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  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

عما مييز عالقات الناس يف األعياد ، موظفا الوصف من العام إىل ينتج املتعلم نّصا منسجما يتحدث فيه عن 
  ، املزج بني الوصف والسرد ،املفعول املطلق ، املفعول ألجلهاخلاص 

  مركبات الكفاءة
املنطوق  ميدان فهم

  وإنتاجه
  ميدان إنتاج املكتوب  ميدان فهم املكتوب

يستمع جيدا ،  -
  .ويفهم املنطوق 

يتفاعل مع نصوص  -
العلمية منطوقة تتحدث 
  والوطنية والدينية 

يعرب عن مضامينها  -
  .بلغة سليمة 

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

  .وحيّدد أمناطها وينقدها ، 
باملفعول املطلق واملفعول يستخرج شواهد  -

  ألجله ، التأء املفتوحة 
يستخرج القيم الواردة يف النصوص ويعلق  -

يتمسك بالعادات والتقاليد اخلاصة ( عليها 
  )باألعياد 

  أحد األعياد ينتج نّصا يتحدث عن  -
من العام إىل  يوظف منط الوصف -

وما اكتسبه يف  وتقنية التلخيص اخلاص 
  اللغة والبالغة  

يكتب نصا يضّمنه قيما ومواقف  -
مناسبة للموضوع حمرتما عالمات الوقف 

التاء املفتوحة واملفعول ، ومستعمال 
  . املطلق واملفعول ألجله 



  
 

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

 الكفاءات العرضية
  . يعّرب مشافهة بلغة سليمة  -
  .حيسن االستماع والتواصل مع الغري  -
والعاملي ، ويف الّسري ايدة ، ويوظفها يف مواقفه واإلسالمي  يستثمر املوارد املكتسبة يف التاريخ اجلزائري  -

  .املختلفة 
  . حيّدد أفكار النصوص ، ويوظف املفردات اجلديدة  -

  املوارد املستهدفة
  .بنوعيه  والسرد نصوص يغلب عليها منط الوصف -
  التاء املفتوحة والتاء املربوطة  -عالمات الوقف  – املفعول ألجله  –املفعول املطلق -
  .التلخيص  –الوصف املعنوّي  –الوصف املاّدي  -

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

كلمة العيد صغيرة في عدِد حروفها، كبيرة في 
معناها، فهي تجمُع في طياتها الفرح والحّب في آن 

واحد، وبالنسبة للمسلمين فهناك عيدان، العيد 
والثاني عيد األضحى  لكن األول وهو عيد الفطر 

  هل للمسلمين فقط أعياد ؟
  هل هناك أعياد دينية فقط ؟

 ماذا نسمي بقية األعياد ؟
  

من  األعياد الدينية والوطنية والعاملية ّرف بعض يع -
  .خالل نصوص نثرية وشعرية 

يلّخص النصوص شفهيّا وكتابيا بلغة سليمة موظفا  -
من العام إىل اخلاص موظفا املفعول املطلق منط الوصف 

  .توظيفا سليما  وألجله 
يربز  -. من أعمال جليلة  باألعياد يعرب عن تأثره  -

  ...الدينية واخللقية واإلنسانية والوطنية : قيم كل نّص 

 
  



  
 

 
  الوسائل  المحتوى المعرفي     امليدان  06 املقطع

عيد الفطر المبارك تهنئة به   فهم المنطوق وإنتاجه   األعياد 
  إلى األمة الجزائرية  

  131: دليل األستاذص 

املوارد 
  املستهدفة 

على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصياليتعرف _   
يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
وضرورة التمسك ا     لعيد الفطر يربز القيم األخالقية _ 
    يوظف السرد والوصف أثناء إلقاء العرض الشفوي_    

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

بعد شهر من الصيام يعرب املسلمون عن فرحتهم : الوضعية التعلمية * 
          ؟بعيد ماذا نسمي  هذا العيد

  عيد الفطر املبارك   _ج 

  تشخيصي 
  

وضعية بناء 
  التعلم

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

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

  عم يتحدث الكاتب يف هذا النص ؟  _ س
  عن عيد الفطر املبارك_ ج

      هل هناك اختالف بني اين العيد بني األمس واليوم  ؟_س 
  .  نعم _ ج 

      .؟ من املخصوص بتهاين العيد يف النص _ س
   األمة اجلزائرية  - ج
  ؟ يؤكد الكاتب على أحقية األمة ذا العيد دلل على ذلك من النص _ س
أمة أخذت تقدم الضحايا يف سبيل سعادا حقيقة بأن تنال _ ج 

  السعادة وبأن نأ ا 

  :تكويين 
التدريب على 

  االصغاء
  

  
استخراج االوصاف 
  املادية واملعنوية  

  

القدرة على 
  سرد األحداث
  تعميق الفهم

  
استخالص 
  الفكرة العامة
القدرة على 



  
 

  :  الفكرة العامة 
  نئة الكاتب لألمة اجلزائرية بعيد الفطر ااملبارك  

   المعطيات
   .العيد يف اجلزائر بني املاضي واحلاضر _ 1 

     نئة الكاتب لكل فئات الشعب اجلزائري بالعيد_ 2
  .  أسباب أحقية األمة اجلزائرية بالتهنئة _ 3 

حديثنا أثناء احلديث : األستاذ طرف من املنطوق للنص ثانية قراءة *
اجلزائري بعيد الفطر املبارك تذكرت أجواء عب عن نئة الكاتب للش

  . العيد يف حييكم حتدث عن هذه األجواء موظفا الوصف والسرد 
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 

  :القيمة الرتبوية 
 يقول بن املعتز   

فـاآلَن فاْغُد على الصحاب وَبكـرِ **** أهـًال بِفطْـٍر قـد أضاء هـاللُـه    
قـد أثقلْتـهُ محـولـٌة من َعْنبَـرِ ***   إليـه كزورٍق من ِفضــةٍ وانظـْر   

اجلزائر مزيج بني العرب واألمازيغ احبث عن سرية ذاتية :تطبيق 
  لشخصية أمازيغية استعدادا لتقدمي عرضك الشفوي األسبوع املقبل

  حتديد املعطيات
استنتاج القيمة 

  األخالقية
االسرتسال 
مشافهة 

باعتماد تقنة 
  السرد

التدرب على 
  أدب السري

الوضعية 
  اخلتامية

  :تطبيق 
  تارخيها  صنف يف جدول األعياد الدينة

  

  ختامي 



  
 

  الوسائل  المحتوى المعرفي     امليدان  06 املقطع
  133: دليل األستاذص     اجتالء العيد   فهم المنطوق وإنتاجه   األعياد 

املوارد 
  املستهدفة 

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   
يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
  وضرورة التمسك ا      للعيديربز القيم األخالقية _ 
  يوظف السرد والوصف أثناء إلقاء العرض الشفوي_    

  
  
  

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  تشخيصي  مظاهر االحتفاالت باألعياد كثرية اذكر بعضها ؟: الوضعية التعلمية * 

وضعية بناء 
  التعلم

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

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

  ؟ مب وصف الكاتب يوم العيد_ س
   بأنه زمن قصري ضاحك تفرضه األديان على الناس _ج  

  ؟   يف هذا اليوم على مستوى عالقات الناسما جلديد _ س
يوم سالم وبشر وضحك ووفاء وإخاء وقول اإلنسان لإلنسان كل _ج 

  إشعار للكل بأنه يوم جديد عيد وأنتم خبري يوم الثياب اجلديدة 
  ؟  كيف شخص الكاتب أحوال األطفال يف هذا اليوم _ س
سعداء وجوههم نظرة ابتسامام كبرية ثيام جديدة ملونة بألوان _ج 

  قوس قزح 
  ؟   ضع عنوانا مناسبا للنص_ س 

  مظاهر يوم العيد _ فرحة العيد _ أهال بالعيد _ يوم العيد _ج 

  تكويين
التدريب على 

  االصغاء
استخراج 
االوصاف 

املادية 
  واملعنوية  
القدرة على 

سرد 
  األحداث

  تعميق الفهم
استخالص 
  الفكرة العامة



  
 

  
  ؟  قسم النص إىل وحدات _ س

  )عن طبيعتها ... جاء ( :  الوحدة األوىل 
  )واحلياة ... يوم السالم ( : الوحدة الثانية 
  )غروب الشمس ... خرجت ( : الوحدة الثالثة 
   :الفكرة العامة 

  وصف الكاتب مظاهر االحتفاالت بيوم العيد  
يكلف األستاذ املتعلمني بإنتاج املوضوع شفويا بلغة سليمة مستعينينن مبا 

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

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

  املسموع؟ النص املستخلصة من  القيم يھ ما -
  القيمة الرتبوية

لتهنئة بالعيد  من مكارم األخالق واملظاهر االجتماعية ا 
   ..احلسنة بني املسلمني

  

القدرة على 
حتديد 
  املعطيات
استنتاج 
القيمة 
  األخالقية

االسرتسال 
مشافهة 

باعتماد تقنة 
  السرد

التدرب على 
  أدب السري

الوضعية 
  اخلتامية

  
  ما منط النص الذي استمعت إليه ؟ 

  أذكر بعض مؤشراته 
  

  ختامي

  
  
  



  
 

  الوسائل  المحتوى المعرفي     امليدان  06 املقطع
  135: دليل األستاذص   االحتفال باملولد النبوي الشريف    فهم المنطوق وإنتاجه   األعياد 

املوارد 
  املستهدفة 

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   
يقف على مواطن التأثري والتأثر فيه_   
وضرورة   لعيد املولد النبوي يربز القيم األخالقية _ 

  التمسك ا    
  يوظف السرد والوصف أثناء إلقاء العرض الشفوي_    

  
  

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

يوم ارتبط مبيالد سيد اخللق حممد صلى اهللا عليه : الوضعية التعلمية * 
  ؟ وسلم وصار املسلمون حيتفلون به ماذا نسمي هذا اليوم 

   املولد النبوي الشريف_ ج   

  تشخيصي 

وضعية 
بناء 
  التعلم

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

التواصل البصري بينه وبني متعلميه، مع االستعانة باآلداء واحلس احلركي 
  ).يهيء األستاذ الظروف املثلى لالستماع ـ القرائن اللغوية وغري اللغوية و 
  ؟  ماذا تعرف عن االحتفال باملولد النبوي الشريف _ س
يف يوم ذكرى املولد النبوي الشريف تقوم حكومات الدول اإلسالمية _ج 

فتحتفل كل , و العربية بتنظيم العديد من النشاطات يف خمتلف قطاعاا
وزارة بطريقتها اخلاصة و يف بعض األحيان تتم دمج هذه االحتفاالت 

ء و أبرز ما يتم تقدميه يف هذه االحتفاالت هي إلقا, باحتفال واحد كبري
و تذكري املسلمون بقصة , قصائد يف مدح النيب صلى اهللا عليه و سلم

و كما يقلي بعض املشاركني , مولد النيب و ما فيها من حكم و عرب
خطب عن أخالق الرسول عليه الصالة و السالم و فضله على كافة 

  تكويين
التدريب على 

  االصغاء
استخراج 
  االوصاف 
القدرة على 
  سرد األحداث
  تعميق الفهم
استخالص 
  الفكرة العامة
القدرة على 

  حتديد املعطيات



  
 

و قد تتضمن هذه االحتفاالت بعض األناشيد الدينية و يتم , املسلمني
 .دبة طعاماختتامها مبأ

    ؟  ما دور الكتاب هذه السنة  _ س
يعنون بكتابة املقاالت واألحاديث ونشرها وإذاعتها على الناس _ج 

تذكريا فيها بعظمة حممد صلى اهللا عليه وسلم  مولده ونشأته وسائله يف 
  ..نشر الدعوة صفاته 
   :الفكرة العامة 

وصف الكاتب مظاهر االحتفاالت بيوم العيد بالمولد النبوي الشريف 
  وودور الكتاب في وعظ الناس 

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

 .وتصويبام ، ويدافع العارضون عن عروضهم جبرأة 
يعقب األستاذ على كل ما دار بني املتعلمني ، مؤيدا ومصوبا من _ 

  حيث العارف  واملعلومات 
  القيمة الرتبوية -
  

    
 وثناء       تبسم      الزمان      وفم    ***    ضياء    فالكائنات     اهلدى     ولد

 بشراء       به      والدنيا      للدين    ***    حوله     املالئك     واملأل     الروح    
  

استنتاج القيمة 
  األخالقية

االسرتسال 
مشافهة 

باعتماد تقنة 
  السرد

التدرب على 
  أدب السري

  اشرح   
  التحنث ___ الفجار ___ حرب 

  

  ختامي

  



  
 

  الوسائل  المحتوى المعرفي     امليدان  06 املقطع
فهم المنطوق    األعياد 

  وإنتاجه
النبوي الشريف عند املولد 

    .األزهريني
  137: دليل األستاذص 

املوارد 
  املستهدفة 

يتعرف على موضوع النص وحيدده مجلة وتفصيال_   
التأثري والتأثر فيهيقف على مواطن _   
للمولد النبوي الشريف  يربز القيم األخالقية _ 

  وضرورة التمسك ا    
يوظف السرد والوصف أثناء إلقاء العرض _    

  الشفوي
  
  

  

  
  

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل

وضعية 
  االنطالق

  : الوضعية التعلمية * 
  التذكري مبوضوع احلصة السابقة املولد النبوي الشريف 

  تشخيصي

وضعية بناء 
  التعلم

قراءة النص املنطوق من طرف األستاذ وأثناء ذلك جيب احملافظة على ( 
التواصل البصري بينه وبني متعلميه، مع االستعانة باآلداء واحلس احلركي 

  ).الظروف املثلى لالستماع القرائن اللغوية وغري اللغوية  ـ يهيء األستاذ و 
  ؟   ماملقصود باخلطاب يف السطر األول من بداية النص _ س
  استعداد األزهريون هلذا اليوم _ج  

  ؟    من هم األزهريون _ س
  علماء األزهر الشريف _ج  

   كيف كان األزهري يستعد الستقبال املولد النبوي الشريف _ س
يشرتون له قفطانا وطربوشا وجبة جديدة ويتحدثون عما سيكون _ج  

  قبل املوعد بأيام 

  تكويين
التدريب على 

  االصغاء
استخراج 
االوصاف 

  املادية واملعنوية  
  

القدرة على 
  سرد األحداث
  تعميق الفهم

  



  
 

  ؟  كيف يكون االحتفال ذا العيد على مستوى األسر _ س
ثيابه اجلديدة تسارع النساء إىل اعداد الطعام ويلبس الفىت األزهري _ج 

  ...وعمامة خضراء ويضع على كتفه شال مصنوعا من الكشمري 
  :  الفكرة العامة 

 طبيعة االحتفال بالمولد النبوي الشريف عند األزهريين 
يكلف األستاذ املتعلمني بإنتاج املوضوع شفويا بلغة سليمة مستعينينن مبا 

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

ى كل ما دار بني املتعلمني ، مؤيدا ومصوبا من يعقب األستاذ عل_ 
  حيث العارف  واملعلومات 

  املسموع؟ النص املستخلصة من  القيم يھ ما -
  القيمة الرتبوية 

  
 واألوثاُن يف األرض تعبد ..ا بعــد يأس وفرتة مــن الرسلنيب أتان

 
 يلـوح كما الح الصقيل املهند. .ى سراجاً مستنرياًوهادياً فأمس

 
  وعلمـــنا اإلسالم فاهللا حنمد....... وأنذرنا ناراً وبّشــر جنًة 

  

استخالص 
  الفكرة العامة

  
القدرة على 

  حتديد املعطيات
استنتاج القيمة 

  األخالقية
االسرتسال 
مشافهة 

باعتماد تقنة 
  السرد

التدرب على 
  أدب السري

الوضعية 
  اخلتامية

  ختامي   التعاويذ_ جتله _ اشرح املشهود  

  
  



  الوسائل

    112ص الكتاب المقرر 

يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره اجلزئية 

  

  التقومي  

  .ما مها ؟ ملاذا وجدت األعياد ؟
  

و قراءة النص قراءة 

  الرتفيه عن النفوس أو إرادة التذكري حبادث حمبب 
 تنبيها لوعي قومي وحتفيزا للنفوس اجتاه الكمال 

  تكويين 
  
  

  يفهم املعىن العام للنص
  

  : التكويين
  
  
  

  يقرأ النص قراءة صامتة
  .يفهم ما ورد فيه

  
يستنتج الفكرة العامة 

  .للنص
  
  
  

الفرد 

  المحتوى المعرفي  امليدان
المفعول + ا�عياد    )قراءة مشروحة(المكتوب فهم 

  المطلق 
قراءة  النص بتأين واسرتسال  بلغة سليمة ومعربة   _ 
يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره اجلزئية _ 
يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _ 
يستخرج القيم املتنوعة  _ 
 فعول املطلقيتعرف على امل_  
ويوظفه يف وضعيات خمتلفة _ 

    

  واألنشطة املقرتحةالوضعيات التعلمية 
  : الوضعية التعلمية 

ما مها ؟ ملاذا وجدت األعياد ؟. تنقسم أعيادنا إىل قسمني 
 أفهم النصّ 

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

  :مراقبة فهم النص
  الفهم

 عن األعياد_ ج   عم يتحدث النص؟ 
الرتفيه عن النفوس أو إرادة التذكري حبادث حمبب _ ما هو سبب وجود األعياد ؟ ج

تنبيها لوعي قومي وحتفيزا للنفوس اجتاه الكمال _ ج   ما فائدة العيد ؟
  : الفكرة العامة 

الفرد بيان الكاتب دوافع ا�حتفال با�عياد وأثرھا في 
 والمجتمع

  
 

    06املقطع 

فهم   الألعياد

_   املوارد املستهدفة 

 _ 
  _  
  _  
   _  

 _ 

  
  املراحل

وضعية 
  االنطالق

الوضعية التعلمية * 
تنقسم أعيادنا إىل قسمني 

وضعية 
بناء 
  التعلم

القراءة الصامتة�
صامتة للفهم

مراقبة فهم النص�
الفهم أسئلة -

عم يتحدث النص؟ _ س 
ما هو سبب وجود األعياد ؟ ج

ما فائدة العيد ؟_ س
الفكرة العامة �
  
  
  

بيان الكاتب دوافع ا�حتفال با�عياد وأثرھا في 
والمجتمع



  
 

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

  .سالمة اللغة ، احرتام عالمات الوقف 
  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}احلياة ا:  إىل قوله... األعياد:الكاتب من قول{ :الفقرة األوىل�

  سنة فطرية جبل عليها اإلنسان  - ؟  ج كيف عرف الكاتب االعياد_ س  
منذ عرف اإلنسان االجتماع والتقاليد _ مىت ظهرت األعياد ؟  ج_ س

  والذكريات 
ال لكل _ هل األعياد يف بالدك هي نفسها عند الدول األخرى ؟ ج_ س

  أمة أعيادها وطريقة احتفاالا 
تسري  -  طبع املقصود أن األعياد كائنة يف النفس قبل تعلمها, فطر: جبل 

  ختفف: 
  :الفكرةاألساسية�

  مفهوم األعياد وعالقتها باألمم 
 ..الذكريات.:إىل قوله... الباعث :من قواللكاتب{ :الفقرة الثانية�
  قراءا}
الرتفيه عن النفوس ومتكينها من ؟ ج  ماهلدف من أقامة األعياد_ س   

  التذكري حبادث حمبب إىل النفوس _ حرية شخصية 
عيد _ عيد االستقالل _ عيد احلرية _ ؟  ج  اذكر بعض األعياد _س 

  اجلهاد 
  الدافع : الباعث 

  .الثانية :الفكرةاألساسية�
  الدوافع احلقيقية لسن األعياد 

الكمال :  إىل قوله...   واألعياد:من قول الكاتب{ :الفقرة الثالثة�

  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

  
  
  
  

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 



  
 

  قراءا}
   هي موروث عن أجدادنا  - ؟  ج  كيف تنشأ هذه األعياد_ س  

ا نوع األجواء السائدة يف ما هي املعجزة اليت حتدث عنها الكامت_ س
  ب  ؟األعياد

  الفرح والسرور _ ج
  مجع العزمية وهي اإلرادة املؤكدة: العزائم  - سرور: انشراح  

  :الفكرةاألساسية�
األعياد موروث عن السلف الصاحل تقوي العزائم وتبعث الفرح والسرور يف 

  النفوس
  .النص اھعلی انطوى اليت القيم استخرج -
  قيمة تربوية  *

  :قال الشاعر 
  أيام العيد أيام تسلية وراحة وتكافل واستخالص العرب 

الوضعية 
  اخلتامية

  ..الّنصّ  مضمون ّخلص- 
 

  عدة تؤازره أسالفه :إنشائك من مجل يف التالية املفردات وّظف -

  يستخرج 
  حيلل

  يستنتج
  



  
 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـيت
  املفعول املطلق 

  االنطالق  من الوضعية التعلمية 
  .حفظت الدرس حفظا: يقول التلميذ النجيب  * -

 ؟" حفظت"بعد الفعل " حفظا"ملاذا تكررت كلمة  *
  . "حفظت"للتأكيد على معىن الفعل " حفظا"تكررت كلمة  *

  :استخراج الشواهد من النص املقروء -
   الشواهد∗

    فكروا فيها تفكريا  -1
 حصداً  احلروب حتصد األرواح_ 2              
 تدمرياً   وتدمر البالد   _ 3                       
 موجعاً   أنيناً   يِئن املصاب  _4              
 .الطفل  صراخ  ويصرخ_ 5                          

 صرختني  صرخ املريض    _6            
 .حركةً  وحترك    - 7                      
  
 الشواهد األستاذ يقرأ
 اھبقراءت ثالثة أو تلميذين فّ  يكل *

  

اليت حتتها خط يف األمثلة السابقة كلها وجدا مصادر ذا تأملت الكلمات   
  ..منصوبة

وحني توازن بينها وبني ما سبقها من األفعال جتد أا مشرتكة معها يف حروفها 
   .موافقة هلا يف ألفاظها

  .املفعول املطلق هذه املصادر وما شاها تسمى عند النحاة

  اخل) منت نومتني..هدوءاً زأر األسد زْيراً، هدأت العاصفة (ونظريها 

  يقرأ ويستنتج
  
  

  



  
 

  بعد ذلك الشواهد جتد أن املصدر فيها قد قوى الفعل الذي قبله وأكد معناه  تأمل

ولكنك حني . مث سكت ملا أستفيد هذا التأكيد) احلروب حتصد األرواح: (ولو أنك قلت
قوًة جتد الفعل قد استفاد   حصداً   احلروب حتصد األرواح: تُتبع الكالم بذكر املصدر فتقول

 .وتأكيداً بذكر املصدر بعده
  فالغرض من املفعول املطلق يف هذا املثال وما شاه هو تأكيد الفعل:   وإذن

   .وهتف هتافاً وهكذا.. بكى بكاءً : ومثال ذلك
وضعية 
  بناء التعلم

  :واملناقشة التحليل

  ل املطلق الذياملفعو فإنك تدرك حني تقرأ مثالَْيها أن أما الشاهد الثاين 

  ..قد جاء لغرض آخر غري التأكيد_        ُوضع حتته خط  

  مث سكت ) يئن املصاب: (ذلك أنك لو قلت. إنه لبيان نوع الفعل 

  فقد بينَت نوع ) أنيناً موجعاً : (فإذا أتبعته بقولك. مل يُعرف نوع األنني

  وبعبارة أخرى . األنني

  ، وكذلك املثال الثاين)أنيناً موجعاً : (املصاُب؟ فاجلوابأّي أنني أن : لو أنك سألت

 ).ُصراخ الطفل: (أي صراخ َصرَخ املصاب؟ لكان اجلواب: فإنك حني تسأل       
   بيان نوع الفعل  :  فهذا النوع من املفعول املطلق له غرض خاص هو:   وإذن

   –ووثب وثباً قوياً .. أَو زئري األسد -زأر زئرياً عالياً : وأمثلته كثرية تقول

 .وهكذا.. أو َوْثَب الثعلب
  جتد أن املصدر الذي ُوِضع حتته خط 4املثال انتقل بعد ذلك إىل 

  قد جاء لبيان العدد  

   فيه حتديد للصراخ وأنه مرة واحدة،  ."  صرخة  َصرَخ املريض "  فقولك

  يقرأ ويستنتج
  
  
  
  
  
  
  
  

  حيلل ويناقش
  

يسرتجع معارفه 
  ومكتسباته 

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ...يوظف
  
  



  
 

  أو صرخات فإنك كذلك تريد -صرخ صرختني : وحني تقول 

  فمن أغراض املفعول املطلق أن جييء : وإذن .بيان عدد الصرخات 

 .لبيان عدد مرات الفعل
 لبيان عدد مرات الفعل  يأيتفمن أغراض املفعول املطلق أن  :  وإذ   

 :تعريف املفعول املطلق
صريح من لفظه أو من معناه لتأكيده أو املفعول املطلق هو مصدر يؤتى به بعد فعل 

  .بيان نوعه أو بيان عدده
 :أنواع املفعول املطلق

ذي يذكر وحده غري منعوت وال هو ال: املفعول املطلق املؤكد لفعله -1
  .مضاف

ح عمله  نظم: مثال تنظيما  الفال.  
  .هو الذي يكون منعوتا أو مضافا: املفعول املطلق املبني للنوع - 2

اء. انطالقا سريعا  انطلق العداء  :مثال هم  انطلق العدانطالق الس.  
هو الذي يدل على تكرار الفعل بعدد : املفعول املطلق املبني للعدد - 3

  .معني
  دورتني  دار العداء.دورة واحدة دار العداء  :مثال

وضعية 
  اخلتام 

 أوظف تعليمايت :  أعرب ما حتته خط 

 فهمت الدرس فهمت     الدرس : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

 فهما : مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

 املسلم _ اتهد _ املؤمنة  _ الناجحة 

 أجنز متاريين يف البيت

 113ص التمارين 

  
  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف



  
 

  الوسائل  المحتوى المعرفي  امليدان  06: ااملقطع 

  ،السبو ر ة 114الكتاب املقرر ص  يف يوم األمهات   )نص أدبي (المكتوب فهم    األعياد 

بتأين واسرتسال  بلغة سليمة  نصا شعريا قراءة _   املوارد املستهدفة 
يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره _ ومعربة   

 اجلزئية 
يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
يتعرف على أقسام البيت الشعري _     

  
  

  التقومي      الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
، الذي يعّرب فيه “عيد األم”آذار من كل عام بـ /مارس 21حيتفل العرب يف 

 .األبناء عن حبهم جتاه أمهام، من خالل باقة ورد أو هدايا أو بطاقات معايدة

مىت بدأ؟ وملاذا خيتلف يوم “ عيد األم”فهل فكرت يوماً قبل االحتفال بـ 
  الوطن العريب عن باقي دول العامل؟االحتفال به يف 

  التعريف بالشاعر 
  

 والية سطيف، و نشأ يف أسرة " قنزات"م بقرية 1916سنة " الربيع بوشامة"ولد 
  

 فقرية حمافظة على تقاليدها اإلسالمية، فحفظ القرآن الكرمي، و أمت
 م فتتلمذ على 1937دراسته االبتدائية، و انتقل إىل قسنطينة سنة  

 ابن باديس،اإلمام 
م نفذ فيه حكم اإلعدام، و أضيف امسه إىل قائمة شهداء 1959ماي  14و يف 

  .حرية اجلزائر

  :التشخيصي
  ....يستذكر ، يتذكر

ـــز....يستنتج ـــ ـــ   ......ميّي

وضعية بناء 
  التعلم

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

  :التكويين 
  



  
 

  .للفهم
  :مراقبة فهم النص�
   عن األم _ ؟ج .النص؟ يتحّدث عّمن_ س   أسئلة الفهم -
  . تكرميا هلا واعرتافا بفضلها  _ ج ؟  ملاذا حنتفل بعيد األم_ س
  : 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 

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

    ؟عن أي قوم يتحدث الشاعر يف قوله تلك األمومة عند قوم تعبد _ س  
  .عن الغرب  - ج

  .يقدسوا _ ج  ؟ كيف يتعامل هؤالء مه أمهام _ س  
  أن ترى أمهاتنا السعادة ؟   ماذا متىن _ س 
  ؟ ماذا فعل هؤالء ألمهام _س 
  ...األم جعلوا هلا عيدا أغر مقدسا  وسخروا أقالمهم للكتابة عن _  ج  

  تظهر : جتتلي _  تستجيب:ب _   عظيما : مقدسا _ مشهر  :أغر  _ 
  :الفكرةاألساسية�

  متين الشاعر أن يقام ألمهات وطنه عيد مثل أمهات الغرب 
  قراءا}6 ... 4{ :الوحدة الثانية�
أخربها أن النيب أوصانا باألم والقرآن الكرمي _ ؟ج مب أخرب الشاعر األم _ س   

  حثنا على طاعتها وأكرمها يف التنزيل احلكيم 
  تريد تطلب  :تتودد_  تطمح _ دف  :تصبو _  استحسان: مستطاب 

  .الثانية :الفكرةاألساسية�

  
  يقرأ النص قراءة صامتة

  .يفهم ما ورد فيه
  

يستنتج الفكرة العامة 
  .للنص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حب الشاعر �مه وبيان فضلھا عليه وحبه لھايوم عيدھا 
 



  
 

  بيان الشاعر عناية اإلسالم باألم فهي مذكورة يف القرآن والسنة 
  قراءا} 10 ... 7{ :الوحدة الثالثة�
  من لألمومة يف محاها ؟عم تسآل الشاعر؟  -س
   من يكفكف دمعها  
  ؟ من يفعل ذلك يف نظر الشاعر _ س 

  األبناء _ ج 
  حمرتقة من الشوق بكاء صادر من عاطفة األمومة :ملتاعة 

  اهلجران والنسيان :سلوة _ مسح الدموع مرة بعد مرة    :يكفكف
  الثالثة األساسية الفكرة

  دعوة الشاعر اىل احتواء األم واالعتناء ا ورعايتها 
  الّنّص؟ من دفھال ما *

   :القيمة الرتبوية 
ألم تبقى كما هي، يف حياا وبعد موا، ويف صغرها وكربها، فهي عطر يفوح 
شذاه، وعبري يسمو يف عاله، وزهر يشّم رائحته األبناء، وأريج يتألأل يف وجوه 

ومجال وأمان، وحمّبة وموّدة، رمحة وألفة، أعجوبة ومدرسة، اآلباء، ودفء وحنان 
 .شخصّية ذات قيم ومبادئ، وعلو ومهم

  :أتذوق النص
  عاطفة الشاعر صادقة وصدقها يكمن يف كوا من ابن حنو أمه : العاطفة 

  النص يذكرنا بنص ماما من املقطع األول 
   األلفاظ سهلة واضحة وموحية والعبارات قوية منسجمة 

  

  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 

الوضعية 
  اخلتامية

  ما نوع النص مع التعليل ؟
  النص قصيدة شعرية ألا جتاوزت سبعة أبيات 

   6إىل  4احفظ  األبيات من 
  

  حتصيلي 

  



  
 

  الوسائل  المحتوى المعرفي  امليدان    06املقطع 

الممفعول +.هدية العيد    )قراءة مشروحة(المكتوب فهم   الألعياد
  ألجله 

    116ص الكتاب المقرر 

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

يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
فعول ألجلهيتعرف على امل_     

ويوظفه يف وضعيات خمتلفة _   
  

                                                 
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل

وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
ماذا تسمى هذه اهلدية ؟   _س       هدية   ؟ ماذا تقدم ألمك يوم العيد 

  هدية العيد _ ج 

  
  تشخيصي

وضعية بناء 
  التعلم

التالميذ إىل فتح الكتاب و قراءة النص قراءة صامتة دعوة :القراءة الصامتة
  .للفهم
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم -

   عن هدية العيد_ ؟ج . عم يتحدث الكاتب_ س 
  ؟ماهي احلالة االجتماعية للطف _ س
  ... .  فقري جدا _ ج 
  ؟ ماذا فعل الطفل حىت يستطيع أن يقدم هدية ألمه _ س
  ضاعف عمله يف مسح األحذية  - ج
  : الفكرة العامة �
  
  

  
  تكويين 

  
  

يفهم املعىن العام 
  للنص
  

  : التكويين
  
  
  

يقرأ النص قراءة 
  صامتة

معاناة طفل فقير يتيم وتضحيته من أجل الحصول على 
 ھدية عيد �مه  



  
 

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

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

  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}العيد :  إىل قوله...   مل يبقى :من قول الكاتب{ :الفقرة األوىل�

   يومان - ؟  ج  كم بقي للعيد_ س  
  إىل عمله ميسح األحذية _ ؟    ج أين توجه علي وملاذا_ س
  من ثالثني إىل أربعني قرشا _  كم كان يتقاضى ؟ ج _ س 
  ماذا قرر علي يف ذلك اليوم ؟_ س
  قرر أن يعمل أكثر ليكسب أكثر _ ج 
  ملاذا ؟ _ س
  حىت يشرتي هدية العيد ألمه _ ج

  زبون : عميل 
  :الفكرةاألساسية�

  عزم علي على مضافة عمله حىت يشرتي هدية العيد ألمه املريضة 
  قراءا} املسكينة .:إىل قوله... بل جيب:من قول الكاتب{ :الفقرة الثانية�
  األراجيح و األلعاب ودخول املسارح _ ؟ ج   مم حرم علي نفسه _ س   

   كثرة املساحني ألحذيتهم _ ؟  ج   ماذا يكثر ليلة العيد_س 
  .الثانية :الفكرةاألساسية�

 التضحيات اليت قدمها علي يف سبيل اسعاد أمه املريضة  
  .النص اھعلی انطوى اليت القيم استخرج - 

  قيمة تربوية 
رضا الرب يف رضا الوالد : (  عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال

  )ديف سخط الوال وسخط الرب

  .يفهم ما ورد فيه
  

يستنتج الفكرة 
  .العامة للنص

  
  
  
  
  

يتدخل املتعلم يف 
  .....النقاش حيلل 

  
  
  
  

يستخلص األفكار 
  .األساسية

  ....جيرب 

  حتصيلي   خلص النص   الوضعية اخلتامية



  
 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـتي
  المفعول ألجله

  مراجعة المفعول المطلق
  :استخراج الشواهد من النص املقروء -

  الشواهد∗
  رمبا صام بعضهم اليةم ابتغاء األجر والثواب عند اهللا تعاىل -1

  
 للحرية  طلباً  غرتبتُ 

 استجماماً   الَزْمُت البيتَ  .لالستجماِم    =
 يف الرضا  رغبةً   الوالدةَ ُزرُت  .للرغبِة    =

 .للحفاِظ    =
على   ِحفاظاً   أُساِمُح الصديقَ 

 املودةِ 
 للراحةِ   طلباً   اْستَـَرْحتُ  .لطلِب    =
 الزَّللِ  خشيةَ  َأَحتَفُظ يف كالمي .خلشيِة    =
ْعرَِفةِ   َقْصدَ   َأْسأُل اَلعاملَِ  .لقصِد املعرفِة    =

َ
 امل

 .حلذر احلوادث    =
اهلدوَء يف أَْلَتزُِم 

 احلواِدثِ   َحَذرَ  السوِق 
 

  يستنتج   



  
 

  :واملناقشة التحليل  
 ما الداعي أو ما : تقديرُُه من اجلمِل الساِبَقِة مجلٍة إجابٌة لسؤاٍل   يف كل

 .السبب أو ما الِعلُة 
إجابٌة ملن يسأُل ما داعي  والثانيةُ  إجابٌة ملن يسأُل ملاذا اغرتبت ؟  فاألوىل
ما ِعلُة ـ َسَبُب ـ زيارِتَك    ملن يسألُ   إجابةٌ   والثالثةُ  البيَت ؟لزومَك 

  لواِلَدِتَك ؟
( ولعنا ُنالحُظ أن الَكِلَمَة الواقعَة جواباً  .وكذلك األمُر يف بَقّية اُجلَملِ  

َلُه , هي مصدٌر منصوٌب ) املفعوَل ألجله  ويشارُِك , يبني سبَب ما قَـبـْ
  العاِملَ 

  .يف الزَمِن ـ الوقِت ـ ويف الفاعل أيضاً ) الِفْعَل ( 
  االستنتاج   

 :تعريف املفعول ألجله  
وقوع ) سبب(يُذكر لبيان علة , املفعول ألجله هو مصدر قلّيب منصوب 

  .الفعل ويشاركه يف نفس الزمِن ونفس الفاِعلِ 
  .مرضاته  ابتغاء  أعبد اهللا: مثال

سرتجع معارفه 
  ومكتسباته 

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ...يوظف

  وضعية اخلتام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أوظف تعليماتي :

 هات مجال تشمل على مفعوال ألجله  

 .احلصول على الطعام  رجاءَ   ظل اإلنسان يزرع األرض - 1
زيادة  قصدَ  بدأ العمل يف حتويل الصحاري إىل أراض زراعية - 2

  .اإلنتاج
  .خصوبة األرضالستعادة   طلباً  ُتستعمل األمسدة الكيماوية - 3

    
  أجب عن هذه األسئلة وظمن إجابتك مفعوال ألجله  2س 
  مل جئت إىل املدرسة ؟ _ س  

  
  
  
  
  

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جئت إىل املدرسة طلبا للعلم _ ج
  مل حيسن الناس إىل بعضهم _ س 
  حيس الناس إىل بعضهم ابتغاء مرضاة اهللا _ ج 
  مل يشرتي الناس فواكه كثرية يف العيد_ س
  يشرتي الناس فواكها كثرية يف العيد إكراما لضيوفهم _ ج 

    
 

 أنجز تمايني في البيت 

 اعرب  ( يصوم املسلمون رمضان استجابة ألمر اهللا )

 يصوم : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

املسلمون : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو والنون ألنه مجع مذكر 
 سامل

 رمضان : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره 

استجابة : مفعول ألجله  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
 على آخره 

ألمر : ل : حرف جر أمر اسم جمرور ب ل وعالمة جره الكسرة 
 الظاهرة على آخره  وهو مضاف 

 اهللا : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ختامي 



  
 

  
  الوسائل  احملتوى املعريف     امليدان  06: ااملقطع 

  ،السبو ر ة 118الكتاب املقرر ص  مولد محمد     )نص أدبي (المكتوب فهم    األعياد 

بتأين واسرتسال  بلغة سليمة  نصا شعريا قراءة _   املوارد املستهدفة 
يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره _ ومعربة   

 اجلزئية 
يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
يتذوق النص_       

  
  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  :التعلمية الوضعية * 
  تسميع املقطع من اهلاتف النقال 

 من ثنيات الوداع.. طلع البدر علينا 
 مادعي هللا داع  ..وجب الشكر علينا 

   جئت باالمر املطاع  ..ايها املبعوث فينا 
  من هو البدر ؟ حممد صلى اهللا عليه وسلم 

 6يف  حممد اهلادي بن علي بن حممد بن السنوسي الزاهري ولد التعريف بالشاعر
بالزاب الشرقي يف  ليانة م بقرية1902جوان  13/هـ 1320ربيع األول 

 03ويف العالمة حممد اهلادي السنوسي الزاهري يف  اجلزائر شرق بسكرة والية
  .. بالقبة“ قاريدي”ودفن مبقربة  1947أكتوبر 

  تشخيصي 

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

  .للفهم
  أسئلة الفهم - :مراقبة فهم النص�
عن مولد النيب صلى اهللا عليه _ ؟ج .الشاعر يف قصيدته يتحّدث عمّ _ س 

  وسلم 

  



  
 

من تواضع عمر رضي اهللا عنه  على _ ج على من تعود كلمة هالل  ؟_ س
  النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم 

يف _  ج جميء النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ كيف كان الناس قبل_ س
  ظلمات 

  : 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 
وضعية بناء 

  التعلم
  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}" 5 ... 1 "{ :الوحدةاألوىل�

   ؟ مب شبه الشاعر يوم ميالد حممد صلى اهللا عليه وسلم : س 
 يومك يف االيام ذو عزة ورحب _ ج 

   ؟ ومب شبه شهر مولد خري اخللق _ س 
  منارة نور لوامعها من الشهب_ج   
   هل يوجد ما يشبه عامه : س
  :عامك ال متاثله الدىن خصيب املرعى وزرعه منعش رطب_ :ج  

  :الفكرةاألساسية
  وصف الشاعر يوم وشهر وعام مولد سيد اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  قراءا}10 ... 6{ :الوحدة الثانية
  ؟ مب أخرب الشاعر حممد صلى اهللا عليه وسلم : س   
  .أن الغيب حيتجب بيننا : جـ  

    وماذا طلب منه  ؟: س 
  هل منك كشاف يكشف به الغيب  _ جـ  

  
  
  :التكويين 

  
  

يقرأ النص قراءة 
  صامتة

  .يفهم ما ورد فيه
  

يستنتج الفكرة 
  .العامة للنص

  
  

يتدخل املتعلم 
يف النقاش حيلل 

.....  
يستخلص 

مي�د الرسول صلى هللا عليه وسلم ھو مي�د امة وعطاء جزل من هللا 
 العزيز الحكيم



  
 

   هو خري النبيني ؟ من_ س 
  حممد صلى اهللا عليه وسلم _ ج 

    مم يستحي الشاعر ؟_ س 
  من حال األمة اليوم _ ج   

 اهلالك  الردى حلول الشر  :الويل  مصيبة _ شديدا _ ثقيال  : فادح
  . الثانية:الفكرةاألساسية

  سرة وأمل الشاعر على ما آلت إليه أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم حم
   تباينت عواطف الشاعر يف القصيدة وضح ذلك _   :النصأتذوق 

عاطفة اعجاب وافتخار وحب لسيد اخلاق حممد صلى اهللا عليه وسلم يف _ ج 
  األبيات األوىل 

وعاطفة حسرة وأسى وحزن على ما آلت إليه األمة االسالمية اليوم وهذا يف 
   األبيات األخرية 
  : القيمة الدينية 

 لك يا رسول اهللا صدقُ  حمبةٍ       فاقتْ  حمبةَ   كل َمن عاش على الثرى
 لك يا رسول اهللا صدقُ  حمبةٍ     ال تنتهي أبداً  ولن تتغريا

 لك يا رسول اهللا منا نصرةٌ           بالفعل واألقوال عما يُفرتى

األفكار 
  .األساسية
  ....جيرب 
  
  

  

  استخرج من النص أسلوبني خربيني خمتلفني   الوضعية اخلتامية
  حممد إن الغيب حيجب بيننا _  1 

  حممد هذي حال أمتك اليت عرفنا _ 2
  مالنمط الغالب على النص مع التعليل ؟

  النمط الغالب على النص وصفي  
 .النعت واحلال اإلكثار من 
  استعمال املماثلة واملشاة 

  الفعل املاضي واملضارع للداللة على احليوية استخدام-.
  

  حتامي 

  



  
 

  الوسائل  المحتوى المعرفي  امليدان    06املقطع 

+ اليوم العالمي للبيئة     )قراءة مشروحة(المكتوب فهم   الألعياد
  التاء المفتوحة 

    116ص الكتاب المقرر 

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

يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
على مواطن كتابة  التاء املفتوحة يتعرف   _   

ويوظفه يف وضعيات خمتلفة _     
  

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل

وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
جتُد يف آثاِر اُألمِم الغابرِة أن هالَكها ليس نتيجَة نقٍص يف علٍم وفٍن وغذاٍء 

وسالٍح، بقدِر ما هو فساُد سببه اإلنسان من رمي القاذورات والنفايات وعدم 
  احلفاظ على البيئة مما يسبب تلوث 

  لذا خصص يوم علمي للبيئة 

  

وضعية بناء 
  التعلم

  .و قراءة النص قراءة صامتة للفهم التالميذ إىل فتح الكتاب دعوة :القراءة الصامتة
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم -

لتلوث ا_ ؟ج .  تالنفاياماذا ينتج عن دخان املصانع والسيارات ورمي _ س 
   البيئي

لتذكري بضرورة احملافظة على _ ج  ؟ مل خصصت الدول ياوا علمي للبيئة _ س
    البيئة 
  : الفكرة العامة �
  
  

  
  
  
  
  
  

  تكويين 
  
  

يفهم املعىن العام 
  للنص
  

اليوم العالمي للبيئة ھو ا�داة الرئيسية لتشجيع الوعي في 
 .جميع أنحاء العالم والعمل من أجل تحسين البيئة



  
 

.  
قراءة منوذجية من األستاذ مث قراءة أحسن التالميذ و أجودهم أداًء، مث قراءات  �

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

  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}الطبيعي :  إىل قوله..   حتتفل :من قول الكاتب{ :الفقرة األوىل�

  ؟  مىت حتتفل الدول باليوم العاملي للبيئة _ س 
    يف اخلامس من حيزران من كل سنة _ ج
  ؟ذا اليوم  كيف جرت عادة  احتفال األمم املتحدة _ س
ختصيص عنوان معني من عناوين احلفاظ على البيئة ليكون موضوع الندوات _ ج 

    تم بإصالح شؤون البيئة واملؤمترات والورشات اليت 
  امليالدي 

  :الفكرةاألساسية�
  طريقة األمم املتحدة يف االحتفال باليوم العاملي للبيئة 

  قراءا} الشمسية .:إىل قوله...  إن األمما:من قول الكاتب{ :الفقرة الثانية�
  ؟   ماملطلوب من األمم اليت تعتين بشؤون البيئة _ س   
  مطالبة بوضع سياسة كفيلة تساهم يف احلد من التلوث مبختلف أنواعه _ ج

  ؟    عالم تقوم هذه السياسة _س 
منع _ االكثار من محالت التشجري  _ اجياد حلول لتوصيل املياه امللوثة  _ ج  

  تطوير تقنية السيارات _ تصريف املياه احلارة الناجتة عن املفاعالت النووية 
  .الثانية :الفكرةاألساسية�

ضرورة مسارعة الدول املهتمة حبماية البيئة إل وضع خطط وبرامج للحد من  
    ظاهرة التلوث البيئي 

  قيمة تربوية 
َو@َ تُْفِسُدوا ِفي ا;َْرِض َبْعَد إِْص�ِحَھا َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِنَّ : (قال تعال

 ِ نَ   قَِريبٌ   َرْحمةَ هللاَّ    56:سورة ا;عراف  )الُمْحِسِنينَ   مِّ

  : التكويين
  
  
  

يقرأ النص قراءة 
  صامتة

  .يفهم ما ورد فيه
  

يستنتج الفكرة 
  .العامة للنص

  
  
  
  
  

يتدخل املتعلم 
يف النقاش حيلل 

.....  
يستخلص 

األفكار 
  .األساسية
  ....جيرب 

  حتصيلي   مالنمط الغالب على النص _  الوضعية 



  
 

  سردي _   اخلتامية
  خلص النص 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـتي
  :استخراج الشواهد من النص املقروء -
   الشواهد∗
  عمل  ورشاتعلى محاية البيئة  عرب  املشعة  الندواتجرت   -1

 

  

 .نِعمةً   سَلبتْ   ُرب كلمةٍ 
 :أمثلة 

 ولكن ال حياة لمن تُنادي        حياَ   ناديتَ   لو أمسعتَ  لقد ـ

  
 .السفينة  َغرِقت من كثرة المالحين ـ
َدتْ  السريرة طابت إذا ـ  .السيرة   محُِ
  " .حياً   ُدْمتُ  وأوصاني بالصالة والزَكاة ما  " ـ

 

  

  :واملناقشة التحليل  
  التاء املفتوحةت

 .. األفعالوترد يف أواخر األمساء واألفعال واألحرف وأمساء 
 .. فال تغيري يف لفظها إن وقفنا عليها أو إن مرت يف سياق الكالم.. وتلفظ تاء 

  :ورودها يف األمساء. أ
حنو فراشات وكلمات وهي محع مؤنث  : يف أواخر اجلمع املؤنث السامل وما يلحق به .1
  سامل

 .. وذوات و أوالت وهي ملحقات جبمع املؤنث وتعين صاحبات
  تو زيْ  تو بنـْـ تحنو ميْـ  : األمساء الثالثية ساكنة الوسط ومجوعهاأواخر يف .2

  .. ومجوعها أموات وبنات و زيوت
 وقد وردت هكذا القرآن غري مرة منها : " يا أمت" و " يا أبت " يف آخر  .3

: 

يسرتجع معارفه 
  ومكتسباته 

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ...يوظف
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

َعْل َما تـُْؤَمرُ  تِ قَاَل يَا أَبَ    102الصافات )  افـْ
 .. " يا أيب" واألصل .. تـُعّوض الضمري واتفق مجهور العلماء على أا 

 .. " يا أبيت: " فكثٌري خيطئون فيكتبون .. وال جيوز اجلمع بينها وبني الضمري 
  ..تأن: وللمؤنث  تَ للمفرد املذكر أن : يف آخر ضمريي املخاطب .4
وهي كثرية ودخيلة وأغلبها من أصل  : يف أواخر أمساء العلم األجنبية املذكرة.5

  تركي
 .. توجالو  تو حكم تو ج تو رأف تعصم: حنو 
وتكون التاء من أصل للكلمة ويف  : يف أواخر األمساء اليت تكون تاؤها أصلية .6

 .. تو ثبا تحنو نبا. آخرها
حنو  : يف آخر األمساء املنتهية بتاء سبقتها واو ساكنة أو ياء ساكنة.7

: تكون أعجمية حنووقد  تو عفريْ  توأيضاً الكويْ  تو تابوْ  تعنكبوْ 
 .. تو بريوْ  تعشرتوْ 

  :ورودها مع األفعال - ب
 : وترد يف ثالث حاالت.. والترُد التاء مع اإلفعال إال مبسوطةً  

  ..تونب تو سك تحنو ثب : أن تكون من أصل الفعل.1
  .الطعام تُ و أكل.. بك  تُ حنو مررْ  : ( تاء الفاعل(أن تكون ضمرياً متصالً .2
  ..سعاد ُ وظيفتها تْ حنو كتبَـ  : التأنيثأن تفيد  .3

  :جـ ورودها يف األحرف
 : وترد يف بعض احلروف فتكتب مفتوحة حنو

  .الطقَس مجيلٌ  تحنو لي.. يبقى اخلرب مرفوعاً  حرف مشبه بالفعل ينصب املبتدأ و : ليت
 .. تفيد التمينوهي 
األفعال  وهي تعمل عمل.. والتاء هنا للتأنيث .. وهي حرف نفي  : الت

  الناقصة
  ويشرتط أن يكون امسها وخربها من أمساء.. فيبقى املبتدأ مرفوعاً وينصب اخلرب 

 .. الزمان و حيذف امسُها عادة
 : كقول الشاعر
 ساعَة َمْنَدٍم والبغُي َمرَتُع مبتغيه َوِخيمُ  تَ نِدَم الُبغاُة وال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
 

 .. الساعة ُ ساعةَ  مندم ٍ   توال: واألصل هنا 
ص ) ِحَني َمَناص تْ َكْم أْهَلْكَنا ِمن قَـْبِلِهْم ِمن قَـْرٍن فـََناَدوا َوَال (  : تعاىل أو كقوله

88 
 .. احلني ُ حنيَ  مناص ٍ  توال: واألصل هنا 

 واألصل ُربّ .. والتاء تفيد التأنيث .. وهو حرف جر زائد  : رُّبت
  صدفة خري من ألف ميعاد ترُبـّـ: حنو 

  ..والتاء هنا للتأنيث.. يفيد الرتجي وهو .. واألصل لعل  : لعلت
والتاء .. وهو حرف عطف يفيد التعقيب والرتاخي ... واألصل ثــُم ّ  : ثــُّمت

  هنا للتأنيث
    هند توأيضاً جاءت دعد ثـُـمّ .. جاء عمر ٌ ثـُـم علّي : حنو 

  
  

وضعية 
  اخلتام 

 أوظف تعليمايت : علل مل كتبت التاء يف كل كلمة من الكلمان التالية مفتوحة 

 الكلمة  سبب كتابة التاء مفتوحة 
 اسم ثالثي ساكن الوسط 

 اخر الفل تاء املتكلم 

 مجع تكسري 

 مجع مؤنث سامل 

 أصلية يف الفعل

 بنت _ صوت  _

 رميت  _ قلت 

 أوقات 

 _ تلميذات 

 بات 
  اجنز متاريين بالبيت 

  121متارين ص 
 

  
  

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف

  
  
  



  
 

  
  الوسائل  احملتوى املعريف  امليدان  06: ااملقطع 

  ،السبو ر ة 122الكتاب املقرر ص   عيد الجزائر    )نص أدبي (المكتوب فهم    األعياد 

بتأين واسرتسال  بلغة سليمة  نصا شعريا قراءة _   املوارد املستهدفة 
يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره _ ومعربة   

 اجلزئية 
يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    

ويتعرف على األسلوب اخلربي   يتذوق النص_      
  

  

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل

وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
  اذكر بع األعياد الوطنية الجزائرية ؟

  التعريف بالشاعر
بوادي  القرارة صاحل بن صاحل خريف من مواليد بلدة

، التحق مبدرسة الرتبية والتعليم التابعة  1932سنة غرداية والية ميزاب
د إىل القرارة ليستكمل دراسته م ،مث عا 1938 جلمعية العلماء بباتنةسنة

تويف  1946الكرمي سنة للقرآن أمت حفظه ]1[ بتدائية مبدرسة احلياة ،االب
   م1998يف الرابع والعشرين من شهر نوفمرب 

  تشخيصي 

وضعية بناء 
  التعلم

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

  .صامتة للفهم
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم - 

يف فرتة _ ؟ج .يف أي فرتة جاء العيد الذي حتدث عنه الشاعر _ س 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

     االستعمار 
ألنه كان يعيش يف أجواء _ ج ؟  مل مل يشعر الشعب بفرحة العيد_ س

  سيدها الرصاص والقتل 
  : 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 
  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�
  قراءا}3...  1{ :األوىل الوحدة�

 ؟ عم تساءا الشاعر يف بداية القصيدة : س 
   عن حال العيد _ ج

 ؟  كيف جاء العيد_ س 
  ثقيل الظل _ج 
  ما نوع هذا التعبري ؟_ س
  تعبري جمازي _ ج 
  كيف كان وجه العيد  يف املاضي ؟_ س
  كان مطلق الوجه مبتسما تعلوه الزغاريد_ ج
    

  :للغويات
  قبيح :  يشني
  تقلص_ تشنج  : ختديد

  : التكويين
  
  

يقرأ النص قراءة 
  صامتة

  .يفهم ما ورد فيه
  

يستنتج الفكرة 
  .العامة للنص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وصف الشاعر حالة الشعب الجزائري وھو يحيي العيد   



  
 

   بشوش ضاحك  :  طلق الوجه 
  :الفكرةاألساسية

  شاعر حال العيد يف وطن جريح وصف ال
  قراءا} 6...  4{ :الوحدة الثانية

 ؟  كيف وجد العيد الشعب اجلزائري : س   
الشهداء يف ساح _ النريان يف هلب وللرصاص على اهلامات تغريد : جـ

   . ..القتال سفك الدماء 
  الدماغ _ املخ  :   اهلامات 

  املوت  :  املنية 
 الفتال: النزال 

  مصائب: صناديد 
  لطخ: ضمخ 

 مراق : املسفوك 
  مجع مفرده تاج ويقصد امللوك : رحى ا

  . نيةالثا:الفكرةاألساسية
  احلالة املأساوية اليت يعانيها الشعب اجلزائري يوم العيد

  قراءا} 6...  4{ :الوحدة الثالثة
 بقدوم العيد ويستعد له يف نظر الشاعر    ؟من يفرح : س   
  الشعوب احلرة : جـ
  كيف تستقبل الشعوب املستقلة العيد ؟_  س
  بأثواب جديدة _ ج
  وكيف هي ثياب اجلزائريني ؟_ س
  خمضبة بالدماء _ ج

  مزينة   : منمقة   

  
  
  

  
  

يتدخل املتعلم 
يف النقاش حيلل 

.....  
يستخلص 

األفكار 
  .األساسية
  ....جيرب 
  
  
  
  
  



  
 

َرارٌ َشْحَمُة الَعْنيِ الِيت َجتَْمُع السَواَد والبَـَياَض ِيف  : مقلة     ُمْقَلِتِه امحِْ
 ذهابك: مسراك 
  أرق : تسهيد

  . ةالثالث:الفكرةاألساسية
  مقارنة الشاعر  مظاهر يوم العيد عند الشعوب املستقلة والشعب اجلزائري

  ؟ هل ميكن أن  تنعم بفرحة العيد ووطنك ينزف _ س 
  ال _ ج 

  :القيمة الرتبوية 
  الغايل جريحأسرتيح  ما دام وطين و  لن أهنأ بفرحة العيد 

  :أتذوق النص
  شعري_ ما نوع النص ؟  _ 
   الوصف_ ج    ما النمط الغالب عليه ؟ _ س

  )صناديد_ زغاريد _ ختديد ( االم توحي 
  حالة أبناء الشعب اجلزائري 

 .استخرج من النص أسلوبا خربيا _ س 
  للمنية يف ساح النزال رحى      تديرها فتنة عرب صناديد

  
الوضعية 
  اخلتامية

  حدد قيمة من قيم النص واشرحها
  استخرج طباقا من النص وبني نوعه 

  الستة األوىل من القصيدة  األبيات أحفظ
  عني حرف الروي يف القصيدة 

    
  

  حتامي 

  



  
 

  الوسائل  المحتوى المعرفي  امليدان    06املقطع 

    124ص الكتاب المقرر   عيد    )قراءة مشروحة(المكتوب فهم   األعياد
قراءة  النص بتأين واسرتسال  بلغة سليمة ومعربة   _   املوارد املستهدفة 

يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره اجلزئية _   
يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
على مواطن كتابة  التاء املربوطة يتعرف _     

ويوظفه يف وضعيات خمتلفة _     

  
  التقومي  التعلمية واألنشطة املقرتحةالوضعيات   املراحل
وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
  القرية _ هات مرادف الريف ؟ ج 

   اليوم موضوعنا عيد يف القرية

  

وضعية بناء 
  التعلم

  .دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب و قراءة النص قراءة صامتة للفهم:القراءة الصامتة
  :مراقبة فهم النص�
  الفهمأسئلة  -

  يف القرية _ ؟ج .أين هو العيد الذي حيدثنا عنه الكاتب_ س 
  ؟  اذكر بعض مظاهر العيد يف القرية _ س
   ...الصالة زيارة املقابر_ استعداد الفالحون _ ج 
  : الفكرة العامة �
  
.  

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

  .اللغة ، احرتام عالمات الوقف 
  :املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات�

  
  
  
  
  
  

  تكويين 
  
  

يفهم املعىن 
  العام للنص

  
  : التكويين

 وصف الكاتب مظاھر يوم العيد في القرية 



  
 

  قراءا} احللوى:  إىل قوله..  يقضي :من قول الكاتب{ :الفقرة األوىل�
يف احلمام أو يف حانوت  -؟  ج   كيف يقضي الفالحون ليلة العيد_ س  

احلالق أو يف إعداد املالبس ومسح األحذية والنساء أمام الكوانني ينضجن اخلبز 
    واحللوى 

  :الفكرةاألساسية�
  استعداد الفالحون الستقبال العيد 

  قراءا}  اليوم.:إىل قوله...   تشرق:الكاتبمن قول { :الفقرة الثانية�
النور الباهر والشعاع _ ؟ ج  تتغري مظاهر القرية يوم العيد كيف ذلك _ س   

   الساحر والزينة ونصاعة اجلالبيب والعمائم اضافة إىل نظافة الطرقات 
       الطرق والشوارع : الدروب 

  .الثانية :الفكرةاألساسية�
      وصف الكاتب مظاهر احلياة يف القرية عند قدوم العيد   

  قراءا}واحللوى :  إىل قوله...  ويف القرية :من قول الكاتب{ :الفقرة الثالثة�
الكبار والصغار باستثناء  -؟  ج  من يتوجه لصالة العيد يف القرية _ س  

  النساء 
  ؟  ماذا يفعل املصلون بعد الصالة _ س
   اجلميع ويهنئون بعضهم البعضيتغافر _ ج
     األهل و األصدقاء _ زيارة املقابل  _ ؟ ج  اذكر بعض نشاطام _ س

  الفكرة األساسية الثالثة  
  األنشطة اليت يقوم ا أهل القرية يوم العيد

  قيمة تربوية 
العيد يوم شكر هللا على ما أنعم من فضله، وما وفق من طاعته، ويوم راحة 

   أداء الفريضةنفسية بعد 

  
  
  

يقرأ النص 
  قراءة صامتة

يفهم ما ورد 
  .فيه
  

يستنتج الفكرة 
  .العامة للنص

  
  
  

يتدخل املتعلم 
يف النقاش 

  .....حيلل 
  

يستخلص 
األفكار 
  .األساسية
  ....جيرب 

الوضعية 
  اخلتامية

  ما منط النص؟
    وحدد أركانهاستخرج تشبيها 

  



  
 

وضعية 
  االنطالق

  أعرف قواعـد لغـتي

  التاء المربوطة
  :استخراج الشواهد من النص المقروء -
   الشواهد∗∗∗∗

  وتستقبلها القرية يف غري زيها املعروف -1
  طاولة, تفاحة , دجاجة , غرفة _ 2

 األمثلة األستاذالشواهد يقرأ
 اھبقراءت ثالثة أو تلميذين فّ  يكل *

  

  :واملناقشة التحليل  
طاولة, تفاحة , دجاجة , غرفة الحظ األمساء قرية   

 مب انتهت

بتاء_ ج  

 ما نوع التاء

مربوطة_ ج     

 كل اسم مفرد تكتب تاؤه ( مربوطة ) إذا انفتح ما قبلها لفظا أو تقديرا مثل
عائشة – فتاة ) كل مجع تكسري تكتب تاؤه ( مربوطة ) إذا مل يكن يف مفرده ( تاء )  )
مثل: ( دعاة – غزاة -  قضاة - جناة ), ألن مفردها ( داع – غاز – قاض – جان ) 

  ( ليس فيه ( تاء

يسرتجع معارفه 
  ومكتسباته 

  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ...يوظف

 أوظف تعليمايت :  وضعية اخلتام 

  :قْف على الكلمات التالية بالسكون والحظ كيفية كتابة التاء (1 
 ..... فاطمٌة ... ، بيٌت ... ، حديقٌة ... ، آيٌة، ... وقٌت، .... ُرفاتٌ 

،  ...........اكتب خمس كلمات تنتهي بالتاء المربوطة
..............،............ ... ،.................  ،.................  
 65التمارين  ص 

  
  ...يرسخ 
  ...يثبت

  ....يوظف



  
 

  الوسائل  احملتوى املعريف     امليدان  06: ااملقطع 
  ،السبو ر ة 126الكتاب املقرر ص  عيد الجزائر    )نص أدبي (المكتوب فهم    األعياد 

بتأين واسرتسال  بلغة سليمة  نصا شعريا قراءة _   املوارد املستهدفة 
يفهم النص ويستخرج فكرته العامة وأفكاره _ ومعربة   

 اجلزئية 
يشرح األلفاظ إلثراء رصيده اللغوي   _    
يستخرج القيم املتنوعة  _    
يتعرف على حرف الروي _    

  
  

  التقومي  الوضعيات التعلمية واألنشطة املقرتحة  املراحل
وضعية 
  االنطالق

  :الوضعية التعلمية * 
  ربيع األول ؟ مل حنتفل به ؟ 12ماذا ميثل يوم 

  بالشاعرالتعريف 
شاعر مصري خترج يف دار العلوم ، وعمل مدرساً للغة العربية ، وترقى يف عمله :  

حىت وصل إىل وظيفة مستشار للغة العربية يف وزارة الرتبية والتعليم ، شارك يف 
  ........ م 1976تويف هذا الشاعر سنة . تأليف بعض الكتب املقررة يف مادته 

  

وضعية بناء 
  التعلم

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

  .للفهم
  :مراقبة فهم النص�
  أسئلة الفهم -
 من خياطب الشاعُر ؟ ♦
 امه ♦
 مب يعرتف الشاعر ألمه ؟  ♦
 ليهèبفضلهاؤ ♦
 ما هي ؟ . ذكر بعض أفضال أمه عليه   ♦

  
  
  
  
  
  
  
  
  :التكويين 

  



  
 

 ...تعهدته سغريا فرحت لفرحه حزنت حلزنه   ♦
   : 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 
  :املعطياتاملناقشة و التحليل و استخالص �
  قراءا}4ب...  1{ :األوىل الوحدة�
  كيف شبه الشاعر حنان االم ؟_ س
  يسري يف العروق كما تسري النضارة يف اخلميل الزاكي _ ج
  ما هي املتاعب اليت تلقاها األم من أجل ولدها ؟ _ س 
  تبكي حلزنه تسهر لتعبه _ ج
  : شرح املفردات �

يتحرك , يدب  :يسري  -ومعناها كثريا ما ] ما[و[ طال[كلمة مركبة من   :طاملا 
   -ينساب , 

  احلزن  :األسى  -احلسن والبهجة والنعومة  :النضارة 
  الفكرة األولى 

  .بيان الشاعر فضل أمه عليه  -1
  قراءا}بالفلسفة  ...كان هذا  { :الوحدة الثانية

  ما هي أبرز مقومات األمومة ؟ _ س
  نبع احلنان_ ج 
  هل ميكن ختيل عامل بال أم ؟ _ س
  ال _ ج
  ملاذا ؟ _ س
  ألن عاطفة األمومة أعظم عاطفة يف الوجود _ ج

  
يقرأ النص قراءة 

  صامتة
يفهم ما ورد 

  .فيه
  

يستنتج الفكرة 
  .العامة للنص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحية  الشاعر �مه وبيان فضلھا عليه وحبه لھا



  
 

  
, يشابه  :يضارع  -فزت , ظفرت , كسبت , نلت  :غنمت  -تعظم : جتل  -

  معروف وإحسان  :نعمى  -يضاهي , مياثل , حياكي 
  :  الفكرة الثانية  �
  .وبيان حبه هلا حتية الشاعر ألمه  -2
   :  القيمة الرتبوية  �

  .األم الميكن االستغناء عنها يف احلياة وال ميكن أن يقوم بدورها إال هي 
  : البناء الفين �
حب الشاعر [عاطفة الشاعر واضحة يف النص خاصة يف البيت الثامن  -1

  ] .اخلالص ألمه
يذكر سوى املشبه شبه الشاعر األم بنبع حب ومل . ماأنت إال نبع حب   -2
  ].نبع حب[واملشبه به ]  األم[
شبه الشاعر األم باحلياة ووجه الشبه بينهما هو . أنت احلياة مجاهلا واؤها  -3

  .البهاء واجلمال 
تدل على النفي واالستبعاد] هيهات[كلمة .... هيهات توجد -4  
  

  يـــــداكفاضت بمنهل النعيم       الحياة على يديك وطالمـا   ذقت

ـــــاك   إذا   إال      هيهات توجد في الحيـاة سعادة   جادت بها كف

  الحظ الكلمتني االخريتني من البيتني االول والثاين ما احلرف الذي انتهت به ؟
  حرف  الكاف 

  كيف نسمي هذا احلرف 
  حررف الروي _ ج 
 

احلرف الذي يلزم تكرره يف آخر كل بيت من أبيات القصيدة    "الروي" 
  .  هو ، وتنسب إليه القصيدة

  
  
  
  
  
  

  
  

يتدخل املتعلم 
  يف 
  
  
  
  

النقاش حيلل 
.....  

يستخلص 
األفكار 
  .األساسية

  
  
  

  ....جيرب 

الوضعية 
  اخلتامية

  ختامي  استخرج من النص تعبريا جمازيا وبني اللفظة اليت استعملت يف غري املعىن احلقيقي



  الوسائل
  ،السبو ر ة  115 صالكتاب املقرر 

 الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة التقويم
  

  تشخيصي
 

  
  

  تكويني
  
  

  
  
  

  تحديد أسس 
الوصف من 
  العام للخاص 

  

 

 األنف الفم _ احلاجبان 

......  

  
  ختامي

   علىالتدريب 
الوصف من 
  العام للخاص 

  
  
  
  

  خرجت من البيت رأيت متسوال جالسا على الرصيف  صفه يف عدة أسطر 

    بعيد األضحى املبارك 

  احملتوى املعريف  امليدان
الوصف من العام   )تعبري كتايب ( إنتاج المكتوب 

   للخاص 
     يمييز النمط الوصفّي عن غيره من األنماط

     .إدراك أهمّية الوصف، و توظيفه   -
      يتدرب على الوصف من العام إلى الخاص –

الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة

  الوضعية التعلمية 
 عرف الوصف ؟    اذكر بعض خصائصه 

  قراءة السند املناقشة والتحليل  
  ؟ لو طلبت منك وصف شخص مباذا تبدأ 

  باملظهر العام 
  ما الغاية من ذلك ؟

   ؟ ماذا يقصد باملظهر العام
 السن  لون البشرة _ احلركات _ اهليئة _ القامة الشكل 
   ؟ مثا ماذا تصف

احلاجبان _ مالمح الوجه _ العينان _ _ لون_ الشعر ( التفاصيل  
  مث مب تنتهيه ؟

......_ اجلنب _ الذكاء _ الضعف _ باالنطباع اقوة 

خرجت من البيت رأيت متسوال جالسا على الرصيف  صفه يف عدة أسطر 
  وىل تقدمي املرحلة األ

بعيد األضحى املبارك  االحتفالوصف وسرد أحداث : املشروع 
  توزيع العناصر على أعضاء األفواج 

      كل مستلزمات العيد

  
 

  
    à6املقطع 

إنتاج المكتوب    األعياد  

  املستهدفة       املوارد 
  

  جنمة معرييف 

يمييز النمط الوصفّي عن غيره من األنماط
 -
 –

  
 المراحل

الوضعية التعلمية 
عرف الوصف ؟    اذكر بعض خصائصه 

وضعية  
 ا9نط6ق

املناقشة والتحليل  
لو طلبت منك وصف شخص مباذا تبدأ  
باملظهر العام - 
ما الغاية من ذلك ؟- 
ماذا يقصد باملظهر العام- 

القامة الشكل _ 
مثا ماذا تصف- 

التفاصيل  _ 
مث مب تنتهيه ؟_ 
باالنطباع اقوة _ ج 

 وضعية
بناء 

  التعلمات

خرجت من البيت رأيت متسوال جالسا على الرصيف  صفه يف عدة أسطر 
تقدمي املرحلة األ

املشروع  -
توزيع العناصر على أعضاء األفواج 

كل مستلزمات العيد
  

  وضعية اخلتام
  



  
 

  الوسائل  احملتوى املعريف  امليدان    à6املقطع 
المزج بين الوصف   )تعبري كتايب ( إنتاج المكتوب    األعياد  

   والسرد 
  ،السبو ر ة  119الكتاب املقرر ص 

  املستهدفة   املوا
  جنمة معرييف

   والوصف   السردإدراك أهمّية   -     يجمع بين الوصف والسرد 

  
 المراحل والنشاطات المقترحةالوضعيات التعليمية  التقويم

  
  تشخيصي

  
 

  الوضعية التعلمية 
  عرف السرد  ؟    اذكر بعض خصائصه 

 مليءووجهه ,رمادي الشعر , متوسط القامة, لعم أحمد رجل أسمر البشرة: السند 
كما و تراه كل ,بالتجاعيد بسبب التقدم في السن و هو يرتدي جلبابا بنيا قديما و باليا

 يوم يسوق عربته اليدوية ليكسب قوت يومه
يسكن في حي قديم و عتيق طوى الدهر من عمره العديد من , و هدا الشيخ الوقور

وطريقه ,دكاكينه  معظم أبواب الصدأ وأصابوالدي تشققت جدرانه بفعل الزمن , السنين
و هدا الحي ال تتوفر فيه ادنى الشروط ,فيه المياه  تشمعلدا  أيضاغير معبدة ومتشققة 

 .الصحية حتى انه التتوفر فيه قنوات الصرف الصحي

وضعية  
 ا9نط6ق

  
  

  تكويني
  

كتابة تحديد 
نص وصفي 

   سردي

  : التحليل واالستنتاج

, الدين  هدا أمركان لها اتر في تجديد ‘ معاصرة  إسالميةتصف شخصية  إنطلب منك 
منابعه الطافية إلىوالعودة به    

  السرد والوصف مع احترام مايلي اختر شخصية مناسبة وصفها ‘ موظفا أساليب 

عمره‘ مهنته ‘ بلده ‘ اسمه : الشخص الدي ستصفه : ( في المقدمة   

قد تعثر على نصوص ممزوجة األنماط  كالوصف والسرد في نصوص الحكي والقصص 
 والروا ية   لتحصل على نص ذي نمط وصفي سردي بازالة عالمات التنصيص

 وضعية
بناء 

  التعلمات

  ختامي
  علىالتدريب 

كتابة نص 
يجمع بين 
الوصف 
  والسرد 

  

  اكتب فقرة مضموا خلق اجتماعي موظفا تقنية   السرد
  تقدمي املرحلة الثانية

   وصف وسرد أحداث االحتفال بعيد األضحى املبارك  : املشروع  -
  توزيع العناصر على أعضاء األفواج 
  اجناز كل عضو العنصر املسند إليه 

وضعية 
  اخلتام
  



  
 

 
  الوسائل  احملتوى املعريف  امليدان    à6املقطع 

تلخيص نص سردي أو   )تعبري كتايب ( إنتاج المكتوب    األعياد  
   وصفي 

  ،السبو ر ة  123الكتاب املقرر ص 

  املستهدفة رد   املو 
  

      . يلخص نص سردي أو وصفي   -    يتعرف على التلخيص 

  
 المراحل الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة التقويم

  
  تشخيصي

 

  الوضعية التعلمية
 123النص ص : السند           عرف السرد  ؟    اذكر بعض خصائصه

وضعية  
 ا9نط6ق

   :التحليل واالستنتاج  
 األفكار وترتيب فيه، األساسّية األفكار على احملافظة مع األصلي، للنص اختصار إجناز عن عبارة: لتلخيص

 لألفكار وصف عن عبارة احلالة هذه يف والتلخيص .اخلاص بتعبريك ذلك ويكون النص مبعاين اإلخالل دون
 عندك من جديدة بعبارات طويل نص مضمون عن خمتصرة صورة وهو للنص، األساسية

 نّصا؟ ألّخص كيف
 واعّية قراءة األصلي النص أقرأ

 مبرادفاا تعويضها أستطيع حىت الّلغوية الصعوبات بعض أذّلل
  فقرة كلّ   يف املركزيّة املفتاحية الكلمات أحّدد

 (القراءة يف تفعل كما( جزئّية أفكار هلا بوضع الفقرات أعنون
 العام املعىن يف تؤثر ال ُحِذفت إن اليت ةالثانويّ  األفكار أحذف

 اجلمل بني للرّبط املناسبة املنطقّية والعبارات الرّبط حروف أختار
سوّدة الورقة يف أبدأ

ُ
  امل

  

  
  

  تكويني
  يعرف
  
  

تحديد أسس 
  التلخيص

 
 …أراجع الورقة الُمسوّدة وأقوم بالتصحيح والتعديل واإلضافة 

 أنقل الموضوع في صفته النهائية على الورقة الّرسمّية 
 :شروط التلخيص الّناجح

 أحترم تسلسل األفكار  كما جاءت في النص األصلي
 أل أضيف أفكارا جديدة إلى الُملّخص

 أبّدل وأغّير ما استطعت من األلفاظ ( وليس األفكار)
    … وأستغني عن التكرار والّصور البيانية والتشبيهات -

 ال أبدي رأيي حين ألّخص النص ألنّ  التلخيص عبارة عن
 إيجاز النص األصلي مع المحافظة على األفكار األساسية فيه -

بناء  وضعية
  التعلمات

  ختامي
  
  
  
  

  
  تقنية التلخيص اليت مرت بك عد إىل النص السابق وقم بتلخيصه دون اإلخالل بنمطه األساسيانظالقا من 

  الثالثةتقدمي املرحلة 
   وصف وسرد أحداث االحتفال بعيد األضحى املبارك  : املشروع  -

  تبادل وتنظيم مجيع األعمال

  وضعية اخلتام
  



  
 

  الوسائل  احملتوى املعريف   امليدان    à6املقطع 

  ،السبو ر ة  127ص الكتاب املقرر    مناقشة املشروع + اإلنتاج   )تعبري كتايب ( إنتاج املكتوب     داألعيا
  املوارد املستهدفة 

       معرييف جنمة
 -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 * 
عن األعياد مبختلف أنواعها والعيد مناسبة سارة هلا تأثريها يف مرت بك نصوص تتحدث عن ـ 

  الناس و يف عالقام 
مربزا  تتكلم فيه عم يربز عالقات الناس يف مناسبة العيد منسجما بلغة سليمة  اكتب موضوعا 

نصوبات بعص املموظفا   قية واالجتماعية مستخدما الوصف و السرد بعض القيم األخال
    والتشبيه 

وضعية  
 ا9نط6ق

  
  

  تكويني
   يعرف 

  درست الوصف بنوعيه إضافة للسرد 
    معىن العيد: املقدمة _  

عن األعياد مبختلف أنواعها والعيد مناسبة سارة هلا تتحدث عن موضوعا تتحدث فيه :  العرض 
  تأثريها يف الناس و يف عالقام 

  عيد انطباعك 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 بعص املنصوبات والتشبيه 
    

      احرتام قواعد النحو والصرف واالمالء _   سالمة اللغة
      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 
    

  :من  تقدمي املرحلة الرابعة 
   وصف وسرد أحداث االحتفال بعيد األضحى املبارك  : املشروع  -

  تصحيح املشروع 
  تقوميها _       مناقشتها ___ ال   قراءة بعض املشاريع     التقدمي 

  وضعية اخلتام
  

 


