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 فهم المنطوق  الميدان
النص 

 المنطوق
 زيارة إلى ادرار

 د45 المدة

 1 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يتفاعل ، يرد استجابة لما يسمع
يقيم مضمون ، مع النص المنطوق

 النص المنطوق

 
مؤشرات 

 الكفاءة
      يحد د ،                                 بكيفية تدل  على اهتمامه لما يسمع       يتصر ف 

يستخدم الروابط اللغوية ، موضوع السرد وعناصره

 المناسبة للسرد

الكفاءة 
 الختامية

يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط ويركز على 
 النمط السردي ويتجاوب معها

يتحلى بروح التعاون والتضامن ، يعتز بلغته العربية القيم

 عيوالعمل الجما

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستمع للوضعية 
 االنطالقية

 يناقشهاو

 .مناقشة التالميذ حول الوضعية االنطالقية .(52)دليل ص الوضعية االنطالقية : لسيـاقا
 .ت المتعلمين تصورا: السند

المتجددة التي يمكن لإلنسان أن يستفيد منها كبديل للطاقة ما هي مصادر الطاقة : التعليمة
 ؟ القابلة للنفاذ

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 

 ويبدي اهتماما
 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

المعنى العام 
 للنص

 

 
يعيد بناء أحداث 

 النص المنطوق
 
 

 يستخلص القيم
 يعمل بهاو

 : هم المنطوقف
التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع ( من طرف المعلم لعلماقراء النص المنطوق ) ✓

 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألب
 : النص المنطوق

  عائلتيو في األسبوع الثاني ، من عطلة الشتاء زرت
خرجنا معه في و خالي الساكن في مدينة أدرار،

 جولة 
 امنا فجأة ظهرت أم؟ وإلى منطقة قصر كيرين )كرتن(

 اثنا عشرة مروحة عمالقة تمتد على مدى البصر 
 ؟ فسألت خالي في دهشة

إنها مولدات ؟! ما هذه األشياء الغريبة يا خال-
 كهربائية

 ؟ هل الهواء يعطي كهرباء! وعجبا هوائية 
 نعم يا عصام إن هذا أول حقل إلنتاج الكهرباء بالطاقة -
 2014ة شهر جويليهذه المحطة تعمل منذ.و ريحية ،ال
 ! هذا أمر رائع-
وأكثر مما تتصور ، فمنطقتنا تتميز بهبوب الرياح طيلة أيام السنة ، هذه الطاقة النظيفة  -

 .دعمت بشكل كبير حاجياتنا للكهرباءالمتجددة 
  : يسأل المعلم: أستمع وأجيب

 ؟ متى كان ذلكو أي مدينة زارت العائلة -

 : جولوا فيها هياختر اإلجابة الصحيحة / هل المنطقة التي ت -

 قصر البركان   قصر البخاري   قصر كيركن 

 قوة الريح تعطي كهرباء  أنت هل كنت تعلم أن؟ وفي النص شيء أدهش عصام ما هو -

 اذكر مزايا الطاقة الهوائية.؟ منذ متى بدأت تعمل هذه المحطة -
 : وائية ألنتم اختيار مدينة أدرار لتكون أول محطة لتوليد الطاقة اله: ضع صحيح أو خطأ -

 .منطقة أدرار تمتاز بكثرة األمطار •
 .منطقة أدرار تمتاز بكثرة هبوب الرياح •

 .محاطة بالبحر من كل مكان منطقة أدرار •
 ؟ ماذا تنتج المولدات الكهربائية -
 تساقط المطر صيفا في الصحراء /: أذكر إذا ما كانت األعمال التالية مفاجئة أم ال -

 .لية بالصحراء / ظهور صحن فضائينجاح المجتهد / هبوب عاصفة رم
  .صفه؟ كيف يبدوا هذا المكان: أعبر عن المشهد

  : استرجاع المعلومات

 إعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ مع توجيه وتصحيح من المعلم ✓
تزخر بلدنا بطاقات بديلة كبيرة يمكن أن تستبدل بها الطاقات : استخالص القيم من النص

 .وهي صديقة للبيئة القابلة للنفاذ

مرحلة بناء 
 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق
 تقويم اإلنجاز.

أجيب كراس و أفهم إنجاز النشاط

  40النشاطات ص 
 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 يغ(تعبير شفوي )أستعمل الص الميدان

  الشرق الغرب الشمال الجنوب

 .السنة ,الشهر ,األسبوع ,اليوم الصيغ 

 د45 المدة

 2 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يفهم حديثه، يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

              يعب ر عن رأيه ، يستخدم القرائن المناسبة للسرد
 الشخصي

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في
 وضعيات تواصلية دالة

يتحلى بروح التعاون والتضامن والعمل ، يعتز بلغته القيم
 يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل، الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر النص 

المنطوق ويجيب 
 عن األسئلة.

 (.زيارة إلى أدرارالعودة إلى النص المنطوق )

 رح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.يط
 ؟ ما الذي أدهشك ؟ متى زرت مدينة أدرار  

مرحلة 
 االنطالق

 يجيب عن األسئلة
 
 

يكتشف الصيغ 
ويوظفها في جمل 

 تامة المعنى
 
 

يعبر عن المشاهد 
 موظفا ما تعلمه

 
 

 يعبر موظفا الصيغ

في جمل تامة 
 المعنى

 المرحلة األولى
 الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة. بناء

 ؟ مدينة أدرار متى زرت وعائلتك -
  .عائلتي خالي الساكن بأدرارو الثاني من عطلة الشتاء زرت في األسبوع 

 ؟ متى بدأت محطة توليد الطاقة الهوائية في إنتاج الكهرباء -

 .سنواتثالث  بدأت محطة توليد الطاقة الهوائية في إنتاج الكهرباء منذ
 ؟ متى تحصلت على الجائزة -

 .الماضية تحصلت على الجائزة السنةفي 
 ؟ كرى اندالع الثورةذمتى احتفلت الجزائر ب -
  .ثورةالماضي احتفلت الجزائر بذكرى اندالع ال الشهرفي 

 : أخرى لتثبيت الصيغة توجيهية طرح أسئلة
 ؟ مما يتكون الشهر

 .يومايتكون الشهر من ثالثون  -

 : عمل الصيغأست
 

 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصيغ 
في وضعيات 

مشابهة 
 ويستثمرها 

  40ص ى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين أستعمل الصيغ العودة إل

 

 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 تعبير شفوي )إنتاج شفوي( الميدان

 
  الطاقة البديلة اإلنتاج الشفوي 

 د45 المدة

 3 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

 يفهم حديثهو يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد 
 للقيم االجتماعية 

الكفاءة 
 الختامية

                                  يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة 
 ي وضعيات تواصلية دالةف

يبحث عن المعلومة ويوظفها في التعبير  القيم
التعامل وحسن داب آيتحلى ب، الشفوي
 الجوار

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يحسن االستماع.

يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

  .عند زيارة عصام ألدرار أدهشته المراوح العمالقة: السيـاق

 النص المنطوق: السنـــد

 ؟ فيما تستعمل هذه المراوح: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر معتمدا على 

 المشاهد واألسئلة

 .مستعمال الصيغ

 : التعليمة

شاهدت حصة في التلفاز تتحدث عن كثرة الحاجة إلى استعمال الطاقة  -

ة استبدال ضرورو تلوث الجوو الطاقة الكهربائية مما أدى إلى نفاذ مصادر

 .هذه المصادر الملوثة بأخرى

 ؟ فيم نستعمل الطاقة الكهربائية -

هل يمكن لإلنسان أن يستغني  -

 ؟ عنها

 ؟ كيف تبذر الطاقة الكهربائية -

 ؟ ماذا نفعل للمحافظة عليها -

ما هي أضرار الطاقة الكهربائية  -

 المولدة 

 ؟ بالطاقة القابلة للنفاذ

 ؟ ا الطاقةما هي المصادر األخرى التي نستمد منه -

 ؟ هل تنفذ؟ هل هي مضرة بالبيئة -

 طرح أسئلة أخرى توجيهيه يراها المعلم مناسبة. 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم التعبير

تحت توجيه وتصحيح ، بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ

 : من المعلم

جة إلى في يوم من األيام شاهدت حصة تلفزية تتحدث عن كثرة الحا

 .استعمال الطاقة الكهربائية التي ال يمكن لإلنسان ان يستغني عنها

فهي طاقة ضرورية لحياة اإلنسان في هذا العصر لكن لألسف فنحن 

ال نحسن استغاللها فهي تبذر بصفة كبيرة فمنا من يترك المصابيح 

منا من يشغل االألت الكهربائية دون الحاجة اليها و مضاءة طول النهار

قابلة للنفاذ،على عكس الطاقات البديلة المتجددة و أنها جد مكلفةمع 

 التي غفلنا عن استغالها مثل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

 فهي مصادر صديقة للبيئة والطاقة المائية المولدات الهوائيةو

 .متجددةو

لتدريب ا
 واالستثمار
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 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان

 +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط
  طاحونة السي لونيس

 د90 المدة

 5و 4 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
الواردة في النص المكتوب ويستعمل 

 كتوبالمعلومات الواردة في النص الم

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة 
يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه ، الجهرية

 لمعاني النص السردي ويحترم شروط العرض
الكفاءة 
 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 
من  يكتب الحروف كتابة مناسبة، الكلمات الجديدة

 حيث الشكل 
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسن 

االستماع ويجيب 
 عن السؤال.

في زيارته ألدرار شاهد عصام اثنا عشرة مروحة عمالقة تمتد على لمح : السياق

  البصر

 .النص المنطوق: السند

 ؟ ما هي الطاقة التي تولدها هذه المراوح: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 

 يعبر عن الصور
يلتزم بقواعد 

 القراءة الصامتة

 
 

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها

 
 

يبدي و يستمع
 اهتماما

 
 

يحترم شروط 

 القراءة الجهرية
 

 
يقرأ قراءة و

سليمة 
 مسترسلة

 

 
يوظف الكلمات 

في  الجديدة
 جمل

 

 
يجيب عن 

 األسئلة

ومالحظة الصورة  61تح الكتاب ص ف ✓

 المصاحبة للنص

 ؟ ماذا تشاهد في الصورة •

 ؟ صف الجو الظاهر في الصورة •
 ؟ ما الذي وقع السي لونيس •
تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع  ✓

 النص
ترك فسحة للتالميذ للقراءة  ✓

 الصامتة.

 ؟ من هو بطل هذه الحكاية •

 ؟ وأين كان ذلك - ؟ما ذا بنى •

 ؟ لماذا فكر )سي لونيس(في بناء طاحونة •
 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء لتقريب المعنى ✓
فقرة/فقرة)يبدأ بالمتمكنين حتى ال يدفع ، مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ✓

 المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(

 ءة وشرح المفردات الجديدة تذليل الصعوبات أثناء القرا ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 يستبدل بضاعة بأخرى   يقايض  ضجة وصخب   ضوضاء

  حر الشمس  لفح الشمس  أسفل الجبل  سفح الجبل 

 صوته   خرير الماء  يذهبون مبكرين  يغدون 

  اهتدى   المشكلة الكبيرة  المعضلة 

 .خشن،مخفية ،رفيعة ،منقي،رخيص: النص ابحث عن أضداد الكلمات التالية في •
 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة. ✓

 .62األسئلة مرافقة للنص)أقرأ وأفهم(ص ✓

 : جد لكل صوت من أصوات الطبيعة اسمه: أثري لغتي
 الريح  صوت-صوت النسيم-صوت الرعد-صوت الموج-صوت أوراق الشجر-صوت الماء
 .القصف –العصف  –الهفيف  –الخرير  –الهدير  –الحفيف 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

ينسخ الفقرة 
 محترما رسم الحرف

 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع. ✓

 دفتر األنشطة 44ص  النشاطين أفهم النصإنجاز  ✓
 (112)دليل الكتاب ص(سكتابة حرف ) ✓

 (طاحونة السي لونيس)الفقرة األولى من النص نسخ 

لتدريب ا

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 نحوية تراكيب +تعمق في النص()قراءة النشاط
  طاحونة السي لونيس+الجملة الفعلية

 د90 المدة

 7و 6 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في 
يستعمل المعلومات الواردة في ، النص المكتوب

يتحكم في مستويات ، النص ويقيم مضمونه
 اللغة الكتابية

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره 
 في اكتساب الظواهر اللغوية المختلفة

الكفاءة 
 اميةالخت

يتعرف على جمع ، يتعمق في الفهم
 التكسير ويوظفه ويميزه عما سبق

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 
 األسئلة.

 حول المعنى الظاهري للنص.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة 
 ؟ ما هي الطاقة التي شعل بها السي لونيس طاحونته

مرحلة 
 االنطالق

يبدي و يستمع
 اهتماما

 
 

يقرأ فقرات من 
 النص قراءة صحيحة

 
 
 جيب عن األسئلةب

 
 

يوظف الكلمات 
 الجديدة في جمل

 
 

الجملة يكتشف 

يوظفها و الفعلية
 توظيفا صحيحا

 
 

الجملة يوظف 

في جمل  ليةالفع
 .تامة المعنى

 +تعمق في النص(أداءالمرحلة األولى )قراءة 

 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة
 )تجسيد األهداف الحس حركية(من طرف المتعلمين  تليها قراءة جهرية معبرة

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

المتجددة.عين الصفات التي و صادر الطاقة النظيفةالقوة المائية ، والهوائية من م •
 .ال تنتهي مع الوقت / مضرة بالبيئة / تكلفتها غالية.: تتناسب معها

 .أذكر أمثلة عن ذلك.يستعين اإلنسان بأنواع كثيرة من الطاقة كي تسهل حياته •
 ؟ ما رأيك في هذا .استطاع )سي لونيس ( أن يعيش وسط الطبيعة دون أن يلوثها •

 .فها في جملظيتوو الجديدة بعض الكلمات حشر
 المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

 .الجمل المحتوية الظاهرةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓
 ؟ بما تحرك طاحونة سي لونيس؟ كيف نفخت الريح -؟ دارهأين بنى سي لونيس -

 بعيدة عن ضوضاء المدينة  رابنى سي لونيس دا
  بشدة مقتلعة القبعةنفخت الريح 

 على مدار السنة  تحرك الرياح الطاحونة

 : الصيغة بلون مغاير على السبورة وتلوين الجملكتابة  ✓
 مراجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجمل. ✓

 صحيح.اكتب واحدا منها على لوحتي....مراقبة فت ،ماضية وردت في الجمل أفعال •

 على لوحتي....مراقبة فتصحيح. هاكتب ،فعل مضارع وردت في الجمل  •
 (فعل/حرف /اسم) ما نوع الكلمات في بداية كل جملة •

 ؟ ماذا نسمي هذا النوع من الجمل •

  جمال فعلية   جمال اسمية 

 .مطالبة المتعلمين بجمل فعلية 
 : استنتاج الخالصة وتدوينها

  الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل 

 : تدريب
 .من جمال فعليةضعين البطاقات التي تت

 الرياح مصدر من مصادر الطاقة  –حافظ على نظافة المحيط -
  نقتصد في الطاقة-أعيش في بيئة صحية –الطاقة الشمسية مفيدة  –

رحلة بناء م

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 ينجز النشاط.

  الجملة الفعلية أوظف  41إنجاز التطبيقات كراس األنشطة ص 
 رتب الكلمات لتحصل على جمل فعلية  -1

 .على -المحافظة  –يساهم  –البيئة  –في  -الجمع  •

 الكهرومنزلية. –نشغل  –األجهزة  –الكهربائية  –بالطاقة  •
 .للجو -ملوثة  –تصدر  –غازية  –السيارات  •

 : حول الجمل إلى جمل فعلية كما في المثال -2
 تشرق الشمس الشمس مشرقة 

 ثقب األزون يتوسع  –الطاقة تتجدد  –األمطار تتساقط  –الغابة تحترق  –

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة )أداء وفهم( +صرف النشاط
  مائر المتكلمضطاحونة السي لونيس+

 د90 المدة

 9و 8 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة 

يتحكم في مستويات ، في النص المكتوب
 اللغة الكتابية.

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف 

اسم يتعرف على و، جها الصحيحةمن مخار

 المفعول 
الكفاءة 

 الختامية
مع التركيز ، يقرأ نصوصا من مختلف األنماط

                     وتتكو ن من ست ين إلى ، على النمط السردي

قراءة سليمة ، ثمانين كلمة أغلبها مشكولة
 ويفهمها

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 ةالمستمدة من مكونات الهوية الوطني

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

 ؟ لماذا؟ هل الطاقة التي شغل بها سي لونيس طاحونته مضرة بالبيئة •

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات 

 ويعبر عنها

 

 

من  ةيقرأ فقر

النص قراءة 

سليمة 

 سترسلةوم

 

 

يجيب عن 

 األسئلة

 

 

يتعرف على 

 .ضمائر المتكلم

 

 

يوظف ضمائر 

المتكلم في جمل 

 تامة المعنى

 

 

يستنتج قاعدة 

 مختصرة

 داء وفهم(أالمرحلة األولى)قراءة 

 وقراءة النص قراءة صامتة. 52يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  ✓

 الحس حركية( معبرة)تجسيد األهداف لألستاذ تليها قراءة جهرية ✓

، يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها ✓

 وعلى من لم يقرأ في الحصتين السابقتين.

 يطرح المعلم األسئلة. ✓

هل لبت الطاقة المولدة بالماء ؟ بما شغل سي لونيس طاحونته في بادئ األمر •

 ؟ كل طلبات سي لونيس

 ؟ التي اهتدى إليها سي لونيس ما هي الطاقة البديلة األخرى •

 ؟ هل تنفذ؟ هل هذه الطاقات مضرة بالبيئة •

 (ضمائر المتكلم الفقرة أو الجمل المتضمنة  المرحلة الثانية)بناء

 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة. ✓

 ؟ ماذا قال سي لونيس ✓

 : طالكسرة فقو الكلمات المنونة بالضمةتدوين الجمل وتلوين  ✓

 الذي بناها أناو صاحب المطحنة أناقال سي لونيس 

 : مالحظة الكلمة الملونة ومناقشة نوعها ✓

 ؟ ةعاهل هو مفرد أو جم؟ من المتكلم في هذه الجمل

 ؟ لو كانت المطحنة ملكا لمجموعة من السكان ماذا يقولون

 .عبر عن الصور مستعمال الضمير المناسب

 

 ائر المتكلم في جمل مطالبة المتعلمين بتوظيف ضم

 .أكمل بالضمير المناسب: تدريب •

 .........أحافظ على نظافة البيئة .-........ نحب النظافة .-...... ولد نظيف 

 نحن ( –) أنا ن ثالث جمل موظفا فيها ضمير المتكلم وك •

  : الخالصة

  نحن للجماعةو أنا للمفرد: ضمائر المتكلم

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يوظف ضمائر
المتكلم توظيفا 

  صحيحا

 : بضمير متكلم مناسبالتالية  أكمل الجمل
 ..........تالميذ مجتهدون .-............. نكتب دروسنا .-...........أكتب دروسي  -

 ............أطيع والدي .-........... تلميذ مجتهد  -

 التدريب
 و

 االستثمار
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 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان

 فهم( +تعبير كتابيو قراءة)أداء النشاط
 د90 المدة

 11و 10 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتحكم ، يقيم مضمون النص المكتوب
في مستويات اللغة الكتابية وينتج 

 منصوصات حسب وضعية التواصل

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ظف معجمه اللغوي المناسب وينظم يو
 إنتاجه وفق النمط السردي

الكفاءة 
 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أحداث 

مقروء النص ال
 ويلخصها

 تلخيص النص المقروء بأسئلة موجهة ✓
 ؟ ما رأيك في تصرف سي لونيس عندما اختار الطاقات البديلة لتشغيل الطاحونة •

كيف 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ النص 

 قراءة معبرة
 

 
يستخلص 
القيمة 

 األخالقية
 

 
 يعمل بهاو

 
 

يتعرف على 

مختلف 
مركبات النص 

 المرغوب
 

 
يرتب أفكاره 

 فقرة ويركب

 قراءة : لمرحلة األولىا

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 61العودة إلى النص المكتوب ص 
 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ. ✓
 طرح أسئلة الستخالص القيمة  ✓

سي لونيس شخص يحب الطبيعة ألنه شغل طاحونته بالطاقات المتجددة 
 نفاذ عكس الطاقات األخرى غير متجددةهي غير قابلة للو الصديقة للبيئة ،

  .مضرة للبيئةو

 كتابة القيمة الخلقية على السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها. ✓

 التدريب على التعبير الكتابي : المرحلة الثانية

 تفويج التالميذ

 أقرأ القصة ثم أمأل الجدول و شاهد الصور، وحدك أو مع زميلك

 

رحلة بناء م

 التعلمات

عناصر يحدد 
 السرد

بداية  يحدد
ووسط ونهاية 

 .القصة

يستخرج 
 أدوات الربط

 إمأل الجدول التالي مستعينا بالقصة 

 

 لتدريبا

 و
 االستثمار
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 بفهم المكتو الميدان

 ( الطبيعةمحفوظات ) النشاط
 د45 المدة

 8 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
ويوظف ، الواردة في النص المكتوب

 الرصيد الجديد الوارد في النص.

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
 معاني النص

الكفاءة 
 الختامية

مع التركيز على ، من مختلف األنماط يقرأ نصوصا
                                        النمط السردي تتكو ن من ست ين إلى ثمانين 

 قراءة سليمة ويفهمها، كلمة أغلبها مشكولة
وينمي قيمه الخلقية والدينية ، يعتز بلغته القيم

 والمدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنية
  

 حلالمرا الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 .سي لونيس دارا جديدةفي درسنا طاحونة سي لونيس بنى : السياق

 النص طاحونة السي لونيس : السند
 ؟ ما رأيك في تصرفه؟ أين بنى سي لونيس داره الجديدة: التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 

 االستماع
 
 

يشارك في 
 شرح المفردات

 
 

يجيب عن 
 األسئلة.

 

 
 مايستظهر 

 حفظ.

 لمرحلة األولى.ا
 باستعمال الوسيلة المناسبة. المقطوعةيعرض المعلم 

 لقياس مدى فهم التالميذ. تقديم شرح مبسط وطرح أسئلة
 قراءة القصيدة من قبل المعلم وبعض التالميذ

 
 : مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة

 ؟ عم تتكلم القصيدة -

 ؟ لقصيدة ف الصورة المصاحبةص -
 ؟ الذي يعجبك في الطبيعةما  -

 ؟ كيف يمكننا أن نحمي طبيعتنا؟ وما هي التصرفات التي تصر الطبيعة -
 مناسبة. أسئلة أخرى يراها المعلم

 شرح الكلمات المبهمة وإعادة تخليص القصيدة بأسلوب نثري بسيط.
خذنا أبصارنا الطبيعة سحرها خالب فهي من إبداع المولى عز وجل تأ

تطرب أسماعنا بزقزقة عصافيرها فيجب علينا أن و هضابها الخضراءو بسهولها

 .........هادئة نحافظ عليها من التلوث لنعيش عيشة هنية
 المرحلة الثانية.

ميذ كامل المحفوظة في يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء على أن يستظهر التال
 .أخر المقطع

مرحلة بناء 
 التعلمات

ي المحفوظة يؤد
 أداء سليما

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 المحفوظ. ءاستظهار الجز

التدريب 
 واالستثمار

 

  



  بطاقة تقنية للمقطع التعلمي الرابع : الطبيعة والبيئة

  مستوى الكفاءة الشاملة 

 
و يتنج .يفهمهاو صوصا أصلية أغلبها مشكولة ,مسترسلة نو يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي ,و يقرأ قراءة سليمة

ومشاريع لها دالالت اجتماعية  .نصوصا متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالة  
 

 مستوى الكفاءة الختامية

 ميدان التعبير الكتابي ميدان فهم المكتوب ميدان التعبير الشفوي ميدان فهم المنطوق

 
يفهم خطابات في مستواه 

ره عمو الدراسي ,
يتفاعل و العقليو الزمني
بالتركيز على  .معها

 .النمط السردي
 

 يقدم توجيهاتو يناقشو يحاور
يسرد قصصا أو أحداثا بلسان و

عربي قي موضوعات مختلفة 
 اعتمادا على مكتسباته المدرسية

االتصال في و وسائل اإلعالمو
 .وضعيات تواصلية دالة

يقرأ نصوصا أصلية , قراءة 
ن مختلف مسترسلة مو سليمة
يفهمها ,بالتركيز على و األنماط

النمط السردي تتكون من ستين 
 .إلى تسعين كلمة أغلبها مشكولة

ينتج نصوصا متوسطة الطول منسجمة 
كلمة أغلبها  60إلى  40تتكون من 

مشكولة , من مختلف األنماط بالتركيز 
على النمط السردي في وضعيات 

 مشاريع ذات دالالت. ولية دالةتواص
اعياجتم . 

 مركبات الكفاءة

 
يتفاعل مع النص 

يميزه عن و المنطوق
 غيره 

يميز النص السردي عن 
 غيره 

يقيم مضمون النص 
 السردي المنطوق 

 

يتواصل مع الغير مستعمال أدوات 
 .السرد

 يغير مقاطع من النص السردي 
لها  يمتثلو يستخرج قيما  

يعيد بناء و يفهم ما يقرأ
نص المعلومات الواردة في ال

 .المكتوب
يوظف الرصيد الجديد الوارد في 

 النص المكتوب 
يطرح فرضيات يستعمل 

يقيم و إستراتيجية القراءة
 .مضمون النص المكتوب

 يتعرف على مختلف أشكال الحروف
الضوابط للكتابة العربية و  

 يتحكم في مستويات اللغة الكتابية 

المواقفو القيمو الكفاءات العرضية  

يةالكفاءات العرض المواقفو القيم   

 ذات طابع فكري 

 

 
 ينمي قدراته التعبيرية مشافهة

 كتابة في التعبير الشفويو
الكتابي و  

نصوصا تحترم خصائص  بإنتاج
يجب  –سالمة اللغة و الوضعية

يتدرب على  –المطالعة و القراءة
 .القراءة بأنواعها

ره يقدو بمكونات الهوية الجزائريةو يعتز بلغته الهوية الوطنية
 الدينيةو ينمي قيمه الخلقية -يخترك رموزهاو ا

 المدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنيةو
 يتحلى باألخالق الدينية –يدافع عنها و

األمةو المدنية للوطنو . 

  ذات طابع منهجي 
يوظفها في و يستخرج معلومات

يتدرب  –الكتابي و التعبير الشفوي
 يستخدمهو على استخدام الزمن

 يستخدم –قواعد محددة سلفا  فقو
االتصال. و سائل اإلعالمو  

يتدرب على األساليب المناسبة بنا  ذات طابع تواصلي 
يرد  –يستجيب للوضعية التواصلية 

 –على األسئلة بما يفي الغرض 
يركب كالما بنا يناسب وضعية 

  -التواصل 
 

العمل و التعاونو يتخلى بروح التضامن المواطنة
يساهم في –لصدق في المعاملة او الجماعي

الحياة الثقافية في المدرسة أو الحي أو القرية 
 ينبذ العنصريةو ينتهج أساليب الحوار –

العنف بمختلف أشكالهو . 

 ذات طابع 
 اجتماعي شخصي 

 يتكفل باالنشغاالت الشخصية
يوظف  –الجماعية و الفوجيةو

المعلومات المكتسبة لتحقيق 
  .مشروعه الشخصي

حضارات العالم و يحترم ثقافات على العالم التفتح  
يسعى إلى التعايش السلمي مع و يتقبل الخالف

 اآلخرين 
الثقافات األخرى و يتفتح على اللغات األجنبية  

يستخلص من تجارب اآلخرين ما يكمنه من 
بناء مستقبلهو فهم عصره . 

  



 الموارد 
 المنهجية المعرفية

 النصوص المنطوقة: زيارة إلى أدرار – جنينتي– شبكة الحياة
 األساليب: )اليوم , األسبوع ,الشهر , السنة (

 األسماء الموصولة )اللذان , اللتان( 
 سرعة وقوع الحدث )ما إن , حتى ( 

 النصوص المكتوبة: طاحونة السي لونيس
سرطان البحر –الفصول األربعة  –    

  المحفوظات: الطبيعة – نشيد الشجرة
 التراكيب النحوية: الجملة الفعلية – الجملة االسمية

جمل اسمية أخرى- . 
  الصيغ الصرفية ضمائر المتكلم – ضمائر المخاطب

  الظواهر اإلمالئية: التاء المفتوحة في األفعال
  :الرصيد اللغوي: رصيد خاص ب

الحيوانات البحرية–الطيور  -الطبيعة و  البيئة . 
 .نص اإلدماج: حبيبة زيتون

  .المشروع الكتابي:  كتابة الفتات
  
 

كيفية استخدامها من خالل و  يالحظ السمات الرئيسية للغة العربية
 محاكاة النطق 

,و الصور التي  يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية مثل )السياق
 تساعد في فهم المعنى ( 

 يقرأ جهرا النصوص المألوفة لمعرفة المعنى.
ة لتخمين المعنىيستخدم مجموعة من المفاتيح أثناء القراء . 

التعليمات في إطار السياق.و  يفهم العبارات  
يرتب األفكارو  يخلل . 

يقارن الستخالص األحكامو  يوازن . 
يبرر.و  يفسرو  يالحظ  

- 

 .يصمم مواضيع لتوظيف خطاطات األنماط
 .ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات

 

المهمات المنبثقة عنها و  الوضعية المشكلة األم  

 نص المشكلة 
كيف أنه يستغل الطبيعة دون التفكير باألضرار التي و  تأثيره فيها ,و  جلست مع أختك تشاهدان وثائقيا يبين مدى تأثر اإلنسان بالبيئة

 يلحقها بها ,و بما يتركه لألجيال القادمة 
متأثرا ببيئتهو  كيف يكون اإلنسان مؤثراو  فسألتك أختك ما معنى هذا الكالم . 

:المهمات     
 .يؤكد على ضرورة البحث عن مصادر الطاقة املتجددة كبديل عن الطاقات القابلة للنفاذو  ة استفادة اإلنسان من الطبيعةيوضح كيفي -1
 .يربز أمهية تعاقب الفصول األربعة يف استمرارية حياة الكائنات -2
 .يوضح كيفية تسبب اإلنسان يف اإلخالل بالتوازن البيئي -3
 .يبني أمهية نظافتهو  مجال احمليط يكتب الفتات يدعو فيها للمحافظة على  -4
 يوظف مكتسباته املعرفية يف وضعيات تواصلية دالة. و  جيند -5

 
 


