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  املستوى  املوضوع  النشاط  12: الوحدة   رقم الدرس

  م1س  دو دافنشيدو دافنشير ر ليوناليونا  ـ نص أديب 4  من عظماء العامل  70

  : اهلدف التعلمي  

  . القراءة قراءة الشعر وحسن األداء  - : القدرة على  

  .استخراج أفكار النص ومغزاه  -                

  .مفيدة يف مجل  , مسحة من اجلمال, البشارة,  يءعكف على ش:  توظيف الكلمات -                

  .سرد بعض احلقائق عن سرية الفنان دافنشي وأعماله  -                

  .متييز أدب السرية عن غريه  -                

  .السبورة , 143 كتاب اللغة العربية ص:  الوسائل

  أنشطة التعلم  وضعيات التعلم

 .استظهار النص السابق  : ييتقومي مبدئتقومي مبدئ ♦  وضعية االنطالق

بأي علم  هل تعرفون أمساء رسامني مشهورين عامليا ؟ من هو راسم املوناليزا ؟:  تقدمي الدرستقدمي الدرس ♦

  عرف أيضا ؟

  .أن ليوناردو دافنشي عامل رياضي ورسام يدرك التلميذ  �  اهلدف الوسيطي

  .قراءة صامتة للنص  ♦  بناء التعلم

 ماهي إجنازاته ؟ مب عرفه العامل أكثر ؟ون ليوناردو دافنشي؟من يك : أسئلة ملراقبة الفهم العامأسئلة ملراقبة الفهم العام ♦

  .التعريف بالفنان والعامل ليوناردو دافنشي وبيان بعض إجنازاته  : الفكرة العامةالفكرة العامة  �

  .قراءة منوذجية للنص 

  .قراءات فردية متتابعة يراعى فيها تصحيح األخطاء واحرتام آليات القراءة املقررة 

  : تعميق الفهمتعميق الفهم ♦

ماالذي كان يثسر اهتمام ليوناردو دافنشي ؟ ماسبب القلق الذي كان مستحوذا عليه  : ئلةاألس ـ

؟ هل وفق بني البحث العلمي والفن ؟ مادليلك ؟ مب تتميز رسوماته ؟ مااملقصود بالبشارة وعبادة 

 امللوك ؟ ما سبب شهرة املوناليزا ؟ 

  : شرح املفرداتشرح املفردات �

  .عليه ومل ينصرف عنه  أقبل عليه ولزمه وواظب: عكف على شيءعكف على شيء

  اسم لوحتني زيتيتني:  البشارة وعبادة امللوكالبشارة وعبادة امللوك

  اإلجنيل:  البشارةالبشارة

  أثرظاهر منه:  مسحة من اجلمالمسحة من اجلمال
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  :األفكار األساسيةاألفكار األساسية �

  .ـ بيان ااالت اليت اهتم ا ليوناردو دافنشي ا ونبغ فيها  1

  .ـ حب الفنان للبحث العلمي حال دون إمتامه ألعماله الفنية  2

  .ب الفنان دافنشي ـ بيان نس 3

  .ـ بيان قدرات دافنشي على اإلبداع وذكر بعض أعماله  4

  :  املغزى من النص �

  .ليوناردو دافنشي أحد عظماء العامل مبا قدمه له من إجنازات خمتلفة يف العلم والرسم 

  : البناء الفينالبناء الفين �

ن شخصية الفنان والعامل ـ هذا النص مقالة من أدب السرية وهو يتحدث عن بعض اجلوانب م

  .وأعماله ليوناردو دافنشي 

  .ألنه يف معرض تقدمي معلومات عن شخصية ليوناردو دافنشي ـ استعمل الكاتب اإلخبار 

  .وظفوا الكلمات املشروحة يف مجل مفيدة �   تقومي بنائي

  ماهي مب كام مهتما أكثر ؟ ملاذا كان مقال يف جمال الرسم ؟ من هو ليوناردو دافنشي ؟  �

  أشهر لوحاته ؟ ماسبب شهرا ؟      

 .أن العمل املتقن يبقى وصاحبه الينسى يدرك التلميذ  �  اهلدف الوسيطي

  .قراءات متعددة للنص للتدريب على حسن األداء  ♦  املرحلة اخلتامية

  ى لو عاش ماالعوامل اليت جعلت من دافنشي مبدعا ؟ تر مب توحي ؟ . انظروا إىل الصورة  �  تقومي ختامي 

   بالعلم أم الرسم ؟ ملاذا ؟ هل نال حظه من التكرمي ؟: إىل عصرنا فبم كان سيهتم      

 .يدرك التلميذ أن اإلنسان إذا ملك املوهبة واجتهد يف الدراسة فإنه سيبدع  �  اهلدف الوسيطي

 .إجناز بطاقة تعريف بالفنان والعامل دافنشي  �  املطلوب

  مالحظات

  .من جباية إىل روما أيام الدولة احلمادية  9....0شي هو من نقل األرقام العربية ليوناردو دافن

  

  

  

  

http://elbassair.net  


