
  )إنتاج شفوي(التعبیر الشفوي بطاقة فنیّة لمیدان 

  

  الحیاة المدرسیّة ]1[المقطع التعلّمي   اللغة العربیّة: المادة  ابتدائي 2السنة : المستوى
  انتھت العطلة :الموضوع  الحیاة المدرسیّة]: 1[ الوحدة  التعبیر الشفوي: المیدان

  

  ]:التعبريالشفوي[الكفاءة اخلتامية مليدان 

  .حياور ويناقش موضوعات خمتلفة ويقدم توجيهات، انطالقا من سندات متنوعة يف وضعيات تواصلية دالة

  املوارد املستهدفة .4  مركبات الكفاءة .3  الكفاءات العْرضية .2  القيم واملواقف .1

 یعتّز بلغتھ 
  ،ی���رتبط وج���دانیا بأم���اكن العل���م

 .ویحافظ علیھا
  ـا(وتقدیره ، )ة(احترام المعلم(  

  ینم��ي قدرات��ھ التواص��لیة
 مشافھة

 یعبّر مشافھة بلغة سلیمة 
 یحترم آداب تناول الكمة  

 يسرد أحداثا انطالقا من مشاهد 

 يلخص أحداثا 

 يعّرب عن رأيه ومشاعره  

 .أسلوب الحوار -
: ظروف الزمان -

 صباح، مساء
 أسلوب الّرجاء -
  الجملة االسمیة -

  

  املراحل
  الوضعّيات التعّلمّية واألنشطة املقرتحـة

  )ة(نشاط املتعّلم   )ة(نشاط األستاذ 

وضعّية 

  االنطالق

الستخالص اجلمل املتضمنة للصيغ املستهدفة  إعادة تسميع نص فهم املنطوق: املهّمة

  بالدراسة

یتذكرون مضمون النص 
  ویجیبون فرادى عن األسئلة

بناء 

  التعّلمات

  ).وأعبّر عن أحداثھاأالحظ المشاھد (اكتشاف المجال العام لألحداث ] 1[ الَمھّمة
  10المشاھد األربعة، من كتاب التلمیذ، ص / الّسند 

 .الصور األربعة الحظ: التعلیمة
 ما ھو الموضوع الذي تعبّر عنھ ھذه الصور؟ 
 حدّد الشخصیات التي تراھا؟ 

 : تنویھ -
تشكل ھذه المرحلة المحطة األساسیة التي یجب أن یحصر فیھا المتعلم انتباھھ 

  )التقاط المجال العام لألحداث المتضمنة في الصورالبصري قصد 

ھد ایعبّ���ر التلمی���ذ ع���ن المش��� -
 .األربعة

ص���ف أم���اكن، وحرك���ات، ی -
 .وردت في الصور

یلخ��ص وض��عیات وأح��داث  -
  ھداالمش

  ]1[التعبیر عن الصورة ] 2[ الَمھّمة

  املسموععّرب شفويا عّما تشاهده يف الصورة األوىل مستعينا مبا ورد يف النص : التعلیمة

 .تحدّث عن وضعیة واحدة من المشھد األّول -
 یسّجل األستاذ الجمل الوجیھة لألحداث األساسیّة على السبورة  

 .1یعبّر التلمیذ عن المشھد  -
یص���ف أم���اكن، وحرك���ات،  -

 ]1[ وردت في الصورة
  یلخص أحداث المشھد -

  ]2[التعبیر عن الصورة ] 3[ الَمھّمة

  تشاهده يف الصورة الثانية مستعينا مبا ورد يف النص املسموععّرب شفويا عّما : التعلیمة

 یسّجل األستاذ الجمل الوجیھة لألحداث األساسیّة على السبورة 
  إدماج جزئي( 2و 1یسرد التالمیذ األحداث الواردة في الصورتین(  

 2یعبّر التلمیذ عن المشھد  -
یص���ف أم���اكن، وحرك���ات،  -

 ]2[ وردت في الصورة
  ینیلخص أحداث المشھد -

  ]3[التعبیر عن الصورة ] 3[ الَمھّمة

  عّرب شفويا عّما تشاهده يف الصورة الثالثة مستعينا مبا ورد يف النص املسموع: التعلیمة

 یسّجل األستاذ الجمل الوجیھة لألحداث األساسیّة على السبورة 
  إدماج جزئي( 3و 2و 1یسرد التالمیذ األحداث الواردة في الصور(  

 .3یعبّر التلمیذ عن المشھد  -
یص���ف أم���اكن، وحرك���ات،  -

 ]3[وردت في الصورة 
المش�����اھد یلخ�����ص أح�����داث  -

  الثالث
  ]4[التعبیر عن الصورة ] 3[ الَمھّمة

  عّرب شفويا عّما تشاهده يف الصورة الرابعة مستعينا مبا ورد يف النص املسموع: التعلیمة

 على السبورة یسّجل األستاذ الجمل الوجیھة لألحداث األساسیّة 
  إدماج كلّي( 4و 3و 2و 1یسرد التالمیذ األحداث الواردة في الصور(  

 یتقاسم األفكار مع اآلخرین -
  ینظم أفكاره -

  استعن بأحداث الصور، وتحدّث عن أول یوم لدخولك المدرسي  االستثمار
ینتج نّص�ا ش�فویا، أص�یال، یرتّ�ب 

  .فیھ أفكاره
  




