
  مــــروع قســـــمش
  2مطالعة س

  نجاة حفیظ: إعداد المربیة
  )دحدوح والتمر(ـ استثمار قصة المحتوى

  .  التصرف فیھاـ   
  .محاكاتھا إلنتاج قصة أخرى ـ  

  :تمھید 
  سرد بعض األحداث  ـ: التالمیذ في مطالعتھا عن طریق  اقتراح قصص یرغب ـ  

  عرض صور  ـ                                                                                    
  سیر الدرس

  :  تواصل شفوي )1
  ) 2و1(عرض المشھد  •
  

    
  
  استنطاق المشاھد ـ 
  نعّرف شخصیات القصة ـ 
  تحدید المكان الزمانـ 
  توقع بعض أحداث القصة ـ 
 )3(عرض المشھد •

 
  
  توقع الحوار الذي دار بین دحدوح و أمھـ 
  عمال الصیغ السابقة التي تمت دراستھااستـ 

  من فضلكأرجوك ـ 
  استعمال الصیغ الجدیدةـ 
  .یا دحدوح اذھب و اشتر لنا لحما ھیا
  ؟لحما دجاج أم لحم بقر  أتحبین أ

  ؟ لحم دجاجأم لحم بقر  تریدینأ 
  )یمكن االستعانة بمشاھد أخرى( استعمال الصیغ في مواقف أخرى ـ 



  ؟ قصة عالء الدینم أأطالع قصة السندباد أ 
  ؟ عصیر لیمون أم ترید عصیر برتقال أ

  :قراءة )2
  توزیع نص القراءة ـ 

  
  
  ھل كان دحدوح یجد أجوبة ألسئلتھ؟: صامتة لالجابة عن السؤال التاليقراءة قراءة النص ـ 

  قراءة القرینةـ االجابة عن السؤال و
 قراءة النص قراءة جھریةـ 
 ....عین  ـأكثر ـ یذھب ـ غیر ـ یبدو  ـء شْيـ  :وي على سكون مثال ج الكلمات التي تحتااستخرـ 
 قراءة الكلمات تلوین السكون ـ 
 استفھام على ستخراج الجمل التي تحتويـ ا
 قراءتھا بالتنغیم المناسب وتسجیلھا على السبورة ـ 

  ؟لماذا ال تثمر الشجرة أكثر من مرة في السنة 
  ؟لماذا ال یكون ماء البحر عذبا 

 .تحتوي على استفھام  أخرى انتاج جمل
 صة توقع عنوان الق

  : إمالء) 3
  إمالء نص قصیر من القصة ـ      

لقد . فكل شيء في مكانھ المحدد.ركنت أرید أن تكون األشیاء كما أشاء لكنھا كما ھي أكثر روعة مما كنت أن أتصو
 .خلق اهللا كل شيء بمنتھى الجودة و اإلتقان و كما یجب أن یكون، فحمدا لللھ على كل ذلك

 .اصالح على السبورة ـ 
  : مطالعة) 4

  صة تفحصھا ثم تعمیر القصاصة لتقدیمھاتوزیع الق

  



  
  

  ................................. :القصة  عنوان
 ......................................... :المؤلف 
   ....................................... :دارالنسر
  ....................................... :السلسة 
  .......................................... :الثمن

   ............................... :تعدد الصفحا
  ................................. :عداد الصور 
  ................................. :الشخصیات 

  :انتاج كتابي) 5
  )2(توزیع نص

  
  تفید التعجب تسجیلھا على السبورةاستخرج الجمل التى . قراءة قراءة صامتّة

  قراءتھا بالتنغیم المناسب
  ! أشھى ھذا التمر ما

  .ه ن نام و عال شخیرتوقع ما حدث لدحدوح بعد أ
  :االنتاج
  قعا ماحدث لدحدوح، وماھو حلمھ؟أواصل كتابة النص متو: التعلیمة
  :النص

  .....................................................داءه وخرج من البیت وجلس في ظل نخلةذات یوم تناول دحدوح غ
........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
  :عمل منزلى) 6

  .مطالعة القصة في المنزل 1     
  .یار فقرة أعجبتك من القصةاخت 2
  .محاكاة القصة وإنتاج قصة جدیدة مع تغییر أسئلة دحدوح ونھایة القصة 3

 
 
 
 
 
 
 



  :ثر التلمیذأ
 

   
                                                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظة
  یمكن استغالل نفس المراحل في حّصة إدماج


