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الوحدة 71 :
الرياضة والترفيه

 7ـ قراءة ودراسة نص
النسبة إلى المختوم بتاء التأنيث
ب ـ بناء لغوي

المستوى
س3م

األهداف التعلمية  :القدرة على
ـ صياغة النسبة من االسم المختوم بتاء التأنيث.
ـ توظيف المنسوب إلى المختوم بتاء التأنيث شفهيا وكتابيا .
السند التربوي  :نص القراءة ودراسة النص ص  ،763السبورة .
سيرورة الدرس وضعيات وأنشطة التعلم
 تقويم مبدئي  :مراقبة األعمال المنجزة وتصحيحها .
وضعية االنطالق
 تقديم الدرس  :كيف ننسب إلى االسم العادي؟ اليوم نتعرف على كيفية النسبة إلى
المختوم بتاء التأنيث.
الهدف الوسيطي
 يثبت التلميذ مكتسباته ويدعمها .
 عرض األمثلة :
بناء التعلم
7ـ نجد المختصين في مجاالت رياضية أخرى يرون في كرة القدم نشاطا وتسلية مفضلة.
8ـ هناك صحافيون مغرمون بكرة القدم .
 قراءة األمثلة  :يقرأ األستاذ األمثلة ويكلف تلميذين أو ثالثة بقراءتها.
 التحليل واالستنتاج:
 النسبة إلى المختوم بتاء التأنيث :الحظوا المثالين  .عينوا االسمين المنسوبين فيهما .
هاتوا المنسوب إليه  .ماذا حدث له عند النسبة إليه ؟
إذا أردنا النسبة إلى اسم مؤنث بالتاء المربوطة نحذف التاء ونضيف إليه ياء مشددة ونكسر ما
قبلها  .مثال  :مكي  ,زهري  ,مدرسي ...
تنبيه  :قد يحدث تغيير زيادة على حذف التاء المربوطة:
 )7كأن يحذف حرف.مثال:مدني  ,جهني .
 )8أو يرجع حرف محذوف من اسم عند النسبة إليه  .مثال :كروي ...
تقويم بنائي
 ركبوا جمال باستعمال النسبة إلى أسماء مختومة بتاء مربوطة .
الهدف الوسيطي
 يتحكم التلميذ في توظيف النسبة إلى االسم المختوم بالتاء المربوطة شفهيا وكتابيا .
 يثبت مكتسباته ويدعمها.
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الوحدة 71 :
الرياضة والترفيه

 7ـ قراءة ودراسة نص
تصحيح التمارين
ج ـ تطبيقات

المستوى
س3م

الهدف التعلمي :
 القدرة على إدماج المكتسبات شفهيا وكتابيا . تثبيت المكتسبات وتدعيمها .السند التربوي  :كتاب التلميذ ص  ،763السبورة.
وضعيات وأنشطة التعلم
سيرورة الدرس
 تقويم مبدئي  :مراقبة األعمال المنجزة .
وضعية االنطالق
الهدف الوسيطي
 يثبت التلميذ مكتسباته ويدعمها .
بناء التعلم
 تصحيح التمارين :
أ ـ استخراج األسماء المنسوبة المصاغة إلى أسماء مختومة بتاء التأنيث :
طبيعية  ,غريزية  ,دفاعية  ,هجومية  ,رياضيا  ,ضروريا  ,الصحية  ,التربوية  ,النفسية.
ب ـ تركيب جمل يكون فاعل كل منها اسما منسوبا مصاغا من اسم مختوم بتاء التأنيث :
ـ سورة البقرة مدنية .
ـ وجدت حال لمشكلتي العائلية .
ـ مدينة يلل فيها نشاطات فالحية .
ج ـ اإلعراب :
صحية :نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .
العضلية :نعت مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة .
الجماعية:نعت ثان مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة .
عالمية:نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .
د ـ توظيف االسم المنسوب:
حي تجاري ـ وليمة مدرسية ـ أعمال إدارية ـ ملتقى بيئي ـ كتاب فلسفي ـ مؤتمر فالحي ـ
لون وردي ـ موكب وزاري .
 قراءات متعددة للنص للتدريب على القراءة المعبرة المسترسلة.
المرحلة الختامية
تقويم ختامي

الهدف الوسيطي
المطلوب
مالحظات

 هل تمارسون كرة القدم ؟ لماذا ؟ ما رأيكم في ممارستها في الشارع ؟ لماذا ؟ ماذا
تتطلب منا ممارسة كرة القدم ؟ هل لها مخاطر؟ ما هي ؟ ما هي أسباب العنف في
الملعب؟ كيف نتجنبه؟
 ركبوا جمال باستعمال جناس أو استعارة.
 ركبوا جمال باستعمال النسبة من األسماء التالية  :مدرسة  ،مكتبة  ،مكة  ،المدينة ،
سياسة  ،جهة ...
 يثبت التلميذ مكتسباته ويدعمها.
 إعداد درس التعبير الشفهي الموالي .

