كيف تذاكر اللغة العربية
للصف الثالث الثانوي العام؟
أوال :كيف تذاكر االستامع ؟
عزيزي طالب الصف الثالث الثانوي من املهم أن تتعلم كيف تستفيد من بنك املعرفة املرصي  EKBبداية من تعرف مخرجات
التعلم التي تسعى إىل تحقيقها ،واختيار مصادر التعلم املتاحة ،وكيفية التعامل معها ،وانتها ًء مبرحلة تقييم نفسك ،والسطور التالية
تساعدك يف ذلك.
× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمــن خــال كل
مــن :اســم املســتخدم وكلمــة الــر ،وهــو مــا ســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك
الشــخيص باملوقــع.
× ×مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https:// lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم الصــف
ثــم تخــر (اللغــة العربيــة للصــف الثالــث الثانــوي )
× ×حــدد الــدرس الــذي تريــد مامرســة مهــارات االســتامع مــن خاللــه مــن مقــرر اللغــة العربيــة للصــف الثالــث الثانــوي
وليكــن النــص النــري «التكافــل يف اإلســام» أحمــد حســن الزيــات ).
× ×تعرف بعض نواتج التعلم املرتبطة بالنص املستهدف  ،وسوف تجد أنها كام ييل :
 يصنف الحجج التي يستخدمها املتحدث يف كالمه× ×اسأل نفسك :ما الذي أتوقع تعلمه يف هذا الدرس؟ ماذا أعرف عن هذه املفردات؟ وكيف ميكن فهمها؟
× ×لتحقيق نواتج التعلم استمع تهيئة عن النص عىل الرابط التايل
https://lms.ekb.eg/repository/resource/47a51f382-f7d-4d13-b6eb-15b0c3e0c174/ar
× ×ثم استمع إىل النص من خالل الرابط التايل:
https://lms.ekb.eg/repository/resource/d39151eb-aac94-a8c-ba4c-9ff84ba4be30/ar
× ×اســتمع إىل النــص مــرة أخــرى لتحديــد التفاصيــل املهمــة ( كلــات مفتاحيــة – جمــل أساســية – فكــر فرعيــة ) وذلــك يف
كل فقــرة مــن فقـرات النــص أو مــن خــال الدراســة والتعليــق عقــب النــص
§انتقل إىل مخرج التعلم األول  :يصنف الحجج التى يستخدمها يف حديثه
× ×حلل ناتج التعلم لتستخلص الكلامت املفتاحية
عزيزي الطالب الكلمة املفتاحية هنا هي ( الحجج ) والتصنيف معناه أن هناك حجج متنوعة فاملطلوب أن يتوصل الطالب
إىل الحجج املستخدمة يف النص ثم يقوم بتصنيفها  .هيا نتعرف معني الحجج وأنواعها يك نتمكن من تصنيفها يف أي نص الحجج:
هي األدلة والرباهني واإلثباتات والشواهد التي يستخدمها الكاتب لتأييد وجهة نظره .
1

أول االســتامع النــص بشــكل متأمــل والوقــوف عنــد الحجــج :والســؤال كيــف تتمكــن مــن تحديــد الحجــج التــي
× ×عليــك ً
يســتخدمها للكاتــب يف النــص املســموع؟
عزيزي الطالب :
أوال  :إذا وجدت يف النص ربط بني السبب والنتيجة ،أو عىل القياس من خالل الربط بني املقدمة والنتيجة فاعلم أن الحجة
هنا قامئة عىل املنطق وإعامل العقل يف اإلقناع .وهي حجج منطقية.
ثانيًا  :إذا وجدت الكاتب يعتمد عيل التضمني واالستشهاد من النصوص القرآنية ،األحاديث النبوية ،أقوال الصحابة والتابعني،
أقوال الحكامء .فالحجة هنا حجة الشاهد القويل
ثالثًا  :إذا وجدت الكاتب يؤكد فكرته مجموعة من األعامل أو األحداث أو الوقائع سواء أكانت عىل املستوى الجتامعي ،أو
التاريخي ،أو الديني ،أو السيايس .فالحجة هنا حجة واقعية
راب ًعا :أما إذا لجأ الكاتب يف النص إىل اإلحصائيات والعدد الكمي لإلثبات فكرة أو نفيها فالحجة هنا حجة اإلحصاء اتجه إىل
الرابط التايل
للتأكد من اكتسابك ملهارة تحديد وتصنيف الحجج التي استخدمها الكاتب يف النص اتجه للرابط مرة أخرى
https://lms.ekb.eg/repository/resource/47a51f382-f7d-4d13-b6eb-15b0c3e0c174/ar
التوجه إىل الرابط التايل:
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469-b305-acb7bac0d9c6/lessons/86bb2757-b1f04-df58-f89185-cc7a11849/contents/0
حيث تجد يف صفحة األنشطة والتدريبات أسئلة عن الحجج التي استخدمها الكاتب يف النص الفكري تستطيع من خاللها
تقييم نفسك.
خامسا :اذهب إىل النص متحرر املحتوى للكاتب أحمد حسن الزيات وقراءته بشكل متأن لتحديد الحجج التي يستخدمها
ً
للكاتب يف هذا النص
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f73386aa-70c98-4014-b9198-a4d55c094f/ar
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ثانيا :كيف تذاكر القراءة ؟
عزيزي طالب الصف الثالث الثانوي من املهم أن تتعلم كيف تستفيد من بنك املعرفة املرصي  EKBيف تعلم القراءة ،بداية من
تعرف مخرجات التعلم التي تسعى إىل تحقيقها ،واختيار مصادر التعلم املتاحة ،وكيفية التعامل معها ،وانتها ًء مبرحلة تقييم نفسك،

السطور التالية تساعدك يف ذلك .

× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمــن خــال كل مــن:
اســم املســتخدم وكلمــة الــر ،وهــو ماســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك الشــخيص
باملوقع.
× ×مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https:// lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم الصــف
ثــم تخــر (اللغــة العربيــة للصــف الثالــث الثانــوي ) ثــم املتابعــة عــى الرابــط التــايل :
https:// lms.ekb.eg/courses/34c172a5-c5674-e89-b5900-fbd1d612f2a
× ×حدد املجال ( القراءة ) .
× ×حدد املوضوع الذي تستهدف تعلمه وليكن ( إرادة التغيري).
× ×تعــرف نواتــج التعلــم املرتبطــة باملوضــوع (علـ ًـا بأنــه تــم وضــع نواتــج التعلــم لــكل موضوعــات املقــرر لهــذا العــام يف
جــدول خــاص مرفــق)
× ×حدد ناتج التعلم الذي تريد تعلمه وهو :
§يأت مبرادف كلامت وردت يف نص مقروء .
× ×اسأل نفسك  :ما الذي أتوقع تعلمه عن الكلامت الجديدة التي وردت باملقروء؟
× ×لتحقيــق ناتــج التعلــم اقــرأ الجــزء املرتبــط باملوضــوع مــن الكتــاب املــدريس املوجــود يف صــورة ملــف  PDFقـراءة رسيعــة
عــى الرابــط التــايل :
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/863bfc684176--8659-b6911bd9f615af0f/lessons/216b13f6-ed484-a449-b925-fa1e1956fce/contents/0
× ×بعد االنتهاء من قراءة الصفحات املرتبطة باملوضوع عليك تحديد الكلامت الجديدة مثل :
·( ُمسخَّرة يحول  ،رشيطة )
·اقرأ الجمل التى بها الكلامت الصعبة أكرث من مرة والرتكيز عىل السوابق واللواحق للكلامت الصعبة  :عىل سبيل
املثال نجد الجمل كالتايل» « اإلرادة هي نفسها العمل لذي يحقق الهدف ويزيل ما قد يحول دون تحقيقه  ،رشيطة
أن يكون الهدف هو هدفك أنت  ،وإال كنت آلة مسخرة يف يد صاحب الهدف»
·حذف الكلامت الصعبة من الجمل (مسخرة يحول  ،رشيطة ) ومحاولة وضع بديل من عندك لها بحيث ال يتأثر
املعنى العام للجملة.
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·اقرأ الجمل باملرادفات الجديدة .
·تأكد من املعنى أو املضاد بالرجوع للمعاجم املتاحة عىل بنك املعرفة
× ×ملزيد من املعرفة ولتحقيق متعة التعلم توجه إىل (املحتوى اإلضايف) عىل الرابط التايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b98f0146-ebb149-a1853-c-b23194ed9e1b/ar
× ×بعد أن اطلعت عىل الكتاب املدريس واملحتوى اإلضايف دون ما تعلمته عن املفردات الجديدة
× ×لتقييم تعلمك يف هذا املوضوع ادخل عىل الرابط التايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/97e213fb-6b7646-cc-96f46009-c7df21de/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/819d848a-600286-4062-a7-b77fc3a41296/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/49240f9576-ce-4de5-b4d5839192-de85cc/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/e9d253e8-e41546-f980-ca-6b8b1088b308/ar
حيث يوجد مجموعة من األسئلة مرتبطة باملفردات الجديدة تخري اإلجابة التي تراها صحيحه أو دون اإلجابة املناسبة ثم اضغط
إرسال اإلجابة وسوف يصلك الرد باإلجابة الصحيحة يف كل حالة وبهذا ميكنك تقييم تعلمك يف املفردات الجديدة.
× ×انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
× ×دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عندما تعود للمراجعة.
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ثالثًا :كيف تذاكر النصوص األدبية؟
 -١النص الشعرى
عزيزي طالب الصف الثالث الثانوي من املهم أن تتعلم كيف تستفيد من بنك املعرفة املرصي  ،EKBبداية من تعرف مخرجات
التعلم التي تسعى إىل تحقيقها ،واختيار مصادر التعلم املتاحة ،وكيفية التعامل معها ،وانتها ًء مبرحلة تقييم نفسك ،والسطور التالية
تساعدك يف ذلك.
× ×ادخــل مــن خــال حســابك الشــخيص عــى بنــك املعرفــة املــري عــى الرابــط التــايل  www.ekb.egمــن خــال كل مــن :اســم
املســتخدم وكلمــة الــر ،وهــو مــا ســبق لــك الحصــول عليــه مــن مدرســتك ،أو مــن خــال تســجيل حســابك الشــخيص باملوقــع.
× ×مــن خــال الدليــل الــدرايس باملوقــع عــى الرابــط التــايل  https:// lms.ekb.eg/courses/mineتخــر املرحلــة ثــم الصــف
ثــم تخــر (اللغــة العربيــة للصــف الثالــث الثانــوي )
× ×حــدد الــدرس الــذي تريــد تعلمــه مــن مقــرر اللغــة العربيــة للصــف الثالــث الثانــوي وليكــن مــن مجــال قـراءة النصــوص
األدبيــة ( النــص الشــعرى غربــة وحنــن ألحمــد شــوقي ).
× ×تعرف بعض نواتج التعلم املرتبطة بالنص املستهدف  ،وسوف تجد أنها كام ييل :
§يستنج فكر النص.
§يربط بني الجو النفيس لشاعر ووسائل التعبري يف النص.
§يبدي رأيه يف الصور.
× ×اسأل نفسك :ما الذي أتوقع تعلمه يف هذا الدرس؟ ماذا أعرف عن هذه املفردات؟ وكيف ميكن فهمها؟
× ×لتحقيق نواتج التعلم اقرأ النص من خالل الرابط التايل:
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469--b305acb7bac0d9c6/lessons/d2d91931-a583956-4316-f-8e6df8988fc3/contents/1
× ×اقــرأ النــص مــرة أخــرى لتحديــد التفاصيــل املهمــة ( كلــات مفتاحيــة – جمــل أساســية – فكــر فرعيــة ) وذلــك يف كل
فقــرة مــن فقـرات النــص أو مــن خــال الدراســة والتعليــق عقــب النــص
× ×انتقل إىل مخرج التعلم األول  :يستنج فكر النص
× ×وفكــر النــص امل ـراد بهــا هنــا الفكــر الجزئيــة ،والفكــرة الجزئيــة هــي الفكــرة التــي تضــم مجموعــة مــن األبيــات
حيــث تحمــل تلــك األبيــات فكــرة متامســكة
× × حلــل مخــرج التعلــم لتحصــل منــه عــي الكلــات املفتاحيــة تســهل لــك تحقيــق ناتــج التعلــم ســتجد كلمــة (الفكــر)
هــي الكلمــة املفتاحيــة
× × اذهب الدراسة التي تيل عرض النص ص  36عىل كتاب الوزارة عيل الرابط أدناه
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469--b305acb7bac0d9c6/lessons/d2d91931-a583956-4316-f-8e6df8988fc3/contents/1
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× ×ستجد عنوانًا يف الدراسة يحمل « فكر النص « وسوف تتعرف أن النص يحمل ثالث فكر جزئية كام ييل :
الفكرة
األوىل  :تذكــر الشــاعر حنينــه ملــر وهــو يف منفــاه والتشــوق إىل وســيلة تصلــه من 7 :1
إىل وطنــه
الثانية :مخاطبة السفينة لكونها وسيلة تصله بوطنه

من 12 :8

الثالثة :حب الوطن ال يغيب عن الشاعر أب ًدا

من 15 :13

األبيات

× ×انتقل إىل مخرج التعلم الثاين  :يربط بني الجو النفيس للشاعر ووسائل التعبري يف النص
× ×حلــل مخــرج التعلــم ســتجد كلــات مفتاحيــة ميكــن أن تســاعدك عــي تحقيــق ناتــج التعلــم مثــل ( الجــو النفــي –
وســائل التعبــر)
× ×انتقل إىل التعليق تحدي ًدا يف الصفحات من  ٣٩ :٣٦عيل الرابط التايل:
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469--b305acb7bac0d9c6/lessons/d2d91931-a583956-4316-f-8e6df8988fc3/contents/1
× × ســتجد مدخـ ًـا لتحقيــق مخــرج التعلــم حيــث تجــد هنــاك إشــارة يف ص  ٣٨حينــا تقــرأ الجملــة التاليــة « والقصيــدة
تعــر عــن الحــس الصــادق عنــد شــوقي ..حيــث تجــد الحــزن لفـراق الوطــن والحنــن والشــوق إليــه ،والســخط والثــورة
عــى االســتعامر ،ووقــد انعكــس هــذا الصــدق عــى التصويــر والتعبــر.
× ×انتقل عزيزي الطالب إىل الرابط التايل ستجد ما يوضح لك بشكل واضح الجو النفيس للشاعر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/0a5bcc80224-c-49bd-91756-a6e379a2a64/ar
× ×كذلــك ميكنــك متابعــة الروابــط التاليــة التــي توضــح مواطــن الجــال وســتعرف منهــا الربــط بــن الجــو النفــي للشــاعر
ووســائل التعبــر يف النــص مــن صــور وأســاليب متنوعــة:
https://lms.ekb.eg/repository/resource/905334c20-d2e-4f76-b071-f00dec87ef39/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/992fc596505-a-477e-8fa57-dd1fcafa3c3/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/46be874344-0779-bc-870f-57ba183b9d6c/ar
× × انتقل إىل الروابط التالية لتقييم نفسك
https://lms.ekb.eg/repository/resource/598c0ef0-ace44-fff-9664-e7791008f7ce/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c30e7bc16-d3941-ad-b94a-17ad0d62a3fb/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4fb9fab74119--4512-a1ba-be002e0f54b0/ar
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 -٢النص النرثى

× ×حدد الدرس الذي تريد تعلمه من مقرر اللغة العربية للصف الثالث الثانوي وليكن من مجال قراءة النصوص األدبية (النص
النرثي) «التكافل يف اإلسالم» أحمد حسن الزيات .
× ×تعرف بعض نواتج التعلم املرتبطة بالنص املستهدف  ،وسوف تجد أنها كام ييل :
§يحدد االتجاه الفكري للكاتب.
§يحدد الخصائص األسلوبية للكاتب
× ×اسأل نفسك :ما الذي أتوقع تعلمه يف هذا الدرس؟ ماذا أعرف عن هذه املفردات؟ وكيف ميكن فهمها؟
× ×لتحقيق نواتج التعلم اقرأ إىل النص من خالل الرابط التايل:
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469--b305acb7bac0d9c6/lessons/86bb2757-b1f04-df58-f89185-cc7a11849/contents/0
× ×اقرأ النص مرة أخرى لتحديد التفاصيل املهمة ( كلامت مفتاحية – جمل أساسية – فكر فرعية ) وذلك يف كل فقرة من
فقرات النص أو من خالل الدراسة والتعليق عقب النص
× ×انتقل إىل مخرج التعلم األول  :يحدد االتجاه الفكري للكاتب.
مهارة تحديد االتجاه الفكري للكاتب أو املتحدث عىل قدر كبري من األهمية لتعرف الدوافع وراء ما يتبناه الشخص من
مواقف أو آراء تجاه األشخاص واألحداث .
ً
أول  :اذهب نص التكافل االجتامعي يف اإلسالم ص 112كتاب الوزارة عيل الرابط أدناه
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469--b305acb7bac0d9c6/lessons/86bb2757-b1f04-df58-f89185-cc7a11849/contents/0
عليك أن تقرأ النص ثم تقرأ التحليل الذي ييل النص .
× ×حلل مخرج التعلم لتحصل منه عيل الكلامت املفتاحية تسهل لك تحقيق ناتج التعلم ستجد كلمة ( االتجاه) هي
الكلمة املفتاحية
× ×عند قراءة الدراسة والتعليق ص  ١١٤ستجد كلمة ( اتجاه ) تكررت يف جملة ( وهو ميثل اتجاه املحافظني) .
× ×عليك أن تتعرف  -من خالل الفقرة األويل خصائص ذلك االتجاه ؛ يك يسهل عليك تعرفه يف أي نص آخر .
× ×ستجد الخصائص التالية يف الفقرة األويل ص  ١١٤وهي كام ييل :
أ .التأثر بالقدماء.
ب .متجيد املايض والتغني به.
× ×يف الفقرة أمثلة ألدباء ميثلون هذا االتجاه مثل  :الزيات – املازين – طه حسني -العقاد كذلك أحمد أمني
ثان ًيا  :الذهاب للروابط التالية :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/47a51f382-f7d-4d13-b6eb-15b0c3e0c174/ar
ً
محلل الفكر التي تضمنها
استمع إىل النص
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× ×بشكل عام عزيزي الطالب :عليك أن تسأل نفسك
× ×كيف أمتكن من تحديد االتجاه الفكري للكاتب أو الشاعر يف النص الحايل وىف أي نص آخر؟
يكون االتجاه يف النص :
محافظًا  :إذا وجدت يف النص ما يشري إىل أن الكاتب متأثر بالقدماء ميجد املايض ويتغنى به يدعو إىل األصالة وإحياء الرتاث .
دين ًّيــا  :إذا وجدت يف النص ما يشري إىل املناجاة والدعاء إىل الله بشكل مبارش وإظهــار التوبــة أو مدح الرسول ﷺ أو
الصحابة أو الشخصيات اإلسالمية عرب التاريخ.
اجتمــاع ًّيـا  :إذا وجدت يف النص ما يشري إىل مناقشة القضايا االجتمــاعية املتمثلة يف مشكلة الفقر أو تربية األبنــاء أو
املشاكل األرسيــة أو التكافل االجتامعي بني الناس أو مشاكل التدخني أو اإلدمان أو قضايا متمثلة يف حرية املرأة وعملهــا
وحقوقهــا االجتامعية
قوم ًّيا عروب ًّيا  :إذا وجدت يف النص ما يشري مناقشة القضايا التي تهم الوطن العريب ويدعو إىل التعاون والتكامل املشرتك
وتعزيز العالقات والرابط العربية ويناقش قضايا االستقالل والحفاظ عيل الهوية العربية

علم ًّيا تنوير ًّيا :إذا وجدت يف النص ما يشري إىل أن الكاتب مؤمن بالنظرة العلمية والتفكري العلمي واتخاذ التفكري العلمي
ومدخل لحل مشكالتنا.
ً
سبيل
ً
ثالثًا  :التوجه إىل الرابط التايل:
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469--b305acb7bac0d9c6/lessons/86bb2757-b1f04-df58-f89185-cc7a11849/contents/0
حيث تجد يف صفحة األنشطة والتدريبات أسئلة عن االتجاه الفكري تستطيع من خاللها تقييم نفسك
خامسا :اذهب إىل النص متحرر املحتوى للكاتب أحمد حسن الزيات وقراءته بشكل متأن لتحديد االتجاه الفكرى للكاتب يف
ً
هذا النص
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f73386aa-70c98-4014-b9198-a4d55c094f/ar
انتقل إىل مخرج التعلم الثاين  :يحدد الخصائص األسلوبية للكاتب
× ×حلل مخرج التعلم لتستخلص منه الكلمة املفتاحية وهي « الخصائص األسلوبية وما يعادلها مثل السامت أو األسلوب
× ×اذهب إىل الدراسة والتعليق عيل الرابط التايل:
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/44cbdee779-d64469--b305acb7bac0d9c6/lessons/86bb2757-b1f04-df58-f89185-cc7a11849/contents/0
× ×يف ص  ١١٥ستجد جملة « عىل مستوى التعبري يتسم أسلوب الكاتب بـ....
مدخل لك لتحقيق مخرج التعلم حيث تجد هناك إشارة إىل الخصائص األسلوبية للكاتب
ً
× × هذه الجملة متثل
× ×عزيزي الطالب مام سبق تستطيع تعرف أن األسلوب يتضمن ( األلفاظ – الفكر -األساليب – الصور واألخيلة – املوسيقي)
وأسلوب األديب ما مييز أسلوب األديب عن أديب آخر “ من حيث :
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األلفاظ  :معيار األلفاظ :
		
-1سهولتها بالنسبة للقارئ

		
 -2تكرار ألفاظ بعينها

-3مناسبتها للموضوع النص

الفكر  :ومعيار الفكر:
• وضوح الفكر ( أي يستطيع الطالب ببساطة تحديد الفكر سواء كانت فكرة عامة أم فكر رئيسة أم فكر جزئية)
األساليب :
• مييل األديب إىل استخدام أسلوب( االستفهام األمر– القرص – الرشط ) وذلك ألغراض محددة.
الصور أو الخيال :
• مييل األديب إىل استخدام التشبيه أو االستعارة أو الكناية أو املجاز
• املوسيقي  :حيث مييل األديب إىل استخدام السجع أو الجناس
• املحسنات البديعية حيث يكرر استخدام الطباق أو املقابلة
× ×عىل ضوء ما سبق تستطيع تحديد الخصائص أو السامت األسلوبية للكاتب من خالل أي نص
× × اذهب إىل الروابط التايل لتطبيق ما تعلمته عيل نص آخر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/235691ad-a8f64-ffe-80a99-f6e64cffa8d/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/39004629-dacd-42a0923-f-a80ae3472d8b/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/9b6e95d49-eb34-f889430--e293d0550b2a/ar
× ×انتقل إىل الروابط التالية لتقييم نفسك من خاللها
https://lms.ekb.eg/repository/resource/1c5606144-f2c-4e3a-93e24-b06f4499735/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4212c8393-e90462-b-a4c9-e7bbbf4066b4/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/605027431-bba-4caa-971f-0e8975be8aa8/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2306adec-2739405-d-8d7a-20e6205bd8f6/ar
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راب ًعا  :كيف تذاكر النحو ؟
عزيزي طالب الصف الثالث الثانوي من املهم أن تتعلم كيف تستفيد من بنك املعرفة املرصي  ،EKBبداية من تعرف مخرجات
التعلم التي تسعى إىل تحقيقها ،واختيار مصادر التعلم املتاحة ،وكيفية التعامل معها ،وانتها ًء مبرحلة تقييم نفسك ،السطور التالية
تساعدك يف ذلك .
× ×ادخل من خالل حسابك الشخيص عىل بنك املعرفة املرصي عىل الرابط التايل  www.ekb.egمن خالل كل من :اسم املستخدم
وكلمة الرس  ،وهو ماسبق لك الحصول عليه من مدرستك ،أو من خالل تسجيل حسابك الشخيص باملوقع.
× ×من خالل الدليل الدرايس باملوقع عىل الرابط التايل  https:// lms.ekb.eg/courses/mineتخري املرحلة ثم الصف ثم تخري
(اللغة العربية للصف الثالث الثانوي ) ثم املتابعة عىل الرابط التايل :
https:// lms.ekb.eg/courses/34c172a5-c5674-e89-b5900-fbd1d612f2a
× ×حدد املجال ( التدرييبات اللغوية ) ثم حدد الوحدة التي تريد أن تتعلمها ( النواسخ ) .
× ×حدد املوضوع الذي تستهدف تعلمه وليكن ( الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل التي ليس لها محل من اإلعراب).
(علم بأنه تم وضع نواتج التعلم لكل موضوعات املقرر لهذا العام يف جدول خاص
× ×تعرف نواتج التعلم املرتبطة باملوضوع ً
مرفق) وسوف تجد أن نواتج التعلم املرتبطة باملوضوع (الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل التي ليس لها محل من
اإلعراب)
§يحدد الجمل التى لها محل من اإلعراب والجمل التى ليس لها محل.
× ×اسأل نفسك  :ما الذي أتوقع تعلمه عن الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل التي ليس لها محل من اإلعراب؟
× ×لتحقيق ناتج التعلم اقرأ الجزء املرتبط باملوضوع من الكتاب املدريس املوجود يف صورة ملف  PDFقراءة رسيعة عىل الرابط
التايل :
https://lms.ekb.eg/courses/550984fa-c00e-46f9952-f-b91c6678ca45/units/1e957779-a4ea-4b3d-942ac6724427d596/lessons/840031b94-0248-ef4871-d-67c0b91503a6/contents/0
× ×بعد االنتهاء ن قراءة الصفحات املرتبطة باملوضوع دون األفكار الرئيسة وقد تكون عىل الشكل التايل :
الجمل التي لها محل من اإلعراب :
§الجملة الواقعة خربا وهي التي تعرب خربا ملبتدأ وتكون إما اسمية أو فعلية ... .
§الجملة الواقعة صفة أو نعتا ...
§الجملة الواقعة مفعوال به ...
§الجملة الواقعة حاال ...
§ الجملة الواقعة مضافا إليه ...
§الجملة الواقعة جوابا لرشط ...
§الجملة املعطوفة واملبدلة
الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب :
§الجملة االبتدائية :أي الواقعة يف أول الكالم ،اسمية كانت ،أو فعلية .
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§الجملة الواقعة صلة السم موصول .
§الجملة املعرتضة بني شيئني متالزمني :مثل املعرتضة بني املبتدأ و الخرب ،أو الفعل وفاعله أو بني الرشط و جوابه .
§لجملة التفسريية :جملة تزيد ما قبلها توضيحاً وكشفا ،و غالباً تكون مسبوقة بأحد حريف التفسري (أي – أن).
§ الجملة الواقعة جواباً للقسم.
§الجملة الواقعة جواباً لرشط غري جازم أو جازم ،ومل تقرتن بالفاء وال بإذا الفجائية.
§الجملة التابعة ملا ال موضع له من اإلعراب .
ملزيد من املعرفة ولتحقيق متعة التعلم توجه إىل (املحتوى اإلضايف) عىل الرابط التايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/c985650e-43d7886-4665-f-adb6a01da4cd/ar
بعد أن اطلعت عىل الكتاب املدريس واملحتوى اإلضايف دون ماتعلمته عن هذا املوضوع قد تكون :
الجمل التي لها محل من اإلعراب :
§الجملة الواقعة خربا وهي التي تعرب خربا ملبتدأ وتكون إما اسمية أو فعلية ... .
§الجملة الواقعة صفة أو نعتا ...
§الجملة الواقعة مفعوال به ...
§الجملة الواقعة حاال ...
§ الجملة الواقعة مضافا إليه ...
§الجملة الواقعة جوابًا لرشط ...
§الجملة املعطوفة واملبدلة
الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب :
§الجملة االبتدائية :أي الواقعة يف أول الكالم ،اسمية كانت ،أو فعلية .
§الجملة الواقعة صلة السم موصول .
§الجملة املعرتضة بني شيئني متالزمني :مثل املعرتضة بني املبتدأ و الخرب ،أو الفعل وفاعله أو بني الرشط و جوابه .
§لجملة التفسريية :جملة تزيد ما قبلها توضيحاً وكشفا ،و غالباً تكون مسبوقة بأحد حريف التفسري (أي – أن).
§ الجملة الواقعة جواباً للقسم.
§الجملة الواقعة جواباً لرشط غري جازم أو جازم ،ومل تقرتن بالفاء وال بإذا الفجائية.
§الجملة التابعة ملا ال موضع له من اإلعراب .
لتقييم تعلمك يف هذا املوضوع ادخل عىل الرابط التايل :
https://lms.ekb.eg/repository/resource/cf559311-deca-4fd6-a7d53-aadad718db0/ar
حيث يوجد مجموعة من األسئلة مرتبطة باملوضوع تخري اإلجابة التي تراها صحيحة أو دون االجابة املناسبة ثم اضغط ارسال
اإلجابة وسوف يصلك الرد باالجابة الصحيحة يف كل حالة وبهذا ميكنك تقييم تعلمك يف هذا املوضوع.
× ×انتقل ملوضوعات أخرى يف املقرر؛ حتى تنتهي من دراسة املقرر كامالً.
× ×دون مالحظاتك عن مدي تعلمك يف ضوء نواتج التعلم املحددة؛ لتستفيد منها عندما تعود للمراجعة
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