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األستاذ  :ين سعسع النذير

مالحظة  :هذه المذكرات لالستئناس وينتقي االستاذ ما يراه مناسبا وحسب الوعاء الزمني الخاص
بالدرس من خالل التقليص التناسبي في الحجم الساعي لكل مادة وفق ترتيبات بيداغوجية لتجاوز عائق
الضغط الزمني وفي ظل المخططات االستثنائية وكذا التركيز على التعلمات االساسية

الوضعية االنطالقية األم  :المقطع األول
المحور

الوضعية المشكلة األم

القيم اإلنسانية

النص المقروء

قد يعتقد البعض أن النجاح في الحياة و تجنب
المواقف الصعبة ال يكون إال بطرق ملتوية ،لكن
الحقيقة أن النجاح والفشل وكذلك حب الناس و
احترامهم متوقف على تمسكنا بكل سلوك حسن،
وتغيرنا لألفضل حتما ينبع من داخلنا أوال .فما
هي السلوكات والعادات الخاطئة التي انتشرت
وصارت جزءا من حياتنا وما هي آثارها السلبية
؟ وكيف للفرد أن يهذب نفسه؟
وما هو السبيل للنهوض من كبواتنا والتحرر من
فشلنا ؟

النص المسموع

رفاق المدرسة

الصداقة الحقة

التعاونية
المدرسية

آثار التعاون

موقف صعب

طريق السعادة
المشروع  :إنجاز رسالة

المهمات:
-1يتحدث عن الرفقة المدرسية و ما يميزها من محبة و إخاء.
-2يحدد أثر الرفقة الصادقة وما ينتج عنها من سلوكات إيجابية في محيطه بالمدرسة أو
خارجها.
-3يميز بين ما يجب أن يتمسك به من أهداف في الحياة و ما يجب أن يتخلى عنه من أفكار
سلبية.
-4ينجز رسالة مغناة بالتفسير و الحجاج.
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الصداقة الحقة

صداقة هي األُلفة ال ُمتبادلة بين األصدقاء .و إذا
ال ّ
انعقدت منذ الصغر ُكتِب لها البقاء و كانت من خير
أنواع الصداقة.
والصداقة الحقّة كما يقول الحكماء ال تقوم إال على
يعامل بها كل صديق صديقه.
األخالق الفاضلة التي ِ
أصدقاؤك أيها التّلميذ هم رفاقُك و أعوانُك في
سراء و الضراء
غيرها  ،يالزمونك في ال ّ
المدرسة و ِ
دخلون عليك السرور ،و تجد فيهم مساعدًا و أمينًا
و يُ ِ
و مسليًا ،لذلك عليك أن تختارهم من المخلصين
الذين إن صحبتهم أحسنوا إليك ،وإن غبت عنهم
افتقدوك و إن أخطأت أرشدوك.
دروس األخالق و التربية الوطنية  -باعزيز بن عمر-.

-

.
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النص المنطوق  :الصداقة الحقة

األستاذ  :ين سعسع النذير

الميدان  :فهم المنطوق والتعبير الشفهي
الحصة 1 :

مرحلة بناء التعلمات

فهم المنطوق

الكفاءة الختامية  :يفهم خطابات منطوقة مختلفة األنماط ،ال سيما النمطين التفسيري و الحجاجي ويتجاوب معها .يصف
شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة .
مركبات الكفاءة  :يرد استجابة لما يسمع  ،يتفاعل مع النص المنطوق  ،يحلل معالم الوضعية التواصلية  .يقيم مضمون
النص المنطوق  /يتواصل مع الغير  ،يفهم حديثه  ،يقدم ذاته ويعبر عنها .
موشرات الكفاءة  :يتصرف بكيفية تدل على اهتمامه لما يسمع ،يحدد موضوع التفسيري وعناصره  ،يستخدم الروابط
اللغوية المناسبة للنص التفسيري( :التّعليل  :لذلك) ..يميز نمط الخطاب .
القيم  :يساهم في األعمال الترابط االجتماعي و أواصر التالحم  ،ينتهج أساليب التعايش اإلنساني مع غيره .
الهدف التعلمي  :يفهم ما يسمع ويتجاوب معه .
التقويم
المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
مرحلة
السياق  :نص الوضعية المشكلة االنطالقية األم  .دليل الكتاب ص (* ) 20يصوغ أجوبة تدل على فهم
السؤال
االنطالق السند  :المشهد ص () 8
التعليمة  :محاورة التالميذ حول نص المشكلة األم الستخراج المهمات
والتركيز على المهمة األولى .
المهمة  : 1يتحدث عن الرفقة المدرسية و ما يميزها من محبة و إخاء ؟.
ويتعرف فيه التلميذ إلى أروع الصداقات
* المدرسة هي البيت الثاني ،وهي المكان الذي تمأل القلوب فيه أجمل الذكريات،
ّ
 ،فصداقة المدرسة هي أطول الصداقات  ،وتكبر مع الضحكات الكثيرة والمواقف الجميلة .فمرحلة الدراسة هي أطول
مرحلة دراسية في حياة المتعلم  ،والصديق المفضل في المدرسة هو الصديق الذي يقف إلى جانب صديقه في كلّ وقت،
ضا رفيق المقعد الذي
ويكون له بمثابة األخ ،ويُساعده في المواد الدراسية ،ويدرس معه في أوقات االمتحانات ،هو أي ً
يجلس إلى جانب صديقه طوال الحصص الدراسية ،فيضحكان معًا ويُشاغبان معًا  ،وفي الوقت نفسه يدافعان عن بعضهما
البعض ،وهو بمثابة األخ التوأم لصديقه ،ورفيقه الذي ال يتخلى عنه أبدًا............
الربط  :لذلك .
أدوات َّ
*يستمع الى النص تصدر عنه
أستمع و أجيب  :قراء النص المنطوق (الصداقة الحقة) من طرف
إشارات تدل على اهتمامه
المعلم وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع
بالموضوع
االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن اللغوية وغير اللغوية أو
* يجيب بجمل تامة تترجم المعنى
االستعانة بالقرص المضغوط او الهاتف
العام للنص
عم يتحدث النص ؟ ما هو عنوانه ؟
بناء أفكار جديدة تدعم ما ورد في
تجزئة النص المنطوق قراءة واإلجابة عن األسئلة المرفقة بالنص
النص المنطوق
المنطوق  ،يمكن للمعلم تعديلها ( حذف  ،إضافة  ،تغيير )....
يقارن ويقابل المعلومات الواردة
في النص المكتوب مع السندات
اشرح وناقش مع زمالئك قول الكاتب " :إذا انعقدتالبصرية المرافقة
الصداقة منذ الصغر كتب لها البقاء و كانت من خير أنواع
الربط :لذلك
*نستخرج أدوات َّ
الصداقة".
.ونسجلها مع القيم
ما رأيك في صديق يوافقك و يشجعك على كل عمل تقوم* كان لي صديقا تعرفت عليه منذ
به سواء كان خاطئا أو صائبا ،
ولوجنا الى المدرسة في القسم

هل تعتبره صديقا حقيقيا ؟ لماذا ؟
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التعبير الشفوي
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أشاهد و أتحدث :
تفويج التالميذ ومطالبة كل فوج بالتعبير عن الصورة ( تعبير حر )
 استحضر ما سمعت في النص و عبر عن المشهد هل حدث و أن كان لك صديق وقع في مشكل و أعنته وساعدته علىحله ؟ احك ذلك لزمالئك
مطالبة المتعلم بفتح الكتاب
ص  09ومشاهدة الصورة .
ماذا تشاهد في الصورة ؟
اين يقف التالميذ ؟ لماذا ؟
هل كل التالميذ يحملون
محافظ ؟ واين محفظة التلميذ المقابل
؟ لماذا ؟
ما نوع الصداقة التي تجمع
بين هؤالء التالميذ ؟ صداقة حقيقية /
صداقة مصلحة  /صداقة عابرة
بم تتصف هذه الصداقة ؟
المرء على دين خليله ،فلينظر أحدكم من يخال
*قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"المؤمن مرآة أخيه المؤمن"
اتذكر واجيب  :دفتر األنشطة (ص)4

المقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية

النشاط  :تعبير شفوي
4

التحضيري أتلقي الدعم والمساندة
منه  .وال يكتفي بموقع المتفرج
في وقت الضيق فهو المقرب من
كل أزمة تقع يمد يد الدعم و
العون لي للخروج من اي
ضائقة .يشعر أحيانا بالحرج وقلة
الحيلة بسبب عدم قدرته على
التوصل لحل ما أو عجزه عن
ذلك لذلك تراه مهموما .
ذات يوم لم يحضر إلى المدرسة
كعادته فقلقت عليه ولم استطع
متابعة شرح المعلم .وبدأت
المخاوف تراودني عن سبب
تأخره.فالصديق هو الشخص
الوحيد الذي تتخيل نفسك معه في
أي وقت........
* قول النبي عليه الصالة
والسالم )) ِإنَّما مث ُل الجليس
كحام ِل
السوء
والجليس
الصال ُح
ِ
ِ
ُ
ونافخ ال ِكي ِْر فحام ُل
المسك،
ِ
المسكِ :إما أن يُحْ ذِيك ،و ِإما أن
تجد منه ريحا
تبتاع منه ،و ِإ َّما أن ِ
ط ِيّبة ،وناف ُخ الكيرِ :إما أن يحرق
ِثيابك ،و ِإما أن تجد منه ريحا
خبيثة((.
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الكفاءة الختامية  :يصف ( تفسيريا) شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة
مركبات الكفاءة  :يتواصل مع الغير  ،يفهم حديثه  ،يقدم ذاته ويعبر عنها .
مؤشرات الكفاءة  :يتدرب على األساليب بما يستجيب للوضعية تواصلية  ،يكتشف الصيغ ويوظفها في وضعيات دالة
القيم  :يساهم في األعمال االيجابية في المدرسة والمحيط  ،ينتهج أساليب التعايش اإلنساني مع غيره .
الهدف التعلمي  :يعبر موظفا أدوات التعليل (لذلك ).
الحصة 2 :
مالحظة  :أدوات التعليل (لذلك ).هي مؤشرات النمط التفسيري

مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
المراحل
العودة إلى النص المنطوق(الصداقة الحقة)
 من هم أصدقاءك في المدرسة من الذي بسهل عليك التعلم في المدرسة ؟ وخارجها ؟ كيف نختار الصديقبناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة .

 أصدقاؤك  ،أيها التلميذ  ،هم رفاقك وأعوانك في المدرسةوغيرها  .يالزمونك في السراء والضراء  .يدخلون عليك السرور .
تجد فيهم مساعدا  ،وأمينا  ،ومسليا  .لذلك عليك أن تختارهم من
المخلصين
تدوين الفقرة على السبورة وتلوين الصيغة المستهدفة .
.من هم أصدقاؤك ورفاقك ؟
 متى يصاحبك ( يالزمك ) الصديق ؟ نقول " أصدقاءك هم رفاقك في المدرسة  .لذلك عليك أن تختارهم منالمخلصين "
تتكون هذه الفقرة ؟.
 م ّم ّ كيف ربط الكاتب بينهما ؟ اذكرها ؟ كيف نس ّميها ؟. هل هناك أدوات ربط مشابهة ؟ لماذا نستخدم أدوات الربط ؟يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصيغ المكتشفة .
 -تثبيت الصيغة بأسئلة أخرى

التقويم
يتذكر مضمون النص
المنطوق
يجيب عن األسئلة
يجيب عن
األسئلة،يكتشف الصيغ
ويوظفها.
*من جملتين
*باستعمال أدوات.
* لذلك
الربط
* أدوات ّ
*تحقيق االنسجام
ص  ،توضيح
وتمساك النّ ّ
المعاني

أدوات التفسير وتعليل
السبب وتض ّم هذه
المجموعة األدوات
التّالية وهي ( أي ،الفاء،
لذلك  ،الالم ،فقد) أمثلة
على ذلك :أسهر كثيراً؛
* الوقت قد انتهى لذلك كل التالميذ يرجعون إلى بيوتهم.
النجاح
فطريقي إلى
ِ
 رتب الكلمات اآلتية باستعمال االداة (لذلك )( بعد التدوين على السبورة والعمل طويلٌ .ساعدْتُ كبيرس ِن؛ أي أشفقتُ عليه.
ال ّ
على االلواح)  - :والحشرات الضارة – نحتفظ بها – القطط تنقي البيت من
الفئران – في بيوتنا
هات امثلة على ذلك  - :بين القط والفأر عداوة قديمة لذلك يترصده في كل مكان.
لطيف جداً ،لذلك يحبه تالميذه
 أنام مبكرا ً لذلك أستيقظ لصالة الفجر  -معلمناٌ
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أستعمل الصيغة  :لذلك
 عبر عن هذه الوضعيات مستعمال لذلك : الصدق منجاة  /أنا صادق
 االعتراف بالخطأ فضيلة  /أراجع تصرفاتي كل يوم
 المنافسة الشريفة تدفعنا لألمان  /أجتهد أكثر و ال أحد .
 لم يستطع الشيخ قطع الطريق  /ساعدته
 لم ينجز واجبه  /شعر بالخجل
 غاب زميلي عن المدرسة  /نقلت له الدروس
 الكذب حرام  /ال أكذب
قل جمال على المنوال التالي  :في العجلة الندامة لذلك ال تتسرع
يطرح المعلم أسئلة تستدعي اإلجابة باستعمال الصيغ المكتشفة .
العودة الى دفتر األنشطة وانجاز التمرين  2ص  04من كراس األنشطة .
استعمل الصيغة :

* -أدرس جيدا ً
لالمتحان ،لذلك أنجح فيه

* يتدرب على استعمال
الصيغ في وضعيات
مشابهة ويستثمرها في
وضعيات جديدة
كما يمكن استغالل هذه
االستثمارات في البيت
لتجاوز عائق الضغط
الزمني

الميدان  :تعبير شفوي ( إنتاج شفهي )
المقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية
الكفاءة الختامية  :يصف شيئا انطالقا من سندات متنوعة في وضعيات تواصلية دالة
مركبات الكفاءة  :يتواصل مع الغير  ،يفهم حديثه  ،يقدم ذاته ويعبر عنها .
مؤشرات الكفاءة  :يصف ويعبر انطالقا من مشهد أو صورعن وضعيات تواصلية دالة
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم إنسانية وآداب التعامل مع الغير ،يساهم في العمل الخيري .
الهدف التعلمي  :يعبر عن قيم وسلوكات ايجابية شفويا من خالل سندات مختلفة .
المدة  45 :د
الحصة 3 :
المراحل
مرحلة
االنطالق

مرحلة بناء
التعلمات

التقويم
الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
 السياق  :أخبرك زميلك بأنه سيتغيب عن المدرسة مساء  ،ليشاهد مباراة كرة يحسن االستماع
القدم للفريق الوطني الخاصة بتصفيات كأس افريقيا  ،وسيتحجج لدى المعلمة
بأنه كان مريضا  .حرضك لتفعل مثله  .لكنك نهرته وأخبرته بأن حبل الكذب يجيب عن
قصير جدا  ،وبأ ن الدراسة أهم بكثير من المباراة
األسئلة.
المهمة :التنبؤ بالمنتوج المرتقب
التعليمة  :احك لزمالئك كيف اقنعته بالعدول عن هذا األمر الشنيع.
خطوات تدريس االنتاج الشفوي :
يستقي معلومات
باالعتماد على
 تدوين رأس الموضوع وقراءتهسندات توضيحية
 مناقشة المتعلمين بهدف توضيح جوانب الموضوع وتحديد أهم عناصره.6
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 مطالبة المتعلمين بالحديث في كل عنصر مع التوجيه حديث المتعلمين عن الموضوع ككل. مناقشة األخطاء العامة بعد فراغ المتعلمين. توظيف األساليب توظيفا صحيحا.الصورة األولى .
 ما ذا تشاهدون في الصورة ؟ ما الحديث الدائر بينهم ؟ تخيل انه يكذب على صديقه ؟ ما هي مساوئ الكذب؟ -كيف نستطيع التخلص من الكذب؟

األستاذ  :ين سعسع النذير
مرافقة

يعبر عن الصور
معتمدا على
األسئلة التوجيهية.
يربط بين األفكار
ويدمجها ليعبر عن
وضعيات مشابهة
ال يكذب المرء إال
من مهانته أو
عادة السوء أو
قلة األدب

االستثمار

 كيف ترى الكذاب في أعين الناس؟ ما هي عاقبة الكذب؟ إذا كان عندك موعد مع احد و أخلف كيف تكون نظرتك إليه ؟ هل يكون تأثير الكذب الى غيره؟ ما هي أضرار الكذب ؟يعتبر الصدق صفة تمثّل األفاضل من الناس  ،لهذا وصف هللا سبحانه وتعالى أنبيائه قراءة الملخص
بصفة الصدق ،وكانت صفة المنافقين الكذب والفجور،قال الرسول صلى هللا عليه
وسلم( :عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إلى البر ،وإن البر يهدي إلى الجنة )
مرة قد يُرد
وللكذب الكثير من المساوئ ،فهو من خصال المنافقين.والكذّاب إذا صدق ّ
صدقه عليه .وعن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال (إياكم والكذبّ ،
فإن الكذب يهدي
إلى الفجور ،وإن الفجور يهدي إلى النار) .وحتى نتخلص منه يجب أن يستشعر
المسلم سوء هذا الفعل ،و يعلم بأن الكذب ليس حال ألي شيء.و الكاذب هو شخص
ساقط من أعين البشر.ويجب عليك تجنب ما يدعوك إلى الكذب ،والسؤال هنا هل
ترضى أن يكون أبناؤك متصفين بالكذب؟
الكذب صفة سيئة ،فإنك في نظر الناس ليس إال كذاباً ،فتخيل ذلك في عقلك وتصوره،
عندما تقوم بقول أو عمل الكذب ويراك أو يشهد عليك الناس في هذه الفعلة ،فإذا
تكلمت أو فعلت شيء يقول الناس عنك :هذا الرجل كذاب ،هذا الرجل عادته الكذب ال
تسمعوا إليه ،فهل ترض لنفسك هذه الصفة الفاضحة الشنيعة؟
عود نفسك دائما ً على صفة الصدق ،وردد بأنك لن تكذب  .صاحب
يجب أن ت ّ
الصادقين ،وانفر من الكاذبين ،يقول النبي صلى هللا عليه وسلم (المرء على دين
خليله ،فلينظر أحدكم من يخال) ......................................................
الحصة 4 :

الميدان  :فهم المكتوب
المقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية
النشاط  :قراءة ( أداء  ،شرح  ،فهم  +إثراء لغة ) رفاق المدرسة
الكفاءة الختامية  :يقرأ نصوصا أصلية قراءة سليمة مسترسلة معبرة  .و واعية من مختلف األنماط و يفهمها بالتركيز
تتكون من مائة وثالثين كلمة إلى مائة وخمسين كلمة.
على النمطين التفسيري و الحجاجي
ّ
مركبات الكفاءة * :يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب *يطرح فرضيات و يبحث عن
المعلومات *يستعمل إستراتيجية القراءة و يقيّم مضمون النص المكتوب.
مؤشرات الكفاءة  - :يلتزم بقواعد القراءة الجهرية و الصامتة وشروطها يعبر عن فهمه لمعاني النص يميز خطاطة
النص التفسيري و النص الحجاجي عن غيرهما
7
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الخطاطة ( تقديم معرفة معززة بالشروح والشواهد ومدعمة باألدلة  .تدعيم الرأي بحجج إلقناع الغير .و طرح
فكرة ،وتأييدها بالحجج والبراهين واألمثال والوقائع)..
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدّة من
مكونات الهوية الجزائرية ويحترم رموزهاّ -
القيم  :يعتز بلغته -يقدر ّ
مكونات ال ُهوية الوطنية..
ّ
المراحل و الوضعيات التعلمية و النشاط المقترح
مرحلة االنطالق :
السباق  :انظم إلي قسمك تلميذ جديد خجول و يعاني من التأتأة
المهمة :التنبؤ بالمنتوج المرتقب
التعليمية  :كيف تتصرف اتجاهه ؟ وكيف تتوقع أن يعامله المعلم ؟
مراحل بناء التعليمات :
*فتح الكتاب ص ( )10ومالحظة
الصورة المصاحبة للنص ماذا تشاهد
في الصورة ؟
*أين تتواجد شخصيات الصورة ؟ من
تكون التي تحمل كتابا ؟ في أي نص
يطالعون في الساحة ؟
*تسجيل توقعات التالميذ من موضوع
النص
*ترك فرصة للتالميذ للقراء الصامتة
* من المتحدث في النص ؟
* عمن يتحدث ؟
* قراءة النص قراء نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء لتقريب المعني
*مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة فقرة  /فقرة ( يبدأ بالمتمكنين حتى ال
يدفع بالمتأخرين إلى ارتكاب األخطاء )
تذليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات ( رصيد ي الجديدة )وتوظيفها
في جمل
أقرأ و أفهم  :رصيدي الجديد
نحظى  :ننعم به  /السراء والضراء  :اليسر والعصر  / .مضي  :مرور/ .
النميمة  :كالم يفرق بين الناس / .التفاؤل  :رؤية الحياة من جانبها الجميل  /
يرشدك = يدّلك  /محاط = ُمحاطٌ ِم ْن كُ ِّل ِجهة ُ :محاص ٌر
*مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة .
(طرح األسئلة المرافقة للنص ويمكن إضافة أسئلة أخرى أو استبدال سؤال
بأخر حسب ما يراه المعلم مناسبا )
 ما أجمل شيء نحظى به في حياتنا ؟ ما صفات الرفيق الحقيقي (بم يتميز الرفيق المخلص)؟ ما هي أهم صفة في هذا الصديق ؟ هل تكون النصيحة أمام الزمالء ؟ استخرج من النص العبارة التي تؤدي إلى المعنى التالي : الكالم الجميل يمأل الرفاق سعادة وانشراحا . اشرح كلمة " دروب " من القاموس ووظفها في جملة مفيدة من إنشائك .8

التقويم
بدلي بحديثه و يبرره
*تشجعه على القراءة وبشكل
مناسب
*وإشراكه في هذه النقاشات..
* يجعله غير ملفت للنظر
*يكتشف الشخصيات و يعتبر
عنها
*يعبر عن الصور
* يتواجدون في بهو المدرسة
* موضوع عن الصداقة
*يوظف الكلمات الجديد في حمل
*يتعرف على معاني الكلمات من
خالل السياق
*يثري رصيده اللغوي والمعرفي
*يفهم معاني كلمات باالعتماد
على السياق
*يجيب عن األسئلة فهم النص
* على الذي يُقدّم ال ّنصيحة أن
يكون صادقا ً في قوله ،وال يؤذي
مشاعره
*أبواب الخير
* مجاالت الخير وطرقه

*لتكن خطاك في دروب
الخير آثارها بينة.
*مساعدة الصديق وقت الحاجة
من دروب الخير
*الكلمة الطيبة صدقةّ .
ألن فعلها
يد ّل على صدق فاعله
ُ
*تؤ ِلّف بين القلوب ،وتصلح
النفوس ،وتُذهب الحزن ،وتُزيل
الغضب ،وتُشعر بالرضا
والسعادة
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 كيف ينشر الكالم الطيب أجواء الفرجة والتفاؤل حول من يحيطون بها
؟ أعط أمثلة من واقعك .
التدريب واالستثمار :
طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع .
العودة إلى دفتر األنشطة وانجاز التمرين  3ص  04من كراس األنشطة .
فهمت النص :اكمل

األستاذ  :ين سعسع النذير
*اللمة الطيبة انتصاراً على
الشيطان
يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى استنادا إلى
تصوراته
ينجز النشاط
* كما يمكن استغالل هذه
االستثمارات في البيت لتجاوز
عائق الضغط الزمني

الحصة 6 / 5 :
الميدان  :فهم المكتوب
القيم اإلنسانية
المقطع التعلمي :
النشاط  :قراءة ( أداء  ،شرح  ،فهم  +إثراء لغة ) :رفاق المدرسة  +تراكيب نحوية  :أنواع الكلمة .
مركبة الكفاءة  :يفهم ما يقرا ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  ،يستعمل المعلومات الواردة في النص
المكتوب ،ستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص المكتوب .
مؤشرات الكفاءة  :يحترم شروط القراءة الجهرية يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه لمعاني النص التفسيري او
الحجاجي عن غيره  ،يميز أنواع الكلمة .
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم إنسانية وآداب التعامل مع الغير  ،ويساهم في عمل الخيري .
الهدف التعلمي  :يحدد المجموعات اإلنشائية ويعطيها عنوانا  ،يميز أنواع الكلمة ويوظفها .
المراحل
مرحلة
االنطالق

الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
 ما أجمل شيء نحظى به في حياتنا ؟ -ما صفات الرفيق الحقيقي (بم يتميز الرفيق المخلص)؟

التقويم
يتذكر ما جاء في
النص

*تقديم المساعدة
المرحلة األولى
لآلخرين
 يقرأ المعلم قراءة جهرية مسترسلة*االبتسامة تساهم
التمرن آليات القراءة التي تتحكم فيها عالمات الوقف من نقطة و فاصلة و استفهام وفي كسب مودة
تعجب...إلخ ليسير على نهجها القارئون أثناء القراءات الفردية ،أي يتخذونها نموذجا
يحتذون حذوه ،لذا ينبغي أداء هذه المرحلة أداء سليما ،ألن الطفل في هذا المستوى يميل اآلخرين،
*الرد المؤدب
إلى المحاكاة التي تعتبر من الغرائز الفطرية العامة لديه .
على اآلخرين
 يتداول التالميذ على القراءة  ،كل تلميذ يقرأ جزءا من النص .*تجنب التحدث
 إشباع بعض مبادئ التذوق األدبي ليحقق المتعلم وجه القراءة بشقيه األدائي وعن عيوب
االستثماري
اآلخرين
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 ــ شرح المفردات و العبارات الصعبة التي لم يتطرق إليها في الحصة األولى استخرج من النص الكلمات المترادفة والمتضادة السراء ≠ الضراء  /الفرح ≠ الحزن  /يرشد= يدّلكونه
 نحظى = ننعم به  /يعدّني = ي َّ من خالل أسئلة موجهة يتجاوز المعنى السطحي و الوصول إلى المعاني الداخلية. من خالل أسئلة موجهة يحدد التالميذ فقرات النص :  -كيف نعامل بعضنا البعض في المدرسة ؟ ما هي مهمة المدرسة ؟ ما فائدة العمل مع الجماعة ؟ كيف يعامل رفاق المدرسة بعضهم بعضا ؟ ما الذي جعلهم كذلك ؟ على ماذا يتمرن الرفاق في المدرسة ؟ ماذا يؤسس التالميذ لحفظ وتقوية الرفقة و الصداقة في المدرسة ؟ ما الذي
يمثله ذلك لهم ؟
 ذكر الكاتب في النص مجتمعين ما هما ؟
 كيف نتعامل مع كل مجتمع ؟
 ما صفات الرفيق الحقيقي (بم يتميز الرفيق المخلص)؟ يحدد الفقرة األولى  :من " ما اجمل  ......دروب الخير " ما هي مهام المدرسة ؟
 يحدد الفقرة الثانية  :من " وانا اآلن في مدرستي  .....في العمل واللعب " . اثر المدرسة في إعداد الفرد ؟
 يحدد الفقرة الثالثة  :من " مدرستي  ....المجتمع الكبير . " . يقوم كل فوج بوضع عنوان مناسب للفقرة من فقرات النص :
 يسجل المعلم األفكار الرئيسية للنص على السبورة ثم يلخص كل فوج النص
على ضوئها
أالحظ واكتشف
يطرح المعلم أسئلة لتحديد الظاهرة النحوية المستهدفة تدوين النص أو األمثلة وذلك
باتخاذ النص محورا أساسيا تدور حوله جميع فروع اللغة (باعتبار النص يحمل ويبلغ
رسالة هادفة( ومحور العملية التعلمية ،ومن خاللهما تنمى كفاءات ميادين اللغة األربعة
 بم يتميز الصديق كيف نختار الصديق يسجل المعلم األجوبة على السبورة مع تدوين الظاهرة النحوية المستهدفة :الصديق وقت الضيق والصاحب ساحب قد يجرك للخير كما قد يجرك لطريق
آخر  .حسب ما تختاره أنت من أصدقاء فالمثل يقول  (( :قل لي من تصاحب
اقل من أنت )) ويبقى رفقاء المدرسة اقرب الى اإلخالص من غيرهم  ،ذلك
إنهم تعودوا التفكير والعمل في المدرسة كإخوان يتلقون يوميا دروس المحبة
واألخوة و اإلحسان .
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*نحظىَ بِنجاح
ال مثِيل لهُ .
االفكار االساسية
*مميزات الرفيق
المخلص .
*الحياة المدرسية
بين الرفاق
*اثر الرفقة
المدرسية في
المجتمع
يقرأ يجيب يحدد
المجموعات
اإلنشائية ويالحظ
الظاهر ويميزها
يصدر إحكاما
على وظيفة
المركبات اللغوية
والنصية يميز
أنواع الكلمة
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مرحلة
بناء
التعلمات
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 يقرأ المعلم السند قراءة معبرة يعيد قراءته مجموعة من التالميذ فرادى . طرح بعض األسئلة الكتشاف الظاهر وتمييزها مثل :ّ
ف هذا
 ما هو موضوع النص ؟  * /من كم فقرة يتكون ( ِ -م ْن ك ْم قِسْم يتأل ُ
النص؟)؟  * /بم تبدأ كل فقرة ؟ /
 ع َّم يتحد ُ
ّث النص؟
يدور حول موضوع معيَّن؟
نسمي الكالم الّذي
ُ
 ماذا ّاألقسام األربع ِة؟
 ماذا نس ّمي ك َّل قسم من هذهِ
تتكون كل ِف ْقرةٍ؟
 م َّم َّاثبت .
يتحدث النص عن موضوع معين  ،ويتكون من فقرة واحدة أو من عدة
فقرات .
كل فقرة تبدأ ببياض وتنتهي بنقطة وتتكون من عدة جمل تفصل بينها
عالمات الوقف كالفاصلة والنقطة  ....كل فقرة تتناول فكرة محددة
ينجز التمرينين من دليل المعلم على كراسه:

*يتحد ُ
ّث النص
عن الصديق
النافع
النص.
* نس ّميه:
ّ
يتكونُ من
* إنّه َّ
قسمين ,وكل قسم
يعب ُّر عن فكرة
أساس تتعلّ ُق
النص,
ّ
بموضوعِ
األو ُل
فالقس ُم ّ
يتحد ُ
ّث عن
الصديق الحقيقي,
والقس ُم الثاني
يتحد ُ
ّث عن
صديق المدرسة
* نس ّمي ِه :فِ ْقرةً
تتكون كل فِ ْقرة
* َّ
من ُجمل
مترابطة.

*ينجز على دفتر األنشطة تمارين النحو ص05

التدريب واالستثمار

* ينجز التمرينين
على دفتر
األنشطة
يؤدي مهمة طبقا
لتعليمات محددة
* كما يمكن
استغالل هذه
االستثمارات في
البيت لتجاوز
عائق الضغط
الزمني
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الحصة 8 / 7 :
الميدان  :فهم المكتوب
القيم اإلنسانية
المقطع التعلمي :
النشاط  :قراءة ( أداء  ،شرح  ،فهم  +إثراء لغة ) ،رفاق المدرسة  +تراكيب صرفية او إمالئية  :التاء المفتوحة
والتاء المربوطة
مركبات الكفاءة  :يفهم ما يقرا ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب  ،يستعمل المعلومات الواردة في النص
المكتوب ،يستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص المكتوب /يتعرف على مختلف أشكال الحروف كتابة
والضوابط للكتابة بالعربية  ،يتحكم في مستويات اللغة الكتابية .
مؤشرات الكفاءة  :يجيب عن أسئلة التعمق في مضمون النص  ،يوظف التاء المفتوحة والتاء المربوطة توظيفا

مرحلة االنطالق

القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم إنسانية وآداب التعامل مع الغير  ،ويساهم في عمل الخيري .
الهدف التعلمي  :يتعمق في فهم النص  ،يوظف الضمائر المنفصلة
التقويم
الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح
المراحل
السباق  :يحكى انه كان هناك صاحبان يمشيان في الصحراء وفي أثناء سيرهما ،
يتذكر ما جاء في
اختصما ! فصفع احدهما اآلخر  .فتألم الصاحب لصفعة صاحبه  .فسكت ولم يتكلم  .بل النص
كتب على الرمل  (-.اليوم اعز أصحابي صفعني على وجهي)
وواصال المسير ووجدا واحة فقررا ان يستحما في الماء ..ولكن الذي أنصفع وتألم من
صاحبه .غرق أثناء السباحة .فأنقذه صاحبه الذي صفعه  .ولما أفاق من الغرق  .ابتسم
ثم قام ونحت على الصخر  ( .اليوم اعز أصحابي أنقذ حياتي )
فسأله صاحبه  :عندما صفعتك كتبت على الرمل ! ..لكن عندما أنقذت حياتك من
الغرق كتبت على الحجر.فلماذا ؟
فأبتسم واجابه :عندما يجرحنا من نحب علينا ان نكتب ما حدث على الرمل لتمسحها
رياح التسامح والغفران  .ولكن عندما يعمل الصديق شي رائع علينا ان ننحته على
الصخر حتى يبقى في ذاكرة القلب حيث ال رياح تمحوه
المهمة :التنبؤ بالمنتوج المرتقب
التعليمية  :اين كتب الصفعة األولى ؟ أين كتب الصفعة الثانية ؟ما الحكمة من ذلك ؟
 قراءة مثالية من المعلم متبوعة بقراءات التالميذ الفردية.*يقرأ *يجيب *يفسر ويدمج أفكار
ومعلومات متعلقة بالنص
 يتداول مجموعة من التالميذ على قراءة فقرات النص مجزأة.*أشارك في النشاطات االجتماعية
 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص : ما هي التصرفات التي يجب أن تقوم بها  ،والتي يجب أن تتجنبها في والرياضيّة *أعامل التالميذ بلطفوبهدوء *احرص على النظافة
مجتمعك الصغير (( المدرسة )) ؟
 كيف تعدنا الحياة داخل المدرسة لنحيا وسط المجتمع الكبير مستقبال ؟ *أحافظ على خصوصيات االصدقاء
 ناقش مع زمالئك أعماال قمتم بها في المدرسة سابقا زادت من روابط *.احترم المواعيد مع األصدقاء والالمحبة واألخوة بينكم .
أتأخر* .أحفظ أسرار األصدقاء
 ما اثر العمل الجماعي في حياة الفرد والجماعة ؟*أساعد األصدقاء وك ّل من يحتاج
* التنبيه إلى نمط النص ( سردي  ,وصفي  ,تفسيري  ،حجاجي )
للمساعدة قدر استطاعتك ،واشكر من
صة  ,مسرحية  ,سيرة )....
*التنبيه إلى نوع النص  ( :حكاية  ,ق ّ
يقدّم لك المساعدة * .االجتهاد والتفوق
تصحيح كل خطأ سواء تعلق بالمعنى أو بالمبنى و تبسيط النص ،وفي الدراسة
ترتيب مفهوم بعض العبارات أو بعض الكلمات بالشرح و التوضيح أو
بالمقارنة أو بالمرادف و األضداد...إلخ ليتمكن القارئ و السامع من
استساغتها
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أما نهاية الحصة فتختم عادة بالتطرق إلى صيغة أسئلة تتعلق من حيث
*العمل الجماعي له فوائد فهو ينمي
المهارات ،أو المعارف ،أو القيم و االتجاهات
روح البذل والعطاء في النفوس فيعمل
*حول الجملة التالية إلى المثنى ثم الجمع
لن اتاخر عن م ّد يد المساعدة الى من يحتاجها منهم  ،وأتجنب النميمة الكل من أجل الفرد والفرد من أجل
واحذر من سماعها  ،وابتعد عن النمامين ،واحرص على القول الطيب  .الكل و كذلك فالعمل الجماعي يساعد
في اكتشاف الشخصيات القيادية التي
القيم والواقف  :النشاط الدائم ،هو الصديق المعين على االجتهاد
تملك روح العمل من أجل اآلخرين.
والتقدم في الحياة.
*تؤدي الجماعة لغرز صفات كثيرة
مثل التعاون اإليثار المحبة والنصيحة
.و القوة تكمن في االتحاد
أالحظ واكتشف
يالحظ الظاهرة
يطرح المعلم أسئلة لتحديد الظاهرة الصرفية او اإلمالئية المستهدفة تدوين النص أو األمثلة
الصرفية ويميزها
وذلك باتخاذ النص محورا أساسيا تدور حوله جميع فروع اللغة (باعتبار النص يحمل ويبلغ
*يميز الضمائر
رسالة هادفة( ومحور العملية التعلمية ،ومن خاللهما تنمى كفاءات ميادين اللغة األربعة
المنفصلة ويوظفها

إن من أثار الرفقة المدرسية  ،ما رأيت من تعاونيات يقضي من خاللها الرفاق
الوقت المثمر المفيد ويكونون من السعاة الى الخير والمنفعة لمن حولهم .
-

القراءة المثالية و الفردية للنص
مطالبة التالميذ بالتوقف عند كل كلمة مقروءة بها " تاء "
ما الكلمات التي قرأت بالساكن والكلمات التي قرأت بالحركة ؟
وضع خط تحت الكلمات المنتهية بتاء
كيف كتبت التاء في آخره كل كلمة ؟
اذكر األسماء التي كتبت تاؤها مفتوحة .
تحليل كتابة التاء المفتوحة في كلمات ( رأيت  -تعاونيات )
ما نوع كل كلمة ؟
متى تكتب التاء مفتوحة ؟ هات امثلة على ذلك ؟
كتابة األسماء التالية على السبورة (بيت  -قوت  ،حوت  ،صوت )
ما نوع هذه الكلمات ؟ من كم حرف تتكون ؟ لماذا كتبت بتاء مفتوحة ؟
هات امثلة على ذلك
مطالبة التالميذ بجمع االسم الثالثي الساكن الوسط (بيت  -أبيات  ،قوت -أقوات ،
حوت  -أحوات  ،صوت -أصوات )
متى تكتب التاء مفتوحة ؟
استخرج الكلمات التي كتبت بتاء مربوطة  .ما نوعها ؟
كيف قرأت ( :الرفقة -المدرسية  -السعاة -المنفعة) (بخروج حرف (الهاء ) من
شفتيك  ..وليست ( تاء)
ْ
ْ
كيف قرأت ْ :
سافرتُ
ت-
بيت ـ مسلمات  -وقت  -بيوت -ـ جلست ـ أكلت-
ـ رسم ِ

أبيات – أصوات (قراءتها ( تاء)
ما نوع كلمة مسلمة " اسم مفرد مؤنث "
كيف تكتب التاء في االسم مفرد مؤنث
ي)
ما هو مفرد كلمة السعاة ؟( سُعاة  :جمع ساع  /ساعي  /ال َّسا ِع ٌ
ما نوع كلمة سعاة " جمع التكسير "
بم انتهى جمع التكسير
هل انتهي مفرده بتاء مفتوحة
13

*يقرأ بخروج
حرف (الهاء )
من شفتيك ..
وليست ( تاء)
*لو أنك أعدت
قراءة هذه الكلمة
 ،وتوقفت على
كل كلمة فيها ،
لتطبق عليها
نفس القاعدة
السابقة  ،لوجدت
نفسك ال تستطيع
أن تقرأها ( هاء
) بل البد من
قراءتها ( تاء)
* في آخر اسم
ثالثي ساكن
الوسطْ ........
بيت
ـ وقت
* في آخر جمع
تكسير مفردة

education-onec-dz.blogspot.com
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كيف تكتب التاء في جمع التكسير الذي لم ينتهي مفرده بتاء مفتوحة
وفي جمع التكسير المنتهي بتاء وليس في مفرده تاء مثل  :عبقري  .عباقرة
قاضي  -قضاة /،ساعي – سعاة /والي – والة  /أخ -إخوة /غطاء -أغطية
إمالء عض الكلمات على التالميذ
ْ
ْ
ْ
ت-
جلست ـ
بيت ـ مسلمات  -وقت – معلمة -
أكلت -طبيبة  -سافرتُ ـ رسم ِ
أغطية  -تُوتٌ ـ زيْتٌ

اثبت
 تكتب التاء مفتوحة في األفعال دائما مثل  :خرجت
 أما في االسماء فتكتب مفتوحة في جمع المؤنث السالم مثل  :معلمات  ،وفي االسماء
ثالثية الحروف ساكنة الوسط مثل  :بيت
 تكتب التاء مربوطة في االسم المفرد المؤثث مثل  :المدرسة
 وفي جمع التكسير المنتهي بتاء وليس في مفرده تاء مثل  :عبقري  .عباقرة

ينتهي بتاء
مفتوحة...بيت >
بيوت
* في آخر جمع
المؤنث السالم .
مثل  :المعلمات

ينجز تمارين الصرف على دفتر األنشطة ص 05

* ينجز التمرين على دفتر
األنشطة

التدريب واالستثمار

* كما يمكن استغالل هذه
االستثمارات في البيت لتجاوز
عائق الضغط الزمني

مالحظة  :هذه المذكرات لالستئناس يمكن للمعلم ان يطالب التالميذ بالحفظ في البيت او االشارة اليها
قصد بناء الكفاءة من خالل المقطع
الحصة 9 :

عدد الحصص 3 :
القيم اإلنسانية
المقطع التعلمي :
العنوان  :طريق العلم
النشاط  :حلو الكالم
مركبة الكفاءة  :يفهم ما يقرا ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب ،يستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم
مضمون النص .
مؤشرات الكفاءة  :يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام  ،يتفاعل مع معاني النص الشعري.
القيم  :ينمي ويرشد إلى قيم إنسانية وآداب التعامل مع الغير  ،ويساهم في عمل الخيري .
الهدف التعلمي  :يقرأ نصوصا شعرية مكتوبة  ،يفهم معاني أبيات المحفوظة  ،يؤدي المحفوظة أداء معبرا
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األستاذ  :ين سعسع النذير
التقويم
يسترجع المعارف
السابقة

الوضعية التعليمية والنشاط المقترح
ويكون بإثارة نشاط التالميذ وأذهانهم الى موضوع القطعة ،عن طريق الحديث
واألسئلة  ،ويدخل في مرحلة التمهيد ذكر مناسبة القطعة ،وتصوير جوها،
والتعريف الموجز بصاحبها
 على ماذا يتمرن الرفاق في المدرسة ؟*ينصت إلى أداء األستاذ
مرحلة التقديم وشرح المعنى اإلجمالي
*يدرك المعنى اإلجمالي
يكشف األستاذ عن نص المقطوعة مكتوبة بشكل جميل وواضح إلضفاء
ويجيب
الجمالي عليها
عرض القطعة :ويكون ذلك بأساليب عديدة منها ،توزيع أوراق على التالميذ،
*تتحدث عن طلب العلم
* أسئلة الفهم
طبعت فيها القطعة ،او إرشادهم إلى موضعها في الكتاب المقرر،او بعرضها
*يقرا المحفوظة قراءة
مكتوبة على سبورة إضافية ،بخط واضح وجميل
د ْرسُنا كان ب ِسي ً
سليما
وأنا أسْهبْتُ فِي ْه
طا
وأعدْتُ ال َّ
-يشرح المعلم المفرداتف ِلماذا ال ت ِعي ْه ؟
ش ْرح ع ْمدًا
اللغوية
س ِيّدِي ع ْفوك قُ ْلتُ
أنا أحْ يانًا أ ِتي ْه
أسْهب الكالم  :أطال ،
ب ْعدهُ ما ق ْد ي ِلي ْه !
أ ْلفظُ ْالق ْول وأ ْنسى
سع /
ُربَّـما غي ُْر و ِجيه
سؤا ٌل
تو َّ
س ِيّدِي ِع ْندِي ُ
وباألمر :
ي األمر ،
ض أ ِبيه
ه ْل ص ِحي ٌح ُكل ِط ْفل
هُو ب ْع ُ
ِ
ع َّ
ج ِهله
ص ِب ُح ْالم ْر ُء ف ِقي ْه
آه يا أُسْتاذُ كيْف
يُ ْ
الوجيهُ  :ذو قيمة
حا ِو ِل الت َّ ْر ِكيز ِفيه
قال ا ْقرأْ ما لديْك
 ،حسن ومقبول
ار ن ْقت ِفيه
ق ا ِل ِع ْل ِم ُج ْه ٌد
وم س ٌ
فط ِري ِ
ضنِياتٌ
ن ْقت ِفيه  :تتبَّعهُ
ليْس ث ْوبًا ن ْشت ِريه
وليال ُم ْ
ً
ُ
تٌ
اتٌ
يش
و
ر
د
ِّين
د
ّ
ال
ور
ن
ضنِي ُ :م ْرهقا ،
ُم ْ
ِّ
ً
ْ
حاتٌ
تٌ
تحْ ت
ُمتعبا  ،ر ِاز
*قراءة المعلم النموذجية للقطعة يراعي فيها حسن األداء ،وتصوير المعنى.
القراءات الفردية التالميذ :على أن يقرا كل تلميذ جزء منها ،وفي هذه المرحلة عِبْ ء /تائِهٌ  :ضال
قال رسول هللا
يعنى المعلم بتصحيح األخطاء التي يقع فيها التالميذ تصحيحا مباشرا وسريعا،
حتى ال يثبت الخطأ في أذهانهم  .ويمكن في الصفوف القليلة العدد ان تكون
صلّى هللا عليه وسلّم:
هذه القراءة جماعية ،زيادة على فراءاتهم الفردية
(من سلك طريقًا يبتغي
شرح القطعة - :يلقي المعلم على التالميذ مجموعة من األسئلة تتناول األفكار
َّللاُ بِ ِه
في ِه عل ًما سلك َّ
العامة الواضحة في القطعة الختبار مدى ما فهمه التالميذ
طريقًا إلى الجنَّ ِة).
س؟
 كيف كان الد ْر ُقال رسول هللا صلّى
 ما الذي اتعب الشاعر في الدرس ؟ قال الشاعر انه كان تائه ؟ ما السبب ؟هللا عليه وسلّم:
 من الشخصيتان المتحاورتان ؟العلم،
(مرحبًا بطالب ِ
 سال الشاعر سؤاال ألستاذه ما هو ؟َّ
العلم لت ُحفه
إن طالب ِ
 ماذا يحدث مع الطفل أحيانا ؟المالئكةُ وت ُ ِظله
ص ِب ُح ْالم ْر ُء ف ِقي ْه ؟
 كيف يُ ْبأجنحتِها)
 كيف يصبح االنسان متعلما ومدركا ما حوله ؟ هل درب العلم سهل ومتاح للجميع ؟ كيف ذلك ؟ من يعطينا حديث او أية تدب على الصبر في طلب العلم ؟جد لكل مفردة شرحها ؟
 أسهبت  * /تعيه  * /أتيه  * /غير وجيه  * /فقيه  * /نقتفيه  * /مضنيات
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.
 أطلت وتوسعت  * /متعبة ومرهقة  * /يشرد ذهني  * /في غير محله
يقسم المعلم القطعة الى وحدات معنوية وكل وحدة من هذهالوحدات تتكون من بيت او بيتين او مجموعة ابيات تعرض فكرة جزئية محدودة .
 قراءات أخرى للقطعة - .مناقشة عامة في معنى القطعةيؤدي المحفوظة أداء
 تحفيظ القطعة والتحفيظ هو الخطوة النهائية والهدف األساس الذي يسعىسليما
لتحقيقه المعلم من الدرس.

مالحظة  :تم حذف المطالعة في كثير من المخططات وهذا كله اجتهادات في انتظار الجديد من الوزارة
اما التوقيت فهو رسمي وال اجتهاد في المراسيم
الميدان  :فهم المكتوب
المقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية
عدد الحصص 3 :
النشاط  :المطالعة
الكفاءة الختامية  :يقرأ نصوصا مختلفة األنماط ،مع التركيز على النمط الوصفي ،قراءة سليمة ويفهمها
مركبات الكفاءة  :يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب،يستعمل المعلومات الواردة
في النص المكتوب ،يستعمل إستراتيجية القراءة ويقيم مضمون النص المكتوب
مؤشرات الكفاءة  :يلخص النص بشكل عام ،يتجاوز المعنى العام للنص إلى جزئياته ،يناقش المعنى اإلجمالي و العام
للموضوع وعبره،
القيم  :ينمي ويرشد إلى آداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل الخيري
الحصة 10 :
الهدف التعلمي  :يستخلص العبر  ،يعبر كتابيا عن وضعيات تواصلية موظفا مكتسباته
التقويم
المراحل و الوضعيات التعلمية و النشاط المقترح
مرحلة االنطالق  :اإلعــــــــــــــــــداد  :المسبق لنص المطالعة المو ّجهة بإعداد أسئلة
يسترجع بعض المعارف
مرتبة ومنظمة على نص المطالعة الموجود في الكتاب المدرسي المقرر او ما يراه االستاذ والمراد بهذا الحض على
مناسب  ، .ويستحسن في التمهيد أال يتعرض إلى األفكار الرئيسية لموضوع الدرس حتى المكارمة في األكل
والمواساة واإليثار على
ال يفقد الموضوع جدته
َّ
السياق  :اجتمع عند أحد الصحابة ما يقرب من ثالثون رجال ومعهم أرغفة معدودة ال النفس
إيثارا لآلخرين.
يكفيهم شبعا ،فكسروها وأطفأوا السراج ،وجلسوا لألكل فما رفعت السفرة فإذا األرغفة
كما هي لم بنقص منها شيء ألن أحدا منهم لم يأكل .
المهمة :التنبؤ بالمنتوج المرتقب
التعليمية  :لماذا لم ينقص رغيفا رغم انهم كانوا ثالثون رجال ؟ ما رأيك في هذا العمل ؟
مراحل بناء التعليمات :
*يكتشف الكلمات الجديدة
عرض المادة :يتم عرض الدرس على وفق الخطوات اآلتية:
*يذلل الصعوبات
الطلب من التالميذ فتح الكتب على الصفحة المطلوبة من الكتاب المقرر او توزيع
نصوص مقترحة وإخراج أقالم رصاص ،ودفاتر مذكراتهم من أجل وضع خطوط تحت
المفردات الصعبة واألساليب الملبسة
*يثري رصيده اللغوي
والمعرفي
*يفهم معاني كلمات
باالعتماد على السياق
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القراءة الصامتة هي وسيلة
وغاية معا ،فهي غاية في حد
ذاتها » بمعنى أن يقوم المعلم
بالتركيز على مهاراتها
ومعاييرها كعدم التلفظ أو
الهمس أو تحريك الشفاه والتقيد
بالسرعة والزمن المحددين،
وهي الطريقة األجدى للفهم
واألفكار التي يشمل عليها
موضوع الدرس ،وعلى المعلم
في هذه المرحلة حث التالميذ
على التعرف على المفردات
الصعبة ويطالبهم بوضع خطوط
تحت الكلمات التي ال يستطيعون
التعرف إليها ».من خالل
النص«

* يستشهد

المناقشة العامة :بداية يطلب المعلم من تالميذهم إغالق كتبهم وطرح عليهم مجموعة من
األسئلة السهلة الواضحة حول األفكار الرئيسية في الموضوع ،بقصد التعرف إلى مدى
إلمام التالميذ
 .1من شخصيات النص ؟
 .2كم رغيفا خبزت فاطمة رضي هللا عنها ؟
 .3من كان الطارق ؟
 .4هل كان المسكين الطارق الوحيد ؟
 .5ماذا نسمي هذا النوع من الخصال ؟
 .6ما هو اإليثار
يستخلص المعلم المعلومة و إن أمكن تدون على السبورة من طرف المعلم .
قراءة نموذجية من طرف المعلم .
قراءات فردية من طرف التالميذ .

* اإليثار هو درجةٌ
سامية من درجات الجود
والكرم وال يقوم بها إال
من بلغ قمة الكرم
والسخاء ،كما َّ
أن اإلسالم
حث عليه.
فوائد اإليثار :تحقيق
التكافل والتعاون والتآخي
في المجتمع ،كما أنه
يؤدي إلى انتشار المحبة
بين الناس ويُنمي الشعور
بالمسؤولية اتجاه
اآلخرين .عالج الصفات
والخصال السيئة التي قد
يعاني منها البعض مثل
البخل واألنانية والحسد،
كما أنه يُنمي األخالق
الحميدة عند الناس مثل
الرحمة وحب الغير
والسعي لتحقيق مصالح
اآلخرين.

اإليثار :هو التقديم وتفضيل اآلخرين على النفس ليعود ذلك بالنفع على اآلخرين
الميدان  :فهم المكتوب

المقطع التعلمي  :القيم اإلنسانية
النشاط  :تعبير كتابي
الكفاءة الختامية  :ينتج كتابة نصوصا من ستة إلى ثمانية أسطر مختلفة األنماط سيما النمط االتفسيري في وضعيات
تواصلية دالة.
مركبات الكفاءة يفهم ما يقرا ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص المكتوب /يستعمل استراتجيه القراءة و يقيم
مضمون النص المكتوب /يتعرف على مختلف الضوابط للكتابة بالعربية،يتحكم في مستويات اللغة الكتابية  ،ينتج
منصوصات حسب وضعية التواصل.
مؤشرات الكفاءة  :يلخص النص بشكل عام ،يتدرب على تجنيد الموارد المكتسبة للتعبير كتابيا في وضعيات تواصلية
دالة
القيم  :ينمي ويرشد إلى آداب التعامل مع الغير،و يساهم في العمل الخيري
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المراحل
مرحلة
االنطالق
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الوضعيات التعلمية و النشاط المقترح
تذكر األفكار الرئيسية للنص و كتابتها على السبورة
تلخيص النص بشكل عام .
 توزيع كراسات النشاطات على التالميذ وتركها مغلقة سؤال تذكيري عن نص القراءة ومحتواه....إجابات شفهية مختلفة من التالميذ.... -فتح كراسات النشاطات ومالحظة سريعة من التالميذ للموضوع

مرحلة
البناء
التعلمات

التقويم
يتذكر أهم األحداث
النص و المعني العام
له يجب عن األسئلة

منهجية تصحيح
التعبير الكتابي
التصحيحالثنائي.او التصحيح
الفوجي او التصحيح
الجماعي:
خطأ تركيبي  :وهو
في ترتيب كلمات
الجملة...فيقدم ما حقه
 طريقة االسلوب البنائي في االنتاج الكتابي :التأخير او يؤخر ما
حقه التقديم
التقييـــــــــــــــم:
 اإللمام بعناصرالموضوع
 قراءة أحسنموضوع
عدم اكتفاء المعلمبتقدير موضوع
 الهدف  :ربط الفقرات بعضها ببعض بشكل متساوي يقود إلى البناء الكلي للفكرة أوالتلميذ بدرجة معينة
اإلحساس المعبر عنه.
 تحديد الفكرة واستقصاءها من جوانبها المختلفة بتعمق يتناسب مع مستوى نموه اللغوي بل يجب أن يضيفإلى ذلك مالحظات
 طرح أسئلةكتابية تشير إلى
بم بدأت الرسالة ؟
)1
النقائص أو عبارات
متى عرف المرسل عن نفسه ؟
)2
تشجيعية.
هل ذكر سبب الذي كتبت الرسالة من أجله؟
)3
 تجنب اإلفراط فيهل كتب المعلومات األساسية والتفاصيل حول موضوع الرسالة ؟ في الفقرة
)4
التغذية الراجعة
الثانية وما يتبعها من فقرات.
التصحيحية ،إذ إن
هل قام بتوضيح الهدف من الرسالة ؟
)5
ذلك يمكن أن يؤدي
 مطالبة التالميذ بمأل الفراغإلى صرف اهتمام
التالميذ عن محتوى
الكتابة
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قسنطينة في  16:نوفمبر 2018

مرحلة
االستثمار
المعلومات

صديقي العزيز منير
بعد بسم هللا الرحمن الرحيم  ،وبعد التحية الصادقة  ،يسرني أن ابعث لك هذه الرسالة
ألطمئن عن أحوالك .فقد بلغني انك مازلت مجدا في دراستك وقد سررت لذلك كثيرا .
غير انك بقيت وحيدا منذ رحلت أنا عن مدرستكم .لذلك أردت أن أخبرك بان اإلنسان
يكون اجتماعيا ويكون صداقات مديدة .ولكن عليك أن تختار صديقك وفق
يجب أن ّ
شروط .كان يكون صادقا تأمنه على أسرارك ،خلوقا يعينك على فعل الخير عطوفا
وحنونا ال غضوبا  .فاإلنسان يتأثر بمن يصاحب  .وصدق من قال ":قل لي من
صاحبك أقول لك من أنت " .ارجوا أن تر ّد على رسالتي قريبا  .سالمي الحار إليك .
صديقك سراج
ر ّد منير على رسالة صديقه برسالة اخرى تخيل فحواها واكتبها على كراسك مع
االلتزام بالعناصر التالية :
تاريخ ومكان كتابة الرسالة – المرسل اليه – التحية  -موضوع الرسالة  -المرسل
وتوقيعه
المدية في  18 :نوفمبر 2018
صديقي العزيز سراج
ٌ
شوق إلى لقائك ،فأنت يا صديقي تعيش معي في داخل
أكتب إليك رسالتي هذه وكلي
قلبي وروحي رغم بُعد المسافات التي تفص ُل بيني وبينك  ،وأنت من قضيت معك
أجمل أيام العمر ،فيا رفيق أجمل لحظات العمر ،لذلك أنت خير األصدقاء وأجملهم،
معك أنت ضحكت ضحكات كثيرة من القلب ،ومعك أيضا ً بكيت ،وكنت في كل مرة
تمسح دمعتي بمنديلك ،لذلك أرى أن كلمة "شكراً" ،ال تساوي أي شيء مقابل ما قدمته
وتقدمه لي يا نعم األخ والصديق .صديقي األجمل دائماً،طالما سمعتهم يقولون" :رب
أخ لك لم تلده أمك" ،ولم أكن أعي ما معنى ذلك اال بعد ان رحلت .لكن سآخذ
وأكون أصدقاء .كما أدعو لك في سجودي كل يوم أن أجد صديقا خلوقا
بنصيحتك
ّ
يعينني على فعل الخير كما طلبت عطوفا وحنونا ال غضوبا  .صديقي العزيز :في
نهاية رسالتي لك ،أرجو أن تكون بألف خير وعافية ،وأن تصلك رسالتي وأنت تتمتّع
دائما أنّني ال أنسى أصدقائي األوفياء مثلك ،كُ ْن بخير
بموفور الفرح ،وتذكر ً
صديقك منير
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يقدم اقتراحات
للمساهمة في أعمال
إنسانية على شكل
قائمة

