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البطاقة التقنية

املس توى الرابع ابتدائ

المرجع  :المفيد في اللغة العربية

الوحدة الرابعة :الفالحة والصناعة والتجارة

المكون:الكتابة

العنصر :مشروع الوحدة

نشاط  :تطبيقي

نشاط اقتصادي  :الصناغة والتجارة الفالحة

❖ األهداف المتوخاة من مشروع الوحدةـ

▪
▪
▪
▪
▪

يتعرف المتعلم/ة المعالم األنشطة الفالحية واالقتصادية والتجارية
يتمرن على العمل الجماعي والبحث عن المعلومة
يوظف الموارد المكتسبات المعجمية واللغوية توظيفا مناسبا الغناء المشروع
يوظف األسلوب االرشادي
يتعرف المتعلم/ة بنشاط من االنشطة االقتصادية من اختياره

الحصص:

•
•
•
•

اربع حصص من  30دقيقة

الحصة األولى  :التخطيط  30د  /األسبوع األولى
الحصة الثانية  :اإلنجاز  30د  /األسبوع الثاني
الحصة الثالثة  :التعديل والتنقيح  30د  /األسبوع الثالث
الحصة الرابعة  :العرض والمناقشة  /التقويم والدعم  30د  /األسبوع الرابع

الوسائل التعليمية :
كتاب المتعلم
صور  /سبورة  /موارد رقمية
مجسمات فنية  /لوحات لفنانين...
ماء  /تربة  /شجيرات ...
صيغ العمل
✓ عمل فردي
✓ ثنائي /جماعي
✓ تفاعلي في مجموعات  /التعلم بالقرين

أهمية مشروع الوحدة بالنسبة لباقي مكونات وعناصر اللغة العربية بالسنة الرابعةـ
يسمح للمتعلمين والمتعلمات بتنمية قدراتهم على االختيار والتخطيط و جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها
واستثمارها
يذكي فيهم الحس التعاوني وروح االنتماء والمبادرة والمسؤولية
يعتبر الية لخدمة التكامل بين مواد المنهاج الدراسي

❖ اختر نموذجا ( وحدة دراسية )إلبراز منهجية تدبير حصص مشروع الوحدةـ الوحدة الرابعة :الفالحة والصناعة
والتجارة
المراحل
وضعية االنطالق

▪
▪

تدبير األنشطة التعليمية التعلمية
أحدد أهـداف الـدرس ،وأتـعـاقـد مـع المتـعـلـميـن والـمتـعـلمـات حـول طـرق الـعـمـل.
أهيئ المـتـعـلميـن والمـتـعـلـمـات وأتعاقد معـهـم مـن أجـل اختيـار مـوضـوع بعينه لكي يكون
مـشـروع الـقـسـم
الحصة االولى

أوزع الـمـتـعـلميـن والمتـعـلـمـات إلـى مـجـمـوعـات ،ثـم أحـدد لهـم الـهـدف من هـذا الـمـشـروع:
نشاط اقتصادي :التجارة أو الصناعة أو الفالحة

أشرح لـهـم المـطـلـوب مـن المشـروع ،وأحـفـزهـم إلـى:
اقتراح المجاالت االقتصادية التي يمكن االشتغال بمواضيعها:

•
التخطيط  30د
األسبوع االول

•
•

النشاط الفلحي :الحرث السقي الجني الحصاد المعالجة الفالحة البورية الفلحة المسقية

النشاط الصناعي :المعامل المصانع مراحل التصنيع االستيراد التصدير....
النشاط التجاري :الجملة نصف الجملة التقسيط التسويق التجارة المتجولة

اقترح النشاط الفالحي لما يتناسب مع المجال القروي للمتعلمين والمتعلمات

يتوزع المتعلمون إلى مجموعات وفق رغباتهم وميولهم
يعينون منسقا لكل مجموعة
يوزعون االدوار والمـهـام بيـنهم وفق رغباتهم
يـتـشـاورون حـول كيفيـة الـحـصـول عـلـى المعـلـومـات  :الخروج الى الحقول
،الصور  ،كتب طلب المساعدة من اهل االختصاص في الفلحة ....

بتوجيه مني يقوم المتعلمون و المتعلمات بما يأتي:

االنجاز  30د
األسبوع الثاني

تجميع هذه الصور و الوثائق و العينات المجسمة قصد تصنيفها و ترتيبها حــسب
طبيعتها وطبيعة الموضوع معلومات –كل ما حصلوا عليه  -رسوم -صور(.....
اختيار ما يناسب موضوع المشروع الذي تم تحديده والخطة المحددة لتنفيذه
مباشرة االدوار والمهام التي التزم بها كل فرد من أفراد المجموعة وفق التزاماتهم
يبدي المتعلمون آراءهم حول ما تم إحضاره وإنتاجه
لقيام بالبحث مرة أخرى –إذا دعت الضرورة  -عن صور ووثائق وعينات مرتبطة
بالمشروع،
مباشرة االدوار والمهام التي أوكلت المجموعة لكل فرد من أفرادها وفق التوجيهات
المحددة يلتزمون بإكمال البحث خارج الفصل

الحصة الثالثة

التعديل والتنقيح  30د
األسبوع الثالث

يـقـوم الـمـتـعـلـمـون والـمـتـعـلـمـات بعرض ما أحضروه وما أنتجوه من أجل تقييم ذلك؛
يقومون بتنقـيـح المنتـج وتـعـــــديـلـه بـالتـصحيـــــح أو الـزيـــــــادة أو النـقـصان أو . . . . . .
يعرض المتعلمون والمتعلمات منتجاتهم ويتقاسمونها ويناقشونها ،إما شفهيا النصوص
والمعلومات واالرقام  (....أو عن طريق العرض ) الرسوم والصور(
مـالحـظـة:

•
•

أطلب من الـمتعـلـمـات والمتعلميـن:
تنقيح أعمالهم وتجويدها بأساليب وأفكار جديدة
كتابة النصوص بخط جيد وتلوين الرسوم والتعليق عليها وعلى الصور.
أساعد المتعلمين على تحسين منتجاتهم االدبية والفنية
الحصة الرابعة

يعرض المتعلمون والمتعلمات منتجاتهم ويتقاسمونها ويناقشونها ،إما شفهيا
)النصوص والمعلومات واالرقام  (....أو عن طريق العرض أو المجسمات او
الرسوم والصور(
أحرص على أن تكون االعمال متكاملة في ما بينها )الصور والرسوم والنصوص
والتواريخ واالرقام و(........
العرض والمناقشة 30 /
• يبدي المتعلمون آراءهم في إنتاجات أصدقائهم وصديقاتهم دون تجريح أو
د
تنقيص.
األسبوع الرابع
يـقـومـون بعرض ا لمجسمات منها في خزانة أو متحف القسم ويقومون بإشهار
الوثــــــائق أو تهيء بستان المؤسسة
سجل التعثرات والصعوبات في دفتر الملحظات التي اعترضت كل متعلم ومتعلمة أثناء
االنجاز والتي نبهتهم إليها ولم يتمكنوا من تجازها ،خلل مراحل الدرس لتشكل موضوع
التقويم والدعم
المعالجة والدعم أثناء تدبير الدروس وفي االنشطة االحقة أو خلل الفترات المخصصة للدعم

