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 م 4س   تقديم الخبر وجوبا وجوازا بناء لغويثانیا ـ  قضايا اجتماعیة 

  :القدرة على : األھداف التعلمیة
  .تعداد حاالت تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا وجوازا  -
 .             أ وجوبا وجوازا شفھیا وكتابیا توظیف الجملة االسمیة التي يتقدم فیھا الخبر على المبتد -

  .السبورة  ،21كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

  .متى يجب تقديم المبتدأ على الخبر ؟ مثلوا لكل حالة : مراجعة :  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق
 لیة ؟ ھل يمكن تقديمه ؟ ماھي رتبة الخبر األص: تقديم الدرس الجديد  

  .يدرك التلمیذ أن خبر المبتدأ يمكن تقديمه أو تأخیره وفق ضوابط    الھدف الوسیطي
حصة (مراجعة ترتیب العناصراألساسیة للجملة الفعلیة والجملة االسمیة  -  : عرض األمثلة  بناء التعلم

 ) .إدماجیة
  .التالمیذ في المدرسة  -3. ىء كثیرة مساوللحضارة الحديثة  -2. ناحیة ضعف  ھناك -1]   أ

  .يوم  علینايوم و لنا -5. ضرر لحسن الخلق ما  - 4  
  .لنا منھا إال الفضائل  منقذما  -8الخالص من ھذه المساوىء ؟  كیف - 7. قیمة  للحیاة -6] ب

  .مشاكلھا  للحضارة - 9     
 بقراءتھا يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 
 أجواز تقديم الخبر على المبتد::  

ماذا تالحظون ؟ لماذا تقدم الخبر على . لنعین المبتدأ والخبر، أ : الحظوا أمثلة المجموعة 
   المبتدأ ؟ ھل يمكن تأخیره ؟ لماذا ؟ 

  : يجوز تقديم الخبر على المبتدأ
  . افا أو موصوفا إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ مض -1

  .أمام البیت سیارة أجرة . في ھذا الكتاب موضوع قیم : مثال    
  .في التأني السالمة: مثال. إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ معرفة  -2
   .إذا كان الخبرشبه جملة مسبوقا بنفي أو استفھام والمبتدأ نكرة -3

  أمع هللا إله ؟.ما في الدارأحد: مثال    
  .للمحسن ثواب وللمسيء عقاب : مثال. كان المبتدأ نكرة تفید التنويع إذا  -4
 وجوب تقديم الخبر على المبتدأ :  

ماذا تالحظون ؟ لماذا تقدم الخبر على . لنعین المبتدأ والخبر، ب : الحظوا أمثلة المجموعة 
  المبتدأ ؟ ھل يمكن تأخیره ؟ لماذا ؟

  : يجب تقديم الخبر على المبتدأ
  .لھذا الكون خالق : مثال. كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة إذا  -1
  أين األمانة ؟: مثال. إذا كان الخبر من أسماء الصدارة  -2
  .إنما الرازق هللا . مارازق إال هللا : مثال .  إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ  -3
  .في السیارة سائقھا: مثال .إذا كان المبتدأ مشتمال على ضمیر يعود على الخبر المتقدم  -4

  .ركبوا جمال اسمیة بتقديم الخبر مع تنويع الوضعیات    تقويم بنائي
  يتحكم التلمیذ في توظیف الجملة االسمیة بتقديم الخبر و تأخیره حسبما تسمح به     الھدف الوسیطي

 .قواعد اللغة     

 .إنجاز التطبیقات     المطلوب
  
  
  
  

 نوافذنا التعلیمیة
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 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  قضايا اجتماعیة 

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

  .السبورة ،  23كتاب اللغة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

 وضعیة االنطالق .مراقبة األعمال المنجزة وتقويمھا :   تقويم مبدئي  

   الھدف الوسیطي  .يقیِّم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  
 تصحیح التمارين  : 
  .ھذا الولد ذكي لكنه ال يستعمل ذكاءه فیما ينفع :  ]لكنَّ [باستعمال توظیف االستدراك  -1
  .لوحرصنا على التربیة الصحیحة الزدھرنا : في جملة ..]ل..لو[استعمال -2
 زأتھ. المادية تذكیھا. العلم سار. راحة البال العالمسلبت : استخراج مجاز من النص -3

  .التواءزادت المشاكل تعقیداو.دنیة الحديثةالحسن في الم لوجها.قوى الخیر تجني.األخالق
  :  تعیین المبتدأ والخبر وذكر رتبتھما -4
  ..  كثیرة السیارات -

  خ    م               
  منافع لھا -
  خ    م      
  ...جھل في كثرة حوادثھا السبب -

  خ                              م                             
  . تاب مجازف الو سمع أحدما  -

  خ                    م    خ           م          
  .  حادثة في كل يوم -

  م         خ                
  .كارثة  في كل مكان -
  م                خ                   
  ... أن توضع قوانین الواجب -

  خ          م               
  .  حزم في الشدة -

  م             خ        
  .   السالمة  في الحیطة -

  م     خ                
  : توضیح سبب تقديم الخبر على المبتدأ -5
  .الخبرتقدم وجوبا ألنه محصورفي المبتدأ بإنما . فإنما على رسولنا البالغ المبین  -
  .ةالخبرتقدم جوازا ألنه شبه جملة والمبتدأ نكرة موصوف. و فوق كل ذي علم علیم -
  .الخبر تقدم جوازا ألنه مسبوق بنفي والمبتدأ نكرة . ما بك قدرة  -
  .الخبر تقدم وجوبا ألن المبتدأ يشتمل على ضمیرالخبر . ملء عین حبیبھا -
ما ناجح . في الداراألطفال. مافي المكتبة صاحبھا. للحق قوة :ملء الفراغ بمبتدأ مناسب -6

  . إال المجتھد
تقدم الخبر جوازا ألنه شبه جملة والمبتدأ نكرة .هللا أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول -7

  .موصوفة
  فإنما على رسولنا البالغ المبین :  إعراب -8

  رابطة جواب الشرط :  الفاء
  .إن حرف نصب وتوكید ملغى عملھا :  إنما

  حرف جر:  على
  .اسم مجرور بعلى وعالمة جره الكسرة وھو مضاف :  رسول

  .وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازا .مضاف إلیهي محل جر ضمیر متصل ف: نا 
  .مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  البالغ

 .صفة مرفوعة وعالمة رفعھا الضمة :  المبین

  بناء التعلم

   الھدف الوسیطي  .نھائیاقوم التلمیذ أعماله تقويما ي  

 المرحلة الختامیة .لقراءة قراءات متعددة للنص مع مراعاة احترام آلیات ا  

  كیف يجب أن نتعامل . مثل لكل منھما . ال شك أن الحضارة الغربیة قدمت لنا منافع ومضارا
  مع كل منھما ؟

  المنزل ، البن، افترس ، الكتاب ،المزرعة : وظفوا بالمعنى المجازي ما يلي..  
 ركبوا جمال بتقديم الخبر على المبتدأ مع تنويع الوضعیات . 

  تقويم ختامي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 المطلوب  .إعداد نص المطالعة  
 




