المستوى :السنة الثالثة من التعليم المتوسط
الوحدة :التعايش السلمي
النشاط :تعبير كتابي
الموضوع :تقليص نص
الكفاءة القاعدية  * :التعبير بوساطة تقليص نص بالتصرف فيه

الساعة الخامسة

مؤشر الكفاءة:





سير
الحصة
وضعية
االنطالق
مرحلة
بناء
التعلم

معرفة أجزاء النص المتفقة
التصرف في النص بنزع األجزاء المتشابهة في الجملة والعبارة
التعبير عن الكل بكلمة تغني عن الجميع
التطبيق على التقنية

وضعيات و أنشطة التعلم

أهداف التعلم الوسيطية

التمهيد( :قد يكون بتصحيح فقرة سابقة )  .إخبارهم بالتقنية أن يستذكر تقنية اإلستشهاد
المراد دراستها  "..تقنية التعبير بتقليص النص "
أن يعود إلى نص المطالعة
* تأمل العبارة التالية :
ويالحظ العبارة .
"ماذا لو بلغ الناس هذا األفق اإلنساني النبيل  .هل ستقوم
كل الحروب  ,وتقع كل هذه المآسي و وتراق كل هذه
الدماء  ,وتجري أنهار من الدموع ؟"
أن يستخرج نتائج الحروب من
إستخرج نتائج الحروب من خالل العبارة السابقة:
الفقرة
 تقع المآسي تراق الدماءأن يذكر معنى تقليص نص.
 تجري أنهار من الدموعإن هذه النتائج تغني عنها لفظة الحروب فنستغني عنها
ونحذفها ..وتكون بذلك قد قلصت النص.

التقويم
التمثيل لتقنية اإلستشهاد في توسيع الفكرة.
العود إلى نص المطالعة أو القراءة ويجد أن كل منهما
شتمل على مصطلحات علمية وعلى أسماء أجهزة ونرى
الوصف دقيقا واضحا يتعرف على األسلوب العلمي
 تقع المآسي تراق الدماء تجري أنهار من الدموعتـذ ّكر:
تقليص نص هو التصرف فيه بحذف المعاني واأللفاظ
الزائدة دون تغيير أو تبديل في المعاني األساسية

إذن مامعنى تقليص النص ؟
تدريب :
* قلص النص اآلتي :
" ال ينبغي لإلنسان أن يحمل ألخيه اإلنسان من لواعج أن يالحظ العبارة
البغض والمقت والكره ما يكدر عيشه وينغص حياته ,
ويطيل سهده ,ويقلق مضجعه"
أن يذكر العبارات التي يمكن
ما هي العبارات التي يمكن اإلستغناء عنها؟
اإلستغناء عنها
ما هو المعنى الذي نحصل عليه في األخير ؟
أن يخلص إلى عبارة مقلصة
لمرحلة  /في النهاية يكلفون بتدريبات كتابية تتعلق بتنفيذ تقنية أن ينجز تطبيقات كتابه ص 55
الختامية األسلوب العلمي
* يخصص وقت ( من  5إلى  01د) لمتابعة المشروع
السنوي .

 المضاف إليه "اإلنسان" شبه الجملة" من لواعج "  الترادف في األلفاظ "المقت والكره"  الترادف في العبارات "يقلق مضجعه  "... ,* " ال ينبغي لإلنسان أن يحمل ألخيه من البغض ما يكدر
عيشه ويطيل سهده"
 -إنجاز التطبيق ص 55

