
 مـــخــطــــــط بـــــــــــــىاء الــــتّعــــــــلّماث و تــــىمــــــيت كـــــــــــفاءة
 األولً متىّسطالمستىي:  اللّغت العربيّت الماّدة : 10 المقطع التّعلّمّي رقم :

 

قصر الحمراء: المىضىع : الىطهالمحىر    )تعبير شفهّي( فهم المىطىقالميذان :  

 

 : لمىارد المستهذفتا  -د      
الوصف المادي، والوصف  - 

 المعنوي 
الوصف من قرٌب والوصف  -

 من بعٌد 
 الوصف من العاّم إلى الخاّص  -
 الجمل الخبرٌة  -
 زمن األفعال  -
 الروابط -

 :  مركباث الكفاءة -جـ         
ٌستمع إلى منطوق وصفً  -

 باهتمام 
 ٌفهم المنطوق وٌتفاعل معه  -
افهة بلغة سلٌمة ٌعبر مش -

 مناسبة للمقام 
ٌبرز المالمح المادٌة المعنوٌة  -

 للموصوف 

 

 : الكفاءاث العرضيت -ب        
 ٌنمً قدراته التعبٌرٌة مشافهة  -
ٌعبر مشافهة بلغة سلٌمة  -

 منسجمة 
ٌحسن استقراء المعطٌات  -

 وتوظٌفها 
ٌحسن استخدام اإلعالم اآللً  -

 وٌستثمر معطٌاته 
 سه الفنً والجمالًٌنمً ح -

 :  القيم والمىاقف -أ            
 ٌعتز بلغته  -
ٌعتز وٌقدر مكونات الهوٌة  -

 الوطنٌة الجزائرٌة 
ٌقتنع بضرورة الحفاظ على  -

تراث األمة وممتلكاتها ، وٌدافع 
 عنها 

ٌمتن الصلة بالتراث الفكري  -
واللغوي واألدبً لألمة 

 الجزائرٌة 
ت ٌحترم ثقافات وحضارا -

 العالم ، وٌستفٌد منها

 

 المرحلت الىضعيّاث وضعيّاث المشكلت التّعلّميّت / األوشطت و الـمهّماث

 السياق:  -أ

بمناسبة الٌم العالمً إلحٌاء المعالم التارٌخٌة فً الثامن عشر أفرٌل ، نظمت متوسطك ندوة ثقافٌة حول         
أستاذ التربٌة التشكٌلٌة أن تلقً كلمة عن أحد المعالم الحضارٌة الفن المعماري اإلسالمً فً الجزائر ، وطلب منك 

 فً الجزائر . اعتمادا على نص شعري من التراث القدٌم .
 المهمات :  -ب 

 ٌتعرف على موضوع النص    -      
 ٌحّدده إجماال وتفصٌال    -      
 ٌبٌن مواطن التأثٌر والتأثر فٌه    -      
 الحضارٌة للنص شكال ومضمونا  ٌبرز القٌمة   -      

ًّ  :السىذ -جـ   قصر الحمراء البن حمدٌس الّصقل
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 انطالقا  من النص الشعري المسموع ، نظم  الخطاب الذي ستلقٌه فً الندوة الثقافٌة  

 التعليماث : 

 به الشاعر ) عٌن الموصوف (حدد المعلم التارٌخً الذي ٌتغنى    -          
 اذكر حجمه وموقعه    -          
 بٌن ماذا ٌحٌط به    -          

 اركر جماله بجملت مه األوصاف   -          

الجزئيّت 

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

 : التعليماث
 اذكر األثر الذي تركه فً نفسك وصف القصر    -         
 اذكر سبب إعجابك بالقصر، بٌن العبارات الدالة على ذلك    -         
 عبر عن إعجابك بالقصر بجمل تامة    -         

الجزئيّت 

10 

حّدثت أحد أصدقائك عن جمال قصر بنً حماد، فطلب منك أن تذكر له بعض أوصافه وأن تعرفه بمشٌد 
 القصر،وعما له .

 انطالقا من المسموع :  التعليماث
 عّرف صاحب القصر واذكر صفاته )اعتمادا على سندات مناسبة(   -

 لماذا مدحه الشاعر ؟ وبم مدحه ؟   -             
 بماذا ٌشهد هذا القصر للعمال الذٌن بنوه، والرسامٌن الذٌن زٌنوه ؟   -           

 د التً استعملوها لبناء القصراما المو   -            

الجزئيّت 

10 

بعد تحضٌرك للكلمة التً ستلقٌها فً الندوة ،أدركت القٌمة الحضارٌة لألثر الموصوف، وفضل اللغة العربٌة فً 
 حفظه من الضٌاع .

 : النص الشعري المسموع . السند
 :  التعليماث

 بٌن القٌمة الحضارٌة للموصوف    -             
 فضل اللغة العربٌة فً حفظه من الضٌاع .   -             
 دورها فً ربط حاضر أمتنا بماضٌها المجٌد    -             
 ر والمشاعرقدرتها على التصوٌر والتعبٌر عن مختلف األفكا   -             

الجزئيّت 

10 



 

 زرت معلما حضارٌا ،ولّما عدت إلى البٌت ، طلبت منك أّمك أن تصف لها ما شاهدته وتصوٌر مشاعرك نحوه. 
 صور مالئمة،تسجٌل بالصورة والصوت .   :السىذ

 التعليماث:

 اذكر المناسبة التً جعلتك تزور المعلم )رحلة مدرسٌة...(  -
  تحدث عن موقعه وما ٌحٌط به -
 صف حجمه ولونه  -
 اذكر قٌمته، وتأثرك به   -

 تحدث بعبارة عن فضل اللغة العربٌة فً الحفاظ على تراثنا الحضاري 

 اإلدماجيّت

فً ٌوم من أٌام العطلة زرت احد األماكن األثرٌة، ووقع بصرك على بعض المظاهر السلبٌة فحّز ذلك كثٌرا  فً 
 لى هذه المظاهر السلبٌة . نفسك ،وعزمت على التحسٌس بضرورة القضاء ع

 التعلٌمات: 
 حدد المكان األثري الذي زرته وبٌن قٌمته  -
 صفه وصفا مادٌا ، من قرٌب ومن بعٌد  -
 صفه وصفا معنوٌا  -
 اذكر المظاهر السلبٌة التً شاهدتها  -

 اقترح كٌفٌة للقضاء على هذه المظاهر السلبٌة

 التّقىيميّت
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 SALIM7310@YAHOO.COM  ستار : ققت بىييذ   متىّسطت ابه محمىد محمىد ـ سطيف ـ  األ

 


