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ّصّف الثّالث درٌس في اللّغِة العربيِّة لل

إيجاد األضداد:موضوع الدرس

.قلٍَم ، دفتٍر للُّغِة العربيّة، ممحاةٍ، أقالٍم للتّلوين: الّرجاء تزّودوا بـ 

قويقسَمها :ةـ/ مع المعلّم

منظومة بّث قُطريّة



ماذا سنتعلّم اليوم؟

تحديُد معنى كلمِة األضدادِ 

األضدادِ إيجادُ 

تحديُد أهميِّة األضداِد في اللّغةِ 
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ماذا يجب أَن نُحّضَر للحّصِة؟ 
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ةٍ نبدأ ب :َسماعِ قِصَّ

ة  َهيّا نُصغي إلى ق   صَّ

َسَمر َوالبَحر
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ة سَمُع ِقصَّ

َ
:ن
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ما َمعنى أضداد؟

َي َكلماٌت تَُدل   األضداُد ه 

ها .على الَكل َمة  وَعكس 

َطويل َوقَصير: َمثَلا 
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اآلن سنتعلّم

تِنا َونَتَذَّكُر  :األضدادهيّا نَعوُد إلى قِصَّ

العكسالكلمة

باِردٌ ساِخنٌ 

َصغيرٌ َكبيرٌ 

يَبكييَضَحكُ 
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ةِ  :نَتََذّكُر األضداد في الِقصَّ

تِنا َونَتَذَّكُر  :األضدادهيّا نَعوُد إلى قِصَّ

العَكسالَكلََمةُ 

ُحلوٌ ماِلحٌ 

أبيَضُ أسَودُ 

ُهناكَ ُهنا
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تاءِ فينَشَربُ  .باِرًداَمشروبًاالصَّيفِ فينَشَربُ و،ساِخنًاَمشروبًاالّشِ

فُل ِعنَدما ناُلِعبهُ، وَ يَضَحُك  .ِعنَدما نَتُركهُ يَبكيالّطِ

:لٍ َهيّا نَستَعِمُل هذه األضداد في َجمَ 
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:نَستَعِمُل األضداَد في َجَملٍ 

تيَكتابَةَ ُجَمٍل واستِعماَل األضداِد الّ أعّزائيتابِعوا 

.تَعَلّمناها في هذا الدَّرس
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.َب السَّيّاَرةَ الببَطيئَةَ سافََر َسميٌر في الّطائَِرةِ السَّريعَة ، ثُمَّ َركِ 

تَِفعَةَ وبَعبَدها رَ َمنال البِجبالَ َرَسَمتب  .ةَ البِجباَل البُمنبَخِفضَ َسَمتِ البُمرب

نُ  نِ البَكِلَمة َوِضدَّها بِ نُلَّوِ نَفبِس اللَّوب
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.الببَطيئَةَ َب السَّيّاَرةَ ، ثُمَّ َركِ السَّريعَة سافََر َسميٌر في الّطائَِرةِ 

تَِفعَةَ َمنال البِجبالَ َرَسَمتب  .ةَ البُمنبَخِفضَ البِجباَل َسَمتِ وبَعبَدها رَ البُمرب

:البَحلّ 
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ةً، َوِعنَدما َدَخلَِت الُمعَلّ  َدَث الطُّاّلُب َضجَّ .َمةُ ساَد الُهدوءُ أَحب

.فَريُُق َصفِّنا َوَربَِح فَريُق َصّفِ أخيرَ َخسِ 

نُ  نِ البَكِلَمة َوِضدَّها بِ نُلَّوِ نَفبِس اللَّوب
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َدَث الطُّاّلُب  ةً،أَحب .الُهدوءُ َمةُ ساَد َوِعنَدما َدَخلَِت الُمعَلّ َضجَّ

.فَريُق َصّفِ أخيَربِحَ فَريُُق َصفِّنا وَ رَ َخسِ 

:الَحلُّ 
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:واآلن هيّا نُفّكُر معًا

ما الفائَدةُ ِمن استِعماِل األضداِد؟

بِماذا تُساِعُدنا َمعِرفَةُ األضداِد؟

:أهِميّةُ استِعماِل األضدادِ 



.ِة َوتَعزيُزهاروتِنا اللّغويّ تَوسيُع ثَ 1.

.صوِص على فَهِم النُّ ناتَساعدُ 2.

:أهِميّةُ استِعماِل األضدادِ 



:اإلجمال

مَ  ...تَعَلّمنا اَلبيَوب

.َعّرفنا َمعنى األضداد•

.تَعَلَّمنا َمجموَعةً ِمَن األضدادِ •

.ما ِهَي الفائَِدةُ ِمن استعماِل األضدادِ •
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جودة في بَيبتِكَ  ة البَموب اِببَحث في البَجريدةِ أو في الِقصَّ

لَها في َدفبتَِركَ  داِد البَكِلماِت ، َوَسّجِ .تعملها في ُجملٍ ، ثُّم اسعن أَضب

نواصل التّدّرب
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