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سیر 
 الحّصة

 التقویم وضعیّات وأنشطة التعلّم

 مراقبة األعمال المنزلیّة .-1 
 

 التّذكیر بأنشطة الوحدة ومواضیعھا :-2    
 

 ما عنوان نص القراءة؟ /1س           
 التي تناولناھا في ھذه الوحدة؟ما الظّاھرة الفنّیة  /2س           
 ما الظّاھرة اللغویة التي درسناھا في ھذه الوحدة األولى؟ /3س           

إذا أردنا أن نفھم ھاتین الظّاھرتین أكثر فعلینا بالتّركیز والمشاركة الفّعالة في حّل    
 تطبیقاتھما ،ولنبدأ أّوال بحّل تطبیقات القراءة ودراسة النّّص .

 
 حل تطبیقات القراءة ودراسة النّّص: -أّوال 

 ":107" صفحة "3حل التطبیق رقم "  
 :  البیت الشعريالبیت الشعريالبیت الشعريتقطیع ـ 
ــفَــْت    لَـــــھُ َعــْن َعــــــُدوٍّ فِـــي ثِــیَــاِب   ْنـیَــا لَــبِــیـــٌب تَــَكـــشَّ  َصــِدیـــــِق إَِذا اْمــتَــَحـَن الـدُّ

 ْنــیَــاْ لَــبِــْیــبُــْن تَــَكــْشــَشــفَــْت    لَــھُــْو َعــْن َعــَدْوِوْن فِــْي ثِــیَــاِْب َصــِدْیـــقِـْي إَِذ ْمـتَــَحـَن ْددُ 
    0ا  0ا ا   ا   0ا  ا  0ا    0 ا 0ا   ا 0ا   0ا  ا         0ا   ا    0ا  ا   0ا  0ا ا  0ا  0ا0ا   ا  ا 0 ا ا

 ـن  فعـولــن  مــفـــاعـــــلــن    فـعـــولــــن  مـــفاعـیلـــن فــعــول مـــفـــاعـل فــعو ل  مــفـاعـیـل
 

 :الجملة الشرطیةالجملة الشرطیةالجملة الشرطیةـ 
 . ))لھ عن عدو في ثیاب صدیق  تكشفت((((امتحن الدنیا لبیب ))        ))   ((إذا 

 :إعراب جواب الشرط إعراب جواب الشرط إعراب جواب الشرط ـ 
: فعل ماض مبني على الفتح الظاھر والتاء للتأنیث والفاعل ضمیر مستتر تقدیره تكشفت 

 ھي.
 مجرور.مبني على الضم في محّل جّر اسم ضمیر متصل الھاء لھ: حرف جر  و

 : حرف جّر.عن
 .ب: (عن) وعالمة جّره الكسرة الظّاھرة على آخرهمجرور اسم  :عدو 

 : حرف جّر.في 
 .وعالمة جّره الكسرة الظّاھرة على آخره ب: (في)مجرور اسم ثیاب : 

((والجملة الفعلیة صدیق : مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكسرة الظاھرة على آخره 
 جواب الشرط ال محل لھا من اإلعراب))

 
 

 الظاھرة اللغویة: -ثانیا
 ):107حل تطبیقات الكتاب المدرسّي صفحة(

 

مرحلة 
بناء 
 مالتعلّ 

التّقویم 
 التّكویني

وضعیة 
 االنطالق

 

التقویم 
 التّشخیصي



 

 ":107" صفحة "1حل التطبیق رقم "     
 :الشرطیةالشرطیةالشرطیةلة الجمـ 
 إِنَّ لِـــي نُـــْصـــًحـــا إِلَـــْیـــُكـــْم إِْن أَِذْنـــتُـــْم َوِعـــتَـــابَـــا  
جملة الشرط :    /))األداة : ((إنْ /لي نصحا إلیكم))  جملة الجواب : ((إنّ  :عناصرھاعناصرھاعناصرھاـ 

 ((أذنتــم )) 
 

 ":107" صفحة "2حل التطبیق رقم "
اِل فِي اْلَعَمِل یَ َكیْ  - :الجمل الشرطیةالجمل الشرطیةالجمل الشرطیةـ   َحقَُّق اِالْزِدھَاُر لِْلبِالَِد .تَ فََما یَُكوُن إِْخالَُص اْلُعمَّ

{َوقَالُوْا َمْھَما تَأْتِنَا بِِھ ِمن آیٍَة لِّتَْسَحَرنَا بِھَا فََما نَْحُن لََك قال هللا تعالى: -                      
 .132بُِمْؤِمنِیَن }األعراف 

َ َوَرُسولَھُ قال هللا تعالى: -                       ِ َوِرَساَالتِِھ َوَمن یَْعِص هللاَّ َن هللاَّ {إِالَّ بََالغاً مِّ
 .23فَإِنَّ لَھُ نَاَر َجھَنََّم َخالِِدیَن فِیھَا أَبَداً }الجن 

 
 ":107" صفحة "4حل التطبیق رقم "

 
 تحویلھ إلى استعارة التشبیھ

 العلم نور.
 

 لسبیل للسالكینالعلم ینیر ا -
 

 خالد أسد.
 

 خالد یفترس كل من أراد استفزازه . -
 

 القالدة كالقمر الالمع.
 

 القالدة في عنق الحسناء تلمع في الدجى . -
 

 النجوم منتشرة في الحقل بأشكال جمیلة . - النجوم كاألزھار.
 

 
 

 

المرحلة 
التّقویم  الختامیّة

 التّحصیلي


