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 االستماع

األهداف السلوكية 

  تمييز األصوات المختلفة. 

  التكيف ذهنيا مع سرعة المتحدث. 

  استخالص التالميذ النتائج مما يستمعون إليه. 

 القدرة على االحتفاظ باألفكار الرئيسة حية في الذهن. 

 



 

 

 

   تليه التي األسئلة عن أجب و ، اآلتي النص إلى استمع : المتعلم عزيزي

 بابانِ  لي كانَ  : قال ي بكيَك؟ ما :لَه   فقيلَ  َبكى، معاويةَ  بنِ  إياسِ  أم   توفَِيت لما

ما فأغلقَ  الجّنِة، إلى مفتوحانِ  ه   .أَحد 

ل   َنراكَ  َولسنا بأمَك، الّناسِ  أّبر   إنكَ  :بأّمه البرِ  كثيرِ  لرجل   َوقيلَ   َمَعها؟ تأك 

 َقد فأكونَ  َعيَنها؛ إليهِ  َسَبقت ما إلى َيدي َتسبِقَ  أن أخاف   :َعليهم َفرد  

ئِلَ  .َعققت ها عاملَته   كانت َكيفَ  : لَه   َفقيلَ  َولَِدهِ  عن آخر   َوس   ما :فقال َمَعك؟ م 

 كانَ  إال نهار   في َمعي َمشى وال أمامي، كانَ  إال لَيل   في َقط   َمعي َمشى

 .َورائي

 



 األسئلة

 السؤال
عاِوَيَة؟ ْبنَ  إِياسَ  أَْبَكى الذي ما    •  م 

 اإلجابة
 .له الَمفتوحين البابين   أحد   إغالق  •



 السؤال
 َقْولِ  في الَمْفت وحانِ  البابانِ  ما   •

عاِوَيَة؟ بنِ  إِياس   م 

 اإلجابة

 

 .وال داه  •



 السؤال

ل   َيك نِ  َلمْ  لِمَ  • ج  ل   الّصالِح   الر   َمعَ  يأْك 
ِه؟  أ مِّ

 اإلجابة

 

ب قَ  أَن   َيخاف   كانَ • ه   َسَبَقت   ما إ لى َيده َتس  ن ها إ لَي   .َعي 



 السؤال
بَ  أَنْ  لاِلْبنِ  ي ْمِكن   َكْيفَ     •  َمعَ  َيتأد 

 الَمْشيِ؟ َوْقتَ  والِِدهِ 

 اإلجابة

 

شى ب أن  • ، في أَماَمه   َيم   .النَّهار   في وَوراَءه   الليل 



 السؤال

 

حْ  أَْعَجَبَك؟ الّساِبَقةِ  الَمواقِفِ  أَي  •  َوضِّ
 .َذلِكَ 

 اإلجابة

 

 .للطالب اإلجابة تترك•



 التحدث

األهداف السلوكية 

  أفكاره مستخدما الصيغ النحوية المناسبةعن التعبير. 

 يعبر عن أفكاره مستخدما النظم الصحيحة لتركيب الكلمة في

 .العربية خاصة في لغة الكالم

  يتمكن من التفكير باللغة العربية والتحدث بها بشكل متصل

 .ومترابط لفترات زمنية مقبولة



 القراءة

األهداف السلوكية 

 المعنى وتمثيل ، األداء وحسن ، النطق جودة . 

   بمحتوياتها واالنتفاع سليمة بصورة المكتبات استخدام . 

واالستقالل ، كالسرعة المختلفة القرائية المهارات اكتساب 

 عند الوقف وإحسان ، المعاني تحصيل على والقدرة بالقراءة
 . المعنى اكتمال

 
 



سن الصحبة َسان و  ح   اإلح 

 

 

 

 

ٍرو رضي َّللا عنه َقالَ َعن   ن  َعم  د  َّللاَّ  ب  َقاَل  :َعب 

ول  َّللاَّ  صلى َّللا عليه وسلم َبر  »: َرس  ن  أَك  إ نَّ م 

ه   ل  َوال َدي  ج  وَل . «ال َكَبائ ر  أَن  َيل َعَن الرَّ ق يَل َيا َرس 

ه  َقالَ  ل  َوال َدي  ج  َف َيل َعن  الرَّ بُّ »: َّللاَّ  َوَكي  َيس 

ه   بُّ أَمَّ بُّ أََباه ، َوَيس  ، َفَيس  ل  ج  ل  أََبا الرَّ ج  «الرَّ  

 

 

" : عن عبد َّللا بن عمرو رضي َّللا عنهما قال 

جاء رجل إلى النبي صلى َّللا عليه وسلم 

أحي والداك ، قال : فاستأذنه في الجهاد ، فقال 

 "ففيهما فجاهد : نعم ، قال : 



   روح بال كالجسد ..... أدب بال علم : المتعلم عزيزي

 اللغوي معجمك إلى أضف

 الكلمة معناها

  .طَلَب إِذنه فيه 
 

 اْستَأْذنه

  أحق   أولى

   الكبائر و هي اإلثم العظيم المنهي عنه  مفردها كبيرة ،

 الشخص المتفوق شخص متواضع في حديثه و لكنه متفوق في أفعاله: عزيزي المتعلم 

 

َتقابِلََتْيِن َتْحَته ما ما  لِّ َكلَِمَتْيِن م   :َخطٌّ الَفْرق  في الَمْعَنى َبْيَن ك 

 

 

 

 

(  2) المجموعة  (  1) المجموعة    

 والِداَك؟  َحيٌّ أَ 

 

 َيْحَفظ   ِجهاد   ِمَئَة َحديث  . 

 َجميل   َحي   َيْسك ن  أَخي في

 

 في َسبيِل للاِ  ِجهاد   بِر  الوالَِدْينِ 



 السؤال

دَ •  :َيأ تي َعما أَج ب   األَّولَ  الَحديثَ  ق راَءت كَ  َبع 

َبر   ما -أ• ؟ أَك   الَكبائ ر 

فَ  -ب• ل   َيل َعن   َكي  ج  ه   الرَّ  ؟وال َدي 

 اإلجابة
ك  •  .ب الل   الشِّر 

بَّ  ب أَن  • ل   َيس  ج  ل   أَبا الرَّ ج  بُّ  اآلخر، الرَّ بُّ  أَباه ، َفَيس  ه   َوَيس   .أ مَّ

 التعزيز
 خطأ*صح                   •



 السؤال
 

سول   َرَبطَ  ل مَ  • قوقَ  الرَّ ن   ع  راك   الوال َدي   ب الل ؟ ب اإل ش 

 اإلجابة

 
• ، ن  ، َوَكما أََمَر اإل سالم  ب ب رِّ الوالَدي  ن  َد الشَّهاَدَتي  الم  َبع  َظم  َدعائ م  اإل س  ن  أَع  ما م  ه  ألَنَّ ب رَّ

، َوَقَرَن اإل ساَءَة إ لَي   َبر  الكبائ ر  ن  أَك  ، َوَجَعلَه  م  ن  قوَق الوالَدي  َم ع  باَدة  َّللا ، َفَقد  َحرَّ ما ه  َوَقَرَنه  ب ع 
راك  ب الل    .ب اإل ش 

 التعزيز
 خطأ*                   صح•



 السؤال

 

ل ه  • سول  صلى َّللا عليه وسلم في َقو  :  ما الج هاد  الذي َقَصَده  الرُّ
؟ د  ما َفجاه   َففيه 

 اإلجابة
 

هما والقيام على خدمت هما وكسب  رضاهما•  .بذل الجهد في برِّ

 التعزيز
 خطأ*صح                   •



 السؤال

 

مير  الهاء  في• تأَذَنه  في الج هاد  : "َعالَم َيعود  الضَّ  ؟"فاس 

 اإلجابة

 

سول  •  .صلى َّللا عليه وسلم َعلى الرُّ

 التعزيز
 خطأ*صح                   •



 السؤال
ر  • ك  َرى صوًرا اذ  ن   أ خ   َّللا ؟ َسبيل   في الج هاد   صور   م 

 اإلجابة
 

، والجهاد بالقلم• ، والج هاد  ب اللسان   .الَجهاد  بالمال 

 التعزيز
 خطأ*صح                   •



 السؤال
 

ن   الناس   أََحقُّ  َمن  • س  َبة ب ح  ح  ؟ الَحديث   في َوَردَ  َكما الصُّ  األَخير 

 اإلجابة
 

 .األ مُّ •

 التعزيز
 خطأ*صح                   •



 التراكيب و األساليب اللغوية

األهداف السلوكية 



 

 ) صياغته وإعرابه(المثنى  :  الموضوع



   األمثلة

 ب

 ينعلقت سارة لوحت

 

 ينشفى للا المريض

 أ

 انمرتب انالسرير

 

 بالمال  انتجود المسلمت

 جـ

 ينسافر الطالب في فوج

 

 ينيضر الدخان بالرئت

 



 

 ان             مرتب انالسرير

 

 بالمال  انتجود المسلمت

 الرفع

 في هذه الكلمات؟ ( الضمة ) هل ظهرت العالمة األصلية •

 ال -نعم   

  ما العالمة التي نابت عن الضمة ؟ •

 

 

 

 المثنى وعالمة رفعه األلفيرفع 

 



   النصب

 ينعلقت سارة لوحت

 

 ينشفى للا المريض

 

 في هذه الكلمات؟ ( الفتحة ) هل ظهرت العالمة األصلية •

 ال -نعم   

  ما العالمة التي نابت عن الفتحة ؟ •

 

 

 

 
 
 
 

 إذا ينصب المثنى وعالمة نصبه

 الياء 



 الجر

 في هذه الكلمات؟ ( الكسرة ) هل ظهرت العالمة األصلية •

 ال -نعم   

  ما العالمة التي نابت عن الكسرة ؟ •

 

 

 

 

 ينالطالب في فوجسافر 

 

 ينيضر الدخان بالرئت

  الياءإذا يجر المثنى وعالمة جره 



 الخالصة

   ألف ونونيصاغ  المثنى بزيادة 

 أو

 . على أخر المفرد ياء ونون 

 



 

 جمع المذكر السالم :  الموضوع



 األشخاص أو األشياء من ثالثة على زاد ما بأنه الجمع يعرف
                               :مثل فيه المفرد لفظ على بزيادة ،

          
  
 

 

 ثالثة على دل ما هو السالم الجمع فإن ، ذلك على وبناء  
 هو وهذا ، آخره على ونون ياء أو ونون واو بزيادة ، فأكثر
   . السالم المذكر جمع

  

 

ي ن +عالم    و ن +عالم  



 الرفع

 ؟ ما تحته خط في( الضمة ) هل ظهرت العالمة األصلية •

 ال -نعم   

   ما العالمة التي نابت عن الضمة؟ •

 

 

 

 يرفع جمع المذكر السالم بالواو

  "َقْد أفلًح المؤمنون" .

  يصوم  المسلمون شهَر رمضان .

 ي َصّمم  المهندسون مشروعات  

  مختلفةً 



   النصب

 
 .ي حب  الناس  الشباَب المبادرين 

 ؟ ما تحته خط في( الفتحة ) هل ظهرت العالمة األصلية •

 ال -نعم   

  ما العالمة التي نابت عن الفتحة ؟ •

 

 

 

 
 
 
 

 جمع المذكر السالم بالياء ينصب

أحاَل القاضي المتهمين إلى محكمة 

.مدنية   

.احترم  الممثلين الملتزمين   



 الجر

 في هذه الكلمات؟ ( الكسرة ) هل ظهرت العالمة األصلية •

 ال -نعم   

  ما العالمة التي نابت عن الكسرة ؟ •

 

 

 

 

  عظة  الغابرين ولنا في  

  !المظلومين داف ع  عن  

 

 . الممرضينت عاني المشافي نقَص  

  الياءب جمع المذكر السالم يجر 



 

 المؤنث السالمجمع  : الموضوع  



 شاركن في نشر العلم األديبات

 دل على الكلمة في المثال السابق ؟ -1

   األديبات

 ما نوع هــــــــــــــــــذا الجمع ؟  -2

 جمع مؤنث سالم 

 بم انــــــــــــــــــــــتهى ؟  -3

 ألف وتـــــــــــــاء مفتوحة 

 مــــــــــــا مفــــــــــــــــــرده ؟ -4

 أديـــــــــــــــــــبة  

 .عرف جمع المؤنث الســــــــــــالم  -5

 .هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره 

 

 

  



   كل احترام األمهاتتستحق 

 .دل على جمع المؤنث السالم في الجملة  -1

 األمــــــــــــــــــــــهات

 ما عالمـــــــــــــــــــة إعـــــــــــــــــــــــرابه ؟ -2

 الضمـــــــــــــــــــــــة

 أعـــــــــــــــــــــــــــربه -3

 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

 االستنـــــــــــــــــــــــــــــتاج

 (الضمة ) عالمة رفع جمـــــــــــــــــــــــــع المؤنـــــــــــــــــــــــــث السالم 

 



 الكلياتأنشــــــــــــــــــــــأت الدولــــــــــــــــــــة 

 .دل على جمع المؤنث السالم في الجملة  -1

 الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 ما عالمـــــــــــــــــــــــة إعرابــــــــــــــــــــه ؟ -2

 الكســــــــــــــــــــــــرة 

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــربه ؟ -3

 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره 

 (الكسرة ) عالمة نصب جمع المؤنث سالم : نستنتج

 

 

 

 

 

 



 اهتمت الدولة بتعليم البنات 

.دل جمع المؤنث السالم في الجملة  -1  

 البنـــــــــــــــــــــــــــــات

مـــــــــــــا عالمـــــــــــة إعرابه ؟ -2  

 الكســــــــــــــــــــــرة 

.أعربـــــــــــــــــــــــــــــه  -3  

.مضاف إليه وعالمة جره الكسرة الظاهرة على اخره   

 نستنتج 

( الكسرة ) عالمة جر جمع المؤنث السالم   

 



 محـــــــترماتأوالت العــــــــــقل 

 زرت عرفــــــــــــــــــــــــــات 

 بركــــــــــــــــات وفرحــــــــــــــات صديقان مخلصان 

 .دل على جمع المؤنث السالم في الجمل السابقة  -1

 فرحات  –بركات  –عرفات  –أوالت 

 ماذا نسمي هذه األسماء ؟ -2

 .نسميها ملحقات بجمع المؤنث السالم 

 كــــــــــــــــــــــــيف نعربــــــــــــــــــــــــــها ؟ -3

 .تعرب إعراب جمع المؤنث السالم 

 نستنتـــــــــــــج

 :  يلحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه 

 فرحـــــــــــــــــــــــات –بركـــــــــــــــــــــــات  –عرفــــــــــــــــــــــات  –أوالت 

 

 



 

 القــــــــــــــــــــاعـــــــــدة

 :جمع المؤنث السالم 

 .هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة ألف وتاء في آخره 

 عالمة إعراب جمع المؤنث السالم 

 .رفــــــــــــــــــــــــــعا ( الضمة ) 

 .نصبا وجزما ( الكسرة ) 

 

 :يلحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه 

 :أوالت ، وما سمي به من األشخاص واألماكن ونحو ذلك 

 فرحـــــــــــــــــــــــات –بركـــــــــــــــــــــــات  –عرفــــــــــــــــــــــات  –

 

 

 



 

 التكسير جمع : الموضوع  



التعريف 

 لفظه من واحد له مما اثنتين أو اثنين على زاد ما كل هو

 .المفرد صورة في تغيير مع ومعناه

 

هأنواع   

   : نوعان التكسير جمعل

العشرة إلى الثالثة من العدد على يدل ما وهي : قلة جموع 

،  

ال ما إلى الثالثة من العدد على يدل ما وهي : الكثرة جموع 

 .له نهاية

 



 جموع القلة: أوال 
 

 

 

 

  

 

 
    

( 1) المجموعة   

 لَِسان ألِسنـَة

 عـَم ود أْعِمَدة

 أفنَِية
 

  فِنـَاء

(  2) المجموعة   

 َشْهر أْشه ر

ر  َبْحر أْبح 

ع  أذر 
 

عِذَرا  



( 3) المجموعة   

 َوقـت أوقـَات

 َعمـَل أْعمـَال

 كـَتف أكـْتـَاف
( 4) المجموعة   

  َصبـِي ِصْبيَة

 فتى فِتيَة

المغ   ِغلَمة  



 :لجموع القلة أربعة أوزان هي 

أفـِْعلَة   

 أفـُْعل 

 أفـَْعال 

 فِـْعلة 

 القاعدة



 أ
 ثياب:  ثوب     

 رقا ب:   رقبة      

 ب
 كبــــود:  كبــــد  

لـــــم       علوم: ع 

 ج

  

 

ــلمان:   غــالم     غ 

 ح ــيتان:    حـــوت  



 د

 و

 ه

 ز

 أصدقاء:    صديق     

 

 أعزاء:  عزيز  

 شعراء:  شاعر  

 كرماء:  كريم  

 عما ل : عامل   

 كتِّاب : كاتب  

 كهنة :  كاهن  

 

 طلبة :  طالب  



 هذا وفي والسماعي القياسي منها كثيرة اوزان الكثرة لجمع

 التي المشهورة االوزان بعض على نقتصر سوف الدرس

 .قياسيا في جمعت

 (فَِعال)على وزن ( ا )المجموعة 

 (فعول)وزن على ( ب)المجموعة 

 (  فعالن)وزن على  (ج)المجموعة 

 القاعدة



 ( أفعالء )وزن على  (د)المجموعة   

 (فعالء)وزن على  (هـ)المجموعة 

(فعال)وزنعلى  (و)المجموعة 

 (فعلة)وزنعلى  (ز)المجموعة 



 التقويم



 

 

 

 

  

 

 
    

 التدريب األول

   كالمثال ، ( الجمع و المثنى ) مستخدما اكتب : الطالب عزيزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب الثاني

   كالمثال ، التالية الجمل في ( الجمع و المثنى ) استخدم : الطالب عزيزي

 

 

 

 

 زهرة  زهرتان زهرات

 شجرة

 ساعة

 حقيبة

 المدرسة واسعة المدرستان واسعتان المدارس واسعة

 العلم مرفوع

 التلميذ نشط

مهذبة  التلميذة  



 

 

 

 

  

 

 
    

 التدريب الثالث

  ( صالحات ، طالب ، معلمون ،  ساعات  ، شموع ) : اآلتية الكلمات صنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريب الرابع 

   اآلتي الفراغ في المناسبة الكلمة ضع : المتعلم عزيزي

 

   ( المثنى صيغة )   (  المعلمون ، المعلمان ، المعلم ) محبوبين .......... كان -1

   ( الجمع صيغة )          ( الجنود ، الجنديان ، الجندي ) جبناء ....... ليس   -2

 

 

 

 

التكسير حمع جمع المؤنث السالم المذكر السالم جمع   



 

 

 

 

  

 

 
    

 التدريب الخامس

 

 أخرى مرة و مرة المثنى إلى المفرد من اآلتية الجملة حول : نتعلم صغيري يا هيا

 . ( مربية الفتاة صارت ) : الجمع بصيغة

 ................................................................................ : المثنى

 ............................................................................... : الجمع 

 

 

 التدريب السادس

   القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر : المتعلم عزيزي

  ( جمع ، مثنى ، مفرد )                 ....................  ( قبطان ) كلمة -1

 

 

 التدريب السابع

  عندك من مفيدة بجمل يأتي لما مثل  : الطالب عزيزي

  مرفوع مثنى -1

 مجرور سالم مذكر جمع -2

 

 

 

 

 

 

 



 الكتابة

األهداف السلوكية 



 

 

 التدريب األول

ْرقيمِ  َعالَمةَ  اْخَترْ  ناِسَبةَ  الت   :َيأْتي ما في الَقْوَسْينِ  َبْينَ  ِمّما الم 

َن  عاو   (،   :   !  ؟)                          )   (أـ ما أَْجَملَ الت 

 ( ؟  ؛  ،   .  )            )    ( َفراِغكَ ـ َكْيَف َتْقِضي َوْقَت ب 

ِق  اِئح  في الف ْند   . (   ؟ ؛  ،) َكْي َيْسَتريَح )   ( ج ـ َنَزلَ الس 

 التدريب الثاني

ًها اآلتيَة، الَكلِماتِ  اْجَمعِ  َتَنبِّ َتَوِسَطةِ  الَهْمزةِ  ِكتاَبةِ  إِلَى م   َسليَمة   بِصوَرة   الم 

 

ؤال  س 

 ف ؤاد

 َمْسأَلَة



 

 

 التدريب الثالث

ْفردَ  أَْعطِ    ًها اآلتيِة، الَكلِماتِ  م  َتَنبِّ  :َسليَمة   بِصوَرة   الَهْمَزةِ  ِكتاَبةِ  إِلَى م 

 التدريب الرابع

َنِة بِصوَرة   ًها إِلَى ِكتاَبِة األَلِِف الليِّ َتَنبِّ  :َسليَمة  هاِت ماِضَي األَْفعاِل اآلتيِة، م 

 َيْدعو

 َيْرمي

 َيْشكو

 َيْسَتْلقي

 َيْحمي

 أَْدعية

 َمالِجئ

 َشواِطئ


