
 ِـــخــطــــــط تـــــــــــــٕاء اٌــــرّعــــــــٍّّاخ و ذــــّٕــــــيح وـــــــــــفاءج
 األوًٌ ِرىّسطاٌّسرىي:  اٌٍّغح اٌعرتيّح اٌّاّدج : األّوي : اٌحياج اٌعائٍيّحاٌّمطع اٌرّعٍّّّي 

 

 ( + لىاعذ اٌٍّغحلراءج ِشروحح ) ىرىبفهُ اٌّاٌّيذاْ :  اتٕري + إٌعد اٌحميميّ اٌّىضىع: 
 

ٌّة :   قٌما تتضمن سلٌمة األسرة،بلغة أفراد بٌن العالقات حقٌقة عن فٌها ُمنسجمة،ٌتحدث مّتسقة نصوصا وٌنتج وٌفهم ٌقرأالكفاءة الختام
 .المناسبة الوقف أنواعه،وعالمات و الّضمٌر مختلفة، بؤزمنة الّنعت،أفعاال الّسدي، الّنمط فٌها أسرٌة،ٌوظف تربوٌة

 : الموارد المستهدفة  -د      
 تزوٌن، :جدٌدة مفردات -

 .حوى،القرٌرة
 الّسارد،السرد،بعض -

 .الّصفات
 .الفكرٌة الوحدات -
 .المإّثرة العبارات بعض -
 .نصّ  تصمٌم كٌفٌة -
 الفعل،الضمٌر النعت،أزمنة -

 الوقف وأنواعه،عالمات
 .المناسبة

 :  مركبات الكفاءة -جـ         
 .وٌفهمه صالنّ  ٌقرأ -
د بآداء ٌقرأ - ٌّ  .ج
 العاّمة النصّ  فكرة ٌكتشف -

 عنها وٌعبّ  األساسٌة وأفكاره
 .مختلفة بؤسالٌب

 .النص أفكار فً رأٌه ٌبدي -
 اللغوٌة الظواهر ٌالحظ -

 وٌوظفها ضوابطها وٌستنتج
 .وكتابة مشافهة

 .اللغوي رصٌده ٌثري -

 : الكفاءات العرضٌة -ب        
 .صحٌحا فهما المقروء ٌفهم - 
 األسري العمل فً ٌسهم -

 .وٌنّظمه الجماعً
 .والمناقشة الحدٌث بآداب لّىٌتح -

 :  القٌم والمواقف -أ            
 .بلغته ٌعتزّ  -
 عائلته وٌحترم ٌحبّ  -

 .وأسرته
 أسرار بعض على ٌتعّرف -

 .األسرة

 

 اٌّرحٍح اٌىضعيّاخ ــــــــّاخســــــــيــــــــــر اٌــــــرّـــــعــــــــٍّــــــــــــ
 اٌّسياق:  -أ

 وٌلعبون ٌمرحون أبنائهم، مع أسرتهم وسط إال لهم سعادة وال لدٌهم الراحة أن ٌعتقدون الناس من كثٌر        
 .برٌئ طفولً عالم فً معهم

 .ٌدٌك بٌن الذي الّسند هذا على ٌساعدك وقد الفكرة هذه تإّكد أن أنت   عزمت  
 : المهّمات  -ب 
 . للنصّ  الّصامتة القراءة بعد العام الفهم أسئلة عن المتعلّم ٌجٌب -
 .واألحاسٌس للمعانً ممّثلة معّبة قراءة الّنص ٌقرأ -
 .إنشائه من جمل فً وٌوّظفها المستعصٌة، الكلمات بعض معانً نٌبٌّ  -
 .األساسٌة األفكار و العامة الفكرة ٌحدد -
 .لفةمخت جوانب من الّنص مضمون ٌشرح -

ٌّة ]  للمازنً ابنتً  :اٌّسٕذ -جـ   [ 21ص  كتاب اللّغة العرب
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 .بؤبٌها الحمٌمٌة وعالقتها ابنته عن الكاتب تحدث
 الّتعلٌمات : 

 .للنصّ  العامة الفكرة استخرج ، الّصامتة قراءتك بعد -
 .الّصعبة الكلمات اشرح -
 .وحلّلها اشرحها ثم وحدات إلى نصّ ال قّسم -

 10اٌجسئيّح 
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 .السابق المقروء الّنص من انطالقا
 : التعلٌمات

 .البنت إلٌه تنتمً الذي الطفولة عالم على الدالة المإشرات بعض النص من استخرج -
 .أبٌها مع سلوكاتها بعض حدد -
 .تداعبه وهً أبٌها شعور كان كٌف -
 "  بٌنها ما عٌنك،وتزوٌن أمام وترفعٌنها كتبت، مما ورقة الدقٌقة ببنانك وتتناولٌن"  : العبارة لك توحً بِم   -

 10اٌجسئيّح 

 .الّسابق النصّ  من انطالقا
 :  الّتعلٌمات

 .بؤبٌها البنت لّقتع شّدة تإّكد التً العبارات استخرج -
 .النص تضمنها التً القٌم بعض استخرج -
 مرتاحا؟ وٌضطجع األب متعة تتحقق كٌف -
 .أعجبتك التً األوصاف بعض استخرج -

 10اٌجسئيّح 

 :الّسابق النصّ  من انطالقا
 التعلٌمات:

 .الخاص بؤسلوبك الّنص لّخص -
  مإشراته. بعض اذكر ؟ النص نمط ماهو -

 0 اإلدِاجيّح

 .الّسابق الّنص من انطالقا
 التعلٌمات: 

 .السرد أسالٌب بعض النصّ  من استخرج -
 )األنف ،لنجالوان، اأذهل ( :إنشائك من جمل فً اآلتٌة المفردات وّظف -
 .إنشائك من جمل بؤربع لهما مثل ماهما؟.نمطٌن بٌن الشاعر مزج -

 0 اإلدِاجيّح



 .اٌساتك إٌصّ  ِٓ أطاللا

 اٌرّعٍيّاخ :

 الحظ لىي اٌىاذة في اٌعثاراخ : -

 فأحس راحريْه اٌّصغيرذيٓ... –أ            

 أسرّّذ ِٓ عيٕيْه إٌّجالويْٓ ... -ب          

 أٌثُ خذَّن اٌّصثىَح...  -ج          

 ذذتّر اٌىٍّاخ اآلذيح داخً سيالها : اٌّصغيرذيٓ ، إٌّجالويْٓ ، اٌّصثىحَ  -

 عالَ ذذّي ؟ -

 د اٌحميمّي ؟ِا هى إٌّع -

 هً هٕان ِطاتمح تيٕه و تيٓ ِٕعىذه ؟ -

 ِا هي أحىاِه ؟ -

 6اٌجسئيّح  

 )لىاعذ اٌٍّغح(

 تاٌعىدج ٌٍّّٕص :

 اٌرّعٍيّاخ :

ٌّن المطابقة بٌن كلّ نعت و منعوته. - ة أخرى ، و ب ٌّ  استخرج نعوتا حقٌق
 . الكبٌرتحترم اإلنسان  المهّذبةأعرب ما تحته خط : البنت  -

 ِاجيّحاإلد

 بعد قراءتك للنّّص و تعّرفك على النّعت الحقيقّي.

 اٌرّعٍيّاخ :

ًّ فً جمل من إنشائك حول أحد أفراد أسرتك. -  وّظف الّنعت الحقٌق
ًّ بجمٌع حاالته. -  فً فقرة موجزة ، صف أخاك مع توظٌف الّنعت الحقٌق
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 SALIM7310@YAHOO.COM  ىد ِحّىد ـ سطيف ـ  األسرار : همح تىزيذ ، ِرىّسطح اتٓ ِحّ
 

 

 

 


