
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 04:الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  الجملة الواقعة مفعوال به بناء لغوي ثانیا ـ أمراض العصر 

 :القدرة على :  األھداف التعلمیة
  .لتعرف على عناصر الجملة الواقعة مفعوال به ا -
  .توظیف الجملة الواقعة مفعوال به شفھیا وكتابیا  -

  .السبورة ،  73كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

  .مراقبة العمل المنجز و تقويمه :  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق
 ما ھي الجملة الفعلیة المركبة ؟ ماھي عناصرھا التي تكون أكثر  :تقديم الدرس الجديد

  من كلمة ؟
    .يكون كلمة أو أكثر من كلمة  يدرك التلمیذ أن المفعول به    الھدف الوسیطي

  : عرض األمثلة   بناء التعلم
   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)73السكري ص (من نص القراءة 

  .أنه يعاني من مرض السكري قد ال يكتشف المصاب  - 1   -أ
  .أن يأخذ الدواء يريد المريض  - 2     
  .لوزرت المريضوددت  - 3     
  .احرص على تناول الدواء:ب للمريضقال الطبی - 4     

  .يعالج بسھولةظن المريض السكري  -5 -ب
  .عالجه سھلزعمت المرض  - 6     
       .لیس صعباخال عمر المرض  - 7     

  .أن الدواء نافعرأى الطبیب  - 8  -ج
  .أن سیشفى المريضحسبت  -9  -د
 ثة بقراءتھايقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثال : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 

 الجملة الواقعة موقع المفعول به :  
  مانوع ھذه الجمل ؟ حددوا عناصرھا ؟ ماذا تالحظون ؟. أ : الحظوا أمثلة المجموعة 

  : يكون المفعول به
 .أرجو أن تساعدني : مثال. مصدرا مؤوال مقترنا بأْن  -1
 .أتمنى أنك فھمت نصیحتي :  مثال. أو مصدرا مؤوال مقترنا بأنَّ  -2
 .أحب لو تسامح من أساء إلیك : مثال. أو مصدرا مؤوال مقترنا بلو -3
  .غدا نسافر : قال أبي: مثال. أو جملة فعلیة أو اسمیة بعد الفعل قال وما يقوم مقامه  -4
 الجملة الواقعة موقع المفعول الثاني  ::  

  ماذا تالحظون ؟ .حددوا عناصرھا ، ب : الحظوا أمثلة المجموعة 
  : يكون المفعول الثاني جملة

 .أظن المكان يناسبنا :  مثال. جملة فعلیة  -1
 .جعل المھندس القاعة شكلھا مربع :  مثال. أوجملة اسمیة مجردة  -2
 .حسبت التاجر لیس سارقا :  مثال. أوجملة اسمیة منسوخة  -3
 الجملة الواقعة موقع المفعولین :  

  ماذا تالحظون ؟. حددوا عناصرھا . ج  : جموعة الحظوا أمثلة الم
  : تسد الجملة مسد المفعولین وتكون

 .علمت أنَّ العید قريب :  مثال. مصدرا مؤوال مقترنا بأنَّ  -1
 .زعم خالد أن سیسافر أبوه غدا :  مثال. أو مصدرا مؤوال مقترنا بأْن  -2

، خال ، زعم ، حسب ، ظن : ر ھي األفعال التي تنصب مفعولین أصلھما مبتدأ وخب: تنبیه 
  ..رد ، ترك ، اتخذ ، جعل ، وھب ، صیَّر، ألفى ، درى ، رأى القلبیة ، وجد ، علم ، حجا 

  ركبوا جمال يكون فیھا المفعول به جملة أو مصدرا مؤوالمع تنويع الوضعیات   تقويم بنائي
كبة التي يكون مفعولھا جملة أو مصدرا يتحكم التلمیذ في توظیف الجملة الفعلیة المر   الھدف الوسیطي

 مؤوال 
 .إنجاز التطبیقات    المطلوب

  
  
  

 نوافذنا التعلیمیة

dz.net-https://education/  
  
  



 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 04: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  أمراض العصر 

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

  .السبورة ، 76كتاب اللغة العربیة  ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم 

  .مراقبة العمل المنجز وتقويمه:  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق
  .يقوم التلمیذ أعماله تقويما أولیا   ف الوسیطيالھد

 : تصحیح التمارين   بناء التعلم 
  : اإلجابة عن األسئلة -1
موضوع النص ھو التحذير من خطر انتشار مرض أنفلونزا الطیور وبیان طريقة محاصرة  -أ

  .فیروسه
 لطیور بشكلھو مرض فیروسي يصیب الحیوانات عموما وا : معنى مصطلح أنفلونزا الطیور -ب

برازھا الذي يجف  تكمن الفیروس في دماء الطیور ولعابھا وأمعائھا وأنوفھا فتخرج في. خاص
ويعتبر الوز والحبش . القريب منه لیتحول إلى ذرات غبار متطايرة يستنشقھا الدجاج واإلنسان

  .الفیروس والبط والدجاج ھم األكثر إصابة بھذا
  .ن المرض ھي اعتماد أسلوب اإلخبار والتوكیدالطريقة التي أخبر بھا الكاتب ع -ج
أسلوب النص ھو األسلوب العلمي المباشر ألنه استعمل بعض المصطلحات العلمیة  -د
  ] .األمم المتحدة ، منظمة األغذية والزراعة ، وباء ، الدواجن ، الفیروس،أنفلونزا[

  : استخراج الجمل التي قامت مقام المفعول به -ه 
  . قد يتحول إلى وباءقف علموا أن المو -
  . إننا نعلم أن ھذا التخلص من الكمیات لن يتم بسرعة : يقول المسؤول   -

  .مفعول به للفعل نعلم  ←. بسرعة ......... أن ھذا التخلص 
  .مفعول به للفعل يقول  ←. بسرعة ............إننا نعلم أن ھذا

  : تحويل الجمل السابقة إلى جمل بسیطة -و 
. إننا نعلم ھذا التخلص من الكمیات غیر سريع :يقول المسؤول.موقف متحوال إلى وباء علموا ال

  .ال يمكن تحويلھا 
  : تحويل المصادر الصريحة إلى جمل -2
  .أنَّ اإلنسان يسلم من كل داء : أو. يتمنى األطباء أْن يسلم اإلنسان من كل داء  -أ

أرى صحتك حالتھا . صحیة تحسنت أرى حالتك ال. أرى أنَّ حالتك الصحیة تحسنت  -ب
  .تحسنت 

  . يريد العلماء أن يقضوا على األوبئة في العالم  -ج
  .حاول العالم أن ينجد قارة آسیا في مصابھا  -د

  .يدرك التلمیذ جھود المسؤولین عن الصحة لمحاصرة مرض أنفلونزا الطیور    الھدف الوسیطي
  لیة البسیطة والجمل الفعلیة المركبة يتحكم التلمیذ في التمییز ين الجمل الفع.  

  .قراءة  النص مع مراعاة احترام آلیات القراءة     المرحلة الختامیة
  ماھو العضو المسؤول عن نشأة السكري إذا تعطل؟ كیف تضبط نسبة السكر في الدم؟    تقويم ختامي

 مصاب ؟ كیف تضبط ھذه النسبة للمصاب ؟ ماذا يجب علیه ؟ ماذا يجب على غیر ال   
  ھاتوا جمال تشتمل على استعارات مكنیة وجمال يكون مفعولھا جملة أومصدرا مؤوال.  

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

 




