
 اللغة العربیة                                                         : المادة 

  القواعد النحویة                                                    :المجال    

                                                 المفعول المطلق: الموضوع  
  

  أن یكون التلمیذ في نھایة الحصة قادرا على إعراب المفعول المطلق: الھدف الممیز 

  
 

  نشاط التلمیذ  نشاط المعلم  الخطوات

یم
قد

الت
  

  :ـ وضعیة استكشافیة 
باھرا  نجاًحامنقطع النظیر ، فنجح  اجتھاًدااجتھد أحمد 

معتبرین من قبل  تكریمینالمثابرین ولذلك كرم  ظھوروظھر 
  .معلمھ و أبیھ

  .ـ قراءة الوضعیة
  .ـ تأملوا الكلمات التي تحتھا خط
  .ـ كتابة الموضوع على السبورة

  
  .ـ مالحظة

  
  

  ـ استماع
  ـ تأمل الكلمات 

لم
تع

 ال
یة

نم
ت

  

  الحظوا معي الكلمات التي تحتھا خط: 
  ما الشبھ بینھا والفعل الذي سبقھا ؟: ـ اجتھادا 
  ھل ھي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة ؟           
ما المعنى الذي أضافت للجملة ؟من أي المشتقات             

  ھي ؟
  إذن بم نسمي ھذا النوع من الكلمات ؟            

  ما الشبھ بینھا والفعل الذي سبقھا ؟:  ـ نجاحا 
  ھل ھي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة ؟           
ما المعنى الذي أضافت للجملة ؟من أي المشتقات             

  ھي ؟
  إذن بم نسمي ھذا النوع من الكلمات ؟            

  ما الشبھ بینھا والفعل الذي سبقھا ؟:  ظھورا 
  ھل ھي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة ؟           
ما المعنى الذي أضافت للجملة ؟من أي المشتقات             

  ؟ ھي
  إذن بم نسمي ھذا النوع من الكلمات ؟            
  ھل ھي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة ؟:  ـ تكریمین 

  ماذا بینت ؟                
  بم نسمي ھذا النوع من الكلمات ؟               

  إذن ما ھو المفعول المطلق ؟ 
  لماذا یذكر ؟

  
ـ ھي من لفظ الفعل ـ اجتھد ـ 

  اجتھادا
  نصوبة ھي م  
  أكدت الجملة  ـ  مصدر   
  نسمیھ مفعول مطلق   

  ـ ھي من لفظ الفعل 
  ھي منصوبة   
ـ  ) نوع الفعل(بینت نوع النجاح   

  مصدر 
  نسمیھ مفعول مطلق   

  ـ ھي من لفظ الفعل 
  ھي منصوبة   
  أكدت الجملة  ـ  مصدر   
  نسمیھ مفعول مطلق  

  ـ  ھي منصوبة
  بینت عدد تكرار الفعل   
  مفعول مطلق   

 أعرف : 
المفعول المطلق اسم منصوب 
یأتي بعد فعل من لفظھ ویذكر 

  :لبیان 
  .خطى الجندي خطوتین: ـ العدد 
  .تبختر المتكبر: ـ النوع 
  .جلس الولد جلوسا: التوكید 

  التطبیق
  ما ھو التوكید ؟

  
  لماذا یذكر ؟ 

  ـ إجابة 
  

  ـ إجابة

  اإلدماج
  : أعرب الجملة التالیة 

  . طرق أحمد الباب طرقتین
  إعراب 


