
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 14: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  اإلدغام بناء لغوي ثانیا ـ أساطیر محلیة وعالمیة 

  :القدرة على : األھداف التعلمیة
  .إدراك مفھوم اإلدغام وأھمیته -
  .توظیف اإلدغام حیث يصح والتمییز بین الواجب منه والجائز   -

  .السبورة ،  159عربیة ص كتاب اللغة ال:  السند التربوي
  وضعیات التعلم  أنشطة  التعلم

   مراقبة العمل المنجز وتقويمه : تقويم مبدئي. 
   مستمرٌّ ؟ ماذا حدث لھا ؟، منظِّم ، مدَّ : من كم حرف تتكون الكلمات  : تقديم الدرس 

  وضعیة االنطالق 
  

   ف الوسیطيالھد  .يدرك التلمیذ أن الحرف المضعف يتكون من حرفین  

 عرض األمثلة : 
   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة، )158كیف خلقت الضفادع ص(من نص القراءة     

وا في الماء اليبرحونه  حلَّ  -1
ُّ
  .غضب اآللھة على القوم القساة فظل

 .رؤوسھم بأجسامھم  اتَّصلت -2
 ة بقراءتھايقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالث : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 

  حلَّ ؟ ماذا حدث لعینه والمه ؟: مم يتكون الفعل . الحظوا المثال األول  : تعريف اإلدغام  
اإلدغام ھو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك  بال فصل بینھما بحیث يصیران معاً حرفاً 

  . واحداً مشدداً 
 ماالفرق بین اإلدغام . بینوا اإلدغام الوارد فیه  .الحظوا المثال الثاني :  أقسام اإلدغام

  ؟] اتَّصل[واإلدغام في ] حلَّ [في 
. يقصد به إدغام الحرفین المتجانسین المتجاورين في كلمة واحدة :  إدغام المتماثلین -أ
  ] .قطَّع أصلھا قْططَع[

أحدھما لیجانس يقصد به إدغام الحرفین المتقاربین في المخرج بقلب :  إدغام المتقاربین -ب
  .اآلخر وإدغامھما في حرف واحد

  .قلبت التاء الزائدة طاء وأدغمت الطاءان في طاء واحدة ] اطَّلع أصلھا اطتلع [
  .قلبت النون الزائدة  میما وأدغمت المیمان في میم واحدة ] امَّحى أصلھا انمحى[

 متى يجب اإلدغام ومتى يجوز ؟ : حكم اإلدغام  
  :يجب اإلدغام في الحاالت التالیة :  اإلدغام الواجب -أ
إذا كان الحرفان متجانسین ومتجاورين في كلمة واحدة أولھما ساكن وثانیھما متحرك كان  -1

  ] .ردَّ . [اإلدغام كتابیا
كان الحرفان متجانسین ومتجاورين في كلمتین أولھما ساكن وثانیھما متحرك كان اإلدغام  -2

  ] .استغفْر َربك. [لفظیا 
  :يجوز اإلدغام في الحاالت التالیة : دغام الجائزاإل -ب
لم  .[إذا كان الحرف األول متحركاً والثاني ساكناً سكوناً عارضاً في المضارع بسبب الجزم  -1

، لم يعُددْ    ] .امُددْ ، مدَّ .[أوسكونا أصلیا في األمرالموجه للمفرد المذكر بسبب البناء ، ] يعدَّ
أما إذا ] . حيٌّ ، حیي –عيٌّ ، عیي .[مھا ياءين يلزم تحريك ثانیھما إذا كانت عین الكلمة وال -2

  ] .عییت، حییت [سكنت الثاية امتنع اإلدغام 
مع زيادة ھمزة الوصل ، ] اتَّبع، تتبَّع  –اتَّابع ، تتابع [.إذا جاء في أول الفعل الماضي تاءان  -3

   .م في أول الفعل للتخلص من التقاء الساكنین في حالة اإلدغا
  :يمتنع اإلدغام في الحاالت التالیة :  اإلدغام الممتنع -ج
  ] .َمَدد، قِطَط ، أسس ، سنن . [إذا كانت الكلمة على وزن ُفَعل أو ُفُعل أو فَِعل أو َفَعل  -1
  ] .أشِددِ . [للتعجب ) أفِعل(إذا كانت الكلمة على وزن  -2
  ] .ينال المجتھد الجائزة -كَرْرت  [ .إذا تحرك الحرف األول وسكن الثاني -2
  ] .جلبَبَ . [إذا كان الحرفان متحركین في الفعل الذي على وزن فعلل  -3
  ] .ھلَّل. [أن تتابع ثالثة أحرف متجانسة فیدغم األوالن ويمتنع الثالث  -4
ي يرجو وائل ، ويرم.[إذا كان الحرف األول الساكن حرف مد واقعاً في آخر الكلمة األولى -5

  ].يوسف

  بناء التعلم 
  

   لم ، قل له ، نظررجل ، مَدٌد ، مْدَد : میزوا بین الكلمات التي يصح فیھا اإلدغام دون غیرھا
  ...يمشي يونس ، كرَّر ، ھیلل ، شممت ، أمم ، سرر، شطط ، قبب ، أتمم ، يمرر
  ھاتوا كلمات فیھا إدغام وبینوا حكمه.  

 تقويم بنائي 
  

  الھدف الوسیطي  .مكتسباته ويدعمھا  يثبت التلمیذ  

  المطلوب  .إنجاز التطبیقات  

  

 نوافذنا التعلیمیة
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 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 14: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  رينتصحیح التما تطبیقاتثالثا ـ  أساطیر محلیة وعالمیة 

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

  .السبورة،  161كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  وضعیات التعلم  أنشطة التعلم

 وضعیة االنطالق  .مراقبة العمل المنجز وتقويمه:  تقويم مبدئي  

  الھدف الوسیطي  .یذ أعماله تقويما أولیا يقوم التلم  
  تصحیح التمارين : 
  :استخراج كلمات تدل على الطلب  -1

  .االسترحام ، مسترحمة     
  : تحويل األفعال إلى صیغ دالة على الطلب -2

  .استثار ، استسقى ، استطعم     
  :اإلجابة عن األسئلة  -3
  .يشتدُّ ، خفة :اسخراج طباق من النص -أ

  . الغرض من الطباق توضیح المعنى وتقويته   -ب
  في أي شيء أنت مم يستحسن ؟:استخراج أسلوب استفھام -ج
  .الغرض منه النفي  -د
  :استخراج اإلدغام وبیان حكمه -ه

 اإلدغام الواجب اإلدغام الجائز
 ،ممَّا ، كمِّه ، غطَّى ، ُيكذب ، النَّاس ، متُّ ، بنیَّتي ، ممَّن ، قصَّ  اليوجد

   من معه ، من مرض ، يشتدُّ ، خفَّة ، أنَّك ، أّيِ ، النَّبي ، صلِّي 

  بناء التعلم 
  

    الھدف الوسیطي  . نھائیايقوم التلمیذ أعماله تقويما  

  المرحلة الختامیة  .قراءة  النص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

  كیف خلقت الضفادع ؟ : ماھي خصائص األسطورة ؟ ماالقضیة التي تعااجھا أسطورة  
 ماالھدف الذي ترمي إلیه ؟ ماذا يفعل المظلوم إذا عجز عن أخذ حقه من الظالم ؟     
  ھاتوا جمال تشتمل على استفھامات متعددة األغراض.  
  ھاتوا جمال تشتمل على تشبیھات بلیغة.  

 تقويم ختامي 
  

   الھدف الوسیطي  .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  
 المطلوب  .إعداد نص المطالعة  

 
 




