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  املستوى  املوضوع  النشاط  11: الوحدة   رقم الدرس

  م1س  هارون الرشيد  ـ تعبري شفهي 05  من عظماء اإلسالم  65

  : اهلدف التعلمي

                      .بلغة سليمة وأفكار واضحة  التعبري الشفهي عن مضمون النص -: القدرة على 

   ...تأييدها أو تصحيح خطأ أو الدفاع عن فكرة أوعلى تناول الكلمة إلبداء وجهة نظر  -                

  . على إجناز بطاقة قراءة للنص  -                

  .إدراك دور اخلليفة هارون الرشيد يف بناء صرح الدولة اإلسالمية يف العصر العباسي  -                

  .السبورة ,  134 ص هارون الرشيد: نص: الوسائل

  علمأنشطة الت  وضعيات التعلم

  .وتقوميها  134مراقبة مطالعة التالميذ ص : تقومي مبدئيتقومي مبدئي ♦  وضعية االنطالق

  .يثبت التلميذ مكتسباته األولية يف فهم النص ويدعمها �  اهلدف الوسيطي

 : التعبري الشفهيالتعبري الشفهي ♦  بناء التعلم

  .ترتك احلرية للتالميذ لتقدمي عروضهم    �

  : يقدم التالميذ عروضهم املنجزة مع مراعاة   �

احملافظة على مضمون , ترتيب األفكار , استعمال اللغة الفصحى , الوقفة السليمة ، اهلدوء 

  .توظيف املكتسبات الغوية واملعرفية , النص 

يتناول التالميذ الكلمة إلبداء آرائهم من حيث املنهجية واألفكار واللغة بتصحيح فكرة  �

  ....أو إثرائها أو نفيها وإثبات غريها 

  : األستاذ يف الوقت املناسبيتدخل  �

لتوجيه التالميذ إىل تصحيح أخطائهم وحثهم على االلتزام باهلدوء وتشجيعهم على املشاركة 

  .يف احلوارومساعدم على صياغة أفكارهم 

  ::بطاقة قراءة للنص بطاقة قراءة للنص   �

  : لنرجع إىل النص وحندد

  ....) .جريدة , كتاب ( املصدر الذي أخذ منه :   مرجعه 

  ) ..قصيدة أومقطوعة ,شعر عمودي أو حر ( أوشعر...) أقصوصة, مقالة(نثر:  نوعه

  ..علمي متأدب , علمي , أديب :  طبيعته

  ..وصفي , سردي , حواري , إخباري :  منطه

  ..مضمون النص يف سطرين أو ثالثة :  موضوعه
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  ..األفكار اليت اشتمل عليها أو األحداث :  حمتواه

  ..املغزى الذي يرمي إليه :  أمهيته

  هارون الرشيد:  العنوان

  املطالعة العربية: املرجع

  مقالة:  نوع النص

  من أدب السرية: طبيعة النص

  إخباري: منط النص

يتحدث النص عن اخلليفة العباسي هارون الرشيد الذي وطد أركان الدولة  : موضوع النص

عناية خاصة خبدمة احلجيج وأقام عالقات مع  العباسية وقضى حياته بني احلج واجلهاد وأوىل

  .دول كثرية فعرفت الدولة يف عهده ضة شاملة وأمنا 

  :)األفكار(حمتوى النص 

  .ـ مواظبة هارون الرشيد على أداء واجباته الدينية  1

  .ـ اهتمام هارون الرشيد وزوجته بتأمني سبل الراحة للحجاج  2

  .هارون الرشيد دليل على قوة دولته ـ حرص الدول على إقامة عالقات مع  3

  .ـ وفاة هارون الرشيد بعد أن صنع دولة قوية مزدهرة 4

   :)املغزى(أمهية النص 

  .من جيمع بني طاعة اهللا وخدمة عباده فال بد أن حيبه مواطنوه وأن حيرتمه أعداؤه 

  . يلخص التالميذ مضمون النص باستغالل بطاقة القراءة �  تقومي بنائي

  .مفردات وتعابري: يدعم التلميذ ثروته اللغوية  �  الوسيطياهلدف 

  . ويتدرب على التعبري من خالل بطاقة قراءة �

  .فردية للنص للتدريب على آليات القراءة املعربة املسرتسلة  اتقراء ♦  املرحلة اخلتامية

  الدولة  من هو هارون الرشيد ؟ هل تعرفون اسم زوجته ؟ وأوالده ؟ كيف كانت �  تقومي ختامي

  كيف ذلك ؟ . اهتم هارون الرشيد خبدمة احلجاج يف عهده ؟     

  .هلارون الرشيد مكانته ودوره يف التاريخ اإلسالمي يدرك التلميذ أن   �  اهلدف الوسيطي

  مالحظات 
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