
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 16: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  اسم التفضیل بناء لغوي ثانیا ـ اإلنسان والحیوان 

  :القدرة على :  األھداف التعلمیة
  .إدراك مفھوم اسم التفضیل والھدف من استعماله  -
  .صیاغته صیاغة صحیحة -
 .توظیفه شفھیا وكتابیا  -

  علمأنشطة  الت  وضعیات التعلم

  وضعیة االنطالق 
  

  مراقبة العمل المنجز وتقويمه:  تقويم مبدئي. 
 لنقارن بین الفیل واألسد؟السیارة والدراجة؟كیف تسمى الصیغة :  تقديم الدرس

 .المستعملة في المقارنة ؟ يدرك التلمیذ أن اسم التفضیل يستعمل للمقارنة بین شیئین 
  .سم التفضیل يستعمل للمقارنة بین شیئین يدرك التلمیذ أن ا    الھدف الوسیطي

 :              عرض األمثلة   بناء التعلم
أختاك  -3. من عمرأكبر  أخواك -2. من األسد والغزالة أجمل منھما  أسرعالفھد   -1) أ

  .من األوالد  أذكىالبنات  -5. من البنات  أشجعاألوالد  -4. منكأصغر
مصدرين  أفضلالقرآن والسنة  - 7. رأة في القريةرجل وأمك أشرف ام أكرمأبوك  -6) ب

عمال في  أحسن ھؤالء -9. طالبتین في المدرسة  أنجبفاطمة وأختھا  - 8. للتشريع
  .عامالت في المصنع  أقدمأنتن  - 10. المؤسسة

  أفضل خديجة وسعاد  -12. التالمیذ  أحسناعمر وأحمد . التالمیذ أحسن  عمر وأحمد -11) ج
رسل هللا ھم . الناس أفضلرسل هللا ھم  -13. النساء  فضلیاجة وسعاد خدي. النساء    

  .النساء  فضلیاتعماتك ھن . النساء  أفضلعماتك ھن  - 14. الناس  أفاضل
  .األكبران ھذان ھما الولدان -16. لالنتفاع بالوقت  المثلى والطريقة األقوم اتبع السبیل -15) د

  زوجات رسول هللا  -19.  األعلونالمؤمنون ھم  -18.  یانالفضلأمك وعمتك ھما المرأتان  -17   
  . الفضلیاتھن النساء    
   يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 

  ؟ كیف تسمى ؟] أسرع[عالم تدل كلمة .  1:الحظوا المثال  :تعريف اسم التفضیل  
ضیل ھو اسم مشتق يدل على أن شیئین اشتركا في صفة وأن أحدھما زاد على اسم التف
  .اآلخرفیھا

  أ ؟ ماھي : على أي وزن جاء اسم التفضیل في المجموعة : صیاغة اسم التفضیل
  شروط الفعل الذي يصاغ منه اسم التفضیل ؟

المبني  -3، م التا -2، الثالثي  -1:  من الفعل] أْفَعل[يصاغ اسم التفضیل على وزن  -1
  ،للمعلوم 

] أْفَعل[الذي لیس الوصف منه على وزن  -7، القابل للتفاضل  - 6تام التصرف   - 5، المثبت  -4 
  .خالد أكرم من أحمد :  مثال] . فعالء[الذي مؤنثه 

إذا أردنا صیاغة المفاضلة من فعل فقد أحد ھذه الشروط نذكر مصدره منصوبا بعد اسم  -2
  .تیارنا تفضیل مناسب من اخ

  .خالد أخطر مرضا من سمیر. البحر أشد زرقة من السماء .أمريكا أكثر إنتاجا للقمح منا:  مثال
  كیف استعمل اسم التفضیل ؟. الحظوا بقیة األمثلة : حاالت استعمال اسم التفضیل  
  : وجوبا في حالتین) أفعل(يأتي على وزن  -1
  ) .من(تبوعا غالبا بالمفضل علیه مجرورا بواإلضافة ويكون م) ال(إذا كان مجردا من   -أ
  .هللا أكبر. دمحم أذكى من أخیه :  مثال 

  .ومضافا إلى نكرة ويكون المفضل من جنس المفضل علیه ) ال(إذا كان مجردا من  -ب
  .الفھد أسرع حیوان :  مثال 
. ألصح ھذا ھو الجواب ا:  مثال. ويكون نعتا مطابقا للمفضل علیه ) ال(ويأتي معرفا ب -2

  .المرتبة العلیا من نصیب المجتھد 
  ) .أفعل(ومضافا إلى معرفة فتجوز مطابقته أو إتیانه على وزن ) ال(ويأتي مجردا من  -3
 تنبیھات :  
  .المقاعد السفلى:مثال . إذا كان المفضل جمعا غیر عاقل يكون اسم التفضیل مفردا مؤنثا  -1
العداؤون . العداءان األسرع . العداء األسرع : مثال . قد يلزم اسم التفضیل صورة واحدة  -2

  .العداءات األسرع . األسرع 
  ،بات ، ماحسن ، يئس ، انطلق ، مات ، بطؤ ، نظف : صوغوا اسم التفضیل من األفعال    تقويم بنائي

  .عوج ، خضر ، طُرِد     
  لتفضیل مع تنويع الوضعیاتركبوا جمال  بتوظیف اسم ا.  

 .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا     الھدف الوسیطي

 .إنجاز التطبیقات     المطلوب
  

 نوافذنا التعلیمیة
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 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 16: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  والحیواناإلنسان  

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

  .السبورة ،  169كتاب اللغة ص :  السند التربوي

  وضعیات التعلم  أنشطة  التعلم

 وضعیة االنطالق  .مراقبة العمل المنجز وتقويمه:  تقويم مبدئي  

  الھدف الوسیطي  .يقوم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  

     تصحیح التمارين: 
   :تمییز األفعال التي نشتق منھا اسم تفضیل عن غیرھا -1

أفعال ال يمكن صیاغة اسم تفضیل 
 امنھ

أفعال يمكن صیاغة اسم تفضیل منھا على وزن 
 ]أفعل[

 ،سود ، اقتدر،مرض،حمد،تجلَّد،عرج
 حول، بكم ، اھتدى ، عمي 

 حزم، كرم 

  :صیاغة المفاضلة من األفعال التي اليمكن اشتقاق اسم تفضیل منھا  -2
 –أقل اھتداء  –أكثر عمى  –أشد سوادا  –أقل اقتدارا  –أكثر حمدا  –أفضل تجلدا  –أكثر عرجا 
  أشد َحَوال –أشد بكما 

  : لحقت تفعیالتھاوبیان التغییرات التي  4,3,2: تقطیع األبیات  -3

 بزعانفن تحت لمحي ط لوامعن  لمع لحبا حب وسط لي لن أزرقي
/0/0//0 ///0//0 /0/0//0  ///0//0 /0/0//0 ///0//0 

 س س و س س و س س و  س س و س س و س س و
 متفاعلن مْتفاعلن متفاعلن  مْتفاعلن متفاعلن مْتفاعلن

 برزت إلى میاسطح ل ه ولو درت  بشرن لغا صت للقرا رألعمقي
/0/0//0 /0/0//0 ///0//0  ///0//0 /0/0//0 ///0//0 

 س س و س س و س س و  س س و س س و س س و
 متفاعلن مْتفاعلن متفاعلن  متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن

 فتسابق ل غلمان يص طادونھا  رمین بأن ياب ششصو ص لبررقي
/0/0//0 /0/0//0 /0/0//0  /0/0//0 /0/0//0 ///0//0 

 س س و س س و س س و  س س و س س و س س و

 متفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن  مْتفاعلن مْتفاعلن مْتفاعلن
  .متفاعلن  ثانیھا  يأتي مفتوحا أوساكنا :  مالحظة

  :التحويل إلى المثنى والجمع  -4
  .أو أولیا الناس بالعفو . الرجالن األكرمان أولى الناس بالعفو 

  .أو أولوالناس بالعفو . األكارم أولى الناس بالعفو الرجال األكرمون أو 
  :التحويل إلى الجمع المؤنث  

  .الخطیبات البلیغات أقدر الناس على اإلقناع 
  : استخراج المفضل والمفضل علیه  -أ -6

 المفضل  المفضل علیه
  التنوع

 --------  
  الحیوانات

 نظیرتھا

  ] محذوف[تنوع 
  مدينة

  الحمام
 المساحة

  : یان بالفعل وصیاغة اسم تفضیل منهاإلت -ب
 االسم الفعل اسم التفضیل

 المألوف ألف آلف
   اآلھلة أھل آھل

  بناء التعلم

    الھدف الوسیطي  . نھائیايقوم التلمیذ أعماله تقويما  

  المرحلة الختامیة   .قراءة  النص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  



  لشاكرة ؟ ماجزاء الشكر بالنسبة لھا ؟ ما رأيكم في السمكة ا: بم يوحي عنوان النص
 الشاعر معھا ؟ ماذا يقصد الشاعر بحوت البر؟  موقف

  ھاتوا جمال تشتمل على تشبیه تمثیلي   .  
  ركبوا جمال باستعمال األمر والنھي الدالین على النصح  .  

  تقويم ختامي 

  الھدف الوسیطي  .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 المطلوب  .إعداد نص المطالعة  
 




