مذكرات اللغة العربٌة للسنة الرابعة ابتدائً
األستاذ الجٌاللً خدٌم

ح1

المقطع :اإلبداع واالبتكار ()7

الوُذاى :التعجُر الشفىٌ
الٌشبط :إًتبج شفىٌ (إدهبج)
الكفبءح الختبهُخٌ :صف شٌئا انطالقا من سندات متنوعة فً وضعٌات تواصلٌة دالة.
هركجبد الكفبءح ٌ :تواصل مع الغٌرٌ،فهم حدٌثهٌ ،قدم ذاته وٌعبر عنها.
هؤشراد الكفبءح ٌ :صف و ٌعبر انطالقا من مشهد أو صور فً وضعٌات تواصلٌة دالة.
 ٌحدد موضوع الوصف وعناصره،َ -سترجع هعلىهبد سبثقخ وَىظفهبٌَ /جز األًشطخ فردَب.

الوذح  45 :دقُقخ
الىسبئل :هشبهذ+صىر

الورادل

الىضعُبد التعلوُخ والٌشبط الوقترح

التقوٌم

هردلخ
االًطالق

فً الوحدات الدراسٌة للمقطع" اإلبداع واالبتكار "تعرّ فتم على بعض
االختراعات و الوسائل التكنولوجٌة الحدٌثة.
 -من ٌذكرنا ببعض األمثلة عنها ؟

ّتركس

 - 1السند:
عرض الصورة التقدٌمٌة للمقطع السابع :اإلبداع واالبتكار
 ٌالحظ الصور ٌستقً معلوماتباالعتماد على
سندات توضٌحٌة.

هردلخ ثٌبء
التعلوبد

 - 2التعلٌمة:
ٌختار المتعلم مشهدا واحدا من الصورة الجامعة،و ٌعبّر عن وضعٌاته،
من ثمانً جمل:بسرد أحداث المشهد ،وإجراء الحوار الممكن بٌن
شخصٌاته ،ووصفهم ،اعتمادا على مكتسباته.
)للمتعلم الحق فً التعبٌر عن شعوره من خالل الوصف االنفعالً،
وذكر المكان ،والزمان ،وعدم إهمال توظٌف بعض الصٌغ (االستدراك
بلكن ،التفضٌل ، ..األفعال الدالة على الحركة ) ..و ذكر بعض
المقترحات واألفكار المتعلقة بموضوع اإلبداع واالبتكار.
إعطاء المتعلمٌن مهلة زمنٌة كافٌة للتفكٌر ،وترتٌب األفكار حول
وضعٌات المشهد المختار.

استثوبر
الوكتسجبد

 ٌختار مشهدا منالصورة التقدٌمٌة
 ٌسرد أحداثالمشهد
 ٌربط بٌن األفكار وٌدمجها لٌعبر عن
وضعٌات مشابهة .

 - 3اإلنتاج الشفوي:
ٌنتج كل متعلم المهمّة فردٌا ،وٌسردها شفوٌا على زمالئه )،فً هذه
المرحلة ٌكون األستاذ منتبها وحرٌصا لتقٌٌم المنتج الشفوي لكل
متدخل ،وتحلٌل إنتاجه( ،ث ّم ٌتقاسم التالمٌذ إنتاجاتهم الفردٌة مع باقً
أعضاء الفوج.

ٌ -نتج نصا شفوٌا

األستاذ الجٌاللً خدٌم

مذكرات اللغة العربٌة للسنة الرابعة ابتدائً

ح3

المقطع :اإلبداع واالبتكار ()7

الوذح  45 :دقُقخ
الىسبئل :هشبهذ+صىر

الٌشبط :إدهبج
الوُذاى  :اإلًتبج الكتبثٍ (تذرَر).
الكفبءح الختبهُخ:
.

هركجبد الكفبءح ٌ :تحكم فً مستوٌات اللغة الكتابٌةٌ ،نتج منصوصات حسب وضعٌة التواصل.
الهدف التعلمً ٌ :جند موارده كتابٌا مستعمال القرائن اللغوٌة والنصٌة المناسبة لهٌكلة النص .
هؤشراد الكفبءح -:

الورادل

الىضعُبد التعلوُخ والٌشبط الوقترح

التقوٌم

هردلخ
االًطالق

ّحاًز األستاذ انًتعهًْن حٌل يضايْن اندزًس انساتقح نقْاس يدٍ انتركس ً ّسأل:
 عن أُ يٌضٌع كنا نتحدث األساتْع انقهْهح انًاضْح؟ -ين ينكى ّحدثنا عن طًٌحو انًستقثهِ ؟

*ّستسجع انًكتسثاخ
انساتقح

فً تعبٌركم الكتابً الٌوم  :صفحة  124من كتاب المتعلم
هردلخ
ثٌبء
التعلوبد

ستحاولون الحدٌث عن االبتكار الذي ترجوه فً المستقبل ذاكرا أسباب
اختٌاركم له و الفوائد التً تنتظرونها منه ،و ال تنسو استعمال عبارات
الوصف.
و ال ننسى دائما قواعد الكتابة السلٌمة
من ٌذكرنا بها ؟

*ّنتج
انٌضعْح
عهَ كساس
انتعثْس
انكتاتِ

 أترك بٌاضا بٌن الكلمات
 أستعمل عالمات الوقف و الروابط
 أكتب بخط واضح و ال أكرر أخطائً السابقة

هردلخ *ٌنطلق التالمٌذ فً العمل .
* ٌتجول المعلم بٌن الصفوف للتوجٌه و اإلرشاد و تصحٌح وضعٌات الجلوس و الكتابة و
االستثوبر حث التالمٌذ على اإلتقان

ّجند تعهًاتو فِ
تحسّس اننض

مذكرات اللغة العربٌة للسنة الرابعة ابتدائً
األستاذ الجٌاللً خدٌم

ح5

المقطع :اإلبداع واالبتكار ()7

الوذح  45 :دقُقخ
الىسبئل :هشبهذ+صىر

الٌشبط :إدهبج
الوُذاى  :اإلًتبج الكتبثٍ (تصذُخ).
الكفبءح الختبهُخ:
.

هركجبد الكفبءح ٌ :تحكم فً مستوٌات اللغة الكتابٌةٌ ،نتج منصوصات حسب وضعٌة التواصل.
الهدف التعلمً ٌ :جند موارده كتابٌا مستعمال القرائن اللغوٌة والنصٌة المناسبة لهٌكلة النص .
هؤشراد الكفبءح -:

الىضعُبد التعلوُخ والٌشبط الوقترح

الورادل

هردلخ االًطالق ماذا كان موضوع تعبٌرنا هذا األسبوع ؟
فً هذا األسبوع قام كل واحد منكم بالحدٌث عن االبتكار الذي ٌرجو
أن ٌحققه فً المستقبل
بعض هذه التعابٌر كانت رائعة و جمٌلة .

التقوٌم

*ّتركس ًّجْة

 عرض أحد التعابٌر الجٌدة و قراءتهاالذصخ:

تظحْح

ٌختار األستاذ بعض التعابٌر الجٌدة و ٌطلب من أصحابها قراءتها

هردلخ

ٌثنً علٌها و ٌشكرهم و ٌشجعهم
بعضكم ٌا أبنائً ارتكب أخطاء فً تعبٌره نلخصها فً هذا الجدول و نصححها
جماعٌا حتى ال نكررها مرة أخرى

إعبدح استثوبر

الخطأ

نوعه

الصواب

ّ كتشف
أخطاءه ً
ّظححيا

التعلوبد
ٌوزع الكراسات على التالمٌذ و ٌترك لهم مجاال لرؤٌة أخطائهم و
عالماتهم و التباهً بها

ٌطلب األستاذ من المتعلمٌن تدوٌن جدول التصحٌح على كراساتهم
ٌتجول المعلم بٌن الصفوف للتوجٌه و اإلرشاد
تصحٌح بعض أخطاء المتعلمٌن و تنبٌهم إلى عدم تكرار األخطاء
التركٌز أٌضا على جودة الخط و الكتابة بأقل أخطاء

ّنجز انًطهٌب

األستاذ الجٌاللً خدٌم

مذكرات اللغة العربٌة للسنة الرابعة ابتدائً

ح +2ح4

المقطع :اإلبداع واالبتكار ()7

الٌشبط :إدهبج ( تقذَن و دل الىضعُخ اإلدهبجُخ التقىَوُخ)
الوُذاى  :فهن الوكتىة والتعجُر الكتبثٍ.
الكفبءح الختبهُخ:

الوذح  90 :دقُقخ
الىسبئل :هشبهذ+صىر

.

هركجبد الكفبءح ٌ :تحكم فً مستوٌات اللغة الكتابٌةٌ ،نتج منصوصات حسب وضعٌة التواصل.
الهدف التعلمً ٌ :جند موارده كتابٌا مستعمال القرائن اللغوٌة والنصٌة المناسبة لهٌكلة النص .
هؤشراد الكفبءح -:

الورادل

الىضعُبد التعلوُخ والٌشبط الوقترح

التقوٌم

هردلخ االًطالق

ّحاًز األستاذ انًتعهًْن حٌل يضايْن اندزًس انساتقح نقْاس يدٍ انتركس
ً ّسأل  - :ين ينكى ًاثق تأنو قادز عهَ االختساع ؟
 -يا ىِ انًجاالخ انتِ ًّْم كم ينكى نالىتًاو تيا ًاإلتداع فْيا ؟

*ّستسجع انًكتسثاخ
انساتقح

الذصخ األولً:

حم انٌضعْح االدياجْح ين كتاب انتهًْر ص124

ّ نجز
انٌضعْح
عهَ كساس
انقسى

هردلخ
االستثوبر

الذصخ الثبًُخ :
تظحْح انٌضعْح اإلدياجْح ( يا عدا اإلنتاج انكتاتِ )

ّكتشف أخطاءه ً
ّظححيا

مذكرات اللغة العربٌة للسنة الرابعة ابتدائً
األستاذ الجٌاللً خدٌم

المقطع :اإلبداع واالبتكار ()7

اإلدهبج
الٌشبط :هعبلجخ
الكفبءح الوستهذفخ :استغالل األنشطة قصد تدارك النقائص و تصحٌح األخطاء
هؤشراد الكفبءح َ :سترجع هعلىهبد سبثقخ وَىظفهبٌَ /جز األًشطخ فردَب.
 َجُت عي أسئلخ تستهذف الوعٌُُي الظبهرٌ والضوٌٍ.َ -كتشف أخطبءٍ و َصذذهب و َعول علً عذم تكرارهب

الورادل
هردلخ
االًطالق

الٌشبط

الىضعُبد التعلوُخ والٌشبط الوقترح

أحاًز انًتعهًْن حٌل يضايْن اندزًس انساتقح نقْاس يدٍ انتركس:
دزسنا عدج ظٌاىس نغٌّح ًطسفْح ً إيالئْح خالل األساتْع انًاضْح ين
ّركسنا تعناًّنيا؟

ح6

الوذح  45 :د

التقوٌم

ّركس عناًّن اندزًس

)1أقُن تعلوبتٍ:

التراكُت
الٌذىَخ

هردلخ
ثٌبء
التعلوبد

اإلجبثخ عي أسئلخ فهن الوكتىة للىدذاد الثالثخ(.ص/78ص/82ص)86

 ّديج انظْغفِ ًضعْاخ
تٌاطهْح .
)2أقُن تعلوبتٍ:
اإلجبثخ عي أسئلخ فهن الوكتىة للىدذاد الثالثخ(.ص/78ص/82ص)86

الظىاهر
الصرفُخ
واإلهالئُخ

استثوبر
الوكتسجبد التصذُخ

 ّتدازكنقائظو ين
خالل حم
انٌضعْاخ

تصذُخ الىضعُبد جوبعُب لتذذَذ الصعىثبد لذي
ّظحح أخطاءه
الوتعلوُي ثذقخ

