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لوسائل ا  األھداف  المراحل
  والتقنیات

  األنشطة

إثارة انتب�اه التالمی�ذ لموض�وع ال�درس ع�ن طری�ق ط�رح تس�اؤل   نص  اكتشاف الموضوع  أمھد تعلمي
  سیتمحور حولھ التعلم

إكساب المتعلم مھارة   كیف أتعلم؟
اإلص������غاء بتمرین������ھ 
عل����������ى العملی����������ات 
الفكری����ة الت����ي یم����ر 
عبرھ�������ا اإلص�������غاء 

اإلنتب�������اه، ( النش�������یط
اإلھتم��������ام، الفھ��������م، 

  )إلعادةا

  لعب أدوار
  
  
  
  

  صور

/ ت���تم ق���راءة ال���نص م���ن ط���رف الم���درس ث���م یق���رؤه تلمی���ذان* 
  تلمیذتان آخران أو ثالثة تالمیذ

یتم��رن التالمی��ذ والتلمی��ذات عل��ى العملی��ات الفكری��ة الت��ي یم��ر * 
( عبرھ��ا اإلص��غاء النش��یط والكیفی��ة الت��ي تت��رجم بھ��ا ك��ل عملی��ة 

ر وجھ�ھ نح�و الم��تكلم اإلنتب�اه م�ثال یف��رض عل�ى المص�غي أن ی��دی
  )وینظر إلیھ

: یطب��ق المتعلم��ون ذل��ك ع��ن طری��ق تش��خیص ث��الث وض��عیات* 
یتح���دث تلمی���ذ م���ع ص���دیقھ لك���ن ھ���ذا األخی���ر ال یطب���ق قواع���د 

) ة(اإلص��غاء أي ال ینتب��ھ لم��ا یق��ول وال یھ��تم ب��ھ، یطل��ب الم��درس
م��ن التلمی��ذ ال��ذي ش��خص دور المح��اور أن یص��ف ش��عوره م��ن 

  .لما یقولجراء عدم انتباه صدیقھ 
ی��تم عك��س األدوار ف��ي الوض��عیة الثانی��ة ویطال��ب التلمی��ذ ال��ذي * 

شخص دور عدم اإلصغاء بتصور ووصف المشاعر التي أح�س 
  .بھا صدیقھ والتي سبق أن شعر بھا في الوضعیة األولى

یس���جل التالمی���ذ ض���من مجموع���ات مالحظ���اتھم ح���ول س���لوك * 
  التلمیذین في الوضعیتین األولى والثانیة

یقوم تلمیذان آخران بتشخیص الدورین لكن مع مراع�اة قواع�د * 
  .اإلنصات ھذه المرة

یس��جل التالمی��ذ ض��من مجموع��ات الس��لوكات الت��ي تعب��ر ع��ن * 
المتكلم��ة، ط��رح أس��ئلة، طل��ب / النظ��ر إل��ى الم��تكلم: إص��غاء جی��د

  ...توضیح
یمكن تكرار التمرن على اإلصغاء النش�یط م�ع ف�تح نق�اش ع�ام * 

تالمی��ذ انطالق��ا م��ن أس��ئلة ح��ول ش��عورھم وھ��م ب��ین مجم��وع ال
  یطبقون قواعد اإلصغاء النشیط

ترسیخ ما سبق لجعل التالمیذ یدركون فائدة ما یتعلمونھ ویصلوا إلى فھم قواعد اإلصغاء النشیط وفوائده انطالقا من   لماذا أتعلم؟
  اإلستنتاجات التي تم التوصل إلیھا ویطبقونھا في حیاتھم الیومیة

ی�تم اس�تخراج الملخ�ص م�ن التالمی�ذ، إذا س�مح الوق�ت ب�ذلك، . ساعد الملخص على احتفاظ التالمیذ بم�ا ھ�و أساس�يی  ملخص
  ومقارنتھ مع ملخص الكتاب

أقوم وأدعم 
  تعلمي

الق������درة عل������ى تمث������ل 
واس���������تیعاب قواع���������د 
اإلص��������غاء النش��������یط، 

  القدرة على التعبیر

 یكت���ب التالمی���ذ ح���وارا ل���م تحت���رم فی���ھ قواع���د اإلص���غاء  رسم
ولتحقی���ق الھ���دف المت���وخى یمك���ن . ویص���فون انعكاس���اتھ

للم��درس م��ن خ��الل مالحظت��ھ لس��لوك التالمی��ذ ف��ي جمی��ع 
الم��واد استحض��ار ورص��د م��دى اس��تدماجھم لھ��ذا الس��لوك 
وتش��جیعھم عل��ى تطبی��ق قواع��د حس��ن اإلنص��ات وتعزی��ز 

  .ذلك

  عبیر الشفوياستحضار قواعد اإلصغاء النشیط في دروس اللغة العربیة خاصة الت  امتدادات
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