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املستوىاملوضوعالنشاط01الوحدة :رقم الدرس

م1ساألرضاألرضـ قراءة مشروحة1الشعوب والناس01

:اهلدف التعلمي

 القراءة اإلعرابية واملعربة واملسرتسلة . ـ     : القدرة على  

  ـ  إدراك ارتباط اإلنسان الوثيق باألرض .                   

عالمات الوقف .يذكر التلميذ    : الكفاءة الالزمة المتالكه

  ويذكر أن من األرض أصله وفيها مستقره وإليها معاده .

  السبورة .  ,  7 : كتاب اللغة العربية ص الوسائل

وضعيات وأنشطة التعلموضعيات وأنشطة التعلمسيرورة الدرسسيرورة الدرس

فيم يتشابه سكان األرض ؟ فني خيتلفون ؟::تقدمي الوحدةتقدمي الوحدةوضعية االنطالق

 اإلنسان باألرض ؟ كيف خلق منها ؟ما عالقة  ::تقدمي الدرس تقدمي الدرس  

يدرك التلميذ أن بني اإلنسان وبني األرض عالقة وثيقة .اهلدف الوسيطي

قراءة صامتة للنص .بناء التعلم

عم يتحدث الكاتب ؟ حدد الكاتب مراحل حياة اإلنسان  ::أسئلة ملراقبة الفهم العامأسئلة ملراقبة الفهم العام

   . ماهي ؟  مااملقصود باألرض يف النص ؟

 منوذجية للنص .قراءة  

املقررة  قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحرتام آليات القراءة  

: تعميق الفهم :تعميق الفهم

األسئلة :ـ

  وردت األرض يف النص مبعنيني خمتلفني . اشرحومها .

  ما الذي يربط اإلنسان باألرض ؟  

  ماذا يصنع اإلنسان فوق األرض ؟

  نوما أبديا ) ؟ تنام ما املقصود ب(

شرح املفرداتشرح املفردات::
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: خترج تنبثق

  : كرها , ملزمة , جمربة , رغما عنها قسرا

  : عجبا , كربا , صلفا , تكربا تيها

  : البنايات العالية الربوج

الفكرة العامةالفكرة العامة::

  تبيان الكاتب ارتباط اإلنسان باألرض يف حياته ومماته .

فقه اللغةفقه اللغة::

  . )(كلمة القمر استعملت باملعىن احلقيقي هر القمر يف السماء .ظ

�ÀƢǈǻȍ¦�Ȃǿ�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦�Àȋ�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭƢƥ�ƪ ǴǸǠƬǇ¦�ǂǸǬǳ¦�ƨǸǴǯ����ǂǸǬǳ¦�Ņ�ǶǈƬƥ¦

����ǶǈƬƦȇ�ȏ�ȂǿÂ�Ƥ ǯȂǯ�ǂǸǬǳƢǧ�ƨđƢǌŭ¦�ǾƳÂ�ȂǴǟ

: إمالء :إمالء

  تكتب مهزة القطع على األلف (أ) أو الواو(ؤ) أو النربة (ـئـ) أو السطر (ء) . - 1

تكتب مهزة القطع يف أول الكلمة فوق األلف إذا كانت مفتوحة (َأب) أو مضمومة -2

  (أم) وحتت األلف إذا كانت مكسورة (إخوة) .

)تفهام (أأنت , أأمك , أإميانكتكتب مهزة القطع على األلف إذا سبقتها مهزة اس - 3

يت , أومن ) .آمر, إإذا تتابعت مهزتان متحركة وساكنة تقلب الثانية مهزة مد ( - 4

وظفوا الكلمات املشروحة يف مجل مفيدة .تقومي بنائي

 ملاذا اختار اهللا األرض لإلنسان ليستقر فيها ؟ ماذا جيب عليه ؟  

��Ǟǘǫ�̈ǄǸđ�¢ƾƦƫ�©ƢǸǴǯ�¦ȂƫƢǿ

�Ƣē¦Śş�ǶǠǼȇÂ�ƢȀǫȂǧ�Ǌاهلدف الوسيطي ȈǠȈǳ�µ °ȋ¦�Ǿǳ�ǂƼǇ�ƅ¦�À¢�ǀȈǸǴƬǳ¦�½°ƾȇ

.قراءات متعددة للنص للتدريب على القراءة املعربة املسرتسلةاخلتاميةاملرحلة

ماذا نستفيد من النص ؟تقومي ختامي

يدرك التلميذ أن من واجب اإلنسان اإلصالح يف األرض .اهلدف الوسيطي

إجناز مترين يف البيت : ت رقم ...ص ...املطلوب
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مالحظاتمالحظات
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املستوى املوضوع النشاط 02الوحدة :

ـ قواعد 3األمومة  م 1سأزمنة الفعل  

القدرة على معرفة زمن الفعل باالعتماد على القرائن وتوظيف الفعل حسب الزمن اهلدف التعلمي :

املطلوب.

:الكفاءة الالزمة المتالكه

. يعرف التلميذ الفعل وحيدد زمنه باالعتماد على القرائن

. ويذكر القرائن الدالة على خمتلف األزمنة

نص القراءة صالوسائل السبورة .22: ,

أنشطة التعلم   التعلم وضعيات

مراقبة وتقومي التمرين املرتيل رقم تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق .16 ص6:

مب تبدأ اجلملة الفعلية ؟ عالم يدل الفعل؟ تقدمي الدرس اجلديــدتقدمي الدرس اجلديــد :

.يدرك التلميذ أن الفعل يدل على حدث مرتبط بزمناهلدف الوسيطي 

ص (من نص القراءة :عرض األمثلــةعرض األمثلــةبناء التعلم تستخرج األمثلة عن 22 املعلمة األوىل) ,

طريق املناقشة.

ـ إنه ما 1أ.  الطعام .عرف 

ـ قد2 الطفل املشي . تعلم  

ـ 3 ك اهللا .حفظ 

ـ إن 4 ت إىل أمك أحبتك .أحسن 

ـ 5ب.  األم أبناءها.تريب 

ـ 6  الطفل اآلن.يبكي 

ـ7 الطفل قويا. سينمو  

ـ كانت األم 8  من أجلك.تشقى 

ـ مل 9  الطفل غداءه.يتناول 

ـ 10ج.  والديك.احترم 

ـ 11  حسن اخللق.كن 
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املستوى املوضوع النشاط 02الوحدة :

ـ نص خمتار 4األمومة م 1سحنان األم 

ـ على القراءة اإلعرابية الصحيحة .اهلدف التعلمي القدرة : :

:الكفاءة الالزمة المتالكه

كتاب اللغة العربية ص الوسائل  السبورة .,26:

أنشطة التعلم التعلموضعيات

.)اجلديد(استظهار النص السابق:تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق 

يرعاك يف البيت ؟ كيف تعاملكم أمهاتكم ؟ ماذا متثل من:تقدمي الــدرستقدمي الــدرس

بالنسبة لكم ؟

يدرك التلميذ مكانة الولد يف قلب أمه وفضلها عليه.اهلدف الوسيطي

قراءة صامتة للنص .بناء التعلم 

 مب حيس األم جتاه ولدها؟ ماذا تالقي يف تربيته؟ هل :أسئلة ملراقبة الفهــم العــامأسئلة ملراقبة الفهــم العــام

تأخذ أجرا على ذلك؟ ملاذا تفعل ذلك؟

تبيان الشاعرة مكانة الولد يف قلب أمه وتضحيتها من :الفكــرة العامــةالفكــرة العامــة

أجله.

. قراءة منوذجية للنص

قراءات فردية متتابعة يراعى فيها تصحيح األخطاء واحترام آليات القراءة 

املقررة .

تعميق الفهمتعميق الفهم:

من ختاطب الشاعرةعلى لسان األم؟ ماذا أودع اهللا يف قلب األم؟ األسئلة:ـ

ما مصدر خوف األم على ولدها؟ مب شبهت الشاعرة الطفولة؟ ما الدور الذي 

تلعبه األم يف حياة الطفل؟

شــــرح املفــــرداتشــــرح املفــــردات:
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املستوى املوضوع النشاط 02الوحدة :رقم الدرس 

ـ تعبري كتايب 06األمومة  12 م 1ساختصار اجلملة  

القدرة على اختصار الفعلية والتمييز بني العناص األساسية واملتممات.:اهلدف التعلمي

 خيتصر التلميذ اجلملة الفعلية بإبقاء ماهو مهم.-:الكفاءة الالزمة المتالكه

 ويوظف االختصار حيث يكون مطلوبا.-

الكتاب صالوسائل السبورة .21: ,

أنشطة التعلم وضعيات التعلم 

).10ص1 تصحيح األعمال املنجزة(:تقومي  مبــدئيتقومي  مبــدئيوضعية االنطالق

مم تتكون اجلملة الفعلية؟ ما عناصرها األساسية؟ ما هي العناصر اليت :تقدمي الــدرستقدمي الــدرس

ميكن إضافتها إليها؟    

يدرك التلميذ أن للجملة عناصر أساسية ومتممات.اهلدف الوسيطي 

:عرض األمثلــةعرض األمثلــةبناء التعلم

يكتشف السياح مدينة -1 يف إحدى الواحات الوارفة الظالل ,  يف عمق الصحراء ,

أثرية .

 يكتشف السياح مدينة أثرية.-2

قـراءة األمثلـةقـراءة األمثلـة:.ƢēƔơǂǬƥ�ƨƯȐƯ�ȁƗ�ǺȇǀȈǸǴƫ�Ǧ Ǵǰȇȁ�ƨǴưǷȋơ�ƿƢƬǇȋơ�ƗǂǬȇ

التحليــل واالســتنتاجالتحليــل واالســتنتاج:

ما نوع اجلملة؟ حددوا عناصرها :اختصــاراجلملة الفعليــةاختصــاراجلملة الفعليــة الحظوا املثال األول.

ماذا حدث للجملة يف املثال الثاين؟ كيف تسمى عملية هذا احلذف؟  األساسية.

اختصار اجلملة معناه حذف عناصرها غري األساسية دون أن يؤثر ذلك على بنيتها.

 ركبوا مجال فعلية موسعة مث اختصروها.تقومي بنائي 

 يتحكم التلميذ يف آليات االختصار.اهلدف الوسيطي 

املرحلة اخلتامية
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املستوى املوضوع النشاط 03الوحدة :رقم الدرس 

ـ قراءة مشروحة 1من عظماء اإلسالم 13 م 1سبالل احلبشي (رضي اهللا عنه) 

:اهلدف التعلمي

ـ القراءة اإلعرابية واملعربة واملسترسلة .القدرة على :

ـ إدراك بعض اجلوانب املضيئة يف شخصية بالل رضي اهللا عنه .               

إمهال نطق مهزة الوصل يف الكفاءة الالزمة المتالكه الوقف على الساكن . احترام عالمات الوقف . :

وسط الكالم .

كتاب اللغة العربية ص الوسائل  السبورة .,30:

وضعيات وأنشطة التعلم سريورة الدرس 

 هل تذكرون شخصيات إسالمية خلدها التاريخ ؟ هاتوا :تقـدمي الوحــدةتقـدمي الوحــدةوضعية االنطالق 

ملاذا خلدهم التاريخ ؟ أمثلة .

من هو أول مؤذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ ماذا :تقدمي الــدرستقدمي الــدرس

تعرفون عنه ؟

يدرك التلميذ أن سيدنا بالل بن رباح من عظماء اإلسالم .ف الوسيطياهلد

قراءة صامتة للنص .بناء التعلم 

من   الذين  عذبتهم قريش ؟ ملاذا ؟ مب واجه :أسئلة ملراقبة الفهــم العــامأسئلة ملراقبة الفهــم العــام

سيدنا بالل  العذاب ؟ من أنقذه ؟ كيف ؟

. قراءة منوذجية للنص

. قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحترام آليات القراءة

تعميق الفهمتعميق الفهم:

:األسئلة-

من هم املستضعفون ؟  

ملاذا عذبتهم قريش دون غريهم ؟  
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املستوى املوضوع النشاط 03الوحدة :

ـ قواعد 3من عظماء اإلسالم  م 1سالفعل الصحيح وأقسامه  

القدرة على متييز الفعل الصحيح عن غريه وتسمية كل قسم منه بامسه.اهلدف التعلمي :

:الكفاءة الالزمة المتالكه

.يعرف التلميذ الفعل الصحيح ويذكر أقسامه

. ويستعمل األوزان للتمييز بني أقسام الفعل الصحيح

نص القراءة ص الوسائل  ,السبورة .35:

أنشطة التعلم وضعيات التعلم 

.25ص5:مراقبة وتقومي التمرين املرتيل رقم تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق

ما هي أحرف العلة ؟ واحلروف الصحيحة؟ كيف يسمى تقدمي الدرس اجلديــدتقدمي الدرس اجلديــد :

الفعل الذي كل أحرفه صحيحة؟

 يدرك التلميذ أن للفعل تقسيما باعتبار نوع احلروف.اهلدف الوسيطي 

ص (من نص القراءة :عرض األمثلــةعرض األمثلــةبناء التعلم ,تستخرج األمثلة عن 34 هاجر وإمساعيل)

طريق املناقشة.

ـ 1أ.  ابراهيم عائدا.انطلق 

ـ آهللا 2ب. ��ơǀđ�ǭأمر 

ـ   سيدنا إبراهيم ربه أن يرزقه ولدا.سأل        

ـ   سيدنا إمساعيل السالم يف مكة.نشأ        

ـ الغرية 3ج.  يف قلب سارة .دبَّت 

قـراءة األمثلـةقـراءة األمثلـة.ƢēƔơǂǬƥ�ƨƯȐƯ�ȁƗ�ǺȇǀȈǸǴƫ�Ǧ Ǵǰȇȁ�ƨǴưǷȋơ�ƿƢƬǇȋơ�ƗǂǬȇ:

التحليــل واالســتنتاجالتحليــل واالســتنتاج:

تعريف الفعــل الصــحيحتعريف الفعــل الصــحيح:
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املستوى املوضوع النشاط 03الوحدة :

ـ نص خمتار 4من عظماء اإلسالم   م 1س أحد أحد  

:اهلدف التعلمي

ـ قراءة الشعر مع مراعاة حسن األداء  . القدرة على :

ـ استظهار النص استظهارا صحيحا .                

ـ إدراك أثر اإلميان يف تثبيت اإلنسان على احلق .                

الدخيل . البيت املدور , القصيدة , ـ تعريف املصطلحات التالية :                

:الكفاءة الالزمة المتالكه 

. يشرح التلميذ الكلمات الغامضة يف النص ويوظفها يف مجل مفيدة

. ويذكر سر صرب سيدنا بالل على العذاب 

. ويذكر مفهوم القصيدة والبيت املدور والدخيل 

كتاب اللغة العربية ص الوسائل السبورة .38: ,

وضعيات وأنشطة التعلم سريورة الدرس 

.(استظهار النص السابق ::تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق  اجلديد)

سبق أن تناولنا يف درس القراءة نصا يتحدث عن أول مؤذن ::تقدمي الدرس اجلديــدتقدمي الدرس اجلديــد

من هو ؟ ماذا تعرفون عنه ؟  لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .

يدرك التلميذ أن سيدنا بالال أوذي يف سبيل اهللا كثريا وصرب كثريا .اهلدف الوسيطي 

حممد العيد آل خليفة شاعر جزائري ولد يف عني البياء ::التعريف بصــاحب النــصالتعريف بصــاحب النــصبناء التعلم 

عاد إىل اجلزائر وشارك يف 1904سنة  وتعلم يف بسكرة وجامع الزيتونة .  م ,

النشاط الفكري بالتعليم والكتابة الصحفية اضطهده املستعمر ووضعه يف السجن 

رافق اإلمام ابن بادس وأسس معه مجعية  وفرض عليه اإلقامة اجلربية ببسكرة .

تويف سنة  .م1979العلماء املسلمني اجلزائريني .

. قراءة صامتة للنص
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املستوى املوضوع النشاط 03الوحدة :رقم الدرس 

ـ تعبري كتايب 06من عظماء اإلسالم 18 م 1ساجلملة املثبتة  

القدرة على توظيف اجلملة املثبتة شفهيا وكتابيا .اهلدف التعلمي :

يعرف التلميذ اجلملة املثبتة .-:الكفاءة الالزمة المتالكه

 ويذكر مواضع استعماهلا.-

 ويوظفها شفهيا وكتابيا فعلية كانت أو امسية.-

الكتاب ص الوسائل السبورة .32: ,

أنشطة التعلم وضعيات التعلم 

اختصار النص ص ::تقومي  مبــدئيتقومي  مبــدئيوضعية االنطالق .20مراقبة األعمال املنجزة :

ما سافر األب.::تقدمي الــدرستقدمي الــدرس  ما الفرق بني اجلملتني ؟  سافر األب .

مثبتة ومنفية .اهلدف الوسيطي   يدرك التلميذ أن اجلملة قسمان:

::عرض األمثلــةعرض األمثلــةبناء التعلم

�ǶȀǼȇƽ�Ǻǟ�ǶȀǧǂǐƬǳ�ǶȀǼƬǨƫȁ�ǶđǀǠƫ�śǨǠǔƬǈŭơ�ȄǴǟ�Ǌ.-أ ȇǂǫ�Ʃ ƾǟ�

 فرح سيدنا بالل بتحرره .-ب

 بالل بن رباح مؤمن قوي.-ج

قـراءة األمثلـةقـراءة األمثلـة::.ƢēƔơǂǬƥ�ƨƯȐƯ�ȁƗ�ǺȇǀȈǸǴƫ�Ǧ Ǵǰȇȁ�ƨǴưǷȋơ�ƿƢƬǇȋơ�ƗǂǬȇ

التحليــل واالســتنتاجالتحليــل واالســتنتاج::

ما هي اجلملة املثبتة ؟::تعريف اجلملــة املثبتــةتعريف اجلملــة املثبتــة

وهي  غري,..) مل,ليس, لن, ال, اجلملة املثبتة هي مجلة خالية من أدوات النفي(ما,

نوعان:

زارنا ضيف كرمي. مثال: مجلة فعلية مثبتة.

العمال يف املصنع. مثال: ومجلة امسية مثبتة.

مىت نستعمل اجلملة املثبتة ؟::استعمال اجلملة املثبتةاستعمال اجلملة املثبتة

جنح خالد يف املسابقة. أنا مسافر. مثال: لإلخبار واإلعالم .
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املستوى املوضوع النشاط 04الوحدة :رقم الدرس 

ـ قراءة مشروحة 1من عظماء العامل 19 م 1سبتهوفن  

:اهلدف التعلمي

ـ القراءة اإلعرابية واملعربة واملسترسلة . القدرة على :

ـ وإدراك جوانب من شخصية بتهوفن وعوامل شهرته .              

:الكفاءة الالزمة المتالكه

إمهال نطق مهزة الوصل يف وسط الكالم . الوقف على الساكن . احترام عالمات الوقف .

كتاب اللغة العربية ص الوسائل  السبورة .,42:

وضعيات وأنشطة التعلم سريورة الدرس 

�ƢēǂȀǋ�Ƥ::تقـدمي الوحــدةتقـدمي الوحــدةوضعية االنطالق  ƦǇ�ƢǷ��ƢȈŭƢǟ�ƨǧȁǂǠǷ�Ʃ ƢȈǐƼǋ�ƔƢũƗ�ǹȂǧǂǠƫ�ǲǿ

اذكروا أمساء موسيقيني مشهورين عامليا.::تقدمي الــدرستقدمي الــدرس

يدرك التلميذ أن بتهوفن من كبار املوسيقيني يف العامل.اهلدف الوسيطي 

.قراءة صامتة للنصبناء التعلم 

أين كان املوسيقيون يعملون يف املاضي؟ من حررهم من ::العامالعامأسئلة ملراقبـة الفهـم أسئلة ملراقبـة الفهـم 

التبعية للحكام؟ مب تتميز موسيقى بتهوفن؟

. قراءة منوذجية للنص

. قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحترام آليات القراءة

تعميق الفهمتعميق الفهم::

:األسئلةـ

من كان يستمع إىل املوسيقى يف املاضي؟ ملاذا؟ 

 من أول من خالف هذه القاعدة ؟ 

 ملاذا رفض بتهوفن عروضا مغرية من امللوك؟  

عم كانت موسيقى بتهوفن تعرب؟ 
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املستوى املوضوع النشاط 04الوحدة :رقم الدرس 

ـ نص خمتار 4من عظماء العامل 22 م 1سالبريوين  

ـ القراءة اإلعرابية الصحيحة .:اهلدف التعلمي  القدرة على :

ـ ذكر مالمح من شخصية البريوين واستخراج الصفات اليت أهلته لبلوغ                                     

                                    مرتلة علمية رفيعة .

ـ  و ذكر مراحل املنهج التجرييب عند البريوين .                                  

كتاب اللغة العربية ص الوسائل  السبورة .,52:

وضعيات وأنشطة التعلم سريورة الدرس 

استظهار النص السابق :تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق 

هل تعرفون أمساء لعلماء مسلمني سامهوا يف بناء احلضارة :تقدمي الدرس اجلديــدتقدمي الدرس اجلديــد 

البريوين . اإلنسانية ؟ من هم ؟ اليوم سنتعرف على أحدهم :

أحد عظماء العامل .يدرك التلميذ أن البريويناهلدف الوسيطي 

قراءة صامتة للنص .بناء التعلم 

ما مها؟ ماذا يعين :أسئلة ملراقبة الفهــم العــامأسئلة ملراقبة الفهــم العــام .�ňȁŚƦǳơ�ƢǸđ�ǄȈŤ�śƬǨǏ�Ƥ ƫƢǰǳơ�ǂǯƿ

لقب األستاذ ؟ كيف كان يتأكد من صحة معلوماته؟ مب شهد له علماء الغرب ؟ 

البريوين أحد عظماء العامل لدوره يف خدمة العلم والعلماء .:الفكــرة العامــةالفكــرة العامــة 

. قراءة منوذجية للنص

. قراءات فردية متتابعة

تعميق الفهمتعميق الفهم:

ما هي الصفات اليت أهلت البريوين لبلوغ مرتلة علمية رفيعة؟ ماعالقة الذكاء :األسئلة-

والذاكرة بطلب العلم ؟ هل هاتان الصفتان تتوفران جلميع الناس؟ مل ال يكونون علماء ؟ 

ما فائدة التجربة للباحث العلمي ؟ مىت تكون للنظرية قيمة علمية ؟ من استفاد من أحباث 

البريوين؟ 
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املستوى املوضوع النشاط 04الوحدة :رقم الدرس 

ـ تعبري شفهي 05من عظماء العامل23 م 1سالطبيب العظيم    

 القدرة على قراءة النص وفهمه وحتليله .-:اهلدف التعلمي

القدرة على التعبري الشفهي عن مضمون النص .-

القدرة على التعبري الشفهي عن مضمون النص بلغة سليمة وأفكار مرتبة.-

لقدرة على إجناز بطاقة قراءة للنص.

 يستخرج التلميذ أفكار النص ومغزاه .-:الكفاءة الالزمة المتالكه

 ويعيد صياغة النص بأسلوبه باالعتماد على األفكاراملسجلة.-

 ويبدي رأيه حول ما يسمع من تدخالت زمالئه.-

ويذكر بعض اجلوانب املضيئة من شخصية الرازي.

صالوسائل نص املطالعة : السبورة .54: ,

أنشطة التعلم وضعيات التعلم 

 أسئلة ملراقبة املطالعة :تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق 

عمن يتحدث النص؟ ماذا قدم الرازي للطب؟ ما العلوم اليت برز فيها أيضا؟ ما 

�ǾƫǂȀǋ�Ǿǳ�ƪ ƦƦǇ�ơƿƢǷ��Ƣđ�ǲǤƬǋơ�Ŗǳơ�Ǧ ƟƢǛȂǳơ

 يثبت التلميذ مكتسباته األولية يف فهم النص ويدعمها.اهلدف الوسيطي 

.ويدرك مكانة الرازي العلمية وفضله على العلم والعلماء 

:التعبري الشفهيالتعبري الشفهيبناء التعلم

. تترك احلرية للتالميذ لتقدمي عروضهم 

يقدم التالميذ عروضهم املنجزة مع مراعاة:

احملافظة على  ترتيب األفكار , استعمال اللغة الفصحى , الوقفة السليمة ، اهلدوء ,

توظيف املكتسبات الغوية واملعرفية . مضمون النص ,

 يتناول التالميذ الكلمة إلبداء آرائهم من حيث املنهجية واألفكار واللغة بتصحيح 

فكرة أو إثرائها أو نفيها وإثبات غريها ....
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املستوى املوضوع النشاط 05الوحدة :رقم الدرس 

25ǞǸƬĐơ1 ـ قراءة مشروحة م 1سالتكافل االجتماعي  

:اهلدف التعلمي

ـ القراءة اإلعرابية واملعربة واملسترسلة .القدرة على :

.�ǞǸƬĐơȁ�ƽǂǨǳơ�ƧƢȈƷ�Ŀ�ǾƬȈŷƗ�ǂǯƿȁ�ȆǟƢǸƬƳȏơ�ǲǧƢǰƬǳơ�ƾƟơȂǧ�ǒ Ǡƥ�ƽơƾǠƫ�º �������������

:الكفاءة الالزمة المتالكه

إمهال نطق مهزة الوصل يف وسط الكالم . الوقف على الساكن .  احترام عالمات الوقف .

كتاب اللغة العربية ص الوسائل السبورة .,56:

وضعيات وأنشطة التعلم سريورة الدرس 

مم تتكون األسرة ؟ ماذا تكون جمموعة أسر ؟:تقـدمي الوحــدةتقـدمي الوحــدةوضعية االنطالق 

هل ميكن أن يعيش إلنسان منعزال عن الناس ؟ ملاذا ؟:تقدمي الــدرستقدمي الــدرس

 يدرك التلميذ أن اإلنسان يف حاجة إىل غريه .اهلدف الوسيطي 

قراءة صامتة للنص .بناء التعلم 

ما املقصود بالتكافل االجتماعي ؟ ماذا ينتج عنه ؟ فيم :أسئلة ملراقبة الفهــم العــامأسئلة ملراقبة الفهــم العــام

يكون التكافل االجتماعي ؟

. قراءة منوذجية للنص

. قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحترام آليات القراءة

تعميق الفهمتعميق الفهم:

األسئلة :-

ما هي متطلبات األخوة اإلميانية ؟ ما األعمال اليت جتسد التكافل االجتماعي ؟ ما 

�ǲǧƢǰƬǳơ�Ȃǿ�ƢǷ���ǲǧƢǰƬǳơ�Ƥ ǴǘƬƫ�Ŗǳơ�Ʃ ȏƢĐơ�Ȇǿ�ƢǷ���ȆǟƢǸƬƳȏơ�ǲǧƢǰƬǳơ�ǁƢƯƕ�Ȇǿ

��ǽƽơǂǧƗ�ǲǧƢǰƬŭơ�ǞǸƬĐơ�ǹȂǰȇ�Ǧ Ȉǯ���ĺƽȋơȁ���ȅƽƢŭơ

 شــــرح املفــــردات شــــرح املفــــردات:
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املستوى املوضوع النشاط 05الوحدة :رقم  الدرس 

26�ǞǸƬĐơ2 ـ قراءة مشروحة  م 1س البداوة  واحلضارة  

ـ على القراءة اإلعرابية واملعربة واملسترسلة .اهلدف التعلمي القدرة : :

إمهال نطق مهزة الوصل يف الكفاءة الالزمة المتالكه الوقف على الساكن . احترام عالمات الوقف . :

وسط الكالم .

كتاب اللغة العربية ص  الوسائل  السبورة .,:

وضعيات وأنشطة التعلم سريورة الدرس 

البادية أم املدينة ؟ ملاذا ؟ :تقدمي الــدرستقدمي الــدرسوضعية االنطالق  أين تفضلون العيش :

 يدرك  التلميذ أن احلياة يف املدينة ختتلف عن احلياة يف املدينة .اهلدف  الوسيطي 

قراءة صامتة للنص .بناء التعلم 

أسئلة ملراقبة الفهــم العــامأسئلة ملراقبة الفهــم العــام:

وأهل املدينة ؟ ملاذا يسكن البدو اخليام ؟ مب يتميز البدو كيف يعيش أهل البادية ؟ كيف يعيش أهل البادية ؟ 

عن احلضر ؟ 

تبيان الكاتب أهم أوجه االختالف بني البدو واحلضر .:الفكــرة العامــةالفكــرة العامــة

. قراءة منوذجية للنص

. قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحترام آليات القراءة

:تعميق الفهم

شــــرح املفــــرداتشــــرح املفــــردات:

يرضى يكتفي يقنع , :

مرغم مضطر ملزم , جمرب , :

العيش الرغيد الترف الرفاهية , :

ƾĉǨǻ انعدم :
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املستوى املوضوع النشاط 05الوحدة :رقم الدرس 

28�ǞǸƬĐơ4 ـ نص خمتار م 1سأنشودة الصرب  

 القدرة على قراءة النص وفهمه وحتليله ونقده.:اهلدف  التعلمي

. القدرة على استظهار النص  

 يقرأ التلميذ النص قراءة شعرية معربة .:الكفاءة  الالزمة المتالكه

. و يشرح الكلمات الغامضة ويوظفها يف مجل مفيدة  

. ويستخرج أفكار النص ومغزاه  

الكتاب ص الوسائل السبورة.63: ,

أنشطة التعلموضعيات التعلم 

أحد .:تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق أحد , استظهار النص السابق :

ما  هو أفضل خلق حسن يف نظركم ؟ ملاذا ؟ مب  :تقدمي الدرس اجلديــدتقدمي الدرس اجلديــد

نتسلح عند وقوع املصائب ؟

يدرك التلميذ أن الصربمن األخالق احلميدة املهمة .اهلدف الوسيطي

 يف 1887نسيب عريضة أديب لبناين ولد سنة :التعريف بصــاحب النــصالتعريف بصــاحب النــصبناء التعلم

, وهو  من األدباء الذين هاجروا إىل أمريكا (أدباء املهجر) , محص (سوريا)

تويف 1913أسس جملة الفنون يف نيويورك سنة  الروح احلائرة . من  مؤلفاته : .

 يف نيويورك .1946سنة 

. قراءة صامتة للنص

مم تعاين هذه األم ؟ ما حيلتها ؟ وما أمنيتها ؟:أسئلة ملراقبة الفهــم العــامأسئلة ملراقبة الفهــم العــام

تسلح  األم بالصرب وتعلقها باألمل ملواجهة مصيبتها .:الفكــرة العامــةالفكــرة العامــة

. قراءة منوذجية للنص

 قراءات فردية متتابعة يراعى فيها تصحيح األخطاء واحترام آليات القراءة

املقررة .

تعميق الفهمتعميق الفهم:
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املستوى املوضوع النشاط 05الوحدة :رقم الدرس 

29ǞǸƬĐơ05 ـ تعبري شفهي م 1سقاسم  

 القدرة على قراءة النص وفهمه وحتليله .-:اهلدف التعلمي

القدرة على التعبري الشفهي عن مضمون النص بلغة سليمة وأفكار مرتبة.-

القدرة على إجناز بطاقة قراءة للنص.-

 يستخرج التلميذ أفكار النص ومغزاه .-:الكفاءة الالزمة المتالكه

 ويعيد صياغة النص بأسلوبه باالعتماد على األفكاراملسجلة.-

 ويبدي رأيه حول ما يسمع من تدخالت زمالئه.-

صالوسائل نص املطالعة : السبورة .64: ,

أنشطة التعلم وضعيات التعلم 

 أسئلة ملراقبة املطالعة :تقومي مبــدئيتقومي مبــدئيوضعية االنطالق 

عمن يتحدث النص؟ من يكون قاسم؟ بأي شيء يتميز؟ من أقعده عن العمل؟

 يثبت التلميذ مكتسباته األولية يف فهم النص ويدعمها.اهلدف الوسيطي 

. يدرك التلميذ أثر املرض على اإلنسان

:التعبري الشفهيالتعبري الشفهيبناء التعلم

. تترك احلرية للتالميذ لتقدمي عروضهم 

يقدم التالميذ عروضهم املنجزة مع مراعاة:

احملافظة على  ترتيب األفكار , استعمال اللغة الفصحى , الوقفة السليمة ، اهلدوء ,

توظيف املكتسبات الغوية واملعرفية . مضمون النص ,

 يتناول التالميذ الكلمة إلبداء آرائهم من حيث املنهجية واألفكار واللغة بتصحيح 

فكرة أو إثرائها أو نفيها وإثبات غريها ....

يتدخل األستاذ يف الوقت املناسب:

لتوجيه التالميذ إىل تصحيح أخطائهم وحثهم على االلتزام باهلدوء وتشجيعهم على 

.�ǶǿǁƢǰǧƗ�ƨǣƢȈǏ�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈǷȁǁơȂūơ�Ŀ�ƨǯǁƢǌŭơ
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املستوى املوضوع النشاط 01الوحدة :

ـ قواعد 3 الشعوب والناس  م 1سامليزان الصريف  

.�ǱƢǠǧȋơ�ǹơǃȁƗ�ƨǧǂǠǷ�ȄǴǟ�ƧǁƾǬǳơƾȇǄŭơȁ�ƢȀǼǷ�ƽǂĐơ�śƥ�ǄȈȈǸƬǳơȁ:اهلدف التعلمي

:الكفاءة الالزمة المتالكه

. يعرف التلميذ امليزان الصريف للكلمة

. ومييز بني احلروف الصحيحة واحلروف الزائدة لألفعال املزيدة

.�ƧƾȇǄŭơȁ�ƧƽǂĐơ�ǱƢǠǧȌǳ�ƨȈǧǂǐǳơ�ǹơǃȁȋơ�ǂȀǋƗ�ǂǯǀȇȁ

نص القراءة ص الوسائل السبورة .11: ,

ــدرس  ــدرس ســيرورة ال وضعيات وأنشـطة التعلـم وضعيات وأنشـطة التعلـم ســيرورة ال

وضعية 

االنطالق 

: ما هي أقسام الكلمة ؟ عالم يدل الفعل ؟ واالسم؟  تقومي مبــدئي :تقومي مبــدئي 

فيم تشترك هذه ::تقدمي الدرس اجلديــدتقدمي الدرس اجلديــد فتح كلمات أخرى .  هاتوا من الفعل :

الكلمات ؟ 

التلميذ تشابه هذه الكلمات يف أحرف واختالفها يف أحرف أخرى . يدركاهلدف الوسيطي 

ص (من نص القراءة عرض األمثلــة:عرض األمثلــة:بناء التعلم  ,تستخرج األمثلة عن 11 العجوز والبحر)

طريق املناقشة.

أ. العجوز جمدافيه .عقد-1

و-2 . جيدف يف الظالم بدأ...

. من أفواه الصيادين خترجبضع كلمات -3

ـ 4 Ǧ.يسمعكان العجوز   ȇƽƢĐơ�Ǧ ȈǨƷ

ـ5  اللص البضاعة .سرق 

ـ6ج .  نشاط الصيد يف بلديتنا .يكثر 

ـ 7د .  لنفسه أن قدر ما كان قد جتاوز العجوز أنه قد أدركف ينبلج ربدأ النها 

ه حىت تلك الساعة .جيتاز
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املستوى املوضوع النشاط 01الوحدة :

ـ نص خمتار 4الشعوب والناس  م 1ساجلديد  

 القدرة على قراءة النص وفهمه وحتليله ونقده.:الكفاءة القاعدية

. القدرة على استظهار النص  

 يقرأ التلميذ النص قراءة شعرية معربة .:مؤشر الكفاءة

. و يشرح الكلمات الغامضة ويوظفها يف مجل مفيدة  

. ويستخرج أفكار النص ومغزاه  

. ويذكر أن االختالف يف الفكر واألخالق واملستوى الثقايف ال ينشئ صداقة ناجحة 

. ويعرف الشعر والشاعر واملقطوعة الشعرية 

وحيسن اختيار أصدقائه.                    س 

الكتاب صالوسائل السبورة.17: ,

أنشطة التعلموضعيات التعلم 

كيف خنتار األصدقاء ؟ تقدمي الدرس اجلديــد :تقدمي الدرس اجلديــد :وضعية االنطالق

 يدرك التلميذ أن الصداقة الناجحة أساسها الكفاءة يف اخللق والعلم والسن....اهلدف الوسيطي

جربان خليل جربان أديب لبناين كبري ولد ::التعريف بصــاحب النــصالتعريف بصــاحب النــصبناء التعلم

هاجر إىل أمريكا وعاش فيها إىل أن تويف 1883سنة , يف بشرى (لبنان)

النيب,1931سنة األجنحة املتكسرة, األرواح املتمردة, من مؤلفاته:  يف نيويورك ,

البدائع والطرائف. آهلة األرض, املواكب, العواصف,

  . قراءة صامتة للنــص .  قراءة صامتة للنــص

  : ملاذا عزم الشاعر على مغادرة بلده؟ ملاذا مل جيد أسئلة ملراقبة الفهــم العــام :  أسئلة ملراقبة الفهــم العــام

أصدقاء ؟ 

:تبيان الشاعر حاجته إىل أصدقاء يعيش معهم يف بلد واحد.الفكــرة العامــة:الفكــرة العامــة

. قراءة منوذجيــة للنــص .  قراءة منوذجيــة للنــص
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املستوى املوضوع النشاط 01الوحدة :رقم الدرس 

ـ تعبري كتايب 06الشعوب والناس 06 م 1سإثراء اجلملة الفعلية البسيطة  

القدرة على توظيف اجلملة الفعلية املوسعةاهلدف التعلمي :

 يركب التلميذ مجال فعلية أساسية ويثريها .-:الكفاءة الالزمة المتالكه

 ويتصرف يف عناصرها تقدميا وتأخريا .-

 ويوظف اجلملة الفعلية املوسعة .-

الكتاب صالوسائل السبورة .9: ,

أنشطة التعلم وضعيات التعلم 

مم تتكون اجلملة ؟ ما أنواع اجلملة ؟ مب تنتهي اجلملة ؟ ركبوا مجال ::تقومي  مبــدئيتقومي  مبــدئيوضعية االنطالق

فعلية .

ما هي عناصر اجلملةالفعلية ؟ ::تقدمي الــدرستقدمي الــدرس 

 يعرف التلميذ اجلملة الفعلية ويذكر عناصرها .اهلدف الوسيطي 

عرض األمثلــة:عرض األمثلــة:   بناء التعلم

 هبت عاصفة.-1

 هبت عاصفة ثلجية عاتية .-2

 هبت عاصفة ثلجية عاتية هوجاء تسببت يف انقطاع الطرق .-3

 هبت عاصفة ثلجية عاتية هوجاء تسببت يف انقطاع الطرق وتوقف حركة املرور -4

هبت عاصفة ثلجية هوجاء تسببت يف انقطاع الطرق  -5  يف بداية األسبوع املاضي,

وتوقف حركة املرور .

هبت عاصفة ثلجية -6 وابتداء من الساعة الرابعة مساء,  يف بداية األسبوع املاضي ,

هوجاء تسببت يف انقطاع الطرق وتوقف حركة املرور.

: قراءة األمثلــة :قراءة األمثلــة.ƢēƔơǂǬƥ�ƨƯȐƯ�ȁƗ�ǺȇǀȈǸǴƫ�Ǧ Ǵǰȇȁ�ƨǴưǷȋơ�ƿƢƬǇȋơ�ƗǂǬȇ

التحليــل واالســتنتاجالتحليــل واالســتنتاج:
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املستوى املوضوع النشاط 02الوحدة :رقم الدرس 

ـ قراءة مشروحة 1األمومة 07 م 1سأنثى التمساح  

:اهلدف التعلمي

ـ القراءة اإلعرابية واملعربة واملسترسلة .القدرة على :

ـ إدراك رمحة اهللا مبخلوقاته وإنعامه عليها .                 

:الكفاءة الالزمة المتالكه

 عالمات الوقف .يذكر التلميذ

. ويذكر حاجة الصغري إىل الرعاية ودور األم يف توفريها له

كتاب اللغة العربية ص الوسائل السبورة .20: .

وضعيات وأنشطة التعلم سريورة الدرس 

مع من تعيش يف البيت ؟ مادور األم يف البيت ؟:تقـدمي الوحــدةتقـدمي الوحــدةوضعية االنطالق 

كيف تتكاثر؟:تقدمي الــدرستقدمي الــدرس  ماهي الزواحف ؟ هاتوا أمثلة عنها .

يدرك التلميذ نعمة األمومة ودور األم يف حياة صغارها .اهلدف الوسيطي 

.قراءة صامتة للنص بناء التعلم 

أسئلة ملراقبة الفهــم العــامأسئلة ملراقبة الفهــم العــام:

كيف تتكاثر التماسيح ؟  

أين تضع بيضها ؟ 

كيف خترج الصغار من حتت التراب ؟ 

من يطعمها بعد خروجها ؟ 

 قراءة منوذجية للنص.

 قراءات فردية متتابعة مع مراعاة تصحيح األخطاء واحترام آليات القراءة.

تعميق الفهمتعميق الفهم:

:األسئلة -


