
  بطاقة فنیّة لمیدان فھم المنطوق

  

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

  

  خطابات منطوقة يغلب عليها النمطان احلواري والتوجيهي ويتجاوب معها يفهم ]:فهم املنطوق[الكفاءة اخلتامية مليدان 

  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
 استماعا

  مشافھة بلغة سلیمةیعبّر 
 یحترم آداب تناول الكمة  

  فھمالمعنىالظ����اھر ف����ي ال����نص
 .المنطوق

 في النص فھمالمعنىالضمني 
  تفسیر ودمجأفكارومعلومات 
 المضمونتقییم.  

 .أسلوب الحوار -
: ظروف الزمان -

 صباح، مساء
 أسلوب الّرجاء -
  الجملة االسمیة -

  

  املراحل
  الوضعّيات التعّلمّية واألنشطة املقرتحـة

  )ة(نشاط املتعّلم   )ة(نشاط األستاذ 

وضعّية 

  االنطالق
    )اعتماد البطاقة الفنية للوضعية املشكلة األم(تقدمي الوضعّية املشكلة األم 

ت
ما

عّل
الت

ء 
بنا

  

  )50دليل الكتاب، ص (انتهت العطلــة / الّسند 

ألتقي فيها  ! اليها كثريا يا أميّ  اشتقتُ مىت سأعود إىل املدرسة؟ لقد : يف مساء آخر يوم من العطلة، قال على ألّمه

وأنا أيضا مشتاقة ملدرسيت، أتعلم يف القسم مع معلميت؛ يل صديقات أريد أن : قالت ليلى. بأصدقائي ومعلميت

كم . نعم غدا يف الصباح ستذهبان اىل املدرسة وتلتقيان بأصدقائكما وتفرحان بالعودة إىل املدرسة: األم.ألتقي �نّ 

وأنا سعيد بعودتكما اىل املدرسة، فهي مكان للرتبية والتعليم، امسعا جّيدا ملعلمتكما، : األب. بذلكأنا سعيدة 

  ..إن شاء هللا يا بنييت: األب. أيب أرجوك، أريد أن ترافقنا غدا اىل املدرسة: ليلى.وُكونا ُمهذبني

 للنّصّ یستمع المتعلم 
جیّدا، ویبدي اھتمام 

  بالمسموع

  فھم المعنى العام للنّص المنطوق ]1[الَمھّمة 
  :أسئلة الفھم

 ماذا قال؟. اشتاق علّي لمدرستھ -
  كیف عبّرت لیلى عن اشتیاقھا للمدرسة، والّرفاق والمعلّمة؟ -

یجیب المتعلم عن 
األسئلة شفویا، 

  وفردیا

  الّربط بین النص المنطوق والمكتسبات القبلیّة ]2[الَمھّمة 
  :أسئلة الفھم

 ماذا قال؟  وأنت بماذا تنصح زمالءك؟ نصح األب أالده، -
  ما قیمة ھذه النصائح في الحیاة المدرسیّة؟ -

یعبّر المتعلّم عن 
  فھمھ ومشاعره

  تحدید أسالیب الحوار في النّص] 3[الَمھّمة 
  :التعلیمة

 من ھم أطراف الحوار في الّنّص؟  -
فما ). علي(جملة الحوار بلسان  أعدْ ] أن ألتقي بھن.... وأنا أیضا مشتاقة : [قالت لیلى -

  ؟علي سیقول

یجیب المتعلم عن 
األسئلة شفویا، 

  وفردیا

  .تمییزالجّوالسائدفیالنّصمن خالل نبرةالصوت] 4[الَمھّمة 
  :أسئلة الفھم

  .الفرحة بالعودة إلى المدرسة/ حّب المدرسة: حدّد األلفاظ الدالة على االنفعاالت التالیة -
  :التالیة القیم المعبّر عنھا في النّصاختر من بین الجمل  -

 السعادة بالرجوع إلى مقاعد الدراسة -.     التأسف والندم على انتھاء العطلة -
  مرافقة الوالدین ألبنائھم في الدراسة -     .  المدرسة مكان للتھذیب والتعلیم -

یجیب المتعلم عن 
األسئلة شفویا، 

  وفردیا

ار
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  المشار إلیھا سابقا في حیاة التالمیذیبرز أھمیة القیم 
یصدر أحكاما في 
القیم الواردة في 

  النص
  




