
 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 19: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تقديم المفعول به بناء لغوي ثانیا ـ حقوق اإلنسان 

  :القدرة على :  األھداف التعلمیة
  .تعداد حاالت تقديم المفعول به على الفاعل جوازا ووجوبا -
 .تعداد حاالت تقديم المفعول به على الفعل والفاعل جوازا ووجوبا -
 .توظیف الجملة الفعلیة بتقديم المفعول به مع تنويع الوضعیات  -

  .السبورة ،  29كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  .متى يجب تقديم المبتدأ على الخبر ؟ مثلوا لكل حالة : مراجعة :  تقويم مبدئي  وضعیة االنطالق

 ا ھي رتبة الخبر األصلیة ؟ ھل يمكن تقديمه ؟ م: تقديم الدرس الجديد  

  .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا    الھدف الوسیطي
تستخرج األمثلة عن طريق ،)27ال تقھروا األطفال ص(من نص القراءة  : عرض األمثلة   بناء التعلم

   . المناقشة
 . األطفالـ ال تقھروا  1 ) أ

  .عدٌد كبیر من األطفال  لملعبَ اـ قصد  3.األطفاُل  الشیخَ ـ احترم  2 ) ب
  قاسي  األطفالَ ـ إنما يقھر  6. اًصحاُبھا  الحقوقَ ـ يأخذ  5. األطفاُل  يـ احترمن 4)   ج    

  .القلب              
  .إال طیُب القلب  األطفالَ ـ اليرحم  7         

  .أعنته الجارَ ـ أال  10 .اإلنساَن رعیناھا  حقوقَ ـ ھل  9. أكرمناھم  األطفالَ ـ ھالَّ  8)  د    
  .راعیناھم أحبونا  األطفالَ ـ إِن  11        

  ربیَت أم طفلًة ؟ أطفالً  ـ 14. إنسان تحترْم يحترْمك  أيَّ ـ  13قابلَت ؟  منْ ـ  12) ه    
 .أما الیتیم فال تقھر ...ـ  16.  ـ إيانا ينصح الشاعر  15        

 ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھايقرأ األستاذ األمثلة  : قراءة األمثلة . 
 التحلیل واالستنتاج : 
 الترتیب األصلي لعناصر الجملة الفعلیة::  

  مانوع الجملة ؟ كیف رتبت عناصرھا ؟. الحظوا المثال األول
  .يحب هللا المتطھرين: مثال.األصل أن يذكر الفعل أوال والفاعل ثانیا والمفعول به إن وجد ثالثا

 فعول به على الفاعلجواز تقديم الم:  
 أين جاء المفعول به ؟ ھل يمكن تأخیره ؟ ماسبب تقديمه؟، ب: الحظوا المجموعة 

  ::يجوز تقديم المفعول به على الفاعل
  .افترس الغزاَل أسٌد : مثال. ـ إلبرازه ولفت االنتباه إلیه1
  .المواطنین أنقذ الغريَق جمٌع غفیر من : مثال .ـ الجتناب الثقل إذا كان الفاعل طويال2
  وجوب تقديم المفعول به على الفاعل:  

  ھل تقدم المفعول به جوازا ؟ لماذا ؟. ج :الحظوا المجموعة 
  ::يجوز تقديم المفعول به على الفاعلرإذا كان

  .سرني قدوُمك : مثال. ـ المفعول به ضمیرا متصال بالفعل 1
  .السیارة صاحُبھا  يسوق: مثال. ـ في الفاعل ضمیر متصل يعود على المفعول به 2
  .إنما يغفر الذنوَب ُهللا . اليغفر الذنوَب إال ُهللا : مثال. ـ القیام بالفعل محصورا في الفاعل 3
 جواز تقديم المفعول به على الفعل والفاعل:  

  مارتبة المفعول به ؟ ھل تقدم جوازا أم وجوبا ؟ لماذا ؟. د :الحظوا المجموعة 
إن ،أال،ھالَّ ،ھل: الفعل والفاعل إن سبقته إحدى األدوات التالیة يجوز تقديم المفعول به على

  .ھالَّ التدخین تركت : مثال. الشرطیة 
 وجوب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل:  

  مارتبة المفعول به ؟ ھل تقدم جوازا أم وجوبا ؟ لماذا ؟ .ه : الحظوا المجموعة 
  : إذا كان  يجب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل

مافعلت ؟ : مثال. ـ من أسماء الصدارة كأسماء الشرط واالستفھام وكم وكأين الخبريتین 1
  .كم من دار بعُت . من تقابْل فكلمه 

  باَب من طرقَت ؟: مثال. ـ أو مضافا إلى من له حق الصدارة 2
  .إياَي يقصُد الضیُف :  مثال. ـ أو ضمیر نصب منفصل يفید التخصیص 3
أركعة صلیت أم : مثال) . أم(ـ أوموضوع االستفھام بعد الھمزة في حالة العاطف باستعمال 4

  ركعتین؟
  .كافىء المجتھدين أم المقصر فعاقْب : مثال) . أما(ـ واقعا بعد فاء الجزاء الواقعة بعد 5

  .ركبوا جمال اسمیة بتقديم المفعول به مع تنويع الوضعیات    تقويم بنائي
 .يتحكم التلمیذ في توظیف الجملة الفعلیة مع تقديم المفعول به   سیطيالھدف الو

 .إنجاز التطبیقات   المطلوب
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 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  حقوق اإلنسان 

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

  .السبورة ،  30كتاب اللغة العربیة ص  :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم

 وضعیة االنطالق  .مراقبة األعمال المنجزة وتقويمھا :   تقويم مبدئي  

  الھدف الوسیطي  .بقوم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  
 تصحیح التمارين: 
  : راج خمس كلمات تدل على موقف الشاعر مما لحق األطفالاستخ -1

  .وتزرعوا ، وتسلبوا ، التطفئوا ، التقتلوا ، التقھروا 
  .ـ ھذه النواھي تدل على موقف نبیل ھو رفضه إساءة معاملة األطفال 

ريق التطفئوا الب، التقتلوا براءة السؤال :  ھي" التقھروا األطفال" المعاني القريبة من جملة  -2
  .التسلبوا البسمة من ثغورھم ، من عیونھم 

  .جمع الشاعر بین أشیاء جمیلة وقبیحة لیدل على تأثیر القھر على نفسیة األطفال -3
، الشروق،سقسقات الطیر،النحلة العذراء،الفراشة المجنحة،الزھرة:مظاھر الجمال والتفاؤل -

  .الشفق 
  .السعال ، السل ، حیة ، ظلمة ، عقارب :  مظاھر القبح والتفاؤل -
  : الوضعیات تركیب خمس جمل يتقدم فیھا المفعول به على الفعل و الفاعل وجوبا مع تنويع -4

  .إياكم ينادي عمُر . من رافقَت في سفرك ؟ كم كتابٍ طالعُت . ما تفعل تجاز علیه 
  .أحسن إلى الناس أما ضعیفھم فارحم 

  : الوضعیات الفعل و الفاعل جوازا مع تنويع تركیب أربع جمل يتقدم فیھا المفعول به على -5
إن الناَس احترمَت  -.ھالَّ الكذب تركَت  -.ھالَّ األمانة أعدت إلى صاحبھا  - . أال والديك أطعَت  -

  .   احترموك 
  : استخراج المفعول به وبیان نوعه وموقعه -6
  .في رتبتھا األصلیة ھذه المفاعیل أسماء ظاھرة جاءت ،الوصول،التراب،أيَّ ، حیاة،أوضاعا -
  .ھذه المفاعیل تقدمت على الفاعل ألنھا ضمائر متصلة ] اقترفه،يقیه[الھاء -
  .ھذا المفعول تأخر عن الفاعل وجوبا ألن كلیھما ضمیر متصل ، ] شاھدته[الھاء -
                                           .                                       ھذا المفعول اسم ظاھر تقدم على الفاعل جوازا ،عزيمة -

  بناء التعلم

   الھدف الوسیطي  .نھائیاقوم التلمیذ أعماله تقويما ي  

  المرحلة الختامیة .قراءات متعددة للنص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

 سینھا ؟كیف تبدو لكم أوضاع األطفال في العالم ؟ ما ھي اإلجراءات الممكن اتخاذھا لتح  
  وظفوا جمال باستعمال الجناس والتعلیل والنھي الدال على النصح.  
  وظفوا المفعول به المقدم في جمل مفیدة مع تنويع الوضعیات.  

  تقويم ختامي

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

  المطلوب .مطالعةنص الإعداد  
  مالحظات

 نوافذنا التعلیمیة
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