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  املستوى  املوضوع  النشاط  12: الوحدة   رقم الدرس

  م1س  نوبل خمرتع الديناميت  ـ تعبري شفهي 05  من عظماء العامل  71

  : اهلدف التعلمي

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

  ...فكرة أوتأييدها أو تصحيح خطأ على تناول الكلمة إلبداء وجهة نظر أو الدفاع عن -                

  . على إجناز بطاقة قراءة للنص  -                

  .سرد حقائق عن سرية ألفرد نوبل وبعض إجنازاته  -                

  .السبورة , 145 ص, نوبل خمرتع الديناميت :نص: الوسائل

  أنشطة التعلم  وضعيات التعلم

  .وتقوميها  146صميذ مطالعة التالمراقبة : 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 النص , ترتيب األفكار , الفصحى استعمال اللغة , الوقفة السليمة ، اهلدوء 

  .توظيف املكتسبات الغوية واملعرفية , 

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

  ....إثرائها أو نفيها وإثبات غريها 

  : يتدخل األستاذ يف الوقت املناسب �

ذ إىل تصحيح أخطائهم وحثهم على االلتزام باهلدوء وتشجيعهم على املشاركة يف لتوجيه التالمي

  .احلوارومساعدم على صياغة أفكارهم 

  ::  بطاقة قراءة للنصبطاقة 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

  نوبل خمرتع الديناميت:  العنوان

  جملة املعرفة: املرجع

  قصة قصرية:  نوع النص

  من أدب السرية: طبيعة النص

  وسرديإخباري : منط النص

يتحدث النص عن عامل مبدع اخرتع الديناميت عسى أن تستفيد منه  البشرية : موضوع النص

ولكن العكس حدث حيث استخدم يف صناعة األسلحة املدمرة فقرر أن جيعل مرياثه وقفا على 

  .م الناس يف جمال العلم وحتقيق السالم من خيد

  :)األفكار(حمتوى النص 

  .ـ بيان ظروف نشأة نوبل واهتمامه بطلب العلم  1

  .ـ ميل نوبل إىل الكيمياء ونبوغه فيها  2

  .وجناحه يف اخرتاع الديناميت ـ اهتمام نوبل بالبحث العلمي  3

  .اثه للساعني خلدمة البشرية ـ حماولة نوبل التكفري عن ذنبه بتخصيص جوائز من مري  4

   :)املغزى(أمهية النص 

  .يسعى اإلنسان خلدمة الناس ولكن قد يقع مامل يكن يف احلسبان فتتحول املنفعة إىل ضرر 

  .يلخص التالميذ مضمون النص باستغالل بطاقة القراءة  �  تقومي بنائي

  .مفردات وتعابري: يدعم التلميذ ثروته اللغوية  �  اهلدف الوسيطي

  .ويتدرب على التعبري من خالل بطاقة قراءة  �

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

  من هو ألفرد نوبل ؟ بأي إجناز عرف ؟ مل اخرتع الديناميت يف األصل ؟ فيم استغل بعد  �  تقومي ختامي

  ذلك ؟ مارأيكم يف تصرفه ؟ ماهي اجلوائز اخلمسة اليت ذلك ؟ كيف حاول نبل التكفري عن    

  تدفع من ماله للمبدعني الذين خيدمون الناس ؟ ما مصدر املال الذي تدفع منه اجلوائز ؟    

  .العلم له حماسن وفوائد ولكن قد تنتج عنه أضرار بسبب تصرفات الناسيدرك التلميذ أن   �  اهلدف الوسيطي

  مالحظات 

http://elbassair.net 


