
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 12: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  الجملة الواقعة خبرا لناسخ بناء لغويثانیا ـ   شعوب العالم 

  :القدرة على : األھداف التعلمیة
  .تحديد العناصر األساسیة للجملة االسمیة المنسوخة المركبة -
  .التعرف على الجملة الواقعة خبرا لناسخ  -
 .جكلة االسمیة المنسوخة المركبة شفھیا وكتابیاتوظیف ال -

  .السبورة ،  132كتاب التلمیذ ص  : السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  .مراقبة العمل المنجزوتقويمه :  تقويم مبدئي     وضعیة االنطالق

   ماھي النواسخ ؟ ماذا تعمل كان وأخواتھا ؟ وإن وأخواتھا ؟: تقديم الدرس الجديد  
   .يمیز التلمیذ بین الحروف الناسخة واألفعال الناسخة     الھدف الوسیطي

  : عرض األمثلة   بناء التعلم
   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)131الزردة ص (من نص القراءة 

  .يطفح على الوجوه ـ كان السرور  1 ) أ
  .أن أدعى لحضور الزردة ـ لیس المفروض  2
  .جمیال  أن يكونـ حرى الحفل  3
  .أن يتخلف عن الحضور ـ كاد أبي  4
  .قد أعدَّ للحفلة ـ أصبح كل شيء  5

  .منظره جمیل ـ صار البیت  6)   ب
   .كانت منظمة تنظیما جیدا ـ إنَّ الزردة  7       

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

  لة الواقعة خبرا لناسخالجم :  
  مانوع ھذه الجمل ؟ كیف جاء خبر الناسخ فیھا ؟. الحظوا األمثلة 

  .يكون خبر الناسخ جملة فعلیة أو اسمیة مجردة أو اسمیة منسوخة وتكون خبرية ال إنشائیة 
 الجملة الفعلیة الواقعة خبرا لناسخ :  

  ط بالجملة األصلیة ؟كیف جاء خبر الناسخ ؟ كیف ارتب. أ : الحظوا المجموعة
  . ـ يكون فعلھا مضارعا مرتبطا مباشرة بالجملة األصلیة  1

  .ظل الفالح يعمل : مثال    
  . وجوبا بعد كان ] قد[ـ يكون فعلھا ماضیا مرتبطا ب 2

  .كان أبي قد عاد عندما غربت الشمس:  مثال    
  . مصدرا مؤوال مقترنا بأن ـ تكون 3

  . تعتذر كان األولى أن:  مثال     
أوشك ،كاد،وجوازا بعد عسى،]حرى واخلولق[وجوبا بعد] أن[ـ يكون فعلھا مضارعا مقترنا ب 4
  ] .كرب،

  .اخلولق المسافر أن يصل . حرى المطر أن ينزل :  أمثلة
  أو عسى المريض يشفى. عسى المريض أن يشفى 

  .أو كاد المركب أن يغرق . كاد المركب أن يغرق 
  .أو أوشك الالعب يسجل ھدفا . ھدفا أوشك الالعب أن يسجل 

  .أو كرب النزاع يبدأ . كرب النزاع  أن يبدأ 
 الجملة االسمیة الواقعة خبرا لناسخ :  

  كیف جاء خبر الناسخ ؟ . ب : الحظوا المجموعة
  .أمسى المريض حالته حسنة :  مثال. ـ اسمیة مجردة 1:  تكون 

  .الكذب لیس صفة محمودة  إن:  مثال. ـ أو اسمیة منسوخة  2          
  .صار االعتقاد أن صیام شوال فرض  :مثال.أو مصدرا مؤوال مقترنا بأنّ  -3          

  .ركبوا جمال تشتمل على خبر واقع جملة مع تنويع الوضعیات    تقويم بنائي
  .لجملة االسمیة المنسوخة التي خبرھا جملة يتحكم التلمیذ في توظیف ا   الھدف الوسیطي

 .إنجاز التطبیقات    لمطلوبا
  مالحظات 
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 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  شعوب العالم 

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

  .السبورة ،  133ص  العربیة تاب اللغةك:  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم  

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

 : تصحیح التمارين   بناء التعلم 
  : استخراج خبر الناسخ وبیان نوعهـ  1

  نوعه  خبره  اسخالن  الجملة
  جملة فعلیة  .يألفون الصحراء   إنَّ   .إنَّ الموريتانیین يألفون الصحراء 

ظلت رمالھا الناعمة تھد تراثا تاريخیا 
  . ممیزا

  جملة فعلیة  .تھد تراثا تاريخیا ممیزا  ظلت

تعدو بناعلى طريق   كانت  .السیارة تعدو بنا على طريق معبد كانت
  .معبد

  جملة فعلیة

  مفرد  بسیطة  كانت  .اني بسیطة ھندستھا كانت المب
كان ارتفاع معظمھا اليزيد عن طابق 

  .واحد
  جملة فعلیة  .اليزيد عن طابق واحد  كان

  شبه جملة  كذلك  لیست  .لیست كل المباني كذلك 
  مفرد  أناس  أنَّ   .سمة الموريتانیین أنھم أناس بسطاء 

  فعلیةجملة   .يكرمون الضیف   ولكنَّ   .ولكنھم يكرمون الضیف 
كانت زوجة مضیِّفنا أعدته بطقوس 

  .خاصة
  جملة فعلیة  .أعدته بطقوس خاصة  كانت

  جملة فعلیة  .أن يمتلىء   يكاد  ...أن يمتلىء برغوة..يكاد نصف الكوب 
  :اإلجابة عن األسئلةـ  2
  : البحث عن المرادفات) أ

 جمع ظبي وھو: الظباء ـشجرة عظیمة كثیرة األغصان : دوحة فینانة ـ  الفقر والحاجة: الفاقة
  صحراء واسعة مقفرة: فالةـ من أنواع الغزالن 

في ھذه الجملة صورة بیانیة ھي تشبیه باستعمال المفعول ...: طیران الحمام...كنا نطیر) ب
  .المطلق وسر جمالھا يظھر في إعطاء المعنى قوة ووضوحا وتجسیدا 

  : حسن وجمال وقوة استخراج صورتین من صور التشبیه وبیان مافیھما من) ج

الجملة المشتملة على 
  التشبیه

  أثرھا  صورة التشبیه

كنت میدانا فسیحا لآلمال 
  .واألحالم 

حذفت األداة وذكر وجه 
  ]فسیح[الشبه 

رفعت درجة التشبیه 
ووضحت المعنى وجعلته 

  .قويا 

وذكر وجه ]مرح[ذكرت األداة   .نمرح في ظاللھا مرح الظباء
  ]مرح[الشبه 

وھو أقل أنواع تشبیه تام 
  .التشبیه قوة 

كنت أرى في سمائك نجم 
  .األمل متألأل

حذفت األداة وذكر وجه 
  .الشبه

رفعت درجة التشبیه 
ووضحت المعنى وجعلته 

  .قويا 
أصبح منظر تلك السماء 

  .منظر فالة موحشة 
وذكر وجه ] منظر[ذكرت األداة

  ] .موحشة[الشبه 
تشبیه تام وھو أقل أنواع 

  .التشبیه قوة 
  : استخراج ثالث جمل واقعة خبرا لناسخ) د

نمزح في كنا ...يبدوفي نظرناكان كل شيء ...  نطیرفي أجوائككنا .  ...أنحدرفي جانببدأت 
  ...أرى في سمائك نجم األملأبكیك ألني كنت ...ظاللھا

  ..المعطیات التي تصنف النص في النمط السردي ھي األحداث المتسلسلة ) ه
 .نھائیام التلمیذ أعماله تقويما يقوِّ   الھدف الوسیطي
  .قراءة  النص مع مراعاة احترام آلیات القراءة     المرحلة الختامیة

  ماھي الزردة ؟ ماھي فوائدھا؟ ھل لھا سلبیات ؟ ماھي ؟ ھل تعرفون أسماء بعض   تقويم ختامي
 الزردات المشھورة في منطقتنا ؟    
  واقع جملة مع تنويع الوضعیات ھاتوا جمال تشتمل على خبر لناسخ     .   
 ركبوا جملة باستعمال اإليجاز مرة واإلطناب مرة اخرى مع تنويع الوضعیات.  

  .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا    الھدف الوسیطي



 .إعداد نص المطالعة   المطلوب

 نوافذنا التعلیمیة
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