المقطع التعلمي الثالث  :الحً و القرٌة .
الميدان  :فهم المنطوق و التعبٌر الشفوي .
النص المنطوق  :جنً الزٌتون . .
مؤشرات الكفاءة ٌ - :جٌب عن أسئلة تستهدف المعنى الظاهر و المعنى الضمنً
 ٌنتج جمال بسٌطة تترجم المعنى العام للنص .المراحل

الحصة 2 + 1 :
المــدة  09دقٌقة .
القيم  :التعاون – التضامن – العمل التشاركً .
التقويـــم

الوضعيات التعليمية و النشاط المقترح
مالحظة  ( :في باقي الىحدات يعىد االستاذ في مرحلة االوطالق الى الىضعية األم مركزا على المهمة المستهدفة ) .

الوضعية املشكلة اإلنطالقية األم :

مرحلة اإلنطالق

الجمٌع ٌؤكد لك أن واجبك نحو وطنك ٌأتً بعد واجب اإلٌمان باهلل و عبادته  ،سواء عشنا فً المدٌنة أو عشنا فً
الرٌف  ،فإن أرض بالدنا واحدة  ،و عزٌزة علٌنا .
 تحدث عن المكان الذي تعٌش فٌه . كٌف تحافظ علٌه ؟المهمات :
 صف لزمالئك شفويا و كتابيا مناظر الريف و مناظر المدٌنة  ،وتحدث عن األنشطة التي يمارسها
السكان فيهما ؟
 فً الرٌف و المدٌنة مساحات خضراء هات أمثلة عنها  ،و اقترح بعض الحلول للمحافظة علٌها .
 سورة قرٌش تتضمن نشاطا من األنشطة التً ٌمارسها االنسان  ،عن أي نشاط تتحدث و أٌن ٌمارس ؟ .
توجيهات  ) 1 :قراءة النص المنطوق من طرف المعلم و أثناء ذلك ٌجب المحافظة على التواصل البصري بٌنه
و بٌن متعلمٌه  ،مع االستعانة باالداء الحس حركً و القرائن اللغوٌة و غٌر اللغوٌة ( ٌهٌئ األستاذ الظروف المثلى
لالستماع  .و عدم كتابة او عرض النص المنطوق على السبورة ) .
جني الزيتون
فً موسم الزٌتون ذهبت سهام مع أبناء و بنات خالها إلى الحقل  ،ولما وصلوا  ،قال لها خالها  :تعالً ٌا سهام و
ساعدٌنا الٌوم فً جنً الزٌتون  ،أحضر الخال المفارش و ش ّد بطرف و رمى بالطرف االخر إلى معاونه و بعد
بضع دقائق و ضعا المفارش محٌطٌن بالزٌتونة  ،ثم جاء اخوة آخرون بالساللم و نصبوها على أطراف الشجرة ،
فشرعو فً العمل بكل عزم و نشاط ٌ ،مسك الواحد منهم بٌده الٌسرى غصن الزٌتون المحمل حبا أسودا فٌجذب
بأصابع ٌده الٌمنى فٌتساقط الكثٌر من الحب على المفارش راحت بنات خالً ٌلتقطن القلٌل المتناثر منه  ،خارج
المفارش  ،و لم ٌتركن حبة زٌتون واحدة مرمٌة على األرض  ،و قالت لً احداهن  :احذري ٌا سهام ال تمش على
حبات الزٌتون فتنزلقً  ،تعالً نتعاون جمٌعا  ،قلت  ،نعم بكل سرور .
فهم المنطوق :
ع ّم ٌتحدث النص ؟ ماهو عنوانه ؟
فتح الكتب و مشاهدة الصورة فً النشاط .

مرحلة بناء التعلمات

فهم المنطوق

.
ماهً الشخصٌات التً تراها فً الصورة ؟
تجزءة النص المنطوق قراءة و االجابة عن االسئلة .
 oماهو النشاط الذي ٌتحدث عنه النص ؟
 oلماذا وضع الخال المفراش حول الزٌتونة ؟
 oماذا أمسك الخال بٌده الٌمنى ؟ و ماذا فعل بٌده الٌسرى ؟
 oإعادة قراءة النص كامال و طرح السؤال التالً و االجابة علٌه على األلواح
 oلو كنت معهم ماذا كنت ستفعل ؟
مالحظة  :استخالص القٌم من النص المنطوق و تدوٌنها على السبورة .

ٌستذكر بعض
الرصٌد اللغوي و
المعرفً الخاص
بالمجال

ٌستمع إلى النص
و ٌبدي اهتماما .

ٌنتج جمال بسٌطة
تترجم المعنى
العام للنص .

أتحلى بروح التعاون و التضامن  ،و أساهم في العمل الجماعي
الوضعية الجزئية الثانية :
ذهبت إلى الرٌّف لزٌارة أقاربك  ،و عندما عدت اردت أن تحدث أصدقاءك عما شاهدته هناك من مناظر
و ما قمت به من نشاطات .
السند :
صفحتً على الفٌس بوك

https://www.facebook.com/touatikarim.mosta

أتأمل و أتحدث :
تفوٌج المتعلمٌن و مطالبة كل فوج التعبٌر عن
الصورة .
الحظ الصورة األولى .
أٌن ٌمارس هذا النشاط ؟
أذكر أنواع الخضر التً تجنٌها من األرض ؟

التعبٌر الشفوي

بناء أفكار جدٌدة
تدعم ما ورد
النص المنطوق .

ماذا نستفٌد من تربٌة الحٌوانات ؟

التدرٌب و االستثمار

تدوٌن المستهدف منها على السبورة .
قراءة الملخص ترسٌخا للرصٌد المعرفً الخاص بموضوع المحور .
" ٌمارس هذا النشاط فً الرٌف  ،و أنواع الخضر التً أجنٌها من األرض هً  :البطاطا  ،الجزر ،
الفاص ولٌاء الخضراء  ،القرنبٌط  ،اللفت  ،البصل  ،الثوم  ،الخس  ،الباذنجان  ،الخٌار  ،الفلفل  ...الخ و
نستفٌد من تربٌة الحٌوانات حٌث استعملها فً الركوب و التنقل بها من مكان الى مكان اخر مثل الحصان
و الحمار  ،و مه الحيىاوات ما يستفيد اإلوسان مه أشعارها و أصىافها و أوبارها فيصىع مىها المالبس و
األثاث  ،و هىاك مه الحيىاوات وأكل مه لحىمها .

صفحتً على الفٌس بوك

https://www.facebook.com/touatikarim.mosta

الحصة 3 :

المقطع التعلمً الثالث  :الحً و القرٌة 2

المـــدة  45 :دقٌقة

النشاط  :تعبٌر شفوي  +أركب
المحتوى المعرفً  :كثٌر  ،قلٌل  ،لم  ،لن
مؤشرات الكفاءة ٌ :كتشف الصٌغ و ٌوظفها فً وضعٌات دالة .
القٌم  :التعاون – التضامن – العمل التشاركً .
الوضعيات التعليمية و النشاط المقترح

المراحل
مرحلة اإلنطالق

العودة إلى النص المنطوق .
إعادة طرح األسئلة التً تعنً باكتشاف الصٌغ .
ماذا كان ٌحدث للحب عندما كان ٌجذبه باصابع ٌده الٌسرى ؟
هل تساقط كل الحب خارج المفارش ؟ كم تساقط منه ؟
هل تركت البنات حبا على االرض ؟

التقويـــم

ٌتذكر مضمون
النص المنطوق

أستعمل الصٌغ :

إعادة قراءة الفقرة التً تحتوي على الصٌغة المستهدفة .

مرحلة بناء التعلمات

 طرح أسئلة الكتشاف الصٌغ المستهدفة وتسجٌل إجابات المتعلمٌن و قراءتها
وتعٌٌنها مع تلوٌنها  .و توظٌفها فً وضعٌات مختلفة .
كم كان ٌتساقط من الحب ؟ عبرت عن ذلك بكلمة  .ماذا قالت ؟
وظف كلمة " الكثٌر " فً جمل من انشائك .
و كم كان ٌتناثر منه ؟ عبرت عن ذلك بكلمة  .ماذا قالت ؟
هل تركت البنات حبة على األرض ؟
وظف كلمة " القلٌل" فً جمل من انشائك .
نتناول بقٌة الصٌغ بنفس الطرٌقة .
التدرٌب :
أركب :
أركب جمال على المنوال التالً :

التدريب و االستثمار

العودة إلى دفتر األنشطة و إنجاز التمرٌن  1و  2قصد تثبٌت الصٌغة .

صفحتً على الفٌس بوك

ٌجٌب عن األسئلة
و ٌكتشف الصٌغ

ٌتدرب على
استعمال الصٌغ فً
وضعٌات مشابهة و
ٌستثمرها فً
وضعٌات جدٌدة .

https://www.facebook.com/touatikarim.mosta

الحصة 4 :

المقطع التعلمً الثالث  :الحً و القرٌة 2

المـــدة  45 :دقٌقة

النشاط  :إنتاج شفوي
مؤشرات الكفاءة ٌ :نظم أفكاره و ٌعبر عنها تعبٌرا سلٌما .
القٌم  :التعاون – التضامن – العمل التشاركً .
الوضعيات التعليمية و النشاط المقترح

المراحل
مرحلة
اإلنطالق

سم بعض االماكن التً زرتها فً الرٌف .
ماهً االعمال و النشاطات التً تمارس فً الرٌف ؟

التقويـــم
ٌذكر المناسبات
ٌسرد أحداثا

مالحظة الصور كلها ( تشكل هذه المرحلة  ،المحطة األساسٌة التً ٌجب أن ٌحصر فٌها المتعلم
انتباهه البصري قصد التقاط المجال العام لالحداث )
ماهو الموضوع الذي تعبر عنه هذه الصور
أشاهد الصور و اعبر عن أحداثها :
ماهو الموضوع الذي تعبر عنه هذه الصور ؟
حدد الشخصٌات الموجودة فً الصورة .
التعبٌر عن الصورة األولى و تسجٌل األحداث االساسٌة على
السبورة
مرحلة بناء التعلمات

تحدٌد الشخصٌات
( الخال و بناته و
سهام )
ٌصف الصور و
ٌعبر عنها
مستعٌنا بكلمات
وردت فً النص
المسموع .

التعبٌر عن الصورة الثانٌة و تسجٌل األحداث االساسٌة على
السبورة
مطالبة المتعلمٌن بسرد االحداث فً الصورتٌن  .إدماج جزئً
التعبٌر عن الصورة الثالثة و تسجٌل األحداث االساسٌة على
السبورة
مطالبة المتعلمٌن باإلدماج الجزئً 3 - 2 – 1
التعبٌر عن الصورة الرابعة و تسجٌل األحداث االساسٌة على
السبورة
اإلدماج الكلً

التدريب و االستثمار

استعن بأحداث الصور و تحدث عن نشاط آخر تقوم به فً الرٌف
مثال ( الطماطم – جنً المشمش  .... -الخ )

صفحتً على الفٌس بوك

ٌنتج نصا شفوٌا
قصٌرا أصٌال
ٌرتب فٌه أفكاره
.

https://www.facebook.com/touatikarim.mosta

