
  المستوى  ـ قراءة ودراسة نص 1  10: الوحدة   رقم الدرس 

  م 4س   تقديم المبتدأ وجوبا وجوازا  بناء لغويثانیا ـ   العلوم والتقدم التكنولوجي  

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

  .السبورة ،  10كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

  .ما ھي عناصر الجملة االسمیة األساسیة ؟ عرفوا المبتدأ والخبر :  تقويم مبدئي   وضعیة االنطالق
 والخبر في الجملة ؟ متى يكون المبتدأ في أول  ماھي رتبة المبتدأ :تقديم الدرس الجديد

  الجملة ؟
 .يدرك التلمیذ أن الترتیب الطبیعي لعناصر الجملة االسمیة ھو أن يذكر المبتدأ وبعده الخبر   الھدف الوسیطي

تستخرج األمثلة عن طريق ،)08سیارة المستقبل ص (من نص القراءة  : عرض األمثلة   بناء التعلم
   . المناقشة

      .وسیلة نقل حديثة  السیارةُ  -1)   أ
  . حوَّل العالم إلى قرية صغیرة  الحاسوبُ  -2) ب

  مخترع السیارة ؟  من - 3     
  . المستقبل إال حلم  سیارةما  - 4     
  . منتظر تحقیق الحلم  ألنا - 5     
  .ي سیارتك سیارت - 6     

  . أمام الدار  السیارة - 7)  ج
  نعم الرجل عمر - 8     
 يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 
 الترتیب األصلي لعناصر الجملة االسمیة ::  

  مانوع الجملة ؟ كیف جاء ترتیب عناصرھا ؟. الحظوا المثال األول 
  .العلم نور :  مثال. األصل أن يذكر المبتدأ أوال والخبر ثانیا 

 مواضع تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا ::  
  ھل يمكن تأخیره عن الخبر ؟ لماذا ؟. عینوا المبتدأ . ب : الحظوا أمثلة المجموعة 

  : يجب تقديم المبتدأ على الخبر
  : إذا كان المبتدأ من األسماء التي لھا حق الصدارةـ  1
  من بالباب ؟ :  مثال. كأسماء االستفھام  -أ

  .من يجتھد ينجح : مثال. ط  وأسماء الشر -ب
  !  ما أعظم هللا : مثال. وما التعجبیة  -ج
  .كم فئٍة قلیلة غلبت فئة كثیرة : مثال. وكم الخبرية  -د
  .ألنت صادق : مثال. ـ والمقترن بالم االبتداء 2
  .الذي يفوز فله جائزة : مثال. ـ إذا كان المبتدأ اسم موصول متضمن معنى الشرط  3
  مدير أي مدرسة قادم ؟ :  مثال .المبتدأ مضاف إلى اسم له حق الصدارة إذا كان ) 4
  :إذا كان الخبر جملة تشتمل على رابط يعود على المبتدأ ـ 5
  .العلم يبني بیوتا العماد لھا : مثال. كأن يكون جملة فعلیة  -أ

  .الظلم عاقبته وخیمة : مثال. أو يكون جملة اسمیة  -ب
  .ما أنا إال ناصح: إنما المؤمنون إخوة : مثال. صورا في الخبرـ إذا كان المبتدأ مح 6
أكبر منك سنا أكثر . الدين المعاملة: مثال.ـ إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكیر 7

  .منك تجربة 
 جواز تقديم المبتدأ على الخبر  :  

  الخبر ؟ لماذا ؟ھل يمكن تأخیره عن . عینوا المبتدأ . ب : الحظوا أمثلة المجموعة 
  : من المواضع التي يتقدم فیھا المبتدأ جوازا

  .األطفال في الساحة  : مثال .إذا كان المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة  -1
  .نعم الصفة الصدق  : مثال .إذا كان المبتدأ مخصوصا بالمدح أو الذم  -2
  .أنت صادق : مثال .إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة  -3

  .ركبوا جمال اسمیة بتقديم المبتدأ وجوبا مع تنويع الوضعیات    تقويم بنائي
   .وجوبا في المواضع التي تتطلب ذلك  يقدم التلمیذ المبتدأ على الخبر   الھدف الوسیطي

 .إنجاز التطبیقات    المطلوب
  
  
  
  
  
  



 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 10: الوحدة  قم الدرسر

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  م التكنولوجيالعلوم والتقد 

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

  .السبورة ،  14كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

 وضعیة االنطالق .ة وتقويمھا مراقبة األعمال المنجز:   تقويم مبدئي  

  الھدف الوسیطي  .يقوِّم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  
  التمارينتصحیح  : 
  : وتوظیف اثنین منھا] االفتراضي[اشتقاق كلمات من أسرة  -1

  ....افترض،فرض،الفارض،المفروض،االفتراض،الفرضیة،الفرض
  .ینا الصیام  فرض هللا عل -.  المفروض أن تجتھد في طلب العلم  -
  يصول بال كف ويسعى بال رجل:::وما الموت إال سارق دق شخصه -2
  .مجازا تشبیھا للموت باإلنسان ] يصول ويسعى[في الشطر الثاني استعملت كلمتا -
  .سارق : والخبر ، الموت : المبتدأ  -
  : تقديم المبتدأ على الخبر -3
  .الكامیرات مثبتة ھناك على السیارات  -
  :ن المبتدأ والخبرتعیی -4
  .يستھزىء بھم هللا -

  م         خ         
  .للذين يتقونخیر اآلخرة للدار و

  م            خ       
  . الغرورمتاع الدنیا إال  لحیاةوما ا

  م                 خ                           
  .في ھذه الجمل جاء المبتدأ أوال والخبر ثانیا  -
  :ملة االسمیة وتقديم الخبر متى جاز ذلكاستخراج الجـ 5

  .ـ الشمس قاربت على البزوغ
  .ـ أنت ال تزال تمسك بالیراع

  .نتاج بحث وتمحیص ھو. ـ ھو نتاج بحث وتمحیص
  .سعید اآلن أنا. ـ أنا اآلن سعید

  :تبیان سبب تقديم المبتدأ على الخبر -6
  .كید المبتدأ مقترن بالم التو. ولآلخرة خیر لك من األولى  -
  .المبتدأ مقصور على الخبر . وما دمحم إال رسول  -
  : إعراب -7

  .إنما علي شاعر 
  .إن حرف نصب وتوكید ال عمل لھا  وما كافة مكفوفة :  إنما

  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  علي
 .خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة : شاعر

  بناء التعلم

 الھدف الوسیطي  .قويما نھائیا يقوِّم التلمیذ أعماله ت  

  المرحلة الختامیة .قراءات متعددة للنص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

  كیف تتخیلون الخدمات التي ستقدمھا سیارة المستقبل لإلنسان ؟  
  استخرجوا من النص كلمات وردت بالمعنى المجازي.  
 ا المبتدأ على الخبروجوبااختاروا حمال وعدلوھا بحیث تكون اسمیة تقدم فیھ.  

  تقويم ختامي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

 المطلوب .المطالعة إعداد نص  

 نوافذنا التعلیمیة
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