www.9alami.com

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثــاين

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثــالث

الموضوع :عناصر اجلملة الفعلية  /الفعل اجملرد و املزيد

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :عناصر اجلملة االمسية  /االسم املفرد املثىن اجلمع املذكر املؤنث

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى

تصحيح فردي

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :الفعل اجملرد و املزيد.

تصحيح مجاعي

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :عناصر اجلملة الفعلية .

إجناز التمارين

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
 .1أستخرج من النص جمال تتضمن :

الخطوات

األهـــداف

عرض التمارين

إجناز التمارين

فع ــل

ف ــاعل

مفعول بــه

فع ــل

ف ــاعل

جار و جمرور

 .2أستخرج ما في النص من أفعال حسب الجدول :
أفعال جمردة
أفعال مزيدة
 .3أعرب :
اختار اهلل حممدا
 .4أصرف ( كتب الدرس ) مع الضمائر :
أنت
أنتم

أنت
أننت

أنتما

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :عناصر اجلملة االمسية .

عرض التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحصــة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :االسم املفرد املثىن اجلمع املذكر املؤنث.

الخطوات

األهـــداف

الرقــم:

20

الرقــم:

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
 .1أستخرج من النص جملة اسمية حسب الجدول :
مبتدأ  +خرب مفرد
مبتدأ  +خرب مجلة فعلية
مبتدأ  +خرب شبه مجلة
 .2أحول الجملة التالية حسب الضمائر

( مسع باخلرب  ،فطلب من ابنه البحث عن البنت )

هي
مها
مها
هم
هن
 .3أعرب :
الغش رذيلة
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :ال ـرابع

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الرابـع

الموضوع :عناصر اجلملة الفعلية  /عناصر اجلملة االمسية

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :اجملرد و املزيد  /املذكر و املؤنث و املفرد و املثىن و اجلمع

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درسي الرتاكيب  :عناصر اجلملة الفعلية  /عناصر اجلملة االمسية .

إجناز التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تدور هذه التمارين حول خمتلف عناصر الدرسني املقدمني خالل الوحدة اجلارية (عناصر
اجلملة الفعلية  /عناصر اجلملة االمسية )  .و التالميذ مطالبون بإجناز و مناقشة عناصرها
ترسيخا ملا سبق تعلمه .
أكتب التمارين على السبورة خبط واضح و جلي و أقرؤها موضحا املطلوب من كل واحد
 ،يباشر بعدها املتعلمون اإلجناز معتمدين على ذواهتم :

 .1أكمل الجمل التالية :
حيب ………………… ..العسل .
سارت السيارة …………………..
يشكو ………………… ..من األمل .
…………………..العصفور فوق غصن شجرة .
.2

أعرب :

رسم مسري قطة .
السماء غائمة

 .3أرسم جدوال من عدة خانات و أضع الجمل :
رحل مسري إىل املدينة .
حضرت املسرحية .
سار الولد فوق اجلسر .
.4
.5

أركب ثالث جمل تبتدئ بأسماء .

أركب ثالث جمل اسمية يكون الخبر في األولى مفردا و في الثانية جملة

فعلية و في الثالثة شبه جملة .

.6

تصحيح فردي

اجملرد و املزيد

مذكر /مؤنث
مفرد  /مثىن
مجع

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 )1أصنف األفعال إلى مجردة و مزيدة و أدرجها في الجدول :
قال  ،الم  ،سأل  ،انبطح  ،متالك  ،تسهم  ،عاهد  ،أقبل  ،قبل  ،تقابل .
الفعل الثالثي اجملرد
ماضي

مضارع

الفعل الثالثي املزيد
أمر

مضارع

ماضي

 ) 3أذكر مؤنث هذه األسماء :
االسم

سيد

ممرض

جمتهد

فىت

غائب

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها الغموض
عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

سعيد

مؤنثه

 ) 4أذكر مذكر هذه األسماء :
االسم

نائمة

قائلة

مفيدة

مسلمة

مشرتية

مذكره

 ) 5أكمل مأل الجدول التالي :

الكتاب ) و أدرجها في الجدول مبينا نوع الخبر :
نــوع اخل ـ ـ ــرب

أمر

 )2أذكر ثالثة أفعال ثالثية مجردة و ثالثة أفعال مزيدة .

أركب جمال اسمية تبتدئ باألسماء التالية ( الرجل  /األم  /المدرسة /

اجلملـ ـ ــة االمسي ــة
تصحيح مجاعي

الخطوات

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

عرض التمارين

األهـــداف

الرقــم:

25

الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل

الرقــم:

24

مفرد
مذكر
مؤنث

فىت

مثىن

مجع

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :اخلــامس

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الســادس

الموضوع :الفعل الالزم و املتعدي  /الفعل الصحيح و املعتل

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :الفاعل و نائب الفاعل  /املبين للمجهول و املعلوم

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :الفعل الصحيح و الفعل املعتل.

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :الفعل الالزم و املتعدي .

إجناز التمارين

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
.1

أستخرج من النص :

فع ــل
.2

ف ــاعل

عرض التمارين

إجناز التمارين
مفعول بــه

أستخرج ما في النص من أفعال حسب الجدول :

أفعال جمردة
أفعال مزيدة
.3

أحول " وقف الجابي و هو محتار " إلى :

املفرد املؤنث :
املثىن املذكر :
املثىن املؤنث :
اجلمع املذكر :
اجلمع املؤنث :
.4

أستخرج من النص األفعال الصحيحة و المعتلة :

األفعال الصحيحة
األفعال املعتلة
.5

أعرب :

ركبت احلافلة
تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :الفاعل و نائب الفاعل .

عرض التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :املبين للمجهول و املبين للمعلوم .

الخطوات

األهـــداف

الرقــم:

20

الحصــة :األولــى

الرقــم:

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
.1

أستخرج من األفعال المبنية للمجهول و أبين نائب الفاعل :

الفعل املبين للمجهول

نائب الفاعل

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………..

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………..

.2

أستخرج من النص الفاعل و أذكر الفعل :
الفـ ـ ــاعل

الفع ـ ـ ـ ــل

…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………

.3
-

أحول إلى المبني للمجهول :
مسع احلاضرون األغاين
دعا الرجل الضيوف
أحضر النادل األكل
دق الطبالون الطبول

 .4أعرب :
اختلطت دقات الطبول

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الســابع

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الســابع

الموضوع :الفعل الالزم و املتعدي  /الفاعل و نائب الفاعل

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :الصحيح و املعتل  /املبين للمجهول و املبين للمعلوم

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

تصحيح مجاعي
تصحيح فردي

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درسي الرتاكيب  :الفعل الالزم و املتعدي  /الفاعل و نائب الفاعل.

إجناز التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تدور هذه التمارين حول خمتلف عناصر الدرسني املقدمني خالل الوحدة( الفعل الالزم و
املتعدي  /الفاعل و نائب الفاعل )  .و التالميذ مطالبون بإجناز و مناقشة عناصرها
ترسيخا ملا سبق تعلمه .
أكتب التمارين على السبورة خبط واضح و جلي و أقرؤها موضحا املطلوب من كل واحد
 ،يباشر بعدها املتعلمون اإلجناز معتمدين على ذواهتم :

الخطوات
الصحيح و
املعتل

 .1أختار من القائمة التالية ما أركب به الجمل التالية ( فهم  /دخل  /نام  /سأل /
فتح  /فرح  /مل  /رجع )

 .2أركب جملتين تتضمن أفعاال الزمة معتمدا على القائمة
 .3أركب جملتين تتضمن أفعاال متعدية معتمدا على القائمة

 .4أركب جملتين تتضمن أفعاال الزمة دون االعتماد على القائمة .

 .5أركب جملتين تتضمن أفعاال متعدية دون االعتماد على القائمة .
 .6أضع جدوال أصنف فيه عناصر الجمل التالية :
مل سعيد
نام املسافر يف الفندق
أكل مسري رغيفا
حضر الغائب

 .7أذكر ثالث جمل مبنية للمعلوم ثم أبنيها للمجهول .

 .8أذكر ثالث جمل مبنية للمجهول ثم أبنيها للمعلوم و أذكر الفاعل و المفعول
به

 .9أبين عناصر الجمل التالية :

مسع الولد اجلرس
بدئ الكالم
أقفل الباب
سلم الولد على أبيه
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها الغموض
عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

عرض التمارين

الرقــم:

20

الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل

الرقــم:

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 ) 1أركب ثالثة جمل تحتوي على أفعال معتلة :
-

 ) 2أركب ثالثة جمل تحتوي على أفعال صحيحة :
-

 ) 3أستخرج عناصر الجمل التالية و أكمل الجدول :
اجلملة

الفعل

نوعه

الفاعل

املفعول به

يسلم على احلاضرين
نام مجال يف العراء
مال الولد يف املشي
سأل املؤمن اهلل

املبين للمعلوم
و املبين
للمجهول

) 4أحول الجمل بتحويل أفعالها من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول :
-

أغل ْقت الباب :
حضرت الدرس :
ركبت الدراجة :
علمت اخلرب :

 ) 5أحول هذه األفعال مع جملها من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول في
المضارع:

-

أكلت الزيتون :
أوقدت النار :
تعلمت الكتابة :

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :الثــامن

المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :التــاسع

الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  1و 0

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  1و 0

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األنشطـة الداعمـة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل

الخطوات

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول دروس الوحدتني األوىل و الثانية من الرتاكيب و الصرف و التحويل

اس ــتنتاجات جدي ــدة يف إي ــار تقوي ــة ال ــتعلم ال ــذايت .و جتم ــع ه ــذه اخلط ــوة ب ــني
الوظيفة التكوينية والتقواية و الداعمة .
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أذكر املتعلمني بالظواهر الرتكيبية و الصرفية و التحويلة املستهدفة .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
.1

مبتدأ

أستخرج من النص ما أكمل به ملء الجداول التالية :
خرب

الفعل
.2

عرض التمارين

الفاعل

نوع اخلرب
جار و جمرور

فعل مبين للمجهول

نائب الفاعل

نوع الفعل:الزم أو متعدي

 .3أستخرج من النص :
فعلني صحيحني :
فعلني معتلني :
.5

استعراض

أستخرج من النص :

فعلني جمردين :
فعلني مزيدين :

.4

تذكري

أعرب ما تحته خط في النص

( هو  /هي  /مها  /مها  /هم  /هن ).
" أفتخر ببالدي "

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تأيت هذه احلصة تقواا لدهداف املتعلقة بدروس الوحدتني األوىل و الثانية من
الرتاكيب و الصرف و التحويل  ،و مدر قدرة املتعلمني على استثمار
مكتسباهتم يف وضعيات خمتلفة  ،و دعما للتعلمات املكتسبة و تطويرها و بناء
استنتاجات جديدة يف إيار تقوية التعلم الذايت .و جتمع هذه اخلطوة بني
الوظيفة التكوينية والتقواية و الداعمة .
تعرض التمارين الكتابية على السبورة خبط واضح و على شاكلة ما قدمت به
يف احلصة السالفة .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .

تصحيح
مجاعي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .

تصحيح فردي

يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و
يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

أحول الجملة التالية مع ضمائر الغائب والغائبة في المفرد و المثنى

والجمع :

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

تأيت هذه احلصـة تقواـا لدهـداف املتعلقـة بـدروس الوحـدتني األوىل و الثانيـة مـن
الرتاكيـ ـ ــب و الصـ ـ ــرف و التحويـ ـ ــل  ،و مـ ـ ــدر ق ـ ــدرة املتعلمـ ـ ــني علـ ـ ــى اسـ ـ ــتثمار
مكتسباهتم يف وضعيات خمتلفة  ،و دعما للتعلمات املكتسـبة و تطويرهـا و بنـاء

األهـــداف
أن يصحح املتعلمون التمارين املنجزة تصحيحا مجاعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر .

اإلجناز

األهـــداف

الرقــم:
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الحــصة :األنشطـة الداعمـة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل

الرقــم:

11

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :التــاسع

المكـون :تطبيقـات كتـابية
الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل
الحــصة :األولـى  :تقــومي كت ــايب

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل

الخطوات

أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :الثــانية  :تصح ـ ــيح

عرض
تذكري

أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .

استعراض

أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي

األهـــداف
أن ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد العودة إليه عند احلاجة .

اإلجناز

10

المكـون :تطبيقـات كتـابية

أن يصحح املتعلمون متارين التقومي مجاعيا على السبورة .

توزيع األوراق

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :التــاسع
الرقــم:

10

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أعرض التمارين على السبورة خبط واضح و جلي .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .
يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف
على كل ظاهرة مثارة و تعزز بأمثلة إضافية .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

نقل التصحيح

ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد االستفادة منه و الرجوع إليه كلما
احتاجوا إىل ذلك  ،مع كتابة الظواهر اليت تثري لديهم صعوبات بلون مغاير و
واضح قصد الرتكيز عليها .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :العــاشر

المكـون :التطبيـقات الكتابية

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :كــان و أخـواهتـا  /الضمائر املتصلة
الحــصة :األولــى

الخطوات

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :الضمائر املتصلة.

تصحيح فردي

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :كــان و أخـواهتـا .

تصحيح مجاعي

الموضوع :إن و أخ ـواهتـا  /الضمـائر املنفصـلة
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
 .1أستخرج من النص :
الناسخ الفعلي

امسه

عرض التمارين

إجناز التمارين
خربه

نوع اخلرب

 .2أضع خطا تحت الضمائر المتصلة :
 .3أصرف الجملة " يحترمون مرادا و ال يستهزئون به " إلى الضمائر :
-

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :األولــى

أنت
أنتما
أنتم
أننت

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

اإلعراب

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :الضمـائر املنفصـلة .

إجناز التمارين

األهـــداف

المكـون :التطبيـقات الكتابية

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :إن و أخ ـواهتـا .

عرض التمارين

الرقــم:

األسبـوع :احلـادي عشـر
الرقــم:
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
 .1أستخرج من النص :
الناسخ احلريف

امسه

خربه

نوع اخلرب

 .2أضع الضمير المنفصل المناسب :
…………… اندفعوا
…………… يضربون
……………يصرح
…………… خافت

 .3أحول حسب الجملة " عاش و استمر في الحياة " حسب الضمائر :
 هي مها مها هم هن .4أعرب :

ليت األمر حمصور
تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية
الموضوع :كــان و أخـواهتا

الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

إن و أخواهتا

 /إن و أخ ـواتـها

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

 .1أكمل الجمل التالية :
كان سعيد …………....
ظل ………… .….واقفا

الموضوع :الضمائر املتصـلة  /الضمائر املنفصــلة

المــدة 54 :دقيقة

ما فتئ ………… …..….يهطل
صار الظل ………….……….

الضمائر
املتصلة

 .2أركب ثالث جمل تحتوي على نواسخ فعلية يكون الخبر فيها مرة مفردا و
أخرى جملة و أخرى شبه جملة .

 .3أحدد نوع الخبر في الجمل التالية :

خبـ ـ ـ ــرهـا

اجلمـ ـ ـ ـ ــلة

…………………………
…………………………

ظل املطر يهطل
صار الظل مستقيما
كنت يف الساحة
ليس الرب أن تقول احلق

…………………………
………………………….

 .4أعرب  :ليست احلديقة خمضرة

 .5أركب جمال تتضمن النواسخ الحرفية التالية :
ليت

كأن

 .6أكمل الجدول التالي و أشكل الكلمات :
الناسخ

امسه

الضمائر
املنفصلة

لعل

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 .1أكمل بتصريف الفعل حسب ما هو مطلوب :
أنتم ( درس ) التاريخ العريب .
أنت ( ال حتب ) الظلم .
العلماء ( يرشد ) الناس إىل اهلداية .
أنتما ( تسعى ) ملا فيه صاحل الوين .
املسافران ( قضى ) ليلة كاملة يف احملطة .
 .2أكمل بإضافة الضمير المتصل المناسب :

( عليـ… ) أن ترعى األمانة .
مجعت ( أدوات… ) يف ( حمفظتـ… ) و توجهن إىل املدرسة .
سعيت ( إليـ… ) صباحا ألخربه مبا حدث .

 .3أعرب

ضربتك على يدك

 .4أكمل بإضافة ضمير منفصل مناسب :

…………… ..ال تعرفون حقيقة األمور .

مجلة

……………..تدرسن التاريخ .

شبه مجلة

……………..حضرن الدرس .

لعل
إن
كأن
ليت
 .0أعرب  :إن سعيدا يف البيت

الرقــم:
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…………… ..حضروا صباحا .

خبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها
مفرد

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

كان وأخواهتا

األسبـوع :الثـاين عشـر

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثـاين عشـر

 .5أركب ثالث جمل تحتوي على ضمائر منفصلة تكون في محل نصب
 .6أعرب :

أنت تقول احلق
لعل السماء متطر

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثالث عشر

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الرابع عشر

الموضوع :املفعول املطلق  /مصدر الفعل الثالثي

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :املفعول ألجله  /مصدر الفعل غري الثالثي

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم حول الدرسني و ينجزون متارين دعما و تثبيتا هلا .

اإلجنـاز

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
.1

أصوغ مفاعيل مطلقة لألفعال التالية :

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات
عرض التمارين

اإلجنـاز

مسع :
وقع :
هرع :
يقطع :
.2
أحسست :
باخلوف :
إحساسا :
.3

أعرب الجملة التالية :

أحول الجملة حسب الضمائر :

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .

أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
.1

-

.2

أستخرج من النص المفاعيل ألجله :

أضع مصدرا لكل فعل :

اخرتع:
استعمل

.3

املصدر

يفتح املطرية و يهم بإلقاء نفسه يف الفضاء .
أنت
أنت
أنتما
أنتم
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون مكتسباهتم حول الدرسني و ينجزون متارين دعما و تثبيتا هلا .

عرض التمارين

األهـــداف

الرقــم:
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الرقــم:
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أذكر أفعال المصادر التالية :
رغبة

صيانة

اقتصاد

توفري

فعله

.4

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

أعرب الكلمات التي تحتها خط:

رغبة :
حفاظا :
صارت :
الزمة :
حرصا :
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :اخلـامس عشـر

المكـون :التطبيـقات الكتابية
الموضوع :املفعـول املطلـق /املفعـول ألجلـه
الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

املفعول ألجله

األهـــداف

الموضوع :مناذج من املصادر الثالثية  /مناذج من املصادر غري الثالثية
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الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل

02

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 .1يركب المتعلمون جمال متضمنة لمفاعيل مطلقة من األفعال التالية :

املصادر الثالثية

أكل  /سلم  /وقف  /احرتم  /نام  /سعى  /وعد  /هطل .

 .2يوظف المتعلمون هذه المصادر في جمل بحيث يكون كل منها مفعوال مطلقا
:

وقفة األسد
حضورا
سجدتني
دخول األبطال
اتفاق الشجعان

املصادر غري
الثالثية

 .3يعرب المتعلمون الجملة التالية :
حضرت االمتحان حضور األبطال
 .4يركب التالميذ أربع جمل تحتوي كل منها على مفعول ألجله .

وقف

 .6يكمل التالميذ الجمل التالية بإضافة مفعول ألجله لكل جملة :

 .7يعرب المتعلمون الجملة :

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

وقف املعلم إجالال للمعلم
حفظ التلميذ الدرس استعدادا لالمتحان
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

 .1يذكر المتعلمون مصادر األفعال الثالثية التالية :
أكل  /حضر  /مل  /من  /منا  /عال  /مسا  /قال .
 .2يذكر المتعلمون أفعال المصادر التالية :

نباح  /ثغاء  /عواء  /ينني  /سري  /نقيق  /ركوب  /سجود  /ميل .

 .3يكمل المتعلمون الجدول بما ينقصه :
فعل

سأل

مصدره
.4

قضى
بكاء

عاد

ذكر

يذكر المتعلمون مصادر األفعال غير الثالثية التالية :

كلـم  /حضــر  /سـاعد  /قــاوم  /استبشـر  /استوضــح  /اعتمـد  /اتكــل  /جاهــد
 /قابل  /أدخل  /استثمر .

 .5يذكر المتعلمون أفعال المصادر التالية :

فعل

تصدق

بكر التاجر إىل السوق……….
سلم التلميذ على املعلم……….
صليت ركعتني……………

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

 .6يكمل المتعلمون الجدول بما ينقصه :

ألجله:

سجد

02

استقدام  /استخراج  /جتميل  /جماملة  /استدراك  /متابعة  /حتضري .

 .5يستعمل التالميذ األفعال التالية في تركيب جمل تحتوي كل منها على مفعول
حج

الرقــم:

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

املفعول املطلق

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :اخلـامس عشـر

مصدره

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

اختذ

استخلص

مساءلة

أقبل

ساعد
انفتاح

باعد

أعد

إجرام

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :السـادس عشـر

المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :السـابع عشـر

الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  0و 5
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الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  0و 5
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الحــصة :األنشطة الداعمة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل ( إجناز ) الرقــم:

الخطوات

00

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول دروس الوحدتني الثالثة و الرابعة من الرتاكيب و الصرف و التحويل

اس ــتنتاجات جدي ــدة يف إي ــار تقوي ــة ال ــتعلم ال ــذايت .و جتم ــع ه ــذه اخلط ــوة ب ــني
الوظيفة التكوينية والتقواية و الداعمة .
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أذكر املتعلمني بالظواهر الرتكيبية و الصرفية و التحويلة املستهدفة .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

عرض التمارين

 .1أستخرج من النص النواسخ الفعلية و أبين اسمها و خبرها و نوع الخبر
الناسخ

امسه

خب ــره

نوع اخل ـ ــرب

تذكري

 .2أستخرج من النص النواسخ الحرفية و أبين اسمها و خبرها و نوع الخبر
الناسخ

امسه

خب ــره

نوع اخل ـ ــرب

استعراض

 .3أستخرج من النص المفعول المطلق و المفعول ألجله:
املفعول املطلق :
املفعول ألجله :
 .4أستخرج من النص ضميرا منفصال:
 .5أستخرج من النص :
ضمريا متصال بفعل :
ضمريا متصال باسم :

 .6أعرب ما تحته خط في النص
 .7أكمل مأل الجدول التالي :
املصدر

العيش

معاشرة

حب

تفكريا

ثا
الفعل

اكتشف

اخرتع

ابتكر

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

تأيت هذه احلصة تقواـا لدهـداف املتعلقـة بـدروس الوحـدتني الثالثـة و الرابعـة مـن
الرتاكيـ ـ ــب و الصـ ـ ــرف و التحويـ ـ ــل  ،و مـ ـ ــدر ق ـ ــدرة املتعلمـ ـ ــني علـ ـ ــى اسـ ـ ــتثمار
مكتسباهتم يف وضعيات خمتلفة  ،و دعما للتعلمات املكتسـبة و تطويرهـا و بنـاء

األهـــداف
أن يصحح املتعلمون التمارين املنجزة تصحيحا مجاعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر .

اإلجناز

األهـــداف

الحــصة :األنشطة الداعمة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل ( تصحيح )

الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تأيت هذه احلصة تقواـا لدهـداف املتعلقـة بـدروس الوحـدتني الثالثـة و الرابعـة مـن
الرتاكي ـ ــب و الص ـ ــرف و التحوي ـ ــل  ،و مـ ـ ــدر ق ـ ــدرة املتعلم ـ ــني علـ ـ ــى اسـ ـ ــتثمار
مكتسباهتم يف وضعيات خمتلفة  ،و دعما للتعلمات املكتسـبة و تطويرهـا و بنـاء
اس ــتنتاجات جدي ــدة يف إي ــار تقوي ــة ال ــتعلم ال ــذايت .و جتم ــع ه ــذه اخلط ــوة ب ــني
الوظيفة التكوينية والتقواية و الداعمة .
تعرض التمارين الكتابية على السبورة خبط واضح و على شاكلة ما قدمت به
يف احلصة السالفة .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .

تصحيح
مجاعي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .

تصحيح فردي

يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و
يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :السـابع عشـر

المكـون :تطبيقـات كتـابية
الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل
الحــصة :األولـى  :تقــومي كت ــايب

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل

الخطوات

أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).
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الحــصة :الثــانية  :تصح ـ ــيح

عرض
تذكري

أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .

استعراض

أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي

األهـــداف
أن ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد العودة إليه عند احلاجة .

اإلجناز
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المكـون :تطبيقـات كتـابية

أن يصحح املتعلمون متارين التقومي مجاعيا على السبورة .

توزيع األوراق

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :السـابع عشـر
الرقــم:

04

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أعرض التمارين على السبورة خبط واضح و جلي .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .
يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف
على كل ظاهرة مثارة و تعزز بأمثلة إضافية .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

نقل التصحيح

ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد االستفادة منه و الرجوع إليه كلما
احتاجوا إىل ذلك  ،مع كتابة الظواهر اليت تثري لديهم صعوبات بلون مغاير و
واضح قصد الرتكيز عليها .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثـامن عشـر

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :التـاسع عشـر

الموضوع :النعت و اسم الفاعل
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الموضوع :احلال و اسم املفعول
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الحــصة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :اسم الفاعل .

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :النعت .

إجناز التمارين

األهـــداف

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
 .1أستخرج من النص النعوت و أدرجها في الجدول التالي :
املنعوت

النعت

عرض التمارين

إجناز التمارين

يطابقه يف

 .2أستخرج من النص أسماء الفاعل و أذكر فعلها :
اسم الفاع ــل

فعل ــه

 .3أحول الجمع إلى مفرد :
سواء أكانت أجهزة ضخمة أم أجهزة صغرية .
………………………………………………………………………….

 .4أعرب :
يكون:
الطقس :
حارا :

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

 .1أستخرج من النص الجمل المشتملة على الحال و أضعها في الجدول
:

اجلملة

احلال

صاحب احلال

 .2أصوغ اسم المفعول من األفعال التالية :
الفع ــل

اسم املفعــول

أخذ
مسع
اخرتق
وفر
 .3أحول :
أنا صعدت الطائرة مبتهجا  ،و أخذت مكاين .
أنت………………………………………………………………….……..
أنتما (املؤنث) …………………………………………………….………..
أنتما (املذكر)

………………………………………………………….….……………..

جدا :
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :احلال .

عرض التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :اسم املفعول .

الخطوات

الرقــم:

00

الحصــة :األولــى

الرقــم:

00

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

 .4أعرب :
اخرتقت الفضاء حملقة
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و
يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :العشــرون

المكـون :التطبيـقات الكتابية
الموضوع :النعت احلـقيقي /احلـال مفـردا
الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

احلال

األهـــداف

الموضوع :اسـم الفــاعل  /اســم املفعـول

00

الخطوات

أبين النعت و المنعوت و نوع اإلعراب و نوع المطابقة :



تلبدت السماء بالغيوم .

يف حينا فندق أنيق .



يشجع املعلم األيفال اجملتهدين .

مسعت أصواتا مجيلة .

املنع ــوت

النعـ ــت

اسم الفاعل

يطابقــه فــي

 .2آت بمنعوت و نعت مناسب له في كل جملة و أشكل :
نظرت إىل……………
يف مدينيت ……………

شاهدت …………….



يعجبين ……………..

 .3أربط بين كل منعوت و نعت مناسب له و أركب جملة :
املغلق
شارع




الوردتان
كتابني

نظيف
نشيطون



الباب

اجلميلتان



فالحون

مفيدين

.4

اسم املفعول

اجلمل

صاحب احلال

عاد الناس مبتهجني
مات شهيدا

.6

أعرب

األهـــداف

 .1أبين اسم الفاعل و فعله مما يلي ؟
" يسمى اجلمل سفينة الصحراء  ،ألنه يسري يف احلر القاتل حامال األثقال  ،صابرا
على شدة العطش  ،متحمال حرارة اجلو ".
 .2أضع أسماء الفاعلين من األفعال اآلتية و أرتبها في الجدول :
ندم/خرج/لبس/مجع/قاتل/تقاتل/احرتق/انشغل/أذاع/أعان.
الفع ــل

مض ــارعه

اسم الفــاعل

 .3أضع اسم المفعول من األفعال اآلتية ؟
سبق/أياع/أجاب/أهان/أنزل/أقحم/علم/نثر
الفع ــل

مض ــارعه

اسم املفعول

الفـ ـ ـ ــعل

مأخوذ
مكسور
مكسر
مفتوح
مستعمل
مرتب
منقول
حمارب

رجع اجملتهدين مسرورين

.5

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

اسم املفــعول

خرجت من البيت مسرعا

أركب أربع جمل وأجعل الكلمات اآلتية حاال :
مستبشرا  /راكبا  /مسرورين  /متأثرة

الرقــم:

00

 .4أذكر األفعال التي أخذت منها أسماء المفعول ؟

أبين الحال و صاحبه في الجمل التالية :
احلال

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
.1

المكـون :التطبيـقات الكتابية

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

النعت احلقيقي

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :العشــرون

عاد اجليش منتصرا .
استيقظ الطفل باكيا .

تصحيح مجاعي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها الغموض عند
املتعلمني .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح فردي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :احلادي و العشرين

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثاين و العشرين

الموضوع :املبين و املعرب من األمساء  /أمساء اإلشارة

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :املبين و املعرب من األفعال  /أمساء املوصول

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى

الخطوات

الخطوات

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :أمساء اإلشارة .

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :األمساء املبنية و األمساء املعربة .

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

عرض التمارين

 .1أستخرج من النص جمله المشتملة على أسماء مبنية وأضعها في

إجناز التمارين

الجدول:

اجلملـ ــة

االسم املبين

حالة بنائه

 .2أستخرج من النص أسماء اإلشارة و أضعها في الجدول :
اسم اإلشارة

املشار إليه

للمؤنث املفرد ( القريب )
للجمع املذكر و املؤنث
للمؤنث املفرد (البعيد )
للمكان

 .3أعرب :
هذه الطريقة مفيدة .
تنضج حبوب الزيتون يف تلك الفرتة .
انتظر الولد تلك اللحظة .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

تصحيح مجاعي

يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

 .1أستخرج من النص األفعال المعربة و أصنفها في الجدول :
أفع ــال مبني ــة
الفع ــل

مبنـي علـى

أفع ــال معرب ــة
الفع ــل

عالمة إعرابه

 .2أستخرج من النص ما به أسماء الموصولة وأضعها في الخانة المناسبة :
املفــرد

املثن ــى

اجلمــع

املذكـ ــر
املؤنـ ــث

 .3أضع األسماء الموصولة اآلتية في جمل :
اللوايت
الذي
اللذان
اللتان
 .4أعرب :
ابتكر األيباء العديد من وسائل العالج .

مالحظة :
جيب التذكري أن االسم املعرف بعد اسم اإلشارة يعرب نعتا أو بدال .
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :األمساء املوصولة .

إجناز التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحصــة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :املبين و املعرب من األفعال .

عرض التمارين

األهـــداف

الرقــم:

02

الرقــم:

01

تصحيح فردي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و
يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثالث و العشـرين

المكـون :التطبيـقات الكتابية

الموضوع :املبين و املعرب من األمساء  /املبين و املعرب من األفعال

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :أمسـاء اإلشارة  /أمسـاء املوصـول

الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

املبين و املعرب
من األفعال

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

من األمساء

األهـــداف

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

 .1أضع خطا تحت االسم المعرب  ،و خطين تحت االسم المبني :


شاهدت مسرحية .
من أنت ؟



الذين
اليت
هو



 .2أركب األسماء التالية في جمل :



أمساء اإلشارة

هذا تلميذ جمتهد .
رجع الذي سافر أمس .
هؤالء
من

 .3أميز المعرب من المبني من األفعال التالية و أضعها في الجدول :

احتاج  /مل تشهد  /فكر  /وجدت  /حيتاج  /لن يقوم  /تركوا  /تركـا  /اذهـ /
ألكت
املبنــي

املعـ ــرب

 .4أكون ثالث جمل يكون فيها الفعل الماضي مبنيا على الفتح تارة و على
الضم تارة و على السكون تارة :

أمساء املوصول




كتبت

خرجنا

بناؤه






قاموا

ا ْجته ْدن

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

أحرتم……….…..الرجل .أحرتم…………….الرجال .
أحسن إىل ………..الرجلني .
أحسن إىل………….املرأتني .

 .3أضيف إلى الجمل اآلتية مشارا إليه مناسبا :


شاهدت هذين ………………



كلمت هؤالء……………….



محلت هاتني………………..



وجدت ذلك……………….



إن التلميذ………….جيتهد  ،حيبه املعلم .
التالميذ …………..يقومون بواجباهتم هم ……….سينالون اجلوائز .
اشرتين الدفرتين ………أوصى هبما املعلم .
عاد الرجالن…………….رأيتهما أمس .
حظيت الفتيات …………...فزن يف االمتحان باجلوائز .

 .4أضع في المكان الفارغ اسم موصول مناسب :

 .5أركب األسماء الموصولة اآلتية في جمل :

قضيت يف النادي وقتا يويال .

تصحيح فردي

 .2أضع في المكان الفارغ اسم إشارة مناسب :



 .6أعرب :
تصحيح مجاعي

 .1أركب أسماء اإلشارة اآلتية في جمل :
أولئك .
هذان
ذلك
هذه



 .5أبين الماضي المبني على الفتح و على الضم و على السكون مما يلي :
الفعل

األهـــداف





الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



صنعا

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

املبين و املعرب

الرقــم:

األسبـوع :الثالث و العشـرين

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

 الذي
 من
 ما

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :الـرابع و العشرون

المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :اخلامس و العشرون

الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  4و 0

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  4و 0

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األنشطة الداعمة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل ( إجناز ) الرقــم:

الخطوات

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول دروس الوحدتني اخلامسة و السادسة من الرتاكيب و الصرف و التحويل

 .1أستخرج من النص ما يلي :

احلال :
اسم مبين :
فعل معرب :

النعت :
اسم معرب :
فعل مبين :

 .2أعرب ما تحته خط في النص :
أنا :
صادقا :
تدفعه :
صغرية :

عرض التمارين

تذكري

 .3أستخرج من النص :
اسم إشارة :

امسني موصولني :

 .4أكمل ملء الجدول التالي :
الفعل املضارع
أخدم

استعراض

الفعل املاضي
خدم

اسم الفاعل
خادم

حيمل
صادق
تدفع
حمافظ

على صاحيب أن يرتيض كي يزيد من قويت .

تأيت هذه احلصة تقواا لدهداف املتعلقة بدروس الوحدتني اخلامسـة و السادسـة
م ــن الرتاكي ــب و الص ــرف و التحوي ــل  ،و م ــدر ق ــدرة املتعلم ــني عل ــى اس ــتثمار
مكتسباهتم يف وضعيات خمتلفة  ،و دعما للتعلمات املكتسـبة و تطويرهـا و بنـاء
اس ــتنتاجات جدي ــدة يف إي ــار تقوي ــة ال ــتعلم ال ــذايت .و جتم ــع ه ــذه اخلط ــوة ب ــني
الوظيفة التكوينية والتقواية و الداعمة .
تعرض التمارين الكتابية على السبورة خبط واضح و على شاكلة ما قدمت به
يف احلصة السالفة .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .

تصحيح
مجاعي
تصحيح فردي

يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و
يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

خملص

 .5أحول من المذكر المفرد إلى المؤنث المفرد و المؤنث الجمع :

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .

استخلص
يـًؤِّدي

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أذكر املتعلمني بالظواهر الرتكيبية و الصرفية و التحويلة املستهدفة .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

األهـــداف
أن يصحح املتعلمون التمارين املنجزة تصحيحا مجاعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر .

اإلجناز

األهـــداف

05

الحــصة :األنشطة الداعمة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل ( تصحيح )

الرقــم:

04

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :اخلامس و العشرون

المكـون :تطبيقـات كتـابية
الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل
الحــصة :األولـى  :تقــومي كت ــايب

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل

الخطوات

أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :الثــانية  :تصح ـ ــيح

عرض
تذكري

أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .

استعراض

أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي

األهـــداف
أن ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد العودة إليه عند احلاجة .

اإلجناز

00

المكـون :تطبيقـات كتـابية

أن يصحح املتعلمون متارين التقومي مجاعيا على السبورة .

توزيع األوراق

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :اخلامس و العشرون
الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أعرض التمارين على السبورة خبط واضح و جلي .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .
يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف
على كل ظاهرة مثارة و تعزز بأمثلة إضافية .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

نقل التصحيح

ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد االستفادة منه و الرجوع إليه كلما
احتاجوا إىل ذلك  ،مع كتابة الظواهر اليت تثري لديهم صعوبات بلون مغاير و
واضح قصد الرتكيز عليها .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :السادس و العشرون

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :السابع و العشرون

الموضوع :إعـراب املثىن  /املعرف ب "ال" و اإلضافة

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :إعراب مجع املذكر السامل  /املضعف

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :املعرف ب " ال " و اإلضافة ..

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :إعراب املثىن .

إجناز التمارين

الخطوات

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

عرض التمارين

 .1أستخرج من النص الجمل المشتملة على األسماء المثناة و أضعها في

إجناز التمارين

الجدول :
اجلمــلة

املثىن

موقعــه

حالة إعرابه

………………
………………
………………
………………
………………

………
………
………
………
………

…………
…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………
…………

 .2أثن الكلمات التالية و أضعها في جمل مفيدة بحيث تكون مرة مرفوعة و مرة
منصوبة و مرة مجرورة :

الكلمة

املثىن

اجلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

املرفوع
برتقالة

املنصوب
اجملرور
املرفوع

منزل

املنصوب

تصحيح فردي

أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

 .1أستخرج من النص الجمل المشتملة على جمع مذكر سالم و أضعها في الجدول
:
جمس

موقعــه

حالة إعرابه

اجلمــلة
………………
………………

………
………

…………
…………

…………
…………

………………

………

…………

…………

 .2أجمع األسماء اآلتية جمع مذكر سالم في الرفع و النصب و الجر و أضعها في
جمل ( مفيدة  /فائز )

الكلمة

حمس

اجلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

املرفوع
مفيدة

املنصوب
اجملرور
املرفوع
املنصوب

فائز

اجملرور

 .3أستخرج من النص أفعاله المضعفة و أسند منها حط إلى ضمائر الرفع المتحركة

 .5أعرب :

حيث أهل الواحة املسافرين .

موز  /ليمون  /برتقال  /نافورة  /يابق  /جناح  /أوقات .

تصحيح مجاعي

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .

 .4أصرف فعل " حث " في األمر .

 .3عرف الكلمات المنكرة اآلتية مرة ب " ال " و مرة باإلضافة .

كان الولدان فرحني
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

( تاء الفاعل  /نا  /نون النسوة ) في الماضي .

اجملرور

 .4أعرب :

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :املضعف.

عرض التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحصــة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :إعراب مجع املذكر السامل .

الخطوات

األهـــداف

الرقــم:

00

الرقــم:

00

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

ال يصدقها املسافرون .
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها الغموض عند
املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثامن و العشـرين

المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الثامن و العشـرين

الموضوع :إعـراب املثـىن  /إعراب مجع املذكر السامل

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :املعرف ب "ال" و اإلضافة  /املضـعف

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

إعراب مجع
املذكر السامل
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الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 .1أحول الجملة التالية إلى صيغة المثنى :



شاهدت مسرحية رائعة
قدم املذيع نشرة األخبار



زرع الفالح األرض



الناجحان

اجملتهدان



الصابران

السعيدان




ثوب
كتاب

املعــرف

 .2أدخل حروف الجر على الكلمات التالية :

 .3أضع مثنى كل كلمة من الكلمات التالية في جملة مفيدة :
باب
جنم

 .4أحول األسماء اآلتية إلى جمع المذكر السالم حسب الجدول :
املس ــلم

املسلمــون

اجلزار

……………………

العابد
الالعب
السائر

املسلميــن

……………………
……………………
……………………

……………………
……………………
……………………
……………………

املضعــف

 .5أجمع األسماء اآلتية جمعا مذكرا سالما في حالتي الرفع و النصب و أضع

كل منها في جملتين حيث تكون في األولى مرفوعة و في الثانية منصوبة :

املدير

اجملتهد

املالكم

 .6أدخل حروف الجر على الكلمات التالية :
الصامدون

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

 .7أعرب :

النازلون

اهلابطون

قرأت كتابني مفيدين .

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

إعراب املثىن

األهـــداف

الرقــم:

الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل

الرقــم:
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 .1عرف األسماء التالية مرة ب "ال" و مرة باإلضافة :
عامل
انشراح
جو
نشاط
أرض
فؤوس

فالح

 .2أحول األسماء المعرفة باإلضافة في الجمل التالية إلى أسماء منكرة :





لعبنا يف حديقة املدينة
سافرت يف قطار الصباح
حفظت قطعة الشعر
سور البناية مرتفع

 .3أعرف األسماء المنكرة التالية و أضعها في جمل مفيدة
درس

حديقة

مكتبة

مسرح

 .4أذكر خمسة أفعال ثالثية مضعفة :

 .5أحول الجملة التالية اآلتية حسب الضمائر :
رد الكتاب إىل صاحبه
أنا
أنت
أنت
أنتما
مها
هم
هن
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :التاسع و العشرون

المكـون :التطبيـقات الكتابية

الموضوع :نواصب املضارع  /الفعل املثال

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :جوازم مضارع واحد  /األجـوف

الحــصة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :الفعل املثال.

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :نواصب املضارع .

إجناز التمارين

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .
 .1أستخرج من النص أفعاله المضارعة المنصوبة و أبين الحروف الناصبة :
الفعل املضارع املنصوب

الخطوات
عرض التمارين

إجناز التمارين

حرف النصب
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
 .2أصرف فعل وجد في الماضي :
أنا
أنتما

أنت
أنتما

أنت
أنتم

هو
أننت

هي

 .3أعرب :

فضلت أن أستقل القطار

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

الرقــم:

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الصرف و التحويل  :األجـوف.

عرض التمارين

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :األولــى

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معلوماهتم املكتسبة حول درس الرتاكيب  :جوازم مضارع واحد .

الخطوات

األهـــداف

الرقــم:
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األسبـوع :الثـالثون
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أناقش املتعلمني حول الظاهرتني الرتكيبية و الصرفية .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

 .1أستخرج من النص أفعاله المضارعة المجزومة و حروف الجزم :
حرف اجلزم

الفعل املضارع اجملزوم

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

 .2أصرف فعل " عاد " في الماضي و المضارع
 .3أحول حسب الضمائر  " :لنرفع أكفنا بالدعاء إلى اهلل تعالى كي ننجو من
أنت
أنتم

الغرق "

أنت
أننت

أنتما

 .4أعرب :
مل تستطع أن تقاوم األمواج املتاليمة
تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :التطبيـقات الكتابية

األسبـوع :الواحد و الثالثني

المكـون :التطبيـقات الكتابية

الموضوع :نواصب املضارع  /جوازم مضارع واحد

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :الفـعل املـثال /الفـعل األجـوف

الحــصة :األول ــى  :دعم التـراكـيب

الخطوات

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

جوازم مضارع
واحد

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 .1أدخل حرف نصب على األفعال المضارعة اآلتية مع الشكل :


اقرتب اخلطر
نلعب يف اهلواء الطلق



كادت الفرقة ……… .تنهزم .
ألعب الرياضة ……… .يصح جسمك .
…… ..أتكاسل يف أعمايل .
سأساعد احملتاجني  ..…… :تفعل خريا .



الخطوات
املـثال

يفكر الولد يف الرحلة
يصنع يائرة ورقية

 .2أضع حرف النصب المناسب مكان الفراغ :




 .3ايت بأمثلة لحروف النصب في أربع جمل مفيدة :
 .4أدخل حرف جزم على كل فعل مضارع في ما يلي :


يذهب إىل احلقل مبكرا




ختالف النظام
جتتهد يف دروسك

 .5أضع الجوازم اآلتية في مكانها المناسب ( لم  /لما  /الم األمر  /ال الناهية



………… .تتأخر يف املدرسة .
هنضت من نومي و …… .تصل السادسة صباحا .




…… يقم كل واحد منا بواجباته خري قيام .
قمت مبكرا و ……… .أتأخر عن املدرسة .

األجـوف

تصحيح فردي

األهـــداف

 .1أبين األفعال المعتلة التالية و أضعها في الجدول :
وعد

ورث

قال

باع

حظي

دعا

يور

نور

تصحيح فردي

األجوف

املثال

الناقص

اللفيف

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

 .2أصرف

أصرف " وعد " يف املاضي :
أصرف " وجد " يف املضارع :
أصرف " وثب " يف األمر :

 .3أحول إلى المفرد المؤنث  ،و المثنى و الجمع بنوعيهما :
املسافر سيصل اآلن







(هي)
(مها) ……………………………………………………………
(مها) ……………………………………………………………
(هم) ……………………………………………………………
(هن) ……………………………………………………………

……………………………………………………………

 .4اسند " ساق " إلى ضمائر المخاطب و المخاطبة حسب ما يلي :

اجلمـ ــع
تصحيح مجاعي
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم

املث ـ ــىن

مل يؤثر فيه الكرب .
أراد الطفل أن يشارك يف الرحلة .

تصحيح مجاعي

الرقــم:

امل ـ ــفرد

 .6أعرب :

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ــى  :دعم الصرف و التحويل

أن يستثمر املتعلمون تعلماهتم حول الدرسني إلجناز التمارين املقرتحة .

نواصب
املضارع

األهـــداف

الرقــم:

55

األسبـوع :الواحد و الثالثني

أنت

…………………………….......................

أنت…………………………….......................
أنتما…………………………….......................
أنتما…………………………….......................
أنتم…………………………….......................

أننت…………………………….......................

 .5أصرف " قام " في الماضي و المضارع :
يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .
يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و يصححون
أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :الثاين و الثالثني

المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع :الثالث و الثالثني

الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  0و 0

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :الدروس الثمانية املتعلقة بالوحدتني  0و 0

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األنشطة الداعمة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل ( إجناز ) الرقــم:
األهـــداف

الخطوات

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

الصرف و التحويل

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول

 .1أستخرج من النص ما يلي  :األفعال املضارعة و حرف النصب
حرف النصب

الفعل املضارع

 .2أستخرج من النص ما يلي  :األفعال اجملزومة و حرف اجلزم

عرض التمارين

 .3أكمل ملء الجدول التالي :

تذكري

حرف اجلزم

الفعل اجملزوم

الفعل من النص

املاضي "هو"

املضارع "هو"

اسم الفاعل

املثىن و اجلمع املذكر السامل إذا كانا
يف حالة الرفع

يف حالة النصب و اجلر

املثىن

اجلمع

املثىن

اجلمع

تفرق

تفرق

يتفرق

متفرق

متفرقان

متفرقون

متفقرين

متفرقني

مسع

مسع

يسمع

سامع

سامعان

سامعون

سامعني

سامعني

……

……….

……….

……….

………...

…….…..

…………

………...

استعراض

أن يكتشف املتعلمون مواين تعثراهتم قصد جتاوزها .

يقرأ املتعلمون النص قراءة متهيدية .
أذكر املتعلمني بالظواهر الرتكيبية و الصرفية و التحويلة املستهدفة .
أعرض التمارين على السبورة  ،و أقرؤها مبينا املطلوب من كل مترين .

األهـــداف
أن يصحح املتعلمون التمارين املنجزة تصحيحا مجاعيا على السبورة و فرديا على الدفاتر .

اإلجناز

50

الحــصة :األنشطة الداعمة  :الرتاكيب و الصرف و التحويل ( تصحيح )

الرقــم:

50

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تأيت هذه احلصة تقواا لدهداف املتعلقة بدروس الوحدتني السابعة و الثامنة من
الرتاكي ـ ــب و الص ـ ــرف و التحوي ـ ــل  ،و مـ ـ ــدر ق ـ ــدرة املتعلم ـ ــني علـ ـ ــى اسـ ـ ــتثمار
مكتسباهتم يف وضعيات خمتلفة  ،و دعما للتعلمات املكتسـبة و تطويرهـا و بنـاء
اس ــتنتاجات جدي ــدة يف إي ــار تقوي ــة ال ــتعلم ال ــذايت .و جتم ــع ه ــذه اخلطـ ـوة ب ــني
الوظيفة التكوينية والتقواية و الداعمة .
تعرض التمارين الكتابية على السبورة خبط واضح و على شاكلة ما قدمت به
يف احلصة السالفة .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .

دروس الوحدتني السابعة و الثامنة من الرتاكيب و

تصحيح
مجاعي

يصحح املتعلمون التمارين مجاعيا على السبورة  ،و تناقش الظواهر اليت يكتنفها
الغموض عند املتعلمني .

 .5أصرف األفعال  :وهب  ،أحس  ،قال  ،في الماضي و المضارع مع جميع

تصحيح فردي

 .6أعرب ما تحته خط في النص :
صغري :
صوتا :
رأسه :

يقارن املتعلمون بني إجنازاهتم الفردية و التصحيح اجلماعي على السبورة  ،و
يصححون أخطاءهم فرديا على دفاترهم .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

 .4استخرج من النص اسمين معرفين ب "ال" و اسمين معرفين باإلضافة :
الضمائر

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الثالث و الثالثني

المكـون :تطبيقـات كتـابية
الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل
الحــصة :األولـى  :تقــومي كت ــايب

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل

الخطوات

أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك (  52دقيقة ).

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :الثــانية  :تصح ـ ــيح

عرض
تذكري

أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .

استعراض

أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

تصحيح
مجاعي

األهـــداف
أن ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد العودة إليه عند احلاجة .

اإلجناز

50

المكـون :تطبيقـات كتـابية

أن يصحح املتعلمون متارين التقومي مجاعيا على السبورة .

توزيع األوراق

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الثالث و الثالثني
الرقــم:

50

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أعرض التمارين على السبورة خبط واضح و جلي .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الوحدتني السابقتني موظفني األلواح .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .
يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف
على كل ظاهرة مثارة و تعزز بأمثلة إضافية .

دعم

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .

نقل التصحيح

ينقل املتعلمون التصحيح على دفاترهم قصد االستفادة منه و الرجوع إليه كلما
احتاجوا إىل ذلك  ،مع كتابة الظواهر اليت تثري لديهم صعوبات بلون مغاير و
واضح قصد الرتكيز عليها .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :تطبيقـات كتـابية
الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل
الحــصة :األولـى  :أنشطة التقومي التشخيصي

الخطوات

األهـــداف

األسبـوع :األول
المــدة 54 :دقيقة

الرقــم:

21

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

المكـون :تطبيقـات كتـابية
الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل
الحــصة :األولـى  :إجراءات آخر السنة الدراسية
الخطوات

األهـــداف

األسبـوع :الرابع و الثالثني
المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

42

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :تطبيقـات كتـابية

األسبـوع:

الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل
الحــصة :الثــانية  :تصح ـ ــيح
الخطوات

دعم

تصحيح
فردي

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم و يصححوها فرديا على دفاترهم .

تصحيح
مجاعي

أن يصحح املتعلمون التمارين املنجزة يف احلصة السابقة مجاعيا على السبورة .

استعراض

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الموضوع :تطبيقـات يف الرتاكيب و الصرف و التحـويل

المــدة 54 :دقيقة

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحــصة :الثــانية  :تصح ـ ــيح
الخطوات

أعرض التمارين على السبورة خبط واضح و جلي .

عرض

أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الدرسني املستهدفني .

تذكري

أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .

استعراض

يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف
على كل ظاهرة مثارة و تعزز بأمثلة إضافية .

تصحيح
مجاعي

أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .
يقارن املتعلمون بني ما أجنزوه و التصحيح املثبت على السبورة و يصححون
أخطاءهم فرديا .

دعم

تصحيح
فردي

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم و يصححوها فرديا على دفاترهم .

تذكري

األهـــداف

الرقــم:

المكـون :تطبيقـات كتـابية
المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع:

أن يصحح املتعلمون التمارين املنجزة يف احلصة السابقة مجاعيا على السبورة .

عرض

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

أعرض التمارين على السبورة خبط واضح و جلي .
أفتح حوارا شامال يتذكر من خالله املتعلمون الظواهر الرتكيبية و الصرفية و
التحويلية املدروسة يف الدرسني املستهدفني .
أستعرض صحبة املتعلمني التمارين واحدا واحدا موضحا املطلوب و مركزا على
مواين الثغرات املرصودة .
يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف
على كل ظاهرة مثارة و تعزز بأمثلة إضافية .
أثناء التصحيح اجلماعي ترصد خمتلف الصعوبات املطروحة و تدعم من خالل
إجناز مجلة من التمارين املشاهبة بتوظيف األلواح أو السبورة .
يقارن املتعلمون بني ما أجنزوه و التصحيح املثبت على السبورة و يصححون
أخطاءهم فرديا .

