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Inductive Approach
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كیف یعرض المدّرس الدرس ؟
بطریقة  تقلیدیة أم فّعالة ؟

كیف یعرض المدّرس الدرس ؟
بطریقة  تقلیدیة أم فّعالة ؟



أنماط تقدیم المعلومة 

النمط 
االستداللي 

التقلیدي
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: القاعدة 
مفعول بھ أو شبھ جملة+ فاعل + فعل : الجملة الفعلیة تتكون من 

:األمثلة 
.َشـِرَب الِطـفُل اللـَبنَ •
.َفـَتَح الطـالُِب البابَ •

:التدریبات 
..........................................................

النمط االستداللي التقلیدي
Deductive Approach
النمط االستداللي التقلیدي
Deductive Approach



ما ھو النمط االستداللي التقلیدي ؟ما ھو النمط االستداللي التقلیدي ؟

ینطلق من القاعدة للمثالینطلق من القاعدة للمثال



:األمثلة 
.  السـماُء صافیةٌ 

السـماُء صافیةً كانت  .
السـماُء غـائمةً صارت.

:القاعدة 
ى ) وأخواتھا(كان  تدخل على الجملة االسمیة، فترفع المبتدأ وُیسمَّ

ى )اسمھا( ).خـبرھا(، وتدخل على الخبر، وُیسمَّ

النمط االستقرائي االستنباطي
Inductive Approach

النمط االستقرائي االستنباطي
Inductive Approach



ما ھو النمط االستقرائي االستنباطي؟ما ھو النمط االستقرائي االستنباطي؟

ینطلق من المثال للقاعدةینطلق من المثال للقاعدة



أیھما نختار ؟ وأیھما نھمل ؟أیھما نختار ؟ وأیھما نھمل ؟



Visualisation



إعراب االسم
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ي ي و السالمكرذ جمع الم

كسرة كسرة ضمة جمع المؤنث السالم

كسرة فتحة ضمة جمع التكسير
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تمييز العدد



مجرورجمع 310

منصوبمفرد 1199

مجرورمفرد1000–100

:مالحظة هامة 
رجٍل 100
ًرجاٍل 104
رجال143



العدد من حيث التذكير والتٔانيث



10
مفردة

39 12

10
مركبة

2090

100-200-1000-200

یخالف یوافق

ال یتغیر



إعراب العدد



:ماعدا . كللللل األعداد تعرب حسب موقعھا من الجملة •
.تعرب مبنیة على فتح الجزئین) 19-13و11( 

:ملحوظة 
)إعراب المثنى ( الجزء األول یعرب حسب موقعھ من الجملة .. 12•

.والجزء الثاني مبني على الفتح 

.تعرب إعراب جمع المذكر السالم سواء مفردة أو معطوفة... 30–20•



الجزء الثاني الجزء أالول
------------------- حسب موقعه في الجملة

 )110(
مبني على الفتح مبني على الفتح

 )1119(

مبني على الفتح حسب موقعه في الجملة 
)إعراب المثنى ( 

12

------------------- موقعه في الجملة حسب
)كر السالم ذ إعراب جمع الم( 

)20–3090(

معطوف 
)كر السالم ذ إعراب جمع الم( 

موقعه في الجملة حسب 21-56–39-98

------------------- موقعه في الجملةحسب 100–300–1000



تصريف الفعل المضعف 
مع الضمائر



مضارع ماضي
هو
هي
هما
هم
هن
ٔانت
ٔانت
ٔانتما
ٔانتم
ٔانتن
ٔانا

نحن



المصادر



فعل
فّعل
فاعل

فعلأ 
فّعلت
فاعلت
نفعلا
فتعلا
فعّل ا

ستفعلا



لاإفـعــفعل              أ 

لانفعل             انـفعـا

لافتعل             افـتعـا

لاافـعلفعّل              ا

لاستفعل          اسـتفعـا



لُـ تفعّـ فّعـل        ت
لُـ تفاعـفاعل       ت



ليفعتفّعل        
لاعِـ ف/ ةفاعلُم فاعل       

تعليم–عّلم 
قتال/ مقاتلة –قاتل 

أو



ؤاخواتهاإّن 



نإ
نأ 

نكأ 
نكل
علل
يتل



كان ؤاخواتها



صار-أصبح مازال-ظل كان

خط الزمن 



كان

كان

صار –ٔاصبح 

ظل–ما زال 

ليس



Using story

استراتیجیة الحكایة



ة المتوسطةالهمز 



الهمزة في وسط الكلمة 

حركة 
الھمزة
حركة 
الھمزة

حركة 
ما قبلھا
حركة 
ما قبلھا



1 2 3

4



الفتحةالضمةالكسرة
السكون

المد

السكون

المد

1234

_اوي



ا ل                    سؤالُس َء 

ل ة                 مسٔالةْس َء م 

ل                      ُسئلُس ِء 

قراءة قرأاةة                    ْا َء ق ر 



تقديم الخبر شبه الجملة 
على المبتدٔا النكرة



)نكرة ( المبتدٔا   )                  معرفة ( المبتدٔا   

في الفصل طالب طالب في الفصل   ال



إعراب المبتدأ والخبر
بعد كان وإن 



أفعالكان وأخواتھا

حروفإن وأخواتھا



المبتدأالخبر

مرفوعمنصوب

كان



المبتدأالخبر

منصوبمرفوع

إن




