
  المستوى  قراءة ودراسة نص -1  24: الوحدة   رقم الدرس

  م4س  أفعال المدح والذم  بناء لغويثانیا ـ   الصناعات التقلیدية  

  .القدرة على توظیف المدح والذم شفھیا وكتابیا : الھدف التعلمي 
  .السبورة ،  225كتاب اللغة العربیة ص : السند التربوي 

  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  .مراقبة العمل المنجز وتقويمه:  تقويم مبدئي   یة االنطالقوضع

 بئس الرجل خالد . نعم الرجل خالد : ماالفرق بین الجملتین  :تقديم الدرس الجديد.  
 .يثبت التلمیذ الفرق بین المدح والذم     الھدف الوسیطي

   عرض األمثلة :  
   . ن طريق المناقشةتستخرج األمثلة ع،)213الھجرة السرية ص(من نص القراءة 

 .الرجل عمر نعم -1 
  .الحارس حارس المزرعة  بئس -2 
  .ما يناله المجّد النجاحُ  نعمـ  3 
  .الحارس الحارس الذي يخلص في عمله  حبذا -4 
  .أصص يثمر فیھا الجھد والتعب  ياحبذا -5 
 .ما يناله الكسول   الحبذا  -6 
  .الولد ولد تربیته سیئة  بئس -7 
  يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : ة األمثلةقراء . 
 التحلیل واالستنتاج : 
 منھما ؟كیف يسمى كل من ما مدلول كل .الحظ المثالین األولین  : المدح والذم

  ؟السلوبین
نعم :ان باستعمال الفعلینـ المدح ھو ذكر صفة محمودة في الممدوح على وجه االستحس

  .وحبذا
 جان واالستنكار باستعمال األفعالالذم ھو ذكر صفة مذمومة في المذموم على وجه االستھ ـ
 .بئس والحبذا وساء:

  مم تتكون كل من جملتي المدح والذم ؟ :عناصر جملتي المدح والذم  
  .تتكون جملتا المدح والذم من فعل المدح أو الذم والفاعل والمخصوص بالمدح أو الذم ـ 

  مخصوص بالمدح:الصبر  فاعل:الخلق  فعل مدح:نعم   .برنعم الخلق الص
بئس الخلق 

  .الكذب
  مخصوص بالذم:الكذب  فاعل:الخلق  فعل ذم:بئس 

 كیف جاء الفاعل و المخصوص . الحظوا األمثلة  :صور المخصوص بالمدح أوالذم
  بالمدح أو الذم فیھا ؟

  : يكون الفاعل ـ1
  . ء نعم الخلق الحیا: مثال ) . ال(أـ معرفا ب

 .نعم خلق المراة الحیاء : مثال ) . ال(ب ـ أو مضافا إلى اسم معرف ب
 .بئس ابن أخت دمحم سمیر : مثال . ج ـ أو مضاف إلى مضاف إلى معرفة 

 .حبذا العلم : مثال . د ـ أواسم إشارة 
  .نعم من تصاحبه الوفي : مثال . ه ـ او اسما موصوال 

 .ساء خلقا الغضب : ال مث. وـ أو ضمیرا مستترا ممیز بنكرة 
  : يكون المخصوص بالمدح أو الذم -2

  .نعم الرجل المخلص : مثال ) . ال(أـ معرفا ب
 .حبذا المعلم دمحم : مثال . ب ـ أو علما 
 .بئس الصديق صديق السوء : مثال . ج ـ أو مضافا 

  .نعم التلمیذ الذي بجتھد في دراسته : مثال . د ـ أواسما موصوال 
  :تنبیھات

  .الوفاء نعم الخلق : ـ يجوز تقديم المخصوص بالمدح أو الذم على الفعلین نعم وبئس فقط 1
 ) الجنة. (نعم عاقبة المتقین : مثال . ـ قد يحذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا كان معلوما 2
 المخصوص بالمدح :إعراب نموذجي 

بر له وبجوز إعرابه خبرا لمبتدأ أـ إذا ورد بعد نعم وبئس يجوز إعرابه مبتدأ والجملة قبله خ
  .محذوف 

  .نعم الرجل خالد .ب ـ  أما إذا تقدم على نعم وبئس فإنه يعرب مبتدأ 
  :الوجه األول من اإلعراب

  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح :  نعم
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  الرجل

  .تدأوالجملة الفعلیة في محل رفع خبر مقدم للمب
  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  خالد

  :الوجه الثاني من اإلعراب
  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح :  نعم



  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  الرجل
  .خبر لمبتدأ محذوف تقديره ھو مرفوع وعالمة رفعه الضمة : خالد 

  .حبذا الرجل األمین 
  .نشاء المدح مبني على الفتح فعل ماض جامد إل: حب 

  .اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل : ذا 
  .والجملة الفعلیة في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ

  .بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :الرجل 
  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة : األمین 

  اعل ؟ والمخصوص بالمدح أو الذم ؟ ھاتوا أمثلةما ھو المدح ؟ والذم ؟ ماھي صورالف   تقويم بنائي
 ركبوا جمال بتوظیف المدح والذم مع تنويع الوضعیات.  

  .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا   الھدف الوسیطي
  .إنجاز التطبیقات   المطلوب
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 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 24: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتـ  ثالثا الصناعات التقلیدية 

 : القدرة : الھدف التعلمي 
 .    على إدماج المكتسبات  -
                 .تثبیت المكتسبات وتدعیمھا  -

  . 227ص العربیة اللغة كتاب:  التربوي السند
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

 وضعیة االنطالق .مراقبة األعمال المنجزة وتقويمھا :   تقويم مبدئي  

  الھدف الوسیطي  .يقوِّم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  
 تصحیح التمارين  : 
  : تعیین أسالیب المدح والذم وعناصرھا -1

 المخصوص بالمدح أو الذم الفاعل  نوعه الفعل  الجمل
 شرشال المصیف مدح نعم  .شرشال نعم المصیف 

 ما العمل ذم بئس  .بئس ما يتصف به العامل المسكي
 الخلق ذا مدح حب  .حبذا الخلق الكريم 

 الصبر ما مدح نعم  .نعم ما بتحصن به اإلنسان الصبر 
  : ملء الفراغ بمخصوص بالمدح أو الذم -2
  .عن الدروس  التأخر بئس العادة -
  .األستاذ خالد  درسنعم الدرس  -
  . الكذببئس ما يتخلق به اإلنسان  -
  .ر ألنه من الشیطان الكفخلقا ألنه من اإليمان والحبذا  الحیاءياحبذا  -
  .نعم المحدث الكتاب  -. الحبذا الجاھل الوقح  -: اإلعراب -3
  حرف نفي:  ال

  .مبني على الفتح فعل ماض جامد إلنشاء المدح :  حب
  .اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل :  ذا

  .والجملة الفعلیة في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ 
  .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  الجاھل

  .نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  الوقح
  .فعل ماض جامد إلنشاء المدح مبني على الفتح :  نعم

  .المة رفعه الضمة فاعل مرفوع وع:  المحدث
  .والجملة الفعلیة في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ 

  .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  الكتاب
  : تبیان أغراض األسالیب -4
  ھل وصل دمحم ؟  استفھام حقیقي -
  ھل ينفع الندم بعد فوات األوان ؟ استفھام غرضه النفي -
  تماسھل تعیرني قلمك ؟ استفھام غرضه االل -
  أمر حقیقي. اسكت  -
  أمر غرضه النصح. واظب على عملك واتقنه  -
  نداء حقیقي غرضه الحث على اإلقبال. يا دمحم أقبل  -
  نداء غرضه التعجب! يا له من يوم رائع  -
  : تحوبل االستعارات إلى تشبیھات -5
  .ظھر دمحم كالبدر عند وصوله . وصل البدر بعد طول انتظار  -
  .ظھر الشر كالوحش مخرجا أنیابه . أنیابه أبان الشر  -
الجوع ينھش بطني كما ينھش األسد الجائع .ينھش الجوع بطني لما رأى لذيذ الماكل -

  .فريسته 
 ابتسمت فكشفت عن أسنان المعة كلمعان البرق. لمع البرق من فمھا فأفاض القلب بشرا  -

 . فأفاضت القلب بشرا

  بناء التعلم

 الھدف الوسیطي  .عماله تقويما نھائیا يقوِّم التلمیذ أ  

  المرحلة الختامیة .قراءات متعددة للنص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

  الكاتب في ھذا النص؟ ھل الفخاري تتوفر فیه ھذه المیزات؟ ما الدلیل؟ ماذا  إالم يدعو
     يستفید العامل إذا اقتدى بھذا الفخاري؟

 الوصف والسرد في تعابیر من إنشائكم وظفوا أسالیب اإلخبار و       .  
  وظفوا االستفھام الدال على التعجب والنداء الدال على الدعاء    .  
 ركبوا جمال باستعمال أفعال المدح والذم مع تنويع الوضعیات.  

  تقويم ختامي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 وبالمطل .إعداد نص المطالعة  

  



 




