
  الموضوع  قراءة ودراسة نص -1  17: الوحدة   رقم الدرس

  م4س  صیغ المبالغة  بناء لغوي -ثانیا  المرافق العامة  

  .القدرة على صیاغة صیغ المبالغة وتوظیفھا  :األھداف التعلمیة 
 .السبورة ، 182كتاب اللغة العربیة ص  : السند التربوي 

  أنشطة التعلم  وضعیات التعلم
  كاذب: عالم يدل اسم الفاعل؟ما الفرق بین:  تقويم مبدئي و تقديم الدرس الجديد   وضعیة االنطالق

اب ؟      وكذَّ
 .يدرك التلمیذ الفرق بین اسم الفاعل وصیغة المبالغة    الھدف الوسیطي

  : عرض األمثلة   بناء التعلم
  .الفتَّان  أي منظر يسحر اللب كھذا المنظر -1)   أ

  .ٌر َرِحیٌم َغُفو إن هللا - 2     
  .ِسكِّیر  ھذا الرجل - 3     
  .على تنظیم وقتك  حرِصاكن  - 4     
   .معوان  أنت صديق -5) ب

  .نذيرا  و بشیرا كان رسول هللا - 6     
 . يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلمیذين أو ثالثة بقراءتھا : قراءة األمثلة

 التحلیل واالستنتاج : 
 إلى اسم فاعل ] الفتانة[حولوا كلمة . وا المثال األول الحظ:  تعريف صیغ المبالغة
  ماالفرق بین الصیغتین ؟.

صیغ المبالغة ھي أسماء مشتقة من األفعال للداللة على معنى اسم الفاعل بقصد المبالغة 
دمحم صوَّام قوَّام : مثال . أي تدل على من يقوم بالفعل بكثرة أو يتصف بالحدث اتصافا شديدا [
   ل جبَّان ھذا الرج. 
  ما ھي أوزانھا ؟ ما نوع أفعالھا ؟ . استخرجوا صیغ المبالغة . أ : الحظوا المجموعة :أوزانھا

  ب ؟ ما أوزانھا ؟ ما نوع أفعالھا ؟: ما ھي صیغ المبالغة في المجموعة
  :تصاغ صیغ المبالغة من األفعال الثالثیة على األوزان التالیة  -1
  بكَذَ◌ّ◌َ◌ا –كذب : فعَّال   -أ

  أكول -أكل : فعول  -ب
  علیم –علم : فِعیل  -ج
یل  -د   قِّدِيس –قدس : فِّعِ
  فِطنٌ  –فِطَن : فِعٌل  -ه
  مبذال -بذل : مفعال - و
  :وتصاغ قلیال من األفعال الثالثیة على الوزنین التالیین  -2
  متالف –أتلف : مفعال  -أ

ر : فعیل  -ب   نذير - أنذر، بشیر  –بشَّ
  تنبیھات:  
  سیَّار –سار ، عوَّام  –عام : مثال . ل األجوف تقلب عینه واوا أو ياء حسب أصلھا الفع -1
اء  –نسي ، بكَّاء  - بكى: مثال . الفعل الناقص تقلب المه ھمزة  -2   نسَّ
 وردت لصیغ المبالغة أوزان أخرى غیر التي ذكرنا وقد اعتبرھا الصرفیون  -3

  :ن الكريم ، وھذه األوزان ھي القدماء غیر قیاسیة إال أنھا ورد في القرآ
  .} ومكروا مكراً ُكبّاراً { : قال تعالى : ُفّعال  –أ 
  .} إن ھذا لشيٌء عجاب { : قال تعالى : ُفعال  -ب
  .} فمن لم يستطع فإطعام ستین ِمسكیناً { : قال تعالى : ِمفعیل ، مثل  –ج 
  . } وما أدراك ما الحطمة } ، { ويل لكل ھمزٍة لمزٍة { :قال تعالى : ُفَعلة  –د 

  .فاروق : فاعول  –ھـ 
  .} هللا ال إله إال ھو الحي الَقیُّوم { : قال تعالى : فیعول  –و 
  .} الملك الُقدُّوس { : قال تعالى : ُفّعول  –ز 

  .عالَّمة ، فھَّامة : َفّعالة   –ي 
ر،أقدم:صوغوا صیغ مبالغة من الكلمات   تقويم بنائي ر،ھذَّ   ، خان،ردَّ ،زوج،أنثى، أحجم،غدر،بذَّ

  .نام ،عدَّ ،رأف،شكر    
 ركبوا جمال  بتوظیف صیغ المبالغة  مع تنويع الوضعیات.  

  .يتحكم التلمیذ في صیاغة صیغ المبالغة وتوظیفھا    الھدف الوسیطي
 .إنجاز التطبیقات     المطلوب

  
  
  
  
  
  



 المستوى ـ قراءة ودراسة نص 1 17: الوحدة  رقم الدرس

 م 4س  تصحیح التمارين تطبیقاتثالثا ـ  المرافق العامة 

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

  .السبورة ،  183كتاب اللغة العربیة ص :  السند التربوي
  أنشطة التعلم  لتعلموضعیات ا

 وضعیة االنطالق .مراقبة األعمال المنجزة وتقويمھا :   تقويم مبدئي  

  الھدف الوسیطي  .يقوِّم التلمیذ أعماله تقويما أولیا  
 تصحیح التمارين: 
  : تحويل أسماء الفاعلین إلى صیغ مبالغة  -1

  .عطوف –عاطف ،صبَّار أو صبور -رصاب، نصوح  –ناصح  –قوَّام أوقیُّوم ، قائم ، مسماح  –سامح 
  :  اإلجابة عن األسئلة  -2
  :معاني المفردات  -أ

  حقیر، ضعیف : مھین 
  يعیب على الناس ويطعن في أعراضھم، يغتاب الناس : ھمَّاز 
  ساع بكالمه لإلفساد بین الناس، واش : نمیم 
  .أحد األسالیب المستعملة في ذكاة الحیوان قبل أكله : العقر 
  .ي صابر قو: جلد 
  اجتناب المعاصي ، تقوى : ورع 

  :استخراج صیغ المبالغة من اآليات الكريمة ومن أبیات الخنساء  -ب
اء،ھمَّاز،حالَّف - اد،ھبَّاط،حمَّال،مسعار،ورِع،عقَّار،مقدام،منَّاع،مشَّ   .جرَّار ،شھَّ
  .الصفات التي وردت في اآليات الكريمة اليتصف بھا صخر  -
 .ملة لدى الخنساء تدل على حبھا الشديد لصخر وإعجابھا به ھذه الصیغ المستع -

  بناء التعلم

  الھدف الوسیطي  .يقوِّم التلمیذ أعماله تقويما نھائیا  
  المرحلة الختامیة .قراءات متعددة للنص مع مراعاة احترام آلیات القراءة  

   اميتقويم خت  .                ھاتوا جمال تشتمل على صیغ المبالغة  

  الھدف الوسیطي .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا  

  المطلوب .إعداد نص المطالعة  
  

 نوافذنا التعلیمیة

dz.net-https://education/  
 




