
 

 قال مصطفى صادق الرافعً: دقائق 5 نشاط تأصٌل القٌم
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 الكفاٌات الخاصة رقم النشاط الخاص بالكفاٌة    :     المعٌار   (  أنواع الجموع نشاط )

 االتجاهات معٌار المنهج

الخطتتوط الكتابٌتتة ) نستتة  رقعتتة ( الم ئمتتة  متتع مرانتتا) قوانتتد الناتتو ) بخاصتتة بنتتاء الجملتتة ( ٌستتتخدم 
 والتهجئة الصاٌاة  والترقٌم الصاٌح الذي ٌجعل الرسالة المكتوبة واضاة لآلخرٌن.

3 – 5/1 

 

 

 وصف أداء المتعلــم ) الموارد (
 .   ٌتوزع المتعلمون إلى مجمونات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم

 )تمهٌد( -1

 أبدأ بتاٌة اإلس م . -
تا تاتت مضتبوطة بالشتكل  صتاٌاة قتراء) اآلتٌتة اآلٌات الكرٌمتة ٌقرأ المتعلم  - ثتم ٌضتع خط 

 :تكون اإلجابة نلى الناو اآلتً {و}       .الجموع التً وردت فٌها

 

 (التطبٌق ) -2

است  الفتراف فتً  ( 33) ص  ٌصنف المتعلم األسماء التً تاتها ختط فتً التنص المتذكور -

 :اآلتيوتؽونًاإلجابةًعؾىًاؾـووً الجدول اآلتً مضبوطة بالشكل  وبخط الرقعة.

مجع املذكز 
 السامل

مجع املؤنث 
 السامل

 مجع التكسري

ًاؾلاحننيً–ًاؾغواصني

ً–ًاخلؾقهقونً–

 صاـعوً-ًادلؽاػوون

ً–ذىصقاتًً–ؽؾؿاتً

ًجـات

ً–ًاألغاـيً–ًأعؿاقً–ًدواحلً–ًعهائب

ً–ًػـونً–ًاؾؼصائدً–ًاؾؼصصً–ًاألفازقج

ًأؼطارً–ًجتاربً–ًأذعارً–ًأؿاؽـهً–ًاؾيػن

ًؿظافرً–ًاألقديً–ًأصوابً–ًصوارىً–

 
 
 
 
 
 
 
 

 علماء –أشجار  مهندسات –معلمات  مهندسون –معلمون 

 

 رقم الاصة الاصة الصف التارٌة الٌوم 

 
 هـ1443جمادى األولى من 

 هـ1443من جمادى األولى 
 م 2312 ٌناٌرمن 

 م 2312من ٌناٌر 
2 / 

 
 

 من نجائ  صنع هللا فً الكون األولى الواد) التعلٌمٌة
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ٌتعتتاون المتتتعلم متتع أفتتراد مجمونتتته فتتً  باتبتتاع إستتتراتٌجٌة فكتتر زاو  شتتار  -
 تادٌد مفرد الجموع اآلتٌة:

 
 
 
 
 

ًوتؽونًاإلجابةًعؾىًاؾـووًاآلتي:

 
 
 
 

 

ا فً التغٌٌر الذي ادث لكل مفرد نند جمعه. -   ٌ  ٌناقش المتعلم أفراد مجمونته شفه
ستالم ٌتعاون المتعلم مع أفراد مجمونته فً بٌان ن مات إنرا  جمتع المتذكر ال -

 . -فً النص  – فً األمثلة السابقة
 } وتكون اإلجابة نلى الناو اآلتً {

 
 الجر النص  الرفع جمع المذكر السالم

 الٌاء الٌاء الواو

 
ٌوظتتف المتتتعلم كلمتتة مالمستتلمون م فتتً ثتت ث جمتتل مفٌتتد) بختتط الرقعتتة  باٌتتث  -

 تكون فً األولى مرفونة  وفً الثانٌة منصوبة  وفً الثالثة مجرور).
 

ًادليؾؿونًقعلدونًاهللًوحده.ًاؾرػع

ًؿلمدأًؿرػوعًوعالؿةًاؾواو؛ًألـهًمجعًؿذؽرًدامل.ًادليؾؿون

ًادليؾؿنيًقصؾونًصالةًاالدميؼاء.ًرأقتًاؾـصب

ًؿػعولًبهًؿـصوبًوعالؿةًـصلهًاؾقاء؛ًألـهًمجعًؿذؽرًدامل.ًادليؾؿني

ًوزَّعُتًاؾمؿرًعؾىًادليؾؿنيًاؾصائؿني.ًاجلر

ًادمًجمرورًوعالؿةًوعالؿةًجرهًاؾقاء؛ًألـهًمجعًؿذؽرًدامل.ًادليؾؿني

 
 
 
 
 

ػػاضغائصغنػػ-ػأذعارػػ-ػشصائدػػ-ػاألعازغجػػ-ػاألزاظيػػ-ػأرطاقػػ-ػدواحلػ
 ذخصغاتػ-ػجظَّاتػ-ػػاضطصاسحونػػ-ػاضخضغجغونػػ-ػاضباحثغن

ػاضباحثػ-ػاضغائصػ–ػذعرػ-ػشصغدةػ-ػاألعزوجةػ-ػاألزظغةػ-ػرطقػ-ػداحل ػ
 ذخصغةػ-ػجظةػ-ػاضطصاسحػ-ػاضخضغجي
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 بالشكل معل   سب  الضبط.ٌقرأ المتعلم األمثلة اآلتٌة قراء) مضبوطة  -

 كافأت املدرسة الطالباتِ اجملتهداتِ  1
 .سالم مؤنث جمع ألنه ون مة نصبه الكسر)؛ منصو  به مفعول الطالبات

 سالم مؤنث جمع ألنه ون مة نصبه الكسر)؛ منصو  صفة / نعت المجتهدات  

 

 المعلمة نلى الطالبات المجتهدات أثنت. 
  أثنث 2

 
مة
ّ
 . اجملتهداتِ  الطالباتِ  على املعل

 .سالم مؤنث جمع ألنه الكسر)؛ جره ون مة مجرور اسم الطالبات  

 .سالم مؤنث جمع ألنها الكسر)؛ مجرور) ون مة جرها نعت / صفة المجتهدات  

 
ا: - ا سلٌم   اضبط الجموع فً الجمل اآلتٌة ضبط 

 سلَّمت نلى الزم ء  األنزاء                           سلَّمت نلى الزم ء األنزاء 

 رأٌت األصدقاَء فً المدرسة                         رأٌت األصدقاء فً المدرسة 
 

ًادمًجمرورًوعالؿةًجرهًاؾؽيرة؛ًألـهًمجعًتؽيري.ًاؾزؿالِء

ًاؾؽيرة؛ًألـفاًمجعًتؽيري.وعالؿةًجرفاًصػةًجمرورةًًاألعزاِء

ًتؽيريًمجعًألـهًاؾػموة؛وعالؿةًـصلهًًؿـصوبًبهًؿػعولًاألصدؼاَء

 
 فتً التكستٌر جمتع إنترا  ن متات بٌتان فتً مجمونتته أفراد مع المتعلم ٌتعاون -

 .السابقة األمثلة
 الجر النص  الرفع 

 الكسر) الفتاة الضمة جمع التكسٌر

       . 

3- 
 )الممارسة(

 ) مترو  للطال  ( .المختلفة الجموع مستخدما   الكون فً هللا نجائ    بعض المتعلم ٌاَدد -
قعة بخط صاٌاا   جمعا   اآلتٌة المفردات المتعلم ٌجمع   -  : الر 
 
 
 

ًوتؽونًاإلجابةًعؾىًاؾـووًاآلتي:

 
 
 
 
 

 اإلجابة

 ادليؾؿةًً-ًادلىؾصًً-اؾطاؾلةًًً-اؾؽمابًًً-اؾمؾؿقذًًً-ًادلعّؾم

 ادليؾؿاتً-ادلىؾصونًوادلىؾصنيًً–اؾطاؾلاتًً-اؾؽمبًً-اؾمالؿقذًًً-ًوادلعؾؿنيًاادلعؾؿون
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قعة  بخط مفٌد) جمل ث ث فً  «المؤمنون» كلمة المتعلم ٌوظف -  باٌث الر 

انٌة وفً مرفونة  األولى فً تكون  .مجرور) الثالثة وفً منصوبة  الث 
 

ًعؾىًاؾصالةًمجاعةًبادليهد.ادلؤؿـونًحياػظونًًاؾرػع

ًاؾواو؛ًألـهًمجعًؿذؽرًدامل.رػعهًؿلمدأًؿرػوعًوعالؿةًًادلؤؿـون

ًأحبًادلؤؿـنيًيفًاهلل.ًاؾـصب

ً؛ًألـهًمجعًؿذؽرًدامل.اؾقاءؿػعولًبهًؿـصوبًوعالؿةًـصلهًًادلؤؿـني

ًدؾؿتًعؾىًادلؤؿـنيًبقديًؾممياؼطًدقكاتـاًعـدًاؾمصاػحً.ًاجلر

ًً؛ًألـهًمجعًؿذؽرًدامل.ادمًجمرورًوعالؿةًوعالؿةًجرهًاؾقاءًادلؤؿـني

 
 :إنرابها ن مات مرانٌا   صاٌاا   ضبطا   اآلتٌة األمثلة فً الجموع المتعلم ٌضبط -

 

1 ُ
 
ُُاملؤمناث

 
ُ.ُحمبوباث

ًؿلمدأًؿرػوعًوعالؿةًرػعهًاؾضؿةًاؾضؿةًاؾظافرةًعؾىًآخره؛ًألـهًمجعًؿؤـثًدامل.ًادلؤؿـاُت

ًدامل.خربًؿرػوعًوعالؿةًرػعهًاؾضؿةًاؾضؿةًاؾظافرةًعؾىًآخره؛ًألـهًمجعًؿؤـثًًحملوباٌت

2 .
 
ُمفيدة

 
ُالكتب

ًؿلمدأًؿرػوعًوعالؿةًرػعهًاؾضؿةًاؾضؿةًاؾظافرةًعؾىًآخره؛ًألـهًمجعًتؽيري.ًاؾؽمُب

ُاحلفلُ.ُيفُاجملتهداث ُُرأيج 3
ًؿػعولًبهًؿـصوبًوعالؿةًـصلهًاؾػموةًاؾظافرة؛ًألـهًمجعًؿؤـثًدامل.ًاجملمفداِت

ُُرافقج 4
 
ُ.مجيلتُرحلتُيفُاألصدقاء

ًؿػعولًبهًؿـصوبًوعالؿةًـصلهًاؾػموةًاؾظافرة؛ًألـهًمجعًؿذؽرًدامل.ًاألصدؼاَء

    

 )التقٌٌم( -4

 
 ات الرقم الذي تاقق فً أدائه.ٌضع المتعلم ن مة )     ( لعنصر التقٌٌم ت -
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