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ــــــــــــم  الوضعيات التعليمية التعّلميــــــــة  المراحــــــل ــ ــ ــ ــ ــ   التـــقويـــــــــ

  

وضعية 

  االنطالق

  :مراقبة التحضير

  : االنطالق من وضعية تعّلمية
  .ماما_ قيل أن الجنة تحت أقدامھا فمن تكون؟ ج 

  :التشخيصي

  ....يستذكر ، يتذكر

ـــز....يستنتج ــ   ......يميّــــ

وضعية  

  البناء

  :ا�ولى الجزئية الوضعية�
 النصّ أفھم 

  .للفهم صامتةقراءة و قراءة النص  12صفحة دعوة التالميذ إىل فتح الكتاب :القراءة الصامتة�

  :مراقبة فهم النص�

  أسئلة الفهم -

  عن طفل يتيم _ ؟ج .عم تتحدث الكاتبة يف النص_س 

  عن أمه_ ؟ ج   عمن كان يبحث هذا الطفل _ س 

  : الفكرة العامة �
  

  

  

  

  يفهم المعنى العام للنص 

قراءة نموذجية من ا�ستاذ ثم قراءة أحسن الت�ميذ و أجودھم أداًء، ثم قراءات  �  
فردية من الت�جميذ فقرة فقرة يراعى فيھا ا�داء ، ا!سترسال ، س�مة اللغة ، 

  .احترام ع�مات الوقف 
  :المناقشة و التحليل و استخ�ص المعطيات�
  قراءتھا}  تكويني:  إلى قوله...  سمعت:من قو!لكاتب{ :الفقرة ا�ولى�
 

  

  :الموارد المستھدفة 
  يقرأ النص يستخرج فكرته العامة وأفكاره الجزئية_  
  يثري قاموسه اللغوي بمفردات جديدة _ 
  8فكار النص ويناقشھا ل يحل_ 

  يستخرج القيم المتنوعة من النص 
  يلخص النص_ 
  ع�مات الوقف ويوظفھا يتعرف على _ 

 رضيع فقد أمهوصف الكاتبة لحال طفل 



  وضعية

  بناء

  التعّلمات

  

  سمعت طف� يضحك -؟  ج ماذا سمعت الكاتبة في البداية_ س 
  اختلجت روحھا ا�ثيرية _ ؟ ج بم شعرت عند سماعھا ضحكاته_ س 

  إنھا تتمّيز بجمال خ�ّب وأثيرّية شّفافة حالة من الخفة والنشاط والشفافّية والنقاوة :ا�ثيرية 
   بالم�ئكة _ ؟ ج بم شبھت صوت الرضيع_ س

   الطھارة والنقاء والبراءة _ ؟ ج ما وجه  الشبه بين الرضيع والم�ئكة _ س 
تحثه على اكتناه ا�سرار ا�زلية _ ؟ ج  ماذا تفعل تلك الضحكة البريئة للمفكر_ س

  الغامضة 
  استيعاب :اكتناه 

  ھلع قلبھا فرقا وشعرت بشيء كبير يذوب فيه _ما أثر بكاء الطفل على الكاتبة ؟ج _ س
  خوف    : ھلع 
  إي�ما من بكاء الرجال أواه من بكاء ا�طفال إنه أشد_ ماذا قالت في نفسھا ؟ ج_ س 
  بالجمرات _  ئاتبة عبرات الطفل؟ ج شبھت بال=لبم شبھت الك_ س 
  :الفكرةا�ساسية�

  التى انتابت الكاتبة عند سماعھا ضحكة الطفل وبكائهالمشاعر 
  قراءتھا} .مرة أخرى.:إلى قوله... ظل :من قو!لكاتب{ :الفقرة الثانية�
! بل ظل يبكي ود!ئل العجز بادية على محياه _ ؟ ج   ھل سكت الطفل_ س   

    وجھه الجميل :الوسيم    محياه الوسيم 
  متروك منفرد  بكاء؟ ج  كيف كان بكاء الطفر _ س
كيف أعيد التألق إلى عينيه ؟كيف كيف أسمع في _ ؟ ج   عم تسآلت الكاتبة _ س

   ضحكته صدى أصوات الم�ئكة مرة أخرى ؟
  .الثانية :الفكرةا�ساسية�

  وصف حالة الطفل الباكي والبحث على حلول Iسكاته وإعادة الضحكة له
  قراءتھا}ماما ماما  قول إلى...   دنوت:الكاتب من قول{ :لثالثةالفقرة ا�

    اقتربت: دنت منه وضمته إليھا وقبلته   دنوت  -؟  ج  ماذا فعلت الكاتبة للطفل س  
  شعرت بالشفقة وا!نعطاف _ ج ؟  بم شعرت عندما قبلته _ س

  صمت �نه شعر بروح تناجي روحه _ ؟ ج  كيف تصرف الطفل ؟ ولماذا_ س 
  تساور تداعب : تناجي 

  سألھا عن أمه _ ج؟ لم حدق الطفل في الكاتبة معاتبا ؟ وعم سألھا _ س
  :الفكرةا�ساسية�

  رأفة الكاتبة بحال الطفل الذي فقد حنان ا�م 
  متى يشعر المرء بقيمة ا�م ؟

  من له فضل كبير عليكم في حياتكم ؟ لماذا ؟
  كيف تكون الحياة ؟. تخيلوا عدم وجود ا�م 

  : المغزى العام 
 .ا�ب أعلى من القمم، وطيبة ا�م أعمق من المحيطات طيبة

 لخص النص 
  

 : التكويني

 
  

  

  

  صامتةيقرأ النص قراءة 

 .يفهم ما ورد فيه

 
 
  

  

  .يستنتج الفكرة العامة للنص

تدخل المتعلم في النقاش ي

 .....يحلل 

 
  

األفكار يستخلص 

 .ةاألساسي

 
  

  ....يجرب 

  

  

  

  

  

  النصمغزى وصل إلى يت

وضعية 

  الختام 

عد الى القاموس وابحث عن الحقل المفھومي  للكلمات التالية ثم وظفھا في جمل من 
  انشائك

  تناجي_ التألق  _ الھلع  _ الغامضة 

يتدرب على استعمال 

  القاموس



  

  

  

  

  

  

        ٔاعرف قواعـد لغـيتٔاعرف قواعـد لغـيتٔاعرف قواعـد لغـيتٔاعرف قواعـد لغـيت
  :استخراج الشواھد من النص المقروء -

  ا3نط�ق من الوضعية 
  :  ....)؟ ،  _  ( .  التالية ماذا نسمي الرموز 

  أو الترقيم  ج ع�مات الوقف
  فما معنى الترقيم ؟

الترقيم في اللغة العربّية عبارة عن وضع رموز اصط�حّية بين الكلمات أو الجمل، لتوضيح 
  أماكن الوقف، أو الفصل، أو ا!بتداء؛ لتغيير نبرة الصوت، ولتيسير عملية الفھم من قبل القارئ

  : ا مثلة∗

  .»صمت الطفل ھنيھة ،ثم عاد فحدق إلي بعينين ملؤھما الحزن و التعنيف معا  «1 
  ؟تحزن عيون ا�طفال أتعرفون كيف 2
... ماما : حدق إلي سائ� عن أعز عزيز لديه ، وقال بصوت ھادئ كأصوات الحكماء  «_ 3

  .» ! ماما
                 والمناقشة  التحليل

  ما ھي ع�مات الوقف الموجودة في ا�مثلة _ س
  نقطتي القول _ ع�مة ا!ستفھام  ع�مة التعجب _  النقطة _  الفاصلة _ المزدوجتين  

  ما وظيفة كل ع�مة من ع�مات الوقف 

وھي تدل على وقف قصير، وتوضع) ،(لفاصلة، ، أو الفارزة : أو! : 

السمع، والبصر، والشم، : الحواس الخمس ھي: عليه، نحو أـ بين المعطوف والمعطوف
 والذوق، واللمس

الصدق : (ب ـ بين الجمل القصيرة التامة المعنى، وان استقلت كل جملة بغرض، نحو
=فضيلة، والكذب رذيلة  

)وX، �كرمنك: (ج ـ بين القسم وجوابه، نحو  

)يا بني، احترم رؤساءك: (د ـ بعد المنادى، نحو  

اذا لم تحترم من ھم أكبر : (ھـ ـ بين الشرط وجوابه، وخاصة اذا طالت جملة الشرط، نحو
)منك، فقد تقل مروءتك  

لفاصلة المنقوطة (؛):وتستخدم بين جملتين، بحيث تكون الجملة الثانية مسببة أو 
 نتيجة للجملة ا�ولى

النقطة (.):تستخدم بعد نھاية الجملة، بحيث تكون الجملة تامة المعنى، و! يوجد 
 أي ك�م بعدھا، أو في نھاية الفقرة

النقطتان الرأسيتان (:):تستخدم بعد القول، وبين الشيء ونوعه، وقبل ذكر ا�مثلة، وقبل 
 شرح معاني العبارات أو المفردات، وقبل الك�م المقتبس. ع�مة ا!ستفھام 

 ع�مة ا!ستفھام (؟):تستخدم بعد الجمل ا!ستفھامّية. 

ع�مة التعجب (!):تستخدم بعد الجمل ا!نفعالية، مثل الحزن، والفرح، 
 والدھشة.

 ع�مة التنصيص(« »): ُتستخدم ع�مات التنصيص لتمييز الك�م المقتبس، 
 وتوضع بين العبارات والمصطلحات.
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  يستخرج 

  

  

  

  

  

  يحلل

  

  

  

  

  

  

  

  

  يستنتج



وضعية  

  الختام
 .أوظف تعليماتي 

 إليك ھذه الفقرة الخالية من ع�مات الترقيم ، افھم معانيھا ثم ضع ع�مات الوقف المناسبة

 أليست لفظة ا�م أعظم ما تتحدث بھا الشفاه البشرية ... ما أجمل أن تناديھا يا أمي ... إنھا 
كلمة صغيرة كبيرة مملوءة بالحب وا!نعطاف ... وكل ما في القلب البشري من الرقة والح�وة 

 والعذوبة ...

 أنجز تماريني في البيت ص 25

 

  تعميق الفهم

 
 
 
 
 


