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  املستوى  املوضوع  النشاط  12: الوحدة   رقم الدرس
  م 1س   املضارع املرفوعاملضارع املرفوع  بناء لغويـ  3  من عظماء العامل  69

  .القدرة على توظيف املرفوع وإعرابه إعرابا صحيحا  : اهلدف التعلمي
  : المتالكهالكفاءة الالزمة 

  .مييز التلميذ املضارع املرفوع من غريه ويذكر عالمات رفعه  -
  .يز املضارع املبين ويذكر عالمات بنائه ومي -

  .السبورة ,  141الكتاب ص  : الوسائل
  وضعيات وأنشطة التعلم  سيرورة الدرس

  وضعية االنطالق
  

  . مراقبة العمل املنجز وتقوميه:  تقومي مبدئيتقومي مبدئي ♦
  ما هي أزمنة الفعل ؟ عالم يدل املضارع ؟ مب يرفع املضارع ؟:  تقدمي الدرس اجلديدتقدمي الدرس اجلديد ♦

   .يدرك التلميذ أن األصل يف املضارع أن يكون مرفوعا  �  لوسيطياهلدف ا
  .تستخرج األمثلة عن طريق املناقشة  , 140ص  من نص القراءة  : عرض األمثلةعرض األمثلة ♦  بناء التعلم

 يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلميذين أو ثالثة بقراءا :  قراءة األمثلةقراءة األمثلة ♦

  .نفسه للخطر  يعرضُ ـ فليمنج  1  )أ
  .احلرب  تنتهيـ  2    
  .خطوط النار ملداواة اجلرحى  يغشىكان فليمنج ـ   3    

  .جراح املصابني  يأسوـ كان الطبيب  4    
  .يف قدرة اكتشافه على العالج  يتشككونـ كان األطباء  5) ب
  : التحليل واالستنتاجالتحليل واالستنتاج ♦
  : الداللة الزمنية للمضارعالداللة الزمنية للمضارع �

  دل ؟ي؟ عالم  ما نوعه. علها حددوا ف) . أ(الحظوا املثال األول يف اموعة 
  .األصل يف املضارع أن يدل حدث يقع يف الزمن احلاضر أو املستقبل 

  .أزورك غدا . أكتب اآلن درسي :  مثال
  : عالمات رفع املضارععالمات رفع املضارع �

  ما عالمة رفع املضارع فيهما ؟). ب(و ) أ(الحظوا اموعة 
  .العلم ينفع: مثال . الضمة الظاهرة يف آخر الفعل الذي ينتهي حبرف صحيح ـ 
  .نبقى , أتلو , يبكي : مثال . الضمة املقدرة يف آخر الفعل الذي ينتهي حبرف علة ـ 
أو ياء , اليت تتصل بألف االثنني أو واو اجلماعة (ثبوت النون يف األفعال اخلمسة ـ 
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  .أنت تعملني , أنتم تلعبون , ران أنتما تساف: مثال ) . املخاطبة
  : تنبيهتنبيه �

  :يبىن املضارع يف حالتني 
 .هن خيرْجن : مثال . إذا اتصلت به نون النسوة سكون العلى ـ   أ

  .لِتخرجْن . ألساعدنك : مثال . وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ب ـ 
   . تنويع الوضعيات املرفوع مع املضارعستعمال با مفيدةفعلية  ركبوا مجال �  تقومي بنائي

  .ركبوا مجال فعلية تشتمل على أفعال مضارعة مبنية  �
 مع تنويع الوضعيات يتحكم التلميذ يف توظيف املضارع املرفوع واملبين شفهيا وكتابيا �  اهلدف الوسيطي

 .وإعرابه 

  .قراءة االستنتاجات ومقارنتها مبا ورد يف كتاب التلميذ  ♦  املرحلة اخلتامية
  . 142ص   2و  1 نجز التمارين ت �  تقومي ختامي

  .يثبت التلميذ مكتسباته ويدعمها  �  اهلدف الوسيطي
 .حترير فقرة توظف فيها أفعال مضارعة مع تنويع الوضعيات  �  املطلوب

 مالحظات
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