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 3 رقم اإلعداد  األولى / أفكاري ومعتقداتي  الوحدة التعليمية 

  ( 1إال ) ـ المستثنى ب  المتعلم  نشاط

مراعاة قواعد النحو والتهجئة  يستخدم الخطوط الكتابية ) نسخ و رقعة ( المالئمة مع  1-5-3المعيار 
 الصحيحة والترقيم السليم.

 موقف تعليمي مقدم من المتعلمين عن قيمة بر الوالدين. نشاط تأصيل القيمة

َولَقَْد أَْرَسْلَنا نُوًحا إِلَٰى قَْوِمِه فَلَِبَث فِيِهْم أَْلَف َسَنٍة إاِلا َخْمِسيَن َعاًما قال تعالى:  - التمهيد 

 سورة العنكبوت  .(14) فَأََخذَُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم َظاِلُمونَ 

 .اشرح شفهًيا معنى اآلية الكريمة السابقة -

 جاء الطالب إال محمًدا بين معنى االستثناء كما فهمته من المثال السابق  -

 القراءةيقرأ المتعلم الجمل المقدمة إليه قراءة جهرية سليمة مراعياً مهارات  القراءة 

 
 

 التحليل والتطبيق 

 

 في الكالم )التام المثبت(  ضبط المستثنى

 *يقرأ المتعلم الجمل اآلتية قراءة جهرية واضحة سليمة: 

 طالباً. فاز الطالب إال  -

 خالداً.حضر األصدقاء إال  -

 صحيفةً.قرأت الصحف إال  -

 يحدد المعلم أركان أسلوب االستثناء في كل جملة مقدمة إليه.  -

 المستثنى منه       أداة االستثناء        المستثنى          

 :  المثبت مثّل لما يأتي بمثال االستثناء التام -

 ولم أقرأ قصيدته في حب الوطن.  ،أعمال الشاعر تقرأ -

 أعددت دروع تكريم الفائقين وبقي درع واحد  -

                                  *** 

 ( نفي ضبط المستثنى في الكالم )التام الم

ق المتعلم بين حاالت االستثناء من حيث التمام والنقصان وما يترتب عليه يفرّ  -

 لمستثنى. تغير في إعراب امن 

 يبين نوع األسلوب من حيث اإلثبات والنفي فيما يقدم إليه من جمل.  -

 وعالمة اإلعراب. لة اإلعرابية في حالتيه من حيث الحايحدد حالة المستثنى  -

 يكتب نوع االستثناء والحالة اإلعرابية للمستثنى في كراسته بخط واضح.  -

 



 المسباح المتوسطة سة: فاطمة إعداد مدر

 أمثلة : -

 فائٌز.ما حضر الفائزون إال  -.      فائزاً ما حضر الفائزون إال  -

 . مسابقةٌ ما انتهت المسابقات إال  -.   مسابقةً ما انتهت المسابقات إال   -

 . يستنتج المتعلم نوع أسلوب االستثناء في كل جملة مما سبق -

 يالحظ المتعلم االختالف في عالمة المستثنى اإلعرابية في كل جملة مدونة.  -

 ضع في فراغ كل جملة مما يأتي ما هو مطلوب بين قوسين  -

 )مستثنى واضبطه بكل وجه ممكن( ما تخلف المشاركون في حفل التكريم إال .....  -

 )مستثنى منه( لم أتابع ................. أال الصحف.             -

                                *** 

 ( الناقص المنفيضبط المستثنى في الكالم )           

حاالت أسلوب االستثناء الثالث من خالل    يتعرف المتعلم الحالة الثالثة من -

 لجمل التالية: تمييزه ا

 .القمر  ما أضاء في السماء إال   -

 .قصيدةٌ ما ألقيت إال  -

.   طالب   ما سلمت إال على -  واحد 

المتعلم نوع المستثنى في األمثلة السابقة بعد المناقشة النامية ليصل   ديحد -

 مستنتجاً أنه مستثنى ناقص منفي . 

 اضبط ما تحته خط في كل جملة مما يأتي: 

 الخلق. صاحب ال ينجو من الرذائل إال   -

 . الكسولما عاتبت إال  -

 . باهلللم أستعن إال  -

 والحالة اإلعرابية للمستثنى. يرسم خريطة ذهنية تصف نوع االستثناء 

يجوز نصبه  ) في الكالم التام المنفي وفي الكالم التام المثبت )يكون منصوبا(  أعراب المستثنى: 

     يعرب )بحسب موقعه في الجملة(.  ، وفي الكالم الناقص المنفي (أو إعرابه بدال من المستثنى منه 

محققاً صور عن وسائل التواصل مترابطة ثالث جمل تامة    يصوغ المتعلم - الممارسة

 االستثناء الثالث السابقة. 

 .ة أنشأهاجملكل يبين نوع االستثناء في   -


