
  المستوى  ـ قراءة ودراسة نص 1  20: الوحدة   رقم الدرس

  م 4س   ]أفعل به[التعجب بصیغة   بناء لغويثانیا ـ   دور اإلعالم في المجتمع  

  .وتوظیفھا ] أفعل به[القدرة على صیاغة التعجب على وزن :  األھداف التعلمیة
 .السبورة ،  197كتاب اللغة العربیة ص:  السند التربوي
  أنشطة التعلم  تعلموضعیات ال

  ما ھو التعحب ؟ ما ھي صیغته ؟:  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق
 الیوم سنتعرف على الصیغة الثانیة للتعجب :تقديم الدرس الجديد.  

 .يدرك التلمیذ أن للتعجب صیغة قیاسیة ثانیة   الھدف الوسیطي
  : عرض األمثلة   بناء التعلم

   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)196لألنترنت ص الدور الحضاري(من نص القراءة 
 !خدمات األنترنت أعِظْم بـ 1
 إذا تفرقت األھواء والشیع=== قوم رسول هللا فائدھم ب أكرم :ـ قال حسان بن ثايت 2

 . يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة
 التحلیل واالستنتاج : 
 بأي أسلوب وردت الجملة؟ ما ھي .الحظوا المثال األول: ]أفعل به[جب بصیغة التع

  . صیغة التعجب ھنا؟
 :، وھي تتكون من)أفعْل بـ( الصیغة الثانیة للتعجب ھي 

  وھو فعل ماض جاء على صورة األمر: أفعلْ .1
  وھي حرف جر زائد : الباء.2
  المتعجب منه .3
  ).ماءُ جملت الس) = (أجمْل بالسماء: ( مثال 

 أكرم بخالد :  إعراب نموذجي!  
فعل ماض جامد على صورة األمر، مبني على فتح مقّدر على آخره منع من ظھوره :  أْكرِمْ 

 .اشتعال المحل بالسكون العارض لمجیئه على صورة األمر
  .حرف جر زائد وجوباً :  الباء 
ال المحل بحركة حرف فاعل مرفوع بضمة مقدرة على اآلخر منع من ظھورھا اشتع:  خالد 

 . الجر الزائد
الھاء فاعل، ووضع ضمیر الجر موضع ضمیر : قلنا) أكرم به(وإن كان ما بعد الباء ضمیراً مثل  

 .الرفع لوجود حرف الجر الزائد
 تنبیھات:  
  : يجوز الفصل بین صیغة التعحب و معمولھا بثالثة أَشیاء -أ 
  ،!)بمسعاك - في الخیر -، أَطیب !مسعاك - الخیر  في - ما أَطیب : (مثال.والمجرور  بالجار -1
 ،!)بمسعاك - اللیلة -، أَنبِل !مسعاك - الیوَم  -ما أَنبَل : (مثال. وبالظرف -2
 !).بسیر العّداء - أَخي  يا - ، وأَسرْع !خطابَك -يا سلیم  -ما أَحسن : (مثال.وبالنداِء  -3

فال تحتاج إلى اسم وال !) أَجمَل جوابَك كانما : (مثال.بین جزأي الصیغة األولى) كان(تزاد  -ب
  .خبر

  .يجوز حذف ھذا الجار والمجرور إن وجدا في جملة سابقة مماثلة - ج  
  .)وأكرم! أنِعْم بأخیك:(مثال  

سمع من العرب أفعال تعجب غیر مستوفیة الشروط، فیقتصر فیھا على ما سمع وال يقاس 
 :علیه، من ذلك

  ) .من الرجولة وال فعل لھا(رجله ما أ         
  .       خالد ھو المِحب  --- ! ما أحبني إلى خالد   
  .خالد ھو المحبوب  --- ! ما أحبني لخالد          

  !ما أفید العلم ! ما أطول الشجرة : مثال . يرجع حرف العلة إلى أصله في التعجب 
 ....انصرف ، حزن ، حمر، ھزيمة ، لیس ، عذب : لمات صوغوا التعجب من الك    تقويم بنائي

  مع تنويع الوضعیات  أفِعل به:التعجبصیغة ركبوا جمال باستعمال.  
  .أفعْل به:وظیف التعجب باستعمال صیغةيتجكم التلمیذ في ت   الھدف الوسیطي

 .إنجاز التطبیقات   المطلوب
  
  
  

 نوافذنا التعلیمیة

dz.net-https://education/  
  
  



  
  

 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 20: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتـ  ثالثا دور اإلعالم في المجتمع 

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

  .السبورة ،  199كتاب اللغة العربیة ص :  د التربويالسن
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

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

 تصحیح التمارين  : 
  : ]أفعل به[التعجب بصیغة ) 1
   -!حمرة الوردة أشدد ب: احمرَّ  
  !أجمل بنصرة الحق  -

  - !أحسن بأال تسود الرذيلة 
  !بأن تستحسن الفتاة المھذ بأن تستحسن الفتاة المھذبة   -
  !أشدد بصلع الرأس  -
  !أفید بصوم رمضان  -
  !أسرع بالقطار  -
  !أسرع بأن يصیر الماء جلیدا عندما تنخفض درجة الحرارة  -
  !حسنة  أجمل بكون األحوال الجوية -
  !أحسن بان يكون الصدق نعم الخلق  -
  : توظیف النعجب) 2
   !أنشط بالنملة  -
  !أجمل بالطبیعة  -
  ! ألذذ بالنجاح الذي يأتي بعد الكفاح  -
  !أنفع بالمال الذي يكون حالال  -
  !أحسن باإلخالص  -
  !أعظم بحرمة الجار  -
  : اإلعراب )3

الفتح المقدر على آخره منع من ظھوره فعل ماض على صورة أمر مبني على :  أجمل
  .اشتغال المحل بالسكون العارض للبناء

  .حرف جر زائد :  الباء
فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة :  الحدائق

  .حرف الجر الزائد 
  حرف جر:  في

  .اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة الظاھرة وھو مضاف :  فصل
  .مضاف إلیه مجرور وعالمة جره الكسرة :  الربیع

  : استخراج صیغة التعجب وبیان كیفیة صیاغتھا) 4
  فعل تعجب صیغ على وزن أََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ْفِعْل  : أعظم 

  : تقطیع البیت) 5
  يالیت أيیام شباب تعودو=== أعظم بأيیام شباب نظارتن 

/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  –متفاعلن  –متفاعلن === متفاعلن  –متفاعلن  –متفاعلن 

 .الغرض من الجملة ھو التمني . يالبت أيام الشباب تعود ) 6

  بناء التعلم

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

   ما مفھوم كلمة أنترنت؟ من يستخدمھا ؟ كیف نستفید منھا؟ ھل األنترنت لھا مساوئ؟
  ماھي؟

             ماذا ُيقصد باألسلوب المباشر؟ متى نستعمله؟  
  أفِعْل به:ركبوا جمال تعجبیة باستعمال صیغة.  

  تقويم ختامي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 المطلوب .إعداد نص المطالعة  
  
 




