
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 13: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  التصغیر بناء لغوي ثانیا ـ الھوايات 

  :القدرة على:  األھداف التعلمیة
  ..إدراك مفھوم التصغیر بیان أغراضه -
 .التحكم في كیفیة تصغیر األسماء  -

 .السبورة ،  150كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  وضعیات التعلم  لتعلمأنشطة  ا

 مراقبة العمل المنجز وتقويمه : تقويم مبدئي. 
 شجرة وشجیرة ؟ : ماھو الفرق بین  : تقديم الدرس 

  وضعیة االنطالق 
  

.يدرك التلمیذ الفرق بین المعنى بین االسم المكبر واالسم المصغر     الھدف الوسیطي  

  عرض األمثلة :
   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)147ص ....الشطرنج(من نص القراءة 

  .الشطرنج  لعیبةرأيت بالمعرة رجیال أعمى يلعب  – 1
   .فھو اليحسن الكالم  الشويعردعك من ھذا  – 2
 يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 

  رجیل ؟ من أي اسم أخذت ؟: عالم تدل كلمة . ألول الحظوا المثال ا :رتعريف التصغی  
  .التصغیر ھو تحويل في بنیة االسم القابل للتصغیر لغرض معنوي معین 

 كیف يصغر االسم ؟ : طريقة التصغیر  
يصغر االسم بضم أوله وفتح ثانیه وزيادة ياء ساكنة بعد حرفه الثاني فإن كان االسم زائدا 

  . اء التصغیرعلى ثالثة أحرف كسر مابعد ي
 للتصغیر ثالثة أوزان  : أوزان التصغیر:    
  ]  .قريد، قرد :[  مثال. لألسماء الثالثیة:  ُفَعْیل -أ 

  ].خنیدق، خندق :[ مثال. لألسماء الرباعیة:  ُفَعْیِعل -ب 
فإن كان ياء بقیت ، لألسماء التي تزيد على أربعة أحرف وقبل آخرھا حرف مد :  ُفَعْیِعیل -ج

  ] .مصباح مصیبیح ، عصفور عصیفیر، قنديل قنیديل: [ مثال .كان ألفا أو واوا يقلبان ياء وإن 
 فیه بأربعة أحرف فقط ، ويحذف ما عداھا، عند تصغیر الخماسي،وما زاد علیه، يكتفى 

  ] .سفیرج، سفرجل : [ مثال. بشرط أال يكون قبل آخره حرف مد 
 بعد ياء التصغیر األسماء الثالثیة  في عدم كسر ما من األسماء التي تعامل معاملة الثالثي

التي لحقتھا تاء التأنیث أو ألف التانیث المقصورة أو الممدودة أو ألف ونون زائدتان أو التي 
 -سلیمى،سلمى - شجیرة ، شجرة : [ مثال). أفعال(تجمع جمع تكسیر على وزن 

  ] .أقیالم،أقالم - سلیمان ،سلمان -حمیراء ،حمراء
 سماء التي تعامل معاملة الرباعي فاليحذف منھا شيء األسماء الرباعیة التي من األ

لحقتھا تاء التأنیث أوألف التأنیث الممدودة أو األلف والنون الزائدتان أو عالمة التثنیة أو عالمة 
خنیفساء ،خنفساء –مسیلمة ،مسلمة:[  مثال. الجمع بنوعیه المذكر والمؤنث أوياء النسبة 

  .]عبیقريُّ ، عبقريُّ  –تويجرات ،تتاجرا –كويتبون ،كاتبون –لويعبان ،العبان –ريجمان ت،ترجمان –
 تنبیھات:   
  :تصغیر ماحرفه الثاني حرف علة -1
 يقلب حرف العلة  واوا في الحاالت التالیة :  
 ]. مويزين،میزان -بويب ، باب :[ مثال. إن كان أصله واوا -أ

  ] .يتبكاتب كو:[ مثال. وإن كان زائدا  -ب
  ] .أويكل، آكل :[مثال . وإن كان االسم مبدوءا بھمزة مد  -ج
  ] .عويج، عاج :[ مثال.  وإن كان مجھول األصل -د
 جويرب،جورب - ثويب ، ثوب [ : مثال. وإذا كانت واوا أصلیة  بقیت . [ 
ماعدا ھذا يقلب حرف العلة ياء مھما كان موقعه من الكلمة غیر أن ھذه الیاء إن كانت  -2

، أرجوحة  -كتاب ُكَتیّب  –عصیَّة ، عصا  –نییب ، ناب :[مثال. ثالثة تدغم مع ياء التصغیر
  ].أريجیحة

  : االسم الثالثي – 3
  ] .أذينة، أذن :[ مثال. إذا كان مؤنثا بالعالمة تلحقه تاء التأنیث  -أ

  .التصغیر إن حذف أحد أصوله وبقي على حرفین وجب رد الحرف المحذوف عند -ب
  ].أخيٌّ ،أخ:[ مثال

  .المحذوف وإن كان محذوفا منه حرف ومبدوءا بھمزة وصل ، نحذف الھمزة ونرد الحرف - ج 
  ] .ابن بنّي ، ابنة بنیة:[ مثال

  : الجمع – 4
، شاھدون  -أطیفال، أطفال . [جمع القلة والجمع السالم  يصغران على لفظیھما  -أ

  ] .مسیلمات، مسلمات  –شويھدون 
 –رويكبون ، ركبان . [يصّغر مفرده، ثم تضاف إلیه عالمة الجمع المناسبة جمع الكثرة   -ب

  ] .كتیِّبات، كتب  –شويعرات ، شواعر

  بناء التعلم



. وتركنا الثاني إذا كان مركبا تركیباً إضافیاً أو مزجیاً،صغرنا الجزء األول :العلم – 5
  ] .بعیلبك ،بعلبك –عبیدهللا ، عبدهللا:[مثال

  ؟ ماھو الھدف من استعمال التصغیر :أغراض التصغیر  
  ] .كتیب، كتاب : [ مثال. ـ تقلیل حجم المصغر  1
  ].كاتب كويتب: [ مثال. ـ تحقیر شأن المصغر  2
  ] .دريھمات، دراھم : [ مثال. ـ تقلیل العدد  3
  ] .قبیل الغروب: [ مثال. ـ للداللة على تقريب الزمان  4
  ] .بعید المنزل:  [ مثال. للداللة على تقريب المكان  -5
  ] .داھیة دويھیة: [  مثال .ـ تعظیم المصغر وتھويله 6
  ] .حمراء حمیراء: [ مثال. ـ تملح المصغر أو تدلیله  7

  غربال ،زورق ،رغیف ،أصحاب نھر،دار،تمرة،منزل،صانع عطشى:صغروا األسماء التالیة، 
  ،مسطرة،مسمار،خرتیت،أم 

 الوضعیاتف أسماء مصغرة مع تنويع ركبوا جمال  بتوظی. 

  تقويم بنائي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

  المطلوب  .إنجاز التطبیقات  
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 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 13: الوحدة  م الدرسرق

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  الھوايات 

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

  .السبورة ، 152كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي

  ات التعلموضعی  أنشطة التعلم

 وضعیة االنطالق .مراقبة العمل المنجز وتقويمه  : تقويم مبدئي  

    الھدف الوسیطي  .يقوم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  

 تصحیح التمارين : 
  : اإلجابة عن األسئلة -1
  .تحتاج الھواية إلى رغبة قوية تقاوم كل األھواء  -أ

مارسة ھوايته ألن رغبة ھوايته أقوى من رغبته إلى يفضل ھاوي كرة القدم البقاء جائعا وم -ب
  .الطعام

  : الھوايات التي حاول صاحب النص ممارستھا ھي  -ج
لعبة  -، الشطرنج  -، العزف على البیانو والعود  -، كرة الطاولة  -، كرة السلة  -، كرة القدم  -

  .ملء المربعات بأرقام التزيد عن تسعة 
  .تعلق بھا  فبعضھا لم يجد فیه متعة وبعضھا لم يستطع تعلم تقنیاتهلم ينجح فیھا ألنه لم ي -د
  :  استخراج صورة بیانیة وشرحھا -ه

في ھذه الجملة استعارة مكنیة حیث شبھت األفكار بمكان فیه ماء . أنا غارق في أفكار كثیرة 
  ] .غارق[وحذف المشبه به ورمز له بقرينة 

  :ظیفھا تصغیر األسماء القابلة للتصغیر وتو - و
  )تصغیر . ( لدي رغیبة في زيارتك  -
  )تحقیر. (لم يعجبني ھذا اللويعب الذي يضیع فرصا سانحة للتسجیل  -
  ) تقلیل. (يلعب األطفال ببعض الكريات  -
  ) تملیح. (ھذا طفیل جمیل المظھر  -
  ) استعطاف. (ساعد ھذا األعیمى  -
  : تقطیع البیتین -2

 من رام عز زن فال يبكي على طللن  إن نلبكا ءعال جنلیس بش شافي
/0/0 /0/0//0 ///0 /0/0//0  ///0 /0/0//0 /0//0 /0//0 

 س س و س و س س و س و  س س و س و س س و س و
 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن  مستفعلن فعلن مستفعلن فِْعلن

 بین ألھل لة بد رن مالھو فلكن  قلبي لھو سللمن ولوجه مش تركو
///0 /0/0//0 /0//0 /0/0//0  ///0 /0/0//0 ///0 /0//0  

 س س و س و س س و س و  س س و س و س س و س و

 مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن
  .البیتان من بحر البسیط  
أي آخر [وجاءت مقطوعة الوتد في ضرب البیت الثاني ]  فعلن[فاعلن حذف ثانیھا فصارت  -

    ] .      لة فیهتفعی

  بناء التعلم

    الھدف الوسیطي  . نھائیايقوم التلمیذ أعماله تقويما  

  المرحلة الختامیة   .قراءة  النص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

  ماذا تعني الھواية لكم ؟ متى تمارس الھوايات ؟ ماھي الھوايات األكثر انتشارا في العالم؟  
 نسان من الھواية ؟ ماذا يستفید اإل    
  ھاتوا جمال تشتمل على استعارات مكنیة.  

  تقويم ختامي 

   الھدف الوسیطي  .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 المطلوب  .إعداد نص المطالعة  

 




