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مدرسة سترة اإلعدادية للبنات
و غايتنا شموخ الوطن... طريقنا العلم و القيم ...طموحنا التميز: رؤيتنا

أهالً و سهالً بكن عزيزاتي  الطالبات في 

اللغة العربية: حصة 

مديرة املدرسة 
زهرة الحداد .أ



ةاالتفاقيّ 
ةالصفيّ 

مّ أحتر
ّ ي معلمتر
ّ ي
.وزميالتر

أستأذنّ
قبلّ

التحدثّ
.والمشاركة

ّ أحضر
ّ ي
الحصةّفر
الوقتّ
.الُمحدد

أحافظّ
عىلّنظافةّ
ف .الصَّ

ّهادئةّ أبقر
وأمتنعّعنّ
األحاديثّ
ة .الجانبي 

أمتنعّعنّ
األكلّ

ّ ي
بّفر والشر
.الحصة

أشاركّ
بفاعليةّمعّ
ّ ي معلمتر

وأتعاونّمعّ
ّ ي
.زميالتر

ثّ أتحد 
باللغةّ
العربيةّ
.الفصىح



َغة الَعَرِبّية َدْرٌس في َماّدة اللُّ
قواعد نحوية

املفعول املطلق 

اني اإلعدادّي  الّصّف الثَّ
الفصل الّدراس ّي األّول 



.التمييز بين أنواع املفعول املطلق -1
. توظيف القاعدة النحوية في التواصل الشفهي والكتابي-2

:األهداف



-الذاكرة الحديدية:املقدمة
رةاستراتيجية املعلمة الصغي

رة من معلمتنا الصغيرة ذات الذاك
نا الحديدية التي تذكرنا ماذا أخذ

في درس األمس؟



6

مأخوذ من لفظ الفعل

املفعول 
املطلق

اسم منصوب

املفعول املطلق : استنتج أن



:اقرئي اآلمثلة اآلتية 
.راسخًا إيمانًا نؤمن باملستقبل 
.  اضطراريًا هبوطًا هبطت الطائرة 

.تقدمًا تقدم العلُم في عصرنا 
.قفزاتقفز العداء على الحواجز 

؟مفعول المطلقالمانوع
وما داللته ؟



:عربي عن الصورة التالية جبملة مفيدٍة 

انطلق الصاروخ انطالقا
انطلق الصاروخ انطالقا سريعا
انطلق الصاروخ انطالق البرق 

انطلق الصاروخ انطالقتين



االستنتاج

ة لفظ الفعل وله عد........مشتق من ...... ..........املفعول املطلق •
...............،..........،.................أنواع 



نشاط تعاوني

المفعول المطلق

نوعه

ا لَْم يَْلقَ  ٌد البَاَب َطْرقًا، َو لَمَّ ْم يََزْل لَ . ن َجَوابًا َطَرقَهُ َطْرقَتي  َطرَق ُمَحمَّ
يًّا، لَ  ْع بَْعَدَها صَ َعلَى هَذه الحالة  حتَّى َطَرقَهُ َطْرقًا قَو  ْبًرا َو َضاَق ْم يَْستَط 

ب   . َصْدَرهُ فََطَرَق البَاَب َطْرَق الُمْغض 



:  تعليمات التقييم

..  طالبتي العزيزة
لجوء احرص ي على أداء نشاط التقييم بشكل فردي دون ال•

ة مدى إلى طلب املساعدة من زميالتِك لتتمكني من معرف
.فهمِك للدرس

.التزمي بالوقت املحّدد•
عنوان الكتابة في دفتر اللغة العربية مع مراعاة كتابة ال•

.والتاريخ وترتيب الخط



-:عيني فيما يأتي املفعول املطلق وبيني نوعه 

.نؤمن باملستقبل إيماناً -1
:...................نوعه:.........................املفعول املطلق 

.أحب البحرين حباشديداً -2
:..................نوعه ............املفعول املطلق 

.قفز العداء على الحواجز قفزتين -3
:.....................نوعه :.....................املفعول املطلق 

تقييم
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نجمة
التميز

:الذاتيالتعلم

ا طالبتي المتميزة ارجعي إلى القرآن الكريم واستخرجي آيات به
.كما تعلمنا في درس اليوموحدديه(مفعول مطلق)

(الحصةانتهاءبعد) 

مهارات القرن 
الواحد والعشرين 

(التعلّم الذاتي)



xoنشاط 
:استخرجي املفعول املطلق مما يأتى 

أحب البحرين حًبا شديدًا             
-:أعربي ماتحته خط فيما يأتي 

.ا رً اهتماًما كبيتهتم الحكومة بالسياحة
-:أكملي الجمل بمفعول مطلق مناسب

.........دافع الجندي عن وطنه  
صادًقأ............ تعاونت مع صديقتي 

-:أمام العبارة الصحيحة ( √)   ضعى عالمة 
)   ين للعددقفز الرياض ي قفزتين ،قفزتين مفعول مطلق مب-1
)
بين                                                                                 نبحث عن كنوزالصحراء بحث الدائبين  ،بحث الدائ-2

)      (مفعول مطلق مؤكد للفعل 

: أكملي النقط التالية 
..................املفعول املطلق دائًما 

-(:ب)بما يناسبها من ( أ)صلي 
أكواًباشربت من زمزم      

شربتين

مستخدمة  اكتبي عبارة  تعبرين فيها عن حبك لوطنك 
. املفعول املطلق 

لًقافي اشتقي من الكلمات األتية مفعواًل مط
:جمل من إنشائك 

:.........................انهزم 
:.......................أسهمت

فعول أجري حواًرا بينك وبين زميلتك مستخدمًة امل
.املطلق 



النشاط الختامي
•

-:أجيبي عن سؤالين فقط من بين األسئلة التالية •
:حددي املفعول املطلق في الجمل اآلتية •
.  تنساب مياه الجدول إنسيابا•
.دق الطالب جرس الفسحة دقتين •
.تال الولد القرآن تالوة رائعة•

(حفظ الطالب القصيدة حفظًا جيدًا )أعربي الجملة اآلتية إعرابًا تامًا •

.اكتبي فقرة حرة تحتوي على عدد من املفعول املطلق•



نشاط فردي ختامي
:األسئلة التاليةاختاري من بين •
:قادرة على التمّيز•
:استخرجي املفعول املطلق من الجمل التالية ثم أعربيه •
.ـ تعاونت مع صديقاتي تعاونًا صادقًا في أداء الواجبات •
.........................إعرابه............................................املفعول املطلق .•
.ـ صلينا في املسجد خلف اإلمام صالة الخاشعين•
.......................إعرابه............................................. املفعول املطلق.•
.ـ خطوت نحو التفوق والتقدم خطوات •
.........................إعرابه............................................. املفعول املطلق.•

•

:بتميزي أتألق•
اكتبي فقرة من إنشائك تعبرين فيها عن حبك لوطنك ،مستخدمة املفعول املطلق •

..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................


