
 هـــخــطــــــط بـــــــــــــٌاء الــــتّعــــــــلّواث و تــــٌوــــــيت كـــــــــــفاءة
 األولً هتىّسطالوستىي:  اللّغت العربيّت الواّدة : األّول : الحياة العائليّتالوقطع التّعلّوّي 

 

 فهن الوٌطىق و إًتاجه )تعبير شفهّي( الويذاى :  أّم الّسعـــذالوىضىع: 
 

ة :  ٌّ  .دالّة تواصلٌة وضعٌات فً إنتاجها مع دي،رالسّ  الّنمط علٌها أسري،ٌغلب عائلً طابع ذات مسموعة خطابات ٌفهمالكفاءة الختام

 : الوىارد الوستهذفت  -د      
 النعت،أزمنة د،رالسّ  

 وأنواعه،عالمات الفعل،الضمٌر
 .الوقف

 :  هركباث الكفاءة -جـ         
 منطوق إلى ماعاالست ٌحسن  -

 .عائلً أسري طابع ذي سردي
 .معه وٌتفاعل المنطوق ٌفهم  -
 سلٌمة بلغة مشافهة رّ ٌعب  -

 الموقف أو للمقام مناسبة
 .عامة التبلٌغً

 السرد مواطن على ٌقف  -
 .بالمنطوق الخاصة

 : الكفاءاث العرضيت -ب        
 التعبٌرٌة قدراته ٌنمً  - 

 .مشافهة  
 سلٌمة لغةب مشافهة   ٌعبّ   -

 .منسجمة
 المعطٌات استقراء   ٌحسن  -

 .وتوظٌفها
 .الكلمة تناول آداب ٌحترم  -

 :  القين والوىاقف -أ            
 مكّونات ،وٌقّدر بلغته ٌعتزّ   -

ٌّة ٌّة الُهو  .الجزائر
 وعائلته أسرته على ٌغارُ   -

 .ومجتمعه
 األسرة عادات على ٌحافظ  -

 .وروابطها وتقالٌدها

 

 الورحلت الىضعيّاث ــــيــــــــــر الــــــتّـــــعــــــــلّــــــــــــــــــــواثســــ
 ياق: السّ  -أ

ا .الوجود هذا فً أمّ  لكل مالزمتان صفتان والتضحٌة اإلخالص         ٌّةاللّغة  أستاذ كلّفك الفكرة لهذه تأكٌد   على كلمة تلقً بأن العرب
 . دودو العٌد ألبً ( الّسعد أمّ  ) سموعالم الّنص على اعتمادا زمالئك

 ات : المهمّ  -ب 
 ٌتعرف على موضوع النص    -      
 ٌحّدده إجماال وتفصٌال    -      
 ٌبٌن مواطن التأثٌر والتأثر فٌه    -      
 .االجتماعٌة التربوٌة األسرٌة، العائلٌة، قٌمهٌبرز    -      

 [ 19دودو ] دلٌل األستاذ ص أّم الّسعد ألبً العٌد  :ٌذالسّ  -جـ 
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  أسرتها سبٌل فً األم وتضحٌة إخالص  (ٌعالجها التً األساسٌة فكرته من وانطالقا  السعد أم  المسموع النثري النص من انطالقا
ا على ستلقٌها التً الكلمة بإعداد ،قمْ )  :تٌةاأل التعلٌمات زمالئك،منّفذ 
 علٌمات : التّ 
 .السعد أم الكاتب بها خص التً الصفات بعض اذكر  -
 .المسموع النص فً المهمة األحداث بعض بسرد قمْ   -
 .والتضحٌة اإلخالص مظاهر بعض سمعت   مما حّدد  -

 10الجسئيّت 
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 تفاعلت مع النص المسموع كثٌرا ونقلت تفاعلك إلى زمالئك إلبداء الرأي 
 : التعلٌمات

 .الّسعد أمّ  نفسك فً تركته الذي األثر اذكر -
 .بها إعجابك سبب اذكر -
 .السرد طرٌق عن عدالس بأم إعجابك عن عبر -

 10الجسئيّت 

 وطلب بكالمك، أُعجِب  ً فالمتوف   وحٌدها أبناء لُتْسِعد   بها تقوم التً األعمال الرٌف،وبعض   فً الّساكنة جّدتك عن أصدقائك أحد حدْثت  
 .أكثر له وتفّصل حدٌثك تواصل أن منك
 انطالقا من المسموع :  علٌماتالتّ 
 .شخصٌتها خصائص بعض ذكر مع أكثر جّدتك عرف -
 .أحفادها إلعانة أوالبٌت الحقل فً أعمالها أهم اذكر -

 10الجسئيّت 

 العربٌة اللغة وفضل والتربوٌة، األسرٌة ، الخلقٌة المسموع قٌمة جٌدا زمالئك،أدركت مسامع على ستلقٌها التً للكلمة تحضٌرك بعد
 ...ضٌاعوال والزوال االندثار من وحفظه إلٌنا المسموع هذا نقل فً
 :  علٌماتالتّ 
 .المسموع للّنص الخلقٌة التربوٌة األسرٌة القٌمة نبٌّ   -
 .المشاعر و األفكار مختلف عن التعبٌر و التصوٌر على الضٌاع،وقدرتها من حفظه فً العربٌة اللغة فضل نبٌّ   -

 10الجسئيّت 

 ر مشاعرك نحوه. وتصوّ لها  ه،ولّما عدت إلى البٌت ، طلبت منك أّمك أن تصف عّمك فً الّرٌفزرت 
 وت .ورة والصّ تسجٌل بالصّ  ، صور مالئمة   :ٌذالسّ 

 التعليواث:

  .اسرد وقائع زٌارتك - -
ٌّة عّمك و ما ٌحٌط بها.تحدث عن  - -   موقع قر
ا. هصف - - ٌّ ا و معنو ٌّ   ماّد
ٌّة التً ٌقوم بها ، و عالقاته بمن حوله.اذكر  - -    أهّم األعمال الٌوم

  .عن فضل اللغة العربٌة فً الحفاظ على تراثنا الحضاريتحدث بعبارة  -

 اإلدهاجيّت

عزمت على التحسٌس بضرورة القضاء ف، و تألّمت لقطع كثٌر من الّناس ألرحامهم، بمناسبة عٌد األضحى المبارك زرت أحد أقاربك 
ٌّةعلى هذه   .  اآلفة االجتماع

 التعلٌمات: 
ٌّن قٌمتهحدد  - -  . قرٌبك وب
  .ا مادٌا صفه وصف - -
 صفه وصفا معنوٌا  - -
 تحّدث عن ظاهرة قطع األرحام . - -

ٌّة.اقترح كٌفٌة للقضاء على هذه  -  اآلفة االجتماع
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