
  المستوى  ـ قراءة ودراسة نص 1  18: الوحدة   رقم الدرس

  م 4س   ]ماأفعل[التعجب بصیغة   بناء لغويثانیا ـ   التلوث البیئي  

  .وتوظیفه ] ماأفعل[القدرة على صیاغة التعجب على وزن :  األھداف التعلمیة
 .السبورة ،  190كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي

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

 مم نتعجب؟ الیوم نتعرف على صیغة من صیغ التعجب:تقديم الدرس الجديد.  

 .يدرك التلمیذ أن للتعجب صیغة قیاسیة تستعمل للداللة علیه   الھدف الوسیطي
  : عرض األمثلة   بناء التعلم

  !أيامك  وما أجمل! ان البدائي القديم أيھا اإلنس ماأسعدك -
 . يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة

 التحلیل واالستنتاج : 
 بم أعجب الكاتب ؟ ماالصیغة التي استعملھا ؟ ماھو . الحظوا المثال : تعريف التعجب

  التعجب ؟
، عن الشعور الداخلي لإلنسان عند انفعاله حین التعبیرتعبیر يدل على الدھشة واالستغراب 

  !ماأجمل الزھرة : مثال  . يستعظم أمرا نادرا ، أو صفة في شيء ما قد خفي سببھا
  مانوعھما ؟ ماھي شروط الفعل . الحظوا صیغتي التعجب : ]ماأفعل[التعجب بصیغة

  الذي نأخذ منه صیغة التعجب ؟ 
  ...أفِعْل به ...ماأفعل : للتعجب القیاسي صیغتان  -
  .تتركب صیغة التعجب األولى من ما التعجبیة وفعل التعجب والمتعجب منه  -
يشترط في الفعل الذي نأخذ منه صیغة التعجب نفس الشروط التي ذكرت في اسم  -

  ! ماأذكى ھذا الولد : مثال . التفضیل 
بوقا بصیغة تعجب إذا فقد الفعل شرطا نعبر عن التعجب به باستعمال مصدره منصوبا مس -

  ! ماأطول انتظاري لك ! ماأخطر مرض الولد ! ماأشد زرقة البحر : مثال . مناسبة من اختیارنا 
 تنبیھات:  
إذا كان الفعل منفیا أو مبنیا للمجھول، أتینا بفعل تعجب مساعد مناسب مستوف للشروط  -1

من المبني للمجھول ما [، و]الفعل المضارع+أالَّ : من المنفي[ثم نأتي بالمصدر المؤول للفعل 
  !ما أجمل أال يھان اإلنسان : مثال  .]الفعل ماضیا أو مضارعا+ 

  !ماأسرع ما ُيْھَضم الحلیب ! ماأسرع ما أُِخذ المجرم إلى السجن 
ماأجمل ! ماأجمل الربیع : مثال . يكون المتعجب منه معرفة أو نكرة مضافة أو موصوفة  -2

  ! ربیعا تكثر أزھاره 
  ....ماأفید...ماأطول : مثال . الفعل المعتل ترجع عینه إلى أصلھا  في -3
 إعراب نموذجي :  

  .نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: ما 
  .فعل ماض جامد إلنشاء التعجب مبني على الفتح :  أجمل
  ] .ما[وفاعله ضمیر مستتروجوبا تقديره ھو يعود على          

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :  الزھرة
  .والجملة الفعلیة في محل رفع خبر المبتدأ             

  ....انصرف ، حزن ، حمر، ھزيمة ، لیس ، عذب : صوغوا التعجب من الكلمات    تقويم بنائي
  ركبوا جمال باستعمال التعجب مع تنويع الوضعیات.  

  .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا   الھدف الوسیطي
 .إنجاز التطبیقات     المطلوب
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 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 18: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  التلوث البیئي 

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

  .السبورة ،  192كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

 وضعیة االنطالق .مراقبة األعمال المنجزة وتقويمھا :   تقويم مبدئي  

 الھدف الوسیطي  .یذ أعماله تقويما أولیا يقوِّم التلم  
 تصحیح التمارين: 

 اإلجابة عن األسئلة:
 أ- معاني المفردات : 

 متوازنة بطبیعتھا : عناصرھا متوازنة ومتعادلة اليطغى أحدھا على اآلخر .
 ممارسة بعض السلوك : مزاولة بعض النشاطات

ب- العواقب التي يمكن أن تنجر عن اختالل البیئة ھي : تلوث البیئة ، اختالل في الطقس 
....انتشار األمراض واألوبئة ، إتالف األراضي الزراعیة ، والمناخ   

 ج- استخراج تعبیر مجازي : يرھق كاھلھا . [كاھل] .
 د- استخراج أربعة أفعال واشتقاق صیغ تعجب منھا وتوظیفھا في جمل :

 - اتزن : كانت البیئة في الماضي أكثر اتزانا مما ھي علیه الیوم .
 - يفید : العلم أفید من المال .

 - يعیش : كان اإلنسان البدائي أبسط عیشا من اإلنسان المعاصر .
 - يحافظ : الدول المتقدمة أكثر محافظة على البیئة منا .

 2- اختیار الجواب الصحیح :
.ماأفعله : صیغة التعجب ھي  -  
كرم: الفعل المستوفي للشروط ھو  -  
.فعل غیر مستوف للشروط باإلتیان بفعل مساعد يلیه مصدر الفعل  نتعجب من -  
!ماأجما انھمار المطر: نتعجب من الفعل انھمر فنقول  -  
 .أطیب تعرب فعالماضیا فاعله ضمیر مستتر ! ماأطیب عطر الورود  -

  بناء التعلم

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

  ما المشكلة التي عرضھا الكاتب؟ماذا استعمل لبیان مدى الفساد الذي لحق بالبیئة؟ھل
  ما واجبكم تجاه بیئتكم؟؟لماذا؟توافقون الكاتب على رأيه في تفضیل البیئة البدائیة على بیئتنا

 مفیدة  وظفوا االستعارة بنوعیھا في جمل.  
 ما أفعله:ركبوا جمال تعجبیة باستعمال صیغة.  

  تقويم ختامي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 المطلوب .إعداد نص المطالعة  

  
  
 




