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  املستوى  املوضوع  النشاط  11: الوحدة   رقم الدرس

  م1س  عبد اهللا بن الزبريعبد اهللا بن الزبري  قراءة مشروحة -2  من عظماء اإلسالم  62

  : اهلدف التعلمي   

  . القراءة اإلعرابية واملعربة واملسرتسلة واحرتام عالمات الوقف -:  القدرة على   

   .                     يف مجل مفيدة,  وثيقال ,مهللني , احتشد :توظيف الكلمات  -                

  .استخراج فكرة النص العامة ومغزاه وصياغتهما  -                

  .اجلوانب املضيئة يف شخصية عبد اهللا بن الزبري إدراك  -                

  .يذكر التلميذ عالمات الوقف املختلفة ومواضعها - :  الكفاءة الالزمة المتالكه 

  .يشرح الكلمات الغامضة  حسب معانيها يف النص  -                                

  . السبورة ,  129 كتاب اللغة العربية ص :  الوسائل 

  وضعيات وأنشطة التعلموضعيات وأنشطة التعلم  سريورة الدرسسريورة الدرس

 بن هل تعرفون أول مولود ولد للمسلمني بعد اهلجرة إىل املدينة ؟ إنه عبد اهللا ::تقدمي الدرس تقدمي الدرس  ♦  وضعية االنطالق

  .تعالوا نتعرف على قصته . الزبري 

  .يف املدينة املنورة أن عبد اهللا بن الزبري هو أول مولود ذكر يولد للمسلمني يدرك التلميذ  �  اهلدف الوسيطي

  .قراءة صامتة للنص  ♦  بناء التعلم

ماهو ؟ كيف استقبل . ولد عبد اهللا بن الزبري يف ظرف خاص  ::  أسئلة ملراقبة الفهم العامأسئلة ملراقبة الفهم العام ♦

 املسلمون مولده ؟ ملاذا ؟ كيف نشأ ؟

 .بيان الكاتب ظروف مولد ونشأة عبد اهللا بن الزبري  : الفكرة العامةالفكرة العامة �

  .قراءة منوذجية للنص  ♦

  قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحرتام آليات القراءة املقررة  ♦

  ::تعميق الفهم تعميق الفهم   ♦♦

هو الزبري رضي اهللا عنه ؟ ملاذا عد عبداهللا ابنهما من هي أمساء رضي اهللا عنها ؟ من  : األسئلة -

 ذكر يف عهد رسوا اهللا ؟ مامعىن هللامهاجرا ؟ ماسبب فرحة املسلمني مبولده ؟ ملاذا مل يكن لعبد ا

 أن يقبل رسول اله الوليد وحينكه ؟ اذكروا بعض صفات عبد اهللا بن الزبري ؟ مم اكتسبها ؟

::  شرح املفرداتشرح املفردات �

  اجتمع : احتشداحتشد

  .الإله إالاهللا :" قائلني  : مهللنيمهللني

  الثابت, القوي , احملكم  : الوثيقالوثيق



 4

  : األفكار األساسيةاألفكار األساسية �

  .بيان أن عبد اهللا بن الزبري هاجر وهو جنني ـ  1

  .ـ بيان أن عبد اهللا هو أول مولود ذكر للمهاجرين يف املدينة  2

  .ـ فرح رسول اهللا واملسلمني مبولد عبد اهللا بن الزبري  3

  .بيان ظروف نشأة عبد اهللا بن الزبري وتعداد بعض صفانه ـ  4

  :  املغزى من النصاملغزى من النص �

من كان نسبه شريفا ونشأ يف بيئة طاهرة مثل عبد اهللا بن الوبريفال بدأن يكون أحد عظماء 

  .اإلسالم 

  .وظفوا الكلمات املشروحة يف مجل مفيدة  �  تقومي بنائي

  يف عرب املسلمون عن فرحتهم باملولود ؟كيف نشأ ؟كمىت وأين ولد عبد اهللا بن الزبري ؟   �

  ماهي أبرز صفاته ؟      

  .أن اجلوانب املضيئة من شخصية عبد اهللا بن زبري يدرك التلميذ  �  اهلدف الوسيطي

  .قراءات متعددة للنص للتدريب على القراءة املعربة املسرتسلة ♦  املرحلة اخلتامية

   ؟ من أمه ؟ هل تعرفون دور أمه يف اهلجرة النبوية ؟ عبد اهللا هو أولمن هو والد عبد اهللا �  تقومي ختامي

  ماذا مثل ذلك بالنسبة هلم ؟ ملاذا ؟       . للمسلمني يف املدينة مولود ذكر يولد      

     .مبثل عبد اهللا بن الزبري وحياول االقتداء م التلميذ  عتزي �  اهلدف الوسيطي

 مالحظات   
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