بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثــاين

المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثــالث

الموضوع :التقنـيــات  :ترتيب فقرات نـص

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :التقنـيــات  :ترتيب فقرات نـص

المدة 54 :دقيقة

الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن يتعرف املتعلمون كيف يصممون نصا إنشائيا .

أن يتمكن املتعلمون من تركيب بعض العناصر ضمن نص متماسك .

أن يتعرف املتعلمون بعض مواصفات النص املتماسك .

اإلعداد

تناقش أعمال املتعلمني بشكل مجاعي و تصنف على السبورة حسب مراكز االهتمام
.
يسجل الرصيد الوظيفي املالئم  ،قصد التمكن من حتديد اجتاهاهتم حول املوضوعني ،
و مدى استعدادهم للكتابة و قدرهتم على املعاجلة  ،مما توفر لديهم من رصيد لغوي
حول جمال معني حيظى باهتمامهم دون غريه .
ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة جبمع معلومات
حول كل موضوع حتدد للكتابة استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة .

التوسع و
التقومي

اإلجناز

أن يتعرف املتعلمون كيفية بناء تصميم موضوع إنشائي .

الرصيد
الوظيفي

أستعرض اإلجنازات اليت قام هبا املتعلمون ( حبوث و وثائق و مقاالت و قطع خمتارة و
صور حول املدينة املنورة  ،و بالتحديد املسجد النبوي الشريف و بعض املعامل الدينية
األخرى هبا و كذا القدس الشريف و خصوصا املسجد األقصى ).و أراقب مدى
جدية عمل كل واحد و اجملهود الذي بدله .

التمهيد

أن يتمكن التالميذ من بناء نص عناصره غري مرتبة .

مناقشة و
تصنيف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون بعض مواصفات النص املتماسك و أن يتمكنوا من إدخال عناصر نص إىل أماكنها املناسبة .

استعراض
اإلجنازات

األهـــداف

الرقــم:

20

الحصــة :اإلجن ـ ــاز

الرقـم:

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحفز املتعلمني على تقومي ما مجعوه من إضافات جديدة  ،معتمدا تقنية االستجواب
إلشراك املتعلمني يف املناقشة الشفهية ملا أجنزوه يف منازهلم  ،مركزا يف التقومي الشفهي
على :
 االرتباط بنص املوضوع .
 قدرة املتعلمني على الربط املنطقي بني أفكار املوضوع و عناصره .
 استثمار الرصيد املعجمي و سالمة التعبري .
يقدم املتعلمون ما أمكنهم مجعه من معطيات و إضافات جديدة توسع آفاق املوضوع
أو املوضوعات املختارة .
يعرض املتعلمون شفهيا ما أجنزوه يف منازهلم من كتابات أولية .
يشارك املتعلمون يف التقومي الشفهي ملا يستمعون إليه من كتابات بعضهم .
أعرض على السبورة التمرينني املقرتحني " ص  02من كتاب التلميذ " ،أقرأمها قراءة
منوذجية متبوعة بقراءات فردية من لدن املتعلمني مع شرح املفردات الغامضة و أوضح
املطلوب من كل واحد ( ترتيب عناصر املوضوع األول و إدخال العبارات يف مكاهنا
املناسب بالنسبة للموضوع الثاين ) و ينجز التمرينني مباشرة داخل احلصة  ،بعد أن
أوجه عنايتهم إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 العناية جبودة اخلط .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :ال ـرابع

المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :ال ـرابع

الموضوع :التقنـيــات  :ترتيب فقرات نـص

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :التقنـيــات  :ترتيب فقرات نـص

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :التصحـ ــيح

الخطوات

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

يناقش املتعلمون إجنازاهتم مع االهتمام بعنصر ترابط أفكار النص .
و بعد التأكد من فهم املتعلمني للتقنية و االتفاق على اجلواب :
 يسجل النص مرتب العناصر على السبورة .
 يقرأ املتعلمون النص بعد تسجيله .
يقارن املتعلمون إجنازاهتم مع النموذج املعروض على السبورة و يصححون أخطاءهم
بشكل فردي .
يزور احلجاج يثرب ( املدينة املنورة ) زيارة خاصة حيث مسجد الرسول صلى اهلل
عليه و سلم  ،فيقصدون أوال املسجد النبوي الشريف  ،يف زيارة قرب الرسول  ،مث
يسلمون على قربي صاحبيه أيب بكر الصديق و عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما
.
و يف األخري يصلون صلوات كثرية طلبا للمغفرة .
القدس مدينة فلسطينية  ،هلا مكانة عظيمة يف مجيع األديان  ،فهي مدينة مقدسة
عند املسلمني لوجود املسجد األقصى فيها  ،و مقدسة عند املسيحيني الحتضاهنا
كنيسة القيامة  ،و جيلها اليهود ألن حائط املبكى يوجد هبا .

تثبت و دعم

اإلعداد
للموضوع القادم

أن يتعرف املتعلمون جمال الوحدة القادمة .

تصحيح فردي

أقرأ إجنازات املتعلمني بشكل متأن  ،و أراقب مدى استجابتها للمطلوب من حيث
ترتيب عناصر املوضوع األول و إدخال العبارات يف مكاهنا املناسب بالنسبة للموضوع
الثاين  ،كما ال أغفل على الشكل ( جودة اخلط و نظافة الورقة و رونقها
……………).
و على ضوء هذه املعايري أسجل املالحظات اخلاصة بكل إجناز مذيلة بتوجيهات .
أصحح إجنازات املتعلمني مركزا على اجلوانب التالية :
 األمانة يف نقل العبارات و املفردات دون الوقوع يف أخطاء إمالئية أو تركيبية.
 اإلبقاء على العبارات و اجلمل دون إسقاط بعض عناصرها .
 ترتيب العناصر " املفردات و اجلمل " مبا يفيد املعىن .
 و ضع العبارات يف املكان املناسب هلا .

متهيد

أن يركز املتعلمون على اجلانب املنهجي املتعلق بالتقنية .

تصحيح مجاعي

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يتشرب املتعلمون اجلانب املعريف للموضوع .

تذكري

األهـــداف
األهـــداف

الرقــم:

25

الحصــة :التتـ ـ ــبع

الرقــم:

24

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
بناء على أسئلة استقرائية أقود املتعلمني إىل فتح حوار بينهم حول أهم األفكار اليت
متت مقاربتها يف املوضوعني املقرتحني حمور اإلجناز و مناقشة تلك األفكار و اعتمادها
كرصيد معريف يدخل ضمن حصيلة املعرفة .
أما على املستوى املنهجي فأدعو املتعلمني إىل بناء مجل و أفكار يتبني من خالهلا
مدى استفادة املتعلمني من اإلجنازات السابقة .
يقوم املتعلمون دعما للتعلمات السابقة بإجناز التمرينني املقرتحني يف كراسة املتعلمني (
ص  ) 02بعد شرح املفردات الغامضة و توضيح املطلوب:
 يرتب املتعلمون اجلمل لتكون فقرة .
 يضع املتعلمون العبارات املناسبة مكان النقط .
يناقش املوضوعان و يصحح اإلجنازان مجاعيا على السبورة .
يف آخر احلصة أوجه اهتمام املتعلمني إىل التقنية املرتقبة يف الوحدة الثانية :
وضع هناية أو بداية لنص

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :اخلــامس

الموضوع :التقنـيــات  :وضع هناية أو بداية لنص
الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يتدرب املتعلمون على وضع بداية لنص .

أن يتدرب املتعلمون على وضع هناية لنص .

أشد انتباه املتعلمني إىل موضوع الدرس من خالل أسئلة تتعلق باالحتاد و أمهيته و
نتائجه  ،و بر الوالدين و آثاره  ،و الوصية و مكانتها و الطريقة اليت مير هبا يوم التلميذ
من الصباح حىت عودته إىل البيت :
 عندما حتضر الوفاة شخص ما  ،من يكون جبانبه ؟
 ملاذا حيضر األبناء و أفراد العائلة إىل جانب من حتضره الوفاة ؟
 ماذا جيب أن يفعله احلاضرون للمحتضر ؟
 أما من حتضره الوفاة فماذا جيب أن يقوم به ؟
 حول ماذا ميكن أن تدور الوصية ؟
 ما أول شيء يفعله التلميذ عندما يستيقظ يف الصباح ؟
 ما هي األشياء األخرى اليت يقوم هبا قبل التوجه إىل املدرسة ؟
 كيف يسري التلميذ املهذب يف طريقه إىل املدرسة ؟
 ماذا يفعل عندما يصل إىل املدرسة ؟
 كيف يتصرف يف ساحة املدرسة ؟
 كيف يدخل إىل القسم ؟
 ماذا يفعل داخل الفصل طيلة حصة الدرس ؟
 و بعد انتهاء حصة الدرس يف املساء كيف يعود إىل بيته ؟
أقرأ النصني املثبتني يف كتاب املتعلم صفحة  40:قراءة منوذجية  ،مث يقرأمها املتعلمون
قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و
تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النصني و التوسع يف مضمونيهما
بالرتويج للرصيد اللغوي الالزم .
ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة جبمع معلومات
حول كل موضوع حتدد للكتابة استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة .

الموضوع :التقنـيــات  :وضع هناية أو بداية لنص
الحصــة :اإلجن ـ ــاز
الخطوات
التمهيد

التوسع و
التقومي

اإلجناز

األهـــداف
أن خيتار املتعلمون من بني املمارستني املقرتحتني واحدة و ينجزوهنا .

اإلعداد

20

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يتمكن املتعلمون من وضع بداية أو هناية لنص .

مناقشة و
ترويج الرصيد

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الســادس

أن يتعرف املتعلمون بعض مواصفات النص التام املعاين و األفكار .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقـم:

المدة 54 :دقيقة
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحفز املتعلمني على تقومي ما مجعوه من إضافات جديدة  ،معتمدا تقنية االستجواب
إلشراك املتعلمني يف املناقشة الشفهية ملا أجنزوه يف منازهلم  ،مركزا يف التقومي الشفهي
على :
 االرتباط بنص املوضوع .
 قدرة املتعلمني على الربط املنطقي بني أفكار املوضوع و عناصره .
 استثمار الرصيد املعجمي و سالمة التعبري .
يقدم املتعلمون ما أمكنهم مجعه من معطيات و إضافات جديدة توسع آفاق املوضوع
املختار .
يعرض املتعلمون شفهيا ما أجنزوه يف منازهلم من كتابات أولية .
يشارك املتعلمون يف التقومي الشفهي ملا يستمعون إليه من كتابات بعضهم .
أعرض على السبورة التمرينني املقرتحني " ص  40من كتاب التلميذ " ،أقرأمها قراءة
منوذجية متبوعة بقراءات فردية من لدن املتعلمني مع شرح املفردات الغامضة و أوضح
املطلوب من كل واحد ( وضع هناية للحكاية بالنسبة للموضوع األول و وضع بداية
للنص بالنسبة للموضوع الثاين ) و ينجز التمرينني مباشرة داخل احلصة  ،بعد أن
أوجه عنايتهم إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 العناية جبودة اخلط .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الســابع

الموضوع :التقنـيــات  :وضع هناية أو بداية لنص
الحصــة :التصحـ ــيح

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

أقرأ إجنازات املتعلمني بشكل متأن  ،و أراقب مدى استجابتها للمطلوب من حيث
تناسب البداية و النهاية لكل موضوع ،كما ال أغفل على الشكل ( جودة اخلط و
نظافة الورقة و رونقها …).
و على ضوء هذه املعايري أسجل املالحظات اخلاصة بكل إجناز مذيلة بتوجيهات .
أصحح إجنازات املتعلمني مركزا على اجلوانب التالية :
 اجتناب األخطاء الرتكيبية و النحوية و الصرفية .
 جتنب األخطاء اإلمالئية .
 جتنب األخطاء املعجمية .
 سالمة التصميم " البداية و النهاية "

الموضوع :التقنـيــات  :وضع هناية أو بداية لنص
الحصــة :التتـ ـ ــبع
الخطوات
متهيد

تثبت و دعم

يناقش املتعلمون إجنازاهتم مع االهتمام بعنصر ترابط أفكار املوضوع من خالل
االحتماالت املطروحة  ،و ذلك بالنسبة للممارسة األوىل و املمارسة الثانية .
و بعد التأكد من فهم املتعلمني للتقنية و االتفاق على جوانب اجلواب :
 تسجل املمارستني على التوايل على السبورة  ،حبيث تناقش كل ممارسة على
حدة .
 يقرأ املتعلمون كل نص بعد تسجيله .
 تتم مناقشة النص املسجل مع الرتكيز على ما متت إضافته .
يقارن املتعلمون إجنازاهتم مع النموذج املعروض على السبورة و يصححون أخطاءهم
بشكل فردي .

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون جمال الوحدة القادمة .

تصحيح فردي

20

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يركز املتعلمون على اجلانب املنهجي املتعلق بالتقنية .

تصحيح مجاعي

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الســابع

أن يتشرب املتعلمون اجلانب املعريف للموضوع .

تذكري

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
22

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
بناء على أسئلة استقرائية أقود املتعلمني إىل فتح حوار بينهم الغناء اجلانب املعريف
حول الكشاف و دوره يف احلياة االجتماعية و ما يقوم به خلدمة أفراد اجملتمع و
الكفاءات اليت يتميز هبا .
أما على املستوى املنهجي فأدعو املتعلمني إىل تذكر ما سبق التطرق إليه خبصوص
ترتيب فقرات نص يتبني من خالهلا مدى استفادة املتعلمني من اإلجنازات السابقة .
أقرأ النص املثبت يف كتاب املتعلم صفحة  40:قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة
من حيث خمارج احلروف و النطق السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،و الوقوف على تقاطيعه و
فقراته بشكل يسهل عليهم التعامل معه .
يقوم املتعلمون دعما للتعلمات السابقة بإجناز التمرين املقرتح يف كراسة املتعلمني ( ص
 ) 40بعد شرح املفردات الغامضة و توضيح املطلوب:
 يرتب املتعلمون الفقرات لتكوين نص متكامل .
 يناقش املوضوع و يصحح اإلجناز مجاعيا على السبورة .

اإلعداد
للموضوع القادم

يف آخر احلصة أوجه اهتمام املتعلمني إىل التقنية املرتقبة يف الوحدة الثالثة :
بناء نص من فقرات و عنونته

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثــامن

الموضوع :التقنيات  :ترتيب فقرات نص  /وضع هناية أو بداية لنص
الحصــة :األنشطــة الداعمـة

الخطوات

قراءات

شرح
فهم
اإلجناز

إعداد قبلي

أن يتعرف املتعلمون بداية قصة و تتمتها بنهاية مناسبة معتمدين على أنفسهم .

عرض القصة

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
02

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 ما هو الفصل الذي تلبس فيها الطبيعة حلة خضراء و تتزين باأللوان ؟
 ماذا يفعل الناس يف فصل الربيع ؟ و إىل أين يتوجهون قصد التنزه ؟
 ملاذا يفضل أغلب الناس الذهاب إىل الغابة ؟
 كيف يقضي الناس أيام الربيع يف الغابة ؟
 مباذا تنصح املتنزهني يف الغابة ؟
أعرض القصة التالية أمام أنظار املتعلمني خبط واضح و جلي :
خرجت مع َمج ٍ
َصدقَائي التَّالَميذ للنـ ُّْزَهة يف الْغَاَبة ال َْواس َعة ال ُْم َجا َورة ل َق ْريَتنَاَ .و
ََ ْ ُ َ َ َ َ
اعة م ْن أ ْ
َّ
اع َها ،
ُهنَ َ
اك قَ َ
ضْيـنَا يَـ ْوماً ممُْت ًعا  :لَعْبـنَا … َو تَ َسابَـ ْقنَا … تَ َسل ْقنَا األَ ْش َج َار َو َعَرفْـنَا أَنْـ َو َ
ٍ
ت يف ُح ْفَرة ،
َمجَ ْعنَا األ َْزَه َار َ ،و َعَرفْـنَا أ ْ
َْسَاءَ َها  ،تَـنَ َاولْنَا َغ َذاءَنَا اللَّذي َذ َ ،وطَ َم ْرنَا الْ َف َ
ضالَ َ
ف
ت تَـنْتَظُرنَا يف األَخري .فَعنْ َد َما أ ََرْدنَا ال َْع ْوَدةَ يف ال َْم َساء َ ،ملْ نَـ ْعر ْ
اجأَةَ َكانَ ْ
َولَك َّن ال ُْم َف َ
إ َىل أ ِّ ٍ
َض ْعنَا طَري َقنَا …………………
َي ج َهة نَسريُ  ،لَ َق ْد أ َ
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم ….مث يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل
ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون بتصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة ...
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم القصة .
أستدرج املتعلمني إىل التنبه إىل أن القصة غري كاملة  ،و هو املطلوب عمله .
أطلب من التالميذ نقل القصة على دفاترهم و من مت التفكري مليا يف النهاية املناسبة
هلا مث مباشر كتابة هذه التتمة  ،و أقدم هلم يد املساعدة من خالل تزويدهم باملفردات
املستعصية أو أسامي األشياء اليت جيهلوهنا أو الصورة اإلمالئية لبعض الكلمات …و
لكن دون التدخل املباشر يف رسم معامل هناية القصة .
أكون صورة أولية أولية حول إجنازات املتعلمني ونوع األخطاء املرتكبة من طرفهم  ،من
خالل مراقبيت لعملهم أثناء إشتغاهلم  ،و أنبههم إليها يف هناية احلصة قصد جتاوزها و
تصحيحها .
أحث املتعلمني على إعادة صياغة هناية القصة بشكل أفضل خارج الفصل استعدادا
للحصة املقبلة .

األسبـوع :التــاسع

المكـون :اإلنش ـ ــاء
الموضوع :التقنيات  :ترتيب فقرات نص  /وضع هناية أو بداية لنص
الحصــة :تقــومي كتــايب
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التطبيق بشكل فردي .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ املطلوب إجنازه  :وضع هناية مناسبة لقصة .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :العــاشر

المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :احلـادي عشـر

الموضوع :التقنـيــات  :بناء نص من فقرات و عنونته

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :التقنـيــات  :بناء نص من فقرات و عنونته

المدة 54 :دقيقة

الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن يطبق املتعلمون ما تعلموه من نصوص أخرى .

أن ينجز املتعلمون عمليا تكوين نص مبراعاة ما تعلموه من تقنيات يف هذا اجملال .

أن يتعرف املتعلمون كيفية بناء نص من فقرات يرتبوهنا و يضعون هلا عنوانا .

التصحيح



أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ بعض املتعلمون الفقرات قراءات فردية تبعا للنموذج .
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم الفقرات  ،و يتبينوا تسلسل
الوقائع اليت حتملها األفكار  ،و يعطوا عنوانا مناسبا لكل فقرة .
أوجه اهتمام املتعلمني إىل أن الفقرات موضوعة بشكل عشوائي  .و أن املطلوب منهم
هو ترتيب الفقرات لتكوين نص متناسق و يضعون عنوانا مناسبا للنص .
بعد االنتهاء من إجناز التمرين  ،أقود املتعلمني يف حوار تشاركي من أجل تقدمي عمل
موحد يستجيب للمواصفات املطلوبة  ،و يكتب االقرتاح على السبورة قصد استغالله
يف التصحيح من لدن املتعلمني :
مرض ليلى
استيقظت ليلى من نومها  ،و لكنها مل تقو على ارتداء مالبس املدرسة .
و سقطت مغشيا عليها  ،فأحضر والدها الطبيب الذي قرر نقلها إىل املستشفى
للعالج .
و تناوب اخوهتا و أمها و والدها على زيارهتا كل يوم  ،و كانت ليلى تفرح بزيارهتم .
و ملا شفيت من مرضها  ،و خرجت من املستشفى  ،أخذت تعانقهم و تشكرهم
على اهتمامهم هبا .

اإلجناز

أن يضع املتعلمون عنوانا مناسبا للنص .

اإلجناز



أن يتوجه املرضى ؟
ما ذا جيب علينا اجتاه مريض قريب لنا ؟

التمهيد

أن يضع املتعلمون عنوانا مناسبا لكل فقرة .

قراءات و فهم

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يكون املتعلمون نصا متكامال معتمدين الفقرات الواردة يف كتبهم ص . 00

متهيد

األهـــداف

الرقــم:

02

الحصــة :اإلجن ـ ــاز

الرقـم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 عرب ماذا نبعث برسائلنا إىل من حنب ؟
 من يتكلف بتوزيع الرسائل على أصحاهبا ؟
أقرأ الفقرات املثبتة يف كتاب املتعلم صفحة  00:قراءة منوذجية تراعي مواصفات
اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون الفقرات قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم الفقرات  ،بشكل يسهل عليهم
التعامل معها .
يقوم املتعلمون دعما للتعلمات السابقة بإجناز التمرين املقرتح يف كراساهتم بعد توضيح
املطلوب (يرتب املتعلمون الفقرات لتكوين نص متكامل ،يضعون عنوانا مناسبا لكل
فقرة و يضعون عنوانا مناسبا للنص ) مباشرة داخل احلصة  ،بعد أن أوجه عنايتهم
إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 العناية جبودة اخلط .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثـاين عشـر

المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثـاين عشـر

الموضوع :التقنـيــات  :بناء نص من فقرات و عنونته

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :التقنـيــات  :بناء نص من فقرات و عنونته

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :التصحـ ــيح

الرقــم:

00

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

تصحيح فردي

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

تصحيح
مجاعي

يناقش املتعلمون إجنازاهتم مع االهتمام بعنصر ترابط أفكار املوضوع من خالل
االحتماالت املطروحة .
و بعد التأكد من فهم املتعلمني للتقنية و االتفاق على جوانب اجلواب :
 يسجل اجلواب على السبورة  ،بعد مناقشة كل جوانبه .
 يقرأ املتعلمون النص بعد تسجيله .

متهيد

تطبيق

قراءة و فهم

يقارن املتعلمون إجنازاهتم مع النموذج املعروض على السبورة و يصححون أخطاءهم
بشكل فردي .

اإلجناز
التصحيح
اإلعداد
للموضوع القادم

أن يتعرف املتعلمون جمال الوحدة القادمة .

تصحيح املعلم

أقرأ إجنازات املتعلمني بشكل متأن  ،و أراقب مدى استجابتها للمطلوب من حيث
ترتيب الفقرات و تسلسل األفكار و ترابطها  ،و تناسب العنوان املقرتح مع املضمون ،
كما ال أغفل على الشكل ( جودة اخلط و نظافة الورقة و رونقها …).
و على ضوء هذه املعايري أسجل املالحظات اخلاصة بكل إجناز مذيلة بتوجيهات .
أصحح إجنازات املتعلمني مركزا على اجلوانب التالية :
 خلو اجلمل و الفقرات من األخطاء اإلمالئية و النحوية اليت قد حتدث من لدن
التالميذ سهوا و هم يرتبون الفقرات .
 اإلبقاء على كل مفردات النص و مجله دون إسقاط أي منها .
 مراعاة التسلسل املنطقي يف إعادة تركيب الفقرات من أجل بناء نص متكامل
 ترابط العنوان مع حمتويات النص و انسجامه معها .
 انسجام العناوين الفرعية مع الفقرات .

الخطوات

األهـــداف
أن يستثمر املتعلمون ما تعلموه حول بناء نص من فقرات يرتبوهنا و يضعون هلا عنوانا .

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحصــة :التتـ ـ ــبع

الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
دعما لتقنية تكوين نص من فقرات أعمد إىل اقرتاح يف متناول املتعلمني تكون فقراته غري
مرتبة  ،و أطالبهم بإعادة تركيبها مراعني يف ذلك تسلسلها الطبيعي اعتمادا على جمموعة
من اآلليات :
 ضرورة فهم معاين الفقرات .
 ضرورة استحضار املعىن العام للنص .
 ضرورة التمييز بني مقدمة النص و خامتته .
على السبورة أسجل املقرتح التايل :
 إضافة إىل أهنا تنمي معلوماته الثقافية و تطور أساليبه اللغوية و التحليلية  ،و ترفع
قدراته على التحليل و املقارنة و االستنتاج .
 فهي أوال تدربه على تقنيات احلوار و أخالقيات املقابلة و االستجواب .
 و ثانيا متكنه من الولوج إىل عامل البحوث وكتابة التحقيقات  ،و هي تقنيات جد
هامة يف حياته اخلاصة و العامة .
 فالصحافة املدرسية إذن هي باب من أبواب املعرفة املفتوح و وسيلة إىل جتديد ثقافة
الطفل و اخلروج به من مقعده حنو تلقي املعلومات من أماكنها املتعددة.
 تلعب الصحافة املدرسية دورا أساسيا يف حياة الطفل .
أقرأ الفقرات املدونة على السبورة قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج
احلروف و النطق السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون الفقرات قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم الفقرات  ،بشكل يسهل عليهم
التعامل معها .
أوجه اهتمام املتعلمني إىل أن الفقرات موضوعة بشكل عشوائي  .و أن املطلوب منهم هو
ترتيب الفقرات لتكوين نص متناسق و يضعون عنوانا مناسبا للنص .

أقود املتعلمني يف حوار تشاركي من أجل تقدمي عمل موحد يستجيب للمواصفات
املطلوبة  ،و يكتب االقرتاح على السبورة قصد استغالله يف التصحيح من لدن
املتعلمني
يف آخر احلصة أوجه اهتمام املتعلمني إىل التقنية املرتقبة يف الوحدة الرابعة :
تلخيص نص و تكوين نص .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثـالث عشـر

الموضوع :التقنـيــات  :تلخيـص و تكويـن نـص
الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن يتمكن املتعلمون من إجراء تطبيقات على التقنيتني .

أن يتمكن املتعلمون من امتالك تقنيات تكوين نص .

أن يتمكن املتعلمون من امتالك تقنيات تلخيص نص .

اإلعداد

الموضوع :التقنـيــات  :تلخيـص و تكويـن نـص
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
 من أين نتعرف على األخبار اليومية ؟
 كيف تصل األخبار من مكاهنا إىل مقرات الصحف ؟
 ما هو دور الصناعة يف حياة الناس ؟
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم  ،و يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط
القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،بشكل يسهل عليهم
التعامل معه .
أوجه عناية املتعلمني إىل الرتكيز على مرادفات املفردات قصد توظيفها يف التلخيص،
مع الرتكيز على العبارات املفاتيح  ،و االستغناء عما هو زائد دون اإلخالل باملعىن .
أتقبل اقرتاحات املتعلمني و تناقش بشكل مجاعي .
أما بالنسبة للتمرين الثاين فتقرأ العبارات املقرتحة و تشرح املفردات اليت حتتاج إىل ذلك
و يثار نقاش حول مدلوالهتا و معانيها مع مطالبة املتعلمني باقرتاح رصيد معريف
مناسب يتمحور حول :
 الصناعة  -أنواعها  -جماالهتا  -فوائدها  -عواقبها  -حتسني احلياةاملعيشية للفرد  -توفري اجلودة و اإلتقان و الدقة  -السرعة يف اإلجناز  -توفري
احلاجيات  -اختزال الوقت ……………
ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة جبمع معلومات
حول املوضوعني املقرتحني استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة .

الحصــة :اإلجن ـ ــاز
الخطوات
متهيد

اإلجناز

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من إجراء تطبيقات على التقنيتني .

الرصيد
الوظيفي

الرقــم:

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يتمكن املتعلمون من امتالك تقنيات تكوين نص .

قراءات و فهم

األهـــداف

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الرابـع عشـر

أن يتمكن املتعلمون من امتالك تقنيات تلخيص نص .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
المدة 54 :دقيقة

الرقـم:
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحفز املتعلمني على تقومي ما مجعوه من إضافات جديدة  ،معتمدا تقنية االستجواب
إلشراك املتعلمني يف املناقشة الشفهية ملا أجنزوه يف منازهلم  ،مركزا يف التقومي الشفهي
على :
 االرتباط بنص املوضوع .
 قدرة املتعلمني على الربط املنطقي بني أفكار املوضوع و عناصره .
 استثمار الرصيد املعجمي و سالمة التعبري .
يقدم املتعلمون ما أمكنهم مجعه من معطيات و إضافات جديدة توسع آفاق املوضوع
املختار .
يعرض املتعلمون شفهيا ما أجنزوه يف منازهلم من كتابات أولية .
يشارك املتعلمون يف التقومي الشفهي ملا يستمعون إليه من كتابات بعضهم .
أعرض على السبورة التمرينني املقرتحني " ص  024من كتاب التلميذ " ،أقرأمها قراءة
منوذجية متبوعة بقراءات فردية من لدن املتعلمني مع شرح املفردات الغامضة و أوضح
املطلوب من كل واحد ( كتابة ملخص للنص بالنسبة للتمرين األول  ،و كتابة نص
مستعينا بالرصيد املقرتح بالنسبة للتمرين الثاين ) و ينجز التمرينني مباشرة داخل
احلصة  ،بعد أن أوجه عنايتهم إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 العناية جبودة اخلط .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :اخلـامس عشـر

الموضوع :التقنـيــات  :تلخيـص و تكويـن نـص
الحصــة :التصحـ ــيح

الخطوات

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

تصحيح فردي

الرقــم:

المكـون :اإلنش ـ ــاء
الموضوع :التقنـيــات  :تلخيـص و تكويـن نـص

00
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أقرأ إجنازات املتعلمني بشكل متأن  ،و أراقب مدى استجابتها للمطلوب من حيث
ترتيب الفقرات و تسلسل األفكار و ترابطها  ،و تناسب العنوان املقرتح مع املضمون ،
كما ال أغفل على الشكل ( جودة اخلط و نظافة الورقة و رونقها …).
و على ضوء هذه املعايري أسجل املالحظات اخلاصة بكل إجناز مذيلة بتوجيهات .
أصحح إجنازات املتعلمني مركزا على اجلوانب التالية :
 التصميم  :من حيث ترتيب العناصر و تراهبا فيما بينها  ،و اإلحاطة بكل العناصر
و عدم إغفال البعض منها .و االرتباط بوحدة املوضوع و عدم اخلروج منها
 الرتاكيب  :من حيث االبتعاد عن األخطاء الرتكيبية و اإلمالئية و املعجمية
يناقش املتعلمون إجنازاهتم مع االهتمام باملتحكمات السالف ذكرها .
و بعد التأكد من فهم املتعلمني للتقنية و االتفاق على جوانب اجلواب :
 يسجل اقرتاح مجاعي على السبورة  ،بعد مناقشة كل جوانبه .
 يقرأ املتعلمون النص بعد تسجيله .

الحصــة :التتـ ـ ــبع
الخطوات
متهيد

قراءات و فهم

تطبيق

يقارن املتعلمون إجنازاهتم مع النموذج املعروض على السبورة و يصححون أخطاءهم
بشكل فردي .

تصحيح مجاعي

اإلعداد
للموضوع القادم

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون جمال الوحدة القادمة .

تصحيح
مجاعي

األهـــداف

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :اخلـامس عشـر

أن يستثمر املتعلمون ما تعلموه حول وضع بداية و هناية لنصا .

تصحيح املعلم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم




ما هي بعض األمراض اخلطرية اليت تتطلب مصاريف كثرية ؟
كيف يتمكن املرضى بأمراض مثل هذه من االستشفاء ؟
كيف جيب أن نتعامل مع احليوانات ؟

أقرأ النصني قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق
السليم و احرتام عالمات الرتقيم  ،و يقرأمها املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط
القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النصني  ،بشكل يسهل عليهم
التعامل معه .
أعرض على السبورة التمرينني املقرتحني " ص  020من كتاب التلميذ و أوضح
املطلوب من كل واحد ( وضع هناية للحكاية بالنسبة للموضوع األول و وضع بداية
للنص بالنسبة للموضوع الثاين ) و ينجز التمرينني مباشرة داخل احلصة بشكل
تشاركي و مجاعي .
أقود املتعلمني يف حوار تشاركي من أجل تقدمي عمل موحد يستجيب للمواصفات
املطلوبة  ،و يكتب االقرتاح على السبورة قصد استغالله يف التصحيح من لدن
املتعلمني .
يف آخر احلصة أوجه اهتمام املتعلمني إىل جمال الوحدة اخلامسة :
تصميم املدينة  ،و أطالبهم باإلعداد له .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :السـادس عشـر

الموضوع :التقنـيــات  :تلخيـص و تكويـن نـص
الحــصة :تقــومي كتــايب ( اإلعداد )

الخطوات

قراءات

شرح
قراءات
فهم
اإلجنازو فهم
شرح

إجناز أويل
إعداد قبلي

أن يتمكن املتعلمون من إجراء تطبيقات على تقنية تلخيص نص .

عرض القصة

أن يتمكن
يتعرف املتعلمون
امتالك
تلخيص
بنهايةنص .
املتعلمونمنبداية
قصة و
تقنياتتتمتها
مناسبة معتمدين على أنفسهم .

عرض النص

األهـــداف
داف
األهـــ

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

األسبـوع :السـابع عشـر

المكـون :اإلنش ـ ــاء
الموضوع :التقنـيــات  :تلخيـص و تكويـن نـص
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تلبس مافيهاهو ؟
باألمني ،
الفصلعرف
هو أليف
حيوان
الطبيعة حلة خضراء و تتزين باأللوان ؟
الذي
 ما
؟
هو
ما
،
ية
ر
احل
إىل
يرمز
طائر
 ماذا يفعل الناس يف فصل الربيع ؟ و إىل أين يتوجهون قصد التنزه ؟

الغابةو؟اضح :
خبطإىلجيد و
السبورة
على
التايل
الشعري
النص
أعرض
 ملاذا يفضل أغلب الناس الذهاب
احلمامة
و
الكلب
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تَ ْش َه ُد للْجْن َس ْـني بالْ َكَر َامـه
تنصح َم َع ا ْحلَ َـم
مباذالْ َكلْـب
ح َكايَةُ ا
املتنزهني َامهيف الغابة ؟
اض َ:غارقـًا يف النـ َّْوم
ات يَ ْـوم
ـب
ال َكا َن ا
يـُ َق ُ
ني و ِّ
أنظار املتعلمني خبط و بَـ ْ
اضحَ
التالية َذ َ
القصةلْ َك ْل ُ
الريَجلي
أمام
أعرض
مجائـه ٍالثـُّعـبا ُن
ـجـاءَ من ور
فَ
الشُْمَّيْـ َجطَااَوُنرة ل َق ْريَتنَاَ .و
َصدقَائي التَّالَميذ للنـ ُّْزَهة يفُمنْاتَلفْغَاَـخبةاَ َاَل َْوَكأَاسنََّعـهُة ال
ت َم َْع ََََ َ
اعة م َْْن أ ْ
َخَر ْجَ ُ
َّ
فـرقـت الْورقَاء للْمسـكني
هنَواكَهـَّقم أَ ْن يـغـدر باألَمــني
اع َها ،
َُ َ َ َ
ضْيـنَاَ يَـْ ْومَاً ممُْت ًعا  :لَعْبـنَا … َو تَ َسابَـ ْقنَا …َ َتَ َسلَّ ْقنَاَ اْألَ ُْش َج َار ْ َو َعَرفْـنَا أَنْـ َو َ
ا
ب
ـ
ه
ـ
ف
ة
ـر
ق
ـ
ن
ه
ت
ـر
ق
ـ
ن
و
ا
ب
ل
ـ
ك
ل
ا
يث
غ
ت
ا
و
ـ
ت
ونـزلــت
ْ
ْ
َ
َّ
ً
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ٍ
ت يف ُح ْفَرة ،
َمجََْعَنََاَ ا ْأل َْزَهّ َار َ ،و َعَرفْـنَا َأ ْ
َْسَاءَ َها  ،تَـنَ َاولْنَا َغ َذاءَنَا الَلَّذي َذَ َُ ،وطَ َم ْرنَاَ الْ َف َ
ضالَ َ
يلال لْملْ َحمامه
ظ ا ْجلم
السـالمـه
و حفـ َ
ولَفَكَحَّنـمالَدْم َفاهللاجأعَلَةَـىَكانَ َّْ
ف
س َاء ََ ،ملْ نَـ ْعر ْ
ُ َ
َ
ت تَـنَْتَظُرنَا يف األَخري .فَعنْ َد َما أَََرْدنََا ال َْع ْوَدةََ يف َ َ َ
ـك للْبُ ْستَان
ُمثَّ أَتَـى ال َْم
ـان
الزَملـ
َي َماجهَمٍةَّـرن مس َن
ىلو أَم َّـر
َّ
…………………ال ُ
َ
َض ْعنَا طَري َقنَا
أ
د
ق
،
ري
َ
َ
إ ِّ َ َ ُ َ ْ َ
َّ
ه
ر
ذ
ـ
ن
َ
أ
د
ق
ا
م
ك
ر
ـ
ي
ط
ال
ر
ذ
ن
ـ
ي
ل
ه
ر
ك
أقفَرأ َسبَ َـق ا
َ
ج َْ ْ
منْ َحيث ْ َ َ
ب لتلْ َ
اعي مواصفات اجلودة ُ
الشر َ
خمار َ
النصلْ قَكلْر ُ
َّـجَ
احلروف َو النطق
منوذجية ت
اءة
و َّ
ـامه
اءاتيـثَهُ ا ْحل
تر َحد
عالمات الرتقيم ….مث يقرأه فَـ َفه َم
المـه
اَّتَـ َذو النَّْب
املتعلمون قْ
فرديةَ َم َ
ـحاملَهُ َع َ
َ
حمرتمة كل
اح َرت
السليم
صاص
الر
ـر
ائ
ط
ن
م
ت
م
ل
س
ف
ـالص
خ
ل
ل
ـال
حل
ا
يف
ت
ع
ل
ـ
ق
َ
أ
و
ْ
ْ
زميلهم َ
القارئَ َّ.
ضَوْ َ َ
أخطاءَ ْ ْ
ابط ْالقراءة َاجليدة َويقوم اآلخرون بتصحيح َ َ
ن
ع
ـ
ي
ن
ع
ي
ن
م
و
َّاس
ن
ال
ب
َّاس
ن
ال
ن
ط
ْف
ل
ا
ل
َه
أ
ا
ي
وف
ر
املع
و
ه
َه
الفردية ْ َ َ
أثناءَذاالقُ َر ْ
املفردات َ َ
الغامضةْ ُ ،و ْ ُ
اءاتُ ُ َ
للمتعلمنيْ يتم الوقوف على ُ
شرَحْ مدلوهلا
أقرأ النص قراءة منوذجية تراعي مواصفات اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق السليم و

للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة ...

احرتام خصوصيات النص الشعري وفق اإليقاع املرتبط باألوزان الشعرية و التقطيع املوسيقي
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم القصة .
املنغم و يقرأه املتعلمون قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة املقلدة للنموذج مع

أستدرج املتعلمني إىل التنبه إىل أن القصة غري كاملة  ،و هو املطلوب عمله .
حثهم على التمييز بني األداء يف القراءة النثرية و القراءة الشعرية .
مدلوهلااملناسبة
شرحالنهاية
مليا يف
التفكري
علىو من مت
دفاترهم
القصةيتمعلى
الفردية نقل
اءاتالتالميذ
أطلبالقرمن
املفردات الغامضة  ،و
الوقوف
للمتعلمني
أثناء
….خالل تزويدهم باملفردات
املساعدة ..من
يد
هلم
أقدم
و
،
التتمة
هذه
كتابة
مباشر
مث
هلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة
التعامل…و
الكلمات
جيهلوهناإىل أوفهمالصورة
أسامي
املستعصية أو
معه
لبعضعليهم
اإلمالئية يسهل
النص  ،بشكل
اليتهتدف
األشياءمركزة
اسطة أسئلة
املتعلمني بو
أحاور
.لكن دون التدخل املباشر يف رسم معامل هناية القصة .
الرتكيز
التلخيص،رمع
ونوعقصد
املفردات
اتادفات
علىزمر
لية الرتكيز
املتعلمنيأوإىل
أكونعناية
أوجه
من
فهم ،
توظيفهااملريفتكبة من ط
األخطاء
املتعلمني
حول إجنا
صورة أولية
باملعىن .
هو زائد
االستغناء
اقبيتاملفاتيح ،
العباررات
على
احلصة قصد جتاوزها و
اإلخاللهناية
أنبههمدونإليها يف
عما ،و
إشتغاهلم
لعملهم وأثناء
خالل م
احات املتعلمني و تناقش بشكل مجاعي .
أتقبل اقرت
تصحيحها .
ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة بالقيام مبحاوالت
أحث املتعلمني على إعادة صياغة هناية القصة بشكل أفضل خارج الفصل استعدادا
لتلخيص القصة مع حتويلها إىل نص نثري يف أربعة أسطر استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة.
للحصة املقبلة .

الحصــة :تقــومي كتــايب ( اإلجنـاز )
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التطبيق بشكل فردي .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم
المــدة 54 :دقيقة

الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ املطلوب إجنازه  :حتويل نص شعري إىل نص نثري مع تلخيص القصة .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخلط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثامن عشـر

المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :التاسع عشـر

الموضوع :تصميــم مدينــة

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :تصميــم مدينــة

المدة 54 :دقيقة

الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن حيدد املتعلمون املوضوع أو املوضوعات اليت يفضلون الكتابة فيها .

أن يصنف املتعلمون املوضوعات املقرتحة حسب مراكز االهتمام و يغين رصيد كل موضوع.

أن يستعرض املتعلمون ما أعدوه من موضوعات و حبوث ووثائق و مقاالت و قطع خمتارة و صور حول املوضوع.

اإلعداد

أستعرض اإلجنازات اليت قام هبا املتعلمون ( حبوث و وثائق و مقاالت و قطع خمتارة و
صور حول أنشطة احلياة يف املدن و القرى  ،و حول املرافق و اخلدمات العامة و حول
أصحاب احلرف و املهن …) .و أراقب مدى جدية عمل كل واحد و اجملهود الذي
بدله .

التمهيد

تناقش أعمال املتعلمني بشكل مجاعي و تصنف على السبورة إىل جماالت حسب
مراكز االهتمام  ،و حتدد املوضوعات املختارة .
نص املوضوع

يسجل الرصيد الوظيفي املالئم للموضوعات اليت مت االتفاق على اعتمادها للكتابة
فيها  ،قصد التمكن من حتديد اجتاهاهتم حول موضوع معني أو موضوعني أو أكثر ،
و مدى استعدادهم للكتابة و قدرهتم على املعاجلة  ،مما توفر لديهم من رصيد لغوي
حول جمال معني حيظى باهتمامهم دون غريه .

التوسع و
التقومي

ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة جبمع معلومات
حول كل موضوع حتدد للكتابة استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة .

اإلجناز

المواضيع لمقترحة :





قضيت عطلة آخر األسبوع مع أسرتك يف زيارة أقاربك يف إحدى املدن الكبرية
 ،و خرجت للتجول يف شوارعها  .صف املرافق اليت شاهدهتا .
ذهبت إىل أحد مكاتب الربيد لتبعث برسالة إىل أحد أصدقائك .صف ما
شاهدته .
كنت تتجول يف أحد شوارع مدينتك املزدمحة باملارة و البائعني  .صف ما
شاهدته من أنواع املبيعات و أصناف البائعني  ،و اذكر انطباعك .
زرت مع والدتك سوقا أسبوعيا بإحدى القرى  .صف ما شاهدت و اذكر
انطباعك .

أن حيرر املتعلمون املوضوع على أوراق مستقلة داخل الفصل .

الرصيد
الوظيفي

األهـــداف

الخطوات

األهـــداف
أن يناقش املتعلمون اإلضافات اجلديدة و يقوموها شفهيا .

مناقشة و
تصنيف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحصــة :اإلجن ـ ــاز

أن يستعرض املتعلمون اإلضافات اجلديدة املطعمة للموضوع أو املوضوعات املقرتحة .

استعراض
اإلجنازات

الرقــم:

00

الرقـم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحفز املتعلمني على تقومي ما مجعوه من إضافات جديدة  ،معتمدا تقنية االستجواب
إلشراك املتعلمني يف املناقشة الشفهية ملا أجنزوه يف منازهلم  ،مركزا يف التقومي الشفهي
على :
 االرتباط بنص املوضوع .
 قدرة املتعلمني على الربط املنطقي بني أفكار املوضوع و عناصره .
 استثمار الرصيد املعجمي و سالمة التعبري .
يسجل أحد املتعلمني نص املوضوع أو املوضوعات املختارة على السبورة خبط جيد و
واضح .
يقدم املتعلمون ما أمكنهم مجعه من معطيات و إضافات جديدة توسع آفاق املوضوع
أو املوضوعات املختارة .
يعرض املتعلمون شفهيا ما أجنزوه يف منازهلم من كتابات أولية .
يشارك املتعلمون يف التقومي الشفهي ملا يستمعون إليه من كتابات بعضهم .
أكلف املتعلمني بإجناز املوضوع مباشرة داخل احلصة  ،بعد أن أوجه عنايتهم إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 مراعاة تقنية اإلنشاء .
 العناية جبودة اخلط .
 وضوح العبارات .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :العشرون

المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :العشرون

الموضوع :تصميــم مدينــة

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :تصميــم مدينــة

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :التصحـ ــيح

الخطوات

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

أكتب نص املوضوع على السبورة  ،و أذكر املتعلمني بالرموز املعتمدة يف تصنيف
األخطاء ملساعدهتم على تعرف أنواعها و تيسري تصحيحها  ،و اليت مت تصنيفها يف
جذاذة خاصة حسب النقاط التالية :
اخلروج عن املوضوع و عدم االرتباط به

خروج

خلل يف التصميم ( مقدمة  /عرض  /خامتة )

خلل

إمهال بعض عناصر املوضوع



عدم ترتيب عناصر املوضوع

Ø

ركاكة يف األسلوب

رك

التكرار

تك

خطأ إمالئي

إم

خطأ تركييب

تر

خطأ صريف أو حتويلي

صر

رداءة اخلط

خط

إمهال رونق ورقة التحرير

رونق

غموض

؟

يتذكر املتعلمون نص املوضوع و تعاد كتابته على السبورة مث قراءته .
يشارك املتعلمون يف إجياد األبدال املناسبة ملختلف األخطاء الواردة يف املوضوعات
املنجزة و تسجل على السبورة .
أتيح الفرصة للمتعلمني قصد تويل تصحيح ما تبقى من األخطاء األخرى  ،و أطوف
بينهم ملراقبة عملية التصحيح و ألكون رهن إشارة اجلميع يف مساعدهتم فيما أشكل
عليهم .
حياول املتعلمون وضع تصور لصياغة موضوع مرجعي توظف فيه تقنيات تناول أي
موضوع .

متهيد

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح و فهم

أن يتعرف املتعلمون جمال الوحدة القادمة .

تصحيح فردي

األهـــداف

أن يركز املتعلمون على تقنيات اإلنشاء .

تصحيح مجاعي

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يتدارك املتعلمون اجلوانب املغفلة أثناء إجناز املوضوع .

تذكري

الرقــم:

الحصــة :التتـ ـ ــبع

05

الرقــم:

04

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



ما هي بعض املدن املغربية اليت تعرفوهنا ؟
هل جند كل أحياء املدينة عصرية و منظمة ؟

أقرأ النص املثبت يف كتاب املتعلم صفحة  005:قراءة منوذجية تراعي مواصفات
اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "االستثمار " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب ما يسمح
به احليز الزمين .

اقرتاح موضوع

أطالب املتعلمني باقرتاح موضوع إنشائي مناسب للنص و يكتب أحسن منوذج على
السبورة .

تضع تصميم

أطلب من املتعلمني اقرتاح تصميم مناسب للنص ( مقدمة  /عرض  /خامتة ) .

اإلعداد
للموضوع القادم

يف آخر احلصة أوجه اهتمام املتعلمني إىل جمال الوحدة السادسة :
التغذية و الصحة و الرياضة  ،و أطالبهم باإلعداد له .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :احلادي و العشرين

الموضوع :التغذية و الصحة و الرياضة
الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن حيدد املتعلمون املوضوع أو املوضوعات اليت يفضلون الكتابة فيها .

أن يصنف املتعلمون املوضوعات املقرتحة حسب مراكز االهتمام و يغين رصيد كل موضوع.

أن يستعرض املتعلمون ما أعدوه من موضوعات و حبوث ووثائق و مقاالت و قطع خمتارة و صور حول املوضوع.

اإلعداد

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أستعرض اإلجنازات اليت قام هبا املتعلمون ( حبوث و وثائق و مقاالت و قطع خمتارة و
صور حول التغذية و أثرها يف الصحة و مكونات املواد الغذائية و األغذية الرئيسية و
مسببات األمراض و أعراضها و أنواع الرياضيات و تأثري الرياضة يف الصحة و شروط
الرياضة …) .و أراقب مدى جدية عمل كل واحد و اجملهود الذي بدله .

الموضوع :التغذية و الصحة و الرياضة
الحصــة :اإلجن ـ ــاز
الخطوات
التمهيد

تناقش أعمال املتعلمني بشكل مجاعي و تصنف على السبورة إىل جماالت حسب
مراكز االهتمام  ،و حتدد املوضوعات املختارة .
نص املوضوع

يسجل الرصيد الوظيفي املالئم للموضوعات اليت مت االتفاق على اعتمادها للكتابة
فيها  ،قصد التمكن من حتديد اجتاهاهتم حول موضوع معني أو موضوعني أو أكثر ،
و مدى استعدادهم للكتابة و قدرهتم على املعاجلة  ،مما توفر لديهم من رصيد لغوي
حول جمال معني حيظى باهتمامهم دون غريه .

التوسع و
التقومي

ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة جبمع معلومات
حول كل موضوع حتدد للكتابة استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة .

اإلجناز

المواضيع لمقترحة :
 تناول أحد األحد األطفال طعاما فاسدا خارج البيت  .صف حالته  ،و اكتب
يف املوضوع يف شكل حكاية .
 أصيب أحد أصدقائك بزكام لزم معه الفراش  ،صف حالته و أعراض مرضه و
اذكر النصائح اليت نصحه هبا الطبيب .
 طلب منك أن تلعب مع فريق مدرستك مقابلة يف كرة القدم ملواجهة فريق
مدرسة أخرى  .ما هي االستعدادات اليت قام هبا الفريق و ما هي النصائح اليت
نصحكم هبا املعلم املكلف .

األهـــداف
أن حيرر املتعلمون املوضوع على أوراق مستقلة داخل الفصل .

الرصيد
الوظيفي

00

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يناقش املتعلمون اإلضافات اجلديدة و يقوموها شفهيا .

مناقشة و
تصنيف

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الثاين و العشرين

أن يستعرض املتعلمون اإلضافات اجلديدة املطعمة للموضوع أو املوضوعات املقرتحة .

استعراض
اإلجنازات

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقـم:

المدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحفز املتعلمني على تقومي ما مجعوه من إضافات جديدة  ،معتمدا تقنية االستجواب
إلشراك املتعلمني يف املناقشة الشفهية ملا أجنزوه يف منازهلم  ،مركزا يف التقومي الشفهي
على :
 االرتباط بنص املوضوع .
 قدرة املتعلمني على الربط املنطقي بني أفكار املوضوع و عناصره .
 استثمار الرصيد املعجمي و سالمة التعبري .
يسجل أحد املتعلمني نص املوضوع أو املوضوعات املختارة على السبورة خبط جيد و
واضح .
يقدم املتعلمون ما أمكنهم مجعه من معطيات و إضافات جديدة توسع آفاق املوضوع
أو املوضوعات املختارة .
يعرض املتعلمون شفهيا ما أجنزوه يف منازهلم من كتابات أولية .
يشارك املتعلمون يف التقومي الشفهي ملا يستمعون إليه من كتابات بعضهم .
أكلف املتعلمني بإجناز املوضوع مباشرة داخل احلصة  ،بعد أن أوجه عنايتهم إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 مراعاة تقنية اإلنشاء .
 العناية جبودة اخلط .
 وضوح العبارات .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثالث و العشرين

الموضوع :التغذية و الصحة و الرياضة
الحصــة :التصحـ ــيح

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

أكتب نص املوضوع على السبورة  ،و أذكر املتعلمني بالرموز املعتمدة يف تصنيف
األخطاء ملساعدهتم على تعرف أنواعها و تيسري تصحيحها  ،و اليت مت تصنيفها يف
جذاذة خاصة حسب النقاط التالية :
اخلروج عن املوضوع و عدم االرتباط به

خروج

خلل يف التصميم ( مقدمة  /عرض  /خامتة )

خلل

إمهال بعض عناصر املوضوع



عدم ترتيب عناصر املوضوع

Ø

ركاكة يف األسلوب

رك

التكرار

تك

خطأ إمالئي

إم

خطأ تركييب

تر

خطأ صريف أو حتويلي

صر

رداءة اخلط

خط

إمهال رونق ورقة التحرير

رونق

غموض

؟

يتذكر املتعلمون نص املوضوع و تعاد كتابته على السبورة مث قراءته .
يشارك املتعلمون يف إجياد األبدال املناسبة ملختلف األخطاء الواردة يف املوضوعات
املنجزة و تسجل على السبورة .
أتيح الفرصة للمتعلمني قصد تويل تصحيح ما تبقى من األخطاء األخرى  ،و أطوف
بينهم ملراقبة عملية التصحيح و ألكون رهن إشارة اجلميع يف مساعدهتم فيما أشكل
عليهم .
حياول املتعلمون وضع تصور لصياغة موضوع مرجعي توظف فيه تقنيات تناول أي
موضوع .

الموضوع :التغذية و الصحة و الرياضة
الحصــة :التتـ ـ ــبع
الخطوات
متهيد

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح و فهم

الرقــم:

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون جمال الوحدة القادمة .

تصحيح فردي

األهـــداف

00

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يركز املتعلمون على تقنيات اإلنشاء .

تصحيح مجاعي

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الثالث و العشرين

أن يتدارك املتعلمون اجلوانب املغفلة أثناء إجناز املوضوع .

تذكري

بسم هللا الرحمن الرحيم
المــدة 54 :دقيقة
02

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



إىل ماذا حيتاج حمرك السيارة لتتحرك ؟ ؟
أما جسم اإلنسان إىل ماذا حيتاج ؟

أقرأ النص املثبت يف كتاب املتعلم صفحة  042:قراءة منوذجية تراعي مواصفات
اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "االستثمار " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب ما يسمح
به احليز الزمين .

اقرتاح موضوع

أطالب املتعلمني باقرتاح موضوع إنشائي مناسب للنص و يكتب أحسن منوذج على
السبورة .

تضع تصميم

أطلب من املتعلمني اقرتاح تصميم مناسب للنص ( مقدمة  /عرض  /خامتة ) .

اإلعداد
للموضوع القادم

يف آخر احلصة أوجه اهتمام املتعلمني إىل جمال الوحدة السادسة :
التوازن الطبيعي و محاية البيئة  ،و أطالبهم باإلعداد له .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الرابع و العشرين

الموضوع :التغذية و الصحة و الرياضة /تصميم املدينة
الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن يتمكن املتعلمون من إجراء تطبيقات على تقنية إنشاء موضوع إنشائي .

قراءات
التصميم

أن يتمكن املتعلمون من استثمار تقنيات اإلنشاء .

نص املوصوع

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
02

األساس المعرفي و أنشطة التقويم







مىت يتوجه الناس إىل املستشفى ؟
هل سبق لك أن زرت مريضا و هو يف املستشفى ؟
ما هي أسباب األمراض اليت تصيب الناس ؟
ما هي طرق الوقاية من هذه األمراض املذكورة ؟
مباذا ميكنك أن تنصح شخصا يهمل صحته و ال يعتين هبا ؟
ما هي فوائد الرياضة جلسم اإلنسان ؟

أكتب نص املوضوع التايل على السبورة خبط جيد و جلي :
أخربت أن قريبا لك عاد من املستشفى بعد شفائه من مرض أصابه ،
اكتب له رسالة تنصحه فيها باالعتناء بصحته مبينا له كيفية ذلك .
أقرأ نص املوضوع قراءة متأنية و واضحة و يقرأه بعض املتعلمني بعدي .
أحاور املتعلمني على خلفية وضع تصميم للموضوع و النقاط اليت جيب أن يتضمنها
كل عنصر :
 املقدمة
 العرض
 اخلامتة

الرصيد الوظيفي

يسجل الرصيد الوظيفي اخلاص بكل عنصر على السبورة .

إعداد قبلي

ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة بالقيام
مبحاوالت لإلجناز املوضوع استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة.

األسبـوع :اخلامس و العشرين

المكـون :اإلنش ـ ــاء
الموضوع :التغذية و الصحة و الرياضة /تصميم املدينة
الحصــة :اإلجن ـ ــاز
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التطبيق بشكل فردي .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقـم:

المدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ املطلوب إجنازه :
أخربت أن قريبا لك عاد من املستشفى بعد شفائه من مرض أصابه
 ،اكتب له رسالة تنصحه فيها باالعتناء بصحته مبينا له كيفية ذلك
.
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتــول خــالل الصــفوف أثنــاء اإلجنــاز قصــد التنبيــه علــى جــودة اخلــط و ســالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :السادس و العشرين

الموضوع :التوازن الطبيعي و محاية البيئة
الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن حيدد املتعلمون املوضوع أو املوضوعات اليت يفضلون الكتابة فيها .

أن يصنف املتعلمون املوضوعات املقرتحة حسب مراكز االهتمام و يغين رصيد كل موضوع.

أن يستعرض املتعلمون ما أعدوه من موضوعات و حبوث ووثائق و مقاالت و قطع خمتارة و صور حول املوضوع.

اإلعداد

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أستعرض اإلجنازات اليت قام هبا املتعلمون ( حبوث و وثائق و مقاالت و قطع خمتارة و
صور حول مظاهر الطبيعة عرب فصول السنة و محاية البيئة و إجراءات احلد من ظاهرة
التلوث ) .و أراقب مدى جدية عمل كل واحد و اجملهود الذي بدله .

الموضوع :التوازن الطبيعي و محاية البيئة
الحصــة :اإلجن ـ ــاز
الخطوات
التمهيد

تناقش أعمال املتعلمني بشكل مجاعي و تصنف على السبورة إىل جماالت حسب
مراكز االهتمام  ،و حتدد املوضوعات املختارة .
يسجل الرصيد الوظيفي املالئم للموضوعات اليت مت االتفاق على اعتمادها للكتابة
فيها  ،قصد التمكن من حتديد اجتاهاهتم حول موضوع معني أو موضوعني أو أكثر ،
و مدى استعدادهم للكتابة و قدرهتم على املعاجلة  ،مما توفر لديهم من رصيد لغوي
حول جمال معني حيظى باهتمامهم دون غريه .
ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة جبمع معلومات
حول كل موضوع حتدد للكتابة استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة .
المواضيع لمقترحة :
 كنت ذاهبا إىل املدرسة يف صباح يوم من أيام اخلريف حني بدأت أمطار غزيرة
يف النزول  ،صف ذلك .
 يف فصل الربيع ذهبت يف رحلة مدرسية إىل أحد احلقول  .صف كيف كانت
الرحلة ؟ و كيف بدت لك الطبيعة من خالهلا .
 شاركت ضمن إحدى مجعيات مدينتك يف عملية تنظيف الشاطئ  .صف ما
قمت به ؟ و ما انطباعك على ذلك ؟

نص املوضوع

التوسع و
التقومي

اإلجناز

األهـــداف
أن حيرر املتعلمون املوضوع على أوراق مستقلة داخل الفصل .

الرصيد
الوظيفي

00

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يناقش املتعلمون اإلضافات اجلديدة و يقوموها شفهيا .

مناقشة و
تصنيف

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :السابع و العشرين

أن يستعرض املتعلمون اإلضافات اجلديدة املطعمة للموضوع أو املوضوعات املقرتحة .

استعراض
اإلجنازات

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقـم:

المدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحفز املتعلمني على تقومي ما مجعوه من إضافات جديدة  ،معتمدا تقنية االستجواب
إلشراك املتعلمني يف املناقشة الشفهية ملا أجنزوه يف منازهلم  ،مركزا يف التقومي الشفهي
على :
 االرتباط بنص املوضوع .
 قدرة املتعلمني على الربط املنطقي بني أفكار املوضوع و عناصره .
 استثمار الرصيد املعجمي و سالمة التعبري .
يسجل أحد املتعلمني نص املوضوع أو املوضوعات املختارة على السبورة خبط جيد و
واضح .
يقدم املتعلمون ما أمكنهم مجعه من معطيات و إضافات جديدة توسع آفاق املوضوع
أو املوضوعات املختارة .
يعرض املتعلمون شفهيا ما أجنزوه يف منازهلم من كتابات أولية .
يشارك املتعلمون يف التقومي الشفهي ملا يستمعون إليه من كتابات بعضهم .
أكلف املتعلمني بإجناز املوضوع مباشرة داخل احلصة  ،بعد أن أوجه عنايتهم إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 مراعاة تقنية اإلنشاء .
 العناية جبودة اخلط .
 وضوح العبارات .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثامن و العشرين

الموضوع :التوازن الطبيعي و محاية البيئة
الحصــة :التصحـ ــيح

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

أكتب نص املوضوع على السبورة  ،و أذكر املتعلمني بالرموز املعتمدة يف تصنيف
األخطاء ملساعدهتم على تعرف أنواعها و تيسري تصحيحها  ،و اليت مت تصنيفها يف
جذاذة خاصة حسب النقاط التالية :
اخلروج عن املوضوع و عدم االرتباط به

خروج

خلل يف التصميم ( مقدمة  /عرض  /خامتة )

خلل

إمهال بعض عناصر املوضوع



عدم ترتيب عناصر املوضوع

Ø

ركاكة يف األسلوب

رك

التكرار

تك

خطأ إمالئي

إم

خطأ تركييب

تر

خطأ صريف أو حتويلي

صر

رداءة اخلط

خط

إمهال رونق ورقة التحرير

رونق

غموض

؟

يتذكر املتعلمون نص املوضوع و تعاد كتابته على السبورة مث قراءته .
يشارك املتعلمون يف إجياد األبدال املناسبة ملختلف األخطاء الواردة يف املوضوعات
املنجزة و تسجل على السبورة .
أتيح الفرصة للمتعلمني قصد تويل تصحيح ما تبقى من األخطاء األخرى  ،و أطوف
بينهم ملراقبة عملية التصحيح و ألكون رهن إشارة اجلميع يف مساعدهتم فيما أشكل
عليهم .
حياول املتعلمون وضع تصور لصياغة موضوع مرجعي توظف فيه تقنيات تناول أي
موضوع .

الموضوع :التوازن الطبيعي و محاية البيئة
الحصــة :التتـ ـ ــبع
الخطوات
متهيد

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح و فهم

الرقــم:

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون جمال الوحدة القادمة .

تصحيح فردي

05

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يركز املتعلمون على تقنيات اإلنشاء .

تصحيح مجاعي

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الثامن و العشرين

أن يتدارك املتعلمون اجلوانب املغفلة أثناء إجناز املوضوع .

تذكري

بسم هللا الرحمن الرحيم
المــدة 54 :دقيقة
04

األساس المعرفي و أنشطة التقويم



أين حتب أن تقضي نزهة رفقة أصدقائك ؟
ملاذا تفضل هذا املكان على غريه ؟

أقرأ النص املثبت يف كتاب املتعلم صفحة  000:قراءة منوذجية تراعي مواصفات
اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "االستثمار " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب ما يسمح
به احليز الزمين .

تصميم النص

أطلب من املتعلمني اقرتاح تصميم مناسب للنص ( مقدمة  /عرض  /خامتة ) .

اإلعداد
للموضوع القادم

يف آخر احلصة أوجه اهتمام املتعلمني إىل جمال الوحدة السادسة :
عالم األسفار و الرحالت و األلعاب  ،و أطالبهم باإلعداد له .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :التاسع و العشرين

الموضوع :عامل األسفار و الرحالت و األلعاب
الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن يتعرف املتعلمون املوضوع املقرتح للكتابة حوله .

أن يصنف املتعلمون املوضوعات املقرتحة حسب مراكز االهتمام و يغين رصيد املوضوع املقرتح.

أن يستعرض املتعلمون ما أعدوه من موضوعات و حبوث ووثائق و مقاالت و قطع خمتارة و صور حول املوضوع.

اإلعداد

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أستعرض اإلجنازات اليت قام هبا املتعلمون ( حبوث و وثائق و مقاالت و قطع خمتارة و
صور حول عامل األسفار و الرحالت و األلعاب ) .و أراقب مدى جدية عمل كل
واحد و اجملهود الذي بذله .

الموضوع :عامل األسفار و الرحالت و األلعاب
الحصــة :اإلجن ـ ــاز
الخطوات
التمهيد

تناقش أعمال املتعلمني بشكل مجاعي و تصنف على السبورة إىل جماالت حسب
مراكز االهتمام  ،و أقرتح عليهم املوضوع التايل :
شاهدت مباراة يف كرة القدم  .أكتب موضوعا إنشائيا تتحدث فيه عن هذه املباراة
 ،و عن انطباعك حنوها .
يسجل الرصيد الوظيفي املالئم للموضوع الذي مت االتفاق على اعتماده للكتابة فيه ،
قصد التمكن من حتديد اجتاهاهتم حول املوضوع  ،و مدى استعدادهم للكتابة و
قدرهتم على املعاجلة  ،مما توفر لديهم من رصيد لغوي حول اجملال :
املقدمة  :الفريقان
مكان املباراة
زمنها
قبل املباراة
العرض
املباراة
مغادرة امللعب
االنطباع
اخلامتة
ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد عن طريق االستفادة من بعض الصحف و
االستماع ملذيع يقدم ملخص مباراة يف كرة القدم و مساءلة بعض األشخاص عن
شعورهم و هم يشاهدون مباراة يف كرة القدم .
و أطالبهم يف هناية احلصة جبمع معلومات حول املوضوع احملدد للكتابة استعدادا
لإلجناز يف احلصة القادمة .

نص املوضوع
التوسع و
التقومي

اإلجناز

األهـــداف
أن حيرر املتعلمون املوضوع على أوراق مستقلة داخل الفصل .

الرصيد
الوظيفي

00

المكـون :اإلنش ـ ــاء

أن يناقش املتعلمون اإلضافات اجلديدة و يقوموها شفهيا .

مناقشة و
تصنيف

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الثالثون

أن يستعرض املتعلمون اإلضافات اجلديدة املطعمة للموضوع املقرتح .

استعراض
اإلجنازات

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقـم:

المدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أحفز املتعلمني على تقومي ما مجعوه من إضافات جديدة  ،معتمدا تقنية االستجواب
إلشراك املتعلمني يف املناقشة الشفهية ملا أجنزوه يف منازهلم  ،مركزا يف التقومي الشفهي
على :
 االرتباط بنص املوضوع .
 قدرة املتعلمني على الربط املنطقي بني أفكار املوضوع و عناصره .
 استثمار الرصيد املعجمي و سالمة التعبري .
يسجل أحد املتعلمني نص املوضوع املختار على السبورة خبط جيد و واضح .
يقدم املتعلمون ما أمكنهم مجعه من معطيات و إضافات جديدة توسع آفاق املوضوع
أو املوضوعات املختارة .
يعرض املتعلمون شفهيا ما أجنزوه يف منازهلم من كتابات أولية .
يشارك املتعلمون يف التقومي الشفهي ملا يستمعون إليه من كتابات بعضهم .
أكلف املتعلمني بإجناز املوضوع مباشرة داخل احلصة  ،بعد أن أوجه عنايتهم إىل :
 سالمة توظيف الورقة .
 حسن تنظيمها .
 مراعاة تقنية اإلنشاء .
 العناية جبودة اخلط .
 وضوح العبارات .
و أثناء اإلجناز أشرف على عملهم و أقدم هلم يد املساعدة يف ما صعب عليهم .
عند انتهاء املتعلمني من عملهم أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الواحد و الثالثني

الموضوع :عامل األسفار و الرحالت و األلعاب
الحصــة :التصحـ ــيح

الخطوات

أن يصحح املتعلمون أخطاءهم مجاعيا و فرديا .

أن يتعرف املتعلمون على األخطاء اليت ارتكبوها يف إجنازاهتم .

تصحيح فردي

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أكتب نص املوضوع على السبورة  ،و أذكر املتعلمني بالرموز املعتمدة يف تصنيف
األخطاء ملساعدهتم على تعرف أنواعها و تيسري تصحيحها  ،و اليت مت تصنيفها يف
جذاذة خاصة حسب النقاط التالية :
اخلروج عن املوضوع و عدم االرتباط به

خروج

خلل يف التصميم ( مقدمة  /عرض  /خامتة )

خلل

إمهال بعض عناصر املوضوع



عدم ترتيب عناصر املوضوع

Ø

ركاكة يف األسلوب

رك

التكرار

تك

خطأ إمالئي

إم

خطأ تركييب

تر

خطأ صريف أو حتويلي

صر

رداءة اخلط

خط

إمهال رونق ورقة التحرير

رونق

غموض

؟

يتذكر املتعلمون نص املوضوع و تعاد كتابته على السبورة مث قراءته .
يشارك املتعلمون يف إجياد األبدال املناسبة ملختلف األخطاء الواردة يف املوضوعات
املنجزة و تسجل على السبورة .
أتيح الفرصة للمتعلمني قصد تويل تصحيح ما تبقى من األخطاء األخرى  ،و أطوف
بينهم ملراقبة عملية التصحيح و ألكون رهن إشارة اجلميع يف مساعدهتم فيما أشكل
عليهم .
حياول املتعلمون وضع تصور لصياغة موضوع مرجعي توظف فيه تقنيات تناول أي
موضوع .

المكـون :اإلنش ـ ــاء
الموضوع :عامل األسفار و الرحالت و األلعاب
الحصــة :التتـ ـ ــبع
الخطوات
متهيد

قراءة منوذجية

قراءات فردية

شرح و فهم

األهـــداف
أن يركز املتعلمون على تقنيات اإلنشاء .

تصحيح مجاعي

األهـــداف
األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الواحد و الثالثني

أن يتدارك املتعلمون اجلوانب املغفلة أثناء إجناز املوضوع .

تذكري

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم



هل حتب مباريات كرة القدم ؟
ما هو فريقك املفضل ؟

أقرأ النص املثبت يف كتاب املتعلم صفحة  002:قراءة منوذجية تراعي مواصفات
اجلودة من حيث خمارج احلروف و النطق السليم و احرتام عالمات الرتقيم.
يقرأ املتعلمون النص قراءات فردية حمرتمة كل ضوابط القراءة اجليدة ويقوم اآلخرون
باملتابعة على كتبهم  ،و تصحيح أخطاء زميلهم القارئ.
أثناء القراءات الفردية للمتعلمني يتم الوقوف على املفردات الغامضة  ،و شرح مدلوهلا
للمتعلمني عن طريق املرادف أو الضد أو الشرح أو الصورة .… ..
أحاور املتعلمني بواسطة أسئلة مركزة هتدف إىل فهم النص  ،انطالقا من األسئلة املثبتة
يف كتاب املتعلم حتت فقرة "االستثمار " مع تطعيمها بأسئلة أخرى حسب ما يسمح
به احليز الزمين .

عنوان النص

يضع املتعلمون عنوانا مناسبا للنص .

تصميم النص

أطلب من املتعلمني اقرتاح تصميم مناسب للنص ( مقدمة  /عرض  /خامتة ) .

اإلعداد
للموضوع القادم

أوجه اهتمام املتعلمني إىل أن موضوع احلصة املقبلة سيرتكز حول جمال الوحدتني

السابقتني " التوازن الطبيعي و محاية البيئة " و " عامل األسفار و الرحالت و
األلعاب " .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الثاين و الثالثني

الموضوع :فصـل اخلـربف  /مباراة يف كـرة القـدم
الحــصة :اإلعـ ــداد

الخطوات

أن يتمكن املتعلمون من إجراء تطبيقات على تقنية إنشاء موضوع إنشائي .

قراءات
التصميم

أن يتمكن املتعلمون من استثمار تقنيات اإلنشاء .

نص املوصوع

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
52

األساس المعرفي و أنشطة التقويم







ماذا ينتظر التالميذ بعد ثالثة أسابيع تقريبا ؟
مباذا يتميز فصل الصيف ؟
أين يقضي الناس عطلتهم الصيفية ؟
ما هي مميزات األماكن املذكورة ؟
أين ستقضي عطلتك ؟
ملاذا تفضل هذا املكان املذكور ؟

أكتب نص املوضوع التايل على السبورة خبط جيد و جلي :
قررت عائلتك أن تقضي العطلة الصيفية خارج البيت  .حتدث عن
املكان املختار  ،و صف ما عشته فيها من االنطالق إىل العودة .
أقرأ نص املوضوع قراءة متأنية و واضحة و يقرأه بعض املتعلمني بعدي .
أحاور املتعلمني على خلفية وضع تصميم للموضوع و النقاط اليت جيب أن يتضمنها
كل عنصر :
 املقدمة
 العرض
 اخلامتة

الرصيد الوظيفي

يسجل الرصيد الوظيفي اخلاص بكل عنصر على السبورة .

إعداد قبلي

ألفت انتباه املتعلمني إىل إغناء هذا الرصيد و أطالبهم يف هناية احلصة بالقيام
مبحاوالت لإلجناز املوضوع استعدادا لإلجناز يف احلصة القادمة.

األسبـوع :الثالث و الثالثني

المكـون :اإلنش ـ ــاء
الموضوع :فصـل اخلـربف  /مباراة يف كـرة القـدم
الحصــة :اإلجن ـ ــاز
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التطبيق بشكل فردي .

متهيد

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقـم:

المدة 54 :دقيقة
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التحرير على املتعلمني .
أقرأ املطلوب إجنازه :
قررت عائلتك أن تقضي العطلة الصيفية خارج البيـت  .حتـدث عـن
املكان املختار  ،و صف ما عشته فيها من االنطالق إىل العودة .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتــول خــالل الصــفوف أثنــاء اإلجنــاز قصــد التنبيــه علــى جــودة اخلــط و ســالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التحرير قصد تصحيحها خارج الفصل .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :األول

المكـون :اإلنش ـ ــاء

األسبـوع :الرابع و الثالثني

الموضوع :العطلـة الصيفيـة  /الدخـول املـدرسي

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :هنـاية سنـة دراسيـة  /كيف أستفيد من عطليت ؟

المدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

إعداد قبلي

أن يعرب املتعلمون عن (العطلة الصيفية  /الدخول املدرسي ) كتابيا بناء على أسئلة موجهة .

اإلجناز

أن يتعرف املتعلمون احليز الزمين و أدوات العبري الشفوي .

متهيد

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أذكر التالميذ مبادة التعبري الكتايب ( اإلنشاء ) كمادة حتضى بالتوزيع الزمين التايل :
 األسبوع األول  :حصة واحدة ( حصة اإلعداد )
 األسبوع الثاين  :حصة واحدة ( حصة اإلجناز )
 األسبوع الثالث  :حصتـان ( حصة التصحيح و حصة التتبع )
كما أذكرهم أن اإلنشاء ينبين على استحضار التعلمات و املكتسبات اللغوية املختلفة
بشكل سليم .
و تستلزم املادة التوفر على األوراق املزدوجة للتحرير و أوراق التسويد لإلجناز األويل .
يعرب املتعلمون عن املوضوعني املقرتحني شفويا (العطلة الصيفية  /الدخول املدرسي )
بناء على مجلة من األسئلة املوجهة  ،مع كتابة الرصيد اللغوي املروج على السبورة .
يعرب املتعلمون على املوضوعني كتابيا على أوراق مستقلة مسرتشدين باألسئلة املوجهة
املدونة على السبورة :
 أين قضيت عطلتك الصيفية ؟
 ما هي األماكن املختلفة اليت زرهتا؟
 من رافقك يف هذه الزيارات ؟
 هل أعجبتك هذه األماكن ؟ ملاذا أعجبتك ؟
 ما الذي يتبع العطلة الصيفية ؟
 كيف استعددت للدخول املدرسي ؟
 مباذا تشعر وأنت حتضر إىل املدرسة؟
 ما الذي أعجبك يف عامك هذا ؟
 ما الذي جيب عليك فعله لتنجح ؟
 ما هي األوقات اليت ستنجز فيها واجباتك املنزلية ؟
أمجع أوراق التحرير قصد اخلروج بتصور حول املستوى التعبريي للمتعلمني و اهلفوات
اليت جيب الرتكيز على معاجلتها .
استعدادا للحصة املقبلة أثري انتباه املتعلمني إىل إعداد ملفات تتضمن حبوث و وثائق و
مقاالت و قطع خمتارة و صور حول املدينة املنورة  ،و بالتحديد املسجد النبوي الشريف و
بعض املعامل الدينية األخرى هبا و كذا القدس الشريف و خصوصا املسجد األقصى .

الخطوات
تذكري

نص املوضوع

األهـــداف
أن يعرب املتعلمون عن املوضوعني املقرتحني كتابيا .

تذكري

األهـــداف

الرقــم:

20

الحصــة :اإلجن ـ ــاز

الرقـم:

50

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أثري انتباه املتعلمني إىل أن هذه احلصة هي آخر حصة للتعبري الكتايب يف املوسم
احلايل  ،و أن العطلة على األبواب .
على السبورة أدون نصي املوضوع خبط واضح و جلي .
أقرأمها و يقرأمها بعدي بعض املتعلمني :
حتدث عن ماذا استفدت من سنتك الدراسية .
حتدث عن كيف تستفيد من عطلتك الصيفية .

اإلجناز

أحدد  04دقيقة كمدة لإلجناز و أترك حرية التعبري للمتعلمني دون تدخل .

مناقشة عامة

بعد اإلنتهاء من التحرير أطلب من املتعلمني قراءة مواضيعهم أمام باقي
زمالئهم و الذين يناقشونه يف األخطاء اللغوية و الرتكيبة و الصرفية امللحوظة
بينما أثري األفكار اليت حتتاج إىل توجيه ليناقشها املتعلمون بينهم بكل حرية .

