
 اللغة العربیة   : المادة 
 القواعد النحویة   : المجال 

 التمییز   : الموضوع 
 

 الھدف الممیز: أن یكون التلمیذ في نھایة الحصة قادرا على تمییز

  "تمییز" واقع في الجملة

 المراحل نشاط المعلم نشاط التلمیذ

 
 ینظر 

مع تیس  
 ینتبھ

 یالحظ

: وضعیة استكشافیة   
 1)- اشتریت كیلوغراما لحما 
      في الفصل عشرون طالبا

      اشتریت لترا لبنا
      أھدیت مترا حریرا

 2)- األنبیاء أحسن الناس أخالقا
       طاب المكان نسیما 

       اآلیة : (... وفجرنا األرض عیونا )
)اشتعل الرأس شیبا  : (... اآلیة         

 قراءة األمثلة 
 مالحظة الكلمات التي تحتھا خط 

لموضوع على السبورة كتابة ا  

 التقدیم 

وھي , وھي منصوبة , ھي أسماء 
 نكرات

 
 
 

زال أمبھمة والذي " كیلوغرام"كلمة 
" الحم"عنھا اإلبھام كلمة   

اسم نكرة یأتي لیوضح " التمییز"إذن 
 مبھما قبلھ 

نعم ذكر الممیز في الجملة األولى 
كما ذكر الممیز في ,  كیلوغراموھو 

 جمیع الجمل 
 
 

إذن التمییز إذا ذكر ممیزه في الجملة 
الوزن ـ الكیل ( سمي تمییزا ملفوظا  

) ـ العدد ـ الطول   
 

التمییز في الجملة األولى من 
" أخالقا"المجموعة الثانیة ھو كلمة 

 المناقشة : 
ماھي الكلمات التي تحتھا خط في جمیع 

  ؟األمثلة
 ھل ھي أسماء ؟ أم أفعال ؟ أم حروف ؟ 

 ھل ھي مرفوعة ؟ أم منصوبة ؟ أم مجرورة ؟ 
 ھل ھي نكرت ؟ أم معارف ؟ 

ماذا , اشتریت كیلوغراما وسكت : إذا قلت 
سیحدث ؟ لم نتعرف على نوع الكیلوغرام الذي 

فإذا , اشتریت بمعني لم نمیز ما الذي اشتریتھ 
زال اإلبھام وتمیز الكیلوغرام " لحما: " قلت 

وھذا ینطبق , تمییزا" لحما"وبالتالي نسمي 
 على الكلمات في جمیع الجمل 

لى من الوضعیة نعود إلى المجموعة األو  
ھل ذكر الممیز في ھذه الجمل ؟ ماھو الممیز 

في الجملة األولى ؟ والثانیة ؟ والثالثة ؟ 
والرابعة ؟ إذا ذكر الممیز في الجملة سمي 

,  التمییز تمییزا ملفوظا   
ننظر ونتأمل في المجموعة الثانیة من 

,الوضعیة   
 ماھو التمییز في الجملة األولى؟ أین الممیز ؟ 

 تنمیة التعلم 



 لم یذكر ممیزه 
 

إذن التمییز إذا لم یذكر ممیزه في 
 الجملة سمي تمییزا ملحوظا 

:اآلن أعرف أن    
م نكرة منصوب یأتي اس: التمییز 

. وھو نوعان , لیوضح مبھما قبلھ   
ذكر ممیزه ولھ ثالث :  تمییز ملفوظ 
: حاالت منھا   

شربت لترا : أن یكون منصوبا مثل 
 لبنا 

شربت لترا : مثل ) من(أن یجر ب 
 من لبن 

شربت لتر : أن یجر باإلضافة مثل 
 لبن 

: لم یذكر ممیزه مثل : تمییز :ملحوظ 
ورافاض القلب سر  

 فإذا قلنا األنبیاء أحسن الناس 
 نفھم أن الحسن  صفة  تتعلق باألنبیاء في

)وجوھھم ـ سیرتھم ـ أخالقھم (   
زال اإلبھام إذن فھو تمییز  " أخالقا''فإذا قلنا 
 ملحوظ  

 منصوبا 
 نكرة
 اسم 

ملفوظ و ملحوظ: نوعان   

 كیف یكون التمیز ؟ 
 ھل ھو معرفة ؟ أم نكرة ؟ 

ھو اسم ؟ أم حرف ؟  ھل  
 ماھي أنواع التمییز ؟ 

 التطبیق 

تمییز ملفوظ منصوب : حریرا 
 وعالمة نصبھ الفتحة

تمییز ملحوظ منصوب وعالمة : شیبا 
 نصبھ الفتحة 

: في الجمل التالیة  ةأعرب الكلمات المحدد  
  ریت لترا لبنا تاش

 اشتعل الرأس شیبا 
 اشتریت مترا حریرا ھدیة 

 اإلدماج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


