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 /     :                                 الحمامة والثعلب ومالك الحزين:...موضوع الدرس   

 الحصة الثالثة  

 . دقيق والتذوق الفنيالفهم ال والقراءة الجهرية : التناول   

 ...القراءة الممثلة للمعنى : ...القرائية  المهارة   
 

 : األهداف المعرفية  
 

  (.إن ثعلبا يراقبني ( ) إن ثعلبا دهيت به ) يحدد الدليل األقوى داللة على مصاب الحمامة 

 ( زعموا أن حمامة كانت تفرخ ) ما توحي به الكلمة التي تحتها خط مثل  يوضح . 

 يبين الغرض من اإلسلوب الخبري أو اإلنشائي المقدم إليه 

  يأتي من القصة بكلمة دالة على العناء وأخرى دالة على العنف. 

  يلخص القصة محافظا على تسلسل األحداث بلغة سليمة 

 ين وفراخ الحمامة يستخلص أسباب هالك مالك الحز 
 

 : األهداف الوجدانية   

  ينفر من الظلم وسلوك الظالمين 

  يحرص على مساعدة من حوله 

 

 : األهداف النفس حركية  
 

 .يقرأ نهاية مالك الحزين قراءة جهرية ممثلة للمعنى . -3          

 .يحدد المقصود بالمكر والخداع في جملة نامية  -1          

  .الغرباء في حدود دقيقتين بلغة سليمة  ةالحذر في معامل..عن يتحدث -1          

 .ثالث جمل مفيدة توضح نهاية مالك الحزين وأسباب هالكه بخط الرقعة الواضح .يكتب -4          

 .البطاقات بها كلمات داة على العناء والبطش وشفيفة بها التقويم وجهاز العرض . : الوسيلة  

 : أسلوب األداء  

 

 .المؤمن كيس فطن  أي يقدر األمور بحكمة وتروي "  ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين : " التهيئة  -3

 فكيف تتعامل مع من ال تعرفهم ألول مرة ؟  وكيف تتعامل مع من تعرف حقيقته ؟

 وهل هناك فرق بين الشخصين بالنسبة لك ؟ ولماذا ؟ وما النتيجة المترتبة على ذلك ؟

 .فاألقل  بالمجيدين  مبتدئاالقراءة الجهرية على  أدربهم -1 

 .، وأدونها على السبورة  أفواههمأناقش الجهد الذاتي السابق  وأتوصل إلى اإلجابة الصحيحة من  - 1

 

 :باألسئلة اآلتية  بمناقشتهمأعمق التدريب على المهارات المستهدفة السابقة   - 4 

  مصاب الحمامة ؟ إن ثعلبا دهيت به ـ إن ثعلبا يراقبني أي التعبيرين اآلتيين أقوى في الداللة على،. 

  ؟  وما الفرق بين دهيت ويراقبني ؟" الداللة " ما المقصود بكلمة 

  زعموا أن ـ وقالوا أن ؟ :  ما الفرق في المعنى بين 

  ؟" زعمو " وبم توحي كلمة 

 وهل اختيار الكلمة يؤثر في المعنى ؟ هل يضيف شيئا جديد للمعاني ؟ 

 

 



  بم توحي الكلمات التي تحتها خط: 

  كاسفة البال سيئة الحالمالي أراك          

 . إلى رأس نخلةـ تشرع في نقل العش         

  دالة على ،هات كلمات من القصة بعد قراءتها بتأن: 

 .و     البطش والعنف :       العناء           

  ؟.ما المقصود باألسلوب الخبري واإلنشائي 

 ثم بين الغرض منه ( خبري ـ إنشائي ) وع كل أسلوب مما يأتي حدد ن: 

 مالي أراك كاسفة البال سيئة الحال ؟ -

 .فارق إلى وغرر بنفسك  -

 وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحك ؟ -

 .وتدخلون رؤوسكم تحت أجنحتكم من البرد والريح  -

 .ترى الرأي للحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها وتعجز عن ذلك لنفسك  -

 

 يف كانت نهاية مالك الحزين ؟ وما األسباب التي أدت إلى ذلك ؟ ك 

  وما الدرس المستفاد من هذا الموقف ؟ 

 .على قراءته تدريبهمالملخص السبوري بخط الرقعة في وضوح وتناسق  بعد  الطالب يكتب -5

  .الغرباء في حدود دقيقتين بلغة سليمة  ةالحذر في معامل..عن يتحدث ـ  6 

 :  التقويم  

  (نخلة ذاهبة في السماء ـ نخلة طويلة طويلة ) أيهما أقوى داللة على طول النخلة ؟  .3

 (خبري ـ إنشائي ) ما نوع التعبير التالي  .1

 .فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب  يهددها  .1

 ما لي أرك كاسفة البال سيئة الحال ؟ . يا حمامة  .4

 عن المعاني المرادة ؟ ما رأيك في كلمات القصة هل كانت معبرة وبدقة .5

 حدد موقف يدل على الصواب وموقف يدل على الضعف  في سلوك الحمامة بالقصة ؟ .6

 :الجهد الذاتي للحصة القادمة   

 .هات من القصة  حرفا ناسخا واسمه وخبره :  الفريق األول 

 .وغير ما يلزم " إن " بدال من " كان " ضع 

 : أعرب .الفريق الثاني 

 .ساعة واحدة ما ندري في سنة إنكم تدرون في 

 :الفريق الثالث 

 "أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماء ، زعموا 

  .خبرا وبين نوعه ـ صفة ـ اسما لحرف ناسخ : هات من الجملة 
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 /     :       /     :                            الحمامة والثعلب ومالك الحزين :..موضوع الدرس   
 الحصة الرابعة   

 والقراءة الجهريةنحو التراكمي وال السالمة اللغوية: التناول   

 ..القراءة الممثلة للمعنى : .....القرائية  المهارة    
 

 :المعرفية األهداف   
 

 (إن ثعلبا دهيت به " يحد اسم الناسخ وخبره في جملة من مثل .-3     

 .ـ يضبط ركني الجملة المقدمة إليه ضبطا صحيحا 1     

 .ـ يفرق بين كان وإن من حيث تأثيرهما في الجملة االسمية 1     

      -............................................................................................................................. 
 

 : األهداف الوجدانية 

 يميل إلى معرفة األثر اإلعرابي للحرف الناسخ والفعل الناسخ .-3     

 .يحرص على ضبط الكلمات ضبطا صحيحا في قوله وكتابته .-1     

     1-............................................................................................................................ 
 

      -............................................................................................................................. 
 

 : األهداف النفس حركية  
 

 .يقرأ الجمل والعبارات المقدمة إليه من القصة قراءة ممثلة المعنى  -3          

 .يحدد شفهيا المقصود باألسلوب المناسب في التعامل مع اآلخرين من حوله -1          

 .أهمية التمسك بطاعة اهلل في الدنيا للمسلم بجمل مفيدة  في حدود دقيقتين .عن يتحدث -1          

 .بخط الرقعة التعليمي  ثالث جمل اسمية تتضمن ناسخا مع الضبط  كتبي -4          

           ......................................................................................................................... 

 

 للتقويم واألمثلة  جهاز العرض ..............بطاقات النواسخ ـ ..... : الوسيلة  

 

 : أسلوب األداء  

 

 " ما األسلوب المناسب في التعامل مع من سبك أو شتمك وأنت صائم : " التهيئة  -3

 وما الدليل على رأيك ؟ -1

 ممن نتعلم المعامالت الصحيحة ؟ -1

 .من خالل األمثلة  والعبارات الواردة في القصة على القراءة الجهرية     أدربهم  - 1

 

 .، وأدونها على السبورة  أفواههملجهد الذاتي السابق  وأتوصل إلى اإلجابة الصحيحة من أناقش ا - 1

............................................................................................................................... 

 

 

 



 :األمثلة اآلتية بعرض ..................... أعمق مهارة - 4  

 .َناِجَحٌةَنَواَل إَّن  –نواُل ناجحٌة 

   .َأُظُّن َأَّن اْلُمَعِلَم َعَلى َحٍّق. َعِلْمُت َأَّن اّلُمَعِلَم َعَلى َحٍّق
 . ُمَتَهـِوٌرَلِكّنُه َسِعيٌد ُشَجاٌع  .َمِريٌض الطفل  َكأَّن –َقَمـٌر والطفلة  َكأَّن
 .َيُعوُد َيْومـًاالَّشبـَاَب  َلْيَت .َقـِريـٌباْلَفَرَج  َلَعَل
 

 . َناِجَحٌةَنَواَل إَّن  –نواُل ناجحٌة  –للّتأكيد : إّّنالّنواسخ الحرفّية هي  
جملة مستقّلة فإذا أردنا جعلها عنصرا من اْلُمَعِلُم َعَلى َحٍّق : َفَقْوُلَك .ِلْلَوْصِل : َأَّن

 : صل يربط بينهما هو أّن نقولعناصر جملة أخرى و إدخالها فيها احتجنا إلى وا

   .َأُظُّن َأَّن اْلُمَعِلَم َعَلى َحٍّق. َعِلْمُت َأَّن اّلُمَعِلَم َعَلى َحٍّق
 .َمِريٌض الطفل  َكأَّن –َقَمـٌر  الطفلةو َكأَّن: للّتْشبيه أو الظّّن: َكَأَّن

ا ُيَتَوَهُم ُثُبوته أو يرفع م لالستدراك و هو تعقيب الكالم على ما سبقها بكالم يليها: َلِكَّن
 . ُمَتَهـِوٌرَلِكّنُه َسِعيٌد ُشَجاٌع  –نفيه 

 .َقـِريـٌباْلَفَرَج  َلَعَل – للّرجاء و هو طلب المرغوب فيه المستقرب حصوله: َلَعَل
 .َيُعوُد َيْومـًاالَّشبـَاَب  َلْيَت – للتمّني و هو طلب ما ال طمع فيه :َلْيَت
 و ُيسَمى َمْنُصوًبا ( المسند إليه)فيصير المبتدأ  بالّنواسخ الحرفّية ةتقترّن الجملة االسمّي

 .و ُيَسَمى َخَبَرَهاَمْرُفوًعا ( الُمسند)اسمها و يبقى الَخَبُر 
 بما ُيْنَصُب به االسم ( المسند إليه)ُيْنَصُب اسم الَناسِخ الحرفي : حكم اسمها و خبرها

ِلمـًا أو جمع مؤّنٍث َساِلمـًا و َمْقصورا أْو منقوصا أو اسما من مفردا أو ُمثَنى أو جمع مذَكٍر سا

 (.المسند)و ُيْرَفُع خبرها بما ُيْرفع الخبر . األسماء اْلَخْمَسة

 .السابقة  إلى استنتا  القاعدة وصوال  معهمأناقش األمثلة السابقة   - 5

 .على قراء ته تدريبهمالملخص السبوري بعد  الطالب يكتب -4

 :          تقويمال  

 :على الجمل الّتالية و ُأَغِيُر ما يجب تغييره كما في المثال «حرفا ناسخا»ُأْدِخُل  -  

 َقِريٌب الِشَفاَء َلَعَل َقِريٌب الشَِّفاُء

 

    َجِميٌل الّطْقُس 

 

    َسْهَلٌة اْلَعَمِلَيُة

 

    َياِنٌع اْلَوْرُد 

 

 : الجهد الذاتي للحصة القادمة  

 :  للجميع -   

 لو طلب إليك أن تقسم على فعل شيء أو عدم فعله فماذا تقول ؟ -   

 فماذا نقول في الحلف ؟. من كان منكم حالفا فليحلف باهلل  -   
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 /     :                              أسلوب القسم :.درس موضوع ال  
 الحصة الخامسة    

  .المقرر حوالن : التناول   

 التدريب على استخدام  أسلوب القسم: المهارة    
 

 :األهداف المعرفية   
 

 .يحدد المقصود بأسلوب القسم .-3     

 .يحدد جملة القسم المقدمة إليه ومكوناتها ..-1     

 .يميز بين نوعي أسلوب القسم ..-1     

 في جمل مفيدة  والمثبت يستخدم جواب القسم المنفي .-      

 : األهداف الوجدانية 

 .يحرص على الحلف ـ عند الضرورة ـ باهلل  ال بغيره ..-3     

 .يتمسك باستخدام القسم عند الشك في كالمه أو فعله  -1

     1-............................................................................................................................ 
 

      -............................................................................................................................. 
 

 : األهداف النفس حركية  
 

 .يقرأ األمثلة قراءة مضبوطة  بسرعة مناسبة  -3          

 .يحدد شفهيا أهمية أسلوب القسم بجمل مفيدة  -1          

 .أسلوب القسم في حدود دقيقتين مبينا أدواته ونوعيه .عن يتحدث -1          

 .صريح ثالث جمل مفيدة تتضمن أسلوب القسم بنوعيه الصريح وغير ال.يكتب -4          

           ......................................................................................................................... 

 

 ..بطاقات  لعرض أحرف القسم  جهاز العرض لعرض األمثلة  : الوسيلة  

 

 : أسلوب األداء  

 ( أجمعينفوربك لنسألنهم )  | : "قال تعالى  -3

نزل القرآن الكريم للناس كافة، ووقف الناس منه مواقف متباينة ومتخالفة؛ فمنهم مهتد موقن، ومنهم ضال منكر، 

وقد استدعت هذه المواقف المتباينة والمتخالفة أن يتوجه القرآن إلى . ومنهم مصدق موافق، ومنهم مكذب مخاصم

وكان من األساليب التي سلكها القرآن مع الكافرين . أسلوبكٍّل منها بما يناسبه من خطاب، وبما يالئمه من 

 فلماذا ؟  .، إقامة للحجة عليهم(الَقَسم)والجاحدين أسلوب 

 .مع مراعاة  السرعة المناسبة . من خالل األمثلة على القراءة الجهرية     أدربهم  - 1  

 .، وأدونها على السبورة  فواههمأأناقش الجهد الذاتي السابق  وأتوصل إلى اإلجابة الصحيحة من  - 1

 :بعرض األمثلة اآلتية .. أسلوب القسم ...أعمق مهارة - 4  

 .واهلل إن الحق لواضح  .3

 .بربك إن األمن نعمة عظيمة  .1



 .تاهلل إن الدفاع عن الوطن لواجب  .1

 .ـ خاتم الرسل  أقسم بخالق البشر إن محمدا ـ  .4

 .ايمن اهلل ألساعدن الفقير  .5

 .المتقون لقد أفلح  لعمرك .6

  في ذمتي لن يفلح قوم اختلفوا 

  اهلل يعلم ما ضاع حق وراءه مطالب 

  اهلل يشهد ال يسود الخائن 

  .وصوال إلى استنتا  القاعدة   معهمأناقش األمثلة السابقة   - 5

  القسم أسلوب لغوي يفيد توكيد المقسم عليه وهو جواب القسم. 

  وهونوعان : 

 (لعمري ـ ايمن اهلل ـ أيم اهلل ) وألفاظه ( والتاء  الواو والباء) صريح  وحروفه  .3

 ( في ذمتي ـ في حياتي ـ اهلل يعلم ـ اهلل يشهد ) غير صريح  وألفاظه  .1

  جواب القسم إما مثبت فيؤكد وإما منفي فال يؤكد  سواء أكان جملة فعلية أم اسمية. 

 

 .على قراء ته تدريبهمالملخص السبوري بعد  الطالب يكتب -4

 

 :          تقويمال  

 (بكتاب التدريبات النحوية   61ص ـ ) إجابة التدريبات 

 .تحديد أسلوب القسم من بين الجمل المقدمة : السؤال األول 

 .يمأل الفراغ بلفظ من ألفاظ القسم :السؤال الثاني 

 (  64ـ  61ص ) يميز القسم الصريح من غير الصريح في الجمل المقدمة  : السؤال الثالث 

 .يحدد جواب القسم : لسؤال الرابع ا

 

 :الجهد الذاتي للحصة القادمة  

 

 : األلف اللينة : الفريق األول 

 .هات خمسة أسماء تتضمن ألف مقصورة ثالثة في آخر الكلمة 

 .وظف إحداها  في جملة مفيدة 

 الهدى   لماذا رسمت األلف في آخر الكلمة ياء ؟: الفريق الثاني 

 :اكتب العبارة التالية بخط الرقعة :  الفريق الثالث 

 "العلم نور  والمعلم شمس يضيء لكم الدروب " 
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 الحصة السادسة   

 .صحة الرسم الهجائي و الكتابي : التناول 
 

 األلف المقصورة في األسماء : الهجائية المهارة 
 :األهداف المعرفية   

 .ـ يميز بين رسم األلف المقصورة في األسماء الثالثية  ألفا أو ياء 3     

 .رة ألفا أو ياء في الكلمات المقدمة إليه ـ يعلل رسم األلف المقصو1     

 . الكلمة من المختلفة مواضعها في "الميم " حرف  رسم يميز 1     
 : األهداف الوجدانية   

 . األلف المقصورة ثالثة أو زائدة عن ثالثة يميل إلى إدراك الفرق بين  .3

 .في مواضعها المختلفة من الكلمة " الميم"يحرص على تمييز رسم حرف  .1

 .  إلى الكتابة بخط الرقعة في ممارساتها الكتابية كلها  يميل -1      
 

 : األهداف النفس حركية  

 . يقرأ األمثلة قراءة جهرية مع الضبط والسرعة المناسبة  -3          

 " . عصا ـ وعصى " يوضح شفهيا الفرق بين األلف المقصورة في كلمة  -1          

 .أهمية قواعد اإلمالء في بيان المعنى ووضوحه ..عن يتحدث -1          

 يتضمن كلمات بها ألف مقصورة بخط الرقعة الواضح والمنسق  ءيكتب إمال -4          
 

 جهاز العرض.........البطاقات : ......... الوسيلة  

 

 :  أسلوب األداء  

 " إنما المؤمنون إخوة " | : قال تعالى : التهيئة  -3

 خوة هنا ؟  وكيف يحققها المسلم مع أخيه  المسلم ؟ما المقصود باإل

 

 .من خالل األمثلة المقدمة  مع السرعة المناسبة والضبط على القراءة الجهرية     أدربهم  - 1

، وأدونها على السبورة  أفواههمأناقش الجهد الذاتي السابق  وأتوصل إلى اإلجابة الصحيحة من  -3

. 

 

 .ة  ات السابقة تعميقا للمهارة المستهدفونظائر للكلم على اإلتيان بأشباه أدربهم -1

 : المناقشة واالستنتا  



 

في وضوح وتناسق ومراعاة الهامش الميم ..بة بخط الرقعة مركزة على حرفعلى الكتا أدربهم -5  

 .    لك من خالل نموذ  التكليف ذ، و

 

 .    على قراء ته تدريبهمالملخص السبوري بعد   الطالب يكتب 6   

 

 :  التقويم

 :يملى عليك بخط الرقعة مراعية وضوح الحروف وتناسقها  ما اكتب -1س  

 .وغرته الدنيا   والدنايا  فهلك ، فقد عصى فرعون  رسول اهلل موسى    الهى من اهلل  " 

 أكمل الكلمات التالية بألف مناسبة سليمة

 ..، ما عد.. ، صغر.. ، زليخـ .. ، حيثمـ .. ، ثرّيـ .. ، عصـ .. ، رمـ .. ، قر.. صرعـ 

ما / صغرى / زليخـا / ثمـا حي/ ثرّيا  / (اسم)عصا  / (فعل)عصـى / رمـى / قرى / صرعـى  :اإلجابة 

 عدا

 

 :الجهد الذاتي للحصة القادمة   

مشرف الجناح تخبره فيها بما يعجبك داخل الصف وما ال يعجبك  اكتب على شفيفة رسالة إلى   

 .وعناصرها  ةوتقترح عليه حلوال لما ال يعجبك  وتنمية ما يعجبك  مراعيا أسس كتابة الرسال
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 : نية األهداف الوجدا
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             ......................................................................................................................... 
 

 العرض جهاز : الوسيلة  

 :  أسلوب األداء  

 ق بين الرسالة البريدية والرسالة االلكترونية  والهاتفية ؟ما الرسالة ؟  وهل هناك فر:  التهيئة  -3

 وأيهما أفضل ؟ ولماذا ؟  -1

 الرسالة ...مهارةعلى  الطالبأدرب  – 1

 : وذلك كما يلي      

 :المناقشة 

 أين تكتب التاريخ والعنوان ؟ -من كاتب الرسالة؟ ولمن كتبها ؟ ب -أ

 أين تكتب اسم المرسل في الرسالة  -جـ

 :ويمكن أن تقول ( والدي الحبيب)إذا أردت مخاطبة والدك تقول في بدء الرسالة  -أ  -1

 ............................: .........أو ( ابنك المطيع)أما في التوقيع فتقول  -ب

 :ويمكن أن تقول( صديقي المخلص)إذا أردت مخاطبة صديقك تقول في بدء الرسالة  -أ  -1

....................................................................... 

 



 : ...............................................ويمكن أن تقول ( صديقك المخلص)وفي التوقيع تقول له  -ب

 .(وختاما أسأل اهلل أن يحفظكم) ـ 4

 :في جمل من إنشائك لتتمنى فيها ما تشاء لوالدك( ختاما)استعمل كلمة 

 .( أسأل اهلل أن يحفظكم)ـ  5

: في جمل من إنشائك ( أسأل اهلل)استعمل أسلوب 

......................................................................... 

 ـ ماذا تقول في بدء الرسالة لكل من هؤالء؟ 6

  : .........الصديق  -.......... :.....................األخ  -:................................. األم  -

 وجاءتك الرسالة السابقة، فكيف ترد عليها ؟( األب)اجعل نفسك في مقام   -

 :اتبع هذه الخطوات 

ـ   4 . ـ  بدء الرسالة ومخاطبة االبن 1. ـ  العنوان والتاريخ 1. ـ  البسملة في بداية الرسالة 3  

ـ الختام وفيه التحية 6 . لة، واالطمئنان على صحتهـ  إخباره بوصول الرسا 5 . التحية المالئمة

 )المرسل)توقيعك  -ـ  7 . والوداع

 .يوازن الطالب بين رسالتين مقدمين إليه  

 

 .على قراء ته تدريبهمالملخص السبوري بعد  الطالب يكتب -4

 

 :   التقويم   

   

 :يتم التقويم للمهارة من خالل 

 

 

 ات الموازنات والمناقشات والمالحظ

 

 .من جانب الطالب 

 

 :الجهد الذاتي للحصة القادمة   

 

 :توضح فيها اآلتي ).........( اكتب رسالة إلى صديقك في   -  

 .ـ  أنك بصحة جيدة 3  

 .ـ  نجحت في امتحان اللغة العربية  1  

 .وتحدثا،ـ  أنك فهمت اللغة العربية فهما جيدا قراءة وكتابة 1  

 .لكويت بلده الثاني ـ  دعوته لزيارة ا 4  

 



 

 

 الرسالة الشخصية

 

 أحمد: المرسل             عمان : البلد 

 حي رغدان ، الهاشمي الشمالي ، عّمان ، األردن: العنوان   17/5/1006: التاريخ 

 

  –حفظك اهلل  –والدي العزيز      

 ..السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته     

 

، من البلد الذي عشقت ترابه ، وتنسمت عليل هوائه ، أبعثث  فمن ربوع األردن العزيز      

أن تكثون صثحتك جيثدة ، وأحوالثك علثى مثا        –عز وجل  –إليك برسالتي هذه سائاًل المولي 

 . يرام

 ، اعلم يا والدي أنك اغتربت من أجلنا ، وكان هدفك من ذلك أن تؤمن لنا حياة   كريمة     

الغتراب قاسيًا على نفسك ، كما كان قاسيًا علثى نفوسثنا   علم كم كان اأو ، ومستقباًل زاهرًا

أننا جميعًا أنا وأمثي وأخثوتي ، نقثّدر لثك هثذا الثدور ونحتثرم فيثك          –يا والدي  –، ولكن ثق 

هذه العزيمة القوية ، وهذا ما يجعلنا نبذل أقصى مثا نسثتطيع كثي نكثون عنثد حسثن ظنثك ،        

 . الصفو  وليس هناك ما يعكر ، ما يرام وأرجو أن تطمئن بأن األمور في البيت تسير على

كما أنني أسّد مكانك الوصول نحو عّمثاتي وأصثدقائك وأصثهارك وأنسثبائك ومثن تحثّب            

 . فالشجرة الطيبة ال تعطي إال الثمر الطيب ،  في جميع المناسبات

     ة ، وعالمثاتي ممتثثاز   بثأن دراسثثتي تسثير سثيراًن حسثثنًا ،    –يثا والثثدي   –أود أن أطمئنثك       

وأسثثأل اهلل أن أظثثل عنثثد حسثثن ظنثثك ، الثثذي تفخثثر بثثه دراسثثة وسثثلوكًا ، وأن أتمكثثن مثثن        

 . مشاركتك في تحمل أعباء الحياة بعد إكمال دراستي

 ال تّدخر من جهدها في توفير األجواء المناسبة لنا –حفظها اهلل  –وأطمئنك أن والدتي      

 . فال تقلق  قات ،وأن شقيقاتي في المدارس والجامعات فائ ، 

 .وال ينقصنا إال التمتع بدفء حنانكم   والجميع بخير ،  وعمومًا فأحوالنا جيدة ،     

 . وأحر األشواق  وأخيرًا لك مني ومن والدتي وإخوتي أطيب التحايا ،     

 

 . والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته     

      

 المشتاق ابنكم                                   

 أحمد        

 

 

 

 



 

 

 الرسالة الرسمية 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

 المحترم    ----------------------------------------------------------/ الفاضل      

 مدير شركة مصانع األلمونيوم                  

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، وبعد ،،

 . ----------------------------------: الموضوع      

 

---------------------------------------------فيسرني أن أعلمكم أن مجلس اإلدارة      

----- 

---------------------------------------------------------------قرر في جلسة بتاريخ 

----- 

 . --------------------------------------ية إحالة عطاء شراء المعدات واألجهزة المكتب

 

--------------------------------------أحب أن أذكركم بالبند الخاص بوقت التوريد      

------ 

---------------------------------------------------والذي ينص على أن يكون التسليم 

------ 

 .يق خشبية محكمة اإلغالق على أن تكون هذه األجهزة داخل صناد

 

كما .  -------------------------متمنيًا لكم ولشركتكم كل توفيق في أداء األعمال التي      

 .آمل أن يستمر التعاون بيننا بما يخدم أهدافنا المشتركة 

 

 وتقبلوا فائق االحترام ، ،

 

 --------------خلفان                                                                    

 مدير شركة التجهيزات الحديثة                                                    

 

 التوقيع        

                                                  --------------------- 
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 (وقفة تطبيقية ) التعبيرالكتابي  : التناول 
 

 تعميق كتابة الرسالة :....المهارة 
 

 : هداف المعرفيةاأل  

 .يميز ين ما تتضمنه مقدمة الرسالة وما تتضمنة الخاتمة .-3   

 . يوضح ما يتضمنه مضمون الرسالة في سالمة لغوية وأسلوبيه وجودة الخط .-1   

 ..يستخدم عالمات الترقيم وأدوات الربط  بين الجمل والفرات  في أسلوبه داخل الرسالة .-1   

 : األهداف الوجدانية 

 

 ...يحرص على استخدام الكلمات المناسبة لمضمون الرسالة ولمن يرسلها إليه ..-3     

 .يتمسك بسهولة الكلمات وترابط األسلوب وجماله  في كتابته ..-1     
 

 .  من مهارات  التعبير في مواقف الحياة الواقعية  تعلمهإلى تطبيق ما  يميل -    
 

 : األهداف النفس حركية  
 .يقرأ ما كتبة قراءة جهرية مع الضبط والسرعة المناسبة  -3          

 يوضح شفهيا أهمية استخدام األلفاظ التي تناسب الموقف في توضيح األفكار والمعاني -1          

  .عن عناصر الرسالة وأسلوبها في جمل مترابطة  يتحدث -1          

 . سؤاله عنه في محنته  مع مراعاة عناصر الرسالة إلى صديقه يشكره على  ةيكتب رسال -4          
 الشفيفة وجهاز العرض  : الوسيلة  

 

 :  أسلوب األداء  

 

 اللسان سالح ذو حدين  وضح ذلك :   التهيئة  -3

 وما أهميته في الرسالة الشفهية ؟ 

 

 .....الرسالة ........على مهارة إياهم مدرباأناقش الجهد الذاتي السابق  - 1

 : وذلك كما يلي      

 :في حدود عشر دقائق : المناقشة 
 :حدد مزايا الرسالة السابقة  -
 ما عيوب الرسالة السابقة ؟ -
 المكتوب أمامي   من حيث الشكّل  ال يسمى رسالة: علّل  -

  

 

 . على قراء ته تدريبهمالملخص السبوري بعد  الطالب يكتب -4

 



 

 :      التقويم  

 

 :عن السؤال التالي  أطلب إلى الطالب اإلجابة  

 :الخطوات اتبع هذه 

 .البسملة في بداية الرسالة ـ  1  

 .والتاريخ العنوان ـ  2  

 .الرسالة ومخاطبة االبن بدء ـ  3  

 .المالئمة التحية ـ  4  

 .بوصول الرسالة، واالطمئنان على صحته إخباره ـ  5  

 .وفيه التحية والوداع الختامـ 6  
 )المرسل) يعكتوق -ـ  7  

 : توضح فيها اآلتي( .........)اكتب رسالة إلى صديقك في   -

 .بصحة جيدة أنك ـ  1  

 .تدعوه لقضاء يوم في بر الكويت  ـ  2  

 ..أعددت له برنامجا رائعا ترفيهيا  أنك ـ  3  

 . للعشاء   دعوته ـ  4  

 

 .تصحيح وجمع األوراق 

 تقدير الدرجات 

 .تقييم الطالب 

 :الجهد الذاتي للحصة القادمة   

 

 .من دفتر الصف والموضوع :  راجع المهارات التالية 

 

 أسلوب القسم  ـ 

 ـ األسلوب اإلنشائي والخبري 

 ـ الفهم الشامل   

 .الهدف ـ الفكرة ـ التطبيق العملي للمعلومات والقيم على الحياة  ـ القيم 

 .الحمامة والثعلب ومالك الحزين : الموضوع 
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