
   للغة العربیةا: المادة 

  القواعد النحویة : المجال  

 ظرف الزمان وظرف المكان :الموضوع  
 

 الھدف الممیز: أن یكون التلمیذ في نھایة الحصة قادرا على 
 استخراج مفعول فیھ من نص أو جملة

 

 المراحل نشاط المعلم نشاط التلمیذ

  ـ انتباه 
  ـ استماع 

 ـ مالحظة الكلمات الملونة

  :وضعیة استكشافیة 
من انواكشوط فوصلت  صباًحاركبت الطائرة 

سرت في طریق المطار فھالني ما  ظھًراسیلبابي 
 شمالَ و  یمینَ رأیت شاھدت األشجار الجمیلة 

في المدینة وقد زرت  أسبوًعاالطریق أقمت 
  .معالمھابعض  حولَ بعض األحیاء وطفت 

  ـ قراءة النص 
 ـ أعید قراءتھا ، أكتب الموضوع على السبورة

 التقدیم 

  ـ منصوبة 
ـ تدل على زمن وقوع 

  الفعل 
  ـ منصوبة 

ـ تدل على وقت وقوع 
  الفعل

  ـ منصوبة 
ـ تدل على وقت وقوع 

  الفعل
ـ تشترك في كون كل منھا 

:  
اسم منصوب جاء لیبین  

  . وقت وقوع الفعل
  .ـ ظرف الزمان 

  ـ منصوبة 
ـ تدل على مكان وقوع 

  الفعل
  ـ منصوبة 

ـ تدل على مكان وقوع 
  الفعل

  ـ منصوبة 

  صباًحا ، ظھًرا ، : الحظوا معي الكلمات
  أسبوًعا

  ھل ھي منصوبة أم مرفوعة أم مجرورة ؟: ـ صباًحا 
  على ماذا تدل ؟            

  ھل ھي منصوبة أم مرفوعة أم مجرورة ؟: ـ ظھًرا 
  على ماذا تدل ؟            
  ھل ھي منصوبة أم مرفوعة أم مجرورة ؟: ـ أسبوًعا 
  على ماذا تدل ؟            

  صباًحا ، ظھًرا ، أسبوًعا ؟: في ماذا تشترك الكلمات 
  

  ـ بم نسمي ھذا النوع من األسماء أي كیف نعربھ ؟ 
  یمیَن ، شمالَ ، حولَ : الحظوا معي الكلمات 

  ھل ھي منصوبة أم مرفوعة أم مجرورة ؟ :ـ یمیَن 
  على ماذا تدل ؟          
  ھل ھي منصوبة أم مرفوعة أم مجرورة ؟: ـ شمالَ 

  على ماذا تدل ؟          
  ھل ھي منصوبة أم مرفوعة أم مجرورة ؟: ـ حولَ 

  على ماذا تدل ؟          
  ـ في ماذا تشترك ھذه األسماء ؟

  سماء أي كیف نعربھ ؟ ـ بم نسمي ھذا النوع من األ
  : استخلص 

اسم منصوب جاء لیبین وقت وقوع : ـ ظرف الزمان 
  .الفعل

تنمیة 
 التعلم 



ـ تدل على مكان وقوع 
  الفعل

ي كون كل منھا ـ تشترك ف
:  

اسم منصوب جاء لیبین 
  .مكان وقوع الفعل

 ـ ظرف المكان

  
   مثل

  الخامسةر أبوك حض 
  

اسم منصوب جاء لیبین مكان وقوع : ـ ظرف المكان 
  .الفعل 

  .الشجرة  فوقحط الطائر :  مثل
  مالحظة

مفعول فیھ: كال الظرفین یسمى   
. مفعول فیھ  :ـ شرق 

  . ظرف مكان
. مفعول فیھ : ـ الیوم 

 ظرف زمان 

حدد المفعول فیھ الواقع في كل جملة من ھذه 
  :الجمل مبینا نوعھ 

  .ـ تقع المدرسة شرق منزلنا
 ـ جاء أبوك الیوم 

 التطبیق

إعراب الجملة إعراب 
 مفردات

یغرد العصفور فوق : أعرب الجملة التالیة 
 الشجرة

 اإلدماج 

 
  

 


