
 1

  املستوى  املوضوع  النشاط  12: الوحدة   رقم الدرس

  م1س  البريوين  أديبـ نص  4  من عظماء العامل  67

  : اهلدف التعلمي

  .القراءة اإلعرابية الصحيحة  - : القدرة على  

                        .منزلة علمية رفيعة  ذكر مالمح من شخصية البريوين واستخراج الصفات اليت أهلته لبلوغ -                

                                .   ذكر مراحل املنهج التجرييب عند البريوين  و  -                

  .السبورة  , 137كتاب اللغة العربية ص   : الوسائل

  وضعيات وأنشطة التعلم  سيرورة الدرس

هاتوا أمثلة . ناس خدمات يف خمتلف ااالت خلد التاريخ أمساء عظماء قدما لل:  تقدمي الوحدةتقدمي الوحدة ♦  وضعية االنطالق

 .مع ذكر امليدان الذي برعوا فيه 

هل تعرفون أمساء لعلماء مسلمني سامهوا يف بناء احلضارة اإلنسانية ؟ من  : تقدمي الدرس اجلديدتقدمي الدرس اجلديد ♦

  .البريوين : هم ؟ اليوم سنتعرف على أحدهم 

  .العامل أحد عظماء  يدرك التلميذ أن البريوين �  اهلدف الوسيطي

  .قراءة صامتة للنص  ♦  بناء التعلم

ما مها؟ ماذا يعين لقب األستاذ . ذكر الكاتب صفتني متيز ما البريوين  : أسئلة ملراقبة الفهم العامأسئلة ملراقبة الفهم العام ♦

  ؟ كيف كان يتأكد من صحة معلوماته؟ مب شهد له علماء الغرب ؟

  .لعلم والعلماء لدوره يف خدمة ااإلنسانية البريوين أحد عظماء  : الفكرة العامةالفكرة العامة� 

  .قراءة منوذجية للنص  ♦

  .قراءات فردية متتابعة  ♦

 : تعميق الفهمتعميق الفهم ♦

منزلة علمية رفيعة؟ ماعالقة الذكاء والذاكرة  ما هي الصفات اليت أهلت البريوين لبلوغ :األسئلة -

بطلب العلم ؟ هل هاتان الصفتان تتوفران جلميع الناس؟ مل ال يكونون علماء ؟ ما فائدة التجربة 

  للباحث العلمي ؟ مىت تكون للنظرية قيمة علمية ؟ من استفاد من أحباث البريوين؟

  : شرح املفرداتشرح املفردات �

  جتاوزت:  فاقتفاقت

  كثرة:  وفرةوفرة

  نبغ,  تفوق : برزبرز

  البحث والتدقيق:  التحريالتحري
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  تقييد, كتابة , تسجيل :  تدوينتدوين

   :األفكار األساسيةاألفكار األساسية �

   .الصفات اليت أهلت البريوين للتفوق العلمي ـ  1

  .منهج البريوين يف البحث العلمي ـ  2

  .مكانة البريوين العلمية ـ  3

  : املغزى من النصاملغزى من النص �

  .العلم يرفع من شأن صاحبه أعلى الدرجات 

  ::الرسم اإلمالئي الرسم اإلمالئي  �

  :تكتب التاء مفتوحة  

  ] .خرجت[أو زائدة ] بات[يف آخر الفعل سواء كانت أصلية  ـ

  ] .ربت, الت , ليت [ـ ويف آخر األحرف 

  .وظفوا الكلمات املشروحة يف مجل مفيدة  �  تقومي بنائي

  . هاتوا افعاال تنتهي بتاء مفتوحة �

  .هاتوا لكل فقرة عنوانا  �

  .يدرك التلميذ فضل البريوين على العلم والعلماء  �  لوسيطياهلدف ا

  .قراءات متعددة للنص للتدريب على حسن األداء  ♦  املرحلة اخلتامية

  ؟  ؟ ما منطه ؟ ما طبيعته ما نوع النص �  تقومي ختامي 

  ماواجبكم جتاه العلماء ؟ كيف تستفيدون من دراسة حيام ؟ماذا استفدمت من النص؟ �

  .سر مجاهلا  بينواوا من النص أساليب مجيلة و اختار  �

  .هاتوا عنوانا آخر للنص  �

  .حيب التلميذ العلم والعلماء املسلمني ويقتدي م  �  اهلدف الوسيطي

 .إجناز بطاقة تعريف يالبريوين  �  املطلوب

 مالحظات
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