
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 03: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  الجملة المركبة بناء لغوي ثانیا ـ ظواھر طبیعیة 

  :القدرة على :  األھداف التعلمیة
  .تحديد العناصر األساسیة للجملة المركبة -
 .تمییز الجملة المركبة عن الجملة البسیطة  -
 .وضعیات مختلفة توظیف الجملة المركبة بأنواعھا في  -

  .السبورة ، 65كتاب اللغة ص:  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  .مراقبة العمل المنجز و تقويمه :  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق

 أريد أن أخرج. ما الفرق بین ھاتین الجملتین ؟أريد الخروج  :تقديم الدرس الجديد.  
  .الجملة من حیث تركیبھا بسیطة أو مركبة  درك التلمیذ أني     الھدف الوسیطي

  : عرض األمثلة   بناء التعلم
   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة، )65الكسوف والخسوف ص (من نص القراءة  
  .الكسوف الكلي يحجب الشمس عن األرض -11)  )  أأ

  .يجب أال يشغلنا جمال منظر الكسوف عن خطر األشعة على أعیننا -2    
  .ت حوادث الكسوف والخسوف تُحدث رعبا في نفس اإلنسان البدائيكان -3)ب

 .       إن القمر يحتجب عن األرض بسبب الخسوف الكلي -4    
 يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 

  تعريف الجملة المركبة :  
ھل ھاتان الجملتان بسیطتان ؟ . نوع الجملتین ؟ حددوا عناصرھما ما.  2و1الحظوا المثالین 

  لماذا ؟
الجملة المركبة ھي جملة أحد عناصرھا األصلیة األساسیة أوالمتممة جملة فعلیة أواسمیة 

  .أومصدر مؤول 
         .                   أن أزوركينبغي .  أزھاره جمیلةشاھدت بستانا .يھدي إلى الخیراإليمان : ة أمثل

  فاعل                   صفة                                   خبر                            
 أنواع الجملة المركبة :  

  ما نوع كل جملة ؟. الحظوا األمثلة الثالثة 
  :  الجملة المركبة لھا ثالثة أنواع

  .  الجملة الفعلیة المركبة -أ
.                                        أن تسافريباح لك .  أن العمل منظمأالحظ .  أن تنصرفيمكن لك : أمثلة

  نائب فاعل                 مفعول به                 فاعل                         
  .الجملة االسمیة المجردة المركبة  -ب

  .    لك خیر  أن تصوم. أن تحضرالمطلوب . فوائده كثیرةالعلم : أمثلة
                   مبتدأ   خبر        خبر                                        

  .الجملة االسمیة المنسوخة المركبة  -ج
  . أن تساعدنيإن الواجَب .  أن تحترمنيكان واجبا علیك : ة أمثل

       خبر إن                     اسم كان                                

  .ركبوا جمال مركبة مع تنويع الوضعیات    تقويم بنائي
 .يتحكم التلمیذ في توظیف الجملة المركبة فعلیة كانت أو اسمیة شفھیا وكتابیا    الھدف الوسیطي

 .إنجاز التطبیقات    المطلوب
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 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 03:الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  ظواھر طبیعیة 

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

  .السبورة ،  68كتاب اللغة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  عیات التعلم وض

  .مراقبة العمل المنجز وتقويمه:  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق
  .يقوم التلمیذ أعماله تقويما أولیا   الھدف الوسیطي

 : تصحیح التمارين   بناء التعلم 
  :65ص استخراج جملتین مركبتین من نص القراءة -1
، ...أن الشمس...، قمر يحتجبكان ال، ...ماكان يحل ...، ...أن الكسوف.... -

ألن ...، ...كان يعتقد...، ...تحدث...كانت حوادث، ...لكي يتمتع...، ...ينتظر....تحولت
ابتلع ، ...لكي يخیفوا...، حجزت الشمس...، ...كان الناس يتضرعون، ...أن حوتا..، ...تصرفات

، ...نتوقع...، ...اليمكن...، ...سیبدأ...، ...أن كسوفا...، ...تصف سلوك...، القمر
  ...، ...أن نرتحل...، ...أن القمر...، ...سیحتجب...
  :اإلجابة عن األسئلة  -2
 استخراج الجمل الفرعیة والتفريق بین ما ھو الزم وما ھو غیر الزم :  
  : ماھو الزم منھا -أ

  .عتھا تضیع مت -. يخترعون  - . ما تجلبه اللذة  –. يئنون  - . لم يتقدموا  -. يحزن النفس 
  : ماھو غیر الزم –ب 

  . ما نجحوا   - . ما يئن   - .ما تقدموا  -
 استخراج طباق وبیان أثرھما في المعنى :  

  .الطباق يوضح المعنى ويقويه . األلم واللذة 
  بیان سر جمال االستعارة وأثرھا في المعنى:  
فس بحیوان يروض شبھت الن. الناس لم يتقدموا في ترويض النفس على احتمال اآلالم  -

  ] . ترويض[وحذف المشبه به ورمز له بمايدل علیه 
  .في صورة محسوسة ] النفس[االستعارة وضحت المعنى وقوته وجعلت غیر المحسوس  -
  : شرح االستعارات -3
  ] .يقتل[شبه البخل بإنسان أو حیوان وحذف المشبه به ورمز له بما يدل علیه : يقتل البخل -أ

شبه الكرم بإنسان أو حیوان وحذف المشبه به ورمز له بما يدل علیه :  يحیي الكرم -ب
  ] .يحیي[
شبه الشر بالظلمات والخیر باألنوار وحذف المشبه وصرح :  يبدد الظلمات وينشر األنوار -ج

  .بالمشبه به 

  .يقوم التلمیذ أعماله تقويما نھائیا   الھدف الوسیطي
  .اة احترام آلیات القراءة قراءة  النص مع مراع    المرحلة الختامیة

متى تكسف الشمس ويخسف القمر؟ ماذا قال الصحابة عن كسوف الشمس لما مات    تقويم ختامي
  إبراھیم بن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ بم أجاب رسول هللا ؟

  ھاتوا جمال تشتمل على استعارات تصريحیة . 
 ركبوا جمال مركبة مع تنويع الوضعیات.  

 .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا    ف الوسیطيالھد
 .إعداد نص المطالعة   المطلوب

 




