
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 06: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  الجملة الواقعة نعتا بناء لغوي ثانیا ـ متاحف ومعالم تاريخیة 

  :القدرة على  : األھداف التعلمیة
  .التعرف على الجملة النعتیة   -
  .كیفیة ربطھا بالجملة األصلیة  -
 .توظیفھا شفھیا وكتابیا   -

  .السبورة ،  97كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  .مراقبة العمل المنجز وتقويمه :  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق

 لنحذف .جاء الطفل ومالبسه ممزقة : حددوا عناصر الجملة التالیة :تقديم الدرس الجديد  
  ماذا يحدث ؟. من الفاعل ] ال[   

  .يدرك التلمیذ أن النعت يأتي جملة أيضا     الھدف الوسیطي
  : عرض األمثلة   بناء التعلم

   . تستخرج األمثلة عن طريق المناقشة،)95تمقاد ص(من نص القراءة 
  ...خلت منذ أجیال طوالعجبت لھا من بلدة أثرية  -1
 .شوارعھا فسیحة سرت في مدينة  -2
 ذين أو ثالثة بقراءتھايقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمی : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 

 تعريف النعت :   
  عالم دل لفظ أثرية ؟. مانوع الجملة ؟ حددوا عناصرھا . الحظوا المثال األول 

النعت ھو اسم مشتق غالبا يدل على صفة توضح المنعوت أو تخصصه وھو يتبعه في اإلعراب 
  .والنوع والعدد والتذكیر والتأنیث 

  :  مثال
  .ھذا رجل كريم 

  . قابلت رجلین كريمین 
  .أحسن إلى الوالدين الكريمین 

 الجملة النعتیة:  
كیف جاء النعت ؟ والمنعوت ؟ ماالذي يربط جملة النعت . عینوا عناصرھا . لنعد إلى األمثلة  

  بجملة المنعوت ؟
  .د علیه يكون النعت جملة خبرية فعلیة أو اسمیة مرتبطة بجملة المنعوت بضمیر يعو -1
  . إذا كان النعت جملة كان المنعوت نكرة  -2

  : مثال
  . ھذه حديقة أزھارھا جمیلة 

  .فحص الطبیب مريضا يشكو من الوجع 
 أثر الجملة النعتیة في المعنى:  

  كم نعتا فیه ؟ مالمعنى الذي أضافه النعت الثاني ؟. الحظوا المثال األول 
  .قیق معنى صفة قبلھا أو تفصیل نواحیھا المختلفة الجملة النعتیة تدل على صفة أو على تد

  .اشترى عمر منزال جديدا انتھى بناؤه منذ شھر  -:  مثال
  ... .اشترى عمر منزال جديدا يتكون من أربع غرف ومطبخ  -         

  .ركبوا جمال تشتمل على نعت جملة مع تنويع الوضعیات    تقويم بنائي
 .یذ في توظیف الجملة النعتیة يتحكم التلم   الھدف الوسیطي

 .إنجاز التطبیقات    المطلوب
  
  
  
  

 نوافذنا التعلیمیة

dz.net-https://education/  
  
  
  
  
  
  
  



 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 06: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  متاحف ومعالم تاريخیة 

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

  .السبورة ، 99كتاب اللغة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم 

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

 :تصحیح التمارين   بناء التعلم 
  :اإلجابة عن األسئلةـ 1
  : كتابة البیتین كتابة عروضیة -أ

  تنمم على فننن منننح تھائلن::: جو وھامھا  ين طحل وكممن سوارن   
  بما لم يمثثله لخیال لخائلي:::     فساء بتتصاوير جمملت ومن فس   
   :هتنبی   
  ).بحر الطويل(وجود الیاء  في فسیفساء  خطأ وال بد من حذفھا مراعاة للوزن  -
نعتا مرفوعا معرفا ب ) لخائل(المجرور  في البیت الثاني خطأ حیث جعل المؤلف االسم -
 .،مع العلم أن الروي في القصیدة مكسور) الخائلُ ) (ال(

و أن في الكتابة العروضیة نحذف الحروف الفرق بین الكتابة العروضیة والكتابة العادية ھ -ب
  .التي ال نسمعھا 

  : تبیان وظائف الجمل -ج
  .جملة فعلیة في محل ج نعت لسوار :  ينطح الجو ھامھا -
  .جملة فعلیة في محل ج نعت فسیفساء :  جملت -
  : استخراج الجمل الواقعة نعتا وبیان المعنى الذي أفادته -2
  .نواحي الصفة المختلفة تفصیل :  قوامھا شارع عظیم -
  .تفصیل نواحیھا المختلفة :  تتفرع منه بعض المسالك -
  .دلت على صفة :  يصافح سمعك -
  .دلت على صفة :  تتجاوب معھا اآلفاق -
  .أفادت تدقیق المعنى :  تكتسي برداء بھیج -
  .أفاد تدقیق صفة قبله :  يغطي أديم األرض -
  .قبله  أفاد تدقیق صفة...: يتساقط علیك -
  : تفريع جمل نعتیة فعلیة أو اسمیة -3
  .زرت مدينة القصبة فأعجبني ما بھا من دور تصمیمھا جمیل  -أ
  .زرت مدينة القصبة وقد زينت شوارعھا  - 

  .وراقني ما اشتملت علیه من أزقة ضیقة تذكرنا بتاريخھا القديم  -ب
  .یوت قديمة وراقني ما اشتملت علیه من أزقة ضیقة على جانبیھا ب -   
  .وما انتشر فیھا من أسواق التجار فیھا طیبون  -ج
  .وما انتشر فیھا من أسواق تزخر بالمختلف البضائع  -   

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

  أثرية أخرى ؟ ماأھمیة اآلثار ؟ ماواجبنا تجاھھا ؟  ھل تعرفون أماكن   تقويم ختامي
  ركبوا جمال تشتمل على تشبیھات. 
 ھاتوا جمال تشتمل على جمل نعتیة مع تنويع الوضعیات           . 
  قطعوا البیت األخیر.  

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

  
 




