المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 1

المستوى  :الخامس
المكون  :القراءة ( نص وظ )
العنوان  :الواجبات والحقوق
الحصة  1 :و  2و 3
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :إقدار المتعلم (ة) على تملك آليات القراءة والتوقع  ،واستراتيجيات المفردات
والفهم  ،وإغناء معلوماته حول مجال الواجبات والحقوق  ،واستثمارها في إنجازات شخصية
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار  /أسئلة ... /
األسبوع
والحصة

المحطات

أنشطة التعليم والتعلم

التقويم والدعم

األسبوع1
الحصة 1

التوقع والقراءة
والتحقق

أعمل على خلق تفاعل بين المتعلمين من خالل دفعهم إلى
صياغة توقعاتهم حول مضامين النص
أعمل على تسجيل توقعات المتعلمين
أترك للمتعلم فرصة لالنفراد بالنص لالطالع والبحث عما ورد
فيه من معارف ومعلومات مستقصيا عباراته وأفكاره  ،مستعينا
بالمعجم رفعا لاللتباس وتعزيزا للفهم
يتحقق المتعلم من توقعاته  ،مع ذكر ما يدل على صحة ما صح
منها من النص.

ـــ تصحيح وتقويم
عبارات المتعلمين
المعبرة عن التوقعات
ـــ أسئلة تساعد على
تقريب التوقعات التي
تالمس جوانب من
النص

األسبوع1
الحصة 2

إغناء المعجم
والفهم

أدعو المتعلمين إلى تذكر ما تم تحققه من توقعاتهم  ،ثم أقرأ
النص وأدعوهم إلى قراءته مراعين شروط القراءة الصحيحة :
( الصوت المسموع  ،وثيرة األداء  ،تمثيل المعاني  ،تفادي
التقطيعات المخلة بالمعنى  ،التناغم مع األساليب المختلفة :
استفهام  ،تعجب )...
ـــ أثير انتباههم إلى أهمية عالمات الترقيم في نقل المعاني
للقارئ ولسامعه ...
ـــ يجيب المتعلم عن أسئلة الختبار الفهم  ،محاوال في نفس
الوقت دفع المتعلمين إلى مناقشة بعض أفكار النص  ،قيم النص
 ... ،مع تشجيعهم على إبداء آرائهم حول بعض األفكار ...
ـــ أوجههم الستعمال المعجم مع إرشادهم إلى طريقة استعماله ،
كما أدعوهم إلى إنجاز التمارين  1و  2و 3ص 53 / 52
ـــ أدعوهم إلى إنجاز بعض التمارين الواردة بالكتاب
ـــ التمرينان  1 :و 2من فقرة ‘’ أستثمر ‘’ ص 49

ـــ تقييم مدى فهم
الكلمات المقترحة
للشرح بإدراجها
ضمن سياقات .
ـــ االستفسار عن
معاني عالمات الترقيم
 ،وتعليل اإلجابات
ـــ أسئلة عن اختيار
المعجم المالئم لسياق
النص

األسبوع
1
الحصة 3

القراءة
واالستثمار

ـــ يقرأ بعض المتعلمين (ات) النص  ،ثم أدعوهم إلى إنجاز
األنشطة التالية :
أفهم وأحلل :
ـــ أدعو المتعلمين إلى إنجاز األنشطة  1و 2و  3ص 53
أركب وأقوم :
أدعو المتعلمين إلى إنجاز األنشطة  1و 2و  3ص 53
ـــ أثير انتباه المتعلم إلى إمكانية استغالل مضامين النص
وبعض أساليبه في التعبير الكتابي
ـــ يعرض المتعلم إنجازاته  ،ويستقبل المالحظات والمقترحات
ـــ يقوم بإدخال التعديالت المالئمة لتجويد اإلنجاز بناء على ما
تلقاه من مالحظات

ـــ دعم إنجاز
االستراتيجيات إلغناء
الرصيد
ـــ أسئلة توجيهية
الكتشاف األخطاء
التركيبية واإلمالئية
وتصحيحها
ـــ أسئلة توجيهية
لترتيب األفكار
وتجويد المنتوج

1

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

المستوى  :الخامس
المكون  :الصرف والتحويل
العنوان :تصريف الفعل الصحيح في األزمنة

الواجبات والحقوق
األسبوع 2 / 1

الثالثة

الحصة  1 :و 2

المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يتعرف المتعلم (ة) التغييرات التي تطرأ على الفعل الصحيح ( المهموز
والمضعف ) عند تصريفهما
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /أسئلة  /حوار
األسبوع
والحصة

المحطات

❑ أالحظ
وأكتشف :

األسبوع1
الحصة 1

األسبوع2
الحصة 2

❑ استكشاف
الظاهرة
وبناؤها

❑ أطبق
وأوظف

أنشطة التعليم والتعلم
✓ أدبر نقاشا حول الموضوع ( الواجبات والحقوق ) ،
وأطرح السؤال التالي  :ما الواجب ؟
ـــ أقرأ نص ص  ، 54وأدعوهم إلى قراءته
ـــ يستخرجون األفعال الصحيحة الواردة في النص

البحث  :أكتشف وأبني
ـــ أدعوهم إلى تكملة تعبئة جداول الكتاب ص  54بعد نقلها إلى
دفاتهم  ( ،وقد ينجز هذا النشاط على األلواح بالتتابع ) ربحا
للوقت .
ـــ يالحظ المتعلمون (ات) الجداول  ،ثم يجيبون :
ـــ ما هي التغييرات التي على األفعال السابقة أثناء تصريفها ؟
❖ من خالل اإلجابة عن السؤال السابق  ،يتوصل المتعلمون
إلى االستنتاج ( ص  ، ) 54فينقلونه إلى دفاترهم .
أدعو المتعلمين إلى إنجاز التمرين التطبيقي التالي :
ـــ صرف الفعل ‘’ شد ‘’ في الماضي مع الضمائر التالية :
أنا  /نحن  /أنتما  /أنتن
ـــ يصححون إنجازاتهم بعد التصحيح الجماعي على السبورة
✓ أذكر المتعلمين بمضامين الحصة األولى عن طريق
دعوتهم إلى إنجاز ما يلي :
❖ حول الفعل التالي حسب المطلوب :
ك في الماضي مع :
ـــ ش َّ
ت  /أنتما  /أنتم
أن ِ
✓ أدعو المتعلمين إلى إنجاز التمارين  2و 3و 4من
الصفحة 63
❖ تصحح اإلنجازات بشكل جماعي  ،ثم بشكل فردي مع
تقديم الدعم للمتعثرين .
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التقويم والدعم

ـــ أسئلة حول الدرس
السابق
ـــ تقويم تعثرات
المتعلمين

حول ما يلي :
ـــ هو مرَّ بسرعة
ـــ أنتَ ......
ـــ هنَّ ......

ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
االستنتاجات
المستخلصة من
الدرس .
تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

األهداف التعليمية

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 2 / 1

المستوى  :الخامس
المكون  :التراكيب
العنوان  :إن وأخواتها
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

 :أن يتعرف المتعلم النواسخ الحرفية  ،ويتعرف عملها  ،ويوظفها في استعماالته

الكتابية والشفهية
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /أسئلة  /حوار
األسبوع
والحصة

المحطات
تمهيد :
❑ أالحظ
وأكتشف :

األسبوع1
الحصة 1

أنشطة التعليم والتعلم
✓ أدعو المتعلم إلى ذكر أنواع الخبر في الجملة االسمية ،
وذلك بتعبئة الخطاطة الواردة بكتابه ص 55
ـــ أقرأ نص ص  ( 55فضيلة الصداقة )  ،وأدعوهم إلى
قراءته
البحث  :أكتشف وأبني
ـــ أدير نقاشا بين المتعلمين حول جدول ص  ، 55وقد أرسم
جدوال مختصرا على السبورة  ،حتى تكون المناقشة منظمة

❑ استكشاف
الظاهرة
وبناؤها

❖ من خالل مناقشة وتحليل الجدول أعاله  ،يتوصل
المتعلمون إلى االستنتاج ( ص  ، ) 55فينقلونه إلى
دفاترهم .
أدعو المتعلمين إلى إنجاز التمرين التطبيقي التالي :
ـــ أرسم سطرا تحت الخبر في كل من الجمل التالية :
▪ إن الحق يقابل الواجب  /لعل أحمد خلقه كريم  /ليت
الواجب محترم
ـــ يصححون إنجازاتهم بعد التصحيح الجماعي على السبورة

األسبوع2
الحصة 2

❑ أطبق
وأوظف

✓ أذكر المتعلمين بمضامين الحصة األولى عن طريق
دعوتهم إلى اإلجابة الشفهية على ما يلي :
ـــ حدد اسم الناسخ وخبره في كل من الجمل التالية :
إن القاضي عادل  /لعل الحق قائم  /كان الباطل زهوقا  /افتتح
القاضي جلسة  /حضر المتهم لكن المحامي غائب  /علمت أن
الحق منتصر
❖ ينجز المتعلمون التمرين ( ) 2من الصفحة  63على
دفاترهم  ،وهو كالتالي :
ـــ أنتج أربع جمل مفيدة تبتدئ بالنواسخ المقترحة :
ـــ إن  / .......أصبح  / ...ليت  / .....صار .....
❖ تصحح اإلنجازات بشكل جماعي  ،ثم بشكل فردي مع
تقديم الدعم للمتعثرين .
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التقويم والدعم

ـــ أسئلة حول الدرس
السابق
ـــ تقويم تعثرات
المتعلمين

أدخل نواسخ حرفية
على الجمل التالية :
▪ القمر منير
▪ الحق ظاهر
▪ اللوحة رائعة

ـــ اذكر اسم الناسخ
واسمه وخبره في
الجملة التالية :
حاضر
إنه
ٌ
ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
االستنتاجات
المستخلصة من
الدرس .
تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 1

المستوى  :الخامس
المكون  :اإلمالء
العنوان :همزة ‘ابن’
الحصة 1 :

المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يتعرف المتعلم أحوال همزة ‘’ ابن ‘’  :مواضع ثبوتها ومواضع حذفها
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /أسئلة  /حوار
األسبوع
والحصة

المحطات
❑ تمهيد
❑ القراءة
والفهم
❑ استكشاف
الظاهرة
وبناؤها

أنشطة التعليم والتعلم

التقويم والدعم

✓ يكمل المتعلمون كلمات بالهمزة المناسبة ص56
✓ أدعو المتعلمين إلى قراءة النص الحامل للظاهرة ص 56

البحث  :أكتشف وأبني :
ـــ يالحظ المتعلمون ما يحدث من تغيير على همزة كلمة ‘’ ابن ‘’
ـــ أسئلة حول الدرس
السابق
ـــ تقويم تعثرات
المتعلمين

األسبوع
1
❑ أستنتج :
الحصة
1

من خالل مالحظة ومناقشة الخطاطتين (  ، ) 56يستنتج المتعلمون
قاعدة الدرس كما يلي :

ـــ اكتب على اللوحة :
صديقي ابن مدينة
أكادير
ـــ ابن بطوطة رحالة
مغربي
ـــ رسولنا هو محمد
بن عبد هللا
( صلى هللا عليه وسلم )

تكتب همزة ‘’ ابن ‘’ إذا جاءت في أول الكالم أو وسطه ،
وتحذف إذا جاءت بين اسمين علمين  ،وكان األول ابنا للثاني

❑ تطبيق :

األسبوع
2
الحصة
2
تثبيت
وتطبيق

❑ أطبق
وأوظف

ينجز المتعلمون التمرين التالي :
ـــ امأل كل فراغ في الجمل اآلتية ب ‘’ ابن ‘’ أو ‘’ بن ‘’
▪ محمد  ......علي
▪  .......مدينة العيون
▪ يوسف  ......تاشفين
▪  .......طفيل
ــ يصححون إنجازاتهم بعد التصحيح الجماعي على السبورة
✓ أذكر المتعلمين بمضامين الحصة األولى شفهيا أو باستعمال
األلواح
ــــ يعلل المتعلمون (ات ) رسم همزة الوصل فيما يلي :
ابن عمر  /الفقيه ابن عمر  /جامع ابن يوسف  /محمد بن أحمد  /سعيد
ابن أخي
✓ أملي على المتعلمين النص اإلمالئي جملة جملة  ،بعد أن أقرأه
على مسامعهم  ،وأطرح عليهم أسئلة حول مضمونه .
❖ تصحح اإلنجازات بشكل جماعي  ،ثم بشكل فردي مع تقديم
الدعم للمتعثرين .
4

ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
االستنتاجات
المستخلصة من
الدرس .
تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 2

المستوى  :الخامس
المكون  :اإلمالء
العنوان :همزة ‘ابن’
الحصة 2 :

المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يتعرف المتعلم أحوال همزة ‘’ ابن ‘’  :مواضع ثبوتها ومواضع حذفها
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /أسئلة  /حوار
األسبوع
والحصة

األسب
وع2
الحصة
2
تثبيت
وتطبيق

المحطات
❑ أطبق
وأوظف

أنشطة التعليم والتعلم

التقويم والدعم

✓ أذكر المتعلمين بمضامين الحصة األولى شفهيا أو باستعمال
األلواح
ــــ يعلل المتعلمون (ات ) رسم همزة الوصل فيما يلي :
ابن عمر  /الفقيه ابن عمر  /جامع ابن يوسف  /محمد بن أحمد /
سعيد ابن أخي
النص اإلمالئي :

ـــ ما عنوان النص ؟
ـــ اذكر بعض صفات عمر بن عبد العزيز كما جاءت في النص

❖ أملي على المتعلمين النص اإلمالئي جملة جملة  ،بعد أن أقرأه
على مسامعهم .
❖ أعيد قراءة النص بعد إمالئه حتى يتداركوا ما فاتهم من الكلمات

❖ تصحح اإلنجازات بشكل جماعي  ،ثم بشكل فردي مع تقديم
الدعم للمتعثرين .

5

ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
االستنتاجات
المستخلصة من
الدرس .
تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 2

المستوى  :الخامس
المكون  :الشكل والفهم
العنوان  :أمنية السيد خالد
الحصة  1 :و 2

المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :إقدار المتعلم (ة) على تملك آليات القراءة والتوقع  ،واستراتيجيات المفردات
والفهم والشكل ،وإغناء معلوماته حول مفهوم الواجبات والحقوق  ،واستثمارها في إنجازات شخصية
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /دفاتر  /ألواح
األسبوع
والحصة

المحطات
القراءة والفهم

الشكل :
األسبوع1
الحصة 1

التصحيح :

األسبوع2
الحصة 2

االستثمار
والتوظيف

أنشطة التعليم والتعلم
❖ أدعو المتعلمين إلى قراءة النص القراءة الصامتة ص 57
❖ أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص
❖ ينقل المتعلمون األجزاء المعنية بالشكل  ،ويشكلونها ،وذلك
بعد قراءة النص عدة مرات  ،واإلجابة عن أسئلة الفهم
التالية :
 (1ايت بمفردات من عائلة ‘’ صادق ‘’
 (2لماذا تمنى السيد خالد أن يتخذ سعيدا ابنا له ؟
 (3اقترح عنوانا آخر للنص
 (4انقل واشكل ما كتب باللون األزرق ،
((  ..ألن سعيدا صادق في أقواله ومخلص في أعماله  ،وكأنه
خلق للحب ))
❖ تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات على السبورة بشكل
جماعي  ،ثم يصحح كل منهم أخطاءه على دفتره اعتمادا
على السبورة.
❖ أذكر المتعلمين بمضامين درسي التراكيب والصرف
المقدمين تسهيال لإلنجاز  ،وتهيئة للمتعلم ليعمل في
ظروف يتوافر فيها االستعداد النفسي والمعرفي الالزمين
❖ ينجز المتعلمون التمارين التالية :
 (1حول إلى المضارع واألمر ما يلي :
ـــ اتخذ الطفل ابنا له  /ــــ أخلص في عمله
 ) 2أدخل على الجملتين التاليتين ناسخا حرفيا ثم ناسخا فعليا :
ـــ التلميذة مجدة في تطبيق القانون  /ـــ األستاذ مخلص في عمله
 (3اكتب كلمة ‘’ ابن ‘’ كتابة صحيحة :
▪ يوسف  ...تاشفين أمير المرابطين
▪ ال ِّشبل  ....األسد ملك الغابة
▪ أحب خالدا  ...عمي
❖ أخيرا تجمع دفاتر المتعلمين لتقويم درجة تمكنهم ،
وتصحيح أخطائهم جماعيا ثم بشكل فردي
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التقويم والدعم

ـــ تصحيح وتقويم
أجوبة المتعلمين
ـــ دعم المتعثرين
الدعم الفوري

ـــ مدى قدرة المتعلم
على إنجاز التمارين
بالشكل الصحيح
ـــ تقويم أخطاء
المتعلمين

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع  1و 2

المستوى  :الخامس
المكون  :التواصل الشفهي
العنوان  :من حقك أن تعبر
الحصة  1 :و 2

المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :تنمية قدرات المتعلم(ة) السمعية وفهم المسموع ومناقشته وتلخيصه  ،وإغناء معلوماته في
مجال الواجبات والحقوق وتعرفه لحقه في التعبير  ،واستثمار عناصر صورة الموضوع في إنتاج شفهي
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار  /األسئلة
األسبوع
والحصة

المحطات

التوقع واالستماع
والتحقق
األسبوع1
الحصة 1

الفهم

أنشطة التعليم والتعلم

التقويم والدعم

ـــ يصف المتعلم المشهد في الصفحة 57
ـــ يذكر بما ذا يوحي له هذا المكان الذي يعبر عنه المشهد
ـــ يذكر معنى العنوان اعتمادا على جزأيه
ـــ يعطي فكرة عن العالقة بين العنوان والصورة
ـــ يدلي بتوقعاته عما سيتضمنه النص  ( ،ويستحسن أن يتم النشاط عبر
مجموعات ) وباستعمال المخطط الشمسي
ـــ أسمع النص فقرة فقرة محاوال شد انتباه المتعلمين  ،وبعد فقرة أدعوهم
إلى التحقق من توقعاتهم  ،ويذكرون ما يدل على ذلك من النص
❖ أعطي توضيحات بشأن بعض الكلمات التي تعتبر مفاتيح لفهم
النص أكثر
❖ أعطيهم فرصة استعمال المنجد مرتين لشرح بعض الكلمات
❖ أطرح عليهم أسئلة حول بعض مضامين النص الصريحة والضمنية
❖ أسمعهم الفقرة أكثر من مرة قبل أن أطالبهم بالتعبير عنها بأسلوبهم
الخاص
❖ بعد تشبع المتعلمين بكل فقرة أحاول اختبار ذواكرهم إما بالقفز
على كلمات أو جمل او بزيادتها والمطالبة بذكر ما تم القفز عليه ،
أو باستبعاد ما تمت زيادته
❖ أثير انتباههم إلى فكرة من أفكار النص وأدفعهم إلى مناقشتها
❖ كما أدعوهم إلى نقل بعض كلمات النص إلى استعمالهم الخاص
❖ أو يستبدلون بعض كلمات النص مع الحفاظ على معنى السياق .

ـــ تصحيح وتقويم
عبارات المتعلمين
المعبرة عن التوقعات
ـــ أسئلة تساعد على
تقريب التوقعات التي
تالمس جوانب من
النص

❖
❖
❖

األسبوع1
الحصة 2

االستثمار
والتوظيف

❖
❖
❖
❖
❖

أتعاقد مع المتعلم على أن الهدف من الحصة هو الوصول إلى
إعطاء ملخص شفهي مواز للنص
عن طريق أسئلة مركزة أختبر مستوى المتعلمين في االحتفاظ
بأفكار النص وبعض عباراته
أعيد تسميع النص فقرة فقرة  ،وأدعو المتعلمين بإعادة ما احتفظت
به ذاكراتهم من المسموع
أسرد على مسامعهم فقرة من النص ثم أدعوهم إلى ذكر نوع
عالمات الترقيم التي أتوقف عندها كل مرة ألون بعض العبارات
من النص  ،وأدعوهم إلى ذكر ما أقصد إيصاله إلى المستمع
أدعو المتعلمين إلى ذكر ما جاء في النص ومقارنته مع ما جاء في
الصورة
أعطي المتعلمين وقتا كافيا لتكوين ملخص عن بعض فقرات النص
أو النص بأكمله
أشجع المتعلم على عرض إنجازه أمام زمالئه دون مقاطعته ،
ويمكن التصحيح والتجويد بعد أن يكمل عرضه
أتمن أحسن العروض سعيا إلى خلق جو من المنافسة المثمرة .

7

ـــ ردود أفعال
المتعلمين عبارة عن
التقويم
ـــ التلوين الصوتي
الذي يعد جزءا مهما
من التواصل الشفهي
ـــ تصحح األخطاء
وتجود اإلنجازات
المقدمة بشكل تشاركي
ـــ دعم النصوص
الشفهية الموازية ،
وتشجيع المشاركين
والمشاركات

من حقك أن تعبر

بعنوان :
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المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع  1و 2

المستوى  :الخامس
المكون :التعبير الكتابي
العنوان :توسيع فكرة بالشرح
الحصة  1 :و  2و  3و4
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :يتعرف المتعلمون ( ات ) أهم حقوقهم وواجباتهم في المدرسة  ،في البيت  ،مع
التدرب على تقنية توسيع فكرة بالشرح ،مع سالمة اللغة وجودة الخط .
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار
األسبوع
والحصة

األسبوع1
الحصة 1
اإلعداد
للكتابة

المحطات
أتهيأ

أنشطة التعليم والتعلم
ـــ يذكر المتعلم أنشطة له كامل الحرية في القيام بها داخل
المدرسة

أتمرن :

ـــ أشرح للمتعلمين طريقة توسيع فكرة ما بالشرح  ( :تفسيرها
الفكرة  /ربطها بالواقع عن طريق ذكر أمثلة حية من الحياة
اليومية والحياة المدرسية بالخصوص  ،مثال  :الحقوق
والواجبات  ، ) ...وأدير نقاشا بينهم حول بعض األشياء التي ال
يمكن القيام بها داخل البيت  ( :الضجيج  /إزعاج الوالدين
واإلخوة  /ترك الغرفة بدون توضيب وترتيب  /إتالف ممتلكات
وتجهيزات البيت  /التأفف من تصرفات وأوامر الوالدين /
إزعاج الجيران بالصراخ أو بالموسيقى الصاخبة )...

أخطط

❖ أدعو المتعلمين إلى إنجاز موضوع إنشائي حول الفكرة
التالية  ،وذلك باتباع الخطوات الواردة بالكتاب ص 58
(( حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين ))

األسبوع
األول
الحصة
الثانية :
اإلنجاز1

اإلنجاز :

األسبوع2
الحصة 3
المراجعة
وإتمام
اإلنجاز

أراجع :

األسبوع
2
الحصة 4

اإلنجاز 2
مراجعة وتكملة
اإلنجاز

التقويم والدعم

مسودات لمواضيعهم
❖ كمحاولة أولى  ،يكتب المتعلمون َّ
حول  ’‘ :الحق في الحرية وحدوده  ،وواجب احترام
حرية اآلخرين
ـــ يعرض المتعلمون إنجازاتهم  ،ويستمعون إلى مالحظات
واقتراحات بعضهم البعض
ـــ أبدي مالحظاتي حول مدى تطبيق المهارة أثناء اإلنجاز ،
وسالمة اللغة وجودة الخط ..
ـــ يعيد المتعلم إنجازه مع مراعاة ما تلقى من نصائح وتصويبات
ـــ يقوم المتعلمون بإدخال التعديالت على إنجازاتهم معتمدين
في ذلك على مؤشرات اإلنجاز الواردة بجدول ص 59
ـــ أشرف على إنجازات المتعلمين  ،وأقدم ما يلزم من مساعدات
لضمان استمرار العمل
ـــ يتبادل المتعلمون منتوجاتهم فيم بينهم إلعادة تصحيحها
ـــ أجمع اإلنجازات قصد االطالع على التقدم الحاصل ومدى
استفادة المتعلم من المالحظات واالقتراحات
9

ـــ أدعو المتعلمين إلى
ذكر بعض الحقوق
وما يقابلها من
واجبات

ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
مهارة توسيع فكرة
بالشرح

ـــ كم عدد أخطائك ؟
ـــ ما هي عالمات
الترقيم التي أغفلتها ؟
ـــ ما هي الصعوبات
التي واجهتها أثناء
اإلنجاز ؟

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 3

المستوى  :الخامس
المكون  :القراءة ( نص وظ )
العنوان  :القانون يمنع تشغيل
األطفال
الحصة  1 :و  2و 3
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :إقدار المتعلم (ة) على تملك آليات القراءة والتوقع  ،واستراتيجيات المفردات
والفهم  ،وإغناء معلوماته حول مفهوم المواطنة والسلوك المدني  ،واستثمارها في إنجازات شخصية
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /حوار  /أسئلة ...
األسبوع
والحصة

المحطات

األسبوع 3
الحصة 1

التوقع والقراءة
والتحقق

األسبوع 3
الحصة 2

إغناء المعجم
والفهم

األسبوع 3
الحصة 3

القراءة
واالستثمار

أنشطة التعليم والتعلم
أعمل على خلق تفاعل بين المتعلمين من خالل دفعهم إلى
صياغة توقعاتهم حول مضامين النص
أعمل على تسجيل توقعات المتعلمين على السبورة
أترك للمتعلم فرصة لالنفراد بالنص لالطالع والبحث عما ورد
فيه من معارف ومعلومات مستقصيا عباراته وأفكاره  ،مستعينا
بالمعجم رفعا لاللتباس وتعزيزا للفهم
يتحقق المتعلم من توقعاته  ،مع ذكر ما يدل على صحة ما صح
منها من النص.

أدعو المتعلمين إلى تذكر ما تم تحققه من توقعاتهم  ،ثم أقرأ
النص وأدعوهم إلى قراءته بالتناوب مراعين شروط القراءة
الصحيحة
ـــ أثير انتباههم إلى أهمية عالمات الترقيم في نقل المعاني
للقارئ ولسامعه ...
ـــ يجيب المتعلم عن أسئلة الختبار الفهم  ،وأحاول في نفس
الوقت دفع المتعلمين إلى مناقشة بعض أفكار النص  ،قيم النص
 ... ،مع تشجيعهم على إبداء آرائهم حول بعض األفكار ...
ـــ أطرح عليهم أسئلة الفهم مركزا على األهم منها
ـــ يقرأ بعض المتعلمين النص
ـــ يأتون بشبكة مفردات كلمة ‘’ تشغيل ‘’ ص 68
أنشطة االستثمار :
❑ شفهيا :
يجيب المتعلمون شفهيا عن األسئلة  1و 2و 3و 4و 5من فقرة أفهم
وأحلل ص 68
❑ كتابيا :
ينجز المتعلمون كتابيا التمارين  1و 2و 3و 4من فقرة
‘’ أركب وأقوم ‘’ ص 68
ـــ يعرض المتعلم إنجازه التعبيري ويتلقى المالحظات
والمقترحات
ـــ يقوم بإدخال التعديالت المالئمة لتجويد اإلنجاز بناء على ما
تلقاه من مالحظات

10

التقويم والدعم

ـــ تصحيح وتقويم
عبارات المتعلمين
المعبرة عن التوقعات
ـــ أسئلة تساعد على
تقريب التوقعات التي
تالمس جوانب من
النص

ـــ تقييم مدى فهم
الكلمات المقترحة
للشرح بإدراجها
ضمن سياقات .
ـــ االستفسار عن
معاني عالمات الترقيم
 ،وتعليل اإلجابات
ـــ أسئلة عن اختيار
المعجم المالئم لسياق
النص

ـــ دعم إنجاز
االستراتيجيات إلغناء
الرصيد
ـــ أسئلة توجيهية
الكتشاف األخطاء
التركيبية واإلمالئية
وتصحيحها
ـــ أسئلة توجيهية
لترتيب األفكار
وتجويد المنتوج

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع  3و 4

المستوى  :الخامس
المكون  :الصرف والتحويل
العنوان  :المعتل في األزمة الثالثة
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يتعرف المتعلم كيفية تصريف المعتل في األزمة الثالثة  ،مع تعرف وضبط
التغيرات التي تطرأ على الفعل  ،ويستنتج القاعدة  ،ويستعملها ويوظفها في إنتاجاته الشفهية منها
والكتابية
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /أسئلة  /حوار
األسبوع
والحصة

المحطات
❑ تمهيد

❑ اكتشاف
الظاهرة
وبناؤها

أنشطة التعليم والتعلم
ـــ إيت بفعل صحيح وصرفه في األزمة الثالثة
✓ يقرأ المتعلمون النص المتضمن للظاهرة ‘’ الفرحة باليوم
العالمي لحقوق الطفل ‘’
✓ أدعوهم ليعبؤوا الجدول التالي :

التقويم والدعم

ـــ أسئلة حول الدرس
السابق
ـــ تقويم تعثرات
المتعلمين

ـــ مشاركات وإجابات
المتعلمين

األسبوع 3
الحصة 1
تقديم

❑ استنتاج

✓ انطالق من مالحظة وتحليل الجدول أعاله  ،يستنتج
المتعلمون أن :
•
•
•

المثال  :يحذف أوله في المضارع واألمر
األجوف  :يحذف وسطه إذا سكن آخره في الماضي ،
وفي المضارع تنقلب ألفه واوا أو ياء أو تبقى على حالها
الناقص تُ رد األلف إلى أصلها في الماضي أو تنقلب ياء أو
يحذف منه العلة

✓ يمأل المتعلمون الجدول التالي :
❑ تطبيق

ـــ يصحح المتعلمون إنجازاتهم بمعية أصدقائهم وصديقاتهم

✓ أذكر المتعلمين بمضامين الحصة األولى عن طريق دعوتهم
إلى تصريف بعض األفعال المعتلة في األزمنة الثالثة
ـــ وعد  /عاد  /نام  /سار  /رمى
❖ ينجز المتعلمون ما يلي :
األسبوع4
الحصة 2
تثبيت
وتطبيق

❑ أطبق
وأوظف
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ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
االستنتاجات
المستخلصة من الدرس
.
تصحيح األخطاء ودعم
المتعثرين

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 4 / 3

المستوى  :الخامس
المكون  :التراكيب
العنوان  :الالزم والمتعدي
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يتعرف المتعلم الفعل الالزم والمتعدي ويميز بينهما  ،ويوظفهما في
استعماالته الكتابية والشفهية.
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /أسئلة  /حوار
األسبوع
والحصة

المحطات

تمهيد :
❑ المالحظة
واالكتشاف
والبناء :

أنشطة التعليم والتعلم

التقويم والدعم

✓ أدعو المتعلم إلى تحديد مكونات الجملتين التاليتين :
 /ــــ أنجز المتعلم الواجب
ـــ نجح المجتهد
ـــ أقرأ نص ص  ، 70وأدعوهم إلى قراءته
البحث  :أكتشف وأبني

❖ أدعو المتعلمين  ،بعد قراءة النص  ،إلى إكمال الخطاطتين

ـــ أسئلة حول الدرس
السابق
ـــ تقويم تعثرات
المتعلمين

األسبوع3
الحصة 1

❖ أدعو المتعلمين إلى إنجاز التمرين التطبيقي التالي :ص 70

التطبيق :

ميز الفعل الالزم
والمتعدي مما يلي :
ـــ قفز الالعب إلى
األعلى
ـــ سجل اللعب الهدف

ـــ يصححون إنجازاتهم بعد التصحيح الجماعي على السبورة
✓ أذكر المتعلمين بمضامين الحصة األولى عن طريق دعوتهم
إلى اإلجابة الشفهية على ما يلي :
ـــ صنف األفعال التالية إلى الزمة ومتعدية :
عاد  /فهم  /وصل  /انتهى  /رفع
❖ ينجز المتعلمون ما يلي :

األسبوع4
الحصة 2

ـــ ركب الفعلين
التاليين في جملتين
مفيدتين  :ركِب  /نام

ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
االستنتاجات
المستخلصة من
الدرس .
تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

❑ أطبق
وأوظف
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المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع  3و 4

المستوى  :الخامس
المكون  :اإلمالء
العنوان  :الهمزة المتوسطة
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يتعرف المتعلم الهمزة المتوسطة ووضعيات كتابتها حسب حركتها وحركة
ما قبلها  ،حتى يتمكن من كتابتها في إنجازاته الكتابية بالشكل الصحيح
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /أسئلة  /حوار
األسبوع
والحص
ة

المحطات
❑ تمهيد
❑ القراءة
والفهم
❑ استكشاف
الظاهرة
وبناؤها

أنشطة التعليم والتعلم
✓ أدعو المتعلمين إلى كتابة بعض الكلمات المتضمنة للهمزة
المتوسطة على ألواحهم
✓ أدعو المتعلمين إلى قراءة النص الحامل للظاهرة ص ، 71
واستخراج كلماته المتضمنة للظاهرة :
ـــ فؤاد  /الوئام  /االطمئنان  /ناشئة  /مسؤوليتنا  /شأن  /شؤون
البحث  :أكتشف وأبني :
ـــ أوجه مالحظات المتعلمين للكلمات المستخرجة من النص  ،وذلك
بالتركيز على حركة الهمزة وحركة ما قبلها ليستنتجوا ما يلي :

األسبوع
3
الحصة
1
تقديم ❑ أستنتج :

التقويم والدعم

مشاركات المتعلمين

ــ أسئلة حول الدرس
السابق
ـــ تقويم تعثرات
المتعلمين
ـــ اكتب على اللوحة :
مألت ُ  /أسئلة  /رئة

تكتب الهمزة المتوسطة على الحرف الذي يناسب الحركة األقوى
بعد مقارنة حركتها وحركة ما قبلها
الكسرة أقوى الحركات  ،تليها الضمة ثم الفتحة

❑ تطبيق :

األسبوع
4
الحصة
2
تثبيت
وتطبيق

❑ أطبق
وأوظف

ينجز المتعلمون النشاط التالي :
ـــ أكمل الكلمات التالية بهمزة متوسطة مناسبة :
طا...ر ِ /ذ...ـبٌ  /كـ ...سٌ  /ر...وفٌ  /كـ...وسٌ /
فـ ..اد  /مـسـ....لة َ /زَ ...ر  /فـ ....سٌ
❑ يصحح المتعلمون إنجازاتهم رفقة أصدقائهم

✓ يكتب المتعلمون الكلمات التالية على األلواح :
( مأل  /مسألة  /بيئة  /سؤال ٌ /
فئة )
✓ أملي على المتعلمين النص اإلمالئي جملة جملة  ،بعد أن أقرأه
على مسامعهم  ،وأطرح عليهم أسئلة حول مضمونه .
❖ تصحح اإلنجازات بشكل جماعي  ،ثم بشكل فردي مع تقديم
الدعم للمتعثرين .
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ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على كتابة
الهمزة المتوسطة على
الحرف المناسب
تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 4

النص اإلمالئي

14

المستوى  :الخامس
المكون  :اإلمالء
العنوان  :الهمزة المتوسطة
الحصة 2 :
المرجع  :المنير في اللغة العربية

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 3و4

المستوى  :الخامس
المكون  :الشكل والفهم
العنوان  :جائزة االستحقاق
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :إقدار المتعلم (ة) على تملك آليات القراءة والتوقع  ،واستراتيجيات المفردات
والفهم والشكل ،وإغناء معلوماته حول مفهوم الواجبات والحقوق  ،واستثمارها في إنجازات شخصية
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /دفاتر  /ألواح
األسبوع
والحصة

المحطات

أنشطة التعليم والتعلم

القراءة والفهم

❖ أدعو المتعلمين إلى قراءة النص القراءة الصامتة ص 72

التقويم والدعم

جائزة االستحقاق
عاد سعيد إلى البيت  .وقف أمام أبيه مسرورا  ،سأله والده (( :
ال شط أنك نلت جائزة التفوق  ،طمئني يا بني )) رد سمير قائال
 ،(( :فأهدتني مؤسستي شهادة االستحقاق نعم يا أبي  ،فزت مع
األوائل من أصدقائي

األسبوع3
الحصة 1
الفهم
والشكل

❖
❖
اإلنجاز
(1
(2
(3
(4
❖
التصحيح :

أطرح على المتعلمين أسئلة حول مضمون النص
ينقل المتعلمون األجزاء المعنية بالشكل  ،ويشكلونها ،وذلك
بعد قراءة النص عدة مرات  ،واإلجابة عن أسئلة الفهم
التالية :
ايت بشبكة مفردة ‘’ جائزة ‘’
لماذا أهدت المؤسسة جائزة االستحقاق لسمير ؟
اقترح عنوانا آخر للنص
انقل واشكل ما كتب باللون األزرق ،
تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات على السبورة بشكل
جماعي  ،ثم يصحح كل منهم أخطاءه على دفتره اعتمادا
على السبورة ،.وبمساعدة زمالئه .

ـــ تصحيح وتقويم
أجوبة المتعلمين
ـــ دعم المتعثرين
الدعم الفوري

❖ أذكر المتعلمين بمضامين درسي التراكيب والصرف
المقدمين تسهيال لإلنجاز  ،وتهيئة للمتعلم ليعمل في ظروف
يتوافر فيها االستعداد النفسي والمعرفي الالزمين
❖ ينجز المتعلمون التمارين التالية :
❖

األسبوع4
الحصة 2

استثمار
وتوظيف

ـــ مدى قدرة المتعلم
على إنجاز التمارين
بالشكل الصحيح
ـــ تقويم أخطاء
المتعلمين
تقديم دعم آني

االستثمار
والتوظيف

❖

أخيرا تجمع دفاتر المتعلمين لتقويم درجة تمكنهم  ،وتصحيح
 15فردي
أخطائهم جماعيا ثم بشكل

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع  3و 4

المستوى  :الخامس
المكون  :التواصل الشفهي
العنوان  :األميرة والعصفور
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :تنمية قدرات المتعلم(ة) السمعية وفهم المسموع ومناقشته وتلخيصه  ،وإغناء معلوماته في
مجال الواجبات والحقوق وتعرفه لحقه في التعبير  ،واستثمار عناصر صورة الموضوع في إنتاج شفهي
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار  /األسئلة
األسبوع
والحصة

المحطات

التوقع واالستماع
والتحقق

األسبوع3
الحصة 1
فهم
المسموع
الفهم

األسبوع4
الحصة 2
إعادة
اإلنتاج

االستثمار
والتوظيف

أنشطة التعليم والتعلم

التقويم والدعم

ـــ يصف المتعلم المشهد في الصفحة 72
ـــ يذكر بما ذا يوحي له هذا المكان الذي يعبر عنه المشهد
ـــ يذكر معنى العنوان اعتمادا على جزأيه  :األميرة  /العصفور
ـــ يعطي فكرة عن العالقة بين العنوان والصورة
ـــ يدلي بتوقعاته عما سيتضمنه النص  ( ،ويستحسن أن يتم النشاط عبر
مجموعات ) وباستعمال المخطط الشمسي
ـــ أسمع النص فقرة فقرة محاوال شد انتباه المتعلمين  ،وبعد كل فقرة
أدعوهم إلى التحقق من توقعاتهم  ،ويذكرون ما يدل على ذلك من النص
❖ أعطي توضيحات بشأن بعض الكلمات التي تعتبر مفاتيح لفهم
النص أكثر
❖ أعطيهم فرصة استعمال المنجد مرتين لشرح بعض الكلمات
❖ أطرح عليهم أسئلة حول بعض مضامين النص الصريحة والضمنية
❖ أسمعهم الفقرة أكثر من مرة قبل أن أطالبهم بالتعبير عنها بأسلوبهم
الخاص
❖ بعد تشبع المتعلمين بكل فقرة أحاول اختبار ذواكرهم إما بالقفز
على كلمات أو جمل او بزيادتها والمطالبة بذكر ما تم القفز عليه ،
أو باستبعاد ما تمت زيادته
❖ أثير انتباههم إلى فكرة من أفكار النص وأدفعهم إلى مناقشتها
❖ كما أدعوهم إلى نقل بعض كلمات النص إلى استعمالهم الخاص
❖ أو يستبدلون بعض كلمات النص مع الحفاظ على معنى السياق .

ـــ تصحيح وتقويم
عبارات المتعلمين
المعبرة عن التوقعات
ـــ أسئلة تساعد على
تقريب التوقعات التي
تالمس جوانب من
النص

❖ أتعاقد مع المتعلم على أن الهدف من الحصة هو الوصول إلى
إعطاء ملخص شفهي مواز للنص
❖ أعيد تسميع النص
❖ عن طريق أسئلة مركزة أختبر مستوى المتعلمين في االحتفاظ
بأفكار النص وبعض عباراته
❖ أوجه المتعلمين إلى إنجاز أنشطة االستثمار الواردة ب ص : 78
✓ تحديد أفكار النص
✓ تحليل عناصر النص وتحديد نوعه
✓ تلخيص النص
✓ تغيير صيغة النص
✓ تحديد القيمة المستخلصة من النص
✓ ربط النص بالواقع
✓ تشخيص النص ...
❖ أشجع المتعلم على عرض إنجازه أمام زمالئه دون مقاطعته ،
ويمكن التصحيح والتجويد بعد أن يكمل عرضه
❖ أتمن أحسن العروض سعيا إلى خلق جو من المنافسة المثمرة .
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ـــ ردود أفعال
المتعلمين عبارة عن
التقويم
ـــ التلوين الصوتي
الذي يعد جزءا مهما
من التواصل الشفهي
ـــ تصحح األخطاء
وتجود اإلنجازات
المقدمة بشكل تشاركي
ـــ دعم النصوص
الشفهية الموازية ،
وتشجيع المشاركين
والمشاركات

نص سماعي
األميرة والعصفور
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األسبوع الثالث والرابع

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع  3و 4

المستوى  :الخامس
المكون :التعبير الكتابي
العنوان :توسيع فكرة باألمثلة
الحصة  1 :و  2و  3و4
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :يتعرف المتعلمون ( ات ) أهم حقوقهم وواجباتهم في المدرسة  ،في البيت  ،مع
التدرب على تقنية ومهارة توسيع فكرة باألمثلة ،مع سالمة اللغة وجودة الخط .
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار
األسبوع
والحصة

األسبوع3
الحصة 1
اإلعداد
للكتابة

المحطات
أتهيأ

أنشطة التعليم والتعلم

التقويم والدعم

ـــ أدعو المتعلمين إلى اإلعالن عن مواهبهم أمام زمالئهم ،
ويتحدث كل منهم على موهبته أو عن موهبة يحلم بامتالكها
ـــ أشرح لهم بأمثلة طريقة توسيع فكرة باألمثلة

أتمرن :
ـــ أشرح للمتعلمين طريقة توسيع فكرة ما باألمثلة  ( :تفسير
الفكرة  /ربطها بالواقع عن طريق ذكر أمثلة حية من الحياة
اليومية والحياة المدرسية بالخصوص  ،مثال  :الحقوق
والواجبات  ، ) ...وأدير نقاشا بينهم حول بعض األمثلة إلغناء
رصيد المتعلم بنماذج من األمثلة في مجال الواجبات والحقوق

أخطط

األسبوع 3
الحصة
الثانية :
اإلنجاز1

اإلنجاز: 1

األسبوع4
الحصة 3
المراجعة
وإتمام
اإلنجاز

أراجع :

األسبوع 4
الحصة 4

اإلنجاز 2
مراجعة وتكملة
اإلنجاز

ـــ أدعو المتعلمين إلى
ذكر بعض األمثلة من
أنشطة الحياة
المدرسية

❖ أدعو المتعلمين إلى إنجاز موضوع إنشائي حول الفكرة
التالية  ،وذلك باتباع الخطوات الواردة بالكتاب ص 73
(( الحياة المدرسية تجعل من المؤسسة فضاء خصبا
يساعد على تحرير الطاقات اإلبداعية واكتشاف المواهب في كل
المجاالت ))

مسودات لمواضيعهم
❖ كمحاولة أولى  ،يكتب المتعلمون َّ
حول الموضوع مستأنسين بالتوجيهات الواردة بالكتاب
ص 73
ـــ يعرض المتعلمون إنجازاتهم  ،ويستمعون إلى مالحظات
واقتراحات بعضهم البعض
ـــ أبدي مالحظاتي حول مدى تطبيق المهارة أثناء اإلنجاز  ،مع
سالمة اللغة وجودة الخط ..
ـــ يعيد المتعلم إنجازه مع مراعاة ما تلقى من نصائح وتصويبات
ـــ يقوم المتعلمون بإدخال التعديالت على إنجازاتهم معتمدين
ـــ أشرف على إنجازات المتعلمين  ،وأقدم ما يلزم من مساعدات
لضمان استمرار العمل
ـــ يتبادل المتعلمون منتوجاتهم فيما بينهم إلعادة تصحيحها
ـــ أجمع اإلنجازات قصد االطالع على التقدم الحاصل ومدى
استفادة المتعلم من المالحظات واالقتراحات
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ـــ تقييم مدى قدرة
المتعلمين على تطبيق
مهارة توسيع فكرة
باألمثلة

ـــ كم عدد أخطائك ؟
ـــ ما هي عالمات
الترقيم التي أغفلتها ؟
ـــ ما هي الصعوبات
التي واجهتك أثناء
اإلنجاز ؟

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 4

المستوى  :الخامس
المكون :القراءة الشعرية
العنوان :حقوقي
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يكون المتعلم قادرا على توقع موضوع النص الشعري ‘’ حقوقي ‘’  /قراءة النص بطالقة /
إنشاد النص الشعري  ) 2 /تعرف معاني ومضامين النص الشعري  /التحقق من توقعاته  3 /تذوق جمالية النص
الشعري
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار  /األسئلة
األسبوع
التقويم والدعم
أنشطة التعليم والتعلم
المحطات
والحصة
أس 4
ح1
المالحظة
والتوقع

االستعداد للقراءة

❖

أعلن عن أهداف الدرس  ،وأتعاقد مع المتعلمين (ات) حول
طرق العمل
أحفز المتعلمين إلبداء مكتسباتهم ومعارفهم حول موضوع
النص الشعري ‘’ حقوقي ‘’
أدعو المتعلمين إلى فتح كتبهم ومالحظة رسوم ص 74
وذكر ما تجسده  ،وقراءة العنوان  ،ثم يذكرون توقعاتهم
حول مضامين القصيدة
أقرأ القصيدة أو بعض أبياتها وأدعو المتعلمين إلى القراءة مع
احترام تنغيم نبرات الصوت بحسب ما يتطلبه كل مقطع من
مقاطع القصيدة من إيقاع موسيقي مناسب  ،كما أدعوهم إلى
تسجيل الكمات الصعبة من النص الشعري قصد شرحها
أدعو المتعلمين إلى التعبير شفهيا عن مضمون بعض أبيات
القصيدة من أجل تقييم فهمهم
أمهد للحصة عن طريق طرح أسئلة حول  :عنوان النص
الشعري  ،موضوعه  ،بعض مضامينه
أدعو بعض المتعلمين إلى استظهار أبيات من القصيدة
أقرأ القصيدة  ،وأدعو المتعلمين إلى قراءتها مجزأة بالتناوب
أدعوهم إلى قراءتها بشكل جماعي ،ويمكن االستعانة بصوت
مسجل كلما كان ذلك ممكنا
أدعوهم إلى إنجاز األنشطة المرتبطة بتنمية الرصيد اللغوي
ص  75كما يلي :

❖
المالحظة والتوقع

❖

القراءة والتدرب
على اإلنشاد

❖

التقييم

❖

وضعية االنطالق

❖

اإلنشاد

❖
❖
❖
❖

أس 4
ح2
الفهم
والتحليل

الفهم
تنمية الرصيد
المعجمي

تقييم :

❖ أركز على المتعثرين بالخصوص  ،وأدعوهم إلى إعادة إنشاد
أبيات من القصيدة أكثر من مرة بمساعدتي وبمساعدة
زمالئهم ( تصحيح وتقويم األخطاء أثناء القراءة )
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كم عدد أبيات
القصيدة ؟

ما موضوع
القصيدة؟

تعتبر مشاركات
وإجابات المتعلمين
وتصحيح أخطائهم
بمساعدة بعضهم
البعض تقويما

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2

الواجبات والحقوق
األسبوع 4

المستوى  :الخامس
المكون  :القراءة الشعرية
العنوان  :حقوقي
الحصة 3 :

المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يكون المتعلم قادرا على توقع موضوع النص الشعري ‘’ حقوقي ‘’  /قراءة النص بطالقة /
إنشاد النص الشعري  ) 2 /تعرف معاني ومضامين النص الشعري  /التحقق من توقعاته  3 /تذوق جمالية النص
الشعري
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار  /األسئلة
األسبوع
والحصة

المحطات

أنشطة التعليم والتعلم

وضعية االنطالق

❖ أمهد للحصة عن طريق ربطها بسابقتها  ،وذلك بطرح أسئلة
حول  :عنوان النص الشعري  ،موضوعه  ،بعض مضامينه
❖ أدعو بعض المتعلمين إلى استظهار أبيات من القصيدة

اإلنشاد

❖ أقرأ القصيدة  ،وأدعو المتعلمين إلى قراءتها مجزأة بالتناوب
❖ أدعوهم إلى قراءتها بشكل جماعي ،ويمكن االستعانة بصوت
مسجل كلما كان ذلك ممكنا
❖ أدعوهم إلى إنجاز األنشطة المرتبطة بتذوق البناء الشعري
ص  75كما يلي :

التركيب والتذوق

أس 4
ح3
التذوق

❖ أساعد المتعلمين على تذوق بعض الجوانب الفنية من القصيدة
 ،واكتشاف جماليتها من خالل الوقوق على الصور الشعرية
الواردة فيها  ،وبعض الظواهر اإليقاعية دون التعمق في هذه
األمور أو استعمال المصطلحات الفنية الدالة على ذلك .
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التقويم والدعم

تعتبر مشاركات
وإجابات المتعلمين
وتصحيح أخطائهم
بمساعدة بعضهم
البعض تقويما

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2
الواجبات والحقوق
األسابيع 4...1 :

المستوى  :الخامس
المكون  :نص مسترسل
العنوان  :حكمة القاضي
الحصة  1 :و  2و  3و 4
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :أن يكتسب المتعلم النفس الطويل في القراءة  ،وأن يوظف استراتيجية التوقع والتحقق من
توقعاته  ،واستراتيجية فهم النص واستثماره ومساءلته  ،ويغني معارفه بمعلومات عن المواطنة والسلوك المدني
ويوظفها في التعبير والتواصل
الوسائل التعليمية  :النص القرائي وما يصحبه من صور ورسوم  /السبورة  /ألواح  /الحوار  /أسئلة
األسبوع
والحصة

أنشطة التعليم والتعلم

المحطات
✓

✓
✓

األسابيع :
4،3،2،1
( حصة
واحدة في
كل أسبوع)

✓
التوقع والقراءة
والتحقق والفهم
والمناقشة

✓

التهيئة والتعاقد :
أطلع المتعلمين على أهداف النص السردي المسجلة أعاله  ،كما
أخبرهم ان النص السردي نص معلوماتي طويل تتطلب قراءته
نفسا طويال  ،لهذا سنقسمه إلى أربعة أجزاء ،يقدم كل جزء في
أسبوع ( حصة واحدة )
التوقع :
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الصورة المرافقة للنص في الكتاب
ص 79
أدعوهم إلى اإلدالء بتوقعاتهم حول مضامين وأفكار النص
باعتماد العنوان والصورة
✓ أقرأ الجزء األول من النص والمتعلمون يستمعون
التحقق من التوقعات
يقرأ بعض المتعلمين بالتناوب ثم أدير حوارا بيداغوجيا فيما بينهم
حول صحة توقعاتهم
أغني رصيدي :
أدعو المتعلمين إلى إنجاز ما يلي :

الحصة 1
ـــ ويمكن إضافة أنشطة أخرى مثل
✓ استراتيجية المفردات  :خريطة  /شبكة  /عائلة الكلمة...
▪ استراتيجية المعاني المتعددة
▪ استراتيجية مفاتيح السياق
الفهم والتحليل :
يجيب المتعلمون عن السؤال التالي :
▪ أشار الكاتب إلى أن الزائر شخص غير عاد  ،فهل يقصد أنه :
ـــ قوي ؟ أم شجاع ؟ أم لص ؟ أم تاجر ؟
التركيب والتقويم :
✓ يتم ذلك عن طريق تلخيص الجزء األول من النص

الحصص:
 2و 3و4

التوقع والقراءة
والتحقق والفهم
والمناقشة

الربط :
❖ أربط الحصة الحالية بالحصة السابقة عن طريق مطالبة المتعلمين
باسترجاع أهم أفكار الجزء السابق
التوقع :
✓ أدعو المتعلمين إلى اإلدالء بتوقعاتهم حول مضامين الجزء
الموالي من النص
✓ أقرأ الجزء المعني من النص والمتعلمون يستمعون
التحقق من التوقعات
✓ يقرأ بعض المتعلمين بالتناوب ثم أدير حوارا حول صحة توقعاتهم
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التقويم والدعم

ـــ تصحيح وتقويم
عبارات المتعلمين
المعبرة عن
التوقعات
ـــ أسئلة تساعد
على تقريب
التوقعات التي
تالمس جوانب
من النص

تعالج أخطاء
آليات القراءة ذاتيا
باعتماد الوعي
الصوتي :
التجزيء ،
التركيب  ،التهجي
ـــ احترام
عالمات الترقيم
وما تتطلبه من
تلوين صوتي ..

المستوى  :الخامس
المكون  :نص مسترسل
العنوان  :حكمة القاضي
الحصة  1 :و  2و  3و 4

أنشطة الفهم وإغناء الرصيد والتركيب والتقويم
أنشطة الحصة الثانية :
أغني رصيدي :
أفهم وأحلل :

أركب وأقوم :

أنشطة الحصة الثالثة :
أغني رصيدي :

أفهم وأحلل :

أركب وأقوم :

أنشطة الحصة الرابعة :
أغني رصيدي :

أفهم وأحلل :

دَ فَ َع

أركب وأقوم :
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المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2
الواجبات والحقوق
األسبوع 5
تقويم ودعم

المستوى  :الخامس
األسبوع الخامس
موضوع التقويم  :القراءة والفهم
الحصة  1 :و 2
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :رصد مدى تحكم المتعلم في القراءة بطالقة
رصد مدى تحكم المتعلم (ة) في فهم المقروء
الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /السبورة  /الحوار  /األسئلة  /دفاتر التطبيقات

المحطات
االستعداد إلنجاز
التقويم

تقويم
القراءة
( الطالقة )

أنشطة التعليم والتعلم
❑
❑
❑
❑
❑

أصرح المتعلمين بالهدف من هذا التقويم
أحدد لهم طبيعة األنشطة
أحدد لهم مدة اإلنجاز
أدعو المتعلمين ( كال على حدة ) إلى قراءة النص ’‘ :قصة عن الحق والواجب ‘’ بالصفحة
 83من كتبهم ،بحيث يقرأ كل منهم ما يستطيع بطالقة بعد أن أحدد لهم مدة اإلنجاز ( لكل
تلميذ )
أوقف المتعلم(ة) عن القراءة بعد انتهاء المدة المحددة  ،وأدون النتائج تباعا .

❑ ينجز المتعلمون األنشطة التالية :
تقويم فهم
المقروء

صحيح

التصحيح

خطأ

❑ تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات على السبورة بشكل جماعي  ،ثم يصحح كل منهم
أخطاءه على دفتره اعتمادا على السبورة ،وبمساعدة زمالئه
❑ أسجل تعثرات المتعلمين وأتعرف أنواع الصعوبات حتى أتمكن من اقتراح أنشطة الدعم
المناسبة
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المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2
الواجبات والحقوق
األسبوع 5
تقويم ودعم

المستوى  :الخامس
المكون  :التواصل الشفهي
العنوان  :رحلة الحروف
حصة واحدة
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :تقويم قدرة المتعلم(ة) على  :ـــ فهم الموضوع الرئيس للنص المسموع ـــ استعمال المكتسبات
المعجمية واللغوية في التواصل الشفهي  /ـــ استعمال لغة شفهية سليمة في التواصل الشفهي  /ـــ إعادة إنتاج المسموع
شفويا بعد سماعه .
الوسائل التعليمية  :النص المسموع  /كتاب المتعلم  /السبورة  /الحوار  /األسئلة
أنشطة التعليم والتعلم

المحطات

االستعداد إلنجاز
التقويم

❑
❑
❑
❑
❑
❑

التصحيح :

❑

إنجاز أنشطة
التقويم :

❑

أصرح المتعلمين بالهدف من هذا التقويم
أحدد لهم طبيعة األنشطة
أحدد لهم مدة اإلنجاز
أسمع النص فقرة فقرة محاوال شد انتباه المتعلمين ،
أعطي توضيحات بشأن بعض الكلمات التي تعتبر مفاتيح لفهم النص أكثر
أدعو المتعلمين إلى إنجاز أنشطة الكتاب ص  ، 85وهي كما يلي :

تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات على السبورة بشكل جماعي  ،ثم يصحح كل منهم أخطاءه على
دفتره اعتمادا على السبورة ،وبمساعدة زمالئه .
أسجل تعثرات المتعلمين وأتعرف أنواع الصعوبات حتى أتمكن من اقتراح أنشطة الدعم المناسبة
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المستوى  :الخامس
األسبوع الخامس
التقويم والدعم
موضوع التقويم  :الصرف والتحويل
حصة واحدة

م5.
الوحدة 2

المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

المواطنة والسلوك المدني
األسبوع 5
تقويم الظواهر اللغوية

األهداف التعليمية  ) 1 :رصد مدى تمكن المتعلم من تصريف الفعل الصحيح والفعل المعتل في األزمنة الثالثة
 ) 2رصد مدى قدرة المتعلم (ة) على توظيف الفعل الصحيح والفعل المعتل في األزمنة الثالثة توظيفا سليما

الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /السبورة  /الحوار  /األسئلة  /دفاتر التطبيقات
المحطات
االستعداد إلنجاز
التقويم
إنجاز أنشطة
التقويم :

تدبير أنشطة التقويم
❑ أثير انتباه المتعلمين (ات) إلى أن الهدف من الحصة هو تقويم مكتسباتهم بخصوص
تصريف الفعلين  :الصحيح والمعتل في األزمنة الثالثة
❑ أحدد لهم طبيعة األنشطة وكيفية إنجازها
❑ أحدد لهم مدة اإلنجاز و بنود شبكة التقويم

ـــ ينجز المتعلمون النشاط التالي :

ـــ يمكن أن أضيف نشاطا آخر  ،مثل :
 2ــ حول إلى المضارع واألمر ما يلي مع الضمائر المطلوبة :
▪ وقف أمام الجمهور

األمر :

المضارع :
َ
أنت ..........
أنت ..........
ِ
هم ........
التصحيح :

َ
أنت ..........
أنت ..........
ِ
أنتم.... ........

❑ تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات على السبورة بشكل جماعي  ،ثم
يصحح كل منهم أخطاءه على دفتره اعتمادا على السبورة ،وبمساعدة
زمالئه
❑ أسجل تعثرات المتعلمين وأتعرف أنواع الصعوبات حتى أتمكن من اقتراح
أنشطة الدعم المناسبة
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المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

األهداف التعليمية

م5.
الوحدة 2
المواطنة والسلوك المدني
األسبوع 5
تقويم الظواهر اللغوية

المستوى  :الخامس
األسبوع الخامس
التقويم والدعم
موضوع التقويم  :التراكيب
حصة واحدة
المرجع  :المنير في اللغة العربية

:

✓ رصد مدى تمكن المتعلم من تعرف النواسخ الحرفية  ،وعملها  ،وتوظيفها التوظيف السليم
✓ رصد مدى قدرة المتعلم (ة) على التمييز بين الفعلين  :الالزم والمتعدي  ،وتوظيفهما توظيفا سليما

الوسائل التعليمية  :كتاب المتعلم  /ألواح  /السبورة  /الحوار  /األسئلة  /دفاتر التطبيقات
المحطات
االستعداد إلنجاز
التقويم
إنجاز أنشطة
التقويم :

تدبير أنشطة التقويم
❑ أثير انتباه المتعلمين (ات) إلى أن الهدف من الحصة هو تقويم مكتسباتهم بخصوص
النواسخ الحرفية  ،والفعل الالزم والفعل المتعدي
❑ أحدد لهم طبيعة األنشطة وكيفية إنجازها
❑ أحدد لهم مدة اإلنجاز و بنود شبكة التقويم

ـــ ينجز المتعلمون األنشطة التالية ( ص : ) 84/85
1
2

3

4
التصحيح

❑ تصحح إنجازات المتعلمين والمتعلمات على السبورة بشكل جماعي  ،ثم
يصحح كل منهم أخطاءه على دفتره اعتمادا على السبورة ،وبمساعدة
زمالئه
❑ أسجل تعثرات المتعلمين وأتعرف أنواع الصعوبات حتى أتمكن من اقتراح
أنشطة الدعم المناسبة
تقويم اإلمالء :
ـــ أملي على المتعلمين النص التالي  ،وبعد ذلك يصححون أخطاءهم  ،وأسجل الصعوبات
المطروحة حتى أتمكن من اقتراح الدعم المناسب :

:
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المؤسسة ....................... :
الوحدة المدرسية ............. :

م5.
الوحدة 2
الواجبات والحقوق
األسبوع 5

المستوى  :الخامس
المكون  :القراءة (نص تكميلي)
العنوان  :قصة نجاح
المرجع  :المنير في اللغة العربية

األهداف التعليمية  :إقدار المتعلم على تملك آليات القراءة والتوقع والتحقق  ،وتوظيف استراتيجيات
لتنمية قدراته التذكرية  :استعمال السياق للفهم  ،وشحذ ذاكرته البصرية  ،وإثراء معلوماته بتعرف
الثوابت الوطنية وأهم السلوكات المدنية المتحضرة
الوسائل التعليمية  :النص القرائي وما يصحبه من صور ورسوم  /السبورة  /ألواح  /الحوار  /أسئلة
األسبوع
والحصة

أنشطة التعليم والتعلم

المحطات

✓

التوقع والقراءة
والتحقق

✓

✓

✓

✓
القراءة والفهم
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

القراءة واالستثمار
✓
✓
✓

التهيئة والتعاقد :
أطلع المتعلمين على أهداف النص التكميلي المسجلة أعاله  ،كما
أخبرهم ان النص التكميلي نص لإلثراء واإلغناء والدعم ،لذلك
ستعطى فرصة القراءة أكثر للمتعثرين
التوقع :
أدعو المتعلمين إلى مالحظة الرسم في الكتاب ص  ، 82وقراءة
العنوان ثم أدعوهم إلى اإلدالء بتوقعاتهم حول مضامين وأفكار
النص .
التحقق من التوقعات
أعطي الفرصة للمتعلم لينفرد بالنص ليتعرف في مرحلة أولية
مضامين النص  ،ويرى ما إن كانت توقعاته صحيحة أو قريبة من
مضامين النص .
أختبر قدراتهم على االحتفاظ بالمقروء عن كريق طرح أسئلة
حول بعض مضامين النص
إغناء المعجم :
أدبر بعض األسئلة لإلثراء :
ـــ خريطة أو شبكة أو عائلة بعض الكلمات من النص ...
ـــ استعمال القاموس للبحث عن معاني كلمات من اختيارهم
أنشطة لتقوية القدرات القرائية :
إعطاء فرصة القراءة ألكثر من مرة  ،خاصة للمتعثرين
ذكر كلمة او جملة  ،ومطالبتهم بتحديد السطر أو الفقرة التي
وردت فيها
إعطاء جملة  ،ومطالبتهم بذكر سابقتها وتاليتها
مطالبة المتعلم بقراءة جزء من فقرة  ،ثم بإغماض عينيه وإسقاطه
على السبورة  ،وإعادة قراءته  ،ما يقوي الذاكرة البصرية
أعطيهم معنى جملة من النص ثم أطالبهم بتحديد الجملة الحاملة
لذلك المعنى
أسجل مجموعة كلمات من إحدى فقرات النص مع إضافة كلمات
زائدة  ،واطالبهم بإزالة الزائد من الكلمات
استعمال السياق
أقرأ فقرة او جزءا من فقرة مع القفز على بعض الكلمات  ،ثم
أطالبهم بتحديدها حتى يستقيم المعنى
يقرأ المتعلم ما يستطيع من فقرة دون النظر إليه  ،وإن غير بعض
الكلمات أو الجمل شريطة االحتفاظ بالمعنى نفسه
يكمل المتعلم بعض العبارات بما جاء في النص
أطالبهم بتلخيص فقرة من فقرات النص
أطالبهم بإبداء آرائهم حول فكرة من النص أحددها لهم
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التقويم والدعم

ـــ تصحيح وتقويم
عبارات المتعلمين
المعبرة عن
التوقعات
ـــ أسئلة تساعد
على تقريب
التوقعات التي
تالمس جوانب
من النص
تعالج أخطاء
آليات القراءة ذاتيا
باعتماد الوعي
الصوتي :
التجزيء ،
التركيب  ،التهجي
ـــ احترام
عالمات الترقيم
وما تتطلبه من
تلوين صوتي ..
ـــ انخراط
المتعلمين في
أنشطة الحصة
يعتبر تقويما

األعجٕع
ٔانذظخ

انًذـبد

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
أػًم ػهٗ خهك رفبػم ث ٍٛانًزؼهً ٍٛيٍ خالل دفؼٓى ئنٗ طٛبغخ رٕلؼبرٓى دٕل
يؼبي ٍٛانُض.

جألعرٛع1

جٌكظس 1انزٕلغ ٔانمشاءح أػًم ػهٗ رغجٛم رٕلؼبد انًزؼهً.ٍٛ
ٔانزذمك
أرشن نهًزؼهى فشطخ نالَفشاد ثبنُض نالؿالع ٔانجذش ػًب ٔسد ف ّٛيٍ يؼبسف
ٔيؼهٕيبد يغزمظٛب ػجبسارّ ٔأفكبسِ  ،يغزؼُٛب ثبنًؼجى سفؼب نالنزجبط ٔرؼضٚضا
نهفٓى.
ٚزذمك انًزؼهى يٍ رٕلؼبرّ  ،يغ ركش يب ٚذل ػهٗ طذخ يب طخ يُٓب يٍ انُض.
أدػٕ انًزؼهً ٍٛئنٗ رزكش يب رى رذممّ يٍ رٕلؼبرٓى  ،صى ألشأ انُض ٔأدػْٕى ئنٗ
لشاءرّ يشاػ ٍٛششٔؽ انمشاءح انظذٛذخ )  :انظٕد انًغًٕع ٔ ،صٛشح األداء ،
رًضٛم انًؼبَ ، ٙرفبد٘ انزمـٛؼبد انًخهخ ثبنًؼُٗ  ،انزُبغى يغ األعبنٛت انًخزهفخ:
جألعرٛع1
جٌكظس 2ئغُبء انًؼجى
اعزفٓبو  ،رؼجت(...
ٔانفٓى
أصٛش اَزجبْٓى ئنٗ أًْٛخ ػاليبد انزشلٛى فَ ٙمم انًؼبَ ٙنهمبسئ ٔنغبيؼّ...
ٚجٛت انًزؼهى ػٍ أعئهخ الخزجبس انفٓى  ،يذبٔال فَ ٙفظ انٕلذ دفغ انًزؼهًٍٛ
ئنٗ يُبلشخ ثؼغ أفكبس انُض  ،لٛى انُض  ... ،يغ رشجٛؼٓى ػهٗ ئثذاء آسائٓى
دٕل ثؼغ األفكبس...
أٔجٓٓى العزؼًبل انًؼجى يغ ئسشبدْى ئنٗ ؿشٚمخ اعزؼًبنّ  ،كًب أدػْٕى ئنٗ
ئَجبص انزًبس ٍٚثبنظفذخ 89 - 98 :
ٚمشأ ثؼغ انًزؼهً )ٍٛاد (انُض  ،صى أدػْٕى ئنٗ ئَجبص األَشـخ انزبنٛخ:
أفٚ ُٙأقًٍ:
انمشاءح
أدػٕ انًزؼهً ٍٛئنٗ ئَجبص األَشـخ  6ٔ 5ٔ 4ٔ 3ٔ 2 ٔ 1ص90
جألعرٛع1
ٔاالعزضًبس
أسود ٚأل:َٛ
جٌكظس3
أدػٕ انًزؼهً ٍٛئنٗ ئَجبص األَشـخ  4 ٔ 3 ٔ 2 ٔ 1ص 09
أصٛش اَزجبِ انًزؼهى ئنٗ ئيكبَٛخ اعزغالل يؼبي ٍٛانُض ٔثؼغ أعبنٛجّ ف ٙانزؼجٛش
انكزبة
ٚؼشع انًزؼهى ئَجبصارّ ٚٔ ،غزمجم انًالدظبد ٔجٌّمطشقحش ٚمٕو ذادخحي انزؼذٚالد
انًالئًخ نزجٕٚذ اإلَجبص ثُبء ػهٗ يب رهمبِ يٍ يالدظبد

1

انزمٕٚى ٔانذػى
ضظك١ف ٚضمُ٠ٛ
ػرحسجش جٌّطؼٍّٓ١
جٌّؼرشز ػٓ جٌطٛلؼحش
أعثٍس ضغحػذ ػٍٝ
ضمش٠د جٌطٛلؼحش جٌطٟ
ضالِظ ؾٛجٔد ِٓ
جٌٕض

ضمِ ُ١١ذ ٜفُٙ
جٌىٍّحش جٌّمطشقس
ٌٍششـ ذادسجؾٙح
ػّٓ ع١حلحش.
جالعطفغحس ػٓ
ِؼحٔ ٟػالِحش
جٌطشلُ١
ٚ ،ضؼٍ ً١جإلؾحذحش
أعثٍس ػٓ جخط١حس
جٌّؼؿُ جٌّالتُ ٌغ١حق
جٌٕض

دػُ ئٔؿحص
جالعطشجض١ؿ١حش
إلغٕحء
جٌشط١ذ
أعثٍس ضٛؾ١ٙ١س
الوطشحف جألخـحء
جٌطشو١ر١س ٚجإلِالت١س
ٚضظك١كٙح
أعثٍس ضٛؾ١ٙ١س
ٌطشض١د جألفىحس
ٚضؿ٠ٛذ جٌّٕطٛؼ

وطحخ جٌّطؼٍُ  /أٌٛجـ  /أعثٍس  /قٛجس

األعجٕع
ٔانذظخ

انًذـبد
 رًٓٛذ

 أالدظ
ٔأكزشف:
جألعرٛع1
جٌكظس1

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
 ئٚذ ثفؼم طذٛخ ٔطشفّ ف ٙاألصيخ انضالصخ.
 ئٚذ ثفؼم يؼزم ٔطشفّ ف ٙاألصيخ انضالصخ
 اركش انزغٛشاد انز ٙرـشأ ػهٗ انفؼم

ــ أعئهخ دٕل
انذسط انغبثك

 أدثش َمبشب دٕل انًٕػٕع ) فٕص يغزذك(
 ألشأ َض ص ٔ ، 09أدػْٕى ئنٗ لشاءرّ
 أدػْٕى ئنٗ ركًهخ رؼجئخ جذأل انكزبة ص  09ثؼذ َمهٓب ئنٗ
دفبرٓىٔ) ،لذ ُٚجض ْزا انُشبؽ ػهٗ األنٕاح ثبنززبثغ ( سثذب نهٕلذ.

ــ رمٕٚى رؼضشاد
انًزؼهًٍٛ


 اعزكشبف
انظبْشح
ٔثُبؤْب

انزمٕٚى ٔانذػى






ٚالدظ انًزؼهًٌٕ) اد (انجذأل  ،صى ٚجٛجٌٕ:
 يب ْ ٙانزغٛٛشاد انز ٙؿشأد ػهٗ انًظبدس ٔ األفؼبل ؟
 يب انفشق ث ٍٛانفؼم ٔانًظذس؟
ٚزٕطهٕا ػهٗ أٌ :
انفؼم دذس ٚمزشٌ ثضيٍ يؼ.ٍٛ
انًظذس دذس غٛش يمزشٌ ثضيٍ.
ُٚمم انًزؼهًٌٕ) اد( اإلعزُزبط ػهٗ دفبرشْى.
أدػٕ انًزؼهً )ٍٛاد (ئنٗ ئَجبص انزًش ٍٚانزـجٛم ٙانزبن:ٙ
أيأل انجذٔل ثًب ُٚبعت :رٕاطمَٕ -و -كزبثخ -لشأَ -جخ -فٕص-
أراع -شبْذ
جٌّـظــحدس
جألفــؼــحي

ــ يشبسكبد
ٔئجبثبد
انًزؼهً(ٍٛاد)

ٚظذذٌٕ ئَجبصارٓى ثؼذ انزظذٛخ انجًبػ ٙػهٗ انغجٕسح


جألعرٛع2
جٌكظس2

 أؿجك
ٔأٔظف





أركش انًزؼهً ٍٛثًؼبي ٍٛانذظخ األٔنٗ ػٍ ؿشٚك دػٕرٓى ئنٗ
ئَجبص يب ٚهٙ
رظُٛف انكهًبد انزبنٛخ ئنٗ أفؼبل ٔيظبدسَ :جبحَ -بو -لشاءح-
فبص
أدػٕ انًزؼهً ٍٛئنٗ ئَجبص انزًبس ٍٚانًمزشدخ ثبنظفذخ  099ػهٗ
دفبرشْى.
رظذخ اإلَجبصاد ثشكم جًبػ ، ٙصى ثشكم فشد٘ يغ رمذٚى انذػى
نهًزؼضش.ٍٚ
2

ـ تقييم مذى قذرة
المتعلمين على
تطبيق
االستنتاجاث
المستخلصت من
الذرس.
ـ تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

وطحخ جٌّطؼٍُ  /أٌٛجـ  /أعثٍس  /قٛجس

األعجٕع
ٔانذظخ

انًذـبد
 رًٓٛذ
 أالدظ
ٔأكزشف:

انزمٕٚى ٔانذػى

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
 يب ْ ٙانجًهخ انفؼهٛخ ؟
 يب ْ ٙػُبطشْب ؟
ــ ألشأ َض ص ) 09انظذفٛبد انظغٛشاد) ٔ ،أدػْٕى ئنٗ لشاءرّ،
ٔأدػْٕى العزخشاط انًظبدس انًشزمخ يٍ األفؼبل.
جٌركع  :أوطشف ٚأذٕٟ

جألعرٛع1
جٌكظس1

الجـمــل
فشح يذٚش يذسعزُب
فشدب
عأنذ دهًٛخ انًذٚش
عإانٍٛ
طفك أػؼبء انفشٚك
رظفٛك انًؼججٍٛ

فعلوا

الكلمة
المشتركة مع
الفعل في
الحروف

دورها في
الجملة

حركتوا

فشح

فشدب

ِظذس

رأكٛذ ٔلٕع
انفؼم

يُظٕثخ

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

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

....

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

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

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

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

....

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

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

نوعوا

 اعزكشبف
انظبْشح
ٔثُبؤْب

ــ أدٚش َمبشب ث ٍٛانًزؼهً ٍٛدٕل جذٔل ص ٔ ، 09لذ أسعى جذٔال
يخزظشا ػهٗ انغجٕسح  ،دزٗ ركٌٕ انًُبلشخ يُظًخ.

ــ أعئهخ دٕل
انذسط انغبثك

ــ رمٕٚى رؼضشاد
انًزؼهًٍٛ

ــ يشبسكبد
ٔئجبثبد
انًزؼهً(ٍٛاد)

 اإلعى انز٘ ٚظبؽ يٍ دشٔف انفؼمٚٔ،أر ٙنزأكٛذ ٔلٕع انفؼم،أٔ نٛبٌ ػذد
يشاد ٔلٕػّ،أٔ نجٛبٌ كٛفٛخ ٔلٕػّ َغًِ:ّٛفؼٛالً ُِـٍمحً
جعطٕطحؼ :أوًُّ جإلعطٕطحؼ ذّح  :ٍٟ٠جٌفؼً ـ ٌطأو١ذ ـ ِٕظُٛخ ـ ػذدٖ
ــ جٌّفؼٛي جٌّـٍك ِظذس ُ٠ .........ظحؽ ِٓ قشٚف .........
ــ ٠أض ٟجٌّفؼٛي جٌّـٍك  .........جٌفؼً،أٌ ٚر١حْ ٔٛػٗ أ......... ٚ
 أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝئٔؿحص جٌطّش ٓ٠جٌطـر١م ( ٟأؿرك) ذحٌظفكس 22


جألعرٛع2
جٌكظس2

 أؿجك
ٔأٔظف

٠ظكك ْٛئٔؿحصجض ُٙذؼذ جٌطظك١ف جٌؿّحػ ٟػٍ ٝجٌغرٛسز

 أروش جٌّطؼٍّ ٓ١ذّؼحِ ٓ١جٌكظس جأل ٌٝٚػٓ ؿش٠ك دػٛض ُٙئٌ ٝجإلؾحذس
جٌشف١ٙس ػٍِ ٝح  :ٍٟ٠ـ ِح ٘ ٛجٌّفؼٛي جٌّـٍك؟ ـ ِح ٘ ٛدٚسٖ فٟ
جٌؿٍّس؟

 أدػٕ انًزؼهً ٍٛئنٗ ئَجبص انزًبس ٍٚانًمزشدخ ثبنظفذخ 099
ػهٗ دفبرشْى.
 رظذخ اإلَجبصاد ثشكم جًبػ ، ٙصى ثشكم فشد٘ يغ رمذٚى
انذػى نهًزؼضش.ٍٚ

3

ـ تقييم مذى قذرة
المتعلمين على
تطبيق
االستنتاجاث
المستخلصت من
الذرس.
ـ تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

أْ ٠طؼشف جٌّطؼٍُ جٌّٙضز جٌّطٛعـس ٚٚػؼ١حش وطحذطٙح قغد قشوطٙح ٚقشوس يب لجهٓب

 ،قط٠ ٝطّىٓ ِٓ وطحذطٙح فٟ

ئٔؿحصجضٗ جٌىطحذ١س ذحٌشىً جٌظك١ف
وطحخ جٌّطؼٍُ  /أٌٛجـ  /أعثٍس  /قٛجس

األعجٕع
ٔانذظخ

انًذـبد
 رًٓٛذ

انزمٕٚى ٔانذػى

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
 أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝوطحذس ذؼغ جٌىٍّحش جٌّطؼّٕس ٌٍّٙضز
جٌّطٛعـس ػٍ ٝأٌٛجق. ُٙ

ــ أعئهخ دٕل
 أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝلشجءز جٌٕض جٌكحًِ ٌٍظح٘شز ذحٌظفكس ٚ ،33جعطخشجؼ انذسط انغبثك
 انمشاءح
ٔانفٓى:

جٌركع  :أوطشف ٚأذٕ:ٟ
ـ أد٠ش ٔمحشح ذ ٓ١جٌّطؼٍّ ٓ١قٛي ؾذٚي ص  ، 33إلضّحَ جٌؿذٚي قغد جٌّـٍٛخ

جألعرٛع1
جٌكظس1

 اعزكشبف
انظبْشح
ٔثُبؤْب
 اعزُزبط

 رـجٛك:

جألعرٛع2
جٌكظس2

وٍّحضٗ جٌّطؼّٕس ٌٍظح٘شز:
ذذأ ـ صوش٠حء ـ ٚفحء ـ ذرؾء ـ ذٙذٚء ـ أوحفة ـ جٌّغحٚب ـ ٠ذسؤ ـ

 أؿجك
ٔأٔظف

جٌىٍّحش
ذـذأ
٠ـؿـشُ ُؤ
ة
أُوـحفـ ُ
ٚفــحء
ُ٘ــذُٚء

قشفٙح جألخ١ش
أ
ُؤ
ء
ُء
ء

قشوس ِح لرٍٙح
فطكس
طّس
وغشز
عىْٛ
عىْٛ

ــ ٕ٠مً جٌّطؼٍّ )ْٛجش( جإلعطٕطحؼ ػٍ ٝدفحضشُ٘.
جعطٕطحؼ
جٌّٙضز جٌّطـشفس ضىطد ػٍ:ٝ
ـ جألٌف ئرج وحْ لرٍٙح فطفِ ،ػً :ذذأ ـ ٔرـَّأ
ـ جٌ١حء ئرج وحْ لرٍٙح وغشِ،ػً :أُوحفةُ ـ شحؿة
ـ جٌٛج ٚئرج وحْ لرٍٙح طـُِ،ػً٠ :ؿ ُشؤُ ـ ٌُإٌُإ
ـ جٌغـش ئرج وحْ ِح لرٍٙح عى ْٛأ ٚقشوس ؿٍ٠ٛسِ،ػً :دفء ـ ُ٘ذُٚء ـ ٍِٟء
ــ أدػ ٛجٌّطؼٍّ )ٓ١جش (ئٌ ٝئٔؿحص جٌطّش ٓ٠جٌطـر١م( ٟص )33 :ف ٟدفطش جٌٛجؾرحش
جٌّٕضٌ١س.
ــ ٠ظكك ْٛئٔؿحصجض ُٙذؼذ جٌطظك١ف جٌؿّحػ ٟػٍ ٝجٌغرٛسز
٠ىطد جٌّطؼٍّ ْٛجٌىٍّحش جٌطحٌ١س ػٍ ٝجألٌٛجـ:
ِأل ـ ّٛ٠ءُ ـ ٍِٟء ـ شٟء
أٍِ ٟػٍ ٝجٌّطؼٍّ ٓ١جٌٕض جإلِالت ٟؾٍّس ؾٍّس  ،ذؼذ أْ ألشأٖ ػــٍٝ
ِغحِؼٚ ، ُٙأؿشـ ػٍ ُٙ١أعثٍس قٛي ِؼّ.ٗٔٛ
ٔشٛز ٱٌفشـ
جٌٕض:
ؾحء أذًِ ٟغح ء قٚ ٓ١ؾذ أُخط ٟعًٕحء ضـمـش ُأ ٱٌؿش٠ذز فًُ٘ ٟذٚءٚ ،أخٟ
صًوش٠حء ُ٘١ةُ ضّحس ُٕٗ٠ػٍ ٝػٛء خحفصٚ،أٔح أُضُُّ ٌٛقط٠ ٌُ . ٟؿشُؤ أذ ٟأْ ُ٠ضػؽ
أ َّٞأقذ َِّٕح،فطرحؿأ ِحش١حً ئٌ ٝغػشفطٗٚ،لٍرُُٗ ٍِّٛء ذٕشٛزجٌفشقٛجٌغؼحدز.

رظذخ اإلَجبصاد ثشكم جًبػ ، ٙصى ثشكم فشد٘ يغ رمذٚى
انذػى نهًزؼضش.ٍٚ
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ــ رمٕٚى رؼضشاد
انًزؼهًٍٛ

ــ يشبسكبد
ٔئجبثبد
انًزؼهً(ٍٛاد)

ـ تقييم مذى قذرة
المتعلمين على
تطبيق
االستنتاجاث
المستخلصت من
الذرس.
ـ تصحيح األخطاء
ودعم المتعثرين

ئلذجس جٌّطؼٍُ) ز (ػٍ ٝضٍّه آٌ١حش جٌمشجءز ٚجٌطٛلغ ٚ ،جعطشجض١ؿ١حش جٌّفشدجش ٚجٌفٚ ُٙجٌشىًٚ ،ئغٕحء ِؼٍِٛحضٗ ٚ ،جعطػّحس٘ح فٟ
ئٔؿحصجش شخظ١س

وطحخ جٌّطؼٍُ  /أٌٛجـ  /دفحضش  /قٛجس

األعجٕع
ٔانذظخ

انًذـبد
رـزكـٛـش:
لشاءح انُض لشاءح
ْبيغخ:

جألعرٛع1
جٌكظس1

فٓى
انُض:

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
ِح ٘ ٛجٌّظذس؟
آض ٟذؿٍّس ضطؼّٓ ِفؼٛال ِـٍمح ٚذٛٔ ٓ١ػٗ.
آض ٟذىٍّس ضٕط ٟٙذّٙضز ِطـشفس فٛق جٌغـشٚ،أخش ٜضٕط ٟٙذّٙضز
ِطـشفس ػٍ ٝجٌ١حء.
ضٕٙثس جٌّطفٛلٓ١
جٌٕض:
َّٕ٘أ ِذس٠ش جٌمٕحز جٌطالِ١ز ضٕٙثس جٌّطفٛل ،ٓ١فرذأ ٠مشأ ػٍ ُٙ١أعّحء
جٌفحتض ،ٓ٠ذذ ًء ِٓ جإلٔحظ غُ جٌزوٛسٚ.ش١ثح فش١ثح،ذذأش ضطؼحٌ ٝأطٛجش جٌفشـ
ٚجٌغشٚسٚ،ػٕذ جٔطٙحء جٌّذ٠ش ِٓ جٌمشجءز،طفك جألؿش ٚج٢ذحء ٚجألِٙحش
ضظف١محش جإلػطضجص ذّح قممٗ جألذٕحء ِٓ ٔؿحـ.

 )1آض ٟذؼحتٍس وٍّس " ٘ــٕـأ "
 )3ػٍِ ٝح ٠ذي ِؿٟء ِذ٠ش جٌمٕحز ئٌ ٝجٌكفً؟

انزظذٛخ

جألعرٛع2
جٌكظس2

ــ أعئهخ دٕل
انذسط انغبثك

ــ رمٕٚى رؼضشاد
انًزؼهًٍٛ

أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝلشجءز جٌٕض جلشجءز طحِطس،صى أؿشـ ػٍ ُٙ١أعثٍس
قٛي ِؼّ ْٛجٌٕض.

 )2أُذ ُٓ١أعرحخ ضؼحٌ ٟأطٛجش جٌفشـ ٚجٌغشٚس.

انشكم:

انزمٕٚى ٔانذػى

ــ يشبسكبد
ٔئجبثبد
انًزؼهً(ٍٛاد)

 )4جُٔمً ِح وُطد ذحٌٍ ْٛجألقّش ف ٟجٌٕض ػٍ ٝدفطشنٚ،جشىٍٗ شىال ضحِح.
ــ ضظكف جإلٔؿحصجش ذشىً ؾّحػ ، ٟغُ ذشىً فشدِ ٞغ ضمذ ُ٠جٌذػُ ٌٍّطؼػشٓ٠

ـ أروش جٌّطؼٍّ ٓ١ذّؼحِ ٓ١دسع ٟجٌطشجو١د ٚجٌظشف جٌّمذِ ٓ١ضغ١ٙال ٌإلٔؿحص ،
ٚض١ٙثس ٌٍّطؼٍُ ٌ١ؼًّ ف ٟظشٚف ٠طٛجفش فٙ١ح جالعطؼذجد جٌٕفغٚ ٟجٌّؼشف ٟجٌالصِ.ٓ١
ـ ٕ٠ؿض جٌّطؼٍّ ْٛجٌطّحس ٓ٠جٌطحٌ١س :
 .1أػ١ذ لشجءز ٔض (ضٕٙثس جٌّطفٛل )ٓ١ف ٟجٌظفكس 24
 .2أِأل جٌؿذٚي ذّح ٕ٠حعد:
جٌـّـظــذس
جٌـفـؼــً
االعزضًبس
ضٕٙثس
٘ َّٕــأ
ٔانزٕظٛف
لشجءز
لــشأ
فشقس
فــشـ
ٔٙح٠س
جٔــطــٙــٝ
ضظف١ك
طـفَّـك
 .3جػشخ ٘زٖ جٌؿٍّس :لشأ جٌُّز٠غُ جٌخرش لشجءزً عش٠ؼسً
 .4جعطخشؼ ِٓ جٌٕض وً جٌىٍّحش جٌط ٟضٕط ٟٙذّٙضز ذ ٓ١عرد سعّٙح.
 .5جخطش فؼال ِٓ جألفؼحي جٌّمطشقس ج٢ض١س ٌطٕطؽ ؾٍّس ضطؼّٓ ِفؼٛال
ِـٍمح(:جضَّظً ـ ٍ٘طف ـ سَّْ)
ــ ضظكف جإلٔؿحصجش ذشىً ؾّحػ ، ٟغُ ذشىً فشدِ ٞغ ضمذ ُ٠جٌذػُ ٌٍّطؼػش.ٓ٠
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ـ ِذ ٜلذسز جٌّطؼٍُ
ػٍ ٝئٔؿحص جٌطّحسٓ٠ا
ذحٌشىً جٌظك١ف

ـ ضم ُ٠ٛأخـحء
جٌّطؼٍّ(ٓ١جش)
ضمذ ُ٠دػُ آٟٔ

ضّٕ١س لذسجش جٌّطؼٍُ)ز (جٌغّؼ١س ٚف ُٙجٌّغّٛع ِٕٚحلشطٗ ٚضٍخ١ظٗ ٚ ،ئغٕحء ِؼٍِٛحضٗ فِ ٟؿحي جإلضظحي ٚجٌطٛجطً ،
ٚجعطػّحس ػٕحطش طٛسز جٌّٛػٛع ف ٟئٔطحؼ شفٟٙ
وطحخ جٌّطؼٍُ  /جٌغرٛسز  /قٛجس

األعجٕع
ٔانذظخ

انًذـبد

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى

ــ ٠ظف جٌّطؼٍُ جٌّشٙذ ف ٟجٌظفكس 34
ــ ٠زوش ذّح رج ٛ٠ق٘ ٌٗ ٟزج جٌّىحْ جٌز٠ ٞؼرش ػٕٗ جٌّشٙذ
ــ ٠زوش ِؼٕ ٝجٌؼٕٛجْ جػطّحدج ػٍ ٝؾضأ : ٗ٠جإلشحػحش ف ٟجٌّٛجلغ جإلٌىطش١ٔٚس
انزٕلغ
ــ ٠ؼـ ٟفىشز ػٓ جٌؼاللس ذ ٓ١جٌؼٕٛجْ ٚجٌظٛسز
ٔاالعزًبع
ــ ٠ذٌ ٟذطٛلؼحضٗ ػّح ع١طؼّٕٗ جٌٕض ٠ٚ ) ،غطكغٓ أْ ٠طُ جٌٕشحؽ ػرش ِؿّٛػحش)
ٔانزذ ٚذحعطؼّحي جٌّخـؾ جٌشّغٟ
ــ أعّغ جٌٕض فمشز فمشز ِكحٚال شذ جٔطرحٖ جٌّطؼٍّٚ ، ٓ١ذؼذ وً فمشز
لك
جألعرٛع1
ــ أدػ ُ٘ٛئٌ ٝجٌطكمك ِٓ ضٛلؼحض٠ٚ ، ُٙزوشِ ْٚح ٠ذي ػٍ ٝرٌه ِٓ جٌٕض
جٌكظس1
أػـ ٟضٛػ١كحش ذشأْ ذؼغ جٌىٍّحش جٌط ٟضؼطرش ِفحض١ف ٌف ُٙجٌٕض أوػش
أػـ ُٙ١فشطس جعطؼّحي جٌّٕؿذ ِشضٌ ٓ١ششـ ذؼغ جٌىٍّحش
أؿشـ ػٍ ُٙ١أعثٍس قٛي ذؼغ ِؼحِ ٓ١جٌٕض جٌظش٠كس ٚجٌؼّٕ١س
فُٙ
أعّؼ ُٙجٌفمشز أوػش ِٓ ِشز لرً أْ أؿحٌر ُٙذحٌطؼر١ش ػٕٙح ذأعٍٛذ ُٙجٌخحص
جٌّغّٛع
ذؼذ ضشرغ جٌّطؼٍّ ٓ١ذىً فمشز أقحٚي جخطرحس رٚجوشُ٘ ئِح ذحٌمفض ػٍ ٝوٍّحش أٚ
ؾًّ ج ٚذض٠حدضٙح ٚجٌّـحٌرس ذزوش ِح ضُ جٌمفض ػٍ ، ٗ١أ ٚذحعطرؼحد ِح ضّص
ص٠حدضٗ
أغ١ش جٔطرح٘ ُٙئٌ ٝفىشز ِٓ أفىحس جٌٕض ٚأدفؼ ُٙئٌِٕ ٝحلشطٙح
انفـٓــى
وّح أدػ ُ٘ٛئٌٔ ٝمً ذؼغ وٍّحش جٌٕض ئٌ ٝجعطؼّحٌ ُٙجٌخحص
أ٠ ٚغطرذٌ ْٛذؼغ وٍّحش جٌٕض ِغ جٌكفحف ػٍِ ٝؼٕ ٝجٌغ١حق.
 أضؼحلذ ِغ جٌّطؼٍُ ػٍ ٝأْ جٌٙذف ِٓ جٌكظس ٘ ٛجٌٛطٛي ئٌ ٝئػـحء ٍِخض
شفِٛ ٟٙجص ٌٍٕض
جألعرٛع2
 أػ١ذ ضغّ١غ جٌٕض
جٌكظس2
 ػٓ ؿش٠ك أعثٍس ِشوضز أخطرش ِغط ٜٛجٌّطؼٍّ ٓ١ف ٟجالقطفحف ذأفىحس جٌٕض
ٚذؼغ ػرحسجضٗ
 أٚؾٗ جٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝئٔؿحص أٔشـس جالعطػّحس جٌٛجسدز خ ص102 :
ئػحدز
االعزضًبس
 ضكذ٠ذ أفىحس جٌٕض
جإلٔطحؼ
ٔانزٕظٛف
 ضكٍ ً١ػٕحطش جٌٕض ٚضكذ٠ذ ٔٛػٗ
 ضٍخ١ض جٌٕض
 ضغ١١ش ط١غس جٌٕض
 ضكذ٠ذ جٌمّ١س جٌّغطخٍظس ِٓ جٌٕض
 سذؾ جٌٕض ذحٌٛجلغ
 ضشخ١ض جٌٕض...
 أشؿغ جٌّطؼٍُ ػٍ ٝػشع ئٔؿحصٖ أِحَ صِالتٗ دِ ْٚمحؿؼطٗ ّ٠ٚ ،ىٓ جٌطظك١ف
ٚجٌطؿ٠ٛذ ذؼذ أْ ٠ىًّ ػشػٗ
 أضّٓ أقغٓ جٌؼشٚع عؼ١ح ئٌ ٝخٍك ؾ ِٓ ٛجٌّٕحفغس جٌّػّشز . .
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انزمٕٚى ٔانذػى
ــ ضظك١ف ٚضمُ٠ٛ
ػرحسجش جٌّطؼٍّٓ١
جٌّؼرشز ػٓ
جٌطٛلؼحش

ــ أعثٍس ضغحػذ ػٍٝ
ضمش٠د جٌطٛلؼحش جٌطٟ
ضالِظ ؾٛجٔد ِٓ
جٌٕض

ـ سدٚد أفؼحي
جٌّطؼٍّ ٓ١ػرحسز ػٓ
جٌطمُ٠ٛ

ـ جٌطٍ ٓ٠ٛجٌظٛضٟ
جٌز٠ ٞؼذ ؾضءج ِّٙح
ِٓ جٌطٛجطً جٌشفٟٙ
ـ دػُ جٌٕظٛص
جٌشف١ٙس جٌّٛجص٠س ،
ٚضشؿ١غ جٌّشحسوٓ١
ٚجٌّشحسوحش

وطحخ جٌّطؼٍُ  /جٌغرٛسز  /قٛجس

األعجٕع
ٔانذظخ
جألعرٛع1
جٌكظس1
جإلػذجد
ٌٍىطحذس

انًذـبد

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى

ـ أضٙـ١ـأ

ــ ٠طأًِ جٌّطؼٍّ( ْٛج ش) جٌظٛسز ٠ٚظف ْٛػٕحطش٘ح ( جألشخحص  /جألش١حء )

ـ أضـّـشْ

* أدػ ٛجٌّطؼٍّ( ٓ١ج ش) ئٌِ ٝالقظس جٌّشٙذ ٚلشجءز جٌطؼٍ١محش جٌّمطشقس
ذحٌظفكس 35
* ِٓ خالي جٌطؼٍ١محش جٌغحذمس ٠كذد جٌّطؼٍّ( ْٛج ش) ِٛػٛع جٌطؼٍ١ك ٚجٌشؼٛس

ـ أخـــؾ

جٌٛجسد ف.ٗ١
 #أدػ ٛجٌّطؼٍّ( ٓ١أ ش) ئٌ ٝضأًِ جٌّشٙذ ٚضكذ٠ذ ِٛػٛع ف ٗ١لظذ جٌطؼٍ١ك
ػٍ.ٗ١
٠ #ؼرش جٌّطؼٍّ( ٓ١أ ش) ػٓ جٌشؼٛس جٌز ْٕٚٛ٠ ٞئذشجصٖ ف ٟجٌطؼٍ١ك.
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جألعرٛع1
جٌكظس2
جإلٔؿحص:
جٌّكحٌٚس 1

جألعرٛع2
جٌكظس3
جٌّشجؾؼس
ٚئضّحَ
جإلٔؿحص
جألعرٛع
2
جٌكظس
4

جإلٔؿحص:

كًذبٔنخ أٔنٗ ٚ ،كزت انًزؼهًٌٕ يغٕداد نًٕاػٛؼٓى دٕل ْزا انًشٓذ
انظٕسح يٕظف ٍٛفٓٛب يب رؼهًِٕ يٍ يٓبسح انزؼهٛك ػهٗ انظٕسح.

ــ ٚؼشع انًزؼهًٌٕ ئَجبصارٓى ٚٔ ،غزًؼٌٕ ئنٗ يالدظبد ٔالزشادبد
ثؼؼٓى انجؼغ.
جٌّشجؾؼس
ٚئضّحَ جإلٔؿحص ــ أثذ٘ يالدظبر ٙدٕل يذٖ رـجٛك انًٓبسح أصُبء اإلَجبصٔ ،عاليخ انهغخ
ٔجٕدح انخؾ..
ــ ٚؼٛذ انًزؼهى ئَجبصِ يغ يشاػبح يب رهمٗ يٍ َظبئخ ٔرظٕٚجبد.
ػشع
جٌّٛػٛع

ــ ٚؼشع انزاليٛز(ا د) يب أَجضِٔ ثؼذ رظذٛذّ،يغ اإلعزؼبَخ ثأفشاد انمغى.
ــ ٚغزششذٌٔ ثزٕجٓٛبد أعزبرْى نزٕظٛفٓب الدمب.
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انزمٕٚى ٔانذػى
أدػ ٛجٌّطؼٍّٓ١
(ج ش) ئٌٝ
ضـأًِ جٌظٛسز
ٔ ِالقظس
جٌّشٙذ ٚلشجءز
جٌطؼٍ١محش
ٌطكذ٠ذ
جٌّٛػٛع
لظذ جٌطؼٍ١ك
ػٍ.ٗ١

ضمِ ُ١١ذ ٜلذسز
جٌّطؼٍّ ٓ١ػٍٝ
ضـر١ك ِٙحسز
جٌطؼٍ١ك ػٍٝ
جٌظٛسز

ـ وُ ػذد
أخـحته ؟
ـ ِح ٘ ٟػالِحش
جٌطشل ُ١جٌطٟ
أغفٍطٙح ؟
ـ ِح ٟ٘
جٌظؼٛذحش
جٌطٚ ٟجؾٙطٙح
أغٕحء
جإلٔؿحص ؟

أْ ٠ى ْٛجٌّطؼٍُ لحدسج ػٍ ٝضٛلغ ِٛػٛع جٌٕض جٌشؼش" ٞأدخ ٚعحتً جإلضظحي"‘  /لشجءز جٌٕض ذـاللس  /ئٔشحد جٌٕض
جٌشؼش / ٞضؼشف ِؼحِٔٚ ٟؼحِ ٓ١جٌٕض جٌشؼش / ٞجٌطكمك ِٓ ضٛلؼحضٗ  /ضزٚق ؾّحٌ١س جٌٕض جٌشؼشٞ
جٌٛعحتً جٌطؼٍ١ّ١س  :وطحخ جٌّطؼٍُ  /جٌغرٛسز  /جٌكٛجس  /جألعثٍس

األعجٕع
ٔانذظخ
أط4
ـ1
جٌّالقظ
ز
ٚجٌطٛلغ

انًذـبد
ـ جالعطؼذجد
ٌٍمشجءز
ـ جٌّالقظس
ٚجٌطٛلغ
ـ جٌمشجءز
ٚجٌطذسخ
ػٍ ٝجإلٔشحد
ـ جٌطمُ١١

أط4
ـ2
جٌفُٙ
ٚجٌطكًٍ١

ـ ٚػؼ١س
جالٔـالق

ـ جإلٔشحد

.انمظٛذح يٍ انفُٛخ انجٕاَت ثؼغ رزٔق ػهٗ انًزؼهً ٍٛأعبػذ

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى
 أػٍٓ ػٓ أ٘ذجف جٌذسط ٚ ،أضؼحلذ ِغ جٌّطؼٍّ )ٓ١جش (قٛي ؿشق جٌؼًّ
 أقفض جٌّطؼٍّ ٓ١إلذذجء ِىطغرحضِٚ ُٙؼحسف ُٙقٛي ِٛػٛع جٌٕض جٌشؼشٞ
’‘
’‘
 أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝفطف وطرِٚ ُٙالقظس سع َٛجٌظفكسٚ ، 111 :روش ِح ضؿغذٖ،
ٚلشجءز جٌؼٕٛجْ ،غُ ٠زوش ْٚضٛلؼحض ُٙقٛي ِؼحِ ٓ١جٌمظ١ذز
 ألشأ جٌمظ١ذز أ ٚذؼغ أذ١حضٙح ٚأدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝجٌمشجءز ِغ جقطشجَ ضٕغٔ ُ١رشجش
جٌظٛش ذكغد ِح ٠طـٍرٗ وً ِمـغ ِٓ ِمحؿغ جٌمظ١ذز ِٓ ئ٠محع ِٛع١مِٕ ٟحعد ،لظذ ششقٙح
وّح أدػ ُ٘ٛئٌ ٝضغؿ ً١جٌىّحش جٌظؼرس ِٓ جٌٕض جٌشؼشٞ
 أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝجٌطؼر١ش شف١ٙح ػٓ ِؼّ ْٛذؼغ أذ١حش جٌمظ١ذز ِٓ أؾً ضم ُ١١فُّٙٙ
ـأِٙذ ٌٍكظس ػٓ ؿش٠ك ؿشـ أعثٍس قٛي  :ػٕٛجْ جٌٕض جٌشؼشِٛ ،ٞػٛػٗ ،ذؼغ ِؼحِٕٗ١
ـ أدػ ٛذؼغ جٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝجعطظٙحس أذ١حش ِٓ جٌمظ١ذز
ـ ألشأ جٌمظ١ذز ٚ ،أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝلشجءضٙح ِؿضأز ذحٌطٕحٚخ
ـأدػ ُ٘ٛئٌ ٝلشجءضٙح ذشىً ؾّحػّ٠ٚ ،ٟىٓ جالعطؼحٔس ذظٛش ِغؿً وٍّح وحْ رٌه ِّىٕح
ـأدػ ُ٘ٛئٌ ٝئٔؿحص جألٔشـس جٌّشضرـس ذطّٕ١س جٌشط١ذ جٌٍغ ٞٛص  112وّح :ٍٟ٠

جٌفُٙ
ضّٕ١س
جٌشط١ذ
جٌّؼؿّٟ

وُ ػذد
أذ١حش
جٌمظ١ذز؟
ِح
ِٛػٛع
جٌمظ١ذز؟

ضؼطرش
ِشحسوحش
ٚئؾحذحش
جٌّطؼٍّٓ١
ٚضظك١ف
أخـحتُٙ
ذّغحػذز
ذؼؼُٙ
جٌرؼغ
ضمّ٠ٛح

 4أط
3ـ
جٌطزٚق
جٌطشو١د
ٚجٌطزٚق

ـ أعحػذ جٌّطؼٍّ ٓ١ػٍ ٝضزٚق ذؼغ جٌؿٛجٔد جٌفٕ١س ِٓ جٌمظ١ذز ٚ ،جوطشحف ؾّحٌ١طٙح ِٓ خالي جٌٛلٛق ػٍ ٝجٌظٛس جٌشؼش٠س
جٌٛجسدز فٙ١ح ٚ ،ذؼغ جٌظٛج٘ش جإل٠محػ١س د ْٚجٌطؼّك ف٘ ٟزٖ جألِٛس أ ٚجعطؼّحي جٌّظـٍكحش جٌفٕ١س جٌذجٌس ػٍ ٝرٌه

ضمُ١١

انزمٕٚى
ٔانذػى

ــ أسوض ػٍ ٝجٌّطؼػش ٓ٠ذحٌخظٛص ٚ ،أدػ ُ٘ٛئٌ ٝئػحدز ئٔشحد أذ١حش ِٓ جٌمظ١ذز أوػش ِٓ ِشز ذّغحػذضٟ
ٚذّغحػذز صِالت ) ُٙضظك١ف ٚضم ُ٠ٛجألخـحء أغٕحء جٌمشجءز)
8

.

أْ ٠ىطغد جٌّطؼٍُ جٌٕفظ جٌـ ً٠ٛف ٟجٌمشجءز ٚ ،أْ ٛ٠ظف جعطشجض١ؿ١س جٌطٛلغ ٚجٌطكمك ِٓ ضٛلؼحضٗ ٚ ،جعطشجض١ؿ١س ف ُٙجٌٕض ٚجعطػّحسٖ
ِٚغحءٌطٗ ٠ٚ ،غِٕ ٟؼحسفٗ ذّؼٍِٛحش ػٓ جٌّٛجؿٕس ٚجٌغٍٛن جٌّذٔٛ٠ٚ ٟظفٙح ف ٟجٌطؼر١ش ٚجٌطٛجطً

جٌٛعحتً جٌطؼٍ١ّ١س  :جٌٕض جٌمشجتِٚ ٟح ٠ظكرٗ ِٓ طٛس ٚسع / َٛجٌغرٛسز  /أٌٛجـ  /جٌكٛجس  /أعثٍس

األعجٕع
ٔانذظخ

انًذـبد

انخبيظ  :انًغزٕٖ

أَشـخ انزؼهٛى ٔانزؼهى

انزمٕٚى
ٔانذػى

جٌط١ٙثس ٚجٌطؼحلذ:

ـ ضظك١ف
ٚضمُ٠ٛ
ػرحسجش
جٌّطؼٍّٓ١
ػٓ جٌّؼرشز
جٌطٛلؼحش

ـ أؿٍغ جٌّطؼٍّ ٓ١ػٍ ٝأ٘ذجف جٌٕض جٌغشد ٞجٌّغؿٍس أػالٖ  ،وّح أخرشُ٘ جْ جٌٕض جٌغشدٔ ٞض
ِؼٍِٛحض ٟؿً٠ٛ
ضطـٍد لشجءضٗ ٔفغح ؿ٠ٛال ٌٙ ،زج عٕمغّٗ ئٌ ٝأسذؼس أؾضجء٠ ،مذَ وً ؾضء ف ٟأعرٛع ) قظس ٚجقذز(
جٌطٛلغ:
ـ أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌِ ٝالقظس جٌظٛسز جٌّشجفمس ٌٍٕض ف ٟجٌىطحخ جٌظفكس116:
ـ أدػ ُ٘ٛئٌ ٝجإلدالء ذطٛلؼحض ُٙقٛي ِؼحِٚ ٓ١أفىحس جٌٕض ذحػطّحد جٌؼٕٛجْ ٚجٌظٛسز
ـ ألشأ جٌؿضء جألٚي ِٓ جٌٕض ٚجٌّطؼٍّ٠ ْٛغطّؼْٛ

جٌطكمك ِٓ جٌطٛلؼحش
ـ ٠مشأ ذؼغ جٌّطؼٍّ ٓ١ذحٌطٕحٚخ غُ أد٠ش قٛجسج ذ١ذجغٛؾ١ح فّ١ح ذ ُٕٙ١قٛي طكس ضٛلؼحضُٙ
أغٕ ٟسط١ذ:ٞ
ـ أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝئٔؿحص ِح :ٍٟ٠
 آض ٟذخش٠ـس وٍّس < أخـفـ> ٝ
ّ٠ٚ ىٓ ئػحفس أٔشـس أخشِ ٜػً :جعطشجض١ؿ١س جٌّفشدجش  :خش٠ـس  /شرىس  /ػحتٍس جٌىٍّس...
جٌفٚ ُٙجٌطكٍ:ً١
ــ ٠ؿ١د جٌّطؼٍّ ْٛػّح :ٍٟ٠
ٌّحرج ضغحءي ٛ٠عف ػٓ عـش دػٛز ؾـذٖ جٌُّفحؾثس؟
أُقذد جٌغرد جٌز ٞؾؼً جٌؿذَّ ٕ٠ؼصُ قف١ذٖ ذحٌؼرمش ٞجٌظغ١ش؟
جٌطشو١د ٚجٌطم:ٞٛ
ــ ٍ٠خض جٌّطؼٍّ ْٛجٌؿُضء جألٚي ِٓ جٌٕض.

جٌكظض:
4ٚ 3 ٚ2

جٌطٛلغ
ٚجٌمشجءز
ٚجٌطكمك
ٚجٌفُٙ
ٚجٌّٕحلشس

جٌـشذـــؾ
* أسذؾ جٌكظس جٌكحٌ١س ذحٌكظس جٌغحذمس ػٓ ؿش٠ك ِـحٌرس جٌّطؼٍّ ٓ١ذحعطشؾحع أُ٘ أفىحس جٌؿضء جٌغحذك

جٌـطــٛلــغ:
* أدػ ٛجٌّطؼٍّ ٓ١ئٌ ٝجإلدالء ذطٛلؼحض ُٙقٛي ِؼحِ ٓ١جٌؿضء جٌّٛجٌ ِٓ ٟجٌٕض
* ألشأ جٌؿضء جٌّؼٕ ِٓ ٟجٌٕض ٚجٌّطؼٍّ٠ ْٛغطّؼْٛ

جٌطكمك ِٓ جٌطٛلؼحش:
*٠مشأ ذؼغ جٌّطؼٍّ ٓ١ذحٌطٕحٚخ غُ أد٠ش قٛجسج قٛي طكس ضٛلؼحضُٙ

9

ـ أعثٍس
ضغحػذ
ػٍ ٝضمش٠د
جٌطٛلؼحش
جٌطٟ
ضالِظ
ؾٛجٔد
ِٓ جٌٕض
ـ ضؼحٌؽ
أخـحء
آٌ١حش
جٌمشجءز
رجض١ح
ذحػطّحد
جٌٛػٟ
جٌظٛض:ٟ
جٌطؿضٞء ،
جٌطشو١د ،
جٌطٙؿٟ
جقطشجَ
ػالِحش
جٌطشلُ١
ِٚح ضطـٍرٗ
ِٓ
ضٍٓ٠ٛ
طٛض..ٟ

جٌّىٔ : ْٛض ِغطشعً
جٌؼٕٛجْ  :قىّس جٌمحػٟ
جٌكظس 4ٚ 3 ٚ 2 ٚ : 1

أٔشـس جٌفٚ ُٙئغٕحء جٌشط١ذ ٚجٌطشو١د ٚجٌطمُ٠ٛ

10

11

الوحدة الرابعة :االبتكارات واالختراعات
جذاذات األسبوع األول
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االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :االختراعات

األسبوع األول
الحصة األولى :المبلحظة والتولع  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 صٌاؼة تولع لمضمون النص. لراءة نص "االختراعات" بطبللة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
 ٌعلن األستاذ(ة) عن أهداؾ الدرس ،وٌتعالد مع المتعلمٌن والمتعلمات حول طرقاالستعداد
العمل.
للمراءة
 ٌستهل األستاذ(ة)الحصة بفتح نماش ٌمرب المتعل مٌن من أجواء النص وٌطلب منهممثبل تسمٌة بعض األدوات التً ابتكرها اإلنسان.
 ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات فتح كتبهم ولراءة عنوان النصومبلحظة الصورة المصاحبة له.
 ٌوجه اهتمامهم إلى الصورة وٌترن لهم متسعا من الولت لمبلحظتها؛المالحظة ٌ -طرح أسبلة حول الصورة ككل أو حول بعض أجزابها بحسب متطلبات طبٌعة
والتولع
النص؛
 ٌربط بٌن الصورة والعنوان من خبلل أسبلة مناسبة. ٌحفز المتعلمٌن والمتعلمات إلى استثمار معلوماتهم واالنطبلق من مإشرات أولٌةترتبط بالنص لصوغ التولعات وافتراض ما ٌتضمنه النص (االختراعات)ٌ .مكن
أن ٌوظؾ ألجل ذلن خطاطة أو جدوال أو مخططا شمسٌا.
 ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من نص "االختراعات" لراءة جهرٌة معبرة ،مراعٌا فٌها تنؽٌمنبرات الصوت ،ومحترما عبلمات الولؾ ،ومتمثبل مختلؾ الموالؾ.
 ٌتابع المتعلمون والمتعلمات لراءة األستاذ(ة) مشٌرٌن بؤصابعهم إلى الكلمات التًٌمرإونها.
 ٌدعوهم األستاذ(ة) إلى لراءة بمٌة فمرات النص لراءة هامسة وٌحرص على تنوٌعلراءة
أشكال المراءة :لراءة فردٌة ،لراءة ثنابٌة ،لراءة فً مجموعات.
النص
 ٌمؾ األستاذ(ة) بٌن الفٌنة واألخرى عند جملة ٌجد المتعلمات والمتعلمون صعوبةفً لراءتها وٌعٌد لراءتها ثم ٌوضح معناها وعناصرها وعبللتها بالجمل المرتبطة
بها.
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى إعادة لراءة الجمل التً واجهوا صعوبةفً لراءتها وتحدٌد معناها.
 ٌتتبع األستاذ(ة) لراءة المتعلمٌن الهامسة لمساعدة المتعثرٌن منهم. ٌمترح أنشطة متنوعة تتٌح للمتعلمات والمتعلمٌن الفحص األولً لتولعاتهم منالتموٌم
خبلل منالشتها فً إطار ثنابً أو فً مجموعات.
والدعم
 ٌمترح األستاذ(ة) نشاطا لتموٌم الطبللة من خبلل دعوة المتعلمات والمتعلمٌن الذٌنواجهتهم صعوبات إلى إعادة لراءة فمرة من النص لراءة سلٌمة؛
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االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :االختراعات

األسبوع األول
الحصة الثانٌة :الفهم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة نص "االختراعات" بطبللة. تحدٌد معانً مفردات من خبلل سٌاق النص. فهم معانً النص الصرٌحة والضمنٌة. فحص التولعات ومنالشتها.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) -صور – وسابل موارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
المراحل
وضعٌة
االنطالق

-

لراءة
النص

-

تنمٌة
الرصٌد
المعجمً

أنشطة التعلٌم والتعلم
ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌراه مناسبا كؤن ٌطلب من المتعلمٌن والمتعلمات
التذكٌر بعنوان نص " االختراعات" ومضمونه العام ،انطبللا من أسبلة محددة.
ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من النص لراءة جهرٌة ملتزما بضوابط المراءة الجٌدة :تنؽٌم
نبرات الصوت ،احترام عبلمات الولؾ؛
ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات على لراءة فمرات النص لراءة جهرٌةمع مراعاة
شروط المراءة السلٌمة( .من المحبذ تنوٌع وضعٌات المراءة (لراءة فردٌة ،ثنابٌة،
فً مجموعات صؽرى) بحسب ما هو ممكن)؛
ٌموم المتعلمون والمتعلمات أداءهم المرابً فٌما بٌنهم انطبللا من بطالة مبلحظة
األداء المرابً الخاصة بالمتعلم(ة).
ٌوجه ا ألستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن إلى إنجاز األنشطة المرتبطة بتنمٌة الرصٌد
اللؽوي من خبلل ربطكلمة ٌإدي فً كل جملة بمعناها الصحٌح:

 ٌدعوهم إلى اختٌار كلمات من النص والبحث عن معانً أخرى من خبلل السٌاق،وٌتم هذا النشاط فردٌا أو ثنابٌا أو فً مجموعات.
 ٌمترح األستاذ(ة) على المتعلمات والمتعلمٌن البحث عن معانً كلمات منالتراحهم.
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات بتوجٌه من األستاذ(ة) أنشطة فهم وتحلٌل مضمونالنص كما ٌلً:
ٌ مرإون الجمل وٌضعون عبلمة( )xفً االختٌار الصحٌح مع تعلٌله انطبللا
من النص:

ٌ حددون من ٌخاطب الكاتب من خبلل العبارة "تخٌل" التً وردت فً النص
عدة مرات.
ٌ ستخرجون من النص االختراعات التً جعلت العالم لرٌة صؽٌرة.
ٌ عٌدون لراءة النص إلتمام الخطاطة اآلتٌة:
118

التموٌم

-
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ٌتؤكد المتعلمون والمتعلمات من صحة تولعاتهم.
ٌحرص األستاذ(ة) على تنوٌع وضعٌات إنجاز أنشطة تنمٌة المعجم بحسب ما
تس مح به شروط عمله :إنجاز فردي ،إنجاز ثنابً ،إنجاز فً مجموعات.
ٌولً أهمٌة أكبر للمتعلمات والمتعلمٌن الذٌن ٌجدون صعوبة فً إنجاز هذه
األنشطة.
ٌمترح األستاذ(ة) نشاطا لتموٌم الطبللة من خبلل دعوة المتعلمات والمتعلمٌن الذٌن
واجهتهم صعوبات إلى إعادة لراءة فمرة من النص لراءة سلٌمة.
ٌختار كلمة من النص وٌدعوهم إلى تحدٌد شبكة مفردات مناسبة لها.
ٌدعم األستاذ(ة) بما ٌراه مناسبا.
االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :االختراعات

األسبوع األول
الحصة الثالثة:التموٌم والتركٌب  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة نص "االختراعات" بطبللة. تلخٌص النص بؤسلوبه الخاص. إبداء الرأي فً الممروء.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)  -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بؤنشطة مناسبة من لبٌل :دعوة المتعلمٌن والمتعلمات إلىاالنطالق
التذكٌر بمضمون نص االختراعات أو بما تم إنجازه فً الحصتٌن السابمتٌن.
لراءة
 ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات على لراءة فمرات النص بطبللة.النص
 ٌمومون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم بناء على بطالة مبلحظة األداء المرابً. ٌنوع األستاذ(ة) أنشطة التركٌب والتموٌم بحٌث ٌنجز المتعلمون والمتعلمات ما ٌلً:ٌ تعاون كل متعلم(ة) مع صدٌمه أو صدٌمته على تلخٌص النص كتابٌا
التركٌب
بالتركٌز على األفكار األساس فٌه.
والتموٌم
ٌ تخٌل كل متعلم(ة) اختراعا مستمبلٌا فً مجاالت التنمل  /التواصل /
الفبلحة.
ٌ نجزون بحثا حول الفرق بٌن االختراعات واالكتشافات إلؼناء مشروع
الوحدة.
ٌ -تدخل لٌجٌب عن األسبلة التً بمٌت عالمة فً أذهان المتعلمات والمتعلمٌن.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
الصرؾ والتحوٌل :جمع المذكر السالم

األسبوع األول
الحصة األولى :تمدٌم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تعرؾ جمع المذكر السالم. توظٌؾ جمع المذكر السالم فً التعبٌرٌن الشفهً والكتابً بطرٌمة سلٌمة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة االنطالق ٌ -مهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌناسب.
 ٌسمع األستاذ(ة) النص بطرٌمة تسمح للمتعلمٌن والمتعلمات بالمتابعة المركزة. ٌمرأ المتعلمون النص لراءة هامسة.فضل االختراعات
ٌلعب المخترعون والمهندسون والتمنٌون دورا كبٌرا فً تطوٌر نمط عٌشنا .فمنهم
من ٌبتكر طرلا فً تشٌٌد البناٌات والطرلات ،ومنهم من ٌربط صبلت التواصل
بٌن الحاضرٌن والؽاببٌن .ومنهم من ٌحول أفكار المبتكرٌن إلى والع.
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات فً وضعٌة عمل ثنابً ما ٌلً من األنشطة:ٌ ستخرجون من النص كل كلمة منتهٌة بواو ونون أو ٌاء ونون لملء الفراغ
المالحظة
فً الجدول كما هو فً المثال.
واالكتشاف

االستنتاج
-

ٌ حددون نوع الكلمات وجنسها فً الجدول.
ٌ بٌنون االختبلؾ بٌن كلمات العمود األول والعمود الثانً.
ٌدعو األ ستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى تبٌان ما ٌلً :إذا كانت كلمات العمود
الثانً تدل على المفرد ،فعلى ماذا تدل كلمات العمود األول.
ٌحدد المتعلمون والمتعلمات الحروؾ التً اشترن فٌها الجمع والمفرد.
ٌوظفون ما توصلوا إلٌه من خبلل ما أنجزوه من أنشطة لبناء االستنتاج.
ٌتماسمون بٌنهم نماذج من االستنتاجات التً توصلوا إلٌها وٌتدخل األستاذ(ة)
لتعدٌل ما ٌجب تعدٌله.
ٌتناوب المتعلمون و المتعلمات على كتابة االستنتاج على السبورة كما ٌلً:
جمع المذكر السالم اسم ٌدل على أكثر من اثنٌن.
ٌصاغ جمع المذكر السالم بزٌادة واو ونون أو ٌاء ونون مفتوحة على
مفرده.
ٌمدم بعض المتعلمٌن والمتعلمات أمثلة أخرى لجمع المذكر السالم.
ٌدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج على دفاترهم.
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 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات التطبٌك على ألواحهم أو دفاترهم ،كما ٌلً:أكمل الجدول:
جمع مذكر السالم
المفرد
التطبٌك
............
مبدع
باحثون
.........
...........
دارس
 ٌمترح األستاذ(ة) أنشطة أخرى إذا رأى داعٌا إلى ذلن.التصحٌح
 تصحح التطبٌمات جماعٌا على األلواح أو على السبورة ،بعدها ٌصححالمتعلمون والمتعلمات أخطاءهم.
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى اإلتٌان بؤسماء مفردة وتحوٌل كلالتموٌم
منها إلى جمع المذكر السالم.
ورصد التعثرات ٌ -سجل األستاذ(ة) تعثرات المتعلمٌن والمتعلماتٌ ،عالج بعضها إن كانت تحتاج
إلى معالجة فورٌة ،وٌدون ما ٌتطلب إعادة البناء لٌصححه من خبلل أنشطة
حصة التثبٌت الموالٌة.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
التراكٌب :المفعول فٌه

األسبوع األول
الحصة األولى :تمدٌم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تعرؾ المفعول فٌه. توظٌؾ المفعول فٌه فً التعبٌرٌن الشفهً والكتابً بطرٌمة سلٌمة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة االنطالق ٌ -طرح األستاذ(ة) أسبلة حول نص االنطبلق لربط المتعلمٌن والمتعلمات بسٌاله
الموضوعً.
 ٌسمع األستاذ(ة) النص الحامل للظاهرة التركٌبٌة " أهوى الطٌران "بطرٌمةتسمح للمتعلمٌن والمتعلمات بالمتابعة المركزة.
 ٌمرأ بعض المتعلمٌن والمتعلمات النص لراءة سلٌمة.أهوى الطٌران
أحلم أن أكون طٌارا ،ألنه ٌمضً مدة طوٌلة داخل لمرة المٌادة وراء الممود،
ال ٌمل وال ٌكل ،فمد ٌبدأ الرحلة صباحا وٌنهٌها مساءٌ .كون دابما ٌمظا.
ٌحذق خلؾ لوحة المٌادة ٌمٌنا وشماال حفاظا على أمن الركاب.
 ٌتدرج األستاذ(ة) ،لبناء المفهوم والوصول إلى االستنتاج بالكٌفٌة التالٌة:ٌ مرأ المتعلمون والمتعلمات ثنابٌا أو فً مجموعاتجمل الجدول وٌكملونه كما
فً المثال:
المالحظة
واالكتشاف

االستنتاج

ٌ ملإون انطبللا من الجدول الفراغ بما ٌناسب مما ٌلً :منصوب ـ ظرؾ
مكان ،ظرؾ زمان ،مفعول فٌه.
ٌ حددون بمساعدة من األستاذ(ة) ما تشٌر إلٌه المفردات فً العمودٌن ()1
و( )2وٌملإون الفراغ بما ٌناسب:
 تشٌر المفردات فً العمود ( )1إلى الزمن الذي ولع فٌه الفعل،
فهً..........
 تشٌر المفردات فً العمود ( )2إلى المكان الذي ولع فٌه الفعل،
فهً.............
 األسماء التً تدل على زمن أو مكان ولوع الفعل تعرب.........
 المفعول فٌه اسم ..............................
 ٌصوغ المتعلمون والمتعلمات االستنتاج انطبللا مما توصلوا إلٌه بلؽة سلٌمةوٌتدخل األستاذ(ة) لتعدٌل ما وجب تعدٌله.
المفعول فٌه (وٌسمى ظرفا) اسم ٌذكر لبٌان زمان ولوع الفعل أو مكانه.
ٌشترط فً المفعول فٌه أن ٌمبل تمدٌر (فً).
 ٌمدم بعض المتعلمٌن والمتعلمات أمثلة أخرى للمفعول فٌه. ٌدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج على دفاترهم. ٌتعاون المتعلم(ة) مع صدٌمه أو صدٌمته على تعٌٌن المفعول فٌه بوضع سطر122

التطبٌك

التصحٌح

-

التموٌم
ورصد
التعثرات

-

تحت ظرؾ الزمان وسطرٌن تحت ظرؾ المكان فً الجمل التالٌة:
ٌ ؽادر السابك المدٌنة صباحا وٌعود إلٌها مساء.
 اكتشؾ العلماء آثارا تحت األرض.
 ولؾ المخترعون الصؽار أمام لجنة التحكٌم.
ٌنجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبٌمٌة على األلواح أو على الدفاتر.
تصحح اإلنجازات بشكل ثنابً أو جماعً لبل االنتمال إلى التصحٌح الفردي.
ٌعٌن المتعلمون والمتعلمات المفعول فٌه بذكر ظرؾ الزمان وظرؾ المكان فً
جمل من التراحهم.
ٌسجل األستاذ(ة) تعثرات المتعلمٌن والمتعلماتٌ ،عالج بعضها إذا كانت تحتاج
إلى معالجة فورٌة ،وٌدون ما ٌحتاج إلى إعادة البناء لٌصححه بواسطة أنشطة
داعمة خبلل أسبوع الدعم.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
اإلمبلء :األلؾ اللٌنة فً األفعال

األسبوع األول
الحصة األولى :تمدٌم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تعرؾ األلؾ اللٌنة فً األفعال. رسم األلؾ اللٌنة فً األفعال رسما سلٌما. توظٌؾ األلؾ اللٌنة فً األفعال فً التعبٌر الكتابً بطرٌمة سلٌمة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة االنطالق ٌ -مهد األستاذ(ة)للحصة بدعوة المتعلمٌن والمتعلمات إلىتصرٌؾ األفعال اآلتٌة فً
المضارع :جرى-نما
س ِّم ُع األستاذ(ة) النص بطرٌمة تسمح للمتعلمٌن والمتعلمات بالمتابعة المركزة.
 ٌُ َدعوة علمٌة
دعا جاد المخترع الصؽٌر أصدلاءه إلنجاز بحث حول أهم االختراعات .لبلوا
الدعوة وبدا الحماس على وجوههم .استعصى علٌهم البحث ،فتوجهوا إلى الخزانة
اإللكترونٌة بالمإسسة ،ولضى كل واحد منهم ولتا فً جمع معطٌات حول
الموضوع.

المالحظة
واالكتشاف

االستنتاج

 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات النص لراءة هامسة مركزٌن على األفعال التًٌتضمنها.
 ٌنطلك كل متعلم(ة) من النص وٌتعاون مع رفٌمه أو رفٌمته على استخراجاألفعال المنتهٌة بؤلؾ ممدودة(ا) أو ألؾ ممصورة(ى) ،ثم ٌكملون الجدول كما
فً المثال:
حرفه األخٌر
الفعل فً المضارع
حرفه األخٌر
الفعل فً الماضً
ي
ٌجري
ى
جرى
و
ٌنمو
ا
نما
........
..............
........
..............
........
..............
........
..............
 ٌستثمر المتعلمون والمتعلمات ما أنجزوه فً الجدول ،لٌكملوا العبارات األتٌةبما ٌناسب:
 انملبت األلؾ الممدودة فً األفعال الماضٌة إلى  ...بعد تصرٌفها فً
المضارع.
 انملبت األلؾ...فً األفعال الماضٌة إلى ٌاء بعد تصرٌفها فً ...
 ٌنطلك المتعلمون والمتعلمات مما أنجزوه لبناء االستنتاج. ٌتعاون المتعلمون والمتعلمات على استنتاج ما ٌلً:األلف التً تنتهً بها األفعال تسمى ألفا لٌنة.
ترسم األلف اللٌنة فً األفعال ألفا ممدودة(ا) إذا للبت فً المضارع إلى واو(و).
ترسم األلف اللٌنة فً األفعال الثالثٌة ألفا ممصورة(ى) إذا للبت فً المضارع
إلى ٌاء(ي).
ٌ -دون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج فً دفاترهم.
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التطبٌك
التصحٌح
تموٌم
رصد التعثرات

 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التطبٌمٌة التالٌة على األلواح أو علىدفاترهم.
 ٌرسمون األلؾ اللٌنة فً األفعال اآلتٌة رسما سلٌما:عفـ....
روـ.....
استلمـ....
سمـ..
رمى
دنـ...
 تصحح اإلنجازات ثنابٌا ،وجماعٌا ،ثم فردٌا.ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات إنشاء جمل تتضمن ألفا لٌنة فً
األفعال.
 ٌعالج األستاذ(ة) بعض التعثرات بشكل فوري ،وٌدون ما استعصى منها لصدبناء أنشطة التثبٌت فً الحصة الثانٌة.
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الوحدة الرابعة
تطبٌمات كتابٌة

االبتكارات واالختراعات
جمع المذكر السالم-المفعول فٌه– األلؾ
اللٌنة فً األفعال

األسبوع األول
الحصة ألولى :الفهم والشكل  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 توظٌؾ مكتسباته اللؽوٌة المتعلمة بجمع المذكر السالم والمفعول فٌه واأللؾ اللٌنة فً األفعال توظٌفاسلٌما.
الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلنجاز تطبٌمات كتابٌة مرتبطة بالظواهراالنطالق
اللؽوٌة المدروسة.
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات النص التطبٌمً لراءة هامسة لبل الشروع فً إنجازالتطبٌمات.
ٌومٌات المخترع
ٌعٌش الباحثون والمخترعون حٌاة خاصة ،فهم عادة ٌستٌمظون باكرا وٌمكثون
داخل المختبرٌ ،مضون فٌه ولتا طوٌبل ٌختبرون وٌجربون ،وإذا دنا أحدهم من
إنجاز
نهاٌة بحثه صفا ذهنه وعبل الفرح وجهه وانتشى باختراعه.
 ٌجٌبون عن أسبلة تمهٌدٌة ٌطرحها األستاذ(ة) تمكنهم من االستبناس بؤفكار النصالتطبٌمات
مثل :ما األنشطة التً ٌموم بها المخترع؟
 ٌنجزون أنشطة التطبٌك كما ٌلً:ٌ ركبون كلمتً " عبل " و"على" فً جملة وٌذكرون الفرق بٌنهما.
ٌ نملون على الدفاتر ما تحته سطر فً النص ،ثم ٌضبطونه بالشكل التام.
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات بدعوة من األستاذ(ة) التطبٌمات الممترحة كتابٌا علىدفاترهم.
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) أن ٌتصرؾ فً كم التطبٌمات زٌادة ونمصانا حسب مستوىالمتعلمٌن والمتعلمات.
 تصحح األنشطة ثنابٌا ،فجماعٌا ،ثم فردٌا.التصحٌح
 ٌستثمر األستاذ(ة) مرحلة التصحٌح لمعالجة بعض التعثرات التً تتطلب تدخبلفورٌا.
 ٌدون األستاذ(ة) تعثرات المتعلمٌن والمتعلمات ،بحسب طبٌعتهاٌ ،عالج منها مارصد التعثرات
ٌحتاج إلى معالجة فورٌة ،ثم ٌدون ما ٌتطلب إعادة البناء لٌصححه من خبلل
أنشطة داعمة خبلل أنشطة التثبٌت فً الحصة الثانٌة.
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الوحدة الرابعة
التواصل الشفهً

مجال االبتكارات واالختراعات
النص السماعً:
األشعة السٌنٌة

األسبوع األول
الحصة األولى ( 30د):
فهم المسموع ومنالشته واستثماره

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 فهم مضمون النص السماعً فهما سلٌما. التراح تولعات حول مضمون النص السماعً "األشعة السٌنٌة". استثمار المسموع من خبلل أنشطة متنوعة. التعبٌر والتواصل شفهٌا وبلؽة سلٌمة انطبللا من مضمون النص.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم –صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات ،عمل جماعً.
تدبٌر أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
االستعداد
 ٌثٌر األستاذ(ة) انتباه المتعلمات والمتعلمٌن إلى موضوع الدرس بطرح سإاللالستماع
ٌمربهم من أجوابه من مثل :ما الفحوصات التً ٌخضع لها المرٌض بالمستشفى؟
 ٌوجه األستاذ(ة) انتباه المتعلمات والمتعلمٌن إلى الصورة المثبتة فً كتابالمالحظة
المتعلم(ة) وٌطلب منهم مشاهدتها ثم لراءة عنوان النص تاركا لهم ولتا كافٌا
والتولع
لذلن؛
 ٌدعوهم إلى التعبٌر عن تولعاتهم حول مضمون النص. ٌسجل المتعلمات والمتعلمون هذه التولعات فً مذكراتهم حتى ٌتمكنوا الحما منالولوؾ على مدى مطابمتها لمضمون النص.
ُسمع األستاذ(ة) النص كامبل بصوت واضح ملتزما بالمراءة المعبرة ،ومراعٌا
 ٌ ِّعبلمات الولؾ ،ومستوى المتعلمٌن والمتعلمات.
تسمٌع النص ٌ -سمع النص مرة ثانٌة مركزا على المماطع أو الجمل التً تتضمن صعوبة،
وٌدعوا المتعلمٌن والمتعلمات إلى إخباره عند سماعهم بعض المفردات الصعبة.
 ٌوظؾ األستاذ(ة) الكلما ت الصعبة فً جمل سٌالٌة مساعدة وٌدعو المتعلمٌنوالمتعلمات إلى شرحها ،أو إلى االستعانة بالمعجم لشرح بعضها.
 ٌستثمر األستاذ(ة) استراتٌجٌة من استراتٌجٌات المفردات وٌدعو المتعلماتوالمتعلمٌن إلى توظٌفها لتحدٌد معنى كلمة أو أكثر من خبلل سٌاق النص؛
فهم المسموع ٌ -نجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التالٌة:
ٌ حددون وظٌفة األشعة السٌنٌة.
ٌ ذكرون نوع األجسام التً تخترلها األشعة السٌنٌة بسهولة.
ٌ ذكرون نوع األجسام التً تجد األشعة السٌنٌة صعوبة فً اخترالها.
ٌ سمون المجاالت التً تستخدم فٌها األشعة السٌنٌة ؼٌر المجال الطبً.
 ٌتحمك المتعلمات والمتعلمون من صحة تولعاتهم. ٌنجز المتعلمون والمتعلمات فً مجموعات ما ٌلً:ٌ حددون أفكار النص.
ٌ حللون عناصر النص وٌحددون نوعه.
استثمار
ٌ ستخرجون المٌمة المتضمنة فً النص.
المسموع
ٌ ربطون النص بالوالع.
ٌ -تصرؾ األستاذ(ة) فً أنشطة االستثمار بالزٌادة والنمصان حسب الحاجة.
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االبتكارات واالختراعات
نص :الرجل الذي أضاء العالم

الوحدة الرابعة
المراءة
المسترسلة

األسبوع األول
الحصة األولى :لرار طرد جابر

األهدافٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تولع مضمون الجزء األول من النص. لراءة الجزء األول النص المسترسل " الرجل الذي أضاء العالم" بطبللة. فهم المعانً الصرٌحة والضمنٌة للجزء األول من النص. اكتساب معلومات عن بعض االبتكارات واالختراعات.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
المراحل
االستعداد
للمراءة

-

المالحظة
والتولع
-

لراءة النص
تنمٌة الرصٌد -
المعجمً
-

أنشطة التعلٌم والتعلم
ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات لمراءة النص من خبلل دعوتهم إلى تذكر
ما ٌعرفونه عن االبتكارات واالختراعات أو ذكر أسماء بعض المخترعٌن
والمخترعات الذٌن توصلوا إلى اختراعات عظٌمة.
ٌوجه األستاذ(ة) انتباه المتعلمات والمتعلمٌن إلى مبلحظة الصورة المصاحبة
للنص والتعبٌر عما الحظوه ،ثم ٌحثهم على لراءة عنوان النص تاركا لهم ولتا
كافٌا لذلن؛
ٌدعوهم إلى التعبٌر عن تولعاتهم حول مضمون النص.
ٌحدد األستاذ(ة) الجزء المخصص لهذه الحصة من "ولد توماس "...إلى"
التهاما".
ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من الجزء األول من النص لراءة معبرة ،مراعٌا تنؽٌم
نبرات الصوت ،ومحترما عبلمات الولؾ ،ومتمثبل مختلؾ الموالؾ.
ٌتولؾ عند جمل ٌجد المتعلمات والمتعلمون صعوبة فً لراءتها وٌعٌد لراءتها
ثم ٌوضح لهم معناها وعناصرها وعبللتها بالجمل المرتبطة بها وٌدعوهم بعد
ذلن لمراءتها مجددا وتحدٌد معناها؛
ٌتت بع المتعلمات والمتعلمون لراءة األستاذ(ة) وٌسجلون المفردات الجدٌدة أو
الصعبة لشرحها الحما؛
ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات لراءة مستملة بمٌة فمرات الجزء األول من النص
تباعا وٌصححون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم؛
ٌتعاون كل متعلم(ة) مع صدٌمه أو صدٌمته على شرح المفردات التً سبك
تسجٌلها انطبللا من سٌاق النص (ٌمكنهم االستعانة بالمعجم)؛
ٌمدم بعض المتعلمٌن والمتعلمات ما توصلوا إلٌه ،وٌتدخل األستاذ(ة) للتوضٌح
أو للتعدٌل إذا لزم األمر.
ٌمترح األستاذ(ة) على المتعلمٌن والمتعلمات البحث عن خرٌطة كلمة "األم"
الواردة فً النص.
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الفهم
والتحلٌل
التركٌب
والتموٌم

-

ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة تبٌن مدى فهمهم لمضمون الجزء األول من
النص كما ٌلً:
ٌ ذكرون الشخص الذي كاد أن ٌتسبب فً ضٌاع إدٌسون ،والشخص الذي
أنمذه من الضٌاع.
ٌ حددون سبب اختبلؾ الطفل إدٌسون عن رفاله ،هل هو تخلؾ عملً أم ذكاء
خارق؟
ٌمكن لؤلستاذ(ة) أن ٌتصرؾ فً كٌؾ وكم األسبلة المطروحة بالزٌادة
والنمصان.
ٌلخص المتعلم(ة) الجزء الممروء فً جمل.
ٌبدي رأٌه فً سلون كل من الناظر واألم.
ٌتلمس المتعلم (ة) مدى التمارب بٌن ما تولعه لبل لراءة النص وبٌن ما توصل
إلٌه بعد لراءة الجزء األول منه.
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األسبوع األول
الحصتان األولى والثانٌة

االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
كتابة إعبلن
التعبٌر الكتابً
أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 التخطٌط لكتابة الموضوع. التدرب على كتابة إعبلن. استثمار مكتسباته اللؽوٌة والمعجمٌة فً كتابة إعبلن. التعبٌر كتابٌا بلؽة سلٌمة عن أفكار الموضوع.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
كتابة إعالن  -الحصة األولى  30د
 ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات للحصة من خبلل طرح أسبلة عامة تمربهم منالموضوع ثم ٌمرأ موضوع التعبٌر الكتابً لراءة جهرٌة:
أعلنت مإسستنا عن إجراء مسابمة الختٌار أفضل اختراع توصل إلٌه المتعلمون
التهٌبة
والمتعلمات .ولد علك اإلعبلن عند مدخل المإسسة على الشكل التالً:
إعبلن
تعلن المإسسة أنها ستنظم ٌوم........مسابمة الختٌار أحسن اختراع
توصل إلٌه بعض المتعلمٌن والمتعلمات.
لذا ندعو كافة المتعلمٌن إلى الحضور إلى الماعة متعددة الوسابط ٌوم
...على الساعة...
إدارة المإسسة
 ٌطلب من بعض المتعلمٌن والمتعلمات لراءة نص الموضوع. ٌساعد األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات على تحدٌد الكلمات المفاتٌح. ٌتدرب المتعلمون والمتعلمات على مهارة كتابة إعبلن بعد أن ٌوضح لهم األستاذ(ة)الممصود بكتابة إعبلن وٌمدم مثاال ٌتمرنون علٌه ثنابٌا أو فً مجموعات؛
 ٌستعٌن المتعلمون والمتعلمات بالمعطٌات التالٌة استعدادا إلنجاز المطلوب:المإسسة
مصدر اإلعبلن:
التخطٌط
مسابمة الختٌار أحسن اختراع.
موضوع اإلعبلن:
واإلعداد
الماعة متعددة الوسابط.
المكان:
للكتابة
ٌوم  ...على الساعة ...
الزمان:
المتعلمون والمتعلمات.
المدعوون:
 ٌعتمدون هذه العناصر لكتابة إعبلن ٌخص إحدى المواضٌع التالٌة: إعبلن لزٌارة معرض المخترعات الحدٌثة.
 إعبلن لحضور ندوة ٌنشطها أحد المخترعٌن المشهورٌن بمدٌنتهم أو لرٌتهم.
كتابة إعالن  -الحصة الثانٌة  30د
التهٌبة ٌ -ذكر األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن بما تم إنجازه فً الحصة السابمة.
اإلنجاز:
المحاولة
األولى

 ٌشرع المتعلمون والمتعلمات فً كتابة اإلعبلن(المحاولة األولى) انطبللا مما خططواله ونظموه بمساعدة األستاذ(ة)؛
 ٌوضح لهم األستاذ(ة) ضرورة ترتٌب األفكار ترتٌبا سلٌما ،واستعمال الروابطالمناسبة ،واستثمار ما اكتسبوه من رصٌد معجمً ولؽوي وأسالٌب.
 ٌسهر األستاذ(ة) على تتبع عمل المتعلمٌن والمتعلمات ممدما المساعدة لمن هو فًحاجة إلٌها.
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األسبوع األول
الوحدة الرابعة االبتكارات واالختراعات
الحصة األولى :اإلعداد للمشروع والتخطٌط له  30د
مشروع الوحدة
إنتاج ملف ٌتضمن صورا لمخترعٌن ومخترعات فً مجاالت متنوعة.
األهدافٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تعرؾ مراحل إنجاز مشروع الوحدة. توظٌؾ مكتسباته اللؽوٌة والمعجمٌة والمعرفٌة إلثراء المشروع. التعود على البحث والتنظٌم وتحمل المسإولٌة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بفتح نماش عام حول بعض االختراعات فً مجاالتوضعٌة
معٌنة مع ذكر مخترعٌها.
االنطالق
 ٌوضح للمتعلمٌن والمتعلمات موضوع الحصة :االتفاق حول إنتاج مشروع فًمجال االختراع واالبتكار.
 ٌفتح األستاذ(ة) المجال أمام المتعلمٌن والمتعلمات اللتراح عناوٌن مشارٌع فًمجال االبتكار واالختراع ٌودون إنجازها مثل:
 إعداد ملؾ حول اختراع الهاتؾ وتطوره.
 إعداد موضوع حول اختراع بعض ألعاب األطفال الورلٌة.
تحدٌد
 إعداد ملؾ ٌضم صورا لمخترعٌن فً مجاالت متعددة.
المشروع
 ٌتداول المتعلمون والمتعلمات فً مجموعات وبتوجٌه من األستاذ(ة) لحصروالتخطٌط له
الموضوع الذي سٌتم االشتؽال علٌه.
 ٌتفمون على الشكل الذي سٌتخذه المشروع :انجاز ملف ٌضم صورا لمخترعٌنفً مجاالت متعددة ٌوجد بٌنهم مخترعٌن مؽاربة.
 ٌتفمون بٌنهم على ما ٌلً: الهدؾ من إنجاز الملؾ.
 المجاالت التً تم فٌها االختراع أو االبتكار.
 أسماء وصور المخترعٌن والمبتكرٌن الذٌن سٌشملهم الملؾ.
 التعرٌؾ بالمخترع أو المبتكر وبؤهمٌة االختراع الذي ٌنسب إلٌه.
 عدد صفحات الملؾ وكٌفٌة توزٌع محتوٌاته الملؾ فً كل صفحة من
صفحاته.
 األلوان التً سٌتم استعمالها.
 كٌفٌة إعداد الملؾ :ورلٌا أم إلكترونٌا.
 ٌمترح األستاذ(ة) على المتعلمٌن والمتعلمات أن ٌتوزعوا إلى مجموعاتبحسب المحاور المكونة للمشروع وتوزٌع المهام وبٌنهم كما ٌلً:
 مجموعة مهمتها تصفح جرابد ومجبلت وموسوعات وموالع إلكترونٌة
للحصول على صور ومعلومات عن المخترعٌن والمبتكرٌن الذٌن تم
االتفاق على ضمهم إلى الملؾ.
 مجموعة مهمتها التعرٌؾ باالبتكارات واالختراعات.
 مجموعة مكلفة باستكشاؾ إمكانٌة االتصال بمبتكر أو مخترع مؽربً أو
بؤحد ألربابه للحصول على مزٌد من المعلومات عنه وتدوٌنها.
 مجموعة مهمتها تحدٌد وسابل اإلنجاز والتؤكد من توفرها وتعٌٌن من
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سٌستعملها...
 مجموعة مهمتها المحافظة على الصور والمعلومات الستعمالها فً الولت
المطلوب.
 مجموعة تتبع سٌر اإلنجاز وتنسك بٌن المجموعات األخرى.
 ٌحدد األستاذ(ة) ،باتفاق مع المتعلمٌن والمتعلمات ،كٌفٌة عمل المجموعاتووسابله وأولاته وخطواته استعدادا لتنفٌذ المشروع.
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الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات واالختراعات
جذاذات األسبوع الثانً
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األسبوع الثانً
الحصة األولى :المبلحظة والتولع  30د

االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
النص الوظٌفً :السٌارة الطابرة
مكون المراءة
أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 صٌاؼة تولع لمضمون النص. لراءة نص "السٌارة الطابرة" بطبللة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
االستعداد
 ٌستهل األستاذ(ة)الحصة بفتح نماش ٌمرب المتعلمٌن من أجواء النص مستثمراللمراءة
معلوماتهم عن عالم االبتكار فً مجال وسابل النمل برٌة كانت أم بحرٌة أم
جوٌة.
 ٌفتح المتعلمون والمتعلمات كتبهم وٌمرأون ،فً وضعٌة عمل ثنابً ،عنوانالنص وٌبلحظون الصورة المصاحبة له.
 ٌطرح األستاذ(ة) أسبلة حو ل الصورة ككل أو حول بعض أجزابها بحسبطبٌعة النص؛
 ٌربط بٌن الصورة والعنوان من خبلل أسبلة مناسبة ٌطرحها على المتعلمٌنالمالحظة
والمتعلمات.
والتولع
 ٌصوغ المتعلمون والمتعلمات تولعات حول ما ٌتضمنه النص مستعٌنٌنبخطاطة أو جدول أو مخطط شمسً.
 ٌسجل المتعلمون والمتعلمات تولعاتهم لٌتمكنوا من فحص مدى صحتها فًحصة الحمة.
 ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من النص لراءة جهرٌة معبرة ،مراعٌا فٌها تنؽٌم نبراتالصوت ،ومحترما عبلمات الولؾ ،ومتمثبل مختلؾ الموالؾ.
 ٌتابع المتعلمون والمتعلمات بانتباه لراءة األستاذ(ة) ،ثم ٌمرأون بمٌة فمراتالنص لراءة هامسة (من المفٌد تنوٌع وضعٌات المراءة بحسب ما تسمح به
شروط عمل األستاذ(ة)).
 ٌتولؾ األستاذ(ة) عند جمل من جمل النص وٌدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلىالتفكٌر فً مضمونها تاركا لهم متسعا من الولت لذلن ،ثم ٌدعوهم إلى تحدٌد
لراءة النص
ما توحً به إلٌهم.
 ٌموم المت علمات والمتعلمون لراءاتهم ثنابٌا أو فً مجموعات اعتمادا علىبطالة مبلحظة األداء المرابً الخاصة بالمتعلم(ة).
 ٌمترح أنشطة متنوعة تتٌح للمتعلمات والمتعلمٌن الفحص األولً لتولعاتهم منخبلل منالشتها فً إطار ثنابً أو فً مجموعات.
التموٌم والدعم ٌ -مترح األستاذ(ة) نشاطا لتموٌم الطبللة من خبلل دعوة المتعلمات والمتعلمٌن
الذٌن واجهتهم صعوبات إلى إعادة لراءة فمرة من النص لراءة سلٌمة؛
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الوحدة الرابعة
مكون المراءة

االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :السٌارة الطابرة

األسبوع الثانً
الحصة الثانٌة :الفهم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة نص "السٌارة الطابرة" بطبللة. تحدٌد معانً مفردات من خبلل سٌاق النص. فهم معانً النص الصرٌحة والضمنٌة. فحص التولعات ومنالشتها.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)  -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة االنطالق ٌ -مهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌراه مناسبا كؤن ٌطلب من المتعلمٌن والمتعلمات
التذكٌر بالمضمون العام لنص "السٌارة الطابرة" ،انطبللا من أسبلة محددة.
 ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من النص لراءة جهرٌة ملتزما بضوابط المراءة الجٌدة:تنؽٌم نبرات الصوت ،احترام عبلمات الولؾ ،وٌمكنه أن ٌدعو فً بعض
األحٌان من ٌجٌد المراءة من المتعلمات والمتعلمٌن للمٌام بذلن؛
 ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات على لراءة فمرات النص لراءة جهرٌة معلراءة النص
مراعاة شروط المراءة السلٌمة ،ومن المفٌد جدا أن ٌنوع األستاذ(ة) وضعٌات
المراءة لٌستفٌد المتعلمون والمتعلمات من بعضهم فٌعتمد إضافة إلى المراءة
الفردٌة ،المراءة الثنابٌة ،والمراءة فً مجموعات صؽرى بحسب ما هو متاح؛
 ٌوضح األستاذ(ة) معانً جمل تستعصً على فهم المتعلمٌن والمتعلمات بعدأن ٌمرأها مجددا ،وٌطلب منهم إعادة لراءتها وتحدٌد معناها.
 ٌموم المتعلمون والمتعلمات أداءهم المرابً فٌما بٌنهم (تموٌم بالمرٌن) انطبللامن شبكة مبلحظة األداء المرابً الخاصة بالمتعلم(ة).
 ٌنجز المتعلمون المتعلمات أنشطة تنمٌة الرصٌد المعجمً كما ٌلً:ٌ ستخرجون من الفمرة األولى مفردة وضدها.
 ٌستثمر األستاذ(ة) استراتٌجٌة شبكة المفردات كما ٌلً:ٌ نطلك من النص لٌستخرج منه كلمة "مطار".
ٌ رسم دابرة على السبورة ٌكتب فً وسطها الكلمة الممصودة "مطار".
تنمٌة الرصٌد
ٌ دعوهم إلى التفكٌر فً أكبر عدد من الكلمات ذات صلة ببٌبة كلمة
المعجمً
"مطار".
ٌ دعو األستاذ(ة) كل متعلم(ة) إلى التعاون مع صدٌمه أو صدٌمته على
وضع شبكة لكلمات أخرى ٌختارونها من النص.
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة الفهم والتحلٌل فً وضعٌات عمل ثنابً،أو فً مجموعات كما ٌلً:
ٌ ملإون الجدول حسب المطلوب.

ٌ ستخرجون من النص ما ٌدل على أن وابل مولع بالمراءة.
ٌ ستخرجون من النص عبارات تتحدث عن تطور السٌارة الطابرة.
ٌ رتبون األفكار اآلتٌة حسب ورودها فً النص.
 أسباب التفكٌر فً السٌارة الطابرة.
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التموٌم
الوحدة الرابعة
مكون المراءة

 انطبلق التجارب األولى للسٌارة الطابرة.
 االنكباب على تصمٌم شكل متطور للسٌارة الطابرة.
ٌعود المتعلمون والمتعلمات إلى التولعات التً افترضوها لبل المراءة للتؤكد
من تطابمها وموضوع النص.
ٌولً األستاذ(ة) أهمٌة أكبر للمتعلمات وللمتعلمٌن الذٌن ٌجدون صعوبة فً
إنجاز هذه األنشطة؛
ٌمترح األستاذ(ة) نشاطا لتموٌم الطبللة من خبلل دعوة المتعلمات والمتعلمٌن
الذٌن اوجهتهم صعوبات إلى إعادة لراءة فمرة من النص لراءة سلٌمة؛
ٌختار كلمة من النص وٌدعوهم إلى تحدٌد شبكة مفرداتها.
ٌدعم األستاذ(ة) بما ٌراه مناسبا.
االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :السٌارة الطابرة

األسبوع الثانً
الحصة الثالثة :التركٌب والتموٌم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة نص "السٌارة الطابرة" بطبللة. تلخٌص النص بؤسلوبه الخاص. إبداء الرأي فً الممروء.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)  -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة االنطالق ٌ -مهد األستاذ(ة) للحصة بؤنشطة تربط السابك بالبلحك من خبلل مطالبة
المتعلمٌن والمتعلمات بالتذكٌر بما راج فً الحصتٌن السابمتٌن.
لراءة النص
 ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات على لراءة فمرات النص. ٌمومون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم. ٌطرح األستاذ(ة) على المتعلمٌن والمتعلمات أسبلة للتؤكد من فهمهم للنص. ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التموٌم والتركٌب بحسب ما ٌلً:ٌ لخصون النص فً بضعة أسطر.
التركٌب والتموٌم
ٌ نالشون فً مجموعات الفكرة التالٌة" :فً رأٌن إذا أصبح الناس جمٌعهم
ٌمودون السٌارات الطابرة ،فماذا سٌكون مصٌر مبلٌٌن السٌارات الحالٌة"
ٌ تماسمون نتابج عملهم.
 ٌتدخل األستاذ(ة) لٌجٌب عن األسبلة التً بمٌت عالمة فً أذهان المتعلماتوالمتعلمٌن.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
الصرؾ والتحوٌل :جمع المذكر السالم

األسبوع الثانً
الحصة الثانٌة :تثبٌت  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تثبٌت مكتسباته بخصوص جمع المذكر السالم. توظٌؾ مكتسباته اللؽوٌة المتعلمة بجمع المذكر السالم توظٌفا سلٌما.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) سبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌراه مناسبا.االنطالق
ٌنجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التالٌة:
ٌ ملإون الجدول حسب المطلوب:
إنجاز أنشطة
جمع المذكر السالم
المفرد المذكر
التثبٌت
............
فبلح
مصممون
............
............
سابك
بارعون
............
............
حاضر
متعلمون
............
ٌ نتجون جملتٌن تتضمن كل واحدة جمع المذكر السالم:
• .................
• .................
ٌ حولون الجملة التالٌة إلى جمع المذكر السالم:
أللع الطٌار من المطار.
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة على الدفاتر.التصحٌح
 ٌتم التصحٌح ثنابٌا ثم جماعٌا ثم فردٌا. ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات أن ٌستخرجوا جمع المذكر السالمالتموٌم
انطبللا من النص المرابً " السٌارة الطابرة".
ورصد
 ٌسجل األستاذ(ة) تعثرات المتعلمٌن والمتعلمات ،وٌبادر إلى معالجة بعضها إنالتعثرات
كانت تحتاج إلى دعم فوري ،وٌدون ما ٌمتضً إعادة بناء لصٌاؼة أنشطة
داعمة مناسبة خبلل أسبوع الدعم.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
التراكٌب :المفعول فٌه

األسبوع الثانً
الحصة الثانٌة :تثبٌت  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تثبٌت مكتسباته بخصوص المفعول فٌه. توظٌؾ مكتسباته اللؽوٌة المتعلمة بالمفعول فٌه توظٌفا سلٌما.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) سبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌنطلك األستاذ(ة) من مكتسبات المتعلمٌن والمتعلمات وٌطرح أسبلة من لبٌل:االنطالق
 ما المفعول فٌه؟
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التالٌة شفهٌا:ٌ ركبون جملة تتضمن مفعوال فٌه ظرؾ زمان.
ٌ ركبون جملة تتضمن مفعوال فٌه ظرؾ مكان.
إنجاز أنشطة
ٌ نجزون على الدفاتر ما ٌلً:
التثبٌت
ٌ ضعون سطرا تحت ظرؾ الزمان ،وسطرٌن تحت ظرؾ المكان فٌما ٌلً:
استٌمظت صباحا فانطلمت خارج البٌت ألنً على موعد مع صدٌك لً لزٌارة
معرض االختراعات الحدٌثة .وجدته ٌنتظرنً أمام باب المعرض .لمد لضٌنا ساعة
نتجول بٌن أرولة المعرض ،واستمتعنا بمشاهدة أحدث االختراعات العلمٌة.
ٌ ركبون كل مفعول فٌه مما ٌلً فً جملة مفٌدة:
تحت – لٌلة-بٌن -نهارا.
التصحٌح
 ٌتم التصحٌح بشكل ثنابً أو جماعً لبل االنتمال إلى التصحٌح الفردي.التموٌم
 ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمعلمات التمٌٌز فً جمل ٌمترحها علٌهم بٌنورصد التعثرات
مفعول فٌه ظرؾ زمان و مفعول فٌه ظرؾ مكان.
ٌ -سجل األستاذ(ة) التعثرات لمعالجتها من خبلل أنشطة فورٌة أو الحمة.

138

الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
اإلمبلء :األلؾ اللٌنة فً األفعال

األسبوع الثانً
الحصة الثانٌة :تثبٌت  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تثبٌت مكتسباته بخصوص األلؾ اللٌنة فً األفعال. توظٌؾ مكتسباته اللؽوٌة المتعلمة باأللؾ اللٌنة فً األفعال توظٌفا سلٌما.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) سبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة االنطالق ٌ -نطلك األستاذ(ة) من مكتسبات المتعلمٌن والمتعلمات تمهٌدا ألنشطة التثبٌت.
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات على األلواح األنشطة التالٌة:ٚ شعًٌٕ األنف انهُٛخ سعًب طذٛذب فًٛب ٚه:ٙ
إنجاز أنشطة
التثبٌت
انتهـ /........لضـ /.......استلمـ /.......ارتضـ/........سمـ /......ؼلـ.......
ٚ كزجٌٕ يب ًٚه ّٛاألعزبر(ح).
 ٚمزشح األعزبر(ح) أَشطخ أخشٖ إرا سأٖ داػٛب نزنك.التصحٌح
التموٌم
رصد التعثرات

 ٌتم التصحٌح ثنابٌا أو جماعٌا ،ثم فردٌا. ٌطلب األستاذ(ة) من كل متعلم ومتعلمة ان ٌؤتً بجمل تتضمن ألفا لٌنة فًاألفعال.
 ٌعالج األستاذ(ة) بع ض التعثرات بشكل فوري ،وٌدون ما استعصى لصد بناءأنشطة داعمة خبلل أسبوع الدعم.
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الوحدة الرابعة
تطبٌمات كتابٌة

االبتكارات واالختراعات
جمع المذكر السالم-المفعول فٌه-األلف اللٌنة
فً األفعال.

األسبوع الثانً
الحصة الثانٌة :االستثمار

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 توظٌؾ مكتسباته اللؽوٌة المتعلمة بجمع المذكر السالم وعناصر المفعول فٌه واأللؾ اللٌنة فً األفعالتوظٌفا سلٌما.
الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) سبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
بؤنشطة
وضعٌة االنطالق ٌ -هٌا األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن إلنجاز تطبٌمات كتابٌة
ٌستحضرون من خبللها الظواهر المدروسة.
 ٌوضح األستاذ(ة) أنشطة التطبٌك المطلوب من المتعلمٌن والمتعلمات إنجازها. ٌنجز المتعلمون والمتعلمات األنشطة التالٌة:ٌ مرإون نص " ٌومٌات المخترع ".
ٌ ستخرجون من النص ما ٌلً:
• جمع مذكر سالم.
إنجاز التطبٌمات
• مفعوال فٌه ظرؾ زمان.
• مفعوال فٌه ظرؾ مكان.
• فعبل ٌتضمن ألفا لٌنة.
ٌ حولون الجملة التالٌة حسب المطلوبٌ :عٌش الباحثون والمخترعون حٌاة
خاصة.
• مفرد مإنث................................... :
• جمع مإنث................................... :
• مثنى مذكر................................... :
ٌ عربون :فرح العالم باختراعه.
 ٌتتبع األستاذ(ة) إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات وٌتدخل للتصحٌح والتوجٌه إندعت الضرورة إلى ذلن.
التصحٌح
 تصحح إنجازات المتعلمات والمتعلمٌن جماعٌا وثنابٌا ثم فردٌا.رصد التعثرات ٌ -دون األستاذ(ة) أهم التعثرات لصد معالجتها فً أسبوع التموٌم والدعم.
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الوحدة الرابعة
التواصل الشفهً

االبتكارات واالختراعات
النص السماعً:
األشعة السٌنٌة

األسبوع الثانً
الحصة الثانٌة  30د:
إعادة اإلنتاج الشفهً للمسموع

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 إعادة إنتاج النص السماعً "األشعة السٌنٌة" شفهٌا. التعبٌر والتواصل شفهٌا بلؽة سلٌمة انطبللا من مضمون النص.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم –صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات ،عمل جماعً.
تدبٌر أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌراه مناسبا كؤن ٌطلب من متعلمات أو متعلمٌناالنطالق
التذكٌر بما راج فً الحصة السابمة.
س مع األستاذ(ة) النص مرة ثانٌة مراعٌا األداء الجٌد وتلوٌن نبرات الصوت
 ٌُ َتسمٌع
واحترام عبلمات الولؾ ولدرة المتعلمات والمتعلمٌن على المتابعة ،وٌمكنه أن
النص
ٌعٌد تسمٌع النص لمساعدتهم على فهم مضامٌنه.
 ٌطلب من المتعلمٌن والمتعلمات اإلشارة باألٌدي كلما سمعوا مفردة " األشعة". ٌعٌد المتعلمون والمتعلمات إعادة إنتاج النص المسموع شفهٌا من خبلل إنجازنشاط أو نشاطٌن من بٌن األنشطة التالٌة:
 النسج على ؼرار أسالٌب النص وبنٌاته اللؽوٌة.
 التوسع فً موالؾ النص.
 تركٌب نص جدٌد انطبللا من أفكار النص.
 اختٌار أسلوب من النص والنسج على منواله.
إعادة إنتاج
المسموع ٌ -نظم األستاذ(ة) وضعٌة تفاعلٌة تمكن المتعلمٌن والمتعلمات من التواصل
شفهٌا
الشفهً بٌنهم انطبللا من مضامٌن النص المسموع وٌختار ألجل ذلن ما ٌراه
مناسبا من بٌن ما ٌلً:
 تنظٌم موابد مستدٌرة لٌنالش المتعلمون والمتعلمات األفكار التً
ٌعرضها النص المسموع.
 لعب أدوار انطبللا من مضمون المسموع.
 إلماء عروض.
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) برمجة عرض شرٌط لصٌر له عبللة بمضمون النص إن كاناألمر ممكنا.
ٌ -تصرؾ األستاذ(ة) فً أنشطة االستثمار بالزٌادة والنمصان حسب الحاجة.
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الوحدة الرابعة
المراءة المسترسلة

االبتكارات واالختراعات
نص "الرجل الذي أضاء العالم"

األسبوع الثانً
الحصة الثانٌة :تجارب فاشلة

األهدافٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة الجزء الثانً من النص المسترسل " الرجل الذي أضاء العالم" بطبللة. فهم المعانً الصرٌحة والضمنٌة للنص. اكتساب معلومات عن بعض المخترعٌن والمخترعات فً مجاالت متنوعة. التحمك المرحلً من التولعات.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
االستعداد
 ٌمهد األستاذ(ة) بما ٌراه مناسبا كؤن ٌحفز المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكرللمراءة
أفكار الجزء األول من النص.
 ٌحدد األستاذ(ة) الجزء المخصص لهذه الحصة والذي ٌبدأ من" :وبدأإدٌسون "...وٌنتهً عند " ...ساحة المرٌة".
 ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من الجزء الثانً من النص لراءة معبرة ،مراعٌا تنؽٌمنبرات الصوت ،ومحترما عبلمات الولؾ ،ومتمثبل مختلؾ الموالؾ.
 ٌعٌد لراءة جمل ٌصعب فهمه ا على المتعلمات والمتعلمٌن ثم ٌوضح لهمالمراءة
معناها وعناصرها وٌدعوهم بعد ذلن لمراءتها مجددا وتحدٌد معناها .وٌمكن
وتنمٌة
أن ٌدعو المتعلمات والمتعلمٌن إلى االنتباه لفكرة معٌنة والتفكٌر فٌها وطرح
الرصٌد
تساإالت بشؤنها وتدوٌن اإلجابات؛
المعجمً
 ٌتابع المتعلمات والمتعلمون لراءة األستاذ(ة) وٌسجلون المفردات الجدٌدة أوالصعبة لشرحها الحما؛
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات لراءة مستملة بمٌة فمرات الجزء الثانً من النصتباعا وٌصححون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم؛
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات ما ٌلً:ٌ ؤتون بمفردات من عابلة كلمة "مخزن".
.........
مخزن
.........
.........
.........
الفهم
ٌ حددون السبب الذي لاد إدٌسون إلى إجراء التجارب وهو فً سن
مبكرة.
ٌ بٌنون الؽرض من ضرب األب إلدٌسون أمام سكان المرٌة:
 رؼبته فً أن ٌكؾ ابنه عن تجاربه  سخرٌته من إدٌسون
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) أن ٌتصرؾ فً األسبلة كما وكٌفا.التركٌب
 ٌلخص المتعلمون والمتعلمات الجزء الممروء من النص فً جمل.والتموٌم
 ٌتلمس المتعلمون والمتعلمات مدى التمارب بٌن تولعاتهم األولى وأفكارالجزء الثانً.
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الوحدة الرابعة
التعبٌر الكتابً

االبتكارات واالختراعات
كتابة إعالن

األسبوع الثانً
الحصتان الثالثة والرابعة

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 استثمار المسودة لصٌاؼة نص الموضوع صٌاؼة نهابٌة. مراجعة وتصحٌح وتنمٌح ما كتبه فً الحصة السابمة. التعبٌر كتابٌا بلؽة سلٌمة عن أفكار الموضوع.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
كتابة إعالن – الحصة الثالثة  30د
 ٌذكر األستاذ(ة) المتعلمٌ ن والمتعلمات بنص الموضوع وبؤفكاره من خبلل طرحالتهٌبة
أسبلة مناسبة وٌدعوهم إلى لراءة نص الموضوع.
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى إعادة لراءة ما أنجزوه فً الحصةمراجعة
السابمة لراءة هامسة ومتؤنٌة.
المحاولة
 ٌطلب من كل متعلم(ة) لراءة مسودة زمٌله.األولى
 ٌترن لهم الفرصة ،بعد المراءة ،للمنالشة وتبادل اآلراء. ٌراجع كل متعلم ومتعلمة ما كتبه فً الحصة السابمة وٌعدل فٌه ما ٌحتاج إلىذلن.
 ٌحرر المتعلمون والمتعلمات المسودة موظفٌن العناصر التالٌة( :مصدراإلعبلن ،موضوع اإلعبلن ،المكان ،الزمان ،المدعوون) لكتابة إعبلن ٌخص
إتمام اإلنجاز
أحد الموضوعٌن التالٌٌن:
 إعبلن لزٌارة معرض المخترعات الحدٌثة.
 إعبلن لحضور ندوة ٌنشطها أحد المخترعٌن المشهورٌن بمدٌنتً أو لرٌتً.
كتابة إعالن – الحصة الرابعة  30د
التهٌبة
 ٌذكر األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن بما تم إنجازه فً الحصة السابمة.تصحٌح
 ٌصحح كل متعلم ومتعلمة منجزه بمساعدة صدٌمته أو صدٌمه.المنجزات  -تصحح اإلنجازات جماعٌا.
 ٌفتح األستاذ(ة) المجال أمام المتعلمٌن والمتعلمات لعرض المواضٌع التً كتبوهاوفما لما ٌلً:
 ٌراجع كل متعلم(ة) ما أنتجه بمساعدة صدٌمته أو صدٌمه.عرض
 ٌمؾ عند الصعوبات التً اعترضته أثناء الكتابة.المنجزات ٌ -تمم المتعلمون والمتعلمات كتابة اإلعبلن بناء على التصحٌحات والتصوٌبات
التً لاموا بها.
 ٌعرض كل متعلم(ة) ما أنجزه بعد تصحٌح األخطاء مستعٌنا بؤفراد مجموعته. ٌدون األستاذ(ة) المبلحظات حول عرض كل متعلم ومتعلمة لٌتخذها منطلمالتدبٌر أنشطة التموٌم الدعم.
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الوحدة الرابعة
مشروع الوحدة

األسبوع الثانً
االبتكارات واالختراعات
الحصة الثانٌة :بداٌة اإلنجاز  30د
إنتاج ملف ٌتضمن صورا لمخترعٌن ومخترعات فً مجاالت متنوعة.

األهدافٌ :كون المتعلم لادرا على:
 تعرؾ مراحل إنجاز مشروع الوحدة. إنجاز المشروع. توظٌؾ مكتسباته اللؽوٌة والمعجمٌة والمعرفٌة خبلل اإلنجاز.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بدعوة المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر ما أنجزوه مناالنطالق
أنشطة فً الحصة السابمة.
 ٌوضح لهم بعد ذلن موضوع الحصة :الشروع فً إنجاز مشروع الوحدةالمتعلك بإعداد ملؾ ٌضم صورا لمخترعٌن فً مجاالت متنوعة.
 ٌمترح األستاذ(ة) على أحد المتعلمٌن أو إحدى المتعلمات تذكٌر اآلخرٌن بماتم إنجازه فً الحصة السابمة.
 ٌدعو كل مجموعة ألن تعرض ما تمكنت من الحصول علٌه (صورالمخترعٌن ،معلومات عنهم ،التعرٌؾ باختراعاتهم) وذكر الصعوبات التً
واجهتها وكٌفٌة التؽلب علٌها.
اإلنجاز
 تعرض المجموعات ،تباعا ،ما حصلت علٌه من صور ومعلومات ووثابك. ٌط لب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات ،تجمٌع المعطٌات المحصل علٌهاوترتٌبها والتداول بٌنهم حول الكٌفٌة التً ستوزع بها على صفحات الملؾ.
 ٌعاد تنظٌم فضاء الحجرة الدراسٌة بطرٌمة تتٌح للمجموعات مباشرة عملٌةاإلنجاز.
 تشرع المجموعات فً إعداد تصمٌم أولً للملؾ تحدد فٌه: كٌفٌة إنجازها (الملؾ :ورلٌا أم إلكترونٌا).
 محتوٌات صفحاته وكٌفٌة تنظٌمها (الصور والمعلومات )...
 مواصفات الشكل النهابً للملؾ.
 ٌدعو المجموعات إلى توظٌؾ المكتسبات اللؽوٌة واستثمار معلومات من مواددراسٌة أخرى.
 تعرض المجموعات نتاج عملها إلخضاعه فً الحصة التالٌة لعملٌتً لتعدٌلوالتنمٌح.
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الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات واالختراعات
جذاذات األسبوع الثالث
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الوحدة الرابعة
مكون المراءة

االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :اآللة فً البٌت

األسبوع الثالث
الحصة األولى :المبلحظة والتولع  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 صٌاؼة تولع لمضمون النص. لراءة نص "اآللة فً البٌت" بطبللة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
االستعداد
 ٌستهل األستاذ(ة)الحصة بفتح نماش ٌمرب المتعلمٌن والمتعلمات من أجواءللمراءة
النص بدعوتهم إلى ذكر بعض اآلالت التً تستخدم فً البٌت أو فً األماكن
العامة.
 ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات فتح كتبهم وٌوجه اهتمامهم إلىالصورة وٌترن لهم متسعا من الولت لمبلحظتها؛
 ٌطرح أسبلة حول الصورة ككل أو ٌركز على بعض أجزابها بحسب متطلباتالمالحظة
طبٌعة النص؛
والتولع
 ٌربط بٌن الصورة والعنوان من خبلل أسبلة مناسبة. ٌحفز المتعلمٌن والمتعلمات إلى صوغ تولعات حول مضمون النص مستعٌنٌنبخطاطة أو جدول أو مخطط شمسً.
 ٌشرع األستاذ(ة) فً لراءة فمرة من نص "اآللة فً البٌت" لراءة جهرٌةمعبرة ،مراعٌا فٌها تنؽٌم نبرات الصوت ،ومحترما عبلمات الولؾ ،ومتمثبل
مختلؾ الموالؾ .وٌمكن لؤلستاذ(ة) أن ٌمترح على متعلم أو متعلمة ٌجٌدان
المراءة المٌام بذلن؛
 ٌتابع المتعلمون والمتعلمات لراءة األستاذ(ة) (أو المتعلم(ة)) مشٌرٌنبؤصابعهم إلى الكلمات التً ٌمرإونها.
لراءة النص
 ٌدعوهم األستاذ(ة) إلى لراءة بمٌة فمرات النص لراءة هامسة وٌحرص علىتنوٌع أشكال المراءة :لراءة فردٌة ،لراءة ثنابٌة ،لراءة فً مجموعات وذلن
بحسب ما تسمح به شروط عمله.
 ٌحدد المتعلمون والمتعلمات جمبل ٌجدون صعوبة فً لراءتها فٌعٌد األستاذ(ة)لراءتها وٌوضح معناها وعبللتها بالجمل المرتبطة بها ثم ٌدعوهم بعد ذلن
لمراءتها مجددا وتحدٌد معناها.
 ٌتولؾ األستاذ(ة) عند بعض الجمل وٌدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى التفكٌرفً مضمونها تار كا لهم متسعا من الولت لذلن ،ثم ٌدعوهم إلى تحدٌد ما توحً
به إلٌهم.
 ٌتتبع األستاذ(ة) لراءة المتعلمٌن والمتعلمات الهامسة لمساعدة المتعثرٌن منهم. ٌمترح األستاذ(ة) نشاطا لتموٌم الطبللة من خبلل دعوة المتعلمات والمتعلمٌنالتموٌم والدعم
الذٌن واجهتهم صعوبات إلى إعادة لراءة فمرة من النص لراءة سلٌمة؛
(ٌستحسن اعتماد العمل الثنابً بإشران متعلم(ة) مجٌد للمراءة وآخر تواجهه
صعوبات).
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الوحدة الرابعة
مكون المراءة

االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :اآللة فً البٌت

األسبوع الثالث
الحصة الثانٌة :الفهم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة نص "اآللة فً البٌت" بطبللة. تحدٌد معانً مفردات من خبلل سٌاق النص. فهم معانً النص الصرٌحة والضمنٌة. فحص التولعات ومنالشتها.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)  -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة االنطالق ٌ -مهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌراه مناسبا كؤن ٌطلب من المتعلمٌن والمتعلمات
التذكٌر بعنوان نص " اآللة فً البٌت" ومضمونه العام.
 ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من النص لراءة جهرٌة ملتزما بتنؽٌم نبرات الصوت،واحترام عبلمات الولؾ ،وٌمكنه أن ٌدعو فً بعض األحٌان من ٌجٌد المراءة
من المتعلمات والمتعلمٌن للمٌام بذلن.
لراءة النص
 ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات فرادى أو فً مجموعات على لراءة فمراتالنص لراءة جهرٌة مع مراعاة شروط المراءة السلٌمة.
 ٌموم المتعلمون والمتعلمات أداءهم المرابً فٌما بٌنهم (تموٌم بالمرٌن) باعتمادبطالة مبلحظة األداء المرابً الخاصة بالمتعلم(ة).

الفهم والتحلٌل

 ٌوجه األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن إلى إنجاز األنشطة المرتبطة بتنمٌةالرصٌد اللؽوي باستثمار استراتٌجٌة الصفة المضافة.
 ٌختار األستاذ(ة) جملة من النص وٌدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى لراءتهاالفتا انتباههم إلى التركٌز على الكلمة المستهدفة "اآللة" ،ثم ٌضٌؾ صفة أو
أكثر إلى الكلمة موضحا لهم أن الصفات توضح معنى الكلمة.
 ٌدعو األستاذ(ة) كل متعلم(ة) إلى التعاون مع صدٌمه أو صدٌمته على إضافةصفات لكلم ة "اآللة" ،والبحث فً النص عن كلمات أخرى وٌضٌفون لها
صفات مناسبة.
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات ثنابٌا أو فً مجموعات ما ٌلً:ٌ حددون انطبللا من النص ما ٌلً:
المتخٌلة
اآلالت
الحمٌمٌة
...................
...................
...................
...................
ٌ ستخرجون من النص الخدمات التً ستمدمها آلة المستمبل لئلنسان.
ٌ ضعون عبلمة فً الخانة المناسبة:
صحٌح خطؤ
تحدث النص عن:
خدمات تمدمها اآللة فً الفترة المسابٌة.
الشخص ٌحدث اآللة شفهٌا.
اآللة ال تؽضب أبدا.
ٌ رتبون األفكار الربٌسة التالٌة حسب ورودها فً النص:
اآللة واالختبار /اآللة بٌن الحاضر والمستمبل /خدمات متعددة /اآللة والتحصٌل
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التموٌم

الوحدة الرابعة
مكون المراءة

الدراسً.
ٌ تؤكدون من خبلل النص مما ٌلً :هل آلة واحدة هً التً تمدم خدمات
عدٌدة لئلنسان أم آالت متعددة؟
 ٌتؤكد المتعلمون والمتعلمات من صحة تولعاتهم. تتماسم المجموعات نتابج أعمالها وٌتدخل األستاذ(ة) للتوضٌح والتصوٌب. ٌولً األستاذ(ة) أهمٌة أكبر للمتعلمات وللمتعلمٌن الذٌن ٌجدون صعوبة فًإنجاز هذه األنشطة؛
 ٌمترح األستاذ(ة) نشاطا لتموٌم الطبللة من خبلل دعوة المتعلمات والمتعلمٌنالذٌن واجهتهم صعوبات إلى إعادة لراءة فمرة من النص لراءة سلٌمة؛
 ٌختار كلمة من النص وٌدعو كل متعلم ومتعلمة إلى تحدٌد شبكة مفرداتها.ٌ -دعم األستاذ(ة) بما ٌراه مناسبا.

االبتكارات واالختراعات
النص الوظٌفً :اآللة فً البٌت

األسبوع الثالث
الحصة الثالثة :التركٌب والتموٌم 30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة نص "اآللة فً البٌت" بطبللة. تلخٌص النص بؤسلوبه الخاص. إبداء الرأي فً الممروء.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)  -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بؤنشطة تربط السابك بالبلحك من خبلل مطالبةوضعٌة االنطالق
المتعلمٌن والمتعلمات بالتذكٌر بموضوع النص وبعض ما لاموا به فً
الحصص السابمة.
لراءة النص
 ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات على لراءة فمرات النص. ٌمومون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم. ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التركٌب والتموٌم التالٌة:التركٌب والتموٌم
ٌ لخصون النص فً بضعة أسطر.
ٌ بدون رأٌهم فً إمكانٌة تحمك ما تحدث عنه النص.
ٌ عبرون عن مولفهم من التؤثٌرات السلبٌة لآللة على حٌاة اإلنسان.
 ٌتدخل األستاذ(ة) لٌجٌب عن األسبلة التً بمٌت عالمة فً أذهان المتعلماتوالمتعلمٌن.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
الصرؾ والتحوٌل :جمع المإنث السالم

األسبوع الثالث
الحصة األولى :تمدٌم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تعرؾ جمع المإنث السالم. توظٌؾ جمع المإنث السالم فً التعبٌر الكتابً بطرٌمة سلٌمة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌة العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌراه مناسبا.االنطالق
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى لراءة النص لراءة هامسة مركزٌنعلى الكلمات المنتهٌة بؤلؾ وتاء.
اختراع المستمبل
تخٌل أنن تعٌش فمط بٌن اآلالت ،هً رهن إشارتن تمدم لن كل الخدمات ،تإدي
وظٌفة الخبلطات والؽساالت والسٌارات ،تخٌل ذلن وأجبنً ،ألٌس هذا لمة
االختراعات؟
 ٌتعاون المتعلم مع صدٌمه أو صدٌمته وبتوجٌه من األستاذ(ة) على إنجاز ما ٌلًمن األنشطة:
 ملء الجدول التالً انطبللا من النص:
المالحظة
ما حدث من تؽٌٌر
الجمع:
المفرد:
واالكتشاف
ما دل على جمع مإنث
ما دل على مفرد مإنث
إضافة ات
...............
خبلطة

االستنتاج

خدمة

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

إضافة ات

آلة

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

إضافة ات

سٌارة

سٌارات

إضافة ات

 اكتشاؾ التؽٌٌر الذي حصل عند الجمع:
آالت
آلة
سٌارات
سٌارة
 استنتاج ما ٌلً:
أضٌفت(ات) ولم تتؽٌر حروؾ المفرد ،إذ ظل سالما من التؽٌٌر.
 ٌعرض بعض المتعلمٌن والمتعلمات ما توصلوا إلٌه وٌتدخل األستاذ(ة)لمساعدتهم على بناء االستنتاج.
 ٌكتب أحد المتعلمٌن أو المتعلمات االستنتاج على السبورة:جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتٌن بزٌادة ألف وتاء على حروف
مفرده .وسمً سالما الن حروف مفرده لم تتغٌر عند الجمع.
 ٌمدم بعض المتعلمٌن والمتعلمات أمثلة أخرى لجمع المإنث السالم لٌتمكنوا منفهم الماعدة.
 ٌدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج على دفاترهم.ٌنجز المتعلمون والمتعلمات النشاط التطبٌمً التالً:
ٌ ؤتون بجموع المفردات التالٌة:
149

التطبٌك
التصحٌح
التموٌم
رصد التعثرات -

شجرة /.............فتاة/........عالمة/...........مخترعة...............
ٌمكن لؤلستاذ(ة) التراح أنشطة أخرى.
تُصحح إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات جماعٌا ثم ثنابٌا ثم فردٌا.
ٌؤتً المتعلمون والمتعلمات بؤمثلة عن جمع المإنث السالم.
ٌسجل األستاذ(ة) التعثرات لعبلجها بشكل فوري أو الحما خبلل حصة التثبٌت.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
التراكٌب :الحال مفردة

األسبوع الثالث
الحصة األولى :تمدٌم  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تعرؾ الحال مفردة. توظٌؾ الحال مفردة فً التعبٌرٌن الكتابً والشفهً بطرٌمة سلٌمة.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات تركٌب جملة اسمٌة خبرها مفرد،االنطالق
وأخرى خبرها جملة فعلٌة.
 ٌدعو األستاذ(ة)المتعلمٌن والمتعلمات إلى لراءة النص لراءة هامسة.سعً العلماء
تنتصب اآلالت مٌسرة للحٌاة ،مسعدة لئلنسان ،وٌجتهد العلماء باحثٌن عن
األفضل .لمد ط وروا إنسانا آلٌا ٌستطٌع إجراء عملٌة جراحٌة بسرعة ودلة،
فٌستٌمظ المرٌض معافى وتموم العلٌلة سلٌمة.
المالحظة
واالكتشاف

االستنتاج

التطبٌك

 ٌتعاون المتعلمون والمتعلمات فً مجموعات على إنجاز األنشطة التالٌة:ٌ جٌبون عن السإال التالً:
• كٌؾ تنتصب اآلالت؟ (مٌسرة للحٌاة -مسعدة لئلنسان).
ٌ بلحظون أنهم حددوا من خبلل اإلجابة عن األسبلة ما ٌلً:
حال اآلالت :مٌسرة ،مسعدة.
 ٌوضح لهم األستاذ(ة) أن "اآلالت" تسمى :صاحب الحال ،وأن "مٌسرةومسعدة" تسمى :حاال.
 ٌتمون ملء الجدول التالً انطبللا مما أنجزوه:إعرابه
نوعه
الحال
صاحب الحال
منصوب
مفرد
مٌسرة /مسعدة
اآلالت
.............
...........
.........
المرٌض
.............
............
سلٌمة
...........
 ٌساعد األستاذ(ة) كل مجموعة على استخبلص االستنتاج انطبللا مما أنجزته منأنشطة بنابٌة.
 تتماسم المجموعات نتابج أعمالها وٌتدخل األستاذ(ة) للتصوٌب والتعدٌل. ٌكتب متعلم أو متعلمة االستنتاج على السبورة كما ٌلً:الحال اسم منصوب ٌأتً لبٌان هٌأة اسم لبله ٌسمى صاحب الحال.
تأتً الحال مفردة.
 ٌمدم بعض المتعلمٌن والمتعلمات جمبل اسمٌة ٌدخلون علٌها الحال مفردةلٌتمكنوا من تثبٌت فهمهم للماعدة وٌدونون االستنتاج على الدفاتر.
 ٌنجز المتعلمات والمتعلمون التطبٌمات على األلواح أو على دفاترهم كما ٌلً:ٌ تمون الجملة بحال مناسبة:
ٌمابلنا األستاذ ...
عاد التلمٌذ إلى البٌت  ...استمبلت الضٌوؾ ...
ٌ ضعون سطرا تحت صاحب الحال ،وسطرٌن تحت الحال فٌما ٌلً:
• دخم انزهًٛز انفظم ٔاصمب.
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التصحٌح
التموٌم
ورصد
التعثرات

-

• ٚجش٘ انُٓش طبفٛب.
• ُٚطهك انطفم يُششدب.
ٌضٌؾ األستاذ(ة) أنشطة تطبٌك أخرى.
تصحح اإلنجازات بشكل ثنابً أو جماعً لبل االنتمال إلى التصحٌح الفردي.
ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات تركٌب جمل تتضمن حاال مفردة.
ٌدو ن األستاذ(ة) التعثرات لصد معالجتها فورا أو الحما خبلل حصة التثبٌت
البلحمة.
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األسبوع الثالث
الحصة األولى :تمدٌم  30د

االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
اإلمبلء :األلؾ اللٌنة فً األسماء
مكون الظواهر اللؽوٌة
والحروؾ
أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 رسم األلؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾ رسما سلٌما. تعرؾ مواطن رسم األلؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾ. توظٌؾ ما اكتسبه بخصوص األلؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾ توظٌفا سلٌما.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌة العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات اإلتٌان بكلمات تتضمن ألفا ممصورة
االنطالق
وأخرى تتضمن ألفا ممدودة.
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات لمراءة النص.حلم صبً
أمسن الفتى العصا ،تخٌل أنها وسٌلة نمل فؤسر لها الحدٌث والنجوى ،نمل
إلٌها الشكوى" .أٌتها الرفٌمة لدي ؼاٌة ومنى ،احملٌنً إلى ثناٌا األماكن
المصوى ،كبل خدٌنً إلى حٌث المرتضى والسلوى .ضعٌنً على طرؾ
جناحن واسلكً بً سببل شتى".
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات فً وضعٌة عمل ثنابً األنشطة التالٌة:المالحظة
 ٌتفحصون الجدول التالً جٌدا وٌنجزون المطلوب.واالكتشاف

ٌرسمون شكل األلؾ الصحٌح فٌما ٌلً:
ـ بماٌـ  ...ـ لفـ  ...ـ نجو  ...ـ منتد ...
ٌمٌزون رسم األلؾ فً الحروؾ.

االستنتاج

 ٌنطلك المتعلمون مما أنجزوه من أنشطة لبناء االستنتاج. ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات على كتابة االستنتاج على السبورة.ترسم األلف اللٌنة ممدودة فً األسماء الثالثٌة إذا كان أصلها واوا.
ترسم األلف اللٌنة ممصورة فً األسماء الثالثٌة إذا كان أصلها ٌاء.
ترسم األلف اللٌنة ممصو رة فً األسماء الرباعٌة فأكثر إال إذا كانت
مسبولة بٌاء.
ترسم األلف اللٌنة ممصورة فً الحروف :إلى-بلى-على-حتى .وترسم
ممدودة فً بمٌة الحروف.
 ٌمدم بعض المتعلمٌن والمتعلمات أمثلة أخرى لؤللؾ اللٌنة فً األسماء153

والحروؾ لٌتمكنوا من تثبٌت فهمهم للماعدة.
 ٌدون المتعلمون والمتعلمات االستنتاج فً دفاترهم. ٌرسم المتعلمون والمتعلمات األلؾ اللٌنة رسما صحٌحا فٌما ٌلً:التطبٌك
متـ /.......منـ /......مستشفـ/.......مرتضـ/.......حناٌـ/.......إلـ.........
التصحٌح ٌ -تم التصحٌح ثنابٌا ،جماعٌا ،ثم فردٌا.
التموٌم
 ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمعلمات اإلتٌان بحروؾ وأسماء بها ألؾ لٌنة.ورصد
 ٌعالج األستاذ(ة) بعض التعثرات بشكل فوري ،وٌدون ما استعصى لصد بناءالتعثرات
أنشطة داعمة خبلل حصة التثبٌت البلحمة.
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الوحدة الرابعة
تطبٌمات كتابٌة

االبتكارات واالختراعات
جمع المؤنث السالم-الحال مفردة-األلف
اللٌنة فً األسماء والحروف

األسبوع الثالث
الحصة األولى :الفهم والشكل  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 استثمار مكتسباته اللؽوٌة المتعلمة بجمع المإنث السالم والحال مفردة واأللؾ اللٌنة فً األسماءوالحروؾ.
الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات ألجواء الحصة بؤنشطة مرتبطة بالظواهراالنطالق
اللؽوٌة المدروسة.
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى لراءة نص "احتفال خاص" ،لراءةهامسة.
احتفال خاص
حل ٌوم ثامن مارس ،الٌوم العالمً للمرأة ،فاحتفلت تلمٌذات وأستاذات
المإسسة التعلٌمٌة بهذه الذكرى .وخبلل االحتفال بدت المدٌرة سعٌدة  ،وزفت
إنجاز
البشرى لابلةٌ ":سعد نً أن أعلن أن مإسستنا تحتفل بمخترعات صؽٌرات
التطبٌمات
استطعنا التوصل إلى اختراعات بسٌطة ،لكنها مهمة .وتدخلت إحدى
التلمٌذات مسرورة ولالت" :إن ما وصلنا إلٌه ٌعود فضله لكل العاملٌن
بالمإسسة ،ولكل العامبلت".
ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التطبٌك التالٌة:
ٌ ذكرون سبب تكرٌم المإسسة للمتعلمات فمط.
ٌ ستخرجون من النص ما ٌدل على اعتراؾ المخترعات الصؽٌرات بجهود
أطراؾ أخرى.
ٌ نملون على الدفتر ما تحته سطر فً النص وٌضبطونه بالشكل التام.
التصحٌح
 تُصحح األنشطة ثنابٌا فجماعٌا ثم فردٌا.التموٌم ٌ -طلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات اإلتٌان بجمل تتضمن جمع المإنث السالم
والحال مفردة واأللؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾ.
رصد التعثرات ٌ -سجل األستاذ(ة) التعثرات لمعالجتها من خبلل أنشطة فورٌة أو خبلل حصة
التثبٌت البلحمة.
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األسبوع الثالث
الحصة األولى  30د:
فهم المسموع ومنالشته واستثماره

االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
النص السماعً:
التواصل
لصة اختراع الضمادة الطبٌة
الشفهً
أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 فهم مضمون النص السماعً فهما سلٌما. التراح تولعات حول مضمون النص السماعً " لصة اختراع الضمادة الطبٌة". التحمك من تولعه حول مضمون المسموع. استثمار المسموع من خبلل أنشطة متنوعة. التعبٌر والتواصل شفهٌا وبلؽة سلٌمة انطبللا من مضمون النص.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم –صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات ،عمل جماعً.
تدبٌر أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
االستعداد
 ٌثٌر األستاذ(ة) انتباه المتعلمات والمتعلمٌن إلى موضوع الدرس بطرح سإاللالستماع
ٌمربهم من أجوابه من مثل :أذكر وسابل اإلسعاؾ الطبٌة الموجودة فً صٌدلٌة
البٌت.
 ٌوجه األستاذ(ة) انتباه المتعلمات والمتعلمٌن إلى الصورة المثبتة فً كتابالمالحظة
المتعلم(ة) ،وٌطلب منهم مشاهدتها ثم لراءة عنوان النص تاركا لهم ولتا كافٌا
والتولع
لذلن؛
 ٌدعوهم إلى التعبٌر عن تولعاتهم حول مضمون النص. ٌسجل المتعلمات والمتعلمون هذه التولعات فً مذكراتهم حتى ٌتمكنوا الحما منالولوؾ على مدى مطابمتها لمضمون النص.
ُسمع األستاذ(ة) النص كامبل بصوت واضح ملتزما بالمراءة المعبرة ،ومراعٌا
 ٌ ِّعبلمات الولؾ ،ومستوى المتعلمٌن والمتعلمات.
 ٌسمع النص مرة ثانٌة داعٌا المتعلمٌن والمتعلمات إلى إخباره عند سماعهمتسمٌع النص
بعض المفردات الصعبة.
 ٌوظؾ األستاذ(ة ) الكلمات الصعبة فً جمل سٌالٌة مساعدة وٌدعو المتعلمٌنوالمتعلمات إلى شرحها ،أو ٌدعوهم إلى االستعانة بالمعجم لشرح بعضها.
 ٌستثمر األستاذ(ة) استراتٌجٌة من استراتٌجٌات المفردات وٌدعو المتعلماتوالمتعلمٌن إلى توظٌفها لتحدٌد معنى كلمة أو أكثر من خبلل سٌاق النص؛
 ٌجٌب المتعلمون والمتعلمات عن األسبلة التالٌة: كٌؾ اهتدى "إٌرل دٌكسون" إلى اختراع الضمادة؟
فهم المسموع
 هل كان "إٌرل دٌكسون" على علم بؤنه فً طور إنجاز اختراع؟
 من الذي شجع "إٌرل دٌكسون" على تطوٌر ابتكاره؟
 كٌؾ طور "إٌرل دٌكسون" ابتكاره؟
 اذكر الصعوبات التً واجهها "إٌرل دٌكسون" لبل التوصل إلى اختراعه.
 ٌتحمك المتعلمات والمتعلمون من صحة تولعاتهم. ٌستثمر المتعلمون والمتعلمات فً مجموعات شفهٌا النص المسموع من خبللأنشطة متنوعة مثل:
استثمار
ٌ حددون أفكار النص.
المسموع
ٌ ذكرون داللة األمكنة واألزمنة الواردة فً النص.
ٌ ستخرجون المٌمة المتضمنة فً النص.
ٌ ربطون النص بالوالع.
 ٌتصرؾ األستاذ(ة) فً أنشطة االستثمار بالزٌادة والنمصان حسب الحاجة.156

الوحدة الرابعة
المراءة المسترسلة

االبتكارات واالختراعات
نص :الرجل الذي أضاء العالم

األسبوع الثالث
الحصة الثالثة :عالم الشؽل

األهدافٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة الجزء الثالث من النص المسترسل " الرجل الذي أضاء العالم" بطبللة. فهم المعانً الصرٌحة والضمنٌة لنص " الرجل الذي أضاء العالم ". اكتساب معلومات عن بعض االبتكارات واالختراعات. التحمك المرحلً من التولعات.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
االستعداد
 ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن لبداٌة الدرس من خبلل دعوهم إلى تذكرللمراءة
ما تم إنجازه فً الحصتٌن السابمتٌن.
المالحظة
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات العنوان وٌبلحظون الصورة ثم ٌمترحون تولعا أووالتولع
أكثر لموضوع الجزء الثالث من النص.
 ٌحدد األستاذ(ة) الجزء المخصص لهذه الحصة من" :وأراد مرة أخرى " إلى"سببا فً طرده ".
 ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من الجزء الثالث من النص لراءة معبرة ،مراعٌا تنؽٌمنبرات الصوت ،ومحترما عبلمات الولؾ ،ومتمثبل مختلؾ الموالؾ.
 ٌتولؾ عند الجمل التً ٌجد المتعلمات والمتعلمون صعوبة فً لراءتها وفهمهافٌعٌد لراءتها وٌوضح معناها وٌطلب منهم لراءتها مجددا وتحدٌد معناها؛
 ٌتو لؾ لؤلستاذ(ة) أثناء المراءة وٌدعو المتعلمات والمتعلمٌن إلى االنتباه لفكرةالمراءة
معٌنة وطرح تساإالت بشؤنها وتدوٌن اإلجابات؛
وتنمٌة
 ٌتابع المتعلمات والمتعلمون لراءة األستاذ(ة) وٌسجلون المفردات الجدٌدة أوالرصٌد
الصعبة لشرحها الحما؛
المعجمً
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات لراءة مستملة بمٌة فمرات الجزء الثالث من النصتباعا وٌصححون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم؛
 ٌمترح األستاذ(ة) على المتعلمٌن والمتعلمات اإلتٌان بمفردات لها صلة بكلمة"المسافرٌن".

الفهم
والتحلٌل

 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى إنجاز أنشطة ٌروم من خبللهاالولوؾ على درجة فهمهم ألفكار الجزء الثالث من النص كما ٌلً:
ٌ ستخرجون الجانب اإلٌجابً والجانب السلبً لعمل إدٌسون فً السكة
الحدٌدٌة:
الحدث السلبً
الحدث اإلٌجابً
.................... 
.................... 
ٌ حددون ما إذا كان إدٌسون ٌشتؽل حمٌمة دون أجر؟
ٌ مترحون تعلٌبل ألجوبتهم.
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التركٌب
والتموٌم

-

ٌمكن لؤلستاذ(ة) أن ٌتصرؾ فً كٌؾ وكم األسبلة المطروحة.
ٌلخص المتعلم(ة) أفكار الجزء الثالث فً جمل.
ٌبدي رأٌه فٌما تعرض له إدٌسون :أهو سوء حظ ٌطارده أم إهمال وتمصٌر
منه؟
ٌتلمس المتعلم(ة) مدى التمارب بٌن ما تولعه ومضمون الجزء الثالث من النص.
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األسبوع الثالث
الحصتان األولى والثانٌة

االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
كتابة ٌومٌة
التعبٌر الكتابً
أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 التخطٌط لكتابة الموضوع. التدرب على كتابة ٌومٌة. استثمار مكتسباته اللؽوٌة والمعجمٌة فً كتابة ٌومٌة. التعبٌر كتابٌا بلؽة سلٌمة عن أفكار الموضوع.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
كتابة ٌومٌة – الحصة األولى  30د
 ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات للحصة من خبلل طرح أسبلة عامةتمربهم من موضوع التعبٌر الكتابً :كتابة ٌومٌة.
 ٌمرأ األستاذ(ة) الموضوع التالً لراءة جهرٌة:أختار ٌوما من أٌام األسبوع ألشرع فً كتابة مذكرة.
التهٌبة
 ٌطلب من بعض المتعلمٌن والمتعلمات لراءة نص الموضوع. ٌساعد األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات على تحدٌد الكلمات المفاتٌح. ٌتدرب المتعلمون والمتعلمات على مهارة كتابة ٌومٌة بعد أن ٌوضح لهماألستاذ(ة) الممصود بكتابة ٌومٌة وٌمدم مثاال ٌتمرنون علٌه ثنابٌا أو فً
مجموعات.
 ٌدعوهم األستاذ(ة) إلى التخطٌط للموضوع واالستعداد للكتابة مسترشدٌن بماٌلً:
 ٌختار كل متعلم ومتعلمة ٌوما من أٌام األسبوع لٌشرع فً كتابة مذكرةٌ .تبعالتخطٌط
للمٌام بذلن ما ٌلً:
واإلعداد
 االطبلع على بعض الٌومٌات لٌتعرؾ خطوات كتابة ٌومٌة.
للكتابة
 تحدٌد الٌوم الذي سٌشكل موضوع الٌومٌة.
 توفٌر مفكرة لتدوٌن أنشطته.
 االنتباه إلى األحداث األساسٌة وتسجٌلها.
 ترتٌب األحداث حسب زمن حدوثها.
 تدوٌن األحداث فً المفكرة.
 ٌتماسم المتعلم(ة) مع أصدلابه وصدٌماته ما أنجزه. ٌتدخل األستاذ(ة) لتمدٌم المساعدة للمتعلمٌن والمتعلمات الذٌن ٌواجهون صعوبةفً إنجاز المطلوب منهم.
كتابة ٌومٌة – الحصة الثانٌة  30د
التهٌبة
 ٌذكر األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن بما تم إنجازه فً الحصة السابمة. ٌشرع المتعلمون والمتعلمات فً كتابة الٌومٌة (المحاولة األولى) انطبللا ممااإلنجاز:
خططوا له بمساعدة األستاذ(ة)؛
المحاولة
 ٌوضح لهم األستاذ(ة) ضرورة االنتباه إلى ترتٌب األفكار ترتٌبا سلٌما،األولى
واستعمال الروابط المناسبة بٌن الجمل والفمرات ،واستثمار ما اكتسبوه فً
مختلؾ الدروس من رصٌد معجمً ولؽوي وأسالٌب...
 ٌسهر األستاذ(ة) على تتبع عمل المتعلمٌن والمتعلمات ممدما المساعدة لمن هوفً حاجة إلٌها.
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الوحدة الرابعة
مشروع الوحدة

األسبوع الثالث

االبتكارات واالختراعات
الحصة الثالثة :تتمة اإلنجاز  30د
إنتاج ملف ٌتضمن صورا لمخترعٌن ومخترعات فً مجاالت متنوعة.

األهدافٌ :كون المتعلم لادرا على:
 تعرؾ مراحل إنجاز مشروع الوحدة. توظٌؾ معلومات ومعطٌات عن مخترعٌن ومخترعات فً مجاالت متنوعة. تعدٌل وتنمٌح ما كتبه انطبللا من مكتسباته اللؽوٌة والمعجمٌة والمعرفٌة. التعود على التنظٌم والبحث والعمل المستمل.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمترح األستاذ(ة) على بعض المتعلمٌن والمتعلمات تذكٌر اآلخرٌن بما تماالنطالق
إنجازه فً الحصتٌن السابمتٌن.
 ٌحدد موضوع الحصة :تتمة إنجاز الملؾ. ٌنظم فضاء الحجرة الدراسٌة بطرٌمة تتٌح للمجموعات مباشرة عملٌة اإلنجازالنهابً للمطوٌة.
 ٌسهر األستاذ(ة) على توفٌر الوسابل البلزمة إلنجاز الملؾ حسب كٌفٌةاإلنجاز المتفك علٌها (ورلٌا أم إلكترونٌا).
 ٌدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى الرجوع لما تم جمعه وتنظٌمه من وثابكتتمة اإلنجاز
وصور ومعلومات حول المخترعٌن والمبتكرٌن الذٌن ولع االختٌار علٌهم فً
الحصة األولى.
 تشرع المجموعات فً تتمة ما بدأته فً الحصة السابمة (الثانٌة) :إنجاز الملؾفً شكله النهابً :مولع الصور ،ومحتوى الصفحات ،والمعلومات والعناوٌن
الربٌسة والفرعٌة  ...وكٌفٌة توزٌعها فً كل صفحة وحجم حرؾ كتابة
العناوٌن...
 ٌترن لهم األستاذ(ة) الولت الكافً إلتمام إنجاز الملؾ وٌحرص على تمدٌمالتوجٌهات الضرورٌة لتسٌر عملٌة اإلنجاز.
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الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات واالختراعات
جذاذات األسبوع الرابع
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الوحدة الرابعة
مكون المراءة

الحضارة المؽربٌة
النص الشعري :المركبة

األسبوع الرابع
الحصة األولى :المبلحظة والتولع  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة النص الشعري "المركبة" (لراءة شعرٌة) بطبللة. تولع موضوع النص الشعري «المركبة". التدرب على إنشاد النص الشعري.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل رلمٌة
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
 ٌعلن األستاذ(ة) عن أهداؾ الدرس ،وٌتعالد مع المتعلمٌن والمتعلمات حولطرق العمل.
االستعداد
 ٌستهل األستاذ(ة) الحصة بحفز المتعلمٌن والمتعلمات – من خبلل حوارللمراءة
متدرج -إلى استدعاء خبراتهم وتمثبلتهم ومعارفهم المتعلمة بوسابل النمل
والسفر الحدٌثة ،خاصة الفضابٌة منها.
 ٌدعو األستاذ(ة) إلى فتح كتبهم والمٌام بما ٌلً: مبلحظة الصورة بانتباه وذكر بعض ما تجسده.
المالحظة
 لراءة عنوان النص وتكملته بكلمة مناسبة.
والتولع
 ٌحفز الم تعلمٌن والمتعلمات إلى استثمار معلوماتهم واالنطبلق من هذهالمإشرات األولٌة المرتبطة بالنص (الصورة ،العنوان ،شكل النص)
لصوغ التولعات وافتراض ما تتضمنه المصٌدة (المركبة).
 ٌمرأ األستاذ(ة) بعض أبٌات النص الشعري "المركبة" لراءة جهرٌة معبرة،م راعٌا فٌها تنؽٌم نبرات الصوت (اإلٌماع) بحسب ما ٌطلبه كل ممام فً
المراءة
المصٌدة.
والتدرب على ٌ -مرأ المتعلمون والمتعلمات النص ممتدٌن بمراءة األستاذ(ة).
اإلنشاد
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى التدرب على إنشاد أبٌات النصالشعري على إٌماع موسٌمً مناسب ،متتبعا إنشادهم ،ومتدخبل لحثهم على
تنؽٌم العبارات بحسب األبٌات ،والتولؾ الجزبً بٌن نصفً كل بٌت
شعري.
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى تدوٌن الكلمات الصعبة أوالجدٌدة ،على دفاترهم أو على األلواح بالتتابع أو على السبورة ،والبحث
عن معانٌها فً المعجم.
التموٌم
 ٌموم األستاذ(ة) الفهم األولً للمتعلمٌن والمتعلمات لمضمون المصٌدةالشعرٌة من خبلل دعوتهم إلى التعبٌر شفهٌا عن مضمونها.
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الوحدة الرابعة
مكون المراءة

الحضارة المؽربٌة
النص الشعري :المركبة

األسبوع الرابع
الحصة الثانٌة :الفهم والتحلٌل 30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة النص الشعري "المركبة" بطبللة. إنشاد النص الشعري «المركبة". تعرؾ معانً النص الشعري. فحص تولعاته حول مضمون النص الشعري.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بربط السابك بالبلحك من خبلل مطالبة المتعلمٌنوضعٌة
والمتعلمات بالتذكٌر بعنوان النص الشعري ،انطبللا من أسبلة محددة.
االنطالق
 ٌدعو بعض المتعلمٌن والمتعلمات إلى استظهار بٌت أو بٌتٌن من أبٌاتالنص الشعري.
 ٌنشد األستاذ(ة) النص الشعري "المركبة" إنشادا جهرٌا معبرا ،مراعٌا فٌهتنؽٌم نبرات الصوت (اإلٌماع) بحسب ما ٌطلبه كل ممام فً المصٌدة.
 ٌمسم األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى مجموعات تتناوب على إنشادالنص الشعري؛
 ٌنشد جمٌع المتعلمٌن والمتعلمات النص الشعري؛اإلنشاد
 ٌتتبع األستاذ(ة) إنشاد المتعلمٌن والمتعلمات متدخبل لحثهم على تنؽٌمالعبارات بحسب األبٌات ،والتولؾ الجزبً بٌن نصفً كل بٌت شعري،
ومهتما بطرٌمة التنفس السلٌمة ،وسبلمة األداء ،ومناسبة اللحن واإلٌماع؛
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن والمتعلمات إلن شاد النص الشعري وٌحثهم علىمراعاة ما تم االلتزام به أثناء اإلنشاد؛
ٌ -مكن لؤلستاذ(ة) أن ٌستعٌن خبلل إنشاد النص الشعري بالتصفٌك والنمر الخفٌؾ على

الطاوالت ،كما ٌمكنه استعمال آالت موسٌمٌة بسٌطة إن كان ذلن ممكنا أو استخدام آلة
تسجٌل أو شرٌط فٌدٌو.

 ٌتعاون المتعلمون والمتعلمات فً مجموعات وبتوجٌه من األستاذ(ة) علىإنجاز أنشطة الفهم والتحلٌل كما ٌلً:
الفهم
ٌ ربطون كلمة مرق بمعناها حسب السٌاق:
 فسدت
 مرق الطباخ الطعام
 اخترلها وخرج منها بسرعة
 مرلت البٌضة
الفهم والتحلٌل
 من الرمٌة أكثر مرله
 مرق السهم
ٌ حددون البٌت الذي ٌصؾ فٌه الشاعر المركبة وكؤنها خابفة.
ٌ ذكرون البٌت الذي ٌبرز فٌه الشاعر أن المركبة مخٌفة.
ٌ ملإون الجدول بمفردات تدل على ما هو مدون:
الصوت الموي
السرعة
النور
السماء
الفضاء
األرض
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
ٌ ستخرجون من المصٌدة بٌتا ٌضفً فٌه الشاعر على المركبة صفات
طبٌعٌة ،وبٌتا ٌضفً فٌه على المركبة صفات إنسانٌة ،وبٌتا ٌضفً فٌه
على المركبة صفات حٌوانٌة.
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التموٌم

-

الوحدة الرابعة
مكون المراءة

ٌ حددون عبللة الفضاء بالبحر فً البٌت الخامس الذي ٌذكر فٌه الشاعر
كلمة "تبحر" وهو ٌتحدث عن الفضاء.
ٌ حددون خرٌطة كلمة "شحن"
تتماسم المجموعات نتاج عملها.
ٌدعو األستاذ(ة) كل متعلم ومتعلمة إلى استخراج كلمات أخرى من النص
وتحدٌد معناها حسب السٌاق.
ٌمارن المتعلمون والمتعلمات بٌن تولعاتهم وتولعات صدٌماتهم وأصدلابهم
وٌستنتجون مدى التمارب بٌنها.
ٌولً أهمٌة أ كبر للمتعلمات وللمتعلمٌن الذٌن ٌجدون صعوبة فً إنجاز هذه
األنشطة؛
ٌمترح األستاذ(ة) نشاطا لتموٌم الطبللة من خبلل دعوة المتعلمات والمتعلمٌن
الذٌن اوجهتهم صعوبات إلى إعادة إنشاد أبٌات من النص الشعري.
ٌدعم األستاذ(ة) بما ٌراه مناسبا.
الحضارة المؽربٌة
النص الشعري :المركبة

األسبوع الرابع
الحصة الثالثة :التذوق 30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 إنشاد النص الشعري «المركبة" تذوق جمالٌة لؽة النص الشعري "المركبة".الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل رلمٌة
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بؤنشطة تربط السابك بالبلحك من خبلل مطالبةوضعٌة االنطالق
المتعلمٌن والمتعلمات بالتذكٌر ببعض األوصاؾ التً وصؾ بها الشاعر
المركبة.
 ٌتناوب المتعلمون والمتعلمات على إنشاد النص الشعري إنشادا جهرٌا معاإلنشاد
الحرص على تنؽٌم العبارات بحسب األبٌات ،والتولؾ الجزبً بٌن نصفً
البٌت الشعري.
 ٌمومون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم (تموٌم باأللران) بناء على شبكة األداءالمرابً.
 ٌسؤل األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات أسبلة للتؤكد من فهمهم للنص. ٌدعوهم إلى إنجاز ما ٌلً من األنشطة:التركٌب والتذوق
ٌ عٌد كل متعلم ومتعلمة وصؾ المركبة بؤسلوبه الخاص.
ٌ ذكر الوصؾ الذي أعجبه وهو ٌنشد المصٌدة.
 ٌساعد األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات على تذوق الجانب الفنً فًالمصٌدة واكتشاؾ جما لٌتها من خبلل الولوؾ على الصور الشعرٌة الواردة
فٌها وبعض الظواهر اإلٌماعٌة دون التعمك أو استعمال المصطلحات الفنٌة
الدالة على ذلن.
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الوحدة الرابعة
مكون الظواهر اللؽوٌة

االبتكارات واالختراعات
صرؾ وتحوٌل :جمع المذكر السالم

األسبوع الرابع
الحصة الثانٌة :تثبٌت  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تثبٌت مكتسباته بخصوص جمع المذكر السالم. توظٌؾ ما اكتسبه عن جمع المذكر السالم فً تعبٌره الشفهً والكتابً توظٌفا سلٌما.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) السبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بؤنشطة مناسبة.االنطالق
 ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التثبٌت ما ٌلً:ٌ ختارون من األسماء التالٌة ما ٌجمع جمع مإنث سالما:
إنجاز أنشطة
أستاذة
لبٌلة
مربٌة
فلكٌة
التثبٌت
ٌ حولون الجملة التالٌة إلى الجمع المإنث:
أنشؤت الجمعٌة مركزا لتسوٌك المنتج.
ٌ ؤتون بثبلث مفردات لجمع المإنث السالم وٚشكجٌٕ كال يُٓب ف ٙجًهخ يفٛذح.
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) التراح أنشطة أخرى ؼٌر التً توجد فً كتاب المتعلم(ة).التصحٌح
 ٌتم التصحٌح ثنابٌا ،جماعٌا ،ثم فردٌا.رصد التعثرات ٌ -سجل األستاذ(ة) التعثرات لعبلجها بشكل فوري أو الحما أثناء أسبوع الدعم.
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األسبوع الرابع
الحصة الثانٌة :تثبٌت  30د

االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
التراكٌب :الحال مفردة
مكون الظواهر اللؽوٌة
أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تثبٌت مكتسباته المتعلمة بـ "الحال مفردة". توظٌؾ ما اكتسبه عن الحال مفردة فً تعبٌره الشفهً والكتابً توظٌفا سلٌما.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) السبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌناسب.االنطالق
 ٌتعاون كل متعلم(ة) مع صدٌمته أو صدٌمه على إنجاز ما ٌلً: ملء الجدول بما هو مطلوب:
إنجاز أنشطة
التثبٌت

 جعل المفردات التالٌة حاال فً جمل:
راكضا
سالما
مرتاحا
مشؽوال
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) التراح أنشطة أخرى ؼٌر التً فً كتاب التلمٌذ(ة).التصحٌح
 ٌتم التصحٌح ثنابٌا ،جماعٌا ،ثم فردٌا.رصد التعثرات ٌ -سجل األستاذ(ة) التعثرات لعبلجها بشكل فوري ،أو الحما خبلل أسبوع الدعم.
األسبوع الرابع
الحصة الثانٌة :تثبٌت  30د

االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
اإلمبلء :األلف اللٌنة فً األسماء
مكون الظواهر اللؽوٌة
والحروف
أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 تثبٌت مكتسباته المتعلمة األلؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾ. توظٌؾ ما اكتسبه عن األلؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾ فً تعبٌره الكتابً توظٌفا سلٌما.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) السبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) بما ٌراه مناسبا.االنطالق
 ٌنجز المتعلم(ة) شفهٌا أنشطة التثبٌت التالٌة:ٌ ملإون الفراغ بؤلؾ لٌنة مناسبة ،وٌذكرون سبب رسمها:
إنجاز أنشطة عصـ /.......رضـ /.......ضحـ /.......منتد /.......حناٌـ /........مصطفـ........
التثبٌت
ٌ كتبون النص الذي ٌملٌه علٌهم األستاذ(ة).
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) التراح أنشطة أخرى إذا رأى داعٌا لذلن.التصحٌح
 ٌتم التصحٌح ثنابٌا ،جماعٌا ،ثم فردٌا.رصد التعثرات ٌ -سجل األستاذ(ة) التعثرات لعبلجها بشكل فوري أو الحما.
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الوحدة الرابعة
تطبٌمات كتابٌة

االبتكارات واالختراعات
جمع المؤنث السالم ،الحال مفردة ،األلف
اللٌنة فً األسماء والحروف

األسبوع الرابع
الحصة الثانٌة :االستثمار  30د

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 توظٌؾ مكتسباته المتعلمة بجمع المإنث السالم ،والحال مفردة ،واأللؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾتوظٌفا سلٌما.
الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة) السبورة – دفاتر – ألواح -صور – وسابل رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلنجاز األنشطة التطبٌمٌة بطرح أسبلةاالنطالق
ٌستحضرون من خبللها الظواهر المدروسة.
 ٌوضح األستاذ(ة) للمتعلمٌن والمتعلمات أنشطة التطبٌك التً سٌمومون بإنجازهاكما ٌلً.:
إنجاز
ٌ ستخرجون من النص:
التطبٌمات
جمع مإنث سالما.
حاال مفردة.
ٌ حولون الجملة التالٌة إلى الجمع المإنث:
بدت المدٌرة سعٌدة.
 ٌتتبع األستاذ(ة) إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات.التصحٌح
 ٌتم التصحٌح ثنابٌا ،جماعٌا ،ثم فردٌا.رصد التعثرات ٌ -سجل األستاذ(ة) التعثرات لعبلجها بشكل فوري أو الحما خبلل أنشطة التموٌم
والدعم.
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الوحدة الرابعة
التواصل الشفهً

االبتكارات واالختراعات
النص السماعً:
لصة اختراع الضمادة الطبٌة

األسبوع الرابع
الحصة الثانٌة ( 30د):
إعادة اإلنتاج الشفهً للمسموع

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 إعادة إنتاج النص السماعً "لصة اختراع الضمادة الطبٌة "شفهٌا. التعبٌر والتواصل شفهٌا بلؽة سلٌمة انطبللا من مضمون النص.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم –صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات ،عمل جماعً.
تدبٌر أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌمهد األستاذ(ة) للحصة بما ٌراه مناسبا كؤن ٌطلب من متعلمات أو متعلمٌناالنطالق
التذكٌر بما راج فً الحصة السابمة.
س ِّم ع األستاذ(ة) النص مرة ثانٌة مراعٌا األداء الجٌد وتلوٌن نبرات الصوت
تسمٌع النص َ ٌُ -
واحترام عبلمات الولؾ ولدرة المتعلمات والمتعلمٌن على المتابعة ،وٌمكنه أن
ٌعٌد تسمٌع النص لمساعدة المتعلمٌن على فهم مضامٌنه.
 ٌعٌد المتعلمون والمتعلمات إعادة إنتاج المسموع شفهٌا من خبلل إنجاز نشاطأو أكثر من األنشطة التالٌة:
 تحدٌد بعض أفكار النص.
 ذكر بعض موالؾ النص المثٌرة.
إعادة إنتاج
 تركٌب نص جدٌد انطبللا من أفكار النص.
المسموع
 تلخٌص النص.
شفهٌا
 ٌنظم األستاذ(ة) وضعٌة تفاعلٌة تمكن المتعلمٌن والمتعلمات من التواصلالشفهً بٌنهم انطبللا من مضامٌن النص المسموع وٌختار ألجل ذلن ما ٌناسب
من بٌن الوضعٌات التالٌة:
 تنظٌم موابد مستدٌرة ٌنالشون فٌها األفكار التً ٌعرضها النص
المسموع.
 لعب أدوار انطبللا من مضمون المسموع.
 إلماء عروض.
ٌ مكن لؤلستاذ(ة) برمجة عرض شرٌط لصٌر له عبللة بمضمون
النص إذا كان األمر ممكنا.
ٌ -تصرؾ األستاذ(ة) فً أنشطة االستثمار بالزٌادة والنمصان حسب الحاجة.
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الوحدة الرابعة
المراءة المسترسلة

االبتكارات واالختراعات
نص" :الرجل الذي أضاء العالم"

األسبوع الرابع
الحصة الرابعة :النجاح المبهر  30د

األهدافٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 لراءة الجزء األول من النص المسترسل " الرجل الذي أضاء العالم" بطبللة. فهم المعانً الصرٌحة والضمنٌة للنص. التحمك النهابً من التولعات.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
ألنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة
المراحل
االستعداد ٌ -حث األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات على تذكر أفكار األجزاء الثبلثة
للمراءة
المدروسة فً الحصص السابمة.
المالحظة ٌ -دعوهم إلى التراح تولعات للجزء الذي سٌمرإونه.
والتولع
 ٌمرأ األستاذ(ة) فمرة من الجزء الرابع من النص لراءة معبرة ،مراعٌا تنؽٌمنبرات الصوت ،ومحترما عبلمات الولؾ ،ومتمثبل مختلؾ الموالؾ.
 ٌتابع المتعلمات والمتعلمون لراءة األستاذ(ة) وٌسجلون المفردات الجدٌدة أوالمراءة
الصعبة لشرحها الحما؛
 ٌمرأ المتعلمون والمتعلمات لراءة مستملة بمٌة فمرات الجزء الرابع من النصتباعا وٌصححون أداءهم المرابً فٌما بٌنهم؛
 ٌدعو المتعلمٌن والمتعلمات إلى تحدٌد الفرق بٌن كلمتً "ال َعد ُْو" و ْ"ال َعد ُُّو"
وتركٌبهما فً جملة.
 ٌمترح استراتٌجٌة من استراتٌجٌات المفردات وٌحثهم على توظٌفها لتحدٌد معنىالمفردات انطبللا من السٌاق.
 ٌتعاون المتعلمون والمتعلمات فً وضعٌة عمل جماعً على إنجاز األنشطةالتالٌة:
الفهم
ٌ ذكرون سبب نجاح إدٌسون وحصوله على مال كثٌر.
ٌ حددون لماذا سمً اختراع الكهرباء " االختراع المعجزة"؟
 ٌضٌؾ األستاذ(ة) أنشطة أخرى. ٌموم المتعلم(ة) لراءته بمساعدة األستاذ(ة) أو صدٌمه وصدٌمته.ٌعٌد المتعلمون والمتعلمات لراءة النص كامبل وٌلخصونه فً بضعة أسطر.
ٌحددون مما ٌلً السبب فً نجاح إدٌسون:
التركٌب
والتموٌم

ٌ -تؤكد المتعلم(ة) من صحة تولعاته.
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الوحدة الرابعة
التعبٌر الكتابً

االبتكارات واالختراعات
كتابة ٌومٌة

األسبوع الرابع
الحصتان الثالثة والرابعة

أهداف الحصةٌ :كون المتعلم(ة) لادرا على:
 استثمار المسودة لصٌاؼة الفمرة النهابٌة. مراجعة وتصحٌح وتنمٌح ما كتبه فً الحصة السابمة. التعبٌر كتابٌا بلؽة سلٌمة عن أفكار الموضوع.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
كتابة ٌومٌة – الحصة الثالثة  30د
 ٌذكر األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات بنص الموضوع وبؤفكاره من خبلل طرحالتهٌبة
أسبلة مناسبة وٌدعوهم إلى لراءة نص الموضوع.
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى إعادة لراءة ما أنجزوه فً الحصةمراجعة
السابمة لراءة هامسة ومتؤنٌة.
المحاولة
 ٌطلب من كل متعلم(ة) لراءة مسودة زمٌله.األولى
 ٌترن لهم الفرصة ،بعد المراءة ،لمنالشة وتبادل اآلراء. ٌراجع كل متع لم ومتعلمة ما كتبه فً الحصة السابمة وٌعدل فٌه ما ٌحتاج إلىذلن.
 ٌستعٌن المتعلمون والمتعلمات بما خططوا له لكتابة ٌومٌاتهم. ٌكتبون ٌومٌاتهم بلؽة سلٌمة مستثمرٌن ما تعلموه من لواعد لؽوٌة ،وموظفٌنإتمام اإلنجاز
عبلمات الترلٌم المناسبة وما تعلموه فً دروس التارٌخ.
 ٌراجع كل متعلم ومتعلمة ما أنتجه بمساعدة صدٌمته أو صدٌمه. ٌمؾ عند الصعوبات التً اعترضته أثناء الكتابة. ٌتم إنجاز كتابة الٌومٌة بناء على التصحٌحات والتصوٌبات التً لام بها.كتابة ٌومٌة – الحصة الرابعة  30د
التهٌبة
 ٌذكر األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن بما تم إنجازه فً الحصة السابمة.تصحٌح
 ٌصحح كل متعلم ومتعلمة منجزه بمساعدة صدٌمته أو صدٌمه.المنجزات  -تصحح اإلنجازات جماعٌا.
 ٌفتح األستاذ(ة) المجال أمام المتعلمٌن والمتعلمات لعرض ما كتبوه وفما لما ٌلً: ٌعرض المتعلم(ة) موضوعه بالكٌفٌة التً ٌراها مناسبة له.عرضها
 ٌنظم األستاذ(ة) نشاط عرض المنتجات وٌسهر على توفٌر المناخ المناسبالمنجزات
إلبداء اآلراء فٌما تم تمدٌمه.
 ٌصحح كل متعلم(ة) منتجه فً ضوء مبلحظات األستاذ(ة). ٌدون األستاذ(ة) المبلحظات حول عرض كل متعلم ومتعلمة لٌتخذها منطلمالتدبٌر أنشطة التموٌم الدعم.
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األسبوع الرابع
االبتكارات واالختراعات
الوحدة الرابعة
الحصة الرابعة :العرض والمنالشة 30د
مشروع الوحدة
إنتاج ملف صور لمخترعات ومخترعٌن فً مجاالت متنوعة.
األهدافٌ :كون المتعلم لادرا على:
 تعرؾ مراحل إنجاز مشروع الوحدة. عرض المنجزات.الوسابل التعلٌمٌة :كتاب المتعلم(ة)-صور – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات العمل :عمل فردي ،عمل ثنابً ،عمل فً مجموعات.
أنشطة التعلٌم والتعلم
المراحل
وضعٌة
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى تذكر ما أنجزوه فً الحصصاالنطالق
الثبلثة السابمة وٌوضح لهم موضوع الحصة :عرض المنجزات
 ٌتعالد األستاذ(ة) مع المتعلمٌن والمتعلمات على تنظٌم طرٌمة تمدٌم أعمالالمجموعات وعلى صٌػ التمدٌم والوسابل التً سٌتم االستعانة بها والمدة التً
سٌستؽرلها؛
 ٌتعالد معهم على كٌفٌة تموٌم مشروع الوحدة؛ ٌ َُّنظم فضاء التعلم بكٌفٌة تمكن من تمدٌم نتابج عمل المجموعات بكٌفٌة مرٌحة
وتتٌح لبالً للمتعلمات والمتعلمٌن التتبع السلس والواضح للعرض؛
 ٌحث األستاذ(ة) أعضاء بالً المجموعات إلى ضرورة تتبع العروض وتسجٌلالمبلحظات؛
 ٌتفك المتعلمون والمتعلمات بٌنهم على تحدٌد أعضاء الفرٌك الذي سٌضطلعبتمدٌم مشروع الوحدة فٌعٌن هإالء منسما ٌدٌر مجرٌات التمدٌم؛
 ٌمدم أعضاء الفرٌك بالتناوب مشروع الوحدة بالكٌفٌة التً توافموا علٌهاالعرض
مستعملٌن الوسابل البلزمة (السبورة ،أوراق من الحجم الكبٌر ،مسلط عاكس،
والمنالشة
حاسوب)؛
 ٌمترح األستاذ(ة) أن ٌضطلع أحد المتعلمٌن أو المتعلمات من المتتبعٌن بضبطزمن تمدٌم مشروع الوحدة؛
 ٌتم االنتمال إلى منالشة المشروع وتموٌمه ،وٌفتح األستاذ(ة) المجال أمامالمتعلمٌن والمتعلمات إلبداء مبلحظاتهم حول الجوانب التالٌة:
 الصعوبات التً واجهتهم فً مختلؾ مراحل مشروع الوحدة وكٌفٌة
التؽلب علٌها( ،الحصول على المعطٌات).... ،؛
 الصعوبات التً اعترضت العمل داخل كل مجموعة وكٌفٌة التؽلب
علٌها (العبللات بٌن األعضاء ،لدرة كل عضو على انجاز المهمة،
مدى االنسجام بٌن أعضاء المجموعة)...؛
 الصعوبات التً واجهت التنسٌك بٌن المجموعات وكٌفٌة التؽلب
علٌها؛
 ٌدعو المتعلمٌن والمتعلمٌن إلى ذكر ما استمادوه من المشروع. ٌتم تموٌم مشاركة كل متعلم(ة) من خبلل مجموعته على مستوى المعارؾوالمهارات الفنٌة والمهارات التفاعلٌة.
تموٌم
 ٌتم تمٌٌم عمل المجموعة بشكل متدرج خبلل مدة إنجاز المشروع.المشروع
 ٌموم المشروع فً صٌؽته النهابٌة (شكبل ومضمونا). التوافك على األجود ونشره داخل المإسسة عبر األنشطة التعاونٌة أو خارجالمإسسة عبر لنوات التواصل مثبل.
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الوحدة الرابعة :االبتكارات واالختراعات
األسبوع الخامس :تموٌم ودعم
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بطالة توجٌهٌة لتدبٌر أنشطة التموٌم فً نهاٌة الوحدة الرابعة
 لماذا التموٌم فً نهاٌة كل وحدة دراسٌة؟
 ٌهدؾ هذا التموٌم إلى فحص مدى تحمك أهداؾ التعلم فً الوحدة والوحدات السابمة علٌها منأجل رصد مدى تحمك أهداؾ التعلم
 تشكل النتابج المحصل علٌها منطلما ٌمكن األستاذ(ة) من تصنٌؾ المتعلمٌن والمتعلمات إلىفبات (متمكنون /فً طور التمكن /ؼٌر متمكنٌن) اعتمادا بطالات المبلحظة والتموٌم وشبكات
رصد درجة التمكن.
 ٌمكن هذا التصنٌؾ األستاذ(ة) من تمدٌم أنشطة دعم خاص مناسبة الهدؾ منها "تصفٌةالصعوبات بالنسبة لمن بمٌت لدٌه ،وإؼناء التعلم لمن حمك األهداؾ المطلوبة".
 ما مجاالت التموٌم فً نهاٌة كل وحدة دراسٌة؟
ٌنصب التموٌم والدعم على المكونات التالٌة:
 المراءة :تموٌم الطبللة وفهم الممروء ودعمهما؛ التعبٌر الشفهً :تموٌم فهم المسموع والتوظٌؾ الشفهً السلٌم للؽة العربٌة الفصٌحة. الظواهر اللؽوٌة :تموٌم التمكن من المواعد والمدرة على توظٌفها؛ التعبٌر الكتابً :تموٌم المهارات االنشابٌة والكتابة الوظٌفٌة والكتابة اإلبداعٌة والمدرة علىإنتاج نصوص مكتوبة ٌوظؾ فٌها المتعلم مكتسباته المعجمٌة واللؽوٌة بكٌفٌة سلٌمة.
 كٌف تدبر أنشطة التموٌم فً نهاٌة كل وحدة دراسٌة؟
ٌوزع األستاذ(ة) حصص تموٌم مكونات البرنامج المراءة (الطبللة وفهم الممروء) والظواهر اللؽوٌة
والتواصل الشفهً والتعبٌر الكتابً على أٌام أسبوع التموٌم التشخٌصً بكٌفٌة متوازنةتتٌح له إنجاز
أنشطة التموٌم والدعم والمعالجة والتثبٌت وإلؼناء.
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نماذج جذاذات تطبٌمٌة ممترحة لتموٌم مكتسبات المتعلم(ة)
تموٌم المراءة
الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات
واالختراعات

المكون :المراءة

األسبوع الخامس

موضوع التموٌم:
المهارة المستهدفة بالتموٌم :الطبللة -فهم الممروء

األهداف:
 رصد مدى تحكم المتعلم(ة) فً المراءة (المراءة بطبللة). رصد مدى تحكم المتعلم(ة) فً فهم الممروء.الوسابل :كتاب المتعلم(ة) – صور – موارد رلمٌة– عدة التموٌم.
وضعٌات اإلنجاز :إنجاز فردي ،ثنابً ،فً مجموعات.
تدبٌر أنشطة التموٌم فً مجال المراءة
المراحل
ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن إلنجاز أنشطة التموٌم من خبلل:
االستعداد
 تحدٌد مدة اإلنجاز.
 التصرٌح بؤهداؾ التموٌم.
إلنجاز
 توضٌح بنود شبكة التموٌم.
 تحدٌد طبٌعة األنشطة المزمع إنجازها.
التموٌم
 تحدٌد كٌفٌة اإلنجاز ووضعٌاته.
تموٌم الطاللةٌ( :موم كل متعلم على حدة)
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن إلى لراءة نص التموٌم "اإلنسان اآللً "؛ ٌمرأ كل متعلم ومتعلمة النص بصوت مسموع؛إنجاز
 ٌتتبع األستاذ(ة) لراءة المتعلمٌن والمتعلمات فً كتاب المتعلم(ة)؛أنشطة
 ٌحدد لمٌاس الطبللة مدة زمنٌة مناسبة ٌمرأ فٌها كل متعلم(ة) أو متعلمة ماتموٌم
ٌستطٌع لراءته من النص؛
الطاللة
 ٌدون نتابج التموٌم فً بطالة التتبع.تموٌم فهم الممروء
ٌتم التموٌم على المستوٌٌن التالٌٌن:
تموٌم المفردات:
 اختبار لدرة المتعلم(ة) على فهم كلمات من النص داخل السٌاق الذي وردت فٌهمن خبلل استخدام االستراتٌجٌة الممدمة
آتً بؤوصاؾ مناسبة لكلمة " اآلالت".
اآلالت ــــــــــــــ...............ـــــــــــــــــ.............ــــــــــــــــ...........
تموٌم فهم الممروء
إنجاز
 تنجز األنشطة التموٌمٌة التالٌة:أنشطة فهم
ٌ عٌد المتعلمات والمتعلمون لراءة النص وٌنجزون ما ٌلً:
الممروء
ٌ ملإون الفراغ فً الجدول التالً بما ٌناسب:
صفات اإلنسان اآللً الممكنة
*........*..........*............

صفات اإلنسان اآللً المستحٌلة
*.........*........*........

ٌ برزون انطبللا من النص ما ٌثبت أن اآللة تشبه اإلنسان فً
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التصحٌح
وضبط
التعثرات

أشٌاء وتختلؾ عنه فً أخرى.
ٌ بدون رأٌهم فٌما ٌلً:
"أال ترى حما أننً شجاع ومثابر على الجد والعمل ومفٌد لئلنسان؟ ما
رأٌن؟"
 ٌتصرؾ األستاذ(ة) فً عدد أنشطة التموٌم زٌادة أو نمصانا بحسب إمكاناتالعمل ومستوى المتعلمات والمتعلمٌن.
 تصحح إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات بشكل جماعً أو ثنابً أو فردي. ٌسجل األستاذ(ة) التعثرات لٌحدد انطبللا منها أنواع الصعوبات وٌمترح بناءعلى ذلن أنشطة دعم وتثبٌت مناسبة.
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تموٌم الصرف والتحوٌل
األسبوع الخامس
المكون :الصرؾ والتحوٌل
الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات
واالختراعات
موضوع التموٌم :جمع المذكر السالم /جمع المإنث السالم
 معرفة الظواهر الصرفٌة والتحوٌلٌة المدروسةالمهارة المستهدفة بالتموٌم:
 توظٌؾ الظواهر الصرفٌة والتحوٌلٌة المدروسةاألهداف :تموٌم لدرة المتعلم(ة) على:
 معرفة جمع المذكر السالم وجمع المإنث السالم. توظٌؾ جمع المذكر السالم وجمع المإنث السالم توظٌفا سلٌما.الوسابل :كتاب المتعلم(ة) – صور – موارد رلمٌة
وضعٌات اإلنجاز :إنجاز فردي ،ثنابً ،فً مجموعات.
تدبٌر أنشطة التموٌم
المراحل
 ٌثٌر األستاذ(ة) انتباه المتعلمٌن والمتعلمات إلى موضوع الحصة :تموٌممكتسباتهم بخصوص جمع المذكر السالم وجمع المإنث السالم.
االستعداد
 ٌوضح لهم:إلنجاز
 طبٌعة األنشطة التموٌمٌة المطلوب إنجازها؛
التموٌم
 كٌفٌة إنجاز هذه األنشطة؛
 وضعٌة اإلنجاز؛
 بنود شبكة التموٌم.
 ٌنجز المتعلمات والمتعلمون على األلواح أنشطة التموٌم التالٌة:ٌ مٌزون بٌن جمع المذكر السالم وجمع المإنث السالم فً الكلمات التالٌة:
إنجاز أنشطة
مهندسون – فنانون – مخترعات -كاتبات.
التموٌم
ٌ ملإون الجدول حسب المطلوب:
جمع المإنث السالم
جمع المذكر السالم
*..........*.........*.........
*.......*........*.........*.........
ٌ ؤتون بجمل تتضمن جمع مذكر سالم وأخرى جمع مإنث سالم.
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) أن ٌضٌؾ أنشطة تموٌم أخرى إذا تبٌنت ضرورة ذلن.التصحٌح
 تصحح إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات بشكل جماعً أو ثنابً أو فردي.وضبط
 ٌسجل األستاذ(ة) التعثرات فً سجل خاص لٌحدد انطبللا منها أنواع الصعوباتالتعثرات
وٌمترح بناء على ذلن أنشطة دعم وتثبٌت مناسبة.
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تموٌم التراكٌب
المكون :التراكٌب
الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات
واالختراعات
موضوع التموٌم :المفعول فٌه  /الحال مفردة
 معرفة الظواهر التركٌبٌة المدروسةالمهارات المستهدفة بالتموٌم:
 -تطبٌك الظواهر التركٌبٌة المدروسة

األسبوع الخامس

األهداف :تموٌم لدرة المتعلم(ة) على:
 معرفة المفعول فٌه والحال مفردة. توظٌؾ المفعول فٌه والحال مفردة توظٌفا سلٌما.الوسابل :كتاب المتعلم(ة) – صور – دفاتر -ألواح – وسابل وموارد رلمٌة.
وضعٌات اإلنجاز :إنجاز فردي ،ثنابً ،فً مجموعات.
تدبٌر أنشطة التموٌم
المراحل
 ٌثٌر األستاذ(ة) انتباه إلى موضوع الحصة :تموٌم مكتسباتهم بخصوص المفعولفٌه والحال مفردة.
االستعداد
 ٌوضح لهم:إلنجاز التموٌم
 طبٌعة األنشطة التموٌمٌة المطلوب إنجازها؛
 كٌفٌة إنجاز هذه األنشطة؛
 وضعٌة اإلنجاز؛
 بنود شبكة التموٌم.
ٌنجز المتعلمات والمتعلمون فً الدفاتر أنشطة التموٌم التالٌة:
ٌ ملإون الجدول حسب المطلوب:
حال مفردة
مفعول فٌه ظرؾ مكان
مفعول فٌه ظرؾ زمان
إنجاز أنشطة
*........*........*......* ........*......*........* .........*........*........
التموٌم
ٌ ؤتون بجمل تتضمن مفعوال فٌه ظرؾ زمان ،وجمل تتضمن مفعوال فٌه
ظرؾ مكان ،وأخرى تتضمن حاال مفردة.
 ٌمكن لؤلستاذ(ة) أن ٌضٌؾ أنشطة تموٌم أخرى إذا تبٌنت ضرورة ذلن.التصحٌح
 تصحح إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات بشكل جماعً أو ثنابً أو فردي.وضبط
 ٌسجل األستاذ(ة) التعثرات فً سجل خاص لٌحدد انطبللا منها أنواع الصعوباتالتعثرات
وٌمترح بناء على ذلن أنشطة دعم وتثبٌت مناسبة.
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تموٌم اإلمالء
األسبوع الخامس
المكون :اإلمبلء
الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات واالختراعات
موضوع التموٌم :األلؾ اللٌنة فً األفعال /األلؾ اللٌنة فً األسماء والحروؾ
 معرفة الظواهر اإلمبلبٌة المدروسة.المهارات المستهدفة بالتموٌم:
 تطبٌك الظواهر اإلمبلبٌة المدروسة.األهداف :تموٌم لدرة المتعلم(ة) على:
 معرفة األلؾ اللٌنة فً األفعال واألسماء والحروؾ. توظٌؾ األلؾ اللٌنة فً األفعال واألسماء والحروؾ توظٌفا سلٌما.الوسابل :كتاب المتعلم(ة) – صور – موارد ووسابل رلمٌة.
وضعٌات اإلنجاز :إنجاز فردي ،ثنابً ،فً مجموعات.
تدبٌر أنشطة التموٌم
المراحل
 ٌثٌر األستاذ(ة) انتباه المتعلمٌن والمتعلمات إلى موضوع الحصة :تموٌممكتسباتهم بخصوص األلؾ اللٌنة.
االستعداد
 ٌوضح لهم:إلنجاز
 طبٌعة األنشطة التموٌمٌة المطلوب إنجازها؛
التموٌم
 كٌفٌة إنجاز هذه األنشطة؛
 وضعٌة اإلنجاز؛
 بنود شبكة التموٌم.
ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التموٌم الممترحة فً كتاب التلمٌذ والتلمٌذة
بحسب ما ٌلً:
ٌ ملإون الجدول حسب المطلوب:
األلؾ اللٌنة فً األسماء األلؾ اللٌنة فً الحروؾ
إنجاز أنشطة األلؾ اللٌنة فً األفعال
التموٌم
*........*.........*.......* .......*.........*........* ........*........*.......
.
التصحٌح
 تصحح إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات بشكل جماعً أو ثنابً أو فردي.وضبط
 ٌسجل األستاذ(ة) التعثرات فً سجل خاص لٌحدد انطبللا منها أنواعالتعثرات
الصعوبات وٌمترح بناء على ذلن أنشطة دعم وتثبٌت مناسبة.
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تموٌم التواصل الشفهً
األسبوع الخامس
الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات واالختراعات المكون :التواصل الشفهً
موضوع التموٌم :فهم المسموع وإعادة إنتاجه شفهٌا بلؽة سلٌمة
 فهم المسموع واستثماره.المهارات المستهدفة بالتموٌم:
 إعادة إنتاج المسموع شفهٌا.األهداف :تموٌم لدرة المتعلم(ة) على:
 فهم الموضوع الربٌس للنص المسموع. استثمار المكتسبات المعجمٌة واللؽوٌة بكٌفٌة سلٌمة فً التواصل الشفهً. استعمال لؽة شفهٌة سلٌمة فً التواصل الشفهً. إعادة إنتاج المسموع شفهٌا فً صٌػ متنوعة.الوسابل :كتاب المتعلم(ة) – صور – موارد ووسابل رلمٌة.
وضعٌة اإلنجاز :إنجاز فردي ،ثنابً ،فً مجموعات.
تدبٌر أنشطة التموٌم
المراحل
االستعداد
ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن إلنجاز أنشطة التموٌم من خبلل:
إلنجاز
 تحدٌد وضعٌات اإلنجاز.
 التصرٌح باألهداؾ من التموٌم؛
التموٌم
 تحدٌد طبٌعة األنشطة المطلوب إنجازها؛  توضٌح بنود شبكة التموٌم.
 تحدٌد كٌفٌة اإلنجاز؛
ٌسمع األستاذ(ة) النص السماعً" :مطارد كورونا " المثبت بالمسم الرابع من
الدلٌل.
أنشطة التموٌم:
 ٌفسح المجال أمام المتعلمات والمتعلمٌن الستٌعاب مضامٌن النص. ٌنجز المتعلمون والمتعلمات أنشطة التموٌم كما ٌلً:مستوى فهم المسموع واستثماره:
 ٌجٌب المتعلمات والمتعلمون شفهٌا الواحد تلو اآلخر عن أسبلة حول مضامٌنالنص الصرٌحة والضمنٌة تنصب على ما ٌلً.
إنجاز أنشطة
 تحدٌد المهمة التً كلؾ بها منصؾ السبلوي؟
التموٌم
 استخراج معلومات متعلمة بمنصؾ السبلوي تخص:
*تارٌخ مٌبلده * مكان ازدٌاده * الدول التً درس أو عمل بها.
 ذكر العوامل التً ساعدت منصؾ السبلوي على الحصول على هذا
المركز الرفٌع.
إعادة إنتاج المسموع
 ٌدعو األستاذ(ة) المتعلمٌن والمتعلمات إلى إنجاز األنشطة التموٌمٌة التالٌة:ٌ نسج كل متعلم(ة) شفهٌا على ؼرار األسالٌب التً ٌحددها
األستاذ(ة).
ٌ ركب المتعلمون والمتعلمات فً مجموعات نصا جدٌدا انطبللا من
أفكار النص.
 تتماسم المجموعات نتاج عملها شفهٌا بلؽة سلٌمة. ٌتصرؾ األستاذ(ة) فً أنشطة االستثمار بالزٌادة والنمصان حسب الحاجة. ٌكٌؾ األستاذ(ة) تصرٌؾ أنشطة تموٌم التعبٌر الشفهً بحسب إمكانات العملوشروطه.
التصحٌح
 ٌسجل األستاذ(ة) التعثرات فً سجل خاص لٌحدد انطبللا منها أنواعالصعوبات وٌمترح بناء على ذلن أنشطة دعم وتثبٌت مناسبة.
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تموٌم التعبٌر الكتابً
المكون :الكتابة
الوحدة الرابعة :مجال االبتكارات واالختراعات
موضوع التموٌم :التعبٌر الكتابً
 كتابة إعبلن.المهارات المستهدفة بالتموٌم:
 الكتابة بلؽة سلٌمة.األهداف :تموٌم لدرة المتعلم(ة) على:

األسبوع الخامس

 كتابة إعبلن انطبللا من نص الموضوع الممترح؛ كتابة نص بلؽة سلٌمة. استثمار مكتسباته اللؽوٌة والمعرفٌة فً منتجه.الوسابل :كتاب المتعلم(ة) – صور – موارد ووسابل رلمٌة.
وضعٌة اإلنجاز :إنجاز فردي ،ثنابً ،فً مجموعات.
تدبٌر أنشطة التموٌم
المراحل
االستعداد
ٌهٌا األستاذ(ة) المتعلمات والمتعلمٌن إلنجاز أنشطة التموٌم من خبلل ما ٌلً من
إلنجاز
اإلجراءات:
التموٌم
 تحدٌد كٌفٌة اإلنجاز ووضعٌاته.
 التصرٌح بؤهداؾ التموٌم؛
 تحدٌد المدة الزمنٌة لئلنجاز.
 تحدٌد طبٌعة اإلنجاز المطلوب؛
 التصرٌح بواصفات المنتج؛
 ٌطلب األستاذ(ة) من المتعلمٌن والمتعلمات إنجاز تمرٌن التعبٌر الكتابً الذيٌمترحه علٌهم.
نص الموضوع:
أنطلك من النص وأصوغ إعالنا أشٌر فٌه إلى تنظٌم معرض للحواسٌب ،مذكرا
بخصابص وممٌزات هذه الحواسٌب.
إنجاز أنشطة المهمة ٌ :حدد لهم المهمة المطلوب إنجازها :كتابة موضوع بتوظٌؾ مهارة كتابة
التموٌم
إعالن ،معتمدا خطوات كتابة اإلعبلن وموظفا الظواهر اللؽوٌة المدروسة.
اإلنجاز :كتابة الموضوع ٌتضمن المواصفات األساس التالٌة:
 ذكر الحدث.
 اإلشارة إلى زمان الحدث.
 اإلشارة إلى مكان الحدث.
 استثمار للظواهر اللؽوٌة المدروسة.
 توظٌؾ المهارة المستهدفة.
 استعمال عبلمات الترلٌم المناسبة.
 ٌحرر المتعلمات والمتعلمون الموضوع. ٌراعً األستاذ(ة) مستوى المتعلمات والمتعلمٌن المعرفً والولت المخصصلئلنجاز.
التصحٌح
 تصحح إنجازات المتعلمٌن والمتعلمات بشكل جماعً أو ثنابً أو فردي. ٌسجل األستاذ(ة) التعثرات فً سجل خاص لٌحدد انطبللا منها أنواع الصعوباتوٌمترح بناء على ذلن أنشطة دعم وتثبٌت مناسبة.
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