المستوى :السنة الثالثة من التعليم المتوسط
الوحدة :الحضارة العربية اإلسالمية
النشاط :مطالعة  /تعبير شفوي
الموضوع :التسامح الديني في حضارتنا
* تلخيص النصوص شفويا
الكفاءة القاعدية:
مؤشر الكفاءة:





مطالعة النص عدة مرات
شرح مفرداته و عباراته الصعبة
استيعاب معانيه عن طريق اإلجابة عن أسئلة الكتاب
التعبير الشفوي عن النص

 التوسع في محتوى النص بالرجوع إلى وثائق أخرى
 استعمال صيغ و تراكيب شتى مثل  :التوكيد،و النفي،و الشرط..
 إستعمال الروابط المتنوعة
سير الحصة

وضعيات و أنشطة التعلم

وضعية االنطالق  التمهيد:
 أسئلة محددة عن مضمون نص المطالعة بغرض
مراقبة مطالعتهم له
 -مامعنى سماحة األديان.؟

أهداف التعلم الوسيطية

التقويم

أن يتعلم معنى كلمة السماحة في الدين اإلسالمي

التسامح الديني هو روح
العدالة والمحبة واإلنسانية
التي التجبر الناس على
تغيير

معتقداتهم

بالقوة

والعنف ..كما تحفظ لهم
خصوصياتهم وتضمن هم
األمن والسالم على ماهم
عليه.

مرحلة

بناء ــ مناقشة النص وفق الصيغة المختارة:

التعلم

فتح

إلقاء عدد من المتعلمين لعروضهم الشفوية بالتداول
باب المناقشة
معاينة واجهات تطبيقية لمواقع مختلفة؟
توجيه مناقشة المتعلمين بأسئلة منتقاة :
 ما الذي يميز حضارة عن غيرها ؟ ما الذي يكتب الخلود للحضارات اإلنسانية ؟ ماهو أبرز عنصر في حضارتنا اإلسالمية؟ ما المقصود بالتسامح الديني؟ مامعنى قول الكاتب "حضارتنا تنفرد بأن الذيأقامها"..
 هل لك أن تذكر أمثلة عن الخير العميم الذي أصاباإلنسانية من الحضارة العربية؟
 أذكر بعض األمثلة عن التسامح الديني. -إيت بأمثلة عن العدالة والرحمة.

أن يعرض التعبير أمام الزمالء شفويا
أن يالحظ ويقارن بين التعابير من حيث األخطاء
التعبير
والتراكيب..
والمنظم

الحر

أن يعبر عن مقومات الحضارات اإلنسانية.
أن يتعلم و يعبر عن خصائص وعناصر الحضارة التعبير
والمنظم
اإلسالمية

الحر

أن يدلي برأيه بكل روح نقد وشجاعة أدبية.
*تصحيح أخطاء المتعلمين المتواترة و خاصة ما يتعلق منها
بالتراكيب
*دعوة المتعلمين إلى تحليل آرائهم
* تشجيع المتعلمين على المشاركة و على ترتيب أفكارهم و
على الوقفة الصحيحة و التحدث بهدوء و دون تردد و أن يدون ويصحح األخطاء
أن يدون المقارنات
اضطراب
المرحلة
الختامية

 حمل متعلم أو اثنين على تلخيص المناقشة إعداد التوجيهات و التعليمات الضرورية إلعداد الحصة المناقشة النهائية والتلخيصاتالمقبلة

التعبير
والمنظم

الحر

تدوين التعبير

