
  المستوى  قراءة ودراسة نص -1  22: الوحدة   رقم الدرس

  م4س  التحذير  بناء لغويثانیا ـ   الھجرة  

  .القدرة على توظیف التحذير شفھیا وكتابیا : الھدف التعلمي 
  .السبورة ،  215كتاب اللغة العربیة ص : السند التربوي 

  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  .مراقبة العمل المنجز وتقويمه:  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق

 ماذا تفعل إذا رأيت شخصا معرضا للخطر؟ ھاتوا جمال تدل على  :تقديم الدرس الجديد
  .الحفرةَ : أعربوا . الحفرَة يا رجلُ : الحظوا ھذا الجملة.  التحذير

 .يدرك التلمیذ أن المفعول به يأتي في صورة المحذر منه    الھدف الوسیطي
   عرض األمثلة :  

   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)213الھجرة السرية ص(من نص القراءة 
  .فھي طريق المغامرة والفشل الھجرة السرية، ـ1
  .فھي طريق المغامرة والفشل الھجرة السرية، الھجرة السرية ، ـ2
  .يا شباب فھما غیر مقبولین الھجرة السرية وحرق أوراق الھوية، ـ3
  .تفكیر في الھجرة السريةمن ال إياكمـ  4
 .أن تغامر بحیاتكإياك،إياك ـ  5
  يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 
 ھناك عنصر .مانوع ھذه الجملة ؟ حددوا عناصرھا.الجظوا المثال األول : تعريف التحذير

   ؟ما تقديره.محذوف في الجملة
  .التحذيرھو تنبیه المخاطب إلى أمر مذموم لیجتنبه 

 مم تتركب جملة التحذير؟. الحظوا األمثلة :  تركیب جملة التحذير  
  .جملة التحذير جملة فعلیة حذف فیھا الفعل وفاعله وذكر المفعول به  -
  ) :ال(يكون االسم المحذر منه معرفا ب -
  .ياعابر الطريق، السیارَة : ـ مفردا1
 .يا طالب، الكسل،الكسل: أو مكررا ـ2
  .ياطالب ، الكسل والغش :ـ أو معطوفا علیه3
 المحذر منه ھو وجه من أوجه المفعول به  :  إعراب نموذجي.  
  .ياعابر الطريق، ـ السیارَة 1
  .مفعول به منصوب على التحذير وعالمة نصبه الفتحة :  لسیارةا

  حرف نداء: يا 
  .ة نصبه الفتحة وھو مضافمنادى منصوب وعالم:  عابر

  مضاف إلیه مجرور وعالمة جره الكسرة: الطريق
  .يا طالب، الكسل،ـ الكسل2
  .مفعول به منصوب على التحذير وعالمة نصبه الفتحة :  لكسلا
  توكید لفظي منصوب وعالمة نصبه الفتحة: لكسلا

  حرف نداء: يا 
  منادى مبني على الضم في محل نصب:  طالب

  .ياطالب ،  ـ الكسل والغش3
  .مفعول به منصوب على التحذير وعالمة نصبه الفتحة :  لكسلا
  حرف عطف:و
  اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة: لغشا

  حرف نداء: يا 
  منادى مبني على الضم في محل نصب:  طالب

  .ـ إياك من الكذب 4
مقدم ضمیرنصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب على التحذير مفعول به :إياك

  تقديره أحذر
  حرف جر: من

  اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة:الكذب
  ما ھو التحذير ؟ ماھي صوره ؟   تقويم بنائي

  بتوظیف التحذير مع تنويع الوضعیاتركبوا جمال. 

  .يتجكم التلمیذ في توظیف التحذير شفھیا وكتابیا   الھدف الوسیطي
 .إنجاز التطبیقات   المطلوب

  
  
  
  
  



 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 22: الوحدة  الدرس رقم

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتـ  ثالثا الھجرة 

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

  .السبورة ،  217كتاب 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  : 

 1) اإلجابة عن األسئلة:
 أ- العبارات الدالة على تذمر المولود ھي :

.أعود إلى الجزائر ھكذا بدون أن أضبط شؤوني   
 أبیع المحل

 وبدون أن آخذ حتى مالبسي ودراھمي
 ألیس ھذا ھو الظلم األحمر ؟

.إنني تاجر لست لصا وال عاطال ومع ذلك أطرد بھذه الصورة   
.ھو متذمر بسبب طرده من فرنسا  -ب  
.المقصود ھو أنه لم يبك منذ زمن بعید . ولكن عینیه كانتا يابستین منذ زمن بعید  -ج  
ھذه الصفة مجازية حیث إنه بقصد بأن الظلم تسبب في إراقة .أحمر وصف الظلم بأنه  -د

.الدماء   
 ه- استخراج صورة بیانیة وبیان نوعھا : 

السنوات الطويلة التي أخذت منه جھده ، استمر المولود في تحسراته المحمومة ،تذمر يائس 
) .ھذه استعارات مكنیة. (ھي حقیقة مرة ، ...وشبابه   

 و-  استخراج محسن بديعي وبیان نوعه : 
).ھذا طباق. (كره ، أحب   

 ز- تكوين تحذير أو إغراء في جمل مفیدة :
.إياكم والھجرة يا شباب  -  
.الیأس يا مؤمن ، الیأس  -  
.إياك ان تنسى األھل يا مغترب  -  
.الصبريا مريض  -  

 ح- استعمال أسالیب اإلغراء المعروفة :
.خالد االنتباه  إلى الدرس يا ، االنتباه  -  
.التبرع بالدم يا محسنین  -  
. وحسن معاملتھم يا أغنیاء، اإلحسان إلى الفقراء  -  
.الغريق يا شباب ، الغريق  -  

 ط- توظیف التحذيرباستعمال (إيا) :
.إياك واإلفراط في األكل  -  
.إياك أن تدخن يا ولد  -  
.إياكم وإھمال الدروس  -  
.إياكما إن تقعا في حفرة  -  
.ن تقتربن من النار إياكن أ -  

 ي- التمییز بین اإلغراء والتحذير :
 اإلغراء : أخاك اخاك ... -  الثبات ، الثبات...-  المروءة والشھامة ....

 التحذبر : إياك والفحش -  إياك والعجلة -  التكبر ، التكبر - إياك أن تقاطع محدثك... 
 ك-  توضیح ما أغري به وما حذر منه :

.إغراء باالقتصاد في الكالم : القصد في الكالم   
  .إغراء بالتزام الكالم الطیب : الكلمة الطیبة 

.إغراء بمحاملة الصديق : مجاملة الصديق   
تحذير من سقط الكالم أي الكالم الفارغ والھمز : إياك والھذر وتناول العیوب والسخرية 

.واللمزوالسخرية من الناس   
     .س بما يسوءھم في غیابھم تحذير من ذكر النا: الغیبة ، الغیبة 

  بناء التعلم

  الھدف الوسیطي  .يقوِّم التلمیذ أعماله تقويما نھائیا  

  المرحلة الختامیة .قراءات متعددة للنص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

 الشاعر في ھذا النص؟ ھل كل الشباب يھاجرون؟ لماذا ؟ مم يعاني الشباب  إالم يدعو
  یف نحل مشكلة الھجرة السرية؟في غربته؟ ك

  وظفوا التشبیه باستعمال اإلضافة شفھیا  في جمل مفیدة       .  
  وظفوا االستعارة بنوعیھا شفھیا  في جمل مفیدة    .  

  تقويم ختامي



 ــــع الوضــــعیات   .ركبــــوا جمــــال باســــتعمال التحــــذير مــــع تنوي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 المطلوب  .عداد نص المطالعةإ  

 نوافذنا التعلیمیة

dz.net-https://education/  
 




