
  
 

 
 

 
        



  
 

 نجمة معيريف                           

      الكفاءة الشاملة
يتواصل املتعلم بلغة سليمة ، ويقرأ قراءة مسرتسلة منغمة نصوصا مرّكبة  سردية وصفية  ال تقل عن مائة    

  .وسبعني كلمة ، وينتجها مشافهة وكتابة يف وضعيات تواصلية داّلة  
  

  الكفاءات اخلتامية للميادين 
  ميدان إنتاج املكتوب  ميدان فهم املكتوب  ميدان فهم املنطوق وإنتاجه

يتواصل مشافهة بلغة سليمة     
ويفهم معاين  اخلطاب املنطوق، 
ويتفاعل معه ، وينتج خطابات 

شفهية حمرتما أساليب تناول 
  . الكلمة يف وضعيات دالة 

يقرأ نصوصا نثرية و شعرية متنوعة    
األمناط قراءة حتليلية واعية ، ويصدر 

يف شأا أحكاما، ويعيد تركيبها 
بأسلوبه مستعمال خمتلف املوارد 

  .  املناسبة يف وضعيات دالة 

ينتج كتابة نصوصا مركبة     
منسجمة متنوعة األمناط ، ال تقل 

عن عشرة أسطر بلغة سليمة يغلب 
مطان السردي والوصفي يف عليها الن

  .وضعيات تواصلية دالة 
  الكفاءة اخلتامية للمقطع

ينتج املتعلم نصا منسجما بلغة سليمة حيلل فيه ظاهرة قبح اللسان لدى بعض الشباب املنتشرة بكثرة يف �
  لقطع،الطباق والّسجعاملبتدأ و اخلرب ،  كان وأخواا،مهزة ا: شوارعنا مستخدما الوصف والسرد، جمندا املوارد اآلتية 

  مركبات الكفاءة
  ميدان فهم املكتوب  ميدان فهم املنطوق وإنتاجه

  
  ميدان إنتاج املكتوب

يستمع جيدا ، ويفهم  -
  .املنطوق 

يتفاعل مع نصوص  -
منطوقة تتحدث العلمية 

  والوطنية والدينية 
يعرب عن مضامينها بلغة  -

  .سليمة 

يقرأ نصوصا تتحدث عن األعياد  -
باختالف أنواعها ، ويستنبط أفكارها ، 

  .وينقدها ، وحيّدد أمناطها 
كان _ شواهد املبتدأ واخلرب يستخرج  -

اهلمزة يف آخر _ مهزة القطع _ وأخواا 
  الكلمة 

يستخرج القيم الواردة يف النصوص  -
  ويعلق عليها 

  ظاهرة أخالقية ينتج نّصا يتحدث عن  -
وما اكتسبه والسرد يوظف منط الوصف  -

  يف اللغة والبالغة  
يكتب نصا يضّمنه قيما ومواقف مناسبة  -

مستعمال للموضوع حمرتما عالمات الوقف ، 
مهزة _ كان وأخواا _ شواهد املبتدأ واخلرب 

  اهلمزة يف آخر الكلمة _ القطع 
  



  
 

  جنمة معرييف                املواقف والقيم
  .والوطنية والدينية يتعرف على األعياد العاملية  -
  . يقتنع بضرورة احرتام األعياد جبميع أنواعها -
  .يتحلى بوح الوطنية والتمسك بالوازع الديين   -
  . ينّمي قيمه الدينية واخللقية واملدنية املستمّدة من مكونات اهلوية الوطنية  -

 الكفاءات العرضية
  . يعّرب مشافهة بلغة سليمة  -
  .والتواصل مع الغري حيسن االستماع  -
، ويف الّسري ايدة ، ويوظفها يف مواقفه  خ العريب واجلزائري واالسالمي رييستثمر املوارد املكتسبة يف التا -

  .املختلفة 
  . حيّدد أفكار النصوص ، ويوظف املفردات اجلديدة  -

  املوارد املستهدفة
  .نصوص يغلب عليها منط الوصف والسرد بنوعيه  -

اجلمع _ سرد الوصف ال –الوصف -مزة يف آخر الكلمة     اهل - مهزة القطع  –كان وأخواا  –اللمبتدأ واخلرب 
  . بني الوصف والسرد 

  )الوضعية األّم ( الوضعية املشكلة االنطالقية لتوجيه وضبط التعلمات  
ــــــات  الّسيــــــــــــــــــاق ــ ــ   املهّمـــ

ألخالق هي رافعة اتمع، فحني تكون األخالق 
موجودة يف سلوكّيات أّي جمتمع من اتمعات فهذا 
يعين أّن هذا اتمع متحّضر متمّدن يسعى للّتقدم 

والرّفعة بني األمم، كما أّن األخالق هي معيار بقاء 
  : لألمم واحلضارات وكما قال الشاعر

 هم ذهبت أخالقهم ذهبوافإن   إّمنا األمم األخالق ما بقيت 
 
  

الحسان إىل الفقري ، العطف الصفات كا  يتحلى ببعض  -
إىل الشيخ الكبري  أالحسانعلى الصغري ، واحرتام الكبري ، 

وإىل السيدة العاجزة الضعيفة ، الوالدين ، أن يسلم الناس من 
من أذاه ، كما أن يكون حمبوباً بني الناس يف  اإلنسانلسان 

   .مجيع األمور اليت يفعلها
يلّخص النصوص شفهيّا وكتابيا بلغة سليمة موظفا  -

من العام إىل اخلاص موظفا والسرد  منط الوصف 
  .املفعول املطلق وألجله  توظيفا سليما 

يربز قيم كل  - .  بأخالق اتمع يعرب عن تأثره  -
  ...الدينية واخللقية واإلنسانية والوطنية : نّص 



  
 

 
  

  الوسائل  الوضعية التعلمية    امليدان    04املقطع 
  116_ 115:دليل األستاذ ص   والقلم روان   فهم المنطوق   األخالق والمجتمع 

  املوارد املستهدفة 
  
  

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   
مواطن التأثري والتأثر فيه يقف على_   
     القيم األخالقية للمجتمع وضرورة التمسك ا يربز _ 
  العرض الشفوي إلقاءناء ثيوظف السرد والوصف أ_    

   نجمة معيريف

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  الوضعية التعلمية * 

  ﴾ )1(َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن ﴿ ن  : قال اهللا تعاىل 
  .أن اهللا عز وجل يلفت نظرنا إىل عظمة القلم: فاملعىن 

واليوم سنعرف كيف عربت روان عن عظمة القلم وأمهيته والدروس والعرب اليت 
   منه تعلمتها

  تشخيصي 
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1 :   توجيهات
قراءة النص املنطوق من طرف األستاذ وأثناء ذلك جيب احملافظة على التواصل (  

البصري بينه وبني متعلميه، مع االستعانة باآلداء واحلس احلركي و القرائن اللغوية 
  ).وغري اللغوية  ـ يهيء األستاذ الظروف املثلى لالستماع 

  
  ؟  مالعنوان الذي اختارته روان لقصتها _ س
  فضائل القلم _ ج 

      ؟ما مضمون هذه القصة _س 
أن للقلم فوائد مجة تعلمت منه دوروسا وعربا كثرية فهو علمها حتمل األمل _ ج 

والصرب كما علمها االستفادة من اخلطأ وأن العيب ليس يف اخلطأ بل العيب يف 
  .   االمسرار فيه 

      .؟حدد من النص بعض فضائل القلم _ س
يسيل منه على _ ارتكاب اخلطأ ليس عيبا _ حتمل االالم واملصائب إن أتت  - ج

  :تكويين 
التدريب على 

  االصغاء
  

  
استخراج االوصاف 
  املادية واملعنوية  

  
القدرة على سرد 

  األحداث
  تعميق الفهم

  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم 

  اجلوهر ليس يف الشكل بل يف املضمون _ الورق كلمات فاضلة وأحرف وردية 
  : أفهم كلماتي 

  ال تتأخر :ال تتواىن
  سيئة _ شنيعة : فضيعة 
  أحده باملسن وهنا أبري:أشحذ 
  يهذب :ينصقل 

   الفكرة العامة 
  الدروس والعرب اليت تعلمتها روان من القلم 

  : األستاذ طرف من املنطوق للنص ثانية قراءة *
يكلف األستاذ املتعلمني بإنتاج املوضوع شفويا بلغة سليمة مستعينينن مبا سجلوا 

من رؤوس أقالم حيث يديل السامعون للعروض بآرائهم وتصويبام ، ويدافع 
 .العارضون عن ععروضهم جبرأة 

يعقب األستاذ على كل ما دار بني املتعلمني ، مؤيدا ومصوبا من حيث العارف  _ 
  واملعلومات 

  لرتبوية القيمة ا
ل إذا ، ولسانه األطول، وترجمانه األفضفير العقل ورسوله األنبل القلم س 

.مات القلم ظل السيف بال أخ    

  

  
  
  

استخالص الفكرة 
  العامة

القدرة على حتديد 
  املعطيات

استنتاج القيمة 
  األخالقية

االسرتسال مشافهة 
 باعتماد تقنة السرد

  و الوصف 
التدرب على أدب 

  السري

  :تطبيق   الوضعية اخلتامية
  )وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون : ( تعالى  قال اهللا

دائماً نستخدمها وخاصة أيام الدراسة في الحث على العمل ووجوبه وما إلى  
   ذلك

  :المطلوب 
ابحث في هذا المجال على ضرورة العمل والتحصن بالعلم والتضحية 

  استعدادا لتقديم عرضك الشفوي األسبوع المقبل 

  ختامي 
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  118 _ 117:دليل األستاذ ص    الواجب والتضحية   فهم المنطوق   األخالق والمجتمع 
يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   املوارد املستهدفة   

يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
     وضرورة التمسك ا  قيمة التضحية واإليثاريربز _ 
  العرض الشفوي إلقاءناء ثيوظف السرد والوصف أ_    

  نجمة معيريف

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  الوضعية التعلمية * 
كثريا ما يكلفنا القيام بالواجب مشقات كثرية ينبغي أن نتحملها،أو يتطلب منا 

يلزمنا تقدميها،فالقاضي العادل قد يضطر إىل احلكم على صديقه أو قريبه تضحية 
   فيؤمله ذلك ،ومع ذلك يتحمله بابتسام

   أثر الواجب والتضحية يف بناء جمتمع متماسك واليوم سنعرف 

  تشخيصي 
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1 :   توجيهات
النص املنطوق من طرف األستاذ وأثناء ذلك جيب احملافظة على التواصل قراءة (  

البصري بينه وبني متعلميه، مع االستعانة باآلداء واحلس احلركي و القرائن اللغوية 
  ).وغري اللغوية  ـ يهيء األستاذ الظروف املثلى لالستماع 

  ؟   إالم يدعو الكاتب يف هذا النص_ س
نفسنا قبل أن حناسب غرينا والتضحية يف سبيل النهوض يدعونا إىل حماسبة أ_ ج 

   مبجتمعنا كما يدعونا للعمل لنصرة الدين 
      ؟ ماهي التضحية األوىل اليت طلبها منا  _س 

  جيب أن حناسب أنفسنا ونكون أشداء عليها _ ج 
    .؟ واجبات اإلنسان على وطنه ودينه متعددة يف النص دل على أربعة منها _ س
  أن نكون أقوى روحا وأعظم مهة وأكثر تضحية دعاة بناة العلم والنظام  - ج
  العلم والنظام من العناصر األساسية لتحرير الشعوب كيف ذلك ؟ _ س

  :تكويين 
التدريب على 

  االصغاء
  

  
استخراج االوصاف 
  املادية واملعنوية  

  
القدرة على سرد 

  األحداث
  تعميق الفهم

  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم 

  بالعلم نرتقي باتمع وبالنظام حنافظ على سالمة األمة _ ج 
  ماذا يطلب منا الكاتب يف الفقرة األخرية _ س
  العمل قلبا وقالبا لنصرة الدين واللغة والوطن _ ج 

   أفهم كلماتي 
  أقوياء :أشداء 

  اإلرادة والعزمية :  مهة 
  التخلي عن النصرة واإلعانة :اخلذالن  

  امليل عن احلق واالحنراف عن املألوف  : الزيغ 
   الفكرة العامة 

  دعوة الكاتب إىل آداء الواجب حنو الوطن والدين وضرورة التضحية من أجلهما 
  : األستاذ طرف من املنطوق للنص ثانية قراءة *

يكلف األستاذ املتعلمني بإنتاج املوضوع شفويا بلغة سليمة مستعينينن مبا سجلوا 
 من رؤوس أقالم حيث يديل السامعون للعروض بآرائهم وتصويبام ، ويدافع

 .العارضون عن ععروضهم جبرأة 
يعقب األستاذ على كل ما دار بني املتعلمني ، مؤيدا ومصوبا من حيث العارف  _ 

  واملعلومات 
  لتربوية القيمة ا

الوطن واللغة والدين أشجار ال تنمو إال في تربة التضحية أثناء القيام بالواجب 
  

  

  
  
  
  

استخالص الفكرة 
  العامة

القدرة على حتديد 
  املعطيات

استنتاج القيمة 
  األخالقية

االسرتسال مشافهة 
 باعتماد تقنة السرد

  و الوصف 
التدرب على أدب 

  السري

   :تطبيق   الوضعية اخلتامية
  وقعت في مشكلة بحثت عن حلول وجدت حل في النهاية 

استعد لذلك في األسبوع المقبل لعرض مشكلتك وحلولها : المطلوب 
  لها المقترحة 

  
  

  ختامي 
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  120_  119:دليل األستاذ ص   الخل األخير    فهم المنطوق   األخالق والمجتمع 
يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   املوارد املستهدفة   

يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
     قيمة التضحية واإليثار وضرورة التمسك ا يربز _ 
  العرض الشفوي إلقاءناء ثيوظف السرد والوصف أ_    

  نجمة معيريف       

  
  التقومي  املقرتحةالوضعيات التعلمية واألنشطة   املراحل
وضعية 
  االنطالق

  الوضعية التعلمية * 
   أحيانا تصادفك مشاكل كثيرة فماذا تبحث لھا ؟

  عن حلول ؟_ 
  ا ماذا نسمي الحل النهائي ؟_
  الحل األخير _ 

   أثر الواجب والتضحية يف بناء جمتمع متماسك واليوم سنعرف 

  تشخيصي 
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1 :   توجيهات
قراءة النص املنطوق من طرف األستاذ وأثناء ذلك جيب احملافظة على التواصل (  

البصري بينه وبني متعلميه، مع االستعانة باآلداء واحلس احلركي و القرائن اللغوية 
  ).وغري اللغوية  ـ يهيء األستاذ الظروف املثلى لالستماع 

  ؟  يف هذا النص  ماملوضوع الذي يعاجله الكاتب _ س
  مشكلة املواصالت  _ ج 

      ؟  استخرج من النص بعض العبارات اليت تدل على معاناة بطل القصة _س 
   ...طأطأت رأسي _ ضغطت على اجلريدة _ منهوك القوى _ ج 

      .ملاذا ؟ ؟  هل استطاع الكاتب أن يركب احلافلة ليعود إىل بيته_  س
  ال الكتظاظها   - ج
  ؟  ملاذا يكاد إطار احلافلة يالمس األرض وهي تسري _ س
   من كثرة ما حتتويه من الركاب _ ج 

  :تكويين 
التدريب على 

  االصغاء
  

  
استخراج االوصاف 
  املادية واملعنوية  

  
القدرة على سرد 

  األحداث
  تعميق الفهم

  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم 

  ماهي الوسيلة األخرية اليت جلأ إليها الكاتب ليعود إىل بيته_ س
  سيارة أجرة _ ج
  حدد املقدمة والعرض واخلامتة _ س
تقدمت إىل غاية   احلل ( العرض )   خرجت إىل غاية بشدة ( املقدمة _ ج 

  )تعيد إىل غاية ترد التحية (اخلامتة )    األخري
   أفهم كلماتي 

   متعب: منهوك
   مجاعات :   أكوام

   استغالليون:  انتهازيون
   تتمايل  : تتهادى

   الفكرة العامة 
  معاناة عامل بسيط يف الوصول إىل بيته بسبب ازدحام ركاب احلافالت 

  : األستاذ طرف من املنطوق للنص ثانية قراءة *
يكلف األستاذ املتعلمني بإنتاج املوضوع شفويا بلغة سليمة مستعينينن مبا سجلوا 

من رؤوس أقالم حيث يديل السامعون للعروض بآرائهم وتصويبام ، ويدافع 
 .العارضون عن ععروضهم جبرأة 

يعقب األستاذ على كل ما دار بني املتعلمني ، مؤيدا ومصوبا من حيث العارف  _ 
  واملعلومات 

  لتربوية القيمة ا
   داخل الحافلة مسلسل يومي حلقته األخيرة يوم يسود النظام االزدحام

  
  
  
  
  

استخالص الفكرة 
  العامة

القدرة على حتديد 
  املعطيات

استنتاج القيمة 
  األخالقية

االسرتسال مشافهة 
 باعتماد تقنة السرد

  و الوصف 
التدرب على أدب 

  السري

  :تطبيق   الوضعية اخلتامية
  حدد عناصر القصة التي استمعت إليھا

  اقترح نھاية أخرى لھا غير التي سمعتھا 
لكلمة التي توجھھا لزم:ء البطل الذين تركوه يصارع رغم قدرتھم  ما_ 

  لبيته  إيصالهعلى 

  
  

  ختامي 
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  120_  119:دليل األستاذ ص   معاناة جان فاجلان  فهم المنطوق   األخالق والمجتمع 

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   املوارد املستهدفة   
يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
 الزكاة والصدقة وأثرها يف مساعدة الفقراء قيمة يربز _ 

     وضرورة التمسك ا 
  العرض الشفوي إلقاءناء ثيوظف السرد والوصف أ_    

  نجمة معيريف

  
  التقومي  التعلمية واألنشطة املقرتحةالوضعيات   املراحل
وضعية 
  االنطالق

  الوضعية التعلمية * 
   ؟ ماذا أطلق على الذين يعانون كثيرا 

  ؟البؤساء_ 
  البؤساء اسم رواية لفيكتور هيغو ترجمت للعربية _ 

   جان فاجلان بطل البؤساء  معاناةعلى واليوم سنعرف 

  تشخيصي 
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1 : توجيهات  
قراءة النص املنطوق من طرف األستاذ وأثناء ذلك جيب احملافظة على التواصل (  

البصري بينه وبني متعلميه، مع االستعانة باآلداء واحلس احلركي و القرائن اللغوية 
  ).وغري اللغوية  ـ يهيء األستاذ الظروف املثلى لالستماع 

  ؟   ملاذا قصد جان فاجلان باب السجن _ س
  اللّيلةَ  هذهِ  يف السجن ملبيتِ _  ج 

  ؟      أين قضى ليلته حىت طلوع الفجر _ س 
  الّلنبِ  من َمْبِين  ُكوخٍ  ِشْبهَ _ ج 

  .    ؟ مم كان يعاين وهو يدنو من الكوخ_ س 
  معاً  واجلوعِ  الربدِ  أملَ  يُقاسِ  كان  - ج
  ؟  ماذا وجد داحل الكوخ _ س
  قشّ  جّيداً من ِفراشاً  مثّةَ  َوَجدَ _ ج 
  ؟ الكوخ داخل وهو تفاجأ مبن_ س

  :تكويين 
التدريب على 

  االصغاء
  

  
استخراج 
االوصاف 

  املادية واملعنوية  
  

القدرة على 
  سرد األحداث
  تعميق الفهم

  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم 

 َكْلًبا ضخمَ  الُكوخِ  َوِصيدِ  عندَ  يـََرى به فإذا عينْيه، فرفعَ  ضاٍر، نباحُ  ْمسَعهُ  طرقَ _ ج 
  َكْلبٍ  جارَ وِ  املكانُ  ذلك كان .والُعُنقِ  الرّأسِ 
  . نفسه خاطب ومبَِ  الوِجار؟ ُمَغاَدَرتِه بعد « فاجلان جان» ذهب أين_ س 
  ! كلًبا حّىت  لْستُ  أنا» : نـَْفَسه وبنيَ  بيَنهُ  وقال  الوِجارَ  غادرَ _ ج
     أفهم كلماتي 

  .الرودة الشديدة :القارسة .وَقالَنيس َقالَنس :ج .الرأس مالبس من نوع :قُلنسوة
  مْلجأ :َمْأوى         حلاجام :ألغراضهم   رأى :ملح

   .هناك :مثّة                النوع :الّرب     .خضعَ  :أُْذِعنَ 
  جحر :ِوَجار        .الّدار ِفَناءُ  :العتبة :الَوِصيد
  .َوَجدَ  :ْلَفى       مقدرته :ُوسعه

  الفكرة العامة  
   وصف احلالة املأساوية جلان فاجلان يف ليلة شتوية قاسية 

  : األستاذ طرف من املنطوق للنص ثانية قراءة *
األستاذ املتعلمني بإنتاج املوضوع شفويا بلغة سليمة مستعينينن مبا سجلوا يكلف 

من رؤوس أقالم حيث يديل السامعون للعروض بآرائهم وتصويبام ، ويدافع 
 .العارضون عن ععروضهم جبرأة 

يعقب األستاذ على كل ما دار بني املتعلمني ، مؤيدا ومصوبا من حيث العارف  _ 
  واملعلومات 

  القيمة التربوية 
 لو كان ذاك المجتمع يحفل بالفقراء ويعاملهم على أساس القانون الرباني

   .. جان للبشر لما كان حصل ما حصل مع الذي وضعه اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

استخالص 
  الفكرة العامة
القدرة على 

  حتديد املعطيات
استنتاج القيمة 

  األخالقية
االسرتسال 
مشافهة 

باعتماد تقنة 
و  السرد

  الوصف 
التدرب على 
  أدب السري

  :تطبيق   الوضعية اخلتامية
اذكر جمموعة من احللول اليت تراها مناسبة ملساعدة الفقراء حىت ال يصلون إىل ما 

  .االستشهاد مبا حتفظ من آيات و أحاديث وصل إليه جان فاجلان مع 

  ختامي 
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  72كتاب التلميذ ص  آيات من سورة احلجرات    )قراءة مشروحة(المكتوب فهم   األخالق والمجتمع 

  املوارد املستهدفة
  
  

   جنمة معرييف

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   
يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
    ستخرج فكرته العامة ي_ 
  عرف ما ترشد إليه اآلياتي_    
  يتعرف على املبتدأ واخلرب ويوظف يف وضعيات خمتلفة _ 

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  : الوضعية التعلمية * 
  .ما مها ؟ ملاذا وجدت األعياد ؟. قسمني تنقسم أعيادنا إىل 

  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أفهم النصّ 
و قراءة النص قراءة  72دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة :القراءة الصامتة�

  .صامتة للفهم
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم -

  يف اآليات دعوة كرمية إىل التأدب وحسن السلوك يف اتمع وضح ذلك _ س 
يتضح ذلك يف الدعوة إىل األخوة وترك كل الصفات السيئة اليت من شأا أن تنشر 

 العداوة بني أفراد اتمع 
  : الفكرة العامة �
دعوته تعالى إلى التحلي بمكارم ا�خ
ق وا�لتزام  

  ىبالتقو
داًء، من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أ قرآنية قراءة  

يراعى فيها األداء ، االسرتسال ، آية آية  التالميذمث قراءات فردية من 
  .، احرتام عالمات الوقف خمارج احلروف  سالمة اللغة 

  تكويين 
  
  

  يفهم املعىن العام للنص
  

  : التكويين
  
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  
  
  
  
  



  
 

  
وضعية بناء 

  التعلم

  
  :ما ترشد إليه اآليات قشة و التحليل و استخالص املنا�
  ماهي أنواع األخوة ؟_ س
  األخوة من األب واألم األخوة يف اللغة األخوة يف الدين _ ج
  أيها أفضل وأقوى؟_ س
  األخوة يف اإلسالم؟_ ج
  ملاذا ؟ 

  ألا دائمة وامتثال ألمر اهللا _ س
  مافائدة الصلح بني املتخاصمني؟_ س
  القضاء على العداوة وإحالل األمن والسالم_ ج 
  اليت ت عنها اآليات ؟ لصاتما_س

  ج الغيبة والنميمة والتجسس والتنابز باأللقاب وسوء الظن 
  ماأثرها يف حياة اتمع؟  _ س
  تنشر الشحناء والبغضاء بني الناس وبالتايل يفسد اتمع_ ج
  .ماهو أساس التفاضل يوم القيامة ؟_ س 

  العمل الصاحل _ ج
 التفسير الكلمة آلية
 ال يْهـزأ وال ينتقصْ  ال يْسخرْ  11
 ال يَِعْب وال َيطَعن بعضكم بعضا ال تلمزوا أنفسكم 11
 ال تداعْوا باأللقاب المستكَرهة ال تنابزوا باأللقاب 11
 هو ظّن السوء بأهل الخير كثيًرا من الظنّ  12
 ال تتبعوا عْورات المسلمين ال تجّسـسوا 12
 فقد كرهتموه فال تفعلوه فكرهتموه 12

  ما ترشد إليه اآليات  
  تقرير مبدأ األخوة اإلسالمية ووجوب حتقيقها بالقول والعمل  ._1
 .وجوب اإلصالح بني املؤمنني_  2

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

  
  
  
  

ما ترشد إليه يستخلص 
  . اآليات 

  



  
 

 .حترمي السخرية واهلمز واللمز والتنابز باأللقاب السيئة_ 3
  .وجوب االبتعاد عن التجسس والغيبة والنميمة ألا أخالق تؤدي إىل الفرقة_ 4
 .وهو ضرورة بشريةتقرير اإلسالم للتعارف اإلنساين  ._ 5
 .التقوى والعمل الصاحل هو أساس التفاضل بني الناس ._6

  :االستثمار السلوكي
  جيب علي أن أحقق األخوة بني مجيع املسلمني وأصلح بينهم

  ال أسخر من أحد منهم وال املزهم أو أجتسس عليهم
 ال أغتاب أحد منهم وال أسيء الظن م

 .التقوى والعمل الصاحلأساس التفاضل بني املسلمني هو  
  

الوضعية 
  اخلتامية

 ..املعىن اإلمجايل لآليات   ّخلص- 
يف هذه اآليات الكرميات حرم اهللا تعاىل رذيلة، سوء الظن، والتجسس، 
والغيبة، وهي من مسببات تفكك رابطة األخوة الدينية، اليت اعتربها اهللا 

  . تعاىل أقوى الروابط يف الدين اإلسالمي احلنيف

  
  ختامي 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـيت
     واخلرباملبتدأ   

  االنطالق  من الوضعية التعلمية 
  ما أنواع اجلمل _ س
  امسية وفعلية _ ج 
  ما هي عناصر اجلملة االمسية ؟_ س
  املبتدأ واخلرب _ ج 

    الشواهد 
  :استخراج الشواهد من النص المقروء -
   الشواهد∗
  اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة _ 1
 . الرجُل فاضٌل واملرأٌة فاِضلةٌ _ 2

  تشخيصي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 . العاملان مشغوالن بالبحث ، والعاملتان مشغولتان_ 3
   الرياضيون مهتمون باللياقة اجلسمية والرياضياُت مهّتماتٌ _ 4

   الشواهد األستاذ يقرأ
  اھبقراءت ثالثة أو تلميذين فّ  يكل *

  المناقشة والتحليل
 هل هذه اجلملة تاّمٌة مفيدٌة؟ 

 .إنّها جملٌة مفيدٌة تاّمُة المعنى, نعم
 مم تتأّلف؟ -

متَم " إخوة "والثاين , ابتدأت بِه اجلملةُ , "ااملؤمنون"األّوُل , تتأّلُف من اَمسْنيِ مرفوَعنيِ 
 .معىن اجلملةِ 

 ما العالقُة بيَن االسمين؟ -
" املؤمنون "حكماً على " املؤمنون إخوة " ألن يف قولنا , بينهما عالقُة ُحكٍم وإخبارٍ 

, خمبَـٌر عنه حمكوٌم عليه" املؤمنون "فـ. إخباراً عنه بأنّه كذلكَ  أي, "نوإخوة رٌ "بأّم 
خمبَـٌر به حمكوٌم به" نور"و . 

  ماذا نسّمي هذه العالقة؟ -
 .نسّميها عالقَة إسنادٍ 

َر عنه المحكوَم عليه  - اّلذي تبدُأ به الجملُة؟" المؤمنون"ماذا نسّمي االسَم المخبـَ  
املبتَدأَ "نسّميِه  ". 

َر به المحكوَم به ماذا  - ؟"إخوة"نسّمي المخبـَ  
اخلربَ "نسّميه   

 ماذا نسّمي الجملَة المكونَة من مبتَدٍإ وخبٍر؟ -
وهَو , واخلربُ " املسَنُد إليه"وهو , املبتَدأُ : مها, وهي تتكوُن من ركنِني أساسنيِ , نسّميها مجلًة امسّيةً 

املسَندُ " ". 
  اســــــتنتـاج -1
مرفوٌع يُذَكُر غالباً يف ابتداِء اجلملِة لنخَرب عنه املبتدأُ هَو اسمٌ  . 

 .واخلُرب هو اسٌم مرفوٌع خنُرب به عن املبتدأ ويتّمُم معىن اجلملةِ 
 يكوُن املبتدأُ واخلُرب ج

  
  

  تكويين 
  حيلل

  
  
  
  

  يناقش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يستنتج



  
 

 املبتأ اخلرب   املطابقة 
 الرجل فاضل  مفرد مذكر
 املرأة  فاضلة  مفرد مؤنث
 العاملان  مشغوالن  مثىن مذكر

ِمؤنثمثىن   العاملتان  مشغولتان 
 الرياضيون  مهتمون  مجع مؤنث
 الرياضيات مهتمات مجع مؤنث

  2االستنتاج 
 تطابق المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيثاً وإفراداً وتثنيًة وجمعاً 

  
  
  

  يقارن 
  
  
  
  
  
  

  يستنتج
 أوظف تعليماتي :    وضعية اخلتام 

 هات مجال تشتمل على مبتدأ وخرب وبني وجه املطابقة بينهما 

 املبتأ اخلرب   املطابقة 
 الليل خميف  مفرد مذكر
 الزهرة مجيلة  مفرد مؤنث
 الطالبان جمتهدان مثىن مذكر

 اعرب اإلنسان اجتماعي بطبعه 

 األنسان :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاعرة على آخره 

 اجتماعي : خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

بطبعه : ب : رف جر طبع : اسم جمرور ب ب وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  وهو 
 مضاف واهلاء ضمري متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه 
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  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف
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  74كتاب التلميذ ص  أغنية البؤس   )نص أدبي(المكتوب فهم   األخالق والمجتمع 

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   املوارد املستهدفة   
فيهيقف على مواطن التأثري والتأثر _   
  وأفكاره اجلزئية   ستخرج فكرته العامة ي_ 
  يتذوق النص _    
  

  نجمة معيريف        

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
وأنت يف طريقك للمدرسة يوميا ترى طفال مسكينا فقريا ميد أعطيته من 

  املرة الثالثة امتنعت ووخبته فهل هذا التصرفرسليم يف نظرك؟مصروفك مرتني ويف 
  هذا ما ستعرف اإلجابة عنه من خالل قصيدة أغية البؤس 

  التعريف بالشاعر 
 1984وتوفى عام 1921ولد بلبانه نواحي بسكرة عام  

 تتلمذ على بعض المشايخ في علوم العربية والدين -
  عمل في الصحافة والتعليم -
 198ديوان ابن رحمون صدر له  -
  

  :التشخيصي
  ....يستذكر ، يتذكر

ـــز....يستنتج ـــ ـــ   ......ميّي

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  

 أفهم النصّ 
و قراءة النص  21دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة :القراءة الصامتة�

  .قراءة صامتة للفهم
  :مراقبة فهم النص�
    أسئلة الفهم -

  أفراد اتمع _ من خياطب الشاعر يف هذه القصيدة ؟ج _ س 
  .  الرفق بالفقراء البؤسأء _ مالرسالة اليت أراد إيصاهلا؟ج

  : الفكرة العامة �

  :التكويين 
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  
  



  
 

  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
.  

قراءة منوذجية من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أداًء، مث  �
قراءات فردية من التالميذ فقرة فقرة يراعى فيها األداء ، االسرتسال ، سالمة 

  .اللغة ، احرتام عالمات الوقف 
  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}" 2 ... 1 "{ :الوحدةاألوىل�

  .وال تنهروه  ال تعذلوه ألن الفقر أضواه  -ج    ؟ عم انا الشاعر _ س  
  تلوموه : تعذلوه 

  أتعبه:  أضواه  
  تصدوه بعنف    :تنهروه   

  طلب املساعدة واملعونة     : استجدى 
  :الفكرةاألساسية�

   ء طلبهم املعونة ي الشاعر عن لوم الفقراء وتعنيفهم أثنا
  قراءا}5 ... 3{ :الوحدة الثانية�
  ال_ ؟ج  هل هو راض على التسول _ س   
  مالذي دفعه لذلك ؟  _ س
  العوز والفقر الشديد _ ج
  كيف صور الشاعر الفقر وملاذا؟_ س
  الفقر مشقة ألنه يدفع النفس عما تأباه _ ج 
  وماذا يفعل اجلوع _ س
   يودي إىل ذل السؤال  - ج

   يرفضه:  يأباه
  .الثانية :الفكرةاألساسية�

   الفقر واجلوع شبحان يرغمان باإلنسان إىل مد اليد رغما عنه
  قراءا} 9...  6{ :الوحدة الثالثة�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

األفكار يستخلص 
  .األساسية

  ....جيرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وصف معاناة بائس مسكين والدعوة لمساعدته برفق ولين 
 



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم

  ؟ ى الشاعر يف البيت السادسعم  -س
    انا عن التكرب إذا رأينا بائس مسكني ميد يده _ ج
  ؟ مبا أخربنا _ س 
  إن خبلتم فعني اهللا ترعاه ا_ ج  

  هل سيضيعه اهللا ؟_ س
  ال بل من خلقه اهللا ال ميوت بغري أجل _ ج

  تتكربوا وتتعالوا :تشمخ 
  تموا : تولوه

  الساعة : األجل
  الثالثة األساسية الفكرة
   إىل مساعدة الفقراء وعدم التكرب والتعايل عليهم دعوة 

  الّنّص؟ من دفھال ما *
   :القيمة الرتبوية 

فال تنهر وأما بنعمة ربك  فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل (تعالىقال  
  )فحدث

  :أتذوق النص
  قصيدة شعرة ؟_ ج ما نوع النص ؟
  بالنهي _ مب استهلها ؟ ج

  مالغرض من النهي 
لنهي ضرب من األساليب اإلنشائية الطلبية وهو طلب الكف عن الفعل   

على وجه اإللزام و االستعالء وله صيغة واحدة فقط هي الفعل املضارع 
   الناهيةاملسبوق بال 

النصح واالستعطاف والتيئيس والدعاء واإلرشاد وااللتماس والتهديد والدوام 
  والكراهة واالستئناس وبيان العاقبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 

الوضعية 
  اخلتامية

  حتصيلي    6إىل  4احفظ  األبيات من 

    



  
 

  الوسائل  الوضعية التعلمية    امليدان    04املقطع 
  76كتاب التلميذ ص  كان و أخواا+ الوقيعة    )قراءة مشروحة(المكتوب فهم   األخالق والمجتمع 

  املوارد املستهدفة
  
  

   جنمة معرييف

قراءة  النص بتأين واسرتسال  بلغة سليمة ومعربة   _ 
يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره اجلزئية _   

يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
كان وأخواا وحيدد عناصر اجلملة يتعرف على  _     

  ويقوم باإلعراب ويوظفه يف وضعيات خمتلفة_ 

   نجمة معيريف

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  : الوضعية التعلمية * 
﴿ َيا َأيَها الِذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيُنوا َأْن ُتِصيُبوا قال اهللا تعالى  

 َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن ﴾ 
 هل تصدق اخلرب الذي يأتيك مباشرة وحتكم على الشخص أم ماذا تفعل ؟

 هذا ما سنعرفه من خالل نص الوقيعة 

  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أفهم النصّ 
و قراءة النص قراءة  76ة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة دعو :القراءة الصامتة�

  .صامتة للفهم
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم -

  أن وزيره يستعجل موته _ ما لنبأ الذي وصل للملك ؟ج_ س 
  ال _ هل كان هذا اخلرب صادق ؟   ج _ س
  هل ظلت العالقة بني امللك والوزير سيئة ؟ وملاذا ؟_ س
 ال ألنه عرف أنا وزيره صادق وأن غرية الواشي سبب يف الوقيعة _ ج
  : الفكرة العامة �
العالقة الطيبة اليت مجعت  إفسادسوء ظن اخلادم بالوزير وغريته منه كاد يتسبب يف  

  األمني  بني امللك ووزيره

  تكويين 
  
  

  يفهم املعىن العام للنص
  

  : التكويين
  
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  



  
 

  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم

قراءة قرآنية  من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أداًء،  
آية آية يراعى فيها األداء ، االسرتسال ،  التالميذمث قراءات فردية من 

  .سالمة اللغة  خمارج احلروف ، احرتام عالمات الوقف 
  :ما ترشد إليه اآليات قشة و التحليل و استخالص املنا�

  )احلياة ....اختار أحد امللوك ( الفقرة األوىل 
  عالقة حمبة  _ ج؟ كيف كانت العالقة بني امللك ووزيره _ س
  ألن الوزير جهد حياته إلرضاء ربه وخدمة ملكه _ ج؟ملاذا _ س
  أخربه أن الوزير عدو وهو يستعجل موتك ؟_ ج؟ مب أخرب الرجل امللك  _س

  الفكرة األوىل 
  غرية الرجل من الوزير وسعيه إلفساد عالقته مع امللك 

  )تضمر سوء ...ملا مسع ( الفقرة الثانية  
آمله أن خيدع من الوزير بعد _ ج؟ ما أثر حديث الرجل على نفسية امللك _ س

  طول الثقة   
  ناداه ونظر إليه نظرة املغيظ املتوعد  _ ج؟ماذا فعل امللك  _ س
  إنك تظهر يل املودة وتضمر السوء _ ج؟ ماذا قال امللك  _س

  ختفي : تضمر 
   الثانية الفكرة 

  غضب امللك من الوزير واستدعائه للتحقيق يف األمر 
  )نورا ...هنا أيقن   (الفقرة الثالثة  

  أن أمر إقراضه هو األمر الذي بلغ امللك   _ ج؟ مم تأكد الوزير  _ س
  قرر أن يديل باحلقيقة   _ ج؟ماذا قرر  _ س
سره ذلك وعادت ابتسامته وزاد _ ج؟ ماذا فعل امللك عندما مسع كالم وزيره   _س

  احرتامه لوزيره 
   الثالثة  الفكرة 

  الوزير للملك وصفحه عنهالتربير الذي قدمه 
  تصوروا ما مصري الرجل الذي جاء باخلرب الكاذب للملك ؟_ 

  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

  
  
  
  

ما ترشد إليه يستخلص 
  . اآليات 

  



  
 

  هل كان تصرف امللك حكيم عندما استدعى الوزير _ 
  القيمة الرتبوية  

  قال اهللا نعاىل 
� �����	
��� ������� ��֠���� 

������ �������� �� 
����!ִ#�$�% &��'��()*�+�, -.�/0 

-.1�2345�167�� 89:;     
الوضعية 
  اخلتامية

     ختيل اية الرجل الذي بلغ خربا كاذبا عن الوزير - 
  ختامي 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـيت
     كان وأخواا   

  االنطالق  من الوضعية التعلمية 
  امللك غاضب 

  املبتدأ واخلرب _ ج  ما هي عناصر اجلملة االمسية ؟_ س
    ماذا خيدث للجملة لو سبقت بكان؟     الشواهد 

  :استخراج الشواهد من النص المقروء -
   الشواهد∗
  الوزير بعيد النظر   كان_ 1
  .  بعيدا يصبح الوزير أراد الرجل أن  -2

  .طبيعياليس تيقن الوزير أن األمر    -3       
  .  واضحا األمرصار    -4       
  .الوزير أمينا ظل   -5       
  .اإلصراُر قوةً أضحى   -6       
  .عزميةأمسى الصُرب   -7       
  امللك يتأمل بات   -8       
  الوزير وفيا ما زال   -9  )ب

    .الوزير حمقا فلن يعاقبمادام   -10      

   الشواهد األستاذ يقرأ

  تشخيصي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكويين 
  حيلل

  
  
  



  
 

  اھبقراءت ثالثة أو تلميذين فّ  يكل *
  المناقشة والتحليل

كما عِلمنا  املرفوعان ومهاَ  مبتدأ وخرب كل مثاٍل يف القسم األّول يتأّلُف من 
 سابقاً 

وإذا نظرنا إىل القسم الثاين رأينا األمثلة عْينها بْعَد أْن دخَل على كل منها  
 كاَن أْو أحُد أخواا

يف كل  مرفوعاً  وإذا تأملنا أواخَر األمساِء يف هذا القسِم ، وجدنا األّول
 األمثلة ،

يف مجيُعها، وما حدَث هذا التّـْغيري إالّ من  منصوباً  واالسم الثاين
 ، األفعال املتقّدمة ُدخولِ 

 " كان " إذا تدبّرنا معاين هذه األفعال يف أمثلتها، وجدنا أنّ 
 املبتدأ باخلِرب يف الّزمن املاضي، اّتصافَ  تُفيدُ 

 " ليس " ، و حاٍل إىل حالٍ  املبتدأ من حتّول تدل على " صار" و
 ، أما الّنفي تُفيدُ 

املبتدأ باخلِرب  اّتصافتوقيَت  فُتفيد " أصبح، أمسى، أضحى، ظّل، بات "
 بالّصباِح،

 .املساِء، الّضحى، النهار، والليل على الرتتيب
  اســــــتنتـاج

تدخل على الجملة االسمية فترفع    كان وأخواتها أفعال ناقصة وناسخة  -
 .االحتفاُل رائعاً كان: مثال.المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها

هي أخوات كان؟ ما المعاني التي أضفتها على  ما  :كان وأخواتها ومعانيها
  الجمل؟

كان ،ليس ،أصبح ،أضحى ،أمسى ،ظل  :األفعال الناقصة المشهورة هي -1
  .،بات ،صار ،مادام ،مافتىء ،ماانفك،مابرح،مازال

  
  يناقش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يستنتج
  
  
  

  يقارن 
  
  
  



  
 

 

  
  
  

  يستنتج

 أوظف تعليماتي :    وضعية اخلتام 

 هات مجال تشتمل كان وأخواا وتبني امسها وخربها

 الجملة - الفعل الناسخ  اسم خبر الفعل الناسخ

 .كان اجلو صحوا اجلو صحوا

 .أصبحت الشمس مشرقة الشمس مشرقة

 .أضحت الغنم متفرقة الغنم متفرقة

 .ظل اجلو صحوا اجلو صحوا

 .غائما صار اجلو اجلو غائما

 .أمسى املطر منهمرا املطر منهمرا

 .ليست السحب كثرية السحب كثرية

 .السماء صافية  زالت  ما السماء صافية

 .ستعود القدس ما دام اجلهاد مستمرا اجلهاد مستمرا

  

 أجنز متاريين يف البيت ص 

77 

  
  
  
  
  

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف



  الوسائل
  78كتاب التلميذ ص

  معيريفنجمة   

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة

جلست جمموعة من األشخاص كيف حتكم على أخالقهم وشخصيام هل 

  

هو العباس بن مرداس ابن أيب عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن 
أسلم أمه اخلنساء الشاعرة املخضرمة 

على اخليول  بين سليم
 .فتح مكة

  :التشخيصي
  ....يستذكر ، يتذكر

ـــز....يستنتج ـــ ـــ   ......ميّي

و قراءة النص  78دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة 

احلكم على الناس من خالل 

  :التكويين 
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  

  الوضعية التعلمية    امليدان
  بني املظهر واملخرب   )نص أديب(املكتوب فهم 

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_ 
يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_ 
  وأفكاره اجلزئية   ستخرج فكرته العامة ي_ 
  يتذوق النص _    
  

الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة
  :الوضعية التعلمية 

جلست جمموعة من األشخاص كيف حتكم على أخالقهم وشخصيام هل 
  من خالل هندامهم ومظهرهم أم ماذا؟

  هذا ما سنتعرف عليه من خالل نص بني املظهر واملخرب 
  التعريف بالشاعر 

هو العباس بن مرداس ابن أيب عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن 
أمه اخلنساء الشاعرة املخضرمة    .بن منصور سليم احلارث بن ثة بن

بين سليم يف تسعمائة من قومه حممد قبل فتح مكة وواىف الرسول
فتح مكة حممد بن عبد اهللا والقنا والدروع الظاهرة ليحضروا مع

 أفهم النصّ 
دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة :القراءة الصامتة
  .قراءة صامتة للفهم

  :مراقبة فهم النص
    أسئلة الفهم

احلكم على الناس من خالل _ ؟ج  ماملوضوع الذي يعاجله الشاعر 
   مظاهرهم 

  
 

    04املقطع 
  األخالق واتمع 

 _   املوارد املستهدفة 
 _ 
 _
   
  

  
  املراحل
وضعية 
  االنطالق

الوضعية التعلمية * 
جلست جمموعة من األشخاص كيف حتكم على أخالقهم وشخصيام هل 

من خالل هندامهم ومظهرهم أم ماذا؟
هذا ما سنتعرف عليه من خالل نص بني املظهر واملخرب 

التعريف بالشاعر 
هو العباس بن مرداس ابن أيب عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن  

احلارث بن ثة بن
قبل فتح مكة وواىف الرسول

والقنا والدروع الظاهرة ليحضروا مع
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  

القراءة الصامتة�
قراءة صامتة للفهم

مراقبة فهم النص�
أسئلة الفهم -

ماملوضوع الذي يعاجله الشاعر _ س 
مظاهرهم 



  
 

  
  
  
  
  

  
بناء  وضعية

  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

احلكم على الناس يكون من خالل أفعاهلم ال _ مالرسالة اليت أراد إيصاهلا؟ج
  .   من خالل مظاهرهم 

  : الفكرة العامة �
وبالمظاهر لكن  يفتخر به الرجال الكرام ليس بالهيئة وبالعضالتما  

  .والخصال الجميلةبالكرم وبالخير 
قراءة منوذجية من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أداًء، مث  �

قراءات فردية من التالميذ فقرة فقرة يراعى فيها األداء ، االسرتسال ، سالمة 
  .اللغة ، احرتام عالمات الوقف 

  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}" 3 ... 1 "{ :الوحدةاألوىل�

  ضعيف البنية  -ج    ؟  ماملقصود بالرجل النحيف _ س  
  تزدريه _ كيف تعامله؟ ج_ س
  أسد هصور _ ماذا يوجد بثيابه ؟ ج_ س
  بكمكارم أخالقهم _ كيف تستعظم الرجال ؟ ج_ س

  حتتقره:  تزدريه   الضعيف اهلزيل تلوموه: النحيف 
ذو املنظر والرواء واهليئة هو الشخص :  الطرير    مزق فريسته  :هصور    

   احلسنة
  :الفكرةاألساسية�

  مقياس احلكم على الناس عند بعض البشر من خالل املظاهر 
  قراءا}8 ... 4{ :الوحدة الثانية�
  ال يستطيع أن يصطاد الضعاف من الطري الذي_ ؟ج   منهم بغاث الطري _ س   

  ؟  كيف هي أم الصقر  _ س
  أم الصقر تنجب طريا واحدا رغم أنه أقوى الطيور العوز والفقر الشديد _ ج
  ؟كيف هي ضعاف الطيور _ س
  هي األطول رغم ذلك ال تستطيع أن تعارك البزاة وال الصقور _ ج 
   ما معىن قوله وقد عظم البعري بغري لب _ س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يعين البعري حجمه ضخم  - ج
  وهل نفع البعري حجمه الضخم ؟_ س
ال بالطفل الصغري يتحكم فيه ألنه انسان عنده عقل وتضربه الوليدة _ ج

    فال غري لديه وال تكرب  باهلراوي 
الصقر القوي      : طائر صغري بطيء الطريان                 البزاة :بغاث 

  العصي : احلبل          اهلراوي : الذل         اجلرير : خلسف 
  .الثانية :الفكرةاألساسية�

   ليس القوي ببنيته بل القوي بالعقل والفكر
  قراءا} 9{ :الوحدة الثالثة�
  ؟   مب أخرب الشاعر القوم  -س
إن كثرين شراركم وأراذلكم، لوفور عددهم وكوين واحداً فيهم، فإين أكثر  _ج

، فأنا وإن كنت . أين أنوب عن مجاعةخياركم وأغلبهم لقلتهم وكثريت، وذلك 
  . واحداً من حيث العدد، كثري إذا طلب اخليار منكم، إذ مل يكن لكم خيار

  الثالثة األساسية الفكرة
  الرجل احلقيقي من يستطيع أن ينوب عن اجلماعة حبكمته ورجاحة عقله 

  الّنّص؟ من دفھال ما *
   :القيمة الرتبوية 

ھـُـم   أثـَواُبُھـم فـَتـَخـَالـُُھـم َوھـُم الَعـبـِيـُد ُمـلـُوكـَـاَيـا َجـاھـِـِلـيــَن تـَغـُر�

  أنـتـُم نـَظـَْرتـُم ظـَاِھـري فضحكتُم َونـَظـَْرُت َباِطنكم فُعْدُت َضُحوكـَا

  :أتذوق النص
  ماملقصود باملظهر واملخرب 

  اخلارج والداخل 
  مالعالقة اليت جتمع بني الكلمات 

  التضاد 
  وماذا نسمي التضاد يف علم البديع 

  الطباق _ ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 



  
 

  
  
  

  وضعية اخلتام

 :Fمثلة

  .سورة الكهف) 18(} ..َوَحتَْسبـُُهْم أَيـَْقاظًا َوُهْم {: قال تعاىل1) (
ُر اْلَماِل َعْنيٌ َساِهَرة ِلَعْنيٍ نَائمة: "وقال صلى اهللا عليه وسلم  (2)  " َخيـْ

 
) 108(} ..َيْسَتْخُفوَن ِمَن الّلِه َيْسَتْخُفوَن ِمَن الناِس َوَال {: وقال تعاىل (2)

 .سورة النساء
  :وقال السموَءل (4)

  ونُنِكُر إن ِشئنا على الّناِس قوَهلم وال يُنِكروَن القوَل حَني نَقولُ 
ِإذا تَأملت األمثلَة املتقدمَة، وجدت كال منها مشتمًال على شيٍء وضده، 

واملثال الثاين مشتمل " رقود"و " أيقاظاً : "فاملثال األول مشتمل على الكلمتني
 ."نائمة"و " ساهر: "على الكلمتني

أما املثاالن اَألخريان فكل منهما مشتمل على فعلني من مادة واحدة 
َأحدمها إجيايب واآلخر َسليب، وباختالفهما يف اإلجياب والسلب صارا 

ضدين، ويسمى اجلمع بني الشيِء وضده يف اَألمثلة املتقّدمة 
" طباق اإلجياب"اقاً، غري أَنه يف املثالني اَألولني يدَعى وَأشباهها طب

 ."طباق السلب"ويف املثالني األخريين يدَعى 
 :الَقاعدةُ 
 :اجلَْْمُع بـَْنيَ الشْيِء وِضّده يف الكالم، وهَو نـَْوعان:الطباُق  (72)

 .َوَسْلباً َوُهو ما ملَْ َخيَتِلْف ِفيِه الضدان ِإَجياباً : ِطَباُق اإلجياب) أ)
 .َوُهو ما اْختَـَلف ِفيه الضدان ِإَجياباً وَسْلباً : ِطبَاُق السلبِ ) ب)

  
الوضعية 
  اخلتامية

   3إىل  1احفظ  األبيات من 
  
  

  حتصيلي 

  
  



  
 

  الوسائل  الوضعية التعلمية    امليدان    04املقطع 
  80كتاب التلميذ ص  ھمزة القطع +العبودية    )قراءة مشروحة(المكتوب فهم   األخالق والمجتمع 

  املستهدفةاملوارد 
  
  

   جنمة معرييف

قراءة  النص بتأين واسرتسال  بلغة سليمة ومعربة   _ 
يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره اجلزئية _   

يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
كان وأخواا وحيدد عناصر اجلملة يتعرف على  _     

  ويقوم باإلعراب خمتلفة ويوظفه يف وضعيات_ 

   نجمة معيريف

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  : الوضعية التعلمية * 
: اخلطاب   قال عمر بن  

؟..مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحرارا  "  " 
 ماذا تعين العبودية ؟ ما أشكاهلا ؟ كيف نقضي عليها ؟ 

 هذه األسئلة كلها سنجيب عنها من خالل نص العبودية جلربان خليل جربان 

  

وضعية 
  بناء التعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أفهم النصّ 
و قراءة النص قراءة  80دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة :القراءة الصامتة�

  .صامتة للفهم
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم -

   عن العبودية _ ؟ج يتحدث الكاتب يف النص عم_ س 
  خضوع الضعيف لسيطرة القوي ال _ ؟   ج  ما معين العبودية يف نظركم _ س
  : الفكرة العامة �
  استنكار الكاتب ملا حيدث يف جمتمعه من العبودية يف زمن جيب أن تسوده احلرية  
قراءة قرآنية  من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أداًء، مث  

آية آية يراعى فيها األداء ، االسرتسال ،  التالميذقراءات فردية من 

  تكويين 
  
  

  يفهم املعىن العام للنص
  

  : التكويين
  
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  



  
 

  
  
  
  
  

وضعية 
  بناء التعلم

  .سالمة اللغة  خمارج احلروف ، احرتام عالمات الوقف 
  :ما ترشد إليه اآليات قشة و التحليل و استخالص املنا�

  )االمتثال .... دخلت ( الفقرة األوىل 
منازل األغنياء األقوياء ومنازل الفقراء _ ج؟  ماأنواع املنازل اليت دخلها الكاتب _ س

    الضعاف 
املخادع املوشاة بقطع العاج وصفائح _ ج؟لصف كيف وجد منازل الفقراء _ س

  الذهب 
  مع اللنب يرضعون العبودية _  ج؟كيف وجد األطفال  _س
  ال بل تعبري جمازي _ وهل العبودية ترضع ؟ ج_ س
  يف حالة سيئة مزرية _ كيف وجد الصبيان والصبايا والنساء ؟ ح_ س

  الفكرة األوىل 
   وصف الكاتب للحياة املأساوية اليت يعيشها الفقراء ومدى خضوعهم لألغنياء 

  )ملوكا ...وأغرب ما رأيت  ( الفقرة الثانية  
العبودية العرجاء _ ج؟  صنف الكاتب العبودية يف النص ثالثة أصناف ما هي _ س

  والرقطاء واجلرباء 
هي سيطرة ناداه ونظر إليه نظرة املغيظ املتوعد  _ ج؟  ما معىن العبودية العرجاء _ س

  احملتالني على األقوياء عن طريق النصب والغش
سمي األمساء بغري مسمياا هي اليت ت  _ج؟  و كيف شرح العبودية الرقطاء _س

  فنقول عن احملتال ذكي وعن الثرثار مثقف 
هي اليت يزداد فيها الغين غىن وتتوج أبناء _ وماذا قال عن العبودية اجلرباء ؟  ج_ س

  امللوك ملوكا 
   الثانية الفكرة 

   أنواع العبودية يف نظر الكاتب 
  )وراء الضباب ...وملا تعبت   ( الفقرة الثالثة  

  بشبح هزيل ضعيف _ ج؟   مبن التقى عندما جلس بواد األشباح _ س
     احلرية _ ج؟  من هو ذلك الشبح _ س

  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....حيلل النقاش 

  
  
  
  

ما ترشد إليه يستخلص 
  . اآليات 

  



  
 

  عن أبنائها _ ج؟   عم سأهلا  _س
   واحد مات مصلوبا ووحد مات جمنونا وواحد مل يود _ ماذا ردت ؟ ج_ س

   الثالثة  الفكرة 
  تصوير الكاتب للحرية يف ظل العبودية 

  القيمة الرتبوية 
من مفاسد هذه الحضارة أنها تسمي االحتيال ذكاًء، واالنحالل حرية، والرذيلة 

    فّناً، واالستغالل 
الوضعية 
  اخلتامية

  خلص النص 
  اشرح ما يلي ووظف يف مجل مفيدة 

   : خلنوع :             املوشاة 

  
  ختامي 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـيت
      مهزة القطع   

  االنطالق  من الوضعية التعلمية 
  مراجعة مهزة الوصل 

  :الشواهد من النص المقروءاستخراج  -
   الشواهد∗

  أطفال_ رأيت _ صفائح _ أكواخ _ أغنياء 

   الشواهد األستاذ يقرأ
  اھبقراءت ثالثة أو تلميذين فّ  يكل *

  المناقشة والتحليل

  نعم _ الحظ الكلمات هل اشتملت على مهزة ؟ ج 
  يف بداية الكلم ويف وسطها وكذلك ايتها _ أين وردت ؟ ج

  نعم _ هل نطقت وكتبت ؟ ج_ س
  :االستنتاج 

مهزة القطع هي اهلمزة اليت تكتب وتلفظ يف أول ووسط وآخر الكلمة، وصورا يف 
حرف ألف يوضع رأس عني صغرية فوقها أو حتتها؛ وذلك لتمييزها عن مهزة : الرسم

  تشخيصي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكويين 
  حيلل



  
 

  )أ، إ(الوصل، حيث تكتب هكذا 
  مواضعها

الفعل الثالثي مصدر الفعل َأَكَل أْكالً : مثال: يف األفعال املاضي الثالثي ومصدره 
  َأَخَذ أخذاً 

  الفعل الرباعي: مثال. الفعل املاضي الرباعي وأمره ومصدره: املاضي الرباعي 
  ّأضَرَب َأْضِرب إضراب َأكَرَم َأكرِم إكرام  فعل األمر مصدر الفعل 

  . مجيع األفعال املضارعة املبدوءة مزة: األفعال املضارعة
كتب مهزة القطع يف مجيع األمساء ما عدا األمساء العشرة اليت ضعها يف األمساء تموا

  .ذكرناها سابقاً 
 .التعريف) ال(تكتب يف مجيع احلروف ما عدا  مواضعها يف احلروف 

  
  يناقش 

  
  يستنتج

  
  يقارن 

  
  يستنتج

  

وضعية 
  اخلتام 

 أوظف تعليماتي :  

 هات كلماتوسطها مهزة قطع مث بني سبب كتابتها على هذه الصورة 

 

 أجنز متاريين يف البيت ص 81

  
  
  
  
  

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف



  
 

  الوسائل  الوضعية التعلمية    امليدان    04املقطع 
إن لكم معامل للرسول    )نص أديب(املكتوب فهم   األخالق واتمع 

  صلى اهللا عليه وسلم 
  82التلميذ ص كتاب 

  املوارد املستهدفة 
  
  

  جنمة معرييف

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   
يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
    ستخرج فكرته العامة ي_ 
  ويتعرف على السجع يتذوق النص _    
  

  

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
  حممد صلى اهللا عليه وسلم _ من هو خامت الرسل ؟ ج 

  إن لكم معامل للرسول صلى اهللا عليه وسلم هو موضوع درسنا اليوم 

  :التشخيصي
  ....يستذكر ، يتذكر

ـــز....يستنتج ـــ ـــ   ......ميّي

وضعية 
  بناء التعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وضعية 
  بناء التعلم

 أفهم النصّ 
و قراءة النص قراءة  78دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة :القراءة الصامتة�

  .صامتة للفهم
  :مراقبة فهم النص�
    أسئلة الفهم -

  ؟  عم يتحدث النص _ س 
  خطبة حجة الوداع _ ج 
  
  : الفكرة العامة �
.  
قراءة منوذجية من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أداًء، مث  �

قراءات فردية من التالميذ فقرة فقرة يراعى فيها األداء ، االسرتسال ، سالمة اللغة 
  .، احرتام عالمات الوقف 

  :التكويين 
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  تضمن النص جمموعة من النصائح اذكرها ؟_ س �
  العمل يف الدنيل للفوز باآلخرة استغالل مراحل العمر  احلياة قبل املوت _ ج

  .  مب ختم صلى اهللا عليه وسلم   _ س 
ختم صلى اهللا عليه وسلم خطبته بقسم ِيؤكد أن الدار الدائمة بعد الدنيا _ ج 

  هي اجلنة أو النار 
  جمموعة من النصائح اذكرها ؟تضمن النص _ س
  العمل يف الدنيل للفوز باآلخرة استغالل مراحل العمر  احلياة قبل املوت _ ج

  .  مب ختم صلى اهللا عليه وسلم   _ س 
ختم صلى اهللا عليه وسلم خطبته بقسم ِيؤكد أن الدار الدائمة بعد الدنيا _ ج 

  هي اجلنة أو النار 
  ما يرشد إليه احلديث 

  ىل املثابرة والعمل الصاحل الدعو إ_ 
  استغالل فرتة احلياة قبل املوت والشباب قبل اهلرم _ 
الدار الباقية فعال هي اجلنة أو النار من عمل صاحلا دخل اجلنة ومن كفر فله _ 

  عذاب جهنم 
   :القيمة الرتبوية 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

األفكار يستخلص 
  .األساسية

  ....جيرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية 
  بناء التعلم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

وضعية 
  اخلتام

  :النصأتذوق 
 َايَِتُكمْ , َلُكْم َمَعاِملَ فَانـْتَـُهوا ِإَىل َمَعاِلِمُكْم  ِإنِ َايًَة فَانـْتَـُهوا ِإَىلِ َلُكْم َوِإن  

 حتليل
مجلتني تنتهيان بكلمتني متفقتني يف احلرف  اجتد أّن فيه العبارة الحظ 

األخري وهو امليم أّما يف املثال الثاين فهو يشتمل على ثالث مجل متوافقة 
 .يف احلرف األخري وهو الفاء

ينتج عنه نغم موسقي ويسمى هذا النوع من هذا التوافق يف احلرف األخري 
 .سجعا األسلوب

،وُيَسكن آخر هذه فاصلة مسجوعةٍ  تسمى الكلمة األخرية من كل فقرةٍ 
 .الفاصلة دائماً يف النثر عند الوقف عليها أثناء القراءة

سجعت :السجع مأخوذ من صوت احلمامة الذي يسمى السجع فيقال
 .احلمامة

 تذّكر
 تعريف السجع

الّسجع هو توافق فواصل اجلمل يف اْحلرف األخري،وأَفضله ما كانت فقراته 
 .متساوية يف الطول وهو من احملسنات اللفظية

  

  
  

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 

الوضعية 
  اخلتامية

  عّني السجع يف األمثلة اآلتية
اللُهم إْن كنَت َقد أْبلْيَت، فَإنَك طَاَلَما َقْد َعافـَْيتَ :قال أعراّيب ذهب بابنه الّسْيل  

احلروباحلقد صدأ القلوب، والّلجاج سبب   
 اِإلنسان بآدابه، ال بزيّه وثيابه

منشوٌر، عليه لؤلٌؤ منثوٌر، مث   ، فاَألرض كأا وشي   وّيل  ، مث خَلفه  باكَرنَا وْمسي : قال َأعرايبّ 
البالد، وَأهلكت العباد، فسبحان مْن يُهلك القوّي  حصاد، َفَجردت  أَتتنا غيوُم جراٍد، مبناجل 

 اَألكول بالضعيف املأكولِ 
إمنا نؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار"ال تغرنك من الظلمة كثرة اجليوش واألنصار  " 

 

  حتصيلي 



  
 

  الوسائل  الوضعية التعلمية    امليدان    04املقطع 
قراءة (المكتوب فهم   األخالق والمجتمع 

   )مشروحة
اهلمزة يف + مدرسة رغم أنفك 

  آخر الكلمة 

  84كتاب التلميذ ص

  املوارد املستهدفة
  
  

   جنمة معرييف

_ قراءة  النص بتأين واسرتسال  بلغة سليمة ومعربة   _ 
 يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره اجلزئية 

يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
مواضع كتابة اهلمزة آخر الكلمة يتعرف على _     

  

   نجمة معيريف

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  : الوضعية التعلمية * 
  ماذا تسمي املرأة اليت تعلمك ؟ املعلمة 

عن مهنة التعليم باعتبارها رسالة نبيلة وشاقة ، )زهور ونيسي(ستقرأ نصا للكاتبة 
  .! بعنوان مدرسة رغم أنفك

  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أفهم النصّ 
و قراءة النص  84دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة :القراءة الصامتة�

  .قراءة صامتة للفهم
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم -

  املفتش_ ج  من هو الرجل الذي دخل الفصل  ؟ 
  الهل كانت املدرسة راغبة يف التدريس ؟* 
  املفتش من أقنعها بذلك ؟ * 
  : الفكرة العامة �

  التدريس علىزيارة املفتش للمدرسة وإقناعها بقدراا 
أداًء، مث قراءات  قراءة قرآنية  من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم

  تكويين 
  
  

  يفهم املعىن العام للنص
  

  : التكويين
  
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  



  
 

  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم

آية آية يراعى فيها األداء ، االسرتسال ، سالمة  التالميذفردية من 
  .اللغة  خمارج احلروف ، احرتام عالمات الوقف 

  :ما ترشد إليه اآليات قشة و التحليل و استخالص املنا�
  )هذا العام فقط ........من البداية ( :الفقرة األوىل 

  جبدية _ جكيف سلم املفتش على املدرسة ؟ * 
  مل تتوقع ذلك_ جهل توقعت املدرسة زيارة املفتش ؟* 

  : الفكرة األولى 
  زيارة املفتش املفاجئة للمدرسة املستخلفة 

              القسم : حتصلت    الفصل : نلت  : لغويات
  )القيم الوطنية .......ازداد الشعور : (الفقرة الثانية 

  ال_ ج  هل كانت املعلمة راغبة يف التدريس ؟* 
  اقناعها _ ؟  ج  مادا حاول كل من املفتش و املدير* 

  : الفكرة الثانية 
  املعلمة بالتدريس عإلقنا املدير احلوار الذي دار بني املفتش و 

  تأخره: ختلفه  :  لغويات
  ) هلذا العمل ......قال املدير : ( الفقرة الثالثة 

  طلب منها العودة غدا _ ج ماذا طلب املدير من املعلمة ؟ * 
  نعم وافقت _ ج وهل وافقت ؟ 

  : الفكرة الثالثة 
  .موافقة املدرسة على مهنةالتدريس باعتبارها شرف كبري

   الأفهم: سذاجة   ألعي  : ببالهة :  لغويات 
  ماهي القيمة املستخلصة من النص ؟ 

  قال الشاعر  أمحد شوقي   : المغزى العام 
  .كاد المعلم أن يكون رسول* قم للمعلم ووفه تبجيال 

  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

  
  
  
  

ما ترشد إليه يستخلص 
  . اآليات 

  

    خلص النص   الوضعية اخلتامية
  ختامي 



  
 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـيت
       اهلمزة يف آخر الكلمة   

  االنطالق  من الوضعية التعلمية 
  قطعمراجعة مهزة ال

  :استخراج الشواهد من النص املقروء - 
   الشواهد∗
  يتلألألئ ،ون ، عليكم بالتقوى ، فإا كوكب وضيئيا أيها الناش"   

  سناؤه ،وال تتباطؤوا يف اقتحام العقبات 
رب بطء محل املرء عبء مسيئا ورزءا جسيما ، فإن اهلدف منجاة ، 

  ...والكذب مهواة 
  قراءة منوذجية من قبل األستاذ         
  قراءات فردية         

  المناقشةو التحليل 
  الحظ الكلمات المهموزة أين وجدت الهمزة ؟  
  نطق بالهمزة أم ال ؟ الحظ حركاتها وحركة ماقبلها ؟  
  ماذا تستنتج ؟  

  الحظ الكلمات 
   االستنتاج            

  اهلمزة يف أخر الكلمة على 
  نشا،مال،نبا:اذا كانت مسبوقة بفتح مثل: االلف
  اذا كانت مسبوقة بضم مثل امرؤ،لؤلؤ،جيرؤ:الواو
  بارئ،مفاجئ،مبادئ:اذا كانت مسبوقة بكسر مثل:الياء

  هدوء،مساء:منفردة اذا كانت مسبوقة بساكن مثل:السطر

  تشخيصي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تكويين 
  حيلل

  
  يناقش 

  
  يستنتج

  
  يقارن 

  
  يستنتج

  



  
 

   

 
 أوظف تعليماتي :   وضعية اخلتام 

  القاعدة ،التطبيقات الفورية أحكامتثبيت 
هذا أنت أبوا {عني الكلمات اليت انتهت مزة وعلل كتابتها1

  .....الربيع
وضح مكان كتابة اهلمزة املتطرفة يف الكلمات اآلتية واذكر البيت 2

  مسيء، مساء ،هدوء ،تكافؤ ،عبء، مبتدئ جزء

 أجنز متاريين يف البيت ص 85

  
  

  
  

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف



  الوسائل
  86ذ   ص كتاب التلمي

  نجمة معيريف  

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة

  

اللقاين بن حممد بن السايح بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن مسعود  
واسم والدته مباركه بنت احلرييولد الشيخ 

ظل الشيخ اللقاين يواصل مسريته العلمية والدعوية كأي داعية و مرشد إىل أن 
بالعاصمة التونسية وذلك يوم 

1970م و دفن مبقربة" 

  :التشخيصي
  ....يستذكر ، يتذكر

ـــز....يستنتج ـــ ـــ   ......ميّي

و قراءة النص  78دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة 
  :التكويين 

  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  

  الوضعية التعلمية    امليدان
  سوء املهلكة    )نص أديب(املكتوب فهم 

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_ 
والتأثر فيهيقف على مواطن التأثري _ 
  وأفكاره اجلزئية   ستخرج فكرته العامة ي_ 
  يتذوق النص _    
  

الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة
  :الوضعية التعلمية 

   اذكر بعض املشاكل اليت تعاين منها دول العامل الثالث ؟
  التعريف بالشاعر 

اللقاين بن حممد بن السايح بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن مسعود 
بن شحشح ويلقب بابن السايح , واسم والدته مباركه بنت احلرييولد الشيخ 

اللقاين سنة 1886م
ظل الشيخ اللقاين يواصل مسريته العلمية والدعوية كأي داعية و مرشد إىل أن 

وافته املنية ببيته الواقع حبي " فرانس فيل " بالعاصمة التونسية وذلك يوم 
السبت 15 ذو احلجة 1389ه املوافق لـ 21 فيفري 1970

سيدي حيىي" املشهورة بتونس
 أفهم النصّ 

دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب صفحة :القراءة الصامتة
  .قراءة صامتة للفهم

  :مراقبة فهم النص
    أسئلة الفهم

  إىل من يوجه الشاعر اخلطاب يف هذا النص ؟
  مم يعاين اجلزائريون ؟ وماهي األسباب ؟

  
 

    04املقطع 
  األخالق واتمع 

 _   املوارد املستهدفة 
 _ 
 _
   
  

  
  املراحل
وضعية 
  االنطالق

الوضعية التعلمية * 
اذكر بعض املشاكل اليت تعاين منها دول العامل الثالث ؟

التعريف بالشاعر 
حممد اللقاين بن حممد بن السايح بن عبد الرمحن بن عبد القادر بن مسعود 

بن شحشح ويلقب بابن السايح 
  اللقاين سنة 

ظل الشيخ اللقاين يواصل مسريته العلمية والدعوية كأي داعية و مرشد إىل أن 
وافته املنية ببيته الواقع حبي 

السبت 
  سيدي حيىي

وضعية بناء 
  التعلم
  
  
  
  
  
  
  

القراءة الصامتة�
قراءة صامتة للفهم

مراقبة فهم النص�
أسئلة الفهم -
إىل من يوجه الشاعر اخلطاب يف هذا النص ؟*
مم يعاين اجلزائريون ؟ وماهي األسباب ؟*



  
 

  
  
  
  
  

  
وضعية بناء 

  التعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما هو احلل املقرتح ؟ 
  : الفكرة العامة 

معاناة اجلزائريني بسبب الفقر واجلهل ودعوم إىل اإلحتاد من أجل بلوغ التطور 
  مالرسالة و االزدهار
قراءة منوذجية من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أداًء، مث  �

، االسرتسال ، سالمة  قراءات فردية من التالميذ فقرة فقرة يراعى فيها األداء
  .اللغة ، احرتام عالمات الوقف 

  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}" 4 ... 1 "{ :الوحدةاألوىل�

   أبناء اجلزائر  - ج    ؟   من خياطب اجلزائر يف هذه القصيدة _ س  
  أخربهم بأنا األيادي أغلت حببل اجلهل _ مب أخربهم  ؟     ج_ س
   اللهو_ سبب وقوع النوادي يف سوء املهلكة  ؟ ج ما_ س
  اجلهل والفقر والبأس واليأس _ ماذا جنينا  ؟ ج_ س

  اللعب:  اللهو    ربطت وقيدت :  أغلت
   جماعة :   مسغبة اية      : مهلكة 
  :الفكرةاألساسية�

تصوير الشاعر معاناة الجزائريين من الفقر و الجھل وسوء 
   الحال
  قراءا}7 ... 4{ :الثانيةالوحدة �
  باالحتاد _ ؟ج    مب أمرنا _ س   
  ؟   من يقصد بالناس وكيف وصلوا هلذه الرفاهية   _ س
  الدول املتقدمة ووصلوا لذلك بالعلم _ ج
  ؟اذكر بعض  اجنازات هذه الدول _ س
  طاروا حلقوا _ ج 
  .الثانية :الفكرةاألساسية�

  دعوة الشاعر أبناء اجلزائر لالحتاد من أجل مسايرة ركب الدول املتقدمة 
  قراءا} 10.... 8{ :الوحدة الثالثة�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعية بناء 
  التعلم
  
  

  
  

  ؟ كيف كنا -س
  كنا أمة يضرببها املثل يف الورى آباؤنا بنو ماضي شريف  وصرحا عظيما  _ج
  ماذا حدث هلذا الصرح ؟_ س
  عثت به كف الغباوة _ ج

  الثالثة األساسية الفكرة
   براز الشاعر معامل املاضي ايد الذي ضاع بسبب غباء جيلنا احلايل ا
  الّنّص؟ من دفھال ما *

   :القيمة الرتبوية 

  في ا-تحاد قوة وفي التفرق ضعف 

  :أتذوق النص
  ؟ استخرج األلفاظ الدالة على سوء املهلكة _ س 

  البأس _ اليأس _ اجلهل _ الفقر _ ج
  مب توحي األلفاظ التالية _ س

  علوا _ حلقوا _ طاروا 
  توحي إىل التطور والتقدم والرقي واالزدهار _ ج

  حدد احملسن البديعي املوجود بالبيت  والرابع 
  اليأس البأس جناس ناقص 

  استخرج من البيت العاشر تعبريا جمازيا ؟
  عثت كف الغباوة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 

الوضعية 
  اخلتامية

   3إىل  1احفظ  األبيات من 
  اشرح الكلمات 

  شيدوا 
  صرحا 

  
  

  حتصيلي 



  
 

  
  الوسائل  الوضعية التعلمية  امليدان    04 املقطع

  ،السبو ر ة  75 صالكتاب املقرر   بناء فقرة وصفية   )تعبري كتايب ( إنتاج المكتوب     األخالق والمجتمع 
  املستهدفة       املوارد 

  
  جنمة معرييف 

 -    .إدراك أهمّية الوصف، و توظيفه   -    لنمط الوصفّي عن غيره من األنماطيمييز ا
  معرفة بعض تقنيات الوصف -  تحديد عناصر الوصف من خالل نصّ 

  
 المراحل الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة التقويم

  
  تشخيصي

  
 

  الوضعية التعلمية 
  اذكر بعض خصائصه     عرف الوصف ؟

، حياور امك التلميذ املثابر يف املطالعة وحوله كتبه ،رفاقه األوفياء الذين ال ميل منهم : السند 
هذا بنهم واآلخر بفضول ، فيتسع أفقه املعريف الوهاج حىت يتصبب عرق جبينه كاللجني ، وإذا 

  صعبت عليه مفردة امتدت يده كالسهم حنو القاموس

وضعية  
 اPنط:ق

  
  

  تكويني
يعرف معنى 

  المقدمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحديد أسس 
  تحرير مقدمة 

  قراءة السند املناقشة والتحليل  
  ما الصورة اليت نقلها الكاتب يف هذا النص ؟ 
  ما األشياء اليت ركز عليها الكاتب ؟- 
  ما الغاية من ذلك ؟- 
  هناك بعض العواطف و األحاسيس حددها ؟- 
  التعابري اازية حددها ؟استعمل الكاتب كثريا من - 
  استعمل الكاتب كثريا من الصور البيانية حددها ؟- 
  من خالل ما عرض يف هذا النص ما نوع هذا ؟ ما هو الوصف ؟ على ما يعتمد ؟- 

  : لكتابة نص وصفي نتبع اخلطوات التالية *
  .جعل صورة الشيء واضحة يف ذهنك مبعاملها األساسية و تفاصيلها الدقيقة- 
  .تقدمي التفاصيل الدقيقة _   .تقدمي وصف جممل للشيء يف البداية- 
   تقدمي انطباع عن الشيء إذا كان األمر يستدعي ذلك- 

وضعية 
 بناء

  التعلمات

  ختامي
على التدريب 

   انتاج مقدمة
  
  
  
  

  اكتب فقرة مضموا خلق اجتماعي موظفا تقنية الوصف
  وىل تقدمي املرحلة األ

   حتليل ظاهرة التسول يف شوارع بالدنا : املشروع  -
  توزيع العناصر على أعضاء األفواج 

    لنتائج  ا_  األسباب 

  وضعية اخلتام
  



  
 

  الوسائل  الوضعية التعلمية  امليدان    04 املقطع
  ،السبو ر ة  79ص الكتاب املقرر   سردية بناء فقرة   )تعبري كتايب ( إنتاج المكتوب    األخالق والمجتمع  

  املستهدفة   املوا
  جنمة معرييف

 -    .و توظيفه السرد إدراك أهمّية ا  -    عن غيره من األنماط لسردسلنمط االيمييز ا
  سرد معرفة بعض تقنيات ال -  من خالل نصّ  سرد تحديد عناصر ال

  
 المراحل الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة التقويم

  
  تشخيصي

  
 

  الوضعية التعلمية 
  ؟    اذكر بعض خصائصه  السرد عرف 

كان رجالن يسريان يف غابة كثيفة ، وكان أحدمها يفتخـر على صاحبه بأنه شجاع، : السند 
وبأنـه انتصر مرّة وحده على ثالثة من املزارعني ،وبأن صاحب املزرعة الذي كان يعمل عنده 

يسمع ويتعجب، وإذا اعرتف له ذه الشجاعة وجعله رقيبا على العمال ، وكان صاحبه 
بالرجلني خيرج عليهما دب ضخم ، فما كان من الرجل املفتخر إال أن تسلق شجرة بينما 

فاقرتب الدب منه مث تركه وذهب، وملا ابتعد نزل الرجل املفتخر من الشجرة . انبطح رفيقه أرضا
ما : رفيقهماذا كان الدب يسر إليك عندما اقرتب منك ومشك؟ قال له : مضطربا، وقال لرفيقه

 .جيب أن متقت املفتخرين اجلبناء: لقد قال يل! أقبح حالك

وضعية  
 اPنط:ق

  
  

  تكويني
يعرف معنى 

  المقدمة 
  

  
  

تحديد أسس 
  تحرير مقدمة 

  بني من وقعت ؟. يسرد الكاتب علينا تفاصيل   :التحليل واالستنتاج
  ..نسميه النص السردي ماذا نسمي هذا النوع من النصوص ؟

ـ حتديد الراوي للحدث هل هو أنت وبالتايل أنت أحد  :  1لكتابة نص سردي نراعي ما يأيت
ـ حتديد زمن األفعال  2. أو ضمري الغائب فال داعي لتوظيف ضمري املتكلم. أبطال القصة

ـ حتديد  3. بذكر املاضي أو املضارع الدال على املاضي بأدوات اجلزم أو دخول كان عليه
  البطل والشخصيات الثانوية: أشخاص القصة 

وضعية 
 بناء

  التعلمات

  ختامي
على التدريب 

   انتاج مقدمة
  
  
  
  

  السرد  اكتب فقرة مضموا خلق اجتماعي موظفا تقنية 
  تقدمي املرحلة الثانية

   حتليل ظاهرة التسول يف شوارع بالدنا : املشروع  -
  توزيع العناصر على أعضاء األفواج 

   املسند إليهاجناز كل عضو العنصر 

  وضعية اخلتام
  

  
  



  
 

 
  الوسائل  الوضعية التعلمية  امليدان    04 املقطع

 بناء فقرات وصفية   )تعبري كتايب ( إنتاج المكتوب    األخالق والمجتمع  
  سردية 

  ،السبو ر ة  79ص الكتاب املقرر 

  املستهدفة    رداملو 
  جنمة معرييف

 -    .و توظيفه السرد إدراك أهمّية ا  -    عن غيره من األنماط لسردسلنمط االيمييز ا
  سرد معرفة بعض تقنيات ال -  من خالل نصّ  سرد تحديد عناصر ال

  
 المراحل الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة التقويم

  
  تشخيصي

  
 

  الوضعية التعلمية 
  عرف السرد  ؟    اذكر بعض خصائصه 

ون سيارام بقك وهم يرككنت ترى بعض رفاى ،  خرجت من الشركة منهوك القو : السند 
متلك سيارة أو شبه سارة ، ضغطت على اجلريدة اليت كانت ملفوفة بني  ال الفخمة وأنت

رددت ... أشار إليك أحدهم من نافذة السيارة مودعا يديك بقوة وشدة تقدمت خطوات 
 ...ة عمال عليه يف برودة تامة وتقدمت جهة احلافلة أكوام من البشر يتزامحون طلب

وضعية  
 اPنط:ق

  
  

  تكويني
يعرف معنى 

  المقدمة 
  

  
  

تحديد أسس 
  تحرير مقدمة 

    :التحليل واالستنتاج
  السرد والوصف _ ماهو منط النص؟ ج

  ال_ هل هو منط واحد ؟ج_ س
  استخرج بعض مؤشرات السرد والوصف 

استخدام ظروف الزمان   •استخدام الفعل املاضي واملضارع    الدقة يف التصوير:الوصف 
   استخدام النعوت واألحوال واإلضافات    املكان
  اشتماله على مؤشرات زمانية ومكانية •: السرد

تدرج األحداث وحتوهلا   ......بعد ذلك، قبل ذلك ، مث: اشتماله على روابط معينة مثل  •
حدث ماض واملضارع استعمال الفعل املاضي لسرد  •  أولية طارئة ائية: عرب مراحل ثالث 

   (......ذهب ، رجع ، قام( استعمال أفعال احلركة   •الذي يضع القارئ يف خضم احلدث

وضعية 
 بناء

  التعلمات

  ختامي
على التدريب 

   انتاج مقدمة
  
  
  
  

  اكتب فقرة مضموا خلق اجتماعي موظفا تقنية   السرد
   الثالثة تقدمي املرحلة 

   حتليل ظاهرة التسول يف شوارع بالدنا : املشروع  -
  التقاء األعظاء 

  تبادل وتنظيم مجيع األعمال 

  وضعية اخلتام
  



  
 

  الوسائل  الوضعية التعلمية  امليدان    04املقطع 
  ،السبو ر ة  87الكتاب املقرر ص   مناقشة املشروع + اإلنتاج   )تعبري كتايب ( إنتاج املكتوب    األخالق واتمع  
  املوارد املستهدفة 

       جنمة معرييف
 -حتديد عناصر السرد  من خالل نّص   -.    إدراك أمهّية االسرد و توظيفه   -ميييز النمط االلسردس عن غريه من األمناط    

  معرفة بعض تقنيات السرد 
  

 المراحل الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة التقويم

  
  تشخيصي

  
 

  : الوضعية التعلمية * 
مرت بك نصوص تتحدث عن أخالق اتمع ومن الظواهر الفاسدة والغريبة يف أخالق بعض ـ 

  الشباب ظاهرة قبح اللسان 
منسجما بلغة سليمة حتلل فيه هذه الظاهرة وتأثريها على العالقات االجتماعية  اكتب موضوعا 

ما يفيد التوكيد كان موظفا  مربزا بعض القيم األخالقية واالجتماعية مستخدما الوصف املعنوي 
    وأخواا

وضعية  
 اPنط:ق

  
  

  تكويني
يعرف معنى 

  المقدمة 
  

تحديد أسس 
  تحرير مقدمة 

  درست الوصف بنوعيه إضافة للسرد 
  التعريف بالشخصية مولده ونسبه  : املقدمة _  

موضوعا تتحدث فيه عن بطولة شهيد من شهداء الثورة اجلزائرية موظفا منطي السرد والوصف :  العرض 
  ونعوتا وأمساء إلشارة وبعض األمساء املوصولة مع احرتام عالمات الوقف 

  شهيدانطباعك حول ال: اخلامتة 
  التدريب إنتاج املكتوب من طرف التالميذ 

وضعية 
 بناء

  التعلمات

  ختامي
على التدريب 

   انتاج مقدمة
  
  
  
  

  ابن شبكة تقومي من انتاجك 
  ال  نعم   املؤشرات   املعايري

  الوجاهة 
  املعنوي والوصف   توظيف _ 

  مع احرتام عالمات الوقف  كان وأخواا _ ما يفيد التوكيد 
    

      احرتام قواعد النحو والصرف واالمالء _   اللغةسالمة 
      مالءمتها للموضع__ تسلسل األفكار      االنسجام 
      مقرؤئية الكتابة _ حسن عرض النص   اإلتقان 

  التثيت 
عني مواضع _ 2 قارن النص املنتج باملعايري واملؤشرات _ 1

  ر حكمك دآص_ 3  التحكم وعدم التحكم 
    

  :الرابعة  من تقدمي املرحلة 
   حتليل ظاهرة التسول يف شوارعنا : املشروع  -

  تصحيح املشروع 
  تقوميها _       مناقشتها ___ ال   قراءة بعض املشاريع     التقدمي 

  وضعية اخلتام
  

 


