
  المستوى  قراءة ودراسة نص -1  21: الوحدة   رقم الدرس

  م4س  اإلغراء  بناء لغويثانیا ـ   األحداث الكبرى  في القرن العشرين  

  .القدرة على توظیف اإلغراء شفھیا وكتابیا : الھدف التعلمي 
  .السبورة ،  208كتاب اللغة العربیة ص : السند التربوي 

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

 ماھي عناصر الجملة الفعلیة  ؟ عالم يدل المفعول به ؟ ھل يمكن  :تقديم الدرس الجديد
  .حذف الفعل والفاعل ؟ ھاتوا مثاال 

 .يدرك التلمیذ أن المفعول به قد يذكر وحده في الجملة الفعلیة    الھدف الوسیطي
  : عرض األمثلة   علمبناء الت

   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)206انتصار الثورة الجزائرية ص(من نص القراءة 
  .يا شعبنا  الیقضة  ـ1
 .يا شعبنا ،  الیقظة، الیقظة  ـ2
 .يا شعبنا الیقظة والحذر ـ3
  يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة . 
 لتحلیل واالستنتاجا : 
 مانوع ھذه الجملة ؟ حددوا عناصرھا . الجظوا المثال األول  : تعريف اإلغراء.   

  .اإلغراء ھو تنبیه المخاطب إلى أمر محمود لیفعله أو يلزمه 
 مم تتركب جملة اإلغراء ؟. الحظوا األمثلة الثالثة :  تركیب جملة اإلغراء  
  .یھا الفعل وفاعله وذكر المفعول به جملة اإلغراء جملة فعلیة حذف ف -
  ) :ال(يكون االسم المغرى به معرفا ب -
  .ياجماعة ، االجتھاد : ـ مفردا  1
 .يا جماعة ، االجتھاد ، االجتھاد : ـ أو مكررا  2
  .ياجماعة ، االجتھاد واالنضباط : ـ أو معطوفا علیه 3
 المغرى به ھو وجه من أوجه المفعول به:  إعراب نموذجي  .  

  .الصبر يا رجل 
  .مفعول به منصوب على اإلغراء وعالمة نصبه الفتحة :  لصبرا

  حرف نداء: با 
  .منادى مبني على الضم في محل نصب :  رجل

  ما ھو اإلغراء ؟ ماھي صوره ؟   تقويم بنائي
 ركبوا جمال  بتوظیف اإلغراء مع تنويع الوضعیات. 

  .یف اإلغراء مع تنويع الوضعیاتيتحكم التلمیذ في توظ   الھدف الوسیطي
 .إنجاز التطبیقات   المطلوب
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 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 21: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتـ  الثاث األحداث الكبرى  في القرن العشرين 

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

  .السبورة ،  208كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

 وضعیة االنطالق .مراقبة األعمال المنجزة وتقويمھا :   تقويم مبدئي  
  الھدف الوسیطي  .يقوِّم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  

 تصحیح التمارين  : 
ـ تكوين ست جمل إلغراء الزمالء بضرورة االعتزاز بمكاسب األمة مع استیفاء صور األغراء 1

  :الثالثة 
  .ـ اآلثار يا شعب الجزائر فھي من تاريخنا

  .ـ سیادة الوطن يا شباب فھي كرامتنا
  .ـ الوحدة،الوحدة فھي أساس القوة
  .ـ تاريخنا،تاريخنا يا طالب ال تھملوه

  .ـ اإلسالم والعربیة يا أبنائي فھما أھم مقومات شخصیتنا
  .ـ الوحدة والتضامن يا جزائريین فھما ضروريان لمواجھة أي خطر

  تصريح به ـ توظیف اإلغراء على أن يكون المغرى به مفردا مع تقدير الفعل المحذوف أو ال 2
  .ـ التزم إسعاف المنكوب يا منقذ ُ. ـ إسعاَف المنكوب يا منقذُ 

  .ـ التزم احتراَم المسّن يا ولدُ . ـ احتراَم المسّن يا ولدُ 
  .التزموا التبرَع بالمال للفقراء يا أغنیاءُ . ـ التبرَع بالمال يا أغنیاءُ 
  .ءُ التزموا طاعة الوالدين يا أبنا. ـ طاعة الوالدين يا أبناءُ 

  .التزم التصدَق على الفقیر يا محسنُ . ـ التصدَق على الفقیر يا محسنُ 
  .التزموا المحافظَة على البیئة يا مواطنین. ـ المحافظَة على البیئة يا مواطنین

  :ـ اإلعراب 3
  .التجارة والصناعة فھما أساس التنمیة

  مفعول به منصوب على اإلغراء وعالمة نصبه الفتحة: التجارة
  عطف حرف: و

  اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة: الصناعة
  استئنافیة ال محل لھا من اإلعراب: الفاء
  ضمیر منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: ھما

  خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة وھو مضاف: أساس
  مضاف إلیه مجرور وعالمة جره الكسرة: التنمیة

  ة ال محل لھا من اإلعرابوالجملة االسمیة  استئنافی
  .ـ كتابة رسالة قصیرة إلغراء صديق بزيارة متحف 4

الحذر إذا ،الحذر.لنذھب اآلن ونتمتع بھا.المتحف،المتحف يا صديقي ، تجد فیه كنوز أجدادنا
الیمین،الیمین تجد .النظر إلیھا والتأمل في جزء من تاريخنا.رأيت اآلثار فال تلمسھا فھي ثمینة

 .الیسار الیسار لترى عظمة إنجازات اإلنسان البدائي.ورة نوفمبرقسما خاصا بث

  بناء التعلم

  الھدف الوسیطي  .يقوِّم التلمیذ أعماله تقويما نھائیا  
  المرحلة الختامیة .قراءات متعددة للنص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

  وفمبر أعظم ثورة ؟ فیم  كانت إالم يدعو الشاعر في ھذا النص؟ لماذا؟ لماذا تعتبر ثورة ن
  تتمثل خطورة االستعمار للجزائر؟ لماذا لم يتخل الشعب الجزائري عن شخصیته ؟     

  بالتعلیل ربطھا مع جمال باستعمال أما وظفوا    .  
 ركبوا جمال بتوظیف اإلغراء مع تنويع الوضعیات. 

  تقويم ختامي

  لوسیطيالھدف ا .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

  المطلوب  .إعداد نص المطالعة  

 




