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  املستوى  املوضوع  النشاط  11: الوحدة   رقم الدرس
  م1س  إسالم خالد بن الوليدإسالم خالد بن الوليد  أديبـ نص  4  من عظماء اإلسالم  64

  : اهلدف التعلمي       

  . قراءة الشعر وحسن األداء القراءة  -:  القدرة على       

  .استخراج أفكار النص ومغزاه  -                      

                     .مجل مفيدة يف ,صدّ ,معاند,طلق,جمدبة,رشدي: توظيف الكلمات  -                   

                     .التمييز بني الشعر والنثر  -                      

  .السبورة , 132كتاب اللغة العربية ص :  الوسائل       

  أنشطة التعلم  وضعيات التعلم

 .ستظهار النص السابق ا : تقومي مبدئيتقومي مبدئي ♦  وضعية االنطالق

  هل تعرفون أمساء لبعض الصحابة ؟ من هو سيف اهللا املسلول ؟ : تقدمي الدرستقدمي الدرس ♦

  .أن خالد بن الوليد من كبار الصحابة و أبطال اإلسالم يدرك التلميذ  �  اهلدف الوسيطي

  .قراءة صامتة للنص  ♦  بناء التعلم

؟ ماالذي شجعه على الدخول ) ض( مىت أسلم خالد بن الوليد : أسئلة ملراقبة الفهم العامأسئلة ملراقبة الفهم العام ♦

 ؟ )ض(كيف استقبل رسول اهللا إسالمه   يف اإلسالم ؟

به وفرحة رسول اهللا  ) ض(بيان الكاتب ظروف إسالم خالد بن الوليد : الفكرة العامةالفكرة العامة  �

  .ودعائه له باخلري ) ص(

  .قراءة منوذجية للنص 

  .يات القراءة املقررة قراءات فردية متتابعة يراعى فيها تصحيح األخطاء واحرتام آل

 : تعميق الفهمتعميق الفهم ♦

ماذا تعرفون عن صلح احلديبية ؟ هذا الصلح فرصة للمرتددين للتفكري اهلادىء يف  : األسئلة ـ

؟ مامضمون الرسالة اليت كنبها له ) ض(مااحلقيقة اليت وصل إليها خالد . حقيقة اإلسالم 

) ص(م ؟ ملاذا فرح رسول اهللا سال؟ ماهو العامل الثالث الذي حبب إليه اإلأخوه الوليد 

؟ هل كان يتوقع إسالمه ؟ ماالدليل ؟ ماهي املكانة اليت صارت خلالد ) ض(بإسالم خالد

 بعد إسالمه ؟) ض(

  : شرح املفرداتشرح املفردات �

  صوايب, عقلي :  رشدي

  قاحلة : جمدبة
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  ضاحك :طلق 

  خمالفا , معارضا  : معاند

  منع : صدّ 

  :  األفكار األساسيةاألفكار األساسية �

  .إسالم خالد بعد صلح احلديبية وقبل اهلجرة ـ  1

  .ـ بيان أسباب ميل خالد العتناق اإلسالم  2

  .ـ هجرة خالد إىل املديتة إلعالن إسالمه وفرح رسول اهللا به  3

   : املغزى من النص �

  .من كان ميلك عقال كعقل خالد فالبد أن مييل على احلق 

  : البناء الفينالبناء الفين �

مجع الكاتب بني متضادين . مث خرجت إىل بالد خضراء واسعة , ة ـ كنت يف بالد ضيقة جمدب

  .هذا األسلوب يسمى طباقا ] . ضيقة وواسعة[و] جمدبة وخضراء:[مها 

كنت يف بالد ضيقة . كتب إيل كتابا : مثال . واحلوار ـ مجع الكاتب بني اإلخبار والوصف

  .تعال : فقال , إين أشهد أن الإله إال اهللا وأنك رسول اهللا : قلت .جمدبة 

  .وظفوا الكلمات املشروحة يف مجل مفيدة �   تقومي بنائي

  .وظفوا الطباق يف مجل مفيدة  �

  كيف كان خالد قبل إسالمه ؟ وكيف ملاذا كان رسول اهللا ينتظر إسالمه ؟مىت أسلم ؟  �

   صار بعد إسالمه ؟ مب كان يتصف ؟     

 .دعمها ثبت التلميذ مكتسباته ويي �  اهلدف الوسيطي

  .قراءات متعددة للنص للتدريب على حسن األداء  ♦  املرحلة اخلتامية

  ملاذا مسي خالد سيف اهللا املسلول ؟ من مساه بذلك ؟ هل تعرفون دور خالد يف غزوة  �  تقومي ختامي 

  الذي لعبه بعد اإلسالم؟ماواجبكم جتاه خالد بن الوليد وأمثاله ؟ماالدور أحد؟ ماذا فعل؟    

 .يعتز التلميذ بشخصية خالد وسريته احلسنة وحياول االقتداء به  �  الوسيطياهلدف 

  مالحظات
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