بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الصـرف و التحويل

األسبـوع :الثاين

المكـون :الصـرف و التحويل

األسبـوع :الثـالث

الموضوع :الفعل اجملرد و املزيد

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :االسم املفرد،املثىن،اجلمع،املذكر،املؤنث

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

أن حيول املتعلمون األفعال الالزمة و اجملردة يف املاضي و املضارع و األمر .

مالحظة
الظاهرة

تدرج األفعال يف الرتسيمة املعدة آنفا :
الفعل اجملرد
األفعـ ــال

أن يتعرف املتعلمون الفعل اجملرد و الفعل املزيد و الفر بينهما.

يأيت املتعلمون بأفعال أختار من بينها أفعال ماضية جمردة و مزيدة و أسجلها على
السبورة .
أستدرج املتعلمني ملالحظة أن الفعل اجملرد ال يقبل حذف حرف أو أكثر ليبقى املعىن
قائما  ،و أن احلروف اجملرد كلها أصلية .

عرض األمثلة

املاضي

املضارع

الفعل املزيد
األمر

املاضي

األمر

املضارع

سلم

يسلم

اسلم

أسلم

يسلم

أسلم

نصر

ينصر

انصر

انتصر

ينتصر

انتصر

عمل

يعمل

اعمل

استعمل

يستعمل

استعمل

يصوغ املتعلمون أفعاال مزيدة من األفعال اجملردة نفسها و تدرج يف الرتسيمة .

دراسة الظاهرة

أناقش املتعلمني و أستدرجهم بواسطة أسئلة وظيفية هادفة و دقيقة الستنتاج :
الفعل ينصرف يف املاضي و املضارع و األمر .يتعرفون العالمات اليت تعرف هبا كل فئة .الفعل اجملرد كل حروفه أصلية .-الفعل املزيد ما زيد على حروفه األصلية حرف أو حرفان أو أكثر.

القاعدة

يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
الرتكيز أكثر على املتعثرين .

أن حيول املتعلمون األمساء من و إىل املفرد و املثىن و اجلمع و املذكر و املؤنث .

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون املذكر و املؤنث .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

20

أن يتعرف املتعلمون معىن املفرد و املثىن و اجلمع .

عرض األمثلة

الرقــم:

الحصــة :األول ـ ــى

الرقــم:

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص املثبت يف كتبهم بالتناوب  ،و أعمد إىل أسئلة مركزة لدفع
املتعلمني الستخراج بعض األمساء من النص.
تسجل على السبورة،لتسهل مالحظتها و دراستها .
أناقش املتعلمني و أتدرج معهم للكشف على :
 "معلم"  :يدل من حيث عدده على "معلم" واحد .و "معلمان" يدل علىاثنان  ،و "معلمون" يدل على ثالثة أو أكثر .
 "معلم" يدل من حيث معناه على املذكر  ،و مؤنثه "معلمة".تعدد األمثلة حىت يتبني التلميذ معىن املفرد و املثىن و اجلمع و املذكر و املؤنث .
ميأل املتعلمون الرتسيمة املعدة آنفا :
املفرد

اجلمع

املثىن

مذكر

مؤنث

مذكر

مؤنث

مذكر

مؤنث

معلم

معلمة

معلمان

معلمتان

معلمون

معلمات

أنيس

أنيسة

أنيسان

أنيستان

أنيسون

أنيسات

صديق

صديقة

صديقان

صديقتان

أصدقاء

صديقات

ويف

وفية

وفيان

وفيتان

أوفياء

وفيات

القاعدة

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الصـرف و التحويل

األسبـوع :اخلـامس

المكـون :الصـرف و التحويل

األسبـوع :السادس

الموضوع :الفعل الصحيح و املعتل

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :املبين للمجهول و املبين للمعلوم

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الرقــم:

أن يتعرف املتعلمون أن الفعل إما صحيح أو معتل و الفر بينهما .

أن يتعرف املتعلمون حروف العلة.

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يأيت املتعلمون بأفعال خمتلفة أختار من كل نوع مثاال كما يلي:
نشر  /حن  /قرأ  /أخذ  /سأل  /وصف  /سار /دنا /حكى/روي.

عرض األمثلة

يصنف املتعلمون األفعال السابقة يف الرتسيمة املعدة سلفا على الشكل التايل :
الفعل الصحيح
ماضي

الفعل املعتل
أمر

مضارع

ماضي

أمر

مضارع

نشر

ينشر

انشر

وصف

يوصف

صف

حن

حين

حن

سار

يسري

سر

قرأ

يقرأ

اقرأ

دنا

يدنو

ادن

أخذ

يأخذ

خذ

حكى

حيكي

احك

سأل

يسأل

اسأل

روى

يروي

ارو

أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة وظيفية ومركزة للكشف عن:
هناك أفعال تتضمن احلروف (واي) و هي حروف العلة .تسمى األفعال اليت تتضمن حروف العلة تسمى " أفعاال معتلة " .تسمى األفعال اليت ال تتضمن حروف العلة ":أفعاال صحيحة" .يقوم املتعلمون مبأل الرتسيمة املعروضة على السبورة .

مالحظة
الظاهرة

القاعدة

يقوم املتعلمون ببناء قاعدة ضابطة للظاهرة انطالقا من أسئلة وظيفية  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

القاعدة

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

متارين تطبيقية

أن يتعرف املتعلمون أن الفعل املبين للمعلوم ينصرف يف املاضي و املضارع و األمر أما املبين للمجهول ينصرف فقط يف املاضي و األمر .

مالحظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الظاهرة

الخطوات

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون أن الفعل املبين للمجهول يضم أوله و يكسر آخره يف املاضي بينما يضم أوله و ينصب آخره يف املضارع .

عرض األمثلة
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أن يتعرف املتعلمون أن الفعل املبين للمعلوم يعلم فاعله و الفعل املبين للمجهول جيهل فاعله .

الخطوات

األهـــداف

الحصــة :األول ـ ــى

الرقــم:

24

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص املثبت يف كتبهم بالتناوب  ،على أساس استخراج أفعاله املتعدية
أعرض الرتسيمة التالية على السبورة قصد ملئها بالتدريج :
الفعل املبين للمعلوم
املاضي

املضارع

الفعل املبين للمجهول
األمر

طبع

يطبع

اطبع

نشر

ينشر

انشر

عرف

يعرف

اعرف

أخرب

خيرب

أخرب

استعمل

يستعمل

استعمل

املاضي

طُبِع
نُ ِشر

ُع ِرف
أ ِ
ُخرب
اُستُ ِ
عمل

املضارع
يُطبع
يُنشر

يُعرف

ُخيرب

يُستعمل

أسجل فقط (املاضي و املضارع و األمر )دون ذكر الفعل املبين للمعلوم و املبين
للمجهول حىت اكتشاف الظاهرة .
أناقش املتعلمني ملعرفة أن األفعال املدرجة يعلم فاعلها (تنشر الوكاالت الصحف
)لذلك تسمى "أفعال مبنية للمعلوم" و حتول إىل املاضي و املضارع و األمر .
أما يف املثال (نشرت الصحف) فالفاعل جمهول  ،لذلك يسمى الفعل مبنيا للمجهول
 ،حتول األفعال إىل املضارع .
يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :العــاشر

المكـون :الصرف و التحـويل
الموضوع :الضمــائر املتصــلة
الحــصة :األول ـ ــى

أن يتعرف املتعلمون الضمائر اليت تتصل باالسم و أحكامها .

أن يتعرف املتعلمون مفهوم الضمري املتصل .

أن يتعرف املتعلمون الضمائر املتصلة بالفعل و أحكامها .

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يأيت املتعلمون بأفعال أختار من بينها املناسب و يتولوا تصريفه حسب اجلدول :

الجدول األول
املفرد

دافعت

دافعت

دافعت

دافع

دافعت

املثىن

دافعنا

دافعتما

دافعتما

دافعا

دافعتا

اجلمع

دافعنا

دافعتم

دافعنت

دافعوا

دافعوا

املفرد

أدافع

تدافع

تدافعني

يدافع

تدافع

املثىن

ندافع

تدافعان

تدافعان

يدافعان

تدافعان

اجلمع

ندافع

تدافعون

تدافعن

يدافعون

يدافعن

املفرد

دافع

دافعي

املثىن

دافعا

دافعا

اجلمع

دافعوا

دافعن

عرض األمثلة

الــماضي

متارين تطبيقية

الخطوات

املضــارع

القاعدة
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مالحظة
الظاهرة

األم ــر

دراسة الظاهرة

الحــصة :األول ـ ــى

يالحظ املتعلمون الضمائر اليت اتصلت بالفعل و يذكروهنا و هي :
التاء املتحركة  ،ألف االثنني  ،واو اجلماعة  ،نون النسوة  ،و نا الدالة على الفاعل .

دراسة الظاهرة

الجدول الثاني

ضمري اتصل بالفعل

ضمري اتصل باالسم

ضمري اتصل باحلرف

استدعاين

حقوقي

إيل

استدعاك

حقوقك

إليك

استدعاه

حقوقه ( حقوقها )

إليه

استدعانا

حقوقنا

إلينا

استدعاين

حقوقي

إيل

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
متأل اخلانات بإسناد الضمري إىل الفعل و آخر إىل االسم و آخر إىل احلرف لتبني نوع
هذه الضمائر  :ياء املتكلم  ،كاف اخلطاب  ،هاء الغائب .
يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

الرقــم:

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون الضمائر املنفصلة اليت تكون يف حمل نصب .

مالحظة
الظاهرة

الموضوع :الضمــائر املنفصــلة

أن يتعرف املتعلمون الضمائر املنفصلة اليت تكون يف حمل رفع .

عرض األمثلة

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

أن يتعرف املتعلمون مفهوم الضمري املنفصل .

الخطوات

األهـــداف

المكـون :الصرف و التحـويل

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :احلـادي عشـر
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يأيت املتعلمون جبمل فعلية تشتمل على ضمائر متصلة و مسترتة مث أختار من بينها
املناسب  ،و أحث التالميذ على حتويلها إىل مجل تشتمل على ضمائر منفصلة مناسبة
 ،مثل :
فهمت الدرس  /أنا فاهم الدرس  /سألين املعلم  :إياي سأل املعلم .
تــتم مالحظــة الظــاهرة يف شــكل بنــاء تــدرجيي يعتمــد فيــه جــدول ميــأله املتعلمــون جميبــني
عن أسئلة دقيقة توظف لذلك :
 ما هي الضمائر املنفصلة ؟ ما هي الضمائر املنفصلة اخلاصة بالرفع ؟ ما هي الضمائر املنفصلة اخلاصة بالنصب ؟أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة معتمدين على اجلدول
البنائي للظاهرة :
الضمائر املنفصلة اخلاصة بالرفع

الضمائر املنفصلة اخلاصة بالنصب

املفرد

أنا  ،أنت  ،أنت  ،هو  ،هي

إياين  ،إياك  ،إياك  ،إياه  ،إياه

املثىن

حنن  ،أنتما  ،أنتما  ،مها  ،مها

إيانا  ،إياكما  ،إياهم  ،إيامها

اجلمع

حنن  ،أنتم  ،أننت  ،هم  ،هن

إيانا،إياكم  ،إياكن ،إياكم ،إياهن

القاعدة

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الصرف و التحـويل

األسبـوع :الثالث عشر

المكـون :الصرف و التحـويل

األسبـوع :الرابع عشر

الموضوع :مناذج من املصادر الثالثية

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :مناذج من املصادر غري الثالثية

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

دراسة الظاهرة

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون مناذج من املصادر الثالثية .

مالحظة
الظاهرة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

أطلب من املتعلمني مجلة من األفعال  ،أختار من بينها ما هو مناسب ألهداف احلصة
 ،و أقوم بتسجيلها يف اجلدول املعد على السبورة  .مثال :
مجع  /فرح  /قرأ  /شد  /أتى  /جاء .

عرض األمثلة

أضع مسبقا جدوال على الشكل التايل :

مالحظة
الظاهرة

األفعال

مجع

فرح

قرأ

شد

أتى

جاء

مصادرها

مجعا

فرحا

قراءة

شدا

إتيانا

جميئا

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
يكتب املتعلمون األفعال يف اجلدول .يستخرجون مصادر هذه األفعال بعد االتفا عليها من خالل املناقشة.يقارن املتعلمون بني كل فعل و مصدره من حيث عدد احلروف  ،ليستخلصوا :أن األفعال ثالثية.-أن املصادر الثالثية تأيت يف صيغ متعددة .

القاعدة

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

دراسة الظاهرة

القاعدة

متارين تطبيقية

األهـــداف
أن يقارب املتعلمون كيفية صياغة املصادر من غري الثالثي .

عرض األمثلة

الرقــم:

الحــصة :األول ـ ــى

20

الرقــم:

02

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون النص املثبت يف كتبهم بالتناوب  ،على أساس استخراج األفعال التالية:
التفت  /أنقذ  /كرب  /تعاون  /تعجب  /استعمل .
أضع مسبقا جدوال على الشكل التايل :
الفعل

التفت

أنقذ

كرب

تعاون

تعجب

استعمل

املصدر

التفاتا

إنقاذا

تكبريا

تعاونا

تعجبا

استعماال

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
يكتب املتعلمون األفعال يف اجلدول .يستخرجون مصادر هذه األفعال بعد االتفا عليها من خالل املناقشة.يقارن املتعلمون بني كل فعل و مصدره من حيث عدد احلروف  ،ليستخلصوا :يأيت املتعلمون بأمثلة متنوعة لكل مصدر من املصادر املقدمة :
ابتهال  /استحسان  /استنجاد….
 التفات :إخبار  /إحضار  /إلزام………
 إنقاذ :تصحيح  /توجيه  /تدريس……
 تكبري :تفاهم  /تصاحل  /تبادل………
 تعاون :حتمل  /تودد  /تسلم……….
 تعجب:يالحظ املتعلمون أن املصادر غري الثالثية تأيت متشاهبة يف كل صيغة .
يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الثامن عشر

المكـون :الصرف و التحـويل

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :اسـم الفـ ــاعل
الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

متارين تطبيقية

أن يتعرف املتعلمون كيفية صياغة اسم الفاعل من األفعال الثالثية و غري الثالثية .

القاعدة

أن يتعرف مفهوم اسم الفاعل .

دراسة الظاهرة

الموضوع :اس ــم املفعــول
الحــصة :األول ـ ــى

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

يقرأ املتعلمون األمثلة و يستخرجون الكلمات الدالة على الظاهرة  ،و يضعون
عناصرها يف الرتسيمة املعدة سلفا :
 ماذا نسمي من يكتب ؟و من يكرم ؟ و من يسكن اآلالم ؟ و من حيارب ؟ و من
ينتصر ؟
 ما هي أفعال  :كاتب  ،مكرم  ،مسكن  ،حمارب  ،منتصر ؟

عرض األمثلة

الفعل
كتب
أكرم
سكن
حارب
انتصر

مضارعه
يكتب
يكرم
يسكن
حيارب
ينتصر

المــدة 54 :دقيقة

اسم الفاعل

صيغته

كاتب
مكرم
مسكن
حمارب
منتصر

فاعل
مفعل
مفعل
مفاعل
منفعل

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
 ماذا يسمى االسم الذي يدل على من وقع منه الفعل ؟
 عالم تدل الكلمات كاتب  ،مكرم  ،مسكن  ،حمارب  ،منتصر ؟
 كم عدد أحرف فعل " كتب " ؟
 على أي وزن نصوغ اسم الفاعل من الثالثي ؟
 كم عدد أحرف  :أكرم  ،سكن ،حارب  ،انتصر ؟
 كيف نصوغ اسم الفاعل من الفعل غري الثالثي ؟
يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

مالحظة
الظاهرة

دراسة الظاهرة

الرقــم:

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون كيفية صياغة اسم املفعول من األفعال الثالثية و غري الثالثية .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

المكـون :الصرف و التحـويل

أن يتعرف مفهوم اسم املفعول .

عرض األمثلة

الرقــم:

األسبـوع :التاسع عشر
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األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون األمثلة و يستخرجون الكلمات الدالة على الظاهرة  ،و يضعون
عناصرها يف الرتسيمة املعدة سلفا :

ماذا نسمي ما فُتِح ؟ ما ُِمسع ؟ ما ُِ
ُحد ؟ ما أُ ْغلِق ؟ ما ُزيِّن

؟………..…...

الفعل

نوعه

مضارعه املبين للمجهول

اسم املفعول

صيغته

فتح
مسع
ُحد
أغلق
زين
انتظر
استقبل

ثالثي
ثالثي
ثالثي
غري ثالثي
غري ثالثي
غري ثالثي
غري ثالثي

يـُ ْفت ُح
يسمع
حيمد
يغلق
يزين
ينتظر
يستقبل

م ْفتُوح
مسموع
حممود
ُمغْلق
ُمزين
ُمنتظر
ُمستقبل

م ْف ُعول
م ْف ُعول
م ْفعُول
مفعل
مفعل
منفعل
مستفعل

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
 ماذا يسمى االسم الذي يدل على من وقع عليه الفعل ؟

 عالم تدل الكلمات ؟م ْفتُوح مسموع حممود ُمغْلق ُمزين ُمنتظر ُمستقبل ؟
 كم عدد أحرف فعل " فتح " " مسع " " ُحد " ؟
 على أي وزن نصوغ اسم املفعول من الثالثي ؟
 كم عدد أحرف  " :أغلق " " زين " " انتظر " " استقبل " ؟
 كيف نصوغ اسم املفعول من الفعل غري الثالثي ؟
 قارن بني الفعل املضارع املبين للمجهول و اسم املفعول ؟
القاعدة
متارين تطبيقية

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :احلادي و العشرين

المكـون :الصرف و التحـويل

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :أمسـ ــاء اإلشارة
الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

الموضوع :أمس ــاء املوصـول

05

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يتعرف املتعلمون أمساء اإلشارة .

يقرأ املتعلمون األمثلة و يستخرجون اجلملتني املشتملتني على اسم اإلشارة "هؤالء".
 بأي كلمة أشرنا إىل مجاعة الصيادلة ؟
 بأي كلمة نشري إىل شخص قريب ؟
 نقول :تلك الفتاة مهذبة ،بأي كلمة أشرنا إىل الفتاة ؟ و الفتاة أهي قريبة منا أم
بعيدة ؟ كيف نشري إليها إذا كانت قريبة ؟
 بأي كلمة نشري إىل املكان ؟
 حيول املتعلمون مجلة " هذا الرجل نشيط "إىل املفرد املؤنث و املثىن املذكر و املثىن
املؤنث و اجلمع املذكر و املؤنث .
اإلشارة إىل القريب

اإلشارة إىل البعيد

املفرد

للمفرد املذكر
للمفرد املؤنث

هذا
هذه

ذلك
تلك

املثىن

للمثىن املذكر
للمثىن املؤنث

هذان  /هذين
هاتان  /هاتني

ذانك
تانك

اجلمع

للجمع بنوعيه

هؤالء

أولئك

هنا

هناك  /هنالك

املكان
دراسة الظاهرة

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
 ما هي أمساء اإلشارة اليت نشري هبا إىل املفرد املذكر و املفرد املؤنث ؟
 ما هي أمساء اإلشارة اليت نشري هبا إىل املثىن املذكر و املثىن املؤنث ؟
 مباذا نشري إىل اجلمع املذكر و املؤنث إىل املكان ؟

القاعدة

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

متارين تطبيقية

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات
عرض األمثلة
مالحظة
الظاهرة

الرقــم:

األهـــداف
أن يتعرف املتعلمون األمساء املوصولة .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

المكـون :الصرف و التحـويل

أن يتعرف املتعلمون معىن األمساء املوصولة .

عرض األمثلة

الرقــم:

األسبـوع :الثاين و العشرين
04

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون األمثلة و يستخرجون األمساء املوصولة الواردة فيها و يدرجوهنا يف اجلدول
املعد سلفا :
الذين  ،اليت  ،اللتان  ،اللذان  ،الذين  ،اللوايت  ،من  ،ما .
االســم امل ــوصول
املذكر

املؤنث

العاقل

غري العاقل

املفرد

الذي

اليت

من

ما

املثىن

اللذان  /اللذين

اللتان  /اللتني

من

ما

اجلمع

الذين

اللوايت/الاليت/الالئي

من

ما

دراسة الظاهرة

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
 الرجل :أمذكر هو أم مؤنث ؟ما اسم املوصول الذي استعملناه بعده ؟
 البطاقة  :أهي مؤنث أم مذكر ؟ما اسم املوصول الذي استعملناه بعدها ؟
 ما االسم املوصول اخلاص باملثىن املذكر ؟و باملثىن املؤنث ؟
 ما االسم املوصول اخلاص باجلمع املذكر ؟ و اجلمع املؤنث ؟
 ما االسم املوصول الذي نستعمله للعاقل ؟ و غري العاقل ؟
أنبه املتعلمني إىل أننا نقول " اللذان " يف املثىن املذكر حني يكون يف موضع رفع  ،و
نقول "الذي"ن حني يكون يف موضع نصب أو جر  ،و كذلك "اللتان" و " اللتني".

القاعدة

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الصرف و التحـويل

األسبـوع :السادس و العشرين

المكـون :الصرف و التحـويل

الموضوع :املــعرف ب"ال" و اإلضافة

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :املضـ ـ ــعف

الحــصة :األول ـ ــى

أن يتعرف املتعلمون املعرف بـ " ال " و اإلضافة

أن يتعرف املتعلمون اإلسم من كونه معرفة أو نكرة .

قرية

القرية

قرية الولد

أعمدة

األعمدة

أعمدة الكهرباء

نفايات

النفايات

نفايات املنزل

حقول

احلقول

حقول الزرع

مدن

املدن

مدن الشاطئ

القاعدة

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أذكر املتعلمون أن الفعل املضعف هو الفعل الذي يكون آخره و ما قبله مثلني  ،مث أطالبهم
باإلتيان بأمثلة :
حج  /رد  /شد  /ظل /رن  /جف  /عض  /مد  /قص  /جن …………
املتكلم

املخاطب

املخاطبة

الغائب

املفرد

مددت

مددت

مددت

مد

مدت

املثىن

مددنا

مددمتا

مددمتا

مدا

مدتا

اجلمع

مددنا

مددمت

مددتن

مدوا

مددن

املفرد

أمد

متد

متدين

ميد

متد

املثىن

مند

متدان

متدان

ميدان

متدان

اجلمع

مند

متدون

متددن

ميدون

ميددن

املفرد

دراسة الظاهرة

مد أو أمدد

مدي

املثىن

مدا

مدا

اجلمع

مدوا

امددن

الغائبة

األم ــر

دراسة الظاهرة

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
 إذا قلنا  :باب  /آلة  /دفرت… ..هل نعرف أي باب أو آلة أو دفرت نقصد ؟
 و إذا قلنا  :املدينة/اآللة/مدينة الرباط فهل نعرف أي مدينة أو آلة نقصد ؟
 ما ذا نسمي االسم الذي ليس معرفا  ،مثل  :ساحة ؟
 أما االسم املبدوء ب "ال" فماذا يسمى ؟
" الساحة " معرفة أم نكرة ؟ مباذا عرفناها ؟
 أما "ساحة املدينة " معرفة أم نكرة ؟ مباذا عرفنا الساحة ؟

مالحظة
الظاهرة

أن يتعرف املتعلمون كيفية تصريف الفعل املضعف .

أسماء منكرة

أسماء معرفة ب
"ال"

أسماء معرفة باإلضافة

عرض األمثلة

األهـــداف
أن يعرف املتعلمون الفعل املضعف .

مالحظة
الظاهرة

 يأيت املتعلمون بأمساء نكرة و أخرى معرفة ب "ال " أو باإلضافة مث أختار من بينها
املناسب و تسجل األمثلة على السبورة
 يصنف املتعلمون ما مت تسجيله على اجلدول :

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

الرقــم:

00

الــماضي

عرض األمثلة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

المــدة 54 :دقيقة

املضــارع

الخطوات

األهـــداف

الرقــم:

00

األسبـوع :السابع و العشرين

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
أنبه املتعلمني إىل أن الفعل املضعف قد يفك إدغامه يف بعض احلاالت  ،ويتعرفوهنا من خالل
اجلدول  ،كما يتعرفون على معىن الفك و اإلدغام .
يتعرف املتعلمون حكم املضعف حني يسند إىل االسم الظاهر  ،مثل  " :مد الولد يده " أو
إىل الضمري املسترت أو إىل ضمري رفع متصل ساكن ( ألف االثنني و واو اجلماعة ) أو اتصلت
به تاء التأنيث الساكنة .
يتعرف املتعلمون حكم الفعل املاضي املضعف إذا اتصل به ضمري رفع متحرك ( تاء الفاعل و
نا و نون النسوة ) .
يتعرف املتعلمون مىت يفك اإلدغام يف فعل األمر و مكان جواز الفك و اإلدغام يف الفعل

القاعدة

املضعف اآلخر .
يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم إىل كون

متارين تطبيقية

القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط بأمثلة
إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع االعتماد أكثر
على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :الصرف و التحـويل
الموضوع :الفعــل املثـ ــال

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يعرف املتعلمون أحكامه فيما يصرف .

أن يتعرف املتعلمون الفعل املثال.

أذكر املتعلمني مبا سبق هلم أن درسوه عن األفعال املعتلة :
ما هي أنواع الفعل املعتل ؟
 ما هو الفعل املعتل ؟
 ما هي حروف العلة ؟ ما ذا يسمى معتل الفاء ؟
 ماذا يسمى معتل العني ؟ماذا يسمى معتل الالم ؟
 ماذا يسمى الفعل املشتمل على حريف علة ؟
يقرأ املتعلمون األمثلة و حيددون يف كل منها الفعل املثال و يبينون حروف العلة و
الفعل املثال و األجوف و الناقص و اللفيف .

عرض األمثلة

مالحظة الظاهرة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

األهـــداف

أذكر املتعلمني مبا سبق هلم أن درسوه عن األفعال املعتلة :
ما هي أنواع الفعل املعتل ؟
 ما هو الفعل املعتل ؟
 ما هي حروف العلة ؟ ما ذا يسمى معتل الفاء ؟
 ماذا يسمى معتل العني ؟ماذا يسمى معتل الالم ؟
 ماذا يسمى الفعل املشتمل على حريف علة ؟
أساعد املتعلمني على تصريف فعل " قال " يف األزمنة الثالثة و مع مجيع الضمائر و
يضعون الناتج يف جدول التصريف :
املتكلم
املفرد

قلت

قلت

قلت

قال

قالت

املثىن

قلنا

قلتما

قلتما

قاال

قالتا

اجلمع

قلنا

قلتم

قلنت

قالوا

قلن

املفرد

أقول

تقول

تقولني

يقول

تقول

املثىن

نقول

تقوالن

تقوالن

يقوالن

تقوالن

اجلمع

نقول

تقولون

تقلن

يقولون

يقلن

املفرد

دراسة الظاهرة

القاعدة
متارين تطبيقية

املخاطب

املخاطبة

الغائب

الغائبة

قل

قويل

املثىن

قوال

قوال

اجلمع

قولوا

قلن

الــماضي

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

الحــصة :األول ـ ــى
الخطوات

الرقــم:

02

املضــارع

القاعدة

يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

الم ـدة 54 :دقيقة

األم ــر

دراسة الظاهرة

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لتصريف فعل مثال مثل " وصل "  ،يف
املاضي مث املضارع مث األمر و يضعون الناتج يف جدول التصريف .
 يستنتج املتعلمون إثر ذلك أن الفعل املثال حتذف واو مضارعه بشرط أن يكون
مكسور الوسط يف املضارع ( وجل = يوجل ) فهو مفتوح العني يف املضارع ،
فال حتذف واوه .
 هناك أفعال سقطت منها الواو يف املضارع شذوذا حنو  :يسع  ،يهب  ،يقع ،
يضع .

الموضوع :الفع ــل األجـوف

أن يتعرف املتعلمون بعض أحكام الفعل األجوف .

مالحظة الظاهرة

الرقــم:

00

المكـون :الصرف و التحـويل

أن يعرف املتعلمون الفعل األجوف .

عرض األمثلة

األسبـوع :التاسع و العشرون

األسبـوع :الثـالثون

أستدرج املتعلمني يف خطوات بنائية و منهجية لفهم الظاهرة :
أساعد املتعلمني على إدراك الفعل األجوف حيذف وسطه يف املضارع عندما يكون
جمزوما و يف األمر عندما يكون مبنيا على السكون .
و يف ما عدا ذلك فإن عني الفعل تبقى كما هي على أن تعود إىل أصلها يف املضارع
و األمر ( "قال" أصلها " قول "  " ،باع " أصلها " بيع "  ،لذلك نقول  :أبيع ،
أقول ……)
يقوم املتعلمون باستنتاج خالصة ملا سبقت دراسته  ،أثناء التحليل  ،و أثري انتباههم
إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون شفويا النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ  ،مع تطعيم النشاط
بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح بذلك  ،مع
االعتماد أكثر على املتعثرين .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :صــرف و حتـويل

األسبـوع :الثــامن

الموضوع :الدروس األربعة املتعلقة بالوحدتني  0و 0
الحــصة :األنشطــة الداعمــة

الخطوات

أن يكتشف املتعلمون مواطن تعثراهتم قصد جتاوزها .

املعتل  /املبين للمجهول و املبين للمعلوم )

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول الدروس األربعة السابقة ( :اجملرد و املزيد  /االسم املفرد و املثىن و اجلمع و املذكر و املؤنث  /الصحيح و

تصحيح فردي

الموضوع :الدروس األربعة املتعلقة بالوحدتني  0و 5
الحــصة :األنشطــة الداعمــة

20

الخطوات

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ت ــأيت ه ــذه احلص ــة تقومي ــا لأله ــداف املتعلق ــة باألربع ــة دروس الس ــابقة ( عناص ــر اجلمل ــة
الفعليــة  /عناصــر اجلملــة االمسيــة  /الــالزم و املتعــدي  /الفاعــل و نائــب الفاعــل )  ،و
مدى قدرة املتعلمني على استثمار مكتسباهتم يف وضعيات خمتلفة  ،و دعما للتعلمـات
املكتســبة و تطويرهــا و بنــاء اســتنتاجات جديــدة يف إطــار تقويــة الــتعلم الــذايت .و جتمــع
هذه اخلطوة بني الوظيفة التكوينية والتقوميية و الداعمة .
ينجز املتعلمون التمارين التالية على دفاترهم  ،بعد أن يتبينوا املطلوب من كل مترين
على حدة :
 .1أميز األفعال التالية إلى مجردة و مزيدة :
اقرتب  /نام  /تعلَّم  /طال  /رتَّب  /قابل  /مسع  /نظَّف  /مكث َّ /
سد  /عام  /قبَّل
.2

أتمم مأل الجدول التالي :
امل ـ ـ ــذكر

مفرد

اإلجناز

مثىن

امل ـ ـ ــؤنث
مجع
فالَّ ُحون

مفرد

مثىن
مد ِّربـتانِ
ُ

مجع

ُمتـعلِّ ُم ُُ
 .3أميز األفعال التالية إلى صحيحة و معتلة :
قتل /سافر /وصل  /صام  /صفق  /نوى  /رمى  /سبق  /أقفل  /استكرب  /أكل /
سأل  /وعد  /مأل  /فات  /وقف  /منا  /نفع  /ولد  /شعر .
.4

أبني األفعال التالية للمجهول :

.5

أحول الجملة التالية إلى ( املثىن املذكر  /اجلمع املذكر  /املفرد املؤنث /

قتل /صفق /نوى /رمى /سبق  /يستعمل  /يفرتش  /جير  /يقوم  /يشجع  /مير

املثىن املؤنث  /اجلمع املؤنث )
الفالح النشيط حيرث أرضه مبكرا
يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف على كل
ظاهرة تبني أهنا تطرح بعض اللبس عند التالميذ و تعزز بأمثلة إضافية .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا و أحثهم على الرتكيز عليها باملراجعة استعدادا
للحصة املقبلة .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

األهـــداف
أن يكتشف املتعلمون مواطن تعثراهتم قصد جتاوزها .

تصحيح مجاعي

األهـــداف

الرقــم:

المكـون :صــرف و حتـويل

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :السـادس عشـر

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول الدروس األربعة السابقة ( :كان و أخواهتا  /إن و أخواهتا  /املفعول املطلق  /املفعول ألجله )

اإلجناز

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تأيت هذه احلصة تقوميا لألهداف املتعلقة باألربعة دروس السابقة ( كان و أخواهتا  /إن
و أخواهتا  /املفعول املطلق  /املفعول ألجله )  ،و مـدى قـدرة املتعلمـني علـى اسـتثمار
مكتس ـ ــباهتم يف وض ـ ــعيات خمتلف ـ ــة  ،و دعم ـ ــا للتعلم ـ ــات املكتس ـ ــبة و تطويره ـ ــا و بن ـ ــاء
اســتنتاجات جديــدة يف إطــار تقويــة الــتعلم الــذايت .و جتمــع هــذه اخلطــوة بــني الوظيفــة
التكوينية والتقوميية و الداعمة .
ينجز املتعلمون التمارين التالية على دفاترهم  ،بعد أن يتبينوا املطلوب من كل مترين
على حدة :

 .1أركب جمال تتكون من :
فعل مضارع  +فاعل  +حرف جر  +اسم جمرور
فعل ماضي  +فاعل
مبتدأ  +خرب ( شبه مجلة )
فعل مضارع  +فاعل  +مفعول به
مبتدأ  +خرب ( مفرد )
مبتدأ  +خرب ( مجلة فعلية )
.2

علق

أبين عناصر الجملتين التاليتين :
املعلم

اللوحة

على

اجلدار

الصحة

يف الرياضة

 .3أميز األفعال التالية إلى الزمة و متعدية :
ينتقل /رسم /نظر /فر /راقب /اختلط /تسابق /سلَّم /سافر /وصل

 .4أبني الجمل التالية للمجهول :
نظم الشرطي السري
ينتظر املسافرون القطار
َّق الفريق فوزا
حق ّ
احتفل الصائمون بالعيد
يصوم املسلمون رمضان
.5

أعرب :

املدينة تعج بالسكان يدخل اجلمهور إىل امللعب
ُِمسع صوت ِ
املؤذن
تُ ْشتـرى األدويةُ من الصيدلية
ُ
يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف على كل
ظاهرة تبني أهنا تطرح بعض اللبس عند التالميذ و تعزز بأمثلة إضافية .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا و أحثهم على الرتكيز عليها باملراجعة استعدادا
للحصة املقبلة .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الرابع و العشرين

المكـون :صــرف و حتـويل
الموضوع :الدروس األربعة املتعلقة بالوحدتني  4و 0
الحــصة :األنشطــة الداعمــة

الخطوات

أن يكتشف املتعلمون مواطن تعثراهتم قصد جتاوزها .

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول الدروس األربعة السابقة  ( :اسم الفاعل  /اسم املفعول  /اسم اإلشارة  /اسم املوصول )

تصحيح فردي

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تأيت هذه احلصة تقوميا لألهداف املتعلقة باألربعة دروس السـابقة ( اسـم الفاعـل  /اسـم
املفع ــول  /اس ــم اإلش ــارة  /اس ــم املوص ــول )  ،و م ــدى ق ــدرة املتعلم ــني عل ــى اس ــتثمار
مكتس ـ ــباهتم يف وض ـ ــعيات خمتلف ـ ــة  ،و دعم ـ ــا للتعلم ـ ــات املكتس ـ ــبة و تطويره ـ ــا و بن ـ ــاء
اســتنتاجات جديــدة يف إطــار تقويــة الــتعلم الــذايت .و جتمــع هــذه اخلطــوة بــني الوظيفــة
التكوينية والتقوميية و الداعمة .
ينجز املتعلمون التمارين التالية على دفاترهم  ،بعد أن يتبينوا املطلوب من كل مترين
على حدة :

الموضوع :الدروس األربعة املتعلقة بالوحدتني  0و 0
الحــصة :األنشطــة الداعمــة
الخطوات

اإلجناز

 .1أصوغ اسم الفاعل و اسم المفعول من األفعال التالية :
ردد  /افرت َّ /
ركب  /كبَّل  /انتقص َّ /
صد  /شرب  /عاين
مد  /سافر ّ /
الفعـل

.2

اسم الفاعل

اسم املفعول

أذكر األفعال التي أخذت منها أسماء المفعول اآتية :

مشرد  /مصبوغ  /مستعمر  /مراقب  /جمبول  /خملوط  /مفكك  /خمترب
مقتول َّ /
اسم املفعول

.3

الفعـل

أضع في المكان الفارغ اسم إشارة مناسبا :

انتبه إىل … اإلشارة الضوئية
ناد …… األطفال ليقرتبوا
انظر إىل  ...الطائرتان البعيدتان .

 .4أحول الجملة التالية :
الطبيب الذي خيلص يف عمله حيبه اجلميع
الطبيبات
األطباء
الطبيبان الطبيبة

يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف على كل
ظاهرة تبني أهنا تطرح بعض اللبس عند التالميذ و تعزز بأمثلة إضافية .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا و أحثهم على الرتكيز عليها باملراجعة استعدادا
للحصة املقبلة .

تصحيح مجاعي

تصحيح فردي

األهـــداف
أن يكتشف املتعلمون مواطن تعثراهتم قصد جتاوزها .

تصحيح مجاعي

00

المكـون :صــرف و حتـويل

أن يتمكن املتعلمون من استثمار معارفهم و مهاراهتم حول الدروس األربعة السابقة ( :املعرف ب " ال " و اإلضافة  /املضعف  /املثال  /األجوف )

اإلجناز

األهـــداف

الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الثاين و الثالثني
الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
تأيت هـذه احلصـة تقوميـا لألهـداف املتعلقـة باألربعـة دروس السـابقة ( املعـرف ب " ال "
و اإلضــافة  /املضــعف  /املثــال  /األجــوف )  ،و مــدى قــدرة املتعلمــني علــى اســتثمار
مكتس ـ ــباهتم يف وض ـ ــعيات خمتلف ـ ــة  ،و دعم ـ ــا للتعلم ـ ــات املكتس ـ ــبة و تطويره ـ ــا و بن ـ ــاء
اســتنتاجات جديــدة يف إطــار تقويــة الــتعلم الــذايت .و جتمــع هــذه اخلطــوة بــني الوظيفــة
التكوينية والتقوميية و الداعمة .
ينجز املتعلمون التمارين التالية على دفاترهم  ،بعد أن يتبينوا املطلوب من كل مترين
على حدة :
 .1أعرف األسماء اآلتية مرة بـ " ال " و مرة باإلضافة :
سيارة  /ساحة  /حديقة  /شارع  /نافذة  /صوت
االسم النكرة
.2

تعريف االسم ـ "ال"

تعريف االسم باإلضافة

أذكر خمسة أفعال ثالثية مضعفة :

 .3أحول الجملة التالية حسب الضمائر :
مد احلاج يده داعيا اهلل .
أنا  /أنت  /أنتم  /أننت  /هي  /مها  /هن  /هم  /أنتما
.4

أصرف فعل " وجد " في المضارع مع كل الضمائر :

.5

أسند الفعل " دار " في األمر إلى الضمائر :

املفرد :
املثىن :
اجلمع :

أنت
أنتما
أنتم

أنت
أنتما
أننت

يصحح املتعلمون التمارين بشكل تشاركي و مجاعي على السبورة مع الوقوف على كل
ظاهرة تبني أهنا تطرح بعض اللبس عند التالميذ و تعزز بأمثلة إضافية .
يصحح املتعلمون أخطاءهم فرديا و أحثهم على الرتكيز عليها باملراجعة استعدادا
للحصة املقبلة .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :صــرف و حتـويل

األسبـوع :األول

المكـون :صــرف و حتـويل

الموضوع :دروس املسـتوى الـثالـث

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :الدروس الستة عشـر املقررة يف املوسم

الحــصة :ت ـقــومي تشخــيصي

الخطوات

األهـــداف

الرقــم:

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحــصة :إجـراءات آخـر السنـة الدراسيـة
الخطوات

األهـــداف

األسبـوع :الرابع و الثالثني
الرقــم:

المــدة 54 :دقيقة
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

