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 النصوص المختارة

 للصفوف الثانوية

 من أنواِر الِحکمة
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•  للفترة األولي للعام الدراسي
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 الفترة في نظرة

 .الدرس العاشر املرکب التوصیفی: کتاب لسان القرآن
 

 أهل الوفاء و املروءة و العفو. ۳فضل البسملة                            . ۱: النص

 الکلمة الطیبة   . ٤الدنیا جسر لآلخرة                       . ۲       

 

 .احلادی عشر املرکب اإلضافیالدرس : کتاب لسان القرآن

 طوق من النار  . ۳حماسبة امللوک                             . ۱: النص

 من تواضع هلل رفعه           . ٤بالذکر تطیب احلیاة                       . ۲            

 

 .الدرس الثانی عشر الضمائرة اجملرورة املتصلة باألمساء: کتاب لسان القرآن

 الدرس الثالث عشر اإلعراب احمللی  :                    

 أخطاء أمری املؤمننی الثالثة. ۳حق املسلمنی                             . ۱: النص

 منازل الدنیا. ٤أهل السماء                               . ۲       
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 .األولی املراجعة إلختبار الفرتة
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 ِمن
 نْ َواُر الِحْکَمةِ ٲ  

 للصفِّ الثامن
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 شهر یونیو
 

 .الدرس العاشر املرکب التوصیفی: کتاب لسان القرآن

 

 بسملة                 فضل ال. ۱: النص
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 :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الکتاب انوار احلکماخلطة الدراسیة،قلم السبورة، القلم األمحر، 

 {ذي بال ال يُبدأ بسم اهلل فهو أبترکل امر } :الحديث

 فضائل ذکر بسم اهلل يف األحوال کلها کثریا و کذلک من یهتّم هبذه األذکار یکون رب الطالب فتخ.

 .ناجحا يف کل أمر يف أمور الدنیا و اآلخرة

 :طريقة التدريس

الصف ها فی من الکتاب علی الطالب مث تشرح اجلدیدة الیوم حیث تقراة بالوحدة تبدأ املعلم
بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من  سهم مث تُعّرفهم على املعانیکراریو حتل التمارین فی  

باللغة العربیة مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة من أول الوحدة فتكتب ثالثة  تطیع أن ُُيرب الشرحیس
 .ى السبورة مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخرأسئلة من أول الوحدة عل

 هذه قصة ممتعة عن فضائل بسم اهلل حیث بنی فیه املصنف عن أمهیة بسم اهلل يف کل جمال

 تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث .من جماالت حیاتنا  

 تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات 



 
 

9 
 

 األسبوع الثاين :الیوم

 

 َفضُل الَبْسَمَلة

 التمرين االول

 ( :کاَن یَ ْفَعُل َکَذا )ِاْسِتْعَماُل :                       

 :َحوِّل کما يف الَنموزَج

 هلل ا ِبسمِ ) اّل و تَ ُقوُل يف الِبدایَِة ٳ ِيِّ َعَمٍل اَْو تَ ْفَعُل َشیئاً أَ َدُة الصَّاحلَُِة تَ ُقوُم بِ السَّیِّ _
ِ. (میْ حِ الرَّ  مٰحنِ الرَّ 

ِبسِم ) اّل و تَ ُقوُل يف الِبدایَِة ٳ ِکاَنْت السَّیَِّدُة الصَّاحلَُِة تَ ُقوُم ِبِّ َعَمٍل اَْو تَ ْفَعُل َشیئاً _
 .( الرَِّحْیماهلل  الرَّمٰحِن 

 .الزَّْوُج یَ ُقوُل ِمثَلها عندما یُلقي الشََّبکة يف املاء _۱ِ

 . تُ َرحُِّب ِبَصِدقاِِتِنَّ السَّیَِّدُة _ ۲

 .َزوُج السَّیَِّدِة الصَّاحلَِة یَ ْنَتقي الَسَمَکة َو یُ ْرِسلها إيل َزوَجِته_ ۳
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 .الصَِّدَقُة الشِّرِّیره ُتَضاِیُق السَّیَِّدُة الصَّاحِلة_ ٤

 .َُيْرُُج َزوُجها يف الصباِح الباِکر لَِیْصطاَد الَسَمکة کعاَدتِه _٥

 

 التمرين الثاني

ِفیدةعَ ف ْ ِاْسَتعملي األَ  
ُ
 : ال اآلتیة يف اجُلمل امل

 تُ َعمِّرُ .٦تَ َتَحرَُّک ِمن                          .۱

 َُيُْلو   .۷تَ ُقوُم ِب                             .۲

 حُتَتُِّم   .۸حَتُْضُر                                .۳

 تُ ْرِسلُ .۹تُ َعلُِّم                                 .٤

 تُِعد  .۱۱                                یُ ْلِقي.٥
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 :الیوم

 :التاریخ

 التمرين الثالث

 :النافية للِجنس( ال)اسِتعماُل :                       

 .ِاْستَ ْعِمِلي َکَما ِفي النَُّموزَج

_  
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 :الیوم  

 األسبوع الثالث:التاریخ

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'الكتاب أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من 
و تشرح ما ' الضمائر املرفوعة املنفصلة'السّبورة و هو  علي' الدرس العاشر'

فیها من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّة و تعریف اإلعراب و تعریف 
و حتّل ' الضمائر و ما إيل ذلک'عریف النحو و ماإىل ذلك و تفّهمهّن جّیدا ت

ألول و تفهم أمام الطالبات و تسئل األسئلة عن الدرس ألّن تدریس التمرین ا
النحو و فهمها مهّم جّدا للطالبات للتعّلم العربّیة لو مل تفهم الطالبات النحو 

 .جّیدا ملا ميكن هلّن القدرة على الكالم صحیحا

 .و تكّلف الطالبات أن تكملها يف الكرّاسات
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 :الیوم 

 :التاریخ

 القرآنلسان : الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
فیها من و تشرح ما ' املرکب التوصیفي'السّبورة و هو  علي' الدرس العاشر'

هو  و 'الصفة و املوصوف'ة و تعریف القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
تفّهمهّن  کذلك  جمموعة الصفة و املوصوف نقول له املرکب التوصیفي  و

و حتّل التمرین األول و تفهم أمام الطالبات  'الصفة و املوصوف'عریف جّیدا ت
فهمها مهّم جّدا للطالبات  و تسئل األسئلة عن الدرس ألّن تدریس النحو و

للتعّلم العربّیة لو مل تفهم الطالبات النحو جّیدا ملا ميكن هلّن القدرة على 
 .الكالم صحیحا
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 :الیوم 

 :التاریخ

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :التدريسطريقة 

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
و تشرح ما فیها ' املرکب اإلضايف'السّبورة و هو  علي' الدرس احلادي عشر'

هو  و 'املرکب اإلضايف'ة و تعریف من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
تفّهمهّن  کذلك  ملرکب التوصیفي  وجمموعة الصفة و املوصوف نقول له ا

و حتّل التمرین األول و تفهم أمام الطالبات و تسئل األسئلة عن  عریفجّیدا ت
الدرس ألّن تدریس النحو و فهمها مهّم جّدا للطالبات للتعّلم العربّیة لو مل 

 .تفهم الطالبات النحو جّیدا ملا ميكن هلّن القدرة على الكالم صحیحا

 :الیوم  
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 :ریخالتا

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

  و تقوم بتفهیم' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
التمرین الثاين من الدرس العاشر و یتعلق  الطالبات األول و تفهم التمرین

التمرین الثالث عن القراءة فاملعلمة تکلف الطالبات بقراءة هذا التمرین يف 
 .الصف نوبة بعد األخري

 :واجب المنزل

يف تکلف الطالبات حبفظ املفردات من الدرس العاشر و إکمال التمرین الثاين 
                                      .                              الکراسات 

 :التاريخ
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 :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 الکتاب انوار احلکَمةقلم السبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،

 الدنیا ِجسر ِلآلِخَرة: عنوان الدرس

 {الَکيُس من َداَن نَفسه و عمل لما بعد الموت } :الحديث

 :طريقة التدريس

حیث تقرا من الکتاب علی ' الدنیا جسر لآلخرة'و هو الیوم  تبدأ املعلمة بالدرس اجلدید
مث تُعّرفهم على  تشرحها فی الصف ومث و تکلف الطالبات بالقراءة نوبة بعد نوبة الطالب 

مث تبدأ املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة العربیة 
 .على السبورة مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخر دیدةباألسئلة اجل

 يف کل جمال بنی فیه املصنف عن أمهیة اآلخرةحیث  هذه قصة ممتعة عن ذکر اآلخرة

 تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث .من جماالت حیاتنا  

 .تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات 
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 الشهر سبتمبر
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 األسبوع الثاني:اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 الکتاب انوار احلکَمةقلم السبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،

 الدنیا ِجسر ِلآلِخَرة: عنوان الدرس

 {الَکيُس من َداَن نَفسه و عمل لما بعد الموت } :الحديث

 :طريقة التدريس

حیث تقرا من الکتاب علی ' الدنیا جسر لآلخرة'تبدأ املعلمة بالدرس الثاين الیوم و هو 
 .الطالب  مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة على السبورة مث تبدأ بالتمرین األول 
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 مبا أوصي اإلسکندرت األکرب؟.۱

 أّمه الوصّیة؟هل نّفذت .۲

 کیف نفَّذت الوصّیة؟.۳

 هل حضرت موائُدها خملوق؟.٤

 ماذا کان السبب لعدم حضور الناس؟.٥

 ماذا قالت األم لنفِسها؟.٦

 ماذا استفدنا من هذه القصة؟.۷

 هذه قصة ممتعة عن ذکر اآلخرة حیث بنی فیه املصنف عن أمهیة اآلخرة يف کل جمال

 القصة جیدا حیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث  تدرس املعلمة.من جماالت حیاتنا  

 .تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات 

 :واجُب المنزل

 .تکلف املعلمة بإکمال هذا التمرین يف البیت مث تصحح الکراسات يف الیوم اآليت

ِِ

ِ

ِ
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ِ

 األسبوع الثاني :الیوم 

 لسان القرآن: الکتاب 

 :أثناء التدريساألدوات المستخدمة 

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

الدرس العاشر ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
اخلامس و هو مترین الرتمجة  التمرین و تقوم بتفهیم ' املرکب التوصیفي'و هو 

من األردیة إيل العربیة  و یتعلق التمرین الثالث عن القراءة فاملعلمة تکلف 
 .الطالبات بقراءة هذا التمرین يف الصف نوبة بعد األخري

 :واجب المنزل

تکلف الطالبات حبفظ املفردات من الدرس العاشر و إکمال التمرین اخلامس 
ِ            .           يف الکراسات 
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 األسبوع الثالث :الیوم 

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

الدرس العاشر ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
السادس و هو مترین اإلعراب    التمرین و تقوم بتفهیم ' املرکب التوصیفي'و هو 

و یتعلق التمرین السابع عن اآلیات الکرمية فاملعلمة تکلف الطالبات بإکمال 
 .هذا التمرین يف الصف و ما بقي يف البیت

 :واجب المنزل

 شر و إکمال التمرین السادستکلف الطالبات حبفظ املفردات من الدرس العا

ِ.                        و السابع يف الکراسات 
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 بنی فیه املصنف عن أمهیة العفو و کظم الغیظ يف حیث  هذه قصة ممتعة عن العفو و املروءة

تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات .کل جمال من جماالت حیاتنا 
  .الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالباتمث تبنی املعاين 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 

ِ
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 األسبوع الرابع :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الکتاب انوار احلکمقلم السبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،

 اآلیة{ِو الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس} :

  ریا و کذلک من یهتّم هبذه اخلصاليف األحوال کلها کث العفو و املروءةفضائل ذکر فتخرب الطالب .

 .یکون ناجحا يف کل أمر يف أمور الدنیا و اآلخرة

 :طريقة التدريس

تبدأ املعلمة بالوحدة اجلدیدة الیوم حیث تقرا من الکتاب علی الطالب مث تشرحها فی الصف 
املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من و حتل التمارین فی کراریسهم مث تُعّرفهم على 

یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة العربیة مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة من أول الوحدة فتكتب ثالثة 
 .أسئلة من أول الوحدة على السبورة مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخر

 يف کل جمال صنف عن أمهیة العفوبنی فیه املحیث  هذه قصة ممتعة عن فضائل کظم الغیظ

 تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث .من جماالت حیاتنا  
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 تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات 

 األسبوع الرابع :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الکتاب انوار احلکماخلطة الدراسیة، قلم السبورة، القلم األمحر،

 اآلیة{ِو الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس} :

 فتخرب الطالب فضائل ذکر العفو و املروءة يف األحوال کلها کثریا و کذلک من یهتّم هبذه اخلصال .

 .یکون ناجحا يف کل أمر يف أمور الدنیا و اآلخرة

 :طريقة التدريس

اجلدیدة الیوم حیث تقرا من الکتاب علی الطالب مث تشرحها فی الصف تبدأ املعلمة بالوحدة 
و حتل التمارین فی کراریسهم مث تُعّرفهم على املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من 

یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة العربیة مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة من أول الوحدة فتكتب ثالثة 
 .ى السبورة مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخرأسئلة من أول الوحدة عل

 هذه قصة ممتعة عن فضائل کظم الغیظ حیث بنی فیه املصنف عن أمهیة العفو يف کل جمال

 تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث .من جماالت حیاتنا  
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 تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات 

 

 

 

 

 

 

 الشهر أکتوبر
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 األسبوع األول :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الکتاب انوار احلکمقلم السبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،

 اآلیة{ِو الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس} :

 فتخرب الطالب فضائل ذکر العفو و املروءة يف األحوال کلها کثریا و کذلک من یهتّم هبذه اخلصال .

 .یکون ناجحا يف کل أمر يف أمور الدنیا و اآلخرة

 :طريقة التدريس

تبدأ املعلمة بالوحدة اجلدیدة الیوم حیث تقرا من الکتاب علی الطالب مث تشرحها فی الصف 
یسهم مث تُعّرفهم على املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من و حتل التمارین فی کرار 

یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة العربیة مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة من أول الوحدة فتكتب ثالثة 
 .أسئلة من أول الوحدة على السبورة مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخر

 الغیظ حیث بنی فیه املصنف عن أمهیة العفو يف کل جمال هذه قصة ممتعة عن فضائل کظم

 تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث .من جماالت حیاتنا  

 .تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات 
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 األسبوع األول :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الکتاب انوار احلکمالسبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،قلم 

 اآلیة{ِو الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس} :

 فتخرب الطالب فضائل ذکر العفو و املروءة يف األحوال کلها کثریا و کذلک من یهتّم هبذه اخلصال .

 .یکون ناجحا يف کل أمر يف أمور الدنیا و اآلخرة

 :طريقة التدريس

تبدأ املعلمة بالوحدة اجلدیدة الیوم حیث تقرا من الکتاب علی الطالب مث تشرحها فی الصف 
و حتل التمارین فی کراریسهم مث تُعّرفهم على املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من 

یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة العربیة مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة من أول الوحدة فتكتب ثالثة 
 .سئلة من أول الوحدة على السبورة مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخرأ

 هذه قصة ممتعة عن فضائل کظم الغیظ حیث بنی فیه املصنف عن أمهیة العفو يف کل جمال

 تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث .من جماالت حیاتنا  
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 .علي السبورة حيت تفهم الطالباتتبنی املعاين الصعبة 

 :اآلن تقوم املعلمة باألسئلة و األجوبة علي السبورة

 من دخل علي أمری املومنی و ماذا قالوا له؟.۱

 مبا أجاب أمری املومننی؟.۲

 ماذا طلب الرجل من أمری املومننی؟.۳

 ملاذا رجع الرجل؟.٤

 من تقدم من الصحاِب و ملاذا؟.٥

  القتیل؟ماذا قال أبناء .٦

ِ
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 األسبوع الثاني :الیوم 

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

الدرس احلادي ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
و تقوم بتفهیم  القواعد املهمة اليت تتعلق ' املرکب اإلضايف'عشر و هو 

 و هو:باملضاف و املضاف إلیه و تعریف املرکب اإلضايف 

 ".امسنی حبیث ُأضیف االسم األول إيل اإلسم الثاينمرکب مکوَّن من "

مضافا و الثاين یسمي مضافا إلیه و تسمي هذه اجملموعة االسم األول یسمي 
 .ضاف إلیه ِب املرکب اإلضايفمن املضاف و امل

    

 :جب المنزل
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 تکلف الطالبات حبفظ املفردات من الدرس العاشر و إکمال التمرین السادس

ِ.                  و السابع يف الکراسات 

 :الیوم 

 األسبوع الثاني :التاریخ

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتابقلم 

 :طريقة التدريس

الدرس احلادي ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
و تقوم بتفهیم  القواعد املهمة اليت تتعلق ' املرکب اإلضايف'عشر و هو 
 و هو:باملضاف  

 .{ال}التعریف أن یکون جمّردا من الم .۱

 .أن یکون جمّردا من التنوین.۲
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أن یکون إعرابه حسب موقعه يف الکالم ، فقد یکون مرفوعا أو منصوبا أو .۳
 .جمرورا

 األسبوع الثاني :الیوم    

 

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الدراسّیة،املمحاة،الكتابقلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة 

 :طريقة التدريس

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
و تشرح ما فیها ' املرکب اإلضايف'السّبورة و هو  علي' الدرس احلادي عشر'

هو  و 'املرکب اإلضايف'ة و تعریف من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
تفّهمهّن  کذلك  جمموعة الصفة و املوصوف نقول له املرکب التوصیفي  و

و حتّل التمرین األول و تفهم أمام الطالبات و تسئل األسئلة عن  عریفجّیدا ت
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الدرس ألّن تدریس النحو و فهمها مهّم جّدا للطالبات للتعّلم العربّیة لو مل 
 .على الكالم صحیحا تفهم الطالبات النحو جّیدا ملا ميكن هلّن القدرة

الیوم تقوم املعلمة بتفهیم التمرین األول حیث نأخذ من القسم األول الکلمة 
 .و جنعلها مضافا مث نأخذ من القسم الثاين الکلمة و جنعله مضافا إلیه

 التمرین األول

 اميان         نور اإلميان.۱نور              .۱

 .    هکذا تکمل  التمرین األول يف الصف و ما بقي من البیت

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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 األسبوع الثالث :الیوم    

 

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'تدّرس من الكتاب أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ 
و تشرح ما فیها ' املرکب اإلضايف'السّبورة و هو  علي' الدرس احلادي عشر'

هو  و 'املرکب اإلضايف'ة و تعریف من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
تفّهمهّن  کذلك  جمموعة الصفة و املوصوف نقول له املرکب التوصیفي  و

ت و تسئل األسئلة عن و تفهم أمام الطالبا عریف و حتّل التمرین الثاينجّیدا ت
 التمرین الثاين                .الدرس 

و جنعلها مضافا الکلمة  یم التمرین الثاين حیث نأخذ مالیوم تقوم املعلمة بتفه
 .مث نستعملها يف مجل مفیدة
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 :التاريخ  

 األسبوع الثالث :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الکتاب انوار احلکمقلم السبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،

 اآلیة{ِو قولوا للناس حسنا} :

 فتخرب الطالب فضائل القول احلسن يف األحوال کلها کثریا و کذلک من یهتّم هبذه اخلصال .

 .یکون ناجحا يف کل أمر يف أمور الدنیا و اآلخرة

 :طريقة التدريس

تبدأ املعلمة بالقصة اجلدیدة الیوم حیث تقرا من الکتاب علی الطالبات مث تشرحها فی الصف 
و  مث تُعّرفهم على املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة 

مث تسئلهم عنها واحدا  العربیة مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة من أول القصة فتكتب مث حُتفظهم إیاها
 .تِلو آخر

 هذه قصة ممتعة عن الکلمة الطیبة  حیث بنی فیه املصنف عن أمهیة حسن الکالم يف کل جمال

 تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث .من جماالت حیاتنا  
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 .تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات

 األسبوع الرابع :الیوم    

 

ِاألسئلة

 أین کانت أرض و عبید معاویة بن أِب سفیان رضي اهلل عنه؟.۱

 من استويل علي أرض عبد اهلل ؟.۲

 ماذا کتب عبد اهلل رضي اهلل عنه إيل معاویة رضي اهلل عنه؟.۳

 ماذا قال یزید؟.٤

 ماذا قال معاویة رضي اهلل عنه لولده؟.٥

 إيل عبد اهلل رضي اهلل عنه؟ماذا کتب معاویة رضي اهلل عنه  .٦

 مبا رّد عبد اهلل بن زبری رضي اهلل عنه؟.۷

 .أکتيب موعظة معاویة رضي اهلل عنه.۸

 

ِ
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 األسبوع الرابع :الیوم    

 

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :التدريس طريقة

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
و تشرح ما فیها ' املرکب اإلضايف'السّبورة و هو  علي' الدرس احلادي عشر'

ة  و حتّل التمرین الثالث و هو من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
و مضافا  ۱مضافا ألیها لألمساء اليت يف القسم  ۲جعل األمساء يف القسم 
          .ت و تسئل األسئلة عن الدرس تفهم الطالبا  ۳لألمساء اليت يف القسم 

 :واجب المنزل

 حفظ املفردات من الدرس احلادي عشر
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 :الیوم    

 :التاریخ

 القرآنلسان : الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
ما فیها و تشرح ' املرکب اإلضايف'السّبورة و هو  علي' الدرس احلادي عشر'

ة  و حتّل التمرین الرابع و هو جعل من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
          .األمساء يف اجلمل املفیدة حبیث تکون مضافا 

 :واجب المنزل

 حفظ املفردات من الدرس احلادي عشر
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 شهر نوفمبر
 

 

 

 

 

ِ

ِ
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 األسبوع األول :اليوم

 دة األوليالوح

 :أثناء التدريساألدوات المستخدمة 

 .الکتاب انوار احلکمقلم السبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،

 اآلیة{ِو الکاظمين الغيظ و العافين عن الناس} :

 فتخرب الطالب فضائل ذکر العفو و املروءة يف األحوال کلها کثریا و کذلک من یهتّم هبذه اخلصال .

 .اآلخرةیکون ناجحا يف کل أمر يف أمور الدنیا و 

 :طريقة التدريس

تبدأ املعلمة بالوحدة اجلدیدة الیوم حیث تقرا من الکتاب علی الطالب مث تشرحها فی الصف 
و حتل التمارین فی کراریسهم مث تُعّرفهم على املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من 

ول الوحدة فتكتب ثالثة یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة العربیة مث تبدأ باألسئلة اجلدیدة من أ
 .أسئلة من أول الوحدة على السبورة مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخر

 هذه قصة ممتعة عن فضائل کظم الغیظ حیث بنی فیه املصنف عن أمهیة العفو يف کل جمال

  تدرس املعلمة القصة جیداحیث تقرأ علي الطالبات ثالث مرّات مث.من جماالت حیاتنا  



 
 

40 
 

ِ. تبنی املعاين الصعبة علي السبورة حيت تفهم الطالبات

ِ

 :الیوم    

 :التاریخ

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق' أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب
و تشرح ما فیها ' املرکب اإلضايف'السّبورة و هو  علي' الدرس احلادي عشر'

ة  و حتّل التمرین اخلامس و هو من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
          .حتویل املضاف املفرد إيل املثين 

 .حفظ املفردات من الدرس احلادي عشر:واجب المنزل

ِ
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 :الیوم    

 :التاریخ

 لسان القرآن: الکتاب 

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

و تقوم بتفهیم ' رآنلسان الق'أّوال تراجع املعلمة ما سبق مثّ تدّرس من الكتاب 
و تشرح ما فیها ' املرکب اإلضايف'السّبورة و هو  علي' الدرس احلادي عشر'

ة  و حتّل التمرین السادس و هو من القواعد املهّمة و اإلصطالحات النحویّ 
          .حتویل املضاف املفرد إيل اجلمع 

 .حفظ املفردات من الدرس احلادي عشر:واجب المنزل
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 :الیوم    

 :التاریخ

 لسان القرآن: الکتاب 

 :المستخدمة أثناء التدريساألدوات 

 .قلم السّبورة،الّسبورة،قلم األمحر،اخلطة الدراسّیة،املمحاة،الكتاب

 :طريقة التدريس

یوم املراجعة الیوم تراجع املعلمة الدرس احلادي عشر يف الصف حیث تسئل 
الطالبات القواعد و تفهم الدرس مرة أخري ، مث تکلف الطالبات حبفظ 

تمارین مث تعطي الواجب حیث تکون اإلختبار يف الیوم القواعد من البیت و ال
 .التايل
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 :التاريخ

 :اليوم

 دة األوليالوح

 :األدوات المستخدمة أثناء التدريس

 .الکتاب انوار احلکمقلم السبورة، القلم األمحر، اخلطة الدراسیة،

 الکلمة الطیبة: النص

 اآلیة{ِحسنا لناسو وقولوا ل }:اإلستشهاد

 ال  و کذلک من یهتّم هبذه  عن فضائل حسن اخللق و القول احلسن يف األحوال کلها الطالبفتخرب .

 .اخلصال یکون ناجحا يف کل جمال من جماالت احلیاة

 :طريقة التدريس

حیث تقرا من الکتاب علی الطالب مث  'الکلمة الطیبة'و هو  الیوم تبدأ املعلمة بالنص اجلدید
مث تُعّرفهم  الصف و تسئل الطالبات األسئلة مرة بعد أخري حیث یفهمن جیدا تشرحها فی

على املعانی بالعربیة فأوال تسئلهم هل منهم من یستطیع أن ُُيرب الشرح باللغة العربیة مث تبدأ 
 .مث حُتفظهم إیاها مث تسئلهم عنها واحدا تِلو آخر جلدیدة من أول النصباألسئلة ا
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الطیبة يف کل  یث بنی فیه املصنف عن أمهیة الکلمةح فضائل القول احلسنهذه قصة ممتعة عن 
 .تقرأ علي الطالبات ثالث مرّاتتدرس املعلمة القصة جیداحیث .من جماالت حیاتنا  م          جمال
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