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مدرسة سترة اإلعدادية للبنات
و غايتنا شموخ الوطن... طريقنا العلم و القيم ...طموحنا التميز: رؤيتنا

أهالً و سهالً بكن عزيزاتي  الطالبات في 

اللغة العربية: حصة 

مديرة املدرسة 
زهرة الحداد .أ



ةاالتفاقيّ 
ةالصفيّ 

مّ أحتر
ّ ي معلمتر
ّ ي
.وزميالتر

أستأذنّ
قبلّ

التحدثّ
.والمشاركة

ّ أحضر
ّ ي
الحصةّفر
الوقتّ
.الُمحدد

أحافظّ
عىلّنظافةّ
ف .الصَّ

ّهادئةّ أبقر
وأمتنعّعنّ
األحاديثّ
ة .الجانبي 

أمتنعّعنّ
األكلّ

ّ ي
بّفر والشر
.الحصة

أشاركّ
بفاعليةّمعّ
ّ ي معلمتر

وأتعاونّمعّ
ّ ي
.زميالتر

ثّ أتحد 
باللغةّ
العربيةّ
.الفصىح



.تعرف الطالبة على أنواع الحالأن ت-1

.أن توظف الطالبة الحال توظيفا صحيحا-2

:األهداف



-الذاكرة الحديدية:املقدمة
رةاستراتيجية املعلمة الصغي

رة من معلمتنا الصغيرة ذات الذاك
نا الحديدية التي تذكرنا ماذا أخذ

في درس األمس؟



الح  
ُ
 وأ
ُ
ْقرأ

َ
ظُ أ
 
ُ
جيُب ثّم جّيًداالّنّص أْقَرأ

ُ
:الّتاليةاألسئلة  عنأ

نص اإلنطالق

د أطل الربيع على قريتنا ناشراً على هضابها الجمال ،وتفتحت براعم الور
ضاحكةً ، ورأيت الفالحين وقلوبهم مطمئنةً ، وجلس الراعي يداعب 
مزماره فتنبعث منه األلحان رقيقةً ، وتوزعت النعاج في المرج وهي 

.ارمطمئنةً ،وتمدد الكلب يغط في نوم عميٍق ، ورأيت العصافير بين األشج

:عما يليأجيبيأقرئي النص ثم 
ما الذي طل على القرية؟

اذكري بعض مظاهر جمال الربيع في القرية ؟
في جملة من إنشائك( مطمئنة)هاتي عكس



أطل الربيع على قريتنا ناشراً على•
هضابها الجمال،وتفتحت براعم الورد 

ضاحكة ،ورأيت الفالحين وقلوبهم 
مطمئنة،وجلس الراعي يداعب مزماره 

فتنبعث منه األلحان رقيقة،وتوزعت
النعاج في المرج وهي مطمئنة ،وتمدد 

الكلب يغط في نوم عميق،ورأيت 
.العصافير بين األشجار 

:الية  استخرجي الحال وصاحبها ، وبيني نوع الحال في القطعة الت
نوعها  صاحبها  الحال 

ناشرا

ضاحكة 

ة وقلوبهم مطمئن
وهي مطمئنة

يداعب مزماره 
يغط في نوم

رقيقة 

بين األشجار 



أنواع الحال

مفردة

جملة فعلية جملة اسمية 

شبه جملةجملة

: شروط الحال الجملة 
أن يكون صاحب الحال معرفة-1

وجود ضمير في جملة الحال يعود على صاحب -2
.  الحال



تدريب :حددي الحال وصاحبها ، وبيني نوع الحال في الجمل اآلتية 

نوع الحال صاحب الحال  الحال



:  تعليمات التقييم

..  طالبتي العزيزة
لجوء احرص ي على أداء نشاط التقييم بشكل فردي دون ال•

ة مدى إلى طلب املساعدة من زميالتِك لتتمكني من معرف
.فهمِك للدرس

.التزمي بالوقت املحّدد•
عنوان الكتابة في دفتر اللغة العربية مع مراعاة كتابة ال•

.والتاريخ وترتيب الخط



َعّيُن -
ُ
:الحالنوعَ ُن أبيّ ثّم يأتي،مافيوالحاَل الحالصاحبأ

نوع الحال الحال صاحب الحال الجمل
.روًراجاء الّطالُب إلى املدرسة مس

.حفْظُت القرآن وأنا صغير  

َد املُزار ُع َيْحصُد  ََ ُشوه  ْْ . الَق

يْ  َْ د  املَُعّل ّْ َْ قابل ُمَح س 
ََ ْْ .ْين  ن  ُم

.ّب  َتالَقى األْصَدَقاُء على ُح 

الّطالب

املَعّلَمْين
على حّب  األصدقاء

املُزارعُ 

مسروًرا
وأنا صغير  
ََ َيْحِصُد الَق  ْم

ْينُمْبَتِسَم 

تاء الفاعل

ةجملة فعليّ 

مفردة
شبه جملة

ةجملة اسميّ 

: حّل النّشاطالحد األقصى ل

ثالث دقائق

مفردة

تقييم



انتهينا من 
الهدف 
األول 



نجمة
التميز

:الذاتيالتعلم

ا طالبتي المتميزة ارجعي إلى القرآن الكريم واستخرجي آيات به
.كما تعلمنا في درس اليوموحددي(حال)

(الحصةانتهاءبعد) 

مهارات القرن 
الواحد والعشرين 

(التعلّم الذاتي)



:صيغي جملة تشتمل على حال وصاحب حال مناسبين

كيف كتب الطالب درسهم؟

كيف عاد العامل من عمله؟

كيف جلس العصفور على الغصن؟

تدريب



اكتبي جمل من إنشائك مستخدمة الحال بأنواعها( : أ) 
تعبرين فيها عن جمال الطبيعة 

:  اجعلي كال مما يأتي حاال في جملة مفيدة(:  ب)
(هما مسرعان –ظافرين –راغب –مزدحمة )

:استخرجي مما يلي حاال (: ج)
(فخرج منها خائفا): تعالى قال -1

.بالنصر عاد الجيش وهو يبشر -2

تقييم اختاري ما يناسبك من األسئلة 



:النشاط الختامي

/ وليةااللتزام وتحّمل املسؤ )ألفي دفترِك فقرة عن قيمة من قيم املدرسة 
(  الحةاالنتماء واملواطنة الص/ النظافة/ التسامَ/ الثقة بالنفس/ االحترام

.أنواع مختلفة للحالتوظفين فيها 

الربط بقيم 
المدرسة

التمكن 
اللغوي


