِر  	 )إســتراتيجّية  بتطبيــق  الحصــة  ابــدأ 

) َقَشــِة لُمنا وا

المســتهدفة ومــا ســيتم  	 التعلــم  نواتــج  ناقــش 

الحصــة  فــي  تعليميــة  نواتــج  مــن  تحقيقــه 

الدرســية، إدارة حــوار منظــم مــع المتعلميــن حــول 

الِفَكــر التــي تضمنتهــا القصيــدة.

أو ابــدأ الحصــة بإلقــاء قصيــدة جميلــة، أو بطرفــة  	

ــا نعبــر  أو أحجيــة، واجعــل الطــالب يتأّكــدوا أنن

ــن  ــليتنا موظفي ــا أو تس ــنا أو تفكيرن ــن إحساس ع

ــا..  ــتمتعين به ــة ومس ــة العربي اللغ

أو هيئ طالبك بما تراه مناسًبا. 	

 قراءة النص/ تسميعه: )10 دقائق(
ــى  	 ــدرة عل ــون ق ــن يمتلك ــام م ــال أم ــح المج افس

اإللقــاء المعبــر أن يقــرؤوا النــص أو يســمعوه أمــام 

زمالئهــم، ويمكــن لمــن هــم دونهــم فــي اإللقــاء 

ــم. أن يحاكوه

ــم،  	 ــجيل أصواته ــك تس ــن، ويمكن ــجع المبدعي ش

دة مــن  إســماعهم إياهــا فــي مناقشــة أبيــات محــدَّ و

القصيــدة.

ــم  	 ــتقيم قراءته ــى تس ــراءة حت ــاف الق ــة ضع متابع

ــص. للن

حول لغة النَّصِّ )10 دقائق(
ــي  	 ــس معان ــص ولي ــة الن ــج لغ ــوان يعال ــذا العن ه

كلمــات النــص فقــط... بمعنــى أن لغــة النــص هــي 

مفــردات وتراكيــب، ولغــة مجازيــة أو تقريريــة 

(   الحّصة الثانية غرائيِّ )نصٌّ شعريُّ ة الطُّ   عنوان الدرس: الميَّ

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

ARB.2.1.01.016  يحدد المعنى اإلجمالي للنص األدبي/ 
الشعري، موضحا الفكر الرئيسة والجزئية.

ARB.6.1.02.008  يفسر الكلمات مستخدما المعجم الورقي 
والرقمي.

ARB.2.1.01.018  يفسر كلمات النص الشعري، مستنتجا 
الدالالت التعبيرية اإليحائية والمجازية فيه. 

ARB.2.3.01.020  يحفظ ستة نصوص شعرية تتألف من 
ثمانية إلى عشرة أبيات أو سطور.

ئيَسُة واألفكاُر  	 المهارة: الفكرُة الرَّ
عريِّ  الّداعمُة في الّنصِّ الشِّ

روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	
التربية اإلسالمية             	 

الدراسات االجتماعية  	 
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ــوان  ــذا العن ــن ه ــرض م ــم بالغ ــة المعل ــه، فمعرف ــائية، وعلي ــرى إنش ــة وأخ ــاليب خبري ــرة، أو أس مباش

ــه. ــى نجاحــه فــي تنفيــذه مــع طالب يــؤدي إل

عالــج هــذا العنــوان دون االســتغراق فــي شــرح الصــور أو المحســنات أو األســاليب وأنواعهــا، واتــرك  	

الطــالب يشــعروا بجمــال اللغــة، وقدرتهــا علــى التعبيــر عمــا فــي النفــس، وأن الشــعراء عندمــا يكتبــون 

يعبــرون عــن أفكارنــا وأفكارهــم، 

ومشــاعرنا ومشــاعرهم، ولهــذا فنحــن قــد نحــب هــذه القصائــد، ونحفظهــا ونستشــهد ببعــض أبياتهــا فــي  	

مواقــف كثيــرة.

ــة عــن األنشــطة  	 ــاء اإلجاب ــي أثن ــي أو الرقمــي ف ــتعانة بالمعجــم اللغــوي الورق ــى االس ــك عل د طالب عــوِّ

ــى. ــم المعن ــي فه ــياق ف ــى الس ــدوا عل ــردات، وأن يعتم ــة بالمف المرتبط

تابعهم في أثناء انهماكهم بالعمل، وجههم وأرشدهم، وال تمِل عليهم اإلجابات. 	

إحساســهم بمــا تطلبــه  	 يمكنــك أن تطلــب إليهــم اإلتيــان بجمــل مشــابهة كثيــرة؛ فهــذا يعــزز فهمهــم و

األنشــطة.

اطلب إليهم أن يفسروا ما تحته خط وفق السياق في النشاط رقم حول لغة النص )1(. 	

عنــد وضــع الكلمــات فــي جمــل مــن إنشــاء الطالــب، احــرص علــى أن تكــون جمــل الطــالب ســليمة  	

ــا. ــا وجميلــة تعبيرًي لغوًي

أثن على من تميزت جمله بالصحة والجمال. 	

ــراق  	 ــزة/ اإلش ــموخ والع ــى الش ــدل عل ــي ت ــات الت ــص الكلم ــن الن ــتخراج م ــالب اس ــى الط ــب إل اطل

ــم. ــي أعماله ــهم ف ــالب وناقش ــل الط ــتعرض عم ــور، اس والن

اعــرض الفائــدة البالغيــة علــى الطــالب، وناقشــهم فيهــا، ثــم قســم المتعلميــن إلــى مجموعــات، مــع تعيين  	

المهــام والوقــت الــالزم وأدوار المجموعــة؛ لتنفيــذ نشــاط شــرح المقصــود بالتعبيــرات المجازية.

بورة إذا تطلب األمر ذلك. 	 يمكن َعرض المهمة على السُّ

إجاباتهم، مع التصويب والتعزيز. 	 تابع إجابة المتعلمين، ومالحظة عمل المجموعة و

حول قارئ النص )15 دقيقة( 
هــذا الجــزء مــن الحصــة مهــم جــًدا؛ ألنــه يكــّون روابــط بيــن الطالــب وبيــن مــا يقــرأ ويتعلّــم، فيفكــر  	

؟ وهــل يمكــن أن يكــون الحــظُّ ســبًبا فــي  فــي ذاتــه، وهــل يمكنــه أن يعتمــد فــي نجاحــه علــى الحــظِّ

الفشــل؟

ــته وأداء  	 ــى دراس ــص عل ــه، وحري ــى ذات ــد عل ــا يعت ــن أحدهم ــن طالبي ــالف بي ــبه واالخت ــه الش ــا أوج م

ــى الحــظِّ فــي النجــاح؟  ــه وطالــب آخــر يعتمــد عل واجبات

ــا  	 ــش فيه ــية، يتناق ــات نقاش ن حلق ــوِّ ــات، ويك ــات أو ثنائي ــن مجموع ــي تكوي ــرع ف ــُن أن يش يمك



	5 (   عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة   عنوان الدرس: الميَّة الطُّغرائيِّ )نصٌّ شعريُّ

الطــالب، ويســتمع إليهــم، ويشــجعهم علــى الطــرح والنقــاش، واالتفــاق واالختــالف بحــدود مــا يســمح 

ــه النقــاش الواعــي. ب

اعــرض الســؤال المتضمــن هــذا العنــوان، وافســح المجــال للمجموعــات لمناقشــته فيمــا بينهــا، ثم اســتمع  	

مــع بقيــة المجموعــات إلجاباتهم.

كما يمكنك أن تطرح سؤااًل رئيًسا وتستمع إلى إجابات الطالب:  	

التحدث عن تجربة شخصيَّة نجح فيها الطالب بالعتماد على نفسه واجتهاده ومثابرته.  	

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
كلِِّف الطالب بكتابة أبيات أعجبتهم من القصيدة على لوحة كبيرة وتعليقها في أركان الصف. 	

أخبــر الطلبــة أن عليهــم أن يســتعدوا لــدرس القــراءة القــادم بقراءتــه، واإلجابــة عــن األســئلة الموجــودة  	

علــى هامشــه.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــر  	 ــبة. كأن تدي ــزة مناس ــة حاف ــة بتهيئ ــدأ الحص اب

ــل. ــي العم ــالص ف ــوِع اإلخ ــول موض ــواًرا ح ح

أو اعــرض صــوًرا للمدفــأة )الصوبيــا( بهــدف  	

ــوار  ــى الح ــم عل ــالب وتحفيزه ــاه الط ــارة انتب إث

والمناقشــة.

أو هيِّئ طالبك بما تراه مناسًبا.  	

االستعداد لقراءة النص 
القصة  في  الشخصية  تحديد  القرائية:  المهارة 

القصيرة )10 دقائق(
يتوّقــع منــك عزيــزي المعلــم أن تكــون قــد  	

ــور  ــل الحض ــدرس قب ــراءة ال ــالب بق ــت الط كلَّف

ــئلة  ــجلوا األس ــد س ــوا ق ــة، وأن يكون ــى الحصَّ إل

التــي ســيطرحونها علــى معلمهــم وزمالئهــم.

يمكنــك مناقشــة الطــالب بمــا يأتــي؛ لتتبيــن مــدى  	

رس:  التزامهــم بتحضيــر الــدَّ

ومفهــوم  	 المركزيــة،  الشــخصية  تعريــف 

ــر  ــي تظه ــة الت ــاندة أو الثانوي ــخصيات المس الش

فــي القصــة   مــن خــالل عالقتهــا ببطــل القصــة.

قســموا  	 والقصاصيــن  النقــاد  أن  إلــى  التطــرق 

الشــخصية إلــى أنــواع ســواء حســب دورهــا 

تمظهرهــا  بحســب  أو  القصــة  فــي  المتبنــى 

ــخصية  ــاك،   ش إذن فهن ــي. و ــي أو الداخل الخارج

مركزيــة أو رئيســة تســمى البطــل. وهي الشــخصية 

ــًدا  ــس بع ــص، لتعك ــة الق ــز كثاف ــة لمرك المحتل

ــا  ــبُّ عليه ــن ينص ــي م ــي ه ــاده، وبالتال ــن أبع م

الحّصة الثالثة

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

ARB.2.2.01.029 يعلل استخدام اللغة المجازية والمعاني 
الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي، 

واصفا كيف تؤثر هذه اللغة على النص.

ARB.2.1.01.018  يفسر كلمات النص الشعري/ األدبي، 
مستنتجا الدالالت التعبيرية اإليحائية والمجازية فيه. 

ARB.2.2.01.030 يحلل النص لتحديد وجهة نظر الكاتب، 
ووجهات نظر الشخصيات المختلفة في النص، وكيف يميز 

المؤلف وجهة نظره من وجهة نظر الشخصيات من خالل ردود 

فعلها على الحدث نفسه.

المهارة القرائية:السرد والحوار.  	
اإلستراتيجية: التحليل والتقييم  

روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	
التربية اإلسالمية             	 

الدراسات االجتماعية  	 

حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة(      عنوان الدرس:  : الضَّ
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اهتمــام الملقــي والمتلقــي مًعــا. وشــخصية ثانويــة )مســاعدة( وهــي التــي تســلط الضــوء علــى جوانــب 

ــى.   ــخصية األول ــى الش ــة وعل ــي القص ف

ــي  	 ــا الكاتــب ف ــى الشــخصية مــن عــدة جوانــب يقدمه ــْن للطــالب أن القــارئ يســتطيع التعــرف عل بيِّ

نصــه.

كما يمكنك الحديث عن نوعي الحوار الخارجي والداخلي. 	

استمع لمناقشات الطالب، وأدر حواًرا بين الجميع يثري لغتهم. 	

ــرة  	 ــان الفك ــي. وبي ــّص القصص ــل النَّ ث، وتحلي ــدُّ ــى التَّح ــك عل ــز طالب ــئلة تحفِّ ــه أي أس ــك توجي يمكن

ــا. ــي تدعمه ــة الت ــكار الفرعي ــة واألف الرئيس

المعجم والمفردات )5 دقائق( 
ناقــش الطــالب فــي صفحــة المعجــم مناقشــة ســريعة.  اطلــب إليهــم أن يضعــوا بعــض الكلمــات فــي  	

جمــل مــن إنشــائهم: "ولــَج- نــاَء -  ذؤابــة.... وناقشــهم فــي معنــى الكلمــات األخــرى عنــد المــرور بهــا 

داخــل النــص.

ــم  	 ــى المعج ــالع عل ــى االط ــب عل ــّود الطال ــع أ ن نع ــذا الموض ــي ه ــم ف ــة المعج ــن صفح ــد م القص

والمفــردات قبــل القــدوم إلــى الحصــة، ومــع الوقــت سنؤســس عنــده عــادة االعتنــاء بالمعجــم اللغــوي، 

ــكل كلمــة اشــتقاقها: )الماضي-المضــارع-  ــن األفعــال واألســماء والصفــات، وكيــف أن ل ــق بي والتفري

ــده.....  ــا عن ــر روتينًي ــذا األم ــح ه ــل...(  ويصب ــم الفاع ــدر- اس المص

ــن  	 ــى م ــن عل ــل، واث ــش الجم ــائهم، ناق ــن إنش ــل م ــي جم ــطر ف ــات كل س ــع كلم ــالب بوض ــف الط كلِّ

تميَّــزت ُجَملُــُه بالصحــة والجمــال، واختــر أصحهــا لغــة وأســلوًبا، واجعــل صاحبهــا يكتبهــا علــى لوحــة 

جداريــة. 

 حول الكاتب: )5 دقائق(
ــا  	 افســح المجــال أمــام الطــالب ليقــرؤوا فقــرة: "حــول الكاتــب" قــراءة صامتــة، ثــمَّ أدر نقاًشــا منظًم

حولهــا، مثــل: أيــن ولــد الشــاعر؟ كيــف بــدأ حياتــه األولــى؟ مــا اإلصــدارات التــي أصدرهــا.

ــى  	 ــفوًيا عل ــرؤوه ش ــا ق ــص م ــالب بتلخي ــض الط ــوم بع ــو أن يق ــر، وه ــلوًبا آخ ــع أس ــك أن تتب يمكن

زمالئهــم.... أو تحويــل مــا قــرؤوه إلــى ســؤال وجــواب... أو ينفــذ المعلــم هــذا العنــوان بمــا يــراه مناســًبا.
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في أثناء قراءة النص: )15 دقيقة(
ــرف  	 ــا وتع ــط تحته ــع خ ــدة ووض ــات الجدي ــد الكلم ــف عن ــة، والتَّوق ــراءة القص ــن لق ــه المتعلمي وج

معانيهــا مــن خــالل الســياق، يمكــن ترســيخ وتوســيع الثــروة اللغويــة مــن خــالل التركيــز علــى بعــض 

ــّص. ــي النَّ ــة ف ــردات المتداول ــر والمف التعابي

تســجيل بعــض المالحظــات فــي أثنــاء القــراءة الموجــزة للتَّذكــر واالستفســار، أو لطــرح أســئلة أخــرى  	

ــة. حــول القصَّ

حاول طرح بعض األسئلة على الطالب لقياس مدى فهمهم واستيعابهم للقصة، مثل:  	

ر الكاتب حالة البؤس التي يعيشها الزوجان؟ 	 كيف صوَّ

لماذا عدَّ الناس إلى هذا الموظف مغفاًل من وجهة نظرك؟ 	

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وجه الطالب إلى ضرورة استكمال قراءة الدرس، واالستعداد لمناقشته. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــا أو  	 ــرض فيلم ــبة: اع ــة مناس ــة بتهيئ ــدأ الحص اب

لــة بالبضائــع، وقــد هــدَر  صــوًرا لباخــرة محمَّ

ــي  ــي ف ــرة أو رم ــطح الباخ ــى س ــا عل ــر منه الكثي

ــزًءا  ــاج ج ــن يحت ــاك م ــل هن ــي المقاب ــر، وف البح

ــدورة. ــة المه ــذه البضاع ــيًرا ه يس

يمكــن للمعلــم أن يهيــئ طالبــه بمــا يــراه مناســًبا  	

لهــم.

أنشطة ما بعد قراءة النص:
: )35 دقيقة( األسئلة: )1-2-3-4-5( حول النَّصِّ

ــطة  	 ــذ أنش ــم أن تنف ــزي المعل ــك عزي ــع من يتوق

ــن  ــت م ــذي وضع ــرض ال ــق الغ ــص وف ــول الن ح

ــد  ــتيعابه، وتحدي ــص واس ــم الن ــو فه ــه، وه أجل

والتطــرق  والفرعيــة،  الرئيســة  الشــخصيات 

ــداث  ــع األح ــرة، وتتب ــة القصي ــر القص ــى عناص إل

وفــق تسلســلها الزمنــي أو المكانــي، باإلضافــة 

ــة  ــة والداخلي ــات الخارجي ــتخالص الصف ــى اس إل

للشــخصيات، كمــا يتــم التركيــز علــى تعليــل 

المواقــف وبيــان اآلراء حولهــا.

ركِّــز علــى الحــوار الــذي يــدور بيــن الشــخصيات  	

ــوج(،  ــر )ديال ــي المباش ــه الخارج ــا نوعي ًح موضِّ

ــوج(  ــر )مونول ــر المباش ــي غي والداخل

ــداث  	 ــور األح ــد تط ــن تحدي ــك م ــن طالب ولتمكي

فــي ســرد القصــة، عليــك توضيــح معنــى الحــدث، 

العلــة  نظــام  وفــق  يتــم  األحــداث  ســير  إن  و

ال  بحيــث  والمســبب،  الســبب  أو  والمعلــول، 

حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة(          الحّصة الرابعة عنوان الدرس:  الضَّ

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

ARB.2.2.01.029 يعلل استخدام اللغة المجازية والمعاني 
الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي، 

واصفا كيف تؤثر هذه اللغة على النص.

ARB.2.1.01.018  يفسر كلمات النص الشعري/ األدبي، 
مستنتجا الدالالت التعبيرية اإليحائية والمجازية فيه. 

ARB.2.2.01.030 يحلل النص لتحديد وجهة نظر الكاتب، 
ووجهات نظر الشخصيات المختلفة في النص، وكيف يميز 

المؤلف وجهة نظره من وجهة نظر الشخصيات من خالل ردود 

فعلها على الحدث نفسه.

المهارة القرائية:السرد والحوار.  	
اإلستراتيجية: التحليل والتقييم  

روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	
التربية اإلسالمية             	 

الدراسات االجتماعية  	 



	0 حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة(          عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة عنوان الدرس:  الضَّ

يجــری حــدث إال وهــو نتيجــة لحــدث ســابق أو مؤثــر ســابق، ســواء أکان هــذا المؤثــر معقــواًل ظاهــًرا 

ــر  ــی غي ــد تأت ــل ق ــا، ب ــا متوقًع ــاًل رتيًب ــداث تسلس ــل اآلح ــی أن تتسلس ــذا ال يعن ــا، ه ــا غامًض أو مبهًم

متسلســلة، وقــد تبــدو متناقضــة فــي الظاهــر، ولکــن هنــاك خيطـًـا شــفيًفا ينتظمهــا ويربــط بيــن أجزائهــا 

ــا. ــدم تعاقبه ــا أو ع ــر تعاقبه ويفس

وضح للطالب ما هي طرق تقديم األحداث في النص السردي: السرد أو الوصف أو الحوار.  	

 الشــخصية، وثقافتهــا، ونشــاطها، باإلضافــة إلــى الظــروف التــي تؤثــر فــي حياتهــا، وهويتهــا، ودينهــا،  	

ــخصية،  ــات الش ــق الســلوك واالســتعداد مــن حيــث رغب ــيتها. البعــد النفســي: يكــون عــن طري وجنس

ــا.  ــا، وانطواؤه ــاطها، وهدوؤه ــا، وانبس ــا، وعزيمته ــا، وفكره ــا، وآماله ومزاجه

- يمكنك تنفيذ األنشطة من خالل التعلُّم الفردي أو التعاوني، أو الثنائي. 	

ــع المناقشــات، بســؤال الطــالب: لمــاذا...؟  مــا رأيــك فــي...؟ بــم  	 ــم األســئلة بيــن المجموعــات، ووسِّ - قسِّ

ــة؟ ولمــاذا كان ضحكتــه  عــي......؟ علــل لمــاذا دمعــت عينــا الرجــل فــي نهايــة القصَّ تــردُّ علــى مــن يدَّ

ــًة؟ جافَّ

افسح المجال أمام الطالب لينتقدوا الشخصية من خالل األفعال والمواقف. 	

امنح كل طالب فرصته في إبداء رأيه. 	

شجعهم جميًعا أن يتحدثوا بالعربية، وكن قدوة لهم. 	

شارك المتعلمين عملهم ومناقشاتهم، وقّدم لهم التَّغذية الراجعة الفوريَّة. 	

لت إليه من إجابات.  	 - اطلب إلى كلِّ مجموعة أن تعرض ما توصَّ

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وجه الطالب إلى االستعداد لحل ما تبقى من أنشطة حول النص. 	

الحّصة الخامسة



		 حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة( عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة   عنوان الدرس:  " الضَّ

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بعــرض صــوٍر  لبعــض وســائل التدفئة  	

في ظــلِّ البــرد القــارس.

أو هيئ طالبك بما تراه مناسًبا. 	

أنشطة ما بعد قراءة النص: 	

: )35 دقائق( األسئلة: )-1-2-3-4( حول لغة النَّصِّ
قبــل البــدء بمناقشــة مــا تبقــى مــن أنشــطة، ناقــش  	

ــة  ــي الحص ــته ف ــن مناقش ــم م ــا انتهيت ــك بم طالب

ــابقة. الس

ويمكنك أن توجه المناقشة كاآلتي: 	

تضعــه  	 أن  يمكــن  الــذي  اآلخــر  العنــوان  مــا 

؟ ــة للقصَّ

ة؟ 	 هل كنت تتوّقع هذه النهاية للقصَّ

المعجــم  	 إلــى  الرجــوع  الطــالب  إلــى  اطلــب 

ــددة  ــات المح ــي الكلم ــتخراج معان ــوي، واس اللغ

فــي النشــاط، ثــم اطلــب إليهــم وضعهــا فــي جمــل 

مــن إنشــائهم ن اعــرض الجمــل علــى بقيــة الطالب 

ــا. ــهم فيه وناقش

أثن على من تميزت جمله بالصحة والجمال. 	

شــجع الطــالب علــى الطــرح والنقــاش، واالتفــاق  	

النقــاش  بــه  يســمح  مــا  بحــدود  واالختــالف 

ــط. ــا فق ــًدا وموجًه ــك مرش ــن لطالب ــي، وك الواع

ــوي  	 ــم اللغ ــتعانة بالمعج ــى االس ــك عل د طالب ــوِّ ع

عــن  اإلجابــة  أثنــاء  فــي  الرقمــي  أو  الورقــي 

بالمفــردات، وأن يعتمــدوا  المرتبطــة  األنشــطة 

ــى. ــم المعن ــي فه ــياق ف ــى الس عل

حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة( الحّصة الخامسة   عنوان الدرس:  " الضَّ

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

ARB.2.2.01.029 يعلل استخدام اللغة المجازية والمعاني 
الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي، 

واصفا كيف تؤثر هذه اللغة على النص.

ARB.2.1.01.018  يفسر كلمات النص الشعري/ األدبي، 
مستنتجا الدالالت التعبيرية اإليحائية والمجازية فيه. 

ARB.2.2.01.030 يحلل النص لتحديد وجهة نظر الكاتب، 
ووجهات نظر الشخصيات المختلفة في النص، وكيف يميز 

المؤلف وجهة نظره من وجهة نظر الشخصيات من خالل ردود 

فعلها على الحدث نفسه.

المهارة القرائية:السرد والحوار.  	
اإلستراتيجية: التحليل والتقييم  

روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	
التربية اإلسالمية             	 

الدراسات االجتماعية  	 



		 حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة( عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة   عنوان الدرس:  " الضَّ

مر عليهم في أثناء انهماكهم بالعمل، وجههم وأرشدهم، وال تمِل عليهم اإلجابات. 	

إحساســهم بمــا تطلبــه  	 يمكنــك أن تطلــب منهــم اإلتيــان بجمــل مشــابهة كثيــرة؛ فهــذا يعــزز فهمهــم و

األنشــطة.

ذكِِّر الطالب بأنواع مهارات التفكير التي يمكن أن ينفذوها، ومنها: 	

مهــارة المالحظــة: هــي المهــارة التــي تســتخدم مــن أجــل اكتســاب المعلومــات فــي األشــياء أو القضايــا  	

أو األحــداث، وذلــك باســتخدام الحــواس المختلفــة.

مهــارة المقارنــة: تحديــد أوجــه الشــبه واالختــالف بيــن شــيئين أو أكثــر، عــن طريــق تفحــص العالقــات  	

فيمــا بينهــا، والبحــث عــن نقــاط االتفــاق ونقــاط االختــالف.

مهارة التصنيف: وضع األشياء معا ضمن مجموعات أو فئات، بحيث تجعل منها أمرا ذا معنى. 	

قسم الطالب على مجموعات، ودعهم يتناقشون بالعبارات الداللية، وتقديم شرًحا لها. 	

شارك المتعلمين عملهم ومناقشاتهم، وقّدم لهم التَّغذية الراجعة الفوريَّة. 	

لت إليه من إجابات.  	 اطلب إلى كلِّ مجموعة أن تعرض ما توصَّ

شجعهم جميًعا أن يتحدثوا بالعربية. وكن قدوة لهم. 	

ــمَّ  	 ــى، ث ــم المعن ــي أنشــطة توظيــف الكلمــات فــي جمــل يحــب مراعــاة إنشــاء جمــل صحيحــة تالئ ف

ــا أنشــأه.  ــة مّم ــٍم قــراءة جمل يطلــب مــن كّل متعل

ــق  	 ــاط المتعلّ ــذ النش ــي؛ لتنفي ــم التعاون ــتراتيجية التعل ــف إس ــم توظي ــن للمعل ــث يمك ــاط الثال ــي النش ف

ــع الحــدث.  ــى واق ــة فــي رســم صــورة أقــرب إل ــة المحلي ــي البيئ ــة  المســتخدمة ف ــدور المفــردات العاميَّ ب

تابع إجابة المتعلمين، مع التصويب والتعزيز. 	

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــة  	 ــر قص ــب أو لعناص ــت بالترتي ــا وقع ــة كم ــداث القص ــة ألح ــة مفاهمي ــل خريط ــالب بعم ــِف الط كلِّ

ــل. ــر اللي ــي آخ ــك ف الضح



		 حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة(        عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة   عنوان الدرس:  " الضَّ

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بالحديــث عــن التأثيــر الســلبي 	 

ــوق  ــار الس ــر تج ــث ينتش ــوداء، حي ــوق الس للس

ــتغالل  ــدف اس ــت به ــالل اإلنترن ــن خ ــوداء م الس

ــع.  ــراد المجتم أف

أو هيئ طالبك بما تراه مناسًبا.	 

حول قارئ النص )10 دقائق(
هــذا الجــزء مــن الحصــة مهــم جــًدا؛ ألنــه يكــّون 	 

ــم،  ــرأ ويتعلّ ــا يق ــن م ــب وبي ــن الطال ــط بي رواب

ــه، وهــل يعــرف شــخصية  تشــبه  فيفكــر فــي ذات

أخــرى:  قصــة  قــرأ  هــل  فكــري؟  شــخصيَّة 

مشــابهة؟ مــا وجــه الشــبه بيــن الشــخصيتين؟ ومــا 

ــالف؟  ــه االخت وج

ــط 	  ــع، نم ــي الواق ــاًرا ف ــر انتش ــاط أكث أي األنم

الشــخصيَّة أم نمــط التجــار؟

أو 	  المعلــم  فــي تكويــن مجموعــات   يشــرع 

ن حلقــات نقاشــية، يتناقــش  ثنائيــات، ويكــوِّ

فيهــا الطــالب، ويســتمع إليهــم، ويشــجعهم علــى 

الطــرح والنقــاش، واالتفــاق واالختــالف بحــدود 

ــي. ــاش الواع ــه النق ــمح ب ــا يس م

العنــوان، 	  لهــذا  المتضمنيــن  الســؤالين  اعــرض 

لمناقشــته فيمــا بينهــم.

شــخصيات 	  الحديــث  الطــالب  إلــى  اطلــب 

فكــري   بشــخصية  تذكرهــم 

القراءة حول النص )10 دقائق(

حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة(        الحّصة السادسة   عنوان الدرس:  " الضَّ

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

ARB.2.2.01.029 يعلل استخدام اللغة المجازية والمعاني 
الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي، 

واصفا كيف تؤثر هذه اللغة على النص.

ARB.2.1.01.018  يفسر كلمات النص الشعري/ األدبي، 
مستنتجا الدالالت التعبيرية اإليحائية والمجازية فيه. 

ARB.2.2.01.030 يحلل النص لتحديد وجهة نظر الكاتب، 
ووجهات نظر الشخصيات المختلفة في النص، وكيف يميز 

المؤلف وجهة نظره من وجهة نظر الشخصيات من خالل ردود 

فعلها على الحدث نفسه.

المهارة القرائية:السرد والحوار.  	
اإلستراتيجية: التحليل والتقييم  

روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	
التربية اإلسالمية             	 

الدراسات االجتماعية  	 



		 حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة(        عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة   عنوان الدرس:  " الضَّ

اعرض على الطالب أنواًعا مختلفة من المصادر التعليمية.	 

وجه الطالب إلى اختيار المناسب منها للبحث عن المطلوب.	 

ناقشــهم بمــا جمعــوه مــن معلومــات، واســألهم عــن توقعاتهــم ورؤيتهــم فــي انتشــار الســوق الســوداء 	 

ــا.  ــة مواجهته ــال، وكيفي ــرق االحتي وط

أدر نقاًشا موسًعا أهمية اإلخالص في العمل.	 

الكتابة حول النص )15 دقائق(
إن اّتبــاع أســاليب داعمــة للفهــم؛ مثــل: تلخيــص األحــداث، أو رســم مخطــط مفاهيمــي لعناصــر القصــة، 	 

ــة  ــر لغ ــي تطوي ــهم ف ــا تس ــب. جميعه ــة الطال ــّص بلغ ــاج النَّ ــادة إنت إع ــداث، و ــى األح ــق عل أو التَّعلي

الطالــب وقدرتــه علــى التعامــل مــع النصــوص، كمــا أن إدراك المعلــم لعوائــد الّتعلّــم المبنــي علــى أنشــطة 

وفعالّيــات، والّتعلّــم عــن طريــق الحاســوب ودمــج الوســائط المتعــّددة، وأثرهــا فــي تحقيــق تعلّــم عميــق 

المعنــى؛ مّمــا ُيكســب المتعلميــن خبــرة التَّجربــة والفشــل والنَّجــاح والتَّصويــب والتَّصحيــح، ويدفعهــم 

نحــو اإلبــداع والّنقــد، ويحّثهــم علــى المشــاركة فــي ســيرورة الّتعلّــم، ويدفعهــم إلــى التَّوّجه إلــى مصادر 

ــة،  ــع إلكترونّي ــبة، ومواق ــم محوس ــب ومعاج ــن كت ــي( م ــة واإللكترةن ــة الورقّي ــات والمعرف المعلوم

ــا. إلكترونيًّ ــا و والتَّواصــل شــفويًّا وكتابيًّ

ة اآلتي:	  مراعاة شبكة تقويم تلخيص القصَّ

كتابة الحدث الرئيس.	 

 دعــم الحــدث الرئيــس باألحــداث المهمــة، واالســتغناء عــن التفصيــالت فــي الوصــف، أو عــن كّل مــا 	 

يســمى تفســيًرا، أو تفصيــاًل.

ص.	  ضرورة إعادة صياغة كّل فكرة على حدة بلغة المتعلم الملخِّ

 لمحافظة على التسلسل المنطقي لألحداث.	 

خلو التلخيص من األخطاء، والتأكد من سالمة األسلوب والتراكيب واللغة.	 

نشــر التَّلخيــص بطريقــة مطويــات-أو برقيــات، أو بطاقــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، أو علــى 	 

بوابــة التَّعلــم الذَّكــّي.



	5 حُك في آخر الليِل" )قصة قصيرة(        عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة   عنوان الدرس:  " الضَّ

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ذكِّــر الطــالب أن الحصــة التاليــة ســتكون فــي نــص معلوماتــي يتحــدث عــن  تاريــخ التدفئــة، وأن عليهــم 	 

االســتعداد لــه بقراءتــه كامــاًل، وتدويــن األســئلة علــى هوامــش الموضوع.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بتهيئــة حافــزة مناســبة.  كأن تعــرض 	 

صــوًرا لمواقــد مــن مختلــف العصــور أو مــن 

ــدان. ــف البل مختل

أو: اسأل الطالب عما يعرفونه عن المراجل.	 

اقسم السبورة إلى قسمين:	 

اكتــب علــى القســم األول: مــا نعرفــه عــن تاريــخ 	 

التدفئــة، واكتــب علــى القســم الثانــي مــا نتوقــع أن 

نعرفــه عــن تاريــخ التدفئــة.

ســّجل كل مــا يقولــه المتعلمــون، مهمــا يكــن 	 

ــح  ــر صحي ــيًئا غي ــم ش ــال أحده ــو ق ــيطًا، ول بس

ســّجله أيضــا؛ ألنــك ســتعود إلــى هــذه المعلومــات 

ــا.  الحًق

االستعداد لقراءة النص 
أّني  أعتقد  ما  أعرفه،  ما  القراءة:  إستراتيجيات 

سأتعّلمه، ما تعّلمته )10 دقائق(
يتوّقــع منــك عزيــزي المعلــم أن تكــون قــد 	 

ــن:  ــق بالعنواني ــا يتعل ــراءة م ــالب بق ــت الط كلَّف

االســتعداد لقــراءة النــص، وفــي أثنــاء قــراءة النص 

ــوا  ــة األولــى، وأن يكون ــى الحصَّ قبــل الحضــور إل

ــوا  ــه، وأن يكون ــن موضوع ــرة ع ــوا فك ــد كون ق

لوا أي ســؤال لديهــم حــول أي نقطــة  قــد ســجَّ

مــن نقــاط الــدرس أو أي مناقشــة سيناقشــون بهــا 

المعلــم أو الزمــالء.

يمكنــك مناقشــة الطــالب بمــا يأتــي؛ لتتبيــن مــدى 	 

رس:  التزامهــم بتحضيــر الــدَّ

  عنوان الدرس:  " تاريخ التدفئة “ )نص معلوماتي(             الحّصة السابعة

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 

ARB.3.1.02.018 يستدل على ارتباط فكرتين رئيستين أو 
أكثر في النص مع بعضها.

ARB.3.1.02.020 يحدد الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله 
المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهدا بمصادر متعددة من 

األدلة.

المهارة القرائية:  الفكرة الرئيسة  	
واألفكار الداعمة في النص 

المعلوماتي  . 
اإلستراتيجية:  ما أعرفه، ما أعتقد  	

أني سأتعّلمه، ما تعّلمته.         
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

التاريخ	 
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ما المقصود باستراتيجّية البحث عن معاني الكلمات والمصطلحات؟ 	 

ولماذا تعدُّ هذه اإلستراتيجّية مهمة في تعميق الفهم؟	 

هــل إســتراتيجية البحــث عــن معانــي الكلمــات والمصطلحــات يقتصــر علــى النصــوص المعلوماتيــة، أم 	 

يتجاوزهــا إلــى النصــوص القصصيــة أيًضــا؟

استمع لمناقشات الطالب، وأدر حواًرا بين الجميع يثِر لغتهم.	 

ث، وتحليل النَّّص المعلوماتي. 	  ز طالبك للتَّحدُّ يمكنك توجيه أي أسئلة تحفِّ

المعجم والمفردات )10 دقائق( 
ناقــش الطــالب فــي صفحــة المعجــم مناقشــة ســريعة.  اطلــب إليهــم أن يبحثــوا عــن مدلــوالت الكلمــات 	 

والمصطلحــات اآلتيــة فــي مصــادر التعلُّــم المتوافــرة:

المراجل:	 

الكيروسين:	 

نظام التقطير:	 

 وناقشهم في معنى الكلمات األخرى عند المرور بها داخل النص.	 

ــم 	  ــى المعج ــالع عل ــى االط ــب عل ــّود الطال ــع أ ن نع ــذا الموض ــي ه ــم ف ــة المعج ــن صفح ــد م القص

والمفــردات قبــل القــدوم إلــى الحصــة، ومــع الوقــت سنؤســس عنــده عــادة االعتنــاء بالمعجــم اللغــوي، 

ــكل كلمــة اشــتقاقها: )الماضي-المضــارع- ــن األفعــال واألســماء والصفــات، وكيــف أن ل ــق بي والتفري

ــده....  ــا عن المصدر-اســم الفاعــل...(  ويصبــح هــذا األمــر روتينًي

ــن 	  ــى م ــن عل ــل، وأث ــش الجم ــائهم، ناق ــن إنش ــل م ــي جم ــطر ف ــات كل س ــع كلم ــالب بوض ــف الط كلِّ

تميَّــزت ُجَملُــُه بالصحــة والجمــال، واختــر أصحهــا لغــة وأســلوًبا، واجعــل صاحبهــا يكتبهــا علــى لوحــة 

جداريــة. 

في أثناء قراءة النص: )15 دقيقة(
ــا 	  ــأتعلَّمه، وم ــي س ــد أن ــا أعتف ــه، وم ــا أعرف ــتراتيجيَّة م ــون إس ــم يطبِّق ــد أنه ــك لتتأك ــن طالب ل بي ــوَّ تج

تعلَّمتــه بأســلول اللتعلــم الثنائــي بحيــث يناقــش كل طالــب زميلــه فــي بمــلء الجــدول فــي الصفحــة رقــم 
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ــى 	  ــب إل ــم اطل ــا، ث ــة فيه ــرة الرئيس ــن الفك ــر ع ــرة تعب ــب كل فق ــة بجان ــوا جمل ــم أن يكتب ــب إليه اطل

ــجلها. ــي س ــكار الت ــة األف ــادة مراجع ــم إع بعضه

ــرات 	  ــن فق ــرة م ــا كل فق ــي تتناوله ــرة الت ــة الفك ــى كتاب ــك عل ــاعدة طالب ــة لمس ــئلة اآلتي ــرح األس اط

ــي: ــص المعلومات الن
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ما الموضوع الذي يتحدث عنه النص؟ ما الفكرة المحورية فيه؟	 

ما الفكرة الرئيسة في الفقرة رقم)1( ثم )2(.. وهكذا في بقية األفكار.	 

في أي مجال من مجاالت العلوم أو المعارف يمكن أن نضع هذا المقال؟	 

ــة األفــكار 	  ــزم بكتاب ــى مــن الت ــن عل ــا، وأث ــد تســجيلها، وصححه ــي أعي ــك األفــكار الت ناقــش بعــد ذل

ــة. صحيح

ــن 	  ــرع م ــي أي ف ــارئ ف ــات للق ــم المعلوم ــو تقدي ــي ه ــص المعلومات ــة للن ــم غاي ــأنَّ أه ــك ب ــر طالب ذكِّ

ــة. ــروع المعرف ف

ــول 	  ــك، ح ــيع معرفت ــك، وتوس ــى زيادةعلم ــاعدك عل ــد أن يس ــا يري ــص هن ــب الن ــك أنَّ كات ــر طالب ذكِّ

ــم المهــم )بــرج خليفــة(. هــذا المعل

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ِه الطالب إلى ضرورة استكمال قراءة الدرس، واالستعداد لمناقشته.	  وجِّ
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــالل 	  ــن خ ــك م ــبة وذل ــة مناس ــة بتهيئ ــدأ الحص اب

الشــبكة المعلوماتيــة يمكــن عــرض مقطــع فيديــو 

يظهــر اجتمــاع النــاس حــول موقــد فــي البيــت.

ــوى 	  ــن محت ــن ع ــن المتعلمي ــك وبي ــواًرا بين أدر ح

العــرض، افســح لهــم المجــال إلبــداء آرائهــم فيمــا 

ــاهدوهه. ش

أنشطة ما بعد قراءة النص:
 4-  3-  2-  1-( األسئلة:  )35دقيقة(   : النَّصِّ حول 

)6 5-
يتوقــع منــك عزيــزي المعلــم أن تنفــذ دروس 	 

القــراءة المعلوماتيــة وفــق الغــرض الــذي وضعــت 

مــن أجلــه، وهــو فهــم النــص واســتيعابه، تحديــد 

ــة الداعمــة،  أفــكاره الرئيســة، واألفــكار التفصيلي

والضمنيــة،  الصريحــة  المعلومــات  وتحليــل 

والتعمــق فــي مضامينــه لمعرفــة الدليــل الــذي 

ل النــص إلــى نــصٍّ  يدعــم تحليــل النــص.  وال تحــوِّ

أدبــي وتركــز علــى إيحــاءات األلفــاظ، أو المجــاز 

الــذي قــد يــرد فــي بعضهــا؛ فالكاتــب غيــر معنــّي 

بمشــاعر القــارئ، وال برؤيتــه الشــخصية للحيــاة. 

إنــه معنــّي بالدرجــة األولــى بتوصيــل أفــكاره إلــى 

ــارئ. الق

ولتمكيــن طالبــك مــن تحليــل النــص المعلوماتــي، 	 

واإلفــادة ممــا جــاء فيــه يمكنــك أن تطــرح عليهــم 

  عنوان الدرس:  " تاريخ التدفئة “ )نص معلوماتي(         الحّصة الثامنة

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 

ARB.3.1.02.018 يستدل على ارتباط فكرتين رئيستين أو 
أكثر في النص مع بعضها.

ARB.3.1.02.020 يحدد الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله 
المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهدا بمصادر متعددة من 

األدلة.

المهارة القرائية:  الفكرة الرئيسة  	
واألفكار الداعمة في النص 

المعلوماتي  . 
اإلستراتيجية:  ما أعرفه، ما أعتقد  	

أني سأتعّلمه، ما تعّلمته.         
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

التاريخ	 
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األســئلة اآلتيــة لمســاعدتهم:

ابحث عن الفكرة الرئيسة للنص، حدد مكانها.	 

 ما المعلومات المهّمة أو الجديدة التي قّدمها النص؟	 

ما األدلة التي ساقها؟	 

هل هي أدلة موثوقة؟	 

هل هي أدلة حديثة؟ أم قديمة؟	 

كيف يمكنك أن تلّخص الموضوع، أو ترسم له مخططًا توضيحيًّا؟	 

لو طلب إليك أن تكتب سؤااًل واحًدا بعد قراءتك للموضوع، فماذا ستكتب؟	 

- يمكنك تنفيذ األنشطة من خالل التعلُّم الفردي أو التعاوني، أو الثنائي.	 

ــع المناقشــات، بســؤال الطــالب: لمــاذا...؟  مــا رأيــك فــي...؟ بــم 	  ــم األســئلة بيــن المجموعــات، ووسِّ - قسِّ

عــي......؟ علــل: تــردُّ علــى مــن يدَّ

* القى نظام التدفئة بالماء الساخن رواًجا واستحسانًا.	 

* ال ينصح باستخدام مراجل التدفئة بالكاز في األماكن المغلقة.	 

- راع فــي أســئلة التعليــل أال تفــرض تعليــاًل واحــًدا علــى الطــالب جميعهــم، وال تفــرض عليهــم مــا تقتنــع 	 

أنــت بــه.

قّوم عمل المجموعات، وترتيبها حسب دقة المعلومات، وسرعة اإلجابة.	 

امنح كل طالب فرصته في إبداء رأيه.	 

شجعهم جميًعا أن يتحدثوا بالعربية. وكن قدوة لهم.	 

شارك المتعلمين عملهم ومناقشاتهم، وقّدم لهم التَّغذية الراجعة الفوريَّة.	 

لت إليه من إجابات. 	  - اطلب إلى كلِّ مجموعة أن تعرض ما توصَّ

- فــي النشــاط رقــم )4( يقــوُم الطــالب بإجــراء المقارنــة بيــن نظــام التدفئــة فــي عهــد الرومــان، ونظــام 	 

التدفئــة فــي العصــور الوســطى.

ذون هذا النشاط، واحرص على متابعتهم، وتعزيز أدائهم.   	  ل بين طالبك وهم ينفِّ - تجوَّ

ــق 	  ــي تتعل ــة الت ــادر التعليمي ــن المص ــة م ــا مختلف ــالب أنواًع ــى الط ــرض عل ــاط )5( اع ــل نش ــي ح - ف

بموضــوع النــص، وتجعــل الطالــب يقــرأ بذهــٍن نشــٍط يحرِّكــه الفضــول العلمــّي. - وجــه الطــالب إلــى 

ــات.  ــن معلوم ــوه م ــا جمع ــهم بم ــوب، ناقش ــن المطل ــث ع ــا للبح ــب منه ــار المناس اختي

المعلوماتّي. النّص  التواريخ في  )6( ينبغي أن تشير إلى داللة اإلكثار من ذكر  النشاط رقم  - في 
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الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ِه الطالب إلى االستعداد لحل ما تبقى من أنشطة حول النص.	  وجِّ
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــًرا عــن البراجيــل التــي كانــت 	  ــا قصي اعــرض فلًم

ــمَّ  ــات؛ ث ــول المكيِّف ــل وص ــد قب ــتخدم للتبري تس

أجــِر مقارنــة بينهــا وبيــن وســائل التبريــد الحديثة 

)المكيِّفــات( وحــدِّ اإليجابيــات والســلبيات لــكل 

منهمــا.

أو هيئ طالبك بما تراه مناسًبا.	 

أنشطة ما بعد قراءة النص:	 

: )20 دقيقة( النشاطان رقما )-7  حول لغة النَّصِّ
)8

ــك 	  ــرح لطالب ــاج أن تش ــاط )7( تحت ــذ النش لتنفي

أدوات الربــط بيــن الجمــل، مثــل أدوات العطــِف 

وأدوات التفســير والتعليــل، وأدوات االســتدراك 

وأدوات المقابلــة، وأدوات التفصيــل. 

م لطالبــك معانــي أدوات الربــط بيــن الجمل، 	  - قــدِّ

ــن  ــًدا ع ــيٍط بعي ــلوٍب بس ــد كل أداٍة بأس ــاذا تفي وم

التعقيــد

ويمكنــك أن تقــدم لهــم جمــاًل خاليــًة مــن أدوات 	 

م لهــم الجمــل نفســها مــع أدوات  الربــط، ثــم قــدِّ

ــب  ــم اطل ــا. ث ــا بينه ــوا فيم ــم يقارن ــط، ودعه الرب

إليهــم إكمــال النشــاط.

النــص 	  إلــى  يعــودوا  أن  طالبــك  إلــى  اطلــب 

ــتخدام  ــم اس ــٍل ت ــن جم ــوا ع ــي، ويبحث المعلومات

بــط فيهــا للربــط بيــن فكرتيــن رئيســتين  أدوات الرَّ

أو أكثــر. )كل زميليــن يعمــالن مــع بعضهمــا 

  عنوان الدرس:  " تاريخ التدفئة “ )نص معلوماتي(              الحّصة التاسعة

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 

ARB.3.1.02.018 يستدل على ارتباط فكرتين رئيستين أو 
أكثر في النص مع بعضها.

ARB.3.1.02.020 يحدد الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله 
المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهدا بمصادر متعددة من 

األدلة.

المهارة القرائية:  الفكرة الرئيسة  	
واألفكار الداعمة في النص 

المعلوماتي  . 
اإلستراتيجية:  ما أعرفه، ما أعتقد  	

أني سأتعّلمه، ما تعّلمته.         
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

التاريخ	 
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ــّي(  ــم الثنائ ــة التعل بطريق

ًة أخــرى لترتيــب مراجــل التدفئــة – زمنيًّــا – 	  لتنفيــذ النشــاط )8( ينبغــي أن يعــود الطــالب إلــى النــص مــرَّ

. يســاعد هــذا النشــاط فــي زيــادة فهــم الطالــب للنــّص المعلوماتــّي  حســب ورودهــا فــي النــصِّ

النشاط رقم )9(: )15 دقيقة( 
تتطلَّــُب اإلجابــة عــن النشــاط رقــم )9( البحــث فــي مصــادر التعلُّــم المتاحــة عــن الطرائــق التــي كانــت 	 

رت حتَّــى وصلــت إلــى صورتهــا اآلن. تســتخدم قديًمــا للتبريــد والتكييــف، وكيــف تطــوَّ

لوا إليه مع معلِّمهم وزمالئهم. 	  اطلب إليهم أن يناقشوا ما توصَّ

اطلــب منهــم أن يصممــوا خريطــًة توضيحيَّــًة تظهــر المعاومــات التــي جمعوهــا، والنتائــج التــي توصلــوا 	 

ليها  إ

الهــدف مــن النشــاط: جعــل المتعلــم يفكــر، وينتــج مســتخدًما معلوماتــه، وقدراتــه فــي عمليــات عقليــة 	 

وعمليــة تنتهــي بالوصــول إلــى النتائــج، مــن خــالل مواقــف معينــة، أو أســئلة تفكيريــة مفتوحــة تتحــدى 

تفكيــره، وتحثــه علــى البحــث.

مها المتعلِّمون، واثن على التصاميم الجيدة.	  قّيم الخرائط التي صمَّ

ِع المجيدين، وعزز متدني األداء بالثناء والدرجات.	  شجِّ

يمكن للمعلم توضيح خطوات تصميم خريطة مفاهمية للمتعلمين: 	 

مراحل بناء خريطة المفهوم:	 

 مرحلة العصف الذهني: وضع قائمة بكل المفاهيم والتعابير التي لها عالقة بالموضوع المحدد.	 

 مرحلــة التنظيــم: عــرض المفاهيــم علــى ســبورة حتــى يمكــن قراءتهــا بشــكل ســهل، رســم مجموعــات 	 

رئيســة وفرعيــة مترابطــة مــن المفاهيــم، تحديــد التصنيفــات التــي تــم تحديدهــا إلــى فئــات أعلــى.

 مرحلة التصميم:	 

كتابــة تعابيــر تمثــل فهمــك الكلــي للعالقــات الداخليــة واالرتباطــات بيــن المجموعــات، وضــع تــدرج 	 

يضــع المفاهيــم األكثــر عموميــة فــي القمــة، كتابــة تعابيــر مكونــة مــن جمــل بســيطة تظهــر العالقــات 

بيــن المفاهيــم.

ــة، 	  ــم الموصل ــن المفاهي ــة بي ــرض العالق ــل وع ــهم للتوصي ــوط أو األس ــتخدم الخط ــط: اس ــة الرب  مرحل

ــة. ــات مهم ــل عالق ــت تمث ــف إذا كان ــون مختل ــكل أو ل ــهم بش ــض األس ــراز بع إب

 مرحلــة المراجعــة والصياغــة: ترتيــب المقاطــع مــع التركيــز علــى التنظيــم والمظهــر، إضافــة ألــوان أو 	 

خطــوط مختلفــة تــدل علــى درجــة األهميــة.
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الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــع ألنظمــة التبريــد فــي المســتقبل، وعلِّقهــا علــى 	  ر المتوقَّ كلــف الطــالب بكتابــة معلومــات عــن التطــوُّ

. لوحــة معلومــات الصــفِّ

الحّصة العاشرة



	5   عنوان الدرس:  االستماع/ مقالة )قمحة في حجم بيضة(            عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة

التهيئة الحافزة: )5 دقائق(  
ــئ الطــالب لالســتماع الجيــد، ووضــح طبيعــة 	  هّي

الّنــص الــذي سيســتمعون إليــه ..

إلــى 	  واطلــب  االســتماع،  نــص  عنــوان  اقــرأ 

الطــالب قراءتــه، ثــم تخميــن األفــكار التــي 

تحتــه. ســتطرح 

نــوه علــى 	  اطلــب إلــى الطــالب أن يســجلوا مــا خمَّ

ــوا  ــم أن يضع ــتماع عليه ــاء االس ــي أثن ــة، وف ورق

ــاءت  ــا وج ــي خّمنوه ــات الت ــام المعلوم ــة أم عالم

فعــاًل فــي نــص االســتماع.

أخبــر طالبــك أنــه قــد تــمَّ اختيــار نصــوص 	 

الموثّقــة.  العلمّيــة  المقــاالت  مــن  االســتماع 

قبل االستماع )5 دقائق(
اطــرح المناقشــات الــواردة فــي الكتــاب، وافســح 	 

المجــال أمــام الطــالب ليعبــروا عــن معرفتهــم 

ــب  ــم اطل ــن.  ث ــل المزارعي ــح، وعم ــة القم بازراع

إليهــم أن يقــرؤوا األســئلة الــواردة فــي أوَّاًل؛ ألنهــم 

ســيجيبون عنهــا فــي أثنــاء اســتماعهم إلــى النــص 

فــي المــرة األولــى.

أثناء  في  عنها  واإلجابة  األسئلة،  قــراءة  ال:  أوَّ
االستماع  األول) 10 دقائق(

ــمَّ  	  ــئلة، ث ــراءة األس ــا لق ــا كافًي ــالب وقًت ــح الط امن

اســتخدم التســجيل الصوتــي، أو اقــرأ النــص قــراءة 

تتميــز بتحقيــق شــروطها مــن ســالمة النطــق، 

ــي. ــل المعان ــودة األداء، وتمث وج

الحّصة العاشرة

نواتج التعلم: 

ARB.5.1.01.018 يفهم مضمون المادة المسموعة، ومعاني 
بعض العبارات الواردة فيها، والرسائل المضمنة

ARB.5.1.01.019 يحلل المادة المسموعة كالمقال التربوي، 
أو المقال االجتماعي محددا العالقات بين أجزاء النص مفاضال 

بين اآلراء المطروحة.

  عنوان الدرس:  االستماع/ مقالة )قمحة في حجم بيضة(            
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ثانًيا: مراجعة إجابات االستماع األول مع المعلم والزمالء )5دقائق(	 

وجــه الطــالب لمراجعــة إجابــات األســئلة التــي تناولتهــا أنشــطة أوَّاًل، ووجههــم لتســجيل عالمتهــم فــي 	 

المربــع المرفــق. 

هــا؛ حتــى يقتنــع كل 	  قــد تحتــاج إلــى إثــارة مناقشــة حــول بعــض أســئلة أوَّاًل، فــال بــأس مــن إعطائهــا حقَّ

طالــب بدرجتــه التــي ســجلها فــي المربــع.

ثالًثا: االستماع الثاني، ثم اإلجابة بعد االستماع )10 دقائق(	 

ــئلة 	  ــن األس ــة م ــذه المجموع ــن ه ــة ع ــى أن  اإلجاب ــالب إل ــه الط ــتماع، ووجِّ ــاز االس ــغيل جه ــد تش أع

ــتماع. ــن االس ــاء م ــد االنته ــتكون بع س

ن ثنائيــات، ثــم اطلــب إلــى الطــالب 	  اطــرح األســئلة أو اعرضهــا علــى إحــدى وســائط العــرض، وكــوِّ

الشــروع فــي الحــل.

عند تلقي اإلجابات، ناقشها، ووسع الدائرة، والسيما أسئلة شرح داللة الكلمات.	 

ِه الطالب لتحديد العالقات بين أجزاء الّنّص، والمفاضلة بين اآلراء المطروحة فيه.	  وجِّ

عنــد مناقشــة الســؤال المتعلــق باختــالف مواصفــات القمــح مــن زمــٍن إلــى آخــر. دِع الطـّـالب يوّضحــون 	 

العالقــة بيــن مــا جمعــوه والنــّص المســموع.

وجه الطالب لتقييم المادة المسموعة، وتبرير ذلك.	 

رابًعا: مراجعة إجابات االستماع الثاني مع المعلم والزمالء )5دقائق(	 

ــِه الطــالب لمراجعــة إجابــات األســئلة التــي تناولتهــا أنشــطة أوَّاًل، ووجههــم لتســجيل عالمتهــم فــي 	  وجِّ

المربــع المرفــق. 

هــا؛ حتــى يقتنــع كل 	  قــد تحتــاج إلــى إثــارة مناقشــة حــول بعــض أســئلة أوَّاًل، فــال بــأس مــن إعطائهــا حقَّ

طالــب بدرجتــه التــي ســجلها فــي المربــع.

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
أخبــر الطــالب أن الحصــة التاليــة ســتكون مــن أمتــع الحصــص حيــث ســيتاح للطــالب إعــداد عــرض 	 

ــائط  ــيوظفون وس ــواق، وس ــذه األس ــن ه ــم ع ــى زمالئه ــيتحدثون إل ــم س ــواق، وأنه ــن األس ــي ع تقديم

ــم..  ــول العال ــعبيَّة ح ــواق الش ــن األس ــرة ع ــات كثي ــيتبادلون معلوم ــا، وس ــي يفضلونه ــرض الت الع
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
أفضــل تهيئــة حافــزة فــي حصــة المحادثــة أن 	 

تبدأهــا أنــت بالحديــث فــي الموضــوع نفســه مــع 

ــائط  ــدى الوس ــت إح ــو وظَّف ــذا ل ــالب، وحبَّ الط

ــرض.  ــاء الع ــي أثن ف

أخبــر الطــالب عــن ســوٍق زرَتــُه أو شــاهدته، 	 

ــاه  ــّد انتب ــك، ولش ــراء حديث ــل إلث ــر الّتفاصي واذك

ــن  ــم.  وك ــا له ــي تقّدمه ــات الّت ــالب للمعلوم الطّ

قــدوة لهــم بالتحــدث باللغــة العربيــة الفصيحــة. 

قبل العرض )15دقيقة( 
ــة، 	  ــر متجانس ــات غي ــك مجموع ــن طالب ن م ــوِّ ك

أحــد  حــول  تتَّفــق  أن  مجموعــة  كل  وأخبــر 

المهرجانــات التراثيــة الّتــي يختارونهــا، وأخبرهــم 

أنَّهــم ســيقدمون عرًضــا تقديمًيــا عــن أهمّيــة تلــك 

ــة.  ــة الوطنّي ــز الهوّي ــي تعزي ــات ف المهرجان

ــه الطــالب إلــى البحــث عــن المعلومــات فــي 	  وجِّ

المصــادِر العلميَّــة الموثوقــة )كتــٍب – مصــادَر 

بهــم  بتوثيقهــا، ودرِّ إلكترونيَّــٍة....( وأن يقومــوا 

ــح. ــق الصحي ــة التوثي ــى كيفي عل

ــل 	  ــات قب ــراءة المعلوم ــى ق ــات إل ــد المجموع أرش

إعــداد العــرض، ثــم تنظيمهــا فــي فقــرات، ووضــع 

عنــوان مناســب وجــاذب لــكل فقــرة.

ســاعد الطــالب علــى تقســيم األدوار بينهــم؛ وذلــك 	 

مــن خــالل معرفتــك بقدراتهــم بحيــث يتولــى كل 

عضــو المهمــة التــي يجيدهــا. 

ُة(      الحّصة الحادية عشرة   عنوان الدرس:  المحادثة: )األسواق الشعبيَّ

نواتج التعلم:  

ARB.5.1.02.019 يعرض نصا معلوماتيا بأشكال مرئية أو 
باستخدام الوسائط المتعددة شارحا كيف تسهم تلك المعينات 

في توضيح الموضوع.
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ــد أنهــا كتبــت بلغتهــم هــم، وليــس نقــاًل مــن 	  أشــرف علــى مــادة العــرض التــي يعّدهــا الطــالب، وتأكَّ

ــي اســتعانوا بهــا. المصــادر الت

تأكَّد من الصحة اللغوية لمادة العرض قبل أن يعرضه الطالب.	 

أخبــر الطــالب أن اختيــار األدوار بيــن المجموعــات ســيكون وفــق ورقــة تســحبها؛ وذلــك حتى ال تشــعر 	 

المجموعــات بالتفرقــة فــي تقديمــك بعضهــم دون بعــض اآلخر.

في أثناء العرض: )20دقيقة( 
ث والعرض باللغة العربية الفصيحة.	  ال تقبل من طالبك إاّل التحدُّ

افسح المجال إلى كل مجموعة ليتحدث أعضاؤها وفق ما نسقوه بينهم.	 

 مدة عرض كل طالب ال تتجاوز سبع دقائق.	 

ال تقاطــع طالبــك فــي أثنــاء العــرض، ووجــه بقيــة الزمــالء إلــى عــدم مقاطعــة زمالئهــم، وعليهم تســجيل 	 

أســئلتهم وتعليقاتهــم بعــد انتهــاء العرض.

إمتاعه.	  أّكد على الطاّلب بضرورة استخدام الوسائط المتعّددة إلثراء العرض و

ع اهتمامك على المجموعات بعدالة.	  وزِّ

اشكر كل مجموعة بعد أن تنتهي من عرضها مباشرة.	 

اطلــب إلــى المجموعــة التــي تســحب اســمها أن يتقــدم العضــو الــذي ســيعرض الجــزء الخــاص بــه إلــى 	 

األمــام ويواجــه زمــالءه، ويخبرهــم عــن أهمّيــة األســواق الشــعبيَّة.

شجع التالميذ ليتحدثوا باللغة العربية الفصيحة.	 

البد أن ينتهي ثلث طالب الصف من المحادثة في هذه الحصة، والباقي في الحصة الثانية. 	 

ثـًـا وعارًضــا فــي الوحــدة 	  ومــن لــم يســتطع التحــدث والعــرض فــي الوحــدة األولــى فالبــدَّ أن يكــون متحدِّ

نية. لثا ا

سجل مالحظاتك في بطاقة خاصة بكل طالب، وبكل مجموعة.	 

استثمر صحيفة التقييم المرفقة في الكتاب المدرسي.	 

تــي المحادثــة أن تعقــد حلقــة نقاشــية مــع طالبــك؛ ليتحدثــوا عــن عروضهــم 	  يمكنــك بعــد انتهــاء حصَّ

إيجابياتهــا وســلبياتها، وكيفيــة تحســينها فــي المــرات القادمــة.

ــم، 	  ــى طبيعته ــوا عل ــالب ليكون ــام الط ــال أم ــح المج ــي تتي ــص الت ــر الحص ــن أكث ــة م ــص المحادث حص

وتبنــي ثقتهــم بأنفســهم، وتقّربهــم مــن بعضهــم، فحــاول أن تســتثمر كل هــذا فــي جعــل الحصــة خفيفــة 

ولطيفــة، ومفيــدة للجميــع.  

استمع إلى الطالب، وأثن عليهم واشكرهم، واسأل بقية الصف إذا كان لديهم سؤال أو تعليق. 	 
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ــوا 	  ــالب ليتحدث ــة للط ــة الفرص ــن إتاح ــد م ــك أن تتأك ــل، علي ــطة وتفاع ــة أنش ــي حص ــة ه ــذه الحص ه

ــا.  ــم بعًض ــع بعضه ــوا م ــة، ويتفاعل بحري

إّن هذه الحصة تشبه محطة االستراحة قبل استئناف التعلم في الحصص القادمة. 	 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
اشــكر جميــع الطلبــة، وأخبرهــم أنــك قضيــت وقًتــا ممتًعــا وأنــت تســتمع إلــى أحاديثهــم، وأنــك تنتظــر 	 

بشــغف حصــة المحادثــة القادمــة لتســتمع إلــى بقيــة الطلبــة فــي الموضــوع نفســه. 
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــن 	  ــّددة ع ــائط المتع ــتخدام الوس ــا باس ــّدم عرًض ق

أحــد األســواق الّتــي تقــام فــي العالــم، وناقــش مــع 

طالبــك رأيهــم فــي الســوق الّــذي شــاهدوه. 

قبل العرض )5 دقائق( 
ــة 	  ــي حص ــه ف ــم علي ــا اتفقت ــك م ــى طالب ــد عل أع

ــابقة. ــة الس المحادث

في أثناء العرض: )30 دقيقة( 
ث والعــرض باللغــة 	  ال تقبــل مــن طالبــك إاّل التحــدُّ

العربيــة الفصيحــة.

ليتحــدث 	  مجموعــة  كل  إلــى  المجــال  افســح 

أعضاؤهــا وفــق مــا نســقوه بينهــم مــدة ال تتجــاوز 

ــق. ــبع دقائ س

ال تقاطــع طالبــك فــي أثنــاء العــرض، ووجــه بقيــة 	 

ــم  ــم، وعليه ــة زمالئه ــدم مقاطع ــى ع ــالء إل الزم

ــرض. ــاء الع ــد انته ــم بع ــئلتهم وتعليقاته ــجيل أس تس

ع اهتمامك على المجموعات بعدالة.	  وزِّ

اشــكر كل مجموعــة بعــد أن تنتهــي مــن عرضهــا 	 

مباشــرة.

ــمها أن 	  ــحب اس ــي تس ــة الت ــى المجموع ــب إل اطل

ــاص  ــزء الخ ــيعرض الج ــذي س ــو ال ــدم العض يتق

بــه إلــى األمــام ويواجــه زمــالءه، ويخبرهــم عــن 

ــة. ــة الوطني ــز الهوي ــي تعزي ــات ف ــة المهرجان أهمي

ِع التالميذ ليتحدثوا باللغة العربية.	  شجِّ

ال بــّد ان يكــون الطّلبــة قــد انتهــوا مــن المحادثــة 	 

ة(    الحّصة الثانية عشرة   عنوان الدرس:  المحادثة: )األسواق الشعبيَّ

نواتج التعلم:  

ARB.5.1.02.019 يعرض نصا معلوماتيا بأشكال مرئية أو 
باستخدام الوسائط المتعددة شارحا كيف تسهم تلك المعينات 

في توضيح الموضوع.
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فــي هــذه الحّصــة.

ثـًـا وعارًضــا فــي الوحــدة 	  ومــن لــم يســتطع التحــدث والعــرض فــي الوحــدة األولــى فالبــدَّ أن يكــون متحدِّ

نية. لثا ا

ل مالحظاتك في بطاقة خاصة بكل طالب، وبكل مجموعة.	  سجِّ

استثمر صحيفة التقييم المرفقة في الكتاب المدرسي.	 

تــي المحادثــة أن تعقــد حلقــة نقاشــية مــع طالبــك؛ ليتحدثــوا عــن عروضهــم 	  يمكنــك بعــد انتهــاء حصَّ

إيجابياتهــا وســلبياتها، وكيفيــة تحســينها فــي المــرات القادمــة.

يمكنك اإلفادة من صحيفة التقييم المرفقة.	 

ــم، 	  ــى طبيعته ــوا عل ــالب ليكون ــام الط ــال أم ــح المج ــي تتي ــص الت ــر الحص ــن أكث ــة م ــص المحادث حص

وتبنــي ثقتهــم بأنفســهم، وتقّربهــم مــن بعضهــم بعًضــا، فحــاول أن تســتثمر كل هــذا فــي جعــل الحصــة 

ــع.   ــدة للجمي خفيفــة ولطيفــة، ومفي

استمع إلى الطالب، وأثن عليهم واشكرهم، واسأل بقية الصف إذا كان لديهم سؤال أو تعليق. 	 

ــوا 	  ــالب ليتحدث ــة للط ــة الفرص ــن إتاح ــد م ــك أن تتأك ــل، علي ــطة وتفاع ــة أنش ــي حص ــة ه ــذه الحص ه

ــا.  ــم بعًض ــع بعضه ــوا م ــة، ويتفاعل بحري

إّن هذه الحصة تشبه محطة االستراحة قبل استئناف التعلم في الحصص القادمة. 	 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
اشــكر جميــع الطلبــة، وأخبرهــم أنــك قضيــت وقًتــا ممتًعــا وأنــت تســتمع إلــى أحاديثهــم، وأنــك تنتظــر 	 

بشــغف حصــة المحادثــة القادمــة لتســتمع إلــى الطلبــة فــي موضــوع جديــد.

بطاقة تقييم المحادثة

12345

بدأ بداية مضطربة، وغير 	 

واضحة.

قّدم فقرة وتفاصيل غير 	 

مهمة.

لم ينه حديثه بشكل جيد.	 

تحّدث بالعامّية كل 	 

الوقت.

كان مرتبًكا معظم الوقت، 	 

وكّرر كثيًرا من الكلمات.

بدأ بداية مقبولة، ومرتبطة 	 

بالموضوع.

قّدم أمثلة قليلة وتفاصيل 	 

غير مرّتبة.

لم ينه حديثه بشكل جيد.	 

تحّدث بالعامّية مع 	 

محاوالت للتحّدث 

بالعربّية.

بدا مرتبًكا بعض الشيء، 	 

وكّرر كثيًرا من الكلمات.

بدأ بداية جيدة.	 

قّدم أمثلة جيدة وتفاصيل 	 

مرّتبة.

أنهى حديثه بشكل جيد.	 

حاول التحّدث بلغة 	 

عربّية صحيحة.

تحّدث بشكل جيد، ولم 	 

يكّرر الكلمات أو يتوقف 

كثيًرا.

بدأ بداية مدهشة، ولفت 	 

انتباه الجميع.

قّدم أمثلة طريفة 	 

وتفاصيل مثيرة لالنتباه.

أنهى حديثه بطريقة الفتة 	 

جًدا.

تحّدث بلغة عربّية 	 

صحيحة معظم الوقت.

تحّدث بطالقة وثقة.	 

تحّدث بطالقة، مضّمًنا 	 

موضوعه فكرة أساسّية 

وتفاصيل داعمة وأمثلة.

قّسم موضوعه إلى بداية، 	 

ووسط، ونهاية.

تحّدث بلغة عربّية 	 

صحيحة.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة األولــى فــي النحو ببيــان أهميــة تعلُّمه 	 

ل كلَّ  موظِّفــا إســتراتيجية العصــف الّذهنــي، وســجِّ

مــا يذكــره متعلمــوك، ثــم قــم بمناقشــته والتعليــق 

عليــه، ويمكنــك بعــد ذلــك قــراءة مقطــع شــعري 

جميــل، أو طــرح لغــز لغــوي يثيــر التفكيــر، 

ــى  ــق إل ــه انطل ــة اللغــة، ومن ــه معرف ويتطلــب حلّ

بيــان جمــال اللغــة وقدرتهــا، وشــجعهم علــى 

ــرارها. ــرف أس تع

ــش 	  ــوان، وناق ــن العن ــا م ــة منطلًق ــدأ الحص أو/ اب

الطــالب: هــل تعرفــون ســبب تغيــر عالمــات 

ــرد؟  ــع ومف ــٍث وجم ــٍر ومؤنَّ ــن مذكَّ ــراب م اإلع

ــمَّ  إعرابهــا، ث ــة وجمــاًل لكلمــات  تغير أعــِط أمثل

ــذا  ــنا له ــوع درس ــيكون موض ــذا س ــم أنَّ ه أخبره

ــوم. الي

أو هيئ طالبك بما تراه مناسًبا.	 

شرح التذكير والتأنيث لألعداد )15 دقيقة( 
اطــرح ســؤااًل علــى الطّــالب: متــى تكــون عالمــة 	 

اإلعــراب أصليــة ومتــى تكــون فرعيــة؟

اســأل الطلبــة مــا هــي عالمــات اإلعــراب األصليــة 	 

والفرعية؟

ــات 	  ــم بالعالم ــرب اإلس ــى يع ــالب مت ــأل الط اس

الفرعيــة؟

ــات  	  ــم المعلوم ــدم له ــم، وق ــى إجاباته ــتمع إل اس

المناســبة، وشــجع أفكارهــم وآراءهــم.

يقّســم المعلّــم الطــالب إلــى مجموعــات، ويــوّزع 	 

الحّصة الثالثة عشرة

نواتج التعلم: 

ARB.6.2.02.058  يتعرف عالمات إعراب االسم األصلية 
والفرعية في الجمل االسمية والفعلية.

  عنوان الدرس:  النحو/عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية     



		   عنوان الدرس:  النحو/عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية     عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة

ــالل  ــن خ ــو )م ــالب فيدي ــى الطّ ــم عل ــرض المعلّ ــّم يع ــن ث ــة؛ وم ــى كّل مجموع ــة عل ــئلة مختلف أس

اليوتيــوب(، عــن عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة والفرعيــة  فــي الجمــل اإلســمية والفعليــة ، ويقــوم 

ــم. ــع المعلّ ــتها م ــّم مناقش ــن ث ــو، وم ــاهدة الفيدي ــد مش ــئلة بع ــن األس ــة ع ــالب باإلجاب الطّ

حّل أنشطة الكتاب + ورقة عمل )20 دقائق( 
 	
ناقــش مــع الطّلبــة إجابــات األســئلة الّتــي وّزعتهــا علــى الطّــالب، وتعــرض كّل مجموعــة إجاباتهــا أمــام 	 

الّصــّف.

ال تكتــف بالتدريبــات الــواردة، ولكــن كثِّــف التدريبــات، واســتثمر البيئــة الصفيــة فــي تكويــن الجمــل 	 

والتراكيب.

حّل التدريب رقم 1  في الكتاب ص 74- 75  من كتيب النحو ومناقشته مع الطّلبة.	 

 قسم الصف إلى مجموعات غير متجانسة لحل التدريب. 	 

قسم المهام داخل كل مجموعة.	 

اطلــب إلــى كل مجموعــة أن تناقــش الجمــل فيمــا بينهــا قبــل الشــروع فــي اإلجابــة، وامنحهــم الوقــت 	 

الكافــي للحــل، وتابعهــم مرشــًدا وموجًهــا ومجيًبــا عــن استفســاراتهم.

خِذ اإلجابة من أكثر من متعلِّم، وأشرك معظم المجموعات في اإلجابات.	 

اجعــل هنــاك فتــرات نقــاش قصيــرة جــًدا بيــن كل تدريــب وآخــر، وقــد تكــون لعبــة لغويــة أو أحجيــة، 	 

جــدد نشــاط طالبــك بيــن كل تدريــب وآخر. 

شجع الطلبة أن يتحدثوا بالعربية. 	 

امنح وقًتا للطلبة الضعاف ليتمكنوا من بناء جمل سليمة.	 

اشكر جميع الطالب-بعد االنتهاء من حل التدريبات-وشجعهم بما يناسبهم معنوًيا أو ماديًّا.	 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ذّكــر الطــالب بــأّن الحصــص الثــالث القادمــة هــي اســتكمال لــدرس النحــو: عالمــات إعــراب اإلســم 	 

ــرى  ــارات أخ ــر بعب ــتعّدوا للتفكي ــم أن يس ــة ، وعليه ــمية والفعلي ــل اإلس ــي الجم ــة  ف ــة والفرعي األصلي

ــر  ــدوا فوازي ــا، وأن يع ــة إعرابه ــت عالم ــرؤوه اختلف ــاب ق ــة أو كت ــر قص ــي آخ ــا ف ــماء وجدوه وأس

تشــجع زمالءهــم علــى تطبيــق أحــكام عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة والفرعيــة  فــي الجمــل اإلســمية 

ــة  بطريقــة صحيحــة. والفعلي

ــن أعــداًدا فــي أثنــاء حديثهــم مــع زمالئهــم، وشــجعهم علــى تســجيل 	  شــجعهم علــى تكويــن جمــل تتضمَّ

جملهــم، ثــمَّ إســماعها لزمالئهــم فــي الحصــة القادمــة.



		   عنوان الدرس: النحو/ عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية       عنوان الوحدة:  همٌم عاليٌة

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة الّثانيــة بالّتغذيــة الّراجعــة لمــا تعلّمــه 	 

الطّــالب فــي الحّصــة األولى.

الّصحــف 	  مــن  نمــاذج  الطّلبــة  أمــام  اعــرض 

المحلّّيــة تحتــوي علــى جمــل تحتــوي علــى 

لعالمــات إعــراب أصليــة، وأخــرى فرعيــة، وقّســم 

ــم  ــا بينه ــوا فيم ــات، ليتعاون ــى مجموع ــّف إل الّص

علــى إنشــاء جمــل للنوعيــن مــن عالمــة اإلعــراب 

مكتوبــٍة.

شرح عالمات إعراب اإلسم األصلية والفرعية  في 
الجمل اإلسمية والفعلية  )20 دقيقة( 

فــي 	  وناقشــهم  الطّلبــة،  إجابــات  إلــى  اســتمع 

إجاباتهــم.

ــٍل 	  ــن جم ــث ع ــر للبح ــا آخ ــا إضافّي ــم وقًت امنحه

جديــدة مــن الّصحــف التــي وّزعتهــا عليهــم.  

ومــن ثــّم تقــوم كّل مجموعــة بعــرض جملهــا أمــام 

ــوال  ــل وأح ــة الجم ــّف ومناقش ــي الص ــم ف زمالئه

ــالم. ــر الس ــع المذك ــى وجم ــراب المثن ــة إع عالم

حــث الطلبــة علــى اإلتيــان بجمــل  تحتــوي 	 

ــع  ــة م ــرى أصلي ــة وأخ ــة فرعي ــات إعرابي عالم

التغييــر المناســب . إجــراء 

ووظــف المســابقات لتحويــل المثنــى إلــى جمــع،  	 

أزواًجــا  وكــّون  إعرابهمــا،  لعالمــات  وانتبــاه 

ــرعة  ــز بس ــزوج المتمي ــئ ال ــالب، وكاف ــن الط م

ــل. ــال الجم ــه، وجم ــواب وصحت الج

الحّصة الرابعة عشرة

نواتج التعلم: 

ARB.6.2.02.058  يتعرف عالمات إعراب االسم األصلية 
والفرعية في الجمل االسمية والفعلية.

  عنوان الدرس: النحو/ عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية       
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شــّجع الطـّـالب علــى اإلتيــان بحــاالت مختلفــة لعالمــات إعــراب اإلســم األصليــة والفرعيــة  فــي الجمــل 	 

اإلســمية والفعليــة.    مــن خــالل عــرض نمــاذج مــن الّصحــف المحلّّيــة.

حّل أنشطة الكتاب )15 دقائق( 
حّل التدريب رقم2في الكتاب ص 75  من كتيب النحو.	 

ال تكتــف بالتدريبــات الــواردة، ولكــن كثِّــف التدريبــات، واســتثمر البيئــة الصفيــة فــي تكويــن الجمــل 	 

والتراكيب.

قسم الصف إلى مجموعات غير متجانسة لحل التدريب.. 	 

قسم المهام داخل كل مجموعة.	 

اطلــب إلــى كل مجموعــة أن يناقشــوا الجمــل فيمــا بينهــم قبــل الشــروع فــي اإلجابــة، وامنحهــم الوقــت 	 

الكافــي للحــل، وتابعهــم مرشــًدا وموجًهــا ومجيًبــا عــن استفســاراتهم.

خِذ اإلجابة من أكثر من متعلِّم، وأشرك معظم المجموعات في اإلجابات.	 

اجعــل هنــاك فتــرات نقــاش قصيــرة جــًدا بيــن كل تدريــب وآخــر، وقــد تكــون لعبــة لغويــة أو أحجيــة، 	 

جــدد نشــاط طالبــك بيــن كل تدريــب وآخر. 

شجع الطلبة أن يتحدثوا بالعربية. 	 

امنح وقًتا للطلبة الضعاف ليتمكنوا من بناء جمل سليمة.	 

اشكر جميع الطالب-بعد االنتهاء من حل التدريبات-وشجعهم بما يناسبهم معنوًيا أو ماديًّا.	 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ذّكــر الطــالب بــأّن الحصــص القادمــة هــي اســتكمال لــدرس النحــو: عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة 	 

والفرعيــة  فــي الجمــل اإلســمية والفعليــة ، وعليهــم أن يســتعّدوا للتفكيــر بعبــارات جديــدة توظِّــف فيهــا 

أحــوال عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة والفرعيــة .

ــن عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة 	  وشــجعهم علــى  العــودة إلــى الصحــف المحلّيــة وكتابــة جمــٍل تتضمَّ

والفرعيــة ، وعرضهــا أمــام زمالئهــم فــي الّصــّف.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة الّثالثــة بالّتغذيــة الّراجعــة لمــا تعلّمــه 	 

الطـّـالب فــي الحّصــة الّثانيــة.

األصلية والفرعية   اإلسم  إعراب  شرح عن عالمات 
في الجمل اإلسمية والفعلية  )20 دقيقة( 

اعــرض أمــام الطّلبــة نمــاذج مــن قصــص ُمترجمــة 	 

ــن أحــوال عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة  تتضمَّ

مجموعــة  كّل  تقــوم  ثــّم  ومــن   ، والفرعيــة  
باســتخراج أمثلــة وتعليــل ســبب تذكيرهــا أو 

تين الســابقتين.  تأنيثهــا وفًقــا لمــا تعلَّمــوه فــي الحصَّ

ــم نمــاذج مشــابهٍة لهــا مــع مراعــاة ســالمة  وتقدي

ــل.   ــي الجم ــة ف اللغ

ــٍل 	  ــن جم ــث ع ــر للبح ــا آخ ــا إضافّي ــم وقًت امنحه

ــن عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة  جديــدة تتضمَّ

ــم.   ــا عليه ــي وّزعته ــاذج الّت ــن الّنم ــة   م والفرعي
ومــن ثــّم تقــوم كّل مجموعــة بعــرض جملهــا 

ــالف  ــل اخت ــل وتعلي ــة الجم ــّف ومناقش ــام الص أم

ــة  . ــة والفرعي ــم األصلي ــراب اإلس ــات إع عالم
ــات 	  ــل وصياغ ــان بجم ــى اإلتي ــة عل ــّث الطلب ح

ُتســتخدم فــي العاّمّيــة، واطلــب مــن كّل مجموعــة 

ــي  ــات الّت ــض الّصياغ ــل بع ــف لتمثي ــر موق تحضي

ــا. يكتبونه

حّل أنشطة الكتاب )15 دقائق( 

  عنوان الدرس: النحو/ عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية         الحّصة الخامسة عشرة

نواتج التعلم: 

ARB.6.2.02.058  يتعرف عالمات إعراب االسم األصلية 
والفرعية في الجمل االسمية والفعلية.
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ــة 	  ــَة عمــل شــاملة ألحــوال  عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة والفرعيــة   مــع نمــاذج وأمثل أعــدَّ ورق

ــم طالبــك إلــى مجموعــات غيــر متجانســة، واطلــب إليهــم أن يجيبــوا عــن أســئلة الورقــة  مختلفــة، وقسِّ

ٍد ضمــن وقــٍت محــدَّ

ال تكتــف بالتدريبــات الــواردة، ولكــن كثِّــف التدريبــات، واســتثمر البيئــة الصفيــة فــي تكويــن الجمــل 	 

والتراكيب.

أبق على الطلبة مقسمين إلى مجموعات غير متجانسة لحل التدريبات. 	 

قسم المهام داخل كل مجموعة.	 

اطلــب إلــى كل مجموعــة أن تناقــش الجمــل فيمــا بينهــم قبــل الشــروع فــي اإلجابــة، وامنحهــم الوقــت 	 

الكافــي للحــل، وتابعهــم مرشــًدا وموجًهــا ومجيًبــا عــن استفســاراتهم.

خِذ اإلجابة من أكثر من متعلِّم، وأشرك معظم المجموعات في اإلجابات.	 

اجعــل هنــاك فتــرات نقــاش قصيــرة جــًدا بيــن كل تدريــب وآخــر، وقــد تكــون لعبــة لغويــة أو أحجيــة، 	 

جــدد نشــاط طالبــك بيــن كل تدريــب وآخر. 

ِع الطلبة أن يتحدثوا بالعربية. 	  شجِّ

امنح وقًتا للطلبة الضعاف ليتمكنوا من بناء جمل سليمة.	 

اشكر جميع الطالب-بعد االنتهاء من حل التدريبات-وشجعهم بما يناسبهم معنوًيا أو ماديًّا.	 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــة 	  ــأّن الحصــة القادمــة هــي اســتكمال لــدرس النحــو: عالمــات إعــراب اإلســم األصلي ذّكــر الطــالب ب

ــر بأســئلة لمراجعــة عالمــات  ــة ، وعليهــم أن يســتعّدوا للتفكي ــة  فــي الجمــل اإلســمية والفعلي والفرعي

ــتعماالت  ــن االس ــة م ــمية والفعلي ــل اإلس ــي الجم ــا ف ــل له ــة  والتمثي ــة والفرعي ــم األصلي ــراب اإلس إع

ــة. ــة، والعائل ــم والطّلب ــع المعلّ ــم  م ــي حياته ــة ف اليومي
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة الرابعــة بالّتغذيــة الّراجعــة لمــا 	 

الّســابقة عــن  الحصــص  الطّــالب فــي  تعلّمــه 

عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة والفرعيــة  فــي 

الجمــل اإلســمية والفعليــة .

تحتــوي 	  الطّــالب،  علــى  عمــل  ورقــة  وّزع 

تدريبــات علــى عالمــات إعــراب اإلســم األصليــة 

وتمييزهمــا. والفرعيــة 

 	
شرح عالمات إعراب اإلسم األصلية والفرعية  في 

الجمل اإلسمية والفعلية   )25 دقيقة( 
ــّل 	  ــوا بح ــات ليقوم ــي مجموع ــالب ف ــع الطّ توزي

ــات. الّتدريب

امنحهــم وقًتــا إضافّيــا لعــرض إجاباتهــم أمــام 	 

مــع زمالئهــم ومعلّمهــم. الّصــّف ومناقشــتها 

ــة أو 	  ــة خيالّي ــة قّص ــى حكاي ــالب عل ــّجع الطّ ش

ــم  ــراب اإلس ــات إع ــا عالم ــن فيه ــة "موظِّفي واقعّي

ــة  ــمية والفعلي ــل اإلس ــي الجم ــة  ف ــة والفرعي األصلي

حّل ورقة العمل )10 دقائق( 
يقــوم الطّــالب بحــّل ورقــة العمــل ومناقشــتها مــع 	 

زمالئهــم.

إعطاء وقت كاٍف ألسئلة الطّلبة واستفساراتهم.	 

ال تكتــف بالتدريبــات الــواردة، ولكــن كثِّــف 	 

الحّصة السادسة عشرة

نواتج التعلم: 

ARB.6.2.02.058  يتعرف عالمات إعراب االسم األصلية 
والفرعية في الجمل االسمية والفعلية.

  عنوان الدرس:  النحو/ عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية 
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التدريبــات، واســتثمر البيئــة الصفيــة فــي تكويــن الجمــل والتراكيــب.  عنوان الدرس:  النحو/ عالمات إعراب االسم األصلية والفرعية 

قسم الصف إلى مجموعات غير متجانسة لحل التدريبات. 	 

قسم المهام داخل كل مجموعة.	 

خِذ اإلجابة من أكثر من متعلِّم، وأشرك معظم المجموعات في اإلجابات.	 

اجعــل هنــاك فتــرات نقــاش قصيــرة جــًدا بيــن كل تدريــب وآخــر، وقــد تكــون لعبــة لغويــة أو أحجيــة، 	 

جــدد نشــاط طالبــك بيــن كل تدريــب وآخر. 

ِع الطلبة أن يتحدثوا بالعربية الفصحى. 	  شجِّ

امنح وقًتا للطلبة الضعاف ليتمكنوا من بناء جمل سليمة.	 

اشكر جميع الطالب-بعد االنتهاء من حل التدريبات-وشجعهم بما يناسبهم معنوًيا أو ماديًّا.	 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــات 	  ــن عالم ــوه ع ــا تعلم ــف م ــع توظي ــم. م ــام زمالئه ــا أم ــي قّصوه ــة الت ــة القّص ــة بكتاب ــف الطّلب كلّ

ــح.  ــلوٍب صحي ــة  بأس ــمية والفعلي ــل اإلس ــي الجم ــة  ف ــة والفرعي ــم األصلي ــراب اإلس إع
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــن 	  ــا. م ــة قرؤوه ــر قص ــن آخ ــك ع ــأل طالب اس

كاتبهــا؟ وهــل أعجبتهــم؟ ومــاذا أعجبهــم فيهــا؟

اقــرأ علــى طالبــك قصــة قصيــرة كتبتهــا أنــت أو 	 

ــن  ــألهم ع ــك، واس ــد طالب ــك أو أح ــد زمالئ أح

ــا. ــم فيه رأيه

اقتطــع بعــض العبــارات التــي ورد فيهــا األســلوب 	 

وناقــش  الســبورة،  علــى  واكتبهــا  اإلنشــائي، 

ــي. ــى المتلق ــا عل ــي تأثيره ــا وف ــك فيه طالب

في شرح المصطلح )5 دقائق( 
الّتغذيــة الّراجعــة لألســلوب الخبــري الـّـذي تعلّمــه 	 

الطـّـالب فــي كتــاب الجــزء األول للصــف الســابع، 

مــع إعطــاء أمثلــة ومناقشــتها.

ــى قســمين، اكتــب فــي القســم 	  اقســم الســبورة إل

األول عبــارات إنشــائيَّة مباشــرة، وفــي القســم 

ــارات إنشــائيَّة متنّوعــة )تحمــل  ــي اكتــب عب الثان

ــة(. ــة مختلف ــا بالغّي أغراًض

ــي؛ أنــا آســف-يقابلها: زعلــك 	  مثــل )ال تغضــب مّن

علــى رأســي(

لمــاذا ال تــردُّ علــى مكالماتــي؟ هاتفتــك أمــس ولــم 	 

. ترّد

اطــرح مناقشــات علــى طالبــك حــول الفــرق بيــن 	 

القســمين، ودعهــم يســتنتجوا التأثيــر الجمالــي 

الحّصة السابعة عشرة

نواتج التعلم: 

 ARB.4.1.01.019 يبحث بفاعلية عن المعلومات المتصلة 

بموضوع بحثه من مصادر مطبوعة ورقمية متعددة

ARB.4.2.03.005   يختار بنية منهجية تنظيمية متوازنة لعرض 
أفكاره مستخدما عبارات وجمال انتقالية مؤثرة للربط بينها 

،منوعا في األساليب اإلنشائية 

ARB.4.2.04.006 يكتب نصوصا تفسيرية قائمة على 
الوصف، أو الشرح، أو المقارنة والمقابلة، أو المشكلة والحل، 

ليعرض وجهة نظره التي تناولها مقدما أدلة مقنعة وأمثلة 

وتفاصيل.

  عنوان الدرس: الكتابة/ كتابة نص تفسيري 
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ــي. ــم الثان ــارات القس ــي لعب واإلقناع

ــي، 	  ــال التوضيح ــرض المث ــم اع ــالب، ث ــد الط ــرأه أح ــح، وليق ــود بالمصطل ــة المقص ــى لوح ــب عل اكت

ــه. ــالب محاكات ــى الط ــب إل واطل

أمثلة أخرى للتدريب )10 دقائق( 
كلف كل زميلين بقراءة األمثلة قراءة فاهمة واعية.	 

كلِّفهــم بإعــداد جــدول للعبــارة، والتشــبيه الــوارد فيهــا، والشــيئين اللذيــن وقــع بينهمــا التشــبيه، وفيــم 	 

يشــتركان، ومــا الهــدف مــن التشــبيه.

امنح طالبك الوقت الكافي للحل، وتابعهم مرشًدا وموجًها ومجيًبا عن استفساراتهم. 	 

ــة 	  ــة الراجع ــدم التغذي ــة، وق ــة الصحيح ــزز اإلجاب ــا، وع ــتماًعا منظًم ــالب اس ــات الط ــى إجاب ــتمع إل اس

ــة. الفوري

تدريبات )20 دقيقة( 
حّل تدريبات ص77.	 

وزع العمل على الطالب فردًيا أو ثنائًيا أو من خالل تكوين مجموعات غير متجانسة.	 

وزع المهام بين أعضاء المجموعة الواحدة.	 

ًدا، واتــرك الطــالب يشــعروا وجدانًيــا 	  تابــع عمــل الطــالب موجًهــا ومرشــًدا، وال تفــرض عليهــم رأًيــا محــدَّ

باألســلوب اإلنشــائي ومــاذا أثــارت فــي نفوســهم.

أثر خبرات الطالب بما تراه مناسًبا، وراع أصحاب الهمم؛ فربما احتاجوا أنشطة أكثر.	 

دع مقرر كل مجموعة ليقوم بعرض ما توصلت إليه مجموعته من إجابات.	 

حث الطالب على حسن االستماع، والتفاعل والتعقيب على ما استمعوا إليه.	 

كافئ المتميزين بما تراه مناسًبا.	 

الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــا 	  أخبــر الطــالب أن الحصــة القادمــة ســتكون فــي الكتابــة أيًضــا، وأنهــم ســيتعرفون كيــف يكتبــون نصًّ

تفســيريًّا جميــاًل.

اطلــب إلــى الطــالب أن يســتخرجوا مــا يســتطيعونه مــن أســاليب إنشــائيَّة، وتحديــد مغزاهــا، مــن آخــر 	 

قصــة قرؤوهــا، وأخبرهــم أنهــم ســيتبادلون العبــارات مــع زمالئهــم فــي الحصــة القادمــة.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــة 	  ــراض البالغّي ــض األغ ــرض بع ــة بع ــدأ الحص اب

ــا. ــة م ــي قص ــت ف ــا أن ــي قرأته الت

لوا كثيــًرا مــن األغــراض 	  اســأل طالبــك هــل ســجَّ

البالغّيــة التــي اســتخرجوا معانيهــا مــن آخــر قصــة 

قرؤوهــا.

اطلــب إلــى طالبــك أن يقــرؤوا مــا جمعــوه، 	 

ــى  ــع عل ــق الجمي ــي يتف ــارات الت ــوا العب وأن يكتب

ــل. ــة الفص ــى لوح ــا عل ــا، ويعلقوه ــا وجماله صحته

في شرح المصطلح )5 دقائق( 
الجــأ إلــى التدريــس المباشــر المعتمــد علــى 	 

الســؤال والجــواب والحوار وتوســيع المناقشــة.....

اســأل طالبــك: 

ما المقصود ببنية النص؟	 

هــل لجميــع النصــوص بنيــة كتابيــة واحــدة؟ لمــاذا 	 

برأيك؟

مــا البنيــة التــي تقترحهــا إذا طلــب إليــك أن تجمــع 	 

ــي  ــة الت ــا البني ــاًل، وم ــوان مث ــن حي ــات ع معلوم

تختارهــا للكتابــة عــن موقــف مؤثــر حــدث لــك، 

ــة؟ ــي حكاي أو أردت أن تحك

مــا عناصــر النــص التفســيري؟ ومــا طرائــق كتابــة 	 

النــّص التفســيرّي؟

ماذا تعني المقارنة والمقابلة؟	 

اســتمع إلــى اإلجابــات، ووجــه الدفــة إلــى حيــث 	 

ــيرّي  ــص التفس ــة الن ــن كتاب ــب م ــن الطال تمكي

ــه. ــاص ب الخ

الحّصة الثامنة عشرة

نواتج التعلم: 

 ARB.4.1.01.019 يبحث بفاعلية عن المعلومات المتصلة 

بموضوع بحثه من مصادر مطبوعة ورقمية متعددة

ARB.4.2.03.005   يختار بنية منهجية تنظيمية متوازنة لعرض 
أفكاره مستخدما عبارات وجمال انتقالية مؤثرة للربط بينها 

،منوعا في األساليب اإلنشائية 

ARB.4.2.04.006 يكتب نصوصا تفسيرية قائمة على 
الوصف، أو الشرح، أو المقارنة والمقابلة، أو المشكلة والحل، 

ليعرض وجهة نظره التي تناولها مقدما أدلة مقنعة وأمثلة 

وتفاصيل.

  عنوان الدرس: الكتابة/ كتابة نص تفسيري
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ا تفسيريًّا )15 دقائق(  كيف تكتب نصًّ
اطلب إلى الطالب قراءة الخطوات الواجب اتباعها عند كتابة نصٍّ تفسيريٍّ	 

اعرضها على لوحة لمناقشتها وتوضيحها.	 

اطرح بعض األسئلة في أثناء توضيح الخطوات، مثل: 	 

ة  والبحث؟	  لماذا نحتاج إلى جمع المادَّ

ماذا يعني التفكير خارج الصندوق؟	 

ماذا تفيدنا المقارنات في النّص التفسيرّي؟	 

لماذا نستخدم مخطّط ڤن؟	 

ما هي عناصر النص التفسيري؟.	 

؟	  أّيهما أكثر نقاط التشابه أم نقاط االختالف في النصِّ التفسيريِّ

ّية استخدام الكلمات أو العبارات التي تربط بين الجمل عند الحديث عن التشابه؟	  ما أهمِّ

اذكر أمثلًة عن الكلمات أو العبارات التي تربط بين الجمل عند الحديث عن االختالف.	 

مثال توضيحي )15دقيقة( 
اطلب إلى الطالب قراءة المثال التوضيحي: األسواق القديمة واألسواق الحديثة" قراءة صامتة.	 

ــق 	  ــن وف ــى الجانبي ــش عل ــار الهوام ــك إظه ــح ل ــي تتي ــرض الت ــائط الع ــدى وس ــى إح ــص عل ــرض الن  اع

ــيرّي. ــّص التفس ــة الن ــة لبني ــوان التوضيحي األل

ــِم األلــوان، وأبرْزهــا وفــق المثــال التوضيحــي: )خريطــة األلــوان(: البرتقالــي: يبيــن اأوجــه التشــابه-	  ّقسِّ

ــي  ــة الت ــرة الثاني ــر: للفق ــه االختالف-األخض ــن أوج ث ع ــدَّ ــي تتح ــى الت ــرة األول ــن االفق ــر: يبي األصف

ــالف. ــه االخت ــن أوج ث ع ــدَّ ــي تتح ــة الت ــرة الثالث ــالف.- األزرق للفق ــه االخت ــن أوج ث ع ــدَّ تتح

أرشــد الطــالب إلــى أن خريطــة األلــوان هــذه مهمــة جــًدا عنــد التخطيــط لكتابــة نصوصهــم التفســيريَّة 	 

ثــم عنــد تعديلهــا وكتابتهــا فــي صيغتهــا النهائيــة.

ــى 	  ــاج إل ــا يحت ــح م ــة، ووض ــن الصفح ــن م ــب األيم ــى الجان ــواردة عل ــش ال ــك الهوام ــع طالب ــرأ م اق

ــح. توضي

بــط المناســبة، ثــم اســألهم عــن أوجــه االختــالف وعبــارات 	  اســألهم جوانــب التشــابه أوَّاًل وعبــاراات الرَّ

الريــط المســتخدمة.

ــّص 	  ــل االن ــي تحلي ــًدا ف ــوطًا بعي ــك ش ــع طالب ــت م ــد قطع ــون ق ــش تك ــة للهوام ــتك الواعي ــد مناقش عن

ــيريَّة. ــم التفس ــط لنصوصه ــى التخطي ــالب عل ــن الط ــا يعي ــيرّي؛ مم التفس
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الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
اطلــب إلــى الطــالب قــراءة قصــة قصيــرة )يمكــن أن يكــون الطالــب قــد قرأهــا فــي صفــوف ســابقة( 	 

ــي  ــواردة ف ــها ال ــوان نفس ــة األل ــف خريط ــن... ويوظ ــى الجانبي ــة عل ــش توضيحي ــا هوام ــد له ويع

ــتخبرك". ــهادة س قصة:"الّش
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــا 	  ــة بم ــذه الحص ــتعدوا له ــل اس ــالب ه ــأل الط اس

ــابقة. ــة الس ــة الكتاب ــي حص ــم ف ــب إليه طُلِ

ــا 	  ــوا نصًّ ــن حلل ــالب الذي ــد الط ــى أح ــب إل اطل

تفســيريَّا، وكتبــوا هوامشــه، وأعــّدوا لــه خريطــة 

ــه. ــى زمالئ ــه عل ــرض نصَّ ــوان أن يع أل

النصــوص 	  تحليــل  علــى  الطلبــة  بقيــة  شــجع 

قراءتهــا. أثنــاء  فــي  التفســيريَّة 

ترتيب بنية النص وشرح عناوين المخطط)10دقائق( 
ــرض 	  ــائط الع ــدى وس ــى إح ــط عل ــرض المخط اع

ــة. المتاح

اختيــار 	  وأهميــة  العنــوان،  بشــروط  ذّكرهــم 

ــون  ــن مضم ــر ع ــاذب ومعب ــب وج ــوان مناس عن

النــصِّ التفســيرّي.

اســترجع معهــم عناصــر كتابــة النــص التفســيرّي، 	 

والخصائــص التــي تميــز كل عنصــر.

اعــرض عليهــم بدايــات شــائقة وممتعــة لنصــوٍص 	 

تفســيريَّة تعتمــد علــى المقارنــة والمقابلــة، قرأتهــا 

أنــت، أو تــدرَّس فــي صفــوف أخــرى غيــر الصــف 

الســابع.

اعــرض عليهــم مجموعــة مــن أوجــه التشــابه 	 

عنهــا  يتحدثــوا  أن  يمكــن  التــي  واالختــالف 

حســب النــص التفســيرّي الــذي تــمَّ اختيــاره.

الحّصة التاسعة عشرة

نواتج التعلم: 

 ARB.4.1.01.019 يبحث بفاعلية عن المعلومات المتصلة 

بموضوع بحثه من مصادر مطبوعة ورقمية متعددة

ARB.4.2.03.005   يختار بنية منهجية تنظيمية متوازنة لعرض 
أفكاره مستخدما عبارات وجمال انتقالية مؤثرة للربط بينها 

،منوعا في األساليب اإلنشائية 

ARB.4.2.04.006 يكتب نصوصا تفسيرية قائمة على 
الوصف، أو الشرح، أو المقارنة والمقابلة، أو المشكلة والحل، 

ليعرض وجهة نظره التي تناولها مقدما أدلة مقنعة وأمثلة 

وتفاصيل.

  عنوان الدرس: الكتابة/ كتابة نص تفسيري
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ــح لهــم أدوات الربــط المناســبة عنــد الحديــث عــن أوجــه التشــابه، وادوات الربــط التــي تناســب 	  وضِّ

ــا. أوجــه االختــالف كــي يكــون النــّص مترابطً

ص الفكرة المحوريَّة له.	  أرشدهم إلى كيفية كتابة خاتمة مناسبة وجميلة للنصِّ التفسيرّي تلخِّ

 	. أرشدهم إلى أهمية الجملة الخاتمة النصِّ التفسيريِّ

دة )20دقيقة(  كتابة المسوَّ
كلِّــِف الطــالب فردًيــا التخطيــط لكتابــة النــص التفســيري، وســاعدهم فــي التخطيــط باســتيفاء 	 

الخطــوات المطلوبــة، وأرشــدهم إلــى أن:  

يحّددوا جوانب التشابه واالختالف في النص التفسيري الذي  سيكتبون عنه.	 

يكتبوا عنوانًا مناسًبا يجذب القارئ لقراءة النّص.	 

يبدؤوا نصوصهم بجملة افتتاحية ومقّدمة شائقة. 	 

ينتبهوا إلى أن الفقرة األولى في النص التفسيرّي تتحدث عن نقاط التشابه.	 

يعرفوا أن الفقرات الثانية والثالثة والرابعة تتحّدث عن أوجه االختالف.	 

يحّددوا أدوات الربط المناسبة.	 

ص الفكرة المحورّية.	  يضعوا خاتمة مناسبة وجميلة تلخِّ

موا ما كتبوه ذاتًيا قبل عرضه على المعلم.	  يقوِّ
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. صحيفة التقييم الذاتي )5 دقائق( 

الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
أخبر الطالب أن يستعّدوا لكتابة نصوصهم التفسيرّية في صيغتها النهائية.	 

المعياُرم
درجُة تواُفِرِه

صغيرٌةمتوسطٌةكبيرٌة

التزمت فن كتابة النّص التفسيرّي.1

اخترت عنوانًا مناسًبا وجاذًبا للقارئ.2

كتبت جملة افتتاحية مناسبة شائقة.3

أبرزت عناصر النّص التفسيرّي4

ص الفكرة المحورّية.5 ختمت بجملة خاتمة تلخِّ

ثت في الفقرة األولى عن أوجه التشابه.6 تحدَّ

ثت في الفقر األخرى عن أوجه االختالف.7 تحدَّ

وظَّفت أدوات الربط المناسبة 8

كتبت بلغة عربية فصيحة سليمة9

استخدمت عالمة الترقيم المناسبة10

.راعيت التنظيم والترتيب والتفقير11

.كتبت بخط جميل واضح12
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــا تفســيريَّا ألحــد الطالب 	  اعــرض علــى طالبك نصًّ

الذيــن قمــت بتدريســهم، وأخبرهــم كيــف كانت 

موهبتــه تظهــر فــي دروس الكتابــة، وكيــف وجهته 

حتــى صــار كاتًبــا متميِّــًزا... يمكنــك أن تقــرأ 

جــزًءا مــن ســيرة ذاتيــة ألحــد الكتــاب يبيــن فيهــا 

جهــود المعلــم فــي توجيهــه نحــو كتابــة النصــوص 

التفســيرّية كتابــة صحيحــة وجميلــة، وكيــف أنــه 

تعــرف تقنيــات كتابــة النــص التفســيري المعتمــد 

علــى المقارنــة والمقابلــة مــن توجيهــات معلمــه.

أو هيئ طالبك بما تراه مناسًبا	 

كتابة النص في صيغته النهائية )35 دقيقة( 
كلِّف الطالب أن:	 

ــوء 	  ــي ض ــة ف ــيريَّة معدل ــم التفس ــوا نصوصه يكتب

ــم. ــة  التقوي ــم وصحيف ــم وزمالئه ــات المعل ملحوظ

ــا 	  ــوا بإخراجه:)تنظيًم ــوه، ويعتن ــا كتب ــوا م يطبع

ــط ). ــوح خ ــة ووض ــالمة لغ ــيًقا وس وتنس

يقــرؤوا نصوصهــم التفســيريَّة علــى زمالئهــم، 	 

ويمكنهــم نشــرها فــي مجلــة المدرســة، أوالمدونة 

ــة. ــة للمدرس ــة اإللكتروني ــة األدبي أو الصفح

تابــع طالبــك فــي أثنــاء كتابــة نصوصهــم بصيغتهــا 	 

ًهــا. النهائيــة مرشــًدا وموجِّ

ــي 	  ــالب نصوصهــم ف ــب الط ــى أن يكت احــرص عل

الحّصة العشرون

نواتج التعلم: 

ARB.4.1.01.019 ARB.4.1.01.019 يبحث بفاعلية عن 
المعلومات المتصلة بموضوع بحثه من مصادر مطبوعة ورقمية 

متعددة

ARB.4.2.03.005   يختار بنية منهجية تنظيمية متوازنة لعرض 
أفكاره مستخدما عبارات وجمال انتقالية مؤثرة للربط بينها 

،منوعا في األساليب اإلنشائية 

ARB.4.2.04.006 يكتب نصوصا تفسيرية قائمة على 
الوصف، أو الشرح، أو المقارنة والمقابلة، أو المشكلة والحل، 

ليعرض وجهة نظره التي تناولها مقدما أدلة مقنعة وأمثلة 

وتفاصيل.

  عنوان الدرس: الكتابة/ كتابة نص تفسيري
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ــك. ــرافك وتوجيه ــت وبإش ــي البي ــس ف ــة ولي الحص

حها قريًبا، وستكون تعليقاتك مفيدة لهم.	  اجمع الكتب، وعد طالبك أنك ستصحِّ

ــد 	  ــاب ق ــًرا مــن الكت ــة مــن الحصــص الممتعــة؛ ألن كثي ــع، وأخبرهــم أن حصــص الكتاب اشــكر الجمي

تأثــروا بهــذه الحصــص، وولــدت موهبتهــم فــي أثنائهــا.

الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــة، 	  ــة والمقابل ــى المقارن ــدة عل ــيريَّة المعتم ــوص التفس ــة النص ــوا كتاب ــك أن يمارس ــى طالب ــب إل اطل

ــك. ــوا ذل ــة ليفعل ــص الكتاب ــروا حص ــك، وال ينتظ ــا علي ويعرضوه
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راسيِّ األّول نصوُص االستماِع للفصِل الدِّ



6	

قمحٌة في حجِم بيضٍة

َقْمَحٌة في َحْجِم َبْيَضٍة-ليو تولستوي

ــَع  ــِة.  اْجتَم جاَج ــِة الدَّ ــِم َبْيَض ــُه بِحْج ــِح لكنَّ ــِة الَقم ــبيٍه بِحبَّ ــْيٍء َش ــى َش ــوَن عل ــاٌل َيلعب ــَر أَطف ــوٍم َعَث ذاَت ي

ــتْغربوَن. ــْم ُمس ــُه َوه ــُه َيتباَدلونَ ــاُل حولَ األَطف

في ذاِت الحيِن، مرَّ َرجٌل، فاشتراه منهم؛ ثّم هرول ليعرضه على ملك البالد.

َغَمــرْت َجاللــَة الَملــِك فرحــٌة غامــرٌة لِهــذِه التُّحَفــِة الَغريَبــِة، َوَدفــَع للبائِــِع ثمنهــا. َوَبعــَث بالحاِجــِب لِجمــِع 

ُمستشــاريِه، فاجَتمعــوا، َومكثــوا َدهــًرا َيتباَدلونَهــا. فقالــوا للملــك: "إنّنــا لــْم نَعُثــْر فــي الُكُتــِب علــى تفســيٍر 

لهــذا الُمَعّمــى."

ُوِضَعــْت الّتحفــُة فــي ناِفــَذٍة مــْن نَواِفــِذ الَقصــِر. َوذاَت يــوٍم َتســلَّلْت َدجاجــٌة ُفضوليَّــٌة إلــى الّناِفــذِة، َوشــَرَعْت 

ــَن بِصــوٍت  ــِك هاتفي ــْروَل الُمستشــاروَن صــوَب الَمل ــْت، َوســاَعَتها َه ــبيِه بالبْيَضــِة، فانَْفلََق ــيِء الشَّ ــِر الشَّ بَِنْق

واِحــٍد: إنَّهــا َحبَّــُة َقمــٍح َعجيَبــٌة يــا َموالنــا الُمعظَّــَم.  َصِعــَق الَملــُك مــْن هــوِل الُمفاجــأَِة! َوبالحــاِل طَلَــَب إلــى 

ــْن َيعــرُِف أَيــَن وَكيــَف َومتــى كانَــْت َحبَّــُة الَقمــِح بِمثــِل هــذا الَحجــِم؟ الُخَبــراِء فــي َمْملَكِتــِه الَبحــَث عمَّ

ــِة،  ــْم ُتســِعْفُهْم بِمــا َيُفــكُّ لُغــَز تِلــَك الحبَّ ــِة؛ َفلَ َعكــَف أولِئــَك علــى ُكتبِهــْم َوخرائِِطِهــْم َوالَمراِجــِع الّتاريخيَّ

َفعــادوا إلــى الَملــِك خائبيــَن:

ــِرُح يــا َمــوالَي أْن َتســأَل  ــَة. ونَقَت ــِة الُمباَرَكــِة الَبتَّ -يــا موالنــا، مــا َوجْدنــا فــي ُكُتِبنــا ِذْكــًرا لِِمثــِل هــِذِه الَحبَّ

الفاّلحيــَن َوأَُســَرُهم. فأرَســَل الملــك بِطلــِب ُمــزاِرٍع مــن القروييــن الُمعّمريــَن. ثــمَّ جــاؤوا بِرُجــٍل َعجــوٍز 

ُجــَل بالــكاِد رآهــا. ــَة الَقمــِح، لكــنَّ الرَّ ــِه الملــُك حبَّ ، َفَعــرَض علي ــنِّ ــٍن فــي السِّ طاِع

- أيَن َتعتِقُد أنَّ مْثَل هذا القْمِح َينمو؟ هْل َسَبَق لَك أِن اْشَترْيَت أَو َبَذْرَت مثَل هذا في أرِضَك؟

َمِع، وبِالكاِد َفِهَم َمرمى الّسؤاِل؛ َفأَجاَب: كاَن الَعجوُز َضعيَف السَّ

 ARB.5.1.01.018 يفهم مضمون المادة المسموعة، ومعاني بعض العبارات الواردة فيها، والرسائل المضمنة

ARB.5.1.01.019 يحلل المادة المسموعة كالمقال التربوي، أو المقال االجتماعي محددا العالقات بين أجزاء النص مفاضال بين اآلراء المطروحة

الَوْحَدُة األولى/ َنصُّ االستماع
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. لكــْن ُربَّمــا كاَن ذلــَك فــي عهــِد أَبــي أطــاَل اللــُه َبقــاَءُه؛ اســأَلوُه َفُربَّمــا  -لــْم أََر مــْن قبــُل مثــَل هــذا الَحــبِّ

َيعــرُِف مــا ال أَعــرِف...!

؛ ثّم أَمَر جنَدُه أْن يأتوا بوالِد الّشيِخ. دِّ ُدِهَش الَملُك لِهذا الرَّ

إْن كاَن  ُجــِل. َفجــاءوا بــه، وكاَن َيبــدو أَصَغــَر ُعْمــًرا َوأَحــدَّ َســْمًعا، َو ــًة باحثيــَن عــِن الرَّ  َوهــَرَع الُجنــُد ثانَي

ــا، َوَمشــُيُه أَســَرَع مــْن ابِنــِه. ــَوُه كاَن ُمتَّزِنً َيْمشــي بِرِْفَقــِة ُعــّكاٍز واِحــٍد، فــإنَّ َخطْ

َوَعرَض عليِه الَملُِك حبََّة الَقمِح سائاًِل:

- أَرأْيَت أَْو َسِمْعَت أَو َحَصْدَت أَو َزَرْعَت أَِو اْشَترْيَت أَْو بِْعَت مثَل هذا ِمْن َقبُل؟

-ال يــا ســيِّدي، أنــا لــْم أَْزَرْع، ولــْم أَْحُصــْد أَو أَبِــْع أَو أْشــَتِر مثــَل هــذا، ولـَـْم أَر بِمثــِل َحجِمهــا فــي َزَمنــي، لكــن 

مــا كاَن لدينــا أكبــُر مّمــا لَديُكــم فــي يوِمُكــم هــذا. ُربَّمــا يــا مــوالَي ِمــَن الُمْسَتْحَســِن أْن َتســأَلوا أبــي أَداَم 

اللــُه َبقــاَءُه.

ِل. يِخ األَوَّ -حَسًنا...حسًنا، إلينا بَِجدِّ الشَّ

ــمِع، وكاَن بــّراَق العينيــِن يتكلّــُم بِوضــوٍح؛ َتنــاَوَل   َوجــاءوا بِــِه، وَكاَن ُمْســَتقيَم الظَّْهــِر، َقــويَّ الِبْنَيــِة، حــادَّ السَّ

: ــا بُِحبٍّ ــَة َواْحَتَضَنه الَحبَّ

َقها بِلَْهَفٍة غاِمَرٍة: -مْنُذ َزَمٍن َبعيٍد لْم أَر مثَل هِذِه الَحبَِّة، َقَضَم مْنها َقْضَمًة َصغيَرًة َوَتَذوَّ

-هِذِه ِمْن ُحبوبِنا يا موالي.

- قــاَل الَملِــُك: َمتــى َوأيــَن كانَــْت َتنمــو مثــُل هــِذِه الُحبــوِب؟ وأيــَن كاَن حْقلـُـَك الَّــذي َزَرْعــَت فيــِه مثــَل هــذا 

؟ لَحبِّ ا

- يــا مــوالَي، مثــُل هــذا كاَن َيْنمــو فــي كلِّ َمــكاٍن فــي َزَمِننــا.  ولـَـْم ُيَفكِّــْر أََحــٌد بارتــكاِب َخطيَئــِة َبْيــِع الُخبــِز 

ــْم نَُكــْن نَْعــرُِف َشــيًئا عــِن النُّقــوِد. " يــا مــوالَي، ُكلُّ أرِض اللــِه أرضــي َيوَمــذاَك".  َيوَمِئــٍذ ُكّنــا  أَو ِشــرائِِه، َولَ

ــا،  ــبُّ َبعَضن ــا نُِح ــا ُكّن ــا ألنَّن ــُه َيرعان ــَن، وَكاَن الل ُكُل ُمْجَتمعي ــأْ ــَن، َونَ ــُد ُمْجَتِمعي ــَن، َونَْحُص ــْزَرُع ُمْجَتِمعي نَ

ــِه". ــعاَدُة َتغُمــُر الَجميــَع، والُحــبُّ ُيظَلِّلُنــا بِظلِّ زُق َوفيــًرا، والسَّ َونَشــُكُر اللــَه علــى نَِعِمــِه، َفــكاَن الــرِّ
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باعِة بيَن القديم والحديِث عالُم الطِّ

ــرُب  ــَب الع ــد كت ــاُل، فق ــا يق ــراِع كم ــُة أمُّ االخت ــا، فالحاج ــِة له ــِة الُملحَّ ــَة الحاج ــُة نتيج ــأِت الطِّباع نش

، وكتــب أهــل مصــر فــي أرِض  القدمــاُء علــى الحجــارِة والجلــوِد والخشــِب وجريــِد النَّخــِل والطِّيــِن المشــويِّ

ينيُّــوَن اســَتعملوا الحــروَف الَمصنوَعــَة مــن الَخشــِب. وكلُّ ذلــَك مــن أجــِل أن  ، والصِّ النِّيــِل علــى َورِق الُبــرديِّ

يوثِّقــوا ُمعامالتِِهــم وتاريَخُهــم وعلوَمُهــْم وآداَبُهــم.

ــِة أو المتحرَِّكــِة، التــي  ــَة الطِّباعــِة بالحــروِف الُمنفصلَ وبحلــوِل عــام 1436 اختــرَع األلمانــيُّ غوتنبــرغ آل

ــُة  ــدأَ عمليَّ ــورِق لتب ــى ال ــُط عل ــر، وُتضَغ ــا الحب ــع عليه ــدِن، يوض ــن المع ــروٍف م ــن ح ــارًة ع ــْت عب كانَ

ــمَّ ُيعــاُد  ــٍب، ث ــى جن ــا إل ــِد جنًب ــِب الُحــروِف بالي ــُه يجــُب ترتي الطِّباعــِة، وكانــت صعوبُتهــا تكمــُن فــي أنَّ

ِة ُكُتــٍب. فحــاُت فــي النِّهايــِة لتكويــِن عــدَّ فحــِة التَّاليــِة، وُتجَمــُع الصَّ ترتيــُب الكلمــاِت مــن أجــِل طباَعــِة الصَّ

ــِة التــي  ٍل فــي تاريــِخ طباعــِة الكتــاِب، ونُســَي عصــُر الكتاَبــِة اليدويَّ وقــد كاَن ذلــَك االختــراُع نقطــَة تحــوُّ

ــراَع  ــكَّ أن اخت ــاِج. وال ش ــادِة اإلنت ــل إع ــن أج ــاِت م ــِد والنَّفق ــِت والُجْه ــن الوق ــَر م ــتغرُق الكثي ــْت تس كانَ

ى إلــى  ــا أدَّ ــريعة نوًعــا مــا، ممَّ ِل مــَن النَّســِخ الَبطــيِء إلــى الطَّباعــة السَّ الطابعــِة كاَن لــُه أثــٌر كبيــٌر فــي التحــوُّ

نشــوِء حركــٍة تأليفيَّــٍة واســعِة النِّطــاِق. 

ــا عــن  ــريعِة اختلََفــْت طُــُرُق الطِّباعــِة الحديثــِة اختالًفــا كليًّ ــِة السَّ وبعــد دخــوِل الحاســوِب والطِّباعــِة اآلليَّ

ــُة  ــِت اآلل ــاِء، وبعــد أن كانَ ــداُر بالكهرب ــِد أصبحــت ُت ــداُر بالَي ــِت اآلالُت ُت ــُرِق القديمــِة، فبعــَد أن كانَ الطُّ

ــًة قــادرًة علــى طباعــِة نحــِو أربعــِة آالِف  َرْت لتصبــَح آليَّ ــا، تطــوَّ ــًة تعتمــُد علــى عامــِل الطِّباَعــة يدويًّ بدائيَّ

ــاعِة. ورقــٍة فــي السَّ

ثــم بــدأَْت ثــورُة الطِّباعــِة الرَّقميَّــِة الَّتــي تعتمــُد علــى طابعــاٍت متَّصلــٍة بأجهــزِة الحاســوِب، تتــمُّ فيهــا الطِّباعــُة 

ــٍة  ــٍة ممكَن ــى دقَّ ــى أعل ــوِل عل ــزِر للُحص ــاِد الَّلي ــِر، أو اعتم ــِث الحب ــِة نف ــٍة، كتقنيَّ ــدٍة مختلف ــاٍت جدي بتقنيَّ

ــِة  قيق ــي الدَّ ــا ف ــي تطبُعه ــَدِد األوراِق الَّت ــاُس بع ــِة ُتق ــرعُة الطِّابع ــْت س ــواِن، وأصبح ــودٍة لألل ــَل ج وأفض

ــا. ــا وجوَدُته ــِع، وزاَد إنتاُجه ــُم المطاب ــَر حج ــَدِة. وَصُغ الواح

ــوِر باســتخداِم الليــزِر والَمطبَعــِة الحراريَّــِة والمطابــِع الرَّقميَّــِة  ودخلَــْت مــَع الوقــِت طباعــُة األلــواِن ثــم الصُّ

الَوْحَدُة الّثانية/ َنصُّ االستماع

ARB.5.1.01.019 يحلل المادة المسموعة كالمقال التربوي، أو المقال االجتماعي محددا العالقات بين أجزاء النص مفاضال بين اآلراء المطروحة
ARB.5.1.01.018 يفهم مضمون المادة المسموعة، ومعاني بعض العبارات الواردة فيها، والرسائل المضمنة.
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إعــادِة  التــي كان آخرهــا الطَّابعــاِت ثالثيَّــَة األبعــاِد، التــي تعــدُّ واحــدًة مــن أبــرِز أســاليِب البنــاِء والتَّصميــِم و

ــواِم  ــي األع ــِر ف ــارِها الكبي ــَع انتش ــا م ــرِة، ُخصوًص ــنواِت األخي ــي السَّ ــريَُّة ف ــا البش ــْت إليه لَ ــِر توصَّ التَّدوي

ــهيرِة الَّتــي ُبنيــْت  العشــرِة الماضيــِة فــي مختلــِف أنحــاِء العالــِم، إذ نجــُد العديــَد مــن األبنيــِة والمنشــآِت الشَّ

ــِة.  باســتخداِم هــذِه التِّقنيَّ

ــِر  ــن أكب ــيُّ م ــاُل الطِّبِّ ــدُّ المج ــتخدامها ويع ــاالُت اس ــت مج ع ــل تنوَّ ــدِّ ب ــذا الح ــد ه ــُر عن ــِف األم ــم يق ول

ناعــَة الطِّبِّيَّــَة التَّقليديََّة واجَهــِت العديَد  المجــاالِت وأكثِرهــا اهتماًمــا بالطّباعــِة ثُالثيَّــِة األبعــاِد، حيــُث إنَّ الصِّ

مــن التَّحديــاِت بــدًءا بوقــِت التنصيــِع وانتهــاًء بالتَّكلَفــِة العاليــِة ُخصوًصــا إذا كانَــِت الكميَّــُة المطلوبــُة مــن 

َد العالـَـَم بأمــٍل  ــًة لشــخٍص واحــٍد، وقــد اســتطاعت الطّباعــُة ثالثيَّــُة األبعــاِد أن تــزوِّ الُمنتــِج قليلــًة أو ُمخصصَّ

كبيــٍر لحــلِّ هــذِه المشــاكِل مــن خــالِل القــدرِة علــى إنتــاِج أيِّ ُمنتــٍج مهمــا بلَغــْت درجــُة تعقيــِدِه وبكلفــِة 

ــا  ــُة فــي وقِتن ــزاُل تشــهُدُه الطَّابع ــذي ال ت ــِل ال ِر الهائ ــى التَّطــوُّ ــاٍج منخفضــٍة. وكلُّ هــذا الفضــل يعــوُد إل إنت

الحاضــِر.
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الَوْحَدُة الّثالثة/نّص االستماع

َقْصُر الِحْصِن

َمْتهــا َجريــدُة »االّتحــاِد« على اّتســاِع  ــورُة الَّتــي قدَّ ــوِر الَّتــي نُِشــرْت لقْصــِر الِحْصــِن، تلــَك الصُّ مــْن أروِع الصُّ

ُث عْنــه بِعــّزٍة وُشــموِخ، وكذلــك الّرمــاُل  صفحتيــِن َيظهــُر فيهــا الِحْصــُن جميــاًل متألًقــا، يــكاُد التَّاريــُخ يتحــدَّ

ــموِخ. الَّتــي تحيــُط بــه والنُّخيــالُت الُمتناثــراُت علــى اّتســاِع الَمســاحِة، وكأنّهــا ُكويكبــاٌت زاهياٌت بالشُّ

القليــُل مــن النَّــاِس اآلَن َيْعــرُِف الَحيــاَة فــي )أبوظبــي( الَقديمــِة! وقليــٌل مْنهــم الَّــذي شــاهَد تلــَك النََّخــالِت بأمِّ 

اكــرَة ليَتعــَرَف ُعلــوَّ )َعوانــة( الَّتــي َتقــُف حارِســًة للقْصــِر الُمنيِف.  عيِنــه، وكثيــٌر مْنهــم ســوَف َيســتْدعي الذَّ

ــِل، وشــاهْدُت  ــك النَّخي ــْن ذل ــى ِم ــذاك مــا َتبّق ــٌم )ألبوظبــي( ، شــاهْدُت آن ــارًة قديمــًة كأنَّهــا ُحلُ أتذكــُر زي

ــاُم علــى  ــُر ســاحَل )أبوظبــي( الَبحــريَّ وهــو ين ــِن(، وأتذكَّ ــدُّ إلــى َمْنطقــِة )الُبطي ــذي َيمت الرَّمــَل األْبيــَض الَّ

ــن )هــوري( و)شــاحوف( وســفينًة خشــبيًَّة هِرمــْت  ــفِن القديمــِة بي ــى مــن السُّ ــيِف(، وبعــَض مــا تبقَّ )السَّ

ــّي بأمــاٍن. ــاحِل الرَّمل فنامــْت علــى السَّ

بعــَد أعــواٍم طَويلــٍة وفــي زيــارٍة لبعــِض المعــارِف فــي منطقــِة المحاربــة القديمــة َغــرَب الِحصــِن، ) الكلمــة 

الملونــة مــن أســماء القبائــل فــي الهامــش األفقــي- للمخــرج (

ــاهقُة،  ــي الشَّ ــْت َبعــُض الَمبان ــدْت، ونََبَت ــوارِع وُعّب ــُض الشَّ ــْت بْع ــًرا؛ فُزٍرَع ــرْت كثي ــْد تغي ــاُة ق ــْت الحي كان

ــريِع علــى يــِد ُمعّمــِر )أبوظبي(  وظَهــَر َقْصــُر الِحْصــِن شــاِمًخا.. وْقَتهــا اشــَتَعلْت أبوظبــي بالنُّمــوِّ والُعْمــَراِن السَّ

ــيِخ زايــٍد بــن ًســلطاَن طيَّــَب اللــُه ثــراُه. الحديثــِة وُمؤســِس اّتحــاِد اإلمــاراِت الَمغفــوِر لــه الشَّ

ــِق،  ــِة والحدائ ــوارُع بالّزراع ــِت الشَّ ّين ــِل وُز ــاُت النَّخي ــِر، وازدادْت غاب ــاِء والتَّعمي ــى الِبن ــُل إل ــَل الرَّم رح

ــن  ــزاٌء م ــْت أج ــَد أْن ُرمّم ــاِء، وبع ــعَة األرج ــًة متَّس ــُر حديق ــَك تعُب ــي( كأنَّ ــي )أبوظب ــيُر ف ــَت تس وأصَبْح

الِحْصــِن وأُضيفــْت إليــه مســاحاٌت مزروعــٌة بأنــواِع األْشــجاِر والزُّهــوِر، أَصبــَح َيظهــُر كواحــٍد مــن أجمــِل 

ــِة. ــوِن القديم الُحص

ــِة  ــاِت التَّراثّي ــوِم االحتفاليَّ ــَة لمْفه ائع ــورَة الرَّ ــَي الصُّ ــّي ليعط ــيُّ والتُّراث ــاُن التَّاريخ ــذا الِمهرج ــاَء ه ــمَّ ج  ث

الُمعّبــرِة عــْن ُحــّب هــذه األرِض والّتاريــِخ الَمجيــِد. فالحــبُّ َمــزروٌع ُهنــا فــي هــذِه الرِّمــاِل البيضــاِء، كمــا 

ة  ــودَّ ــبِّ والم ــى الُح ــْت عل ــا قام ــاُة ُهن ــاراِت، فالحي ــي( واإلم ــِخ )أبوظب ــِر تاري ــُذ فْج ــُل ُمن ُزرع ذاك النَّخي

ــألرِض ــاِء ل والوف


