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 تحية الطالب بتحية اإلسالم: اننشاط األول    

 تقسٌم طالب الصف إلى مجموعات وتحدٌد موقع كل مجموعة فً الصف وتشجٌع المتعلمون                    

 ماذا تعرف عن النكرة والمعرفة ؟:     *   لتشجٌع المتعلمٌن ، وعرض ما ٌلً بإستراتٌجٌة بناء برج                

 .قراءة مضبوطة بالشكل 55ٌقرأ المتعلمون النص الموجود فً الكتاب المدرسً ص* 
 

 55ومن ثّم ٌتعاون المتعلمون فً تصنٌف الكلمات التً تحتها خط  ما جاء منها نكرة ،وما جاء منها معرفة وتسجٌلها فً الجدول ص*

 المعرفة النكرة

 مساعدتها له- عبدهللا- النعمان- العجٌبة- معلمنا حسن-  جزاء –قصة 

 :النشاط الثانً - 
 

 ( القصر – ألفاظ الصدارة –خبر شبه الجملة  )أقوم بمناقشة المتعلمٌن عن مفاتٌح تهم المتعلم فً هذه القاعد ة -أ

 على المجموعات ، ومن ثّم تتعرف كل 55أقوم بتوزٌع األمثلة الموجودة ص (جٌكسو  )إستراتٌجٌة وعن طرٌق 

 .مجموعة على الكلمة التً تدل على الخبر، وبعدها تقوم كل مجموعة بعرض اإلجابة أمام المجموعات األخرى

 ظالمإنسان  الغادر – الناس     خٌانةالمؤلم -  األمن واألمان       بلدالكوٌت        - محبوبالوفً المسلم - 

  :األمثلة اآلتٌة  ٌتعرف المتعلمون على  سبب وجوب تقدم الخبر على المبتدأ فًإستراتٌجٌة ابحث معًبإتباع - ب 
 سبب تقدم الخبر الخبر المثال

 (جار ومجرور)المبتدأ نكرة ،والخبر شبه جمله  فً التراب فً التراب عجائب وغرائب

 (ظرف  )المبتدأ نكرة ،والخبر شبه جمله  لدي لدي وفاء

 الخبر مما له الصدارة أٌن أٌن العناٌة بالقٌم ؟

 المبتدأ ٌشتمل على ضمٌر ٌعود على بعض الخبر للخائن للخائن جزاؤه

 الخبر مقصور على المبتدأ نافغ إنما نافع علمك

 الخبر مقصور على المبتدأ عادل ما عادل إال هللا

 توجٌه الطالب لطرٌقة العمل وتوزٌع المهام والمطلوبة منهم: الممارسة- 3

 :ٌوضح المتعلمون المبتدأ والخبر فً الجمل اآلتٌة مما تحته خط ، مبٌنا سبب تقدم الخبر*

 سبب تقدم الخبر الخبر المبتدأ المثال

 الخبر مقصور على المبتدأ مبدع   إال المهندس الرومًمبدعما 

 الخبر مقصور على المبتدأ غادر   طاغٌةغادرإنما 

 المبتدأ نكرة ،والخبر شبه جمله للنعمان قصر  عجٌبقصر للنعمان

 المبتدأ نكرة ،والخبر شبه جمله عندي قصة قصة عندي

 الخبر مما له الصدارة أٌن حق  الجوار ؟حق أٌن

 المبتدأ ٌشتمل على ضمٌر ٌعود على بعض الخبر لإلحسان   ثوابهلإلحسان

 .57 نُتحمك ين أدائه  ص  ٌقٌم المتعلم نفسه  (2، 1فً الكتاب ) : التقٌٌم- 4

 انًعُار انكفاَت  انظفحت اننض انىحذة انتعهًُُت األونً انًادة
 

 رلى اننشاط انخاص بانكفاَت

انهغت 

 انعربُت
  1 5-3  5-3 55 1تمذَى انخبر عهً انًبتذأ   عجائب وغرائب

-  إستراتٌجٌة جٌكسو  –إستراتٌجٌة بناء برج  

 إستراتٌجٌة ابحث معً

 

 

  

 القٌمة

  

    طفُحت شفُفت   انذاتا شى انكتاب انًذرسٍ نىحت انذرس

     انًعجى  أوراق عًم  جهازانعرع   يسجم بطالاث

 (انسبىرة                                                           )أخري 
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              المعرفةوالنكرة                

 

     

   

 اسم ٌدل على شًء معٌن  اسم ٌدل على شًء غٌر معٌن  

 مثل

 مسجد/كتاب / رجل 
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