
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 11: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ بناء لغويـ ثانیا  المواطنة 

  :القدرة على:  األھداف التعلمیة
 .تحديد العناصر األساسیة للجملة االسمیة المركبة  -
 .تمییز الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ عن غیرھا  -
 السمیة التي خبرھا جملةتوظیف الجملة ا -

  .السبورة ، 125كتاب اللغة العربیة ص  :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  .مراقبة العمل المنجزوتقويمه :  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق

 مم تتركب الجملة االسمیة ؟ ماھي أنواع الخبر ؟: تقديم الدرس الجديد  
  .ذ أن خبر الجملة االسمیة يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة بدرك التلمی    الھدف الوسیطي

  : عرض األمثلة   بناء التعلم
   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)123في سبیل الوطن ص (من نص القراءة 

 .طحا بالقوم ـ جھل الجاھلین  1  ) أ
  .أن تخدم وطنك بإخالص ـ الوطنیة  2 

  .ن حبه من اإليماـ الوطن  3)     ب   
  .      أنَّ وطننا بحاجة إلیناـ الحق  4 
  . فھم قلیلونـ المواطنون كثیرون أما المخلصون  5 
  .لیس وطنیا صادقا ـ المختلس  6 

 يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 
  لمبتدأالجملة الواقعة خبرا :  

  مانوعھا ؟ كیف جاء الخبر ؟ . مثلة الحظوا األ
 .وتكون خبرية ال إنشائیة ، تكون فعلیة أو اسمیة مجردة أو اسمیة منسوخة 

   لمیتدأالجملة الفعلیة الواقعة خبرا :  
  كیف جاء خبر المبدأ ؟. لنحدد عناصر كل جملة . أ :الحظوا المجموعة

  . ـ ترتبط مباشرة بالمبتدأ  1
  .وي العضالت الرياضة تق: مثال     

  ] . أنْ [ـ أو نكون مصدرا مؤوال مقترنا ب 2
  .المطلوب منك أن تتقن عملك : مثال    
 الجملة االسمیة الواقعة خبرا لمیتدأ :  
  كیف جاء خبر المبدأ ؟. لنحدد عناصر كل جملة . ب :الحظوا المجموعة 
  . ـ تكون اسمیة مجردة  1

                                                                                                                             .      البستان أزھاره جمیلة :  مثال   
  ] .أنَّ [ـ أوتكون مصدرا مؤوال مقترنا ب 2

  .المفروض أنك مسجل في القائمة :  مثال    
  . ـ أو تكون اسمیة منسوخة  3

  .لیس عیبا االعتراف بالخطأ :  مثال     
  ارتباط الجملة الواقعة خبرا بالمبتدأ :  

  بم ارتبط الخبر بالمبتدأ ؟ ھل توجد روابط أخرى ؟ ماھي ؟. الحظوا األمثلة 
  :ترتبط جملة الخبر بالمبتدأ 

  .الوالدان يسافران غدا . خالد سیرته حسنة :  مثال. ـ بضمیر بارز  1
  .الحصان يصھل :  مثال. ـ أو ضمیر مستتر  2
  .لباس التقوى ذلك خیر :  مثال. ـ أو باسم إشارة  3
  .الحاقة ما الحاقة :  مثال. ـ أو إعادة المبتدأ بلفظه  4
  :ـ أو بالفاء  5

  .دمحم سیسافر معنا أما أنت فتبقى في البیت: مثال ] . أمَّا[أ ـ إذا كان المبتدأ مسبوقا ب
صديق يقف . له من الخیر فھو ذخر لك الذي تفع:  مثال. ب ـ إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط 

كل إنسان له أدب فله . كل من يحترمني فله احترامي . معك في الشدة فھو جدير بالثناء 
  .فضل 

  .ركبوا جمال اسمیة يكون خبرھا جملة مع تنويع الوضعیات    تقويم بنائي
  .لة يتحكم التلمیذ في توظیف الجملة االسمیة التي خبرھا جم   الھدف الوسیطي

 .إنجاز التطبیقات    المطلوب
  مالحظات

 
  
  
  



 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 11: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  المواطنة 

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

  .السبورة ،  126كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم 

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

 : تصحیح التمارين   بناء التعلم 
  :یان التغییرات وتسمیة البحرتقطیع البیتین األخیرين من القصیدة وبـ  1

  وتحنانو  علیكم  بھا عطفن  وفي قل    مباءتن  لكم و  نھا مھدن  ففي حض
//0/0  //0/0/0  //0/  //0//0    //0/0  //0/0/0  //0/0  //0/0/0  

  و س س  و س  و س س  و س    و س س  و س  و س س  و س
  مفاعیلن  فعولن  مفاعیلن  فعولن    مفاعلن  فعول  مفاعیلن  فعولن
  ة إحسانو  كريم   ن لألممل    علالب    وواجب  سنون   تح لكم ال  فما با

//0/0  //0/0/0  //0/  //0//0    //0/0  //0/0/0  //0/  //0/0/0  

  و س س  و س  و س س  و س    و س س  و س  و س س  و س
  مفاعیلن  فعول  مفاعیلن  فعولن    مفاعلن  فعول  مفاعیلن  فعول

  .ن الحرف الخامس فیھما فعولن ومفاعیلن جاءتا مرة تامتین ومرة منقوصتین م: مالحظة
  : بیان أثر حذف عناصر التشبیه في المعنىـ  2

حذف وجه الشبه وأداة التشبیه فھذا تشبیه مؤكد : أـ الشاب الجزائري شعلة في الذكاء 
  مجمل أي بلیغ 

حذفت أداة التشبیه وذكر وجه الشبه فھذا تشبیه مؤكد : ب ـ الشاب الجزائري كالشعلة 
  . مفصل

حذف وجه الشبه وأداة التشبیه فھذا تشبیه مؤكد مجمل أي . لجزائرى شعلة ج ـ الشاب ا
  .بلیغ 

  : مالحظات
أ ـ أقل التشبیھات قوة ما ذكرت فیه كل عناصر التشبیه ألن بالغة التشبیه مبنیة على االدعاء 

  .بأن المشبه ھو نفسه المشبه به ولكن وجود األداة ووجه الشبه يحوالن دون ذلك 
داة وحدھا أو وجه الشبه وحده يرفع قلیال درجة التشبیه ويقوي صفة المشبه ب ـ حذف األ

  نوعا ما 
ج ـ حذف األداة ووجه الشبه يجعل التشبیه قويا بلیغا ألن المشبه في ھذه الحالة يساوي 

  المشبه به في صفته 
  .دـ كلما زادت قوة التشبیه زاد المعنى قوة ووضوحا 

  : الخبر فیھما جملة تركیب جملتین اسمیتین يكونـ  3
  .ـ عمر ينال الدرجات العلیا في جمیع المواد 

  .ـ الكلب تربیته سھلة 
  : استخراج الجمل الواقعة خبرا للمبتدأـ  4

  .ھي التي تمیز الشباب عن غیره ، ھي في صفاء بصره 
  :فعلیة تحويل الخبر الذي ھو مفرد أوجملة اسمیة إلى جملةـ  5

  تحويل الخبر المفرد إلى جملة فعلیة  ملة اسمیةتحويل الخبر المفرد إلى ج
على  ھي حكرمناقشة ھذه القضايا الشبانیة 

  .من تخطوا مرحلة الشباب 
يحتكرھا من مناقشة ھذه القضايا الشبانیة 

  .تخطوا مرحلة الشباب 
على الذين يتولون  موقوفة الحلول ھي
  المسؤولیة

  تتوقف على الذين يتولونالحلول ھي 

    .يتقدمون في السن  ھم    .في السن مون متقدھم 

 .نھائیام التلمیذ أعماله تقويما يقوِّ   الھدف الوسیطي
  . قراءة  النص مع مراعاة احترام آلیات القراءة    المرحلة الختامیة

 .           ھاتوا جمال تشتمل على االستفھام واالستعارة مع تنويع الوضعیات    تقويم ختامي
سمیة بكون خبرھا جملة مع تنويع الوضعیاتركبوا جمال ا.  

 .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا    الھدف الوسیطي
 .إعداد نص المطالعة   المطلوب
  مالحظات

  

 نوافذنا التعلیمیة
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